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چگونه برای کسب وکار خود سرمایه گذار پیدا کنیم؟ 

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!

 
مزایا و معایب خصوصی کردن صفحه های تجاری در اینستاگرام
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

 
بازارحمل ونقل عرصه ای برای استارت آپ های جوان

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

44

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
07 مشهدشماره        آپی   استارت  رسانه  اولین     

 
 تعامل مثبت در فروش
   مشتری،  راهنمایی
 برای یافتن سر نخ  ها
2

2

  چطور می توانیم با مخاطبمان
  ارتباط یک به یک برقرار کنیم؟
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تعامل مثبت در فروش 

مشتری  ،راهنمایی برای یافتن سر نخ  ها

2

در ادامــه موضــوع توجــه 
احتــرام، بــه احتــرام بــه 
ســطح تحصیالت رسیدیم، 
ممکنه سطح  مشتریان شما 
اجتماعی باالیی داشته باشند 
باالیی  ولی سطح تحصیالت 
تلفظ  در  باشــند،  نداشــته 
داشته  مشکل  اسامی  برخی 
باشــند یا طوری رفتار کنند 
این موضوع  متوجه  که شما 
بشوید. اگر این موضوع باعث 
بشه نیشــخندی زده بشه یا 
طعنه و کنایه ای زده بشــه 
قطعاً شما شانس فروشتان را 

از دست خواهید داد.

  اشتباه لغتی
 را بروی مشتری نیاورید

اگر مشــتری شما واژه ای را 
شما  می کنه  تلفظ  اشــتباه 
بــرای اصالحش  ای  وظیفه 
می کنم  یادآوری  باز  ندارید، 
وظیفه ما در کسب و کار ارائه 
محصول و کسب درآمده، نه 
واژگان،  اشتباه  تلفظ  اصالح 
ممکنه  مــورد  این  در  البته 
مثل  باشه،  اســتثنائاتی هم 
کســانی که دوســت داشته 
بشه  اصالح  ایرادشان  باشند 
که این قدر کم هســتند که 
اصاًل به ریکســش نمی ارزه! 
چیه میخواهید بگید ریسک 
درسته؟! نگو آقا اصالح نکن، 

شما فقط بفروش.
البتــه یــک نکتــه در این 
مــورد رو هم بگــم، ممکنه 
شــما یه اصطالحــی رو به 
کار ببرید که مشــتریتان تا 
حاال نشــنیده باشه، در این 
مورد حتماً حتماً درســتش 

را بگید چون مشــتری شما 
را به عنوان مشــاور و مرجع 
انتخــاب کــرده پــس باید 
اطالعات درست بدید وگرنه 
اگر پیش کس دیگه بشینه و 
از اطالعات شما استفاده کنه 
قطعاً به ضرر شما تمام میشه 
و اعتبارتان میره زیر سؤال. 

  غلط های گفتاری فاحش!
از  یکــی  مدیــر  یادمــه 
 فروشــگاه های موبایل تعریف 
می کرد که یکی از فروشندگان 
ما تو چشمای مشتری زل زد و 
گفت ما در بحث گارانتی معتبر 
هستیم، حتی کرتیفیسش رو 
هم داریــم!!! کرتیفیس آخه!؟ 
برای دوستانی که یک خرده 
گیج شــدن باید عرض کنم 
که منظور ایشان سرتیفیکیت 
بوده! دیگــه حاال خود دانید... 

بگذریم.

  مگه همه مهندسند!
در بحــث ســطح تحصیالت 
سعی کنید از سر نخ ها برای 
خطاب قــراردادن اســتفاده 
کنیــد، مثاًل الزم نیســت به 
هر کســی از در وارد میشــه 
بگید مهندس!! شــاید طرف 
دکتر باشه یا اصاًل تحصیالت 

پایینی داشته باشه.
 اگر دکتر باشه که قطعاً حس 
خوبی بهش دست نمیده که 
با یــه رده پاییــن تر خطاب 
قرارداده شده و اگر تحصیالت 
پایین تری داشــته باشه فکر 
می کنه شما متوجه این قضیه 
شــدید و داریــد بهش تیکه 

می ندازید. 

  برخوردتان با افراد مختلف 
یکسان باشه

مورد آخــر در حوزه احترام، 
احترام بــه جایگاه اجتماعی 
گاهی  هســت،  مشــتریان 
کســی وارد فروشــگاه شما 
میشــه و شــما بر اســاس 
پوشــش ایشــان یک پیش 
داوری می کنیــد و با همون 
بعدی  اقدامات  داوری  پیش 
را انجام می دید، این ذهنیت 
باعث  شــما  گرفته  شــکل 
میشه انرژی کافی رو نذارید 

و از فروش دور بشید. 

  زیادی الکچری نباشید
سعی کنید برخوردتان با افراد 
مختلف یکسان باشه و تفاوتی 
از لحاظ سطح اجتماعی قائل 
نباشــید، اگــر بخواهیم یک 
تقلب هم برســونم کســانی 
که شــاید به اصطالح از قشر 
متوســط به پاییــن جامعه 
هم هســتند دوست دارند از 
فروشگاه های زیبا و کاالهای 
گرون قیمت اســتفاده کنند 
ولی از ترس همین برخوردها 
هیچ وقت به این فروشگاه ها 
نزدیک نمیشــند! ولی شاید 
اگر برخورد درســتی ببینند 
حاضر بــه هزینه کردن برای 

خرید محصول شما باشند.
موارد حــوزه احترام به پایان 
رسید و ســعی کردم خیلی 
کوتــاه ولــی کاربــردی و با 
مثال این موارد رو خدمتتان 
ادامــه  یــادآوری کنــم در 
یادداشــت ها اصول بدرقه را 
امیدوارم  کرد،  خواهیم  مرور 

با ما همراه باشید.

شــما ســعی کنید 
برخوردتان با افراد 
یکســان  مختلــف 
باشــه و تفاوتی از 
لحاظ سطح اجتماعی 

قائل   نباشید

 مدل 
مو فقیت

 چطور می توانیم با مخاطبمان
 ارتباط یک به یک برقرار کنیم؟

برقــراری ارتبــاط مؤثر بــا مخاطبین و 
دنبال کنندگان حلقه گمشــده فعالیت 
خیلی از صفحه ها در شــبکه اجتماعی 
اســت، مخاطب وقتی می تواند پیام شما 
را درک کنــد که در ارتبــاط متقابل با 
شــما قرار بگیرد در غیر این صورت تمام 
پیام های شما را نادیده می گیرد، انسان ها 
طبق غریزه ذاتشان ترجیح می دهند که 
با انســان ها در تعامل باشند نه با برندها، 
پس ما در شبکه های اجتماعی باید کاری 
کنیم تا کاربــران در ارتباط متقابل با ما 

قرار بگیرند.
کاربرانــی کــه با پســت های شــما در 
شــبکه های اجتماعی در تعامل هستند 
معموالً انتظار دارند این تعامل دوســویه 
باشد، این تعامالت ممکن است قرار دادن 
کامنت و یا ارسال دایرکت در اینستاگرام و 
دیگر رفتارها در سایر شبکه های اجتماعی 
باشد، همان طور که می دانید تعامل قلب 
تمام فعالیت های شــما در شــبکه های 
اجتماعی است و کاربرانی که با پست های 
شما در تعامل هســتند چنانچه از شما 
تعامــل متقابل دریافت کننــد عالوه بر 
اینکه تعامالتشان را با شما ادامه خواهند 
داد، بیــش از پیش تمایل دارند که پیام، 
محصول یا خدمات شــما را با سایرین به 

اشتراک بگذارند.
اما در صورتی که کاربران پاســخ تعامالت 
خودرا دریافت نکنند به مرور زمان تمایلشان 
برای تعامل با صفحه شما کاهش می یابد 
چرا که احساس می کنند در تعامل با یک 
ربات ونه یک انسان هستند و به مرور زمان 
نسبت به شما دلسرد خواهند شد، عالوه 
بــرآن ترجیح می دهند که پیام، محصول 
یا خدمات  شمارا با ســایرین به اشتراک 
نگذارند چرا که به خاطر بی اهمیتی شما 
نسبت به پیام ایشان وفاداری خود را نسبت 

به شما ازدست داده اند.
برای اینکه این تعامالت شکل بهتری به 
خود بگیرند بهتر است عالوه بر پاسخگویی 
به ایشان شما نیز به صورت متقابل گاهی 
نظر آن ها را نســبت به خود، محصول یا 
خدماتتان جویا شــوید تاحس تعامل با 
یک انســان به صورت کامــل برای آن ها 
تداعی شود، عالوه برآن این موضوع سبب 
می شود که کاربران برند شما را مانند برند 
خود بدانند و برای بهترشدن و بیشتر دیده 
شدن آن شــما را به دوستان و آشنایان 

خود نیز معرفی کنند.
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احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

|  یاسر سلیمانی   
 پژوهشگر حوزه کسب وکار
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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 
ط

/9
80

24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

/د
98

01
80

1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

ط
/9

71
40

93

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه

 ج
/ 9

80
65

35

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

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

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
80

87
89

 ج
/ 9

80
40

40

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

ط
/9

70
23

26

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
روغنی ، پالستیک ، طرح کاغذ  
کنیتکس ،اکرولیک ، مولتی کالر

بلکا )شهر و شهرستان (
33414220-09152449182

ط
/9

81
00

73

/ج
98

08
90

8

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

/ج
98

07
18

2

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96

دارب�س�ت ک��ی��ه��ان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01
/ج

98
07

17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
/ج

98
09

45
5

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

/ج
98

02
66

9

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

/ج
98

06
95

4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت

کلی ، جزئی
09150020052

ط
/9

80
97

94

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
/ج

98
08

90
6

آسفالت
محوطه،زیرسازی

جدول کاری
قیرگونی،ایزوگام
09151118301

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

71
85

75
/ج

98
09

81
7

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09152210828

ش
/9

80
70

42

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

شرافتی 09365265704 

/ج
98

03
14

2

ایزوگام شرق
روکشدار

37292535
09151159705

/ج
97

03
82

7

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

/ج
98

02
51

9
/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

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301
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این
اه  

سی
ه  
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خیلــی از پیج های بزرگ اینســتاگرام به 
خصــوص در زمینه هــای آموزشــی و یا 
سرگرمی اخیرا صفحه های خود را پرایویت 
یا خصوصی می کنند در ادامه مطلب مزایا 
و معایب خصوصــی کردن صفحه را بیان 

می کنیم.
1- وقتی صفحه خود را خصوصی می کنید 
دیگر پســت های شما در صفحه اکسپلور 
نمایــش داده نمی شــوند وهمان طور که 
می دانید صفحه اکسپلور یکی از بهترین 
قابلیت های اینستاگرام برای بیشتر دیده 
شدن پست هاســت و با خصوصی کردن 
صفحه خــود ایــن قابلیت را از دســت 

می دهید.
2- وقتــی صفحــه خــود را خصوصی 
می کنید پست ها وهمچنین استوری های 
صفحه شــما چنانچه دارای هشتگ و یا 
هشــتگ های خاصی باشند در صفحه آن 
هشتگ نمایش داده نمی شوند همچنین 
برای دنبال کنندگان آن هشتگ خاص نیز 

ارسال نمی شوند.
3- وقتــی صفحــه خــود را خصوصی 
می کنید، صفحه شما باید شخصی باشد 
)Business( یعنی صفحه های تجــاری

خصوصی نمی شوند به همین خاطر شما 
قابلیت هایــی که اینســتاگرام در اختیار 

صفحه های تجــاری قــرار می دهد مثل 
نمایش آمار پست ها و یا تبلیغات اسپانسر 

اینستاگرام را از دست می دهید.
4- وقتی صفحه خود را خصوصی می کنید 
چنانچه شخصی پست شما را در دایرکت 
برای شخص دیگری ارسال کند آن شخص 
تــا وقتی که  صفحه شــما را دنبال نکند 
نمی تواند پست صفحه شما را ببیند پس 
مجبور می شود که صفحه شما را دنبال کند، 
این حسن برای صفحه هایی که محتوای 
ســرگرمی دارند خیلی تأثیر گذار است.

5- وقتــی صفحــه خــود را خصوصی 
می کنید در هنــگام تبلیغات مخاطبین 
نمی توانند پست های شما را ببینند تا وقتی 
که صفحه شما را دنبال کنند، در حالتی 
که صفحه عمومی باشد خیلی از مخاطبین 
فراموش می کنند که صفحه شما را دنبال 
کنند ولــی در صفحه هــای خصوصی از 
این اتفاقات جلوگیری می شــود، این نوع 
صفحات معموالً از محتواهای سوال برانگیز 
در تبلیغات خود استفاده می کنند که کاربر 
را ترغیب به دنبال کردن صفحه خود کنند.

اگربه دنبال توسعه کسب وکار خود 
هســتید یا قصد ایجاد یک استارت 
آپ را دارید، ممکن اســت درمسیر 
کاری خــود به ســرمایه گذاری نیاز 
پیدا کنید که الزم باشد برای تحقق 
طرح تجاری شما سرمایه گذاری کند. 
گرچه وام های بانکی اختصاص یافته 
به منظور شــروع طرح های تجاری 
کوچک می تواند گزینه مناسبی برای 
شروع باشد، اما یافتن سرمایه گذار به 
شــما این امکان را می دهد که بدون 
نیاز به بازپرداخت سرمایه در سررسید 
مشخص به وجوه دریافتی دسترسی 

داشته باشید. 
این مســئله به این معنانیســت که 
سرمایه گذار انتظار بازپرداخت و سود 
حاصل از سرمایه گذاری را ندارد بلکه 
شاید الزم باشد به منظور جلب اعتماد 
و کار با تعداد مشخصی سرمایه گذار 
بخشی از کسب و کار از کنترل شما 

خارج شود.

 ازصاحبان مشاغل کوچک 
کمک  بگیرید

برای شــروع می توانیــد ازصاحبان 
مشــاغل کوچکی که می شناســید 
کمک بگیریــد. برقــراری ارتباط با 
اتحادیه هــای تجاری و افراد حرفه ای 
درصنعت مورد نظر می تواند در یافتن 

راهگشا  بسیار  ســرمایه گذار دلخواه 
باشــد. به یاد داشته باشــید که در 
گام نخســت این باید شما باشید که 
سرمایه گذار را انتخاب می کنید، چرا 
که سرمایه گذاری فقط داد و ستد پول 
نیست و معموالً سرمایه گذاران جسور 
و فرشتگان ســرمایه گذار به شما در 
فرایندهای مدیریتی کمک هایی نیز 

می توانند  بکنند. 
در نتیجــه پیدا کردن ســرمایه گذار 
و وارد تعامل شــدن با ســرمایه گذار 
باید یک فرایند تدریجی باشــد. در 
ایــن فرایند تدریجی هم شــما باید 

ســرمایه گذار را ارزیابــی کنید و هم 
سرمایه گذار شــما را زیر نظر خواهد 
گرفت. در این ارزیابی ها هم ایده شما 
ارزیابی خواهد شــد و هم تیم شما. 
در نتیجه بایــد نهایت تالش خود را 
برای اثبــات توانایی هــای تیم خود 
بکنید. سعی کنید یک برنامه طوالنی 
مدت برای ارتبــاط با مجموعه ای از 
طرح ریزی  مختلف  ســرمایه گذاران 
کنید و طبــق برنامــه توانایی های 
خود را به رخ سرمایه گذاران بکشید 
معموالً گفته می شود که بنیانگذاران 
کسب و کارها باید ۱۵ درصد از زمان 

خود را صرف ارتباطات جدید با افراد 
تأثیرگذار مانند سرمایه گذاران بکنند.

دو رویکرد مهم در سرمایه گذاری که 
توجه به آن ها به شماکمک می کند.

 رویکرد  دلفین ها
دلفین ها، مؤسسات مالی، اتحادیه های 
اعتباری، بانک ها و جاهایی هســتند 
که به شــما پول قــرض می دهند. 
اگرچه بانک ها در این زمینه بســیار 
محافظه کار عمل می کنند و اغلب با 
درخواست وام شما مخالفت می کنند. 
دلفین ها ممکن است بسیار خوب و 
دوســتانه رفتار کنند اما دندان های 
آن ها به تیزی دندان های کوسه هاست 
و می توانند به شــما ضربــه بزنند، 
متأســفانه دلفین ها پولی که به شما 
وام می دهند را ناگهانی پس می گیرند. 
قانع کردن دلفین ها برای اینکه به شما 

وام دهند، کار آسانی نیست.

 رویکرد  ماهی ها
ماهی ها، دوســتان و خانواده شــما 
هستند. این افراد به شما پول قرض 
می دهنــد و می گویند که به شــما 
ایمان دارند و شما را یاری می کنند. 
متقاعد کردن آن ها بســیار ســاده 
اســت و به راحتی حاضر به کمک و 

سرمایه گذاری می شوند.

مزایا و معایب 
خصوصی کردن 
صفحه های تجاری در 
اینستاگرام

سعی کنید یک 
برنامه طوالنی 
مدت برای ارتباط 
با مجموعه ای از 
سرمایه گذاران 
مختلف طرح ریزی 
کنید و طبق برنامه 
توانایی های 
خود را به رخ 
سرمایه گذاران 
بکشید

 وقتی صفحه خود را 
خصوصی می کنید دیگر 

پست های شما در صفحه 
اکسپلور نمایش داده 

نمی شوند

فکر
بکر

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

کار
ب و

کس
زه 

حو
گار

مه ن
زنا

  رو
نی

ی ثا
فر

جع
یا 

مح

مهمترین مرحله شروع یک استارت آپ
چگونه برای کسب وکار خود سرمایه گذار  پیدا      کنیم؟
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بازار حمل ونقل عرصه ای برای استارت آپ     های جوان
برترین استارت آپ های جهان درسالی که گذشت

کنند. آنها از این طریق می توانند برای مســیرها 
برنامه ریزی کنند و هزینه ها و تأثیرات جغرافیایی 

برنامه هایشان را بررسی کنند.
چرا اهمیت دارد؟

ریمیکس در حال ساخت پلتفرمی برای برنامه ریزی 
شهری اســت که با کمک آن، طراحان می توانند 
نقشه های حمل ونقل عمومی را تصویرسازی کنند. 
ریمیکس یک نمونه ی عالی از شرکت های فناوری 
اســت که با هدف تأثیرات مثبت بر برنامه ریزی و 
طراحی شهری فعالیت می کند. این شرکت عالوه 
بر کمک به برنامه ریزی شــهری، کســب وکاری 
روبه رشــد و پایدار است که در ســال 20۱9  به 

موفقیت های بزرگی رسیده است.

JustWorks : منابع انسانی بهتر 
برای کسب وکارهای کوچک

 چه کاری انجام می دهد؟
این نرم افــزار، وظایف مربوط به تأمین و مدیریت 

منابع انسانی را مدیریت می کند.
چرا اهمیت دارد؟

JustWorks، رویکردی مدرن و هوشــمند به 
مدل های کسب وکار سنتی در زمینه ی کارفرمایی 
حرفه ای اســت. این اســتارت آپ  کسب وکارهای 
کوچــک را به هم پیوند می دهد تــا به آنها برای 
دراختیارگرفتن شــرکت های بزرگ قدرت خرید 
بیشتر بدهد؛ همچنین پیچیدگی های پشت پرده 
را حذف می کند و بر مزایایی متمرکز است که برای 

شرکت های نوپا اهمیت بیشتری دارد.

 Deepmap : نقشه های خاص برای خودروهای 
خودران

 چه کاری انجام می دهد؟
در آینــده ای نزدیک، همه ی ماشــین ها خودران 
می شــوند؛ اما قبل از آن باید بدانند از کدام طرف 
بروند. دیپ مپ نقشه های باکیفیت در اختیار وسایل 
نقلیه ی خودران قرار می دهد و از حسگرهای آن بُرد 
برای دیدن مسیر و تشخیص موانع اطراف استفاده 

می کند.

چرا اهمیت دارد؟
خودروهــای خــودران بــا 
سیســتم  مدل های  همه ی 
نمی کنند.  کار  نقشه پردازی 
این وسایل به درک چندبعدی 
موقعیــت  از  باکیفیــت  و 
جغرافیایی خود احتیاج دارند 
تا در امنیت کامل، مسیر خود 
را پیدا کنند؛ ازاین رو، وجود 
نقشــه برداری  سیستم های 
دقیق و هوشــمند برای این 
تیمی  است.  حیاتی  وسایل، 
موفــق از گوگل ارث، گوگل 
مپــس، اپل مپــس و بایدو 
مپس، دیپ مپ را تأســیس 

کرده اند.

 Remix : حمل ونقل عمومی 
بهتر

 چه کاری انجام می دهد؟
ریمیکــس بــه برنامه ریزان 
شــهری کمــک می کنــد 
حمل ونقــل  سیســتم های 
طراحی  بهتــری  عمومــی 

 لطفا در را با زور ببندید! 
 محمد قدوسی

   روزنامه  نگار

 وقتی صفحه خود را 
خصوصی می کنید دیگر 

پست های شما در صفحه 
اکسپلور نمایش داده 

نمی شوند

بعید  است که تا به حال 
چیزی درباره دقت و کیفیت 

شبکه  ریلی کشور ژاپن 
نشنیده باشید.

برنامه  به  ریمیکس 
کمک  شهری   ریزان 
می کند سیستم های 
عمومی  حمل ونقــل 
بهتری  طراحی کنند

نشــریات کســب وکار در جهــان، بــا درنظرگرفتــن موقعیت هــای مختلــف، پیش بینــی می کننــد کــدام اســتارتاپ در دنیــای 
فنــاوری در ســال پیــش رو، گــوی ســبقت را از رقبــا خواهــد ربــود. برهمیــن اســا س بیزینــس اینســایدر در گزارشــی به 
نقــل از متخصصــان اســتارتاپ در شــرکت های مختلــف، اســتارتاپ هایــی را کــه در ســال 2018 ارزش زیــادی بــه خــود 
گرفتــه انــد، مــورد بررســی قــرارداده اســت و 50 تــا از آنهــا را که طبق گفتــه آنها صعود قابل توجهــی را تجربه کــرده اند، 
را فهرســت کــرده اســت. مــا درایــن  بخــش بــه بررســی و معرفــی ایــن اســتارتاپ هــا پرداختــه ایــم؛ بــا مــا همراه باشــید.

قطارها به طور کامل تکمیل شده است!
برای اولین بار وقتی این شــغل در شــهر توکیو 
مطرح شد، این افراد لقب »مسئول سازمان دهی 
مسافران« را گرفتند. افرادی که عموما دانشجویان 

بودند به اضافه  خود کارکنان ایستگاه ها. 
ولی چرا؟ شــاید بتوان دلیل آن را این دانســت 
که این شغل در زمره شــغل های پاره  وقت قرار 
می گیرد و در واقع افرادی مستقل برای این شغل 
نیز استخدام نمی شوند و این کارکنان ایستگاه ها 
و دانشجویان اند که این کار را به شکل پاره وقت 

انجام می دهند.
در پایان بهتر است این را هم بدانید که این کار به 
دست ژاپنی ها خلق نشده، اما شاید بتوان اوج این 

کار را به ژاپنی ها نسبت داد.
 بــرای اولین بار فشــاردهنده ها در مترو شــهر 
نیویورک به کار گرفته شدند. اما متأسفانه این افراد 
به خاطر رفتار خصمانه ای که با مسافران داشتند 
هیچ گاه محبوب نبودند، و مردم به خاطر اعمال 
زوری که این افراد به کار می بردند، به آن ها لقب 
»کنسرو کننده ســاردین« را داده بودند. و زمانی 
که درب هــای اتوماتیک و گردان جای درب های 
قدیمی قطارها را گرفتند، این افراد نیز به شــکل 

غم انگیزی به پایان کارشان رسیدند. 

در سراسر جهان، شــغل های عجیب و گمنامی 
وجود دارند که با شنیدن نامشان گاهی مو به تن 
آدم سیخ می شود. البته باید در نظر داشته باشیم 
که در این شــغل های عجیــب وغریب و گمنام، 
فرهنگ یک کشــور، نیاز یک کشور، شرایط یک 

کشور و... هم نیز دخالت دارند.
 و آن هــم فرهنــگ و نیازی که در کشــورهای 
مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. آن هم به شــکلی 
فاحش. خب از این ها بگذریم، امروز می خواهیم 
شما را با یکی دیگر از شغل های گمنام و عجیبی 
آشنا کنیم که در شرق آسیا و به خصوص کشور 
ژاپن آن چنان گمنام و عجیب هم نیست. حتی 
برخــی دیگر از کشــورها، جز ایــران. »چپاننده 

مسافران قطار«.
بعید  اســت که تا به حال چیــزی درباره دقت و 
کیفیت شبکه  ریلی کشــور ژاپن نشنیده باشید. 
شبکه ای گســترده در سراسر ژاپن که میلیون ها 
مســافر را در طول روز جا به جا می کند و نقش 
گســترده ای در کاهش ســفرهای درون  شهری 
ژاپنی ها با استفاده از خودرو های شخصی شان را 
داشته اســت و اما توکیو. که آن را نوعی جادوی 
حمل و نقل می دانند. و دلیل آن این اســت که، 
تعداد زیــادی قطار با ســرفاصله های زمانی کم 

که حتــی در ســاعات اوج 
شــلوغی نیز کمتر می شود، 
با نظم و دقت مثال زدنی ای 
مشغول کار هستند. اما چه 
فایده؟ چراکه آن قدر حجم 
جمعیت و افراد باالست که 
بازهم می توان گفت به نوعی، 

جوابگو نیست.

  هل بده، پول بگیر!!
دقیقــا همین جا بــود که 
مسئوالن ایستگاه ها برای آن 
بتوانند چنین جمعیتی  که 
را در قطارهــا جــا بدهند، 
افرادی بــه نام »اوشــیا« یا 
استخدام  را  »فشاردهنده« ها 
کردنــد. وظیفه ایــن افراد 
چیســت؟ وظیفه آن ها این 
اســت که، حجم ناشــی از 
جمعیت را، به داخل قطارها 
هل بدهند تــا درب قطارها 
بســته شــود. و بــه نوعی 
مطمئن شــوند که ظرفیت 

دان
میـ

 و  
وی 

گـ

امیر رضا  فخاریان   
روزنامه نگار حوزه استارت آپ
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6

ش
دفاتر پذیر

آگهی درمشهد

09154422668
الهیه

09155146459
پیروزی

09151037251
توس

09151625277
دانشجو

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 احسان شکوه 
خراسان تفکیک کنتور گاز، اجرای 
نرده و لوله کشی روکار و توکار 

09153580343

ط
/9

80
87

81

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

ط
/9

80
31

85

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

ط
/9

80
66

64

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

80
71

49
/ج

98
05

90
9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

/ج
98

10
07

9

مغازه ای اجاره
خیابان رسالت 
بعد از رسالت 57 

امتیازات کامل ،30م رهن 
+3/200ت اجاره

09152015440

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9

80
81

70
ش

/9
80

60
01

عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

ط
/9

80
69

15

خریدار لوازم منزل
ضایعات ، کابینت،شوفاژ  

خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

ط
/9

80
03

27
/ج

98
10

12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

پ
/9

80
23

78
ط

/9
80

41
89

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اس�المی
تحت پوش��ش
بیمه ای������ران
دارای مج����وز

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

ط
/9

80
35

28

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

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
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

 ج
/ 9

80
96

74

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

ط
/9

80
14

46

حفر چاه نو
الیه روبی چاه کهنه
 09155209061

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

رهن و اجاره
تجاری و اداری

604

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

جوشکاری
522

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
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

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
08

09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ها
ی 

ند
زم

نیا
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دفاتر پذیرش
آگهی درمشهد

09153127787
راهنمایی

09151203752
طالب

09155173822
کوهسنگی

09151141320
قاسم آباد

09155155250
مطهری

/ج
98

01
99

0

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

80
64

82

لوله بازکنی 
قهرمان 

فوری - شبانه روزی 

 3620 60 60
0915 200  6002

ط
/9

70
08

77

لوله بازکنی

لوله کشی 
ارزان، فوری، شبانه روزی
ضمانتی، بدون خرابی، سراسری

09154164707

 ن�ظافت�ی آی�س�ان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
 ج

/ 9
80

17
17

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

شرکت سمپاشی گلدشت 
با 2مجوز رسمی         و     کد بین المللی 

نابودی سوسک وساس تضمینی

38224172-09151101857

/د
97

18
38

0

به یک سند ششدانگ 
بابت ضمانت وام 80م 

نیامندیم سه ماهه 
09155040791

/ع
98

10
18

2
/ج

97
14

93
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 به��ار
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

قاری   مداح 
مجالس ترحیم

09157796540
09377354823

ط
/9

80
97

30
/ج

98
09

43
2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739 5600  

دامداری میرزایی
09152001021
38464887

ط
/9

80
71

87

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

80
36

47

موسسه آسیا ثبت 1767
نیروی حسابدار با حقوق و مزایا 

بعد از دوره عملی و تخصصی 
سریعا نیازمندیم 38444397

ط
/9

80
21

72
 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

ط
/9

80
97

97

قائم بار
به تعدادی انواع 
وانت نیازمندیم.
سرویس دهی باال

09393002677

به چند کارگر وارد به کار 
گاوداری شیری  و راننده 

تراکتور نیازمندیم
09151104505

/ع
98

10
01

3

به چند کارگر ساده جهت 
کار در تولیدی چمدان 
نیازمندیم 09158835631

/ع
98

10
11

4
/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 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

80
89

16

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

قیمت  09370501006
09305828084

ط
/9

80
65

54
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745

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

32120723-09153039304

ط
/9

80
77

96

خرید کارتن ، پالستیک 
آهن ،مس ، لوازم خانه 

وانباری 
09158131961

ط
/9

80
21

66

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه � سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

10
خدمات

اداری و مالی

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

سرمایه گذاری
و مشارکت

1002

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

برگزاری مجالس
و مراسم

1302

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

راننده
1407

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

سم پاشی
808

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رس��اند آقای  س��ید مهدی کاللی نیا                   
مس��ؤول دفتر مشاوره امالک به شماره عضویت 

9077 به آدرس: صیاد شیرازی بین 35 و 37
مش��ارالیه درخواس��ت کن��اره گی��ری را دارد، 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 
حس��اب حداکثر ظرف مدت س��ی روز از تاریخ 

نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذک��ر مراجعه و م��دارک خ��ود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح است در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعا های احتمالی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151582419
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
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09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194
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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      


