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چکیده

باوجود تأکید ادبیات بر لزوم وجود استارتآپهای فناورانه در حوزه باالدستی صنعت نفت ،این
شرکتها نمیتوانند از منافع نوآوریهای فناورانه خود بهرهمند شوند و با چالش جدی در تجاریسازی
این نوآوریها روبهرو هستند و عمدت ًا توسط شرکتهای استقراریافته بزرگ که صاحب داراییهای
مکمل هستند ،تصاحبشده و منافع آنها استثمار میشود.
در چارچوبهای تجاریسازی موجود در ادبیات ،الزامات و شرایط محیطی این صنعت لحاظ نشده
است .ازاینرو ،در این پژوهش با بررسی هشت پروژه از چهار شرکت فعال در حوزه باالدستی صنعت
نفت ،ضمن شناخت گزینههای راهبردی تجاریسازی و عوامل مؤثر درون و برونسازمانی ،چارچوب
مفهومی تدوین راهبرد تجاریسازی نوآوری فناورانه در حوزه باالدستی صنعت نفت بر اساس دیدگاه
مبسوط به تجاریسازی تدوین شد .بررسی این شرایط به مدیران استارتآپها کمک میکند پیش
از سرمایهگذاری راهبرد خود را تعیین کنند و درصورتیکه بدانند ،نمیتواند شرایط استقالل را تأمین
کنند ،راهبرد اتحاد یا فروش اطالعات و دانش را دنبال کنند .این پژوهش بر مبنای روش مطالعه
موردی بسطیافته انجام و از شیوه کدگذاری در تحلیل دادهها استفاده شد .در یافتههای پژوهش عالوه بر
چارچوب مفهومی ،فلوچارت تصمیمگیری به دست آمد که برای انتخاب گزینه راهبردی تجاریسازی
توسط مدیران و صاحبان استارتآپها به کار میرود.
 .1استاديار وعضوگروه توسعه کسبوکار،دپارتمان مدیریت فناوری ،پژوهشگاه صنعت نفت،ايران/.نويسنده مسئول مکاتباتbandarianr@ripi.ir

 .2دکتری تخصصی دانشگاه تهران ،ايران.
 .3استاديار گروه مدیریت فناوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،ايران.
 .4دکتری مدیریت فناوری ،دانشگاه تهران ،ایران.
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در سطح جهانی ،استارتآپهای فناورانهای که بر مبنای توسعه فناوریهای نوآورانه در حوزه
باالدستی صنعت نفت شکل میگیرند ،نمیتوانند بهطور مستقل فعالیت نمایند و محصوالت خود را
به بازار عرضه کنند؛ چراکه تجاریسازی فناوری و پذیرفته شدن آن در حوزه باالدستی صنعت نفت
نیازمند آزمایشهای همهجانبه در مقیاس واقعی برای اثبات فناوری است.
ازآنجاییکه داراییهای مکمل در اختیار شرکتهای استقراریافته بزرگ نفت و گاز (شرکتهای
بهرهبردار و یا شرکتهای خدمات میادین نفتی بزرگ) است ( ،)Karimi, 2015مسیر اثبات فناوری
و تجاریسازی برای استارتآپهای فناورانه در حوزه باالدستی صنعت نفت از درون شرکتهای
بزرگ نفت و گاز میگذرد (بندریان)2019 ,؛ درواقع استارتآپهای فناورانه برای اثبات فناوری خود
در مقیاس عملیاتی نیازمند همکاری شرکتهای استقراریافته بزرگ نفت و گاز هستند.
به علت هزینههای باالی شکست در تست میدانی ،بسیاری شرکتهای استقراریافته بزرگ نفت و
گاز نسبت به انجام تست میدانی برای دستاوردهای فناورانه استارتآپها تردید دارند و از آن اجتناب
میکنند .از سوی دیگر هزینه و زمان رسیدن به محصول /فناوری از مقادیر پیشبینیشده انحراف پیدا
میکند که خود عاملی منفی در راستای همکاری استارتآپها و شرکتهای بزرگ است (همتی,
عزیزی وشفیعی .)2020 ,در مواردی هم که شرکتهای استقراریافته بزرگ نفت و گاز تمایل به اجرای
تست میدانی فناوری استارتآپهای فناورانه دارند ،خواستار تملک و تصاحب استارتآپ موردنظر
قبل از اجرای تست میدانی هستند تا در شرایط عدم اطمینان از صحت و درستی فناوری ،بتوانند با
چانهزنی ،در ازای پرداخت هزینه کمتر ،عایدی بیشتری داشته باشند .در نتیجه استارتآپهای فناورانه
از منافع نوآوری و کارآفرینی خود بهاندازه کافی بهرهمند نمیشوند .همچنین در صورت ادغام در
شرکتهای بزرگ ،استارتآپهای فناورانه در بروکراسی آنها هضم شده و از حالت نوآور بودن
خارج میشوند و امکان بقای مستقل آنها وجود ندارد ( .)Weijermars, Clint, & Pyle, 2014به
همین دلیل کارآفرینان نوآور و استارتآپهای فناورانه تمایلی به ورود به حوزه باالدستی صنعت نفت
ندارند و در صورت ورود نیز تالش میکنند تا نوآوریهایی را که اثبات عملکرد تجاری آنها از مسیر
شرکتهای استقراریافته بزرگ میگذرد ،دنبال نکنند و برای ارائه ارزشهای پیشنهادی نوآورانه (اغلب)
رادیکال در حوزههایی که اثبات عملکرد تجاری آنها بدون حضور شرکتهای استقراریافته بزرگ
امکانپذیر باشد ،تالش نمایند (بندریان .)2018 ,ازآنجاکه سهم عمدهای از نوآوریهای فناورانه مورد
نیاز در حوزه باالدستی صنعت نفت ،در بخشهایی است که نیازمند حضور شرکتهای استقراریافته
برای اثبات فناوری است ،عدم تمایل و انگیزه کارآفرینان و نوآوران در این حوزه ،امکان شکلگیری
یک اکوسیستم نوآوری پر جنبوجوش در حوزه باالدستی صنعت نفت را با چالش جدی روبهرو
کرده است (بندریان.)2019 ,

 -2مبانی نظری پژوهش

ازآنجاکه ممکن است تعاریف متعددی از تجاریسازی و راهبرد آن وجود داشته باشد ،در این
بخش بهمرور ادبیات برای تعاریف این مفاهیم پرداخته میشود .سپس گزینههای ممکن در راهبرد
تجاریسازی ،عوامل مؤثر بر تجاریسازی و محرکهای آن بر اساس ادبیات بیان خواهند شد.
-1-2تجاریسازی و راهبرد آن
در یک تعریف کلی ،تجاریسازی فرآیند یا چرخه معرفی یک محصول یا روش تولید جدید
به بازار است .نتیجه نهایی تجاریسازی بهرهبرداری از نوآوری و کسب منفعت است (Jordan
 .)2014بهاینترتیب تجاریسازی کسب منفعت از نوآوری از طریق فروش یا استفاده از فناوری در

فن تعنص یتسدالاب هزوح هناروانف یاه پآ  تراتسا رد یزاس یراجت هب طوسبم هاگدید ساسا رب هناروانف یروآون یزاس یراجت دربهار نیودت یموهفم بوچراچ

این در حالی است که تکامل حوزه باالدستی صنعت نفت و خروج این حوزه از بنبست منابع
بهشدت نيازمند فناوری و نوآوری فناورانه بخصوص از نوع بنيادي (رادیکال) است و با توجه به اینکه
تحقق نوآوریهای فناورانه بنيادي در این صنعت توسط بازیگران اصلی (شرکتهای استقراریافته
بزرگ) دور از انتظار است ،ورود پر تعداد و بقای مستقل استارتآپهاي فناورانه که مأموريتشان
انجام سريع نوآوريهاي اغلب بنيادي است ،یک الزام راهبردی برای صنعت نفت است (Perrons
 ;Donnelly, 2012; Weijermars etal, 2014بندریان .)2018 ,ازاینرو باید راهکارهایی برای
استارتآپهای فناورانه یافت که به آنها اجازه دهد تا دستاوردهای فناورانه خود را بدون از دست
دادن استقالل حقوقی ،مالی و اداری (مدیریتی ،سازمانی و مالکیتی) مورد تست میدانی و تجاریسازی
قرار دهند و منافع آن را کسب نمایند.
موفقیت در تجاریسازی در گروی تدوین و اجرای راهبرد مناسب تجاریسازی است .شرایط
محیطی و توانمندیهای درونی مختلفی بر تدوین و اجرای این راهبردها تأثیر دارند .در این مطالعه
دیدگاه مبسوط به تجاریسازی(  (�Ahuja, 2000b; Datta, Reed, & Jessup, 2013; Teece, Pis
 )ano, & Shuen, 1997انتخابشده است؛ این انتخاب سبب میشود راهبرد تجاریسازی از زمان
ارزیابی ایده تا بازاریابی موضوعیت داشته باشد .دلیل اینکه دیدگاه مبسوط درنظر گرفتهشده است آن
است که محققین درصدد هستند دریابند استارتآپهای فناورانه حوزه باالدستی صنعت نفت زمانی
که ایده اولیه تولید فناوری جدید را شناسایی و کسب مینمایند ،روی ایدهها کار میکنند و آنها را
پرورش میدهند ،از طریق تحقیقات و آزمایشها ،ایده انتخابشده را از جایگاه مفهومی به فناوری
تبدیل مینمایند و نمونه اولیه را تولید و سپس با توسعه کسبوکارهای الزم ،بستر مناسب برای تولید
انبوه محصول را فراهم میکنند و به فروش میرسانند؛ در تمام این مراحل ،بر اساس چه عوامل مؤثر
درون و برونسازمانی ،راهبردهای خود را انتخاب و تغییر میدهند .براین اساس سؤال اصلی پژوهش
عبارت است از:
چگونه میتوان برای استارتآپهای فناورانه حوزه باالدستی صنعت نفت ،مبتنی بر دیدگاه مبسوط
به تجاریسازی ،راهبرد تجاریسازی نوآوری فناورانه تدوین کرد؟
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محصوالت ،فرآیندها و خدمات میباشد ( .)Szycher, 2016بر این اساس ،تجاریسازی نوآوری
فناورانه اشاره به فعالیتهای موردنیاز برای معرفی یک فناوری توسعهیافته در بازار و رسیدن به فروش
یا کسب درآمد از آن دارد (.)Andrew & Sirkin, 2003; Kwak, 2002; Nerkar & Shane, 2007
برخی از محققان ( ،)Liu & Jiang, 2001; Szycher, 2016تجاریسازی را بخشی از فرآیند نوآوری
دانستهاند که میتوان آن را دیدگاه محدود 64به تجاریسازی دانست .در این دیدگاه ،تجاریسازی وقتی
آغاز میشود که یك کسبوکار بهعنوان شیوهای برای استفاده از پیشرفتهای مهندسی یا علمی باهدف
پاسخ به نیاز بازار از طریق طراحی ،توسعه ،ساخت و تولید ،بازاریابی و تالشهای بعدی برای ارتقاء
محصول ،ایجاد شود (.)Liu & Jiang, 2001
از سوی دیگر ،برخی از صاحبنظران (& Ahuja, 2000a, 2000b; Datta et al., 2013; Jorde

;Teece, 1989; Mitchell, 1989; Teece et al., 1997; Touhill, Touhill, & O’riordan, 2010
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 )Virtanen & Pellikka, 2016دیدگاه مبسوط 65به تجاریسازی را بیان کردهاند .در این دیدگاه،
تجاریسازی بهعنوان یک فعالیت یا دیدگاه در تمام یا بخش عمدهای از فعالیتهای نوآوری از ایده تا
کسب منفعت قلمداد میشود .تجاریسازی در مفهومی مبسوط به معنای مجموعهای از فعالیتهاست
که ایده اولیه تولید فناوری جدید را شناسایی و کسب مینماید ،روی ایدههاا کار میکند و آنها را
پرورش میدهد ،از طریق تحقیقات و آزمایشها ،ایده را از جایگاه مفهومی به فناوری تبدیل مینماید
و نمونه اولیه را تولید و سپس با توسعه کسبوکارهای الزم ،بستر مناسب برای تولید انبوه محصول
را فراهم میکند و آنها را به فروش میرساند و راهبردهای الزم را برای پیشرو ماندن در بازار تدوین
مینماید (.)Kumar & Jain, 2003
در این مطالعه دیدگاه مبسوط به تجاریسازی انتخابشده است؛ این انتخاب سبب میشود راهبرد
تجاریسازی از زمان ارزیابی ایده تا بازاریابی موضوعیت داشته باشد .راهبرد تجاریسازی عبارت
است از انتخاب گزینههای مختلف عملیاتی که شرکت در مراحل مختلف تجاریسازی با آنها
روبهروست ( .)Gans & Stern, 2003; Kasch & Dowling, 2008; Servo & Servo, 2018در
ادبیات ،ارائه مجوز بهرهبرداری ،اتحاد راهبردی و تولید و فروش محصول برآمده از فناوری بهعنوان
گزینههای راهبردی تجاریسازی بیانشدهاند .تدوین راهبرد تجاریسازی پیش از توسعه فناوری یا
محصول تدوین میشود و مسیر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و تولید را جهتدهی مینماید.
براین اساس ،حتی عدم تجاریسازی را میتوان بهعنوان یک گزینه راهبردی در تجاریسازی یک
ایده دانست؛ گزینهای که در چارچوبهای تیس )1986( 66و گنز و استرن )2003( 67نیز قابلمشاهده
است در همین راستا ،عزیزی و مقدم ( )2016با مطالعه پروژه ال.ان.جی دریافتند این پروژه بهصورت
نیمهکاره و به دلیل عدم وجود توانمندیهای نوآوری فناورانه بهاندازه کافی ،متوقف شد و از آن
بهعنوان شکست موفقیتآمیز نامبردهاند؛ چراکه از صرف زمان هزینههای زیاد جلوگیری به عمل آمد.
عالوه بر آن ،گزینه فروش اطالعات علمی یا بازار را نیز میتوان به گزینههای راهبردی تجاریسازی
افزود ()Shibata, Kajikawa, & Sakata, 2010؛ تا بهعنوان جایگزین گزینه عدم تجاریسازی در
برخی موارد دنبال شود.

 .1چالشهای تجاریسازی (Bhuiyan, Said, Jani, & Fie, 2017; Bossink, 2004; Chau et al.,

)2017; Doran & Ryan, 2016; Lewis, Ricard, & Klijn, 2017; Pantano, 2014; Tien, 2007
 .2چالشهای رفع موانع مرتبط با مقررات دولتی (Bhuiyan et al., 2017; Bossink, 2004; Chau et
)al., 2017; Doran & Ryan, 2016; Lewis et al., 2017

 .3فرصتهای شناساییشده و مسائل بیانشده در مشاورههای بیرونی در فرآیند تجاریسازی
()Bossink, 2004; Ciliberti, Carraresi, & Bröring, 2016
 .4فرصتهای شناساییشده در تعامل و مشارکت با مشتریان (Bhuiyan et al., 2017; Bossink,
2004; Chau et al., 2017; Ciliberti et al., 2016; Doran & Ryan, 2016; Pineda Casique,

)2013; Rose, Jones, & Furneaux, 2016
 .5فرصتهای برآمده از نوآوری تأمینکنندگان (�Bhuiyan et al., 2017; Bossink, 2004; Cilib
)erti et al., 2016; Pineda Casique, 2013; Posch & Wiedenegger, 2014

 .6فرصت خلقشده از گارانتی دولتی برای بازار برای شرکتهای نوآور /خرید توسط دولت ()Bossink, 2004
 .7فرصت ناشی از دسترسی به فناوری جدید ()Bossink, 2004; Ciliberti et al., 2016
 .8فرصتهای شناساییشده از مشارکت با دیگر شرکتها ومؤسسات(Bossink, 2004; Ciliberti et
)al., 2016

فن تعنص یتسدالاب هزوح هناروانف یاه پآ  تراتسا رد یزاس یراجت هب طوسبم هاگدید ساسا رب هناروانف یروآون یزاس یراجت دربهار نیودت یموهفم بوچراچ

-2-2محرکهای تدوین و نوسازی راهبرد تجاریسازی
بر اساس دیدگاه مبسوط به تجاریسازی ،راهبرد تجاریسازی در یک دوره بلندمدت که فعالیتهای
اکتشاف ،توسعه و بهکارگیری ( )Virtanen & Pellikka, 2016انجام میشود میتواند تدوین ،اجرا 
و تغییر کند .در ادبیات به محرکهای تدوین و نوسازی راهبرد تجاریسازی بهصورت ویژه پرداخته
نشده است ،اما محرک نوآوری بهعنوان مجموعه عواملی که سبب بروز نوآوری میشود یا آن را تغییر 
میدهد  ( )Chau, Chan, Lu, & Webster, 2017شناخته میشود؛ آنچنان که روزمن)2012( 68
محرکهای نوآوری را در سه دسته برآمده از فرصتها ،محدودیتها و مسائل طبقهبندی کرده است.
ازآنجا که بر اساس دیدگاه مبسوط به تجاریسازی ،در کل فرآیند نوآوری جاری است (& Gans
 ،)Stern, 2003; Kasch & Dowling, 2008; Servo & Servo, 2018بنابراین میتوان در نظر گرفت 
که راهبرد تجاریسازی هم ممکن است با تغییرات ناشی از نوآوریهای رخداده  در یک پروژه تحقیق
و توسعه تغییر مییابد؛ به دیگر بیان این احتمال وجود دارد که نوآوریهای کوچکی که برای حل
مسائل یا غلبه بر چالشها در تحقیق و توسعه اتفاق میافتد و برخی از ویژگیهای محصول نهایی را 
تغییر میدهد ،در راهبرد تجاریسازی تأثیر بگذارد .بر اساس این تعریف ،محرک تدوین و نوسازی
راهبرد تجاریسازی ،مجموعه عواملی است که سبب آغاز تدوین یا تغییر راهبرد تجاریسازی میشود.
شناخت محرکهای تدوین و نوسازی راهبرد تجاریسازی ،یکی از اجزای چارچوب تدوین راهبرد 
تجاریسازی است.
با مرور ادبیات ،میتوان دریافت  که محققان مختلف محرکهای تدوین و نوسازی راهبرد 
تجاریسازی را بهصورت زیر در نظر گرفتهاند:
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 -3-2عوامل مؤثر بر موفقیت تجاریسازی
برای شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب و موفقیت یا شکست راهبرد تجاریسازی در ادبیات ،دو بعد
درونسازمانی و برو ن سازمانی موردتوجه قرارگرفته است .غفاری و زند حسامی ( )2017با مرور
ادبیات ،عوامل مؤثر بر موفقیت تجاریسازی در چهار بعد فناوری ،بازار ،سازمانی و محیطی دستهبندی
کردهاند که در جدول ( )1قابلمشاهده است .همانطور که مشاهده میشود ،برخی از این عوامل در
اختیار شرکت است که عوامل مؤثر درونسازمانی نامیده میشود و برخی دیگر که خارج از قدرت
شرکت هستند به عوامل مؤثر برونسازمانی اشاره دارند.
جدول( :)1عوامل مؤثر در موفقیت تجاریسازی (غفاری و زند حسامی)2017 ,
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عوامل فناوری

عوامل بازار

عوامل سازمانی

عوامل محیطی

بهكارگیری تجارب بهدستآمده
از پروژههای پیشین
تبعیت از استاندارد مدیریت
پروژۀ محصول
تالش برای بهبود و ارتقای کیفی
و فنی محصول
توجه به منحنی عمر فناوری
محصول
دراختیارداشتن فناوری
منحصربهفرد
عرضه فناوری مکمل
مالحظات زیستمحیطی و
بهداشتی در تولید محصول
بازنگری محصول پس از روانه
سازی آن به بازارهای هدف

زمان ارائه محصول به بازار
ورود به زنجیرههای تأمین
شرکتهای بزرگ
تبلیغات صحیح و در زمان
مناسب
تطبیق مزایای محصول با
نیازهای بازار
تمرکز خاص بر قسمتی از بازار
درجه یا میزان حضور شركت
یا مؤسسه در بازارهای بینالمللی
مشخصات شرکت یا مؤسسه
تجاری کننده فناوری

بهینهسازی مهارت تیم
تجاریسازی محصول
پشتیبانی مدیریت ارشد
سازماندهی و مدیریت داخلی
سرعت در ارائه محصول به بازار
شایستگی فناورانه سازمان و
کیفیت اجرای پروژهها
شبکهسازی و سیستمهای
اطالعاتی
سادگی کاربرد یا فرآیند محصول
وجود تیم مناسب

انطباق محصول بافرهنگ جامعه
رعایت حقوق مالکیت فکری
آزمون بازار ،ارزیابی اولیه از
تولید محصول و مشتریان نهایی
قابلیت فنی گیرندۀ محصول
فناورانه
کارآفرینی و خلق
کسبوکارهای جدید
وجود سرمایهگذاری مناسب
وجود قوانین تسریع و
تسهیلکننده

در همین راستا ،باردواژ و همکاران ( )2013برخی از چالشهای شرکتهای کوچک در تجاریسازی
را برشمردند که همگی به عوامل مؤثر درونسازمانی اشاره دارند ،ازجمله:
 .1دستیابی به فناوریهای مناسب
 .2دریافت سرمایه کمبهره موردنیاز
 .3امکان استفاده از رژیم صیانت از مالکیت فکری
.4بازاریابی محصوالت
 .5گلوگاههای زیرساختی
 .6دسترسی به منابع انسانی متخصص
متخصص قلیپور و همکاران ( )1394چالشهای شرکتهای دانشبنیان (نوآور) در کسب منفعت
و دستیابی به موفقیت را موردبررسی قرار دادند .میتوان یافتههای ایشان درباره عوامل موفقیت یا
شکست این شرکتها در بهرهمندی از نوآوری (یا تجاریسازی) را در دو دسته درون و برونسازمانی
مطابق جدول ( )2دستهبندی کرد.

جدول ( :)2عوامل مؤثر در موفقیت تجاریسازی (قلي پور و همکاران)1394،
انعطاف ساختار سازمانی ،منابع انسانی و بهرهوری
بازاریابی ،صدای مشتری ،قیمتگذاری
آیندهنگاری پژوهش و فناوری
مدیریت دانش و جریان اطالعاتی
رهبری

قوانین دولتی
سیاستهای دولتی
پتانسیل بازار
تغییر فنّاوری
نهادهای حمایتی

با مرور ادبیات ،مجموعه یافتههای دیگر محققین درباره علل شکست تجاریسازی و بهرهمندی از
نوآوری در جدول ( )3قابلمشاهده است که همگی ریشه در عوامل مؤثر درونسازمانی دارند.
جدول ( :)3عوامل مؤثر در شکست تجاریسازی
دسته

بازاریابی

شرح
شکست در تشخیص عملکرد بهینه محصول تجاری شده
شکست در دستیابی به بازار و به دست آوردن و
بهرهبرداری از اطالعاتی از مشتریان که برای تجاریسازی
ضروری است

(Ford & Saren, 2001; Jolly, 1997; Mohr, Sengupta,
)& Slater, 2009; Schilling, 2005

شکست در تخصیص فعالیتهای بازاریابی تجاریسازی
شکست در تشخیص زمان مناسب برای شروع تالش
بازاریابی محصول

محیط
تجاریسازی

مالی

& (Ford & Saren, 2001; Mohr et al., 2009; Pellikka
)Lauronen, 2007
)(Gans & Stern, 2003; Mohr et al., 2009

شکست در ایجاد رابطه نزدیک با شرکای تجاری ،کاربران
هدایتگر 69و مشتاقان 70محصول

)(Athaide, Meyers, & Wilemon, 1996

در دسترس بودن و محتوای خدمات پشتیبان نوآوری برای
تجاریسازی

(Kelley & Rice, 2002; Klofsten & Jones-Evans,
)1996; Malecki, 1997

زیرساختهای محیط فناوری محلی و اکوسیستم
کسبوکار برای تجاریسازی

;(Adner & Kapoor, 2010; Gans & Stern, 2003
)Heydebreck et al., 2000

شکست در تأمین منابع کافی برای تجاریسازی

)(Dodgson, 2000; Pellikka, 2008

شکست در به جریان انداختن منابع کافی مالی در
تجاریسازی

(Heydebreck et al., 2000; Malecki, 1997; Pellikka
)& Malinen, 2014

دسترسی محدود به منابع مالی در فرآیند تجاریسازی
شکست در مدیریت کارآمد منابع مالی در طول
تجاریسازی
اعوجاج ساختار سرمایه برای تجاریسازی
شکست در فراهم آوردن منابع مناسب برای
بینالمللیسازی

بینالمللی

منابع

;(Burgelman, Maidigue, & Wheelright, 2001
;Heydebreck, Klofsten, & Maier, 2000; Jolly, 1997
)Ziamou, 2002

تجربه کم در بینالمللیسازی
شکست در ایجاد کانالهای توزیع و فروش بینالمللی
اطالعات ناکافی درباره مراجع مشتری و بازارهای
بینالمللی

(Burgelman et al., 2001; Pellikka, 2014; Van Auken
)& Neeley, 1996
& (Gaskill, Van Auken, & Manning, 1993; Kelley
)Rice, 2002
(Van Auken & Neeley, 1996; White & Bruton,
)2010
(Autio & Sapienza, 2000; Renko, Carsrud,
)Brannback, & Jalkanen, 2005
)(Spence, 2003; Wren & Gabrielsson, 2011
)(McDougall & Oviatt, 2000; Mohr et al., 2009
)(Karagozoglu & Lindell, 1998; Storey, 1994

فن تعنص یتسدالاب هزوح هناروانف یاه پآ  تراتسا رد یزاس یراجت هب طوسبم هاگدید ساسا رب هناروانف یروآون یزاس یراجت دربهار نیودت یموهفم بوچراچ
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عوامل مؤثر برونسازمانی
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-1-3چارچوب تدوین راهبرد تجاریسازی نوآوری فناورانه
شاید بتوان اولین چارچوب تدوین راهبرد تجاریسازی نوآوری فناورانه را چارچوب تصمیمگیری
ت پذيري  71در صنعت ،در اختیار داشتن
تیس ( )1986دانست .وی با اشاره به وضعیت رژیم صيان 
73
داراییهای مكمل 72توسط شرکت نوآور و وضعیت طرح غالب بر اساس یک ماتریس سهبعدی به
نوآوران و تازهواردان (یا استارتآپها) گزینههای راهبردی که منجر به کسب منفعت میشود را توصیه
کرده و نتیجه آن را نیز پیشبینی نموده است .بر اساس این چارچوب ،استارتآپهای توسعهدهنده
فناوری در حوزه باالدستی صنعت نفت ،با توجه به اهمیت داراییهای مکمل ،چنانچه رژیم صيانت
پذيري در این صنعت ضعیف باشد ،شانسی برای موفقیت و کسب منفعت در برابر شرکتهای
استقراریافته صاحب دارایی مکمل که جایگاه برتری در بازار دارند ،نخواهند داشت .لذا به نظر میرسد
ت پذيري در این صنعت توسط سیاستگذاران و نوآوران توجه شود و این همان
که باید به رژیم صيان 
عواملی است که در این تحقیق موردبررسی قرار خواهد گرفت.
بر مبنای چارچوب تیس ( ،)1986گانز و استرن ( )2003راهبردهای مختلف استارتآپها و
استقراریافتهها را در قالب چارچوبی مفهومی ،بررسی کردند .ایشان به میزان اهمیت داراییهای مکمل
در برابر فناوری توسعهیافته و میزان کارایی نوآوری در شرکت استقراریافته توجه کرده و ضمن پیش
بینی میزان موفقیت استارتآپها ،توصیههایی را برای راهبرد تجاریسازی به ایشان ارائه نمودند .بر
اساس این چارچوب ،استارتآپها در حوزه باالدستی صنعت نفت ،فرصتهای محدودی برآمده
از شرایط محیطی و تغییرات فناوری برای موفقیت و کسب منفعت از نوآوری فناورانه خود در برابر
شرکتهای استقراریافته دارند؛ چراکه طبق چارچوب تیس ( )1986اگر شرکتهای جاافتاده و بزرگ
صاحب منابع مکمل باشند و رژیم صیانتپذیری نیز ضعیف باشد ،استارتآپها در برابر شرکتهای
جاافتاده بازنده خواهند بود؛ شرایطی که در این صنعت وجود دارد .همچنین بر اساس چارچوب گانز
و استرن ( ،)2003اگر نوآوری شرکتهای نوپا مانع از توسعه کارا در شرکت جاافتاده نباشد و دارایی
مکمل جا افتادهها برای کسب ارزش از فناوری جدید کافی باشد ،موفقیت مبتنی بر شهرت کسب
میشود و این به معنای بازنده بودن استارتآپها در برابر شرکتهای جاافتاده است.
البته گانز و استرن مانند تیس بر مشارکت بیش از استقالل تأکید دارند .ازاینرو ،کوتسالینو و
روترمل )2018( 74از ترکیب دارایی مکمل و دانشمحوری ،چهار حالت دینامیک رقابتی و همکاری
را مطرح و بررسی کردند که استارتآپها و استقراریافتههای صاحب داراییهای مکمل چه زمانی
گزینه مشارکت را انتخاب میکنند .مطابق این چارچوب ،باوجود گسست فناوری توسعهیافته توسط
استارتآپها و با توجه به نیاز به داراییهای مکمل موجود برای تجاریسازی این فناوریها ،نقش
میزان رادیکالی بودن نوآوری ،گسست فناوری موجود در شرکتهای استقراریافته و توانمندیهای
استارتآپها نقش حیاتی در مشارکت این دو گروه در حوزه باالدستی صنعت نفت ایفا میکند که در
این تحقیق موردبررسی قرار خواهند گرفت.

-2-3استارتآپهای فناورانه در حوزه باالدستی صنعت نفت
حوزه باالدستی صنعت نفت به دليل دشوار شدن شرایط محیطی و فعاليت در آن ،نیازمند ابداع
و بهکارگیری فناوریهای جدیدی است تا به نیاز جهانی در جهت بیشینه نمودن تولید نفت و گاز 
از مخازن موجود متعارف و نامتعارف نفت و گاز پاسخ دهد ( .)Kulkarni, 2011علیرغم تقاضاي
قوي و نياز شديد حوزه باالدستي صنعت نفت به فناوری و نوآوری فناورانه بخصوص از نوع بنيادي
(رادیکال) آن ،شرکتهای استقراریافته بزرگ در حوزه باالدستی صنعت جهانی نفت نمیتوانند برای
انجام نوآوریهای فناورانه موردنیاز این صنعت راهگشا باشند و تحقق نوآوریهای فناورانه بنيادي
در این صنعت توسط بازیگران اصلی (شرکتهای استقراریافته بزرگ) دور از انتظار است؛ چراکه
بروكراسي و فرهنگ حاكم بر این شركتها باعث حذف نوآوريهاي فناورانه بنيادي از دستور کار 
آنها و کاهش سرعت ارائه نوآوريهاي فناورانه تدریجی شده است (& Handscomb, Sharabura,
 .)Woxholth, 2016; Weijermars et al., 2014بدين ترتيب با توجه به نياز شديد حوزه باالدستی 
صنعت نفت به فناوريهاي جديد داراي نوآوري بنيادي و عدم تمايل و توانايي شرکتهای استقراریافته
بزرگ براي توسعه نوآوريهاي فناورانه بنيادي ،حوزه باالدستي صنعت نفت دچار یک چالش بنیادین 
گردیده است.
یکی از ساختارهای متفاوتی که براي تسريع توسعه فناوري بخصوص در حوزه نوآوريهاي فناورانه
بنيادي در حوزه باالدستي صنعت نفت ایجادشده است ،استارتآپهاي فناورانه 76هستند که مأموریت 
آنها انجام سريع نوآوريهاي اغلب بنيادي میباشد .درواقع بنگاههاي حوزه باالدستی صنعت نفت 
از طریق بازنمودن فضای کسبوکار برای حضور استارتآپهای فناورانه و میدان دادن برای فعالیت 
بیشتر به آنها بهمنظور ارائه راهکارهای فناورانه برای تعداد زیادی از مشکالت و تنگناها ،به دنبال
شهای بنیادین حوزه باالدستي صنعت نفت بودهاند (;Perrons & Donnelly, 2012
پاسخ به چال 
 .)Weijermars et al., 2014بنابراین فلسفه وجودي استارتآپهاي فناورانه در حوزه باالدستي
صنعت نفت اغلب برای حرکت بهسوی يك شايستگي فناورانه جدید داراي نوآوري بنيادي برای پاسخ
به چالشهای جاری و آتی حوزه باالدستی صنعت نفت است (.)Lord, 2007; Rassenfoss, 2016
براساس ماهیت فعالیت استارتآپهای فناورانه در حوزه باالدستی صنعت نفت مناسبترین تعریف
برای استارتآپها در حوزه باالدستی صنعت نفت عبارت است از:
استارتآپهای فناورانه در حوزه باالدستی صنعت نفت ،شرکتهای مبتنی بر یک ایده فناورانه
تا حدی خطرناک (اثبات نشده) هستند که یک نقطه دردناک از صنعت را به روش ابتکاری درمان
میکنند .الزم به ذکر است که منظور از این شرکتها ،شرکتهای  77E&Pجدید نیستند و عم ً
دتا از 
جنس شرکتهای خدمات میادین نفتی 78محسوب میشوند (بندریان.)2019 ,
استارتآپهای فناورانه طی دو دهه اخیر با توجه به ویژگیهای منحصربهفردی که دارا هستند،
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همانطور که مشاهده میشود چارچوبهای موجود جزییات مربوط به این صنعت را موردتوجه
قرار ندادهاند و نیاز به یک چارچوب منطبق بر شرایط این صنعت احساس میشود.
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ازآنجاکه در چارچوب ،فرآیند کاربردی دنبال نمیشود ،پس از تدوین چارچوب ،محققین فلوچارت
تصمیمگیری تدوین راهبرد تجاریسازی نوآوری فناورانه بر اساس دیدگاه مبسوط به تجاریسازی را
دنبال کردند .به این منظور ابتدا عوامل مؤثر درون و برو ن سازمانی رتبهبندی و سپس دستهبندی شدند
تا فلوچارت تصمیمگیری مربوطه تدوین شود.
در این پژوهش برای ساخت نظریه با یکپارچهسازی نظریات و مفاهیم موجود از روش مطالعه
موردی بسطیافته ( )Danneels, 2002, 2007, 2008استفاده شد .دلیل انتخاب روش مطالعه موردی
بسطیافته آن است که در موضوع تدوین راهبرد تجاریسازی در استارتآپها بهویژه در حوزه
باالدستی صنعت نفت ،تحقیقات محدودی صورت گرفته؛ اما در موضوع حل چالشهای موجود در
تجاریسازی ،مطالعات چندی انجامشده است که میتوان با یکپارچهسازی نظریات موجود و توسعه
آن بر مبنای مطالعات موردی ،به توسعه نظریه جدید دستیافت ( .)Danneels, 2007در پژوهش
مطالعه موردی بسطیافته ،محقق ادبیات را در حوزه مسئله بررسی و از دادههای تجربی برای پر کردن
کرات و تا
فاصله میان ادبیات و مسئله استفاده میکند ( .)Danneels, 2007این پر کردن فاصلهها به ّ
جایی که محقق به نظریهای حاصل از یکپارچهسازی نظریات موجود و توسعه نظریه جدید بر اساس
دادههای تجربی دست یابد ،ادامه مییابد؛ از همین روی ،در این روش چرخههای رفت و برگشتی
زیادی میان ادبیات پیشین و دادههای تجربی وجود دارد .این چرخهها در زیر نمایش دادهشدهاند
(:)Danneels, 2007
مرور ادبیات پیشین ↔ تجزیهوتحلیل دادهها ↔ گردآوری دادهها
جامعه موردمطالعه در پژوهش استارتآپهای نوآور در حوزه باالدستی صنعت نفت ایران بودهاند
که اوالً در حوزه طراحی ،تولید و ساخت محصوالت و خدمات فناورانه مشغول باشد؛ و ثانی ًا حداقل
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توسط یکی از نهادهای رسمی کشور مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،پارکهای علم
و فناوری ،مراکز رشد و غیره شناساییشده باشد .قید نوپایی برای این شرکتها به موقعیت کنونی این 
شرکتها اشاره ندارد؛ بلکه برای محققین ،این مهم است که این شرکتها در زمان شروع فعالیت دارای
مشخصات استارتآپ بوده باشند .در این مطالعه ،پروژههای این شرکتها در زمان نوپایی موردبحث
و بررسی قرارگرفته است.
سطح تجزیهوتحلیل این پژوهش بر روی پروژههای تجاریسازی فناوریهای توسعه دادهشده در 
استارتآپها بوده و موارد موردمطالعه بهصورت هدفمند انتخاب شدند .البته شرکتهای انتخابشده 
در زمان نوپایی ،دارای چندین پروژه بودند که برخی از آنها منجر به موفقیت شده و برخی به شکست 
انجامیده است.
به علت اینکه پژوهش از نوع کیفی است ،از ابزار مصاحبه به همراه مشاهده اسناد و مدارک سازمانی 
برای جمعآوری دادههای کیفی استفاده شد .پروتکل مصاحبه بر اساس مفاهیم برآمده از مطالعه ادبیات 
تهیهشده و پیش از هر مصاحبه ،به مصاحبهشونده ارائه میشد .مصاحبهها با مدیران شرکتهای
منتخب در دوره زمانی بهار تا پاییز  1398بوده است .قلمرو مكانی پژوهش نیز محدود به شرکتهای
مستقر در تهران بود .در این پژوهش از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری (بازرگان )1387 ,برای
تجزیهوتحلیل داده استفاده شد و مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .در مطالعه برخی از 
موارد ،از دو یا سه مصاحبه استفاده شد .مسیر رفت و برگشتی به ادبیات ،تحلیل و مصاحبه بر مبنای
روش مطالعه موردی بسط یافته ( )Danneels, 2002, 2007, 2008اتفاق افتاد .جمع آوری دادهها و 
تحلیل دادهها تا مرحله اشباع نظری مقولهها و در قالب يک فرآيند زيگزاگي (رفت و برگشتي) ادامه
یافت (بازرگان.)1387 ,
82
از مطالعه ادبیات ،یک چارچوب نظری بر اساس مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین ()1998
تدوینشده که در شکل ( )3قابلمشاهده است .این مدل پارادایمی بر چهارعنصر به عبارت زیرمقوله
شرایط علی  (در اینجا محرکهای تجاریسازی) ،مقوله اصلی  (در اینجا گزینههای راهبردی
تجاریسازی نوآوری فناورانه) ،زیرمقوله شرایط زمینهای (در اینجا عوامل مؤثر درون سازمانی) و 
زیرمقوله شرایط واسطهای (در اینجا عوامل مؤثر برون سازمانی) تمرکز دارد .شیوه کدگذاری محوری
بر اساس این پارادایم در شکل ( )3نشان دادهشده است .شرایط به مجموعه وقایعی اطالق میشود 
که مباحث ،موقعیتها ،و مسائل مترتب بر پدیده موردبررسی را خلق میکنند .در یک موقعیت معین،
شرایط محقق را در تبیین چرایی و چگونگی پاسخگویی افراد یا سازمانها به موقعیتی خاص یاری
میکند .شرایط میتوانند از زمان ،مکان ،فرهنگ ،قوانین ،مقررات ،اعتقادات ،اقتصاد ،قدرت ،عوامل
جنسیتی ،شرایط اجتماعی ،و سازمانها نشئت بگیرند.
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شیوه تحلیل بر اساس مفاهیم چهارگانه محرک ،عوامل مؤثر درونسازمانی و برونسازمانی ،و فرآیند
تجاریسازی سازماندهی شده است .سخنان مصاحبهشوندگان به چهار مفهوم بر اساس چارچوب
نظری پژوهش ،داللت داده شد .بهعنوان نمونه ،یک سطر از این کدگذاری در جدول ( )4قابلمشاهده
است .در این جدول ،به هر متن برآمده از مصاحبه ،ابتدا کدهای محوری در چهار دسته انتخاب و
سپس کدهای انتخابی بر اساس آنها برگزیدهشدهاند .هر متن میتواند یک یا چند مفهوم از یک یا چند
دسته از مفاهیم را شکل دهد .کدهای انتخابی درنهایت بهعنوان مفاهیم برآمده از پژوهش در هر مقوله
برگزیده و در چارچوب نهایی به نمایش درخواهند آمد.

ٌ

جدول ( :)4نمونه تحلیل مصاحبه
شناسه
شرکت-
پروژه

نمونه متن
مصاحبه

F1P1

اقدام به تزریق
گاز در چاهها با
خرید دو دستگاه
مخصوص برای
تزریق گاز به
داخل چاهها
کردیم .دو تا
دستگاه NGU
برای تزریق
گاز داخل چاه
خریدیم .با کمک
سرمایهگذارانی.

کدهای محوری
محرک

عوامل مؤثر
درون
سازمانی

سرمایه
تجهیزات

فرآیند

سرمایه
پذیری

کدهای انتخابی
عوامل
زمینهای

محرک

عوامل
مؤثردرون
سازمانی

منابع
مکمل
توانمندی

فرآیند

اتحاد

عوامل
زمینهای

ت کننده در پژوهش در جدول ( )5قابلمشاهده است.
6موردمطالعه لیست شرکتهای مشارک 
مصاحبهشوندگان شامل مدیران عامل ،معاونین و مؤسسان این شرکتها بودند .محققین به این
شرکتها اطمینان دادند که به دلیل محرمانگی ،از ذکر نام پروژهها و محصوالت خودداری شود .به
همین دلیل به کدهای پروژه در این تحقیق اکتفا میشود .دعوت و مصاحبه با شرکتها تا رسیدن به
اشباع نظری ادامه یافت که درنهایت در بررسی هشتمین مورد (چهارمین شرکت) در بیست و سومین
مصاحبه ،اشباع نظری حاصل شد.
جدول ( :)5شرکتهای مشارکتکننده در پژوهش

شناسه شرکت

F1
F2
F3
F4

نام شرکت

تعداد پروژه

طراحی مهندسی و توسعه ساخت ایمن ایرانیان (دمیکو)

 2عدد ()P1-P2

بست بسپار پرشیا

 3عدد ()P1-P3

آبران صنعت

 2عدد ()P1-P2

پیلسان تجارت

مجموع تعداد موارد (پروژه)

 1عدد ()P1
 8مورد

تعداد مصاحبه
 5عدد
 7عدد
 4عدد
 7عدد
 23عدد

 -1-6مفاهیم برآمده از پژوهش
پس از انجام مصاحبه با مشارکتکنندگان ،در مرحله کدگذاری باز 277 ،کد از مصاحبهها استخراج
گردید .پسازاین مرحله با مقایسه کدها و حذف کدهای تکراری ،درنهایت 228 ،کد به دست آمد.
در مرحله بعد با توجه به ماهیت و ارتباط مفهومی این  228کد ،به مقولهبندی آنها پرداخته شد که
درنهایت ،مفاهیم در مقولههای زیر دستهبندی و تبیین شد.
 -1-1-6گزینههای راهبردی تجاریسازی
بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل دادههای برآمده از مصاحبهها ،چهار گزینه راهبرد تجاریسازی
نوآوری فناورانه برای دستیابی به هدف درآمد پایدار شناسایی شد که عبارتند از:
 استقالل :به معنای تولید و عرضه محصول بهصورت مستقل است .فروش الیسنس یا مجوزبهرهبرداری که در آن کل فناوری فروخته نشود و استقالل استارتآپ حفظ شود در همین گزینه قرار
دارد.بهعنوانمثالدرونچاهیآزمایشهاتستهاتستهاآنهامیدهیمبهطورمیتوانیم
 اتحاد/فروش سهام :اشاره به اتحاد راهبردی دارد که هدف غایی آن تکمیل منابع موردنیاز است.کلیه مشارکتهای راهبردی در قالب قراردادهای تقسیم منافع در فرآیند تحقیق و توسعه ،تولید و
فروش محصول /فناوری یا فروش جزء یا کل سهام شرکت ذیل این گزینه قرار دارند.
 فروش دانش/فناوری :منظور فروش اطالعات بازار یا واگذاری کامل فناوری خارج از فروشالیسنس است.
 خروج /انصراف :اشاره به این دارد که شرکت دریابد نمیتواند منفعت الزم را کسب کند و از بازارخارج شود یا از تجاریسازی نوآوری فناورانه جدید انصراف دهد.
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 -6تجزیهوتحلیل یافتهها
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خروج /انصراف :بهعنوان یک گزینه راهبرد تجاریسازی مبتنی بر دیدگاه مبسوط به تجاریسازی
است؛ دیدگاهی که تجاریسازی را از ایده تا بازار در نظر میگیرد .بدین ترتیب ممکن است نوآور
زمانی که با یک محرک مانند چالش یا مسئله روبهرو میشود ،در بررسی عوامل مؤثر درون و برون
سازمانی دریابد علیرغم تالش و صرف هزینههای زیاد ،نمیتواند با انتخاب هیچ گزینه راهبردی
دیگر به موفقیت دست یابد (یا به دیگر بیان شرایط کسب منفعت برای هیچیک از گزینههای راهبردی
مهیا نیست) .بدین ترتیب نوآور بهترین گزینه را انصراف از ادامه تجاریسازی یا حتی خروج از بازار
خواهد دانست تا از هزینههای بیشتر بدون کسب منفعت پرهیز کند.
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 -2-1-6محرکهای تدوین و نوسازی تجاریسازی نوسازی نوآوری فناورانه
در تحلیل این دسته از مقوالت ،از دستهبندی روزمن برای محرکهای نوآوری ()Rosemann 2012
استفاده شده است که همگی مورد تأکید مصاحبهشوندگان نیز قرار گرفت .این محرکها عبارتند از:
فرصت ،چالش و مسئله .مصاحبهشوندگان بر فرصت بهعنوان محرکی که سبب آغاز یک پروژه
نوآوری میشود تأکید کردند .برخی از آنها بر فرصتهای برآمده از تحریم را بیان کردند؛ شرایطی که
در آن کارفرمایان خواستار توسعه تجهیزاتی شده بودند که خرابشده است و شرکت تولیدکننده حاضر
به تعمیر نیست .این فرصت برای نوآوران منجر به توسعه محصولی مشابه تجهیزات موجود نصبشده
گردید و زمینه جدیدی از محصوالت را ایجاد نمود.
برخی دیگر از مصاحبهشوندگان از چالش بهعنوان محرک نام بردند که معموالً به انتخاب گزینههایی
چون خروج یا اتحاد/فروش سهام میانجامد .مصاحبهشوندگان بر چالشهای مالی و کسب صالحیت
برای فروش محصوالت بیش از هر چیز دیگر تأکید داشتند.
مسئله نیز در برخی از موارد بهعنوان محرکی بیان شد که کارکردی مانند فرصت داشت؛ مسائلی
مانند مشکل در تست فنی محصوالت در آزمایشگاههای خارجی و کسب گواهینامه باعث شده بود،
بسیاری از این شرکتها به دنبال توسعه تجهیزات تست باشند که خود دریچههای جدیدی از دانش
فنی و توسعه محصوالت جدید را برای شرکت باز نموده بود.
 -3-1-6عوامل مؤثر برونسازمانی
اشاره به عواملی دارد که در تدوین و نوسازی راهبرد تجاریسازی نوآوری فناورانه اثر دارد و تحت
کنترل و شرایط خود شرکت نیست ،بلکه حاصل شرایط فناوری ،بازار و مشتری اشاره دارند .بر اساس
تحلیل دادههای جمعآوریشده در مطالعه ،این عوامل عبارتند از:
 میزان طمع بازیگران در اکتساب سهام شرکت :به معنای طمع مشتریان و دارندگان داراییهایمکمل در اتحاد/فروش سهام با شرکت نوآور است .میزان این طمع ،بر شکلگیری اتحاد/فروش سهام
راهبردی تأثیر مستقیم دارد .مصاحبهشوندگان بهتفصیل درباره زیادهخواهی و طمع شرکتهای جاافتاده
در مذاکرات مشارکت در تولید یا فروش صحبت کردند.
 -میزان مساعد بودن شرایط مشتری برای پذیرش محصول فناورانه از شرکت نوپا :اشاره به شرایط

فن تعنص یتسدالاب هزوح هناروانف یاه پآ  تراتسا رد یزاس یراجت هب طوسبم هاگدید ساسا رب هناروانف یروآون یزاس یراجت دربهار نیودت یموهفم بوچراچ

اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی مشتری دارد .بحث تحریمها یکی از موضوعات مهمی بود که در تمامی
مصاحبهها به آن اشاره میشد .همچنین برخی موارد از تغییرات در سیاستهای خرید محصوالت یا
توسعه تجهیزاتی که ازکارافتادهاند ،با تعویض دولتها بیان شد.
 میزان تقاضا در بازار :به معنای میزان نیاز مشتری به محصول شرکت یکی از عوامل مهم تأثیرگذاریبر موفقیت نوآوری است .مصاحبهشوندگان بیان کردند در برخی از محصوالت و خدمات به دلیل
شرایط تحریم یا نیاز به محلی بودن تأمینکننده این عامل اهمیت بیشتری پیدا میکند.
 میزان ریسک بهرهبرداری :منظور میزان خطر ناشی از بهرهبرداری است که چه میزان خطای ناشیاز مشکل فنی و عملیاتی محصول در بهرهبرداری از آن ممکن است خط تولید یا دیگر تجهیزات
مشتری را به مخاطره بیاندازد .این ریسک درباره محصوالتی که برای چاههای نفت توسعهیافتهاند،
بیشتر مورد تأکید مصاحبهشوندگان قرار گرفت.
 میزان سختگیری رگوالتورها :در اینجا به معنای میزان سختگیریانه بودن مقررات تنظیمشده توسطوزارت یا شرکت ملی نفت در پذیرش محصول نوآورانه است .بسیاری از مصاحبهشوندگان معتقد
بودند سالهای پیشین این مقررات ،بهویژه مقررات مربوط به کسب صالحیت برای عقد قرارداد و
فروش محصوالت سادهتر بوده است.
 میزان قفلشدگی 83مشتری در محصول شرکتهای جاافتاده :اشاره به این دارد که مشتری دربهرهبرداری از تجهیزات خریداریشده از سایر شرکتها قفلشده باشد.
میزان اهمیت محلی بودن :بیشتر در زمینه خدمات موضوعات دارد و به معنای مزیتهایی است که
شرکتهای محلی در برابر شرکتهای ملی و بینالمللی دارند . .ازآنجا که عمده رقبای شرکتهای
نوآوری ایرانی ،شرکتهای بینالمللی هستند ،در محصوالت و خدماتی که محلی بودن اهمیت دارد،
عامل مثبتی در تجاریسازی است.
 میزان هزینه تست میدانی :به معنای هزینهای است که استارتآپها برای تست میدانی محصوالتفناورانه در این صنعت باید پیش از بهرهبرداری بپردازند.
 میزان سهولت ممیزی فناوری :اشاره به ممیزان فناوری که معموالً خارج از سازمان مشتری هستند،دارد .نقش آنها در توجیه مشتری برای صحت و درستی محصول و فناوری توسعه دادهشده مهم
است .مصاحبهشوندگان بر سخت شدن و زمانبر بودن فرآیند ممیزی فناوری و دریافت استانداردهای
داخلی تأکید داشتند؛ جایی که این رویهها بهعنوان جایگزین استانداردهای خارجی که قابلدسترس
نیستند ،تدوینشدهاند.
 میزان تأثیر و اهتمام اتحادیه در حمایت از نوآوری :منظور اتحادیه و انجمنهایی مانند انجمناستصنا (انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران) است .درباره اتحادیهها و بهویژه انجمن
استضنا ،محققین موارد متعددی را پرسیدند که مشخص شد میزان تأثیرگذاری آنها ناچیز و در حد
تسهیل دریافت ضمانتنامههای بانکی و تسهیالت است.
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 -4-1-6عوامل مؤثر درونسازمانی
منظور ،عواملی است که در تدوین و نوسازی راهبرد تجاریسازی نوآوری فناورانه اثر دارد و تحت
کنترل و شرایط خود شرکت است .بر اساس تحلیل دادههای جمعآوریشده در مطالعه ،این عوامل
عبارتند از:
میزان در دسترس بودن داراییهای مکمل برای نوآور :شامل داراییهای مکمل عمومی مانند پول
و زیرساخت ارتباطی یا داراییهای مکمل اختصاصی مانند تجهیزات موردنیاز برای تولید و تست
عملیاتی محصول است .تجهیزات فنی الزم برای تستهای میدانی پیش از بهرهبرداری در کنار کمبود
نقدینگی ناشی از پرداختهای نامنظم کارفرمایان یکی از مهمترین دغدغههای مصاحبهشوندگان بود.
میزان توانمندی نوآوری فناورانه :اشاره به ابعاد مختلف توانمندیهای نوآوری فناورانه تبیین
ت کنندگان به تمام ابعاد
شده توسط یام و همکاران )2004( 86دارد .در مصاحبهها ،تقریباً تمام شرک 
توانمندیهای نوآوری فناورانه شامل توانمندیهای یادگیری ،تحقیق و توسعه ،تخصیص منابع ،تولید،
بازاریابی ،و سازماندهی و برنامه ریزی راهبردی در پاسخ به پرسشهای محققین اشاره کردند.
میزان اثربخشی روابط صنفی نوآور در تصمیمات مشتری :منظور روابط مدیران و صاحبان
استارتآپها با مشتریان و دیگر بازیگران صنعت ،است.
میزان شهرت و اعتبار نوآور :اشاره به میزان شهرت و اعتبار مدیران و خود استارتآپ نزد مشتریان و
دیگر بازیگران صنعت دارد .مصاحبهشوندگانشناختهشده
میزان اعتماد مشتری به نوآور :به معنای اعتماد مشتری به مدیران و صاحبان شرکت یا خود استارتآپ
خارج از نظام رسمی خرید و ارزیابی پیمانکاران برمبنای محصوالت پیشین یا شناخت قبلی است.
در بسیاری از موارد مصاحبهشوندگان بیان کردند که اعتماد مشتری بر اساس روابط صنفی یا اعتبار
و شهرت حاصلشده است؛ لیکن در برخی از موارد اعتماد حاصل مستندات و عملکرد محصول
بهدستآمده است.
 -2-6رتبهبندی میزان تأثیر عوامل سازمانی و بازار
با توجه به اینکه مصاحبهشوندگان بر تفاوت در وزن میزان تأثیرگذاری هریک از عوامل مؤثر
درون و برونسازمانی بر تدوین و موفقیت راهبردهای مختلف تجاریسازی تأکید داشتند ،محققین
بهصورت حضوری و با توضیح نتایج تحقیق ،از مصاحبهشوندگان خواستند که میزان اثرگذاری هر
یک از این عوامل را با اولویتدهی ترتیبی مشخص کنند .بر اساس متوسطگیری ترتیب مشخصشده
توسط مصاحبهشوندگان ،رتبهبندی این عوامل بهصورت مندرج در جدول ( )6مشخص شد .نمرههای
برآمده از این مصاحبهها در جدول ( )7آمده است .بیشتر بودن میزان برخی از این عوامل ،همانگونه که
از نامشان پیداست ،اثر منفی دارد و برخی دیگر مثبت .بهعنوانمثالبه عنوان مثال ،هرچه اعتماد مشتری
بیشتر باشد ،تأثیر بهتری بر موفقیت تجاریسازی دارد؛ حالآنکهحال آن که هر چه میزان ریسک بهره
برداری باالتر باشد ،اثر منفی بیشتری بر موفقیت دارد .در جدول با نماد ( +به معنای تأثیر مثبت) و – (به
معنای تأثیر منفی) اثر هر عامل مشخص شده است.

جدول ( :)6رتبهبندی عوامل مؤثر درون و برونسازمانی بر اساس نظر مصاحبهشوندگان

میزان اعتماد مشتری به نوآور ()+
میزان اثربخشی روابط صنفی نوآور در تصمیمات مشتری ()+
میزان توانمندی نوآوری فناورانه ()+
میزان شهرت و اعتبار نوآور ()+
میزان در دسترس بودن داراییهای مکمل برای نوآور ()+

میزان ریسک بهره برداری ()-
میزان هزینه تست ()-
میزان مساعد بودن شرایط مشتری برای پذیرش محصول فناورانه از
شرکت نوپا ()+
میزان تقاضا در بازار ()+
میزان طمع بازیگران در اکتساب سهام شرکت ()-
میزان سختگیری رگوالتورها ()-
میزان قفل شدگی مشتری در محصول شرکتهای جاافتاده ()-
میزان اهمیت محلی بودن ()+
میزان سهولت ممیزی فناوری ()+
میزان تأثیر و اهتمام اتحادیه در حمایت از نوآوری ()+

جدول ( :)7نتایج پرسشنامه رتبهبندی عوامل مؤثر درون و برونسازمانی
دسته

عوامل مؤثر
برونسازمانی

عوامل مؤثر
درونسازمانی

شرح

F1

F2

F3

F4

میانگین رتبه

رتبه نهایی

میزان طمع بازیگران در اکتساب سهام
شرکت

5

6

4

6

5.25

5

میزان مساعد بودن شرایط مشتری برای
پذیرش محصول نوآورانه

3

4

3

3

3.25

3

میزان تقاضا در بازار

4

3

5

4

4

4

میزان ریسک بهرهبرداری

1

2

1

1

1.25

1

میزان سختگیری رگوالتورها

7

5

5

5

5.5

6

میزان قفلشدگی مشتری در محصوالت
شرکتهای جاافتاده

6

7

9

7

7.25

7

میزان اهمیت محلی بودن

8

8

7

8

7.75

7

میزان هزینه تست

2

1

2

2

1.75

2

میزان سهولت ممیزی فناوری

9

9

8

9

8.75

9

میزان تأثیر و اهتمام اتحادیه در حمایت از
نوآوری

10

10

10

10

10

10

میزان در دسترس بودن داراییهای مکمل
برای نوآوری

5

2

5

5

4.25

5

میزان توانمندی نوآوری فناورانه

3

1

4

4

3

3

میزان اثربخشی روابط صنفی نوآور در
تصمیمات مشتری

1

5

3

2

2.75

2

میزان شهرت و اعتبار نوآور

4

4

2

3

3.25

4

میزان اعتماد مشتری به نوآور

1

3

1

1

1.5

1
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شکل ( :)4چارچوب مفهومی طرحریزی راهبردی تجاریسازی نوآوری فناورانه

همانطور که در شکل ( )4مشاهده میشود،
محرکها اعم از فرصت ،چالش و مسئله ،فرآیند تدوین یا نوسازی راهبرد تجاریسازی را شروع
میکنند .بر این اساس ،یک طرح تا زمانی اجرا میشود که محرکی باعث بازبینی در آن نشود.
گزینههای راهبردی ،دارای رتبه و سطحبندی هستند .گزینههای مندرج در سمت راست ،درآمد
پایدارتری برای شرکت ایجاد خواهند کرد ،دارای سطح باالتر بوده و رتبه باالتری برای صاحبان
کسبوکار خواهند داشت.
انتخاب گزینههای راهبردی تجاریسازی وابسته به عوامل درون و برونسازمانی است .بر اساس
جدول ( ،)7میزان تأثیر این عوامل در انتخاب گزینههای راهبردی ،یکسان نیست؛ عواملی که در شکل
به مرکز نزدیکتر هستند ،تأثیر بیشتری خواهند داشت و هرچه عاملی از مرکز فاصله داشته باشد ،به
معنای تأثیر کمتر آن است؛ به این معنا که در میان عوامل مؤثر درو ن سازمانی ،عامل اعتماد مشتری از
داراییهای مکمل تأثیر بیشتری دارد .بهاینترتیب مجموع وزنی این عوامل ،در تصمی م گیری برای اخذ
و موفقیت راهبرد تأثیرگذار است.

پس از تبیین چارچوب تدوین راهبرد تجاریسازی ،در یک گام فراتر ،فلوچارت دیاگرامی برای
تصمیمگیری در تدوین راهبرد تجاریسازی نوآوری فناورانه بهصورت مندرج در شکل( )5قابلارائه
است .این فلوچارت بر اساس رتبهبندی عوامل مؤثر درون و برون سازمانی تدارک دیده شده و نقش
رتبهبندی این عوامل در آن پررنگتر است .برای رسیدن به این فلوچارت ،ابتدا این عوامل در قالب
دستههای جدول( )8بر اساس رتبهبندی بهدست آمده از مصاحبهشوندگان و موضوعات زمینهای عوامل
دستهبندی میشوند .در ارزیابی این عوامل ،مجموع هر دسته به عنوان عامل اثرگذار شناسایی میشود.
جدول ( :)8دستهبندی عوامل مؤثر بر اساس رتبهبندی و موضوعات زمینهای عوامل
عوامل مؤثر درونسازمانی

عوامل مؤثر برونسازمانی

عوامل حیاتی استقالل :میزان اعتماد مشتری به نوآور
عوامل حیاتی اتحاد :میزان اثربخشی روابط صنفی
نوآور در تصمیمات مشتری و میزان شهرت و اعتبار
نوآور
عوامل حیاتی تولید :میزان توانمندی نوآوری فناورانه
و میزان در دسترس بودن داراییهای مکمل برای
نوآور

عوامل حیاتی استقالل :میزان ریسک بهرهبرداری ،میزان هزینه تست و میزان مساعد
بودن شرایط مشتری برای پذیرش محصول فناورانه از شرکت نوپا
عوامل حیاتی اتحاد :میزان تقاضا در بازار ،میزان طمع بازیگران در اکتساب سهام
شرکت ،میزان قفلشدگی مشتری در محصول شرکتهای جاافتاده و میزان اهمیت
محلی بودن
عوامل حیاتی تولید :میزان سختگیری رگوالتورها و میزان سهولت ممیزی فناوری
عوامل تسهیلکننده :میزان تأثیر و اهتمام اتحادیه در حمایت از نوآوری

این عوامل در فلوچارت تدوین راهبرد اهمیت دارد .عوامل حیاتی استقالل در هر دو بعد درون و
برونسازمانی به عواملی داللت دارد که بدون آن ،امکان اتخاذ راهبرد استقالل وجود ندارد .همچنین
در صورت عدم وجود عوامل حیاتی اتحاد ،اتخاذ راهبرد اتحاد/فروش سهام توصیه نمیشود .به همین
نحو ،عوامل حیاتی تولید به مجموعه عوامل مؤثر درون و برونسازمانی اشاره دارد که بدون وجود
آنها ،امکان توسعه فناوری یا تولید محصول وجود ندارد .عوامل تسهیلکننده نیز تنها نقش تسهیلگر
دارند و در هر راهبرد ،میتوانند به موفقیت عملیات کمک نمایند .بهاینترتیب عوامل تسهیلگر در
فلوچارت تصمیمگیری جای نمیگیرند.
ﺷﺮوع
ﻓﺮﺻﺖ -ﭼﺎﻟﺶ-ﻣﺴﺌﻠﻪ

اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮد ﺧﺮوج ﯾﺎ ﻓﺮوش
اﻃﻼﻋﺎت

ﺧﯿﺮ

اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮد اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي
ﻓﻨﺎور ﯾﺎ دارﻧﺪﮔﺎن داراﯾﯽ ﻣﮑﻤﻞ

اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮد ﻓﺮوش ﻓﻨﺎوري

ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺗﺤﺎد وﺟﻮد
دارد؟

ﺧﯿﺮ

ﺑﻠﯽ

ﺧﯿﺮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد
دارد؟

ﺑﻠﯽ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺗﺤﺎد وﺟﻮد
دارد؟

ﺧﯿﺮ

ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﻘﻼل
وﺟﻮد دارد؟

ﺑﻠﯽ

ﺑﻠﯽ

اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮد اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﯾﺎ
دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﻤﻞ

اﺗﺨﺎذ راﻫﺒﺮد اﺳﺘﻘﻼل

شکل ( :)5فلوچارت تصمیمگیری تدوین راهبرد تجاریسازی نوآوری فناورانه
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همانطور که در شکل ( )5مشاهده میشود ،مهمترین عوامل ،عوامل حیاتی تولید هستند که در
اینجا جمع جبری وزنی امتیازات عوامل مؤثر درون و برونسازمانی مربوطه است .عدم وجود عوامل
حیاتی تولید به میزان کافی ،راهبردهای استقالل ،اتحاد با مشتری و فروش فناوری را ملغی میکند و دو
راهبردی که مطلوبیت کمتری دارد باقی خواهد ماند .در اینجا فرض بر این است که استارتآپ دارای
دانش علمی هست ،ولی توانمندی الزم برای توسعه فناوری و تولید محصول را ندارد .اتخاذ هر یک
از این دو راهبرد متأثر از میزان عوامل حیاتی اتحاد است .اگر میزان عوامل حیاتی اتحاد قابلقبول باشد،
میتوان با شرکتهای فناور /دارندگان داراییهای مکمل شراکت نمود و در غیر این صورت باید به
فروش اطالعات برآمده از شناسایی فرصت یا خروج از صحنه قناعت نمود.
اگر عوامل حیاتی تولید محقق شده باشند ،به عوامل حیاتی استقالل توجه میشود تا اگر این عوامل
مساعد بودند ،استارتآپ نوآور راهبرد استقالل را در پیش بگیرد و محصول را تولید و روانه بازار نماید.
اما اگر عوامل حیاتی استقالل مساعد نبودند ،بسته به اینکه آیا شرایط برای اتحاد مساعد است یا خیر،
راهبرد خروج /فروش فناوری و یا راهبرد اتحاد/فروش سهام با مشتری یا بازیگرانی که داراییهای
مکمل فروش را در اختیار دارند اتخاذ میگردد.
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 -6-6برازش چارچوب
برای ارزیابی قابلاتکا بودن دادهها و تفسیرها ،ترکیبی از معیارهای مورداستفاده در ارزیابی
تحقیقات تفسیری 89و تحقیقات مبتنی بر روششناسی کیفی به کار گرفته شد .به تبعیت از فلینت 90و
،92
همکاران ( )2002در این خصوص ،معیارهای تحقیقات تفسیری شامل اعتمادپذیری ،91انتقالپذیری
اتکاپذیری ،93تصدیقپذیری ،94و راستی 95بر اساس مدل لینکلن و گوبا )1985( 96و معیارهای تحقیقات
کیفی شامل تطابق ،97قابلفهم بودن ،98عمومیت ،99و کنترلپذیری 100بر اساس مدل اشتراوس و کوربین
ت کنندگان ارائه شد و بر
( )1998مورداستفاده قرار گرفت .ازآنجا که نتیجه تحقیق پژوهش به مشارک 
آن صحه گذاشتند و همگی بر این عقیده بودند که تمامی مفاهیم بیانشده توسط ایشان در نتیجه لحاظ
شده است ،میتوان برازش تحقیق پژوهش را قابلقبول دانست.

 -7جمعبندی

در چارچوب بهدستآمده برای تدوین راهبرد تجاریسازی نوآوری فناورانه برای استارتآپهای
فناورانه در حوزه باالدستی صنعت نفت ،گزینههای راهبردی شامل استقالل ،اتحاد یا فروش سهام،
فروش اطالعات و روابط و خروج از بازار احصاء شد .گزینههای درجشده به ترتیب پایداری و
تحت کنترل بودن درآمد ،لیست شدند؛ بدین ترتیب که الزامات و شرایط گزینهها به ترتیب صعودی،
بیشتر میشود .محرکهای زیادی برآمده از درون و بیرون از سازمان ،ناشی از محدودیتها ،مسائل و
فرصتها سبب تغییر شرایط برای تجاریسازی میشوند که مفهوم نوسازی راهبرد را به ذهن متبادر
میکند .این محرکها در چارچوب ارائهشده شناسایی و جانمایی گردیدند.
در این پژوهش عوامل مؤثر درون و برو ن سازمانی شناسایی شدند .همچنین ،رتبهبندی این عوامل
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احصاء شد که میزان اثرگذاری بر انتخاب کارآفرینان را نشان میدهد؛ موضوعی که در پژوهشهای
پیشین بهخوبی پرداخته نشده بود .هرچند پیشنهاد میشود در مطالعات کمی دیگر با تعداد بیشتری از
نمونهها ،این رتبهبندی بررسی شود .در مقایسه یافتههای تحقیق با ادبیات ،عوامل مؤثر برو ن سازمانی
ت پذيري در چارچوب تیس ( )1986دانست که در صورت وجود ،نوآوران
را میتوان ابعاد رژیم صيان 
امکان موفقیت و کسب منفعت را خواهند داشت .همچنین این عوامل به همراه عوامل مؤثر درون
سازمانی در ذیل شرایطی قلمداد میشوند که در چارچوب گانز و استرن ( )2003درجشده است.
در همین راستا ،توانمندیهایی که کوتسالینو و روترمل ( )2018نام میبرند ذیل عوامل مؤثر درون
سازمانی قرار میگیرند و گسست فناوری و میزان نیاز مشتری که در چارچوب ایشان بیانشده است،
در یافتههای این مطالعه هم تأکید شده است.
از سوی دیگر ،فروش اطالعات و دانش و روابط صنفی ،بهعنوان یکی از گزینههای راهبردی
شناسایی شد که با توجه بهنظام مالکیت فکری ضعیف در این صنعت ،میتواند یک نوآوری در این
مورد قلمداد شود .پیشازاین در چارچوبهای تیس ( ،)1986گانز و استرن ( )2003و کوتسالینو و
روترمل ( )2018این گزینه بهروشنی بیاننشده بود.
از دیگر نوآوریهای این پژوهش ،طراحی فلوچارت تصمیمگیری تدوین راهبرد تجاریسازی
نوآوری فناورانه است؛ که مدیران استارتآپهای فناورانه در این صنعت بهواسطه این فلوچارت
میتوانند گزینههای راهبرد تجاریسازی را بر اساس عوامل مؤثر درون و برونسازمانی انتخاب نموده
و به کسب منفعت از نوآوری فناورانه خود بپردازند .وجود معیارهای سهگانه عوامل حیاتی تولید،
اتحاد و استقالل در این فلوچارت و تأکید بر آنکه اوالً تنها باوجود تمام معیارها ،میتوان استقالل
استارتآپها را انتظار داشت و ثانی ًا اتحاد بدون عوامل حیاتی اتحاد برای استارتآپها منفعتی به
همراه نخواهد داشت ،نتایج تحقیقات پیشین ( )Boman, 2016; Relander, 2018در این مطالعه تأیید
شد که مطابق آنها استارتآپها در حوزه باالدستی صنعت نفت نمیتوانند منفعت کامل را کسب
نمایند و به سمت هضم در شرکتهای بزرگ پیش میروند (.)Karimi, 2017a, 2017b
رتبهبندی عوامل مؤثر درون و برو ن سازمانی که در این پژوهش بهدست آمد ،بر اساس خصوصیات
حوزه باالدستی صنعت نفت است؛ بهعنوانمثال ،نتایج پژوهش نشان داد که ریسک بهرهبرداری و
هزینه تست در این صنعت باالترین میزان تأثیر بر انتخاب راهبرد را دارا هستند؛ درحالیکه احتماالً
در صنعتی مانند نرمافزار اینچنین نخواهد بود .فراتر از آن ممکن است برخی از این عوامل در
صنایع دیگر متفاوت باشد؛ بهعنوان نمونه ممیزی فناوری یا محلیبودن احتماالً در صنعت نرمافزار
موضوعیت ندارد .همچنین ممکن است پیشبینی شود روابط صنفی در صنایعی که مشتریان خرد،
خریداران محصوالت هستند ،بهعنوان یک عامل مؤثر درو ن سازمانی شناخته نشود .برای مطالعات
آتی نیز پیشنهاد میشود چارچوب مفهومی بهدستآمده در این پژوهش برای یک جامعه گستردهتر از
استارتآپهای فناورانه حوزه باالدستی صنعت نفت مورد آزمون قرار گیرد.
ازآنجاکه این مطالعه برای حل یک مسئله واقعی در یک صنعت انجام شد ،پیشنهاد میشود
استارتآپهای فناورانه در حوزه باالدستی صنعت نفت پیش از شروع تجاریسازی ،شرایط
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درونسازمانی خود را ارتقا دهند و از وجود شرایط مساعد برونسازمانی مطمئن شوند .بررسی این
شرایط به مدیران استارتآپها کمک میکند پیش از سرمایهگذاری و شروع فرآیند تحقیق و توسعه
(بر اساس مفهوم تجاریسازی مبسوط) راهبرد خود را تعیین کند و درصورتیکه بدانند ،نمیتوانند
شرایط استقالل مانند هزینههای تست و غیره را تأمین کنند ،راهبرد اتحاد یا فروش اطالعات و دانش
را دنبال کنند؛ تا مبادا پس از صرف هزینههای گزاف و توسعه فناوری و محصول خود ،نتوانند از آن
منتفع شوند و با شکست سنگین مواجه گردند.
این پژوهش در مسیر اجرا با دو محدودیت مواجه بود .اول کمبود نمونههای موفق از استارتآپهای
فناورانه در حوزه باالدستی صنعت نفت ایران و دوم دسترسی ضعیف به مدارک و مستندات در موارد
موردمطالعه به دلیل عدم تمایل مدیران شرکتهای موردمطالعه به افشای اسرار شرکت و عمدت ًا دادهها
از طریق مصاحبه با مدیران بهدست آمد.
انتظار میرود نتایج این تحقیق به استارتآپهای فناورانه ،نشان دهد که در مراحل مختلف تصمیم
گیری و تدوین راهبرد تجاریسازی ،به چه شرایط محیطی ،توانمندیها و داراییهای سازمانی توجه
کنند و بر اساس آنها گزینه درست راهبرد تجاریسازی را برگزینند.
یافتههای این پژوهش نهتنها برای استارتآپهای فناورانه ،بلکه برای شرکتهای استقراریافته بزرگ
و سیاستگذاران حوزه باالدستی صنعت نفت نیز میتواند کاربردی باشد؛ چرا که عدم انتفاع کافی
استارتآپهای فناورانه از منافع نوآوریهای خود ،در درازمدت به منافع دولتها و شرکتهای بزرگ
نیز ضربه وارد میکند.
همچنین این یافتهها میتواند شرکتهای استقراریافته بزرگ و سیاستگذاران را در شناسایی عوامل
محیطی که منجر به انتخاب گزینه راهبردی مناسب در سطح مدیریت استارتآپهای فناورانه شود،
یاری رساند تا بتوانند شرایط را بهگونهای مهیا کنند که نوآوری با سرعت بیشتری تجاریسازی شود و
استارتآپهای فناورانه بیشتری موفق گردند.
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ﺷﻨﺎﺳﻪ

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

ﭘﺮوژه

ﺷﺮﻛﺖ-

ﻣﻦ ﻧﻤﻴﺨﻮام ﺗﻬﻤﺖ ﺑﺰﻧﻢ  ....ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻴﻢ اون ﻛﺎرﻫﺎ رو ﺑﺮاﺷﻮن اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻳﻢ ...

ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ،رواﺑﻄﻴﻪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ دارﻧﺪ.

و ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ اول ﺷﻤﺎ؛ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻄﺢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦﻃﻮر ﺑﻮد .اﻣﺎ ...

اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻳﻢ و ﻣﺸﻜﻼت رو در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺣﻞ ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ ،ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد

اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﺑﺮاي اوﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ اوﻟﺶ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪاً

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻫﺎش ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﻪ .وﻟﻲ ﺑﻬﺶ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﻲ ﺑﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎش دادﻳﻢ.

اﻳﻦ ﻃﺮح رو ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ .ﺑﺮاﻣﻮن ﻓﺮوﺷﻨﺪه رو ﺟﻮر ﻛﺮد .ﺧﻮدش ﭘﻮﻟﺸﻮن ﻧﺪاﺷﺖ.

ﻧﻪ .ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﺷﺪن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد.

ﻣﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ زود ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻣﻲ ﺷﺪ.

ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر رو ﻛﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪه .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ از اون ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده

اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﮔﺮ ﻓﻴﻞ ﻣﻲداد ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻴﺎز داﺷﺖ و از اﻳﻦ ﻛﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻛﺮد.

آن ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻚﻛﻢ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﻮد .اﻳﻦﻗﺪر ﻛﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺬاري و  ...ﻧﺒﻮد.

ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ در ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

آنﻫﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ داﺷﺘﻨﺪ.

دو ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه  NGUﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز داﺧﻞ ﭼﺎه ﺧﺮﻳﺪﻳﻢ .ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاراﻧﻲ.

اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز در ﭼﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺎهﻫﺎ ﻛﺮدﻳﻢ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻓﺮﺻﺖ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
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ﺟﺪﻳﺪ

زﻣﻴﻨﻪ

اﻳﺠﺎد

ﻣﺤﺮك

در ذﻳﻞ ﺟﺪول ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و ﻛﺪﮔﺬاريﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

ﭘﻴﻮﺳﺖ  -ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ
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رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري-

ﻣﺸﺘﺮي

ﻗﻔﻞ ﺷﺪﮔﻲ ﻛﻢ

رﮔﻮﻻﺗﻮري

رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪاي

فن تعنص یتسدالاب هزوح هناروانف یاه پآ  تراتسا رد یزاس یراجت هب طوسبم هاگدید ساسا رب هناروانف یروآون یزاس یراجت دربهار نیودت یموهفم بوچراچ

127

F1P1-2

F1P1-2

F1P1-2

F1P1-2

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

F1P1

اﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم دادهاﻳﻢ

در ﺣﺪود  3ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن در ﺳﺎل

90درﺻﺪ ﺗﺴﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪيﻣﺎن در ﺧﻮد ﺷﺮﻛﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺮدن ﭘﻴﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران

از ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و دﻳﺮﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)زﻳﺮ  3ﻣﺎه ﻧﻴﺴﺖ(

از ﻋﻤﺪه ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮارداد

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻨﻲ ﻛﻪ اﺻﻼً اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﻪ ،ﻫﻴﭽﻲ .اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺷﺮط ﻻزﻣﻪ .ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎي دﻳﮕﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ

ﻧﻤﻴﺬارن .ﻳﻚ ﻛﺎري ﻣﻴﻜﻨﻦ ﻛﻪ ﺑﺮي زﻳﺮ ﺑﻠﻴﻂ ﻳﻜﻲ از ﺧﻮدﺷﻮن... .

ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﻛﻪ اﺻﻼً اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي ﻧﻮﭘﺎﻫﺎ ﻗﻔﻞﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاي درﺳﺖﻛﺎر ﻛﻨﻲ،

ﻧﻴﻮﻣﺪ ...

ﺑﻠﻪ .ﺣﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻲ .اﺻﻼً دﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻃﺮح رو ﺑﻔﺮوﺷﻴﻢ ﺑﻪ  ...ﺧﻼص ﺷﻴﻢ .دﻟﻤﻮن

اوﻧﻘﺪر اذﻳﺖ ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻜﺸﻴﻢ ﺑﻴﺮون.

اﺗﻔﺎﻗﺎً ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﺑﺮﻳﻢ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ...وﻟﻲ ﻧﻤﻴﺸﻪ اﻳﻨﺠﻮري ﻛﺎر ﻛﺮد .اوﻧﻬﺎ....

اﮔﺮ ﻣﺎ ﺟﺰو ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻫﻠﺪﻳﻨﮕﻬﺎي  ....ﺑﻮدﻳﻢ اﻳﻦﻗﺪر اذﻳﺖ ﻧﻤﻲﺷﺪﻳﻢ.

ﺗﻮي ﻛﺸﻮر ﺑﻬﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﻪ ...

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎ رو ﻫﻢ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻳﻢ ،ﺑﺎز ﻣﻤﻜﻨﻪ در ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺨﻮره .اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺠﺎﻳﻲ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻴﺸﻪ .وﻟﻲ ﺧﻮب اﻳﻦرو ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﻪ ﺑﻴﺎد ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﻨﻪ .ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﻻ دﻳﻜﺘﻪ ﺑﺸﻪ

ﺑﻠﻪ .اﮔﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ در ﺗﺴﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎد ،ﺗﻮي ﭼﺎﻫﻪ دﻳﮕﻪ .ﭼﺎه ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺨﻮره ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد

ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﺖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻴﺎد.

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺘﺶ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻣﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺴﺖ رو ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ ،ﺧﻮدﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ .وﻟﻲ اوﻧﻬﺎ ﻗﺒﻮل

وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻤﻴﺸﻪ

ﻣﻴﮕﺬروﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢ اﺛﺮﮔﺬار ﻧﻴﺴﺖ .اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻤﻴﺰي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷﻪ ،ﺧﻴﻠﻲ اﺛﺮﮔﺬاره

ﻣﺸﻜﻞ اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻴﺰان داﺧﻠﻲ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻤﻴﺸﻪ .ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﺳﺨﺖ رو

اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻛﻪ اﺻﻼً ﻫﻴﭽﻲ .ﻛﺪوم اﺗﺤﺎدﻳﻪ؟ ....

ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺎ رو ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ .ﻳﻚ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻼً ﮔﻔﺘﻨﺶ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ...

ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ

ﭼﺎﻟﺶ

ت
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﻨﻲ

اﺳﺘﻘﻼل

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

دﻳﮕﺮان

اﺳﺘﻘﻼل از

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

ﭼﺎﻟﺶ

اﺳﺘﻘﻼل

اﺳﺘﻘﻼل

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﻴﻮه ﺧﺮﻳﺪ

ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﻴﻮه ﺧﺮﻳﺪ

ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

اﺳﺘﻘﻼل
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ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻟﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺴﺖ

ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ

ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ

ﻣﺤﺪودي

اﺳﺘﻘﻼل

اﺗﺤﺎد

ﻓﺮوش
ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﺧﺮوج

اﺗﺤﺎد

اﺗﺤﺎد

ﭼﺎﻟﺶ

ﺧﺮوج

اﺳﺘﻘﻼل

اﺗﺤﺎد

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

رﻳﺴﻚ زﻳﺎد

رﻳﺴﻚ زﻳﺎد

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ

ﺳﺨﺖ-ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺘﺮي

رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﺗﺴﺖ

ﻣﺸﺘﺮي ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺳﺨﺖ-ﮔﻴﺮي

ﻣﺸﺘﺮي

ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي

ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي ﻣﺸﺘﺮي

اﺗﺤﺎدﻳﻪ

دور زدن ﻣﺸﺘﺮي

اﺗﺤﺎدﻳﻪ

ﻃﻤﻊ ﺑﺎزﻳﮕﺮان

اﺳﺘﻘﻼل

ﻓﺮوش

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺸﺘﺮي

ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ

ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮه .ﺑﺮاي ﻣﺎ ﭘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاي اوﻧﻬﺎ ﭼﺮا

ﻣﺎ رو ﺧﻴﻠﻲ اذﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺗﻮي ﭘﻮل دادن .ﺗﻮي ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻓﻨﻲ .ﺗﻮي ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي

ﻣﺸﺘﺮي

ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي
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F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P1-2

F1P1-2

F1P1-2

F1P1-2

F1P1-2

F1P1-2

از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮد.

ﻳﻜﻲ از آﺷﻨﺎﻳﺎن ﻣﺎ ﻛﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه ﻫﻢ ﺷﺪ ،رواﺑﻂ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮات داﺷﺖ.

اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ در  AVLﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮدﻳﻢ در ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.

از اوﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﻳﮕﻪ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﺎﻧﺎل زدن .ﻫﺮ ﻛﻲ رو ﺑﮕﻲ رﻓﺘﻴﻢ دﻳﺪﻳﻢ... .

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ واﺿﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪن.

ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داد  ...ﻣﻴﺨﻮاد ﻣﺎ رو ﺑﺒﻴﻨﻪ .رﻓﺘﻴﻢ ﭘﻴﺸﺶ  ...ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻮك ﺷﺪﻳﻢ .ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ

اﻋﺘﺒﺎر

ﭘﻮل

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

اﻋﺘﺒﺎر
اﻃﻼﻋﺎت

ﺧﺮﻳﺪ

داﻧﺶ

داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﻓﺮوش

ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﺑﺎ

رواﺑﻂ

رواﺑﻂ

ﺻﻨﻔﻲ

ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﺑﺎ

ﺻﻨﻔﻲ

راﺿﻲ ﻣﻲﻛﺮدي ،ﻳﻜﻲ دﻳﮕﻪ ...

ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

ﺑﻮدن

ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ

ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

ﻗﻮاﻧﻴﻦ راﺣﺖ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺑﻮدن

ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ

ﻓﺮﺻﺖ
ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي

ﭼﺎﻟﺶ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺗﺎزه ﻣﻤﻴﺰي رو اﺻﻼً ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ ...اﻳﻦ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲﻛﺮد ،اون ﻳﻜﻲ ﻳﻚﭼﻴﺰي ﻣﻴﻨﺪاﺧﺖ وﺳﻂ .اون رو

ﭼﺎﻟﺶ

ﻓﺮﺻﺖ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭘﻮل

ﭘﻮل

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ

داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

روﺗﻴﻦﻫﺎي

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي

ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ از ﻣﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ و ﺳﺨﺖ ﻫﻢ ﺑﻮد.

در ﻣﺸﻬﺪ ﻳﻚ دﻓﺘﺮ زدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻛﺎرﻣﻨﺪ داره .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻴﻤﻮن ﺗﻮي ﻣﺸﻬﺪه.

ﺗﺠﻬﻴﺰات رو ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮدﻳﻢ و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺒﻮد.

ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ورود ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺰﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در اﻳﻦ ﺣﻮزه وارد ﺷﺪ و ﺳﻮدآوري

در ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ

ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﻪ در ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﻴﺶ اوﻣﺪ در ﺷﺮوع اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺮوﻧﻲ و در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن و ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

ﻛﺮده اﺳﺖ زﻳﺮا ﺳﻮدآوري ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ دارد .درواﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات در راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ،

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺎﺑﺮات

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﺨﺎﺑﺮات داراي ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺰان

ﭘﺎﻳﻴﻦ .ﻣﺎ رو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻴﮕﻴﺮن .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪش اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﭘﻮل ﻛﻢ ﺷﺪه .دﻳﺮ ﺑﻪ دﻳﺮ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻦ

ﺧﻮب ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻳﻚروي ﺧﻮب داره ﻳﻚروي ﺑﺪ .روي ﺧﻮﺑﺶ اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﻮﺿﻌﺸﻮن اوﻣﺪه

اﮔﺮ ﺑﺨﻮام ﺑﮕﻢ ﻛﻪ ﭼﻲ ﻛﻢ دارﻳﻢ ،ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﭘﻮل و ﻛﻢ ﺷﺪن اذﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﻛﺮدن ﭘﺮوژه

ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدﻣﻮﻧﻪ.

ﺑﻠﻪ .ﻣﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ رو دارﻳﻢ .ﭘﺎداش دارﻳﻢ... .

ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﻛﻨﻴﻢ

ﻣﺸﺘﺮي ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻴﻜﻨﻪ .ﻣﺎ ﻛﻪ  ...ﻧﺪارﻳﻢ .ﻫﻤﻴﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻪ

ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻬﺸﻮن ﻣﻴﺪن

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺖ .ﻫﺮ ﻛﺪوم از ﺑﭽﻪﻫﺎي ﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮن اون ور آب ده

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري
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F2P1

F2P1

F2P1
F2P1

F2P1

F2P1

F2P1

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

F1P2

ﭼﺎﻟﺶ

ﺧﻮب ﭘﻮل دادن ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اذﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ

ﻧﻪ .ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎرﺟﻲﻫﺎ رو ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ .آﺧﻪ ﻛﺎر ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻮد.

ﺑﻠﻪ .اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد .ﻳﻌﻨﻲ اﺻﻼ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن ﺧﻮب ﺑﻮد.

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم رو ﺧﻴﻠﻲ زود ﺗﻮﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﺨﺮﻳﻢ .ﭼﻮن ﭘﻮل ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.

اوﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻫﺎش ﺷﺮﻳﻚ ﺷﺪﻧﺪ.

اﻳﻦ ﻃﺮح ﻳﻜﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اوﻣﺪه ﺑﻮد ﭘﻴﺶ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻛﻪ اوﻧﻬﺎ ﺑﺮاش ﺑﺘﻮﻧﻨﺪ ﻣﺠﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪش رو ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

ﻃﻤﻊ ﺷﺮﻛﺖ

ﻃﻤﻊ ﺑﺎزﻳﮕﺮان
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ﭘﻮل

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ زﻳﺎد

ﻃﺮح

ﻓﺮوش

ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

داﻧﺶ

ﻓﺮوش

ﺷﺮﻛﺖ در ﺣﻮزهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮوع اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ دﻫﻲ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﻲ از درآﻣﺪ

ﻛﻢ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ

ﻣﺠﻮز ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪي را درون ﭼﺎهﻫﺎ داده اﺳﺖ

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

اﺳﺘﻘﻼل

رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي

ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

اﺳﺘﻘﻼل

رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي

ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار

ﻋﺪم ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ

ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار

رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي ﻣﺸﺘﺮي

ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار

داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ

اﺗﺤﺎدﻳﻪ

ﻋﺪم ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

رﻳﺴﻚ

ﻣﺸﺘﺮي

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي

ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار

اﺗﺤﺎدﻳﻪ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﭘﻮل

ﭘﻮل

ﺧﺮوج

ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭼﺎﻟﺶ

ﺧﺮوج

رﮔﻮﻻﺗﻮري

از زﻣﺎن ورود و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن در اﻳﻦ ﺣﻮزه ،ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻧﻮآوري

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﺑﺮﻳﻢ .ﻛﺴﻲ ﺑﻴﺎد ﺑﺨﺮه .ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ.

ﻧﻪ .ﻛﺴﻲ ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺮد از ﻣﺎ .ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺑﺸﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ رو ﺑﻔﺮوﺷﻴﻢ و

ﻧﻴﺴﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ از داﺧﻠﻪ

ﺻﺎدرات ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ ﺷﻤﺎ اﮔﺮ در داﺧﻞ ﻧﺘﻮﻧﻲ ﻛﺎر ﻛﻨﻲ ،ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮي ﺧﺎرج .اوﻧﺠﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﻧﻤﻴﺸﻪ ...

ﻣﺸﻜﻞ از اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاره .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺧﺮﻳﺪارﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻧﺪ .ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ.

ﻣﺸﻜﻞ از ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ ﻧﻤﻴﺸﻪ .ﻧﻪ .ﻧﺒﻮد .اوﻧﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ... .

ﺷﺎﻳﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺸﻜﻞ رﻳﺴﻚ ﻛﺎر ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﮓِ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﻣﮓِ  ...ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ؟

ﻣﻮﺟﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻢ ﻛﻨﻦ .وﻟﻲ واﻗﻌﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻮن اﻳﻨﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻴﻜﺮد.

ﺧﻮب ﺑﺒﻴﻦ .ﺑﺎزار ﻛﻴﻪ؟ ﻣﮕﻪ ﺟﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻳﻜﻲ دو ﺗﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ اون ﻣﻮﻗﻊ ﻳﻚ

ﻛﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ واﻣﻲ ﻛﻪ از  ...ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد .اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺎرﻣﻮن ﺗﻤﻮم ﺑﻮد .اﻳﻦ رو اﺳﺘﺼﻨﺎ ﺟﻮر

اﻳﻦﻗﺪر دﻳﺮ ﻣﻲدادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺟﻮﻧﻤﻮن ﻣﻴﻮﻣﺪ ﺑﺎﻻ.

ﺧﻮب ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﻀﻴﻘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻲﻫﺎي  ...ﺑﻮد.

ﭼﺮا .ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﭘﻴﺶ اوﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻛﻼً ﻗﻴﺪش رو ﺑﺰﻧﻴﻢ.

ﺧﻴﻠﻲ از ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻼن ﺗﺠﻬﻴﺰ رو ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ .ﺧﻮدﻣﻮن ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ.

ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﺷﺘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ راهﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي رو ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻧﻮآوري

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري
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F2P2

F2P2

F2P2

F2P2

F2P2

F2P2

F2P2

F2P1

F2P1

F2P1

F2P1

F2P1

F2P1

F2P1

F2P1

F2P1

F2P1

F2P1

F2P1

F2P1

وﻗﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﻲ ،دﻳﮕﻪ ﭼﻴﻜﺎر ﻣﻴﺸﻪ ﻛﺮد؟

ﺑﻠﻪ .ﭘﻴﺶ اوﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻳﻢ ﻛﻼً ﺑﻲﺧﻴﺎﻟﺶ ﺑﺸﻴﻢ.

ﺗﻐﻴﻴﺮش ﺑﺪﻳﻢ

ﺑﻠﻪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﻮدﻣﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ رو ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ .ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ رو ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻳﻢ ﻳﻚﭼﻴﺰ دﻳﮕﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ

ﺧﻮب ﺧﻴﻠﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ رو ﻋﻮض ﻛﺮدﻳﻢ ﭼﻮن ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺘﻴﻢ

ﺗﻮي اون ﺷﺮاﻳﻂ

از اﻳﻨﺠﺎ ﭘﺮوژه ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎ رو ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻪ

دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻳﻢ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ رو دارﻳﻢ ،اﻳﻦرو ﻫﻢ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻴﻢ .ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﺰﺋﻲ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ رو ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮد.

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﻨﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻤﻪ.

ﻧﻤﻴﺎد.

ﺧﻮب ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎ ﻫﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻠﺸﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﺳﺖ .از ﭘﺲ ﻣﺨﺎرﺟﺶ ﻫﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﺮ

ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎره.

ﺧﻮب اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ ﺟﺎﻫﺎﺳﺖ .ﻧﻮﭘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮن ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن رو ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ

ﻧﻪ .ﻫﻴﭻوﻗﺖ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﻧﺒﻮدﻳﻢ ﻃﺮح رو ﺑﻔﺮوﺷﻴﻢ

ﺷﺮاﻛﺖ اوﻧﺠﻮري ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ داره ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﺎر ﻛﺮد.

ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ .وﻟﻲ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ .ﺑﻨﻈﺮﻣﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اداﻣﻪ ﺑﺪﻳﻢ

ﺑﻠﻪ .اﮔﺮ در ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ .ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد

ﺑﻠﻪ .ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﻴﺪاﻧﻲ زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ و اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻳﻢ.

ﺗﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮب .ﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮﻧﻲ ﻛﺎري رو اﻧﺠﺎم ﺑﺪي ﻳﺎ ﻧﻪ .ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ رو ﺑﺪي.

ﻣﻤﻴﺰي ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻮي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻧﺪاره .ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻪ.

اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻛﺠﺎ ﺑﻮد؟

ﺧﻮب ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺸﺎر آوردﻧﺪ ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ رو ﺑﻴﺎر .اون رو ﺑﻴﺎر .ﭼﺮا اﻳﻨﻮ ﻧﺪارﻳﺪ ...

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭘﻮل

ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﻨﻲ

ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﻨﻲ

ﭘﻮل

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﭘﻮل

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺗﺴﺖ

ﺗﺴﺖ

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺗﺴﺖ

ﺧﺮوج

ﭘﺬﻳﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺧﺮوج

ﻗﻔﻞ ﺷﺪن

رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري
ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﺧﺮوج

اﺗﺤﺎد

ﺧﺮوج

ﻓﺮوش

ﻣﺸﺘﺮي

اﺳﺘﻘﻼل

ﻓﺮوش

اﺗﺤﺎد

اﺳﺘﻘﻼل

اﺳﺘﻘﻼل

اﺗﺤﺎد

اﺳﺘﻘﻼل

اﺳﺘﻘﻼل

اﺳﺘﻘﻼل

اﺗﺤﺎد

اﺗﺤﺎد

اﺗﺤﺎد

ﭼﺎﻟﺶ

اﺗﺤﺎد

ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮي

رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي ﻣﺸﺘﺮي

رﮔﻮﻻﺗﻮري

رﮔﻮﻻﺗﻮري

رﮔﻮﻻﺗﻮرﻫﺎ

ﺗﺴﺖ

ﻣﻤﻴﺰي

ﻋﺪم ﺟﺎﻳﮕﺎه

اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي

اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺿﻌﻴﻒ

ﻣﺸﺘﺮي

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮي ﻣﺸﺘﺮي
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F2P2

F2P2

F2P2
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ﭘﻮل .ﭘﻮل  .ﭘﻮل .اﺻﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻤﻴﻨﻪ

ﭼﺮا .ﭘﻴﺶ اوﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻟﻐﻮ ﭘﺮوژه ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻴﻢ

ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮد

ﻣﺎ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت روﺑﺮو ﺷﺪﻳﻢ و از اوﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺎﻟﻲ از اول ﭘﺮوژه ﺷﺮوع ﺷﺪ

ﺑﻠﻪ .ﻣﺎ رواﺑﻄﻲ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺪﻳﺮان  ...داﺷﺘﻴﻢ

ﺑﻠﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮدﻳﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد

ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﻲ ﮔﺸﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻪ...

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺎر ﺧﻮدﺷﻮن رو ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ ﻫﻢ دارﻧﺪ

ﻣﻤﻴﺰﻫﺎ رو ﻣﺠﺎب ﻛﻨﻲ ﺑﺎز ﻣﺸﻜﻞ در ﻣﺠﺎب ﻛﺮدن ﺧﻮدﺷﻮن ﻫﺴﺖ

ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺷﻤﺎ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﻤﻴﺰي ﻧﺪاره .اون ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻪ

ﻫﺮﺟﺎ ﭘﺮوژه ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ،دﻓﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ.

ﺣﺘﻲ ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻲ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻛﺖ اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ

دﻧﺒﺎل ﻣﺎ ﺑﻮد

ﻧﻪ .در اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﻮي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭼﻴﺰي ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻃﻤﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﻲ دﻳﮕﺮان ﭼﺮا ... .ﺧﻴﻠﻲ

ﻣﻤﻴﺰي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﻪ .اﻳﺮاﻧﻲﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ارزﺷﻲ ﻧﺪارﻧﺪ

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮ و ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ.

داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﺳﺖ

ﺻﺎدرات ؟ ﺣﺘﻲ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ .ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و  ...ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎده

ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺮﻳﺪار ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ .اﺻﻼً ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﻴﻨﻪ .ﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزي رﻗﺼﻴﺪﻳﻢ

ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ اون ﺷﺎﺧﻪ ﻧﭙﺮه

اﻳﻦﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻤﺎمﻗﺪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎش ﺑﺎﺷﻪ و ﺑﺘﻮﻧﻪ ﭘﺎي ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺸﻪ .از اﻳﻦ

ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﻫﻢﭘﺸﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﻪ .ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻤﻪ

اﻧﺠﺎم ﺑﺪي

ﻣﺸﻜﻞ ﻓﻨﻲ رو راﺣﺖ ﻣﻴﺸﻪ ﺣﻞ ﻛﺮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ و ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ رو درﺳﺖ

اﻟﺒﺘﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ داد ﻣﺎ رﺳﻴﺪ .ﻣﺎ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻳﻢ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

اﺗﺤﺎد

ﺧﺮوج

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺧﺮوج

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري
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ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات

ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

اﻋﺘﺒﺎر

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ

رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

اﻋﺘﺒﺎر

رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﺸﺘﺮي

ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي

ﻓﻨﺎوري

ﻟﺰوم ﻣﻤﻴﺰي

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

ﻃﻤﻊ ﺑﺎزﻳﮕﺮان

اﺗﺤﺎد

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻴﺰي

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

ﻃﻤﻊ دﻳﮕﺮان

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻴﺰي

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

داﻧﺶ ﻓﻨﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﭘﻮل

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻧﻮآوري

ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ

اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﻨﻲ

ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري
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F2P3

F2P1-2

F2P1-2

F2P1-2

F2P1-2

F2P1-2

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

F2P3

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻤﻪ

آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺴﺖﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن را ﺧﻮدﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ

ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺴﺘﻬﺎ رو ﺧﻮدﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻳﻢ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻲ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﻦ

ﺧﻮب ﺗﻮي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮل رو ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﻴﺪن .ﻣﺎ دﻳﮕﻪ ﻋﺎدت ﻛﺮدهاﻳﻢ

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ .از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺸﺘﺮي

ﺻﺪﺑﺎر .اﮔﺮ  ...ﻧﺒﻮد ،ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺻﺪﺑﺎر ﺗﻤﻮم ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ و رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ

ﺑﻔﺮوﺷﻴﻢ

ﺑﻠﻪ .در ﺧﻴﻠﻲ از زﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ دﻳﮕﻪ ولﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮﻳﻢ دﻧﺒﺎل ﻳﻚ ﻛﺎر دﻳﮕﻪ .اﺻﻼً ﻛﻼً ﺷﺮﻛﺖ رو

ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ .وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮﻣﻮن ﺻﻼح ﻧﺒﻮد .ﺟﺎﻟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ اوﻧﻬﺎ

دارﻧﺪ.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻠﺪﻳﻨﮕﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ وﺿﻌﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮق داره و ﻫﻢ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎدي دارﻧﺪ ﻫﻢ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﻲ

رو ﺑﭙﺬﻳﺮه .ﺣﺎﻻ دوﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮاد ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻪ ﻳﺎ ﻫﺮﭼﻲ

ﺑﻠﻪ .ﻣﻤﻜﻨﻪ در ﺣﻴﻦ ﻛﺎر ،ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎد ﻛﻪ ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ .وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮي رﻳﺴﻚﻫﺎ

ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻮي ﺗﺴﺖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺑﻴﺎره

ﺗﺴﺖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﮔﺎم ﻣﻬﻴﻤﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻤﻴﺰي اﺟﺮا ﻣﻴﺸﻪ

ﻣﻤﻴﺰان ﻓﻘﻂ ﺧﻮان اول اﺳﺖ .ﻻزم ﻫﺴﺖ وﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻧﻪ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺪادﻧﺪ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻫﻢﻓﻜﺮ ﻛﺮدهاﻳﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً اﺳﺘﺎرت ﻣﻲزﻧﻴﻢ

ﺑﺎزار ،ﺑﺎزار ﺧﺎﺻﻴﻪ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ

در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ

ﻣﮕﻪ ﻛﺎري ﻫﺴﺖ ﻛﻪ رﻳﺴﻚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ .اﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻴﻪ؟

ﺑﺎزار ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻴﻜﻪ.

ﻳﻚ ﻣﻘﺪار وام ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ درﮔﻴﺮش ﻫﺴﺘﻴﻢ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺴﺖ

ﺗﺴﺖ

ﭘﻮل

ﭘﻮل

ﭘﻮل

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﺗﺴﺖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ

ﺗﺴﺖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ

ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺗﺴﺖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ

ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﺗﺴﺖ

ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺧﺮوج

ﺧﺮوج

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﺧﺮوج

ﭼﺎﻟﺶ

اﺗﺤﺎد

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺧﺮوج

اﺳﺘﻘﻼل

اﺗﺤﺎد

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

اﺗﺤﺎد

اﺳﺘﻘﻼل

اﺗﺤﺎد

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

رﻳﺴﻚ

رﻳﺴﻚ

ﺗﺴﺖ ﻣﻴﺪاﻧﻲ

اﺗﺤﺎد

اﺗﺤﺎد

ﻓﺮوش و
رﮔﻮﻻﺗﻮر

ﻓﺮوش و

ﻋﺪم

ﻋﺪم

ﺑﺎزار ﺟﺪﻳﺪ

ﺑﺎزار

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻢ در

رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

رﻳﺴﻚ

رﮔﻮﻻﺗﻮر

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﺸﺘﺮي

ﻋﺪم ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ

ﻣﺸﺘﺮي

رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار

ﻋﺪم ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

رﻳﺴﻚ

ﺑﺎزار

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻢ در

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ
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F2P1-3

F2P1-3

F2P1-3

F2P1-3

F2P1-3

F2P1-3

F2P1-3

F2P1-3

F2P1-3

F2P1-3

F2P1-3

F2P1-3

F2P1-2

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻜﻪ

آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ در دﻧﻴﺎ ﺗﻚ ﺑﺎﺷﻪ

ﺧﻮب ﺗﺴﺖ ﻛﻪ اﺻﻼً ارﮔﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ .ﻣﺎﺧﻮدﻣﻮن ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﻴﻢ

ﺑﻠﻪ .ﻧﻈﻢ در ﭘﺮدرﺧﺖﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻤﻪ .ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲﺧﻮرﻳﻢ

ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻲ.

ﺑﺮاي ﭘﺎس ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻤﻴﺰيﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﻢ زﻳﺎد ﻛﺮدﻳﻢ.

ﭼﺎﻟﺶ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
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ﺗﺠﻬﻴﺰات

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و

ﻣﻤﻴﺰي

ﺗﺴﺖ

ﻣﻤﻴﺰي

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﺗﺴﺖ

ﺗﺴﺖ

ﻣﻤﻴﺰي

ﺗﺴﺖ

ﭘﻮل

ﻣﻤﻴﺰي

ﭘﻮل

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ

ﻣﻤﻴﺰي

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮي

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻓﺮﺻﺖ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي

اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدﻧﺪ.

ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻫﻤﮕﻲ از ﺻﻨﻌﺖ دﻓﺎع اوﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺪﻳﺮان اون زﻣﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪﻳﺮان

ﻧﻮآوري

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﻣﺸﺘﺮي

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻓﺮﺻﺖ

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

اﺳﺘﻘﻼل

رﮔﻮﻻﺗﻮري

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ

اﺳﺘﻘﻼل

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮي

ﺗﺴﺖ دروﻧﻲ

ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آنﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ

ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ  AVLﺗﻤﺎم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ دوﺑﺎره ﻃﻲ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻴﺪانﻫﺎ و

در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

را ﺑﻪروز ﮔﺮداﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا

ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ،ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ دوره زﻣﺎﻧﻲ آزﻣﻮنﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﻮد

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﺎزارﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺳﻮدآوري ،وارد اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺷﺪ

ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﺎه را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ

ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﺗﻤﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت آنﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﺎ در ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺠﺎم

ﺳﺎﺧﺖ ،اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﺗﺴﺖﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه

ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ از اﺑﺘﺪاي ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﻴﺰات درونﭼﺎﻫﻲ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺮاﺣﻲ،

ﻧﻤﺎﻳﺪ

ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد را ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﺑﻜﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻧﻔﺖ ،ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺗﻮﻟﻴﺪ

در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات ،ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات

اﻳﻦ ﻣﺪتزﻣﺎن وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺪدرﺻﺪي داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ،آن ﺗﺠﻬﻴﺰ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻧﻔﺖ ﺑﺎزﻛﺮده و اﮔﺮ آن ﺗﺠﻬﻴﺰات در

ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻔﺖ ،ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ

ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ  AVLﻧﻔﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺬﻛﻮر اﺑﺘﺪا ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﺴﺎزد و در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻤﻪ .ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﺳﺖ

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري
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ﻧﻪ .ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎرﺗﻲ درﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ

ﻣﺎ اوﻟﺶ در ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺒﻮدﻳﻢ .ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢ اذﻳﺖ ﺷﺪﻳﻢ

ﺑﻠﻪ آﺷﻨﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎري از ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺮج ﻛﻨﻲ .ﺧﺮجﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪاري

ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﻤﻴﺰي رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺸﺘﺮي ﻧﺪاره .ﺗﺎزه ﺑﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮي ﻣﺬاﻛﺮه ﻛﻨﻲ

ﻣﻤﻴﺰي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮاﻧﻪ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﺳﺖ

ﻣﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻً .ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه و اداري رو از ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻳﻢ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮوشﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد.

اره .ﻣﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﻢ ﻛﺮدﻳﻢ.

ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮد .ﺗﺎزه ﺑﻌﺪش ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲﺷﺪ.

اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺶ ﺑﺎ اﻳﻦﻫﺎ رواﺑﻂ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻣﻤﻴﺰيﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻪ.

اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﺼﻨﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده .ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ وامﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر

اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ.

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ .ﺗﻮي وﻧﺪور ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮدﻳﻢ .ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎز ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ

ﺑﻠﻪ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ رو دارﻳﻢ .ﭘﺎداش ﻫﻢ دارﻳﻢ... .

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اون ﭼﻴﺰﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻴﻢ

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺸﻪ ﮔﻔﺖ ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻴﻪ

ﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رو دارﻳﻢ .ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺎرج اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻪ

ﺑﻠﻪ .ﺗﺴﺖﻫﺎ رو ﺧﻮدﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻳﻢ

ﺧﻮب .دﻳﺮوزود ﻣﻴﺸﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻴﺨﻮرﻳﻢ

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻮل از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ

اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮي ﺗﻮ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد.

ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ .وﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﺪي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺖ.

ﭘﻮل ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري روي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻫﻤﮕﻲ از درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻚﻛﻤﻲ ﻫﻢ وام

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭘﻮل

ﺧﺮﻳﺪ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﺴﺌﻠﻪ

رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

اﻋﺘﺒﺎر

رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي
رﮔﻮﻻﺗﻮري

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

اﻋﺘﺒﺎر

ﺻﻨﻔﻲ

ﻋﺪم ﻛﺎرﻛﺮد رواﺑﻂ

رﮔﻮﻻﺗﻮري

رﮔﻮﻻﺗﻮري

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﻣﻤﻴﺰي

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

داﻧﺶ

ﻣﻤﻴﺰي

اﻋﺘﺒﺎر

رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

ﻓﺮوش

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي

اﻃﻼﻋﺎت

ﻗﻮاﻧﻴﻦ

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﻣﻤﻴﺰي

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ

اﻧﺠﻤﻦ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

اﺗﺤﺎدﻳﻪ

ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر

رواﺑﻂ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

اﻋﺘﺒﺎر

اﻋﺘﺒﺎر

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

اﻋﺘﺒﺎر

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﺗﺴﺖ

ﺗﺴﺖ

ﭼﺎﻟﺶ

ﺗﺴﺖ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺗﺴﺖ

ﭘﻮل

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﭼﺎﻟﺶ
ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي

درآﻣﺪ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ
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ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺴﺖ

اﺗﺤﺎد

ﺧﺮوج

اﺳﺘﻘﻼل

اﻃﻼﻋﺎت

ﻓﺮوش

ﺧﺮوج

ﺑﺎزار

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺪﻳﺪ

ﻣﻤﻴﺰي

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

رﻳﺴﻚ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﺸﺘﺮي

ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ

ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

رﻳﺴﻚ

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﭘﺎرﺗﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ

اوﻟﺶ در ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺒﻮدﻳﻢ .ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﺑﺮﻳﻢ ﺗﻮي ﻟﻴﺴﺖ

ﺧﻮب  .اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ رو واﺳﻄﻪ ﻛﻨﻴﻢ

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺨﻮان از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮري ﻫﺮ ﻛﺎري ﺑﻜﻨﻲ

ﺑﻠﻪ .ﻣﻤﻴﺰي اول راﻫﻪ .ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﻮدش ﻳﻚ ﭘﺮوژه اﺳﺖ

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

رﮔﻮﻻﺗﻮري
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رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

اﻋﺘﺒﺎر

رﮔﻮﻻﺗﻮري

اﻋﺘﺒﺎر

رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﻤﻴﺰي

ﻋﺪم ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن
رﮔﻮﻻﺗﻮري

اﺗﺤﺎد

ﺧﺮوج

ﻣﻤﻴﺰي

ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻓﺮوش

اﺳﺘﻘﻼل

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

اﻃﻼﻋﺎت

ﺷﻬﺮت

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎزار

رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮي

رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

رﮔﻮﻻﺗﻮري

اﻋﺘﺒﺎر

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻣﻤﻴﺰي

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺧﺮوج

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﻧﻤﻴﺪوﻧﻢ اﻳﻦ ﻣﻤﻴﺰي ﭼﺮا اﻳﻦﻗﺪر اذﻳﺖ داره... .

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺷﻬﺮت

اﻋﺘﺒﺎر

ﭘﻮل

ﭘﻮل

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ رو ﺗﻮي دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻳﻢ .دﻓﺘﺮ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻳﻢ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﻋﺪم ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

ﻣﺎ رو ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎاﻳﻦﻫﻤﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻳﻢ ﻳﻚ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻜﻨﻴﻢ.

ﺑﺪﻳﻢ.

اﻳﻦﻗﺪر ﭘﻮل رو دﻳﺮ ﻣﻴﺪن ﻛﻪ ﻓﻌﻼً ﺗﻮي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪي ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﮔﺮ وام ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اداﻣﻪ

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﮔﺮ ﻧﻴﺮوش رو ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ اﺻﻼً دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﻲرﻓﺘﻴﻢ .وﻟﻲ ﻧﻴﺮوش ﭘﻴﺪا ﻣﻴﺸﻪ.

راﺳﺘﺶ اﺳﺘﻘﻼل اوﻟﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺮاي اون ﻣﻴﺠﻨﮕﻴﻢ

ﭼﺮا .ﭘﻴﺶ اوﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ رو ﺑﻔﺮوﺷﻴﻢ .وﻟﻲ ﻧﺸﺪ

ﺻﺎدرات رو ﻣﺎ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار دارﻳﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻤﻴﺰي و اﻋﺘﺒﺎر در ﺧﺎرج دارﻳﻢ

ﺧﺮﻳﺪارﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻧﺪارﻧﺪ .اوﻧﻬﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻫﻠﻮ ﺑﺮو ﺗﻮي ﮔﻠﻮ ﺑﺎﺷﻪ

اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ داﺷﺖ وﻟﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻴﺬاﺷﺖ ...

رﻳﺴﻚ ﭘﺮوژه ﺑﻠﻪ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺑﻮد

ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮل رو ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲﻛﺮد.

اﻳﻦ وامﻫﺎ ﻣﺎ رو ﺑﻴﭽﺎره ﻛﺮده وﻟﻲ ﭼﺎرهاي ﻧﺪارﻳﻢ

ﭘﻮل .ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻴﻪ... .

ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺶ اوﻣﺪه )ﻛﻨﺴﻞ ﻛﺮدن ﭘﺮوژه(.

واردات ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻪ دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭽﻲ .ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮش رو ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ

ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ داره

ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻲﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮده .ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ راهﺣﻞ ﺟﺪﻳﺪي ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺎزه ﻋﻮاﻳﺪ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭘﻮل
ﻳﺎدﮔﻴﺮي

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي
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F4P1

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2
F4P2

F4P1

F4P1

F4P1

F4P1

F4P1

F4P1

F4P1

F4P1

F4P1

ﺑﺎور ﻣﻲﻛﻨﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﻴﺶ اوﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﻧﻴﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺪﻳﻢ

ﺣﺘﻤﺎً ﭘﻴﺶ اوﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ وﻟﺶ ﻛﻨﻴﻢ

ﺗﻮي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮوژه دﻳﮕﻪ ﺑﻮد ،آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻴﻢ )ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان(

ﺑﻌﺪش ﻛﻪ ﺗﻮي ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﺧﻴﻠﻲ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد

ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻪ ﻣﻦ اﺳﻤﺸﻮ ﻧﻤﻴﺬارم .وﻟﻲ راﻳﺰﻧﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺮدﻳﻢ.

ﻧﻪ .ﻣﺎ دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ )ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل(

ﺧﻮﺑﻴﺶ اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻣﺎ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺖ و ﻣﻤﻴﺰي رو ﻗﺒﻮل ﻛﺮد

ﻣﻤﻴﺰان ﻣﺎ رو ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺎزﻫﻢ ﭘﺪر ﻣﺎ دراوﻣﺪ

ﻧﻪ .دﻓﺘﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ در ﺟﺎي دﻳﮕﻪ

ﺧﻮدﻣﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات رو ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮدﻳﻢ

ﺧﻮب اﻳﻦﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﻲ ﻣﻬﻤﻪ وﻟﻲ ﻧﻪ اوﻧﻘﺪر

ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ دارﻳﻢ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ دارﻳﻢ .ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﻳﻨﻮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﻨﻪ

ﺷﺮﻛﺖ  ...ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲاش ﻣﺸﻜﻞ داره .اﻳﻦ ﻫﻢ از دوﻟﺖ ﻣﻴﺎد .و اﻳﻦﻫﺎ رو ﻣﻴﺮﻳﺰه روي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ داده ﻧﺸﺪ

ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﻲ دارﻳﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎدرات ﻛﻨﻴﻢ .ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﺳﺖ

ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳﻜﺴﺎن اوﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ آزاردﻫﻨﺪه اﺳﺖ

ﻧﻪ .ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ

ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻴﻜﺮدي .رﻳﺴﻜﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد

اﻣﺎن از اﻳﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن .اﻳﻦﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ اذﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

وام ﻛﻪ ﻛﻲ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ؟ ﻣﮕﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻴﺸﻪ ﻧﮕﺮﻓﺖ

ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ از وﻗﺖﻫﺎ ﺗﻮي ﺧﺮج ﻳﻮﻣﻴﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻳﻢ

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻴﺶ روي ﻣﺎ ﺑﻮده )ﻛﻨﺴﻞ ﻛﺮدن ﭘﺮوژه(

اﮔﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﻛﺎري از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻲرﻓﺖ.

ﭼﺎﻟﺶ و ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎ رو ﻗﻮيﺗﺮ ﻛﺮده

اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻪ اﻟﻲﻣﺎﺷﺎءاﷲ )ﻣﺸﻜﻞ داﺷﺘﻴﻢ(

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺧﺮوج

ﭼﺎﻟﺶ

ﭘﻮل

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

اﻋﺘﺒﺎر

اﻋﺘﺒﺎر

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﭼﺎﻟﺶ

اﻋﺘﺒﺎر

اﻋﺘﺒﺎر

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

رواﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮي

اﻋﺘﺒﺎر

اﻋﺘﺒﺎر

رواﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

رواﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮي

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﺧﺮوج

ﻣﻤﻴﺰي
اﻋﺘﺒﺎر

ﻣﻤﻴﺰي

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻮدن

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻓﺮوش

ﻓﺮوش

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

اﻃﻼﻋﺎت

اﻃﻼﻋﺎت

اﻋﺘﺒﺎر

ﺗﺠﻬﻴﺰات

ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ

ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻢ ﺑﺎزار

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي

رﻳﺴﻚ زﻳﺎد

ﻋﺪم اﻣﻜﺎن

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻢ ﺑﺎزار

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﻋﺪم ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ

ﻋﺪم ﻗﻔﻞﺷﺪﮔﻲ

رﮔﻮﻻﺗﻮري

رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

رﮔﻮﻻﺗﻮري

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺧﺮوج

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﭘﻮل

ﺧﺮوج

ﭼﺎﻟﺶ

ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﭘﻮل ﺗﺠﻬﻴﺰات

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ
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F4P2

F4P1-2

F4P1-2

F4P1-2

F4P1-2

F4P1-2

F4P1-2

F4P1-2

F4P1-2

F4P1-2

F4P1-2

F4P1-2

F4P1-2

F4P2

F4P2

F4P2

F4P2

ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻴﻢ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﺎر رو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻴﻢ

ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻮل ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻮده .ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ و ﻣﺎﺷﻴﻦ و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻣﻮن رو روي اﻳﻦ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ .ﺷﺎﻳﺪ

اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﺼﻨﺎ ﻛﻪ اﺻﻼً ﻛﺎري ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ .ﻓﻮﻗﺶ ﺗﻮﻧﺴﺘﻪ ﻛﺎري ﻛﻨﻪ ﺑﺮاي ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﮕﻴﺮن.

ﺧﻮﺑﻴﺶ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ  ...و  ...ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

اﻳﺮاﻧﻲﻫﺎ درﺳﺖﺷﺪه

ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .درﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﻟﻲ درﺳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي

ﻣﺸﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺎ ﻫﻤﻮن ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ

اﻛﺜﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪ رو ﺧﻮدﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ

آﻣﻮزش و ﭘﺎداش ﻫﻢ دارﻳﻢ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ وﻗﺘﻪ دارﻳﻢ

اﻳﻦرو دﻳﺪهام ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي روي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺣﺴﺎﺳﻪ

ﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻣﻮن ﻫﺴﺘﻴﻢ

ﻳﻜﻲ دﻳﮕﻪ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﻴﻞ داد ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻮض ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﻤﺎم ﺗﺴﺖﻫﺎ رو اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ .ﺗﺎزه از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ  1ﺳﺎل ﺑﺬارﻳﻢ ﻛﺎر ﻛﻨﻪ ﻛﻪ اﮔﻪ ﻓﻴﻞ ﻧﺪاد ﺑﺨﺮﻧﺪ .ﺗﺎزه

دﺳﺖدوم.

ﺗﻮي وﻧﺪور ﻟﻴﺴﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺣﺘﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺶ ﻛﻠﻲ ﻛﺎرﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺮاﺷﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاره

زﻣﺎن دوﻟﺖ  ...ﺧﻴﻠﻲ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد

رﻳﺴﻚ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺰم ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻪ

ﺷﺮﻛﺖ  ...ﺧﻴﻠﻲ اذﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻦ.

ﻣﺸﻜﻞ وام رو ﻫﻤﻪ دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ

ﭼﺎﻟﺶ

ﻓﺮﺻﺖ

ﭼﺎﻟﺶ

ﭼﺎﻟﺶ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺧﺮوج

اﺗﺤﺎدﻳﻪ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي
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ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺷﻬﺮت
اﻧﺠﻤﻦ

رواﺑﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﻬﺮت

ﻓﺮﺻﺖ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﭘﻮل

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻓﻨﻲ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

اﻋﺘﺒﺎر

ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺗﺴﺖ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

رﻳﺴﻚ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ

رﮔﻮﻻﺗﻮري

رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﻗﻮاﻧﻴﻦ

ﻣﻤﻴﺰي

رواﺑﻂ ﺻﻨﻔﻲ

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺧﺮوج

ﭼﺎﻟﺶ

ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﻣﻤﻴﺰي ﻓﻨﺎوري

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺴﺖ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

رﻳﺴﻚ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

رﻳﺴﻚ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻢ ﺑﺎزار

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﻢ ﺑﺎزار

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﻮآوري

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

اﻋﺘﺒﺎر

ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﻣﺸﺘﺮي

ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪﻳﺮان

ﭘﻮل
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي

ﭼﺎﻟﺶ

داراﻳﻲ ﻣﻜﻤﻞ

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺘﺮي
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