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سواالت زیرکانه که در مصاحبه  
شغلی از شما می پرسند

چگونه پرسونا  بازاریابی 
ایجاد کنیم؟
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فولکس واگن، از ابتدا تا کنون

امروزه اما فولکس واگن عالوه بر یک شرکت خودروسازی 
بزرگ، یک مادر شرکت است.

 
دانستن پاسخ سواالت زیرکانه مصاحبه شغلی کاردشواری نیست!  
تیلور می گوید:مصاحبه گران سعی می کنند بفهمند آیا شما اصوال 
با افراد یا تیپ های شخصیتی با مشکل برمی خورید

 
چطورکپشن بهتری برای تبلیغات خود دراینستاگرام 

بنویسیم؟
با ارائه این محتواها در صفحه اینستاگرام 

خودمان،ویژگی ها ونقاط قوت محصولمان را بیان...
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خودآموز مواجه شدن با انتقاد 

به کمال خودتان اهمیت می دهید؟

موضــوع مهــم این 
اســت: مخرب ترین 
کاری کــه مــا ممکن 
اســت انجام دهیم، 
ایــن اســت کــه به 
از  ناشــی  تــرس 
انتقاد اجــازه دهیم 
جلــوی مــا را بــرای 
انجام کارهای بزرگ 

بگیرد. 

انتقاد یا بازخورد منفی یکی از مواردی است که اغلب افراد 
در مواجه شدن با آن دچار استرس و ناراحتی می شوند. با 
این وجود انتقاد می تواند به شدت رشددهنده و مفید باشد.

کسی نیســت که تجربه تلخ شــنیدن بازخورد منفی را 
نسبت به خودش نداشته باشــد. عالوه بر حس ناراحتی 
از شــنیدن جمله »کار تو به اندازه ی کافی خوب نیست«، 
پاســخ های فیزیکی مانند افزایــش ضربان قلب، انقباض 

عضالت و افزایش فشار خون هم خوشایند نیستند.
وقتی وارد حالت جنگ وگریز می شویم، ماجرا به ۳ حالت 

ممکن ختم می شود:
به شدت از خودمان دفاع می کنیم: اشتباه از من نبود!

از نظــر ذهنــی از مکالمه خارج می شــویم: او مرا درک 
نمی کند!

در چرخه معیوب ســرزنش خود گرفتار می شــویم: من 
هیچ وقت به اندازه کافی خوب نیستم!

اما در عمل، هرچه در حرفه تان قوی تر می شــوید، به این 
نتیجه می رسید که کنار گذاشتن واکنش های سریع اولیه 
و جایگزین کردن واکنــش مثبت به بازخوردهای منفی 

دیگران، رازی قدرتمند است.
اگر عضوی از تیم هســتید، توانایــی رویارویی موقرانه با 
انتقاد، به پیشرفت و رشد شخصی تان در نقشی که در تیم 
عهده دار هستید، منجر می شود؛ همچنین ایجاد ارتباطات 
قــوی و مؤثر با همکارانتان را به دنبــال دارد. اگر در مقام 
مدیریت تیم، انتقادپذیر باشــید، از خودتان مدیر بهتری 
می ســازید و تیمتان را نیز به سمت فرهنگ پذیرا بودن و 

راستی پیش خواهید برد.
تمایز اصلی ما در حرفه و کسب وکارمان جایی کاربرد پیدا 
می کند که ظرفیت خود را در پاسخ دادن به کنجکاوی و 
توجه به نقص هایمان پرورش دهیم و تقویت کنیم. البته 

گفتن همیشه آسان تر از عمل است.

چطور می توانیم بر ترسمان از بازخوردهای منفی و 
انتقادها غلبه کنیم و اجازه دهیم انتقاد، ما را به سوی 

بهترین کار راهنمایی کند؟
اگر کسی را دوســت نداشته باشــیم، آخرین کاری که 

می کنیم این است که بگوییم چطور بهبود پیدا کنند
وقتی شغل ما با هویتمان درهم آمیخته است، ارزیابی های 
حرفه ای هم ممکن اســت به طرز عجیبی شخصی تلقی 
شــوند. یک انتقاد تنــد از مدل طرحمــان می تواند ما 
را در چرخه ای از شــک و تردید نســبت به خود گرفتار 
کند. انتقادی منفی به ســبک رهبری مان، می تواند یک 
اتهام شــخصی به نظر برسد. به همان میزان که با سندرم 
تظاهر می جنگیم، بازخورد منفی آتش تردید نســبت به 

توانایی هایمان را شعله ورتر می کند.
شنیدن بازخورد منفی کار سختی است. اما به نقطه مقابل 
آن توجه کنید: اینکه هیچ بازخورد منفی وجود نداشــته 

باشد. نبود بازخورد انتقادی ۲ معنا می تواند داشته باشد:
کارتان خوب اســت، اما به اندازه کافــی توانایی هایتان را 

پرورش نداده اید.
کارتان خوب نیست، اما کسی این ررا به شما نگفته است.

اگر هدفتان پیشرفت شغلی باشد، هیچ کدام از موارد باال، 
گزینه مطلوبتان نیست.

درک اساســی این نکته که انتقاد به افراد کمک می کند، 
یک چیز اســت؛ عمل به آن چیز دیگری اســت. نزدیک 
شــدن به بازخورد از دیدگاهی بی طرف و عینی، می تواند 
تفاوت بین کارکردن روی کاستی هایمان )واقعی یا تصور 
شده( و وارد کردن آن در کار برای ایجاد نتیجه ای درخور 
توجه باشد. متاســفانه این امکان وجود ندارد که محرک 

اولیه انتقاد، حرکت های بعدی مان را تعیین کند. 
در لحظاتی که به واسطه بازخورد یا نقدی منفی دچار این 
حس می شــویم که واکنش سریع دفاعی یا حمله به آن 
داشته باشیم، گزینه سومی هم وجود دارد و آن صبر کردن 
است. ندانستن پاسخ یک سؤال یا نیاز داشتن به زمان برای 

بررســی دقیق تر بازخورد، هیچ خجالتی 
نــدارد. صرف زمان برای به دســت آوردن 
آرامش و آماده کردن پاســخی متفکرانه 
این فرصــت را ایجاد می کنــد که انتقاد 
واردشده را به دقت و درستی بشنویم و به 
مدیران و هم تیمی های خود ثابت کنیم که 

بازخوردها را جدی می گیریم.
در اینجا جمالتــی را مطرح می کنیم که 
اســتفاده از آن ها در موقعیت های سخت 

می تواند کمک کننده و مفید باشد:
اجازه بدهید بعد از اینکه بیشتر در موردش 

فکر کردم، به شما جواب بدهم.
از بازخوردتان ممنونم. به من ۲۴ ساعت فرصت دهید تا 

جواب کاملی برایتان آماده کنم.
من دیدگاه متفاوتی دارم، اما اجازه بدهید از زاویه دید شما 

موضوع را بررسی کنم.
گاهی اوقات تصمیم گیرنده خودتان هستید و گاهی فقط 
نقش اطالع رســانی تصمیم را دارید. وقتی کارها آن طور 
که می خواهید پیش نمی روند، مهم اســت که نپذیرید و 

درهرصورت به تصمیم نهایی پایبند بمانید.
جسور باشید و دنبال بازخوردهای منفی بگردید

بیشــتر کارها با تمرین زیاد راحت تر می شــوند؛ مواجه 
شدن با انتقاد نیز از این ماجرا استثنا نیست. شاید هرگز 
نتوانیم نیش اولیه انتقاد منفی را به راحتی تحمل کنیم، اما 
می توانیم حساسیتمان را با تکرار این مسئله کاهش دهیم.

 ،Bridgewater ری دالیو، بنیان گذار مؤسسه شراکتی
یکی از بزرگ ترین و موفق ترین شرکت های سرمایه گذاری 
در جهان، طرفدار شــدید ایجاد محیطی انتقادپذیر است 
که در آن بازخوردهای صادقانه، پررونق باشد. او می گوید:

من می خواستم محیطی شایسته ساالر ایجاد کنم. به عبارت 
دیگر، نمی خواستم من فرمانروا باشم و دیگران فقط پیروی 
کننــد. همچنین دنبال ایجاد دموکراســی هم نبودم که 
دیدگاه همه ی افراد از نظر ارزش یکســان و درست باشد. 
بلکه محیطی مدنظرم بود که در آن ایده های بهتر پیروز 
باشند. برای ایجاد چنین فضایی، دریافتم که نیاز مبرم به 

صداقت و شفافیت بنیادین داریم. 
چنین رویکردی، بالندگی و رشــد این شرکت را موجب 
شده است. یادداشت های دالیو نشان می دهد او محیطی 
خلق کرده که در آن کارمند دانشجوی ۲۴ ساله می تواند 
انتقاد خود را بدون نگرانی به رئیســش بگوید. در چنین 
فضای کاری به ســادگی می توان تصــور کرد که تیرهای 
انتقاد، آســیب کمتــری به افراد می زنــد. وقتی انتقاد و 
سنجش پایدار هم تراز باشــند، حساسیت ها محو و افراد 

اصطالحا پوست کلفت تر می شوند.
اما تصور کنید در شــرکتتان خبری از بازخورد نیست و 
عرف این اســت که نقد کارکردها به صورت ساالنه عرضه 
شود. در این صورت برای تقویت حرفه تان ازطریق بازخورد 
سازنده چه می کنید؟ برای اینکه فرهنگ رک گویی زیاد 

در محیط شرکت ایجاد شود، چه راهکاری وجود دارد؟
کیم اسکات، مدیر سابق گوگل و نویسنده ی کتاب »رک و 
راست باشید«، کارمندان را به درخواست بازخورد منظم با 

استفاده از این مراحل تشویق می کند:
۱- مالقات رودرروی دو نفره ای با رئیستان ترتیب دهید. 
اگر دنبال گرفتن بازخورد نسبت به عملکردتان هستید، 
برای مالقات با رئیســتان، منتظر او نمانید. خودتان یک 
مالقات دو نفره ترتیب دهید. به طور مســتقیم از او قرار 
مالقاتی بخواهیــد و برنامه ی زمانی مناســبی هم به او 
پیشنهاد بدهید. سؤال مشخصی برای پرسیدن آماده کنید 
که نتیجه بهتری از درخواست بازخورد ساده داشته باشد. 
مثال می توانید بپرسید: »چه کاری می توانم یا نباید انجام 

دهم تا کارکردن با من برایتان آسان تر شود؟«
۲- ســختی را در آغوش بگیرید. گرفتن بازخورد منفی 
هیچ گاه راحت نیســت. ضربه ای که انتقاد وارد می کند، 

ممکن اســت به صورت کالمی در گفتگویی به ظاهر آرام، 
تهدیدآمیز به نظر برسد. دربرابر این ضربه مقاومت کنید. به 
توقف ها و سکوت های ناخوشایند بین صحبت ها به عنوان 

فضاهایی برای گرفتن بازخوردهای سودمند بنگرید.
۳- مشــتاقانه گوش بسپارید و پاســخ ندهید. نسبت به 
مکانیزم دفاعی فعال دربرابر چیزی که نمی خواهیم گوش 

بدهیم، هشیار بمانید. آشفته نشوید، بلکه کنجکاو باشید.
۴- فــرد مقابل را به رک گویی تشــویق کنید. همان طور 
که دریافت بازخورد منفی ســخت به نظر می رسد، دادن 
بازخورد منفی هم کار آسانی نیست. بسته به واکنشی که 
دربرابر بازخورد منفی شخصی نشان می دهیم، امکان دارد 
دفعه های بعدی نظر منفی یا انتقادش را دیگر با صداقت 
بیان نکند. قدردانی خود را دربرابر هر بازخوردی )فارغ از 

مثبت یا منفی بودنش( نشان دهید.
درخواســت بازخــورد از دیگران معموال ناخوشــایند و 
هراس آور است و افراد را در موقعیت سختی قرار می دهد. 
یک راه برای اینکه چنین گفتگویی را ساده تر کنیم، این 
است که از افراد به جای بازخورد، توصیه بخواهیم. شاید در 
ظاهر این کلمات مترادف باشند، اما »توصیه« کلمه ای است 
که قفل سطحی از همدردی و آسیب پذیری را می گشاید.

درخواست توصیه یا پیشنهاد باعث می شود افراد خودشان 
را جــای شــما بگذارند. ایــن درخواســت بازخوردهای 
باارزش تری به ســمت شــما روانه می کند که ریشــه در 
تجربیات شخصی دارند. چنین درخواستی ممکن است به 
تعریف داستانی از اولین روزهای کاری رئیس یا ماجرایی 
مشابه که همکارتان قبال با آن برخورد کرده، منجر شود. 
همین تغییر کوچک در یــک کلمه می تواند تفاوت بین 
دریافت نکردن توصیه های مفید و گرفتن بازخوردهایی پر 

از دیدگاه های کاربردی باشد.
این دردآور است که عکس العمل ها به کارمان به اندازه ای 
که می خواهیم، مثبت نباشد. تشویق هایی که منتظرش 
بودیم، با سکوت جایگزین می شوند. لبخندهایی که انتظار 

داشتیم، جای خود را به اخم می دهند.
اما موضوع مهم این است: مخرب ترین کاری که ما ممکن 
است انجام دهیم، این اســت که به ترس ناشی از انتقاد 
اجازه دهیم جلوی ما را برای انجام کارهای بزرگ بگیرد. 
به طور حتم ماندن در حاشیه ی امن و سر را زیر انداختن و 
مسیر قانونی مشخصی را در پیش گرفتن، موجب می شود 
که از انتقادها در امان بمانیم. به این می اندیشیم که دوباره 
همان کارهایی را انجام دهیم که قبال می کردیم و با این کار 
خود را از نگاه های پرســش گرانه و صداهای رسا در امان 
نگه می داریم. این یک راه تضمین شده برای دیده نشدن و 

ماندن در رکود است.
اما در مقابل، رفتن در دل ترس از مواجهه با انتقاد منفی 
این اجازه را می دهد که با آزادی بیشتر، مسیرهای جدیدی 
را تجربه کنیم، دست به کنجکاوی بزنیم و کارهایی انجام 
دهیم که ناشناخته به نظر می رسند. آیا این نتایج آغوش 
ما را برای دریافت انتقاد باز می کند؟ مســلما بله. عالوه بر 
آن، مواجه شــدن با انتقاد، راهمان را برای رشــد و انجام 
کارهایی که پیش از این فکر می کردیم غیرممکن هستند، 

می گشاید.

 مائده حوایی   
روزنامه   نگار

 مدل 
مو فقیت
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طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

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

/د
98
13
70
7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
81
41
73

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

نقاشی ساختمان منصف
انواع رنگ ها با قیمت مناسب

09153170816

/ع
98
14
76
0

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

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی قیمت شکن 
روغنی، پالستیک، اکرولیک

تخریب ساختمان، ساخت و ساز 
09158080678-09152020678

ط
/9
81
37
06

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98
12
74
0

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

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

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
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
80
61
60

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

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

حمل خاک و نخاله 
نیسان و خاور 

09152377008
09395345773

ط
/9
81
44
57

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

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
81
34
06

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

38824494

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

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
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

خودآموز مواجه شدن با انتقاد 

به کمال خودتان اهمیت می دهید؟
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مدیــران زیرِک اســتخدام  کننده با چند ســواِل 
گزینش شده می توانند یک دنیا اطالعات را از شما 
بیرون بکشــند. با اینکه این سواالت ساده به نظر 
می رسند، ولی نکته اینجاست که آنها عمال طوری 
طراحی شده اند تا اطالعاتی را راجع  به شما آشکار 
نمایند که احتماال تمام تالش خود را می کنید که 
آنها مخفی نگه  دارید.به بیان دیگر این ســواالت 

فریبنده، وگول زنک هستند .
 ممکن است خودتان را معرفی کنید؟

چرا این سوال را می پرسند؟ مدیران استخدامی این 
سوال را مطرح می سازند تا بفهمند که نامزدهای شغل 
موردنظر، خودشان را چقدر شایسته موقعیت شغلی 
می بینند. نیکوالی می گوید: »کارفرما می خواهد بشنود 
که نامزدها تکالیف شــان را انجام داده اند و سابقه ی 
خوبی دارند. مصاحبه گر همچنین به سطح اعتماد به 
نفس متقاضی از طریق تصویری که از خود به نمایش 
می گذارد توجه می کند. به عالوه، توجه مصاحبه گر به 
شایستگی های بارز رفتاری متقاضی معطوف می شود 
تا بفهمد آیا شخص مناسبی برای این جایگاه شغلی 
است. اگر این پاسخ آغازین ضعیف باشد، باقی مصاحبه 
افت پیدا می کنــد یا مصاحبه کوتاه و خالصه پایان 

می گیرد.
 خودتان را در یک کلمه چطور توصیف می کنید؟

چرا این سوال را می پرسند؟ این حرف احتماال چند 
نکته را در ارتباط با شــما مشخص می کند: تیپ 
شخصیتی تان، چقدر در دریافت تان نسبت به خود 
اعتماد دارید و اینکه ســبک کاری تان تا چه حد 
مناسب شغل درخواستی است. نکته ی فریبنده ی 
آن چیست؟ این حرف می تواند خصوصا در اوایل 
مصاحبه شغلی به یک چالش تبدیل  شود، چراکه 
حقیقتــا نمی  دانید که رئیس تان به دنبال چه نوع 

تیپ شخصیتی می گردد. 
  این موقعیت شغلی را به نسبت دیگر موقعیت هایی 

که درخواست کرده اید، چگونه مقایسه می کنید؟
چرا این سوال را می پرسند؟ آنها قاعدتا می پرسند 
»جاهای دیگــری هم درخواســت کار داده اید؟«. 
نیکالی می گوید:مدیر استخدامی در ابتدا می خواهد 
بفهمد چقدر در جستجوی شغل تان فعال هستید. 
مصاحبه گر می خواهد بداند کــه چگونه در مورد 
دیگر شرکت ها و موقعیت های شغلی موردعالقه تان 

حرف می زنید و چقدر صادق هستید.
  می توانید سه مورد از نقاط قوت و ضعف خود را 

نام ببرید؟
چرا این سوال را می پرسند؟ مصاحبه گر به دنبال 
نکات منفی و چراغ قرمزهایی اســت که معامله را 
به هم می زننــد، از جمله مواردی چون ناتوانی در 
همکاری خوب با همکاران یا ناتوانی در انجام کار 
در موعد مقرر. تیلور می گوید، »هر شغلی الزامات 
خاص خود را دارد، پس پاســخ های تان باید بیانگر 
توانایی های مربوط به آن شــغل باشد و در نقاط 

ضعف تان هم بایــد روزنه ی امیدی دیده شــود؛ 
حداقل باید وانمود کنیــد که خصوصیات منفی 
به خاطر اقدامات مثبتی که اتخاذ کرده اید، کاهش 

یافته اند.
 چرا می خواهید در اینجا کار کنید؟

چرا این ســوال را می پرســند؟ مصاحبه گران این 
ســوال را مطرح می کنند چون می خواهند بدانند 
چه موضوعی بیشترین انگیز ه  را برای کار به شما 
می دهــد، چقدر در مورد آنهــا تحقیق کرده اید و 

چقدر این کار را دوست دارید.
با چه نوع رئیس و همکارانی بیشترین و کمترین 

موفقیت را تجربه کرده اید و چرا؟
تیلــور  می پرســند؟  را  ســوال  ایــن  چــرا 
می گوید:مصاحبه گران سعی می کنند بفهمند آیا 
شما اصوال با افراد یا تیپ های شخصیتی با مشکل 
برمی خورید. دومــا، آنها می خواهند بدانند چطور 

می توانید در بهترین حالت خود کار کنید. 

4
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دانستن پاسخ سواالت زیرکانه مصاحبه شغلی کاردشواری نیست!  

سواالت زیرکانه که در مصاحبه  شغلی از شما می پرسند

تیلور 
می گوید:مصاحبه گران 
سعی می کنند بفهمند 

آیا شما اصوال با افراد یا 
تیپ های شخصیتی با 

مشکل برمی خورید

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

اصوال بعــد از تولید محتــوای خوب ومفید 
دومیــن نکته ای کــه در بازاریابی محتوایی 
خیلی مهم وتاثیرگذار است رساندن محتوای 
تولیــد شــده به گــوش شــنوندگان هدف 
است،ودر شبکه های اجتماعی یکی از اصلی 
تریــن راه های ایــن امر،تبلیغات در صفحه 
های مرتبط ویا صفحه های عمومی اســت،و 
یکــی از مهم ترین نکته هــا در تبلیغات در 
اینستاگرام،نوشتن کپشن مناسب برای پست 

های تبلیغاتی است.
۱-یکی از نکاتی که در نوشــتن کپشن باید 
به آن توجــه کنید این که حدودا ســه الی 
چهار خط اول کپشــن در نمای اولیه دیده 
می شوند و ادامه کپشن پس از لمس دکمه 

more نمایــش داده می شــوند،پس این 
بخــش متن باید به قدری جذاب باشــد که 
مخاطب را وادار به لمس more و خواندن 

ادامه متن بکند.
۲-نکتــه مهم بعــدی شــناخت مخاطبان 
هدف،مخاطبان هدف در این کار اشــخاصی 
هســتند که انتظار داریم بــا دیدن محتوای 
تبلیغاتی ما جذب صفحه ما شــوند،پس در 
نتیجه محتــوای تبلیغاتی ما جزب صفحه ما 
شوند،پس در نتیجه محتوای تبلیغاتی ما باید 
با توجه به این افراد تهیه شوند،این شناخت 
می تواند شــامل رده سنی،جنســیت وغیره 
باشــند وبهترین راه برای شناخت مخاطبان 
هدف نظر خواهــی وجمع آوری اطالعات از 

مشتریان قبلی مجموعه ما است.
۳-نکنــه بعدی کــه خیلی مهم شــناخت 
مخاطبــان آن تبلیغ هســت یعنــی قطعا 
محتوای تبلیغاتــی ما برای صفحات مختلف 
نباید یکســان باشــد وباید با توجــه به نوع 
مخاطبان آن صفحه نوشــته شــود،به طور 
مثــال اگر دنبال کنندگان صفحه ای که می 
خواهیــم در آن محتوای تبلیغاتی منتشــر 
کنیم نوجوانان هســتند حتما باید متفاوت 
باشد با حالتی که مخاطبان میانسال هستند.

در  گــذاری  هــدف  بعــدی  ۴-نکتــه 
تبلیغات،تبلیغاتی که عموما با توجه به اهداف 

کالن مجموعــه )صرفا با هدف فروش(برنامه 
ریزی می شــوند در شــبکه های اجتماعی 
بازخورد خوبــی دریافت نمــی کنند،وبهتر 
است که در تبلیغات روی بازاریابی محتوایی 
کار کنیــم واز مخاطــب هــا بخواهیــم که 
بــرای خوانــدن محتواهای جــذاب صفحه 
ما )آموزشی،ســرگرمی(صفحه مــا را دنبال 
کنند نــه صرفا برای خریــد محصوالت ما 
اجتماعی  های  درشبکه  محتوایی  بازاریابی 
بر این اصل اســت که ما بــه جای این که 
از ابتــدا روی فروش تمرکز کنیم،مخاطبان 
را بــا محتواهــای جذاب ومفیــدی که در 
زمینــه کاری خودمــان تولید مــی کنیم 
جذب کنیم،ســپس با ارائه ایــن محتواها 
اینســتاگرام خودمان،ویژگی ها  در صفحه 
ونقاط قوت محصولمــان را بیان کنیم وبه 
مرور مخاطبین جذب شــده را به مشتری 

کنیم. تبدیل 
در نهایت وپس از رعایــت همه این نکات 
باید دقت داشته باشــید که شما یک شبه 
تبلیغاتی  متــون  نویســنده  به یک  تبدیل 
ماهــر نخواهید شــد وباید دائمــا در این 
زمینــه تمریــن کنید تــا بتوانیــد متون 
تبلیغاتــی بهتری را بــرای جذب مخاطب 
تهیه کنید ومشــتریان بیشــتری را جذب 

بکنید.   خودتان  اینستاگرام  صفحه 

چطورکپشن بهتری 
برای تبلیغات خود 
دراینستاگرام 
بنویسیم؟

با ارائه این محتواها 
در صفحه اینستاگرام 
خودمان،ویژگی ها ونقاط 
قوت محصولمان را بیان 
کنیم وبه مرور مخاطبین 
جذب شده را به مشتری 
تبدیل کنیم

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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از کجا می توانید تمــام اطالعات مورد نیاز برای ایجاد 
پرسونا را بدست آورید؟ منابع اطالعاتی زیادی در مورد 
مخاطبان شــما وجود دارد، از جزئیات ریز که در آمار 
سایت شما ثبت شده است تا مکالمات واقعی با مشتریان. 
هنگامی که می خواهید اطالعات مربوط به افراد خود را 

دریافت کنید، یک شبکه گسترده ایجاد کنید.

تجزیه و تحلیل سایت خود را بررسی کنید
در تجزیه و تحلیل سایت خود، می توانید مشاهده نمایید 
که بازدید کنندگان شما از کجا آمده اند، از چه کلمات 
کلیدی اســتفاده کرده اند تا شما را پیدا کنند و پس از 
رسیدن به سایت شما، چه مدت زمانی را صرف مطالعه 
نموده اند. این داده ها برای پرسونا مهم هستند زیرا می 
تواند خواســته هایی را که مخاطبان شما را به سمت 
سایت شما سوق می دهد و همچنین ابزارهایی که برای 

رسیدن به آنجا استفاده می کردند را نشان دهد.
تیم را جمع کنید – نه تنها قسمت بازاریابی بلکه قسمت 
خدمات به مشتری، رشد، توســعه و موارد دیگر را. هر 
کسی که در تعامل با مشتریان و داده های آنها می باشد، 
باید در به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود در مورد آنچه 

مشتریان احتیاج دارند، درگیر شود.
همچنین می توانید در رسانه های اجتماعی تحقیقاتی 
انجام دهید. با استفاده از رسانه های اجتماعی مثل توییتر، 
فیس بوک و لینکدین یا حتی اسنپ چت و اینستاگرام، 
مشــتریانی را پیدا کنید که از شما سؤال می کنند یا 

مشکالتی در زمینه استفاده از محصول شما دارند.
چه کسی مشتریان شما را بهتر از خودشان می شناسد؟ 
نظرسنجی ها و مصاحبه ها اغلب یک مؤلفه مهم برای 
ایجاد یک پرســونا مفید در بازاریابی هســتند. به طور 
خاص، مصاحبه ها می توانند بینش عمیقی را در مورد 
مشتریان شما نشان دهند، زیرا واقعاً می توانید در جواب 
آنها دقیق شــوید و اهداف، ارزش ها و نقاط دردی که 
باعث به وجود آمدن بیشــترین احساسات در آنها می 
شوند را شناسایی نمایید. برای تبدیل شدن پرسونا به 
ابزار مفید، بهترین کار این اســت که براساس مصاحبه 

بزرگترین منبع شما برای ایجاد شغل برای پرسونا، احتماالً بررسی 
مشتری است. هنگامی که در حال ساخت نظرسنجی هستید، 
می توانید بخشی برای عنوان شغلی، اندازه شرکت و نوع شرکت 

درج کنید.
اطالعات جمعیت شناختی را بدست آورید

برای اطالعات جمعیت شــناختی، می توانیــد بینش هایی از 
Google Analytics، در کنــار اطالعات بدســت آمده از 
 Google نظرســنجی ها، جمع آوری کنید. بازدید از آمارهای
Analytics می تواند محل زندگی بازدید کنندگان شــما و 
همچنین سن، جنسیت ، تمایل و تکنولوژی مورد استفاده آنها را 
به شما نشان دهد. برای دیدن همه اینها و موارد دیگر کافی است 

به بخش مخاطبان Google Analytics خود بروید
پرسونا بازاریابی به شما کمک می کند تا با مخاطبان خود ارتباط 
برقرار کنید و مشکالت آنها را بهتر حل کنید. و وقتی مشکالت 
آنهــا را حل می کنید، حالت به وجود آمده به صورت برد – برد 

خواهد بود.
مطمئن شــوید که از کل تیم در معرفی این پرسونا ها استفاده 
نموده اید زیرا افــراد مختلف، دیدگاه متفاوتی دارند و اطالعات 
مختلفی را در جدول به وجود می آورند. نتایج به دســت آمده 
تجربه بهتری برای مشــتری به وجود خواهد آورد و در نتیجه 
مشتریان تبدیل به کاربران دائمی کسب و کار شما خواهند شد.

هایی که از فروشــندگان، واحد 
تعامل خدمات مشتری و خود 
خریداران )مشتریان( تهیه شده 
اســت را جمع آوری نموده و بر 

طبق آنها پرسونا را تهیه نمایید.

اسم پرسونا را انتخاب نمایید
برای نام پرســونا می توانید هر 
چیزی انتخاب نمایید. بهتر است 
انتخاب شما، یک نام واقعی باشد 
تا پرسونا مانند یک فرد واقعی به 

نظر برسد.
یک پرسونا باید دارای جزئیات 
روانشناختی کافی باشد تا به شما 
امکان دهد به راحتی با دیدگاه 
پرسونا جلو بروید و محصوالت 
و خدمــات خــود را از منظر او 
ببینید. در زمان تصمیم گیری، 
یک پرسونا می تواند تقریباً مانند 

شخص عمل کند.
شغل ، نقش و محل کار پرسونا را 

مشخص کنید.

مطمئن شوید که از 
کل تیم در معرفی 

این پرسونا ها 
استفاده نموده اید 
زیرا افراد مختلف، 

دیدگاه متفاوتی 
دارند و اطالعات 

مختلفی را در جدول 
به وجود می آورند

آمریکایی اشــغال شده بود، به هیرست تحویل 
داده شد. در ابتدا با توجه به آسیب های جدی ای 
که این کارخانه دیده بود، قرار بر این بود تا انبار 
لوازم جنگی شــود؛ اما با توصیه ها و اصرار ایوان 
هیرســت این اتفاق رخ نداد. چراکه او توانسته 
بود تا مسئوالن را متقاعد کند که این کارخانه 
می تواند مفید واقع شــود و چنین هم شد. و در 
همان ابتدا توانست با حدود بیست هزار سفارش 
از نیروی زمینی بریتانیا برای ســاخت خودرو، 
مهری بر تایید وجودش بکوبد. امروزه اما فولکس 
واگن عالوه بر یک شرکت خودروسازی بزرگ، 
یک مادر شــرکت است. مادر شرکتی که با زیر 
مجموعه هایی چون المبورگینی، بوگاتی، بنتلی، 
پورشه، اســکانیا و ... توانسته تا به نوعی آرزوی 
پیشــنهاد دهنده آن یعنی، آدولف هیتلر را هم 
مبنی بر تلسط بر جهان، به شکلی دیگر برآورده 

سازد.

در حوزه ی کسب و کار، همیشــه برندها و برند شدن حرف 
اول را می زند. برند باشــی، فروش ات بیشتر است. برند باشی، 
مشــتری خودت را داری. برند باشی، ارزش اجتماعی باالیی 

داری. برند باشی، اعتبار داری و ....
با این حال و جدای از برند بودن و برند شــدن اّما، داســتان 
برندها و چگونگی به وجود آمدن شان و همچنین برند ماندن 
آن ها، جذابیت خودش را دارد. یکی از آن میلیون ها برندی که 
برند شد و برند ماند، گروه فولکس واگن است. این اسم قبل از 
هر چیز، زمانی که به گوشمان می خورد، ما را یاد آن فولکس 
قورباغه ای سال های نه چندان دور می اندازد. همان خودروهایی 
که خاطــرات کودکی پدر و مادرمان و چه بســا خودمان را 

ســاخته است. با خودش و یا اسباب بازی هایش.اما برویم سر 
اصل مطلب. این گروه در بحبوحه ی حکومت هیتلر و در ایامی 
که کشور آلمان با جنگ جهانی دوم تنها نه سال فاصله داشت، 
به وجود آمد. فولکس واگن که حال بزرگترین شرکت خودرو 
ســازی جهان اســت، در ان دوره با دستور رهبر آلمان نازی، 
آدولف هیتلر و خواسته وی مبنی بر اینکه خودرویی ساخته 
شــود تا عموم مردم آلمان توانایی خرید آن را داشته باشند، 
توسط فردیناند پورشه ساخته شد. خودرویی که قیمتش در 
آن دوره معادل با یک موتورسیکلت بود!! بیانگذاران این شرکت 
بزرگ خودروسازی، جبهه کارگری آلمانی بودند. در این بین اما 
نام و معنای این شرکت هم قابل توجه است. نامی که فولکس 
واگن است و در زبان آلمانی، به معنای »خودروی مردم« است. 
اما بعد از جنگ جهانی دوم و در حالی که کارخانه این شرکت 
خودروسازی آسیب های جدی دیده بود، بقایش را تا به امروز 
مدیون یک افســر نیروی زمینی بریتانیا به نام ایوان هیرست 
اســت. همانطور که به وجود آمدنــش را مدیون رهبر آلمان 
نازی، آدولف هیتلر اســت. این کارخانه که توســط سربازان 

فولکس واگن، از ابتدا تا کنون
امروزه اما فولکس واگن عالوه 
بر یک شرکت خودروسازی 
بزرگ، یک مادر شرکت است.

سیدعلی میربمانی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

پرسونای بازارتان را دست کم نگیرید

چگونه پرسونا  بازاریابی ایجاد کنیم؟
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750 متر زمین حاشیه بلوار 
توس امتیازات آب ، برق 3فاز 

و 6 دربند مغازه
09393872629

ط
/9
81
49
65

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

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

09335547485

ط
/9
81
42
17

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

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
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

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

ج
/9
80
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

ج
/9
81
41
47

پ
/9
80
23
78

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

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

پ
/9
81
24
56

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

ش
/9
81
29
87

ط
/9
80
09
31

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

پ
/9
80
23
75

ط
/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 
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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

/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

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

ط
/9

81
46

50

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

81
37

51

 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
ط

/9
81

40
97

نظافتی یاران نوین
)شماره ثبت 68691(

اعزام نیروی خانم و آقا به تمام 
نقاط شهر- شستشوی فرش ، 

موکت و مبل در محل انجام کلیه 
امور نظافت ساختمان با دستگاه 

قیمت مناسب -کیفیت عالی
عبدالمطلب  09193864900

 سجاد    37412850 

/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
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
 ج

/ 9
81

40
07

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

/ج
98

05
09

7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

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

ط
/9

80
22

45
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

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و 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
/9

81
33

95
/ج

98
10

44
7

مشاوره تخصصی 
رای��گان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

قابل توجه جوانان 
جویای کار وآموزش
آموزشگاه نمونه 

آرایش وپیرایش گل
)بامدیریت علی اکبرگل زاده(
با 53سال سابقه آموزشی 

بامربیان مجرب وبه همراهی  
طراح ومجری گریم سینما وتلویزیون

 )امیدگل زاده(
پذیرای شما جوانان عالقمنداست 

نبش چهارراه خواجه ربیع 
)عبادی( آموزشگاه گل

37246209-37247674
09151135513-37248637

 09362810092

/ج
98

14
16

2
/ج

98
09

43
2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739 5600  

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

81
31

28

ط
/9

81
48

59

تعدادی منشی خانم 
با روابط عمومی باال

 نیازمندیم.
حقوق ثابت 

محدوده آزادشهر 
موبایل امین 

09911155467

ط
/9

81
48

61

به یک حسابدارخانم 
جهت کار در نمایندگی موبایل 

حقوق ثابت 
محدوده آزادشهر 

موبایل امین 
09155112422

 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
/9

81
48

63

تعدادی کارمند آقا 
جهت کار در نمایندگی موبایل  

نیازمندیم.
حقوق ثابت 

محدوده آزادشهر 
09911155467

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

ط
/9

81
44

54
/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
/9

81
28

24

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
ط

/9
81

08
31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
خرید ضایعات 

آهن ، آلومینیوم ، مس 
برنج ، کارتن ، الک

09035480162

ط
/9

81
34

19

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

14
استخدام

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

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

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

خرید انواع ضایعات 
کلی  و جزئی به باالترین قیمت 
حمل رایگان  09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

آقای رضا ثمری همسرشما 
سمیه سرخوش باداشتن 

رای دادگاه خانواده 
مشهد شعبه 24به ش 

9809977580101227مورخ 
98/9/19درمورخ 

98/11/21قطعیت یافته است 
جهت ثبت طالق به این دفترخانه 
مراجعه کرده است به شما اخطار 

می سود به مدت یک هفته 
بعداین آگهی به دفترخانه واقع 

در قاسم آباد-چ مخابرات-
نبش شریعتی28وتلفن

36637305و36631332
مراجعه نمائیددرغیراینصورت
طالق غیابی ثبت می رسدواین 

دفترخانه مسئولیتی ندارد.
حسین کتولی

سردفترازدواج38وطالق9مشهد

/د
98

14
85

3

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
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ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

ط
/9
81
49
37

قابل توجه همشهریان گرامی
ب��ه اطالع می رس��اند خان��م کبری تیم��ور لکزان 
مس��ؤول دفتر مش��اوره امالک به عضویت 7921 

به نشانی: گلشهر 12 متری نامجو پ 66
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گی��ری را دارن��د 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 
حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ 

نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذک��ر مراجعه و م��دارک خ��ود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح است در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151050507
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد


