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ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

 
  ما برای ارتقای هر 
  کسب و کاری راهکار داریم

   نقش شبکه های اجتماعی
  در توسعه کسب وکار
  نون توی  صفر ویک است!

2

4

      ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

 
تعامل مثبت در فروش 

اولین آفت گوشی موبایل هست که وقتی باهاش کار می کنید 
دیگه واقعاً یادتون میره که چقدر زمان گذشته و یا اینکه چه 

کسی وارد فروشگاه یا دفتر کار شما شده!

 
استارتاپ ها چه نقشی درمشاغل جامعه امروز دارند؟ 
هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد. اما می توانید با 
مدیریت صحیح کار و داشتن نقشه راه مناسب و استفاده 
درست از منابع محدود خود، احتمال موفقیت را افزایش دهید

 
نقش شبکه های اجتماعی در توسعه کسب وکار

در رسانه های اجتماعی هیچ قانون ملزم کننده و دست 
و پاگیری وجود ندارد. به راحتی می توانند آن چه که 
شغل شما در جامعه احتیاج دارد را جست وجو کنید

25

دوشنبه 

13 آبان  1398

سال سی و دوم

شماره 9101

Instagram @Rah.Kar

01 مشهدشماره        آپی   استارت  رسانه  اولین     
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|  یاسر سلیمانی   
| کارشناس فروش

مؤثر برقرار کنیم؟چطور با مشتری خود      ارتباط تعامل مثبت در فروش 

اولین آفت گوشــی 
موبایــل هســت که 
وقتــی باهــاش کار 
می کنید دیگه واقعاً 
یادتــون میــره کــه 
چقدر زمان گذشته 
و یا اینکه چه کسی 
وارد فروشــگاه یــا 

دفتر کار شما شده!
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  ما برای ارتقای هر 
 کسب و کاری راهکار داریم    

حــاال دیگــر روزگار از آن دوره ای که همه به 
دنبال شغل و حقوق ثابت بودند، به سرعت گذر 
کرده اســت. حاال دوره کسب و کارهای نوین 
و خودســاخته و البته غیرنفتی است! کسب و 
کارهایی که ریشه در خالقیت و نیاز مشتری و 

دانش روز افزون دارند. 
مــا اینجا در روزنامه قدس بر آن شــدیم تا در 
ســال »تولید رونــق ملی« چهــره جدیدی از 
ضمیمه روزانه )نیازمندی ها( را منتشــر کنیم 
تا بتوانیم با بیان نکته های آموزشی و تجربیات 
موفق برندهای شناخته شده به هرچه موفق تر 
شدن کسب و کار شما کمک کنیم. به واقع در 
تالشیم با تیمی مجرب و کاربلد، به بیان زوایایی 
از ارتقای کســب و کارهای مختلف بپردازیم تا 
رفته رفته به شما درضمیمه روزانه »راهکار« هر 
روز نکته ای را در تبلیغات، فروش، بسته بندی، 
تولید محتــوا، مجوزهای الزم، مدیریت نیروی 
انسانی و ده ها نیاز کوچک و بزرگ را ارائه دهیم. 
در این ضمیمه روزانه که آمیخته با آگهی های 
مشاغل خرد و کالن شهر ماست، آگهی مشاغلی 
که در اطراف من وشــما در حال کسب روزی 
حالل درهمین شرایط سخت اقتصادی هستند، 

به چشم می خورد. 
ما با انتشــار »راهکار« می خواهیم به هرچه پر 
رونق تر شدن کسب و کارهای شما و راه اندازی 
استارت آپ های خالقانه جوانان شهرمان کمک 
کنیم. مشهد به عنوان دومین کالن شهر کشور 
توانسته است مقام نخست کسب وکارهای نوین 
و راه اندازی استارت آپ های مختلف در مشاغل 
گوناگون را به خــود اختصاص دهد. بر همین 
اساس، ما نیز می خواهیم در »راهکار« به معرفی 
و مصاحبه با صاحبان این ایده ها و بیان تجربیات 

آن ها بپردازیم. 
در ایــن ضمیمه می توانیــد آخرین روش های 
توسعه کسب و کار و تجربیات موفق برندهای 
اصیل و با سابقه شهرمان را مطالعه کنید. این 
البته همه تالش ما برای ادامه مســیر »راهکار« 
نیســت! ما می خواهیم عالوه بر انتشــار این 
ضمیمه روزانه مکتوب با صفحه اینســتاگرام 
آن نیــز در قالــب ارائه ویدئوهای آموزشــی، 
اینفوگرافیک ها، فتو تیترها و مطالب تولیدی این 
ضمیمه با شما ارتباط نزدیک تری برقرار کنیم و 
از نظرات ارزشمند شما زیر پست های روزانه مان 

با خبر شویم.
 امید داریــم که صاحبان مشــاغل و برندها، 
ایده پردازان و گروه های جوان تشکیل دهنده 
استارت آپ ها با نگاهی صمیمانه به دنبال »راهکار« 
روزانه کسب وکار خود باشند. ما می خواهیم با 
افتخار زیر شیشــه میز فروشــگاه های شما، 
پشت شیشــه ویترین مغازه هایتان و در دست 
مدیران و کارگران کارخانه ها و کارگاه های این 
شهر قرار بگیریم. حاال دیگر »راهکار« آغاز شد.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

اول باید به یک سؤال اساسی 
پاســخ بدیــم، چــرا باید با 
مشتریمان ارتباط مؤثر برقرار 
کنیم؟ حاال برای پاسخ به این 
ســؤال الزمه که یک ســؤال 
دیگه رو از خودمان بپرسیم، 
در  مشتری  کیه؟!آیا  مشتری 
ذهــن ما هر شــخصی که از 
جیبش پولی رو خارج می کنه 
و به ازای محصول یا خدماتی 
که دریافت کرده به ما میده؟ 
من فکر نمی کنــم این تعبیر 
درست باشه. به نظر من حتی 
یه رهگذر که میاد و از شــما 
آدرس می پرســه هم مشتری 
شماست، ولی یه مشتری بالقوه.

  مشتری کیست؟
خب حاال که صحبت به اینجا 
رسید بذارید این دسته بندی 
رو هــم بــا هم مــرور کنیم، 
که  بالقوه شخصی  مشــتری 
به هر علتی به فروشــگاه شما 
مراجعه می کنــد اما خریدی 
انجام نمیده و مشتری بالفعل 
شــخصی که فرایند خریدش 
کامل میشه و به ازای محصول 
یا خدمــات به شــما مبلغی 
پرداخت می کنه. هر دو دسته 
مهم هســتن ولی متأســفانه 
دسته اول یعنی مشتریان بالقوه 
خیلی بهشــون توجه نمیشه، 
این جوری بگم توجه نمیشه 
که هیــچ، اگر خریــد نکنند 
انگار گناهی مرتکب شــدند.

  هرکسی می تواند 
مشتری باشد

 مشــتری بالقوه خیلی مهمه 
و همین اهمیت باعث میشه 

شما الزم باشــه مهارت های 
ارتباط مؤثر رو مرور کنید تا 
بتوانید با این نوع مشــتریان 
این  کنیــد.  برقرار  ارتبــاط 
نوع از مشــتریان شاید دفعه 
اول از شــما خریــد نکنند 
ولی شــما میتونیــد با یک 
خاطره خوش از یک برخورد 
شایســته و محترمانــه، یک 
انتخاب  برای  مشاوره درست 
بهترین گزینه یا صبر در ارائه 
محصوالت یا خدمات، اونا رو 
تبدیل به سفیرانی بکنید که 
همه جا بشینند و از اخالق و 
برخورد شایسته شما تعریف 
کنند. این یک سرمایه بزرگ 
با هزینه های  هست که شما 
میلیونــی هم  چنــد صــد 
شــاید نتوانید کسبش کنید 
ولــی ارتباط مؤثــر می تواند 
همچنین معجــزه ای برایتان 

رقم بزند.

  مراحل ارتباط مؤثر
خــب برویم ســراغ موضوع 
ارتبــاط مؤثر با مشــتریان، 
جمع بندی من از ســال هایی 
که در مــورد ارتبــاط مؤثر 
دارم میخونم اینه که ارتباط 
مؤثر در برخورد با مشــتری 
شــامل ســه مرحله اساسی 
میشه »توجه، احترام و بدرقه« 
هــر تکنیکی هم کــه مرور 
بشــه قطعاً در یکــی از این 
دسته بندی ها گنجانده میشه.

در یادداشــت امروز در مورد 
تکنیک های اولیه ارتباط مؤثر 
در موضــوع توجــه صحبت 
می کنیم و اگر بــا ما همراه 
این  باشید در روزهای آینده 

موضــوع رو کامل تر خواهیم 
کرد.

  عوامل مشتری پران!
چند آفت همیشگی در محیط 
فروشگاه وجود دارند که باعث 
میشن شما به اندازه کافی به 
حضور مشتری هایتان توجه 
نکنید و این باعث خواهد شد 
که اولین قدم در بحث ارتباط 

مؤثر رو درست بر ندارید.

اولیــن آفت گوشــی موبایل 
هســت که وقتی باهاش کار 
می کنید دیگــه واقعاً یادتون 
میره که چقدر زمان گذشته 
و یــا اینکه چه کســی وارد 
فروشــگاه یا دفتر کار شــما 

شده!
دومیــن آفــت تلویزیون در 
فروشــگاه یا دفتــر کاره که 
ممکنه شما را سرگرم خودش 
کنه و نسبت به ورود مشتری 

بی تفاوت باشید.
ســومین آفت حضــور افراد 
متفرقه در محیط فروشــگاه 
هســت، کســانی کــه بــا 
صحبت هایی کــه هیچ وقت 
تمومی ندارند و اشغال کردن 
بیجــای فضای دفتــر کار یا 
فروشگاه باعث میشن حواس 
وظیفه ای  اصلی ترین  از  شما 
کــه برایــش کســب و کار 
تأسیس کردید، یعنی تأمین 
نیاز مشــتری و کسب درآمد 

دور کنه.
حتماً فردا این ستون رو دنبال 
کنید که در موضوع توجه به 
با هم  بیشتر  حضور مشتری 

صحبت کنیم.

 مدل 
مو فقیت
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بهترین 
قیمت وتسویه

کامپیوتر وتبلت وموبایل 
 لپ تاپ آک 3 م

acer-hp-asus-Lenovo
وکامپیوترهای خانگی نو
2 هسته ای 3/390ت 
4هسته ای 3/890ت
8هسته ای4/700ت 

3713330037233300بازرگانی معین 

خدمات کامپیوتر ، شبکه 
و پشتیبانی با تضمین کیفیت 

37266644
09156118703

ط
/9

80
18

90

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28
 ج

/ 9
80

65
35

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

/د
98

01
80

1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
71

66
37

نقاشی ساختمان روغنی، 
پالستیک، آکرولیک، مولتی، 

در اسرع وقت نازلترین قیمت 
 09158969597

ط
/9

80
56

29
ط

/9
80

66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

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

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

 ج
/ 9

80
40

40

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

نصب و اجرای سیستم های 
مدار بسته با تضمین کیفیت

37266644
09156118703

ط
/9

80
18

92
/ج

97
18

86
1

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

/ج
98

01
53

5

درب اتوماتیک عزیزی
شیشه ای ،کرکره ای ،پارکینگی

@CBSAzizi:تلگرام
09155200460-38496200

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70
/ج

98
07

18
2

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

داربـسـت کــیــهــان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01
/ج

98
06

95
4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
39

11

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

اجاره، خرید و فروش
تخته، بشکه، فرغون

و ادوات ساختمانی عمران
09035408333-09156944579

ط
/9

80
86

44

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
/ج

98
07

17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

/ج
98

02
66

9

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

/ج
97

08
61

7

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

آسفالت ارزان، اجرای عملیات
راه سازی آسفالت اجاره ماشین 
آالت راه سازی فروش آسفالت

09153044838،09153048573

ط
/9

80
43

97
/ج

97
03

82
7

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 
فرا پوشش

فروش و اجرای کلیه سقفهای 
شیبدار، مسکونی،اداری،کارگاهی 

09155748047-37348952

ط
/9

70
03

20

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

/ج
98

02
51

9
/ج

98
07

18
0

تخریب وخاکبرداری
خرید ضایعات و....

09155596591
09151091178

/ج
97

12
48

8

جرثقیل دوستان
هفت تن ،نیسان ،خاور

09150073567شبانه روزی
/ج

97
14

23
6

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

38824494

/ج
97

18
18

2

MDFکابینت چوب و
کابینت چوب    1/400/000
ام دی اف           750/000
هایگالس         1/100/000
وکیوم            1/200/000

کمددیواری مالمینه110/000
09159050199

MDF صنایع فلزی و
اشکاف و پنل

برادران حسن پور،خیام 46
09151209395-09156489925

ط
/9

71
25

20

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

ط
/9

80
10

94

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

05
59

6

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9

80
31

85

آسیا سوله
اجرای انواع سوله

سازه های فلزی سنگین و سبک 
37344593-09153059459

ط
/9

70
03

19

جوشکاری سیار
ساخت، تعمیر ، درب و پنجره 
 نصب پایه کولرآبی و گازی 
09156956075

ط
/9

80
66

64

جوشکاری سیار حصاری
انواع اسکلت های فلزی،خرده کاری 

تخریب،در اسرع وقت با 
نازلترین قیمت09154764102

ط
/9

80
83

86
/ج

98
05

90
9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

80
71

49
/ج

97
17

80
3

کارگزاری امالک
سراسری یاسین

زمین از شما ساخت ازما
متریال قوی باکادری مجرب

09155208163
 36616654

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9

80
81

70
ش

/9
80

60
01

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

تعمیر و نگهداری
204

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خودروهای فرسوده
408

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608
نقاشی و کاغذ دیواری

501

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

503

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

جرثقیل و باالبر
514

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

سوله و
کانکس کارگاهی

521

جوشکاری
522

ط
/9

70
23

26

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
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محمد  خاکیه

احتماالً دغدغه خیلی از کاربران اینستاگرام 
در حــال حاضر اینکه چطور که با این که 
اینســتاگرام اجازه آپلود ویدئو بیشــتر از 
1دقیقه را نمی دهید خیلــی از اکانت ها 
ویدئوهای بیشتر از 1دقیقه آپلود می کنند، 
در این مطلب نحوه منتشرکردن ویدئوها 
بیشــتر از 1دقیقه را به طور کامل توضیح 

می دهیم.
برای این کار ابتدا یک ویدئو بیشتر از یک 
دقیقه و حداکثرتا10دقیقه را انتخاب کنید، 
وارد اینستاگرام شوید و ویدئو مورد نظرتان 
را برای پست کردن انتخاب کنید. در این 
مرحله گزینه Trimرا انتخاب کنید ویک 
دقیقه اخر ویدئو را برای انتشــار انتخاب 

کنید وسپس گزینه Next  را بزنید.
در ایــن مرحله شــما باید یــک اکانت 
اینســتاگرام را Tag  کنید، دقت داشته 
  Tag باشید که فرقی نمی کند چه کسی را
کنید حتی می توانید صفحه خودتان را تگ 
کنید، بعد از تگ کردن گزینه Back  را 

بزنید وبه مرحله قبلی برگردید.

سپس به بخش Trim بروید وانگشتتان را 
روی ویدئواز چپ به راست بکشید، آن قدر 
این کار را ادامه بدهید که کادر ســفید از 
اول تا آخر ویدئوتان را در بر بگیرد، سپس 

گزینه Next را بزنید.
حال در این مرحله طبق روال همیشــه 
کپشن مورد نظرتان را وارد کنید وبه همین 

راحتی پستتان را منتشر کنید.

دقت داشته باشد که حجم ویدئوتان خیلی 
نباید زیاد باشــد چون که در این صورت 
اینســتاگرام اجازه نمی دهد ویدئو را آپلود 
کنید، پس سعی کنید تاجایی که می توانید 
فایل ویدئو کم حجمی انتخاب کنید یا اگه 
حجــم ویدئوتان خیلی باال اســت با نرم 
افزارهای موجود مقداری کیفیت ویدئو را 

کاهش بدهید. 

یکی از امکاناتی که اکثر شــبکه های 
مجازی در اختیار شما قرار می دهند 
امکان ســاخت صفحــه اختصاصی 
برای ســایت و یا شرکت خود است. 
توجه داشته باشید که صفحه ای که 
در شبکه اجتماعی می سازید از نظر 
گوگل یک صفحــه ی هم موضوع با 
شماســت و هر لینک از آن به سایت 
شــما به معنی افزایش ارزش سایت 
شما از نظر گوگل خواهد بود. برخی 
از این شــبکه های اجتماعی بهترین 
مکانی هستند که می توانید مطالبتان 
را در آنجــا بگذارید و رشــد آن ها را 

تماشا کنید. 
چرا؟ چون کاربری که پروفایل خود را 
در این شبکه ها هر روز چک می کند 
)و در صورت الیک کردن صفحه شما 
مطالب شــما در صفحــه اصلی اون 
خواهد بود( قطعاً بــه دنبال مطالب 
جذاب و جالب در موضوع مورد عالقه 

خود می گردد.
 اگر مطلب شــما خیلی جذاب باشد 
را  اشــتراک گذاری  دکمه  بی اختیار 
می زند و با دوستان خود به اشتراک 
می گذارد و این یعنی مطلب شما در 
صفحه اصلی چند کاربر دیگر هم قرار 

خواهد گرفت.
یکــی دیگــر از مزایای اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعی برای کسب و 
بازاریابی  هزینه هــای  کاهش  کارها 
اســت. در شــبکه های اجتماعی از 
بودجه هــای ســنگین تبلیغاتــی و 
برندینگ از طریق رسانه های جمعی 
و چاپی خبری نخواهد بود. شناسایی 

واکنش و نیاز مخاطبان، اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعی این امکان را 
برای کســب و کارها فراهم می کند 
که بتوانند به اطالعات ارزشــمندی 
از مخاطبان و بازدید کنندگان خود 
دست یافته و آن ها را آنالیز و بررسی 

کنند. 
به عنوان مثال می تــوان فهمید که 
مخاطب چه عالقه مندی هایی داشته 
و یــا نظــر و دیدگاهش نســبت به 

محصوالت و برند شما چگونه است.
 در نهایت با جمــع آوری اطالعات 

و بررســی آن ها می تــوان دید 
مناسبی نسبت به مخاطبان خود 
بدســت آورد و از نتایــج آن در 
تصمیم گیری های مهم کسب و 

کار استفاده نمود.
راه های بسیار کم هزینه و مؤثر 
در زمینه کسب باالتر روند تغییر 

وتحوالت، تولید اصلی، خلق 
درآمدهــای بســیار باال 
وجــذب ترافیک باالی 
صفحات اینترنتی برای 
وب ســایت تجــاری 
ارائه  مشاغل شــما را 
می دهد. در رسانه های 

قانون  هیــچ  اجتماعی 
ملــزم کننده و دســت و 

پاگیری وجود ندارد.
 به راحتــی می توانند آن چه 

که شغل شــما در جامعه احتیاج 
دارد را جست وجو کنید. رسانه های 
اجتماعــی در تجــارت آنالین و در 
خلق مخاطبین مورد نظر و دانستن 

انتخاب ها و نیــاز روزانه آن ها کمک 
می کنند. 

رقابت هــای موجود بــرای بازاریابی 
در رســانه های گروهی قیمتی کمتر 
را به مشتری پیشــنهاد می دهند تا 
مقدار بیشــتری از پولشان پس انداز 
از درگاه های رسانه های  شود. برخی 
 Facebook، اجتماعــی همچــون
Twitter و LinkedIn در واقــع به 

خوبــی خریــد کاال از منابع دیگر را 
برای مشــاغل انجام می دهند. آن ها 
بازاریابی واقعــی و مؤثری را مطابق 
با کســب و کار شما انجام می دهند 
و ابزارهای توســعه این شــبکه های 
اجتماعی به عنوان یک ابزار جادویی 
برای جذب میلیون هــا نفر در یک 

زمان به کار می روند.

نقش شبکه های اجتماعی در توسعه کسب وکار

نون توی  صفر ویک است!
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چطور در اینستاگرام 
 ویدئوهای بیشتر 
 از یک دقیقه 
آپلود کنیم؟

کارشناس  شبکه های اجتماعی

در رسانه های 
اجتماعی هیچ 
قانون ملزم کننده 
و دست و پاگیری 
وجود ندارد. به 
 راحتی می توانند

 آن چه که شغل 
شما در جامعه 
احتیاج دارد را 
جست وجو کنید

طبق روال همیشه کپشن 
مورد نظرتان را وارد کنید 

وبه همین راحتی پستتان را 
منتشر کنید

4

ـتا
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نگاهی متفاوت به سخت ترین مشاغل بعد از معدن!

! ها  کن  پاک  آدامس  شغل؛  

آدامس جویدن یکی از دل انگیزترین کارهای ممکن در 
جهان است. و دل انگیزتر می شود زمانی که بادکنکی 
باشــد و بتوانید آن را باد کنید، و آن قدر باد کنید که 
بترکد. و حتی صدای تق وتقی که از ترکاندنش انتشار 

می یابد، به برخی آرامش مضاعف می دهد.
 اما آیا رها کردن آدامس در دل طبیعت و یا چسباندن 
آن به این  ور و آن  ور هم به همین اندازه جذاب است؟ 
اگر جوابتان نه است، شایسته تقدیر و تشویق هستید 
و اگر خدای ناکرده جوابتان بله اســت، باید خدمتتان 
عرض کنم این کار حداقل برای یک نفر نه تنها جذاب 
و جالب نیست، بلکه باعث و بانی عذابش است! 
کسانی که به خاطر این طرز تفکر )جذابیت 
رهاســازی آدامس در دل طبیعت( باید 
ُجور بقیه را بکشند و قبول زحمت کنند 
و برای یک لقمه نان دسته گل دیگران 
را پاک کنند. کاری بســیار عجیب که 
شغلی خاص محسوب می شود و آنچنان 

برسد، اما در واقع ُرس این افراد را می کشد. چرا؟ چون که آن ها 
نه تنها باید آدامس ها را از روی سطوح یا زیر سطوح پاک کنند، 
بلکه برای آنکه کارشان واقعاً درست و حالل باشد باید در همه 

جا و هیج جا به دنبال آدامس های چسبیده به سطوح باشند.
زیر نیمکت ها، میزها و... از جمله مکان هایی اســت که آدامس 
چسبانده می شــود و می چسبانند، و آدامس پاکن ها را موظف 
می کند تا آن مکان ها را پاک کنند و تمیز نمایند. این شــغل 
اگرچه شاید برای ما آشنا نباشد اما برای اروپایی ها و کشورهای 
اروپایی شناخته شده است و حتی بازار کار دارد! بازار کاری که 
به لطف برخی از افراد، به خاطر ندانم کاریشان برای آدامس پاک 

کن ها ایجاد شده است. 
بله، گرچه این کار شاید ناخوشایند و طاقت فرسا باشد، اما برای 
شاغالن در این کار حکم تأمین مخارج زندگی شان را دارد و اگر 
افراد ندانم کاری نباشند )که بودنشان هم جالب نیست( این افراد 

از کار بیکار می شوند. 
بســیار خوب امیدوارم امروز توانســته باشیم اطالعات مفید و 

جالبی را در خدمتتان قرار دهیم.

خوشایند هم نیست. 
این  پــاک کن هــا.  آدامــس 
ُجور کار دیگران،  ِکشــندگان 
همان هایــی هســتند که باید 
برای یک لقمه نان دســته گل 
دیگران را پاک کنند. آن ها چه 
که  وظیفه ای  دارند؟  وظیفه ای 
برای آن ها تعریف شــده است، 
آنچنان پیچیده نیست. در واقع 
آن ها باید توسط ابزاری که در 
اختیار دارند، و آن ابزار می تواند 
دســتگاه تولید بخار یا کاردک 
وآب باشــد، آدامس ها را از کف 
خیابــان و پیاده روهــا و یا هر 
جای دیگری که آدامس به آن 
چسبیده باشد جدا کنند. کاری 
که شاید به ظاهر ساده به نظر 

گار
ه ن

نام
روز

ی  
وس

قد
د 

حم
م

استارتاپ ها چه نقشی درمشاغل جامعه امروز دارند؟

 هیچ تضمینی برای 
موفقیت وجود ندارد. 
اما می توانید با مدیریت 
صحیح کار و داشتن نقشه 
راه مناسب و استفاده 
درست از منابع محدود 
خود، احتمال موفقیت را 
افزایش دهید

طبق روال همیشه کپشن 
مورد نظرتان را وارد کنید 

وبه همین راحتی پستتان را 
منتشر کنید

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

کار  ایــن  گرچــه 
شــاید ناخوشایند و 
باشد،  طاقت فرســا 
اما برای شاغالن در 
این کار حکم تأمین 
زندگی شــان  مخارج 
را دارد و اگر افراد 
ندانم کاری نباشند 
هم  بودنشــان  )که 
جالب نیســت( این 
افــراد از کار بیکار 

می شوند.

با پیشرفت علم و گسترش فناوری استارتاپ ها جایگاه 
ویژه ای در حوزه کسب و کارهای کوچک و بزرگ پیدا 
کرده اند. خیلی از ماها به فکر راه اندازی یک استارتاپ 
موفق هستیم یک کسب و کاری که نیاز مردم باشه و 

ماهیت آن برای خود ما باشد.
 استارتاپ نوعی کارآفرینی مدرن است.با در نظر گرفتن 
مواردی که کسب و کار شما را متفاوت می کند خودتان 
را از کســب و کارهای دیگر در فضای کاری خود جدا 
کنید. برای شــروع یک استارتاپ ها طرح های تجاری 
باید کوتاه و مختصر باشد. جزئیات بیش از حد در یک 
طرح کسب و کار مفید نیست و فقط سبب انحراف و 
اشتباه می شود. جزئیات خود را در جاهای دیگر ذخیره 
کنید. طرح کسب و کار شما می تواند و باید همان طور 

چیزهایی است؟ اعضای تیم استارتاپی یا صاحبان کسب و کار 
کوچک نیازمند تصمیم گیری های سریع و با اطالعات محدود 
و تبعات فراوان هســتند. چون زمان و منابع کاری در تیم های 

استارتاپ و یا کسب و کارهای کوچک محدود است.
سازماندهی و برنامه ریزی یک اصل کارآمد دراعضای تیم است 
بنابراین برنامه ریزی ها و سازماندهی های ضعیف،عامل شکست 
در کار می شوند. ســازماندهی تیم کاری و برنامه ریزی مالی و 
اجرایی برای پیشــرفت کار،     می تواند از بسیاری شکست ها 

جلوگیری کند. البته برنامه ریزی یک مهارت مهم است.  
هنگامی که اســتحکام الزم را در تیم نداشته باشیم عامل 
ضعف و شکست شما در تیم است و در وظایف افراد دیگر 
تیم تأثیر دارد. بیشتر افراد تیم استارتاپ و صاحبان کسب و 
کارهای کوچک، از قبول مسئولیت های سنگین به سرعت 
خسته و دلسرد می شوند. درحالی که تنها مهارت های الزم 
و انگیزه قوی، در حفظ و پیشبرد کار می تواند به شما کمک 
کند.ایده خود راچگونه پیدا کنیم؟ شما بهتر است با توجه به 
توانمندی ها و مهارت های خود، بازار مناسبی انتخاب کنید. 

سعی کنید بخشی از مشتریان را در یکی از بازارها تحت نظر 
بگیرید که جمعیت آن از نظر تعداد و توان مالی مناسب باشد. 
یعنی احتمال حجم قابل قبول فروش را بدهید. تا بتوانید به 
بازگشت سرمایه گذاری خود و سود مورد نظرتان امیدوار باشید. 
البته عدم وجود رقبای خیلی قــوی در این بازار و طول عمر 

بیشتر آن برای خرید از شما نیز مهم می باشد.

که شما می خواهید پیش برود. 
این یک ســند زندگی و حیات 
است و شــما باید در مقابل آن 
انعطاف پذیر باشید.شــما برای 
راه اندازی اســتارتاپ باید ابتدا 
آمادگی الزم برای ورود به این 
محیــط کاری را پیدا کنید. با 
وجود همــه جذابیت هایی که 
این نوع محیط کســب و کار 
دارد، ولــی همه افــراد در آن 
است  نیســتند. درست  موفق 
که در استارتاپ هیچ تضمینی 
برای موفقیــت وجود ندارد. اما 
می توانید بــا مدیریت صحیح 
کار و داشتن نقشه راه مناسب 
و اســتفاده درســت از منابع 
محدود خود، احتمال موفقیت 
را افزایش دهید. بهتر است در 
ابتدا نقاط ضعــف و قوت خود 
را به عنوان یک دارنده کســب 
و کار نوپــا مــورد ارزیابی قرار 
دهید.محدودیت های یک تیم 
استارتاپی در شروع مسیر چه 

علیرضا جهانشاهی
روزنامه نگار
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عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

ط
/9

80
69

15

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9

71
50

65
ج

/9
80

06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/9

80
35

28

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

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
41

89

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

پ
/9

80
23

78

ط
/9

80
64

82

لوله بازکنی 
قهرمان 

فوری - شبانه روزی 

 3620 60 60
0915 200  6002

ج
 / 

98
03

72
5

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

36909280سجاد – فردوسی  – خیام
37678076فلسطین- سناباد –کالهدوز
36911412سیدرضی- معلم –دانشجو
38902414هاشمیه –هفت تیر-صیاد
36910840الهیه-قاسم آباد-امام هادی
عبادی –عبدالمطلب –مطهری
36909280ابوطالب –هدایت –توس

 09151023831تیم سیار

ج
/9

80
19

90

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34
ط

/9
80

14
46

حفر چاه نو
الیه روبی چاه کهنه
 09155209061

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

 نـظافتـی آیـسـان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
01

81
ج

 / 
98

01
71

7

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

ج
 / 

97
14

08
5

مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)17سال سابقه (

09157799971
09380904479

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
37

36

شرکت سمپاشی گلدشت 
با 2مجوز رسمی         و     کد بین المللی 

نابودی سوسک وساس تضمینی

38224172-09151101857

/د
97

18
38

0

ابیـورد سبـز بـهاران 
از بین بردن سوسک ، ساس به
صورت تضمینی و شبانه روزی

0915   403   8300

ش
/9

80
58

22

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

سم پاشی
808

ط
/9

80
08

16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32135948-32252378
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
32424973-32135948

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ط
/9

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635

09155004693 - 09352398888 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

80
09

31
قدسقالی و مبل شوئی

38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

ط
/9

61
92

07

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 

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

32424971-32135949 مدیریت :سید علی 
عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

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
97

12
82

4
ش

/9
80

35
70

قالی شویی
اطمینان

نامی آشنا و مطمئن
32 21 64 31
33 85 00 14

33 87 22 59 - 62
38 82 78 66
32 67 32 37

0915 113 04 70
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14
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5

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

/ج
98

05
09

7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

مرکز درمان اعتیاد بهــار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45
ط

/9
80

52
76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دوره 

دربهای اتوماتیک(،هوشمندسازی 
ساختمان، دوره های برق صنعتی 
و PLCو تابلوهای روان،دوره 
مونتاژ کامپیوتر و تعمیرات 
تخصصی سخت افزار،دوره 

های ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

ط
/9

80
79

33

دیپلم و نهم معتبر 
را از ما بخواهید نه واسطه ها 

ارزان در مدارس راه دور مبین 
09153007623

ط
/9

80
81

65

کتب کمک درسی 
DVD کمک آموزشی 

با پیک رایگان 
09150010019

ط
/9

80
82

50

مداح و مجری
 مجالس شما 

اسکندری  09153133899

ط
/9

80
71

10

دامداری میرزایی
09152001021
38464887

ط
/9

80
71

87

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

80
36

47

خانم حسابدار نیازمندیم
محدوده ی خیابان چمن 

ساعت کاری 9 صبح  تا 6 عصر 
حقوق1/500/000 تومان 

09151072822

/ع
98

08
58

8

موسسه آسیا ثبت 1767
نیروی حسابدار با حقوق و مزایا 

بعد از دوره عملی و تخصصی 
سریعا نیازمندیم 38444397

ط
/9

80
21

72

مرکز یاسین 
فوری جذب نیرو جهت نگهداری 
از کودک و سالمند و امور منزل 

09159066586 -38583036

ط
/9

80
81

10
 ج

/ 9
80

40
27

مهرگستران
استخدام نیروجهت نگهداری از 
کودک یا سالمند،کاردرمنزل

نیمه وقت یا تمام وقت
با حقوق باالوامنیت شغلی

بین احمد اباد5و7
مجتمع نور واحد 13

38464894-38464893

استخدام راننده 
 سواری ، پیک ، وانت با درآمد 
میلیونی علیمردانی 37 پ29 

آژانس باران  09155041102

ط
/9

80
84

93
ط

/9
80

85
87

راننده
سرویس مدارس
به تعدادی راننده با خودرو 
جهت انجام سرویس مدارس 
مناطق احمد آباد، کوهسنگی 
بهشتی - کالهدوز - مجد و 

عبدالمطلب نیازمندیم.
شرکت باران سیر

طالب، علیمردانی 37 پ 29 
09155041102

به تعدادی فروشنده 
ای  حرفه  پاچالدار  و 

آقا با حداقل پنج سال 
سابقه کار فروشندگی 

نیازمندیم 
)فلکه آب(

33   66   26   11

تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر 
جهت کار در آبمیوه بستنی 
قدیر و قادر محدوده طالب 

نیازمندیم  09156014418 

ط
/9

80
81

68

 CO2 به تعدادی جوشکار
وزیر پودری نیازمندیم

09159254828

/ع
98

08
58

9

ط
/9

80
82

51

به تعدادی زیگزاگ دوز 
و کارگر ساده خانم و آقا 

جهت کار در تولیدی تریکو 
نیازمندیم.

32717088
09151008600

09354246656
کارگر ساده ، میاندوزکار

 و زیگزاگ دوز جهت کار خیاطی 
نیازمندیم.محدوده طالب 

09151587387

ط
/9

80
82

49
ط

/9
80

85
04

تعدادی خانم 
جهت کار پوشاک قسمت 

پرس نگین و مروارید زنی
 با حقوق عالی نیازمندیم.

محدوده 17 شهریور بلوار والیت 

09159221202
09367375688

ط
/9

80
86

07

به چند نفر خانم 
جیب دوز شلوار کتان 

مردانه با چرخ های تمام 
فول و بردست نیازمندیم.
طالب - محدوده رسالت 

09365314149

ط
/9

80
84

51

تعدادی راسته دوز ماهر، 
میاندوز کار ماهر و سردوزکار 

ماهر و بردست کار ماهر و نیمه 
ماهر محیط کامال  زنانه با اجرت 
باال و تسویه نقدی و هفتگی با 

قرارداد کاری نیازمندیم
آدرس: میدان بار رضوی شهرک 

شهید رجایی حر 1، مهریز 17
09365072179

تعدادی چرخکار مانتو و 
پالتو و بردست خانم و آقا 

نیازمندیم محدوده امام حسین 
09153583205

ط
/9

80
85

05
ط

/9
80

82
48

به تعدادی چرخ کار 
ماهر و نیمه ماهر

 و بردست خانم جهت 
مانتودوزی نیازمندیم.

محیط کامال زنانه - اجرت و 
حقوق عالی ، تسویه نقدی 

محدوده طالب - بلوار نبوت 
09381501997

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

ط
/9

80
71

75

خرید ضایعات فلزی
 لوازم منزل و خرده ریز انباری
 باالترین قیمت 09366839520

32120723-09153039304

ط
/9

80
77

96

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خرید ضایعات درب و پنجره 
آهن ، کارتن ، برنج به باالترین 

قیمت  09370501006
09305828084

ط
/9

80
65

54

خرید ضایعات آهن
شرکتی، ساختمانی، آلومینیوم 
و... خرده ریز منازل و انباری 
09385061690-09155011690

ط
/9

80
68

70

خرید کارتن ، پالستیک 
آهن ،مس ، لوازم خانه 

وانباری 
09158131961

ط
/9

80
21

66

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

80
84

87

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

ط
/9

80
59

36
ط

/9
80

79
97

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
قاسم تاجی فرزند علی اصغر به 
ش ش 3983 صادره از مشهد 

مقطع کارشناسی رشته مهندسی 
تولیدات گیاهی صادره از واحد 

دانشگاهی مشهد به شماره 
53799 مفقود و فاقداعتبار 

میباشد. از یابنده تقاضا میشود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی مشهد به نشانی: مشهد 

قاسم آباد نبش امامیه 42 
دانشگاه آزاد اسالمی ساختمان 

مرکزی شماره 2 اداره
فارغ التحصیالن ارسال نماید

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه ـ سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

10
خدمات

اداری و مالی

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کتاب و وسایل
کمک آموزشی

1204

برگزاری مجالس
و مراسم

1302

قصابی و دامداری
1307

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

راننده
1407

فروشنده و
صندوقدار

1408

کارگرماهر
1409

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

متفرقه
1802
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91
01

ره 
شما

 / 
وم

و د
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 س
ال

 س
/ 1

39
8 /

ن 
آبا

 1
3 /

ه  
شنب

دو

ج
/9
80
22
49

ط
/9
71
57
24

آهن آالت
عضویت 975یحیایی 

بورس تیرآهن، میلگرد، 
نبشی، تیرچه، پروفیل

ورق ناودانی و غیره
09151155641

36903893
خین عرب، نبش طرح چی 6 سمت چپ

پ
/9
80
22
75

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
05
59
0

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر

آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

ات
ی ج

ه
آگ

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      


