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7 قانون کائنات برای کسب ثروت و موفقیت

هفت قانون برتر کائنات، زیرمجموعه ای از این قانون بزرگ 
است. این قوانین زندگی ما و به طور کلی هر چه را که در این 

جهان است، کنترل و اداره می کنند

 
از نوبت دهی آنالین تارشد خانواده

نشریات کسب وکار در جهان، با درنظرگرفتن موقعیت های 
مختلف، پیش بینی می کنند کدام  استارتاپ در دنیای فناوری در 
سال پیش رو، گوی سبقت را از رقبا خواهد ربود...

 
فرایند بازخورد حلقه بسته چیست؟

سؤاالت مبهم مثل »آیا از خدمات راضی هستید؟« 
به ندرت داده های کافی برای اجرای تغییرات واقعی 

فراهم می کند 

 
 نگاهی متفاوت به سخت ترین
 مشاغل بعد از معدن!

 یک کسب و کار چگونه  می تواند 
در زمان بحران اقتصادی رشد کند؟

2

2

4

5

 در دقایق اولیه انتشارپست
 چه کسانی آن رامی بینند؟

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

نیازمندی ها

5 4
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7 قانون کائنات برای کسب ثروت و موفقیت

هفــت قانــون برتر 
زیرمجموعه  کائنات، 
قانــون  ایــن  از  ای 
بــزرگ اســت. این 
قوانیــن زندگی ما و 
به طــور کلی هر چه 
را کــه در این جهان 
و  کنتــرل  اســت، 

اداره می کنند

تا چه اندازه از قانون کائنات آگاهی دارید؟ شاید اصال 
چیزی در این مورد نشــنیده باشید و اطالعات کاملی 
در این رابطه در اختیار نداشــته باشید ولی بهتر است 
در زمینه این بحث گســترده نکاتی را بدانید که برای 
کسب موفقیت و ثروت موثر هستند.جیمز آرتور ری 
در کتاب علــم موفقیت به این موضوع می پردازد که 
چگونه از طریق اصول ثابت شــده و مســتدل، پولدار 
شــده و در رفاه باشــیم. جیمز ری در این کتاب کار 
استادانه ای در رابطه با درک و فهم حقایق پیچیده و 
استفاده راحت تر از آن ارائه داده است. بعد از مطالعه 
کتاب علم موفقیت، شما نه تنها می دانید که چگونه 
موفق شــوید، بلکه درک خواهید کرد که چرا موفق 
بوده اید و به انجام هر کاری و موفق شــدن در آن کار 
صد در صد ایمــان خواهید آورد. جیمز ری تمام این 
موارد و شاهراه ها را در کنار هم و در یک کتاب جمع 
آوری کرده اســت.این قوانین برتر مانند قانون جاذبه 
در هــر نقطه و در هر مکانی از ایــن کره خاکی و در 
هر زمان خواه شما از آن آگاه باشید، خواه نباشید، در 
حال فعالیت هستند؛ اما زمانی که شما آن ها را درک 
کنید می توانید به طور خودآگاه و با تأمل از آن ها در 
زندگی شخصی، در کار، در روابط اجتماعی، امور مالی، 
پیشــرفت های معنوی و در هر زمینه ای که دوست 
داشته باشید به نفع خودتان استفاده کنید.هفت قانون 
برتر به شــما کمک می کند که انرژی های موجود را 
تحت کنترل درآورده و به موفقیت و ثروتی که الیقش 
هستید دست یابید. بدین ترتیب زمانی که زندگی تان 
با این قوانین و اصول تنظیم شــد موفقیت را به طور 

صد در صد از آن خود کرده اید.
جهان، مکانی است با نظم و ترتیب که توسط قوانین 
ثابت، دقیق و همسان اداره می شود. به هر اندازه که ما 

با این قوانین همراه شده و از هفت قانون برتر کائنات 
اســتفاده کنیم، به همان انــدازه موفقیت ما تضمین 
خواهد بود. در حقیقت هفت قانون برتر کائنات، تجلی 
یک قانون بزرگ است که توسط فیزیک کوانتوم به ما 
نشان داده شده است و آن قانون بزرگ این است:همه 
چیز انرژی اســت؛ یعنی چیزهایی کــه در اطراف ما 
هســتند، مانند؛ ماشــین، نیمکت، این کتاب، این ها 
همگی جامدند و در ســطح کوانتوم همگی ذراتی از 

انرژی محسوب می شوند.
هفت قانون برتر کائنات، زیرمجموعه ای از این قانون 
بزرگ است. این قوانین زندگی ما و به طور کلی هر چه 
را که در این جهان است، کنترل و اداره می کنند. به 
همین خاطر من آن ها را قوانین برتر می خوانم، زیرا 
آن ها همیشه و همه جا هستند و در هر زمان و برای 

هر کس کار می کنند.
 در واقع این قوانین به حدی دقیق هســتند که اجازه 
می دهند انســان ها به کره ماه فرستاده شوند و زمان 
بازگشتشــان به کره زمین را نیز در عرض چند ثانیه 
محاســبه کرده و اعالم کنند. نیازی نیست که قوانین 
برتــر را حفظ کرده یا تمام جزئیــات مرتبط به آن را 
درک کنیــد، بلکه اگر تنها اصول اساســی آن را یاد 
گرفته و بدانید چطور در زندگی عمل می کنند کافی 
است. این مسئله درســت مانند دانستن قانون جاذبه 
است. به این معنی که شــما می دانید اجسام هنگام 
ســقوط به طرف زمین می روند نه بــه طرف هوا اما 
جزئیــات دیگری را در مورد جاذبه و قوانین مربوط به 

آن نمی دانید و نیازی هم به دانستن آن ندارید.
هفت قانون برتر کائنات همگی زیرمجموعه ای از یک 
قانون اصلی از فیزیک کوانتوم یعنی همان اصل »همه 

چیز انرژی می باشد« است.

قوانین برتر کائنات عبارت اند از
قانون تغییر و تبدیل همیشــگی انرژی: انرژی به طور 
دائم در تغییر و تبدیل است و »تغییر« تمام آن چیزی 

است که در جهان وجود دارد.

قانون جنبش: هر چیزی در جهان اعم از قابل رؤیت 
و غیــر قابل رؤیت با فرکانس هــای مختلف در حال 
جنبش و نوسان است. تفکر، دارای باالترین فرکانس 
یا قوی ترین فرم انرژی است. قانون کمکی جاذبه می 
گوید چیزهای مشابه همدیگر را جذب می کنند و به 
همین دلیل اســت که ما بــه هر چیز که فکر کنیم و 
روی هر چیزی که متمرکز شــویم همان را به دست 

می آوریم.
قانون نســبیت: هر چیزی که وجود دارد از طریق 
ارتباطش با چیزهای دیگر تعریف می شود. هر چیز تا 
زمانی که با چیز دیگر مقایسه نشده است، فقط وجود 

دارد. همین.
قانون قطبیت: اگر چیزی وجود دارد مخالف آن چیز 
هم حتماً وجود دارد. شکســت باید با بودن موفقیت 

معنا پیدا کرده و کامل شود.
قانون نواخت و صدا آهنگ: در هر چیزی و در هر 
حرکتی، نظم، نوســان و الگوی خاصی برقرار اســت. 

زندگی یک رقص است.
قانون علت و معلول: هر چیــزی دلیلی دارد و هر 

دلیلی معلولی.
قانون جنسیت: هیچ چیز جدیدی در عالم هستی 
وجود ندارد، بلکه تمام چیزها دارای دوره نهفتگی هستند 
و بعد از این دوره نهفتگی آشــکار و ظاهر می شوند.

 مدل 
مو فقیت

در مطالب قبلی در مورد الگوریتم اینســتاگرام 
اشــاره کردیم که در دقایق اولیه انتشــار پست 
افــراد کمی،تقریبا10درصــد دنبــال کنندگان 
پســت ما را مشــاهده می کنند اما ســوالی که 
مطرح می شوداین که این 10درصدچه کسانی 
هستند؟درادامه مطلب می خواهیم این موضوع 
را بررســی کنیم.برخی در این مورد احساس می 
کنند که این افراد از طرف اینســتاگرام از پیش 
تعیین شده اند یانظر دیگری که می دهنداولین 
فالئورهای ما هستندیا اخرین،تمام فرضیه هایی 
که مطرح کرده ایم کامال اشتباه هستند واین افراد 
ازپیش تعیین نشده اند،وقتی شما پستی را  منتشر 
می کنید باتوجه به زمان انتشارپست افرادی که در 

آن زمان خاص یا دقایقی بعد از آن داخل صفحه 
هوم اینستاگرام باشند افرادی هستند که احتمال 
دارد اینستاگرام پست شمارا به آن ها نمایش دهد.

اما نکته مهم این که ایســنتاگرام پســت شمارا 
لزوما پست شما را به همه این افراد نمایش نمی 
دهد وباتوجه به فاکتورهایی که برای رتبه بندی 
پست ها دارد.پست هارا برای هرشخص رده بندی 
می کنــد وهمانطورکه می دانیدهرشــخص در 
اینستاگرام هربار تعداد خاصی اینستاگرام راترک 
می کند،اینستاگرام پســت هارا برای هرشخص 
رده بندی می کند وباتوجه به حوصله کاربر)یعنی 
تعــداد پســت هایی کــه معمــوال آن کاربر در 
اینستاگرام می بیند وبعد صفحه هوم اینستاگرام 

را ترک می کند.(تشخیص می دهد که پست شما 
با توجه به رتبه ای که دریافت می کند توسط آن 

کاربرخاص مشاهده می شود یانه.
ســپس اینســتاگرام این فرایند را بــرای دیگر 
فالئورهای شــما هم انجام مــی دهدتاجایی که 
تقریبا10درصد دنبال کنندگان شــما آن پست 
خاص را ببینند این فرایند برای صفحات مختلف 
مدت زمان های متفاوتی دارد، ممکن برای یک 
صفحــه 10 ثانیه وبرای یک صفحه دیگربیش از 
1ساعت طول بکشد سپس اینستاگرام  باتوجه به 
میزان تعاملی که این 10درصد نسبت به پست شما 
داشتند تشخیص می دهد که چند درصد دیگر 
از فالئورهای شما باید آن پست خاص رامشاهده کنند.

در دقایق 
اولیه 
انتشارپست 
چه کسانی آن 
رامی بینند؟
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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 

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05
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

 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
ط

/9
80

24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

نقاشی نظری
09155038564

/د
97

12
45

0

کنیتکس
عالی، فوری، ارزان

09309788063-09153110459

/ع
98

10
64

6

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9

80
72

10

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

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

بلکا - قیمت توافقی 
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

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9

80
64

10

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
10

44
5

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

/ج
98

06
95

4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

/ج
97

08
61

7

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

/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
/ج

98
07

17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

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

ش
/9

80
70

42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

ایزوگام شرق 
6736 اصلی - خرم آبادی
 زیر قیمت بازار 38231790

ط09153230676 
/9

81
09

52

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60
/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

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

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
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محمد  خاکیه

همیشــه در زمان  بحران اقتصادی در سراسر 
جهان کسب و کارها تحت تاثیر قرار می گیرند 
و نه تنها رشدشان متوقف شده، بلکه با نوسان 
و افت شــدیدی روبرو می شوند یا حتی حیات 
خود را در معرض فروپاشــی می بینند. همۀ ما 
شــرکت های بزرگی را که نامشــان سال ها در 
صدر صنایع می درخشــیدند به یاد داریم که 
چطور در جریان گرداب بحران اقتصادی فراگیر، 
گرفتار شده و نام و اعتبارشان به تاریخ پیوسته 
است. بحران اقتصادی معموالً اثرات پیوسته بر 
تمام صنایع دارد و از کسب و کارهای کوچک 
و متوســط گرفته تا غول هــای صنایع؛ همه 
را با مشکل مواجه می ســازد. در زمان بحران 
اقتصادی، نمی توان گفت هیچ صنعتی در امان 
خواهد ماند اما با برنامه ریزی منسجم و آمادگی 
مناسب، نه تنها می توان از آسیب های احتمالی 
پیش گیری کرد، بلکه می توان رشد کسب و کار 
در زمان بحران اقتصادی را نیز پیش بینی نمود.

    برای رشد کسب وکار در زمان بحران 
اقتصادی برنامه ریزی کنید

همیشــه باید آمادگی ادامه بحران اقتصادی تا 
ســال های متمادی را داشته باشید و برای آن 
برنامه مدون، دقیق و مشخصی طراحی کنید. 
هیچ وقت نباید به این امید باشــید که بحران 
اقتصادی به زودی تمام می شود و اوضاع بهبود 

می یابد. بهتر است این نکته را به خاطر داشته 
باشــید که اوضاع ممکن است هر لحظه بدتر 
شود. بنابراین همیشه باید برای شرایط بدتر 
از وضع موجود آماده باشید. عالوه بر این از 
همان روز اول، اســتراتژی و برنامه معینی 
برای عبور از دوره بحران و رشــد کسب و 

کار در زمان بحران اقتصادی تعریف کنید.

    از نظرکارشناسان کمک بگیرید
برای تداوم رشد کسب و کار در زمان بحران 

اقتصادی، در قراردادهای خود با مشــتریان 
و تامین کننــدگان مــواد اولیه، بایــد از نظر 

کارشناسان بهره ببرید. 
برای مثال زمانی که قیمت کاالهایتان در بازار 
رو به افزایش است، با مشتریان خود قراردادهای 
بلنــد مدت امضا کنید تا در مواقعی که بحران 
اقتصادی بازار را تحت الشــعاع قرار می دهد و 
میزان تقاضا کاهش می یابد، کاهش قیمت ها 
باعث کاهش درآمد و نقدینگی تان نشود؛ یا در 
قراردادهای تامین کاال و مواد اولیه زمان، قیمت 
و مدت قرارداد هوشمندانه تنظیم شود تا مواد 
اولیه به بهترین شــکل و قیمت در دسترس 
باشند تا خدشــه ای در ارائه کاال یا خدمت به 

مشتریان وارد نشود.
سعی کنید رویه های پشتیبانی را سر و سامان 
دهید. نســبت به قراردادها دقت و حساسیت 

بیشــتری داشته باشید. اگر تا به حال خدمات 
پشــتیبانی را برای شــرکت هایی که قرارداد 
ندارند انجام داده اید یا بیش از قرارداد نســبت 
به پشتیبانی اقدام نموده اید، همه باعث تحمیل 
هزینه به شرکت شده اند. عالوه بر این، پس از 
بازبینی قراردادها، سعی کنید روش هایی را برای 
پشتیبانی مؤثر و با هزینه کمتر بیابید. به عنوان 
مثال، به جای اعزام کارشــناس و صرف هزینه 
ایــاب و ذهاب، از تکنولوژی هایی نظیر ارتباط 
از راه دور )remote( و یا تماس تلفنی استفاده 
کنید. باید توجه داشت که پشتیبانی نرم افزار، 
روند تأثیرگذاری در شــرکت ها است، چرا که 
عالوه بر ارتباط با محصول فروخته شده، می تواند 
زمینه ای برای فروش محصوالت دیگر باشــد. 

یک کسب و کار 
 چگونه  می تواند 
در زمان بحران 
اقتصادی رشد کند؟

 زمانی که قیمت در بازار 
رو به افزایش است، با 
مشتریان قراردادهای 
بلند مدت امضا کنید تا 
در مواقعی که بحران 
اقتصادی بازار را تحت 
الشعاع قرار می دهد  
باعث کاهش درآمد و 
نقدینگی تان نشود

کارشناس  شبکه های اجتماعی

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

بســیاری از افراد زمانی را صرف جمــع آوری بازخورد از 
ســوی افرادی مثل مشتریان و کارمندان می کنند. آنها 
شــاید از صندوق پیشــنهادها یا نظرسنجی ها استفاده 
کنند یا حتی مشاورانی استخدام کنند تا میزان رضایت 
مشتری و کارمند را به شیوه ای علمی تر بسنجند. مشکل 
این است که افراد اغلب براساس چنین بازخوردی عمل 
نمی کنند. بنابراین، عملکرد فرد یا شرکت هیچ گاه بهبود 
نمی یابد. این فرآیند، فرآینــد بازخورد حلقه باز نامیده 

می شود و نتیجه ای جز شکست ندارد.

گام  اول: داده ها را جمع آوری کنید
برای اجرای موفق فرایند حلقه بسته، ابتدا باید به تعریف 
چگونگی جمع آوری بازخورد بپردازید. برای مثال، آیا یک 
نفر مسئول جمع آوری بازخورد خواهد بود یا اعضای تیم 
بازخوردهای دریافتی شان را به یک پایگاه داده ی مرکزی 
اضافه می کنند و شــما بعدا به طور منظم آن را بررسی 
خواهید کرد؟ در کنار جمع آوری بازخورد و شــکایات، 
شــما می توانید نظرســنجی هایی برای اطالع از میزان 
رضایتمندی افراد ارسال کنید یا در حین مکالمات تلفنی 

عادی، از افراد در مورد بازخوردشان بپرسید.
همچنین شناسایی معیارهایی که نیاز به سنجش دارند، 
به شــما کمک خواهد کرد. »آیا میزان رضایت مشتری 
از جدیدترین محصوالت شــرکت تان یا میزان شادمانی 
کارمندان تان از بسته های تشویقی جدید را می سنجید؟« 
با چنین پرسش هایی می توانید از حوزه هایی که باید روی 
آن ها متمرکز شــوید و درصدد بهبودشان باشید، اطالع 

پیدا کنید.

در زمان جمع آوری بازخورد یا پاســخ دهی به شکایات، 
ســؤاالت مشخص بپرسید. ســؤاالت مبهم مثل »آیا از 
خدمات راضی هســتید؟« به ندرت داده های کافی برای 
اجرای تغییرات واقعی فراهم می کند. سؤاالتی مشخص تر 
مثل »تیم خدمات مشتری تا چه حد پاسخگویتان بوده 

است؟« اطالعات کاربردی بیشتر به شما می دهد.

گام دوم:  اقدام کنید
زمانی که داده ها را در اختیار دارید، دست به اقدام بزنید. 
این گامی اســت که افراد غالبا از قلم می اندازند. به یاد 
داشته باشید،  جمع آوری داده تا زمانی که اقدامی صورت 

نگیرد یا تغییری رخ ندهد، هیچ ارزشی ندارد.

گام سوم: بازخورد را انتقال دهید
زمانی که براساس بازخوردهای دریافتی، دست به اقدام 
می زنید، دیگران را باخبر کنید! این کاربه افراد نشــان 
می دهد که شــما واقعا گوش داده اید و به آنها اطمینان 
خاطر می دهد تا در آینده هم بازخورد دهند.این کار نیز 
گام مهم دیگری در فرایند بازخورد است که اغلب از آن 

چشم پوشی می شود.
اگر هم اقدامی انجام نمی دهید، بــاز هم آن را )گاهی( 
انتقال دهید. دالیل اینکه چرا اتفاقی نمی افتد را توضیح 

دهید یا بر اقدامات جایگزین تان تأکید کنید.

گام چهارم: تغییرات را اصالح کنید
این گام حلقه ی بازخــورد را کامل می کند. در اینجا، از 
هر بازخورد اضافه ای که به عنوان بخشــی از گام انتقال 
دریافــت کرده اید، بــرای اصالح و بهبــود آنچه انجام 
می دهید، استفاده کنید. از ایده های کایزن )هنر بهبود 
مســتمر( اســتفاده کنید تا همیشــه به دنبال بهبود 

شیوه های انجام کارتان باشید.
 ونکته مهم دیگر این است که برای ایجاد یک همکاری 
واقعی و حل مشکالت، شــما و تیم تان باید مسئولیت 
مشــکل به وجود آمده را بپذیرید و به فرد اجازه دهید 
که بداند شما از نظرش آگاه شــده اید. آموزش تیم تان 
برای ارتباط با افراد، هم در ســطح حرفه ای و هم سطح 
فردی، ضروری است تا فرد به یک قهرمان برای سازمان 

یا تیم تان تبدیل شود.

سؤاالت مبهم مثل 
»آیا از خدمات 
راضی هستید؟« 
به ندرت داده های 
کافی برای اجرای 
تغییرات واقعی 
فراهم می کند

چیست؟حلقه بسته بازخورد فرایند 
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نگاهی به برترین استارت آپ های جهان در  سالی که گذشت

خانواده تارشد  آنالین  دهی  نوبت  از 

Marigold Health
 این استارتاپ این مشکل را در نظر می گیرد: همیشه 
نمی توانیــد برای نوبت درمان خــود منتظر بمانید! 
Marigold Health که در سال 2017 در بالتیمور 
افتتاح شده است یک شرکت تکنولوژی سالمت است 
که پلتفرمی متن-محور ارائه می دهد. این پلتفرم با 
اســتفاده از هوش مصنوعی و تحلیل احساسات کار 
می کند. این تکنولوژی می تواند هشدارهای خطر را در 

تایپ کردن یک فرد تشخیص و اطالع دهد.

Monetus
 این استارتاپ یک پلتفرم سرمایه گذاری آنالین 
اســت که با استفاده از مشاوره پیشنهاد سرمایه 
گــذاری با بازده خــوب را می دهــد. تمام این 
سرمایه گذاری ها در یک اپلیکیشن دسته بندی 
می شوند. Monetus که در سال 2016 افتتاح 
شده است هدف دارد تا به افراد جوان کمک کند 
تا ساده تر ســرمایه گذاری کنند و به ازای 0.06 
درصد از مقدار ســرمایه گذاری ساالنه، بتوانند 
تمام ســرمایه گذاری های خود را دنبال کنند.

Module
 خانواده تان در حال رشــد است؟ 
از Module اســتفاده کنیــد. 
استارتاپ خانه هایی طراحی  این 
می کند که انعطاف پذیر هستند و 
مطابق با نیاز شما تغییر می کنند. 
قیمت این خانه ها کم تر از بسیاری 
از خانه های کوچک هستند و یک 
اتاق خواب، یک دست شویی و یک 
اتاق پذیرایی دارند و در زمان نیاز 
می توانند بزرگ تر شوند. همچنین 
اگر کســی به خانه بزرگ تر نیاز 
داشــته باشــد، این اســتارتاپ 
می توانــد خانــه ای دوبلکس نیز 

طراحی کند.

کار وجود داشته باشد.
بله وجود دارد. این افراد برای آن که زودتر بتوانند 
این کار را به سرانجام برسانند، روی زمینی که 
محل پیــدا کردن کرم های خاکی اســت، آب 
کلردار می ریزند و این امر سبب می شود تا کرم ها 
به سطح خاک آمده و شکار آن ها راحت تر شود. 
و همچنین با این روش می توانند گونه مختلف 
کرم ها را از هم تفکیک کنند و به شکل ویژه تری 

به جمع آوری آن ها بپردازند.
بازار کار چطور؟ درآمدش چطور است؟

شاید باورش ســخت باشد. ولی باید خدمتتان 
عرض کنــم این کار، کاری پردرآمد اســت. از 
ایــن بابت که درآمدی در حدود 17 تا 44 هزار 
دالری دارد. درآمدی که می تواند تأمین کننده 
خیلي از نیاز ها باشد. در پایان بهتر است این را 
بدانیــم که، این کار هم به نوبه خود کاری ویژه 
است، که سختی ها و آسانی های خودش را هم 
دارد. و بهتر اســت تا ما به کارها با دید به سه 
نگاه نکنیم. چراکه از قدیم هم این ضرب المثل 

مرسوم است که، »کار، عار نیست«

اگر منزلتان در مکان های سرسبز و مرطوب مانند شمال ایران 
باشد، و یا اینکه اگر منزلتان حیاط داشته باشد، احتماالً پس 
از هر بارندگی با کرم هایی رو به رو می شــوید که هر کدام در 
گوشه ای افتاده و یا اینکه در حال پناه گرفتن مجدد در خاک 
هســتند. اما آیا شده است که به این فکر کنید خاصیت این 

کرم ها چیست.
اگر این چنین است، شاید نخستین خاصیتی که به ذهنتان 
می رســد، ورمی کمپوست باشد. نوعی کود آلی که متشکل 
از ورمــی )کرم خاکی( و کمپوســت )کود آلی( اســت که 

برای کشاورزی و رشــد بهتر گیاهان، همیشه مورد توصیه 
افراد صاحب نظر  و متخصص بوده اســت.اما در حال حاضر 
می خواهیم، مطلب دیگری را به عرضتان برسانیم. و آن اینکه 
این کرم های خاکی چه شغل هایی را که نمی توانند ایجاد کنند 
و درآمدهایی که نمی توانند به همراه داشته باشند! یکی از آن 
شغل ها جمع کردن کرم های خاکی است. شاید به نظر کاری 
چندش باشد، ولی اگر به درآمدش اشاره کنیم، دیگر چنین 
نظری به ذهنتان رجوع نمی کند.افرادی که این شغل را برای 
کسب درآمد، هرچند به شکل پاره وقت برمی گزینند، احتماالً 
انســان هایی جسور و خونسردند که، به این نکات من جمله 
چندش بودن کار توجهی نمی کنند.برویم سراغ توضیح این 
کار و فعالیتی که این افراد، یعنی کرم جمع کن ها باید انجام 
دهند. در واقع کاری که قرار است آن ها انجام دهند، این است 
کــه در مکان های مرطوب و یا پارک ها قدم بزنند و به دنبال 
کرم خاکی باشــند، و آن ها را از البه الی سبزه ها و چمن ها، و 
حتی سنگ ها، پیدا کنند.خب، تا این جا با شکل کار این افراد 
تا حدود زیادی آشنا شدیم. ولی آیا به این توجه کرده ایم که 
دست خالی و بدون هیچ وسیله ای، این کار امکان پذیر هست 
یا نه؟ باید خدمتتان عرض کنم که نه، این گونه و بدین شکل 
کار بســیار سخت می شود. پس باید راهی برای راحت شدن 

نگاهی متفاوت به سخت ترین مشاغل بعد از معدن!
»کرم جمع کن ها«

این کار، کاری پردرآمد 
است. از این بابت که 
درآمدی در حدود 17 تا 44 
هزار دالری دارد. درآمدی 
که می تواند تأمین کننده 
خیلي از نیاز ها باشد

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

محمد قدوسی 
روزنامه نگار

نشریات کســب وکار در جهان، 
بــا درنظرگرفتــن موقعیت های 
مختلــف، پیش بینــی می کننــد 
کــدام  اســتارتاپ در دنیــای 
پیــش  ســال  در  فنــاوری 
رو، گــوی ســبقت را از رقبــا 
خواهــد ربــود. برهمیــن اســا 
در  اینســایدر  بیزینــس  س 
گزارشــی بــه نقــل از متخصصان 
شــرکت های  در  اســتارتاپ 
مختلــف، اســتارتاپ هایــی را کــه 
در ســال 2018 ارزش زیــادی 
بــه خــود گرفتــه انــد، مــورد 
ــت و 50  ــرارداده اس ــی ق بررس
تــا از آنهــا را کــه طبــق گفتــه 
آنهــا صعــود قابــل توجهــی را 
ــت  ــد، را فهرس ــرده ان ــه ک تجرب
ــن بخــش  ــا درای ــرده اســت. م ک
ایــن  معرفــی  و  بررســی  بــه 
اســتارتاپ هــا پرداختــه ایــم؛ بــا 

ــید. ــراه باش ــا هم م
گار

مه ن
زنا

   رو
ان

اری
فخ

ضا  
ر ر

امی
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مصالح مرغوب و ارزان
کلی و جزئی-در اسرع وقت 

36907335
09155048588

ط
/9

80
10

95
/ج

98
10

26
7

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

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

ط
/9

80
31

85

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

ش
/9

80
60

01
ط

/9
81

09
29

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

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

/ج
98

07
92

0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

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
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

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34

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

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

مصالح ساختمانی
517

گازرسانی
519

ط
/9

80
08

16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
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
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر 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

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 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

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9

80
58

40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

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
01

38

قالی شویی
گل افش��ان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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
98

10
51

4

 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
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/ط
97

00
87

7

لوله بازکنی

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

09154164707

 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

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
/ط37390310-32112993

98
09

79
5

/ج
98

01
31

8

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
/ط

98
11

13
5

تاالر 
عاطفه 

با فضای دلنشین
 آماده برگزاری مجالس شما 

عزیزان هستیم.
09155183633

33664006-33664007
بدون ورودی 

/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
/ط

98
10

70
1

فوری   فوری 
به تعدادی وانت ، مزدا  
نیسان و خاور نیازمندیم .

با تضمین کار 
09155805002

32625002

/ط
98

10
99

6

فوری       فوری 
تعدادی فروشنده خانم 

مجرب به کار و ظاهری آراسته 
جهت کار در قنادی نیازمندیم. 
تمام وقت و نیمه وقت 

محدوده پنجتن 
32115433

تعدادی استادکار و گل کن 
سوهان پزی واقع در بلوار 

میامی نیازمندیم.
09155117100

/ط
98

10
93

3

تعدادی نیروی کار خانم و 
حسابدار جهت کار در سوهان 

پزی واقع در بلوار میامی 
نیازمندیم.  09155117100 

/ط
98

10
93

0
/ط

98
11

13
7

به یک نگهبان
 جهت نگهبانی با کار در 

پروژه ساختمانی نیازمندیم.
ساعت تماس 9 الی 12ظهر 

حقوق 1/500 تومان
ترجیحا سالم و جوان 

09153187701

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

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

/ط
98

06
87

0

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
خرید خرده ریز انباری  

لوازم منزل و ضایعات در کل 
سطح شهر   09153039304

09390309304

/ط
98

10
58

4

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

/ط
98

08
91

6

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

/ط
98

05
93

6

خریدار گالن
20 لیتری و 10 لیتری 

09156400266

/ط
98

10
22

0

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

/ط
98

10
83

1

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

/ط
98

00
80

4

10
خدمات

اداری و مالی

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
15استخدام

خدمات چاپ
و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

راننده
1407

فروشنده و
صندوقدار

1408

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای زهره دانایی تربتی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 3517
 به نشانی:  نبش شاهنامه4 پ 2

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151247940
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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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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مقوی پشت طوسی
09151126299

صادقی قیمت 10800

از 180 تا 350 گرم
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ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه


