
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

 
کاری کنید که ذهن مشتری  بالفاصله چراغانی شود!

چیزهای بسیار کمی هستند که ذهن ما بیشتر از رضایت آنی 
)Instant Gratification( دوست داشته باشد. )رضایت 

آنی بهترین معادلی بود که برای این عبارت پیدا کردم.( 

 
اخالق کسب وکار چیست؟

تعاریف سخت و سریع اعمال اخالقی همیشه هم آسان 
نیست، یک شرکت باید رفتار منصفانه با سهام داران و 
هم چنین کارکنانش داشته باشد

 
دنبال کردن رویاها، توهم مخرب استارت آپی 

نگاهی به اینستاگرام یا حتی لینکدین کنید تا با سیلی 
از جمله های انگیزه بخش با هدف دنبال کردن رویاها 

روبه رو شوید. قطعا همه ی ما می خواهیم...

 
 نگاهی به رویکرد جدید

 استارت آپ ها  

مزایا و معایب رویکرد 
استارت آپ ناب

255

2

پردرآمدترین
 مشاغل خانگی 

حتی برای
 آقایان

4

پنجشنبه 
28 آذر 1398
سال سی و دوم
شماره  9138
Instagram @Rah.Kar

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

نیازمندی ها
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مزایا و معایب رویکرد استارت آپ نابنگاهی به رویکرد جدید استارت آپ ها 

خالصــه  بــه  طــور 
رویکــرد  می تــوان 
اســتارتاپ نــاب را 
آمــوزه ای بــا هدف 
کــردن  عمــل  گــرا 
استارتاپ ها دانست 
بنیان  گذاران در این 
روش بایــد کار خود 
را با درک فرضیات 
کســب وکار  پشــت 

شروع کنند

کاری کنید که ذهن مشتری  
بالفاصله چراغانی شود!

چیزهای بسیار کمی هستند که ذهن ما بیشتر 
 )Instant Gratification( از رضایت آنی
دوســت داشته باشــد. )رضایت آنی بهترین 
معادلی بود کــه برای این عبارت پیدا کردم.( 
منظور از رضایت آنی این اســت که ما همه 
تمایــل داریم لــذت را همین حــاال و بدون 

کوچکترین مکثی تجربه کنیم.
تمام تحقیقات علمی مرتبــط بیانگر قدرت 
باالی این میل در ما هســتند و این یعنی اگر 
کسب و کاری به درستی از آن استفاده کند، 

شانس بیشتری برای موفقیت خواهد داشت.
اما چگونــه می توان با اســتفاده از این نکته 
روانشناسی، میزان فروش را افزایش داد؟ ساده 

است:
زمانی مشتریان ما حس رضایت آنی را تجربه 
خواهنــد کرد، که بعد از خریــد خود پاداش 
اینکار را دریافت کنند. وقتی که یک مشتری 
بالقوه روی مرز تکمیل خرید ایستاده، اینکه 
چقدر سریع بابت خرج کردِن پولی که سخت 
بدســت آورده احســاس رضایت کند، تاثیر 
بسیاری در تصمیم او خواهد داشت. بنابراین، 
متن فروش شما باید مزایای هر قدم مشتری 

را به طور کامل توضیح دهد.
تحقیق های انجام شده در این زمینه )که یکی 
از آنها در مورد اعتیاد به نیکوتین بوده( به ما 
نشــان می دهند که وقتی ذهن، درگیر صبر 
کــردن برای چیزی باشــد، کرتِکس جلویی 
مغز فعال است. )این موضوع با تصویربرداری 
تشدید مغناطیســی یا همان MRI بررسی 
شده است.(اما وقتی که ما به کسب چیزی در 
لحظه فکر می کنیم، قسمت میانی مغز فعال 
اســت و این موضوع احتمال پاسخ مثبت را 
افزایش می دهد. پس این همان بخش از مغز 

است که ما باید روشن کنیم. اما چگونه؟
اده اســت: کلماتی همچــون "بالفاصله"، 
"درجا"، یا حتی "سریع"  می توانند سوئیچ 
بخش میانی ذهن را بچرخانند و به این ترتیب، 

میِل خرید را در مشتری افزایش دهند.
پس فقط کلماتی همچــون رایگان و جدید 
نیستند که می توانند در فروش بیشتر به شما 
کمک کنند و در کنار آنها، "بالفاصله" هم از 
قانع کننده  ترین کلماتی است که می توانید در 

متن خود بگنجانید.
)اگر کار شما فروش خدمات - و نه محصوالت 
- اســت، به جای این کلمه، می توانید از واژۀ 
"به سرعت" استفاده کنید.( ذهن ما عاشق 
بدســت آوردن لذت در لحظه است. بنابراین 
وقتــی که به ما خاطر نشــان می شــود که 
می توانیم مشکالت خود را سریعاً حل کنیم، 
میل ما به خرید بیشتر خواهد شد. بله، وقتی 
مصرف کننده بداند کــه بالفاصله پاداش کار 
خود را دریافت می کند، دیگر صبر کردن برای 

انجام یک خرید، کار دشواری خواهد بود.

احمـد  یوسـفی صـراف|   دبیـر  راهـکار

 Lean( ویکــرد اســتارتاپ نــاب
موضوعــات  از  یکــی   )Startup
خبرساز و پرطرفدار در سیلیکون ولی 
بود. استارتاپ های متعددی با تکیه 
بر آموزه ها و روش های این روش، از 
نتایج آن ابراز خشنودی می کردند. 
اســتارتاپی  فضای  نتایــج  درواقع 
هم تاحدودی مفیــد بودن رویکرد 
اســتارتاپ ناب را تأییــد می کنند. 
به هرحــال، ایــن روش هــم مانند 
بســیاری از روش های کسب وکاری 
دیگــر، مزایا و معایب خــود را دارد 
که پیش از پیاده سازی نهایی باید به 

آن ها دقت داشت.

 رویکرد استارت آپ ناب چیست؟
رویکرد اســتارتاپ ناب دو مشکل 
اساسی دارد. اولین مشکل استارتاپ 
نــاب، در تأکید بر نظرســنجی و 
دریافت بازخورد سریع از مشتریان 
دیــده می شــود. بنیان گــذاران با 
استفاده از این نکته، پس از توسعه ی 
مــدل اولیــه ی MVP به دنبــال 
بازخورد از سوی مشتریان می روند تا 
نظر و نیاز آن ها را دریافت کنند. در 
چنین وضعیتی، تیم استارتاپی روی 
بهبود مستمر محصول خود متمرکز 
می شود تا نیازهای کنونی مشتریان را 
برطرف کند؛ درنتیجه آن ها احتماال 
از تمرکز بر پیش بینی نیازهای آتی 
و چشم اندازهای محصول و شرکت 

خود غافل می شوند. 
مشــکل دوم رویکرد استارتاپ ناب 
در پرســش هایی است که به عنوان 
راهکار شــناخت کسب وکار مطرح 

می کند.
 اســتارتاپ ناب می گوید ابتدا باید 
مشتریان خود را بشناسید. ازطرفی، 
در دنیای کسب وکار، عالوه بر شناخت 
مشــتری، آگاهی داشتن از چرایی 
موفقیت و چگونگی انتخاب شــدن 
از سوی مشتریان نیز اهمیت دارد.

  راهی برای موفقیت رویکرد ناب
نویسنده ی مطلب منبع در رسانه ی 
دانشکده ی کسب وکار هاروارد، اتان 
مولیک، اســتاد کارآفرینی است. او 
به خاطر شغل خود عموما ارائه های 
متعــددی را از زبــان بنیان گذاران 
استارتاپی می شنود. به عالوه بسیاری 
از آن ها تصور می کنند که کارآفرینی 
فرایندی شامل بدیهه سازی و ابتکار 
است و نمی توان آن را در دانشگاه ها 
آمــوزش داد. به هرحــال مولیــک 
ارائه  های بسیار  به خاطر شغل خود 
زیادی را می شنود و به این تصمیم 
رســید که راهی بــرای آموزش در 
جهت موفق تر شــدن استارتاپ به 
بنیان گذاران توسعه دهد. در دهه ی 
گذشــته، رخدادهــای مهمــی در 
اکوسیستم استارتاپی رخ داده اند و 
می تــوان از آن ها در منابع گوناگون 

آموزشی استفاده کرد.

 گستره رویکرد ناب
اولین رخداد دهه ی گذشته، معرفی 
و گســترش رویکرد استارتاپ ناب 
بود که استیو بالنک و اریک ریس، 
پیش گام آن بودند. به طور خالصه 
می توان رویکرد اســتارتاپ ناب را 
آموزه ای با هــدف عمل گرا کردن 

استارتاپ ها دانست.
 بنیان  گــذاران در ایــن روش باید 
کار خود را با درک فرضیات پشت 
کسب وکار شروع کنند؛ درکی که با 
توســعه ی یک ابزار به نام بوم مدل 

کسب وکار به دست می آید.
همان طور که گفته شــد، رویکرد 
استارتاپ ناب، رخدادهای متعددی 
را در سیلیکون ولی به همراه داشت 
و استارتاپ ها از آن استقبال کردند. 
به عالوه آموزش آن نیز بسیار آسان 
بود و بــه موضوع اصلــی فعالیت 
و  اســتارتاپی  شــتاب دهنده های 
سرتاسر  در  کارآفرینی  کالس های 

جهان تبدیل شد. البته، استارتاپ 
نــاب تنهــا رخــداد و تغییر مهم 
اســتراتژی کســب وکار در دهه ی 
گذشته محســوب نمی شد و یک 
انقالب آرام تر با هیاهوی کمتر هم 

در حال رخ دادن بود. 
دســتاورد تحقیقات داده ای نشان 
داد که اســتارتاپ ها باید روش های 
تجربی پیشــنهادی از سوی روش 
استارتاپ ناب را دنبال کنند. گروهی 
تحقیقاتی در ایتالیا، آزمایشی را روی 
۱۱۶ اســتارتاپ انجام داد. نیمی از 
آن ها آزمایش های تجربی استارتاپ 
نــاب را به همــراه روش های علمی 
آزمایش ایده ها و فرضیات آموختند. 
نیمی دیگر تنها با اهمیت آزمایش 
آشنا شدند و روش های علمی برای 

انجام بهینه به آن ها منتقل نشد.
 درنهایــت گــروه اول موفقیــت 
بیشــتری را تجربه کردند و درآمد 
بیشتری هم داشتند؛ درنتیجه شاید 
را  آزمایش های سخت گیرانه  بتوان 
نکته ای مهم و کاربردی در پیشرفت 

استارتاپ دانست.
 اســتارتاپ ناب، بنیان گــذران را 
تشــویق و حتی مجبــور می کند 
تــا »از دفتــر خود خارج شــوند« 
)کنایــه از عرضه محصــول اولیه 
و مالقات مســتقیم با مشــتری( و 
هرچه ســریع تر با مشتریان ارتباط 
داشته باشند. استیو جابز در جایی 
می گوید: »مشتری وظیفه ندارد که 
نیاز خود را شناسایی کند.« تمرکز 
روی دریافــت بازخورد ســریع از 
مشتریان درباره ی محصول اولیه ی 
قابل عرضه، اســتارتاپ ها را متمایل 
به تغییر و بهینه ســازی دائمی در 

محصول و کسب وکار می کند.

 مدل 
مو فقیت

 حسین خلیلی   
روزنامه نگار حوزه کسب وکار
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بهترین 
قیمت وتسویه

کامپیوتر وتبلت وموبایل 
 لپ تاپ آک 3 م

acer-hp-asus-Lenovo
وکامپیوترهای خانگی نو
2 هسته ای 3/390ت 
4هسته ای 3/890ت
8هسته ای4/700ت 

3713330037233300بازرگانی معین 
/د

98
01

80
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28
ط

/9
71

40
93

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

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

ج
 / 

98
06

53
5

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

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5
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
نقاشی نوین

فوری و ارزان
بازدید رایگان با رنگ الوان

09153161351

ط
/9

80
72

10

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98

11
33

5

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ج
/9

80
89

08

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

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9

80
64

10

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ج

/9
70

86
17

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

ج
/9

80
71

77

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
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
دارب�س�ت ک��ی��ه��ان

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

قیر ایزوگام شرق آسفالت
نصب و انجام لکه گیری 

حتی 1 متر 
شریفی  09158599918

ط
/9

70
27

40
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

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

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60
ج

/9
70

38
27

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

80
25

19

سنگ سابی الماس شرق
 سنگ- بتن، موزائیک

پیچ و رولپالک،سند پالست 
09158023961

ط
/9

81
18

13
ج

/9
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

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

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9

81
16

75
ج

/9
80

44
35

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

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

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

513

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516
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مشاغل خانگی بهترین راه کسب در آمد برای بسیاری از 
افرادی که از کار کردن برای دیگران خســته شده اند به 
شمار می رود . مشاغل خانگی این روزها طرفداران زیادی 
دارد و موجب توســعه پایدار و کاهش فقر و محرومیت 
می شــود .اگر دوســت دارید در خانه بنشینید و کاری 
هرچند کوچک برای خودتان داشته باشید و از طریق این 
کار بتوانید کسب درآمد نمایید ، این مطالب را مطالعه 
بفرمایید تا بدانید که بانوان موفق و زنان با درآمد باال از 
چه راه و روش هایی راه پول در آوردن را پیدا کرده اند و 

حاال رو به پیشرفت هستند.
مشاغل خانگی پرسود و البته پر درآمد

در دنیای امروز مشاغل خانگی طرفداران زیادی دارند و 
بسیار در حال رواج است، این مشاغل بهترین راه افزایش 
در آمــد خانواده ها و مبارزه با فقر و محرومیت و کاهش 
نرخ بیکاری می باشد و ۱5 تا 80 درصد نیاز اشتغال ۱50 

کشور جهان را تامین می کنند.
شاید در اولین نگاه این مشاغل پر درآمد نباشند اما می 
تواند به تدریج خانواده را از فقر و محرومیت برهاند . در 
کســب و کارهای خانگی مشارکت تمام اعضای خانواده 
الزم نیســت و تنها فعالیت اقتصادی یک یا چند نفر از 
اعضــای خانواده می تواند به این کســب و کارها رونق 

بخشد.

 اهمیت مشاغل خانگی پردرآمد
راه اندازی مشــاغل خانگی باعــث کاهش نرخ بیکاری 
می شــود تا جایی که این مشاغل ۱5 تا 80 درصد نیاز 
اشتغال ۱50 کشور جهان را تامین می کنند.کار کردن 
در خانه کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشــد چون 
افراد بیشتری را به کار مشغول می کند و سطح درآمد را 
افزایش می دهد.در اشتغال خانگی، فرد شغل خود را به 
منـــزل می آورد و به جای این که هزینـه هـای زیادی 
برای اجاره یا خرید ساختمان بدهد، می تواند در منزل ، 

کـار و شغل خود را به انجام برساند.
در این نوع کســب و کار، ارزش افزوده کاالها و خدمات 
تولید شده، نصیب صاحب خانه می شود.در کسب و کار 
خانگی در وقت صرفه جویی می شود زیرا فرد مجبور به 
ترک منزل و ساعتها ماندن در شلوغی خیابانها و ترافیک 
نیســت و می تواند با خیالی آســوده و بدون دغدغه به 

فعالیت اقتصادی در خانه بپردازند.

در کســب و کار خانگی والدین می توانند به جز کسب 
درآمد در تربیت کودکان نیز موثر تر عمل کنند .

مشاغل خانگی برای بانوان
راه اندازی کسب و کار خانگی برای خانم ها بیش از آقایان 
سودمند است زیرا در این صورت خانم ها می توانند وقت 
بیشتری برای خانواده و تربیت و پرورش فرزندان بگذارند 
و بدون اینکه اجباری به ترک منزل و ساعتها ماندن در 
شلوغی خیابانها و ترافیک داشته باشند با خیالی آسوده و 

بدون دغدغه به فعالیت اقتصادی در خانه بپردازند.
چنانچه در این بخش از نمناک می خوانید کار خانگی 
یک منبع مهم اشتغال برای زنان است اما هر نوع کاری 
نمی تواند کار خانگی محسوب شود . یکی از ویژگی های 
مشاغل خانگی این است که درون خانه و بدون هرگونه 
مزاحمت فردی یا ازدحام جمعیتی انجام شــود تا از این 
جهت آرامش ســاکنین آپارتمان ها به هم نریزد و سر و 

صدا یا ازدحام و ترددی به وجود نیاید.

بهترین انواع مشاغل خانگی پر سود برای زنان 
پخت و پز غذا، بافت تابلو فرش،تهیه و تولید اقالم دکوری 
و صنایع دســتی نظیر کیف و کوله، دستبند و گردنبند 
ماه تولد، عروسک سازی ، پرورش قارچ و گیاهان خانگی 
و دارویی ، بسته بندی مواد غذایی و خوراکی ، شیرینی 
پزی ، درســت کردن ترشی خانگی ، تدارک جعبه های 
کادویی و پکیج های خوراکی برای مناســبتهای خاص 

مثل عید نوروز، ماه رمضان یا شب چله
توجه داشــته باشید اگر می خواهید پخت و پز غذا یا 
درست کردن انواع شــیرینی و ترشیجات خانگی و... 
را به عنوان شــغل خانگی برگزینید باید از قبل با یک 
فروشــنده شیرینی یا کترینگ تهیه غذا یا مغازه های 
سطح شــهربرای فروش محصوالت خود وارد مذاکره 

شوید .
همچنین بایــد بدانید شــما نمی توانیــد در خانه به 
آرایشگری و یا آموزش خیاطی بپردازید چرا که موجب 
ایجاد مزاحمت و سر و صدا برای افراد دیگر و همسایه ها 
می شود پس این دو شغل جزو مشاغل خانگی محسوب 

نمی شود .
 بایــد بدانید اتصال مشــاغل خانگی به بــازار از طریق 
ارتباط گیری با برندهای مطرح و تالش برای برندسازی 

محصوالت مشاغل خانگی محقق می شود.

مشاغل خانگی برای آقایان
بســیاری از آقایان کــه به خصوص قشــر جوان نظیر 
دانشجویان و نوجوانان که نمی توانند تمام وقت مشغول 
به انجام کاری شوند می توانند از طریق مشاغل خانگی، 
پول توجیبی قابل قبولی کسب کنند. همچنین بسیاری 
از آقایان شغل های خانگی را به عنوان شغل دوم و راهی 

برای افزایش درآمد تلقی می کنند.
1( چاپ سیلک

چاپ ســیلک از پرطرفدارترین مشاغل خانگی پردرآمد 
برای آقایان است و یادگیری آن بسیار آسان بوده و نیاز 
به فضای بسیار اندکی دارد.برای راه اندازی این کار الزم 
است تنها یک دستگاه اتوماتیک یا دستی چاپ سیلک 
تهیه کرده و به چاپ طرح های سفارشی مشتریان روی 
لیوان، تی شرت، خودکار، کیسه های نایلونی، جعبه و… 

بپردازید.
2( طراحی و پشتیبانی سایت

طراحی و پشتیبانی وب سایت یکی دیگر از مشاغل خانگی 
پر در آمد برای آقایان است . تنها با استفاده از یک دستگاه 
رایانه و اینترنت پر سرعت می توانید یک سایت طراحی 
کنید و از این طریق کسب در آمد نمایید. اما الزم است از 
دانش طراحی سایت برخوردار باشید. حتی شما می توانید 
به عنوان یک نیروی کار، در منزل خود به استخدام این 

شرکت ها در آیید و از این طریق کسب در آمد نمایید.
3( ترجمه

اگر به یکی از زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمان، ترکی 
استانبولی و… تسلط دارید، به سادگی می توانید پروژه 
ترجمه بگیرید و در خانه بدون نیاز به سرمایه اولیه و ابزار 

کار خاص »، درآمد کسب کنید.
4( ویراستاری

ویراستاری شغلی بسیار مناسب و پردرآمد برای آقایان 
است که نیازی به سرمایه اولیه و ابزار خاص ندارد و می 
تواند شامل ویراستاری صرفاً ادبی، ویراستاری علمی یا هر 

دو مورد باشد .
5(پرورش گیاهان زینتی و دارویی

یکی از مشــاغل پردرآمد برای آقایــان پرورش گیاهان 
زینتی و دارویی اســت که امروزه به علت دوری افراد از 
طبیعت مورد اهمیت است .اگرفضای کافی برای کاشت 
و نگه داری گیاهان دارویی و یا زینتی دارید می توانید با 
فروش آن ها درآمد مقبولی کســب کنید.همینطور می 

توانید به پرورش گیاهانی همچون قارچ نیز بپردازید.
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پردرآمدترین مشاغل خانگی حتی برای آقایان
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   شغل اصلی به عنوان موتور محرک کسب وکار
دیدگاه افراد به شغل باید چیزی فراتر از حقوق و 
مزایا باشد. اگر با یک کارمند صحبت کنید، قطعا 
به ریزه کاری ها و مهارت های متعددی پی می برید 
که برای حیات یک کسب وکار الزامی هستند. کار 
کردن در فضای یک شرکت همچنین درس های 
راهگشایی پیرامون ارتباطات، کار تیمی، مدیریت 
و کســب وکار به صورت کلی به شــما می دهد. 
به عالوه شــاید در همان شــرایط کاری ایده ی 
استارتاپ به ذهنتان خطور کند که برای بسیاری 

از کارآفرین ها، همین اتفاق رخ داده است. 

    پیداکردن راهی برای حل چالش ها
کلمه ی اشــتیاق به اندازه ی کلیشه ی استارتاپ 
گسترش پیدا کرده است. امروز همه ی افراد به 
اشتیاق و موضوع مورد عالقه ی خود می اندیشند 
تا به عنوان ایده ی استارتاپ از آن استفاده کنند. 
دراین میــان موفق ترین اســتارتاپ ها آن هایی 

هستند که مشکلی را از کاربران حل می کنند.
برخی کارشناســان کسب وکار اعتقاد دارند که 
بهترین ایده های استارتاپی نشان دهنده ی چیزی 

هستند که بنیان گذار آن ها می خواهد.

دنیای استارتاپی و تصور زندگی کارآفرین های بزرگ برای بسیاری 
از افراد جذابیت دارد. صبحی که با ورزش و یک صبحانه ی سالم 
شروع می شود و احتماال با سفر به وسیله ی دوچرخه، اسکوتر یا 
هر ابزار جذاب دیگر به محل کار ادامه پیدا می کند. کارآفرینی 
که انرژی خود را برای شروع یک روز کاری جدید جمع می کند 
و آینده ی روشنی را پیش روی چشمانش می بیند. او باید برای 
انواع روش های مدیریتی از چرخش، مقیاس دهی، ساختارشکنی 
تا بســیاری موارد دیگر استفاده کند تا دنیا به جایی بهتر برای 
زندگی تبدیل شود. اکثر افراد در کنار این چشم انداز زیبا تصور 

می کنند کــه کارآفرین ها، تنها با دنبال کردن رویاهای خود به 
موفقیت و درآمد می رسند. آنچه خواندید، بخشی از کلیشه های 
همیشگی سیلیکون ولی محسوب می شود. در سال های اخیر 
پرداختن به این کلیشه ها به اوج خود رسیده است و امروز بیش 
از همیشه شاهد تبلیغ شدن شان هستیم. نگاهی به اینستاگرام یا 
حتی لینکدین کنید تا با سیلی از جمله های انگیزه بخش با هدف 
دنبال کردن رویاها روبه رو شــوید. قطعا همه ی ما می خواهیم 
احساس شگفت انگیزی از کسب وکار خود داشته باشیم. به عالوه 
مقاومت و پشتکار اغلب به نتایج عالی ختم می شود. درنهایت 
ترک کردن شغل ثابت برای پیگیری رویای شخصی، برای هر 

شخصی جذاب به نظر می رسد.

    شعارهای انگیزشی را فراموش نکنید
ما شــعارهای انگیزشــی را در ترکیب با افراد موفق جهان، 
تشــدید می کنیم. افراد تصور می کنند که اگر 80 ســاعت 
در هفته مشــغول به فعالیت باشند و مســیر قهرمانان خود 
را دنبــال کنند، احتماال محصــول و ابزار بــزرگ بعدی را 
در دنیــای فناوری خلــق خواهند کرد. البتــه قطعا چنین 
نتیجه ای محتمل است، اما اغلب اتفاق متفاوتی رخ می دهد. 
چنین رویکــردی اغلب باعث می شــود که افــراد باهوش، 
کســب وکاری را پیش از آماده بودن کامــل، راه اندازی کنند.

دنبال کردن رویاها، توهم مخرب استارتاپی

نگاهی به اینستاگرام یا حتی 
لینکدین کنید تا با سیلی از 
جمله های انگیزه بخش با هدف 
دنبال کردن رویاها روبه رو شوید. 
قطعا همه ی ما می خواهیم احساس 
شگفت انگیزی از کسب وکار خود 
داشته باشیم
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مهدی زارع سریزدی
روزنامه نگار

نگاهی به آنچه باید در کارمان باشیم؛ 

چیست؟ وکار  کسب  اخالق 
اخالق کسب وکار )اخالق ســازمانی( شکلی از اخالق 
کاربردی یا اخالق حرفه ای اســت که به بررسی اصول 
اخالقی و مشکالت اخالقی که در یک محیط کسب وکار 

به وجود می آید می پردازد. 
آن به تمام جنبه های جریان کار اعمال می شود ومرتبط 
با رفتار افراد و کل سازمان است. تعریفی که معموال از 
آن ارائه می شود بدین صورت است که اخالق کسب وکار 
سیســتمی از قوانین و دستورالعمل های حرفه ای یک 
کسب وکار و یا یک سازمان در یک مد عادالنه، قانونی 
و اخالقی اســت. آن یک موضوع گسترده ای است که 
همه ی مسئولیت های یک شرکت در قبال عموم مردم 
)مسئولیت اجتماعی شــرکت ها( و هم چنین قوانین 
خاص منع کارهای غیرقانونی در محل کار را شــامل 

می شود.
به طور کلی می توان گفــت عمل به اصول اخالقی به 
معنی تمایز قرار دادن بین حق و اشتباه وسپس انجام 
دادن کارهای درست است. شناسایی برخی شیوه ها ی 

غیراخالقی نسبتا آسان است. 
به عنوان مثال شــرکت ها نباید از کودکان کار بکشند، 
آن ها مجاز به اســتفاده از کپی رایت، گرفتن رشــوه و 
سایرکارهای غیرقانونی نیستند. اخالق کسب وکار دارای 
ابعاد توصیفی و هنجاری است. شرکت ها و تخصص های 
حرفه ای آن را هنجاری می دانند، اما دانشــگاهیان در 
تالش هستند تا رفتار کسب وکار را با روش های توصیفی 
درک کنند. برای اولین بار این واژه در اوایل سال ۱970 
در ایالت متحده مطرح شــد ســپس عالقه به اخالق 
کســب وکار در طول سال های ۱980 تا ۱990 به طور 
چشمگیری در شــرکت های بزرگ و دانشگاه ها شتاب 
گرفت.با این حال تعاریف سخت و سریع اعمال اخالقی 
همیشه هم آسان نیست، یک شرکت باید رفتار منصفانه 
با ســهام داران و هم چنین کارکنانش داشــته باشــد. 
شــرکت ها هم چنین دارای مسئولیت های گسترده ای 
هســتند، آن ها باید هرگونه آسیب به محیط زیست و 
جوامع را به حداقل برسانند که این به عنوان مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها شناخته می شود. این قانون نقطه 
کلیدی شروع هر کسب وکار است. برخی از کسب وکارها 

معامالت با مشتری می شود. 
اخالق کســب  وکاری خوب باید بخشی از برنامه هر کسب وکار 
باشد وعوامل بســیاری وجود دارد که باید آن ها را رعایت کرد.

اخیرا براساس تحقیقات صورت گرفته از 2500 نفر، از 23 کشور 
دنیا حــدود 50 درصد از افراد گفته انــد که به رفتار اجتماعی 
شرکت ها بسیار توجه می کنند و در صورت عملکرد ضعیف آن ها 

از خرید محصوالت آن ها امتناع می کنند.
دوران کودکــی ونوجوانی را به یــاد آورید.اگر در درس ریاضی 
ضعیف بودید، چه می کردید؟ قطعا تمرین و تالش بیشــتری 
بــرای یادگیری انجام می دادید. یا در کالس های تقویتی ثبت 
نــام می کردید تا بتوانید از ایــن درس نمره ی قبولی بگیرید.

دراخالقیات هم باید همین دســتور العمل را به کار ببندید.اگر 
حس می کنید پایبندی شــما به اخالقیات ضیعف است، خود 
را تقویت کنید.دانش خود را گســترش دهید و در این زمینه 

مطالعات بیشتری انجام دهید.

هم چنین مجموعه ای از اصول و 
مختص  اخالقی  استانداردهای 

خود را نیز دارند.
اخالقــی  هنجارهــای   
هرکسب وکار بازتاب هنجارهای 
هر دوره تاریخی است. با گذشت 
شــده  کامل تر  هنجارها  زمان 
و باعث شــکل گیری رفتارهای 
بنابراین  قابل قبولی می شود و 
تکامل  نیز  اخالق کســب وکار 
یافته تر می شود.آن رفتاری است 
که یک کسب وکار در ارتباطات 
روزانه با جهان اطراف خود از آن 
تبعیت می کند و شــامل نحوه 
تعامل کسب وکار در یک به یک 

تعاریف سخت 
و سریع اعمال 
اخالقی همیشه 

هم آسان نیست، 
یک شرکت باید 

رفتار منصفانه 
با سهام داران و 

هم چنین کارکنانش 
داشته باشد

گار
ه ن

نام
روز

س   
شم

درا 
 ص
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نیا

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

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

/ط
98
10
18
9

مصالح مرغوب و ارزان
کلی و جزئی-در اسرع وقت 

36907335
09155048588

/ط
98
01
09
5

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

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

/ط
98
11
47
7

جوشکاری سیار  لوله کشی 
گاز با تأییدیه نظام مهندسی 
سرویس بخاری نرده و فرفوژه

09152472441

/ط
98
11
92
3

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

/ط
98
07
14
9

ش
/9
71
78
14

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

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

/ط
98
10
92
9

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
98
06
91
5

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

لباسشویی، پکیج، آبگرمکن
38591386-38684976
36145774-36618491

/ط
98
07
25
1

پ
/9
80
23
78

/ط
98
04
18
9

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

/ط
98
05
84
0

قالیشویی و مبل شویی

تاژ
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

/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

ش
/9
80
35
70

قالی شویی
اطمینان

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

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

0915 113 04 70

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

/ط
98
00
81
7

/ط
98
00
80
9

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

/ط
98
00
13
8

قالی شویی
گل افش��ان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

/ط
98
06
53
4

/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

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

تعمیرات لوازم منزل
801

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

جوشکاری
522

/ط
98
00
81
6

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
98
02
41
1

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
98
00
81
2

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

/ط
98
00
81
4

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

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
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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

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

/ط
98

03
10

8

 نـظافتـی آیـسـان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
/ط37390310-32112993

98
09

79
5

/ج
98

01
31

8

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

/ط
98

05
27

6

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

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

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

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

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

/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 یک شاگرد نوجوان 
جهت کار در گل 

فروشی بصورت تمام 
وقت نیازمندیم

محدوده طبرسی شمالی
09366759757

/ع
98

11
89

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

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

/ط
98

00
80

4

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

/ط
98

05
42

0

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

/ط
98

06
87

0
 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

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

09390309304

/ط
98

10
58

4

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

/ط
98

05
93

6

خرید ضایعات 
درب و پنجره به باالترین قیمت  

09370501006
09305828084

/ط
98

06
55

4
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745

/ط
98

10
83

1

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
خرید ضایعات 

آهن ، آلومینیوم ، مس 
برنج ، کارتن ، الک

09035480162

/ط
98

08
91

6

مفقود شده
پروانه کســب نمایشگاه 
اتومبیل بنــام میراحمد 
موســوی با عضویت 801 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

/ع
98

11
93

3
/ط

98
11

93
4

اخطار و ابالغ به آقای کاظم 
عاشورراضی فرزندعاشور همسر 

شما خانم معصومه درودی 
بموجب حکم دادگاه شعبه 16 
تصمیم برمطلقه نمودن خود 

را دارند طبق آگهی ظرف مدت 
یک هفته به دفترخانه مراجعه 

نمایید.  حبیب اله حبیبی 
سردفترازدواج و طالق 3-10 

مشهد

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

ترک اعتیاد
1104

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

کارگر ساده
1410

آرایشگر
1412

پیک موتوری
1415

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

متفرقه
1802

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالمرضا یحیایی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 7297
 به نشــانی:  بلوار شــهید رســتمی بیــن40 و 42 

پالک316
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: 09155104297
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

18
56

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند خانم مریم طاهری

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 6871
 به نشــانی:  شهرک شهید رجایی جاده کنه بیست 

سمت چپ
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: 09154038391
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81
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مقوی پشت طوسی
09151126299

صادقی قیمت 10800

از 180 تا 350 گرم
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ط
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67

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      


