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رسمقاله

EDITORIAL

به قلم :پرویز کرمی

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان و توسعه صنایع نرم و خالق

در ستایش اپسداری
از رسشت و هسیت

«فرهنــگ بهتر اســت یا فنــاوری؟» شــاید ایــن موضــوع ،جایگزینی
بهروز و مناســبتر 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 بیبدیــل صرفنظــر کنیم کــه فرهنــگ در هر
شــرایطی و موقعیتی ،دســت باال را دارد .اما مگر میشــود فناوری را
هم در این روزگار ،دســت کم گرفت؟ در حقیقــت فرهنگ و فناوری
َ
به موازات یکدیگر ،تمامی شــئونات زندگی آدمی را در ن َوردیده اند و
در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر ،حضوری تمامقد در روزمره انسانها
دارند.
در ایــن میان« ،هویــت» ،ورای هــر آن چیزی ســت کــه در زندگی هر
شخصی به چشم میآید یا لمس و حس میشود .هویت ،همهچیز
ماســت در این عرصه .همه داشــتنها و نداشــتنها ،حســرت ها و
آرزوهــا ،امیدهــا و اضطرابهــا ،ســکوتها و فریادها ،شکســتها و
پیروزیهــا و هم هوهمــه ،متاثــر از هویــت و کیفیــت نگهــداری از آن
است ،بنابراین فرهنگ و فناوری در کشا کشی نابرابر و پیچیده ،به
دنبال ساختن یا باختن هویت جمعی و فردی ما هستند.
در حقیقــت ،حضــور نــور با حقیقــت فنــاوری معنــا مییابــد .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 ساختهاند
کــه هویــت مــا را شــکل میبخشــند .هرچنــد کــه نمیشــود گفــت
فرهنگ؛ نــور و فنــاوری؛ ظلمــت .یا بالعکــس .امــا کارزاری کــه این
دو برای کشــاندن انســان بــه ســمتی نامعلــوم ،بــه راه انداختهاند،
غیرقابلاغماضاست.
رابطه مــردم و اهل علــم امــا ،میتوانــد در ایــن کارزار داغ و پرغبار،
مفاهیم و نقشــههای راه را برای شناخت ما ،روشــن سازند .مردم
از اهــل علم چــه میخواهنــد؟ از دستاوردهایشــان کــه معموال در
عرصــه فنــاوری ،شــکل مییابــد ،چــه خواســتهای را جســتوجو
میکنند؟ 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 میتوانند
یافتههــای دانشــمندان و خالقــان و نــوآوران را مــورد قبــول قــرار
دهنــد؟ چــرا بایــد عامــه مــردم ،دنبالــهرو ابتــکارات و ابداعــات
طبقــهای خــاص باشــند؟ میبینیــم کــه هرچــه جلوتــر میرویــم،
تناقضهایــی شــکل میگیرد کــه پیچیدگیهــای هســتی را پیش
روی آشــکارتر میســازد؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه همــه ایــن
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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 جامعهشناسی درباره علل توسعهنایافتگی ما ایرانیان،
محل بحث و اختالف اســت ،همانا بحــران هویت و بــودن و نبودن
آن است .فار غ از آنکه این موضوع چقدر درست یا نادرست است بر
خود هویت در نزد ما ،تا کید میکند .پس شاید جای
اهمیت باالی ِ
آن باشــد که با قاطعیت بگوییم آنچــه که نزد اهل دانــش ،نوآوری و
خالقیــت مهمتریــن موضــوع خواهد بــود ،حفــظ هویــت و افزایش
کیفیت آن است .درواقع ،پاســداری از سرشت و هستی یک جامعه
که هویــت جمعی آن اســت ،قابــل ســتایشترین 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 میدانیــم 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

دهــه قبــل و شــرایط زندگــی در کشــور .آن زمــان ،مثــا در دهههای
ســی یا چهل ،اوضاع اقتصادی مردم ،چنگی به دل نمــیزد و فقر را
میشد بدون زحمت ،بهسرعت در گوش هوکناری از کشور مشاهده
کرد .اما موضــوع فرزندآوری بــرای خانوادهها ،امری مهــم و جزئی از
فرهنگ و ماموریت ازلی خانوادهها محســوب میشــد .رفتهرفته با
بهتر شدن اوضاع اقتصادی ،تغییرات فرهنگی نیز در جامعه سرعت

خالق ،ا گر بتوانند خود را در مســیر جویبار فرهنگــی جامعه ،قرار
داده و تــن بــه آن دهنــد بســیاری از موانــع ،خودبهخــود مرتفــع
میشــود و بســیاری از مشــکالت ،حل .جویبار فرهنگی جامعه،
دارای زاللیتــی اســت کــه آلودگیهــا و ضعفهــا و گرفتاریهــا را
بهســرعت رفع میکند و در خود ،حل میســازد .قــوه محرکه این
جویبــار ،همــان هویــت تاریخــی و غنــی کشــورمان اســت کــه نــه

گرفــت .هرچه وضــع مــا بهتــر شــده از فرزنــدآوری ،بیشــتر هراســان ارزان ،بلکه گران به دستمان رسیده است.
شدهایم .پس میتوانیم نتیجه بگیریم که جامعه ما در میان دوگانه بد نیست در انتها ،یادی کنیم از «فخر فناوری»مان؛ شهید محسن
آفرینشفرهنگی-بیگانگیفرهنگی،دستوپنجهنرممیکند.این فخریزاده .او که بــا تکیه بر داشــتههای فرهنگــی و اعتقادیمان،
مثال به ما یادآوری میکند که بسیاری از مشکالت امروزمان ،زمینه توســن دانش و فناوری را در میــدان نامالیمات و تحریمهــا ،تازاند و
ما را از دشواریهای به ظاهر غیرممکن گذراند .آن
فرهنگی دارد ،نه اقتصادی یا دقیقتر این اســت که
شهید واالمقام ،با عمل و بیشــعار به ما آموزاند که
زور فرهنــگ همــواره بــر قــدرت اقتصــاد ،میچربد.
با ایمان و امید میشــود در خا ک کویر ،گل رویاند.
این نکتــه در عرصــه اقتصــاد و صنایع خــاق و نوآور
آری کیمیــای ســعادت مــا همین اســت؛ بــا عقل و
هم به شــدت قابل احســاس اســت .یعنی میتوان
گفت
قاطعیت
با
توان
ی
م
تــوکل پیــش رویــم .زیســتبوم نــوآوری و فنــاوری
با قاطعیــت گفت کــه مشــکالت اقتصــادی جامعه
بــا اصــاح نــگاه فرهنگی قابــل حل اســت و بیــش از که مشکالت اقتصادی
و عرصــه مســتعد اقتصــاد خــاق و صنایــع نــرم بــا
آنکه در ایــن میان به دالر و ریال نیاز داشــته باشــیم جامعه با اصالح نگاه
ترکیــب عاقالنــه فرهنــگ و فنــاوری و به پشــتیبانی
ُ
است
به اصالت و شــخصیت محتاجیــم .اصالــت ،همانا فرهنگی قابل حل
از هویــت ملــی ،بســیار زود و بــا اطمینــان بــه گل و
هویت ما است و شخصیت نیز ،فرهنگمان .جالب و بیش از آنکه در این
شــکوفه خواهد نشســت .حاال براســاس همه این
نیاز
آنکه این کار در حوزه اقتصــاد و صنعت نرم و خالق ،میان به دالر و ریال
صحبتها و نکتهها ،شــاید بتوانیــم هدفمندتر به
و
اصالت
داشته باشیم به
پاسخ این پرسش بیندیشیم« :فرهنگ بهتر است
قابلدستیابیاست.
محتاجیم
شخصیت
یافناوری؟»
اهالــی کســبوکارهای نوآورانــه و صنایــع نــرم و
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کارگروه خالق

اخبار

عارضهیایب ابزاریایب و فروش رشکتهای خالق
بــا توجــه بــه ضــرورت توســعه بــازار و افزایــش ســطح
فــروش محصــوالت در کشــور معاونــت علمــی و
فناوری ریاســتجمهوری برنامهای بــرای حمایت از
شرکتهای خالق فراهم کرده است.
خدمــات عارضهیابــی بازاریابی و فروش شــرکتهای
دانشبنیــان و خــاق شــامل ارزیابــی و بررســی
زیرســاختها و ســوابق شــرکت بهمنظور شناســایی
نقــاط قــوت و ضعــف قابــل بهبــود در هــر  12حــوزه

عملکردی بازاریابی و فروش شرکت است.
 12حوزه عملکــردی بازاریابی و فروش یک شــرکت به
شرح زیر است:
تحقیقــات بــازار ،برنامهریــزی بازاریابــی و فــروش،
طراحــی مــدل کســبوکار ،بهبــود محصــول (از
منظــر واحــد بازاریابــی) ،مدیریــت شــبکه توزیــع،
قیمتگــذاری ،برندســازی ،تبلیغــات و ترویــج،
بازاریابی مســتقیم ،خدمات پس از فروش ،مدیریت

ارتباط با مشــتری ،فرایندهــای پشــتیبان بازاریابی و
فروش
میزانحمایت:
خدمــات عارضهیابــی بازاریابــی و فــروش بــرای
شــرکتهای خالق (با درآمد کمتر از صدمیلیارد ریال
در آخرین ســال مالی بهصورت 100درصد رایگان بوده
و تــا ســقف  30میلیــون ریــال توســط معاونــت علمی و
فناوریریاستجمهوریپرداختمیشود.

بوکار
وبینارهای تخصیص کس 
حمایت از حضور شرکتهای خالق جهت حضور در وبینارهای تخصصی
بهویژه در ایام درگیری با کرونا در فصل پاییز نیز انجام شد.
عناوین برخی از این دورهها با همکاری شتابدهنده فردوسی:

وبینار برنامهریزی بازاریابی و استراتژی ورود به بازار |  14آبانماه
وبینار تکنیکهای افزایش رتبه سایت در گوگل |  28آبانماه
وبینار قانون مالیات بر ارزش افزوده |  10آذرماه

عناوین برخی از این دورهها با همکاری کارن کراد:

وبینار آموزشی دوره آنالین جامع خودآگاهی -پروفایل فردی | 12الی  16مهرماه
وبینار آموزشی دوره آنالین جامع «الگوهای ارتباط موثر» | 22و  24مهرماه
وبینار آموزشی دوره آنالین جامع «مدیریت استعداد» | 27و  28آبانماه

عناوین برخی از این دورهها با همکاری کریدور توسعه صادرات:

وبینار آشنایی با قانون کار و حقوق و دستمزد | 13مهرماه
وبینار قیف فروش | 14مهرماه
وبینار مهارتهای کوچینگ برای مدیران | 13مهرماه
وبینار بایدها و نبایدهای سفر مشتری |  28مهرماه
وبینار آشنایی با ساختار تیم و شراکت در استارتاپها |  30مهرماه

دومین دوره ورکشاپ بلندمدت آنالین «مدیریت صادرات کاربردی  24 | »۲۰۲۰آذرماه (5هفته)
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کارگروه خالق

اخبار

حمایت از خدمات مشاوره کسبوکار
آشــنایی با قوانیــن کار و تجــارت ،بیمه،
مالحظــات مالیاتی ،حســابداری ،تبعات
حقوقــی قراردادهــای تجــاری ،اصــول
تیمســازی ،مدیریــت فناوری ،توســعه
کســبوکار ،بازاریابی ،فــروش و ...ازجمله
نیازهای اولیه شــرکتهای خالق در مسیر
تجاریســازی و توســعه فناوری است .لذا
آگاهی و مشاوره توســط خبرگان هر حوزه
بــرای بنگاههای اقتصــادی الزم و ضروری
بهنظر میرســد .همچنین درخواستهای
مکرر شــرکتهای خالق پیرامون معرفی
مشــاوران آگاه و توانمند ،ضرورت این امر را
بیشــتر میکند .در همین راستا مشاوره در
حوزههای مختلف تجاریسازی و کسبوکار
در قالب پیشــخوان مشــاوره بــا حمایت
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به
شرکتهای خالق ارائه میشود.
برخی از سرفصلهای مشاوره عبارتاند از:
مالیات و خدمات مالی اداری
بیمههای تامین اجتماعی و بازرگانی
مشاورههای حقوقی

مایکت به جمع مبادی رشکتهای خالق پیوست
مایکــت بــه عنــوان یــک اســتور اندرویــدی
ایرانــی بــا بیــش از  ۳۵۰هــزار برنامــه و بــازی
اســت کــه از پاییــز  ۱۳۹۰فعالیت خــود را آغاز
کرده اســت و در حــال حاضر بیــش از  ۲۲هزار
توســعهدهنده ایرانــی و خارجــی بــا آن همــکاری
میکننــد و برنامهها و بازیهای تولید شــده توســط
آنها ،پس از بررسی در دسترس کاربران قرار میگیرد.
مایکت بــا بیــش از  ۱۶میلیــون نصب فعال توانســته
جایــگاه خــود را بــه عنــوان یکــی از پرطرفدارتریــن
مارکتهای ایرانی ثابت کند.

در همیــن راســتا ،بــا هماهنگــی دبیرخانــه
برنامــه توســعه زیس ـتبوم شــرکتهای
خــاق معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاس ـتجمهوری و مایکــت ،ایــن اســتور
اندرویــدی بــه عنــوان یکــی از مبــادی معرفی
شرکتهای خالق انتخاب شده است.
توســعهدهندگان حاضــر در مایکــت کــه متقاضی
ثبــت شــرکت خــاق هســتند ،میتواننــد به نشــانی
 myket.ir/innovative-teamsمراجعه و مطابق
توضیحات مندرج ،مدارک مورد نیاز را ارسال کنند.

تدوین و ویرایش قراردادهای حقویق
کلیــه شــرکتهای دانشبنیــان و خــاق میتواننــد
از حمایتهــای مالــی بــرای تدویــن و یــا ویرایــش
قراردادهــای حقوقــی از قبیــل قراردادهــای اعطای
نمایندگــی ،فــروش ،ســرمایهگذاری ،عــدم افشــا،
تبــادل فنــاوری ،همــکاری بــا ســازمان و نهادهــای
دولتی و  ...بهرهمند شوند.

خدمات مشمول این شیوه نامه:
در ایــن شــیوهنامه تدویــن یــا ویرایــش قراردادهای
حقوقــی 100 ،درصــد هزینه هــا تا ســقف  30میلیون
ریال مورد حمایت قرار می گیرد.
کسب اطالعات بیشتر و دریافت خدمات:
bizservices.ir/service/53/5

تحقیقات بازار
بازاریابی و فروش و...
هر شرکت میتواند در یک ســال از تعداد
25جلسه مشــاوره بهصورت حضوری یا
تلفنی یا مجازی یا مکاتبهای) و تا سقف 60
میلیونریالاستفادهکند.
کسب اطالعات بیشتر و دریافت خدمات:
bizservices.ir

(نــام کاربــری و کلمه عبــور پیش فرض
شرکتها برابر با شناسه ملی شرکت است)
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تهسیالت مایل ویژه رشکتهای خالق
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری ســپهر با هــدف حمایت
مالــی از کســبوکارهای خــاق در نظــر دارد طــرح
#حامی_خــاق را در قالــب ارائــه تســهیالت مالــی بــه
شرکتهایخالق(تاسقف1میلیاردریال)برگزار کند.
ســود تســهیالت 8 :درصــد ،دوره تنفــس 3 :مــاه،
بازپرداخت 9:ماه (در سه قسط .ماههای ششم ،نهم
ودوازدهم)
بــا توجه به نتیجــه اعتبارســنجی ،چک و ســفته برای
تضامینتعیینخواهدشد.
شرکتهای دارای مجوز خالق و فروش تثبت شده در
اظهارنامه سال 98میتوانند درخواســت خود را تا22
بهمنماهدرنشانیزیرثبت کنند.
ارسال درخواست My.sepehrfund.ir :
درگاههایارتباطی:

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

تلفن65013047:
داخلی( 303آقایخسروی)
داخلی( 302واحداعتبارات)

خدمات و ابزار دیجیتال وردپرس ،ویژه رشکتهای خالق
پیــرو مذا کــره صــورت گرفته بــا مجموعــه ژا کت،
شــرکتهای خالق میتوانند تا پایان سال 1399
از طرح حمایتی ژا کت اســتفاده کننــد .در طرح
حمایــت ژا کــت از شــرکتهای خــاق ،ژا کــت به
منظور حمایت از شــرکتهای خالق شــرایطی را
فراهم کرده است تا این شــرکتها بتوانند بدون
محدودیت کلیــه خریدهای خود را بــا  ۲5درصد

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

پلتفرم خدمات راه نوآوری
پلتفرم راه نوآوری به عنوان بستری برای
ایجاد روابط و تبــادل بین خدمتدهندهها
و خدمــتگیرندههــا به منظور توســعه
زیستبوم نوآوری کشــور فعالیت میکند.
هــدف پلتفرم راه نــوآوری فراهــم آوردن
بهترین و مفیدترین شرایط ،جهت سرعت
کسبوکارهاست .ستاد

بخشیدن به رشــد
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.

استقرار در فضای کار اشرتایک
مرکــز فناوریهای هوشــمند شــهری وابســته به
مرکز رشــد پــارک علــم و فنــاوری شــریف بــا هدف
حمایــت از کس ـبوکارهای داخلــی امــکان
استفاده از فضای کار اشــترا کی خود را بهصورت
تخفیــف ویــژه بــرای تیمهــای اســتارتاپی و
شرکتهای توانمند قرار داده است.
مــکان :تهــران -میــدان آزادی -بزرگــراه آی ـتاهلل
ســعیدی -خیابــان شــهید دســتغیب -کوچــه

شهید دوســنگانی -مرکز فناوریهای هوشمند
شهری
شــماره تمــاس - )021( 66067230 :آقــای
اسماعیلی
وبسایتsmartcity.sharif.ir :
لینک جدول تعرفههاb2n.ir/064918 :
لینک معرفی خدمات و امکانات:

b2n.ir/556399

حمایت از خرید نرمافزارهای مایل ،حسابداری و اداری
حمایــت از خریــد نرمافزارهــای اداری ،مالــی و
حسابداری در راســتای توانمندسازی شرکتها در
مســیر تجاریســازی همواره مورد توجه نهادهای
حمایتی بوده اســت .در همین راستا معاونت علمی
و فنــاوری ریاســتجمهوری با توجه به شــناخت
نیازهای شــرکتهای دانشبنیان و خالق از بخشی
از هزینههای مربوط به خدمات مالی ،حســابداری
و اداری شرکتها حمایت میکند .در این شیوهنامه

خریــد نرمافزارهــای اداری ،مالی و حســابداری
شرکتهای دانشبنیان و خالق به شرط پیادهسازی
و استفاده در شــرکت 50 ،درصد هزینهها تا سقف
 200میلیون ریال مورد حمایت قرار میگیرد.
متقاضیان میتوانند ضمن مراجعه به وبســایت
 bizservices.irاز میزان حمایت و شرایط دریافت
آن اطالع به دست آورند.

این پلتفرم خدماتی را ازجمله در دسته های
زیر ارائه میکند:
بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ
خدمات هوش مصنوعی
خدمات نرمافزاری
خدمات اداری و منابع انسانی
خدمات زیرساختی
خدمات حقوقی و بیمه
خدمات شتابدهی و سرمایهگذاری
آموزش و مشاوره
فضای کار اشتراکی
خدمات پرداخت و...
خدمتدهندههــای بزرگــی همچــون
آســیاتک ،ابرآروان ،ویکســت ،گرین وب،
توسعه ارتباطات هوشمند تبیان ،صباسل،
فرابوم نوآوری کســبوکار ،شرکت رایانش
ابری پیشرو ،فضای کار اشتراکی پارادایس
هاب ،نماشا و  ...خدمات خود را از طریق راه
نوآوری و با تخفیفهای ویژه به اکوسیستم
کارآفرینی ،خالق و دانشبنیان کشور ارائه
میدهند.
برای استفاده از خدمات سامانه ،دسترسی
به تخفیفهای ویژه و درخواست برای ارائه
خدمات خود به ســایت راه نوآوری مراجعه
کرده و آخرین اخبار آن را دنبال کنید.
سایتinnoway.ir:
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تیتر اول

نوراحجاب؛
برند تخصیص حجاب در ایران
ب در موسسهای خالق در زمینه مد
تالش برای رشد و ترویج فرهنگ ایرانی اسالمی در حوزه حجا 
یشــود .نوراحجــاب پاییز 1395بهعنــوان تولیدکننده خصوصی
و لباس به نام نوراحجاب انجام م 
و مســتقل محصوالت امروزی و کاربردی حجاب فعالیــت خودش را با طراحــی تخصصی همگام با
ترندهایروز دنیاآغاز کردپساز ورودبهفضایمجازیوتعاملبیشتربامشتریانومخاطبانبهاین
نتیجهرسیدندنیاز بهسکوهایفروشحقیقیدارندبهاینمنظور برایاولینبار بایکشعبهمزون
تخصصیمحصوالتحجاب کهتماماطراحیوتولیدنوراحجاببودپابهعرصه گذاشتند.تیتراول
این ویژهنامه اختصاص دارد به مصاحبه با نرگس بامداد ،مدیرعامل شرکت خالق نواندیشان راه
حجاب.
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نوراحجاب رو بیشــتر برای ما معرفی
کنید؟
نورا حجاب یک برند کامال خانوادگی است
و ایده اولیه شکلگیری آن از یک نیاز خیلی
معمول خانمهای 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 عامپسندی از مخاطب گرفتیم.
از آنجا بود که من و همســرم به این نتیجه
رسیدیم که این نیاز برای خانمهای محجبه
به صورت خالئی در جامعه است که نیازمند
کار تماموقت تخصصی اســت و این بودکه
بنده به صورت تجربی طر حهای پوششی
که برای خودم اســتفاده میکردم را در یک
ابعاد بزرگتــر اما محدود به قســمت تولید
وارد کردم .گــذر کنیم از تجربههــای تلخ و
ســختی که همان ابتدای مسیر با آن روبرو
شــدیم و تجربههایی که برای ما هزینهبر و
سنگین بود و از همان ابتدای کار مقدار زیادی
از ســرمای ه مان را از دست دادیم اما خسته
نشدیم زیرا به هدفمان مصمم بودیم و از
تجربههای سخت پلی زدیم برای به دست
آوردن تجربههای شیرین .هرچه بیشتر جلو
رفتیم چون خالءهای موجود بسیار عمیق
و اساسی بود طراحیهای تخصصی ،ساده
و کاربردی ما بیشتر دیده میشد.
چه خالءهایی در زمینه برندسازی
حجــاب در ایــران هســت؟ شــما چطور
برای رفع آن اقدام کردید؟
یکی از نکات حائز اهمیــت خالء برندینگ

حجاب اســت یعنــی در این بــازار بــا توجه
به اینکــه طراحان پوشــشهای اســامی
شناسایی نشدند ،سرمایهگذاری نیز دراین
بخش مورد استقبال قرار نگرفته است .هم
طراح هم سرمایهگذار 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 سرمایهگذاری ،واردکننده محصوالت
پوششی هستیم و این بازار بکر که میتواند
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 بهسرعت
پیشی بگیرد و عالوهبر 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 سبکهای نوین پوششهای سنتی،
بستهبندیهای فاخر و رسانهسازی قوی و
منحصربهفرد ایجاد کند و نگاهی نو در جامعه
هدف خود به وجود آورد .عالوه بر این گستره
کشوری ،منطقهای و جهانی نوراحجاب جزء
مهمترین اهداف سند راهبردی نوراحجاب
است که توانسته است در مدت زمانی کوتاه به
این مهم دست یابد .باالبردن شاخصهای
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 پوششهای مبتنی
بر شاخصهای دینی جزء انتخابهای اول
پوشش آنها قرار گرفت.
با چه ســرمایه و نیروی انســانی کار
خود را شــروع کردید و ا کنون چه تعداد
نیروی انســانی در مجموعه شــما فعال
هستند؟
اوایل شهریورماه  95طرحی را ارائه کردم و با
پیادهسازی آن به کمک یک خیاط ،فعالیتم
را در فضای مجازی آغاز کردم .همسرم هم
مشوق بودند تا اینکه بعد از گذشت دو سال

برنامــه شــما بــرای ارتقــای
کسبوکارتان در آینده چیست؟
توســعه خطــوط تولیــد و باالبردن گســتره
مخاطبان (پوشا ک زنان و مردان) ،ایجاد
شعبه در کشورهای مسلمان حوزه خلیج
فارس
تا کنــون چــه موفقیتهایــی بــا
نوراحجاب به دست آوردهاید؟
طراح برتر کشوری طراحی پوششهای
سر سال 99
طراح برترکشوری طراحی چادر سال99
رتبه یک طراحی چادر جشنواره عاشورایی
سال98
برگزیده بخش موسسات جشنواره فجر
سال98
برگزیده بخش طراحی زنده جشنواره فجر
سال98
اولین شرکت خالق پوششهای اسالمی
مدیرعامل موسســه هنری نواندیشــان
راه حجاب
بیش از 100طرح دارای ثبت شیما و مالکیت
معنوی
دارای دو شعبه فروش حضوری در تهران
بزرگترین شعبه مجازی عرضه و فروش
محصوالت حجاب در اینستا گرام

بهصورت تماموقت وارد مجموعه شــدند
و درحال حاضر با  20نفر نیروی مستقیم و
باالی  80نفر نیروی غیرمســتقیم مشغول
به فعالیت هستیم.
رقیبی در کار خــود در ایــران دارید؟
تمایــز شــما نســبت بــه نمونههــای
مشابهتان چیست؟
بله .طراحی تخصصی ،تمایز در سبک ارائه
و بستهبندی.

یکی از نکات حائز اهمیت
خالء برندینگ حجاب
است یعنی در این بازار با
توجه به اینکه طراحان
پوششهای اسالمی
شناسایی نشدند،
سرمایهگذاری نیز دراین
بخش مورد استقبال قرار
نگرفته است

در کس ـبوکار شــما در حــوزه مــد و
لباس بهخصــوص در زمینه حجاب چه
مشــکالتی میبینــد؟ چــه انتظاراتــی از
دولت دارید؟
در این حوزه با مشکالتی مواجهایم ازجمله
* گرانی مواد اولیه که به علت وارداتی بودن این
مواد است و از دولت انتظار میرود نظارت جدی
و عمیقی داشته باشد تا با حذف واسطهها
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 پایگاههای فروش مستمر با نظارت
بر نحوه ارائه محصوالت یکــی از مهمترین
جوان
شاخصهای ذائقهســازی در قشــر ِ
البسه اسالمی است.
دولــت بــا قــرار دادن تبلیغات رســانهای
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.
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مربی

به قلم مرکز نوآوری فرهنگی امید

سه نکته مهم که برای

خالقیت در کسب و کاراتن ابید بدانید
در ایــن مطلــب عــاوه بــر تعریــف متفاوتــی کــه بــرای
خالقیت ارائه میشود به ابعادی از مبحث خالقیت و
نوآوریمیپردازیم که کمترشنیدهایدامادر عینحال
میتواند اثرات فوقالعادهای در کسبوکارتان داشته
باشد.

مفهومخالقیت

کلمه خالقیــت در نگاه اول ذهن ما را به ســمت
خلق یک اثــر هنری میبرد .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 میگیرد که ذاتاً
خالق به دنیا آمدهانــد و روحیه هنری قوی دارند
و همچنین با هنری فرض کــردن خالقیت ،آن
را الزمه مشــاغلی که در دسته هنر و طراحی قرار
میگیرند میداند .حال ســوال اینجاست که آیا
افرادی که در مشاغل دیگر مثل تولید ،مدیریت،
مشاوره و سایر کسبوکارها فعالیت میکنند هم
میتوانند افرادی خالق نامیده شوند؟ این افراد از
چه طریقی باید خالقیت را وارد کسبوکارشــان
کنند؟ خالقیت برای این دســته از افراد چگونه
تعریفمیشود؟
تعریف جامعتری که میتوان 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 میتوان با بهرهگیری از ذهنی خالق
نتایج بهتری را رقم زد و البته این تعریف بیانگر این
است که خالقیت موهبتی نیست که فقط افرادی
خوششــانس 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
خواهیمکرد.
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اولین قدم قبل از شروع (خودباوری در
خالقیت)
در ابتدای مســیر بایــد با مفهوم خودبــاوری در
خالقیت آشنا باشید .مسئلهای که ارتباط نزدیکی
با امید در فرد ،تیم و سازمان شــما دارد .داشتن
خودباوری و ایمان به ظرفیتهای ذهنی خالقانه
خودتان ،اولین و مهمترین قدم است .از این موضوع
غافل نباشــید که در هر زمانی اگر به تواناییهای
خود تکیه نکنید و امید نداشته باشــید؛ در ابتدا
خودتان و بعد تیم و سازمانتان را متضرر خواهید
کرد.

خالقیت مفهومی مبتنی
بر دانش است
بنابراین شما باید پایه
و اساس دانش خود را
بهطور مداوم
توسعه دهید

ایدهپردازی قدم دوم شماست
شــما برای رســیدن به ایده نو و جدید چه کاری
انجام میدهید؟ بســیاری از افراد ایده را حاصل
یک الهام ذهنی میدانند .خودشان را نیوتون در
نظر میگیرند 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
گمشــده خودشــان میگردند و اکثرشان هم با
حسرت نرسیدن به آن به دیار باقی راهی میشوند!
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 جستوجو کنید
قطعاً آن را پیدا خواهید کرد .به یاد داشته باشید که
از قوهی تخیل در ایدهپردازیهایتان حتماً کمک
بگیرید.

راههای تقویت در
ایـدهپـردازی
این شش کار را برای این که ذهناتن
برای ایدهپردازی تقویت و آماده شود
انجامدهید:

خالقیت مفهومی مبتنیبر دانش است بنابراین شما
باید پایه و اساس دانش خود را بهطور مداوم توسعه
دهید و برای ایدهپردازی بهتر مطالبی را بخوانید که
ً
قبال نمیخواندید 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 میکند از کوچکترین و شاید بیاهمیتترین
مســائل پیرامون خود به راحتی نگذرید و ایده را در
هر جا و هر چیزی جستوجو کنید.
ً
حتما از زمانهای استراحت خود بیشتر ،خالقانهتر

مرحلهآخر

و مفیدتر استفاده کنید .ذهن خود را درگیر کارهای
مختلفی کنید .هرچه فعالیتهای بیشتری را تجربه
کنید ذهنتان ایدهپردازتر میشــود .از کالسهای
نوازندگی و اسبسواری تا حل جدول روزنامه و مجالت!
به هر چیزی که نگاه میکنید در آن چیزی را ببینید
که دیگران نمیبینند .تا جاییکه میتوانید سعی کنید
شــبیه هیچکس نباشید .از مســائل کوچک شروع
ً
کنید .مثال چیدمان میز کارتان را از دیگر همکارانتان
متفاوت کنید.

ا گر به این مرحلــه ،یعنی مرحله ارزیابی ایدههــا ،آزمایش و برنامهریزی
برای عمل رسیدید در واقع شما به موفقیت بیشتر از آنچه فکر میکنید
نزدیک شدید .در مرحله آخر داشتن شهامت و کنار گذاشتن ترس ،شما
را سریعتر به نتیجه مطلوب میرساند .برای ارزیابی ایدههایتان باید آنها
ً
را عمیقا درک کنید و تصویر واضحی از ایده را در ذهن خود مجسم کنید
تا بتوانید راحتتر آن را آزمایش کنید .بررسیهای الزم را انجام دهید و
انتخاب کنید که کدام ایده در صورت اجرا ،سرعت رسیدن به موفقیت
در کســب و کارتان را بیشــتر میکنــد .بســیاری از ایدههای هزینــهزا و یا
کمکیفیت را باید کنار بگذارید و ایدههایی را که جای رشد و توسعه دارد

هر روز چیــزی را برای خود ایجــاد کنید .برای این
کار حتی ا گر شــده پنج دقیقه وقت بگذارید .ســعی
کنید متن کوتاه یا مقالهای بنویسید ،طرح و نقاشی
جدیدی بکشــید ،روزنامه بخوانیــد و مفاهیم آن را
برای خود تغییر دهید یا یــک پارا گراف از یک کتاب
را بخوانید و ادامهاش را شما خلق کنید.
خــود را مجبــور کنید کــه روزانه حداقل یــک ایده
با توجه به آنچه در اطرافتان گذشــت در دفترتان
یادداشت کنید.

را برگزینید و درنهایت برای پیادهسازی آن در کسبوکارتان برنامهریزی
کنید .بهتر است از بخش سادهتر ،کمریسکتر و کمهزینهتر ایده ،اجرای
آن را شروع کنید.
بعد از آ گاهی از این سه مرحله اصلی برای رسیدن به خالقیت در کسبوکار،
ا گر بخواهیم جمله فراتر از وضع موجود نگریستن را دقیقتر معنی کنیم
باید به چند کلمه کلیدی اشاره کرد .ایمان ،کنجکاوی ،ایده ،آزمایش و
اجرا .با توجه بیشتر به این واژهها و نکات بیان شده در این مطلب ،ا کنون
راحتتر میتوانید از خالقیت که یکی از باارزشترین منابعی است که در
وجودتان قرار داده شده است در هر کسبوکاری که دارید استفاده کنید.
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تیتر دوم

اسبابابزیهای

مهـارتافــزا

یکــی از چالــش هــای افــرادی کــه میخواهنــد وارد بــازار کار شــوند و
بوکاری بــرای خــود راه بیندازنــد فقــر مهارتــی اســت .یکــی از
یــا کس ـ 
آرمانهایشرکتمهارتافزاتربیتنیرویانسانی کارآمدبرای کشور
اســت .از این رو ســعی کرده اســت با طراحی اســباببازی و دورههای
آموزشی مبتنی بر مدل آموزشی اســتیم ( )STEAMمواردی را که مربوط
به علــم ،فنــاوری ،مهندســی ،هنــر و ریاضیات اســت با ابــزار بــازی به
کودکان این ســرزمین آموزش دهد ،این مدل تلفیقی ســبب میشود
که کودکان چرایی یادگیری آموزهها را درک کنند و اشــتیاق آنها به علم
و فنــاوری زیاد شــود .گفتوگوی ما بــا آقای محمدحســین نخچی ،در
خصوص معرفی این شــرکت خــاق در حوزه ســرگرمی و اســباببازی
است.

توضیحیدرخصوص
مهارتافزا و حوزه
تولیداتاتن بفرمایید؟

تاریخچــه شــکلگیری شــرکت ما
به ایــن صورت بــود که ما شــرکتی
دانشبنیان در حوزه هوافضا ،تجهیزات
آزمایشــگاهی و انرژیهــای نو بودیم
و تولیــدات مــا در این حوزههــا بود،
امــا رفتهرفته تصمیــم گرفتیم حوزه
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کار خودمان را بــه  B2Cتغییر دهیم
و بیاییــم تجهیــزات آزمایشــگاهی
درســت کنیم که بــرای کــودکان
قابل بهرهبرداری باشــد .از این جهت
یکسری کیتهای آموزشی ساختیم
با تاکید بر این که واژه اسباببازی روی
آن اطالق نشــود .رفتهرفته فهمیدیم
دنیای اســباببازی دنیــای بزرگی
اســت و به کارمان واژه اســباببازی
را اطــاق کردیــم و از محصولی مثل
منجنیق کارمــان را شــروع کردیم؛
وارد مارکــت اســباببازی شــدیم،
محصوالت بیشــتری تولیــد کردیم

و به پنــج محصول اولیه در ســال اول
رسیدیم و سعی کردیم در فروشگاهها
و نمایشــگاهها حضور داشــته باشیم
و توانســتیم با کســب تجربه ،گستره
فعالیت خودمان را توسعه دهیم.
حوزه تولیــدات ما اســباببازیهای
ساختنی ،مبتنی بر سیستم آموزشی
 STEMطراحــی شــده اســت .این
سیســتم ترکیبــی از علــم ،فناوری،
مهندسی و ریاضی اســت و بعضا هنر.
مخفف کلمــات علــم (،)science
(،)technology
فنــاوری
((،engineering
مهندســی

مراکز استانها عرضه کرده ایم .به این
دلیل کــه مخاطب اســباببازی های
ما خانوادههایی هســتند که عالقهمند
به فناوری ،نــوآوری و کار کردن روی
مهارتهــای بچههــا هســتند و این
خانوادهها هســتند کــه عالقهمند به
صرف هزینه در این حوزه هستند.

ریاضی(.)mathematic

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 کتابهای درسی به بچهها آموزش
میدهنــد و تکنیک بهرهبــرداری و
اســتفاده از آن وجود ندارد ما در قالب
بازی و اسباببازی آموزش میدهیم.
در واقع فضای مهارتی را با ســرگرمی
همراه کردیم .ما اعتقاد داریم خالقیت
زمانی ظهــور میکند و بــه نوآوری
تبدیل میشــود که با مهــارت همراه
باشد ،اگر مهارت نباشد هر چقدر هم
خالقیت به خرج دهیم نمیتوانیم کار
نوآورانهای داشته باشیم.

تعدادی از محصوالتاتن
رامعریفبفرمایید؟

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 بچهها
آمــوزش میدهد کــه با اســتفاده از
آب وقتی یک ســرنگ را از یک سمت
اصطالحا پوش میکند و با یک شلنگ
به سرنگ دیگر وصل شود ،سر سرنگ
حرکت میکند و با این نیروی محرکه
میتوانیم اجســام را باال پایین کرده،
حرکت بدهیم و جابهجا کنیم .ما با آن
یک ربات بازو درست کردیم که گریپر
دارد و جسم را از روی زمین برمیدارد
و جابهجا میکند و بــا دو درجه آزادی
روی زمیــن میگــذارد و بچهها کل
مکانیزم ربــات ،هیدرولیک ،درجات
آزادی در رباتیــک و قوانیــن نیوتن و
باالنس وزنی و پناماتیک را میآموزند.
ما اســباببازی گالیدرها را داریم که
فومی هســتند که بچهها خودشــان
میسازند و ایرودینامیک را میآموزند.
به این صورت که در این کیت ما انواع
بــال و بدنه را به بچهها یــاد میدهیم
که هواپیمایــی که مثال بــال مثلثی
دارد .سرعت حرکتی بیشتری نسبت

آماری از ابزار و ابزخورد
مخاطباناتندارید؟

به هواپیما با بال مســتطیلی دارد و در
واقع انواع مدلهای بــال را به بچهها
یــاد میدهیم کــه با شبیهســازی
هواپیماهــای واقعی ماننــد گریپن و
فانتوم و ...در کارهای ما انجام میشود.
اسباببازی خالقانهتری داریم به اسم
«اســترابیل» که میتوانند با استفاده
از نی و یکســری بستها ،شکلهای
مختلفی درســت کنند .اسباببازی
«پالس پالس» را داریم که میشــود
با دو لوک مثبت در مثبت شــکلهای
مختلفی بسازند .کیتهای تکنیکی که
بچه ساختنیها و سازههای مختلفی با
آن میسازند و کیت رباتیکی با موتور
و جویاســتیک حرکــت آن را انجام
میدهند.

آمــار دقیقی نیســت اما نکتــه مهم
همانطور که عرض شــد این است که
مخاطبان ما مخاطبان خاصی از حوزه
اسباببازی هستند.

انتظارات مشا درخصوص
حمایتهایبرانمهتوسعه
زیستبومرشکتهایخالق
چیست؟

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 بازیهای فکری کمتری نیاز
داشــت مخصوصا در بخش کردستان
عراق .مــا در لبنان نیــز فروش خیلی
خوبی داشــتهایم مثال از هواپیماهایی
که اشاره شــد بهصورت اختصاصی با
پرچــم لبنان محصوالت صادر شــده
اســت و در عمان هم خیلــی محدود
سفارش ارسال کردهایم و نیز در یکی
دو کشور اروپایی نیز بهصورت محدود
عرضه داشتهایم.

در حال حارض در چه
هشرهایی از ایران محصوالت
خوداتن را توزیع یمکنید؟

ما بیشتر در شــهرهایی مثل تهران و

اسباببازی خالقانهتری
داریم به اسم «استرابیل»
که میتوانند با استفاده از
نی و یکسری بستها،
شکلهای مختلفی
درست کنند

ما بیشتر حمایتهای زیرساختی از این
برنامه انتظار داریم .یــک انتظار مهم،
نظرسنجی از مخاطبان و شرکتهای
خالق اســت اینکه ما شــرکتها چه
انتظــارات و نیازهایی داریم .همچنین
ارائه آمارهای تخصصی به شرکتهایی
مانند ما کمک میکند بازار خود را بهتر
بشناســیم .حضور در نمایشــگاههای
خارج از کشور و حمایت مالی در این امر
نیز خیلی میتواند برای ما موثر باشد.
همچنین در برنامههای فرهنگی که در
ســفارتخانههای ایران در کشورهای
همســایه و ســایر کشــورها انجــام
میپذیرد خــاء حضور اســباببازی
دیده میشــود کــه نیاز بــه رایزنی با
مسئوالن ذیربط است.
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صنایع خالق از ابال
کشور هندوستان
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صنایــع خــاق منظــور از طیــف گســتردهای از
ً
فعالیتهــای اقتصــادی یک کشــور اســت کــه تماما
مربــوط بــه بخــش تولیــد یــا بهر هبــرداری از دانــش و
اطالعات است و ریشــه آن در بخش صنایع فرهنگی
یافــت میشــود .صنایع خــاق با پیشــرفت فنــاوری
اطالعات و ارتبــاط و به طور کلی میتــوان گفت چند
سالی است که وارد اقتصاد جهانی شده است.
اصطــاح اقتصــاد خــاق اولیــن بــار در ســال 2001
میــادی در کتــاب اقتصــاد خــاق جــان هاوکینــز
یآورند؟
استفاده شد؛ مردم چطور از ایدهها پول درم 
به گفته جــان هاوکینــز در ایــن کتــاب :خالقیت چیز
جدیدی نیســت و اقتصاد هــم همینطــور ،اما آنچه
جدید اســت ماهیــت و میــزان رابطه بیــن خالقیت و
اقتصاد و چگونگــی ترکیب آنها برای ایجــاد ارزش و
ثروت است.
تا کنون این صنایع به طور فزایندهای
بــرای رفــاه اقتصــادی اهمیــت پیدا
کرده و بــه عقیــده طرفــداران این
صنعت «خالقیت انسان منبع

نهاییاقتصادیاست».
در دنیای امروز صنایع خالق در صنایعی همچون:
تبلیغات و بازاریابی
معماری
صنایع دستی
طراحی (گرافیک ،مد و )...
سینما و رادیو
عکاسی
نرمافزار و بازیهای رایانهای
کتابخانهها و انتشارات
موسیقی و هنرهای نمایشی و تجسمی
و بــه طــور کلــی در تمــام صنایــع فرهنگی یک کشــور
وجــود دارد و حتــی بــه صــادرات و واردات کشــورها
نیز راه یافته اســت .البته باید گفت کــه این صنایع با
صادرات است که اقتصادی میشود ،یعنی با ورود به

بخش صادرات یک کشــور به اقتصاد کمک میکند.
ایــن صنعــت در کشــورمان ایــران نیــز در پــی اقتصاد
مقاومتی جان گرفته و بسیار مورد توجه است .البته
تحریمها کمی سرعت پیشرفت این صنایع را کمتر از
حدی کرده است که باید باشد.
براســاس آمــار جهانــی ایــن صنایــع در بســیاری از
کشورهای 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
خالقدر کشور هندوستانپرداختهایم.
صنایع خالق در هند!
سهم هند از صنایع خالق جهان چه مقدار است؟
 10صنعــت برتــر هنــد بــا درامــد میلیــاردی و ســهم
صنایع خالق از این بین!
صنایع فرهنگی پرطرفدار هند!
هندوستان در نگاه آمار
صنایــع خــاق در ســالهای اخیــر از اهمیــت
اقتصــادی و اجتماعــی عظیمــی برخــوردار شــده
اســت .یک اقتصاد خالق پرورشیافتــه و پررونق
میتواندباعثتوسعه
انسانمحوری
ایجاد اشتغال

پیشرفت و حفظ صنایع فرهنگی
افزایش صادرات بر واردات
نوآوری شود.
در عیــن حــال ،میتوانــد شــامل عوامــل اجتماعــی،
تنوع فرهنگی و پایداری محیط زیست نیز شود.
با توجه به آمار موجود در کشور هند هم بخشهایی
از اقتصاد خــاق همچون طراحــی نرمافــزار 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
اقتصادصورتنگرفتهاست.میلیونها کارگرخالقبا
تواناییهای مورد نیاز در اقتصاد خالق بیکار هستند
و ســهم عمــدهای از فقیــران ایــن کشــور را تشــکیل
میدهند.
یــک سیاســت منســجم و آ گاهانــه در اقتصاد
خالق میتواند به طور خاص فرصتهای
جدیــدی را در اختیــار کارگــران طبقــه
پاییــن قــرار دهــد .آمــار و تحقیقاتــی
در کشــور هنــد انجــام شــده اســت کــه
هــدف از آن بررســی اندازه ،پتانســیل و
خوش ـههای اقتصــاد خــاق همچون
صنایــع فرهنگــی و  ...و مقایســه آن
بــا ســایر کشــورهای موفــق در اقتصاد
خالق است.
بودجــه ایــن پــروژه تحقیقــات و آمــار
توســط ســازمان تحقیقــات علمــی
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هنــد ( )NWOتأمیــن میشــود .در حــال حاضــر تنها
 5.5درصــد اقتصــاد کشــور هندوســتان متعلــق بــه
اقتصاد خالق اســت ،اما باور بر این اســت کــه با تمرکز
و برنامهریــزی و دقــت بــه خالقیتهــا و تواناییهای
موجود در این کشور میتوان این میزان را تا چندین
برابر افزایش داد .با پیشــرفت این صنایــع در اقتصاد
هنــد شــاهد افزایــش صــادرات و کاهــش واردات
خواهیمبود.

هسم هند از صنایع خالق جهان چه
مقداراست؟

براســاس اطالعات و آمــار جمــعآوری شــده ،البته به
صورت رســمی میتوان گفت کــه حــدود  5.5درصد
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 برنامهریــزی و
براســاس صنایعی که داشــته اســت موفق به کســب
این میزان از ســهم جهانی اقتصاد خالق شده است.
بهطــور مثــال ،صنعــت فیلمســازی ایــن کشــور کــه
سومین صنعت فیلمسازی بزرگ جهان است پیش
از ایــن که نامــی از صنایع خــاق در جهان برده شــود
در حــال فعالیــت و درآمدزایی بــرای این کشــور بوده
است.
بعــد از ظهــور اینترنتهــای نســل دوم و ســوم ( 2Gو
 )3Gنیز دنیای رسانه و سرگرمی و درنهایت بازیهای
رایانــهای در هنــد جــان گرفــت و ســرعت پیشــرفت
اقتصاد خالق در این کشور را چندبرابر کرد.
حــدود ده ســال پیــش ،پیشبینــی میشــد دنیــای
رســانه و ســرگرمی در ایــن کشــور در ســالهای 2010
و  2011بــه ترتیــب بــه درآمــد  9.4میلیــاردی و 10.7
میلیــاردی خواهــد رســید ،امــا حاال کــه ایــن صنایع
فرهنگــی یکــی از صنایــع مهــم اقتصــاد خــاق شــده
اســت ،ســهم کشــور هند چندیــن برابر میزانی شــده
اســت که پیشبینــی میشــد .در حــال حاضر بخش
بزرگی از اقتصاد خالق هند در گرو بازیهای رایانهای
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 برنامهریــزی از پیــش تعییــن شــده
میدانند.

درآمدهایــی میلیــاردی وجــود دارد کــه بــا تامیــن
نیازهــای بــازار داخلــی و صــادرات تاثیــرات مثبتی در
اقتصــاد هنــد ایجــاد کردهانــد .امــا چندیــن بخــش
از صنعــت ایــن کشــور اســت کــه بســیار بهتــر عمــل
میکنند .از میان  10صنعت موفق کشور هند دو مورد
مربوط به صادرات اقتصاد خالق این کشور است.
 .1داروسازی
 .2رسانه و سرگرمی
 .3کاالهای تند مصرف
.4موادشیمیایی
 .5قطعات خودرو
.6مهندسیساختوساز
 .7خدمات مالی
 .8غذا و نوشیدنی
 .9منسوجات ،پوشا ک و لوازم جانبی
 .10امال ک و مستغالت

صنایعفرهنیگپرطرفدارهند!

از قدیماالیام هند به آداب و رســوم خود معروف بوده
اســت .تا آنجا که بــه هنــر و فرهنگ مربوط میشــود،
هنــد در میــان کشــورهای 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 میآورد.

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

بخشهــای بســیار زیــادی در صنعــت هنــد بــا
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تا آنجا که به هنر و فرهنگ
مربوط میشود ،هند در
میان کشورهای ثروتمند
فرهنگی دارای باالترین
رتبه در جهان است

بســیاری از مــردم روســتا هنــوز از طریــق هنرهــای
خالقانه خــود امــرار معاش میکننــد 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.
 6مورداز شگفتانگیزترینصنایعدستی کشور هند
 .1شال پشمینا :پشــمینا یک پشم مرغوب است که
منســوجات آن ابتدا در کشــمیر بافته میشــود .این
شالها از نوع ظریف پشم نرم بافته میشوند و سپس
به دره کشــمیر در شــمال هند منتقل میشــوند و در
کشــمیر به صورت کامل مورد بررســی قــرار میگیرند.
تمام مراحل از شانه زدن و ریسندگی تا بافتن و اتمام
ً
کار ،کامــا با دســت صنعتگــران و زنــان فــدا کار انجام
میشــود .مرکز عمــده تولیــد پارچه پشــمینا ،منطقه
قدیمی ســرینا گر اســت .زمــان تقریبــی بــرای بافت و
تولید یک شــال پشــمینا حدود  180ســاعت تخمین
زده میشود.
شــالهای پشــمینا در رنگهــای زیبــا و زنــده ارائــه
میشــوند و دارای گلدوزیهای نفیس هســتند و در
عین حال میتوانند شما را گرم نگه دارند و همچنین
بهلطافتمعروفهستند.
 .2نجاری :هنر نجاری در هند در ایالت های شمالی
کشــور هند دارای یک ســنت غنــی در انجــام کارهای
چوبــی و نجــاری هســتند .یکــی از مناطــق هنــد کــه
در زمینــه نجــاری و کارهــای چوبــی مشــهور اســت،
شــهر کشــمیر اســت؛ کشــمیر بهخاطــر مصنوعــات
ساخته شده از درختان گردو مشــهور است .مناطق
در پنجــاب بهدلیــل مبلمــان چوبــی نفیــس معروف

هند در نگاه آمار

هســتند با چوب جنگلهای فراوان ،کارهای چوبی
یــک هنــر محبــوب در جنــوب هنــد اســت .ایــن کار
عمدتا روی چوبهای گل محمدی انجام میشود.
 .3ســفالگری :سفال احساسیترین شــکل در بین
همــه هنرهــا بــه حســاب میآید .ســنت ســفالهای
دستســاز از زمان تمدن هاراپان در هنــد رواج دارد.
هنــد همچنیــن بــه دلیــل انــواع مختلفــی از ظــروف
ســفالی شــناخته میشــود و برای تهیه و ساخت این
ظروف سفالی از رنگهایی مانند نارنجی ،قهوهای و
قرمزروشناستفادهمیشوند.
 .4چــرم (کفشهــای چرمــی ســنتی هند) :ســنت
قدیمی مهارت چرم در هند توســط حکمــا و زاهدان
باســتان ثابت شده است .در گذشــته از چرم نه فقط
در ســاخت لبــاس و کفــش بلکــه در ســاخت کاله،
کیف ،زین ،سپر و غیره استفاده میشد هند به دلیل
محصــوالت چرمــی خــود در سراســر جهــان مشــهور
است.
 .5صنایع دســتی برنجی :برنج به دلیــل ماندگاری
مشهور اســت و این ویژگی وقتی به عنوان کار دستی
اســتفاده میشــود بــر مزیــت آن میافزایــد .وســایل
مختلف ساخته شده از برنج مانند گلدان ،رومیزی،
المپهــای ســوراخدار ،جعبههــای زینتــی ،لیــوان
شــراب و موارد دیگــر امــروزه در بســیاری از خانههای
هند به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.
 .6قالیبافی :قالیبافی نیز یکی از صنایع دستی مهم
در شــمال هند اســت .بزرگترین صنایع فرشبافی در
کشــور هند اســت و فرشها بــا طر حهایی ماننــد تاج
محل که روی آنها بافته شــده اســت فوقالعــاده زیبا
هستند.

براســاس آخریــن آمار منتشــر شــده تــا پایان مــاه می
ســال جــاری نــرخ بیــکاری کشــور هنــد  23.5درصد
بوده اســت این در حالی اســت که تا کنون بیشــترین
و کمتریــن نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور کــه یکــی از
بزرگترین اقتصــاد خــاق جهــان را دارد  6.7و 22.5
بــه ثبــت رســیده اســت .بــا ایــن وجــود در بیشــترین
حالــت  50.8و در کمتریــن حالــت  46.8درصــد
جمعیت کشور هندمشغولبه کار بودهاند.
بــا ایــن حــال طبــق گــزارش ملــل متحــد صــادرات
کاالهــای خــاق در هنــد از عــدد  7.4میلیــارد دالر در
ســال  2005به عــدد  20.2میلیــارد دالر در ســال 2014
رســیده که رشــد  3برابری را نشــان میدهــد .در این
میــان کاالهــای طراحــی و هنــری بیشــترین ســهم
صادرات را بــا ارزش  17.9میلیــارد دالر در ســال 2014
به خود اختصاص داده اســت .جواهرات نیز با ارزش
 13.2میلیــارد دالر صــاردات مهــم آنهــا بــوده اســت و
لوازم جانبی مد نیز رقم 3.2میلیــارد دالر را ثبت کرده
است.
در صنایــع دســتی طبــق آمــار ،محصــوالت فــروش
و نــخ بــا صــادرات  1.5میلیــارد دالری در ســال 2014
روبرو بوده اســت .همچین طبــق گزارشها ،صنعت
انیمیشن و جلوه های تصویری هند در سال  2016با
رشــد  16.4درصدی به رقم  8.2میلیارد دالر رســیده
است.
در ســال  ،2014بازارهــای اصلــی مقصــد صــادرات
کاالهــای خــاق هنــد ،آســیا ( 58درصــد) ،آمریــکا
(20درصد) و اروپا (19درصد) بوده است.
وضعیــت اقتصــادی هنــد بســیار بدتــر از هــر زمــان
دیگری است .با این وجود که هند میتوان با صنایع
فرهنگی خود ســهم بزرگــی از اقتصاد خــاق جهان را
در دست داشته باشــد .به گفته بانک جهانی انتظار
مــیرود تولیــد ناخالــص داخلی یــا همــان  GDPهند
 9.6درصــد باشــد کــه  0.95درصــد آن ســهم صنایع
خالق است .با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی این
کشور بسیار بدتر از زمانهای دیگر است.
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا یــک وضعیــت
اســتثنایی در هنــد بهوجــود آمــده بهطــوری کــه در
ســهماهه دوم ســال جــاری در ایــن کشــور ،شــاهد
کاهش  25درصدی تولید ناخالــص داخلی بودهایم.
به گفته بانک جهانی شیوع ویروس کرونا و اقدامات

اصطالح اقتصاد خالق
اولین بار در سال 2001
میالدی در کتاب اقتصاد
خالق جان هاوکینز
استفاده شد

مهار آن ،شــرایط عرضــه و تقاضــا در هند را به شــدت
مختل کردهاست.
گفته میشود با هدف جلوگیری از گسترش کووید 19
دقیقا از  25مارس ســال  2020قفل کامل در اقتصاد و
صنایع فرهنگی این کشــور بهوجود آمده و  70درصد
از فعالیتهای:
اقتصادی
سرمایهگذاری
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 داراییهای خالق اســت
که بالقــوه باعث رشــد و توســعه اقتصادی یک کشــور
میشــود .ایــن برنامــه میتواند ضمــن ایجــاد دامنه
اجتماعــی ،تنــوع فرهنگــی و توســعه انســانی ،باعث
ایجاد درآمد ،ایجاد شــغل و درآمد صادراتی نیز شود.
همانطــور کــه صنعــت فیلمســازی ،دنیــای رســانه
و ســرگرمی ،صنایــع دســتی و  ...توانســتند باعــث
درآمدزایی در اقتصاد کشور هند شود.
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کتابخوان

معریف کتابهای کارآفریین و استاراتیپ
ست گودین در کتاب گاو بنفش ســعی دارد به شما
آمــوزش دهــد کــه بــا طراحــی و فــروش محصــوالت
جدیــد ،بــازار خــود را گســترش دهیــد و رویکردهای
متغیر را با تجارتتــان منطبق کنید .ایــن کار باعث
تضمیــن مانــدگاری شــرکت و البتــه نــوآوری آن در
آینده خواهد شد.
امــروزه ســختیهای زیــادی بــرای آغــاز یــک
کســبوکار جدید وجــود دارد .زیرا در هر بخشــی که
ً
بخواهید کار خود را راهاندازی کنید ،قبال افرادی آن
را امتحان کردهاند و امکان دارد دارای اسم و رسمی
هــم باشــند .خیلــی از آنهــا رقیــب نمیخواهنــد.
بنابرایــن ا گــر دســت خالــی و بــا ایدههــای تکــراری
دست به عمل بزنید ،امکان شکســت در کسبوکار
شــما وجــود دارد .البته این فکر هم درســت نیســت
ً
که چون قبــا عدهای مشــغول به کار شــدهاند ،باید

گاوبنفش

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

دست روی دست گذاشت و هیچ قدمی برنداشت.
قطعا راهحلی وجود دارد.
نظری ـ ه گاو بنفــش به شــما یــاد میدهد کــه باید
متفاوت عمل کنید .تفاوتی که منجر میشــود شما
در ذهن مشتری بمانید و او را تشویق کنید در میان
انتخابهــای زیــاد و گونا گــون بــازار کاالی شــما را
انتخــاب کنــد .در واقــع شــما بایــد خالقیت داشــته
باشــید و چیــزی بــه مخاطبــان خــود اهــدا کنید که
بقیه حتی به ذهنشــان هم خطور نکرده است! ا گر
تمــام محصــوالت و خدمــات بازار شــبیه بــه یکدیگر
باشند مشــتری به ســراغ ارائهکنندههای پرسابقه و
معروف م ـیرود و بــه خودش حتــی زحمت بررســی
کاالی شــما را هــم نمیدهــد .شــیوههای قدیمــی
بازاریابــی دیگــر اهمیتــی ندارنــد .تنهــا راه نجــات
محصولتــان در ایــن بــازار شــلوغ ایــن اســت کــه
تبلیغات خود را خالقانه آغاز کنید.

دانلود کتاب از وبسایتketabrah.ir :

ســت گودین در خالصه کتــاب مهره حیاتی به شــما
آموزش میدهد کــه چطور حرف ه خــود را پیش ببرید
و آینــده دلخواهتــان را بســازید .او شــما را در ایــن اثــر
متقاعــد خواهــد کــرد فرصــت خوبــی در انتظارتــان
اســت؛ فرصتــی کــه میتوانــد بــه طــرز چشــمگیری
زندگیتــان را در جهــت مثبــت تغییــر دهد؛ امــا برای
بهرهگیــری از ایــن فرصــت بایــد بدانیــد کــه قوانیــن
حا کم چه تغییری کردهاند.
خالصــه کتــاب مهــره حیاتــی ( )Linchpinبــه
کارآفرینــان و شــاغالن نشــان میدهد کــه چگونه در
زمینههــای تخصصــی خــود افــرادی ضــروری و
اجتنابناپذیر باشــند .ســت گودین ()Seth Godin
معتقد اســت که دنیای تجارت دیگر مانند گذشــته
با پر کردن لیســت خود از کارمندان معمولی ،دارای
حداقــل تواناییهــای تولیــدی ،ســود کســب
نمیکنــد؛ بلکــه شــرکتها بــه کارمندانــی بــا تفکــر
آیندهنگرانــه نیــاز دارند تــا مشــکالت را شناســایی و
برای آنها راهحل ارائه کنند.

مهرهحیایت

کارمنــدان مولــد بــرای ارائــه کاری خــوب،
منتقدان درونی خود را سا کت میکنند.
آنچه به خالقان موفــق انگیزه میدهد ،نه پول؛
بلکــه ،میــل آنــان بــه دیــدن هنــر بیشــتر در جهــان
است.
کارمنــدان بلنــد پــرواز بــا اســتفاده از روشهای
متعــارف شــکار شــغل بــه شــغلهای ایــدهآل خــود
نمیرسند.
شــرکتها زمانی که به نیــروی کار غیــر حرفهای
تکیــه میکننــد ،نســبت بــه رقبایشــان آســیبپذیر
میشوند.
نویسنده :ست گودین
مترجم و نشر :شادان پژوا ک
خرید کتاب از وبسایتketabrah.ir :
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جمالت برگزیده خالصه کتاب مهره حیاتی:

اینترنــت ،متخصصــان را مجبور کــرده به دنبال
تخصصهــای ویــژه باشــند و بــرای حفــظ ماهیــت
رقابتی خود ،فردیت خود را نشان دهند.

کلیستاستاراتپ
چ 
بوکار مقیاسپذیر اب رشد رسیع
 25گام برای یک کس 
پرفروشتریــن نیویــورک تایمــز اســت به ســه بخش
اصلی تقسیم شــده ،بخش اول نحوه پرورش ایده را
بــه مخاطب آمــوزش میدهــد 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.
تمرکــز ایــن کتــاب در بخــش ســوم بیشــتر بــر روی
مباحث مالی کس ـبوکار ازجمله راهکارهای جذب
ســرمایه ،حقــوق صاحبــان ســهام و خــروج موفــق
است.

این کتاب نوشــته دیوید اس .رز ،مانند یک مشــاور
خوب ،شما را در مســیر راهاندازی استارتاپ ،جذب
سرمایه و خروج موفق راهنمایی خواهد کرد.
شــما بــا مطالعــه کتــاب چکلیســت اســتارتاپ
( )The startup checklistبــه یــک دیــد کلی از مســیر
خلــق کســبوکار دســت پیــدا میکنیــد و گام بهگام
میآموزید که چگونــه باید از هر مرحلــه عبور کنید تا
در این راه دچار اشتباهات بزرگ نشوید.
ایــن کتــاب حاصــل تجربیــات دیویــد اس .رز
( ،)David S Roseکارآفریــن ســریالی باتجربــه
ســرمایهگذاری بر روی بیش از  100اســتارتاپ اســت.
نشــریه فوربــس از دیوید رز بــه عنوان «فرشــته بزرگ
نیویورک» یاد کرده است.
کتــاب چکلیســت اســتارتاپ کــه جــزوه

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

ایــن کتــاب در مقابــل کمکــی کــه بــه شــما برای
انجــام این کار میکنــد ،قابل قیمتگذاری نیســت.
این اثر یــک راهنمای گام ب ـهگام برای گرفتــن ایده و
تبدیل آن به یک کسبوکار است.

خرید کتاب از وبسایتketarah.ir :

بردن ایدهها به ابزار
بــردن ایدهها بــه بازار ،نوشــته تیــم جونز و ســایمون
کربی اســت .این اثــر دربــاره این موضوع مهم اســت
که چگونــه ایدههایی را کــه در ذهن ما یــا روی کاغذ
وجود دارند وارد بازار کار کنیم.

تبدیل شــده .این کتاب میخواهــد راه تبدیل ایده
به طرح را نشان دهد.

امــروز مهمتریــن موضــوع در بــازار ،تشــخیص ایــن
اســت که داشــتن ایدههای جــذاب بــرای موفقیت
کافــی نیســت درواقــع زایــش ایــده بخــش راحــت
موضــوع اســت ،تصمیمگیــری موثــر دربــاره ایــن که
کدامیک از این راهکارها بهترین است و توسعه موثر
آنها بــه ســمت تولیــدات و خدمــات رقابتــی ،بخش
مشکل موضوع است.
بعضیهــا آنقدر بــه تمرکز روی ایــده میپردازند
که انتخاب و انتقــال آن فراموش میشــود .در حالی
که امروز در محیط به شــدت رقابتی بازار ،ایجاد ایده
جذاب بــه قابلیتی ضــروری بــرای آینده ســازمانها

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

ایــن کتــاب در ده فصــل بــا شــما دربــاره عملــی
کــردن ایدههــا ســخن میگویــد .اینکــه چطــور
ایدههایتــان را تکامــل ببخشــید و در جهــت بــازار
هدایــت کنیــد ،چطــور از فنــاوری و اینترنــت بــرای
ارتقــای آنهــا بهــره ببریــد ،چگونــه بــا عملــی کــردن
ایدهها به بازار جهانــی راه پیدا کنید ،از چه راههایی
از آخرین تحــوالت و نوآوریهای حــال حاضر مطلع
شــوید و بســیاری موضوعات ضروری و جذاب دیگر
درباره عملی کردن ایدهها در بازار.
این کتاب برای ایدهپردازان شــرکتها ،مدیران
و تمام کسانی که در ســر ایدهای دارند و میخواهند
آن را عملی کنند ،نوشته شده است.

دانلود کتاب از وبسایتketabrah.ir :

21

گیمینگ

با همکاری بنیاد ملی بازی های رایانه ای

به قلم :حامد نصیری

معاونپژوهشبنیادملیبازیهایرایانهای

منای ابزار – شاخصترین اطالعات
مرصف ابزیهای دیجیتال در ایران (بخش اول)
سلسله پیمایشهای ملی بازیکنان دیجیتال
در ایران حاال به دهمین سال خود رسیدهاند
و در پنجمین گامی که برای شناسایی وضعیت
مصرف بازی در ایران برداشــتهایم اگرچه
همچونسایرفعاالناینصنعتبهدلیلشیوع
کرونا با چالشهایی مواجه بودیم اعداد و ارقام
بهدست آمده میتوانند تاریخچه قابلقبولی
از آنچه بر بازار بازی ایران گذشته است جهت
آمادهشدنبرایفردامهیاکنند.
اگرچه همچنــان موبایــل پرطرفدارترین
پلتفرم بازی در ایــران و عم ً
ال نیروی محرک
این اکوسیستم است استقبال ویژه کاربران
از نسل هشتم کنسولها که موجب اوجگیری
مجدد میانگین سنی پیشی گرفتن بازکنان
کنســولی از بازیکنان رایانهای و چند برابر
شدن هزینه کرد مالی بازیکنان به دلیل چند
برابر شدن نرخ ارز شد شاید مهمترین اتفاق
دوره اخیر باشد تا عالوه بر تأکید مجدد بر این
مهم که بازی فقط برای کودکان نیســت مهر
تأییدی بر اهمیت پلتفرمهای عمیقتر برای
بازیسازی زده شود.
با توجه به موفقیتهای کسب شده چند سال
اخیر برای بازیسازان کنســولی ایران این
مســئله دور از انتظار نیست که چه در سطح
سیاستگذاری و چه در ســطح بنگاه برای
خلق بازیهای کنسولی تالش بیشتری شود.
آنچه در اینمیان نیاز به تاکید مضاعف دارد
جایگاه اطالعات ارائهشــده در این گزارش و
گزارشهای بعدی حاصل از پیمایش بهعنوان
آماری از کالن روندهای بازار ایران در مقایسه
با اطالعات سطح پلتفرم مث ً
ال در مورد جامعه
بازیهای موبایلی سطح بنگاه و حتی اطالعات
درون بازیهــا مث ً
ال در قالب مــورد مطالعه
موردی عوامل موفقیت یک بازی خاص است.
درواقــع بــرای تصمیمگیــری در مورد
خطمشیهای حکمرانی ،ســرمایهگذاری،
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تولید ،نشر و سایر فعالیتهای این حوزه
نه این گــزارش و نه ســایر گزارشهای
تولیدشــده توســط دایرک یا نهادهای
همکار بهتنهایی کافی نیســتند و نگاه
فراگیر به تمامی ایــن اطالعات مقدمه
تصمیمگیری در تمام سطوح محسوب می
شود .بااینحال اطالعات بهدستآمده از
پیمایش ملی حلقه گمشدهای از اطالعات
به اشتراک گذاشته شده توسط نهادهای
مختلف بوده است که امیدواریم با انتشار
آن گامی برای سرآمدی این هنر صنعت در
ایرانبرداشتهشود.
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مقـــاله
به نقل از :اشکان بروج

کارشناسصنعت گردشگری

چالشهای صنعت گردشگری
در مقابله اب کروان
در ایــن روزهــا ،گردشــگری و هتلــداری
در عجیبتریــن دوران تاریخــی خــود
قــرار گرفتــه اســت .در ایــن یادداشــت
قصــد داریــم بــا بررســی ایــن موضــوع
راهحلهای عبور از این بحران را بررسی
کنیم.
اسفند 1398در تهران ،نمایشــگاه گردشگری ایران
برگزار شــد و همه پرتــوان در جهت حرکت به ســمت
نوروز و هیجان جدیدی در گردشــگری ایران بودند
که نا گهــان ورود کرونــا به ایــران همهچیــز را دگرگون
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  12هــزار
میلیارد تومان دچار ضرر شــده است .اعداد جهانی
نیــز میــزان  320میلیــارد دالر خســارت را در نتیجــه
رکود صنعت گردشــگری برآورد کرده اســت .مشــابه
این بحران در ســال  2009و در پی بحــران اقتصادی
جهانــی رخ داد کــه ســبب شــد میــزان ســفر در دنیا
تغییر کند که البته خسارت کنونی  3برابر سال 2009
است.
تنهــا دلخوشــی در ماجــرای جــاری ایــن اســت کــه
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 tomorrowمردم را
ترغیب کرد که مدتی ســفر نکنند ،اما بعد از چندماه
روند جهانی و ســازمان جهانی گردشگری به سمت
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شــروع مجــدد گردشــگری حرکت کــرد .امــا در ایران
ناهماهنگیها و عدم برنامهریزی مناسب در زمینه
گردشگری این قضیه را متفاوت کرد و با وجود ایجاد
پروتکلهــای بهداشــتی ،اجــرای درســت آنهــا نیــز
رعایــت نشــد .ســفرهای ورودی بــه ایــران نیــز دچار
نوســانهای بســیاری بود ،بهطور مثال کشور ترکیه
بارهــا در این خصــوص موضع خــود را بــه دلیل موج
جدید کرونا در ایران تغییر داد.
گــذر از همــه ایــن چالشهــا در کنــار نیــاز بــه رعایــت
تمامــی پروتکلهــا توســط مــردم نیــاز مبــرم بــه
همکاری و حمایت دولت نیز دارد.
بخشــی دیگر از آمارها درخصوص تهدید شغلهای
این صنعت اســت که مطابــق برآوردهــا ،پیشبینی
از بیــن رفتــن  50میلیــون شــغل در ایــن صنعــت
انجــام گرفته اســت .در ایــران نیــز حــدود  2میلیون
شــغل بهطــور مســتقیم و  6الــی  7میلیــون شــغل
غیرمستقیم دچار بحران بیکاری شدهاند .از طرفی
آسیبشناسیها نشان میدهد تحمل بار روانی در
این شــرایط برای مــردم ســخت اســت و گاه و بیگاه
بــا وجــود تمامــی درخواســتها بــرای عــدم انجــام
ســفرهای غیــر ضــرور ،حجــم زیــادی از مــردم راهــی
سفرهای تفریحی داخلی میشــوند و باعث افزایش
میزان بیماری و مرگومیر کرونایی میشــوند؛ 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.
همانطــور کــه میدانیــد ویــروس کرونــا از طریــق

گذر از همه این چالشها
در کنار نیاز به رعایت
تمامی پروتکلها توسط
مردم نیاز مبرم به
همکاری و حمایت دولت
نیز دارد

تنفــس ،تمــاس دســت بــا ســطوح آلــوده و تمــاس
مجــدد آن بــا صــورت و دهــان منتقــل میشــود.
دانســتن این موارد کمکی خواهدبود تا روشهایی
را ایجــاد کنیــم کــه بــا وجــود انجــام ســفر امــکان
انتقال ویــروس در این حــاالت را بــه حداقل ممکن
برسانیم.
در حال حاضر مشاهدات جهانی نشان میدهد که
تم و مدل ســفرها عوض شدهاند .ســفرهای گروهی
بزرگ جــای خــود را بــه ســفرهای گروهــی کوچک و
انفرادی دادهاند .منظور از ســفر انفــرادی ،تکنفره
نیســت بلکــه بطــور مثــال ســفر بــا تعــدادی بســیار
محدود و متمرکز است.
چالــش جدیــد این اســت کــه تغییــرات کرونــا باعث
شــده اســت انتخــاب مقاصــد ســفرهای داخلــی
دیگــر بــه شــرایط فصلــی و آبوهــوا مرتبط نباشــد و
تعیینکننده فصل ســفر میزان ســفید یــا قرمز بودن
مقصد از لحاظ کرونا است.
نکته دیگر اینکــه برنامهریزی ســفرها همانطور که
بیان شــد به ســمت ســفرهای شــخصی و نه گروهی
پیش م ـیرود و بنابرایــن اســتارتاپها و آژانسهای
مســافرتی بــرای مانــدن در این بــازار بایــد خــود را با
آن تطبیــق دهنــد و میتواننــد ارائــه مشــاورههای
مناســب در این خصوص را جایگزیــن تورهای بزرگ
و گروهی کنند ،چرا که مــردم ترجیح میدهند صرفا
برای سفر و برنامهریزی 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
توســط عالقهمنــدان آن بســیار اســتقبال شــد.
بهطــور مثــال موزههــا بــا برگــزاری تورهــای مجــازی
و ســایتهای تاریخــی بــا پخــش عکــس و فیلــم و
پخش زنده وارد این عرصه شــدند و ســطح فرهنگ
گردشــگری مــردم ایــران در حــوزه دیجیتــال بــا ایــن
شــرایط تغییر پیدا کــرد .بنابراین بــا این اتفــاق باید
دیــد کــه چــه راهحلهایــی در حــوزه گردشــگری
دیجیتــال میتوان ایجاد کــرد .البته نمیتــوان انکار

کــرد کــه اصــل گردشــگری بــا حضــور فیزیکــی اســت
و کســب تجربههایــی ماننــد بوییــدن علــف تــازه،
خنــکای آبشــار و  ...بــا روشهــای دیجیتــال قابــل
انجام نیست.
تجربیــات و مشــاهدات نشــان میدهــد کــه اخیــرا
کســبوکارهایی در حــوزه گردشــگری بــه نیازهــای
لحظــهای گردشــگران ورود پیــدا کردنــد .ایــن
مجموعههــا بــا بررســی اینکــه ایــن گردشــگران
(هرچنــد انــدک و بــا حجــم کــم) چه نیــازی در ســفر
دارند به کمک آنها آمدند .مثال تهیه پک بهداشــتی
ســفر کار جدیــدی بود که ســبب شــد چنــد صنعت
گــرد هــم آینــد؛ صنعــت مــد بــرای تبلیــغ برنــد خــود
با کمــک صنعت بهداشــت ماســک بــا لوگــوی خود
تهیــه میکنــد و یــک شــرکت گردشــگر هــم ارائــه
ایــن محصــوالت را انجــام میدهــد .ســوغاتی و
صنایعدســتی نیــز در ایــن شــرایط بــا وجــود فروش
آنالین توانستند رشد خود را حفظ کنند.

باید روشهایی را ایجاد
کنیم که با وجود انجام
سفر ،امکان انتقال
ویروس در این حاالت را
به حداقل ممکن برسانیم

بازاریابــی محتوایــی ازجملــه کارهایــی اســت کــه
شــرکتهای گردشــگری در ایــن شــرایط اســتفاده
میکنند 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 مجموعههــا نیــز تــاش کردنــد بــرای زنــده
مانــدن خــود ،روی بــه کســبوکارهایی نزدیــک به
گردشــگری ،مانند صنایع دســتی ،مزرعهداری و...
و یا حتــی غیرمرتبط بیاورنــد تا پس از بهبود شــرایط
مجددا کســبوکار اصلی خود را ادامــه دهند .ا گر در
کســبوکار گردشــگری خود هنوز بــه فعالیــت ادامه
میدهیــم باید با ایــن اوصــاف ،تبلیغاتــی در همین
موضوع داشته باشــیم .با انتشار فیلم و اسنادی که

نشــان دهد همه پروتکلهــا را رعایــت میکنیم مثال
در اقامتــگاه گردشــگری ،رســتوران ،طــی ســفر و...
تکتک پروتکلها را رعایت کنیم و این ماجرا را نشر
دهیم.
نکتــه مهمــی کــه بایــد توجــه داشــت این اســت که
مــا از ایــن پــس بایــد بــه حضــور کرونــا عــادت کنیــم
و رفتارهــای خــود را تغییــر دهیــم .در کنــار بلیــط و
پاســپورت باید برگه بهداشــت داشــته باشــیم .باید
عالوهبــر آذوقــه ســفر ،ماســک و دســتکش و مــواد
ضدعفونیکننده همراه داشــته باشــیم تــا زمانی که
این بیماری از جهان حذف شود.
بایــد بپذیریــم از ایــن پــس ارزش افــزوده جدیــد
کس ـبوکارهای این حــوزه ،رعایت موارد بهداشــتی
است با همراهی مردم و افزایش نظارت سازمانها.
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ویترین ایرانی

ترنسنت

شبکه مرتجمین ایران

سایتها و اپلیکیشنهای خالق ایراین

ترنســنت (شــبکه مترجمین ایران) بزرگترین
پلتفــرم انجــام پروژههــای ترجمــه ،ویرایــش
و تولیــد محتــوا در ایــران اســت .همــه مراحــل
ثبت ،انجام و تحویل ســفارش در ترنســنت به
شــکل آنالین و بــدون مراجعه حضــوری انجام
میشــوند .کاربــران ترنســنت کــه هما کنــون
از  ۲۵۰هــزار نفــر هــم فراتــر رفتهانــد ،شــامل گســتره وســیعی از
صاحبان کســبوکارهای داخلی و خارجی و ســازمانهای دولتی
تــا دانشــجویان و اســاتید میشــود .مترجمــان دورکار ترنســنت
بــر اســاس معیارهایــی مشــخص انتخــاب میشــوند کــه ضمــن
شناســایی اســتعدادها ،کیفیــت بــاالی خدمــات ارائهشــده بــه
کاربران را تضمین میکنند.
ترنســنت در کنــار تســهیل و بهینهســازی مراحــل کار کاربــر و
مترجم ،نوعی سیســتم کامــل مدیریــت ترجمه یــا Translation
 Management Systemرا هــم در دل خــود دارد .در ایــن
سیســتم ،همــه امکانــات الزم بــرای انجــام صحیــح پروژههــای
ترجمــه ،ویرایــش و تولیــد محتــوا فراهــم شــده اســت؛ از ایجــاد
واژهنامــه برای هر پــروژه گرفتــه تا تخصیــص هوشــمند پروژهها به
بهترین منابع ممکن ،نظارت مســتمر بر پروژههــای بزرگ در حال

انجــام ،کنتــرل کیفــی پیوســته و اســتفاده از

بهروزتریــن فناوریهای مترجمیــار دنیا (CAT
.)Tools

بــر همیــن اســاس ،ترنســنت توانســته اســت
جایــگاه ارائهدهنــده برتــر خدمــات ترجمــه در
ایــران برســد و مفتخــر اســت در ســختترین
شــرایط تحریمــی ،موفق شــده اســت از طریــق صــادرات خدمات
برای کشور ارزآوری داشته باشد.
الزم بــه ذکــر اســت در ســال  ،۱۳۹۰مجموعــه شــبکه مترجمیــن
دومیــن محصــول خــود را بــا نــام ســاترا (ســامانه ترجمــه رســمی
آنالین) راهاندازی کرد .این وبســایت که بر ارائه خدمات ترجمه
رســمی و دارالترجمــهای تمرکــز دارد ،توانســته اســت بــا پوشــش
ضعفهــای دارالترجمههــای 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  ISO17001را در حوزه ترجمه
کســب کند و در مجامــع بینالمللــی ترجمــه ماننــد eliaو GALA
عضویت دارد.

www.transnet.ir

سامانه هومشند

ویرایش منت فاریس اب اتیپ گفتاری
ســامانه هوشــمند ویراســتاری آنالیــن متــن
فارسی ویراویراست با استفاده از الگوریتمهای
پیشــرفته و بــهروز هــوش مصنوعــی و دانــش
زبانشناســی بهدســت توانــای کارشناســان
جوان تولید شــده اســت .این ســامانه یک ابزار
مناســب اســت بــرای کمــک بــه ویراســتاران،
ناشــران ،خبرنگاران ،دانشــجویان ،دانشآموزان ،وکال ،پزشکان،
کارمنــدان ،تایپیســتها و دیگــر افــرادی کــه بــه تولیــد محتــوا در
فضــای رایانــهای میپردازنــد .ایــن نرمافــزار دارای ویژگیهــای
منحصربهفردی همچون:
تایپ گفتاری فارسی با سرعت و دقت باال
اعمــال دســتورخط صحیــح زبــان فارســی بهصــورت هوشــمند
(طبق مصوبات فرهنگستان ادب و زبان فارسی)

بهجای وامواژهها
تحلیل متن (سنجش ســختی متن ،هشــدار برای واژههایی که
زیاد در متن تکرار شــدهاند ،پیدا کردن جملههای تکراری در متن
و )...
یادگیری خودکار از رفتار کاربر
قابلدسترســی بــر سیســتمعاملهای اندرویــد ios ،و افــزون
مایکروسافت ورد و ...است.

www. viravirast.com
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غلطیابی واژگانی با دقت  ۹۸درصد
غلطیابی در ســطح جمله و بررسی باهمآیی
واژهها برای اولین بار در ایران
پیشــنهاد جایگزینی متــرادف واژه بر اســاس
بافت جمله
پیشــنهاد جایگزینــی واژههــای فارســی

اباتب

جستجوگر هومشند امالک
باتاب ،اپلیکیشــنی هوشــمند ،ســریع و کارا است که
جهــت جســتوجو و انتخــاب ملــک ابتــدا در جزیــره
زیبــای کیــش و شــیراز ،پــس از آن در سرتاســر ایــران
عزیز و ســپس در تمام دنیا در دسترس ایرانیان تولید
شده است.
شــرکت ســوربن کیش (مالک برنــد بهکیــش و باتاب)
بــا پشــتوانه ســالها فعالیــت در حــوزه امــا ک که شــامل ســاخت
و فــروش پروژههای 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 میهنانمان را رفع کند.
بررســی نیازهــای جســتوجوکنندگان ملک بــا اســتفاده از هوش
مصنوعــی در قالــب ارائــه اطالعــات موردنیــاز بــا توجــه بــه آخریــن
جســتوجوی کاربر در اپلیکیشــن انجــام میپذیــرد و همچنین با
اســتفاده از نوآوریهای گرافیکی در طراحی فضای کاربری ســعی
شــده اســت محیطی مورد پســند تمام گروههای جامعــه را فراهم
آورد.

ماموریــت شــرکت کارافــزار باتــاب کیــش این اســت که
بتواند فرایند عــذابآور پیــدا کردن ملک جهــت اجاره
و یا خرید را بــه تجربهای دلچســب و راحت بــدل کند تا
کلیه ایرانیان عزیز در لحظــات آرام حضور در منزل خود
بتوانند ملک مورد نظر خود را بیابند.
ویژ گیهای اپلیکیشن:
جستوجوی هوشــمند ملک بر اســاس منطقه ،قیمت ،تعداد
خواب و .....
نمایــش تصاویر فضــای داخلــی و خارجی ســاختمان بــه همراه
ویژگیها و خصوصیات ملک
نمایش تور مجازی برای واحدهای مورد درخواست
اســتفاده از فیلترهــای متعدد بــرای راحتی جس ـتوجو و یافتن
سریعتر ملک موردنظر
نمایــش موقعیــت امــا ک روی نقشــه نمایــش فاصلــه تــا
نزدیکترین مکانهای عمومی
ارتباط مستقیم مالک با مشتری

www. batab.app

هومسا

اجاره ویال ،سوئیت و اقامتگاه
هومســا یــک ســامانه رزرو و اجــاره آنالیــن ویــا
و ســوئیت و اقامتــگاه اســت کــه بــا کمــک تیــم
متخصصــی کــه دارد ،توانســته اســت هــزاران
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  ۱۳۹۶شــروع 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 میتوانید با اســتفاده از خدمات جستوجوی
پیشــرفته و فیلترهایی که ســامانه هومســا فراهم کرده است ،نوع
اقامتگاه ،تعداد اتاقهــا و امکانات اقامتگاه موردنظــر را به دلخواه
خودتــان انتخاب کنیــد .محل اقامت شــما در ســفر بــرای ما مهم
اســت و تــاش کردهایم تــا به شــما کمــک کنیم قبــل از ســفر تمام
قســمتهای یــک اقامتــگاه را از طریــق تصویــر ببینیــد ،شــرایط و

قوانین اقامتگاه را بخوانید و بر اســاس بودجهتان
تصمیــم بگیریــد کــه کــدام اقامتــگاه را بــرای
سکونت ،رزرو کنید.
هومســا تــاش کــرده اســت تــا بســتری بــا کیفیت
برای میزبانــان ارائه کنــد تــا از این طریــق بتوانند
اقامتگاههــای خود را اجــاره دهنــد و از این طریق
کســب درآمــد کننــد .برنامههــای تبلیغاتــی کــه
هومســا انجــام میدهــد ،میتواند بــه معرفــی اقامتــگاه میزبانان
کمک کنــد و پــس از رزرو اقامتگاه ،میزبــان و مهمــان میتوانند به
صورت مستقیم با هم در ارتباط باشند.
هومســا در نظــر دارد بــا قیمتهــای مناســبی کــه ارائــه میکنــد،
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 اقامتگاهها از طریــق نظراتی
که کاربران ثبت میکنند ،باعث شناســایی بهترین اقامتگاهها در
سطح کشور میشود.
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داستان برند

توانیتو

هرماه کیس که منیتونه
از خونه بیرون بره
نگــذار
متولــد  1366در کــرج ،طــراح ســایت ،کارآفرینــی توانمنــد و بنیا 
اســتارتاپ توانیتو .او که با وجود درصد کمــی از حرکت در بدن ،حرکتی
بــزرگ در دنیای اســتارتاپی ایجــاد کرده اســت .وحیــد رجبلو در ســال
 ۱۳۹۶پلتفرم آنالیــن توانیتو را به عنوان پل ارتباطــی میان توانجویان
و خدماترسانان تأســیس کرد و با این کار  ۱۷شــغل مستقیم و حدود
کهــزار شــغل غیرمســتقیم ایجــاد شــد .توانیتــو ا کنــون نزدیــک بــه
ی 
یــک هــزار خدماتدهنــده فعــال دارد .داســتان موفقیت این شــماره
اختصــاص دارد بــه مصاحبه بــا این مدیــر توانمنــد و خالق در شــرکت
خالق«توانسفیرپارسیان»

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
 13الی  14سالی هســت که گذشتهاست.
مــن کار خــود را بــا اولیــن کامپیوتــری کــه
اقســاطی خریدم و با وجود محدویتی که
داشتم و هر روز پیشــرفت میکرد با انجام
خدمــات کامپیوتــری در منــزل و بــا ارائــه
سرویس به مشتری شروع کردم.
از همانجــا کار کــردن مــن شــروع شــد
تــا اینکــه وارد ســایر حوزههــای آیتــی
ماننــد برنامهنویســی ،گرافیــک و ســپس
تبلیغــات شــدم؛ تا اینکــه به آنجا رســیدم
کــه فکــر کــردم بایــد کســبوکار خــودم را
راهاندازی کنم ،ا گرچه که قبال هم داشتم
اما تکنفره 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 .ســرویسهای فرضــی ایجاد
کــردم و مشــتری بــرای آن جلــب شــد .تــا
ســه ماه تســت خوبی داشــتم و ایــن طور
شــد که اســتارتاپ توانیتو راهاندازی شــد
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و البته بــا چالش اصلــی هر اســتارتاپ که
سرمایهگذاری است هم روبرو شدم.
از مشــکالتی 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
آنهــا بــودم ،چــون ا گــر از مشــکالت عبــور
کنید ،باقی میمانند و سنگین میشوند
و باید حل شوند.
چــه نیــازی در بــازار احســاس
کردید کــه به ســمت ایجــاد توانیتو
آمدید؟
چــرا دسترســی معلــوالن بــه خدمــات
موردنیازشــان راحــت نیســت؟ حتــی
افــرادی مثــل ســالمندان وخانمهــای
بــاردار همیشــه بــا ایــن مســئله درگیرند.
در واقــع ،ایــن امکانــات هیچوقــت بــرای
کســانی کــه بــه هــر دلیلــی نمیتواننــد از
خانــه خــارج شــوند ،فراهــم نبــود .اینجا
بــود کــه تصمیــم گرفتــم بــرای خــودم
و همــه کســانی کــه بــه ایــن خدمــات
نیــاز دارنــد ،کاری کنــم .مــن نیــازی کــه
احســاس کردم این بود که فکــر میکردم

من از مشکالت هیچ وقت
عبور نکردم بلکه همیشه
به دنبال حل آنها بودم،
چون ا گر از مشکالت عبور
کنید ،باقی میمانند و
سنگین میشوند

چندمیلیــون فــرد دارای معلولیــت در
کشور هستند که ســرویسهای متعددی
نیــاز دارنــد ،از طرفــی انســانهای زیــادی
در جامعــه هســتند کــه بــا وجــود مهارتــی
کــه دارنــد امــا بیــکار هســتند و میتواننــد
همیــن ســرویسها را بــرای افــراد معلــول
و یــا ســالمند ارائــه دهنــد و ایــن کار بــه
اشــتغالزایی نیز کمک میکنــد .از طرفی
دیگــه افــرادی کــه مثــل مــن خودشــان
درگیــر ایــن مشــکالت جســمی هســتند،
غالبا نمیتوانند حس اســتقالل شــخصی
را تجربــه کننــد و بــرای خیلــی از کارهــا
مجبورنــد از کمــک خانــواده و دیگــران
اســتفاده کننــد .امــا ا گــر ایــن خدمــات
بهســادگی و با هزینه مناســب در دسترس
ایــن دوســتان قــرار بگیــرد ،خیلــی از ایــن
دغدغههایوابستگیهمحلمیشود.

بــه چنــد روش اســت .وارد ســایت
میشــوید .در
tavanito.com
دســتهبندیها ســرویس خودتــان را
انتخــاب میکنیــد و رزرو انجــام میدیــد
و پرداخــت آنالیــن یــا حضــوری انجــام
میشــود .همچنیــن ا گــر امــکان رزرو
اینترنتــی نداریــد میتوانیــد بهصــورت
تلفنی این کار را انجام دهید.
چــه دســتهبندی از خدمــات در
توانیتو ارائه میشود؟
خدمات پزشــکی ،توانبخشی ،آموزشی،
عمومــی و البته حم ـلو نقل نیز ب ـهزودی
اضافهمیشود.
خدمــات درمانــی ماننــد کاردرمانــی،
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...

قصــه از همینجــا شــروع شــد .اعضــای
تیــم توانیتــو کمکــم دورهــم جمع شــدند
و وقــت و انرژیشــان را بــه صــورت
شــبانهروزی روی طراحــی و ایجــاد ایــن
پلتفــرم گذاشــتند .بــرای همــه مــا مهــم
بــود بهترینهــا را انتخاب کنیــم؛ طراحی
ســاده و قابل اســتفادهای داشته باشیم؛
کیفیت را در کنار قیمت مناســب بگذاریم
و درنهایــت بتوانیــم فضایــی از اعتمــاد و
آسایشبسازیم.
توانیتــو رو بــرای مــا کامــل تر
معرفی کنید؟
توانیتو یک پلتفرم ارائه خدمات هســت و
هر کس کــه خدمتــی دارد کــه میخواهد
بهصورت آنالین آن را ارائه کند میتواند 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
کردهاند.
خیلــی از خانوادههــا همیــن االن دغدغه
نگهــداری از عزیــز معلــول ،بیمــار یــا
سالمندشــان را دارنــد .دوســت دارم از
همینجا و بــا اعتمــاد کامل بــه همه این
دوســتان اعــام کنــم کــه بــا توانیتــو ،این
عزیزتــان دیگــر هیچوقــت تنهــا نخواهــد

مخاطبــان چــه طــور میتوانند
خدمات خود را با شما معرفی کنند؟
خدماتدهندههــای گرامــی میتواننــد
بعــد از ثبتنــام در ســایت بــه عنــوان
«خدماتدهنــده» از طریــق منــوی
مربــوط بــه خدماتدهنــده اطالعــات
شــخصی ،مدارک هویتی ،مدارک شغلی،
آدرسهــای کاری و خدمــات قابــل ارائه را
وارد کنند .سپس در قسمت زمانبندی،
مشــخص کنند که ایــن خدمــت را در چه
روزهــا و ســاعتهایی ارائــه خواهنــد کرد.
مــوارد فــوق پــس از تایید ادمین سیســتم
در سایت نمایش داده میشــود و کاربران
میتواننــد آن را رزرو کــرده و از آن بهرهمند
شوند.

بود .همــه نیازهای پزشــکی ،پرســتاری،
آزمایشــگاهی ،آموزشــی ،حتــی کارهــای
روزانه مثل آرایشگری ،خیاطی ،عکاسی و
خیلی خدمات دیگر را میتوانید 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 خانوادهتان خواهد بود.
از ویژگی خاص توانیتو برای ما
بگویید؟
این ویژگی که خود افــراد دارای معلولیت
آن را راهاندازی کردند و این نشاندهنده
ایــن اســت کــه ایــن افــراد ســا کت
نمینشــینند و چقــدر اســتعداد دارنــد.
چون توانیتو بدون ســرمایهای راهاندازی
شد و اینکه سرویسهایی که به معلوالن
ارائــه میشــود ،متخصصهایــی ارائــه
میدهند کــه بــا افــراد دارای معلولیت در
ارتباط بــوده و با آنهــا کار کردهانــد و با این
فضــا آشــنا هســتند .تخفیفــات فــراوان
نیز کــه از جایــی دیگــر تامین میشــوند تا
قیمتهای بازار شکسته شــوند از ویژگی
دیگرتوانیتوهست.
نحوه ارائــه خدمات به مخاطبان
شما چگونه است؟

توانیتو یک پلتفرم ارائه
خدمات هست و هر
کس که خدمتی دارد که
میخواهد بهصورت
آنالین آن را ارائه کند
میتواند از آن استفاده
کند و خدمتش را روی
سایت تعریف کند

و سخن پایانی
آرزو میکنــم بــا پیشــرفت توانیتــو در
خدماترســانی که باعث مســتقل شدن
خیلی از افــراد کمتــوان میشــود ،بتوانیم
روزهایــی را ببینیم کــه بــه معلولیت فقط
به دید یــک «تفاوت» نــگاه شــود و نه یک
نقطهضعف.
من ،وحید رجبلــو ،بــرای آن روز و روزهای
درخشانتر ،خیلی تالش خواهم کرد.
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پالتو

با همکاری نساجی دات کام

چگونهیمتوانبه
بوکارپوشاکواردشد؟
کس 
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
نیســت همهچیز را در مــورد تولید پوشــا ک یــاد بگیرید .فقط یــاد بگیرید کــه بر چه
حوزههایی باید تمرکز کنید و چگونه گام بهگام وارد این حرفه شوید .در موارد دیگر
ً
میتوانید از کمک متخصصان و کارشناسان ماهر بهره بگیرید .ضمنا به یاد داشته
باشید که با خواندن این مقاله کمجم به یک متخصص در زمینه راهاندازی تجارت
ً
پوشا ک تبدیل نمیشوید ،اما قطعا خواندن این مقاله شما را در برنامهریزی برای
اقداماتعملیراهنماییمیکند.
مراحل اصلی ورود به کار تولید پوشا ک
انتخابدامنهمحصول

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

به دست آوردن اطالعات در مورد صنعت

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

جمعآوریسرمایه

همانطور که میدانیــد راهاندازی یک کار تولیدی
مســتلزم ســرمایهگذاری بــر روی ماشــینآالت،
مواد اولیــه و نیروی انســانی اســت .از این رو شــما
بــه جمــعآوری ســرمایه نیازمنــد هســتید .میــزان
پولی کــه نیــاز داریــد بــه انــدازه کســبوکار شــما و
مشــخصات محصولــی که قــرار اســت تولیــد کنید

30

بســتگی دارد .بــرای تامیــن ســرمایه مــورد نیازتان
بــا شــخصی کــه عالقهمنــد بــه شــروع کار در ایــن
زمینه اســت مــی توانیــد مشــارکت کنیــد .دریافت
یشــود.
وام از بانــک هم گزینه خوبی محســوب م 
شرایط دریافت وامهای دولتی را بررسی کنید تا در
صورت امکان از آن تســهیالت هم استفاده کنید،
چرا که دولتها همیشه طر حهایی برای حمایت
بوکارهای اســتارتاپی کوچک دارند که در
از کســ 
زمینهتولیدپوشا کفعالیتمیکنند.

توسعهپایگاهمشتریان(خریداران)

فــارغ از محصولــی کــه تولیــد میکنیــد ،بایــد
مشــتریانی را پیــدا کنیــد کــه محصــوالت خــود
را بــه آنهــا بفروشــید .از ایــن رو یــا بایــد بــه دنبــال
فروشــندگانی باشــید کــه بتوانیــد کل محصــوالت

خــود را به آنهــا بفروشــید (در بــازار داخلی) یــا باید
فروشــگاه اختصاصــی خــود را بــاز کنیــد و یــا اینکه
یهــای خریــدی باشــید کــه در
بــه دنبــال نمایندگ 
زمینــه خریــد بینالمللــی فعالیــت مــی کننــد .ا گــر
قصــد تولیــد پوشــا ک بــرای بازارهــای محلــی را
دارید بــا مغازهدارانی کــه در زمینه فروش پوشــا ک
فعالیــت میکننــد تمــاس بگیریــد و نیازمندیهای
آنهــا را شناســایی کنیــد .ممکــن اســت صحبت با
مغازهداران منجر به ایدههای جالبی برای انتخاب
محصولشود.
تشــکیل پایــگاه تامینکننــدگان بــرای مــواد اولیه و
خدمات
بوکار تولیــدی ،کیفیــت مــواد اولیــه
در یــک کس ـ 
ششــرط تولیــد یک لباس بــا کیفیت
مهمترین پی 
به حســاب میآید .قســمت اعظــم مــواد اولیه در
کار تولیــد پوشــا ک پارچــه ،لــوازم تزئینــی و اقــام
بســتهبندی اســت .در عصــر اطالعــات ،شــما
بهراحتــی میتوانیــد فهرســتی از تامینکننــدگان با
بســایتهای طبقهبنــدی شــده رایگانی
کمک و 
ماننـ�د �IndiaMART، alibaba.com، just
 dial.comو ســایتهای دیگــر تهیــه کنیــد.
تامینکننــدگان را در لیســت کوتــاه خود قــرار داده
و با آنها تمــاس بگیرید .یا می توانید جهت کســب
اطالعــات مــورد نیــاز در مــورد تامیــن منابــع بــا
صاحبــان کس ـبوکارهای موجــود هــم صحبــت
کنید.
ً
ضمنا شما باید برای آشنا شدن با رنج قیمتی مواد
اولیه درباره بــازار تحقیقات کافی انجــام دهید .به
هر حــال هدف کاهــش هزینــه تامین منابــع و مواد
اولیه تا حد ممکن است.

شناختعملکردهایاینحرفه

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

کسبوکار و موارد دیگر اطالعات کسب کنید.

خوانــدن کتابهایــی در مــورد مدیریــت
کسبوکارهای کوچک

مدارک مــورد نیاز بــرای امور تجــاری و حقوقی خود
ندارید.

نکتهای که باید به خاطر داشته باشید این است
که بــرای راهانــدازی یک واحــد تولیدی پوشــا ک،
ً
حتمــا بایــد یــک متخصــص (مشــاور) اســتخدام
کنید .ایــن کار مزایای زیادی برای شــما بــه همراه
دارد ،چون در این صــورت میتوانید بر روی انواع
مختلــف ماشــینآالت ســرمایهگذاری کنید ،طر ح
کارخانــه را بهدرســتی بریزیــد و از همــان ابتــدای
کار سیســتمهای خود را توســعه دهید .کار کردن
بــا یــک متخصــص از جنبههــای مختلفی به شــما
کمــک میکنــد؛ یکــی از مهمتریــن آنها این اســت
ً
کــه شــما ســریعا بــا خیلــی از امــور تخصصــی آشــنا
میشــوید .در این صورت میتوانید ماشــینهای
دوزندگــی و ســایر ماشــینآالت و تجهیــزات را بــر
اســاس محصــوالت و مقــدار تولیــد برنامهریــزی
شده خریداری کنید .یک مشــاور در تمام مراحل
راهاندازی کارخانه ،شــما را راهنمایی خواهد کرد
و هــر آنچــه که نیــاز باشــد به شــما گوشــزد خواهد
کرد.

بوکاری بهنوبه خود منحصربهفرد
ا گر چه هر کســ 
محسوب میشود ،اما این کتابها به شما کمک
بوکار آشنا
میکنند تا بهخوبی با مدیریت یک کس 
شــوید .بدینگونه شــما متوجــه میشــوید که چه
مسیری را باید طی کنید و از چه مسیری نباید عبور
کنید.

تهــا در فکــر راهانــدازی یــک
ممکــن اســت مد 
کسبوکار بوده باشید ،اما هرگز این اتفاق نیفتاده
باشد .شــاید دلیل این کار کمبود اعتماد به نفس
یا نداشــتن اطالعات الزم باشــد .منتظر یک زمان
مناسب نمانید .ا گر مدتهاست به فکر راهاندازی
ً
بوکار خــود هســتید ،ســریعا دســت بــه کار
کس ـ 
شــوید .یــک قلــم و کاغــذ برداریــد و پیشنویــس
بوکار خود را بنویسید .برای جمعآوری
طرح کس 
و کسب اطالعات مورد نیاز تا میتوانید در اینترنت
بوکارتان
جستوجو کنید .بر اســاس طرح و کس 
قدمبهقدم شروع به ساخت رویای خود کنید.
ا گــر دوســت داریــد وارد کار تولیــد پوشــا ک شــوید
(چــه در مقیــاس کوچــک و چــه در مقیــاس بزرگ)
ً
حتما بایــد مــواردی را کــه در این مطلب ذکر شــد،
دنبال کنید.

استخدامیکمتخصص
داســتانهای موفقیت و شکست کسبوکارهای
بوکار
ا گــر در ایــن زمینــه تــازهکار هســتید ،مهمتریــن حــوزه پوشــا ک یــا ســایر کســبوکارها را بخوانید .شروع کس 

پیدا کردنمتخصصانماهر

ســعی کنید در تمام نقشهــای شــغلی ،کارمندان
حرفــهای را بــه خدمــت بگیریــد .بــرای انتخــاب
متخصصــان مناســب میتوانیــد بــر روی کمــک
حرفهایهای اینصنعتنیزحسابباز کنید.

تکمیلاسنادحقوقیورسمی

بــا اســتخدام یــک حســابدار رســمی و ســایر افراد
حرفــهای دیگر نیازی به آشــنایی بــا اســناد اداری و

ا گر قصد تولید پوشا ک
برای بازارهای محلی را
دارید با مغازهدارانی که
در زمینه فروش پوشا ک
فعالیت میکنند تماس
بگیرید و نیازمندیهای
آنها را شناسایی کنید

لینک کوتاهمطلبb2n.ir/228282 :
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تریبون اول

تولید انیمیشن
به شیوه تعامیل
پلتفرم پویانو تــاش دارد در وســعتی عظیم به تولید انیمیشــن
تعاملــی ،بــازی و کتابهــای پویــا و تعاملــی بهصــورت ســاده
و کاربــردی بپردازد تــا هر تولیدکننــده (محتوای کــودک) در حین
اســتفاده از آن بتواند محصوالتی با ســرعت بــاال و هزینه پایین
را تولیــد کنــد .در ایــن بخــش گفتوگویــی داریــم بــا حمیدرضا
بحرینی،بنیانگذار پلتفرمپویانو.
ایده پویانو از کجا رشوع شد؟

راهبــرد ارتباطــی ســرگرمآموزی کــه فنون
ســرگرمی را بهمنظــور افزایــش اثربخشــی
فراینــد یادگیــری وارد مناســبات آمــوزش
کــرده ،قدمتی نزدیــک به چندهزار ســال
دارد ،امــا قالبهای ایــن راهبرد بــا ظهور
فناوریهــای جدیــد ،متحــول شــده و
تجربههــای جذابــی را بــرای نســل هــزاره
سوم که عالقه فراوانی به سرگرم شدن به
وسیله فناوری دارند ،فراهم کرده است.
یکــی از روشهــای ســرگرمآموزی ،تولیــد
محتوای انیمیشــنهای تعاملی با هدف
انتقــال مفاهیــم در قالب ســرگرمی اســت
و از طرفــی کار بــا نرمافزارهــای ســاخت
انیمیشــن در کنــار نرمافزارهــای تولیــد
بازیهــای دیجیتــال ،زمانبــر و پرهزینه
اســت و نیــاز بــه نیــروی فنــی متخصــص
دارد .بنابرایــن تصمیــم بــر توســعه
نرمافــزاری گرفتیــم کــه دو کار تولیــد
انیمیشــن و تولیــد بازیهــا و محتــوای
تعاملــی را همزمان بــا هم پیش ببــرد .به
زبــان ســاده بتوانیــم انیمیشــن تعاملــی
تولید کنیم.

پویانو را بیشرت برای ما معریف
کنید؟

نرمافــزار پویانــو یــک پلتفــرم ســاخت
انیمیشــن بــه شــیوه تعاملــی اســت .در
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مخاطبان به چه شکل
یمتوانند از محصول مشا
هبرهمند شوند؟

شــیوه تعاملــی کاربــر نهایــی میتوانــد
همزمــان بــا تماشــای انیمیشــن در روند
روایــت آن تعامل و همــکاری کند و گاهی
خودش در مــورد قصهها تصمیــم بگیرد.
ما ایــن کار را با ســادهترین ابــزار در پویانو
ممکــن کردهایــم بــه ایــن شــکل کــه بــا
آموزش نیروهــای نیمهحرفــهای و آماتور
در زمــان کمتــر از ده ســاعت میتــوان بــه
خروجــی قابــل توجهــی در ایــن نرمافــزار
دســت پیدا کــرد کــه هزینههــای تولید را
سه تا پنج برابر کمتر میکند.

تولیدکننــدگان محتــوا میتوانند 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؟

اهداف اصیل مشا در پویانو
چیست؟

هــدف مــا ارائــه شــیوه جدیــدی از تولیــد
انیمیشــن و روایــت خیلــی از کتابهــای
چاپــی بــه شــیوه تعاملــی اســت .پویانــو
میتوانــد ابــزار خیلــی مناســبی بــرای
انتشارات ،ســازمانها و نهادهایی باشد
کــه دغدغــه آمــوزش و فرهنــگ دارنــد و
همچنیــن بــه دنبــال کار تحقیقاتــی در
زمینههای گونا گون هستند.
یکــی دیگــر از اهــداف اصلــی پویانــو
ایجــاد فرصــت ســاخت انیمیشــن بــرای
گروههــای آماتــور و کوچــک ،همچنیــن
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه وقــت
و هزینههــای گــزاف تولیــد مجموعــه
انیمیشــنهای بــزرگ ندارنــد همزمان با
آمــوزش و تفریــح میتواننــد مخاطبــان
خــود را رصــد و عالقهمنــدی آنهــارا آنالیــز
کنند.

شــیوههای بســیار زیــادی را بــرای مــدل
درآمدزایــی ایــن محصــول میتــوان در
نظــر گرفــت؛ بهطــور نمونــه میتــوان بــه
شیوههای ذیل اشاره کرد:
-1فــروش محتــوای تولیدشــده توســط
تولیدکنندگان محتوا
 -2ارائــه خدمــات و گرفتن حــق عضویت
در اپلیکیشن اختصاصی پویانو
و ....

هدف ما ارائه شیوه
جدیدی از تولید انیمیشن
و روایت خیلی از
کتابهای چاپی به شیوه
تعاملی است

: www. pooyanoo.irوبسایت

تریبون دوم

ارابب جنگ
تریبوناینبخشاختصاصداردبه گفتوگوباسعیدحسنی،
مدیرشرکتخالق «پردیسسرگرمیپیله»

در ابتدا معریف از استودیو پیله
و فعالیتهای آن داشته ابشید.

استودیو پیله از اوایل سال  97کار خود
را بهصــورت جــدی شــروع کــرد و تیــم ما
بهطــور رســمی از خــرداد  98بهعنــوان
شرکتپردیسسرگرمیپیلهثبتشد.
شــرکت پیلــه در بهمنمــاه  97اولیــن
محصــول خــود ،بــازی «اربــاب جنــگ»
را وارد فــاز ســافتالنچ کــرد .ایــن بــازی
بهمحــض ورود بــه مارکــت کافــه بــازار با
اینکه هنــوز در مرحلــه ســافتالنچ قرار
داشــت جزو بازیهای منتخب بازار قرار
گرفت.
در همیــن ســال اربــاب جنگ موفــق به
دریافــت جوایز بهتریــن بــازی از دیدگاه
فنــی و بهتریــن بــازی ســبک ا کشــن از
هشتمین جشنواره بازیهای 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
بازیسازانمستقل ایراندریافت 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
 PvPدر ســبک  Artilleryاســت کــه
بــا المانهــای مدیریــت منابــع ترکیــب
شــده اســت .در این بازی که در دنیایی
فانتــزی روایــت میشــود کاربــر کنتــرل
اردوگاهــی را بــه عهــده میگیــرد و بــا
مدیریــت اردوگاه خــود در مبــارزات بین
تانکهاشرکتمیکند.
بــه محــض ورود بــه بــازی ســه تانــک
از  10تانــک موجــود در اختیــار کاربــر
قــرار میگیــرد کــه بــا پیشــرفت در بــازی
تانکهــای دیگــر نیــز آزاد میشــود کاربر

شهــای زیــاد بــرای ورود بــه بــازار
چال 
نطــور کــه در بــاال
جهانــی و  ...کــه هما 
گفتم فکــر میکنــم ایــن موارد مشــکالت
خیلیاز استارتاپهامثلماهستند.

باید از میــان تیرهایی که در دســترس او
قرار گرفتــه  10تیــر را انتخــاب کــرده و وارد
مبارزهشود.
تیرهــا و تانکهــا در بــازی قابــل ارتقــا
هســتند کــه ســطح پیشــرفت کاربــر
وابســته بــه ایــن موضوع اســت و بــا باال
رفتــن ایــن ســطح ،مــوارد جدیــدی در
دسترس او قرار میگیرد.

چه برانمهای برای آینده دارید؟

چه چالشها و مشکالیت در
مسیر کار مشا هست؟

مــن فکــر میکنــم خیلــی از مشــکالتی
کــه مــا بــا آن دســتوپنجه نــرم میکنیــم
در بیــن ا کثــر اســتارتاپها مشــترک
اســت ،مثل کمبود بودجه برای توســعه
شــرکت؛ بحثهــای اداری کــه معمــوال
در گروههــای کوچک بهدلیل نداشــتن
تخصــص در ایــن زمینهها همیشــه این
نگرانی وجود دارد که نکند این مســائل
مشــکالت بزرگــی ایجــاد کننــد و معموال
خود ایــن موضوع باعث میشــود تمرکز
تیــم از کار اصلیشــان برداشــته بشــود
و مــوارد دیگــری مثــل نبــودن نیــروی کار
متخصص یا در صــورت پیدا شــدن این
نیروهــا عــدم توانایــی در جذبشــان
بهدلیــل هزینــه بــاالی دســتمزد هــا،

خیلی از مشکالتی که
ما با آن دستوپنجه
نرم میکنیم در بین ا کثر
استارتاپها مشترک
است

در حــال حاضــر روی پشــتیبانی و
توســعه بــازی اربــاب جنــگ کار میکنیم
و تــاش میکنیم تا راهی به بــازار جهانی
پیــدا کنیــم و بهتاز گــی هــم یــک پــروژه
دیگــر در ســبک 2D Online Arena
 Shooterاســتارت زدیم و روی نسخه
پروتوتایپآن کار میکنیم.
در کل بــا بررســی بــازار جهانــی مــا فکــر
میکنیــم صنعــت ســرگرمی و بهخصوص
بازیهای ویدئویی قابلیت رشد باالیی
دارد و نــه فقــط از ایــن طریــق میشــود
به رشــد تولیــد و ایجــاد ثــروت در کشــور
کمــک کــرد بلکــه بــا ورود بــه بازارهــای
جهانی میتوانیم مسیری برای صادرات
فرهنــگ خودمــان نیــز بــه کشــورهای
دیگر ایجاد کنیم و بــه نظر ما این موضوع
کامــا ارزش ایــن را دارد کــه در این حوزه
سرمایه گذاریشود.
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دکه

مجلس شورای اسالیم در یپ اقدام برای
حمایت قانوین از رشکتهای خالق
مجلس در حمایت از رشکتهای خالق و صنایع نرم پیشگام یمشود

احســان ارکانی ،عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس شــورای اســامی با اشــاره بــه برخی کاســتیهای قانــون حمایت از
شرکتها و موسسات دانشبنیان به عدم توجه این قانون به شرکتهای خالق و فناور اشاره کرد و گفت :قانون فعلی حمایت
از شرکتهای دانشبنیان شامل حال شرکتهای فناور ،خالق و صنایع نرم نمیشود در حالی که در مسیر بین تبدیل شدن
یک شرکت عادی به شرکت دانشبنیان ،شرکت فناور و خالق حضور دارند.
ی نداریم و شــرکتهای فنــاور ما در این مرحلــه به دلیل عدم
به گفته وی ،ما برای این شــرکتهای واســط هیچ قانون حمایت 
حمایت دچار مشــکالت متعدد و در مواردی دچار شکســت و تعطیلی میشــوند .بر این اســاس باید قانونی تصویب کنیم که
مشمول شرکتهای خالق و صنایع نرم و فرهنگی هم شود و این مسئله در حال پیگیری است.

قانون حمایت از دانشبنیانها ابید به رشکتهای خالق نیز تعمیم یابد

محمد سرگزی ،عضو فرا کســیون دانشبنیان مجلس شورای اســامی ،گفت :تا کنون در فرا کسیون دانشبنیان چند جلسه
اختصاصی با موضوع شرکتهای خالق و مسائل و مشکالت مرتبط با آنها برگزار شده است .حمایت از این شرکتها و تصویب
قوانینحمایتیدر پشتیبانیاز شرکتهایخالق،یکیاز برنامههایمحوریفرا کسیونمحسوبمیشود.
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی ،افــزود :بایــد تمــام قوانیــن تصویــب شــده در حمایــت از شــرکتهای دانشبنیــان
به شــرکتهای خــاق نیــز تعمیم یابــد .البتــه ایــن قوانیــن پیــش از تعمیم بایــد متناســب بــا ویژگیهــای شــرکتهای خالق
مناسبسازیوبازنویسیشود.

قانون بخیش از بودجه را به مست رشکتهای خالق هدایت یمکند

حسین حسینزاده ،نمایند ه مردم در حوز ه انتخابیه الرستان ،خنج ،گراش و اوز در یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی،
گفت :با توجه به تحریمهای ظالمانه که علیه کشور اجرا شده است ،بهترین فرصت است تا توانمندیهای شرکتهای خالق
و نوآور مــورد توجه قرار گیرد .شــرکتهای خالق کــه در حوزه صنایع نــرم و خالق و فرهنگــی کار میکنند و عالوه بر ایجــاد ارزش
افزوده از ظرفیت ایجاد تحول فرهنگی و اقتصادی نیز برخوردار هستند.
عضو فرا کسیون دانشبنیان مجلس در ادامه گفت :با توجه به عرصههای مختلفی که شرکتهای خالق در آن فعال هستند،
مانند گیاهان دارویی و طب سنتی ،طراحی و معماری ،میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی ،چاپ و نشر ،کسبوکار
دیجیتال و فضای مجازی ،هنرهای تجســمی و نمایشی ،صنایع دیداری و شــنیداری و بازی ،اســباببازی و سرگرمی باید در
قانونگذاری الزامات هر رشته مورد توجه قرار گیرد.

در حوزه صنایع نرم و خالق نیازمند تصویب قانون هستیم
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مسلم صالحی ،نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اســامی ،گفت :با توجه به نبود قوانین حمایتی درخصوص صنایع نرم
و خالق ،دولت میتواند با پیشــنهاد معاونت علمی و فناوری ریاســتجمهوری الیحهای را در اینباره به مجلــس ارائه دهد یا
آنکه این معاونت میتواند به پشــتوانه فرا کســیون دانشبنیان ،حمایت از شــرکتهای خالق را در قالب یک طرح در مجلس
پیگیری کند.
صالحی ضمن توضیح برخی موانعی که شــرکتهای خالق با آن مواجه هســتند ،گفت :بهدلیل عدم آشنایی احتمالی برخی
نهادهــای اجرایی با شــرکتهای خالق و فرایندهــای طوالنــی اداری ،برخی اوقات ممکن اســت یک فرد جوان کــه بنیانگذار
ً
استارتاپ و یک شرکت خالق است ،اصوال دلسرد و از ادامه راه منصرف شــود .به همین دلیل تسهیلگری فرایندهای اداری و
ً
صدور مجوزهای قانونی ازجمله مسائلی است که حتما نیازمند تصویب قانون است تا زیستبوم صنایع نرم و خالق به رشد و
تعالی مورد نظر دست یابد.

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانشبنیان و توسعه صنایع نرم و خالق
منصوبشد

ســورنا ســتاری ،معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهــور ،در حکمــی پرویز کرمــی را به عنــوان دبیر ســتاد فرهنگســازی اقتصاد
دانشبنیان و توســعه صنایــع نرم و خالق منصوب کرد .ســورنا ســتاری ضمن تشــکر از تالشهــای مهندس ســجادی نیری در
طول مدت تصدی دبیری ســتاد توســعه فناوریهای نرم و هویتســاز بیان کرد :انتظار میرود فعالیتهای هدفمند معاونت
در حوزههای نرم و هویتساز و فرایند تجاریسازی علوم انســانی با تکیه بر ایجاد و حمایت از شرکتهای این حوزه و نیز ارتقای
کمی و کیفی شــرکتها و اســتارتاپهای حــوزه صنایع خــاق به عنــوان برنامه مکمــل حمایــت از شــرکتهای دانشبنیان که
طبیعتامنجربهارتقایفرهنگاقتصاددانشبنیاندر کشور خواهدشدبامسئولیتآقایپرویز کرمیسرعتبیشتریبگیرد.

رومناییازوبسایت«فهمابزی»ابرویکردارتقایسوادابزیهایویدئویی

به گزارش اداره ارتباطات و امور بینالملل بنیاد ملی بازیهای رایانهای ،ســید صادق پژمــان ،مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای
رایانهای ،با اعالم ایــن خبر تصریح کرد :وبســایت فهم بازی بــا رویکرد تولید محتــوا درخصوص جنبههــای فرهنگی مرتبط با
بازیهای ویدئویی و ایجاد فضای گفتوگو و تبادلنظر درباره جنبههای 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 دیدگاهها با
تنوع بیشتری برای طرح مباحث فرهنگی درباره بازی در نظر گرفته خواهد شد تا این سایت به عنوان مرجعی برای زمینهسازی
ایجاد گفتمان سواد بازی در میان گروههای مختلف اجتماعیشناختهشود.

امسال جشنواره بینامللیل مد و لباس فجر برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،سیده مرضیه شفاپور ،دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور درباره برگزاری جشنواره بینالمللی
مد و لباس فجر به خبرنگار مهر گفت :امسال طبق معمول هر سال جشنواره بینالمللی 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 کمیتههای جشنواره هم
مشخص شده است ،اما منتظریم تا برخی از آییننامه آماده شود تا فراخوان را منتشــر کنیم .امیدوارم بتوانیم جشنواره را مثل
هر سال برگزار کنیم .جشنواره مد و لباس فجر هر سال بهمنماه برگزار میشود که پارسال اختتامیه نهمین جشنواره مد و لباس
فجر بهدلیل شیوع کرونا کنسل شد و سال ۹۹برگزیدگان آن معرفی شدند.

طراحی رسگریم «داستان دستها» ویژ ه انشنوایان

بازی «داستان دســتها» عنوان سرگرمی است که ویژ ه ناشــنویان طراحی شده و در ســومین رویداد ملی ایدهآزاد اسباببازی
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان بهعنــوان ایــد ه برتر معرفی شــد .به گــزارش ادارهکل روابــط عمومی و امــور بینالملل
کانون ،با توجه به اینکه اصلیترین مشکل ناشــنوایان از دســت دادن ابزار زبان به عنوان رایجترین وســیل ه ارتباطی است ،این
بازی با هــدف جایگزینــی ابزارهای مشــترک برای ایجــاد زمینه برقــراری ارتباط میان افراد شــنوا و ناشــنوا طراحی شــده اســت.
سرگرمی «داستان دستها» با طرحی نیما قانعی و نوا خلوصی یک بازی فرا گیر ،مناسب افراد شنوا و ناشنوا شامل یک بستهی
بازی اســت که اجزایی مانند کارتها ،صفحــه قرارگیری ،مهرههای بازی و راهنمای بازی اســت که دس ـتکم دو گــروه دو نفره
میتوانندباهمبازی کنند.

در این دوره سخت کروان ،گالریها توانســتند محیطی وابسته به رشایط را
برایمخاطبانفراهمکنند
هادی مظفری ،مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد ،در حاشیه بازدید از نمایشگاه آثار قهوه خانهای گفت :در این دوره سخت
پاندومی بیماری کرونا و قرنطینههای گســترده خانگی ،بسیاری از گالریها بهخوبی توانســتند محیطی وابسته به شرایط را برای
مخاطبان خود فراهم کنند .هماهنگ شدن محیطهای هنری و هنرمندان عزیز حوزه تجسمی با شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا
در جامعه از مهمترین دستاوردهای این دوران است.
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تریبون سوم
گفتوگویاینبخشبهسیدامیر
حسینی،مدیرپژوهششرکتخالق
«طرح و معماری شیوه» فعال در حوزه
معماریاختصاصدارد.

شــرکت معماری شیوه چطور
شــروع بــه کار کــرد و در حــوزه
معماری چه فعالیتی دارد؟
شیوه فعالیت خود را از سال  94شروع
کــرد .در آن زمــان مــا کارمــان را بــا یک
پروژه آموزشی شــروع کردیم .از همان
ابتــدا موضــوع پژوهــش بــرای شــرکت
مهــم شــد و بــرای طراحــی مدرســه
ابتدایــی شــروع بــه مطالعــه در زمینه
فضاهای آموزشــی نویــن کردیم .پس
از آن اغلــب پروژههــا ،اداری یــا مرا کــز
نــوآوری بودنــد کــه امــروز دیگــر زمینه
اصلــی پژوهــش و طراحــی ماســت.
زمانــی کــه درگیــر پروژههــای اداری
و مرا کــز نــوآوری شــدیم خــاء مبانــی
نظــری و چارچوبهــای مفهومــی
در حــوزه طراحــی نویــن ایــن فضاهــا
را احســاس کردیــم .مطالعــات اندکی
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
شــد کــه هــم زمینــه پژوهــش و هــم
طراحــی شــیوه درگیــر فضاهــای نوین
اداری و مرا کــز نــوآوری شــد .هرچنــد
پروژههای مسکونی ،آموزشی و  ...نیز
در این مدت داشتیم.
اهــداف و دغدغههــای اصلی
شما چیست؟
دغدغــه اصلــی معمــاری ســاختن
فضــای پاســخگو بــه نیازهــای مــردم
اســت .این نیازها طیفــی از مســائل را
در برمیگیرد .دغدغه شیوه این است
که ضمن پاسخ به مسائل عملکردی،
فضای با هویت و پاســخگو خلق کند،
فضایی مناسب زیست انسانی.
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معماریبهسبک
شیـــوه

تعدادی از پــروژه های موفق
و مشــتریان ویژه خود را معرفی
میکنید؟
مــا پروژههــای اداری متعــددی را بــا
ســازمانهای خصوصــی و دولتــی بــه
انجام رساندهایم .برخی از پروژههای
اخیر شــیوه که برایمان جذابتر بوده
را شــرح میدهــم .بــه طــور مثــال مــا
چندیــن پــروژه بازســازی و طراحــی
اداری داشــتیم که کارفرما یک فضای
اداری فرهنگــی نویــن میخواســت.
نحــوه مواجهــه مــا بــا ســنت معماری
ایرانــی و در عیــن حــال مــدرن و بهروز
بــودن ،یــک چالــش ایــن دســت
پروژههاست.
جــدا از پروژههــای خــر د مقیــاس
اینچنینــی مــا چنــد کار مشــترک بــا
دانشگاههای علم و صنعت و صنعتی
شــریف داشــتیم .باشــگاه نــوآوری
نیتــرو در دانشــگاه علــم و صنعــت
چالشهای خاص خودش را داشــت؛

طراحی در بافتی بهشــدت 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
اســت فضــای کار اشــترا کی ،دفاتــر
اختصاصــی ،مرکــز رویدادهــا ،فضــای
بــازی و  ...همــه کمینهگــرا در کنار هم
جمع شدند.

تحکیم جایگاه شرکت در
زمینه طراحی فضاهای
اداری و آموزشی که پیش
از این هم در آنها فعال
بوده در ضمن ورورد به
بازار پروژههای مسکونی
از اهداف آینده شیوه
است

در زمینــه پژوهش و توســعه
مجموعــه چــه اقداماتــی انجــام
میدهید؟
مــا دو محــور اصلــی بــرای پژوهــش در
شــیوه قرار دادیم .یکی فضاهای نوین
آموزشــی بود و دیگــری فضاهای نوین
اداری .عمــده پروژههــای طراحــی و
ساخت شــیوه هم در همین دو زمینه
بــوده اســت .مــا در ایــران ســه نســل
فضاهای آموزشــی را تجربــه کردیم که

هر کدام با سیستم آموزشــی و اهداف
آن تناســب داشــتهاند .نســل نویــن
فضاهــای آموزشــی و چهارچــوب
مفهومــی کــه شــیوه بــه آن رســیده در
پاسخ به سیســتمهای آموزشی نوین
مدارس پیشرو اســت .در این مدارس
اغلب سیســتم معلممحــور ،یادگیری
مبتنیبر حفظیات و  ...کنــار رفته و بر
روی خالقیــت ،یادگیــری مشــارکتی،
تفکــر انتقــادی و  ...کار میشــود .در
جمعبنــدی مطالعاتــی کــه روی ایــن
قبیل مدارس داشــتیم به شــش اصل
در طراحــی ایــن مــدارس رســیدیم و
آنها را ســرلوحه طراحی قــرار دادیم که
از حوصله این مصاحبه خارج اســت.
اما در مــورد فضاهــای اداری هــم باید
برنامه توسعه شما برای آینده
بگویــم عموما فضــا در خدمت اهداف این شرکت چیست؟
سازمان و دانش مدیریت قرار داشته .تحکیــم جایــگاه شــرکت در زمینــه
نوع کار ،فرهنگ ســازمانی ،رویههای طراحــی فضاهــای اداری و آموزشــی
اداری همــه بــر روی ســازماندهی که پیش از ایــن هم در آنها فعــال بوده
فضایی تاثیرگذار است.
در ضمــن ورورد بــه بــازار پروژههــای
مســکونی از اهــداف آینــده شــیوه
در کنــار اینهــا یکــی دو اســتارتاپ اســت .یکی از دغدغههای همیشگی
کوچــک را هــم راهانــدازی کردیــم یکی اعضــای تیــم ،ورود و تاثیرگــذاری در
از اینهــا «هایــکا» بــود کــه هما کنــون حوزه مسکن مستضعفان و روستایی
ســاخت مبلمان اداری نوین را دنبال بــوده کــه تا کنــون اغلــب در قالــب
میکند.
فعالیتهــای خیریــه در کشــور انجــام
شــده اما هــدف تاثیرگذاری بیشــتر در
چه تعداد نیروی انســانی و با حــوزه بافتهــای فرســوده ،مناطــق
چــه تخصصــی در مجموعه شــما روســتایی و  ...اســت .حوزه فضاهای
فعالیت دارند؟
یادمانــی نیــز هــم طبــق عالقههــا و
یــک نیــروی تخصصــی در ســاخت ،تجربههای جســتهگریخته سالهای
یکــی از دوســتانمان بــه عنــوان قبــل شــیوه در طراحــی یادمانهــای
سرپرســت طراحــی و یــک تیــم دو مختلف هنوز جــزو برنامههای شــیوه
نفــره در بخــش پژوهــش و توســعه ،اســت .تولیــد مبلمــان اداری نویــن از
بخشــی از نیروی انســانی ما را تشکیل دیگــر عرصههای فعالیت شــیوه در دو
میدهــد .از جنبههــای محتوایــی سال اخیر است که ان شــااهلل در سال
هــم میشــود اینطــور دســتهبندی آتــی بــه مجموعــه منســجم در حــوزه
کــرد .عالوهبــر اینهــا یکــی از همــکاران تولیــد مبلمــان نویــن تبدیــل خواهد
جدیمــان در مجموعــه نیــز در بحث شد.
انــرژی در معمــاری و بهینهســازی
طراحــی بــه شــیوه کمــک میکنــد.
در حــوزه کســبوکار خود چه
عمومــا کارهــای مدیریتــی ،مالــی و چالشها و مشکالتی میبینید؟
سیاســتگذاریهایی کــه جنبههای مشــکالت ایــن حــوزه را میتــوان در
حیاتی یک شــرکت نوپا به آنها وابسته ســطوح مختلفــی تقســیمبندی
است نیز توسط یکی از دوستان انجام کــرد یــک بخــش مشــکالت کالن
میشود.
و ســاختاری و البتــه از جنــس

مشکالت این حوزه
را میتوان در سطوح
مختلفی تقسیمبندی
کرد یک بخش مشکالت
کالن و ساختاری و البته
از جنس سیاستگذاری
هستند

سیاس ـتگذاری هســتند .مثــا کشــور
در بــازار مســکن مدتهــا درگیــر رونــق
و رکودهــای متوالــی اســت و از ثبــات
کافــی بــرای فعالیت مســتمر برخــوردار
نیســت .نوســانات ارزی و تحریمهــا
ازجملــه مشــکالت دیگــر کالن ایــن
صنعت هستند .مســکن و ساختمان
به یک کاالی ســرمایهای تبدیل شده
و ســودا گری جــای کیفیــت را گرفتــه
اســت .بــه اینهــا فقــدان کار رســانهای
در زمینــه ذائقهســازی ،پرورش ســواد
محیطــی در عمــوم مــردم را هــم کــه
اضافــه کنید دیگر جایی بــرای کیفیت
و ارزشهــای معمــاری ایرانــی باقــی
نمیماند.
در مقیاس کوچکتر ،مشکالتی که در
نهادهای صنفی مثل نظام مهندسی
و  ...وجود دارد اغلب موجب شکست
قیمتهــا و به تبــع آن کاهــش کیفیت
طراحــی و ســاخت توســط عــدهای در
بازار شده.
چالشهایــی نیــز هســتند کــه هــم
میتواننــد فرصــت باشــند و هــم
تهدیــد و بســتگی بــه برخــورد و عمــل
خــود شــرکتها دارد مثــا موضــوع
تکنولوژیهای جدید ،نقــش رایانه در
تحــول حرفه معمــاری ،بحــث مصرف
انرژی و بحرانهــای اقلیمــی و محیط
زیستی همه از این دست هستند.
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تریبون چهارم

یک تکنولوژی خالقانه هر آن چیزی که
از جـذابـیــت
انتظار دارید!
فناوریتاچفلورحاصلپروژههایدانشگاهیمقطع کارشناسیارشد
کارن»است.تمام
مدیرانشرکت«فناوریهایپیشروهوشمصنوعی ِ
تخصصوتالشمجموع ه کارکنانشرکت،ارائ هیکفناوریبینقص
و خالق است .پوریا حداد ،مدیرعامل شرکت از فعالیت خود در این
مجموعهمیگوید.

فعالیــت شــما در شــرکت
فناوریهــای پیشــرو هــوش
مصنوعی کارن چگونه آغاز شد؟
از همــان ابتــدا همیشــه عالقهمند به
فعالیتهــای کارآفرینــی و اســتارتاپی
بــودم .در زمــان تحصیــل در مقطــع
کارشناسیارشــد ،موقعیتــی ایجــاد
شــد تــا بــه همــراه  4نفــر از دوســتان
خود ،ایــده اولیــه محصــول تاچفلور را
برنامهنویســی و پیادهســازی کنیــم.
محصــول حداقلــی اولیــه ( )MVPرا
بــه پــارک علــم و فنــاوری ارائــه دادیــم
و بهخاطــر جذابیــت بــاال ،بــه ســرعت
پذیرش گرفتیم و مســتقر شدیم .بعد
از مدتــی تصمیــم گرفتیــم بــرای ایــن
کســبوکار ،شــرکت ســهامی خاصــی
داشــته باشــیم که حاصل آن ،شرکت
فناوریهای پیشــرو هــوش مصنوعی
کارن بود.
تــاچ فلــور را بیشــتر بــرای ما
معرفی کنید؟
تاچفلور از انواع فناوریهای وا کنشگرا
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( )Interactiveاســت .به بیان ســاده،
وقتــی تصویــری روی ســطحی مثــل
دیــوار یا زمیــن نمایــش داده میشــود
در صورت عبور فرد یا جســمی از جلو یا
روی آن ،تصویر نســبت به آن حرکت از
خود وا کنش مناسبنشانمیدهد
بــرای تشــخیص افــراد و اجســام ،از
تکنولــوژی  TOFاســتفاده میشــود.
همچنین بــا کمــک هوشمصنوعی و
استفاده از  Image Processingامکان
تشــخیص دقیق محــل حرکت ممکن
میشود.
به عنوان مثال یکی دیگر از کاربردهای
تاچفلور که در حال حاضــر در برخی از
دانشــگاههای کشــور مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد ،قابلیــت ایجــاد تابلــو
اطالعرســانی هوشــمند هســت .بــه
کمــک ایــن تکنولــوژی ،برنامههــا و
رویدادهای دانشگاه در قالب تصاویر
کارتهایــی روی دیــوار نمایــش داده
میشــود و زمانــی کــه دانشــجوها
دســت خود رو جلوی ایــن تصویر قرار
میدهند ،کارت برمیگردد و جزئیات
مربــوط بــه آن رویــداد (زمــان ،مکان،
مدرس و  )...را بــه مخاطبان نمایش
میدهد.

شاید مهمترین
ویژ گیهای
چفلور،
تا 
جذابیت و
تحرک باشد

مخاطبان تــاچ فلور چــه گروه
هایی از جامعه می توانند باشند؟
یکــی از بخشهــا اســتفاده در
دانشــگاهها و ســازمانها بــه عنــوان
وسیلهای برای اطالعرسانی کاربردی
و جذاب هست.
بخــش دیگــری از مخاطبــان،
شــهرداریها هستند برای اســتفاده از
این سیســتم بهصورت شــهری و برای
انجــام کمپینهــای فرهنگســازی.
همانطــور کــه گفتــه شــد بهخاطــر
جذابیــت بــاالی اســتفاده از تاچفلــور،
اقبــال عمومــی بــرای اســتفاده از آن
بیشــتر اســت و همین موقعیــت باعث
میشــود امــکان رســاندن پیامهــای
محتوایــی بــه مخاطــب در حیــن
استفادهاز اینسیستمبیشترباشد.
بخــش دیگــر مخاطبــان خانگــی
هســتند .این بخش به خصوص برای
کــودکان از جذابیــت باالیــی برخــوردار
است .ویژگی مهم اســتفاده از تاچفلور
بــرای کــودکان ،انجــام فعالیــت بدنــی
در حیــن بــازی کــردن اســت .یکــی از
مشــکالت بازیهــای رایانــهای ،عــدم
تحــرک آنهاســت کــه ممکــن اســت
موجب بیماریهــای گونا گون شــود.

تاچفلور بــا اضافه کردن تحــرک به این
ســرگرمیها از ایــن مشــکل جلوگیــری
میکند.
تاچفلــور همچنیــن در مرا کــز آمــوزش
کــودکان بهعنــوان یــک وســیله جهت
آمــوزش مــورد اســتفاده قــرار میگیرد.
همینطــور محصولــی ماننــد دیــواپ
کــه یکــی از طر حهــای تاچفلور هســت
در مرا کــز ورزشــی و جهــت فرایندهای
صخرهنــوردی مــورد اســتفاده قــرار
میگیرد.
از ویژگی هــا و امکانات خاص
آن بگویید.
شــاید مهمترین ویژگیهای تاچفلور،
جذابیــت و تحــرک باشــد .بــرای
مثــال در طرح دیواپ ،شــما عــاوه بر
صخرهنــوردی ،جذابیــت یــک بــازی
را نیــز تجربه میکنیــد .همینطــور به
جــای اطالعرســانیهای فرهنگــی یــا
تبلیغــات غیرتعاملی و خســتهکننده،
تاچفلــور بــا وارد کــردن افــراد بــه یــک
فرایند و ســرگرمی ،پیام موردنظر را به
مخاطب ارسال میکند.
تاکنــون چقدر مخاطــب جذب
کردهاید و چــه بازخــوردی از تاچ
فلور در بین آنها داشتهاید؟
تاچفلور عــاوه بر جذب تعــداد زیادی
مخاطــب در داخــل کشــور از ســال
گذشته به کشور آلمان نیز صادر شده
و مخاطبان خوبی را در این کشــور به
خود جذب کرده اســت .بعد از حضور
تاچفلور در نمایشگاههای بینالمللی
برگــزار شــده در داخل کشــور ،تاچفلور
در یک ا کران عمومــی در لوبرک آلمان
بــه نمایــش درآمــد و توانســت نظــر
مثبــت مخاطبــان را بــه خــود جلــب
کند.
برنامه آینده شــما بــرای این
محصول چیست؟
در حــال حاضــر در حــال طراحــی
یــک سیســتم تکمیلــی هســتیم کــه
فرایندهــای اطالعرســانی و تبلیغاتــی
درون شــهری را بهصــورت کالن و
مدیریتشــده توســط تاچفلــور انجام
میدهد.

توضیحی درباره پلتفرم فیالگر
کــه در حــوزه هــوش مصنوعــی
هست هم بفرمایید؟
فیال گر از یک نیاز داخلی شــروع شــد.
در زمان توسعه سیســتمهای مبتنی
بــر هــوش مصنوعــی در شــرکت کارن،
متوجــه عــدم وجــود تعــداد کافــی
نیروهای متخصص هــوش مصنوعی
شــدیم .همچنیــن متخصصــان
موجــود یــا در دســترس نبودنــد ،یــا
اغلــب دانش ب ـهروز مــورد نیاز شــرکت
را نداشــتند .بــه همین جهــت فیال گر
را به عنــوان جامعــه هــوش مصنوعی
ایران ایجاد کردیم.
فیال گــر در ابتــدا بــه صــورت یــک
رویــداد بــا نــام فیال گــر ایونــت و بــا
حضــور نخبــگان ایرانــی هــوش
مصنوعی از شــرکتهای گــوگل ،اپل،
مایکروســافت eBay ،و  ...فعالیــت
میکرد .فیال گــر ایونت ،اولیــن رویداد
هــوش مصنوعــی ایــران بــه صــورت
تکرارشونده هســت که از سال  98آغاز
به کار کرده است.
بعــد از اســتقبال بســیار خــوب از
رویدادهــای فیال گــر ،آ کادمــی فیال گر
جهــت آمــوزش برنامهنویســی هــوش
مصنوعی شروع به کار کرد و بهصورت
رایگان ،زبــان برنامهنویســی پایتون را
بــه مخاطبــان آمــوزش داد .در ادامــه
جهت ارتقــای دانش اعضــای جامعه
هــوش مصنوعــی ایــران ،بهصــورت
رایــگان برنامــه خوانــش گروهــی بــا
فیال گــر آغــاز شــد کــه در آن بــا حضــور
مهندس هوش مصنوعی گــوگل دکتر
ســنقری ،شــروع بــه خوانــدن گروهی
کتابهــای پایــه هــوش مصنوعــی و
آموزش مفاهیم آن کردیم .همچنین
بــرای اولیــن بــار ژورنــال کالب هــوش
مصنوعــی نیــز توســط فیال گــر اجــرا
شــد .کارگاههای آموزش شــبکههای
عصبــی از مبتــدی ،انتقــال تجربــه
از متخصصــان هــوش مصنوعــی و
مــواردی از ایــن دســت ،همگــی برای
اولینبــار توســط فیال گــر انجــام شــد
تــا فیال گــر شایســته لقــب خــود یعنــی
«جامعــه هــوش مصنوعــی ایــران»
باشــد .خوشــحالیم که این کار باعث
شــد شــرکتها و گروههــای دیگــر نیــز

شــروع به انجام فعالیتهایی مشــابه
فیال گــر کننــد و فیال گــر بــه عنــوان لیدر
بازار در این بخش انتخاب شود.
فیال گــر همچنین ســامانه زیرســاخت
هوش مصنوعــی را ایجاد کرده اســت.
در ایــن ســامانه امــکان دریافــت
ســرویسهای هــوش مصنوعــی از
سرورهای فیال گر موجود است.
بوکار خــود چه
در حــوزه کســ 
چالشهــا و مشــکالتی میبینیــد؟
دولــت در ایــن حــوزه چــه کمکی
میتواند بکند؟
چالــش اصلی برای تاچفلــور ،تغییرات
قیمــت ارز اســت .بــرای فیال گــر نیــاز
بــه کمکهــای معنــوی دولــت جهت
ایجــاد زیرســاخت مناســب هســتیم.
با توجه بــه اهمیت اســتراتژیک هوش
مصنوعــی بــرای کشــور و از طرفــی
بــا توجــه بــه ورود بــه دوره انقــاب
صنعتــی چهــارم ،دولــت میتوانــد بــا
حمایــت از فیال گــر بــه عنــوان بــازوی
بخــش خصوصــی هــوش مصنوعــی
ایران در جهت ارتقــای این تکنولوژی
مهم گام بــردارد .همچنیــن فیال گر به
عنوان جامعــه هوش مصنوعــی ایران
مخاطبــان خوبــی دارد کــه میتوانند
آمــاده ورود به بــازار کار شــوند و جهت
تحقق ایــن امر ،نیــاز بــه حمایتهای
دولتی احساس میشود.
فیال گر ایونت ،اولین
رویداد هوش مصنوعی
ایران به صورت
تکرارشونده هست که از
سال  98آغاز به کار کرده
است

ارتباط با این شرکت خالق:
touchfloor.ir
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پویانمایی

با همکاری خانه انیمیشن

استودیوی«لیموناسکای»
برای ارائه

«سانتیاگو از دریاها»

اب وجود این انخویش همهگیر
(کروان) به حرکت یبوقفه خود
ادامه یمدهد

خاطرات زمستان

از محصوالت حمایتی خانه انیمیشن
برنده بهترین انیمیشن ضد جنگ در
جشنواره انیمافانتازیا رومانی
سلکشنرسمیدر  9جشنوارهبینالمللی

خالصه داستان :پیرزنی که از مشــکل حافظه کوتاهمدت رنج میبرد به طور پیاپی خاطرات
دوران کودکیش را مرور میکند؛ زمانیکه ســعی میکرد برای پــدرش که به جنگ رفت و
هيچوقتبرنگشتشالببافد.
ایــده اولیــه کار از ارتبــاط نا گسســتنی میان
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
دوره کهنســالی و از دســت دادن حافظــه
کوتاهمدتــش درگیــر روال تکــراری در زندگــی
روزمــره میشــود و از طرفــی کارا کتــر در
وضعیت ذهنی خاصی قــرار میگیرد که فکر
میکنــد در دوران کودکــی زمانی کــه پدرش
بــه جنــگ رفــت و بازنگشــت در حالی کــه او
به امید بازگشــتش هــر روز منتظر بود به ســر
یبــرد .آنچه درنهایــت برای کارا کتــر اتفاق
م 
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میافتد سیری تکراری از امیدواری و ناامید
شدن اســت ،در واقع کارا کتر صبح را با امید
بازگشــت پدرش میگذرانــد و در حالــی روز را
به سر میرساند که به یاد میآورد که پدرش
هیچوقتبرنگشت.
روال تولید کار بــا بررســی ایدههای مختلف
پیرامــون ارتبــاط میــان پــدر و دختــر شــروع
شــد .ســیناپسهای مختلفــی بــر اســاس
ایــن ارتبــاط شــکل گرفــت و درنهایــت
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 پروســهای
چندینماههساختهشد.

تیم خــاق با کمــک و پشــتیبانی «نیکلودئــون» ،کار
خود را بهســرعت و از راه دور ادامه دادند و با موفقیت
روی جنبههــای مختلــف انیمیشــن کار کردنــد و
منجر به تولید آثار هنری با کیفیــت و تحویل بهموقع
انیمیشنسریالیجدیدشدند.
بــا وجــود ایــن همهگیــری جهانــی ،اســتودیوی
«لیمون اســکای» هم توانستهاســت کارهای هنری
با کیفیت بســازد و هــم بهموقع ســری جدید ا کشــن
و ماجراجویــی انیمیشــن نیکولدئــون «ســانتیا گو از
دریاهــا» را ارائه دهــد .این دومیــن پروژه اســتودیو با
«نیکلودئون»است.
ســانتیا گو از دریاها که توســط نیکی لوپز ،لسلی والدز
و والری والش والدس ســاخته شــده است ،داستانی
را دنبال میکند که در آن ســانتیگو (ســانتی مونتس)
هشتســاله ،یــک دزد دریایــی شــجاع و مهربــان
اســت .او بــا انجــام ماموریتهــای نجات جســورانه،

نکایت در مورد
ساختانیمیشن

زوتوپیا

جســتوجوی گنجینهها و امــن نگه داشــتن دریاها
دنیای کارائیبیخارقالعادهایرامیسازد.
این مجموعــه در دنیایــی ســاختگی رخ میدهد که
از فرهنگ و مکانهای کارائیــب التین الهام میگیرد
و شــامل آســمانهای آبی و ابری؛ امواج پرســروصدا؛
توالــی آب و کشــتیهای باشــکوه اســت .بــرای ایجاد
این جلوههــای متحرک جزئیــات زیادی الزم اســت.
خطوط داســتانی که شــامل صحنههای آبی زیادی
هســتند اغلب بــه حاشــیه رانــده میشــوند ،زیــرا کار
 CGIموردنیــاز بــرای ایجــاد آنهــا ،میتوانــد دلهــرهآور
باشــد .با وجود این چالشها و با حمایت و مشارکت
«نیکلودئون» ،تیم «لیمون اســکای» بــا تالش و
پشــتکار برای ایجــاد یــک نیــروی کار از راه دور
کار کرد.
 ،Loo Hon Geneرئیــس تولیــد بخــش
انیمیشــن در اســتودیوی لیمــون اســکای،
اظهار داشــت« :مــا بــرای تهیه طرحــی برای
تیــم خــود تــاش کــرده بودیــم تــا بتوانــد از
راه دور کار کنــد .بایــد یــک گــردش کار کامال
جدید برقرار میشــد ،باید پروندهها
میشــدند،
بومیســازی
روشهــای ســازگار بــا امنیــت
بــرای کار کــردن بــا ســرور ،ایجاد
شــده و یک تنظیم مجــدد جزئی
برای برنامه انجام شد .تیم خیلی
ســریع بــا تغییــرات و  SOPهــای
جدیــد ســازگار شــد و مــا توانســتیم
بــه نتیجــهی ایــن تالشهــا افتخــار

در انیمیشــن زوتوپیــا کــه توســط دیزنی تولید شــده
اســت  ۶۴گونــه مختلــف حیوانــی و  ۸۰۰هــزار کارا کتر
مختلــف مــدل شــده اســت .یــک کارا کتــر مــوش در
زوتوپیــا  ۴۸هــزار مــو و یــک زرافــه  ۹میلیــون تــار مو بر
روی بــدن خــود دارد .رنــدر برخــی فریمهــا بیــش از
 ۱۰۰ســاعت بــه طــول انجامیــد .بــرای واقعــی بــه نظر
رسیدن کارا کترها دیزنی ابزاری به نام  iGroomبرای

کنیم».
حــدود یــک تیــم  ۱۰۰نفــره روی جنبههــای مختلــف
انیمیشــن کار کردند که همه از راه دور کار میکردند.
آنها روی عناصر جادویی که در خط داســتانی وجود
داشــت کار کردنــد .شــخصیتهای ایــن مجموعــه
دارای ویژگیهای جادویی هستند که هنگام شروع
ماجراهای خود ،لباسهای خود را تغییر میدهند.
به غیر از جلوههای تصویری سینمایی که برای ایجاد
جلوههای ویــژه و واقعگرایانــه دریا بهکار رفته اســت،
جنبه جادویی سریال چیزی بود که تیم به آن توجه
بیشترینشانداد.
وونگ چنگ فی ،مدیرعامل شــرکت
اســتودیوی لیمــون اســکای،
توضیــح داد« :ایــن زمانهایی
کــه در آن بــه ســر میبریــم
بــرای صنعــت خالقیــت،
چالشبرانگیــز اســت.
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
یــک انــرژی مشــترک شــگفتانگیز
بــا نیکلودئــون را مــی دهــد .ا کنــون بــا
اطمینان کامل میتوانم بگویم که آنها
بخشــی از خانــواده لیمــون اســکای ما
شدهاند.
نیکــی لوپــز ،خالــق و تهیهکننــده

اجرایی ، Seasاظهار داشت« :هنگام بروز همهگیرى،
مــا در اواســط تولید ایــن مجموعــه بودیــم و مطمئن
نبودیم کــه ایــن کار تا چه حــد بر تولیــد تأثیــر خواهد
گذاشــت .لیمــون اســکای اســتودیو ب هســرعت
راهحلهایــی 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 دهبرابر افزایش دادند».
اســتودیوی لیمــون اســکای روی مجموعههــای
انیمیشــن قابلتوجه دیگــری ازجمله قایــق بادبانی
ســیدنی ،زنبــور عســل و دوســتان Trucktown ،و
 Tinpoکار کرده اســت .آنها همچنین صاحب افتخار
 IPخــودAstroLOLogy with another ، Ichiro،
هستند که در حال تولید است.

منبع :استودیوی Lemon Sky

مرتــب کــردن و الگوهــای متفــاوت توســعه داد.
برای ایجــاد بازیهــای بیعیب و نقــص دیزنی از
نیترو اســتفاده کرد که یک نرمافزار نشاندهنده
بدوندرنــگ اســت و از ســال  ۲۰۱۲و انیمیشــن
«رالــف خرابــکار» توســعه داده بــود .بــرای خلــق
محیــط دیزنــی از ابــزار بونســای کــه ابــزاری برای
خلــق درخــت و گیاهان اســت اســتفاده کــرد که
اولینبــار از آن در انیمیشــن «ی ـخزده» در ســال
 ۲۰۱۳اســتفاده کرده بــود .برای خلــق گونههای
مختلــف جنگلهــای پیچیــده اســتوایی بــا
الیههــای پیچیــدهای از شــاخ و برگهــا بیــش از
 ۷٫۷میلیون درخت و  ۴تریلیون پلیگان استفاده
شــده اســت .ســاح مخفــی دیزنــی سیســتم
رندرینگ هایپریون اســت که اولین بار در «شش
قهرمان بزرگ» در ســال  2014اســتفاده شد .این
سیســتم مــی توانــد تعــداد بینهایــت هندســه
در ســکانسها ازجملــه محیــط و کارا کتــر هــا را با
استفاده از رندرفارم ۵۵هزار هستهای رندر کند.
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