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27 آبان  1398
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اهمیت آگاه کردن جامعه هدف از وجود کسب و کارتان
 یکی از عوامل پیشرفت و موفقیت سریع و چشمگیر

 کسب و کارها را می توان تبلیغات دانست چرا که بسیاری 
از شرکت ها از طریق همین تبلیغات توانسته اند...

 
  بازی های تخته ای
 تا چه اندازه می توانند مهم باشند

تاس هایی که خودشان بازی نیستند اما در 
انجام بازی ها نقش کلیدی را بازی می کنند

 
استارتاپ هایی برای مدیریت بهتر 

Knotel تجربه ای جدید برای مدیران 
کسب وکارهاست که به دنبال دفاتر کاری براساس 

تقاضا و کرایه های انعطاف پذیر هستند 

 
برترین استارت آپ های جهان 
درسالی که گذشت

نقش تبلیغات سازنده     
در استارتاپ ها

455

4

5

نگاهی به تکنیک های فروش 

 سر نخ »فروختن«  را
 در مشتری تان پیدا کنید

2

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

نیازمندی ها
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خب دیروز تا اینجا گفتیم که باید در مشتری خودمون ایجاد نیاز 
کنیم. برخی روش ها برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم مرور 
کردیم، اگر مطلب دیروز رو نخوندید حتماً به سایت قدس آنالین 

برید، اونجا قطعاً پیداش می کنید.
حــاال در ادامه خواهیم گفت که وقتی ســرنخ رو در مورد نیاز 
پیدا کردیم، عنوان کردیم و مشــتری بهش واکنش نشون داد 

باید چه کنیم؟

  هیچ چیزی از دست نداده اید
در این مرحله الزمه اول گزینه های زیادی داشته باشید)مثالً 5 
مورد( بعد مرحله به مرحله گزینه ها رو حذف کنید تا به نتیجه 
نهایی برسید. )یه اصل رو همیشه یادتون باشه ممکنه مشتری 
در نهایــت بعد از همه این تالش ها هیچی از شــما نخره، اینو 
بهتون بگم که شــما ضرر نکردید چون زمانی که می خواستید 
گوشــیتون رو زیر و رو کنید دارید با مشتریتون می گذرونید و 
اگر فروش حاصل نشــه حداقلش اینه کــه یه خاطره خوب از 

مشاوره های درستتون در ذهن مشتری ثبت کردید.(

  مطمئن شوید همه چیز را معرفی کرده اید
گزینه هاتونو به تدریج معرفی کنید. مطمئن بشید همه گزینه ها 
معرفی شدن. حاال مشتری قطعاً به چند گزینه متمایل هست و 

به چند گزینه تمایلی نشون نداده.
حــاال وقت حذف گزینه هــای اضافیه. در مرحله بعد ســعی 

کنید تشــخیص بدید تمایل مشتری بیشتر روی کدوم یک از 
گزینه هایی هست که شما ارائه کردید. اگر همه چی خوب پیش 
بره خیلی به فروش نزدیک شــدید. وقتشه تا روی فواید، مزایا، 
شرایط ویژه )مثل رنگ بندی جدید، تخفیف ویژه، جدید بودن 

خود محصول یا خدمات و...( تأکید کنید. 

  مشتری را سردرگم  نکنید
سعی کنید وقتی به این مرحله رسیدید دیگه گزینه جدیدی 
معرفی نکنید و مشتری رو هم طوری هدایت کنید که به سمت 

گزینه های دیگه نره! 
دائم ســعی کنید از واکنش های مشتری به سرنخ برسید. توی 
این قضیه حتماً توصیه می کنم در مورد زبان بدن کمی تحقیق 
کنید تا بدونید ژست های بازخورد مثبت چیه و ژست بازخورد 
منفی چیه؟ )که البته در ادامه مطالب همین ستون هم به این 

موضوعات خواهیم پرداخت(.

  رنگبندی بیشتر همیشه
 جواب نمی دهد!

کار از اینجا به بعد خیلی سخت نیست اگر بخواهیم همون مثال 
گذشــته رو دنبال کنیم )روسری فروشی( شما حاال دو گزینه 
پیش روی مشتری قرار دادید که از بین اونا قراره انتخاب کنه. 
اگر درخواســت کرد حتماً رنگ بندی های بیشتری ارائه بدید 
ولی این بــاز هم تأکید می کنم تنوع ایجاد نکنید تا به فروش 

نزدیک تر باشید. 

  مراقب باشید از خرید کردن منصرف نشود
ممکنه وسوسه بشــید که از تنوع محصولتون برای ایجاد نیاز 
بیشتر اســتفاده کنید. این بد نیست ولی باید بدونید یه نکته 
خیلی مهم داره، شما باید از خرید اول مطمئن بشید بعد سراغ 
ایجاد نیاز جدید برید. وقتی مشتری رو با نیازهای زیادش روبه رو 
می کنید در موضع ضعف میره و این حس ناخوشایند ممکنه 

از خرید منصرفش کنه. پس 
در این زمینه هم دقت 

داشته باشید.
در  امیدوارم 
ادامه هم با ما 
باشید  همراه 
تــا بتونیــم 

مفاهیم بیشــتری در حوزه 
فروش رو با هم مرور کنیم. 

اگر ســؤالی دارید می تونید وارد 
صفحه بشــید و زیر پست مربوط 
به این ستون سؤالتون رو کامنت 

کنید.

 مدل 
مو فقیت

نگاهی به تکنیک های فروش 

سر نخ »فروختن«  را در مشتری تان پیدا      کنید

 وقتــی مشــتری رو 
با نیازهــای زیادش 
در  می کنید  روبه رو 
موضع ضعف میره و 
این حس ناخوشایند 
خریــد  از  ممکنــه 

منصرفش کنه

درک نیازهای کاربر و همدلی با او بدون درک عمیق رفتار، افکار و احساسات 
او میسر نیست. از ســوی دیگر نه تنها باید کاربران خود را درک کنیم بلکه 
باید به همکارانمان هم کمک کنیم تا آن ها نیز به درک درستی از کاربرانمان 
برسند، استفاده از نقشه همدلی یکی از راه هایی است که به ما در رسیدن به 
این دو کمک می کند.نقشه همدلی تجسمی از داده های ما در مورد کاربران را 
در اختیارمان می گذارد، و عالوه بر ایجاد درک مشترک درمورد نیازهای کاربر 

در تصمیم گیری نیز به ما کمک می کند.

  نقشه  همدلی
این نقشه به چهار قسمت تقسیم شده است، گفته ها، افکار، کارها و احساسات 

هرکدام در یک کنج و کاربر در مرکز آن قرار دارد، با اضافه کردن داده های مربوط به هر بخش، 
می توانیم دیدی کامل نسبت به کاربر ایجاد کنیم. باید این را به خاطر داشته باشیم که با توجه 
به پیچیدگی شــخصیت کاربران، تضاد بین داده هــای هریک از این بخش ها و همچنین وجود 

داده های یکســان در چند بخش کامال طبیعی است. حتی ممکن است داده ها 
در بخش هایی مانند افکار و احساسات مبهم به نظر برسد. اما وقتی چیزی برای 
قراردادن در بخش ها نداشته باشیم، یعنی قبل از شروع روند طراحی به تحقیقات 

بیشتری نیاز داریم.
نقشــه  های همدلی انعکاســی از یک کاربر خاص یا جمعی از کاربران هستند، 
نقشــه های جمعی معموال با ترکیب چندین نقشه همدلی از کاربرانی که رفتار 
مشــابه از خود بروز داده اند ساخته می شــود و به ما در خالصه کردن داده های 
کیفی کمک می کند. نقشه همدلی و سنتز داده های به دست آمده در مورد کاربر 

می تواند اولین قدم برای ایجاد پرسونا باشد.
در یک نگاه کلی نقشــه  همدلی به ما کمک می کند تــا با کاربران نهایی خود 
همدلی ایجاد کنیم و فرای تعصب، تیم خود را با درک مشترکی از کاربر همراه سازیم، به وسیله 
نقشه های همدلی نقاط ضعف و قوت تحقیقات ما آشکار می شود و ممکن است داده هایی از کاربر 

به دست آوریم که حتی خود اون هم از وجود آن ها اطالع نداشته باشد.

مراقب مسیرت باش!

ول
ت  ا

شـــ
د

 یاسر سلیمانی   
 پژوهشگر حوزه کسب وکار



91
11

ه  
مار

 ش
م /

دو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
98

ن 
آبا

 2
7 /

ه  
شنب

دو

3
ها

ی 
ند

زم
نیا

/ج
98
01
35
8

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 

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9
80
22
28

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

/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

ط
/9
80
24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

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

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

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

بلکا )شهر و شهرستان (
33414220-09152449182

ط
/9
81
00
73

نقاشی نظری
09155038564

/د
97
12
45
0

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

/ج
98
08
90
8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

 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
98
07
17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

/ج
98
06
95
4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

/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

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
کلی ، جزئی

09150020052

ط
/9
80
97
94

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

/ج
98
09
81
7

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09152210828

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
71
85
75

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

/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
97
14
23
6

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
98
04
43
5

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

مصالح مرغوب و ارزان
کلی و جزئی-در اسرع وقت 

36907335
09155048588

ط
/9
80
10
95

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
05
59
6

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

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

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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به عنوان یک استارتاپ، ممکن است که شما بهترین محصول یا خدمت را در بازار ارائه 
دهید، اما تا زمانی که مردم از کسب  و کار شما آگاه نباشند، شما عمالً هیچ گونه تجارتی 
نخواهید داشت، از این رو  تبلیغات استارتاپ ها نقش کلیدی در افزایش آگاهی و حفظ 
مشتریان جدید و تکراری شما دارند. اما این تبلیغات استارتاپ ها نمی توانند کلی باشند. 

تبلیغات باید خاص و هدفمند باشند.
 ۱-تبلیغات به معرفی کسب و  کار جدید، خدمات یا محصوالت نو کمک می کند.

وقتی کســب و کاری تازه کار خود را شــروع کرده یا خدمات و محصوالت جدیدی را 
راه اندازی نموده است، سریع ترین و کارآمدترین راه برای معرفی آن به جامعه و مردم از 
طریق تبلیغات است. تبلیغات خوب و با کیفیت عالی می تواند کسب و کار یک شرکت 
را در بازه زمانی کوتاهی به مردم معرفی کند و به همین دلیل یکی از عوامل اصلی در 

بقای یک کسب و کار جدید به شمار می رود.
۲- تبلیغات سبب موفقیت در کسب و کار می شود.

یکی از عوامل پیشرفت و موفقیت سریع و چشمگیر کسب و کارها را می توان تبلیغات 
دانست چرا که بسیاری از شرکت ها از طریق همین تبلیغات توانسته اند در طول 

ســال ها پله های ترقی را طی کنند. هر دو نوع تبلیغات کمی و کیفی می توانند 
کمک شایانی به کسب و کارهای جدید و قدیمی داشته باشند.

۳-تبلیغات سبب آگاه سازی جامعه نسبت به کسب و کار یا محصول می شود.
تبلیغات یکی از راه های اطالع رسانی به جامعه در مورد محصوالت یا خدمات 
است. از آنجا که تبلیغات در یک بازه زمانی خاص پخش می شود می تواند به 
طور مستمر مردم را از کســب و کار یک شرکت یا خدمات و محصوالتش 

مطلع کند.
۴-تبلیغات، تمایز محصوالت را به مشتری نشان می دهد.

شرکت ها و کسب و کارها با استفاده از تبلیغات سعی می کنند تفاوت های بین 
محصوالت خود و سایر محصوالت را به مصرف کنندگان نشان دهند. با اینکه 

تبلیغات لزوماً برای مقایســه کاالها تهیه نمی شود اما خاصیت تبلیغات در این 
است که منحصر به فرد بودن و مزایای یک محصول یا خدمات خاص را برجسته 

کرده و آن را در ذهن مشتری ثبت می کند.
5-تبلیغات به شرکت ها کمک می کنند خود، خدمات یا محصوالتشان را به مشتری 

معرفی کنند.
هدف اصلی و مهم  تبلیغات، معرفی محصوالت یا خدمات است که سبب شناخت هر 
چه بیشتر مصرف کننده از پیشنهادات و خدمات یک شرکت می شود. عالوه بر این با 

کمک تبلیغات می توان میزان فروش را نیز افزایش داد.

۶-تبلیغات سبب جذب مشتری می شود.
هر چه افراد بیشتری از محصوالت یا خدمات یک شرکت مطلع باشند، تمایل بیشتری 
برای حمایت از آن دارند. مطمئناً یک تبلیغ خوب به حدی تأثیرگذار است که مشتری 
را به خرید محصوالت یا خدمات ترغیب می کند و در عین حال سبب می شود مشتری 
به استفاده از آن ادامه دهد. حفظ مشتری قطعاً از امتیازات برجسته تبلیغات به حساب 

می آید که شرکت های زیادی به دنبال آن هستند.

نقش تبلیغات سازنده در استارت آپ هااهمیت آگاه کردن جامعه هدف از وجود کسب و کارتان
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یکی از عوامل پیشرفت و موفقیت سریع و چشمگیر کسب و کارها را می توان 
تبلیغات دانست چرا که بسیاری از شرکت ها از طریق همین تبلیغات توانسته 

اند در طول سال ها پله های ترقی را طی کنند

همان طور که در مطالب قبلی توضیح داده ایم 
الگوریتم اینســتاگرام طوری رفتار می کند که 
پست هایی که Likelihoodیا احتمال بیشتری 
برای پسندیده شدن توسط هر فرد خاص داشته 
باشند برای ان فرد رتبه های باالتری نمایش داده 
می شــود وپست هایی که از صفحه هایی است 
که آن شخص تعامالت کمتری با آن ها داشته 
در رتبه های پایین تری نمایش داده می شوند 
ممکن است اصال توسط ان شخص دیده نشوند.

پس برطبق همین موضوع  افرادی که به تازگی 
صفحه شما را دنبال کرده اند وهنوز باهیچ یک 
از پست های شما تعاملی نداشته اند پست های 
جدید شما را در رتبه معقولی مشاهده خواهند 
کرد که اینســتاگرام بتواند میــزان تمایل آن  
شخص به صفحه شما را دنبال کرده اند باپست 
های جدید شما تعامل مناسبی نداشته باشند 
اینستاگرام رتبه پست های شما را به مرور زمان 

کاهش می دهد.
از طرف دیگر طبق یک تحقیق روانشــناختی 
میزان تعامالت افراد باپست هایی که به محض 
باز کردن اینستاگرام می بینند به نسبت پست 
هایی که در رتبه های بعدی هستند بیشتر است 
چرا که به مرور زمان وپس از مشاهده چندپست 
حوصله کاربر نسبت به پست های بعدی کاهش 
پیدامی کند وهمین قضیه باعث می شــود که 

صفحه هایی که پســت هایشــان در رده های 
پایینی به کاربر نمایش داده می شــوند به مرور 

تعامالت کمتری از کاربران دریافت می کنند.
همین موضوع باعث می شود که به مرور زمان 
کنندگان جدید  میزان Likelihoodدنبــال 
نسبت به صفحه شما کاهش پیدا کند وهمین 
موضوع باعث می شــود که پســت های شما 
بــرای آن افراد جدید در رتبه های خیلی پایین 
تر نمایش داده شــوند که این امر باعث میشود 
که خیلی از این افراد پســت های جدید شما را 
در صفحه هوم اینســتاگرام نبینند ودر نتیجه 
Reachپست های شما به مقدار قابل توجهی 

کاهش پیدا می کند که گویا این افراد جدید اصال 
صفحه شمارا دنبال نکرده اند.

به خاطر همین قضیه توصیه می شــود که در 
زمان هایی که جذب مخاطب دارید یعنی به طور 
مثال تبلیغات می کنید پست های جذاب تری 
منتشر کنید وسعی کنید مقدار قابل توجهی از 
کامنت ها جواب دهید کــه میزان تعامل افراد 
جدید باصفحه شما افزایش پیدا کند که پست 
های آینده شــما را در رتبه های بهتری ببینند 
ودر نتیجه باجــذب افراد جدید میزان تعامالت 
پســت ها همچنین میزان Reachپست های 

شما افزایش پیدا کند.

چرا میزان تعامل 
پست ها به مرور 
 زمان کاهش
 می یابد؟

محیا جعفری ثانی 
 روزنامه نگارحوزه کسب وکار

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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قماربازانــی کــه در انجام بازی هایــی از تاس 
اســتفاده می کنند. حال فکر کنید همان تاس 
نقص کوچکی در توازن داشته باشد و به جای 
آن کــه آن فرد را برنده این بــازی حرام کند، 
بازنده می کند و نه تنها بازنده بازی نمی شــود 
بلکه زندگی اش را هم در این بازی حرام، حروم 

می کند. به همین سادگی ...
اما اگر بخواهیم بیشتر درباره این افراد و کارشان 
سخن بگوییم، می توانیم در چند کلمه کارشان را 
توصیف کنیم. دقت، دقت و دقت. به نوعی رکن 
اصلی برای شاغل بودن در این کار است. چرا که 
اندکی بی احتیاطی و حواس پرتی ممکن است 
سبب شود تا یک تاس نامتوازن و بی کیفیت از 
زیر دستشان خارج شود. و معادالت بسیاری را 
هم تغییر دهد. بنابراین نباید به هیچ عنوان این 
»بازرسان« را دست کم گرفت. چراکه می توانند 

رقم زننده اتفاقات بسیاری باشند.

ما انســان ها بعید است تا به حال در زندگی مان با تاس بازی 
نکرده باشیم. تاس هایی که خودشان بازی نیستند اما در انجام 
بازی ها نقش کلیدی را بازی می کنند. بله، همان تاس هایی که 
هر وجه شان نشان دهنده یک عدد است. همان تاس هایی که 
در جومانجی سبب بروز باران های سیل آسا و ورود میمون ها 
به دنیای واقعی شــدند. و چه بسا اگر تاس نبود این اتفاق ها 

نمی افتاد. یا همان تاس هایی که در آن ور آب سبب پولدار و 
فقیر شدن یک شبه  بسیاری از آدم ها شده است. حال همین 
تاس ها آن قدر مهم اند که برای تضمین کیفیت آن ها، افرادی 
استخدام می شوند. افرادی که باید تمام دقت و حواسشان را 

پای ضمانت کیفیت این مهم ها بگذارند.
 »کنترل کنندگان کیفیت تاس« وظیفه دارند تا به خوبی و با 
دقت بسیار باال تاس ها را بسنجند و و مهر قبولی برای ورود به 
بازار را به آن ها بزنند. نه تنها کیفیت آن، بلکه توازن و تقارن 
تاس ها بسیار مهم است و کوچک ترین اشتباه در تشخیص 
آن ها ممکن اســت نتایج بازی هایی که تاس در آن ها مورد 

استفاده قرار می گیرد را تغییر دهد. 
و دقیقاً همین جاســت که کنترل کننــده کیفیت تاس و 
اهمیت کارش مورد توجه قرار می گیرد. بازرسانی که به نوعی 
نقش پیشــگیری قبل از درمان را دارند و اگر آن ها نباشند تا 
کیفیت تاس ها را مورد امتحان قرار دهند، سنگ روی سنگ 
بند نمی شــود. برای درک این مهم باید به افرادی نگاه کرد 
که عمرشــان را پای بازی های خانمان سوز قمار گذاشته اند. 

بازی های تخته ای تا چه اندازه می توانند مهم باشند

تاس هایی که خودشان 
بازی نیستند اما در انجام 
بازی ها نقش کلیدی را 
بازی می کنند. 
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Knotel تجربه ای جدید برای مدیران 
کسب وکارهاست که به دنبال دفاتر کاری 
براساس تقاضا و کرایه های انعطاف پذیر 
هستند

 اطالع دادن موقعیت های
 اضطراری به افراد عادی 
چه کاری انجام می دهد؟

اپلیکیشــن است که  ســیتیزن یک 
موقعیت های اضطراری حوالی شما را در 
همان لحظه به اطالع تان می رساند. این 
داشت؛  نام   Vigilante قبال  اپلیکیشن 
اما بعــد از شــروع به کاری جنجالی و 

درعین حال محبوب، تغییر نام داد.
چرا اهمیت دارد؟

اطراف  ارزشــمندی  اطالعــات  امروزه 
ما ردوبدل می شــود کــه می تواند تأثیر 
مستقیم بر امنیت ما داشته باشد؛ اما تعداد 
کمی از مردم، توانایی دسترســی به این 
اطالعات را دارند. ســیتیزن با استفاده از 
نوتیفیکیشن های لحظه ای و انتشار اخبار 
حــوادث پیرامون تان کمک می کند ایمن 
بمانید. این اپ یکی از معدود اپلیکیشن هایی 
که هر کسی باید در گوشی خود داشته باشد.

نوابغ ماشین های خودران
 سفر خود را آغاز می کنند
 چه کاری انجام می دهد؟

این استارتاپ، یک استارتاپ سّری است 
که کهنه کاران وسایل نقلیه ی خودران از 
شرکت های بزرگی مثل گوگل، تسال و اوبر 
آن را پایه گذاری کرده اند. این استارتاپ 
اخیرا مجوزهای الزم برای تســت کردن 
خودروهای خودران در جاده های کالیفرنیا 

را دریافت کرده است.
چرا اهمیت دارد؟

اتومبیل های خــودران می توانند تحول 
اقتصادی عظیمی ایجــاد کنند. امروزه، 
تولید  از  ۱۰درصــد  عمومی  حمل ونقل 
ناخالص داخلی است و تأثیر مستقیمی 
دارد.  ناخالص داخلی  تولید  بر ۵۰درصد 
گروه های مستعد و مبتکر زیادی در این 
 ،Aurora زمینه فعالیت می کنند و گروه

یکی از بهترین هاست.

WeWork رقابت با
 چه کاری انجام می دهد؟

از رقبای اســتارتاپ  Knotel یکــی 
WeWork اســت که فضای الزم برای 
دفاتر همکاری را فراهم می کند. ویژگی 
انعطاف پذیری  جدید،  اســتارتاپ  این 
استارتاپ  این  کرایه هاست.  با  متناسب 
در حال رشــِد روزافزون است و امروزه 
وســعتی بیش از ۵۰۰هزار فوت مربع را 
و سان فرانسیسکو  بروکلین  منهتن،  در 

کنترل می کند.
چرا اهمیت دارد؟

Knotel تجربــه ای جدید برای مدیران 
کسب وکارهاست که به دنبال دفاتر کاری 
انعطاف پذیر  براساس تقاضا و کرایه های 
هستند. صنعت تأمین امالک و مستغالت 
نیاز  با  متناســب  تابه حال  شــرکتی، 
استارتاپ های امروزه، توسعه پیدا نکرده 

و خالقیت الزم را نداشته است.

Citizen Aurora Innovation Knotel 123

استارت آپ هایی برای مدیریت بهتر
برترین استارت آپ های جهان درسالی که گذشت

ــدام  ــد ک ــی می کنن ــف، پیش بین ــای مختل ــن موقعیت ه ــا درنظرگرفت ــان، ب ــب وکار در جه ــریات کس نش
اســتارتاپ در دنیــای فنــاوری در ســال پیــش رو، گــوی ســبقت را از رقبــا خواهــد ربــود. برهمیــن اســا س 
بیزینــس اینســایدر در گزارشــی بــه 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 کــه طبــق گفتــه آنهــا صعــود قابــل توجهــی را تجربــه کــرده انــد، را فهرســت کــرده اســت. 
ما در این  بخش به بررسی و معرفی این استارتاپ ها پرداخته ایم؛ با ما همراه باشید.

محمد قدوسی
روزنامه نگار
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ت 
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زنا
   رو

ان
اری
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ش
دفاتر پذیر

آگهی درمشهد

09154422668
الهیه

09155146459
پیروزی

09151037251
توس

09151625277
دانشجو

ش
/9

71
78

14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

80
71

49
/ج

98
10

07
9

مغازه ای اجاره
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

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
97

12
82

4

/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

80
01

38

قالی شویی
گل افشــان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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

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
ط

/9
80

58
40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/9

80
41

89

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08
 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

/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

ط
/9

70
08

77

لوله بازکنی

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

09154164707

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

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

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
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 

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

پ
/9

80
23

78
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دفاتر پذیرش
آگهی درمشهد

09153127787
راهنمایی

09151203752
طالب

09155173822
کوهسنگی

09151141320
قاسم آباد

09155155250
مطهری

 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

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
/ط37390310-32112993

98
09

79
5

/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

5میلیون  درآمد
به باال + بیمه

هزینه رفت و آمد با شرکت
 به یک بازاریاب جهت 

فروش محصوالت 
کارخانه تولید تجهیزات 

پزشکی برای شرق 
کشورنیازمندیم.

جنس ها شناخته شده هست.
در صورت فروش خوب 
ماشــین  از  میتوانیــد 
شرکت برای رفت و آمد 

استفاده کنید.
02533342667

/ع
98

10
31

3

به چند بازاریاب خانم و آقا 
جهت کار تبلیغاتی نیازمندیم 

 37415814
09352441781

/ط
98

10
22

1

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4

واز
 پر

ینا
32235656آتر

32231416
تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

/ط
98

07
17

6

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

/ط
98

00
80

4

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

/ط
98

08
91

6

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

قیمت  09370501006
09305828084

/ط
98

06
55

4
 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

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

32120723-09153039304

/ط
98

07
79

6

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

/ط
98

05
42

0
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
15استخدام

خدمات چاپ
و تبیغات

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

بازاریاب
1401

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807
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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      

پ
/9
80
22
75

/ج
98
02
24
9

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
05
59
0

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
/9
80
23
18

خرید ضایعات کاغذ
09151126299


