
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم
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نیازمندی ها
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نگاهی به دالیل واقعی نفرت از 
جنس کارها

چـرا از کارتان نفرت 
داریـد؟! 
4

 
 مشتریان خود را همیشه  مشتاق نگاه دارید!

اولین چیزی که باعث ایجاد وفاداری در مشتری 
می شود چیست؟ جواب این سوال، اصل اجتماعِی                          

عمل متقابل است. ...

 
دندان خراب برای دکتر است! 
یک سوال و آنهم اینکه فرق من و یک دکتر متخصص دندان 
چیست؟ هردو ما هم بلد هستیم  انبر را در دهان کنیم و 
محکم بکشیم تا دندان بیرون بیاید! شانس هرکس...

 
آیا هنوز در عصر حماقت مصنوعی هستیم؟  

هوش مصنوعی را فراموش کنید

225

شنبه  

 7 دی 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9145

Instagram @Rah.Kar
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هوش مصنوعی را فراموش کنیدآیا هنوز در عصر حماقت مصنوعی هستیم؟ 

عملیاتــی  مزایــای 
ی  ژ لــو تکنو
چهــره  تشــخیص 
رزمنــدگان  بــرای 
نویدبخــش اســت. 
با این همــه، اتکای 
بیــش از حــد روی 
تکنولــوژی  ایــن 
می توانــد  نوظهــور 
عواقبی هــم در پی 

داشته باشد

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

 مشتریان خود را همیشه
 مشتاق نگاه دارید!

اولین چیزی کــه باعث ایجاد وفــاداری در 
مشتری می شود چیست؟ جواب این سوال، 
اصل اجتماعــِی عمل متقابل اســت. یعنی 
اینکه هر کــس در مقابل چیزی که دریافت 
می کنــد، می خواهد چیزی هــم ارائه بدهد.

خبر خوب این است که یک راه فوق العاده برای 
استفاده از این اصل وجود دارد که تجارت ها 
می توانند از آن بهره ببرند: ایجاد حس نیاز به 
عمل متقابل با غافلگیر کردن مشــتریان. در 
جریان یک تحقیق، روانشناسی به نام نوربرت 
شوارز متوجه شــد که حتی پیدا کردن یک 
سکه 10 سنتی کافی است تا نگاه فرد تحت 
تاثیر قرار بگیرد و دیدی مثبت نسبت به روز 
خود پیدا کند. هر چنــد که این تحقیق در 
ســال 1987 انجام شده، اما نتیجۀ آن هنوز 
هم درست است: الزم نیست برای فعال کردن 
فرآینِد عمل متقابل، کار زیادی انجام دهید. 
حتی کوچکترین لطف شما کافی است تا نّیت 
خوبتان را به مشتری نشان دهید و مطمئن 
شــوید که او به شــما وفادار خواهــد ماند. 
شــوارز پدیدۀ مذکور را اینگونه توضیح داده 
است: مساله، ارزش چیزی نیست که بدست 
می آورید، بلکه اتفاق مثبتی اســت که برای 
شــما روی داده است.در یک تحقیق معروف 
دیگــر در این مورد، دکتــر رابرت چالدینی 
متوجه شد که یک کار ساده، مثل خرید یک 
قوطی نوشابه برای مخاطب، کافی است تا او 
با عالقۀ بســیار بیشتری نسبت به شما رفتار 
کند. یکی از بهترین راهکارها برای استفاده از 
این تکنیک، آن اســت که بعد از انجام خرید 
توسط مشتری، همچنان ارتباط خود را حفظ 
کنید و چیزی به عنــوان هدیه به او بدهید.

مشتریان را با یک چیز کوچک غافلگیر کنید 
حتی کوچکترین چیز هم تاثیرگذار خواهد بود.

اگر که محصول شــما یک نرم افزار اســت، 
یک راهنمــای رایگان برای آن می تواند واقعاً 
تاثیرگذار باشد. اگر هم که یک آرایشگاه را اداره 
می کنید، دادن یک شانۀ پالستیکی به مشتری 
می تواند تاثیر فوق العاده ای داشــته باشــد.

زاپوز )همان فعال در زمینۀ خدمات مشتری، 
که از قضا کفش هم می فروشــد( اقرار کرده 
کــه هــر از چند گاهــی، حســاب کاربرِی 
مشــتریان خود را، بدون آنکه به اطالعشان 
برساند، ارتقا می دهد تا کفش ها یک روزه به 
دستشان برســد. به این ترتیب می تواند یک 
حس غافلگیری و خوشــحالی برای مشتری 
ایجاد کند که هیچوقت با اطالع رســانی در 
مورد ارتقای حساب در سایت میّسر نمی شد.

فراموش نکنید که ارزش مادی هدیه شما اصاًل 
مهم نیست. اگر نمی توانید از پس یک حرکت پر 
هزینه همچون کار زاپوز بر بیایید. یادتان نرود 
که هر حرکت دیگری، هر چقدر هم کوچک، 
موثر خواهــد بود. چرا که فقط این مســاله 
مهم اســت که به یاد مشتریان خود بوده اید.

بــه  جامعه مــان  از  »بیاییــد 
عنوان بســتری بــرای آزمایش 
تکنولوژی هایی که هنوز مطمئن 
نیستیم جامعه را تغییر خواهند 
داد یا خیر، استفاده نکنیم.« این ها 
هشــدارهای کارلی کایند، مدیر 
 Ada Lovelace انســتیتوی
اســت که بدنه ای تحقیقاتی در 
زمینه هوش مصنوعی در بریتانیا 
به حساب می آید. »بیایید سعی 
کنیم به برخی از این مشــکالت 
بیندیشــیم  آرام حرکت کنیم و 
چیزها را تعمیــر کنیم به جای 
اینکه سریع باشیم و چیزها را از 

بین ببریم«.
کاینــد اخیراً ســخنران یکی از 
دیجیتال«  »پیشگامان  پنل های 
بــوده   )Digital Frontrunners(
است؛ کنفرانسی در کپنهاگ که 
روی تاثیر هوش مصنوعی و دیگر 
تکنولوژی هــای نســل بعد روی 

جامعه متمرکز است.
»ســریع حرکت کن و چیزها را 
از بین ببر« شــعاری است که با 
ظهور فیسبوک و تسلطش روی 
اینترنت تجسم یافته و بسیاری از 
نیز  استارتاپ های سیلیکون ولی 
آن را قرض گرفته اند: توسعه بده 
و یــک کمینه محصول پذیرفتی 
را روانه بازار کن، تکرارش کن، از 
اشتباهات بیاموز و باز هم تکرارش 
کــن. وقتی صحبــت درباره یک 
اپلیکیشن اشتراک گذاری تصویر، 
یک شــبکه اجتماعی یا سرویس 
پیام رسان موبایل باشد، این قواعد 
نسبتاً بی ضرر به حساب می آیند. 
اما در 1۵ سالی که فیسبوک وارد 
صحنه شده، صنعت تکنولوژی به 
غولی بسیار متفاوت تبدیل شده 
اســت. رخنه  اطالعــات در ابعاد 
کالن حاال تبدیل به اتفاقی تقریباً 

روزانه تبدیل شده ، استخراج دیتا 
در ســطح صنعتی،  دموکراسی را 
تهدید می کند و هوش مصنوعی 
در حال نفــوذ به تمام جنبه های 

اجتماعی است.
فیسبوک شــعار »سریع  اگرچه 
حرکت کن و چیزها را از بین ببر« 
خود را رسماً پنج سال پیش کنار 
گذاشــت، به نظر می رسد ریشه 
تکنولوژیک  از مشکالت  بسیاری 
امروزی به این حقیقت بازمی گردد 
که کمپانی ها به حرکت ســریع 
ادامه می دهنــد: »با تمام نیرو به 
پیش بران و تمــام عواقب اش به 

جهنم«.

 حماقت مصنوعی
هفته گذشته خبری منتشر شد 
مبنی بــر اینکه کنگــره آمریگا 
در حال تحقیق روی این اســت 
چهره  تشــخیص  تکنولوژی  که 
چطور توســط ارتــش آمریکا و 
دیگر کشورها مورد استفاده قرار 
می گیرد، با اشــاره بــه این نکته 
که تکنولوژی مورد اشاره هنوز به 

اندازه کافی دقیق نیست.
در نامه  کنگره آمده است:

»مزایــای عملیاتــی تکنولوژی 
تشخیص چهره برای رزمندگان 
نویدبخش اســت. بــا این همه، 
اتکای بیــش از حــد روی این 
می تواند  نوظهــور  تکنولــوژی 
عواقبی هم در پی داشــته باشد؛ 
مثاًل اگر اسکن های چهره معیوب 
یا غیردقیق به هدف گیری سهوی 
غیرنظامی ها یــا به خطر افتادن 
پیش نیازهای یک ماموریت منجر 

شود«.
در بخشــی از این نامه هم خاطر 
نشــان شــده که »نرخ دقت در 
تصاویــری کــه به ســوژه های 

سیاهپوست یا مونث تعلق دارند به 
شکل مداوم پایین تر از سوژه های 

سفیدپوست و مذکر بوده است«.
درحالی که بی شمار مثال دیگر از 
این وجود دارد که هوش مصنوعی 
چــه راه طویلی بایــد بپیماید تا 
الگوریتم ها  در  خطــا  احتمــال 
برطرف شــود، مشکل گسترده تر 
این است که هوش مصنوعی هنوز 
به اندازه کافی خوب یا قابل اعتماد 

نیست.
لبه  »هرکســی می خواهد روی 
تکنولوژی باشــد  از دانشگاه ها 
گرفته تا کمپانی ها و دولت ها«. 
توریسان،  آر.  کریســتین  دکتر 
محققی در زمینه هوش مصنوعی 
و موســس انســتیتوی هــوش 
ماشینی ایســلند، در همان پنل 
کارلی کاینــد، می گوید: »و آنها 
فکر می کنند هــوش مصنوعی 
دســتاورد بزرگ بعدی اســت. 
ولی ما در واقع در عصر حماقت 

مصنوعی به سر می بریم«.
توریســان یکــی از پیشــگامان 
حــوزه ایســت کــه بــه عنوان 
»هــوش عمومــی مصنوعی« یا
 »Artificial General Intelligence«
شــناخته می شــود و قرار است 
با ادغام سیســتم هایی جداگانه، 
یک هوش مصنوعــی پیچیده تر 
با رفتارهای انســانی تر بســازد؛ 
رفتارهایی ماننــد خودآموزی، به 
کارگیری منطــق و برنامه ریزی. 
بســته بــه اینکه از چه کســی 
بپرسید، هوش عمومی مصنوعی 
تا ۵ سال دیگر از راه خواهد رسید 
یا هنوز مسیری طوالنی در پیش 
دارد یــا هیچوقت عملی نخواهد 
شد. توریسان اما ظاهراً باور دارد 
که هوش عمومی مصنوعی یک 

روز امکان پذیر خواهد شد.

 مدل 
مو فقیت

 شایان ضیایی   
روزنامه   نگار
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بهترین 
قیمت وتسویه

کامپیوتر وتبلت وموبایل 
 لپ تاپ آک 3 م

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

3713330037233300بازرگانی معین 
 ج

/ 9
80

65
35

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

/د
98

01
80

1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28
ط

/9
80

24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

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

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

گرانولیت،بلکا،نقاشی
09356339458

آخرین تماس،پایین ترین قیمت

ط
/9

80
60

50
 ج

/ 9
80

40
40

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

اجرای صفر تا صد ساختمان 
مصالح با شما  اجرا با ما 

فنداسیون اسکلت سفت کاری 
و نازک کاری  09155894121

ط
/9

81
09

95
/ج

98
08

90
8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70
/ج

98
07

18
2

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

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

/ج
98

06
95

4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

/ج
98

12
07

4

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

/ج
97

08
61

7

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96

/ج
98

10
44

5

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99

دارب�س�ت ک��ی��ه��ان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01
/ج

98
07

17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

/ج
98

11
39

4

ایزوگام شرق
ایزوگام،قیرگونی،لکه گیری 
آسفالت09152007092
09372893384

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

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

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق 
6736 اصلی - خرم آبادی
 زیر قیمت بازار 38231790

ط09153230676 
/9

81
17

40
/ج

97
03

82
7

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

/ج
98

02
51

9
/ج

98
11

25
5

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خودروهای فرسوده
408

نقاشی و کاغذ دیواری
501

پیمانکاری ساختمان
502

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515
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آیــا تا به حال از خودتان پرســیده اید، چرا از شــغلتان 
متنفرید؟ به خاطر همکارانتان، کاری که انجام می دهید، 
یا دلیل دیگری دارد؟ مطالعات نشــان می دهد که افراد 
از شــغل و زندگی شخصی خود کم تر راضی می شوند، 
براساس نظرسنجی اجتماعی عمومی سروی، در مقیاس 1 
به 3، 1 به معنای »خیلی خوشحال نبودن« و 3 به معنای 
»بسیار خوشحال بودن« است، که اکثریت به طور میانگین 
به خودشان نمره 2.18 را می دهند، در حالی که ممکن 

است برای برخی خیلی بد هم نباشد.
اما این یک کاهش قابل توجه از ســطح شادی در اوایل 
دهه 1990 در نظر گرفته می شود، هنگامی که شما زمان 
زیادی را در اینترنت هســتید، وقــت خود را در اینترنت 
سپری می کنید، به تنهایی موزیک گوش می دهید، و از 
رسانه های اجتماعی استفاده می کنید، و همه این فعالیت 
ها مرتبط با نارضایتی هستند، جالب است، این ها تمام 
فعالیت هایی هستند که بر روی کامپیوتر یا موبایل شما 

یافت می شوند،
نکته جالب دیگر این اســت که این فعالیت ها چیزهایی 
هســتند که اغلب مردم در حین کار انجام می دهند، در 
این بخش سه سوال وجود دارد که به شما کمک می کند 
تا بفهمید که چرا از شغل خود متنفر هستید و در این باره 
چه کاری می توانید انجام دهید با دقت بخوانید و پاسختان 

را در ذهن خود بررسی کنید.
1  آیا تنها بر روی منفی ها تمرکز می کنید؟

من شــخصاً می توانم بگویم، به پادکســت هایی که 
گوش می دهم باعث می شــوند که از شــغلم متنفر 
شوم، همچنان که به حرف های دیگران درباره سفر 
و موفقیتشــان گوش می دادم، شروع به سوال کردن 
از خــودم می کردم، که آیا بــه زندگی رویایی خود 
عالقه منــد بودم یا اینکه فقط می خواســتم درباره 

اش حرف بزنم؟
همین مســاله می تواند برای کسی که در رسانه های 
اجتماعی جستجو می کند و یا به موسیقی برای گذر 
زمانش گــوش می دهد صدق کنــد، همان طور که 
موفقیت ها و احساســات دیگران را تجربه می کنید، 
سریعاً شروع به مقایسه خودتان با آن ها خواهید کرد،
زمانــی که یک نفر را می بینیــد که در حال گذراندن 
تعطیالت، خرید یک وســیله نقلیه جدید و یا رشــد 
خانواده اســت، احســاس کمبود می کنید، چیزی که 
ممکن اســت به آن توجه داشــته باشید این است که 
این فعالیت ها معموالً باعث می شوند که شما بر 
آنچه که دوست ندارید تمرکز کنید، در 
مورد من، از این حقیقت که مرا از 
منع  وکار خودم  شروع کسب 

کرده بودم خوشم نیامد.
برای شــما، ممکن است 
همان باشــد، یا ممکن 
کاماًل  چیــزی  اســت 
متفاوت باشــد، با این 
حــال، اگر می خواهید 
را  خــود  کار  دوبــاره 
دوست داشــته باشید، 
بایــد بــر چیزهایی که 
دوست دارید تمرکز کنید،
بــا تمرکز بــر روی مثبت 
ها، به خودتــان اجازه دهید 
تا به خاطــر بیاورید که چرا این 
کار را در وهلــه اول انجام دادید، مثال 
حقوقش 10 درصد بیشــتر از حقوق شغل 
قبلی شــما بود، پس آن چیزی است که باید در وضعیت 

های دشوارتان با آن روبرو می شدید،
اگر این کار را به خاطر نزدیکی به خانه یا تعادل کار انجام 
دادید، بعد روی آن جنبه از شــغل خود تمرکز کنید، با 
یادآوری مداوم در مورد آنچه که از شــغل خود دوســت 

دارید، از کار کردنتان بیشتر لذت خواهید برد.

 چرا من در این شغل مانده ام؟
 چرا شغل من راکد است؟

  چرا بدترین افراد در این کار ترفیع می گیرند؟
  آیا واقعاً نیاز دارم با این مزخرفات کار کنم؟

پاسخ معموالً این است که احساس می کنید به نوعی گیر 
افتاده اید، هرچقدر که از کارتان متنفر باشید، از ایده کار 
نکردن حتی بیشتر نفرت پیدا می کنید، ترس از شکست 
چیزی اســت که هر یک از ما با آن مواجه می شویم، با 
این حال، اجتناب از شکست همیشه منجر به پشیمانی 

خواهد شد.
2 آیا شما با کارفرمای خود بی تفاوت کار می کنید؟

این که شما برای چه کسی کار می کنید و فرهنگی که 
دارند، نقشــی تعیین کننده ای در این 

ایفا می کند که از کار کردنتان 
لــذت می برید و یــا از آن 

متنفر هستید، مطالعات 
نشــان می دهد که 

92 % از کارکنــان 
به احتمال زیاد با 
کارفرمای  یــک 
همدل می مانند، 
مورد  در  اکنون 
این موضوع فکر 
 %  92 کنیــد، 
از مردم از شــغل 

خــود لــذت نمی 
برنــد، 92% از مردم 

از پیشــرفت شغلی یا 
حقوق خود راضی نیستند، 

امــا آن ها تمایل بیشــتری به 
ماندن در سر کار خود دارند.

همدلی چیزی بیش از توانایی فرد برای درک و به اشتراک 
گذاشتن احساسات یک فرد دیگر نیست، با این حال، دلیل 
آن این است که همدلی به قدری حیاتی است که از کار 
کردن متنفر باشید، زیرا همه می خواهند احساس پذیرفته 

شدن داشته باشند و از آنها قدر دانی شود ،
زمانی که به سرپرســت خود درمورد رویا ها و جاه طلبی 
های تان حرف می زنید، خوب است کسی را داشته باشید 
که بخواهد به شما در رسیدن به آن ها کمک کند، حتی 
اگر آن ها همیشــه در تالش های خود موفق نباشــند. 
داشتن شان خوب و ضروری است، نظرسنجی اخیر نشان 
داد که 37٪ کارمندان اگر می توانستند شغل جدید پاره 

وقتی داشته باشند، از شغل فعلیشان خارج می شدند.
3 تنفر ازکار و محیط کاری 

دالیل فراوانی برای کار از خانه برای بسیاری از افراد حرفه 
ای وجود دارد، اگر شما در شهری با ترافیک زیاد زندگی 
می کنید، آنگاه کار کردن در خانه می تواند به شــما در 
اجتناب از ماندن هر روز در ساعات شلوغی صبح و عصر 
کمک کند، اگر هر روز در ترافیک عجله نکنید. از کارتان 

کم تر متنفر نخواهید شد؟
همدلی به کارمندان کمک می کند احساس ارزشمندی 
کنند، وقتی نگرانی ها و مشکالت را بیان می کنید و کسی 
به شما کمک می کند تا درد را کم کنید. احساس خوبی 
خواهد داشــت، بار دیگر، نتیجه نهایی همیشه به اندازه 
دانستن این که کسی به اندازه کافی به شما اهمیت می 
دهد مهم نیست،احساس ارزش در کار یک روش مطمئن 
اســت که شما می توانید مطمئن شوید کسی از کارتان 
لذت می برد. اگرچه ممکن است با سیاست اداری مشابه 

در جنبه های دیگر سر و کار داشته باشند.
اگــر خودتان را در موقعیتی قرار دهید که در آن همدلی 
وجود ندارد، من شما را تشویق می کنم که داوطلب شوید 
و به دیگران کمــک کنید، کمک به دیگران راهی خوب 
برای جلوگیری از نفرت از کار اســت، زیرا شما را مجبور       
می کند بر نیازهای دیگران تمرکز کنید و اگر شما از طریق 

کار داوطلبی که در دفتر تان اتفاق می افتد این کار را انجام 
دهید. م ی توانید با همکاران خود ارتباط برقرار کنید، این 
روابط می توانند یک بعد را به زندگی کاری شــما اضافه 

کنند که کمک خواهد کرد تا از کارتان لذت ببرید .
اگر شرکت شما هیچ فرصت کار داوطلبانه ای را ندارد. این 
می تواند موقعیت خوبی برای شما باشد،عالوه بر اینکه برای 
رهبری پروژه ای که مشتاق هستید. این یک فرصت عالی 
برای نشان دادن توانایی های رهبری خود به شرکت است، 
با ایجاد ارتباط از طریق این فرصت ها . شما می توانید خود 

را برای فرصت های جدیدی در سازمان آماده کنید .
4 به کاری که انجام می دهید عالقه مندید؟

این تغیر معادله را از« من از شغلم متنفرم« به »من عاشق 
شغلم هستم« انجام دهید. و بر پایه انجام کارهایی بدانید 
که شما دوست دارید و کم تر از آن تنفر دارید، 
پیدا کردن چیزی که دوســت دارید کار 
آسانی نیست، شــما احتماالً اولین 
عشــق خود را در دوران نوجوانی 
رها کرده اید، وقتی بزرگ سال 
شــدید. متوجه می شوید که 
تمام تصمیماتی که می گیرید 
باید براساس یک بزرگ سال 
مســئولیت پذیر باشــد، در 
حالی که این برای بسیاری از 
افراد خوب به نظر می رسد. 
اما در نهایت چیزی است که 
باعث می شود افراد زیادی از کار 
کردن متنفر باشند، آن ها آنچه 
را که فکر مــی کنند دیگران انجام 
می دهند را انجام خواهند داد، مشکل 
اینجاست که نتایجی را می گیرند که همه 
دارند بدست می آورند و تفاوتی نخواهد داشت ، اگر 
می خواهید نتایج خود را تغییر دهید. یک لحظه صبر کنید 

و به شغل رویایی خود فکر کنید.
درباره هر چیزی که می تواند شــغل شــما را شغلی 
رویایی کند بنویسید، این می تواند هر چیزی از محل. 
حقوق. مســئولیت ها و یا صنعت باشد، سپس. چند 
دقیقه وقت بگذارید و هر چیز مشــترک بین شــغل 
فعلی با شــغل رویایی تان را لیســت کنید، در حالی 
که می تواند ممکن نباشــد. اما متوجه خواهید شــد 
که شــغل فعلیتان با شغل رویایی شما مشترک هایی 
دارد، وقتی نقاط مشترک را لیست می کنید. ببینید 
آیا فرصت هایی برای انجام کارهای بیشتر در موقعیت 
فعلی تان وجود دارد یا خیر، این می تواند شــامل هر 
چیزی از سایه اندازی گروه های دیگر. تغییر واحدها 

یا تغییر تمرکز شما در نقش فعلی تان باشد.
اگر شــغل تان 60٪ تعامل با مشتری و 40٪ کار اداری 
باشد، اما شما از تعامل با مشتریان لذت نمی برید - ببینید 
آیــا می توانید برنامه خود را جوری تنظیم کنید تا ٪60 
کار اداری و 40٪ کار با مشــتری شود، مهم است که با 
سرپرست خود در مورد شغل رویایی خود صحبت کنید 
و ببینید آیا می توانید در واقعیت برای رسیدن به شغل 
رویایی خود کاری انجام دهید.اگر متوجه شدید که برای 
برخی از مســئولیت هایی که می خواهید واجد شرایط 
نیستید. با سرپرســت خود کار کنید تا برنامه ای تهیه 
کنید که این شــکاف را ببندد، اگر احســاس می کنید 
که سرپرست شما لزوماً بهترین فرد برای کمک به رشد 

مهارت های تان نیست.
با کسی دیگر در شبکه خود صحبت کنید، این فرد می 
تواند یک هم کار یا یک دوست از کارفرمای قبلی باشد، 
هدف نهایی این است که شــغل فعلی خود را به شغل 
رویایی خود پرورش دهید تــا بتوانید از کار دوباره لذت 
ببرید، در حالی که این کار ممکن اســت یک شبه انجام 
نشود. اما با انجام این تغییرات کوچک در طرز فکر و عمل 
خودتان. متوجه خواهید شد که به کارتان به جای تنفر 

حس خوبی دارید.

چرا            از کارتان نفرت     دارید?! نگاهی به دالیل واقعی نفرت از جنس کارها
فکر
بکر

زمانی که به 
سرپرست خود 
درمورد رویا ها و 
جاه طلبی های تان 
حرف می زنید، 
خوب است کسی 
را داشته باشید که 
بخواهد به شما در 
رسیدن به آن ها 
کمک کند، حتی 
اگر آن ها همیشه 
در تالش های خود 
موفق نباشند

کار
ب و

کس
زه 

حو
گار
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پیش در آمدی برای موفقیت 

وکار کسب  در  واشتیاق  انگیزه  جادوی 

 وجود انگیزه و اشــتیاق در کسب و کار ، عامل مهمی 
در موفقیت استارتاپ یا سیستم تجاری شما است. اگر 
نسبت به کار و حرفه خود اشتیاق و انگیزه کافی نداشته 
باشید، نمی توانید در آن موفقیتی چندانی بدست آورید. 
انگیزه فرایندی است که با ایجاد نیروی محرکه، سبب 
آغاز، هدایت و نگهداری رفتار های هدفمند در زندگی 
می شود. انگیزه شــامل مجموعــه ای از عوامل روان 
شناختی است که رفتارهای هدفمند انسان را توجیه می 
کند. اشتیاق به معنی داشت شور و شوق مکفی، برای 
رســیدن به هدف مشخصی در زندگی است. وجود این 
دو مقوله در کنار هم می تواند موفقیت را در کسب و کار 

برای شما گارانتی نماید. 
اگر با افراد سردو بی روح برخود کنید یا هم نشین شوید، 
کسل و بی حوصله خواهید شــد. بر عکس اگر با افراد 
پر انگیزه و شــاد برخورد بیشتری داشته باشید، انرژی 
بیشتری در خود حس خواهید کرد.انرژی و شادابی افراد 
پر انگیزه و مشــتاق در شما اثر مثبت خواهد گذاشت. 
موفقیت موروثی نیست. افراد موفق، موفقیت را از پدران 
خود به ارث نبرده اند بلکه مانند چشــمه ای جوشان، 

از چاله های  زندگی، به درستی برخیزید و مسیر پیشرفت را به 
صورت مصرانه و پیگیر دنبال کنید.

اگر شغل و کســب وکاری را برای خود انتخاب کرده اید، سعی 
کنید نسبت به شغل تان اشتیاق و انگیزه داشته باشید. این مساله 
درست است که متاســفانه در کشور ما، به دلیل وجود کنکور، 
افراد زیادی در شغلی که مورد پسندشان نبوده است، استخدام 
شده اند! اگر شما دچار انتخاب رشته تحصیلی و درپی آن شغل 
تحمیلی شده اید، می توانید با به وجودآوردن انگیزه واشتیاق در 
کسب و کار ، خود را در مسیر موفقیت قرار دهیدکسب و کار و 
فعالیت های شغلی خود را به شکلی برنامه ریزی کنید که نتیجه 
آن، داشــتن یک زندگی شاد و لذت بخش برایتان باشد. سعی 
کنید انگیزه و اشــتیاق درکسب و کار خود داشته باشید. وجود 
انگیزه ، اشتیاق و انرژی مثبت در شما، در کارمندان و مشتری ها 

هم، اثر مثبت خواهد گذاشت.
 این نکته بدیهی اســت که همه ی صاحبان کسب و کار، قصد 
دارند به ســود بیشتری دسترسی داشــته باشند؛ اما ما به شما 
پیشنهاد می دهیم، تنها هدفتان از راه اندازی کسب و کار،  منافع 
مادی نباشد. سعی کنید در البالی اهداف مادی، اهداف معنوی و 
خدمت رسانی بیشتر را نیز سرلوحه کسب و کار خود قرار دهید.  

موفقیت را از درون خود استخراج 
کرده اند. موفقیت و پیشــرفت، 
نیازمند تداوم و پیگیری هدف در 

درون شماست. 
اگرمــی خواهید در کســب و 
کارتان موفق شوید، باید هدف 
خود را مصرانه پیگیری کنید و 

پشتکار داشته باشید.
 طبیعی اســت که در مســیر 
رســیدن به اهداف خود دچار 
دست اندازها و سرعت گیرهای 
فراوانی شوید.  مســیر پرفرازو 
نشیب موفقیت، برای همه افراد 
موفق وجود داشته است. افرادی 
که توانسته اند کسب وکار خود 
را به جایگاه قابل قبولی هدایت 
کنند، توانسته اند به درستی از 
موانع عبور کنند این نکته را به 
یاد داشته باشید که باید بتوانید 

طبیعی است که در 
مسیر رسیدن به 
اهداف خود دچار 
دست اندازها و 

سرعت گیرهای 
فراوانی شوید

خبرنگاری یعنی فقط به مکانی برود و گزارش 
تهیه کند؟ علی رقم ســاده بــودن این کار از 
دیدگاه بیرون نســبت به این تیپ افراد ولی 
یک نکته بســیار ریز ولی اثرگذار وجود دارد 
که افراد را از هم تفکیک می کند. اینکه بداند 
از چه کلمه ای استفاده کند و جای هر کلمه 
را بداند. حاال با یک دیدی دیگری به روزنامه 
نگاه کنید و ببینید کدام فرد موفق بوده فقط 
با بازی کلمات جذابیت خوبی برای شما فراهم 
کند و شــمارا تا آخــر خواندن پای یک تیکه 

کاغذ منتظر گذاشته داشته است.

دوست دارم فقط تو صف باشم!
هر کار فوت و فن خــودش را دارد ولی افراد 
موفق همیشه ســعی می کنند که هرچیزی 
را که دارند بــروز و یا اضافه کنند. چند وقت 
پیش در یکی از لبنیاتی های شــهر مقداری 
شــیر می خواســتم و دیدم یک فضایی برای 
نوشــیدن دمنوش فراهم کرده است و سعی 
کردم بیشــتر منتظر بمانم تا چایی سرد شود 
که بتوانم بنوشــم! گمان کنم هروقت لبنیات 
الزم بود خودم بروم و بخرم. شما چه کاری می 
کنید که مشتریان بیشتری سمت شما بیایند؟

یک سوال و آنهم اینکه فرق من و یک دکتر متخصص دندان 
چیست؟ هردو ما هم بلد هستیم  انبر را در دهان کنیم و محکم 
بکشیم تا دندان بیرون بیاید! شانس هرکس که باشد ممکن 
است خون بیاید و ممکن است نیاید. یعنی تفاوت فقط در این 
اســت که این فرد متخصص یک آمپول بی حسی دارد و من 
ندارم؟ همین؟! شغل های زیادی وجود دارد که شما فقط برای 
یک کار کوچک مراجعه می کنید ولی در واقع ارزشــی باالتر 
از یک  بسیاری از شغل ها وجود دارد که درآمدشان بر اساس 
همین کلیک ها و انتخاب های ریز می باشــد. شاید برایتان 
جالب باشــد که بسیاری شغل وجود دارد که فقط یک مورد 
ریز را در خودشــان تقویت کردند و درآمدزایی خوب و شاید 
متوسطی دارند. البته پزشکان گرامی ناراحت نشوند و هرچند 

که حرف بدی نمی زنیم ولی بعضی از دکترها این مدلی درآمد 
دارند که یک کار ساده را برای خودشان انتخاب کرده اند و فقط 

با داشتن یک فن خرج خودشان را در می آورند. 
اظهارنامه هم کار هرکس نیست!

کافی نت های معروف که خیلی از ما با آن ها سروکار داریم و 
یا دیده ایم یک نمونه از همین شغل هاست. البته ناگفته نماند 
که با وجود دسترسی مردم به اینترنت تقریبا این شغل  درحال 
از بین رفتن است ولی در کل یک مسئول کافی نت کارهای 
ایترنتی شمارا مثل اظهارنامه مالیاتی را تکمیل می کند و شما 
هم حق الزحمه شان را پرداخت می کنید اما در واقع این فرد 
به یک آدرس اینترنتی مشخص مراجعه و فیلدهای مربوطه 
را پر کرده اســت و همین! اما اگر فرض کنیم شــما خودتان 
خواســته باشــید این اظهارنامه را پر کنید شاید در قدم اول 
مقداری گیج می شوید زیرا که نمی دانید اول باید چه بکنید. 
در واقع مســئول کافی نت برای شما فقط یک فرم را پر نمی 
کند بلکه او خودش قبال سایت را بارها و بارها چک کرده است 
و این کار را برای افراد مختلف انجام داده است و به تمامی این 
مراحل آشنا و در سرعت بسیار خوبی برای شما انجام می دهد.

خبرهایی که باید این مدلی منتشر شود
اخیرا روز خبرنگار را رد کرده ایم و شــاید گزارش هایی هم 
مربوط به ســختی کارهای این افراد شنیده و یا خوانده ایم 
ولی آیا تا کنون فکر کرده ایم که خبرنگار خوب کیست؟ آیا 

دندان خراب برای دکتر است!

کافی نت های معروف که خیلی 
از ما با آن ها سروکار داریم و 
یا دیده ایم یک نمونه از همین 
شغل هاست. البته ناگفته نماند 
که با وجود دسترسی مردم به 
اینترنت تقریبا این شغل  درحال 
از بین رفتن است

سیدعلی میربمانی
روزنامه نگار

گار
مه ن

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

38824494

/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

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

/ط
98

11
67

5

MDF سناتور طراح و 
مجری کابینت آشپزخانه ، کمد 
دیواری و ...با قیمت مناسب 

09152299803

/ط
98

12
27

1

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

09151209395-09156489925
/ط

98
10

34
5

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

08
90

6

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301

/ج
98

05
90

9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

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

خریدار لوازم منزل
ضایعات ، کابینت،شوفاژ  

خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

/ط
98

00
32

7

عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

/ط
98

06
91

5
/ج

98
10

12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

/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

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

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
/ج

98
00

62
1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

 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

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

/ط
98

03
10

8

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

/ط
98

06
53

4

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
81

2

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

/ط
98

02
41

1

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

/ط
98

00
93

1

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

/ط
98

00
81

4

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9

80
23

75
/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

پ
/9

80
23

78
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7
ها

ی 
ند

زم
نیا

/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

 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

 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

/ج
98

10
78

3

مرکز درمان اعتیاد
راه امید

درمیدان امام هادی
باتیم مجرب پزشکی وپرستاری
09154884322
09152141733

مرکز درمان اعتیاد به��ار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

/ط
98

02
24

5
/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
44

7

مشاوره تخصصی 
رای��گان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

آموزش 
الفبای زبان کره ای 

09151227984

/ط
98

12
31

3

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
/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

جهت  بازاریاب  تعدادی  به 
نامه  هفته  در  همکاری  

یم مند ز نیا
0 9 1 5 5 5 9 6 0 8 8

/د
98

12
04

1

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

/ط
98

12
30

6

تعدادی راننده خانم و آقا 
نیمه وقت و تمام وقت 
محدوده کریمی ، هنرور

نیازمندیم .

37242944
09017089024

/ط
98

12
20

0

به تعدادی چرخکار
 بیرون بر جهت کار 

شلوار زنانه نیازمندیم.
تسویه نقدی تولیدی کیانی 

محدوده رسالت 

09017071978

/ط
98

12
20

8

مانتو اسپرت 
جهت تکمیل پرسنل کارگاه 
چرخکار و بردست متعهد 

تیراژباال - مدل تکرار
 کار دائم - تسویه نقدی 

محدوده طالب 
09359179979

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

/ط
98

11
93

2
/ط

98
12

23
6

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

/ط
98

07
17

5

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

/ط
98

06
87

0

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره به باالترین قیمت  

09370501006
09305828084

/ط
98

12
29

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 خرده ریز انباری  

لوازم منزل و ضایعات در کل 
سطح شهر   09153039304

09390309304

/ط
98

10
58

4

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

/ط
98

05
93

6

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

/ط
98

08
91

6

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
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745

10
خدمات

اداری و مالی

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

بازاریاب
1401

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

راننده
1407

خیاط و چرخکار
1411

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه � سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

متفرقه
1802
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

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

ج
/9
80
99
20

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
/ه
98
03
87
0

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


