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»فرهنــگ بهتر اســت یا فنــاوری؟« شــاید ایــن موضــوع، جایگزینی 
به روز و مناســب تر بــرای جمله »علــم بهتر اســت یا ثروت؟« باشــد و 
شــاید هم افتــادن در یــک دور باطــل و چرخه بیهــوده. البتــه نباید 
از ایــن مولفــه ثابــت و بی بدیــل صرف نظــر کنیم کــه فرهنــگ در هر 
شــرایطی و موقعیتی، دســت باال را دارد. اما مگر می شــود فناوری را 
هم در این روزگار، دســت کم گرفت؟ در حقیقــت فرهنگ و فناوری 
به موازات یکدیگر، تمامی شــئونات زندگی آدمی را در َنَوردیده اند و 
در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر، حضوری تمام قد در روزمره انسان ها 

دارند. 
در ایــن میان، »هویــت«، ورای هــر آن چیزی ســت کــه در زندگی هر 
شخصی به چشم می آید یا لمس و حس می شود. هویت، همه چیز 
ماســت در این عرصه. همه داشــتن ها و نداشــتن ها، حســرت ها و 
آرزوهــا، امیدهــا و اضطراب هــا، ســکوت ها و فریادها، شکســت ها و 
پیروزی هــا و همه و همــه، متاثــر از هویــت و کیفیــت نگهــداری از آن 
کشی نابرابر و پیچیده، به  است، بنابراین فرهنگ و فناوری در کشا

دنبال ساختن یا باختن هویت جمعی و فردی ما هستند. 
در حقیقــت، حضــور نــور با حقیقــت فنــاوری معنــا می یابــد. بدون 
تاریکــی، روشــنایی مفهومــی نــدارد و در واقع، نــور همــواره در خود 
تاریکــی را نیــز بــه همــراه دارد تــا بتوانــد هویتــش را بــه منصــه ظهور 
برساند. فرهنگ و فناوری نیز در شرایط حاضر، ترکیبی را ساخته اند 
گفــت  کــه نمی شــود  کــه هویــت مــا را شــکل می بخشــند. هرچنــد 
فرهنگ؛ نــور و فنــاوری؛ ظلمــت. یا بالعکــس. امــا کارزاری کــه این 
دو برای کشــاندن انســان بــه ســمتی نامعلــوم، بــه راه انداخته اند، 

غیرقابل اغماض است. 
رابطه مــردم و اهل علــم امــا، می توانــد در ایــن کارزار داغ و پرغبار، 
مفاهیم و نقشــه های راه را برای شناخت ما، روشــن سازند. مردم 
از اهــل علم چــه می خواهنــد؟ از دستاوردهایشــان کــه معموال در 
عرصــه فنــاوری، شــکل می یابــد، چــه خواســته ای را جســت وجو 
می کنند؟ چقدر اهل علــم و فناوری قابل اتکا هســتند برای عموم 
مــردم؟ اصال حــد و حــدود خالقیــت و نــوآوری کــه مشــخصه اهل 
علــم و فناوری اســت تــا کجاســت؟ تا چــه انــدازه مــردم می توانند 
یافته هــای دانشــمندان و خالقــان و نــوآوران را مــورد قبــول قــرار 
دهنــد؟ چــرا بایــد عامــه مــردم، دنبالــه رو ابتــکارات و ابداعــات 
طبقــه ای خــاص باشــند؟ می بینیــم کــه هرچــه جلوتــر می رویــم، 
کــه پیچیدگی هــای هســتی را پیش  تناقض هایــی شــکل می گیرد 
کــه همــه ایــن  روی آشــکارتر می ســازد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت 

سواالت، خود زندگی هستند و مگر باید که غیر از این باشد؟ 
باز هــم برگردیم به همــان مبحث مهــم و حیاتی »هویــت«. آنچه در 
میان اهالی جامعه شناسی درباره علل توسعه نایافتگی ما ایرانیان، 
محل بحث و اختالف اســت، همانا بحــران هویت و بــودن و نبودن 
غ از آنکه این موضوع چقدر درست یا نادرست است بر  آن است. فار
کید می کند. پس شاید جای  اهمیت باالی خوِد هویت در نزد ما، تا
آن باشــد که با قاطعیت بگوییم آنچــه که نزد اهل دانــش، نوآوری و 
خالقیــت مهم تریــن موضــوع خواهد بــود، حفــظ هویــت و افزایش 
کیفیت آن است. درواقع، پاســداری از سرشت و هستی یک جامعه 
که هویــت جمعی آن اســت، قابــل ســتایش ترین کار اهالــی صنایع 

خالق و فناور خواهد بود.
بد نیست اینجا به یک موضوع روز و واجب در جامعه ایران اسالمی 
اشــاره کنیــم کــه از منظــری دیگر بــه بحث مــا مرتبــط خواهــد بود؛ 
فرزنــدآوری. خــب، جملگی می دانیــم که ایــن قضیه برای کشــور از 
اهمیت اســتراتژیک باالیی برخوردار است. اما چالش مهمی پیش 
روی آن وجود دارد؛ مشــکالت اقتصادی. خوب نگاه کنیم به چند 
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به قلم:  پرویز کرمی
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دهــه قبــل و شــرایط زندگــی در کشــور. آن زمــان، مثــال در دهه های 
ســی یا چهل، اوضاع اقتصادی مردم، چنگی به دل نمــی زد و فقر را 
می شد بدون زحمت، به سرعت در گوشه و کناری از کشور مشاهده 
کرد. اما موضــوع فرزندآوری بــرای خانواده ها، امری مهــم و جزئی از 
فرهنگ و ماموریت ازلی خانواده ها محســوب می شــد. رفته رفته با 
بهتر شدن اوضاع اقتصادی، تغییرات فرهنگی نیز در جامعه سرعت 

گرفــت. هرچه وضــع مــا بهتــر شــده از فرزنــدآوری، بیشــتر هراســان 
شده ایم. پس می توانیم نتیجه بگیریم که جامعه ما در میان دوگانه 
آفرینش فرهنگی- بیگانگی فرهنگی، دست وپنجه نرم می کند. این 
مثال به ما یادآوری می کند که بسیاری از مشکالت امروزمان، زمینه 

فرهنگی دارد، نه اقتصادی یا دقیق تر این اســت که 
زور فرهنــگ همــواره بــر قــدرت اقتصــاد، می چربد. 
این نکتــه در عرصــه اقتصــاد و صنایع خــالق و نوآور 
هم به شــدت قابل احســاس اســت. یعنی می توان 
با قاطعیــت گفت کــه مشــکالت اقتصــادی جامعه 
بــا اصــالح نــگاه فرهنگی قابــل حل اســت و بیــش از 
آنکه در ایــن میان به دالر و ریال نیاز داشــته باشــیم 
به اصالت و شــخصیت محتاجیــم. اصالــت، همانا 
هویت ما است و شخصیت نیز، فرهنگ مان. جالب 
آنکه این کار در حوزه اقتصــاد و صنعت نرم و خالق، 

قابل دست یابی است. 
کســب وکارهای نوآورانــه و صنایــع نــرم و  اهالــی 

گر بتوانند خود را در مســیر جویبار فرهنگــی جامعه، قرار  خالق، ا
داده و تــن بــه آن دهنــد بســیاری از موانــع، خودبه خــود مرتفــع 
می شــود و بســیاری از مشــکالت، حل. جویبار فرهنگی جامعه، 
گرفتاری هــا را  کــه آلودگی هــا و ضعف هــا و  لیتــی اســت  دارای زال
به ســرعت رفع می کند و در خود، حل می ســازد. قــوه محرکه این 
جویبــار، همــان هویــت تاریخــی و غنــی کشــورمان اســت کــه نــه 

ارزان، بلکه گران به دست مان رسیده است. 
بد نیست در انتها، یادی کنیم از »فخر فناوری«مان؛ شهید محسن 
فخری زاده. او که بــا تکیه بر داشــته های فرهنگــی و اعتقادی مان، 
توســن دانش و فناوری را در میــدان نامالیمات و تحریم هــا، تازاند و 
ما را از دشواری های به ظاهر غیرممکن گذراند. آن 
شهید واالمقام، با عمل و بی شــعار به ما آموزاند که 
ک کویر، گل رویاند.  با ایمان و امید می شــود در خا
آری کیمیــای ســعادت مــا همین اســت؛ بــا عقل و 
تــوکل پیــش رویــم. زیســت بوم نــوآوری و فنــاوری 
و عرصــه مســتعد اقتصــاد خــالق و صنایــع نــرم بــا 
ترکیــب عاقالنــه فرهنــگ و فنــاوری و به پشــتیبانی 
از هویــت ملــی، بســیار زود و بــا اطمینــان بــه ُگل و 
شــکوفه خواهد نشســت. حاال براســاس همه این 
صحبت ها و نکته ها، شــاید بتوانیــم هدفمندتر به 
پاسخ این پرسش بیندیشیم: »فرهنگ بهتر است 

یا فناوری؟«

می توان با قاطعیت گفت 
که مشکالت اقتصادی

 جامعه با اصالح نگاه 
فرهنگی قابل حل است

 و بیش از آنکه در این 
میان به دالر و ریال نیاز

 داشته باشیم به اصالت و 
شخصیت محتاجیم
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عارضه یایب ابزاریایب و فروش رشکت های خالق

بــا توجــه بــه ضــرورت توســعه بــازار و افزایــش ســطح 
و  علمــی  معاونــت  کشــور  در  محصــوالت   فــروش 
فناوری ریاســت جمهوری برنامه ای بــرای حمایت از 

شرکت های خالق فراهم کرده است.
خدمــات عارضه یابــی بازاریابی و فروش شــرکت های 
بررســی  و  ارزیابــی  شــامل  خــالق  و  دانش بنیــان 
زیرســاخت ها و ســوابق شــرکت به منظور شناســایی 
نقــاط قــوت و ضعــف قابــل بهبــود در هــر 12 حــوزه 

عملکردی بازاریابی و فروش شرکت است.
12 حوزه عملکــردی بازاریابی و فروش یک شــرکت به 

شرح زیر است:
فــروش،  و  بازاریابــی  برنامه ریــزی  بــازار،  تحقیقــات 
)از  محصــول  بهبــود  کســب وکار،  مــدل  طراحــی 
توزیــع،  شــبکه  مدیریــت  بازاریابــی(،  واحــد  منظــر 
ترویــج،  و  تبلیغــات  برندســازی،  قیمت گــذاری، 
بازاریابی مســتقیم، خدمات پس از فروش، مدیریت 

ارتباط با مشــتری، فرایندهــای پشــتیبان بازاریابی و 
فروش

میزان حمایت:
بــرای  فــروش  و  بازاریابــی  عارضه یابــی  خدمــات 
شــرکت های خالق )با درآمد کمتر از صدمیلیارد ریال 
در آخرین ســال مالی به  صورت 100درصد رایگان بوده 
و تــا ســقف 30 میلیــون ریــال توســط معاونــت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری پرداخت می شود.

حمایت از حضور شرکت های خالق جهت حضور در وبینارهای تخصصی 
به ویژه در ایام درگیری با کرونا در فصل پاییز نیز انجام شد. 

عناوین برخی از این دوره ها با همکاری شتاب دهنده فردوسی:
   وبینار برنامه ریزی بازاریابی و استراتژی ورود به بازار | 14آبانماه 

   وبینار تکنیک های افزایش رتبه سایت در گوگل | 28آبانماه 
   وبینار قانون مالیات بر ارزش افزوده | 10آذرماه 

 وبینارهای تخصیص کسب و کار 

عناوین برخی از این دوره  ها با همکاری کارن کراد:
   وبینار آموزشی دوره آنالین جامع خودآگاهی- پروفایل فردی |12الی16مهرماه

   وبینار آموزشی دوره آنالین جامع »الگوهای ارتباط موثر« |22و24مهرماه
    وبینار آموزشی دوره آنالین جامع »مدیریت استعداد« |27و28آبانماه

عناوین برخی از این دوره ها با همکاری کریدور توسعه صادرات:
   وبینار آشنایی با قانون کار و حقوق و دستمزد | 13مهرماه

   وبینار قیف فروش | 14مهرماه
   وبینار مهارت های کوچینگ برای مدیران |  13مهرماه

   وبینار بایدها و نبایدهای سفر مشتری | 28مهرماه
   وبینار آشنایی با ساختار تیم و شراکت در استارتاپ ها | 30مهرماه

   دومین دوره ورکشاپ بلندمدت آنالین »مدیریت صادرات کاربردی ۲۰۲۰« |  24آذرماه)5هفته(
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حمایت از خدمات مشاوره  کسب وکار
آشــنایی با قوانیــن کار و تجــارت، بیمه، 
مالحظــات مالیاتی، حســابداری، تبعات 
حقوقــی قراردادهــای تجــاری، اصــول 
تیم ســازی، مدیریــت فناوری، توســعه 
کســب وکار، بازاریابی، فــروش و... ازجمله 
نیازهای اولیه شــرکت های خالق در مسیر 
تجاری ســازی و توســعه فناوری است. لذا 
آگاهی و مشاوره توســط خبرگان هر حوزه 
بــرای بنگاه های اقتصــادی الزم و ضروری 
به نظر می رســد. همچنین درخواست های 
مکرر شــرکت های خالق پیرامون معرفی 
مشــاوران آگاه و توانمند، ضرورت این امر را 
بیشــتر می کند. در همین راستا مشاوره در 
حوزه های مختلف تجاری سازی و کسب وکار 
در قالب پیشــخوان مشــاوره بــا حمایت 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به 

شرکت های خالق ارائه می شود.
برخی از سرفصل های مشاوره عبارت اند از: 

  مالیات و خدمات مالی اداری
  بیمه های تامین اجتماعی و بازرگانی

  مشاوره های حقوقی
  تحقیقات بازار

  بازاریابی و فروش و...
هر شرکت می تواند در یک ســال از تعداد 
25جلسه مشــاوره به صورت حضوری یا 
تلفنی یا مجازی یا مکاتبه ای( و تا سقف 60 

میلیون ریال استفاده کند.
کسب اطالعات بیشتر و دریافت خدمات:

 bizservices.ir
)نــام کاربــری و کلمه عبــور پیش فرض 

شرکت ها برابر با شناسه ملی شرکت است(
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مایکت به جمع مبادی رشکت های خالق پیوست

مایکــت بــه عنــوان یــک اســتور اندرویــدی 
ایرانــی بــا بیــش از ۳5۰ هــزار برنامــه و بــازی 
اســت کــه از پاییــز 1۳۹۰ فعالیت خــود را آغاز 

کرده اســت و در حــال حاضر بیــش از 22 هزار 
توســعه دهنده ایرانــی و خارجــی بــا آن همــکاری 

می کننــد و برنامه ها و بازی های تولید شــده توســط 
آنها، پس از بررسی در دسترس کاربران قرار می گیرد. 
مایکت بــا بیــش از 16 میلیــون نصب فعال توانســته 
جایــگاه خــود را بــه عنــوان یکــی از پرطرفدارتریــن 

مارکت های ایرانی ثابت کند.

در همیــن راســتا، بــا هماهنگــی دبیرخانــه 
شــرکت های  زیســت بوم  توســعه  برنامــه 
فنــاوری  و  علمــی  معاونــت  خــالق 
ریاســت جمهوری و مایکــت، ایــن اســتور 
اندرویــدی بــه عنــوان یکــی از مبــادی معرفی 

شرکت های خالق انتخاب شده است.
  توســعه دهندگان حاضــر در مایکــت کــه متقاضی 
ثبــت شــرکت خــالق هســتند، می تواننــد به نشــانی 
myket.ir/innovative-teams مراجعه و مطابق 

ج، مدارک مورد نیاز را ارسال کنند. توضیحات مندر

کلیــه شــرکت های دانش بنیــان و خــالق می تواننــد 
از حمایت هــای مالــی بــرای تدویــن و یــا ویرایــش 
قراردادهــای حقوقــی از قبیــل قراردادهــای اعطای 
افشــا،  عــدم  ســرمایه گذاری،  فــروش،  نمایندگــی، 
تبــادل فنــاوری، همــکاری بــا ســازمان و نهادهــای 

دولتی و ... بهره مند شوند.

خدمات مشمول این شیوه نامه: 
در ایــن شــیوه نامه تدویــن یــا ویرایــش قراردادهای 
حقوقــی، 100 درصــد هزینه هــا تا ســقف 30 میلیون 

ریال مورد حمایت قرار می گیرد.
  کسب اطالعات بیشتر و دریافت خدمات:

  bizservices.ir/service/53/5

صنــدوق پژوهــش و فنــاوری ســپهر با هــدف حمایت 
نظــر دارد طــرح  کســب وکارهای خــالق در  از  مالــی 
#حامی_خــالق را در قالــب ارائــه تســهیالت مالــی بــه 

شرکت های خالق )تا سقف 1 میلیارد ریال( برگزار کند.
ســود تســهیالت: 8 درصــد،  دوره تنفــس: ۳ مــاه،  
بازپرداخت: ۹ ماه )در سه قسط. ماه های ششم، نهم 

و دوازدهم(
بــا توجه به نتیجــه اعتبارســنجی، چک و ســفته برای 

تضامین تعیین خواهد شد.
شرکت های دارای مجوز خالق و فروش تثبت شده در 
اظهارنامه سال ۹8 می توانند درخواســت خود را تا 22 

بهمن ماه در نشانی زیر ثبت کنند.
My.sepehrfund.ir : ارسال درخواست  

  درگاه های ارتباطی:

creative.sepehrfund.ir@gmail.com
Telegram: @Sepehrfund_ir
Instagram: @sepehrfund.ir

  تلفن: 65۰1۳۰47
  داخلی ۳۰۳ )آقای خسروی(
  داخلی ۳۰2 )واحد اعتبارات(

تدوین و ویرایش قراردادهای حقویق

تهسیالت مایل ویژه رشکت های خالق

اخبار 
کارگروه خالق



۹۹

پلتفرم خدمات راه نوآوری
پلتفرم راه نوآوری به عنوان بستری برای 
ایجاد روابط و تبــادل بین خدمت  دهنده ها 
و خدمــت  گیرنده هــا به منظور توســعه 
زیست بوم نوآوری کشــور فعالیت می کند. 
هــدف پلتفرم راه نــوآوری فراهــم آوردن 
بهترین و مفیدترین شرایط، جهت سرعت 
بخشیدن به رشــد کسب  و کارهاست. ستاد 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندســازی با ارائه 
حمایت مادی و معنوی از خدمات ارائه شده 
در ســامانه بر این باور اســت تا اکوسیستم 

کارآفرینی کشور را رونق بخشد.

این پلتفرم خدماتی را ازجمله در دسته های 
زیر ارائه می کند:

  بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ
  خدمات هوش مصنوعی

 خدمات نرم افزاری
  خدمات اداری و منابع انسانی

  خدمات زیرساختی
  خدمات حقوقی و بیمه

  خدمات شتابدهی و سرمایه گذاری
  آموزش و مشاوره

  فضای کار اشتراکی
  خدمات پرداخت و...

همچــون  بزرگــی  خدمت دهنده هــای 
آســیاتک، ابرآروان، ویکســت، گرین وب، 
توسعه ارتباطات هوشمند تبیان، صباسل، 
فرابوم نوآوری کســب وکار، شرکت رایانش 
ابری پیشرو، فضای کار اشتراکی پارادایس 
هاب، نماشا و ... خدمات خود را از طریق راه 
نوآوری و با تخفیف های ویژه به اکوسیستم 
کارآفرینی، خالق و دانش بنیان کشور ارائه 

می دهند.
برای استفاده از خدمات سامانه، دسترسی 
به تخفیف های ویژه و درخواست برای ارائه 
خدمات خود به ســایت راه  نوآوری مراجعه 

کرده و آخرین اخبار آن را دنبال کنید.

innoway.ir :سایت 

حمایت از خرید نرم افزارهای مایل، حسابداری و اداری

خدمات و ابزار دیجیتال وردپرس، ویژه رشکت های خالق

استقرار در فضای کار اشرتایک

حمایــت از خریــد نرم افزارهــای اداری، مالــی و 
حسابداری در راســتای توانمندسازی شرکت ها در 
مســیر تجاری ســازی همواره مورد توجه نهادهای 
حمایتی بوده اســت. در همین راستا معاونت علمی 
و فنــاوری ریاســت جمهوری با توجه به شــناخت 
نیازهای شــرکت های دانش بنیان و خالق از بخشی 
از هزینه های مربوط به خدمات مالی، حســابداری 
و اداری شرکت ها حمایت می کند. در این شیوه نامه 

خریــد نرم افزارهــای اداری، مالی و حســابداری 
شرکت های دانش بنیان و خالق به شرط پیاده سازی 
و استفاده در شــرکت، 5۰ درصد هزینه ها تا سقف 

200 میلیون ریال مورد حمایت قرار می گیرد.
 متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به وب ســایت 
bizservices.ir از میزان حمایت و شرایط دریافت 

آن اطالع به دست آورند.

کت،  کــره صــورت گرفته بــا مجموعــه ژا پیــرو مذا
شــرکت های خالق می توانند تا پایان سال 1۳۹۹ 
کت اســتفاده کننــد. در طرح  از طرح حمایتی ژا
کــت به  کــت از شــرکت های خــالق، ژا حمایــت ژا
منظور حمایت از شــرکت های خالق شــرایطی را 
فراهم کرده است تا این شــرکت ها بتوانند بدون 
محدودیت کلیــه خریدهای خود را بــا 25 درصد 

تخفیف انجام دهند.
به منظور بهره منــدی از این طرح حمایتی کافی 
اســت مدیرعامــل شــرکت درخواســت خــود را 
کت از نوع ســایر مــوارد با  طی تیکــت ارتباط بــا ژا
کت درمیان گذاشته تا پس از احراز  کارشناسان ژا
هویت ایــن شــرکت، کــد تخفیــف اختصاصی به 

ایشان تقدیم شود.

مرکــز فناوری های هوشــمند شــهری وابســته به 
مرکز رشــد پــارک علــم و فنــاوری شــریف بــا هدف 
امــکان  داخلــی  کســب وکارهای  از  حمایــت 
کی خود را به صورت  استفاده از فضای کار اشــترا
و  اســتارتاپی  تیم هــای  بــرای  ویــژه  تخفیــف 

شرکت های توانمند قرار داده است.
مــکان: تهــران- میــدان آزادی- بزرگــراه آیــت اهلل 
کوچــه  ســعیدی- خیابــان شــهید دســتغیب- 

شهید دوســنگانی- مرکز فناوری های هوشمند 
شهری

آقــای   -  )۰21(  66۰672۳۰ تمــاس:  شــماره   
اسماعیلی

smartcity.sharif.ir :وب سایت   
b2n.ir/064918 :لینک جدول تعرفه ها   

 لینک معرفی خدمات و امکانات: 
b2n.ir/556399



تالش برای رشد و ترویج فرهنگ ایرانی اسالمی در حوزه حجاب  در موسسه ای خالق در زمینه مد 
و لباس به نام نوراحجاب انجام می شــود. نوراحجــاب پاییز 1395 به عنــوان تولیدکننده خصوصی 
و مســتقل محصوالت امروزی و کاربردی حجاب فعالیــت خودش را با طراحــی تخصصی همگام با 
ترندهای روز دنیا آغاز کرد پس از ورود به فضای مجازی و تعامل بیشتر با مشتریان و مخاطبان به این 
نتیجه رسیدند نیاز به سکوهای فروش حقیقی دارند به این منظور برای اولین بار با یک شعبه مزون 
تخصصی محصوالت حجاب که تماما طراحی و تولید نورا حجاب بود پا به عرصه گذاشتند. تیتر اول 
این ویژه نامه اختصاص دارد به مصاحبه با نرگس بامداد، مدیرعامل شرکت خالق نواندیشان راه 

حجاب. 

نوراحجاب؛
 برند تخصیص حجاب در ایران

نوراحجاب رو بیشــتر برای ما معرفی 
کنید؟

نورا حجاب یک برند کامال خانوادگی است 
و ایده اولیه شکل گیری آن از یک نیاز خیلی 
معمول خانم های محجبه شکل گرفت و 
اولین محصول حجاب با برش یقه و آستین 
یک شومیز زنانه وارد به عرصه شد و پس از آن 
با ورود به یک بازار خیلی محدود، بازخورد 
معقول و عام پسندی از مخاطب گرفتیم. 
از آنجا بود که من و همســرم به این نتیجه 
رسیدیم که این نیاز برای خانم های محجبه 
به صورت خالئی در جامعه است که نیازمند 
کار تمام وقت تخصصی اســت و این بودکه 
بنده به صورت تجربی طرح های پوششی 
که برای خودم اســتفاده می کردم را در یک 
ابعاد بزرگ تــر اما محدود به قســمت تولید 
گــذر کنیم از تجربه هــای تلخ و  وارد کردم. 
ســختی که همان ابتدای مسیر با آن روبرو 
شــدیم و تجربه هایی که برای ما هزینه بر و 
سنگین بود و از همان ابتدای کار مقدار زیادی 
از ســرمایه  مان را از دست دادیم اما خسته 
نشدیم زیرا به هدف مان مصمم بودیم و از 
تجربه های سخت پلی زدیم برای به دست 
آوردن تجربه های شیرین. هرچه بیشتر جلو 
رفتیم چون خالءهای موجود بسیار عمیق 
و اساسی بود طراحی های تخصصی، ساده 

و کاربردی ما بیشتر دیده می شد.

چه خال ءهایی در زمینه برندسازی 
حجــاب در ایــران هســت؟ شــما چطور 

برای رفع آن اقدام کردید؟
یکی از نکات حائز اهمیــت خالء برندینگ  1۰

تیتر اول



حجاب اســت یعنــی در این بــازار بــا توجه 
به اینکــه طراحان پوشــش های اســالمی 
شناسایی نشدند، سرمایه گذاری نیز دراین 
بخش مورد استقبال قرار نگرفته است. هم 
طراح هم سرمایه گذار به علت نگرانی از بازار 
قادر به ریسک کردن در این زمینه نیستند 
و متاسفانه با وجود اینکه کشور ما اسالمی 
است به جای اینکه صادرکننده الگوهای 
پوششی بانوان محجبه به سایر کشورهای 
مسلمان باشیم به دلیل چنین خالءهایی و 
ترس سرمایه گذاری، واردکننده محصوالت 
پوششی هستیم و این بازار بکر که می تواند 
بسیار ارزآور باشد  مورد نامهربانی مسئوالن 
دولتی و بخش خصوصی قرار گرفته است. 
نوراحجاب به عنوان اولین برند تخصصی 
طراحی و تولید ملزومات حجاب توانست در 
بین رقبای تولیدکننده بازاری که هریک سابقه 
باالی بیست سال تولید داشتند به سرعت 
پیشی بگیرد و عالوه بر این توانستیم سبکی 
نو و خالقانه در طراحی و تولید و درنحوه ی 
عرضه محصوالت و محتواسازی تصویری 

داشته باشیم.

تا االن در نوراحجــاب چه اقدامات   
شــاخصی برای ترویــج فرهنــگ ایرانی 

اسالمی انجام شده است؟
نوراحجاب توانسته است با تشکیل گروهی 
متخصص طراحی و تولید، چرخه قدرتمندی 
در زمینه سبک های نوین پوشش های سنتی، 
بسته بندی های فاخر و رسانه سازی قوی و 
منحصربه فرد ایجاد کند و نگاهی نو در جامعه 
هدف خود به وجود آورد. عالوه بر این گستره 
کشوری، منطقه ای و جهانی نوراحجاب جزء 
مهم ترین اهداف سند راهبردی نوراحجاب 
است که توانسته است در مدت زمانی کوتاه به 
این مهم دست یابد. باالبردن شاخص های 
کیفی طراحی، تولید و عرضه متفاوت محصوالت 
حجاب سبب شد تا رده سنی جوان به هویت 
پوشش نگاهی نو و جذاب داشته باشند به 
طوری که ترویج سبک پوشش های مبتنی 
بر شاخص های دینی جزء انتخاب های اول 

پوشش آنها قرار گرفت.

با چه ســرمایه و نیروی انســانی کار 
کنون چه تعداد  خود را شــروع کردید و ا
نیروی انســانی در مجموعه شــما فعال 

هستند؟
اوایل شهریورماه ۹5 طرحی را ارائه کردم و با 
پیاده سازی آن به کمک یک خیاط، فعالیتم 
را در فضای مجازی آغاز کردم. همسرم هم 
مشوق بودند تا اینکه بعد از گذشت دو سال 

ارتقــای  بــرای  شــما  برنامــه 
کسب وکارتان در آینده چیست؟

توســعه خطــوط تولیــد و باالبردن گســتره 
ک زنان و مردان(، ایجاد  مخاطبان )پوشا
شعبه در کشورهای مسلمان حوزه خلیج 

فارس

بــا  موفقیت هایــی  چــه  کنــون  تا
نوراحجاب به دست آورده اید؟

  طراح برتر کشوری طراحی پوشش های 
سر سال ۹۹

  طراح برترکشوری طراحی چادر سال۹۹ 
   رتبه یک طراحی چادر جشنواره عاشورایی 

سال۹8
  برگزیده بخش موسسات جشنواره فجر 

سال۹8
   برگزیده بخش طراحی زنده جشنواره فجر 

سال۹8
  اولین شرکت خالق پوشش های اسالمی 
   مدیرعامل موسســه هنری نواندیشــان 

راه حجاب 
   بیش از 1۰۰طرح دارای ثبت شیما و مالکیت 

معنوی 
   دارای دو شعبه فروش حضوری در تهران
  بزرگ ترین شعبه مجازی عرضه و فروش 

گرام محصوالت حجاب در اینستا

در کســب وکار شــما در حــوزه مــد و 
لباس به خصــوص در زمینه حجاب چه 
مشــکالتی می بینــد؟ چــه انتظاراتــی از 

دولت دارید؟
در این حوزه با مشکالتی مواجه ایم ازجمله

* گرانی مواد اولیه که به علت وارداتی بودن این 
مواد  است و از دولت انتظار می رود نظارت جدی 
و عمیقی داشته باشد تا با حذف واسطه ها 
و ارز نیمایی باعث کاهش قیمت مواد اولیه 

محصوالت حجاب شود.
   تاحد ممکن تالش شود بخش دولتی با 
حمایت از نخبگان فنی نساجی نگاه بلندمدتی 

به این روند داشته باشد.
  ایجاد پایگاه های فروش مستمر با نظارت 
بر نحوه ارائه محصوالت یکــی از مهم ترین 
شاخص های ذائقه ســازی در قشــر جواِن 

البسه اسالمی است.
  دولــت بــا قــرار دادن تبلیغات رســانه ای 
مستتقیم و غیرمستقیم )تلویزیون و منابع 
مجازی معتبر( و غیر رسانه )بیلبورد شهری( 
نگاه جامعه به بانــوی محجبه و محجوب 

ایرانی را ارتقا و بهبود ببخشد.

یکی از نکات حائز اهمیت
 خالء برندینگ حجاب 

است یعنی در این بازار با 
توجه به اینکه طراحان 

پوشش های اسالمی 
شناسایی نشدند، 

سرمایه گذاری نیز دراین
 بخش مورد استقبال قرار

 نگرفته است

به صورت تمام وقت وارد مجموعه شــدند 
و درحال حاضر با 2۰ نفر نیروی مستقیم و 
باالی 8۰ نفر نیروی غیرمســتقیم مشغول 

به فعالیت هستیم.

رقیبی در کار خــود در ایــران دارید؟ 
نمونه هــای  بــه  نســبت  شــما  تمایــز 

مشابه تان چیست؟
بله. طراحی تخصصی، تمایز در سبک ارائه 

11و بسته بندی.



مفهوم خالقیت
کلمه خالقیــت در نگاه اول ذهن ما را به ســمت 
خلق یک اثــر هنری می برد. مثل کشــیدن یک 
نقاشــی یا طراحی یک منزل. این نــوع دیدگاه 
خالف مفهوم واژه خالقیت نیســت؛ اما خالقیت 
را فقط برای افراد خاصی در نظر می گیرد که ذاتاً 
خالق به دنیا آمده انــد و روحیه هنری قوی دارند 
و همچنین با هنری فرض کــردن خالقیت، آن 
را الزمه مشــاغلی که در دسته هنر و طراحی قرار 
می گیرند می داند. حال ســوال اینجاست که آیا 
افرادی که در مشاغل دیگر مثل تولید، مدیریت، 
مشاوره و سایر کسب وکارها فعالیت می کنند هم 
می توانند افرادی خالق نامیده شوند؟ این افراد از 
چه طریقی باید خالقیت را وارد کسب وکارشــان 
کنند؟ خالقیت برای این دســته از افراد چگونه 

تعریف می شود؟
تعریف جامع تری که می توان از خالقیت ارائه داد 
این است: خالقیت یعنی نگریستن به هر چیزی 
فراتر از وضع موجود. با این تعریف در هر جایگاهی 
و در هر کاری می توان با بهره گیری از ذهنی خالق 
نتایج بهتری را رقم زد و البته این تعریف بیانگر این 
است که خالقیت موهبتی نیست که فقط افرادی 
خوش شــانس از آن بهره مند باشند. بلکه به طور 
طبیعی در همه وجود دارد؛ فقط باید آن را کشف و 

از آن استفاده کرد.
در ادامه شما را با سه قدم اساسی و مهم که 
برای رســیدن به خالقیت الزم است، آشنا 

خواهیم کرد.

در ایــن مطلــب عــالوه بــر تعریــف متفاوتــی کــه بــرای 
خالقیت ارائه می  شود به ابعادی از مبحث خالقیت و 
نوآوری می پردازیم که کمتر شنیده  اید اما در عین حال 
می  تواند اثرات فوق  العاده  ای در کسب وکارتان داشته 

باشد.

سه نکته مهم که برای

 خالقیت در کسب و کاراتن ابید بدانید

ایده پردازی قدم دوم شماست

شــما برای رســیدن به ایده نو و جدید چه کاری 
انجام می  دهید؟ بســیاری از افراد ایده را حاصل 
یک الهام ذهنی می دانند. خودشان را نیوتون در 
نظر می گیرند و منتظر افتادن سیبی روی سرشان 
هستند تا بتوانند به یک موضوع جدید دست پیدا 
کنند. این افراد تمام عمر خود را بــه دنبال الهام 
گم شــده  خودشــان می گردند و اکثرشان هم با 
حسرت نرسیدن به آن به دیار باقی راهی می شوند! 
اما آیا واقعا ایده دادن یعنــی همان الهام ذهنی از 

یک اتفاق ناگهانی؟ جواب خیر است.
برای رســیدن به ایدهای نو و جدید، کنجکاوی 
حسی است که شما باید آن را به شدت در خودتان 
تقویت کنید. اگر با نگاهــی کنجکاوانه به میدان 
بیایید، در پیرامون خود دنبال تجربیات مختلف 
باشید و فعاالنه و آگاهانه ایده را جست وجو کنید 
قطعاً آن را پیدا خواهید کرد. به یاد داشته باشید که 
از قوه ی تخیل در ایده پردازی هایتان حتماً کمک 

بگیرید.

اولین قدم قبل از شروع )خودباوری در 
خالقیت(

در ابتدای مســیر بایــد با مفهوم خودبــاوری در 
خالقیت آشنا باشید. مسئله ای که ارتباط نزدیکی 
با امید در فرد، تیم و سازمان شــما دارد. داشتن 
خودباوری و ایمان به ظرفیت های ذهنی خالقانه 
خودتان، اولین و مهم ترین قدم است. از این موضوع 
غافل نباشــید که در هر زمانی اگر به توانایی های 
خود تکیه نکنید و امید نداشته باشــید؛ در ابتدا 
خودتان و بعد تیم و سازمان تان را متضرر خواهید 

کرد.

خالقیت مفهومی مبتنی
 بر  دانش است

بنابراین شما باید پایه
 و اساس دانش خود را 

به طور مداوم 
توسعه دهید 12

مربی
به قلم مرکز نوآوری فرهنگی امید



این شش کار را برای این که ذهن اتن 
برای ایده پردازی تقویت و آماده شود 

انجام دهید:
 

  خالقیت مفهومی مبتنی بر دانش است بنابراین شما 
باید پایه و اساس دانش خود را به طور مداوم توسعه 
دهید و برای ایده پردازی بهتر مطالبی را بخوانید که 
قباًل نمی خواندید و هیچ وقت از یادگیری و آموزش و 

کسب اطالعات بیشتر دست نکشید.
 همه چیز را در اطراف خود مهم، واقعی و زنده تصور 
کنید. حتی تصاویر یک کتاب را! این تمرین به شما 
کمک می کند از کوچک ترین و شاید بی اهمیت ترین 
مســائل پیرامون خود به راحتی نگذرید و ایده را در 

هر جا و هر چیزی جست وجو کنید.
 حتمًا از زمان های استراحت خود بیشتر، خالقانه تر 

و مفیدتر استفاده کنید. ذهن خود را درگیر کارهای 
مختلفی کنید. هرچه فعالیت های بیشتری را تجربه 
کنید ذهن تان ایده پردازتر می شــود. از کالس های 
نوازندگی و اسب سواری تا حل جدول روزنامه و مجالت!

 به هر چیزی که نگاه می کنید در آن چیزی را ببینید 
که دیگران نمی بینند. تا جایی که می توانید سعی کنید 
شــبیه هیچکس نباشید. از مســائل کوچک شروع 
کنید. مثاًل چیدمان میز کارتان را از دیگر همکاران تان 

متفاوت کنید.

راه های تقویت در 
ایـده پـردازی

 هر روز چیــزی را برای خود ایجــاد کنید. برای این 
گر شــده پنج دقیقه وقت بگذارید. ســعی  کار حتی ا
ح و نقاشی  کنید متن کوتاه یا مقاله ای بنویسید، طر
جدیدی بکشــید، روزنامه بخوانیــد و مفاهیم آن را 
گراف از یک کتاب  برای خود تغییر دهید یا یــک پارا

را بخوانید و ادامه اش را شما خلق کنید.
 خــود را مجبــور کنید کــه روزانه حداقل یــک ایده 
با توجه به آنچه در اطراف تان گذشــت در دفترتان 

یادداشت کنید.

مرحله آخر
گر به این مرحلــه، یعنی مرحله ارزیابی ایده هــا، آزمایش و برنامه ریزی  ا
برای عمل رسیدید در واقع شما به موفقیت بیشتر از آنچه فکر می کنید 
نزدیک شدید. در مرحله آخر داشتن شهامت و کنار گذاشتن ترس، شما 
را سریع تر به نتیجه مطلوب می رساند. برای ارزیابی ایده هایتان باید آنها 
را عمیقًا درک کنید و تصویر واضحی از ایده را در ذهن خود مجسم کنید 
تا بتوانید راحت تر آن را آزمایش کنید. بررسی های الزم را انجام دهید و 
انتخاب کنید که کدام ایده در صورت اجرا، سرعت رسیدن به موفقیت 
در کســب و کارتان را بیشــتر می کنــد. بســیاری از ایده های هزینــه زا و یا 
کم کیفیت را باید کنار بگذارید و ایده هایی را که جای رشد و توسعه دارد 

را برگزینید و درنهایت برای پیاده سازی آن در کسب وکارتان برنامه ریزی 
کنید. بهتر است از بخش ساده تر، کم ریسک تر و کم هزینه تر ایده، اجرای 

آن را شروع کنید.
گاهی از این سه مرحله اصلی برای رسیدن به خالقیت در کسب وکار،  بعد از آ
گر بخواهیم جمله فراتر از وضع موجود نگریستن را دقیق تر معنی کنیم  ا
باید به چند کلمه کلیدی اشاره کرد. ایمان، کنجکاوی، ایده، آزمایش و 
کنون  اجرا. با توجه بیشتر به این واژه ها و نکات بیان شده در این مطلب، ا
راحت تر می توانید از خالقیت که یکی از باارزش ترین منابعی است که در 
1۳وجودتان قرار داده شده است در هر کسب وکاری که دارید استفاده کنید.
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اسباب ابزی های 
مهـارت افــزا

و به پنــج محصول اولیه در ســال اول 
رسیدیم و سعی کردیم در فروشگاه ها 
و نمایشــگاه ها حضور داشــته باشیم 
و توانســتیم با کســب تجربه، گستره 

فعالیت خودمان را توسعه دهیم.
حوزه تولیــدات ما اســباب بازی های 
ساختنی، مبتنی بر سیستم آموزشی

STEM  طراحــی شــده اســت. این 
سیســتم ترکیبــی از علــم، فناوری، 
مهندسی و ریاضی اســت و بعضا هنر. 
 ،)science( مخفف کلمــات علــم
 ،)technology( فنــاوری 
 ،engineering(( مهندســی 

یکــی از چالــش هــای افــرادی کــه می خواهنــد وارد بــازار کار شــوند و 
یــا کســب و کاری بــرای خــود راه بیندازنــد فقــر مهارتــی اســت. یکــی از 
آرمان های شرکت مهارت افزا تربیت نیروی انسانی کارآمد برای کشور 
اســت. از این رو ســعی کرده اســت با طراحی اســباب بازی و دوره های 
آموزشی مبتنی بر مدل آموزشی اســتیم )STEAM( مواردی را که مربوط 
به علــم، فنــاوری، مهندســی، هنــر و ریاضیات اســت با ابــزار بــازی به 
کودکان این ســرزمین آموزش دهد، این مدل تلفیقی ســبب می شود 
که کودکان چرایی یادگیری آموزه ها را درک کنند و اشــتیاق آنها به علم 
و فنــاوری زیاد شــود. گفت وگوی ما بــا آقای محمدحســین نخچی، در 
خصوص معرفی این شــرکت خــالق در حوزه ســرگرمی و اســباب بازی 

است.

کار خودمان را بــه B۲C تغییر دهیم 
و بیاییــم تجهیــزات آزمایشــگاهی 
درســت کنیم که بــرای کــودکان 
قابل بهره برداری باشــد. از این جهت 
یک سری کیت های آموزشی ساختیم 
با تاکید بر این که واژه اسباب بازی روی 
آن اطالق نشــود. رفته رفته فهمیدیم 
دنیای اســباب بازی دنیــای بزرگی 
اســت و به کارمان واژه اســباب بازی 
را اطــالق کردیــم و از محصولی مثل 
منجنیق کارمــان را شــروع کردیم؛ 
وارد مارکــت اســباب بازی شــدیم، 
محصوالت بیشــتری تولیــد کردیم 

 توضیحی درخصوص 
مهارت افزا و حوزه 

تولیدات اتن  بفرمایید؟
تاریخچــه شــکل گیری شــرکت ما 
به ایــن صورت بــود که ما شــرکتی 
دانش بنیان در حوزه هوافضا، تجهیزات 
آزمایشــگاهی و انرژی هــای نو بودیم 
و تولیــدات مــا در این حوزه هــا بود، 
امــا رفته رفته تصمیــم گرفتیم حوزه 
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.)mathematic(ریاضی

  دغدغه و مترکز اصیل مشا 
در حوزه رسگریم چه مواردی 

است؟
دغده ما مهارت اســت، اینکه مهارت 
بچه ها را رشد دهیم و آن چیزهایی که 
در کتاب های درسی به بچه ها آموزش 
می دهنــد و تکنیک بهره بــرداری و 
اســتفاده از آن وجود ندارد ما در قالب 
بازی و اسباب بازی آموزش می دهیم. 
در واقع فضای مهارتی را با ســرگرمی 
همراه کردیم. ما اعتقاد داریم خالقیت 
زمانی ظهــور می کند و بــه نوآوری 
تبدیل می شــود که با مهــارت همراه 
باشد، اگر مهارت نباشد هر چقدر هم 
خالقیت به خرج دهیم نمی توانیم کار 

نوآورانه ای داشته باشیم.

 تعدادی از محصوالت اتن 
را معریف بفرمایید؟

اولین محصول ما اسباب بازی منجنیق 
بود؛ یک اسباب بازی چوبی ساختنی. 
بعد از آن روی ربات بازوی هیدرولیک 
کار کردیم که با اســتفاده از سرنگ ها 
کار میکند و هیدرولیــک را به بچه ها 
آمــوزش می دهد کــه با اســتفاده از 
آب وقتی یک ســرنگ را از یک سمت 
اصطالحا پوش می کند و با یک شلنگ 
به سرنگ دیگر وصل شود، سر سرنگ 
حرکت می کند و با این نیروی محرکه 
می توانیم اجســام را باال پایین کرده، 
حرکت بدهیم و جابه جا کنیم. ما با آن 
یک ربات بازو درست کردیم که گریپر 
دارد و جسم را از روی زمین برمی دارد 
و جابه جا می کند و بــا دو درجه آزادی 
روی زمیــن می گــذارد و بچه ها کل 
مکانیزم ربــات، هیدرولیک، درجات 
آزادی در رباتیــک و قوانیــن نیوتن و 

باالنس وزنی و پناماتیک را می آموزند.
ما اســباب بازی گالیدرها را داریم که 
فومی هســتند که بچه ها خودشــان 
می سازند و ایرودینامیک را می آموزند.  
به این صورت که در این کیت ما انواع 
بــال و بدنه را به بچه ها یــاد می دهیم 
که هواپیمایــی که مثال بــال مثلثی 
دارد. سرعت حرکتی بیشتری نسبت 

به هواپیما با بال مســتطیلی دارد و در 
واقع انواع مدل های بــال را به بچه ها 
یــاد می دهیم کــه با شبیه ســازی 
هواپیماهــای واقعی ماننــد گریپن و 

فانتوم و... در کارهای ما انجام می شود.
اسباب بازی خالقانه تری داریم به اسم 
»اســترابیل« که می توانند با استفاده 
از نی و یک ســری بست ها، شکل های 
مختلفی درســت کنند. اسباب بازی  
»پالس پالس« را داریم که می شــود 
با دو لوک مثبت در مثبت شــکل های 
مختلفی بسازند. کیت های تکنیکی که 
بچه ساختنی ها و سازه های مختلفی با 
آن می سازند و کیت رباتیکی با موتور 
و جوی اســتیک حرکــت آن را انجام 

می دهند.

 مشا در حوزه صادرات نیز 
ورود داشته اید؟

با توجه به شــرایط خاص اقتصادی باز 
هم به سختی اقدام به صادرات داشتیم. 
در کشور عراق صادرات داشتیم. البته 
این کشور بازی های فکری کمتری نیاز 
داشــت مخصوصا در بخش کردستان 
عراق. مــا در لبنان نیــز فروش خیلی 
خوبی داشــته ایم مثال از هواپیماهایی 
که اشاره شــد به صورت اختصاصی با 
پرچــم لبنان محصوالت صادر شــده 
اســت و در عمان هم خیلــی محدود 
سفارش ارسال کرده ایم و نیز در یکی 
دو کشور اروپایی نیز به صورت محدود 

عرضه داشته ایم.

 در حال حارض در چه 
هشرهایی از ایران محصوالت 

خوداتن را توزیع یم کنید؟
ما بیشتر در شــهرهایی مثل تهران و 

مراکز استان ها عرضه کرده ایم. به این 
دلیل کــه مخاطب اســباب بازی های 
ما خانواده هایی هســتند که عالقه مند 
به فناوری، نــوآوری و کار کردن روی 
مهارت هــای بچه هــا هســتند و این 
خانواده ها هســتند کــه عالقه مند به 

صرف هزینه در این حوزه هستند.

 آماری از ابزار و ابزخورد 
مخاطبان اتن دارید؟ 

آمــار دقیقی نیســت اما نکتــه مهم 
همان طور که عرض شــد این است که 
مخاطبان ما مخاطبان خاصی از حوزه 

اسباب بازی هستند.

 انتظارات مشا درخصوص 
حمایت های برانمه توسعه 

زیست بوم رشکت های خالق 
چیست؟ 

ما بیشتر حمایت های زیرساختی از این 
برنامه انتظار داریم. یــک انتظار مهم، 
نظرسنجی از مخاطبان و شرکت های 
خالق اســت اینکه ما شــرکت ها چه 
انتظــارات و نیازهایی داریم. همچنین 
ارائه آمارهای تخصصی به شرکت هایی 
مانند ما کمک می کند بازار خود را بهتر 
بشناســیم. حضور در نمایشــگاه های 
خارج از کشور و حمایت مالی در این امر 
نیز خیلی می تواند برای ما موثر باشد. 
همچنین در برنامه های فرهنگی که در 
ســفارت خانه های ایران در کشورهای 
همســایه و ســایر کشــورها انجــام 
می پذیرد خــالء حضور اســباب بازی 
دیده می شــود کــه نیاز بــه رایزنی با 

مسئوالن ذی ربط است.
اسباب بازی خالقانه تری

 داریم به اسم »استرابیل« 
که می توانند با استفاده از 

نی و یک سری بست ها،
 شکل های مختلفی 
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صنایع خالق از ابالصنایع خالق از ابال
کشور هندوستان

از  گســترده ای  طیــف  از  منظــور  خــالق  صنایــع 
فعالیت هــای اقتصــادی یک کشــور اســت کــه تمامًا 
مربــوط بــه بخــش تولیــد یــا بهره بــرداری از دانــش و 
اطالعات است و ریشــه آن در بخش صنایع فرهنگی 
یافــت می شــود. صنایع خــالق با پیشــرفت فنــاوری 
اطالعات و ارتبــاط و به طور کلی می تــوان گفت چند 

سالی است که وارد اقتصاد جهانی شده است.
بــار در ســال 2۰۰1  اصطــالح اقتصــاد خــالق اولیــن 
اقتصــاد خــالق جــان هاوکینــز  کتــاب  میــالدی در 
استفاده شد؛ مردم چطور از ایده ها پول درمی آ ورند؟ 
به گفته جــان هاوکینــز در ایــن کتــاب: خالقیت چیز 
جدیدی نیســت و اقتصاد هــم همین طــور، اما آنچه 
جدید اســت ماهیــت و میــزان رابطه بیــن خالقیت و 

اقتصاد و چگونگــی ترکیب آنها برای ایجــاد ارزش و 
ثروت است.

کنون این صنایع به طور فزاینده ای  تا
بــرای رفــاه اقتصــادی اهمیــت پیدا 

کرده و بــه عقیــده طرفــداران این 
صنعت »خالقیت انسان منبع 
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نهایی اقتصادی است«. 
در دنیای امروز صنایع خالق در صنایعی همچون:

  تبلیغات و بازاریابی
   معماری

  صنایع دستی
  طراحی )گرافیک، مد و ...(

   سینما و رادیو
  عکاسی

  نرم افزار و بازی های رایانه ای
  کتابخانه ها و انتشارات

  موسیقی و هنرهای نمایشی و تجسمی
و بــه طــور کلــی در تمــام صنایــع فرهنگی یک کشــور 
کشــور ها  وجــود دارد و حتــی بــه صــادرات و واردات 
نیز راه یافته اســت. البته باید گفت کــه این صنایع با 
صادرات است که اقتصادی می شود، یعنی با ورود به 

بخش صادرات یک کشــور به اقتصاد کمک می کند. 
ایــن صنعــت در کشــورمان ایــران نیــز در پــی اقتصاد 
مقاومتی جان گرفته و بسیار مورد توجه است. البته 
تحریم ها کمی سرعت پیشرفت این صنایع را کمتر از 

حدی کرده است که باید باشد.
 

براســاس آمــار جهانــی ایــن صنایــع در بســیاری از 
کشور های جهان حتی کشور هندوســتان راه یافته و 
مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته است. در ادامه 
نیــز بــه بررســی آمــاری و تحلیلــی از وضعیــت صنایــع 

خالق در کشور هندوستان پرداخته ایم.
   صنایع خالق در هند!

   سهم هند از صنایع خالق جهان چه مقدار است؟
   1۰ صنعــت برتــر هنــد بــا درامــد میلیــاردی و ســهم 

صنایع خالق از این بین!
  صنایع فرهنگی پرطرفدار هند!

   هندوستان در نگاه آمار

اهمیــت  از  اخیــر  ســال های  در  خــالق  صنایــع 
اقتصــادی و اجتماعــی عظیمــی برخــوردار شــده 
اســت. یک اقتصاد خالق پرورش یافتــه و پررونق 

می تواند باعث توسعه
   انسان محوری 
   ایجاد اشتغال 

  پیشرفت و حفظ صنایع فرهنگی
  افزایش صادرات بر واردات

   نوآوری شود.
در عیــن حــال، می توانــد شــامل عوامــل اجتماعــی، 

تنوع فرهنگی و پایداری محیط زیست نیز شود.
با توجه به آمار موجود در کشور هند هم بخش هایی 
از اقتصاد خــالق همچون طراحــی نرم افــزار و صنایع 
دستی یا همان بخش سنتی اقتصاد خالق پیشرفت 
کرده اســت، البته نه از طریق تحقیقــات و نه از طریق 
سیاست پیشرفت زیادی در جهات ارتقا این بخش از 
اقتصاد صورت نگرفته است. میلیون ها کارگر خالق با 
توانایی های مورد نیاز در اقتصاد خالق بیکار هستند 
کشــور را تشــکیل  و ســهم عمــده ای از فقیــران ایــن 

می دهند. 
گاهانــه در اقتصاد  یــک سیاســت منســجم و آ
خالق می تواند به طور خاص فرصت های 
کارگــران طبقــه  جدیــدی را در اختیــار 
تحقیقاتــی  و  آمــار  دهــد.  قــرار  پاییــن 
کــه  در کشــور هنــد انجــام شــده اســت 
هــدف از آن بررســی اندازه، پتانســیل و 
خوشــه های اقتصــاد خــالق همچون 
صنایــع فرهنگــی و ... و مقایســه آن 
بــا ســایر کشــورهای موفــق در اقتصاد 

خالق است.
بودجــه ایــن پــروژه تحقیقــات و آمــار 
علمــی  تحقیقــات  ســازمان  توســط 
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هنــد )NWO( تأمیــن می شــود. در حــال حاضــر تنها 
کشــور هندوســتان متعلــق بــه  5.5 درصــد اقتصــاد 
اقتصاد خالق اســت، اما باور بر این اســت کــه با تمرکز 
و برنامه ریــزی و دقــت بــه خالقیت هــا و توانایی های 
موجود در این کشور می توان این میزان را تا چندین 
برابر افزایش داد. با پیشــرفت این صنایــع در اقتصاد 
واردات  کاهــش  و  صــادرات  افزایــش  شــاهد  هنــد 

خواهیم بود. 

هسم هند از صنایع خالق جهان چه 
مقدار است؟

براســاس اطالعات و آمــار جمــع آوری شــده، البته به 
صورت رســمی می توان گفت کــه حــدود 5.5 درصد 
اقتصاد کشور هندوستان متعلق به صادرات و تولید 
صنایع خالق است. البته سهم کشــور هندوستان از 

اقتصاد خالق حدود یک دهم جهان است.
بــه عقیــده برخــی کشــور هنــد بــدون برنامه ریــزی و 
براســاس صنایعی که داشــته اســت موفق به کســب 
این میزان از ســهم جهانی اقتصاد خالق شده است. 
کــه  کشــور  به طــور مثــال، صنعــت فیلم ســازی ایــن 
سومین صنعت فیلم سازی بزرگ جهان است پیش 
از ایــن که نامــی از صنایع خــالق در جهان برده شــود 
در حــال فعالیــت و درآمدزایی بــرای این کشــور بوده 

است.
بعــد از ظهــور اینترنت هــای نســل دوم و ســوم )2G و  
3G( نیز دنیای رسانه و سرگرمی و درنهایت بازی های 
گرفــت و ســرعت پیشــرفت  رایانــه ای در هنــد جــان 

اقتصاد خالق در این کشور را چندبرابر کرد.
حــدود ده ســال پیــش، پیش بینــی می شــد دنیــای 
کشــور در ســال های 2۰1۰  رســانه و ســرگرمی در ایــن 
و 2۰11 بــه ترتیــب بــه درآمــد ۹.4 میلیــاردی و 1۰.7 
میلیــاردی خواهــد رســید، امــا حاال کــه ایــن صنایع 
فرهنگــی یکــی از صنایــع مهــم  اقتصــاد خــالق شــده 
اســت، ســهم کشــور هند چندیــن برابر میزانی شــده 
اســت که پیش بینــی می شــد. در حــال حاضر بخش 
بزرگی از اقتصاد خالق هند در گرو بازی های رایانه ای 
این کشور اســت، البته هنوز هم ســهم دنیای فیلم و 
رســانه و صنایع دســتی در صنایع خالق هند بســیار 

بیشتر از دیگر موارد در این صنعت است.
به همین دلیل اســت که پیشرفت این کشــور در این 
صنعــت را بــدون برنامه ریــزی از پیــش تعییــن شــده 

می دانند.
 

10 صنعت برتر هند اب درآمد میلیاردی 
و هسم صنایع خالق از این بین!

بــا  هنــد  صنعــت  در  زیــادی  بســیار  بخش هــای 

بــا تامیــن  کــه  درآمدهایــی میلیــاردی وجــود دارد 
نیازهــای بــازار داخلــی و صــادرات تاثیــرات مثبتی در 
کرده انــد. امــا چندیــن بخــش  اقتصــاد هنــد ایجــاد 
کــه بســیار بهتــر عمــل  کشــور اســت  از صنعــت ایــن 
می کنند. از میان 1۰ صنعت موفق کشور هند دو مورد 

مربوط به صادرات اقتصاد خالق این کشور است.
1. داروسازی

2. رسانه و سرگرمی
3. کاالهای تند مصرف

4. مواد شیمیایی
5. قطعات خودرو

6. مهندسی ساخت وساز
7. خدمات مالی

8. غذا و نوشیدنی
ک و لوازم جانبی 9. منسوجات، پوشا

ک و مستغالت 10. امال
 

صنایع فرهنیگ پرطرفدار هند!
از قدیم االیام هند به آداب و رســوم خود معروف بوده 
اســت. تا آنجا که بــه هنــر و فرهنگ مربوط می شــود، 
هنــد در میــان کشــور های ثروتمنــد فرهنگــی دارای 
باالترین رتبه در جهان اســت. صنایع دســتی کشــور 
هند در سراسر جهان مورد احترام و عالقه مردم بوده 

است و همه را به وجد می آورد.

بســیاری از مــردم روســتا هنــوز از طریــق هنرهــای 
خالقانه خــود امــرار معاش می کننــد و هنــد هنوز هم 
توانســته اســت صنعتگــران، هنرمنــدان و صنایــع 
دســتی خــود را حفــظ کنــد. ایــن صنایــع فرهنگــی و 
دستی پیش از این که صحبتی از صنایع خالق شود 

در هند رواج داشته است. 

6 مورد از شگفت انگیزترین صنایع دستی کشور هند
1.شالپشمینا: پشــمینا یک پشم مرغوب است که 
منســوجات آن ابتدا در کشــمیر بافته می شــود. این 
شال ها از نوع ظریف پشم نرم بافته می شوند و سپس 
به دره کشــمیر در شــمال هند منتقل می شــوند و در 
کشــمیر به صورت کامل مورد بررســی قــرار می گیرند. 
تمام مراحل از شانه زدن و ریسندگی تا بافتن و اتمام 
کار انجام  کار، کامــاًل با دســت صنعتگــران و زنــان فــدا
می شــود. مرکز عمــده تولیــد پارچه پشــمینا، منطقه 
گر اســت. زمــان تقریبــی بــرای بافت و  قدیمی ســرینا
تولید یک شــال پشــمینا حدود 18۰ ســاعت تخمین 

زده می شود.
شــال های پشــمینا در رنگ هــای زیبــا و زنــده ارائــه 
می شــوند و دارای گلدوزی های نفیس هســتند و در 
عین حال می توانند شما را گرم نگه دارند و همچنین 

به لطافت معروف هستند.
2.نجاری:هنر نجاری در هند در ایالت های شمالی 
کشــور هند دارای یک ســنت غنــی در انجــام کار های 
چوبــی و نجــاری هســتند. یکــی از مناطــق هنــد کــه 
کار هــای چوبــی مشــهور اســت،  در زمینــه نجــاری و 
کشــمیر به خاطــر مصنوعــات  کشــمیر اســت؛  شــهر 
ساخته شده از درختان گردو مشــهور است. مناطق 
در پنجــاب به دلیــل مبلمــان چوبــی نفیــس معروف 

تا آنجا که به هنر و فرهنگ
 مربوط می شود، هند در 

میان کشور های ثروتمند
ترین   فرهنگی دارای باال

رتبه در جهان است
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هســتند با چوب جنگل های فراوان، کارهای چوبی 
کار  یــک هنــر محبــوب در جنــوب هنــد اســت. ایــن 

عمدتا روی چوب های گل محمدی انجام می شود.
3.ســفالگری: سفال احساسی ترین شــکل در بین 
همــه هنرهــا بــه حســاب می آید. ســنت ســفال های 
دست ســاز از زمان تمدن هاراپان در هنــد رواج دارد. 
هنــد همچنیــن بــه دلیــل انــواع مختلفــی از ظــروف 
ســفالی شــناخته می شــود و برای تهیه و ساخت این 
ظروف سفالی از رنگ هایی مانند نارنجی، قهوه ای و 

قرمز روشن استفاده می شوند.
4.چــرم)کفشهــایچرمــیســنتیهند(:ســنت 
قدیمی مهارت چرم در هند توســط حکمــا و زاهدان 
باســتان ثابت شده است. در گذشــته از چرم نه فقط 
کاله،  کفــش بلکــه در ســاخت  در ســاخت لبــاس و 
کیف، زین، سپر و غیره استفاده می شد هند به دلیل 
محصــوالت چرمــی خــود در سراســر جهــان مشــهور 

است.
5.صنایعدســتیبرنجی: برنج به دلیــل ماندگاری 
مشهور اســت و این ویژگی وقتی به عنوان کار دستی 
اســتفاده می شــود بــر مزیــت آن می افزایــد. وســایل 
مختلف ساخته شده از برنج مانند گلدان، رومیزی، 
لیــوان  المپ هــای ســوراخ دار، جعبه هــای زینتــی، 
شــراب و موارد دیگــر امــروزه در بســیاری از خانه های 

هند به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. 
6. قالی بافی: قالی بافی نیز یکی از صنایع دستی مهم 
در شــمال هند اســت. بزرگترین صنایع فرش بافی در 
کشــور هند اســت و فرش ها بــا طرح هایی ماننــد تاج 
محل که روی آنها بافته شــده اســت فوق العــاده زیبا 

هستند.

اصطالح اقتصاد خالق
 اولین بار در سال 2001 

میالدی در کتاب اقتصاد
 خالق جان هاوکینز 

استفاده شد

هند در نگاه آمار
براســاس آخریــن آمار منتشــر شــده تــا پایان مــاه می 
ســال جــاری نــرخ بیــکاری کشــور هنــد 2۳.5 درصد 
کنون بیشــترین  بوده اســت این در حالی اســت که تا
کــه یکــی از  کشــور  کمتریــن نــرخ بیــکاری در ایــن  و 
بزرگ ترین اقتصــاد خــالق جهــان را دارد 6.7 و 22.5 
بــه ثبــت رســیده اســت. بــا ایــن وجــود در بیشــترین 
درصــد   46.8 حالــت  کمتریــن  در  و   5۰.8 حالــت 

جمعیت کشور هند مشغول به کار بوده اند.
گــزارش ملــل متحــد صــادرات  بــا ایــن حــال طبــق 
کاالهــای خــالق در هنــد از عــدد 7.4 میلیــارد دالر در 
ســال 2۰۰5 به عــدد 2۰.2 میلیــارد دالر در ســال 2۰14 
رســیده که رشــد ۳ برابری را نشــان می دهــد. در این 
کاالهــای طراحــی و هنــری بیشــترین ســهم  میــان 
صادرات را بــا ارزش 17.۹ میلیــارد دالر در ســال 2۰14 
به خود اختصاص داده اســت. جواهرات نیز با ارزش 
1۳.2 میلیــارد دالر صــاردات مهــم آنهــا بــوده اســت و 
لوازم جانبی مد نیز رقم۳.2 میلیــارد دالر را ثبت کرده 

است. 
در صنایــع دســتی طبــق آمــار،  محصــوالت فــروش 
و نــخ بــا صــادرات 1.5 میلیــارد دالری در ســال 2۰14 
روبرو بوده اســت. همچین طبــق گزارش ها، صنعت 
انیمیشن و جلوه های تصویری هند در سال 2۰16 با 
رشــد 16.4 درصدی به رقم 8.2 میلیارد دالر رســیده 

است.
در ســال 2۰14، بازارهــای اصلــی مقصــد صــادرات 
کاالهــای خــالق هنــد، آســیا )58 درصــد(، آمریــکا 

)2۰درصد( و اروپا )1۹درصد( بوده است. 
وضعیــت اقتصــادی هنــد بســیار بدتــر از هــر زمــان 
دیگری است. با این وجود که هند می توان با صنایع 
فرهنگی خود ســهم بزرگــی از اقتصاد خــالق جهان را 
در دست داشته باشــد. به گفته بانک جهانی انتظار 
مــی رود تولیــد ناخالــص داخلی یــا همــان GDP هند 
۹.6 درصــد باشــد کــه ۰.۹5 درصــد آن ســهم صنایع 
خالق است. با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی این 

کشور بسیار بدتر از زمان های دیگر است. 
کرونــا یــک وضعیــت  بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس 
کــه در  اســتثنایی در هنــد به وجــود آمــده به طــوری 
کشــور، شــاهد  ســه ماهه دوم ســال جــاری در ایــن 
کاهش 25 درصدی تولید ناخالــص داخلی بوده ایم. 
به گفته بانک جهانی شیوع ویروس کرونا و اقدامات 

مهار آن، شــرایط عرضــه و تقاضــا در هند را به شــدت 
مختل کرده است. 

گفته می شود با هدف جلوگیری از گسترش کووید 1۹ 
دقیقا از 25 مارس ســال 2۰2۰ قفل کامل در اقتصاد و 
صنایع فرهنگی این کشــور به  وجود آمده و 7۰ درصد 

از فعالیت های:
    اقتصادی

   سرمایه گذاری
   صادرات و واردات

مصرف اختیاری را به بن بست رسانده است.
در آخر بایــد گفت اقتصــاد خالق یک مفهــوم در حال 
تکامل اســت که مبتنــی بــر دارایی های خالق اســت 
که بالقــوه باعث رشــد و توســعه اقتصادی یک کشــور 
می شــود. ایــن برنامــه می تواند ضمــن ایجــاد دامنه 
اجتماعــی، تنــوع فرهنگــی و توســعه انســانی، باعث 
ایجاد درآمد، ایجاد شــغل و درآمد صادراتی نیز شود. 
همان طــور کــه صنعــت فیلم ســازی، دنیــای رســانه 
و ســرگرمی، صنایــع دســتی و ... توانســتند باعــث 

درآمدزایی در اقتصاد کشور هند شود.

1۹
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معریف کتاب های  کارآفریین و  استاراتیپ 

کتابخوان

مهره حیایت

نویسنده: ست گودین
ک مترجم و نشر: شادان پژوا

ketabrah.ir :خریدکتابازوبسایت

ketabrah.ir :دانلودکتابازوبسایت

ست گودین در کتاب گاو بنفش ســعی دارد به شما 
کــه بــا طراحــی و فــروش محصــوالت  آمــوزش دهــد 
جدیــد، بــازار خــود را گســترش دهیــد و رویکردهای 
متغیر را با تجارت تــان منطبق کنید. ایــن کار باعث 
تضمیــن مانــدگاری شــرکت و البتــه نــوآوری آن در 

آینده خواهد شد.

یــک  آغــاز  بــرای  زیــادی  ســختی های  امــروزه 
کســب وکار جدید وجــود دارد. زیرا در هر بخشــی که 
بخواهید کار خود را راه اندازی کنید، قباًل افرادی آن 
را امتحان کرده اند و امکان دارد دارای اسم و رسمی 
رقیــب نمی خواهنــد.  آ نهــا  از  باشــند. خیلــی  هــم 
گــر دســت خالــی و بــا ایده هــای تکــراری  بنابرایــن ا
دست به عمل بزنید، امکان شکســت در کسب وکار 
شــما وجــود دارد. البته این فکر هم درســت نیســت 
که چون قبــاًل عده ای مشــغول به کار شــده اند، باید 

ســت گودین در خالصه کتــاب مهره حیاتی به شــما 
آموزش می دهد کــه چطور حرفه  خــود را پیش ببرید 
و آینــده دلخواه تــان را بســازید. او شــما را در ایــن اثــر 
کــرد فرصــت خوبــی در انتظارتــان  متقاعــد خواهــد 
کــه می توانــد بــه طــرز چشــم گیری  اســت؛ فرصتــی 
زندگی تــان را در جهــت مثبــت تغییــر دهد؛ امــا برای 
کــه قوانیــن  بهره گیــری از ایــن فرصــت بایــد بدانیــد 

کم چه تغییری کرده اند. حا

بــه   )Linchpin( مهــره حیاتــی  کتــاب  خالصــه 
کارآفرینــان و شــاغالن نشــان می دهد کــه چگونه در 
و  ضــروری  افــرادی  خــود  تخصصــی  زمینه هــای 
 )Seth Godin( اجتناب ناپذیر باشــند. ســت گودین
معتقد اســت که دنیای تجارت دیگر مانند گذشــته 
با پر کردن لیســت خود از کارمندان معمولی، دارای 
کســب  ســود  تولیــدی،  توانایی هــای  حداقــل 
کارمندانــی بــا تفکــر  نمی کنــد؛ بلکــه شــرکت ها بــه 
آینده  نگرانــه نیــاز دارند تــا مشــکالت را شناســایی و 

برای آنها راه  حل ارائه کنند.

دست روی دست گذاشت و هیچ قدمی برنداشت. 
قطعا راه حلی وجود دارد.

نظریــه  گاو بنفــش به شــما یــاد می دهد کــه باید 
متفاوت عمل کنید. تفاوتی که منجر می شــود شما 
در ذهن مشتری بمانید و او را تشویق کنید در میان 
کاالی شــما را  گــون بــازار  گونا انتخاب هــای زیــاد و 
انتخــاب کنــد. در واقــع شــما بایــد خالقیت داشــته 
باشــید و چیــزی بــه مخاطبــان خــود اهــدا کنید که 
گر  بقیه حتی به ذهن شــان هم خطور نکرده است! ا
تمــام محصــوالت و خدمــات بازار شــبیه بــه یکدیگر 
باشند مشــتری به ســراغ ارائه کننده  های پرسابقه و 
معروف مــی رود و بــه خودش حتــی زحمت بررســی 
کاالی شــما را هــم نمی دهــد. شــیوه های قدیمــی 
بازاریابــی دیگــر اهمیتــی ندارنــد. تنهــا راه نجــات 
کــه  محصول تــان در ایــن بــازار شــلوغ ایــن اســت 

تبلیغات خود را خالقانه آغاز کنید.

جمالت برگزیده خالصه کتاب مهره حیاتی:

خــوب،  کاری  ارائــه  بــرای  مولــد  کارمنــدان   
کت می کنند. منتقدان درونی خود را سا

 آنچه به خالقان موفــق انگیزه می دهد، نه پول؛ 
بلکــه، میــل آنــان بــه دیــدن هنــر بیشــتر در جهــان 

است.

 کارمنــدان بلنــد پــرواز بــا اســتفاده از روش های 
متعــارف شــکار شــغل بــه شــغل های ایــده آل خــود 

نمی رسند.

 شــرکت ها زمانی که به نیــروی کار غیــر حرفه ای 
تکیــه می کننــد، نســبت بــه رقبایشــان آســیب پذیر 

می شوند.

 اینترنــت، متخصصــان را مجبور کــرده به دنبال 
تخصص هــای ویــژه باشــند و بــرای حفــظ ماهیــت 

رقابتی خود، فردیت خود را نشان دهند.

نویسنده: ست گودین
مترجم: بهار صادقیان
ناشر: نسل نو اندیش

گاو بنفش
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چک  لیست استاراتپ
25 گام برای یک کسب و کار مقیاس پذیر اب رشد رسیع

بردن ایده ها به ابزار

نویسنده: تیم جونز، سایمون کربی 
مترجم: فریبرز قاسم زاده دقیق

ناشر: دنیای اقتصاد

ketabrah.ir :دانلودکتابازوبسایت

ketarah.ir :خریدکتابازوبسایت

این کتاب نوشــته دیوید اس. رز، مانند یک مشــاور 
خوب، شما را در مســیر راه اندازی استارتاپ، جذب 

سرمایه و خروج موفق راهنمایی خواهد کرد.

شــما بــا مطالعــه کتــاب چک لیســت اســتارتاپ 
)The startup checklist( بــه یــک دیــد کلی از مســیر 
خلــق کســب وکار دســت پیــدا می کنیــد و گام به گام 
می آموزید که چگونــه باید از هر مرحلــه عبور کنید تا 

در این راه دچار اشتباهات بزرگ نشوید.

کتــاب حاصــل تجربیــات دیویــد اس. رز  ایــن 
باتجربــه  ســریالی  کارآفریــن   ،)David S Rose(
ســرمایه گذاری بر روی بیش از 1۰۰ اســتارتاپ اســت. 
نشــریه فوربــس از دیوید رز بــه عنوان »فرشــته بزرگ 

نیویورک« یاد کرده است.

جــزوه  کــه  اســتارتاپ  چک  لیســت  کتــاب 

بــردن ایده ها بــه بازار، نوشــته تیــم جونز و ســایمون 
کربی اســت. این اثــر دربــاره این موضوع مهم اســت 
که چگونــه ایده هایی را کــه در ذهن ما یــا روی کاغذ 

وجود دارند وارد بازار کار کنیم.

امــروز مهم تریــن موضــوع در بــازار، تشــخیص ایــن 
اســت که داشــتن ایده های جــذاب بــرای موفقیت 
ایــده بخــش راحــت  کافــی نیســت درواقــع زایــش 
موضــوع اســت، تصمیم گیــری موثــر دربــاره ایــن که 
کدام یک از این راهکارها بهترین است و توسعه موثر 
آنها بــه ســمت تولیــدات و خدمــات رقابتــی، بخش 

مشکل موضوع است.

بعضی هــا آن قدر بــه تمرکز روی ایــده می پردازند 
که انتخاب و انتقــال آن فراموش می شــود. در حالی 
که امروز در محیط به شــدت رقابتی بازار، ایجاد ایده 
جذاب بــه قابلیتی ضــروری بــرای آینده ســازمان ها 

پرفروش تریــن نیویــورک تایمــز اســت به ســه بخش 
اصلی تقسیم شــده، بخش اول نحوه پرورش ایده را 
بــه مخاطب آمــوزش می دهــد تــا بتواند با شــناخت 
دقیقی از مراحل انجام کار، ایده خود را به محصولی 
بــا ارزش تبدیــل کنــد. بخــش دوم کتــاب بــه ایجاد 
شــخصیت حقوقــی بــرای هــر اســتارتاپ و چگونگی 
انجــام مراحــل قانونــی و اداری آن پرداختــه اســت. 
کتــاب در بخــش ســوم بیشــتر بــر روی  تمرکــز ایــن 
مباحث مالی کســب وکار ازجمله راهکارهای جذب 
ســرمایه، حقــوق صاحبــان ســهام و خــروج موفــق 

است.

ایــن کتــاب در مقابــل کمکــی کــه بــه شــما برای 
انجــام این کار می کنــد، قابل قیمت گذاری نیســت. 
این اثر یــک راهنمای گام بــه گام برای گرفتــن ایده و 

تبدیل آن به یک کسب وکار است.

تبدیل شــده. این کتاب می خواهــد راه تبدیل ایده 
ح را نشان دهد. به طر

کتــاب در ده فصــل بــا شــما دربــاره عملــی  ایــن 
چطــور  اینکــه  می گویــد.  ســخن  ایده هــا  کــردن 
ایده هایتــان را تکامــل ببخشــید و در جهــت بــازار 
کنیــد، چطــور از فنــاوری و اینترنــت بــرای  هدایــت 
کــردن  ارتقــای آنهــا بهــره ببریــد، چگونــه بــا عملــی 
ایده ها به بازار جهانــی راه پیدا کنید، از چه راه هایی 
از آخرین تحــوالت و نوآوری های حــال حاضر مطلع 
شــوید و بســیاری موضوعات ضروری و جذاب دیگر 

درباره عملی کردن ایده ها در بازار.

این کتاب برای ایده پردازان شــرکت ها، مدیران 
و تمام کسانی که در ســر ایده ای دارند و می خواهند 

آن را عملی کنند، نوشته شده است.

نویسنده:  دیوید اس. رز
مترجم: پدارم فرزین، حسین سرای لو

ناشر: نشر نوین
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با همکاری بنیاد ملی بازی های رایانه ای
گیمینگ

به قلم:  حامد نصیری
معاون پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای

منای ابزار – شاخص ترین اطالعات 
مرصف ابزی های دیجیتال در ایران )بخش اول(

سلسله پیمایش های ملی بازیکنان دیجیتال 
در ایران حاال به دهمین سال خود رسیده اند 
و در پنجمین گامی که برای شناسایی وضعیت 
مصرف بازی در ایران برداشــته ایم اگرچه 
همچون سایر فعاالن این صنعت به دلیل شیوع 
کرونا با چالش هایی مواجه بودیم اعداد و ارقام 
به دست آمده می توانند تاریخچه قابل  قبولی 
از آنچه بر بازار بازی ایران گذشته است جهت 

آماده شدن برای فردا مهیا کنند.
اگرچه همچنــان موبایــل پرطر فدارترین 
پلتفرم بازی در ایــران و عمالً نیروی محرک 
این اکوسیستم است استقبال ویژه کاربران 
از نسل هشتم کنسول ها که موجب اوج گیری 
مجدد میانگین سنی پیشی گرفتن باز کنان 
کنســولی از بازیکنان رایانه ای و چند برابر 
شدن هزینه کرد مالی بازیکنان به دلیل چند 
برابر شدن نرخ ارز شد شاید مهم ترین اتفاق 
دوره اخیر باشد تا عالوه بر تأکید مجدد بر این 
مهم که بازی فقط برای کودکان نیســت مهر 
تأییدی بر اهمیت پلتفرم های عمیق تر برای 

بازی سازی زده شود.
با توجه به موفقیت های کسب شده چند سال 
اخیر برای بازی سازان کنســولی ایران این 
مســئله دور از انتظار نیست که چه در سطح 
سیاست گذاری و چه در ســطح بنگاه برای 
 خلق بازی های کنسولی تالش بیشتری شود.
آنچه در این  میان نیاز به تاکید مضاعف دارد 
جایگاه اطالعات ارائه شــده در این گزارش و 
گزارش های بعدی حاصل از پیمایش به عنوان 
آماری از کالن روندهای بازار ایران در مقایسه 
با اطالعات سطح پلتفرم مثالً در مورد جامعه 
بازی های موبایلی سطح بنگاه و حتی اطالعات 
درون بازی هــا مثالً در قالب مــورد مطالعه 

موردی عوامل موفقیت یک بازی خاص است.
درواقــع بــرای تصمیم گیــری در مورد 
ســرمایه گذاری،  حکمرانی،  خط مشی های 
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تولید، نشر و سایر فعالیت های این حوزه 
نه این گــزارش و نه ســایر گزارش های 
تولیدشــده توســط دایرک یا نهادهای 
همکار به تنهایی کافی نیســتند و نگاه 
فراگیر به تمامی ایــن اطالعات مقدمه 
تصمیم گیری در تمام سطوح محسوب می 
شود. بااین حال اطالعات به دست آمده از 
پیمایش ملی حلقه گم شده ای از اطالعات 
به اشتراک گذاشته شده توسط نهادهای 
مختلف بوده است که امیدواریم با انتشار 
آن گامی برای سرآمدی این هنر صنعت در 

ایران برداشته شود.



گذر از همه این چالش ها
 در کنار نیاز به رعایت 

تمامی پروتکل ها توسط
 مردم نیاز مبرم به 

همکاری و حمایت دولت
 نیز دارد

در ایــن روزهــا، گردشــگری و هتلــداری 
در عجیب تریــن دوران تاریخــی خــود 
گرفتــه اســت. در ایــن یادداشــت  قــرار 
قصــد داریــم بــا بررســی ایــن موضــوع 
راه حل های عبور از این بحران را بررسی 

کنیم.
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مقـــاله

اسفند 1۳۹8در تهران، نمایشــگاه گردشگری ایران 
برگزار شــد و همه پرتــوان در جهت حرکت به ســمت 
نوروز و هیجان جدیدی در گردشــگری ایران بودند 
گهــان ورود کرونــا به ایــران همه چیــز را دگرگون  که نا
کرد و گل گردشگری ایران که ســفرهای نوروزی بود 
از دســت رفــت. بــروز مشــکالت اقتصــادی در ایــران 
و افزایــش ارز نیز ســبب شــد بــازار خروجــی و ورودی 
گردشــگری هــر دو باهــم وضعیتــی ســخت را تجربــه 

کنند. 
شــاید آمارهایــی در ایــن خصــوص دیــده باشــید؛ 
آمارهایــی در اوایــل شــهریورماه نشــان داد در ایــن 
میــان صنعــت گردشــگری در ایــران حــدود 12 هــزار 
میلیارد تومان دچار ضرر شــده است. اعداد جهانی 
نیــز میــزان ۳2۰ میلیــارد دالر خســارت را در نتیجــه 
رکود صنعت گردشــگری برآورد کرده اســت. مشــابه 
این بحران در ســال 2۰۰۹ و در پی بحــران اقتصادی 
کــه ســبب شــد میــزان ســفر در دنیا  خ داد  جهانــی ر
تغییر کند که البته خسارت کنونی ۳ برابر سال 2۰۰۹ 

است. 
کــه  تنهــا دلخوشــی در ماجــرای جــاری ایــن اســت 
تمام دنیا به یک شــکل درگیــر بحران هســتند و این 
مشکالت منحصر به ایران نیست؛ اما در ادامه چاره 

چیست...
جهان در ابتدا با شــعار travel tomorrow مردم را 
ترغیب کرد که مدتی ســفر نکنند، اما بعد از چندماه 
روند جهانی و ســازمان جهانی گردشگری به سمت 

شــروع مجــدد گردشــگری حرکت کــرد. امــا در ایران 
ناهماهنگی ها و عدم برنامه ریزی مناسب در زمینه 
گردشگری این قضیه را متفاوت کرد و با وجود ایجاد 
پروتکل هــای بهداشــتی، اجــرای درســت آنهــا نیــز 
رعایــت نشــد. ســفرهای ورودی بــه ایــران نیــز دچار 
نوســان های بســیاری بود، به طور مثال کشور ترکیه 
بارهــا در این خصــوص موضع خــود را بــه دلیل موج 

جدید کرونا در ایران تغییر داد.
گــذر از همــه ایــن چالش هــا در کنــار نیــاز بــه رعایــت 
بــه  مبــرم  نیــاز  مــردم  توســط  پروتکل هــا  تمامــی 

همکاری و حمایت دولت نیز دارد. 
بخشــی دیگر از آمارها درخصوص تهدید شغل های 
این صنعت اســت که مطابــق برآوردهــا، پیش بینی 
از بیــن رفتــن 5۰ میلیــون شــغل در ایــن صنعــت 
انجــام گرفته اســت. در ایــران نیــز حــدود 2 میلیون 
شــغل به طــور مســتقیم و 6 الــی 7 میلیــون شــغل 
غیرمستقیم دچار بحران بیکاری شده اند. از طرفی 
آسیب شناسی ها نشان می دهد تحمل بار روانی در 
این شــرایط برای مــردم ســخت اســت و گاه و بی گاه 
بــا وجــود تمامــی درخواســت ها بــرای عــدم انجــام 
ســفرهای غیــر ضــرور، حجــم زیــادی از مــردم راهــی 
سفرهای تفریحی داخلی می شــوند و باعث افزایش 
میزان بیماری و مرگ ومیر کرونایی می شــوند؛ اما آیا 
راهی جز درخواســت برای عدم ســفر وجود ندارد؟! 
قطعــا وجــود دارد و چــاره این اســت کــه بــه بهترین 

شکل راه و روش سفرها هدایت شوند. 
کرونــا از طریــق  کــه می دانیــد ویــروس  همان طــور 

چالش های صنعت گردشگری چالش های صنعت گردشگری 

به نقل از:  اشکان بروج
کارشناس صنعت گردشگری

تنفــس، تمــاس دســت بــا ســطوح آلــوده و تمــاس 
بــا صــورت و دهــان منتقــل می شــود.  مجــدد آن 
دانســتن این موارد کمکی خواهد بود تا روش هایی 
بــا وجــود انجــام ســفر امــکان  کــه  کنیــم  را ایجــاد 
انتقال ویــروس در این حــاالت را بــه حداقل ممکن 

برسانیم. 
در حال حاضر مشاهدات جهانی نشان می دهد که 
تم و مدل ســفرها عوض شده اند. ســفرهای گروهی 
بزرگ جــای خــود را بــه ســفرهای گروهــی کوچک و 
انفرادی داده اند. منظور از ســفر انفــرادی، تک نفره 
نیســت بلکــه بطــور مثــال ســفر بــا تعــدادی بســیار 

محدود و متمرکز است. 
چالــش جدیــد این اســت کــه تغییــرات کرونــا باعث 
داخلــی  ســفرهای  مقاصــد  انتخــاب  اســت  شــده 
دیگــر بــه شــرایط فصلــی و آب وهــوا مرتبط نباشــد و 
تعیین کننده فصل ســفر میزان ســفید یــا قرمز بودن 

مقصد از لحاظ کرونا است. 
نکته دیگر اینکــه برنامه ریزی ســفرها همان طور که 
بیان شــد به ســمت ســفرهای شــخصی و نه گروهی 
پیش مــی رود و بنابرایــن اســتارتاپ ها و آژانس های 
مســافرتی بــرای مانــدن در این بــازار بایــد خــود را با 
آن تطبیــق دهنــد و می تواننــد ارائــه مشــاوره های 
مناســب در این خصوص را جایگزیــن تورهای بزرگ 
و گروهی کنند، چرا که مــردم ترجیح می دهند صرفا 

برای سفر و برنامه ریزی آن مشاوره بگیرند. 
در مدت اخیــر بحــث دیجیتــال ورود خــود را به این 
صنعت افزایش داده اســت. ایــن فراینــد دیجیتالی 
شــدن گردشــگری، بخشــی در حــوزه فــروش بلیــط 
خــود را وارد کرده بــود اما اخیــرا با وجــود کرونا بحث 
تولیــد محتــوای گردشــگری و مشــاهده ایــن محتوا 
شــد.  اســتقبال  بســیار  آن  عالقه منــدان  توســط 
به طــور مثــال موزه هــا بــا برگــزاری تورهــای مجــازی 
و ســایت های تاریخــی بــا پخــش عکــس و فیلــم و 
پخش زنده وارد این عرصه شــدند و ســطح فرهنگ 
گردشــگری مــردم ایــران در حــوزه دیجیتــال بــا ایــن 
کــرد. بنابراین بــا این اتفــاق باید  شــرایط تغییر پیدا 
گردشــگری  در حــوزه  راه حل هایــی  کــه چــه  دیــد 
دیجیتــال می توان ایجاد کــرد. البته نمی تــوان انکار 

در مقابله اب کروان
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کــرد کــه اصــل گردشــگری بــا حضــور فیزیکــی اســت 
کســب تجربه هایــی ماننــد بوییــدن علــف تــازه،  و 
خنــکای آبشــار و ... بــا روش هــای دیجیتــال قابــل 

انجام نیست. 
کــه اخیــرا  تجربیــات و مشــاهدات نشــان می دهــد 
گردشــگری بــه نیازهــای  کســب وکارهایی در حــوزه 
ایــن  کردنــد.  پیــدا  ورود  گردشــگران  لحظــه ای 
گردشــگران  ایــن  اینکــه  بررســی  بــا  مجموعه هــا 
)هرچنــد انــدک و بــا حجــم کــم( چه نیــازی در ســفر 
دارند به کمک آنها آمدند. مثال تهیه پک بهداشــتی 
کار جدیــدی بود که ســبب شــد چنــد صنعت  ســفر 
گــرد هــم آینــد؛ صنعــت مــد بــرای تبلیــغ برنــد خــود 
با کمــک صنعت بهداشــت ماســک بــا لوگــوی خود 
ارائــه  هــم  گردشــگر  شــرکت  یــک  و  می کنــد  تهیــه 
و  ســوغاتی  می دهــد.  انجــام  را  محصــوالت  ایــن 
صنایع دســتی نیــز در ایــن شــرایط بــا وجــود فروش 

آنالین توانستند رشد خود را حفظ کنند. 

نشــان دهد همه پروتکل هــا را رعایــت می کنیم مثال 
در اقامتــگاه گردشــگری، رســتوران، طــی ســفر و... 
تک تک پروتکل ها را رعایت کنیم و این ماجرا را نشر 

دهیم.
کــه بایــد توجــه داشــت این اســت که  نکتــه مهمــی 
مــا از ایــن پــس بایــد بــه حضــور کرونــا عــادت کنیــم 
کنــار بلیــط و  و رفتارهــای خــود را تغییــر دهیــم. در 
پاســپورت باید برگه بهداشــت داشــته باشــیم. باید 
عالوه بــر آذوقــه ســفر، ماســک و دســتکش و مــواد 
ضدعفونی کننده همراه داشــته باشــیم تــا زمانی که 

این بیماری از جهان حذف شود.
جدیــد  افــزوده  ارزش  پــس  ایــن  از  بپذیریــم  بایــد 
کســب و کارهای این حــوزه، رعایت موارد بهداشــتی 

است با همراهی مردم و افزایش نظارت سازمان ها.

کــه  کارهایــی اســت  بازاریابــی محتوایــی ازجملــه 
گردشــگری در ایــن شــرایط اســتفاده  شــرکت های 
می کنند تا ارتباط خود را با مشتریان خود همچنان 
زنده نگــه دارند، چرا کــه حضور مــردم در این دوران 
در فضای مجازی بیشــتر شــده و فضایی مناسب در 

این حوزه ایجاد کرده است.
برخــی از مجموعه هــا نیــز تــالش کردنــد بــرای زنــده 
مانــدن خــود، روی بــه کســب وکارهایی نزدیــک به 
گردشــگری، مانند صنایع دســتی، مزرعه داری و... 
و یا حتــی غیرمرتبط بیاورنــد تا پس از بهبود شــرایط 
گر در  مجددا کســب و کار اصلی خود را ادامــه دهند. ا
کســب وکار گردشــگری خود هنوز بــه فعالیــت ادامه 
می دهیــم باید با ایــن اوصــاف، تبلیغاتــی در همین 
موضوع داشته باشــیم. با انتشار فیلم و اسنادی که 
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ترنســنت )شــبکه مترجمین ایران( بزرگ ترین 
ویرایــش  ترجمــه،  پروژه هــای  انجــام  پلتفــرم 
و تولیــد محتــوا در ایــران اســت. همــه مراحــل 
ثبت، انجام و تحویل ســفارش در ترنســنت به 
شــکل آنالین و بــدون مراجعه حضــوری انجام 
کنــون  کــه هم ا کاربــران ترنســنت  می شــوند. 

گســتره وســیعی از  از 25۰ هــزار نفــر هــم فراتــر رفته انــد، شــامل 
صاحبان کســب وکارهای داخلی و خارجی و ســازمان های دولتی 
تــا دانشــجویان و اســاتید می شــود. مترجمــان دورکار ترنســنت 
کــه ضمــن  بــر اســاس معیارهایــی مشــخص انتخــاب می شــوند 
کیفیــت بــاالی خدمــات ارائه شــده بــه  شناســایی اســتعدادها، 

کاربران را تضمین می کنند.
و  کاربــر  کار  مراحــل  بهینه ســازی  و  تســهیل  کنــار  در  ترنســنت 
 Translation مترجم، نوعی سیســتم کامــل مدیریــت ترجمه یــا
ایــن  در  دارد.  خــود  دل  در  هــم  را   Management System
سیســتم، همــه امکانــات الزم بــرای انجــام صحیــح پروژه هــای 
ترجمــه، ویرایــش و تولیــد محتــوا فراهــم شــده اســت؛ از ایجــاد 
واژه نامــه برای هر پــروژه گرفتــه تا تخصیــص هوشــمند پروژه ها به 
بهترین منابع ممکن، نظارت مســتمر بر پروژه هــای بزرگ در حال 

کیفــی پیوســته و اســتفاده از  کنتــرل  انجــام، 
 CAT( به روزتریــن فناوری های مترجم یــار دنیا

 .)Tools
بــر همیــن اســاس، ترنســنت توانســته اســت 
جایــگاه ارائه دهنــده برتــر خدمــات ترجمــه در 
ایــران برســد و مفتخــر اســت در ســخت ترین 
شــرایط تحریمــی، موفق شــده اســت از طریــق صــادرات خدمات 

برای کشور ارزآوری داشته باشد.
الزم بــه ذکــر اســت در ســال 1۳۹۰، مجموعــه شــبکه مترجمیــن 
دومیــن محصــول خــود را بــا نــام ســاترا )ســامانه ترجمــه رســمی 
آنالین( راه اندازی کرد. این وب ســایت که بر ارائه خدمات ترجمه 
رســمی و دارالترجمــه ای تمرکــز دارد، توانســته اســت بــا پوشــش 
ضعف هــای دارالترجمه هــای ســنتی و خالقیــت در ایــن حــوزه، 
تحولی بزرگ در نحــوه انجام خدمــات ترجمه رســمی ایجاد کند و 

عنوان رهبر بازار ترجمه رسمی را از آن خود کند.
مجموعه شــبکه مترجمین ایران در مسیر رشــد و پیشرفت خود، 
توانسته است استاندارد تخصصی ISO17001 را در حوزه ترجمه 
 GALA و  elia کســب کند و در مجامــع بین المللــی ترجمــه ماننــد

عضویت دارد.

ترنسنت
شبکه مرتجمین ایران

ین
یرا
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متــن  آنالیــن  ویراســتاری  هوشــمند  ســامانه 
فارسی ویراویراست با استفاده از الگوریتم های 
بــه روز هــوش مصنوعــی و دانــش  پیشــرفته و 
کارشناســان  توانــای  به دســت  زبان شناســی 
جوان تولید شــده اســت. این ســامانه یک ابزار 
کمــک بــه ویراســتاران،  مناســب اســت بــرای 

ناشــران، خبرنگاران، دانشــجویان، دانش آموزان، وکال، پزشکان، 
کــه بــه تولیــد محتــوا در  کارمنــدان، تایپیســت ها و دیگــر افــرادی 
گی هــای  فضــای رایانــه ای می پردازنــد. ایــن نرم افــزار دارای ویژ

منحصربه فردی همچون: 
 تایپ گفتاری فارسی با سرعت و دقت باال 

  اعمــال دســتورخط صحیــح زبــان فارســی به صــورت هوشــمند 
)طبق مصوبات فرهنگستان ادب و زبان فارسی( 

گانی با دقت ۹8 درصد    غلط یابی واژ
  غلط یابی در ســطح جمله و بررسی باهم آیی 

واژه ها برای اولین بار در ایران 
  پیشــنهاد جایگزینی متــرادف واژه بر اســاس 

بافت جمله
فارســی  واژه هــای  جایگزینــی  پیشــنهاد    

به جای وام واژه ها
  تحلیل متن )سنجش ســختی متن، هشــدار برای واژه هایی که 
زیاد در متن تکرار شــده اند، پیدا کردن جمله های تکراری در متن 

و ...(
  یادگیری خودکار از رفتار کاربر

افــزون  ios و  اندرویــد،  بــر سیســتم عامل های  قابل دسترســی   
مایکروسافت ورد و ...  است.

سامانه هومشند 
ویرایش منت فاریس اب اتیپ گفتاری 

www.transnet.ir

www. viravirast.com
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باتاب، اپلیکیشــنی هوشــمند، ســریع و کارا است که 
جهــت جســت وجو و انتخــاب ملــک ابتــدا در جزیــره 
کیــش و شــیراز، پــس از آن در سرتاســر ایــران  زیبــای 
عزیز و ســپس در تمام دنیا در دسترس ایرانیان تولید 

شده است.
شــرکت ســوربن کیش )مالک برنــد بهکیــش و باتاب( 

ک که شــامل ســاخت  بــا پشــتوانه ســال ها فعالیــت در حــوزه امــال
و فــروش پروژه های متعددی اســت با ثبت شــرکت کارافــزار باتاب 
کیش به تولید اپلیکیشــن باتاب اقــدام کرد تا بتواند با اســتعانت از 

درگاه پروردگار این نیاز مهم هم میهنان مان را رفع کند.
بررســی نیازهــای جســت وجوکنندگان ملک بــا اســتفاده از هوش 
مصنوعــی در قالــب ارائــه اطالعــات موردنیــاز بــا توجــه بــه آخریــن 
جســت وجوی کاربر در اپلیکیشــن انجــام می پذیــرد و همچنین با 
اســتفاده از نوآوری های گرافیکی در طراحی فضای کاربری ســعی 
شــده اســت محیطی مورد پســند تمام گروه های جامعــه را فراهم 

آورد.

کیــش این اســت که  کارافــزار باتــاب  ماموریــت شــرکت 
بتواند فرایند عــذاب آور پیــدا کردن ملک جهــت اجاره 
و یا خرید را بــه تجربه ای دلچســب و راحت بــدل کند تا 
کلیه ایرانیان عزیز در لحظــات آرام حضور در منزل خود 

بتوانند ملک مورد نظر خود را بیابند.
گی های اپلیکیشن: ویژ

  جست وجوی هوشــمند ملک بر اســاس منطقه، قیمت، تعداد 
خواب و .....

  نمایــش تصاویر فضــای داخلــی و خارجی ســاختمان بــه همراه 
گی ها و خصوصیات ملک ویژ

  نمایش تور مجازی برای واحدهای مورد درخواست
  اســتفاده از فیلترهــای متعدد بــرای راحتی جســت وجو و یافتن 

سریع تر ملک موردنظر
تــا  فاصلــه  نمایــش  نقشــه  روی  ک  امــال موقعیــت  نمایــش   

نزدیک ترین مکان های عمومی
  ارتباط مستقیم مالک با مشتری

اباتب
جستجوگر هومشند امالک

هومسا
اجاره ویال، سوئیت و اقامتگاه

www. batab.app

www.homsa.net

هومســا یــک ســامانه رزرو و اجــاره آنالیــن ویــال 
کمــک تیــم  کــه بــا  و ســوئیت و اقامتــگاه اســت 
هــزاران  اســت  توانســته  دارد،  کــه  متخصصــی 
اقامتگاه را در کمتر از یک سال در سراسر ایران در 
سایت خود ثبت کند تا مسافران بتوانند از طریق 
این پلتفرم، اقامتگاه مــورد نظر خود را رزرو کنند. 
شــرکت هومســا به عنوان زیرمجموعــه هلدینگ 

ارنیکا در ســال 1۳۹6 شــروع به کار کرده اســت و متعلق به شــرکت 
راهکار نوین سفر آسا است.

خدمات هومسا شامل اجاره آنالین ویال و اقامتگاه در اقصی نقاط 
ایران اســت. شــما می توانید با اســتفاده از خدمات جست وجوی 
پیشــرفته و فیلترهایی که ســامانه هومســا فراهم کرده است، نوع 
اقامتگاه، تعداد اتاق هــا و امکانات اقامتگاه موردنظــر را به دلخواه 
خودتــان انتخاب کنیــد. محل اقامت شــما در ســفر بــرای ما مهم 
اســت و تــالش کرده ایم تــا به شــما کمــک کنیم قبــل از ســفر تمام 
قســمت های یــک اقامتــگاه را از طریــق تصویــر ببینیــد، شــرایط و 

قوانین اقامتگاه را بخوانید و بر اســاس بودجه تان 
بــرای  را  اقامتــگاه  کــدام  کــه  بگیریــد  تصمیــم 

سکونت، رزرو کنید.
هومســا تــالش کــرده اســت تــا بســتری بــا کیفیت 
کنــد تــا از این طریــق بتوانند  برای میزبانــان ارائه 
اقامتگاه هــای خود را اجــاره دهنــد و از این طریق 
کــه  کننــد. برنامه هــای تبلیغاتــی  کســب درآمــد 
هومســا انجــام می دهــد، می تواند بــه معرفــی اقامتــگاه میزبانان 
کمک کنــد و پــس از رزرو اقامتگاه، میزبــان و مهمــان می توانند به 

صورت مستقیم با هم در ارتباط باشند.
کــه ارائــه می کنــد،  هومســا در نظــر دارد بــا قیمت هــای مناســبی 
باعث افزایــش ســفرهای داخلی شــود و بهترین خدمــات اقامتی 
را به گردشــگران داخلی و خارجی ارائه دهــد. همچنین از اهداف 
دیگر هومســا افزایش ســطح کیفیــت اقامتگاه ها از طریــق نظراتی 
که کاربران ثبت می کنند، باعث شناســایی بهترین اقامتگاه ها در 

سطح کشور می شود.



برای مخاطبان خــاق ما بگویید 
شــما چه مســیری را در زندگی طی 
کردید تا به این جایــگاه در موقعیت 

کارآفرینی رسیدید؟ 
از آغاز راه رســیدن به این جایــگاه، حدود 
1۳ الی 14 سالی هســت که گذشته است. 
مــن کار خــود را بــا اولیــن کامپیوتــری کــه 
اقســاطی خریدم و با وجود محدویتی که 
داشتم و هر روز پیشــرفت می کرد با انجام 
خدمــات کامپیوتــری در منــزل و بــا ارائــه 

سرویس به مشتری شروع کردم. 
کــردن مــن شــروع شــد  کار  از همان جــا 
آی تــی  حوزه هــای  ســایر  وارد  اینکــه  تــا 
ماننــد برنامه نویســی، گرافیــک و ســپس 
تبلیغــات شــدم؛ تا اینکــه به آنجا رســیدم 
کســب وکار خــودم را  کــردم بایــد  کــه فکــر 
گرچه که قبال هم داشتم  راه اندازی کنم، ا
اما تک نفره بــود و من ایده اســتارتاپی که 
نیــاز خــودم هــم بــود را پــرورش دادم. بــا 
چندیــن بــار تســت و خطــا و تحقیقــات 
میدانی استارتاپ توانیتو را برای معلوالن 
ایجاد کردم. ســرویس های فرضــی ایجاد 
کــردم و مشــتری بــرای آن جلــب شــد. تــا 
ســه ماه تســت خوبی داشــتم و ایــن طور 
شــد که اســتارتاپ توانیتو راه اندازی شــد 

در  معلولیــت  دارای  فــرد  چندمیلیــون 
کشور هستند که ســرویس های متعددی 
نیــاز دارنــد، از طرفــی انســان های زیــادی 
در جامعــه هســتند کــه بــا وجــود مهارتــی 
کــه دارنــد امــا بیــکار هســتند و می تواننــد 
همیــن ســرویس ها را بــرای افــراد معلــول 
کار بــه  و یــا ســالمند ارائــه دهنــد و ایــن 
اشــتغال زایی نیز کمک می کنــد. از طرفی 
کــه مثــل مــن خودشــان  دیگــه افــرادی 
درگیــر ایــن مشــکالت جســمی هســتند، 
غالبا نمی توانند حس اســتقالل شــخصی 
کارهــا  از  بــرای خیلــی  و  کننــد  را تجربــه 
دیگــران  و  خانــواده  کمــک  از  مجبورنــد 
گــر ایــن خدمــات  ا کننــد. امــا  اســتفاده 
به ســادگی و با هزینه مناســب در دسترس 
ایــن دوســتان قــرار بگیــرد، خیلــی از ایــن 

دغدغه های وابستگی هم حل می شود.

توانیتو
هرماه کیس که منی تونه 

از خونه بیرون بره
ج، طــراح ســایت، کارآفرینــی توانمنــد و بنیان گــذار  متولــد 1366 در کــر
اســتارتاپ توانیتو. او که با وجود درصد کمــی از حرکت در بدن، حرکتی 
بــزرگ در دنیای اســتارتاپی ایجــاد کرده اســت. وحیــد رجبلو در ســال 
1396 پلتفرم آنالیــن توانیتو را به عنوان پل ارتباطــی میان توان جویان 
و خدمات رسانان تأســیس کرد و با این کار 17 شــغل مستقیم و حدود 
کنــون نزدیــک بــه  یک هــزار شــغل غیرمســتقیم ایجــاد شــد. توانیتــو ا
یــک هــزار خدمات دهنــده فعــال دارد. داســتان موفقیت این شــماره 
اختصــاص دارد بــه مصاحبه بــا این مدیــر توانمنــد و خالق در شــرکت 

خالق »توان سفیر پارسیان«

و البته بــا چالش اصلــی هر اســتارتاپ که 
سرمایه گذاری است هم روبرو شدم.

از مشــکاتی که در مســیر راه تا 
رســیدن بــه این جایــگاه داشــتید 

بگویی. چطور از آنها عبور کردید؟
ایــن ســوال خیلی کلــی اســت، امــا اینکه 
چطور به اینجا رسیدم این بود که تالشی 
مستمر داشتم و سعی کردم به هیچ وجه 
آن را رها نکنم. من از مشکالت هیچ وقت 
عبور نکردم بلکه همیشــه بــه دنبال حل 
گــر از مشــکالت عبــور  آنهــا بــودم، چــون ا
کنید، باقی می مانند و سنگین می شوند 

و باید حل شوند.

چــه نیــازی در بــازار احســاس 
کردید کــه به ســمت ایجــاد توانیتو 

آمدید؟
خدمــات  بــه  معلــوالن  دسترســی  چــرا 
حتــی  نیســت؟  راحــت  موردنیازشــان 
وخانم هــای  ســالمندان  مثــل  افــرادی 
بــاردار همیشــه بــا ایــن مســئله درگیرند. 
در واقــع، ایــن امکانــات هیچ وقــت بــرای 
کــه بــه هــر دلیلــی نمی تواننــد از  کســانی 
ج شــوند، فراهــم نبــود. اینجا  خانــه خــار
خــودم  بــرای  گرفتــم  تصمیــم  کــه  بــود 
ایــن خدمــات  بــه  کــه  کســانی  و همــه 
کــه  کنــم. مــن نیــازی  کاری  نیــاز دارنــد، 
احســاس کردم این بود که فکــر می کردم 

من از مشکالت هیچ وقت
 عبور نکردم بلکه همیشه

 به دنبال حل آنها بودم،
گر از مشکالت عبور  چون ا

 کنید، باقی می مانند و 
سنگین می شوند
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قصــه از همین جــا شــروع شــد. اعضــای 
تیــم توانیتــو کم کــم دورهــم جمع شــدند 
صــورت  بــه  را  انرژی شــان  و  وقــت  و 
شــبانه روزی روی طراحــی و ایجــاد ایــن 
گذاشــتند. بــرای همــه مــا مهــم  پلتفــرم 
بــود بهترین هــا را انتخاب کنیــم؛ طراحی 
ســاده و قابل اســتفاده ای داشته باشیم؛ 
کیفیت را در کنار قیمت مناســب بگذاریم 
و درنهایــت بتوانیــم فضایــی از اعتمــاد و 

آسایش بسازیم.

 توانیتــو رو بــرای مــا کامــل تر 
معرفی کنید؟

توانیتو یک پلتفرم ارائه خدمات هســت و 
هر کس کــه خدمتــی دارد کــه می خواهد 
به صورت آنالین آن را ارائه کند می تواند از 
آن استفاده کند و خدمتش را روی سایت 
تعریف کنــد. از این رو خدمات ارائه شــده 
در توانیتــو وابســته بــه افــرادی اســت کــه 
خدمات خودشــان را روی ســایت تعریف 

کرده اند.
خیلــی از خانواده هــا همیــن االن دغدغه 
یــا  بیمــار  معلــول،  عزیــز  از  نگهــداری 
از  دارم  دارنــد. دوســت  را  سالمندشــان 
همین جا و بــا اعتمــاد کامل بــه همه این 
دوســتان اعــالم کنــم کــه بــا توانیتــو، این 
عزیزتــان دیگــر هیچ وقــت تنهــا نخواهــد 

ســایت  وارد  اســت.  روش  چنــد  بــه 
در  می شــوید.   tavanito.com
را  خودتــان  ســرویس  دســته بندی ها 
انتخــاب می کنیــد و رزرو انجــام می دیــد 
انجــام  حضــوری  یــا  آنالیــن  پرداخــت  و 
رزرو  امــکان  گــر  ا همچنیــن  می شــو د. 
به صــورت  می توانیــد  نداریــد  اینترنتــی 

تلفنی این کار را انجام دهید.

 چــه دســته بندی از خدمــات در 
توانیتو ارائه می شود؟

خدمات پزشــکی، توان بخشی، آموزشی، 
عمومــی و البته حمــل و نقل نیز بــه زودی 

اضافه می شود. 
کاردرمانــی،  ماننــد  درمانــی  خدمــات 

ارتوپدی، پرستاری، طب سنتی و...
خدمات آموزش شامل دروس تحصیلی، 

زبان، کامپیوتر، هنری، ورزشی و..
خدمات عمومی مانند تاسیســات، فنی، 
آرایشــگری، خدمات بیمه، مشــاوره مالی 

و...

 مخاطبــان چــه طــور می توانند 
خدمات خود را با شما معرفی کنند؟

می تواننــد  گرامــی  خدمات دهنده هــای 
عنــوان  بــه  ســایت  در  ثبت نــام  از  بعــد 
منــوی  طریــق  از  »خدمات دهنــده« 
اطالعــات  خدمات دهنــده  بــه  مربــوط 
شــخصی، مدارک هویتی، مدارک شغلی، 
آدرس هــای کاری و خدمــات قابــل ارائه را 
وارد کنند. سپس در قسمت زمان بندی، 
مشــخص کنند که ایــن خدمــت را در چه 
روزهــا و ســاعت هایی ارائــه خواهنــد کرد. 
مــوارد فــوق پــس از تایید ادمین سیســتم 
در سایت نمایش داده می شــود و کاربران 
می تواننــد آن را رزرو کــرده و از آن بهره مند 

شوند.

 و سخن پایانی
در  توانیتــو  پیشــرفت  بــا  می کنــم  آرزو 
خدمات رســانی که باعث مســتقل شدن 
خیلی از افــراد کم تــوان می شــود، بتوانیم 
روزهایــی را ببینیم کــه بــه معلولیت فقط 
به دید یــک »تفاوت« نــگاه شــود و نه یک 

نقطه ضعف.
من، وحید رجبلــو، بــرای آن روز و روزهای 

درخشان تر، خیلی تالش خواهم کرد.

بود. همــه نیازهای پزشــکی، پرســتاری، 
کارهــای  آزمایشــگاهی، آموزشــی، حتــی 
روزانه مثل آرایشگری، خیاطی، عکاسی و 
خیلی خدمات دیگر را می توانید از طریق 
توانیتو ســفارش دهید و مطمئن باشــید 
که تیــم پشــتیبانی مــا در لحظه بــه لحظه 
ارائــه ایــن خدمات، مراقــب و همــراه عزیز 

شما و خانواده تان خواهد بود.

 از ویژگی خاص توانیتو برای ما 
بگویید؟

این ویژگی که خود افــراد دارای معلولیت 
آن را راه اندازی کردند و این نشان دهنده 
کت  ســا افــراد  ایــن  کــه  اســت  ایــن 
نمی نشــینند و چقــدر اســتعداد دارنــد. 
چون توانیتو بدون ســرمایه ای راه اندازی 
شد و اینکه سرویس هایی که به معلوالن 
ارائــه  متخصص هایــی  می شــود،  ارائــه 
کــه بــا افــراد دارای معلولیت در  می دهند 
ارتباط بــوده و با آنهــا کار کرده انــد و با این 
فضــا آشــنا هســتند. تخفیفــات فــراوان 
نیز کــه از جایــی دیگــر تامین می شــوند تا 
قیمت های بازار شکسته شــوند از ویژگی 

دیگر توانیتو هست. 

 نحوه ارائــه خدمات به مخاطبان 
شما چگونه است؟

توانیتو یک پلتفرم ارائه 
خدمات هست و هر 

کس که خدمتی دارد که 
می خواهد به صورت 
آنالین آن را ارائه کند

 می تواند از آن استفاده 
کند و خدمتش را روی

 سایت تعریف کند
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خــود را به آنهــا بفروشــید )در بــازار داخلی( یــا باید 
فروشــگاه اختصاصــی خــود را بــاز کنیــد و یــا اینکه 
کــه در  بــه دنبــال نمایندگی هــای خریــدی باشــید 
گــر  زمینــه خریــد بین المللــی فعالیــت مــی کننــد. ا
بــرای بازارهــای محلــی را  ک  قصــد تولیــد پوشــا
ک  دارید بــا مغازه دارانی کــه در زمینه فروش پوشــا
فعالیــت می کننــد تمــاس بگیریــد و نیازمندی های 
آنهــا را شناســایی کنیــد. ممکــن اســت صحبت با 
مغازه داران منجر به ایده های جالبی برای انتخاب 

محصول شود.
تشــکیل پایــگاه تامین کننــدگان بــرای مــواد اولیه و 

خدمات
در یــک کســب و کار تولیــدی، کیفیــت مــواد اولیــه 
مهم ترین پیش شــرط تولیــد یک لباس بــا کیفیت 
به حســاب می آید. قســمت اعظــم مــواد اولیه در 
ک پارچــه، لــوازم تزئینــی و اقــالم  کار تولیــد پوشــا
شــما  اطالعــات،  عصــر  در  اســت.  بســته بندی 
به راحتــی می توانیــد فهرســتی از تامین کننــدگان با 
کمک وب ســایت های طبقه بنــدی شــده رایگانی 
IndiaMART، alibaba.com،  just�  ماننــد
کنیــد.  تهیــه  دیگــر  ســایت های  و   dial.com
تامین کننــدگان را در لیســت کوتــاه خود قــرار داده 
و با آنها تمــاس بگیرید. یا می توانید جهت کســب 
بــا  اطالعــات مــورد نیــاز در مــورد تامیــن منابــع 
کســب وکارهای موجــود هــم صحبــت  صاحبــان 

کنید.
 شما باید برای آشنا شدن با رنج قیمتی مواد 

ً
ضمنا

اولیه درباره بــازار تحقیقات کافی انجــام دهید. به 
هر حــال هدف کاهــش هزینــه تامین منابــع و مواد 

اولیه تا حد ممکن است.
شناختعملکردهایاینحرفه

گــر تمایــل داریــد اســتراتژی شــغلی قوی داشــته  ا
باشید باید تا می توانید درباره عملکردهای مهم 
ک،  ایــن حرفــه ماننــد فرایندهــای تجــاری پوشــا
صــد  )و  کســب و کار  بازاریابــی  و  تامیــن  زنجیــره 
مدیریــت  حســابداری،  خــود،  محصــول(  البتــه 

چگونه یم توان به 
کسب و کار پوشاک وارد شد؟

ک مراحلاصلیورودبهکارتولیدپوشا
انتخابدامنهمحصول

خــط تولیــد لبــاس خــود شــامل دســته بندی های 
مختلفی اســت. قبل از اینکــه کار خــود را از مراحل 
کنیــد، ابتــدا بایــد چنــد محصــول را  دیگــر شــروع 
انتخاب کنید. برای انتخاب محصول مناسب باید 
درباره چند مــورد مثل روند فعلی مــد، محصوالت 
پرفــروش و دامنــه محصــوالت پایــه تحقیــق کنید. 
تــی را کــه دوســت داریــد تولید  لیســتی از محصوال
کســب و کار  کــرده و بــرای پایه گــذاری  کنیــد تهیــه 
رویایی خود بر روی دامنــه کاالهای انتخابی تمرکز 

کنید.
بهدستآوردناطالعاتدرموردصنعت

ک  منظور کســب اطالعــات دربــاره صنعت پوشــا
است. اینترنت کمک خوبی برای کسب اطالعات 
ک به حساب می آید.  بیشتر در مورد صنعت پوشا
فــرض کنیم کــه شــما دوســت داریــد یــک کارخانه 
تولید پیراهن راه انــدازی کنید. از این رو شــما باید 
بــه دنبــال جمــع آوری اطالعــات در مــورد تولیــد 
پیراهن باشــید. باید بــه روند تولید پیراهــن، مواد 
اولیــه مــورد نیــاز و ماشــین آالت الزم بــرای تولیــد 

پیراهن توجه کنید.
جمعآوریسرمایه

همان طور که می دانیــد راه اندازی یک کار تولیدی 
ماشــین آالت،  روی  بــر  ســرمایه گذاری  مســتلزم 
مواد اولیــه و نیروی انســانی اســت. از این رو شــما 
بــه جمــع آوری ســرمایه نیازمنــد هســتید. میــزان 
پولی کــه نیــاز داریــد بــه انــدازه کســب وکار شــما و 
مشــخصات محصولــی که قــرار اســت تولیــد کنید 

در این مطلب قصــد داریم تا مــواردی را به شــما نشــان دهیم که برای شــروع یک 
کســب و کار در مقیــاس کوچــک بــه آنها نیــاز داریــد. به یاد داشــته باشــید کــه الزم 
ک یــاد بگیرید. فقط یــاد بگیرید کــه بر چه  نیســت همه چیز را در مــورد تولید پوشــا
حوزه هایی باید تمرکز کنید و چگونه گام به گام وارد این حرفه شوید. در موارد دیگر 
 به یاد داشته 

ً
می توانید از کمک متخصصان و کارشناسان ماهر بهره بگیرید. ضمنا

باشید که با خواندن این مقاله کم  جم به یک متخصص در زمینه راه اندازی تجارت 
 خواندن این مقاله شما را در برنامه ریزی برای 

ً
ک تبدیل نمی شوید، اما قطعا پوشا

اقدامات عملی راهنمایی می کند.

بســتگی دارد. بــرای تامیــن ســرمایه مــورد نیازتان 
بــا شــخصی کــه عالقه منــد بــه شــروع کار در ایــن 
زمینه اســت مــی توانیــد مشــارکت کنیــد. دریافت 
وام از بانــک هم گزینه خوبی محســوب می شــود. 
شرایط دریافت وام های دولتی را بررسی کنید تا در 
صورت امکان از آن تســهیالت هم استفاده کنید، 
ح هایی برای حمایت  چرا که دولت ها همیشه طر
از کســب و کارهای اســتارتاپی کوچک دارند که در 

ک فعالیت می کنند. زمینه تولید پوشا
توسعهپایگاهمشتریان)خریداران(

بایــد  می کنیــد،  تولیــد  کــه  محصولــی  از  غ  فــار
خــود  محصــوالت  کــه  کنیــد  پیــدا  را  مشــتریانی 
را بــه آنهــا بفروشــید. از ایــن رو یــا بایــد بــه دنبــال 
کــه بتوانیــد کل محصــوالت  فروشــندگانی باشــید 
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پالتو 
با همکاری نساجی دات کام
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کسب وکار و موارد دیگر اطالعات کسب کنید.

استخدامیکمتخصص
تــازه کار هســتید، مهم تریــن  ایــن زمینــه  گــر در  ا
نکته ای که باید به خاطر داشته باشید این است 
ک،  که بــرای راه انــدازی یک واحــد تولیدی پوشــا
 بایــد یــک متخصــص )مشــاور( اســتخدام 

ً
حتمــا

کنید. ایــن کار مزایای زیادی برای شــما بــه همراه 
دارد، چون در این صــورت می توانید بر روی انواع 
ح  مختلــف ماشــین آالت ســرمایه گذاری کنید، طر
کارخانــه را به درســتی بریزیــد و از همــان ابتــدای 
کار سیســتم های خود را توســعه دهید. کار کردن 
بــا یــک متخصــص از جنبه هــای مختلفی به شــما 
کمــک می کنــد؛ یکــی از مهم تریــن آنها این اســت 
 بــا خیلــی از امــور تخصصــی آشــنا 

ً
کــه شــما ســریعا

می شــوید. در این صورت می توانید ماشــین های 
دوزندگــی و ســایر ماشــین آالت و تجهیــزات را بــر 
اســاس محصــوالت و مقــدار تولیــد برنامه ریــزی 
شده خریداری کنید. یک مشــاور در تمام مراحل 
راه اندازی کارخانه، شــما را راهنمایی خواهد کرد 
و هــر آنچــه که نیــاز باشــد به شــما گوشــزد خواهد 

کرد.
پیداکردنمتخصصانماهر

ســعی کنید در تمام نقش هــای شــغلی، کارمندان 
انتخــاب  بــرای  بــه خدمــت بگیریــد.  را  حرفــه ای 
کمــک  بــر روی  متخصصــان مناســب می توانیــد 

حرفه ای های این صنعت نیز حساب باز کنید.

مدیریــت مــورد در کتابهایــی خوانــدن
کسبوکارهایکوچک

داســتان های موفقیت و شکست کسب وکارهای 
ک یــا ســایر کســب وکارها را بخوانید.  حــوزه پوشــا
گر چه هر کســب و کاری به نوبه خود منحصربه فرد  ا
محسوب می شود، اما این کتاب ها به شما کمک 
می کنند تا به خوبی با مدیریت یک کسب و کار آشنا 
شــوید. بدین گونه شــما متوجــه می شــوید که چه 
مسیری را باید طی کنید و از چه مسیری نباید عبور 

کنید.

تکمیلاسنادحقوقیورسمی
بــا اســتخدام یــک حســابدار رســمی و ســایر افراد 
حرفــه ای دیگر نیازی به آشــنایی بــا اســناد اداری و 

مدارک مــورد نیاز بــرای امور تجــاری و حقوقی خود 
ندارید.

شروعکسبوکار
یــک  راه انــدازی  فکــر  اســت مدت هــا در  ممکــن 
کسب وکار بوده باشید، اما هرگز این اتفاق نیفتاده 
باشد. شــاید دلیل این کار کمبود اعتماد به نفس 
یا نداشــتن اطالعات الزم باشــد. منتظر یک زمان 
گر مدت هاست به فکر راه اندازی  مناسب نمانید. ا
کار   دســت بــه 

ً
کســب و کار خــود هســتید، ســریعا

شــوید. یــک قلــم و کاغــذ برداریــد و پیش نویــس 
ح کسب و کار خود را بنویسید. برای جمع آوری  طر
و کسب اطالعات مورد نیاز تا می توانید در اینترنت 
ح و کسب و کارتان  جست وجو کنید. بر اســاس طر

قدم به قدم شروع به ساخت رویای خود کنید.
ک شــوید  گــر دوســت داریــد وارد کار تولیــد پوشــا ا
)چــه در مقیــاس کوچــک و چــه در مقیــاس بزرگ( 
 بایــد مــواردی را کــه در این مطلب ذکر شــد، 

ً
حتما

دنبال کنید.
ک  گر قصد تولید پوشا ا
برای بازارهای محلی را 
دارید با مغازه دارانی که 

ک در زمینه فروش پوشا
 فعالیت می کنند تماس

 بگیرید و نیازمندی های
۳1 آنها را شناسایی کنید



پلتفرم پویانو تــالش دارد در وســعتی عظیم به تولید انیمیشــن 
کتاب هــای پویــا و تعاملــی به صــورت ســاده  تعاملــی، بــازی و 
و کاربــردی بپردازد تــا هر تولیدکننــده )محتوای کــودک( در حین 
تی با ســرعت بــاال و هزینه پایین  اســتفاده از آن بتواند محصوال
را تولیــد کنــد. در ایــن بخــش گفت وگویــی داریــم بــا حمیدرضا 

بحرینی، بنیان گذار پلتفرم پویانو.

۳2

تولید انیمیشن
به شیوه تعامیل

ایده پویانو از کجا رشوع شد؟
راهبــرد ارتباطــی ســرگرم آموزی کــه فنون 
ســرگرمی را به منظــور افزایــش اثربخشــی 
فراینــد یادگیــری وارد مناســبات آمــوزش 
کــرده، قدمتی نزدیــک به چندهزار ســال 
دارد، امــا قالب های ایــن راهبرد بــا ظهور 
و  شــده  متحــول  جدیــد،  فناوری هــای 
تجربه هــای جذابــی را بــرای نســل هــزاره 
سوم که عالقه فراوانی به سرگرم شدن به 
کرده است.  وسیله فناوری دارند، فراهم 
یکــی از روش هــای ســرگرم آموزی، تولیــد 
محتوای انیمیشــن های تعاملی با هدف 
انتقــال مفاهیــم در قالب ســرگرمی اســت 
کار بــا نرم افزارهــای ســاخت  و از طرفــی 
تولیــد  نرم افزارهــای  کنــار  در  انیمیشــن 
بازی هــای دیجیتــال، زمان بــر و پرهزینه 
اســت و نیــاز بــه نیــروی فنــی متخصــص 
توســعه  بــر  تصمیــم  بنابرایــن  دارد. 
تولیــد  کار  دو  کــه  گرفتیــم  نرم افــزاری 
تولیــد بازی هــا و محتــوای  انیمیشــن و 
تعاملــی را هم زمان بــا هم پیش ببــرد. به 
زبــان ســاده بتوانیــم انیمیشــن تعاملــی 

تولید کنیم. 

پویانو را بیشرت برای ما معریف 
کنید؟

ســاخت  پلتفــرم  یــک  پویانــو  نرم افــزار 
انیمیشــن بــه شــیوه تعاملــی اســت. در 

می توانــد  نهایــی  کاربــر  تعاملــی  شــیوه 
هم زمــان بــا تماشــای انیمیشــن در روند 
روایــت آن تعامل و همــکاری کند و گاهی 
خودش در مــورد قصه ها تصمیــم بگیرد. 
کار را با ســاده ترین ابــزار در پویانو  ما ایــن 
کــه بــا  کرده ایــم بــه ایــن شــکل  ممکــن 
آموزش نیروهــای نیمه حرفــه ای و آماتور 
در زمــان کمتــر از ده ســاعت می تــوان بــه 
خروجــی قابــل توجهــی در ایــن نرم افــزار 
کــه هزینه هــای تولید را  کــرد  دســت پیدا 

سه تا پنج برابر کمتر می کند.

اهداف اصیل مشا در پویانو 
چیست؟

هــدف مــا ارائــه شــیوه جدیــدی از تولیــد 
انیمیشــن و روایــت خیلــی از کتاب هــای 
چاپــی بــه شــیوه  تعاملــی اســت. پویانــو 
بــرای  مناســبی  خیلــی  ابــزار  می توانــد 
انتشارات، ســازمان ها و نهادهایی باشد 
کــه دغدغــه آمــوزش و فرهنــگ دارنــد و 
کار تحقیقاتــی در  همچنیــن بــه دنبــال 

گون هستند. زمینه های گونا
پویانــو  اصلــی  اهــداف  از  دیگــر  یکــی 
ایجــاد فرصــت ســاخت انیمیشــن بــرای 
کوچــک، همچنیــن  گروه هــای آماتــور و 
کــه وقــت  اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
مجموعــه  تولیــد  گــزاف  هزینه هــای  و 
انیمیشــن های بــزرگ ندارنــد هم زمان با 
آمــوزش و تفریــح می تواننــد مخاطبــان 
خــود را رصــد و عالقه منــدی آنهــارا آنالیــز 

کنند.

مخاطبان به چه شکل 
یم توانند از محصول مشا 

هبره مند شوند؟
تولیدکننــدگان محتــوا می توانند در قالب 
مشــارکت با ایــن مجموعــه از ایــن پلتفرم 
اســتفاده کنند و نســبت بــه تولیــد محتوا 
اقــدام کننــد و محتــوای خــود را از طریــق 
اپلیکیشــن اختصاصی مــا و یا اپلیکیشــن 

خودشان منتشر کنند. 

درآمد مشا در پویانو به چه 
صورت است؟

شــیوه های بســیار زیــادی را بــرای مــدل 
در  می تــوان  محصــول  ایــن  درآمدزایــی 
گرفــت؛ به طــور نمونــه می تــوان بــه  نظــر 

شیوه های ذیل اشاره کرد:
توســط  تولیدشــده  محتــوای  1-فــروش 

تولیدکنندگان محتوا
2- ارائــه خدمــات و گرفتن حــق عضویت 

در اپلیکیشن اختصاصی پویانو 
و ....

www. pooyanoo.ir :وب سایت

هدف ما ارائه شیوه 
جدیدی از تولید انیمیشن 

و روایت خیلی از 
کتاب های چاپی به شیوه

۳2  تعاملی است

تریبون اول



۳۳

ارابب جنگ

باید از میــان تیرهایی که در دســترس او 
قرار گرفتــه 10 تیــر را انتخــاب کــرده و وارد 

مبارزه شود.
تیرهــا و تانک هــا در بــازی قابــل ارتقــا 
کاربــر  پیشــرفت  ســطح  کــه  هســتند 
وابســته بــه ایــن موضوع اســت  و بــا باال 
رفتــن ایــن ســطح، مــوارد جدیــدی در 

دسترس او قرار می گیرد.

چه چالش ها و مشکالیت در 
مسیر کار مشا هست؟

مــن فکــر می کنــم خیلــی از مشــکالتی 
کــه مــا بــا آن دســت وپنجه نــرم می کنیــم 
مشــترک  اســتارتاپ ها  کثــر  ا بیــن  در 
اســت، مثل کمبود بودجه برای توســعه 
کــه معمــوال  شــرکت؛ بحث هــای اداری 
در گروه هــای کوچک به دلیل نداشــتن 
تخصــص در ایــن زمینه ها همیشــه این 
نگرانی وجود دارد که نکند این مســائل 
مشــکالت بزرگــی ایجــاد کننــد و معموال 
خود ایــن موضوع باعث می شــود تمرکز 
کار اصلی شــان برداشــته بشــود  تیــم از 
و مــوارد دیگــری مثــل نبــودن نیــروی کار 
متخصص یا در صــورت پیدا شــدن این 
نیروهــا عــدم توانایــی در جذب شــان 
هــا،  دســتمزد  بــاالی  هزینــه  به دلیــل 

در ابتدا معریف از استودیو پیله 
و فعالیت های آن داشته ابشید.

استودیو پیله از اوایل سال 97 کار خود 
را به صــورت جــدی شــروع کــرد و تیــم ما 
به طــور رســمی از خــرداد 98 به عنــوان 

شرکت پردیس سرگرمی پیله ثبت شد.
شــرکت پیلــه در بهمن مــاه 97 اولیــن 
محصــول خــود، بــازی »اربــاب جنــگ« 
را وارد فــاز ســافت النچ کــرد. ایــن بــازی 
به محــض ورود بــه مارکــت کافــه بــازار با 
اینکه هنــوز در مرحلــه ســافت النچ قرار 
داشــت جزو بازی های منتخب بازار قرار 

گرفت. 
در همیــن ســال اربــاب جنگ موفــق به 
دریافــت جوایز بهتریــن بــازی از دیدگاه 
کشــن از  فنــی و بهتریــن بــازی ســبک ا
هشتمین جشنواره بازی های ویدئویی 
ایران شــد و همچنین در این جشــنواره 
جــزو ســه کاندیــد اصلــی بهتریــن بازی 
ســال نیز قرار گرفت و در اوایل ســال 98 
نیز چندیــن جایزه مختلف از جشــنواره 
بازی سازان مستقل ایران دریافت کرد.

استودیو پیله در این مدت با تمرکز روی 
پروژه ارباب جنگ تالش بر این داشــته 
که محصولی از هر نظر استاندارد و کامل 

را برای ورود به بازار آماده کند.

از ابزی ارابب جنگ بگویید و آن 
را به ما معریف کنید.

بــازی اربــاب جنــگ یــک بــازی آنالیــن 
کــه  PvP در ســبک Artillery اســت 
بــا المان هــای مدیریــت منابــع ترکیــب 
شــده اســت. در این بازی که در دنیایی 
کنتــرل  کاربــر  فانتــزی روایــت می شــود 
بــا  و  می گیــرد  عهــده  بــه  را  اردوگاهــی 
مدیریــت اردوگاه خــود در مبــارزات بین 

تانک ها شرکت می کند.
بــه محــض ورود بــه بــازی ســه تانــک 
کاربــر  اختیــار  در  موجــود  تانــک   10 از 
قــرار می گیــرد کــه بــا پیشــرفت در بــازی 
تانک هــای دیگــر نیــز آزاد می شــود کاربر 

بــازار  بــه  بــرای ورود  چالش هــای زیــاد 
جهانــی و ... کــه همان طــور کــه در بــاال 
گفتم فکــر می کنــم ایــن موارد مشــکالت 

خیلی از استارتاپ ها مثل ما هستند.

چه برانمه ای برای آینده دارید؟
و  پشــتیبانی  روی  حاضــر  حــال  در 
توســعه بــازی اربــاب جنــگ کار می کنیم 
و تــالش می کنیم تا راهی به بــازار جهانی 
کنیــم و به تازگــی هــم یــک پــروژه  پیــدا 
 2D Online Arena دیگــر در ســبک
Shooter اســتارت زدیم و روی نسخه 

پروتوتایپ آن کار می کنیم. 
کل بــا بررســی بــازار جهانــی مــا فکــر  در 
می کنیــم صنعــت ســرگرمی و به خصوص 
بازی های ویدئویی قابلیت رشد باالیی 
دارد و نــه فقــط از ایــن طریــق می شــود 
به رشــد تولیــد و ایجــاد ثــروت در کشــور 
کــرد بلکــه بــا ورود بــه بازارهــای  کمــک 
جهانی می توانیم مسیری برای صادرات 
کشــورهای  بــه  نیــز  فرهنــگ خودمــان 
دیگر ایجاد کنیم و بــه نظر ما این موضوع 
کامــال ارزش ایــن را دارد کــه در این حوزه 

سرمایه گذاری شود.

تریبون این بخش اختصاص دارد به گفت وگو با سعید حسنی، 
مدیر شرکت خالق  »پردیس سرگرمی پیله«

خیلی از مشکالتی که 
ما با آن دست وپنجه

کثر   نرم می کنیم در بین ا
استارتاپ ها مشترک 

۳۳است

تریبون دوم



مجلس در حمایت از رشکت های خالق و صنایع نرم پیشگام یم شود
احســان ارکانی، عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس شــورای اســالمی با اشــاره بــه برخی کاســتی های قانــون حمایت از 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان به عدم توجه این قانون به شرکت های خالق و فناور اشاره کرد و گفت: قانون فعلی حمایت 
از شرکت های دانش بنیان شامل حال شرکت های فناور، خالق و صنایع نرم نمی شود در حالی که در مسیر بین تبدیل شدن 

یک شرکت عادی به شرکت دانش بنیان، شرکت فناور و خالق حضور دارند.
 به گفته وی، ما برای این شــرکت های واســط هیچ قانون حمایتی  نداریم و شــرکت های فنــاور ما در این مرحلــه به دلیل عدم 
حمایت دچار مشــکالت متعدد و در مواردی دچار شکســت و تعطیلی می شــوند. بر این اســاس باید قانونی تصویب کنیم که 

مشمول شرکت های خالق و صنایع نرم و فرهنگی هم شود و این مسئله در حال پیگیری است.

 در حوزه صنایع نرم و خالق نیازمند تصویب قانون هستیم
مسلم صالحی، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اســالمی، گفت: با توجه به نبود قوانین حمایتی درخصوص صنایع نرم 
و خالق، دولت می تواند با پیشــنهاد معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری الیحه ای را در این باره به مجلــس ارائه دهد یا 
کســیون دانش بنیان، حمایت از شــرکت های خالق را در قالب یک طرح در مجلس  آنکه این معاونت می تواند به پشــتوانه فرا

پیگیری کند.
صالحی ضمن توضیح برخی موانعی که شــرکت های خالق با آن مواجه هســتند، گفت: به دلیل عدم آشنایی احتمالی برخی 
نهادهــای اجرایی با شــرکت های خالق و فرایندهــای طوالنــی اداری، برخی اوقات ممکن اســت یک فرد جوان کــه بنیان گذار 
استارتاپ و یک شرکت خالق است، اصواًل دلسرد و از ادامه راه منصرف شــود. به همین دلیل تسهیل گری فرایندهای اداری و 
صدور مجوزهای قانونی ازجمله مسائلی است که حتمًا نیازمند تصویب قانون است تا زیست بوم صنایع نرم و خالق به رشد و 

تعالی مورد نظر دست یابد.

قانون بخیش از بودجه را به مست رشکت های خالق هدایت یم کند
حسین حسین زاده، نماینده  مردم در حوزه  انتخابیه الرستان، خنج، گراش و اوز در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی، 
گفت: با توجه به تحریم های ظالمانه که علیه کشور اجرا شده است، بهترین فرصت است تا توانمندی های شرکت های خالق 
و نوآور مــورد توجه قرار گیرد. شــرکت های خالق کــه در حوزه صنایع نــرم و خالق و فرهنگــی کار می کنند و عالوه بر ایجــاد  ارزش 

افزوده از ظرفیت ایجاد تحول فرهنگی و اقتصادی نیز برخوردار هستند.
کسیون دانش بنیان مجلس در ادامه گفت: با توجه به عرصه های مختلفی که شرکت های خالق در آن فعال هستند،  عضو فرا
مانند گیاهان دارویی و طب سنتی، طراحی و معماری، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، چاپ و نشر، کسب وکار 
دیجیتال و فضای مجازی، هنرهای تجســمی و نمایشی، صنایع دیداری و شــنیداری و بازی، اســباب بازی و سرگرمی باید در 

قانون گذاری الزامات هر رشته مورد توجه قرار گیرد.

مجلس شورای اسالیم در یپ اقدام برای 
حمایت قانوین از رشکت های خالق

قانون حمایت از دانش بنیان ها ابید به رشکت های خالق نیز تعمیم یابد
کسیون دانش بنیان چند جلسه  کســیون دانش بنیان مجلس شورای اســالمی، گفت: تا کنون در فرا محمد سرگزی، عضو فرا
اختصاصی با موضوع شرکت های خالق و مسائل و مشکالت مرتبط با آنها برگزار شده است. حمایت از این شرکت ها و تصویب 

کسیون محسوب می شود. قوانین حمایتی در پشتیبانی از شرکت های خالق، یکی از برنامه های محوری فرا
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســالمی، افــزود: بایــد تمــام قوانیــن تصویــب شــده در حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان 
به شــرکت های خــالق نیــز تعمیم یابــد. البتــه ایــن قوانیــن پیــش از تعمیم بایــد متناســب بــا ویژگی هــای شــرکت های خالق 

مناسب  سازی و بازنویسی شود.

۳4

 دکه



امسال جشنواره بین امللیل مد و لباس فجر برگزار خواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر، سیده مرضیه شفاپور، دبیر کارگروه سامان دهی مد و لباس کشور درباره برگزاری جشنواره بین المللی 

مد و لباس فجر به خبرنگار مهر گفت: امسال طبق معمول هر سال جشنواره بین المللی مد و لباس فجر برگزار خواهد شد.
او ادامه داد: در تدارک فعالیت و کارهای اولیه این جشنواره هســتیم تا فراخوان را منتشر کنیم. حتی کمیته های جشنواره هم 
مشخص شده است، اما منتظریم تا برخی از آیین نامه آماده شود تا فراخوان را منتشــر کنیم. امیدوارم بتوانیم جشنواره را مثل 
هر سال برگزار کنیم. جشنواره مد و لباس فجر هر سال بهمن ماه برگزار می شود که پارسال اختتامیه نهمین جشنواره مد و لباس 

فجر به دلیل شیوع کرونا کنسل شد و سال ۹۹ برگزیدگان آن معرفی شدند.

طراحی رسگریم »داستان دست ها« ویژه  انشنوایان
بازی »داستان دســت ها« عنوان سرگرمی است که ویژه  ناشــنویان طراحی شده و در ســومین رویداد ملی ایده آزاد اسباب بازی 
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان به عنــوان ایــده   برتر معرفی شــد. به گــزارش اداره کل روابــط عمومی و امــور بین الملل 
کانون، با توجه به اینکه اصلی ترین مشکل ناشــنوایان از دســت دادن ابزار زبان به عنوان رایج ترین وســیله  ارتباطی است، این 
بازی با هــدف جایگزینــی ابزارهای مشــترک برای ایجــاد زمینه برقــراری ارتباط میان افراد شــنوا و ناشــنوا طراحی شــده اســت. 
گیر، مناسب افراد شنوا و ناشنوا شامل یک بسته ی  سرگرمی »داستان دست ها« با طرحی نیما قانعی و نوا خلوصی یک بازی فرا
بازی اســت که اجزایی مانند کارت ها، صفحــه قرارگیری، مهره های بازی و راهنمای بازی اســت که دســت کم دو گــروه دو نفره 

می توانند با هم بازی کنند.

 در این دوره سخت کروان، گالری ها توانســتند محیطی وابسته به رشایط را 
برای مخاطبان فراهم کنند

هادی مظفری، مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، در حاشیه بازدید از نمایشگاه آثار قهوه خانه ای گفت: در این دوره سخت 
پاندومی بیماری کرونا و قرنطینه های گســترده خانگی، بسیاری از گالری ها به خوبی توانســتند محیطی وابسته به شرایط را برای 
مخاطبان خود فراهم کنند. هماهنگ شدن محیط های هنری و هنرمندان عزیز حوزه تجسمی با شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا 

در جامعه از مهم ترین دستاوردهای این دوران است.

رومنایی از وب سایت »فهم ابزی« اب رویکرد ارتقای سواد ابزی های ویدئویی
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل بنیاد ملی بازی های رایانه ای، ســید صادق پژمــان، مدیرعامل بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای، با اعالم ایــن خبر تصریح کرد: وب ســایت فهم بازی بــا رویکرد تولید محتــوا درخصوص جنبه هــای فرهنگی مرتبط با 
بازی های ویدئویی و ایجاد فضای گفت وگو و تبادل نظر درباره جنبه های فرهنگی »رسانه بازی« و رفتار فرهنگی »بازی کردن« 

طراحی شده است.
وی افزود: مخاطبان اصلی ســایت فهم بازی، والدین و بازیکنان نوجوان و جوان هستند؛ اما در ادامه موضوعات و دیدگاه ها با 
تنوع بیشتری برای طرح مباحث فرهنگی درباره بازی در نظر گرفته خواهد شد تا این سایت به عنوان مرجعی برای زمینه سازی 

ایجاد گفتمان سواد بازی در میان گروه های مختلف اجتماعی شناخته شود.

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق 
منصوب شد

ســورنا ســتاری، معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهــور، در حکمــی پرویز کرمــی را به عنــوان دبیر ســتاد فرهنگ ســازی اقتصاد 
دانش بنیان و توســعه صنایــع نرم و خالق منصوب کرد. ســورنا ســتاری ضمن تشــکر از تالش هــای مهندس ســجادی نیری در 
طول مدت تصدی دبیری ســتاد توســعه فناوری های نرم و هویت ســاز بیان کرد: انتظار می رود فعالیت های هدفمند معاونت 
در حوزه های نرم و هویت ساز و فرایند تجاری سازی علوم انســانی با تکیه بر ایجاد و حمایت از شرکت های این حوزه و نیز ارتقای 
کمی و کیفی شــرکت ها و اســتارتاپ های حــوزه صنایع خــالق به عنــوان برنامه مکمــل حمایــت از شــرکت های دانش بنیان که 

طبیعتا منجر به ارتقای فرهنگ اقتصاد دانش بنیان در کشور خواهد شد با مسئولیت آقای پرویز کرمی سرعت بیشتری بگیرد.

۳5



معماری به سبک 
شیـــوه

شــرکت معماری شیوه چطور 
شــروع بــه کار کــرد و در حــوزه 

معماری چه فعالیتی دارد؟
شیوه فعالیت خود را از سال ۹4 شروع 
کــرد. در آن زمــان مــا کارمــان را بــا یک 
پروژه آموزشی شــروع کردیم. از همان 
ابتــدا موضــوع پژوهــش بــرای شــرکت 
مدرســه  طراحــی  بــرای  و  شــد  مهــم 
ابتدایــی شــروع بــه مطالعــه در زمینه 
فضاهای آموزشــی نویــن کردیم. پس 
کــز  از آن اغلــب پروژه هــا، اداری یــا مرا
کــه امــروز دیگــر زمینه  نــوآوری بودنــد 
ماســت.  طراحــی  و  پژوهــش  اصلــی 
اداری  پروژه هــای  درگیــر  کــه  زمانــی 
کــز نــوآوری شــدیم خــالء مبانــی  و مرا
مفهومــی  چارچوب هــای  و  نظــری 
در حــوزه طراحــی نویــن ایــن فضاهــا 
کردیــم. مطالعــات اندکی  را احســاس 
در ایــران انجــام شــده بــود و مــا بــرای 
طراحــی ایــن فضاهــا نیــاز بــه دانشــی 
جهانــی و در عیــن حــال پاســخگو بــه 
مســائل بومــی خودمــان بودیــم. این 
کــه هــم زمینــه پژوهــش و هــم  شــد 
طراحــی شــیوه درگیــر فضاهــای نوین 
کــز نــوآوری شــد. هرچنــد  اداری و مرا
پروژه های مسکونی، آموزشی و ... نیز 

در این مدت داشتیم.

اهــداف و دغدغه هــای اصلی 
شما چیست؟

ســاختن  معمــاری  اصلــی  دغدغــه 
فضــای پاســخگو بــه نیازهــای مــردم 
اســت. این نیازها طیفــی از مســائل را 
در برمی گیرد. دغدغه شیوه این است 
که ضمن پاسخ به مسائل عملکردی، 
فضای با هویت و پاســخگو خلق کند، 

فضایی مناسب زیست انسانی. 

گفت وگوی این بخش به سید امیر 
حسینی، مدیر پژوهش شرکت خالق 
»طرح و معماری شیوه« فعال در حوزه 

معماری اختصاص دارد.

تعدادی از پــروژه های موفق 
و مشــتریان ویژه خود را معرفی 

می کنید؟
مــا پروژه هــای اداری متعــددی را بــا 
ســازمان های خصوصــی و دولتــی بــه 
انجام رسانده ایم. برخی از پروژه های 
که برایمان جذاب تر بوده  اخیر شــیوه 
را شــرح می دهــم. بــه طــور مثــال مــا 
طراحــی  و  بازســازی  پــروژه  چندیــن 
اداری داشــتیم که کارفرما یک فضای 
اداری فرهنگــی نویــن می خواســت. 
نحــوه مواجهــه مــا بــا ســنت معماری 
ایرانــی و در عیــن حــال مــدرن و به روز 
دســت  ایــن  چالــش  یــک  بــودن، 

پروژه هاست.
مقیــاس  خــرد   پروژه هــای  از  جــدا 
کار مشــترک بــا  این چنینــی مــا چنــد 
دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی 
نــوآوری  باشــگاه  داشــتیم.  شــریف 
صنعــت  و  علــم  دانشــگاه  در  نیتــرو 
چالش های خاص خودش را داشــت؛ 

طراحی در بافتی به شــدت یکدســت، 
تغییــر کاربــری یــک ســوله نجــاری بــه 
مرکــز نــوآوری و بودجــه محــدود باعث 
شــد در عیــن احتــرام بــه بافــت آجــری 
پیرامون با کمترین هزینه تمایز ایجاد 
کنیــم. نیتــرو یــک فضــای کار مختلط 
دفاتــر  کی،  اشــترا کار  فضــای  اســت 
اختصاصــی، مرکــز رویدادهــا، فضــای 
بــازی و ... همــه کمینه گــرا در کنار هم 

جمع شدند. 

در زمینــه پژوهش و توســعه 
مجموعــه چــه اقداماتــی انجــام 

می دهید؟
مــا دو محــور اصلــی بــرای پژوهــش در 
شــیوه قرار دادیم. یکی فضاهای نوین 
آموزشــی بود و دیگــری فضاهای نوین 
و  پروژه هــای طراحــی  اداری. عمــده 
ساخت شــیوه هم در همین دو زمینه 
بــوده اســت. مــا در ایــران ســه نســل 
فضاهای آموزشــی را تجربــه کردیم که 

تحکیم جایگاه شرکت در 
زمینه طراحی فضاهای 

اداری و آموزشی که پیش
 از این هم در آنها فعال 

بوده در ضمن ورورد به 
بازار پروژه های مسکونی

 از اهداف آینده شیوه 
است ۳6

تریبون سوم



هر کدام با سیستم آموزشــی و اهداف 
آن تناســب داشــته اند. نســل نویــن 
چهارچــوب  و  آموزشــی  فضاهــای 
مفهومــی کــه شــیوه بــه آن رســیده در 
پاسخ به سیســتم های آموزشی نوین 
مدارس پیشرو اســت. در این مدارس 
اغلب سیســتم معلم محــور، یادگیری 
مبتنی بر حفظیات و ... کنــار رفته و بر 
روی خالقیــت، یادگیــری مشــارکتی، 
کار می شــود. در  تفکــر انتقــادی و ... 
جمع بنــدی مطالعاتــی کــه روی ایــن 
قبیل مدارس داشــتیم به شــش اصل 
در طراحــی ایــن مــدارس رســیدیم و 
آنها را ســرلوحه طراحی قــرار دادیم که 
ج اســت.  از حوصله این مصاحبه خار
اما در مــورد فضاهــای اداری هــم باید 
بگویــم عموما فضــا در خدمت اهداف 
سازمان و دانش مدیریت قرار داشته. 
نوع کار، فرهنگ ســازمانی، رویه های 
ســازمان دهی  روی  بــر  همــه  اداری 

فضایی تاثیرگذار است. 

اســتارتاپ  دو  یکــی  اینهــا  کنــار  در 
کوچــک را هــم راه انــدازی کردیــم یکی 
کنــون  کــه هم ا از اینهــا »هایــکا« بــود 
ســاخت مبلمان اداری نوین را دنبال 

می کند. 

چه تعداد نیروی انســانی و با 
چــه تخصصــی در مجموعه شــما 

فعالیت دارند؟ 
در ســاخت،  نیــروی تخصصــی  یــک 
عنــوان  بــه  دوســتان مان  از  یکــی 
دو  تیــم  یــک  و  طراحــی  سرپرســت 
نفــره در بخــش پژوهــش و توســعه، 
 بخشــی از نیروی انســانی ما را تشکیل 
محتوایــی  جنبه هــای  از  می دهــد. 
هــم می شــود این طــور دســته بندی 
کــرد. عالوه بــر اینهــا یکــی از همــکاران 
جدی مــان در مجموعــه نیــز در بحث 
بهینه ســازی  و  معمــاری  در  انــرژی 
می کنــد.  کمــک  شــیوه  بــه  طراحــی 
و  مالــی  مدیریتــی،  کارهــای  عمومــا 
کــه جنبه های  سیاســت گذاری هایی 
حیاتی یک شــرکت نوپا به آنها وابسته 
است نیز توسط یکی از دوستان انجام 

می شود. 

برنامه توسعه شما برای آینده 
این شرکت چیست؟

زمینــه  در  شــرکت  جایــگاه  تحکیــم 
طراحــی فضاهــای اداری و آموزشــی 
که پیش از ایــن هم در آنها فعــال بوده 
در ضمــن ورورد بــه بــازار پروژه هــای 
شــیوه  آینــده  اهــداف  از  مســکونی 
اســت. یکی از دغدغه های همیشگی 
اعضــای تیــم، ورود و تاثیرگــذاری در 
حوزه مسکن مستضعفان و روستایی 
قالــب  در  اغلــب  کنــون  تا کــه  بــوده 
فعالیت هــای خیریــه در کشــور انجــام 
شــده اما هــدف تاثیرگذاری بیشــتر در 
حــوزه بافت هــای فرســوده، مناطــق 
روســتایی و ... اســت. حوزه فضاهای 
و  عالقه هــا  طبــق  هــم  نیــز  یادمانــی 
تجربه های جســته گریخته سال های 
قبــل شــیوه در طراحــی یادمان هــای 
مختلف هنوز جــزو برنامه های شــیوه 
اســت. تولیــد مبلمــان اداری نویــن از 
دیگــر عرصه های فعالیت شــیوه در دو 
سال اخیر است که ان شــااهلل در سال 
آتــی بــه مجموعــه منســجم در حــوزه 
تولیــد مبلمــان نویــن تبدیــل خواهد 

شد.

در حــوزه کســب وکار خود چه 
چالش ها و مشکاتی می بینید؟

مشــکالت ایــن حــوزه را می تــوان در 
تقســیم بندی  مختلفــی  ســطوح 
کالن  مشــکالت  بخــش  یــک  کــرد 
جنــس  از  البتــه  و  ســاختاری  و 

سیاســت گذاری هســتند. مثــال کشــور 
در بــازار مســکن مدت هــا درگیــر رونــق 
و رکودهــای متوالــی اســت و از ثبــات 
کافــی بــرای فعالیت مســتمر برخــوردار 
تحریم هــا  و  ارزی  نوســانات  نیســت. 
ایــن  کالن  دیگــر  مشــکالت  ازجملــه 
صنعت هستند. مســکن و ساختمان 
به یک کاالی ســرمایه ای تبدیل شده 
گرفتــه  کیفیــت را  گری جــای  و ســودا
اســت. بــه اینهــا فقــدان کار رســانه ای 
در زمینــه ذائقه ســازی، پرورش ســواد 
کــه  محیطــی در عمــوم مــردم را هــم 
اضافــه کنید دیگر جایی بــرای کیفیت 
باقــی  ایرانــی  معمــاری  ارزش هــای  و 

نمی ماند. 
در مقیاس کوچک تر، مشکالتی که در 
نهادهای صنفی مثل نظام مهندسی 
و ... وجود دارد اغلب موجب شکست 
قیمت هــا و به تبــع آن کاهــش کیفیت 
طراحــی و ســاخت توســط عــده ای در 

بازار شده. 
هــم  کــه  هســتند  نیــز  چالش هایــی 
هــم  و  باشــند  فرصــت  می تواننــد 
تهدیــد و بســتگی بــه برخــورد و عمــل 
موضــوع  مثــال  دارد  شــرکت ها  خــود 
تکنولوژی های جدید، نقــش رایانه در 
تحــول حرفه معمــاری، بحــث مصرف 
انرژی و بحران هــای اقلیمــی و محیط 

زیستی همه از این دست هستند. 

مشکالت این حوزه 
را می توان در سطوح

 مختلفی تقسیم بندی
 کرد یک بخش مشکالت
 کالن و ساختاری و البته
 از جنس سیاست گذاری

 هستند
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از جـذابـیــت 
انتظار دارید!

فناوری تاچ فلور حاصل پروژه های دانشگاهی مقطع کارشناسی ارشد 
مدیران شرکت »فناوری های پیشرو هوش مصنوعی کاِرن« است. تمام 

تخصص و تالش مجموعه  کارکنان شرکت، ارائه  یک فناوری بی نقص 
و خالق است. پوریا حداد، مدیرعامل شرکت از فعالیت خود در این 

مجموعه می گوید.

مخاطبان تــاچ فلور چــه گروه 
هایی از جامعه می توانند باشند؟ 

در  اســتفاده  بخش هــا  از  یکــی 
بــه عنــوان  دانشــگاه ها و ســازمان ها 
کاربردی  وسیله ای برای اطالع رسانی 

و جذاب هست. 
مخاطبــان،  از  دیگــری  بخــش 
شــهرداری ها هستند برای اســتفاده از 
این سیســتم به صورت شــهری و برای 
فرهنگ ســازی.  کمپین هــای  انجــام 
به خاطــر  شــد  گفتــه  کــه  همان طــور 
جذابیــت بــاالی اســتفاده از تاچ فلــور، 
اقبــال عمومــی بــرای اســتفاده از آن 
بیشــتر اســت و همین موقعیــت باعث 
می شــود امــکان رســاندن پیام هــای 
حیــن  در  مخاطــب  بــه  محتوایــی 

استفاده از این سیستم بیشتر باشد.
خانگــی  مخاطبــان  دیگــر  بخــش 
هســتند. این بخش به خصوص برای 
کــودکان از جذابیــت باالیــی برخــوردار 
است. ویژگی مهم اســتفاده از تاچ فلور 
بــرای کــودکان، انجــام فعالیــت بدنــی 
کــردن اســت. یکــی از  در حیــن بــازی 
مشــکالت بازی هــای رایانــه  ای، عــدم 
اســت  ممکــن  کــه  آنهاســت  تحــرک 
گون شــود.  گونا موجب بیماری هــای  ۳8

شــرکت  در  شــما  فعالیــت 
هــوش  پیشــرو  فناوری هــای 

مصنوعی کارن چگونه آغاز شد؟ 
از همــان ابتــدا همیشــه عالقه مند به 
فعالیت هــای کارآفرینــی و اســتارتاپی 
بــودم. در زمــان تحصیــل در مقطــع 
ایجــاد  موقعیتــی  کارشناسی ارشــد، 
شــد تــا بــه همــراه 4 نفــر از دوســتان 
خود، ایــده اولیــه محصــول تاچ فلور را 
کنیــم.  برنامه نویســی و پیاده ســازی 
را   )MVP( اولیــه  حداقلــی  محصــول 
بــه پــارک علــم و فنــاوری ارائــه دادیــم 
و به خاطــر جذابیــت بــاال، بــه ســرعت 
پذیرش گرفتیم و مســتقر شدیم. بعد 
گرفتیــم بــرای ایــن  از مدتــی تصمیــم 
کســب وکار، شــرکت ســهامی خاصــی 
داشــته باشــیم که حاصل آن، شرکت 
فناوری های پیشــرو هــوش مصنوعی 

کارن بود.

تــاچ فلــور را بیشــتر بــرای ما 
معرفی کنید؟

کنشگرا  تاچ فلور از انواع فناوری های وا

یک تکنولوژی خالقانه هر آن چیزی که

)Interactive( اســت. به بیان ســاده، 
وقتــی تصویــری روی ســطحی مثــل 
دیــوار یا زمیــن نمایــش داده می شــود 
در صورت عبور فرد یا جســمی از جلو یا 
روی آن، تصویر نســبت به آن حرکت از 

کنش مناسب نشان می دهد خود وا
از  اجســام،  و  افــراد  تشــخیص  بــرای 
می شــود.  اســتفاده   TOF تکنولــوژی 
همچنین بــا کمــک هوش مصنوعی و 
استفاده از Image Processing امکان 
تشــخیص دقیق محــل حرکت ممکن 

می شود. 
به عنوان مثال یکی دیگر از کاربردهای 
تاچ فلور که در حال حاضــر در برخی از 
کشــور مــورد اســتفاده  دانشــگاه های 
تابلــو  ایجــاد  قابلیــت  قــرار می گیــرد، 
بــه  اطالع رســانی هوشــمند هســت. 
و  برنامه هــا  تکنولــوژی،  ایــن  کمــک 
رویدادهای دانشگاه در قالب تصاویر 
کارت هایــی روی دیــوار نمایــش داده 
دانشــجوها  کــه  زمانــی  و  می شــود 
دســت خود رو جلوی ایــن تصویر قرار 
می دهند، کارت برمی گردد و جزئیات 
مربــوط بــه آن رویــداد )زمــان، مکان، 
مدرس و ...( را بــه مخاطبان نمایش 

می دهد. 

شاید مهم ترین
گی های  ویژ

 تاچ  فلور،
 جذابیت و 

تحرک باشد ۳8

تریبون چهارم
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تاچ فلور بــا اضافه کردن تحــرک به این 
ســرگرمی ها از ایــن مشــکل جلوگیــری 

می کند.
کــز آمــوزش  تاچ فلــور همچنیــن در مرا
کــودکان به عنــوان یــک وســیله جهت 
آمــوزش مــورد اســتفاده قــرار می گیرد. 
همین طــور محصولــی ماننــد دیــواپ 
کــه یکــی از طرح هــای تاچ فلور هســت 
کــز ورزشــی و جهــت فرایندهای  در مرا
قــرار  اســتفاده  مــورد  صخره نــوردی 

می گیرد.

از ویژگی هــا و امکانات خاص 
آن بگویید. 

گی های تاچ  فلور،  شــاید مهم ترین ویژ
بــرای  باشــد.  تحــرک  و  جذابیــت 
ح دیواپ، شــما عــالوه بر  مثــال در طر
صخره نــوردی، جذابیــت یــک بــازی 
را نیــز تجربه می کنیــد. همین طــور به 
جــای اطالع رســانی های فرهنگــی یــا 
تبلیغــات غیرتعاملی و خســته کننده، 
کــردن افــراد بــه یــک  تاچ فلــور بــا وارد 
فرایند و ســرگرمی، پیام موردنظر را به 

مخاطب ارسال می کند.

تاکنــون چقدر مخاطــب جذب 
کرده اید و چــه بازخــوردی از تاچ 

فلور در بین آنها داشته اید؟
تاچ فلور عــالوه بر جذب تعــداد زیادی 
کشــور  از ســال  مخاطــب در داخــل 
گذشته به کشور آلمان نیز صادر شده 
و مخاطبان خوبی را در این کشــور به 
خود جذب کرده اســت. بعد از حضور 
تاچ فلور در نمایشگاه های بین المللی 
برگــزار شــده در داخل کشــور، تاچ فلور 
کران عمومــی در لوبرک آلمان  در یک ا
نظــر  توانســت  و  درآمــد  نمایــش  بــه 
مثبــت مخاطبــان را بــه خــود جلــب 

کند.

برنامه آینده شــما بــرای این 
محصول چیست؟

طراحــی  حــال  در  حاضــر  حــال  در 
کــه  یــک سیســتم تکمیلــی هســتیم 
فرایندهــای اطالع رســانی و تبلیغاتــی 
و  کالن  به صــورت  را  شــهری  درون 
مدیریت شــده توســط تاچ فلــور انجام 

می دهد. 

شــروع به انجام فعالیت هایی مشــابه 
گــر بــه عنــوان لیدر  گــر کننــد و فیال فیال

بازار در این بخش انتخاب شود. 
گــر همچنین ســامانه زیرســاخت  فیال
هوش مصنوعــی را ایجاد کرده اســت. 
دریافــت  امــکان  ســامانه  ایــن  در 
از  مصنوعــی  هــوش  ســرویس های 

گر موجود است. سرورهای فیال

در حــوزه کســب و کار خــود چه 
چالش هــا و مشــکاتی می بینیــد؟ 
دولــت در ایــن حــوزه چــه کمکی 

می تواند بکند؟
چالــش اصلی برای تاچ فلــور، تغییرات 
نیــاز  گــر  بــرای فیال ارز اســت.  قیمــت 
بــه کمک هــای معنــوی دولــت جهت 
ایجــاد زیرســاخت مناســب هســتیم. 
با توجه بــه اهمیت اســتراتژیک هوش 
طرفــی  از  و  کشــور  بــرای  مصنوعــی 
انقــالب  دوره  بــه  ورود  بــه  توجــه  بــا 
صنعتــی چهــارم، دولــت می توانــد بــا 
گــر بــه عنــوان بــازوی  حمایــت از فیال
مصنوعــی  هــوش  خصوصــی  بخــش 
ایران در جهت ارتقــای این تکنولوژی 
گر به  گام بــردارد. همچنیــن فیال مهم 
عنوان جامعــه هوش مصنوعــی ایران 
کــه می توانند  مخاطبــان خوبــی دارد 
آمــاده ورود به بــازار کار شــوند و جهت 
تحقق ایــن امر، نیــاز بــه حمایت های 

دولتی احساس می شود.

ارتباط با این شرکت خالق:
touchfloor.ir 

گر ایونت، اولین فیال
 رویداد هوش مصنوعی

 ایران به صورت 
تکرارشونده هست که از 
سال 98 آغاز به کار کرده

 است

توضیحی درباره پلتفرم فیاگر 
کــه در حــوزه هــوش مصنوعــی 

هست هم بفرمایید؟
گر از یک نیاز داخلی شــروع شــد.  فیال
در زمان توسعه سیســتم های مبتنی 
بــر هــوش مصنوعــی در شــرکت کارن، 
کافــی  تعــداد  وجــود  عــدم  متوجــه 
نیروهای متخصص هــوش مصنوعی 
متخصصــان  همچنیــن  شــدیم. 
موجــود یــا در دســترس نبودنــد، یــا 
اغلــب دانش بــه روز مــورد نیاز شــرکت 
گر  را نداشــتند. بــه همین جهــت فیال
را به عنــوان جامعــه هــوش مصنوعی 

ایران ایجاد کردیم. 
یــک  صــورت  بــه  ابتــدا  در  گــر  فیال
بــا  و  ایونــت  گــر  فیال نــام  بــا  رویــداد 
هــوش  ایرانــی  نخبــگان  حضــور 
گــوگل، اپل،  مصنوعی از شــرکت های 
فعالیــت   ... و   eBay مایکروســافت، 
گــر ایونت، اولیــن رویداد  می کرد. فیال
بــه صــورت  ایــران  هــوش مصنوعــی 
تکرارشونده هســت که از سال ۹8 آغاز 

به کار کرده است.
از  خــوب  بســیار  اســتقبال  از  بعــد 
گر  کادمــی فیال گــر، آ رویدادهــای فیال
جهــت آمــوزش برنامه نویســی هــوش 
مصنوعی شروع به کار کرد و به صورت 
رایگان، زبــان برنامه نویســی پایتون را 
بــه مخاطبــان آمــوزش داد. در ادامــه 
جهت ارتقــای دانش اعضــای جامعه 
به صــورت  ایــران،  مصنوعــی  هــوش 
بــا  گروهــی  خوانــش  برنامــه  رایــگان 
کــه در آن بــا حضــور  گــر آغــاز شــد  فیال
گــوگل دکتر  مهندس هوش مصنوعی 
ســنقری، شــروع بــه خوانــدن گروهی 
پایــه هــوش مصنوعــی و  کتاب هــای 
کردیم. همچنین  آموزش مفاهیم آن 
بــرای اولیــن بــار ژورنــال کالب هــوش 
اجــرا  گــر  فیال توســط  نیــز  مصنوعــی 
کارگاه های آموزش شــبکه های  شــد. 
تجربــه  انتقــال  مبتــدی،  از  عصبــی 
و  مصنوعــی  هــوش  متخصصــان  از 
مــواردی از ایــن دســت، همگــی برای 
گــر انجــام شــد  اولین بــار توســط فیال
گــر شایســته لقــب خــود یعنــی  تــا فیال
ایــران«  مصنوعــی  هــوش  »جامعــه 
کار باعث  باشــد. خوشــحالیم که این 
گروه هــای دیگــر نیــز  شــد شــرکت ها و 

۳۹



خالصه داستان: پیرزنی که از مشــکل حافظه کوتاه مدت رنج می برد به طور پیاپی خاطرات 
دوران کودکیش را مرور می کند؛ زمانی که ســعی می کرد برای پــدرش که به جنگ رفت و 

هیچ وقت برنگشت شال ببافد.

4۰

پویانمایی 
با همکاری خانه انیمیشن 

 تیم خــالق با کمــک و پشــتیبانی »نیکلودئــون«، کار 
خود را به ســرعت و از راه دور ادامه دادند و با موفقیت 
و  کردنــد  کار  انیمیشــن  روی جنبه هــای مختلــف 
کیفیــت و تحویل به موقع  منجر به تولید آثار هنری با

انیمیشن سریالی جدید شدند.
اســتودیوی  جهانــی،  همه گیــری  ایــن  وجــود  بــا   
»لیمون اســکای« هم توانسته اســت کارهای هنری 
کشــن  کیفیت بســازد و هــم  به موقع ســری جدید ا با
گو از  و ماجراجویــی انیمیشــن نیکولدئــون »ســانتیا
دریاهــا« را ارائه دهــد. این دومیــن پروژه اســتودیو با 

»نیکلودئون« است.
گو از دریاها که توســط نیکی لوپز، لسلی والدز  ســانتیا
و والری والش والدس ســاخته شــده است، داستانی 
را دنبال می کند که در آن ســانتیگو )ســانتی مونتس( 
مهربــان  و  شــجاع  دریایــی  دزد  یــک  هشت ســاله، 
اســت. او بــا انجــام ماموریت هــای نجات جســورانه، 

خاطرات زمستان
از محصوالت حمایتی خانه انیمیشن

برنده بهترین انیمیشن ضد جنگ در 
جشنواره انیمافانتازیا رومانی 

سلکشن رسمی در 9 جشنواره بین المللی 

استودیوی »لیمون اسکای« 
برای ارائه

 »سانتیاگو از دریاها«
 اب وجود این  انخویش همه گیر 
)کروان( به حرکت یب وقفه خود 

ادامه یم دهد

گسســتنی میان  ایــده اولیــه کار از ارتبــاط نا
پــدر و فرزند ایجاد شــده کــه حاصــل زندگی 
شــخصی کارگردان اســت. جنبه دیگری که 
در داستان مدنظر بود نشــان دادن یک روز 
از زندگی زنی اســت کــه متاثر از دســت دادن 
پــدرش در کودکی اســت و بــا پا گذاشــتن به 
کهنســالی و از دســت دادن حافظــه  دوره 
کوتاه مدتــش درگیــر روال تکــراری در زندگــی 
در  کتــر  کارا طرفــی  از  و  می شــود  روزمــره 
وضعیت ذهنی خاصی قــرار می گیرد که فکر 
کــه پدرش  می کنــد در دوران کودکــی زمانی 
بــه جنــگ رفــت و بازنگشــت در حالی کــه او 
به امید بازگشــتش هــر روز منتظر بود به ســر 
کتــر اتفاق  می بــرد. آنچه درنهایــت برای کارا

می افتد سیری تکراری از امیدواری و ناامید 
کتر صبح را با امید  شدن اســت، در واقع کارا
بازگشــت پدرش می گذرانــد و در حالــی روز را 
به سر می رساند که به یاد می آورد که پدرش 

هیچ وقت برنگشت.
روال تولید کار بــا بررســی ایده های مختلف 
پیرامــون ارتبــاط میــان پــدر و دختــر شــروع 
شــد. ســیناپس های مختلفــی بــر اســاس 
درنهایــت  و  گرفــت  شــکل  ارتبــاط  ایــن 
تصمیــم گرفته شــد تــا طرحــی در ارتبــاط با 
اثر بلندمــدت این رابطــه مدنظر قــرار گیرد. 
پــس از تکمیــل داســتان و فیلمنامــه، روال 
تولید کار از ســر گرفته شــد و طی پروســه ای 

چندین ماهه ساخته شد.

نکایت در مورد 
ساخت انیمیشن 

زوتوپیا



در انیمیشــن زوتوپیــا کــه توســط دیزنی تولید شــده 
کتر  اســت 64 گونــه مختلــف حیوانــی و 8۰۰ هــزار کارا
کتــر مــوش در  کارا مختلــف مــدل شــده اســت. یــک 
زوتوپیــا 48 هــزار مــو و یــک زرافــه ۹ میلیــون تــار مو بر 
روی بــدن خــود دارد. رنــدر برخــی فریم هــا بیــش از 
1۰۰ ســاعت بــه طــول انجامیــد. بــرای واقعــی بــه نظر 
کترها دیزنی ابزاری به نام iGroom برای  رسیدن کارا

جســت وجوی گنجینه ها و امــن نگه داشــتن دریاها 
دنیای کارائیبی خارق العاده ای را می سازد.

خ می دهد که   این مجموعــه در دنیایــی ســاختگی ر
از فرهنگ و مکان های کارائیــب التین الهام می گیرد 
و شــامل آســمان های آبی و ابری؛ امواج پرســروصدا؛ 
توالــی آب و کشــتی های باشــکوه اســت. بــرای ایجاد 
این جلوه هــای متحرک جزئیــات زیادی الزم اســت. 
خطوط داســتانی که شــامل صحنه های آبی زیادی 
هســتند اغلب بــه حاشــیه رانــده می شــوند، زیــرا کار 
CGI موردنیــاز بــرای ایجــاد آنهــا، می توانــد دلهــره آور 
باشــد. با وجود این چالش ها و با حمایت و مشارکت 

»نیکلودئون«، تیم »لیمون اســکای« بــا تالش و 
پشــتکار برای ایجــاد یــک نیــروی کار از راه دور 

کار کرد.
بخــش  تولیــد  رئیــس   ،Loo Hon Gene
انیمیشــن در اســتودیوی لیمــون اســکای، 
اظهار داشــت: »مــا بــرای تهیه طرحــی برای 
کــرده بودیــم تــا بتوانــد از  تیــم خــود تــالش 
راه دور کار کنــد. بایــد یــک گــردش کار کامال 

جدید برقرار می شــد، باید پرونده ها 
می شــدند،  بومی ســازی 
امنیــت  بــا  ســازگار  روش هــای 

بــرای کار کــردن بــا ســرور، ایجاد 
شــده و یک تنظیم مجــدد جزئی 

برای برنامه انجام شد.  تیم خیلی 
هــای   SOP و  تغییــرات  بــا  ســریع 

جدیــد ســازگار شــد و مــا توانســتیم 
بــه نتیجــه ی ایــن تالش هــا افتخــار 

کنیم.«
 حــدود یــک تیــم 1۰۰ نفــره روی جنبه هــای مختلــف 
انیمیشــن کار کردند که همه از راه دور کار می کردند. 
آنها روی عناصر جادویی که در خط داســتانی وجود 
کردنــد. شــخصیت های ایــن مجموعــه  کار  داشــت 
دارای ویژگی های جادویی هستند که هنگام شروع 
ماجراهای خود،  لباس های خود را تغییر می دهند. 
به غیر از جلوه های تصویری سینمایی که برای ایجاد 
جلوه های ویــژه و واقع گرایانــه دریا به کار رفته اســت، 
جنبه جادویی سریال چیزی بود که تیم به آن توجه 

بیشتری نشان داد.
 وونگ چنگ فی، مدیرعامل شــرکت 
اســکای،  لیمــون  اســتودیوی 
توضیــح داد: »ایــن زمان هایی 
می بریــم  ســر  بــه  آن  در  کــه 
بــرای صنعــت خالقیــت، 
اســت.  چالش برانگیــز 
مــا بســیار سپاســگزاریم کــه 
مشــتری ما این ایمان را داشــت 
کــه پــروژه را بــا اســتودیوی لیمون 
اســکای انجــام دهــد. روبرو شــدن 
بــا موانــع با هــم بــه مــا امــکان ایجاد 
شــگفت انگیز  مشــترک  انــرژی  یــک 
کنــون بــا  بــا نیکلودئــون را مــی دهــد. ا
اطمینان کامل می توانم بگویم که آنها 
بخشــی از خانــواده لیمــون اســکای ما 

شده اند.
تهیه کننــده  و  خالــق  لوپــز،  نیکــی   

اجراییSeas ، اظهار داشت: »هنگام بروز همه گیرى، 
مــا در اواســط تولید ایــن مجموعــه بودیــم و مطمئن 
نبودیم کــه ایــن کار تا چه حــد بر تولیــد تأثیــر خواهد 
به ســرعت  اســتودیو  اســکای  لیمــون  گذاشــت. 
راه حل هایــی یافــت. مــن شــیوه همــکاری آنهــا را در 
طی این مراحل دوســت دارم. فرهنگ موجود در آن 
استودیو سرشــار از همکاری و انرژی اســت. آنها واقعا 

کیفیت را ده برابر افزایش دادند.«
مجموعه هــای  روی  اســکای  لیمــون  اســتودیوی   
انیمیشــن قابل توجه دیگــری ازجمله قایــق بادبانی 
و   Trucktown دوســتان،  و  عســل  زنبــور  ســیدنی، 
Tinpo کار کرده اســت. آنها همچنین صاحب افتخار 
  AstroLOLogy with another ، Ichiro،خــود  IP

هستند که در حال تولید است.

Lemon Sky منبع: استودیوی

کــردن و الگوهــای متفــاوت توســعه داد.  مرتــب 
برای ایجــاد بازی هــای بی عیب و نقــص دیزنی از 
نیترو اســتفاده کرد که یک نرم افزار نشان دهنده 
بدون درنــگ اســت و از ســال 2۰12 و انیمیشــن 
»رالــف خرابــکار« توســعه داده بــود. بــرای خلــق 
محیــط دیزنــی از ابــزار بونســای کــه ابــزاری برای 
خلــق درخــت و گیاهان اســت اســتفاده کــرد که 
اولین بــار از آن در انیمیشــن »یــخ زده« در ســال 
2۰1۳ اســتفاده کرده بــود. برای خلــق گونه های 
بــا  اســتوایی  پیچیــده  جنگل هــای  مختلــف 
الیه هــای پیچیــده ای از شــاخ و برگ هــا بیــش از 
7.7 میلیون درخت و 4 تریلیون پلیگان استفاده 
سیســتم  دیزنــی  مخفــی  ســالح  اســت.  شــده 
رندرینگ هایپریون اســت که اولین بار در »شش 
قهرمان بزرگ« در ســال 2۰14 اســتفاده شد. این 
سیســتم مــی توانــد تعــداد بی نهایــت هندســه 
کتــر هــا را با  در ســکانس ها ازجملــه محیــط و کارا

استفاده از رندرفارم 55 هزار هسته ای رندر کند.
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