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نیازمندی ها

 
چگونه دراولین برخورد شغلی 
تاثیرگذارباشیم؟

مهمانداری در آسمان 
بیکران

4

5

 
چرا بازاریابی در اینستاگرام برای برند شما اهمیت دارد؟

اینستاگرام با بیش از ۸۰۰ میلیون عضو فعال، جامعه بزرگی 
از مخاطبین را برای رساندن پیام بازاریابی پیش روی شما 

قرار می دهد

 
باید دراولین برخوردشغلی مانندستاره بدرخشید!

 تالش کنید اولین برخورد درخشانتان را با یافتن یک زمینه 
مشترک با مصاحبه کننده مستحکم کنید. نیازی نیست این 
زمینه مشترک موضوع پیچیده ای باشد، موضوعی که بتواند ...

 
آیا می شود بدون بیرون آمدن از خانه؛ درآمد داشت؟
نوشتن و نویسندگی یک عشقی می خواهد که باید 

حتما در شما وجود داشته باشد. این شغل بدان معنی 
نیست که شما یک نویسنده برای کتابها و محصوالت..
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استارت آپ تان را پر رونق کنید 

۱۲ پل به سوی مشتریهای استارتاپی

از  ســود  دادن 
فروش به بازاریابان 
کــه  کســی  هــر  و 
در  توانمنــدی 
فــروش محصول یا 
دارد،  شــما  خدمت 
راهی برای استفاده 
حداکثری از ظرفیت 
آمازون  است.  بازار 
یکی از معروف ترین 
ا ست  مجموعه هایی 
فــروش  در  کــه 
خــود  محصــوالت 
از ایــن روش نیــز 

استفاده می کند.

با توسعه زیرساخت اینترنت و افزایش ضریب نفوذ 
آن در ایران، بی شک دریچه ای وسیع و باظرفیت 
پیش روی  کســب وکارها قرار گرفته اســت تا هر 
کدام متناســب با توانمندی خود، از آن بهره مند 

شوند.
از میــان مزایــای تبلیغات در فضــای دیجیتال 
نســبت به فضای آنالوگ، قابلیــت تعریف هدف، 
دنبــال کــردن و اندازه گیری اثربخشــی تبلیغ، 
سرعت عمل در ایجاد تغییرات و خصوصی سازی، 
شــاید اصلی ترین مزایای روش جدید نســبت به 

روش های سنتی باشند.
قانون ۷ بیان می کند کــه مخاطب حداقل ۷ بار 
باید پیام شــما را بشــنود تا تبدیل به مشــتری 
شــود و از محصول یا خدمت شما استفاده کند. 

بهینه ترین مســیر تبدیل شــدن مخاطب به 
مشــتری و همچنین رصد مشــتریان و 

وضعیــت آنهــا، یکــی از بزرگ ترین 
است  کســب وکارهایی  دغدغه های 

که از تبلیغات دیجیتال اســتفاده 
می کنند کــه در مقالی دیگر به 

آن خواهیم پرداخت.
به  دیجیتــال  تبلیغــات  در 
منظــور کســب موفقیــت 
بیشتر، باید به هر حرکت و 
کمپین  یک  همچون  تبلیغ 
را  اجزای کمپین  نگاه کرد. 
می توان به موارد زیر تقسیم 
ایــده، تحقیق و  کــرد: ۱- 
تعییــن هدف، ۲- ســاخت 
 -۳ مخاطبان،  فــرود  صفحه 

ایجاد زیرســاخت دنبال کردن 
مشــتریان، ۴- اطالع رســانی و 

انتشار تبلیغات، ۵- ایجاد سرنخ و 
ورودی جدید و ۶- یادگیری و ایجاد 

سریع کمپین بعدی.
در حــال حاضــر، در بازاریابــی دیجیتال 

کانال هــای متعــددی وجــود دارد و تعداد این 
کانال ها روبه افزایش است که در نوشته حاضر به 

بیان ۱۲ کانال رایج خواهیم پرداخت.
اصلی ترین کانال برای هر کســب وکار، کانال های 
ارگانیک و طبیعی  اســت که ایجاد آن فرآیندی 
زمان بر اما نتیجه ای بســیار متفاوت  و درخشــان 

نسبت به دیگر کانال ها دارد.
۱. بهینه سازی در موتورهای جست وجو

موتورهــای جســت وجو همچون گــوگل، بینگ 
و یاهــو، اصلی ترین ابــزار کاربران بــرای یافتن 
بهینه سازی موتورهای  نیازهایشان اســت.  پاسخ 
جست وجو شامل دو بخش فنی و محتوایی  است 
که هر کســب وکار باید از ابتــدا، هر دو بخش را 
به صــورت صحیح پایه ریزی کــرده و دنبال کند. 
ویکی پدیا یکی از موفق ترین وب ســایت ها در این 

زمینه به شمار می رود.
۲. تبلیغات وایرال یا ویروسی:

استفاده از هیجان، نیاز، احساسات مثبت یا منفی 
مخاطبان هدف با اســتفاده از محتوایی تصویری، 
صوتی، بصری یا تجربه کاربر با محصول یا استفاده 
از خدمت، می تواند محرکــی قوی برای صحبت 
کردن کاربران درباره شما باشد. گوگل، فیس بوک 
و توییتــر از جمله موفق ترین کســب وکارها در 

تبلیغات ویروسی هستند.

۳. روابط عمومی:
استفاده از شــبکه های خبری دیجیتال به منظور 
هرچه بیشتر شناخته شــدن کسب وکار در میان 
جامعــه مخاطب. کمپیــن لوگوی جدیــد »ایر 
بی ان بی« نمونه موفق اســتفاده از روابط عمومی 

است.
۴. روابط عمومی غیرمتعارف:

استفاده از طنز، شوخی و مواردی غیرمتعارف در 
محتوای تبلیغی که مخاطب به دلیل غیرمتعارف 
بودن آن، اقدام به بازنشر محتوا می کند. »َزپوس« 
کمپین های موفقی در این زمینه اجرا کرده است.

۵. تبلیغات با استفاده از موتورهای جست وجوگر:
بیش از ۴۵ درصد اســتفاده کنندگان موتورهای 
جســت وجو، تفاوت میان نتیجه طبیعی و نتیجه 
تبلیغــی در پاســخ موتور جســت وجو را متوجه 
نمی شــوند. موتورهای جســت وجو با استفاده از 
ایــن مطلب، امــکان تبلیــغ در بهترین محل در 
جســت وجو، یعنی نتایج اول تا ســوم جست وجو 
را در اختیار کســب وکارها قرار می دهند. آمازون 
و اینفورمیشن دو مجموعه ای بودند که بیشترین 

هزینه را در سال ۲۰۱۸ در این زمینه داشته اند.
۶. تبلیغات در شبکه های اجتماعی یا بنرهای 

درون وب سایت ها:
تبلیغ در صفحات یــا پروفایل هایی که مخاطبان 
هدف شما در آن حضور دارند، اثر بخشی بیشتری 
خواهد داشــت. وب ســایت هایی کــه مخاطبان 
نزدیک تری نســبت بــه کاربران شــما دارند نیز 
محل مناســبی برای این گونه تبلیغات به شــمار 
تبلیغات گسترده ای  می روند. دانشگاه »فنیکس« 

در شبکه های اجتماعی کرده  است.
۷. بازاریابی اینفلوئنسری:

تبلیغ بر پایه اعتماد و اطمینانی که یک اینفلوئنسر 

در مخاطبــان خود ایجاد کــرده، چاقویی دو لبه 
برای اینفلوئنســر اســت و یک بازیتمام برد برای 
تبلیــغ دهنده. با توجه به رونق و گســترش این 
روش در یک ســال اخیر در ایران، اینفلوئنسرها و 
مجموعه های استفاده کننده از این سبک تبلیغات، 
معرف حضور همگان اســت و نیازی به ذکر مثال 

نیست.
۸. تبلیغات محتوایی:

تولید محتــوا در راســتای جایگاه ســازی برای 
کســب وکار، معرفــی محصــوالت و خدمات به 
منظــور درگیرکــردن هرچه بیشــتر مخاطب و 
همچنیــن به دســت آوردن جایــگاه در صفحه 
استراتژیک،  راهکاری  گوگل،  اول جســت وجوی 
میان مدت و اثربخش اســت. هاب اسپات یکی 
از موفق ترین کســب وکارها در استفاده از 

تبلیغات محتوایی  است.

۹. تبلیغات ایمیلی:
ارســال ایمیل بــه مخاطبانی 
که ایمیل خود را در اختیار 
شــما قرار داده اند و درگیر 
کردن مخاطب با محصول 
یا خدمت متناسب با نیاز 
او، راهــکاری  اســت که 
به  توجه  با  کسب وکارها 
مخاطبان خود می توانند 
شگفت آوری  بعضا  نتایج 
کننــد.  دریافــت  آن  از 
»گروپ آن« در این زمینه 
داشته  خوبی  موفقیت های 

است.
۱۰. وبالگ های هدفمند:

وبالگ هایی که می توانند جامعه 
مخاطب را به صورت غیرمستقیم با 
موقعیتی  کنند،  آشنا  کسب وکار شما 
مناســب برای استفاده هســتند. »بافر« 
تجربیات موفقی نســبت به دیگــران در این 

زمینه دارد.

۱۱. همکاری با کسب وکارهای مرتبط:
پس از شــناخت نیازهای مشــتریان و مخاطبان، 
وقتی بخشــی از نیاز را کسب وکار همکار برآورده 
می کند و بخشــی از نیاز را کسب وکار شما، تنها 
نیاز به برقراری یک ارتباط و ســهولت در استفاده 
است تا مشتریانی راضی تر داشته باشید. »کایاک« 
توانسته با استفاده از این روش مشتریان بیشتر و 

راضی تری داشته باشد.

۱۲. بازاریاب با سود اشتراکی:
دادن ســود از فروش به بازاریابان و هر کسی که 
توانمندی در فروش محصول یا خدمت شما دارد، 
راهی برای اســتفاده حداکثــری از ظرفیت بازار 
اســت. آمازون یکی از معروف ترین مجموعه هایی 
ا ســت که در فروش محصوالت خود از این روش 

نیز استفاده می کند.
بــا توجه بــه وجود منابــع گســترده در فضای 
اینترنت، با توجه به عالقه مندی  خود و مقتضیات 
کسب وکارتان، کمپین های موفق را بررسی کنید و 
ببینید چه کمپینی می توانید برای کسب وکارتان 

راه اندازی کنید.

 مدل 
مو فقیت

 امیرحسین عطارزاده    
روزنامه   نگار
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ط
/9
81
41
73

کالتبار
وانت،خاوروکامیون

شهر-شهرستانبدونتعطیلی

32625002-3
36658511-32621050
09155805002-3
مدیریت:فتحعلیپور

ط
/9
81
40
41

پیروزبــار
ارزانترازهمهجا
سراسرمشهد35224342
ابوطالب،عبدالمطلب37294112
طالب،طبرسی32771010
هدایت،هنرور37528316
تهرانوشهرستانهمهروزه

طاهاویاسینبار
بدونشعار
32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

/د
98
13
70
7

خســروبار
وانت-خاور-کارگر

36674400-37662126
38915159

خریدارخودروهایفرسوده
وتصادفیبهباالترینقیمت

حملرایگان09157137078
09360833581

ط
/9
71
47
71

نقاشیساختمانهزاررنگ
قیمتمناسب-کیفیتباال
09388913491

/ع
98
12
74
0

نقاشینظری
09155038564

/د
98
11
81
5

ط
/9
80
66
44

اقساط3تا12ماهه
انواعکاغذدیواریخارجیو
ایرانیکفپوش،پارکت،پرده
تور،افقی،بامبو،زبرا،موکت
طراحیوارسالآلبومرایگان
شعبه322811291
شعبه362376552
09153045934
نقاشیپیمان

روغنی ، پالستیک
پلیاستر-مولتیکالر

37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشیقیمتشکن
روغنی،پالستیک،اکرولیک

تخریبساختمان،ساختوساز
09158080678-09152020678

ط
/9
81
37
06

کنتیکسوصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشینوین
فوریوارزان

بازدیدرایگانبارنگالوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشیبا30سالتجربه،دفتر
خراساننما،محبوب36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

ج
/9
80
89
08

میالدُدر
مجریکلیهسیستمهای

درباتومات
شیشهای،جکی،ریلی
کرکرهای،راهبند
09151115493
38696868

آلمیران
تولیددربوپنجره

دوجداره،توری،رگالژ
09153033510-37346779

ط
/9
81
37
50

شیشهنظری
نصبوفروشسکوریتنو
ودستدوموکرکرهبرقی
09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

اتوماتیکمشهدنما
خریدوفروش

شیشههاینوودستدوم
پاینده09151027016

ط
/9
80
64
10

ج
/9
81
04
45

داربستسعدی
پیچورولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9
81
35
42

داربستمحمدپور
نصبسریعتخته
09155186843
داربسترحمتی
بابیمهمسوولیت
نصبهمینامروز
09157033742

ط
/9
80
80
99

داربستپردیس
بابیمهمسئولیتتخفیفویژه

جادهقدیموسنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ج
/9
81
25
44

پیچورولپالک
وداربستاترک

32117393-09153236979
خریدفروش

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــامشــــرق
)گــــــــــراننخـــریـــــد(
تخفیفویــــــژهویـــــــژه
شرافتی09365265704

ایزوگامشرق
ایزوگام،قیرگونی،آسفالت
لکهگیریحتییکمتر

09153030516حاجیرمضانی

ط
/9
81
14
31

ایزوگامشرق
تعمیرات،رفعنمزدگی
شریفی09158599918

ط
/9
70
27
40

ایزوگامشرق
09155014353
32769513

ط
/9
81
39
99

ایزوگامشرق
بهقیمتدربکارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ط
/9
80
39
93

ایزوگامشرق
وانواعایزوگام

کلیوجزئیباقیمتکارخانه
قیرگونی،آسفالت

محوطهسازی،لکهگیری
پذیرفتهمیشود
09153092025
09156200291

تخریبفوریساختمان
وخاکبرداریکلیهمصالحشــمارا
بهباالترینقیمتخریداریم
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجارهباالبر
ساختمانی،ساختانواعاسانبرها
حملبار،کاال،غذا،نفرباقیمتمناسب
09153104743-36661661

ج
/9
81
34
06

کارآسانایده
نصبواجرا،سرویسنگهداری
آسانسورهرتوقف8000ت
38824494
توسهیدرولیک

مینیآسانسور،نفربر،کاالبر
بیمهو2سالضمانت
09155062412

ط
/9
81
40
37

ج
/9
80
44
35

جنسازشماکارازما
کابینتچوب،وکیوم،هایگلس
امدیاف،مالمینه،کمددیواری
09152462400-09017479120

حفاظ-بوتهای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی
تولیدانبوهوارزان

09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

لولهکشیگاز
نــردهلولــهای،تعمیــراتگاز
33640007 / 09153182411
نقداقســاط/مدیریتکرمی

ط
/9
81
14
77

ش
/9
71
78
14

امالکسراسریقاسمآباد
فقـطدریـکروز

خرید،فروش-رهنواجاره
36216588-36225588

امالکگلستانطرقبه
خرید،فروش،معاوضه
باغ،ویال35592265
آهنی09155191566

ط
/9
81
35
31

خریدفروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

3
حملونقل

4
بازارخودرو

5
خدماتساختمانی

6
امالکومستغالت

حملونقلکاال
واثاثیه

301

خدماتخودرو
411

مشاورینامالک
601

نقاشیوکاغذدیواری
501

درهایاتوماتیک
504

دروپنجره
505

شیشهوسکوریت
506

داربست
508

ایزوگاموعایقکاری
509

تخریبساختمان
512

آسانسور
515

کابینت/امدیاف
516

نردهوحفاظ
518

گازرسانی
519
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همۀ ما کارمندان،زمانی کــه می خواهیم برای 
مصاحبه شغلی آماده شویم،سواالت استخدامی 
که قرار است ازما پرسیده شوند، پاسخ هایی که 
باید به این ســواالت بدهیم ونکات کوچکی که 
اصلی مان  آموخته ایم،نگرانی  خــود  ازتجربیات 
خواهنــد بود. به هــر حال، همین پرســش  و 
پاســخ ها دلیل برگزاری جلســه مصاحبه وارائه 
پیشنهاد کاری به شما هستند.با این حال پیش 
از آنکه فرصت پاسخ به این سواالت به شما داده 
شــود رفتار،منش وپتانسیل شما برای موقعیت 
شــغلی زیرنظر گرفته خواهد شد. از زمانی که 
به داخل شــرکت قدم می گذارید،مصاحبه آغاز 

می شود.
در اولین برخورد شغلی به موقع حضور داشته 

باشیم
از کودکی تا امروز، احتماالً صدها بار شنیده اید 
که همیشــه باید به موقع بــه محل قرار بروید. 
دقیق بودن ویژگی مثبتی اســت که باید به آن 
اهمیــت داد، به خصوص زمانی که پای شــغل 
رویایی تان در میان اســت. فرقــی ندارد که در 
طــول زندگی چند بار اهمیت خوش قول بودن 
به شــما گوشزد شده اســت، ما باز هم بر روی 
آن تاکید می کنیم: به موقع در جلســه مصاحبه 

حاضر شوید.
لباس مناسب بپوشید

به خاطر داشــته باشــید که هیچ شرکتی شما 
را به خاطر ظاهرتان اســتخدام نخواهد کرد. با 
این حال، ظاهر و نوع پوشــش شما می تواند در 
تصمیم گیری مســئوالن اســتخدام موثر باشد. 
پیش تــر دربــاره انتخاب لباس مناســب برای 
مصاحبه شــغلی صحبت کرده ایم. زمانی که با 
لباســی تمیز و مرتب در جلسه مصاحبه حاضر 
می شوید از نظر مســئوالن استخدام، شخصی 
حرفه ای و با تجربه خواهید بود. از طرف دیگر، 

اگر بیش از حد غیر رســمی و نامرتب باشــید، 
مســئوالن اســتخدام در اولین برخورد شما را 
به عنوان فــردی متخصص و حرفه ای نخواهند 

شناخت.
با سایر کارکنان شرکت به خوبی رفتار کنید

درســت اســت فردی که در پشت میز پذیرش 
نشســته کارشناس اســتخدام نیست، اما تصور 
نکنیــد کــه نظر او اهمیتــی نــدارد. در واقع، 
برخی از شرکت ها از منشی یا نگهبان مجموعه 
می خواهند رفتار کارجویان را از ابتدای ورود زیر 

نظر بگیرند و آن ها را گزارش کنند.
تلفن همراهتان را کنار بگذارید

مــا، انســان های مــدرن، هر کجا کــه منتظر 
هســتیم از روی عادت تلفن همــراه خود را از 
جیبمان بیرون آورده و مشــغول گشت زدن در 
اینترنت یا بازی کردن می شویم. کم حوصلگی 
از پدیده هــای زندگی در عصر اینترنت اســت. 
با این حال، اگر منتظر آغاز مصاحبه هســتید، 
تلفن همراهتان را به حــال خود رها کنید. در 

عوض ســعی کنید رزومه خود را بررسی کرده 
یا پاسخ های خود به سواالت متداول استخدامی 

را مرور کنید.
مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشید

ممکن است مصاحبه کنندگان در همان ابتدای 
مصاحبه از شما بخواهند یک کپی از رزومه خود 
را در اختیارشان قرار دهید. بنابراین بهتر است 
تمام مدارک مورد نیاز همراه و در دسترســتان 
باشــد. اگر نتوانید طی چندثانیــه مدارکتان را 
از داخــل کیفتان بیرون بیاورید، کارشناســان 
استخدام در گوشه دفترچه یادداشتشان صفت 

“نامنظم” را خواهند نوشت!
یک زمینه مشترک پیدا کنید

پس از معرفی خــود تالش کنید اولین برخورد 
درخشــانتان را با یافتن یک زمینه مشترک با 
نیست  نیازی  مصاحبه کننده مســتحکم کنید. 
این زمینه مشــترک موضوع پیچیده ای باشد، 
موضوعی که بتواند مکالمه ای دوســتانه را آغاز 

کند کافیست.

4

ـتا
ـس

این
اه  
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ه  
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ج

باید دراولین برخوردشغلی مانندستاره بدرخشید!

چگونه دراولین برخورد شغلی تاثیر گذارباشیم؟

 تالش کنید اولین 
برخورد درخشانتان 

را با یافتن یک زمینه 
مشترک با مصاحبه کننده 

مستحکم کنید. نیازی 
نیست این زمینه 
مشترک موضوع 
پیچیده ای باشد، 

موضوعی که بتواند 
مکالمه ای دوستانه را 

آغاز کند کافیست.
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فکر
بکـــــر

در حال حاضر، اینســتاگرام بدون شک یکی 
از مهم ترین شــبکه های احتماعی است. چه 
هدفتــان بازاریابی برای یک شــرکت بزرگ 
باشــد و چه بازاریابی برای شرکتی کوچک و 
یا حتی بازاریابی شخصی خودتان، بازاریابی 
در اینســتاگرام دیگر تنها یک گزینه نیست 

بلکه یک الزام است.
۱-اینستاگرام بستری مناسب برای روایت 

داستان است
مردم به داستان ها عالقه دارند. روایت داستان 
برای کسب وکارها از این منظر مفید است که 
بهترین راه برای برقــراری ارتباط عاطفی با 
مخاطبین است. به اشتراک گذاشتن محتوای 
تصویر بهتریــن راه برای روایت داســتان و 
هویــت برند و شــرکت و همچنین برقراری 
ارتباط با مشتریان بالقوه در آینده و سفیران 
برند شماســت. به خاطر داشته باشید که با 
پست اینســتاگرامی خود محصول را به طور 
مســتقیم تبلیــغ نکنید. در عــوض بر روی 
احساســات مخاطبین تمرکز کنید و ســعی 
کنید با آن ها رابطه عاطفی ایجاد کنید و در 

آینده نتیجه آن را در قالب خرید بیشــتر و 
بازگشت مشتریان ببینید.

۲- محتوای تصویری برای موفقیت استراتژی 
بازاریابی ضروری است

تصاویر بیشــترین نرخ مشــارکت را در بین 
فرمت های دیگر پست های آنالین دارند. نرخ 
مشارکت کاربران در پست هایی که با تصویر 
همراه هســتند ۶۵% بیشــتر از پست هایی 
اســت که فقط شــامل متن می شــوند. این 
نشان می دهد که اینستاگرام پلتفرمی بسیار 
مناسب برای جلب مشارکت مخاطبین است. 
اینســتاگرام به شــما کمک می کند تا نظر 
مخاطبین خود را برای محتوا و هویت بصری 
برنــد دریافت کنیــد و به ســایر کانال های 
بازاریابی خود نیز ســمت و ســوی مناسب 

بدهید.
۳- با بازاریابی دراینستاگرام می توانید به 

افراد بسیاری دسترسی پیدا کنید
اینســتاگرام با بیــش از ۸۰۰ میلیون عضو 
فعــال، جامعه بزرگــی از مخاطبین را برای 

رســاندن پیام بازاریابی پیش روی شما قرار 
می دهد.شــما با اســتفاده از هشــتگ ها در 
اینستاگرام می توانید پیغام خود را با دقت باال 
به مخاطبین مورد نظر و مشتریان بالقوه خود 
برسانید. استفاده از هشتگ ها باعث می شود 
در جســتجوهای مرتبــط کاربــران حضور 
داشته باشــید و دیده شوید. حتی می توانید 
با صرف اندکی وقت و هزینه با اســتفاده از 
تبلیغات هدفمند اینستاگرام، پیام خود را با 
هدفگذاری دقیق تــری به جامعه هدف خود 

برسانید.

۴- ایسنتاگرام بهترین شبکه اجتماعی برای 
جلب مشارکت کاربران است

اینستاگرام در بین تمام شبکه های اجتماعی 
بیشــترین نرخ مشــارکت کاربران را دارد؛ 
بیشــتر از فیســبوک و توئیتــر. عالوه براین 
نرخ مشــارکت برای پســت های برندها نیز 
در اینســتاگرام بیشتر اســت؛ یعنی کاربران 
اینســتاگرام گزینه های بهتری برای رساندن 

پیام های تبلیغاتی برندهاهستند.  

چرا بازاریابی در 
اینستاگرام برای 
برند شما اهمیت 
دارد؟

اینستاگرام با بیش از ۸۰۰ 
میلیون عضو فعال، جامعه 
بزرگی از مخاطبین را برای 
رساندن پیام بازاریابی 
پیش روی شما قرار 
می دهد

محیاجعفری ثانی
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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خیلی ها دوســت دارند در خانــه بمانند و یک کار 
در منزل یا کســب و کار خانگــی را اداره کنند. آیا 
شما دوست ندارید یک درآمد ثابت یا درآمد متغیر 
هنگفت داشته باشید بدون این که از خانه تان خارج 
شــوید؟ این ایده های آسان کار در منزل که در این 
جا می خوانید خیلی زود شما را به درآمد می رساند.

اگر هر روز با اکــراه به محل کار می روید، یا یافتن 
یک کار موقتی در نزدیکی محل زندگی تان برایتان 
دشــوار است، حاال وقت اش در خانه بمانید و با یک 
کار در منــزل برای خود کســب درآمد کنید. هیچ 
زمانــی برای کار در منزل بهتر از حاال نبوده اســت: 
بر اســاس گــزارش های مختلف از سراســر جهان 
حاال بســیاری افراد دیگر و حدود بیش از ۲ میلیون 
ایرانی این کار را می کنند. هر قدر که اقتصاد بهبود 
می یابد، شــرکت های بیش تری به دنبــال افزایش 
تعداد کارکنان شان هستند. آن ها ترجیح می دهند 
کارشــان را با اســتخدام افراد به صورت دورکاری 
توسعه دهند. به این ترتیب نیازی به سرمایه گذاری 
جدید در تاسیسات و محل کار جدید ندارند. عالوه 
بر این اگر دوست ندارید در منزل برای دیگران کار 
کنید می توانید منزل را به محل پول ســازی برای 

خودتان تبدیل کنید.
شــما برای بیش تر شغل های خانگی ) چه دورکاری 
چه خویش کاری( به یک رایانه و اتصال به اینترنت، 
برخی مهارت های پایه، و البته طرز فکر من می توانم 
نیاز دارید. در ادامه دو مورد از جدیدترین کســب و 
کارهای در منزل را معرفی می کنیم که زندگی شما 

را رونق می دهد:
 کسب درآمد از تلگرام و اینستاگرام

خب این کار را تقریباً همه در هر ســن و جنســی 
می تواننــد انجام دهند. ایــن روزها تمام وقت مردم 
در تلگرام و اینســتاگرام میگذرد پس یک گوشــی 
هوشــمند و یک برنامه تلگرام یا اینستاگرام شروع 

عشقی می خواهد که باید حتما در شما وجود داشته باشد. 
این شــغل بدان معنی نیست که شــما یک نویسنده برای 
کتابها و محصوالت چاپی باشید. بلکه به این معنی است که 
شما برای شبکه های اجتماعی برند ها، صفحات وب سایت، 
معرفی محصول، تهیه اســناد فنی، و موارد بســیاری از این 
دســت محتوا تولیــد میکنید در حال حاضر نویســندگان 
زیادی برای ســایتهای مختلف مقاله می نویســند که باعث 
شده نویســندگی یکی از محبوب ترین شغل های آزاد باشد. 
شــما نیز میتوانید با ایجاد صفحه ای شخصی در هر یک از 

وب سایتهای معروف، کار در این زمینه را آغاز کنید.

خوبی اســت. مــی توانید در 
تلگرام یا اینستاگرام برای کسب 
و کارهــای مختلــف بازاریابی 
کنید. محتوا تولید کنید. کانال 
و گروه و پیج تخصصی بسازید 
و حتی آگهی بگیرید. بهتر است 
این کار را هر چه زودتر امتحان 

کنید.
 نویسندگی و تهیه محتوا

خب نوشتن و نویسندگی یک 

نوشتن و 
نویسندگی یک 

عشقی می خواهد 
که باید حتما در 

شما وجود داشته 
باشد. این شغل 

بدان معنی نیست 
که شما یک 

نویسنده برای 
کتابها و محصوالت 

چاپی باشید

را می طلبد. گرچه یــک مهماندار باید مرتب و 
منظم باشد اما متاسفانه ساعت کاری منظمی 
ندارد و ســاعت کاری او متغیر است، و معموال 
اوج کار او در تعطیالت است. از مهارت هایی که 
یک مهماندار باید آن ها را داشته باشد می توان 
به مهارت ارتباطی خوب، آشــنایی مقدماتی با 
دانش روانشناسی، رفتار گرم و دوستانه، با تدبیر 
بودن، صدای رســا و ظاهری آراسته و ... اشاره 
کرد کــه هرکدام درجــه اهمیت مخصوص به 
خودش را دارد. اما اگر بخواهیم بگوییم این کار 
در دســته مشاغل سخت رار می گیرد هم، بیراه 
نگفتیم. چراکه عالوه بر کار در ارتفاع و شرایط 
جوی متفاوت ارتفاع باال، هر لحظه ممکن است 
ریسک سقوط هواپیما به دالیل مختلف وجود 
داشــته باشد، که خوب طبیعتا خود همین امر 
ممکن اســت مدام یک مهماندار را در شرایط 
روانی نامساعدی قرار دهد. در پایان اگر بخواهیم 
از درآمد این کار برایتان بگوییم، بهتر است بدانید 
با توجه به موضوعات و تعاریفی که طرح شــد 
شاغلین در این کار از درآمد خوبی بهره می برند و 

از لحاظ درآمدی تأمین می باشند

اگر از آن دسته از آدم هایی هستید که از معاشرت با دیگران لذت 
زیادی می برند بهتر است به فکر شغلی همچون »مهمانداری 
هواپیما« باشید. شغلی که تمام طول کارتان را باید درآسمان 
ای کشــور و آن کشور بگذرانید. در این شغل که شما نقشی 
شــبیه به میزبان را ایفا می کنید، تفاوت هایی را هم مشاهده 
می کنید که از جمله آن تفاوت ها می توان نشناختن مهمان ها، 
و منزل متحرک در آسمان که همان هواپیما باشد را ذکر کنیم. 
اما به واقع وظیفه ی یک مهماندار هواپیما چیست؟ مهماندار 
هواپیما چه وظیفه ای دارد؟ طبیعتا وظیفه اش به یک شــام 
آوردن یا آوردن نوشیدنی ختم نمی شود و وظایفی دیگری دارد 
که خدمتتان بیان می شود. این افراد که جزوی از خدمه هوایی 

و یا پروازی هستند برای تأمین آسایش و ایمنی مسافران در 
طول پرواز استخدام می شوند. و جالب اینجاست که بدانید در 
هواپیما بیشترین وظیفه پس  از خلبان و بیشترین حجم کارها 
بر دوش مهمانداران است. یک مهماندار حتما باید به یک زبان 
خارجی تسلط داشته باشد. چراکه حتما در طول سفر با افرادی 
صحبت خواهد کرد که ممکن است هم زبان او نباشند. از لحاظ 
ظاهری یک مهماندار باید همیشه ظاهری آراسته داشته باشد 
و مرتب و منظم و از لباس فرم شــرکت هواپیمایی مورد نظر 
بهره ببرد. همچنین یک مهماندار باید از وضعیت جســمانی 
خوبی برخوردار باشــد چراکه در بیشتر طول سفر قرار است 
بایستد که خود همین امر به تنهایی وضعیت جسمانی مطلوبی 

مهمانداری در آسمان بیکران

از معاشرت با دیگران لذت 
زیادی می برند بهتر است به 
فکر شغلی همچون »مهمانداری 
هواپیما« باشید.
منزل متحرک در آسمان

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
مان

را ز
سا

آیا می شود بدون بیرون آمدن از خانه؛ درآمد داشت؟

از خالقیت تان درامد داشته باشید !
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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

09302978698

ط
/9
81
42
17

خرید لوازم منزل 
و شوفاژخانه و موتورخانه 

09358348726
09376543773

ط
/9
81
50
60

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
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

پ
/9
80
23
78

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

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
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

/ج
98
07
92
0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029



91
92

ره  
شما

 / 
وم

 س
ی و

 س
ال

 س
/ 1

39
8  

ند
سف

4 ا
 / 

به 
شن

یک

7
ها

ی 
ند

زم
نیا

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
81

27
11

قالیشویی
تهـــران
36047576
38453887
32243239
09157007410

قالیشوییمدرنباضمانت
رنگندادنوپارهنشدن
بهروشکاماًلاسالمی
باسرویسرایگان

ط
/9

80
01

38

قالیشویی
گلافشــان

33713389 37315799
32787006 37411404
32564441 36615852
33427503 38712275
33666021 37583283

ط
/9

80
58

40

قالیشوییومبلشویی

تاژ
شستشوبهروش100%اسالمی
38924418
32715374
38471584
37255454

 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

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

81
46

50
/ج

98
01

99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح
پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

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
/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
ط

/9
81

47
69

تعدادیزیگزاگدوز
وکارگرسادهخانموآقا
جهتکاردرتولیدیتریکو

نیازمندیم.
32717088
09151057099
09354246656

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

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

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانتریننرخ کیش

/ج
97

18
84

4

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمینپایینتریننرختور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

13
مجالسومراسم

14
استخدام

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

منشیوتایپیست
1402

خیاطوچرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

 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

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

ط
/9

81
34

19

خریدانواعضایعات
کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95
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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

/ه
98
03
87
0

ط
/9
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 آقای احسان مهدی زاده

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13310
 به نشانی:  نبش فلسطین 11 امالک مهدی زاده

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

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

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151254020
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

50
73


