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نگاهی به اصول تیم سازی در استارت آپ 

اگر با دوستان خود تیم تشکیل می دهید، بدانید که کار و 
روابط دوستانه از یکدیگر جدا هستند. بنابراین در تعامالت 

کاری جدی باشید و تعارف و شوخی را کنار بگذارید

 
ذهن خالق باید به دنبال کار خالقانه باشد 
این افراد تنها کارشان سرگرم کردن نیست و می توانند برای 
مقاصد و اهداف شوم افراد و ملت هایی، نقش سپهساالر 
جنگ نرم را ایفا کنند

 
 چطورازبرچسب لوکیشن دراینستاگرام استفاده بهتری کنیم؟ 

  اگر پست شما در یک موقعیت مکانی خوب در بین 
پست های برتر قرار بگیرد می تواند باعث جذب افراد 

جدیدی به صفحه شما شود 

 
نگاهی به تکنیک های فروش 

 معجزه ای 
به نام نیاز، مهارتی 
به نام فروش

445

2

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

 چه کسی مشتری است؟
چه کسی می تواند مشتری شود؟
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معجزه ای به نام نیاز، مهارتی به نام فروشنگاهی به تکنیک های 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!

دیروز تا اینجا گفتیم که دونستن 
نیاز، شما رو در مقام یک مشتری 
می تونه خیلی کمک کنه، کمک 
به اینکــه زمان کمتری در بحث 
فــروش صرف کنیــد، در منابع 
مالیتــون صرفه جویــی کنیــد 
و خالصــه باعث میشــه خرید 

بهینه ای داشته باشید.

   ما قرار نیست صرفا بفروشیم!
حــاال در این قســمت میخوایم 
بیشــتر به مفهوم نیاز بپردازیم، 
این دفعه از دید فروشنده و اینکه 
از این عنصر بسیار مهم چه طور 
میشه اســتفاده کرد تا بیشتر یا 

بهتر فروخت.
بذارید اول یــک اصل مهم رو با 
هم مرور کنیم، ما قرار نیســت 
صرفاً بفروشــیم. فروشی که در 
معنای عام، قالب کردن جنس به 
مشتریه! ما قراره به صورت اصولی 
حوزه فــروش رو دنبال کنیم و 
یادمون باشه مثل همه کارها در 
فروش هــم باید وجدان کاری رو 

رعایت کنیم.

  فروشنده محبوب کیست؟
بــزودی یک مطلب با این عنوان 
خواهیم داشــت که مشتریان از 
چه فروشندگانی خوششان میاد؟ 
اونجا بیشــتر در مورد اصولی که 
میتونه شــما رو به یک فروشنده 
محبــوب تبدیل کنــه صحبت 

خواهیم کرد.
بریم سر موضوع نیاز، با توجه به 
اصلی که گفتیم، قدم اول اینه در 
برخورد با نیاز مشتری بدونید باید 

چه کنید:
در مشــتریان نوع اول )کســانی 
که نیازشــون رو میدونن(: شما 

ابتدا موظفید با گوش دادن فعال 
)که در این مورد هم بعداً مفصل 
صحبــت خواهیم کــرد( بتونید 
مطابق نیاز مطرح شده گزینه های 
موجودتون رو معرفی کنید. یعنی 
اولویت نیازی هست که از سوی 
مشتری مطرح میشه و بعد اینکه 
مشــتری رو از خریدش و اینکه 
شما مشاوره درستی بهش دادید 
مطمئن کنید. به طور مثال شما 
یک فروشــگاه الکتریکی دارید و 
مشتری وارد میشه، نیاز مشتری 
یک رابط برق )محافظ( چهارخونه 
است که ســیمی به طول 5 متر 
داشته باشــه، یکی از نشانه های 
اینجاست  بودن  فعال  شــنونده 
که بپرســید این رابط برق برای 
چه وسیله ای می خواهد استفاده 
بشه چون هر وســیله ای نیاز به 

محافظ های مخصوص داره.

  وقت مشتری را بی دلیل نگیرید
خــب قطعــاً بعد از این ســؤال 
مشتری نیازشو شفاف تر میگه و 
مناسب  محصول  می تونید  شما 
رو به ایشون عرضه کنید، حاال در 
حین فاکتور کردن شما می تونید 
محصوالت جدید خودتون رو هم 
المپ های  مثــل  کنید،  معرفی 
SMD جدیــد کــه خیلی کم 
مصرف هستن یا شارژرهای زمان 
دار گوشــی همراه و... البته دو تا 
نکته در این قسمت خیلی مهمه :

اول اینکه مشــتری نباید حس 
کنه شما دارید وقتشو می گیرید. 
در حینــی که داریــد محصول 
رو بســته بندی می کنید یا پولو 
دریافت می کنید این پیشنهادات 
رو مطــرح کنیــد، خوبــی این 
پیشــنهادات اینه که مشــتری 

گوشــه ذهنش این محصول یا 
خدمات جدید رو هم داره.

  نیاز مشتری را فراموش نکنید
دوم اینکه هر چقدر مواردی که 
مطرح می کنید به محصول مورد 
نیاز مشــتری نزدیک و مرتبط 
باشه امکان فروش باالتر میره مثاًل 
یکی از پیشنهادات میتونست این 
باشه که اگر این محافظ رو برای 
یخچال می خواهید من می تونم 
بهتون سرویس کار خوب یخچال 

معرفی کنم.

  هیچگاه مشتری را رها نکنید
بــه همین راحتی  خب دیدید! 
شــما می تونید با درست گوش 
کــردن و رها نکردن مشــتری، 
کاالی بیشــتری رو بــا ارائــه 
مشــاوره و پیشــنهاد درســت 
بفروشــید. کلی روش دیگه هم 
در این مورد هســت که قطعاً به 
خالقیت خودتون بر میگرده که 
در مکالماتتون با مشتری چقدر 
اطالعات دریافت کنید و بتونید 
بر اساس این اطالعات محصوالت 
به مشتریتون  یا خدمات بیشتر 

ارائه بدید.
فردا با ما همراه باشید تا در مورد 
بررســی نیاز صحبت کنیم این 
بار در مورد مشــتریان نوع دوم 
)کســانی که نیاز خودشــون رو 
درســت نمی دونن(. راستی اگر 
این ستون  یادداشت های  آرشیو 
رو میخواهید می تونید به سایت 
قدس آنالین و قســمت راهکار 
مراجعــه کنید  یــا QR کد زیر 
رو اســکن کنید تــا PDF این 
ستون رو همیشــه روی گوشی 

همراهتون داشته باشید.

 مدل 
مو فقیت

|  یاسر سلیمانی   
| کارشناس فروش
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احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

 چه کسی مشتری است؟
چه کسی می تواند مشتری شود؟

مشتری واقعی کیســت؟ اصال این درست 
است که به هرکســی که وارد فروشگاه ما 
می شــود به چشم دسته ای اسکناس نگاه 
کنیم؟ یکی از پرکاربردترین اشــتباهات ما 
این اســت که انتظار فروش رفتن اجناس 
مان آنقدر باالست که تحلیلی روی فروش 

نرفتن آنها و دالیل اش نداریم. 
مثال نمی دانیم از 100 نفر آدمی که امروز 
وارد مغازه ما شــده اند چرا 80 نفر آنها به 

مشتری تبدیل نشده اند؟
آیــا از اجناس مان راضی نبــوده اند؟ یا از 

چیدمان و رنگ بندی مغازه؟
از برخورد فروشــنده ناراحت شده اند یا از 
کمــی جا و گرمی یا ســردی هوای داخل 

مغازه؟
شــاید هم اصال از ابتدا قصد خرید نداشته 
اند و صرفا برای بازدیدو گذر وقت به مغازه 

شما هم سری زده اند. 
همه اینها اما مجموعه ای دالیل اســت که 
با توجه به هرکدام از آنها می توانید نتیجه 
مطلوبی از کســب و کار خــود بگیرید. اما 
معموال ما دالیلــی چون عدم قدرت رقابت 
با رقبای قدر این بــازار، کم بضاعت بودن 
اهالــی محله ای کــه در آن مغازه زده ایم 
و حتی جور نبــودن جنس مان را به دلیل 
کمبود ســرمایه تنها دالیل مطلوب نبودن 

فروش می داننیم. 
بایــد به عنــوان یک فروشــنده حرفه ای 
فرامــوش نکنیــد که تمــام فرایند فروش 
نهایتا به یک "حس خــوب" باز می گردد. 
یعنی زمانی فرد تصمیم می گیرد دست در 
جیبش کند که به یک دلیل )جنس خوب، 
برخورد خوب، فضای مطلوب، دکوراسیون 
خوب، بــوی مطبوع، تنوع جنــس و...( ته 
دلش می خواهد آن جنــس را تهیه کند. 
بنابراین این شــما هســتید که بایســتی 
تمام شــرایط مطلوب یک فروشگاه را برای 

مشتری تان فراهم کنید. 
باور کنید گذاشــتن یک چای ساز ساده در 
یک کارواش و تعویض روغنی با چاشــنی 
برخورد مناســب، به مراتب از نوع خدماتی 
که در آن مغازه ارائه می شود در بازگشت و 

وفاداری مشتریان موثر تر است! 
ایجاد این حس خوب در مشــتری الزاما پر 
هزینه نیســت. گاهی فقط کمی ســلیقه و 
اخالق و هنر می خواهد. که همه شما برای 
رونق کســب و کارتان حتما به کار خواهید 

بست. 
به امید ســفره ای پــر روزی و حالل برای 

همه هموطنان عزیزمان. 
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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 
 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

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

/د
98

01
80

1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

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

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44
ط

/9
70

23
26

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

 ج
/ 9

80
40

40

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

بلکا )شهر و شهرستان (
33414220-09152449182

ط
/9

81
00

73

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
98

01
53

5

درب اتوماتیک عزیزی
شیشه ای ،کرکره ای ،پارکینگی

@CBSAzizi:تلگرام
09155200460-38496200

/ج
98

08
90

8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

/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

داربـسـت کــیــهــان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
/ج

98
07

17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

/ج
97

08
61

7

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

/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

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

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
/ج

98
08

90
6

آسفالت
محوطه،زیرسازی

جدول کاری
قیرگونی،ایزوگام
09151118301

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت

کلی ، جزئی
09150020052

ط
/9

80
97

94
/ج

98
09

81
7

ایزوگام شرق
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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
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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

خودروهای فرسوده
408

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
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ایزوگام شرق
روکشدار
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موقعیت مکانی قبلیتی که اینســتاگرام برای 
صفحه ها قرار داد که از طریق آن کاربران می 
توانند در پست هایشان موقعیت فیزیکیشان را 
ذکر کنند،در این صورت پست آن ها در پست 
های آن موقعیت مکانی خاص نمایش داده می 
شوند،در ادامه مطلب نحوه استفاده مفید از این 

قابلیت اینستاگرام را توضیح می دهیم.

  مسئله مهم موقعیت  مکانی
صفحه هرموقعیت مکانی در اینستاگرام درست 
مثل صفحه هشتگ ها رفتار می کند وهرپستی 
که با آن موقعیت مکانی خاص منتشرشود در 
صفحه آن موقعیت مکانی نمایش داده نمی شود 
واین صفحه دارای دو بخش Top)برترین ها( 
تمایز  اســت،وجوه  ،Recent)جدیدترین ها( 
صفحه موقعیت مکانی با صفحه هشتگ نبود 
استوری وقابلیت دنبال کردن در صفحه های 

موقعیت مکانی است.

  حتما الزم نیست خودتان در آن جا باشید
نکته مهم دیگــر در مورد موقعیت مکانی این 
که لزومی ندارد شما حتماً داخل آن موقعیت 
مکانی خاص باشــید،از هرجایــی می توانید 
لوکیشن هرجای دیگر را برای پستتان انتخاب 
کنید،اما مرتبط بودن پســت به آن موقعیت 
مکانی قطعا در میزان افرادی که از طریق آن 

لوکیشن جذب می کنید تأثیر می گذارد.
اما با این حال اگر پست شما در یک موقعیت 
مکانی خوب در بین پست های برتر قرار بگیرد 

می تواند باعث جذب افراد جدیدی به صفحه 
شما شود،منظور از موقعیت مکانی خوب،یک 
موقعیت مکانی است که تعداد پست های آن 
باال باشد،باال بودن تعداد پست ها از این بابت 
کمک می کند که معموال افراد زیادی با لمس 
کردن لوکیشن باالی پست ســایر افراد وارد 

صفحه آن موقعیت مکانی خاص می شوند.

  در انتخاب  لوکیشن دقت کنید 
پست ها در صفحه موقعیت های مکانی مانند 
 Engagement صفحه هشتگ بر اســاس
per secondرتبه بندی می شــوند،یعنی 
پســت هایی کــه در زمان کمتــری تعامل 
بیشتری از کاربران در یافت کنند در صفحه 

آن موقعیت مکانی خــاص رتبه باالتری 
می گیرند پس در نتیجه باید موقعیت 

مکانی را طــوری انتخاب کنیم که 
پســت ما نسبت به ســایر پست 
هــا کــه در آن موقعیت مکانی 
خاص منتشــر شده اند شانس 
قرار گرفتن در پست ها Topرا 
داشته باشد،در غیر این صورت 
ورودی خوبــی از آن موقعیت 

مکانی دریافت نخواهیم کرد.

  لوکیشن ها قابل جست و جو 
هستند

بــرای چک کــردن صفحــه یک 
موقعیت مکانی خاص کافی در صفحه 

جست وجودر بخش Placesموقعیت مکانی 
مورد نظر خودتان را جست وجو وآن را لمس 

کنید.
برای  انتخاب  یک موقعیت مکانی برای پست 
هم کافی در مرحله انتشــار پســت در بخش 
Add Locationنــام آن موقعیت مکانی را 
تایپ وسپس موقعیت مکانی مورد نظر خودتان 

را انتخاب کنید.

از ابتدا باید بدانیم که تنها ایده  خوب دلیلی برای موفقیت 
یک استارتاپ نیست و رشد و شکوفایی آن نیازمند یک 
تیم متخصص اســت. برای فرد کارآفرین که کســب  و 
کارش تمام زندگی اش است کار سختی است که افرادی 
مشــابه خودش به تیم اضافه کند اما باید توجه داشته 
باشیم که انتخاب نادرست اعضای یک تیم هزینه  مادی 
و معنوی باالیی را در پی خواهد داشت، به همین دلیل 
داشتن تیم خوب و منسجم از بزرگ ترین دغدغه های هر 
استارتاپ  است تا بتواند با قدرت و انگیزه برای انجام کاری 

مشخص با هدفی مشترک گام بردارد.

  اولین قدم،ترسیم چشم انداز
از بزرگ تریــن مشــکالتی که باعث عــدم موفقیت در 
تیم ســازی می شود نبودن چشــم انداز واحد و عدم باور 
به موفقیــت ایده اســت. زمانی که اعضــای یک تیم 
چشــم اندازهای متفاوتی برای کسب  و کارشان متصور 
باشــند، دچار اختالف نظر خواهند شد که ممکن است 

استارتاپ را از مسیرش منحرف کند. 
بنابراین لیدر تیم بایــد افرادی را انتخاب کند که دارای 
اهداف مشترک و یا نزدیک به هم هستند. در ابتدا سعی 
کنید تیم را کوچک نگه دارید. یک استارتاپ منابع مالی 
محــدودی دارد. پس از اســتخدام نیروهای تمام وقت 
به غیر از نیروی فنی و برنامه نویس که باید به توســعه 
محصــول بپردازند پرهیز کنید این را بدانید که در آغاز 
فعالیت نیازی نیســت به ازای هر نقش یک نفر حضور 
داشــته باشد، بهتر است هر کس که توانایی انجام دادن 
کاری را دارد آن را انجام دهد و چندین نقش را ایفا کند.

 
  کار و رفاقت از هم جدا هستند

اگر با دوســتان خود تیم تشــکیل می دهید، بدانید که 
کار و روابط دوســتانه از یکدیگر جدا هســتند. بنابراین 

در تعامالت کاری جدی باشــید و تعارف و شــوخی را 
کنار بگذارید. باتوجه به منابع مالی محدود می توانید از 
دانشجوها به عنوان کارآموز کمک بگیرید. در این مدت 
سعی کنید مسیر رشد را برایشان فراهم کنید تا آن ها را 
پس از فارغ التحصیلی شان به صورت نیروی ثابت جذب 

کنید.

  هرچه متنوع تر، بهتر
بهتر اســت اعضای یک تیم دارای تیپ های شخصیتی 
متفاوتی باشــند. وجود افراد مختلف بــا نقطه نظرات 
گوناگون باعث هم افزایی و تکمیل کردن یکدیگر خواهد 
شد. همچنین آن ها را قادر خواهند ساخت تا مسائل را از 
جوانب مختلف بررسی کنند و شش کاله تفکر را که هر 

کدام رنگ متفاوتی دارند بر سر بگذارند.

  وقتی پای پول به میان  می آید
مباحث مالی از مسائل مهم و حساس یک استارتاپ است. 
قبل از استخدام بهتر است به دنبال افرادی با ذخیره مالی 
باشــید که با حقوق ناچیز حاضر به فعالیت باشند چون 

احتمال اینکه با شما به توافق برسند بیشتر است. 
صرفه جویی در اوایل کار، برای کسب و کارتان مفیدتر 
اســت تا به جای آن با افزایش حقوق کارکنان، به دنبال 
جلب رضایت آن ها باشــید. به مرور با رشد کسب  و کار 
قادر به افزایش حقوق آن ها خواهید بود. فراموش نکنید 
که از ابتدا با یکدیگر شفاف باشید و بر سر مواردی مثل 
درصد ســهام و شرایط پرداخت حقوق با هم کنار آمده 
باشید. برای داشتن منسجم ترین تیم وجلوگیری ازهم 
پاشیدن آن، هر چند وقت یک بار اهدافتان را مرور کنید 

و راه های رسیدن به آن ها را بررسی کنید.

نگاهی به اصول تیم سازی در استارت آپ

نداشتن تیم مناسب  عامل شکست  استارت آپ ها

 چطورازبرچسب 
لوکیشن دراینستاگرام 
استفاده بهتری کنیم؟

اگر با دوستان 
خود تیم تشکیل 

می دهید، بدانید که 
کار و روابط دوستانه 

از یکدیگر جدا 
هستند. بنابراین 

در تعامالت کاری 
جدی باشید و 

تعارف و شوخی را 
کنار بگذارید

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

فکر
بکر

 اگر پست شما در یک 
موقعیت مکانی خوب در 

بین پست های برتر قرار 
بگیرد می تواند باعث 

جذب افراد جدیدی به 
صفحه شما شود
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محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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دارد که لکن این ها مهم ترند. 
راه های ورود به این شغل چیست؟ خب می توان 
گفت فارغ التحصیالن کارشناســی تلویزیون و 
هنرهای دیجیتال، ارتباط تصویری و کارشناسان 
ارشــد ارتباط تصویری و افرادی از رشــته های 
مرتبط با این کار می توانند در این کار وارد شوند. 
البته شایان ذکر است، همان طور که در مطالب 
گذشته نقش پر رنگی از عالقه و ذوق هنری و 
استعداد و... در مشاغل دیده شد در این کار هم 
نیز دیده می شود. چراکه بسیار بوده اند افرادی 
که تحصیالت دانشگاهی نداشته اند، اما در این 
کار نیز با گذراندن دوره های آموزشی در خارج از 

دانشگاه، موفق شده اند.
 اما برای پایان طبق معمول به ســراغ بازار کار 
این شغل می رویم. شغلی که شاید درآمد عالی 
در آن، تنها و تنها با کار با کیفیت و موفق میسر 
شود. درآمدی که صد البته کم هم نخواهد بود. 
همان طور که کمپانی های بزرگی همچون والت 

دیزنی چنین نیستند.

کار با کودکان و کار برای کودکان همیشه  خدا سخت بوده و 
هست. و زمانی که کارت با کودک بیفتد باید زبان کودکی را 
بگشایی. و اال نمی توانی برای آن کودک کار کنی و با کودک 
همراه شــوی. و کارهای بسیاری اســت که سر و کارشان با 
کودک اســت. البتــه در تمامی این توضیحــات تا به اینجا 
نباید از کودک درون هم غافل شــویم. کودکی که با ما آدم 

بزرگ هاست و در درون ماست. 
گاهی کنترل این کودک از کودکان واقعی هم سخت تر است. 

بســیار دیده ایم کودکانی را که بی تابی می کنند، کج ُخلقی 
می کنند، بهانه می گیرند و... که در این جور مواقع سعی مان 
این است که آن ها را با هر چیزی که بتوان ساکت کرد، ساکت 
کنیم. به نوعی مســکنی مناســب برای این همه بهانه شان 
بدهیم. یکی از آن مسکن ها را می توان کارتون و یا انیمیشن و 

یا برنامه کودک در نظر گرفت. 
مسکنی که هم برای کودکان واقعی و هم کودکان درون است. 
و طبیعتاًهر مســکنی تولیدکننده ای دارد و تولیدکننده این 
مسکن هم کسانی نیستند جز »انیماتورها« یا »تولیدکنندگان 

انیمیشن«.
سازندگان انیمیشن را به جرئت می توان یکی از اثرگذارترین 
افراد بر کودکان دانست، که می توانند از پشت پرده و در سایه، 
مفاهیم بســیاری اعم از خوب و بــدش را به کودکان انتقال 
دهند.  بنابراین این افراد تنها کارشان سرگرم کردن نیست و 
می توانند برای مقاصد و اهداف شوم افراد و ملت هایی، نقش 
سپهســاالر جنگ نرم را ایفا کنند.اما اگر از این ها بگذریم و 
بخواهیم در رابطه با این شغل برای شما عزیزان حرفی بزنیم، 
می توانیم این شــغل را در چند کلمه شرح دهیم. خالقیت، 
هنر، مهارت، صبر و تمرکز و دقت. که البته بازهم نکاتی وجود 

ذهن خالق باید به دنبال کار خالقانه باشد
محمد قدوسی

روزنامه نگار

این افراد تنها کارشان 
سرگرم کردن نیست و 
می توانند برای مقاصد 
و اهداف شوم افراد 
و ملت هایی، نقش 
سپهساالر جنگ نرم را 
ایفا کنند
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 اگر پست شما در یک 
موقعیت مکانی خوب در 

بین پست های برتر قرار 
بگیرد می تواند باعث 

جذب افراد جدیدی به 
صفحه شما شود

ازنانو تکنو لوژی تــا     رستوران داری

شــدن  آلوده تر  بــا 
هوا، ده هــا میلیون 
بیمــاری  از  نفــر 
 هایــی چــون آســم 
و آلرژی  های شدید 

رنج می برند.
محیــط  در  مانــدن 
بســیار  روش  خانه 
خوبی برای مقابله با 
آلودگی هوا نیست؛ 
چــون هــوای داخل 
بســته،  محیط هــای 
پنج برابر آلوده تر از 

بیرون است

نشــریات کســب وکار در جهــان، بــا درنظرگرفتــن موقعیت هــای مختلــف، پیش بینــی می کننــد کــدام اســتارتاپ در دنیای فنــاوری 
در ســال پیش رو، گوی ســبقت را از رقبا خواهد ربود. برهمین اســا س بیزینس اینســایدر در گزارشــی به نقل از متخصصان 
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 کــه طبــق گفتــه آنهــا صعــود قابــل توجهــی را تجربــه کــرده انــد، را فهرســت کرده اســت. 
ما  در این بخش به بررسی و معرفی این استارتاپ ها پرداخته ایم؛ با ما همراه باشید.

 Molekule : ازبین بردن 
آلودگی ها با نانوتکنولوژی
 چه کاری انجام می دهد؟

Handshake : لینکدینی 
برای دانشجویان
 چه کاری انجام می دهد؟

 Toast : نرم افزار 
مدیریت رستوران
 چه کاری انجام می دهد؟

این استارت آپ ، تصفیه کننده  هوایی تولید می کند 
کــه از فناوری نانو بهره مند اســت. این فناوری، 

آلودگی ها را در سطح مولکولی از بین می برد.
چرا اهمیت دارد؟

برخالف سیســتم های سنتی که تالش می کنند 
جلوی پخش عوامل ناسالم را بگیرند، این سیستم 
جدید، این عوامل را به جای مســدودکردن، نابود 
می کند. با آلوده تر شــدن هوا، ده هامیلیون نفر از 
بیماری هایی چون آســم و آلرژی های شدید رنج 
می برند. ماندن در خانه، روش صحیحی برای مقابله 
با آلودگی هوا نیست؛ چون هوای داخل محیط های 
بســته، پنج برابــر آلوده تر از بیرون اســت. به نظر 
می رسد این شرکت اولین شرکتی باشد که برای 

پیدا این مشکل،  راه حلی 
ه  د اســت.کر

هندشیک یک شبکه ی استخدام و کاریابی برای 
دانشجویان و فارغ التحصیالن است.

چرا اهمیت دارد؟
گسترش این اســتارت آپ  در بازار دانشگاهی، 
بسیار جلب توجه کرده اســت. این استارت آپ  
اکنون پلتفرم استخدامی است که رکورد بیش 
از ۴50 دانشگاه، ۶میلیون دانشجو و صدهاهزار 

کارفرما را ثبت کرده است

تُست یک اپلیکیشن موبایل برای رستوران هاست 
که همه ی کارهای رستوران را مدیریت می کند، 
از سفارش   گرفتن از مشتریان گرفته تا سفارش 
موادغذایی اولیه و برنامه های وفاداری مشتریان .

چرا اهمیت دارد؟
این استارتاپ به ســرعت رشد می کند و بسیار 
از آن استقبال شده است. درحال حاضر هزاران 
رستوران از این محصول عالی استفاده می کنند.

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

ج
/9
80
71
80

تخریب وخاکبرداری
خرید ضایعات و....

09155596591
09151091178

ج
/9
71
24
88

جرثقیل دوستان
هفت تن ،نیسان ،خاور

09150073567شبانه روزی

ج
/9
71
42
36

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

38824494

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

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9
81
01
89

ج
/9
71
81
82

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

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

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

ج
/9
81
02
67

لوله کشی گاز- مسکونی 
وتجاری وخورده کاری نرده 
وراه پله با قیمت مناسب 
09109293706 حاتمی

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

ط
/9
80
66
64

ج
/9
80
59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
80
71
49

ج
/9
81
00
79

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
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

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

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

پ
/9
80
23
78

ج
/9
80
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

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

جرثقیل و باالبر
514

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

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
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
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635

09155004693 - 09352398888 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9
80
23
75

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

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

ها
ی 

ند
زم

نیا
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دفاتر پذیرش
آگهی درمشهد

09153127787
راهنمایی

09151203752
طالب

09155173822
کوهسنگی

09151141320
قاسم آباد

09155155250
مطهری

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
64

82

لوله بازکنی 
قهرمان 

فوری - شبانه روزی 

 3620 60 60
0915 200  6002

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34
 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

70
08

77

لوله بازکنی

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

09154164707
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
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
/ج

98
05

09
7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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

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

ط
/9

80
22

45

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

به چند بازاریاب خانم و آقا 
جهت کار تبلیغاتی نیازمندیم 

 37415814
09352441781

ط
/9

81
02

21
ط

/9
81

02
19

تعدادی ویزیتور 
حضوری و تلفنی 

نیازمندیم 
 09156400266
09393777414

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

به چند کارگر وارد به کار 
گاوداری شیری  و راننده 

تراکتور نیازمندیم
09151104505

/ع
98

10
01

3

به دو نفر کارگر ساده 
و  دو پیک موتوری 

جهت کار در آشپزخانه 
نیازمندیم 

با حقوق عالی
محدوده طالب

09153088197

/ع
98

10
26

4

ط
/9

80
99

27

تعدادی پیک موتوری
 فوری نیازمندیم.
 )تعداد محدود(

درآمد باالی 150/000 
تومان و پورسانت %15 

09159123262

/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

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

ط
/9

80
59

36

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

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

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 آهن

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

ط
/9

80
68

70

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه ـ سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

برگزاری مجالس
و مراسم

1302

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

بازاریاب
1401

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

پیک موتوری
1415

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

/ج
98

01
99

0

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

آگهی فقدان دانشنامه
آقای محمد مهدیزاده فخرآبادی 
دارای شناسنامه شــماره 1353 
صادره از مشهد متولد 36/12/15 
فرزنــد قربــان اظهــار مــی دارد 
کــه دانشــنامه پایــان تحصیالت 
مقطع کارشناســی ایشان مفقود 
گردیده اســت. لذا به موجب این 
آگهــی دانشــنامه مذکــور ابطال 
می گردد. از یابنده تقاضا می شود 
مدرک فوق را از طریق پســت به 
نشانی مشهد- پردیس دانشگاه 
آموزشی-  مدیریت  فردوســی- 
اتــاق 202 ارســال و یا در صورت 

امکان تحویل نمایند.
دانشــگاه  آموزشــی  مدیریــت 

فردوسی مشهد
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خدمات
مالی و حسابداری

1003

/ج
97

14
93

5

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518
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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      
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خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
98
03
87
0

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
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/9
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67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه


