
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

پنج شنبه 
21 آذر 1398
سال سی و دوم
شماره  9132
Instagram @Rah.Kar

 
 سه نوع مختلف از خریداران را درک کنید!

بله، خریداران هم برای خودشان چند نوع دارند. تحقیقات 
در مورد رفتار مصرف کنندگان نشان داده که آنها با توجه به 

»میزان فشاری« که هنگام خرید تجربه می کنند...

 
 نگاهی به استارت آپ های موفق در سالی که گذشت

استارت آپهای  برای یافتن اشخاصی همچون پرستار کدک 
ویا مراقب پدر ومادر ها،یافتن مراکز ترک اعتیاد  وهمچنین 
یافتن اقامتگاه با قیمت مناسب  در...

 
از برند بودن تا برند شدن 

 قبول کنید که وقتی ما طرح و برنامه ای در ذهن داریم 
خیلی کم پیش میاد که واقعاً برای دریافت نظر دیگران 

از اونها مشورت بگیریم، 

 
 11 راه برای تبدیل شدن  به محبوب ترین
 کارمند در دفتر و محل کارتان

 کسب محبوبیت
 در محل کار

222

4

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

نیازمندی ها
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توهم   برند   شدناز برند بودن تا برند شدن  

  سه نوع مختلف
 از خریداران را درک کنید!

بله، خریــداران هــم برای خودشــان چند 
نوع دارند. تحقیقات در مــورد رفتار مصرف 
کنندگان نشان داده که آنها با توجه به »میزان 
فشاری« که هنگام خرید تجربه می کنند، به 
سه دستۀ مختلف تقسیم می شوند. مهم هم 
نیســت که کسب و کار شما در چه زمینه ای 
فعال باشــد، در هر صورت باید با این سه نوع 

خریدار دست و پنجه نرم کنید.
امــا قبل از بحث در این مــورد، بگذارید یک 
موضوع جالب را به شما بگویم. عصب شناسان، 
الگوی خرید انسان  را به عنوان یک فرآیند با 
دستورالعمل »آنقدر خرج کن تا اذیت بشی« 
می شناســند! بنابراین شــناخت نقاط اذیت 
شــدِن مختلفی که در ســه دسته مختلف 
مشــتریان وجــود دارد، امــری حیاتی برای 
افزایش تعداد مشــتریان بالقوه به حســاب 

می آید. می پرسید کدام سه دسته مشتری؟ 
ولخرج ها، مخافظه کارها و میانه روها ســه 

دسته اصلی خریداران را تشکیل می دهند. 
حتماً می توانید حــدس بزنید که قانع کردن 
کدام یک از این ســه نوع مشــتری سخت تر 

است:
از آنجایــی که این افراد تقریبــاً یک چهارم 
مشتریان بالقوۀ شما را تشکیل می دهند، بد 
نیست که با برخی تکنیک  های موثر برای به 
حداقل رساندن درد خرید برای این دسته از 

مشتریان آشنا شوید:

  ارزش محصول یا سرویس خود را در یک 
قالب مناسب بیان کنید

اگر در فکر خرید اشــتراکی باشید که هزینۀ 
سالیانه آن 1 میلیون تومان است، بدون شک 
با کمی احتیاط به سراغ آن می روید، اینطور 

نیست؟
دلیل احتیاط شــما هم کامالً مشخص است. 
1 میلیون در سال پول کمی نیست. این رقم 
برای کسی که با دقت پول خرج می کند، حتی 
می تواند تبدیل به یک کابوس وحشتناک شود. 
)و وقتی هم که همینقدر پول بدســت آورد، 
یک رویای شیرین( اما وقتی این اشتراک تنها 
84 هزار تومان در ماه هزینه داشــت چطور؟ 

این دیگر خیلی رقم وحشتناکی نیست. نه؟
و اما قسمت جالب 84هزار تومان در ماه یعنی 

1 میلیون تومان در سال
درست است که تکنیک قالب بندی می تواند 
بــر روی تمام خریداران تاثیرگذار باشــد، اما 
بیشــترین تاثیر را روی کسانی می گذارد که 
با محافظه کاری بیشتری پول خرج می کنند. 
پس اگر شــما محصول یا خدمتــی را ارائه 
می دهید که به صورت اشــتراکی است یا در 
چند بهتر است هنگام قیمت گذاری در چند 
نوبت هزینــۀ آن را دریافت  کنیــد.  به این 

تکنیک توجه داشته باشید.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

تا اونجا گفتیم که تبدیل شدن به 
یک برند مســیری نیست که بشه 
در یک شب طی کرد. چرخه عمر 
کســب و کارها رو معرفی کردیم و 
گفتیم که باید نظم الزم برای رشد 
در این چرخه رعایت بشه. همچنین 
گفتیم دو عامل باعث ایجاد توهم 
برند شــدن خواهد شد که یکی از 
اونها مشاوره ها و اطالعات نادرست 
هســت و دومی مشــارکت های 
نادرست. )البته حتماً عوامل دیگری 
هم هســت ولی با توجه به تجربه 
عرض مــی کنم که همــه عوامل 
در نهایــت به همین دو عامل ختم 

میشن.(
حــاال در قســمت دوم قصد داریم 
نقش مشاوره ها و اطالعات نادرست 

رو بیشتر با هم بررسی کنیم.
منبــع اخــذ اطالعات بــرای یک 
کارآفرین و صاحب کسب و کار چی 

میتونه باشه؟! 
در بهترین حالت کتاب های مرتبط 
و در حالت های معمول، اطالعاتی 
که از دوستان و آَشنایان می گیره و 
در نهایت اطالعاتی که از مشاورین 
کســب و کار دریافت مــی کنه. 
متاســفانه فرهنگ مشورت در این 

بین خیلی اثرگذار هست.
 قبــول کنید که وقتــی ما طرح و 
برنامه ای در ذهن داریم خیلی کم 
پیش میاد که واقعــاً برای دریافت 

نظر دیگران از اونها مشورت بگیریم، 
بلکه هدف مــا صرفاً تایید برنامه و 
هدف از طرف اوناست که با انرژی 
بیشــتری به سمت کار پیش بریم 
!! وقتی هم با نظرات مخالف روبرو 
میشیم معموالً همه عناصر مرتبط 
و غیرمرتبط رو بــه هم وصل می 
کنیم تــا در نهایت نتیجه بگیریم 
که تصمیم و کار من درسته ! حاال 
وقتــی مقیاس کار کمــی بزرگتر 
میشــه، حدس بزنید ممکنه چه 
آسیب های بزرگی به کسب و کار 

وارد کنه !
بزارید یه مثال کامالً واقعی براتون 
ارائه کنم، حدود یک ســال پیش 
یکــی از کارآفرینان به من مراجعه 
کرد و از من خواست که نظرمو در 
مورد تصمیمی که گرفته بود ارائه 
کنم. تصمیم ایشون این بود که با 
یک شرکت تبلیغاتی قرارداد امضا 
کنه و در نهایــت به مدت یک ماه 
و نیــم 70% ظرفیت کل تابلوهای 
تبلیغاتی اون شرکت در شهر رو به 
خودش اختصــاص بده و تصورش 
این بود که بعد از اینکار به سرعت 
تبدیل به یک برند میشــه !!!! من 
خالف خیلــی از همکارنماها نظر 
واقعیمو ارائه کردم و گفتم با توجه 
به شناختی که از کار شما دارم به 
نظرم االن زمان مناسبی برای این 
حجم کار نیست و بهتره شما این 

هزینه رو در امور زیرساختی هزینه 
کنید.

 امــوری که براتــون ارزش افزوده 
ایجاد کنه و در نهایت شما بتونید 
خدمات بهتری بدید، کمی بعد وارد 
حوزه تبلیغات و بخشــی از اون که 
تبلیغات محیطی هست، بشید. ولی 
متاسفانه ایشــون این پیشنهاد رو 
نپذیرفت و وقتی از قانع کردن من 
ناامید شــد، تشکر کرد و جلسه رو 

ترک کرد.
 هفته بعد تابلوهای تبلیغاتی برند 
اون مخاطب رو در ســطح شــهر 
دیدم و واقعاً برای نتایجی که قطعاً 
دامنشو می گرفت متاسف شدم. دو 
ماه بعد ایشون با من تماس گرفت و 
واقعاً با حالت افسرده گفت من هیچ 
نتیجه ای نگرفتم و االن یک و نیم 
میلیارد تومن بدهکار هستم. به نظر 
شما اشــکال کار کجا بود ؟! و من 
مجدد حرف های اون روز رو برای 
ایشون یادآوری کردم. فرآیند تبدیل 
شدن به یک برند برای هر موقعیتی 
سرعت ویژه خودش رو داره، ممکنه 
مســیر یک برند در چند سال طی 
بشه و ممکنه ده ها سال برای یک 
برند دیگه طول بکشه، چرا با عجله 
و شتاب بیجا قطار کسب و کارمونو 

از ریل خارج می کنیم؟!
فردا با ما همراه باشید تا بیشتر در 

این مورد با هم صحبت کنیم.

 مدل 
مو فقیت

2

 قبــول کنیــد کــه 
و  طــرح  مــا  وقتــی 
برنامــه ای در ذهن 
داریــم خیلــی کــم 
پیش میاد که واقعاً 
نظر  دریافت  بــرای 
اونهــا  از  دیگــران 

مشورت بگیریم،

 یاسر سلیمانی   
 پژوهشگر حوزه کسب وکار
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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 
/د

98
01

80
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05
 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 ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28
ش

/9
80

73
32

بار حجاب 
خاور/ وانت

امامت    20 20 61 36
الهیه   30 30 22 35
قاسم آباد  59 28 62 36

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

ط
/9

71
40

93

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

ط
/9

81
15

75

لوازم یدکی 
واگذاری بصورت کامل در 
حال کار با بهترین موقعیت 

مکانی و فروش باال 
) پراید ، پژو ، سمند (
09362826740

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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9

80
72

10

نقاشی نظری
09155038564

/د
97

12
45

0

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98

11
33

5
/ج

98
08

90
8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

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

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

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01
/ج

98
06

95
4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

/ج
98

10
44

5

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

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
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

قیر ایزوگام شرق آسفالت
نصب و انجام لکه گیری 

حتی 1 متر 
شریفی  09158599918

ط
/9

70
27

40

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

ایزوگام شرق 
6736 اصلی - خرم آبادی
 زیر قیمت بازار 38231790

ط09153230676 
/9

81
09

52
ش

/9
80

70
42

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

شرافتی 09365265704 

ط
/9

80
39

93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

81
14

31
/ج

97
03

82
7

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
98

02
51

9
/ج

97
14

23
6

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

38824494

/ج
98

11
25

5

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

لوازم یدکی
و تعمیرات

410

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
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1 به همکاران خود عالقه تان را نشان دهید:
در میان همکاران خود محبوب شدن به یک فرمول ساده 
نیاز دارد:از آنها سواالتی در مورد کارشان بپرسید، به آنها 
گوش دهید، و عالقه واقعی خود را به آنهانشان دهید ، اگر 
آنها بخواهند خودشان را خالی کنند، بگذارید بدانند که 
گفتگویتان محرمانه است و شما آن را به کسی نخواهید 
گفت. با ابــراز عالقه به آنچه که در حال کار بر روی آن 
هستند و همچنین با استفاده از حرکت های کوچک اما 
قدرتمند مانند درخواســت برای بیرون رفتن تعطیالت 
آخر هفته، تعطیالت آینده، و بیشتر، و در این صورت این 

ویژگی دوست داشتنی را به دست خواهید آورید.
2   مشغولیت خودتان را برای خودتان نگه دارید

نه، این فقط یک بازی هوشمندانه بر روی کلمات نیست 
که به شما یادآوری کند که زندگی شخصی خود را برای 
خودتان حفظ کنید ؛ محبوب ترین کارکنان کســانی 
هستند که در مورد مشغولیات خود صحبت نمی کنند، 
هیچ کس اهمیتی نمی دهد شما چقدر سرتان شلوغ است. 
همه مشغول هستند و کار شما این است که کار خودتان 
را انجام دهید. اگر به شدت غرق شده اید، ایده خوبی است 
که با رئیس خود مکالمه ای داشــته باشید و درخواست 
کمک کنید، اما بیشتر همکاران شما به زودی از شنیدن 
اینکه چقدر مشغول و غرق در کار هستید، پر می شوند.

3 برای محبوبیت در محل کار از شایعات دوری کنید:
ستارگان معروف ممکن است محبوب باشند، اما هیچکس 
دوست ندارد که شایعات آنها را گوش دهد - و قطعا کتاب 
سوخته آنها را بشنود ، بخش مهمی از اینکه افراد پشتت 
باشــند و تحسین آنها را بدست بیاورید، این است که از 
شایعه ها دور باشید و این را در زندگی و در محل کارتان 
انجــام دهید. به عنوان مثال، اگر گمانه زنی ها مبنی بر 
اینکــه یک اداره خوب کار می کنــد یا خیر، در گفتگو 
آنها دخالتی نکنیدبه جای اینکه جمالت منفی خود را به 
میان مکالمات همکاران خود وارد کنید ، فردی باشید که 

همه از مصاحبت با او لذت می برند.

4 برای رسیدن به محبوبیت در کار دیر نکنید
فقــط خرگوش های ســفید می توانند بــا دیر کردن، 
همچنان دوســت داشتنی باشند. اگر به طور مداوم دیر 
می کنید، نمی توانید دوست داشته شوید و افراد به شما 
توجه کنند بنابراین مطمئن شوید زنگ هشدار خود را 
زود تنظیم کنید و به آژیر مقاومت نشان ندهید. به عالوه، 
یک لحظه ای را برای خارج شــدن از خانه خود تعیین 
کنید، و ترافیک را درنظر بگیرید. سحرخیز باش تا کام 
روا شوی، این یک یادآور برای این است که زمانی که زود 
آماده می شــوید، خودتان را در موقعیتی قرار می دهید 

که موفق شوید.

5 دنبال کردن قانون طالیی برای رسیدن به محبوبیت 
در کار

با قانون کار زندگی کنید و بــه زودی می توانید قانون 
فضای کاری خود را کنترل کنید ؛ مهربان باشید، لبخند 
بزنید و شخصیت دلپذیری داشــته باشید، اینکار واقعا 
آســان اســت. با انجام این حرکت، محبوبیت بیشتری 
به دســت خواهید آورد، زیرا مردم احساس نمی کنند 
که شــما آنها را می گیرید یــا آنها را تضعیف می کنید 
، احســاس می کنند که از آنهــا حمایت می کنید این 
کار اعتماد را ایجاد می کند. این کار به شما محبوبیت و 

احترام را در محل کار می دهد.

6 برای محبوبیت در کار قابل دسترسی باشید
شــوخی نیســت - اما صحبت نکردن شــما می تواند 
همکاران را خاموش کند اگر با ترش مزاجی راه بروید و 
دست به سینه، و با همکاران خود تماس چشمی برقرار 
نکنید، ممکن است به این معنی باشد که روز بدی دارید 
یا بســیار خجالتی هســتید. با این حال، به زودی یک 
شهرت منفی دریافت خواهید کرد که غلبه بر آن دشوار 
خواهد بود. اگــر برای کنار هم بودن به یک گروه و تیم 
دعوت شدید، جواب مثبت دهید ؛ لبخند بزنید، حتی اگر 
شما آن را دوست ندارید و یا روز بدی را داشتید این کار 

در بلند مدت به شما کمک خواهد کرد.

7 در انتهای روز سریع محل کارتان را ترک نکنید
برای محبوبیت بیشــتر از لحظات کارتان و بودنتان در 
محل کار لذت ببرید ، اکثر افــراد به قدردانی یا احترام 
کسی که در لحظه اتمام ساعت کاری میرود، نمی روند. 
البته، اگر شرایط خسته کننده ای وجود داشته باشد، شما 
می توانید زمانتان را رد کنید، فقط لطفا زیاد به ساعت 
نگاه نکنید. اینکه کمی پشــت میزتان بنشینید و اجازه 
دهید ســاعت ها بگذرند به شــما صدمه ای نمی زند و 
این اصال خوب نیست که بقیه ببینند شما اصال اشتیاقی 
به کارتان ندارید و منتظر داشتن محبوبت در محل کار 
حس مثبتی در شما ایجاد خواهد کرد ، اینکه همکاران 
تان شما را دوست بدارند و تحسین کنند انگیزه مضاعفی 
برای رسیدن به هدف و پیشرفت در شما فراهم می کند 
پس مهم اســت که راه و روش این مهم را بدانید ؛ راه و 

روشی که در این بخش از نکات موفقیت خواهیم گفت.

بدهید8 برای محبوبیت در کار پیشــنهاد برای کمک را شما 
اگــر دیدید یکی از همکارانتان اســترس دارد، پیش او 
بروید و کار امروزتــان را انجام دهید. تبدیل به کاپیتان 
تیم شوید - کسی که همکارانش را حمایت می کنداین 
حرکت شما را به سمت خوبی پیش می برد پس از همه 

اینها، چه کســی دوســت ندارد کسی که به آنها کمک 
کند؟ همه اعمال خوب - حتی کســانی که شما را در 
جای دیگران قرار می دهند - نباید با یک انگیزه بی نظیر 
انجام شوند. بله، شما می خواهید مورد عالقه همه باشید، 
اما باید سندیت و اعتباری پشت پیشنهاد تان باشد. در 
غیر اینصورت، همکارانتان قادر خواهند بود تا فاصله یک 
مایلی خود را شناســایی کنند و در نه ایت باعث عقب 

نشیشان خواهند شد.

9 برای محبوبیت در کار شلخته و نامرتب نباشید:
اگر همکاران شــما شروع به سوال پرســیدن در مورد 
اســتخدامتان کردند در لحظه ای که همه وسایلتان بر 
روی میزتــان پخش بود، مراقب باشــید ؛ محیط کاری 
خود را اسکن کنید تا ببینید آیا همکاران شما مرتب و 
تمیز هستند یا خیر، یا میزشان پر از توده های باال رونده 
ورق و چیزهای دیگر است. اگر هیچ کس دیگری وسایل 
شــخصی و یا عکس های خود را نداشت، توجه داشته 
باشید که منطقه خود را از این چیزها پاک کنید و غذای 
خود را بیرون نگذارید یا اقالم شخصی خود را در فضای 

شخصی افراد دیگر قرار ندهید.
10 برای محبوبیت با احترام و بخشــنده و باهوش 

باشید
اگر چیزی ندارید، چیزی نگوید. اما اگر بتوانید ستایش 
شــریک کار خود را برانگیزبد، صحبت کنید و ستایش 
آنها را بشنوید. به یاد داشته باشید که معتبر بودن کلید 
مهمی اســت.از افراد تعریف نکنید اگر واقعا معنی آن را 
نمی فهمند، و قطعا نباید هر روز هفته را در اطراف آنها 
باشید و تعریف کنید در عوض، چیزهایی را که آنها انجام 
می دهند را به رسمیت بشناسید - نه بر خالف رئیس. 
عملکرد خوب خود را به شیوه ای ظریف دهید، مانند:«من 
فکر می کردم شــما واقعا ارائه را خوب عمل می کنید و 

کارتان را خوب انجام دادید.

11خودداری از مکالمــات تلفنی با صدای بلند برای 
رسیدن به محبوبیت 

دفتر خود را عایق بندی کرده اید؟ پیامک بدهید ؛ اما اگر 
مکالمه ای 5_7 دقیقه ای دارید، ممکن است وقت آن 
رسیده باشد که صدایتان را پابین بیاید. در فضاهای کاری 
باز که امروز امروز رایج است، تقریبا غیرممکن است که 
بتوان از شنیدن صحبت های تلفنی شخصی همکاران 
خود خودداری کنید. بنابراین، اگر برایتان ممکن است، 
پیامک بدهید. صحبت کردن با صدای بلند را هر کسی 
در دفتر کار نمی توانــد تحمل کند. پاداش اضافه برای 
آرام صحبت کردن می خواهید؟ کل دفتر کار به زندگی 

شخصی شما وابسته نیست. 

 11 راه برای تبدیل شدن  به محبوب ترین
 کارمند در دفتر و محل کارتان

بیت  محبو کارکسب  محل  در 
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نگاهی به استارت آپ های موفق در سالی که گذشت 

خدمات برای  هایی  آپی  استارت 

  شمارا چقدر می شناسند؟
فــردی را در نظر بگیرید که در مغازه خود جدا 
از هرگونه صنف خاص بر روی صندلی نشسته 
است و منتظر مشتری اســت و حال وحوصله  
صحبت را هم ندارد و وقتی قیمت را بپرســی 
با یک جواب سر باال جواب شما را می دهد. اما 
از آن طرف دیگر فردی اســت که با مشتریان 
ارتبــاط خوبی دارد و با صبر به حرف هایشــان 
گــوش می دهد. همچنین بــا اطرافیان و بقیه 
مغاره های اطراف ارتبــاط خوبی دارد و هر روز 
باهم خوش و بشــی می کنند و از همه مهم تر با 
همــکاران خود از همکار عمــده فروش گرفته 
تا بقیه هم صنف های خودش شــبکه ارتباطی 
خوبی برقرار کرده اســت و بین همکاران خود 

صاحب اعتبار و خوش نامی شده است. 
برگردیم به کلیدسازی خودمان، حاال کلیدسازی 
که مثلث خوبــی در ارتباط، اطالعات و مهارت 
برای خود درست کرده باشد به سرعت و با فاصله 
زیاد از رقیبان خود جلو افتاده است. حاال دیگر 
می توانیم بگوییم کلیدســازی هم می توان به 
چشم گمنامی نگاه کرد که هرکس نمی شناسد 

و این مقدار ساده بنظر نمی رسد!

یک بــار دیگر هم پیش او رفته بــودم و کارش را خوب انجام 
می دهــد و فقط با یک تماس تلفنی به محل آمد و خوب هم 
حســاب کرد و منصف بود. کلید را توی ماشــین جا گذاشته 
بودم و آمد تا کارم را راه بیندازد باالخره هم ماشــین روشــن 
کردم رفتم. داشتم به این فکر می کردم که چرا بین این همه 
کلیدســازی به این زنگ زدم و اصــال از کجا پیدایش کردم؟ 
اگر می خواهید کسب و کار خوبی داشته باشید فقط کافیست به 
این حرف عمل کنید که »هرچه برای خود می پسندی، برای 
دیگران هم بپسند« تا ببینید چقدر در کارتان پیشرفت خواهید 
کرد. بیایید با هم همین کلیدسازی را بررسی کنیم که ببینیم 
این شــغل چه نکاتی دارد و طبق حرفی که زدیم ببینیم اگر 
خودمان را به جای مشتری بگذاریم چه کنیم تا خوشش بیاید؟

  پازل اول
قطعاً نخستین قدمی که من این کلیدسازی را انتخاب کردم 
به خاطر این بود که این فرد کلیدساز بود! یعنی کارش را بلد 
بود و می دانست که چه بکند و تجربی خوبی هم داشت. حتماً 
من هم دوست دارم کسی کار مرا انجام دهد که به خوبی از 
پس ماجرا بَربیاید. شغل کلیدسازی، شغل بسیاری مهم است 
و چون مردم به آن نیاز دارند این کار نسبت به بقیه شغل هایی 
که با یک باال و پایینی افت می کند چرخ خود را می چرخاند و 
برای یاد گرفتن یا به قول معروف اُستا شدن، با تجربه و چندتا 

خرابکاری بدست می آید!

   این چیه دیگه؟
همچنان که می دانیم دنیا درحال پوســت انداختن است و 
دائــم ابزارهای جدید و امکانات جدید می آیند و قدیمی ها را 
جارو می کنند. کلیدسازی با وجود اینکه شغل ساده ای به نظر 
می رسد اما شاهد قفل های جدید از تغییر خود کلید گرفته تا 
کارتی و یا لمسی شدن آن ها که دیگر اینجا کاری به تجربه 
ندارد و کسی موفق است که بتواند اطالعات خودرا دائم بروز 
کند و در جریان تکنولوژی های نو باشد. حاال دیگر به چشم ما 
کلیدسازی یک فردی که فقط دارای تجربه هست، نیست! و 
وقتی کلیدساز نداند و این سبک های جدید قفل  را نشناسد با 

دیدن یکی از آن ها شاید با یک صفحه موبایل اشتباه بگیرد!

مثلث ارتباط،اطالعات ومهارت

وقتی کلیدساز نداند و این 
سبک های جدید قفل  را 
نشناسد با دیدن یکی از 
آن ها شاید با یک صفحه 
موبایل اشتباه بگیرد!
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سیدعلی میربمانی 
روزنامه نگار

  Vivvi: اگــر از هر پدر و مــادری در نیویورک 
بپرسید به شــما خواهند گفت که پیدا کردن پرستار 

روزانه جزو سخت ترین کارها است.
 نه تنها قیمت این سرویس ها بسیار باال است بلکه یک 

لیست انتظار طوالنی نیز  برای آن وجود دارد.
 این استارتاپ با استفاده از محرک های مالیاتی و باقی 
برنامه ها، به کارمندانی که کودکان کوچکتر از 6 هفته 

دارند خدمات مراقبت روزانه ارائه می دهد.

  WeRecover:  ایــن اســتارتاپ یک موتور 
منطبق کننــده بــرای مراکــز ترک اعتیاد اســت. 
WeRecover که در کالیفرنیا واقع شــده است به 
افرادی که اعتیاد دارند کمک می کند تا بهترین مرکز 

را پیدا کنند و گزینه  های خود را بهتر بررسی کنند . 
همچنین مواردی برای کمک کردن نیز در این برنامه 

یافت می شود.

  ZiffyHomes: یافتــن اقامتــگاه بــا قیمت 
مناســب و انعطاف پذیر در شــهرهای بــزرگ جهان 
 ZiffyHomes ســخت اســت. اســتارتاپ هندی

که تمرکز خود را روی نقاط ایســتگاه مترو گذاشــته 
اســت، اقامت گاه های اشــتراکی را به مســافران ارائه 
می  دهد که کامال مبله و آماده برای زندگی می باشــند.

استارت آپهای  
برای یافتن 

اشخاصی همچون 
پرستار کدک 

ویا مراقب پدر 
ومادر ها،یافتن 

مراکز ترک 
اعتیاد  وهمچنین 
یافتن اقامتگاه با 

قیمت مناسب  در 
شهرهای بزرگ 

جهان است

امیر رضا  فخاریان   
روزنامه نگار حوزه استارت آپ
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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

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

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9
81
01
89

/ج
98
04
43
5

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

مصالح مرغوب و ارزان
کلی و جزئی-در اسرع وقت 

36907335
09155048588

ط
/9
80
10
95

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

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

ط
/9
80
31
85

/ج
98
10
26
7

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

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فق�ط در ی�ک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
80
71
49

ط
/9
81
13
76

سرشور 28 نزدیک حرم 
دو باب منزل کلنگی به متراژ 

430 و 560 متر ملکی ،
 دو سند تک برگی جدا قابل 
تجمیع مناسب ساخت هتل 
سه ستاره و هتل آپارتمان 

09123302256
36054480

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

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افش��ان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

/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
80
41
89

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ش
/9
80
35
70

قالی شویی
اطمینان

نامی آشنا و مطمئن
32 21 64 31
33 85 00 14

33 87 22 59 - 62
38 82 78 66
32 67 32 37

0915 113 04 70

ط
/9
80
58
40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
خانه و ویال

607

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

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

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

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
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 

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
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/9
80
23
78
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وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

/ط
98

06
53

4

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
97

00
87

7
لوله بازکنی

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

09154164707

 ج
/ 9

80
96

74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

36909280سجاد – فردوسی  – خیام
37678076فلسطین- سناباد –کالهدوز
36911412سیدرضی- معلم –دانشجو
38902414هاشمیه –هفت تیر-صیاد
36910840الهیه-قاسم آباد-امام هادی
عبادی –عبدالمطلب –مطهری
36909280ابوطالب –هدایت –توس

 09151023831تیم سیار

/ط
98

11
37

4

شرکت خدماتی
 ماه ساز دانیال 

اعزام مراقب جهت سالمندان 
و بیماران 

اعزام نیروی روزمزد خانم 
و آقا نظافتی

اعزام به هفت محدوده مشهد 
38551516

 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
/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

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

09153184797

/ع
94

23
99

3
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

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

قیمت  09370501006
09305828084

/ط
98

06
55

4

/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
 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

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

/ط
98

05
42

0

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

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید ضایعات 

آهن ، آلومینیوم ، مس 
برنج ، کارتن ، الک

09035480162

/ط
98

08
91

6

خریدار گالن
20 لیتری و 10 لیتری 

09156400266

/ط
98

10
22

0

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

/ط
98

06
87

0

مفقود شده

پروانه کسب  اتحادیه صنف 
خواربارولبنیات 

آقای ابراهیم عطائی فالح 
کدملی 0941324982

رسته واحد صنفی خواربار 
به شماره شناسنامه 

1079مفقودگردیده واز درجه 
اعتبار ساقط می باشد 

/ج
98

11
56

8

مفقود شده
فرودگاهــی  تــردد  کارت 
علــی  اینجانــب  دوگانــه 
بــه آبادی به شــماره ملی 
تاریــخ  بــه   0920505031
99/4/1 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.

/ع
98

11
57

3
/ط

98
11

56
7

اخطار و ابالغ به آقای مهدی 
خشتی یزدی همسر شما خانم 

زهره قانع قالیچی بموجب حکم 
صادره از دادگاه بدفترخانه 

مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن 
خود دارد لذا بموجب این آگهی 
به شما اخطار و ابالغ میگردد که 
پس از نشر آن ظرف یک هفته 

بدفترخانه مراجعه و ذیل اوراق و 
اسناد را امضاء در غیر این صورت 
طالق همسر شما یکطرفه به ثبت 

خواهد رسید.
ابراهیم آخوندی  سردفتر

 ازدواج107 و طالق 62 مشهد

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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

کارگرماهر
1409

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

متفرقه
1802

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

واز
 پر

ینا
32235656آتر

32231416
تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

/ط
98

07
17

6

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4
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نشانی سازمان آگهی ها:8

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

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

مدیر مسئول: ایمان شمسایی

مدیرحوزه  درآمد و چاپ : مهدی یزدی نژاد

دبیر ضمیمه  راهکار: احمد یوسفی صراف

Instagram @Rah.Kar

 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

پ
/9
80
22
75

/ج
98
02
24
9

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194
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09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه
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مقوی پشت طوسی
09151126299

صادقی قیمت 10800

از 180 تا 350 گرم
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