
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

پنجشنبه
5 دی 1398
سال سی و سوم
شماره  9144
Instagram @Rah.Kar

 
پای عقیده تان سفت و سخت بایستید !

 ما در مورد اهمیِت ایجاد حس انحصار و دفع یک گروه خاص 
با مشخص کردن دشمنی برای خودتان صحبت کردیم، اما 

در عین حال الزم است ...

 
آیا باید صفحه های تجاری در اینستاگرام راخصوصی کنیم؟ 
وقتی صفحه خود را خصوصی می کنید چنانچه شخصی 
 پست شما را در دایرکت برای شخص دیگری ارسال کند
 آن شخص تا وقتی که  صفحه شما را دنبال نکند...

 
چگونه مهارت های اخالقی را در محیط کسب وکار حفظ     کنیم! 
صداقت سنگ بنای اعتماد است، مدیران اخالقی در تمام ارتباطات 

ومعامالت سعی دارند تا همواره صادق باشند. 

 
 آموزش داشتن امضای

 شیک و جالب 
 
  به امضای تان چقدر    
اهمیت می دهید؟

25

2

4

4

دنیای جذاب اپلیکیشن ها !

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      43

نیازمندی ها
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دنیای جذاب اپلیکیشن ها !نقش اپلیکیشن های موبایل در پیشرفت استارت آپ ها 

چه یک اپلیکیشــن 
تولید کنید و چه یک 
فیزیکی  فروشــگاه 
تاسیس کنید، بنگاه 
شــما بــه بازاریابی، 
و  موقعیت  تثبیــت 
مشــتری  خدمــات 

زیادی نیاز دارد

پای عقیده تان سفت
و سخت بایستید !

مــا در مورد اهمیِت ایجــاد حس انحصار و 
دفــع یک گــروه خاص با مشــخص کردن 
دشــمنی برای خودتان صحبت کردیم، اما 
در عین حال الزم اســت مشــتریان ایده آل 
خــود را هــم وارد گروه مشــخصی بکنید.

مردم دوســت دارنــد در پیام یــک برند، 
همراهش باشند. امابه شرط آنکه ارزش های 
آنها با این برند یکســان باشد. در حقیقت، 
از بیــن کســانی کــه گفته اند یــک رابطه 
قوی بــا برندی مشــخص دارنــد، بیش از 
64% آنهــا اظهار داشــته اند کــه دلیل این 
موضــوع، داشــتن "ارزش های مشــترک" 
با این برند بوده اســت. آیا برند شــما پای 
یــک عقیده ارزشــمند ایســتاده اســت؟

بر اســاس یافته هــای شــرکت تحقیقاتی 
CEB، مــردم به هیــچ شــرکتی وفادار 
نیســتند. بلکــه بــه ارزش هایــی وفادارند 
کــه یــک شــرکت بــرای خــودش دارد.

یک مثال عالی از ایــن موضوع، کفش های 
TOMS است. این برند، به عقیدۀ بسیاری 
از مشــتریان، واقعــاً پــای ارزش های خود 
ایستاده است و حتی خارج از فضای تجاری 
نیــز به باورهــای خود متعهد بوده اســت. 
مشتریان این شــرکت را تحسین می کنند، 
چون بابت هر جفت کفش که می فروشــد، 
یک جفت کفش به نیازمندان اهدا می کند. 
در همیــن زمینه، بد نیســت اگر نگاهی به 
برند زاپوز هم بیندازیم: مدیر این برند، تونی 
هسیه، شرکت خود را به عنوان یک فروشگاه 
آنالین نمی شناسد، بلکه از آن به عنوان "یک 
شرکت فعال در زمینۀ خدمات مشتری که از 
قضا، کفش هم می فروشد" تعریف می کند. 
بد نیســت بدانید که این حرف او فقط یک 
شعار قشنگ نیست: همه مشتریان زاپوز به 
خوبــی می دانند که این شــرکت برای ارائه 
یــک تجربه فوق العاده به مشــتری، از هیچ 
تالشی فروگذار نیســت. ارزش های خود را 
به طور مرتب و واضح برای مشــتریان خود 
مشخص کنید. کیفیت محصوالت و خدمات 
شــما برای آنها اهمّیــت دارد، اما در نهایت 
وفادارترین مشــتریان شما به چیزی عالقه 
دارند که برند شــما پایش ایســتاده است و 
بابت آن تالش می کند. پس باید کاری کنید 
که آنها به راحتی ارزش های شــرکت شما و 

تالش هایتان در این زمینه را متوجه شوند.

تولید اپلیکیشــن نســبتا کار 
آســانی اســت امــا ســاخت 
اپلیکیشــن همــه مشــکالت 
اســتارت آپ ها را حل نمی کند. 
با توجه بــه موفقیت روزافزون 
بازار اپلیکیشــن، خیلی راحت 
می توان فهمید چرا بســیاری 
کســب وکارها  بنیان گذاران  از 
عقیــده دارنــد کــه از طریق 
توســعه اپلیکیشن های موبایل 
می توانند به موفقیت برسند. در 
مقطعی که برخی اپلیکیشن  ها 
دچار مرگ زودرس شدند، اپل 
مشغول رکورد شکستن بود. در 
 App ،روز اول ژانویه امســال
Store شــلوغ ترین روز خود 
را تجربه می کــرد و فروش آن 
حــدودا بــه 240 میلیون دالر 
این رکورد یــک روزه  رســید. 
نشان دهنده جهش دیگری در 
بازار رو به توسعه اپلیکیشن بود. 
توسعه دهندگان نرم افزار در سال 
2016 بیش از 20 میلیارد دالر 
از طریق App Store درآمد 
کسب کردند؛ یعنی 40 درصد 
افزایش درآمد نســبت به سال 
2015. در مجموع از زمانی که 
App Store در سال 2008 
راه اندازی شد، توسعه دهندگان 
دالر  میلیــارد   60 نرم افــزار 
به دســت آورده انــد. این آمار و 
ارقام فروش پــرزرق و برق به 
اپلیکیشــن  جذابیت توســعه 
بــرای اســتارت آپ ها افــزود.

 درحالیکه تولید یک اپلیکیشن 
نســبتا ارزان، آســان و سریع 
است، اما موانع اندکی که بر سر 
راه معرفی آن وجود دارد، بسیار 
گمراه کننده اســت. بسیاری از 
ســودآوری  برای  بنیان گذاران 
اپلیکیشن  روی  تنها  خودشان 
تکیه می کنند و اصول کسب وکار 
ســنتی در فرآیند آن را نادیده 
می گیرند. حتی اگر یک شرکت 
اپلیکیشنی ویرانگر در بازار ایجاد 
کند کــه کاربرد گوشــی های 
هوشمند را تغییر دهد، توسعه 
تکنولوژی برای ســازگارکردن 
آن در فروشــگاه های مجــازی 
اپلیکیشــن، بدون داشتن هیچ 
نــوع اســتراتژی احتمــاال به 
شکست منجر می شود. چه یک 
اپلیکیشن تولید کنید و چه یک 
فروشگاه فیزیکی تاسیس کنید، 
بازاریابی، تثبیت  به  بنگاه شما 
موقعیــت و خدمات مشــتری 
زیــادی نیــاز دارد. به عبــارت 
نمی توانند  کسب وکارها  ساده، 
تنهــا با ســاخت اپلیکیشــن 
رشــد کننــد و موفق شــوند.

 
 فراتر از اپلیکیشن فکر کنید

وابســتگی  تفکر  ایــن طــرز 
را  اپلیکیشــن  تولید  به  صرف 
در کالس هــای کارآفرینی که 
دانشجویان می خواهند در طول 
یک ترم ایده های کسب وکاری 
که مشــکالت دنیا را حل کند 

عملی کنند، زیاد شاهد بوده ام. 
ایــن ذهن های جــوان، ایجاد 
یک اپلیکیشــن را مثل یک راه 
حل تمام و کمال می بینند که 
جایگزین یک سرویس یا مشکل 
حاشیه ای می شــود؛ چیزهایی 
مثــل یافتــن خدمــات بیمه 
ارزان یا مکان یابی نزدیک ترین 
پمپ بنزین با یک اپلیکیشــن 
گوشی هوشمند. بخش عمده ای 
از ایــن راه حل هــای مبتنی بر 
اپلیکیشن تالش برای تقلید از 
یک اپلیکیشن موفق دیگر است. 
کارآفرینان به جای ارتباط برقرار 
کردن با حال یا گذشته، باید از 
بینش و هوش خود برای داشتن 
از محدوده آینده  تفکری فراتر 
یک بازار مفروض استفاده کنند.

 
  اپلیکیشن رویایی شما

نوآوری در عصــر دیجیتال به 
معنی استفاده از تکنولوژی برای 
ارتقای تجربیات موجود نیست؛ 
نوآوری واقعی یعنی مدل فعلی 
را به طــور کامل متحول کنید. 
برطرف  بــرای  راه حل  بهترین 
کردن مشــکالت یــک جامعه 
می تواند یک اپلیکیشــن باشد. 
اوبــر، کینــدل )Kindle( و 
تیندر )Tinder( صنایع خود 
را کامــال متحول کردنــد، اما 
قبل از اینکه اپلیکیشــن خود 
را وارد بازار کنید، به استراتژی 
موجود در پس آن توجه کنید. 

 مدل 
مو فقیت

 صدف رستگار   
روزنامه نگار

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار
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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 
ج

 / 
98

06
53

5

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

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

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 بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

ط
/9

71
40

93

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

/د
98

01
80

1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98

11
33

5

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9

80
72

10

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

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

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9

80
64

10
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

80
69

54

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9

70
86

17

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99

داربـسـت کــیــهــان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01
ج

/9
80

71
77

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
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

قیر ایزوگام شرق آسفالت
نصب و انجام لکه گیری 

حتی 1 متر 
شریفی  09158599918

ط
/9

70
27

40

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

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 شــما 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

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9

81
16

75

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

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9

81
01

89
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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خیلی از پیج های بزرگ اینستاگرام به خصوص 
در زمینه های آموزشــی ویا ســرگرمی اخیرا 
صفحه های خــود را پرایویت یا خصوصی می 
کننــد در ادامه مطلب مزایا ومعایب خصوصی 

کردن صفحه را بیان می کنیم.

1 وقتی صفحه خود را خصوصی می کنید 
دیگر پست های شما در صفحه اکسپلور نمایش 
داده نمی شوند وهمانطور که می دانید صفحه 
اکسپلور یکی از بهترین قابلیت های اینستاگرام 
برای بیشــتر دیده شدن پســت ها است وبا 
خصوصی کــردن صفحه خود این قابلیت را از 

دست می دهید.

2 وقتی صفحه خود را خصوصی می کنید 
پست ها وهمچنین استوری های صفحه شما 
چنانچه دارای هشتگ ویا هشتگ های خاصی 

باشــند در صفحه آن هشــتگ نمایش داده 
نمی شوند همچنین برای دنبال کنندگان آن 

هشتگ خاص نیز ارسال نمی شوند.

3 وقتی صفحــه خــود را خصوصی می 
کنید،صفحه شــما باید شــخصی باشد یعنی 
صفحه های تجاری )Business(خصوصی 
نمی شوند به همین خاطر شما قابلیت هایی که 
اینستاگرام در اختیار صفحه های تجاری قرار 
می دهد مثل نمایش آمار پست ها ویا تبلیغات 

اسپانسر اینستاگرام را از دست می دهید.

4 وقتی صفحه خود را خصوصی می کنید 
چنانچه شخصی پست شما را در دایرکت برای 
شخص دیگری ارسال کند آن شخص تا وقتی 
که  صفحه شما را دنبال نکند نمی تواند پست 
صفحه شــما را ببیند پس مجبور می شود که 

صفحه شما را دنبال کند،این حسن برای صفحه 
هایی که محتوای سرگرمی دارند خیلی تأثیر 

گذار است.

5 وقتی صفحــه خــود را خصوصی می 
کنید در هنگام تبلیغات مخاطبین نمی توانند 

پست های شما را ببینند تا وقتی که 
صفحه شما را دنبال کنند،در حالتی 
کــه صفحه عمومی باشــد خیلی از 
مخاطبیــن فراموش مــی کنند که 
صفحه شــما را دنبال کنند ولی در 
صفحه های خصوصی از این اتفاقات 
جلوگیری می شود،این نوع صفحات 
معموال از محتواهای سوال برانگیز در 
تبلیغات خود اســتفاده می کنند که 
کاربر را ترقیب به دنبال کردن صفحه 

خود کنند.

داشــتن امضای شیک و برازنده نشانه شخصیت است و 
باعث باال رفتن اعتماد به نفس میشود ؛ با این توضیحات 

چگونه امضای شیک و زیبایی داشته باشیم؟
امضا یک نمایش دســت نویس از نام، لقب، یا شکل و 
اشکالی اســت که برای هر فرد متفاوت است . بسیاری 
از نوجوانان و جوانان در پی کشف امضای مناسب برای 
خود هستند تا در شــرایط و مکان های مختلف از آن 

. بیشتر این  استفاده نمایند 
افراد دوست دارند که امضای 
آنها تکراری نباشد و منحصر 

به فرد باشد.
اگردوســت داریــد امضایی 
جالب داشــته باشــید و یا 
امضای تکراری خود را تغییر 
دهید فقط کافی است مراحل 
ذکر شــده در این بخش را 
دنبال کنید تا امضایی زیبا و 
شکیل برای خودتان درست 

کنید.

مراحل رسیدن و داشتن امضا 
شیک و زیبا

بررسی امضای خود
به  را  ظاهرامضاهای مختلف 
خوبی بررسی کنید . آیا آنها 

را شــیک و زیبا می بینید یا به صورت خطوطی کج و 
معوج ؟

تمرین امضاء با چشم بسته
یک ورق کاغذ بردارید و چشم بسته اسمتان را همانطور 
که دوست دارید ، روی آن امضا کنید و امضا های مختلف 

را روی آن تمرین کنید.
امضا با حروف انگلیسی یا فارسی

هرچه زود تر در رابطه با فارسی و یا انگلیسی بودن حرف 
و یا حروف مورد استفاده در امضا، تصمیم بگیرید. این امر 

سلیقه ای است و به شخصیت شما بستگی دارد.
انتخاب نام خود برای امضاء

چند کار جالب را با امضایتان انجام دهید
  اولین حرف اسم و فامیلتان را با حروف بزرگ و بقیه 

را با حروف کوچک بنویسید.
  شــما می توانید تنها از حرف اول اســم و نام فامیل 
کاملتان برای امضا استفاده نمایید و یا فقط از حروف اول 

اسم و فامیلتان برای امضا استفاده کنید.
 برای امضا اسم و فامیلتان را کج بنویسید.

انتخاب مدل های مختلف خط برای امضاء
 از مدل های مختلف خط مانند باریک، پهن، عمودی، 

کج و …  برای امضاء استفاده کنید.
 استفاده از خطوط در امضاء

 خطــی روی امضایتان از حرف آخر اســم فامیلتان 
بکشید. برای اینکار نباید امضایتان آنقدر کوچک باشد که 
خوانده نشود. در آخر اسم یک منحنی به سمت باال داده 

و خطی به طرف دیگر امضا بکشید.
 با خط ها و مدل هــای متفاوت امضایتان را امتحان 

نمایید.

 الهام گرفتن از سایر امضا ها
 قرار نیســت کپی برداری کنید و تنها الهام از بخشی از 
یک امضا الهام بگیرید. امضا های مختلف را مشاهده کنید 
و ببینید سایرین چگونه بر روی حرف های مختلف مانور 
داده اند . از بخش هایی از امضای آنان الهام بگیرید و سپس 
بــا خالقیت خود آنها را با امضای خود ترکیب کنید اما از 
کپی کردن بپرهیزید تا امضا منحصر به فردی داشته باشید.

 اکنون به همه امضاهایی که 
زده اید توجه کنید . کدام یک 
از آنها را دوست دارید و کدام 
یــک از امضاها می تواند نماد 

شما باشد؟
 اکنون که امضاء مورد عالقه 
خود را یافتید ، روی یک کاغذ 
آن را تمرین کنیــد تا در آن 

استاد شوید.
 اطمینان یابید که از امضای 

خود راضی باشید.
در انتهای حروف اســمتان از 
طرح هایی مانند قلب یا گل 

استفاده نمایید.
 از نمادهای کوچک در زیر یا 

روی امضایتان استفاده کنید.
 هنگام امضاء نمودن اگر از 
اینکه کسی نوشتن هر حرف 
امضایتان را نگاه کند، می ترسید ، می توانید از حرف اول 
اســم کوچک و بخش اول اسم فامیلتان در امضا استفاده 

کنید.
 اگر امضاء شما 7 ثانیه یا بیشتر طول بکشد آنرا کوتاه تر 

کنید یا سریعترامضاء بزنید.
 سعی کنید که امضا کردنتان به 4 ثانیه یا کمتر برسد.

عوض کردن امضای شــما هر چند وقــت یکبار موجب 
ایجاد اشکال در شناخت هویتتان در برخی از جاها مانند 

پاسپورت، امضای دسته چک و... می شود.
 امضایتان نباید خیلی غیر طبیعی، بیش از حد پرکار یا 
طوالنی باشدو نباید برای انجام امضایتان خیلی تالش کنید.

آموزش داشتن امضای شیک و جالب 

به امضایتان چقدر اهمیت می دهید؟

آیا باید صفحه های 
تجاری در اینستاگرام 
راخصوصی کنیم؟

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

هنگام امضاء نمودن 
اگر از اینکه کسی 
نوشتن هر حرف 
امضایتان را نگاه 
کند، می ترسید ، 
می توانید از حرف 
اول اسم کوچک 
و بخش اول اسم 
فامیلتان در امضا 
استفاده کنید

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

کار
ب و

کس
زه 

حو
گار

مه ن
زنا

  رو
نی

ی ثا
فر

جع
یا 

مح

وقتی صفحه خود را 
خصوصی می کنید چنانچه 

شخصی پست شما را 
در دایرکت برای شخص 

دیگری ارسال کند آن 
شخص تا وقتی که  صفحه 

شما را دنبال نکند نمی 
تواند پست صفحه شما 

را ببیند

فکر
بکر



91
44

ره 
شما

 / 
وم

 س
ی و

 س
ال

 س
/ 1

39
8  

دی
 5

 / 
به 

شن
نج

پ

چگونه مهارت های اخالقی 
را در محیط کسب وکار حفظ     کنیم!

اخالق در کسب و کار ، به بررسی مسائل اخالقی در محیط 
های کاری می پردازد. اخالق درکســب و کار یا اخالق 
حرفه ای شامل دستور العمل ها و وظایف فردی و سازمانی 
در کسب و کار می شود که انتظارمی رود، کارمندان به آن 

پایبندی نشان دهند.
 اخالق  در کســب و کار باعث بهبود کیفیت خدمات و 
محصوالت کسب و کار می شود و در نتیجه افزایش روند 
وفاداری مشتری به کســب و کار افزایش خواهد یافت. 
پایبندی به اخالق در کسب و کار باعث می شود که اعتبار 
قابل قبولی در بین مشــتریان و بازار هدف بدست آورید. 

نمونه هایی ازمهارت های اخالقی مطرح کرده ایم.
  رفتار خوب با کارکنان

پرداخــت حقــوق عادالنه و به موقــع، عمل کردن به 
وعده های خود و سطح احترام باالیی را به کارکنان قائل 
شــدن.نتیجه ای نهایی: وفاداری کارکنان، انگیزه باالی 

کارکنان، بهره وری ودرنهایت رشد سریع شرکت شما.

صادق بودن در تمام معامالت کسب وکاری:
صداقت سنگ بنای اعتماد است، مدیران اخالقی در تمام 
ارتباطات ومعامالت سعی دارند تا همواره صادق باشند. 
پرداخت مقدارتوافق شده و به موقع به عرضه کنندگان، 
منصفانه بودن با مشــتریان و غیره که درنهایت منجربه 
اعتبار استرلینگ می شود که شرکت شما را حتی زمانی 

که در شرایط سختی قرار گرفته اید کمک خواهد کرد.

مسئولیت پذیری اجتماعی:
آیا شما مســئولیت اجتماعی خود را رعایت می کنید؟ 
آیــا باعث آلوده شــدن محیط زیســت نمی شــوید؟ 
اقدامات مفیدی بــرای جامعه انجام دهیــد، به عنوان 
مثال پولی را بــرای اقدامات خیریــه جمع آوری کنید 
و یــا دیگــر کارهای شایســته کــه جامعه بــه آن ها 
نیازمند اســت. نتیجه نهایی: حســن نیــت و افزایش 
شــهرت شــما به عنوان یک نیروی مثبــت در جامعه.

مشکالت دیگران سوءاســتفاده نمی کنند، به هنگام انجام دادن 
اشتباه قادربه اعتراف به آن و درصورت لزوم مواضع و اعتقادات خود 

را تغییر می دهند.

  احترام به دیگران:
مدیران اخالقی با همه با رعایــت احترام حرف می زنند. آن ها 
به کرامت انسان، استقالل،حفظ حریم خصوصی و منافع همه 
کسانی که سهمی در کسب وکار دارند، احترام می گذارند. آن ها 
باادب هستند وبا همه مردم صرف نظر از جنس، نژاد یا ملیت با 

احترام ومنزلت برابر رفتار می کنند.
  تعهد به تعالی

مدیران اخالقی به دنبال تعالــی در همه چیز، در همه زمان ها 
هستند. آن ها به دنبال انجام وظایف خود، آگاه و آماده، به طور 
مداوم در تالش هستند تا مهارت های خود را در تمام زمینه ها 

افزایش دهند.
 اطاعت از قانون

مدیــران اخالقــی از قوانین و مقررات مربــوط به فعالیت های 
کســب وکار خود به ور کامل آگاه هستند و از تمام آن ها موبه 

مو پیروی می کنند.

عمل کردن به همه  وعده ها
بــه آن چه کــه در قراردادهای 
خدماتــی و تبلیغــات وعــده 
می دهید عمــل کنید. زیرا این 
باعث می شــود که مشــتریان 
بداننــد که می توانند به شــما 
اعتماد کنند و تقلب در کار شما 
اخالقی  مدیــران  ندارد.  وجود 
قابل اعتماد هســتند زیراتمام 
تالش خود را انجام می دهند تا 
به تعهدات و وعده های خود به 
صورت تمام وکمال عمل کنند.

 انصاف وعدالت
مدیــران اخالقی ســعی دارند 
تــا عدالت و انصــاف را در تمام 
جنبه های کسب وکار خود رعایت 
کنند. آن ها به صورت آشــکاربه 
عدالت تعهد دارند، رفتار برابری 
با افــراد دارند، از اشــتباهات و 

صداقت سنگ بنای 
اعتماد است، 

مدیران اخالقی 
در تمام ارتباطات 
ومعامالت سعی 
دارند تا همواره 
صادق باشند. 

همان شخص در توئیتر یا دیگر شبکه های اجتماعی 
کامال متفاوت اســت، ممکن است فردی درتوئیتر 
زبانی نقدآمیز، در اینستاگرام رفتاری طنزآمیز و در 
لینکیدین کامال جدی و رسمی باشد. بر اساس رفتار 
مخاطبان در کمپین های قبلی یا کمپین های رقبا 

میتوان رفتار بعدی آنها را پیش بینی کرد.
5- به اشــتراک گذاری چندباره محتوای کمپین 
تبلیغاتی )Campaign sharing(برای پخش 
شدن ویروسی کمپین )viral( نیاز دارید با استفاده 
از ابزارهای به اشتراک گذاری، مشارکِت مخاطبین 
در کمپین را افزایش دهید. استفاده از اینفلوئنسرها 
)influencer(استفاده از صفحات یا کانال های 
محبوب و پر بازدید استفاده از ابزارهای رسمی شبکه 
 sponsor ads  های اجتماعی، به عنوان مثال

در اینستاگرام.
6- نتایــج کمپین را در طــول برگزاری به صورت 
 )Campaign analyze( مداوم تحلیل کنید
در طول اجرای کمپین نتایــج را به صورت مداوم 
بررســی کنید و در صورت عدم بازخــورد، ابزارها، 
بودجــه، امکانات و نحوه ی به اشــتراک گذاری را 

تغییر دهید.

1- هدف اصلی کمپین را مشخص کنید
)Campaign target( 

اولین گام در اجرای یک کمپین موفق مشخص کردن هدف است، 
در ابتدای ایده پردازی این سوال را از خود بپرسید : برای تصاحب 
چه امتیازی کمپین را اجرا میکنیم ؟ در اینجا برخی از مهم ترین 

اهداف برای اجرای کمپین را مرور میکنیم .
معرفــی محصــول یا خدمــات به مشــتریان جدیــد یا فعلی 

 )Promote service or Product(
)Brand awareness( آگاهی از برند

افزایش تعداد دنبــال کننده یا عضو در شــبکه های اجتماعی 
)Follower & Member base(

 )Engagements( افزایش نرخ تعامل در شبکه های اجتماعی
 Corporate social( شــرکت  اجتماعــی  مســئولیت 

)responsibility
 Campaign( 2- اســتراتژی کمپیــن را تدویــن کنیــد
strategy(داشتن یک استراتژی مشخص و پیاده سازی کمپین 
بر اساس آن مسیر رسیدن به اهداف را دقیق تر میکند، که مهم 

ترین ارکان تدوین یک استراتژی به شرح زیر می باشد.
بررسی دقیق وضعیت کنونی برند در شبکه های اجتماعی

بررسی دقیق مخاطبین فعلی در شبکه های اجتماعی
بودجه ی مورد نظر برای اجرای کمپین

امکانات و محدودیت های کمپین
اهداف کوتاه مدت و بلندمدت

 Campaign( 3- پیــام اصلی کمپین را مشــخص کنیــد
message(کمپین شــما با هر هدفی بایــد یک پیام دقیق 
و مشــخص را به مخاطب برســاند، به عنوان مثال، پیاِم کمپین 
Think small )به کوچک بودن فکر کن( شرکت فولکس واگن 
یک پیام مشخص، دقیق و قابل تامل دارد و آن اینکه ” محصوالت 
ما کوچک هستند ؟ بله دقیقا همینطور است” ، پیام شما باید بیانگر 

تصویر برند )Brand image( شما باشد.
4- رفتار مخاطبان در شبکه های اجتماعی مختلف را بشناسید 
)Audience Behavior(رفتار شخص در اینستاگرام با رفتار 

گام های اجرای موفق کمپیِن شبکه های اجتماعی

پیاِم کمپین Think small )به کوچک بودن 
فکر کن( شرکت فولکس واگن یک پیام 
مشخص، دقیق و قابل تامل دارد و آن اینکه 
” محصوالت ما کوچک هستند ؟ بله دقیقا 
همینطور است”

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

 سهیل معتمد
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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

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

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

09152472441

ط
/9

81
19

23

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

80
71

49
ش

/9
71

78
14

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

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

ط
/9

81
09

29

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
/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

پ
/9

80
23

78
ط

/9
80

01
38

قالی شویی
گل افش��ان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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

ط
/9

80
58

40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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
ط

/9
80

41
89

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34
 ج

/ 9
80

96
74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

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

 09151023831تیم سیار

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
/9

80
08

16

قالی و مبل شوئی
امین

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

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ط
/9

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

80
24

11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

پ
/9

80
23

75

ط
/9

80
08

14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

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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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

 ن�ظافت�ی آی�س�ان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
/ج

98
01

31
8

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

ط
/9

80
52

76

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

قاری   مداح 
مجالس ترحیم

09157796540
09377354823

ط
/9

81
20

40
/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
/9

80
71

87

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

80
36

47
ط

/9
81

22
00

به تعدادی چرخکار
 بیرون بر جهت کار 

شلوار زنانه نیازمندیم.
تسویه نقدی تولیدی کیانی 

محدوده رسالت 

09017071978

ط
/9

81
22

36

یکنفر عکاس 
و فتوشاپ کار و 

یکنفر کارآموز خانم 
نیازمندیم.

ترجیحا بلوار دوم طبرسی 
09155001612

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

 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 
درب و پنجره به باالترین قیمت  

09370501006
09305828084

ط
/9

80
65

54
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید ضایعات 

آهن ، آلومینیوم ، مس 
برنج ، کارتن ، الک

09035480162

ط
/9

80
89

16

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

ط
/9

80
68

70

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

ط
/9

80
59

36

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

80
08

04
ط

/9
81

08
31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
خرید خرده ریز انباری  

لوازم منزل و ضایعات در کل 
سطح شهر   09153039304

09390309304

ط
/9

81
05

84

ط
/9

81
19

34

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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سید نعمت ا... حسینی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 8710
 به نشانی:  چهارراه فرامرز ساختمان72 واحد9

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155179529
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

21
79

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حمید رضا امیرخانی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 8377
 به نشانی:  توس نبش 43/12

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 مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09158905238
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

21
72

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

ترک اعتیاد
1104

برگزاری مجالس
و مراسم

1302

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

خیاط و چرخکار
1411

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

واز
 پر

ینا
32235656آتر

32231416
تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

ط
/9

80
71

76

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84
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 / 
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5 د

 / 
به 

شن
نج

پ

8

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار 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
/9
80
22
75

ج
/9
80
22
49

/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
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