پیش بینی کاهش قیمت مسکن از نیمه بهمن
نائـب رئیـس اتحادیـه مشـاوران امالک با اشـاره بـه کاهـش  ۶۷درصـدی معامالت طی
آذرماه امسـال در مقایسـه با ماه مشـابه سـال گذشـته گفت:در نیمه زمسـتان امسـال
واحدهـای بـزرگ ،لوکس ،الکچـری و باالی  ۱۶۰مترمربع با شکسـت قیمـت  ۲۵درصدی
مواجه خواهند شـد.
حسـام عقبایی با تاکید بر این که در شـرایط کنونی برای تولید مسـکن و اشـتغال نیازمند طرحهای
کارآمـد هسـتیم ،اظهـار کرد:پیـش بینـی میکنیـم در حـوزه خرید و فروش تـا پایان سـال  ۹۷رکود
عمیـق تورمی حکم فرما شـود.
وی با یادآوری این که در آذرماه امسـال حجم معامالت نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته حدود

 ۶۷درصـد کاهـش یافتـه اسـت ،افزود:یکـی از مشـکالت بخش مسـکن در شـرایط کنونی این اسـت
کـه معیـار و سـنجش مالـکان بـرای اعالم قیمت ها ،دالر اسـت و همین دلیل نیز باعـث افزایش ۱۰۰
درصـدی قیمت در این بخش شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه شکسـت قیمـت  ۲۵درصـدی واحدهـای بزرگ ،لوکـس ،الکچری و مسـاحت باالی
 ۱۶۰مترمربع از نیمه زمسـتان امسـال (اواسـط بهمن) ،تصریح کرد:با توجه به نبود توازن بین عرضه
و تقاضـا در واحدهـای کوچـک متراژ ،احتمال شکسـت قیمتها پایین اسـت.
نائـب رئیـس اول اتحادیـه مشـاوران املاک تاکید کرد:تا پایان تابسـتان  ۹۸مسـکن یک رکود عمیق
خواهـد داشـت کـه ایـن وضعیـت با تغییر نـرخ دالر رکـود عمیقتر هم خواهد شد/.تسـنیم
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آموزش سه بعدی

آنچه باید درباره
نرمافزار 3dMax
بدانید

امـرزه کسـب و کار در فضـای مجـازی فرصـت و بـازار خوبـی بـرای درآمدزایی اسـت اما
فریده حبیبی
چگونـه و از کجـا آغـاز کنیم؟ یک راه حـل ،یادگیری نرم افزارهای تخصصـی و کاربردی و
روزنامهنگار
انجـام پروژههـای متعـدد اسـت کـه با کسـب مهارتهای الزم با چاشـنی خالقیـت  ،در این
حوزههـا میتـوان بـه یـک شـغل قابل اتـکاء و درآمـد عالی دسـت یافت.

معرفی
 3DMAXکه در گذشـته اسـتودیوی سـهبعدی مکس نامیده میشد،
یکـی از نـرم افزارهـای پرطرفـدار ایـن روز هـا چـه در حـوزه معماری
چـه در حـوزه گرافیک ،سـاخت انیمیشـن اسـت این نرم افـزار اوایل
صرفا برای رسـم  3بعدی نقشـه های معماری اسـتفاده می شـد اما
امروزه حتی فتوشـاپ کاران ،انیمیشـن سـازان و گرافیسـت ها نیز به
ایـن نرم افـزار روی آورده اند.
حـال آنکـه چـرا ایـن نرم افزار چنیـن محبوب و پرطرفدار شـده و چه
ویژگـی برتری نسـبت به سـایر نـرم افزارهای ازین قبیل دارد سـوالی
اسـت کـه بـرای فعـاالن این حـوزه به وجود مـی آید ؟
یادگیری نرم افزار  3DMAXچقدر هزینه دارد؟
مصاحبـه بـا یکـی از فعـاالن ایـن حـوزه اطالعـات و قیمـت هـای
متفاوتی را در اختیار ما قرار داد که بر این اسـاس حدودا کالسـهای
خصوصـی و آنالیـن هـر جلسـه بین  1تـا  2سـاعت از  40هزارتومان
تـا  160هـزار تومـان اسـت کـه ایـن اختلاف قیمـت کامال بسـتگی
بـه اسـتاد مـورد نظـر و خدمـات خاص از جملـه مالقات حضـوری با
اسـتاد ،پشـتتیبانی از طریـق تلفـن و یـا تلگـرام و  ....دارد ،همچنیـن
قیمـت کالس هـای غیرخصوصـی کـه ظرفیت آن ها معمـوال بین 9
تـا  10نفـر اسـت آمـوزش ازمبتدی تا حرفـه ای را بیـن  890تا 990
هـزار تومان تخمیـن زدند.
مدت زمان یادگیری تری دی مکس
دقـت کنیـد کـه ایـن موضـوع بسـتگی به عوامـل مختلفـی همچون
سـابقه آشـنایی بـا فـن طراحـی ،آشـنایی قبلی بـا نرم افزار های سـه
بعدی سـازی ،پشـتکار و عالقه شـما دارد .اما تجربه در زمینه آموزش
تـری دی مکـس نشـان داده که:
اگـر هیـچ سـابقه قبلـی در رابطـه با رشـته هـای طراحـی ندارید و

هر آنچه در دنیای
واقعی وجود دارد
امکان اجرا و تبدیل
به عنوان یک پروژه
تری دی مکس را
دارد و به هر میزان
با این نرم افزار کار
کرد و تجربه کسب
کرد و تجربیات را
با خالقیت آمیخت
ببشتر و بهتر
میتوان کار کرد و
از قبل آن درآمد
داشت

هیـچ نـرم افـزار سـه بعدی سـازی دیگـری هـم کار نکرده ایـد (مثل
اتوکـد یـا اسـکچاپ یا  )...یادگیری سـطح متوسـط تـری دی مکس
(در حد سـه بعدی کردن یک سـاختمان یا یک اتاق و وسـایل داخل
آن) حـدود  ۷مـاه (روزانـه  ۳سـاعت تمرین) زمان نیـاز دارد.
اگـر قبلا بـا نـرم افزارهای مشـابه مثـل اتوکـد کار کرده باشـید و
در حـال تحصیـل در یکـی ازرشـته هـای طراحـی هسـتید یادگیری
متوسـط تـری دی مکـس حـدود  ۴مـاه (روزانه سـه سـاعت تمرین)
زمـان خواهـد برد.
بـا تمریـن و کسـب مهـارت کافـی و صرف وقـت و حوصله مـی توان
بـه نتیجـه مطلوب رسـید همچنیـن با آموزش مجازی و تهیه نسـخه
فیلـم هـای آموزشـی کـه دسترسـی بـه آنها و تهیه سـهل تـری دارد
مـی تـوان مـدت زمان آمـوزش را کوتـاه کرد.
چقدر سرمایه نیاز است؟
شـما میتوانیـد بـا اسـتفاده از سـایت هـای موجـود معتبـر و نبوغ و
عالقـه شـخصی خودتان یادگیـری را در مقیاس های مختلف شـروع
کنیـد آموزشـی و یـا بـا خریـد سـی دی هـای آموزشـی خودتان به
راحتـی و بـا هزینـه کمتـری در مقایسـه بـا کالس هـا یادگیـری این
نـرم افـزار را شـروع کنید.
در ابتـدا ممکـن اسـت کمـی پیچیدگی و سـردر گمی داشـته باشـد
ولـی عالقـه و هـدف مـی توانـد همـه ی موانع را از سـر راه شـما کنار
بزنـد پـس ایـن کـه چقـدر سـرمایه نیـاز اسـت بسـتگی به شـخص
شما دارد.
بازار کار تری دی مکس در سال ۹۷
در سـال هـای اخیـر در ایـران صنعـت سـاختمان بسـیار پیشـرفته و
گسـترده شـده اسـت فـارغ التحصیلان بسـیازیادی از رشـته هـای
گوناگون سـاختمان وارد این بازار شـده اند و مشـغول فعالیت هستند.
بهتـر اسـت بـا ایـن حـوزه بـه خوبی آشـنا باشـید تا از پـس فعالیت

هایـی کـه به شـما محول شـده برآیید شـما به راحتی مـی توانید در
کنـار  3DMAXاگـر دیگـر نـرم افزار هـای سـاختمانی از جمله اتوکد
و اسـکچ آپ وارد بازار کار شـوید.
آنچـه مسـلم اسـت این اسـت کـه به دلیـل پیچیدگی نرم افـزار تری
دی مکس افراد مسـلط و کاردان بسـیار کمتر از نیاز برای نیروی کار
شـرکت ها و یا بازار هسـتند.
بسـیاری از شـرکت هـای معمـاری و سـاختمانی یا بهتـر بگوییم ۹۰
درصـد آن هـا  ،مسـلط بـودن بـه تـری دی اسـتودیو مکـس را یکی
از اولیـن شـرط های اسـتخدام کارکنانشـان قـرار داده انـد .می توان
گفـت در بـازار فعلـی ایـران زبـان مشـترک نرم افزار مدلسـازی سـه
بعـدی ” تـری دی مکـس ” اسـت ،کـه بـه راحتـی می تـوان آن را با
یـک جامعـه آمـاری اثبـات کـرد ،در سـال هایـی پیـش بسـیاری از
شـرکت هـا طـرح هـای خـود را بـه صـورت دو بعـدی بـا نـرم افـزار
هایـی مثـل اتوکـد ارائـه مـی کردند  ،اما در سـال های اخیر با رشـد
بـازار کار تـری دی مکـس و با شـناخت بیشـتر مخاطبیـن جامعه با
موضـوع سـه بعـدی سـازی دیگـر کمتـر شـرکتی را می تـوان یافت
کـه پـروژه هـای خـود را بـه صورت سـه بعـدی ارائـه ندهـد و دور از
ذهـن نیسـت ،کـه در سـالهای آینـده طـرح بدون مدل سـازی سـه
بعـدی قابل ارائه نباشـد.
وضعیت شرکت ها در بازار کار  3DMAXدرایران
شـرکت هـا بایـد خودشـان را بـه روز نماینـد و از افـراد حرفـه ای و
مختصـص در ایـن حرفـه اسـتفاده نماینـد  .در سـال آینده نیـاز بازار
کار تـری دی مکـس فعلـی بـه افـراد حرفـه ای بیشـتر خواهد شـد و
توقـع مخاطبیـن نیـز بـه صـورت فزاینـده ای بـاال تـر خواهـد رفت .
ایـن موضـوع بـه مراتب کار معمـاران و طراحان را مشـکل می کنند ،
آنهـا دو راه پیـش رو دارند ،
راه اول اینکـه بایـد بسـیار حرفـه ای آمـوزش ببیننـد و بـه این نرم
افزار مسـلط شوند

الکچریامامقتصدانهتفریحکنید!

راهنمای استفاده از تخفیف های اینترنتی

شـاید در نـگاه اول فکـر کنیـد کـه تنهـا مـی تـوان در هنـگام خریـد پوشـاک و کیـف و کفش ،یـک لنگه پا بایسـتید و چـک و چانه بزنیـد و از فروشـنده تخفیف بخواهیـد .واقعا
سمیه محمدنیا حنایی
تصـور اینکـه بعـد از صـرف غـذا بـا صنـدوق دار یـک فسـت فـودی چانـه بزنیـد و منتظر تخفیف باشـید بسـیار عجیب و گاه خنـده دار اسـت .نگران نباشـید ،منظور مـن از گرفتن
روزنامهنگار
تخفیـف بـرای یـک پـرس غـذا بـه صورتـی کـه در باال تصـور کردید ،اصال نیسـت .منظور ما شـیوه جدید از خریـد اینترنتـی و رزرو قبل از موعد میز غذاسـت که مشـتری می تواند
از تخفیـف هـای مناسـب و مقـرون بـه صرفـه ای نیـز بهـره ببـرد .تخفیـف هایـی کـه گاه تـا سـقف  40درصـد نیز باال مـی رود .تخفیفی کـه به نظر می رسـد کامال واقعی اسـت ،چـرا که قیمت هـر پرس غذا
براسـاس مصوبـه صنـف رسـتوران داران اسـت و شـما براسـاس همـان قیمـت تخفیـف مـی گیریـد نـه اینکه قیمت غـذا را چند برابـر کنند و بعد تخفیـف ارائه دهنـد ،دقیقا ماننـد کاری که در فروشـگاه های
بـزرگ لباس و پوشـاک مـی کنند.
چگونه از تخفیف اینترنتی برخوردار شویم؟
بـرای ایـن کـه بتوانیـد از تخفیـف هـای مقـرون بـه
صرفـه بهـره مند شـوید ،الزم اسـت قبل از ایـن که از
خانـه خارج شـوید با یـک وبگردی سـاده ،رسـتوران
خودتـان را انتخـاب کنید .بـرای این کار مـی توانید در
وب سـایت هـای تخفیـف دار فهرسـت نام رسـتوران
هایـی کـه دارای تخفیف هسـتند را بررسـی و انتخاب
کنیـد .بعـد از انتخـاب رسـتوران می توانیـد مبلغ هر
پـرس غـذا را کـه بـا عنـوان ژتـون نـام گذاری شـده
اسـت با میـزان تخفیف مشـخص شـده اش خریداری
کنیـد .در ایـن جـا شـما با هزینـه ای کمتر یـک ژتون
مـی خریـد اما سـقف اعتبـاری ژتون شـما بیشـتر از
مبلغـی اسـت که مـی پردازیـد .بـه این معنا که شـما
مثلا یـک ژتون  18هـزار تومانـی می خریـد در حالی
کـه تا  38هزار تومان دارای سـقف اعتبار اسـت .خرید
ژتـون ها تنهـا از طریـق اینترنتی امکان پذیر اسـت و
شـما بـرای انجـام عملیات خریـد نیازمند بـه رمز دوم
کارت اعتبـاری هسـتید .بعـد از انتخـاب رسـتوران و

لمـس دکمـه خریـد ،به انـدازه تعـداد ژتـون هایی که
خریـد مـی کنید باید از حسـاب تـان کم شـود .بعد از
کسـر از حسـاب یک صفحـه جدید روی تلفـن همراه
یـا صفحـه نمایشـگر رایانه تـان باز مـی شـود ،که به
منزله رسـید پرداخت شـما می باشـد .شـما می توانید
یـا از آن صفحـه پرینـت یـا این که اسـکرین شـات (
عکـس از تصویـر) بگیرید .ارائه ایـن تصویر به صندوق
دار رسـتوران مـد نظر ضروری اسـت وگرنه ،نـه تنها از
تخفیـف خبـری نیسـت بلکه بایـد مبلغ غذایـی را که
نـوش جـان کرده اید را کمـال و تمـام بپردازید و خرید
از قبـل شـما کان لـم یکـن تلقی می شـود! بقیـه کار
بسـیار سـاده اسـت ،شـال و کاله کنید و از منزل خارج
شـوید و بـه رسـتوران مد نظـر بروید.
چند نکته کاربردی
در هنـگام انتخاب غـذا از منوی رسـتوران باید به چند
نکتـه توجـه کنید تـا تخفیف تـان بی اثر نشـود .مثال
بـا توجه بـه همان مثالـی که زده ایـم ،ژتونی بـا ارزش

اعتبـاری  30هزار تومـان خریداری کرده اید ،اگر شـما
خوراکـی را بـا ارزش  50هـزار تومان سـفارش دهید به
این معناسـت کـه تا مبلغ  30هزار تومـان آن را از پیش
پرداخـت کـرده اید و  20هـزار تومان باقـی مانده دیگر
شـامل تخفیـف نمی شـود و صندوق دار هـر چه اضافه
بر سـازمان سـقف اعتبـاری ژتون را که خـرج کرده اید
بـه صـورت نقـدی از شـما می گیـرد .پـس در انتخاب
خـوراک  ،حـواس تان به سـقف اعتباری ژتون باشـد.
نکتـه بعـدی برمی گـردد به ایـن موضوع سـاده که هر
یـک ژتـون تنهـا برای یـک پرس «غـذا» اسـت .و این
یعنی این که تخفیف شـامل پیش غذا ،سـاالد ،نوشـابه
 ،سـیب زمینـی سـرخ کـرده و  ...نمی شـود پـس اگر
واقعـا می خواهید حسـاب و کتاب خوشـگذرانی تان از
دسـتتان در نـرود و بیشـتر از آن که پیـش بینی کرده
ایـد ،خـرج نکنید ،تنهـا به اصل غـذا اکتفا کنیـد و از
فرعیات چشـم بپوشـید .آخرین مسـئله بـه این نکته
برمـی گردد بایـد بدانید که اگر کمتر از سـقف اعتباری
ژتـون تـان ،غذا سـفارش دهید  ،نباید منتظـر دریافت

باقـی مانـده پول تـان باشـید .اما گاهی پیـش می آید
کـه رسـتورانی برای جذب مشـتری بیشـتر این امکان
را نیـز فراهـم مـی آورد .شـاید ایـن سـوال بـرای تان
بـه وجـود آید که افـزون بر رسـتوران و فسـت فودی
های سـطح شـهر آیـا مـکان هـای تفریحی یـا حتی
خدماتـی دیگری هسـتند که بـا ارائه تخفیـف های از
پیش تعیین شـده با مشـتری های شـان کنـار بیایند؟
در پاسـخ بـه این سـوال تـان باید عرض کنم بله .شـما
مـی توانیـد در ایـن نـوع وب سـایت هـا ،اماکنی
چـون محـل مخصـوص بـازی کـودکان،
انـواع کافـه هـا و ...را نیز پیـدا کنید
و بـا یـک خریـد اینترنتـی
از تخفیـف هـای آن
برخـوردار شـوید .در
شـماره هـای بعـدی به
معرفـی این وب سـایت ها
و خدماتـی کـه ارائـه مـی دهند،
خواهیـم پرداخت.

راه دوم اینکه پروژه های خود را به افراد حرفه ای بسپارند
کـه قاعدتـا بایـد هزینـه ی زیادی متقبل شـوند و ایـن موضوع باعث
کاهـش سـود آنهـا در یـک پروژه خواهد شـد .
بایـد یکـی از دو راه را انتخـاب کننـد در غیـر ایـن صـورت جایـی در
بـازار نخواهنـد داشـت  ،هـر قـدر که طرح هـای حرفـه ای و کاربردی
داشـته باشند.
هدفمند باشید و بازار کار مورد عالقه خود را بیابید
طبـق آمـار کـه منحصـرا بـه جسـتجوی تـری دی و طراحـی داخلی
مربـوط اسـت صرفـا در هـر روز متوسـط از  10هـزار بالـغ بـر 100
هـزار نفـر در جسـتجوی متخصصـان پـروژه هـای تری دی هسـتند
تـا طراحـی هـای خـود را بـه آنهـا بسـپرند بر این اسـاس ایـن میزان
فرصـت بـازار کاری خوبـی برایـن تـری دی کاران اسـت.
بـرای بازاریابـی موفـق ،الزم اسـت بـازار هـدف خود را انتخـاب کنید.
مهمتریـن انتخـاب شـما بـرای تعیین بازار هدف هم قیمت اسـت هم
عالقـه چـرا کـه همانطـور کـه گفتیـم با نـرم افـزار تـری دی مکس
مـی تـوان وارد بـاز کارهای متفاوتی شـد از جمله  :انیمیشـن سـازی،
معمـاری ،تبلیغـات  ،گرافیک و ....
جمع بندی
هـر آنچـه در دنیـای واقعـی وجـود دارد امـکان اجـرا و تبدیـل بـه
عنـوان یـک پـروژه تـری دی مکـس را دارد و بـه هـر میـزان بـا ایـن
نـرم افـزار کار کـرد و تجربـه کسـب کـرد و تجربیـات را بـا خالقیـت
آمیخـت ببشـتر و بهتـر میتـوان کار کـرد و از قبل آن درآمد داشـت.
اجرای پروژههای سـاختمانی ،صنایع مختلف ،پروژههای دانشـگاهی،
غرفههـای نمایشـگاهی و نیـاز مشـتری کـه بسـیار متفـاوت و متنوع
اسـت بازارهـای خوبـی بـاری کار بـا ایـن پروژه اسـت و بـه نوعی می
تـوان بـا آمـوزش و تمریـن از  2تـا یکسـال بـا هزنیـه نـه چنـدان باال
صاحـب یـک حرفـه ،شـغل و درآمد میلیونی شـد.

