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   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      40

 
پیشنهاد ویژه شغل پاره وقت برای دانشجویان 

اگر به ورزش و تناسب اندام عالقه مند هستید و می  توانید 
به دیگران برای ورزش کردن و رسیدن به اندام ایده آل 

انگیزه دهید

 
آیا واقعا می توان از طریق پادکست درآمدزایی کرد؟

اگر همچنان به دنبال درآمدزایی از این طریق هستید، چاره ای 
ندارید جز این که خودتان شخصا پیگیر اسپانسر برای 
پادکست دوست داشتنی تان باشید

 
از 5 اشتباه راهبردی در هنگام جستجوی 
منابع مالی برای استارت آپ اجتناب ورزید

یکی دیگر از اشتباهات رایج کارآفرینان در خلق معرفی 
نامه های شرکتی فهرست نمودن هزاران ...

425

4

5

نیازمندی ها

 
راهکار های پول در آوردن
 در دوران دانشجویی!

آیا واقعا می توان از طریق 
پادکست درآمدزایی کرد؟
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از 5 اشتباه راهبردی در هنگام جستجوی 
منابع مالی برای استارت آپ اجتناب ورزید

از  دیگــر  یکــی 
رایــج  اشــتباهات 
کارآفرینان در خلق 
نامــه های  معرفــی 
فهرســت  شــرکتی 
نمودن هزاران واژه 
و مشخصه فنی می 

باشد.

بی شک از اهمیت دستورالعمل های راهبردی برای تامین 
مالی کسب و کار نوپایتان آگاه می باشید ، اما چگونه می 
توانید از اشــتباهات رایج در مســیر تامین سرمایه اولیه 

اجتناب ورزید؟
هنگامی که ارائه نکات اجرایی به صاحبان کسب و کارهای 
نوپا برای غلبه بر مشکالت را آغاز نمودم ، این فرایندهای 
کشف خطا غالبا با مراحل تکرار و بازخورد فراوانی همراه 
گردیــده، از آن زمان به بعد نه تنها یکــی از رایج ترین 
خطاهای کارآفرینان در مســیر هدایت کســب و کار را 
شناســایی نموده بلکه نحوه جلب توجه سرمایه گذاران 
بالقوه از طریق عدم مواجهه فوری با آن ها را نیز کشــف 
نموده ام. در اینجا به معرفی 5 خطای راهبری قابل اجتناب 
در مسیر تامین سرمایه گذاری برای کسب و کارتان می 

پردازیم :
1- عدم معرفی صحیح کسب و کار )روایت گری 

مناسب(
روایت گری بهینه یکی از مهارت های اساسی هر کارآفرین 
به شــمار رفته، این رویکرد موثرترین روش انتقال دقیق 
دیدگاه ها با شور و شوق کافی می باشد، فارغ از پذیرش 
یا رد این مساله، همه انسان ها موجودات عاطفی بوده که 
سرمایه گذاران نیز از این ویژگی مستثنی نمی باشند. ارائه 
شرح جامعی از شــرایط کسب و کار به مخاطبان منجر 
به جلب توجه آن ها و عالقه مندی به آشــنایی بیشتر با 
شرکت گردیده، یک نمونه کاربردی روشی مناسب برای 
ساختاردهی به روایات و مجسم سازی مزایا و کاربردهای 

بالقوه محصوالت از دیدگاه مشتریان می باشد.
2- افزودن اطالعات اضافی )بیش از حد مورد نیاز(

ســرمایه گذاران افراد پرمشــغله ای می باشند، یکی از 
شرکای اصلی صندوق های سرمایه گذاری مخاطره آمیز 
)VC(  بــه طور میانگین به ارزیابی 5000 درخواســت 
ســرمایه گذاری در سال پرداخته، افزودن اطالعات بیش 
از حد به جلســات معرفی منجر به زمان بر شدن پروسه 
ارزیابی شــده و از انتقال پیام مد نظر به سرمایه گذاران 
جلوگیری می نماید. مختصر و مفید عمل نمودن در جذب 
سرمایه از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار بوده ، می توان با 
آمار و ارقام دقیق به معرفی شرکت پرداخته یا الهام بخشی 
الزم را در ذهن سرمایه گذاران ایجاد نمود. فرد ویلسون به 

عنوان بنیانگذار شرکت تعاونی سرمایه گذاری به معرفی 6 
خطای رایج در جلسات معرفی کسب و کار پرداخته است. 
هر بخش پیام انتقالی را تا حد امکان مختصر نگهداشته و 
صرفا بر انتقال پیام تمرکز نمایید، جزئیات مد نظر را در 
سرتیتر و نه پاراگراف ها منتقل نموده و جزئیات بیشتر را 
در جلسات شفاهی منتقل نمایید. در صورت امکان متون 
را به تصاویر گرافیکی و نشانه های قابل درک تبدیل نموده 
چرا که تاثیر آن ها بر مخاطب به مراتب بیشتر می باشد. 
قانون 30/20/10 گای کاواساکی از قابلیت محدودسازی 
چشمگیری برخوردار می باشــد، در صورتی که قادر به 
تنظیم محتوی ســرتیتر با فونت 30 نمی باشید حجم 

مطالب مورد انتشار را کاهش دهید.
  3- فهرست بندی مشخصه ها و نه منافع

یکی دیگر از اشتباهات رایج کارآفرینان در خلق معرفی نامه 
های شرکتی فهرست نمودن هزاران واژه و مشخصه فنی 
می باشد. سرمایه گذاران باهوش بوده با این وجود قادر به 
درک تمامی پیچیدگی های فنی و اصطالحات تخصصی 
نمی باشند. انتقال مزایای هسته ای حاصله برای مشتریان 
از اهمیت اساسی برخوردار بوده لذا سرمایه گذاران با گزاره 
های ارزشی کسب و کار آشنا گردیده، پس از آغاز فروش 
محصوالت/ خدمات معرفی این مزایا به مشــتریان برای 
افزایش ســطح فروش ضروری می باشد، مشتریان صرفا 
بــه مزایای موجود برای خود توجه نموده نه ویژگی های 
عجیبی که از دیدگاه شما جالب توجه به شمار رفته، در 
صورتی که قادر به مرتبط سازی ویژگی های محصول با 
مزایای ملموس قابل ارائه به مشتریان نمی باشید آنگاه باید 

در فکر راهکار ویژه ای برای این مشکل باشید.
4- تالش برای حل حجم باالیی از مسائل

رسیدگی صحیح به مســاله پیش رو کلید دسترسی به 
جلســات معرفی کارآمد بوده، یک مخترع آمریکایی به 
نام چارلز کترینگ در یکی از اظهار نظرهای خود عنوان 
داشته “مساله ای که به درستی تعریف گردد نصف مسیر 
حل را طی نموده اســت”، مساله ای بغرنج که براحتی 
توسط سرمایه گذار قابل درک بوده و برقراری ارتباط با 
آن جالب توجه باشد منجر به تمایل بیشتر سرمایه گذاری 
به منظور درک بهتر مساله گردیده ، یک راهکار نه چندان 
هیجان برانگیز در مسیر حل مسائل یکی از خط قرمزهای 

بزرگ پیش روی سرمایه گذاران می باشد.
در ابتدا به تصیف مســاله پرداخته و ارتباطات عاطفی با 
مخاطب را برقرار نمایید و سپس در این وضعیت راهکار 
خود را برای حل مساله ارائه نمایید )“دیو مک کلور، 500 
کســب و کار” حاوی جزئیات بیشتر از دیدگاه های دیو 
نســبت به روش های معرفی شرکت به سرمایه گذاران 
بوده(. تهیه فهرستی از چندین مساله تا اندازه ای وسوسه 
کننده بوده چرا که نشان دهنده عظمت کاری کسب و 
کار شــما بوده، بر عکس سعی نموده تا مساله خاصی را 
مطرح نموده و چشم انداز خود نسبت به رشد شرکت را 
در گام های بعدی مطرح نمایید. در غیر اینصورت سرمایه 
گذاران گمان نموده که کسب و کارتان فاقد تمرکز کافی 
بوده و ضرورت حل مسائل در مسیر حصول موفقیت را 

بخوبی درک نمی نمایند.
5- ادعای عدم وجود هرگونه رقابت

این ضرب المثل قدیمی که در روشنایی روز هیچ واقعیتی 
قابل مخفی سازی نمی باشد در اینجا نیز کامال صادق می 
باشــد. در اکثر موارد برخی رقبا برای حل مسائل هدف 
گذاری شــده در حال رقابت بوده )به شکل مستقیم یا 
غیرمستقیم(، ادعای عدم برخورداری از هرگونه رقیب در 
اظهارنامه های ارائه شده به سرمایه گذاران نشان دهنده 
عدم تحقیقات کافی/ برخورداری از دانش عمیق نسبت 
به بازارهای خاص می باشــد. در صورتی که هیچ یک از 
رقبا به همان فرصت مورد اشاره نپرداخته اند شاید این 
وضعیت نشــان دهنده عدم ارزشمندی چنین فرصت/ 

محصولی می باشد.
 

نتیجه گیری
این نکات مهم ترین مسائل قابل اشاره در فرایند تدوین 
معرفی نامه های شــرکتی به ســرمایه گذاران بوده، در 
صورتی که از این خطاها اجتناب نمایید مطلوبیت شرکت 
از دیدگاه سرمایه گذاران را افزایش داده و شانس تامین 
ســرمایه تان نیز افزایش خواهد یافت. ممکن است در 
ابتدای کار در اعمال نکات فوق مشکل داشته باشید اما 
پس از تکرارهای بیشــتر قادر به تهیه معرفی نامه هایی 
بوده که براحتی توجه ســرمایه گذاران بالقوه را به خود 

معطوف می نماید.

 مدل 
مو فقیت

 صدرا شمس   
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
80
24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

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

/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

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
80
71
05

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9
80
22
28

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

/ج
98
08
90
8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9
80
72
70

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
98
06
95
4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

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

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

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

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
ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه
32721789-09153132504

09366484449

ط
/9
80
17
22

قیر ایزوگام شرق آسفالت
نصب و انجام لکه گیری 

حتی 1 متر 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

ش
/9
80
70
42

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

شرافتی 09365265704 

/ج
97
03
82
7

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
98
02
51
9

سنگ سابی الماس شرق
 سنگ- بتن، موزائیک

پیچ و رولپالک،سند پالست 
09158023961

ط
/9
81
18
13

/ج
98
11
25
5

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

/ج
97
14
23
6

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

38824494

/ج
98
04
43
5

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

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

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9
81
01
89

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9
81
16
75

مصالح مرغوب و ارزان
کلی و جزئی-در اسرع وقت 

36907335
09155048588

ط
/9
80
10
95

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

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

ط
/9
81
14
77

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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دانشــجویان در دوران تحصیلی مــی توانند عالوه بر 
درس خواندن برای کسب در آمد شغل مناسب و نیمه 
وقت داشــته باشند اما قبل از انتخاب شغل باید نکات 

مهمی را در نظر بگیرند.
   ایده کسب و کار و شغل مناسب دانشجویان

کار در دوران تحصیل در دانشگاه می  تواند دشوار باشد 
اما انتخاب شــغل پاره وقت مناســب می  تواند بسیار 
کارآمد باشــد . در این قسمت از کار و زندگی برخی از 
عواملی که باید هنگام انتخاب شغل پاره وقت در میان 
کالس های دانشگاه و ســایر برنامه های درسی مورد 
توجه قرار گیرند ، در نظر گرفته شــده است که برای 

شما ارائه خواهیم داد .
محل ســکونت : پیدا کردن شــغلی که به راحتی در 
دســترس دانشجو باشــد و اگر دانشجو ماشین داشته 
باشد امکانات گسترده تری در اختیار دارد اما اکثر شهر 
های دانشگاهی ، مشاغل پاره وقت زیادی را در اطراف 

دانشگاه ارائه می  دهند .
برنامه : حتما در مواقعی که می  توانید کار کنید، شغل 
های مورد نظر همان زمان ها را بررســی کنید . برخی 
از شــغل ها به شیفت شب، شــیفت صبح، آخر هفته 
و یا تعطیالت نیاز دارند و قبل از شــروع کار مطمئن 
شــوید می  توانید به تغییراتی که شــغلتان به آن نیاز 

دارد متعهد شوید .
دستمزد : برای به دست آوردن حقوق کار می  کنید یا 
تنها به دلیل داشتن عالقه به آن شغل ؟ برخی از شغل 
ها ممکن اســت شــامل هر دو جنبه ذکر شده باشند 

دامنه دســتمزد  در مشــاغل پاره وقت امــا 
ه  د است . سعی گســتر

شغلی کنید 
پیدا 

کــه کنید 
برایتان  بخش هم  لذت 

درآمد  هــم  و  فراهم باشــد  را  نظرتان  مورد 
کند .ارتباط شــغلی :برخی از افراد هم به دنبال کسب 
تجربه در صنعت مورد عالقه خود هستند. کار به عنوان 
کاراموز برای راه اندازی مشاغل محلی و یا یک شرکت 
بزرگ ممکن اســت برای حرفه رویایی شــما پس از 
فارغ التحصیلی سودمند باشد .تجربه مرتبط :توجه به 
داشــتن تجربه الزم برای کار در بعضی از مشاغل نیمه 
وقت مهم اســت و شغلی را پیدا کنید که واجد شرایط 

آن ها باشید.

  شغل های پاره وقت مناسب برای دانشجویان
در ادامه، به بررسی 33 شغل پاره وقت برای دانشجویان 

پرداخته ایم .
فروشنده بوتیک

فروشــنده لبــاس در بوتیک یکی از شــغل های پاره 
وقت مناسب برای دانشــجویان است . برخی از آن ها 
ممکن است نیاز به تجربه فروشندگی داشته باشند اما 
بســیاری دیگر فقط به دنبال شخصیت موجه و ظاهر 
مرتب هستند . می  توانید بعد از ظهر ها و آخر هفته ها 
در بوتیک فروشندگی کنید و همچنین بیشتر بوتیک 
ها تخفیف های خوبی به کارمندان خود ارائه می دهند 

خدمات مشتری در فروشگاه های کتاب فروشی
معموال کتاب فروشــی های فراوانی در اطراف دانشگاه 

ها وجود دارند که دانشجویان می  توانند در این کتاب 
فروشــی ها پاره وقت کار کنند و همچنین از تخفیف 
این کتاب فروشــی ها برای خرید کتاب های درســی 

مورد نیاز خود استفاده کنند .
مکانیکی در دوچرخه فروشی ها

یکی از مشاغل پاره وقت مناسب برای کسانی که عالقه 
مند به دوچرخه ســواری اند و می  توانند آن را 

تعمیر کنند. 
عکاسی

اگر دوربین عکاســی دارید و عالقه مند 
به ثبت لحظات زیبا هستید ، می  توانید 
به استودیو های محل زندگی و تحصیل 
خود رفته و از آن ها بپرســید که آیا به 
دستیار نیاز دارند یا خیر . همچنین می  
توانید با عکاسی از دوستان خود تمرین 

کنیــد و به یک عکاس حرفــه ای تبدیل 
شوید .

منشی باشــگاه های ورزشــی:اگر بــه ورزش 
و تناســب اندام عالقه مند هســتید و می  توانید به 

دیگران برای ورزش کردن و رســیدن به اندام ایده آل 
انگیزه دهید ، این یک شغل پاره وقت عالی برای شما 
به حساب می  آید . برای این کار نیاز به تجربه خاصی 
هم نخواهید داشت و همچنین بسیاری از باشگاه های 
ورزشی به کارمندان خود حضور رایگان در کالس های 

ورزشی را ارائه می  دهند .
 نجات غریق:اگر مایل به آموزش و مجوز گرفتن باشید 
، این شــغل برای شما بسیار سودمند است . روز های 
خود را در کنار اســتخر می  گذرانید و به تقویت ایمنی 
در آب کمک خواهید کرد و همکاران شما جوان اند و 

در یک محیط کار سرگرم کننده خواهید بود .
 تدریس:گزینه های مورد نظر برای تدریس بی شمارند. 
می  توانید در یک مدرســه غیر انتفاعی ، آموزشــگاه 
و حتــی منزل به صورت پاره وقت شــروع به تدریش 
دروس مختلف کنید و دستمزد تدریس معموال خوب 

است و ساعات آن قابل انعطاف هستند .

  مشاغل راه اندازی/ شغل های دفتری دانشجویی
مدیریت رسانه های اجتماعی

بســیاری از ایــن مشــاغل از راه دور و بــه 
صورت اینترنتی انجام می  شــوند و برای 

دانشــجویان پر دغدغه ، شغلی عالی 
محسوب می  شوند .

 دستیار اداری
کار به عنوان دستیار اداری راهی 
عالی برای کسب تجربه در دنیای 
واقعی اســت . شرکتی را انتخاب 
کنید که دوست دارید بعد از فارغ 

التحصیلی خــود در آن کار کنید 
و شــما به احتمال زیاد در اینجا با 

جمعیت مسن تر فارغ التحصیالن کار 
مــی  کنید و نگاهی به حرفــه بالقوه خود 

خواهید انداخت .
این یک حرفه عالی بــرای تقویت رزومه کاری خود و 
به دســت آوردن مهارت های حرفه ای ارزشمند است 
و بعــد از فارغ التحصیلی به شــما کمک خواهد کرد . 

کارآموزی سرمایه گذاری در آینده شما است .
طراح گرافیک: اگر طراحی  کردنتان خوب است و نحوه 
اســتفاده از نرم افزار های مورد استفاده در طراحی را 
می  دانید، فرصت های شــغلی زیادی برای شما وجود 
دارد . برای مثال می  توانید به عنوان یک طراح آزاد کار 
کنید، کار شــما از راه دور است و ساعات کاریتان قابل 
انعطاف می  باشــد و درامد تان هم به شرکتی که برای 

آن کار می  کنید بستگی دارد .
کار آموزی مهندسی نرم افزار:اگر مهارت کار به عنوان 
کارورز مهندســی نرم افزار را دارید ، شرکت های نوپا 

شــما را جذب خواهند کرد . در این شــغل می  توانید 
تجربیات الزم را کســب کنید تا بعد از فارغ التحصیلی 

آمادگی مقابله با دنیای مهندسی را داشته باشید .
 ســفیر برند:اگر پرانرژی ، گرم و برونگرا هستید می 
 توانید به عنوان ســفیر یک برند برای راه 
انــدازی مشــاغل محلی کار 
کنید . این شــغل برای 
کســانی کــه مــی 
 خواهند در تعدادی 
از شغل ها تجربه 
کننــد  کســب 
عالی اســت. در 
ایــن شــغل به 
تماس  وســیله 

، بازاریابی اینترنتــی 
، رســانه های اجتماعی 
و حضــور در شــرکت های 
مختلــف ، برند مورد نظر را معرفی می 
 کنید و فرصت کســب تجربه در اختیارتان قرار خواهد 

گرفت .
وبالگ نویسی:بسیاری از مشــاغل ، وبالگ نویسان را 
برای ایجــاد محتوای جذاب و قابــل اعتماد برای وب 
سایت های خود استخدام می  کنند و به طور کلی این 
کار از راه دور اســت و به صورت آنالین انجام می  شود 
و همچنین شــما می  توانید به وبالگ های مورد عالقه 
خود دسترسی پیدا کنید و ببینید ایا به دنبال مشارکت 

کننده هستند یا نه .

  مشاغل تحصیلی برای دانشجوها
دستیار کتابخانه

مشــاغل کتابخانه ای یکی از مناسب ترین شغل هایی 
اســت که می  توانید به عنوان یک دانشــجو به دلیل 
موقعیت مکانی خود در دانشگاه و ساعات کاری داشته 
باشــید .در این شغل برای شما مزایای استفاده بهتر و 
بیشــتر از کتاب های موجود در کتابخانه وجود دارد و 
همچنین فرصتی برای تعامل با دانشجویان 
دیگر برای شما خواهد بود و عالوه 
بر همه این  ها ، ساعات کاری 
در این شــغل بســیار قابل 

انعطاف است .
امنیتــی  کنتــرل 
خوابگاه:این شغل برای 
عالقه  که  دانشجویانی 
مند بــه کار کردن در 
هســتند  شــب  اواخر 
بســیار مناســب است . 
مربوط  بیشــتر مشــاغل 
به خوابــگاه از غروب افتاب 
آغاز می  شود و تا 3 صبح ادامه 
خواهد داشت . این کار از درامد خوبی 

برخوردار بوده و دارای محیطی امن است .
راهنمای تور: در صورت داشتن تجربیات الزم راهنمای 
تور شغلی مناسب با درامدی مناسب و ساعات کار قابل 
انعطاف اســت و تنوع در آن وجــود دارد و همچنین 

شغلی ساده و سرگرم کنند نیز هست .
26. دســتیار تحقیق / شــرکت کــردن در مظالعات 

پژوهشی
با کار کردن به عنوان دســتیار تحقیقاتی برای یکی از 
اســاتید خود در زمینه مورد عالقه خود تجربه کسب 
کنیــد و همچنین از آنجایی کــه تحقیقات معموال در 
محوطه دانشگاه انجام می  شود، این شغل برایتان بسیار 
راحت خواهد بود و همچنین این شــغل درامد نسبتا 

خوبی هم خواهد داشت .

راهکار های پول در آوردن در دوران دانشجویی!پیشنهاد ویژه شغل پاره وقت برای دانشجویان
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یک طریق  از  می توان  واقعا  آیا 
کرد؟ درآمدزایی  پادکست 

اگر قصد دارید تا با دوستان خود یک پادکست را شروع کنید، احتماال کسب درآمد از این طریق نیز از ذهنتان گذشته است. همچنین حتما می دانید که ۷50 
هزار نفر دیگر با دوستانشان نیز به همین نتیجه رسیده اند و شما به عبارتی ۷50001 امین نفری هستید که به فکر پول درآوردن از این پلتفرم افتاده اید. با ما 
همراه باشید تا ببینیم آیا می شود از این راه به درآمد رسید یا خیر. اولین نکته ای که پس از شکل گیری ایده شروع پادکست به آن برخورده اید، تولید محتوای 
جذاب به صورت مداوم است. برای مثال فرض کنید که محوریت موضوعات شما »کاربردهای کفگیر در آشپزخانه« است. در نتیجه باید سعی کنید که هر هفته 
کاربردی جذاب و جدید برای این ابزار پیدا کنید. پس از این که به صورت مستمر در طول یک سال این کار را انجام دادید و مخاطبین زیادی جذب پادکست 
شما شدند، وقتش می رسد که از این طریق درآمدزایی کنید.برای این منظور احتماال به فکر استعفا دادن از شغلتان هم می افتید تا با جدیت و تمرکز بیشتر پیگیر 
کاربردهای کفگیر باشید. اما پیشنهاد ما به شما این است که مرتکب این اشتباه بزرگ و گاها جبران ناپذیر نشوید )شاید کارفرمای قبلی شما آنقدر دوستتان 
داشت که شغل شما را پس بدهد(. چرا این پیشنهاد را به شما کردیم؟ چون احتمال درآمدزایی از این پلتفرم چیزی نزدیک به صفر است. اما اول اجازه بدهید 

نتیجه شروع یک پادکست را بررسی کنیم. 

اگر همچنان به 
دنبال درآمدزایی از 
این طریق هستید، 
چاره ای ندارید جز 

این که خودتان 
شخصا پیگیر 

اسپانسر برای 
پادکست دوست 
داشتنی تان باشید
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 )Jack Rhysider( جک ریزایدر
یکی از ستون نویسان مطرح حوزه 
پادکست است. او می گوید تقریبا ۹۹ 
درصد افرادی که پادکست دارند، 
ماهیانه 0 )صفر( دالر درآمد کسب 
می کنند. او همچنین در رابطه با تولید 
پادکست نیز نظرات جالبی دارد و 
می گوید: اگر با هدف کسب درآمد 
از پادکست به این حرفه وارد شوید، 
احتمال این که اپیزود هفتم شما رنگ 
آفتاب را ببیند نیز بسیار کم است. این 
کار آنقدر سخت و طاقت فرساست 
که احتمال کسب درآمد از این طریق 
چیزی نزدیک به صفر و در بهترین 
حالت بسیار کم  است.

بسیاری از اسپانسرها هستند که عالقه 
زیاد به سرمایه گذاری در پادکست های 
مستقل دارند. به گفته جک، قانونی در 
این زمینه وجود دارد که به ازای هر 
هزار بار پخش شدن یکی از اپیزود ها، 
اسپانسر ها چیزی بین 15 تا 30 دالر 
به تولید کنندگان پرداخت می کند. این 
قانون با نام CPM یا هزینه به ازای 
هر هزار تاثیرگذاری شناخته می شود

اگر همچنان به دنبال 

درآمدزایی از این طریق 

هستید، چاره ای ندارید جز 

این که خودتان شخصا پیگیر 

اسپانسر برای پادکست دوست 

داشتنی تان باشید. مگر این که 

مخاطبین زیادی داشته باشید 

که مصرانه پیگیر محتوای 

پادکست شما )کاربرد های 

کفگیر در آشپزخانه( باشند که 

بتوانید از سیستم CPM پول 

دربیاورید

پیگیر باشید؛ خیلی جدی پیگیر باشید!

د؟
شو

ی 
ه م

ا چ
ت ه

کس
پاد

ت 
وش

سرن

نحوه درآمدزایی 
پادکست ها چگونه است؟
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جوشکاری سیار  لوله کشی 
گاز با تأییدیه نظام مهندسی 
سرویس بخاری نرده و فرفوژه

09152472441

ط
/9

81
19

23
ش

/9
71

78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

80
71

49

عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

ط
/9

80
69

15
/ج

98
10

12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

لباسشویی، پکیج، آبگرمکن
38591386-38684976
36145774-36618491

ط
/9

80
72

51

/ج
98

07
92

0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

ط
/9

80
41

89

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9

80
01

38

قالی شویی
گل افشــان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

پ
/9

80
23

78

ط
/9

80
58

40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

/ج
98

01
99

0

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

 ج
/ 9

80
96

74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

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

 09151023831تیم سیار

 نـظافتـی آیـسـان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

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

جوشکاری
522

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

ط
/9

80
08

16

قالی و مبل شوئی
امین

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

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ط
/9

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

80
24

11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9

80
08

14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9

80
23

75

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

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/9

80
08

17
ش

/9
80

35
70

قالی شویی
اطمینان

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

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

0915 113 04 70

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

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

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

/د
98

10
51

4
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تاسیسات پیرنیا
تعمیرات و نصب فوری پکیج، 
آبگرمکن، شوفاژ و لوله کشی

شبانه روزی 09156239939

/ط
98

11
05

5

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
/ط37390310-32112993

98
09

79
5

/ج
98

01
31

8

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

/ط
98

05
27

6

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

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

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

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

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

/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

قاری   مداح 
مجالس ترحیم

09157796540
09377354823

/ط
98

12
04

0

/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

یک منشی خانم جهت کار در 
دفتر ایزوگام نیمه وقت و تمام 

وقت نیازمندیم.
/ط09153230676

98
12

03
0

 co2 به تعدادی جوشکار
و زیرپودری وخالزن برق 
نیازمندیم 09159254828

/ع
98

11
89

8
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

/ط
98

05
42

0

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745

 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 ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

/ط
98

00
80

4
/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

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
/ط

98
11

99
7

آقای جالل تخم کار فرزند ناصر 
همسر شما خانم رقیه فرهادی 

فرزند قاسم بموجب حکم دادگاه 
شعبه 7 تصمیم بر مطلقه نمودن 
خود را دارند از طریق نشرآگهی 
به شماابالغ میشود ظرف مدت 
7 روز با همراه داشتن مدارک 
به نشانی مشهد خیابان رسالت 
نبش رسالت 14/1 دفتر طالق 

14 مشهد مراجعه نمایید در غیر 
اینصورت همسرشما میتواند به 
صورت یک طرفه خود را مطلقه 

نماید.
سر دفتر طالق شماره ی 14 

مشهد - حسین فتوحی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
14مجالس و مراسم

استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
رانندگی

1202

برگزاری مجالس
و مراسم

1302

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

کارگرماهر
1409

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4

واز
 پر

ینا
32235656آتر

32231416
تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

/ط
98

07
17

6
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نشانی سازمان آگهی ها:8

مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

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

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

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

پ
/9
80
22
75

/ع
98
12
02
5

اطالعیه مهم اتحادیه آهن آالت و صنایع پروفیل 
مشهدمقدس

 بدینوس��یله به اطالع کلیه همشهریانی که نیازبه آهن آالت ساختمانی ، درب 
و پنج��ره پروفیل��ی ، ن��رده و حفاظ ،نرده اس��تیل و مصنوعات فرف��ورژه دارند 
میرس��اند از واحدهای صنفی که دارای پروانه کس��ب معتبر و کارت شناسایی 
اتحادیه وبا فاکتوررس��می می باش��ند خرید نمایید و هرگونه تبلیغات خیابانی 
،دیوار نویسی ، روزنامه ها و پیام های تلفن همراه توجه نفرمائید و در صورت 
هرگونه مشکل با اتحادیه تماس بگیرید شماره تلفن 32258189 و 32218399 
آدرس اتحادیه :خیابان گنبد س��بز بین آخوند خراس��انی 7و9 پالک 905 طبقه 

سوم

/ج
98
02
24
9

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
23
18

مقوی پشت طوسی
09151126299

صادقی قیمت 10800

از 180 تا 350 گرم

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
11
39
8


