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احساس مسوولیت
اقتصـاد مـا بـا ظرفیت هـا و قابلیت هایـی که 
در داخـل دارد، میتوانـد یکی از شـکوفاترین 
اقتصاد هـای منطقـه باشـد، و حتـی میتواند 
یکـی از شـکوفاترین اقتصادهای دنیا باشـد. 
امکانـات  داریـم،  زیـادی  ظرفیت هـای  مـا 
فراوانـی داریـم؛ اسـتفاده ی از ایـن امکانـات 
این هـا  نـدارد،  معجـزه  بـه  احتیـاج  هـم 
مدیـران  و  مسـووالن  کـه  اسـت  مسـایلی 
ذی ربـط بـا اهتمـام، با احسـاس مسـوولیت 
و همـت بـاال میتواننـد آن هـا را حـل کنند. 
شـرطش ایـن اسـت که یـک مدیریـت قوی 
وجـود داشـته باشـد، مدیریت ضد فسـاد بر 
کشـور حاکـم باشـد و یـک برنامـه ی جامـع 
اگـر  باشـد؛  داشـته  وجـود  هـم  اقتصـادی 
هسـت  کـه  ظرفیت هایـی  ایـن  از  باشـد، 

میتـوان اسـتفاده کـرد.

اتحاد ملی و انسجام اسالمی
را نمـاد وحـدت  انتخابـات  ملـت عزیزمـان 
ملـی قـرار بدهنـد، نمـاد دودسـتگی و نماد 
تفرقـه قرار ندهنـد، نماد دوقطبی گـری قرار 
ایـن تقسـیم  های غلـط »چـپ« و  ندهنـد؛ 
»راسـت« و امثـال این هـا را کنـار بگذارنـد. 
آنچه مهم اسـت آینده  ی کشـور اسـت، آنچه 
مهـم اسـت آینـده  ی نسـل مـا اسـت، آنچـه 
مهـم اسـت نظـام باعزت اسـامی در کشـور 
اسـت؛ این هـا مهـم اسـت، این ها را بایسـتی 
در نظـر بگیرنـد و بـه معنـای واقعـی کلمـه 
در کنـار هـم باشـند. البته سـلیقه   ها مختلف 
اختـاف  هسـت،  سـلیقه  اختـاف  اسـت؛ 

قومیت هـا  اختـاف  هسـت،  سیاسـی  بینـش 
هسـت، اختـاف مذاهـب هسـت؛ این هـا هیـچ 
اشـکالی نـدارد؛ هم قبـا بوده، هم حاال هسـت، 
هـم بعد هـا خواهـد بـود؛ این هـا اشـکالی نـدارد 
]لکـن[ این هـا بایـد وحـدت ملی را به هـم نزند، 
یعنـی آحـاد ملـت را در مقابـل هـم قـرار ندهد، 

کشـور را دوقطبـی نکنـد.
تحریم اقتصادی

عزیـز  مسـووالن  بـه  مـا  موکـد  توصیـه ی 
کار  سـر  االن  کـه  مسـووالنی  چـه  کشـورمان 
هسـتند، چـه آن هایـی کـه بعـدا خواهنـد آمد- 
ایـن اسـت کـه مسـئله ی اقتصـاد کشـور را بـه 
رفـع تحریـم گـره نزننـد. حـاال در ایـن تبلیغات 
انتخاباتـی هـم بحـث اقتصـادی مطـرح خواهـد 
در  پادرهـوا  و  معطـل  را  کشـور  اقتصـاد  شـد؛ 
انتظـار تصمیم گیـری دیگـران قـرار ندهنـد کـه 
]اگـر[ تحریـم برداشـته بشـود مـا ایـن کار را 
میکنیـم، آن کار را میکنیـم. فـرض کنید تحریم 
باقـی خواهـد مانـد؛ اقتصـاد کشـور را بر اسـاس 
مانـدن تحریـم برنامه ریـزی کنیـد؛ و می شـود 
باشـید.  نبایـد  چشـم انتظار  کـرد؛  برنامه ریـزی 
یکـی از مشـکات اقتصـاد مـا در این سـه چهار 
سـال اخیـر همین بـوده که مدام گفتیـم تحریم 
]اگـر[ برداشـته بشـود، مثـا فـرض کنیـد ایـن 
جـوری می شـود، تحریـم ]اگـر[ برداشـته شـد 
آن جـوری خواهد شـد، سـرمایه گذاری خارجی 
]اگـر[ انجـام بگیـرد ایـن جـوری خواهـد شـد؛ 
ایـن »اگـر اگرهـا« اقتصـاد را معطل و سـردرگم 
نگـه میدارد و نبایسـتی باتکلیفـی در اقتصاد به 

وجـود بیایـد، کـه ایـن ضـرر بزرگی اسـت.

مذاکره با آمریکا

آمریـکا شکسـت خـورد.  فشـار حداکثـری 
آن احمـق قبلـی،)۹( ایـن سیاسـت فشـار 
کـرده  طراحـی  ایـن  بـرای  را  حداکثـری 
و اجـرا کـرده بـود کـه ایـران را در موضـع 
ضعـف قـرار بدهـد تـا بعد، ایـران بـه خاطر 
ضعیـف بـودن، مجبـور بشـود، ناچار بشـود 
بیایـد پـای میـز مذاکـره، او هـم هـر چـه 
مسـتکبرانه ی  خواسـته  های  میخواهـد 
خـودش را بـر ایـراِن ضعیـف تحمیـل کند؛ 
گـور  و  گـم  او  خـب  بـود.  ایـن  هدفـش 
شـد و رفـت، آن هـم بـا آن افتضـاح؛)۱۰( 
رفتنـش هـم رفتـن بـا عافیـت نبـود، رفتن 
بـا افتضـاح بـود؛ و هم خودش مفتضح شـد، 
هـم کشـورش را مفتضـح کـرد، آمریـکا را 
مفتضح کـرد. و بحمداهلل جمهوری اسـامی 
عـزت  بـه  و  ایسـتاده  اقتـدار  و  قـدرت  بـا 
الهـی، ایـن کشـور و ایـن ملـت عزیز اسـت. 
بنابرایـن بداننـد که فشـار حداکثـری  اش تا 
االن شکسـت خـورده، بعـد از ایـن هـم اگر 
چنانچـه ایـن دولـت جدید آمریـکا بخواهند 
فشـار حداکثـری را دنبـال کننـد، این ها هم 
شکسـت می خورنـد، این هـا هـم گـم و گور 
میشـوند میرونـد و ایران اسـامی، با قدرت، 
بـا عـزت هر چـه بیشـتر خواهـد مانـد. این 
کردیـم،  عـرض  مـا  کـه  هـم  توصیه  هایـی 
روزبـه روز  ان شـااهلل  کـه  می شـود  موجـب 

]بشـود[. قوی تـر  ایـران  1
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k و  هم اندیشـی  جلسـات  1-برگـزاری 
تعامـل واحدهای فنـاور حـوزه ی IT و 
حـوزه ی تجهیـزات به صـورت مجزا با 

رییـس اداره اسـتقرار
در این جلسـات کـه در تاریخ ۱4۰۰/۰3/۰2 
واحدهـای  شـد،  برگـزار   ۱4۰۰/۰3/۰۹ و 
محصـوالت  و  شـرکت  معرفـی  بـه  فنـاور 
بـا  و  پرداختـه  خـود  توانمندی هـای  و 
پتانسـیل های یکدیگر بیشـتر آشـنا شـدند. 
مفیـد  تعامـات  بـه  منجـر  جلسـات  ایـن 
واحدهـای فنـاور و ایجاد مقدمـات همکاری 
و طرح هـای مشـترک فی ما بیـن واحدها شـد.

اخبار پارک علم و فناوری استان سمنان در بهار اخبار پارک علم و فناوری استان سمنان در بهار 14001400

اختصاصـی  نشسـت های  2-برگـزاری 
ریاسـت محترم پـارک با واحدهـای فناور 

تجهیـزات و   IT حوزه هـای 
و   ۱4۰۰/۰3/۱۰ دوشـنبه  روزهـای  در 
۱4۰۰/۰3/3۰ نشسـت های صمیمانـه ی ریاسـت 
محتـرم پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان با 
مدیـر عامـان واحدهای فنـاور حـوزه IT و حوزه 
تجهیـزات بـه صـورت اختصاصـی برگزار شـد. در 
ایـن جلسـات، واحدهـای فنـاور بـه بیـان موانع و 
مشـکات تولیـد و توسـعه پرداختـه و انتظـارات 
و پیشـنهادات خـود را بـا ریاسـت پـارک مطـرح 
نمودنـد. ریاسـت پـارک نیـز بـه بیـان حمایت ها 
و مصوبـات جدیـد و نحـوه ی بهره منـدی واحدها 
از ایـن حمایت هـا پرداختند و نهایتـا در خصوص 
رفع مشـکات مطرح شـده، تصمیماتی اتخاذ شد 

کـه در حـال پیگیـری و عملیاتـی شـدن اسـت.

3-افتتـاح کارگاه الکترونیک دانشـگاه 
واحد شهمیرزاد  اسـالمی  آزاد 

همـکاری  تفاهم نامـه  بـه  عنایـت  بـا 
مشـترک بیـن پـارک علـم و فناوری اسـتان 
واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه  و  سـمنان 
شـهمیرزاد،کارگاه الکترونیـک دانشـگاه آزاد 
اسـامی واحـد شـهمیرزاد بـا هـدف ایجـاد 
از  حداکثـری  اسـتفاده  بـرای  هم افزایـی 
فناورانـه  و  کاربـردی  تحقیقـات  ظرفیـت 
طرفیـن و اسـتفاده بهینـه از فضـا، امکانـات 
و  کارگاهـی  آزمایشـگاهی،  پژوهشـی، 
حقوقـی بـه منظـور گسـترش فعالیت هـای 
دانش بنیـان و فراهـم آمـدن زمینـه تقویـت 
اقتصـاد مقاومتـی از طریـق تبدیـل دانـش 
کیانـی  فنـاوری  پردیـس  در  فنـاوری،  بـه 
افتتـاح گردیـد. بـا توجـه بـه رسـالت پارک 
علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان بـه منظـور 
فراهـم آوردن زمینـه همکاری هـای سـازنده 
بـرای توسـعه فنـاوری و نـوآوری در کشـور 
در زمینـه فراهـم آوردن شـرایط الزم بـرای 
فناورانـه  و  نوآورانـه  ایده هـای  از  حمایـت 
اسـتان،  در  فنـاوری  ارتقـای سـطح  نیـز  و 
اسـامی  آزاد  دانشـگاه  اهتمـام  همچنیـن 
واحد شـهمیرزاد برای گذر از دانشـگاه نسـل 
سـوم از طریـق تبدیـل یافته های پژوهشـی 
بـه محصـوالت فناورانـه بـه واسـطه ایجاد و 
فضـای  دانش بنیـان،  شـرکت های  توسـعه 
دانشـگاه آزاد اسـامی  اختیـار  در  کارگاهـی 

واحـد شـهمیرزاد قـرار گرفت.
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اولیـن نشسـت دورهمی  4-برگـزاری 
واحدهای فناور سـمنان و مهدیشهردر 

پردیس فناوری پورسـینا سـمنان

در راسـتای آشـنایی، تبـادل نظـر و ارتبـاط 
نزدیکتـر و هم  افزایـی بیـن واحدهـای فناور 
روز  در  جلسـه ای  مهدیشـهر،  و  سـمنان 
سـاعت  از   ۱4۰۰/۰3/۱۱ مـورخ  سه شـنبه 
۱۱ الـی ۱2:3۰ در سـالن همایـش پردیـس 
فنـاوری پورسـینا وابسـته بـه پـارک علـم و 

فنـاوری اسـتان سـمنان برگـزار گردیـد.
در ایـن جلسـه هر کـدام از واحدهـای فناور 
توضیحـات مختصـر و مفیـدی در رابطـه بـا 
محصـوالت و خدمـات خـود بـرای حاضرین 
در جلسـه ارایه دادند و هم چنین مشـکات 

و موانـع پیـش رو را نیـز مطـرح کردند.
الزم بـه ذکر اسـت که شـرکت های مشـاوره 
مـن جملـه شـرکت مهندسـین مشـاور علم 
و  تدبیـر  سـینا  قومـس، هسـته  فنـاوری  و 
هسـته خدمات مشـاوره خاتمـی راهکارها و 
توضیحاتـی بـرای رفع مشـکات و پیشـبرد 
هـر چه بهتـر فعالیت ها بـه واحدهـای فناور 

دادند. ارایـه 
و  عارضه یابـی  جلسـات  5-برگـزاری 
تعریـف بهبود پـروژه بـرای واحدهای 
فناور مراکز رشـد سـمنان و مهدیشهر

بـا نظـر بـه اینکـه پـارک علـم و فناوری اسـتان 
سـمنان با ارایه خدمات مشـاوره ای و منتورینگ 
بـه دنبـال رفع مشـکات تولیـد، شبکه سـازی و 
فـروش محصـوالت فنـاوران می باشـد، در ایـن 
خصـوص جلسـات عارضه یابـی و تعریـف پـروژه 
بهبـود بـا حضـور مشـاوران و متخصصـان ایـن 
حـوزه در مرکـز رشـد واحدهـای فناور پورسـینا 

گردید. برگـزار 
بـرای   ۱4۰۰/۰3/۱8 تاریـخ  در  جلسـات  ایـن 
دو واحـد فنـاور صنایـع نویـن آریـن سیسـتم و 
سنگسـر سـکاها در راسـتای شـناخت معضات 
و ارایـه راهکارهای مناسـب برای توسـعه کسـب 
شـرکت های  مشـکات  حـل  و  فناورانـه  کار  و 
فنـاور مراکـز رشـد واحدهـای فنـاور سـمنان و 

شـهمیرزاد برگـزار گردیـد.

و  دسـتی  صنایـع  شـرکت  6-حضـور 
گردشـگری اطلس سنگسـر در نمایشـگاه 
اختصاصـی جمهـوری اسـالمی ایـران در 

ارمنسـتان  ایـروان- 

بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک علـم و 
صنایـع  شـرکت  سـمنان،  اسـتان  فنـاوری 
از  سنگسـر  اطلـس  گردشـگری  و  دسـتی 
واحدهـای فنـاور مسـتقر در پردیس فناوری 
کیانـی پارک علم و فناوری اسـتان سـمنان، 
در نمایشـگاه اختصاصـی جمهوری اسـامی 
ایـران در ایـروان- ارمنسـتان حضـور یافت. 
اسـامی  جمهـوری  اختصاصـی  نمایشـگاه 
توسـط  ارمنسـتان  ایـروان-  در  ایـران 
شـرکت سـهامی نمایشـگاه های بین المللـی 
جمهوری اسـامی ایـران از تاریخ 2۰ لغایت 
23 خـرداد ماه ۱4۰۰برابر بـا ۱۰ لغایت ۱3 

ژویـن 2۰2۱ در ایـروان برگـزار گردیـد.
شـرکت صنایع دسـتی و گردشـگری اطلس 
سنگسـر بـا حضـور در غرفـه صنایع دسـتی 
اسـتان سـمنان محصوالت و دست بافته های 

شـرکت را در معـرض دید عموم قـرار داد.
 B2B در حاشـیه ایـن نمایشـگاه، جلسـات
شـرکت های  و  معـاون  رییـس،  حضـور  بـا 
پارکـی وابسـته بـه پـارک علـم و فنـاوری 
اسـتان سـمنان و شـرکت ها و تجـار ارمنـی 
محصـوالت  و  خدمـات  ارایـه  خصـوص  در 

برگـزار گردیـد.
7- ارایـه محصـوالت شـرکت صنایـع 
دستی و گردشـگری اطلس سنگسردر 

نمایشـگاه بین المللـی تجـاری کنیا 

بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک علـم و 
فناوری اسـتان سـمنان،   محصوالت شرکت 
صنایع دسـتی و گردشـگری اطلس سنگسر 
پردیـس  در  مسـتقر  فنـاور  واحدهـای  از 
بین المللـی  نمایشـگاه  در  کیانـی   فنـاوری 

تجـاری کنیـا ارایـه گردیـد.
نمایشـگاه بین المللی تجـاری کنیا بزرگترین 
آفریقاسـت  در  بین المللـی  تجـاری  رویـداد 
کـه محصـوالت، تجهیـزات و ماشـین آالت 
از چندیـن بخـش را پوشـش می دهـد. ایـن 
نمایشـگاه بـه عنـوان جایگاه کلیدی شـبکه 
صنایـع،  منابـع  بـه  دسترسـی  و  ارتباطـی 
بـا بیـش از هجـده سـال سـابقه، رشـد بـه 
سـزایی داشـته است. نمایشـگاه تجاری کنیا 
بـه عنـوان بزرگتریـن رویـداد در نـوع خود،  3
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نگیـن  تیـم  مدیرعامـل  حضـور   -12
مرکـز  فنـاور  واحدهـای  از  بازیـاب 
گرمسـاردر برنامـه تلویزیونـی میدون

بازیافـت پالسـتیک همـواره در آن دسـته از 
کسـب و کارهـای الزم و ضـروری و البتـه 
متاسـفانه  کـه  می گیـرد  قـرار  سـودآوری 
آن  بـه  ورود  بـرای  کمـی  کارآفرینـان 
ریسـک پذیر هسـتند. بـازار بازیافت پسـماند 
در سـطح جهـان در سـال 2017، ارزشـی 
معادل 330 میلیارد دالر داشـته که در سال 
2019 بـه رقـم 450 میلیارد رسـیده اسـت؛ 
در ایـران نیـز ایـن صنعـت طی دهـه اخیر، 
رشـد خوبی داشـته و باعث ورود کارآفرینان 
زیـاد، راه انـدازی کسـب و کارهـای متعـدد 
و اشـتغالزایی خوبـی شـده اسـت کـه یکـی 
از آنهـا مصطفـی جـوادی مدیـر تیـم نگیـن 

اسـت. بازیاب 
آقـای جـوادی از سـال 98 بـا اسـتقرار در 
محـوری  ایـده  بـا  گرمسـار،  رشـد  مرکـز 
سـاخت دسـتگاه بازیافـت شیشـه و بـا ثبت 
فعالیـت  بـه  مشـغول  بازیـاب  نگیـن  برنـد 
اسـت. مدیر جـوان نگین بازیـاب در هفتاد و 
دومیـن قسـمت از فصل دوم برنامـه میدون 
ارایـه طـرح  تـا ضمـن  کـرد  پیـدا  حضـور 
بـه  خـود  بازیافـت  کار  و  کسـب  توجیهـی 
داوران بـا سـابقه، از نظـرات و راهنمایی آنرا 
درخصـوص بهبـود کسـب و کارش اسـتفاده 

. کند
در دنیـای امـروز نمی تـوان شـیئی را پیـدا 
کـرد کـه قابلیـت بازیافـت نداشـته باشـد و 
نتـوان آنـرا به چرخـه درآمدزایـی بازگرداند. 
در این کسـب و کار نیز هر نوع وسـیله ای از 
جنـس شیشـه، با بیشـترین دقـت و کیفیت 
و  می شـوند  تبدیـل  ارزش  بـا  وسـایل  بـه 
بـاز  مصرف کننـده  اسـتفاده  چرخـه  بـه 

می گردنـد.

در ایـن نشسـت واحدهـای فنـاور بـه صـورت 
و  توانمندی هـا  محصـوالت،  بـا  گسـترده 
پتانسـیل های یکدیگـر آشـنا شـده و تجربیـات 
خـود را بـا هـم بـه اشـتراک گذاشـتند و نیز در 

جهـت رفـع موانـع و مشـکات تولیـد، نظرات و 
پیشـنهادات خـود را مطـرح نمودنـد. 

مشـکالت  بررسـی  جلسـه  10-برگـزاری 
در  تولیـد شـرکت های مسـتقر  موانـع  و 

مرکـز رشـد گرمسـار
 ۱4۰۰ مـاه  خـرداد   26 چهارشـنبه  روز  در 
و  مشـکات  بررسـی  موضـوع  بـا  جلسـه ای 
موانـع تولیـد، تقویـت ارتبـاط و شبکه سـازی و 
همچنیـن بررسـی پیشـرفت طرح هـا در مرکـز 
جلسـه  ایـن  در  شـد.  برگـزار  گرمسـار  رشـد 

ابتـدا مدیـران شـرکت های مسـتقر گزارشـی از 
فعالیت هـای فصلـی خـود ارایه کردند و سـپس 
بـه برخـی مشـکات و موانـع موجود در کسـب 
و کار خـود اشـاره نمودنـد. بعـد از بررسـی ایـن 
مـوارد گزارشـی در ایـن خصـوص تنظیـم شـد 
تـا بـه قیـد فوریـت نسـبت بـه پیگیـری و رفـع 
آن اقـدام صـورت پذیـرد. همچنیـن شـرکت ها 
از  ارتبـاط مناسـب شـکلی گرفتـه بخشـی  بـا 
خدمـات و سـرویس های خـود را معرفـی کردند 
قـرار گرفـت و  اسـتقبال حاضریـن  کـه مـورد 
ایـن هـم افزایـی منجـر بـه شـکل گیـری یـک 

بیـن شـرکت ها گردیـد. برد-بـرد  همـکاری 
و  شـده   منعقـد  قراردادهـای  11-آمـار 
شـرکت های  بـه  پرداختـی  حمایت هـای 

1400 بهـار  در  مسـتقر 
حمایتـی  قـرارداد   35 تعـداد  بهـار ۱4۰۰،  در 
بـرای تخصیـص تسـهیات بـه واحدهـای فناور 
منعقـد شـد و حمایـت مالی بـه مبلـغ ۱6۱8۰ 
میلیـون ریـال بـه 32 واحد فناور پرداخت شـد.

تضمیـن کننـده دسـتیابی به بیـش از ۱5۰ 
غرفه دار از کشـور و بیش از ۱2۰۰۰ بازدید 
ایـن  می شـود.  محسـوب  تجـاری  کننـده 
رویـداد بـا طیفی فـوق العـاده از محصوالت 
و خدمـات از تمـام دنیـا ایـن فرصـت را بـه 
بازدیدکننـدگان می دهـد تا بـه محصوالت و 
خدمـات پیشـرفته و موثر دسـتیابی داشـته 
باشـند و عـاوه بـر اطـاع یافتـن از آن هـا، 
دربـاره آخریـن گرایش هـای بـازار بحـث و 
گفتگو کنند. هیچ نمایشـگاه مشـابه دیگری 
در ایـن زمینـه در شـرق آفریقا وجـود ندارد 
کـه بـه این انـدازه کیفیت، کمیـت و تنوعی 
ارایـه  را  کننـدگان  توزیـع  و  خریـداران  از 

. دهد
8-جلسـه ی دیـدار مسـوول پردیـس 
فنـاوری ابوریحـان دامغان با مسـوول 
مرکـز رشـد علـوم دارویـی دانشـگاه 

آزاد دامغـان
در ایـن جلسـه کـه در تاریخ ۱۰ خـرداد ماه 
۱4۰۰ در مرکز رشـد علوم دارویی دانشـگاه 
آزاد دامغـان برگـزار شـد، مسـوول پردیـس 
فنـاوری ابوریحـان، آقای مهندس موسـوی، 
خدمـات و تسـهیات پارک و نحـوه پذیرش 
طرح هـا و برخـورداری از حمایت های پارک 
را معرفـی و آقـای دکتـر عابدی نیا، مسـوول 
آزاد  دانشـگاه  دارویـی  علـوم  رشـد  مرکـز 
دامغـان، نیـز آمادگـی چنـد طرح پژوهشـی 
اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه آزاد را برای 
پذیـرش در پردیس ابوریحـان اعام نمودند.

هم اندیشـی  نشسـت  9-برگـزاری 
واحدهـای فنـاور مسـتقر در پردیـس 

دامغـان  ابوریحـان  فنـاوری 
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مجموعـه کارگاه هـای رویش فناوری شـامل 
دو سـاختمان دو قلـوی مجـزا، هـر یـک بـا 
مجمـوع  در  و  مترمربـع   2۱۰۰ مسـاحت 
شـکل  یـک  قالـب  در  مترمربـع   42۰۰
هندسـی زیبا، بـرای بهره گیری شـرکت های 
دانش بنیـان و واحدهـای تولیـدی در بخـش 
شـمالی اراضـی پـارک علم و فناوری اسـتان 
سـمنان طراحـی شـده و عملیـات اجرایـی 
آن از سـال ۱3۹8 آغـاز گردیـد. مهم تریـن 
اهـداف پـارک از احـداث ایـن مجتمـع بـه 

اسـت: شـرح ذیل 

• ایجـاد فضاهـای کاری و کارگاهی برای فعالیت 
واحدهـای فنـاور و شـرکت های دانش بنیـان بـا 
هـدف حمایـت از تولیـد محصـوالت دانش بنیان 

در اراضـی پارک
• حمایـت از تجاری سـازی نتایـج تحقیقـات و 

فناوری هـای در حـال توسـعه
و  فنـاور  واحدهـای  بیـن  هم افزایـی  ایجـاد   •
شـرکت های دانش بنیـان، از طریـق مبادله موثر 
اطاعـات، همـکاری و هم کوشـی و بهره بـرداری 

پـارک از زیرسـاخت های 
مرکـز  ایجـاد  بـرای  مناسـب  بسـتر  ایجـاد   •

فنـاوری انتقـال  منطقـه ای 
• ارایـه آموزش هـای الزم مدیریتـی، مالـی 
و بازاریابـی بـه واحدهای مسـتقر بـه منظور 
تقویـت دانـش مدیریـت کسـب و کار جهت 
افزایـش احتمـال بقـا و امـکان رقابـت ایـن 

بازار واحدهـا در 
• توانمندسـازی اسـتارت آپ ها، شرکت های 

دانش بنیـان و واحدهـای فناور نوپا    

5
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افتتـاح مرکـز رویـش فنـاوری پـارک علم و فناوری اسـتان سـمنان )چشـم فناوری اسـتان سـمنان( با حضور دکتر سـورنا سـتاری، معـاون علمـی و فناوری رییـس جمهور، 
دکتـر علی اصغـر خانـی نماینـده مردم شـاهرود و میامی و حجت االسـام و المسـلمین امینی، امام جمعه شـاهرود و جمعی دیگر از مسـوولین اسـتانی و شهرسـتان شـاهرود

۱4۰۰/۰۱/۱7 

افتتاح مجتمع بزرگ مرکز رویش فناوری )چشم فناوری استان سمنان(افتتاح مجتمع بزرگ مرکز رویش فناوری )چشم فناوری استان سمنان(
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فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

تجهیز مرکز رشد واحدهای فناور پورسینا با استفاده از منابع و اعتبارات پارک

افتتاح مرکز رشد واحد های فناور پورسینا در شهر سمنان، با حضور دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، دکتر علیرضا آشناگر
استاندار سمنان و دکتر عباس گلرو،  نماینده مردم سمنان،  مهدی شهر و سرخه و جمعی دیگر از مسوولین استانی

۱4۰۰/۰۱/۱7 

پـارک علـم    و فنـاوری اسـتان سـمنان بـا  
ریـال  بر7۰ میلیـارد  سـرمایه گذاری بالغ 
واحدهـای  رشـد  مرکـز  سـمنان  شـهر  در 
فنـاور  پورسـینا را بـرای فناوران شـرکت ها 
و استارت آپ های  سـمنان فراهـم کـرد. بـا 
اسـتقرار شـرکت ها و جوانـان با انگیزه شـهر 

سـمنان در ایـن مجموعـه فاخـر شـاهد رشـد 
و شـکوفایی بیشـتر اسـتان سـمنان در حـوزه 
نـوآوری و فنـاوری خواهیـم بـود شـایان ذکـر 
اسـت دو مجموعـه کیانـی و پورسـینا از مراکـز 
پارک علم  و فناوری اسـتان سـمنان است که به 
ترتیـب در شـهمیرزاد و سـمنان به شـرکت های 

در  مرکـز  ایـن  می دهنـد.  خدمـات  فنـاور 
تاریـخ ۱4۰۰/۰۱/7 بـا حضور دکتر سـتاری 
معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور، 
دکتـر خانـی نماینـده شـاهرود و میامـی و 

جمعـی از مسـوولین اسـتانی افتتـاح شـد.

افتتاح مرکز رشد واحد های فناور پورسینا )در شهر سمنان(افتتاح مرکز رشد واحد های فناور پورسینا )در شهر سمنان(
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در راسـتای ایجـاد کارخانه نوآوری و پردیس 
تخصصـی، بـا پیگیری های صـورت گرفته از 
سـوی پـارک علم و فناوری اسـتان سـمنان 
و  علـم  حـوزه  خیریـن  نظـر  جلـب  بـرای 
فنـاوری، در بهمـن ماه سـال ۱3۹۹، زمینی 
شـامل  مترمربـع،   3۰۰۰۰ مسـاحت  بـه 
مسـاحت  بـه  جمعـا  سـاختمانی  بلـوک   4
فیزیکـی  پیشـرفت  بـا  و  مترمربـع   8۰۰۰
متوسـط بیش از 5۰ درصد، توسـط موسسه 

بـه  شـاهرود،  عمرانـی  و  فرهنگـی  غیرتجـاری 
عنـوان یک نهاد  خصوصی، بـه صورت قطعی به 
پارک علم و فناوری اسـتان سـمنان واگذار شـد. 
کاربـری فضاهـای واگـذاری به شـرح زیر اسـت: 
و  اسـتقرار شـتاب دهنده ها  نـوآوری،  -کارخانـه 
سـرمایه گذاران خطرپذیـر، شـرکت های جـذب 
شـده، فضاهـای منتورینـگ و کوچینگ، سـالن 
فضـای   - بین الملـل   امـور  دفتـر  و  جلسـات 
سـتادی - فضـای قابـل واگـذاری بـه واحدهای 
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فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

افتتـاح کارخانـه نـوآوری و پردیـس تخخصـی بـا حضـور دکتـر سـتاری، معاون علمـی و فنـاوری رییس جمهـور، دکتر خانـی نماینـده شـاهرود و میامی، 
حجت االسـام امینـی امـام جمعـه شـاهرود و جمعی از مسـوولین اسـتانی و شهرسـتان شـاهرود

۱4۰۰/۰۱/۱7 

افتتاح پردیس تخصصی فناوری های نوین و کارخانه نوآوری استان سمنانافتتاح پردیس تخصصی فناوری های نوین و کارخانه نوآوری استان سمنان

فضـای   - اختصاصـی  کار  فضـای   - فنـاور 
کارگاهـی و آزمایشـگاهی

ایـن پردیـس تخصصـی در فروردیـن سـال 
۱4۰۰ ایـن مرکـز بـا حضـور دکتر سـتاری، 
رییـس جمهـور،  فنـاوری  و  علمـی  معـاون 
دکتـر علی اصغـر خانـی، نماینـده شـاهرود و 
میامـی و جمعـی از مسـوولین شهرسـتانی و 

افتتاح شـد. اسـتانی 
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فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

مراسم افتتاح ساختمان شماره 2 مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود و بازدید دکتر ستاری از واحدهای فناور مستقر در این مرکز ۱4۰۰/۰۱/۱7

آییـن افتتـاح سـاختمان شـماره 2 مرکـز رشـد واحدهـای فناور شـاهرود با حضـور آقای دکتر سـورنا سـتاری، معاون علمی و فنـاوری رییس جمهـور، دکتـر علی اصغر خانی، 
نماینده شـاهرود و میامی، حجت االسـام و المسـلمین امینی امام جمعه شـاهرود و جمعی دیگر از مسـوولین اسـتانی و شهرسـتان شـاهرود ۱4۰۰/۰۱/۱7

افتتاح ساختمان شماره  افتتاح ساختمان شماره  22 مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود

بـا توجه بـه ضـرورت تامین فضای اسـتقرار 
واحدهـای فنـاور شهرسـتان شـاهرود، فـاز 
دو سـاختمان مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور 
آغـاز  شهرسـتان شـاهرود در سـال ۱388 
اسـتقرار  بـه منظـور  ایـن سـاختمان  شـد. 
مسـاحت  بـا  شهرسـتان  فنـاور  واحدهـای 
22۱۰ مترمربـع در چهـار طبقـه طراحـی 

شـده اسـت. در شـش ماهـه دوم سـال ۱3۹۹ 
و تسـریع در  پیگیری هـای صـورت گرفتـه  بـا 
تکمیـل و تجهیـز این مرکز، سـاختمان شـماره 
2 مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور شـاهرود  روز 
سه شـنبه مـورخ ۱4۰۰/۰۱/۱7 بـا حضـور دکتر 
سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری رییس 
نماینـده  خانـی،  علی اصغـر  دکتـر  جمهـور، 

مـردم شـاهرود و میامی در مجلس شـورای 
اسـامی، حجت االسـام و مسـلمین امینـی 
از  دیگـر  جمعـی  و  شـاهرود  جمعـه  امـام 
شـاهرود  شهرسـتان  و  اسـتانی  مسـوولین 

شـد. افتتاح 

سال دهم، نسخه34

بهار 1400



بـا توجـه بـه اهـداف و ماموریت هـای پارک 
علـم و فنـاوري اسـتان سـمنان در زمینـه 
ایجـاد بسـترالزم بـرای حمایـت از ایده هاي 
نوآورانـه و فناورانـه و نیـز توسـعه فنـاوري 
و در راسـتای هم افزایـی در جهـت ارتقـای 
اسـتفاده  و  طرفیـن  فناورانـه  ظرفیت هـای 
فنـاوری،  و  پژوهشـي  امکانـات  از  بهینـه 
آزمایشـگاهي، کارگاهـي و حمایت هاي مالي 

فناورانـه،  فعالیت هـاي  گسـترش  از  معنـوي  و 
و  دانش بنیـان  محـور،  محصـول  و  کاربـردی 
منطقـه 3  در  و  اسـتان سـمنان  در  توسـعه ای 
فنـاوری کشـور، تفاهم نامـه همـکاری مشـترک 
بیـن پـارک اسـتان سـمنان و شـرکت سـیم و 
کابـل مغـان بـه منظور ایجـاد مرکز شـتاب دهی 
انـرژی  فناوری هـای  تجاری سـازی  و  نـوآوری 
مدیـران  امضـای  بـه   ۱3۹۹/۱۰/۰۹ تاریـخ  در 

دو مجموعـه رسـید. ایـن مرکـز در تاریـخ 
سـورنا  دکتـر  حضـور  بـا   ۱4۰۰/۰۱/۱7
سـتاری، معـاون علمـی و فنـاوری رییـس 
جمهـور، دکتـر علی اصغـر خانـی، نماینـده 
از مسـوولین  شـاهرود و میامـی و جمعـی 

شهرسـتانی و اسـتانی افتتـاح شـد.
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بهار 1400

فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

بازدید آقای دکتر ستاری از شرکت های مستقر در مرکز شتاب دهی نوآوری و تجاری سازی فناوری های انرژی
۱4۰۰/۰۱/۱7  

 افتتاح مرکز  شتاب دهی نوآوری و تجاری سازی فناوری های انرژی افتتاح مرکز  شتاب دهی نوآوری و تجاری سازی فناوری های انرژی

افتتـاح مرکـز شـتابدهی نـوآوری و تجاری سـازی فناوری هـای انرژی بـا حضور دکتر 
سـتاری، معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور و دکتـر علی اصغرخانـی نماینـده 

شـاهرود و میامی ۱4۰۰/۰۱/۱7

بازدیـد آقـای دکتـر سـتاری از شـرکت های مسـتقر در مرکز شـتاب دهی نـوآوری و 
تجاری سـازی فناوری هـای انـرژی  ۱4۰۰/۰۱/۱7
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فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

انعقاد تفاهم نامه ایجاد مرکز نوآوری آب، انرژی و کشاورزی در پارک علم و فناوری استان سمنان
۱3۹۹/۱۰/24 

بـا هدف گسـترش فرهنگ نـوآوری و تبدیل 
ایده هـای دانش بنیـان و فناورانـه بـه کسـب 
و  گسـترش  بـرای  بسـتری  ایجـاد  و  کار  و 
رشـد شـرکت های دانش بنیـان و بـا هـدف 
کارآفرینـی و توسـعه زیرسـاخت های رشـد 

مرکـز شـتاب دهی  ایجـاد  توافق نامـه  فنـاوری، 
حـوزه  فناوری  هـای  وتجاری سـازی  نـوآوری 
تاریـخ  در  مرتبـط،  صنایـع  و  کشـاورزی 
۱3۹۹/۱۰/24 بیـن پارک علم و فناوری اسـتان 
سـمنان و  بخـش خصوصـی، منعقد شـد و این 

مرکـز در تاریـخ ۱4۰۰/۰۱/7 با حضور دکتر 
رییـس  فنـاوری  و  علمـی  معـاون  سـتاری 
جمهـور، دکتـر خانـی نماینـده شـاهرود و 
میامی و جمعی از مسـوولین استانی افتتاح شد.

افتتاح مرکز نوآوری آب، انرژی و کشاورزی و استقرار اولین افتتاح مرکز نوآوری آب، انرژی و کشاورزی و استقرار اولین 
))AgriTechAgriTech( شتاب دهنده  استان )شتاب دهنده  استان

افتتـاح مرکـز نـوآوری آب، انـرژی و کشـاورزی، بـا حضـور دکتـر سـتاری معـاون 
علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور، دکتر خانی نماینده شـاهرود و میامـی و جمعی از 

مسـوولین اسـتانی ۱4۰/۰۱/۱7

بازدید دکتر سورنا ستاری از مرکز نوآوری آب، انرژی و کشاورزی
۱4۰۰/۰۱/۱7

سال دهم، نسخه34

بهار 1400



فناوری هـای  و  نوآوری هـا  مرکـز 
زمین شناسـی، معـدن و صنایـع معدنـی  بـا 
پـارک  ماموریت هـای  و  اهـداف  بـه  توجـه 
علـم و فنـاوري اسـتان سـمنان در زمینـه 
فراهـم نمـودن شـرایط الزم بـرای حمایـت 
نیـز  و  فناورانـه  و  نوآورانـه  ایده هـاي  از 
بـا  مرتبـط  حوزه هـای  در  فنـاوري  توسـعه 
زمین شناسـی، معـدن و صنایـع معدنی  روز 

سه شـنبه مـورخ ۱4۰۰/۰۱/۱7 بـا حضـور دکتر 
سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری رییس 
جمهـور، دکتـر علی اصغر خانـی، نماینـده مردم 
شـاهرود و میامـی در مجلس شـورای اسـامی، 
حجت االسـام و المسـلمین امینـی امـام جمعه 
شـاهرود و جمعـی دیگر از مسـوولین اسـتانی و 

شهرسـتان شـاهرود افتتـاح شـد.
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بهار 1400

فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

انعقاد تفاهم نامه مرکز نوآوری ها و فناوری های زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی و افتتاح این مرکز با حضور آقای دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور
۱4۰۰/۰۱/۱7 

بازدید دکتر ستاری از مرکز نوآوری زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی در حاشیه افتتاح این مرکز
۱4۰۰/۰۱/۱7 

افتتاح اولین مرکز نوآوری ها و فناوری های زمین شناسی، افتتاح اولین مرکز نوآوری ها و فناوری های زمین شناسی، 
معدن و صنایع معدنی در استان سمنانمعدن و صنایع معدنی در استان سمنان
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بـا توجـه بـه اهمیت ایـن تغییر و تحـول بزرگ، 
به ویـژه در فضـای کسـب وکارهای نوپا، نوشـتار 
حاضـر را به بررسـی و آنالیـز فاکتورهای کلیدی 
موفقیـت در اسـتارت آپ ها اختصـاص داده ایـم. 
بـا مطالعـه ایـن مقاله، متوجـه خواهید شـد که 
یـک اسـتارت آپ برای موفقیـت در ورود به بازار 
بـه چـه  فناورانـه خـود،  ایـده  و تجاری سـازی 

چیزهایی نیـاز دارد.

کسب وکارهای نوپا، ویژگی ها و تفاوت ها
یـک  معنـای  بـه  می تـوان  را  اسـتارت آپ 
»کسـب وکار جدید« دانسـت که عمومـا مبتنی 
بـر فنـاوری شـکل گرفتـه و از پتانسـیل رشـد 
قابل ماحظه ای برخوردار اسـت. یک کسـب وکار 
نوپـا، کار خـود را بـا یـک تیم کوچک، متشـکل 
از نفـرات دانشـی و متخصـص و کامـا خـاق 
فعالیت هـای  تمامـی  عمـا  و  می کنـد  آغـاز 
تیـم  همیـن  توسـط  می بایسـت  کسـب وکار، 
اسـت، خبـری  بدیهـی  گیـرد.  انجـام  کوچـک 

و شـرح  از دسـتورالعمل های کاری شـفاف 
شـغل مشـخص، نظیر آنچه در سـازمان های 
بـزرگ با آن هـا مواجهیـم، نبـوده و کارهای 
متنـوع مدیریتـی، مالـی و حتـی بازاریابـی 
و فـروش، همگـی توسـط افـراد تیـم انجـام 

می گیرنـد.
متداخـل  و  کوچـک  سـاختار  از  غیـر  بـه 
کاری  فضـای  اسـتارت آپی،  شـرکت های 
ایـن شـرکت ها، سرشـار از عـدم قطعیـت و 
ریسـک های متعـدد اسـت. این امـر، به ویژه 
در اسـتارت آپ های مبتنـی بـر فناوری هـای 
پیشـرفته، مشـهودتر بـوده و باعث می شـود 
موفقیـت  و  شکسـت  بیـن  فاصلـه  تـا 
پیـش  از  و  شـفاف  آن چنـان  اسـتارت آپ، 
تعیین شـده نباشـد. عاوه بر ایـن، خاقیت 
و نـوآوری، یـک کلیـدواژه بسـیار حیاتی در 
اسـتارت آپ ها محسـوب می شـود و بـا توجه 
بـه ضعف هـای جـدی در منابـع و امکانـات 
مزیـت  و  سـاح  مهم تریـن  عمـا  مالـی، 
رقابـت  در  نوپـا  کسـب وکارهای  رقابتـی 
و  خاقیـت  فنـاور،  بـزرگ  شـرکت های  بـا 

نـوآوری آن هـا اسـت.
فاکتورهای کلیدی موفقیت در استارت آپ ها

حتمـا شـما هم اخبـار موفقیت شـرکت های 
نمونه هـای  شـنیده اید.  را  اسـتارت آپی 
می تـوان  را  خارجـی  و  داخلـی  متعـدد 
مثـال زد کـه یـک شـبه ره صـد سـاله را 

مقدمه
بشـر از ابتـدای خلقـت، همـواره بـه دنبـال 
بـوده  جدیـد  ایده هـای  خلـق  و  نـوآوری 
اسـت. ایـن امـر، بـا پیشـرفت های علمـی و 
ظهـور فناوری های جدید، سـرعت بیشـتری 
گرفتـه اسـت؛ به طـوری کـه نقطـه اوج آن 
هم زمـان  و  اخیـر  قـرن  دو  در  می تـوان  را 
بـا انقـاب صنعتـی مشـاهده نمـود. امـروزه 
مصنوعـی،  هـوش  ماننـد  فناوری هایـی 
باک چیـن، نانـو فنـاوری و »5G«، در حـال 
انسـان  بـرای  جدیـد  آینـده ای  زدن  رقـم 
از  جدیـدی  اخبـار  روزه،  همـه  و  هسـتند 
توسـعه و تجاری سـازی نـوآوری بـه گـوش 

می رسـد.
جهانـی  ماننـد  روندهایـی  میـان،  ایـن  در 
شـرکت های  فعالیت هـای  توسـعه  و  شـدن 
بـزرگ فنـاور در مقیاس بین المللی، تشـدید 
دانـش  نقـش  شـدن  پررنـگ  و  رقابت هـا 
مسـیر  کسـب وکار،  فضـای  در  فنـاوری  و 
موفقیـت شـرکت ها را تـا حـدی دگرگـون 
نمـوده اسـت و دیگـر نمی تـوان به پشـتوانه 
مقیـاس  تولیـد  یـا  و  عظیـم  مالـی  منابـع 
صنعتـی، موفقیـت و پیشـی گرفتـن از رقبـا 
را حتمـی دانسـت. مثال هـای متعـدد از بـه 
پـا خاسـتن غول هـای فنـاوری مانند تسـا، 
در حالـی کـه زمـان زیادی از تاسـیس آن ها 
نمی گـذرد، بیانگـر تغییر بازی و لـزوم توجه 
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آنچه یک استارت  آپ برای موفقیت نیاز داردآنچه یک استارت  آپ برای موفقیت نیاز دارد

۱. اولین استارت آپ برتر دنیا : بایت دانس



تحـت  بـازار  توانسـته اند  و  نمـوده  طـی 
تسـلط شـرکت های بـزرگ و قدیمـی را از 
آن خـود نماینـد. تسـا )غـول خودروهـای 
شـهری(،  هوشمندسـازی  و  الکتریکـی 
حـوزه  در  فعـال  اینترنتـی  )شـرکت  اوبـر 
حمل ونقـل(، آمـازون و نمونه هـای اخیـری 
از  »علی بابـا«،  چینـی  وب سـایت  همچـون 
زمانـی  کـه  هسـتند  مشـهوری  نمونه هـای 
یـک اسـتارت آپ کوچـک و نوپـا محسـوب 
از  می شـدند و حـاال گـردش مالـی آن هـا، 
بودجـه برخـی کشـورها نیـز پیشـی گرفتـه 
اسـت. از نمونه هـای داخلی نیـز، می توان به 
ایده هـای مشـهوری نظیـر وب سـایت دیجی 
اینترنتـی اسـنپ اشـاره  کاال و یـا تاکسـی 
نمـود کـه حتی موجـب تغییـرات بزرگی در 
فضـای کسـب وکار مرتبـط به خود شـده اند.

اما آیـا همه اسـتارت آپ ها موفق می شـوند؟ 
اگـر بخواهیـم در یـک کلمـه پاسـخ دهیـم، 
پرسـش،  ایـن  البتـه  بایـد گفـت: »خیـر«. 
نیـاز بـه توضیـح و تفصیـل بیشـتری دارد. 
 ۹۰ از  بیـش  کـه  می دهـد  نشـان  آمارهـا 
تجاری سـازی  در  اسـتارت آپ ها،  درصـد 
ایـده خـود به بن بسـت می رسـند و تنها ۱۰ 
بـا  نوپـا، می تواننـد  درصـد کسـب وکارهای 
موفقیـت به بـازار ورود نماینـد. در نگاه اول، 
ایـن آمـار یـک چشـم انداز بسـیار ترسـناک 
روی  پیـش  اسـتارت آپی،  فعالیت هـای  از 
کارآفرینـان قـرار می دهـد. آیـا بایـد عطـای 
لقایـش  بـه  را  اسـتارت آپی  کارآفرینـی 

بخشـید؟
شکسـت  دلیـل  باشـد  بهتـر  شـاید 
اسـتارت آپ ها را بـا دقـت بیشـتری بررسـی 
کنیـم. درک این کـه چـرا یـک اسـتارت آپ 
شکسـت می خـورد، کمـک می کنـد تـا بـا 
شـناخت و اطمینان بیشـتری به این مسـیر 
پـر پیچ وخـم وارد شـویم. اجـازه دهیـد تا با 

یـک مثـال فرضـی شـروع کنیـم.
۱- ایده

13

سال دهم، نسخه 34

بهار 1400

ان
من

سـ
ن 

ـتا
 اس

ری
ناو

م ف
 عل

ک
پار

ی 
خل

 دا
ـه

نام
صل

ف

فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

نقطـه آغـاز کارآفرینـی، خلـق یـک ایـده جدید 
و منحصربه فـرد اسـت کـه می توانـد منجـر بـه 
راه انـدازی کسـب وکاری مبتنی بـر یک محصول 
یـا خدمـت جدید شـود. شـما یک فـرد خاق و 
صاحـب ایده ای بسـیار نو هسـتید )البتـه از نگاه 
خودتـان!(. آیـا همـه چیـز بـرای موفقیت شـما 
فراهـم اسـت؟ بدیهـی اسـت کـه جـواب منفـی 
بـه  نیـاز  ایـده شـما  این کـه  اول  بـود.  خواهـد 
بررسـی بیشـتری دارد. شـاید این ایده آن چنان 
کـه شـما فکـر می کنیـد، نـو و خاقانه نبـوده و 
نمونـه مشـابه و حتـی بهتـر آن، در بـازار وجـود 
دارد. در ایـن صـورت، همیـن جـا نقطـه پایـان 
کار شـما خواهـد بود. البتـه باید تاکیـد کرد که 
صـرف وجود ایده مشـابه، بـه معنای عـدم ورود 
شـما نیسـت. در ایـن حالـت، می تـوان بـه نقاط 
تمایـز و برتـری ایـده خاقانـه شـما در مقایسـه 
بـا نمونه هـای موجـود در بـازار اشـاره نمـود که 
می توانـد موفقیت شـما را تضمین نمایـد. اما در 
هـر صـورت، بایـد ویژگی هایـی خاقانـه وجـود 
داشـته باشـد تـا مشـتری قانع بـه انتخاب شـما 

در مقایسـه بـا دیگران شـود.
حـال فـرض کنیـد ایـده شـما از نـوآوری کافی 
برخـوردار اسـت. بـاز هـم نمی تـوان مطمین بود 
کـه این ایـده بـه موفقیت ختـم می شـود. اینجا 
بحـث تقاضـای بازار و انتظارات مشـتریان مطرح 
می شـود. یـک ایـده هـر چقدر هـم کـه خاقانه 
و دارای عملکـرد فنـی مطلوب باشـد، اگر نتواند 
نیـازی آشـکار و یـا پنهـان از جامعـه را پوشـش 
دهـد، در تجاری سـازی بـه شکسـت می انجامد. 
پـس در گام دوم، سـعی کنیـد بـه این پرسـش 
پاسـخ دهیـد که ایده شـما بـه چه نیازی پاسـخ 
می دهـد. عـاوه بـر ایـن، باید بـه خواسـته های 
کـه  اسـت  مشـتری  نماییـد.  توجـه  مشـتریان 
بایـد محصـول شـما را پذیرفته و بـرای آن، پول 
بپـردازد. پس سـعی کنید ویژگی هـای محصول 
یـا خدمـت را مبتنی بر خواسـته های مشـتریان 

هـدف، تغییـر و تطبیـق دهید.
تـا بدیـن جـای کار، یکـی از عوامل بسـیار مهم 

و اولیـه در موفقیـت اسـتارت آپ مشـخص 
کامـا  و  نـو  ایـده  یـک  بـه  شـما  گردیـد. 
متفـاوت نیـاز داریـد کـه بتواند یک نیـاز یا 
مسـاله را پاسـخ داده و در عیـن حـال، بـا 
ویژگی هـای بـازار هـدف، مطابقـت داشـته 
باشـد. ایـن ایـده، بر یـک فناوری پیشـرفته 
مبتنـی اسـت و یکـی از آیتم هـای کلیـدی 
محصـول )قیمـت، عملکـرد، زمـان و ...( را 
بهبـود می دهـد. البتـه برخـی از محصوالت 
یا خدمات بسـیار نـو )مانند تلفـن همراه در 
هنـگام عرضـه نخسـت و یـا اینترنـت(، یک 
نیـاز بالقـوه را پوشـش داده کـه قبـا وجود 
نداشـته اسـت و همیـن موجـب اسـتقبال 

از آن می شـود. مشـتریان 
از  بسـیاری  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

پیش شـرط  یـک  را  فنـاوری  متخصصیـن، 
مهـم بـرای موفقیت اسـتارت آپ ها می دانند. 
منظـور از فناوری، مجموعـه دانش، فرایند و 
روش انجام کاری اسـت که شـما با اسـتفاده 
از آن، می خواهیـد یـک محصـول کامـا نـو 
و یـا محصولـی بـا ویژگی هایـی متفـاوت و 
بهبـود یافته در مقایسـه بـا محصوالت فعلی 
را عرضـه نماییـد. مسـلما یـک کسـب وکار 
مبتنـی بـر فناوری، از شـانس باالتـری برای 
موفقیـت برخـوردار اسـت. در ایـن مقالـه، 
فنـاوری به عنـوان یـک مفهـوم مسـتتر در 
ایده در نظر گرفته شـده اسـت کـه می تواند 
پتانسـیل های فنـی و عملکـردی محصول یا 

خدمـت نهایـی را تضمیـن نمایـد.
2- انگیزه و اشتیاق

فـرض کنیـد کـه شـما یـک ایـده فناورانـه 

)Didi Chuxing( 2. دی دی چاکسینگ
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در ذهـن داریـد. ایـن ایـده بـه یـک نیـاز یا 
مسـاله اساسـی در جامعـه پاسـخ می دهـد 
بـرآورده  را  مشـتریان  خواسـته های  و 
می سـازد. امـا این هـا کافـی نیسـت. حتمـا 
در مـورد کارآفرینـان و خصوصیـات آن هـا 
شـنیده اید. افـرادی سـخت کوش و سرشـار 
از انگیـزه بـرای راه انـدازی یـک کسـب وکار 
جدیـد کـه در مواجهـه بـا سـختی ها ناامید 
نمی شـوند و موفقیـت آن هـا، حاصـل بارهـا 
شکسـت اسـت. شـما بـرای موفقیـت، نیـاز 
بـه ویژگی هـای شـخصیتی یـک کارآفریـن 

جسـور داریـد.
کـه  می کننـد  فکـر  مـردم  از  بسـیاری 

ویژگی هـای  بـا  تولـد،  بـدو  از  کارآفرینـان 
نمی تـوان  و  شـده  متولـد  منحصربه فـردی 
کارآفرینـی را به عنـوان یـک قابلیت پرورش 
مطالعـات  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  داد. 
انجام گرفتـه، نشـان می دهـد کـه کارآفرینی 
یـک مهـارت اکتسـابی اسـت کـه از طریـق 
تجربـه و آمـوزش، می تـوان آن را در خـود 
بـه عبـارت دیگـر،  داد.  توسـعه  و  پـرورش 
هـر فـردی می توانـد دانـش و مهـارت خـود 
بـرای تبدیـل یـک ایـده مشـخص، یـا یـک 
فکـر نوآورانـه، بـه یک کسـب وکار سـودآور 
را طـی یـک فرآینـد گام بـه گام، بـکار گیرد. 
امـا پیـش از آموختن ایـن مهارت ها، سـعی 
کنیـد تـا تکلیـف خـود را بـا یـک مسـئله 
کلیـدی مشـخص نماییـد: »شـما می توانید 
یـک کارآفریـن باشـید؛ امـا بـرای یـک ایده 
خـاص و یـا به عنـوان یک سـبک و اسـتایل 

در تمامـی زندگـی«.
»میـل بـه موفقیـت«، از مهم تریـن مشـخصات 

میـل  کارآفرینـان  اسـت.  کارآفریـن  فـرد  یـک 
بـه  دسـتیابی  بـرای  درونـی  شـدید  عاقـه  و 
اهـداف تعیین شـده دارنـد. بسـیاری از مردم در 
آرزوی موفـق شـدن هسـتند، امـا هیـچ رفتـاری 
در رسـیدن بـه ایـن آرزوهـا انجـام نمی دهنـد، 
در حالـی کـه کارآفرینـان بـا تمرکـز بـر اهـداف 
نتیجـه، پیوسـته و مـداوم  بـه حصـول  و میـل 
بـرای رسـیدن بـه آرزو هایشـان تـاش می کنند. 
»روحیـه اسـتقال طلبی«، از دیگـر ویژگی  هـای 
کارآفرینـان اسـت. بسـیاری از کارآفرینـان از کار 
بـرای دیگـران )کارمنـدی( بیزارنـد و از ایـن رو 
ترجیـح می دهند برای خودشـان کار کنند. آن ها 
رییـس خودشـان هسـتند و عواقب ایـن رویکرد 
را نیـز می پذیرنـد. »ریسـک پذیری« را هـم بایـد 
بـه سـیاهه ویژگی هـای شـخصیتی کارآفرینـان 
اضافـه نمـود. کارآفرینـان افرادی هسـتند که در 
شـرایط عـدم قطعیـت، تصمیم گیـری می کننـد 
و بـه همیـن دلیـل، نیـاز بـه قبـول درجاتـی از 
کارآفریـن  همچنیـن،  دارنـد.  ریسـک پذیری 
»پشـتکار« دارد و با نوعی »مثبت نگری« سـعی 
می کنـد تـا آرزو و تمایاتـش بـرای دسـتیابی به 

اهـداف واال را پاسـخ دهـد.
کارآفرینی به معنای احسـاس هیجان، اسـتقال، 
خاقیـت و نیز اضطراب، عـدم اطمینان و نگرانی 
اسـت. یـک نکته مهـم و کلیـدی که می بایسـت 
بـه آن توجه داشـت، دیـدگاه کارآفرینانه و نقش 
آن در زندگـی فـرد اسـت. شـما می توانیـد، یک 
ایـده مشـخص  یـک  بـرای  مقطعـی  کارآفریـن 

باشـید و یـا این که یـک رویکـرد کارآفرینانه 
را در تمامـی زندگـی حرفـه ای خـود بـکار 
بندیـد. بـه یـاد داشـته باشـید کـه فرآینـد 
طاقت فرسـا  و  سـخت  کاری  کارآفرینـی، 
اسـت و ممکـن اسـت زمان هایـی برسـد که 
شـما در توانایـی خود برای فـروش محصول 
و یافتـن مشـتری های جدید، تردیـد نمایید. 
این هـا نبایـد شـما را از ادامه مسـیر بازدارد. 
کارآفرینـی همچـون مسـیری پـر پیچ وخـم 
اسـت کـه عبـور از آن، نیـاز به عـزم جدی و 

اشـتیاق و انگیـزه وافـر دارد.
3- تیم سازی

تحقیقـات دانشـگاه »MIT« پیرامـون علل 
موفقیـت اسـتارت آپ ها، نشـان می دهـد که 
آن دسـته از اسـتارت آپ هایی که کار خود را 
بـا بیـش از یـک بنیان گـذار آغـاز نموده اند، 
خـود  ایـن  اسـت.  محتمل تـر  موفقیتشـان 
گویـای اهمیـت تیم سـازی و فرهنگ مبتنی 
بـر همـکاری در کسـب وکارهای نوپا اسـت. 
این روحیه مشـارکت و همکاری می بایسـت 
تیـم  از  اعـم  اسـتارت آپ،  جـای  جـای  در 
بنیان گـذار، تیـم مدیریتـی و حتـی نفـرات 
کلیدی مهندسـی محصـول، نهادینـه گردد.

آموزشـی  متـون  و  مقـاالت  از  بسـیاری  در 
بـر  اسـتارت آپی،  کارآفرینـی  بـا  مرتبـط 
مفهـوم تیم سـازی و کار تیمـی تاکید شـده 
اسـت. ایـن پرسـش بـه ذهـن می رسـد کـه 
بـا وجـود ایـن همـه تاکیـد، چـرا بسـیاری 
از اسـتارت آپ ها پـس از مـدت کوتاهـی بـه 
اختـاف می خورنـد؟ به ویـژه اختـاف بیـن 

)Stripe( 3. استرایپ
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بنیان گـذاران کـه می توانـد فلسـفه وجودی 
شـرکت را زیـر سـؤال ببـرد. در پاسـخ بایـد 
گفـت کـه تیم سـازی برخـاف مفهـوم بـه 
نسـبت سـاده آن، در عمـل بسـیار دشـوار 
اسـت و پیاده سـازی یـک سـاختار مبتنـی 
پیچیدگی هـای  می توانـد  تیمـی،  کار  بـر 

متعـددی بـا خـود داشـته باشـد.
بـرای یک کارآفرین که ایده و اسـتارت آپش، 

همـه زندگی وی به حسـاب می آیـد، افزودن 
نفراتـی مشـابه با خود بسـیار سـخت اسـت. 
تیم سـازی  اصلـی  را می تـوان چالـش  ایـن 
در اسـتارت آپ ها دانسـت. یـک بنیان گـذار 
اسـتارت آپی، ایده و شـرکت خود را همچون 
فرزنـدی عزیـز و برتـر از دیگـران می دانـد و 
حاضـر بـه قبـول هیچ گونه پیشـنهادی برای 
تغییـر آن نخواهـد بـود. تعهـد کاری بـاالی 
از  باعـث می شـود کـه در بسـیاری  آن هـا، 
مواقـع از اسـتخدام و افزودن افـراد جدید به 
تیـم امتنـاع نماینـد. بدیهی اسـت، همکاری 
هیـچ  رویکـردی  چنیـن  در  مشـارکت  و 
جایگاهـی نـدارد. البتـه بـا رسـیدن موانـع 
و پیچیدگی هـای مسـیر، خواهـی نخواهـی 
و  شـده  محسـوس  دیگـر  نفـرات  بـه  نیـاز 
تیم هـای کاری بـه اجبـار شـکل می گیرنـد. 
یـک تفـاوت بیـن اسـتارت آپ های موفـق و 
شکسـت خورده، در همیـن نگـرش اختیاری 
یـا اجبـاری، به توسـعه تیـم کاری و اشـاعه 

اسـت. فرهنگ مشـارکتی 
جـذب نفرات و توسـعه تیـم کاری نیز، خود 
یـک داسـتان پیچیـده اسـت.  یـک تعبیـر 

جالـب از جـذب نیـرو در اسـتارت آپ ها، به ویـژه 
در مراحـل نخسـتین فعالیـت، »ازدواج« اسـت. 
هسـته اصلـی اسـتارت آپ ها بایـد توجه داشـته 
باشـند، افـرادی که قرار اسـت به تیم خودشـان 
و  بـوده  کنارشـان  در  سـال ها  نماینـد،  اضافـه 
می دهنـد.  گسـترش  را  موجـود  کسـب وکار 
پـس بایـد بـه دقـت و بـر اسـاس مجموعـه ای 
از شـاخص های از پیـش تعییـن شـده، نسـبت 
بـه جـذب نیـرو اقـدام نمـود. از مهم تریـن ایـن 
شـاخص ها، می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره نمود:

• تشـخیص نیـاز: ابتدای مسـیر کارآفرینی، تنها 
اولیـه  هسـته  می شـود.  آغـاز  بنیان گـذاران  بـا 
تیـم، بایـد تصمیـم بگیرد که هـر کـدام از اعضا 
چـه نقشـی خواهنـد داشـت. بعـد از مشـخص 
شـدن موقعیـت هر یـک از مؤسسـین و آشـکار 
شـدن نیازهـای کسـب وکار، می تـوان در قـدم 
بعـدی، اعضـای بیشـتری باقابلیت هـای جدید و 
مـورد نیـاز، بـه تیـم اضافه نمـود. بدیهی اسـت، 
اضافـه شـدن مجموعـه ای از دوسـتان و نفـرات 
نمی توانـد  مشـابه،  توانمندی هـای  بـا  آشـنا 
کمکـی بـه توسـعه و موفقیت کسـب وکار نماید.
مدیریـت  پاره وقـت:  یـا  تمام وقـت  نیـروی   •
یـک اسـتارت آپ، با در نظـر گرفتـن محدودیت 
منابـع مالـی، در تـاش بـرای پیشـبرد امـور در 
بهینه تریـن شـرایط ممکـن از نظـر مالی اسـت. 
بـه  نیـازی  کار  ابتـدای  در  اسـتارت آپ  شـاید 
نیـروی تمام وقـت نداشـته باشـد. بنیان گـذاران 

بایـد در ایـن مـورد تصمیم گیـری کننـد.
را  ضرب المثـل  ایـن  شـاید  کلیـدی:  نفـرات   •
شـنیده باشـید که »یکـی مرد جنگی بـه از صد 
هـزار«؛ این قضیه در اسـتارت آپ ها نمود بسـیار 
زیـادی دارد. یک شـرکت بـزرگ را تصور نمایید 
که در اسـتخدام نیـروی جدید، اشـتباه می کند. 
این قضیه، مشـکل اساسـی در فرایندهای کاری 
شـرکت پدید نمـی آورد؛ اما در یک اسـتارت آپ، 
وضعیـت بـه شـدت متفاوت اسـت. اسـتارت آپ 
متشـکل از مثـا 8 نفر بـا اشـتباه در جذب تنها 
2 نفـر، بـه معنـای اشـتباه 25 درصـدی در تیم 

کاری و بـه بـاد رفتـن تمـام آرزوهـا اسـت. 
تصمیمـات  اتخـاذ  هنـگام  بـه  کارآفرینـان 
جـذب نیـرو، باید بـه این نکته توجه داشـته 
باشـند کـه فرد انتخاب شـده، فـارغ از نقش 
و رده سـازمانی، دارای مهارت هـا، دانـش و 
ارتباطاتـی باشـد کـه در بلندمـدت، بـه نفع 
در  بلندمـدت  دیـدگاه  باشـند.  اسـتارت آپ 

ایـن زمینه بسـیار رهگشـا خواهـد بود.
• کارمنـدان جدیـد، لزومـا دوسـتان خوبـی 
نیسـتند: در بسـیاری از اوقات، بنیان گذاران 

و مدیـران اسـتارت آپ، سـعی می کننـد تـا 
افرادی را اسـتخدام نمایند که به شـخصیت 
داشـتن  هسـتند.  نزدیک تـر  خودشـان 
ریسـک پذیری های  و  شـخصیت ها  نظـرات، 
اسـت  ضـروری  اسـتارت آپ  در  مختلـف 
از  دسـته  ایـن  از  تـا  نمـود  سـعی  بایـد  و 
نمـود. حـذر  شـناختی«،  »سـوگیری های 

نیـرو:  جـذب  هنـگام  در  تامـل  و  صبـر   •
اسـتخدام افـراد در یـک تیـم اسـتارت آپی، 
بایـد وقـت  کاری بسـیار حسـاس اسـت و 
بـا  مصاحبـه  و  جسـتجو  بـرای  زیـادی 
کاندیداهـای مـورد نظـر صـرف شـود. یکی 
چابـک  اسـتارت آپ ها،  رقابتـی  مزایـای  از 
هماننـد  اسـتارت آپ ها  آن هاسـت.  بـودن 
کسـب وکارهای بـزرگ، صاحـب منابع مالی 
گسـترده نیسـتند و کارکـرد نامناسـب یک 
بخـش از تیـم کاری، می توانـد ظـرف مدت 
کوتاهـی کل تیـم را نابـود نماید. بـه همین 
دلیـل، توصیـه می شـود کـه برخـاف زمان 
اخـراج  بـرای  تصمیم گیـری  در  اسـتخدام، 

)SpaceX( 4. اسپیس ایکس
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افـراد از تیـم، صبـر زیادی نداشـته باشـیم. 
اگـر کسـی را اسـتخدام کردیـم و متوجـه 
شـدیم کـه بـه هـر دلیلـی، قابلیـت ادامـه 
همـکاری بـا او را نداریـم، بـرای خـروج او از 

تیـم نبایـد زمـان زیـادی صـرف کنیـم.
تـا اینجـا به اهمیـت تیـم کاری در موفقیت 
چگونـه  امـا  بردیـم.  پـی  اسـتارت آپ ها 
می تـوان یـک تیـم کارآمد داشـت؟ عملکرد 
خـوب اسـتارت آپ، بـه اعضـای تیـم کاری 
وابسـته اسـت و عملکرد تیم نیـز، در گروی 
تیـم  اعضـای  مؤثـر  مشـارکت  و  همـکاری 
اسـت. بـرای ایـن کار، بایـد برخی مـوارد را 

نمود: رعایـت 
• هـدف و برنامـه عملیاتی روشـن و شـفاف 
اتخـاذ کنیـد. افراد تیـم باید بداننـد که قرار 
اسـت بـه کجـا برسـند و ایـن کار چگونـه 

انجـام خواهد شـد.
• تعامـات و مشـارکت های غیررسـمی بین 

اعضـای تیم را افزایـش دهید.
• برخـی مهارت هـا، ماننـد شـنونده شـدن 
دهیـد.  قـرار  اولویـت  در  را  تیـم  اعضـای 
اعضـای تیـم کاری بایـد بدانند که شـنیدن 
پیشـنهادات و گـوش دادن واقعـی، بسـیار 
بهتـر از مجـادالت پایان ناپذیـر بر سـر اثبات 

بهتـر بـودن یـک ایـده خاص اسـت.
• رهبـری تیـم بـه گونه ای باشـد کـه همه، 
توصیه هـا و راهنمایی هـا را بـا جـان و دل 

بپذیرند.
اسـت  چیـزی  انضبـاط،  و  نظـم  رعایـت   •
کـه عـدم وجـود آن، به شکسـت همـه چیز 

می انجامـد؛ پـس آن را جـدی بگیریـد.
4- تامین مالی

موفقیـت  در  کلیـدی  فاکتورهـای  از  یکـی 
سـرمایه  بـه  دسترسـی  کسـب وکار،  هـر 
اولیـه راه انـدازی  کافـی جهـت هزینه هـای 
عرضـه  از  پیـش  امـور،  اداره  و  کسـب وکار 
نهایـی محصـول و رسـیدن بـه سـودآوری 
اسـت. هنگامی که صحبت از تامین سـرمایه 

بـرای راه اندازی یک کسـب وکار می شـود، اغلب 
افـراد بـه فکـر بانک هـا و دریافـت وام می افتند. 
ریسـک  معمـوال  سـنتی،  کسـب وکارهای  در 
ایـده  صاحـب  متوجـه  مربوطـه،  مخاطـرات  و 
از  اولیـه،  سـرمایه  و  اسـت  آن  بنیان گـذار  یـا 
سـوی خـود او و در صـورت عـدم وجـود منابـع 
وام  دریافـت  از طریـق  کافـی،  مالـی شـخصی 
ارزیابـی  تامیـن می شـود. بانک هـا صرفـا یـک 
اولیـه و فرمالیتـه از امکان پذیـری و سـودآوری 
و  وثایـق  اخـذ  بـا  و  داشـته  کسـب وکار  ایـده 
ضمانت هـای کافـی، عمـا کاری بـا سرنوشـت 
عامـل،  همیـن  داشـت.  نخواهنـد  آن  نهایـی 
موجـب شـده اسـت تـا بسـیاری از کارآفرینـان 
و فعـاالن اقتصـادی، بـه دالیـل مختلـف، نظیـر 
ناتوانـی در ارایـه ضمانت هـای درخواسـتی و نیز 
بروکراسـی اداری حاکـم بر فرآینـد دریافت وام، 
نتواننـد از ایـن روش بـرای تامین سـرمایه خود 

اسـتفاده نماینـد.
ایـده  موفقیـت،  بـه  اشـتیاق  و  میـل  اگرچـه 
مناسـب، برنامه ریـزی، تیم سـازی کارآمد و البته 

ملزومـات  از جملـه  در هزینه هـا،  صرفه جویـی 
بـا  می آینـد،  به حسـاب  اسـتارت آپ ها  اصلـی 
جایگاهـی  از  مالـی  منابـع  تامیـن  ایـن حـال، 
خـاص برخـوردار اسـت. ایـن امـر، به ویـژه بـا 
هزینه هـای قابل توجـه فرآیند تحقیق و توسـعه 
تجاری سـازی،  در  موفقیـت  عـدم  ریسـک  و 
تیم هـای  و  بنیان گـذاران  تـا  می شـود  موجـب 
راه انـدازی  ابتـدای  همـان  از  اسـتارت آپی، 
شـرکت، به فکر جذب سـرمایه های الزم باشـند. 

در ایـن مسـیر، نگرانـی بابت افشـای ایده ها 
و دارایی هـای فکـری، موجـب می شـود تـا 
اسـتقبال از سـرمایه گذاری مگـر در شـرایط 
اضطـراری، تـا حـدی کمرنـگ شـود. شـما 
به عنـوان یـک کارآفریـن اسـتارت آپی، بایـد 
نخسـت  گام هـای  در  اگرچـه  کـه  بدانیـد 
فنـاوری،  توسـعه  و  شـرکت  راه انـدازی 
بـر  می تـوان  مالـی  نیازهـای  تامیـن  بـرای 
تکیـه  شـخصی  و  خانوادگـی  سـرمایه های 
فرآینـد  پایـان  تـا  رویـه  ایـن  امـا  نمـود، 
داشـته  ادامـه  نمی توانـد  تجاری سـازی 
باشـد. از سـوی دیگـر، کسـب وکارهای نوپا، 
از ریسـک زیـادی برخـوردار بـوده و درصـد 
تجاری سـازی  در  آن هـا  از  زیـادی  بسـیار 
ایده هـای خـود ناموفـق هسـتند کـه همین 
عامـل، عـدم اعتمـاد سـرمایه گذاران بـرای 
ارایـه منابـع مالـی بـه اسـتارت آپ ها را در 

پـی دارد.
ریسـک، بازده، میـزان سـرمایه گذاری و افق 
زمانـی سـرمایه گذاری، چهـار عامـل اصلی و 

تعیین کننـده بـرای تصمیم گیـری پیرامـون 
سـرمایه گذاری اسـت و شـما به عنـوان یـک 
نـوآور صاحـب ایـده، بایـد در ارایه های خود 
و  شـفاف  پاسـخ هایی  سـرمایه گذاران،  بـه 

مسـتدل بـرای این عوامل داشـته باشـید.
نکتـه دیگـر این کـه سـعی نماییـد از روش 
متناسـب با شـرایط کسـب وکار خـود، برای 
بـرای  نماییـد.  اسـتفاده  سـرمایه  جـذب 
ایـده  مرحلـه کشـت  در  اگـر شـما  مثـال، 
هسـتید، نمی توانید انتظار داشـته باشـید تا 
مخاطره پذیـر  سـرمایه گذاری  صندوق هـای 

)Airbnb( 5. ایربی ان بی
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فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

»VC«، اسـتقبال چندانـی از شـما داشـته 
باشـند. تامیـن مالی از طریـق اطرافیان و در 
برخـی مـوارد، فرشـتگان کسـب وکار، راهی 
بهتـر برای حصـول نتیجه در ایـن مرحله به 
حسـاب می آیـد. گفتنـی اسـت، روش هـای 
مختلفـی بـرای جـذب سـرمایه مـورد نیـاز 
یـک اسـتارت آپ وجود دارد کـه از مهم ترین 
آن هـا، می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره نمود:

• خودگردانـی یـا خودکفایانـه: این روش، به 
اسـتفاده از امکانـات بـه بهتریـن نحو ممکن 
اشـاره دارد. بـرای مثـال، اسـتفاده از دفتـر 
اجـاره ای کوچک تـر، اجـاره یک اتـاق از یک 
دفتـر کار با هـدف کاهش هزینه هـا و امکان 
تبـادل ایـده با دیگـر تیم های کاری مسـتقر 
و یـا حتـی اسـتفاده از گاراژ خانـه شـخصی 

بـرای آغاز کسـب وکار.
مخفـف  واژه،  ایـن   :»3F« مالـی  تامیـن   •
و   »Family«، »Friends« کلمـه  سـه 
و  خانـواده  دوسـتان،  و  اسـت   »Fools«
تامیـن  منبـع  یـک  به عنـوان  را  اطرافیـان 
راه انـدازی  ابتدایـی  دوره هـای  در  سـرمایه، 

می نمایـد. معرفـی  اسـتارت آپ 
 Business« کسـب وکار  فرشـتگان   •
سـرمایه گذاران  از  منظـور   :»Angels

کارآفرینـان  و  سـرمایه گذاران  فرشـته، 
ثروتمنـدی اسـت که بخشـی از ثـروت خود 
را بـر روی ایده هـای نوآورانه سـرمایه گذاری 
برخـاف  کسـب وکار  فرشـتگان  می کننـد. 
میلیونر هـای  اسـت  ممکـن  عمـوم،  اعتقـاد 
افـرادی حرفـه ای در  و  نباشـند  سرشـناس 

حوزه هـای مختلف را شـامل شـوند. از مثال های 
موفـق تامیـن مالـی بـا ایـن روش، می تـوان بـه 
اشـاره   »Whats App« و فیسـبوک  گـوگل، 

. د نمو
یـک   :»Accelerator« شـتاب دهنده ها   •

شـتاب دهنده اسـتارت آپی، مجموعه ای متشـکل 
بـا  همـراه  کارآفرینـی  حـوزه  متخصصیـن  از 
منابـع مالـی اسـت که پـس از ارزیابـی ایده های 
پتانسـیل  دارای  ایده هـای  انتخـاب  و  مختلـف 
تجاری سـازی، اقـدام بـه حمایت و پشـتیبانی از 
آن هـا می نمایـد. آن هـا در ازای سـرمایه گذاری 
اولیـه خـود بـر روی یک شـرکت نوپـا، درصدی 
از مالکیـت آن را در اختیـار گرفتـه و در مقابـل، 
طیـف وسـیعی از آموزش هـا، اعـم از مدیریتـی، 
مالـی، بازاریابـی و ... را بـه صاحبـان ایـده ارایـه 

می نماینـد.
 Venture« مخاطره پذیـر  سـرمایه گذاران   •
سـرمایه گذاری  صندوق هـای   :»Capital
فرشـتگان  بـا  مقایسـه  در  مخاطره پذیـر، 
کسـب وکار، تـا حـدی از ریسـک پذیری کمتری 
برخـوردار هسـتند؛ بـا ایـن حـال، دو مشـخصه 
بسـیار کلیـدی موجـب می شـود کـه به عنـوان 
مالـی  تامیـن  روش هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
منابـع  این کـه  اول  گیرنـد.  نـام  اسـتارت آپ ها 
در اختیـار »VC«هـا در مقایسـه بـا فرشـتگان 
کسـب وکار بسـیار بیشـتر بوده و از سـوی دیگر، 
در ازای سـرمایه گذاری قابل توجـه خـود، عنـان 
مدیریتـی اسـتارت آپ را نیـز در دسـت گرفته و 
مجموعـه ای از خدمات مالی، حسـابداری، منابع 

اختیـار  در  را  فـروش  و  بازاریابـی  انسـانی، 
توجـه  بـا  بنیان گـذاران خواهنـد گذاشـت. 
بـه نـرخ ۹۰ درصدی شکسـت شـرکت های 
اسـتارت آپی، پشـتیبانی مدیریتـی از آن هـا، 
می توانـد از میـزان سـرمایه جذب شـده نیز 

باشـد. مهم تـر 
• بانک هـا: در ادبیـات کارآفرینـی، چنـدان 
توصیـه ای بـه تامین سـرمایه اسـتارت آپ ها 
از طریـق بانک هـا نمی شـود؛ امـا ایـن منبع 
بـه  زمـان،  از  برهه هایـی  در  می توانـد  نیـز 
اسـتارت آپ ها بـرای رفـع چالش هـای مالی 

نماید. کمـک 
 Crowd« جمعـی  سـرمایه گذاری های   •
بـه  جمعـی،  سـرمایه گذاری   :»funding
معنـای جمـع آوری مقادیـر کـم سـرمایه از 
تعـداد زیـادی از افـراد با هـدف تامین مالی 
یـک کسـب وکار پرمخاطره اسـت. این روش 
کـه بـه تازگـی مـورد توجـه اسـتارت آپ ها 
و شـرکت های فنـاور بـرای جـذب سـرمایه 
و تامیـن مالـی پروژه هـای توسـعه فنـاوری 
قرار گرفته اسـت، راهی آسـان بـرای ارتباط 
میـان سـرمایه گذاران و کارآفرینان از طریق 
وب سـایت های  و  اجتماعـی  شـبکه های 

سـرمایه گذاری جمعـی اسـت.
5- توسعه و اصاح ایده

ایـده  اشـاره شـد کـه  پیشـین،  در سـطور 
در  موفقیـت  کلیـدی  فاکتورهـای  از  یکـی 
اسـتارت آپ ها اسـت. نوآوری و منحصربه فرد 
بـودن آن، امکان پذیـری فنی و تـاش برای 
اسـت  مـواردی  از  مهـم،  نیـاز  یـک  رفـع 
پتانسـیل  دارای  و  واقع بینانـه  را  ایـده  کـه 
ایده هـای  آیـا  امـا  تجاری سـازی می سـازد. 
همـان  بـه  شـده،  تجاری سـازی  و  موفـق 
شـکل اولیـه مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند. 
یـا  محصـول  کـه  می دهـد  نشـان  تجربـه 
خدمـت نهایـی، اغلـب بـا تغییـرات کوچک 
و بـزرگ فراوانـی در مقایسـه بـا ایـده اولیـه 
تکامـل  و  توسـعه  فراینـد  اسـت.  همـراه 

6. وان ۹7 کامیونیکیشن 
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انحصـار  از جملـه  متعـددی  مزایـای  می توانـد 
نیـز،  و  نامحـدود  قیمت گـذاری  محصـول، 
درآمدهـای جانبـی حاصـل از اعطـای لیسـانس 
فنـاوری را بـه همـراه داشـته باشـد. البتـه باید 
دقـت داشـت کـه ریسـک تقلیـد از فنـاوری بـا 
عرضـه نـوآوری بـرای نخسـتین بـار، به شـدت 
افزایـش می یابـد. این امـر در بخـش حفاظت از 
دارایی هـای فکـری، بیشـتر مـورد بررسـی قرار 

گرفـت. خواهـد 
7- مدیریت استراتژیک مالکیت فکری

هـر کسـب وکار موفـق، به ویـژه اگـر در حـوزه 
باشـد،  کار  بـه  مشـغول  نـوآوری  و  فنـاوری 
نیازمنـد یـک اسـتراتژی جامـع و اسـتراتژیک 
مالکیـت فکـری اسـت. اسـتارت آپ های فنـاور 
بایـد تمهیـدات الزم برای حفاظـت از نوآوری ها 
و دسـتاوردهای فناورانـه خـود بیندیشـند کـه 
ایـن کار، مسـتلزم اسـتفاده فراگیـر از ابزارهایی 
تجـاری  نشـان های  و  پتنـت  سیسـتم  ماننـد 
بـرای حفاظـت از حقـوق مالکیت فکری اسـت. 
عـدم توجـه به ایـن موضـوع، می تواند شکسـت 
کسـب وکار در تجاری سـازی فنـاوری را در پـی 

باشد. داشـته 
8- بازاریابی، توزیع و خدمات پس از فروش

مسـیر  در  بایـد  کـه  مـواردی  از  دیگـر  یکـی 

تجاری سـازی نوآوری به یاد داشـته باشـیم، 
توجـه ویـژه بـه مفاهیـم بازاریابـی، شـبکه 
توزیـع و تامیـن و نیز، خدمات پس از فروش 
اسـت. اسـتفاده از روش های نویـن بازاریابی 
و بهره منـدی از پتانسـیل فضـای آنایـن و 
شـبکه های اجتماعـی، می تواند اسـتارت آپ 
را بـه خوبـی بـه دیگـران )مشـتریان بالقوه، 
حتـی  و  تامین کننـدگان  سـرمایه گذاران، 
را  تجاری سـازی  و مسـیر  بشناسـاند  رقبـا( 
تسـهیل نمایـد. عـاوه بـر ایـن، ارایـه یـک 
محصـول منحصربه فـرد با عملکـرد مطلوب، 
می کنـد.  جلـب  خـود  بـه  را  بـازار  توجـه 
امـا اگـر نتـوان خدمـات پـس از فـروش بـه 
محصـول  داد،  ارایـه  مسـتمری  و  هنـگام 
فـوق، پـس از مدتـی از چرخـه محصـوالت 
پرتقاضـا خـارج می شـود. ایـن امـر، به ویـژه 
منابـع  و  امکانـات  از  اسـتارت آپ ها کـه  در 
محـدودی برخوردارنـد، بسـیار مهـم اسـت. 
پیـش  کلیـدی  پرسـش  یـک  اینجـا  در 
و  محصـول  زودهنـگام  عرضـه  می آیـد. 
برخـورداری از مزایـای پیشـگامی در بـازار، 
آماده سـازی  بـا  تضـاد  در  اسـت  ممکـن 
تمامـی شـرایط بـرای ارایـه خدمـات پس از 
فـروش مناسـب باشـد. در ایـن شـرایط چه 
بایـد کرد؟ عرضـه محصول در اولویت اسـت 
فـروش؟  زیرسـاخت های  آماده سـازی  یـا 
پاسـخ بـه ایـن پرسـش، کمی دشـوار اسـت 
و صاحبـان کسـب وکار نیـاز دارند تـا تعادلی 
بیـن مزایـای اولیـن بـودن و معایـب ناشـی 
از خدمـات پـس از فـروش نامناسـب، برقرار 
سـازند. در هـر صـورت، اندیشـیدن بـه ایـن 
مـوارد پیش از اتخاذ تصمیـم، از ویژگی های 

اسـت. موفـق  اسـتارت آپ های 

ایـده، بـه همیـن نکتـه اشـاره دارد. امـا چه 
ایـده می شـوند؟ تغییـر  چیزهایـی موجـب 

و  فنـی  تغییـرات  ماننـد  مـواردی  از  اگـر 
اصاحـات مرتبط بـا فرآیند تولیـد محصول 
بگذریـم، یکـی از مهم تریـن عوامـل اثرگذار 
بـر ایده اولیـه، نظرات مشـتریان اسـت. این 
اسـتارت آپ های  موفقیـت  راز  می تـوان  را 
بـدو  همـان  از  آن هـا  دانسـت.  مشـهور 
فعالیت هـا، نظـرات مشـتریان را بـا اسـتفاده 
از سـاخت یـک نمونـه اولیـه یـا پروتوتایپ، 
گرفتـه و سـعی می کننـد تا سـهم بیشـتری 
از انتظـارات و خواسـته های مشـتریان هدف 
را پاسـخ دهنـد. چـه بسـا این کار، بـه تغییر 
بنیادیـن در ایـده اولیه منجر گـردد. تعصب 
بـه ایـده نخسـت و اصـرار بـر کامـل بـودن 
آن، موجـب می شـود تـا پـس از تاش هـای 
قابل توجـه،  هزینه هـای  صـرف  و  بسـیار 
محصولـی به بـازار عرضه شـود که بـا وجود 
عالـی بـودن از نـگاه اسـتارت آپ، در عیـن 
ناباوری، با اسـتقبال مشـتریان مواجه نشود.

اصـاح مـداوم ایـده و توسـعه فنـاوری بـر 
مشـتریان،  انتظـارات  و  سـایق  مبنـای 
فلسـفه وجودی اسـتارت آپ ناب را تشـکیل 
می دهـد و امـروزه می تـوان گفـت کـه ایـن 
مفهـوم بـه یـک اصـل کلیـدی موفقیـت در 
اکوسیسـتم کارآفرینـی و اسـتارت آپی بـدل 

است. شـده 
6- عرضه به موقع محصول

نـوآوری،  ویژگی هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
تقاضـا  بـازار  بـه  آن  به موقـع  لـزوم عرضـه 
چشـمگیر  کاهـش  بـا  امـر،  ایـن  اسـت. 
و جایگزینـی سـریع  فناوری هـا  دوره عمـر 
بیشـتری  اهمیـت  از  فناورانـه،  محصـوالت 
تجاری سـازی  اسـت.  گردیـده  برخـوردار 
نـوآوری،  در  بـودن  پیشـرو  و  زودهنـگام 

بهار 1400
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مقدمه 
کسـب وکار،  در  موفقیـت  شـروط  از  یکـی 
و  اهـداف  از  روشـن  چشـم اندازی  داشـتن 
پتانسـیل های  و  بـازار  از  مطلـوب  درکـی 
اسـت.  در هنـگام شـروع کسـب وکار  فنـی 

کسـب وکارهای  بـرای  به ویـژه  امـر،  ایـن 
نوپـا کـه در حوزه هـای نوآورانـه و مبتنـی 
بـر فناوری های پیشـرفته فعالیـت می کنند، 
از  یکـی  شـاید  دارد.  بیشـتری  اهمیـت 
ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  ابزارهـا  بهتریـن 
چشـم انداز و شـناخت خـوب بازار، اسـتفاده 
از یـک طـرح مکتـوب و سـازمان دهی شـده 
پیشـرفت  و  اجـرا  شـروع،  چگونگـی  بـرای 
پـروژه بوده و تحـت عنوان طرح کسـب وکار 
شـناخته می شـود. جالـب اسـت بدانیـد که 
کسـب وکارهای  صاحبـان  از  درصـد   64
موفـق، ایده خـود را با یک طرح کسـب وکار 
آغـاز نموده انـد. ایـن در حالی اسـت که 27 
هرگـز  کوچـک،  کسـب وکارهای  از  درصـد 

نداشـته اند.  خـود  بـرای  کسـب وکاری  طـرح 
نظـر بـه اهمیـت داشـتن یک طـرح کسـب وکار 
بـرای موفقیـت در مسـیر کارآفرینـی، در ایـن 
نوشـتار بـه معرفـی این ابـزار خواهیـم پرداخت. 
پـس از معرفی طرح کسـب وکار و مـرور اجمالی 
طـرح  انـواع  از  برخـی  آن،  مختلـف  اجـزای 
گفتنـی  کـرد.  خواهیـم  معرفـی  را  کسـب وکار 
اسـت، اجـزای کسـب وکار، مبتنـی بـر نیازهـای 
قـرار  بررسـی  مـورد  فناورانـه  اسـتارت آپ های 
گرفتـه و موضوعـات کلیـدی مرتبط بـا آن ها، تا 

حـد امـکان تشـریح شـده اند. 

طرح کسب وکار چیست؟ 
تصـور نماییـد کـه یـک فـرد کارآفریـن، نـوآور 
و صاحـب ایـده ای بکـر و جدیـد هسـتید کـه 
راه انـدازی  ایـده خـود، قصـد  ایـن  بـر  مبتنـی 
یـک  یـا صاحـب  و  داریـد  را  یـک کسـب وکار 
کسـب وکار بـوده و درصدد توسـعه آن هسـتید. 
فرقـی نمی کنـد، در هـر دو صـورت، شـما بایـد 
یـک برنامـه مشـخص و جامع از وضعیـت فعلی، 
چشـم اندازی کـه می خواهید به آن دسـت یابید 

و مجموعـه امکانـات و منابـع در دسـترس و 
الزم بـرای ایـن هـدف تدویـن نماییـد. ایـن 
برنامـه مـدون، بـه شـما کمـک می کنـد تـا 
درکـی صحیـح از اوضـاع و شـرایط فعلـی و 
پیـش رو بـه دسـت آورده و تصمیمات خود 
را مبتنـی بـر یـک نـگاه کان و بـه دور از 
نماییـد.  اتخـاذ  غیرعاقانـه،  ریسـک های 
طرح کسـب وکار یـا »Business Plan«، این 
برنامـه را در دسـترس شـما قـرار می دهـد. 

امـا منظـور از طـرح کسـب وکار چیسـت؟ 
و  مکتـوب  سـند  یـک  کسـب وکار،  طـرح 
جامع از جزییات کسـب وکار شـما اسـت که 
ضمـن تشـریح موقعیت کنونـی )در صورتی 
کـه یک کسـب وکار موجود داشـته باشـید(، 
نیازهـا، انتظـارات و نتایـج پیش بینـی شـده 
را تشـریح نمـوده و کلیـه جوانـب و ابعـاد 
را مـورد ارزیابـی قـرار می دهـد. بـه عبـارت 

نخستین ثروتمند جهان: جف بزوس سرمایه خالص: ۱8۹.2 میلیارد دالر

چگونه برای استارت آپ خود یک طرح کسب وکار بنویسیم؟چگونه برای استارت آپ خود یک طرح کسب وکار بنویسیم؟
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فعالیت هـای  از  خاصـه ای  وی  تـا  می رسـد 
کسـب وکار را مطالعـه نمـوده و در صورت جلب 

توجـه، گـزارش تفصیلـی را از نظـر بگذرانـد. 
3- توصیف کسب وکار 

در ایـن بخـش، شـرح مختصری از ایـده کلیدی 
کسـب وکار، مزایـا و خروجی آن برای مشـتریان 
همچنیـن،  و  ماموریـت  و  چشـم انداز  هـدف، 
اهـداف و اسـتراتژی ها، ارایه می گـردد. مخاطب 
بـا مطالعـه ایـن بخـش، متوجـه خواهـد شـد 
و  را داریـد  انجـام چـه کاری  کـه شـما قصـد 
چـه دسـتاوردهایی از ایـن طـرح مدنظـر اسـت 
و در نهایـت، آینـده خـود را در چـه نقطـه ای 

می کنیـد.  پیش بینـی 

4- محصول یا خدمت 
ایـن بخش را می تـوان یکـی از مهم ترین اجزای 
طرح کسـب وکار دانسـت کـه بـر خروجی طرح 
و آنچـه کـه به عنـوان محصول یا خدمـت نهایی 
بـه دسـت مشـتریان می رسـد، متمرکـز اسـت. 
البتـه ایـن مـورد در بخـش قبلی نیز بـه صورت 
اجمالـی معرفـی می شـود، ولـی در ایـن بخش، 
دالیـل اهمیـت محصـول، منحصربه فـرد بـودن 
آن و مزایایـی کـه می توانـد بـه همـراه داشـته 
باشـد، به طـور کامـل تشـریح شـده و حتـی از 
انواع نقشـه ها، جـداول و داده های آمـاری، برای 
تاکیـد بـر ویژگی هـای کیفی محصول، اسـتفاده 
ایـن  در  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  می شـود. 
بخـش، بایـد اطاعـات فنـی و جزییـات مرتبط 
بـا محصـول یـا خدمـت را بـه اطـاع مخاطـب 

رسـانید کـه در این مسـیر، توجه بـه امنیت 
دارایی هـای  از  حفاظـت  و  تجـاری  اسـرار 

فکـری، بـه شـدت نمایـان می گردد. 

5- تحلیل بازار و برنامه های بازاریابی 
بـرای موفقیـت در تجاری سـازی یـک ایـده 
کسـب وکار، حتـی اگـر از باالتریـن کیفیـت 
فنـی و نوآورانـه برخـوردار باشـد، شـناخت 
بـازار تقاضـا و رعایت خواسـت ها و انتظارات 
مشـتریان احتمالـی، از اولویت هـای جـدی 
اسـت. شـما باید روندهای تجاری و سـاختار 
بـازار، شـامل مجموعـه قوانیـن و مقـررات 
شـاخص های  فناورانـه،  عوامـل  مرتبـط، 
محیطـی و حتـی جنبه هـای فصلـی مؤثـر 
بـر تقاضـا را به طـور کامـل بررسـی نماییـد 
و شـکاف های موجـود در بـازار را بـه دقـت 
تشـخیص دهیـد. فرامـوش نکنیـد، ایـده ای 
موفـق خواهـد بود کـه مبتنـی بر نیـاز بازار 

 . شد با
نیـاز  بـودن  منطبـق  از  اطمینـان  از  پـس 
محصـول،  عملکـردی  ویژگی هـای  و  بـازار 
دسـتور  در  می بایسـت  بـازار  بخش بنـدی 
کار قـرار گیـرد. شناسـایی گروه هـای هدف، 
گروه هـا،  ایـن  از  یـک  هـر  خریـد  الگـوی 
عوامـل اقتصـادی، اجتماعـی و جغرافیایـی 
فرهنگـی  حساسـیت های  برخـی  حتـی  و 
مشـتریان از مهم تریـن مـواردی اسـت کـه 
بایـد بـه آن هـا بپردازیـد. عـاوه بـر این هـا، 
قیمـت  ماننـد  کمـی  شـاخص های  برخـی 
از  پـس  خدمـات  تحویـل،  نـرخ  محصـول، 

بهتـر، یک طـرح کسـب وکار، شـامل تمامی 
بـرای  بیرونـی  و  درونـی  فعالیت هـای 
راه انـدازی یک کسـب وکار جدید یـا موجود 
کـه  بـوده  مشـخص  زمانـی  دوره  یـک  در 
می کنـد  کمـک  کسـب وکار  صاحبـان  بـه 
تـا هزینه هـا، جریـان درآمـدی و بـه طـور 
خاصـه، آینـده کسـب وکار را در یـک آینـه 
تمام نمـا مشـاهده نماینـد. از دیگـر مزایـای 
طـرح کسـب وکار، تسـهیل جـذب سـرمایه 
و تامیـن مالـی ایده هـای جدیـد اسـت کـه 
به ویـژه در حـوزه کسـب وکارهای فناورانـه، 
پـر ریسـک و نیازمنـد بـه سـرمایه های قابل 
توجـه، از اهمیت دوچندانی برخوردار اسـت. 
حـاوی  کامـل،  کسـب وکار  طـرح  یـک 
مجموعـه ای از اطاعـات بـوده کـه در ادامه 
پرداخـت:  خواهیـم  آن هـا  مهم تریـن  بـه 

۱- تاریخچه و معرفی شرکت 
این کـه ایـده اولیه کسـب وکار از کجا نشـات 
گرفتـه اسـت، بنیان گـذاران اولیـه شـرکت 
چـه کسـانی هسـتند، نـام و محـل اسـتقرار 
فعالیـت  شـرکت، سـهامداران و حوزه هـای 
مهم تریـن  از  چیسـت،  کلـی  صـورت  بـه 
درج  بخـش  ایـن  در  کـه  اسـت  اطاعاتـی 

می شـود. 
2- خاصه مدیریتی 

مـرور  یـک  می تـوان  را  مدیریتـی  خاصـه 
برنامـه  از  مینیاتـوری  کامـا  و  اجمالـی 
کسـب وکار تدوین شـده دانست. مجموعه ای 
از برجسـته ترین اطاعـات طرح کسـب وکار، 
در یـک تـا دو صفحـه بـه اطـاع مخاطـب 

بهار 1400

فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

دومین ثروتمند جهان: برنارد آرنو  سرمایه خالص: ۱8۹.۱ میلیارد دالر
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فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

فـروش و ... وجـود دارنـد کـه در صورتی که 
می خواهیـد یـک مجموعـه مشـتری پایـدار 
و وفـادار بـه برنـد خـود داشـته باشـید، باید 

آن هـا را در اولویـت قـرار دهیـد. 
تحلیـل بـازار، به همیـن جا ختم نمی شـود؛ 
اصلـی  )بازیگـران  رقبـا  تحلیـل  و  ارزیابـی 
به عنـوان  تـازه واردیـن  بـازار و  موجـود در 
شـما  وظایـف  دیگـر  از  بالقـوه(،  رقبـای 
اسـت. نقـاط ضعـف و قـوت هر یـک از رقبا، 
مزیت هـای رقابتـی شـما نسـبت بـه آن هـا 
توسـعه  از  ناشـی  تهدیدهـای  مهم تریـن  و 
ایـن  در  رقیـب  شـرکت های  فعالیت هـای 

بخـش مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. 
آیـا شـناخت بازار برای موفقیت کافی اسـت. 
بدیهـی اسـت که خیر، تـازه کار اصلی شـما 
شـروع شـده اسـت. شـما بایـد یـک برنامـه 
جامـع و همـه جانبـه بـرای بازاریابـی خـود 
بازاریابـی،  اسـتراتژی های  نماییـد.  تدویـن 
می خواهیـد  تـازه  کـه  هنگامـی  به ویـژه 
ویـژه ای  اهمیـت  از  شـوید،  وارد  بـازار  بـه 
 ،»5P« برخوردارنـد. مدل هـای رایـج ماننـد
می توانـد بـه شـما در تدوین یک اسـتراتژی 

بازاریابـی مناسـب کمـک نمایـد. 
6- برنامه عملیاتی و پیاده سازی ایده 

شـما بایـد از امکان پذیـری فنی ایـده خود و 
منابـع الزم بـرای ایـن کار، اطمینـان حاصل 
الزم،  تجهیـزات  فنـاوری،  تشـریح  نماییـد. 
شـبکه لجسـتیکی و تامین، ساختار سازمانی 
و تیـم کارکنـان، سیسـتم توزیـع محصول و 
برخـی ماحظـات قانونـی و زیسـت محیطی 

مرتبـط بـا تولیـد محصـول، در این بخـش مورد 
بررسـی قـرار می گیرند. گفتنی اسـت، بسـیاری 
نخسـتین  تجـارب  کـه  نوآورانـی  و  فنـاوران  از 
بـا  خـود در حـوزه کارآفرینـی را می گذراننـد، 
طـرح  دانشـی،  و  فنـی  زمینه هـای  بـه  توجـه 
کسـب وکار را در ایـن بخـش خاصـه می کننـد 
و عمـا به سـایر مـوارد توجهـی ندارنـد که این 
بـه معنای شکسـت در طـرح کسـب وکار و عدم 
توجـه سـرمایه گذاران به ایـده کسـب وکار آن ها 
اسـت. بخش های فنـی و امکان پذیـری فناورانه، 
و  بـازار  بخـش  کـه  دارد  اهمیـت  همان قـدر 
اسـتراتژی های بازاریابـی مهـم اسـت. پـس همه 

آیتم هـا را بـا دقـت کافـی تدویـن نماییـد.

 7- تیم مدیریتی: 
امـروزه نفـرات و کارکنـان دانشـی، از مهم تریـن 
منابع سـازمانی به حسـاب می آینـد و نمونه های 
بسـیاری از شـرکت های فنـاور وجـود دارد که با 
تغییـر در تیـم مدیریتـی خـود و اضافـه شـدن 
یـک فرد بـا ایده هـای نـو، موفقیت هـای فراوانی 
بـرای کسـب وکار بـه دسـت آمـده اسـت. عکس 
ایـن پدیـده نیـز وجـود دارد و در برخـی مواقع، 
حـذف یکـی از نفـرات از تیـم کسـب وکار، بـه 
شکسـت کامل پـروژه انجامیده اسـت. مثال بارز 
ایـن موضـوع، کارآفرینانـی ماننـد اسـتیو جابـز 
)اپـل(، الـون ماسـک )تسـا( و یـا جـف بـزوس 
)آمـازون( اسـت که توانسـتند شـرکت های خود 

را بـه غول هـای دنیـای فنـاوری بـدل نمایند. 

بـا ایـن توضیحـات، اگـر یـک تیم ماهـر در 
حوزه هـای گوناگـون )فنـی، مدیریتـی، بازار 
بـرای  بخـش  بهتریـن  اینجـا  داریـد،   )... و 
توجـه مخاطبیـن  و جلـب  آن هـا  توصیـف 
ارایـه  اسـت.  سـرمایه گذاران  به ویـژه  و 
مؤسسـین،  فعالیت هـای  از  خاصـه ای 
مدیرعامل و سـایر مدیران ارشـد کسب وکار 
مهم تریـن  از  کلیـدی،  مشـاورین  نیـز  و 
مـواردی اسـت کـه باید بـه آن هـا بپردازید. 

8- برنامه مالی: 
بسـیار  ایـده  فـرض کنیـد کـه شـما یـک 
بـه  را  آن  بـازار  داریـد.  جدیـد  و  خاقانـه 
امکان پذیـری  از  و  نمـوده  بررسـی  خوبـی 
فنـی آن نیـز، اطمینـان حاصـل نموده ایـد. 
ایـده  پیاده سـازی  بـرای  مناسـب  نفـرات 
دسـترس  در  هـم  راه انـدازی کسـب وکار  و 
هسـتند. بـه نظـر می رسـد کـه همـه چیـز 
آمـاده شـروع اسـت. امـا ممکـن اسـت کـه 
شـما بـه یـک بن بسـت بـزرگ برسـید؛ چرا 
کـه هزینه هـای مالـی طـرح را پیش بینـی 
از  هزینه هـا  بـرآورد  در  این کـه  یـا  نکـرده 

داشـته اید.  فاصلـه  واقعیـت 
گرفتـار  وضعیـت  ایـن  در  این کـه  بـرای 
ایـده،  پیاده سـازی  هزینه هـای  نشـوید، 
جـاری،  عملیاتـی،  هزینه هـای  شـامل 
توزیـع، بازاریابـی و فـروش و ... )بـه همـراه 
بـه  را  فنـاوری(  تکمیلـی  توسـعه های 
دقـت بـرآورد نماییـد. سـعی کنیـد تـا ایـن 
هزینه هـا بـه دور از بلندپـروازی و در عیـن 

سومین ثروتمند جهان: ایان ماسک سرمایه خالص: ۱55.۱ میلیارد دالر
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فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

حـال، مبتنـی بـر واقعیـات بـازار باشـد. در 
از  نقـدی حاصـل  بعـدی، جریان هـای  گام 
فـروش محصـول یـا خدمـت را نیـز بـرآورد 
نماییـد. نحوه مصـرف این جریـان نقدینگی 
را به ویـژه در مراحـل اولیـه کسـب وکار کـه 
بـا بحـران منابـع مالـی مواجـه هسـتید، به 
دقـت مشـخص کنیـد. توجه داشـته باشـید 
ورود جریـان  زمـان  زودتریـن  تعییـن  کـه 
نقدینگـی بـه کسـب وکار، بسـیار مهـم بوده 
بایـد بـا واقع بینـی بسـیار زیـاد، تعییـن  و 

گـردد. 

حـاال به سـادگی می توانید تا دوره بازگشـت 
سـرمایه، نقطـه سـر بـه سـر و سـود و زیان 
حاصـل از کسـب وکار را در دوره هـای زمانی 
مختلـف، مشـخص نماییـد. ایـن بخـش از 
مهم تریـن مواردی اسـت که سـرمایه گذاران 
بـر آن تاکیـد داشـته و می توانـد نظـر آن ها 
اسـت،  بدیهـی  نمایـد.  جلـب  خـود  بـه  را 
ایده هـای  یـا  و  درآمدزایـی  در  اغـراق 
درآمدزایی هـای  زودتریـن  از  بلندپروازانـه 
ایـده، می توانـد طـرح شـما را بـه کلـی از 
سـبد بررسـی سـرمایه گذاران خـارج سـازد؛ 
از  را  پیش بینی هـا  بـودن  واقع بینانـه  پـس 

نبرید.  یـاد 

انواع طرح کسب  وکار 
بـا  را  کسـب وکار«  »طـرح  اقتصـادی،  فعـاالن 
از »طرح هـای  نام هـای مختلفـی می شناسـند، 
اسـتراتژیک« گرفتـه تـا »برنامه هـای عملیاتی« 
و حتـی »طرح هـای داخلـی کسـب وکار«. جـدا 
سـاختار  و  حجـم  متنـوع،  نام گذاری هـای  از 
طرح هـای کسـب وکار، بنـا بـه ماهیـت و هـدف 
تدویـن آن هـا، می توانـد متمایز گـردد؛ به طوری 
کـه طرح های کسـب وکار بسـیار خاصـه )طرح 
طرح هـای  یـا  و  صفحـه ای(  یـک  کسـب وکار 
»طـرح  آن هـا  بـه  کـه  سـنتی  کسـب وکار 
کسـب وکار رسـمی« نیـز گفته می شـوند، وجود 
دارد. بـا توجـه بـه طیـف گسـترده طرح هـای 
کسـب وکار و ایـن نکتـه کلیـدی کـه هـر یـک 
از  زمانـی مشـخص  دوره  یـک  بـرای  آن هـا  از 
کسـب وکار می توانـد مفیـد واقع شـود، در ادامه 
بـا برخـی از مهم تریـن انـواع طـرح کسـب وکار 

آشـنا خواهیـم شـد: 

 الف( طرح کسب وکار ناب: 
تمامـی کسـب وکارها، اعـم از مـوارد موجـود و یا 
آن هایـی کـه تنهـا یک ایده بـوده و قرار اسـت تا 
بـه یـک کسـب وکار نوپـا بـدل شـوند، می توانند 
مدیریـت  بـرای  نـاب«،  کسـب وکار  »طـرح  از 
)ماننـد  کاری  العجل هـای  اسـتراتژی ها، ضـرب 
مهلت تحویـل پروژه ها(، فعالیت هـای روتین و یا 
مدیریـت جریان های نقدی کسـب وکار، اسـتفاده 
نماینـد. طـرح ناب را بسـیار سـریع تر و سـاده تر 
از یـک طرح کسـب وکار رسـمی می تـوان تدوین 
نمـود، چـرا کـه مجموعـه اطاعاتـی کـه شـما، 
شـرکا و یـا کارکنانتـان از آن هـا اطـاع داریـد را 

در آن وارد نمی کنیـد. ایـن طـرح، بیشـتر بر 
زمان هـای خـاص، نقـاط عطـف کسـب وکار 
تخصیصـی  بودجه هـای  و  بالقـوه(  )اهـداف 
متمرکز اسـت و تیـم مدیریتـی و کارکنان را 
راهنمایی نموده تا در مسـیر مشـخص شـده 

و بـا سـرعتی بیشـتر، حرکـت نمایند. 

طـرح کسـب وکار نـاب، از چهـار جـز کلیدی 
تشـکیل شـده اسـت که به ترتیب عبارتند از: 
• اسـتراتژی: بازارهـای هـدف، پیشـنهادات 
و ایده هـای کسـب وکار، حوزه هـای کلیـدی 
عملکـرد و اهـداف را در یک فهرسـت سـاده 
و کوتـاه درج نمـوده و از آن به عنـوان یـک 
و  مدیـران  بـرای  خـوب  کننـده  یـادآوری 

صاحبـان کسـب وکار، اسـتفاده نماییـد.
مجموعـه  اسـتراتژی:  اجـرای  روش هـای   •
اجـرای  روش هـای  و  اقدامـات  تصمیمـات، 
فهرسـت  را  شـده  تدویـن  اسـتراتژی های 
می تـوان  مـوارد،  ایـن  مهم تریـن  از  کنیـد. 
قیمت گـذاری  بازاریابـی،  تصمیمـات  بـه 
محصـول یـا خدمـت، تاریـخ عرضـه و نحوه 
توزیـع، تکنیک هـای جذب و اسـتخدام نیرو 

و آمـوزش کارکنـان اشـاره نمـود.

چهارمین ثروتمند جهان: بیل گیتس سرمایه خالص: ۱26.3 میلیارد دالر
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از  فهرسـتی  کلیـدی:  شـاخص های   •
سـنجش  پارامترهـای  مهـم،  زمان هـای 
و  مهـم  مسـوولیت های  عملکـرد، 
نماییـد. تهیـه  اولویـت،  در  پیگیری هـای 

بـر  عـاوه  کمـی:  شـاخص های  و  اعـداد   •
شـاخص های کلیدی، الزم اسـت تـا مواردی 
ماننـد پیش بینی هـای فـروش، بودجه هـای 
جریـان  و  درآمدهـا  توسـعه ای،  و  اولیـه 
نقدینگـی کسـب وکار را در طرح کسـب وکار 

خـود درج نماییـد.
 

کـه  گفـت  چنیـن  می تـوان  مجمـوع،  در 
طـرح نـاب، یـک ابـزار عمومی بـرای تمامی 
کسـب وکارها بـوده که امکان رصـد و اصاح 
منظـم آن را بـه شـما می دهـد. امـا تدویـن 
طـرح نـاب، تنهـا آغـازی بـرای برنامه هـای 
کسـب وکار بـه حسـاب می آیـد و شـما نیـاز 
بـه  ارایـه  )مثـا  جامع تـری  طرح هـای  بـه 
داشـت.  خواهیـد  سـرمایه گذاران( 

 ب( طرح کسب وکار استاندارد: 
شـامل  اسـتاندارد،  کسـب  وکار  طـرح 
فنـی،  برنامه هـای  ماننـد  بخش هایـی 
بـوده کـه   ... بـازار، مشـخصات محصـول و 
می توانـد بـا هدف ارایـه به بانک )اخـذ وام(، 
)تامیـن مالـی(، فروشـندگان،  سـرمایه گذار 
شـرکا و یـا کارکنـان، تدوین گـردد. این نوع 
از طـرح کسـب وکار، معمـوال با یـک خاصه 
اجرایـی آغاز شـده و در ادامـه، در بر گیرنده 
معرفـی  شـامل  اطاعـات،  از  مجموعـه ای 
شـرکت، محصـول یـا خدمـت، بـازار هدف، 
تیـم  بازاریابـی،  و  فـروش  اسـتراتژی های 

مدیریتـی و کارکنـان کلیـدی، پیش بینی هـای 
مالـی و نیـز، ارزیابی های فنی و اقتصادی اسـت. 

 ج( طرح کسب وکار برای استارت آپ ها: 

طـرح کسـب وکار بـرای کارآفرینان اسـتارت آپی 
و نـوآوران صاحـب ایـده، ابـزاری بسـیار کلیدی 
محسـوب می شـود. این برنامه، از یک سو موجب 
می شـود تـا بنیان گـذاران از وضعیـت فعلی خود 
)پتانسـیل تجاری سـازی ایـده، میـزان تطابـق با 
تقاضـای بـازار، امکانـات و منابـع در دسـترس و 
...( مطلـع شـده و از سـوی دیگر، میـزان نیاز به 
منابـع، سـاختار و کارکنـان جدید بـرای حصول 
بـه اهـداف پیش بینـی شـده را بـرآورد نماینـد. 
گفتنی اسـت، کسـب وکارهای نوپـا، عموما خود 
را صاحـب ایده ای منحصربه فـرد و کاما نوظهور 
دانسـته و حاضر بـه هیچ گونه مشـارکت در ایده 
و یـا اصـاح در آن نیسـتند. این در حالی اسـت 
خـال  در  گرفتـه  انجـام  ارزیابی هـای  بـا  کـه 
تدویـن طـرح کسـب وکار، بـا واقعیت هـای بازار 
تقاضـا بیشـتر آشـنا شـده و محصـوالت رقیـب 
را نیـز شناسـایی می کننـد. همچنیـن متوجـه 
کمبـود منابـع )مدیریتـی، مالـی، فناورانـه و ...( 
کمک هـای  از  بهره گیـری  لـزوم  و  شـده  خـود 

بیرونـی را بیشـتر درک خواهنـد کرد. 
یـک طـرح کسـب  وکار  اسـت،  ذکـر  بـه  الزم 
بـرای راه انـدازی کسـب وکاری جدیـد، می توانـد 
طـرح  حالـت،  ایـن  در  نباشـد.  اسـتارت آپی 
بـه  نـاب  کسـب وکار  طـرح  همـان  راه انـدازی، 
همـراه برخـی جزییـات مرتبـط بـا هزینه هـای 
راه انـدازی و فهرسـت دارایی هـای موجود اسـت 

کـه می توانـد بـرای ارایـه بـه بانـک و اخـذ 
وام و یـا اخـذ یـک شـریک تجـاری، مـورد 

اسـتفاده قـرار گیـرد. 
 د( طرح کسب وکار یک صفحه ای: 

هـدف  بـا  خاصـه،  کسـب وکار  طرح هـای 
مـرور اجمالـی و بسـیار سـریع کسـب وکار 
از  خاصـه ای  بـر  تنهـا  و  شـده  تدویـن 
و  کسـب وکار  اصلـی  ایـده  هـدف،  بـازار 
پیش بینی هـای فـروش محصول یـا خدمت، 
متمرکـز می باشـند. مخاطبیـن بـا مطالعـه 
ایـن طـرح، متوجـه خواهنـد شـد کـه ایـن 
کسـب وکار چـه کاری را می خواهـد به انجام 
رسـانیده و بـرآورد فـروش و چشـم انداز آتی 

چیسـت.  کسـب وکار 

 ه( طرح های امکان سنجی:
امکان سـنجی،  طرح هـای  از  منظـور 
اعتبارسـنجی و ارزیابی ایده از منظر فناوری، 
طرح هـای  ایـن  اسـت.  بـازار  یـا  محصـول 
طرح هـای  گسـتردگی  بـه  کسـب وکار، 
کسـب وکار اسـتاندارد و کامل نبوده و تنها بر 
ایـن موضـوع تمرکـز دارنـد که آیـا محصول 
معرفـی شـده، کار خواهـد کـرد یـا خیـر؟ 
عملکـرد فنی و نقـاط تمایز محصـول، از بعد 
فناورانـه چیسـت؟ آیـا بـازار محصـول، بدون 
اقدامـات و اسـتراتژی های خـاص فـروش و 

بازاریابـی، وجـود خواهـد داشـت؟ 

پنجمین ثروتمند جهان: مارک زاکربرگ سرمایه خالص: ۱۱8.8 میلیارد دالر
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برنامه هـای  یـا  عملیاتـی  طرح هـای  و(   
لیانه:  سـا

مسـیر  از  اطمینـان  بـرای  طـرح،  ایـن 
کسـب وکار و حرکـت آن بـه سـوی اهـداف 
از پیـش تعییـن شـده تدویـن می گـردد و 
بـه شـرکت اجـازه می دهـد تـا بـا تعییـن 
اولویت هـای کوتاه مـدت و تمرکز بـر نتایج، 
پیشـرفت کارها را پیگیـری نماید. طرح های 
داخلـی  فرایندهـای  تمامـی  عملیاتـی، 
کسـب وکار را پوشـش داده و دقیقـا تعییـن 
می کنـد کـه هـر واحـد و حتـی هـر یـک از 
نفـرات، بایـد چـه کاری را با چـه کیفیتی و 

در چـه زمانـی انجـام دهنـد. 

 ز( طرح های توسعه ای: 
طرحـی  می توانـد  توسـعه،  برنامـه  یـک 
نـاب یـا اسـتاندارد باشـد کـه بـا تمرکـز بـر 
یـک زیرمجموعـه از کسـب وکار و بـا هـدف 
توسـعه آن، تدویـن می گـردد. بـرای مثـال، 
تصـور نماییـد که یـک شـرکت تولیدکننده 
محصـوالت فوالدی قصد دارد تـا نوعی ورق 
جدیـد را بـه خـط تولید خـود اضافـه نماید. 
بـرای ایـن کار، بایـد یـک طـرح توسـعه ای 

شـود.  تهیه 
طرح هـای توسـعه ای بنـا به ماهیت توسـعه، 
تعییـن شـده و دامنـه آن، می توانـد نیازمند 
سـرمایه گذاری های خارجـی بسـیار بـزرگ 
و یـا در حـد یـک تصمیـم مدیریتـی درون 
البتـه در ادبیـات رایـج در  واحـدی باشـد. 
توسـعه ای  طرح هـای  کسـب وکار،  فضـای 

و  تغییـر  نیازمنـد  و  بـزرگ  پروژه هـای  بـرای 
تحـول در یکـی از بخش های کسـب وکار تعریف 
شـده و عمومـا بـا مشـارکت شـرکای خارجـی 
)سـرمایه گذاری خارجـی، تامیـن فنـاوری و ...( 

می گیـرد.  انجـام 

 ح( طرح های استراتژیک: 
طرح هـای  نوعـی  نیـز،  اسـتراتژیک  طرح هـای 
داخلـی )تدویـن شـده بـرای افـرادی خـاص در 
کسـب وکار و بدون ذکـر جزییات الزم برای ارایه 
بـه بانک ها، سـرمایه گذاران و شـرکای خارجی( 
بـه حسـاب می آینـد کـه البتـه پیش بینی هـای 
ایـن  اسـت.  شـده  کم رنـگ  آن هـا  در  مالـی 
طرح هـا، بیشـتر بـر اسـتراتژی های کسـب وکار 
در حوزه هـای گوناگـون تاکیـد داشـته و نقـاط 
تبدیـل  بـا هـدف  را  قـوت و ضعـف سـازمانی 
تهدیدهـای محیطی به فرصت و اسـتفاده بهینه 
از فرصت هـا، شناسـایی می نمایـد. توجه داشـته 
باشـید کـه در شـرکت های کوچک تـر و به ویـژه 
اسـتارت آپ ها که دامنـه فعالیت هـا و حوزه های 
دارنـد،  محـدودی  نسـبت  بـه  کسـب وکار 
طرح هـای راهبـردی به عنـوان یک پـروژه مجزا 
تعریـف نشـده و عمـا در یک طرح کسـب وکار 
نـاب یـا اسـتاندارد، پوشـش داده می شـود. این 
در حالـی اسـت که در شـرکت های بـزرگ چند 
هـزار نفـری و هلدینگ های فعـال در حوزه های 
متعـدد، پروژه هایـی تحـت عنوان تدویـن برنامه 
اهـداف،  مجموعـه  و  شـده  تعریـف  راهبـردی 
قـوت  و  نقـاط ضعـف  ماموریـت،  و  چشـم انداز 
کسـب وکار،  فرصت هـای  و  تهدیدهـا  نیـز  و 
بـا مشـارکت مدیـران و کارکنـان کلیـدی هـر 

بخـش، تدویـن می گـردد. 

چـرا طرح هـای کسـب وکار طوالنـی و بیش 
از حد تفصیلی، خطر شکسـت کسـب وکار را 

می دهند؟  افزایـش 

بـا وجـود تمامـی مزایـا و منافـع حاصـل از 
طرح های کسـب وکار که در سـطور پیشـین 
نیـز بـه آن ها اشـاره گردید، بایـد مراقب بود 
تـا ایـن ابـزار بـه یـک عامـل محدودیـت زا 
بـرای کسـب وکار بـدل نشـود. تکیه داشـتن 
جانمایـی  و  کسـب وکار  طـرح  بـر  صـرف 
موجـب  جزییـات،  ریزتریـن  بـا  فرآیندهـا 
سـازمان  در  انعطاف پذیـری  تـا  می شـود 
کاهـش یافتـه و عمـا یـک سـاختار مبتنی 
بـر برنامه هـای بلندمـدت شـکل گیـرد. این 
در حالـی اسـت کـه امـروزه پویایـی فضـای 
رقابـت، بـه شـدت افزایـش یافتـه و عمـا 
شـرکت ها بایـد واکنشـی سـریع نسـبت بـه 
سـناریوهای پیش بینی نشـده داشـته باشند. 
ایـن امـر، به ویـژه در محیط هـای نوآورانـه و 
سرشـار از عـدم قطعیـت، تشـدید می گردد. 
ایـن  بـه  دقیق تـر  کمـی  تـا  دهیـد  اجـازه 
یـک  تاکنـون  آیـا  کنیـم.  نـگاه  موضـوع 
سـاختن  متقاعـد  بـرای  کسـب وکار  طـرح 
بالقـوه  ارزش  مـورد  در  سـرمایه گذاران 

ششمین ثروتمند جهان: وارن بافت سرمایه خالص: ۱۰8.7 میلیارد دالر
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فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

ایده تان نوشـته اید؟ اگر پاسـخ مثبت اسـت، 
بـه آنچـه انجـام داده ایـد فکـر کنیـد. شـما 

احتمـاال سـعی کرده ایـد تـا توضیـح دهیـد 
کـه چرا ایـده مذکـور بـا توجه بـه مطالعات 
بـازار خـوب اسـت، یـا این کـه حجـم زیادی 
مالـی  پیش بینی هـای  بـه  را  محاسـبات  از 
سـعی  میـان،  ایـن  در  داده ایـد.  اختصـاص 
کرده ایـد تـا همـه چیـز را عالـی و مبتنـی 
بـر ایـن شـعار طراحـی کنیـد که ایده شـما 

حـرف نـدارد! 

میـان  ایـن  در  سـاده  واقعیـت  یـک  امـا 
چقـدر  هـر  ایـده ای،  هیـچ  دارد.  وجـود 
ورود  بـا  برسـد،  نظـر  بـه  کـه هوشـمندانه 
اولیـه  شـکل  بـه  پیاده سـازی،  مسـیر  بـه 
نمی مانـد. »اسـتیو بانـک«، آغازگـر جنبش 
اسـتارت آپ نـاب، بـر این نکتـه تاکیـد دارد 
اولیـه ای از کسـب وکار،  کـه »هیـچ برنامـه 
پـس از صحبـت بـا اولین مشـتری، به همان 
شـکل باقـی نمی مانـد«. ایـن صحبت نشـان 
می دهـد کـه نمی تـوان در فضـای سرشـار 

از تغییـرات سـریع و بنیادیـن کسـب وکار، یـک 
برنامـه بـدون تغییـر و بـا در نظر گرفتـن تمامی 
جوانـب، تدویـن نمـود. حداقل این کـه به چنین 
برنامـه ای نمی تـوان کامـا پایبنـد بـود و الزم 
اسـت تـا آن را به صورت مسـتمر، پایـش نموده 

و بـا شـرایط جدیـد تطبیـق داد. 
»مایـکل شـارج«، یکی از صاحب نظران دانشـگاه 
»MIT« می گویـد: »یـک ایده قابـل اجرا، از یک 
ایـده خـوب، بهتـر اسـت«. وی توصیـه می کنـد 
بـه جـای این که طـرح کسـب وکارتان را طوالنی 
بنویسـید، بیشـتر بـر آزمـودن و ارزیابـی مـداوم 
ایـده معطـوف شـوید. زمانی کـه شـواهد کافـی 
بـرای ارزشـمند بـودن ایـده پیشـنهادی خـود 
مشـتریان  کـه  دهیـد  نشـان  و  باشـید  داشـته 
بالقـوه خواهـان آن هسـتند، مدل کسـب وکاری 
سـودده و مقیاس پذیـر خواهیـد داشـت. بـرای 
رسـیدن بـه ایـن مهـم، گام هـای زیـر را انجـام 

 : هید د

۱- ایجاد یک نمونه اولیه:
 در بخـش مشـتریان، خواسـته و نیـاز بـازار را 
بررسـی نمـوده و بـه ایـن نکتـه فکـر کنیـد که 
چـرا افراد، ایده شـما را پسـندیده یـا محصوالت 
ترجیـح  رقبـا  دیگـر  بـه  را  شـما  خدمـات  و 
نحـوه  توزیـع،  کانال هـای  مـورد  در  می دهنـد. 
درآمـدی،  جریان هـای  مشـتریان،  بـا  ارتبـاط 
همچنیـن  و  شـرکت  کلیـدی  فعالیت هـای 
شـرکای خـود، بیشـتر فکـر کنیـد و بـرای هـر 

از آن هـا، برنامـه ای در نظـر گیریـد.  کـدام 
2- سوال )مساله(: 

بـرای  بـه چـه چیزهایـی  بپرسـید  از خودتـان 

موفقیـت ایـده نیـاز داریـد. به عبـارت بهتر، 
پیش بینـی  را  خـود  آتـی  نیازمندی هـای 
بـه  می خواهیـد  کـه  کنیـد  تصـور  کنیـد. 
سـفر برویـد. برای آسـایش در طول مسـیر، 
بـرای  می کنیـد؟  رعایـت  را  الزاماتـی  چـه 
این کـه بـا امنیـت بـه مقصـد برسـید، چـه 
تجاری سـازی  مـورد  در  داریـد؟  برنامـه ای 
ایـده و راه انـدازی کسـب وکار، ایـن فرضیات 
می توانـد برنامه ریـزی بـرای شـرایط رکـود، 
و  شبکه سـازی  تجـاری،  شـرکای  انتخـاب 

باشـد.  این چنینـی  مـوارد 

3- آزمون: 
ارزیابـی ایـده شـامل سـه پرسـش کلیـدی 

 : ست ا
• مطلوبیت )آیا مشتریان ایده را می پذیرند؟(

را  آن  می توانیـم  )آیـا  امکان پذیـری   •
) یم؟ ز بسـا

• پایداری )آیا سودآور خواهد بود؟( 
 4- تکرار چرخه: 

بـه بهبـود مـداوم فکـر کنیـد. در واقـع، این 
مرحلـه برآینـدی از گام هایـی اسـت کـه در 
گذشـته برداشـته اید. بـا بازخوردهایـی کـه 
از مشـتریان و دیگـر اجـزای کسـب وکارتان 
و  بهبـود  بـه  نسـبت  می کنیـد،  دریافـت 
طـرح  در  موجـود  کاسـتی های  اصـاح 

کسـب وکار اولیـه اقـدام نماییـد. 

هفتمین ثروتمند جهان: لری پیج سرمایه خالص: ۱۰3.7 میلیارد دالر
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صاحبان کسـب و کار اینترنتـی، به منظور رصد 
تحلیـل  و  وبسـایت خـود  بـه  ورودی  کاربـران 
رفتـار کاربران نسـبت بـه محصـوالت و خدمات
در حـال ارایـه در سـایت، نیازمند یک سـرویس 
کانال هـای  اثربخشـی  جهـت  تحلیلـی  دقیـق 
برنامـه  رهگیـری  همچنیـن  و  کاربـر  جـذب 

بازاریابـی
خود می باشـند. در این راسـتا، سرویس وب متریک 
تمام نیازهای تحلیلی یک کسـب و کار آناین را به 

شـرح ذیل فراهم نموده اسـت:
• شناسایی کانال های جذب کاربران؛

• انـدازه گیـری اثربخشـی کمپین هـای 
تبلیغاتی؛

• تحلیل سفر مشتری کاربران در سایت؛
• ابزار بهبود استراتژی بازاریابی سایت؛

• تطبیـق خدمات و محصوالت سـایت با 
کاربران؛ نیازهای 

• افزایـش بازدیـد و فـروش در کسـب و 
کارهـای آنایـن؛

ویژگی های سرویس وب متریک
• ارایه شرح آموزشی و تفضیلی تحلیل ها

• سهولت کاربری در تحلیل های ارایه شده
• توسعه سرویس های جدید مورد نیاز کارآفرینان

• گزارشات کاربردی برای تمامی کسب و کارها
• بومی شده برای کسب و کارهای ایرانی

• پشتیبانی از زمان اتصال تا کاربرد تحلیل ها

بخـش  دو  در  متریـک  وب  سـرویس 
و  کسـب  بـرای  »ویـژه«  و  »پایـه« 
کارهـای آنالیـن بـه شـرح ذیـل ارایه 

: د د می گـر
بخش«پایه«شـامل گزارشـات بررسـی نحوه 
کاربـران  رفتـار  تحلیـل  کاربـران،  جـذب 

می باشـد. کاربـران  مشـخصات  وتحلیـل 
ای،  لحظـه  گزارشـات  دربخـش  همچنیـن 
ضمـن ارایـه تعداد کاربـران آنایـن، نمایش 

تعـداد کاربـران لحظـه ای بـه تفکیـک
موقعیـت  ورودی،  صفحـات  تفکیـک  بـه 
جغرافیایـی و نـوع دسـتگاه و مرورگـر مورد 

می گـردد. ارایـه  نیـز  کاربـران  اسـتفاده 
بخـش »ویـژه« شـامل ابـزار آنالیـزی جهت 
تحلیـل داده کاربـران ورودی در بخـش پایه 

می باشـد. بـر ایـن اسـاس، صاحبان
کسـب و کار می تواننـد نسـبت بـه ارزیابـی 
اثربخشـی کمپین هـای برگـزار شـده، بهینه 

سـازی مسـیر حرکـت مشـتریان جهت
تحقـق هدفـی مشـخص، جایابی نقـاط قابل 
کلیـک بـرای کاربـران هـدف و غیـره اقـدام 

نماینـد. همچنیـن سـرویس وب متریک
در حال توسعه محصوالت روزآمد جهت 
بهبود کسب و کارهای اینترنتی می باشد.

»پیشـرو  دانش بنیـان  خصوصـی  شـرکت 
کارسـازبان داده  تحلیـل  و  افـزار 
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مقدمه

امـروزه تحلیـل دیتـا مربـوط بـه کسـب و 
و نقـاط ضعـف  کارهـا در شـناخت 

نقشـی  بازاریابـی،  برنامه هـای  رهگیـری 
و کسـب  موفقیـت  در  اساسـی 

ایـن  در  می نمایـد.  ایفـا  آنایـن  کارهـای 
و افـزار  پیشـرو  شـرکت  راسـتا، 

تحلیـل داده کارسـازگان در سـال های اخیر 
مسـاعی خـود را در جهت

بهـره بـرداری از یـک سـرویس جامـع برای 
کسـب و کارهـای ایرانـی بکار

گرفتـه تا بـا تکیه بـر توانمندی دانشـمندان 
ایرانـی، سرویسـی تحلیلی جهت

رشد کسب و کارهای ایرانی تهیه نماید.
محصـول دانش بنیـان وب متریک، سـرویس 

تحلیـل رفتار کاربـران آناین
کارهـای  و  کسـب  صاحبـان  تـا  می باشـد 
تحلیـل شـفاف  طـور  بـه  بتواننـد  آنایـن 

دقیقـی از بیزینـس خود داشـته و بـا تدوین 
منسجم بازاریابی  اسـتراتژی 

نسـبت بـه توسـعه کسـب و کار خـود اقدام 
. یند نما
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وب متریک چیست؟وب متریک چیست؟
شرکت پیشرو افزار و تحلیل  داده شرکت پیشرو افزار و تحلیل  داده 

کارسازبانکارسازبان
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فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان

مقدمه
در  بعـدی  سـه  چـاپ  فنـاوری  کاربـرد 
مهندسـی  و  دقیـق  ریخته گـری  صنعـت 
پزشـکی بـه عنـوان ایـده اولیـه این شـرکت 
در پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان 
مـورد پذیـرش قـرار گرفـت و ایـن شـرکت 
فعالیـت خـود را در سـال ۱3۹8 در مرکـز 
رشـد فناوری هـای نویـن واقـع در پردیـس 
نمـود.  آغـاز  شـاهرود  صنعتـی  دانشـگاه 
فعالیـت ایـن شـرکت بـا شـکل گیری بِرنـد 
»سـوبا« به عنـوان اسـتارتاپ حوزه سـاخت 
افزایشـی )پرینترهـای سـه بُعـدی( و بِرنـد 
»برنـا صنعت نویـن« در حوزه ماشـین آالت 
صنایـع غذایـی توسـعه یافـت و محصوالتـی 
تحقیـق  مراحـل  برنـد  دو  ایـن  در  متنـوع 
طـی  را  تولیـد  و  تجاری سـازی  توسـعه،  و 
بـا  سـال ۱3۹۹  در  ایـن شـرکت  نمودنـد. 
اسـتقرار در پـارک علـم و فنـاوری اسـتان 
سـمنان اقـدام بـه توسـعه قابل توجـه تولید 

و عرضـه محصـوالت خـود نمـوده اسـت.
سوبا

هسـته اولیـه برنـد سـوبا در زمینـه سـاخت 
افزایشـی شـکل گرفـت. ایـن مجموعـه بـا 
تولیـد انـواع ماشـین های پرینت سـه بعدی 
در بیـن شـرکت های مطـرح در چـاپ سـه 
بعـدی در کشـور شـناخته شـده و در یـک 
سـال اخیـر بخشـی از بازار ایـن صنعت را به 
خـود اختصـاص داده اسـت. پرینترهای سـه 
بعـدی F101 و F301 بـه عنوان دو محصول 

تجـاری ایـن شـرکت در پاییـز ۱3۹۹ بـه بـازار 
عرضـه شـدند. ایـن ماشـین ها بـا رابـط کاربری 
پلیمـری،  قطعـات  انـواع  تولیـد  امـکان  آسـان 
بـدون نیـاز بـه سـاخت قالـب را فراهـم آورده 
و صرفـه اقتصـادی قابـل توجهـی را بـه همـراه 

دارند.
خدمات سـاخت محصوالت نمونـه اولیه به روش 
پرینـت سـه بعـدی، سـاخت سـمپل های مـورد 
دقیـق،  ریخته گـری  شـرکت های  در  اسـتفاده 
میکروکانال هـای  سـاخت  و  طراحـی  خدمـات 
آزمایشـگاهی پرکاربرد در حـوزه میکروفلویدیک 
و الیه نشـانی و ارایـه خدمات اسـکن سـه بعدی 
و سـاخت مجسـمه های سـه بعدی دقیق، تولید 
دسـتگاه های ضدعفونی کننـده دسـت و ماشـین 
ایـن  فعالیت هـای  دیگـر  از  هوشـمند  آالت 
محصـوالت  سـاخت  اسـت. خدمـات  مجموعـه 
بعـدی،  سـه  پرینـت  روش  بـه  اولیـه  نمونـه 
میکروکانال هـای  سـاخت  و  طراحـی  خدمـات 
آزمایشـگاهی پرکاربرد در حـوزه میکروفلویدیک 

و الیه نشـانی و ارایـه خدمـات
برنا صنعت نوین

ایـن مجموعـه بـه عنـوان تولیـد کننده ماشـین 
آالت صنایـع غذایـی و قنـادری در مجتمع نیمه 
صنعتـی رویـش پـارک علـم و فنـاوری اسـتان 
سـمنان فعالیـت دارد. در ایـن مجموعه طراحی 
و تولیـد ماشـین آالت صنایـع غذایـی مبتنـی بر 
نیـاز بازار صـورت می پذیـرد. کارخانجـات تولید 

اسـتان های  در  غذایـی  محصـوالت  کننـده 
ایـن  مختلـف کشـور در حیطـه مشـتریان 
تولیـد  قـرار می گیرنـد. دسـتگاه  مجموعـه 
انبـوه خمیـر کـروی در ابعـاد قابـل تنظیم، 
دسـتگاه تولیـد انبـوه نان بسـتنی، دسـتگاه 
تولیـد نـان تـارت دسـتی MTM۱۰۱ و انواع 
ماشـین های قالب زنـی و پخـت اتوماسـیون 
از جملـه محصـوالت تولیـد و عرضـه شـده 

توسـط ایـن مجموعـه می باشـد.

بنیان گذار : محمد عباسی - امیر مهدوی
شماره تماس: ۰23-3228۱283

 sooba3d.com - bornasn.ir :سایت
sooba3d  :اینستاگرام

آدرس : شـاهرود، بلـوار دانشـگاه ،پارک علم 
و فناوری اسـتان سمنان 

SOOBA F۱۰۱ دستگاه پرینتر سه بعدی
تصویر نمونه ای از خدمات ارایه شده به 

ریخته گری های دقیق

MTM۱۰۱ دستگاه تولید نان تارت مدل

تصویر نمونه ای از خدمات ساخت میکروکانال های 
آزمایشگاهی

معرفی شرکت نوفناوران ستاره برتر آسیامعرفی شرکت نوفناوران ستاره برتر آسیا
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پارک به روایت تصویرپارک به روایت تصویر

افتتاح پردیس تخصصی فناوری های نوین و کارخانه نوآوری استان سمنان
با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور

 افتتـاح مرکـز  شـتاب دهی نـوآوری و تجاری سـازی فناوری هـای انـرژی بـا 
حضـور دکتـر سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری رییـس جمهـور

 برگـزاری نشسـت هم اندیشـی واحدهـای فنـاور مسـتقر در پردیـس فنـاوری
 ابوریحـان دامغـان

 و حوزه ی IT برگـزاری جلسـات هم اندیشـی و تعامـل واحدهای فنـاور حـوزه ی
تجهیـزات بـه صورت مجزا بـا رییس اداره اسـتقرار

افتتاح مرکز رشد واحدهای پورسینا
با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور

افتتاح ساختمان شماره  2 مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود
با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور

  افتتـاح مرکـز نـوآوری آب، انرژی و کشـاورزی و اسـتقرار اولین شـتاب دهنده
اسـتان بـا حضـور دکتر سـتاری معـاون علمـی و فناوری رییـس جمهور

 افتتـاح مرکـز نوآوری ها و فناوری های زمین شناسـی، معـدن و صنایع معدنی
 و افتتـاح ایـن مراکـز بـا حضـور آقـای دکتـر سـورنا سـتاری، معـاون علمی و

فنـاوری رییـس جمهور
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 حوزه ی IT برگـزاری جلسـات هم اندیشـی و تعامـل واحدهای فناور حـوزه ی
تجهیـزات بـه صورت مجـزا با رییس اداره اسـتقرار

 برگـزاری جلسـات عارضـه یابـی و تعریف بهبود پـروژه برای واحدهـای فناور
مراکز رشـد سـمنان و مهدیشهر

 برگـزاری جلسـه بررسـی مشـکات و موانـع تولیـد شـرکت های مسـتقر در
مرکز رشـد گرمسـار

 ارایـه محصـوالت شـرکت صنایـع دسـتی و گردشـگری اطلـس سنگسـردر 
تجاری کنیـا بین المللـی   نمایشـگاه 

افتتاح کارگاه الکترونیک دانشگاه آزاد اسامی واحد شهمیرزاد

 برگـزاری اولیـن نشسـت دورهمـی واحدهـای فنـاور سـمنان و مهدیشـهردر
پردیـس فناوری پورسـینا سـمنان

 حضـور مدیرعامـل تیـم نگیـن بازیـاب از واحدهای فنـاور مرکز گرمسـار در 
برنامـه تلویزیونـی میدون

افتتاح مجتمع بزرگ مرکز رویش فناوری )چشم فناوری استان سمنان(




