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ً ) ایران در ایىتروت از درآمد تطب (7صفح  

ً ) بطىجیم را تارٌ  تطب نرح وتایج (69صفح  

ً ) غٍیم پٍلدار زْال با چدٍوً (58صفح  

ً ) آوالیه درآمد تطبٌ  مذؿٍالت ٖرٌظ اٖسایع براذ رٌظپىج  (69صفح  

ً ) تٍچة تارهاذٌ  تطب مٍٖٛیت راز (76صفح  

ً ) آٌریم دضت بً تٍمان میلیٍن ۾۾ۿ تٍاویم چهٍرمر (:8صفح  

ً ) اضت ٚهرمان مػترذ:  پٍلطاز بازاریابر (::صفح  

ً ) مٍٖٙ تارٌ  تطب اودازذ راي براذ جهاور اؾٍل (6;صفح  

ً ) ضٍال ۾ۿ با تارتانٌ  تطب ایدي تردن تطت (661صفح  
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 کسب درآند از اینترنت در ایران
 

از ٌٚتیییر تیییً بیییا ایىترویییت ٌ ٖكیییاذ مجیییازذ آغیییىا غییید  ب ػیییر از ارت انیییات   

ت ؿؿیییر  یییٍد ماوىییید تذٛییییٙ درمیییٍاردذ تیییً بیییً انالَیییات تارهیییاذ رٌزمیییري ٌ 

ٌضیییٍ ویییاز داغییتم را بییً ایییه غیی ثً خطییتردي مىتٛیید تییرد     یلییر زٌد متٍجییً 

غیید  تییً ارت انییات ٌ متُاٚییب آن اوتػییار انالَییات دا یید غیی ثً   بییا ضییرَت 

بیاٌروثردور وطیی ت بییً  ییاری از دویییاذ مجییازذ رغیید مییر تىیید ٌ ه یییه امییر باَیی  

یدذ وطیی ت بییً تطییب تجربیییات تییازي در ایییه دویییاذ بییر غیید تییا َالٚییً ذ غیید

 . وهایت پیدا تىم

بُیید از ختغییت مییدت تٍتییاهر دریجییً هییاذ تجربییر جدیییدذ بییً رٌیییم خػییٍد   

تجربیً ذ غیییریه ٌبییالج وٍیطییر از ج لییً آن هیا بییٍد   در ٌاٚییٍ بییً ٌضیییلً ٌبییالج 
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 وٍیطییر ٌ دضیییتثاریهایر تیییً خیییاي ٌ بیییر خیییاي در آن اوجیییا  میییر داد  ٌ تجربییییات

درٖییً اذ وٍغییته در ٌبییالج ات  جییرات ایییه را پیییدا تییرد  تییً ایییدي هییایم را در 

 .دویاذ مجازذ اجرا تىم

ُٖالیییت   ییرذ تییً در تىییار تذؿیییلم در دٌران دبیرضییتان داغییتم   باَیی  غییدي 

بیٍد تییا وطیی ت بییً مٍقییٍَات بییر تٗییاٌت و اغییم ٌ بییً رادتییر از تىییار آن هییا َ ییٍر 

یییس ارزظ یییة بییار تجربییً تییردن را دارد   وثییىم   بییً ایییه مُتٛیید بییٍد  تییً هییر چ

ال تییً االن ایییه َ ییارت را ایییه خٍوییً تؿییذیخ مییر تییىم تییً هییر چیییس بىییابر میییسان 

 .ضٍدمىد یا زیان آٌر بٍدوع ارزظ امتذان تردن پیدا مر تىد

مه ئىیا  یلیر از آن هییایر تیً ایییه مٛالیً   وٍغییتً ییا هییر چییسذ تییً اضی ع باغیید 

جییٍاور ا درضییت مویید  ییٍد مییه   بییً ضییر مییر  را مییر  ٍاوىیید   در دٌران غیییریه

بروید   ایییه دییرٔ مییه ویطییت ت ٖٛییم تییاٖر اضیت تییا ضییرذ بییً ضییایت هییاذ م تلییٕ 

تییً آمییارذ از تییاربران ایىتروییت در دویییا را مىتػییر مییر تىىیید بسوییید   تییا مػییاهدي 
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تىییید تییً ن ییٙ آمییار بیییع از هٗتییاد ٌ پییىج درؾیید تییاربران ایىتروییت در ایییران را 

 ! ضال تػثید مر دهىد ۷۹تا  ۵۹بیه  وٍجٍاوان ٌ جٍاوان

اخییر آمییار ٌ انالَییاتر را تییً ٌر ضییایت مرتییس آمارهییاذ جهییاور ایىتروییت از ٌقییُیت 

تییاربران ایىتروییت در جهییان مىتػییر تییردي اضییت را دٚیییٙ تؿییٍر تىیییم   ایییران 

چهیید ٌ ضیییً میلیییٍن ٌ دٌیطیییت هییسار   تیییاربر ایىتروییت اضیییت ا ۸۷۶۴۴۴۴۴داراذ 

 . ع از پىجاي ٌ هٗت درؾد ج ُیت تد تػٍر اضتتً ایه رٚم برابر با بی

بییراذ بدضییت آٌردن تُییداد تییاربراور تییً بییً ؾییٍرت دا  ییر از ایىتروییت اضییتٗادي 

مییر تىىیید   مییر بایطییت از ت  یییه اضییتٗادي تىیییم   ت  یییه مییه در ایییه مییٍرد 

تییا  ۵۷چییسذ در دییدٌد ضییر تییا چهیید درؾیید آمییار اَییال  غییدي اضییت   یُىییر تٛری ییا  

 . میلیٍن وٗر ۻ۵

بییً  ییٍدذ  ییٍد ایییه اَییداد ٌ ارٚییا  ههییه غیی ا را بییً ضیی ت یییة جامُییً بییً وییا  

جامُییً مجییازذ مییر بییرد تییً ه اوىیید جامُییً دٛیٛییر تییً در دییال داقییر در آن 
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داراذ مٗهییٍمر بییً … زوییدخر مییر تىیییم   تذؿییید مییر تىیییم   ْییتا مییر  ییٍریم ٌ 

 ویا  ج ُیییت اضییت ٌ مییٍازذ بییا غ ؿیییت مجیازذ تییً هییر یییة از اٖییراد ایییه جامُییً

 . بییییراذ  یییییٍد ایجیییییاد تیییییردي اوییییید   ه دیییییر ٌاُٚیتیییییر دٛیٛیییییر داروییییید

از بذی  هییاذ ت ؿؿیر پرهیییس میر تییىم   چیٍن ایییه وٍغیتً ٚییرار ویطیت ٖٛییم بییراذ 

َییدي اذ  ییاؼ باغیید ت بلثییً م ان ییان آن ت ییامر تییاربران دا  ییر ایىتروییت ایییران 

 (  هطتىد  ا ال تً تطاور تً بً بذ  تطب درآمد از ایىتروت َالًٚ دارود

درؾیید  ۶۴یه االن تییً در دییال وٍغییته ایییه مییته هطییتم   مه ئییىم تییً تٛری ییا ه یی

از تییاربران دا  ییر ایىتروییت ایییران   بییً ٖثییر اضییتٗادي تجییارذ از آن ٌ بییً وییٍَر 

تطییب درآمیید از نریییٙ دویییاذ مجییازذ هطییتىد ٌ تُییداد  یلییر زیییادذ از آن هییا 

 . تردي اودتارهایر را در ایه زمیىً اوجا  دادي اود ٌ تجربیاتر ویس تطب 
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بییراذ درب بهتییر ایییه مٍقییٌٍ ه یییه االن ؾییٗذً مرٌرخییر  ییٍد را بییاز تىییید ٌ در 

مٍتییٍر جطییت ٌجیییٍذ مذ ییٍر خٍخییید َ ییارت تطیییب درآمیید از ایىترویییت را ٌارد 

 . تىید ٌ رٌذ تلید جطت ٌ جٍ تلیة تىید

ؾییٗذً مربییٍل بییً ایییه َ ییارت در خٍخیید پیییدا غیید   آن هییم در یییازدي  ۸۷۴۴۴ۻ

 دٚیٛییً ۵۷ٌ  ۵۵ضییاَت  ۽ۼریخ جطییت ٌ جییٍ هٗییتم مهرمییاي ضییال ؾیید  ناویییً ت ا تییا

) 

 . تم تم بً بذ  اؾلر وسدیة مر غٍیم

 راي هایی بً تزکستان ؛

یییة بییار دیدییر بییً ؾییٗذً جطییت ٌ جییٍیر تییً در خٍخیید اوجییا  دادییید ا َ ییارت 

تطیییب درآمییید از ایىترویییت   برخردیییید   درؾییید  یلیییر زییییادذ از اییییه وتیییایج ٌ 
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در ضییایت هییایر دارویید تییً بییً ازاذ اوجییا  تارهییایر  ؾییٗذات اغییاري بییً ُٖالیییت

 . مذدٌد بً غ ا م الٓر پردا ت مر تىىد

پردا ییت بییً ازاذ تلیییة   ا آن را بییا ضیطییتم  ) PTC ضییایت هییایر تییً در زمیىییً

 ) PTR   ( تییً ٌر مطییترها بییا آن هییا ضییرٌ تییار دارویید اغییت اي ودیرییید PPC هییاذ

پردا یت بیً ازاذ ن یت ویا     ) PTS ( پردا یت بیً ازاذ  ٍاویدن وامیً هیا ٌ میته هیا

 .تً ت تر از بٛیً بً چػم مر  ٍرد OFFER ٌ رٌغر بً وا 

بیً هییع َىیٍان و یر  ییٍاهم دٌضیتاور تیً در اییه زمیىییً هیا ُٖالییت میر تىىیید را 

وا امید تیىم   امیا بایید بیً ؾیرادت بدیٍیم آن نیٍر تیً میه اییه رٌظ هیا را تجربیً 

ان وسدیییة ٌ چییً در  ییٍد ایىتروییت اوجییا  تییردي ا  ٌ تذٛیٛییاتر تییً چییً از دٌضییت

داد    ایییه مییٍارد در تػییٍر مییا بییً هیییع ٌجییً مىجییر بییً تطییب درآمیید و ٍاهیید 

غیید ٌ چیییسذ جییس هسیىییً بییراذ غیی ا و ٍاهیید داغییت   ا غییاید در تػییٍرهاذ دیدییر 

 (هم بً ه یه خٍوً باغد
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ٗییا دالیید ٖییراٌان بییراذ ایییه دیرٔ دار  تییً بییً بیییان دٌ تیا از آن هییا در ایییه جییا اتت

 . مر تىم   چٍن در ایه مٛالً بً هیع َىٍان ٚؿد آضیب غىاضر ودار 

اٌلییه دلییید ایىثییً زمیاور تییً اوجییا  اییه تارهییا از مییا میر خیییرد در ٚ ییال درآمییدذ 

 . تً  ٍاهد داغت بطیار زیاد اضت

دٌ  ایىثییً غییاید غیی ا در ابتییدا بییا خطییتردخر در تارهییاذ پیػییىهادذ مٍاجییً مییر 

ً باغییید  امییا یییة دُٖییً ُٖالیییت هییا بییً غییثد چػییم غییٍید درآمیید بییاالیر داغییت

خیییرذ مذییدٌد مییر غییٍد ٌ هرچییً مییر  ٍاهییید تییالظ تىییید تییً درآمیید بیػییترذ 

داغییتً باغییید و ٍاهییید تٍاوطییت   ا مویید ایىثییً تییم تییم الز  مییر غییٍد بییً ٖثییر 

 ( ! مٛالً آضیب غىاضر باغم
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 : پیص بً سٍی مقصد

اذ ٖرَیر ٌ پیر پییع ٌ  یم اضیت  تییً تطیب درآمید از ایىترویت در اییران پیر از راي هی

مییر تییٍان بییا اوت ییار درضییت مطیییر  از زی ییایر هییاذ آن لییتت بییرد ٌ بییً مٛؿیید 

 .رضید

 .  ٍر مر رضیم بً تابلٍذ اؾلر جادي تً مه ئىا  مىتًر دیدن آن بٍدید

راي هییاذ م تلٗییر بییراذ تطییب درآمیید از نریییٙ ایىتروییت در ایییران ٌجییٍد دارد ا 

دویییا   تییً در ایییه مٛالییً ضییُر  ییٍاهم تییرد آن چییً ماوىیید بطیییارذ از تػییٍرهاذ 

 . تً م ان ان بیػتر ٚادر بً ُٖالیت در آن هطتىد را بیان تىم

اییه وثتییً را ه یػیً جییدذ خرٖتیً ا  : راي هییاذ تییً ییة بییار بیً وتیجییً ٌ مٍٖٛیییت 

رضیییدي اویید   اخییر بییازهم امتذییان غییٍود ه ییان وتیجییً را مییر دهىیید   درضییت 

بیا ٖثیر ٌ َ یید تیٍا  باغیىد م ثییه اضیت وتیجییً اذ  اضیت تیً ایییدي هیاذ ویٍیر تییً
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ْیییر ٚابیید تؿییٍر داغییتً باغییىد   امییا در هییر تییارذ و اییید دو ییال ایییدي اذ وییٍ بییٍد 

 . مر تٍان با ت ر تٓییر غیٍي  تار را برجطتً تر اجرا ترد

ه ییه جییا اَتییرأ مییر تییىم تییً یثییر از مػییثالتر تییً ٚیی ال  در مییه ٌجییٍد داغییت ٌ 

وٛیییع اؾیییلر را دارا بیییٍد ه ییییه مطیییئلً بیییٍد تیییً در  یلیییر از غثطیییت هیییایم 

ه یػییً بییً دو ییال ارا ییً ایییدي اذ جدییید در هییر تییارذ بییٍد  ٌ از َ یید بییاز مییر 

ماوید ت  یٍاهع میر تیىم غیی ا اییه اغیت اي میه را تثییرار وثىیید ت ال تیً و یر خییٍیم 

ایییدي هییاذ جدییید  ییٍد را مهییرح وثىییید امییا در مییٍرد هییر ایییدي اذ تییً دارییید اٌل 

یییٙ ٌ آزمییایع تىییید ٌ ٌٚتییر از وتیجییً آن وطیی ت بییً تٍاوییایر  ییٍر ٖثییر   تذٛ

هییاذ  ییٍد مه ییئه غییدید بییر دروییح َ یید تىییید  در اجییراذ ایییدي ذ  ییٍد  از راي 

 .هاذ مٍجٍد ٌ اجرا غدي ویس بهري ب رید

 : بً یة موال در دویاذ بسرج ایىتروت تٍجً تىید
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ال تییً رٌظ ضیایتر موید خٍخید بییا اییدي اذ جدیید ٌ دیرٔ هییایر بیراذ خٗیته ٌ ؾید 

تییار پیػییرٖتً ٌ مىذؿییر بییً ٖییرد امییرٌزي ت ییدید بییً برتییریه ضییرٌیص دهىییدي در 

وییٌٍ  ییٍد غییدي اضییت   ٌجییٍد رٚی ییر ایییه چىیییه بییسرج در ب ییع جطییت ٌ جییٍ 

ٌرٌد بیً ایییه بییازار را ت ییر ضی ت ٌ بییراذ بُكییر دتییر ْییر ٚابیید تؿییٍر مییر تىیید   

ایییه بییازار بییً امییا در ایییه بیییه یییة دُٖییً مایثرٌضییاٖت هییٍش رٚابییت ٌ ٌرٌد بییً 

ضییرظ مییر زویید ٌ  ییٍر در ایییه مییٍرد داضییتان ت ییر ٖییر٘ مییر تىیید   وتیجییً ایییه 

را مُرٖییر مییر  (bing .com) میر غییٍد تیً مایثرٌضییاٖت مٍتییٍر جطیت ٌ جییٍذ بیىییح

تىیید ٌ ب ػییر از بییازار جطییت ٌ جییٍذ ایىتروتییر خٍخیید را از آن  ییٍد مییر تىیید ٌ 

 ! جٍ جلٍ مر زود دتر در مىانٛر مود آمریثاذ غ الر از ایه ٍْل جطت ٌ

 ٍد اییه مویال مٍقیٌٍ دیدیرذ را بیً میا ییاد میر دهید تیً ه یػیً تیارذ را تیً در 

دید ٌ اویدازي تٍاو یان اضیت اوجیا  دهیییم   ا چیً از وًیر میالر   چیً از وًیر جطیی ر ٌ 

 (… رٌدییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییر ٌ
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امییا در ایییران هییم ٌرٌد بییً بییازار ایىتروتییر ٌ تطییب درآمیید از نریییٙ آن   غییرایم 

بیییسرج  یییٍد را دارد   در اییییه جیییا از خٗیییته تجربییییات   یییاؼ ٌ وثیییات تٍچیییة ٌ

وییامٍٖٙ پرهیییس مییر تییىم ٌ ٖٛییم راههییاذ ٌاُٚییر رضیییدن بییً مٍٖٛیییت را تییً یییا 

 ییٍد  تجربییً تییردي ا  ٌ یییا از وسدیییة غییاهد تجربییً ذ آن بییٍدي ا  مُرٖییر مییر 

تییىم   غیی ا هییم دضییت از ٖثییر تییردن بییً غثطییت هایتییان ٌ اٖطییٍش  ییٍردن بییً 

بییا ان یىییان بییً  ییٍد ٌ آیىییدي اذ تییً پیییع رٌیتییان اضییت    ییانر آن هییا بثػییید ٌ 

ٚید  بردارییید   مذثییم ٌ اضیتٍار   نییٍرذ تییً ٌٚتییر میر  ٍاهییید ٌارد جییایر غییٍید 

 .   غ ا را از ؾداذ پایتان بػىاضىد

 یٍر دیاال داقیرید تیا بیً ؾیٍرت ْیییر مىتًیري بیا راي هیایر تیً بیراذ تطیب درآمیید 

 غٍید ؟از ایىتروت در ایران مىاضب هطتىد آغىا 

 ٖرٌظ ایىتروتر    -

 راي اودازذ ٌر ضایت هاذ  دماتر    -
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 ه ثارذ هاذ تجارذ    -

 راي اودازذ پٍرتال ها َ ٍمر ٌ ت ؿؿر    -

 آمٍزظ هاذ آوالیه    -

 ضرمایً ختارذ در پرٌژي هاذ خٍواخٍن    -

مىتًییر چیییسذ و اغیییدت جطییت ٌ جییٍ تىییید  مهییارت تطییب تىییید ٌ آْییاز تىییید  راي 

 ! اضتبراذ غ
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 نتایج طرح کسب و کار را ةسنجیم
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 چگونه نتایج را بسنجیم؟ –طرح کسب و کار 

طررزک کسررک ٌ کررار یررج مٍاررٍ  ررردی اسررشو بررزای  رٌن کطررٍ ماورردن ٌ  ررا  

ز ویسررشو ضرراا بایررد  ر وتررز  اضررتً باضررید  ررٍر ن ویسررشو ایز ابرر  ت ییرر

کررً  ویررای کسررک ٌ کررار   ویررایی اسررش کررً بررً طررٍر مررداٌ  ت ییررز مرری کىررد ٌ 

بررً  ررراطز هاررریه  طررزک ضررراا بایرررد بارهرررا ٌ بارهررا ت ییرررز کىررردو کار  زیىررران 

مز مرراوی هسرررتىد کرررً ماارررٍه پرررز اس ایرردي هرررای کسرررک ٌ کاروررردو ایررردي هرررا 

ٍ هرردایش مرری کىىرردو ما ررره چیشهررایی هسررتىد کررً کسررک ٌ کررار را بررً ر رر

اسررش هىمررامی کرررً طررزک کسرررک ٌ کارترران را  مرررا ي مرری کىیرررد  ماوىررد یرررج 

کرررار  زیه ایررردي وداضرررتً باضرررید ٌ مررری  اویرررد کرررً  ن ایررردي هرررا مٍ قیرررش 

کسررک ٌ کارترران را ا ررشایص مرری  هىرردو بررً هارریه  رراطز مرری بایسررش ایرردي 

 .های کسک ٌ کار را  ر طزحتان گز  ٌری کىید
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درؾیید دٚیییٙ باغیید  چییٍن نییرح  ۵۴۴ذ ٌجییٍد وییدارد تییً هیییع نییرح تطییب ٌ تییار

هیاذ تطییب ٌ تیار بییر اضیاش تذلییید انالَیات م ىییر بیر تییاریخ ٌ پییع بیىییر آیىییدي 

هطیییتىد   هاهیییا چیسهیییاذ مُ یییٍلر ٌ مُٛیییٍل هطیییتىد  امیییا  هاهیییاذ داؾییید از 

اجییراذ وطییىجیدي نییرح تطییب ٌ تییار غیی ا مُٛییٍل ویطییتىد ٌ م ثییه اضییت انییرات 

ر غیی ا داغییتً باغییىد  بییً ه یییه  ییانر غیی ا باییید ٖاجُییً بییارذ بییر تطییب ٌ تییا

بروامییً ریسیتییان را بییا اَییداد ٌاُٚییر مٛایطییً تىییید  غیی ا باییید تٗییاٌت هییا ٌ دلییید 

آن هییا را پیییدا تىییید  ایییه مییٍرد در چر ییً بُییدذ بروامییً ریییسذ اجییرا  ٍاهیید غیید  

در اییه راي غیی ا ٖٛییم بییً به ییٍد نردتییان دضیت پیییدا و ییر تىییید  بلثییً بییً به ییٍد 

 . تلٕ تطب ٌ تار مر رضیدمرادد م
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 عىاصز مقایسً

چییً َىاؾییرذ در نییرح تطییب ٌ تییار مییر بایطییت بییا ٌاُٚیییت مٛایطییً غییٍود؟ در 

ایىجییا مییه چىیید وثتییً پایییً از مٛایطییً را تییً غیی ا باییید بییً آن تٍجییً تىییید خییرد 

 :آٌردي ا 

هیر نیرح تطیب ٌ تیارذ بیا هیدٔ هیاذ تطیب ٌ تیار آْیاز میر غیٍد  غی ا  :هدف هرا

م تلییٕ بسرضییید ٌ پاضییخ بدیرییید  آییا مییه اهییداٖر تییً بییراذ تطییب بایید ضییٍاالت 

ٌ تییار در ضییال ختغییتً در وًییر خرٖتییً بییٍد  را بییً اوجییا  رضییاودي ا ؟ ایییه مییٍرد 

بطییار مهییم اضیت  زیییرا اخیر مٛاؾیید غی ا بییً اوجیا  ورضییىد  غی ا باییید مییٍاردذ را 

 .در رٌود تاریتان تٓییر دهید

ت جدیییدذ را مُرٖییر تییردي اییید تییً آیییا مذؿییٍالت یییا  ییدما :محصررٍه/ خ  رردما/

در نیرح تطییب ٌ تارتیان ٚییرار وداغییتً اوید؟ وتییایج مٛایطییً مذؿیٍالت یییا  ییدمات 

غیی ا بییا رٚ ایتییان چیطییت؟ آیییا نردییر بییراذ مُرٖییر مذؿییٍالت یییا  ییدمات جدییید 
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دارییید تییً در نییرح تطییب ٌ تییار هتییر وثییردي اییید؟ مذؿییٍالت یییا  ییدمات َىؿییر 

ٌ غیی ا باییید آن هییا را بییً ؾییٍرت  یلییر مهییم نییرح تطییب ٌ تییار غیی ا هطییتىد 

 .پایدار پیدیرذ تىید

آیییا درتییت بییازار بییا آن چیییسذ تییً غیی ا در نردتییان پیییع بیىییر تییردي اییید  :برراسار

یثطییان اضییت؟ غییرایم بییازار  تثیییً خییاي بیػییتریه تؿیی ی ات تطییب ٌ تییار غیی ا 

 ٍاهید بییٍد  اخیر مییر  ٍاهیید در بییازار بیاٚر ب اوییید بایید آن را دو ییال تىیید  زیییرا 

 .تٓییرات بازارتان را پیدیرذ وثىید  بازار غ ا را پص  ٍاهد زد اخر

آیییا تٓییییرات بطیییار تىیید ٌ تیییسذ در ؾییىُت غیی ا ٌجییٍد دارد تییً در  :صررىاش

نییرح تطییب ٌ تارتییان پیییع بیىییر وثییردي بٍدییید؟ هییر ؾییىُتر مػ ؿییً هییاذ 

 یییاؼ  یییٍدظ را دارد  بیییً َىیییٍان مویییال  مػ ؿیییً ؾیییىُت ٖىیییاٌرذ انالَیییات 

بیییسرج اضیییت  اخیییر میییر  ٍاهیییید در خردٌویییً رٚابیییت بیییاٚر تٓیییییرات ضیییریٍ ٌ 

 .ب اوید  باید تٓییرات ؾىُت  ٍد را دو ال تىید
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آیییا تٓییراتییر در اضییتراتاذ بازاریییابر غیی ا ٌجییٍد دارد تییً  :اسررتزات ی باساریررابی

در نردتییان تییدارب ودیییدي اییید؟ ٚی ییت خییتارذ  پیػییرٖت ٌ تٍزیییٍ ٌ پ ػییتان 

اذ ٚابیید تٓییییر هطییتىد  ایییه َىاؾییر چدٍوییً اضییت؟ ه ییً ایییه َىاؾییر  ب ییع هیی

در ٖییرٌظ  ٖرآیىیید جییارذ ٌ مییدیریت غیی ا تییانیر دارویید  بییً ه یییه دلییید غیی ا 

 .باید ایه تٓییرات را در نردتان لذاو تىید

ٖییرٌظ: آیییا میییسان ٖرٌغییتان بییا چیییسذ تییً در نییرح تطییب ٌ تارتییان پیییع بیىییر 

پییٍل  تییردي اییید یثطییان اضییت؟ میییسان ٖرٌغییتان بییً ضییٍد ب ػییر  وذییٍي ٌؾییٍل

وٛییید  ُٖالییییت هیییاذ بازارییییابر  اضیییت دا  ٌ       ٌابطیییتً  ٍاهییید بیییٍد  ٖیییرٌظ 

 .َىؿر مه ر اضت ٌ تطب ٌ تار غ ا بً آن تثیً دارد

آیییا غیی ا تٓییراتییر در نییرح بازاریییابر  ییٍد دارییید؟ اخییر دارییید   :طررزک باساریررابی

 .آن را در نرح تطب ٌ تارتان بً رٌز رضاور تىید
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ضییازماودهر تػییثیالتتان بییا چیییسذ تییً در نردتییان آیییا  :سرراسمان ٌ تطرر ی /

یادداغیت تیردي اییید یثطیان اضییت؟ آییا تییم مییدیریت یثطیان اضییت؟ چیً اتٗییاٚر 

 با نرح هاذ اضت دا  ها مر اٖتد؟

 آیا غرح ضٍد ٌ زیاوتان مهابٙ نرح اضت؟ :سٍ  خ سیان

آیییا پیدیییرذ ٌؾییٍل پییٍل وٛییدتان ه اوىیید نردتییان  :پیمیررزی ٌصررٍل پررٍل وقررد

 اضت؟

آیییا تٍاوییایر هییا اویییرٌ   قییُٕ  ٖرؾییت هییا ٌ تهدیییدها بییا چیییسذ تییً در  :شسحارر

نییرح تطییب ٌ تارتییان وٍغییتً اییید  برابییر اضییت؟ آیییا تٓییییرذ در تییانیر آن هییا در 

 تطب ٌ تار غ ا ٌجٍد دارد؟

  ز یىد سىجص

 :ایىها َىاؾر پایً اذ هطتىد تً غ ا مر بایطت
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 تىترل تىید -

 مٛایطً تىید -

 ا بیابیددالید تٗاٌت ها ر -

 مػثالت را از نریٙ دتٔ تٗاٌت هاذ مىٗر دد تىید -

  چییارت ُٖالیییت هییایر اضییت تییً غیی ا باییید بییراذ ضییىجع  ؾییٗذً بُیید تؿییٍیر

 :وتایج ٌ ته یٙ آن با نرح تطب ٌ تار بً اوجا  برضاوید
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 چگًنو ةا زغال پًلدار صًیم
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در غیرایم ُٖلییر تػییٍر وػطییته ٌ امییید داغییته بییً اضییت دا  امییرذ ْیییر مُٛییٍل 

بییً وًییر مییر رضیید ٌ ه جىیییه وػطییته ٌ بییً اضییت دا  هییم ٖثییر وثییردن امییرذ 

وسدییة بییً جىییٍن میر و اییید   پییص بُید از تذؿییید باییید وػطیت ٌ چییً تییار تییرد؟ 

لثیً باییید ایطیتاد ٌ بیً انییرأ ودیاي تییرد در جیٍار بایید خٗییت تیً و ایید وػطییت ب

ٌ ب یىییید از چییً راهییر بییً جییس اضییت دا  ٌ امییید داغییته بییً تییار هییاذ ادارذ مییر 

تٍان وان ضیر ضیٗري ٌ پیص اویداز رضییدن بیً آرزٌ هیاذ ٌ رٌییا هیا را ٖیراهم تیرد   

بیدیهر اضییت تیً در ایییه مطییر باییید بطییار زد ییت تػیید ٌ ضیی تر هیاذ ٖراٌاوییر 

 .را تذ د ترد

مویییال در غییهر هیییا ٌ رٌضیییتا هییایر تیییً تػییاٌرزذ ٌجیییٍد دارد ٌ باْیییات ٌ  بییراذ

میسارٌ از را ي هییاذ در آمیید  ییاوٍار مذطییٍر میر غییٍد   ایجییاد درآمیید هییاذ جییاو ر ٌ 

مٗییید تییً ضییرمایً ذ ت ییر هییم الز  دارد  ییٍد راهییر بییراذ امییرار مُییاظ مذطییٍر 
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بیا اضییتٗادي میر خیردد   یثیر از آن ج لیً تیار هیا مییر تٍاوید تٍلیید زْیال باغید تیً 

از چییٍر هییاذ هییرش غییدي بییاِ ٌ قییایُات تػییاٌرزذ ْیییر ٚابیید اضییتٗادي تٍلییید 

میر غیٍد  چیٍر هیا بُید از هیرش دت یا بایید از بیاِ  یاری غیٍود تیا مٍج یات وٗیٍه 

آٖیات بییً ضییایر در تییان را ٖییراهم وثىىیید   ضییرمایً ذ الز  بییراذ ایىثییار مییر تٍاویید 

ا بییً یییة تارخییاي تٍلییید از یییة بػییثً غییرٌٌ غییٍد ٌ بییً تییدری خطییترظ یابیید تیی

زْیال مجهییس ت ییدید غیٍد  در ایییه مٛالییً میا ٚؿیید داریییم وذیٍي ذ تٍلییید زْییال بییً 

زبییاور ضییادي را غییرح دهیییم   ٌ دیدییر وذییٍي ذ ٖییراهم تییردن مٛییدمات ایىثییار هییر 

 .تص وط ت بً غرایهع متٗاٌت اضت ٌ بً  ٍدظ بطتدر دارد

تیییٍان آتیییع در مىهٛییً اذ بیییً دٌر از مىهٛییً مطیییثٍور   در جیییایر تییً ب -ۿ

تیرد   ایىجییا میر تٍاویید دییال  اوییً ذ غی ا باغیید ییا بییاِ غی ا یییا خییاراژ ٌ     

 .اوت ار تىید
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يرٌٔ ٖلسذ بً غثد اضتٍاوً ترجیذا  بػثً ٌ یا خاله هاذ ٖلسذ ٌ یا هرچیً بطیتً بیً 

ابتثار غ ا مود آبدرمثه هاذ ٚدی ر تً دیدر اضتٗادي و ر غٍد را تهیً تىید   ٚیرار 

ا را در ایه يیرٌٔ بریسیید لیتا درر قید آتیع مذثیم بایید داغیتً اضت تً چٍر ه

 .باغد ماوىد در  ٍد بػثً
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وییٌٍ چییٍبر را تییً مییر  ٍاهییید زْییال تىییید بطییتً بییً تییاربردذ تییً مییر  ٍاهییید 

زْییال برایتییان داغییتً باغیید اوت ییار تىییید   مطییل ا زْییال ت ییابر بییا زْییال ٚلیییان 

ه زمیىییً زیییاد ضیی تدیر باغییید ایییه در ایییوییٌٍ چییٍبع متٗییاٌت اضییت  ال تییً 

 ۾ۿمػ ؿییات بییا تجربییً بدضییت مییر آییید  ضییُر تىییید نییٍل چییٍر هییا ت تییر از 

 .ضاوتر متر و اغد
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ٌ در بػثً را ب ىدید   بػثً را از چٍر پر تىید 
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بػییثً را بییا چییٍر هییاذ بییر مؿییرٔ ٌ قییایُات تػییاٌرزذ تییً بییراذ زْییال غییدن 

ٍوییً اذ تییً بػییثً در چییٍر هییا مىاضییب ویطییتىد از بیییرٌن مذؿییٍر تىییید ٌ بییً خ

زویداور غیٍد   بییً خٍویً اذ چییٍر هیا را انییرأ بػیثً ٚییرار دهیید تییً بیً اؾییهالح 

مٍجییب  ٗییً غییدن آتییع وػییٍد ٌ بُیید چییٍر هییاذ انییرٔ بػییثً را آتییع دهییید 

ضییاَت باییید آتییع را رٌغییه ودییاي دارییید پییص  ٥الییر ٤یادتییان باغیید تییً بییراذ 

اؾییید از ضیییٍ ته قیییایُات اودٌ تیییً ذ قیییایُاتتان را تىتیییرل تىیییید  اتطیییتر د

  . ٍد ویس تابرد ٖراٌان دارد تً در پطتر دیدر بً آن مر پرداز 
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بُیید از ضییرد غییدن تامیید بػیییثً درر بػییثً را بییاز تىییید ٌ از داغییته ییییة  

   بػثً پر از زْال  الؽ لتت ب رید
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 روش ةرای افزایش فروش نحصًالت و کسب درآند آنالین ۵
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هییاذ زیییادذ بییراذ اٖییسایع ٖییرٌظ مذؿییٍالت ٌجییٍد دارد در ٌبییالج وٍیطییر راي 

 ۹تىهیا تییاٖر اضییت هىییر تطییب درآمیید را ییاد بدیییریم پص بییا مییا ه ییراي باغییید تییا 

 وثتً اضاضر را در مٍرد تطب درآمد آوالیه باهم یاد بدیریم

ٚ ید از هرچیییس باییید بدییٍیم ؾیی ر بهتییریه تلیید دیید مُ اضییت ٌ پییص از آوهییا باییید 

 آمد پردا تبً رٌظ هاذ اٖسایع در

ضیٍال اضاضییر در اییه ب ییع اییه اضییت تیً چهییٍر مذؿیٍالت  ییٍد را در بییه ایییه 

 ه ً رٚ ا بً ٖرٌظ برضاوم ٌ ٖرٌظ بیػترذ داغتً باغیم ؟

ایییه مطییلم اضییت تییً مییا و یتییٍاویم بییا بسرخییاور تییً  ییٍد تٍلییید تىىییدي هطییتىد 

 رٚابت تىیم پص لهٗا اوتًارات  ٍد را ت ر تم تىید

یییه ٚكیییً و اغییید تییً مذؿییٍلر ارا ییً دهییید تییً ٖٛییم امییا ه یػییً در پییر ا

  ٍدتان ارا ً دهید ایه یة اغت اي بسرج اضت اخر ایىجىیه ٖثر تىید
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در اییه پطیت میه بییً غی ا ییاد میییدهم چدٍویً از ٌبیالج  ییٍد تطیب درآمید تىییید 

 ٌ مذؿٍالت  ٍد را بیػتر بٗرٌظ برضاوید

  :دارید ودً ض س ه یػً را  ٍد مذؿٍل

اهیییت تاربراوتییان را مػیی ؽ و ایییید ٌ بییا تٍجییً بییً ماهیییت آوهییا غی ا باییید وییٌٍ م

بییً تارهییاذ  ییٍد تٍضییًُ دهییید   بییراذ ایىثییار مرادیید زیییر را باییید دت ییا در ٌبییالج 

 :  ٍد داغتً باغید

 آمٍزظ 

 راهى ایر 

 ًٌید ٍ ٖرامٍظ وػ 

 ارا ً تتار م تىر بر راي دد هاذ پرٌرظ هاذ مذؿٍل 

 ٚالب ٌبالج 

 ابسارهاذ ٌبالج 
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 ىتروتر ٌ پیػىهاد براذ پیٍضته بً خرٌي راي دد مىاض ر اضتخرٌي ای 

 ارا ً مذؿٍلر مل ٍش ماوىد ارا ً پیراهه براذ خرٌي ٌ یا ٖىجان 

یییة مذؿییٍل بییراذ ایىثییً ه یػییً در ؾییدر ٚییرار بدیییرد باییید دا  ییر برٌزرضییاور 

بػییً ٌ اخییر غیی ا ویییس ب ٍاهییید مذؿییٍلتان دا  ییر در ؾییدر ٚییرار بدیییرد باییید 

 دبرٌزرضاور تىی

بىیییابرایه ه یػیییً مذؿییییٍلتان را ه یػیییً ضییی س ودییییً داریییید بىابرایه غیییی ا 

میتٍاویییید بیییً ب یییع ٖیییرٌظ بیػیییتر ٌ بیػیییتر بسردازیییید ٌ ودیییران هییییع چییییس 

 و اغید ه یػً ض س بٍدوتان ه یػً ت ثتان میثىد

  :ٖرٌظ اٖسایع براذ پثیج یة در ه ً

ارا ییً  یییة ٌبییالج وییٍیص بییً تییازخر یییة راهى ییا بییراذ ضییا ت یییة ٌبییالج تامیید

تییردي اضییت ٌ در آن در بییراذ تییالظ بییً دٗییى ٌبییالج ٌ تٍضییًُ ٌبییالج اضییت   اٌ بییا 
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ٚییرار دادن بذیی  هییاذ چییالع براودیییس بییراذ تییاربران تییٍان  ییٍد را بییً تییاربران بییا 

 جطتٍجٍذ تاربران بً ان ات مر رضاود

ایییه رٌظ مییر تٍاویید بطیییار رٌظ  ییٍبر بییراذ و ییایع تٍاوییایر هییاذ غیی ا بییً 

د تیا بییً آوهیا بٗه اویید تییً غی ا تٍاویایر ٖراٌاوییر داریید ٌ اییه امییر تاربراوتیان باغی

 باَ  اٖسایع ٖرٌغتان  ٍاهد غد

  :ٖرٌظ اٖسایع براذ تث یلر مذؿٍلر

ایییه یییة اضییتراتاذ  ییٍر بییراذ اٖییسایع ٖییرٌظ مییر باغیید   ایییه مذؿییٍل وهییایر 

بییراذ رضیییدن بییً ضییهخ پیػییرٖت بییراذ ٖییرٌظ مذؿییٍالت مییر باغیید ٌ بییً دلییید 

آن در بیییه تییاربران جییاذ  ٍاهید خرٖییت ٌ بییً اٖییسایع ٖییرٌظ غیی ا  تیٗییت  ییٍر

 ت ة  ٍاهد ترد
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دٚییت تىییید مذؿییٍل وهییایر غیی ا و اییید یییة مذؿییٍل ضییادي ٌ پیییع پییا اٖتییادي 

باغید   مذؿییٍل غیی ا باییید یییة مذؿییٍل تیامال تث ییید غییدي باغیید ٌ اخییر ویییاز بییً 

 آپدیت دارد باید دا  ا آپدیت غٍد

  :باغد وًرذ باید غ ا مذؿٍل

راذ مذؿییٍالت  ییٍد از مییته هییاذ  ییٍر ٌ تییامال وًییرذ ٌ درٖییً اذ اضییتٗادي تىییید بیی

نییٍرذ تییً  ٍاوىییدي یییا غىٍغییىدي بتٍاویید بییً هىدییا   ٍاوییدن مذؿییٍل را جلییٍذ 

چػییم  ییٍد تؿییٍر تىیید ٌ  ییٍر بییٍدن ٌ درٖییً اذ بییٍدن آوییرا ادطییاش و اییید ٌ از 

  رید  ٍد راقر باغد

 ة ٖرٌظ اضتایه رٌظ مه تریه ٌ غاید ابتدایر تریه ب ع ی
  :مذؿٍالت رایدان برٌزرضاور

در ب ییع بییاال در مییٍرد ضیی سودً داغییته مذؿییٍل تٍقیییخ دادیییم امییا در ایییه 

 . ب ع باز ویس بً آن تٍضًُ  ٍاهیم ترد
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آپیدیت مییىًم مذؿیٍالت باَیی  میر غییٍد تیاربر از  رییید  یٍد بطیییار راقیر باغیید 

ان غیی ا ت لیییّ ٌ دیدییران را ویییس بییً  رییید آن تػییٍیٙ تىیید در ایییه ؾییٍرت تییاربر

تىىییدي  ییٍر غیی ا  ٍاهىیید بییٍد نییٍرذ تییً ه یػییً از غیی ا د ایییت  ٍاهىیید تییرد 

 ٌ غ ا را بً دلید پػتی اور ٌ مذؿٍل  ٍبتان ت لیّ  ٍاهىد ترد

اضییتراتاذ بهتییریه راي هییا بییراذ اٖییسایع ٖییرٌظ مذؿییٍالت غیی ا هطییتىد  ۹ایییه 

  ٌ با رَایت ایه مٍارد غ ا بً ٖرٌغر ٍٖ٘ الُادي  ٍاهید رضید
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 راز نًفقیت کسب و کارىای کًچک
وداغییتىد ٌ بییا  ضیرمایً دار غیدي اویید از رٌز اٌل اییه ه ییًپٍلیی ت یا  آن هییایر تیً 

 .زیادذ بً دضت آٌردي اود پٍل اضتٗادي از ههه اٚتؿادذ  ٍد

اٌلیییً مییر غییٍد اوجییا  غییان داد  ضییرمایً بُكییر تارهییا هطییتىد تییً دتییر بییدٌن

امیا الزمییً آن تذٛییٙ تییردن  ٌٚییت ختاغیته ٌ مهییم تییر از آن َجیٍل و ییٍدن اضییت  

پییص ودییران و اغییید  ت ییر ٌٚییت بدتارییید ٌ ٖرؾییت هییاذ غییٓلر مىهٛییً زوییدخر 

 یٍد را بػىاضییید  بییً دو یال ویازهییاذ مىهٛییً بدردیید  بییراذ ایییه تیار باییید مییدتر 

 .تان بجر ید ٌ درددل هاذ تط ً ٌ مػتریان را بػىٍید در مذد زودخر

مه ئه باغید اییه رٌزهیا ه یً بیً دو یال ییة خیٍظ غیىٍا میر خردوید  اییدي هیاذ 

غیی ا از ه یییه درددل هییا بیییرٌن مییر آیىیید  مییا هییم از ه یییه درددل هییا ٌ تجربییً 
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هییایر تییً در از تارغییىاش ٌ اضییتادهاذ ٖییه پرضیییدیم بییً وتییایج جییال ر دضییت 

زیییییادذ  پییییٍل میلیییییٍن تٍمییییان  ۷۹  غییییاید از وًییییر غیییی ا پیییییدا تییییردیم

ٌ  پیٍل بیً جیاذ اییه تیً بیا اییه خیتارذ تیردن و اغید امیا بیاٌر تىیید ضیرمایً بیراذ

ٌامییر تییً از باوییة مطییثه مییر خیرییید  برٌییید ٌ دو ییال  اوییً  پییٍل بییً اقییاًٖ

بییً يییاهر تییم داغییتً  ضییرمایً وهایییت ضییٍدآٌرذ را از ایییهباغییید  مییر تٍاوییید 

زیییادذ اضییت  بییً غییرل ایییه تییً ٚییدرظ را  ضییرمایً میلیییٍن تٍمییان ۷۴باغییید  

 .ختارذ تىید ضرمایً بداوید ٌ در راي مىاض ر

مییا بییراذ غیی ا پیػییىهادهایر را ارا ییً مییر دهیییم تییً هرچىیید ؾیید درؾیید تكیی یه 

ا و ییر دهىیید امییا از آزمییٍن ٌ  هییاذ دیدییران بییا ضییربلىدذ بیییرٌن ضییٍد آٌرذ ر

آمییدي اویید  در دٛیٛییت آوجییً در ایییه خییسارظ مییر  ییٍاهیم بدییٍییم  داؾیید تجربییً 

تیردي اوید  بیً هیر دیال یادتیان غیرٌٌ بیً تیار  ضیرمایً تطاور اضیت تیً بیا ه ییه
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داغییییییتً باغییییییید ٌ بهتییییییریه پٍل میلیییییییٍن هییییییم ۵۴۴باغییییید تییییییً غیییییی ا 

خییتارذ را هییم بداوییید  اخییر داوییع تییاٖر آن تییار ٌ تجربییً در آن  ضییرمایً غیییٍي

زمیىیییً را وداغیییتً باغیییید  ٖرؾیییت هیییا  مذیییدٌدیت هیییا ٌ رٚ یییاذ آن بیییازار را 

اٌلیییً  ییٍد را هیم بییر بییاد مییر  ضیرمایً وػىاضیید وییً تىهییا ضیٍد و ییر تىییید  بلثییً

 .دهید

 بیامٍسید ٌ  مٍسش  هید .۱

اخیییر ت ؿیییؽ ٌ ضیییٍاد تیییاٖر بیییراذ اوجیییا  بر یییر از ُٖالییییت هیییاذ اٚتؿیییادذ را 

وداریییید  ودیییران و اغیییید  در و طیییتیه ٚییید  ت یییر دربیییاري تارهیییایر تیییً بیییً 

ت ؿییؽ ت تییر ٌ مثییان مذییدٌدتر ویییاز دارویید  تذٛیییٙ تىییید  در ایییه تذٛیییٙ  ییٍد 

تییان را  ضییرمایً ضییٍد ٌ ٖییرٌظ  ییٍر دٚییت تىییید  ٚطیی ت ت ییر ازبییً مٍٛلییً 

ؾییرٔ پردا ییت هسیىییً هییاذ تییالش هییاذ ت ؿؿییر تىییید ٌ درٖییً اذ را بیامٍزییید  
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اي نالضیازذ بسویید ییا میدتر بیً نیٍر مویال  نیال ضیازذ ییاد بدیریید ٌ بُید ییة تارخی

در ه یییه غییٓد تارتىییید ٌ بُیید از چىیید ضییال تییً مهییارت الز  را تطییب تردییید 

 .تان یة تارخاي راي بیىدازید یا یة تالش آمٍزغر ضرمایً با

وییید دو ییال هییر هىییرذ تییً دٌضییت دارییید برٌییید  بیامٍزییید ٌ بییً هردییال مییر تٍا 

یییة دٖتییر تٍچییة اجییاري تىییید ٌ هرچییً مهییارت تطییب  ضییرمایً ضییسص بییا ه یییه

 ا درؾییٍرت تییردي اییید را آمییٍزظ بدهییید  ایییه مه ییئه تییریه رٌظ اضییت ٌ غیی

مٍٖییٙ وػییدن  هیییع قییررذ وثییردي اییید  ال تییً یییة راي ضییادي تییر هییم ٌجییٍد دارد 

بییً رادتییر مییر غییٍد  راي اوییدا ت  مهییم  ضییرمایً تییً ضییٍد  ییٍبر دارد ٌ بییا ایییه

تییریه مٍقییٌٍ ایییه اضییت تییً بداوییید چییً راي هییایر بییراذ ضییٍدآٌرذ غیی ا ٌجییٍد 

دارد ٌ آن را راي بیىدازیییید  بیییراذ ٚییید  اٌل ضیییرذ بیییً  یابیییان اوٛیییالر بسویییید ٌ 
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دٚییت تىییید تییً مٓییازي هییایر تییً بییً تثویییر  چییا   تاییی  ٌ    مػییٍٓل هطییتىد ٌ 

 .غلٍِ هطتىدتُدادغان هم باالضت  ه یػً 

زیییادذ و ییر  ٍاهیید ٌ ضییٍد  ییٍبر هییم دارد  ٖٛییم تییاٖر اضییت  ضییرمایً ایییه تییار 

اخیر بییا تیامسیٍتر ٌ بروامییً آٖیییص ٌ ٖتٍغیا  آغییىایر ودارییید بیً یییة دٌري تییالش 

تردن بییا دضییتداي تسییر هییم تییار ضیی تر ویطییت  غیی ا مییر آٖیییص برٌییید  تییار

هییسار تٍمییان درآمیید داغییتً باغییید  بییً  ؿییٍؼ اخییر  ۵۴۴تٍاوییید رٌزاوییً بیییع از 

 .مذد تارتان در مثان مىاض ر موال وسدیة مدرضً یا داوػداي باغد

 بً  وبال مجٍس باضید .۲

ٗادي اخییر ایییدي  اؾییر بییً ههییه تییان و ییر رضیید  مییر تٍاوییید از ایییدي دیدییران اضییت

تىیید ٌ درؾید ایییدي آن هیا را ضییر هیر مییاي بسردازیید  مییوال میر تٍاوییید ییة خػییتر 

در غییهر بسوییید ٌ ٖهرضییتر از رضییتٍران هییاذ تٍچییة امییا مُییرٌٔ را تهیییً تىییید  
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در اییه زمیىیً رضیتٍران هییاذ بییه ال للیر تیً زیییاد خیران ویطیتىد موید رضییتٍران 

 .هاذ َربر یا ترتر مىاضب هطتىد

ز راي اوییدازذ یییة غیییُ ً را از آن هییا بدیرییید ٌ ماهاویییً غیی ا مییر تٍاوییید مجیییٍ 

درؾییدذ از ضییٍدتان را بییً آن هییا بدهییید  یییا مییر تٍاوییید مجییٍز پیییة مٍتییٍرذ 

تییً در دییال داقییر از مُت رتییریه « پیییة بادپییا»بدیرییید  تییا جییایر تییً مییر داویییم 

پییة هاضییت  اییه ٖرؾییت را در ا تییار متٛاقیییان میر خییتارد   یب بییراذ اییه تییار 

اضییت تییا مثیاور را اجییاري تىییید ٌ چىیید پییة مٍتییٍرذ اضییت دا  تىییید ٌ  ٖٛیم تییاٖر

ال تیییً بی یییً اجىیییاش هیییم ٖرامیییٍظ وػیییٍد  خیییرٖته و ایىیییدخر ٖیییرٌظ غیییارژ 

ایراوطیید یییا ه یییراي اٌل ٌ ٖییرٌظ ایىترویییت پرضییرَت ویییس خسیىیییً هییاذ بُیییدذ 

 .هطتىد تً با ریطة پاییه ترذ ه راي هطتىد

 تٍلیدی راي بیىداسید .۳
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اٖییراد از یییة دیدذ تییً بییاال میر رٌد دٌضییت دارویید بیراذ  ٍدغییان تطییب  ضیرمایً

ٌ تییارذ راي بیىدازویید ٌ بییً اؾییهالح  ٍدغییان آٚییاذ  ٍدغییان باغییىد امییا ایییه تییار 

تییاٖر وییً تىهییا ضییٍدآٌرذ  بییً ایییه ضییادخر هییا ویطییت ٌ بییدٌن تجربییً ٌ داوییع

 ٍدتییان هیم از دضییت بییرٌد  بیراذ موییال  یلییر  ضییرمایً ویدارد بلثییً م ثییه اضیت

هییا دٌضییت دارویید تٍلیییدذ راي بیىدازویید  بییً  ؿییٍؼ آن هییایر تییً مثییاور هییم 

ر در ا تیییار دارویید ٌ ویییازذ ویطییت تییا اجییاري مذلییر بییراذ راي اوییدازذ بییراذ ایییه تییا

تٍلیییدذ را بدهىیید  مییا بییً غیی ا پیػییىهاد مییر تىیییم اخییر تییً جییایر مىاضییب بییراذ 

اییه تییار داریید پییص از بیً دضییت آٌردن داویع ٌ تجربییً تطیب ٌ تییار تییٍچثر راي 

 .بیىدازید

ایییه تیً ٖرؾییت بهتیر اضیت ضییراِ تارهیاذ  یلییر ضی ت ورٌییید ٌ مهیم تییر از ه یً  

هیاذ مذیید زویدخر تییان را بػىاضیید  غیی ا مییر تٍاویید تارخییاي تٍلیید جییٍرار زواوییً 
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راي بیىدازییید تییً ه یػییً بییازار  ییٍدظ را دارد  غیی ا بییا  ریییدن چىیید ماغیییه 

ضییادي جییٍرار بییاٖر  مییر تٍاوییید جییٍرار هییاذ زواوییً را بییً ضییادخر تٍلییید تىییید  

ت مىاضییب آن ٌ وییٌٍ جییٍرار هییاذ زواوییً بییً دلییید مؿییرٖر بییٍدن غییان  ٚی یی

مػییترذ ه یػییً بییازار پییر ٖرٌغییر دارد ٌ قیی ه ایییه تییً تییار تییردن بییا ایییه 

ماغیییه هییا بطیییار ضییادي اضییت ٌ ٚهُییات یییدتر آن هییم بییً ٌٖییٍر در تػیییٍر 

مٍجییٍد اضییت ٌ اخییر دضییتداي  ییرار غییٍد یییة تثىطیییه دا لییر هییم مییر تٍاویید آن 

دتییر بییً  را تُ یییر تىیید  جالییب اضییت بداوییید تییً م ثییه اضییت تارتییان بدیییرد ٌ

 .تػٍرهاذ ه طایً ؾادرات هم داغتً باغید

تٍلیید میر غیٍود بیً بر یر « پیارازیه » بلً  در دال داقیر جیٍرار هیایر تیً بیا ویا  

 ۵۴۴از تػییٍرهاذ ه طییایً ؾییادر مییر غییٍود  غیی ا مییر تٍاوییید رٌزاوییً دییداٚد 

هییسار تٍمییان از ایییه تییار درآمیید داغییتً باغییید پییص بهتییر اضییت تذٛیٛییات تییاٖر 
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د ٌ اخیر بیازار را مىاضیب دیدییید  بیراذ خیرٖته مجیٍز بیً ؾیىٕ جییٍرار اوجیا  بدهیی

باٖییان برٌییید  بییاٌر تىییید اخییر ت ییر تذٛیییٙ تىییید  تارهییاذ ضییادي تییر ٌ پرضییٍدترذ 

 .هم پیدا مر تىید

 مٍا  اذایی هایطً پزسٍ  اسش .۴

از آوجییایر تییً  ییٍراب از ویازهییاذ اٌلیییً هییر اوطییاور اضییت پییص در هییر غییرایهر 

رآٌردي غییٍد  بیً  ییانر ه ییه وییاز ضییادي  اییه غییٓد ٌ هیر درٖییً بایید اییه ویییاز بی

اذ تییً بییا مییٍاد ْییتایر در ارت ییال اضییت  ه یػییً بییازار  ییٍدظ را دارد ٌ ضییٍد 

بیاالیر هییم دارد  اغییت اي وثىییید  مىًییٍر مییا ایییه ویطییت تییً برٌییید ٌ یییة تار اوییً 

ت میٍاد ْییتایر راي بیىدازییید  ت ییر بیػییتر ٖثییر تىییید  غیی ا مییر تٍاوییید بییً  ییدما

جییاو ر تییً تار اویییً هییاذ مییٍاد ْیییتایر ویییاز دارویید هیییم ٖثییر تىیییید ٌ رٌذ آن 

 .ختارذ تىید ضرمایًها
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بییً نییٍر موییال ایییه رٌزهییا ؾییىُت بطییتً بىییدذ از  ییٍد مییٍاد ْییتایر هییم بیػییتر 

ٌ میییرد  بیػیییتر جییتر بطیییتً بىیییدذ هییاذ  یییاؼ ٌ متٗیییاٌت میییر  اه یییت دارد

غییٍود  بهتییر اضییت بییً دو ییال یییة یییا چىیید ایییدي  ییٍر باغییید ٌ در یییة تارخییاي 

تٍچییة بییً بطییتً بىییدذ بییا نرادییر هییاذ م ؿییٍؼ  ٍدتییان بسردازییید  ای ییان 

داغیتً باغیید تییً اخیر در ایییه تیار  الٚیییت بیً  ییری دهیید در ت تییر از ییة ضییال 

ٍید  اییه رٌزهیا بیً رادتیر میر تیٍان بیا اضیتٗادي از يرٖییت ٖیرد نرٌت ىیدذ میر غی

 یالر تار اوییً هییا یییا تارخیاي هییا یییر تییً پرٌاویً بهداغییت دارویید  د ٍبییات ٌ ادٌیییً 

جییاتر مویید ٖلٗیید  دارچیییه  زردچٍبییً ٌ    را بییً ؾییٍرت ضٗارغییر تذٍییید خرٖییت 

ٌ آن هییا را بییا بطییتً بىییدذ هییاذ  ییٍد ٌ بییا برویید  ییاؼ  ٍدتییان در بییازار  اؾییر 

 .ٍن پادخان ها  داوػداي ها  بی ارضتان ها ٌ    تٍزیٍ تردچ
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ال تییً م ثییه اضییت تارتییان دطییابر بدیییرد ٌ از یییة تار اوییً بییسرج  ضیییٗارظ 

بطییتً بىییدذ مذؿییٍالت غییان را بدیرییید  هییر خییاي خییترتان بییً میییدان راي آهییه 

اٖتاد  دت یا ییة ضیرذ بیً مٓیازي هیاذ يیرٌٔ ییة بیار مؿیرٔ بسویید ٌ ضیر ؾیذ ت 

ي داران ایییه درٖییً بییاز تىییید  آن هییا تىهییا ؾییىٗر هطییتىد تییً ه یػییً را بییا مٓییاز

بییازار  ییاؼ  ٍدغییان را دارویید ٌ ودیییران مػییترذ ٌ قییرر تییردن ویطییتىد  بیییً 

خٗتییً آن هییا در ایییه درٖییً ضییٍدآٌرذ دت ییر اضییت بییً غییرل ایییه تییً بتٍاوییید 

 .و ف بازار را در دضت بدیرید

 یج بٍتیج ٌ یج مطاٌر بزودیىگ هس  اسش .۵

اویر هیا بیً ضیٍذ هیر اییدي اذ تیً جالیب باغید  ویا ٍد آخیاي جیتر میر غیٍیم ما ایر

ٌ بیً ٚیٍل مُیرٌٔ  دطیابر هیم جیٍزدي میر غیٍیم  غی ا بایید بیً دو یال ییة ایییدي 

را ب ٍاوییید  « آیییص پییة » یییا « هایییدا » تییة باغییید  دت ییا داضییتان ؾییادب اؾییلر 
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لیر هیم تیم آن ها داوػجٍیان مُ یٍلر بٍدوید تیً بیا ییة اییدي جدیید تیً اتٗاٚیا  ی

 یری بٍدویید  امیرٌزي بییً دضیتً میلیاردرهییا پیٍضییتً اوید  اخییر راهى یایر مییا را مییر 

 ٍاهیید تییً باییید بدییٍییم ایییدي غیی ا بهتیر اضییت در راضییتاذ  ییٍراتر هییایر باغیید 

 .تً اتٗاٚا ارزان باغىد   اؼ باغىد ٌ اضم زی ایر هم داغتً باغىد

ر داغییت ٌ هییم ٚی ییت مییوال هرت مثسیثییر هییم ایییدي جدییید بییٍد  هییم اضییم زی ییای 

آن مىاضیب بییٍد تییً ایییه رٌزهییا اییه ه ییً نرٖییدار دارد  بُیید از  ییٍراتر   ییدمات 

پٍغیاب وییس اییدي مىاضی ر اضیت بیً  ؿیٍؼ بیراذ اٖیرادذ تیً دوییاذ مید را  یلیر 

 یٍر میر غىاضییىد  ال تیً مىًییٍر میا راي اویدا ته یییة بٍتییة ؾییرٔ ویطیت بلثییً 

ر موییال مییر تٍاوییید از یییة غیی ا باییید ایییدي  اؾییر هییم داغییتً باغییید  بییً نییٍ

تارغییىاش بروییدیىح مػییاٌري بدیرییید ٌ بییً مػییتریان  ییٍد بدٍیییید تییً غیی ا یییة 

 .نراح مد دارید تً بً آن ها مػاٌري مر دهد
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بییاٌر تىییید ایییه ایییدي جییال ر اضییت تییً مییر تٍاویید ٖییرٌظ غیی ا را تییا بیییع از 

درؾیید اٖییسایع بدهیید  یادتییان باغیید تییً جییٍان هییا از هیییع چیییسذ بیییع از ۹۴

ٌري خییرٖته در امییر میید ٌ پٍغییاب  ٍغییذال و ییر غییٍود ٌ ایییه خٍوییً بییراذ مػییا

ضیٍال ه یػیدر غییان یُىیر  چییر بسٍغیم؟ ایییه میدل بیً مییه میر آییید؟ دیاال باییید 

 .با چر ضت بثىم؟ ٌ    جٍار مىاض ر پیدا مر تىىد

 کسک ٌ کارهای کٍچج پزسٍ  .۶

وداغییتىد ٌ بییا  ضییرمایً دار غییدي اوید از رٌز اٌل ایییه ه ییًپٍلیی ت یا  آن هییایر تییً

سیییادذ بییً دضییت آٌردي اویید  باییید پییرش ٌ پٍل اضییتٗادي از ههییه اٚتؿییادذ  ییٍد

جییٍ تىییید ٌ ب یىییید در مذیید یییا غییهر غیی ا چییً تییارذ بییازدي ٌ ضییٍد بیػییترذ دارد 

امییا ه یػییً یثطییرذ غییٓد هییا بییً اٚتكییاذ زماوییً غییثد مییر خیییرد تییً ریطییة 

ت تییرذ دارد ٌ درآمیید  ییٍبر هییم وؿیییب اٖییراد مییر غییٍد  بییراذ موییال مییر تٍاوییید 

http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%be%d9%88%d9%84.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%be%d9%88%d9%84.html
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http://tebyan-zn.ir/tags/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%be%d9%88%d9%84.html
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و ایىییدخر ایراوطیید ٌ ٖییرٌظ غییارژ بدیرییید یییا ایییه تییً از م ییابرات  پییٍل ا ایییهبیی

 .غهرتان و ایىدخر ٖرٌظ ایىتروت پرضرَت بدیرید

بیلیییارد ٌ تٗریذییاتر از ایییه ٚ ییید هییم بییا اضییتٛ ال جٍاوییان رٌبییً رٌ مییر غییٍد   

تییار پرضییٍد تییر ایییه اضییت تییً غیی ا بٍٖییً یییة مثییان ٌرزغییر  بی ارضییتان   یییة

ٖرهىدطییرا  مدرضییً  داوػییداي ٌ اموییال ایییه مثییان هییا را اجییاري تىییید  اْلییب ایییه 

مثییان هییا بییا ٚی ییت مىاضیی ر اجییاري دادي مییر غییٍود ٌ ٖییرٌظ بطیییار  ییٍبر هییم 

 .دارود
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 نیلیًن تًنان ةو دست آوریم 011چطًرنی تًانیم 
 

هایتان را ت یدید بیً  غ ا باید اودیػً ٌ تٗثر درضتر داغیتً باغیید  اییه اودیػیً

ٌجٍد بییاٌرد تیً بیً وٗیٍ غی ا باغید   َ د تىید تا از ایه َ لثرد  جامًُ تؿٍیرذ بً

ر ویٍ ٌ بهتیر براذ  ٍر تار تردن ٌ  ٍر  دمت تردن  باید َاغٙ بٍد ٌ َػیٙ  یدمت

داغت  اخر ایه اتٗا٘ در مٍرد غ ا بیٗتد  غی  وثىیید تیً اَت یار  غیهرت ٌ نیرٌت  

ت تیریه چیییسذ اضییت تییً بییً دضییت  ٍاهیید آٌرد  غیی ا بییا ایییه تارتییان مٍٖییٙ بییً 

غیٍید ٌ اییه  راي غی ا را  تان مر  ٍدتان ٌ  یدمات اَت ادضازذ در جامُیً وطی ت بیً

 .تىد ه ٍار مر

الذ  ها را البییً خٍیىیید تییً بطیییارذ از ٖرؾییت آٖریه مییه  مربطیییارذ از دٌضییتان تییار

بیىیید  تىیید ٌ مر اذ را بیاز مر اود  موال غ ا رٌزوامً اود ٌ غثار تردي ها دیدي رٌزوامً
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اذ چا  غدي تً ٖالن ضازمان  رٌزاوً هسار پرش ْتا با ٖالن ٚی یت  تً آخهر مىاٚؿً

غیٍد  بیىم تً  یلر رادیت مر ٌ مرا   ا  وػطتً  ٍاهد  موال مه در  اوً ٌ تیٗیت مر

تیً غیاید دیدیران  یلیر رادیت از تىیارظ َ یٍر تىىید   بً ایه هیدٔ رضیید دردالر

هیاذ اقیاًٖ ٌ اَكیاذ  یاوٍادي هیم تیً  بیىم تً موال پیارتیىدر  یالر دار  ٌ يرٔ مر

تىم ٌ ایییه ٖرؾییت را از دضییت  رٌ  ٌ ایییه تییار را مییر هطییتىد  پییص ضییریٍ مییر

دهىید ٌ اییه ویٌٍ از مػیاْد ٌ  تیً بیً مػیاْد  یاودر ٌا  مرها هم  تازخر دهم   و ر

اود  ٖٛم باید ی   ردي  ها تػثید غدي  زیاد غدي ها  تً از زن ٌ غٍهر ٌ بجً غرتت

 . ها را بهتر دید  ه یه ایه ٖرؾت

 امان اس هالً مزکٍلی

خیٍیم بطیتدر دارد مىًیٍر  ضؤال  ٍبر اضت  اخر ب ٍاهم بیً غی ا جیٍار بیدهم  مر

ضیاَت هیم  9میاي  تیً در  9تطر باغد  میوال  یٍد میه  اییه م لیّ را ویً در  غ ا چً
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هیا دار    تىد  مه بر ر تٍاوایر ها ٖر٘ مر هاذ آد  تٍاوم بً دضت بیاٌر   ٚابلیت مر

ها  ضهخ اٖرادذ تً مه با آوها ارت یال دار   بیاالتر اضیت ٌ اییه   غ ا هم بر ر تٍاوایر

داویید تیً  یه مٍرد   یلر مهم اضت  اؾال غ ا مر یلر مهم اضت  ارت انات مٍنر در ا

آید؟ از مرتٍلر  تً وا  دیدیر ضیتاري َهیارد اضیت   اذ مر تل ً مارتتیىح از چً تل ً

غیان مرتیٍلر اضیت   یلیر وٗیٍه داروید ٌ ارت یال میؤنر  مُرٌٔ اضت تطاور تً هالً

 . تىىد برٚرار مر

 ط اعتبارق 

ضت  غاید ودیاي غی ا بیً تیارآٖریىر  یی  ودیاي تر از ضرمایً ٌ پٍل ا اَت ار  یلر مهم

تىید تیً  اذ وداي مر تً از وًر مه  ی  پرٌضً اضت  غ ا پرٌژي اذ باغد دردالر پرٌژي

تیً میه  میلییٍن تٍمیان را بیً دضیت بییاٌر   دردالر ۾۾ۿتیٍاوم  ماي چهٍر مر 9موال در 

دامیً بدهیید اذ داغیتً باغیید ٌ ا خٍیم پرٌضً اٚتؿادذ تً در آن  باید پیػیىً مر
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دٚیٛیً  9تر اضت  مه غاید بیا اَت یار   دتیر در  تً در ایه ؾٍرت  اَت ار  یلر مهم

وٗیرذ تیً میرا  ٢هم بتٍاوم ایه تار را بثىم  بدٌن هیع درتتر  تىهیا تیاٖر اضیت بیً 

غىاضىد  زوح بسوم ٌ از یثر  جىطیر بدییر  ٌ بیً دیدیرذ بٗرٌغیم  تىهیا بیً اییه  مر

غىاضیىد ٌ ویسد آوهیا  غىاضم ٌ آوها ویس میرا مر یػان را مرَلت تً هردٌ وٗر ٌ ویازها

 .اَت ار دار  ٌ وسد مه اَت ار دارود

 وماهش را اص ک که

اٌلیییه مردلییً  ایییه اضییت تییً  ٍدآزمییایر تىیییم ٌ  ٍدمییان را بػىاضیییم  دربییاري 

هایر تیییً دارییییم  چیسهیییایر بیییداویم  بیییداویم تیییً  غ ؿییییت  ٍدمیییان ٌ َالٚیییً

تیً ویً  ایم تارمىید باوی   دردالر ها غدي   غاید ما  یلر ٌٚتهای ان تجاضت تٍاوایر

ایم ٌ هر رٌز هم با وٗرت ضر تارمان  ایم  وً از آن لتت بردي ایه تار را دٌضت داغتً

غٍیم  تطر تً هر رٌز ؾ خ ٌارد تارذ غٍد تً از آن راقر ویطت   ٌ مر  داقر غدي
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ترد  ٌلر ه ییه  یٍد غی ا   اظ و ٍاهد در آن مٍٖٙ و ٍاهد غد چٍن ایه تار  راقر

اخر َاغٙ   رودارذ باغید    رودار مٍٖٛر  ٍاهید غد  هر تطر َاغیٙ هیر غیٓلر 

باغد  در آن مٍٖٙ  ٍاهد غد  بذور هم درباري وٌٍ غٓد وداریم  غاید غیٓلر هیم 

ٌجٍد داغتً باغد تً ضهخ پاییه تلٛر غٍد اما اخر َالًٚ ٌجیٍد داغیتً باغید  اییه 

 .ٌ وداي ما مهم اضت  وً وٌٍ تارچیسها مهم ویطت  وٍ

 !ضىاص ی  زصشا

ا   ما در ایه وٌٍ مدیریت  بذور دارییم تذیت َىیٍان  مه مدیریت اضتراتای   ٍاودي

تىید   ها را مهیرح مر تً بً وٍَر وٛال قُٕ ٌ ٍٚت ٌ تهدییدها ٌ ٖرؾیت  SWماتریص

 یاودر بیً  غىاضر در ایه امر  یلر مهم اضیت  اؾیال تیارآٖریىر یابر ٌ ٖرؾت ٖرؾت

اظ   بیىید در  اویً ضت تً غثد خرٖتً  موال نرٔ مر هایر یابر ٌاضهً ه یه ٖرؾت

غىاضیید تییً  دار ضییر تٍچییً را هییم مر دیییح ٌ يییرٔ اقییاًٖ دارد ٌ چىیید تییا مٓییازي
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ٖرٌغىد  بیا ٖیالن ضیازمان هیم در ارت یال اضیت ٌ ه یً ایىهیا را ج یٍ  ْتایر مر مٍاد

تر   دهد  آن هم بیا ٚی یت مىاضیب مربٍنً مر پسد ٌ تذٍید ضازمان بىدد ٌ ْتا مر مر

هایع  با یثیر  ایىجا  بذ  چدٍوً دیدن اضت  غاید متٍجً هم غد تً یثر از ٖامید

هایع اقیاًٖ  ها در ارت ال اضت ٌ ایه مدرضً را هم بً ٖهرضیت مػیترذ از مدرضً

 . یابر اضت غىاضر ٌ ٖرؾت ترد  ایه  ٖرؾت

 می یٍن611گا  اٌل بً  سش  ٌر ن 

ضال ضیه  ۾٤تا  ۾٢غٍیم تً اخر ی  آد  مُ ٍلر تً بیه  ٌ اما بُد  ٌارد ایه ٚكیً مر

تٍاوید اییه  داغتً  تذؿیالت مُ ٍلر هم دارد ٌ هیع ت ؿؿیر هیم ویدارد  چهیٍر مر

تىیم اییه  ماي باٚی اودي از ضال بً دضت بیاٌرد  ق ه ایىثً ٖیرـ میر 9م لّ را در 

پیػیرٖت هیم بر یٍردار اضیت  در ایىجیا میه غ ؽ  از ویرٌذ اودیسي دداٚلر بیراذ 

میاي  9تىم تً بً ایه ترتییب اضیت  در خیا  اٌل  میا بایید اییه  خا  را پیػىهاد مر ضً
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ماي  ٣تا  ٣باٚی اودي را بً ضً ٚط ت تٍتاي  میان ٌ بلىدمدت تٛطیم تىیم تً غامد 

تیً بایید  هیایر برٌ ٌ برخرد ایه غ ؽ باید دٌري ب یىد  دٌري ماي اٌل  بر ٣غٍد   مر

ٌ ارت ال مؤنر ٌ ٖه بیان ٌ غ یً ایه اضت  در زماور تً دارد ایه  ب یىد  ٖىٍن متاتري 

هاذ تث یلر هم بار غدي اضت تً باید بدتراود   بیىد  ایه رٌزها دٌري ها را مر دٌري

هایر مود بازاریابر ٌ مهىدضر ٖرٌظ ٌ مدیریت ارت ال با مػترذ ٌ غ یً اییه   دٌري

اظ غیرٌٌ تىید  میوال بیا  تٍاود از  اوً ها را هم مر هاذ ایه دٌري ىی اجرایر تردن تث

ه طرظ  ٍر متاتري تىید ٌ  یٍر بیا اٌ ارت یال بدییرد  در ه ییه ٖاؾیلً هیم بایید 

غییان بییٍدي   هییایر تییً از زمییان تیٍدتر داغییتً ٌ ه یػییً در آرزٌذ َالییٙ ٌ خرایع

دضیت وسوید  در قی ه  غىاضایر تىد تا بً بیراهً ورٌد ٌ بً تارذ تً دٌضت ودارد 

 . ٚرار ویطت ه ً هم تارمىد غٍود
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 هاً را پز اس پٍل اسش

  «ضیىدٗرظ هیر  یابیان از نالضیت»تتار مُرٌٖر در دٍزي تارآٖریىر هطت بً ویا  

رضد  ها  آد  بً جایر مر اذ آن را وٍغتً اضت  ٌاُٚا بُكر ٌٚت ٌٌچٍوح تري تً تیم

درضیتر  ٖیر٘ بییه  ىهیا تیاٖر اضیت بًبیىد ضىدٗرظ هر  یابان از نالضت  ت تً مر

تییً  تىىید  دردالر دییدن ٌ مػیاهدي تیردن را ییاد بدیریید  تارآٖریىیان مػیاهدي مر

مان رد غیدي باغیم ٌ ودییدي باغیم  بیىىد  غاید مه ؾدبار از ضر  یابان دیدران مر

تً آوجا  ی  تلیدضازذ ٌجٍد دارد ٌ براذ ضا ته یا تُ یرات ٚٗد ٌ تلید  بیا ه طیر  

دیید  تیً  تً اخر اهد مػاهدي بٍد   مر تر  دردالر نرٔ چىد  یابان یا مذلً آنبرٌ  

 . مان  تلیدضازذ هطت ٌ  یابان  ضر تٍچً
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 می یٍن611گا   ٌ  بً  سش  ٌر ن 

غٍد  در ایه مردلیً  تیار مػی ؽ غیدي  تیً تیارذ  ماي دٌ  مر٣دٌمیه خا   غامد 

هاذ مٍرد وًر را اوجا  داد ٌ ه یً  ت ریه خا   باید  مهابٙ َالًٚ ٖرد اضت  داال در ایه

زمان را هم بً ه ییه امیر ا تؿیاؼ داد  دو یال غیرتا ٌ اضساوطیرهاذ میالر بیٍد  بیا 

اضتٗادي از ٖىٍن متاتري ٌ ارت ال مؤنر ایه ٖرد باید بیا مراتیس میالر ٌ پػیتی اور ٌارد 

در آن راي  ٍاهید تیار را  متاتري غد  ایه ٖیرد بایید دربیاري ویٌٍ تیار ٌ جیایر تیً مر

بیىدازد  مهالًُ تىد  رٚ ا را بررضر تىد ٌ ب یىد تجا تػىً ایه ویاز اضت  یا موال اخر 

 ٍاهد غثالت تٍلید تىد  ب یىد میسان ٌاردات ایه دٍزي چٛدر اضت  تً از نریٙ  مر

تٍاود ایه آمار را بً دضت آٌرد  یا اؾیال آمیار هیر چییس دیدیرذ ٌ  رادتر مر خ رتات بً

ت هر چیس دیدرذ را  در تد باید یی  تیار مهالُیاتر ٌ تذٛیٛیاتر خطیتردي میسان ٌاردا

 . رٌذ غٓلع اوجا  دهد  ٌ ال تً ی  تار جیتر ضیرمایً ٌ د اییت میالر ٌ پػیتی اور
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 می یٍوی611گا  سٍ  

غیٍد   ضیاز تلٛیر مر ماهً ضٍ  اضت تً مردلً وهایر ٌ ضروٍغت ٣خا  ضٍ   غامد 

مییاي  ٦اهم غییدي ٌ باییید  قییربً وهییایر ٌارد غییٍد  ها ٖییر در اییه مردلییً  زیرضییا ت

 ٍدضازذ ٌ  ٍدغىاضر ٌ اضتٛرار داویع ٌ    غیثد خرٖتیً  ٌ دیاال بایید غیٓلر تیً 

غیٍد  دٌضت داریم  ضا تً غٍد  ال تیً یادمیان باغید تیً در اییه ٖرؾیت تیم  و ر

هاذ بسرج ایجاد ترد  ق ه ایىثً و اید ٖرامٍظ ترد تً میا  هاذ بسرج ٌ غرتت غٓد

ماهیً آ یر ٌ وهیایر دارییم تیً و ایید بیً هییع  ٣ٖرؾت وهایر غب َید را هم در  ی 

 .َىٍان از دضتع بدهیم
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 کىد مارزای پشض ی کً  سز تٍلید می

تىم  در ه یً دوییا  اییه ؾیىُت  ؾیىُت  ضالر هطت تً در ؾیىُت ْیتا تیار میر 18

رد امییا دضیت آٌ هیاذ آوجىیان بً بطییار  یٍبر اضیت  ال تیً غییاید در آن  وتیٍان پٍل

تٍاود  یلر تارضاز باغید ٌ غی ا را بیً جاهیاذ  ٌاضهً تثرارذ تً در تار هطت  مر بً

ضیال داغیت  دتتیراذ ۾٤ ٍبر برضاود  یاد  هطت آٚایر پیػم آمدي بٍد تً دیدٌد 

خٗیت تیً از  پسغثر داغت  اما تارخاهر تاضیص تیردي بیٍد تیا دضیر تٍلیید تىید  مر

ً ٌ بً دلید انراٖیان ٌارد ایه رغیتً غیدي اذ بً پسغثر وداغت ه ان اٌل هم َالًٚ

اظ ایه بٍد تً تارخیاهر داغیتً باغید تیا  اضت ٌ داال آن را تىار ختاغتً بٍد  َالًٚ

 .دضرهاذ م تلٕ تٍلید تىد  اتٗاٚا  یلر هم در تارظ مٍٖٙ غدي بٍد

 اویررال  ا رررٍ  کررار  زیه بزتررز ضررزا کطررٍر اس ایرردي مررا ٌ عا یرراتی بررٍ وص 

 گٍید می
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ضیالر اضیت تیً  1ۿدادجٍ  از جٍاوان پىجاي ٌ هٗتر اضت  بً رٌاییت  یٍدظ  داویال 

تىیید  ه ییٍاري دْدْییً  ییدمات وییٍیه ٌ ابییداٌ راهثارهییاذ  دارد ضرضیی تاوً تییار مر

هیایر  آٖریه داغتً اضت  تاْت ابر ٌ باد ٌ ضاودٌیع دل ٌ جدیر میرِ ٌ    ب ع ارزظ

ٖریىان برتر غر٘ تػٍر بیٍدي ٌ هاذ آن رٌزهایع هطتىد  اٌ داال جسٌ تارآ از یادخارذ

هاذ  بییً ضییرَت در دییال رغیید اضییت  دادجییٍ در دییال داقییر بییا خییرٌي غییرتت

هاذ بازرخاور   دمات پػتی اور  ٖىاٌرذ انالَیات  ت لیٓیات ٌ  ضیطتم در ب ع غر٘

 .ارت انیییات در دیییال ُٖالییییت اضیییت  وًیییرات اییییه تیییارآٖریه هیییم غیییىیدن دارد

 های بسیار يرا

هیاذ باٚی اویدي بیً دضیت بییاٌرد   ؾید میلییٍن تٍمیان نیر ماي تٍاود ایىثً تطر مر

راهثارهاذ بطیارذ دارد  ٌاُٚا م لّ بسرخر ویطت تً ب ٍاهد ضؤالر بابیت غیدن ییا 

ها ایجاد غٍد  امرٌزي بیر الٔ وًیرات اغیت اي ٌ وطی تا ٖراخییر تیً  وػدوع در ههه

ُتٛیید  غییٍد تییارذ تییرد  م مُتٛدویید مػییثالت دییاد اٚتؿییادذ ٌجییٍد دارد ٌ و ر
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هاذ زیادذ ٌجٍد دارد براذ تیار تیردن ٌ زٌدتیر رضییدن بیً م لٓیر بیػیتر از  زمیىً

 .آوجً غ ا آرزٌیع را دارید

 ها ٌ تهدیدها  زصش

تىم ٌ مُتٛید  تیً هیر تیارذ را بیدٌن  ضال اضت تً در اییه م لثیت تیار میر ۿ1مه 

آٖریىیر  آٖریىیر ٌ نیرٌت غیٍد غیرٌٌ تیرد ٌ بیً ارزظ تریه ضرمایً رییالر مر تٍچ 

خٍیىید  مػیثالت اٚتؿیادذ ٖراٌاویر ٌجیٍد  ها مر مٛیدار تیً بُكیر  رضاود  بً ه ان

 . دارد  باییییییید خٗییییییت بطییییییترهاذ درآمدضییییییازذ ٖراٌاوییییییر هییییییم هطییییییت

 ستفا ي اس یك ض اف بشرگا

بً تُ یر مه با تٍجً بً ضیرَت بیاالذ تٓیییرات در ویٌٍ زویدخر  اوتًیارات ٌ ویازهیاذ 

قا یی  غیثأ َ ییٙ ایجیاد غیدي اضیت ٌ اییه  ه یان جامًُ بیه ٖرایىد َرقً ٌ تٛا

هاذ ختغتدان اضت  از اییه بابیت تیً ب یع  بردن از داغتً ٖرؾت نالیر براذ بهري



 

 

70 

تىىد  در ختغیتً بیاٚر ماویدي ٌ  اًَ ر از جامًُ ٌ بازار ٌ اٖرادذ تً  دمات ارا ً مر

رٌز ارا یً تىىد  تاٖر اضت غیٍي وٍیه ٌ مدرن ٌ بً   بً غیٍي ضىتر ارا ً  دمت مر

 . خیتارد  دمات را در پیع بدیرید تا ب یىیید چیً تیانیر بسرخیر از  یٍدظ بیً جیا مر

 !مه گار  ومیزید  لطفا ع یً

خیروید امیا هات ٌ تٗثیر میه ایىجىییه  هیا خیارد مر خٍیم   یلر ها را مر ٌٚتر ایه درٔ

ها  چیً غیٍد ٌ ضیال بُید زوىد تً دٌ ضال بُد چً مر اضت  بر ر مدا  از ایه د  مر

هیاذ میا وییس بیً  ي مػثالت در راي اضت ٌ    متاضٗاوً بر یر  اوٍاد  غٍد ٌ ایه تً و ر

زوىد ٌ بً جاذ دٗیى رٌدییً ٌ  لیٙ ُٖید  ٍاضیته در بییه  ایه ودرظ مىٗر  دامه مر

دهىید  میا بایید  غان   اوٍادي  ٍد را بً ض ت ی  وٌٍ ضثٍن  ىویر ضیٍ٘ مر جٍاوان

ضال آیىدي داغتً باغییم ٌ اییه مطییر  ٢-٣بیىر  پیعرٖتارذ متىاضب با امرٌز ٌ با 

ادامً پیدا  ٍاهد ترد بً تُریٕ غ ؿر مه ضً خرٌي آد  داریم  خرٌي اٌل  تارمىید 

مطل  هطتىد  خرٌي دٌ   اغ اؾر هطتىد تً درتت ٌ جى ع بیػترذ دارود تا بیً 
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دٌ دهىید تیً ال تیً  هاذ جامًُ ایه خرٌي را تػثید مر ضهخ مػ ؿر برضىد  تاضب

 ٍاهىید در  وٌٍ مٍٖٙ ٌ وامٍٖٙ هم داروید  خیرٌي ضیٍ  هیم اٖیرادذ هطیتىد تیً مر

آٖریىان  ایه خیرٌي  ٌجٍد بیاٌرود مود تارآٖریىان ٌ ارزظ جامًُ پیػرٖت ٌ درتت بً

دهىد تً از  ٍدغیان اوتًیارات بیػیترذ داروید ٌ در  ٍدغیان  را اٖرادذ تػثید مر

تىد  در ٌاٍٚ ما با دضیتً ضیٍ  ضیر ٌ تیار بیىىد تً بیػتر از چیسذ باغىد تً هط مر

هیا   اذ تً تٗثرغان  بهتربٍدن ٌ جلٍتر رٖته اضت  اتٗاٚیا از اییه جٍان داریم  دضتً

تم ویداریم ٌلیر بُكیا بیً ٌاضیهً بر یر دالیلیر تیً ویا  بیرد   از پیػیرٖت تیردن 

 .اود بازماودي

 راي ط یی 2

هیاذ امیرٌزذ ٌجیٍد دارد   جٍانچىد راي م تلٕ براذ پٍل در آٌردن ٌ نرٌت ىد غیدن 

راي اٌل ایه اضت تً جٍان   ٍدظ بىػیىد ٌ ٖثر تىد ٌ بیا  الٚییت  چییسذ را ابیداٌ 



 

 

72 

  تاْت ابر ٌ باد را ابداٌ ترد  ٌ ٖرٌ تم  ٌٚتر تً دید  دیدیران 1ۿتىد  مه در ضال 

تىىد  رٖتم ٌ تارهیاذ دیدیرذ تیرد    دارود از رٌذ دضت مه ایه تاْتها را تٍلید مر

هیا  ید از ههى ان  براذ  لٙ ی   دمت جدید ت   بدییریم  راي دٌ  تیً از ه یً رايبا

تر اضت  اضتٗادي از تجربیات دیدران ٌ وٍَر بازمهىدضر اضت  یُىر تجربییات  رادت

غیان تىییم   دیدران را بازتٍلید تىیم ٌ ویازهاذ امرٌز را در آوهیا لذیاو تیردي ٌ اجرایر

غٍد  بیا  ز وی ر از  دماتر تً در جامًُ ما ارا ً مره ان نٍر تً اغاري ترد   بیع ا

تٗثرات جٍان جامًُ ما یثر ویطت  باٌرها ٌ ویازهیاذ َؿیر امیرٌز میا در آوهیا رَاییت 

تٍاود با اوجیا  یی  تٓیییر ضیادي در هیر  یدمتر  آن را در ٚیال ر  وػدي  ی  جٍان  مر

 . آٖریىییییر تىییییید جدییییید ارا ییییً ٌ بییییً وییییا   یییییٍدظ ن ییییت تییییردي ٌ نرٌت
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 هیمیزی ثزٌ/ما

آٖریىیر اضیت  میاهیدیر بایید اٌل از  ماهیدیرذ را دٌضیت دار   بطییار غی یً نرٌت

ه ً  َػٙ داغتً باغد  هر تطر دٍؾلً ٌ َػیٙ وػطیته پیاذ ٚیالر میاهیدیرذ را 

وییدارد  مییاهیدیرذ ٖؿیید مػ ؿییر دارد ٌ ابییسار  ییاؼ  ییٍدظ را  ییی  مییاهیدیر بییا 

تیر  ها با ی  وخ میاهیدیرذ ٌ از ه یً مهم رخیرد ٌ بُك تریه ابسارها ماهر مر پیػرٖتً

ایىثً باید مید غدیدذ هم بیراذ  یٍردن میاهر داغیتً باغید ٌخرویً اخیر از میاهر 

نٍر َجی یر غی یً  آٖریىر  بً بدظ بیاید  بً نرٔ خرٖتىع هم و ٍاهد رٖت  نرٌت

 .ایه ٖرایىد اضت

  ر بزابز ت زار

جیٍرذ  تٗثیر  رهیا پٍلطیازترود  ایهتا   ٍاهم بدٍیم ٌ تٍؾیً تىم تً بلیً  بُكیر و ر

ها تسر تردن ٌ اوجامع را دٌضیت داروید  در هیر  غٍد  ایراور جامًُ تامال مذدٌد مر
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رٌوید ٌ  غیٍد ٌ بُید  ه یً دو یالع مر ٖؿلر  متاضٗاوً غٓلر مٍرد تٍجیً ٌاٚیٍ مر

ها   غاهد تثرار هطتیم ٌ تثرار ٌ تثرار ٌ تثرار  اخر از باال ودیاي تىیید  در ه یً غیٓد

بطتر مىاضب ٌجٍد دارد  اخر ایه ٌاُٚیت را بستیریم  بٛییً راي ه یٍار  ٍاهید غید  

ها  تثیرار رٖتیار دیدیران اضیت ٌ بُید بیا تُجیب از  متاضٗاوً قُٕ بیػتر میا اوطیان

تىیم   غٍیمت ما تً داریم ه ان تارهیا را میر پرضیم تً پص چرا مٍٖٙ و ر  ٍدمان مر

تیٍاویم  دو ال ایه باغییم تیا ب یىییم چهیٍر مرتً باید  پص چرا   رذ ویطت؟ت دردالر

ٍآٌرذ  در ایه  دمتر تً داریم ارا ً مر تىیم  تٓییرذ بیدهیم ٌ آن را بهتیر تىییم ٌ وی

 .داغتً باغیم

 ایدي ام تی

الُادي رضییدیم  اٌ  اذ ضادي ٌلر ٍٖ٘ بً ه یه ضادخر  براذ یثر از دٌضتاوم بً ایدي

دارذ را  تارهیاذ مٍجیٍد  یدمات رضیتٍران ٍاضت تارذ را غرٌٌ تىد ٌ بیه ت ا   مر
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دٌضت داغت ٌلر ضرمایً غرٌٌ ی  درتت بسرج را وداغت اما با وداهر ضیادي بیً 

خیرذ از ه ان غثأ نالیر بً وٛهً غرٌٌ  یٍبر رضییدیم  اٌ بیراذ  مٍقٌٍ ٌ با بهري

تریه  ٖرٌغد  ْیتایر ضیادي تیً ه یً هیم دٌضیتع داروید  ضیادي ؾ ذاوً  املت مر

رٌیم ییا  وٌٍ  ٍدظ تامد هم هطت  ه ً ما ٌٚتر بً غیهر دیدیرذ میر ْتایر تً در

غٍیم  دٌضت داریم در جایر  ؾ ذاوً  ٍبر ب یٍریم  دیاال  ؾ خ زٌد از  اوً  اری مر

اظ را   ٍاهد براذ ؾ ذاوً  ایه ْتا را ارا ً تىد  تارهاذ مهالُاتر ایه دٌضت مه  مر

ه یً ٚػیرهاذ  یاؼ جامُیً موید  ٍاهد ٖكیایر ایجیاد تىید تیً  هم اوجا  دادي  مر

پسغثان ٌ مهىدضان هم در تاًٖ اٌ املت ب ٍرود ٌ از ٖكا لتت ب رود ٌ املیتع هیم 

ت دید بً ی  برود غٍد  براذ خا  اٌل  ٌاُٚا ویاز بً تارهاذ َجیب ٌ بسرج ویطت  با 

 .تیییییٍاویم درآمدضیییییاز غیییییٍیم تٓیییییییرات ضیییییادي در تارهیییییاذ تٍچییییی   مر
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  ید میهایی کً اس  وها  ٍضم     

رضید   هیا مر اذ تً بً ههه هاذ م تلٗر براذ در آٌردن پٍل داریم  و طتیه وثتً راي

اضتٗادي از پٍل ٌ ضرمایً پدران اضت  اما راي اؾلر ماهیدیرذ نرٌت اضت تیً بیراذ 

ٍآٌرذ ٌ  جٍاواور ماوىد مه مٗید بٍدي ٌ هطت  اخر با تٗثر  اییدي پردازذ   الٚییت ٌ وی

پتیرذ غیرٌٌ تىیید   ن ٌ پػتثار  ه راي با غیجاَت ٌ ریطی ترد ٚهُا َاغٛاوً تالظ

غٍید  ضٍمیه راهع هم تً متاضٗاوً تٗطیر ویادٙ پٍلیدار غیدن  غ  مٍٖٙ مر بر

رضید  غٍد  ٖرٌ ته اوطیاویت اضیت  راي اٌل  بیً ههیه ه یً مر بطیارذ ٚل داد مر

 ۿ۾۾ ٍاهىید  رضد  رٌذ ؾذ ت مه هم با تطاور اضت تً مر ٌلر راي دٌ  بً هدٔ مر

تىىد  مه بً  میلیٍن ضرمایً بً دضت بیاٌرود ٌ بً  ٍدغان تثیً مر ٥میلیٍن را  با 

نیرزذ َاغییٛاوً  ایىهیٍر اٖییراد را دٌضیت دار   چییٍن جامُیً مییا پیر اضییت از ه یییه 

 بزتزیىها.  جىدجٍیان َاغٙ
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 ةازاریاةی پًلساز : نضتری قيرنان است
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 دیید را اٌ مػییثد غی ا مذؿییٍل ایىثیً  ییانر وییً امیا  میثىیید  ریید غیی ا از مػیترذ

 میثىد دد غ ا مذؿٍل با را مػثلع اٌ ههىع در ایىثً  انر بً  میثىد

 تاتتیییة,  هییا اضییتراتاذ بییا رابهییً در مهییال ر دارد ٚؿیید پٍلطییاز بازاریییابر ضییرذ]

 ٌ هییا غییرتت ضییٍدآٌرذ اٖییسایع بییراذ مػییترذ دٗییى ٌ جییتر هییاذ رٌظ ٌ هییا

 [دهد ارا ً تارها ٌ تطب

  اضت ٚهرمان یة مػترذ

 مذؿیییٍالت تىىیییدي تٍلییید بیییسرج هییا غیییرتت ههییه ملثیییً اضییت غیییُارذ ایییه

 ٌ ایراوطیید,  تٍتییاتٍال, وایییة غییرتت ت لیٓییات در میتٍاوییید غیی ا  غییدي مؿییرٖر

 مػییثد دیید دییال در وًییر مییٍرد مذؿییٍل بیا  مػییترذا وٗییر یییة تییً ب یىییید وییس… 

  اضت
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 و یػییٍد زدي مذؿییٍل…  ٌ هییا ٌیاخییر ٌ تیٗیییت از درٖییر هیییع, وایییة ت لیٓییات در

 پایییان  ییم از ٌ اضییت دٌیییدن دییال در وٗییر یییة می یىییید بیىىییدي تییً چیییسذ تىهییات 

 ه یییه بییً میػییٍد  دادي و ییایع وایییة برویید َالمییت تىهییا آ ییر ناویییً ۵ ٌ میدییترد

  ضادخر

 اضت؟ ایىجىیه چرا اما

 زد ییت ٌ زٌر هییسار بییا غییاید, ب ییرد غیی ا از را مذؿییٍلر مػییترذ ب ٍاهییید اخییر غی ا

  رییید ویییس مػییترذ آیییا امییا بٗرٌغییید اٌ بییً را مذؿییٍلتان غییٍید مٍٖییٙ داضییتان ٌ

 تییارذ اذ درٖییً ٖرٌغییىدي امییا, میٗرٌغیید را مذؿییٍل مُ ییٍلر ٖرٌغییىدي تییرد؟

 تٍلیییید داضیییتان اذ درٖیییً ٖرٌغیییىدي ییییة ب یییرد  را مذؿیییٍل مػیییترذ میثىییید

 مػییترذ تییا و یثىیید تُریییٕ هییا ضییاَت مػییترذ بییراذ را…  ٌ ٌیاخییر ٌ مذؿییٍل
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 را مػییترذ ویییاز رٖییٍ ٌ دیید داضییتان ضییادخر بییً بلثییً, غییٍد آن متٍجییً تییامال

  میثىد تُریٕ را مذؿٍل ت ة با مػترذ  ٍد تٍضم

 تىیم؟ اضتٗادي ”ٚهرمان مػترذ“ تثىیة از چهٍر

, تٍلیییدذ ٚییدمت داضییتان اٌ بییراذ ب ییرد  مذؿییٍلر  ٍاضییت مػییترذ زمییاور هییر

 دتییر  وثىییید تُریییٕ را مذؿییٍل پییاییه ٚی ییت ٌ غییدي تٍلییید تػییٍر,  ییٍر ٌیاخییر

 داضییتان ٌارد را مػییترذ غیی ا تىییید تُریییٕ ویییس اغییتیا٘ ٌ غییٍر وهایییت بییا اخییر

 در ضیییادي غ ؿییییت یییة را مػیییترذ ٌ ٚهرمیییان را مذؿییٍلتان ٌ تردیییید  ٍدتییان

  خرٖتید وًر

 تییً, تىییید تُریییٕ مػییتریتان مػییثد دیید از داضییتاور باییید غیی ا تییار  ایییه بجییاذ

  تىیید دیید را مػییثد ٌ غییٍد بروییدي میثىیید ت ییة اٌ بییً غیی ا  ییدمات ٌ مذؿییٍل
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 دضییت بییً را تییع اژدهییا ٖییٍالدذ غ ػیییر تییً باغییید جییادٌخرذ ه ییان باییید غیی ا

  مدهید داضتان ٚهرمان

 بیییا خٗتدیییٍ دیییال در غییی ا ٌ…  ٌ زدي زویییح/غیییدي مٓیییازي ٌارد مػیییترذ:  مویییال

 هطتید مػترذ

”  اغیییت اي تثىیییة  بیییا را میییان تار اوجییات ٌ تیییردیم  ییری میلییییٍن ۵۴۴ ا ییییرا مییا: 

 از مییا اٌلیییً مییٍاد ت ییامر ٌ تییردیم بییرٌز دویییا رٌز هییاذ اضییتاودارد جدیییدتریه

 هییا مػییترذ تییا میییدهیم بییازار در را ٚی ییت بهتییریه ٌ میثىیییم ٌارد ترتیییً تػییٍر

 ” ب رود بتٍوه

”  پٍلطییاز تثىیییة   ریدویید رٌ مذؿییٍل ایییه تییً داغییتیم زیییادذ هییاذ مػییترذ مییا: 

 ” چهٍر؟ تىم تُریٕ می ٍاهید, تردود دد رٌ مػثلػٍن ٌ
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 آیییییه“ هیییاذ تتیییار وٍیطیییىدي از ییییادبٍدذ َىیییٍان بیییً تیییً تیییارودر دل بىییییاد

  ییٍد ت لیٓییات در  ییٍبر بییً  غییدي وهییادي بىییا…  ٌ ”زوییدخر آییییه“ ”دٌضییتیابر

 ایییه َ ییٍمر رٌابییم ارغیید مییدیر از تییً زمییاور هییر  میثىیید اضییتٗادي رٌظ ازیییه

 ج لییً یییة در ضییادخر بییً اٌ هطییتید  تییارذ چییً دییال در غیی ا پرضییىد مییر بىیییاد

 مٍٖٛیییت بییراذ ٖییردذ هییر باٖییت ٌارن آٚییاذ بییسرج میلیییاردر ٚییٍل بییً: “ میدٍییید

,  ارت ییال هىییر ٖراخییرٖته  ۶ هییا ارزظ در خییتارذ ضییرمایً  ۵:  دارد چیییس ۶ بییً ویییاز

 ”بدیرود ٖرا را ارت انات هىر مرد  میثىیم ت ة ما

 وذیییٍي ییییا بىیادغیییان؟ ٚیییدمت ییییا زد؟ دیییرٔ تیییارودر دل بیییا رابهیییً در اٌ آییییا

 بییا رابهییً در هرتطییر یییا ٌ مػییترذ آن در تییً زد موییالر ٖٛییم اٌ…  َ لثردغییان؟

 ایییه تییً بداویید داضییتاور ٚهرمییان را  ییٍد وا ٍدآخییاي میػییىٍد یییا می ٍاویید آن

  برضد اظ  ٍاضتً بً میثىد ت ة بىیاد
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 اصًل جيانی ةرای راه اندازی کسب و کار نًفق

 ایییه در تییىم؟ نییر باییید را مرادلییر چییً مٍٖییٙ تییار ٌ تطییب یییة اوییدازذ راي بییراذ

 خییا  بیً خییا  ٌ بیدهم غیی ا بیً تییاربردذ ٌ َل یر جییتار  پاضی ر  ییٍاهم میر مٛالیً

 دٌ بییً ابتییدا در  تییىم هییدایت مٍٖییٙ تییار ٌ تطییب یییة اوییدازذ راي بییراذ را غیی ا

 غیی ا تجییارذ ُٖالیتهییاذ ٌ هییا بروامییً ت ییا  ضرمػییٙ باییید تییً مهییم بطیییار اؾیید

 :تىم مر اغاري بدیرد  ٚرار

 تارآٖریىر راي وٛػً: ۵ اؾد

 بیازار ٚیدی ر تجیار از بطییارذ چیرا تیً ایید تیردي ٖثیر دیال بیً تیا: تىیید ٖثر بسرج

 غییثد ٌ اوییدازي ه ییان بییً تارغییان ٌ تطییب بییاال  بطیییار درآمیید َلیییرْم ایییران

 غییدن ال للیر بیییه دتیر ٌ تٍضییًُ ٌ رغید ضیی ت بیً ٌ اضییت ماویدي بییاٚر ختغیتً

 تارهییاذ ٌ تطییب مالثییان تییً ایىطییت مهییم دالییید از یثییر اویید؟ وثییردي درتییت



 

 

84 

 تارغییان ٌ تطییب اوییدازذ راي از  غییان هییدٔ تىهییا ٌغییایدا اٌلیییً هییدٔ ایراوییر

 را دٌرو ییایر هیییع تارغییان ٌ تطییب بییراذ ٌ اضییت بییٍدي درآمیید تطییب ٖٛییم ٌ ٖٛییم

 را  ییٍد وٛییدیىدر بییاال  بطیییار درآمیید َلیییرْم جهییت ه یییه بییً اویید و ییٍدي متؿییٍر

 بازارهیییاذ ضیی ت بییً آن  تٍضییًُ ٌ تارغییان ٌ تطییب در خییتارذ ضییرمایً بجییاذ

 اجییاري ٌ دیدییر هییاذ مٓیازي  رییید راؾییرٔ آیییه ایىثیً یییا ٌ بییردي مطییتٓالت ٌ امیالب

 یییة ٖٛییم تارغییان ٌ تطییب از آوهییا تؿییٍر مج ییٌٍ  اویید تییردي دیدییران بییً آوهییا

 تطییب بییراذ غیی ا  اضییت بییٍدي آن از درآمیید تطییب ٌ دجییري اضییم بییً چهییاردیٍارذ

 آن  ٍاهییید میر آییا داریید؟ تؿیٍرذ چیً تىییید اویدازذ راي  ٍاهیید میر تیً تیارذ ٌ

 مىهٛیییً دتیییر ییییا ٌ اییییران تهیییران  در اذ زوجییییري ٖرٌغیییداههاذ بسرختیییریه بییً را

 تاالهییاذ تىىییدي تٍلییید برختییریه بییً  ٍاهییید مییر ایىثییً یییا بثىییید؟ ٖییارش  لیییج

 میاوییً  ییاٌر یییا ٌ ایییران ضییهخ در تؿییٍیرذ ٌ ؾییٍتر تجهیییسات زمیىییً در متىییٌٍ

 غییریة بییً غیی ا ایىتریىتییر تییار ٌ تطییب رٌزذ تییً هطییتید متؿییٍر آیییا غییٍید؟
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 ایىطییت مییه تٍؾیییً غییٍد؟ ت ییدید مىهٛییً ضییهخ درebayیییا ٌ آمییازٌن اٌل تجییارذ

 بروامییً ٌ ُٖالیتهییا ت یا  ٌ تىییید ترضیییم تارتیان ٌ تطییب بییراذ بیسرج اذ آیىییدي تیً

 ٌ آرزٌهییا بییً  و ا ییید خیییرذ جهییت آرمییان ایییه ضییازذ پیییادي راضییتاذ در را تییان

 میییالثیه از بطییییارذ باغیییید داغیییتً اَتٛیییاد ٌ ای یییان تیییان تجیییارذ آرماوهیییاذ

  اود تردي غرٌٌ بسرج آرزٌهاذ با دویا مُرٌٔ برودهاذ میلیاردر

 در  تىییید غییرٌٌ تٍچییة جییاذ یییة از را  ییٍد بییسرج ٖثییر: تىییید غییرٌٌ تٍچییة

 رٌذ بییر دارییید…    ٌ تجییارذ رٌابییم ضییرمایً  تجربییً ا مذییدٌدذ مىییابٍ تییً ابتییدا

 برویید بییً آوجییا در را  ییٍد تجییارذ مییارب بتٍاوییید تییا غییٍید مت رتییس تییٍچثر بییازار

 از تىییید  خطییتردي را  ییٍد تجییارذ رٌابییم غییٍید  اَت ییار ؾییادب تىییید  ت ییدید

  تىید اضتٗادي بازار دیدر هاذ ب ع بً ٌرٌد براذ آمادي بدضت اَت ار



 

 

86 

 مػ ؿیییر دٌرو ییاذ  یییٍد تییار ٌ تطیییب بییراذ تیییً اٖییرادذ: تىیییید رغیید ضییریٍ

 مییر غییرٌٌ تٍچییة جییاذ از ویییس ٌ دارویید اَتٛییاد آن بییً ال تییً ٌ هطییتىد متؿییٍر

 ضییریٍ رغید بییراذ مث ید دلٛییً  داروید را ضیریٍ رغیید بیراذ اؾییلر غیرل دٌ تىىید

 اضییتٗادي امییرٌزي جهییت ه یییه بییً  اضییت دیدییران مىییابٍ از اضییتٗادي تییار ٌ تطییب

 تٍلیییییداLicensing  اذ زوجیییییري تارهییییاذ ٌ تطییییباFranchiseمویییید راه ردهییییایر از

-Joint  بییاال رغیید ٚابلیییت بییا تٍچییة غییرتتهاذ  ریییداAcquisition  لیطییاوص تذییت

Ventureاضت خطترظ دال در رٌز بً رٌز…   ٌ  مػترب ختارذ ضرمایًا  

 ت رتس ت رتس  ت رتس : ۶ اؾد

 تٍاویید میر آییا هطیتید  م ید تىىیدي تٍلیید غی ا ٌ داروید وییاز م ید بیً مرد  ت ا 

 ویییاز بیاال ٚی یت بییا تالضییة م ید بیً اذ َییدي تىیید؟ تٍلیید م یید میرد  ه یً بیراذ

 ویییاز پییاییه هییاذ ٚی ییت بییا تالضیییة م یید بییً بییازار از دیدییرذ ب ییع دارویید؟
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 دارویید؟ ت اییید بییاال ٚی ییت بییا میدرن م یید بییً تىىییدخان مؿییرٔ از خرٌهییر داروید؟

 ویییاز  یٍد تٍچیة هیاذ  اوییً بیراذ تٍچیة امیا رادتیر م یید بیً بیازار از دیدیر ب ػیر

 غیییرتتهاذ ٌ ادارذ دٖیییاتر بییراذ را تىیییٌٍ ه ییییه بییازار از دیدیییرذ ب یییع دارویید؟

 میییر  ییٍد تٍدتییان اتییا٘ بییراذ م لییر ویییس بییازار از خرٌهییر  ٍاهىیید؟ مییر  ییٍد

 مىهٛییً بییً تٍجییً بییا تییدا  هییر تییً بییازار ب ػییهاذ از دیدییر بطیییارذ ٌ  ٍاهىیید؟

 ٌ زوییدخر ضیی ة درآمیید  ضییهخ تذؿیییالت  ضییهخ غییان  ضییثٍوت مذیید جٓراٖیییایر

 اٌلییً مذیدٌد مىیابٍ بیً تٍجیً بیا غی ا آییا  داروید وییاز م ید از دیدیس اویٍاَر بً…  

  تىییید تییامیه را بییازار هییاذ ب ییع ایییه ت ییا  ویییاز تٍاوییید مییر تارتییان ٌ تطییب

 وییٌٍ ٌ هییدٔ بییازار لذییاو بییً باییید غیی ا پییص  اضییت مىٗییر غیی ا پاضییخ مطییل ا

  تىید ُٖالیت ت ؿؿر ٌ مت رتس مذؿٍل

 ت ؿییؽ بییً مربییٍل تارهییا  ٌ تطییب اتوییر در ت رتییس اؾیید خطییترظ از دیدییر جى ییً

 تارهییا ٌ تطییب تییدریج بییً امییرٌزي  باغید مییر تییارذ ٌ تطییب ٖرآیىییدهاذ در خراییر
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 غییدن ت ؿؿییر ضیی ت بییً تٍزیییٍ ٌ پ ییع ٌ بروییدیىح تٍلییید  نرادییر  زمیىییً در

 هطییتىد بییاالیر ت ؿؿییر داوییع داراذ تییً تارهییایر ٌ تطییب  رٌویید مییر پیییع

 ٌ تطیییب مٛابییید در ٌ اوییید تیییردي مت رتیییس نرادیییر رٌذ بیییر را  یییٍد مىیییابٍ ت یییا 

 اوطییاور ویییرٌذ موییدا هطییتىد تٍلییید در هییایر مسیییت داراذ چییٍن ویییس تارهییایر

 ت رتییس تییار ٌ تطییب از ب ییع ایییه رٌذ بییر…    ٌ دٌلتییر تطییهیالت ٚی ییت  ارزان

 تارهییا ٌ تطیب از جدیییدذ اغیثال خیییرذ غیثد باَیی  جهیت ه یییه بیً ٌ اویید تیردي

 تٍزیییٍ ٌ پ ییع ٌ بروییدیىح رٌذ بییر ٖٛییم ت رتسغییان ٌ ت ؿییؽ تییً اویید غییدي

 بییر دویییا امییرٌزذ مٍٖییٙ تارهییاذ ٌ تطییب از بطیییارذ مییدل  باغیید مییر مذؿییٍالت

 ارزظ وهایییت ویییس تارهییا ٌ تطییب از وییٌٍ ایییه ال تییً ٌ اضییت اضییتٍار اضییاش ایییه

  تىىد مر  ٍد وؿیب را اٖسٌدي

ٍآٌرذ: ۷ اؾد  و
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ٍآٌرذ داغیییته بیییا دٌر چىیییدان ویییً ختغیییتً در  ٖرآیىیییدهاذ ییییا ٌ مذؿیییٍل در وییی

 امییرٌزي امییا غیٍید مػییهٍر ٌ تییرددي رغید ضییرَت بییً تٍاوطیتید مییر تییار ٌ تطیب

ٍآٌرذ ٍآٌرذ  اضیییت رٚیییابتر بیییازار بیییً ٌرٌد غیییرل وییی  در تیییً  الٚیتیییر یُىیییر وییی

 اتوییر  باغیید غییدي ضییازذ پیییادي تییارذ ٖرآیىییدهاذ یییا ٌ تییار اوجییا  غییثد مذؿییٍل 

 زییییادذ بطییییار  الٚییییت ایراویییر تارهیییاذ ٌ تطیییب مالثیییان/میییدیر ٌ تارآٖریىیییان

ٍآٌرذ بییً آن ت ییدید در امییا داروید  بییراذ ٌاُٚییر ارزظ یییة بییً آن ت ییدید یُىییرا ویی

ٍآٌرذ زمیىییً در مػییثد دٌمیییه  دارویید مػییثد  مػییتریان ٌ بییازار  ٌ تطییب در ویی

ٍآٌرذ یییة بییا آوهییا اتوییر تییً ایىطییت ایراوییر تارهییاذ  از بُیید ٌ غییٍود مییر ٌارد ویی

ٍآٌرذ تییً چیییس زمییان ختغییت  ٌ غییٍد مییر تثییرارذ مػییتریان ٌ بییازار بییراذ آوهییا ویی

 مییر بیردارذ تسییر ویاٚؽ یییا ٌ تامید بهییٍر دیدیر تارهییاذ ٌ تطیب از بطیییارذ تٍضیم

 مییر اٖییٍل مییدتر از بُیید جهییت ه یییه بییً ودارویید َرقییً بییراذ چیییسذ دیدییر غییٍد

ٍآٌرذ بایید غیی ا  تىىید  تىییید ت یدید زوییدي ٖرآیىید یییة بیً ٌتارتییان تطیب در را ویی
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 و ایییید  تىیییید َرقیییً مػیییتریاوتان ٌ بیییازار بیییً جدییییدذ هیییاذ ارزظ ه یػیییً ٌ

ٍآٌرذ  باییید غیی ا  تییرد  الؾییً آن بىییدذ بطییتً یییا ٌ مذؿییٍل غییثد در ٖٛییم را ویی

ٍآٌرذ بییا بتٍاوییید  بیػییترذ ارزغییهاذ تارتییان  ٌ تطییب ضیطییتم اجییسا  ت ییا  در ویی

ٍآٌرذ  تىییید ایجییاد مػییتریاوتان بییراذ را ٍآٌرذ تٍلییید  رٌظ در ویی  زوجییییري در ویی

ٍآٌرذ تٍزیییٍ  ٌ پ ییع ٍآٌرذ مذؿییٍل  جدییید هییاذ تییاربرذ در ویی  مییدیریت در ویی

 مػییترذ بییراذ بتٍاویید تییً اذ خٍوییً بییً دیدییر هییاذ دییٍزي از بطیییارذ ٌ تییارذ تیییم

  غٍد مر بازار در غ ا یاٖته برترذ باَ  باغد ل ص ٚابد

 تییار ٌ تطییب ایىثییً یییا و ا ییید اوییدازي راي اي تییازي تییار تطییب می ٍاهییید اخییر

 ه یػییً را زیییر دهداوییً اؾییٍل باغییید  مییٍٖٛتر  ٍاهییید میی  تییً دارییید تییٍچث 

 را غییی ا مٍٖٛییییت از ب ػییی  اؾیییٍل ایییه از هرتیییدا   باغیییید داغیییتً وًیییر میید

 در هطییتید  جدییید تییار ٌ تطییب اوییدازي راي دییال در اخییر  تییرد  ٍاهیید تكیی یه
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 لذییاو دت ییا ار زیییر مییٍارد خرٖییت  ٍاهییید وًییر در  ییٍد بییراي تییً تییاري اؾییٍل

  باغید تردي تك یه را جدید تار ٌ تطب مٍٖٛیت تا و ا ید

 باغید داغتً هدٔ  ۵

  ٍدتییان م ؿییٍؼ مػییتریان رٌي بییر  ویطییتید مییرد  ه ییً بییراي چیییس ه ییً غیی ا

 ب ییع مُ ییٍال غیی ا هییدٔ بییازار  تىییید راقیی  را آوهییا تىییید ضییُ  ٌ تىییید ت رتییس

  مرد  ه ً وً هطتىد مرد  از  اؾ 

 باغید متٗاٌت  ۶

 غییلٍِ بازارهییاي از  ودهییید اوجییا  غیی ا دهىیید  م  اوجییا  را تییاري غیی ا رٚ ییاي اخییر

 هییم ماوىیید آوهییا ت لیٓییات ٌ مذؿییٍالت ه ییً بازارهییا ایییه در تییً تىییید پرهیییس

  هطتىد
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 باغید داغتً تیم یة  ۷

 را اٖییراد  وثىییید اضییت دا  تارتییان ٌ تطییب در  ییال  جییاي یییة پرو ییٍدن بییراي

 را غیی ا تییار ٌ تطییب ٌ باغییىد غیی ا تیییم از ب ػیی  تییً تىییید اضییت دا  ایییه بییراي

  بطازود

 باغید ضریٍ  ۸

 اوجییا  ج ُییً رٌز را تییاري اضییت ٚییرار ٌٚتیی   غ اضییت تییاالي خراو هییاتریه زمییان

 را ای یلهییا ٌ تلٗىهییا ه ییً  دهییید اوجییا  َؿییر پىجػییى ً آوییرا تىییید ضییُ  دهییید 

  دهید پاضخ ضریٍ

 تىید تػثر  ۹
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 مهییم غیی ا بییراي چٛییدر تییً بدٍ ییید  ییٍد تارمىییدان ٌ مػییتریان بییً  زیییاد  یلیی 

 را ٚلییم دهییید  اوجییا  ٚییدی   رٌغییهاي بییا را ایىثییار ایییه  از بهتییر دتیی   هطییتىد

  بىٍیطید آوها براي را مهلب ایه ٌ بردارید

 باغید یثرٌ  ۺ

  باغییید یثطیییان درٌن ٌ يیییاهر داراي غییی ا تیییار ٌ تطیییب تیییً باغیییید مه یییئه

 مىاضییب ارت ییال یییة غیی ا تییار ٌ تطییب در اٖییراد ت ییا  بییا باییید ه یػییً مػییتري

  باغد داغتً

 بسوید ل  ىد  ۻ

 غیی ا از مػییتري یییة  رییید دلییید غیی ا  ییدمات یییا تیٗیییت مذؿییٍالت  ٚی ییت 

  تىد م   رید غ ا از دارد دٌضت را غ ا چٍن مػتري بلثً ویطت 
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 باغید بیه  ٍظ  ۼ

 چیییس ه ییً بییر اوتهییا در غیی ا مو ییت ودییرظ  ب یىییید را لیییٍان پییر وی ییً ه یػییً

  خرٖت دربر ٍاهد را غ ا جاو   مطا د ت ام  ٌ تردي ْل ً

 مهربان ٖرٌغىدي  ۽

  بٗرٌغیییید مػیییتري بیییً را مذؿیییٍل  ییییا  یییدمت زٌر ٌ ٖػیییار بیییا وثىیییید تییالظ

 تییً تییاري بهتییریه  و ا ییید برنییرٔ را مػییتري ویازهییاي ٌ تییردي دیید را مػییثالت

  دهید اوجا  مػتري براي تٍاوید م 

 تىید ٖرامٍظ را  ٍد آضایع  ۵۴



 

 

95 

  برٌیییید بایییید ه یػیییً رٌیییید م  تیییً راهییی  باغیییید وداغیییتً اَتٛیییاد هیجدیییاي

 غییی ا بیییدرد جدیییید تثىٍلیییٍژي ییییا جدیییید هاي اییییدي تیییً وثىیییید بیییاٌر هیجدیییاي

   ٍرد و  

 جٍاوان براي جدید تار ٌ تطب ی  اودازي راي مردلً هٗت

 آن ضیییالً ۼ۵ تیییا ۵۶ هاي بجیییً موییید باغییییدتً داغیییتً دٌضیییت هیییم غییی ا غییاید

 اداري را مطییتٛد تییار ٌ تطییب ییی   ییٍد بییراي ٌ باغییید  ٍدتییان ر یییص ضییردویا

  تىید

 تییار ٌ تطییب ییی  اوییدازذ راي بییراذ زیییر مردلییً هٗییت از تٍاوییید مر غییرٌٌ بییراذ

 آمریثییا ٌ ارٌپییا در غیی ا دٌضییتان تییً اضییت مرادلییر ایىهییا  و ایییید اضییتٗادي جدییید

  دارود مطتٛلر ٌ پردرآمد  ٍدتار براذ تدا  هر تىىدٌ مر َ د آن بً

 ریسذ بروامً:  اٌل رٌز
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 ٖثییرذ نٍٖییان اٌل ب ییع  تىییید تهیییً تییار ٌ تطییب ریییسذ بروامییً دٖترچییً ییی  -

 میییٍرد هاذ ضییرخرمر از ٖهرضییتر ب ییع اییییه در  غییٍد مر وامیییدي تییار ٌ تطییب

  بىٍیطید را تان َالًٚ

  تىید ٖهرضت را  ٍدتان بً م ؿٍؼ هاذ  مهارت بُد -

 ضیییریٍ یییا هطیییتید آغییىا آوهیییا بییا تیییً را مػییاْلر ٌ رٌزمیییري تارهییاذ ضییسص -

   و ایید یادداغت بدیریدرا یاد تٍاوید مر

 تییا باغییید داغییتً دیییدار آوهییا بییا یییا بسوییید زوییح ه طییایدان از وٗییر ۵۹ تییا ۵۴ بییً -

 هییاذ ویاز از ٖهرضییتر  دارویید ویییاز  ییدماتر یییا مذؿییٍل وییٌٍ چییً بییً آوهییا بٗه ییید

  بىٍضید را جامًُ

 ٌ  یییاؼ هیییاذ مهارت   هیییا ضیییرخرمر ٖهرضیییت بیییا را جامُیییً ویازهیییاذ ٖهرضیییت -

 را م ثىییر تارهییاذ ٌ تطییب از ٖهرضییتر تىییید مٛایطییً تییان ٚ لییر رٌزمري تارهییاذ
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 بییراذ هایتییان مهییارت ٌ اضییتُدادها از اضییتٗادي بییا تٍاوییید مر غیی ا تییً تىییید تهیییً

  دهید اوجا  مػترذ ویازهاذ تردن برنرٔ

 ه ییً از ٌ برییید مر لییتت آن از غیی ا تییً  ییٍر بطیییار تییارذ ٌ تطییب ایییدي ضییً -

  تىید اوت ار را اضت ضٍدآٌرتر

 از ییی  هییر بییراذ تییدا  هییر ب یىییید  برٌییید وٗییر ۵۹ تییا ۵۴ه ییان ضییراِ بییً دٌبییاري -

  ٍاهىیید پردا ییت پییٍلر چییً غیی ا وًیر مییٍرد تییار ٌ تطییب ضییً در  ییدمات ٌ تاالهیا

  ترد

 ختارذِ   ضرمایً:  دٌ  رٌز

 غییرٌٌ بییراذ را تییار ٌ تطییب بهتییریه دهیییدٌ ٚییرار مهالُییً مییٍرد را تذٛیٛاتتییان -

 تیییا  تىیییید مػییٍرت ٌالیییدیىتان بییا تیییار ٌ تطییب اییییه مییٍرد در  تىیییید اوت ییار

  هطتىد مٍاٖٙ غ ا هاذ نرح با آوها  و ایید داؾد ان یىان
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  دارد وا  تار ٌ تطب تٍؾیٕ غ ا دٖترچً بُدذ ب ع -

 تىییید خیٍ ٌ خٗیت ٖامییید ٌ دٌضیتان بیا تان َالٚییً میٍرد اضیم ضییً تیا دٌ میٍرد در -

  خیرد مر ٚرار ٚ ٍل مٍرد بیػتر ی  تدا  ب ىید تا

  تىید اوت ار تارتان ٌ تطب براذ را وا  بهتریه -

 ٌ دهییید غییرح دارییید را آن ٖییرٌظ ٚؿیید تییً  ییدماتر یییا تییاال   تان دٖترچییً در -

  هطتىد ٖرد بً مىذؿر تدا  هر بدٍییدچهٍر

 الز  تارتیییان ٌ تطیییب مٍٖیییٙ اداري بیییراذ تیییً تارهیییایر ٌ ٌيیییایٕ از ٖهرضیییتر -

  تىید تهیً اضت

 یییا هییا مهارت در ت یی  یییا وًییر ارا ییً مىییابٍ یییا تجربییً بییا مػییاٌریه از ٖهرضییتر -

  تىید تهیً دارید ویاز تً داوػر
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 یییا باغییید تییار ٌ تطییب آن ؾییادب تىهییا  ٍاهییید مر غیی ا آیییا  بدیرییید تؿیی یم -

 ت ییی  ٌ بیییٍدن تیییار ٌ تطیییب ؾیییادب  یییٍد:  وثتیییً  ا داغیییت  ٍاهیییید غییرتایر

  تار ٌ تطب آْاز براذ راي تریه آضان ت   براذ اٖراد از خرٖته

 ٖهرضییتر  تىییید ؾییذ ت تارتییان دربییاري بییالٍٛي تارتىییان یییا مُییاٌویه غییرتا  بییا -

  تىید تهیً ٖرد هر هاذ مطٌٍلیت ٌ ٌيایٕ از

 بییراذ آیییا تییً ب ىییید بدیریییدٌ ت ییاش بازرخیاور اتییا٘ یییا غییهر اجت اَییات ضییاله بیا -

   اضت الز  یر پرٌاوً یا مجٍز تارتان ٌ تطب

 ؾییذ ت تارتییان ٌ تطییب ٚییاوٍور مالثیییت دربییاري ٌتییید ییی  بییا اضییت الز  اخییر -

 تٍاٖٛىامىیییً باغییید داغیییتً غییرتایر تیییً اییید خرٖتً تؿییی یم غیی ا اخیییر  تىییید

  تىید امكا غرتت ٚاوٍور

 تارتىان اضت دا :  ضٍ  رٌز
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 ت ییامر از ٖهرضییتر  دارد وییا  تییار ٌ تطییب مییالر امییٍر دٖترچییً بُییدذ ب ییع -

  تىید تهیً را دارید ویاز آن  بً تان مذؿٍل تٍلید براذ تً تجهیساتر ٌ اٚال 

 را آن ٌ بدیریییید ٚییرـ تٍاوییید مر یییا داریییید تییً را اٚالمییر اٌلیییً ٖهرضییت در -

  و ایید اٚال  ایه آٌرذ ج ٍ بً غرٌٌ ٌ تىید مػ ؽ را و رید

 ٌ باغییید ٚی ییت ت تییریه دو ییال بییً ب رییید باییید تییً اٚالمییر از ییی  هییر بییراذ -

  بىٍیطید تان دٖترچً در را ها هسیىً

  دهییید وػییان را  ییدمتتان از یر و ٍوییً یییا تىییید تهیییً مذؿییٍلتان از یییر و ٍوییً -

  تىید اقاًٖ تان ٖهرضت بً را آن اید خرٖتً وادیدي را یر هسیىً غ ا اخر

 اجییاري ماوىییداتىییید  تهیییً تارتییان ٌ تطییب َ لیییاتر هییاذ هسیىییً از ٖهرضییتر -

  بسوید ت  یه اٌل ماي براذ را مج ٌٍ َ لیاتر هاذ هسیىً  تلٗه آر  
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 مػیییتریان  دارد ویییا  تیییار ٌ تطیییب بازارییییابر غییی ا دٖترچیییً بُیییدذ ب یییع -

  اؾػییان َالیییٙ ٌ زوییدخر مثییان   ضییه بییا مییرت م جس یییات ه ییراي بییً را تان اؾییلر

  دهید غرح را

 دهییید تٍقیییخ  تىییید مػیی ؽ را تارتییان ٌ تطییب بییالٍٛي رٚ ییاذ از ٖهرضییتر -

 برنییرٔ را ها مػییترذ ویازهییاذ متٗییاٌت یییر غیییٍي بییً غیی ا تییار ٌ تطییب چدٍوییً

  تىد مر

 مػیییترذ بییً تارتییان ٌ تطییب دادن غییرح بییراذ ها غیییٍي بهتییریه از ٖهرضییتر -

  تىید تهیً

 دارییید را آوهییا از اضییتٗادي ٚؿیید تییً ت لیٓییاتر مییٍارد از ییی  هییر هییاذ هسیىییً -

  تىید برآٌرد را تار ٌ تطب آْاز براذ ت لیٓات تد هسیىً  تىید برآٌرد
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 تیییار ٌ تطیییب میییالر امیییٍر ب یییع ٌارد را ت لیٓیییات غیییدي بیىیییر پییییع هسیىییً -

  بىٍیطید اٌلیً هاذ هسیىً از بُد را آن ٌ تىید دٖترچً

 هییاذ هسیىییً مج ییٌٍ از وهییایر بییرآٌردذ ٌ تىییید بییازبیىر را اٌلیییً هاذ هسیىییً -

 بیػییترذ انالَییات تییا ب یىییید را دٌ  رٌزا باغییید داغییتً  ییٍد تییار ٌ تطییب اٌلیییً

   باغید داغتً اٌلیً هاذ هسیىً برآٌرد مٍرد در

 ختارذ ٚی ت: چهار  رٌز

 اوییدازهاذ پص غییامد تییً  تىییید تهیییً اٌلیییً پییٍل م ثییه مىییابٍ از ٖهرضییتر -

  غٍد مر ها ٌا  ٌ ختاران ضرمایً هاذ ٍٚل   غ ؽ

 مٛییدار ٌ آٌرییید دضییت بییً وٛیید پییٍل تییا بٗرٌغییید تٍاوییید مر آوجییً از ٖهرضییتر -

  و ایید تهیً تىید ٖراهم تٍاوید مر تً پٍلر
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 بدیرییید ٌا  تییا تىییید اضییتٗادي ٌنیٛییً بییراذ تٍاوییید مر تییً اٚالمییر از ٖهرضییتر -

  تىید برآٌرد را اٚال  از تدا  هر ارزظ  اضثىرٌ   تامسیٍتر موال  اتىید تهیً

 ییییا دضیییتٍرالُ د ٌ بدیریییید ت یییاش دهىییید مر ٌا  غییی ا بیییً تیییً جاهیییایر بیییا -

  تىید تهیً را ویاز مٍرد هاذ ٖر 

  ییٍد دٖترچییً در مٍجییٍد انالَییات ه ییً ٌ بازرخییاور نییرح اؾییٍل از اضییتٗادي بییا -

 ٌ تطییب غییرٌٌ ٌ بازاریییابر   مییالر امییٍر   ضییازمان تییً بىٍیطییید غییٓلر نییرح ییی 

  دهد غرح  الؾً نٍر بً را تارتان

  تىید بذ  تان غٓلر نرح مٍرد در ٌالدیىتان با -

 ٌ دٌضیییتان از ییییا ٌ بىٍیطییید میییالر هاذ ضییازمان بیییً ٌا  بییا هیییایر در ٍاضییت -

   ضیییٍد پیػیییىهادذ مییییسان ٌ ٌنیٛیییً میییٍرد در  تىیییید ٌا  در ٍاضیییت  ٖامیییید

  دهید تٍقیخ آوها بً پردا ت َد  جری ً ٌ پردا ت زمان ٌ مٛادیر
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  تىید تهیً را تارتان ٌ تطب اودازذ راي براذ الز  هاذ پرٌاوً مجٍز -

 ت لیٓات: پىجم رٌز

 اخییر  تىییید ن ییت را تارتییان ٌ تطییب وییا  ٌ برٌییید هییا غییرتت ن ییت دٖتییر بییً -

  ب رید  ٍد با را اٌ دارید ویس غریثر

  بیٗتد غ ا تار ٌ تطب یاد بً مرد  آن با تً بطازید ت لیٓاتر غُار ی  -

  ب یىید را چهار  رٌز اتىید مػ ؽ را  ٍد  دمات ٌ تاال ٚی ت -

 تىییید نرادییر را هییایر وػییان ٌ تییارذ ٌ تطییب هییاذ تییارت   ت لیٓییاتر هییاذ آخهر -

 تییً تىییید تٍجییً هییایر غیییٍي بییً بیػییتر  تىییید ت لیییّ را غیی ا تییار ٌ تطییب تییً

  تىد جٍیر ؾرًٖ ها مػترذ تار یا پٍل   زمان در غ ا تاالهاذ
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 چییا  مذلییً ٖتییٍتسر مٓییازي در را تییار ٌ تطییب هییاذ تییارت ٌ ت لیٓییاتر هییاذ آخهر -

  تىید

 ریییسذ بروامییً را مراضیی ر اضییت اٖتتییاح رٌز تییً هٗییتم رٌز خییرٖته جػییه بییراذ -

 ْیییري ٌ رٌبییان بریییدن مراضییم ٌ تاالیتییان دادن وػییان ٌ پییتیرایر غییامد تییً تىیید

 در وثییاتر ٚطیی ت غػییم رٌز  اتىییید تهیییً هییا بروامییً ایییه از ٖهرضییتر   غییٍد

   ب یىید را زمان مدیریت مٍرد

 اویییدازذ راي بیییراذ اؾیییلر تجهییییسات ٌ مذؿیییٍالتتان ضیییا ته بیییراذ الز  میییٍاد -

  تىید آٌرذ ج ٍ را تارتان ٌ تطب

 زمان مدیریت:  غػم رٌز

 را ٖییرٌظ مالیییات مجییٍز لییسٌ  ؾییٍرت در ٌ برٌییید مالیییاتر ارزیییار دٖترچییً بییً -

  تىید دریاٖت
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  تىید دٍَت را ٖامید ٌ دٌضتان اٖتتادیً مراضم براذ -

 غیی ا مذؿییٍل بییً اضییت م ثییه تییً تطییاور ب ٍاهییید  ییٍد ٖامییید ٌ دٌضییتان از -

 دَییٍت اٖتتادییً مراضیم بیً را آوهیا ٌ تىىید مُرٖییر غی ا بیً را باغیىد داغیتً وییاز

  تىید

  بدیرد َثص اٖتتادیً مراضم در ب ٍاهید تطر از -

 دكییار از بر ییر بییً اٖتتادیییً مراضییم در تییا دهییید ترتیییب تػییر ٚرَییً ییی  -

  غٍد دادي هدایاذ

 اٖتتادیییً مراضییم بییراذ را تییان مذؿییٍل از اقییاٖر هاذ و ٍوییً یییا تییاال مٍجییٍدذ -

  تىید آمادي
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 تییردن پییر چدٍوییً ٌ تىییید آمییادي را مػییتریان رضیییدهاذ ٌ ضییٗارظ هییاذ ٖییرهم -

  تىید ت ریه را آن

 ٌ هییییا هسیىییییً ه ییییً پیدیییییرذ جهییییت انالَییییات ن ییییت بییییراذ ضیطییییتم ییییی  -

  بىٍیطید را ن ت ٚط ت هٗتم رٌزاتىید ٖراهم درآمدهایتان

  ترد  ٍاهید ٌؾٍل را ها مػترذ هاذ چ  چدٍوً تىید مػ ؽ -

 تردن ن ت:  رٌزهٗتم

  دهید ترتیب اٖتتادیً مراضم براذ را وهایر ضازذ آمادي -

  بدهید را مذؿٍالتتان و ایع ترتیب ٌ تىید وؿب را تابلٍهایتان -

 ٚییرار تییرد  ٍاهىیید وییا  ن ییت تػییر ٚرَییً بییراذ تییً هییایر مه ییان بییراذ را جییایر -

  دهید
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 ٌ تیییار ٌ تطیییب ویییا    ویییا  آن در تییا تىیییید ت یییریه را ناوییییً ۵۹ ضییی ىراور ییی  -

   بدٍیید ها مػترذ بً را تان اؾلر مذؿٍل

 چدٍویییً دهیید غییرح تیییً تىییید ت ییریه را ٖیییرٌظ از اذ دٚیٛییً ۶ و ییایع ییی  -

   تىد مر برنرٔ را ها مػترذ ویازهاذ چدٍوً ٌ تىد مر َ د غ ا مذؿٍالت

 از هییا مػییترذ اضییت م ثییه تییً ضییٍاالتر تییا ب ٍاهییید  ییٍد  ییاوٍادي اَكییاذ از -

 جییٍار ضییٍالها ایییه بییً چدٍوییً تىییید ت ییریه غیی ا ٌ و ایىیید مهییرح را بسرضییىد غی ا

   دهید مىاضب

 را اییید آٌردي دضییت بییً ٖیرٌظ از تییً وٛییدذ پییٍل تیا تىییید پیییدا را ای ىییر مذلیر -

   دهید ٚرار آوجا در

   باغید آمادي تامال اٖتتادیً اٌل دٚیًٛ ۷۴ براذ دداٚد -
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 غیییٍي بییً ٌ تىییید بر ییٍرد دٌضییتاوً   ب رییید لییتت  ییٍد اٖتتادیییً مراضییم از -

   تىید ت   مرد  بً م تلٕ هاذ

 میییٍرد در وثیییاتر بیییً  یییٍد دٖترچیییً در را ب ػیییر اٖتتادییییً مراضیییم از بُییید -

 اضیییییت الز  تییییً تارهیییییایر از ٖهرضییییتر   دهییییید ا تؿیییییاؼ هییییا مػییییترذ

  دهید انر ترتیب را اضت غدي در ٍاضت اٖتتادیً در تً هایر ضٗارظ

  ٍدتییان بییً ضییسص  تىییید مػیی ؽ بُییدذ هٗتییً دٌ بییراذ را بیػییترذ اهییدأ -

 هطتید ر یص ی  غ ا بدٍیید  ت ری 
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سًال 01تست کردن ایده کسب و کارتان ةا   
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 را ایررره ٌ باضرررید  اضرررتً وترررز مرررد هایطرررً را  زصرررش هشیىرررً بایرررد ضررراا“ 

  رررٍا اورررز ی ٌ ٌ رررش میزسرررد راي اس کرررً ردیررردی  زصرررش هرررز کرررً بداویرررد

”بز   ٍاهد ضاا اس سیا ی الاا ي  دٌی دیٍید. __ 

یییة ایییدي اذ بیییً ضییرتان زدي ٌ میییر  ٍاهییید بییر پاییییً آن تطییب ٌ تیییارذ را راي 

امییا اخییر ودیییرد چییر؟ … اویدازذ تىییید  ایییدي غیی ا اخییر بدیییر ٖییٍ٘ الُیادي مییر غییٍد

چهیٍر بٗه ییم اییدي مییا اؾیٍلر اضیت یییا ویً ؟ آییا راي بییراذ تطیت تیردن آن ٚ یید از 

 .اضت ب ً هسیىً پٍل ٌ ٌٚت هطت ؟ جٍار

Andre Marquis را ج لییً ایییه  ”تطییت تییردن هطییتید غیی ا ه یػییً در دییال“ رییییص  

بیییا هیییر چییییسذ “دپارت ییان تیییارآٖریىر داوػیییداي تالیٗروییییا در برتلیییر مییر خٍیییید 

یُىیر چیً؟ ایییه ج لیً یُىیر اخییر ” غیرٌٌ تىیید, بیا ه ییان چییس هیم ت یٍ  مییر تىیید

اییدي تییان را از اٌل بییً ؾییٍرت تیامال اؾییٍلر پییر ریییسذ تىیید , وتیجییً آن هییم تییامال 

 .ٍٛل ٌ مٍرد ٚ ٍل  ٍاهد بٍدمُ
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ضیٍال آمیادي تیردي اییم بیراذ غی ا تیا بیا جیٍار دادن بیً  ۾ۿاز تجا غیرٌٌ تىییم؟ میا 

 .آن ایدي تان را ارزیابر تىید

 

 ؟ چیسرررررررررررررررررررش مررررررررررررررررررره مطرررررررررررررررررررتزی مطخصرررررررررررررررررررا/

غیاید مذؿییٍل یییا ایییدي غی ا یییة راي دیید َییالر بییراذ غی ا باغیید, امییا آیییا میتٍوییید 

  ٍدتییٍن از“  مػ ؿییات  ٍدتییٍن را بییً َىییٍان مػییترذ مذؿییٍلتان بػىاضییید؟

 ”تىییید درمییان آوییرا تییان ایییدي بییا تییا چیطییت مػییتریتان درد بسرختییریه بسرضییید

ىص بیییسی وطیید_ تتییار وٍیطییىدي اضییت اٌضییٍالدر آلثطییاودر مُییرٌٔ ج لییً ایییه

مییدل  تییارآٖریه آریسٌوییایر بىیییا  دیٍییید دٌی بییراذ غیییرٌٌ تطییب ٌ تییار  یییٍد 

تذٛیٛییات خطییتردي اذ بییر رٌذ مػییترذ هییاذ ادت ییالر ایییدي اظ تییرد , در آ ییر بییً 

بىییا تییرد تییا بییً ٌالییدیه  Sure Prep Learning  وتیجییً رضییید ٌ غییرتت  ییٍد را بییا وییا 

 .ودران ٌ رٚابتدر ت ة تىد
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آمٍزخیییار در  ۾۾1ا خطییترظ دادي ٌ داراذ بیییع از اٌ امییرٌزي تطییب ٌ تییار  یییٍد ر

 .ایاالت آمریثا اضت

 

 کررررررررررررررىم؟ مرررررررررررررری رررررررررررررررایمشیه  ار  را چیررررررررررررررشی چرررررررررررررً

اییییدي غییی ا هرچیییً میییر  ٍاهییید باغییید, اٌن بییییرٌن میییرد  ییییً چییییس دیدیییً اذ “

اضیت یثییر از  IMD اییه ضیی ه جییم پٍلثراویٍ , میدیر ارغیید” جیایدسیىع میر  روید 

ییص  از  ٍدتییان بسرضییید مذؿیییٍل برخسیییدي تییریه مییدارش تطییب ٌ تیییار ضییٍ

غیی ا چییً مسیتییر دارد تییً مػییترذ داقییر اضییت آوییرا جییایدسیه  رییید ه یػییدر 

 مذؿییٍلتان بییً و اییید مسیییت ایییه السامییا اضییت هتییر بییً الز  ال تییً  اظ بثىیید؟

 اخییر موییال بییراذ دارییید دیدییرذ هییاذ رٚیییب چییً ب یىییید باییید غیی ا, غییٍد مذییدٌد

غیی ا وسییردازد بییً جییایع چییً چیییس  مذؿییٍل  رییید بییراذ را  ییٍد پییٍل تییان مػییترذ
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دیدییرذ بییرایع آوٛییدر مهییم اضییت تییً پییٍلع را بدهیید ٌ آوییرا ب ییرد , ٌ آن هییم 

 .رٚیب غ ا  ٍاهد بٍد

  
 کررررررز ؟  ررررررٍاهم ثابررررررش  یمررررررزان بررررررً چمٍوررررررً را محصررررررٍل ایرررررره

مذؿییٍلتان را در دیید امثییان مل ییٍش تىیییدت دییاال ایییه تییار را بییا درضییت تییردن 

ٌلیییً آن  بییا پیییداتردن ایییه وثتییً تییً چهییٍر َثییص , اوی یػییه یییا دتییر و ٍوییً ا

میتٍاوییید مذؿییٍلتان را بییً دیدییران مُرٖییر تىییید  ٍاهییید ٖه ییید مذؿییٍلتان 

چٛییدر پایییً ٌ اضیییاش اضییتٍار دارد  زییییرا ٚابلیییت وػیییان دادن مذؿییٍلتان بیییً 

دیدییران مییٍرد اوتٛییاد زیییادذ ٚییرار  ٍاهیید خرٖییت ٌ ایییه ویییس ت ثییر بییً غیی ا 

 .و ٍد اغثاالت تارتان را بررضر ٌ رٍٖ تىید ٍاهد بٍد تا ٚ د از تٍلید ا
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  ار ؟ هس  کررررررررررررراریم تررررررررررررریم برررررررررررررزای را کسررررررررررررری چرررررررررررررً

در ه ییان پلییً هییاذ و طییتیه غیی ا  ٍاهییید ٖه ییید وًییرات چییً تطییر برایتییان 

ضییازودي تییر اضییت ٌ بُیید از آن  ٍاهییید ٖه ییید ٖثییر چییً تطییاور را بییراذ ه ٗثییرذ 

ازاریییابر مذؿییٍلتان یییا دتییر الز  دارییید دییاال چییً در رابهییً بییا مذؿییٍلتان باغیید, ب

رٌابییم َ ییٍمر تطییب ٌ تارتان غیی ا باییید راهییر پیییدا تىییید تییا میییسان َالٚییً اٖییراد 

 غییریة داقییر را بییً ایییدي تییان بٗه ییید تییا بتٍاوییید اٖییراد بهتییرذ را بییً َىییٍان

 .یا تارمىد اوت ار تىید تارذ

 

دٚیٛییا ایییدي تییان را چهییٍر َ لییر  ٍاهییید   اضررش؟  ررٍاهم ویرراس مىررابای چررً

تییرد؟ جییٍار ایییه ضییٍال مطییتلس  داوطییته ایییه وثتییً اضییت تییً بییً چییً مىییابُر 

ویییاز  ٍاهیییید داغیییت , از تارخییاي خرٖتیییً تیییا تییامسیٍتر ٌ لیییٍار  ادارذ ٌ تاْییید ٌ 

دٖتیر  راهثییار دید ایییه مطیالً ایییه اضیت تییً ٚ ید از ؾییرٔ ٌٚیت ٌ پییٍل زییاد بییر 

http://12ceo.ir/5-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/
http://12ceo.ir/5-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/
http://12ceo.ir/5-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF/
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ن لیطییتر از دارایییر هییاذ تلیییدیتان تهیییً تىییید ٌ رٌذ تطییت ٌ تٍلییید مذؿییٍلتا

 .بررضر تىید هرتدا  را تجا ٌ چدٍوً مر  ٍاهید ت ؿیؽ دهید

 

 بررررررررٍ ؟  ٍاهررررررررد چقرررررررردر  زیررررررررد  چز ررررررررً مررررررررد/ طررررررررٍل

غیی ا مییر  ٍاهییید بداوییید مییدت زمییان چر ییً  ریییدتان چٛییدر اضییت تییا بتٍاوییید 

غیی ا پییٍل  ویییاز مییالر پیییع رٌیتییان را ت  یییه بسوییید  بییا چر ییً  رییید بلىییدتر

بیػیترذ ویییاز  ٍاهیید داغییت ٌ ال تیً ضییٍدذ تییً ٚیرار اضییت بیً دضییتتان برضیید 

زمییان زیییادذ نییٍل  ٍاهیید تػییید  بییً َىییٍان موییال اخییر مییر  ٍاهییید تجهیییسات 

مییاي نییٍل بثػیید  امییا اخییر  1ۿبی ارضیتاور بٗرٌغییید غییاید چر ییً  رییید ٌ مُاملییً 

تٍتییاي  ٍاهیید  بییازذ مٍباییید اام   می ٍاهییید بٗرٌغییید چر ییً  ریییدتان  یلییر

 .بٍد
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 چیسرررررررررررررش؟  زٌضرررررررررررررتان ماقرررررررررررررٍل بیىررررررررررررری پررررررررررررریص

غیی ا مییر  ٍاهییید َ لثییرد ٌاُٚییر ٖرٌغییتان را آوییالیس تىییید تییا بییً پیییع بیىییر 

مذث ییر از ٖرٌغییتان ارایییً دهییید  بییراذ موییال غیی ا می ٍاهییید یییة رضییتٍران در 

مرتیس غیهر داییر تىیید دیییدخاي ْلیم اییه اضیت تیً ٖٛییم بیً ضیٍدذ ٖثیر تىیید تییً 

تٍران َایییدتان مییر غییٍد امییا در اؾیید مطییاید مه تییرذ ه جییٍن مٛییدار از اییه رضیی

تییً باییید بییً َىییٍان دادي هییاذ اؾییلیتان … ٖكیا , وییٌٍ رضییتٍران , مالیییات , مجییٍز ٌ 

 .بر پیع بیىر ٖرٌغتان تانیر بدتارود

 ؟ اسرررررررررش تٍسرررررررراً  ابررررررررر  حررررررررد چرررررررررً تررررررررا مررررررررره ایرررررررردي

ایییدي تییان  مییر  ٍاهییید تطییب ٌ تارتییان چٛییدر بییسرج باغیید, آیییا میتٍاوییید از

ه جیییه تییٍُٚر داغییتً باغییید؟ بییراذ موییال اخییر غیی ا وٍیطییىدي هطییتید , بروامییً 

وییٍیص هطییتید یییا هىرمىیید هطییتید تییً مذؿییٍلتان را بییا دضییتان  ٍدتییان  لییٙ 

مر تىیید بایید اییه وثتیً را دت یا در وًیر بدیریید تیً بییسیىص غی ا و یر تٍاوید بیً 
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تییرد  آیییا غیی ا  اوییدازي بیسیىطییر تییً مذؿییٍلع تٍلییید او ییٍي مییر غییٍد رغیید

ٌٚتتیان را مییر ٖرٌغییید, چییسذ تییً مٛییدارظ بیر وهایییت اضییت ییا دارییید مذؿییٍلر 

میٗرٌغییید تییً میتٍاوییید میلیییٍن هییا َییدد از آن بٗرٌغییید؟ هػیییار باغییید , 

 .زمان هرچٛدر هم تً زیاد باغد مرد  تٍجهر بً آن و ر تىىد

 

  ار ؟ را هس  هرررررررررررررررررررای مهررررررررررررررررررار/ مرررررررررررررررررره  یررررررررررررررررررا

دن آن دٌ مٍٛلییً جییدا هطییتىد  اخییر ایییدي اذ دارییید داغییته یییة ایییدي ٌ َ لییر تییر

تییً بییً مهییارت ٌ ت ؿییؽ بییاالیر ویییاز دارد آیییا میتٍاوییید ٖییردذ را پیییدا تىییید تییً 

 ایه غثأ را در مرادد و طتیه ایدي تان پر تىد؟
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 برردهم؟ اوجررا  هررم باررد سررال  ٌ بررزای را کررار ایرره میتررٍاوم مرره  ررٍ   یررا

ودیییس اضییت  امییا آیییا داقییرید زوییدخیتان را داغییته یییة ایییدي َییالر  یلییر هیجییان ا

دییداٚد بییراذ دٌ ضییال ٌٖییٙ ایییه ایییدي تىییید؟ آیییا پػییتی اور دارییید از نییرٔ 

  اوٍادي , دٌضتان , مربیان؟ آیا داقرید براذ ایدي تان از جان مایً بدتارید؟
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