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عددهــا نشــانه اند. نشــانه ی فزونــی و پیشــرفت. روزگار تــازه و دهه 
جدیــد در حــال آمــدن اســت. زمانــه در آســتانه نو شــدن. حــاال که 
تاریــخ، بحــث هــر روز و هــر لحظــه ما اســت، پــس چــرا نباید بیشــتر 
و الیق تــر بــه آن توجــه کنیــم؟ تاریــخ خودمــان که بــه مــا می گوید، 
خبرهایی بوده است. براســاس آن هم، امروز می توان نتیجه گرفت 
که باید دست بجنبانیم و کار کنیم و از موقعیت و شرایط امروز، بهره 
الزم را ببریــم. کمــی برگردیــم به گذشــته. البتــه نه خیلی کــم؛ چند 
قــرن. مثال یک هزار ســال پیــش. دوره ای کــه بــه دوران طالیی علم 
در اســالم مشــهور بود. یک عامل بســیار مهــم وجود داشــت که آن 
زمان دانشمندان پرشــمار با دستاوردهای درخشــان، ظهور و بروز 
می کردنــد و هنوز هم می شــود از پس این همه ســال به بودن شــان 
افتخار کرد. آن عامل، همبســتگی میان ایرانیان مســلمان و ســایر 
مســلمانان بــود کــه اغلــب از اعــراب بودنــد. دروازه هــای ایــران بــه 
روی فرهنــگ و تمدن هــای دیگــر بــاز شــده بود. ایرانیــان تصمیــم 
گرفته بودنــد کــه براســاس بــرادری دینــی، هــر آنچــه دارنــد در طبق 
اخالص بگذارند و در عوض از تجربه های فرهنگی و تمدنی دیگران 
بهره ببرند. این گونه بود که هوش و لیاقت و استعداد شان به اثبات 
رسید و توانستند ســهمی عمده و چشــمگیر در توســعه یک تمدن 

تاثیرگذار جهانی داشته باشند. 
گر بخواهیم این جمله را با اغماض بپذیریم که تاریخ همواره تکرار  ا
می شــود، خب، اینک موضع تکــرار بخش درخشــان تاریخ اســت. 
حاال وقت بالیدن و شکوفایی است. البته نمی شود فقط با حرف و 
ادعا پیشــرفت کرد. باید ابزار و اسبابش هم فراهم باشد. مگر فراهم 
نیســت؟ یک نگاه گذرا بیندازیم به اوضاع زمانه مان. بعد از انقالب 
اسالمی در سال 1357، نگاه تازه ای به توانمندی و توانایی ایرانیان 
انداخته شد. موضوع خودکفایی و استقالل، یکی از محورهای مهم 
تمدنی ما شــد. یک بازگشــت به خویش در ایــران اســالمی به وقوع 
پیوست. دشمن هم سبب خیر شــد و با تحریم های ناجوانمردانه، 
کــرد تــا خودمــان و توانمندی هایمــان را بهتــر  مــا را انگیزه مندتــر 
گــر در آن برهه مهــم تاریخی، عــزم و خواســت فرهنگی  بشناســیم. ا
ملت ایران برای تغییرهای بزرگ در میان نبود بی شــک هم انقالب 
شکســت می خــورد و هــم مــردم ســرخورده و ناامیــد می شــدند و 
وابستگی مان به دیگران بیش از پیش بازمی گشت. جنگ تحمیلی 
هم به ما مقاومت و ایســتادگی را آموزاند و عزم مــان را فوالدین کرد. 
پس از آن، تحریم هــا و جنگ های غیرنظامی، بیش تــر آزارمان داد و 
همچون دشــمنی نامرئی به جان مــان افتاد. با ایــن حال، فرهنگ 

غنی و بالنده ما، کمــک کرد تا همچنان ســرپا بمانیم، جلــو برویم و 
دنیا را به حیــرت واداریم. حاال در جایی ایســتاده ایم که حرف های 
زیادی برای گفتن داریم. از کف دریاها گرفته تا در آسمان ها، حضور 

داریم و موثریم. 
نزدیک به 8 ســال اســت که زیســت بوم نــوآوری و فناوری بــا تکیه بر 
داشــته های فرهنگــی و تاریخی مــان، شــکل گیری اش را آغــاز کــرده 
اســت. بیش از 6 هزار شــرکت دانش بنیــان خالق در کشــور فعالیت 
می کننــد. حــدود 10هــزار اســتارتاپ راه انــدازی شــده اند. صدهــا 
کز نــوآوری، شــتاب دهنده ها، خانه های خــالق و صندوق های  مرا
جسورانه در سراســر کشور فعالیت شــان را شــروع کرده اند و با شور و 
شــوق فراوان به رقابت بــا یکدیگــر پرداخته اند. حــاال در هر صنفی، 
به دنبــال  را می زنــد. جوانــان  نــوآوری، حــرف نخســت  موضــوع 
نیازهای جامعه می گردنــد تا بتوانند بــا راه اندازی یک اســتارتاپ یا 
گر بخواهیم ساده تر بگوییم،  یک کســب و کار نوین، رفع اش کنند. ا
این گونــه اســت کــه مــا دچــار جهــش فرهنگــی شــده ایم. جهشــی 
هوشــمندانه و هدفمند. از تاریخ هم یک درس بزرگ فرا گرفته ایم و 
داریم به آن عمل می کنیم. در چندسال گذشته، سه مرکز نوآوری و 
صادرات در روسیه، کنیا و ســوریه و قبال در چین راه اندازی کرده ایم 
که مرکز آخری، همین چندروز پیش به راه افتاد. این یعنی باز کردن 
دروازه هــا. در ایــن شــرایط اســت کــه می توانیــم از تجربــه خودمان 
بگوییــم و از تجربــه دیگــران هــم بهــره ببریــم. از فرهنــگ خودمــان 
بگوییم و از فرهنگ دیگران بشــنویم. از تمدن خودمان بگوییم و از 
تمدن دیگران استفاده کنیم. این دروازه ها باز هستند. فقط کافی 
است که همه ببینند و متوجه شوند. ایران، اینک به واسطه نیروی 
انســانی خالق، حرف های زیادی برای گفتن دارد و تشــنه شنیدن 
حرف هــای تازه اســت. غول تحریــم، کمر خم کــرده و در حــال برون 
شــدن از میدان اســت. نهضت نوآوری در ایران بــه راه افتاده و حال 
و روز روزگار را دگرگون کرده است. ما اینجا با تنی پر از زخم، اما قامتی 
استوار بر بلندای تاریخ ایســتاده ایم. بیرق برادری و برابری بر دست 
داریم و نگاه مان به افق فرداســت. دفاع موفــق اقتصادی، نتیجه و 

ثمره هایش در حال نمایان شدن است. 
آنهایــی کــه در مقابل مــا ایســتاده بودنــد، یک چیــز فراموش شــان 
شده بود؛ زندگی و زمانه ایرانی جماعت با نوآوری و خالقیت عجین 
اســت. تاریخش پــر اســت از ایــن شــرایط. آنها یــا تاریــخ مــا را خوب 
نخوانده اند یا شــرایط امروز را به درستی درک نکرده اند. اما مطمئنا 

متوجه شده اند که ناجوانمردی ها، ما را از پا درنخواهد آورد. 
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دروازه ها ابز شده اند
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فنــاوری، دائمــا در حــال  و  نــوآوری  زیســت بوم  ایــن میــان،  در 
نوزایــی و تازگــی اســت. شــرکت های خــالق، یکــی از رهاوردهــای 
خ نمایی اســت. این  این زیســت بوم اســت کــه به تازگــی در حــال ر
گــی بســیار دلنشــین و دوست داشــتنی دارنــد؛  شــرکت ها یــک ویژ
بومی انــد و از دل فرهنــگ و تاریــخ و بوم وبــر مــا بیــرون می آینــد. 
صنایع فرهنگی و خــالق، حرف دل تک تک مردمــش را می  داند و 
برای پا به میدان گذاشــتن، ادا درنمی آورد. شــرکت های خالق در 
کنار شرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ ها، کاری می تواند بکند 
کارستان. کلیددار و نگهبان همان دروازه های باز که صحبت اش 
را کردیــم، همیــن شــرکت های خالق هســتند. چــه چیــزی بهتر از 

این. همه چیز فراهم و میدان کار، آماده. 

حــال تحریــم و تحریم کنندگان، بــد اســت و در حال 
به زانو درآمــدن هســتند. مردم مــا و فرهنــگ پویا و 

مقاوم شان، کار خودش را همیشه کرده است. 
دهه و ســده جدیــد، آرام آرام دارد می آید و عددها، 
باز هم بــه ما پیــام ویژه می رســانند؛ انــگار اتفاقات 
مهمــی در راه اســت. رویدادهــای تــازه، در حــال 
شــکفتن هســتند و هوای تــازه ای را هم بــا خود به 
همــراه مــی آورنــد. مقاومــت و دفــاع فرهنگــی در 
مقابــل همــه نــوع هجــوم و حملــه ای، چاره ســاز 
گر  بوده اســت. این را تاریخ کهن ما می گوید. پس ا
خالقیت و صنایع فرهنگی را نیز بــه این مقاومت و 
کنیــم، دیگر نــور علی نور خواهدشــد.  دفاع اضافه 

اما نباید غافل شــویم که غنای فرهنگی مان، دائمــا نیاز به تقویت 
و خون رســانی دارد. همان طــور کــه روش هــای قدیمــی و صنایــع 
قدیمی با نوآوری ها، تازه می شوند و کارشــان را در لباسی نو ادامه 
می دهنــد، داشــته های فرهنگی نیــز به نــوآوری نیاز دارند تا ســرپا 
ماندن شــان را بتوانند بــا اقتدار، حفــظ کنند. شــرکت های خالق 
و فعــاالن حــوزه صنایع فرهنگــی، می تواننــد این مســئولیت مهم 
را بر دوش بکشــند. این کار هــم نــان دارد و هم دعای خیــر مردم. 
ترجمه و رصــد فعالیت های دیگران کار بســیار مهمی اســت که در 
زیســت بوم نوآوری و فناوری و البته شــرکت های خــالق باید به آن 
توجه شبانه روزی داشته باشند. یادمان باشد که این دروازه های 

باز، دوطرفه است و هم داد دارد و هم ستد. 

و  بهتریــن  می تواننــد  خــالق  شــرکت های 
بیشــترین بهــره را از فرهنــگ درخشــان و البتــه 
حســادت برانگیز ما ببرنــد. فصلی تــازه در صنایع 
و اقتصاد ایجــاد کنند و نبــوغ و اســتعداد ایرانی را 
بیش از گذشــته به جهــان معرفی کنند. نشــاط و 
شادمانی از نشــانه های بارز شــرکت های خالق و 
صنایــع فرهنگی اســت. مــن نوید روزهای شــاد و 
پرنشــاط را در همیــن نزدیکی هــا به مردم شــریف 
و عزیــز ایــران می دهــم. بیــش از یک هــزار شــرکت 
خــالق تــا امــروز بــه ثبــت رسیده اســت و هــزاران 
کارزار کســب و کار کشــور  شــرکت هم به زودی وارد 

می شوند. روزهای خوب در راه است. 

شرکت های خاق در کنار
 شرکت های دانش بنیان 

و استارتاپ ها، کاری 
می تواند بکند کارستان. 
کلیددار و نگهبان همان 

دروازه های باز که
 صحبت اش را کردیم، 

همین شرکت های خاق
 هستند
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کارخانه های نوآوری مشهد و شیراز گشایش یافت
حجت االســالم والمســلمین دکتر حســن روحانی، رئیس جمهور، از طریق ویدئوکنفرانس و با 
حضور معاون علمی و فناوری دســتور افتتاح کارخانه های نوآوری را در اســتان های خراســان 

رضوی و فارس را صادر کرد.
ایــن کارخانه ها کــه با مشــارکت و ســرمایه  گذاری فعــال بخش خصوصــی و هدایــت وحمایت 
معاونت علمــی راه اندازی شــدند محلی برای تجمع کســب وکارهای نوپا وشــرکت های خالق 
و تیم هــای نــوآور و ارائه خدمــات متمرکــز به آنها هســتند و مفهــوم نوینــی از هم افزایــی را برای 

استارتاپ ها به همراه دارند.
با بهره برداری از کارخانه نوآوری مشــهد و شــیراز برگ تازه ای در زیســت بوم نوآوری این شهرها 
رقم  خورد و ظرفیتی تازه برای تبدیل ایده های نوآورانه به کسب وکارهای دانش بنیان و خالق 

فراهم شد.

سند  همکاری توسعه حمایت مالی از شرکت های خاق 
امضا شد

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت 
ســاز معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و صنــدوق پژوهش فناوری 
ســپهر، کمک به تامین مالی شرکت های خالق گســترش می  یابد. بر اساس 
مفاد تفاهم نامه امضا شده میان ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
و صندوق پژوهــش و فناوری ســپهر، لیزینگ محصــوالت و خدمات صنایع 
خالق از طریق اعطای تسهیالت به خریداران محصوالت و خدمات تا سقف 

سه میلیارد ریال انجام می گیرد.
همچنین بر اســاس این تفاهم نامه، ســرمایه در گردش و ســرمایه گذاری در 

پروژه های مختلف از طریق جذب مشارکت مدنی تسهیل می شود. 

خانه خاق زاهدان تاسیس شد
کز تخصصی بازاریابی، طراحی و بسته بندی صنایع  خانه خالق زاهدان با برخورداری از مرا
دســتی، برای معرفی صنایع دســتی سیســتان و بلوچســتان بــه بازارهای جهانی تاســیس 
شده است. این خانه دارای 10 دفتر فروش از برندهای صنایع دســتی استان و 10 دفتر برای 
تیم های خالقی اســت که تــازه شــروع به فعالیــت کرده انــد. برنامه هــای توانمندســازی در 
حوزه صنایع دستی و منتورینگ )مشاوره و راهنمایی( حوزه هنری و صنایع خالق، در این 
مرکز انجام می شــود. در این مرکز، استارتاپ های مختلفی مستقر شــده اند که نرم افزارهای 
تخصصی حــوزه صنایــع دســتی را طراحــی می کننــد. در خانــه خــالق زاهــدان همچنین با 
حمایــت معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری، چنــد دپارتمــان تخصصــی ازجمله 
دپارتمان طراحی و بازاریابی تاسیس شده اســت. با توجه به اینکه دیگر با روش های سنتی 
کز، وظیفه توســعه بــازار با اســتفاده از  نمی توان بــازار صنایع دســتی را توســعه داد، ایــن مرا

روش های به روز و کارآمد را برعهده دارند.

مرکز فناوری های خاق برای دانش آموزان در مرکز 
نوآوری تخصصی پارک علم و فناوری قزوین افتتاح شد

این مکان به عنوان نخســتین مرکز نوآوری اســتان قزویــن با حمایت 
کــرد.  معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری کار خــود را آغــاز 
30 شــرکت دانش بنیــان و اســتارتاپ در ایــن مرکز اســتقرار دارنــد و در 
حوزه هایی مانند گیاهان دارویی، فناوری اطالعات و اینترنت اشیاء 

فعال هستند. 
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 پنل تخصصی »نوآوری، پیشران کلیدی صنایع خاق«
کید بر نقش محوری نهاد دانشــگاه  پرویز کرمی، مدیر این پنــل، ضمن تا
در تولید و پرورش منابع انسانی با کیفیت این زیست بوم گفت: شاید این 
کز علمی کشور تا چه میزان در تامین منابع انسانی کارآمد  موضوع که مرا
مورد نیــاز صنایع فرهنگی و شــرکت های خالق نقش داشــته اند، ســوالی 

اساسی باشد.
دبیــر ســتاد فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیــان و توســعه صنایــع نرم و 

کید بر اهمیت وجود بســترهای  خالق معاونت علمی و فناوری، ضمن تا
قانونی مناســب گفت: بــا توجه بــه فعالیت هــای صورت گرفتــه، مجلس 
شــورای اســالمی در حال بازبینی قانون 8 ســاله »حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان« است. در حال حاضر با جلسات متعددی که با نمایندگان 
مــردم در قــوه مقننــه داشــته ایم، در تالش هســتیم تــا قوانیــن مــورد نیاز 

صنایع نرم و خالق را به تصویب آنان برسانیم.

تفاهم نامه راه اندازی کارخانه نوآوری »آریا«
تفاهم نامــه راه انــدازی کارخانه نــوآوری »آریا« با حضــور معاون علمــی و فناوری 
امضا شد تا فضای تازه ای برای رونق کسب وکارهای دانش بنیان، استارتاپ ها و 

صنایع خالق ایجاد شود.
در ایــن مراســم بــا حضــور معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور، تفاهم نامــه 
ایجاد کارخانه نوآوری آریا امضا شــد. بر اســاس این تفاهم  نامه، فضای کارخانه 
پیشــین شــرکت آریا الکترونیک ایران بالغ بر 30هزار متر مربع به کارخانه نوآوری  
بســتری برای حضــور شــرکت های دانش بنیــان، اســتارتاپ ها، صنایــع خالق، 

کی اختصاص خواهد یافت. شتاب دهنده ها و فضاهای کار اشترا
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مرکز نوآوری و خاقیت دانشگاه شهید چمران اهواز افتتاح شد
دکترحقیقــی دربــاره گشــایش مجتمع خدمــات فناوری دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز نیز، 
بیان کرد: ایــن مرکز با حمایــت معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری در این دانشــگاه 
ساخته شده و شامل ۲8 اتاق برای حضور استارتاپ ها، شــرکت های دانش بنیان و شرکت ها 
و دســتگاه هایی اســت که با دانشــگاه ارتباط کاری دارنــد. برای احــداث این مجتمــع بالغ بر 

سه میلیارد تومان هزینه شده است.
همچنین ازجمله اهــداف مرکز نوآوری و خالقیت دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز می توان به 
تقویت ارتباط با دانشــجویان و دانش آموختگان با مرکز رشــد و پارک علم و فنــاوری و حمایت 
از ایده پردازی خالقانه، کمک به هدفمند کردن فعالیت های پژوهشــی دانشــگاه، توســعه و 
گسترش پژوهش نوآورانه، توســعه فرهنگ خالقیت و نوآوری، تشویق نگرش دانش بنیان در 
حل مشکالت و ایجاد زمینه مناسبت برای ارتقای فعالیت های پژوهشی و توسعه فعالیت ها 

و پژوهش های میان رشته ای اشاره کرد.

ک افتتاح شد  مرکز نوآوری مبین دانشگاه ارا
ســورنا ســتاری، معاون علمی و فنــاوری رئیــس جمهــور، در آییــن افتتاحیه مرکز 
ک با اشــاره به اینکه، تغییر در فرهنگ آموزشــی کشــور  نوآوری مبین دانشــگاه ارا
کز  یک ضرورت است، بیان کرد: این تغییر و تحول از پارک های علم و فناوری، مرا
رشــد و نوآوری آغاز می شــود. دانشــگاه  مبدا همه چیز اســت؛ فنــاوری، فرهنگ، 

اقتصاد، تغییرات جامعه و غیره. دانشگاه ها باید با جامعه در تعامل باشند.
ســتاری ادامــه داد: کشــورهای موفــق در حوزه آمــوزش هزینــه می کننــد و پس از 
گذشت 10 تا 15 سال نتیجه این هزینه ها را در اقتصادشــان می بینند اما در ایران 
با وجود اینکه دولت در بخش آموزش هزینه زیادی می کند، نتیجه خوب و قابل 
گر این نتیجه ها نمودی ندارد حتما جایی از کار مشکل  توجهی ندیده ایم. پس ا

دارد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ادامه بیان کرد: ما نیاز داریم در حوزه 
آموزشی کشــور یک تغییر فرهنگ ایجاد کنیم. این تغییر نگاه و فرهنگ است که 

منجر به کارآمدی نیروی دانشی در کشور می شود.



شرکت های دانش بنیان و خاق ایرانی با همتایان کنیایی نشست تجاری 
برگزار کردند

معاون علمــی و فناوری رییس جمهــوری در ســال 99 در راس هیئتی دانش بنیــان و خالق به 
کنیا رفت تا این شرکت ها بازار صادراتی خود را گسترش دهند.

نمایندگان شرکت های دانش بنیان و خالق ایرانی همراه این هیات در کنیا برای آشنایی بهتر 
با فضای کسب وکار این کشــور در چندین کارگاه ونشست رو در رو شــرکت کردند. کارگاه هایی 
با عناوین مختلفی چون »آشنایی با کســب وکار در کنیا«، »شناخت قوانین ثبت شرکت ها در 

این کشور« و »نحوه انعقاد قراردادهای تجاری »
همچنیــن در ایــن ســفر نماینــدگان شــرکت های ایرانی بــا یکصد شــرکت کنیایی در نشســتی 
تجــاری و فناورانه شــرکت کردند تا فضایی مشــترک بــرای همکاری های دو جانبــه و صادرات 

محصوالت و خدمات برای طرفین شکل گیرد.

راه اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی 
رسانه همشهری با حضور پرویز کرمی

تفاهم نامــه ایجــاد مرکز نــوآوری و شــتاب دهنده 
حــوزه رســانه در روزنامــه همشــهری بــا حضــور 
پرویــز کرمــی دبیــر ســتاد فرهنگ ســازی اقتصاد 
دانش بنیان معاونت علمی و فناوری، اسماعیل 
فناوری هــای  توســعه  مرکــز  رییــس  قادری فــر 
عامــل  مدیــر  ریاضــی  ابوالحســن  و  راهبــردی 
و  از مســووالن  و جمعــی  موسســه همشــهری 

خبرنگاران امضا شد.
بــه نفــوذ و  کرمــی، ایــن مرکــز  گفتــه پرویــز  بــه 
بهره گیری بیشــتر فناوری های نوظهــور در حوزه 
رســانه کمک می کند و ضمــن اشــتغالزایی برای 
غ التحصیالن این رشــته ها، ورود فنــاوری به  فار

حوزه رسانه را تسهیل خواهد کرد.
کرمــی ادامــه داد: یکــی از ماموریت هــای اصلــی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
شــکل  و  زیســت بوم  ایجــاد  و  فرهنگ ســازی 
حوزه هــای  در  نــوآوری  کوسیســتم  ا بــه  دهــی 
مختلــف صنایع کشــور اســت. در این حــوزه هم 
موفقیت های زیادی داشته ایم. اما حوزه رسانه 

حلقه مفقوده این کار بود.
کرمــی افــزود: امروز بــا کمــک روزنامه همشــهری 
شاهد هستیم که افراد با ایده های نوآورانه خود 
به شتاب دهنده رسانه همشهری ورود می  کنند 
تــا از توانمنــدی و ظرفیــت آنهــا بــرای توســعه 

فناورانه و نوآورانه رسانه استفاده شود.

مرکز نوآوری صنایع خاق »شتاب ایده« در استان خراسان رضوی گشایش یافت
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ســفر به اســتان خراســان رضوی مرکز نــوآوری صنایع خالق شــتاب ایده را 
افتتاح کرد. ســورنا ســتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراسم گشــایش این مرکز نوآوری با اشاره به 
نقش شرکت های دانش بنیان و صنایع خالق در پیشرفت پایدار استان ها گفت: یکی از بخش  های مهم  زیست بوم 
کارآفرینی و رونق آن وجود پارک های علم و فناوری است که کمک می کند ایده های جوانان خالق و بومی استان به 

کسب و کارهای فناورانه و دانش بنیان بدل شود.
تا کنون بیش از 17۲ ایده در قالب برگزاری 5 رویداد نوآورانه برگزار شــده به مرکز »شــتاب ایده« رسیده و زمینه را برای 
تشکیل تیم های نوآور و جذب سرمایه های سرگردان، در راستای تشکیل کسب و کارهای بین المللی فراهم کرده 

است.
حمایت از کارآفرینان و ایده پردازان جوان کشور، حمایت و هدایت کسب و کارهای نوپا و صاحب ایده در حوزه هنر، 

معماری، شهرسازی، صنایع ساختمانی، طراحی صنعتی و گردشگری مهم ترین هدف این مرکز نوآوری است.

خانه خاق در کاشان راه اندازی شد
ســتاری در شــهر کاشــان و در جمع خبرنگاران این اســتان با اشاره به 
راه انــدازی خانــه خــالق در این شــهر، گفــت: تمرکــز معاونــت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در شهر کاشان، حمایت از صنایع فرهنگی 
وخالق و تولیــد ماشــین آالت و تجهیزات فرش ماشــینی ایران ســاخت در کشــور 

است. تجهیزاتی که با قیمت های باال به کشور وارد می شود.
ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری رئیــس جمهور، در ســفر یــک روزه خود با 
شهر کاشان در جمع خبرنگاران این شهر با بیان اینکه قطعات و تجهیزات تولید 
فرش ماشینی با قیمت های باالیی خریداری می شود، بیان کرد: معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از تولید داخلی این تجهیزات حمایت می کند. برخی 
شــرکت های دانش بنیــان، صنایع نرم و خالق مســتقر در کاشــان، ظرفیت های 

خوبی برای تولید این قطعات و تجهیزات دارند.
معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری همچنین بیان کرد: بایــد بر روی تولید 
گل محمدی و اســانس های مختلف در شــهر کاشــان، تمرکــز کنیم. این اســتان 

شرایط مساعدی برای توسعه صنایع خالق مختص منطقه خود دارد.
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کرمی: »شرکت های خاق« دانش بنیان نوع 3 می شوند
در نشســت »بررســی چالش ها و آینده شــرکت های دانش بنیان و خالق« زمینه توســعه زیســت بوم کسب وکارهای 

خالق و صنایع فرهنگی هم پای زیست بوم دانش بنیان بررسی شد.
کرمی با اشاره به نقش آفرینی یک هزار و ۲00 شرکت خالق و فرهنگی در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی کشور گفت: در 
راستای حمایت هرچه بیش تر از فعاالن شــرکت های خالق، صاحبان این کسب وکارها می توانند از تسهیالتی که تا 

پیش از این صرفًا به شرکت های دانش بنیان ارائه می شد، بهره مند شوند و مسیر پیشرفت را شتابان تر بپیمایند.
وی افزود: با حمایــت معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و تصویــب کارگروه شــرکت های دانش بنیان از این 

پس شرکت های خالق بر اساس ارزیابی و تعیین شاخص های پیش بینی شده، دانش بنیان نوع 3 می شوند.

تفاهم نامه ایجاد مرکز نوآوری 
روزنامه جام جم امضا شد

فرهنگــی  موسســه  نــوآوری  مرکــز 
مطبوعاتــی جام جم با هدف توســعه 
شــرکت های  اســتارتاپ ها،  فعالیــت 
و  رســانه ای  خــالق  و  دانش بنیــان 
تســهیالت و حمایت هــای تبلیغــی و 
ترویجــی نشــان ایرانی ایران ســاخت 
بــه امضــای پرویــز کرمــی، دبیر ســتاد 
فرهنگ ســازی اقتصــاد دانش بنیان 
ریاســت  فنــاوری  و  علمــی  معاونــت 
جمهــوری و محمدعلــی قندهــاری، 
فرهنگــی  موسســه  مدیرعامــل 

مطبوعاتی جام جم رسید .
توســعه  هــدف  بــا  تفاهم نامــه  ایــن 
در  ســازی  فرهنــگ  همکاری هــای 
شــتاب دهی  و  نــوآوری  راســتای 
توســعه  ماموریــت  بــا  رســانه  حــوزه 
شــرکت های  و  اســتارتاپ ها 
ایــن  فعــال  خــالق  و  دانش بنیــان 
حــوزه بــه امضــا رســید. همچنیــن در 
برنامه مشــترک دیگری تحــت عنوان 
نشــان ایرانی ایران ســاخت بــا هدف 
معرفــی و تبلیــغ رایــگان شــرکت های 
دانش بنیان و خالق توســط موسسه 
جام جم و زیرمجموعه هــای آن امروز 

اجرایی شد.

تفاهم نامه ای برای رونق صنایع خاق میراث فرهنگی و 
گردشگری امضا شد

تفاهم نامــه همــکاری توســعه شــرکت های خــالق و دیجیتــال در حــوزه میــراث 
فرهنگی و گردشگری، برای تبدیل ظرفیت های نهفته حوزه فناوری های نرم و 

صنایع فرهنگی به اشتغال منعقد شد.
این تفاهم نامه همکاری ســه جانبه، میان ســتاد فرهنگ ســازی اقتصاد دانش 
بنیان و صنایع نرم و خالق، ســتاد توســعه فناوری های حــوزه اقتصاد دیجیتال 
و هوشمندســازی معاونت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و وزارت میراث 

فرهنگی و گردشگری به امضا رسید.
راه انــدازی خانه هــای خــالق در حــوزه گردشــگری و صنایــع دســتی و فرهنگی، 
برنامه ریزی بلندمدت راهبردی، میان مدت و کوتاه مدت برای ارتقای توانمند  
های تولیــد، صادرات و توســعه بــازار داخلــی محصــوالت و خدمات در کســب و 
کارهای دیجیتال و خالق در حوزه گردشــگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی 
با رویکرد ارتقای ســطح کیفی و کمی، همچنیــن ارائه خدمات کســب وکارهای 
دیجیتال و خــالق و افزایش دســترس پذیری در کنــار  ســامان دهی هماهنگی و 
اجرای حمایــت اثربخــش و هدفمند از کســب وکارهای دیجیتال و شــرکت های 

خالق از محورهای تفاهم نامه همکاری یادشده است.

گشایش حجره نوآوری و خاقیت در قم
معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهــوری به اســتان قم رفــت تا با افتتــاح حجــره نــوآوری حوزه های علمیــه و مرکز 

خالقیت اشراق، راه توسعه زیست بوم نوآوری این استان فراهم شود.
این مرکز نوآوری و خالقیت با برنامه های پیش شتابدهی، شــتابدهی و پساشتابدهی،  آموزش، هدایت و حمایت 
از طالب و تیم ایده های حوزوی، راه را برای ایجاد و توســعه شــرکت های خالق و فرهنگــی در حوزه های فرهنگی و 

دینی هموار و زمینه را برای طراحی کسب وکار خود و حل چالش های اولیه یک استارتاپ ایجاد می کند.
مرکز نــوآوری و خالقیت مبتــدا نیز با هــدف حمایــت از خالقیت هــا، نوآوری هــا و ایده هــای خالق در حــوزه خالق، 

فرهنگی و دینی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری راه اندازی شد.

 خانه خاق و نوآوری تبیان 
گشایش یافت

بــا  تبیــان  نــوآوری  و  خــالق  خانــه 
فنــاوری  و  علمــی  معــاون  حضــور 
رئیــس جمهــوری و حجت االســالم 
والمســلمین محمــد قمــی، رئیــس 
گشایش  سازمان تبلیغات اســالمی، 

یافت.
 6 از  مراســم  ایــن  در  همچنیــن 
محصول خانواده محــور و خالق این 
مرکــز رونمایی شــد. ایــن محصوالت 
شــامل »نرم افــزار همــدم« در حــوزه 
»نرم افــزار  همســان گزینی،  و  ازدواج 
و  ارائــه مشــاوره  پرســان« در حــوزه 
کاربــردی، »نرم افزار  انتقال تجرببات 
کدومــو« در حــوزه تربیــت رســانه ای 
بــرای  میــم«  »نرم افــزار  خانــواده، 
تربیت مادر، معلم و مربــی، »نرم افزار 
جیب« دســتیار اقتصادی خانواده و 
»نرم افزار مجازیست« برای راهبری و 
هدایت خانواده ها در فضای مجازی 

می شود.
همه این محصــوالت در مرکز خالق و 
نوآوری تبیان بــا هدف ارائــه و تامین 
محتوای مناسب برای خانواده های 
ایرانی با اســتفاده از هــوش مصنوعی 
قــرار  دســترس  در  و  شــده  طراحــی 
گرفتــه اســت. ایــن خانــه پــس از یک 
ســال فعالیــت، 6 محصــول فناورانــه 

ارائه کرده است.
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کسانی که برای اولین بار یک استارتاپ را پایه گذاری 
می کنند اغلب معتقدند محصوالت آنها به قدری باارزش 
اســت که نیاز به تعریف ندارد. اما حقیقت تلخ این 
گر کسی محصول شما را نشناسد، هر چقدر  است که ا
هم که محصول تان فوق العاده باشد فایده ای ندارد. 
شــما باید هرچه زودتر در بیشــتر موارد قبل از اینکه 
حتی محصول آماده شود محصول تان را قابل رؤیت 

کنید و برای شرکت خود اعتبار ایجاد کنید.

1- آن قدر صبر کنید که دیگر برای بازاریابی 
دیر شود!

ممکن اســت به نظر بیاید که قدرت شرکت صرفًا بر 
روی محصول استوار است ، اما بدون بازاریابی قابل 
توجه، محصول شــما اصال کشــش موردنظر خود را 
پیدا نمی کند. با تمرکز اولیه روی بازاریابی می توانید 
چشم انداز خود را ضمن ساختن فناوری با دیگران 

در میان بگذارید.
یک بازاریابی کارآمد با استخدام یک تیم )یا آژانس 
تبلیغاتی( برای ایجاد و ساخت داستان و استراتژی 
برند شما در ابتدای چرخه عمر شرکت محقق می شود. 
گر در منابع کمبود دارید، می توانید یک فرد باتجربه  ا
را به همراه کارورزان یا فریلنســرها )برای پشتیبانی 
از آنها( استخدام کنید یا در عوض، بازاریابی خود را 
به طور موقت به آژانسی که در زمینه بازاریابی و رشد 
برای استارتاپ ها تخصص دارد برون سپاری کنید.

2- بازاریابی صرفا براســاس آنچه انجام 
می دهید، نه چرایی انجام آن

شرکت های موفق در ســطح جهان نتیجه کنار هم 

اشتباه های آموزنده
  در حوزه ابزاریایب برای کسب وکارهای نواپ

هشت درس ساده
 که بنیان گذاران ابید قبل از راه اندازی محصول خود بیاموزند

قرار گرفتن داستان های اســتادانه با یک محصول 
قوی هســتند که بــا هــدف ســازمان آ نهــا مطابقت 
دارد. مشتریان شما ) چه کسب وکارهای دیگر و چه 
مصرف کننده ها( می خواهند احساس کنند که نه تنها 
از محصولی اســتفاده می کنند که کارایی دارد بلکه 
بخشی از داستان شما نیز هستند. این بدان معنی 
است که داستان برند شما، باید قانع کننده باشد: 
یک چشــم انداز بی نظیر که با الهام بخشی در مورد 
چگونگی ایفای نقش شــرکت شما در تغییر جهان، 

تکمیل می شود.

بدون داشــتن  بازاریابــی محصول   -3
استراتژی

قبل از این که استارتاپ ها فعالیت های اصلی بازاریابی 
را شروع کنند، مهم است که اهداف قابل اندازه گیری 
داشته باشند. بسیاری از شرکت هایی که در مرحله 
اولیه رشد خود هستند، ده ها بار فرایند طراحی لوگو و 
کتیک های بازاریابی  وب سایت را تکرار می کنند، انواع تا
دیجیتال و شبکه های اجتماعی را امتحان می کنند، 
بدون اینکه برنامه روشنی داشته باشند یا بفهمند 
که چه می کنند )یا حتی وقتی کاری جواب می دهد 
بدانند کدام اقدام شــان درســت بوده که به نتیجه 

منجر شده است(.
با کنترل و بهره گیری از چشــم انداز تیم و ایجاد یک 
استراتژی دقیق، می توانید اهداف تیم خود را مشخص 
کنید و به آنان در جهت حرکت به سمت اهداف، کمک 
کنید. عالوه بر این با متعهدشدن به یک استراتژی 
با اهداف قابل اندازه گیری واضح، درک این موضوع 
که کدام جنبه ی اســتراتژی، بهترین بازده را ایجاد 

کرده است، بسیار ساده تر می شود.

راه های تقویت در 
ایـده پـردازی

مشتریان شما ) چه کسب وکارهای دیگر و چه 
مصرف کننده ها( می خواهند احساس کنند که نه
 تنها از محصولی استفاده می کنند که کارایی دارد

 بلکه بخشی از داستان شما نیز هستند

نویسنده:  محمدحسن امیری
کارشناس تحقیق و توسعه مرکز نوآوری فرهنگی امید
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یک اشتباه معمول بازاریابان بی تجربه،
 سوء تفاهم در مورد چگونگی استفاده از 

رسانه های اجتماعی در فروش شرکت ها است

4- به تعویق انداختــن بازخورد گرفتن از 
مشتری تا زمانی که محصول آماده شود

بازاریابی شرکت شــما قبل از آماده شدن محصول، 
گاهی عمومی  عالوه بر این که راهی عالی برای ایجاد آ
از برند است، می تواند به شما کمک کند درک بهتری 
گی های مورد نظر مشــتریان بالقوه تان،  از انواع ویژ
داشته باشید و بفهمید نقاط درد واقعی آ ها چیست و 
نحوه استفاده آ ها از محصوالت مشابه چگونه است.

آمازون برای توسعه محصول خود از روش معکوس کردن 
فرایند استفاده می کند. مدیر محصول قبل از اینکه 
واقعًا محصولی ساخته شود در نشریه ای اعالم می کند 
که محصولی آماده عرضه است و از این طریق بازخورد 
مشتریان خود را دریافت می کند. این فعالیت تا زمان 
دریافت بازخورد مناسب از مشتریان می تواند تکرار 

شود.   

5- عدم موفقیت در سنجش نتایج
هــر کمپینــی کــه شــما راه انــدازی می کنیــد، چه به 
صورت آنالیــن، چه به صورت چاپــی و یا حضوری، 

گر تالش های بازاریابی  باید قابل اندازه گیری باشد و ا
خود را پیگیری نکنید ، غیرممکن است که بدانید آیا 
سرمایه تان برمی گردد یا نه. تجزیه وتحلیل وب سایت، 
 URL کدهای ردیابی، کدهای تخفیف منحصر به فرد و
های سفارشی، همه روش های مؤثری برای نظارت 
بر فعالیت های آنالین هستند. همچنین می توانید 
از مشتریان بپرسید که چگونه شما را پیدا کرده اند 
ج  یا ســواالت نظرســنجی را در فرم های ثبت نام در
کنید تــا بهتــر بفهمید که کــدام بخش کارایــی دارد 

و کدام ندارد.

6- نادیــده گرفتن کانال هــای ارتباطی 
ارزشمند رسانه های اجتماعی به دلیل آن که 

مشتریان هدف شما شرکت ها هستند!
شــما هیچ وقت شــرکت ها را هدف قرار نمی دهید، 
شــما افراد را هدف قرار می دهیــد. بنابراین هر کجا 
کــه ایــن افــراد فعــال باشــند، خــواه در لینکدیــن یا 
گرام، شما باید آنجا باشید و با آنها به روشی  اینستا
صحیح صحبت کنید. یک اشتباه معمول بازاریابان 
بی تجربه، سوء تفاهم در مورد چگونگی استفاده از 
گر  رسانه های اجتماعی در فروش شرکت ها است. ا
مشــتری شــما یک شــرکت اســت، باز هم کسی که 
درباره همکاری با شما تصمیم می گیرد یک انسان 
است. شما باید بفهمید که مخاطب هدف تان کجا 
حضور دارد و با لحنی که مناسب آن پلتفرم است و 
در زمان مناسب، محتوای درستی را به او برسانید.

7- عدم استفاده از مشتری های بزرگی که 
شما را در معرض دید قرار  می دهند!

یک راه عالی برای به دست آوردن اعتبار، این است 
که از بزرگ ترین مشتری های خود بخواهید محصول 
شما را توصیف کنند و دیگران را به آن ارجاع دهند. 
یک اســتراتژی این اســت که از برند های جهانی به 
رسمیت شناخته شده ، استفاده کنیم. با این حال 
همیشه ممکن نیست که یک توصیف مستقیم دریافت 
کنید؛ در این صورت همکاری با شرکا در زمینه محتوا 
و تحقیقات، هم  میزبانی وبینارها، راه اندازی مشترک 
کمپین ها یا ارائه مشترک در رویدادها، به معنای تأیید 

غیرمستقیم شرکت شما توسط آن ها خواهد بود.

8- تکرار اشتباهات
با اینکه اشــتباهات بازاریابی می تواند رشــد شما را 
کندتر کند، مهم ترین نکته این است که از آ نها درس 
بگیرید و استراتژی های هوشمندانه تری را بر اساس 

موفقیت های خود پیاده سازی کنید.
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مدیریت راهربدی 
راشــــــا

اهداف مشا در راشا چیست؟
ایجاد روش های جدیــد در کارگروهی 
با اســتفاده از ابزارهای معتبر جهانی از 
دستاوردهای بزرگ این گروه متخصص 
و جوان اســت.  هدف ما تولیــد و ارائه 
نرم افزارهای سازمانی و آموزشی است 
که سرعت، دقت و هماهنگی بیشتری 

در کارهای گروهی ایجاد کند. 

چه تعداد نیروی کار دارید و چه 
هسمی در اشتغال دارد؟

تعــداد 10 نفر نیــروی متخصص در 
زمینه نرم افزار  و تعــداد 5 نفر نیروی 
 متخصص در زمینه امور اداری و مالی.

چه مشکل و چالیش را 
یم خواهید در این کسب و کار 

برطرف کنید؟
بــا پیشــرفت ســریع تکنولــوژی و 
گســتردگی ارتباطات، نیاز به توسعه 
عملکردهــا و فعالیت هــای درون و 
برون ســازمانی و نیاز بــه فراهم کردن 
سیســتم های یکپارچه و منعطف در 
میان ســازمان های دولتی، خصوصی، 
کارفرماها، هلدینگ ها و شــرکت های 
سرمایه گذاری، مدارس و آموزشگاه ها در 

ایجاد روش های جدید
 در کارگروهی با استفاده
 از ابزارهای معتبر جهانی

 از دستاوردهای بزرگ این
 گروه متخصص و جوان

 است

شــرکت مدیریت راهبردی راشــا با بهره گیری از نیروهای انســانی متخصص، تکنولــوژی و دانش روز 
دنیا، راهکارهــای نوینی در زمینــه نرم افزارهای ســازمانی و ایجاد ســازمان الکترونیــک عرضه کرده 
است. راشا، به عنوان یک مشاور و متخصص در کنار شما بوده و کمک می کند تا فرهنگی جدید در 

انجام امور به صورت گروهی را، برای سازمان شما به ارمغان آورد.
نفیســه ســادات کاظم قاســمی،  مدیــر ایــن شــرکت خــاق، از نحــوه شــکل گیری این مجموعــه در 
تولید نــرم افزارهــای ســازمانی می گویــد: »مدیریــت راهبــردی راشــا در ســال 1395 توســط گروهی 
از کارشناســان متخصص و جــوان که دارای ســال ها تجربــه کاری فــردی در زمینه خدمــات فناوری 
اطاعات بوده اند، تاسیس شد. تیم راشا در فضایی تعاملی و پویا گردهم آمده اند تا بیش از 15 سال 
تجربه خود را برای ارائه را هکارهای بهینه مدیریتی به سازمان های کوچک و بزرگ ارائه دهند. ما در 
راشا متعهد به ارائه خدمات منسجم و هماهنگ هستیم تا بسترهای مناسب و قابل اطمینانی برای 
نیازهای مشــتریان مان انتخاب نمایم. پس به شــما این اطمینان را می دهیم که مانند یک مشاور 
امین و کاردان، به ارتقاء فرهنگ فناوری سازمان تان کمک کرده و تا پایان کار و افزایش بهره وری در 

کنار شما خواهیم بود.»

راشا در چه حوزه هایی 
فعالیت دارد؟ محصول تولید 
مشا چه نیازی را برآورده کرده 

است؟
راشا در زمینه انجام امور انفورماتیک و 
فناوری اطالعات، طراحــی نرم افزار به 
سفارش مشتری، پشتیبانی نرم افزارها و 
طراحی صفحات وب بر بستر نرم افزار 
مایکروسافت شــیرپوینت و همچنین 
ارائه ســرویس های آمــوزش مجازی 

فعالیت می کند. 
محصوالت تولید شده در راشا 

شامل این موارد است:
 در بخش زنجیره تامین	�

 برنامه ریزی تامینـ 
 تدارکات خریدـ 
 سفارش تولیدـ 
 ارزیابی تامین کنندهـ 
 مدیریت تعمیرات و نگهداری ـ 
 مدیریت حمل ونقل ـ 
 در بخش صنایع	�

 سیستم کنترل مدارک مهندسیـ 

 تولید طرح تولیدـ 
 برنامه ریزی احتیاجات موادـ 
 زمان بندی تولیدـ 
 کنترل کیفیتـ 
 آزمایشگاهـ 
 انبار محصوالت و مواد اولیه ـ 
 بهای تمام شده تولیدـ 
 در بخش منابع انسانی 	�

 جذب و استخدامـ 
 پرونده پرسنلیـ 
 ارزشیابی عملکردـ 
 درخواست مرخصی و ماموریت ـ 
 آموزشـ 
 حضور و غیابـ 
 در بخش مدیریتی	�

 مدیریت جلسات و مصوباتـ 
 مدیریت وظایفـ 
 مدیریت مستنداتـ 
 مدیریت درخواست ها و خدمات ـ 
 مدیریت دانشـ 
 مدیریت قراردادهاـ 
 مدیریت پروژه ـ 
 مدیریت مناقصات و مزایداتـ 
 آموزش	�

 آموزش مجازی   LMSـ 
14 معلم خصوصیـ 

تیتر اول
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جهت جلوگیری از اتالف زمان، انرژی و 
منابع مالی به وضوح مشاهده می شود. 

راشــا با تولید نرم افزارهای یکپارچه با 
هدف سیســتماتیک کردن بخش های 
مختلف ازجمله تولید و تحقق فعالیت ها، 
فرایندها و گردش اطالعات در بستری 

امــن و کارآمــد ایــن امــکان را برای 
دسترســی به اطالعات الزم به صورت 
صحیح، هماهنگ و در زمان مناســب 
از طریق اینترنت یــا اینترانت به منظور 
جلوگیری از اتالف وقت، انرژی و منابع 
مالــی در اختیار افــراد و ذی نفعان قرار 

می دهد.

مخاطبان مشا چه 
مجموعه هایی هستند؟

ســازمان های دولتــی، خصوصــی، 
کارفرماها، هلدینگ ها و شــرکت های 
سرمایه گذاری، مدارس و آموزشگاه ها، 
معلم هــای خصوصــی، مشــاوران و 

روان شناسان

ابزخورد مشا از مخاطبان اتن 
چگونه بوده است؟

مخاطبــان مــا بعــد از یــک تجربه 
موفق در زمینه انجــام امور به صورت 
سیستماتیک، عضوی از خانواده راشا 
می شــوند و ما درکنار هم برای تغییر 
فرهنگ ســازمان ها تالش می کنیم. 
خانــواده راشــا متشــکل از همکاران 
 توانمند و مشــتری های وفادار اســت.

روش درآمدزایی مشا به چه 
صوریت است؟ آیا درآمد خویب 

داشتید؟
راشا به سه روش درآمدزایی دارد:

در قالب خدمات: 
1-پیاده سازی نرم افزار به سفارش 

و نیاز مشتری 
2-پشتیبانی نرم افزارهای تهیه 

شده
3-نصب و راه اندازی مایکروسافت 

شیرپوینت 
4-پشتیبانی و نگهداری نرم افزار 

مایکروسافت شیرپوینت 
5-آموزش نرم افزار مایکروسافت 

شیرپوینت
در قالب سرویس ابری:

1- سرور شیرپوینتی
2- آموزش مجازی

3- مدیریت مستندات 
 در قالب فروش نرم افزارهای آماده

آیا نقاط ضعیف در محصول 
خود داشته اید؟ برای رفع آن 

چه کردید؟
حتما که در هر نرم افــزار نقاط ضعف 
وجود دارد، اما ما ســعي مــي کنیم با 
تحلیل هاي درست و نگاه از زاویه دید 
کاربر و بررسي امکانات و قابلیت هاي 
سیستم هاي مشابه جهاني مشکالت و 
 ضعف هاي سیستم ها را برطرف کنیم.

چمش انداز مشا کجاست؟
اکنون در دورانی زندگی می کنیم که از 
آن با عنوان عصر فنــاوری و اطالعات و 
ارتباطات یاد می شود. نفوذ فناوری های 
اطالعــات و ارتباطــات در جنبه های 
مختلف زندگی انســان باعث شده است 
که روش های ارتباط افــراد به طور کلی 

تغییر کند.
سیستم ها و ابزارهایی که در حال حاضر 
در ادارات دولتی و ســازمان ها برای ارائه 
خدمات و اطالعات مورد اســتفاده قرار 
می گیرد قدیمی بوده و روند کار با کندی 

صورت می پذیرد. 
ما در تالش ایــم تا با ایجاد بســترهای 
مناســب جهت مدیریت سیستم های 
داخلی، داده ها و اطالعــات و ابزارهای 
مدیریتی و ایجاد هماهنگی و ســازگار 
بین تمامــی ارکان ســازمان کمک به 
افزایش چابکی، صرفه جویی در هزینه ها 

و افزایش سالمت اداری کنیم.
مهم ترین چالش های مشا 

چیست؟ چه حمایت های 
تخصیص در کسب وکار مشا 
یم تواند از طرف دولت موثر 

واقع شود؟
مهم تریــن چالــش ما جــذب نیروي 
انساني متخصص و ورود به سازمان هاي 
دولتي و آموزشــي اســت کــه دولت 
مي توانــد بــا فراهم کردن شــرایطی 
جهت ورود به نظام آموزشي و ورود به 
سازمان هاي دولتي جهت پیاده سازی 
سیستم های یکپارچه و منعطف، ما را 

یاری رساند.

مخاطبان ما بعد از یک
 تجربه موفق در زمینه
 انجام امور به صورت

 سیستماتیک، عضوی 
از خانواده راشا می شوند 
و ما درکنار هم برای تغییر 

فرهنگ سازمان ها تاش 
15می کنیم



با وجود چالش هایی که عرصــه اقتصاد جهانی 
در دو دهه گذشــته با آن مواجه شد و در نتیجه 
آن متحمل خســران زیاد شــد، عرصه اقتصاد 
خالق در دنیا توانســت بــا تــاب آوری باالیی، 
پایداری زیادی از خود نشــان دهــد. به عبارت 
دیگر در جریــان نوســانات و بحران های مالی 
دنیا، رکود کمتــری پیدا کرد و بســترهای آن 
دچار آسیب نشدند. مقوله ای که توجه بسیاری 
از تحلیلگران اقتصادی و برنامه ریزان توســعه را 
به خود جلب کرد. یکــی از مهم ترین برهه های 
زمانی، شاید بحران مالی ســال  2008 میالدی 
باشــد که بســیاری از حوزه های اقتصــاد را با 
رکودی بی سابقه روبرو ســاخت، اما روند خلق، 
تولید و توزیع کاالهای خــالق در دنیا همچنان 
با رشــد همراه بود و توانســت که در بازه زمانی 
2003 تا 2015 با نرخ رشــد متوســط ساالنه 
7/34 درصد روند صعــودی خود را حفظ و ادامه 
دهد. این قابلیت سازنده سبب شده تا بسیاری از 
کشورهای دنیا به سمت سرمایه گذاری در عرصه 
اقتصاد و صنایع خــالق روی آورند. در این میان 
کشورهای در حال توســعه برای بهبود فزاینده 
شــرایط اقتصادی خود و نیز ایجاد بســترهایی 
برای توســعه اجتماعی و ایجاد اشــتغال پایدار 
گرایش ویژه ای به صنایع خالق پیدا کردند. این 
در حالی اســت که کشــورهای در حال توسعه 
همواره در معرض آســیب بحران های مالی و نیز 
نوســانات جهانی قیمت انرژی قرار دارند، از این 
رو این کشــورها برای عبور از ایــن چالش های 
ســنتی و نیز استحکام بخشی ســاختار اقتصاد 
و اشــتغال خود برای مواجهه با بحران های آتی، 
سرمایه گذاری در عرصه صنایع خالق را به عنوان 
یکی از راهکارهــای خود انتخــاب کرده اند و با 
نگرشی آینده پژوهانه به سمت این حوزه گرایش 
پیدا کرده اند. پدیده ای که در ادامه این نوشتار با 
اســتناد به آمار و ارقام بین المللی بیشتر تشریح 

خواهد شد.
طبق آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه 
ملل متحد )آنکتاد( که سال 2018 منتشر شد، 

میزان مشــارکت اقتصادهای در حال توسعه در 
عرصه تجارت صنایع خالق باالتر از اقتصادهای 
توسعه یافته دنیاست. بر اســاس گزارش مذکور 
رقم این تجارت در کشــورهای در حال توسعه 
بالغ بر 265 میلیارد دالر بــوده در حالی که این 
میزان در کشورهای توســعه یافته 241 میلیارد 
دالر در سال 2015 میالدی به ثبت رسیده است. 

)نمودار1(
 این در حالی اســت که این آمار در سال 2002 

میالدی برعکس بــوده و اقتصادهای توســعه 
یافته، صادرات صنایع خالق بیشتری نسبت به 
کشورهای در حال توســعه داشتند و این میزان 
بیش از 122 میلیاد دالر در اقتصادهای توســعه 
یافته، نســبت به حــدود 84 میلیــارد دالر در 
کشورهای در حال توسعه ثبت شده است. در این 
میان میزان مشــارکت اقتصادهای در حال گذار 
) )Transition economies چه در ســال 
2002 و چه در ســال 2015 پایین بوده و نشان 

با توجه به ارزان تر بودن نیروی کار و مواد
 اولیه در این کشورها، شرایط مناسبی 

برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی در 
این حوزه مهیا شده و با ورود دولت ها 
و بخش های غیردولتی به این عرصه، 

شاهد ثبت روند صعودی برای آنها 
هستیم.

نگاهی به وضعیت صنایع خالق
 در کشورهای در حال توسعه

می دهد آنها چندان گرایش محسوسی به ورود 
به عرصه اقتصاد خالق و صادرات صنایع خالق از 

خود نشان نداده اند.
این وضعیت بیانگر توجه و گرایش کشورهای در 
حال توســعه برای بهره برداری از قابلیت صنایع 
خالق به منظور رســیدن به رشــد اقتصادی و 
اجتماعی بیشتر اســت. با توجه به ارزان تر بودن 
نیروی کار و مواد اولیه در این کشــورها، شرایط 
مناســبی برای ســرمایه گذاری و برنامه ریزی 
در این حــوزه مهیا شــده و بــا ورود دولت ها و 
بخش های غیردولتی به این عرصه، شاهد ثبت 

روند صعودی برای آنها هستیم.
اگر بخواهیــم این شــرایط بین المللــی را در 
ارتباط با کشــورهای مختلف نیز تحلیل کنیم، 
آمارهای موجــود بیانگر این نکته هســتند که 
چین و کشــورهای منطقه آسیای جنوب شرق 

نمودار 1
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عامل رشد اقتصادهای در حال توسعه محسوب 
می شوند. چین به عنوان بزرگ ترین صادرکننده 
کاالهــای خــالق دنیــا در کنار کشــورهای 
هنگ کنگ، هند، سنگاپور، تایلند، مالزی و تایوان 
بیشترین سهم را در صادرات کاالهای خالق در 
میان اقتصادهای در حال توسعه دارا هستند. این 
کشورها توانســته اند در دهه اخیر سیر صعودی 
قابل مالحظه ای در اقتصاد و ایجاد اشتغال داشته 
باشند و بر این اســاس در روند حرکت به سوی 

مسلما در هزاره سوم خاقیت
 یکی از محورهای اصلی توسعه

 به شمار  می رود و در نتیجه
 محصوالت و خدمات خاق از

 مولفه های مورد توجه در 
روندهای توسعه کشورها در این

 قرن محسوب می شوند

نسبتا محقق شده و بســترهای کارآمدی برای 
ادامه راه و توسعه آن فراهم آورده اند. جالب آنکه 
70 درصد صادرات محصوالت خالق این کشورها 
شامل محصوالت طراحی مانند محصوالت مد و 
اکسسوری های آن، طراحی داخلی، اسباب بازی 
و جواهرات است و 20 درصد این میزان صادرات 
نیــز مربوط بــه محصــوالت صنایع دســتی و 
رسانه های جدید است. 10 درصد باقی مانده هم 
به دیگر گروه های صنایــع خالق مانند هنرهای 

تجسمی و محصوالت نشر اختصاص یافته است. 
با توجه به نوع این میــزان صادرات می بینیم که 
این کشــورها توجه ویژه ای به صنعت طراحی و 
رشته های مختلف آن داشــته و تمرکز تولیدات 
خالق خود را به حوزه صنعت طراحی اختصاص 
داده انــد و بازخورد موثــر و رو به رشــدی هم 
داشته اند. اتفاقی که بی تردید در نتیجه مطالعه 
بازار و بازاریابی تخصصی در کشــورهای هدف 
آنها و نیز شــرکای صادراتی اقتصادهای در حال 

توسعه صورت گرفته است.
در پایان باید افزود که مســلما در هزاره ســوم 
خالقیت یکی از محورهای اصلی توسعه به شمار 
می رود و در نتیجه محصــوالت و خدمات خالق 
از مولفه های مــورد توجه در روندهای توســعه 
کشورها در این قرن محسوب می شوند. این حوزه 
به ســبب ارزش افزوده باالیی که کاالهای آن از 
خالقیت و نوآوری خالقان آنها دریافت می کند، 
نســبت به محصوالت دیگر صنایع از محبوبیت 
بیشــتری بین مخاطب امروز برخوردار است و از 
سوی دیگر آسیب کمتری به محیط زیست بشر 
وارد می ســازد. این موارد و ویژگی های دیگری 
از این دست موجب شــده تا کشورهای در حال 
توســعه دنیا که در تالش هســتند تا شــرایط 
اقتصادی و اجتماعی خود را به سطح قابل قبول 
در فضای رقابتی بین المللــی ارتقا دهند، توجه 
ویژه و سرمایه گذاری هدفمندی در صنایع خالق 
و توسعه اقتصاد خالق داشته باشند. مقوله ای که 
به نظر می رسد در سال های پیش رو به میزان و 

گستردگی آن مدام افزوده شود.

 جدول 1

توسعه پایدار گام های موثری برداشته اند و بخش 
مهمی از این روند رو به رشد به مشارکت آنها در 

عرصه صنایع خالق مرتبط بوده است.
همچنین در گزارش ســال 2018 آنکتاد آورده 
شده که 10 صادرکننده برتر در میان اقتصادهای 
در حال توسعه دنیا شــامل چین، هنگ کنگ، 
هند، ســنگاپور، تایوان، ترکیه، لهستان، تایلند، 

مالزی، مکزیک و فیلیپین هستند. )جدول 1( 
این کشورها با برنامه ریزی و سرمایه گذاری های 
ملــی و منطقــه ای توانســته اند ظرفیت های 
بالقوه خود در حوزه هــای مختلف صنایع خالق 
را بــه فعلیت برســانند و با امکان ســنجی های 
بین المللی بتوانند در بازارهای جهانی برای خود 
فرصت سازی کنند. مقوله ای که به نظر می رسد با 
توجه به رشد میزان ارزش صادرات آنها در دنیا، 

17



18

معریف کتاب های  فرهنگ ثروت آفرین 

کتابخوان

برریس و تحلیل نظام آمار اقتصادی گردشگری

برریس و تحلیل نظام آمار اقتصادی سیمنا

امروزه صنعت گردشــگری به عنوان سومین صنعت 
درآمــدزای جهــان و صنعتــی روبه رشــد دولت هــا را 
گزیر بــه برنامه ریــزی کالن و نهادســازی در ســطح  نا
از  یکــی  حاضــر  حــال  در  کرده اســت.  وزارت خانــه 
اصلی تریــن چالش هــای ایــن حــوزه آن اســت که به 
دلیل رشــد مــداوم ایــن صنعــت توســعه چارچوب و 
مفاهیم آماری در این حوزه نتوانســته  است همگام 
با تغییــرات در ماهیــت و اهمیــت آن حرکــت کند که 
خــود اندازه گیــری اقتصــاد ایــن صنعــت را با مشــکل 

روبه رو کرده  است.

این کتاب در سه مرحله نســبت  به توسعه نظام 
آماری اقتصاد گردشــگری بحث می کنــد. با توجه به 
حــوزه  در  صورت گرفتــه  فعالیت هــای  عمــوم  آنکــه 
گردشگری از جنس خدمات بوده، لذا در مرحله اول 
نیــاز بود تــا نســبت  بــه تدویــن یــک راهنمــای فنی و 

در دهــه  هــای اخیــر ســینما در میــان دیگــر صنایــع 
فرهنگی چه به  لحاظ ابعاد فرهنگی و اجتماعی و چه 
بعــد اقتصادی جایــگاه ویــژه ای را به خــود اختصاص 
داده اســت. اصــول سیاســت گذاری بــدون اطــالع از 
شرایط موجود و اهداف آینده امری ناممکن است به 
 همین سبب استقرار نظام آماری استاندارد و مناسب 
درعین حالی که شــرایط حال حاضر کشــور را در حوزه 
ســینما در مقایســه با دیگر کشــورها نمایــش می دهد 
به عنــوان عنصری مهــم یاریگــر سیاســت گذاری های 

آینده این حوزه خواهد بود.

ایــن کتاب مشــتمل بر ســه بخــش اســت. بخش 
اول بــه تبیین فنــی اقتصــادی و آمــاری حوزه ســینما 
می پردازد در بخش دوم بــا رویکردی نوآورانه به حوزه 
ســینما خواهــد پرداخــت و در بخــش ســوم آمارنامــه 
تخمینــی ارائــه می شــود در فصــول و گفتارهــای آتــی 
ابتدا به تشــریح مبانی و مفاهیم و تعاریف فنی فیلم و 
سینما می پردازد و زیرمجموعه ها را که عمدتًا در ذیل 

این مفاهیم طبقه بندی می شوند بررسی می کند.

اقتصادی در این حوزه اقدام شود، لذا در بخش اول 
گردشــگری  ایــن مطالعــه بــه بررســی تعاریــف فنــی 
مفاهیــم اقتصادی گردشــگری و تعاریف آمــاری این 
حوزه پرداخته  اســت. در بخش دوم بعد از مشخص 
کــردن دامنه فنــی اقتصــادی و آمــاری گردشــگری با 
اســتفاده از مطالعــات اســنادی و اســتفاده از پنــل 
نخبگانــی نظــرات برخــی فعــاالن صنعــت اســاتید 
دانشگاه در حوزه گردشــگری مدیران و متولیان این 
حوزه و پژوهشگران حوزه گردشگری بررسی و تجزیه 
 و تحلیل شــده تا بــا اســتفاده از آن شــاخص هایی به 
کــه  گردشــگری   منظــور اندازه گیــری دقیــق اقتصــاد 

مبتنی بر آسیب شناسی باشد حاصل شود.

در بخــش ســوم و پایانــی ایــن پژوهــش ضمــن 
طبقه بندی هــای  در  گردشــگری  جایــگاه  بررســی 
آماری شــناخته  شــده، اجزای دقیق ایــن صنعت در 

حــوزه  در  ســینما  اقتصــاد  کلیــدی  و  مهــم  نقــاط 
منتخــب  کشــورهای  عملکــرد  و  سیاســت گذاری 
گــردآوری شــود و پــس از بررســی چالــش محــور حوزه 
ســینما در کشــور و بررسی اســناد باالدســتی نظام در 
این حوزه و همچنین بررسی تجربیات بین المللی در 
پایــان این فصــل و بــا توجه بــه نتایــج ایــن تحلیل ها 

شاخص های آماری حوزه سینما استخراج شود. 

در فصــل ســوم، ضمــن بررســی مفاهیــم حــوزه 
سینما از دیدگاه آماری جایگاه صنعت فیلم و سینما 
را در طبقه بندی هــای آماری بین المللــی مورد توجه 
قــرار می دهــد همچنیــن ایــن فصــل در پــی تجزیــه  و 
تحلیــل شــاخص های موجــود در کشــور و در ســطح 
بین المللی است و شاخص های احصا شده در فصل 
دوم بــه  لحــاظ اقالم و منابــع آماری بــر پایه ایــن مورد 

بررسی قرار گرفته اند.

فصول چهــارم و پنجم موارد مربوط بــه نوآوری را   
شــامل می شــود و در فصــول ششــم تــا هشــتم نیــز 
و  جــداول  مفاهیــم  و  تعاریــف  غالــب  در  آمارنامــه 

نمودارها و تحلیل ها ارائه می شود.

در فصل دوم، ســعی بر آن اســت تا اقتصــاد حوزه 
تولیــد  و ســازوکار  گیــرد  قــرار  مــورد تحلیــل  ســینما 
کاالهای فرهنگی در این صنعت بررسی شود. در این 
بخش از دیــدگاه اقتصادی به تجارب برخی کشــورها 
در صنعت ســینما نیم نگاهی خواهد شــد، تا نکات و 

هر کــدام از ایــن طبقه بندی ها اســتخراج  شــده و در 
قالب آمارنامه منتشر شده است.

rasabooks.ir :خریدکتابهاازوبسایت
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برریس و تحلیل نظام آمار اقتصادی صنایع دسیت

صنایــع  شــاخه های  از  یکــی  پویانمایــی  صنعــت 
فرهنگی است که به دلیل تأثیرات فراوان فرهنگی و 
نقش مهمی که در عرصه اقتصــادی به  لحاظ ایجاد 
اشتغال و درآمد سرشار ایفا می کند اذهان را به خود 

معطوف کرده است. 

این کتاب مشتمل بر شش فصل است.

در فصــل اول و بــه  اختصــار، تعاریــف و مفاهیــم 
فنی پویانمایی بحث و بررســی شــده  اســت. تعریف 
پویانمایــی و انــواع پویانمایــی ازجملــه مفاهیمــی 

است که در این فصل به آنها پرداخته شده  است. 

تهیــه  راســتای  در  گام هــا  مهم تریــن  ازجملــه 
آمارهــای اقتصــادی برای هــر حــوزه شــناخت ابعاد 
اقتصــادی و ســاختار عرضــه و تقاضــای آن حــوزه 
جــزء  مفهومــی  چارچــوب  درحقیقــت  اســت. 
جدایی ناپذیر نظام آماری تلقی می شود، در این جا 
چارچــوب اقتصــادی بــه عنــوان چارچــوب اصلــی 
انتخاب شده  اســت؛ لذا برای دســت یابی به چنین 
چارچوبــی در فصــل دوم مفاهیمــی ماننــد زنجیــره 
ارزش صنعــت پویانمایــی، درخت فنــاوری صنعت 
پویانمایی، نهادهــا و متولیان صنعــت پویانمایی و 

آمیختــن  از  کــه  اســت  مفهومــی  دســتی  صنایــع 
مصنوعات دست هنرمندان به وسیله دست و یا به 
کمک ابزارآالت دستی با ارزش های یک قوم یا ملت 

حاصل می شود.

در این کتاب در ســه مرحله نســبت  به توسعه نظام 
آماری اقتصاد صنایع دستی پرداخته شده است.

با توجه به آنکه عموم فعالیت های صورت گرفته 
در حوزه صنایع دستی از جنس فعالیت های هنری 
و فنــی بوده لــذا در مرحلــه اول نیــاز بود تا نســبت  به 
تدوین یک راهنمای فنی و اقتصــادی در این حوزه 

اقدام شود.

در بخــش اول از این مطالعــه به بررســی تعاریف 
فنــی صنایــع دســتی، مفاهیــم اقتصــادی و تعاریف 
آماری این حوزه پرداخته شده  است. در بخش دوم 
بعــد از آنکه دامنــه فنــی اقتصــادی و آمــاری صنایع 

تعاریــف و مفاهیم آمــاری مورد نیــاز ارائه می شــود و 
ســرانجام در فصل ششــم آمارهای موجــود در قالب 
بــه  و  شــده اند  داده  نمایــش  نمــودار  و  جــداول 
اشــاره  نیــز  ناموجــود  و  الزم  آمــاری  شــاخص های 

می شود.

دســتی مشــخص می گــردد بــا اســتفاده از مطالعات 
اســنادی و اســتفاده از پنجــره نخبگانــی، نظــرات 
برخــی صنعتگــران هنرمنــدان اســاتید دانشــگاه در 
حوزه صنایع دستی، مدیران و متولیان این حوزه و 
صادرکننــدگان صنایــع دســتی بررســی و تجزیــه  و 
تحلیــل شــده تــا بــا اســتفاده از آن شــاخص هایی 
به منظور اندازه گیــری دقیق اقتصاد صنایع دســتی 

که مبتنی بر آسیب  شناسی باشد حاصل شود.

در بخــش ســوم و پایانــی ایــن پژوهــش ضمــن 
بررســی جایگاه صنایع دســتی در طبقه بندی های 
آماری شناخته  شــده نظیر CPC، ISIC،  HS اجزای 
ایــن  از  یــک  هــر  در  دســتی  صنایــع  دقیــق 
طبقه بندی هــا اســتخراج شــده و در قالــب آمارنامه 

منتشرشده است.

برریس و تحلیل نظام آمار اقتصادی پویامنایی

صنعــت  در  کــه  شــرکت هایی  انــواع  همچنیــن 
پویانمایــی وجــود دارند، بررســی شــده اســت. این 
بررســی ها زمینه ســاز تولید شــاخص هایی برمبنای 
چالش های موجــود در زنجیــره ارزش پویانمایی در 

کشور است.

در فصل ســوم کــه بــه تعاریــف و مفاهیــم آماری 
اقتصــاد پویانمایــی اختصــاص  یافته اســت، ضمن 
بررســی تعاریف آماری مربــوط به حــوزه پویانمایی، 
و  پویانمایــی  حــوزه  اســتاندارد  طبقه بندی هــای 
شــاخص های آماری اقتصاد پویانمایی ســعی بر آن 
اســت تــا بــا شــناخت بازیگــران اصلــی عرصــه آمــار 
داده،  تولیدکننــدگان  ازجملــه  پویانمایــی 
سازمان های مسئول و شاخص های موجود و مورد 
نیاز زمینه های الزم برای حرکت به سمت نظام آمار 
یکپارچه صنعــت پویانمایــی فراهم شــود. در فصل 
چهــارم مفاهیــم نوآورانــه و دانش بنیــان مرتبــط بــا 
معرفــی  الزم  شــاخص های  و  پویانمایــی  صنعــت 

شده است.

دو فصــل آخــر ایــن کتــاب نیــز در قالــب آمارنامه 
تنظیم شده است؛ به این صورت که در فصل پنجم 

مولفین:          دکتر روح اله ابوجعفری | مجتبی نصراللهی نسب  | علی افضلی
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انستیتو میل ابزی سازی
 در یک نگاه 

  افزایش محسوس درآمدهای انستیتو و ایجاد 
مبادی جدید درآمدی

  گســترش تعامل با مراکز علمی و استارتاپی       
مرتبط با حوزه بازی سازی در کشور

  تدوین کتب و جزوات آموزشی
  توسعه دپارتمان های بازی سازی

  به روزرســانی ســیالبس های آموزشــی و 
سرفصل های درسی

  گســترش شــبکه اطالع رسانی انســتیتو و 
تولیدات رسانه ای 

  توسعه زیرساخت ها و پلتفرم های آموزشی 
  گسترش چتر حمایتی از تیم های فناور و نوپا 

برای اینکه بدانیم این مرکز آموزشــی دقیقا چه 
نقشــی دارد به مهم ترین ماموریت های انستیتو 

ملی بازی سازی در سه محور اشاره می کنیم:
1- برگزاری دوره های تخصصی بازی ســازی در 

زمینه های فنی، هنری و طراحی
2-  فعالیت های زیرساختی و توسعه محور

3- برگزاری رویدادهای تخصصی بازی سازی 
عالوه بر این، انســتیتو اقدامات شــاخصی برای 
عالقه مندان به بازی سازی انجام داده است که از 

آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  همکاری با وزارت آموزش وپرورش برای تولید 

ویدئوهای آموزش بازی سازی در شبکه شاد
  همکاری با دانشگاه های برجســته کشور در 
برگزاری دوره های پیشــرفته و توســعه مراکز 

شتاب دهی
   تشکیل باشگاه فارغ التحصیالن انستیتو ملی 

بازی سازی
  برگزاری جلسات مشــاوره رایگان هفتگی در 

زمینه بازی سازی برای عموم به صورت مجازی

نیروی انسانی متخصص و ارتقای سطح آموزش 
در حوزه بازی ســازی اســت. این مهــم که در 
قالب »تقویت و ارتقای ســطح آموزش و تربیت 
سرمایه های انسانی متعهد، متخصص و کارآمد 
مورد نیاز صنعت بازی های رایانه ای«، »توســعه 
فضای کسب وکار« و همچنین در بخش نگاشت 
نهــادِی اقدامــات کالن برنامه ملــی بازی های 
رایانــه ای تحت عبارت »تربیت نیروی انســانی 
کارشــناس و حرفه ای در ســطح دانشگاهی و 
مراکز مهارتی متناســب با نیازهــای صنعت-

رســانه بازی های رایانه ای در کشور« آمده است 
در اهداف کالن آموزشــی بنیاد دیده شده و طی 
اقدامات هر ســاله به بلوغ می رسد. مطابق با این 
اهداف کالن، اصلی ترین اهداف عملیاتی انستیتو 
که در اقدامات و عملکردهای آن مشــهود است، 

عبارت است از:
  تمرکززدایی از انستیتو در تهران و ملی سازی 

آموزش بازی سازی 
  گسترش آموزش های مجازی در دوران کرونا 

با وجود محدودیت هایی که بازی ســازان ایرانی 
را در تنگنا قرار می دهند، کشــور ایــران دارای 
تعداد قابل توجهی افــراد فعال بااســتعداد در 
حوزه بازی ســازی اســت. بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای تــالش می کند با گســترش امکانات و 
آموزش های الزم، دانش این فعــاالن را افزایش 
و شرایط شــکوفایی اســتعدادهای فعاالن این 
حوزه را ایجاد کند. در مقدمه اســاس نامه بنیاد 
ملی بازی هــای رایانه ای )مصوب جلســه 584 
مورخ 85/3/9 شورای عالی انقالب فرهنگی(، به 
ایفای نقش آموزشی و کمک آموزشی بازی های 
دیجیتال اشاره شده است. این وظیفه در بخش 
اهداف تاســیس بنیاد و وظایف این نهاد )ماده 2 
و 3(، در قالب طراحــی و برنامه ریزی کالن برای 
حوزه آموزش بازی ســازی متبلور شده است. از 
این رو، انستیتو ملی بازی سازی در سال 1390 
توسط بنیاد ملی بازی های رایانه ای به عنوان تنها 
مرجع تخصصی آموزش بازی سازی در کشور و با 
هدف تربیت نیروی انســانی کارآمد و متخصص 
برای توسعه اکوسیستم بازی تاسیس شده است.  
مهم ترین رسالت انستیتو ملی بازی سازی در بین 
اهداف کالن تعیین شده مطابق با سیاست های 
حاکم بر برنامه ملی بازی هــای رایانه ای، تربیت 

مرکز رشــد بازی ســازی هم زمان با تاسیس 
انســتیتو ملی بازی ســازی به عنوان فضایی 
اشــتراکی بــرای تیم هــای نوپا و فنــاور در 
حــوزه بازی های دیجیتال تاســیس شــد. از 
زمان راه انــدازی این مرکز تا کنــون، تیم های 
بســیاری با اخذ صالحیت و اســتقرار در این 
مجموعه، دوره های شــتابدهی را پشــت سر 
گذاشــته و به عنوان تیم مســتقل یا مدیران 

مرکز رشد ابزی سازی 

ارشد در شرکت های بازی سازی مشغول به کار 
شــده اند. این مرکز هم اکنون با گنجایش بیش 
از 40 نفر در ســاختمان بنیاد ملــی بازی های 
رایانه ای قــرار دارد. در حال حاضــر مرکز 12 

تیم بازی ســازی را در خود جای داده است که 
تمامی این تیم هــا از امکانات موجود در مرکز 
رشــد بهره مند هســتند. به غیر از این تیم ها، 
بازی سازان مســتقل دیگر توانسته اند پس از 
هماهنگی قبلی با مسئول مرکز، از امکانات این 
مجموعه  ملی به صورت محدود استفاده کنند. 
همچنین دانش آموختگان انستیتو و تیم های 
کوچک دیگری که عالقه و پشتکار الزم برای 
بازی ســازی را نشــان داده اند، این فرصت را 
داشته اند تا به صورت آزمایشــی و با ارائه یک 
پروتوتایپ از طرح خــود در مدت های 1 تا 2 

ماهه از ظرفیت های موجود استفاده کنند.
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گیمینگ
با همکاری بنیاد ملی بازی های رایانه ای
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تنهایی کافی نبوده و برای رســیدن به موفقیت 
بایــد در زمینه هــای مختلف فــردی، تیمی و 
مدیریت پروژه حرف های زیــادی برای گفتن و 

البته عمل کردن داشته باشیم.
از این رو بــرای دوری از آزمون و خطا توســط 
شما دوســتان و به جهت اینکه چند ماه و برای 
برخی از دوســتان که در ابتدای راه هستند چند 
سال در زندگی و پروژه های شــما از نظر زمان، 
هزینه ها و البته اعتبار و آبرو صرفه جویی شود در 
زمینه های مختلف و مورد نیاز برای ساخت بازی، 
آموزش هایی را تدارک دیده ایم. در حالی که در 
این زمینه هــا، آموزش های زیــادی را تا به االن 
نداشته ایم و همان معدود آموزش هایی که وجود 

دارند نیز تنها به آموزش موارد فنی پرداخته اند.
آموزش هــای »بازی ســاز  بــاش« ترکیبی از 
آموزش های نظری، عملی و پروژه محور بوده و در 
دسته های اصلی زیر طبقه بندی شده اند که هر 

کدام زیرمجموعه های متنوع خود را دارند:
  آموزش های فنی جهت ساخت بازی، بازاریابی 

و انتشار آن
 آموزش های مدیریت پروژه جهت به سرانجام 

رساندن پروژه ها
 آموزش های اصــول مدیریت فردی جهت رفع 
عیوب رفتاری، ســازگاری با روند تولید پروژه و 

داشتن تعامل خوب با هم تیمی ها
در انتها، قابل ذکر است برای تمامی بازی سازها و 
افراد عالقه مند به بازی سازی در هر سطحی که 
هســتند، آموزش های خوب و کاربردی تدارک 
دیده ایم. همراه همیشگی شما هستیم تا رویای 

خود را به بازی تبدیل کنید.

نکرده و در مدت زمان کوتاهی به نتیجه موردنظر 
خود دســت پیدا کنید. از این رو بعد از مدت ها 
برنامه ریزی، ایجــاد آمادگی هــای الزم و مهیا 
کردن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری اقدام به 

راه اندازی مجموعه »بازی ساز  باشم کردیم.
اگر عالقه مند هســتید دربــاره دســتاوردها، 
افتخارات، موفقیت ها و نمونه کارهای »بازی ساز 

باش« بیشتر بدانید، حتما به لینک زیر سر بزنید:
bazisazbash.com/history

عشــق، عالقه، اراده، پشــتکار و فــداکاری ما 
عالوه بر بازی ســازی در فعالیت های آموزشــی 
ما و »بازی ســاز  باش« هم وجود دارد. فعالیت و 
دغدغه های ما آمیخته با روح و جان ماســت و از 
این رو اطمینان داریم مورد توجه شــما عزیزان 
قرار خواهیم گرفت. اعتقاد داریــم که هرچه از 
دل برآید الَجَرم بر دل نشــیند. تمام سعی مان 
را کرده ایم همه تجربه خودمــان در عرصه های 
داخلی و بین المللی را در اختیار شما عزیزان قرار 

بدهیم.

چرا یم توانیم به مشا کمک کنیم؟
در طول فعالیت و مدیریــت پروژه ها و تیم های 
مختلف در زمینه بازی ســازی از سال 1391 به 
مراتب تجربه کردیم و آموخته ایم که بهره مندی 
از دانش و تســلط خوب به مــوارد فنی، خود به 

آیا به ابزی سازی عالقه دارید؟
برای افرادی که به بازی سازی عالقه مند هستند، 
اما نمی دانند باید از کجا شــروع کنند، دوره های 
مختلفی آماده کرده ایم. همین حاال وارد سایت 
»بازی ســاز باش« بشــوید و یکی از کتاب های 
الکترونیکی رایگان را دانلــود کنید یا در یکی از 

دوره های رایگان ما شرکت کنید:
bazisazbash.com/free-courses

همچنین در کامل ترین دوره مان که نام آن دوره 
»بازی ساز شو« اســت، آموزش داده می شود که 
چگونه وارد دنیای بازی سازی شوید، اولین بازی 
خودتان را بســازید و منتشــر کنید و در مسیر 
بازی سازی حرفه ای برای ســاخت بازی رویایی 
خودتان قرار بگیرید. برای اطالعات بیشتر حتما 

به صفحه توضیحات این دوره مراجعه کنید:
bazisazbash.com/bazisazsho-cou
rse

ما که هستیم؟
در این چند ســال که به صورت حرفــه ای وارد 
صنعت بازی سازی شــده ایم به بهای َصرف عمر 
گران مایه، هزینه های زیاد و اســتفاده از اعتبار و 
آبروی مان تجربه های گران بها و دانش باارزشی 
به دست آورده ایم. با توجه به کارهای قابل توجه 
و خوبــی کــه انجــام داده ایم، پیشــنهاد های 
مختلفی از جانب افراد  حقیقــی و حقوقی برای 
برگزاری دوره های آموزشــی داشته ایم و داریم. 
از طرفی رســالت و مرام فکــری و عملی ما نیز 
همخوان با نشــر علم و تجربیات به دست آمده و 
به اشــتراک گذاری آ نها برای عالقه مندان است. 
چرا که دوست داریم شما عزیزان، اشتباهات ما 
و خطاهای مرسوم مخصوصاً در اوایل کار را تکرار 

ابزی ساز ابش
اب »ابزی ساز ابش« رویای خود را 

تبدیل به ابزی کنید
بازی ســازباش، مرجع آموزش بازی ســازی مســتقل اســت. ما 
در»بازی ســاز باش« به شــما کمک می کنیم بازی رویایی مورد 

عاقه تان را بسازید و منتشر کنید.

۲1
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مقـــاله

هنرهــای تجســمی یکــی از عرصــه هــای مهــم در 
دنیــای هنر محســوب می شــوند کــه به ســبب تنوع 
عالقه منــدان  و  زیــاد  مخاطــب  آن،  رشــته های 
دلیــل  بــه  عرصــه  ایــن  دارد.  دنیــا  در  بی شــماری 
در  آن  غنــی  پیشــینه  نیــز  و  ذاتــی  جذابیت هــای 
حوزه هــای  دیگــر  از  زودتــر  مختلــف،  کشــورهای 
فرهنگ و هنر به طور جدی وارد بازارهای اقتصادی 
شــد و بیشــتر از یک قرن اســت که اقتصاد آن به طور 
گالری ها  گرفته و واســطه های هنری،  رسمی شکل 
و به دنبال آن حراج های اختصاصی آن شکل گرفته 
انــد. امــروزه هــم بــا نگاهــی بــه آمارهــای حراج های 
معتبری مثل کریســتیز و ســاتبی، چرخــه مالی قابل 
مالحظــه آن در عرصــه جهانــی بســیار حائــز اهمیت 

است. 
بــر همیــن اســاس و بــه دنبــال شــکل گیری مفاهیم 
اقتصــاد خــالق و توســعه صنایــع خــالق در دنیــا، 
کــه در طبقه بنــدی محصوالت  یکــی از عرصه هایی 
هنرهــای  گــروه  یافتــه،  ویــژه ای  جایــگاه  خــالق 
ماننــد  رشــته هایی  کــه  گروهــی  اســت.  تجســمی 
نقاشــی، مجسمه ســازی، عکاســی، اشــیاء عتیقه و 
رشــته هایی ماننــد گراوورســازی و دیگــر محصوالت 
گزارش هــای  در  می شــود.  شــامل  را  تزئینــی 
بین المللــی که بــه وضعیت شناســی اقتصــاد خالق 
گــروه یکــی از بخش هایــی  دنیــا می پردازنــد، ایــن 
اســت که با تحلیل و بررســی آن موقعیت کشورهای 
مختلــف و اثربخشــی برنامه هــای آنهــا برای توســعه 
هنــر و بســترهای اقتصادی آن مشــخص می شــود. 
جــذب  روندهــای  در  بی تردیــد  کــه  مقولــه ای 
ســرمایه های بین المللــی بــرای آنها بســیار راهگشــا 

خواهد بود.
کنفرانــس تجــارت و توســعه ملــل متحــد )آنکتــاد( 
کــه ســال ۲018  گــزارش جهانــی خــود  در آخریــن 
کــرد بــه وضعیت شناســی و تحلیل  میالدی منتشــر 
کشــورهای مختلــف در خصوص  آمارهای صادرات 
محصوالت تجســمی پرداخته است. در این گزارش 
کــه مبتنی بر اطالعات رســمی اعالم شــده بــر مبنای 

کشورهاســت،  گمــرک  سیســتم بین المللــی HS در 
وضعیــت تجــارت محصــوالت هنرهــای تجســمی از 
گرفتــه  منظــر صــادرات و واردات مــورد بررســی قــرار 
گــزارش بــه مقایســه میــان صــادرات  اســت. ایــن 
صنایع خــالق در بازه زمانــی ۲00۲ تــا ۲015 پرداخته 
اســت و بــر اســاس آن، میــزان صــادرات محصوالت 
گــروه هنرهــای تجســمی در مجمــوع، 11 درصــد از 
کل صــادرات 509 میلیــارد دالری صنایــع خــالق را 
در ســال ۲015 بــه خــود اختصــاص داده اســت. در 
حالــی کــه میــزان 454 میلیــارد دالری واردات ایــن 
کــه 1۲  توانســته  تجســمی  محصــوالت، هنرهــای 
درصــد از کل واردات جهانــی کاالهــای خــالق را بــه 
خــود اختصــاص دهــد. آمارهایی کــه چــه در عرصه 
گرایــش مخاطب به  صــادرات و چــه واردات، بیانگر 

محصوالت این حوزه در دنیاست. 
با نگاهــی به جدول برتریــن واردکننــدگان این حوزه 
در دنیا در صدر فهرســت کشــور آمریکا بــا 105 میلیاد 
کشــورهایی ماننــد  دالر قــرار دارد و بــه دنبــال آن 
فرانسه، هنگ کنگ و انگلســتان قرار دارند. این آمار 
بیانگر این نکته اســت که اقتصادهای توسعه یافته 
دنیــا، ازجملــه بازارهــای برجســته و مســتعد بــرای 
صــادرات صنایع خــالق به ویــژه هنرهای تجســمی 
گــزارش  طبــق  همچنیــن  می شــوند.  محســوب 
گــروه محصــوالت  آنکتــاد 10 صادرکننــده برتــر ایــن 
کشــورهای فرانســه بــا  تجســمی بــه ترتیــب شــامل 
14/541 میلیارد دالر، آمریــکا 11/706 میلیارد دالر، 
 8/894 چیــن  دالر،  میلیــارد   9/433 انگلســتان 
میلیارد دالر، ســوئیس 1/844 میلیــارد دالر، آلمان 
میلیــون   89۲ هنگ کنــگ  دالر،  میلیــارد   1/43۲
دالر، ژاپــن 683 میلیــون دالر، ایتالیــا 6۲8 میلیون 
دالر و ســنگاپور 396 میلیون دالر هســتند. نســبت 
میان این ارقام و کشــورها نیز مقوله ای قابل تحلیل 
بــرای هدف گذاری صــادرات ایــن محصــوالت برای 
تولیدکننده هــای ایــن حــوزه محســوب می شــود تا 
از رهگــذر آن بتواننــد برنامه ریــزی متناســبی بــرای 

حضور در عرصه بازارهای جهانی پیدا کنند.
در  تجســمی  محصــوالت  صــادرات  شــرایط  امــا 
کشــورهای در حــال توســعه نیــز قابــل توجه اســت. 
هنرهــای معاصــر در این کشــورها بــا رشــد خوبی در 
حال توسعه است و آمارها بیانگر این است که چین 

نگاهی به 
جایگاه هرنهای تجمسی

 در چرخه اقتصاد خالق

در صدر اقتصادهای در حال توســعه و بــه دنبال آن 
هنگ کنگ، ســنگاپور، هنــد و تایوان قــرار دارند. در 
این میان کشــور برزیل با رشد ســاالنه ۲4/8 درصد 
در صــادرات هنرهــای تجســمی رکــورد ارزنــده ای را 
به ثبت رســانده و این امر رشــد و گســترش بــازار هنر 
به ویــژه هنــر مــدرن را در ایــن کشــور نشــان می دهد 
کــه ایــن نیــز خــود نشــان دهنده ظهــور یــک طبقــه 
متوســط در ســطح اقتصــادی بــاال در برزیل اســت. 
کشــور  از ســوی دیگــر بــازار هنرهــای تجســمی در 
چین با رشــدی معــادل 14/77 درصد همــراه بوده 
و نشــان می دهد که این کشــور راهبردهای ویژه ای 
را در این خصــوص در نظر گرفتــه و اعمــال می کند تا 
ســهمش را در تجارت این گــروه از محصوالت خالق 
را در بــازار جهانی، بیش از پیش توســعه دهد. چین 
توســعه صنعت فرهنگ را بــه مثابه وســیله ای برای 



 شرایط صادرات محصوالت تجسمی در
 کشورهای در حال توسعه نیز قابل توجه است.

 هنرهای معاصر در این کشورها با رشد خوبی در 
حال توسعه است و آمارها بیانگر این است که 
چین در صدر اقتصادهای در حال توسعه و به

 دنبال آن هنگ کنگ، سنگاپور، هند و تایوان قرار
۲3 دارند

ایجاد اشــتغال پایــدار و نیز ایجاد هنرمنــدان خالقی 
که در عرصه بین المللــی بتواننــد قابلیت های بومی 
کشــور را نشــان دهنــد و زمینه هــای مناســب  ایــن 
بــرای حضــور هنرمنــدان چینــی را در رویدادهــای 
هنری دنیــا فراهــم آوردند، مــورد حمایت قــرار داده 
اســاس شــرکت ها و موسســات  بــر همیــن  اســت. 
ج از این کشــور در  چینی به ســرعت در داخــل و خــار
حال رشــد و توســعه هســتند، توســعه ای که البته با 
حمایت های دولتــی و بسترســازی های بین المللی 
در حال تحقــق روزافزون هســتند. نکتــه قابل تامل 
در خصــوص کشــورهای در حــال توســعه در عرصــه 
تجارت محصــوالت هنرهای تجســمی، توجــه ویژه 
نظیــر  بین المللــی  و  داخلــی  رویدادهــای  بــه  آنهــا 
هنــری  جشــنواره های  نیــز  و  بینال هــا  کســپوها،  ا
ظرفیت هــای  کمــک  بــه  تــا  اســت  حــوزه  ایــن  در 

کشــور ایران نیز بــا راهبــردی مشــخص و برنامه های 
اجرایــی در ســطح ملــی و بین المللــی در اولویت قرار 
گیرد خواهد توانســت تا حرکتــی ارزنــده را در اقتصاد 
هنــر و صنایع خــالق ایران به ثبت رســاند و بســتری 
اثرگذار بــرای حضور آثــار هنرهای تجســمی ایران در 
ســطح بین المللــی مهیــا ســازد. اتفاقــی که بــا توجه 
به ظرفیت هــای داخلی ایــران و هنرمنــدان جوان و 
خالق ایرانــی، یک قابلیت بالقوه و ارزنده محســوب 
کنــار دیگــر  می شــود و بــه فعلیــت رســاندن آن در 
عرصه هــای صنایع خالق ایــران خواهد توانســت تا 
ســهم ایران را در بازارهای جهانی این حوزه افزایش 

و ارتقا دهد.

اجتماعی و فرهنگی آنهــا بتوانند، توجه بیشــتری از 
عالقه مندان، مجموعه داران و موسســات فرهنگی 
گر در  را به خود جلــب کنند. مقولــه قابل تاملی کــه ا
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ویترین نوروزی

شیوه های زیادی برای کسب درآمد هست اما 
پ به شما پیشــنهاد می دهد 

َ
اپلیکیشــن داپ ا

از خرید کردن پول دربیاورید.
ممکــن  راه  آســان ترین  پ 

َ
داپ ا اپلیکیشــن 

برای کســب درآمد از طریق خرید کردن است! 
ح برگشــت پول  کســب درآمد از هــر خرید بــا طر

پ کامــال امکان پذیر اســت. برگشــت پــول یا کش بــک یعنی 
َ
داپ ا

اینکــه بــا خریــد از 3000 فروشــگاه  منتخــب 4 تــا 14 درصــد از مبلــغ 
خرید به کیف پول شما برمی گردد.

خریدهای شما چه از ســوپرمارکت باشــد چه از ابزارآالت صنعتی، 
ک باشــد یا ظروف شــیرینی پزی به آنها سود نقدی  گر پوشا حتی ا
تعلق خواهد گرفــت. این پاداش نقدی قــدرت خرید و میزان پس 
انداز شــما را افزایش می دهد و حتی می توانید آن را به عنوان پول 

تو جیبی به فرزندان تان پرداخت کنید.
نصب اپلیکیشــن برگشــت پول داپ َاپ که 4 تــا 14 درصــد از مبلغ 
هر خریــد را هــر روز 9 صبح مجــددا به کیف پــول شــما برمی گرداند 
آسان و سریع است. داپ َاپ بر روی سیستم عامل های اندروید و 

آی او اس نصب می شــود و نسخه تحت وب آن 
نیز در دســترس اســت. برای دریافت کش بک 
نقــدی از هــر خریــد حتمــا شــماره کارت بانکی 
خود را در اپلیکیشن ثبت کنید تا پول برگشتی 

از هر خرید به کارت شما واریز شود.
پ به هیچ کدام از اطالعات بانکی شــما از 

َ
داپ ا

قبیل رمز دوم، رمز پویا و .... دسترسی ندارد . 
گی ها: برخی از ویژ

گیر    فرآیند خرید ساده و بدون تشریفات دست و پا
   شفافیت در فرآیندهای مالی خرید و دریافت پاداش نقدی

   واریز روزانه پاداش نقدی خرید و امکان برداشت آن
   پــاداش نقــدی )کــش بــک( تضمینــی 4 تــا 14 درصــد از همــه 

خریدهای مشتری از اصناف عضو 
داپ َاپ

   هدیه معرفی به دوستان و هدیه نصب از دوست معرفی شده
    فعالیــت در تمامــی مناطــق ۲۲ گانه شــهر تهــران و بــه زودی در 

سراسر ایران

داپ َاپ 
 کسب درآمد از هر خرید
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کلید یک ســامانه فروش آنالین  اپلیکیشــن شــا
پــس  ایــن  از  کــه  بــه دارنــدگان خــود  و  اســت 
کلید دار نامیــده می شــوند، امــکان فــروش  شــا
را  کاالیــی  گــروه  ده هــا  از  متنــوع  محصــوالت 
ارائــه می کنــد. از ایــن رو ایــن ســامانه می توانــد 
بــه عنــوان یــک منبــع درآمــد سرشــار و ثابــت 

بــرای تمامــی اقشــار جامعــه ایــران، مســیر دســتیابی به اشــتغالی 
کلید داران  بی دغدغه و بدون نیاز به ســرمایه اولیه را در اختیار شــا

قرار دهد.
از ســوی دیگــر، توجــه بــه آن دســته از کاالهــای تولیــد ایــران که با 
کیفیت هــای روز جهانی به دســت مصرف کننده ایرانی می رســند، 
کلید به شــمار مــی رود و این مهــم می تواند در  جزو اصول اولیه شــا
کوتاه مدت و بلندمدت نقش به ســزایی در رشــد تولیدات داخل و 

افزایش اشتغال در بخش تولید ایفا کند. 
همچنین، با افزایش میزان مصــرف کاالهای ایرانی و دریافت مؤثر 
نظرات و انتقــادات مصرف کنندگان نهایــی، تولیدکنندگان ایرانی 
خود را برای افزایــش کیفیت و همراهــی پردامنه بــه تکنولوژی روز 

جهان آماده خواهند کرد.
کلید،  کــه محصــوالت شــا تــالش شــده اســت 
مصارف روزانه خانــواده ایرانی را در بخش های 
ک،  مختلفی نظیر آرایشــی و بهداشــتی، پوشــا
کیف و کفــش، صنایع غذایی، صنایع دســتی، 
کشــاورزی، دکــور و... را پوشــش  نهــاده هــای 
دهنــد؛ بــه همیــن خاطــر ارائــه محصــوالت جهــت فروش توســط 
کلید داران، به تمامی خانواده هــای ایرانی قابل انجام اســت.  شــا
ح تریــن  مطر از  تعــدادی  کلید،  شــا تأمین کننــدگان  همچنیــن، 
برندهــای تولیــدی ایــران هســتند. فلــذا ایــن نکتــه نیــز مســیر 

کلید داران کوتاه می کند. دستیابی به فروش را برای شا
کلید بــه ســادگی انجــام یــک خریــد آنالیــن اســت؛  روال کار در شــا
کلید داران ابتــدا بــه بازاریابــی محصــوالت بــه مشــتری نهایی  شــا
می پردازند و پس از ثبت ســفارش او آدرس و شــماره تلفن مشتری 
یا خود را به عنوان آدرس ارســال کاال در اپلیکیشــن ثبت می کنند. 
پــس از پرداخــت هزینــه ســفارش بــه صــورت آنالیــن، ســفارش در 

لیست ارسال قرار خواهد گرفت.

شاکلید
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کــه بســیاری از  ترجمــه از جملــه خدماتــی اســت 
مســائل  در  کســب وکار  اصحــاب  و  دانشــگاهیان 
حرفــه ای خــود بــا آن ســروکار دارنــد. بســیاری از 
اســاتید و دانشــجویان، وقــت کافــی بــرای ترجمــه 

مقــاالت خــود در اختیــار ندارنــد و نیازمنــد اســتفاده از خدمــات 
ترجمه مقاله، ترجمه دانشجویی و ترجمه تخصصی هستند.

باال بــردن کیفیــت دریافــت و قطعیت مفاهیــم در حــال پژوهش، 
تســریع در فرایند درک مطلب، کمک به مستندسازی پژوهش در 
حال انجام، امکان مطالعه ی حجم بیشــتری از تحقیقات صورت 
گرفتــه و در نهایــت صرفه جویــی در هزینه ها، بســیاری از اســاتید، 
دانشجویان و پژوهشگران را نیازمند به خدمات ترجمه تخصصی 

مقاله می نماید.
ترجمیــک، محصولــی از موسســه فرهنگــی هنری آوای هوشــمند 
سخن، یک پلتفرم جامع ارائه خدمات زبانی )ترجمه، ویراستاری 
و ...( اســت. ترجمیــک بهتریــن خدمــات ترجمــه متــون، ترجمه 
همزمان، ترجمه رســمی، ویراســتاری متون، تولید محتــوا و ... را 
در چندین زبــان ارائه می دهــد. یاری گر این مجموعــه در ارائه این 
خدمــات بیــش از 9,500 نفــر از باســوادترین و باتجربه تریــن افــراد 

کشــور هســتند. هســته بنیانگذار ترجمیــک از میان 
غ التحصیــالن دانشــگاه شــریف هســتند و رشــد  فار
ترجمیک نیز مرهــون حمایت های مرکــز کارآفرینی و 

پارک علم و فناوری دانشگاه شریف است.
ســایت ترجمه تخصصــی ترجمیک در زمینــه  ترجمه مقالــه در  66 
رشــته  دانشــگاهی بــا کمــک مترجمــان متخصــص )مترجمــی که 
غ التحصیــل تحصیالت تکمیلی همــان زمینه اســت( به انجام  فار

ترجمه تخصصی می پردازد.
همچنیــن ســایت ترجمــه تخصصــی ترجمیــک در زمینــه ی اعزام 
مترجم همزمان، مترجم گفتگو، مترجم همراه، مترجم شــفاهی، 
همایش هــا  مترجــم  و  کنفرانس هــا  مترجــم  جلســات،  مترجــم 
آمــاده ی ارائــه خدمــات حرفــه ای اعــزام مترجــم بــه محــل، بــرای 
مشــتریان محترم اســت. گروه ترجمیک در زبان انگلیسی، عربی، 
کــردی و ...  فرانســوی، چینی، روســی، آلمانی، ترکی اســتانبولی، 

آماده اعزام مترجم است.
ترجمیک آماده اســت تا بــا افراد، موسســات، ســازمان ها، ادارات، 
انتشــارات و شــرکت های تجــاری و بازرگانــی همــکاری کنــد. شــما 

می توانید با خیالی آسوده پروژه های خود را به ترجمیک بسپارید.

ترجمیک
ترجمه تخصیص، مقاله، کتاب و تولید محتوا

ایران بدن
بدن سازی و رژیم غذایی آنالین

www. tarjomic.com

www.iranbadan.com

»رایانــش  شــرکت  بنیان گــذاران  اصلــی  هســته 
هوشــمند ُدرســا قشــم« فعالیــت خــود را از ســال 
و  بدن ســازی  حــوزه  در  محتــوا  تولیــد  بــا  94ژ 
تناســب انــدام تحــت برنــد »ایــران بــدن« شــروع 
کــرد. ســپس در ســال 1396، بــا تیمی متشــکل از 
برترین متخصصان حوزه های علم تمرین، علوم 
تغذیه، فنــاوری اطالعات، و غیره، پــروژه طراحی 
و اجرای یک ســامانه جامع در حوزه بدنســازی و 

رژیم غذایی آنالین را کلید زد. دســتاورد این پــروژه یعنی محصول 
نرم افزاری منحصر به فرد و پیشــرفته با نام ســامانه ایران بدن،  در 

سال 1398 تکمیل و بهره برداری شد.
بطــور مختصــر ایــن ســامانه بــا بهره منــدی از تخصــص و خالقیت 
گروهــی، خدمــات حــوزه بدنســازی، تناســب انــدام، و تغذیــه را 
یکپارچه ســاخته و کیفیت و کمیت آن را نیز ارتقا بخشــیده است. 

از این رو بــه جرات بایــد گفت که مجموعــه ایران 
بــدن در مســیر مرتفــع کــردن کمبودهــای حــوزه 
فناوری اطالعات برای جامعه ورزشــی، گامی نو، 

کنون برداشته است. درخشان و موثر را تا
و  اصولــی  و  تخصصــی  ورزش  خــاص،  بطــور 
کلــی  همچنیــن تغذیــه علمــی و ســالم، و بطــور 
انتقال و گسترش دانش عمومی در حوزه ورزش، 
تغذیــه، و ســالمت دغدغه هــا و انگیزه هــای مهم 
گــروه متخصصیــن ایــران بــدن بــرای خلــق و توســعه راهکارهــای 

هوشمند و نوین در این عرصه بوده است.
گــروه ایران بــدن در نظــر دارد تــا بتوانــد از طریــق خلــق راهکارها و 
فعالیت هــای نو، بــرای پاســخ بــه بســیاری از نیازهای مســتقیم و 
غیرمســتقیم حوزه ورزش و ســالمت، به یک مرجع بزرگ و رسمی 

این حوزه در ایران و کشورهای منطقه تبدیل شود.



ســام. برای مخاطبان ما بگویید از 
کجا شــروع کردید و چه مســیری را 

طی کردید تا به اینجا برسید؟
گروه لکو متشــکل از جوانــان عالقه مند به 
صورت هســته تحقیقاتــی در ســال 86 در 
دانشگاه پایه گذاری شد و بعد از پنج سال 
کار تحقیقاتــی و مقدماتــی درنهایــت بــا 
هدف طراحی و تولید تجهیزات پژوهشی 
دانش آمــوزی با برنــد لکو درســال 91 ثبت 
شد. ما کار را از یک مدرســه و تعداد اندک 
دانش آمــوز و یک کالس در ســاری شــروع 
کردیــم. فعالیت هــای بین المللی خــود را 
از ســال 95 آغاز کردیم و در حــال حاضر در 
کشــورهای چین، امــارات، عمــان و ترکیه 
و کره جنوبــی و تایــوان فعالیــت می کنیم 
و طبــق برنامه ریزی هــای انجــام شــده تا 
کشــور  ســال ۲0۲1 بنــا بــه فعالیــت در 17 
کــه  مشــکالتی  به دلیــل  ولــی  داشــتیم، 
کرونــا در سرتاســر جهــان  بابــت ویــروس 

لذت رسگریم های 
لکــو

افزایــش خاقیــت در کــودکان باعــث می شــود که آنهــا هنــگام روبه رو 
گون از روش های مختلفی برای  شدن با مشــکات و چالش های گونا
حــل آنها بهــره جوینــد. عاوه بــر آن کودکــی که خــاق اســت می تواند 
آثاری ارزشمند خلق کند. در ســنین کودکی، والدین نقش بسیار مهم 
گاهی و  و تاثیرگــذاری در پــرورش خاقیت کودک خــود دارند و باید بــا آ
صبر، روش ها و آموزش هــای الزم را برای پــرورش خاقیت کودک خود 

به کار گیرند.
تی خاق در  شرکت خاق »لذت الکترونیک ایرانیان« با ارائه محصوال
حوزه اســباب بازی های آموزشــی به رشد هرچه بیشــتر خاقیت و فکر 

کودکان کمک می کند. 
در این بخش بنیان گذار این شــرکت با ما درباره داستان موفقیت خود 

در حوزه کسب و کار »لکو« می گوید:

به وجودآمد برنامه ریزی هــای ما کمی به 
تاخیر افتاد.

برای مــا از حوزه فعالیت و شــرکت 
خاق تان بگویید.

مــا بــرای دانش آمــوران برنامــه هدفمند 
طراحــی  آموزشــی  اجرایــی  کاربــردی  و 
می کنیــم طــوری کــه بچه هــا یــاد بگیرند 
نــه  کننــد،  رشــد  ایده محــور  و  خــالق 
رشــته  در  مــا  باشــند.  صرفــا مصرف گــرا 
 هــای لکوروبــو، لکومــس، لکوکیــدز، لکــو 
چایلــد، لکولب، لکــو دومینــو، لکوفالی، 
لکوپــل و.. فعالیــت می کنیم و ســاالنه با 
کشــوری،  لکــوکاپ  مســابقات  برگــزاری 
مختلــف  رشــته های  در  دانش آمــوزان 
برتــر  نفــرات  و  می کننــد  رقابــت  هــم  بــا 
اعــزام  کاپ جهانــی  بــه مســابقات لکــو 

می شوند.
همچنیــن فعالیت هایــی دیگــر از قبیــل 
و  پژوهشــی  علمــی  نمایشــگاه های 
کارگاه در زمینه هــای مختلــف پژوهشــی 
آموزشــی  دوره هــای  و  دانش آمــوزی 
به صورت ترمیک و دوره های آماده سازی 
جشــنواره جابــر ابــن حیــان و خوارزمــی 

سال ها مشغول تحقیق
 و توسعه در این زمینه 

فعالیت می کردیم و پس از
 پنج سال و کسب تجربه

 شرکت تاسیس شد

به صــورت  پژوهشــی  علمــی  اردوهــای  و 
مداوم درحال برگزاری است.

چه شد که تصمیم گرفتید وارد حوزه 
اســباب بــازی و ســرگرمی و کودک 

بشوید؟
از زمان دانشــجویی ایده به ذهنم رسید و 
در همان زمان با تشــکیل انجمن رباتیک 
بــه صــورت  فعالیــت می کردیــم هرچنــد 
گسترده و حرفه ای نبود و سال ها مشغول 
تحقیــق و توســعه در ایــن زمینــه فعالیــت 
می کردیم و پس از پنج سال و کسب تجربه 

شرکت تاسیس شد. 
همچنیــن مــن در حــوزه آموزش و پرورش 
کــودکان عالقه منــد بــودم و بعــد از به دنیــا 
آمــدن دختــرم ایــن عالقــه بیشــتر شــد. 
دوســت نداشــتم صرفــا درس مدرســه را 
بیامــوزد. بــدون خالقیــت و ایده محــوری 
رشــد کنــد تصمیــم مــن جدی تــر شــد و با 

توکل برخدا شروع کردیم.
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بــرای رســیدن به ایــن جایــگاه در 
مدیریــت ایــن مجموعــه چــه راز و 

رمزهایی را در مسیر کار داشتید؟
کوشــش و  رازی وجــود نــدارد بــا تــالش و 
انگیزه زیاد و باتوجه به روحیات مان که با 
کارمندی ســازگار نبود انگیزه و تالش مان 
کــه  رازی  تنهــا  می شــد.  برابــر  چندیــن 
می شــود هرکســی از آن اســتفاده کند تراز 
شکســته و ریســک پذیری منطقی است. 
یعنی بایــد بــا مطالعــه و تحقیــق وارد بازار 
شــد. ما هم پنج ســال مشــغول تحقیق و 

توسعه بودیم.
ســختی های زیــادی داشــتیم، بی پولــی 
بــدون حتی یــک دفتــر کار و مســیری پر از 
دردسرها و پروسه  های پردردسر اداری در 
پیش داشتیم، اما به هدف های کوچک 
با برنامه ریزی و تالش بسیار زیاد رسیدیم 
و ایــن مســیر پرتالطــم بــرای هدف هــای 

بزرگ تر هموار شد.

 از مشــکات مســیرتان بــرای مــا 
بگوییــد و اینکــه چگونــه از آنها عبور 

کردید؟
مشــکالت که همیشــه بوده و خواهدبود 
امــا بعضــی از مشــکالت موقتــی اســت و 
برخــی دیگــر مشــکالت همیشــگی مــا بــا 
کــه ســال ها انجــام  تحقیــق و توســعه ای 

مــا  مثــال،  به طــور  کردیــم.  برنامه ریــزی 
کــه  بــا دو نــوع موتــور در محصوالت مــان 
حق انتخــاب با مشــتری بــود برنامه ریزی 
کردیم موتور تی تی با کیفیت بــاال و عالی و 
موتور معمولی تر بــا کیفیت خــوب که هم 
با جنــس چینــی ارزان قیمت تــوان رقابت 
داشــته باشــیم هم با جنس های کیفیت 

باال. 

در  محصــوالت  بازاریابــی  بــرای 
شــرکت تان چــه اقداماتــی  انجــام 

دادید؟
ما با تحقیق و توسعه ای که سال ها انجام 
دادیم و پیدا کردن آموزشگاه ها، معلمان 
و دانشجوهای نخبه در هر شهر توانستیم 
قراردادمان و اعطای نمایندگی به هر شهر 
کــه باعــث شــد ایــن  را ســرعت ببخشــیم 
شبکه نمایندگی ها در سراسر کشور ایجاد 
شــود و هر ســال به تعــداد نمایندگی های 
مــا اضافــه می شــد و همچنیــن از طریــق 
همکاری بــا ادارات و ســازمان های دولتی 
کــه بــا دانش آمــوزان مرتبــط  و خصوصــی 

هستند، بازاریابی کردیم. 

موفقیت ها و افتخارات شما تا کنون 
چه بوده است؟ 

ثبت برند لکــو و جهانی شــدن مان در بازار 
عــراق، عمــان و امــارات و ترکیــه و تایــوان 
کــره و... همچنیــن برگــزاری مســابقات  و 
لکوکاپ جهانــی که در دبــی امــارات برگزار 
کشــور  شــد و عقــد قــرارداد همــکاری در 
چین وکارآفرینی در بیش از ۲00 شهر ایران 
و همچنیــن کمــک بــه یادگیــری مطالــب 
علمی پژوهشی دانش آموزان که در جهت 
خودباوری دانش آموزان بسیار مفید بود.

بــرای ورود بــه عرصــه بین الملــل 
اقدامی انجام دادید؟

در حــال حاضــر تولیــد بــرای برندهایــی 
بین المللــی  عرصه هــای  در  کــه  داریــم 
حضــور دارنــد، امــا بــرای عرضه مســتقیم 
کشــورها  دیگــر  تولیدکننــدگان  بــا 
امکان ســنجی و پناســیل ورود ســنجیده 
و  شــرایط  امیدواریــم  شده اســت. 
هزینه های اولیه بــرای ایجــاد ارتباط موثر 

فراهم شود. 

کــردن  دادیــم و بــا برنامه ریــزی و بــه روز 
محصــوالت و تولیــد محصــوالت جدیــد 
توانستیم بر مشکالت اساسی غلبه کنیم 
به بازار هدف مان برسیم و در رقابت باقی 
بمانیم و از رقبا پیشی بگیریم. البته پارک 
علم و فنــاوری هــم واقعــا دراین مســیر به 
ما کمک بســیاری کرد و خیلی از مســیرها 
را برای ما هموار ســاخت و راه بهتــر را به ما 
نشــان داد و انگیزه و جســارت ما را بیشــتر 
کــرد؛ به طوری که بدون ســرمایه و بــازاری 
کــه نوســانات زیــادی داشــت و ســختی و 
دشواری تهیه مواد اولیه، شرایط مناسب 
شــد و ما توانســتیم از همه این مشــکالت 

عبور کنیم. 

چه بازخوردهایی منفــی یا مثبت در 
این مدت از اطرافیــان یا مخاطبان 
دریافــت کردیــد؟ چگونــه از آنهــا 

استفاده کردید؟
اینکه »اینجا ایران اســت و همــه از جنس 
می کننــد«،  اســتفاده  ارزان تــر  چینــی 
»بــازار پرشــده از جنــس قاچــاق«، »البــی 
نداریــد نمی توانیــد« ، »ســرمایه نداریــد« 
.بــرای موفقیــت درخــالف جهــت  و.... 
منفــی  امــواج  و  کردیــم  حرکــت  ســیل 
بــاور  چــون  شــد  بیشــتر  انگیــزه  باعــث 
داشــتیم بــه خودمــان و کارمان چــون به 
»مــا می توانیــم« ایمــان داشــتیم چــون 
سال ها مشــغول تحقیق و توســعه بودیم 
و بــدون تحقیــق وارد ایــن حرفــه و بــازار 
نشــدیم، بــازار هدف مــان را پیشــاپیش 
بــا  بــرای رقابــت  کــرده بودیــم و  تعییــن 
کیفیت  جنــس بی کیفیــت و نیز جنــس با

پارک علم و فناوری هم
 واقعا دراین مسیر به 

ما کمک بسیاری کرد و
 خیلی از مسیرها را برای ما
 هموار ساخت و راه بهتر را 

به ما نشان داد و انگیزه و
 جسارت ما را بیشتر کرد

lezatelec.ir ارتباط با شرکت :
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گــر نهادهــای نظارتی حســابداری و  فرض کنیــد که ا
سیستم ارزشی سهام داران، تاثیر مالی فعالیت های 
ســاالنه یک شــرکت بر تغییرات آب وهوایــی، آلودگی 
و کیفیت زندگی افــرادی را که زندگی آنهــا تحت تاثیر 
زنجیره تامین قرار می گیــرد در نظر بگیرند چه اتفاقی 
خواهــد افتــاد. نتیجه بالقــوه چنین سیســتمی این 
اســت که هر کســب و کار در هــر مکانــی، انگیــزه کافی 
کوسیستم های اجتماعی و زیست  برای حفاظت از ا

محیطی را که در آن فعالیت می کند خواهد داشت.
کســب وکار بــه صــورت ســه بعدی: در حــال تبدیــل 

شدن به مجوزی برای فعالیت
نهادهــای نظارتــی ملــی یــا بین المللــی هنــوز هــم 
چندســال بــا وضــع قوانین بــه نفــع کســب وکارهای 
سه بعدی فاصله دارند. با این حال شواهدی وجود 
دارد کــه نشــان می دهــد رویکــرد ســه بعدی در حال 
تبدیل شــدن بــه مجــوزی بــرای فعالیــت و ضرورتی 

تجارت سه بعدی چیست؟
چــرا تجــارت ســه بعدی آینــده صنعــت مــد 

محسوب می شود؟
کسب وکارهای آینده صنعت مد آنهایی خواهند بود 
که در سه بعد تجاری، زیســت محیطی و اجتماعی با 

موفقیت عمل کنند.
پــاول پولمــن  )Paul Polman(، مدیرعامــل ســابق 
شــرکت یونیلیــور)Unilever(،  می گویــد: »علــت آن 
کامــاًل مشــخص اســت: کســب و کارها نمی تواننــد در 
جهانی که مردم آن رشد نمی کنند، پیشرفتی داشته 
باشــند. از مردم و محیط زیســت محافظــت کنید تا 

بتوانید آینده شرکت خودتان را تضمین کنید.«
ایــن تصــور کــه تجــارت هــدف باالتــری از ســودآوری 
دارد، موضــوع جدیــدی نیســت؛ زیــرا ایــن مســئله 
ریشه در بعضی از کســب وکارهای بزرگ قرن نوزدهم 
مثــل فــورد  )Ford(، رونتــری )Rowntree( و کارنگــی 

)Carnegie( دارد. 
بــرای صنعت مــد، تاثیرات ایــن رویکــرد یک بعدی و 
تالش برای کسب سود بیشتر، شــدیدتر بوده است. 
مــد، صنعتــی جهانــی  کســب وکارهای یک بعــدی 
کــم،  کــه در آن مــواردی مثــل حقــوق  را ســاخته اند 
کــن و  کارگــران، فرهنــگ »مصــرف  سوء اســتفاده از 
دور بینداز« و فاجعه های زیســت محیطــی از ناپدید 
شــدن دریاچــه آرال گرفته تا تجمــع انبــوه زباله های 
کوسیســتم های آبی جهان در سراسر  پالستیکی در ا

گیر شده اند. جهان فرا
کســب وکارها جهــت  بــا ایــن حــال ظرفیتــی بــرای 
سودآوری، رشد و موفقیت به وجود آمده است که به 
شرکت ها این امکان را می دهد تا قدرت نامحدودی 
می تواننــد  بدین گونــه  شــرکت ها  باشــند.  داشــته 
اشتباهاتی را که مرتکب شده اند جبران کنند، حال 
ممکن اســت جبران ایــن اشــتباهات بــه بزرگ ترین 
چالش های زمان ما، یعنی فقر و تغییرات آب و هوایی 

اختصاص داشته باشد.
مفهــوم تجــارت ســه بعدی هــر دو بعــد تجــارت و 
ســودآوری را که پایه های تاثیر یک شــرکت محسوب 
می شــوند در بر می گیــرد. در ضمن عامــل دیگری که 
هــم وزن دو بعــد دیگــر اســت و جــزء اصــول موفقیت 
جامعــه مــا نیــز بــه حســاب می آیــد، انســان ها و کــره 

کسب وکارهای یک بعدی  مد، صنعتی
 جهانی را  ساخته اند که در آن 

مواردی مثل حقوق کم،  سوء استفاده از 
کارگران،  فرهنگ »مصرف کن  و دور 

بینداز« و فاجعه  های زیست محیطی از  
ناپدید شدن دریاچه آرال  گرفته تا تجمع

 انبوه  زباله های پاستیکی در 
کوسیستم های آبی  جهان در سراسر  ا

گیر شده اند. جهان  فرا

زمیــن هســتند. در واقــع موفقیــت تجــاری بایــد بــه 
صورت ســه بعدی ارزیابی و تعریف شود. در حقیقت 
کســب وکارهای فعــال در عرصه مــد در آینــده آنهایی 
هســتند که بــا موفقیــت در هر ســه بعــد کار خواهند 

کرد.

تاش برای ســودآوری _ در امتداد ســه گانه 
سود و زیان

گرفتــن  شــرکت ها در طــی ایــن ســال ها بــا نادیــده 
عوارض جانبی اجتماعی، توانسته اند دستاوردهای 
خارق العــاده ای را در زمینــه ســودآوری، بهــره وری و 
خلق ثروت با اتخاذ یک رویکرد ســودآورانه به دســت 

آورند.
دســت یابی به این دســتاوردها از طریــق روش های 
دقیق و اســتاندارد شده حســابداری، سیستم های 
کــه بــه واســطه  تعییــن هــدف و مســئولیت پذیری 
مقــررات ملــی و بین المللــی، و نهادهــای نظارتــی 
پشتیبانی می شــوند ممکن است. کســب و کارهایی 
که پیشــرفت خــود را مدیــون رویکــرد یک بعــدی که 
در راستای ســودآوری بیشــتر اســت، می دانند، باید 
در جهت پاســخگو بــودن به اهــداف ماهانــه )و غالبًا 
کننــد، بنابرایــن الزم اســت آنهــا را  هفتگــی( تــالش 
در قالــب حســاب های مســتند ســاالنه به یــک نهاد 

نظارتی ارائه دهند.

به قلم:  به قلم وب سایت نساجی دات کام
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برای رقابت در سهم بازار است.
بین ماه های دســامبر ۲018 تا ژانویه ۲019، ســازمان 
روسای جوان جهان یک نظرسنجی از اعضای خود 
انجام داد )این ســازمان حــدود ۲7000 رهبــر تجاری 
از 130 کشــور جهان که ســاالنه بالغ بــر 9 تریلیون دالر 
درآمد دارند و باعث اشــتغال بیــش از ۲۲ میلیون نفر 
در سراسر جهان شــده اند، عضو دارد(. شرکت هایی 
کید جدی بر تغییر ذهنیت  که مدیران عامل آنهــا »تا
در مــورد نقش رهبران کســب وکارها در جامعــه امروز 
کردنــد. »نــود و  دارنــد« در ایــن نظرســنجی شــرکت 
ســه درصد از شــرکت کنندگان در نظرســنجی معتقد 
بودند کــه هر کســب وکار بایــد عــالوه بر دســتیابی به 
ســود و ثروت، تاثیر مثبتی هم بر جامعه بگذارد. این 
موضوع تغییر دیدگاه مدیر عامالن شــرکت ها نسبت 
به قبل را نشــان می دهــد. در حقیقت ســه نفــر از هر 
چهار فرد پاســخ دهنده اذعان داشــته اند که دیدگاه 

آنان در مورد این اولویت و نقش خود در پیشــبرد آن 
)خدمت به تجارت و جامعه( طی پنج ســال گذشته 

تغییر کرده است.«
نظرســنجی های  در  کــه  کســانی  از  40درصــد 
 Deloitte Millennial انجام شــده توســط موسســه
معتقــد  کرده انــد،  شــرکت  ســال ۲018  در   Survey
بودنــد کــه هــدف کســب وکارها بایــد بهبــود اوضــاع 
جامعــه باشــد. تــا ســال ۲0۲0، میــزان 40 درصــد از 
مصرف کنندگان را نســل هزاره تشــکیل می دهند که 
بر 40 میلیــارد دالر فروش ســاالنه تاثیرگذار هســتند. 
در ضمــن آنهــا نیــروی کار آینــده را شــامل می شــوند 
و کســب وکارهایی که به صــورت ســه بعدی فعالیت 
می کننــد می تواننــد اســتعدادهای برتــر را جــذب و 

حفظ کنند.

پیاده سازی کسب وکار به صورت سه بعدی
کمیتــه راهبــری شــورای مــد بریتانیــا،  گفتــه  طبــق 
کثــر برندهــای شــاغل در هفتــه مــد لنــدن  کنــون ا ا
خواهــان فعالیت بــا روشــی پایدارتــر هســتند. وقتی 
 Common( مشــترک  اهــداف  پایــگاه  اعضــای 
مشــخص  می گیرنــد،  بررســی  مــورد   )Objective
عضــو  کســب وکارهای  از  درصــد   55 کــه  می شــود 
آن دارای سیاســت های عملیاتــی پایــدار هســتند 
و ۲7 درصــد نیــز در حــال ارزیابــی اهــداف تاثیــرات 
اجتماعی و زیست محیطی خود هســتند. این روند 

نشان دهنده یک حرکت جهانی و رو به رشد است.
ســه بعدی  صــورت  بــه  بیشــتری  کســب وکارهای 
فعالیت کرده و اهــداف اجتماعی و زیســت محیطی 
را بــا اهــداف تجــاری ادغام مــی کننــد. با ایــن وجود 
کمتر از 1 درصد برندهــای مد فعال در های اســتریت 
)high street( بریتانیا تحت عناویــن پایدار یا اخالقی 
معرفــی می شــوند. ایــن موضــوع نشــان می دهد که 
فرصتی فوق العــاده در اختیار برندهــای مدی که به 
صورت سه بعدی فعالیت می کنند، قرار گرفته است 

تا بتوانند سهم بیشتری از بازار به دست آورند.
هدف صنعت مد باید حمایت از کسب و کارهای سه 
بعدی و تقدیــر از آنهــا باشــد. صنعت مــد باید تالش 
کند تا راه حل هایی برای متخصصان مد در هر محله 
از سفر پایداری )از کسانی که هنوز در آغاز کار هستند 
تا رهبــران پیشــگام در زمینــه بهترین روش هــا( ارائه 
دهد. هدف از ایجاد کســب وکارهای سه بعدی این 
اســت تا به فعــاالن عرصه مد در هــر زمــان و هر مکان 
اجــازه داده شــود تــا در امتــداد ســه گانه ســود و زیان 

فعالیت کنند.

هدف از ایجاد کسب وکارهای سه بعدی
 این است تا به فعاالن عرصه مد در هر 
زمان و هر مکان اجازه داده شود تا در 

امتداد سه گانه سود و زیان فعالیت کنند
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تولید محصــوالت اثرگــذار فرهنگی بــا تلفیق هنــر و دانــش آی تی، 
هدف اصلی شــکل گیری شرکت خاق «شــمیم هنر دانش نهاد« 
بوده اســت. همه اعضای ایــن مجموعه جوانانی هســتند که در 
یک یا هر دو رشــته ذکر شــده بســیار حرفه ای هســتند و استودیو 

گی را از مهم ترین مزیت های اصلی خود می داند. شهد این ویژ
تریبــون اول ایــن شــماره در اختیــار محمــد ســیدجوادی، مدیــر 

استودیو شهد، است تا از فعالیت های خاق خود بگوید.
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استودیو هشد

چه شد که وارد این حوزه 
شدید؟

ســال 1390 هســته اولیه یک استودیوی 
تولیــدی بــه نــام اســتودیو شــهد شــکل 
گرفــت. البتــه در ســال 1395 بــه صــورت 
رســمی ثبــت شــد. هدفمــون هــم تولیــد 
آثــار فرهنگــی و اثرگــذار بــه ویــژه در حــوزه 
شــکل گیری  اوایــل  بــود.   انیمیشــن 
اســتودیو ما دانشــجو بودیم در دانشــگاه 
تهران و مهندســی نرم افــزار می خوندیم، 
ولــی عالقــه و دغدغه مون انجــام کارهای 
هنری بــود. بــرای همین یه ســری کالس 
آموزشــی شــرکت کردیم و با فضــای تولید 
شــدیم.  آشــنا  بعــدی  ســه  انیمیشــن 
کــرد نــه  کمــک  دانشــگاه خیلــی بــه مــا 
کالســاش بلکــه ارتباطاتــش. بــا یه ســری 
اســاتید دانشــگاه تهران یه مرکــز تولیدی 
هــم  االن  تــا  و  انداختیــم  راه  انیمیشــن 
زیرنظــر دانشــگاه تهــران داریــم فعالیــت 
کنــار رونــد  می کنیــم. از همــون اوایــل در 
بــا اینکــه خیلــی زود بــود  آموزشــی مون 
کار تولیدی رو  ولی عجله داشــتیم که یــه 
شــروع کنیم. بــرای همیــن یه انیمیشــن 
کوتــاه ســه بعدی رو تولیــد کردیــم. 6 مــاه 
کشــید تــا یــه تیــم تقریبــا 3 نفــره  طــول 
بتونیــم 1 دقیقــه انیمیشــن تولیــد کنیم. 
ولی بــه خروجیــش می ارزید چــون خیلی 
گرفتیــم. کار   بازخوردهــای خوبــی از اون 

از اهداف استودیو هشد 
بگویید؟

کــه  طبیعتــا هــدف اصلی مــون ایــن بــود 
کار اثرگــذار تولید کنیم بــرای مخاطب  یه 
ایــن  بــه  رســیدن  نوجــوان.  و  کــودک 
هــدف رو اون اوایــل تولیــد یه انیمیشــن 
ســینمایی یا ســریال با کیفیت خیلی باال 
و بــه صــورت ســه بعدی می دونســتیم. 
حــوزه  فقــط  چــون  می کردیــم  اشــتباه 
تولیــد رو داشــتیم رصــد می کردیــم و بــه 
حوزه توزیــع و پخش اشــرافی نداشــتیم. 
مهم ترین ضعــف مــا در اون اوایــل بحث 
مارکتینــگ و پخــش بــود. مــا شــبانه روز 
می کردیــم  ســعی  و  می ذاشــتیم  وقــت 
کیفیــت رو تولیــد  انیمیشــن بــا بهتریــن 
کنیم ولی وقتــی به خروجی می رســیدیم 
ســخته  چقــدر  کــه  می فهمیدیــم  تــازه 
بخوایم این رو بفروشــیم. مگــه مخاطب 
کار ما رو دوســت  یا ســفارش دهنده ایــن 
وقــت  روش  چندین مــاه  مــا  کــه  داره 
کردیــم و  گذاشــتیم و یــه عالمــه هزینــه 
تولید کردیم؟!  بخوایم مثــال بزنیم مثل 
شــبکه های تلویزیونی دغدغه شون اینه 
که آنتن شون پر باشه برای همین کمیت 
زیــاد رو بــه کیفیــت بــاال ترجیــح میــدن. 
کاری بــه درســت و غلطیــش نداریــم ولی 
گــه می خوایم بــا تلویزیون  باید بدونیــم ا
کار  کنیــم بهتــره انیمیشــن دوبعــدی  کار 
کنیم، درســته که کیفیتش پایین تره ولی 
نیاز سفارش دهنده، یعنی کمیت زیاد رو 

پوشش میده.

در چه حوزه هایی از محتوای 
تصویری فعالیت دارید؟ 

انواع سبک ها رو تجربه کردیم، انیمیشن 
ســه بعدی، انیمیشــن دوبعدی، موشــن 
کوتــاه،  کمیــک، فیلــم  گرافیــک، موشــن 
نماهنگ، تیزر، مستند. چند صد دقیقه 
از  یــه ســری هاش  کــه  کردیــم  تولیــد  کار 
تلویزیون پخش می شــد و یه ســری هاش 
هم سفارشــات ارگانی بــود. این مجموعه 
تولیدات، هم یه ســری ارتباطات برامون 
به ارمغان گذاشــت هم اینکه دیدمون رو 
خیلی وســیع تر کرد و متوجه شــدیم برای 
موفقیــت نمی تونیــم همــه رو بــا هــم جلو 
ببریم، بایــد یکــی از این حوزه هــا رو پیش 
بریــم. بــرای همیــن بعــد از چندین ســال 
تجربه مجددا برگشتیم و انیمیشن رو پی 

گرفتیم.

چند منونه از تولیدات موفق 
خوداتن بگویید؟

کنیــد  چ  ســر می تونیــد  رو  مــا  تولیــدات 
ســریالی  مجموعــه  یکــی ش  ببینیــد.  و 
که سفارشــات  انیمیشــن »الوببیــن« بود 
خیلــی زیــادی رو بــرای اســتودیوی ما به 
ارمغــان آورد. یکــی موشــن کمیک »غــزه« 
کــه معمــوال شــبکه های برون مرزی  بــود 
صداوســیما بــه صــورت مناســبتی پخش 
می کنــن. یکــی نماهنــگ ســی ام دی ماه 
بود که برای شــهدای آتش نشــان پالسکو 
تولید شــده بود و از همه شــبکه ها پخش 
کــه  کارهایــی بــود  شــد. اینهــا بخشــی از 

مهم ترین ضعف ما در اون
 اوایل بحث مارکتینگ و
 پخش بود. ما شبانه روز 
وقت می ذاشتیم و سعی

 می کردیم انیمیشن
 با بهترین کیفیت رو 

تولید کنیم ولی وقتی به
 خروجی می رسیدیم تازه

 می فهمیدیم که چقدر
 سخته بخوایم این رو

30 بفروشیم
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بزرگ ترین پتانسیل
 این صنعت مخاطبانش

 یعنی کودکان و نوجوانان
 هستن. اثرپذیری باالیی
 دارن برای همین فرصت

 خوبی برای انجام کار 
فرهنگی هست

خیلی پخش شدن و فیدبک های خیلی 
خوبی به ما دادن.

چه پتانسیل ها و فرصهتایی در 
این حوزه و صنعت دیدید که رساغ 

این کار اومدید؟
صنعــت  ایــن  پتانســیل  بزرگ تریــن 
کــودکان و نوجوانان  مخاطبانــش یعنــی 
بــرای  دارن  باالیــی  اثرپذیــری  هســتن. 
کار  همیــن فرصــت خوبــی بــرای انجــام 

فرهنگی هست.
از لحــاظ اقتصــادی هــم خیلی پتانســیل 
کــه بدونیــم  کافیــه  باالیــی داره. همیــن 
از  بیشــتر  ژاپــن  در  انیمیشــن  صنعــت 
 10 از  مثــال  یــا  داره  فــروش  ایــران  نفــت 
ویدئو پربازدیــد در یوتیوب 4-5 تاشــون 

انیمیشن کودکان هست.
یکی از فرصــت هــای مهم انیمیشــن هم 
اینه که مثل صنعت فیلم متکی به بازیگر 
و لوکیشــن و بقیــه موارد نیســت و یــه تیم 
تولیــدی می تونــه بــدون ایــن موانــع بــه 

تولید اثر بپردازه.

چه تعداد نیروی کار دارید و چه 
هسمی در اشتغال دارد؟

تعــداد نیروهــای تمــام وقــت مــا حــدود 
1۲ نفــر هســت. ســفارش کار خیلــی به ما 
زیاد میشــه و اون هــم بــه خاطر نیــاز زیاد 
بــازار هســت. در حــال حاضــر 5 ســریال 
کــه  می کنیــم  تولیــد  داریــم  انیمیشــن 
یعنــی تــا ۲ ســال دیگــه بچه هــای تولیــد 

کار دارن. ظرفیــت تولیدمون  تمام وقــت 
تقریبا پر شــده، فقط یه ظرفیــت کمی رو 
گذاشــتیم بــرای انجــام پروژه های  خالی 
کــه خیلــی صرفه  فــورس و یــا پروژه هایی 

اقتصادی/ فرهنگی باالیی دارند.

از ابشگاه فیلم و انیمیشن 
اپتاپ و فعالیت هاش برای ما 

بگید؟
و  گرافیــک  آموزشــگاه  یــه   1398 بهــار 
نــام  بــه  کردیــم  راه انــدازی  انیمیشــن 
از  پــرواز.  تــا  پیلــه  از  مخفــف  اپتــاپ، 
کــه تجربــه  کردیــم  اســتفاده  اســاتیدی 
کــه  آموزش هایــی  و  دارنــد  تولیــدی  کار 
کار  بــازار  بــه هنرجوهــا میــدن مناســب 
هست. خداروشکر استقبال از آموزشگاه 
خیلــی خــوب بــود و در حــدود یک ســال 
1000 هنرجو رو آمــوزش دادیــم و خیلی ها 
بعــد  کار حرفــه ای شــدن.  بــازار  جــذب 
از کرونــا هــم بــه یــه ســبک جدیــد آنالین 
کالس هامــون رو برگزار می کنیــم که دیگه 
نیاز نیســت هنرجو و اســتاد سر یه ساعت 
خاص آنالین بشن، از طرف دیگه هنرجو 
بــا اســتادش از طریــق ســایت 6 مــاه بــه 
صورت خصوصــی ارتبــاط داره و می تونه 
سواالت و تمرین هاش رو برای استادش 

بفرسته.

ابزار کار مشا چگونه است؟ 
ارتباط مشا اب مخاطب هاتون به 

چه صورت بوده؟

کثر ســفارش های ما ارگانی هست، یعنی  ا
مثــال یــه ســازمان دولتــی می خــواد بیــاد 
یــه دســتاوردش رو بــه صــورت تصویــری 
بــه نمایــش بــذاره. ولــی خیلــی راغبیــم 
تولیداتــی داشــته باشــیم کــه فقــط بــرای 
مــردم باشــه و در آینــده نزدیک ان شــااهلل 
همچیــن تولیداتــی رو خواهیــم داشــت 
مــردم  مخاطــب،  مهم تریــن  چــون 
کاری  بتونیــم  گــه  ا و  هســتن  خودمــون 
بسازیم که دوست داشــته باشن به نظرم 
شــهد  اســتودیو  بــرای  بزرگــی  موفقیــت 

محسوب میشه.

عالقه مندان به ورود به این 
صنعت چه الزامات و منابعی را نیاز 

دارند؟
منابــع  مهم تریــن  تمریــن  و  پشــتکار 
مــورد نیــاز بــرای موفــق شــدن در عرصــه 
باشــید  ثابت قــدم  گــه  ا هســت.  تولیــد 
تجربــه کســب می کنیــد و متوجه میشــید 
ولــی  برســید.  موفقیــت  بــه  چه جــوری 
کــه نمی تونیــد قطعا  آنقدر ســختی زیــاده 
ثابت قــدم بمونید مگه اینکــه به کاری که 
می کنیــد عالقه منــد باشــید. یــه جاهایی 
در مســیر کاریمــون عقل حکــم می کرد که 
دیگه این مسیر رو ولش کنیم ولی دلمون 
با این مســیر بــود. بــرای همیــن بی عقلی 
کردیــم ادامــه دادیم ولــی خروجــی خوب 

بود خدا رو شکر.
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ابنیکس

خدمــات بانیکــس شــامل چه 
مواردی است؟

بانیکــس  در حــال حاضــر، خدمــات 
و  بانــوان  زیبایــی  خدمــات  شــامل 
کار  خدمــات نظافــت منــزل و محــل 
اســت که در دو شــهر تهــران و کــرج به 
کاربــران ارائــه می شــوند. بانیکــس در 
حال تالش برای توســعه  بیشــتر است 
و بــه زودی، بــه تنــوع خدمــات خــود 
خواهد افــزود و این خدمــات را در کل 

ایران ارائه خواهد داد.
خدمــات زیبایــی زنــان بــه چندیــن 
دســته بندی کلــی همچــون خدمات 
مــو، صــورت، ناخــن، عــروس، کودک 
و... تقســیم شــده اســت که هــر کدام 
زیــر مجموعه هــای متفاوتــی دارنــد و 
تقریبًا هر خدمتی را که در ســالن های 

زیبایی ارائه می شود دربرمی گیرد.
خدمات نظافت نیز ســه دسته بندی 
کلی اعــم از نظافــت منزل، محــل کار و 
مجتمع را شامل می شــود که با توجه 
بــه جزییاتــی چــون متــراژ و زمانــی که 
بــرای انجام کامل نظافت الزم اســت، 
با هزینــه ای مقرون به صرفه و شــفاف 

به ایشان ارائه خواهد شد.
بانیکس به زودی از ســرویس مراقبت 
و نگهداری خــود نیــز رونمایی خواهد 

ســام. از تاریخچــه شــرکت 
خاق خودتان بگویید.

شــرکت »بانــی زندگــی هوشــمند« در 
خردادمــاه ســال 98 بــا هــدف کاهش 
و  روزمــره  مشــکالت  ایــن  از  بخشــی 
کســب وکارهای  کارآفرینــی وارد عرصه  
یــک ســال  از  پــس  و  دیجیتــال شــد 
از ســوپر اپ  در خردادمــاه ســال 99 
بانیکــس، ســامانه  ارائــه  خدمــات در 

منزل رونمایی کرد. 

چــه  حــل  بــرای  بانیکــس 
مشکاتی اقدام می کند؟

کــه  دارد  ایــن  بــر  ســعی  بانیکــس 
مشــکالت روزمــره را تــا حــد امــکان به 
حداقل برســاند، ســالمت کاربرانش را 
کــه برای  کنــد و زمان بیشــتری  حفظ 
کنــار خانــواده بــودن  اســتراحت و در 
بــه آنهــا هدیــه دهــد. عــالوه بــر همــه  
اینهــا بانیکــس می خواهــد خدماتــی 
با کیفیت و مقــرون به صرفه را توســط 
و  متخصــص  حرفــه ای،  بانیــاران 

مطمئن به کاربرانش ارائه دهد.

پرســتاری  ســرویس  شــامل  کــه  کــرد 
کودک، سالمند و... خواهد بود.

روش جــذب متخصصــان در 
بانیکس به چه صورت است؟

در بانیکس متخصصان با نام »بانیار« 
شــناخته می شــوند و تک تک آنــان در 

استخدام بانیکس هستند. 
 صالحیت بانیــاران، توســط مجموعه  
بانیکس بررســی می شــود تــا از افرادی 
می فرســتد،  کاربــران  منــزل  بــه  کــه 
مطمئن باشــد. تخصص و کیفیت کار 
آنها توسط مسئوالن شرکت سنجیده 
می شود، سابقه شــان بررسی می شود 
و تمــام تضمین هــای الزم از آنهــا اخــذ 

می شود.
در بانیکــس عــالوه بر ایــن کــه بانیاران 
موظف بــه رعایــت تمــام پروتکل های 
بهداشــتی هســتند از آنهــا بــه صــورت 
منظــم تســت کرونا گرفتــه می شــود تا 
کاربران از سالمت افرادی که برای ارائه  
خدمات به منــزل خــود راه می دهند، 

مطمئن باشند. 

روش دسترسی به اپلیکیشن 
بانیکس به چه صورت است؟

رابــط  کنــار  در  بانیکــس  اپلیکیشــن 

بانیکس به زودی از 
سرویس مراقبت و
 نگهداری خود نیز 

رونمایی خواهد کرد که
 شامل سرویس پرستاری 

کودک، سالمند و... 
خواهد بود.

تریبون دوم

با توجه به مشغله  و فعالیت های روزمره، فرصت زیادی برای رسیدگی به برخی امور زندگی برای مان 
وجــود نــدارد. این روزهــا، شــیوع ویــروس کرونــا، آلودگــی هــوا و محدودیت های تــردد، زندگــی ما را 
ســخت تر از پیش کرده اســت، اما دنیای دیجیتال با هوشــمند کــردن جنبه های بســیاری از زندگی، 

موفق شده است حل بخشی از مشکات ما را به عهده بگیرد.
کنــش بانکی ســاده از خانه خارج شــویم و یا بــرای خرید تــا بازارهای  دیگر الزم نیســت برای یــک ترا

شلوغ شهر برویم. 

ابین زندیگ انب و هومشند
سوپر اپ بانیکس محصول شرکت استارتاپ »بانی زندگی هوشمند« 
در ســال 1398 رونمایی شــد. با توجه به کار و فعالیــت روزمره زیادی 
کــه داریم، رســیدگی بــه امور زندگــی برای مــا دشــوار شــده؛ بانیکس با 
ایده هــای نــو در ســبک زندگــی، ایــن امــکان را فراهــم می کند تــا زمان 

بیشتری برای زندگی شخصی، خانواده و دوستان داشته باشیم.
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کاربــری ســاده و قــوی، بــرای کاربــران 
صــورت  بــه   ios عامــل   سیســتم 
وب اپلیکیشــن، بــدون نیاز بــه دانلود 
و نصــب، قابــل اســتفاده بــوده و برای 
کاربــران سیســتم عامــل اندرویــد نیــز 
از کافه بــازار، مایکــت و گوگل پلی قابل 

دانلود و نصب است. 
تیــم پشــتیبانی بانیکــس بــه صــورت 
دائمــی امــور مربــوط بــه سفارشــات، 
و  انتقــادات  و  کاربــران  بانیــاران، 
از  و  می کنــد  بررســی  را  پیشــنهادات 
کســب  تــا  ســفارش  ثبــت  لحظــه ی 
کاربــر در پایــان ســفارش در  رضایــت 
کنار کاربــران بــوده و از آنان پشــتیبانی 
می کنــد و در صــورت بــروز احتمالی هر 
گونه مشــکلی در جهــت رفــع آن اقدام 

خواهد کرد.
کنار اپلیکیشن قدرتمند بانیکس،  در 
کــه بــرای بانیــاران  اپلیکیشــن بانیــار 
گرفته شــده نیز  )متخصصــان( در نظر 
عملکــرد قدرتمنــدی دارد و بانیــاران 
بــه ســادگی و ســرعت می تواننــد امــور 
مربوط به پذیرفتن، انجام سفارشات 
و تســویه های مالی خــود را توســط آن 

انجام دهند.

مزایــای  از  بخواهیــد  اگــر 
بانیکــس بگویید چــه مواردی 

قابل اشاره است؟
از مزایای مهــم تیم بانیکــس می توان 
زمینــه  در  تیــم  ایــن  تخصــص  بــه 
مارکتینــگ  دیجیتــال  و  برندینــگ 
اشاره کرد که باعث می شــود در زمینه 
برند ســازی محصــول خــود بــا دقت و 
تخصــص تــالش کنــد و بتوانــد در کنار 
خدمــات بــا کیفیتی کــه بــه کاربرانش 
ارتبــاط احساســی و  ارائــه می دهــد، 
عاطفــی خــودش را نیــز بــا آن هــا برقرار 
کرده و جایگاه خودش را تا همیشــه در 
دل مخاطبانش حفظ کند. به طوری 
که کاربران، بانیکس را دوست و همراه 
خود بداننــد و به آن اطمینان داشــته 

باشند.
گر بخواهیــم از مزایای دیگــر بانیکس  ا
چــه  بگوییــم  واقــع  در  و  ببریــم  نــام 
متمایــز  را  بانیکــس  ویژگی هایــی 
می کنــد، می توانیم به موارد زیر اشــاره 

کنیم:

• رابط کاربری ساده
ثبت سفارش در بانیکس بسیار ساده 

بــوده و در کمترین زمــان ممکن اتفاق 
می افتد. کاربران عزیز می توانند هزینه 
ســفارش خود را از لحظه ثبت سفارش 
تا پــس از اینکه خدمت مورد نظرشــان 
را دریافــت کردنــد بــه صــورت آنالین یا 

نقدی پرداخت کنند.

• حضور به موقع و بدون تاخیر 
بانیــاران موظف انــد در ســاعت مقــرر 
شــده توســط کاربر، در محل مورد نظر 
ایشان حضور داشته باشند و بانیکس 
بابت این موضوع به کاربران اطمینان 

خاطر می دهد.

گشت وجه • ضمانت باز
در بانیکــس این امکان وجــود دارد که 
در صــورت وجــود نارضایتــی از طــرف 
کارشناســی پشــتیبانی،  مشــتری و بــا 

کل مبلغ یا بخشی از آن استرداد شود.

•  عدم دریافت هزینه ایاب و ذهاب
هیچ گونه هزینــه ای بابت هزینــه ایاب 
دریافــت  مشــتری  از  بانیــار  ذهــاب  و 
اتمــام  کــه  ایــن  مگــر  شــد،  نخواهــد 
خدمــت انجام شــده بعد از ســاعت ۲0 

باشد.

• قیمت دهی شفاف
در اپلیکیشــن بانیکــس هزینــه تمامی 
خدمــات شــفاف و مشــخص هســتند 
و کاربــر می توانــد هــر زمــان از شــروع تــا 
پایــان انجام خدمت به صــورت آنالین 
پرداخت کند. هیچگونه تغییر هزینه از 
پیش تعیین نشــده ای وجود نخواهد 

داشت.
و  خــالق  متخصــص،  جــوان،  تیــم 
کــه  اســت  آن  بــر  بانیکــس  حرفــه ای 
کیفیت  کنار ارائــه خدمات با بتواند در 
و متنــوع، روز بــه روز در راســتای جلــب 
ارتبــاط  برقــراری  و  کاربــران  رضایــت 
کــه هــدف بانیکس  عاطفــی با ایشــان 

است، پیشرو باشد.

بانی زندگی ناب و هوشمند

mybanix.com :وب سایت



جایزه ابزی های جدی 1399 برندگان خود را شناخت
در اختتامیه چهارمین دوره جایزه بازی های جدی، هفت دستگاه حمایتی مختلف به همراه بنیاد ملی 
بازی هــای رایانه  ای، برندگان خــود را در بخش هــای مختلف اعالم کردنــد که درنهایت 77 عنــوان جایزه 
و 310 میلیــون تومــان جوایز نقــدی بــه برنــدگان اعطا شــد. همچنین ســتاد فناوری هــای حــوزه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی و ســتاد توســعه علوم و فناوری های شناختی مجموعا تا ســقف 390 میلیون 

تومان تسهیالت تجاری  سازی برای برندگان خود در نظر گرفتند. 

اپرک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنیگ جهاد دانشــگاهی 
فارس افتتاح شد

رئیــس جهــاد دانشــگاهی فــارس سه شــنبه ٢٠ بهمن مــاه در آییــن گشــایش پــارک علــوم و فناوری هــای نــرم و 
صنایــع فرهنگی جهــاد دانشــگاهی فــارس، راه اندازی پــارک ملــی علــوم و فناوری های نــرم و صنایــع فرهنگی 
جهاددانشــگاهی را حاصل چهار دهه فعالیت این نهاد ذکر و عنــوان کرد که این پارک با رویکرد ظرفیت ســازی 
غ التحصیالن دانشگاهی و استفاده از  غ التحصیالن، توســعه کاالهای فرهنگی، حمایت از فار برای اشتغال فار

سرمایه گذاران داخلی و خارجی با هدف ایجاد اشتغال در صنایع نرم فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرده است.

معریف برگزیدگان بخش فرهنگ بنیان جشنواره میل اسباب ابزی
اســباب بازی های فرهنگ بنیان در بخش ویژه ای از ششــمین جشــنواره ملی اســباب بازی مورد توجه قــرار گرفت و پس 
از بررســی آثار، برترین ســرگرمی های ایــن حوزه معرفی شــد. هیئــت داوران بخش ویــژه اســباب بازی های فرهنگ بنیان 

متشکل از هادی اسماعیلی و علی کاشفی پور پس از بررسی آثار این حوزه، چهار اثر را شایسته دریافت جایزه دانست.
بر اســاس این گزارش جایــزه رتبــه اول بخش ویــژه فرهنگ بنیان بــه بازی رومیــزی »ســفالگر« محصول مشــترک کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان و شــرکت هوپا به خاطر نگاه ویژه به بازســازی و بازآرایی بخشــی از دست ســاخته های 

تاریخی و ملی ایران در دوران باستان و اسالمی و نگاه نو به بازی های رومیزی در زمینه ای فرهنگی و هنری تعلق گرفت.
 بر همین اســاس بازی رومیزی »ایران مــن« محصول گروه هزارتــو نیز به خاطر نگاه ویــژه به موضوع گردشــگری و مروری 
گران راه ابریشم« از گروه  بر جاذبه های آن جایزه دوم را به دســت آورد و رتبه ســوم به صورت مشــترک به بازی های »ســودا
هفت خوان بــرای نگاه فرهنگــی و گرافیک ویژه بومی و »کاشــی چین« به خاطر نگاه ویــژه به جلوه های معمــاری ایرانی از 

مجموعه بازی دوست اختصاص یافت.  

هنمین منایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس 2020 مجازی برگزار شد
اینوتکــس ۲0۲0 در شــرایطی به صــورت آنالین برگزار شــد که گمــان می رفت شــیوع ویروس کرونــا مانع از برگــزاری این 
نمایشــگاه شــود. این نمایشــگاه در ســال های پیش به صورت حضوری برگزار می شــد و با تدبیر دبیرخانه و همکاران 

نمایشگاه از ظرفیت های فضای مجازی برای برگزاری آنالین آن بهره برده شد. 
شــروع اینوتکس با اســتقبال 10 هزار نفری مخاطبــان از افتتاحیه نمایشــگاه همراه بــود و این اســتقبال در طول زمان 
برگزاری نمایشگاه هم ادامه داشت، چنان که در روز پایانی نمایشگاه، بیش از 13 هزار نفر به صورت آنالین فینال بخش 

رقابت های استارتاپی اینوتکس )اینوتکس بتل( را مشاهده کردند.
در نهمین دوره از اینوتکس بیش از 150 جلســه مشاوره و منتورشــیپ در پاویون منتورشــیپ برنامه ریزی و برگزار شد. 
در بخش کافه سرمایه بیش از 350 جلسه میان سرمایه گذاران و اســتارتاپ ها برگزار شد و با توجه به استقبال به عمل 

آمده امکان ثبت نام و تشکیل جلسات پس از زمان رسمی نمایشگاه هم فراهم شد.
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یس وشمشین جشنواره موسییق فجر برگزار شد
مراسم اختتامیه سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر دوشنبه چهارم اسفند در تاالر وحدت برگزار شد.

به گــزارش هنرآنالیــن، اجراهای ایــن دوره جشــنواره موســیقی فجر طبق تصمیم ســتاد برگــزاری جشــنواره و با 
توجه به شــرایط بیماری کرونــا و محدودیت های حضــور مخاطبان در ســالن های اجرای موســیقی و به جهت 
همراهی با مصوبات ستاد ملی کرونا، به صورت مجازی پخش  شد و هفت سایت شامل جشنواره موسیقی فجر، 
ک اجراهای جشــنواره را پخش کردند.  انجمن موســیقی ایران، تیوال، بیپ تونز، تماشــاخونه، گــپ فیلم و نــوا
سی وششــمین جشــنواره موســیقی فجر مجموعًا میزبان 4۲ اجرا و بالــغ بر 1890 دقیقــه ضبط در تــاالر رودکی  با 

حضور 464 هنرمند داخلی و 11 هنرمند بین المللی بود.

راه اندازی بزرگ ترین مدیا اپرک ایران در مهشد
به گــزارش روابط عمومی »مرکز نــوآوری محتوای دیجیتال نیتک پــارک«، حمیدرضا بحرینی، مدیــر مرکز نوآوری 
محتــوای دیجیتــال نیتک با بیــان اینکــه تولید محتــوای دیجیتال به نســبت ســایر صنایــع جــزء زودبازده ترین 
و کم ریســک ترین حوزه هــای ســرمایه گذاری اســت، تصریــح کــرد: دلیــل ایــن مهم، نســبت بســیار کمتــر میزان 
سرمایه گذاری در یک محصول محتوایی به نسبت ســایر صنایع اســت و بازخورد از مصرف کننده محتوا، نتیجه 

موفقیت یا عدم موفقیت محصول محتوایی را در سریع ترین زمان مشخص می کند.
بحرینی عنــوان کرد: در ایــن مرکز نوآوری یک زیســت بوم تخصصی کســب و کار راه انــدازی می شــود و در قالب یک 
گیر با رویکرد توســعه زیســت بوم محتوای دیجیتال، به انتخاب افــراد، تیم ها و اســتعدادهای محلی،  شــبکه فرا
آمــوزش و توانمندســازی آنهــا، ایجــاد کســب وکارهای نــوآور و خــالق در حــوزه محتــوای دیجیتــال، توســعه بازار 
ج کشور می پردازیم و درنهایت یک شبکه کارآفرین و نوآور تولید محتوایی ایجاد  کسب وکار در داخل و به ویژه خار

می کنیم.

نوشت افزار ایراین تعطییل بردار نیست
جشــنواره ایران نوشــت کــه بــا مشــارکت بیــش از 1۲0 تولیدکننــده نوشــت افزار ایرانــی، جایگزین نمایشــگاه )بــا قدمت 

هفت ساله( شده بود با استقبال چشم گیری روبه رو شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعالم محمد یقینی، دبیر جشنواره ایران نوشت، عالوه بر 1000 فروشگاه نوشت افزار محلی 
و 4 فروشگاه اینترنتی،۲0 فروشگاه تخصصی نیز در این جریان سهیم شدند. در این میان بیش از 50،000 خانواده از این 

رویداد استقبال کردند که نیمی به صورت حضوری و نیم دیگر به صورت مجازی بوده است.
وی ادامــه داد: هرچنــد بــا اتمــام شــهریور 99، جشــنواره ایران نوشــت بــه پایــان رســید، امــا ســامانه اطالع رســانی 
عرضه کنندگان و نقاط فروش نوشت افزار ایرانی )محلی و اینترنتی( که فهرست شده است، همچنان به قوت خود باقی 

خواهد ماند و به تدریج اطالعات آن تکمیل تر و نقاط عرضه بیشتری به آن اضافه خواهد شد و به روز رسانی می شود.

برگزیدگان جشنواره مد و لباس فجر انتخاب شدند
به گــزارش خبرنــگار مهــر، اختتامیــه دهمیــن جشــنواره مــد و لبــاس فجــر دوشــنبه، 11 اســفندماه با حضــور عباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، ســیده مرضیه شــفاپور دبیر کارگروه مد و لباس کشــور و جمعــی از طراحان و 
تولیدکنندگان این حوزه در تاالر وحدت برگزار شد. در حوزه طراحی چادر، سیده فاطمه میر سجادی شایسته تقدیر 

و لیال گلرخ و راضیه مظاهری و سحر تلقانی برگزیده اول لوح تقدیر، جایزه نقدی و طاووس طالیی شدند.
در بخش طراحی پارچه، فائزه حســن شــاهی، زینب صمدیان و مجذوبه نوری، تصویرســازی لباس اجماع بانوان، 
نســیم امیدیان، پریســا قهرمانی و زینــب کاویانی، باالپــوش مردانــه طاهره عســکری خالدی، یخش تصویرســازی 

دیجیتال فروز فریدی و زینب کاویانی تقدیر و جایزه نقدی و طاووس طالیی را دریافت کردند.
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ضبــط شــده کــه حال وهــوای خاصــی بــه بــازی 
داده است.

مدل درآمدزایی ابزی:
بازی پرداخت درون برنامــه ای دارد تا کاربران در 
صورتی که تمایل داشــتند در زمان کمتری رشد 
پیدا کنند می توانند خرید کننــد ولی بازی کامال 
رایگان است و به هیچ وجه کاربر مجبور به خرید 
کردن در بــازی نیســت و می تواند مدت هــا بازی 
کند و لذت ببــرد، حتی برخالف برخــی از بازی ها 
که درآنها ســعی می شــود با تبلیغات داخل بازی 
درآمدزایی کسب کنند در بازی بزن بهادر دیدن 
گــر تبلیغات  تبلیغــات اختیــاری بــوده و کاربران ا
ببیننــد می تواننــد جایــزه دیــدن تبلیــغ خــود را 

دریافت کنند.

 ویژیگ های ابزی:
گیــم پلــی جدیــد و منحصر بهفــرد  )قطعــا بــه   

امتحانش می ارزه!(
 گرافیک جذاب و با حال وهوای ایرانی

 لیــگ و مســابقات  ماهانــه، هفتگــی، روزانــه 
همــراه بــا جوایز المــاس )جــم( و ســکه بــا انفجار 

غ تخم مر
 مبــارزات آنالیــن هیجان انگیــز بــا بازیکنانــی از 

سراسر ایران
  قهرمان های مختلف با تواناییهای ویژه

  قابلیت اتحاد )Clan( با دیگران
)Clan( قابلیت بازی گروهی در اتحاد  

  قابلیت گفت وگوی آنالین با رفیق رفقا
  دریافت پاداش پس از هر نبرد

گــذاری توســط دوبلورهــای حرفــه ای و   صدا
شناخته شده

 استراتژی های متنوع در جنگیدن
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داستان ابزی :
کــه داســتان ها پــر از اژدهــا و قلعــه و  اون قدیمــا 
زامبی بود، محله  هــای ما پر از صفــا و صمیمیت 
بود و کوچه پر از ســروصدا. بازی هــای دخترانه، 
بازی هــای پســرانه. از یــه طــرف صــدای تــوپ 
یــه طــرف دیگــه عیــن خروس جنگــی ســر  و از 
یــه بــازی فوتبال بــه جــون هــم می افتــادن یــا از 
دیوار می رفتن بــاال، صدای لی لــی و طناب بازی 
دخترا رو می شــنیدی. پیــر و جوون کوچــه رو پر 

می کردن. محله مون، محله جوون مردا بود!
امــا بعــدش دوره زمونــه عوض شــد. فــری گوالخ 
به خاطر یــه دعوایــی  افتاد تــو زنــدون، دعوا چی 
بود؟! دعوا، دعــوای نشــون دادن مردونگی بود 
کــه نشــون بــده محــل جــای مزاحمت نیســت، 
مخصوصا وقتی پای خانوم های محل در میون 
باشــه و پــس از آن اســی کفتربــاز همــه کاره محل 
شــد. انــگاری کــه محله مــون ارث باباشــه! تــازه 

اسی پسرخوانده ددیشه با این همه ادعا! 
اما گل درشــت، منتظره فــری از زندون آزاد بشــه 
تا پایه های زندگی شــو بــر شــانه های مردانه فری 
بنا کنــه. اهالی محــل هم منتظر فری هســتند تا  
محله رو از دست اسی کفتر و دارودسته اش پس 

بگیرند.

سبک ابزی :
بــازی »بــزن بهــاد« یــک بــازی اســتراتژی آنالین 
نوبتی است. بازی دارای قهرمان های مختلفی 
کــدام از ایــن قهرمان هــا ویژگی های  بــوده و هــر 
کاربــری می توانــد  منحصربه فــردی دارنــد. هــر 

کتر را  بر اســاس اســتراتژی مبــارزه خــود ســه کارا
کنــد و به صــورت آنالیــن حریــف خــود  انتخــاب 
را پیدا کــرده و شــروع بــه مبــارزه کند. بر اســاس 
غ  کاربــر تخم مــر کــه اتفــاق می افتــد  هــر بــردی 
غ هــا  شانســی هدیــه می گیــرد. از داخــل تخم مر
کارت هــای آپگریــد قهرمان هــا، جــم و ســکه بــه 
کمــک می کنــد  کــه  کاربــر هدیــه داده می شــود 
کاربران بتوانند در بازی پیشــروی کننــد. مبارزه 
در محل هــای قدیمــی ایــران مثــل شــهر یــزد، 
پاسارگاد، کوچه های قدیم ، قهوه خانه، ساحل 
و زندان اتفاق می افتد. کاربــران می توانند برای 
خود تشــکیل اتحاد بدهند و داخــل اتحاد باهم 
چــت کــرده و مســابقات دوســتانه برگــزار کنند و 
همچنیــن می تواننــد روزانــه در چالش هایی که 
برگــزار می شــود شــرکت کننــد و جایــزه بگیرنــد. 
گــذاری بازی توســط دوبلورهــای حرفه ای  صدا

بازی »بزن بهادر«؛ یک بازی استراتژی آناین نوبتی

بزن هبادر
موسسه ابزی 

هزاردستان دلفني
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ج از اراده   روزی که بــه علت هایی خــار
ج شــدم،  خــود، از محــل کار قبلی خار
تصمیم به راه اندازی کسب وکار خودم 
را گرفتم و در واقع عدو شــد ســبب خیر 
... و انگیــزه ای بــرای برداشــتن قــدم 
کارآفرینــی. روزهــای بســیار  در مســیر 
سختی را پشت ســر گذاشــتیم، تا آنجا 
که بارهــا تصمیم بــه توقــف کار و قبول 
شکســت داشــتم امــا »امید کــرد آنچه 
باید می کرد« و آن گردنه های سخت را 

پشت سر گذاشتیم.
رســا بــا هزینــه ای حــدود 30 میلیــون 
تومــان در ســال 95 و بــا 3 نفــر نیــروی 
انســانی شــروع به فعالیت کــرد و حال 
در پایــان ســال 1399 بــا حــدود 40 نفر 
نیروی انسانی در حال فعالیت است.

اما اینکه رســا چه مشــکل و چالشی را 
می خواهد برای کســب وکارها برطرف 
کند؟ رشد استارتاپ ها و کسب وکارها 
بــه  توجــه  بــدون  امــروز  دنیــای  در 
زیرســاخت های ریشــه ای و اساســی 
تولیــد محتــوا و برندینــگ و بازاریابــی 
شکســت قطعــی خواهــد خورد. رســا 
خــود  شــتاب دهنده  یــک  به عنــوان 
نیازهــای  کــردن  بــرآورده  بــرای  را 
کرده و  کســب وکارها تعریــف  بنیادین 
تــالش می کند آنها را در مســیر توســعه 
یاری کــرده و به صورت منســجم کلیه 
ارائــه  خدمــات و تولیــدات مذکــور را 

کنــد. مــا در رســا خالقیــت و ظرافــت 
را بــه کســب وکار شــما می افزاییــم و از 
آن برنــدی منحصر به فــرد در دنیــای 
تجارت می ســازیم. هدف ما بر اساس 
کــه  موفقیــت شــما تعییــن می شــود 
نیــز  رســا  بــرای  متقابــل  نتیجــه ای 

خواهد داشت.
مهم ترین ظرفیت و پتانسیل موجود 
کــه باعــث جــذب مــن  در ایــن حــوزه 
شــد، توســعه بی انتهــای فضــای وب 
بــه  کســب و کارها  فضــای  انتقــال  و 
کــه ضــرورت  فضــای مجــازی اســت 
تولیــد محتــوا، بازاریابــی محتوایــی و 
دیجیتــال  مارکتینگ را بیــش از پیش 

عیان کرده است . 
بایــد بگویــم نــوآوری و ابتــکار بن مایه 
فعالیت های رساست که الهام بخش 
همــه تیم هــا در تمــام فعالیت هــای 
آنان اســت، اما شــاخص ترین نوآوری 
کنتــرل و  گــروه رســا، تلفیــق نظــام  در 
طراحــی  بــر  مبتنــی  پــروژه  مدیریــت 
بســتر  در  کاری  دقیــق  فرایندهــای 
و  پیگیــری  جهــت    ERP ســامانه 
مدیریــت دقیــق فعالیت هــا مبتنی بر 
که کمتر  دانش و تجربه است. اتفاقی 

در تیم های مشابه می افتد.
کنــون رســا بــرای توســعه خــود در  هم ا
حــال راه انــدازی یــک شــتاب دهنده 
کســب و  راه انــدازی  بــرای  محتوایــی 

نوآوری و ابتکار بن مایه
 فعالیت های رساست

 که الهام بخش همه
 تیم ها در تمام 

فعالیت های آنان است

رسا ابش

 کارهــای مبتنی بر محتواســت تا بتواند 
آ نها را در راســتای اهداف خود حمایت 
کرده و تا رســیدن به اهــداف اقتصادی 

همراهی کند. 
بزرگ ترین موفقیت ما در رسا ساختن 
خانــواده ای دوم بــرای زندگــی بــوده 
و هســت. آنچه مــا آن را با شــعار »کار را 

زندگی می کنیم« از آن یاد می کنیم.
ما در مسیر کســب وکارمان مانند بقیه 
چالش هایی داشــتیم، امــا بزرگ ترین 
ســهل  و  ســاده انگاری  چالــش، 
پنداشــتن اهمیــت فعالیــت مــا بــرای 
بســیار از کارفرمایان در آغاز کار اســت، 
البته این امر تا زمانی ادامــه دارد که با 

ما آشنا می شوند.
کســب وکارها  کلیــدواژه موفقیت برای 
به نظــر مــن، جــز اراده و امید نیســت. 
کلماتــی کــه شــاید کلیشــه ای بــه نظــر 
بیاینــد امــا بایــد هــر روز از روی آنهــا 
شــاید  کــرد.   باورشــان  و  بازنوشــت 
روز  هــر  باشــد  الزم  صرفــا  مدیــران 
فــردا  و  کننــد  مــرور  رو  خطاهایشــان 
گر این  برای آن چــاره ای بیندیشــند. ا
پویایی ذهنــی را بــه انفعــال در مقابل 
مشــکالت تبدیل کردنــد، اولین گام را 

در مسیر شکست برداشته اند. 

گهی و تبلیغات در اصفهان است. رسا به رشد  گروه آ »رسا« یک 
کمک می کند و برای درخشش برندهای بزرگ در  برندهای نوپا 
کسب وکارهایی  برای تمام  آوازی  بر می دارد. رسا  کنار رقبا قدم 
ماموریت  دارند.  نیاز  شدن  شنیده  برای  صدایی  به  که  است 
حامد  بی نهایت هاست.  لمس  و  مرزها  شکست  شرکت،  این 
و  تاریخچه  خاق،  مجموعه  این  مدیرعامل  موسوی نسب، 

ح می دهد. کسب و کار رسا را برای ما شر معرفی 
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پویانمایی 
با همکاری خانه انیمیشن 

آنگنفیل: درابره پروژه 
آنگنفیــل اولیــن پــروژه میکــرو بودجــه موشــن کپچر 
کــه  ســینمایی اســت. به خاطــر اینکــه پروژه هایــی 
فیلم های موشــن کپچر دارنــد ســربارهای هزینه ای 
اضافــه دارنــد )ماننــد نیــاز بــه کامپوزیــت در تصاویر 
رنــدر شــده(، معمــوال در پروژه هــای مســتقل بــه کار 
نمی رونــد و البتــه به طــور قطــع در ســطح پــروژه ای 
کار نشــده  کار می کنیــم تــا االن  کنــون روی آن  کــه ا
کتر اصلی  اســت به طوری که در این پروژه بــرای کارا

داستان موشن کپچر به کار رفته شده است. 
من به عنوان نمونه فیل نبرد برای سیاره میمون ها 
را برای مقایســه در نظر می گیرم. ایــن فیلم برای من 
الهام بخــش ســاخت آنگفیل بــوده اســت. در واقع، 
ســری جدیــد ســیاره میمون هــا تــالش کــرد )و البته 
موفق هم شــد( تــا اجراهــای موشــن کپچر را در فیلم  
زنده به نمایش بگذارد؛ با اســتفاده از تولید مجازی 
و شبیه ســازی بســیار دقیــق از میمون هــا. بــه ایــن 
شــکل، بازیگــران فیلم های زنــده می تواننــد اجرای 
کتــر  کارا بهتــری را بــه نمایــش بگذارنــد و در جــای 
دیگری بازی را اجرا کنند. »دزدان دریایی کارائیب: 
صندوقچه مرد مرده« یک فیلم بســیار خارق العاده 
دیگــر بــود کــه از موشــن کپچر به شــکل حیــرت آوری 
کــرد. جزییــات تکنیکالــی که در پــس این  اســتفاده 

فیلم وجود دارد بسیار شگفت آور است.
کنــون مــن از ایــن تکنولوژی هــا بــرای ســاخت یک  ا
پــروژه بــا بودجــه بســیار محــدود اســتفاده می کنم. 
من با اســتفاده از این مجموعه توانمندی ها ســعی 
کتر مجــازی واقعی را ایجاد کنم،  می کنم که یک کارا
چنان که حسی از یک هیوالی واقعی را در کار نشان 
دهــم. مــا از تولیــدات مجــازی اســتفاده می کنیــم 
تا تجربــه بهتــری را را در کارهایمــان ایجــاد کنیم. ما 

نگاهی به فیلم سازی 
مستقل اب استفاده 
از موشن کپچر و 
تکنولوژی های بالدرنگ 
) Real-Time(

گــری هســتم و یــک اســتودیو  مــن رایــان 
 Unlimited Motion Ltd موشن کپچر به نام
کار بــر روی  در انگلســتان دارم. مــا در حــال 
تعدادی پروژه برای کشــورمان و سایر نقاط 
جهان هســتیم که بیشتر شــامل انیمیشن 
 Immersive(  ( غوطه ورســاز  محتــوای  و 
هستند. من تجربیاتی هم در زمینه ساخت 

فیلم دارم.
کنــون  تــا  البتــه  هســتم،  کارگــردان  مــن 
نقش های متنوع دیگری را نیز برای ساخت 
فیلم هــای کوتــاه برعهده داشــتم. داشــتن 
چنین تجربیاتی مطمئنا بسیار خوب است 
و می توانــد دیــد کلی بــه تمــام فراینــد تولید 

کــه بخواهید  بدهد. ایــن تجربیــات زمانــی 
یک فیلم مســتقل بســازید می تواند بســیار  
بــه شــما کمک کنــد تــا بدانیــد که چطــور بر 
چالش هایــی کــه در هــر شــات بــا آنهــا روبرو 

می شوید، مقابله کنید.
شــبکه ای  رویدادهــای  در  گذشــته  در 
کــه بــرای فیلم ســازان در لیورپول  مختلفی 
برگــزار می شــد شــرکت می کــردم. امــا االن 
چطــور؟! مــن در حــال ســاخت یــک فیلــم 
کــه  ســینمایی بــه نــام »آنگنفیــل« هســتم 
اولیــن فیلــم میکــرو بودجــه )بودجه بســیار 
کــه در آن از موشــن کپچر  محــدود( اســت 

استفاده شده است.

رایان گری، کارگردان و فیلم ساز Unlimited Motion، درباره استفاده از موشن کپچر و واقعیت  مجازی در 
تولیدات فیلم می گوید و درباره پروژه سینمایی آنگنفیل که با بودجه بسیار محدود ساخته شده صحبت 

می کند.



اطالعاتی را که توسط موشــن کپچر داده می شود به 
کتر کامپیوتری اعمال می کنیم تا بتوانیم ببینیم  کارا
کــه رنــدر نهایی بــه چــه شــکل خواهــد شــد و از آنجا 

عملکرد را کنترل کنیم. 
به همین شــکل برای خط داســتانی، می خواســتم 
کــه ایــن روال را ســاده امــا اقناع کننــده حفــظ کنــم. 
کــه از کانســپت فیلمــی مانند  ســعی من بر این بــود 
کنم. این فیلم پالت مشــابهی  »آرواره ها« اســتفاده 
ماننــد آن دارد و داســتان یــک هیــوالی افســانه ای 
کشــته  کــه  کــه مدتهــا پیــش فکــر می کردنــد  اســت 
شــده اما زنده مانده اســت و به ســمت شهر کوچک 
آنگنفیــل برمی گــردد. مردم شــهر باید خودشــان که 
هیچ یک شــباهتی به قهرمان ندارند، آماده آمدن و 

از بین بردن او باشند.
در حالــی کــه پــالت اصلــی مســتقیم اســت، فیلــم از 
طریــق اجراهــا، صداهــا و جلوه هــای بصــری اســت 
کــه زنده می شــود. مــن فکــر می کنم کــه بســیار مهم 
اســت که در فیلمــی مانند این ســعی کنیــم که غرق 
گر این طور شود، خطر  که ا در تکنولوژی نشویم، چرا
فراموش شــدن آنچــه به فیلــم جذابیت می بخشــد 
وجــود دارد. یــک پــروژه به این شــکل ممکن اســت 
به هــدف بررســی و مطالعــه جذاب باشــد، امــا برای 

دیدن جذابیتی ندارد.

مزیت های جریان کاری بالدرنگ
اســتاندارد  کامــال  به صــورت  مــن  کاری  جریــان 
کــه در ابتــدای کار  آغــاز شــد. ایــن بدیــن معناســت 
استوری بورد صحنه انجام شــد، فیلم برداری انجام 
کار در بلنــدر و افترافکــت  شــد و درنهایــت پروســه 

کامل شد. 

اینها همــه ابزارهــای عالی هســتند، اما آنچــه باعث 
کــه تفــاوت بســیار بزرگــی در جریــان کاری مــن  شــد 
ایجاد شــود )و بــه نوعــی دلیل انجــام ایــن مصاحبه 
بــود.   ۲018 رفلکشــن  دموهــای  هســت(  هــم 
کــه  ایــن دمــو مرتبــط بــا تکنولــوژی از Nvidia بــود 
تکنولوژی های جدید Ray-Trace را نشــان می داد 
که در کارت های RTX ۲000 به کار بــرده بودند. دمو 
به شــکلی عالی نمایان گــر توانمندی هــای بالدرنگ 
در آنریل انجیــن بود که در فیلم های انیمیشــنی که 

همراه با فیلم های زنده هستند به کار می رود. 
کنــون می تــوان ابزارهــای مــورد  کــه ا ایــن حقیقــت 
نیازمــان را وارد یــک انجیــن بــازی کنیــم و آنهــا را به 
صــورت بالدرنگ انیمیت کنیم مســئله بســیار عالی 
کــه بتوانیم  اســت، این مســئله به ما اجازه می دهد 
تصمیمات خالقانه بیشــتری را در طول کار بگیریم. 
چیزی که می تواند برایمان بســیار هیجان آور باشــد 
این اســت کــه ببینیــم ایــن ابزارها  بــه چه شــکلی در 
خروجی نهایی می توانــد عمل کند. من فکر می کنم 
که این می تواند قدم بعدی در تولید مجازی باشــد، 
 LED کنون با استفاده از دیوار های این مسئله هم ا

انجام می شود. 

احتمــاال مهم تریــن جنبــه در افزایش ســرعت تولید 
و پســاتولید بالدرنگ بــودن VFX اســت. در مــورد 
موشــن کپچر، شــما می توانید عملکرد چهره و بدن 
بازیگــر را بــه صــورت اســتریم و زنــده در مش هایتان 
ببینید. این مش را می تــوان در مانیتور یا به صورت 
زنــده در محیــط بــا اســتفاده از دوربین هــای تــرک 

سه بعدی دید.
فیلمبرداری برای ما بیشــتر جنبه تبلیغاتی داشت و 
به همین خاطر ما از مش هیوالی نهایی که در فیلم 
بــه کار رفتــه شــده اســتفاده نکردیــم. ایــن می تواند 

بــه شــما ایــده ای دربــاره ممکن شــدن این مســئله 
کــم بدهــد در مقایســه بــا  در فیلم هایــی بــا بودجــه 
فیلم های بســیار پرهزینــه ای که بــا تکنولوژی هایی 
ماننــد ســیمولکام کــه در تولیــد آواتــار به رفته شــده 

است.  

موشن کپچر ارزان قیمت
فیلم هایــی  در  معمــوال  نــوری  موشــن کپچرهای 
بــا بودجه هــای بــاال اســتفاده می شــوند تــا بتواننــد 
تعــداد زیــادی بازیگــر را در آن واحد ترک کننــدو این 
سیســتمی بود کــه در فیلم ســیاره میمون هــا به کار 
برده شد. دو مســئله اساســی در فیلم های مستقل 

وجود دارد که باید به آنها توجه کرد:
هزینــه: این مســئله بســته بــه تعــداد دوربین هایی 
کــه ما بــه کار  کــه در اختیــار داریــد، دوربینــی  اســت 
بردیم نزدیک به 30000 دالر برایمان هزینه داشــت و 
کــه نیاز  بســته به حجم و جنس پروژه ممکن اســت 

به دوربین های گران تر نیز باشد.
کــردن ابزارهــا: ممکــن اســت کــه ابزارهایــی کــه  برپا
بیــرون  محیــط  بــرای  داریــم  اســتودیو  داخــل  در 
گــر این طــور باشــد و  طراحــی نشــده باشــند، حتــی ا

دوربین هایتان مناسب محیط بیرون باشند، زمان 
کردن آنها بسیار زیاد است. الزم برای برپا

کــه مــن موشــن کپچرهای  بــه همیــن علــت اســت 
می دهــم.  ترجیــح  را   Xsens ماننــد  مغناطیســی 
اطالعــات در ایــن روش کیفیــت باالیی دارد و شــما 
می توانــد بــه صــورت تئــوری ناحیــه نامحــدودی را 
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پویانمایی 
با همکاری خانه انیمیشن 

ترک کنید. میزان خطا نیز در این روش بسیار پایین 
اســت )تقریبا 1 درصد، یک متر بــه ازای هر صد متر(، 
گر شــما به داده هــای مکانی دقیقی نیــاز دارید،  اما ا
 steam base و   Vive tracker بــا  را  آن  می توانیــد 
که راه حل هــای ارزان قیمتی  کنیــد  stations ترکیب 

برای ترک کردن هستند.
از ایــن روش می تــوان بــه آســانی و ســرعت در هــر 
کــرد. ایــن مســئله تنهــا بــرای این  جایــی اســتفاده 
فیلــم بلکــه بــرای بیزینــس مــن از اهمیــت زیــادی 
برخوردار اســت. من موشــن کپچرهای قابل خرید را 
برای مشــتری های انگلیسی و سایر کشــورها فراهم 
کــه اغلب شــامل ســفر لوکیشــن اجرایی آنها  می کنم 
نیز می شود. با استفاده از این سیستم من می توانم 
هزینه های معقول تــری را برای مشــتری هایی که با 

آنها کار می کنم، فراهم آورم.

استفاده از واقعیت مجازی در جریان 
کاری

در حالی کــه مــن از ابزارهــای واقعیت مجــازی برای 
ایــن فیلــم اســتفاده نکــردم بــا تعــدادی زیــادی از 
کــرده ام و بــا نحوه  کار  تهیه کننــدگان تئاتــر غوطــه ور 
کــه بــرای  کار بــا آن آشــنا هســتم. مــن فکــر می کنــم 
کــه در فضای ســه بعدی ســاخته شــده  یک محتــوا 
است، داشــتن دید ســه بعدی می تواند بسیار مفید 
باشــد، جای اینکه تنها بتوان نتیجه را به صورت دو 
بعدی در مانیتور دید. برای این منظور، اســتفاده از 
واقعیت مجازی یا حتی نمایشگرهای هولوگرافیک 
که ابزارهای  به شما اجازه می دهند 

سه بعدی مانند نمایشگرهای Looking Glass را به 
کار ببرید و از مزایای آنها بهره مند شوید. 

اندرو پرایس، مدرس گورو، اخیرا توضیح داده است 
که »جریان کاری واقعیت  مجــازی در حال عمومی تر 
شــدن اســت. ابزارها در آن در دســترس تر هســتند و 

نرم  افزارهای بیشتری برای آنها ایجاد شده است.« 
من بــه طــور قطــع ایــن مســئله را قبــول دارم و عالوه 
کــه موتورهــای  بــر آن، ایــن مســئله نیــز مهــم اســت 
بالدرنگ و رندرها )مانند آنریل انجین و حتی بلندر( 
بیشــتر مورد اســتفاده قرار گرفته انــد و می توانند چه 
کیفیت  برای رنــدر و چــه بــرای پیش نمایش هــای با
در حین تدوین اســتفاده شــوند. ابزارهــای واقعیت 
مجــازی نقــش مهمــی را در اینجا بــازی می کننــد و با 
اســتفاده از آنهــا می توانیــد حســی را ایجــاد کنید که 

گویی همه چیز در مقابل شما قرار دارد.

مــن فکــر می کنــم کــه کلیــد در این اســت کــه بدانیم 
کــه چطــور می توانیــم تعامــل و تدویــن در ابزارهــای 
واقعیت مجازی ایجاد کنیم. چالــش اصلی در اینجا 
این اســت کــه تمامی ایــن مســائل در گرو این اســت 
کــه در غیر  که ترکرهــای با کیفیت داشــته باشــیم چرا
این صورت به نمی توانیم به دقت کافی دســت پیدا 

کنیم. 
مــن فکــر می کنــم کــه هــدف نهایــی از جریــان کاری 
بــرای  مجــازی  واقعیــت  از  )اســتفاده  بالدرنــگ 
پیش نمایش( این اســت که درنهایت بتوان قابلیت 
همــکاری بهتــری را میــان نرم افزارهــا ایجاد کــرد. به 
کنون می توانید با یک کلیک میان  طور مثال، شما ا
کســپورت  افترافکت و پریمیر، یا تریدی مکس و مایا ا
پیش نمایش هــای  داشــتن  بعــدی  قــدم  کنیــد. 
بالدرنــگ ســه بعدی اســت. بنابرایــن به این شــکل 

دیگــر مجبــور نیســتید که یــک تــرک ســه بعدی را به 
کنیــد و بــه ایــن شــکل می توانیــد  نرم  افزارتــان وارد 

پیش نمایــش همــه چیــز را بــه صــورت بالدرنــگ در 
میــان برنامه هــا داشــته باشــید و پارامترهــای مــورد 

نیازتان را با سرعت بیشتری تغییر دهید. 



نت فلیکس اینکس 
قراردادی برای 
مجموعه کتاب 
»دیوار رسخ« 
برایان جاکس

 امضا کرد
نت فلیکس طی قراردادی حقوق ســاخت مجموعه 
 Penguin کــس را از کتــاب »دیــوار ســرخ« برایــان جا
ســاخت  بــرای   Random House Children’s UK
نســخه ســینمایی و تلوزیــون خریــداری کــرد. دیــوار 
ســرخ، ماجرای قهرمانی حیوانات شجاعی است که 
در قلعه ای در دیوار ســرخ زندگــی می کنند. مجموعه 

کتاب هــای دیــوار ســرخ بالــغ بــر 30 میلیــون نســخه 
فــروش داشــته و بــه بیــش از ۲0 زبــان ترجمــه شــده 
است. این قرارداد که برای اولین بار برای شامل تمام 
ســری کتاب هــا می شــود و همچنیــن بــرای اولین بار 

است که فیلم سینمایی از آنها ساخته می شود.
کتــاب ایــن  یــک فیلــم ســینمایی بــر اســاس اولیــن 
کنون  مجموعــه ســاخته می شــود. دیــوار ســرخ هم ا
کــه نویســندگی  پاتریــک مک هیــل  تحــت نظــارت 
پینوکیو گیلرمــو دل تورو را هم بــر عهــده دارد در حال 
توسعه اســت. همچنین مجموعه ســریالی بر اساس 

کتر مارتین جنگجو نیز در دست ساخت است. کارا
 Penguin انتشــارات  مدیریــت  کــه  هورســلن  بــن 
دارد  برعهــده   Random House Children’s UK
شــدت  »نمی توانــم  کــه  می کنــد  عنــوان  چنیــن 
خوشحالی ام را از این قرارداد ابراز کنم! این مجموعه 
داســتان محبوب در قلب میلیون هــا خواننده جای 
دارد و مــا نیز بســیار خوشــحال هســتیم که همــراه با 
کترهای دوست داشتنی را برای  نت فلیکس این کارا

مخاطبان به تصویر درآوریم.«
آالن اینگرام، نماینده کمپانــی Redwall Abbey، که 
کس را بر عهــده دارد،  مالکیت حقوق معنوی آثــار جا
اضافــه می کنــد کــه »برایــان اغلــب بــه سراســر جهان 
ســفر می کند تا برای مخاطبــان جوان داســتان های 
دیوار ســرخ را بیان کنــد. برایان از اینکــه نت فلکیس 
در این امــر به او کمک کند بســیار خوشــحال خواهد 
کــه بــه  شــد. او همیشــه خواهــان ایــن بــوده اســت 
کنــون ایــن فرصت  داســتان هایش جــان ببخشــد و ا
کــه نســخه ســینمایی و ســریالی ایــن  فراهــم شــده 
مجموعه برای مخاطبان ساخته شود. ما از شنیدن 
 Penguin Random و  نت فلیکــس  همــکاری  خبــر 

House Children’s UK بسیار خرسند هستیم.«
انیمیشــن های  مجموعــه  رده  در  ســرخ  دیــوار 
ســینمایی نت فلیکــس ماننــد کالوز، ویالبی هــا و بــر 

روی ماه قرار خواهد گرفت.   

چالش ها
بــا  ارتباطــی  الزامــا  بــزرگ  چالش هــای  کثــر  ا
مرتبــط  کامپیوتــری  گرافیــک  جنبه هــای 
کــه در  ج از مشــکالت معمولــی  نیســتند.  خــار
یــک فیلــم مســتقل بــا بودجــه محــدود روبــرو 
هستیم، اغلب مشکالت و چالش ها با گذاشتن 
زمــان کافــی و ســازماندهی چالش هــا قابل حل 
هســتند، جــای اینکــه صرفــا پــول قــرار باشــد 

مشکالت را حل کند.

سخن آخر
در جریان کاری موشــن کپچر و واقعیت مجازی، 
کــه ایــن تکنولوژی هــا روز به روز  من فکــر می کنم 
آشــکارتر و در دســترس تر قــرار می گیرنــد؛ چــه از 

جنبه سخت افزاری، چه از نظر نرم افزاری.
از  اســتفاده  کــه  می کنــم  فکــر  همچنیــن  مــن 
جلوه هــای ویــژه در فیلم هــا بســیار عمومی تــر 
می شــود. بــه درام هایــی ماننــد مــرد ایرلنــدی 
کنید، این فیلــم به خاطــر جلوه های ویژه  دقت 
فــروش نکــرد )جلوه هایــی ماننــد جوان ســازی 
کــه هــوش مصنوعی  بازیگــر(. مــن فکــر می کنــم 
تصاویــر  تولیــد  تجمیــع  کــه  می شــود  باعــث 
کامپیوتری )موشــن کپچر( بســیار بســیار ساده تر 
انجــام  از  اســتفاده  بــا  کار  ایــن  شــد،  خواهــد 
دســتورات تکراری برای مســائل مورد نیاز به کار 
کارگــردان می توانــد زمــان بیشــتری را  مــی رود و 

روی خالقیت در کار بگذارد.
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در دنیای پســاصنعت، مجــازی و داده محور امروز کــه دیگر بســیاری از صنایع و 
فناوری هــای ســنتی بــازده پیشــین خــود را ندارنــد، صنایــع خــالق روز بــه روز از 
اهمیــت و ســهم بــازار بیشــتری برخــوردار می شــوند. صنایــع خــالق از دو جنبه 
دارای اهمیــت هســتند؛ اواًل همیشــه ایــن صنایــع بــه نســبت رشــد صنعتــی 
میانگین از اعداد رشــد بســیار باالتری بهره مند بوده اند و خصوصًا در سال های 
اخیر علی رغــم بحران هــای مالــی جهانی، همیشــه تــوان خویش را حفــظ کرده 
و بخش بزرگــی از اشــتغال را نیــز ایجاد کرده انــد؛ دومًا ایــن صنایع هرگــز برخالف 
صنایع ســنتی، تنها به رشــد اقتصــادی نمی انجامنــد، بلکه حامــالن فرهنگ و 

سنت تولیدکنندگان خود و ایجادکننده تنوع فرهنگی هستند.
با افزایش سطح رفاه و امنیت نســبی در جهان حجم بازار و تقاضا برای حوزه های 

گردشگری، سرگرمی، آموزش، فرهنگی و هنری نیز به سرعت در حال رشد است. 
از طرفی درصد باالیــی از صنایع فرهنگی و خالق برای راه اندازی یا توســعه خود 
نیاز به ســرمایه گذاری و تامین تجهیــزات فیزیکــی کمتری در زمینــه تحقیقات، 
توســعه و نشــر نســبت بــه ســایر صنایــع بــوده، همچنیــن مدت زمــان ایجــاد و 
بازگشت ســرمایه آنها کمتر اســت. لذا چرخه اقتصادی و ســرمایه ای آنها نسبت 

به سایر حوزه ها کمتر است که این مورد مزیت های زیر را ایجاد می کند:
  کوتاه شــدن زمان بازگشــت ســرمایه نســبت به ســایر زمینه ها، امکان افزایش 

تعداد سرمایه گذاری را در بازه زمانی معین افزایش می دهد.
ح را    حجم کمتــر ســرمایه گذاری امــکان ارائــه خدمات بــه تعداد بیشــتری طــر

ایجاد و از نظر آماری میزان ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
  عالوه بر توسعه اقتصادی بر توسعه فرهنگی، اجتماعی نیز موثر است.

لذا طی مطالعات و بررسی های انجام شده و بر اساس فضای خالی صندوق های 
پژوهش و فناوری تخصصی در حوزه صنایع خالق و فرهنگی و نرم و هویت ساز و 
از طرفی مزایای ذکر شــده؛ صندوق پژوهش و فناوری صنایع خالق در زمستان 

سال جاری ایجاد و راه اندازی شد.
کنون به طور تخصصی یا   با توجه به اینکه عمده صندوق های تاســیس شــده تا
عمومی در حوزه سرمایه گذاری و ارائه خدمات مالی به حوزه فناوری باال و صرفا 
در دامنه فنــاوری فعالیــت می کنند و صنایــع فرهنگی و صنایع خــالق عمدتا در 
فرایندها و شــاخص های این صندوق هــا قرار نمی گیرنــد و از طرفــی این صنایع 
درصد و حجم بزرگی را از تجارت و بازار کشــور را در اختیار دارند و در بیشــتر موارد 
عالوه بــر آورده هــای اقتصادی بر مســائل فرهنگــی جامعه نیــز تاثیــر گذارند لزوم 

صندوق پژوهش و فناوری
 صنایع خالق

ایجاد و فعالیت این چنین صندوقی الزامی به نظر می رسد.

اهداف و ماموریت های صندوق:
ح ریــزی و حمایــت از توســعه ذی نفعــان اصلــی و فعــاالن   شناســایی، طر

زیست بوم صنایع خالق 
 توســعه صنایــع خــالق و فرهنگــی بــر اســاس اولویت هــای فرهنگــی ایرانــی و 

اسالمی
 افزایش ســهم تولیدات ملی، صادرات محصوالت و خدمات نســبت به ســایر 

صنایع و محصوالت کشور
 افزایش ضریب نفوذ خالقیت، نوآوری و فناوری در تولید محصوالت و ارائه 

خدمات به ویژه در حوزه صنایع فرهنگی
 ایجــاد و توســعه زیرســاخت الزم بــرای تســهیل فرایندهــای ســرمایه گذاری، 
جذب و هدایت ســرمایه و ســرمایه گذاران، خدمات مالی در حوزه صنایع خالق 

و نوآورانه
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 ارتقــا و بهره برداري از ســرمایه هاي متخصص و 
توانمند انساني کشور در زمینه توسعه کسب و کار

 پشتیبانی از توسعه و رشد تیم ها و شرکت های 
نوپا، خالق، نوآور و دانش بنیان

سرمایه گذاری و کمک به توسعه زیرساخت ها، 
شبکه ها، فناوری ها، ناشــران و توسعه دهندگان 
بــازار و فعالیت هــای زیرســاختی توســعه دهنده 

زیست بوم صنایع و محصوالت خالق و نوآورانه
فرایندهــا،  در  همــکاری  و  کارگــزار  مجــری،    
مالــی،  خدمــات  فعالیت هــای  و  خدمــات 
ســرمایه گذاری و توســعه ای نهادهــای حمایتی، 
مالــی و ســرمایه گذاری و فعــال در حــوزه صنایــع 

خالق و نوآورانه 

خدمات صندوق:
خدمات قابل ارائه توسط صندوق شامل 

سرفصل ها و موارد زیر است:
1( سرمایه گذاری خطرپذیر

  مشارکت در سهام
  مشارکت در پروژه یا محصول

  مشارکت کوتاه مدت
2( تامین مالی 

  ارائه تسهیالت 
  لیزینگ

  کارگزاری تسهیالت
  جذب و معرفی سرمایه گذار

3( خدمات اعتباری و مالی 
  صدور ضمانت نامه

کارگــزاری مالــی و ســرمایه گذاری شــرکت ها و   
سازمان های دولتی و خصوصی

4( مشاوره، شبکه سازی و توسعه کسب وکار 
  مشاوره تجاری سازی

  مشاوره مالی و جذب سرمایه
  آموزش و برگزاری رویداد

  مرچندایزینگ )بازارپردازی(
  همکاری و شبکه سازی با ذی نفعان
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