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گزیده ای از بیانات رهبرمعظم انقالب در سال  »جهش تولید« 

تامین کننـده ی نیازهـای خـودش باشـد، به 
او اعتمـاد بـه  نفـس می دهد، به او احسـاس 
مسـاله ی  می بینیـد  پـس  می دهـد؛  عـزت 
اقتصـادی  ابعـاد  از  فراتـر  ابعـادی  تولیـد، 

محـض دارد.
عـاوه بـر اینکـه تولیـد می توانـد بـر روی 
کشـور  اقتصـادی  شـاخص های  کلیـه ی 
در  می توانـد  تولیـد  یعنـی  بگـذارد؛  اثـر 
شـاخص های گوناگـون مثل تولیـد ناخالص 
بسـیار  -کـه  اشـتغال  مسـاله ی  داخلـی، 
مسـاله ی مهمـی اسـت- مسـاله ی عرضـه ی 
عمومـی  رفـاه  مسـاله ی  خدمـات،  و  کاال 
تاثیرگـذاری  و  مسـاله ی صـادرات  جامعـه، 
فکـری و فرهنگـی ای کـه صـادرات می تواند 

بکنـد، اثـر بگـذارد.
کردیـم،  عـرض  کـه  طـور  همـان  بعـاوه 
تولیـد داخلـی مایـه ی افتخـار ملـی اسـت، 
بـه افـراد جامعـه اعتمـاد به نفـس میدهد و 
ماننـد این هـا. بنابرایـن بیش از این، انسـان 
در بـاب اهمیـت تولیـد چـه بگویـد؟ تولیـد 

داخلـی واقعـا حیاتـی اسـت بـرای کشـور.
خـب حـاال مـا گفتیـم جهـش تولیـد؛ چـرا 
میگوییـم جهـش تولیـد؟ به خاطـر اینکه ما 
از لحـاظ تولیـد عقبیـم. ایـن کارهایـی کـه 
دوسـتان اشـاره کردنـد کـه انجـام گرفتـه، 
اسـت،  و خوبـی  برجسـته  بسـیار  کارهـای 
منتهـا اینهـا کافـی نیسـت و مـا نیـاز بـه 
بیشـتر  تقویـت  و  تولیـد  بیشـتر  توسـعه ی 

تولیـد و پیشـرفت بیشـتر تولیـد داریـم.

مـا متاسـفانه دچـار میکروب هـا و ویروس هـای 
طبیعـِی متعددی اسـت؛ ویروس های دست سـاز 
هم هسـتند، مثـل تحریم، مثل همین مسـاله ی 
قیمـت نفـت؛ اینهـا حوادثـی هسـتند کـه بـه 
مقاومـت  می توانیـم  میزننـد-  ضربـه  اقتصـاد 

. بکنیم
مسـاله ی تولیـد یـک نقـش تاثیرگـذار عجیبـی 
بـه ایـن شـکل دارد، کـه طبعـاا بایسـتی آن را 
مهـم شـمرد و به آن توجـه کرد. اگر مـا بتوانیم 
ایـن سیسـتم دفاعـی و ایمنـِی پیکـره ی اقتصاد 
کشـور را تامیـن کنیـم و از همـه جهـت، آن را 
آمـاده نگـه بداریـم، باشـک این مشـکات، این 
تکانه هـای  و  بین المللـی  گوناگـون  تکانه هـای 
مختلـف اقتصـادی نخواهـد توانسـت بـه کشـور 

صدمـه ی اساسـی و مهمـی وارد کنـد.
نقـش حیاتـی تولیـد در اقتصـاد و اعتماد 

بـه نْفـس عمومی
 خـب، تولیـد می توانـد یـک اقتصـاد ملـی قوی 
را در کشـور تشـکیل بدهـد؛ یعنـی در سـاخت 
یـک اقتصاد قـوی، تولید نقـش اول را دارد؛ یک 
تاثیـر حیاتـِی غیـر قابـل انـکاری را در اداره ی 
کشـور دارد. آن ]طـور[ کـه مـن تصـور می کنم، 
بـه اعتقـاد بنـده مسـاله ی تولیـد فقط مسـاله ی 
اقتصـاد هـم نیسـت؛ البته تولیـد بـرای اقتصاد، 
حیاتی اسـت؛ تولیـد داخلی برای اقتصاد کشـور 
و اقتصـاد سـالم، حیاتـی اسـت، لکـن فقـط این 

. نیست
تولیـد از لحـاظ سیاسـی، یـک کشـور را دارای 
دارای  را  ملـت  می کنـد،  نفـس  بـه  اعتمـاد 
احسـاس عـزت می کنـد. اینکـه ملـت احسـاس 
کنند که نیازهایشـان در داخل کشـوِر خودشـان 
بـه وسـیله ی خودشـان تامیـن می شـود، بـرای 
یـک ملـت خیلی مایـه ی عـزت و افتخار اسـت؛ 
تـا اینکـه ببیننـد هر چـه الزم دارند، بایسـتی از 
دیگران بگیرند؛ بایسـتی از دیگران آن را التماس 
بکننـد؛ ]دیگـران هـم[ گاهی بدهنـد، گاهی هم 
انـواع و اقسـامش را بدهنـد؛ یعنـی  ندهنـد؛ و 
گاهـی خوبـش را بدهند، گاهی بـدش را بدهند؛ 
اینکـه خـود یـک ملـت بتوانـد تولیدکننـده و 

پنج دلیـل اصلی انتخاب شـعار »جهش 
تولیـد« در بیانات رهبـر معظم انقالب

امنیت بخـِش  و  دفاعـی  سیسـتم  تقویـت 
قـوی،  اقتصـاد  یـک  شـکل دهی  اقتصـاد، 
ایجاد اعتمـاد به نفس عمومـی، تاثیرگذاری 
شـامل  اقتصـادی  شـاخص های  همـه  بـر 
اشـتغال، رفاه، صـادرات و همچنیـن تقویت 

افتخـار ملـی .
دسـتگاه های مختلـف می توانند بـه وظایفی 
می شـود،  منتهـی  تولیـد  جهـش  بـه  کـه 
ان َشـاءاهلل عمـل بکننـد. لـذا من چنـد نکته 

را در بـاب جهـش تولیـد عـرض می کنـم:
تولیـد؛ بـه مثابـه ی سیسـتم دفاعی و 

اقتصـاد امنّیت بخـِش 
اوال دربـاره ی تولیـد خیلی صحبـت کردیم؛ 
بنـده هـم زیاد صحبـت کرده ام، مسـوولینی 
هـم کـه دلسـوز بودنـد، عاقه منـد بودنـد 
بگویـم  را  ایـن  می خواهـم  مـن  گفته انـد. 
کـه تولیـد را می تـوان بـه سیسـتم ایمنـی 
و دفاعـی بـدن تشـبیه کـرد؛ ایـن روزها که 
مسـاله ی کرونـا هـم مطـرح اسـت، نقـش 
بـا  مواجهـه ی  در  بـدن  دفاعـی  سیسـتم 
مهاجم هـای  و  میکروب هـا  بـا  ویروس هـا، 
اسـت.  مهمـی  خیلـی  نقـش  ضدسـامت 
همیـن ویـروس کرونـا باشـک وارد خیلـی 
از بدن هـا شـد، لکـن آن هـا مریض نشـدند؛ 
چـرا؟ بـه خاطـر اینکه یـک سیسـتم دفاعی 
سـالِم خوبـی داشـتند کـه توانسـت دفـاع 
کنـد و امنیـت بـدن را تامیـن بکنـد. اگر ما 
در اقتصـاد کشـور، اقتصـاد را بـه یـک بـدن 
بکنیـم، سیسـتم دفاعـی و  انسـان تشـبیه 
امنیت بخـِش اقتصـاد عبارت از تولید اسـت؛ 
یعنـی آن چیـزی کـه می توانـد ویروس های 
مهاجـم و میکروب هـای مهاجـم بـه اقتصاد 
را خنثـی بکند و آن را سـالم نگه دارد تولید 
در کشـور اسـت. اگر ما همـواره تولید خوب 
و مناسـب و شایسـته و رو به  رشـد در کشور 
داشـته باشـیم، در مقابـل ایـن ویروس هایی 
کـه طبیعتا وجـود دارنـد -که البتـه اقتصاد 
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مجتمع  مسوولین  از  یکی  بازدید   -1
از شرکت  کرمان  بارز  صنعتی الستیک 

مگا صنعت شاهرود

پیـرو سـفارش »مجتمـع صنعتی السـتیک 
مگاصنعـت  »شـرکت  بـه  کرمـان«،  بـارز 
فنـاور مسـتقر در مرکـز  شـاهرود«، واحـد 
فنـاوری  و  علـم  پـارک  فنـاوری خوارزمـی 
تعـدادی  سـاخت  بـرای  سـمنان،  اسـتان 
میثـم  »آقـای  الکتروموتـور،  جازغالـی 
بـرق صنعتـی  بخـش  رمضانـی«، سـرگروه 
کرمـان،  بـارز  السـتیک  صنعتـی  مجتمـع 
بـه عنـوان نماینـده  آن شـرکت، در تاریـخ 
شـرکت  صنعتـی  کارگاه  از   ،1399/04/30
شـرکت  کار  دفتـر  و  شـاهرود  مگاصنعـت 
پـارک،  ایـن  خوارزمـی  فنـاوری  مرکـز  در 
بازدیـد بـه عمـل آوردنـد. در ایـن بازدیـد، 
ایشـان ضمـن تاکیـد بـر سـاخت و تحویـل 
بـازه  در  شـده  سـفارش  جازغالی هـای 
زمانـی مـورد نظـر، موضـوع افزایـش تعـداد 
سـفارش های سـاخت جازغالـی بـه شـرکت 

نمودنـد. مطـرح  نیـز  را  مگاصنعـت 

صنعـت  مـگا  »شـرکت  اسـت،  ذکـر  بـه  الزم 
مهنـدس  »آقـای  مدیرعاملـی  بـه  شـاهرود«، 
و  »طراحـی  زمینـه  در  ریاحـی زاده«،  رضـا 
و  دارد  فعالیـت  جازغالـی«،  انـواع  سـاخت 
سـاالنه تعـداد قابـل توجهـی قـرارداد سـاخت 
انـواع جازغالـی بـا شـرکت های صنعتـی فعـال 
سـیمان  شـرکت  جملـه،  از  کشـور  سـطح  در 
شـرکت  توربوژنراتـور،  شـرکت  یـزد،  مهریـز 
مدیریـت  شـرکت  شـاهرود،  مغـان  و  کابـل 
و  سیسـتان  اسـتان  نیروگاه هـای  بـرق  تولیـد 
بلوچسـتان، صنایـع چـوب و کاغـذ مازنـدران، 
شـرکت سـیمان کرمـان و ... منعقـد می نمایـد.

2- بازدید گروه نظارت و ارزیابی پارک علم 
و فناوری استان سمنان از واحدهای فناور 

مستقر در مرکز فناوری خوارزمی

گروه نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری استان 
»هسته  از   ،1399/05/01 تاریخ  در  سمنان، 
با  فناور مهندسی فن آوران سپیدسار شاهرود«، 
تولید پرکربنات سدیم  و  ایده محوری »ساخت 
دکتر  خانم  »سرکار  مسوولیت  به  پوشش دار«، 
در  حاضر  حال  در  که  صناعی مقدم«،  مریم 
به  بازدید  است،  فناوری خوارزمی مستقر  مرکز 
بازدید، سرکار خانم دکتر  این  عمل آوردند. در 
زمینه  در  شده  انجام  اقدامات  به  صناعی مقدم، 
جمله  از  نمودند.  اشاره  محوری  ایده  اجرای 
به  دستیابی  برای  مذکور  فناور  هسته  اقدامات 
پرکربنات سدیم پوشش دار،  فنی ساخت  دانش 
می توان به طراحی و ساخت دستگاه، راه اندازی و 
انجام آزمایشات الزم، بررسی روش های متفاوت 
بررسی  استاندارد،  روش  تعیین  و  نمونه  آنالیز 

اشاره  شده،  تولید  نمونه  اولین  ماندگاری 
مذاکرات  انجام  به  ایشان  همچنین  نمود. 
تولید  زمینه ی  در  فعال  شرکت های  با  الزم 

پودرهای شوینده، اشاره نمودند.

در ادامـه ی بازدیـد گـروه نظـارت و ارزیابـی 
سـمنان،  اسـتان  فنـاوری  و  علـم  پـارک 
بـه  رشـد«،  سـاخت  فنـاور  »شـرکت  از 
امیرضـا  مهنـدس  »آقـای  مدیرعاملـی 
الیاسـین فریـد«، بـا ایـده محوری »سـاخت 
سـامانه پـروازی برای تهیه نقشـه توپوگرافی 
هوایـی«، بازدیـد نمودنـد. در ایـن بازدیـد، 
آقـای مهنـدس الیاسـین فریـد، بـه طراحی 
سـت آپ  و  نرم افـزاری  طراحـی  پهپـاد، 
نرم افـزاری فالیـت کنترلـر، و سـاخت یـک 
نمونـد.  اشـاره  توپوگرافـی،  پهبـاد  نمونـه 
همچنیـن ایشـان در ایـن زمینـه بـه انعقـاد 
قـرارداد فـروش پهبـاد توپوگرافـی معـادن 
انعقـاد  و  کاریـز شـهر  معـادن  بـه شـرکت 
قـرارداد ارایـه خدمات توپوگرافی به شـرکت 
معـدن مـس کومـه، اشـاره نمودنـد. الزم به 
ذکـر اسـت فعالیت هـای الزم بـرای معرفـی 
سـوی  از  بازاریابـی،  و  بـازار  بـه  محصـول 
مدیرعامـل شـرکت فناور سـاخت رشـد، نیز 

انجـام شـده اسـت. 

پارک علم و فناوری استان سمنان در تابستان 1399



3- حضـور شـرکت های مسـتقر پارک 
علم و فناوری اسـتان سمنان در نشست 

معرفی مجموعـه مالـی و مالیاتی پارک

حمایتـی  مجموعه هـای  معرفـی  جلسـه ی 
مالـی و مالیاتـی بـه منظـور بهبـود عملکرد 
سیسـتم های مالـی واحدهای فنـاور، در روز 
شـنبه 14 تیـر 99، بـا حضـور گـروه مالی و 
مالیاتـی فـاراد در سـالن آمفـی تاتـر پـارک 
علم وفناوری اسـتان سـمنان برگـزار گردید.

فاصلـه  رعایـت  دلیـل  بـه  جلسـه  ایـن  در 
اجتماعی، تنها 35 شـرکت مسـتقر در پارک 
علـم و فنـاوری اسـتان، به صـورت حضوری 
شـرکت داشتند و دیگر شـرکت ها به صورت 

وبینـار از ایـن جلسـه بهره منـد شـدند.
و  4- حضـور همـکاران مراکـز رشـد 
واحدهـای فنـاور در کارگاه آموزشـی 
معرفـی فرصت های سـرمایه گذاری در 

ایران بـورس  بـازار 

ویدیو  صورت  به  که  آموزشی  کارگاه  این  در 
با  شهریور   26 چهارشنبه  روز  در  کنفرانس 
هدف آشنا نمودن واحدهای فناور با فرصت های 
بازار سرمایه برگزار شد، همکاران مراکز رشد 
و واحدهای فناور مستقر پارک علم و فناوری 

استان سمنان، شرکت نمودند.
5- حضـور همـکاران مراکـز رشـد در 
نشسـت آموزش غیرحضـوری »تجریه 

اجـرای برنامـه راهبـری )منتورینـگ( در 
شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان«

صـورت  بـه  کـه  آموزشـی  نشسـت  ایـن  در 
بـا  روز دوشـنبه 31 شـهریور  در  غیرحضـوری 
هـدف ارتقا توان تخصصی مدیران و کارشناسـان 
مراکـز رشـد و پارک های علـم و فنـاوری برگزار 
شـد، همکاران مراکز رشـد پارک علـم و فناوری 

اسـتان سـمنان، شـرکت نمودند.
عمومـی  مجمـع  جلسـه  برگـزاری   -6
اسـتان سـمنان دانش بنیـان  شـرکت های 

جلسـه مجمـع عمومـی شـرکت های دانش بنیان 
اسـتان سمنان روز پنج شـنبه مورخ 1399/05/23 
در محـل اتـاق بازرگانـی سـمنان و با حضـور دبیر 
اتـاق سـمنان، معـاون و جمعی از همـکاران حوزه 
معاونـت فنـاوری پـارک علـم و فنـاوری اسـتان 
سـمنان و همچنیـن تعـدادی از مدیـران عامـل 
شـرکت های فنـاور و دانش بنیـان برگـزار گردیـد.
در ایـن جلسـه که بـه منظور تعیین هیـات مدیره 
ایـن انجمن برگـزار گردید ابتدا اساسـنامه انجمن 
مـورد بررسـی و تاییـد اعضا قـرار گرفته و سـپس 

اعضای هیـات مدیره انتخاب شـدند.

سیم  )شرکت  ابراهیمیان  رضا  مهندس  آقایان 
رضا  مهندس  رییس،  عنوان  به  مغان(  کابل  و 
خدامی)شرکت دانش بنیان ابرسازندگان شاهوار( 

طب  شرکت  دهنوی)  ترکمان  دکتر  و 
و  رییس  نایب  عنوان  به  نوین(  پالستیک 
صنعت  کانی  )شرکت  اختری  محمد  دکتر 
سید  مهندس  خزانه دار،  عنوان  به  شاهوار( 
مرتضی حسینی ) شرکت راهبرد صنعتگران 
اصلی  بازرس  عنوان  به  پارسیان(  پیشرو 
این  اهداف  مهمترین  از  شدند.  انتخاب 
قوانین  و  منافع  پیگیری  به  می توان  انجمن 
برای  تالش  شرکت ها،  برای  حمایت کننده 
ارایه  شرکت ها،  کار  و  کسب  توانمندسازی 
راهکار به مراجع اجرایی برای بهبود فضای 
و.... اشاره کرد. دفتر  کسب و کار شرکت ها 
دبیرخانه این انجمن در محل پردیس پارک 
علم و فناوری استان سمنان و در شهرستان 
سهراب  مهندس  آقای  و  بوده  شاهرود 
اسکندری )کارگزار رسمی گمرک( به عنوان 
در  است  ذکر  شایان  شدند.  انتخاب  دبیر 
فازهای بعدی شعب استانی این انجمن نیز 

افتتاح و راه اندازی خواهد شد.
7- بازدیـد معـاون محتـرم فنـاوری و 
نـوآوری  پـارک علم و فناوری اسـتان 
سـمنان از واحدهـای فنـاور پردیـس 

شـهمیرزاد کیانی  فنـاوری 

فعالیت های  و  عملکرد  ارزیابی  منظور  به 
واحدهای فناور پردیس فناوری کیانی، جناب 
نوآوری   و  فناوری  معاون  راحتی،  دکتر  آقای 
پارک علم و فناوری  استان  سمنان در روز سه 
شنبه تاریخ 1399/05/07 از پردیس فناوری 
کیانی بازدید به عمل آوردند. بازدید جداگانه 
ارایه  عملکرد،  ارزیابی  هدف  با  تخصصی  و 
مشاوره های تخصصی ، بررسی درخواست ها و 
مشکالت  واحدهای فناور از جمله شرکت های 
و  دام  خوراک  کویر،  سازان  ترانس  ساتراپ، 
گردشگری  و  دستی  صنایع  مسعود،  طیور 
اطلس سنگسر، جوانه نرم افزار، هسته پالریس 
و هسته طلیعه بهار سبز انجام شد و از نزدیک 
با روند فعالیت  ها، تاثیر شیوع ویروس کرونا بر 
رونق اقتصادی و برنامه ریزی های آتی واحدهای 
فناور آشنا شدند. در پایان برای پیشبرد بهتر 
امور صورت گرفته و راهکارهای کاربردی برای 
رفع معضالت پیش روی شرکت ها پیشنهاداتی 

ارایه گردید. 3
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مهنـدس  مهدیشـهر،  اجتماعـی  رفـاه  و 
اسـتان  امیدیـان مسـوول مطالعـات فـرش 
تهـران، کارشناسـان فرمانداری مهدیشـهر و 
مهنـدس تابـان مدیـر مرکز رشـد واحدهای 
فناور شهرسـتان مهدیشهر وابسـته به پارک 
علـم و فنـاوری اسـتان بـه منظـور بررسـی 
فـرش  تجاری سـازی  و  تولیـد  مشـکالت 
دسـتباف مهدیشـهر و همچنین ارایه راهکار 
و برنامـه عملیاتـی در روز سه شـنبه مـورخ 
مهدیشـهر  بخشـداری  در   1399/05/08

شـد. برگزار 

در ابتـدای جلسـه مهنـدس ادب بـا معرفـی 
تاریخچـه فرش مهدیشـهر در خصوص موانع 
موجـود در تولید و فروش آن مطالبی را ذکر 
کردنـد. مهنـدس امیدیـان یکـی از محققین 
فعـال در زمینـه فرش، مشـکالت موجود در 
زنجیـره ارزش فرش دسـتباف مهدیشـهر را 
بیـان و به ارایه راهـکار و برنامه  اسـتراتژیک 
در  پرداختنـد.  فـرش  احیـای  در خصـوص 
ادامـه دکتر مسـتخدمین حسـینی بـا تاکید 
بـر اینکـه تفکـرات اسـتراتژیک در خصوص 
توسـعه فـرش دسـتباف مهدیشـهر بایـد در 
قالـب یـک برنامه اسـتراتژیک تدوین  شـود 
و بـه صـورت عملیاتی و آکادمیک مشـکالت 

بررسـی و راهکار مناسـب ارایـه گردد.
مهنــدس تابــان  بــا اشــاره بــه نحــوه 
و  علــم  پــارک  همــکاری  و  حمایــت 
فنــاوری اســتان در توســعه فــرش دســتباف 
راه  جملــه  از  پیشــنهادهای  مهدیشــهر 
انــدازی خوشــه فــرش بــا حضــور محققیــن 
از  اســتفاده  و  زمینــه  ایــن  خالقــان  و 
فناوری هــای جدیــد در مرحلــه تولیــد، 
فــرش دســتباف مهدیشــهر  برندســازی 
و یکپارچگــی تمــام گروه هــای مرتبــط 
ــان  ــد. در پای ــرح کردن ــوزه را مط ــن ح ای
راهکارهــای کاربــردی بــرای رفــع معضــالت 
فــرش دســتباف بررســی شــد و قــرار شــد 
بــا همــکاری پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
و صاحب نظــران ایــن حــوزه، بعــد از انجــام 
برنامــه  الزم،  پژوهش هــای  و  مطلعــات 
ــرش دســتباف  ــا و توســعه ف ــی احی عملیات

ــردد. ــرا گ ــن و اج تدوی

جلسـه راهبـردی رونـق تولیـد، احیـا و توسـعه 
صـادرات فـرش دسـتباف مهدیشـهر، بـا حضور 
مهدیشـهر،  مرکـزی  بخشـدار  ادب  مهنـدس 
اداره  رییـس  حسـینی  مسـتخدمین  دکتـر 
تعـاون،کار و رفاه اجتماعی مهدیشـهر، مهندس 
اسـتان  فـرش  مطالعـات  مسـوول  امیدیـان 
و  مهدیشـهر  فرمانـداری  کارشناسـان  تهـران، 
تابـان مدیـر مرکـز رشـد واحدهـای  مهنـدس 
فنـاور شهرسـتان مهدیشـهر وابسـته بـه پـارک 
بررسـی  منظـور  بـه  اسـتان  فنـاوری  و  علـم 
مشـکالت تولید و تجاری سـازی فرش دسـتباف 
مهدیشـهر و همچنیـن ارایـه راهـکار و برنامـه 
عملیاتی در روز سه شـنبه مـورخ 1399/05/08 

در بخشـداری مهدیشـهر برگـزار شـد.
معرفـی  بـا  ادب  مهنـدس  جلسـه  ابتـدای  در 
تاریخچـه فـرش مهدیشـهر در خصـوص موانـع 
موجـود در تولیـد و فـروش آن مطالبـی را ذکـر 
محققیـن  از  یکـی  امیدیـان  مهنـدس  کردنـد. 
فعـال در زمینـه فـرش، مشـکالت موجـود در 
را  مهدیشـهر  دسـتباف  فـرش  ارزش  زنجیـره 
بیـان و بـه ارایـه راهـکار و برنامـه  اسـتراتژیک 
در خصـوص احیـای فـرش پرداختنـد. در ادامه 
دکتـر مسـتخدمین حسـینی بـا تاکید بـر اینکه 
تفکـرات اسـتراتژیک در خصـوص توسـعه فرش 
دسـتباف مهدیشـهر بایـد در قالـب یـک برنامه 
اسـتراتژیک تدوین  شـود و به صـورت عملیاتی 
و آکادمیک مشـکالت بررسـی و راهکار مناسـب 
ارایـه گـردد. مهنـدس تابـان  با اشـاره بـه نحوه 
فنـاوری  و  علـم  پـارک  همـکاری  و  حمایـت 
اسـتان در توسـعه فـرش دسـتباف مهدیشـهر 
پیشـنهادهای از جملـه راه اندازی خوشـه فرش 
بـا حضـور محققیـن و خالقـان ایـن زمینـه و 
مرحلـه  در  جدیـد  فناوری هـای  از  اسـتفاده 
تولیـد، برندسـازی فرش دسـتباف مهدیشـهر و 
یکپارچگـی تمـام گروه هـای مرتبـط ایـن حوزه 

را مطـرح کردنـد.
رفـع  بـرای  کاربـردی  راهکارهـای  پایـان  در 
معضـالت فـرش دسـتباف بررسـی شـد و قـرار 
شـد با همـکاری پارک علـم و فناوری اسـتان و 
صاحب نظـران این حـوزه، بعد از انجـام مطلعات 
احیـا و  برنامـه عملیاتـی  و پژوهش هـای الزم، 
توسـعه فـرش دسـتباف تدویـن و اجـرا گـردد.

10- برگزاری جلسه راهبردی توسعه فرش 
دستباف در راستای تولید و ایجاد اشتغال 

در بخشداری مرکزی مهدیشهر
توسعه  و  احیا  تولید،  رونق  راهبردی  جلسه 
حضور  با  مهدیشهر،  دستباف  فرش  صادرات 
دکتر  مهدیشهر،  مرکزی  بخشدار  ادب  مهندس 
تعاون،کار اداره  رییس  حسینی  مستخدمین 

8- حضـور شـرکت صنایـع دسـتی و 
واحـد  سنگسـر  اطلـس  گردشـگری 
فنـاوری  پردیـس  در  مسـتقر  فنـاور 
تلویزیونـی  زنـده  برنامـه  در  کیانـی 

العالـم شـبکه 

صنایـع دسـتی مربـوط بـه شـرکت »صنایع 
از  دسـتی و گردشـگری اطلـس سنگسـر« 
واحدهـای فنـاور مسـتقر در پردیس فناوری 
کیانـی وابسـته بـه پـارک علـم و فنـاوری 
اسـتان سـمنان در خـالل سـخنرانی آقـای 
فرهنگـی،  میـراث  اداره  کل  مدیـر  جمـال 
گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان سـمنان 
در   برنامـه زنـده تلویزیونـی  شـبکه عربـی  
العالـم در تاریـخ 16 تیـر ماه 1399 سـاعت 
9 صبـح بـا حضـور خانـم خادمیـان  معرفی 
شـد. در ایـن برنامـه زنده آقای جمـال مدیر 
کل اداره میـراث فرهنگـی اسـتان سـمنان 
بـه معرفـی محصـوالت لبنـی عشـایر ایـل 
عـالوه  افزودنـد  و  کـرده  اشـاره  سنگسـر 
ایـل  لبنـی عشـایر  متنـوع  بـر محصـوالت 
سنگسـر، صنایـع دسـتی و دسـت بافته های 
و  بـوده  متنـوع  و  زیبـا  بسـیار  ایـل  ایـن 
شـرکت صنایع دسـتی و گردشـگری اطلس 
سنگسـر بـه عنـوان احیـا کننـده ایـن هنر، 
بـه تولیـد صنایـع دسـتی متنـوع و مـورد 
پسـند سـلیقه امـروز اشـتغال دارد.  سـیده 
فاطمـه خادمیـان بانـوی هنرمنـد اسـتان با 
اثـر شـال شـماره دوزی موفـق بـه دریافـت 
مهـر اصالت یونسـکو در برنامه داوری نشـان 
بین المللی صنایع دسـتی ۲016 شـده اسـت 
و تاکنـون موفـق به دریافت سـه نشـان ملی 

صنایع دسـتی شـده اسـت.
9- بازدید رییس و اعضای شورای شهر 

شهمیرزاد از پردیس فناوری کیانی



11- بازدید بخشـدار محترم شهمیرزاد 
از پردیـس فناوری کیانی پـارک علم و 

فناوری اسـتان سمنان

بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک علـم و 
فناوری اسـتان سـمنان، در روز دوشنبه  17 
شـهریور ماه سال جاری، جلسـه ای با حضور 
جنـاب مهندس عالیی بخشـدار شـهمیرزاد، 
مهنـدس نظـری کارشـناس مسـوول امـور 
مهنـدس  بخشـداری،  انتظامـی  و  سیاسـی 
بخشـداری  عمـران  کارشـناس  باقریـی 
شـهمیرزاد و مهنـدس تابـان مدیـر پردیس 
فنـاوری کیانـی در سـالن جلسـات پردیـس 

فنـاوری کیانـی برگـزار گردیـد.

ضمـن  تابـان  مهنـدس  جلسـه  ایـن  در 
خوش آمدگویـی بـه حاضریـن در جلسـه  به 
معرفـی حمایت هـای پـارک علـم و فنـاوری 
اسـتان سـمنان پرداختند و خواستار پیگیری 
خصـوص  در  بخشـداری  محتـرم  اعضـای 
مخترعیـن،  بـه  رشـد  مرکـز  ایـن  معرفـی 

شـدند. صنعتـی  شـرکت های  و  خالقـان 
ابـراز  و  تشـکر  ضمـن  عالیـی  مهنـدس 
علـم  پـارک  فعالیت هـای  از  خرسـندی 
و  نوپـا  شـرکت های  اسـتان،  فنـاوری  و 
کیانـی،  فنـاوری  پردیـس  در  دانش بنیـان 
در خصـوص معرفـی طرح هـای فناورانـه و 
ظرفیت هـای  از  بهره منـدی  بـرای  نوآورانـه 
کامل این مجموعه در جهت رشـد و توسـعه 
کار آفرینـی و اشـتغال زایی درمنطقـه اعـالم 
خاطـر  ایشـان  ادامـه  در  کردنـد.  آمادگـی 
نشـان شـدند نشسـتی تخصصـی بـا حضـور 
مسـوولین مرکـز رشـد، جهـاد کشـاورزی، 
آموزش و پرورش و دانشـگاه های شـهمیرزاد 

بـه زودی بایـد صـورت پذیـرد. 

اینکـه در  بیـان  بـا  ادامـه مهنـدس نظـری  در 
زمینـه معرفـی رسـالت و ماموریت هـای پـارک  
علـم و فنـاوری تبلیغات بیشـتری توسـط صدا و 
سـیما بایـد صورت پذیـرد بـه اهمیـت تبلیغات 
حمایت هـای  معرفـی  راسـتای  در  گسـترده 
پارک هـای علـم و فناوری و مراکز رشـد فناوری 
از دفاتـر واحدهـای  تاکیـد داشـتند. در پایـان 
فنـاور مسـتقر در ایـن مرکـز بازدیـد بـه عمـل 
فنـاور  واحدهـای  نماینـدگان  و  مدیـران  آمـد. 
مسـتقر نیـز بـه معرفـی محصـوالت و آخریـن 
دسـتاوردهای خـود در حوزه فنـاوری پرداختند 
و بـه برخـی از موانع موجود در مسـیر فعالیت و 

پیشـرفت شـرکت ها اشـاره کردنـد.
جلســات  برگــزاری  و  بازدیــد   -12
تخصصــی مدیــر تجاری ســازی و خدمــات 
تخصصــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
ــا واحدهــای فنــاور مســتقر در  ســمنان ب

ــی ــاوری کیان ــس فن پردی

بهتــر  و  بیشــتر  بهره منــدی  راســتای  در 
و  خدمــات  از  مســتقر  فنــاور  واحدهــای  
حمایت هــای پــارک علــم و فنــاوری اســتان 
ــی  ــر غریب ــور دکت ــا حض ــه ای ب ــمنان، جلس س
مدیــر تجاری ســازی و خدمــات فنــی تخصصــی 
ــدس  ــاری، مهن ــدس افتخ ــتان، مهن ــارک اس پ
تیمــوری، مهنــدس تابــان و مدیــران واحدهــای 
مــورخ  چهارشــنبه  روز  در  مســتقر  فنــاور 
1399/06/05 در محــل ســالن جلســات پردیس 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــاوری کیان فن
در ایــن جلســه کــه بــا هــدف معرفــی خدمــات و 
حمایت هــای پــارک و ارایــه راهکارهایــی جهــت 
کمــک بــه دریافــت تســهیالت در راســتای حــل 
ــرات  ــد مذاک ــزار گردی مشــکالت شــرکت  ها برگ
الزم بــرای پیشــبرد بهتــر امــور صــورت گرفــت 
و راهکارهایــی نیــز بــرای رفــع معظــالت پیــش 

روی، مطــرح گردیــد. 
در ایــن جلســه اهــم فعالیت هــای در حــال 
ــی  ــورد بررس ــرکت ها م ــزی ش ــرا و برنامه ری اج
ــرار گرفــت و همچنیــن برخــی از چالش هــا و  ق
مشــکالت پیــش روی شــرکت ها طــرح و مــورد 

بررســی قــرار گرفــت.

مدیـر  عسـکری  دکتـر  حضـور   -13
عامل شـرکت فنـاور پهباد آسـمان در 

مصاحبـه خبـری رادیـو سـمنان

در تاریـخ 28 مـرداد 99 مصاحبـه خبـری 
آقـای دکتـر قاسـم عسـکری مدیـر عامـل 
رادیـو  بـا  آسـمان  پهبـاد  فنـاور  شـرکت 
سـمنان در محـل پردیـس ابوریحـان پارک 
صـورت  سـمنان  اسـتان  وفنـاوری  علـم 
ایـن  در  عسـکری  دکتـر  پذیرفت.آقـای 
ایـن  نویـن  خدمـات  پیرامـون  مصاحبـه 
شـرکت در عرصـه نقشـه بـرداری و تصویـر 
بـرداری بـه  وسـیله پهباد هـای این شـرکت 
کـه مجهز بـه فناوری هـای روز دنیا از قبیل 
سـامانه های  UAV و GNSS می باشـند، بـه 

پرداختنـد. گفتگـو 
ــرو از  ــرم نی ــر محت ــد وزی 14- بازدی
غرفــه شــرکت صــدرا مــدار قومــس 
ــاع  ــه دف ــگاه هفت ــان در نمایش دامغ

ــرو ــدس در وزارت نی مق

شــرکت دانــش بنیــان صــدرا مــدار قومــس 
دامغــان از واحد هــای فنــاور مســتقر در 
ــگاه  ــان در نمایش ــاوری ابوریح ــس فن پردی
ــرو  ــه در وزارت نی ــدس ک ــاع مق ــه دف هفت
برگــزار شــد، حضــور پیــدا نمــود . جنــاب 
آقــای دکتــر رضــا اردکانیــان وزیــر محتــرم 
نیــرو از غرفــه ایــن شــرکت بازدید بــه عمل 
آوردنــد در ادامــه آقــای دکتــر ســید مــاکان 
ترابــی رییــس هیــات مدیــره ایــن شــرکت 
ــی  ــاب مخابرات ــامانه خطای ــی س ــه معرف ب

ــو ولــت پرداختنــد. خطــوط 20 کیل 5
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ــاوری  ــت فن ــوزه معاون ــران ح ــه مدی جلس
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــوآوری پ و ن
ســمنان روز شــنبه مــورخ 1399/05/25 بــا 
حضــور دکتــر سیدمحمداســماعیل جاللــی، 
ــوزه  ــران ح ــاون و مدی ــارک و مع ــس پ ریی

ــارک برگــزار شــد. ــاوری پ ــت فن معاون
ــث و  ــور بح ــه منظ ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
ــرکت ها  ــا ش ــط ب ــات مرتب ــی موضوع بررس
برگــزار شــد، مــوارد مهــم و در دســت 
ــه  ــارک ب ــا رییــس پ ــن حــوزه ب اجــرای ای
ــن  ــد. تعیی ــته ش ــتراک گذاش ــث و اش بح
دســت  در  ســوله های  فعلــی  وضعیــت 
ســاخت پــارک، اراضــی قابــل واگــذاری بــه 
ــا مراکــز رشــد  شــرکت ها، مــوارد مرتبــط ب
ــن  ــتان و ... از مهمتری ــهرهای اس ــایر ش س
ــن جلســه مطــرح  ــه در ای ــود ک ــواردی ب م
ــک   ــه ی ــر دو هفت ــات ه ــن جلس ــد. ای ش
ــور  ــا هــدف تســریع در پیشــبرد ام ــار و ب ب
مرتبــط بــا شــرکت ها برگــزار می شــود.

بـا  برگـزاری جلسـه ی مشـترک   -18
صندوق ضمانـت سـرمایه گذاری تعاون

پیـرو انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری مشـترک 
و  سـمنان  اسـتان  فنـاوری  و  علـم  پـارک 
تعـاون،  سـرمایه گذاری  ضمانـت  صنـدوق 
جلسـه ی بررسـی فرایند اجرایـی تفاهم نامه 
صنـدوق  و  پـارک  نماینـدگان  حضـور  بـا 

برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه که بـه صورت آنالیـن برگزار 
شـد آقای راحتـی، معاون فنـاوری و نوآوری 
پـارک، آقـای دکتـر غریبـی، مدیـر اداره ی 
تجاری سـازی و خدمـات تخصصـی پـارک، 
سـرکار خانم دکتـر خوش آبادی، کارشـناس 
پـارک،  تخصصـی  فنـی  خدمـات  اداره ی 
آقـای تیموری، کارشـناس اداره ی اسـتقرار، 
نظـارت و ارزیابـی پـارک و آقـای قلیچـی، 
مدیرعامـل شـرکت تعاونی توسـعه و عمران 
نماینـد ه ی صنـدوق  و  شهرسـتان شـاهرود 
ضمانـت در شـاهرود، حضـور داشـتند. آقای 
دکتـر کرمـی، رییس اداره ی اعتبارسـنجی و 
صـدور ضمانت نامـه ی صنـدوق، آقـای دکتر 
خبـازی، مدیـر اداره ی صـدور ضمانتنامـه ی 

16 - برگزاری جلسه شورای پذیرش گرنت جوانه

روز  جوانـه  گرنـت  پذیـرش  شـورای  جلسـه 
یک شـنبه مـورخ 1399/05/26 در پـارک علـم 
و فنـاوری اسـتان سـمنان برگـزار شـد. در ایـن 
و  ارشـد  کارشناسـی  پایان نامه هـای  جلسـه 
رسـاله های دکترایـی کـه پیش تـر در جلسـات 
دفـاع مـورد بررسـی قـرار گرفتـه بودنـد بـرای 
پذیـرش نهایـی و تعییـن مبلغ حمایتی توسـط 
آقـای  از  متشـکل  پذیـرش  شـورای  اعضـای 
راحتـی، معـاون فنـاوری و نـوآوری، مهنـدس 
رضویـان، کارشـناس حوزه ی فنـاوری اطالعات، 
دکتـر محمـودی عضـو هیـات علمـی دانشـگاه 
صنعتـی شـاهرود، خانـم امیـری، رییـس اداره 
اداره  جـذب و پذیـرش، دکتـر غریبـی، مدیـر 
دبیـر  شـارق  مهنـدس  و  پـارک  تجاری سـازی 

دبیرخانـه گرنـت جوانـه، بررسـی شـد.

از  جوانــه  گرنــت  شــیوه نامه  بــه  بنــا 
ــغ  ــا مبل ــد ت ــی ارش ــای کارشناس پایان نامه ه
ــری  ــاله های دکت ــال و از رس ــون ری 240 میلی
ــت  ــال حمای ــون ری ــقف 480 میلی ــا س ــز ت نی
ــس  ــرش شــده پ ــای پذی ــد شــد. طرح ه خواه
از ایــن جلســه بــرای انجــام اقدامــات بعــدی بــه 

ــد. ــد ش ــال خواهن ــاوا ارس ــارک ف پ
ــوزه  ــران ح ــه مدی ــزاری جلس 17- برگ

ــارک ــوآوری پ ــاوری و ن ــت فن معاون

ــی  ــه داوری فن ــزاری جلس 15- برگ
ــد ــت رش ــی گرن ــای متقاض طرح ه

طرح هــای  فنــی  داوری  جلســه  اولیــن 
متقاضــی گرنــت رشــد بــا حضــور مدیــران 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاوری پ ــت فن معاون
ــو  ــروی، عض ــر خس ــمنان و دکت ــتان س اس
ــی شــاهرود  ــات علمــی دانشــگاه صنعت هی
ــا  ــی طرح ه ــی از داوران فن ــوان یک ــه عن ب
روز یک شــنبه مــورخ 1399/05/26 برگــزار 
گردیــد. گرنــت رشــد، حمایــت مالــی پارک 
فــاوا اســت کــه بــه شــرکت های مســتقر در 
ــق  ــاد تعل دوره رشــد در مراکــز شــبکه ی ت
می گیــرد. توســعه اقتصــاد دیجیتــال )تــاد( 
ــاوری،  ــم و فن ــای عل ــبکه ای از پارک ه ش
ــه  ــز رشــد و شــتاب دهنده ها اســت ک مراک
ــای ســطح  ــاوا در ارتق ــارک ف ــراه پ ــه هم ب
فعالیت هــا در حــوزه فنــاوری اطالعــات 
ــال  ــاد دیجیت ــعه اقتص ــات و توس و ارتباط

همــکاری می کننــد.

ــذب و  ــوی اداره ج ــتا از س ــن راس در همی
ــتان  ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــرش پ پذی
تعــدادی  و  اعــالم  فراخوانــی  ســمنان 
ــد.  ــال گردی ــن اداره ارس ــه ای ــز ب ــرح نی ط
طرح هــای دریافتــی پــس از بررســی در 
ایــن جلســه و در صــورت تاییــد اولیــه، برای 
پذیــرش نهایــی بــه شــورای مربوطه ارســال 
خواهنــد شــد و در نهایــت پــس از تصویــب 
مبلــغ حمایــت مالــی و عقــد قــرارداد بــرای 
ــارک  ــه پ ــدی ب ــای بع ــت حمایت ه دریاف
فــاوا ارســال می شــوند. در جلســه ی امــروز 
ــه  دو طــرح از میــان طرح هــای متقاضــی ب

ــد. ــه ش داوری گذاش



آقـای دکتـر جهان بخـش، مدیـر  صنـدوق، 
آقـای  و  صنـدوق  سـرمایه گذاری  اداره ی 
مهنـدس رسـتمی، کارشـناس صنـدوق نیز 
بـه صـورت آنالیـن در ایـن جلسـه حضـور 
داشـتند. ایـن تفاهم نامـه با هدف گسـترش 
همـکاری و هـم افزایـی در اجـرای برنامـه 
و  امکانـات  از  اسـتفاده  و  مشـترک  هـای 
ظرفیت هـای طرفیـن در راسـتای اهـداف و 
ماموریـت های پارک و صندوق منعقد شـده 
اسـت. از جملـه تعهـدات صنـدوق در ایـن 
ضمانتنامـه ی  صـدور  می تـوان  تفاهم نامـه 
اعتبـاری و انـواع ضمانتنامه ها ی شـرکت در 
مناقصـه و مزایـده، تعهـد پرداخـت، تضمین 
معامالت، حسـن انجـام کار، ضمانت عملکرد 
محصـول، اسـترداد پیـش پرداخت و کسـور 

وجـه الضمـان را نـام بـرد.

ــمانت  ــندوق ضـ ــت صـ ــر اس ــایان ذک ش
اســاس  بــر  تـــعاون،  سـرمـایه گـــذاري 
مـــصوبه هیــات محتــرم وزیــران و بــا تغییــر 
تعــاون  صنــدوق  جایگزیــن  اساســنامه، 
ــت  ــوزه فعالی ــر ح کشــور شــده اســت. اکث
تعاونــي  متوجــه شــرکت هاي  صنــدوق، 
اســت و از طریــق تضمیــن اعتبــارات و 
ســرمایه گذاري ها، اقــدام بــه حمایــت از 
تامیــن منابــع  شــرکت ها و تســهیل در 
مالــي آنــان مي نمایــد. ایــن صـــندوق داراي 
شــخصیت حـــقوقي و اســتقالل مالي اســت. 
حــوزه ی فعالیــت صنــدوق سراســر کشــور و 

ــت. ــران اس ــي آن در ته ــز اصل مرک

19- جلسـه بررسـی تقاضاهای تصدی 
گـری آزمایشـگاه ها و مراکـز تخصصی 

فعـال در پارک
پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان بـر 

مـورخ    1374 شـماره  مصوبـه  اسـاس 

1391/02/05 شـورای پارک و بخشـنامه شماره 
سـازمان   1392/08/03 مـورخ   143633/101
تصدی گـری  کشـور،  برنامه ریـزی  و  مدیریـت 
برخـی از آزمایشـگاه هـا و مراکـز تخصصی فعال 
در پـارک، را بـه بخـش خصوصی واگـذار نموده 
اسـت. خوشـبختانه ایـن فرآینـد سـبب افزایش 
کمیـت و کیفیت آنالیزهای مـورد انجام، تعدد و 
تنـوع طیـف مخاطبـان و انعقاد چندیـن قرارداد 
دانشـگاهی،  مراکـز  از  تعـدادی  بـا  همـکاری 

یژوهشـی و تحقیقاتـی  شـده اسـت.
بـه همین دلیل با هدف اسـتفاده از ظرفیت های 
متفـاوت موجود در منطقه و بهینه سـازی فرایند 
واگـذاری  فراخـوان  سـاالنه  خدمـات،  ارایـه ی 
مراکـز مذکـور برگـزار و پس از بررسـی سـوابق 
پیشـنهادی  برنامه هـای  و  متقاضیـان  کاری 
ایشـان، قـرارداد واگـذاری مراکـز بـا متصدیـان 

جدیـد برگـزار می شـود.
بـه همیـن دلیل در جلسـه ی بررسـی تقاضاهای 
واصلـه بـه پـارک، کـه بـا حضـور آقـای خلیـل 
راحتـی، معـاون فنـاوری و نـوآوری، آقـای دکتر 
جلیـل غریبـی، مدیـر تجاری سـازی و خدمـات 
معـاون  اشـرفی،  اکـرم  خانـم  تخصصـی،  فنـی 
رییـس  سـاعدی،  فرشـته  خانـم  پشـتیبانی، 
اداره اسـتقرار، نظـارت و ارزیابـی و خانـم دکتـر 
فنـی  خدمـات  اداره  کارشـناس  خوش آبـادی، 
 ،  09/04/1399 تاریـخ  در  پـارک،  تخصصـی 
برگـزار شـد، تصدی گـری آزمایشـگاه شـیمی و 
میکروبـی پـارک، مجـددا به آقایان دکتر حسـن 
دانشـی نژاد و امیـن پوربهرامیـان واگـذار شـد.  
2۰- افزایـش ۵۰ درصـدی حمایت صندوق 

پژوهشگران از 

پژوهشـگران  از  حمایـت  صنـدوق  رییـس 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کشـور  فنـاوران  و 
فضـای  در  طرح هـا  شـده  برنامه ریـزی 
رقابتـی ارسـال شـود و در طـول هـر سـال 
سـه فراخـوان در ایـن زمینـه ابالغ می شـود 
تـا بهتریـن پروپزال پژوهشـی دریافت شـود 
گفـت: سـقف حمایـت از طرح هـا 50 درصد 
افزایـش یافتـه و در مرحلـه اجرایـی شـدن 
قـرار دارد بـه طـوری کـه مبلـغ حمایـت ها 
سـال گذشـته 30 میلیون بوده و امسال 45 

میلیـون تومـان شـده اسـت.
نشسـت  در  دوشـنبه  روز  افتخـاری  ایمـان 
و  حمایتـی  بسـته های  و  دسـتاوردها 
رویکردهـای جدیـد صنـدوق در سـال 98، 
اظهـار داشـت: امسـال 15 سـالگی صندوق 
از پژوهشـگران و فنـاوران کشـور  حمایـت 
اسـت کـه نقش بـال علمی معاونـت علمی و 
فنـاوری ریاسـت جمهوری را بـر عهده دارد، 
همچنیـن از نظـر بین المللـی نیـز فعالیـت 
طـوری  بـه  اسـت  توجـه  مـورد  صنـدوق 
کـه سـاالنه  اجالسـی برگـزار می شـود کـه 
امسـال در برزیـل بوده و صنـدوق نیز در آن 
شـرکت کرده بـود. وی ادامـه داد: طرح های 
حمایتـی صنـدوق در جلسـه 760 شـورای 
بـرای  و  تصویـب  فرهنگـی  انقـالب  عالـی 
رییـس جمهـوری نیـز ابـالغ شـد و اکنـون 
در مرحلـه اجرایـی قـرار دارد، بیـش از 21 
هـزار طـرح بـه صنـدوق ارائـه و حـدود 7 
هـزار طرح مـورد حمایت قرار گرفته اسـت، 
همچنیـن در حوزه هـای بین المللـی نیز  31 

پتنـت حمایـت شـده اسـت.
افتخـاری تصریـح کـرد: اکنـون بزرگتریـن 
حامـی دوره هـای پسـا دکتـری هسـتیم که 
حـدود 2 هزار درخواسـت دوره پسـا دکتری 
ابـالغ شـده و از 900 درخواسـت حمایـت 
شـده اسـت. وی عنـوان کـرد: رویکردهـای 
مهـم صنـدوق در چنـد سـر فصـل علمی و 
فنـاوری اعم از توجه بیشـتر به پژوهشـگران 
جـوان، علـوم پایـه، علـوم انسـانی و حضـور 
رئیـس  می شـود.  خالصـه  پایـدار  و  موثـر 
صنـدوق  حمایـت از پژوهشـگران و فناوران 
تصریـح کـرد: 4 رویکـرد کلی صنـدوق اعم 
از تکثیـر تعـداد گروه هـای فناور تا زیسـت 
بـوم برتـر شـدن در دنیا، تعـادل بـا رویکرد 
پایـدار، کیفیـت پژوهش هـا و رویکـرد فعال 
و تعییـن اهـداف اسـت. بـه گفتـه وی سـه 
برنامـه بـزرگ از جملـه بهینـه شـدن پسـا 
دکتـری، حمایـت از رسـاله ها و طرح هـا نیز 

برنامه ریـزی شـده اسـت. 7

فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان
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نماینـده  بختیـاری  مهنـدس  سـازان الالن، 
شـرکت های مهرنـوش رودیـان و دارو درمان 
سـحر و مهنـدس میـرزا حسـینی نماینـده 
الکترونیـک در روز سه شـنبه  تیبـا  شـرکت 
مـورخ 99/06/18 در محـل سـالن جلسـات 

پردیـس پـارک برگزار شـد.
محسـن  دکتـر  آقـای  بازدیـد   -24
نظـری، رییـس پـارک علـم و فناوری 
اسـتان سـمنان از پروژه هـای عمرانی 

در دسـت احـداث پـارک

روز چهارشـنبه 1399/06/19 دکتر محسـن 
نظـری، رییس پـارک علـم و فناوری اسـتان 
سـمنان، بـه همـراه خانـم اشـرفی، معـاون 
پشـتیبانی، مهنـدس رضویـان، رییـس حوزه 
سرپرسـت  حجتـی  مهنـدس  و  ریاسـت 
دسـت  در  پروژه هـای  از  عمرانـی،  اداره 
احـداث، شـامل سـاختمان شـماره 2 مرکـز 
رشـد واحدهـای فنـاور شـاهرود و مجتمـع 
رویـش  مرکـز  نیمه صنعتـی  کارگاه هـای 

فنـاوری ایـن پـارک، بازدیـد نمودنـد.
در ایـن بازدیـد که بـا هدف بررسـی وضعیت 
گرفـت،  پـارک صـورت  عمرانـی  طرح هـای 
آقـای مهنـدس حجتـی گزارشـی از مراحـل 
از  کـدام  هـر  پیشـرفت  میـزان  و  اجرایـی 

ارایـه کردنـد. طرح هـا 

طرح هــای  از  حمایــت  در خصــوص  وی 
دانشــجویان پســا دکتــری گفــت: افــراد بــا 
ســوابق درخشــان در صنــدوق جــذب شــده 
و فعالیــت می کننــد و  از طــرح هــای آنهــا 
ــی  ــا ۴۵ میلیــون تومــان حمایــت مال 36 ت
ــری  ــاله های دکت ــن رس ــود، همچنی می ش
ــوند  ــت می ش ــوان دریاف ــب دو فراخ در قال
ــش از 380  ــون بی ــال تاکن ــدای س و از ابت
مــورد رســاله ارســال و بیــش از 1۵0 مــورد 

جــذب شــده اســت.
ــد  ــت رش ــرح گرن ــوان ط 21- فراخ

ــاوا ف
بـا توجـه اهمیـت توسـعه ی شـبکه اقتصاد 
دیجیتـال به منظور تحقق اقتصـاد مقاومتی 
و نیـز توجـه به نقش این شـبکه در توسـعه 
و  علـم  پـارک  محـور،  دانایـی  کارآفرینـی 
فنـاوری اسـتان سـمنان بـا همـکاری پارک 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در چارچـوب 
شـبکه تـاد اقدام بـه فراخوان طرح هـای حوزه 
ICT می نمایـد. بـر اسـاس ایـن فراخـوان از 
طرح هـای حوزه فناوری اطالعـات و ارتباطات 
)IT و ICT( کـه توسـط شـرکت هـای ایـن 
حـوزه در سـامانه های مرتبـط ارایه می شـود، 
پس از بررسـی و پذیرش حمایت خواهد شـد. 
طرح های باید دارای طرح کسـب و کار بوده و 
بـر اسـاس برنامـه زمانی به دانش فنـی و یا به 
نمونـه محصول آزمایشـگاهی که مشـخصات 
 Bench(فنـی و نهایـی و آماده فـروش باشـد
بـرای  برسـند.   ،)Scale Product-BSP
دریافـت حمایـت، طرح هـا بایـد در سـامانه 
نـام  ثبـت   )crm.sstp.ir( پـارک  ارتباطـی 
بـرای  تجـاری  طـرح  بارگـذاری  از  پـس  و 
تکمیـل فرم هـای پذیرش  با شـرکت تماس 

حاصـل خواهد شـد.
22- کارگاه آموزشـی معرفی فرصت های 
سـرما یه گذاری در بـازار بـورس ایـران

فرصت هـای  معرفـی  آموزشـی  کارگاه 
بـه  ایـران،  بـورس  بـازار  در  سـرما یه گذاری 
همـت وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوی و 
معـاون  غالمعلی پـور،  دکتـر  آقـاي  توسـط 
فرابــورس  شــرکت  بازاریابـی  و  پــذیرش 

از ســـاعت  تاریـــخ 1399/06/26  ایـران، در 
8:30 الـی 12:30 بـه صـورت ویــدیو کنفرانس 
در  برگـزار شـد.  بهشـتی،  دانشـگاه شـهید  در 
ایـن کارگاه کـه بـا هـدف بـا هـدف آشناسـازی 
فنـاور  واحدهـای  و  دانش بنیـان  شــرکت هاي 
شـد،  برگـزار  سـرمایه  بـازار  فرصت هـاي  بـا 
جنـاب آقـای دکتـر کشـمیری، مدیـر کل دفتر 
برنامه ریـزی امـور فنـاوری، پارک هـای علـم و 
فنـاوری و شـرکت هــاي معرفی شــده توسـط 

داشـتند.  حضـور  پارک هـا 
در ابتـدای جلسـه، آقای دکتر کشـمیری، ضمن 
خوش آمــدگویی بـه معرفـی اجمــالی فضـاي 
کاري و زیسـت بوم نـوآوري در پارک هـاي علـم 
آقـای  ادامـه  در  پرداختنـد.  کشـور  فنـاوري  و 
اجمالـی  معرفـی  از  پـس  غالمعلی پـور،  دکتـر 
بـازار سـرمایه ایـران و فرصت هـاي پیـش روي 
دانش بنیـان،  و  فنـاور  شـرکت هاي  بـراي  آن 
فرصت هـا و تهدیدهاي حضور در بازار ســرمایه 
بـراي شـرکت هاي اسـتارت آپی و دانش بنیان را 
بیـان نمودند. معرفی روش هاي تامین ســرمایه 
سـرمایه،  بـازار  در  فعـال  شـرکت هاي  بـراي 
الزامـات و پیش نیازهـاي الزم بـراي حضـور در 
بـازار ســرمایه و تعریـف شـرایط خـاص بـراي 
در  فنـاور  و  دانش بنیـان  شـرکت هاي  حضـور 
فرابـورس از دیگـر مـوارد ارایـه شـده در ایـن 

کارگاه بـود. 
23- جلسـه هماهنگـی و تبـادل نظـر بـا 
واحدهـای فناور پـارک در زمینه واگذاری 

کارگاه هـای مرکـز رویش فنـاوری پارک

جلسـه هماهنگی و تبادل نظـر با واحدهای فناور 
پـارک علـم و فناوری اسـتان سـمنان بـه منظور 
بررسـی واگـذاری کارگاه هـای فـاز یـک مجتمع 
رویـش  مرکـز  )مجتمـع  پـارک  نیمه صنعتـی 
فنـاوری پـارک علـم و فنـاوری اسـتان سـمنان( 
بـا حضـور آقایـان مهندس تیمـوری کارشـناس 
مسـوول واحدهای فناور شاهرود، مهندس شارق 
فنـاوری،  زیرسـاخت های  توسـعه  اداره  رییـس 
مهنـدس حجتـی سرپرسـت اداره عمرانی پارک، 
نانوشـات،  شـرکت  نماینـده  هراتـی زاده  دکتـر 
مهنـدس ریاضی نماینده شـرکت کیمیـا طیران 
زکریـا، مهنـدس باقـری نماینـده شـرکت سـازه 
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معرفی شرکت شکوه معماری خوار

ــازده و  ــن و دارای ب ــیار نوی ــه بس ــت ک اس
ســود بســیار باالیــی اســت و حتــی امــکان 
بــرای  را  نهایــی  محصــوالت  صــادرات 
کارخانــه فراهــم خواهــد کــرد. ضمــن 
ــز در  ــمگیری نی ــی چش ــازار داخل ــه ب اینک
پیــش رو دارد و چــون مــاده اولیــه ورودی 
کارخانــه ارزش ریالــی بســیار پایینــی دارد، 
ســوددهی و ارزش افــزوده بســیاری را عایــد 
ــرد.  ــد ک ــرمایه گذاران خواه ــه و س کارخان
همچنیــن در حــال حاضــر شیشــه های 
غیرقابــل اســتفاده توســط شــهرداری هــا در 
محــل خــاص زبالــه هــا دفــن می شــود کــه 
بــا توجــه بــه ســرعت تجزیــه بســیار پاییــن 
ــرات  ــل خط ــن عم ــت ای ــه در طبیع شیش
محیــط زیســتی بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
ــه  ــاز ب ــر نی ــه دیگ ــت شیش ــا بازیاف ــا ب ام
و  دفــن و دپــوی آن نخواهیــم داشــت 
ــه  توســط یــک خــط بازیافــت اســتاندارد ب
ســود قابــل توجهــی نیــز خواهیــم رســید.

اهداف و برنامه های آینده شرکت:
ــال  ــوار در ح ــاری خ ــکوه معم ــرکت ش ش
ــاب در  ــن بازی ــد نگی ــت برن ــا ثب ــر ب حاض
شــهر نیشــابور و بــا همــکاری ســازمان 
اجــرای  بــه  پســماند شــروع  مدیریــت 
طــرح تفکیــک از مبــدا پســماند هــای 
خشــک کــرده اســت. بــه زودی اپلیکیشــن 
درخواســت جمــع آوری مجموعــه نیــز 
ــد رســید  ــرداری خواه ــره ب ــه به ــه مرحل ب
ــن  ــدازی اپلیکیش ــا راه ان ــت ب ــد اس و امی
ــته  ــامان بس ــک س ــا بان ــه ب ــراردادی ک و ق
شــده افــراد بتواننــد اعتبــار دریافتــی بابــت 
ــا اســتفاده  ــل پســماند های خــود را ب تحوی
در  مخصــوص  اعتبــاری  کارت هــای  از 

ــد. ــتفاده کنن ــران اس ــر ای سرتاس
نشـانی شـرکت: گرمسـار، سـه راه حاجـی 
رشـد  مرکـز  دانش بنیـان،  خیابـان  آبـاد، 

گرمسـار فنـاور  واحد هـای 
 www.neginbazyab.ir سـایت:  وب  آدرس 

09123325963 عامـل:  مدیـر  همـراه 

ــال  ــده و ســپس توســط انتق ــه ش ــه آن اضاف ب
ــال  ــر انتق ــه میکس ــوص ب ــای مخص ــده ه دهن
ــود  ــس ش ــم میک ــواد باه ــا م ــود ت داده می ش
ــی  ــوره نهای ــر وارد ک ــه آخ ــپس در مرحل و س
ــا  ــه ب ــن مرحل ــد. در ای شــده و ذوب مــی گردن
ــذاب  ــواد م ــای م ــال دهنده ه ــتفاده از انتق اس
ــت  ــتگاه پخــت هدای ــه دس ــواد را ب ــوان م می ت
ــص  ــه خال ــودر شیش ــرح پ ــن ط ــرد. در ای ک
بازیافــت شــده جهــت اســتفاده در صنایــع 

ــد.  ــد ش ــد خواه ــه تولی ــف شیش مختل
مشخصات شرکت:

شــرکت شــکوه معمــاری خــوار در تاریــخ 
و   2638 ثبــت  شــماره  بــا   1394/03/06
شناســه ملــی : 14004963999 در شهرســتان 
گرمســار بــه آدرس: گرمســار، خیابــان طالقانــی 
رو بــه روی آمــوزش و پــرورش تاســیس گردید.

ــد  ــز رش ــرکت در مرک ــوری ش ــده مح ای
ــار: ــاور گرمس ــای فن واحده

ــت  ــخ 1398/12/25 لغای ــرکت از تاری ــن ش ای
بــا  1401/12/29 طــی قــراردادی 3 ســاله 
موضــوع اجــرای طــرح ایــده محــوری طراحــی و 
ســاخت دســتگاه بازیافــت شیشــه، فعالیت خود 
ــرکت های  ــون از ش ــم اکن ــوده و ه ــاز نم را آغ
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری اســتان 

ــت. ــمنان اس س
دالیل رویکرد شرکت به این طرح:

بازیافــت شیشــه جــز از آن دســته از پروژه هایــی 

مقدمه
مــواد وکاالهــای مصرفــی شیشــه ای در 
ایــران بعــد از مصــرف در محیــط رهــا 
زبالــه  مخصــوص  محل هــای  در  یــا  و 
ــت و  ــیل بازیاف ــردد و از پتانس ــن می گ دف
بازگشــت آن هــا بــه چرخــه تولیــد اســتفاده 
دســتگاه های  مــا  کشــور  در  نمی شــود. 
ــه صــورت وارداتــی  بازیافــت شیشــه نیــز ب
ــد.  ــی دارن ــیار باالی ــت بس ــتند و قیم هس
ــوار  ــاری خ ــکوه معم ــرکت ش ــرح ش در ط
ــاخت  ــا س ــه ای ب ــواد شیش ــده م ــعی ش س
ماشــین آالت بومــی بــه چرخــه تولیــد 
ــر پاکســازی محیــط  ــا عــاوه ب بازگشــته ت
بتوانــد  اشــتغال زایی  و  کارآفرینــی  و 
ســرمایه  بازگشــت  در  بســزایی  ســهم 
عمومــی نیــز داشــته باشــد. در شــکل زیــر 
ــه  ــت شیش ــد بازیاف ــمت هایی از فراین قس
ــه اول  ــت. در مرحل ــده اس ــح داده ش توضی
رنــگ  لحــاظ  از  بازیافتــی  شیشــه های 
از هــم تفکیــک و دســته بندی شــده و 
ــای  ــی مگنت ه ــور از نزدیک ــا عب ــپس ب س
مخصــوص ناخالصی هــای آن جــدا شــده و 
ــوند.  ــو می ش ــه شستش ــپس وارد محفظ س
ــه ها وارد  ــو شیش ــات شستش ــد از عملی بع
ــد از  ــوند و بع ــده Crusher می ش خردکنن
ــر از  ــورد نظ ــای م ــدن افزودنی ه ــرد ش خ
جملــه مــاده معدنــی ســیلیس، ماســه و ... 



مقدمه:
شرکت مهندسی فن آوران پرکربنات سدیم 
فعالیت   1398 سال  در  شاهرود  سپیدسار 
تولید  زمینه  در  را  خود  پژوهشی  متمرکز 
کادری  با  دار  پوشش  سدیم  پرکربنات 
شرکت  این  کرد.  آغاز  متعهد  و  متخصص 
و  تحقیق  ثروت،  و  علم  افزایی  هم  با هدف 
نتایج  تجاری سازی  و  محور  دانش  توسعه 
خود،  فعالیت  حوزه  در  توسعه  و  تحقیق 
سازی  بومی  راستای  در  استوار  گام هایی 
برداشته  سدیم  پرکربنات  تولید  فنی  دانش 
پیشرفت  تحقق  در  وسیله  بدین  تا  است 
فناوری های نوین و بی نیازی کشور به دانش 

فنی بیگانه، سهمی داشته باشد.
معرفی محصول )پرکربنات سدیم(

پودرهاي شوینده از جمله موادي هستند که 
امروزه به شدت مورد استفاده قرار می گیرند 
بیشتري در  روزه تالش هاي  رو هر  این  از  و 

جهت افزایش کارایي آنها صورت مي گیرد.
صورت  به  است  ترکیبی  سدیم  پرکربنات 
هیدروژن  پراکسید  عنوان  تحت  که  پودر 
حاضر  حال  در  می شود.  نامیده  نیز  جامد 
برای  مناسبی  جایگزین  عنوان  به  ماده  این 
از  امروزه  و  است  شده  مطرح  پربورات ها 
پرکربنات  نظیر  جامد  سفیدکننده های 
دنیا  تولیدکنندگان  اکثر  فرموالسیون  در 
پربورات ها  و  پرکربنات ها  می شود.  استفاده 
عنوان  به  و  هستند  معدنی  پراکسو های  از 
ماده سفید کننده در فرموالسیون شوینده ها 
با  ماده  این  جایگزینی  علت  دارند.  کاربرد 
پربورات این است که پربورات سدیم دارای 
اثر پاک کنندگی کمتر در دمای پایین است 
و همچنین پربورات دارای ترکیب بور است 
بر  است.  زیستی  محیط  آلودگی  دارای  که 
از تولید کنندگان اقدام به  این اساس برخی 
تغییر واحد های تولید پربورات به پرکربنات 
بیشتر  زمانی  از  پرکربنات  سدیم  نموده اند. 
مورد توجه قرار گرفت که از تکنولوژی جدید 

پوشش دهی در این محصول استفاده شد.

 )2Na2CO3.3H2O2( پرکربنات سدیم با فرمول
یک ترکیب اضافی از کربنات سدیم و پراکسید 
جامد  حالت  در  ترکیب  این  است.  هیدروژن 
هیدروژن  پراکسید  از  پایدار  فرم  به صورت یک 
محلول  همانند  آن  آبی  محلول  و  است  قلیایی 
قلیایی هیدروژن اکسید رفتار می کند. پرکربنات 
سدیم از لحاظ محیط زیستی یک ترکیب مناسب 
است. درصد اکسیژن فعال این ماده با توجه به 
بین  سازی  پایداری  تکنولوژی  و  تولید  فرآیند 
%10  تا %15.5 وزنی متغیر است. اگر در شرایط 
خشک و سرد ذخیره شود، سرعت از دست دادن 
ماه  هر  در   0/3% از  کمتر  به  فعالش  اکسیژن 
می رسد. بنابراین حتی در حضور پایدارکننده ها 
نیز این ترکیب نسبت به دما و رطوبت از پربورات 
پرکربنات سدیم پوشش  سدیم حساس تر است. 
داده نشده %82-86 از اکسیژن فعال خود را در 
10 روز با یک رطوبت نسبی %96 و دمای 30 
رقم  این  که  در حالی  از دست می دهد،  درجه 
برای پربورات سدیم کمتر از %20 است و بنابراین 
مثمر  بسیار  امری  پرکربنات سدیم  پوشش دهی 

ثمر خواهد بود.

زمینه فعالیت شرکت
 98 ماه  بهمن  از  شاهرود  سپیدسار  شرکت 
راستای  در  تحقیقاتی  فاز  در  را  خود  فعالیت 
تولید و پوشش  دهی پرکربنات سدیم آغاز کرده 
ادامه  همچنان  پژوهشی  کار  حاضر  حال  در  و 
دارد. این شرکت قادر به ارائه مشاوره تخصصی 
پرکربنات  تولید  خط  راه اندازی  راستای  در 
سدیم است. همچنین شرکت سپیدسار شاهرود 
و  صنعتی   نیمه  اجرای  برای  الزم  توانمندی 
و  بندی  دانه  زمینه  در  تخصصی  مشاوره 

پوشش دهی کلیه محصوالت پودری را دارد.

رشد  مرکز  در  شرکت  محوری  ایده 
واحدهای فناور شاهرود

با موضوع  تاریخ 1398/9/22  از  این شرکت 
پرکربنات  تولید  محوری  ایده  طرح  اجرای 
سدیم پوشش دار، فعالیت خود را آغاز نموده و 
هم اکنون از شرکت های مستقر در پارک علم 

و فناوری استان سمنان است.
دالیل رویکرد شرکت به این طرح

دانش فنی تولید طرح در انحصار چند کشور 
و  کانادا است  و  از جمله چین، کره  صنعتی 
سهم بزرگی از واردات کشور هم اکنون مربوط 
وجوه  خروج  که سبب  است  چین  کشور  به 
باالی ارزی در شرایط تحریمی کشور است. 
تولید این محصول در داخل کشور عالوه بر 
و  مذکور  محصول  تولید  دانش  کردن  بومی 
پیوستن به جرگه کشورهای تولیدکننده آن، 
جذب  و  صادرات  اشتغال،  ایجاد  زمینه ساز 
سرمایه ارزی به داخل کشور و نیز جلوگیری 

از هدر رفت منابع ارزی خواهد شد.
اهداف و برنامه های آینده شرکت

آرمانی  به  دستیابی  برای  کوچک  گامی  در 
بزرگ، » اعتالی کشور در زمینه تولید دانش 
فنی، بی نیازی از واردات کاال و حفظ منابع 
ارزی کشور« متخصصین این شرکت، آمادگی 
زمینه  در  مشاوره  خدمات  ارایه  در  را  خود 
محصوالت  کلیه  پوشش دهی  و  دانه بندی 
این زمینه و  به شرکت های فعال در  پودری 
نیز ارایه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه 
به  سدیم  پرکربنات  تولید  خط  راه اندازی 
شرکت های تولید کننده پودر شوینده و سایر 
شرکت های عالقمند به فعالیت در این زمینه، 
اعالم می دارد و تالش پژوهشگران ما در این 

زمینه بی وقفه ادامه خواهد داشت.
نشانی شرکت: شاهرود، بلوار دانشگاه، پارک 
رشد  مرکز  سمنان،  استان  فناوری  و  علم 

واحد های فناور
آدرس رسانه اجتماعی:  
  sodium_percarbonate                              

10همراه مدیر عامل: 09123240386

اقدامات عمومی پارک علم و فناوری استان سمنان
 در مقابله با شیوع ویروس کرونا
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 طوفان فکری؛ ابزاری برای ایده پردازی خالقانه

شـده  )نصـب  کار  گـردش  نمـودار  کاغـذ 
بـر روی دیـوار یـا بـورد یـا تابلـو اعالنـات 
بـرای قـرار دادن کارتهـا و یادداشـتها( و 
همچنیـن برخـی برچسـبها و نقـاط رنگی 
فعالیتهـا،  رتبهبنـدی  بـرای  مـورد  )ایـن 
یـک  الزامـات  دیگـر  از  اسـت(،  اختیـاری 

می باشـند. فکـری  طوفـان  جلسـه 
ب( زمان و چرایی جلسات طوفان فکری:
طوفـان فکـری، یـک روش گروهـی اسـت 
کـه در آن شـرکت کنندگان، می تواننـد بـه 
شـکلی خالقانـه، یـک مشـکل یـا مسـاله را 
بررسـی نماینـد. در صورتی کـه ایـن راهبرد، 
به شـکلی صحیح پیاده سـازی شـود، طوفان 
فکـری به صـورت موقت، فرآیندهـای مهمی 
کـه عمومـا مانـع از ظهـور ایده هـای مفید و 
بالقـوه می شـوند را متوقف می سـازد. شـاید 
طوفـان  جلسـات  کاربردهـای  مهم تریـن 
فکـری را بتـوان در این مـوارد خالصه نمود:
بینـش  نیازمنـد  کـه  مسـایلی  حـل   )1

هسـتند جدیـدی 
یـک  هنـگام شـروع  در  نـوآوری  2( خلـق 

یـا جلـب حمایـت خارجـی پـروژه، 
بـرای  متنـوع  راه حل هایـی  کشـف   )3
مشـکالتی که دارای ابعاد مختلفی هسـتند.
نکتــه بســیار مهــم پیرامون جلســات طوفان 
فکــری، ایــن اســت کــه ایــن جلســات، نیــاز 
ــب  ــب و غری ــزات عجی ــه تجهی ــی ب چندان
آن،  آماده ســازی  فرآیندهــای  و  نداشــته 
ــک  ــر، ی ــارت دیگ ــه عب ــده نیســت. ب پیچی
در  می تــوان  را  فکــری  طوفــان  جلســه 
ــاص  ــا اختص ــا ب ــان و تنه ــن زم کوتاه تری
ــاعته،  ــا یک س ــم ت ــاه نی ــه کوت ــک جلس ی
ــراد از  ــا اف ــت ت ــی اس ــود و کاف ــزار نم برگ
ــده  ــا ش ــود ره ــری خ ــای فک چهارچوب ه
و بــا فــراغ بــال و کامــال آزادانــه، بــه 
ــد.  ــود بپردازن ــای خ ــرح ایده ه ــق و ط خل
ــوده و آن  ــد ب ــیار کارآم ــرد، بس ــن راهب ای
می تــوان  مختلفــی  شــیوه های  بــه  را 

نمــود. پیاده ســازی 

کارا خواهـد بـود.
طوفان فکری، برای نخسـتین بار توسـط »الکس 
آزبـورن«، مدیـر تبلیغاتی آمریکایـی و در کتاب 
»Applied Imagination« معرفـی گردید. وی 
رویکـردی سـاده مبتنـی بـر »مشـارکت تمامی 
حـل  بـرای  غیرمسـتقیم«،  »تفکـر  و  افـراد« 
مسـایل را بـکار گرفـت. ایـن رویکـرد، میتوانـد 
افـراد را بـه تولیـد ایدههایـی ترغیب نمـوده که 
شـاید در ابتدای امـر، احمقانه به نظر برسـند. با 
کمـی دسـتکاری و تغییـر ایـن ایدههـای اولیه 
و یـا جرقههـای ناشـی از آنهـا در ذهـن سـایر 
افـراد تیـم، راهحلهـای خالقانـه و بدیعـی برای 
مسـاله خلـق میگردنـد. در ایـن فرآینـد، ذهـن 
افـراد بـاز شـده و از زنـدان متعـارف تفکرشـان 

رهـا میشـوند.
از زمانـی کـه آزبـورن، روش طوفـان فکـری را 
در  سـعی  مختلـف  محققیـن  نمـوده،  معرفـی 
ایـن تکنیـک داشـتهاند کـه  توسـعه و تکامـل 
منجـر بـه مجموعـهای از روشهای بهبـود یافته 

و نسـبتا متفـاوت شـده اسـت.
الف( الزامات یک جلسه طوفان فکری:

بیشـک، برگـزاری یـک جلسـه طوفـان فکری، 
بـه  میتوانـد  کـه  اسـت  الزاماتـی  نیازمنـد 
برگـزاری بهتـر و کارآمدتـر آن، کمـک شـایانی 
نفـر  یـک  نیازمنـد  جلسـاتی،  چنیـن  نمایـد. 
تسـهیلکننده یـا مدیـر جلسـه بوده و یـک نفر 
نیـز بـه عنـوان گزارشـگر یـا منشـی جلسـه، در 
آن حضـور مییابـد )ایـن عنصر بـرای گروههای 
کمتـر از ده نفـر، اختیـاری اسـت(. حضـور 5 تا 
15 شـرکتکننده بـه ازای هـر تسـهیلکننده، 
اتـاق  در یـک فضـای مناسـب )بهطـور مثـال، 
زمـان  مـدت  بـرای  و  بـاغ(  پـارک،  مجـزا، 
دیگـر  عنـوان  بـه  دقیقـه،  تـا 30  حداقـل 20 
پارامترهـای مهـم در یک جلسـه طوفـان فکری 
بـه شـمار میرونـد. معمـوال تعداد زیـادی کارت
یادداشـت  برگههـای  یـا  سـانتیمتر(   10×20(
بـا رنگهـای مختلـف و ماژیـک )جهـت ثبـت 
کار  گـردش  نمـودار  ایدههـا(،  خوشـهبندی  و 
یـا لپتـاپ یـا پروژکتور )بـرای نمایش سـوال(، 

 مقدمه:
طوفـان فکـری، روشـی سـاده بـرای خلـق 
و  مسـاله  حـل  جهـت  جدیـد،  ایده هـای 
نـوآوری اسـت. همان طـور کـه از نـام ایـن 
روش برمی آیـد، هـدف آن، تحریـک نمودن 
مغـز به تفکـر در مورد مسـایل، به شـیوه ای 
یـک  در  شـرکت کنندگان  اسـت.  جدیـد 
جلسـه طوفـان فکـری، بـا پاسـخ دادن بـه 
یـک سـوال یـا مسـاله خـاص، پیشـنهاد ها 
یـا ایده هـای خـود را بـدون تفکـر یـا تعمق 
خودجـوش  شـکل  بـه  و  به سـرعت  زیـاد، 
بیـان می کننـد. ایـن روش را می تـوان نوعی 
تداعـی آزاد و تضـارب آرا دانسـت کـه منجر 
بـه تقویـت ایده هـای دیگـر افـراد می شـود. 
بـرای خلـق موقعیـت طوفـان فکـری، الزم 
اسـت تـا از اقداماتـی نظیـر نقد و سانسـور، 
پرهیـز شـود. در ایـن روش، هـدف خلـق و 
ارائـه بیشـترین ایـده در کوتاه تریـن زمـان 
ممکـن بـوده و فـرض بـر ایـن اسـت کـه 
هرچـه تعـداد ایده هـای ارائـه شـده بیشـتر 
باشـد، احتمـال یافتن یـک راهـکار جدید و 

کارآمـد نیـز، بیشـتر خواهـد بـود.
در این نوشـتار، سـعی خواهد شـد تا طوفان 
فکـری بهعنوان یک روش سـاختارمند برای 
ایدهپـردازی و حـل مسـاله، مورد بررسـی و 
وتحلیـل قـرار گرفتـه و تکنیکهای  تجزیـه

مختلـف آن معرفی گردد.
طوفان فکری چیست؟

،»Brainstorming« یـا فکری طوفان تکنیک
یـک ابزار شـناخته شـده بـرای ایدهپـردازی 
کـه  اسـت  خالقانـه  راهحلهـای  خلـق  و 
میتوانـد حـل مسـائل پیچیـده را تسـهیل 
نمایـد. ایـن تکنیـک، بهویژه هنگامـی مفید 
تفکـر  و  سنتشـکنی  بـه  نیـاز  کـه  اسـت 
خالق باشـد. به عبـارت دیگر، اگـر بخواهید 
الگوهـای تفکر تثبیت شـده و رایـج را تغییر 
داده و اعضـای تیـم خود را در مسـیری قرار 
دهیـد کـه بتواننـد بـه روشـی نـو بـه همـه 
چیـز بنگرنـد، طوفـان فکـری ابزاری بسـیار 
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در  ایده هـا  نوشـتن  و  تفکـر  بـا  جلسـه،   •
آغـاز  شـده  مطـرح  سـوال  بـه  واکنـش 
بحـث  مرحلـه،  ایـن  از  پـس  می گـردد. 
پیرامـون موضوع مورد نظر شـروع می شـود.

• در صورتـی که ایده ای در ذهن دارید، در اولین 
فرصـت آن را بیـان نماییـد. بـرای ایـن منظور، 

نیازی نیسـت ایـده خود را سانسـور کنید.
• حتی االمـکان به صـورت صریـح، ایده های 
افـراد را رد نکنیـد. بهتـر اسـت اصالحاتی را 
بـرای هـر ایـده در نظـر بگیریـد تـا از ایـن 
طریـق، شـرکت کنندگان ترغیـب بـه خلـق 
بحث هـا  در  مشـارکت  و  جدیـد  ایده هـای 

. ند شو
ایده هـا،  مـورد  در  صحبـت  هنـگام  بـه   •
جهـت حفظ وحـدت موضوعـی و جلوگیری 
از دور شـدن از موضوع اصلی، بهتر اسـت از 
بحـث کـردن در مـورد چند ایده بـه صورت 

هم زمـان پرهیـز شـود.
• عـدم انتقـاد یا قضـاوت در مـورد ایده های 
فکـری،  طوفـان  فرآینـد  طـی  شـده  ارایـه 
انتقـاد،  هرگونـه  اسـت.  کلیـدی  بسـیار 
و  شـده  مطـرح  ایده هـای  کـردن  مسـخره 
یـا قضـاوت پیرامـون آن هـا، می توانـد رونـد 

سـازد. مختـل  را  ایده هـای جدیـد  خلـق 
• جهـت بهبـود تمرکـز بـر موضـوع مـورد 
بحـث، بهتـر اسـت کلیـه عواملی کـه منجر 
بـه حواس پرتـی افـراد می شـوند، بـه حداقل 
برسـند. به عنـوان مثـال، الزم اسـت در طی 

جلسـه، از تلفـن همراه اسـتفاده نشـود.
6- طرح مساله:

مسـاله یـا مشـکل را در قالـب یـک سـوال 
نمایـش  پروژکتـور  از ویدیـو  اسـتفاده  بـا  و 
دهیـد. در تمـام مـدت جلسـه، آن را بر روی 
صفحه نمایـش نگـه داریـد تـا جلسـه بـر آن 
متمرکـز باشـد. طـرح چندیـن پرسـش طی 
یـک جلسـه، می توانـد گیج کننـده بـوده و از 

کارآمـدی جلسـات بکاهـد.
7- آغاز جلسه با ثبت نظرات:

مطمئـن شـوید کـه تمامـی افـراد حاضر در 
جلسـه، چنـد کارت یـا بـرگ یادداشـت و 
خـودکار دارند. موضوع را مطـرح نموده و به 
شـرکت کنندگان چنـد دقیقـه فرصت دهید 
تـا ایده هـا و پاسـخ های خـود را بنویسـند. 
ایـن اقـدام، می توانـد راهـکار مناسـبی برای 
بحـث  در  کم حـرف  افـراد  نمـودن  درگیـر 

باشـد. رو  پیش 
8- جمع آوری نظرات:

کل پاسخ های نوشته شده را جمع آوری و آن ها 
افراد حاضر را بخوانید. در صورتی که تعداد 

• طوفـان فکـری مجزا: برای کمـک به غلبه 
بـر یک مشـکل یا چالـش خـاص، می توانید 
از یـک گـروه موجـود دعوت به عمـل آورده 
یـا گروه هـای متعـددی را تشـکیل دهیـد، 
تـا پیشـنهاد ات خـود را ارائه نماینـد. پس از 
گـردآوری ایده هـای ارائه شـده طـی فرآیند 
طوفـان فکـری، می تـوان در صـورت نیـاز، 
آن هـا را خوشـه بندی، اصـالح، اولویت بندی 
و اسـتفاده نمـود. ضمن این که هیـچ الزامی 
مبنـی بـر حضـور شـرکت کنندگان اولیه در 
فرآیندهـای بعـدی، وجـود نداشـته و ایـن 
افـراد، بسـته بـه کمیـت و کیفیـت ایده ها و 
تمایـل خـود بـرای مشـارکت، می تواننـد در 
جلسـات بعـدی نیز، حضور داشـته باشـند.

کارگاه  )یـک  ادامـه دار  فکـری  طوفـان   •
متشـکل از چنـد جلسـه طوفان فکـری(: در 
ایـن حالـت، طـی چندیـن جلسـه مختلف، 
قـرار  بررسـی  و مـورد  ارایـه شـده  ایده هـا 
قابلیـت  این کـه  بـه  توجـه  بـا  می گیرنـد. 
نمـودن  گلچیـن  حتـی  و  تجزیه وتحلیـل 
ایده هـای ارائـه شـده در جلسـات پیشـین 
وجـود خواهـد داشـت، لـذا به نظر می رسـد 
کـه ایـن روش، راهبرد مناسـبی بـرای خلق 
ایده هـای کارآمـد باشـد. عـالوه بر ایـن، در 
جلسـات طوفـان فکـری ادامه دار، مشـارکت 
افـراد حاضـر در جلسـات بیشـتر شـده و به 
همیـن دلیـل، حس مالکیـت و تعهـد آن ها 
افزایـش  شـده،  طـرح  مسـئله  بـه  نسـبت 
خواهـد یافـت. حتـی امـکان برپایـی طوفان 
فکـری پـس از پایان کارگاه نیـز وجود دارد، 
چـرا کـه ممکـن اسـت کارگاه برگزار شـده، 
جدیـد  ایده هـای  از  بسـیاری  الهام بخـش 

 . شد با
ج( نحوه اجرا

بـرای آن کـه یـک جلسـه طوفان فکـری، به 
ایده هـا و راهکارهـای خالقانـه ختـم گـردد، 
نیـاز بـه طـی یـک فراینـد دقیـق و توجـه 
بـه برخـی ظرایـف خـاص اسـت کـه عـدم 
را  فرآینـد  می توانـد کل  آن هـا،  بـه  توجـه 
تحت الشـعاع خـود قـرار دهـد. بـرای مثال، 
اگـر روحیـه نقادانـه و پرسـش گری نسـبت 
حـد  از  بیـش  شـده  مطـرح  ایده هـای  بـه 
باشـد، فرآینـد خلـق ایـده تا حـدی متوقف 
شـده و نبایـد انتظـار خلـق ایده هـای بکر و 
جدید داشـت. یک فرایند اسـتاندارد طوفان 

فکـری، متشـکل از مراحـل زیـر اسـت:
1- طرح سوال و تعریف مساله:

در ابتـدا الزم اسـت بتوانید به خوبی مسـاله 
را تعریـف نمـوده و اقـدام بـه طـرح سـوال 

در  شـرکت کنندگان  بـه  اقـدام،  ایـن  کنیـد. 
جلسـات طوفـان فکـری کمک می کنـد تا ذهن 
خـود را جهـت ارایه ایده های کارآمـد و نوآورانه، 
سـازمان دهی نماینـد. بهتـر اسـت این سـوال را 
بـه صورت یـک عبارت کوتـاه بیـان کنید. طرح 
یک سـوال خوب، جزئـی جدایی ناپذیر و بسـیار 
کلیـدی از یـک جلسـه طوفـان فکـری مطلوب 

محسـوب می شـود.
2- انتخـاب یک مکان مناسـب جهـت برگزاری 

: جلسه
در صورتـی کـه تعـداد شـرکت کنندگان کمتـر 
محیـط  یـک  می توانیـد  باشـد،  نفـر   10 از 
بـرای  را  بـاغ  یـا  پـارک  ماننـد  غیرمتعـارف، 
برگزاری جلسـه انتخـاب نمایید. بـرای برگزاری 
جلسـات بـا بیـش از 10 شـرکت کننده، بهتـر 
اسـت بـه دنبـال مکان هایـی آرام و بـه دور از 

باشـید. سـروصدا 
3- اطالع رسانی و دعوت از افراد:

الزم اسـت پیـش از برگـزاری جلسـات طوفـان 
فکـری، از افـراد دعـوت بـه عمـل آوریـد. بـرای 
افـراد خبـره و  ایـن منظـور، تنهـا بـه دعـوت 
متخصـص اکتفا نکرده و از حضـور افراد مبتدی 
نیـز، اسـتقبال نماییـد؛ چـرا کـه حضور افـراد با 
سـطوح متفاوتـی از تخصـص و مهـارت، باعـث 
می شـود تـا طیـف وسـیعی از ایده هـای مختلف 

و از جنبه هـای گوناگـون، ارایـه شـوند.
4- آغاز جلسه با فعالیت الهام بخش:

جهـت شکسـتن یـخ جلسـات و ایجـاد فضایـی 
دوسـتانه، الزم اسـت بـه شـکلی صمیمانه آن ها 
را آغـاز نماییـد. ایـن امـر، بـه افـراد حاضـر در 
جلسـه کمـک می کنـد تـا از حاشـیه امـن خود 
بیـرون آمـده و راجـع بـه ایده ها و نظـرات خود، 

راحت تـر صحبـت کننـد.
5- ارایـه اطالعات پیرامون نحوه برگزاری جلسـات:

بهتـر اسـت کـه بـا شـرکت کنندگان، در مـورد 
نحـوه برگـزاری جلسـات صحبـت کنیـد. ایـن 
اقـدام، بـه آن هـا کمـک می کنـد تـا جهـت ارایه 
ایده هـای خـود، درک صحیحی نسـبت به فضای 
حاضـر پیـدا نماینـد. بـرای ایـن کار، می توانیـد 
راهبردهـای زیـر را به عنـوان قوانیـن حاکـم بـر 

جلسـات، بـه شـرکت کنندگان اعـالم نماییـد:
• تمامـی ایده هـا، فـارغ از کوچـک یـا بـزرگ 
بـودن و خـام یـا منطقی بـودن، معتبر هسـتند. 
حتـی برخـی از ایـن ایده هـا، می تواننـد بـرای 
باشـند.  جالب تـر  فکـری  طوفـان  یـک جلسـه 
ارایـه ایده هـای خـام، ممکـن اسـت منجـر بـه 
ایجـاد جهش هـای خالقانـه  شـوند، بنابرایـن به 
شـرکت کنندگان این اجـازه را بدهید تـا آزادانه 

ایده هـای خـود را ارایـه نماینـد؛



در جلسـه زیـاد اسـت، مـروری اجمالـی بـر 
آن هـا داشـته باشـید.

9- درخواســت از شــرکت کنندگان بــرای 
ــه نظــرات خــود: ارای

اولیـن  تـا  بخواهیـد  شـرکت کنندگان  از 
افـکاری کـه به ذهـن آن هـا خطـور می کند 
را بیـان نماینـد. آن هـا را تشـویق کنیـد تـا 
بلنـد در  بـدون تفکـر زیـاد، بـه  سـرعت و 
بـه  کننـد.  ایده هـای خـود صحبـت  مـورد 
شـرکت کنندگان انـرژی بدهیـد تـا ایده های 
خـود را بـا دیگـر افـراد حاضر در جلسـه در 
تاییـد  را  آن هـا  مشـارکت  بگذارنـد.  میـان 
نمـوده و آن هـا را ترغیـب کنیـد تـا حتـی 
ایده هـای خـام خـود را بیـان کننـد. بـه یاد 
داشـته باشـید کـه در طـول فرآینـد طوفان 
فکـری، هیچ کـس حـق انتقاد یا قضـاوت در 
مـورد ایده هـا را نـدارد. ایـن فرآینـد، بایـد 

انجـام گیـرد. هیجان انگیـز و سـریع 
10- ثبــت تمامــی ایده هــا پــس از بــه 

اشــتراک گذاری:
از شـرکت کنندگان بخواهیـد تـا از کارت هـا 
نوشـتن  بـرای  یادداشـت،  برگه هـای  یـا 
ایده هـای خـود اسـتفاده کننـد. ایـن کار، به 
ایده هـا  سـریع تر  پـردازش  و  خوشـه بندی 
تعـداد  کـه  صورتـی   در  می کنـد.  کمـک 
نفـر  از 10  بیـش  در جلسـه  افـراد حاضـر 
باشـد، حضـور یـک منشـی، کمـک شـایانی 
بـه پیشـبرد سـریع تر فرآینـد می نمایـد. در 
غیـر ایـن صـورت، تسـهیل کننده، مسـوول 

بـود. خواهـد  یادداشـت برداری 
11- توقـف بـرای بررسـی ایده هـای نهایی و 

نتیجه گیـری:
هنگامـی کـه در جریان ارایه ایده ها سـکوت 
برقـرار گردیـد، یک یـا دو دقیقـه دیگر صبر 
نماییـد و سـپس، ایده هـای نهایـی را مـورد 
بررسـی قـرار دهیـد. بـه یـاد داشـته باشـید 
کـه در یـک جلسـه طوفـان فکـری، ایده هـا 
بایـد بـدون تفکر زیاد و در عیـن حال، بدون 
کنتـرل بیـش  از حـد ارایه شـوند. در نهایت، 
هنگامـی کـه جریـان ارایـه ایده هـا فروکش 
کـرد، نتیجه گیـری نموده و فعالیـت را ادامه 

دهید.
ایده هـا:  پـردازش  و  خوشـه بندی   -12
کنیـد.  پـردازش  و  خوشـه بندی  را  ایده هـا 
طوفـان فکـری در صورتـی به بهترین شـکل 
جـواب می دهـد کـه یـک جلسـه رتبه بندی 
یـا خوشـه بندی فـوری مدنظـر قـرار گیـرد. 
در غیـر ایـن صـورت، پـس از اتمام جلسـه، 
بـرای بسـیاری ممکن اسـت این پرسـش به 

وجـود بیایـد که ثمره ایـن گفتگو قرار اسـت چه 
باشـد؟ می توانیـد برای ایده های مشـابه یـا دارای 
همپوشـانی، خوشـه هایی ایجاد نماییـد. برای این 
کار، یادداشـت های ارایـه شـده را بـه خوشـه های 

موضوعـی مشـخص شـده انتقـال دهید.
در  ایده هـای مطـرح شـده  از  بهر ه گیـری   -13

جلسـه طوفـان فکـری:
برنامه ریـزی،  بحرانـی،  ارزیابی هـای  انجـام  بـا 
اولویت بنـدی، تخمیـن منابـع مورد نیـاز و دیگر 
روش هـای برنامه ریـزی پـروژه، می تـوان ایده هـا 
آتـی  کارگاه هـای  در  را  آن هـا  خوشـه های  یـا 
پـردازش نمـود. همچنین این امـکان وجود دارد 
کـه آن هـا را بـه کمک گروه هـای پـروژه ارزیابی 
نمـوده و از آن هـا بهره جسـت. ارایه گـزارش در 
مـورد پردازش هـای انجـام شـده بـر روی ایـده 
مناسـب  راهبـردی  می توانـد  شـرکت کنندگان، 

بـرای افزایـش تعهـد و اشـتیاق آن ها باشـد.
نکاتی برای موفقیت جلسات طوفان فکری

یک سوال طوفان فکری خوب، نه خیلی محدود 
سوال  صورتی که  در  است.  گسترده  خیلی  نه  و 
باشد،  جزئی  یا  محدود  بسیار  شده،  طرح 
الهام بخش تفکر گسترده در  ممکن است نتواند 
شرکت کنندگان باشد و از طرف دیگر، در صورتی  
ممکن  باشد،  مبهم  یا  که سوال خیلی گسترده 
است ایده های ارایه شده چندان مرتبط نباشند. 
را  اعتدال  جانب  منظور،  این  برای  است  بهتر 

رعایت نمایید.
آنچه  با  را  شده  طرح  سوال   توضیحات،  ارایه  با 
در طی فرآیند حل مشکل به دنبال آن هستید، 
ترکیب کنید. سواالت را به شکل مثبتی مطرح 
بپرسید  این که  عوض  در  مثال،  به طور  نمایید. 
»چرا ما نمی توانیم موفق شویم« یا »چه  کارهایی 
می توانیم  »چگونه  بپرسید  دهیم«،  انجام  نباید 
موفق شویم« یا »برای کسب موفقیت، چه  کاری 
باید انجام دهیم«. همچنین از طرح سواالتی که 

جواب آن ها بله یا خیر است، پرهیز کنید.
سعی کنید جلسه را خارج از سیاست های اداری 
معمول برگزار کنید. این کار، نشان دهنده تفاوت 
معمول  جلسات  دیگر  با  فکری  طوفان  جلسه 
خواهد بود و باعث می شود تا آزادی عمل افراد 
برای ارایه ایده های جدید در طول جلسه، بیشتر 
یا  مکانی  محدودیت های  دلیل  به  اگر  گردد. 
زمانی، به دنبال یک اتاق جلسات برای برگزاری 
جلسه هستید، اتاقی را انتخاب نمایید که از گزند 

مزاحمت دیگران در امان باشد.
در صورت امکان، شرکت کنندگانی را از واحدهای 
سازمانی خارجی دعوت نمایید. افراد خارجی، با 
تکیه بر دانش و تجربه خود، این توانایی را دارند 

تا از نگاه دیگری به مسایل بنگرند.

افراد،  ایده های  طرح  و  جلسه  آغاز  از  پس 
به عنوان تسهیل کننده اجازه ندهید که بحث 
به سمت تجزیه  و تحلیل برود. کمی تحلیل 
قابل قبول  قبلی  ایده های  پایه ریزی  برای 
کردید  احساس  صورتی  که  در  اما  است، 
مکالمات بیش  از حد به سمت تجزیه وتحلیل 
را  گفتگو  مسیر  است  بهتر  می رود،  پیش 
بهتر  تغییر دهید. در صورت حضور منشی، 
است که تا جای ممکن، گفتگوها مطابق با 
برای  شوند.  ثبت  می کنند،  بیان  افراد  آنچه 
اطمینان بیشتر، الزم است تا متن ثبت شده 
توسط منشی، با گوینده اصلی مورد بررسی 
قرار گرفته، تا از تناقضات احتمالی جلوگیری 
شود. در پایان جلسه و پیش از شروع فعالیت 
ترتیب  کوتاه  استراحت  یک  خوشه بندی، 
فرصت  شرکت کنندگان  به  کار،  این  دهید. 
این که  ضمن  نمایند.  قوا  تجدید  تا  می دهد 
استراحت، می تواند فرصت خوبی  زمان  این 
انجام  جهت  بالقوه  الگوهای  شناسایی  برای 
نیز،  جلسه  اتمام  از  پس  باشد.  خوشه بندی 
و  پردازش ها  مورد  در  شرکت کنندگان  با 
تجزیه وتحلیل های انجام شده بر روی ایده ها 
صحبت کنید. عدم انجام این کار، منجر به 
کاهش اشتیاق و خالقیت در جلسات بعدی 

خواهد شد.
انواع روش های طوفان فکری

روش هـای  شـد،  گفتـه  کـه  همان طـور 
مختلفـی بـرای برگـزاری جلسـات طوفـان 
فکـری توسـعه یافتـه اسـت کـه در ادامه به 
برخـی از مهم تریـن آن هـا اشـاره می گـردد:

1- طوفان فکری ساکت:
هرچنـد طوفـان فکـری می توانـد یـک ابزار 
خالقیتـی فوق العـاده باشـد، امـا بـه دلیـل 
مشـخص،  سـاختاری  و  قوانیـن  نبـودن 
ایـن  دارد.  را  محدودیت هـای خـاص خـود 
جلسـات، بـه  راحتـی می تواننـد توسـط یک 
یـا دو نفـر تحت سـلطه قـرار گرفتـه و بقیه 
قـرار  در حاشـیه  در جلسـه،  افـراد حاضـر 
گیرنـد. از راهبـرد طوفـان فکـری سـاکت، 
می تـوان بـرای کنتـرل صداهـای غالـب در 
نمـود.  اسـتفاده  فکـری  طوفـان  جلسـات 
همچنیـن هنـگام رویارویـی بـا یـک سـؤال 
حسـاس، می توانیـد ایـن راهبـرد را اتخـاذ 
نماییـد. کل جلسـه بـا نوشـتن ایده هـا بـر 
روی کارت هـا برگـزار می شـود. بـه هر کس 
خـودکار و 3 یـا 4 کارت یـا برگه یادداشـت 
ارایـه  ایده هـای  سـپس  بدهیـد.  هم رنـگ 
و  نمـوده  جمـع آوری  را  اول  دور  در  شـده 

آن هـا را بخوانیـد.  13
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هم زمـان  شـرکت کنندگان  یکپارچه سـازی، 
درکـی  ایـده،  هـر  پس زمینـه  درک  بـا 
مشـترک از مسـایل را بـه دسـت می آورنـد. 
در میـان گذاشـتن ایده های جدیـد در طول 
فرآینـد یکپارچه سـازی، قابل قبـول بـوده و 
می تـوان آن هـا را نیـز بـه طرح اضافـه نمود. 
پـس از اتمـام ایده هـا، گـروه می توانـد اقدام 

نمایـد. اولویت بنـدی  بـه 
8-طوفانفکریپرسشمحور)انفجارستارهای(:

ایـن فرآینـد، شـامل معرفـی یـک ایـده یـا 
پیشـنهاد جدیـد و راه انـدازی طوفـان فکری 
می شـود.  آن  بـه  پاسـخ  بـرای  پرسشـی 
روبـرو  سـواالتی  بـا  شـرکت کنندگان 
توسـط  مختصـر،  به طـور  کـه  می شـوند 
سـپس  می شـوند.  داده  پاسـخ  آن  طـراح 
مجـددا پرسـش هایی مطـرح می شـود کـه 
الهـام گرفتـه از پاسـخ های قبلی اسـت. این 
روش، راهـکار مناسـبی برای درگیـر نمودن 
اغلـب  کـه  چـرا  اسـت؛  شـرکت کنندگان 
افـراد سـاکت، پرسـیدن سـوال را نسـبت به 
طـرح ایـده ترجیـح می دهنـد. پاسـخ  به این 
سـواالت، چهارچوبـی را بـرای برنامه ریـزی 

می دهـد. شـکل  بعـدی  اقدامـات 
9-تکنیکگروهاسمی:

ایـن روش، مبتنـی بـر روش طوفـان فکـری 
ایده هـای  شـرکت کنندگان  اسـت.  سـاکت 
سـکوت،  در  و  مجـزا  به صـورت  را  خـود 
طـی مـدت زمانـی  حـدود 5 تـا 10 دقیقـه 
به صـورت  ایده هـا  سـپس  می نویسـند. 
گذاشـته  اشـتراک  بـه  گردشـی،  و  نوبتـی 
تسـهیل کننده  بدیـن صورت کـه  می شـوند؛ 
از شـرکت کنندگان درخواسـت می کنـد کـه 
هرکـدام یـک ایـده را بـه اشـتراک بگذارند. 
نوشـته  تابلـو  روی  بـر  ایده هـا  سـپس 

می شـوند.
:»Role Storming«10-تکنیکطوفاننقشیا

اگرچـه طوفان فکـری روش بسـیار محبوبی 
اسـت، امـا نواقـص شناخته شـده ای دارد که 
کاربـرد آن را محـدود می کنـد. بـرای مثال، 
نفـس  اعتمـاد  بـا  افـراد  بـرای  روش  ایـن 
پاییـن، مناسـب نیسـت. همچنیـن پـس از 
طـرح یـک ایـده خـوب، اکثـر افـراد تمایـل 
دارنـد تـا توجه خـود را به آن ایـده معطوف 
سـاخته و یـا ممکن اسـت کـه ایده هـای رد 

شـده، خطرنـاک در نظـر گرفته شـوند.

مرجع:
https://www.unicef.org/knowledge-ex-
change/index_83143.html

دور بعـدی را بـا ارایـه کارت هـای جدیـد، 
آغـاز کنیـد. می توانیـد ایـن کار را تـا تمـام 

شـدن ایده هـا، ادامـه دهیـد.
2-طوفانفکرینوشتاری:

زیـادی  تعـداد  دریافـت  بـرای  روش،  ایـن 
از گروه هـای کوچـک حـدودا 4  ایده هـا  از 
تـا 8 نفـری مفیـد اسـت. هـر فـرد بـا یـک 
آن  روی  کـه  کاغـذ شـروع می کنـد  بـرگ 
مشـکل نوشـته شـده اسـت. سـپس او ایده 
فـرد  بـه  کاغـذ،  ایـن  می نویسـد.  را  خـود 
بعـدی داده می شـود تـا او نیـز، ایـده خـود 
را بـر روی آن بنویسـد. هـر فـرد در ابتـدا، 
ایـده قبلـی را خوانـده و سـپس ایـده خـود 
را نوشـته یـا نظـر خـود در مـورد ایـده فرد 
قبلـی را بیـان مـی دارد. ایـن چرخـه تکـرار 
شـده تا مشـارکت به پایان برسـد. خروجی، 
متعـدد  ایده هـای  از  متشـکل  فهرسـتی 
خواهـد بـود کـه بـا اسـتفاده از روش هـای 
دیگـر، می تـوان آن هـا را اصـاح نمـوده و 

داد. توسـعه 
3-اســتفادهازتکنیــکطوفــانفکــری

ــی: ــاگردش ــیی نوبت
یـک راهـکار دیگر بـرای جلوگیـری از تحت 
سـلطه قـرار گرفتـن موضـوع بحـث توسـط 
یـک یـا دو نفـر، طوفـان فکـری »نوبتـی / 
گردشـی« اسـت کـه ایـن امـکان را فراهـم 
مـی آورد تـا تمامـی افـراد، طـی فرآیند حل 
مسـاله، اظهارنظـر نمایند. در ایـن روش، هر 
شـرکت کننده ایده های خـود را روی تکه ای 
کاغـذ نوشـته و پـس از یـک زمـان معیـن، 
آن را بـه فـرد کنـاری می دهـد.  ایـن کار، 
بـرای چنـد دور از پیـش تعیین شـده ادامـه 
می یابـد. طـی ایـن دورها، هر شـرکت کننده 
ایـده خـود را اضافـه نمـوده کـه می تواند بر 
ایـده قبلـی بـوده و یـا نباشـد. در  اسـاس 
صورتی  کـه ناشـناس بـودن افراد بـرای ارایه 
ایـده مدنظـر باشـد، می تـوان از یـک ابـزار 
گـردش  ایـن  نمـود.  اسـتفاده  نرم افـزاری 
فرآینـد، تـا زمانـی ادامـه می یابـد کـه ایـده 
دیگـری مطـرح نگـردد. بـا توجـه بـه اینکه 
تمامـی افـراد حاضـر در جلسـه، در فرآینـد 
خلـق ایـده مشـارکت خواهنـد داشـت، لـذا 
می تـوان گفـت کـه ایـن روش در مقایسـه 
بـا جلسـات طوفـان فکـری معمولـی، بازده 

بسـیار بهتـری خواهد داشـت.
4-طوفانفکریمعکوس:

 طوفـان فکـری منظـم، اغلـب شـما را بـه 
بـه  کـه  می کشـاند  مختلفـی  سـمت های 
اصلـی،  مسـیله  از  انحـراف  امـکان  دلیـل 

می توانـد موجـب اتـاف زمان شـود. بـرای حل 
ایـن مشـکل، می تـوان از تکنیک طوفـان فکری 
معکـوس بهـره بـرد. هـدف طوفان فکـری خود 
را تعییـن کنیـد. سـپس بـا سـوالی در این مورد 
کـه چگونـه می تـوان کاری دقیقـا مخالـف آن 
را انجـام داد، جلسـه را شـروع نماییـد. عمومـا 
این کـه  مـورد  در  و  اسـت  منفـی  سـوال  ایـن 
چگونـه می تـوان فرآینـدی را مختـل نمـوده یـا 
نتـوان بـه هدفی رسـید، بحـث می گـردد. برای 
مدتـی، ایده هـای منفـی و کنتـرل نشـده را از 
شـرکت کنندگان خـود دریافـت کنیـد. سـپس 
فرآینـد را معکـوس نمـوده و هـر ایـده منفی را 
بـا کمـک شـرکت کنندگان، بـه ایـده ای مثبـت 
تبدیـل نماییـد. در ابتـدا ممکـن اسـت چنیـن 
کاری دشـوار بـه نظـر برسـد، امـا هنگامی کـه 
روش معمـول خـود را تغییـر دهیـد، می توانیـد 

بـه ایده هـای کارآمـد و جذابـی دسـت یابیـد.
5-طوفانفکریدرگروههایبزرگتر:

گروه هـای بزرگ تـر  15 تـا 30 شـرکت کننده(، 
قـادر بـه برگـزاری جلسـات پویاتـری هسـتند 
ایـن  بـا  می شـوند.  عرضـه  سـریع تر  ایده هـا  و 
بـه  فرآینـد،  مدیریـت  بـرای  احتمـاال  حـال، 
داشـت.  خواهیـد  نیـاز  تسـهیل کننده  دو 
یـک  بـا  و  هماهنـگ  کامـًا  تسـهیل کننده ها 
متـن از پیـش تهیه شـده عمل می کننـد. آن ها 
در هنـگام برخـورد بـا شـرکت کنندگان، مکمل 
دسـتورالعمل ها  ارایـه  و ضمـن  بـوده  یکدیگـر 
و پاسـخ  بـه سـواالت، از ثبـت پاسـخ ها توسـط 

می کننـد. حاصـل  اطمینـان  منشـی، 
6-برگهایپاییزی:

ایــن روش، بــرای اســتفاده در پــارک، بــاغ یا دیگر 
فضاهــای بیرونــی مناســب اســت. پــس از مطــرح 
نمــودن مســئله یــا مشــکل، از شــرکت کنندگان 
ــدادی کارت در دســت  ــا تع ــد ت درخواســت کنی
ــود  ــای خ ــدم زدن، ایده ه ــن  ق ــه و در حی گرفت
ــک  ــد روی ی ــده بای ــد. هــر ای را یادداشــت نماین
ــا  ــه کارت ه ــور ک ــود. همان ط ــته ش کارت نوش
ــخص  ــی مش ــد در محل ــوند، بای ــل می ش تکمی
ــا را  ــد آن ه ــران بتوانن ــا دیگ ــده، ت ــرار داده ش ق
ــرای ایده هــای بعــدی خــود،  بخواننــد و شــاید ب
از آن هــا الهــام بگیرنــد. در اقــدام بعــدی و پــس از 
اتمــام کارت هــا، می تــوان آن هــا را جهــت انجــام 
ــود.  ــدی نم ــه بندی و اولویت بن ــردازش، خوش پ

7-ترسیمایدهتیمی:
در ایـن روش، فرآینـد بـا یـک موضـوع معیـن 
به صـورت  شـرکت کننده  هـر  می شـود.  شـروع 
کل  سـپس  و  نمـوده  ایده پـردازی  مجـزا 
بـزرگ،  ایـده  طـرح  یـک  قالـب  در  ایده هـا 
ادغـام و یکپارچـه می شـوند. در طـول مرحلـه 



15

فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان
سال نهم، نسخه 32

تابستان 1399

ان
من

ســ
ن 

ــتا
 اس

ری
ناو

م ف
 عل

ک
پار

ی 
خل

 دا
ــه

نام
صل

ف

موانع بازاریابی از نگاه مشتری مداری و بازارگرایی

وابسـتگی متقابـل مشـاهده می شـود:
الـف( وابسـتگی متقابـل بـر اسـاس روابـط 
درون سـازمانی در فعالیت هـا )واحـد تولیـد 
روی زمـان تحویـل کـه ابـزار رقابتـی واحد 

فـروش اسـت، اثـر دارد.(
ب( وابسـتگی متقابـل منابـع )چندین طیف 
از محصـوالت به طـور مشـترک از امکانـات 

واحـد فـروش اسـتفاده می کنند.(
چندیـن   ( بـازار  در  متقابـل  وابسـتگی  ج( 
شـرکت،  یـک  محصـوالت  فـروش  بخـش 
قـرار  هـدف  را  بـازار  از  یکسـانی  بخـش 

می کننـد.( رقابـت  هـم  بـا  و  می دهنـد 
4. فقـدان هـدف مشـترک دلیـل دیگـری 
بـرای مقاومـت سـازمانی اسـت. زمانـی کـه 
مدیریـت فقـط زبانـا از بازارگرایـی حمایـت 
می کنـد، مهم تریـن عامـل بـه وجـود آمدن 
مقاومت های سـازمانی خواهد بـود. مدیریت 
در مـورد بازاریابی و مشـتری مداری صحبت 
افـراد  رفتـار  کـه  نمی دانـد  ولـی  می کنـد، 
درون سـازمان در نتیجـه آن تغییـر نیافتـه 

ست. ا
مدیریـت بایـد از شـرایط شـناخت داشـته 
باشـد و اگـر بخواهـد کـه کارکنانـش را بـه 
بازارگرایـی تشـویق کنـد، سیسـتم پاداشـی 
داشـته باشـد کـه روی رفتـار آنـان در ایـن 
ایـن صـورت  بگـذارد. در غیـر  اثـر  زمینـه 
اگـر مدیریـت فشـار بیشـتری روی کارکنان 
)برخـاف میلشـان( اعمـال کنـد، منجـر به 

طـرد شـدن کلـی مفهـوم خواهـد شـد.
یـک دیـدگاه این اسـت کـه مشـتری مداری 
و بازارگرایـی، در اصـل بـه نگـرش کارکنان 
درسـتی  نگـرش  آن هـا  اگـر  دارد.  اشـاره 
داشـته باشـند، رفتارشـان در برابر مشـتری 
بهبـود خواهـد یافت. تغییر نگـرش کارکنان 
بازارگرایـی  زمینـه  در  آن هـا  آمـوزش  و 
طریـق  از  می توانـد  مشـتری مداری  و 
جملـه  از  متعـددی  ارتباطـی  کانال هـای 
سـخنرانی ها،  ماموریتـی،  اطاعیه هـای 
گیـرد.  انجـام   ... و  درون سـازمانی  مجـات 

بازارگرایـی قـرار می گیرد. عاوه بـر »نمی دانم«، 
»نمی خواهـم« و »نمی توانـم« ، فقـدان دیـدگاه 
نسـبت بـه مفاهیـم مشـتری مداری و بازاریابـی 
محسـوب  موانـع  ایـن  از  یکـی  به عنـوان  نیـز 
می شـود. تمامـی این دالیـل می توانـد موانعی را 
بر سـر همکاری هـای درون سـازمانی ایجاد کند:
منجـر  می توانـد  آگاهـی  و  دانـش  نبـود   .1
عـده ای  کـه  چـرا  شـود،  مقاومـت  ایجـاد  بـه 
و  خارجـی  موضوعـی  به عنـوان  را  بازارگرایـی 
باورهـا  شـخصی،  امیـال  می داننـد.  کم اهمیـت 
و سوءبرداشـت هایی کـه در مقـاالت قبلـی بـه 
آن هـا اشـاره شـد، نیـز می توانـد در این مسـاله 

باشـد. داشـته  نقـش 
زمینـه  در  الزم  بینـش  و  آمادگـی  نبـود   .2
بازارگرایـی از دیگـر دالیـل مقاومـت سـازمانی 
اسـت. یکـی از مزایـای تخصصـی کـردن کارها، 
تاثیراتـی اسـت کـه روی یادگیری افـراد مجری 
و سـاده تر کـردن وظایف شـغلی می گـذارد. این 
مزیـت از تکـرار کارهای مشـابه ناشـی می شـود. 
تعامـات  بازارگرایـی روی مدیریـت  در مقابـل 
ایـن  پیامـد  اسـت.  متمرکـز  بخش هـا  بیـن 
مسـاله، الـزام آمادگـی و ظرفیت بـرای همکاری 
اسـت کـه می توانـد  بیـن بخش هـای مختلـف 
موجـب پایین آمـدن اثرگذاری و جایـگاه برخی 
زمینه هـا و معرفـی الزامـات فنـی جدیـد شـود. 
بدیهـی اسـت، چنیـن رونـدی باعـث بـه وجـود 
آمـدن عـدم قطعیـت و امتنـاع از سـوی افـراد و 
در  افـراد  بخش هـا خواهـد شـد. تخصص هـای 
حیطـه کاریشـان به واسـطه چنیـن تغییراتـی به 
چالـش کشـیده می شـود و تعارضاتـی را پدیـد 
مـی آورد. مقاومـت سـازمان یافته، حالتی آشـکار 
از امتنـاع افـرادی از سـازمان اسـت کـه ضـرر و 

معایبـی را در ایـن رویکـرد جدیـد می بیننـد.
3. عـدم توانایـی دلیـل دیگـری بـرای مقاومـت 
بخش هـای  کـه  زمانـی  اتفـاق  ایـن  می باشـد. 
هماهنـگ  مناسـب  به طـور  هـم،  بـه  وابسـته 
نشـده اند و یـا این کـه مهارت هـا و منابـع ناکافی 

می دهـد. رخ  هسـتند، 
در تصمیم گیری هـای درون سـازمانی، سـه نـوع 

مقدمه
نوشـتار حاضر به معرفی موانـع بازارگرایی و 
تبییـن رابطه علت و معلولی مشـتری مداری 
بـر  مـروری  دارد.  اختصـاص  بازارگرایـی  و 
مدیریـت بازاریابـی صنعتـی، انـواع بازاریابی 
ویژگی هـای  و  مفهـوم  ایـن  بـا  مرتبـط 
متفـاوت آن هـا از دیگـر اجـزای ایـن مقالـه 

بود. خواهـد 

قانون کاتلر: چه عواملی با بازارگرایی  و 
مشتری مداری مقابله می کنند؟

فیلیـپ کاتلر به عنوان یکـی از صاحب نظران 
اصلـی حـوزه بازاریابی، سـه مشـکل پایه ای 
نشـات گرفتـه از فرآیندهای داخلی شـرکت 
کـه می تواند رویکـرد بازار گرایـی را محدود 
سـازد، شناسـایی و معرفی نموده اسـت. این 

مشـکات عبارتند از:
• مقاومت سازمانی

• یادگیری آرام
• فراموشی سریع

اولیـن مانـع عمده بـر سـر راه بازارگرایی در 
کسـب وکار کـه بـه معنـای همراهـی تمامی 
مفهـوم  بـا  سـازمانی  بخش هـای  و  ارکان 
مقاومـت  اسـت،  بـازار  و  مشـتری مداری 
سـازمانی اسـت. بنا بر قانون کاتلر، شـرکتی 
سـوی  از  بازارگرایـی  تـا  دارد  انتظـار  کـه 
گرفتـه  بـکار  مدیـران  و  کارکنـان  تمامـی 
سـازمانی  مقاومـت  بـا  می بایسـت  شـود، 
به شـدت مقابلـه نمایـد. مطالعـات مختلـف 
نشـان می دهـد کـه در فضـای کسـب وکار، 
موانـع زیادی در برابر رشـد و توسـعه مفهوم 
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می باشـد. یـک رابطـه علـت و معلولـی بیـن 
چنیـن رفتـاری و نتایـج آن وجـود دارد کـه 
همان طـوری کـه قبـا اشـاره شـد، اشـتباه 

. ست ا
ب( رفتار

مـا بایـد رفتار افـراد را بـا توجه بـه محیطی 
کـه در آن فعالیـت می کننـد، شناسـایی و 
دانـش  انگیزه هـا،  شـامل  کـه  کنیـم  درک 
آن هـا از بـازار و مشـتری، مهـارت در رفتـار 
با مشـتری و سـهم داشـتن در حل مشـکل 

است. مشـتری 
انگیـزه برای حل مشـکات مشـتری با دیگر 
انگیزه هـای مربوط یـا نامربوط بـا وظیفه در 
حـال انجـام، تعـارض پیـدا می کنـد. چیزی 
کـه از جانـب مدیریت و کارکنان الزم اسـت 
کـه لحاظ شـود، نوعی همدردی با مشـتری 
اسـت. خـود را جای مشـتری قـرار دهند، به 
همـه چیـز از منظـر مشـتری نـگاه کننـد و 
به طـور مثبتـی در راسـتای منافـع مشـتری 
عمـل کننـد. در حالـت کلـی ابزارهـای مهم 
بـرای هدایـت اولویت هـای درونـی افـراد در 
حـوزه بازارگرایـی، ابزارهای مدیریـت منابع 
انسـانی هسـتند. هر چند که می توان سـهم 
کوچکـی را به عنـوان قسـمتی از یـک روش 
جامـع مدیریتـی تصور کرد، ولـی گزینه های 
ایـده  هسـتند.  پـاداش  و  آمـوزش  اصلـی، 
گرونـروس  توسـط  کـه  داخلـی  بازاریابـی 
ارایـه شـده، بر همین موضوع اسـتوار اسـت. 
وظیفـه بازاریابـی داخلـی، جـذب پرسـنل با 
مشـتری مداری  از  عالـی  درک  کـه  انگیـزه 
بـه  بازاریابـی داخلـی  می باشـد. )در  دارنـد، 
کارکنـان به عنـوان مشـتری نـگاه می شـود و 
بـه جایگاه های شـغلی به عنـوان محصول نگاه 
می شـود. طبـق ایـده بازاریابـی داخلـی بایـد 
رضایـت ایـن مشـتریان داخلـی کـه منجر به 
کسـب رضایـت مشـتریان خارجـی و افزایش 

سـودآوری می شـود را بـه دسـت آورد.(
ج( سیستم و ساختار

جـدا از عوامـل بیـن فـردی و درون فـردی 
کـه روی رفتارهـای افـراد تاثیـر می گـذارد، 
اثـرات ناشـی از سـاختار سـازمان نیـز وجود 
دارد. سـاختار سـازمان بـه اندازه سیسـتم ها 
و پروسـه های آن، بـر روی رفتـار کارکنـان 
اثرگذار اسـت. سـاختار رسـمی یک شـرکت 
و  افـراد  بیـن  وظایـف  تخصیـص  شـامل 
بخش هـا، تفویـض مسـوولیت ها و اختیارات، 
وظیفـه گـزارش دهـی و جایگاه ها می باشـد. 
جایـگاه یـک فـرد درون سـاختار، انتظـارات 
رفتـاری از وی را شـکل می دهـد کـه ایـن

موضـوع  بـا  شـده  برگـزار  سـمینارهای 
مشـتری مداری یکـی از رایج تریـن روش هـا 
بـرای آمـوزش کارکنان محسـوب می شـود. 
الزم بـه تاکیـد اسـت کـه چنیـن اقداماتـی 
ثمربخـش نیسـتند، دیـدگاه فـوق تـا حدی 
بـه  منجـر  فقـط  و  بـوده  سـاده انگارانه 
شـعارگرایی بـا هـدف تغییر رفتار بـرای قرار 
دادن مشـتری در مرکـز توجهـات می گردد. 
روش  را  اقدامـات  این گونـه  »پلینـک« 
موعظه گرایانـه نامیـده اسـت. اگـر ریاسـت، 
مشـاور و یـا سـخنران سـمینارها، موعظـه 
گـران خوبـی باشـند و از کاریزمـا و قـدرت 
بیـان مطلوبی برخوردار باشـند، شـنوندگان 
و  کـرد  خواهنـد  دنبـال  و  قبـول  را  آن هـا 
ولـی  بـود.  بهبـود خواهنـد  قلبـا خواسـتار 
همان طـوری کـه مخاطبـان موعظـه تمامـا 
حواسشـان را بـه موعظـه معطـوف می کنند 
و بعـد از تمـام شـدن آن، دوبـاره روش هـا و 
کردار سـابق را در پیـش می گیرند، کارکنان 
نیـز زمانی که این سـخنرانی ها و سـمینارها 
تمـام می شـوند، بـه ادامـه روش های سـابق 
عمـل  گذشـته  روال  طبـق  و  می پردازنـد 
می کننـد. دلیـل امـر ایـن اسـت کـه چنین 
در  افـراد  قرارگیـری  چگونگـی  روشـی، 
شـکل دهنده  کـه  سـازمانی  محیط هـای 
نمی گیـرد.  نظـر  در  را  اسـت  آن هـا  رفتـار 
طـرح  و  بـودن  بازارگـرا  بـرای  درخواسـت 
شـما  »مشـتری حقـوق  ماننـد  شـعارهایی 
را پرداخـت می کنـد«، موثـر نخواهـد بـود، 
چـرا که بـا واقعیـت مخاطـب تناظر نـدارد. 
آن هـا می داننـد کـه حقوقشـان را رییـس یا 
طـرف مقابـل آن ها در قـرارداد اسـتخدامی، 
پرداخـت می کند و مشـتری عما نقشـی در 
ایـن فرآینـد نـدارد. خطـای اصلـی آنجا رخ 
می دهـد کـه مـدل بسـیار سـاده و در عیـن 
رفتارهـای  هدایـت  بـرای  ناکارآمـد  حـال، 

گرفته ایـم. نظـر  در  کارکنـان 
موضـوع یادگیـری آرام نیز هماننـد مقاومت 
مختلفـی  پیچیدگی هـای  دارای  سـازمانی 
اسـت کـه باید بـه آن ها دقـت شـود. زمانی 
بـه  شـد،  نهادینـه  سـازمانی  مقاومـت  کـه 
راحتـی نمی تـوان بـا آن مقابلـه کـرد. افـراد 
درون سـازمان بـه زمان بـرای تغییر رویکرد 
و رفتـار خـود نیـاز خواهنـد داشـت و به تبع 
آن، آمـوزش و فرایند شـناختی و احساسـی 
مرتبـط بـا ایجـاد نگـرش مثبـت به شـرایط 
جدیـد، می توانـد بسـیار طاقت فرسـا باشـد.

عـاوه بـر این، افـراد پیام هـای جدیـد را به 
آرامـی یـاد می گیرنـد، حتـی اگـر در برابـر 

مفاهیـم بازارگرایـی مقاومتـی نداشـته باشـند. 
مهـارت،  یـک  اکتسـاب  مفهـوم  بـه  آمـوزش، 
می توانـد بسـیار وقت گیـر و پـر دغدغـه باشـد. 
توانایـی افـراد بـرای سـازگار کـردن خـود بـه 
همـراه تمایـل آن هـا بـرای انجام چنیـن کاری، 
نیـز موضـوع مهمـی اسـت، خصوصـا زمانی که 
پیچیـده  روابـط  در خصـوص  را  بینشـی  بایـد 

فرآیندهـای کسـب وکار حاصـل نمـود.
فراموشـی  کاتلـر،  قوانیـن  در  المـان  سـومین 
سـریع اسـت. اگـر شـرکتی بعـد از تاش هـای 
بسـیار بازارگرا شـد، نیاز اسـت که طـوری عمل 
کنـد کـه بازارگـرا باقـی بمانـد، وگرنـه کارکنان 
ممکـن اسـت بـه آرامـی بـه عقـب برگردنـد و 
مشـتری را به عنـوان یـک پارامتـر کلیـدی، از 

فرآیندهـای کاری خـود حـذف نماینـد.
یک زنجیره علت و معلولی برای بازارگرایی 

و مشتری مداری

و  بازارگرایـی  مدیریـت  می تـوان  چگونـه 
مشـتری مداری را بهبـود داد؟ قوانیـن کاتلـر به 
درسـتی محدودیت هـای شـناختی و انگیزشـی، 
بـرای تغییـر رفتـار افـراد را توصیـف می کنـد، 
ولـی به طـور کامل بـه محدودیت هـای روش به 
اصطـاح موعظه گرایانـه نپرداختـه اسـت. برای 
ایـن منظـور ما بایـد بدانیم کـه رفتارهـای افراد 
را در خـا و محیـط بسـته نمی تـوان شـناخت. 
رفتـار افراد، در بازارگرایی و مشـتری مداری کل 
شـرکت تعبیـه شـده اسـت. اجـازه دهیـد کمی 

دقیق تـر ایـن موضـوع را بررسـی نماییـم.
الف( نتایج

شـرکت ها زمانـی اقـدام می کننـد کـه شـرایط 
کنونـی بـا شـرایط مـورد نظـر متفـاوت باشـد. 
میـزان  بـا  فـروش  یـا  سـوددهی  میـزان  اگـر 
مطلـوب متفـاوت باشـد و یـا سـفارش مهمی از 
دسـت بـرود، فراخوانـی بـرای حـل مشـکل بـه 
وجـود آمـده، داده می شـود. تصمیمـات فـوری 
اتخـاذ می شـود و مشـاورانی بـرای رفع مشـکل، 
تعییـن می شـوند. در نتیجـه، مشـتری مداری و 
بازارگرایـی بیشـتر در سـازمان جـاری و سـاری 
می شـود. چیـزی کـه احتمـاال اتفـاق می افتـد، 
آنچـه  بـه  شـبیه  نتایجـی  و  رفتـار  از  شـکلی 
کـه در روش موعظه گرایانـه بیـان شـده اسـت، 



کارکنـان  و  مدیـران  تمـام  شـامل  مسـاله 
طراحـی  دلیـل  همیـن  بـه  می باشـد. 
ابـزاری  به عنـوان  سـازمانی  سـاختارهای 
بـرای مدیریـت بازارگرایـی، از اهمیت باالیی 
برخـوردار اسـت. ایـن مسـاله نـه تنهـا قابل 
سـازمان  رسـمی  سـاختارهای  در  اعمـال 
اسـت، بلکـه قابـل اعمـال در سـاختارهای 

اسـت. نیـز  سـازمان  غیررسـمی 
د( استراتژی، فرهنگ، محیط

سیسـتم های  و  سـاختار  مناسـب  طراحـی 
اسـتراتژی های آن نشـات  از  یـک سـازمان 
بایـد  کـه  اهدافـی  اسـتراتژی ها  می گیـرد. 
در فضـای رقابتـی بـه آن هـا دسـت یافت را 
تعییـن می کننـد و سـاختارها و سیسـتم ها 
بسـتری هسـتند که بایـد به کمـک آن ها به 

ایـن اهـداف دسـت یافت.
محیـط کسـب وکار و فرهنگ سـازمانی یـک 
شـرکت نیـز بـر رفتـار کارکنـان و نگـرش 
کسـب وکار  محیـط  اسـت.  موثـر  آن هـا 
بـه  تاثیـر  آن،  در  رقابـت  شـدت  خصوصـا 
رفتارهـای  سـطح  و  ماهیـت  در  سـزایی 
بازارگـرا در شـرکت دارنـد. گفتنـی اسـت، 
بلندمـدت  دوره  یـک  در  فرهنگ سـازمانی 
توسـعه می یابـد و در کوتاه مـدت نمی تـوان 

داد. تغییـر  را  آن 
بـا توجـه بـه مطالـب گذشـته مـا می توانیم 
زنجیـره ای از علـت و معلول هـا را شناسـایی 
کنیـم. اسـتراتژی ها، تصمیمـات در خصوص 
می کننـد.  تعییـن  را  سـاختار  و  سیسـتم 
تاثیـرات  همـراه  بـه  سیسـتم،  و  سـاختار 
فرهنگ سـازمانی  و  کسـب وکار  محیـط 
اسـت،  یافتـه  توسـعه  زمـان  گـذر  در  کـه 
چارچـوب و سیسـتم پاداش بـرای رفتارهای 
اگـر تمـام مـوارد  بازارگرایانـه را می سـازد. 
شـده  برنامه ریـزی  کـه  چیـزی  طبـق 
اسـت، طراحـی و پیاده سـازی شـود، رفتـار 
بازارگرایانـه نتیجه بخـش خواهـد بـود. اگـر 
می بایسـت  نباشـند،  رضایت بخـش  نتایـج 
بـه ابتـدای زنجیره بـاز گردیم. نقـاط پیکان 
بـر  اسـتراتژی ها  بـه  مسـتقیما  بازخـورد 
می گـردد. اگـر نتایـج رضایت بخـش نبودند، 
علـت بایـد ابتـدا در اسـتراتژی ها جسـتجو 
شـود و نـه در رفتارهـا. جـارو کـردن پله هـا 
از بـاال )نـه از پایین( اسـتعاره مناسـبی برای 

ایـن توصیـه اسـت.
مدیریت بازارگرایی فرایندی یکپارچه ساز
مدیریـت بازاریابـی صنعتـی هـدف خـود را 
روی کسـب رضایـت بلندمـدت مشـتری بنا 
نهـاده اسـت. مـا بازارگرایی، مشـتری مداری 

و کسـب رضایت مشتری را سـنگ بنای مفاهیم 
بازاریابی برشـمردیم و چنیـن نتیجه گرفتیم که 
مدیریـت بازاریابـی، فرآیندهـای تامین کننـده را 

بـا فرایندهـای مشـتری هماهنـگ می کند.
در مقـاالت قبلـی بـه فرآینـد مدیریـت بازاریابی 
اشـاره شد که شـامل یک سیسـتم کنترلی لوپ 
بسـته کـه از خـارج شـرکت کنتـرل می شـود و 
در ارتبـاط بـا فرآیندهـای مشـتری اسـت و نیز، 
یـک سیسـتم کنترلی لوپ بسـته کـه به صورت 
داخلـی کنترل می شـود و فرایندهـای داخلی را 

پوشـش می دهـد، می باشـد.
موفقیـت در مدیریـت بازاریابی صنعتی به شـدت 
بـه یکپارچه سـازی سیسـتم کنترلـی داخلـی و 
منسـجم  مفهـوم  یـک  به صـورت  خارجـی 
را  مشـتری مداری  و  بازارگرایـی  کـه  مدیریتـی 

دارد. بسـتگی  می کنـد،  تضمیـن 
فرایندهـای  و  درون سـازمانی  فرآیندهـای 
هسـتند.  هـم  بـه  وابسـته  مسـتقیما  مشـتری 
بسـتری  تامین کننـده  داخلـی  فرآیندهـای 
هسـتند کـه ارزش طـی آن هـا به وجـود می آید 
تحقیقـات،  در  فعالیت هـا  تمـام  از  متشـکل  و 
توسـعه، تـدارکات، لجسـتیک، تولیـد، فـروش و 
... اسـت. تامین کننـده روی فرآیندهای مشـتری 
روی  بالعکـس، مشـتری هـم  و  اثـر می گـذارد 

می گـذارد. اثـر  تامین کننـده  فرآیندهـای 
فرآیندهای درون سـازمانی و فرآیندهای مشتری 
بایـد هماهنـگ شـوند. کنترل کننـده خارجـی 
سیسـتم کنتـرل خارجـی را هدایـت می کنـد و 
کنترل کننـده داخلـی سیسـتم کنتـرل داخلـی 
را هدایـت می کنـد. ایـن موضوع پاشـنه آشـیل 
مدیریـت بازاریابی اسـت: اگـر کنترل کننده های 
داخلـی و خارجـی بـه خوبـی همـکاری نکننـد، 
لـوپ  کنترل کننـده  کـه  اسـت  آن  معنـی  بـه 
کـه  نمی کنـد  عمـل  گونـه ای  بـه  خارجـی 
سـازگار بـا فرآیندهـای داخلـی باشـد. در فضای 
نـوآوری،  انعطاف پذیـری،  سـرعت،  کـه  بـازار 
کیفیـت، بازارگرایـی و پاسـخگویی به مشـتری، 
به عنـوان پیش نیازهـای بقا کسـب وکار شـناخته 
می شـوند، مشـکل تعاملـی از ایـن نـوع می تواند 

بسـیار خطرآفریـن باشـد.

از  می توانـد  تعاملـی  مشـکل  ایـن 
کنترل کننـده  دو  جایگزینـی  طریـق 
ایـن  شـود.  رفـع  کنترل کننـده  یـک  بـا 
یـک  ایجـاد  بـرای  کنترل کننده هـا 
ادغـام  هـم  در  بـاال  سـطح  کنترل کننـده 
شـوند. این کار از اصـل »بازاریابی یکپارچه« 
پیـروی می کنـد. بـه جـای دو رهبـر، یکـی 
وجـود دارد کـه وظایـف ادغام شـده آگاهی 
از نیازهـای مشـتری و تفسـیر آن هـا و رفـع 
ایـن نیازهـا بـه وسـیله بخش هـای شـرکت 
را بـر عهـده می گیـرد. ایـن وظیفـه کلـی را 
بـا توجه بـه ماهیتـش، می تـوان کارآفرینانه 
دانسـت، چـرا کـه فـرد یـا افـراد مسـوول با 
توجـه به جهت اسـتراتژی های کلـی خود و 
هماهنگـی فرآیندهـای کنترلـی، نمی توانند 
شـخص دیگـری را مسـوول نتایـج نامطلوب 

بداننـد.
کـه  تجمیـع شـده ای  کنترل کننـده  واحـد 
اشـاره کردیـم دو نـگاه دارد. یـک نـگاه بـه 
فرآیندهـای مشـتری و بـازار رقابت اسـت و 
نـگاه دیگـر بـه فرآیندهـای داخلی اسـت. با 
ایـن وجـود، یک مغـز متفکر ایـن دو فرآیند 
را هدایـت می کند. بـه این رویکـرد، رویکرد 
می شـود.  گفتـه  بازارگـرا  مدیریـت  جامـع 
بـه بیـان دیگـر، زمانـی کـه مسـوولیت های 
دسـتان  در  شـرکت  و  بـازار  بـه  مربـوط 
یـک نفـر باشـد، بازارگرایـی در کسـب وکار 

بـود. دسـت یافتنی خواهـد 
بازارگـرا، داشـتن  نکتـه مهـم در مدیریـت 
نـگاه کارآفرینانـه بـه مسـایل اسـت، بدیـن 
معنـا کـه یـک مسـوولیت واحـد بـرای کل 
فرآیندهـا وجـود دارد. هرچه این مسـوولیت 
بـه فرآیندهـای مشـتری نزدیک تـر باشـد، 

مدیریـت بازارگـرا قوی تـر خواهـد بـود.
عرصه های مدیریت بازاریابی صنعتی

اگـر تمامی مشـتریان از دیدگاه سـازمان در 
خصـوص سـودآوری و درجـه رقابت پذیری، 
رتبـه برابـر داشـته باشـند، بازارگرایـی برای 
همـه مشـتریان یکسـان خواهـد بـود. امـا 
بـرای  برابـری  ارزش  معمـوال  مشـتریان 
شـرکت ندارنـد و در نتیجـه بـر اسـاس آن، 
درجـه بازارگرایـی اتخـاذ شـده بـرای آن هـا 
متفاوت اسـت. شـرکت برنامه هـای بازاریابی 
خـود را بـرای ارایـه خدمـات بـه مشـتریان 
بـر اسـاس اهمیـت آن ها بـا در نظر داشـتن 
مـواردی ماننـد درآمـد، ارزش مادام العمـر، 
اطالعـات، وجهـه، جایـگاه و بـا توجـه بـه 
هزینه هـای ارایـه خدمات به آن هـا، طراحی 
نـوع اسـاس  بـر  برنامه هـا  ایـن  می کنـد.  17
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مـا را کـه پیشـرو در ایـن خدمات مهندسـی 
هسـتیم را ربـوده اسـت. 15 میلیـارد پـول 
زیـادی اسـت آقایـان. ولی بدتر این اسـت که 
مـن هیچ ایـده ای در خصـوص این که چگونه 
توانسـته اند ایـن کار را انجـام دهنـد، ندارم.«

آقای براعتی کـه به اندازه همکارش متعجب 
بـود، زبان گشـود و بـا خجالت زدگـی گفت: 
»بلـه، ایـن خیلی بد اسـت که ما نتوانسـتیم 
بیشـترین  مـن  بگیریـم.  را  سـفارش  ایـن 
تمرکـز خودم را روی این سـفارش گذاشـتم 
و هـر آنچـه که از دسـتم بـرای گرفتـن این 

سـفارش بر می آمـد، انجـام دادم.«
:«مـن  گفـت  ادامـه  در  صالحـی  آقـای 
می خواهـم بدانـم که واقعاً چـه اتفاقی افتاده 
اسـت.« صالحـی هـم چنـان آرام نشـده بود 
و گفـت: »مـا برای شـرکت درخشـان هفت 
مدیـر  بـا  مـن  کرده ایـم.  طراحـی  ماشـین 
اسـت کـه  ایـن شـرکت سـالیان متمـادی 
دوسـت هسـتم. آقـای والـی هم بـازی گلـف 
مـن اسـت و در کمیتـه مشـاوره صنایع بغل 
دسـت مـن می نشـیند، ولـی حـاال ایـن کار 
را بـا مـن کـرده اسـت. این درسـت نیسـت. 
او فقـط بـه مـن تلفـن کـرده و عذرخواهـی 
کـرده اسـت، امـا مدیـر فنـی و کارکنان وی 
چنـان در خصـوص این تصمیـم قاطع بودند 
کـه او نمی توانسـت در ایـن خصـوص کاری 

دهد.« انجـام 
براعتـی در ادامه گفت: »مـا دیگر نمی توانیم 
بـا شـرکت درخشـان تمـاس حاصـل کنیم. 
مـن هفته پیـش و همچنین دیروز خواسـتم 
بـا مدیرفنی این شـرکت صحبـت کنم، ولی 
موفـق بـه ایـن کار نشـدم.  مـن هـر کاری 
کـه از دسـتم بـر می آمـد را انجـام دادم. من 
خـودم دو روز پیـش بـا آقای پـوالدی مدیر 
بازرگانـی ایـن شـرکت هـم صحبـت کـردم. 
امـا وی گفـت کـه نقشـی در ایـن تصمیـم 
نداشـته اسـت. مـن بـه وی یـادآوری کـردم  
فقـط  این چنینـی  کسـب وکارهای  در  کـه 
عامـل مهندسـی نیسـت کـه تعیین کننـده 
اسـت، بلکـه شـرایط و موقعیت هـای قبلـی 
هـم بایـد در نظر گرفته شـوند. بعـد با آقای 
والـی چندیـن بـار در خصوص این سـفارش 
ماننـد  شـاید  تـا  گرفتـم  تمـاس  جدیـد 
سـفارش قبلـی بـا وسـاطت شـخصی آقـای 
والـی بتوانـم سـفارش را بـه دسـت بیـاورم. 
چـه کار دیگـری می توانسـتم انجـام دهم؟«
و  شـد  ملحـق  جمـع  بـه  مونسـی  آقـای 
گفت:«قطعـاً ایـن موقعیـت دردناکـی بـرای 
مـا اسـت.  به شـدت بـه گـردش مالـی ایـن 

تبـادالت و از دو بعـد تمرکـز تامین کننـده 
بـه بـازار و الگـوی خریـد مشـتری، طراحی 

می شـود.
تمرکـز تامین کننـده در بـازار را ماننـد لنـز 
آن  زاویـه  کـه  بگیریـد  نظـر  در  عکاسـی 
بسـیار بسـته اسـت. در ایـن صـورت تمرکز 
بازارگرایی روی یک مشـتری اسـت و حالت 
دوربیـن  زاویـه  کـه  اسـت  زمانـی  عکـس، 
بسـیار بـاز اسـت و تمامـی مشـتریان بـازار 
در چشـمی دوربیـن پیـدا هسـتند. ایـن بـه 
چـه معنـا اسـت؟ اگـر تمامـی مشـتریان در 
چشـمی دوربیـن باشـند، برنامـه بازارگرایی 
داده  توسـعه  آن هـا  همـه  بـرای  یکسـانی 
بازاریابـی  آمیختـه  یـک  تنهـا  و  می شـود 
)سیسـتم بازاریابـی( وجـود خواهـد داشـت. 
ایـن موضوع کارآمد اسـت، ولی لزوماً چیزی 
کـه شـما می خواهیـد را نتیجـه نمی دهـد. 
عـدم اثربخشـی بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 
مشـتریان بسـیار متنوعند. اگر یک مشـتری 
به تنهایـی در چشـم باشـد و یـک آمیختـه 
طراحـی  وی  خواسـته  مطابـق  بازاریابـی، 
شـود، احتمـاالً بسـیار اثربخش خواهـد بود، 
ولـی لزومـا کارآمـد نخواهـد بـود. در حالت 
بـرای  شـرکت  یـک  تمرکـز  میـزان  کلـی 
پوشـش بـازار بـه درجـه استانداردسـازی یا 
شخصی سـازی ابزارهـای مدیریـت بـازار آن 
وابسـته اسـت. هرچه مشـتری مهم تر  باشد 
و پیـدا کـردن جایگزیـن برای وی دشـوارتر 
باشد، شـرکت هزینه های بیشـتری را جهت 
شخصی سـازی و دنبـال کردن این مشـتری 

می شـود. متحمـل  به خصـوص، 
الگوهـای خریـد مهـم را در نظـر بگیریـد. 
حـد پایینـی کـه می تـوان در نظـر گرفـت، 
تبـادالت  بـه  بازارگرایـی  کـردن  محـدود 
مـوردی بـدون در نظـر گرفتـن اثـرات آن 
اسـت. حد بـاال، برنامه ریـزی بلندمدت برای 
روابـط تجـاری اسـت کـه موجـب می شـود 
بازارگرایـی بـه تبـادالت مـوردی نسـبت به 
و  شـرکت  میـان  ارزش  تکـراری  تبـادالت 
داشـته  توجـه  کمتـر  بلندمـدت،  مشـتری 
باشـد. تمایـز قایـل شـدن میـان خریدهای 
کار  بـه  و  تکـراری  خریدهـای  و  مـوردی 
بسـتن ابزارهـای بازاریابی متناسـب با آن ها، 

موضوعـی بسـیار مهـم اسـت.
بـه همـراه هر نـوع از تبـادل، عرصـه رقابتی 
متناظـر وجـود دارد. تامین کننـده در ایـن 
خصـوص بـا چـه تهدیداتـی روبـه رو اسـت؟ 
بـه  و  را در آن می بینـد  چـه فرصت هایـی 
چـه اهدافـی در فضـای رقابتـی می خواهـد 

نـوع  بـه  بسـته  سـواالت  ایـن  جـواب  برسـد؟ 
تبـادل متفاوت اسـت. تفاوت های عمـده ای بین 
اهـداف یک سـفارش موردی و یا حداکثرسـازی 
سـهم از بـازار به همـراه وفاداری مشـتری وجود 
دارد. عرصـه رقابت بر اسـاس درک تامین کننده 
از شـرایط رقابتـی و اهـداف رقابتی شـرکت که 
پایـه تنظیـم یـک برنامه مناسـب اسـت، تعریف 

می شـود.
بـر اسـاس مـوارد فوق الذکـر می توان چهـار نوع 

برنامه بازاریابی داشـت:
• بازاریابی مبادالت: توسـعه تبـادالت موردی با 
تعـداد زیـادی از مشـتریان. برای مثـال:  برنامه 
شـرکت حمل ونقلـی که سفارشـات مشـتریانش 
شـدیداً بـر اسـاس قیمـت و زمان تحویل اسـت 
و مرتبـاً تامین کننـده خدمـات خـود را تغییـر 

می دهنـد.
• بازاریابـی ارتباطـی: به منظـور خریدهای مکرر 
توسـط تعـدادی از خریـداران توسـعه می یابـد. 
بـرای مثـال: کسـب وکار تامین کننـده قطعـات 
یدکـی بـرای ماشـین آالت تولیـدی از ایـن نوع 

بازاریابـی اسـتفاده می کنـد.
کلیـدی:  حسـاب های  بازاریابـی  و  مدیریـت   •
بـرای مشـتریان خـاص بـا تاکیـد بـر گسـترش 
روابـط تجـاری بلندمـدت، توسـعه یافته اسـت. 
بـرای  فرعـی  پیمانـکاران  مثـال:  به عنـوان 
اسـاس  بـر  را  تولیداتـش  کـه  تولیدکننـده ای 
می دهـد. انجـام  قطعـات  برخـی  برون سـپاری 

• بازاریابـی پروژه هـا: بـرای مشـتریان خـاص با 
تاکیـد بـر بـرآورده سـاختن تقاضاهـای خـاص، 
توسـعه یافته اسـت. بـرای مثـال:  مناقصه برای 

توسـعه فضـای سـبز یـک کارخانه
در پایـان ایـن سلسـله مقاالت، انـواع عرصه های 
رقابتـی را بـر اسـاس یـک داسـتان فرضـی و 

نمادیـن، توضیـح خواهیـم داد:
»اتفـاق عجیبـی افتـاده اسـت. آقـای صالحـی 
کـه بـه خاطـر بی خوابـی رنگ پریـده و خسـته 
بـه نظـر می رسـد، بـه دو نفـر از همکارانـش که 
روبرویـش نشسـته اند، خیـره شـده اسـت. آقای 
مونسـی مدیـر فـروش شـرکت و آقـای براعتـی 
مدیـر فنـی شـرکت، فکـر می کردنـد کـه اتفاق 
ناگـواری اتفـاق افتاده اسـت. صالحـی خطاب به 
آن هـا گفـت: » مـن تـازه فهمیـدم که سـفارش 
ایـن  شـرکت درخشـان را از دسـت داده ایـم« 
باورنکردنی تریـن اتفاقـی اسـت کـه بـرای مـن 
افتـاده  شـرکت  ایـن  در  مدیریتـم  دوران  در 
اسـت.  در ادامـه گفـت شـرکت آفتاب سـفارش 
را گرفتـه اسـت. شـرکتی که تا به امـروز چیزی 
بـازار  در  و  نمی دانسـت  مـدرن  مهندسـی  از 
نامـی نداشـت. این شـرکت یکـی از سفارشـات 



تـا  داریـم  نیـاز  آینـده  سـال  در  سـفارش 
سـهممان از بـازار در این بخش افـول نکند. 
امـا علی رغـم همه این مسـایل، ایـن ماهیت 
نتوانـد  شـرکت  کـه  اسـت  مـا  کسـب وکار 
سـفارش را بـا هـر قیمتـی کـه می خواهـد، 
دریافـت کنـد. همچنیـن مـا بـا بدشانسـی 
را  شـرایط  ایـن  بایـد  مـا  شـدیم.  مواجـه 
تـا  کنیـم  جبـران  بعـدی  سـفارش های  بـا 
موقعیـت خودمـان را در بـازار حفـظ کنیـم. 
مـا بایـد تالشـمان را مضاعف کنیـم.« آقای 
صالحی سـخنان او را قطع کـرد و گفت:« نه 
دوسـت مـن، مـا نمی توانیـم موضوع بـه این 
مهمـی را به راحتـی قبـول کنیـم. می خواهم 
ایـن موضـوع برایـم روشـن شـود. از شـما 
روز  دو  تـا  کـه  می خواهـم  مونسـی  آقـای 
دیگـر، یـک گـزارش تفصیلـی در خصـوص 
تمـام چیزهایـی کـه باعـث از دسـت دادن 

ایـن سـفارش شـده اسـت، ارایـه کنیـد.«
بـه ایـن مسـاله می تـوان از مناظـر مختلـف 
دیدگاه هـای  اسـت،  بدیهـی  نگریسـت. 
از  گـزارش  ایـن  خصـوص  در  متفاوتـی 
نقطه نظـر مشـکالت بازاریابی وجـود خواهد 
داشـت. در مثال فـوق، اطالعاتی در خصوص 
اسـت.  نشـده  ارایـه  خدمـت  یـا  محصـول 
موضـوع مهـم این اسـت کـه آقـای صالحی، 
از طـرف یـک رقیـب بـا چالش مواجه شـده 
ایـن  بـه  می تـوان  جنبـه  چنـد  از  اسـت. 

موضـوع نـگاه کـرد:
• آیـا آقـای صالحـی بـه خاطـر این کـه یک 
سـفارش بـزرگ از دسـت رفته بـود، ناراحت 
بـود؟ آیـا او از همـکاران بی تفـاوت خـود که 
متوجـه ورود رقیبـی بـه بازار آن هـا و ربودن 
سفارششـان توسـط ایـن رقیـب، نشـده اند، 
خشـمگین بـود؟ اگـر چنیـن اسـت بنابراین 
مشـکل رقابتی، تصاحب یک سـفارش اسـت 
و مـا در رابطـه بـا موضـوع بازاریابـی بـرای 

پروژه هـای مـوردی صحبـت می کنیـم.
• آیـا آقـای صالحـی بـه خاطـر این کـه یک 
رابطـه بلندمدت تجاری با یکی از مشـتریان 
بـه  رو  درخشـان  شـرکت  یعنـی  کلیـدی 
متالشـی شـدن اسـت، ناراحـت اسـت؟ در 
سـال های گذشـته، هفت ماشـین بـرای این 
شـرکت تامیـن شـده اسـت و در کنـار آن 
روابط شـخصی و بسـیار دوسـتانه میان دو ر 
یس وجود داشـته اسـت. بنابرایـن فقط یک 
سـفارش نیسـت کـه از دسـت رفتـه اسـت، 
بلکـه ممکـن اسـت کل تجـارت آتی بـا این 
مشـتری مهـم از دسـت رود. اگر مسـاله این 
باشـد، بنابرایـن مشـکل رقابتـی در خصوص 

ترمیـم و دفـاع از یک رابطه  تجاری اسـت. ورود 
رقیـب بـه روابط تجـاری، یـک لغزش و اشـتباه 
اسـت کـه بایـد جهـت حفظ تجـارت آتـی با آن 
مقابلـه کـرد. از این دیـد ما به موضـوع بازاریابی 
در یـک رابطـه تجـاری )مدیریـت حسـاب های 

کلیـدی( می پردازیـم.
• آیـا آقـای صالحی بـه خاطر این کـه جایگاهش 
در بـازار در خطـر افتاده اسـت، ناراحـت بود؟ آیا 
خطـر از دسـت دادن وجـه و اعتبـار بـه دنبـال 
از دسـت دادن سـهم از بـازار وجـود دارد؟ اگـر 
چنین اسـت این آسـیب باید محدود شـود. مهم 
اسـت کـه بدانیـم، آیـا رقیـب شـانس به دسـت 
آوردن جایـگاه تثبیـت شـده در بـازار را دارد یـا 
نـه. چـرا کـه در موقعیتـی قـرار می گیـرد کـه 
می توانـد بـه مشـتری در ایـن بـازار مزیت هـای 
جدیـدی ارایـه بدهد. مشـکل رقابتـی در اینجا، 
توسـعه روش هایـی برای دفاع از جایگاه شـرکت 
به عنـوان رهبـر در ایـن بخش بخصـوص در بازار 
اسـت. در اینجـا بـه تثبیـت جایـگاه در بـازار بـا 
خاطـر  بـه   . می پردازیـم  بـازار  بـه  کلـی  نـگاه 
این کـه خریدهـای متعـدد در کسـب وکار تولید 
ماشـین آالت موضـوع بسـیار مهمی اسـت و این 
موضـوع مربوط بـه بازاریابـی رابطه ای بـا تمرکز 

بـر روی کل بازار اسـت.

• آیـا آقـای صالحـی به خاطـر این که بـا چالش 
فناورانـه موجـه شـده اسـت ناراحـت اسـت؟ آیا 
رقیبـی پیـدا شـده اسـت کـه فنـاوری جدیدی 
را بـه بـازار معرفـی کـرده اسـت. آیـا تغییـرات 
نامحسـوس در فنـاوری، باعـث تهدیـد شـرکت 

می شـود.
بازبینـی اساسـی موقعیـت  اگـر چنیـن اسـت، 
تـا بفهمیـم کـه  بایـد صـورت پذیـرد  شـرکت 
آیـا قوانیـن و مرزهـای بـازی در ایـن صنعـت و 
بخـش بـازار در حـال تغییر اسـت یا نـه. در این 
مـورد مـا بـه موضوعـی می پردازیـم کـه فراتر از 
بازاریابـی اسـت و مشـکلی اسـت کـه نیازمنـد 

بازبینـی اسـتراتژی های کلـی شـرکت اسـت.
• آیـا آقـای صالحی بـه خاطر این که مشـکل به 
سـطوح مختلف عملیاتی شـرکت مربوط می شد 

، ناراحـت بـود؟ آیـا رویکـرد کلـی شـرکت 
وی بـه بـازار درسـت بـوده؟ . اگـر اینچنین 
اسـت، ما به مشـکل بازبینی اسـتراتژی های 
رقابتـی که شـامل یـک اسـتراتژی یکپارچه 

بازاریابـی می شـود، می پردازیـم.
بازارگرایـی  بگوییـم کـه  در کل می توانیـم 
بـا توجـه بـه نـوع عرصـه رقابتی کـه رقابت 
تغییـر  می شـود،  تعریـف  آن هـا  درون 
می کنـد. چهـار نـوع عرصـه رقابتـی کـه بـا 
یکدیگـر هم پوشـانی دارنـد و کسـب وکار را 
موقعیت هـای معمـول  بـه شناسـایی  قـادر 
شـکل گیری بازارگرایـی می کنـد، مـا را در 
دسـته بندی انـواع فرآیندهـای برنامه ریـزی 

بازاریابـی کمـک خواهنـد کـرد.
اکنـون می تـوان بازاریابـی را از دیـدگاه یک 
وظیفـه مدیریتـی خالصـه کرد. در راسـتای 
می تـوان  مدیریتـی،  فرآیندهـای  تحلیـل 
شـامل  بازاریابـی  مدیریـت  کـه  گفـت 
برنامه ریـزی، هماهنگـی و پایـش فرآیندهـا 
به منظـور دسـتیابی بـه اهـداف شـرکت، در 
عرصـه رقابتـی مربوطـه، می باشـد. عرصـه 
رقابتـی می توانـد تهدیداتـی را بـرای بقـای 
تامین کننـده در بـر داشـته باشـد، بنابرایـن 
بازاریابـی یـک اسـتراتژی بـرای بقاء اسـت.
دیدیـم کـه پیش نیـاز بقـاء در بـازار رقابتی، 
بـه دسـت آوردن جایگاهـی اسـت کـه در 
آن تامین کننـده یـک مزیـت رقابتـی پایدار 
داشـته باشـد. شـرکت چنیـن جایگاهـی را 
به واسـطه صـرف هزینـه، زمـان و مزیـت به 
دسـت مـی آورد. ماموریت مدیریـت بازارگرا 
در چنیـن محیطـی مبهم اسـت. تصمیمات 
اسـتراتژیک، جایگاه رقابتـی مورد مطلوب را 

تعییـن می کنـد.
مفاهیـم بازاریابـی در ارتبـاط بـا تصاحـب و 
بیـان دیگـر،  اسـت.به  ایـن جایـگاه  حفـظ 
بایـد لـوپ کنتـرل خارجـی را ایجـاد کند و 
سـپس آن را با لوپ کنترلی درون سـازمانی، 
بـه گونـه ای کـه جایـگاه مطلـوب تصاحب و 
حفـظ شـود، یکپارچـه کنـد. روشـن اسـت 
مسـتقیمی  ارتبـاط  بازارگـرا  مدیریـت  کـه 
دارد،  اسـتراتژیک  تصمیم گیری هـای  در 
ولـی در کنـار آن جایـگاه یـک میانجـی را 
و  عملیاتـی  سـطوح  و  اسـتراتژی ها  میـان 
نقطـه تمرکـز کل کسـب وکار و نقطه تمرکز 

دارد. سـازمان  بخش هـای 
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پـردازش  سـازان  بومـی  شـرکت   -1
قائـم  هوشـمند 

محصول: : طراحی و ساخت قفل سخت افزاری 
)دانگل(

مدیر عامل: حسین غالمعلی نژاد
زمینه فعالیت: فناوری اطالعات و ارتباطات و 

نرم افزارهای کامپیوتری 

قفـل سـخت افـزاری بـه بیانـی سـاده یـک 
ارتباطـی  درگاه  بـا  افـزاری  سـخت  بـرد 
USB اسـت؛ این قفـل دارای یـک پردازنده 
مرکـزی و حافظـه فلـش درونـی اسـت، که 
پیچیـده  و  اسـتاندارد  الگوریتم هـای  از 
امنیتـی اسـتفاده کـرده و از طریـق اکتیـو 
ایکـس مربـوط بـه قفـل بـا نرم افـزار ارتباط 
می گیـرد. نـرم افـزار بـا کمـک رمـز قفـل، 
ID یـا داده هـای تعریـف شـده در قفـل را با 
الگوریتم هـای اسـتاندارد پیاده سـازی شـده 
یـا قابـل تعریـف در قفـل و اکتیـو ایکـس، 
می خوانـد در صـورت برابـری اجـازه اجرای 
مغایـرت  صـورت  در  می دهـد  را  نرم افـزار 
داده یـا عـدم وجـود قفـل سـخت افـزاری 
اجـازه اجرا بـه نرم افـزار داده نمی شـود. در 
واقـع قفل هـای سـخت افزاری شـرکت برای 
محافظـت از نرم افزارهایـی کـه بـا زبان های 
برنامه نویسـی C و ++C  و یـا هـر محیـط 
برنامه نویسـی دیگـری کـه قابلیت اسـتفاده 
اسـتفاده  مـورد  دارنـد،  را   ActiveX از 
 ، قفـل  از  اسـتفاده  بـرای  می گیـرد.  قـرار 
برنامه نویـس برخـی داده هـا را بـه انتخـاب 
خـود در حافظـه درونی آن ذخیـره می کند. 
از  مذکـور  اطالعـات  کـردن  بـرای ذخیـره 

نرم افـزار مدیریـت قفـل )Manager( اسـتفاده 
می شـود. و برنامه نویـس می توانـد با اسـتفاده از 
اکتیـو ایکـس ارایـه شـده در حالـت Single یا 
شـبکه )بـا نصب سـرویس قفل مربوطـه بر روی 
سیسـتم سـرور( بـه مـوارد مختلـف قـرار داده 

شـده در قفـل دسترسـی داشـته باشـد.
میزان صادرات سال 98)$(: 1000

مقصد صادرات: عراق
روش صادرات: غیرمستقیم

2- شرکت فنی مهندسی پربارپسته دامغان
محصول: ولید نهال پیوندي پسته و تولید نهال 

مثمر پسته
مدیر عامل: فریبا سید وکیل

زمینه فعالیت: محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها 
)کشاورزی، دامپروری و گیاهان دارویی(

انجـام  زمسـتان  فصـل  در  سرشـاخه  پیونـد 
می شـود . در ایـن طـرح از اصـول فیزیولـوژی 
پیونـد سرشـاخه اسـتفاده می شـود . سرشـاخه 
نهالسـتان  را در  پیونـدی یـک فصـل رویشـی 
رشـد می نمایـد در حالـی کـه یک خوشـه میوه 
تولیـد نموده اسـت و یـا تولید جوانه برای سـال 
آینـده نمـوده اسـت. نتیجه حاصلـه تولید نهالی 
اسـت کـه در زمسـتان و در حال اسـتراحت که 
بـوده  گل  جوانـه  دارای  می رسـد،  فـروش  بـه 
کاشـت،  از  پـس  رویشـی  فصـل  اولیـن  در  و 
تولیـد محصـول می نمایـد. ایـن تکنیـک قابـل 
در  اسـتفاده  قابـل  و  می باشـد  تجاری سـازی 
باغـات بصـورت کشـت نهـال مثمـر و یـا پیوند 
در بـاغ بـه نحوی که سـال بعـد از پیونـد، تولید 

جوانـه گل نمایـد.

میزان صادرات سال 98)$(: 50.000
میزان صادرات سال 97)$(: 15.000

مقصد صادرات: عراق، افغانستان
روش صادرات: غیرمستقیم

3- شرکت سیگنال صاعقه
محصول: محافظ برق مرکزی و محافظ برق 
لوازم صوتی و تصویری با مصرف نزدیک به صفر

مدیر عامل: فهیمه اندوز
و  برق  سخت افزارهای  فعالیت:  زمینه 

الکترونیک، لیزر و فوتونیک(

بـا اسـتفاده از ایـن دسـتگاه دیگر نیـازی به 
محافظت هـای متعـدد جهـت لـوازم خانگی 
نیسـت و بـا یـک دسـتگاه محافـظ مرکـزی 
کلیـه لـوازم خانگی)یخچال، کولـر، تلوزیون، 
مانیتـور، ماکروفر، لباسشـویی، چراغ هـا و....

محافظـت می شـوند و باعـث کاهـش بـرق 
مصرفـی واحدهـای مسـکونی می شـود و با 
اسـتفاده از محافـظ مرکزی تـوان مصرفی به 

کمتـر از 2 وات کاهـش پیـدا مـی کند.
میزان صادرات سال 98)$(: 3300

میزان صادرات سال 97)$(:14.300
مقصـد صـادرات: تاجیکسـتان، افغانسـتان و 

ق ا عر
روش صادرات: غیرمستقیم

4- شرکت تولیدی صنعتی سیم و کابل مغان
محصول: انواع سیم و کابل از قبیل: سیم و 
20کابل ساختمانی، کابل هاي قدرت، کابل هاي

اقدامات عمومی پارک علم و فناوری استان سمنان
 در مقابله با شیوع ویروس کرونا

فصلنامه داخلی پارک علم و فناوری استان سمنان
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مخابراتی،  کابل هاي  دقیق،  ابزار  و  کنترل 
متوسط،  و  قوي  فشار  قدرت  کابل هاي 
روکش دار،  و  روکش  بدون  هوایی  کابل هاي 
فري  هالوژن  کابل هاي  الستیکی،  کابل هاي 

و کابل هاي خاص
مدیر عامل: مهدی ابراهیمیان

و  برق  سخت افزارهای  فعالیت:  زمینه 
الکترونیک، لیزر و فوتونیک

فشار  کابل های  انواع  شرکت  این  در 
اساس  بر   240m2 مقطع  سطح  تا  ضعیف 
 ISIRI, IEC, BS, JIS استانداردهای 
و  سیم  همچنین  می شود.  تولید   VDE و 
کابل ها در زمینه های نفت و گاز، پتروشیمی 
و صنایع دریایی، کابل های الستیکی و غالف 
سربی و نیز کابل های فشار متوسط XLPE در 
بخش انتقال و توزیع الکتریکی تولید می شود.

میزان صادرات سال 98)$(: 2,500,000
و  افغانستان  و  عراق  کننده:  صادر  کشور 

کشورهای آسیای میانه
روش صادرات: مستقیم

5- شرکت آبکامه
ترک،  برنجی طرح  گاز  اجاق  محصول: شیر 
و  ایتالیا  دیفندی  طرح  گاز  شیرصفحه 

کاربراتور وسایل نفت سوز
مدیر عامل:  محمد حسین سقائیان

ساخت،  پیشرفته  تجهیزات  فعالیت:  زمینه 
تولید و آزمایشگاهی

برنجی  پوسته  این شرکت  تولیدی  شیرهای 
مدل های  در  و  خارجی  یا  و  داخلی  از  اعم 
بوبین  جلوی  از  گاز  عبور  دارای  مختلف 
بوده که این امر در صورت افزایش فشار گاز 
موجب می شود گاز وارد مدار شیر شود. این 
ورودی  این مشکل  رفع  برای  واحد  صنعتی 

گاز به مدار شیر را در پشت بوبین قرار داده است 
که این طراحی موجب شده تا در زمان افزایش 
ناگهانی فشار گاز بوبین در حالت بسته بماند و 

ضریب امنیت شیر را  فزایش دهد.
قطع  دما  تنظیم  ترموستات  دارای  شیرها  این 
در  استفاده  کوره  نشدن  روشن  در صورت  نفت 
شیر  هستند.  مخزنی  نفتی  بخاری  و  آبگرمکن 
در  ثابت خروجی  فشار  ایجاد  توانایی  نظر  مورد 
برابر تغییر فشار ورودی را دارد وزن  شیر نسبت 

به محصوالت مشابه داخلی کمتر است.
میزان صادرات سال 98)$(: 12,000

مقصد صادرات: عراق سوریه
روش صادرات: غیرمستقیم

نوین پالستیک  طب  شرکت   -6
و  بهداشتی  مصرف  بار  یک  ظروف  محصول: 
محیط  با  سازگار  پالستیکی  )قطعات  غذایی 

زیست و قطعات پلیمري با جدار بسیار نازک(
مدیر عامل:  سعید ترکمان دهنوی

زمینه فعالیت: تجهیزات  ساخت  و تولید مواد و 
محصو الت پلیمری

گریدهای  با  مواد  از  محصوالت  این  ساختار  در 
مختلف استفاده می شود. مهم تر از آن در طراحی 
تبع  به  که  می شود  استفاده  شیوه هایی  از  قالب 
جداره  دارای  قالب  از  تحویلی  محصول  آن 
نازک تری نسبت به نمونه مشابه است. بدون آنکه 
به  توجه  با  شود.  کاسته  آن  کیفی  امتیازات  از 
فناوری موجود در این محصول، قطعات با جداره 
بسیار نازک  با کاهش زمان تولید بدست می آید. 

وزن مواد اولیه مصرفی هم کاهش دارد.
میزان صادرات سال 98)$(: 6,000,000
مقصد صادرات: عراق، افغانستان و امارات

روش صادرات: مستقیم
7- شرکت گروه صنعتی ساتراپ
محصول: دستکش ایمنی کامپوزیتی

مدیر عامل: علی فریدونیان

زمینه فعالیت: مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی 
بر فناوری های شیمیایی

دستکش ایمنی کامپوزیتی که از الیاف پیشرفته 
الیاف کربن، الیاف شیشه، پارامیدها و متاآرامیدها 
و پلیمرهای مرسوم و یا زیست تخریب پذیر تهیه 

شده است.

میزان صادرات سال 98)$(: 12000
مقصد صادرات: عراق، افغانستان و امارات

روش صادرات:  غیرمستقیم
و گردشگری  7- شرکت صنایع دستی 

اطلس سنگسر
محصول: صنایع دستی محلی سنگسر

مدیر عامل: محمداسماعیل صبوری
زمینـه فعالیـت: محصوالت پیشـرفته سـایر 
حوزه هـا )فناوری هـای نـرم و هویـت سـاز، 

فرهنگـی و تجهیـزات وابسـته(
شال سنتی شماره دوزی شده و بافته شده از 
کژ در اندازه استاندارد پیراهن ، کت و دامن 
و مانتو شماره دوزی شده و بافته شده از کژ 

در سه رنگ سفید، قرمز و سبز
و مردانه  و شلوار دوخته شده پسرانه   کت 
با پارچه کارتی که بافت پارچه از پشم و به 
از محصوالت تولیدی شرکت  صورت سنتی 
بوده و رنگ آمیزی پارچه به صورت سنتی 

صورت می گیرد.
میزان صادرات سال 98)$(: 650

مقصد صادرات: آمریکا و کانادا
روش صادرات: غیرمستقیم

انگور  9- شرکت انجمن تولیدکنندگان 
استان سمنان

آوری و فروش سامان  تولید،جمع  محصول: 
یافته انگور

مدیر عامل: امید فوقانی
زمینه فعالیت: خدمات تجاری سازی
میزان صادرات سال 98)$(: 11,000

میزان صادرات سال 97)$(:3000
مقصد صادرات: عراق 

روش صادرات: غیرمستقیم
10- شرکت انوشه بازرگانی امید ایرانیان

محصول: حجم سازی سنگ نمک
مدیر عامل: فاطمه احمدی

زمینـه فعالیـت: محصوالت پیشـرفته سـایر 
حوزه هـا

بودن  رطوبت  جاذب  خاطر  به  نمک  سنگ 
رطوبت را به خود جذب می کند و پس از 
از المپ  تولید شده  به وسیله گرمای  تبخر 
داخل آباژور و یا شمع تولید یون منفی مفید 
کاالی  یک  به  نمک  سنگ  تبدیل  می کند. 
از  استفاده  و  شدن  ارزشمند  باعث  تزئینی 
پتانسیل موجود در معادن گرمسار است. این 

سنگ ها اکثرا به عنوان ضایعات می باشد.
میزان صادرات سال 98)$(: 430
میزان صادرات سال 97)$(: 400

کشور صادر کننده: ترکیه و پاکستان
روش صادرات: غیرمستقیم 21
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بازدید رییس و اعضای شورای شهر شهمیرزاد از پردیس فناوری کیانی
1399/06/04

برگـزاری جلسـه راهبردی توسـعه فـرش دسـتباف در راسـتای تولیـد و ایجاد 
اشـتغال در بخشـداری مرکـزی مهدیشـهر 1399/05/08

بازدیـد بخشـدار محتـرم شـهمیرزاد از پردیـس فنـاوری کیانـی پـارک علم و 
فنـاوری اسـتان سـمنان 1399/06/17

بازدیـد و برگـزاری جلسـات تخصصـی مدیر تجاری سـازی و خدمـات تخصصی 
پـارک بـا واحدهای فنـاور مسـتقر در پردیس فنـاوری کیانـی 1399/06/05

از غرفه شرکت صدرا مدار قومس دامغان در نمایشگاه  نیرو  بازدید وزیر محترم 
هفته دفاع مقدس در وزارت نیرو

برگزاری جلسه داوری فنی طرح های متقاضی گرنت رشد 1399/05/26

برگزاری جلسه ی مشترک با صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون 1399/06/12برگزاری جلسه شورای پذیرش گرنت جوانه 1399/05/26

پارک به روایت تصویر
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بازدیـد نماینـده مجتمـع صنعتی السـتیک بـارز کرمان از شـرکت مـگا صنعت 
شـاهرود 1399/04/30

بازدیـد گروه نظـارت و ارزیابی پارک علم و فناوری اسـتان سـمنان از واحدهای 
فناور مسـتقر در مرکز فنـاوری خوارزمی 1399/05/01

حضـور شـرکت های مسـتقر پـارک علـم و فناوری اسـتان سـمنان در نشسـت 
معرفـی مجموعه مالـی و مالیاتـی پـارک 1399/04/14

کارگاه آموزشی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بازار بورس ایران
1399/06/26

نشست آموزش غیرحضوری »تجریه اجرای برنامه راهبری )منتورینگ( در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان« 1399/06/31

برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت های دانش بنیان استان سمنان
1399/05/23

از  سمنان  استان  فناوری  و  علم  پارک  نوآوری   و  فناوری  محترم  معاون  بازدید 
واحدهای فناور پردیس فناوری کیانی شهمیرزاد 1399/05/07

فناور مستقر در  واحد  اطلس سنگسر  و گردشگری  حضور شرکت صنایع دستی 
پردیس فناوری کیانی در برنامه زنده تلویزیونی شبکه العالم 1399/04/16

پارک به روایت تصویر








