
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

بدون برنامـه ریزی
 قطعـًا سقـوط می کنید!

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      75

نیازمندی ها

5

 
بازاریابی اجازه ای چیست؟

پنج حوزه رو به رشد راه 
اندازی استارتاپ
4

2

 
چرا نباید فالئور فیک برای صفحه خود خریداری کنیم؟

همانطور که می دانید  این فالئورها اصوال واقعی نیستند 
وصفحه شما را دنبال نمی کنند وعمال پست های شما را نمی 
بینند پس در نتیجه تاثیر منفی روی میزان نرخ تعامل پست...

 
راهنمای گام به گام برای راه اندازی یک استارت آپ

با در اختیار داشتن مهارت فنی و لوازم مورد نیاز، تقریباً هر 
چیزی - از قطعات خودرو گرفته تا لوازم آشپزخانه - را می 
توان به صورت سه بعدی چاپ کرد

 
سرمایه گذار می خواهید یا حامی؟ 

مدیران نوآور حامی توانایی مناسبی در ارائه ی 
نوآوری های سریع و کاربردی دارند و مسیر بعدی 

مشتریان را حس می کنند.

454

یکشنبه  

 13 بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9175

Instagram @Rah.Kar
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سازمان دهنده اجرای صحیح برنامه ها را هدف قرار می دهد 

 نیاز مبرم به یک عدد
 سازمان دهنده حرفه ای

بــا  درنهایــت،   
ن  د ف بو شــفا
نــوع  دربــاره ی 
نوآوری موردنیاز در 
ســازمان، گزینــه ی 
مناسب را پیدا و با 
فراهم کردن منابع و 
سازوکارهای صحیح، 
به ســمت  را  او 
موفقیــت هدایــت 

کنید.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

بازاریابی اجازه ای چیست؟
آیــا تا به حال برای دریافــت ایمیل های به 
روزرســانی و پیشنهادهای ویژه از برندی که 
دوســت دارید ثبت نام کــرده اید؟ احتماالً، 
پاسخ شما مثبت است. ممکن است شما برای 
دریافت پیشنهادات برندی ثبت نام نمایید که 
برای روز تولدتان بن تخفیف ۲۰ درصدی ارائه 
دهد، این یک نمونه از بازاریابی اجازه ای است.

بازاریابی مبتنی بر مجوز اصطالحی است که 
توسط ست گودین ایجاد شده است.

بازاریابــی اجازه ای اصطالحی اســت که به 
مشــتریانی که قصد دریافت پیشــنهادات و 
اطالعیه هــای بازاریابی یک برنــد را دارند، 
اطالق می شــود. این ایده توسط کارشناس 
بازاریابی ست گودین ابداع شده و به دو بخش 
تقسیم شده است: بازاریابی اجازه ای صریح و 

بازاریابی اجازه ای ضمنی.
گودین در کتاب خود با عنوان “بازاریابی اجازه 
ای : تبدیل غریبه ها به دوســتان و دوستان 
به مشــتری” توضیح داده اســت که مصرف 
کنندگان باید این قدرت را داشته باشند که 
نحوه مورد بازاریابــی گرفتن خود را انتخاب 
کنند. هنگامی که مصرف کنندگان با دریافت 
ایمیل بازاریابی موافقت می کنند، بازاریاب ها 
قادر به درک درست و تأمین نیازمندی های 

مشتریان خواهند شد.
همچنین شــما مــی توانیــد آدرس ایمیل 
خــود را وارد کنید تا به یک گزارش تحلیلی 
دسترســی پیدا کنید و به آن شرکت اجازه 
دهید پیشنهادات مرتبط دیگری را نیز برای 
شــما ارســال کند.بازاریابی اجازه ای صریح   
مصرف کننده ایمیل خود را برای دریافت پیام 
هــای بازاریابی وارد می کند. به عنوان مثال، 
مشتریان ممکن است برای یک خبرنامه ثبت 
نام کنند. بازاریابــی صریح برای ایجاد روابط 

تجاری جدید، بسیار متداول است.
بازاریابی اجازه ای ضمنی   کســب و کار  با 
مصرف کننده ارتباط دارد. این موضوع ممکن 
است شامل فردی باشد که مشتری فعلی برند 
است یا به طور مکرر از وب سایت بازدید می 

نماید.
هر کدام از شــکل های بازاریابی اجازه ای که 
مورد استفاده قرار گیرد، کنترل آن در دست 
مشتریان اســت که می توانند نقطه شروع و 

پایان رابطه را توسط آن تعیین نمایند.
در واقع بازاریابی مبتنی بر مجوز راهی است 
برای کســب و کارها تا بتوانند روند بازاریابی 
خود را بــا آنچه که مورد عالقه مشــتریان 
است، مطابقت دهند.شامل هرگونه پیشنهاد 
بازاریابی اســت که بدون رضایت مشتریان، 
به آنها می شــود. به عنوان مثال، اگر فرض 
کنیدشــما حامی یک کنفرانس هســتید و  
لیست ایمیل شرکت کنندگان را دریافت می 
کنید، سپس برای آنها ایمیلی در مورد آخرین 
محصوالت خود ارســال می نمایید، این یک 

بازاریابی بدون اجازه است.

کســب وکارهای  رقابت،  دنیای  در 
متعــددی در تفکــر خــود گرفتار 
می شــوند. مشــوقان در این حالت 
و  می آینــد  ســازمان  به کمــک 
روح خالقیــت کارمنــدان را آزاد 
می کنند. چنین رویکردی عموما با 
افراد و فرهنگ روی  متمرکزکردن 
چشــم انداز و کاهش بروکراســی، 
پیجیدگی اداری و ترس از ریسک 
انجام می شــود. مشــوقان در انواع 
پس زمینه های شغلی دیده می شوند 
و شاید در هریک از دسته بندی های 
مذکور هم حضور داشــته باشــند. 
آن هــا با عالقه ی شــدید به روایت 
و انســان ها و اســتعدادها شناخته 
می شــوند و اغلب رفتاری دوستانه 
دارنــد. آن ها نــوآوری را با عبارت 
»آزادکــردن نــوآوری در دیگران« 

تعریف می کنند.
مشــوقان را نمی توان در دسته ای 
مشــخص از کســب وکار جانمایی 
کرد. آن ها برای هر سازمانی مناسب 
هستند که به دنبال بازنوآوری خود 
باشد. این افراد با ساختن فضاهای 
مشــوق نوآوری و خالقیت، توانایی 
ایجاد تحول عظیم در سازمان ها را 

دارند.
تغییر در فرهنگ سازمانی همیشه 
به عالوه  دارد.  متعددی  مشــکالت 
اگر مدیرعامل ســازمان نباشــید، 
مشــکالت پیچیده تر هم می شوند. 
مشوقان عموما بدون هیچ تضمین 

یا حتی منابــع صحیحی به چنین 
وظایفی مشغول می شوند. درنهایت، 
حمایت مدیرعامــل و هیئت مدیره 

اهمیت بسیاری برای آن ها دارد.

سازمان دهنده ها؛ فرشته هستند؟
اعتقاد  با تفکر ســازمان دهی  افراد 
دارند فرایندها اصول کار را شــکل 
رفتارهایی  بــا  آن هــا  می دهنــد. 
همچــون تقویم های کاری منظم و 
بــه روش »انجام صحیح  پایبندی 
کارها« و میزهای منظم شــناخته 
می شــوند. چنین افرادی وابستگی 
و دقــت زیــادی به نشــانگرهای 
بهــره وری و عوامــل این چنینــی 
می کننــد. ســازمان دهنده ها بیش 
از خــود نوآوری، بــه انجام صحیح 
کارهــا اهمیت می دهنــد. درواقع، 
آن ها نــوآوری را »فرایندی صحیح 
و دقیق برای رســیدن به ایده های 

جدید« تعریف می کنند.
و ســازمان های  خدمات حرفــه ای 
آموزشــی و ســاختارهای دولتی به 
مدیران نوآوری ســازمان دهنده نیاز 
دارند؛ زمینه هایی که عموما با نیروی 
کار متمرکز بر دانش ســروکار دارند. 
شاید چنین افرادی برای دیگر انواع 
افراد نوآور خسته کننده به نظر برسند؛ 
اما وجود آن ها در ســازمان هایی که 
نوآوری نیازمند همکاری گسترده ی 
کارمندان باشد، برای مدیریت بهینه 
الزامی است. سازمان دهنده ها با درک 

نوآوری هــای جدید، ایجاد شــتاب 
و جمــع آوری پشــتیبانی و تصویب 
قوانیــن برای جهت دهی بــه ایده را 
انجــام می دهند تا به واقعیت تبدیل 

شود.

کارایی سازمان دهنده ها
ســازمان دهنده ها کارایــی فراوانی 
دارند؛ اما برخی اوقات چشــم انداز 
فرامــوش می کنند. آن ها  را  اصلی 
با  که  نیازمند شــرکایی هســتند 
روی  تمرکــز  مشــتریان،  درک 
انجــام دهند.  را  اصلی  مســئله ی 
می توانند  هــم  مشــوقان  به عالوه 
ســازمان دهنده ها  تکمیل کننده ی 

باشند.
شاید با نگاهی به دسته های مذکور 
به این نتیجه برســید که ســازمان 
شــما به جنبه هایی از همه ی این 
افراد نیاز دارد. چنین تصوری غلط 
نیست؛ اما برای انتخاب صحیح باید 
بیــن نیازهای خــود اولویت بندی 
کنیــد. مدیرانی با تمام ویژگی های 
بــاال قطعا وجود خارجــی ندارند و 
اکثر ســازمان ها نیز بودجه ی الزم 
را بــرای اســتخدام همــه ی انواع 
ندارنــد. درنهایت، با شــفاف بودن 
درباره ی نوع نــوآوری موردنیاز در 
سازمان، گزینه ی مناسب را پیدا و 
با فراهم کردن منابع و سازوکارهای 
موفقیت  به ســمت  را  او  صحیــح، 

هدایت کنید.

 مدل 
مو فقیت

 سارا یزدانی    
روزنامه   نگار
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طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

ط
/9
80
24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

/د
98
13
70
7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی قیمت شکن 
روغنی، پالستیک، اکرولیک

تخریب ساختمان، ساخت و ساز 
09158080678-09152020678

ط
/9
81
37
06

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491
/ع
98
12
74
0

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

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

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9
80
64
10

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

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

ش
/9
80
70
42

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

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

ط
/9
80
39
93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

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

ج
/9
80
44
35

جنس ازشماکارازما 
کابینت چوب،وکیوم،هایگلس 
ام دی اف،مالمینه، کمددیواری 
09152462400-09017479120

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

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

ط
/9
81
14
77

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فق�ط در ی�ک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

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

سازمان دهنده اجرای صحیح برنامه ها را هدف قرار می دهد 

 نیاز مبرم به یک عدد
 سازمان دهنده حرفه ای
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چه به دنبال احیای ایده های قدیمی یا ســاخت 
چیزهای جدید باشــید، فرصت های زیادی برای 
ورود بــه صنایع هیجان انگیــز و دارای آینده ای 
درخشان برای شما وجود دارد. ما به برخی از این 
صنایع که دارای چشــم انداز روشــن و روند رشد 
مطلوبی هستند نگاهی انداخته ایم و پنج مورد از 

بهترین های آنها را برای شما انتخاب کرده ایم.
 1. هوش مصنوعی

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به نحو روزافزونی 
در زندگــی روزمــره مــا وارد می شــوند. هوش 
مصنوعی، اپلیکیشــن های متنوعی نظیر منشی 
های مجازی )کورتانا، سیری یا اَلکسا(، روبات های 
مدیریت ارتباط با مشتریان و استفاده از الگوریتم 
های تحلیل بازارهای انبوه برای ارائه پیشــنهادات 
و توصیه های آنی را شــامل می شود. گرچه ارائه 
خدمات در تمام حــوزه های هوش مصنوعی کار 
آسانی نیست و کارکردهای هوش مصنوعی بنابر 
منابع آن و تعریفی کــه از هوش مصنوعی داریم، 
متنوع هستند، اما شکی نیست که این صنعت در 

حال تجربه یک روند رشد انفجاری است.
 2. واقعیت مختلط

واقعیت مختلط، صنعتی است که تا حد زیادی بر 

شانه بازی های رایانه ای و اپلیکیشن های تجاری 
رشــد کرده است. برای کســب و کارها، واقعیت 
مختلط، مزیــت هایی نظیر برگــزاری راحت تر 
جلسات از راه دور، آموزش کارکنان در محیط های 
کاری شــبیه سازی شده و بدون خطر و گردآوری 
داده هــای آنی از طریق کارگــران کارخانه ها یا 
مزارع را فراهم آورده است. به همین دالیل، طبق 
اطالعات مؤسسه سوپرداتا پیش بینی می شود که 
بازار واقعیت مختلط تا ســال ۲۰۲4، به سوددهی 

6.9 میلیارد دالر برسد.

 3. چاپ سه بعدی
چاپ سه بعدی به عنوان یکی از ستون های اصلی 
 ،)Additive Manufacturing( تولید افزوده
به سرعت در حال تسخیر صنعت تولید است. این 
روند گسترده مدرنیزاســیون صنعت تولید با نام 
Industry 4.۰ شــناخته می شود. با در اختیار 
داشــتن مهارت فنی و لوازم مورد نیاز، تقریباً هر 
چیزی - از قطعات خودرو گرفته تا لوازم آشپزخانه 
- را می توان به صورت سه بعدی چاپ کرد. یکی 
از مشهورترین مثال های تولید افزوده، نازل های 
سوختی به کار رفته در موتور جت LEAP است.

 4. کسب و کارهای تهیه غذا
آمریکا رسماً به پایتخت غذای دنیا تبدیل شده 
اســت. هر قدر غذا هیجــان انگیزتر و عجیب و 
غریب تر باشد، بهتر است. با بیشتر شدن اغذیه 
فروشــی های مستقل، ســرویس های سفارش 
غذای برخــط، دســتفروش هــای خیابانی و 
ون های اغذیه فروشــی، فرصــت های ورود به 
این صنعــت، بی انتها به نظر می رســند. علی 
الخصوص اغذیه فروشــی هــای خیابانی و ون 
های اغذیه فروشــی، در سه سال آینده نزدیک 
به 3.7درصد رشــد درآمدی خواهند داشت که 
این موضوع،ارزش این صنعت را به 1.7 میلیارد 

دالر می رساند.

 5. نرم افزارهای آموزشی و آموزش برخط
نظــام آموزشــی آمریــکا در یک تقاطــع قرار 
گرفته اســت. معلمان و مدرســان موظفند که 
دانــش آموزان را هم برای گذراندن آزمون های 
استاندارد نظام آموزشی و هم برای زندگی خارج 
از کالس های درس، آمــاده کنند.این موضوع، 
باعث شــکوفایی بازار نرم افزارهای آموزشی و 

کسب و کارهای آموزش برخط شده است.  
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اخیرا تب خرید وفروش فالئور در اینستاگرام 
خیلی داغ اســت وعده ای هم با عنوان هایی 
مثل فالئورفعال یافالئــور ایرانی قصد گمراه 
کردن مــردم را دارند در این مطلب ســعی 
داریم تمام نکات در مورد فالئور فیک را بیان 

کنیم.
نکته اول اینکه همه انواع فالئورهای فروشی 
از نوع فالئور فیک می باشند وهیچ نوع فالئور 
فعالی که فروشی باشد وجود ندارد وبا خرید 
فالئور فیک تنها چیزی که در صفحه شــما 

تغییر مــی کند عدد نمایش داده شــده در 
صفحه پروفایل شــما به عنوان تعداد فالئور 

است.
نکته بعدی اینکه همانطــور که می دانید این 
فالئورها اصوال واقعی نیســتند وصفحه شما را 
دنبال نمی کنند وعمال پست های شما را نمی 
بینند پس در نتیجه تاثیر منفی روی میزان نرخ 
تعامل پســت های شما دارند واین نکته طبق 
الگوریتم اینســتاگرام باعث دیده نشدن پست 

های شما در صفحه اکسپلور می شود.

نکته بعدی اینکه وقتی تعداد فالئورهای شما 
اصوال هیچ تعاملی باپســت های شما ندارند 
یعنی نه الیک می کنند ونه تعامل دیگر این 
موضوع باعث می شود که میزان تعامل پست 
ها در دقایق اولیه انتشارپست برای1۰درصد 
بیننده اولیه کاهــش پیدا کند که در نتیجه  
این موضوع باعث می شــود که اینستاگرام 
پست را به درصد کمتری از سایر فالئورهای 

شما در صفحه اصلی نمایش دهد.
استداللی که اخیرا از به اصطالح کارشناسان 
این حــوزه دریافت کردیم ایــن بوده که به 
یک اصل روانشناســی اشاره داشتند به اسم 
تاثیر جامعــه یــا Social Proof که به 
این موضوع اشــاره دارد:مــردم وقتی خیل 
عظیمی از جمعیت را شاهد باشند که پدیده 
خاصــی را پذیرفته اند آنــان نیز پذیرای آن 
موضوع خواهند بود.ولی نکته ای که در این 
استدالل مورد بی توجهی قرار می گیرد این 
که مردم این روزها درک درســتی از شبکه 
های اجتماعی دارند وبامشاهده نرخ تعامل به 
سادگی متوجه غیر واقعی بودن میزان دنبال 

کننده ها می شوند.  

چرا نباید فالئور 
فیک برای صفحه 
خود خریداری 
کنیم؟

همانطور که می دانید
 این فالئورها اصوال واقعی نیستند وصفحه 
شما را دنبال نمی کنند وعمال پست های شما 
را نمی بینند پس در نتیجه تاثیر منفی روی 
میزان نرخ تعامل پست های شما دارند

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

راهنمای گام به گام برای راه اندازی یک استارت آپ

پنج حوزه رو به رشد راه اندازی استارتاپ

با در اختیار داشتن 
مهارت فنی و لوازم 
مورد نیاز، تقریباً هر 
چیزی - از قطعات 

خودرو گرفته تا 
لوازم آشپزخانه - را 
می توان به صورت 
سه بعدی چاپ کرد

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان
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عف

اج
حی

فکرم
بکـــــر
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برنامه ریزی بــه عنوان یک اصل بســیار مهم برای 
شروع و مدیریت هر کسب و کاری است.

اگر شما هم مثل اغلب کارآفرینان هستید، چه بسا 
در این گمان به ســر ببرید که حتماً باید واجد یک 

برنامه مشخص برای کسب و کارتان باشید.
 به نظر می رســد هر متخصص اقتصادی با این ادعا 
موافق باشد که یک برنامه مشخص برای کسب و کار 
ضرورت دارد. بسیاری بر این باورند که برنامه را باید 

رمز موفقیت در کارآفرینی دانست.
برنامه ریزی راهنمای شــما برای حرکت رو به جلو 
است و نقشــه راهی برای گام های منظم و مدیریت 

شده شما است.
 همیشــه به خاطر داشته باشــید برنامه ریزی یک 
فرایند است که باید همیشه انجام شود و هرگز قطع 

نمی شود.
برنامه ای که شما آماده می کنید بک سند زنده است 
که دارای حیات است و باید نسبت به تغییر شرایط 
داخلی و خارجی محیط کســب و کار عکس العمل 
نشــان دهد و تغییراتی در بخش هــای مختلف آن 
ایجاد شــود. هــدف از برنامه ریزی متمرکز شــدن 

برهدف و منحرف نشدن در کسب و کار است.
وقتی از هدف منحرف نشــوید می توانید برآوردهای 
مالی تان را ســاده کنید، وقتی برآوردهای مالی تان 
ســاده شود کنترل هزینه ها را به دست می گیرید و 
با کمبود سرمایه مواجه نمی شوید و بر عملکردتان و 
هزینه ها کنترل و تسلط دارید و با تسلط بر هزینه ها 
وعملکــرد، از فرصت ها اســتفاده می کنید و منافع 
اقتصادی تان را افزایش می دهید و می توانید کیفیت 
کسب و کارتان را باال ببرید و ارزش کارتان را حفظ 

و در کسب و کارتان رشد کنید.
در نتیجه آرامش فکری بیشــتری دارید و می توانید 
تصویری روشــن از آینده مالی و درآمد پنج ســاله 

برنامه ریزی خــوب و در زمانبندی مشــخص همه کارها و 
مســئولیت های کاری خود را با نظم انجام می دهیم کیفیت 

کاری ما نیز افزایش خواهد یافت.
قدرت تصمیم گیریتان افزایش می یابد ومی توانید تصمیم های 

صحیح در زمان مناسب بگیرید.
 فرصــت کافی را بــرای تصحیح خطاهــای اجتناب ناپذیر 
ایجاد می کنید. تمرکزتان بر انجام فعالیت های ضروری برای 

رسیدن به آینده مالی مطلوب افزایش می یابد.
برنامه ریــزی می تواند به صورت کوتاه مــدت و بلند مدت 
باشد. یک برنامه ریزی خوب به ما کمک می کند تا بتوانیم به 

اهداف خود نزدیک شویم.
 به همین خاطــر باید همواره مورد توجه قــرار بگیرد. هر 
برنامــه ای در مرحله اجراء نیاز به کنتــرل و نظارت دارد تا 
براساس اهداف، زمانبندی و شاخص های در نظر گرفته شده 

پیش رود. 

کنید،  پیش بینی  تــان  آینده 
در نهایــت آرزوهایتان، جنبه 
عملی بــه خود می گیــرد. با 
استفاده از برنامه ریزی در کار 
و شــغلی که داریم می توانیم 
مســئولیت ها و وظایف کاری 
مختلــف را زمانبنــدی کنیم 
و بــا نظم بیشــتری به انجام 
کارها و مســئولیت های کاری 
خود بپردازیم، در این صورت 
بابت  اســترس کمتری هــم 

کمبود وقت خواهیم داشت.
این امر سبب می شود کیفیت 
کاری نیــز افزایش یابد. قطعاً 
زمانی که با اســتفاده از یک 

 هر برنامه ای در 
مرحله اجراء نیاز 

به کنترل و نظارت 
دارد تا براساس 
اهداف، زمانبندی 

و شاخص های در 
نظر گرفته شده 

پیش رود. 

هدف بسیار تمرکز می کند. حامیان مشتریان 
خود را به خوبی می شناسند و مأموریتشان را در 

برطرف کردن نیازهای آن ها تعریف می کنند.
حامیان در صنایعی با سرعت پیشرفت زیاد موفق 
می شــوند که به  ســبکی از به روزبودن نیاز دارند. 
پوشاک و رسانه و تبلیغات از صنایعی هستند که به 
مدیر نوآوری حامی نیاز دارند. حفط اعتبار و تناسب 
برند، ســاخت هویت صحیح برای برند، پیش بینی 
آینــده و ایجاد هیاهوی خبری و افزایش فروش در 
پی آن، ویژگی های تمرکزی مدیران حامی هستند. 
آن ها باید نبض بــازار را درک کنند و یک مرحله 
جلوتر باشند. چنین رویکردی همیشه به سرعت و 

چابکی بسیار نیاز دارد.
مدیران نــوآور حامی توانایی مناســبی در ارائه ی 
نوآوری های سریع و کاربردی دارند و مسیر بعدی 
مشــتریان را حس می کنند. البته عالقه ی شدید 
حامیان بــه نوبودن ایده ها، برخــی اوقات آن ها را 
به صورت هم زمان به ردگیری مسیرهای متعددی 
می کشــاند. ترکیب حامی با استراتژیســت عالی 
می شــود؛ چراکه استراتژیست تفکر حامی را نظم 
و بینش های او را به ســمت فعالیت های عملیاتی 

بلندمدت سوق می دهد.

یکی از نادرترین دســته های مدیر نوآوری، ســرمایه گذاران 
هستند. سرمایه 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 
جمــع آوری دقیق منابع با هدف بهینه ســازی فرصت های 
برگزیده اســت. این مدیران افــردی تحلیلگر با هوش مالی 
درخورتوجــه و متمرکز بــر داده و پرانرژی هســتند. برای 
پیداکردن چنین مدیری، دنبال فردی با لباس های رســمی 
کار باشید که با فایل صفحه   گسترده )اکسل( دست وپنجه نرم 
می کند؛ درحالی که همکارانش با تی شــرت و شلوار جین با 

فایل های پاورپوینت مشغول هستند!

سرمایه گذاران در محیط هایی موفق می شوند که نوآوری از 
هر سمت )مشتری، رقیب، اســتارتاپ و آزمایشگاه( و از هر 
فرم )بازارها یا مدل های کسب وکاری یا نوآوری های جدید( 
ایجاد می شود. تمرکز آن ها روی درک مفهوم 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.
متخصصان فنی باید درکنار ســرمایه گذاران حضور داشته 
باشــند تا امکان پذیری و ظرفیت های آتی ایده ها را درکنار 
کارایی کنونی بررسی کنند. آن ها باید با تمایل ذهنی توجه 
بیش از حــد به نتایج کوتاه مدت و ظرفیت های کنونی ایده ها 
مقابله کنند. ســرمایه گذاران احتماال برخــی اوقات تمرکز 
بیش از حدی روی آمار و ارقام دارند و مفاهیم بزرگی را در نظر 
می گیرند که برای اجرا نیاز به زمان بسیار زیاد خواهد داشت.

حامی :
 افراد حامی برخالف سرمایه گذاران با ایده ها و آرزوهای 

بزرگ )خصوصا از جانب مشتریان( کار ایده پردازی را شروع 
می کنند. آن ها عموما پس زمینه ی بازاریابی یا تفکر طراحی 
دارند. مدیر نوآوری حامی نوآوری خود را با عبارت »ارائه ی 

چیزی جدید برای مشتریان« توصیف می کند و روی آن 

سرمایه گذار می خواهید یا حامی؟ 

مدیران نوآور حامی توانایی 
مناسبی در ارائه ی نوآوری های 
سریع و کاربردی دارند و 
مسیر بعدی مشتریان را حس 
می کنند.

مهدی زارع سریزدی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

نگاهی به لزوم برنامه ریزی دقیق درکسب وکار

بدون برنامه ریزی قطعا سقوط می کنید! 
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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

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ج
/9
80
79
20

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
مبل شویی جهان

آستانه
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

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

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

ط
/9
80
58
40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9
80
31
08

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

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

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 

پ
/9
80
23
75

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

پ
/9
80
23
78
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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      

پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
22
49

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8


