ﺑﻠﻮچ ﺑﺎﮐﺲ ؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻠﻮﭼ ،ﮐﻤ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

اواﺳﻂ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﻌﺎون ﻋﻠﻤ و ﻓﻨﺎوری رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر  ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر روﻧﻤﺎﯾ ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ رﻧ و ﺑﻮﯾ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری در
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر وارد ﻓﺎز اﺟﺮاﯾ ﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺘ ﺑﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،ﮔﯿﻢ و
اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﯾﻢ در ﺣﺎﺷﯿﻪ آﺧﺮﯾﻦ روز ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﯾﺮان ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎری ﺑﺮای ﺷﺘﺎﺑﺪﻫ
اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ دﺳﺖﮐﻢ ﺳ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺤﻮر در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻣﻀﺎ
ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎد ۲۴ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »دﯾﺮﯾﻦ دﯾﺮﯾﻦ« اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨ و ﻣﺮﺑﯿﺮی دوره ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﻢﺳﺎزی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺣﻀﻮر دارد.
ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠ در ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﮔﻔﺖ :در ﭼﺎﺑﻬﺎر زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی
ﻫﻨﺮی و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا در ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻠﻮﭼ دﯾﺪه ﻣﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺟﻬﺖ دﻫ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻮچ دارﯾﻢ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎزارﻣﺎن را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﻤﺎن
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾ ﻗﺪم ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻠﻮﭼ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار و اﻫﺪاﻓﻤﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﭘﻠﺘﻔﺮﻣ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﻠﻮچ ﺑﺎﮐﺲ« ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺷﻮد در آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ﻣﻮرد
دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺴﺮی ﻣﺤﺘﻮای اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮای ﺑﻠﻮچ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻓﺎز اول اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﻢ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮان از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﺪه ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺘﻮا وبﺳﺮی ﯾﻌﻨ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﺘﺎﺑﺪﻫ ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی آﻧﻬﺎ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮا در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،ﮔﯿﻢ و اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫ آن ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﭼﺎﺑﻬﺎر و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫ اﯾﻦ  ۳۰اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »دﯾﺮﯾﻦ دﯾﺮﯾﻦ« اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻠﻮﭼ را ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮده و ﻣﺰﯾﺖ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺑﻠﻮچ آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﯿﻪ و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﻠ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻮچ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﻠﻮچ ﻫﺎ
ﻣﺤﺘﻮاﺳﺎزی ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﯿﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﻌﺮﻓ ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﻓﺮاواﻧ ﮐﻪ در
ﭼﺎﺑﻬﺎر وﺟﻮد دارد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻠﻮچ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ »دﯾﺮﯾﻦ دﯾﺮﯾﻦ« ﺑﻪ ﮐﻤ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺑﻠﻮﭼ ﻣ آﯾﺪ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨ در اداﻣﻪ در ﺧﺼﻮص ﭼﺮاﯾ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوه »دﯾﺮﯾﻦ دﯾﺮﯾﻦ« ﺑﺮای ﻫﻤﺎری در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻔﺖ :در ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻮدک آﻧﻼﯾﻦ ﮐﻪ

در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﻮدک داده ﺷﺪ  ۱۱۲۱اﯾﺪه از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر درﯾﺎﻓﺖ
و از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ  ۲۵ﭘﺮوژه را اﻧﺘﺨﺎب و ﺷﺘﺎﺑﺪﻫ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ  ۲۰ﮐﺎر ﻣﺎ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣ
ﺟﻮاﯾﺰ وبﺳﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »دﯾﺮﯾﻦ دﯾﺮﯾﻦ« از ﺳﺎل  ۹۴ﺗﺎ  ۹۷ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از  ۲ﻫﺰار آﯾﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺪون ﺧﺎم ﻓﺮوﺷ ، درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﻣﺮدم ﻫﻢ از ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه راﺿ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »دﯾﺮﯾﻦ دﯾﺮﯾﻦ« و ﮐﺎری ﮐﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان و ﺷﺘﺎﺑﺪﻫ ۲۵ ﭘﺮوژه ﮐﻮدک
داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﺑﺎ ﮐﻤ ﻃﺮف ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﺷﺮوع ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻢ وﻗﺘ اﯾﻦ دو ﮐﺎر را دﯾﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح
روی آورد .اﻧﺸﺎاﻟﻠﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روز اﻓﺰون اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﻨﺪر زﯾﺒﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ دﯾﺮﯾﻦ دﯾﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﯾ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾ اﯾﺮاﻧ در ژاﻧﺮ ﻃﻨﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻗﺘﺼﺎدی و
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ ﻣﭘﺮدازد.
اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای درآﻣﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻠﻮچ
اﯾﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ۲۴ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺧﺮوﺟ ﻣﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺳﻌ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از دل آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و دﯾﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎم ﻓﺮوﺷ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺘﻮا ﻫﺎﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ،ﺑﺎزی آن ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎ
اﭘﻠﯿﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﺮوز ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در
ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﻋﻤﻠ
ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﮔﻔﺖ :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﻀﺎﯾ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ دور از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧ ﻣﺸﻼت دﯾﺮ،
ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا از آن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨ در ﺗﻮﺿﯿ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ۲۴ﮔﻔﺖ :در ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﯾﺎ  Acceleratorﻓﻀﺎﯾ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻓﺮد
اﯾﺪه ای را ﮐﻪ دارد ﺑﺎ ﮐﻤ ﻣﻨﺘﻮرﻫﺎ ﯾﺎ راﻫﻨﻤﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﻢ ﺑﺎ آن ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﻞ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اوﻟﯿﻪ و ﻧﻮﭘﺎ ﺷﻞ ﻣ ﮔﯿﺮد و در آﯾﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن را
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮب ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺷﻮﻧﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد زﯾﺎدی اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮﺑ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺪهﺷﺎن را ﻣﺤﻘﻖ و ﯾﺎ
ﮐﺎرﺷﺎن را ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﯿﻢ و اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﯿﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤ
ﻣﺮﺑﯿﺎﻧ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻫﻨﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﻢ ،ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ،ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ و… ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ را در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﺷﺮﮐﺖ از آن ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ
و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮب ،ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺷﻮﻧﺪ.

