
نیازمندی ها

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

شنبه 
23 آذر 1398
سال سی و دوم
شماره  9133
Instagram @Rah.Kar

 
 لطفا در تبلیغات تان به جزئیات بها دهید!

همیشه فکر می کردید که جزئیات مهم نیستند و یک کل 
منظم و به هم پیوسته می تواند همه چیز را حل کند. اما باور 

کنید که این جزییات درست هستند که ...

 
از سم پاش مرده تا کتابدار تنها!

چیزهای عجیبی توجه ام را جلب کرد و آن هم اینکه در 
مناطقی شغل هایی به وفور دیده می شود که این سؤال برایم 
پیش می آمد که چطور درآمد دارند

 
از برند بودن تا برند شدن 

در فرآیند مشورت موضع خودتون رو اصالً مطرح 
نکنید، نظرات دیگران رو دقیق بشنوید و تاکید کنید که 

نظر واقعیشونو بگن

 
 چگونگی گستره حلقه ی اجتماعی

  وایجاد عالقه مندی به نوع شغل 

 نشانه ها و عالئم 
 فرسودگی شغلی
 در محل کار

22

4

4

5

با همکاران خود رفتار و معاشرت کنید البته اینجوری

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
33 مشهدشماره        آپی   استارت  رسانه  اولین     
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در فرآیند مشورت 
موضــع خودتون رو 
اصالً مطــرح نکنید، 
نظرات دیگــران رو 
و  بشــنوید  دقیــق 
تاکیــد کنید که نظر 

واقعیشونو بگن

  لطفا در تبلیغات تان 
به جزئیات بها دهید!

همیشــه فکر می کردید کــه جزئیات مهم 
نیستند و یک کل منظم و به هم پیوسته می 
توانــد همه چیز را حل کند. اما باور کنید که 
این جزییات درست هستند که یک کل منظم 
به هم پیوسته را تشکیل می دهد. معموالً به 
ما پیشنهاد می دهند که خیلی درگیر جزئیات 
نشویم و از خیر کمال گرایی خود بگذریم. اما 
این موضوع هنگام نوشتن پیام های تبلیغاتی 
کار چنــدان خوبی نیســت و نباید اهمّیت 
جزئیات را دست کم گرفت... اما واقعاً جزئیات 

یک متن تبلیغاتی تا چه حد اهمیت دارد؟
یکــی  امــا،  نشــود  باورتــان  شــاید 
فروش،  دربــاره  از احمقانه ترین واقعیت هــا 
توســط محققان دانشــگاه کارنجــی ملون 
آشکار شــد. در طی تحقیقات آنها مشخص 
شــد که حتی یــک کلمه هــم می تواند در 
افزایش نرخ تبدیل کاربران به مشــتری تاثیر 

واقعاً وحشتناکی داشته باشد.
در این آزمایــش، آنها توضیــح قیمت یک 
دی وی دی را از “5 دالر” بــه “یــک هزینــۀ 
کوچک 5 دالری” تغییر دادند تا ببیند فروش 
تا چه حد تحت تاثیر قرار می گیرد. نتیجه چه 
بود؟ با اینکار آنها توانســتند تعداد مشتریان 

را 20 درصد افزایش دهند! باور می کنید؟
بگذاریــد این دو توضیح مختلــف را در کنار 
هم ببینیم تا دقیقاً بفهمید که مساله چقدر 

مسخره است:
 آیا خیال می کردیــد که کلمۀ کوچک  بتواند

 تاثیــر چنین بزرگــی در جذب مشــتری 
داشــته باشــد؟ با این حســاب، دیگر هیچ 
شکی وجود ندارد که وقتی هدف ما متقاعد 
کردن یک مشتری باشــد که در خریدهای 
خود محافظه کار اســت، همه چیز به جزئیات 

برمی گردد.
مهم نیســت که شــما در چه تجارتی فعال 
هستید. در هر صورت الزم است برای فروش 
بیشتر، درک درستی از سه نوِع مختلف خریدار 
و به خصوص خریداران محافظه کار خود داشته 
باشید. این خریداران درصد زیادی از مشتریان 
شما را تشکیل می دهند و بنابراین باید سعی 
کنید با روش ها و تکنیک های درســت آنها را 

مجاب به خرید کنید.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

وارد موضوع مشــاوره های اشتباه 
در توهم برند شدن شدیم و گفتیم 
که فرهنگ مشاوره در این موضوع 

خیلی مهمه! 
خب در ادامه ایــن موضوع باید به 
از عدم  بپردازیم که  مشاورنماهایی 
اطالع کافی برخی صاحبین کسب 
و کار اســتفاده می کنن و خدمات، 
محصوالت یا رسانه های خودشونو 
با ترفندهای مختلف به فروش می 
رســونن و صاحب کسب و کار هم 
که در قالب هیجان اولیه راه اندازی 
کسب و کار و تاییدها و تحلیل های 
ناقص بقیه مشتاق راه اندازی هر چه 
سریعتر کسب و کار هست، زیر بار 
انواع هزینه ها میره تا رویای خودشو 
محقق شده ببینه. متاسفانه در این 
بین و بعد از محقق نشدن مواردی 
که تعهد شده هیچکس پاسخگوی 
رویاپــردازی هایی که برای صاحب 

کسب و کار کرده بود، نیست ! 
یک مثال دیگه براتــون ارائه کنم. 
یکی از دوستان تعریف می کرد که 
مشاوری در یکی از شهرها به صورت 
خاص در افتتاح کافی شاپ مشاوره 
میده و یکی از آشنایان ایشون برای 
افتتاح کافی شاپ به ایشون مراجعه 
کــردن به مدت یک ماه رفت و آمد 
به کافی شاپ ادامه داشته و بعد به 
یک باره ترافیک کافی شاپ به شدت 

کم شده !
این شد که بعد از مدتی کافی شاپ 

از رونــق افتاد و در نهایت هم جمع 
شد !

تا مــدت هــا این تبدیــل به یک 
معمای عجیب شــده بود تا اینکه 
مورد مشابهی پیش اومد و مشخص 
شــد این مشــاورنما در یک اقدام 
غیراخالقی و غیرحرفه ای، عده ای 
رو در کنار خــودش داره که بعد از 
افتتاح کافی شــاپی که مشاورشون 
بــوده، اونهــا رو برای ســرو موارد 
مختلف میفرســتاده کافی شاپ و 
مبلغ فاکتورشونو تا سقف مشخصی 
بــه اونها پرداخت می کــرده ! یک 
بازی ناجوانمردانه و کثیِف برد – برد 
برای مشاور و همدستانش و باخت 

- باخت برای صاحب کسب و کار !
دو مثــال زدم که فکــر می کنم به 
اندازه کافی حوزه مشــاوره اشتباه 
و تاثیــری که در بحــث راه اندازی 
کســب و کار و برند شــدن داره رو 
براتون روشن کرد. حاال وقتی با این 
موقعیت ها مواجه میشیم باید چه 
کنیم؟ چه طور باید مشورت بگیریم؟ 
اصالً الزم هســت مشورت بگیریم؟ 

میشه کامالً مطمئن شد؟
 ســواالت خوبیه کــه هر کدومش 
چندین کلمــه پاســخ داره اما به 
طور خالصه وقتــی با این موقعیت 
ها مواجه می شــید هیجان رو کنار 
بزارید و سعی کنید منطقی باشید، 
یه ماکــت ذهنی یا حتــی واقعی 
درســت کنید و از جوانب مختلف 

بهش نگاه کنید. همه چیز رو طوری 
نچینید که به نقطه هدف شما برسه. 
در فرآیند مشورت موضع خودتون 
رو اصالً مطرح نکنید، نظرات دیگران 
رو دقیق بشــنوید، تاکید کنید که 
نظر واقعیشونو بگن و شما هم بعد 

از شنیدن فقط تشکر کنید.
 همه نظرات جمع بندی کنید. قطعاً 
الزمه که مشورت بگیرید ولی نه با 
رســوم معمول که سعی کنید نظر 
دیگــران رو به نظر خودتون نزدیک 
کنید. سعی کنید از نظرات دیگران 

استفاده کنید.
 با وجود همه این ها هیچوقت نمی 
تونید مطمئن باشید که حاال همه 
چیز مرتبــه و قراره خوب پیش بره 
! هر کار پیشــگیرانه ای هم بکنید 
درصدی از ریسک وجود داره و این 
رو نمیشــه به گردن کسی انداخت 
اّما میشــه تالش کرد و َکِمش کرد. 
مهمترین نکتــه ای که باید در آغاز 
فرآیند برند شدن سرلوحه کارتون 
قرار بدید، صبر و اســتمرار فعالیت 
های به ظاهر کوچکی هســت که 
در نهایت نتیجه بزرگی رو به ارمغان 
خواهد آورد. موارد که در قســمت 
های قبل گفتیم مثل خدمات عالی، 
ارتبــاط عالی و مشــتری مداری، 
محصول عالــی و... فردا با ما همراه 
باشــید قراره در مورد مشارکت در 
فرآیند برند شــدن بــا هم صحبت 

کنیم.

 مدل 
مو فقیت

3توهم برند شدناز برند بودن تا برند شدن  

 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 

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

ط
/9

71
40

93

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ج
 / 

98
06

53
5

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

/د
98

01
80

1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44
ط

/9
70

23
26

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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

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

/9
80

89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9

80
71

82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

 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

داربـسـت کــیــهــان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ج

/9
70

86
17

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

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

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99

ایزوگام شرق 
6736 اصلی - خرم آبادی
 زیر قیمت بازار 38231790

ط09153230676 
/9

81
09

52

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60
ج

/9
80

89
06

آسفالت
محوطه،زیرسازی

جدول کاری
قیرگونی،ایزوگام
09151118301

ج
/9

81
13

94

ایزوگام شرق
ایزوگام،قیرگونی،لکه گیری 
آسفالت09152007092
09372893384

ش
/9

80
70

42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ج

/9
70

38
27

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

80
25

19

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

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
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در محیط کاری باید با همکاران خود رفتار درست و حرفه 
ای داشته باشید این رفتارها و ارتباطات در موفقیت کاری 

شما بسیار موثر خواهد بود.
رابطه ی صمیمانه با همکاران تان می تواند مشــکل ساز 
شود، وقتی رفتارتان حرفه ای نباشد. گاهی اوقات شناسایی 
موانع ارتباطی در کار می تواند نسبتاً آسان باشد.هنگام قطع 
ارتبــاط, می توانید آن را در شــکل تعارض کار یا کاهش 
بهره وری ببینید.عدم شفافیت کمی وجود دارد، گاهی این 
ممکن است غیر عمدی باشد. بسیاری از افراد فکر می کنند 
که آن ها در برقراری ارتباط موثر هستند، زیرا به مدرسه 
می روند و یا میزان مشــخصی از تجربــه کاری دارند, اما 
در حقیقت آن ها هنــوز در تالش برای نفوذ بر دیگران با 
پیام خود هستند.نتیجه ارتباط ناکارآمد چنانچه بارها در 
بخش موفقیت گفته ایم, فرصت های از دست رفته و منابع 
اتالف شده است، ممکن اســت متوجه تعدادی از عوامل 
موثر بر ارتباطات شفاف, موثر و شفاف در کار باشید:ویژگی 
های فردی, فاصله فیزیکی, خود پیام, زمینه, اصطالحات 
تخصصی استفاده شده و فرهنگ نیز از عوامل خواهند بود. 
در متــن زیر راه هایی برای اطمینان از ارتباط موثر در کار 
وجــود دارد تا بتوانید محیط کاری کارآمد, مولد و فراگیر 

ایجاد کنید.

   مخاطبین خود را خوب بشناسید 
درک مخاطبینتان برای برقراری ارتباط موثر در کار 
ضروری است، این امر شــامل ارتباطات شفاهی و کتبی, 
ایمیل های روزانه, اعالمیه های گسترده شرکت و یا ارائه 
به روزرسانی وضعیت در پروژه ها می شود. این که آیا پیام 
شما به طور موثر و یا به خوبی از درک آنچه که مخاطبین 
شــما به آن اهمیت می دهند, منتقل یا به خوبی دریافت 

خواهد شد یا خیر.
  با چه کسی ارتباط برقرار می کنید؟

  هدف پیام شما چیست؟
  آن ها باید بدانند جه چیزی را بدانند؟

  چه کاری باید انجام دهند؟
  بهترین راه برای انتقال پیام به مخاطبین چیست؟

مخاطبین شما پیام را چگونه دریافت یا تفسیر می کنند؟
مخاطبین شما چطور احساس و فکر می کنند و زمانی که 
پیام شــما را دریافت می کنند، چه واکنشی از خود نشان 

می دهند؟
برای پاسخ به این پرسش ها باید پیشاپیش, تحقیق کنید و 

رفتارهای مخاطبین خود را مشاهده کنید.
برای مثال, رویکرد شــما برای ارتبــاط با تیم یا همتایان 
ممکن است با نحوه ارتباط شما با رهبر متفاوت باشد ، زیرا 

این گروه ها عالیق متفاوتی دارند.
2 تالش برای درک وضعیت و روشن کردن آن

وقــت بگذارید و فکر کنیــد. قبل از برقــراری ارتباط در 
کار, الزم اســت مکث و شکیبایی کنید, وضعیت را درک 
کنید, روشــن کنید و همدلی داشته باشید. در این بخش 
از نمناک چند نکته برای کمک به شما در ارتباط موثر در 

کار آورده شده است:
کنجکاو باشید:پرسش های باز بپرسید که با » چی » و » 
چطور » شروع می شــود و اطالعات را جمع آوری کنید. 
پاسخ های این پرسش ها بیشتر توصیفی هستند، سپس می 
توانید سواالت باز را بپرسید تا اطالعات بیشتری به دست 
آورید. هر چه بیشتر بدانید, احتمال بیشتری خواهید داشت 
که یک پیغام مناســب برای مخاطبین خود داشته باشید.
مثل یه بچه یاد بگیرید:به طور معمول, بچه ها هیچ دانش 
قبلی دربــاره چیزهایی که می خواهند یاد بگیرند ندارند. 
در آنهــا حس فروتنی به روش یادگیری وجود دارد، وقتی 
مــی خواهید موقعیت خود را درک کنید همان رویکرد را 
انتخاب کنید. باز باشید, آماده و مایل به دیدن چشم انداز 

مخاطبین خود باشید.
فرضیات خود را بررسی کنید:وسعت تجربه شما ممکن 
اســت درک و قضاوت شما را از بین ببرد. افکار قبلیتان را 

در مورد مخاطبین خود به چالش بکشید، تعیین کنید چه 
کسی با چه کسی صحبت کند یا چه تحقیقاتی باید انجام 
دهید، تا بررسی کنید آیا فرضیات شما درست هستند یا 
خیر ؛ اطمینان حاصل کنید که قبل از پریدن, فضایی برای 

شما وجود داشته باشد.
فراگیر باشید:  افراد می خواهند متعلق به شرکت باشند و 
در آنجا احساس شوند و ارزش داشته باشند. فکر کنید تا 
مطمئن شوید که ایده های همه به دست می آیند، برای 
مثال, اگر شــما در یک جلسه درخواست ورودی هستید, 
اطمینــان حاصل کنید که زمان کافی برای به اشــتراک 
گذاشتن پاسخ آن ها برایتان وجود دارد. اگر وقت خود را از 

دست بدهید, در جلسه با آن ها ارتباط برقرار کنید.
اطمینان از ارتباط موثر در کار با رفتار با همکاران

گوش دادن به چند سطح   
احتماالً با این نکات اصلی گوش دادن آشنا هستید. با 
این حال، زمانی که ما احساس شکست در بازه های زمانی 
می کنیم، اولویت دادن، یا ایجاد را باید احساس کنیم، این 
کار آسان است و پیام های کلیدی را از دست می دهیم که 
می تواند به شــما کمک کند تا به طور موثر در کار ارتباط 

برقرار کنید.
در متن زیر یاد می گیرید که به تمرین خودادامه دهید:

تفسیر:درک خود از پیام را با تکرار کردن یا تغییر دادن آن 
به کلمات خودتان تصدیق کنید. اگر اختالفی بین طرفین 

وجود داشته باشد، زمان روشن کردن آن فرارسیده است.
کاوش:اگر احساس می کنید اطالعاتی وجود دارد که ممکن 

است به آن نیاز داشته باشید، سواالت خود را بپرسید.
روشن کردن:اگر شــما به طور کامل چیزی را درک نمی 

کنید، پس حتما سوال بپرسید.
به خاطر داشته باشید:سعی کنید نکاتی را به یاد آورید که 
برای مخاطب تان مهم هستند، این اطالعات می تواند در 
آینده مورد استفاده قرار گیرد و مخاطبینی را نشان دهد که 
شــما به آن ها اهمیت می دهید و به طور فعال گوش می 
دهید. یک ارتباط موثر در کار به این معنی است که شما 
باید با مهارت های گوش دادن فعال خود هماهنگ باشید.

به یاد داشته باشید:
  همدلی داشته باشید.

  ادراک دیگران را هم درک کنید، نه فقط خودتان را.
  احساسات و واکنش ها و غیره را محاسبه کنید.

  ارزش ها و عقاید خود و دیگران را بشناسید.
  عالئم ارتباطات غیر کالمی مثل زبان بدن را مشاهده کنید .

4 نحوه دریافت باز خورد را ببینید 
باز بودن برای بازخورد و پذیرش انتقاد آســان تر از 
انجامش است. همه انسان هستیم، زمانی که حواس خود 
را از رویدادهای زندگی پرت می کنید و یا اگر در کار تحت 
فشــار هستید، ممکن است از کوچک ترین نظراتی که به 
شما وارد می شود، دفاع کنید و در این باره جبهه بگیرید.
شیال هین و داگالس استون برای بهبود توانایی شما برای 
جذب بازخــورد، چیزهایی را فراهــم می کنند که مفید 
هســتند و می دانند چطور از شر چیزی که به شما برای 
یادگیــری کمک نمی کند و به جلــو حرکت نمی کنند، 

خالص شوید.
برخی از این استراتژی ها شامل موارد زیر هستند:

  واکنش ها و پاسخ ها نسبت به محرک ها را بدانید، درک 
و مدیریت کنید.

  پیام ها را از اینکه از طرف چه کسی است، جدا کنید.
به جای قضاوت، به نصیحت ها گوش دهید.

  بازخوردها را به تکه های قابل هضم بشکنید و مفید های 
آن ها را در زندگیتان به کار ببرید.

زمانی که به طور فعال به دنبال بازخورد هســتید، خاص 
باشید و یک چیز را درخواست کنید.

شــما این توانایی را دارید که از بازخوردها یاد بگیرید و با 
آن رشد کنید.

  خرد کردن بازخورد به قسمت های کوچکتر می تواند به 

شما کمک کند که پیام را پردازش کنید و کم تر واکنش 
نشان دهید.

  توصیه های مهم درباره رفتار با همکاران
5   ارائه بازخورد هدف و قابل مشاهده 

این یکی از دشوارترین کارهایی است که می توانید 
انجام دهید، چون ممکن است نخواهید دیگران را ناراحت 
کنید، شما کامالً مطمئن نیســتید چطور، شما از لحاظ 
عاطفی آماده نیســتید و یا توسط منفی ها، فرضیات شما 

تیره و تار شده اند.
وضعیت، رفتار، تاثیر )SBI( می تواند به شما کمک کند تا 

بازخورد دقیق و مشخصی را فراهم کنید:
وضعیت: زمینه را فراهم کنید. از خودتان بپرسید چه اتفاقی 

افتاده است، کجا و چه زمانی.
رفتار: رفتار را توصیف کنید. این دشــوارترین بخش است 

زیرا باید فرضیات خود را بررسی کنید.
به عنوان مثال, گفتن » شما گستاخ هستید » )ذهنی( و » 
وسط حرف من پریدید« )رفتار قابل مشاهده(، لحن بازخورد 
را تغییر می دهد. » بی ادبی » می تواند چندین تفســیر 
داشــته باشد در حالی که می توانید ببینید چه زمانی چه 

کسی صحبت های شما را قطع کرده است.
مثال 1: در طول جلســه دیروز تیم، هنگامی که سخنرانی 
خــود را ارائه دادید )وضعیت(، شــما در مورد دو اســالید 
نامطمئن بودید و محاسبات فروش شما نادرست بود )رفتار(. 
احساس خجالت می کردم، چون کل افراد آنجا بودند. من 
نگران این هستم که این مساله بر شهرت تیم ما تاثیر بگذارد.
مثال 2: در جلسه مشتری دوشنبه بعد از ظهر، شما اطمینان 
حاصل کردید که جلســه به موقع آغاز شد و همه از قبل 
کمک های مالی دریافت کردند )وضعیت(. تمام تحقیقات 
شما درســت بود و هر یک از سواالت مشتریان پاسخ داده 
شــد )رفتار(. من افتخار می کنم که شما این کار عالی را 
انجام دادید و ســازمان را در یــک جهت خوب قرار دادید.
من مطمئن هستم که به خاطر کار سخت شما، حساب را 
بدست می آوریم » و دانستن این که چطور بازخورد شفاف، 
خاص و قابل مشاهده را فراهم کنیم، یک مهارت ضروری 

برای یک رابط موثر در کار است.
معاشرت و رفتار حرفه ای با همکاران

6     پیوووگیری، تصدیق و ایجاد مسئولیت 
ارتباط موثر در کار یک رویداد زمانی نیســت. شما 
باید به طور پیوسته پیشــرفت را زیر نظر داشته باشید و 
از پشــتیبانی مداوم برخوردار باشــید. فراموش نکنید که 
پیشرفت همساالن خود، تیم ها یا رهبران تان را تایید کنید.
از ســواالت زیر برای کمک به ارزیابی اثربخشی ارتباطات 

مداوم در کار استفاده کنید:
چه فرصت هایی را می بینید؟

چگونه می توانید خود را اصالح کنید؟
چه تصمیماتی باید اتخاذ شوند؟

چه حمایتی می توانید فراهم کنید؟
برای اطمینان از دریافت پیغام دقیق باید چه کار کنید؟

7     استفاده از C 7 ارتباط
برای هر وسیله ارتباطی در محل کار، C 7 را در نظر 

داشته باشید تا پیام خود را خوب تنظیم کنید:
روشن هدف چیست؟ آیا پیام ساده است؟

مختصر و مفید:چه چیزی را می توانید حذف کنید؟ آیا به 
هدف مربوط است؟

واقعیت: حقایق چیست؟
تصحیح: آیا پیام عاری از خطا اســت؟ برای شنونده شما 

مناسب است؟
منســجم: آیا جریان منطقی وجــود دارد؟ آیا پیام موافق 

است؟
کامل: آیا اطالعات مربوطه ارائه شده و فراخوانی برای اقدام 

وجود دارد؟
مودبانه لحن پیغام شما چیست؟

با همکاران خود رفتار و معاشرت کنید البته اینجوری
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ها  عالئم  نشانه  شغلی و  کار فرسودگی  محل  در   
کار بخش اعظمی از زندگی مــا را درگیر خودش می  
کند. ممکن است خیلی از افراد کارشان را دوست داشته 
باشــند، در حالی که بعضی دیگر به آن عالقه نداشته 
باشــند و فقط از ســر اجبار آن را انجام دهند . در این 
بخش از رازهای موفقیت چند مورد از دالیلی که ممکن 
است باعث دلزدگی فرد نسبت به کار او شود آمده است.

 
نشانه های اصلی فرسودگی شغلی

1. عالقه به شغل به دلیل عالقه به همکاران

درچنین حالتی فرد فکر مــی  کند که تیم کاری که 
در آن قرار دارد، بهترین تیم کاری دنیا اســت اما بعد 
از گذراندن جلســات کاری و صحبت های همیشگی 
در مورد مسائل کاری فرد خسته خواهد شد و نسبت 
به شــغلی که دارد انزجار پیــدا خواهد کرد، چون به 
یکنواختی می  رسد. این مورد شباهت زیادی به پیروی 
طوالنی مدت از یک نــوع رژیم غذایی خاص دارد .در 
چنین وضعیتی چه باید کرد؟ در چنین وضعیتی بهتر 
است که فرد حلقه ی اجتماعی ای که در آن قرار دارد 
را گسترش داده و با افراد بیشتری معاشرت کند و در 

زندگی خود تنوع ایجاد کند .

یکدیگر همکار هستند، بعد از مدتی از یکدیگر خسته شوند چرا 
که آن ها از صبح تا شب و حداقل 5 روز در هفته در کنار یکدیگر 
هستند و همچنین آخر هفته ها را هم در کنار هم می  گذرانند.

مکالمات آن ها بیشتر حول محور کار است و کمتر برای یکدیگر 
وقت می  گذراند .در چنین وضعیتی چه باید کرد ؟ شاید بهترین 
راه برای چنین زوج هایی کار کردن در مکان های مختلف باشد 
که این بهترین راه برای حفظ روابط سالم بین چنین زوجی است . 
همچنین چنین زوج هایی می  توانند جداگانه به تعطیالت بروند و 
مدتی از هم دور باشند . درست است که چنین چیزی در تضاد با افکار 
عمومی می  باشد اما برای در خطر نبودن بنیان خانواده مفید است .

4. کمال گرا بودن

یکی دیگر از دالیل دلزدگی از کار کمال گرا بودن اســت. این 
که فرد در انجام هر کاری ســختگیر باشــد و بخواهد که آن را 
به بهترین شکل ممکن انجام دهد. روانشناسان معتقدند، کمال 
گرایی همیشه یک ویژگی مثبت نیست و گاهی می  تواند باعث 
تعلل شود ، چرا که الزم نیست همیشه همه چیز به عالی ترین 
شکل ممکن انجام شوند .در چنین وضعیتی چه باید کرد ؟ بهتر 
است که فرد از رتبه بندی کردن کارهای خود و دیگران دست 
بردارد چرا که در غیر این صورت نسبت به کار دلزده می شود .

 ادامه در شماره بعد....

2. مشکالت شناختی

برخی از افرادی که در شــرایط 
کاری اســترس فراوانــی دارند 
، دچار فرســودگی شــغلی می 
شــوند . استرس باعث آسیب به 
قشر پیشانی مغز که مسئولیت 
عملکردهای اجرایی را بر عهده 
دارد ، خواهد شد.عملکرد اجرایی 
بر حافظه ، توانایی تصمیم گیری، 
کنترل احساس و تمرکز تاثیر می 
گذارد و فرد اشتباهات احمقانه ای 
را انجام می دهد، چیزهای مهم را 
فراموش می کند، احساســات و 
حاالت او مدام تغییر می کند و 
یا در تصمیم گیری ضعیف عمل 
می کند ، همه این ها از نشــانه 

های فرسودگی هستند.
3. کار کردن در کنار همسر خود

این احتمال وجود دارد که زوج 
هایی که با هم کار می کنند و با 

وانشناسان 
معتقدند، کمال 

گرایی همیشه یک 
ویژگی مثبت نیست 

و گاهی می  تواند 
باعث تعلل  و 

خستگی  و دلزدگی 
در کار می شود

باالخره شــغل فقط درآمد نیســت و عالقه هم 
تأثیرگذار اســت و این شغلی است که جامعه به 
آن نیاز دارد و شاید بتوانیم این را بگوییم که در 
جامعه فعلی به صورت مظلومانه ای گمنام شده اند 

و به عنوان یک شغل ارزشی مطرح نشده است.

من برای کشور:  شــاید آخرین موردی که یک 
کتابدار باید به آن نگاه بیندازد بحث مالی آن باشد 
ولی چرا آخرین مــورد؟ زیرا از همان اول می داند 
کار او یک کار اقتصادی نیســت و درحال خدمت 
به کشــورش است و باید در یکی از کتابخانه های 
عمومــی و یا خصوصی دارای پشــتوانه مالی کار 
خود را شروع کند. به عنوان حسن ختام بحثمان 
می خواهم کتابخانه های عمومی ســطح کشــور 
را معرفــی کنم که می توانید بــا عضویت از تمام 
کتابخانه ها، کتاب خود را امانت بگیرید. درضمن 
مشکل جست و جو نیز حل شده است و می توانید 
با جســت و جوی آنالین ببینید که کتابی که به 
دنبال هســتید در کدام کتابخانه های شهر وجود 
دارد و اینکه در دست امانت است و یا آزاد می باشد. 
ایــن وبســایت را می توانید با جســتجو عبارت 
کتابخانه هــای عمومی را پیدا کنید و یا به آدرس

samanpl.ir  سر بزنید.

نیت کرده بودم که به خیابان ها بروم و شغل های اطراف 
را با دقت بیشتری ببینم و چهار دیواری هایی که اطرافم 
هست را بفهمم که چرا درآمدزایی دارند؟ چرا باید کسی 
بــه این  مغازه ها مراجعه کند؟ اما چیزهای عجیبی توجه ام را 
جلب کرد و آن هم اینکه در مناطقی شغل هایی به وفور دیده 
می شود که این سؤال برایم پیش می آمد که چطور درآمد دارند 
در صورتی که این همه همکار یا رقیب در اطراف او هستند! 
یعنی در مناطقی آن قدر آرایشــگاه مردانه دیدم که متعجب 

ماندم که واقعا مردم چه سرعت رشدی در مو پیدا کرده اند.
 

من چه می خواهم؟
یک مسئله برای این موضوع وجود دارد و آن هم این است که 

من چه می خواهم؟ بله شغل ها به خاطر همین خواستن های 
من و شــما وجود دارد و اگر ما، وجود نداشــته باشد شغلی 
هم وجود نخواهد داشت. من خانه ای بزرگ با درختان فراوان 
دارم پس شغلی بنام سم پاش به وجود می آید و یا در خانه ای 
آپارتمانی بدون هیچ سرسبزی هستم پس سم پاش خواهد 
مرد و دیگر به معنی شــغل وجود نخواهد داشت و این مثال 
همان چیزی اســت که بــه مرور زمان از بین رفته اســت و 
حاال خانه ها دیگر یک خانه ی ویالیی نیســت و روزبه روز به 
تراکم و طبقه آن اضافه می شود البته به جز مناطقی خاص! 
حاال بیاییم با هم ببینیم ما چه چیز هایی خواســته ایم و چه 

شغل هایی هرچند ساده به وجود آمده است.

کتابدار: من دنبال کتابی می گردم که به موضوع بازاریابی و 
روش های آن بپردازد. حاال به نظر شــما به خاطر این خواسته  
من چه شغلی به وجود خواهد آمد؟ بله کتابداران. افرادی که 
شناخت کلی نسبت به کتاب ها دارند و به خاطر همین شناخت 
کلی می توانند به بسیاری از افراد کمک کنند. به نظر شما یک 
روز کتابدار چطور می-گذرد؟ بخاطر دارم زمانی که در دانشگاه 
کسی رشته  کتابداری را انتخاب می کرد از طرف دیگران و حتی 
خانواده یک عالمت ســؤال بزرگ به وجود می آمد که آخرش 
چی؟ یعنی می خواهی دقیقاً چه کار بکنی؟ می خواهی چهارتا 
کتاب دســت مردم بدهی؟ شاید جواب دادن یک جوان نوزده 
یا بیست ساله به اطرافیان سخت و حتی طاقت فرسا باشد ولی 

از سم پاش مرده تا کتابدار تنها!

چیزهای عجیبی توجه ام 
را جلب کرد و آن هم اینکه 
در مناطقی شغل هایی به 
وفور دیده می شود که این 
سؤال برایم پیش می آمد 
که چطور درآمد دارند

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

سیدعلی میربمانی  
روزنامه نگار

امیر رضا  فخاریان   
روزنامه نگار حوزه استارت آپ

 چگونگی گستره حلقه ی اجتماعی ای
  وایجاد عالقه مندی به نوع شغل
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ج
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71
42
36

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

38824494

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

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

09151209395-09156489925

ط
/9
81
03
45

ج
/9
71
81
82

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

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

ط
/9
80
10
94

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

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

ط
/9
80
31
85

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
80
71
49

ج
/9
80
59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

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

خریدار لوازم منزل
ضایعات ، کابینت،شوفاژ  

خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

ط
/9
80
03
27

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

ج
/9
80
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

ش
/9
80
35
70

قالی شویی
اطمینان

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

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

0915 113 04 70

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

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

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

ط
/9
80
31
08

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9
80
65
34

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

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

آسانسور
515

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

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
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
09
31

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

پ
/9
80
23
78

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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01
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لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

/ط
98

06
48

2

لوله بازکنی 
قهرمان 

فوری - شبانه روزی 

 3620 60 60
0915 200  6002

 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

 ن�ظافت�ی آی�س�ان 
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

/ 9
80

17
17

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

/ج
98

10
99

3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

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

/ج
98

10
78

3

مرکز درمان اعتیاد
راه امید

درمیدان امام هادی
باتیم مجرب پزشکی وپرستاری

09154884322
09152141733

مرکز درمان اعتیاد به��ار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

/ط
98

02
24

5

/ط
98

05
27

6

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

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
/ج

98
10

44
7

مشاوره تخصصی 
رای��گان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

ثبت نام دوره جدید طب 
سنتی و گیاهان دارویی )فنی 
و حرفه ای( خانم وآقا آغازشد 
موسسه کرامت  32256344

/ط
98

11
42

9
/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

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

11
63

8

به تعدادی 
جوشکار نفوذی 

با سیم جوش 6010 و سیم جوش 
7018 نیازمندیم.با پایه حقوق 
مناسب + بیمه تامین اجتماعی 

و کار دائم 
 در پروژه های بزرگ مشهد 

09158974015

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
/ط

98
11

62
2

به یک کارگر ساده و متاهل 
با کارت پایان خدمت و 

گواهی عدم سوء پیشینه و 
اعتیاد ترجیحا با گواهینامه 

پایه 2 جهت جمع آوری 
و بارگیری در ایستگاه 

راه آهن با تامین محل 
سکونت در محدوده جمعه 

بازار جدید نیازمنیم.
حقوق ماهیانه
2م + بیمه 

09152031742

/ط
98

11
63

5

به تعدادی چرخکار 
ماهر و نیمه ماهر 

و اتوکار مانتو اسپرت ساده 
با اجرت باال نیازمندیم.

09024309400
09152021440

به تعدادی چرخکار خانم 
نیازمندیم.

بلوار محدوده طبرسی 
09153051667

/ط
98

11
59

0
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

/ط
98

07
17

5

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

/ط
98

08
91

6

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

/ط
98

05
93

6

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 درب و پنجره 
آهن ، کارتن ، برنج به باالترین 

قیمت  09370501006
09305828084

/ط
98

06
55

4

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

/ط
98

06
87

0

10
خدمات

اداری و مالی

14
استخدام

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

بازاریاب
1401

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701
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

/ط
98

10
83

1

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
ضایعات فالح

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

09157137499-36660883

/ط
98

05
42

0

خرید کارتن ، پالستیک 
آهن ،مس ، لوازم خانه 

وانباری 
09158131961

/ط
98

02
16

6

مفقود شده
پروانه اش��تغال به کار مهندس��ی 
 193005574 عضوی��ت  بش��ماره 
ب��ه تاری��خ 83/06/25 و تاری��خ 
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 � سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

مفقود شده
1801

متفرقه
1802

مشتری مداری مدرن با پنل 
هوشمند SMS ویژه کلیه 
اصناف ارسال 100% پیامها 

09153692846

/ط
98

11
63

6
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شنب

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
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87
0
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خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای فریده مژدهی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 8793
 به نشانی:  میدان برق جنب درمانگاه

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

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

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153021381
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81
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