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 اقرار به اشتباهات هم می تواند به فروش کمک کند!

 به نظرتان روزی می رسد که اقرار به اشتباهات به نفع شما 
باشد؟ آخر مردم که واقعاً به دنبال واقعیّت نیستند... یا شاید... 

هستند ؟

 
راهنمای تکمیل اظهارنامه در سه سوت!

اگر فرض کنیم شما خودتان خواسته باشید این اظهارنامه 
را پر کنید شاید در قدم اول مقداری گیج می شوید زیرا که 
نمی دانید اول باید چه بکنید.

 
نشانه  ها و عالئم فرسودگی شغلی در محل کار

 وقتی کار برای فرد کم باشد و دائما زمان خالی برایش 
ایجاد شود، در چنین وضعیتی احتمال زده شدن از کار 

برای او بیشتر می  شود چرا که...

 
  راز کارآفرینان موفق و 8 عاملی که برخی افراد
 را تبدیل به کارآفرینی موفق می کند

 8  راز موفق ترین کار    
آفرینان جهان

25

2

5

4

توهم برند شدن

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
34 مشهدشماره        آپی   استارت  رسانه  اولین     
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قبــل از اینکــه یک 
شراکت رو آغاز کنید 
بهتره مشخص کنید 
که چقــدر ســرمایه 
برای  ومعنــوی  مادی 
الزم  کار  شــروع 
اینه  هست، دلیلش 
تعاریــف  االن  کــه 
کمی متفاوت شده و 
صرفاً پول نیست که 
سرمایه به حساب میاد

  اقرار به اشتباهات هم 
می تواند به فروش کمک کند!

به نظرتان روزی می رســد که اقرار به 
اشــتباهات به نفع شما باشد؟ آخر مردم 
که واقعاً به دنبال واقعّیت نیســتند... یا 

شاید... هستند؟
بگذارید یــک تحقیق در ایــن مورد را 
بررســی کنیم. این تحقیق توســط یک 
روانشناس اجتماعی به نام فیونا لی انجام 
شده و نشان می دهد که اقرار به کمبودها 
یک روش فوق العاده برای تاکید بر روی 
نقاط قوت اســت. می دانم! دوست دارید 
هر چه ســریع تر به سراغ آزمایش انجام 
شده برویم تا دقیقاً از چند و چون قضیه 

سر در بیاورید.
و همانطور که حــدس زدید، در نهایت 
شــرکت اول در نزد خوانندگان بســیار 
ارزشــمندتر از شرکت دوم شناخته شد. 
دلیــل این موضــوع چه بــود؟ اعتراف 
بــه کمبودهــای شــرکت از منظرهای 
نشان  استراتژیک  تفکر  مختلف همچون 
می داد که شــرکت هنوز کنترل امور را 
در دست دارد. هر چند در سال گذشته 

تصمیم های غلطی گرفته است.
البته محقــق ما به همین قانع نشــد و 
صدها گزارش دیگر را نیز برای اطمینان 
مطالعه کرد. نتیجه همیشــه ثابت بود: 
ارزش سهام شــرکت هایی که اشتباهات 
اســتراتژیک خود را قبــول کرده اند، در 

سال بعد بیشتر بوده است.
ایــن یعنی وقتــی عوامــل و نیروهای 
خارجی را ســرزنش می کنید )حتی اگر 
واقعاً حق با شما باشد(، مخاطبان شّکاک 
شــما دلیلی دارند مبنی بر اینکه شــما 
توانایی حل مشــکل را ندارید. به عالوه 
این فرض هم برایشــان وجــود دارد که 

شما فقط بهانه تراشی می کنید.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

اگر میخواید بدونید مشاوره گرفتن چه طور میتونه 
توهم برند شــدن ایجاد کنه حتماً سه شماره قبلی 
راهــکار رو مطالعه کنید. حاال می رســیم به عامل 

دوم، یعنی مشارکت.
یک ضرب المثل هســت که میگه اگر شریک خوب 
بود، خدا برای خودش شریک در نظر می گرفت. به 
اینکه این ضرب المثل درســته یا نه کاری نداریم، 
نکته اینجاســت که قبل از پاسخ به این سوال باید 
به یک پرســش اساسی پاسخ داد، چرا باید شراکت 
کنم؟ چه منافعی برای من داره و چه منافعی برای 
طرف دیگر مشارکت. پاســخ این سوال در تصمیم 

شما خیلی تعیین کننده است.
اّما چند نکته هست که در شروع شراکت و تداومش 

خیلی اهمیت داره.
تعیین سرمایه های مادی و معنوی الزم

سهم طرفین از آورده های الزم
سهم طرفین از هزینه ها

سهم طرفین از سود یا مقدار فروش
تعیین وظایف ذاتی طرفین مثل ساعت حضور – شرح 

وظایف سازمانی و ...
شرایط فسخ

شرایط واگذاری سهم یا تقسیم دارایی ها بعد از فسخ

در این قســمت و قســمت های آینده به بررســی 
اجمالی تک تک این موارد خواهیم پرداخت.

قبــل از اینکه یک شــراکت رو آغــاز کنید و برند 
مشترک بســازید بهتره مشــخص کنید که چقدر 
سرمایه برای شــروع کار الزم هست، اینکه سرمایه 
ها رو به دو قسمت مادی و معنوی تقسیم می کنم 
دلیلش اینه که االن تعاریف کمی متفاوت شــده و 

صرفاً پول نیست که سرمایه به حساب میاد.
 شــاید بپرسید چه طور؟ ببینید وقتی کسی اعتبار 
یــا جایگاهی در بــازار داره که ممکنه برای شــما 
ارزشمند باشــه این خودش نوعی سرمایه معنویه، 
ممکنه کسی برند نسبتاً معتبری داره، ثبتش کرده 
و در نهایت شــما میخواید از اعتبــار اون برند هم 

استفاده کنید. 
خود اون برند شــاید نشه دقیق ارزش گذاری ریالی 
براش انجام داد ولی در نهایت یه ســرمایه معنویه. 
به همین خاطر شما باید به جز سرمایه های مادی 
الزم روی این بخش هم تمرکز الزم رو داشته باشید.

 مدل 
مو فقیت

4توهم برند شدناز برند بودن تا برند شدن؛  

 یاسر سلیمانی   
 پژوهشگر حوزه کسب وکار

 تعیین سرمایه های مادی و معنوی الزم



91
34

ره 
شما

 / 
وم

و د
ی 

 س
ال

 س
/ 1

39
ر 8

 آذ
24

 / 
به 

شن
یک

3
ها

ی 
ند

زم
نیا

/ج
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 

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9
80
22
28

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

ط
/9
80
24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

/د
98
01
80
1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

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

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
80
71
05

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی نظری
09155038564

/د
97
12
45
0

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

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

داربـسـت کــیــهــان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9
71
41
01

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

/ج
98
07
17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

/ج
98
06
95
4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

/ج
98
10
44
5

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ط
/9
80
39
93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

قیر ایزوگام شرق آسفالت
نصب و انجام لکه گیری 

حتی 1 متر 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

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 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

/ج
98
02
51
9

/ج
98
11
25
5

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

/ج
97
14
23
6

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

38824494

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9
81
16
75

/ج
98
04
43
5

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

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

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9
81
01
89

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
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9
80
31
85

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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اجرای یک کســب و کار یک روش خالق، انعطاف پذیر و 
چالش برانگیز است که رئیس خود بشوید و آینده خود را 
تعیین کنید این مربوط به ایجاد یک زندگی است، مربوط 

به ساختن زندگی است.
شــجاعت، عزت و پیش بینی، بــرای تصمیم گیری می 

خواهد تابتوانید به یک کارآفرین تبدیل شوید. آیا 
راهی برای تعیین این هست که شما بتوانید 

یک کارآفرین موفق باشید، یا بهتر است 
که برای دیگران کار کنید؟ افسوس، 
که هیــچ فرمولی بــرای موفقیت 
وجود نــدارد با این حــال، موفق 
ترین کارآفرینان این ده ویژگی را 
به اشتراک گذاشته اند که در این 
بخــش از موفقیت برایتان خواهیم 

گفت پس با دقت کامل این موارد را 
بررسی کنید.

1 فکر موفق
برای رســیدن به نوع موفقیتی که میخواهید، باید بزرگ 
باشید هر داستان موفقیت با رویاهای بزرگ شروع می شود.

شما نیاز به داشتن رویاهای بزرگ برای خود دارید که می 
خواهیدپولدار ،مشهور یا غیره باشید. شما نیاز به یک دید 
کلی از آنچه می خواهید، دارید اما به تنهایی در رویا متوقف 
نمی شود. شما باید به طور جدی تجسم موفقیت در ذهن 

خود را احساس و لمس کنید.
سه برابر شدن درآمدتان چه احساسی دارد؟ زندگی شما 
چگونه تغییر خواهد کرد؟ اگر به کسب و کار میلیون دالری 

برسید، چطور؟
کارآفرینان موفق دارای روشــی باز و ایمان هســتند که 
می توانند آنچه را که میخواهند داشــته باشند.گروه های 
مدیریت ما توانایی تجسم را به ما آموختند - دیدن خودتان 
در میان رویاهایتان و روند پیش بینی موفقیت برای شما 

باید یک فعالیت مداوم باشد!
شما باید در هر ساعت فکر کنید که موفق هستید. بنابراین 
اگر پول بیشتری می خواهید، از هر پله ای که باال می روید، 
بگویید »من پول خواهم داشت«، این تکنیک هدف شما را 

تقویت می کند و در ناخوداگاه، شما را تازه نگه می دارد.

2 در آنچه که انجام می دهید، پرشور باشید
شــما یک کسب و کار را برای تغییر هر بخشی از زندگی 
خود شروع می کنید. برای دستیابی به این تغییر، باید یک 

اشتیاق شدید داشته باشید و شخصی برای 
تغییر شیوه زندگی و به حداکثر رساندن 

زندگی باشید.
موفقیت شما به راحتی می آید 
اگر شما عاشق آنچه انجام می 
دهید، باشید. چرا؟ زیرا ما در 
حال تالش برای رســیدن به 
اهداف خود در مورد چیزهایی 

که دوست داریم، هستیم.
اگر اکنون از شغل خود متنفر 

هســتید، آیا فکر می کنید می 
توانید در آن موفق شوید؟ خیر حتی 

در یک میلیون سال! شما ممکن است در 

کنار هم قرار بگیرید، حتی در وظایف مجرب و ماهر شوید، 
اما هرگز موفق نخواهید شد.

اگر فقط به کارتان عالقه داشــته باشید، می توانید به اوج 
عملکردتان دست یابید. کارآفرینانی که موفق می شوند این 
واقعیت را نمی فهمند که در روز کاری 15 یا 18 ساعت کار 
می کنند، زیرا کامال کاری که انجام می دهند 

را دوستش دارند.
موفقیت در کسب و کار، صبر و کار 
سخت است، که تنها می تواند با 
شور و عالقه شما به وظایف و 

فعالیت های خود ایجاد شود.

3 تمرکز بر نقاط قوت خود
شــما نمی توانید همه چیز را 
به همه بدهید. هــر کدام از ما 
نقاط قــوت و ضعف خود را داریم. 
برای موثر بودن، باید نقاط قوت خود را 
شناسایی کرده و روی آنها تمرکز کنید. اگر 
بتوانید تالش های خود را به جاهایی که بهترین کار را انجام 
می دهید، متمرکز کنید، موفقیت بیشتری خواهید داشت.

مثــال در کســب و کار، اگر شــما می دانید کــه غریزه 
های بازاریابی خوبی دارید، از این قدرت استفاده کنید. به 
دنبال کمک در مناطقی که ممکن است شما ضعیف باشید 
بروید، مانند حســابداری. برای تبدیــل ضعف به قدرت، 

یادگیری عملی و یا آموزش رسمی را در نظر بگیرید.

4 هرگز امکان شکست را در نظر نگیرید
این در طبیعت انسان نیست و نه در هیچ 

موجود زنده ای، شــروع کار با کنار 
گذاشتن. به عنوان یک کارآفرین، 

باید به اهداف خود کامال اعتقاد 
داشته باشید و این کار را می 
توانید انجام دهید.شــما باید 
ایمان قوی به ایده خود، قابلیت 
های خود و خودتان داشــته 
بتوانید  بیشتر  چه  باشید. هر 

به توانایی خود در دستیابی به 
اهدافتان ایمان ببخشید، سریعتر 

می توانید آن را بدســت آورید.با این 
حال، اعتماد به نفس شــما باید با ریسک 

های محاسبه شده متعادل شده باشد. کارآفرینان موفق 
آنهایی هســتند که در جستجوی سود به تحلیل و به 

حداقل رساندن ریسک می پردازند.

5 برنامه ریزی
شما یک چشــم انداز داشته 
باشــید و به خودتان اعتماد 
کافی داشــته باشید که می 
توانیــد بــه دید نســبت به 
آینده خود برسید. اما آیا می 
دانید که چگونــه به دید خود 
برسید؟ برای رسیدن به دیدتان، 
باید اهداف مشخصی داشته باشید. 
اهداف خــود را بنویسید.شــما باید هر 

روز به گونــه ای برنامه 
ریزی کنیــد که کارتان 
به شــما در دستیابی به 
کمک  اندازتان  چشــم 
کند. جهت گیری شدید 

هدف مشــخص هر کارآفرین موفق است. آنها یک چشم 
انداز دارند و می دانند چگونه به آنجا بروند. توانایی شما برای 
تعیین اهداف و برنامه ریزی برای موفقیتتان، مهارت الزم 
برای موفقیت است. برنامه ریزی، برنامه ریزی و برنامه ریزی 

، به این دلیل که بدون شکست تضمین شوید.

6 سخت کار کنید
هر کارآفرین موفق، ســخت، ســخت و ســخت کار می 
کند. هیچ کس تنها با نشستن و تماشای دیوار موفق نمی 
شود. شما برای بقا هشت ساعت در روز کار می کنید، هر 
چیزی بیش از هشت ساعت در روز برای موفقیت شماست.

از هر یک از بازرگانان موفق بپرســید و بالفاصله به شما 
می گویند که آنها در شــروع فعالیــت خود بیش از 60 
ســاعت در هفته کار می کردند. آماده باشید که هر روز 
از نوشیدنی های بعد از غذا خداحافظی کنید، یا با سفر 

طوالنی به تعطیالت آخر هفته خود خداحافظی کنید.
اگر شما در مرحله پایانی قرار دارید، باید مجبور شوید نفس 
بکشید، بخورید و بنوشید تا بتوانید برای کسب و کار خود 
زنده بمانید. اگر دقت کنید، کارهای سختتان آسان خواهد 

شد،البته اگر اهداف روشن و پرشور داشته باشید.

7 به طور مداوم به دنبال راه هایی برای 
شبکه باشید

در کســب و کار، شــما توسط 
شرکتی که زده اید، از مدیریت، 
هیئــت مدیــره و شــرکای 
اســتراتژیکیتان قضاوت می 
همیشه  کار  و  شوید. کسب 
نیاز بــه کمک و کســب و 
کارهای کوچکتر دارد. شاید 
خانمهایــی که در نشســت 
انجمــن تجاری مالقــات کرده 
ایــد می توانند به شــما در تامین 
مالــی کمک کنند یا افــراد بزرگی که 
در یک کنفرانس می بینید، می توانند به شما 
مشاوره مدیریتی ارائه دهند.مهم است که با افرادی که 
می توانند به شما کمک کنند اتحاد داشته باشید. برای 
موفقیت در کســب و کار، نیاز به داشــتن مهارت های 
شبکه ای مناســب دارید و همیشه دنبال فرصت های 

گسترش مخاطبین خود باشید.

تمایل به یادگیری 8
شما نیازی به داشتن یک مدرک معتبر یا فارغ التحصیل 
یا مــدرک دیپلم برای موفقیت در کســب و کار خود 
ندارید. در واقع، کارآفرینان زیادی وجود دارند که حتی 
آموزش متوســطه را نیز به پایان نرسانده اند. مطالعات 
نشــان می دهد که بیشتر میلیونرهای خودشان دارای 

هوش متوسطی   هستند .

  راز کارآفرینان موفق و 8 عاملی که برخی افراد را تبدیل به کارآفرینی موفق می کند

 8  راز موفق ترین کار آفرینان جهان
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 ادامه ازشماره قبل...
5. دشواری در روابط کاری و شخصی

اســترس روی نحوه تعاملتان با ســایر افراد تاثیر می 
گذارد. اســترس موجب می شود که تمایل افراد برای 
ضربه زدن به دیگران افزایش یابد، خونســردی خود را 
از دست بدهید و در تعارض های احمقانه و غیرضروری 

مداخله کنید.
انجام هــرکاری در طول ســاعات کاری به جز انجام 
دادن کاری که باید انجام شود. وقتی کار برای فرد کم 
باشــد و دائما زمان خالی برایش ایجاد شود ، شخص 
این زمان خالی را بااســتراحت، صرف چای یا قهوه و یا 
معاشرت کردن با دیگر همکاران و صحبت کردن درباره 
موضوعاتی که در رسانه های اجتماعی خوانده است پر 
می  کند که در چنین وضعیتی احتمال زده شدن از کار 
برای او بیشتر می  شود چرا که وقتی فرد دائما از بیکاری 

رنج می  برد زودتر خسته و کسل می  شود .
در چنین وضعینی چه باید کرد؟ بهتر است در چنین 
شرایطی فرد از رئیس خود بخواهد تا کار بیشتری برای 
انجــام دادن به او محول کند و در این صورت، در پایان 

روز کاری احساس رضایت و مفید بودن می  کند .
6. خستگی

فرسودگی به علت اســترس وارده بر ذهن و بدن می 
تواند به خستگی منجر شود. بیدار شدن صبح هنگام از 

تا کار خود را به پایان برسانیم.ممکن است این کار و وظیفه به 
خوبی به پایان برسد اما انگیزه ای که باعث سوق دادن شما شده 
است دیگر وجود ندارد و کار را نه فقط به خاطر خود واقعی آن 
انجام می دهیم بلکه تنها به علت ترس از دست دادن یا اخراج 

شدن این کار را به پایان می رسانیم.
9. توجه نکردن به سالمتی خود

نادیده گرفتن عالئم هشــدار دهنده ی بدن، فرد را در معرض 
خطر بیمار های مختلف قرار می  دهد . افرادی که به سختی کار 
می  کنند و به ســالمتی خود توجهی ندارند نه تنها آسیب می 
بینند بلکه حتی ممکن است موقتا توانایی الزم برای انجام کار 

را از دست بدهند .
در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ فرد باید به طور منظم معاینات 
پزشکی الزم را انجام دهد و نسبت به عالیم احتمالی بیماری بی 
تفاوت نباشد ؛ چرا که ممکن است بیماری به سرعت گسترش 

پیدا کند .
10. معتاد به کار بودن

وقتی فرد نتواند زندگی خود را بدون انجام کار تصور کند یعنی 
به کار کردن معتاد اســت که در این شرایط فرد دچار خستگی 
مزمن می  شود و حتی ظرفیت کاری او کاهش پیدا خواهد کرد 

و حتی ممکن است سالمتی او به خطر بیفتد .
در چنین وضعیتی چه باید کرد ؟ بهتر است فرد رایانه و هر چیز 
دیگری که می  تواند او را به یاد کار بی  اندازد را کنار گذاشته و به 

خودش مدتی استراحت بدهد و فقط تفریح کند .

خواب بدون انرژی کافی و بعد از 
یک خواب خوب شبانه، مصرف 
حجم زیادی از کافئین در طول 
روز و عدم هوشــیاری در موقع 
کار از نشانه های خستگی ناشی 

از فرسودگی است.
7. منفی بودن

اگر فرد مثبت نگری در زندگی 
بــوده اید ولی به تازگی فقط به 
نیمه خالی لیوان نگاه می کنید، 
دیگران را مورد قضاوت قرار می 
دهید و نوعی احساس بدبینی 
در شــما به وجود آمده اســت 
ممکن اســت دچار فرسودگی 
شغلی شده باشید که شما را به 
یک شخص منفی گرا و منفی 

باف تبدیل نموده است.
8. از دست دادن انگیزه

با آغاز کار همه چیز به نظرمان 
خــوب و بدون نقص اســت و 
انگیزه کافی برای کار را دارید اما 
در حالت فرسودگی، همیشه به 
دنبال پیدا کردن انگیزه هستیم 
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 وقتی کار برای 
فرد کم باشد و 

دائما زمان خالی 
برایش ایجاد شود، 

در چنین وضعیتی 
احتمال زده شدن از 

کار برای او بیشتر 
می  شود چرا که 

وقتی فرد دائما از 
بیکاری رنج می  

برد زودتر خسته و 
کسل می  شود

کنون فکر کرده ایم که خبرنگار خوب کیســت؟ 
آیا خبرنگاری یعنی فقط به مکانی برود و گزارش 
تهیه کند؟ با وجود ساده بودن این کار از دیدگاه 
بیرون نســبت به این تیپ افــراد ولی یک نکته 
بســیار ریز ولی اثرگذار وجود دارد که افراد را از 
هم تفکیک می کنــد. اینکه بداند از چه کلمه ای 
استفاده کند و جای هر کلمه را بداند. حاال با یک 
دیدی دیگری به روزنامه نگاه کنید و ببینید کدام 
فرد موفق بوده فقط با بازی کلمات جذابیت خوبی 
برای شما فراهم کند و شمارا تا آخر خواندن پای 

یک تیکه کاغذ منتظر گذاشته داشته-است.

دوست دارم فقط تو صف باشم!
هر کار فوت و فن خودش را دارد ولی افراد موفق 
همیشه سعی می کنند که هرچیزی را که دارند 
بــروز و یا اضافه کنند. چند وقت پیش در یکی 
از لبنیاتی های شهر مقداری شیر می خواستم و 
دیدم یک فضایی برای نوشیدن دمنوش فراهم 
کرده است و سعی کردم بیشتر منتظر بمانم تا 
چایی سرد شــود که بتوانم بنوشم! گمان کنم 
هروقت لبنیات الزم بود خودم بروم و بخرم. شما 
چه کاری می کنید که مشتریان بیشتری سمت 

شما بیایند؟

یک سؤال و آن هم اینکه فرق من و یک دکتر متخصص دندان 
چیســت؟ هردو ما هم بلد هســتیم انبر را در دهان کنیم و 
محکم بکشیم تا دندان بیرون بیاید! شانس هرکس که باشد 
ممکن است خون بیاید و ممکن است نیاید. یعنی تفاوت فقط 
در این است که این فرد متخصص یک آمپول بی حسی دارد و 
من ندارم؟ همین؟! شغل های زیادی وجود دارد که شما فقط 
برای یک کار کوچک مراجعه می کنید ولی در واقع ارزشــی 
باالتر از یک  بسیاری از شــغل ها وجود دارد که درآمدشان 
بر اســاس همین کلیک ها و انتخاب های ریز می باشد. شاید 
برایتان جالب باشد که بسیاری شغل وجود دارد که فقط یک 
مورد ریز را در خودشــان تقویت کردند و درآمدزایی خوب و 
شاید متوسطی دارند. البته پزشکان گرامی ناراحت نشوند و 

هرچند که حرف بدی نمی زنیــم ولی بعضی از دکترها این 
مدلی درآمد دارند که یک کار ساده را برای خودشان انتخاب 
کرده اند و فقط با داشتن یک فن خرج خودشان را در می آورند.

 
اظهارنامه هم کار هرکس نیست!

کافی نت های معروف که خیلی از ما با آن ها سروکار داریم و یا 
دیده ایم یک نمونه از همین شغل هاست. البته ناگفته نماند که 
با وجود دسترسی مردم به اینترنت تقریباً این شغل  درحال 
از بین رفتن اســت ولی در کل یک مسئول کافی نت کارهای 
اینترنتی شمارا مثل اظهارنامه مالیاتی تکمیل می کند و شما 
هم حق الزحمه شان را پرداخت می کنید اما در واقع این فرد به 
یک آدرس اینترنتی مشخص مراجعه و فیلدهای مربوطه را پر 
کرده است و همین! اما اگر فرض کنیم شما خودتان خواسته 
باشید این اظهارنامه را پر کنید شاید در قدم اول مقداری گیج 
می شوید زیرا که نمی دانید اول باید چه بکنید. در واقع مسئول 
کافی نت برای شما فقط یک فرم را پر نمی کند بلکه او خودش 
قبال سایت را بارها و بارها چک کرده است و این کار را برای 
افراد مختلف انجام داده است و به تمامی این مراحل آشنا و در 

سرعت بسیار خوبی برای شما انجام می دهد.

خبرهایی که باید این مدلی منتشر شود
اخیراً روز خبرنگار را رد کرده ایم و شاید گزارش هایی هم مربوط 
به سختی کارهای این افراد شــنیده و یا خوانده ایم ولی آیا تا 

راهنمای تکمیل اظهارنامه در سه سوت!

اگر فرض کنیم شما 
خودتان خواسته باشید این 
اظهارنامه را پر کنید شاید 
در قدم اول مقداری گیج 
می شوید زیرا که نمی دانید 
اول باید چه بکنید.

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

فرسودگی عالئم  و  ها   نشانه  
کار محل  در  شغلی   

سیدعلی میربمانی 
روزنامه نگار
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خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

80
71

49
ش

/9
71

78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

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

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

41
89

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

/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
58

40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

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 اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4

ط
/9

80
01

38

قالی شویی
گل افشــان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

پ
/9

80
23

78
/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
/9

70
08

77

لوله بازکنی

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

09154164707
تخلیه چـاه

09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08
 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

 نـظافتـی آیـسـان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
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

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات نظافتی
804

ط
/9

80
08

16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ط
/9

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

80
24

11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

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
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/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

/ج
98

10
99

3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

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

شبانه روزی 09156239939

/ط
98

11
05

5

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
/ج

98
09

43
2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739 5600  

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

/ط
98

03
64

7

دامداری میرزایی
09152001021
38464887

/ط
98

07
18

7

به تعدادی چرخکار 
پیراهن دوز بیرون بر یا 
داخل کارگاه نیازمندیم 

09158410074

/ط
98

11
24

1

به تعدادی پیک موتوری 
نیازمندیم.

درآمد 150 تا 200 هزار تومان 
09370359269

/ط
98

11
64

6

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

/ط
98

00
80

4

 ج
/ 9

80
35

42

درب وپنجره
آهن االت توس

ساخت ،خرید وفروش
انواع درب وپنجره 

حفاظ ،سایبان...
نوومستعمل وانواع فلزات
09151176273  مهرجو

 09155137032 دایی زاده

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

/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

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

مفقود شده

پروانه کسب  اتحادیه 
صنف خواربارولبنیات وحق 
العملکاران آقای اسماعیل 

صید محمد خانی کدملی 
0700815678رسته واحد 
صنفی خواربار به شماره 

شناسنامه 647مفقودگردیده 
واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

/ج
98

11
66

9

10
خدمات

اداری و مالی

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

ترک اعتیاد
1104

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

خیاط و چرخکار
1411

پیک موتوری
1415

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701
مفقود شده

1801

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4

واز
 پر

ینا
32235656آتر

32231416
تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

/ط
98

07
17

6
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نشانی سازمان آگهی ها: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(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا


