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فرشتگان سرمایه گذار نقش مهمی در کسب و کار دارند 

آیا صاحب استارتاپ یا کسب  و کاری نوپا هستید یا قصد 
دارید چنین کسب و کاری راه بیندازید؟ 

 
 استارت آپ هایی  برای درآمد های خالقانه
  استارت آپ  Narvar کانال های ارتباط موثرتر
 و سریع تری برای کسب وکارها ایجاد می کند

 
چطور در اینستاگرام موسیقی های مناسب روی ویدئو قرار بدهیم ؟

اگر پیج شما بخاطر عدم رعایت قانون کپی رایت بسته شود به 
احتمال 90 درصد قابل بازگردانی نیست

45

تعامل مثبت در فروش 
نقش سرمایه گذاری فرشته در کسب و کار چیست؟

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

 
تعامل مثبت در فروش 

  خرده تکنیک هایی 
برای مشتری مداری
2

 هرمحتوایی برای شبکه های                
اجتماعی مناسب نیست

2
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خرده تکنیک هایی برای مشتری مداریتعامل مثبت در فروش 

2

 هر محتوایی برای شبکه های                  
اجتماعی مناسب نیست

آیــا تبلیغات کلید همه چیز اســت؟ آیا 
اساسا همیشه یک "کلید" برای گشودن 

درب تمام مشکالت تان باشد؟ 
یقینا خیــر! این یکی از متــداول ترین 
اشتباهاتی است که هم گریبان گیر کسب 
و کارهای نوین اســت و هم گریبان گیر 
شرکت های نوپا در بیزینس های استارت 

آپی است. 
از آنجا که تبلیغات درست با نگاه "تولید 
محتوا"ی تخصصی یکی از مورد نیاز ترن 
مراحل توسعه کسب و کار است، همه ما 
فکر می کنیم که الزاما تبلیغات همه آن 
چیزی است که ما نیاز داریم. اما واقعیت 
آن است که تبلیغات مانند فروش، بسته 
بندی، تولید محتوا، داشتن استراتژی و ده 
ها مورد دیگر در فرایند هر بیزینیسی مهم 

است.
 درســت به مثابه یک بــازی دومینو که 
همه ما تجربه آن را در کودکی داشــته 
ایم. تبلیغات درســت در جای درست و 
با محتوای تخصصی تولید برای کسب و 
کار مورد نظر شما البته یکی از مهم ترین 
گام هایی است که برای رشد و ارتقاء هر 

کسب و کاری مورد نیاز و اساسی است. 
تبلیغات یک موضوع تخصصی است و از 
پس هرکسی که می تواند در اینستاگرام 
پستی بگذارد یا در کانال های خانوادگی 

تا خیلی فعال است، بر نمی آید.
اینکه بدانید چه محتوایی مناسب تلگرام 
است چه محتوایی مناسب وب سایت تان 
و چه محتوایی مناسب برای اینستاگرام 
هم یکی از اصول مهم است. حتما توجه 
دارید که هر پلتفرومی در فضای مجازی 
مختصات خاص خــودش را دارد و الزاما 
نوع بیان هر محتوایی به سبب اینکه همه 
آنها باهم "فضای مجازی" محسوب می 
شــوند، نمی تواند مناسب باشد. پس در 
انتخاب و انتشار محتوای تخصصی تولید 
شــده تان نیز باید دقت کافی را داشته 
باشید. نکته آخر؛ فراموش نکنید انتشار 
محتوا در شــبکه هــای اجتماعی پایان 
کار نیســت. بعد از آن تازه کار شما آغاز 
شده است. پروموت کردن، ترغیب بازدید 
کنندگان به خرید کردن، پاسخ گویی به 
موقع و درست به کامنت ها، تگ کردن 
وهشتگ گذاری و منشــن کردن هم از 
کارهایی مهم است که می بایست برای 
داشتن یک صفحه پویا و جذاب در شبکه 

های اجتماعی رعایت کنید.

در ادامه موضوع ارتباط مؤثر و 
بعد از موضوع احترام، به بحث 

بدرقه می پردازیم.
یــه دقتی بــه فیلم هایی که 
دیدید بکنیــد! فیلم هایی که 
در طول داســتان اتفاق قابل 
توجهی نمیفتــه ولی پایانش 
خیلی غافلگیر کننده اســت 
خیلی در ذهن شما شاخصه. 
ولــی فیلم هایی کــه یه آغاز 
خیلی عجیــب و غریب هم 
دارن و پایــان خیلــی خوبی 

ندارن این طور نیستن!
خب شاید بپرسید این ها چه 

ربطی به موضوع داره!
فرایند فروش به مشتری دقیقاً 
همین طوریه. مشتری از زمان 
ورود به فروشگاه شما تا زمانی 
که در حال خروج از فروشگاه 
شماست، شاهد یک فیلمه که 

شما بازیگر اصلیش هستید. 
می تونیــد فیلــم رو کســل 
کننده کنید یا می تونید یک 
فیلم خاطره انگیــز در ذهن 

مشتری هایتان ثبت کنید.
خب بدرقه کــه موضوع این 
قســمتمون هســت می تونه 
همان پایــان هیجان انگیزی 
باشه که در موردش صحبت 
اینجاست  کردیم. حاال سوال 
چه طور یــک بدرقه خاطره 

انگیز بسازیم؟!
1. بسته بندی درست

دیدید برخی فروشگاه ها حتی 
یک پالستیک اختصاصی برای 
خودشــان ندارند؟ چه حسی 
پیدا می کنید؟ من به شخصه 
حــس خوبی ندارم دوســت 
دارم حضورم این قدر برای اون 
فروشــگاه محترم باشه که در 

نقطه حداقلــی کاالیش را در 
یک بسته بندی اختصاصی به 
من بده ایــن خودش یکی از 
موارد مهم بدرقه است که باید 

بهش توجه کنید.

2. هدیه بدهید
برخی فروشگاه ها وقتی خرید 
نهایی میشــه یا حتی وقتی 
مشتری دســت خالی بیرون 
میره بهشــان هدیــه میدن، 
این برای خیلی از مشــتریان 

غافلگیر کننده است .
 این غافلگیری شــما رو در 
ثبت  مشــتری هایتان  ذهن 

می کند. 
مثاًل فرض کنید وقتی مبلغ 
رو پرداخت کردید و خریدتان 
تمام شــد، فروشنده در کنار 
بسته بندی مربوط به خریدتان 
یه شاخه گل رز که یک آویز 
کوچک مربوط به فروشــگاه 
رو هــم داره بهتان هدیه بده! 
می تونید اون فروشــگاه رو به 
کنید؟  فراموش  زودی ها  این 
خاطره گرفتن یک شاخه گل 
رز از فروشــگاه رو برای بقیه 
تعریف نمی کنید؟! پاسخ های 
شما با پاسخ مشتری هایتان تا 

حد زیادی مشابه خواهد بود.

3. مشایعت کنید
مشــایعت و همراهــی یعنی 
اینکــه به مشــتری خودتان 
را نشــان بدید بــرای اوقاتی 
احترام  بودیــد  میزبانش  که 
خاصی قائل هســتید و حاال 
کــه داره فروشــگاه رو ترک 
می کند شــما هم با مشایعت 
کردن آرزو می کنید که دوباره 

بتوانید اوقاتی رو با او ســپری 
کنید. ســعی کنیــد در این 
مورد دســتتان را هیچ وقت 
به ســمت در خروج نگیرید. 
وقتی مشتری در حال صحبت 
هست حرفش رو قطع نکنید و 
اینکه پیش از مشتری حرکت 
نکنید این ها به مشتری شما 
نشــان میده که دارید سعی 
می کنید هر چه زودتر ایشان 
را از فروشــگاه خــارج کنید! 
قطعاً موافقید که حس خوبی 

نیست!

4. کالم پایانــی، خــوب 
انتخاب کنید

کلمات گاهی معجزه می کنند 
این را به خاطر داشته باشید. 
انتخاب کلمات درســت چند 
تا فایده اساســی دارد و یکی 
از مهمترین هایش اینکه اعتبار 
کالم شــما رو باال میبره! الزم 
نیست از کلمات قلمبه سلمبه 
یا انگلیســی استفاده کنید تا 
معتبر جلوه کنید. سعی کنید 
کلماتتان ساده، آهنگین و با 

انرژی مثبت باشند.
خب مبحث بدرقه رو همین 
جــا پایــان میــدم و توصیه 
می کنم حتمــاً در زمانی که 
می کنید  سپری  فروشگاه  در 
به روش هایــی که می توانید 
مشــتری  بــا  برخــورد  در 
انتخــاب کنید فکــر کنید. 
قطعاً هر فروشگاهی با توجه به 
شرایطش انتخاب های متفاوتی 
دارد. اگر به حوزه ارتباط مؤثر 
فروشندگان عالقه مندید حتماً 
آرشیو نوشــته ها رو از سایت 
روزنامه قــدس دانلود کنید.

 مدل 
مو فقیت

فــروش  فراینــد 
به مشــتری دقیقاً 
طوریــه.  همیــن 
مشــتری از زمــان 
ورود به فروشــگاه 
شــما تــا زمانی که 
در حــال خــروج از 
فروشگاه شماست، 
شاهد یک فیلمه که 
شما بازیگر اصلیش 

هستید

شت
دا

اد
/ ی

ول
ت  ا

شـ
د

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
71

40
93

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

/د
98

01
80

1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05
ش

/9
80

73
32

بار حجاب 
خاور/ وانت

امامت    20 20 61 36
الهیه   30 30 22 35
قاسم آباد  59 28 62 36

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

 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 بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9

80
72

10
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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

نقاشی نظری
09155038564

/د
97

12
45

0

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

 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
/ج

97
08

61
7

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
/ج

98
06

95
4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

/ج
98

07
17

7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

/ج
98

02
66

9

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99

داربـسـت کــیــهــان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01
/ج

98
09

81
7

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09152210828

ط
/9

80
39

93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

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

کلی ، جزئی
09150020052

ط
/9

80
97

94
/ج

97
03

82
7

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

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

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

/ج
98

04
43

5

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

کابینت و کمد ارزانتر از همه جا 
تبدیل درب فلز به ام دی اف

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9

81
01

89

مصالح مرغوب و ارزان
کلی و جزئی-در اسرع وقت 

36907335
09155048588

ط
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95

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517
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یکی از عمده مشکالت پست کردن ویدئو در اینستاگرام، قرار دادن موسیقی 
روی ویدئوها هســتش، همان طور که می دانید اگر ویدئو شما حاوی یک 
موسیقی باشد که شامل حق کپی رایت باشد، اینستاگرام به صورت خودکار 
ویدئو شما را حذف می کنه حتی اگر اون موسیقی به صورت پس زمینه در 
ویدئو شما باشد، در این مطلب میخوام براتون بگم: در مورد نحوه انتخاب و 
قرار دادن موسیقی روی ویدئوها صحبت می کنیم. در قدم اول باید بدونید 
که در سراســر دنیا به غیر از ایران قانون کپــی رایت یک قانون پذیرفته 
شده است وسرپیچی از این میتونه پیگرد قانونی داشته باشد.اینستاگرام 

ویدئوهایی که تشخیص بده کل یا بخشی از اون قانون کپی رایت را رعایت 
نمی کنن یابه صورت خودکار پاک می کند یا از شما این اطمینان را می گیرد 

که اجازه بازنشر آن را داشته باشید.
حاال اگر شــما در ویدئوتان از محتوایی استفاده کنید که شامل حق کپی 
رایت باشد و اینستاگرام متوجه نشود و آن را پاک نکند و بعدها صاحب حق 
آن اثر پســت شما را ریپورت کند، اینستاگرام صفحه شما را به طورکامل 
دیزیبل می کند و اگر پیج شما بخاطر عدم رعایت قانون کپی رایت بسته 
شــود به احتمال 90 درصد قابل بازگردانی نیســت. پیدا کردن موسیقی 
مناسبی که شامل حق کپی رایت نباشد حاالیکی از اصلی ترین دغدغه های 
مدیران صفحه های اینستاگرام هست. بعد از اینکه موسیقی مناسب برای 
ویدئوتــون را پیدا کردید، بایــد آن را  روی ویدئو قرار دهید. برای این کار 
می توانید از اپلیکیشنInshot استفاده کنید که در ادامه این اپلیکیشن را 

توضیح می دهیم.
بعد از باز کردن اپلیکیشن Inshot روی تب Videoبروید وفایل ویدئوتون 
Music را انتخاب کنید. دراین مرحله برای قرار دادن موسیقی روی گزینه

بروید. در این مرحله باید موســیقی مــورد نظرتان را انتخاب کنید که هم 
می تواند از موسیقی های پیش فرض وهم از موسیقی های داخل دستگاهتان 
انتخاب کنید. در این مرحله هم می توانید محل پخش موسیقی را روی تایم 
الین مشخص کنید یا فیلتر یا افکت خاصی روی صدا بگذارید و در نهایت 

هم برای ذخیره ویدئو گزینه Saveرا انتخاب کنید.

آیا صاحب استارتاپ یا کسب  و کاری 
نوپا هستید یا قصد دارید چنین کسب 
و کاری راه بیندازید؟ برای شروع کار 
یا گسترش آن به چه میزان سرمایه 
نیازمندیــد؟ آیا می دانید در کشــور 
انگلستان راهی برای جذب سرمایه، 
خارج از روش ســنتی آن وجود دارد 
که »ســرمایه گذاری فرشته« نامیده 

می شود.
نوعــی  فرشــته(  )ســرمایه گذاری 
اســت.  عادالنــه  ســرمایه گذاری 
سرمایه گذار فرشــته شخصی است 
با ســرمایه  خالص باال که از سرمایه  
ســرمایه گذاری  برای  شخصِی خود 
اســتفاده می کنــد و بــرای ایــن 
ســرمایه گذاری تنها بــه تصمیمات 

ســرمایه گذاران  اســت.  خودمتکی 
معموالً به  امید رســیدن به ســود، 
در کسب  وکار شــما سرمایه گذاری 
می  کنند )به صورت خرید سهام(؛ برای 
همین نه  تنها کســب  وکار شما را با 
افزایش سرمایه حمایت می  کنند، بلکه 
تجربه ودانش خود را نیز در راستای 
کسب موفقیت در اختیار شرکت شما 

قرار می دهند.
بــه  تنهایــی  می تواننــد  آن هــا 
ســرمایه گذاری کننــد یــا در قالب 
ســندیکا )گروهی از فرشته  ها( این 
کار را انجام بدهند. هر ســرمایه گذار 
فرشــته  به حوزه  خاصی ازکســب و 
کار عالقه  مند است. این افراد معموالً 
مبالغی بین ۴0 میلیون تا ۲ میلیارد 

تومــان ســرمایه گذاری می  کننــد. 
همچنین به  واســطه  سندیکاها این 
مبالغ تا ۸ میلیارد تومان نیز می  رسد. 
ســرمایه گذاران فرشــته بــه  دنبال 
رسیدن به اهداف سرمایه گذاری خود 
در پروسه  ای سه تا هشت ساله اند. در 
نتیجه از همان ابتدا موقعیت کسب 
 و کار شما را می  ســنجند تا ببینند 
شرکتتان می تواند به اهدافش برسد 

یا نه.
مهم  ترین  فرشــته  ســرمایه گذاری 
منبع ســرمایه گذاری در استارتاپ  ها 
و شــرکت  های نوپاست که به  دنبال 
فروش ســهام برای توســعه کسب  
وکارشان هستند. ازآنجا که بسیاری 
از ســرمایه گذاران فرشته به  صورت 
شــخصی ســرمایه گذاری می  کنند، 
محاســبه  مبلغ دقیق سرمایه گذاری 
تا اندازه  ای دشــوار اســت. با وجود 
ایــن، تخمیــن زده می  شــود کــه 
سرمایه گذاران فرشته درکسب  و کار 
بریتانیا، درهرفصل )دوره  ســه  ماهه( 
حدود 1/5میلیارد پوند سرمایه گذاری 
ایــن میزان بیش ازســه  می کنند. 
برابر مبلغی اســت که ســاالنه برای 
نوپا  سرمایه گذاری در شــرکت  های 
در دسترس قرار دارد. با وجود اینکه 
تخمین زده می  شود 1۸هزار فرشته  
ســرمایه گذار در بریتانیا وجود دارد، 
برای سرمایه گذاری در کسب وکارهای 
شــخصِی بالقوه  رو به  رشد، به تعداد 

بیشتری از افراد نیاز است.

آیــا قوانین و مقــررات خاصی برای 
سرمایه گذاری فرشته وجود دارد؟

ســازوکار خاصی برای سرمایه گذاری 
فرشته وجود دارد. این ساز و کارهم به 
سود سرمایه گذاران فرشته است و هم 
به سود صاحبان کسب  وکار. پیش از 
اینکه شرکتی نقشه  کسب  و کار خود را 
به یک سرمایه گذار فرشته اعالم کند، 
صاحبان کســب  و کار باید مطمئن 
شوند که سرمایه گذاران از مجوزهای 
الزم برای ســرمایه گذاری یا از تجربه 
و مهارت کافــی برای آن برخوردارند. 
مســئولیت صدور ایــن مجوزها در 
انگلستان بر عهده  FCA است و زیر 

نظر FSMA صورت می  گیرد.
فرشــتگان غالباً به  صــورت فردی و 
با توجــه  به حوزه  فعالیت شــرکت 
و میــزان نیاز آن، مبلغــی بین ۴0 
میلیون تا ۲ میلیــارد تومان در یک 
کسب  و کار سرمایه گذاری می  کنند. 
لکن ممکن است این میزان با توجه 
 به مقدار ســرمایه  فرد ســرمایه گذار 
و موقعیــت خاص آن کســب  و کار 
تغییر کند. فرشتگان در اغلب موارد 
ســرمایه گذاری  ســندیکا  قالب  در 
می  کنند. ایــن کار به آن هــا اجازه 
می  دهــد از خــرد جمعــی بهــره 
ببرند و قدرت مالی بیشــتری برای 
سرمایه گذاری پیدا کنند. این یعنی 
آن ها با تجمیع سرمایه  هایشان، امکان 
سرمایه گذاری  های بیش از ۶ میلیارد 
تومان را نیز برای خود فراهم می کنند.

نقش سرمایه گذاری فرشته در کسب و کار چیست؟

فرشتگان سرمایه گذار نقش مهمی در کسب و کار دارند

چطور در اینستاگرام 
موسیقی های 
مناسب روی ویدئو 
قرار بدهیم ؟

فرشتگان غالباً به 
 صورت فردی و 
با توجه  به حوزه  
فعالیت شرکت 
و میزان نیاز 
آن، مبلغی بین 
۴۰ میلیون تا ۲ 
میلیارد تومان در 
یک کسب  و کار 
سرمایه گذاری 
می  کنند

اگر پیج شما بخاطر عدم 
رعایت قانون کپی رایت 
بسته شود به احتمال 9۰ 

درصد قابل بازگردانی 
نیست
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کارشناس  شبکه های اجتماعی
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نگاهی به برترین استارت آپ  های جهان در  سالی که گذشت

خالقانه درآمد های  برای  استارت آپ  هایی  

  Smash.gg : کمک به برگزارکنندگان ورزش های 
الکترونیکی و برنامه ریزی برای اجرای تورنمنت ها و 

رویدادها
 چه کاری انجام می دهد؟

نرم افزاری اســت که به برگزارکنندگان ورزش های 
الکترونیکی کمک می کند رویدادها و تورنمنت های 

مدنظر را هرچه بهتر برنامه ریزی و اجرا کنند.
چرا اهمیت دارد؟

ورزش های الکترونیکی یا eSports به یک صنعت 
500 میلیون دالری تبدیل شده و رویدادهای بزرگ 
ورزشی، مثل سوپربول یا قهرمانی ان بی ای را پشت سر 
گذاشته است. این رویدادها میلیاردها بازیکن از سراسر 
دنیا دارند. با وجود این گسترش، برگزارکنندگان هنوز از 
ابزارهایی مثل خودکار و کاغذ و روش های سنتی برای 
 Smash.gg برگزاری آن استفاده می کنند. نرم افزار
به این برگزارکنندگان، ابزارهای نرم افزاری سودمندی 
می دهد که مناســب این صنعت روبه رشــد است.

نیاز زیاد و دائمی در بازار برای آنها وجود دارد و کسب وکاری 
پایدار است.

  Narvar : نرم افزار تجارت الکترونیکی برای کنترل مراحل 
بعد از فروش

 چه کاری انجام می دهد؟
این استارت آپ ، نرم افزار رهگیری و بازگشت سفارشات است 
که بیش از ۴00 سایت تجارت الکترونیک برتر از آن استفاده 
می کنند که شامل 100 خرده فروشی و ۲50میلیون مشتری 

در سال هستند.
چرا اهمیت دارد؟

آمــازون، در دنیا گوی رقابت در زمینه ی فروش آنالین را از 
سایرین ربوده است؛ به همین دلیل خرده فروشی های سنتی 
باید برای پیروزی در این بازار، استراتژی های ارتباط با مشتری 
را ارتقا بخشند. این برقراری ارتباط از ایمیل و تلفن حاال به 
پیام رسانی تبدیل شده است. استارت آپ  Narvar کانال های 

ارتباط موثرتر و سریع تری برای کسب وکارها ایجاد می کند.

  Dia&Co : مد برای زنان 
سایزبزرگ

 چه کاری انجام می دهد؟
اســتارتاپ Dia&Co یک 
سرویس خرید آنالین لباس و 
زیورآالت برای زنانی است که 

لباس سایزبزرگ می پوشند.
چرا اهمیت دارد؟

این استارت آپ  یکی از بهترین 
نمونه های برند پایدار است که 
توانســته نیاز مشتریان خود 
را به خوبــی درک کند و برای 
رفع آنها، چاره ای بیندیشــد. 
لباس های سایزبزرگ تابه حال 
زیر سایه ی برندهای محبوب 
مد قرار گرفته و کمتر به آن 
توجه شده است، درصورتی که 

بخواب و 
تعریف کن و 
پول بگیر

در عین ناباوری، خوابیدن 
هم شغل محسوب 
می شود و در دسته  مشاغل 
گمنام ما قرار می گیرد. 
پس ای جویندگان خواب، 
بشتابید به سوی کار

اگر پیج شما بخاطر عدم 
رعایت قانون کپی رایت 
بسته شود به احتمال 9۰ 

درصد قابل بازگردانی 
نیست
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 Narvar  استارت آپ
ارتبــاط  کانال هــای 
موثرتر و سریع تری 
کســب وکارها  برای 

ایجاد می کند

سخت تـرین شـغل
بعـد از معــدن !

خوابیدن یکی از لذت بخش ترین کارها در این گیتی 
است. کاری که افراط و زیاده روی در آن لذت را به ذلت 
تغییر می دهد. اما در حال حاضر و به لطف شرکت هایی 
من جمله ناسا، این موضوع هم دستمایه طنز شده و به 

سخره گرفته می شود.

  »بخور و بخواب کار منه، اهلل نگه داره منه«
بله، خدمتتان عرض می کردم. به لطف این شرکت ها، بر 
این جمله هم جامه عمل پوشیده شده است و با خور 
و خفت هم بعضی درآمد کسب می کنند. درآمدی که 
همچین کم هم نیست و گاه به اندازه ای زیاد است که، 

از شدت تعجب دود از سرتان بلند می شود.

  خوابیدن چگونه کار می شود؟
در شــرکت هایی مانند ناســا، افرادی برای خوابیدن 
استخدام می شــوند که وظیفه آن ها این است تا برای 
تحقیقات این شرکت بخوابند! بله، به همین عجیبی. در 
یکی از این تحقیقات که شرکت ناسا برای آن افرادی 
را استخدام می کرد تا بخوابند، فردی که برای این کار 
انتخاب می شــد باید، به مدت ۸7 روز روی تخت دراز 
می کشــید و این در صورتی بود که از هیچ امکاناتی، 
من جمله کنسول بازی، تلویزیون و همچنین دیدار و 
مالقات با دوستان و آشنایانش هم محروم نبود. البته در 
رختخواب! همچنین باید خدمتتان عرض کنم که این 
افراد برای این تحقیقات چیزی در حدود 5 هزار دالر در 

این کار که بــاز هم در 
دسته مشاغل خوابیدن 
قــرار می گیــرد نوعی 

کنترل کیفیت است. خانم »جوآنگ جینگ« که 
یک تستر حرفه ای هتل است، بنا بر شغلش باید هتل ها مختلف 
را امتحان کند و یا در آن ها بخوابد. وی پس از هربار خوابیدن 
و اســتراحت در هتل ها باید گزارش کامل و دقیقی از جزئیات 
آن جا را ارائه دهد. من جمله راحتی، غذا، خدمات و... که دقت 
بسیاری در طول یک شب اقامت را می طلبد.خب، با بررسی هر 
کدام از این موارد، دیدیم که در عین ناباوری، خوابیدن هم شغل 
محسوب می شود و در دسته  مشاغل گمنام ما قرار می گیرد. پس 
ای جویندگان خواب، بشتابید به سوی کار. چرا که هم به خوابتان 

می رسید و هم اینکه می توانید از آن برای خودتان درآمدی 
داشــته باشــید. که تأکید می کنم، حتی برای این کار هم 
زحمت الزم است. پس بی زحمت به فکر کار راحت نباشیم.

ماه حقوق دریافت می کنند، که 
اصال مبلغ کمی نیست.

  خوابی که کمپانی فنالندی 
متصدی آن بود

در مــورد دیگر که به بررســی 
این  پرداخــت،  خواهیــم  آن 
است که یک کمپانی فنالندی 
بــرای خوابیدن افــراد در روی 
این  تولیدی  خوشــخواب های 
شــرکت آگهی اســتخدام زد. 
کار ایــن افراد آن بود که، آن ها 
روی خوشــخواب های تولیــد 
شده بخوابند تا، میزان راحتی 
و تناســب آن ها را اعالم کنند. 
و با این کار آن ها دســتمزدی 
در حــدود ۶۶ هــزار دالر )که 
البته در مورد ســاالنه و ماهانه 
بــودن آن اطالعی در دســت 
می کنند. دریافــت  نیســت( 

ولی اگــر بخواهیــم منصفانه 
به این قضیه بنگریــم باید در 
به  راجــع  تشخیص هایشــان 
کیفیت این خوشخواب ها دقت 

بسیاری داشته باشند.

امیر رضا  فخاریان   
روزنامه نگار حوزه استارت آپ

حسین زمانی   
روزنامه نگار حوزه  مشاغل
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6

ش
دفاتر پذیر

آگهی درمشهد

09154422668
الهیه

09155146459
پیروزی

09151037251
توس

09151625277
دانشجو

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

05
59

6

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

ط
/9

80
31

85

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

09153580343

ط
/9

80
87

81

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

80
71

49
ش

/9
71

78
14

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

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

/ج
98

10
07

9

مغازه اجاره ای
خیابان رسالت 
بعد از رسالت 57 

امتیازات کامل ،30م رهن 
+3/200ت اجاره

09152015440

ش
/9

80
60

01

عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

ط
/9

80
69

15
/ج

98
10

12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

لباسشویی، پکیج، آبگرمکن
38591386-38684976
36145774-36618491

ط
/9

80
72

51

ط
/9

80
01

38

قالی شویی
گل افش��ان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
/9

80
58

40

قالیشویی و مبل شویی

تاژ
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

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
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

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

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

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

تعمیرات لوازم منزل
801

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

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
24

11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

/ج
98

07
92

0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
مبل شویی جهان

آستانه
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

ط
/9

70
08

77

لوله بازکنی

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

09154164707

پ
/9

80
23

78

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
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

ها
ی 

ند
زم

نیا
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دفاتر پذیرش
آگهی درمشهد

09153127787
راهنمایی

09151203752
طالب

09155173822
کوهسنگی

09151141320
قاسم آباد

09155155250
مطهری

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

/ط
98

06
53

4
/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

 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

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
/ط37390310-32112993

98
09

79
5

/ج
97

14
93

5

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

/ط
98

05
27

6

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

با 1 میلیون مهارت دیپلم 
معتبر بگیرید )فرصت محدود(

09153526269
09152029978

/ط
98

09
27

4

/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 مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

/ط
98

03
64

7

دامداری میرزایی
09152001021
38464887

/ط
98

07
18

7

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

10
21

5

به تعدادی آرایشگر
ماهر،نیمه ماهر وکاراموز

09154199073جوان آقا نیازمندیم
/ط

98
09

94
0

تعدادی پیک موتوری
 فوری نیازمندیم.
 )تعداد محدود(

درآمد باالی 150/000 
تومان و پورسانت %15 

09159123262

دعوت
 به همکاری

از مهندس��ین عزیزی که 
نظ��ام  ی  پروان��ه  دارای 
مهندس��ی پای��ه 1 و ی��ا 2 
هس��تن ، به عن��وان نفر 
اول ی��ا دوم ، تمای��ل به 
همکاری در شرکت مجری 
با قراردادی باالتر از نرخ 
مهندس��ی  نظام  مص��وب 
، مشتاقانه دعوت  دارند 

به همکاری میشود
09151233920

/ع
98

09
93

3
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید ضایعات آهن

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

/ط
98

06
87

0

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

قیمت  09370501006
09305828084

/ط
98

06
55

4

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

/ط
98

00
80

4

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

/ط
98

05
93

6

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

32120723-09153039304

/ط
98

07
79

6

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

/ط
98

08
91

6

 ج
/ 9

80
35

42

درب وپنجره
آهن االت توس

ساخت ،خرید وفروش
انواع درب وپنجره 

حفاظ ،سایبان...
نوومستعمل وانواع فلزات
09151176273  مهرجو

 09155137032 دایی زاده

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

/ط
98

05
42

0

خریدار گالن
20 لیتری و 10 لیتری 

09156400266

/ط
98

10
22

0

مفقود شده

پروانه کسب آقای سعید 
ارمغانی کد ملی 0945436211 

مربوط به اتحادیه صنفی 
خواربارلبنیات رسته واحد 

صنفی خواربار مفقود گردیده 
واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

/ج
98

10
23

5

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

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

آرایشگر
1412

پیک موتوری
1415

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

خدمات نظافتی
804

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

واز
 پر

ینا
32235656آتر

32231416
تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

/ط
98

07
17

6

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4

ها
ی 

ند
زم

نیا
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پ
/9
80
22
75

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

/ج
98
02
24
9

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
23
18

خرید ضایعات کاغذ
09151126299

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
05
59
0

ها
دی 

من
یاز

ن

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      


