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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
پارك هاي صنعتي

تحقيق و توسعه در فرآيند جهاني شدنشكوفاييالگوي 
اميد فدائي منش

شركت مهركامان توسعه فناوريمدير عامل 
com.yahoo@OFadaeimanesh

:ژهكليد وا
R&D،جهاني شدن، پارك هاي صنعتي، حمايت، كارآفريني، تحقيق و توسعه 

:چكيده
 تأسيس شركت ها آغاز گردند در بدو حركت دچار مشكالت متعددي احركت هاي نوآورانه چنانچه ب

 بدون وجود حمايت هاي سازماني در بسياري از مواقع با شكست،توسعه شركت در چنين شرايطي. خواهند شد

 و توسعه پايدار براي شروع به كار شدت مي يابد و ،پديده جهاني شدنگسترش  اين امر با .مواجه مي گردد

 استفاده از شيوه رشد پرورشگاهي در  در چنين شرايطي.شركت هاي تازه تاسيس بسيار دشوارتر خواهد بود

.پارك هاي فناوري به عنوان يك ضرورت حمايتي جايگاه ويژه اي پيدا مي كند

 بي ترديد ،انكوباتورها و پارك هاي فناوري اگر به شيوه هاي مناسب مديريتي ايجاد و اداره گردند

اردن منابع ذ اشتراك گ بهاستفاده از تجربيات و. راهگشاي بسياري از فعاليت هاي هدفمند و پر آتيه خواهند شد

ارمغان مي آورد و از سوي ديگر باعث در اينگونه مراكز، كاهش هزينه ها را براي شركت هاي تازه تأسيس به 

.رشد سريع و توسعه آسانتر مي گردد
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 به ،ن به سرعت رشد مي كنندآمدل زير نمونه اي از يك انكوباتور است كه فرآيندهاي تحقيقاتي در 

:بلوغ مي رسند و آماده عرضه به مشتري در بازار مي گردند

هدف حمايت و پرورش تحقيق و توسعه با نماي يك انكوباتور صنعتي
بازرگاني، اداري، مالي، امور (در چنين مدلي هزينه منابع مشترك نظير كارشناسان واحدهاي ستادي 

ميان شركت هاي مستقر در انكوباتور تقسيم مي گردد و در مشاع و فضاهاي ) حقوقي آزمايشگاه ها و كارگاه ها

تجهيزات اينترنت پر سرعت، شبكه از همچنين استفاده . ا در پي داردنهايت كاهش هزينه هاي سربار شركت ر

. بقاي شركت هاي نوپا را بيش از پيش تضمين مي كند، با زير ساخت هاي قوي و تجهيزات مشترك ديگرييها

 مي باشد و ر پر هزينه و زمانبن(R&D)با توجه به آنكه فرآيندهاي منجر به محصول از طريق تحقيق و توسعه 

كارآفرينان به دنبال دارد، وجود سازمانهاي حامي، صندوق حمايت مالي و پارك هاي را براي ك بااليي ريس

. بسيار ضرورت پيدا مي كندR&Dفناوري در شكوفايي فعاليت هاي مبتي بر 

هيات مديره
   انكوباتور

واحد اداري و 
خدمات

واحد مالي

آزمايشگاه و
كارگاه هاي 
نمونه سازي

پشتيباني 
فناوري 

تسهيالت ورزشي 
و امور رفاهي

واحد
فروش

واحد بازاريابي

ور  ام
قراردادها

شركت تازه 
تأسيس

شركت تازه 
تأسيس

شركت تازه 
تأسيس

شركت تازه 
تأسيس

آرشيو 
تخصصي
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،تعيين شرح وظايف دقيق و مشخص نمودن شيوه ارتباطات ميان واحدهاي مستقر در انكوباتورها

.مانهايي را رقم مي زندموفقيت چنين ساز

بي ترديد رشد و شكوفايي سازمانهاي حمايت كننده، توسعه تحقيقات و تحقيقات توسعه اي را در پي 

، به ويژه اگر در فرآيند جهاني شدن وارد شده باشيم و سيالب عظيم رقابت جهاني ما را با خود همراه نموده دارد

.باشد

باطات ميان گروهي و شرح  وظايف واحدهاي يك پارك صنعتي در اين نوشتار به ساختار سازماني، ارت

بيش از پيش فراهم ) R&D( بستر توسعه و شكوفايي تحقيق و توسعه، تا با استفاده از آنخواهيم پرداخت

.گردد
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:اصل مقاله
، پيگير و عاشقانه محققين و شيفتگان توسعه دانش بشر در طول تاريخ همواره حاصل تالش بي وقفه

 زندگي اين افراد نشان مي دهد كه توسعه و پيشرفت با هدف اغنا و بررسي و مطالعة. نش بوده استخلق دا

آتش محقق از اين همه تالش فرونشاندن بي ترديد مهمترين انگيزه . ارضاي نيازهاي دروني ايشان گرديده است

... درآمد و  اعتبار،عاليق دروني است و نه مسائل جانبي همچون شهرت،

اين ويي ديگر كند و كاو در خصوص شيوه زندگي و روحيات كارآفرينان جوامع مختلف، بيانگر از س

اگر اين روحيه وجود نمي ويژگي هاي فردي ايشان بسيار متفاوت از سايرين مي باشد بلكه مهم است كه نه تنها 

. نيز توسعه نمي يافتند،1داشت مشاغل و كسب و كار

از يك سو و روحيات كارآفرينان در اداره كسب و كار ندان و محققين در حقيقت اشتياق فراوان دانشم

.از سويي ديگر ضامن توسعه دانش بشري و خلق دانش در جهان بوده است

گذار در ايجاد كسب و كارن مشاركت اقشار اصلي بنيا-1تصوير 

نگاه هاي اقتصادي مي بررسي موفق ترين شركت ها بيانگر مشاركت اين دو قشر در ايجاد و راهبري ب

.باشد

اتفاق مي افتد ليكن همكاري كارآفرينان و محققين چندان هم آسان متعارف ساختار فوق گرچه به طور 

و متخصصان به قدري منحصر به فرد مي باشد كه در روحيات، شرايط و لطايف اخالقي اهل دانش نيازها، . نيست

 فراهم – كارآفرينان -شان از سوي بنيانگذاران مشاغلصورت عدم درك صحيح از آن، امكان همكاري با اي

. نمي گردد

يكي از . و بررسي الگوهاي ديگر براي زمينه سازي توسعه دانش ضروري به نظر مي رسدلذا جستجو 

امروز، كه مي تواند متضمن موفقيت متخصصان و بستري مناسب مدل هاي تجربه شده و موفق مطرح در جهان 

 طريق تحقيق و توسعه باشد، پياده سازي و راه اندازي پارك هاي فناوري يا در اصطالح دانش ازبراي توسعه 

.ها استرانكوباتو

1 Business

دانشمندان 
و محققين

كارآفرينان بنگاه هاي 
اقتصادي
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فعاليت در الگوي سازماني پارك هاي فناوري داليل و انگيزه متعددي را در خود نهان دارد كه برخي 

:از آنها عبارتند از

 در ابتداي - بازرگاني، مالي و اداري حقوقي،-فنيو دانشمندان با مسائل غير  عدم درگير شدن متخصصان -1

فعاليت حرفه اي

 و در 1گوي كسب و كارلپارك در بررسي مدل تجاري و ا استفاده از حمايت تجربي و فني هيأت مديره -2

آغاز فرآيندهاي طراحي و توليد از نتيجه پيشگيري يا كاهش خطر ورشكستگي پيش

ة موردي در فرآيند ابزار گران قيمت و داراي استفاد آزمايشگاه ها و شترك،استفاده از منابع سخت افزاري م-3

تحقيق و توسعه

از محصوالت  تأمين فكري و آرامش رواني در خصوص حق و حقوق قانوني متخصص و امتيازهاي معنوي -4

توليد شده و مباحث مرتبط با سهامداري و سودبري

و پيشگيري از انحرافات اساسي در مسؤولين پارك فناوري ز سوي و حمايت مداوم مديريتي ا كنترل، نظارت -5

راستاي مسيرهاي حركت

نماي كلي يك پارك فناوري يا انكوباتور صنعتي كه محققين و عالقمندان به طراحي و توليد محصول مي توانند 

:در اين ساختار فعاليت نمايند مي تواند مشابه تصوير زير باشد

1 Business Plan
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هر يك را در الگوي پارك هاي گرچه شرح وظايف واحدها به نسبت شفاف مي باشد ليكن نقش ويژه 

:فناوري متذكر مي شويم

ح هاي ارائه شده به انكوباتور آغاز مي اين واحد كار خود را از ابتداي بررسي و امكانسنجي طر:  بازاريابي-1

در پارك فناوري است؛ با رسي طرح هاي كسب و كار واحد بازاريابي كه خود عضو كميته بر نماينده .كند

داشتن ديدگاه تجاري و شناخت دقيق بازار تالش مي نمايد، درصد موفقيت محصول نهايي هر يك از شركت 

كافي داراي تقاضا در اين خصوص نمي باشد هاي تحت پوشش را تخمين زده و در صورتي كه بازار به ميزان 

يا ارائه كنندة طرح را با ارائه آگاهي از شرايط بازار منصرف نمايد تا هزينه و زمان نكات الزم را يادآوري نمايد 

هيات مديره
   انكوباتور

 و واحد اداري
خدمات

واحد مالي

آزمايشگاه و
كارگاه هاي 
نمونه سازي

پشتيباني 
فناوري 

تسهيالت ورزشي 
و امور رفاهي

واحد
فروش

واحد بازاريابي

 امور 
قراردادها

شركت تازه 
تأسيس

 تازه شركت
تأسيس

شركت تازه 
تأسيس

شركت تازه 
تأسيس

آرشيو 
تخصصي
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 گردد كه خواستار بيشتري دارد و از اين طريق ريسك كاري محقق و انكوباتور را كاهش ريامومحقق صرف  

توليد شده در وظيفه ديگر واحد بازاريابي، توسعه بازار و يافتن مشتريان جديد براي عرضه محصوالت . دهد

. پارك فناوري است

.به طور كلي تحقيقات بازار، تبليغات و ايجاد ارتباط اوليه با مشتريان اصلي ترين وظايف اين واحد است

پرسنل اين واحد پس از معرفي مشتري از سوي واحد بازاريابي، پيگيري الزم را تا عقد قرارداد با :  فروش-2

ريان قديمي و تالش براي جلب رضايت ايشان از ديگر وظايف اين واحد به مشترسيدگي . مشتريان مي نمايد

 مهندسي -آگاهي از كليات فني محصولكارشناسان فروش افرادي هستند كه عالوه بر . محسوب مي گردد

 داراي توان برقراري ارتباط و جلب مشتري، اعتماد سازي و مذاكرات خاتمه دهنده هستند و هنر فروش -فروش

. چاشني دانش خود مي نمايندرا به خوبي

با رعايت نكات، شرايط حقوقي و هدف پيشگيري از پرداخت خسارت هاي  انعقاد قرارداد : امور قراردادها-3

ناشي از عدم آگاهي و شناخت قوانين، اصلي ترين خدمتي است كه اين واحد به شركت هاي نوپا و تحت 

.  مديران امور قراردادها به سادگي به دست نيامده استتجربه و دانش كارشناسان و. پوشش ارائه مي نمايد

و متخصص مدير در يك شركت نوپا از جزئيات آن آگاهي كاملي داشته باشد بنابراين انتظار نمي رود كه محقق 

و همچنين تصور آزمايش و خطا كردن در اين خصوص يا پرداختن خسارات بي مورد براي واحدهاي صنعتي 

نكات ذكر شده اهميت و نقش واحد امور حقوقي و قراردادها را بيشتر آشكار مي . ر استتازه تاسيس نيز دشوا

بنظر ورود به بازارهاي رقابتي رعايت مالحظات اينچنيني ضروري تر حال با جهاني شدن اقتصاد كشور و . سازد

.مي رسد

 مي باشد، خريد به مفهوم پيچيده و داراي ظرايف خاصيهمچنانكه فروش امري دشوار و :تأمين و تداركات-4

 نيازمند تجربيات اساسي است تا چه رسد كه ،تداركات از داخل. حرفه اي آن نيز بسيار حساس و تخصصي است

در اين نوع . الزام تأمين مواد و تجهيزات از خارج پيش آيد كه پيچيدگي را تا چندين برابر افزايش مي دهد

كاال از گمركات، حمل و نقل، بيمه و ن و تأمين كنندگان، ترخيص خريدها پرداخت، تضمين، ارزيابي پيمانكارا

مواردي اينچنين هر يك داراي مالحظات خاصي مي گردند كه تجربة مؤثر و كافي كارشناسان و پرسنل واحد 

.در اين خصوص راهگشا خواهد بودتداركات 

شركت هاي در حال توسعة اگر براي واحدهاي تحقيقاتي و تأمين و خريد همواره دشوار است به ويژه 

.محصول باشد كه حواشي سياسي نظير تحريم اقتصادي نيز بدان افزوده مي گردد و اين امر را دشوارتر مي نمايد

از سويي ديگر مواد و تجهيزات مورد نياز براي توسعه و طراحي محصوالت نو داراي مرز مشتركي با نمونه هاي 

بيشتر مي سازد و تداركات و كه حساسيت جهان در خصوص اين را قابل استفاده در صنايع دفاعي مي گردد 

.لجستيك را دچار نوسانات اساسي مي نمايد
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در اختيار داشتن زيرساخت هاي مناسب فناوري اطالعات و بسترهاي امروزه ): IT(پشتيباني فناوري اطالعات -5

هاي مورد نياز در مراكز تحقيقاتي خت افزارالزم براي ارتباطات نظير شبكه ها، اينترنت و پشتيباني مناسب از س

علم و پردازش و پويش به كمك ابزار فناوري نظير شركت هاي نوپا كه نيازمند ارتباطات وسيع با دنياي 

و گويي كليد حيات اين گونه واحدها در دست ارتباطات فراگير . اطالعات هستند؛ بسيار ضروري است

.اطالعات وسيع است

در تضمين 1عالوه بر موارد ياد شده داشتن نيم نگاهي به تجارت الكترونيك و كسب و كار مجازي

معرفي محصول از طريق اينترنت از . و بازاريابي محصوالت ايشان بسيار مؤثر استموفقيت شركت هاي نوپا 

.استحاضرو الزم ترين الزامات رونق كسب و كار در قرن بديهي ترين امور 

تهيه صورت هاي مالي و ترازهاي .  اين واحد به عنوان ستون فقرات كسب و كار فعاليت مي نمايد: مالي-6

.  راهنماي حركت شركت هاي نوپا است،صنعتحساب و بررسي نسبت هاي مالي و مقايسه با شاخص هاي 

در . آنها شوداساسي و بحراني شدن اوضاع داخلي تحليل مالي شركت ها مي تواند باعث پيشگيري از انحرافات 

حقيقت پيروي از طرح و الگوي كسب و كار پس از تاييد و آغاز به كار شركت هاي تازه تأسيس تنها به واسطه 

بنا بر اين همراهي .  درآمد ميسر مي گردد-و گزارشات دقيق مالي و صورتحسابهاي هزينهدر اختيار داشتن آمار 

. بسيار حياتي استمتخصصان مالي در اداره داخلي شركت هاي تحت حمايت

كليه امور مربوط به جذب، نگهداري و توسعه منابع انساني با همكاري مشترك اين واحد و : اداري و خدمات-7

محاسبات حقوق و دستمزد و مسائل مربوط به تأمين اجتماعي پرسنل . لين شركت هاي نوپا انجام مي گيردومسؤ

مات نظافتي و تعمير و نگهداري، تأسيسات، فضاي سبز و خدهمچنين . از ديگر فعاليت هاي امور اداري است

نقش اين واحد در فرآيندهاي . ساختمان ها و مواردي اينچنين در حيطة وظايف واحد اداري و خدمات است

.ورود به بازارهاي جهاني و فعاليت فراتر از مرزهاي كشوري حساس تر مي گردد

يار بديهي است كه هزينه هاي ايجاد آزمايشگاه هاي نمونه  آزمايشگاه ها و كارگاه هاي نمونه سازي، بس-8

براي كارگاه هاي بسيار سنگين است و اغلب شركت هاي نوپا را دچار سازي يا تأمين لوازم و ماشين آالت 

شركت هاي نوپا مي تواند هزينه ها را به استفاده اشتراكي از آزمايشگاه ها و كارگاه ها توسط . مشكل مي سازد

 مي دهد و گسترة در اختيار داشتن ابزار خاص را وسيع تر نمايد و تأثير مستقيم بر روي سرعت و شدن كاهش

.كيفيت طراحي محصول بگذارد

با توجه به . آرامش، آسايش و تفريح از جمله الزامات تحقيقات اثر بخش هستند:  تسهيالت و امور رفاهي-9

تسهيالت اشتراكي، شايد ساده ترين روش براي شركت هاي فضاي مشترك براي تفريح و استفاده از آنكه تأمين 

اين واحد تالش مي نمايد تا شرايط مناسبي را براي همگان فراهم نمايد و پرسنل شركت ها را . تازه تأسيس باشد

1 eBusiness
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تأثير امور رفاهي در بهره وري منابع انساني محقق و . و در اختيار گرفتن رفاهيات تشويق نمايدبراي استراحت 

.يش خالقيت ايشان بسيار مؤثر استافزا

و نقشه هاي قابل استفاده  نرم افزارها، فايل هاي اطالعاتي و كتب نگهداري اسناد فني،: آرشيو تخصصي-10

بي شك در امور تحقيقاتي وجود مراجع فني و . تابعه و تحت پوشش بر عهدة اين واحد استبراي شركت هاي 

. نتيجه گيري خواهد شدتسهيل و تسريعتخصصي جامع تر، باعث 

:در الگوي پيشنهادي سيستم به صورت ماتريسي پياده سازي مي گردد و مشابه شكل زير اداره خواهد شد

بازاريا

بي
فروش

امور حقوقي 

و قراردادها

تأمين و 

تداركا

ت

پشتيباني فناوري 

اطالعات
مالي

اداري و 

خدمات

آزمايشگاه ها و

كارگاه هاي نمونه سازي

ت و تسهيال

امور رفاهي

1شركت 

2شركت 

3شركت 

...

مشترك خدمات را به شركت هاي تازه در مدل ماتريسي فوق نيروهاي ستادي در ابتدا به صورت 

ا در هر از واحدهاي ستادي مي توانند نماينده اي ر هر يك مي نمايند و پس از گذر دورة جنيني،ارائه تأسيس 

براي مثال واحد بازاريابي كه داراي . شركت به انجام رساندپيگيري امور آن شركت بگمارند تا به طور ويژه 

زير نظر هيأت مديره پارك فناوري فعاليت مي نمايد يك نفر را به عنوان ي مي باشد و مستقيماً مدير بازارياب

ر اين مدل مسائل تخصصي آن فرد در خصوص د.  به طور تمام وقت به كار مي گمارد1بازارياب شركت 

بازاريابي به كمك مدير بازاريابي پارك حل و فصل مي گردد و نكات و مالحظات عمومي بازاريابي با مشورت 

 مسؤول براي 2بديهي است كه در مدل ماتريسي ضعف هايي همچون داشتن .  به انجام مي رسد1مدير شركت 

اياي بسياري عايد سازمان پارك فناوري خواهد شد كه ادارة آن موفقيت مزليكن . هر فرد باقي و موجود است

در پديدة جهاني شدن تحقيق و توسعه مشكالت و مسائل ذيل براي شركت ها و واحدهاي . آميز تر خواهد بود

:تحقيقاتي نوپا به وجود مي آيد

 در طيف جهاني مطرح مي خارج شده ورقابت پذيري دشوارتر مي گردد زيرا رقبا از دامنة يك كشور -1

.گردند

و پيچيده مطرح مي  مالحظات سياسي، فرهنگي، اجتماعي، جغرافيايي و آداب و رسوم به گونه اي متنوع -2

گردد و اين امر به لحاظ عدم آشنايي كامل مديران شركت ها و واحدهاي تحقيقاتي مشكالتي را بيش از فعاليت 

.آوردجغرافيايي كشوري به وجود مي در گسترة 

تعديالت و مباحث استانداردسازي در سطح جهان بسيار متفاوت از طراحي و توليد محصول در درون يك -3

.از جزئيات آن تخصص و تجربة بسياري را مي طلبدكشور خواهد بود و آگاهي 

هيأت مديره 
ريپارك فناو
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 كه تخصص هاي بازاريابي و فروش و خريد در سطحي بين المللي و به صورت جهاني بسيار فراتر از آنست-4

.از آن خارج مي شوندشركت تازه تأسيس بتوانند سربلند 

قراردادهاي تحقيق و توسعه چنانچه به صورت جهاني مطرح گردند با توجه به آنكه قوانين بين المللي  تنظيم -5

آگاهي . بسيار پيچيده تر از قراردادهاي ملي و درون مرزي استدر اغلب موارد حاكم بر اختالفات خواهد بود؛ 

 قوانين جهاني و شناخت سازمان ها و سيستم هاي بين المللي حقوقي در اندازة يك شركت تازه تأسيس از

.نخواهد بود

حال آنچه اهميت دارد آنست كه بدانيم ضرورت پياده سازي و فعاليت در قالبي ماتريسي مطابق الگوي 

ذكر شده براي شركت هاي نوپا چيست؟

جهاني مطرح گردد يا پس از ورود كشور به جمع كشورهاي رت اگر تحقيق و توسعه بخواهد به صو

 فعاليت نمايد الزمست مالحظات و نكاتي را براي بقا و رشد رعايت كند تا امكان 1عضو سازمان تجارت جهاني

.ماندن در اين ميدان را پيدا كند

يك اقدام گفته مي شود در جنگ روباه و خارپشت در طبيعت، خارپشت براي حفظ بقاء خود تنها 

در اين حالت امكان . انجام مي دهد و آن هم جمع كردن سر خود در درون و تشكيل يك گوي پر از خار است

با الهام از اين اقدام طبيعي الزمست . به خارپشت و از بين بردن او براي روباه ممكن نمي گرددصدمه زدن 

 داشته باشند تا از گزند رقباي 2متمركزرت شركت هاي تازه تأسيس در كنار يكديگر جمع شده و فعاليت به صو

در الگوي اجتماع واحد پارك فناوري و فعاليت در قالب يك جامعة مشاركتي . جهاني خود بيشتر مصون بمانند

مدل پيشنهادي فوايد زير عايد شركت هاي تازه تأسيس عالقمند به تجارت جهاني يا ناچار به فعاليت بر مطابق 

:زمان تجارت جهاني خواهد شداساس اصول و قوانين سا

 پرداختن به تحقيق و توسعة علمي و امور فني و تخصصي و در نتيجه كسب موفقيت هاي فني از يكسو و -1

كه نيازمند دانش، ... امور ستادي نظير خريد، فروش، انعقاد قرارداد و اجتناب از تصميم سازي در خصوص 

 سويي ديگرتخصص و تجربه اي وسيع در تجارت جهاني است از

 برخورداري از حمايت دائمي مديران آگاه و مجرب در حوزة تجارت جهاني به واسطة كنترل و نظارت -2

هيأت مديره پارك فناوري

 رشد و بلوغ تحت حمايت هاي الزم و تقويت زيرساختي شركت هاي نوپا كه مي تواند پس از طي دوران -3

صورت امكان بقا و شكوفايي، بيشتر از حالتي در اين . شود گذار وارد دورة استقالل شركت هاي تحت پوشش 

.است كه شركت ها به تنها تأسيس و اداره مي شوند

1 WTO
2 Centralize
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شركت ها و استفاده از دانش، تجربه و پرسنل به صورت اشتراكي باعث تسريع طراحي، توليد و 1هم افزايي-4

.توزيع محصول خواهد شد

بهره مندي نيروهاي ستادي  تازه تأسيس به دليل شركت هايثمربخش  كاهش شديد هزينه ها و تسريع -5

.مشترك، مجرب و در نتيجه ماندگاري بيشتر و آسان تر

.بنابر اين استفاده از الگوي طرح شده مي تواند رقابت پذيري شركت را در مواجهه با رقباي جهاني افزايش دهد

:نتيجه گيري
ارت جهاني نيازمند آمادگي بخش ها و اصناف درگير مي به سازمان تجورود به رقابت جهاني و پيوستن

. شركت هاي نوپا و تازه تأسيس براي اين منظور نياز به واكسينه شدن در مقابل مخاطرات جهاني دارند. باشد

و واحدهاي نوپا بسيار استفاده از الگوي پارك هاي فناوري مي تواند در خصوص رقابت پذير ساختن صنايع 

.دمؤثر واقع مي شو

شركت بنابر اين ساز و كار مديريتي مناسب پيش از ورود به تجارت جهاني ضامن بقاي صنايع به ويژه 

.هاي تازه تأسيس است كه در اين مقاله به نمونه اي از اين اقدامات و راهكارها اشاره شد

1 Synergy
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