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ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺑﺮﻣﺪار ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ

روﯾﺪاد ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ دوازدهرخ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

ﺳﺮادار  /وﻓﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎ  -ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ،وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺴﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ
دارد و رﻗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﭘﺮ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ
از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ وﺟﻮد ﻣﻘﺒﺮه ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ در ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﻋﺮی ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺪﯾﻮن او و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪاش اﺳﺖ و ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ در
اﯾﺮان و دﻧﯿﺎ دارد .ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﮐﻢﮐﺎریﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و زﯾﺎرت
دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ روز ﺣﮑﯿﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ روﯾﺪاد
ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ دوازده رخ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ.
روﯾﺪادی ﮐﻪ در آن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ،اﯾﺪهﭘﺮدازان ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن
ﺑﺮﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ راهاﻧــﺪازی ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎری ﻧﻮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .در اداﻣﻪ
ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ.

در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮدوﺳﯽ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻓﺘﺨﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮآوری ﻫﺎی
ﻓﺮدوﺳﯽ در زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺑﺎ درک ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن دوره
داﻧﺴﺖ .ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز آن دوره
ﮐﻪ اﺣﯿﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ،اﻗﺪام ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد.
اﻣــﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺎ درک ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ای در راﺳﺘﺎی
رﻓﻊ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺗﻼشﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢﻓﮑﺮی
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،آن اﯾﺪه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
آوردهﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﺻﺤﻨﻪ اﺟﺮا
ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ دﺷﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪهﭘﺮدازی و ﺧﻠﻖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی
ﻧﻮ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ را ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﺪ و در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﺳﯽ« ﻧﺎم ﺑﺮد
ﮐﻪ در آن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻄﺮﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﻬﺮام رادان«،
»ﺳﺤﺮ دوﻟﺘﺸﺎﻫﯽ«» ،ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺷﺠﺮﯾﺎن« و »ﺳﻬﺮاب
ﭘﻮرﻧﺎﻇﺮی« ﺑﺎ دﺷﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﻮ و در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﺎزه
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰ﻫﺰار
ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ در  ۴۵ﺷﺐ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﯾﺪ و ﻟﻘﺐ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪه دﺷﺘﯽ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﻓﺮاد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻮآوری و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻟﯽ و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺧﻮاﻧﯽ در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻦ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن و
ﺷﺮاﯾﻂ آن دوران ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ دﺷﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوز،
ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد.

ﻫﺎدی ﺑﺨﺘﯿﺎری
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ

ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ دﺷﺘﯽ
ﮐﺎرﮔﺮدان ﺗﺌﺎﺗﺮ

آوای ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﯾــﻮﺳــﻒ ﻣــﺬﻫــﺐ ،ﻣــﺪﯾــﺮ و ﻣــﺆﺳــﺲ ﺷﺮﮐﺖ
دادهﭘـــﺮدازی آﻣــﻮت ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادیاﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار
داده اﺳﺖ .وی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری
اﻣﺮوزه اﺛﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دارد ،ﺗﻼش
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ
وﮐﺎر ﺑﭙﺮدازد .ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﭘﯿﺎم ﺻــﻮﺗــﯽ ،اﻣــﮑــﺎن ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﺑــﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺗﻠﻔﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﻋﮑﺲ  :داوود ﺑﻬﮕﺎم/ﺷﻬﺮآرا

رویآوردن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻣــﺪرن و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
راﻫﮑﺎرﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺮ ،اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﺑﯿﮑﺎری،
ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺸﻪراه ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪراه اوﻟﯿﻦ
ﻗﺪم در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪراه ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
را ﺑﻪ اﺟﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼــﺮا ﮐــﻪ ﺑــﺮﺧــﻼف زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮل ،ﭘﺮوژه ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎری و ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽ آﯾﺪ
و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای
ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻘﺸﻪ راه ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﻘﺸﻪراه ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد،
ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﺸﻢ اﻧـــﺪاز ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی،
ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ و اﺟﺮا.در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺸﻢ
اﻧﺪاز راﻫﺒﺮد ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﻬﺮی و ذیﻧﻔﻌﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﺳﺖ
و از ﭼﺎرﭼﻮب وﯾــﮋه و ﻣﺪل رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ای ﺑﺮای
ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ
راﻫﺒﺮد ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﺮوژه و ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻣــﻮارد ﺗﺠﺎری و اﻫــﺪاف راﻫﺒﺮدی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘــﺮوژه ،ﺑﻮدﺟﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
روﺷﻨﯽ از اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮردﻧﯿﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﺮوژه ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺮ روی ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و
در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺣــﻮزه ،رﯾﺴﮏ ،ﺑﻮدﺟﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮوژه ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی
ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺷﺪهاﺳﺖ و ﺧﺪﻣﺎت
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،ﻣﻌﻤﺎری
ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺧﻸﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات،
اﻣﻨﯿﺖ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﻪ ﻫــﺎ و زﯾــﺮﺳــﺎﺧــﺖ ﻫــﺎی ﻓﻨﯽ
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻃﺮح
اوﻟﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی
و ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ
و از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ روی ﭘﻠﺖ ﻓﺮم
ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
درﻣﺮﺣﻠﻪﺳﺎﺧﺖﺧﺪﻣﺎتﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺑﺮاﺳﺎس
ﻃﺮاﺣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺖ ﻓﺮم ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑــﻪﮐــﺎرﮔــﺮﻓــﺘــﻪ ﻣـــﯽﺷـــﻮد .ﺗــﺴــﺖ ﺧــﺪﻣــﺎت
ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارزﯾــﺎﺑــﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ،اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزﺧﻮرد از ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان،
آﻣــﻮزش ﺑﻪ آنﻫــﺎ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺑــﺎزﺧــﻮرد و اﻧﺠﺎم
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎراﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
اﻫﺪاف ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮای اﺟﺮا و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ داﻧﺶﻫﺎی
وﯾﮋهای ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻘﺸﻪراه ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘــﺮوژه :روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﭘــﺮوژه ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
روشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘــﺮوژه ،ﮐﻨﺘﺮل و اﺟــﺮای ﮐﺎر،
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘــﺮوژه و اﺟــﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮدازش و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ :ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮐﻨﺘﺮل آن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺮماﻓﺰاری ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﺪاوم
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت :داراﯾﯽﻫﺎی ادارات ﺷﻬﺮی
اﻋﻢ از داده و اﻃﻼﻋﺎت از ﻟﺤﺎظ ارزش ،ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﻮدن ،اﻣﮑﺎن دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ و اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت را
ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳــﺘــﺎﻧــﺪاردﻫــﺎ و اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﻨﺘﺮل
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوری :روﺷﯽ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ،
آزﻣﺎﯾﺶ و اﺟﺮای ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،از
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑــﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان
دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻠﯽ ﻣﺎﺣﻮزی از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺘﻪ
و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﻏﺪد و ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی
ﻣﻐﺰی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان،
ﺗﻼش داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﺮان و ادﺑﯿﺎت آن را ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان ﺧﻮد در
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮﻗﻪای ﺑﺮای
اﺟﺮای ﭘﺮوژهای در اﯾﺮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﻣﺤﻮرﯾﺖ
آن ﻗــﺮار داﺷــﺖ .دﮐﺘﺮ ﻣﺎﺣﻮزی ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﯿﺖ  ۱۵ﻧﻔﺮه آﻏﺎز ﺷﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش
اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﭘﺮوژهای اﻗﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ آن
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و اﺳﻄﻮرهﻫﺎی اﯾﺮان را
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اول آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ در
ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ اﯾﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ و اﺟﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺎﺣﻮزی اﯾﺪه
اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزه
درﻣﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی
ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﮐﻢﮐﺮدن از اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ
و دوراﻓﺘﺎدﮔﯽ از ﮐﺸﻮرﺷﺎن در آنﻫﺎ را از اﻫﺪاف اﺟﺮای
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﯽداﻧﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﺣﻮزی را ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی آن در ﺣﻔﻆ
ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ دﻏﺪﻏﻪ داﺷﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را در
اﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻔﻊ ﻣﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
اﻣــﺮوزی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮد از
ﻣﻮاردیاﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺎﺣﻮزی روی آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪ رﺧﺶ« ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎﺣﻮزی در آن ﺗﻼش داﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
را ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزه ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ
ﻣﺮدم اراﺋﻪ دﻫﺪ.

ﺗﻮس ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده
ﺷﺎﯾﺪ ﺑــﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آراﻣﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ و آﺛﺎرﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ درﺑﺎره آن آﺛﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻤﺒﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺎرا«
اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت  ۱۰ﻣﮑﺎن
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺸﻬﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آراﻣﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری واﻗﻌﯿﺖاﻓﺰوده و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺻﻮﺗﯽ و ﺳﻪﺑﻌﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻠﯽ ﻣﺎﺣﻮزی
ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻏﺪد

دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﺣﻮزی
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﮐﺎﺷﯽﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪای
ﻣﻬﻨﺪس رﺿﻮی ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روز ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ
در ﻣﻌﺮضدﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮاردﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر وی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری
ﭼــﺎپ روی ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛــﺎری
از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗــﺪام ﮐــﺮده اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺘﺮوﻫﺎ و ﭘﺎرک ﻫﺎ را دارد و ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣــﺮدم ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﺳﺎﻃﯿﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
آﯾﺪﯾﻦ ﺳﻠﺴﺒﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﺮداد  ۶۰در ﺗﻬﺮان ،ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ
و اﻧﯿﻤﺎﺗﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوژهای اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺳﻪﺑﻌﺪی
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﮐﺮده
اﺳــﺖ .اﯾــﻦ ﭘــﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ  ۶۰ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد
از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ و داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻠﺴﺒﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﺟﻮان
ﮐﻮﺷﻨﺪه ﻣﯿﺮاث ﮐﻬﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ،از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺮو
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﮐﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺸﻮﯾﻖ آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد
در ﺣﻮزه ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎزیﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺳﻠﺴﺒﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی »ارﺑﺎب ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ« را
دﯾﺪ ،اﯾﺪه اﺟﺮای ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﻫﻤﯿﻦ
ﻗﺎﻟﺐ در ذﻫﻦ او ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی آن ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ در ﮔﺎم اول اﯾﻦ ﭘﺮوژه را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﺪ .آﯾﺪﯾﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ،
ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻫﺮ روز ﻣﺸﻐﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ
ﺗﻼش ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﺼﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻮﮐﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ  MITﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺖ و ﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽاش از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﺮده در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ و
زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،اﻗﺪام ﺑﻪ راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
»ﺳﯿﻤﯿﺎ ﺳﺮوﯾﺲ« ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺪه اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﮐﻪ درﺑﺎره
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،از
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﮐﻠﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .او
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻣﮑﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮردﻧﯿﺎز و ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و
دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن در اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﺮای آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﮐﻠﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓوزﺑﺎنﻓﺎرﺳﯽﺑﻮد.ویﺗﻼشﮐﺮددرراﺳﺘﺎیﮐﻤﮏ
ﺑﻪﺣﻞاﯾﻦﻣﺸﮑﻞازﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﮐﻤﮏﺑﮕﯿﺮد.ﺗﻮﮐﻠﯽدرﭘﺮوژه
ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺳﺘﺎنﻫﺎ،ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽﻫﺎوﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽﻣﻨﺎﺳﺐﮐﻮدﮐﺎنﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آنﻫﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻮﯾﺖ
اﯾﺮاﻧﯽﺧﻮدراﺣﻔﻆﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﻗﺎب داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺼﻮر
ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ  ،ﺗﺼﻮ ﯾﺮﮔﺮﮐﺘﺎ ب و
ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ،اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪ ﻫﻢزﻣﺎن او ﺑﻪ
ﮐﺎر ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﯿﻖ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ و
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآﻣﺪن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﮐﻤﯿﮏ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺣﺴﯿﻨﯽ از ﺳﺎل  ۹۳ﺗﺎ اﻣﺮوز
ﺷــﺶ ﻋــﻨــﻮان ﮐﺘﺎب ﮐﻤﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐــﺮده ﮐﻪ
ﻫﺮﮐﺪام درﺑــﺎره ﯾﮑﯽ از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ روﺑﻪرو
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۷۰ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ از آنﻫﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﯾﺪﯾﻦ ﺳﻠﺴﺒﯿﻠﯽ
ﻃﺮاح و اﻧﯿﻤﺎﺗﻮر

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻮﮐﻠﯽ
ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
»ﺳﯿﻤﯿﺎ ﺳﺮوﯾﺲ«

