
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم
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   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
37 مشهدشماره        آپی   استارت  رسانه  اولین     

 
6 نکته بازاریابی برای کسب و کارهای لوکس نوپا در خاورمیانه 

 تفاوت اصلی میان بازاریابی سنتی و اینترنتی
، سطح تقابل بین شما و مشتریان تان است

 
  از این  پنج مدل سرمایه گذار اجتناب کنید ! 
 در صورتی که یک کارآفرین هستید چندان

  به حمایت های گسترده 
و غیرمترقبه دل خوش ننمایید

 
چرا نباید فالوور فیک برای صفحه خود خریداری کنیم؟ 
همانطور که می دانید این فالئورها اصوال واقعی نیستند 
وصفحه شما را دنبال نمی کنند وعمال پست های شما 

را نمی بینند  

 
راهنمای گام به گام برای تبدیل 
شدن به یک رئیس! 

2

5

4

 فرق بین خالقیت
 و نوآوری چیست؟

 برای رئیس شدن
 به این ویژگی ها نیاز دارید

نیازمندی ها
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یک روایت   قدرتمند     بسازید6 نکته بازاریابی برای کسب و کارهای لوکس نوپا در خاورمیانه 

تفــاوت اصلی میان 
ســنتی  بازاریابــی 
و اینترنتــی، ســطح 
تقابــل بین شــما و 

مشتریان تان است

امروزه لوکس بودن با ســه عنصــر توصیف می 
گــردد: کمیابی، انحصــار و خواســتگاه. روایت 
بازاریابی شــما و داســتان برندتان باید هر ســه 
عنصر را انتقال دهد. موفق ترین برندهای لوکس 
تمایل دارند که از نظر داســتانی غنی باشــند و 
هر محتوایی که شــما ایجاد می کنید، باید قابل 
تصــور، معتبر و مرتبط باشــد. مهمتــر از همه، 
بایــد تصورات را تحریک کنــد و با رویاها و جاه 
طلبی های مخاطبین هدف شــما تشدید گردد. 
هر برندی داســتانی دارد، بنابراین بدیع ترین و 
خاطره انگیز ترین آنها را بیابید و آنها را با تصاویر 
و روایت ها، در مورد آنچه برند شــما را منحصر 
به فرد می ســازد، از نظر محتوایی غنی ســازی 
کنید: مواد کمیاب، ســازندگان ماهر،خواستگاه 
معتبر، فناوری های جدید، استعداد خالق. تصور 

اهمیت دارد.

 انحصار ایجاد کنید
برندهای لوکس بر مبنــای درک انحصار، تأکید 
دائمی بــر موقعیت خود به عنــوان یک نخبه و 
نیروی آرمانی رشــد می کنند. از استاد سوئیسی 
ساعت ساز Patek Philippe تا بهترین تولید 
Rolls- و تا Koenigsegg کننــده ماشــین
Royce ســاخت انگلیس، انحصــار یک زمینه 
استوار اســت. Rolls-Royce بیش از 2000 
ماشــین در ســال تولید نمی کند که همه آنها 
سفارشی است و کارشان با دست تمام می شود. 
خرید از این برندها به مشــتریان اجازه می دهد 
که بخشــی از دنیای آنها بشوند و احساس کنند 
که به یــک انجمن منحصر به فــرد تعلق دارند 
که بروزی از شخصیت و ســلیقه آنهاست. برای 
ایجاد انحصار، به دعوت از مشتریان انتخابی برای 
رویدادهــای VIP انحصاری، برپا کردن عضویت 
های VIP مبتنی بر دعوت یا پیشنهاد دسترسی 
انحصاری به اجرای محدود و محصوالت سفارشی 

توجه داشته باشید.

 استخدام یک تیم سطح باال
مردمی که معمــوال آیتم ها یا خدمات لوکس را 
خریداری می کنند، زیرک و ماهر هســتند. آنها 

خبره هستند.
 آنها خواستار ارشدیت، تجربه و اطالعات تخصصی 
هســتند. اطمینان حاصل کنید که فروشندگان 
شما )در هر ســطحی که هستند( برازنده، تعلیم 
دیده و همچنین باهوش باشند. این مورد شامل 
تیم بازاریابی و روابط عمومی شــما هم می شود 
که همچنین باید خبره و ماهر باشــند تا بینشی 
نسبت به ســلیقه و خواسته مشتریان هدف شما 

داشته باشند.

 ساخت جامعه
تفاوت اصلی میان بازاریابی ســنتی و اینترنتی، 
ســطح تقابل بین شما و مشــتریان تان است. با 
تشــکر از رسانه های اجتماعی، مشتریان به فعل 
و انفعال بــا برندهای مورد عالقه شــان و دیگر 
دنبال کننــدگان این برندها خو گرفته اند و یک 
اســتراتژی بازاریابی و روابط عمومی خوب برای 
توجــه به این مورد چه به صورت آنالین و چه به 

صورت آفالین نیاز است.
 به عنوان یک برنــد لوکس، اینترنت بهترین راه 
برای رسیدن به مشتریان و داشتن نیم نگاهی به 
رقبا است. وجود یک وبسایت قدرتمند، می تواند 
راهی بسیار سریع تر )و حتی کم هزینه تر( برای 
ساخت یک جامعه باشد که از طریق پست های 
وبالگ برای نشــان دادن مشتریان سفیر، تقابل 

رسانه های اجتماعی و بازاریابی انجام می شود.

 استفاده از رسانه های اجتماعی
برندهــای لوکــس نبایــد از تأثیر رســانه های 
اجتماعی چشــم پوشــی کنند. اینستاگرام یک 
ابزار خاص قدرتمند برای این بخش از بازار است. 
البته که شما می خواهید تصاویر و محتوای خیره 
کننده ای در مورد محصوالت خود ارائه دهید، اما 

با بی توجهی محتوای خــود را فراتر از آنچه که 
از تصاویر آشکار است تغییر ندهید، وگرنه دنبال 
کنندگان شما عالقه و اعتمادی که به گفته های 
شــما دارند را از دست می دهند. به عنوان مثال 
اگر کیف دســتی های کروکودیلی می فروشید، 
مانند Ethan K، محتوایی جذاب در مورد هنر 
 Art و رویدادهای ورزشــی را در برگیرید مانند
Dubai، تصاویــری از حالت طراح و مکان هایی 
که الهام بخش او بوده اســت، مانند تصاویری از 

کیف ها و سفرای برند.

 استفاده از بازاریابی تأثیرگذار
 هیچ چیزی بیشــتر از خود مردم بــر آنها تأثیر 
نمی گــذارد و تعداد کمی از مردم این توانایی را 
دارند که بر میلیون ها یا حتی میلیاردها نفر دیگر 

تأثیر بگذارند.
 به Kate Middleton نــگاه کنید: تقریبا هر 
لباسی که وی با آن عکس گرفته است، در عرض 
چند ساعت فروخته می شــود. اصطالحا به این 
وضعیت “اثر Kate” گفته می شــود و تخمین 
زده می شــود که کمکی 1 میلیــارد یورویی به 

صنعت مد انگلستان می کند.
 ما بایــد نتایج مشــابهی برای مشــتریان مان 
داشــته باشــیم، اما کلید بازاریابــی تأثیرگذار و 
موفقیت آمیز این اســت که تأثیرگذار درست را 
با اســتفاده از تحلیل و بررسی متفکرانه انتخاب 
کنیم و نه از طریق گوگل یا درخواســت از یک 
دوست مشــهور برای تبدیل شدن به سفیر برند 
ما. دیگر کلید بازاریابی تأثیرگذار و موفقیت آمیز 
به اولین نکته ای که گفتم بازمی گردد: محتوای 
واقعی و باشــکوهی را برای روایت برندتان ایجاد 
کنید. در ارتباط نزدیکی با ســفرای برندتان در 
مورد آنچه که در مورد برند منتشر می کنند کار 
کنید و برای ایجاد اثــر الیه ای و تولید هیجان، 
محتوای تعریف آمیزی را در حساب های خودتان 

و حساب های وابسته منتشر نمایید.

 مدل 
مو فقیت

 آرش زمانی   
روزنامه  نگار
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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

ط
/9

71
40

93

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

 ج
/ 9

80
65

35

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

 ج
/ 9

80
40

40

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

ط
/9

70
23

26

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

اجرای صفر تا صد ساختمان 
مصالح با شما  اجرا با ما 

فنداسیون اسکلت سفت کاری 
و نازک کاری  09155894121

ط
/9

81
09

95

/ج
98

08
90

8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

/ج
98

07
18

2

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

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

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

10
44

5

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

/ج
98

06
95

4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

/ج
98

08
90

6

آسفالت
محوطه،زیرسازی

جدول کاری
قیرگونی،ایزوگام
09151118301

ش
/9

80
70

42

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

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
/ج

98
11

39
4

ایزوگام شرق
ایزوگام،قیرگونی،لکه گیری 
آسفالت09152007092
09372893384

/ج
97

03
82

7

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 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

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9

81
16

75

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

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

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

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9

81
01

89

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

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516
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ویژگی های مهم و رازهای رئیس موفق شدن
از اعضای گروه باشید و خود را از دیگران جدا ندانید

اگر میخواهید رئیس خالقی باشــید با سایر افراد گروه 
همکاری کنید و خودتان را با همکارانتان تطبیق دهید 
زیرا همکاری با یکدیگر کارها را با سرعت بیشتری پیش 

می برد.
در جایی که باید و الزم است قرار بگیرید

یک رئیس را نمی شود فقط از عنوان آن شناخت یکی 
از کارهای ســختی که باید بکنید این است که قبل از 
این که به سمت مدیریت و ریاست برسید به مسئولیت 
های تان فکر کنید باید روابط خود را گسترش و کارهای 
ســختی را انجام دهید ریاســت فقط به درآمد باالیش 

نیست.

کارشناس باشید و مهارت های پیشرفته و جدید بیاموزید
یکی از قانون های مهم که باید به آن توجه کنید اســت 
به خودتان بنگرید ببینید چه مهارتهایی است که به ماهر 
شدن شما کمک می کند روی آن تمرکز و روی شغلتان 
پیاده کنید مدیران با تجربه افــرادی که اظهار رضایت 
میکنندو وظایفشــان را درسطح باالیی انجام می دهند 

توجه می کنند این گونه افراد تشنه یادگیری هستند.
از انتقادات برای رشد استفاده کنید

از سرپرست بخواهید که شما را اصالح کند ممکن است 
برای شما ســخت باشد اما نشان می دهد که به توانایی 
های تان اکتفا نمی کنید و باعث رشد جدی شما در زمینه 
شغلی می شود وقتی اشــتباهی می کنید از سرپرست 

بخواهید راه درست را به شما نشان دهد که چه کنید.

به نیاز مشتری توجه کنید
رئیسان موفق همیشه به دنبال راهی برای بهبود تولید 
محصوالتشان هســتند واز هر موقعیتی برای ارتباط با 

ارباب رجوع استفاده تا متوجه نیاز آن ها شوند.
یاد بگیرید خوب ارتباط برقرار کنید

رئیسان مستقل آموختند خوب صحبت کنند و بنویسند 
شفاف و صریح صحبت کردن نشان می دهد که چه نیاز 
اســت و چه باید کرد به جای درگیری های احساســی 

خوب و دقیق صحبت کنید.
پیشنهاد برای ارتقای موسسه یا کارخانه کار شما نیست 
اینجا یاد بگیرید ترس هایتان را کنار بگذارید و عمل کنید 
راهی که برای مشتری و کارخانه مثمر ثمر است را انتخاب 

و انجام دهید و وفاداری خود را به گروه نشان دهید.

 به این ویژگی ها نیاز دارید برای رئیس شدنراهنمای گام به گام برای تبدیل شدن به یک رئیس!
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رئیس شدن و ریاســت می تواند خواسته ی 
هر کدام از کارمندان یک شــرکت و.. باشد 
ولی قبل از آنکه به این خواسته فکر کنیم باید  
بدانیم که برای قرار گرفتن در این جایگاه چه 
خصوصیات اخالقی را بایســتی در خود رشد 
را  نکاتی  برای رئیس شــدن باید چه  دهیم. 

رعایت کنیم؟
شــاید خیلی از کارمنــدان و کارکنان یک 
باشند  داشته  آرزوی رئیس شدن را  مجموعه 
درحالیکه هیچ اطالعاتی در مورد خصوصیات 
و ویژگی های رفتاری یک رئیس خوب ندارند. 
این مسئله بسیار مهم است که قبل از رسیدن 
به یک مقام رازهای موفقیت در آن را بدانید. 
در این بخش از سبک زندگی  به شما ویژگی 
و صفت هایی را که یک فرد برای رئیس شدن 
باید داشته باشد رامعرفی میکنیم با رعایت این 
نکات می توانید پتانســیل رئیس شدن را در 

خود باال ببرد.

اخیرا تب خرید وفروش فالئور در اینستاگرام 
خیلی داغ اســت وعده ای هم با عنوان هایی 
مثــل فالئورفعال یافالئــور ایرانی قصد گمراه 
کردن مردم را دارند در این مطلب سعی داریم 
تمام نکات در مورد فالئور فیک را بیان کنیم.

نکته اول اینکه همه انواع فالئورهای فروشــی 
از نوع فالئور فیک می باشند وهیچ نوع فالئور 
فعالی که فروشــی باشد وجود ندارد وبا خرید 
فالئــور فیک تنها چیزی که در صفحه شــما 
تغییر می کنــد عدد نمایش داده شــده در 
صفحه پروفایل شــما به عنــوان تعداد فالئور 

است.
نکته بعــدی اینکه همانطور که می دانید این 
فالئورها اصوال واقعی نیستند وصفحه شما را 
دنبال نمی کنند وعمال پست های شما را نمی 
بینند پــس در نتیجه تاثیر منفی روی میزان 
نرخ تعامل پســت های شما دارند واین نکته 
طبق الگوریتم اینســتاگرام باعث دیده نشدن 

پست های شما در صفحه اکسپلور می شود.
نکته بعدی اینکه وقتی تعداد فالئورهای شما 
اصوال هیچ تعاملی باپســت های شما ندارند 
یعنی نه الیک می کنند ونه تعامل دیگر این 
موضوع باعث می شود که میزان تعامل پست 
ها در دقایق اولیه انتشارپست برای10درصد 
بیننده اولیه کاهش پیــدا کند که در نتیجه  

این موضوع باعث می شــود که اینســتاگرام 
پســت را به درصد کمتری از سایر فالئورهای 

شما در صفحه اصلی نمایش دهد.
استداللی که اخیرا از به اصطالح کارشناسان 
این حــوزه دریافت کردیم این بــوده که به 
یک اصل روانشناسی اشــاره داشتند به اسم 
تاثیر جامعــه یــا Social Proofکه به این 
موضوع اشاره دارد:مردم وقتی خیل عظیمی 

از جمعیت را شــاهد باشند که پدیده 
خاصی را پذیرفته اند آنان نیز پذیرای 
آن موضــوع خواهند بود.ولی نکته ای 
که در این اســتدالل مورد بی توجهی 

قــرار می گیــرد این کــه مردم ایــن روزها 
درک درستی از شــبکه های اجتماعی دارند 
وبامشاهده نرخ تعامل به سادگی متوجه غیر 
واقعی بودن میزان دنبال کننده ها می شوند.  

چرا نباید فالوور 
فیک برای صفحه 
خود خریداری 
کنیم؟

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

همانطور که می دانید این 
فالئورها اصوال واقعی 

نیستند وصفحه شما را 
دنبال نمی کنند وعمال 

پست های شما را نمی 
بینند 
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همانطور که می دانید این 
فالئورها اصوال واقعی 

نیستند وصفحه شما را 
دنبال نمی کنند وعمال 

پست های شما را نمی 
بینند 

با تمام وجود خالق باشید  

فرق بین خالقیت ونوآوری چیست؟

.در بحث های روزانه اغلــب پیش می آید که مردم از 
کلمه هایی مثل خالقیت و نوآوری استفاده کنند. حتما 
این کلمات را شنیده اید ! حتی اگر آنها به همان شکل 
باشند در واقعیت تا حدودی با هم فرق دارند مخصوصا 
درتعریف معانی کلمات . خالقیت بوجود آمدن یک چیز 
جدید اســت! معموال با ایده های مفید توسط یک فرد 
یا یک گروه همراه اســت ولی چیزی که درباره نوآوری 
میتوان گفت این اســت که نوآوری تالش برای ارزش 

گذاشتن بر روی ایده هاست. 
 مثال ممکن است یک ایده درباره  موتوری باشد که در 
آینده عملی بشود ودیگری ممکن است درباره پیشرفت 
و یا آزمایش بر روی برخی از چیزها برای عملی کردن 

آنها درآینده باشد.
 خالقیت انواع مختلف دارد و بیشــتر با ایده شــروع 
میشــود. با شرایط موجود سعی می شود که چیزهای 
جدیــد بوجود بیاید ولی هرچیز جدید ریســک های 
مخصوص به خودش را به همــراه دارد. مردمی که در 
رابطه با نوآوری نقش آفرینی می کنند، ســعی دارند 
که خودشــان را در وادی ایــده های ناب و خالص قرار 

های دیگران اســت . هردو گروه در اینجا مهم هستند اما آن ها 
هیچ وقت سعی نمی کنند از کارهای همکارانشان درگروه های 

دیگر سردربیاورند .
اگر شما یک فرد خالق بودید یکی از آن نصیحت ها را به خاطر 
می ســپردید . یعنی یادگیری زمانی است که همگی ایده ها و 
نظراتشــان را با هم درمیان می گذارند دراینجا یاد می گیرید 
کــه چطور ایده ها رو با یکدیگربه اشــتراک بگذارید . درعوض 
به آسانی و با شــور و شوق آنها را به زبان میاورید و بعد درباره 
اینکه واکنش دیگران دراین زمینه چطور می تواندباشــد و چرا 
فکر می کنید! حاال اگه شــما یک نوع انسان نو آورهستید، در 
اینجا دونصیحت مهم باید به شما بکنیم. اول اینکه یاد بگیرید 
چگونه خالقیت مفید داشــته باشید . این موضوع خیلی مهم 
است،  یعنی بدون اینکه منفی بشوید یک فرد خالق باشید.  این 
امر خیلی مهم و ضروری است. در واقع خالقیتتان، نقطه مقابل 
افکار منفی تان میشود که اغلب توی ذهنتان می آید. با ارائه این 
صحبت ها به خاطر می سپارید که خالقیت و نوآوری چقدر با 
یکدیگر متفاوت اســت .آن ها دو گروه مختلف مردم همراه با 
فعالیت های متفاوت هستند که باید یاد بگیرند چطور با هم به 
توافق برسند. شما خودتان می توانید این رویداد را درست کنید.

بدهند. آن ها در واقع با این کار 
باید از ریســک ها و محدویت 
های موجود هم ســر دربیاورند 
و بواســطه آن ها یاد می گیرند 
که چطور ما ومشتریانمان بدون 
اینکــه از لحــاظ درونی دچار 
مشکل بشویم خودمان را درآنجا 
قرار بدهیــم . اکثر حرفه ای ها 
دوســت دارند که در چند نوع 
کار فعالیت داشته باشند تا در 
یک نــوع کار . آنها تا حدودی 
خالق محســوب می شوند. آن 
ها کسانی هستند که ایده های 
خاص دارند و چیزهای ممکن 
مثــل نــوآوری  را دیده حتی 
های  ریسک  درباره  فکرشــان 
خیلی کارها هم عجیب و غریب 
اســت . تجربیاتشان در درست 
ازایده  برگرفتــه  چیزها  کردن 

اکثر حرفه ای ها 
دوست دارند که در 
چند نوع کار فعالیت 

داشته باشند تا در 
یک نوع کار . آنها 
تا حدودی خالق 
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در صورتی که یک کارآفرین 
هستید چندان به حمایت 
های گسترده و غیرمترقبه 
دل خوش ننمایید

وابستگی کارآفرینان به سرمایه گذاران برای تامین مالی پروژه 
ها و پشتیبانی و هدایت در هنگام تاسیس شرکت موضوعی 
غیرقابل انکار می باشد. به شکل طبیعی این نوع روابط تجاری 
بهترین یا بدتریــن نتایج را برای انواع مختلفی از ســرمایه 
گذاران بدنبال داشــته و جوامع راه اندازی کسب و کارهای 
نوپا در اقصی نقاط جهان به ســرمایه گذاران مورد اطمینان 
و بشردوستی وابسته بوده که از هماهنگی مطلوبی نسبت به 
موسسان شرکت ها برخوردار می باشند. در ادامه به پروفایل 
برخی سرمایه گذاران که اجتناب کارآفرینان از آن ها ضروری 

بوده اشاره می نماییم.

 1- اربابانی که سرمایه گذاری را فرصت رشد خود می دانند 
در اکثر موارد با فرشــتگان سرمایه گذاری روبرو شده ایم که 
هدف اصلی آن ها از پشتیبانی مالی کارآفرینان تبدیل آن ها 
به سکوی پیشرفت خود بوده ، در عین حال تعداد فرشتگان 
سرمایه گذاری که مایل به همکاری با این جوامع بوده به شدت 
محدود بوده و لذا تردیدی وجود نداشته که آن ها در تحقق 
اهداف خویش موفق بوده ، سعی کنید چنین نقشی را بر عهده 

نگرفته و از همکاری با این افراد نیز اجتناب ورزید

2- بازیگردانان خیمه شب بازی
بازیگردانان عرصه ســرمایه گذاری به بیان ساده خواهاً ثبت 
نــام خویش به عنوان بنیان گذار شــرکت بــوده لذا تمرکز 
اصلی خویش را روی مفهوم کســب و کار نوپا و تیم هسته 
ای آن قرار داده ،در صورتی که شــما در نقش چنین سرمایه 

فوری به شمار رفته ؟ آن ها در تمامی موارد آماده برقراری ارتباط با شما می باشند.

4- استخراج کننده مفاد قرارداد
به بیان ســاده تر چنین افرادی تحت تاثیر حرص قرار داشــته ، آن ها تمامی 
بندهای مطرح شــده در قراردادهای مکتوب را مد نظر قرار داده و درخواست 
های غیرواقعی را مطرح ساخته که فرایند تامین سرمایه را کند کرده و ماهیتی 
الک پشتی به آن داده، در واقع تمامی بندهای قراردادی مطابق نیازهای آن ها 
تنظیم شده و اصوال بر پایه خلق مبنای مشترک در مذاکره با کارآفرینان قرار 

نداشته است .

5- کوسه های اعطای وام
کوسه های اعطای وام نیز تحت تاثیر حرص قرار داشته اما 
در عین حال تا حدودی ریســک گریز بوده ، رفتار کوسه 
وام به طرق مختلف خود را بروز داده اما یک تاکتیک رایج 
درخواســت تضمین شــخصی از جانب کارآفرین یا وثیقه 
گذاشتن برای تضمین سرمایه گذاری اولیه آنان می باشد، 

هدف آن ها کاهش ریسک سرمایه گذاری می باشد .
ممانعت از این پروفایل های سرمایه گذاری سمی نسبتا ساده بوده و نیازمند 
هوشیاری کارآفرین نسبت به شرایط پیرامونی بوده ، کسب اطالعات الزم نسبت 
به نقاط قوت و حوزه های رشد منجر به تبدیل سرمایه گذار به یک منبع غنی 
برای همکاری های بیشــتر در خالل دوره شــغلی سرمایه گذاری شده ، این 
رویکرد خلق روابط مثبت برای تضمین موفقیت ســرمایه گذاری شخصی را 
بدنبال خواهد داشت. توصیه هیئت تحریریه مجله اختصاص حداقل زمان الزم 
برای درک نقاط شروع و شناسایی شخصیت سرمایه گذاری بوده که از بیشترین 

سازگاری با شرایط پیرامونی و نقاط قوت شما برخوردار می باشد.

گذارانی قرار گرفتــه اید مجددا 
در اهداف خویش بازنگری کرده 
و خواســته های حقیقی خود را 
بازتعریف نمایید. در صورتی که 
یک کارآفرین هستید چندان به 
حمایت های گسترده و غیرمترقبه 
دل خوش ننمایید ، هر چند این 
فرایندها در پاره ای موارد مثمرثمر 
واقع شده اما در اکثر موارد مخل 
آرامــش و عملکــرد بهینه تیم 
کلیدی تاسیس شرکت می باشد .

3- ســرمایه گذاران غیرواقعی 
)ذهنیت صرف یک قهوه(

این پروفایل به عنوان ساختاری 
کالسیک در بسیاری از کسب و 
کارها وجود داشته و این سرمایه 
گذاران صرفا خواهان آشنایی اولیه 
و صرف یــک وعده قهوه در کنار 
شما بوده ، آیا سوال تجاری جدی 
را با آن ها در میان گذاشته اید؟ آیا 
خواهان یک پاسخ مثبت قطعی 
برای فرصت سرمایه گذاری می 
باشید ؟ کریکت ها )نوعی کیک( 
پیش زمینــه ای برای یک قهوه 

حسین زمانی   
روزنامه نگار

 حوزه  مشاغل

از این پنج مدل 
سرمایه گذار 
اجتناب کنید !
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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

98
05

90
9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید و فروش
 مسکن مهر گلبهار 

09159107737

ط
/9

81
18

42

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9

80
81

70

عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

ط
/9

80
69

15

خریدار لوازم منزل
ضایعات ، کابینت،شوفاژ  

خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

ط
/9

80
03

27
/ج

98
10

12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

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

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
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
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
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

/ج
98

01
99

0

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

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34
 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

 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

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

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

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 

پ
/9

80
23

75

ط
/9

80
08

14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9

80
09

31

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

ط
/9

80
64

82

لوله بازکنی 
قهرمان 

فوری - شبانه روزی 

 3620 60 60
0915 200  6002

/ج
98

10
26

7

لوله کشی گاز- مسکونی 
وتجاری وخورده کاری نرده 
وراه پله با قیمت مناسب 
09109293706 حاتمی
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98
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99

3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

 ج
/ 9

80
17

17

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
/ط37390310-32112993

98
09

79
5

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

شبانه روزی 09156239939

/ط
98

11
05

5
/ج

98
01

31
8

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

/ج
98

05
09

7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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

/ط
98

02
24

5

/ج
98

10
78

3

مرکز درمان اعتیاد
راه امید

درمیدان امام هادی
باتیم مجرب پزشکی وپرستاری

09154884322
09152141733

/ط
98

05
27

6

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

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

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

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

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

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

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

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

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

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

/ط
98

10
85

7

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

/ط
98

11
42

9
/ج

98
10

44
7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

/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

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

به تعدادی گچکار روزمزد 
نیازمندیم.

09155680407

/ط
98

11
16

6

به تعدادی چرخکار خانم 
نیازمندیم.

بلوار محدوده طبرسی 
09153051667

/ط
98

11
59

0

چند نفر خانم چرخکار ماهر 
و بردست نیازمندیم.

بین طبرسی جنوبی 48 و 50 
09919053149

/ط
98

11
78

7

به یک آرایشگر ماهر 
نیازمندیم

09362439721

/ط
98

11
79

8
/ط

98
11

79
2

به چند نفر پیک موتوری 
محدوده مصلی محیط 

دوستانه ، سرویس دو 
مسیره نیازمندیم

 09158827742
09376700853

/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

/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
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

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 به باالترین قیمت  

09370501006
09305828084

/ط
98

06
55

4

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه ـ سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

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

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

کارگر ساده
1410

خیاط و چرخکار
1411

آرایشگر
1412

پیک موتوری
1415

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی شکیبایی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1605
 بــه نشــانی:  جــالل آل احمد بین جــالل 56و58 

پالک202
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153163082
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

18
38

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد رضا جان قربانیان

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 726
 به نشانی:  هدایت9/4 جنب پالک8

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: 09155079059
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

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

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


