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نیازمندی ها

آنها را چقدر می شناسید؟ 
2

 
انتقاد کردن بهتر است یا 
بازخورد گرفتن؟

قهرمان مردد 
وجود ندارد
4

5

 
کاسبی بدون اخالق امکان پذیر نیست

خودتان اخالق مداری ونظم کاری را سرلوحه ی رفتار حرفه 
ای قرار دهید تا کارمندان از رفتار شما بیاموزند. روند اخالق 

مداری را از خودتان شروع کنید.

 
تأثیرات تعهد در کسب وکار

این کار مثل بدست آوردن نتیجه است، قبل از امتحان کردن. 
تعهد به آنچه به آن اعتقاد دارید، تعهدی که آسان تر می توان 
آن را ادامه داد.

 
ِسیکوی ساعت ساز؛  ژاپنیه آشنا و معروف

در حال حاضر محصوالتی همچون چاپگر، نیمه رسانا، 
ابزارآالت مکاترونیک، عدسی عینک و ... را هم ارائه 

می دهد.
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پرسونای خریداران تان را بشناسید 

آنها را چقدر می شناسید؟ 

شــما  مشــتریان 
رســانه  از  چگونــه 
اجتماعــی  هــای 
اســتفاده می کنند؟ 
کدام سیستم عامل 
رسانه های اجتماعی 
را ترجیح می دهند؟

پیش تر با تعریف پرســونای خریدار آشنا شدیم و به 
این سوال پاســخ دادیم که چگونه پرسونای خریدار 
می تواند کسب و کار شما را بهبود ببخشد. همانطور 
که خواندیم خلق پرسونای خریدار شامل جمع آوری 
اطالعات در مورد مشــتریان هدف شــما می شــود. 
اگرچه نوع و میزان اطالعات جمع آوری شــده بسته 
به شغل شما متفاوت خواهد بود، سؤاالتی وجود دارد 
که باید در مورد مشتریان ایده آل خود به آنها پاسخ 

دهید. این سواالت شامل:
جنسیت آنها چیست؟

بسیاری از محصوالت مورد نیاز جنس خاصی هستید. 
شما انتظار ندارید کاالهایی مانند لباس عروس، لوازم 
آرایشــی، کیف دســتی و غیره را به مشــتری های 
مرد بفروشــید. به همین ترتیب، شــما انتظار ندارید 
کاالهایی مانند کیت اصالح و غیره را به مشتریان زن 
بفروشید. حتی برای محصوالتی که جنسیت خاصی 
ندارند، مانند تلفن های هوشمند، تلویزیون، اتومبیل، 
رایانه و غیره، ممکن اســت زبان و پیام مورد استفاده 
برای فروش به مردان، برای زنان کار نکند و بالعکس. 
بنابراین ، مهم اســت که جنسیت مشتریان ایده آل 
خود را بدانید تا بتوانید بازاریابی خود را متناســب با 

آنها انجام دهید.
سن آنها چقدر است؟

دانســتن سن مشتریان ایده آل شــما در تعیین نوع 
کاالهایی که ممکن اســت به آنها عالقه مند باشــید 
بسیار مهم اســت. اگر محصوالت نگهداری سالمندان 
مانند ویلچر را می فروشــید، شاید بازاریابی آن ها به 
جوان های ۲۰ ساله منطقی نباشد از طرف دیگر، اگر 
محصوالت کودک را می فروشــید، بازاریابی به افراد 
۲۰ تا ۳۰ ســاله ممکن اســت مؤثر باشد زیرا در این 
ســن است که ازدواج می کنند و فرزندان اول خود را 

به دنیا می آورند.
ســن همچنین بر نحوه فروش محصوالتتان تأثیر می 
گذارد. در مورد مشــتریان جوان، ممکن است شما بر 
روی “عامل جذاب” تمرکــز کنید، در حالی که افراد 

مسن بیشتر به راحتی استفاده توجه دارند.
کجا زندگی می کنند؟

موقعیت مکانی مشــتریان شــما نیز بر فعالیت های 
بازاریابی شــما تأثیر می گذارد. بــه عنوان مثال، اگر 
یک تجارت آنالیــن را اداره می کنید و می دانید که 
اکثر خریداران شــما در تبریــز زندگی می کنند، در 
صورتی که بخواهید رپورتاژ آگهی منتشــر کنید می 
توانید از ســایت هایی اســتفاده کنید که مختص آن 

منطقه هستند.
دانستن موقعیت مکانی مشتریان ایده آل شما نیز بر 
موقعیت تجاری شما تأثیر می گذارد. فرض کنید می 
خواهید یــک نمایندگی فروش اتومبیل لوکس را راه 
اندازی کنید، شــاید راه اندازی آن در یک منطقه با 

درآمد کم عاقالنه نیست.
در آخر، موقعیت مکانی مشــتریان شــما نیز بر نوع 
کاالهایــی که ترجیح می دهنــد تأثیر می گذارد. به 
عنوان مثال، دالالن خودرو ممکن است متوجه شوند 

که افرادی که در مناطق روستایی زندگی می کنند 
به ســمت خرید کامیون هــا تمایل دارند، در 
حالی که ساکنان شهری ممکن است ماشین 

های سواری کوچک را ترجیح دهند.
سطح تحصیالت آنها چیست؟

ســطح تحصیالت مشتریان شــما بر نوع پیام 
و اطالعــات ارائه شــده در بازاریابی تأثیر می 
گذارد. به عنوان مثال، اگر مشــتریان شــما 
تحصیــالت باالیی دارند، ممکن اســت نتایج 
مطالعاتی که در رابطه با محصول شما هستند، 

تهیه کرده و آنها را برای تصمیم گیری آزاد بگذارید.
اگر ســطح تحصیالت آنها پایین اســت، ممکن است 

مجبور باشید اطالعات را برای آنها تفسیر نمایید.
شغل آنها چیست؟

شــغل یک شــخص ممکن اســت در نــوع کاالیی 
که خریــداری می کنــد تأثیر بگــذارد. فرض کنید 
کامپیوترهای با کارایی باال را به فروش می رســانید، 
ممکن اســت فروش آنها به طراحان و ویرایشگرهای 
ویدیــو بیشــتر باشــد تــا متخصصان رســانه های 
اجتماعیش که فقط به دستگاهی نیاز دارند که بتواند 

به اینترنت متصل شود.
اگر خدمات بازاریابی ایمیلی یا خدمات ســئو را ارائه 
می دهید، ممکن اســت صاحبان مشاغل آنالین به 
خدمات شــما عالقه مند باشند، در حالی که ممکن 
اســت یک پرستار یا یک مهندس عمران به خدمات 

شما اهمیت ندهد.
سطح درآمد آنها چه میزان است؟

ایــن یکی دیگــر از مالحظات مهم هنــگام معرفی 
پرســونا خریدار است. به یاد داشته باشید، مشتریان 
شــما فقط محصوالت خود را در صورت امکان تهیه 
آنهــا خریداری می کنند، بنابراین شــما باید دامنه 

درآمد افرادی را که هدف ما هستند، بدانید.
بــه عنوان مثال، اگر شــما یک فروشــنده اتومبیل 
هســتید، وقت خــود را صرف تالش بــرای فروش 
اتومبیل به دانشــجویانی نکنید کــه هیچ درآمدی 
نداشــته باشند. اگر شــما امالک و مستغالت را می 
فروشــید، تبلیغــات بودجه بازاریابی خــود را برای 
افرادی که مشاغل ســطح اولیه هستند، صرف نمی 
کنید زیرا ممکن اســت آنها به اندازه کافی برای یک 

خانه هزینه نکنند.
عالیق و عادات اوقات فراغت آنها چیست؟

شــاید تعجب کنید که چرا باید عالیق، سرگرمی ها 
و عــادات اوقات فراغت خریداران خود را بدانید. این 
اطالعات به شــما کمک می کند تا شخصیت آنها را 
بهتر بشناسید، که به نوبه خود ارتباط شما با آنها را 
آسان تر می کند. همچنین این امکان را به شما می 
دهد تا بتوانید به راحتی به آنها دسترسی پیدا کنید.

اگر می دانید که اکثر مشــتری های شــما به سالن 
ورزشی می روند، می توانید برای تبلیغ محصوالت و 
خدمات خود در سالن های ورزشی در اطراف محل 

خود عضو شوید.

وضعیت روابط آنها چگونه است؟
آیا مشتریان هدف شما مجرد هستند یا متاهل؟ آیا 
آنها بچه دارند؟ بچه هایشــان در چه سنی هستند؟ 
این اطالعات بسیار مهم اســت. خواسته ها، نیازها، 
ترجیحات و فعالیت هــای اوقات فراغت افراد مجرد 

بسیار متفاوت از افراد متاهل است.
به همین ترتیب، خواســته هــا، نیازها و ترجیحات 
افــراد دارای کودک نو پا بســیار متفاوت از نیازهای 
افراد دارای فرزند نوجوان است. این اطالعات به شما 
کمــک می کند تا محصــوالت و خدمات خود را به 
گونه ای تنظیم کنید که با نیازهای خریدار ایده آل 

شما مطابقت داشته باشد.
اهداف آنها چیست؟

اهداف مشتریان ایده آل شما چیست؟ آنها با استفاده 
از محصول یا خدمات شما سعی در دستیابی به چه 

عواملی دارند؟
درک اینکه چرا مشتریان محصول شما را خریداری 
می کنند، به شما در اصالح استراتژی بازاریابی خود 

کمک می نماید.
چالش های آنها چیست؟

خریداران ایده آل شــما دربــاره خرید محصوالت و 
خدمات شــما چه نگرانی و اعتراضی دارد؟ دانستن 
این نگرانی ها و اعتراض ها به شــما امکان می دهد 
تا به آنها رســیدگی کرده و خریداران ایده آل خود 
را ترغیــب کنید که چرا محصوالت شــما برای آنها 

بهترین انتخاب است.
تاریخچه خرید آنها به چه صورت است؟

به عنوان مثال، اگر توجه کردید که بیشتر مشتریان 
شما تجهیزات خانه در فضای باز خریداری می کنند، 
می توان نتیجه گرفت که آنها طبقه متوسط هستند 

و در مناطق روستایی یا حومه زندگی می کنند.
تمایالت آنها در رسانه های اجتماعی چیست؟

مشتریان شما چگونه از رسانه های اجتماعی استفاده 
می کنند؟ کدام سیستم عامل رسانه های اجتماعی 
را ترجیح می دهند؟ این اطالعات به شما کمک می 
کند تا بهترین کانال های رســانه های اجتماعی را 
برای تمرکز در بازاریابــی خود انتخاب و نوع محتوا 

مناسب آنها را ایجاد نمایید.
برخی از ســؤاالتی که باید در هنگام خلق پرسونای 
خریدار به آنها پاســخ دهید در باال آورده شده است. 
پس از یافتن پاسخ به این سؤاالت، میانگین داده ها 
را برای هر ســوال جمع کنید و ســپس از آن برای 

ایجاد پرسونا کاربر استفاده کنید.
سرانجام، یک نام و عکس برای پرسونا انتخاب 
نماییــد. انجام این کار باعث می شــود 
شــخصیت خریدار شما به جای 
مجموعــه ای از داده هــا 
ماننــد یک شــخص 
نظر  بــه  واقعی 

برسد.

 مدل 
مو فقیت

 حسین مظفری   
روزنامه   نگار
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طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

/د
98
13
70
7

خس��رو 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

ط
/9
81
40
41

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

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

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 ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98
12
74
0

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

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

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9
80
64
10

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

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

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

به قیمت درب کارخانه
32721789-09153132504

09366484449

ط
/9
80
17
22

ش
/9
80
70
42

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

شرافتی 09365265704 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما 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
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / 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
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ش
/9
71
78
14

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

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

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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عدهای تعهد را با احساســات مرتبط می دانند؛ 
اگر حال خوبی داشته باشند، می توانند تعهدات 
خود را به انجام برســانند. امــا تعهد واقعی این 
گونه نیســت. تعهد واقعی احساس نیست، بلکه 
جنبه ای از شخصیت است که ما را برای رسیدن 
به هدف هایمان یاری می کند. احساسات انسان 
همواره در حال تغییرند، اما تعهد باید به پایداری 
و استحکام ســنگ باشــد. اگر مایلید گروهی 
اســتوار و مسئول داشته باشــید- چه در کار و 
پیشه، کلوپ ورزشی، ازدواج یا سازمان هایی که 
داوطلبانه در آن هاخدمــت می کنید، باید عضو 
تیم هایی باشید که کاماًل به گروه متعهد باشند.

افراد معموالً تا زمانی که با سختی روبه رو نشده 
اند، متوجه نمی شــوند که متعهد به چه چیزی 

هستند.
 مبارزه موجب تقویت اســتقامت فرد می شود. 
سختی، بوجود آورنده تعهد است، تعهد موجب 
سختکوشــی شــده و هر قدر تالش شــما در 
زمینه ای بیشتر باشــد، احتمال رها کردن آن 
در نیمه راه، کمتر اســت. همان طور که مربی 
تاالر مشاهیر لیگ ملی فوتبال، وینس لمباردی 
گفت: »هرقدربیشــترتالش کنید، تسلیم شدن 
برایتان ســخت تراســت. اشــخاص متعهد به 

سادگی تسلیم نمی شوند.
وقتی دربــاره افراد با اســتعداد وموفق فکرمی 
کنیم، گاه ممکن است تصورکنیم که برای آنان، 
به دلیل استعدادهایشــان، متعهد بودن آسان تر 
اســت. مثاًل به نظر می آید که برای ورزشکاران 
حرفــه ای، تمرین، یا هنرمنــدان ماهر، اجرای 
هنرشــان، یا افرادی که طبیعتاً مغز مالی دارند، 

انجام کار وحرفه شــان، آسان تر است. اما چنین 
چیزی واقعیت ندارد. تعهد واســتعداد ربطی به 
هم ندارند، مگرآنکه شــما آن ها را مرتبط کنید. 
آیا تا به حال افراد با اســتعدادی را ندیده اید که 
قابلیتهای خود را هــدر دادند چون هیچ کاری 
نمی کردند؟ و آیا افرادی با اســتعدادهایی کمتر 
از خود ندیدهاید که از شــما موفق تر بوده اند؟ 

این موضوع اغلب ناشی ازتعهد فرد است.
وقتی به عمق مطلب بیندیشــیم، تعهد همواره 
به انتخاب مربوط است. در کتاب »انتخاب ها«، 
فربریک اف. فالش می نویســد، بیشتر افراد به 
گذشــته می نگرند و زمان و مکانی را مشخص 
می کننــد کــه موجــب تغییــر کامل مســیر 
زندگیشــان می شــود. لحظاتی که مــا را وادار 
می کنند )به دلیــل نوع آمادگی در وجودمان و 
همکاری بــا رویدادهایی که در اطرافمان اتفاق 

می افتد( به طور جدی خود و اوضاع زندگیمان 
را ارزیابی کنیم  و شــیوه هایی انتخاب کنیم که 

بر بقیه زندگی ما تأثیر گذارند.
بســیاری فکر می کنند که شــرایط در تعیین 
انتخاب هایشــان نقش دارند. امــا در واقع این 
انتخاب ها هستند که شرایط را تعیین می کنند. 
وقتی شــما متعهد بودن را انتخاب می کنید، به 
خود شانس موفق شــدن را می دهید. هرگاه بر 
پایــه ارزش های پایدار زندگــی انتخابی کنید، 
برای حفظ تعهد در موقعیت بهتری قرار دارید، 
چــون مجبورید مــدام اهمیت تعهــد خود را 
ارزیابی کنید. این کار مثل بدست آوردن نتیجه 
اســت، قبل از امتحان کردن. تعهد به آنچه به 
آن اعتقاد دارید، تعهدی که آســان تر می توان 

آن را ادامه داد.

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

تأثیرات تعهد در کسب وکار

قهرمان مردد           وجود       ندارد

این کار مثل بدست 
آوردن نتیجه است، 

قبل از امتحان 
کردن. تعهد به 

آنچه به آن اعتقاد 
دارید، تعهدی که 
آسان تر می توان 

آن را ادامه داد.
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اگر چه همه ی انســان ها دوست دارند در محیط سالم و اخالق مدار 
زندگــی کنند، امــا در خیلی جوامع تالش جمعی برای رســیدن به 
جامعه ای ســالم، صورت نمی گیرد. مردم دوست دارند سالم زندگی 
کنند اما گاهی هیچ تالشی نمی کنند. به راستی چرا مردم در ارتباط 
با مســائل اخالقی در جامعه ی کنونی ما و کسب و کار، سهل انگاری 
مــی کنند؟؟؟ اگر چه روند زیر پا گذاشــتن اخالق در کســب و کار 
نیازمند به آســیب شناســی بیشتری اســت، ما در زیر به سه دلیل 
ابتدایی و ســاده که باعث ترویج بی اخالقی در جامعه و کسب و کار 

ها می شود، اشاره می کنیم:  
راه های خالف، آسان ترهستند!

ممکن است در شرایط سختی قرار بگیریم که یک دروغ ساده بتواند 
دردی را از مــا درمان کنــد، اینجا چه خواهیم کــرد؟ اگر با زیر پا 
گذاشتن مسائل اخالقی، بتوانیم رقیبمان را از سر راه کسب و کارمان 
برداریــم، چه خواهیــم کرد؟ در موارد این چنینــی چقدر به اخالق 
مــداری پایبند مــی مانیم؟از آن جا که راه های غیر اخالقی آســان 
تر هســتند، همه ی ما امکان دارد نتوانیــم از آزمایش های اخالقی 
ســربلند بیرون بیاییم و باعث شــود به خاطر منافعمان اخالق حرفه 

ای را نادیده بگیریم.
ما به هرقیمتی می خواهیم پیروز باشیم:

به طور خاص تاجران و کاســبان، دوست دارند در تجارت به موفقیت 
برســند. بســیاری از افراد معتقدند پایبندی بــه اخالقیات، فرصت 
هایشان را محدودتر می کند، پس ترجیح می دهند از راه  های آسان 

تر به کامیابی و نتیجه مطلوب برسند.

انتخاب های ما بر اساس منطق خودمان است نه منطق اخالقی:
انســان ها بر اساس توجیهات ذهنی خود، مسائل را تفسیر می کنند 
و بر اســاس تفســیر های خود عمل می کنند. اغلب انسان ها، زیر پا 
گذاشــتن اخالقیات را به راحتی توجیه می کنند. چند بار این اتفاق 
برایتان افتاده است که از چراغ قرمز عبور کرده اید، چون دیرتان بوده 
است؟ یا برای جلو افتادن در صف، کمردرد و پا درد را بهانه کرده اید؟ 
همه ی این موارد و مثال های بیشتر دالیلی است که برای توجیه بی 

اخالقی به کار می بریم.
برای اصالح خودمان و تقویت اخالق مداری چه باید کرد؟

 از گــول زدن خود و ارائه ی توجیهات درونــی به خودتان، اجتناب 
کنید. برای فرار کردن از وجدان خود، به دنبال دلیل و برهان نباشید 
و به ندای وجدانتان توجه بیشــتری کنیــد تا روند اخالق مداری در 

شما تقویت شود.
به ســاده ترین قانون ها نیز پایبند باشــید. به خود نگویید که فالن 
مساله چیز مهمی نیست؛ اخالق مداری به شما می گوید، که هست!!!

اگر صاحب کســب و کارهســتید، برای کارمندانتان کالس هایی با 
محوریــت اخالق مداری، برگزار نمایید.ســعی نمایید کارمندانتان را 

بیشتر به رعایت اخالق در کسب و کار تشویق کنید.
در بحث مدیریت کســب و کار، برای انجام هر تغییری، خودتان باید 
شروع کننده  باشــید. خودتان اخالق مداری ونظم کاری را سرلوحه 
ی رفتار حرفه ای قرار دهید تا کارمندان از رفتار شما بیاموزند. روند 

اخالق مداری را از خودتان شروع کنید.

کاسبی بدون اخالق 
امکان پذیر نیست

خودتان اخالق مداری 
ونظم کاری را سرلوحه 
ی رفتار حرفه ای قرار 
دهید تا کارمندان از رفتار 
شما بیاموزند. روند اخالق 
مداری را از خودتان شروع 
کنید.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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تصور کنید در شرکتتان خبری از بازخورد نیست و عرف 
این است که نقد کارکردها به صورت ساالنه عرضه شود. 
در این صورت برای تقویــت 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 راســت باشــید«، 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 رئیستان، منتظر او نمانید. خودتان یک 
مالقات دو نفره ترتیب دهید. به طور مستقیم از او قرار 
مالقاتی بخواهید و برنامه ی زمانی مناســبی هم به او 
پیشنهاد بدهید. ســؤال 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- سختی را در آغوش بگیرید. گرفتن بازخورد منفی 
هیچ گاه راحت نیســت. ضربه ای که انتقاد وارد می کند، 
ممکن است به صورت کالمی در گفتگویی به ظاهر آرام، 
تهدیدآمیز به نظر برسد. دربرابر این ضربه مقاومت کنید. 
به توقف ها و ســکوت های ناخوشــایند بین صحبت ها 
به عنوان فضاهایی برای گرفتن بازخوردهای ســودمند 

بنگرید.
۳- مشــتاقانه گوش بسپارید و پاسخ ندهید. نسبت به 
مکانیزم دفاعی فعال دربرابر چیزی که نمی خواهیم گوش 
بدهیم، هشیار بمانید. آشفته نشوید، بلکه کنجکاو باشید.

۴- فرد مقابل را به رک گویی تشــویق کنید. همان طور 
که دریافت بازخورد منفی سخت 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 هــای بعدی نظر منفی یا انتقادش را دیگر با 
صداقت بیان نکند. قدردانی خود را دربرابر هر بازخوردی 

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.
موضوع مهم این است

 مخرب ترین کاری که ما ممکن اســت انجام دهیم، این اســت 
که به ترس ناشــی 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 پرسش 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، 
دســت 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 شدن با انتقاد، راهمان 
را برای رشــد و انجام کارهایی که پیــش از این فکر می کردیم 

غیرممکن هستند، می گشاید.

)فارغ از مثبت یا منفی بودنش( 
نشان دهید.

گرفتن بازخورد
درخواســت بازخورد از دیگران 
هراس آور  و  ناخوشایند  معموال 
اســت و افــراد را در موقعیت 
ســختی قرار می دهد. یک راه 
بــرای اینکه چنین گفتگویی را 
ســاده تر کنیم، این است که از 
افراد به جای بازخــورد، توصیه 
بخواهیم. شــاید در ظاهر این 
اما  باشــند،  متــرادف  کلمات 
»توصیــه« کلمه ای اســت که 
قفل ســطحی از همــدردی و 

آسیب پذیری را می گشاید.
درخواســت توصیه یا پیشنهاد 
باعث می شــود افراد خودشان 
را جــای شــما بگذارنــد. این 
بازخوردهــای  درخواســت 
روانه  به سمت شما  باارزش تری 
می کند که ریشــه در تجربیات 
شخصی دارند. چنین درخواستی 
ممکن است به تعریف داستانی 
از اولین روزهــای کاری رئیس 
یا ماجرایی مشابه که همکارتان 
قبال بــا آن برخورد کرده، منجر 
شــود. همین تغییر کوچک در 
یک کلمــه می تواند تفاوت بین 
دریافت نکردن توصیه های مفید 
و گرفتــن بازخوردهایــی پر از 

دیدگاه های کاربردی باشد.
کــه  اســت  دردآور  ایــن 
عکس العمل هــا بــه کارمــان 

درخواست بازخورد 
از دیگران معموال 

ناخوشایند 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.

در دنیای ما انسان ها یکی از باارزش ترین چیزها که هیچوقت باز نمی گردد، زمان است. 
راه های بسیاری برای کنترل کردن این ارزشمند وجود دارد. از جمله آن راه ها ساعت 
است. وسیله ای متشکل از عقربه و عدد در اشکال گوناگون. البته این را هم می دانیم 
که در گذشته های دور زمان به شکل های گوناگونی مدیریت میشد. از جمله آن اشکال 

استفاده از خورشید برای فهمیدن اینکه االن چه زمانی است، می باشد.
کار نداریم که گذشته چه بود و چگونه گذشته، هرچند استفاده از تجربیات آن زمان 
غیرقابل انکار است. اما در حال حاضر ساعت ها نقش بسیار مهمی را در زندگی روزمره 
و نظم جهانی ایفا می کنند. حال به این فکر کنید اگر ساعت و زمان نباشد، چه اتفاقی 
برای جهان خواهد افتاد؟ هرج ومرج، بی نظمی و ... تنها بخشی از معایب نبود زمان و 

ساعت است.
در میان دنیای ساعت ها، چه مچی و چه دیواری و .... همیشه شرکت و برندی معتبر، و 

باتجربه و نوآور به نام ِسیکو وجود داشته که اگر بگوییم الگوی ساعت سازان است، اغراق 
نکردیم و با صراحت واقعیت را بیان کرده ایم. ِسیکو این ژاپنی محبوب و پرطرفدار و 
دغدغه مند زمان، امروزه و پس از تأسیسش در سال ۱88۱ یکی از سرشناس ترین و 
محبوب ترین برندهاســت. سال ۱88۱!! و چقدر عجیب، یعنی عمری در حدود ۱۴۰ 

سال. و چه تجربه گرانبهایی را می تواند در اختیار سازندگان ساعت بگذارد. 
"کنیتارو هاتوری" کارآفرین بیست و دو ساله ای بود که حال محصوالت شرکتش در 
جهان شهره است و احتماال در دست چندین میلیون انسان می درخشد. اما ِسیکو تنها 
به ساعت محدود نمی شود، بلکه به ساعت مشهور شده است. با اینکه در حال حاضر 
محصوالتی همچون چاپگر، نیمه رسانا، ابزارآالت مکاترونیک، عدسی عینک و ... را هم 
ارائه می دهد. در واقع باید گفت که بیشتر از آنکه شرکتی ساعت ساز باشد، هلدینگ 
است. که در امور مختلف دست دارد و عموما این امور صنعتی است. در ابتدا اشاره ای 
هم شــد که یکی از دالیل موفقیت ِســیکو نوآوری در ساخت ساعت ها و نوآوری در 

ارائه ی کارهایش بود.
ِسیکو تاریخ پر فراز و نشیبی را گذرانده که ذکر آن در این مطلب زمانی طوالنی خواهد 
برد. بنابراین به همین مقدار توضیحات بسنده کرده و بیش از این وقتتان را نمی گیرم.

ِسیکوی ساعت ساز؛ 
ژاپنیه آشنا و معروف در حال حاضر محصوالتی 

همچون چاپگر، نیمه رسانا، 
ابزارآالت مکاترونیک، عدسی 
عینک و ... را هم ارائه می دهد.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ی   
رای

حو
ده 

مائ

نگاهی به باال و پایین های نقد در فضای کاری

انتقاد کردن بهتر است یا بازخورد گرفتن؟
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آرامگاه فردوسی با 20 م 
تومان صاحب زمین شوید 

09915878518
09351742963

ط
/9
81
51
15

آرامگاه فردوسی 
مجتمع گلستان قطعات 700متری  
سنددارفی25م09351742963  

09915878518

ط
/9
81
51
16

ش
/9
81
45
18

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

خرید لوازم منزل 
و شوفاژخانه و موتورخانه 

09358348726
09376543773

ط
/9
81
50
60

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

09302978698

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

پ
/9
80
23
78

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ش
/9
81
29
87

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

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

پ
/9
80
23
75

/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

ط
/9
80
58
40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

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

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
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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

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

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

 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

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
ط

/9
81

40
97

نظافتییاراننوین
)شمارهثبت68691(

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

/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
51

13

تعدادیرانندهباوانت
برایپخشنیازمندیم.
09155255031
36232720

ط
/9

81
52

83
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

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

خریدانواعضایعات
کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95
/ج

98
15

31
8

آهناالتتوس
ساخت،خریدوفروشدرب
پنجره،حفاظ)مهرجو-داییزاده(
09151176273-09155137032

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9

81
25

01

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

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره

13
مجالسومراسم

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

منشیوتایپیست
1402

راننده
1407

خیاطوچرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807
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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

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
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09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه
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تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب


