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کسب و کارتان بدون   برنامه ریزی غلط است!

برنامه ریزی به عنوان یک اصل بسیار مهم برای شروع و 
مدیریت هر کسب و کاری است.اگر شما هم مثل اغلب 

کارآفرینان هستید...

 
نگاهی به برترین استارت آپ های جهان در سالی که گذشت

 نشریات کسب وکار در جهان، با درنظرگرفتن موقعیت های 
 مختلف، پیش بینی می کنند کدام استارتاپ
 در دنیای فناوری در سال

 
 یک کسب وکارچگونه می تواند 

درزمان بحران اقتصادی رشد کند؟
 همانطور که گفتیم در زمان بحران اقتصادی، تبدیل 

هزینه های ثابت به هزینه های متغیر بسیار ...

 
یک کسب وکارچگونه می تواند درزمان بحران 
اقتصادی رشد کند؟

 

 حفظ میزان فروش
با ارائه پیشنهادات 
مناسب به مشتریان

22

2

5

4

نگاهی به رابط  کاربری  و  اهمیت آن   

تجربه یا  دانش ؟

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

نیازمندی ها
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تجربه یا      دانش ؟ نگاهی به رابط  کاربری  و  اهمیت آن   

تجربه  مهندس  یک 
کاربری بــرای کار با 
محــل  اپلیکیشــن، 
دکمه ها را در جایی 
قــرار میدهــد کــه 
انگشت راحت ترین 
داشــته  را  حالــت 

باشد

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

 ..کسب و کارتان بدون 
    برنامه ریزی غلط است!

برنامه ریزی به عنوان یک اصل بسیار مهم برای 
شروع و مدیریت هر کسب و کاری است.اگر شما 
هم مثل اغلب کارآفرینان هســتید، چه بسا در 
این گمان به سر ببرید که حتماً باید واجد یک 
برنامه مشــخص برای کسب و کارتان باشید. به 
نظر می رسد هر متخصص اقتصادی با این ادعا 
موافق باشد که یک برنامه مشخص برای کسب و 
کار ضرورت دارد. بسیاری بر این باورند که برنامه 

را باید رمز موفقیت در کارآفرینی دانست.
برنامه ریزی راهنمای شــما برای حرکت رو به 
جلو است و نقشــه راهی برای گام های منظم و 
مدیریت شده شما است. همیشه به خاطر داشته 
باشــید برنامه ریزی یک فرایند اســت که باید 

همیشه انجام شود و هرگز قطع نمی شود.
برنامه ای که شما آماده می کنید بک سند زنده 
است که دارای حیات است و باید نسبت به تغییر 
شــرایط داخلی و خارجی محیط کسب و کار 
عکس العمل نشان دهد و تغییراتی در بخش های 
مختلف آن ایجاد شــود. هــدف از برنامه ریزی 
متمرکز شــدن برهدف و منحرف نشــدن در 
کسب و کار است.وقتی از هدف منحرف نشوید 
می توانید برآوردهای مالی تان را ساده کنید، وقتی 
برآوردهای مالی تان ساده شود کنترل هزینه ها 
را به دست می گیرید و با کمبود سرمایه مواجه 
نمی شوید و بر عملکردتان و هزینه ها کنترل و 
تسلط دارید و با تسلط بر هزینه ها وعملکرد، از 
فرصت ها استفاده می کنید و منافع اقتصادی تان 
را افزایش می دهید و می توانید کیفیت کسب و 
کارتان را باال ببریــد و ارزش کارتان را حفظ و 
در کسب و کارتان رشد کنید.در نتیجه آرامش 
فکری بیشتری دارید و می توانید تصویری روشن 
از آینــده مالــی و درآمد پنج ســاله آینده تان 
پیش بینی کنید، در نهایــت آرزوهایتان، جنبه 
عملی به خود می گیرد. با استفاده از برنامه ریزی 
در کار و شغلی که داریم می توانیم مسئولیت ها و 
وظایف کاری مختلف را زمانبندی کنیم و با نظم 
بیشــتری به انجام کارها و مسئولیت های کاری 
خود بپردازیم، در این صورت اســترس کمتری 

هم بابت کمبود وقت خواهیم داشت.
این امر ســبب می شــود کیفیــت کاری نیز 
افزایش یابد. قطعاً زمانی که با اســتفاده از یک 
برنامه ریزی خوب و در زمانبندی مشخص همه 
کارها و مسئولیت های کاری خود را با نظم انجام 
می دهیم کیفیت کاری مــا نیز افزایش خواهد 
می یابد  افزایش  تصمیم گیریتــان  یافت.قدرت 
ومی توانید تصمیم های صحیح در زمان مناسب 
بگیرید. فرصت کافی را برای تصحیح خطاهای 
اجتناب ناپذیر ایجاد می کنید. تمرکزتان بر انجام 
فعالیت های ضروری برای رسیدن به آینده مالی 

مطلوب افزایش می یابد.
برنامه ریزی می تواند به صورت کوتاه مدت و بلند 
مدت باشــد. یک برنامه ریزی خوب به ما کمک 
می کند تا بتوانیم به اهداف خود نزدیک شویم. 
به همیــن خاطر باید همواره مــورد توجه قرار 
بگیرد. هر برنامه ای در مرحله اجراء نیاز به کنترل 
و نظارت دارد تا براســاس اهداف، زمانبندی و 

شاخص های در نظر گرفته شده پیش رود.

من به عنوان یک برنامه نویس بک اند، 
میخواهم در این مقاله چند نصیحت 
ساده داشته باشم.بسیاری از ما روزانه 
با اپلیکیشن های مختلفی سر و کار 
داریم. اپلیکیشــن هایی که تجربه 
های خــوب و بدی را بــرای ما رقم 
میزنند. رابــط کاربری، اولین فاکتور 
ایجاد یک تجربه خــوب برای کاربر 
است.علت اصلی شکست بسیاری از 
پروژه ها که شاید میتوانستند موفقیت 
زیادی کســب کنند، ضعف در رابط 
کاربری آن ها بود و بسیاری از پروژه 
ها، رابط کاربری خود را به عنوان یکی 
از اصلــی ترین فاکتور های موفقیت 
خود معرفی میکنند. اما متاســفانه 
بسیاری از مدیران کسب و کار ها از 
اهمیت رابط کاربری بی اطالعند. قبل 
از اینکه بخواهیم مستقیما به اهمیت 
رابط کاربری بپردازیم، ابتدا باید با دو 

تعریف اصلی آشنا شویم.

 User یــا  کاربری  رابــط    
UI یا به اختصار Interface

رابــط کاربری، همانطور که از نام آن 
مشخص اســت، رابطی برای ارتباط 
کاربر با ارائه دهنده خدمات اســت. 
این خدمات ممکن است از هر نوعی 
باشند. رابط کاربری محصول نهایی 
ظاهری یک اپلیکیشن یا یک وبسایت 
است. رابط کاربری شامل کنار هم قرار 
گرفتن کوچک ترین اجزا در صفحه 
می باشــد. از تک تــک فاصله های 
موجود در صفحه تا هر نوع دکمه با 

هر نوع طرح و انیمیشنی.
برنامه نویس رابط کاربــری، باید با 
اصول مختلفی آشنا باشد که برخی 
از آن ها شامل: طراحی های ویژوال، 
تســلط به رنگ ها و تاثیرات آن ها، 

طراحی گرافیکی، تایپوگرافی و... می 
باشند.

 User یــا  کاربری  تجربــه   
UX یا به اختصار Experience

بسیاری تفاوت رابط کاربری و تجربه 
کاربری را نمیدانند. در صورتی که این 
دو حوزه کامال تخصص های مجزایی 
هستند. تجربه کاربری مربوط به ایجاد 
یک تجربه مثبت و مفید برای کاربر 
است. مهندسین تجربه کاربری باید با 
مطالعه بر روی کاربران و بررسی روش 
های مختلف ارتباطی و... طرح هایی 
ایجاد   Wireframe عنــوان  تحت 
کنند و نمونه سازی های اولیه ای از 
محل قرار گیری تک تک المان های 

موجود در صفحه ارائه دهند.
برای مثال یک مهندس تجربه کاربری 
برای کار با اپلیکیشن، محل دکمه ها 
را در جایی قرار میدهد که انگشــت 
راحت ترین حالت را داشته باشد و در 
عین حال طراحی با اصول حرفه ای 
مطابقت داشته باشد. در نهایت پیاده 
ســازی طرح های ارائه شده توسط 
متخصص UX و روح بخشیدن به آن 

وظیفه برنامه نویسان UI است.
تصویر زیر یکی از معروف ترین تصاویر 
کاربری و تجربه  توصیف رابــط  در 

کاربری است.
اما واقعا رابط کاربری اهمیت باالیی 

دارد؟
پاسخ این ســوال کامال واضح است. 
اپلیکیشــن ها و خدماتی که نتوانند 
رابط کاربری مناسبی را ایجاد کنند، 
ممکن اســت رقابــت را به خیلی از 

رقیبان ضعیف تر از خود ببازند.
برای مثال تصویر زیر را در نظر بگیرید. 
تصویر ســمت راســت ممکن است 

خدمات ضعیف تری را ارائه دهد اما 
به واسطه رابط کاربری قدرتمندی که 
دارد، کاربر، آن را به رقیب قدرتمند تر 

خود در ارائه خدمت ترجیه میدهد.
رابــط کاربــری قدرتمند، مســائل 
مختلفی را تحت نظر میگیرد. اصلی 
ترین موضوعی که باید در نظر داشته 
باشید این است که کاربر هیچ ارتباط 
مستقیمی با سیستم های بک اند ندارد 
و تنها چیزی که میبیند و میتواند با 
آن کار کند رابط کاربری است. پس 
رابط کاربری مانند دکور مغازه شــما 
می باشد. هر گونه ضعف در آن برابر 
است با دور کردن کاربران از خودتان.
همچنین رابط کاربری با استفاده از 
رنگ ها و ترکیبات آن ها و همچنین 
اســتفاده به جا از عبارات مناسب و... 
می تواند تاثیر روانشناسی قدرتمندی 

نیز بر روی کاربر بگذارد.
برای مثال میتوانیم به وبســایت آل 
دیجیتال اشاره کنیم. رنگ بندی این 
وبسایت حس تیره و افسرده ای دارد 
و به صورت کلی، المان های ســایت 
به صورت کالسیک طراحی شده اند 
که نوعی حس قدیمی را ایجاد میکند 

)تجربیات و تاثیرات شخصی(
اما در مقابل میتوان به وبسایت دیجی 
کاال اشاره کرد که از نظر رابط کاربری 
در ســطح قدرتمندی قرار دارد. این 
وبسایت با استفاده از رنگ های روشن 
تر و بررســی تاثیرات رنگی آن ها و 
همچنین اســتفاده از طراحی مدرن 
توانسته فضایی به روز و مناسب برای 

خرید را ایجاد کند.
حــال اگر هــر دوی این فروشــگاه 
ها خدماتی در ســطح یکسان ارائه 
کنند، شــما ترجیه میدهید از کدام 

خرید کنید؟

 مدل 
مو فقیت

 یاسر سلیمانی   
 پژوهشگر حوزه کسب وکار
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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 
 ج

/ 9
80

65
35

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

/د
98

01
80

1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

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

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

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

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44
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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

 ج
/ 9

80
40

40

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

ط
/9

70
23

26

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

اجرای صفر تا صد ساختمان 
مصالح با شما  اجرا با ما 

فنداسیون اسکلت سفت کاری 
و نازک کاری  09155894121

ط
/9

81
09

95
/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
/ج

98
07

18
2

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

دارب�س�ت ک��ی��ه��ان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01
/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
98

02
66

9

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
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
07

17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

/ج
97

08
61

7

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

ایزوگام شرق 
6736 اصلی - خرم آبادی
 زیر قیمت بازار 38231790

ط09153230676 
/9

81
09

52
/ج

98
08

90
6

آسفالت
محوطه،زیرسازی

جدول کاری
قیرگونی،ایزوگام
09151118301

ش
/9

80
70

42

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

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
/ج

97
03

82
7

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

/ج
98

07
18

0

تخریب وخاکبرداری
خرید ضایعات و....

09155596591
09151091178

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خودروهای فرسوده
408

نقاشی و کاغذ دیواری
501

پیمانکاری ساختمان
502

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

/ج
98

09
45

5

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765
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محمد  خاکیه

در زمان بحران اقتصادی، بزرگ ترین ســرمایه هر کسب 
و کار کانال های فروش و مشتریان هستند.در این دوران 
بهترین فرصت وجود دارد که خود را از رقبا متمایز کنید 
و از کانال فروش خود اســتفاده کرده و کاالها و خدمات 

جدیدی را به مشتریانتان ارائه نمائید .
در این شرایط، حتی می توانید به مشتریاِن رقبای خود نیز 
فکر کنید.ممکن است شما به دنبال بهترین و بزرگ ترین 
مشــتریان آن ها باشــید و بخواهید با ارائه پیشنهادات 
وسوســه انگیز آن ها را از سبد رقبایتان بقاپید.با این حال 
در نظر داشــته باشید که رقبای شما با تمام وجودتالش 
می کنند تا مشتریان بزرگ خود را راضی نگه دارند تا سهم 

بازار خود را حفظ کنند.
 در این میان، آن ها معموالً فرصت نمی کنند انرژی الزم 
را برای مشــتریان کوچک تر خود بگذارند و این موضوع 
احتماالً بهترین فرصت خواهد بود تا مشتریان کوچک و 
درحال توسعه آن ها را به سمت خود جذب کنید. شاید 
اعمال تخفیف برای افزایش فروش یا ارائه کاالی جدید به 
بازار کار درستی نباشد و باعث شود این حس القا شود که 
ارائه تخفیف به دلیل بحران اقتصادی موجود در بازار است.

به نظر می رسد ارائه خدمات خاِص پس از فروش یا هنگام 

فروش مانند ارسال رایگان کاال از جمله خدماتی است که 
باعث افزایش فروش می شــود.راه دیگر ورود به بازارهای 
مختلف از طریق انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با 
صنایع دیگر و استفاده از کاالهای آن ها در برابر خدمات 

و کاالی خود است. 
این راه ها کمک می کنند تابا ورود به بازارهای دیگر بتوانید 
کســب و کار خود را رشد دهید. حضور در گردهمایی ها 
و دورهمی های مدیران وصاحبان کســب وکارها کمک 
می کند دایره آشنایی خود را بیشتر کنید واز این طریق 

بتوانیدمشارکت های بیشتری را به انجام برسانید.

   برخی از فعالیت های شرکت را برون سپاری کنید
یکی از کارهایی که به رشــد کسب و کار در زمان بحران 
اقتصادی کمک خواهد کرد، برون ســپاری برخی از امور 
است. در بیشتر کسب وکارها،خود مجموعه  فعالیت هایی 
مانند مسئولیت ارسال وتحویل کاالها،یا کارهای مالیاتی 

وحسابرسی را برعهده نمی گیرد. 
پس بــا این وجود،هــم اکنون هم بســیاری ازکارهای 
هرمجموعه برون سپاری می شــود. همانطور که گفتیم 
در زمــان بحران اقتصادی، تبدیــل هزینه های ثابت به 

هزینه های متغیر بســیار راهگشــاخواهد بود و رمز این 
کار برون سپاری انواع واقسام پروژه ها است.شاید باورتان 
نشود اما از بخش های منابع انسانی، دپارتمان مالی، تولید، 
حمل و نقل تا حتی بخش های اجرائی سازمان را می توان 

برون سپاری کرد.  

  درست استخدام کنید
یکــی دیگــر از راهکارهــای رشــد درزمــان بحران 

اقتصادی،استخدام نیروهای مجرب است.
درحالیکه بسیاری از شــرکت ها در دوران رکود اقدام به 
تعدیل نیرو می کنند،شما می توانید از این فرصت جهت 
رشد کسب و کار خود استفاده نمایید و نیروهای مورد نیاز 
خود را از نیروهایی که به تازگی تعدیل شده اند یا به دلیل 
بحران های اقتصادی موجود مجبور به ترک کار شده اند، 

انتخاب کنید. 
در حالی کــه در زمان بحران اقتصادی همه کســب و 
کارها در تالشــند تا به حیات خود ادامه دهند، کســب 
و کارهوشمند کســب و کاری است که از این تهدیدات 
اســتفاده کرده و آن ها را به فرصتی برای رشد، توسعه و 

پیشرفت خود تبدیل کند. 

یک کسب وکارچگونه می تواند درزمان بحران اقتصادی رشد کند؟

حفظ میزان فروش با ارائه پیشنهادات مناسب به مشتریان

 همانطور که گفتیم در 
زمان بحران اقتصادی، 
تبدیل هزینه های ثابت 
به هزینه های متغیر بسیار 
راهگشاخواهد بود و رمز 
این کار برون سپاری انواع 
واقسام پروژه ها است

کارشناس  شبکه های اجتماعی

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

فکر
بکر

با وجوداینکه نمی توانیم همه را به طور رســمی »مدیر 
پــروژه« بنامیم، تقریباهمۀ مــا دربرهه هایی از زندگی 
ازمهارت های مرتبط استفاده می کنیم؛ در واقع پروژه ای 
را مدیریت می کنیم. مثــال زمانی که برای تولد یکی از 
بچه های مان یا دورهمی خانوادگی و دیگر موقعیت های 
مشــابه برنامه ریزی می کنیم، داریم پروژه ای را مدیریت 

می کنیم.
در  صاحب نظــر  افــراد  از  اوکانــر،  مایــکل  دکتــر 
حوزۀ مدیریت وبرنامه ریزی است. او دراین باره می گوید: 
)مردم بیش از آنچه فکر می کنند، از مهارت های مدیریت 
پروژه استفاده می کنند. این مهارت ها از بسیاری جهات 
مشابه با آن روش هایی هستند که مادرها در طول قرن ها 

از آنها استفاده می کرده اند(
در مبحث مدیریت پروژه از ابزارها، تکنیک ها و الگوهای 
متعددی برای نظم وترتیب بیشــتر فعالیت ها استفاده 
می شــود. اگر بخواهیم از میان اینها مؤثرترین شــان را 
انتخاب کنیم، احتماال گزینۀ انتخابی مان »منشور پروژه« 

خواهد بود.
ســازمان های متعــددی هســتند که ازمشــکِل نبوِد 
هماهنگی میان کارکنان شــان رنج می برند. از ســوی 
دیگر سازمان هایی وجود دارند که کارکنان شان درمورد 
اولویت های فعالیت ها درســت توجیه نمی شوند. در این 

مواقع است که منشور پروژه به کمک مان می آید.
اما منشور پروژه دقیقا چیست؟ این منشور در واقع نوعی 
توافق نامه است که مدیر پروژه پیش از شروع کار تدوین 
می کند و تمامی دست اندرکاران پیشبرِد پروژه موظف به 
پیروی از محتوای آن خواهند بود.به این صورت می توان 
درادامۀ مسیر از بروز مشکالت پیش بینی نشده جلوگیری 

کرد.
در اینجا به تعدادی از مهم ترین مواردی اشــاره خواهیم 

کردکه بهتر است در منشورپروژه لحاظ شوند:
اقالم تحویل دادنی پروژه: منظورمحصول نهایی است که 

قول آن به مشتری داده می شود؛

نام/ هدف پروژه؛
حامی مالی یا همان اسپانسر پروژه

سهام داران پروژه
محدودیت های سه گانۀ پروژه: 
زمان، بودجه ومحدودۀ پروژه

مواردی که در محدودۀ 
پروژه قرار می گیرند و مواردخارج از آن
نقش و مسئولیت هریک از اعضای گروه

خطرات یا ریسک های احتمالی پروژه
عوامل کلیدی موفقیت

فرضیه ها
شاخص یامعیارموفقیت پروژه

امضای اعضای تیم
 یکی دیگر از بخش های مهم در سند منشور پروژه می باشد 

که چگونگی پیاده ســازی کلی پــروژه را بیان می نماید. 
مولفه های این بخش شــامل برنامه کلی، مایلســتون ها، 
 وابســتگی ها، منابــع، برنامه مالــی و کیفی می باشــد.

برای ســندی که قرار است در سطوح باال قرار داشته باشد 
و ادراک کلی فراهم نماید ایــن موارد زیاد به نظر می آید. 
شــما می توانید این موارد در حد بــرآورده کردن نیازهای 
خود بکار بگیرید. یک قانون کلی مناســب این اســت که 
هر بخش شــامل اطالعاتی باشد که در زمان تهیه منشور 
پروژه داشته اید. همچنین شما می توانید بیان کنید که اینها 
تنها تخمین بودجه و برنامه می باشد. جهت شناسایی هر 
گونه ریســکی که می تواند اثر منفی بر پروژه داشته باشد، 
احتمال رخ دادن آن ریســک، اثر آن بر پروژه و آنچه باید 
انجام شــود تا احتمال اتفاق ریســک کاهش یابد، زمان 
کافی اختصاص دهید. همچنین هر گونه مسئله، فرضیه 
یــا قیدهایی که می تواند باعث کمک بــه موفقیت پروژه 
 یــا ایجاد خلل در آن باشــد را در این بخش بیان نمایید.

منشور پروژه جزئی از مهارت مدیریت پروژه استمهارت استفاده از منشور پروژه

یک قانون کلی 
مناسب این است 
که هر بخش 
شامل اطالعاتی 
باشد که در زمان 
تهیه منشور پروژه 
داشته اید
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   استاد همه چی دان
اگر بخواهیم مسئول کافه بازی را بهتر معرفی کنیم 
باید بگوییم کسی است که تقریبا هر بازی ای را 
کــه بگویی حداقل می شناســد و بازی هایی که 
موجود دارند اشراف کامل داند. فقط کافیست که 
یک مشخصات کلی از بازی را بگویید: چهار نفره، 
استراتژیک، یک ســاعته. یک منو کامل از بازی 
روبه رو خواهید شد و هرکدام را می خواهید بازی 

کنید و لذت ببرید.

   صحبت دو به عالوه دو
اگر درباره هزینه این موارد صحبت کنیم یعنی درباره 
درآمــد این کار هم صحبت کرده ایم. معموال بازی 
کردن در این مکان ها به صورت ساعتی برای هر فرد 
انجام می شود و قیمت تقریبی ای در حدود هشت 
هزار تومان دارد ولی این قیمت بستگی به فضایی  
دارد که کافه بازی در اختیار شــما قرار می دهد و 
اینکه چه مقدار بازی وجود داشته باشد و فضاسازی 
و امکانات هم تأثیر گذار است. معموالً بازی هایی که 
در این کافه بازی ها وجود دارد حداقل چهارنفر است 
و در حدود حداقلی یک تا دو ساعت زمان می برد.

یکی از طالب ترین مواردی که بشر امروزی 
آن را می طلبد تنوع اســت، جدا از هرگونه 
گزاره ای که آیا واقعاً تنوع یک خصلت است 
یا یک آسیب و از جایی نشأت می گیرد؛ ولی شاید دوست داشته 
باشید هرهفته و یا هرچند وقت یک بار یک سرگرمی برای خود 
داشته باشید اما چه سرگرمی ای بهتر از بازی دسته جمعی و هر 
دفعه هم یک مدل جدید و یک سبک متفاوت. به نظرتان چطور 
می شود این سرگرمی ها را انجام داد و یک سؤال دیگر که چطور 

می توان این سرگرمی های جذاب را پیدا کرد؟

   من کاظم، پول الزم!
اســم گیم برد به گوشتان خورده اســت؟ یا بازی های فکری و 

کارتی؟ یا بهتر بهتر بگوییم کافه بازی؟ افرادی که برای بار اول 
بازی های فکری و جذاب را بازی می کنند جذب آن می شوند و 
دوست دارند بازی های دیگر را امتحان کنند ولی با هزینه باال 

چه کنند؟ 
گاهی قیمت بازی ها در مرز میلیونی هستند و قیمت های تعجب 
انگیزی دارند! شاید در بین دوستان شما باشد کسی که فالن 
بازی را دارد و دیگری یک بازی دیگر و می-توانید با هماهنگی 
دور هم جمع شوید و بازی کنید اما این فضا برای خیلی دیگر از 

مردم و بهتر بگوییم جوانان مقدور نیست. 
اصالً اگر از بازی کردن و هزینه آن بگذریم چطور مسئله  پیدا 
کردن را حل می کنید بین هزاران هزار بازی خارجی و ایرانی در 

سبک های متفاوت؟

   کاظم مشکل حل شد!
عده ای جوان خوش ذوق پیش هم جمع شده اند و سعی کردند 
مرجعــی از بازی های فکری و کارتی را کنار هم جمع کنند تا 
بتوانند برای کسانی که امکان بازی ندارند بتوانند با قیمت بسیار 
مناسب تر از خرید کل بازی، بازی کنند. حاال دیگر بحث یک و 
دو جا نیست بلکه که دیگر این  مغازه ها که دیگر به گیم بردها و 
یا کافه-بازی هستند معروف شده اند و حاال دیگر برای خودشان 

کسب درآمد خوبی دارند.

گیم بوردی برای شبیه سازی ثروت

اگر بخواهیم مسئول 
کافه بازی را بهتر معرفی 
کنیم باید بگوییم کسی 
است که تقریبا هر بازی ای 
را که بگویی حداقل 
می شناسد و بازی هایی 
که موجود دارند اشراف 
کامل دارند.
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میـ
 و  

وی 
گـ

 سیدعلی میربمانی
روزنامه نگار

 دوچرخه هــای برقی همه جا هســتند. یکی از 
شرکت هایی که کلمبیایی ها را به هم متصل نگه 
می دارد، Muvo است. این استارتاپ که در سال 
2017 و در بوگوتا افتتاح شــده است، به عنوان 
اولین سرویس دوچرخه برقی اشتراکی در کلمبیا 

شناخته می شود

NuID

 حتــی بانک ها هم نیاز دارند تــا وارد حوزه آنالین 
شــوند. اســتارتاپ Narmi برای موسسات مالی 
سرویس بانکداری آنالین راه اندازی می کند. هدف این 
استارتاپ که در نیویورک قرار دارد این است که با ارائه 
سرویس های آنالین بهتر به موسسات مالی، آن ها را 

وارد رقابت با بانک های بزرگ کند.

 این استارتاپ با اســتفاده از ابزارهای رمزنگاری 
و بالک چین نیاز کســب و کارها به ذخیره کردن 
رمزهای عبور و باقی اعتبارنامه ها را از بین می برد. 
هدف این شرکت سان فرانسیسکویی این است که 
از اعتبار و اطالعات کاربران در مقابل هک شــدن 

جلوگیری کند.

Narmi

Open App

Muvo

دان
میـ

 و  
وی 

گـ

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 
ــا  ــن اس ــود.  برهمی ــد رب خواه
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

نگاهی به برترین استارت آپ های جهان در سالی که گذشت

 ! قفل  تا   ، دوچرخه  از  سازی  هوشمند 

گار
مه ن

زنا
   رو

ان
اری

فخ
ضا  

ر ر
امی

 این اســتارتاپ قفل های هوشــمندی برای 
محافظت از محموله و سوخت در طول جابجایی 
این شرکت هندی همچنین  طراحی می کند. 
برنامه ای طراحی کرده اســت که رانندگان و 
مدیران می توانند در لحظه مقدار ســوخت 
و منابع محموله را بررســی و کنترل کنند.
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تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما 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

/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

MDF صنایع فلزی و
برادران حسن پور- ساخت 
انواع کابینت ، اشکاف و ... 

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

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

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9

81
01

89

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

ط
/9

80
10

94

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42
/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

جوشکاری سیار
ساخت و تعمیر درب و پنجره 

جوشکاری آبگرمکن
09156956075

ط
/9

81
08

89

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

80
71

49
/ج

98
05

90
9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

ط
/9

81
09

29

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

ش
/9

80
60

01

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9

80
81

70

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
98

10
12

8

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
98

10
51

4

/ج
98

00
62

1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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
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

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

قالی شویی
802

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

گازرسانی
519

جوشکاری
522

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
09

31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس 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

32424971-32135948-9 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 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط 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

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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

 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

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34
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تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

/ط
98

03
10

8
/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
98

06
48

2

لوله بازکنی 
قهرمان 

فوری - شبانه روزی 

 3620 60 60
0915 200  6002

 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

 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
/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

/ج
98

05
09

7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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

/ط
98

02
24

5
/ج

98
10

78
3

مرکز درمان اعتیاد
راه امید

درمیدان امام هادی
باتیم مجرب پزشکی وپرستاری
09154884322
09152141733

/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

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دوره 

دربهای اتوماتیک(،هوشمندسازی 
ساختمان، دوره های برق صنعتی 
و PLCو تابلوهای روان،دوره 
مونتاژ کامپیوتر و تعمیرات 
تخصصی سخت افزار،دوره 

های ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

/ط
98

10
85

7

ثبت نام دوره جدید طب 
سنتی و گیاهان دارویی )فنی و 
حرفه ای ( خانم و آقا آغاز شد. 
موسسه کرامت 32256344

/ط
98

10
77

9

/ج
98

10
44

7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

/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 میرزایی
09152001021
38464887

/ط
98

07
18

7

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

/ط
98

03
64

7

/ط
98

10
72

0

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

یک منشی جهت جوابگویی 
تلفن نیازمندیم .

محدوده مهرآباد
09367930899

/ط
98

11
25

7

موسسه آسیا ثبت 1767
نیروی حسابدار با حقوق و مزایا 

بعد از دوره عملی و تخصصی 
سریعا نیازمندیم 38444397

/ط
98

02
17

2
 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

/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 تعدادی رویه کوب نجار 
و خیاط مبل نیازمندیم 
تسویه حساب هفتگی 

09153184797

/ع
94

23
99

3

به تعدادی گچکار روزمزد 
نیازمندیم.

09155680407

/ط
98

11
16

6

تعدادی کارگر آقا جهت 
شرکت خدماتی نیازمندیم.

حقوق ثابت و بیمه
09387595757

/ط
98

11
26

1
/ط

98
11

23
1

به 2 نفرکارگر خانم و 
آقا با سابقه کار در 

رستوران نیازمندیم 
ساعت کار 11 ظهر

تا 12 شب 
حقوق 1/800/000 

هزارتومان
کباب موسوی 
32736304

مراجعه فقط حضوری

/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

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

بازاریاب
1401

منشی و تایپیست
1402

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

فروشنده و
صندوقدار

1408

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

/ط
97

00
87

7

لوله بازکنی

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

09154164707

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

/ط
98

07
17

5

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

09390309304

/ط
98

10
58

4

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

قیمت  09370501006
09305828084

/ط
98

06
55

4
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید کارتن ، پالستیک 
آهن ،مس ، لوازم خانه 

وانباری 
09158131961

/ط
98

02
16

6

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

/ط
98

08
91

6

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
خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

/ط
98

05
93

6

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

/ط
98

06
87

0

مفقود شده
پروانه اشــتغال به کار مهندســی 
 193005574 عضویــت  بشــماره 
بــه تاریــخ 83/06/25 و تاریــخ 
اعتبار 95/06/25 بنام محمد رضا 
دانشکده کاشانی مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد در 
صورت یافتن با شماره ذیل تماس 

حاصل فرمایید 09151116850

/ع
98

11
26

9

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه ـ سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

متفرقه
1802
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27

ره 
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39
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 1
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ه  

شنب

8

ها
دی 

من
یاز

ن

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
پ
/9
80
22
75

/ج
98
02
24
9

ط
/9
70
39
79 09037626380 - 09155132095 

تنظیم الیحه دفاعیه،  شرکت در کمیسیون های 
تشخیص مطالبات رسیدگی به بدهی

اخذ مفاصا حساب، امور بازنشستگی، فوت و سوابق

گروه مشاوران بیمه ای رهنما در امور تامین اجتماعی

 مالصدرا  31

/ج
98
09
92
0

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه


