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کتاب درمانی؛ یا کتاب، درمانی برای همه نا 
مالیمات!

چطور اینفلوئنسربهتری برای 
صفحه خود انتخاب کنیم؟
4

5

 
 زندگی کوتاه با مک دونالد؛ می ارزد به زندگی

 بلند بدون مک دونالد.
اما بعدها مک دونالد به جایگاهی رسید که دیگر شکم ها را 

سیر نمی کرد، بلکه باعث گرسنه شدن افکار می شد.

 
شتاب  دهنده  های استارتاپ چه پیشنهادهایی می دهند؟

آخرین خدمتی که شتاب  دهنده ها ارائه می کنند، فراهم کردن 
ارتباط با سرمایه گذاران است.

 
آیا مطالعه شما را خوشحال تر می کند؟

 در یونان قدیم باالی سردر کتابخانه ای در طبس این 
جمله حک شده بود: »اینجا مکانی شفابخش برای روح 

است.« تمرین کتاب خوانی از اواخر قرن نوزدهم، 

554

سه شنبه  

 29 بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9188

Instagram @Rah.Kar
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چگونه پرسونای خریدار می تواند کسب و کار شما را بهبود ببخشد 

شما چقدر مشتری شناس هستید؟ 

اوقــات، یک  بعضی 
تجارت ممکن است 
یــک گروه مشــتری 
هدف بزرگ داشته 
باشــد. بــه عنــوان 
مثال، بیایید شرکت 
هایــی را کــه تیــغ 
هــای اصــاح را می 
نظــر  در  فروشــند 

بگیریم

آیا تاکنون ســعی کرده اید در مورد آخرین مدل مرسدس با 
دوست خود که در مورد اتومبیل ها نظری ندارد، بحث کنید؟ 
این مکالمه چطور بود؟ احتماالً متوجه شــده اید که دوست 
شما حتی به آنچه می گویید توجه نمی کند و در پایان تغییر 
جهت مکالمه را برای جلوگیری از هدر رفتن وقت را انتخاب 

می نماید.
این موضوع دقیقاً زمانی که شما سعی می کنید بدون بررسی 
اینکه آیا پیام بازاریابی شما مناسب شخصی که اور را بازاریابی 
می نمایید، هست یا خیر، محصوالت و خدمات خود را به بازار 
عرضه کنی، تکرار خواهد شد. تنها تفاوت آنها در این است که 
اینجا در ابتدا پیام شما نادیده گرفته می شود، همچنین بودجه 

بازاریابی خود را هدر داده اید.
برای اینکه یک بازاریاب موفق باشــید، یکی از اولین مواردی 
که شما باید به درستی درک کنید این است که متوجه شوید 
دقیقاً در حال بازاریابی چه کسی هستید. دانستن اینکه در حال 
بازاریابی چه کسی هستید، نه تنها به شما کمک می کند تا 
تعیین کنید که آیا محصوالت و خدمات شما مرتبط با شخصی 
است که شما در حال بازاریابی او هستید، بلکه متوجه خواهید 

شد که روش صحیح بازاریابی این فرد به چه صورت است.
به جای تالش برای متقاعد کردن مشتریان در مورد اینکه چرا 
آنها به محصول شما نیاز دارند، می توانید روی فروش آنچه در 
واقع نیاز دارند تمرکز کنید. برای اینکه بفهمید دقیقاً در حال 
بازاریابی چه کسی هستید و چگونه می توانید به روش صحیح 
آنها را بازاریابی کنید، باید از چیزی با عنوان پرسونای خریدار 

آشنا شوید.

پرسونای خریدار چیست؟
پرسونای خریدار را می توان به عنوان یک نمایش داستانی و 
کلی از مشتریان هدف خود تعریف کرد. پرسونا شرح مفصلی 
از نوع شــخصی است که ممکن اســت عالقه مند به خرید 
محصوالت و خدمات شما باشد. پرسونای خریدار طوری نوشته 

می شود که گویی توصیفی از یک شخص واقعی است.
پرسونا باید همه چیز راجع به مشتری ایده آل شامل اطالعات 
جمعیت شناختی از جمله سن، جنس، قومیت، تحصیالت، 
وضعیت تأهل و اندازه خانواده، ســوابق شخصی و حرفه ای، 
اهداف، چالش ها و نگرانی ها، ســرگرمی و عالقه، روند خرید 

گذشته و غیره را در بر بگیرد.
هدف از ایجاد پرســونای خریدار کمک به شما در درک بهتر 
مشتریان است. پرسونا این امکان را به شما می دهد تا خود را 
در کفش مشتریان خود قرار دهید و از هر جنبه ای از زندگی 
روزمره آنها تصویر روشنی داشته باشید. این امکان را برای شما 
فراهم می کند که وارد مغز مشتری و چشم انداز مشتری شوید 
و بفهمید که آنها چگونه فکر می کنند و رفتار می کنند و انگیزه 

های آنها چیست.
هنگامی که مشــتریان خود را کامالً درک کردید، اکنون می 
توانیــد پیام های خود، محتوا، محصــوالت و خدمات خود را 
متناسب با رفتارها، نیازها و نگرانی های خاص مشتریان تنظیم 

کنید.
با داشتن یک پرسونای خریدار، هیچ شانسی برای اشتباه کردن 
وجود ندارد، زیرا شــما در مورد مشتریان حدس نمی زنید یا 
چیزی را فرض نمی کنید، آنچه مشتریان شما می خواهند و 
نیاز دارند و پیام هایی که به احتمال زیاد به آنها پاسخ می دهند 

را به صورت واقعی می شناسید.

آیا ایجاد پرسونای خریدار ضرورت دارد؟
بسیاری از بازاریابان از پرسونای خریدار چشم پوشی می کنند 
زیرا خلق پرســونای خریدار دقیق، نیاز به وقت و تالش دارد. 
آنچه بسیاری متوجه نمی شوند، این است که نبود پرسونای 
خریدار در واقع سایر فعالیت های بازاریابی شما را به حداقل می 
رساند. در زیر برخی از دالیلی که برای ایجاد پرسونای خریدار 

الزم دارید آورده شده است.
خلق پرسونای مشتری به شناســایی خواسته ها و نیازهای 

مشتری کمک می کند
مشتریان، کاالها و خدمات را صرفاً 
به دلیــل موجود بــودن در بازار 
خریداری نمــی کنند. در عوض، 
مشــتریان خرید می کنند زیرا 
محصول و خدمات یک خواسته 

یا نیاز خاصی را برآورده می کند.

– به شما در شناسایی خواسته 
ها و نیازهای مشتری کمک 

می کند
مشتریان کاالها و خدمات را صرفاً 
به دلیــل موجود بــودن در بازار 
خریداری نمــی کنند. در عوض، 
مشــتریان خرید می کنند زیرا 
محصول و خدمات یک خواسته یا 
نیاز خاص آنها را برآورده می کند.

یک پرســونای خریدار به شــما امکان می دهد خواسته ها 
و نیازهای مشــتریان خود را بفهمید و آنها را با محصوالت و 
خدماتی که در واقع این نیازها را برآورده می کند، خوشحال 

کنید.
بــه جای تالش برای متقاعد کردن آنهــا برای خرید، فروش 

آسانتر            می شود.

– تطبیق پیام بازاریابی شما با مشتریان را آسانتر می کند
تصور کنید که شما کفش های خانم ها را می فروشید. آیا می 
توانید از یک پیام بازاریابی برای خانم های ۲۰ ساله و ۴۰ ساله 

استفاده نمایید؟
احتمــاالً نه، زیرا این دو گــروه به چیزهای مختلفی اهمیت 
می دهند. مطمئنا، هر دو ممکن اســت یک کفش مشابه را 

خریداری کنند، اما دالیل خرید کفش متفاوت است.
برای فروش کفش به هر یک از آنها، باید از پیامی استفاده کنید 

که با مشتری و دالیل خرید او مطابقت دارد.
پرســونای خریدار به شــما کمک می کند تا شخصیت ها، 
خواسته ها و انگیزه های خرید مشتریان را درک کنید، به شما 
امکان می دهد پیام بازاریابی خود را متناسب با خواسته های 

خاص هر مشتری تنظیم کنید.

– به شما کمک می کند درک کنید که مشتری چگونه در 
مورد خرید تصمیم گیری می کند.

گروه های مختلف مشتریان تصمیمات خرید خود را از طرق 
مختلف می گیرند.

در هنگام خرید خودرو، یک فرد مجرد ۲۵ ساله ممکن است 
به دنبال مواردی مانند سرعت و جذابیت خودرو باشد. از طرف 
دیگر، یک پدر ۴۵ ساله  با دو بچه، بیشتر می تواند به فضای 

ماشین و سوخت اقتصادی عالقه داشته باشد.
ایــن امر نه تنها بر نحوه بازاریابی آنها تأثیر می گذارد، بلکه بر 
موارد اضافی که می توانید با ماشــین بفروشید نیز تأثیر می 

گذارد.
شخص ۲۵ ساله ممکن است بیشتر به شیکی و به روزرسانی 
های عملکردی مانند توربوها، سوپر شارژرها عالقه داشته باشد، 
در حالی که پدر ۴۵ ســاله دو کودک ممکن است به صندلی 

های کودک برای امنیت کودک خود عالقه مند باشد.

– به شما در توسعه و بهبود محصوالت و خدمات کمک 
می کند

هرچه مشــتریان خود را بهتر درک کنید، درک کمبودها و 
چالش هایی که هنگام استفاده از محصوالت و خدمات شما 
با آنها روبرو می شوند، آسان تر خواهد شد. سپس می توانید از 
این اطالعات برای بهبود پیشنهادات خود استفاده کنید یا برای 
رفع این چالش ها به دنبال ایجاد محصوالت و خدمات جدیدی 

باشید، بنابراین پرسونا به شما این امکان را می دهد تا ارتباط با 
مشتریان را تقویت نمایید.

– به شما کمک می کند تا متوجه شوید مشتری های شما 
در کجا زمان خود را سپری می کنند.

برای اینکه بطور موثر محصوالت و خدمات خود را به بازار عرضه 
کنید، باید بدانید که مشتریان شما دوست دارند وقت خود را 
چــه به صورت، هم به صورت آنالیــن و هم در زندگی واقعی 
سپری کنند، در نتیجه می توانید به آنها دسترسی پیدا کنید و 
در آن مکان ها با آنها گفتگو کنید. اگر شخصیت خریدار شما 
مدیر ارشدی است که بیشتر وقت آنالین خود را در لینکدین 
سپری می کند، بازاریابی خدمات شما در فیس بوک منطقی 

نخواهد بود.
اگر مشتریان ایده آل شما خانم های جوانی هستند که بیشتر 
زمان خود را در اینستاگرام می گذرانند، با به کارگیری تکنیک 
های بهبود ســئو، موفق به جذب آنها نخواهید شــد. ایجاد 
پرسونای خریدار به شما کمک می کند تا دریابید که در چه 

مکانی و چگونه می توانید به راحتی به مشتریان خود برسید.

– اطمینان حاصل کنید که همه افراد در ایجاد و استفاده 
از پرسونا مشارکت می کنند.

اگر فکر می کنید پرسونای خریدار فقط برای بخش های فروش 
و بازاریابی مفید است، دوباره فکر کنید. تیم محصول باید دقیقاً 
بداند که محصول را برای چه کسانی تولید می کنند. نمایندگان 
خدمات مشــتری شــما باید برای حفظ رضایت مشتریان از 

شخصیت، رفتارها و خواسته های مشتریان خود مطلع شوند.

– به شما کمک می کند تا فعالیت های بازاریابی خود را 
بخش بندی کنید

بعضی اوقات، یک تجارت ممکن اســت یک گروه مشــتری 
هدف بزرگ داشته باشد. به عنوان مثال، بیایید شرکت هایی 
را که تیغ های اصالح را می فروشند در نظر بگیریم. تیغ های 
بازاریابی شده برای آقایان، اساساً مشابه مواردی است که به زنان 
عرضه می شود. اما اگر بازاریابان از یک کمپین روابط عمومی 
مشترک برای بازاریابی برای هر دو مخاطب استفاده کنند، این 

محصول برای زنان و مردان جذاب نخواهد بود.
اگــر آنها روی یک مخاطب تمرکز کننــد، فروش گروه دیگر 
مخاطبان را از دســت می دهند. کاری که این شرکت ها باید 
انجام دهند، خلق پرســونای خریدار برای این دو مخاطب و 
سپس راه اندازی کمپین های بازاریابی تقسیم شده است که 

برای هر پرسونا جذاب است.
شــرکت ها در نهایت از رنگ های مختلف روی تیغ ها، بسته 
بندی های مختلف و پیام های مختلف استفاده می کنند. با 
تقسیم تالش های بازاریابی خود به هر پرسونای خریدار، تالش 
های بازاریابی آنها در مقایسه با یک رویکرد عمومی بازاریابی 

مؤثرتر واقع خواهد شد.

 مدل 
مو فقیت

 صدرا شمس   
روزنامه   نگار
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ط
/9
81
40
41

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه
ط
/9
81
41
73

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

/د
98
13
70
7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98
12
74
0

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

ط
/9
80
66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

نقاشی قیمت شکن 
روغنی، پالستیک، اکرولیک

تخریب ساختمان، ساخت و ساز 
09158080678-09152020678

ط
/9
81
37
06

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشی ساختمان منصف
انواع رنگ ها با قیمت مناسب

09153170816

/ع
98
14
76
0

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

ج
/9
80
89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9
81
37
50

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ج
/9
80
71
77

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

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
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
34
06

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

38824494
توس هیدرولیک 

مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 
بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

ج
/9
80
44
35

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

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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پنج حوزه ی عمده وجود دارد که شتاب  دهنده های 
اســتارتاپ می توانند کمک کنند تــا ایده ای به 

محصول تبدیل شود.
 فضای فیزیکی

نخســتین مورد، فضای فیزیکی بــرای کارکردن 
است. بیشتر شتاب  دهنده  های استارتاپ دفترهای 
رایــگان در اختیار پروژه های انتخابی شــان قرار 
می دهند. مدل رایج، دفتر بزرگ بازی اســت که 
افراد زیادی از پروژه های مختلف در آن ازدفترکار، 
اتاق کنفرانس، میز کار، اینترنت و دســتگاه های 

قهوه ساز، به طور مشترک استفاده می کنند.
 سرمایه ی اولیه

خدمت مهم دیگری که شــتاب  دهنــده  ها ارائه 
می دهند، ســرمایه ی اولیه اســت. بیشتِر شتاب  
دهنده  ها به هریک از تیم های کارآفرینی هزاران 
دالر پول می دهند. این پول نه تنها کمک می کند 
هزینه های اولیه ی کســب وکار تأمین شود، بلکه 
هزینه  های ســفر و اقامت سه ماهه در این مکان را 

نیز تأمین می کند. 

مشاوره ی مدیریت و کسب  وکار
ســومین خدمت ارزشمندی که شتاب  دهنده  ها 
ارائــه می کنند، فراهم کردن خدمات مشــاوره اِی 
کســب وکار و مدیریــت اســت. همان طــور که 
گفتیم، راه اندازِی کســب وکاری موفق به چیزی 
بیــش از ایده  ای فوق العاده نیــاز دارد. افرادی که 
شتاب دهنده های استارتاپ را ایجاد کرده اند، عموما 
کارآفرینــان کهنه کاری در عرصــه ی تکنولوژی 
هســتند که می دانند چگونه می تــوان محصول 
یا خدمتی را وارد بازار کرد. آیا این، اپلیکیشــنی 
است که به درد مشتری ها می خورد یا چیزی که 
بیشتر برای خدمات B۲B مناسب است؟  ازآنجاکه 
تولیدکننده هــای نرم افزار معموال بهترین مدیران 
کســب وکار نیستند، شــتاب  دهنده ها می توانند 
مهندســان بی تجربــه را به تیم هــای مدیریتی 

حرفه ای متصل کنند.

 بازخورد
چهارمین خدمت مهمی که شــتاب  دهنده های 
اســتارتاپ ارائــه می کننــد، دادن بازخــورد و 
راهنمایی درخصوص خود تکنولوژی اســت. در 
شتاب دهنده ها مهندسان و متخصصان خالِق حل 
مسئله با هم کار می کنند و می توانند ایده ی خوبی 
را اصالح و حتی آن را تبدیل به چیز بهتری بکنند. 
بسیاری از شــتاب دهنده های استارتاپ روی نوع 
خاصی از تکنولــوژی تمرکز می کنند، برای مثال 
اپلیکیشن های شــبکه های اجتماعی، سالمت و 
تکنولوژی. آنها تنها در همین حوزه های تخصصی، 

خدماتی درسطح باال ارائه می کنند.
 سرمایه گذار 

 آخرین خدمتی که شتاب  دهنده ها ارائه می کنند، 
فراهم کردن ارتباط با سرمایه گذاران است.گروهی 
از سرمایه گذاران وشرکت هایی که سرمایه گذاری 
های پرخطر انجام می دهند ازشتاب دهنده های 
معتبر حمایت می کننــد ودر بهترین ایده های 

کسب وکار آن ها سرمایه گذاری می کنند.
چه کسانی باید متقاضی برنامه های شتاب دهنده ها 

باشند؟

دالیل زیادی وجود دارد که یک اســتارتاپ باید 
درخواست برنامه شتاب دهنده را مدنظرقرار دهد 
اما،قاعده کلی این است که شما باید شروع کنید تا 
کسب و کار خود را به واقعیت تبدیل کنید.منظور 
این است که شما ایده قوی دارید، تحقیقات اولیه 
بازار را انجام داده اید، یک تیم بنیادی دارید،اولین 
پیش نویس مدل کســب وکارتان را نوشته اید، و 
شاید در حال حاضر با مشتریان احتمالی خود نیز 

صحبت کرده باشید.
1. برنامــه خود را با شــتاب دهنده خاص تطبیق 
دهید.وقتی یک درخواست تهیه می کنید وآن را به 
تمام شتاب دهنده ها ارسال می کنید،کامال مشخص 
است.کسانی که این کار را انجام می دهند،به ندرت 

به مرحله بعد می رسند.
۲. درخواســت خود را به صورت فایل پی.دی.اف 
ارســال کنید. ارسال درخواســت به صورت فایل 
پاورپوینت یا کینوت، خوب نیست و امکان دارد در 
اجرای آن به مشــکل برخورد کنید. فایل پی.دی.

اف این اطمینان رابه شــما می دهد که فردی که 
درخواست شما را می خواند آن را به ترتیبی که شما 

دلتان می خواهد خواهد خواند. 

4
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شتاب  دهنده  های استارتاپ چه 
پیشنهادهایی می دهند؟

آخرین خدمتی که 
شتاب  دهنده ها 

ارائه می کنند، 
فراهم کردن ارتباط 

با سرمایه گذاران 
است.
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همانطور که در مطالب قبلی درباره اینفلوئنسرها 
توضیح داده ام،لزوما هرشخصی که تعداد باالیی 
دنبال کننده دارد اینفلوئنسر محسوب نمی شود 
ولزوما یک اینفلوئنسر باید بتواند در رفتار وخرید 
مخاطبانــش تاثیر بگــذارد در این مطلب می 
خواهم بگویم که هر اینفلوئنسری هم بدرد کسب 
وکار نمی خورد وچه نکاتی را باید رعایت کنیم تا 

بتوانیم اینفلوئنسر مناسبی را انتخاب کنیم.
1-تعداد دنبال کننده

خب طبیعتا اینفلوئنسرهایی که دنبال کننده 
های بیشــتری دارند عموما افراد بیشــتری را 
تحت تاثیر خودشان دارند و می توانند اثرگذارتر 
باشند،البته که عموما اینفلوئنسرهایی که دنبال 

کنندگان بیشــتری دارند هزینه باالتری بابت 
تبلیغات دریافت می کنند وباید به تعادل خوبی 

بین تعداد دنبال کننده وهزینه تبلیغات برسیم.
۲-نرخ تعامل

نرخ تعامل یکی از مهم ترین عامل ها در انتخاب 
اینفلوئنسر مناســب است،طبیعتا شخصی که 
دنبــال کنندگان تعامل کننده بیشــتری دارد 
احتماال تاثیربیشــتری روی ذنبال کنندگانش 
دارد،تعداد کامنت ها از مهم ترین مصداق های 
تعامل برای اینفلوئنســر ها اســت،البته باید با 
بررسی کامنت ها مطمئن شویم که کامنت ها 

جعلی )فیک( نیستند.
3-میزان تبلیغات

اینفلوئنسر هایی که تاثیر خوبی روی رفتار ویا 
خرید مخاطبانشــان دارند عمومــا با برندهای 
زیادی کار می کنند وهر از چندگاهی پست های 
تبلیغاتی در صفحه آن ها مشاهده می شود،اما 
باید این نکته را هم در نظر داشــته باشیم که 
اینفلوئنسرهایی که خیلی زیاد تبلیغات می کنند 

هم تاثیرگذاری خوبی روی مخاطبانشان ندارند.
۴-زمینه فعالیت

همانطور که در مطالب های قبلی توضیح داده ام 
به اینفلوئنسرهایی که در زمینه خاصی به طور 

اینفلوئنسر  تخصصی فعالیت می کنند،میکرو 
گفته می شود ومیکرو اینفلوئنسر گفته می شود 
ومیکرواینفلوئنسرها عموما تعداد دنبال کنندگان 
کمتری دارند وبه همیــن دلیل معموال هزینه 
کمتری بابت تبلیغات دریافت می کنند ولی چون 
که در یک زمینه خاص به  طور تخصصی فعالیت 
می کنند عالوه بر اینکه اعتماد بیشتری از دنبال 
کنندگانشان در یافت می کنند،مخاطبانی دارند 
که مخاطبان هدف آن حوزه خاص هستند و در 
آن زمینه می توانند مشتریان بیشتری را به خرید 
محصوالت ویا خدمات ترقیب کنند،پس اگر در 
زمینه کاری خودتان اینفلوئنسرهای خوبی می 
شناسید ومی خواهید هدفمندتر تبلیغات کنید 

بهتر که از میکرواینفلوئنسرها استفاده کنید.
۵-شخصیت برند

پــس از رعایت همــه این اصــول وپیدا کردن 
اینفلوئنســرهای مناســب باید دقت کنیم که 
شخصی که برای تبلیغات انتخاب می کنیم از 
نظر طرز بیان،اعتبار و...متناســب با شخصیت 
برند ما باشــد چرا که همانقدر که اینفلوئنسر 
مارکتینگ می توانــد تاثیر مثبت روی برند ما 
داشــته باشد همانقدر هم می تواند تاثیر منفی 

روی برند ما داشته باشد.

چطور 
اینفلوئنسربهتری 
برای صفحه خود 
انتخاب کنیم؟

 رعایت همه این اصول 
وپیدا کردن اینفلوئنسرهای 
مناسب باید دقت کنیم

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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برای تمام خوانندگان مشتاق و عالقمند به مطالعه، که در 
تمام زندگی با کتا ب های عالی، خوددرمانی کرده اند، تعجبی 

ندارد اگر بگوییم مطالعه برایتان مفید است.
کتاب درمانی )به انگلیســی: bibliotherapy( اصطالح 
گسترده ای برای همان تمرین قدیمی تشویق به مطالعه برای 
دریافت اثرات درمانی  است. اولین استفاده از این عبارت به 
سال 1۹1۶ برمی گردد؛ مقاله ای با عنوان »کلینیک ادبیات« 
در ماهنامه آتالنتیک چاپ شــده است که در این مقاله، 
نویسنده از یک مؤسسه گردآورنده کتاب صحبت می کند 
که در طبقه زیرین کلیسایی متعلق به باگستر ایجاد شده 
است. باگستر در این مکان توصیه هایی برای مطالعه دارد که 

ارزش درمانی دارند و به این شکل توضیح می دهد:
کتاب درمانی یا مطالعه درمانی علم جدیدی است؛ یک کتاب 
می تواند مانند دارویی محرک یا آرام بخش یا خواب آور عمل 
کند. نکته اینجا است که مطالعه باید برایتان کاری انجام 
دهد و شما باید بدانید که آن کار چیست. یک کتاب ممکن 
است ماهیت شربت آرام بخش را داشته باشد یا از نوع پماد 

خردل برای تسکین درد باشد.
چرا کتاب درمانی؟

برای میان ســاالنی که عقایدشــان تاحدودی خشــک تر 
و غیرانعطاف پذیرتر اســت، باگســتر این نسخه را تجویز 
می کند: »رمان های بیشتری بخوانید؛ نه کتاب های داستانی 
خوشایند که باعث می شود خودتان را فراموش کنید. باید 
در جســتجوی رمان های قوی و تندوتیــز و بی رحمانه و 
زننده باشید.« )جرج برنارد شاو در صدر این فهرست قرار 
می گیرد.( در پایان، نویسنده ی مقاله از تعامل با مشتاقان 
کتاب می گوید که بیش ازحد درگیر ادبیات جنگ شده اند. 
توصیه او این  است که این افراد به کتاب هایی بیندیشند که 
زندگی جدیدی را روبه رویمان قرار می دهند و سپس ضربان 

زندگی را قوی اما آرام می کنند.
امروز، کتاب درمانی شکل های گوناگونی به خود گرفته است؛ 
از دروس ادبی برای زندانیان تا حلقه های مطالعه برای افراد 
در آســتانه ی پیری که از آلزایمر رنج می برند. این کار در 
قالب جلسه های گروهی یا فردبه فرد برای کسانی که مطالعه 
را کنار گذاشــته اند و دوباره می خواهند راهشــان را برای 

لذت بردن از خواندن کتاب پیدا کنند، انجام می شود.
آغاز تحقیق درباره ی کتاب درمانی

»برت هود« و همکار کتاب شــناس قدیمی اش، »ســوزان 

برت هود و سوزان الدرکین تجویز رمان برای یکدیگر را تا سال های 
بعد ادامه دادند و این کار به توصیه ی کتاب به دوستان و آشنایان و 
فامیل هم گسترش پیدا کرد. تا اینکه در سال ۲۰۰۷ وقتی پروفسور 
آلن دوباتن، همکالسی دانشگاهی آن ها داشت به راه اندازی مدرسه 
زندگی می اندیشــید، به او پیشنهاد کلینیک کتاب درمانی را دادند. 

برت هود گفت:
تا پیش از این چنین کلینیکی وجود نداشته و این درمان تابحال انجام 
نشده اســت. اگر کتاب درمانی وجود داشت، پایه ی مفاهیم درمانی 
بسیاری از درمان ها با تاکید بر کتاب های خودیاری قرار می گرفت. ما 
به عنوان راه حل نهایی، توصیه ی کتاب های داستانی را درنظر گرفتیم؛ 

چون برای خوانندگان تجربه ای متحول کننده به ارمغان می آورد.
برت هود و الدرکین کتاب درمانی را از زمان گذشــته تاکنون مرور 
کردند. در یونان قدیم باالی سردر کتابخانه ای در طبس این جمله 
حک شــده بود: »اینجا مکانی شــفابخش برای روح است.« تمرین 
کتاب خوانی از اواخر قرن نوزدهم، زمانی که زیگموند فروید استفاده 
از ادبیات را در جلسات روانکاوی آغاز کرد، به وجود آمد. بعد از جنگ 
جهانی اول، برای ســربازان مجروح و خســته که به خانه هایشان 
بازمی گشتند، یک دوره ی کتاب خوانی تجویز شد. الدرکین می گوید:

کتاب دارها درباره ی چگونگی دادن کتاب به سربازان جنگ جهانی 
آموزش می دیدند و درست همزمان ماجرای جالبی درباره ی استفاده 
از رمان های جین آســتین برای کتاب درمانی سربازان در انگلستان 

مطرح شد.

تمرین  اغلب مشغول  الدرکین«، 
به منظور  مؤثــر  کتاب درمانــی 
حمایــت از قــدرت نیرومنــد و 
ادبیات  خوانــدن  کننده  تجدید 
داستانی هســتند. این دو بیش از 
۲۰ ســال پیش یکدیگــر را در 
دوران تحصیل در دانشگاه کمبریج 
مالقات کردند و خیلی زود به خاطر 
اشتراک گذاری محتوای کتاب های 
به یکدیگــر  خوانده شده شــان 
پیوســتند. این اشــتراک گذاری 
به ویژه حول کتاب »ایتالوکالوینو« 
نویســنده ی سرشناس ایتالیایی، 
به نام »اگر شــبی از شــب های 
پیرامون  مســافری«  زمســتان 

ماهیت کتاب خواندن بود.
به تدریــج کــه دوســتی آن ها 
عمیق تر شــد، تجویز رمان های 
به منظور  را  به یکدیگــر  مختلف 
بهبود مشکالت روحی شان نظیر 
شکست عاطفی و بی ثباتی شغلی 
آغاز کردند. وقتی سوزان، بحرانی 
درباره ی تخصصش پیدا کرد، )او 
اما  شــود،  نویسنده  می خواست 
نمی دانست می تواند با واقعیت تلخ 
رد شدن نوشته هایش کنار بیاید 
یــا نه( برت هود شــعرهای »دان 
مارکوس« را به دلیل تشابه مشکل 
شخصیت اصلی با مسئله ی سوزان 
به او پیشــنهاد داد. ســال ها بعد 
الدرکین رمــان »پاتریک گیل« 
به نام »یادداشت هایی از نمایشگاه« 
را بــه برت هود که می خواســت 
بفهمد چطور میان نقش مادری و 
هنر نقاشی اش تعادل برقرار کند، 
توصیه کرد. ایــن کتاب درباره ی 
یک هنرمند زن موفــق اما پر از 

چالش بود.

 در یونان قدیم 
باالی سردر 

کتابخانه ای در 
طبس این جمله 

حک شده بود: 
»اینجا مکانی 

شفابخش برای 
روح است.« تمرین 

کتاب خوانی از 
اواخر قرن نوزدهم، 

زمانی که زیگموند 
فروید استفاده 
از ادبیات را در 

جلسات روانکاوی 
آغاز کرد

داشت، فرصت را غنیمت شــمرد تا با آن دو 
شریک شــود. و همین قدر خالصه بگویم که 
در واقــع این ری کراک بود که مک دونالد را، 
مک دونالد کرد. ری کراک فردی بود که یک 
شبه به این موفقیت بزرگ رسید. با این تفاوت 
که این یک شــب، سال ها طول کشید. و این 
ری کراک بود که شد، مالک یکی از بزرگترین 
رستوران های زنجیره ای دنیا. بی انصافی است 
اگر بخواهیم فقط ری کراک را توصیف کنیم 
و در ایــن بین زحمــات و تالش برادران مک 
دونالد را نادیده بگیریم. می توانیم بگوییم نقش 
این دو برادر همانند نقش یک بذر در رشد یک 
گیاه بوده است، و اگر این دوبرادر نبودند هرگز 

و به هیچ عنوان مک دونالدی وجود نداشت.

از هرچه بگذریم، ســخن غذا خوش تر است. در این گیتی، 
غــذا و خوراک از ملزومات و بایدهای زندگی بشــری بوده 
و هســت. از زمانی که انســان های اولیه وجود داشته اند تا 

به حال.
در این میان اما، با گذشــت زمانی بلند؛ روزی از روزها در 
این جهان، انقالبی خوردنی رخ داد. درســت در پانزده ِمی 
سال یک هزار و نهصد و چهل میالدی، در آمریکا رستورانی 
تأســیس شــد که نامش »مک دونالد« بود. این رستوران 
توسط موریس و ریچارد مک دونالد با مشارکت ری کراک 

پا به عرصه وجود گذاشت.

از آن جــا که هدف از ایجاد رســتوران غذا اســت، هدف 
ایجــاد مک دونالد هم نیز همین بود. اما بعدها مک دونالد 
به جایگاهی رســید که دیگر شکم ها را سیر نمی کرد، بلکه 
باعث گرسنه شــدن افکار می شــد. در واقع اگر به شکل 
ساده تر بخواهیم بگوییم، مک دونالد می توانست سرنوشت 

یک کشور را عوض کند. بگذریم ... 
در این میان اما، فردی بیشتر از همه اثرگذار بود. ری کراک. 
شریک برادران مک دونالد. او که در واقع، مهره طالیی این 
دو برادر بود، باعث شد تا اولین سیستم سرویس و خدمات 
برای مشــتری به وجود آید. برادران مک دونالد که در آن 
روزها هم و غم شان غرفه کوچک همبرگر فروشی شان بود، 
با ملحق شدن ری کراک به آن ها، دیگر تمام هم و غم شان 
این نبود. ری کراک که شــریک تجاری این دو برادر بود، 
بــا بازدید از کســب و کار کوچک آن دو بــرادر که در آن 
کســب و کار بیش از هرچیز کیفیت غذا برایشان اهمیت 

 زندگی کوتاه با مک دونالد؛ می ارزد به 
زندگی بلند بدون مک دونالد. اما بعدها مک دونالد به 

جایگاهی رسید که دیگر 
شکم ها را سیر نمی کرد، بلکه 
باعث گرسنه شدن افکار 
می شد.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
وای

ه ح
ئد

ما

آیا مطالعه شما را خوشحال تر می کند؟

کتاب درمانی؛ یا کتاب، درمانی برای همه نا مالیمات!
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ش
/9
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امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

ش
/9
81
45
18

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09335547485

ط
/9
81
42
17

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

/ج
98
07
92
0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
مبل شویی جهان
آستانه

36514183
09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

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

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

/ج
98
00
62
1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

37292296-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

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

پ
/9
81
24
56

ش
/9
81
29
87

پ
/9
80
23
75

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
09

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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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4
ط

/9
80

58
40

قالیشوییومبلشویی

تاژ
شستشوبهروش100%اسالمی
38924418
32715374
38471584
37255454

/ج
98

01
99

0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

 ج
/ 9

80
96

74

رفعنم
لولهبازکنی
تشخیصنمزدگی
رفعنموبو
بامصالحوبنایی
30سالسابقه
36909280سجاد– فردوسی– خیام
37678076فلسطین-سناباد–کالهدوز
36911412سیدرضی-معلم–دانشجو
38902414هاشمیه–هفتتیر-صیاد
36910840الهیه-قاسمآباد-امامهادی
عبادی–عبدالمطلب–مطهری
36909280ابوطالب–هدایت–توس

09151023831تیمسیار

ط
/9

81
40

97

نظافتییاراننوین
)شمارهثبت68691(

اعزامنیرویخانموآقابهتمام
نقاطشهر-شستشویفرش،
موکتومبلدرمحلانجامکلیه
امورنظافتساختمانبادستگاه
قیمتمناسب-کیفیتعالی
عبدالمطلب09193864900
سجاد37412850

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
ط

/9
81

47
68

شرکتنظافتیارمغان
نظافتمنزلخودرابهما
بسپاریدبابهترینخدماتدهی
وکمترینهزینهنظافتکلی
منزل،پلهوپیلوت،پذیرایی
ازمجالس،نظافتعیدپذیرفته
میشود.)پاسخگویی24ساعته(

09156961994
09379244366

/ج
98

10
99

3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
ط

/9
80

52
76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

باغتاالرفانوس
آمادهبرگزاریباشکوهترین
جشنهاومراسمشماعزیزان
بادوباغودوسالنمجزابا
کادریمجربمیباشد

آزادی159بینگلستان3و1
35423877-8
09151153724

ط
/9

81
32

89

/ج
98

09
43

2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9

81
31

28

بهچندکارآموزویکمنشی
خانمنیازمندیم.آموزشگاه
کرامتعبادی41)مراجعه
حضوری(09153136521

ط
/9

81
44

55

فروشنده
بهدونفرآقاجهت

فروشندگیدرفروشگاه
کفشنیازمندیمادرس
مطهریشمالی4چهارراه
دومکفشآفرین
۳۷۲۵۹۳۶۴

۰۹۳۷۱۴۴۸۰۸۶

/ع
98

14
75

3

بهیککارگرسادهجهت
کاردرچایخانهنیازمندیم
دربولوارشهیدرستمی
09158213218

/ع
98

14
68

9

دعوتازمهندسین
پایه2و3عمرانومعماری

درشرکتمجری
ط09354640357

/9
81

46
41

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خریدضایعات
آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

 ج
/ 9

80
35

42

دربوپنجره
آهناالتتوس
ساخت،خریدوفروش
انواعدربوپنجره
حفاظ،سایبان...

نوومستعملوانواعفلزات
09151176273مهرجو

09155137032داییزاده

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9

81
25

01
ط

/9
81

08
31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719

خریدانواعضایعات
کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

مفقودشده
پروانهاشــتغالبهکارمهندسی
بــهشــماره۰۱۹۳۱۰۰۳۰۱۴و
تاریــخصــدور۹۸,۰۵,۲۳بنــام
مهندسبهــزادشــارعیمفقود
گردیــدهوفاقــداعتباراســت.
شــماره بــا یافتــن صــورت در
۰۹۱۵۰۴۶۰۲۵۰تمــاسحاصل

نمایید.

/ع
98

14
75

2

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

17
خدماتصنعتی
18وکشاورزی

گوناگون

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

منشیوتایپیست
1402

فروشندهو
صندوقدار

1408

کارگرساده
1410

مشاغلگوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

مفقودشده
1801

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

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

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

81
46

50

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمینپایینتریننرختور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانتریننرخ کیش

/ج
97

18
84

4

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایسیددهقاننیری

دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت8452
بهنشانی:نبشابوطالب64

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 هیچگونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09152295506
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
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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
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75
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98
03
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0

ط
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81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب

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

                  قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقمحسن قدمی امیر آباد 

مس��ؤول دفتر مشاوره امالک به شماره عضویت 
14182 به نشانی:قاسم آباد ، بلوار حجاب ، نبش 

حجاب 40
  مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری  را دارد 
لذااز کلی��ه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 

مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حس��اب حداکثر 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی ب��ه محل 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 مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعای های احتمالی 

 بعدی نخواهد داشت.
تلفن تماس دفتر مشاور امالک:   09151141320

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

ش
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81
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