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نشریهی ناودان سعی دارد تا در جهت رشد
و ارتقای سطح دانش افراد ،در حوزهی
عکاسی صنعتی ،تبلیغاتی و معماری ،فعالیت
نماید .از این رو ،شورای سیاستگذاری
انجمن تصمیم گرفت که سردبیر هر شماره
یکی از اعضای انجمن باشد ،تا بتوان از
تجربیات همهی اعضا استفاده کرد .قرار بر
این شد تا هر شماره به صورت تخصصی به
یک موضوع معطوف باشد و شمارهی اول
به موضوع عکاسی تجاری ،اختصاص یافت.
در این راستا ،متونی پیرامون موضوع
تعریف عکاسی تجاری ،بازاریابی ،قرارداد،
قیمتگذاری و مباحث مشابه گردهم آمده
است.
موضوع دیگری که شاید دانستن آن برای
عکاسان این حوزه خالی از لطف نباشد،

مستقل ،به آن اختصاص دهیم که به زودی
در ادامهی این شماره منتشر میشود.
در اینجا الزم میدانم از تمام عزیزانی که
با شمارهی اول نشریه همکاری داشتهاند،
صمیمانه تشکر کنم .امید است با همکاری و
همیاری دوستان و اعضای انجمن ،این نشریه
ادامه داشته باشد و روزبهروز پربارتر شود.

تاریخچهی عکاسی تجاری در ایران و سیر
تحول آن تا به امروز است .اهمیت این
موضوع به این دلیل است که عکاسی سه
سال پس از اختراع آن ،وارد ایران میشود
و سابقهی آن در ایران تقریبأ به اندازهی
تاریخ عکاسی در جهان است .این تاریخچه،
توسط استاد حسین چنعانی گردآوری شد و با
اینکه به اختصار به آن پرداخته شده است،
حجم مطلب ما را ملزم ساخت تا ویژهنامهای
1

Ê;úÉ;m
ÓüyÏ

2
6

ÓüyÏÊ;úÉ;m

ÓüyÏÊ;úÉ;m
7

ÓüyÏÊ;úÉ;m

8

ÓüyÏÊ;úÉ;m

5

ÓüyÏÊ;úÉ;m

ÓüyÏÊ;úÉ;m

12

ÓüyÏÊ;úÉ;m

14

ÓüyÏÊ;úÉ;m
15

ÓüyÏÊ;úÉ;m
16

راهنمای
کامل
عکاسی
تجاری
ترجمه  :مصطفی عرفانی

عکاسی تجاری چیست؟

عکاسی تجاری به عکسی گفته میشود که
برای فروش ،تبلیغ و ترویج یک محصول یا
خدمات ،یا به منظور حمایت از یک کسب‑
وکار یا سازمان با هدف افزایش درآمد مورد
بهره برداری قرار میگیرد و با توجه به نیاز
مشتری ،برای فروش محصول یا خدمات
عکاسی محصول ،عکاسی سبک زندگی،
عکاسی ُمد و ....مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر عکاسی را به عنوان یک حرفه دنبال
میکنید .احتما ًال وقت خود را صرف خلق یک
نمونه کار آنالین با توجه به انواع مختلف سبک
عکاسی که در آن تخصص دارید کردهاید.
یکی از بهترین مزیتهای حرفهی عکاسی
وجود زمینههای بسیار متفاوتی است که با
توجه به مهارت ،عالیق و شخصیت میتوانید
آنها را امتحان کنید .برای مثال ،افرادی که
شخصیتی درونگرا دارند بیشتر به عکاسی

مناظر و طبیعت گرایش پیدا میکنند و افرادی
که شخصیتی برونگرا دارند بیشتر به سمت
عکاسی مراسم و رویدادها کشیده میشوند.
یکی از گرایشهای عکاسی که بسیار متداول
است و میتوانید آن را انتخاب کنید ،عکاسی
تجاری است .اگر مطمئن نیستید که این
گرایش برای شما مناسب است یا خیر ،در
پایان این مقاله به سواالت مهم شما پاسخ
داده خواهد شد.

عکاسی تجاری چیست؟

اگر در مورد اینکه عکاسی تجاری دقیق ًا
چیست کمی سردرگم شدهاید ،میتوان گفت
که در این زمینه تنها نیستید .این اصالح
طیف وسیعی از تصاویر را پوشش میدهد.
به طور کلی ،عکاسی تجاری به عکاسی گفته
میشود که به منظور فروش یا ترویج محصول
یا خدمات ،یا حمایت از کسبوکار و سازمان
به منظور افزایش درآمد مورد استفاده قرار
میگیرد.
عکاسی محصول ،عکاسی سبک زندگی و
حتی عکاسی ُمد متداولترین سبکهای
عکاسی تجاری هستند .با وجود این ،بسته
به درخواست مشتری و با توجه به محصول یا
خدماتی که عرضه میکند ،عکاسی معماری،
عکاسی غذا و عکاسی رویداد را نیز به این
فهرست میتوان اضافه کرد.
با توجه به اینکه امروزه فروش و تبلیغ
محصوالت در بستر آنالین بسیار متداول
است .عکاسی تجاری با در نظر گرفتن
بسترهایی مانند اینستاگرام تهیه میشوند.
همچنین بسترهایی مانند وبسایت ،یا
بازاریابی چاپی ،تبلیغات دیجیتال ،بیلبردها
و  ...نیز برای تبلیغ مورد استفاده قرار
میگیرند.
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انواع مختلف عکاسی تجاری چیست؟

انواع عکاسی تجاری شامل عکاسی محصول،
عکاسی سبک زندگی برای برندها ،عکاسی
برای بستهبندی محصول ،عکاسی برای
کاتالوگ و بروشورها ،عکاسی برای استفاده
در رسانههای اجتماعی توسط برندها و
سازمانها ،عکاسی ُمد ،عکاسی پرتره اگر در
جهت تجاری باشد ،عکاسی امالک و معماری و
موارد بیشتر است.

تفاوت بین عکاسی تجاری و عکاسی
تبلیغاتی چیست؟

با وجود اینکه عکاسی تجاری و عکاسی
تبلیغاتی همپوشانی دارند ،تفاوت ظریفی
بین این دو وجود دارد .در حالی که ،عکاسی
تجاری در تالش است محصول را در بهترین نور
و شرایط به تصویر بکشد ،عکاسی تبلیغاتی
تمرکز خود را بر جذابیت احساسی و بیان
داستانی در مورد برند معطوف می نماید.

عکاس تجاری کیست؟

عکاس تجاری کسی است که تصاویری ثبت
میکند که به مشتریانش کمک میکند
محصوالت یا خدمات خود را به فروش
برسانند .عکاسان تجاری به تنهایی یا به
صورت گروهی فعالیت میکنند ،آنها وظیفهی
ارایهی مفاهیمی را دارند که منجر به ارتقای
بینش مشتریان شود .اگر در مدت زمان
اجرای پروژه ،با شخصی به عنوان کارگردان
هنری که وظیفهی تصویرسازی استراتژی برند
و جامعهی مخاطب را بر عهده دارد همکاری
نمایید ،وظیفه شما به عنوان عکاس خلق
تصاویری در راستای این مفاهیم است.

چگونه عکس تجاری خود را قیمت گذاری
کنیم؟

موارد ذیل شامل نکاتی است که در اعالم
کارمزد باید مدنظر گرفته شود:
نرخ فعالیت ساعتی و روزانهی شما
اجارهی تجهیزات )تجهیزاتی که به صورت
شخصی دارید را نیز لحاظ کنید(.
در صورت لزوم هزینهی دستیار
در صورت لزوم هزینهی اجارهی لوکیشن
حقوق مالکیت فکری و کپی رایت
هزینهی پس تولید برای هر تصویر به
صورت مجزا
تفکیک نرخ نهایی به مشتریان شما کمک
میکند تا اشراف بیشتری نسبت به قیمت
نهایی اعالمی بر اساس کار ،تجربه و تجهیزات
مربوطه داشته باشند و متوجه این موضوع
خواهند شد که کارمزد نهایی منصفانه است.

منظور از استفادهی تجاری از عکس چیست؟
استفادهی تجاری از یک تصویر مستلزم تبلیغ
و فروش محصول یا خدمات است .برای هر
تصویری که تحویل میدهید ،میتوانید
محدودیتهای استفاده از طریق مجوز
مشخص صادر کنید .هنگام صدور مجوز
برای عکسهای خود ،معمو ًال هزینهی مربوطه
را در نظر بگیرید .اغلب مشتریان میتوانند
با پرداخت هزینهی بیشتر ،مجوز خود را به
موارد مختلف یا برای بازههای زمانی طوالنیتر
گسترش دهند.
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عکاسان تجاری دقیق ًا چه کاری را انجام
میدهند؟

برنامهی روزانهی یک عکاس تجاری بسته به
موقعیت شغلی آنها و صنایعی که در آن کار
میکنند متفاوت است ،تعدادی از فعالیتها
وجود دارد که میتوان انتظار داشت که به
صورت منظم انجام شود .فارغ از نوع جامعهی
متشریان ،شما میبایست فعالیتهای ذیل
را انجام دهید:
هدفگذاری مشتریان
در این قسمت به جزئیات بررسی مجموعه
اقداماتی که برای بهدست آوردن مشتریان
تجاری بزرگ که رویای آن را در سر می‑
پروانید خواهیم پرداخت .به عنوان یک
عکاس تجاری باید به صورت مرتب به تهیهی
لیست مشتریان بالقوه خود اقدام نمایید.
تفاوتی نمیکند هدفگذاری مشتریان خود
را از طریق شرکت در مناقصات یا تماسهای
تلفنی با فعاالن کسبوکار مشخص نمایید.
باید وقت زیادی را به صورت مرتب برای
هدفگذاری مشتریان بالقوه صرف نمایید.
سؤاالت زیادی بپرسید
راز درک بهتر مشتری ،محصولش و هدفش
پرسیدن سؤاالت زیاد به عنوان یک عکاس
تجاری است .هنگامی که مشتری خود را جذب
کردید ،زمانی را صرف دیدگاه آنها از تصویر
تجاری کنید .ممکن است پرسشنامهای در
ابتدای هر پروژه برای مشتریان خود ارسال
کنید .این پرسشنامه شامل مواردی مانند
محل استفاده از عکس ،برخی از عکسهای
مرجع یا الهامبخشی که مشتری دوست دارد،
هدف آنها از کمپین یا پروژه ،علت استفاده
از تصاویر ،واکنش مخاطب نسبت به دیدن

تصاویر و سواالت روشنگر دیگر است.
ایجاد مفاهیم
با وجود اینکه در بعضی از پروژهها
دستورالعملهای خالقانهی مشخصی وجود
دارد ،در بسیاری از موارد ذهن خالق پشت
پروژهی تجاری خود شما هستید .به عنوان
مثال ،اگر تخصص شما عکاسی از غذا باشد
و یک رستوران جدید برای عکاسی از کمپین
افتتاحیه با شما همکاری کند ،ممکن است
مسئولیت ایجاد حاالت عکاسی و ایجاد
مفاهیم بصری بر عهدهی شما باشد.
عکس گرفتن
هنگامی که فرصت گرفتن بهترین عکسهای
ممکن برای مشتریان تجاری شما فرا میرسد،
مهم است که همیشه به خاطر داشته باشید
که هدف فروش محصول یا خدمات است.
دیدی واضح نسبت به اهداف مشتری به شما
کمک میکند تا نحوهی گرفتن عکس را پیدا
کنید .به عنوان مثال ،اگر مشتری خواهان
عکسهایی با ظاهری شیک و با کیفیت
باشد ،مدتی را صرف تنظیم نورپردازی عالی
در استدیو خواهید کرد .از سوی دیگر ،اگر
مشتری خواهان ثبت تصویری با مضمون
سبک زندگی برای پوشاک خود در فضای باز
باشد ،به احتمال زیاد سعی خواهید کرد در
زمان طالیی عکس خود را ثبت کنید.
پس تولید
مقدار زمانی که در فتوشاپ ،الیت روم یا
نرمافزارهای ویرایشگر عکس میگذرانید
به مقصد نهایی تصاویر بستگی دارد.
عکس‑های تجاری که برای اینستاگرام تهیه
میشود ممکن است به اندازه مواردی که
برای چاپ ویرایش میشوند ،حساسیت الزم
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را نداشته باشد .میتواند ویرایش مربوط به
اینستاگرام را با استفاده از تنظیمات از پیش
مشخصشده تسریع کرد ،یا حتی تنظیماتی
را که خودتان ساختهاید به عنوان امضای
کار خود استفاده کنید .یک ابزار مفید برای
اشتراک عکس جهت بازبینی استفاده از
گالری بازبینی مشتری است .برای ایجاد گالری
بازبینی مشتری با توسعهدهندهی سایت خود
مشورت کنید یا اگر هنوز سایت ندارد ،اقدام
به ایجاد آن کنید .گالری بازبینی مشتری
تنها برای دسترسی شخصی مشتری شما باز
خواهد بود و مکانی برای اشتراک ،انتخاب و
اعالم نظر نسبت به عکسها میباشد.
پیگیر مشتریان خود باشید.
یک الزام مطلق نیست ،اما اگر خواهان ارتباط
و همکاری مستمر با مشتریان خود بعد از
تحویل پروژه هستید ،پیگر آنها باشید .از
آنها بابت همکاری که با شما داشتند تشکر
کنید و از بازخورد انتشار عکسهای تجاری
مطلع شوید و برای همکاریهای آینده اعالم
آمادگی کنید.

چگونه فعالیت در زمینه عکاسی تجاری را
آغاز کنم؟

حتی اگر قبال عکاسی تجاری انجام ندادهاید،
مراحلی به منظور شروع کسبوکار عکاسی
تجاری وجود دارد .نکتهی مثبت در مورد این
زمینه این است که فرصتهای بسیاری برای
عکاسان با طیفهای گستردهای از سبکها
وجود دارد ،به شرطی که بتوانید مشتریان
تجاریای پیدا کنید که ظاهر عکسهای شما
را دوست داشته باشند.
برخی از مراحلی که میتوانید برای جذب

اولین مشتریان خود بردارید عبارتند از:
-1لیستی از مشتریان بالقوه در لینکدین
تهیه کنید و با آنها ارتباط برقرار کنید.
مدتی را در لینکدین صرف جستجوی مخاطبین
در شرکتهایی کنید که میخواهید با آنها
همکاری داشته باشید .در جستجوی افرادی
در بخش بازاریابی و مدیران بازاریابی باشید.
میتوانید به صورت مستقیم به آنها پیغام
دهید ،خود و کارتان را معرفی کنید و به
آنها یک نرخ مقدماتی پیشنهاد نمایید یا
درخواست کنید در مناقصات آینده اطالعات
را برای شما نیز ارسال نمایند.
-2در شبکههای اجتماعی با دیگران در ارتباط
باشید.
به دوستان و خانواده خود اطالع دهید که
در حال راهاندازی کسبوکار عکاسی تجاری
هستید و جایگاه خود را مشخص کنید .می‑
توانید برای هر کسی که به شما مراجعه
میکند ،یک نرخ اولیه ایجاد کنید.
-3به کسبوکارهای محلی مراجعه کنید.
اگر در منطقه فعالیت شما کسبوکارهایی
هستند که تمایل دارید با آنها کار کنید
و لزوم ًا به اندازهای بزرگ نیستند که در
لینکدین به صورت گسترده فعالیت کنند،
میتوانید به صورت مستقیم با آنها تماس
بگیرید و خود را معرفی کنید .فکر خوبی است
که نمونه کارهای خود را دردسترس داشته
باشید ،چه به صورت حرفهای در یک مجموعه
آنها را چاپ کرده باشید یا در تبلت خود
به گونه‑ای که به سرعت به فردی که با او
صحبت میکنید ایدهها و فعالیتهای خود را
به نمایش بگذارید .همچنین از طریق پست
کاتالوگ چاپی خود را برای صاحبان کسبوکار
ارسال نمایید.
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-4به عکاسان دیگر کمک کنید.

اگر عکاسان تجاری دیگری در منطقه فعالیت
شما حضور دارند ،میتوانید با آنها تماس
بگیرید تا برای پروژههای آینده با آنها به
عنوان دستیار همکاری داشته باشید .هیچ
چیز مانند حضور در یک پروژه عکاسی تجاری
برای فهم اینکه چگونه یک روز عکاسی بتواند
خوب پیش برود ،وجود ندارد .بنابراین اگر
امکان چنین موضوعی برای شما فراهم است،
راه بسیار خوبی برای تقویت مهارتها ،ایجاد
ارتباط و ساختن نمونهکار است.
در این مقاله به بررسی اجمالی نکاتی که
برای شروع کسبوکار عکاسی تجاری نیاز
خواهید داشت پرداخت شد .عکاسان تجاری
به وسیلهی عکسهایی که در بهترین شرایط
نوری و با در نظر گرفتن جنبههای بازاریابی
گرفته شده است به کسبوکارها کمک
میکنند.
منبعformat.com :
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اهمیت
عکاسی
تجاری در بستر
تولید محتوا
گردآورنده :سید مهدی خرمگاه

«جهان تصاویر فنی آنگونه که در حال
پیدایش پیرامون ماست ،نمایانگر آخرالزمانی
است که در آن تمام کششها و درد و رنجها
همواره در گردشاند .به نظر میآید تنها از
چنین دیدگاه آخرالزمانی است که مسئلهی
عکاسی اهمیت در خور خود را خواهد یافت».
(ویلم فلوسر)
همهروزه بر تعداد کسبوکارهای که بر
پایه عکاسی هستند افزوده میشود.
»زمینهی فعالیت« شما به عنوان »هدف«

چشماندازی تعریف میشود که مورد تحقیق
و بررسی قرار میگیرد .اگر به عنوان عکاس
تبلیغات زمینه و هدفمان را تعریف کردهایم،
میتوانیم به راحتی شروع به ارائهی
ایدههای محتوایی کنیم .اولویت برای هر
کاری این است که بدانیم سؤال و ابهام
مشتری و سفارشدهنده در چه مواردی

است و در راستای آن ایدههای تولید محتوا
برای عکاسی انجام پذیرد .این امر یکی
از بهترین روشها برای ایجاد عکاسی در
بستر تولید محتوا و گزینهی مناسبی برای
شبکههای اجتماعی است .در هر حرفهای
حتی عکاسی ،یکی از روشهای مؤثر برای
جذب کاربران صحبت در مورد تکنیکها و
تجربههای خودمان در امر عکاسی است که
میتوانیم آنها را آموزش و انتشار دهیم.
بت این روش به اعتبارمان افزوده میشود
و چیزی از آن کم نخواهد شد .یکی دیگر از
ایدههای تولید محتوا برای عکاسی ،نوشتن
و توضیح دادن درباره انتخاب عکاس خوب
و حرفه ای است .افرادی نیازمند عکاسی
هستند و ما میتوانیم یک راهنمای خوب
برای این دسته از افراد باشیم.
متأسفانه بسیاری از تجارتهای صنعتی
اهمیت عکاسی تجاری را به خوبی درک
نمیکنند و نمیدانند که چگونه یک ظاهر
مناسب و تصاویر منظم میتواند به آنها
کمک کند تا کیفیت محصول خود را به
خریدار و یا مصرفکننده منتقل کنند .از
طرف دیگر ،چنین تولیدمحتوایی به آنها
کمک کند تا داستان شرکت خود و برند و
محصوالتشان را برای مردم تعریف کنند.
عکسهای تجاری یک فرهنگ بصری است.

عکسها تصورات ذهنی را گرفته و ضبط
میکنند و به ما کمک میکنند تا بدون نیاز به
خواندن مطلب ،موضوع را درک نماییم .در
این عصر و زمانه که استفاده از دستگاههای
تلفنی همراه همهگیر شده است ،داشتن
عکسهای تجاری خوب مهمتر از همیشه
بوده و اهمیت آن احساس میشود.

16

برخی از آمارهای اخیر که توسط
MDG Advertising in Fographic

گرفته شدهاست ،تأثیر عکاسی تجاری برای
برندها اینگونه نشان داده شدهاست:
مقاالتی با تصاویر مرتبط به طور کلی ۹۴
درصد بیشتر از مقاالت بدون تصاویر ،مورد
مطالعه قرار گرفته است.
مطبوعاتی که با عکس منتشر میشوند
نسبت به یک نشریه مطبوعاتی که عکس
نداشته و فقط متن را به عنوان محتوای خود
منتشر میکند ،تقریبا ً  ۱۵درصد بیشتر به
صورت آنالین مورد بازدید قرار گرفتهاند.
 ۶۰درصد از مصرفکنندگان که از
جستجوی آنالین استفاده میکنند میگویند
ترجیح میدهند با کسب و کاری تماس بگیرند
که لیست آن شامل یک تصویر است.
تقریبا ً  ۷۰درصد از خریداران وب سایت
تجارت الکترونیک میگویند ،تصویر محصول
در هنگام تصمیمگیری خریدشان بسیار مهم
است.اهمیت عکاسی تجاری در بستر تولید
محتوا ،معرفی محصوالت و یا برجستهکردن
خدمات است .ارتباط بصری با مشتریان یک
سمت بازاریابی است .این ارتباط غالبا ً با
محوریت نمایش کاال و یا خدمات شکل میگیرد.

به هرحال ،تا کاالیی دیده نشود ،قطعا ً خریدی
هم صورت نمیگیرد و تا زمانی که خدمات خود
را در قامت عکسهای مناسب و هنری عرضه
نکرده باشیم ،قطعا ًدر بازاریابی موفق نخواهیم
شد.
اگر در دنیای اقتصادی دیدگاه شما چیزی
فراتر از یک نگاه سادهي بازاری باشد ،آیا
باز هم میشود از تاثیر عکاسی تجاری در
بازاریابی چشمپوشی کرد؟ ماهیت بازاریابی

یعنی جستوجوی فضاهای جدید .یعنی
حضوری قدرتمند در مکانهای که تاکنون
شما را نمیشناختند .یعنی توجه به اقشاری
از جامعه که به کاال و خدمات شما نیاز دارند،
اما اطالعی از حضور شما ندارند .در یک کالم
وقتی وارد ماجرای بازاریابی میشویم ،باید
خودمان و کاالی خودمان را به بهترین وجه
ممکن برای جامعه ای که هیچ نگرشی نسبت
به شما ندارند ،معرفی کنیم.
اهمیت عکاسی تجاری و نقش تولید محتوا در
هرچه برجستهتر کردن این حضور قدرتمند
در بازارهای نوپا است .یک سمت ماجرا در
هنری خاص و سمت دیگر در دنیای کامال ً
متفاوت که قصد بیان حرفهای را دارد در
توصیف کاالهای تجاریشده .اهمیت عکاسی
تجاری در بستر تولید محتوا تاثیر کاال در
تأمین نیاز مشتریان است .در عکاسی
تجاری میخواهیم مردم عادی را در یک نظر
ساده کامال ً تحت تأثیر قرار دهیم ،به شکلی
که با اندک نگاهی به مزایای کاال پی ببرند
و در نهایت دورنمای از خرید را در ذهن
خود داشته باشد .اهمیت عکاسی تجاری
در بستر تولید محتوا ،در نمایش عکس
باید به دغدغه و نیاز مخاطب سمت و سوی
هدفمند داده باشیم .اهمیت عکاسی تجاری
در بستر تولید محتوا ،در ثبت عکس ساده
است تا بتوانیم ویژگی خاص کاال را هرچه
برجستهتر سازیم .تقریبا ً تمامیعکسهای
تجاری حاوی متونی برای ارتباط با مخاطبان
است .این متن میتواند یک شعار ساده،
نام برند و یا تصویری از لوگوی یک شرکت
باشد .هرچه هست باید در جای درست ،با
شکل و اندازهای مناسب قرار گیرد .عکس
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تجاری باید به روز باشد.

هنر عکاسی مانند هر فضای دیگری در
کش و قوس تغییر و نوآوری است .انواع
سبکهای عکاسی در گذر ایام میآیند و بعد
از چند صباحی به طور کل محو میشوند.
اهمیت عکاسی تجاری و تولید محتوا در به
روز بودن برای مخاطبان خود باید حرفهای
جدیدی داشته باشد.

تأثیر عکاسی تجاری در بازاریابی:

دنیای امروز ،دنیای آمیخته با سرعتی بسیار
زیاد است .نگاه همهی افراد جامعه تمام
روز و شب با سرعتی باورنکردنی ،در بین
عکسهای تجاری و تبلیغات ،از یک بیلبورد
بزرگ در سطح شهر تا بروشور ساده در یک
دکه روزنامه فروشی ،گره خورده است.
مخاطبان اگر چه طیف بزرگی از افراد جامعه
هستند ،اما هرگز بیش از چند ثانیه برای
هر عکس تبلیغاتی وقت صرف نمیکنند.
تأثیر عکاسی تجاری در بازاریابی در همین
چند ثانیه خود را نشان میدهد ،در این لحظه
است که مخاطب اندکی مکث کرده ،بر کاالی
تبلیغ شده متمرکز شده و به نیاز خودش
فکر میکند و یا شاید نیازی را خلق کند.
بهطور خالصه باید گفت تأثیر عکاسی تجاری
در بازاریابی در چند مورد بیان میشود:
عکس تجاری در قالب تولید محتوای
مناسب باعث میشود تا سفارشدهنده
نسبت به دیگر رقبا وجه متمایزی داشته
باشد.
اهمیت عکاسی تجاری در کاهش هزینهها
برای معرفی کردن یک برند تأثیرگذار است.
یک عکس تجاری مناسب در ذهنها ماندگار
خواهد شد.

عکس تجاری در قالب تولید محتوای
خوب باعث دیدهشدن برندها میشود .مهم
است که فضای بصری برای هرچه بیشتر
دیدهشدن را در اختیار داشته باشیم.
گاهی عکسهای تجاری با محتوای مناسب
تبدیل به ماهیت شرکتها میشوند .در این
حالت ،پای یک امضای بصری در میان است.
برندی که بتواند با یک عکس تجاری برای
مخاطبان خود شناخته شود .ضرورت عکاسی
تجاری در ایجاد چنین امضاهای بصری است.
عکاسی تجاری یک هنر آمیخته با علم
روانشناسی و یک شاخهای در دنیای بزرگ
تولید محتوا است .یک جور محتوای بصری
که قرار است نگاه گذرای مخاطبان سختگیر
را دربرگیرد.
تولید محتوا ( ) Content Creation

همهی ما شنیدهایم که بعضی افراد در مورد
تولید محتوا صحبت میکنند؛ تولید محتوا
یکی از شغلهای جدید قرن  ۲۱است که
توانسته طرفداران زیادی را به خود جلب
کند .برخی افراد تصور میکنند که تولید
محتوا صرفا ً نویسندگی است.

تولید محتوا یعنی چه؟

تولید محتوا شغلی است که بیشتر
کسبوکارها به دنبال آن افرادی را جذب
کنند که بتوانند ایجاد تولید محتوا بکنند.
محتوای درست و اصولی قادر است یک
کسب و کار را از پایین ترین سطح به باالترین
سطح ممکن برساند .نقش تولید محتوا
در واقع بررسی و نقد نقاط قوت و ضعف
محصول از سوی کارشناسان در این حوزه
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است .تولید محتوا شاخههای مختلفی دارد
و حرفهایشدن در هر کدام از این شاخهها
سالها زمان میبرد ،اما هدف از تولید محتوا
چیست و چرا تا این اندازه تولید محتوا مهم
شده است .اما شاید سؤاالت زیادی در ذهن
مخاطب به وجود آید که به آنها پاسخ داده
میشود.
انواع تولید محتوا به چه شکل است؟
تولید محتوا یعنی چه؟
تولید محتوا چیست؟
اصول تولید محتوا چیست؟
سفارش تولید محتوا به چه شکل
میباشد؟

تولید محتوا چیست؟

تولید محتوا به معنی ارائهکردن اطالعاتی به
منظور یک هدف مشخص به مخاطبان است.
بهطور کلی ،آنچه که به آن میاندیشیم ،یک
محتوا محسوب میشود .شکلهای متداول
تولید محتوا شامل :وبالگنویسی ،تولید و
ویرایش عکس ،فیلمبرداری ،نگهداری و به روز
رسانی وب سایت ،ویرایش و توزیع رسانههای
دیجیتالو...هستند.

انواع تولید محتوا:

در حال حاضر تقاضای بازار برای محتوای متنی،
محتوایصوتی،محتوایعکسومحتوایویدیوئی
در حال افزایش است.

هزینهها:

عواملبسیاریدرمیزانهزینههایتولیدمحتوا
تًثیرمیگذارد.برایمثالمیتوانبهنوعمحتوا،
چگونگی محتوا ،میزان تخصصیبودن محتوا و
غیره اشاره کرد .در نتیجه نمیتوان برای تولید
محتوا هزینهي ثابتی را مد نظر داشت.

برای تولید محتوای تخصصی باید به این
نکتههای مهم توجه کرد که عبارتند از:
محتوابایددارایعنوانیمناسبوتأثیرگذار
باشد .حتی اگر محتوا دارای بهترین کیفیت
باشد نیز دیده نخواهد شد.
باید بازار هدف را شناسایی کرد تا بتوان
مطابق خواستهی آنان به تولید محتوا پرداخت.
باید به روز بود و به روز هم ماند .همواره به
دنبال مطالبی گشت که در مخاطبان تأثیرگذار
باشد.
برای تولید یک محتوای تخصصی باید
پیوسته به تحقیق پرداخت تا بتوان کیفیت
محتوا را بهبود بخشید.
محتوا باید مقدمهي خوبی داشته باشد،
مقدمه نمایانگر متن است.
باید جملهی اول محتوای متنی به صورت
مناسبی نوشته شود .به گونهای که خواندن
اولین جمله ،مخاطبان را به خواندن ادامه مطلب
تشویق کند.
هر محتوا باید دارای موضوع ،دیدگاه و
هدف باشد.
دو موضوع موجب میشود که محتوا به
سختی خوانده شود .اول اینکه دارای اطالعات
سطحی باشد و دوم اینکه دارای جزئیات
فراوانی باشد.
باید از نوشتن موضوعاتی که واقعی و دقیق
نیستند خودداری کرد.
باید ویژگیهای یک نویسنده را بهکار برد.
الزم است سؤالها را در محتوا مطرح کرد
و اطالعات مهم و با ارزش به شکلی ساده بیان
شود.
باید دانست که ساده نوشتن مناسبترین
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محتوای تولید شده باید حساسیت داشت.

شیوهی تولید محتوای تخصصی است.
باید متن را چند بار ویرایش کرد .به دلیل

اینکه متنهای بسیار خوب پس از ویرایش،
تولید میشوند.

هدف اصلی تولید محتوا چیست؟

ما برای مشتری تولید محتوا میکنیم و سعی
داریم نیازهای وی را برطرف کنیم .در برخی
موارد هدف فقط فروش نیست بلکه هدف
اصلی تولید محتوا اعتمادسازی میان برند و
مشتریان است.
در حوزهی تولید محتوا اگر بخواهیم حرفای
شویم باید از موضوعات بازاریابی آگاهی
داشته و به آنها مسلط باشیم؛ چرا که ،هدف
نهایی افرادی که تولید محتوا انجام میدهند
این است که اعتبار و فروش برند را افزایش
دهند .بهتر است این نکته را هم بدانیم که
معموال ً شرکتهای بزرگ یک تیم محتوایی
دارند و نه یک کارشناس محتوا .تولید محتوا
صرفا ً نوشتن یا تولید عکس نوشته نیست،
بلکه هر چیزی که برای مخاطبان تولید شود
تا اعتبار و فروش برند را افزایش دهد یک
محتوا است .به عنوان نمونه بیل گیتس
در سال ۱۹۹۶م۱۳۷۵ ،ه.ش ،به اهمیت

تولید محتوا این گونه از آن یاد میکند که
محتوا پادشاه کسب و کار است .شاید به
همین خاطر بود که شرکتهای بزرگ ایرانی
تصمیم گرفتند تا در حوزه تولید محتوا وارد
شوند .البته بسیاری از افراد فکر میکنند
همین که یک سری محتوا تولید کنند و یا
از جاهای مختلف ،محتوا کپی کنند کار تولید
محتوا را به درستی انجام دادهاند .اما ،اصال ً
این گونه نیست .زیرا به شدت بر کیفیت

تولید محتوا برای کسب و کارها چه مزیتی
دارد؟
در جواب باید گفت تولید محتوا تا حد زیادی
به کسب و کارمان مربوط است .اگر کسب و
کارمان به هر شکلی با اینترنت سروکار دارد
تولید محتوا برای کسب و کارمان باید مهم
باشد.

ویژگیهای یک تولیدکنندهی محتوای
حرفهای:

مهم است که مخاطب شما چه کسی است
و چه نیازی دارد .یک تولیدکنندهی محتوای
مناسب باید تجربه زیادی داشته باشد.
متنها و شعارهای مناسبی که پس از سالها
در ذهن ماندهاند توسط یک تولیدکنندهی
محتوای حرفهای نوشته شدهاند .البته این
متنها و شعارها ترکیبی از تصویر و صدا
است .به عنوان مثال میتوان به شرکت نوکیا
و روشن شدن تلفن همراه این شرکت اشاره
کرد.
اگر قرار است برای محصول یا خدماتی
محتوا تولید کنیم ،باید دقت داشته باشیم
تا از ویژگیهای مثبت و منفی محتوا آگاهی
کسب کرده و با توجه به آن و بررسی رقبای آن
محصول یا خدمت تبدیل به یک تولیدکنندهی
محتوای حرفه ای شویم.

چه کسانی میتوانند تولیدی کنندهی
محتوا باشند؟

پاسخ این سؤال سخت و پیچیده است .زیرا
تولیدکنندهی محتوا شغلی است که مزایا و
معایب خاص خودش را دارد و ممکن است
هر کسی نتواند با دنیای واژهها و عکسها و
ویدئوها سرو کله بزند .برای اینکه بتوانیم
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به یک تولیدکنندهی محتوا تبدیل بشویم
میبایست در حوزههای مختلف تولید محتوا
فعالیت کرده و تجربههای متفاوتی داشته
باشیم .اوژن شوارتز میگوید » اولین ویژگی
کسی که میخواهد در حوزه محتوا فعالیت کند
قوه تخیل و اشتیاق است .شما نویسندهی
داستان رویاهای خود هستید و همچنین شما
مشتری آیندهی خودتان هستید .پس وظیفهی
شما آن است که با توجه به همهی جزئیات،
آیندهی ممکن را برای آن ترسیم کنید« .

اهمیت تولید محتوا در چیست؟

اگر بخواهیم با تغییرات جوامع شروع کنیم،
میتوانیم گسترش اینترنت و شبکههای
اجتماعی را مهمترین عامل اهمیت تولید
محتوا بدانیم .در گذشته برای انتخاب و
خرید هر محصول گزینههای محدودی وجود
داشت .اما امروز گزینههای بسیار زیاد و حس
رقابت بسیار باالتر است .در عصر حاضر ،تنها
محصوالت و خدماتی میتوانند توسط افراد
انتخاب شوند که به وسیلهی تولید محتوا برای
آنان شناختهشده و قابل اعتماد باشد .امروزه
نمیتوان تنها روی تیزرهای تلویزیونی حساب
کرد.

چگونه تولید محتوای با کیفیت داشته
باشیم؟

اگر چه تمام پستهایی که روزانه در
شبکههای اجتماعی میبینیم ،تولید محتوا
محسوب میشوند؛ اما ،همگی آنها تولید
محتوای اصولی یا حرفهای نیستند .باید
اصول تولید محتوا را یک تخصص و یک شغل
حرفهای در نظر گرفت .در واقع افرادی که
میل دارند به سمت تولید محتوا بروند باید
ویژگیهای زیر را داشته باشند:

۱ـ قابلیت و روحیه نویسندگی.
۲ـ اعتقاد و پایبندی به کپیرایت و تولید
محتوای مناسب.
۳ـ آگاهی از اصول طراحی گرافیک )نه در
حد حرفهای(.
۴ـ آگاهی از ارزشها و بهینه کردن محتوا.
۵ـ وجود خالقیت به عنوان اصلیترین فاکتور
در تولید محتوا.
۶ـ آگاهی از اصول بازاریابی و فروش.
به صورت کلی ،تولیدکنندگان محتوا میتوانند
از فرآیند زیر برای تحقق بخشیدن به تولید
محتوا بهره ببرند:
۱ـ هدفگذاری ) هدف خود از تولید محتوا
را کامال ً مشخص کنید(.
۲ـ تعیین یک استراتژی مناسب ) مانند تولید
محتوا تنها به شکل ویدئویی با ترکیبی از
عکس و متن(.
۳ـ اقدام.
۴ـ اشتراک گذاری یا ترویج.
۵ـ گرفتن بازخورد.
۶ـ اصالح و بهروز رسانی محتوا.

آیا تولید محتوا یک شغل مستقل محسوب
میشود؟

معموال ً صاحبان کسبوکارها خود تمایلی به
تولید محتوا ندارند و این امر را به افراد
دیگری واگذار میکنند .بنابراین میتوان
تولید محتوا را یک شغل مستقل با پتانسیل
باال در نظر گرفت .این شغل حدود یک دهه
است که در جهان ایجاد شده و روزبهروز بر
اهمیت آن افزوده میشود ماننده :بالگرهای
اینستاگرام و یوتیوب.

درآمد تولید محتوا در ایران چقدر است؟

به هر حال درآمد حاصل از تولید محتوا ثابت
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نبوده و بسته به پتانسیل موضوع و هدفی که
انتخاب شده متفاوت است .هر تولیدکنندهی
محتوا در جهان ماهیانه حدود پنج هزار دالر
از این کار درآمد دارد .بنابراین ایرانیان
یک پنجم متوسط جهانی از تولید محتوا
درآمد دارند .این یعنی پتانسیل این شغل
در کشورمان بسیار مناسب است.

اصول تولید محتوا چیست؟

برای ایجاد محتوای هدفمند باید نکاتی
را در نظر بگیریم.
به شکلی تولید محتوا کنیم که مخاطب
میپسندد نه خودمان.
صادق باشیم ،ذهن مخاطب هوشمند
است و صداقت و عدم صداقت محتوای
تولید را حس میکند.
مدیریت زمان را جدی بگیریم.
شبکههای اجتماعی بهترین بستر برای
تولید محتوای ما بشمار میآیند.
تنها به یک روش بسنده نکنیم ،بهتر است
محتوای خود را هم به صورت تصویری و هم
به صورت متنی و ویدئویی در نظر گرفته
تا بتوان سطح گسترده تری از مخاطبین را
پوشش دهیم.
کیفیت را جدی بگیریم ،ضمن صداقت

در کار هر چقدر محتوای مان باکیفیتتر و
کاربردیتر باشد ،موفقتر خواهیم بود.
کاربرد تولید محتوا در اصل برای اعتماد
سازی است .لذا واقعا ً اطالعات درستی را در
اختیار آنان قرار دهیم.
احساس مخاطبین را تحریک کنیم،
وقتی احساسات مخاطبین را هدف بگیریم
آنها بیشتر تحتتاًثیر قرار گرفته و بهتر
ما را دنبال خواهند کرد .البته هدف قرار

دادن احساسات منفی از نظر اخالقی مناسب
نیست.
ایدههایمان را یاداشت کنیم .مطالعه هر
روزه به ما کمک خواهد کرد.
با شک و تردید ،موفقیت محتوای خود
را به خطر نیاندازیم .چیزی به عنوان کمال
وجود ندارد و ما نمیتوانیم منافع خود را
فدای این طرز فکر کنیم.
رسانههای موجود را به خوبی بشناسیم.
هر شبکه مجازی با شبکه دیگر متفاوت است.
برای تولید محتوای تصویری شناختن
رنگها و روانشناسی رنگ بسیار مهم است.
در واقع به صرف زیبایی یا عالقه شخصی
نمیتوان از هر رنگی بهره برد .موضوعی
که در آن تولید محتوا انجام میشود انتخاب
رنگ بسیار مهم و تاثیرگذار است.
در پایان باید به این نکته مهم اشاره شود
که باید بین عکاسی تجاری و تبلیغات تفاوتی
قائل شد و در بستر تولید محتوا جایگاه و
ویژگی هر یک از آنها را مشخص کرد .بهطور
خالصه و قابل درک باید گفت در عکاسی
تجاری ،عکاس تصویر یک محصول یا کاال را به
ثبت میرساند و به مخاطب میگوید »همین
است«؛ در حالی که در عکاسی تبلیغاتی با
نوعی عکاسی مفهومی روبرو هستیم و قرار
است عکاس یک روایت خالق و مناسب از
سوژه را به مخاطب
عرضه کند؛ یک ایده و یک حس خوشایند
که مخاطب را وا دارد از محصول یا خدمات
کسب و کار خرید نماید.
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تکنولوژی و
عکاسی
گردآورنده :وحید دشتیاری

عکسبرداری

عکاسی با استفاده از دوربین دیجیتال مجهز

به سنسوری که دامنه نورپذیری باالیی

دارد نسبت به سنسورهای اولیه و یا حتی
عکاسی آنالوگ سادهتر است .این گسترهی

نورپذیری قابلیت ویرایش گستردهای را

در اختیار گروه عکاسی بعد از عکسبرداری
قرار میدهد .دیدن یک عکس اولیه از

بروز اشکاالت نورسنجی ،نورپردازی و
ترکیببندی جلوگیری میکند .در عکاسی

معموال ً ابزارهایی که هدف مشخصی دارند

عکاسی به دلیل ماهیت تکنیکی خود
همواره همزمان با پیشرفت در تکنولوژی
بهروزرسانی شدهاست و در این میان عکاسی
تجاری بیشتر تمایل به این بهروزرسانی دارد.
زیرا به دلیل خصوصیت اقتصادی و رقابتی
آن عکاسان حرفهای نیاز به افزایش سرعت
و کیفیت و کاهش قیمت دارند .با توجه به
اینکه تکنولوژی جدید در ابتدا هزینهی
باالیی داد و بهکارگیری آن نیز دشوارتر است
و تمایل کمتری به استفاده از آن وجود دارد.
همچنین وابستهبودن عکاسان به تکنولوژی
پیشین به علت سرمایهگذاری مالی و آموزشی
یکی دیگر از علتهای این عدم تمایل به
تغییر است .ولی این تغییر با در نظر گرفتن
رابطهی سه شاخص هزینه ،کیفیت و زمان
در طول دورهی استفاده از تکنولوژی جدید
برای عکاس حرفهای تجاری اجتناب ناپذیر
است .در ادامه ،این موضوع را در بخشهای
مختلف تولید تصویر عکاسی مورد کنکاش
قرار میدهیم و دالیل درگیری عکاسی تجاری
معاصر با آن را تحلیل می کنیم؛ عکسبرداری،
نورپردازی و ویرایش تصویر مراحلی هستند
که مورد بررسی قرار می گیرند.

و چندکاره نیستند عملکرد سادهتر و بهتری
دارند؛ ولی در حال حاضر همهی دوربینها

امکاناتی دارند که شاید خیلی توسط عکاسان
استفاده نمیشود؛ اما ،بهای آن را میپردازند
و چاره ای جز انتخاب آنها ندارند .سرعت

رشد تکنولوژی عکاسی در دههی گذشته
چنان بوده است که بازار عکاسی با سرعتی

مشابه بازار گوشی تلفن همراه پیشرفت
کرد .همین موضوع باعث تولید محصوالتی
شد که جنبهی عکاسی آنها در میان امکانات
غیر الزم کمتر شده بود .البته ،در سالهای

اخیر تب افزایش پیکسلها هم کمتر شده
است .سنسور با مگاپیکسل باالتر به لنز با

کیفیتتر نیاز دارد و تولید لنز با کیفیتتر
هم پر هزینه و زمانبر است .با توجه به
افزایش کیفیت سنسورها شرکت لنزهای
خود را بهروزرسانی کردند .اندازهی پیکسل
کوچکتر از دایره اغتشاش لنز بازدهی کل
سیستم دوربین را کم میکند.

دوربینهای عکاسی بهطور کلی هنوز بر پایهی
استاندارد درعکاسی آنالوگ تولید میشوند.
دوربین فول فریم ،فاصلهی کانونی،
دیافراگم ،سرعت شاتر و … که به دنبال آن
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نظر سفارشدهنده نیز اهمیت دارد و با

این تصویر اولیه نمونهی الزم برای بازبینی

میآیند از آن جمله هستند .سنسور بزرگتر

مشتری نیز در اختیار است و با استفاده از

تعریف نمیشود و حداکثر اندازهی سنسور
همان فولفریم است .به این ترتیب ،با

می توان اتصال و بازبینی در یک صفحهی

به علت محدودیت اندازهی سطح سنسور
کوچک میشود و اشکاالت بعدی رخ میدهد.

میشود بیشترین میزان کنترل را با دقت

از قطع فیلم  ۱۳۵در عکاسی قطع کوچک

زیادشدن تعداد پیکسلها اندازهی آنها

در هنگام عکاسی بسیاری از عکاسان از

ابزارهایی نظیر نورسنج استفاده نمیکنند؛
چرا که ،آن را ابزاری برای تعیین دیافراگم و
شاتر میشناسند .در حالی که ،اندازهگیری
و تکرار یک کنتراست نوری در عکاسی

بیرون از استودیو یا ترکیب منابع مختلف
و سنجش نسبت ميان شدت منابع نوری،
با توجه به ابزارهای مختلف شکلدهنده
در فالشهای استودیویی ،بدون نورسنج

از طریق قدرت فالش و فاصله امکان پذیر
نیست .با این حال ،نورسنجی برای تعیین
عدد دیافراگم با دوربینهای دیجیتال برای

گرفتن عکس مورد نظر عکاس سادهتر شده
است .داشتن یک عکس از چیدمان درست

مثل تست عکس فوری در عکاسی آنالوگ
برای بررسی تمام موارد قبل از گرفتن عکس
نهایی قابل استفاده است .در عکاسی تجاری

Captured with Cambo Ultima35,
Nikon D800 © of Eduardo Chacon

اینترنت و ارتباط سریع به سادگی نظر ایشان
در کار قابل اعمال خواهد بود .به این مورد
نمایش بیسیم دقیق برای کنترل رنگ و
عمق میدان را هم اضافه کرد .در حال حاضر

زیاد اعمال کرد تا از تکرار عکسبراداری
جلوگیری شود.

در کنار پیشرفت فن آوری بعضی از سازندگان

تجهیزاتی تولید کردهاند تا از طریق آنها
تجهیزات قدیمی استودیو بهروز شوند.
استفاده از سنسورهای دیجیتال در انواع

مختلف در ترکیب با دوربینهای قطع بزرگ و
متوسط یکی از قابلیتهای این نوع محصوالت
است .در کنار این موارد پیشرفت تجهیزات

غیر مستقیم که مرزهای عکاسی را گسترش
دادند نیز اهمیت دارند .برای مثال ،استفاده

از ابزارهای کنترل دوربین برای عکاسی
و همچنین پهپادها که زاویههای از باال را
قابل دسترستر از قبل کردهاند .کنترل
دقیق فرایند عکاسی در کنار این ابزارها

مسیرهای جدیدی پیش روی عکاسان قرار
دادهاست.

ACTUS-XL-35 VIEW CAMERA
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نورپردازی

ابزارهای نورپردازی هم سریعتر ،راحتر و
دقیقتر شدهاند .کنترل سریع و راحت و
سبکی و قابلیت جابجایی در کنار استفاده از

باتری قابل شارژ ،کنترل نور توسط عکاسان را
وارد مراحل جدیدی کردهاست .ترکیب این

امکانات و استفاده از قابلیت بازبینی دقیق
و سریع در عکاسی دیجیتال اجازهی اصالح و
اعمال تغییرات را با سرعت بیشتری به گروه

عکاسی می دهد و این موارد به دلیل نزدیکی

تصویر نهایی به عکسی که سفارشدهنده
در نظر داشتهاست ،رضایت بیشتر او را
در پی خواهد داشت .دقت میکنیم که
سفارشدهندگان گروهی از مدیران هنری،

گرافیستها و ویرایشگران تصویر هستند و
برآورده کردن نیازهای آنها بر مبنای طراحیها
و ایدههای مرحلهی پیشتولید ضروری است

و این امکانات نهایت هماهنگی الزم را ایجاد
میکند.

این پیشرفت ها قابلیت های زیادی در
اختیار عکاسان قرار داده است  .عکس
Reuben Wuمنتشرشده توسط نشنال

ژئوگرافیک از استون هنج که با ساعت ها
نور پردازی از طریق پهپاد در سیزده الیه
مجزا عکاسی و ترکیب شده است نمونه ی
کاملی از استفاده از این امکانات جدید
در جهت تولید تصویر است .

نورهای با قابلیت استفاده برای ثبت
لحظههایی بسیار کوتاه به دلیل پیشرفت
تکنولوژی با قیمت و وزن کمتر از گذشته در
دسترس هستند .زمان تخلیهی فالشهای

استودیویی کوتاهتر شده و قابلیت شارژ
سریع آنها امکان عکاسی پیدرپی از سوژه
با سرعت باال را فراهم میکند .امکاناتی که
در گذشته به دلیل هزینهی زیاد ،بیشتر در

آزمایشگاههای علمی موجود بود.
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و آماده شود و همهی آن قابلیتهای
سختافزاری و نرمافزاریای که به آن اشاره

ویرایش تصویر

شد ،در اینجا بسیار مفید است .عالوه بر

بیشک ویرایش تصویر یکی از بیشترین

این ،همزمان میتوان اصالحات الزم برای

تحوالت را در گذر زمان داشته است .ترکیب

انواع خطاهای لنز را در کنار اعمال فیلترهای

نرمافزارهای جدید و سیستمهای رایانهای

قدرتمند در ویرایش تصویر مسیرهای
جدیدی ایجاد کردهاست .خالقیت گروه

ایدهپردازی بدون مرز است .گروه عکاسی
و یک گروه طراحی سهبعدی توانایی انجام

ایدههای پیچیده را دارند .استفاده از هوش
مصنوعی در ویرایش تصویر بسیاری از مراحل

را سادهتر می کند و آینده تولید تصویر تحت
تأثیر آن است .ابزارهای ویرایش عکس در
ترکیب با دوربین دیجیتال و امکانات جدید
نورپردازی امکان ایجاد تصاویر پانورمای
کروی یا مسطحی را میدهند که در عین حال

 HDRنیز هستند .تعداد زیادی عکس برای

آمادهکردن چنین تصویری باید ویرایش

سیاه و سفید و  ...در فایلهای خام ترکیب

کرد و با ویرایشهای بیشتر در مراحل بعدی
عکس نهایی جذابتری تولید کرد.
یکی از تکنیکهایی که بدون استفاده از
ابزارهای جدید قابل تصور نیست
) Focused Diffused Lighting)FDLاست.
تکنیکی که در آن قسمتهای مختلف جداگانه
نورپردازی و در نهایت در یک تصویر ترکیب
میشوند و عکس نهایی شکل میگیرد .در
حالت ،ترکیب و منطق نورپردازی نهایی
این
َ
متفاوت از عکاسی با چندین نور خواهد بود.
همچنین ،تکنیک مفید Focus Stacking
که امکان گسترش عمق میدان در عکاسی
را با ترکیب چندین عکس با جابجایی نقطه

1937 MASERATI 6CM FRONT VIEW DETAIL FINE ART PHOTO USING
THE FDL TECHNIQUE.
www.carfineart.com
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فوکوس میدهد نیز یکی از تکنیکهای پر
استفاده در تصاویر تجاری است.

نتیجه گیری

پیشرفتهای تکنولوژی عالوه بر کنترل
دقیقتر وسادگی در استفاده برای رسیدن
به نتایج عالی همچنان نیاز به خالقیت و
تجربههای زیادی دارند .یادگیری اصول
پایهی عکاسی در ترکیب با این قابلیتها،
فرصتهای بیشتری در اختیار عکاسان
قرار میدهد .این موضوع در بازار عکاسی
تجاری بسیار اهمیت دارد؛ چرا که ،این
سادهشدن فرایند تعداد تولیدکنندگان
تصویر را بیشتر کردهاست و حاال دانش
بهروز و خالقیت بیمرز از مهمترین عوامل
تولید عکسهای بهتر است.
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قوانین
کپیرایت وحق
نشر در جهان و
چالشهای آن
در ایران
گردآورنده  :امیر حسن پور

کپیرایت نوعی حمایت از مالکیت معنوی
است که توسط سازمان مالکیت فکری
جهانی ارائه شده است .کپیرایت در زبان
فارسی با عبارات حق نشر ،حق تکثیر و حق
نسخهبرداری نیز شناخته میشود.
آثاری که می توانند توسط قوانین حق تکثیر
محافظت شوند عبارتاند از نقاشی ،آثار
ادبی ،نمایشهای زنده ،عکسها ،فیلمها،

نرمافزارها ،پتنت یا نمونه اولیه ،لوگو ،رنگ
لوگو ،شعار منحصر به فرد لوگو و هرآن چیزی
که به طور انحصاری در اختیار یک برند ،یک
کسبوکار یا یک مؤلف)هنرمند( باشد.
بحث کپیرایت یکی از مباحث پر دغدغهی
همیشگی به خصوص برای هنرمندان بوده
است و هر از گاهی اعتراضات برخی از
هنرمندان را نیز در این باره شنیدهایم.
حتی شاید خود ما نیز دچار این تجربهی

ناخوشایند استفادهی بدون کسب اجازهی
دیگران از آثارمان شده باشیم.
با توجه به اهمیت بسیار عکس و عکاسی
در دنیای دیجیتال و شبکههای اجتماعی و
استفاده هر روزهي ما از آنها ،باید بدانیم
حق و حقوقمان به عنوان یک هنرمند )یا
عکاس( دربارهی آثار هنریمان تا چه اندازه
است و برای حفظ آثارمان چه باید بکنیم؟
به گفته »جیمز ویستلر« یک هنرمند بابت
دید خود مزد میگیرد و نه بابت اثر خود.
اصوال ً یک اثر هنری زمانی ارزش پیدا میکند
که به دید عموم برسد .پس به نمایش

گذاشتن یک اثر هنری توسط هنرمند امری
اجتناب ناپذیر است .اما ،قسمت دشوار کار
حفظ تمامیت حقوق معنوی و مادی اثر برای
شخص هنرمند است .متأسفانه در کشور ما
سابقهی کپیبرداری از روی آثار و استفادهی
بدون اجازه آن امری متداول و روزمره است.
اما شرایط انتشار یک اثر چیست و در چه
حالتی ما امکان اعتراض به انتشار یکی از
آثارمان را داریم؟
از لحاظ قوانین بینالمللی یک عکاس )به
طور دقیقتر کسی که فایل اصلی یا فایل خام
عکس را در دست دارد( همیشه به عنوان
صاحب اثر تلقی میشود .در واقع مشتری در
زمان دریافت عکس امکان و مجوز استفاده
از آن عکس در یک بازهی زمانی مشخص و
طبق شرایط تعریفشده در قرارداد را پیدا
میکند .این شرایط میبایست به طور دقیق
به توافق عکاس و سفارشدهنده برسد
و در صورتی که از این شرایط تخطی شود
صاحب اثر امکان و اجازهی اعتراض و در
نهایت شکایت از فرد و یا سازمان مورد نظر
را پیدا میکند.
در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض حقوق
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مالکیت ادبی و هنری )کپیرایت( میتواند به
حفظ هرچه بیشتر حقوق پدیدآورندگان آثار
مشمول کپیرایت کمک کند .ناگفته نماند
که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق
مالکیت ادبی و هنری بهصورت یکپارچه
در نظر گرفته نشده است .همچنین ،ایران
عضو هیچ یک از کنوانسیونهای بینالمللی
مربوط به حق مؤلف نیست و به »موافقتنامهی
تریپس« نیز نپیوسته است .به همین علت
آثار پدیدآمده در ایران بهوسیلهی افراد
مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت
نمیشوند .در ادامه با جزئیات قانون
کپیرایت فعلی در ایران آشنا میشویم.
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و
هنرمندان )مصوب(۱۳۸۴
فصل سوم و چهارم این قانون بهترتیب
بیانگر حمایتهای قانونی و مجازات نقض
حقوق مالکیت ادبی و هنری است.
مادهی  ۲۳قانون مذکور بیان میکند که
هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به
دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام
خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه
او و یا عالما ً و عامدا ً به نام شخص دیگری غیر
از پدیدآورنده نشر ،پخش و یا عرضه نماید
به حبس تأدیبی از  ۶ماه تا  ۳سال محکوم
خواهد شد.
مادهی  ۲۴در خصوص ترجمه بیان میکند
که هرکس بدون اجازه ترجمهی دیگری را به
نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید
به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم
میشود.
مادهی  ۲۵بیان میکند که متخلفین از مواد
زیر ،به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال

محکوم میشوند.
مادهی  :۱۷نام و عنوان و نشانهی ویژهای
که معرف اثر است از حمایت این قانون
برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمیتواند
آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند
آن به ترتیبی که القای شبهه کند به کار برد.
مادهی  :۱۸انتقالگیرنده و ناشر و کسانی
که طبق این قانون اجازهی استفاده یا استناد
یا اقتباس از اثری را بهمنظور انتفاع دارند
باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانهی
ویژهی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخهی
اصلی یا نسخههای چاپی یا تکثیر شده به
روش معمول و متداول اعالم و درج نمایند
مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری
موافقت کرده باشد.
مادهی  :۱۹هرگونه تغییر یا تحریف در
اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن
بدون اجازهی پدیدآورنده ممنوع است.
مادهی  :۲۰چاپخانهها و بنگاههای ضبط
صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا
نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد
حمایت این قانون میپردازند باید شمارهی
دفعات چاپ و تعداد نسخهی کتاب یا ضبط یا
تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل
روی صفحهی موسیقی و صدا را بر تمام
نسخههایی که پخش میشود با ذکر تاریخ و
نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب
مورد درج نمایند.
همچنین در مادهی  ۲۸قانون مذکور بیان
شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند
شرکتها مرتکب تخلف از این قانون شوند،
حقیقی مسئول
عالوه بر تعقیب
شخص
جزایی
ِ
ِ
ِ
که جرم ناشی از تصمیم وی باشد ،خسارات
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کپیرایت عکس در اینستاگرام

شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی
جبران میشود و در صورت عدم تکافوی
اموال شخص حقوقی ،مابهالتفاوت از اموال
مرتکب جرم جبران میشود .همچنین مطابق
مادهی  ۳۱قانون ،جرایم مصرح در این قانون،
با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت
وی موقوف میشود.

فایدهی کپیرایت چیست؟

حال که نکاتی را دربارهی کپیرایت میدانیم؛
ممکن است برایتان این سؤال پیش بیاید که
فایده کپیرایت چیست؟ فایدهی تشخیص
اینکه کدام اثر متعلق به کدام هنرمند یا
نهاد است چیست؟ جواب ساده است .وقتی
مشخص شود یک اثر هنری مانند عکس
متعلق به کسی است ،حقوق معنوی و مادی
اثر به او میرسد.
استثناهای نقض کپیرایت
هرچند نادیدهگرفتن کپیرایت در قوانین و
مقررات کشورهای مختلف ممنوع است؛ اما،
استثناهایی نیز وجود دارد .مهمترین این
استثناها که به آثار عکاسی مربوط میشوند
عبارتاند از:
استفاده منصفانه.
استفادهکردن برای اهداف روزنامهنگاری.

استفاده منصفانه یعنی چه؟

استفاده منصفانه از آثار هنری بهشرط ذکر
نام صاحب اثر اشکالی ندارد .معنای ساده
استفاده منصفانه این است که اثر هنری را
با هدف تجاری استفاده نکنید یا استفاده
شما به میزانی نباشد که حق عکاس زیر پا
گذاشته شود.

سایتها و پلتفرمهای اینترنتی قوانین سفت
و سختی برای حمایت از کپیرایت دارند.
احتماال ً برای بیشتر ما اتفاق افتاده اتست که

عکسی را در صفحهی اینستاگرام بارگذاری
کنیم و با اخطار نقض کپیرایت مواجه شویم.
اینستاگرام در این زمینه بسیار سختگیر
است .کاربران در صورت مشاهده نقض
کپیرایت میتوانند این موضوع را از طریق
فرم مخصوص کپیرایت گزارش دهند.
هر هنرمندی بهمحض خلق اثر هنری مالک
آن است .عکاسان نیز از این قاعده مستثنی
نیستند .پیداکردن عکس از اینترنت یا
اینستاگرام بههیچوجه توجیه خوبی برای زیر
پا گذاشتن کپیرایت آن نیست .کپیرایت
موضوعی جهانی است و این مقررات در هر
نقطهی زمین به یک شکل هستند.

تاریخچه کپیرایت

قبل از پرداختن به تبصرهها و حقوق دادهشده
به مؤلفان در حق تکثیر ،باید بدانیم این قانون
در کجا و کدام دوره زمانی ،توسط چه افرادی
به وجود آمده است .کپیرایت تا پیش از
انقالب صنعتی و اختراعات عظیم بشر ،هیچ
معنایی برای مردم نداشت .در زمان قدیم،
خصوصا ً در اوایل قرن هجدهم ،نشر و تکثیر
انبوه به شکل امروزی امکانپذیر نبود .از
این رو ،آمار سرقت ادبی و هنری آن دوران
هم بسیار پایین و نزدیک به صفر است .در
گذشته به دلیل دشواری دسترسی به آثار
و همینطور کمبود آنها ،هر گونه انتشاری
بسیار مطلوب به حساب میآمد .به عالوه،
فردیتگرایی دوران مدرن نیز در گذشته
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ادامه به آن اشاره میشود.
بیمعنی بود.
با اختراعات نوینی مانند دوربین عکاسی و
فیلمبرداری ،آثار جدیدی مانند عکس و فیلم
تولید شدند .همچنین تمام آثار قدیمی و
جدید ،در دنیای صنعتی ،قابل نسخهبرداری
بودند .این معضل باعث شکلگیری مفهوم
کپیرایت شد .حق تکثیر ابتدا از نشر کتاب
آغاز شد .اولین اساسنامهی آن در بریتانیای
 ۱۷۰۹به نام ملکه آن استوارت کبیر نوشته
شد.

پیمان برن

تولید و انتشار مجدد

صاحب اثر تنها شخصی است که میتواند
برای تولید یا عدم تولید مجدد تصمیم
بگیرد.

ترجمه

برای به زبان دیگر درآوردن ،ترجمهی کتاب
یا دوبلهی یک فیلم ،رضایت پدیدآورنده
اولین کاری است که باید انجام شود.

خلق آثار دیگر از روی اثر اصلی

خلق آثار دیگر از روی یک اثر نیازمند
رضایت پدیدآورده است .برای مثال ،بدون
هماهنگی با نویسنده نمیتوان از روی
کتابش ،یک فیلم ساخت.

در سال  ۱۸۸۶در شهر برن کشور سوئیس،
بین کشورهای پادشاهی پیمانی در زمینه
کپیرایت منعقد شد .این عهدنامه که به نام
پیمان برن شناخته میشود ،تاکنون پابرجا
است .کشورهای عضو این پیمان متعهد
شدند از آن پس ،حق مالکیت معنوی یک اثر
را در همهجا رعایت کنند.

پخش یا نمایش عمومی اثر

موافقتنامه اوروگوئه

تاریخ انقضای کپیرایت

در سال  ۱۹۹۴در این موافقتنامه با
پیروی از معاهده برن ،تعمیم کپیرایت به
برنامههای کامپیوتری انجام پذیرفت .از آن
پس نرمافزارها نیز همانند آثار ادبی ،مورد
حمایت قرار گرفتند .به عالوه در تعهدنامهی

اوروگوئه ،به صاحبان آثار این حق داده شد
که اجازهی امانتگرفتن آثارشان به عموم
مردم را ندهند.

حقوق انحصاری پدیدآورنده در کپیرایت

یک اثر میتواند به اشکال مختلفی منتشر
شود یا تغییرشکل دهد .در هر یک از موارد
پدیدآوردنده حقوق مشخصی دارد که در

گاهی اوقات نمایشگاههای رایگان نقاشی یا
عکاسی برای عموم مردم برگزار میشود .ولی
نباید اثر هنریای را بدون اجازه صاحبش به
نمایش گذاشت.

در مورد تاریخ انقضای کپیرایت ،قوانین
کشور به کشور متفاوت خواهد بود .طبق
معاهدهی برن انقضای کپیرایت شامل طول
عمر صاحب اثر و پنجاه سال بعد از درگذشت
او میشود .البته ،هر کدام از کشورها
میتوانند مدت زمان بیشتری را برای بعد
از مرگ در نظر بگیرند اما نمیتوانند کمتر
از این مقدار را تعیین کنند .برای مثال در
ایاالت متحده آمریکا ،تا هفتاد سال بعد از
مرگ نیز مالکیت معنوی برای پدیدآورنده
اکثر آثار ،پابرجا خواهد بود.
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حق تکثیر در ایران

کپیرایت در کشور ایران هیچگاه به طور
جدی مطرح نبوده است .با وجود اینکه ایران
بعضی از پیمانهای سازمان جهانی مالکیت
فکری را پذیرفته است؛ اما ،عضو هیچ کدام
از کنوانسیونهای بینالمللی کپیرایت
نیست.

سخن پایانی

در نظر گرفتن مالکیت معنوی پدیدآورنده
یک اثر ،حتی اگر در قوانین یک کشور مطرح
نباشد ،امری اخالقی است .از این رو ،با
خرید قانونی آثار هنری و ذکر نام صاحب
اثر در بازنشرهایمان میتوانیم از مؤلفان
و هنرمندان حمایت کنیم .همچنین ،با
وجود موضع ضعیف ایران در قراردادهای
بینالمللی کپیرایت ،قوانین داخلی محکمی
برای حق مالکیت آثار وجود دارند که
بسیاری از آن بی اطالع هستند .پس اگر
صاحب اثری بخواهد پیگردی قانونی برای
سوءاستفادهکنندگان از دسترنجش انجام
دهد ،بدون شک امکان آن فراهم خواهد
بود.
مجوز کریتیو کامنز )(CCL
مجوز کریتیو کامنز ) Creative Commons
 (licenseیا به اختصار  ،CCLیکی از چند

همچنین با این مجوز از ورود تعدادی از
آثار به حوزه عمومی جلوگیری شد .ناشران
بزرگ ،بدون پرداخت حقوق آثار ،در حال چاپ
عکس و انتشار آنان بودند و عموم مردم هیچ
منافعی نداشتند .تعداد زیادی از ناشران به
بهانه آزادی بیان ،از تألیفات ،آثار تصویری و
فیلم استفاده میکردند ولی منافع کپیرایت
را به جیب خود میریختند .این مجوز تعادل
بین آزادی بیان و منافع کپیرایت را تضمین
کرد.
مجوز  CCLبه تمام آثار مرتبط با کپیرایت
اثر اعمال میشود .کتابها ،نمایشنامهها،
فیلمها ،موسیقی ،مقاالت ،عکسها ،وبالگها
و وبسایتهای مرتبط با هر اثر دارای مجوز
 CCLتحت تأثیر قوانین کپیرایت هستند.
هنرمندان و صاحبان هر نوع اثری با این
مجوز میتوانند با دریافت حق امتیاز بیشتری
برای آثارشان ،آثار بیشتری تولید کنند و
ساخت آثار باکیفیت نیز به این وسیله به
سطح باالتری میرسد و مردم هم بدون نقض
حق کپیرایت میتوانند از آثار هنرمندان
استفاده کنند.

مجوز کپیرایت عمومی است که امکان توزیع
آزاد یک کار با کپیرایت را فراهم میکند.
مجوز  CCLبه صاحبان اثر اجازه میدهد تا
حقوق نوآوریهای خود را حفظ کنند؛ در حالی
که اجازهی استفاده از اثر را به دیگر کاربران
و عموم هم میدهند.
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نحوه تنظیم
قرارداد
خدمات
عکاسی
تألیف و ترجمه :مصطفی عرفانی

صاحبان کسبوکار برای توسعهی محصول
و خدمات خود نیاز به تصویر دارند تا از
طریق آن ،جایگاه برند خود را در بازار
تثبیت نمایند و در رقابت از دیگر حریفان
خود پیشی بگیرند .یک عکاس تجاری با خلق
تصاویر ماندگار مسیر کسبوکارها را برای
فروش محصول یا خدمات هموار میسازد.
ِ
قبل از شروع همکاری بین عکاس و
شرکت
سفارشدهنده بهتر است قراردادی تهیه
شود تا از طریق آن نیازها و منافع دو طرف
ذکر و ثبت گردد.
قراردادخدماتعکاسی حقوقومسئولیتهای
هر یک از طرفین را مشخص میکند .شرکت
و عکاس باید در مورد جنبههای مختلف
قرارداد با یکدیگر مذاکره نمایند .نکاتی
مانند پارامترهای کار ،کارمزدها ،شرایط

پرداخت و مسئولیتها مشخص شود.
قبل از شروع همکاری چه مطالبی بهتر است
مدنظر قرار گیرند؟
قبل از شروع همکاری با شرکت ،مطمئن
شوید از تصاویر تهیهشده چه انتظاری دارند.
سبک کاری چه خواهد بود .آیا یک عکاسی
محصول معمولی کافی است یا عکس نیاز به
فضاسازی دارد؟ عکس به صورت رنگی یا
سیاهوسفید استفاده خواهد شد؟ و...
بهتر است رزومه عکاسی خود را در اختیار
شرکت قرار دهید تا مشخص شود که آیا با
نیاز شرکت و سازمان مطابقت دارد یا خیر.
از شرکت بخواهید تا اهداف مورد نظر خود
را مشخص نماید .اگر تصاویر مشابهی در
جستجوهای اینترنتی وجود دارد آنها را با
شما به اشتراک بگذارد .پیش از شروع کار
میبایست وظایف عکاس ،مبلغ پیشنهادی
برای اجرای پروژه ،شرایط پرداخت ،مهلت
تکمیل پروژه ،محصول نهایی مورد انتظار
شرکت شامل اسالید ،عکس ،نحوه تحویل،
کیفیت و محل مورد استفاده قرار گرفتن
تصاویر مشخص شود.
اگر شرکت دارای یک فرمت از پیش
طراحیشده برای قراردادهای خود است ،آن
را در اختیار شما قرار دهد تا اطالعات تکمیلی
را به آن اضافه و یک پیش نویس از قرارداد
اصلی تهیه کنید .پس از آن عکاس و شرکت
فرصتی را برای بررسی پیش نویس مشخص
نمایند .تمامی نکات مربوط به همکاری در آن
گنجانده شود .ذکر نکات بیشتر بهتر از یک
قرارداد ناقص خواهد بود .باید به این نکته
توجه کرد که اگر در متن قرارداد موضوعی
به صراحت ذکر نشده باشد ،نمیتوان ادعا
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کرد که خارج از قرارداد در مورد آن توافق
صورت گرفته است .این امر احتمال ایجاد
مشکل و بروز هرگونه ادعا در آینده را به
حداقل میرساند.
توجه داشته باشید معموال ً شرکتها قرارداد
همکاری را به گونهای تنظیم میکنند که
منافع شرکت بر منافع عکاس ارجحیت داشته
باشد .اگر به عنوان یک عکاس فکر میکنید
که قرارداد با توجه به اهداف شما بسیار
نامتعادل است ،یا آنزقدر محدودکننده است
که اجازه نمیدهد وظایف خود را به درستی
انجام دهید .حتما ً در متن پیشنهادشده
تجدید نظر کنید .اگر شروط ذکرشده در
قرارداد بسیار پیچیده هستند با یک وکیل به
منظور تنظیم قرارداد و راهکارهای مناسبتر
مشورت کنید.
ساختار قرارداد خدمات عکاسی
دستورالعمل زیر کمک خواهد کرد تا شرایط
قرارداد به درستی درک شود.
طرفین قرارداد ؛ در ابتدا  ،طرفین
قرارداد را مشخص نمایید و برای هر کدام
از آنها نام مشخصی تعیین کنید .متداول
است که شرکت یا کارفرما به عنوان طرف
اول قرارداد و عکاس یا پیمانکار به عنوان
طرف دوم قرارداد شناخته میشوند .در نظر
داشته باشید در کل متن طرفهای قرارداد
درست ذکر گردد .نشانی دو طرف به منظور
مکاتبات رسمی و قانونی معموال ً در این ماده
ذکر خواهد شد.
موضوع قرارداد؛ با در نظر گرفتن این
موضوع که هر بند شامل مجموعه اطالعات
کلیدی است .در اولین گام قصد هر کدام از
طرفین برای وارد شدن به قرارداد خدمات

عکاسی را مشخص کنید .اساساً ،عکاس با
گرفتن عکس و انجام خدمات مورد توافق
وظیفهی خود را به طور دقیق انجام میدهد
و شرکت اطالعات و راهنماییهای الزم به
منظور هرچه بهتر انجام شدن پروژه را در
اختیار عکاس قرار میدهد.
مدت قرارداد؛ مدت زمان اجرا و تکمیل
خدمات عکاسی در این ماده مشخص میشود.
بهتر است قرارداد دارای مدت زمان باشد.
مبلغ قرارداد؛ یکی از مهمترین مادههای
هر قراردادی است .در این بند عالوه بر مبلغ
کل قرارداد ،شرایط پرداخت نیز مشخص
میشود .شرایطی مانند اطالعات شماره
حسابهای واریزی ،پیش پرداختها ،نحوهی
تسویه حساب ،عوارض قانونی مانند بیمه،
مالیات نیز بهتر است در این ماده تشریح
گردد.
زمانهای اجرایی؛ تاریخ اجرایی شدن
قرارداد و زمانهایی که در قرارداد مهم
هستند در این ماده ذکر میشود.
حقوق و عواید؛ مالکیت تمام عکسهای
تهیه شده توسط عکاس طبق قرارداد به
شرکت واگذار خواهد شد .این حقوق شامل
استفاده به هر نحو ،انتقال مالکیت به شخص
ثالث ،تغییر تصاویر و همچنین کسب درآمد
از آنها خواهد بود و عکاس با توجه به کارمزد

دریافتی از حقوق مادی خود طبق این بخش
چشمپوشی خواهد کرد .از سوی دیگر این
حق برای عکاس محفوظ خواهد بود بدون
هماهنگی با شرکت از تصاویر تهیهشده به
عنوان نمونه کار استفاده نماید.
ضمانت؛ جزئیات ضمانت اجرایی عکاس در
این ماده مشخص میشود .اساساً ،او موافقت
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میکند براساس چه شرایطی این قرارداد را
قبول خواهد کرد .اگر عکسهای گرفته شده
با استانداردهای توافق شده مطابقت نداشته
باشند ،به شرکت این حق داده میشود تا
عکسهای جدید و مناسبتری درخواست
کند .همچنین عواقب عدم موفقیت عکاس
در راستای تولید تصاویر با کیفیت مورد نظر
شرکت در این بخش تبیین میشود .اگر
شرکت بنا به دلیل دیگری ،مانند تغییر ایده،
درخواست عکسهای جدید داشته باشد.
شرکت ملزم به پرداخت هزینهی اضافه
خواهد بود.
فسخ یا تمدید؛ برخی اقدامات مورد نیاز
جهت فسخ قرارداد در این بخش مشخص
میشود ) .فسخ قرارداد به معنی اتمام
همکاری قبل از تکمیل یا پایان خدمات
است (.این اقدامات شامل اخطاریههای
یک طرف در مورد قصد خود برای فسخ یا
تمدید قرارداد با توجه به کارشکنیهای
طرف مقابل نسبت به توافق صورت گرفته
است .در صورت بروز مشکل ،مسئولیت هر
کدام از طرفین و عواقب مالی و غرامت ناشی
از سهلانگاری یا رفتار عمدی طرف مقابل
نیز در این ماده مشخص خواهد شد .بهتر

و هرگونه تغییر در قرارداد به صورت یک
طرفه غیرمجاز خواهد بود.
دو نسخه از قرارداد تهیه کنید .یک نسخه
برای شرکت و نسخه دیگر برای عکاس
خواهد بود .بهتر است افرادی به عنوان
شاهد قرارداد را امضا کنند .بسته به
ماهیت و شرایط ذکر شده در قرارداد ،گاهی
اوقات ثبت قرارداد در دفترخانه به منظور
جلوگیری از چالشهای آینده ضروری خواهد
بود.
مطالب ذکر شده در این مقاله تنها به عنوان
نمونه بیان گردیده است .و با توجه به شرایط
و نیازهای فردی و سازمانی خود میتوانید آن
را بازنویسی یا در کل آن تجدید نظر کنید
تا به یک ساختار مناسب برای توافق خوب
دست پیدا کنید.

است برای شرایط فورس ماژور نیز ضوابطی
تعیین گردد.
حل اختالف؛ در صورت بروز اختالف،
طرفین اجازه میدهند محل یا شخصی به
عنوان مفسر قرارداد ادعاهای احتمالی
مطرحشده را بررسی کند.
صحت قرارداد؛ هر دو طرف قرارداد
اقرار میکنند با توافق صورتگرفته در مورد
مسئلهای مشخص قرارداد را امضا میکنند.
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مختصری
در رابطه با
قرادادهای
عکاسی
نویسنده :وحید گودرزپور

در این مجال قصد ندارم که یک مقاله حقوقی
تمام و کمال در خصوص تعریف عقد یا تعهد
و نیز نظرات مختلف اساتید حقوقی در این
رابطه و یا مطالعه تطبیقی آن ارائه نمایم؛ چرا
که ،معتقد و مطمئن هستم به اندازهي کافی
در این خصوص تحقیق و بررسی به عمل آمده
و هم اکنون نیز مقاالت و کتابهای مختلفی
در این رابطه از اساتید حقوقی در دسترس
عموم قرار دارند که با یک جستجوی ساده
قابل یافتن و خواندن است .اما ،حکمت
تدوین این نوشته صرفا ً بیان نکاتی مهم و
اساسی به زبانی ساده و کاربردی و بهدور
از پیچیدگی و سنگینی اصطالحات حقوقی
در رابطه با تعهدات و قراردادهایی خواهد
بود که یک طرف آنها عکاسان حرفه ای
هستند .با توجه به اینکه خودم هم عکاس
هستم و با جامعهی عکاسان رابطهای نزدیکی
دارم ،خوب میدانم که عکاسی هنر است و
یک عکاس با عکس خود خلق هنر میکند که
منحصر به ِ
فرد او است .به عقیدهی برخی از
اساتید پیشکسوت عکاسی ،عکاسان باید از
حاشیهها به دور باشند و فقط به هنر خود
بپردازند که صد البته این سخن ،کالمی

شیرین و درست است؛ لکن باید پذیرفت که
در دنیای امروز با پیشرفت علم و تکنولوژی
عکاسی ،بزرگتر شدن جامعه عکاسان و
گسترش روابط انسانها در جایجای دنیا
و تحول در شیوهی تعامالت آنان ،دانستن
و استفاده از این تازهها و آثار اجتماعی و
حقوقی آنها برای هر شخصی از جمله یک
عکاس ضروری است .همهی ما میدانیم که
دوربین عکاسی ابتدا بصورت موضوعی علمی
کشف گردید و بهوسیله اشخاص مختلفی
تکمیل گردید و در نهایت بهعنوان یک هنر
در دنیا شناخته شد .اکنون پین هولهای
ِ
ابتدایی و بعد از آن دوربینهای
آنالوگ
نسل قبل تبدیل به دوربین های دیجیتال و
بروزی شدهاند که ثبت تصویر را به مراتب
آسانتر از قبل کردهاند .اکنون علم عکاسی
)فارغ از جنبهی هنری آن( پابهپای این
پیشرفتها به جلو حرکت کرده ،تجهیزات
عکاسی و نورپردازی مدرنتری تولید شده،
انتظار اشخاص حقیقی و حقوقی برای داشتن
عکسهای صنعتی و تبلیغاتی بهتر نیز باال
رفته و رنگ و بوی دیگری پیدا کرده است.
به همین دلیل برای یک عکاس حرفهای،
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عالوه بر شناخت تازههای تخصص خود ،آگاهی
از تعامالت یا رابطهی حقوقی با اشخاص یا
همان مشتری امری ضروری خواهد بود.
عکاس هنرمند ما بهجای پرداختن
تا اتفاقا ً
ِ
به ذوق و هنر خود در پیچ و خم راهروهای
دادگاهها سردرگم نشود .لذا سعی میکنم
ابتدا تعریفی از عقد و تعهد ارائه دهم و
سپس بهطور مختصر مواردی مهم و کاربردی
در رابطه با قراردادهای عکاسی که به نظرم
باید از طرف عکاسان مورد توجه قرار بگیرد
را بیان نمایم .امیدوارم که با همت انجمن
عکاسان صنعتی ،تبلیغاتی و معماری در
آیندهای نزدیک دوره یا کالسهایی با همین
عنوان برای عکاسان عضو انجمن بطور رایگان
برگزار گردد که من از همین جا اعالم آمادگی
میکنم.

عقد یا قرارداد چیست؟

برخی از حقوقدانان قائل به تفاوت بین عقد
و قرارداد هستند .در مقابل ،برخی دیگر
آنها را مترادف با هم میدانند .مادهی ۱۸۳
قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده است:
»عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر
در مقابل یک یا چند نفر دیگرتعهد بر امری
نمایند و مورد قبول آنها باشد« که البته
بر این تعریف ایرادات زیادی وارد است.

از جمله اینکه شامل تمامی قراردادها و
تعهدات نمیگردد ،یا اینکه اشخاص حقوقی
را مشمول این تعریف نکرده است .لذا
میتوان گفت که هر تعهد ،ارکانی از جمله
طرفین تعهد ،موضوع مورد تعهد و رابطهی
حقوقی بین طرفهای تعهد دارد که هر کدام
در جای خود قابل بحث و دارای نکات قابل

توجهی است .بهعنوان مثال ،مادهی ۱۹۰
قانون مدنی شرایط اساسی برای صحت هر
معامله را  ۴شرط میداند ‑۱ :قصد و رضای
طرفین  ‑۲اهلیت طرفین  ‑۳موضوع معین
که مورد معامله باشد و  ‑۴مشروعیت جهت
معامله بیان نموده است .فقدان هر کدام
از این شروط بر صحت معامله خدشه وارد
میکند .بهطوری که ،گاهی معامله را باطل و در
مواردی غیر نافذ مینماید .همچنین ،مادهی
 ۲۱۱قانون مدنی برای اینکه متعاملین اهل
محسوب شوند شرایط بلوغ ،عقل و رشد را
ضروری دانسته است که درجای خود به آن
خواهم پرداخت.

قرارداد شفاهی و کتبی:

یک قرارداد میتواند هم بهطور شفاهی
و هم کتبی ایجاد گردد و تعهداتی را برای
طرفین قرارداد ایجاد نماید لکن تعهدی که
بطور شفاهی منعقد گردیده است میتواند
عکاس را در اجرای تعهدات و توافقات
صورت گرفته با مشکل مواجهه نماید .تصور
نمایید که به هر دلیل یکی از طرفین قرارداد
شفاهی ،وجود چنین تعهدی را انکار نماید
و یا در رابطه با شرایط و توافقات فیمابین
اختالف نظری پیش آید؛ در این صورت کار
برای هر دو طرف با مشکل مواجه خواهد
شد که یا باید طرفین در خصوص موارد
اختالفی توافق نمایند و یا اینکه قرارداد
و اختالف خود را در مرجع قضایی به اثبات
برسانند که قطعا ً متحمل هزینه های مادی و
معنوی زیادی خواهند شد .لذا الزم است
عکاس بعد از توافقات اولیه با مشتری،
ارادههای خود را مکتوب نموده و بهصورت
یک قرارداد مناسب تدوین و منعقد نمایند.
در حال حاضر نمونههای مختلفی از قرارداد
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در بین عکاسان وجود دارد و مورد استفاده
آنان قرار میگیرد که فارغ از اظهار نظر در
مورد محتوی آن قراردادها ،این کار ،کار خوبی
است؛ لکن بهتر است که نکات و شرایطی را
در این قراردادها در نظر گرفته و بگنجانیم
که بهطور خالصه به آنها اشارهای میکنم.

قراردادهای الکترونیکی:

امروزه روابط و تعامالت انسانها در بستر
اینترنت و شبکههای اجتماعی گسترش
یافته است و ضرورت پرداختن به تعهدات
الکترونیکی که بر پایهی اینترنت و از راه دور
انجام میگیرد را دو چندان مینماید .لکن
صحبت در خصوص قراردادهای الکترونیک،
شیوههای آن و نظرات ،فایدهها و ایرادات
مرتبط به آن ،خود مقالهای بس طوالنی است
و نمیتوان در این مجال و در چند خط بهطور
کامل به آن پرداخت .لکن اگر بخواهم
بهطور خالصه به آن اشارهای کرده باشم ،در
حقوق ایران مطابق قانون تجارت الکترونیک
و نیز قانون مدنی ،قراردادهای الکترونیک
پذیرفته شده و دارای اعتبار هستند .هر
چند که در شیوههای مختلف آن نیازمند
بررسی نکات مهمی مثل نحوهی ایجاب و
قبول ،زمان و مکان انعقاد قرارداد و شناخت
امضای الکترونیکی و نحوه درج امضا هستیم.
لکن قانونگذار قراردادهای الکترونیکی که
مطابق قانون مدنی شرایط اساسی صحت
معامله در آنها رعایت گردیده و مطابق
شرایط مذکور در قانون تجارت الکترونیک
منعقد شده باشند را همانند قراردادهای
نوشتاری معتبر میداند .اکنون میتوان
با ورود به صفحه یک وبسایت و خواندن

شرایط خدمات یا دیدن کاال و تنها با پرکردن
یک فرم و چند کلیک قراردادی را منعقد و
کاال یا خدماتی را خریداری نمود یا از طریق
قبولی خود را به طرف دیگر اعالم و
ایمیل،
ِ
وارد تعهدی شد .ادعای عجیبی نیست اگر
بگویم تاکنون اکثریت ما بارها و بارها قرارداد
های الکترونیکی را امضا و منعقد نمودهایم
چرا که باید بدانیم زمانی که به یک وبسایت
خرید کاال و یا خدمات مراجعه میکنیم و پس
از مالحظه یک توافقنامه و یا در مواردی با
پر کردن یک فرم ثبت نام در آن سایت ،بر
روی گزینهی »تمامی شرایط را قبول دارم«
کلیک و ثبت نام مینماییم در اصل ما
ارادهی خود یا قبولی خود را برای انعقاد یک
قرارداد الکترونیکی اعالم نمودهایم .برخی
از این نمونههای رایج و سادهی قراردادهای
الکترونیکی شامل خریدهای اینترنتی مانند
بلیط هواپیما یا خود بستههای اینترنت و از
این قبیل هستند.

نکات و شرایطی که باید در یک قرارداد
عکاسی رعایت گردد:

ابتدا باید توجه کرد که هر قرارداد چند محور
اساسی دارد .این محورها شامل طرفین
قرارداد ،موضوع قرارداد ،مبلغ قرارداد و
شروط قرارداد که ناشی از رابطهی حقوقی
بین آنها است .در ادامه دربارهی این
محورهای اساسی به همراه سایر موضوعات
مهم دیگر مثل حکمیت اشاره و بحث میگردد
که با شناخت آنها میتوان یک قرارداد خوب
و متناسب با موضوع مرتبط به آن تنظیم نمود:

 -1طرفین قرارداد:

قبل از هر چیز باید گفت که طرفین یک
قرارداد عکاسی میتوانند هم اشخاص
حقیقی و هم اشخاص حقوقی باشند بدین
گونه که هم عکاس میتواند بهعنوان یک
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لذا امضای همهی این افراد باید اخذ گردد.

 -2موضوع قرارداد:

فرد و یا در قالب یک شرکت و هم طرف
مقابل میتواند بهعنوان یک شخص حقوقی
)شرکت ،موسسه یا سازمان و (...طرفین
قراردادی قرار بگیرند و محدودیتی نیز از
جهت تعداد طرفین وجود ندارد .مثال ً ،ممکن
است چند نفر عکاس با چند شخص دیگر
طرف قرارداد قرار بگیرند .اما نکات مهمی
که در این خصوص باید در نظر گرفته شود
این است که:
در خصوص اشخاص حقیقی شرایط عاقل
بودن )مجنون نبودن( ،بالغ بودن)صغیر
نبودن( و رشید بودن)سفیه نبودن یعنی
عقل معاش و اقتصادی داشتن( و یا به حکم
دادگاه ممنوعالمامله نبودن را باید در نظر
گرفت.
در مورد اشخاص حقوقی کمی احتیاط کار
بیشتر میگردد چرا که شرکتها و مؤسسات
خود دارای مدیرانی هستند که مطابق
اساسنامهی خود اختیار ورود به یک تعهد
و حق امضای آن را پیدا میکنند .همانطور
که میدانیم این مدیران ممکن است تغییر
نموده و یا اختیارات آنان محدود شده باشد،
در نتیجه ضروری است که در زمان انعقاد
قرارداد ،اساسنامه آنها و نیز آخرین آگهی

تغییرات آنان مطالبه و یا استعالم گردد که
مشخص گردد شخص امضاکننده از مدیران
یا نمایندهی دارای حق امضا است یا خیر.
و با توجه به اینکه امکان دارد در مواردی
حق امضا به دو یا چند نفر از مدیران آن
شرکتها واگذار شده و یا امضای اسناد
عادی و قراردادها و نیز اسناد مالی مثل چک
و از این قبیل بین آنان تقسیم شده باشد

موضوع قرارداد در اصل همان چیزی است
که طرفین را به نوشتن آن قرارداد واداشته
است که باید بهطور واضح ،معین و مشخص
در قرارداد قید گردد و مردد و مبهم نباشد.
مثال ً ،در خصوص عکاسی تبلیغاتی از محصول
یک کارخانه یا کارگاه صراحتا ً قید گردد که
از چه چیزی )کدام محصول( و با چه کیفیت
و کمیتی قرار است عکاسی گردد .همچنین،
اینکه موضوع عکاسی مشروع و قانونی
باشد .تصور نماید شرکتی محصولی را تولید
مینماید که از لحاظ قانونی تولید یا فروش
آن ممنوع است حال عکاس )در فرض
عدم اطالع( از آن محصول عکاسی نموده
و طرف قرارداد مبلغ قرارداد را پرداخت
نمینماید باید بدانیم که قانونگذار اصال ً
چنین قراردادی را به رسمیت نمیشناسد.
در نتیجه هر چقدر در مشخصات و شرایط
موضوع قرارداد چه در بخش موضوع
قرارداد و چه شروط قرارداد وقت بگذاریم
و تمامی قسمتهای آن را شفاف و رفع ابهام
نماییم ،قرارداد بهتری خواهیم داشت .چرا
ِ
مقابل عکاس
که ،در بسیاری از موارد
طرف
ِ
)یا مشتری( از قواعد و اصول عکاسی ناآگاه
است و این وظیفهی عکاس خواهد بود که
با ذکر موارد ضروری ،رفع ابهام نماید .مثال ً،

اینکه عکاس چه تعداد عکس و با چه فرمتی
باید تحویل نماید؛ آیا فایل خام عکسها قابل
تحویل هستند یا خیر؛ و از این قبیل موارد
که سعی میگردد در شروط قرارداد نیز به
پارهای از آنها اشاره نمایم.

-3مبلغ قرارداد:

یکی از قسمتهای مهم قرارداد که در واقع
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مرتبط به معاش و حرفهی عکاس بوده ،مبلغ یا
قیمت قرارداد است که مورد توافق طرفین
قرار میگیرد .البته ،میدانیم که با زحمات
هیئت مدیرهی انجمن عکاسان صنعتی،
تبلیغاتی و معماری تعرفهی قیمتها در مواعد
مختلف منتشر میگردد .لکن بهدلیل شرایط
ویژهی حاکم بر بر برخی از
قراردادهای
ِ
های
خصوصی بین طرفین و کیفیت و کمیت ِ
ِ
موضوع عکاسی ،این قیمتها در
مرتبط با
ِ
قراردادهای گوناگون متغییر است .میتوان
گفت آنچه در نهایت تعیینکننده خواهد
بود ،توافق طرفین در مبلغ قرارداد است.
شرایطی مثل تعداد و کیفیت عکسها ،زمان
و مکان عکاسی ،ادیت عکسها ،تکرار مجدد
عکسها ،نزدیکی یا دوری محل عکاسی
میتواند در تعیین قیمت تأثیرگذار باشد.
بهعنوان مثال ،تصور کنید عکاس قرار
است در بندر عسلویه از یک دکل نفتی که
در وسط دریا قرار دارد ،آن هم در گرمای
تابستان عکاسی صنعتی و تبلیغاتی نماید.
قطعا ً در فرض موصوف فارغ از هزینههای
سفر و رفتوآمد عکاس ،با توجه به شرایط
خاص حاکم بر آن و سختی آن ،میتوان قیمت
ِ
را به شکلی منصفانه تعدیل کرد .همچنین
در این بند میتوان شیوهی پرداخت مبلغ
قرارداد را مشخص نمود که در مواعد معین
یا بخشی در ابتدا و بخش دیگر در پایان
قرارداد پرداخت میگردد.

-4شروط قرارداد:

این بند میتواند شامل توصیف بیشتری
از موضوع قرارداد ،نحوه اجرای قرارداد،
ضمانت اجراها و سایر تعهدات و شروط

مقرر بین طرفین باشد در اینجا تنها به برخی
از شروط مهم در رابطه با قرارداد عکاسی
اشارهای میکنم .بهعنوان مثال ،اگر قرار
است که تهیه وسایل و تجهیزات عکاسی و
یا حتی مکان عکاسی بهعهدهی طرف مقابل
یا مشتری باشد ،باید وسایل مورد نیاز در
این بخش قید میگردد؛ یا اینکه میتوان
در خصوص امکان یا عدم امکان عکاسی
مجدد و دفعات آن در صورت عدم رضایت
مشتری ،شرطی ذکر کرد؛ شرط اینکه اگر
مشتری خواهان تعداد عکس بیشتری یا با
کیفیت دیگری باشد قیمت قرارداد چگونه
خواهد بود .شروط دیگری نیز مورد توجه
هستند .برای مثال ،شرط حضور یا عدم
حضور مشتری یا نماینده ایشان )در رابطه
با اشخاص حقوقی( در زمان عکاسی و یا
اظهارنظر مشتری در زمان عکاسی
امکان
ِ
ِ
و ارائهي ایده و همفکری از طرف ایشان،
شرط رعایت مالکیت مادی و معنوی عکس،
شرط عدم استفادهی غیر قانونی از عکسها
و نهادن بار مسئولیت استفاده غیر قانونی
از عکس )در برخی موارد خاص در صورت
امکان ذکر گردد عکس به چه منظور و در کجا
منتشر میگردد( ،شرط ضمانت اجرای عدم
ایفای تعهدات از ناحیه طرفین و در صورت
ِ
خسارت روزانه
امکان ،تعیین وجه التزام یا
ناشی از عدم اجری تعهدات ،قابلفسخ بودن
یا نبودن قرارداد ،شرایط فسخ قرارداد و...
 .اما شرط مهم دیگری که هم میتواند در
این بخش و یا بهطور مجزا قید گردد شرط
داوری یا حکمیت بوده که مبحثی از قانون
آیین دادرسی ایران به آن اختصاص یافته
است .قطعا ً شرط ارجاع موضوع به داوری
)به جای مراجعه به دادگاه( در صورت بروز
اختالف ،موضوعی کامال ً توافقی بین طرفین
40

خواهد بود ،لکن به شخصه هم به عنوان یک
عکاس هم یک حقوقدان پیشنهاد میدهم
که در صورت رضایت طرف قرارداد ،شرط
داوری انجمن عکاسان صنعتی ،تبلیغاتی و
معماری را در صورت بروز اختالف در قرارداد
بگنجانید تا هم در زمان و هم هزینه صرفه
جویی گردد .همچنین باید در نظر داشت
که در برخی موارد قرارداد عکاسی صرفا ً
به جهت معروفیت یک عکاس شناخته شده
منعقد شده است یعنی مشتری برای اینکه
عکس از طرف آن شخص خاص گرفته و ثبت
شود وارد قرارداد شده است و در برخی
موارد اینگونه نیست و کار بهصورت تیمی
از طرف چند عکاس صورت میگیرد .لذا ،در
صورتی که قرراداد صرفا ً بدین منظور یعنی
عکاسی
شخص خاصی منعقد شده است حتما ً
ِ
ِ
شرط مباشرت عکاس در آن قید گردد و در
صورتی که قرار است عکاسان دیگری نیز
همکاری نمایند و یا حضور داشته باشند
حتما ً با ذکر اسامی آنان این نکته ذکر گردد.
همچنین در صورتی که قرار است در
مکان
ِ
متعلق به مشتری عکاسی صورت بگیرد که
بر حسب اتفاق ،آنجا محیط پرخطری هم برای
تجهیزات و هم برای عکاس به حساب میآید،

با مشتری خود در خصوص اینکه این
قراردادها متحدالشکل و مورد استفادهی
تمامی همکاران هستند به صحبت بپردازید
و با توجه به شخصیت مشتری و نیز بزرگی
و کوچکی پروژهها نسبت به لحاظ یا حذف
شروط مذکور اقدام نمایید.
امیدوارم که در آیندهای نزدیک یک نمونه
کامل از قرارداد عکاسی را تنظیم و با کمک
انجمن عکاسان صنعتی ،تبلیغاتی و معماری
که اکنون خود مجموعهای منسجم و کارآمد
شده است در سایت انجمن منتشر نماییم که
مورد استفادهی عکاسان عزیز قرار بگیرد.

حتما ً شرط مسئولیت آسیبهای وارده به
عکاس یا تجهیزات در آن قید گردد .بهعنوان
آخرین نکته باید عرض کنم که گاهی پرداختن
بیش از حد به جزئیات در برخی قراردادها
و بسته به شخصیت مشتری ،ممکن است
موجب حساسیت مشتری شده و در مورادی
عکاس کار مورد نظر را از دست بدهد .لذا،
پیشنهاد میگردد قبل از هر چیز صادقانه
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عکسبرداری
تجاری و
معضل
قیمتگذاری
نویسنده  :مجید پناهی جو

این مقاله قصد آن را ندارد که به مباحث
پیچیدهي حسابداری و محاسبهی فرمولهای
بهدستآوردن ) COGSبهای تمامشده(
بپردازد؛ بلکه ،سعی دارد با زبانی ساده
گر راهی باشد که جوانانی با شوق و عشق
روشن ِ
به آن روی میآورند .افرادی که میبایست با
آگاهی مناسب از حقایق شغلی خود قدم به
عرصهی این میدان بگذارند .صد افسوس
که بسیاری از آنان در آیندهای نه چندان دور
به دلیل همین ناآگاهی عطای عکاس تجاری
شدن را به لقایش خواهند بخشید.

سؤال مهم یک جوان عکاس

اولین سؤال اکثر عکاسانی که تازه میخواهند
در ژانر عکاسی تجاری فعالیت کنند این است
که »چگونه قیمت بدهیم؟«
با توجه به فراوانی دیگر مشاغل خدماتی
و وجود فرمولهای محاسباتی حسابداری،
سؤال فوق در اکثر این مشاغل به راحتی
قابل محاسبه و پاسخ است .اما ،از طرفی با
توجه به تعداد بسیار محدود مشتریان بالقوه
این خدمات و از طرف دیگر اهمیت دانش،
تجربه و داشتن تجهیزات مناسب در این
شاخه و همچنین وجود مؤلفههای بسیار

دیگر ،این محاسبه برای عکاسان تجاری جوان
با دشواریهایی همراه است .دلیل سردرگمی
خیل عظیمی از هر دو طرف مخاطب این خدمات،
یعنی عکاسان و مشتریان ،در محاسبهی همین
قیمت تمامشده است.

فرمول سادهی محاسبهي صحیح قیمت
تمامشده در عکاسی تجاری

ساده ترین فرمولی که برای دستیابی به
میزان درآمد میتوان یافت این است که:
درآمد = مخارج  +سود
این فرمول ظاهرا ً ساده به نظر میرسد .ولی
حقیت این است که اگر به درستی مؤلفههای
تأثیرگذار در مخارج و سود به هر دلیلی نادیده
گرفته شوند ،دستیابی به درآمد سالم و
پایدار بسیار پرچالش است.

مخارج تأسیس یک استودیوی عکاسی
تجاری

با توجه به قیمتهای موجود در بازار در
مرداد  ۱۴۰۱محاسبهي مخارج یک عکاس
تجاری را در جدول زیر با جزئیات آوردهایم.
این جدول روشنگر آن است که اگر امروز
شخصی بخواهد به عنوان یک عکاس تجاری
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استهالک که در تاریخ  ۱۳۹۵/۱۱/۴از سوی
سازمانامورمالیاتیکشورابالغگردیده،روش
نرخها و روش استهالک که عمر مفید وسایل
را طبق قوانین پیشین  ۱۰سال در نظر گرفته
میشد که میبایست به  ۶سال تغییر کند.
ولی همچنان در جدول زیر هزینهی استهالک
بر مبنای همان  ۱۰سال در نظر گرفته شده
است تا حداکثر کارآیی تجهیزات مدنظر قرار
گرفته باشد.

اقدام به افتتاح یک استودیوی عکاسی کند،
میبایست چه هزینههایی را در نظر داشته
باشد .در این راه به حداقل تجهیزات الزم این
صنعت بسنده کردیم تا راهنمای جوانان فارغ
التحصیلی باشیم که میخواهند با کمترین
سرمایه پا به این عرصه بگذارند.
الزم به ذکر است ،در آخرین بخشنامهي

حداقل سرمایهي الزم برای افتتاح یک استودیوی عکاسی تجاری
رديف

شرح هزينﻪ

في

جمع كل

.1

دوربين عكاسي فولفريم دياسالآر  3 +عدد لنز +كيف دوربين

 1،500،000،000ريال

 1،500،000،000ريال

.2

استهﻼك لوازم عكاسي رديف  1بر اساس  10سال

 150،000،000ريال

 1،650،000،000ريال

.3

 4شاخه فﻼش  400ژول +پايهها  +تريگر ) همگي برند چيني(

 450،000،000ريال

 2،100،000،000ريال

.4

استهﻼك فﻼشهاي رديف  3بر اساس  10سال

 45،000،000ريال

 2،145،000،000ريال

.5

تجهيزات جانبي استوديو مانند سه پايه ،هد ،پايه بكﮔراند پرتابل،
استند بكﮔراند ثابت برقي ،فون  3عدد ،ميز عكاسي همگي چيني

 500،000،000ريال

 2،645،000،000ريال

 50،000،000ريال

 2،695،000،000ريال

 330،000،000ريال

 3،025،000،000ريال

 33،000،000ريال

 3،058،000،000ريال

 900،000،000ريال

 3،958،000،000ريال

 90،000،000ريال

 4،048،000،000ريال

 200،000،000ريال

 4،248،000،000ريال

 20،000،000ريال

 4،268،000،000ريال

 120،000،000ريال

 4،388،000،000ريال

 12،000،000ريال

 4،400،000،000ريال

 1،500،000،000ريال

 5،900،000،000ريال

 30،000،000ريال

 5،930،000،000ريال
 5،990،000،000ريال
 6،050،000،000ريال

.6

استهﻼك تجهيزات جانبي استوديو رديف  5بر اساس  10سال

.7

تجهيزات جانبي نور پردازي مانند سافت باكس  2عدد 2 ،100×70
عدد  2 ،60×90عدد بيوتي ديش 2 ،عدد اسنود 2 ،عدد شيدر با
توري و فيلترها 1 ،عدد رفلكتور 1 ،عدد خيمه 1 ،عدد ميز نور2 ،
عدد ﮔيره ،پانتوﮔراف  3شاخهاي 2 ،عدد چتر ) همگي برند چيني(

.8

استهﻼك ادوات نور پردازي رديف  7بر اساس  10سال

.9

كامپيوتر شامل ،كيس ،سي پي يو ،كارت ﮔرافيك مناسب ،كارت
صداي مناسب ،رم مناسب ،مانيتور مناسب ،كيبورد ،دي وي دي
رايتر ،پاور ،موس ،هارد دسكتاب ،هارد اكسترنال ،اسپيكر ،پرينتر تك
رنگ ،محافظ برق ،ﻻيسنس آنتي ويروس ،تلﻔن و يك عدد لﭗتاپ
معمولي

.10

استهﻼك كامپيوتر رديف  9بر اساس  10سال

 .11مبلمان اداري شامل يك عدد ميز كار خيلي ارزان ،يك عدد صندلي
مناسب ،سه عدد صندلي پﻼستيكي خيلي ارزان ،يك عدد ميز
كوچك ،ادوات ميز اداري
.12

استهﻼك مبلمان اداري بر اساس  10سال

.13

تجهيزات آبدارخانه مانند يخچال ،اجاق ﮔاز ،كتري برقي ،لوازم
پذيرايي همگي از ارزانترين برندهاي ايراني بازار

.14

استهﻼك تجهيزات آبدارخانه رديف  13بر اساس  10سال

.15

رهن و اجاره يك استويو  70متري در مركز شهر تهران ،ملك
قديمي ،سند مسكوني و موقعيت اداري حدود  150ميليون رهن
 15ميليون اجاره هر ماه
*در اينجا فقط مبلغ رهن محاسبه ميشود و مبلغ اجاره بعدا درج
ميگردد

.16

مودم  +اينترنت مورد نياز يك ساﻻنه

.17

هزينه هاي جاري دفتر مانند آب ،برق ،تلﻔن ،ﮔاز ،موبايل ساﻻنه

 60،000،000ريال

.18

هزينه ساﻻنه بيمهي تﺄمين اجتماعي كه از كانال صندوق اعتباري
هنر براي هنرمندان داير ﮔرديده

 60،000،000ريال

.19

*هزينه هاي رايج مثل چاي ،قهوه ،قند ،شكر ،نوشت افزار و اياب و
ذهاب ماهانه  500هزار تومان كه در جمع نهايي درج ميگردد

*تبصره :تجميع رديف  15و  19به عنوان هزينه هاي جاري ماهانه  15ميليون و پانصد هزار تومان به مخارج كلي اضلﻔه
ميگردد
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تبصره :تجمیع ردیف  ۱۵و  ۱۹به عنوان
هزینه های جاری ماهانه  ۱۵میلیون و پانصد
هزار تومان به مخارج کلی اضلفه میگردد
بار دیگر یادآور این نکته هستیم که جدول
باال بر اساس حداقلهای مورد نیاز یک عکاس
تجاری تنظیم گردیده و تجهیزات و امکانات
مناسب و کارآمد بین  ۳۰۰تا  ۵۰۰درصد
باالتر از جدول فوق میباشد .هزینههایی
مانند مالیات ،مارکتینگ ،تبلیغات ،وبسایت،
کارمند و غیره به هیچ وجه در نظر گرفته
نشده است تا حداالمکان هزینهی کل پایین
نگه داشته شود.

سود مطالبه شده یک عکاس

مطالبه سود یا همان دریافتی خالص در
کارهای تخصصی هنری بازهی گستردهای
دارد و با عواملی همچون سطح تحصیالت،
سابقهی کاری ،خالقیت ،مخارج زندگی رایج
محل کار و سکونت ،مقدار سرمایهی اولیه،
تورم جاری بر جامعه ،نرخ ارز و سطح اجتماعی
و فرهنگی ارتباط تنگاتنگی دارد.
اعالم عدد تقریبی  ۵میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان حقوق و مزایا به عنوان پایه حقوق و
عدم وجود آمار دقیق و قابل اعتماد در ایران
پیرامون میانگین درآمدی مشاغل مختلف
باعث گردید که برای دستیابی به آماری قابل
اطمینانتر اقدامات زیر را انجام دهیم:
 .۱جستجو در آگهیهای استخدامی مشاغل
تقریبا ً مرتبط با عکاسی مانند گرافیست،
طراح ،تولیدکنندهی محتوا ،فیلمبردار،
تدوینگر و غیره و گرفتن آمار حقوق
پیشنهادی کارفرمایان در این آگهیها.
 .۲پرسش میدانی از دانشجویان و
فارغالتحصیالن عکاسی که در طول چندین

سال تدریس با آنها ارتباط داشتهایم.
 .۳پرسش از همکاران حوزهی عکاسی
صنعتی ،تبلیغاتی و معماری.

به واسطه این تحقیقات و با توجه به محل
زندگی و تجربه افراد به این نتیجه رسیدیم
که عکاسان جوان خواهان بهدستآوردن
حقوقی ماهیانه بین  ۱۳الی  ۲۰میلیون
تومان هستند .چنانچه متوسط بازهی فوق را
 ۱۶میلیون تومان در نظر بگیریم این بدان
معنا خواهد بود که سود درخواستی عکاسان
جوان از حوزه تخصصی خود در سال ۱۴۰۱
مبلغ  ۱۶میلیون تومان در ماه میباشد .کامال ً
آشکار است که به علت پراکندگی نهچندان
گستردهی گزارشات میدانی ،احتمال دارد که
این آمار خیلی دقیق نباشد .لیکن بر همین
عدد اکتفا کرده و به ادامه مطلب میپردازیم.

حل فرمول ساده محاسبهي صحیح درآمد
کل

حال که تقریبا ً به مجهوالت معادله )درآمد =
مخارج  +سود( دست یافتیم اقدام به حل
آن میکنیم.

 .1مخارج

در جدول سرمایه الزم با حداقل امکانات یک
استودیو عکاسی نهایاتا به عدد  ۶۰۵میلیون
تومان دست یافتیم .بانکها در سال ۱۴۰۱

به حسابهای طویل مدت اشخاص ساالنه
مقدار  ۱۸درصد بهره واریز میکنند .یعنی
اکثر بانکهای رسمی ایران هم اکنون برای
یک حساب طویل مدتی به مبلغ  ۶۰۵میلیون
تومان ماهانه تقریبا  ۹میلیون و صد هزار
تومان بهره بانکی پرداخت میکنند .هر چند
در بازار واقعی امروز این سود پایینترین
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بهرهی موجود قلمداد میشود در این مقاله
همین حداقل بهره را )البته با ضریب
اطمینان باال( شاخص خود قرار میدهیم .با
اضافه کردن مبلغ  ۱۵میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان به عنوان هزینههای جاری ماهانه در
تبصره جدول حداقل سرمایه که در زیر
جدول درج گردیده است ،مبلغ مخارج نهایی
مبلغ  ۲۴میلیون و  ۶۰۰هزار تومان خواهد
بود.

 .2سود

در جستوجو و گزارش میدانی به عدد ۱۶
میلیون تومان سود درخواستی عکاسان جوان
از تخصص آنها دست یافتیم.

 .3درآمد

اقدام به تنظیم و ارائه یک پرسشنامه کرد
و از اعضای خود خواست که با جوابدادن
به این پرسشنامه به کارگروه قیمتگذاری
برای دستیابی به تعرفهای واقع بینانه کمک
کند .این پرسشنامه توسط بیش از ۱۲۰
نفر از اعضاي انجمن مطالعه گردیده و جواب
داده شده است .با اجازهی کارگروه محترم
تعرفه و قیمتگذاری میخواهیم وامگیر
اطالعاتی کوچک از این پاسخها باشیم.
در سوال شماره  ۱۱این پرسشنامه از
اعضا خواسته شدهاست که به طور میانگین
روزهایی که در طول یک ماه قطعا ً مربوط
به تولید عکس برای پروژه میشود را
تعیین کنند .جدول زیر عینا ً نمایانگر آمار
پاسخدهندگان است:

چنانچه اعداد مخارج و سود را با یکدیگر
جمع کنیم به عدد  ۴۰میلیون و  ۶۰۰هزار
تومان خواهیم رسید.

فراوانی پروژههای عکاسی

انجمن صنفی سراسری عکاسان صنعتی،
تبلیغاتی و معماری اقدام به دایر کردن
کارگروهی جهت بهروزرسانی تعرفهی
قیمتگذاری خدمات عکاسی صنعتی ،تبلیغاتی
و معماری کرده است .این کارگروه بعد از
جلسات فراوان و جمعبندی در بهار ۱۴۰۱
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آمار ارائهشده بر اساس پاسخ عکاسانی
است که با صبر و کسب تجریه چند ساله
همگی به طور حرفهای مشغول کار در ژانر
عکاسی تجاری هستند .این آمار راهنمای
بسیار خوبی خواهد بود برای جوانان کم
تجربه ،که به این وسیلهی ارزیابی مناسبی
از تعداد فراوانی مشتریهای بالقوهی خود
بدست بیاورند.
با توجه به تجربهی کم فارغالتحصیالن و
نداشتن ارتباطات کاری مناسب در ابتدای
راه و با کمی سادهگیری و نگاهی امیدوارانه
میتوان متوسط فعالیت کاری برای هر عکاس
جوان را از جدول باال ستون ماهانه بین  ۵تا
 ۱۰روز را انتخاب کرد .یعنی به طور میانگین
در هر ماه هفت روز و نیم.
از طرف دیگر تجربهی کاری بر ما ثابت
کرده است که زمان فرآیند یک پروژه
عکسبرداری تجاری  ۳روز است .که این
شامل یک روز برای انجام مراحل عکاسی و
 ۲روز را برای انجام مراحل تدوین عکسها
خواهد بود.
چنانچه عدد هفت روز و نیم در میانگین
روزهای فعالیت کاری هر عکاس تازه کار را
تقسیم بر متوسط  ۳روز زمان فرآیند یک

پروژه عکسبرداری تجاری کنیم به عدد دو و
نیم پروژه در هر ماه میرسیم.

جواب اولین سؤال

در ابتدای این بحث اشاره کردیم که اولین
سؤال اکثر عکاسانی که تازه میخواهند در
ژانر عکاسی تجاری فعالیت کنند این است که
»چگونه قیمت بدهیم؟« با تحلیل اطالعات

باال و بدست آمدن اعداد و ارقام ،اکنون تا
حدودی میشود با کمی خوشبینی به این
پرسش اینگونه پاسخ داد:
حداقل درآمد الزم برای ادامهی کار و
امید به آینده  ۴۰،۶۰۰،۰۰۰تومان در هر
ماه است.
متوسط تعداد پروژه موجود در بازار کار
برای هر عکاس جوان  ۲/۵پروژه در هر ماه
است.

پس نتیجه میگیریم که حداقل قیمتی که
هر عکاس تجاری باید طلب کند تقریبا ً ۱۶
میلیون و  ۲۴۰هزار تومان برای هر پروژه
است.
با این حسابوکتاب ساده دیدیم که قبول
انجام یک پروژهی عکاسی تجاری تمام روز
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با قبول قیمتی کمتر از  ۱۶میلیون و ۲۴۰
هزار تومان به زبان محاوره »ضرری بیش
نیست«
در این حسابوکتاب به عکاسی با
دوربینهای مدیوم فرمت یا حداقل
دوربینهای مطرح بدون آینهی روز دنیا
و لنزهای دارای شارپنس مورد نیاز یا
فالشهای استودیویی برندهای مطرح یا
کامپیوترهای قوی و حتی یک دفتر آبرومند
هم پرداخته نشده است .مالیات و مارکتینگ
را هم نادیده گرفتیم و تا جایی که شد مخارج
را سرشکن کردیم ،که اگر میخواستیم به
طور صحیح همهی آنها را مد نظر بگیریم.
هزینهی یک پروژه عکاسی فیالواقع خیلی
بیش از اینها میشد.

تکلیف را بر خود مشخص کنید حرفهای
هستید یا آماتور؟

برای بهتر روشنشدن این بحث ،مثالی از
یک شغل خدماتی دیگر میزنیم.
اگر به نرخ مصوبهی کرایهی تاکسیرانی
تهران در سال  ۱۴۰۱نگاهی بیندازیم،
میبینیم که کرایهی تاکسی به طور مثال از
مبدأ پایانهی شهید نظری در میدان آزادی تا
میدان ونک با سه سرنشین برای هر نفر ۱۳
هزار و  ۴۰۰تومان تعیین گردیده است .به
عبارت دیگر برای هر مسافرت درون شهری
راننده میبایست مبلغ  ۴۰هزار و  ۲۰۰تومان
دریافت کند .عوامل زیادی همچون قیمت
روز خودرو ،سوخت ،روغن ماشین ،لنت،
تایر ،استهالک ،سختی کار ،عوارض خودرو،
مالیات ،ترافیک ،بیمه ،تخصص ،متوسط
ساعت کاری ،خطرات کاری ،بُعد مسافت و...
و همچنین گستردگی تعداد راننده و مسافر
دست در دست همدیگر میدهند که به یک
تعرفه قیمت میانگین  ۴۰هزار تومانی برای
هر سفر تعیین شود .به زبان ساده اگر ما
در مبدأ میدان آزادی باشیم و بخواهیم
یک تاکسی دربست کرایه کنیم تا به میدان
ونک برسیم باید روی عدد  ۴۰هزار تومان
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به عنوان هزینه این سفر حساب باز کنیم.
بسیاری از والدین را میتوان یافت که بعد از
پایان دوره دبیرستان فرزندانشان و با قبولی
آنها در دانشگاه برای آنان یک اتوموبیل
تهیه میکنند و تا مدتی هم هزینه های
آن خودرو را متقبل میشوند .این جوانان
تازه رانندهشده و بیخبر از واقعیتهای
هزینهی حقیقی نگهداری خودرو هر فرصتی
را غنیمت میشمارند تا راهی خیابانها
شوند ،که هم فال است و هم تماشا .این
رانندگان جوان گاهی به فکرشان میرسد
که بد نیست تا در مسیری که میرود یک
مسافر هم سوار خودرو خود کنند تا الاقل
یک پول تو جیبی اندکی از آن سفر بدست
بیاورند .اگر این جوان به میدان آزادی
برود و مقصدش میدان ونک باشد وقتی به
پایانه شهید نظری و ازدحام راننده و مسافر
میرسد ،میخواهد از این آب گلآلود هر چه
زودتر یک ماهی گرفته و به مسیرش ادامه
دهد .او حاضر است با مبلغ دربستی ۲۰
هزار تومان هم که شده اولین مسافری که
به تورش بخورد را سوار کند .از طرفی ،او
هنوز به درک صحیحی از هزینههای زندگی
و به خصوص خودروی شخصیاش نرسیده
است و از طرف دیگر این سفر نه تنها برایش
سختی و مشقت خاصی به همراه ندارد بلکه
باعث لذتش با گشتوگذار در خیابانها نیز
میشود .بدون شک همین جوان در آیندهای
نه چندان دور اگر بخواهد مسافرکشی را
در هر شکل و صورتی که دارد ،به عنوان
حرفهی خود انتخاب کند ،امکان ندارد زیر
قیمت مصوبه اقدام به جابجایی مسافر
کند .او دیگر تمامی هزینههای شغل خود را
میشناسد و همچنین کامال ً واقف است که
خدمات جابهجایی مسافر زیر قیمت مصوبه
به هیچ عنوان برایش صرف نخواهد کرد.

مثال فوق روشنگر این حقیقت است که
شخص حرفهای با محیط شدن بر دانش،
تجربه و سرمایه میتواند به درآمد خالص
شغل خود دست پیدا کند ولی یک شخص
آماتور با محاط گردیدن توسط هیجانات
لحظهای ،کمتجربگی و عدم شناخت سرمایه
توان رسیدن به درآمد خالص حرفهي خویش
را از دست میدهد.
طی تجربه کاری  ۲۵ساله خود ،بسیار زیاد
جوانان با استعدادی را دیدهام که با دنیایی
پر از امید و آرزو ،دست به دامان والدینشان
شده و با فراهم کردن اندک سرمایه کاری،
وارد کسبوکار عکاسی تجاری میشوند.
متأسفانه عوامل متنوعی باعث میشود که
اعتماد به نفس حرفهای عکاسان جوان از
همان ابتدا دچار افت شدید شده و این
عزیزان حاضر شوند با هر قیمت نازلی یک
پروژه عکاسی تجاری را بپزیرند .مهمترین
عوامل را میتواین اینگونه برشمرد:
ترس از نچرخیدن چرخ کسبوکار
خویش را حرفهای قلمداد نکردن
بیش از حد اهمیتدادن به کارفرما
نداشتن دانش کافی نسبت به مخارج خود
اشتغالی
بیش از حد اولویتدادن به داشتن نمونه
کار در هر ژانری و به هر قیمتی
نداشتن دانش اقتصاد کارآفرینی
نداشتن بازاریابی مناسب
تحتتأثیر قرار گرفتن توسط وعدههای
یک کارفرما پیرامون پروژههای آتی که به
ندرت محقق میشود
اگر یک عکاس جوان وقت و زمانی را که
میخواهد به یک پروژهی ارزان قیمت
بسپارد ،صرف مطالعه و آموختن نکات بهروز
دنیا کند ،مطمئنا ً نتیجهی بهتری در آینده
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کسب خواهد کرد .کافی است که در اینترنت
نگاهی به پلتفرمهای دیجیتال ارائهکنندهی
خدمات بازاریابی به هنرمندان فریلنس
)شغل آزاد( مانند پونیشا بزنیم و شاهد
این مدعا را ببینیم که چنین پلتفرمهایی پر
است از کمپینها و پروژههای تعریف شدهی
ارزانقیمتی که از طرف همین عکاسان جوان
پذیرفته و انجام میشوند .دیدگاه این
عکاسان جوان به شغلشان همانند نگاه آن
رانندهی جوانی است که فقط قصد داشت
چند ساعتی را با خودرو پدر به گشت و گذار
بگذراند و یک پول جیبی هم در بیاورد.
خیلی زود چرخ فلک حقایق خود را بر عکاسان
جوان هویدا میسازد .با سر زندن به
اپلیکیشنها و وبسایتهای فروش اجناس
دستدوم ،لشکر عظیم اجناس دستدوم
عکاسی را میتوان یافت که در صف یافتن
یک مشتری جوان دیگری انتظار میکشند.
این همه دوربین و لنز و تجهیزات دستدوم
که اغلب با برجسب »در حد آکبند« آگهی
شدهاند ،به ما میفهماند که چه تعداد از این
جوانان جویای نام عطای عکاس تجاری شدن
را به لقایش بخشیدهاند.
مرداد ۱۴۰۱
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قیمتگذاری
در عکاسی
تجاری
نویسنده  :علیرضا اکرمی

هنگامی که صحبت از قیمتگذاری میشود،
شاید به ذهن برسد که قیمتگذاری کاری
سهل و آسان است .با یک چرتکهانداختن و
دو دو تا چهارتا کردن یا نگاه کردن به قیمت
چند نفر در همان صنفی که دربارهاش
صحبت است ،میتوان سریع قیمت یک
محصول یا خدمت را بهدست آورد .شاید
حتی عدهی اندکی از افراد )که معموال ً در
نهادهای اقتصادی یا اجرایی ،دارای مقام و
منصب هستند( کار را از این هم سادهتر
بدانند .این گروه از افراد فکر میکنند با
یک دستور و یا بخشنامه ،میتوان به صورت
دستوری قیمت هر چیزی را تعیین کرد .اما
ما در جهان واقعی زندگی میکنیم؛ در دنیایی
که یک محیط بسته و تحت کنترل نیست.
تجارت در آن تا حدود زیادی آزاد است و
عوامل محیطی ،قانونی ،فرهنگی و اجتماعی و
عوامل شخصی بر قیمتگذاری تاثیر دارند.
برای همین فرآیند قیمتگذاری در طی
زمان تخصصیتر شدهاست .این تخصص تا
حدی پیش رفته که میتوان حتی به آن به
عنوان یک شغل نگاه کرد .اما ،در بسیاری
مشاغل فردی مثل مشاغل هنری )در
از
ِ

اینجا ،عکاسی مد نظر است( شاید همیشه
نیاز نباشد که به یک متخصص قیمتگذاری
مراجعه کنیم .در مراحل اولیهی کاری یا
کارهای کوچک تا متوسط ،آموختن مهارتهای
اولیهی قیمتگذاری میتواند به ما در
راستای رسیدن به هدفمان تا حد مطلوبی
کمک کند.
اما هدف ما چیست؟ به عنوان فردی که
صاحب یک حرفه و شاغل هستیم ،هدف
اولیهی ما کسب درآمد برای گذران زندگی
است .اما ،داشتن درآمد برای گذران
زندگی کافی نیست .این درآمد باید با سود
همراه باشد وگرنه ممکن است ما درآمدی
کسب کنیم ،ولی در حال ضرردادن باشیم.
به همین منظور نیاز است به قیمتگذاری
به عنوان یک مهارت جانبی در کنار شغل
خودمان ،بنگریم.
ما در این مقاله سعی داریم که به طور خالصه
نگاهی به مهارت قیمتگذاری در عکاسی
تجاری داشته باشیم.
برای ورود به وادی قیمتگذاری در عکاسی
تجاری ،ابتدا الزم است تعریفی مختصر
ولی علمی از دیدگاه بازاریابی در ارتباط با
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عکاسی تجاری ارائه دهیم .شاید کوتاهترین
و جامعترین تعریفی که بتوان از عکاسی
تجاری داشت تعریف زیر باشد:
عکاسی تجاری به نوعی از عکاسی گفته
میشود که در راستای فروش یا ترویج دادن
»موضوع عکاسی« استفاده شود.

موضوع عکاسی میتواند شامل موارد بسیاری
باشد .مثل معرفی یا کمک به فروش یک
محصول یا خدمات ،ارائهی یک پیام فرهنگی
و اخالقی ،معرفی و تبلیغ یک تجارت یا سازمان
و غیره.
این تعریف راهنمای ما در ادامهی راه است.

عکاسی ابزاری در خدمت تبلیغات

اگر به تاریخ تبلیغات نگاه کنیم درمییابیم که
تبلیغات از دوران ماقبل تاریخ در میان جوامع
انسانی وجود داشته است .شاید بتوان گفت،
اولین تبلیغات تصویری ،نگارههایی بودند
که بر روی دیوار غارها کشیده میشدند.
این تصاویر به نوعی برای معرفی و ترویج
فرهنگ ،آیین و شرایط اجتماعی آن دوران
استفاده میشد .در طول زمان نیز بسیاری
از هنرمندان با هنر خود )مثل نقاشان( به
کمک تبلیغات آمده بودند.
اما اگر بخواهیم دربارهی تبلیغات مدرن
صحبت کنیم باید به عصر چاپ برگردیم.
اولین تبلیغ چاپی )تراکت( در سال ۱۴۷۸
در انگلستان به چاپ رسید .در اواسط قرن
هفدهم اولین روزنامههای سراسری به
وجود آمدند و سپس در آنان تبلیغات رایج
شد .البته این تبلیغات بیشتر متنی بود و بعد
از مدتی تصویرگری هم به آنان اضافه شد.
اما ،تا میانهی قرن نوزدهم که آژانسهای

تبلیغاتی به وجود آمدند ،تبلیغات بیشتر
توسط صاحبان صنایع و به صورت شخصی
انجام میشد.
با افزایش بودجهی تولیدکنندگان و به
وجود آمدن بازارهای جدید برای آنان،
نیاز به تبلیغات بیشتر و بیشتر شد؛ پس
سازمانهایی برای انجام این مهم به وجود
آمدند که به آنها آژانسهای تبلیغاتی
میگفتند .وظیفهی این آژانسها ایجاد و طرح
عالئم تجاری ،نوشتن متن آگهیها ،ترسیم
شکل و عکس کاالها و نقشهای تبلیغاتی
بود .و بعد از آن ،با اختراع و ترویج دوربین
عکاسی ،نقطهی عطفی در کار تبلیغات بهوجود
آمد.
تا قبل از بهوجود آمدن دوربین عکاسی،
افراد برای تبلیغ محصول یا خدمات خود
نیاز داشتند تصویرگری انجام دهند تا
مخاطب با محصول یا خدمات آنان آشنا شود.
اما تبلیغگران به واسطهی دوربین عکاسی
میتوانستند یک عکس واقعی از محصول را
به مخاطب نشان دهند .این کار باعث میشد
مخاطب تبلیغات ،بیشتر و بهتر با تبلیغات
تا
ِ
ارتباط برقرار کند و به همین دلیل عکاسی
تجاری به وجود آمد تا ابزاری در خدمت تبلیغ
باشد.

قیمت یک عکس تجاری

بهطور معمول فرآیند تهیه یک عکس تجاری
با درخواست از طرف یک فرد یا یک سازمان،
شروع میشود .بدین معنی که ما در اکثر
مواقع برای یک عکس تجاری ،سفارشدهنده
داریم؛ در نتیجه تهیهی این نوع عکسها در
زمرهی کارهای خدماتی قرار میگیرد.
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در چنین شرایطی ،قیمتگذاری یک عکس
تجاری با قیمتگذاری عکسهای هنری
به طور کامل فرق خواهد داشت .وجود
سفارشدهنده یکی از اصلیترین دالیل
تفاوت شیوهی قیمتگذاری است .در
عکسهای بدون سفارشدهنده ،این ذوق و
سلیقه و هنر عکاس است که باعث آفرینش
یک عکس میشود و این هنر به راحتی قابل
قیمتگذاری نیست ،بلکه قیمت یک عکس
هنری بیشتر بر اساس مواردی چون مطرح
بودن نام عکاس یا در برخی مواقع سوژهی
عکاسی و یا حتی محلی که عکس در آن ارائه
میشود )مثل گالری( تعیین میگردد .اما،
در عکس تجاری خواستهی سفارشدهنده،
سختی کار ،زمان ،بازار رقابتی و حتی قیمت
محصول یا بزرگی سازمان سفارشدهنده،
بر قیمت عکس تاثیر دارد.

انواع شیوههای قیمتگذاری عکس تجاری
برای دستهبندی شیوههای قیمتگذاری
یک عکس تجاری ،روشهای مختلفی وجود
دارد .که در ادامه به بررسی این روشها
میپردازیم:

 .۱قیمتگذاری بر اساس تعداد فریم
عکس

در این روش ما بر اساس تعداد عکس
درخواستی قیمتی را به مشتری ارائه
میدهیم .به عنوان مثال ،برای عکاسی از
یک خط تولید ،نیاز به  ۱۵عدد عکس است.
برای محاسبهی قیمت این  ۱۵عدد عکس به
روش فریمی ،دو راهکار میان عکاسان وجود
دارد:

راه اول :از لیست قیمت آمادهای که از قبل
داریم و بر اساس تجربه یا محاسبات بدست
آوردهایم ،قیمت این عکسها را به مشتری
اعالم کنیم.
راه دوم :ابتدا هزینههای پروژه را محاسبه
کرده ،سپس سود مطلوب خودمان را به این
هزینهها اضافه کنیم و در نهایت عدد بدست
آمده را بر  ۱۵تقسیم کرده و به عنوان قیمت
هر فریم عکس ،به مشتری اعالم کنیم.

مزایا و معایب این روش:

اگر ما از لیست آماده استفاده کنیم ،به
خصوص وقتی که این لیست توسط خود ما
و بر اساس محاسبات دقیق و درست تهیه
نشده باشد ،برخی از پیچیدگیهای هر کاری
را نمیتوانیم در آن لحاظ کنیم .بنابراین
برآیند سودآوری کار پایین میآید.
اما اگر ابتدا هزینهی پروژه را محاسبه کرده
و سپس اعالم قیمت کنیم ،احتمال خطا بودن
قیمتها یا کمتر سودکردن )حتی در برخی
مواقع ،ضرر کردن( بسیار کم خواهد شد.
البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم
که برای هر پروژه باید محاسبات دقیق و
درستی انجام دهیم تا ضریب خطا کم شود.

بیشترین کاربرد این روش:

بیشترین کاربرد این روش در عکاسیهای
روتین است .به عنوان مثال در عکاسی
پرسنلی ،عکاسی از بستهبندی محصوالت
یا خود محصوالت برای فروش در سایتها
یا کاتالوگها )پکشات ( ،عکاسی تعداد باال
از محصوالت شبیه به هم و مواردی از این
قبیل.
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مقایسه قیمتگذاری به وسیلهی این
روش در ایران و دیگر کشورها:

به صورت سنتی این روش یکی از
مطلوب ترین روش های اعالم قیمت در
ایران بود و هست  .اکثر کارفرمایان
و عکاسان با این روش راحت هستند .
شاید یکی از دالیل محبوبیت این روش،
عدم اعتماد دو طرف به یک دیگر باشد
چون کارفرما به طور معمول فکر می کند
که روش هایی که بر اساس زمان قیمت
را محاسبه می کند ،به ضررش خواهد
بود و عکاس هم در مقابل فکر می کند
که چون ممکن است یک عکس سختی و
پیچیدگی خاصی نسبت به عکس دیگر
داشته باشد ،بهتر است به صورت فریمی
اعالم شود تا هر عکس اعتبار خودش را
داشته باشد  .اما در دیگر کشورها هم
این روش طرف داران خودش را دارد .
بیشترین کاربرد این روش در اعالم
قیمت برای عکاسی های پک شات است .

 .۲قیمتگذاری بر اساس زمان (ساعتی،
روزانه ،پروژ های)

همان طور که از اسم این روش پیداست،
عنصر اصلی در تعیین قیمت در اینجا،
زمان است  .البته که در این روش ما
می توانیم لیست قیمت آماده ای از قبل
داشته باشیم و بر اساس آن برای هر
ساعت یا هر روز عکاسی قیمتی را اعالم
کنیم ولی بهتر است برای هر پروژه ی
عکاسی محاسبات دقیق قیمتی انجام
دهیم ،سپس قیمت کلی پروژه و مدت
زمان برآورد شده برای آن را اعالم کنیم

و یا قیمت را بر تعداد روز یا ساعت
تقسیم کرده و قیمت ساعت و روز کاری
را به کارفرما اعالم کنیم .

مزایا و معایب این روش:

مزایا و معایب این روش تا حدود زیادی
مانند روش قبل است  .در اینجا ،استفاده
از لیست قیمت آماده ،ضریب خطای
بیشتری خواهد داشت و محاسبه قیمت
اختصاصی برای هر پروژه ،دقت عمل
بیشتری را در قیمت گذاری به عکاس
می دهد .

بیشترین کاربرد این روش:

بیشترین کاربرد این روش در پروژه های
بلند مدت و یا پروژه هایی است که تعداد
عکس مورد نیاز آن مشخص نیست  .در
اینجا دست کارفرما برای انتخاب تعداد
عکس بازتر است و حتی ممکن است از
منظر هزینه ،بیشتر به نفع کارفرما باشد .
البته با توجه به در نظر گرفتن فاکتور
زمان و سختی کار در محاسبه ی قیمت،
عکاس هم در قیمت گذاری مغبون واقع
نخواهد شد .
مقایسه قیمت گذاری به وسیله ی این
روش در ایران و دیگر کشورها :
با توجه به مزایا و برتری های این روش
نسبت به روش قیمت گذاری بر اساس
فریم ،در اکثر کشورها این روش از
قیمت گذاری ،روش ترجیحی بیشتر
عکاسان در همه ی ژانرهای عکاسی است .
مگر در مواردی که قبل تر گفته شد .

نتیجهگیر ی

انتخاب روش قیمت گذاری ،یکی از
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قسمت های فرآیند قیمت گذاری است
که باید به درستی و با توجه به شیوه ی
کاری هر عکاس و با علم و دانش ،انجام
پذیرد  .دیگر بخش های این فرآیند مانند
بررسی و انتخاب استراتژی های مختلف
قیمت گذاری و تخفیف دادن ،پیدا کردن
فاکتورهای مهم در قیمت گذاری و …
پروسه پیچیده و بسیار مهمی ا ست
که به طور مفصل در کتاب » راهنمای
قیمت گذاری در عکاسی « ) به قلم
نگارنده (  ،توضیح داده شده اند .
به امید داشتن کار و کسبی پر رونق
تیر ۱۴۰۱
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مصاحبه با سینا
سنکار
درباره
عکاسی
تجاری

مصاحبه گر :امید پورآذر
تاریخ مصاحبه :شنبه  1مرداد 1041
مکان :دفتر آژانس راهکارهای خالق ساده
تهران .بلوار کاوه

ابتدا از خودتان و تجارب حرفهای کاریتان
بگویید/
من سینا سنکار هستم .فکر کنم که اولین
برخوردم با فضای تجسمی به طور جدی
هنرستان بود .سال  81در هنرستان سوره
گرافیک خواندم .سال  83به دانشگاه
اسالمشهر رفتم ،همون موقع کارهایم را در
یک کانون آگهی تبلیغاتی به عنوان یک طراح
خیلی مبتدی گرافیک شروع کردم تا همین
امروز پله پله همه موقعیتهای شغلی که
در یک استودیوی تبلیغاتی بوده را تجربه
کردم .واقعیت آن است که در چند سال اول
کار ،عکاسی صنعتی و تبلیغاتی برامون یک
اتفاق جدی نبود به این دلیل که پروژههایی
که به سمتمان میآمد پروژههای با بودجه
اندک بود .در استودیوهای کوچک اغلب
همینطور است و مشتریهای دست به

نقد کمتر حضور دارند .تا  13سال پیش که
اولین بار وارد یک آژانس تبلیغاتی خیلی
بزرگ شدم که در روند تولید فیلم و عکس
تبلیغاتی خیلی دستشان باز بود .در واقع
چند شرکت مرتبط بودند .از آنجا بود که
شاید اولینبار با عکاسیهای تبلیغاتی با
کیفیت روبرو شدم و به همین طریق با روند
تولید عکس صنعتی و تبلیغاتی آشنا شدم.
ابتدا به عنوان گرافیست و سپس به عنوان
مدیر هنری و همینطور مدیر خالقیت فعالیت
کردم و در این فرایند یاد گرفتم که تولید
صحیح عکس تبلیغاتی چه نیازهای دارد .تا
امروز که مدیر خالقیت آژانس «راهکارهای
خالق ساده» هستم و در خدمت شما.

طبع ًا بر اساس این تجربیات تعاریفی در
ذهنتان شکل گرفته .وقتی عنوان عکس
تجاری رو میشنوید چه تعریفی در ذهنتان
نقش میبندد و چه مصادیقی برایش دارید؟
میدونید من بر میگردم به تعریف خودم و
دلیل خودم برای استفاده از عکس .عکسی
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که برخی اوقات میتونه از یک محصول باشه
که البته یک رقیب جدی به نام  3Dداره.
خیلی خوب میشه یک شئ رو به صورت 3D
ساخت و ازش استفاده کرد ولی خیلی اوقات
ما نیاز به یک فضا و یک اتمسفر داریم و
آنجا جاییست که عکاسی تبلیغاتی به میان
میآید .من جاهایی از عکس استفاده میکنم
که دنبال نشاندادن چیزی بیشتر از یک
شئ باشم ،دنبال یک فضاسازی یا دنبال
ثبت یک لحظه باشم ،یا یک لحظه از زندگی
معمولی آدمها یا یک اتفاق معمولی یا یک
محصول معمولی رو به شکلی بسیار جذاب،
آراسته و شکیل نشان بدهم .اینجاست که
به سمت عکاسی میروم .عکاسی تبلیغاتی
برای من از عکاسی رئال خیلی فاصله داره،
شما همه آبجکتها را در عکاسی تبلیغاتی
جوری میچینید که همه چیز زیبا و بدون
آلودگی بصری به نظر بیاد.

منظورتان استیج کردن و کارگردانی کردن
است؟

دقیق ًا .که این در عکاسی مستند اتفاق
وجود ندارد .به نظر من در عکاسی تبلیغاتی
موضوع چیدمان بسیار مهم است .موضوع
دیگر زیبایی تصویر است که این زیبا
بودن تصویر بر اساس نیاز باید زیبا باشه،
نه اینکه الزام ًا همیشگی باشه .یکی از
اصلیترین ویژگیهای عکاسی تبلیغاتی
نورپردازی صحیح آن است .که من تجربه
خیلی بدش را هم داشتم و همینطور تجربه
خیلی خوبش را هم داشتم .شما همه چیز را
کنار هم میچینید که بتوانید تصویری تولید
کنید که اهدافی که به دنبالش هستید را به
مخاطب برساند .این اهداف میتواند شادی
یا یک حس خوب باشه یا میتواند یک عکس
شبیه به واقعبت باشه که شما در واقع باز
تولیدش میکنید.

با این تفاسیر شما وقتی عبارت عکاسی تجاری
را میشنوید در ذهنتون عکسی میاد که تمام
اجزای آن حسابشده و کارگردانیشده است
و برای رسیدن به هدفی است که در یک
روند از پیش تعیینشده برای یک محصول
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یا خدماتی طراحی شده است؟
بله همینطوره.
وقتی شما در یک جلسهای نیازهای یک
سفارشدهنده به طور مثال تولیدکنندهی
محصول یا ارائهدهنده خدمات یا فرهنگ
مصرف را میشنوید چه زمانی متوجه میشوید
که این سفارش نیاز به تولید عکس دارد.
آیا عکس را یک ابزار الزامی برای رساندن
پیامتان میدونید یا خیر؟
این موضوع خیلی به تواناییهای هر آژانس
ارتباط دارد .برخی از استودیوها هستند که
تواناییشون بیشتر در زمینه عکاسیست
برخی دیگر نه .من در واقعیت عکاسی روی
یکی از تکنیکها میدونم .وقتی مشتری
یک توضیحی از درخواستش را به ما میده،
در مراحل پایانی کار مشخص میشه که آن
سفارش نیاز به عکس داره یا خیر .همهی
تکنیکهای تولید برای من در راستای
محققشدن ایده است و در اختیار نیاز
مشتریست .مشتری وقتی یک خواسته را
دارد ما مشکل یا مسئلهاش رو با زبان سادهی
خودمون حلش میکنیم .در اینجا هنوز به
تصویر نرسیدیم سعی میکنیم کالمی حلش
کنیم ،اول آن گره را باز کنیم و در مرحله
بعدی ببینیم که این جوابی که براش پیدا
کردیم چه جوری و با چه حسی به آدم ها
منتقل کنیم و این موضوع مشخص میکنه
که ما از چه تکنیکهایی باید استفاده کنیم.

که اشاره داشتید به مرحلهای میرسید که
تصمیم دارید از ابزار بیانی عکس برای کارتان
استفاده کنید .اینجا میخواهیم وارد فرایند
تولید عکس بشویم .میخواهم این فرایند
رو مرحله به مرحله شرح دهید.

وقتی نیاز به عکس داریم ،اولین سؤال این
است که تو چه فضایی باید عکاسی بشود.
قراره فضای استودیویی باشه یا فضای
سربسته باشه یا یک لوکیشن خاصی باشه
که ویژگی خاصی دارد .قراره که با جلوههای
ویژه فضا را درست کنیم یا قراره اون عکس
در فضای عمومی گرفته بشه؛ اینکه آدم
یا مدل در تصویر داریم یا نداریم؛ یا اینکه
میخواهیم با چه عکاسی این کار را انجام
بدیم و اینکه این عکاس چه تواناییهایی
دارد .در چند سال گذشته سعی کردم با یک
نفر کار بکنم که احساس کردم استانداردهای
من رو میدونه .مثال وقتی میخواهیم سه
فریم عکس تولید بکنیم ابتدا اون عکسها
را اتود میزنیم به صورت اسکچ یا مود
بورد در میاریم که اول خودم بدونم که
به چی میخواهم برسم .تمام جزئیاتش رو
طراحی میکنم و بعد از فکر کردن به تمام
جزئیات میرویم سراغ عکاس .گاهی اوقات
وقتی تصمیم داریم عکاسی در یک فضای
عمومی باشد همان مرحله اول کار با عکاس
مشورت میکنیم که به ما بگه چه نیازهایی
داریم و به ما مشورتهای تخصصیتری در
پیشتولید بدهد .مث ًال اینکه چه مدلی ،در
حال انجام چه کاری ،یا در چه فضایی ست
با عکاس صحبت میکنیم ببینیم چطور به

خب حاال شما پس از طی همان مراحل اولیه
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نتیجه دلخواهمون برسیم .البته برای تولید
در فضای استودیویی تجربه خودمون تا حدی
کافیست .خیلی از اوقات شاید  ۹۰درصد
فرایند را قبل از تولید می دانیم .اما گاهی هم
اینطور نیست و باید برویم توی فضای اجرا.
مخصوص ًا در مواقعی که در مورد ارتباطات
انسانی صحبت میکنیم .چون واقع ًا نمیشه
با این مسئله صفر و یکی برخورد کرد .توی
موقعیت خیلی چیزها تعیین خواهد شد.
سؤال اینجاست که شما چه سنجهها و چه
معیارهایی دارید که بفهمید عکس تولیدشده
هدفتون را محقق کرده یا نکرده؟
میتونم بگم که شناخت و حساسیتهای
خودمون .اگر بخوام صادقانه بگم ،خیلی
وقتها خصوص ًا مواقعی که در رابطه با
ارتباطات انسانی حرف میزنیم این تردید
و حساسیتهامون هنگام عکاسی خیلی
بیشتر میشه .مخصوص ًا زمانی که یک بخشی
از کار رو مجبور باشیم در زمان پستولید
انجام دهیم؛ چرا که ،ریسک بیشتری داره.
و موضوع دیگری که به نظر من باعث میشه
عکس در سطح تکنیکال به خوبی در نیاد
موضوع نور و نورپردازیست .توجه عکاس
به نورپردازی میتونه یک عکس رو خراب
کنه یا اینکه بهش قدرت بده.
شما معمو ًال در یک کمپین تبلیغاتی یا در یک
مجموعه خدمات که میخواد یک هدفی را
برای یک سفارشدهنده محقق بکنه .برای
عکس چه جایگاهی در نظر میگیرید؟

اگر هدف کمپین ایجاد یک رابطهی عاطفی
بین مخاطب و برند باشه ،عکس مهمترین
وسیله و رسانه برای محقق کردن این موضوع
است .اگر بخواهیم یک الیف استایل رو برای
یک برند جا بندازیم شاید بهترین وسیله
عکاسی باشد.
آیا فکر نمیکنید دلیلش این باشه که در
مواجهه با عکس ،آدم ها بازخوانیای از تجربه
زیسته خودشون رو میتوانند دریافت کنند
یا متصور شوند؟
بله دقیق ًا همینطوره .ما یک پروژه ای برای
یک بانک کار میکردیم که سیستمهای
مدرنی داشت و خدمات نوینی ارائه میداد
و شعارشان این بود که ما سیستمهامون
رو بر اساس استفاده و نیاز مخاطبان طراحی
کردیم.کاری که ما کردیم این بود که چند
تا آدم ساده و واقعی در شغلهای واقعی
رو در یک فضای خیلی ساده قرار دادیم و
عکاسی خیلی خوبی انجام دادیم و به مخاطب
گفتیم که این آدم کسی که فالن سرویس
به دردش میخوره .اومدیم به جای اینکه
این سرویس رو نشون بدیم جریان استفاده
اون آدم از سرویس رو نشون دادیم .از این
طریق مخاطبان تونستن خودشون رو بزارن
جای اون آدمی که درون عکس بود.
آیا به نظر شما تصویر به صورت خود بسنده
می تواند منجر به یک واکنشی که شما در
ذهن مخاطب هدفگذاری کردید در آن رسانه
تبلیغی بشود؟

58

به نظرم اگر اون تصویر ویژگیهای داشته
باشه که مخاطب رو درگیر کنه یا به اصطالح
چشم مخاطب رو بگیره ،ما فرصت را برای
ارتباط ایجاد کردیم.
به نظر میاد که تمام این فرایند یعنی حل
مسئله در یک اتاق فکر تبدیل به کلمات،
سمبلها و نشانهها میشه و ما به ازای
تصویری اینها باید ساخته بشه .لطف ًا
درباره این فرایند و تخصصهای مرتبط با آن
توضیحی بفرمایید.
دقیق ًا .باز کردن این گره یک بخش کار است
و تبدیل کردن اون فرمول به یک اتفاق
قابل فهم یک اتفاق دیگر است و اینها جدا
از هم هستند .ما از روز اول که در مقابل

یک سفارشدهنده مینشینیم و شنوندهی
مسئله و مشکل ایشان میشویم ،ابتدا دو
تخصص و مسئولیت درگیر میشوند :مدیر
استراتژی و مدیر خالقیت .این دو تخصص
در عین اینکه دو مسیر کام ًال جدا هستند،
باید درک کافی از تخصص یکدیگر داشته
باشند .ما بریف (توضیح مختصر تقاضای
سفارشدهنده) رو از مشتری میگیریم.
ابتدا موضوع به مدیر پروژه سپرده میشود
که ایشان برنامهریزی کلی زمانی و نیروی
انسانی کار رو انجام میده .بر اساس نوع
سفارش و نیاز مشتری میتونه یک متخصص
مدیا وارد کار میشه .در بخش خالقیت چند
پوزیشن دیگر غیر از مدیر ،مدیر هنری و کپی
رایتر یا نویسنده تبلیغاتی به گروه اضافه
میشوند .فرد استراتژیست که شروعکننده
این پروسه و حلکنندهی مسائل مشتری
است تا پایان کار کنار تیم خالقیت خواهد
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بود .تیم خالقیت نیز خودش رو موظف به
حرکت در مسیر استراتژی میدونه.
به نظر میاد تصمیم درمورد انتخاب بسترهای
رسانهای مانند بیلبورد یا پوستر یا تیزر ... ،
در حیطهی وظایف تیم استراتژیست خواهد
بود .این انتخاب به چه عواملی بستگی دارد؟
همینطوره .در این حل مسئله به طور مثال
مشتریای که مشکل اعتبار دارد و یا کسی به
اعتبارشاعتقادیندارد،دراینموقعیتپیشنهاد
غالب ًااستفادهازتبلیغتلویزیونییابیلبوردخواهد
بود .چون در ذهن آدمها این تلقین خواهد شد
که اون برند از یک سری فیلترها عبور کرده و پس
یکبرندمعتبراست.یاازطرفدیگه،اگریکبرند
مشکل تعامل دوسویه با مخاطب رو داره در این
مواردبیلبوردوتیزربرایایشانشایدزیادمناسب
نیست و فضای شبکههای اجتماعی براشون
مناسبتراست.
زمانیکهتصمیمداریدبرایحلمسئلهیمشتری،
عکس تبلیغاتی تولید کنید .درباره این فرایند و
تیماجراییکمیصحبتکنید.
دیگه از اینجا به بعد نحوهی تولید ایده را
شروع میکنیم که معمو ًال متأثر از برآورد هزینه
و اعالم به مشتری و پذیرفتن آن خواهد بود.
در مورد تیم اجرایی هم باید بگم که اول مدیر
خالقیت و بعد مدیر هنری ،همان کسیست
که تمام اجزای تصویر را چیدمان میکند که
اگر در توانمندیهای عکاس باشد ،این کار
میتواند گهگاه بر عهدهی خود عکاس باشد.
البته این پروسه بین عوامل تعاملیست.

گاهی پیش میاد که در همکاری بین آژانسهای
تبلیغاتی و یک عکاس ،به نحوی عمل میشود
که عکاس را فقط در حد یک کاربر دوربین
قلمداد میکنند ،آیا این موضوع صحیح است؟
در یک دوی امدادی اغلب بهترین دونده را
در بخش نهایی میگذارند آیا این تمثیل در
این نحوهی همکاری مصداقی دارد؟
به نظرم این موضوع به توانمندیهای عکاس
بستگی دارد و البته این مارکت جایی نیست
که عکاس را بدون توانمندیهای تخصصی
در چرخه کار قرار دهیم .و این مثال مصداق
دارد و خیلی مهم است که اون عکاس 100
متر پایانی را به بهترین نحو بدود با این
تفاوت که در این کار گروهی و در تمام طول
کار همگی همراه هم هستند.

وضعیت موجود در رسانههای تبلیغاتی
تصویری عکس و فیلم محور ایران را چهطور
ارزیابی میکنید و لطف ًا قیاسی هم با کشورهای
دیگر داشته باشید؟
من مایل هستم موضوع را کمی باز کنم .به
نظرم نتیجهای که بر در و دیوار شهر میبینیم
نتیجهی تفکریست به نام «اینو بزنیم بره».
این تفکر که معادل عبارت مرسوم «بزن در
رو» است ،امروز در جامعه و در هر دو بخش
تولیدکننده و سفارشدهنده دیده میشود.
به طور مثال ،در سال گذشته برندی با دعوت
از یک سلبریتی خیلی معروف که خودش
رو سوپر استار ایران میدونه و پرداخت
مبلغ گزافی به وی و نیز اجارهی بیلبوردهای
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دالیل آن را چهطور ارزیابی میکنید؟
فراوان اقدام به تبلیغات کرد .در پنج/شش
کمپیناول رقم بسیار باالیی با این شیوه
خرج کردند .اگر بخواهیم این تبلیغ را تحلیل
کنیم  ،ببینید این عکس آیا کوچکترین ویژگی
تصویری شاخصی دارد ،یقین ًا خیر .حتی
میشود گفت این عکس به طور تخصصی و
درست تولیدنشده است .سفارشدهنده
حاضر بوده میلیاردها تومان هزینهي قرارداد
با سلبریتی و اجارهی بیلبورد را بده؛ اما حاضر
نبوده مبلغی رو برای عکاسی تخصصی هزینه
کنه .من به این تفکر میگم «بزن در رو» یی؛
تفکری که منجر به موففیت نمیشود .و آن
سفارشدهنده مجبور میشود برای جبران
زمان اجاره بیلبورد را چند برابر کند که شاید
به نتیجهای که میخواهد برسد .در تجربیات
خود من هم پیشآمده که برخی مشتریها
تصورشون از تولید عکس تبلیغاتی خیلی
سادهانگارانه است .در برخی جزئیاتی که ما
در تولید عکس با ایشان در میان میگذاریم،
پاسخهای عجیبی دریافت میکنیم مانند
اینکه « :مگر این همه جزئیات الزمه ،
این قرتیبازیها برای چیه» .و نتیجه این
تعارضات این خواهد بود که دقت و توجه به
جزئیات در تیم تولید هم گهگاه از اولویت
خارج میشود .چون در متقاعدکردن مشتری
به سختی و دردسر میافتند.
در بحث تصویر مختص یک برند و ماندگاری
یک تصویر تبلیغاتی از یک برند که مثالهای
بسیار در تبلیغات برونمرزی دارد ،گهگاه
آن تصویر پس از اتمام آن کمپین تبلیغاتی
در ذهن افراد سالهای طوالنی میماند .آیا
خالءای در این زمینه در ایران نمیبینید و

بله همینطوره  .اگر بخواهم خیلی ساده
و کوتاه جواب بدهم باید بگم که سخته.
آدمها دنبال دردسر نیستند .یک بخشی از
همون بزن در رو یی که گفتم همینجا اتفاق
میافتد.
همونطور که میدانیم یکی از تفاوتهای
یک عکاس هنرمند با یک عکاس تکنیکال
این است که او از پرداختن صریح پرهیز می
کند و اوست که میتواند دالهای ضمنی را
بر عکس ضمیمه کند و از صراحت در گویش
تصویری پرهیز کند و مخاطب رو به الیه زیرین
تصویر سوق دهد .آیا بخشی از نابسامانی
مناظر تبلیغاتی شهری به این موضوع مرتبط
نیست که آژانسهای تبلیغاتی از قابلیت یک
عکس هنری و حضور هنرمندهای شاخص در
تولیدهای تبلیغاتی دوری میکنند؟
در این فضا چند تا موضوع است .یکی که
جزو وظایف ما هم هست اینه که هیچگاه
سطح درک تصویری عموم جامعه را تمرین
ندادهایم .خیلی اوقات مشتریهامون اعتقاد
دارند که مردم نمیتوانند تصاویر چند سطحی
را رمزگشایی کنند و اجازه را نمیدهند که
این اتفاق بیفته .دیگر موضوع آن است
که عکاسهای ما گهگاه اون تعهد مدنظر
ما را در خصوص تحقق خواستههای کار در
نظر نمیگیرند و عکسشان پیام مدنظر ما
را نمیرساند .و این باعث میشود که این
مسیر برای آژانسها سخت شود.
برای جمعبندی پایان گفتوگو ،میخواهم
بپرسم پیشنهاد و راهکارهاتون برای رفع
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نواقص موجود و رشد این فضای تصویری
چیست؟
دلیل اینکه کیفیت تصاویر تجاریمون کمه،
خودمونیم .تمامی نفرات اجرای کار مدیر
خالقیت ،مدیر هنری و عکاس باید کارشون رو
دوست داشته باشند و براش بجنگند .حتی
برای ارتقا و ارائهی کار درست با مشتریشون
بجنگند .ما دو تا مشکل داریم :یکی اینکه
ما از دنیا جداییم و در یک فضایی موندیم و
نمیدونیم یا نمیخواهیم خودمون رو بهروز
کنیم .این مشکل  70درصد این مارکت
است .و دیگری اینکه کار بهتر دردسر
داره ،ممکنه یک عکاسیمون یک پروسه 10
روزه بشه باید براش بدوم و سختی بکشم
و مشتری رو متقاعد کنم و  . ...اینجاست
که بحث تعهد خودمون پیش میاد .البته
ایرادها جاهای زیادی هست و حل همگیاش
از عهدهی ما خارج است اما برای اون بخشی
که در حیطه فعالیت خودمونه باید متعهد
باشیم.
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