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یًع بٌجیى ّ یضطی ضیپُی
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سئیس هجوغ تطکلُبی داًصثٌیبى دسثبسٍ

اطالػبت فٌی تجبسی خْدً ،گشاى ُستٌذ الجتَ

گفت:

ًِبدُب ُن دك اسصیبثی ضشکتُب سا داسًذ ّ

ثَصشادت ػشض هیکٌن کَ سبصهبى ثیوَ

ًویتْاًٌذ ثَ سادتی یک ضشکت سا ّاسد

تبهیي اجتوبػی ثشخالف لبًْى ػول کشدٍ ّ

سیبستُبی دوبیتی خْد کٌٌذ.

هطکالت

ثسیبسی اص اػوبل ّ سفتبسُبی سبصهبى تبهیي

ی ضیی هجوع ضػکال ُایی

6

یًع بٌجیى

اجتوبػی ّ ثخطٌبهَُبیی کَ صبدس هیکٌذ،

کالُی ثب اسائَ پیطٌِبدی دس ایي صهیٌَ تصشیخ

ثشخالف ًص صشیخ لبًْى است.

کشد :دس دْصٍ اصٌبف ،اتذبدیَُب ُستٌذ کَ
هجْص صبدس کشدٍ ّ ضکبیبت سا ثش ػِذٍ

افطیي کالُی؛ سئیس هجوغ تطکلُبی

هیگیشًذ ّ ایي اتفبق هیتْاًذ دس دْصٍ

کویسیْى کستّکبس

ضشکتُبی داًصثٌیبى ًیض سّی دُذ یؼٌی

داًصثٌیبى اتبق ثبصسگبًی ایشاى دس گفتّگْ ثب

تطکلُب ،اًجويُب ّ اتذبدیَُب هیتْاًٌذ ایي

خجشًگبس ػلوی خجشگضاسی تسٌین ثب اضبسٍ ثَ

سًّذ سا تسشیغ کٌٌذ کَ ایي پیطٌِبد هتبسفبًَ

هطکالت ّ دغذغَُبی ضشکتُبی داًصثٌیبى

هْسد استمجبل لشاس ًگشفتَ است .ثیوَ تبهیي

اظِبس کشد :یکی اص هطکالت ثضسگ دس ایي دْصٍ،

اجتوبػی،

اص

طْالًی ضذى فشایٌذ ثجت ضشکت داًصثٌیبى

سبصهبىُبی هختلف؛ چبلصُبی ضشکتُبی

است؛ دس ایي صهیٌَ هْاًغ لبًًْی ّجْد ًذاسد ّ

داًصثٌیبى سئیس کویسیْى کست ّ کبس

ضشکتُبی کبسگضاس کَ اسصیبثی ضشکتُبی

داًصثٌیبى اتبق ثبصسگبًی ایشاى ثب هطلْة

داًصثٌیبى سا ثشػِذٍ داسًذ ،هوکي است

خْاًذى تؼذاد ضشکتُبی داًصثٌیبى دس ایشاى

تؼذادضبى کبفی ًجْدٍ یب تخصص کبفی دس ُوَ

تصشیخ کشد :ثیص اص ُ 5ضاس ضشکت داًصثٌیبى

دْصٍُب ًذاضتَ ثبضٌذ.

دس ایشاى فؼبل است ّ دوبیت ًیض هیضًْذ اهب

داًصثٌیبى
شىاسىامٍ خبروامٍ صدای داوش بىیان

گر آّ ی ّ ی ری :کجیًی هجدی ّیبظ وْه
هجوع ضػکل ُیی یًع بٌجیى ییریى
ضلفي ضویش028-81088088 :
نکص028-87997998 :
ًػیً

یلکطرًّجک

:

info@daneshbonyan.co
ًػیً

ضشکتُبی

داًصثٌیبى

ضییصdaneshbonyan.co :

ضلگریمdaneshbonyan1391@ :

خ رًیهَ صدیی یًع بٌجیى

ّ

سئیس

هبلیبت،

دسیبفت

هجْص

صهبًیکَ ّاسد ثبصاس ّالؼی کبس هیضًْذ ،دس ّالغ
اص

ّاسد ثبصاسی هیضًْذ کَ ثشای کست ّ کبسُبی

سئیس

هجوغ

تطکلُبی

داًصثٌیبى

هالدظبت ضشکتُبی داًصثٌیبى ًیض گفت ّ

دیگش ًیض ّجْد داسد! ستجَ ایشاى دس فضبی

افضّد :تؼذاد صیبدی اص ضشکتُب اص هذشهبًَ

کستّکبس دًیب ستجَ خْثی ًیست؛ ثیوَ تبهیي

ثْدى اطالػبت فٌی ضشکت یب تِذیذ ضذى

اص

8
8

اجتوبػی،

ضی

هبلیبت،

دسیبفت

هجْص
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اداهَ اص صفذَ یک ...

سبصهبىُبی هختلف ّ ثخطٌبهَُبی هختلف دیگشی

هذصْالت داًصثٌیبى است کَ ثبیذ ادصب ضْد؛ هي صشادتب ػشض هیکٌن

کَ ثؼضب ثب ُن تذاخل ًیض داسًذ ،ایي سًّذ سا دچبس

کَ سبصهبى ثیوَ تبهیي اجتوبػی ثشخالف لبًْى ػول هیکٌذ یؼٌی

چبلص جذی کشدٍ است.

ثسیبسی اص اػوبل ّ سفتبسُبی سبصهبى تبهیي اجتوبػی ّ ثخطٌبهَُبیی
کَ صبدس هی کٌذ ثشخالف ًص صشیخ لبًْى است ّ ثَ ُویي دلیل است کَ

کالُی ثب فشدهذْس خْاًذى سیستن اداسات دّلتی

ثخطٌبهَُبی داخلی خْد سا هٌتطش ًویکٌٌذ چشا کَ هذشهبًَ است!

اظِبس کشد :دس سیستن فشدهذْسُ ،ش سبصهبى ،هذیشػبهل سا هسئْل
هیداًذ ّ اص آًجبییکَ ایي تینُب کْچک ،فٌبّس ّ صبدت ایذٍ ُستٌذ،

کالُی افضّد :تٌِب ُذف سبصهبى تبهیي اجتوبػی ایي است کَ تب

ثیطتش ّلتطبى دس اداسات هی گزسد دس دبلیکَ ایٌِب ثبیذ ثَ آیٌذٍ خْد فکش

هیتْاًذ اص طشیك سبصهبىُب ّ ضشکتُب ،تبهیي اػتجبس کٌذ کَ ضشکتُبی

کشدٍ ّ ثَ دًجبل ایجبد سبختبسُبی داخلی خْد ّ جزة سشهبیَ ثبضٌذ.

داًصثٌیبى ًیض اص ایي لصَ هستثٌب ًیستٌذ! تالشُبی ثسیبس صیبدی ثشای
دل ایي هطکل اًجبم دادین ّ دتی هْضْع سا ثَ صذي ػلٌی هجلس ًیض

ّی ثب ثیبى ایٌکَ ثبصاس هب ثبصاس سلبثتی ًیست ،افضّد :ایجبد ثبصاس اص تْلیذ

ثشدٍ این اهب تبثیش صیبدی ًذاضتَ است ّ دّلت ُن دس ایي صهیٌَ فطبسی ثَ

هذصْل هِنتش است ثَ ایي هؼٌب کَ اگش ضشکتی ایذٍ ّ هذصْل خْثی

تبهیي اجتوبػی ًویآّسد چشا کَ دس تبهیي هٌبثغ ثَ هطکل خْسدٍ است.

تْلیذ کشدٍ ثبضذ اهب ثبصاس ًذاضتَ ثبضذً ،بهْفك خْاُذ ثْد؛ اص آًطشف هب
یًعبٌجیى بطجی

هحدّ

ثبصاس سلبثتی سبلوی ًذاسین ّ ثبصاس ػوذتب دس اختیبس ًِبدُب ّ ضشکتُبی

ه ینجص بجوَ ّ هیلجیش غرکصُیی

خصْلتی ّ ضشکتُبی ّاثستَ است.

یضص

سئیس هجوغ تطکلُبی داًصثٌیبى ثب اضبسٍ ثَ تبثیشگزاسی تذشینُب دس

سئیس هجوغ تطکلُبی داًصثٌیبى ثب اضبسٍ ثَ لبًْى جذیذ هؼبفیت ُبی

صبدسات هذصْالت داًصثٌیبى گفت :ثب تْجَ ثَ ضشایظ فؼلی کطْس ّ

هبلیبتی هتزکش ضذ :دّلت ثَ سبدگی صیش ثبس هؼبفیتِبی هبلیبتی ًویسّد

هسئلَ تذشینُب ّ هْضْػبت کالى دبکویتی ثَ ًظش هیسسذ کَ استجبط

کَ الجتَ اخیشا سّش اػوبل هؼبفیتُبی هبلیبتی ثش هجٌبی اػتجبس هبلیبتی ّ

ثشلشاس کشدى ّ صبدس کشدى کبال ّ خذهبت ثسیبس هطکل ضذٍ است اهب

تذمیك ّ تْسؼَ تغییش هی کٌذ کَ ایي یک لبًْى خْة است کَ الجتَ

هؼتمذم ثضسگتشیي هطکل ضشکتُبی داًصثٌیبى “ثبصاس” است.

اجشایی ًطذٍ است اهب ثَصْست پبیلْت اًجبم هیضْد؛ دّلت ّ
سبصهبىُبی دّلتی دس ػول صیش تؼِذات ثیوَ ّ هبلیبت ًویسًّذ ّ هؼبفیت

نضیی بیزی ییریى

یبط

ثیوَ ّ هبلیبت ثشای ضشکتُبی داًصثٌیبى ثسیبس هذذّد است ّ ثؼذُب

ًجطص!

ًیض ثَ ثِبًَُبی هختلف ثَ سشاؽ ضشکتُبی داًصثٌیبى سفتَ ّ آًِب سا
ّی ثب اضبسٍ ثَ هطکل ثیوَ ّ هبلیبت ضشکتُبی داًصثٌیبى اظِبس کشد:

ًمشٍداؽ هیکٌٌذ.

داسین کَ دس ثٌذ ضطن آى آهذٍ است کَ ضشکتُبی داًصثٌیبى

ض یش ّخجن ض طجل

هی تْاًٌذ خبسج اص هٌبلصَ هذصْل خْد سا ثفشّضٌذ؛ هسئلَ اصلی ایي

ی طوی

دسثبسٍ ثیوَ ّ هبلیبتِ ضشکتُبی داًصثٌیبى ،یک لبًْى دوبیتِ دذاکثشی
غرکطِیی یًعبٌجیى بَ خیطر نػی ضیهجي

است کَ ًِبدُبی ثضسگ ّ سبصهبىُب ثبیذ اص ثبصاس خبسج ضًْذ ّ هطکل
ثضسگ ایي است کَ تفکیک فؼبل التصبدی اص سبصهبىُب ّ ًِبدُب غیشهوکي

ّی ثب اًتمبد اص سیبستگزاسیُبی کْتبٍهذت دس سبختبس کطْسهبى تصشیخ

ضذٍ است ّ ایي ساثطَ سبلوی ًیست؛ ثَ ػٌْاى ًوًَْ ثبًکُب،

کشد :هب ّلتی تذت فطبس ُستینُ ،ش تصویوی هیگیشین تب دس لذظَ

“ضشکتداسی”“ ،هلکداسی” ّ “کبسخبًَداسی” هیکٌٌذ ّ ایي ًطبى

هطکلوبى دل ضْد ّ ثَ دیگش ػْالت آى ،تْجَای ًویکٌین؛ سبصهبى

هیدُذ کَ فضبی ثبصاس هب ،سلبثتی ًیست ّ ایي هسئلَ هِنتش اص ّضغ

تبهیي اجتوبػی ّ سبصهبى هبلیبتی ثَ ایي ًکتَ تْجَ ًذاسًذ کَ فطبسی کَ

لْاًیي دوبیتی است.

ثَ ضشکتُب هیآّسًذ ثبػث ًبثْدی ّ تؼطیلی ضشکتُب هیضْد ّ ثؼذ اص
آى ًیض دیگش ضشکتی ّجْد ًذاسد کَ اص آى هبلیبت ثگیشًذ ّ دس ًِبیت

کالُی ثب اضبسٍ ثَ کْتبٍهذت ثْدى سیبستگزاسیُب دس کطْسهبى تصشیخ

دسآهذضبى ًیض کبُص پیذا هیکٌذ! اگش یک ضشکت داًصثٌیبى ثَ خبطش

کشد :ایي سیبستگزاسیُبی کْتبٍهذت ،تجؼبت دساصهذت داسد کَ ثَ آى

فطبس تبهیي اجتوبػی ّسضکست ضْدًَ ،تٌِب یکی اص هٌبثغ دسآهذی

تْجَ ًویضْد؛ دس هْضْع دالس  4244تْهبًیّ ،اسدات تؼذادی اص تجِیضات

سبصهبى تبهیي اجتوبػی کن هیضْد ثلکَ ثبیذ ثیوَ ثیکبسی ثَ کبسکٌبى

پضضکی ّ کبالُبی داسّیی سا ثب اسص  4244تْهبًی تخصیص دادًذ کَ دس

اخشاج ضذٍ آى ضشکت ًیض ثذُذ ّ ثبص دسآهذ تبهیي اجتوبػی کبُص پیذا

ظبُش ثسیبس هٌبست ثْد اهب دس ثبطي ،تْلیذکٌٌذٍای کَ لطؼبت اّلیَاش سا

هیکٌذ ّ ایي ُوبى دّسًوبیی است کَ دّلتیُب اص آى غبفل ُستٌذ.

ثب اسص آصاد تِیَ کٌذ ،لطؼب کبالی توبم ضذٍاش گشاىتش اص یک کبالی ّاسداتی
است ّ هیتْاى گفت سیبستگزاسیُبی کْتبٍهذت هتبسفبًَ ثَ کل

کالُی خبطشًطبى کشدً :فْر ًْآّسی دس صٌؼت ّ تطْیك سشهبیَگزاساى

ثبصاس آسیت هیصًذ.

ثَ دضْس دس ثبصاس داخلی خیلی سبدٍ ًیست ّ ثشای آى ثبیذ تالش لبثل
تْجِی صْست ثگیشد؛ اگش هذیظ کست ّ کبس سبلن ّ سلبثتی ثبضذ ،ایي

سئیس کویسیْى کستّکبس داًصثٌیبى اتبق ثبصسگبًی ایشاى دسثبسٍ هْضْع

فشایٌذ خْدش اتْهبتیک اًجبم خْاُذ ضذ ّ ًیبصی ثَ دخبلت هب ًیض ًخْاُذ

ثیوَ ّ هبلیبت ضشکتُبی داًصثٌیبى اظِبس کشد :ایي ضشکتُب طجك

ثْد.

لبًْى ثَ صْست کبهل اص پشداخت ثیوَ ّ هبلیبت هؼبف ًیستٌذ اهب دس
آییيًبهَُبیی کَ ثؼذُب تذّیي ضذٍ است ،هبلیبت فمظ هٌْط ثَ

خ رًیهَ صدیی یًع بٌجیى

2

 2ضی
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گسی ظ ضصْیری بیز ید هجوع ضػکل ُیی یًع بٌجیى یز
غرکص صٌییع آهْزغ
ینػجي کالُ

ئجص هجوع ضػکل ُیی یًع بٌجیى ّ ضاحار باٌاکادی ااْ

بجرکل هجوع ضػکل ُیی یًع بٌجیى اص یز یدی بی ل
هدیر یهل غرکص صٌییع آهْزغ

ضی
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هحود هصلحا

یز کی خیًَ ّ نضیی ًواییػاگایُا

8

ییاي

3

خ رًیهَ صدیی یًع بٌجیى

گفطگْ بی اژهیى ضریکوَ ضْ ُجیش هدیرٍ هجوع ضػکلُیی یًعبٌجیى

غرکصُی بَ ضطِجالش اجع یز یًعبٌجیى غدى ًجیز ی ًد
ضشکتُب دس ثِشٍهٌذی اص ایي خذهبت چٌذاى هْفك ًجْدٍاًذ.
تشاکوَ ثب تبکیذ ثش ایٌکَ ثخص ثضسگی اص دوبیتُب ثبیژذ پژیژص اص داًژصثژٌژیژبى
ضذى اسائَ ضْد ،گفت :دس دْصٍ ُبیتژک ضژشکژت داًژصثژٌژیژبى ثژشای تژْلژیژذ
هذصْل ثبیذ توبم ُضیٌَُب سا اثتذا هتمجل ضْد ،هجْصُب سا دسیبفت کٌذ ثژؼژذ اص
سسیذى ثَ هْفمیت اگش دبئض ضشایظ الصم هبًٌذ داًص فٌیًْ ،آّسی ،پیچژیژذگژی
دس فشآیٌذُب ّ غیشٍ ثبضذ هیتْاًذ ثشای داًصثٌیبى ضذى الژذام کژٌژذ ّ تژوژبم
تسِیالت ُن ثَ ثؼذ اص دسیبفت هجْص داًصثٌیبًی هْکْل هیضْد.
ثَ گفتَ ّی ،یک ضشکت داًصثٌیبى اگش تْاى هبلی ّ ظژشفژیژت تژبةآّسی ایژي
هشادل سا داضتَ ثبضذ تب هذصْلی سا ثَ ًمطَ ّاسدات یب صژبدسات ثژشسژبًژذ کژَ
دیگش ًیبصی ثَ داًصثٌیبى ضذى ًذاسد ،توبهی ایي دوبیتُژب ّ تسژِژیژالت دس
اثتذای هسیش ثشای ضشکتُب هفیذ ّ جزاة خْاُذ ثْد.
دفع هذشهبًگی دغذغَ ضشکتُبست
اّ دس اداهَ ثَ هذشهبًگی اضبسٍ کشد ّ گفت :هتبسفبًَ ُوَ دستْسالؼولُژبی
الصم ثشای دفع هذشهبًگی ضشکتُب ثشای فشآیٌذ داًژصثژٌژیژبى ضژذى سػژبیژت
غرکصُیی یًعبٌجیى باریی یناسییاع ضای آّ ی باَ ضطاِاجاالش ّ

ًویضْد .ایي هسئلَ ًگشاًیُبیی سا ثشای ضشکتُژب ایژجژبد هژیکژٌژذ ،صیژشا

حوییصُی ،اجع یز یًعبٌجیى غدى ًجیز ی ًد.

ًتیجَ سبلُب تذمیك ّ تْسؼَ ّ ُضیٌَُبی هبلی ّ هژؼژٌژْی ضژشکژتُژب دس

ثَ گضاسش سّاثظ ػوْهی هجوغ تطکلُبی داًصثٌیبى ایشاى ،پژمهژبى تژشاکژوژَ

اختیبس تین اسصیبثی هؼبًّت ػلوی ّ فٌبّسی لشاس هیگیشد کژَ گژبُژی ثژؼژذ اص

ػضْ ُیبت هذیشٍ هجوغ تطکلُبی داًصثٌیبى ثب ثیبى ایي هژطژلژت ثژَ دالیژل

هذتُب ثشسسی ّ تفذص دسخْاست داًصثٌیبًژی ثژَ دالیژل ًژبهژؼژلژْهژی سد

ػمتًطیٌی ضشکتُب اص اداهَ فؼبلیت اضبسٍ کشد ّ گژفژت :اکژٌژْى ثژَ دلژیژل

هیضْد .هجوْع ایي ػْاهل ثبػث هیضْد ثشخی اص ضشکتُب اًگیضٍای ثژشای

ًْسبًبت ًشر اسص ضشکتُب یب صبدجبى ایذٍ دس ًمطَ ضشّع ّ اّاسظ کبس هژوژکژي

دسیبفت هجْص داًصثٌیبى ضذى ًذاضتَ ثبضٌذ.

است دلضدٍ ضًْذ ّ ثَطْسکلی ػمتًطیٌی کٌٌذ .اگژش ضژشکژتژی  04دسصژذ

فشآیٌذ داًصثٌیبًی ثب کٌکبش کوتش

هسیش سا طی کشدٍ ثبضذ ًیبص ثَ دوبیت ثیطتش ُن هژیضژْد صیژشا هطژکژالت

تشاکوَ دس جِت تسِیل فشآیٌذ داًصثٌیبى ضذى ضشکتُب ،پژیژطژٌژِژبد کژشد:

ُن ثضسگتش ضذٍ ّ ادتوبل اص ُن پبضیذى ّ اًذالل ُن ثیطتش هیضْد ایژٌژجژب

ثشخی اص صٌبیغ ثَ رات داًصثٌیبى ُستٌذ .اگش هژذژشص ضژْد دژْصٍ فژؼژبلژیژت

ًمص دوبیتُب هیتْاًذ ثسیبس تبثیشگزاس ثبضذ دس ایي هژشدژلژَ دژوژبیژتُژبی

ضشکت هتمبضی دس هسیش داًص فٌی ّ تْلیذ هذصْل ّ کبالی هجژتژٌژی ثژش آى

داًصثٌیبًی هی تْاًذ هفیذ ثبضذ ّلی هژتژبسژفژبًژَ هژشادژل دضژْاس اسصیژبثژی

داًص است دس صهشٍ ضشکت داًصثٌیبى لشاس گیشد ّ دیگش ًژیژبصی ثژَ کژٌژکژبش

داًصثٌیبى ضذى ػبهل دیگشی اسژت کژَ ضژشکژتُژب سا اص اداهژَ فژؼژبلژیژت

ثیطتش ًیست.

ثبصهیداسد.

اّ ثشای ثستي اهکبى سْ استفبدٍ ًیض پیطٌِبد کشد :دسیبفتکٌٌژذٍ تسژِژیژالت

اّ افضّد :صدوبت ثسیبسی دس هؼبًّت ػلوی ّ فٌبّسی سیبست جژوژِژْسی ثژشای

هْظف است ثَ هیضاى اسصش دوبیت کستضذٍ ،اسصضی دس سیسژتژن تژْلژیژذ

اسائَ خذهبت ثَ ضشکتُبی داًصثٌژیژبى اًژجژبمضژذٍ اسژت ّلژی دس ػژوژل

هذصْل یب ثخص تذمیك ّ تْسؼَ یب هْاسدی کَ هْسدتْافك ثبضذ ،ایجبد کٌذ.

برگسی ی ّبجٌی ّ کی گیٍ آهْزغ
ّبجٌی ّ کی گیٍ آهْزغ
ییریى ّ کوجطجْى کط
ه

غْ .

ُوجٌطْ
کط
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ییي ّبجٌی

یججطی

یججطی

هی کطجٌی بریی کط

هی کطجٌی بریی کط

ّ کی ُیی B2Bضْضظ هجوع ضػکل ُیی

ّ کی ُیی یًع بٌجیى یضیق بیز گیً
بی ٍ ییي کَ چری بیزی ییب

ّظ ُی ّ یبسی ُیی یججطی

یججطی

هی کطجٌی بحث ه

یًاع باٌاجایى

ییریى چِی غٌ َ  7 ،آذ  ،ضی ص  7ضای  88بارگاسی
بریی ییي کط

ّکی ُی هفجد ّ غیید ضرّ ی یضاص ّ

کٌجن ّ بَ ضفیّشُی ّ غا ایُاصُایی ییاي

ّکی ُیی ) B2Cنرّظ بَ هصرفکٌٌدٍ) ّ B2Bنرّظ بَ ضیزهیى ُی ار یخطَ ه
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ّظُای

ًجیزُیی نٌیّ یًَ صٌ ص بَ غرکصُیی یًعبٌجیى

بططرضیزی بریی ُورضیً

خ رگسی ی ضطٌجن  ،ئجص هجوع ضػکلُیی یًعبٌجیى
بی یغی ٍ باَ ضافایُانًایهاَ ُاواکای ی هاجایى هاجاواع
ضػکلُیی یًعبٌجیى ّ ضیزهیى گطاطارظ ّ ًاْضایزی
گفص :هجوع ضػکلُیی یًعبٌجیى
ضْیًوٌدضیزی ّ ضپص ُاوارضایًا

ضالظ یضص ضای زهاجاٌاَ باریی
غارکاصُایی

یًاعباٌاجایى ّ

ضْلجدکٌٌدگیى ی بر ری کٌد.
افطیي کالُی؛ سئیس هجوغ تطکلُبی داًصثٌیبى ّ سئژیژس کژوژیژسژیژْى
ى اتبق ثبصسگبًی ایشاى اظِژبس کژشد :هژجژوژغ تطژکژلُژبی
کستّکبس داًصثٌیب ِ
داًص ثٌیبى ثستش ُوشسبًی ًیبصُبی فٌبّساًَ صٌؼت ّ تْاًوٌذیُبی فٌبّساًژَ
ضشکتُبی داًصثٌیبى ّ فؼژبالى صیسژتثژْم فژٌژبّسی ّ ًژْآّسی سا فژشاُژن

تْاى تْلیذ دس داخل ،ضشکتُب ّ سبصهبىُب ثَ دلیل ًیبص صژٌژؼژت هژجژجژْس ثژَ

هیسبصد.

ّاسدات آىُب ُستٌذ؛ ایي هذصْالت ثَ ػٌْاى ًیژبص فژٌژبّساًژَ ثژخژص صژٌژؼژت

ّی ثب اضبسٍ ثَ تفبُنًبهَ ُوکبسی کَ ثَ تبصگی هیبى هژجژوژغ تطژکژلُژبی

ضٌبسبیی ضذٍاًذ ّ هجوغ تطکلُبی داًصثژٌژیژبى دس تژالش اسژت تژب ثژب

داًصثٌیبى ثب سبصهبى گستشش ّ ًْسبصی اهضب ضذٍ است ،تصشیخ کژشد :ایژي

استفبدٍ اص ضجکَ استجبطبت ثخص خصْصی دس تطکلُبی تخژصژصژی ّ اتژبق

تفبُنًبهَ ثب ُذف ُوشسبًی ،تجبدل داًص ّ تجشثَ ًِبدیٌَضژذٍ ،ثژَ اهضژب

ثبصسگبًی ایشاى ،صهیٌَ ثشای تْاًوٌذسبصی ّ سپس ُوژشسژبًژی ضژشکژتُژبی

طشفیي سسیذٍ است ّ طی آى سبصهبى گستشش ّ ًْسبصی ،طشحُژبی دژْصٍ

داًصثٌیبى ّ تْلیذکٌٌذگبى سا ثشلشاس کٌذ.

صٌبیغ پیطشفتَ ّ هْسد ًیبص ثخص صٌؼت سا هژؼژشفژی هژیکژٌژذ؛ هژجژوژغ ًژیژض

ّی افضّد :طجك ثشًبهَ ،ایي ًیبصُب طجمَثٌژذی ّ دسژتژَثژٌژذی هژیضژًْژذ ّ

ًیبصُبی فٌبّساًَ سا غشثبلگشی کشدٍ ّ ثب اتکب ثَ هژجژوژْػژَای اص تطژکژلُژبی

سپس ثب ُوکبسی تطکلُبی تخصصی هشتجظ ثب آى ًیبص ،ثب ضشکتُبی فژؼژبل

صیشهجوْػَ ّ ضشکتُبی داًصثٌیبى ،صهیٌَ سا ثشای ُوشسبًی ایي ًژیژبصُژبی

دس دْصٍ هشتجظ جلسبتی ثشگضاس هیضْد؛ ثذّى ضک صبدجبى ایژذٍ ّ فژؼژبالى

فٌبّساًَ ثخص صٌؼت ّ تژْاًژوژٌژذیُژبی فژٌژبّساًژَ ضژشکژتُژبی فژؼژبل دس

صیستثْم ًْآّسی سا ُن ،طی فشاخْاىُبیی هطلغ خْاُین کشد تب ثب توبم لژْا

اکْسیستن فشاُن هیسبصد.

ثشای سفغ ًیبص هطشحضذٍ ساُکبسُبیی اسائَ ضْد.

کالُی ثب اضبسٍ ثَ صهیٌَ تبهیي هبلی ّ دوبیتُبی الصم ثژشای ُژوژشسژبًژی

کالُی تبکیذ کشد :ثشای سسیذى ثَ ایي اُذاف ،اهژکژبى ثژشگژضاسی سّیژذادُژبی

گفت  :لْل ُبی هسبػذی اص سْی سژبصهژبى گسژتژشش دس جژِژت تسژِژیژل

کبسآفشیٌی دس لبلت ”“Reverse Pitchدس ثشًبهَ داسین تب تینُبی اسژتژبستژبپژی یژب

ُوشسبًیُب دسیبفت ضذٍ است؛ ُویيطْس هٌبثغ هبلی خبسجی جِت تبهیژي

داسًذگبى ایذٍ ،ساٍ دلی ثشای ًیبصُبی صٌؼت پیطٌِبد کٌٌذ؛ ُوچٌیي ثشگژضاسی

هبلی طشحُبی فٌبّساًَ تْسظ طشفیي جژزة هژیضژْد ّ اص یژبسی ضژشکژبی

ًطستُبی ُوفکشی ّ ًوبیطگبٍُبی تخصصی ثَهٌظْس سصذ ّ ضٌبسژبیژی

تْاًوٌذ ّ داسای اُلیت ًیض دس سشهبیَگزاسی استمجبل هیکٌین.

طشحُبی فٌبّساًَ پیصثیٌیضذٍ است.

سئیس هجوغ تطکلُبی داًصثٌیبى ثب ثیبى ایٌکَ دس گبم ًخست ثشای اجژشای

سئیس هجوغ تطکلُبی داًصثٌیبى اص ایجبد کبسگشُّی هتطکل اص ًوبیٌژذگژبى

ایي تفبُنًبهَ ثیص اص ً 244یبص فٌبّساًَ صٌؼت دس ثخصُبی هختلف ادصژب ّ

هجوغ ّ سبصهبى گستشش ثشای سسیذگی ّ سبهبًذُی اهْس اجشایی هژْضژْع

اػالمضذٍ است ،گفت :دس صٌبیغ هختلف هذصْالتی ّجْد داسد کژَ ثژَ سغژن

ایي تفبُنًبهَ خجش داد.

ّبجٌی ّ کی گیٍ آهْزغ

بر ض

چیلع ُیی هیلجیض

غرکص ُیی یًع بٌجیى ّ یضطی ضیپُی

ّثیٌبس ّ کبسگبٍ آهْصضی “ثشسسی چبلص ُبی هبلیبتی ضشکت ُبی داًص ثٌیبى ّ استبستبپُب” چِبسضٌجَ  21سبػت 13
تب  1۱ثشگضاس ضذ ّ جلسَ دّم آى ًیض  12آرس هبٍ ثشگضاس خْاُذ ضذ .
ایي دّسٍ تْسظ هجوغ تطکل ُبی داًص ثٌیبى ّ کویسیْى کست ّ کبسُبی داًص ثٌیبى اتبق ثبصسگبًی ایشاى ثب ُوکبسی
هشکض داّسی دیجب ثشگضاسخْاُذ ضذ.
هؼبفیت ُبُ ،ضیٌَ ُبی لبثل لجْل ،تطْیك ُب ّ جشاین هبلیبتی هذْسُبی اصلی ایي ّثیٌبس سا تطکیل هی دٌُذ .
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اتذبدیَ صٌبیغ ُْایی ّ فضبیی ایشاى

اًجوي تْلیذکٌٌذگبى ّ ّاسدکٌٌذگبى هبضیي
آالت سٌگیي هؼذًی ،سبختوبًی ّ
ساُسبصی

اتذبدیَ صٌبیغ لْح ُبی فطشدٍ ایشاى

اًجوي تْلیذکٌٌذگبى ًشم افضاس
تلفي ُوشاٍ ایشاى

اتذبدیَ صبدسکٌٌذگبى تجِیضات پضضکی

اًجوي تْلیذکٌٌذگبى ّ صبدسکٌٌذگبى
هذصْالت ثیْتکٌْلْژی پضضکی ایشاى

اتذبدیَ ضشکت ُبی فٌی هٌِذسی
دفبظت الکتشًّیک ّ ضجکَ ُبی
ایوٌی

اتذبديَ تْلیذكٌٌذگبى ّ
صبدسکٌٌذگبى ًشم افضاس ايشاى

اًجوي ثِیٌَ سبصی هصشف
اًشژی ایشاى

اًجوي اسگبًیک ایشاى

اًجوي ًبضشاى دیجیتبل

اًجوي صٌفی ضشکت ُبی
اتْهبسیْى صٌؼتی

اًجوي صٌبیغ خْسضیذی

اًجوي صبدسکٌٌذگبى خذهبت
فٌی ّ هٌِذسی ایشاى

سٌذیکبی صٌؼت ثشق

سٌذیکبی ضٌبسبیی ّ
هکبًیبثی سادیْیی

سٌذیکبی صبدجبى صٌبیغ
داسُّبی اًسبًی ایشاى

سٌذیکبی تْلیذکٌٌذگبى داسُّبی
داهپضضکی

سٌذیکبی تْلیذکٌٌذگبى هکول
ُبی سژیوی _غزایی ایشاى

کبًْى طشادی ّ هٌِذسی ّ
طشادی هًْتبژ ایشاى

اًجوي دشفَ ای سّضٌبیی ّ ًْسپشداصی

فذساسیْى صبدسات اًشژی ّ
صٌبیغ ّاثستَ ایشاى

اًجوي صٌفی تْلیذکٌٌذگبى ّ في آّساى
صٌؼتی سبختوبى

اًجوي ضشکت ُبی داًص ثٌیبى استبى اصفِبى

اًجوي ضشکت ُبی
داًص ثٌیبى استبى کشهبى

سٌذیکبی صٌؼت هخبثشات

سٌذیکب تْلیذکٌٌذگبى تجِیضات
في آّسی اطالػبت ایشاى

اًجوي صٌفی کبسفشهبیی هبضیي
سبصاى صٌبیغ غزایی ایشاى

اًجوي آصهبیطگبٍ ُبی ُوکبس آصهْى

اًجوي تْلیذکٌٌذگبى دالل ُبی
ُیذسّکشثٌی ایشاى

اًجوي ضشکت ُبی داًص ثٌیبى خشاسبى سضْی

اًجوي ضشکت ُبی
داًص ثٌیبى استبى لشستبى

اًجوي ضشکت ُبی هٌِذسی ّ
پیوبًکبسی ًفت ّ گبص ّ پتشّضیوی

اًجوي ضشکت ُبی داًص ثٌیبى سالهت تِشاى

اًجوي ضشکت ُبی
داًص ثٌیبى استبى هشکضی

اًجوي ضشکت ُبی
داًص ثٌیبى استبى الجشص

یًجوي غرکص ُیی یًع بٌجیى ضالهص ُودیى

1

ضی
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