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

 
به هیچ وجه تسلیم نشوید! 

با پذیرفتن اشتباهات در زندگی خود جلو بروید ، با خودتان 
صادق بمانید و از اشتباهاتتان درس بگیرید، مثبت فکر کنید، 

اطراف خود را با افراد مناسب محاصره کنید 

 
 نگاهی به موضوع مهم بازاریابی 
  اگر چه بازاریابی از موضوعات با اهمیت برای موفقیت در 
کسب وکار است، اما این را بدانید که بازاریابی در عین حال 
ممکن است بسیار گران و پرهزینه باشد

 
 نیمه تاریک کارآفرینی کجاست؟ 

اهمیت موضوع در این است که کار و تالش بیش از 
اندازه، نیمه تاریک کارآفرینی محسوب می شود

 
 چگونه اندازه بازار را 
تخمین بزنیم؟ 

بازاریابی چقدر در
 کسب وکار شما تاثیر 
گذار است؟

45

5

2

2

2

آیا اینستاگرام، 
رسانه اجتماعی 

مناسبی برای 
تبلیغات برند شما 

است؟

نیازمندی ها
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 کسب وکار شما تاثیر گذار است؟بازاریابی چقدر درنگاهی به موضوع مهم بازاریابی 

اگر چه بازاریابی از 
موضوعات با اهمیت 
بــرای موفقیــت در 
است،  وکار  کســب 
امــا ایــن را بدانید 
در  بازاریابــی  کــه 
عیــن حــال ممکــن 
است بسیار گران و 

پرهزینه باشد

 چگونه اندازه بازار را 
تخمین بزنیم؟

بازار، یکی از ســه دلیــل اصلی موفقیت یک 
استارت آپ، در کنار تیم و محصول با سرمایه 
گذاران مختلف و رهبران آموزش دیده میباشد. 
مارک اندرســون به عنوان یک طرفدار بازار، 
مکررا بیان می کند که حتی یک تیم متوسط با 

یک بازار عالی می تواند موفق شود.
تخمین اندازه بازار چیزی بیشتر از یک تالش 
برای کامل کردن ارائه شما به سرمایه گذاران 
و شرکاســت. این فعالیت بیشــتر به منظور 
درک این اســت که در آینده جهان چگونه از 
وضعیت فعلی و پیشنهاد یا ایده کسب وکاری 
شما با توجه به موقعیت رقابتی و میزان تناسب 
محصول شما با بازار آن حمایت خواهد کرد.بازار 

چیست و منظور مردم از اندازه آن چیست؟
برای تخمین اندازه بازار، اولین گام درک کردن 
و شــفاف کردن مفهوم بازار اســت. به نقل از 

جفری مور در »عبور از پرتگاه«، بازار :
*مجموعه ای از مشتریان بالقوه.

* بــرای ارائــه مجموعــه ای از خدمــات و 
محصوالت.

* که دارای مجموعه از نیازها و خواسته های 
مشترک هستند.

* وهنگام تصمیم گیری در خرید، به یکدیگر 
مراجعه می کنند.

اساســا بازار مجموعه ای از تصمیم گیرندگان 
خرید هستند که نیازها/خواسته های مشترکی 
دارند و مایــل به صرف هزینه بــرای اجرای 
آن هســتند. به نقل از لینووز، آن ها پتانسیل 
مراجعه به یکدیگــر را هنگام تصمیم گیری 
دارند.بازار مجموعه ای از مشــتریان متصل به 
هم اســت، از این رو عموما جغرافیاهای دور از 

هم بازارهای جداگانه به حساب می آیند.
طبق جمله باال، بازار هــای کامال جدا از هم، 
مانند رســتوران هایی در مومبای و نیویورک، 
معموال یک بازار مشــابه به شمار نمی آیند، 
چون میانگین خریداران نمیتوانند به یکدیگر 
مراجعه کنند. بنابراین دو بازار جداگانه شمرده 
می شــوند.حال که تعریف بازار شفاف تر شده 

است، تعریف اندازه بازار چیست؟
عموما اندازه بازار به دو بخش تقسیم می شود، 
اولی از جهت تعداد مشتریان و دومی از جهت 
ارزش مالی می باشد. برای شفافیت بیشتر  ابتدا 
به اندازه بازار و پس از آن به ارزش بازار مراجعه 

می کنیم.
اولین گام در تخمین اندازه بــازار، درک بازار 
اســت.بازار مجموعه ای از تصمیم گیرندگان 
خرید است. آن ها نیازها/خواسته های مشترک 
دارند و طبق آن طبقه بندی میشوند. در هنگام 
تخمین اندازه بازار شرکت خود، نیاز/خواسته 
مورد سوال است که توسط محصوالت/خدمات 
شما به آن ها پاسخ داده خواهد شد. از این رو 
جمله »مشــتری خود را درک کنید« بیش از 
حد مورد اســتفاده استارت آپ ها و مورد نیاز 
توسعه شرکت ها، می باشــد.اگر محصولی را 
ساخته اید و با مشتریان بالقوه و واقعی صحبت 
کــرده اید، احتماال ایده خوبی دارید که آن ها 
چه کسانی هستند و محصوالت/خدمات شما 
کدام نیاز آن ها را محقق می کند.تحلیل های 

خود را با تفکر وسیع تر غنی کنید.
هربنیان گذاری می تواند تایید کند که بسیار 
ســخت اســت که یک گام به عقب از تمرکز 
محدود شــرکت و محصول برداریم. به همین 
دلیل اســت که باید در تمرین های کوچک 

تفکرات خود را گسترش دهیم.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

 تاثیر بازاریابی در افزایش 
شهرت در کسب و کار

موفقیت یک کسب و کار معموال 
بر میــزان شــهرت واعتبار آن 
استوار است. بازاریابی برای یک 
کسب و کار، به رسمیت شناخته 
شــدن نام تجاری آن شرکت و 
یا فراخــوان محصول یا خدمات 
را بــه همراه دارد. وقتی که یک 
شــرکت انتظار باالی مشتریان 
خود را برآورده می سازد، شهرت 
آن نهادینه می شــود. به همان 
نسبت که شــهرت شرکت شما 
رشد می کند، کســب و کارتان 
گسترش پیدا می کند و فروش 
شــما نیز افزایش خواهد یافت. 
شهرت  شرکت شــما از طریق 
مشــارکت زیــاد در برنامه های 
اجتماعــی، برقــراری ارتبــاط 
موثر داخلی و خارجــی و ارائه 
محصوالت یا خدمات با کیفیت 
از طریــق تالش های  باال کــه 
بازاریابی شــما بــه وجود آمده 
و یا حمایت شــده است، ایجاد 

می شود.

 نقش بازاریابی در کسب وکار 
از طریق رقابت سالم

برای  را  بازاریابی محیطی سالم 
رقابــت در بازار، بــه وجود می 
آورد. نتیجه تالش های بازاریابی 
بــه اطــالع رســانی در مورد 
قیمت گذاری محصوالت خدمات 
ختم می شود، این کار عالوه بر 
اینکه انتظار مشتریان را برآورده 
انتظار ســایر  می کند، جوابگو 
شرکت هایی که در بازار مصرفی 
با هم رقابت می کنند نیز هست. 
اگر رقابت وجود نداشــته باشد، 
شــرکت های معروف به فروش 

خود ادامــه خواهند داد این در 
حالی اســت که شــرکت هایی 
که کمتــر معروف شــده اند و 
یا شــرکت های جدید شــانس 
خیلی کمــی برای موفقیت و یا 
حتی ادامــه فعالیت خود دارند 
. بازاریابی، به کســب و کارهای 
کوچک وجدید کمک می کند تا 
به بازار وارد شــوند و رشد کنند 
و موفقیت کســب و کار آنها را 

آسان میسازد.

  مالحظات مهم در رابطه با 
تاثیر بازاریابی در موفقیت کسب 

و کار
اگر چه بازاریابــی از موضوعات 
با اهمیــت بــرای موفقیت در 
کســب وکار اســت، اما این را 
بدانید کــه بازاریابــی در عین 
حال ممکن اســت بسیار گران 
و پرهزینه باشــد. در سال اول، 
یــک شــرکت احتمــال دارد 
نیمی از فــروش محصول خود 
را در بخــش بازاریابــی صرف 
کند. پس از گذشــت یک سال، 
بودجــه بازاریابی ممکن اســت 
حــدودا به انــدازه 30 درصد یا 
بیشــتر از فروش ساالنه شما را 
در برگیرد. یــک ترکیب خوب 
از اشــکال گوناگــون بازاریابی، 
مانند توســعه وبسایت، روابط 

 ، چاپی  تبلیغــات  عمومی، 
نمایشــگاه های تجــاری و 
دیگر فعالیت های خاص، 
احتمــال زیــاد برنامــه 
بازاریابــی خواهد بود که 
شــانس موفقیــت را به 

شرکت شــما می دهد. در 
هر صورت بــا برنامه ریزی 

خوب می توانید از نقش تاثیر 

گذار بازاریابی بر موفقیت و رشد 
کسب وکار، بیشترین منفعت را 

کسب کنید.
اهمیت  به روشــنی  زیر  دالیل 
بازاریابی وفروش را نشان  واحد 

می دهند:  

 برنامه ریزی و اجرای 
استراتژی ها و تاکتیک های 

رقابتی
تالش به منظــور ایجاد تصویر 
ذهنی مثبت از برند کسب و کار

ایجــاد و حفظ روابــط پایدار با 
مشتری

ارائــه  و  بازاریابــی  پژوهــش 
درجهت  جدیــد  محصــوالت 
تثبیت جایگاه کســب وکار در 

بازار
اینها و بســیاری از موارد دیگر 
بیانگر اهمیت بازاریابی و فروش 

در هرسازمانی است. 
لذا انتخاب درست مدیران ارشد 
بازاریابی و فروش ،که در بخش 
مشاغل بازاریابی و فروش به آن 
ترین  از مهم  پرداخت،  خواهیم 
تصمیمات در هر کسب و کاری 

است. 

 مدل 
مو فقیت

 محیا جعفری ثانی 

روزنامه نگار کسب وکار
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بهترین 
قیمت وتسویه

کامپیوتر وتبلت وموبایل 
 لپ تاپ آک 3 م

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

3713330037233300بازرگانی معین 
ط

/9
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

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

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

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ج
 / 

98
06

53
5

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44
ط

/9
70

23
26

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

اجرای صفر تا صد ساختمان 
مصالح با شما  اجرا با ما 

فنداسیون اسکلت سفت کاری 
و نازک کاری  09155894121

ط
/9

81
09

95
ج

/9
80

89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9

80
71

82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ط

/9
80

11
10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ج

/9
80

71
77

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

70
86

17

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

ج
/9

80
69

54

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

داربـسـت کــیــهــان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01
ج

/9
81

13
94

ایزوگام شرق
ایزوگام،قیرگونی،لکه گیری 
آسفالت09152007092
09372893384

ج
/9

80
89

06

آسفالت
محوطه،زیرسازی

جدول کاری
قیرگونی،ایزوگام
09151118301

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
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ج
/9

70
38
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اگر در کار و زندگی خود شکست خوردید هرگز تسلیم 
نشوید و با انگیره بیشتر و قانون محکم تسلیم نشدن در 

برابر مشکالت رو به جلو حرکت کنید.
شکســت برای بسیاری از افراد ترسناک است . وقتی در 
چیزی شکست می خوریم ، احساس می کنیم که دنیای 
ما از هم می پاشــد و دیگــر هیچ چیز خوبی در زندگی 
مــان وجود ندارد و بر روی نکات منفی تمرکز می کنیم 
و شــروع به پرسش از خود می کنیم که آیا من به اندازه 

کافی خوب نیستم ؟ » من چه کار اشتباهی کردم ؟ “
در حالی که این نوع تفکر رایج است اما جنبه های مثبت 
بسیاری هم برای شکست وجود دارد . وقتی شکست می 
خوریم، می بینیم که کجا ایستاده ایم و اشتباهات خود را 
می فهمیم و از آن ها درس می گیریم . سریع تر پیشروی 
می کنیم و چشــم انداز خود را بزرگ می کنیم و عزم و 

قدرتمان هم افزایش می یابد.
حتی اگر در ابتدا هم ترســناک به نظر برسد اما باید یاد 
بگیریم که آن را بپذیریم و در آغوش بگیریم . ما باید درک 
کنیم که تسلیم شدن بی فایده است و اگر واقعاً بخواهیم 
در زندگی موفق شویم ، باید به جلو حرکت کنیم . در این 
قســمت از رازهای موفقیت در کار و زندگی  7 نکته در 
مورد نحوه برخورد با شکست وجود دارد که برای حرکت 
در مســیر موفقیت حیاتی است پس آنها را بدانید و در 

خاطرتان حفظ کنید.
7 قانون محکم و در عین حال ساده برای تسلیم نشدن و 

حرکت رو به جلو
1 پذیرفتن : اولیــن قدم برای غلبه بر احساســات 
منفی این است که آن ها را قبول کنید و اگر نمی توانید 
مسئولیت اقدامات خود را بر عهده بگیرید ، هرگز حرکت 
نخواهید کرد و زندگی بهتری را شروع نخواهید کرد. در 
نتیجه پذیرفتن همه چیز حیاتی است و اشتباهاتی که 
مرتکب شده اید را پذیرا باشید و به خاطر قوی بودنتان 
به خودتان تبریک بگویید و این موارد را به خاطر داشته 

باشید :
شما همه چیز را در زندگی خود نمی توانید کنترل کنید 
و این کامالً طبیعی اســت و نیازی هم به این کار نیست 
و زندگی همان طور که هست زیباست و باید هر لحظه 
را طوری زندگی کنید که گویی آخرین لحظه زندگیتان 

است.
انتقاد کردن از هر تصمیم اشتباهی که انجام می دهید، 
شــما را تضعیف می کند و نمی توانید گذشته را تغییر 

دهید و از آن یاد بگیرید .
اشتباهات خود را تکرار نکنید و این روشی است که شما 

تکامل پیدا می کنید .
واقعگرا باشید و اگر اشتباه کردید 
و نمی توانیــد آن را تغییر 
دهید، بدانید که قوی 
شدن نیازمند زمان 
و تالش اســت 
و شــما دقیقاً 
جایی  همان 
که  هستید 
باشید.  باید 
یک دوست 
به  خردمند 
گفت:«  من 
مــا ابتدا باید 
زنده  تا  بمیریم 
ایــن  بمانیــم.« 
حــرف را به معنای 
نکنید  واقعی کلمه معنا 
، بلکه پیامش را درک کنید و 
بدانید که بهتر شدن نیرو و شکیبایی الزم 

دارد .مسائل را به صورتی بپذیرید که آن ها زندگی شما 
را تغییر خواهند داد. قبل از شروع کار روی هر چیز دیگر، 

روی پذیرش کار کنید. این مهم ترین قدم فرآیند است.

2. باخود صادق باشــید:می توانید به دیگران دروغ 
بگوییــد اما هرگز نباید به خودتان دروغ بگویید . صادق 
بودن شما را آزاد می کند ! ناموفق بودید - چرا؟ می توانید 
به سه دلیلش فکر کنید ؟ کجا گیر کرده اید ؟ در اینجا 
چند نکته در مورد این وجود دارد که چطور می توانید با 

خودتان صادق باشید :
افکارتان را یادداشــت کنید . یک دفتر یادداشت داشته 
باشید و الزم نیســت همه چیز را یادداشت کنید، فقط 

هایالیت های روزانه خود را بنویسید و این 
که اهداف شما برای امروز چیست ؟ 

چه طور می خواهید آن ها را به 
انجام برسانید و از همه مهم 

تر چرا؟
لــزوم  صــورت  در 
درخواست کمک کنید . 
شاید خیلی مغرور تر از 
آن باشید که گاهی این 
کار را بکنیــد اما هیچ 
وقت هوشمندانه نیست 
. درخواست برای گرفتن 

بازخورد یا کمک از طرف 
 ، درست چیز خوبی است 

یعنی مــا می پذیریم که گیر 
افتاده ایــم و می خواهیم تکامل 

پیدا کنیم .
به خودتان یادآوری کنید که صادق باشــید 

. صادق ماندن با خودتان یک فرآیند مداوم اســت و اگر 
عادت ندارید که حقیقت را بیان کنید ، هر روز به خودتان 

یادآوری کنید که باید این کار را بکنید .
آینده را تصور کنید . آینده شما در این لحظه چگونه به 
نظر می رسد ؟ آیا فکر می کنید که می توانید با ذهنیت 
حال حاضر خود موفق شوید، یا آیا چیزهایی وجود دارند 
که شما باید تغییر دهید؟ اگر پاسخ سواالت بله است » آن 

ها را یادداشت کنید و شروع به تغییر کنید .
این جمله را ســرلوحه زندگی خود کنید: “ من با خودم 
صادق هستم« این جمله کمکتان می کند، قول می دهم!

راه های تسلیم نشدن و مبارزه با شکست
3 مثبت فکر کنید :بارها و بارها درباره موفقیت گفته 
ایم که تمرکز بر روی منفی هــا انرژیتان را می گیرد و 
باعث می شــود که احساس تاسف کنید و در نتیجه به 
هیچ وجه کمکی نخواهد کــرد . در بخش زیر برخی از 
نکاتــی که باید بر روی آن ها تمرکز کنید آورده شــده 

است :
با خودتان مهربان باشــید ، درباره خودتان منفی حرف 
نزنید . حاال اشــتباهاتتان را پذیرفته ایــد و آن ها را در 
آغوش گرفتــه اید و وقتی با خودتان صادق بودید و می 
دانید چه عواملی را می توانید بهبود بخشید ، کافی است 
و نیازی نیست که برای شکست خود احساس بدی داشته 

باشید .
یک فیلم کمدی خوب تماشا کنید یا با یکی از دوستان 
بامزه تان صحبت کنید. خیلی جدی گرفتن زندگی ارزش 
ندارد - در هر صورت هیــچ کس از زندگی زنده بیرون 
نمی رود .مدیتیشن یا یوگا انجام دهید . به جای تمرکز بر 
گذشته ، در زمان حال حاضر باشید و بر روی افکار خود 
کار کنید و به آرامی به یک طرز فکر خوش بینانه برسید .

تفکر مثبت به معنی نادیده گرفتن حقایق نیســت و در 
هنگام ارزیابی خودتان واقع گرا باشید اما تاکید زیادی بر 

نکات منفی نکنید .

4 بودن در کنار افراد درست :یکی از آیتم های مورد 
عالقه جیم رات این جمله است:«شــما به طور متوسط 
شبیه پنج نفری هستید که بیش ترین زمان را با آن ها 
ســپری می کنید« در موردش فکر کنید :اگر شما خود 
را با افراد بدبین احاطه کنید، به یکی از همان ها تبدیل 

خواهید شد.
اگر هنوز به نتیجه نرســیده اید ، حلقه دوستان خود را 
ارزیابی کنید و ببینید چه کســی واقعاً سزاوار آن است 
که در زندگی شــما بماند و اگر تنها یک دوست پس از 
»ارزیابــی کلی« باقی ماند هم این کامالً خوب اســت - 
حداقل شــما می دانید که همیشه می توانید بر روی او 

تکیه کنید .
نگه  انگیزه  بــا  را  5 خود 
دارید :اکنون که اشتباهات 
خود را پذیرفتید ، زمان 
آن رســیده که جلو 
ســرانجام  و  بروید 
اینجا هستید - در 
لحظه  بزرگترین 
وقت  و  زندگیتان 
آن است که دوباره 
اما  کنید.  امتحان 
»ممکن  چطــور؟ 
بپرسد.  کسی  است 
که  اســت  جایی  این 

انگیزه به وجود می آید .
انتظــارات را کنــار بگذارید 
و تنها بــر روی زمان حال تمرکز 
کنید و به این فکر نکنید که اگر این کار 
را انجام دهم یا آن کار را انجام دهم ، چه اتفاقی می افتد 
و اگر احساس می کنید این تصمیم درستی است با شهود 

خود پیش بروید .
کتاب ها و فیلم های انگیزشــی بخوانید و تماشا کنید و 
همیشه عالی است که کسی به شما بگوید می توانید هر 
چه می خواهید را بسازید و حتی ممکن است قبالً متوجه 
شده باشید زمان هایی هست که شنیدن برخی نکته ها 
از طرف شــخص دیگری ، آن پیام را قدرتمند تر و موثر 
تر می کند.برنامه اهداف خود را مشخص کنید و در مورد 
آنچه می خواهید در دراز مدت به دست آورید، فکر کنید.
زمانی که احســاس می کنید تسلیم شدید، به این فکر 
کنید که چرا و به کار سخت خود در برابر هدفتان ادامه 
دهید.انگیزه داشتنتان برای پیشبرد زندگی بسیار مهم 
است ، قوی باشید و اجازه ندهید افکار منفی بر شما تأثیر 

بگذارد 
6 بهبود را ادامه دهید:همانطور که قبالً ذکر کردیم ، 
بهبود مداوم تنها راه صعود از نردبان موفقیت است . شما 
بر روی انگیزه خود کار کنید و این واقعاً شــگفت انگیز 
می شود اما چه کسی بدون پشــت کار موفق شده؟آیا 
می دانید توماس ادیســون پیش از اختراع المپ چندبار 
شکست خورده بود ؟ حداقل یک هزار بار اما آیا می دانید 
که درک او از این موضوع چه بو د؟ »من شکست نخورده 
ام و من فقط 10.000 روش پیدا کردم که کار نمی کنند 

.
7. زمانی برای خودتان بگذارید :حداقل مطمئن 
شــوید که به خودتان توجه داریــد وتمرکز فقط روی 
موفقیت و فراموش کردن خودتان ممکن است به آرامی 
شما را دیوانه کند . برای خواندن آنچه دوست دارید وقت 
بگذارید ، با دوستان خود اوقات خوبی را سپری کنید و با 
خانواده خود بخندید . دوست داشتن خودتان جایی است 

که زندگیتان شروع می شود .

به هیچ وجه تسلیم نشوید!پیشنهاد کارشناسان روانشناسی برای تسلیم نشدن در کار
4
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شنب نگاهی به همه ابعاد موضوع کارآفرینی؛

کجاست؟ کارآفرینی  تاریک  نیمه 
اســتارتاپ ها به ســرعت پــول در می آورنــد و به 
ســرعت هم زمین مــی خورند. گاهــی اوقات چالش 
هــای فعالیت در این حوزه از توان آدمی فراتر اســت. 
کالین کــرول )هم بنیانگذار Vine(، آســتین هاینز 
)بنیانگــذار Cambrian Genomics( و جودی 
شــرمن )کارآفرین Ecomum( همگی کســب و 
کارهــای موفقــی را راه اندازی کردند اما سفرشــان 
پایان خوشــی نداشت و با خودکشــی به زندگی خود 
پایــان دادند. ســالمت روان یکــی از تأثیرگذار ترین 
فاکتورها در زندگی کارآفرین ها محســوب می شود.

این روزها کارآفرینی با چالش های مداوم و طاقت فرسا 
همراه است؛ یک گام جلوتر بودن از رقبا، یک ساعت بیشتر 
کار کردن، به کم قانع نبودن، درس گرفتن از اشتباهات 
و به سمت موفقیت پیش رفتن. این سبک زندگی در 
ویدیوهای انگیزشی تحسین می شود، کتاب های زیادی 
در مورد آن نوشــته شــده و افراد موفق )یا افرادی که 
تظاهر به موفقیت می کنند( در مورد آن سخن رانده اند. 
نقل قول های بیشماری هم در این زمینه وجود دارد. با 
این حال هیچکس در مورد تبعات آن صحبت نمی کند.

ســال 2011 ایالن ماسک تأسیس شرکت جدید را به 
»خوردن شیشه و چشم اندوختن به دره ای بی انتها« 
تشبیه کرد. اگرچه این عبارت می تواند مشتاقان را به 
تالش بیشتر سوق دهد، اما در واقع وضعیت غم انگیز 
دنیای کارآفرینی را به تصویر می کشد؛ دنیایی دردناک، 
دشــوار و غیر قابل پیش بینی. ترکیب عناصر این دنیا 
به راحتی ســالمت روان افراد را تهدیــد خواهد کرد.
آمار و ارقام هم این موضوع را تأیید می کنند. دانشگاه 
کالیفرنیا به تازگی تحقیق جامعی را روی کارآفرینان و 
سالمت روان آنها انجام داده است. هدف این پژوهش، 
بررسی این موضوع است که آیا کارآفرینان در مقایسه 
با افراد عادی بیشتر در معرض اختالالت روانی هستند 
یا خیر. نتایج ایــن پژوهش کامالً ناراحت کننده بود و 

ســختی ها و مشکالت خود با کسی صحبت کنید. کارآفرینان 
حتــی در مورد لحظات تاریک کســب و کار خــود با نزدیک 
ترین افراد نیز حرف نمی زنند، چه برســد به سرمایه گذاران و 
اعضای تیم. نهایتاً اکثر مدیران کســب و کار از خدمات مشاوره 
و درمان هم گریزانند. متأســفانه اعتراف کارآفرین به مشکالت 
ســالمت روان در فرهنگ اســتارتاپی چندان پذیرفته نیست.
حتی در جوامع غربی که مشکالت سالمت روان به راحتی پذیرفته 
می شوند، صحبت کردن در مورد مشکالت کنونی دشوار است. 
معموالً فرمول پذیرفته شده ای در این رابطه وجود دارد: »من 
افسردگی داشتم، شرایط سخت بود، ولی توانستم بر آن غلبه کنم 
و اکنون با قدرت تمام به مســیرم ادامه می دهم«. در واقع شما 
هیچوقت نمی شنوید که مدیر کسب و کار بگوید »من همین 
حاال با افسردگی دست و پنجه نرم می کنم و به کمک نیاز دارم«.

نگرش دنیای کارآفرینی مدرن به موضوع شکســت هم در نوع 
خودش جالب توجه اســت. تقریباً تمام نقل قول های مرتبط 
با شکســت از الگوی یکســانی پیروی می کنند: »شکســت 
اتفــاق می افتد، ولی شــما باید به اندازه کافی قوی باشــید تا 
بر آن غلبه کنید، از آن نترســید و دســت از تالش برندارید«.

نشــان داد کارآفرین ها از نظر 
ســالمت روان، وضعیــت بــه 
مراتب بدتری دارند و بیشــتر 
مســتعد بروز افسردگی یا سوء 
مصــرف مواد مخدر هســتند.

اهمیت موضوع در این اســت 
کــه کار و تالش بیش از اندازه، 
نیمه تاریک کارآفرینی محسوب 
می شــود، یعنی همان بخشی 
کــه بنیانگذاران اســتارتاپ را 
کارآفرینان  افســرده می کند. 
باید در مــورد موفقیت ها و راه 
های رســیدن بــه آن صحبت 
کنند، اما حرفی از چالش ها و 
مشکالت خود به میان نیاورند.

اینجا به یکی از خطرناک ترین 
ویژگی های جامعه اســتارتاپ 
کنونی می رسیم؛ اینکه نباید از 

اهمیت موضوع در 
این است که کار 
و تالش بیش از 

اندازه، نیمه تاریک 
کارآفرینی محسوب 

می شود

برای برند شما مفید خواهد بود یا خیر.
 هزینه تبلیغ در اینستاگرام چقدر است؟

کمپین های تبلیغاتی اینســتاگرام ممکن است 
براســاس پرداخت برای هر بازدید و یا بر اساس 
یک تاثیر )CPM( کار کنند. میزان هزینه شما 
بر روی تبلیغات وابســته به اهداف تعیین شده 
برای کمپین های خود و جمعیتی که هدف قرار 
 eMarketer داده اید، تغییر می کند. شــرکت
گزارش می دهد که به طور متوسط CPMهای 
اینستاگرامی بین 5 تا 6 دالر هستند، هر چند این 
برآورد از جانب خریدار انجام شده است و به عنوان 
مثال شامل هزینه های رسانه ها و دستمزد است. 
تخمین زده می شود که میانگین  CPCها بین 

0.56 و 0.72 دالر باشد.
حداقل بودجه های روزانه اینســتاگرام بسیار کم 
است، به این ترتیب تبلیغ کنندگانی که از نتایج 
مطمئن نیستند می توانند انتظار داشته باشند که 
با این پلتفرم به سادگی و بدون صرف هزینه های 
گزاف با کمپینهای اینســتاگرامی آشنایی پیدا 

کرده اند.

اینستاگرام در اردیبهشــت ماه اعالن بزرگی را انجام داد. این 
نرم افزار رسما از 1 میلیون تبلیغ کننده در ماه پیشی گرفت. این 
امر دستاوردی بزرگ برای پلتفرم اشتراک گذاری عکس است و 

نشانه ای از این است که تا چه حد پیشرفت کرده است.
اینســتاگرام گزارش می دهد که از 600 میلیون کاربر خود در 

سطح جهان، 400 میلیون نفر از آنها هر روز به پلتفرم دسترسی 
دارند. در اواخر ســال 2016، مرکز تحقیقات پیو گزارش داده 
اســت که 32 درصد از کاربران بزرگســال اینترنت در ایاالت 
متحده، از اینستاگرام استفاده می کنند. این امر نیازمند توجه 
فراوان اســت، به خصوص برای برنامه ای که پیش از این محلی 
بود برای به اشتراک گذاشتن عکس های فیلتر شده از آنچه که 
مردم در صبحانه دوم خود سفارش می دادند. البته، حقیقت این 
است که اینستاگرام خیلی خیلی بیشتر از این حرف ها است و با 
8 میلیون کسب و کار حاضر بر روی پلتفرم، می توان گفت که 

برندها قطعا از این نرم افزار استفاده می کنند.

برند ما در اینستا چگونه باید باشد؟
 اینســتاگرام یکی از پرطرفدارترین رسانه های اجتماعی حال 
حاضر اســت. اما چگونه بدانید اگر اینستاگرام برای برند شما 
مناســب اســت؟ به جای اعتماد کورکورانه، باید تمام حقایق 
را درنظر بگیرید. ما نمی توانیم به شــما بگویم که اینستاگرام 
برای شــما کار خواهد کرد، اما با مشاهده هزینه ها، فرمت های 
آگهی های تبلیغاتی و گزینه هــای هدف قرار دادن مخاطب و 
یادگیری بیشتر در مورد اینستاگرام مبتنی بر کاربر، این امکان 
برای شما وجود دارد که به این نتیجه برسید که آیا این پلتفرم 

آیا اینستاگرام، رسانه اجتماعی مناسبی برای تبلیغات برند شما است؟

به جای اعتماد کورکورانه، 
باید تمام حقایق را درنظر 
بگیرید. ما نمی توانیم به 
شما بگویم که اینستاگرام 
برای شما کار خواهد کرد
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کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

/ط
98
11
67
5

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

09151209395-09156489925

/ط
98
10
34
5

/ج
97
18
18
2

MDFکابینت چوب و
کابینت چوب    1/400/000
ام دی اف           750/000
هایگالس         1/100/000
وکیوم            1/200/000

کمددیواری مالمینه110/000
09159050199

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

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

/ط
98
10
18
9

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

/ط
98
01
09
4

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

/ط
98
00
44
2

/ج
98
05
90
9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید و فروش
 مسکن مهر گلبهار 

09159107737

/ط
98
11
84
2

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

/ط
98
07
14
9

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

/ط
98
08
17
0

/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

خریدار لوازم منزل
ضایعات ، کابینت،شوفاژ  

خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

/ط
98
00
32
7

/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
98
00
81
7

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
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

/ج
98
00
62
1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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 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

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

/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
00
93
1

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

پ
/9
80
23
75

/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

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اس�المی
تحت پوش��ش
بیمه ای������ران
دارای مج����وز

رسمی
تلفن کارخانه:

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

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

/د
98
10
51
4

/ط
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
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
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وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

/ط
98

06
53

4
 ج

/ 9
80

96
74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

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

 09151023831تیم سیار

/ط
98

06
48

2

لوله بازکنی 
قهرمان 

فوری - شبانه روزی 

 3620 60 60
0915 200  6002

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

 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

/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

10
78

3

مرکز درمان اعتیاد
راه امید

درمیدان امام هادی
باتیم مجرب پزشکی وپرستاری

09154884322
09152141733

/ج
98

10
44

7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

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

/ط
98

11
99

1

آموزش مهارت رانندگی 
برطرف کردن ترس، اضطراب  
دلهره - درون و برون شهری  

مختص آقایان و بانوان 
با بیش از 35 سال سابقه 

09158066674
جواد شادی زاده

/ج
98

09
43

2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739 5600  

دامداری میرزایی
09152001021
38464887

/ط
98

07
18

7

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

/ط
98

03
64

7
/ط

98
10

72
0

استخدام نمایندگی بیمه ایران 
کد 31651 »با تعیین وقت 

قبلی« به تعدادی نیروی خانم 
و آقا بصورت پاره وقت و تمام 
وقت - حقوق ثابت+پورسانت 
عالی+پاداش+ بیمه تکمیلی 

اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای 
بلوار سجاد، سجاد 20
رحیمی 09154216697

موسسه آسیا ثبت 1767
نیروی حسابدار با حقوق و مزایا 

بعد از دوره عملی و تخصصی 
سریعا نیازمندیم 38444397

/ط
98

02
17

2
 ج

/ 9
80

40
27

مهرگستران
استخدام نیروجهت نگهداری از 
کودک یا سالمند،کاردرمنزل

نیمه وقت یا تمام وقت
با حقوق باالوامنیت شغلی

بین احمد اباد5و7
مجتمع نور واحد 13

38464894-38464893

همکارخانم جهت 
فروشندگی درنان 
فانتزی نیازمندیم
)ترجیحابلوارطبرسی(
09023408061

 co2 به تعدادی جوشکار
و زیرپودری وخالزن برق 
نیازمندیم 09159254828

/ع
98

11
89

8

به یک شاگرد نوجوان 
جهت کار در گل 

فروشی بصورت تمام 
وقت نیازمندیم

محدوده طبرسی شمالی
09366759757

/ع
98

11
89

7

چند نفر خانم چرخکار ماهر 
و بردست نیازمندیم.

بین طبرسی جنوبی 48 و 50 
09919053149

/ط
98

11
78

7
/ط

98
11

91
8

تعدادی سردوز کار ، 
میاندوز کار و راسته دوز 

کار ماهر با خطی 55 تومان 
و تعدادی بردست با حقوق 
750 تومان و کابویی کار 

ماهر نیازمندیم .
09023199763

/ط
98

11
79

2

به چند نفر پیک موتوری 
محدوده مصلی محیط 

دوستانه ، سرویس دو 
مسیره نیازمندیم

 09158827742
09376700853

استخدام طراح 
و بازاریاب

به یک طراح آشنا با مبحث 
درب و پنجره upvc و 

آلومینیوم جهت طراحی با 
نرم افزار و 3 نفر بازاریاب 
جهت فروش درب و پنجره 

نیازمندیم
) آموزش طراحی داده میشود(
ساعت کاری: 8 صبح الی 3

حقوق ثابت توافقی و 
پورسانت جهت فروش

09354366405

/ع
98

11
78

4

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

/ط
98

11
93

2

ساختن 
برای به زیستن

جهت توسعه تیم 
کارشناسی تامین منابع 

مالی و خدمات و تجهیزات 
و مصالح ساختمانی 

استخدام50 نفر نیروی 
فعال در حوزه صنعت ساختمان

گروه عمران 
سازه سازان فاخر

09156130900

/ع
98

11
97

3
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

آموزشگاه های
رانندگی

1202

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

بازاریاب
1401

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

فروشنده و
صندوقدار

1408

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

خیاط و چرخکار
1411

پیک موتوری
1415

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

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

/ط
98

02
24

5

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

/ط
98

07
17

5

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

/ط
98

08
91

6

خرید ضایعات 
درب و پنجره به باالترین قیمت  

09370501006
09305828084

/ط
98

06
55

4

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

09390309304

/ط
98

10
58

4
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید کارتن ، پالستیک 
آهن ،مس ، لوازم خانه 

وانباری 
09158131961

/ط
98

02
16

6

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
/ط

98
10

83
1

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

/ط
98

05
93

6

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه ـ سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

آگهی ابالغ
آقای حسن ژاواایران فرزند علی 
مجهول المکان همســر شما برابر 
 9809977596200997 دادنامــه 
 2 شــعبه   1398/7/20 مورخــه 
خانواده مشــهد با بــذل مهریه و 
کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت 
تقاضای ثبت طالق نموده لذا الزم 
اســت ظرف مدت یک هفته پس 
از انتشار آگهی در این دفترخانه 
بــه آدرس خ خواجه ربیــع بلــوار 
22 بهمــن نبــش بهمــن 18 حاضر 
شــوید در غیر این صــورت طبق 
مقــررات اقدام به ثبــت خواهد 
شــد و اعتــراض بعدی مســموع 

نخواهد شد. 
سردفتر رسمی ازدواج 77 و طالق 

36 مشهد- غالمرضا حیدری

/ع
98

11
91

5

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802
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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      
پ
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خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
/9
80
55
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
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39
8


