
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

مدیر تکامل و نوآوری؛ 
مسئولیتی جدید و مهم در سازمان های پیش گام
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نیازمندی ها

5

 
بیوگرافی تان را مرور کنید 
و با تسلط حرف بزنید

شما چه می فروشید؟ 
2

2

 
توصیه های متداولی که به درد استارتاپ ها نمی خورد

کامالً درست است که یک استارتاپ بدون محصول باکیفیت 
محکوم به شکست است، اما اگر محصول تان خوب باشد، 
ولی هیچ کس از وجودتان اطالع نداشته باشد، چه اتفاقی ...

 
مزایا ومعایب خصوصی کردن صفحه های تجاری در اینستاگرام

این نوع صفحات معموال از محتواهای سوال برانگیز در تبلیغات 
خود استفاده می کنند که کاربر را ترقیب به دنبال کردن صفحه 
خود کنند.

 
نگاهی به بازار محصول مطلوب؛ 

هر موقع محصول جدیدی را عرضه می کنید، باید آن را 
قبل از عرضه آزمایش کرده باشید.

424

شنبه  

 12 بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9174

Instagram @Rah.Kar
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نگاهی به بازار محصول مطلوب؛ 

شما چه می فروشید؟ 

موقــع محصول  هر 
جدیــدی را عرضــه 
می کنیــد، بایــد آن 
را قبــل از عرضــه 
کــرده  آزمایــش 

باشید.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

بیوگرافی تان را مرور کنید 
و با تسلط حرف بزنید

معموال در آگهی های اســتخدام، موقعیت های 
شغلی مانند خدمت دهنده به مشتری با عباراتی 
مانند کارمند میز پذیرش هتل یا کارمند اعطای 
وام و... تفکیک می شــود اما منظور همگی آن ها 
کارمندی است که باتوجه به شغل مورد نظر به 

مشتری خدماتی را ارائه دهد.
لحن نوشــتاری متن آگهی نیز بسیار مهم است 
و باید به آن توجه شــود. به عنــوان مثال گاهی  
اوقات نوشــته می شــود »ترجیحا دارای حس 
شــوخ طبعی«، این یعنی جو محیط کار خشک 
و رسمی نیست و کارمندان می توانند راحت تر با 
یکدیگر صحبــت کنند؛ اما زمانی که متن آگهی 
رســمی نوشته می شود به این معنا است که جو 
شرکت نیز رسمی اســت. حاال سوال اینجاست 
که چطور می شود یک مصاحبه شغلی خوب را 

پشت سر گذاشت؟
عبارت »من شخصی هستم که« و داستانی که 
آماده کرده اید را در کنار هم قرار دهید و با صدای 
بلند تکرار کنید. تمرین کردن با صدای بلند یک 
تمرین ذهنی نیست بلکه تمرینی فیزیکی است. 
این تمرین کمک می کند ذهن و زبان با همکاری 

یکدیگر بتوانند ایده ای را به درستی مطرح کنند.
برای درک بهتر موضوع تصور کنید برای موقعیت 
شغلی سرپرست خدمات مشتری شرکتی به نام 
CableAble درخواست همکاری داده اید. در 
وب ســایت CableAble متوجه می شوید که 
این شــرکت خدمات پشــتیبانی قوی دارد و به 
این موضوع اهمیت بسیاری می دهد. همچنین 
در متن آگهی نوشته شده است، ترجیحا دارای 
روابط عمومــی و مهارت های ارتباطی قوی. روز 
مصاحبه کارفرما یا کارمند منابع انسانی از شما 
می خواهد بیشتر در مورد خودتان برای او توضیح 
دهید. بهترین پاسخ در چنین شرایطی می تواند 

به این صورت باشد:
من همیشه شخصیت اجتماعی داشته ام. حتی در 
مدرسه از اینکه با دیگران حتی غریبه ها صحبت 
کنــم و به حرف هــای آن ها گــوش دهم لذت 
می بردم، مخصوصا زمانی که می توانستم به نحوی 
به آن ها کمک کنم. به همین دلیل مدتی به عنوان 
مشاور در بخش خدمات صنعتی فعالیت کردم و 
عالقه دارم در آینده در بخش خدمات به مشتری 
مشغول به کار شــوم. من خدمات مشتریان که 
از سوی CableAble ارائه می شود را تحسین 
می کنم زیرا به مشــتری ها احتــرام می گذارد و 
به حرف های آن ها گــوش می دهد. اخیرا هدف 
مــن کمک کردن به یادگیری دیگران اســت و 
همچنین می خواهم مهارت های پشــتیبانی از 
مشتری ها را یاد بگیرم و تقویت کنم؛ با کار کردن 
در این موقعیت شغلی نه تنها می توانم به دیگران 
کمک کنــم بلکه کار مورد عالقه ام یعنی ارتباط 

داشتن با مشتری را نیز انجام دهم.
دلیل اینکه این پاسخ ایده آل و بدون نقص به نظر 
می رسد این اســت که متقاضی داستان زندگی 
حرفه ای خود را با نیازمندی های اصلی شــرکت 
ترکیب کرده اســت و همگی در راستای برطرف 

کردن نیاز شرکت بیان شده اند.
پیداکردن نیازمندی های شرکت و تطبیق دادن 
آن با مهارت ها و ســابقه ی کاری که داشته اید، 
کمــک می کند نه تنهــا گزینه ی خوبــی برای 
استخدام به نظر برسید بلکه از مابقی متقاضیان 
یک ســر و گردن باالتر دیده شوید. چرا؟ چون 
با این روش پاسخ دهی، نه تنها خودتان را معرفی 
کرده اید بلکه به آن ها می گویید چرا باید شما را 

برای این موقعیت شغلی استخدام کنند.

با دقت در دنیای شــلوغ فناوری 
این روزها، به احتمال زیاد عرضه  
محصــوالت موفق شــرکت های 
بزرگ کــه از منابع و بودجه های 
باالیی نیز بهره می برند، توجه شما 
را جلب کرده اســت، اما شاید به 
این فکر کنید که شــما به عنوان 
مدیر یک شــرکت نوپــا یا یک 
استارتاپ، در ابتدای راه، به  اندازه 
این شــرکت های بــزرگ بودجه 
دراختیار ندارید و شــاید نتوانید 
مانند آن ها محصــول یا خدمت 
جدید خود را به  درســتی به بازار 

معرفی کنید.
 اما این طرز فکر تاحدی اشــتباه 
اســت؛ چون بــا بودجه های کم 
می توانید موفقیــت بزرگی را در 
معرفــی و عرضــه  محصول خود 

شاهد باشید.
عرضه  یــک محصــول موفق با 
شناســایی نیازهای بازار هدف و  
تمرکز بر روی رفع این نیازها در 
تولید محصول شروع می شود. این 
حوزه از کار و شناسایی نیاز بازار 
در حیطه وظایف مدیر تولید است 
و اگر پستی با عنوان مدیر تولید 
در شرکت خود ندارید، فردی باید 
این وظیفه را برعهده بگیرد؛ چون 
اگر شــما قصد عرضه  محصول یا 
خدمت جدیدی به بازار را دارید، 
باید آمادگی  مذاکره با خریداران 
بالقوه را کــه بازار هدف محصول 

شما محسوب می شــوند، داشته 
باشــید. با این کار بــه اطالعات 
شما از بازار هدف افزوده می شود 
و ممکن اســت همین اطالعات، 
نقطه  عطفی در کسب  و کار شما 

شود.
شــما باید همواره به خاطر داشته 
باشــید که محصول شــما، یک 
مشــکل جدی خریداران را حل 
خواهد کــرد و از ایــن مطمئن 
شوید که خریداران بابت حل آن 
مشــکل به خرید محصول شما 
راغب هســتند؛ اینکه شما بدانید 
نیازی در بازار وجود دارد که باید 
رفع شود، کافی نیست. شما باید 
راه حل آن مشکل را در محصول 

خود بیاورید.
اگر نیــاز بازار یک چیز باشــد و 
شــما محصولی متفــاوت از نیاز 
بازار عرضه کنید، احتمال شکست 

عرضه  محصول شما زیاد است. 
محصوالت معموالً پس از بروز یک 
مشــکل حاد برای فرد یا کسب  و 
کار به  وجــود می آیند و مدیران 
تصمیم می گیرند محصولی برای 

رفع آن مشکل ارائه کنند.
باید به این نکته مهم توجه کنید 
که »بزرگ ترین اشتباه برای یک 
استارت آپ جوان آن است که از 
ابتدای کار به سراغ بازارهای بزرگ 

برود.
 ایــن به معنی اســت که شــما 

به صــورت صحیح دســته بندی 
نکرده ایــد. و شــما از هر طرف با 
رقیبان مختلــف مواجه خواهید 

شد.  
این صحیح است که شما نیاز به 
محصولی دارید که بخش بزرگی 
از بــازار را پوشــش دهد، در غیر 
این صورت شــما قادر نخواهید 
بود به یک شــرکت بزرگ تبدیل 
شــوید. اما در ابتدا سعی کنید با 
کوچک شروع کنید تا فرایند کار 
برای شــما مشخص شــود و در 
نهایت می توانید به آن هدف اصلی 

برسید.
تطبیق ویژگی های محصول با نیاز 
بازار و تعیین اهداف مشخص برای 
عرضه محصــول وتحریک بخش 
تقاضای بازار برای محصول مفید 
است وبه این موارد توجه شود.    

هرچــه از بــازار دانــش و اطالع 
بیشتری داشته باشــید، در این 
حــوزه موفق تــر خواهیــد بود. 
هــر موقع محصــول جدیدی را 
عرضه می کنیــد، باید آن را قبل 
باشــید.  از عرضه آزمایش کرده 
شما می توانید با مشتریان درباره  
دیدگا هشــان نسبت به محصول 
مصاحبــه کنیــد یــا می توانید 
تحقیقی دربــاره  طرز تفکر مردم 
درباره  آن انجام دهید. باید درباره  
مخاطبان و بازارتان قبل از عرضه  

محصول تحقیق کنید.

 مدل 
مو فقیت

 صدرا شمس    
روزنامه   نگار



91
74

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
98

ن 
هم

1 ب
2 /

ه  
شنب

3
ها

دی 
من

یاز
ن

نصب ویندوز در منزل یا محل 
 7/8 ، 10، xp کار شما ویندوز

عیب یابی و ارتقا 
09356859729

ط
/9

81
33

24

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

/د
98

13
70

7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5
ط

/9
80

66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

ج
/9

80
89

08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9

81
37

50
ج

/9
80

71
82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ج

/9
81

35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

داربست محبین الرضا 
نما ، کفراژ ، پیچ و رولپالک

09153216580
09367232277

ط
/9

81
27

46
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ج

/9
81

25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9

80
98

17

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09154737236

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ش

/9
80

70
42

ای��زوگ��ام ش����رق
)گ����������ران نخ���ری�����د(
تخفیف وی������ژه وی�������ژه

شرافتی 09365265704 

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

ج
/9

81
12

55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

ج
/9

81
34

06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

MDF سناتور طراح و 
مجری کابینت آشپزخانه ، کمد 
دیواری و ...با قیمت مناسب 

09152299803

ط
/9

81
33

40

MDF صنایع فلزی و
برادران حسن پور- ساخت 
انواع کابینت ، اشکاف و ... 

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5

گاز  - نرده 
تفکیک ، تعمیرات  

آتش نشانی  09155123654
ط09154123654

/9
81

37
47

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9

81
14

77
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

نگاهی به بازار محصول مطلوب؛ 

شما چه می فروشید؟ 



91
74

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
98

ن 
هم

1 ب
2 /

ه  
شنب

به عنوان کارآفرین تازه کاری که شــرکت تان 
را به تازگی تاسیس کرده اید،حتماً انبوه منابع 
واطالعات موجود گاهی کالفه تان می کند و از 
طرفی تمام آشــنایان، پیر و جوان نصیحت تان 
می کنند که چطور در کســب و کارتان موفق 
شــوید. واقعاً چطور می توانید متوجه شوید که 
چــه توصیه ای به کارتان می آید و کدام را باید 
نادیده بگیرید تا مشکلی برای شرکت نوپای تان 

به وجود نیاید؟

اگر رویاهای تان را دنبال کنید، به نتیجه                 
می رسید

به گفته مارک دائوست، بنیانگذار 
 Quiet Light شــرکت 

Brokerage, Inc.، هــر 
کســب و کاری بــا هدف 
رســیدن بــه یــک رویا 
شــود،اما  می  اندازی  راه 

رویاپــردازی دســتیابی به 
موفقیت آنی را تضمین نمی 

کند.دائوســت می گوید:»غالباً 
می شنوم که کارآفرینان موفق برای 

رسیدن به رویاهای شان یا دنبال کردن عالئقه 
شان ســر راه موفقیت خود قرار می گیرند، اما 
موفقیت به جزرویا و شــور و اشتیاق، به برنامه 
ریزی و اجرا نیز نیاز دارد.من ســری سرشــاراز 
ایده های هیجــان انگیز و رویاهای بلندپروازانه 
و قلبی مملو از شــور و شوق داشــتم،اما اکثر 
این رویاهای شــغلی هیچ گاه به حقیقت مبدل 
نشــدند. فقط آن ایده هایی به ثمرنشستند که 

برای تحقق آنها برنامه ریزی کرده بودم.«

رشد را مقدم بر سوددهی بدانید
اینکــه تمام ســرمایه تان را برای رشــدهزینه 
کنید وســوددهی را نادیده بگیرید،چندان هم 
راهبرد عاقالنه ای به نظر نمی آید. ویک پیتل، 
مدیرعامــل Future Hosting تمرکــز بر 
رشد همه جانبه و مقدم دانستن آن برسوددهی 
را برای ســرمایه گذاران خطرپذیری مفید می 
داند که در این میان حداقل بر روی یک برنامه 
خروجی گســترده خطر کرده اند؛ حال آن که 

مسلماً اســتارتاپ ها توانایی این خطرپذیری را 
ندارند.

اگر محصول تان خوب باشد، بازاریابی مهم 
نیست

کریس فن دوزن از Bota Hemp می گوید: 
»کاماًل درســت است که یک اســتارتاپ بدون 
محصول باکیفیت محکوم به شکست است، اما 

اگر محصول تان خوب باشــد، ولی هیچ کس از 
وجودتان اطالع نداشته باشــد، چه اتفاقی می 
افتد؟ مسلماً باز هم به بن بست می رسید.« به 
همین دلیل اســت که بازاریابی نقش مهمی در 

رشد کسب وکار وجذب مشتریان وفادار دارد.

طرح کسب و کار دقیق و مفصل تهیه کنید
طرح کســب و کار دقیق ومفصلی که تک تک 
حرکات تان در آن پیش بینی شده باشد، ظاهراً 
گام برداشــتن کسب وکار درمســیر موفقیت 
را تضمیــن می کنــد، اما جســیکا گونزالس، 
 InCharged مدیرعامل شرکت
، کاماًل با این توصیه مخالف 
اســت و یــک طــرح 
انعطاف پذیر را مفیدتر 

می داند.

وبالگ نویسی کار 
بیهوده ای است

راه انــدازی یــک کمپیــن مرتبط 
وجــذاب بازاریابــی محتــوا هنوز هم 
یکــی از بهترین راه هایی اســت که یک 
اســتارتاپ نوپا می تواند خود را بیشــتر و 
بهتــر به مخاطبین معرفی کند، بنابراین چرا 
باید وبالگ نویسی را بی فایده تلقی کنید؟ شن 
اگل، موسس Location Rebel می گوید: 
»ســال ها است می شنوم، در دنیایی که رسانه 
هــای اجتماعی در همه جا وجود دارد، یوتیوب 
همــه جا را به تســخیر خود درآورده اســت و 
تبلیغات پولی ضروری به نظر می رسد، وبالگ 

نویسی به درد نمی خورد.«
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خیلی از پیج های بزرگ اینستاگرام به خصوص 
در زمینه های آموزشی ویا سرگرمی اخیرا صفحه 
های خود را پرایویــت یا خصوصی می کنند در 
ادامه مطلب مزایا ومعایب خصوصی کردن صفحه 

را بیان می کنیم.
1-وقتی صفحه خود را خصوصی می کنید دیگر 
پست های شما در صفحه اکسپلور نمایش داده 
نمی شوند وهمانطور که می دانید صفحه اکسپلور 
یکــی از بهترین قابلیت های اینســتاگرام برای 
بیشتر دیده شدن پســت ها است وبا خصوصی 
کــردن صفحه خود این قابلیت را از دســت می 

دهید.
2-وقتی صفحه خود را خصوصی می کنید پست 
ها وهمچنین استوری های صفحه شما چنانچه 

دارای هشــتگ ویا هشــتگ های خاصی باشند 
در صفحه آن هشــتگ نمایش داده نمی شوند 
همچنین برای دنبال کنندگان آن هشتگ خاص 

نیز ارسال نمی شوند.
3-وقتی صفحه خود را خصوصی می کنید،صفحه 
شما باید شخصی باشد یعنی صفحه های تجاری 
)Business( خصوصی نمی شــوند به همین 
خاطر شما قابلیت هایی که اینستاگرام در اختیار 
صفحه های تجاری قــرار می دهد مثل نمایش 
آمار پست ها ویا تبلیغات اسپانسر اینستاگرام را 

از دست می دهید.
4-وقتی صفحــه خود را خصوصــی می کنید 
چنانچه شخصی پســت شما را در دایرکت برای 
شخص دیگری ارسال کند آن شخص تا ئقتی که  

صفحه شما را دنبال نکند نمی تواند پست صفحه 
شما را ببیند پس مجبور می شود که صفحه شما 
را دنبال کند،این حســن برای صفحه هایی که 

محتوای سرگرمی دارند خیلی تأثیر گذار است.
5-وقتی صفحه خــود را خصوصی می کنید در 
هنگام تبلیغات مخاطبین نمی توانند پست های 
شــما را ببینند تا وقتی که صفحه شما را دنبال 
کنند،در حالتی که صفحه عمومی باشــد خیلی 
از مخاطبین فراموش می کنند که صفحه شــما 
را دنبال کنند ولــی در صفحه های خصوصی از 
این اتفاقات جلوگیری می شود،این نوع صفحات 
معموال از محتواهای ســوال برانگیز در تبلیغات 
خود اســتفاده می کنند که کاربــر را ترقیب به 

دنبال کردن صفحه خود کنند.

مزایا ومعایب خصوصی کردن صفحه های تجاری در اینستاگرام

این نوع صفحات معموال 
از محتواهای سوال برانگیز 
در تبلیغات خود استفاده 
می کنند که کاربر را ترقیب 
به دنبال کردن صفحه 
خود کنند.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

توصیه های متداولی که به درد 
استارتاپ ها نمی خورد

کامالً درست است 
که یک استارتاپ 

بدون محصول 
باکیفیت محکوم 

به شکست است، 
اما اگر محصول 
تان خوب باشد، 
ولی هیچ کس از 
وجودتان اطالع 

نداشته باشد، چه 
اتفاقی می افتد؟

گار
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مدیر تکامل و نوآوری مسئولیتی در سازمان های امروزی 
اســت که با وجود عمر کوتاه، اهمیتی بسیاری در رشد و 

توسعه ی آن ها دارد.
امــروزه در ســازمان های بین المللــی درکنــار تمامی 
موقعیت های مدیریتی مدرن، نام یک موقعیت کاری بیش 
از همه جدید و جذاب و مهم به نظر می رسد. مدیر تکامل 
 CINO یا )Chief Innovation Office( و نوآوری
یا CTIO( موقعیتی مدیریتی است که احتماال 2۰ سال 
پیش هیچ نامی از آن در دنیای کسب وکار شنیده نمی شد. 
جالب است بدانید در ســال 2۰1۷، حدود 2۹ درصد از 
شرکت های حاضر در فهرست معتبر فورچن 5۰۰، مدیری 

ارشد با مسئولیت نوآوری داشتند.
مدیر نوآوری موقعیت کاری جدیدی در دنیای کسب وکار 
محسوب می شود؛ به همین دلیل، هنوز تعریف و استاندارد 
مشخصی برای آن وجود ندارد. مسئولیت های این شغل 
بسته به نوع شرکت و مشکالت کسب وکار و پس زمینه ی 
افراد شــاغل در آن تنــوع زیادی دارند. افــرادی که در 
موقعیــت مدیریت نوآوری فعالیــت می کنند، از مدیران 
باتجربه و فارغ التحصیالن دانشــگاهی و نوآوران برجسته 
تا متخصصان مسائل مالی و مدیران خالق و بنیان گذاران 

استارتاپ را شامل می شوند.
بسیاری از سازمان های بزرگ امروزی به اهمیت به کارگیری 
مدیران نوآوری پی برده اند. دراین میان، آن ها با مشــکل 
بزرگی برای انتخاب فرد صحیح در موقعیت مذکور روبه رو 
هستند. مدیران ارشد برای انتخاب فرد صحیح در موقعیت 
مدیریت نوآوری، باید به چنین سؤال هایی جواب دهند: 
کــدام نوع از مدیران نوآوری را اســتخدام کنیم؟ چگونه 
افراد را کیفیت سنجی کنیم؟ پاسخ به پرسش ها در همان 
مراحل ابتدایی تغیین انتظارها مشخص می شود. کلمه ی 
»نوآوری« مانند »اســتراتژی« نشان دهنده ی المان های 
گوناگون به افراد گوناگون خواهــد بود؛ درنتیجه، اولین 
وظیفه در مسیر اســتخدام مدیر نوآوری، مشخص کردن 

اهداف نوآوری در سازمان است.
مدیران نوآوری در سازمان های گوناگون، دسته بندی های 
شــخصیتی و رویکردی متفاوتی دارند. هرچند نمی توان 
هیچ دســته بندی را به صورت خاص برای یک ســازمان 
پیشــنهاد داد، اطالع داشــتن از توضیحات و تفاوت های 
هریک می تواند در شــناخت نیازها و راهکارهای نوآوری 
سازمان مفید باشــد. درنهایت هر سازمانی بسته به نیاز 
احتصاصــی خود باید مدیر مدنظر را پیدا کند یا حتی از 

میان مدیران موجود پرورش دهد. 

محقق یا پژوهشگر
محققان از شــهرت یافتن کلمه ی »نوآوری« در تیترهای 

تجاری باید آن ها را به ســمت ایده هایی هدایت کنند که عالوه بر 
جذاب بــودن ســودآور هم باشــند. به عــالوه محققــان باید در 
سازمان هایی فعالیت کنند که حاضر به سرمایه گذاری کوتاه مدت 

برای اهداف بلندمدت باشند.
مهندس

مهندسان برخالف محققان ارتباط زیادی با نظریه ها ندارند. آن ها 
به دنبال ساختن چیزی هستند که هم اکنون کارایی داشته باشد. 
مهندســان ایده های متنوع را آزمون  و خطا می کنند تا درنهایت 
به نتیجه برسند. رویکرد مهندس با عبارت »همیشه تالش برای 
بهترکــردن چیزی به انــداز ه ی حتی کوچک« تعریف می شــود. 
مهندس عموما در دپارتمان های توسعه ی محصول دیده می شود و 
شاید او را بسیاری از اوقات مشغول تعمیر تجهیزات خودش ببینید 

که از این کار هم واقعا لذت می برد.
رویکرد مهندسان عموما با بررسی تجربی ایده ها هم تراز می شود. 
آن ها ایده های بســیار زیاد را با تجربه هــای نزدیک و طوفان های 
فکری و آزمایش های متعدد و بعضا گران قیمت بررسی می کنند. 
مهندسان در صنایعی موفق می شوند که پیچیدگی فناوری ارائه ی 
راهکارهای جاری بهینه ســازی را ممکن می کند. به عنوان مثال، 

می توان به صنایع تولید سخت افزار و خودرو اشاره کرد.
مهندســان برای موفقیت نیازمند راه های هرچه بیشتر و کارآمدتر 
برای آزمایش ایده ها و دستاوردهای اولیه هستند. آن ها باید بتوانند 
محصــوالت را در نمونه های اولیه و با مشــتریان متعدد آزمایش 
کنند. رؤسای مهندسان باید میل آن ها به بررسی انواع محصوالت 
جدید را کنترل کنند؛ چون درغیراین صورت شــاید به هرج ومرج 

تحقیق و توسعه منجر شود.

سرمایه گذار
یکی از نادرترین دسته های مدیر نوآوری، سرمایه گذاران هستند. 
ســرمایه گذار نوآوری را ابزاری در مسیر هدف می داند؛ هدفی که 
تنها با کلمه ی »رشــد« آن هم از نوع رشد عظیم تعریف می شود. 
نوآوری موفق در ذهن سرمایه گذار به معنای جمع آوری دقیق منابع 
با هدف بهینه سازی فرصت های برگزیده است. این مدیران افردی 
تحلیلگر با هوش مالی درخورتوجــه و متمرکز بر داده و پرانرژی 
هستند. برای پیداکردن چنین مدیری، دنبال فردی با لباس های 
رسمی کار باشید که با فایل صفحه   گسترده )اکسل( دست وپنجه 
نرم می کند؛ درحالی که همکارانش با تی شــرت و شــلوار جین با 

فایل های پاورپوینت مشغول هستند!
ســرمایه گذاران در محیط هایی موفق می شــوند کــه نوآوری از 
هر ســمت )مشتری، رقیب، اســتارتاپ و آزمایشگاه( و از هر فرم 
)بازارها یا مدل های کســب وکاری یا نوآوری هــای جدید( ایجاد 
می شــود. تمرکز آن ها روی درک مفهــوم از مجموعه ای عظیم و 
پیچیده از داده اســت تا بهترین روش از میان آن ها انتخاب شود. 
کسب وکارهای مبتنی بر کاالهای مصرفی که وظیفه ی رشد اصلی 
خود را در انتخاب و توسعه ی محصوالت صحیح در پورتفولیو بیان 

می کنند، از چنین مدیران نوآوری سود خواهند برد.

توســعه ی  هیاهوی  و  خبــری 
آن ها  نیستند.  راضی  کسب وکار 
این عبارت را کلمه ای نو نمی دانند؛ 
چــون ســال ها در فعالیت های 
خود نــوآوری را به عنوان هدف 
برگزیده انــد. نــوآوری در دیــد 
»یافتن  محققان، همیشه همان 
پدیده ی بــزرگ و مهم بعدی« 
تعریف می شــود. محققان اغلب 
در دســته ی افراد ساکت تر قرار 
می گیرند و عالقه شان به پوشش 
مدارج  همچنین  و  آزمایشگاهی 
علمی متعدد، از خصوصیات ویژه 
محسوب می شود. آن ها نوآوری با 
کامال جدید«  »اختراع چیزهای 

معنا می کنند.
فرد محقق برای کنترل ایده های 
بســیار فــراوان ذهن خــود، از 
روش های علمی استفاده می کند 
و بینش خود را از مجموعه های 
عظیم داده به دست می آورد. آن ها 
در محیط هایی فعالیت می کنند 
پیداکردن  عالوه بــر  نوآوری  که 
مطرح کردن  به  پاســخ صحیح، 
پرســش صحیــح هم وابســته 
باشــد. محققان در سازمان هایی 
می توانند نقش مدیر نوآوری را با 
موفقیت ایفا کنند که تغییرهای 
مرحلــه ای نیاز باشــد. به عالوه 
در آن ســازمان ها باید سازوکار 
محکمی هم برای مسائل مالکیت 
معنوی وجود داشته باشد. صنایع 
دارویی، هوافضا، ساخت وتولید و 
فعالیت هــای مبتنی بر علم مواد 
به عنوان  محققــان  از  می توانند 
مدیــران نــوآوری بهــره ببرند. 
نوآوری در چنین ســازمان هایی 
عموما با نــرخ موفقیت پایین و 
قانونی  موشکافانه ی  بررسی های 

نیز همراه می شود.
محققان برای بهــر ه وری هرچه 
بیشتر نیازمند سرمایه گذاری های 
صحیح هســتند و باید شرکای 
تجاری قدرتمندی درکنارشــان 
حضور داشــته باشــند. شرکای 

رویکرد مهندسان 
عموما با بررسی 

تجربی ایده ها هم تراز 
می شود. آن ها ایده های 

بسیار زیاد را با 
تجربه های نزدیک و 
طوفان های فکری و 
آزمایش های متعدد 
و بعضا گران قیمت 

بررسی می کنند.

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
زد

سری
ع 

زار
ی 

هد
م

مدیر تکامل و نوآوری؛ مسئولیتی جدید و مهم در سازمان های پیش گام

تکامل و نوآوری، نسل جدیدی از مدیریت کسب و کار
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خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

/ج
98
05
90
9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

همکف ، 60 متر ،یک خوابه 
40 م رهن یا توافقی

حسینی 09351186930

ط
/9
81
38
45

آپارتمان 87 متری صیاد 9/5 
طبقه سوم بدون آسانسور 
صفر تا 100بازسازی شده 

فی 550 م   09158839428

ط
/9
81
39
12

منزل ویالیی توس 33  
106 متر شمالی دارای کلیه 

امتیازات 
09379031192

ط
/9
81
36
91

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/9
80
23
78

/ج
98
00
62
1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

رهن و اجاره
آپارتمان

602

خرید و فروش 
آپارتمان

606

خرید و فروش
خانه و ویال

607

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ش
/9
81
29
87

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17
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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4
ط

/9
80

08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

 ج
/ 9

80
96

74

رفعنم
لولهبازکنی
تشخیصنمزدگی
رفعنموبو
بامصالحوبنایی
30سالسابقه
36909280سجاد– فردوسی– خیام
37678076فلسطین-سناباد–کالهدوز
36911412سیدرضی-معلم–دانشجو
38902414هاشمیه–هفتتیر-صیاد
36910840الهیه-قاسمآباد-امامهادی
عبادی–عبدالمطلب–مطهری
36909280ابوطالب–هدایت–توس

09151023831تیمسیار

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08
/ج

98
01

99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

81
37

51

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

 ج
/ 9

80
17

17

شستشویاختصاصی
پردهاریکه

همراهباخدماتبازونصب
لطفاکیفیترامقایسهکنید
38446541
09156966640

تاسیساتپیرنیا
تعمیراتونصبفوریپکیج،
آبگرمکن،شوفاژولولهکشی
شبانهروزی09156239939

ط
/9

81
10

55

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
/ج

98
05

09
7

سالمندانمهروماه
VIPبلوارسجاد،فضای

خدماتباکیفیتکادرمجرب
36024166-09154077916

مرکزدرماناعتیادبهــار
بامسئولیتفنی-دکترقربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45
ط

/9
80

52
76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

شغلمناسب
باکمترینهزینه

دورهتعمیراتتخصصیموبایل
وتبلتکامالکاربردیدوره
سیستمهایایمنیحفاظتی
)دزدگیر،دوربینمداربسته،اعالم
حریق،آیفونتصویری،دربهای
اتوماتیک(،تعمیرلوازمخانگی،

PLCدورههایبرقصنعتیو
وتابلوهایروان،دورهمونتاژ
کامپیوتروتعمیراتتخصصی
سختافزار،دورههای

ICDL،اتوکد،فتوشاپو..
دورههایحسابداری+

نرمافزار،مهارتهایدیپلم
ویژهبازماندگانازتحصیل
آموزشگاهشهریار

باگواهینامهفنیوحرفهای
37285662مطهریجنوبی13

ط
/9

81
33

95

/ج
98

10
44

7

مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(

38331540
09155180726

/ج
98

09
43

2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9

81
31

28

موسسهآسیاثبت1767
نیرویحسابدارباحقوقومزایا
بعدازدورهعملیوتخصصی
سریعانیازمندیم38444397

ط
/9

80
21

72

یکحسابدارترجیحاخانم
باسابقهجهتخدماتساختمانی

نیازمندیم.
09151566659

ط
/9

81
38

02

 ج
/ 9

80
40

27

مهرگستران
استخدامنیروجهتنگهداریاز
کودکیاسالمند،کاردرمنزل
نیمهوقتیاتماموقت
باحقوقباالوامنیتشغلی
بیناحمداباد5و7
مجتمعنورواحد13

38464894-38464893

ط
/9

81
39

13

بهچندخیاطراستهدوز
خانمماهرونیمهماهر
جهتکاردرکارگاهفوری

نیازمندیم.
مسلمشمالی13پ418
احمدی09014315009
09016026560
09024055946

ثبتنامدورهجدیدطب
سنتیوگیاهاندارویی)فنی
وحرفهای(خانموآقاآغازشد
موسسهکرامت32256344

ط
/9

81
36

66
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

کیش-قشم
تضمینپایینتریننرختور

آتریناپرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
ط

/9
81

08
31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719
خریدضایعات

آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

81
34

19
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745
تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

خرید/فروش/تعویض
جعبهنوشابهـسبدمیوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

18
گوناگون

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

حسابدار
1403

نیرویخدماتی
وخدمتگزار

1406

خیاطوچرخکار
1411

مشاغلگوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

ط
/9

80
09

31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایمحمدتقیواحدی

دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت5246
بــهنشــانی:جــادهســنتئکیلومتــر18روبرواژ

روستا
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچگونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09155112690
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
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خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
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67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194
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