
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

سه  شنبه 
12 آذر  1398
سال سی و دوم
شماره 9124
Instagram @Rah.Kar

 
روش تأمین مالی سرمایه گذاری در کسب و کار جدید

بعضی اوقات می توانید یک ایده خوب را به رقیب خود ارائه 
داده و با او در کسب و کار همراه شوید. البته برای این کار 

حتماً بین خود قراردادی را امضا کنید

 
ازنانو تکنو لوژی تــا     رستوران داری 
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

 
تا به حال شده است که آرزو کنید مدرسه نروید؟

پیشرفتی که تکنولوژی مدیون علم است و همچنین 
علم برای پیشرفت حال حاضرش مدیون تکنولوژی.

وبینار یعنی چه؟

 
باشگاه مشتریان قدرتمند، حلقه  
گمشده فروش

  نیازسنجی ودرک 
نیازهای مشتریان

4

2

55

4

تولید محتوای تخصصی
 کلید موفقیت کسب وکارهای نوین

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

نیازمندی ها
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 کلید موفقیت کسب وکارهای نوینتولید محتوای تخصصی چطور یک سیستم سنجش وضعیت محتوای ساده اما کاربردی بسازیم؟

هنگامــی که بر روی 
یــک لینــک کوتــاه 
کنید،  کلیک  شــده 
به صفحه ای منتقل 
می شوید که مختص 
دهنــده  ســرویس 
از  پــس  و  اســت 
آن بــه لینک اصلی 
می شوید.  فرستاده 
هر  می شود  توصیه 
لینک کوتاه شده ای 
را باز نکنید و اگر به 
آن لینک شک دارید 
بهتر اســت هیچ گاه 
روی آن کلیک نکنید

جدا از اینکــه موفقیت از نگاه آدم های مختلف تعریــف متفاوتی دارد، نیاز به 
پیشــرفت و بهتر شدن در همه وجود دارد. این میل به پیشرفت در یکی فعال 
اســت و در دیگری منتظر یک جرقه است اما در نهایت همه میخواهند موفق 

باشند.
الزمه ی پیشرفت و رسیدن به موفقیت، سنجش و برطرف کردن نواقص است. 
این روزها تولید محتوای متنی به عنوان یک محصول تاثیرگذار در کسب وکار ها 
شــناخته میشود پس برای بهتر شدن کیفیت یک محتوا و افزایش کارایی آن، 
نیاز داریم که محتوایمان را مورد سنجش قرار دهیم. بهترین راه، دخیل کردن 

نظر و سلیقه مخاطب هدف، در روند تولید محتوا است.

 چطور باید این کار را انجام دهیم؟؟
با استفاده از داده های کمی و کیفی میتوانیم کیفیت محتوای خود را بسنجیم. 
فرض کنید میخواهیم نواقص موجود در این مقاله را متوجه شویم و در محتواهای 

بعدی این نواقص را برطرف کنیم.
راه اول:در اینجا هنر نویسندگی شما سرنوشت ساز است! بله درست شنیدید. 
سرنوشــت این محتوا را هنر نویســندگی شــما تعیین میکند. ممکن است 
ایــن محتوا بــه صفحه اول ویرگــول و یا حتی گوگل بیایــد از طرفی ممکن 
 اســت در هزاران هزار محتوای بی اســتفاده دیگر در دنیای وب، غرق شــود.

بسم اهلل. هنرنمایی شما آغاز میشود. از مخاطب  بخواهید با شما هم کالم شود. 
جمالتی از این دست میتواند باعث شود مخاطب نظرش را درباره محتوای شما 
بیان کند و در نهایت شــما با بررسی این نظرات میتوانید متوجه نقاط ضعف و 
قوت خود شــوید و در ادامه مسیر تولیدمحتوا، نواقص را برطرف و نقاط قوت را 
تقویت کنید.البته الزم به ذکر است، این جمالت بسیار ساده هستند و قطعا اگر 

بخواهید یک CTA  قوی داشته باشید، باید خالقیت بیشتری به خرج دهید.

 هشدار هشدار!
به مخاطب به چشم یک ابزار که قرار است با کامنت یا کلیکش به سئو سایت شما 

کمک کند، نگاه نکنید. توجه داشته باشید مخاطب شما خیلی 
خیلی هوشمند است. پس سعی کنید با مخاطب ارتباط 

بگیرید و مکالمه کنید.

 راه دوم و البته آسانتر
میتوانید در چند جای محتوای خود به صفحات 
دیگر سایت، که محتوای مرتبطی دارند، لینک 
بدهید. اگر لینک ها را با ابزار کوتاه کننده لینک، 
کوتاه کنید، بســته به نوع ســایتی که از آن 
استفاده میکنید، امکانات متفاوتی برای شما 
فراهم میشود که ساده ترین آن شمارش تعداد 

کلیک بر روی لینک است.
با در دست داشتن آمار کلیک ها تا حدودی متوجه 

خواهید شد رضایت کاربر از محتوای شما چقدر بوده 
است.

فرض کنید لینکی کــه در پاراگراف 
اول محتواتان قرار داده اید ۳۰۰ 

کلیک خورده اما لینک انتهای 
محتوا ۵۰ کلیک!

این آمار گویای این مطلب 
اســت که تیتر محتوای 
زیادی  تعداد  برای  شما 
از مخاطب ها جذاب بوده 
و شروع به خواندن مقاله 
شما کرده اند اما، به دالیل 

مورد  شــما  مختلف)قلم 
در  نبوده،  مخاطب  پســند 

تیتر اغراق کردید و...(
مخاطب با شــما همراه نشده است. 

پس تجاربی که از این مقاله بدست آوردید را 
برای بهتر شدن مقاله بعدیتان استفاده میکنید.

در ادامه به کوتاه کننده های لینک میپردازیم:
کوتاه  کننده لینک یک برنامه ی کاربردی آنالین است، که آدرس یا لینک اصلی 
سایت را به نسخه ی خالصه شــده ی آن تبدیل می کند. این برنامه های آنالین 
به راحتی قابل اســتفاده هستند؛ بدین صورت که باید لینک اصلی را در برنامه 

جایگذاری کرد و سپس لینک کوتاه شده ایجاد می شود و قابل استفاده است. 
طول لینک های کوتاه شده بین ۱۰ تا ۲۰ کاراکتر است.

به عنوان مثال لینک https://cheyab.ir/?p=4۳۲۰ کوتاه شده ی 
آدرس مربوط به پست “فریلنسری چیست و چگونه می توان فریلنسر 

شد؟” است.
هنگامی که بر روی یک لینک کوتاه شده کلیک کنید، به صفحه ای 
منتقل می شوید که مختص ســرویس دهنده است و پس از آن به 
لینک اصلی فرســتاده می شوید. توصیه می شــود هر لینک کوتاه 
شــده ای را باز نکنید و اگر به آن لینک شــک دارید بهتر 
است هیچ گاه روی آن کلیک نکنید؛ زیرا در این مورد 

مرورگر و فایروال قادر به تشــخیص ویروســی بودن سایت 
نیستند.

 بهترین سایت های کوتاه کننده لینک
بسیاری سایـت ها در این زمینه فعالیت می کننـد و قطعا 
عواملی باعث ایجاد رقابت بین آن ها می شـود؛ سایتی که 
رتبه ی الکسای بهتری داشته باشد و تعداد بک لینک های 
مناسبی نیز دارا باشد گزینه ی مناسبی برای کوتاه کردن 
لینک شما محسوب می شود، پس دقت داشتـه باشید که 
سایت مناسبی انتخاب کنید و حتما قابل اطمینان باشد. 
در ادامه می توانید برترین ســایت های ایرانی و خارجی که 
برای کوتاه کردن لینک مناســب هســتند را مشــاهده کنید.

 مدل 
مو فقیت

ول
ت  ا

شـــ
د
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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

 / 
98

06
53

5

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

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
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

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

ط
/9

71
40

93

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

کنیتکس
عالی، فوری، ارزان

09309788063-09153110459

/ع
98

10
64

6

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

بلکا - قیمت توافقی 
33414220-09152449182

ط
/9

81
00

73

نقاشی نظری
09155038564

/د
97

12
45

0

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9

80
72

10
ج

/9
80

89
08

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

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9

80
64

10

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054
دارب�س�ت ک��ی��ه��ان

بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ج

/9
80

71
77

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

ج
/9

80
69

54

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9

80
26

69

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

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

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

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

71
85

75

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
ج

/9
70

38
31

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

80
25

19
ج

/9
71

42
36

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

38824494

ج
/9

80
44

35

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
/9

80
10

95

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

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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محمد  خاکیه

درک نیازهای مشتریان، نکته کلیدی برای ارائه 
خدمات خوب به آنها اســت. برای مراقبت خوب 
از مشتریان، باید در تعهدات خود پایبند باشید. 
اما مراقبت از مشــتری شــامل شناخت دقیق 
مشتری می شــود؛ به طوری که بتوانید نیازهای 
آنان را شناســایی کنید و فراتر از انتظارات آنان 
گام برداریدبرای درک خوب نیازهای مشتریان، به 
نیازهای آنــان در زمان تماس و ارتباطات، توجه 

کنید.
 پاداش هــای پنهانی عالی هســتند؛ می توانید 
وفاداری مشــتریان را افزایش دهید و آنها را به 
کمک توصیه به سمت کسب و کار خود بکشانید.

سه روش اصلی برای درک بهتر نیازهای مشتریان 
وجود دارد. یکی از آنها، این اســت که خود را به 
جای مشتریان قرار دهید و از منظر آنان، به کسب 

و کار خود نگاه کنید. 

دومین روش، این اســت که داده ها را جمع آوری 
و آنالیز کنید تا رفتار خرید آنها برجســته شود. 
سومین روش این اســت که به سادگی در مورد 

تفکرات آنان بپرسید.
درک نیاز مشتریان، نیازمند این است که به همه 
جایگاه های تماس مشتریان با کسب و کار خود، 
نگاه دقیقی بیاندازید. ایــن جایگاه ها، می توانند 

شــامل مالقات ها و بازدیدها، تماس های تلفنی، 
مراســالت و بسته های پستی باشد معمول ترین 
گالیه ی مشتریان، منتظر نگه  داشتن آنان است. 
اگر در تماس های برگشــتی یا انجام سفارشات، 
کند عمل کنید؛ شــما در خطر از دســت دادن 
مشتریان خود هســتید. قبل تر از همه ی اینها، 
مشتریان می خواهند که به تعهدات خود پایبند 

باشید و از انتظارات آنان پیشی بگیرید.
در یک کســب و کار کوچک، می توانید نگاهی 
شخصی داشته باشید. اگر نام مشتریان و آخرین 
گفت  وگوی خود را با آنان به یاد آورید، روز آنان 
درخشان خواهد شد. هم چنین، آنان به دوستان 

خود در مورد خدمات عالی شما خواهند گفت .
درک نیازهای مشتریان و بهبود خدمات به آنان، 
باید اولویت کسب و کار شما قرار گیرد. همه افراد 
از اشخاص جلودار تا کارمندان سطوح پایین تر، 
بهتر اســت روی پیشــگامی خــود از انتظارات 

مشتریان تمرکز کنید.
 پایگاه داده و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری 
ارزشــمندی در مــورد  )CRM(، اطالعــات 
مشتریان شما نگه داری می کنند که به شما در 
درک نیازهای مشتریان کمک می کننددر مورد 
داده های مشتریان خود تحقیق کنید، آن داده ها 

به شما اطالعات زیادی می دهند. 

به دنبال الگوهایی در سفارشــات مشتریان خود 
باشید. می توانید از این داده برای آنالیز عملکرد 
خود اســتفاده کنیــد. میزان ســرعت خود در 
جواب دهی به سفارشات و تحویل کاالها را بررسی 

کنید.
سیســتم های CRM، بســیار پیچیده تــر از 
لیست های ساده ایمیل هستند. زیرا سیستم های 
CRM اطالعاتی در مــورد رفتار و اولویت های 
مشــتریان که می تواند رضایت و ابقا مشتریان را 

بهبود ببخشد، نگهداری می کنند.
 نظرسنجی در مورد رضایت مشتریان را اجرا کنید 
و این کار سبب می شود تا مشتریان شما احساس 

ارزشمندی کنند.
 هم چنیــن، دید ارزشــمند بودن را به دســت 
می آورید. اما اگر برای ایجاد تغییر آماده نشده اید، 
تقاضای بازخورد نکنید. زمانی که اصالحاتی در کار 
خود انجام دادید، اقدامات خود به عنوان نتیجه ی 

بازخورد آنان را به اطالع مشتریان خود برسانید.
درک نیاز مشــتریان بر کیفیت تأثیر می گذارد. 
درک نیاز های مشــتری مهــم ترین مرحله در 

فرایند فروش است. 
فقط در صورت جوابگویی به نیازهای مشــتری 
 اســت که وی حاضــر به خرید یــک محصول

 می گردد .

نیازسنجی ودرک 
نیازهای مشتریان

 نظرسنجی در مورد 
رضایت مشتریان را اجرا 
کنید و این کار سبب 
می شود تا مشتریان شما 
احساس ارزشمندی کنند

کارشناس  شبکه های اجتماعی
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جدا از اینکه اســتارتاپ و یا کسب و کار نوپای شما در 
کدام مرحله از طول عمر خود باشــد؟ و یا به همخوانی 
محصول بازار رسیده باشــد؟ و سرانجام نیاز به سرمایه 
برای تأمین هزینه های جاری و یا رشد و توسعه خواهید 

داشت.
آماده سازی برای آغاز به کار یک کسب  و کار تازه نیازمند 
تأمین بودجه است. تأمین بودجه از سرمایه های شخصی، 
برای بســیاری از افراد گزینه  مناسبی نیست، بنابراین 
دراین مسئله باید از خالقیت استفاده کرد. داشتن برنامه  
کســب  و کار، و پیش بینی درآمد ســود مالی مدون به 
منظور ارائه به هر شخصی که به صورت بالقوه بتواند شما 
را در تأمین مالی کسب  و کار جدیدتان یاری کند، بسیار 

مهم و ضروری به نظر می رسد. 
نخســتین و بهترین روش بــرای تأمیــن منابع مالی 
استفاده از پس انداز و سرمایه خودتان است. این سرمایه 
یا پس انداز می تواند هر چیزی باشــد حتی یک گوشی 
موبایل. آمارها نشان می دهد که ۷۵% کسب و کارها که 
راه اندازی می شود، صاحبان بیزینس از سرمایه و پس انداز 
خود اســتفاده کرده اند.حتی اگر به موفقیت خود ایمان 
دارید و اطالعات کامل داریــد، می توانید منزل خود را 
بفروشید و از پول آن سرمایه کسب و کار خود را تأمین 
کنید. آن هم تنها در شــرایطی که از آینده کسب و کار 
خود مطمئن هستید. یکی دیگر از راه های تأمین سرمایه 

است که محصول و خدمات خود را پیش فروش کنید.
یکی دیگر از روش های تأمین منابع مالی کســب و کار 
شما این اســت که با افراد، سازمان ها و شرکت هایی که 
بیزینس مشابه شما دارند، همکاری کنید. فواید این کار 
این است که مواد اولیه شما در بیزینس به راحتی تأمین 

می شود، امکان پیش فروش محصول و خدمات شما به 
وجود می آید، می توانید رقبای خود را دست به سر کنید 

و از همه مهم تر سرمایه خود را تأمین کنید.
با رقبای کوچک خود مشــارکت کنید. تا حد امکان در 
برقراری ارتباط و مذاکره با آن ها قوی عمل کنید. بعضی 
اوقات می توانید یک ایده خوب را به رقیب خود ارائه داده 
و با او در کســب و کار همراه شوید. البته برای این کار 

حتماً بین خود قراردادی را امضا کنید.
باید با همکاری یک مشاور مالی، فهرستی از پیش بینی های 
مالی را در زمینه  منافع، درآمد، و رشــد کسب  و کارتان 
تهیه و به هر منبع بالقوه  تامین بودجه ارائه دهید. فقط 

باید اطالعات دقیق و آماری در این فهرســت گنجانده 
شوند. در کشف راه های تأمین مالی کسب  و کار و تهیه  
برنامه  کسب  و کارتان بخش هایی وجود دارند که شامل 
اهداف و امیدهایتان برای کسب  درآمد هستند، ولی در 
این بخش فقط باید به اعداد و ارقام توجه و تمرکز کنید.

بخشی از ســود خود را، به کارت های اعتباری شخصی 
خود برای ســرمایه گذاری برای شــروع کسب و کارتان 
اختصاص دهید. بهتراست صبر کنید تا کسب و کارتان 
شروع شود سپس ازمنابع مالی خود استفاده نمایید، نه 
اینکه مالیات کســب و کار جدید خود را خراب کنید و 

احتماالً اعتبار شخصی خود را خراب کنید.

منابع مالی کسب وکار خود را چگونه تأمین کنیم؟

روش تأمین مالی سرمایه گذاری در کسب و کار جدید

بعضی اوقات 
می توانید یک ایده 
خوب را به رقیب 
خود ارائه داده و با 
او در کسب و کار 
همراه شوید. البته 
برای این کار حتماً 
بین خود قراردادی 
را امضا کنید

باشگاه مشتریان قدرتمند، حلقه  گمشده فروش
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از آنان دریافت کنید. و پس از آن به ســراغ 
وبینار می رویم. 

وبینار چیست؟ وبینار برگرفته از واژه  سمینار و 
همایش است که تفاوتش با سمینار در نوع و 
مدل برگزاری آن است. مدلی که در آن، استاد 
آن وبینار از پشت صفحه  گوشی و یا سیستمتان 
به تدریس و آموزش مشغول می شود. و بابت 
این تدریس و آموزشــش هــم هزینه ای را 
دریافــت می کند که همان هزینه می شــود 
منبع درآمدش از این راه. ولی آیا هرکســی 
توانایی انجام چنیــن کاری را دارد و می تواند 
در این شغل، مشــغول شود. صد البته خیر. 
همان طور که عرض شــد کسی می تواند در 
این شغل مشغول کار شــود که در ابتدا در 
حوزه ای توانایی خاصی داشته باشد و به نوعی 
متخصص در کار و درس خودش باشد، و دوم 
اینکه توانایی تدریس را داشته باشد. تدریسی 

که واقعاً منجر به افزایش آگاهی افراد شود. 
و دیگــر عواملــی که فرد باید با قــرار دادن 
خودش به جای یک معلــم و دبیر به دنبال 

کسب آن عوامل و نکات باشد.

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

HappyEMI
 این اســتارتاپ در زمینه اجاره لباس، وسایل برقی و 
وسایل خانگی فعالیت می کند. HappyEMI به ازای 
هر خرید ۲ درصد دریافت می کند. این استارتاپ اخیرا 

۱.۵ میلیون دالر سرمایه جذب کرده است.

Hex Labs
 این اســتارتاپ که هنوز یک ســال کامل ندارد ادعا 
می کند با توســعه نوعی لوله پلیمر نانو می تواند کاری 
کند تا رایانه های کوانتومــی در دمای اتاق کار کنند. 
رایانه های کوانتومی که بســیار موثرتــر و کارآمدتر از 
رایانه های سنتی هستند سرعت بسیار بیشتری دارند 
چرا که نیازی نیست در ابتدا اطالعات را به صفر و یک 
تبدیل کنند و معمــوال در دمایی نزدیک به صفر کار 
می کنند. با اســتفاده از محصولی که این شرکت ارائه 
می دهد، هزینه خنک کردن این رایانه ها پایین می آید. 
به همین دلیل این رایانه ها بیشــتر در دســترس قرار 

خواهند گرفت.

ازنانو تکنو لوژی تــا     رستوران داری
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ایــن اســتارتاپ 
کــه هنــوز یــک 
سال کامل ندارد 
ادعــا می کنــد با 
نوعــی  توســعه 
نانو  پلیمــر  لوله 
کاری  می توانــد 
کند تا رایانه های 
در  کوانتومــی 
اتــاق کار  دمــای 

کنند

نشــریات کســب وکار در جهــان، بــا درنظرگرفتــن موقعیت هــای مختلــف، پیش بینــی می کننــد کــدام اســتارتاپ در دنیــای فنــاوری در 
ســال پیــش رو، گــوی ســبقت را از رقبــا خواهــد ربــود. برهمیــن اســا س بیزینــس اینســایدر در گزارشــی بــه نقــل از متخصصــان 
ــد، مــورد بررســی  ــه خــود گرفتــه ان اســتارتاپ در شــرکت های مختلــف، اســتارتاپ هایــی را کــه در ســال 2018 ارزش زیــادی ب
قــرارداده اســت و 50 تــا از آنهــا را کــه طبــق گفتــه آنهــا صعــود قابــل توجهــی را تجربــه کــرده انــد، را فهرســت کــرده اســت. مــا در 

بخــش بــه بررســی و معرفــی ایــن اســتارتاپ هــا پرداختــه ایــم؛ بــا مــا همــراه باشــید.

Groww
 این اســتارتاپ در بنگالــورو هند واقع 
شده اســت و کاربران را قادر می سازد تا 
به طور رایگان به ســرمایه گذاری های 
مشــترک دسترسی داشــته باشند. این 
پلتفرم همچنین بخشــی برای کاربران 
ایجاد کرده اســت کــه بتوانند وضعیت 
اقتصــادی خود را بهتر درک و بررســی 
کنند. Groww در حال حاضر بر روی 
به دست آوردن مشتری کار می کند و در 
آینده بر روی جذب ســرمایه برای ادامه 

مسیر تمرکز خواهد کرد.

Higia
 این اســتارتاپ مکزیکی قصــد دارد تا با 
نوعی سینه بند، سرطان سینه را در مراحل 
اولیه تشخیص دهد. Higia که استارتاپی 
دو ساله است دستگاهی به نام EVA ارائه 
می دهد که زیر سینه بند قرار می گیرد و با 
استفاده تغییرات دمایی که معموال تومورها 
به همراه دارند، سرطان را در مراحل اولیه 
تشــخیص می دهد. در حــال حاضر این 
محصول برای فروش نیست و حتی قیمت 
هم نــدارد ولی Higia درخواســت های 

پیش خرید را می پذیرد.

غیرممکن اســت در دوران کودکی تان 
به اینکه کاش مدرســه نمی رفتید، فکر 

نکرده باشید.
 آرزویی که احتماالً آرزوی همه ما بوده 
اســت. اما آیا در آن موقع و در آن زمان 
چنین چیزی ممکن بوده است. واقع بین 
باشیم خیر، واقعا امکانش وجود نداشته 

است.
 امــا در زمان حال با این جهشــی که 

تکنولوژی به ســوی پیشــرفت داشته 
است، چطور؟ ُخب، با توجه به پیشرفت 
شگرف تکنولوژی در زمان حال چنین 
چیزی اصال و به هیچ عنوان غیرممکن 
نیست. پیشرفتی که تکنولوژی مدیون 
علم است و همچنین علم برای پیشرفت 

حال حاضرش مدیون تکنولوژی.
 و ما انسان ها پیشرفتمان را مدیون هر 
دوی این عوامل هستیم. بگذریم. برویم 

ســراغ اصل مطلب و شغلی که فضای 
مجــازی حوزه فعالیت آن اســت. و آن 
شغل شغلی نیست جز، »تدریس مجازی 

و برگزاری وبینار«.
اگر شــما از آن دســت افرادی هستید 
که توانایی تدریس کردن دارند و از آن 
مهم  تــر در درس و کار خودتان موفق 
هســتید، می توانید روی این شغل به 
عنوان شغل دومتا ن حساب باز کنید که 
به نوعی هــم زکات علمتان را پرداخته 
باشــید و هم اینکه توانســته باشــید 
درآمدی کســب کنید. ولی این شغل 
چیست و چگونه است؟ اصال وبینار یعنی 
چه؟ از پاسخ به سؤال اول آغاز می کنیم.

 این شــغل همان طور که اشــاره شد، 
کاری در زمره تدریس است اما با تفاوت 
فیزیکی و  اینکه شما می توانید مهارت 
و توانایــی و اســتعدادتان را از راه نور 
)منظور از نور فضای مجازی و اینترنت 
اســت( در اختیار دیگران قرار دهید و 
بابت این خدمت و خدمات هزینه ای را 

تا به حال شده است که آرزو کنید مدرسه نروید؟

پیشرفتی که تکنولوژی 
مدیون علم است و 
همچنین علم برای 
پیشرفت حال حاضرش 
مدیون تکنولوژی.

محمد قدوسی 
روزنامه نگار
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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
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
98

10
51

4

ط
/9

80
58

40

تاژقالیشویی و مبل شویی
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
ط

/9
80

01
38

قالی شویی
گل افشــان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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
41

89

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

/ج
98

00
62

1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

 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 چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08
/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

 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

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

خدمات نظافتی
804

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
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 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 

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

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

ط
/9

70
08

77

لوله بازکنی

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

09154164707

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

پ
/9

80
23

78
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تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
/ط37390310-32112993

98
09

79
5

تاسیسات پیرنیا
تعمیرات و نصب فوری پکیج، 
آبگرمکن، شوفاژ و لوله کشی

شبانه روزی 09156239939

/ط
98

11
05

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
/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
98

07
18

7

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

/ط
98

03
64

7

/ط
98

10
71

9

استخدام نمایندگی بیمه ایران 
کد 31651 »با تعیین وقت 

قبلی« به تعدادی نیروی خانم 
و آقا بصورت پاره وقت و تمام 
وقت - حقوق ثابت+پورسانت 
عالی+پاداش+ بیمه تکمیلی 

اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای 
بلوار سجاد، سجاد 20
رحیمی 09154216697

/ط
98

10
21

9

تعدادی ویزیتور 
حضوری و تلفنی 

نیازمندیم 
 09156400266
09393777414

/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

به یک نفرنیروی 
جوشکار co2 ویک نفر 
روکوب ساده صندلی 

در محدوده جاده 
سیمان نیازمندیم

09153105518
/ع

98
10

93
2

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
/ج

98
09

67
5

به تعدادی مربی 
و مددکار مردبا مدرک 

لیسانس روانشناسی،مددکاری
علوم تربیتی جهت  

موسسه خیریه نیازمندیم
  09154811388

ساعت تماس10 تا 15

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

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

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

/ط
98

00
80

4

خرید خرده ریز انباری  
لوازم منزل و ضایعات در کل 
سطح شهر   09153039304

09390309304

/ط
98

10
58

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

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

/ط
98

05
42

0
/ط

98
10

83
1

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

/ط
98

10
75

4

اخطار و ابالغ به آقای داد رحیم 
دامنی فرد فرزند پیرمحمد 

مجهول المکان همسر شما خانم 
طاهره رضازاده فرزند خلیل 

اله  بموجب حکم دادگاه تصمیم 
برمطلقه نمودن خود را دارند 

طبق آگهی ظرف مدت یک هفته 
به دفترخانه مراجعه نمایید 

حبیب اله حبیبی سردفتر
ازدواج و طالق 10-3 مشهد

اخطاریه
آقای پوریا عزیزی 

بدینوسیله به شما اعالم می گردد 
همس��ر قانونی ش��ما خان��م مریم 
غیاث��ی حکم دادگاه مبنی بر طالق 
را به این دفترخانه تقدیم نموده 
اس��ت ضروری اس��ت ظرف مدت 
یک هفت��ه جهت اج��رای طالق به 
این دفترخانه واقع در مش��هد- 
خیابان مطهری ش��مالی- چهارراه 
35 متری جن��ب داروخانه مهدی 
پ 659 مراجع��ه نمایی��د، بدیهی 
اس��ت در ص��ورت ع��دم رج��وع 
اقدام��ات بع��دی انج��ام خواه��د 
شد. سردفتر ازدواج 4 و طالق 18 

مشهد- سیدهاشم مقدس

/ع
98

11
08

3

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

بازاریاب
1401

راننده
1407

فروشنده و
صندوقدار

1408

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

/د
98

10
99

4

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رس��اند آقای امین رجائی مس��ؤول 
دفتر مشاوره امالک به شماره عضویت 12313به 

نشانی: 
امامت 31قطعه دوم شمالی

مش��ارالیه قدرخواس��ت کناره گی��ری رادارند 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 

مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حس��اب حداکثر 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل 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 مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعای های احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک:09151028242
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

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
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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

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
23
18

خرید ضایعات کاغذ
09151126299

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
05
59
0


