
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

استارت اپ یک فرایند گروهی است

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      99

نیازمندی ها

4

 
اما چگونه فرایند فروشتان را بهینه 
سازی و سریعتر رشد کنید؟

چقدر حضور ذهن
 دارید؟ 

2

2

 
از تهدید ها فرصت بسازید

عبارت »بازخورد منفی« این احساس را در انسان ایجاد 
می کند که رسیدن به یک راه حل سازنده، سخت و 

چالش انگیز خواهد بود؛ 

 
اخالق مدارترین فروشنده باشید

مدیران اخالقی از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های 
کسب وکار خود به ور کامل آگاه هستند و از تمام آن ها موبه مو 
پیروی می کنند.

 
نتفلیکس رسانه ای  قابل حمل و سیال

جالب است بدانید طبق آخرین آماری که منتشر شد، 
چیزی در حدود 74 میلیون نفر اشتراک نتفلیکس 

داشته اند.
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دوشنبه  

 12 اسفند 1398 

 سال سی و سوم 
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باید حواستان به همه چیز باشد 

چقدر حضور ذهن دارید؟ 

اگر یک قــرار کاری 
یا تلفنی مهم دارید؛ 
قبــل از شــروع آن 
یــک نفــس عمیــق 
بکشــید. کامال روی 
ایــن  از  چیزهایــی 
مشــتری  و  قــرار 
انتظار دارید متمرکز 
شــوید و در تمــام 
کامال  صحبــت  طول 
متمرکز و ذهن آگاه 

باشید.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

اما چگونه فرایند فروشتان را بهینه سازی
 و سریعتر رشد کنید؟

شاید شما هم به عنوان کسی که در زمینه 
فروش فعالیــت داریــد؛ روز کاریتان را با 
خستگی و احساسات منفی شروع میکنید. 
بد نیست بدانید که شما در این زمینه تنها 
نیستید. بسیاری از افراد با تجربه در زمینه 
فروش هــم گاهی دچار این مشــکل می 
شــوند. اما ادامه این روند، موقعیت شغلی 

و پولی شما را به خطر می اندازد.
برای اینکه بهترین نتیجه را در زمینه کسب 
و کار بگیرید؛ باید روی فرآیندهای درست 
تمرکــز کنید. شــما می توانیــد کارهایی 
که انجام مــی دهید را کنتــرل کنید؛ اما 

درآمدتان را نه.
برای موفق شــدن، باید همه تالشــتان را 
بکنید که موثرترین فرآیند فروش را ایجاد 
کنیــد. بعد از آن، باید به طور مداوم، جامع 
و وسواسی بهینه سازی این فرآیند را ادامه 
دهید تــا درآمد ماهانه تــان را به حداکثر 
برســانید. مدیریت عملکرد فروش نیازمند 
توسعه ردیابی فروش، پیش بینی و گزارش 
فروش با کیفیت اســت تا به طور مســتمر 

روند فروش شما را بهینه سازی کند.
بــا دنبال کردن این مراحــل، توانایی های 
شــما و مهارتتان افزایش یافتــه و یکی از 

افراد خبره در زمینه فروش میشوید!
مدیریــت عملکرد و فــروش باکیفیت نیاز 
بــه ردیابی، پیش بینــی و گزارش دقیق و 
عملی دارد. شما باید عملکرد خود را نظارت 
کنید تا بدانید دقیقا باید چه کارهایی انجام 
دهید و چه مشــکالتی در این مسیر وجود 
دارد. شــما باید قبل از اینکه این مشکالت 
در روند کار شما اختالل ایجاد کنند؛ برای 
پیشــگیری از آنها و یا حلشــان راهکاری 

داشته باشید.
موفقیت پایدار مستلزم تکرار فرآیند فروش 
است تا شــما بتوانید عملکردتان را اندازه 
گیــری، پیگیری و تجزیــه و تحلیل کنید. 
فقط در این صورت شما می توانید به طور 
مداوم روندتان را بهبود ببخشــید و بیشتر 
معامالت مناسب با مشتریان مناسب داشته 

باشید.
دانســتن اینکه قرارداد بعدی شــما با چه 
شــخص و یا شــرکتی خواهد بــود؛ باعث 
میشــود کنترل اوضاع برایتان بسیار راحت 

تر شود.
خیلــی از مدیران فروش، دادن اطالعات به 
اعضای تیم فروش و تحلیل داده ها را یک 
کار اضافی میدانند و معموال برای انجامش 
وقتی ندارند. داشــتن یک نرم افزار سی آر 
ام مثل دیدار، کمک زیادی به این دســت 
مدیران میکند تا بتوانند اطالعات مورد نیاز 
و دقیق را به اعضای تیــم توضیح دهند و 
فرآیند فروش را پیشبینی، پیگیری، اندازه 

گیری و بهینه سازی کنند.

ذهن آگاهی یا )mindfulness(؛ 
یعنی در اینجا و اکنون بودن و در هر 
لحظــه فقط یک کار را با تمام وجود 
انجام دادن. ذهن آگاهی یک مفهوم 
اساسی در همه مراحل زندگی است 
و با وجود اینکه کمی عجیب به نظر 
میرسد؛ در فروش هم به شما کمک 

میکند.
ذهن آگاهی چگونه به فروش بیشتر 

کمک میکند؟
یکی از دوستانم سالها پیش از اینکه 
یک مدیر فروش موفق شود؛ خانه به 
خانه کتاب میفروخت. خود او میگوید 
که کار آن روزهایش بســیار طوالنی 
و خســته کننده امــا تمرینی برای 
موفقیت های آینده اش بوده است. او 
میگفت هر روز فکر میکرد چه حرف 
هایی ممکن است از مشتریان بشنود 
و جواب های احتمالی را در ذهنش 
آماده داشــته اســت. این کار بعدها 
در آمــوزش به نیروهای جدیدی که 

استخدام کرد هم کمک زیادی کرد.
شاید فکر کنید استفاده از این روش 
هیچ احتیاجی به ذهن آگاهی ندارد؛ 
شــما قرار اســت مثل یک روبات از 
روی سناریو پیش بروید. اما در عمل 
اینطور نیســت! شما چه از روی یک 
سناریوی از پیش نوشته شده پیش 
بروید و چــه نه؛ مهمتریــن کاری 
که باید انجام بدهید این اســت که 
دقیقا بدانید مشــتری چه میگوید 
و در ذهنش چــه میگذرد. نه اینکه 
بزنید  حــدس  فقــط 
درباره  مشتری 
چیزی  چه 
ف  حــر
میزند. 

دوستی 
او  از  کــه 
نام بردم؛ امروز 
یکــی از موفقترین 
مدیران فروش است و دلیل آن؛ 
انگیزه و پشتکاری است که همیشه 
دارد. هــر وقت قرار باشــد او با یک 
مشــتری دیدار کاری داشته باشد؛ 
محصول یا خدمتی که قرار اســت 
فروخته شود را پشت در میگذارد و با 
صد درصد توجهش با کسی صحبت 
میکند که روبروی اوست. او به معنای 

واقعی کلمه mindful است!
دو فایده اساسی ذهن آگاهی

اولین فایده ذهن آگاه بودن این است 
که دقیقا متوجه میشوید چه چیزی 

به شــما گفته میشــود. اینکه 
بدانیــد طــرف مقابل به 

شما چه چیزی گفته؛ 
بدون اینکه توسط 

یا  و  انتظــارات 
پیــش داوری 
ذهنی  های 
شما تحریف 
باشد؛  شده 
امتیاز  یک 
برای  بزرگ 
بهتر  فروش 

اســت. بدون 
بدانید  اینکــه 

در  چیــزی  چه 
مشــتری  ذهــن 

میگذرد نمیتوانید انتظار 
داشته باشید جواب درست و 

کاملی از او بگیرید یا محصولتان را 
بفروشید.

اما به عنوان دومین مزیت مهم ذهن 
آگاهی میتوان به این اشاره کرد که 
مردم متوجه میشــوند شما با تمام 
وجــود اینجا حضور داریــد یا نه! تا 
چند سال قبل انجام دادن همزمان 
 )multi-tasking( کار  چنــد 
مزیت محسوب میشــد. هر کس را 
که نگاه میکردیــد چندین زونکن و 
ورق و تلفن در دست داشت. اما حاال 
اکثر مردم به این نتیجه رســیده اند 
که صحبت کردن با مشتری، وقتی 
که تمام حواســتان را به او میدهید 
اثر فوق العــاده ای روی او میگذارد. 
در هنگام صحبت کاری با مشتری، 
گوشــی تلفنتان را خاموش کنید و 
تمام تمرکزتــان را روی فرد مقابل 
بگذارید. حتی اگر شما قیمت باالتری 
هم پیشــنهاد بدهید؛ باز احتماال او 
از شــما خرید خواهد کرد. چرا که 
همه مردم، بــه صورت »ناخودآگاه« 
میدهند از کســی خرید کنند که به 
آنها این حس را میدهد که فهمیده 

میشوند.
گفته میشود نلسون ماندال هم فردی 
بســیار ذهن آگاه بود. او در جلساتی 
که با افراد مختلف داشت؛ طوری به 
آنها توجــه میکرد که آنها هرگز این 

میزان از اهمیت را قبال ندیده بودند.
»این هم گذشت«

یک فرد مایندفــول؛ اگر یک تالش 
ناموفق داشــته باشــد از این روش 
اســتفاده می کند. شما هم احتماال 
وقتی بتوانیــد محصول یا خدمتتان 

را بفروشید؛ میگویید صحبت کاری 
شــما موفق بوده و اگر نتوانید؛ فکر 
میکنید در مالقاتتان شکست خورده 
اید. در حالیکه 
صال  ا

ر  ینطــو ا
نیست! قرار نیســت همه افراد نرخ 
تبدیل ســرنخ به فروش صد درصد 
داشــته باشــند. همان دوستی که 
دربــاره اش صحبت کردم؛ وقتی در 
را  بحثی نمیتوانست طرف مقابلش 
قانع کند؛ نه عصبی میشد نه سعی 
میکرد با اصرار بیشــتر مشــتری را 
مجبور به خرید کند. در این مواقع او 
همه تمرکزش را صرف این میکرد که 
بفهمد طرف مقابل دقیقا چه میگوید 
و چــه حســی دارد و بــا این روش 
بیشــترین احســاس را در مشتری 
برمی انگیخت. او به خوبی میدانست 
قرار نیســت همه بحث ها به فروش 
برسند. عالوه بر این او میدانست که 
نشست کاری موفقی داشته؛ چرا که 

همه تالشش را انجام داده بود.
البته که همیشه ذهن آگاه بودن در 
زمینه فروش عملی نیســت. حتی 
بزرگتریــن افراد هــم در این زمینه 
نمیتوانند ادعا کنند همیشه با تمام 
تمرکزشان در قرارها حضور دارند. اما 
وقتی مایندفول باشید؛ میبینید که از 
فرآیند فروش لذت بیشتری میبرید 
و نتایج بســیار بهتری هم کســب 

میکنید.
اگــر یک قرار کاری یــا تلفنی مهم 
دارید؛ قبل از شــروع آن یک نفس 
عمیق بکشید. کامال روی چیزهایی 
از این قرار و مشــتری انتظار دارید 
متمرکــز شــوید و در تمــام طول 
صحبت کامــال متمرکز و ذهن آگاه 
باشــید. قول میدهم صحبت شــما 

کامال موفقیت آمیز پیش برود.

 مدل 
مو فقیت

 سعید اتحادی   
کارشناس فروش
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7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

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

ط
/9

81
54

16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ط
/9

81
41

73

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ط
/9

80
66

44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

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

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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
ج

/9
80

71
82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ج

/9
81

43
81

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

ج
/9

81
35

42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

81
25

44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ط

/9
80

11
10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9

81
39

99

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60
ش

/9
80

70
42

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

شرافتی 09365265704 

ج
/9

80
98

17

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09154737236

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48
ج

/9
80

71
80

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591
حمل خاک و نخاله 

نیسان و خاور 
09152377008

09395345773

ط
/9

81
44

57

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

ج
/9

81
34

06

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

38824494

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

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

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
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301
گازرسانی 

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51
ج

/9
80

59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

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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از ابتدا باید بدانیم که تنها ایده  خوب دلیلی برای 
موفقیت یک استارتاپ نیست و رشد و شکوفایی آن 
نیازمند یک تیم متخصص است. برای فرد کارآفرین 
که کسب  و کارش تمام زندگی اش است کار سختی 
است که افرادی مشابه خودش به تیم اضافه کند اما 
باید توجه داشته باشیم که انتخاب نادرست اعضای 
یــک تیم هزینه  مادی و معنــوی باالیی را در پی 
خواهد داشــت، به همین دلیل داشتن تیم خوب 
و منسجم از بزرگ ترین دغدغه های هر استارتاپ  
اســت تا بتواند با قدرت و انگیزه برای انجام کاری 

مشخص با هدفی مشترک گام بردارد.
از بزرگ ترین مشکالتی که باعث عدم موفقیت در 
تیمسازی می شــود نبودن چشم انداز واحد و عدم 
باور به موفقیت ایده اســت. زمانی که اعضای یک 
تیم چشم اندازهای متفاوتی برای کسب  و کارشان 
متصور باشند، دچار اختالف نظر خواهند شد که 
ممکن است استارتاپ را از مسیرش منحرف کند. 
بنابراین لیدر تیم بایــد افرادی را انتخاب کند که 
دارای اهداف مشــترک و یا نزدیک به هم هستند. 
در ابتدا ســعی کنید تیم را کوچــک نگه دارید. 
یک اســتارتاپ منابع مالی محدودی دارد. پس از 
استخدام نیروهای تمام وقت به غیر از نیروی فنی 
و برنامه نویس که باید به توسعه محصول بپردازند 
پرهیز کنید این را بدانید که در آغاز فعالیت نیازی 
نیست به ازای هر نقش یک نفر حضور داشته باشد، 
بهتر است هر کس که توانایی انجام دادن کاری را 

دارد آن را انجام دهد و چندین نقش را ایفا کند. 
اگر با دوستان خود تیم تشکیل می دهید، بدانید که 
کار و روابط دوستانه از یکدیگر جدا هستند. بنابراین 
در تعامالت کاری جدی باشید و تعارف و شوخی را 

کنار بگذارید. باتوجه به منابع مالی محدود می توانید 
از دانشجوها به عنوان کارآموز کمک بگیرید. در این 
مدت سعی کنید مسیر رشد را برایشان فراهم کنید 
تا آن ها را پس از فارغ التحصیلی شــان به صورت 

نیروی ثابت جذب کنید.
بهتر اســت اعضای یــک تیــم دارای تیپ های 
شــخصیتی متفاوتی باشند. وجود افراد مختلف با 
نقطه نظرات گوناگون باعــث هم افزایی و تکمیل 
کردن یکدیگر خواهد شد. همچنین آن ها را قادر 
خواهند ســاخت تا مســائل را از جوانب مختلف 
بررسی کنند و شش کاله تفکر را که هر کدام رنگ 

متفاوتی دارند بر سر بگذارند.
مباحث مالی از مسائل مهم و حساس یک استارتاپ 
است. قبل از استخدام بهتر است به دنبال افرادی 

با ذخیره مالی باشید که با حقوق ناچیز حاضر به 
فعالیت باشند چون احتمال اینکه با شما به توافق 
برســند بیشتر اســت. صرفه جویی در اوایل کار، 
برای کســب و کارتان مفیدتر است تا به جای آن 
با افزایش حقوق کارکنان، به دنبال جلب رضایت 
آن ها باشــید. به مرور با رشد کسب  و کار قادر به 
افزایش حقــوق آن ها خواهید بود. فراموش نکنید 
که از ابتدا با یکدیگر شفاف باشید و بر سر مواردی 
مثل درصد ســهام و شرایط پرداخت حقوق با هم 

کنار آمده باشید.
برای داشــتن منســجم ترین تیم وجلوگیری از 
ازهم پاشیدن آن، هر چند وقت یک بار اهدافتان 
را مرور کنید و راه های رسیدن به آن ها را بررسی 

کنید.

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

اصول تیم سازی در استارتاپ

استارت اپ یک فرایند گروهی است

برای داشتن 
منسجم ترین تیم 
وجلوگیری از ازهم 

پاشیدن آن، هر 
چند وقت یک بار 
اهدافتان را مرور 

کنید و راه های 
رسیدن به آن ها را 

بررسی کنید.

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

فکر
بکـــــر

اخالق در کســب و کار ، به بررسی مســائل اخالقی در محیط های 
کاری می پردازد. اخالق درکســب و کار یا اخالق حرفه ای شــامل 
دســتور العمل ها و وظایف فردی و سازمانی در کسب و کار می شود 
که انتظارمی رود، کارمندان به آن پایبندی نشــان دهند. اخالق  در 
کسب و کار باعث بهبود کیفیت خدمات و محصوالت کسب و کار می 
شود و در نتیجه افزایش روند وفاداری مشتری به کسب و کار افزایش 
خواهد یافت. پایبندی به اخالق در کســب و کار باعث می شــود که 
اعتبار قابل قبولی در بین مشــتریان و بازار هدف بدست آورید. نمونه 

هایی ازمهارت های اخالقی مطرح کرده ایم.
رفتار خوب با کارکنان:

پرداخت حقــوق عادالنه و به موقع، عمل کــردن به وعده های خود 
و ســطح احترام باالیی را بــه کارکنان قائل شــدن.نتیجه ای نهایی: 
وفــاداری کارکنان، انگیزه باالی کارکنان، بهره وری ودرنهایت رشــد 

سریع شرکت شما.
صادق بودن در تمام معامالت کسب وکاری:

صداقت سنگ بنای اعتماد اســت، مدیران اخالقی در تمام ارتباطات 
ومعامالت ســعی دارند تا همواره صادق باشند. پرداخت مقدارتوافق 
شــده و به موقع به عرضه کنندگان، منصفانه بودن با مشتریان و غیره 
که درنهایت منجربه اعتبار استرلینگ می شود که شرکت شما را حتی 

زمانی که در شرایط سختی قرار گرفته اید کمک خواهد کرد.
مسئولیت پذیری اجتماعی:

آیا شــما مسئولیت اجتماعی خود را رعایت می کنید؟ آیا باعث آلوده 
شدن محیط زیست نمی شــوید؟ اقدامات مفیدی برای جامعه انجام 
دهید، به عنــوان مثال پولی را برای اقدامات خیریه جمع آوری کنید 
و یا دیگر کارهای شایســته که جامعه به آن ها نیازمند اســت. نتیجه 
نهایی: حســن نیت و افزایش شهرت شما به عنوان یک نیروی مثبت 

در جامعه.
عمل کردن به همه  وعده های خود:

بــه آن چه که در قراردادهای خدماتی و تبلیغات وعده می دهید عمل 
کنید. زیرا این باعث می شود که مشتریان بدانند که می توانند به شما 
اعتماد کنند و تقلب در کار شــما وجــود ندارد. مدیران اخالقی قابل 
اعتماد هســتند زیراتمام تالش خود را انجام می دهند تا به تعهدات و 

وعده های خود به صورت تمام وکمال عمل کنند.
انصاف وعدالت:

مدیران اخالقی ســعی دارند تا عدالت و انصاف را در تمام جنبه های 
کســب وکار خود رعایت کنند. آن ها به صورت آشکاربه عدالت تعهد 
دارند، رفتار برابری با افراد دارند، از اشــتباهات و مشــکالت دیگران 
سوءاستفاده نمی کنند، به هنگام انجام دادن اشتباه قادربه اعتراف به 

آن و درصورت لزوم مواضع و اعتقادات خود را تغییر می دهند.
احترام به دیگران:

مدیران اخالقی با همه با رعایت احترام حرف می زنند. آن ها به کرامت 
انسان، استقالل،حفظ حریم خصوصی و منافع همه کسانی که سهمی 
در کســب وکار دارند، احترام می گذارند. آن ها باادب هستند وبا همه 
مردم صرف نظر از جنس، نــژاد یا ملیت با احترام ومنزلت برابر رفتار 

می کنند.
تعهد به تعالی:

مدیران اخالقی به دنبال تعالی در همه چیز، در همه زمان ها هستند. 
آن ها به دنبــال انجام وظایف خود، آگاه و آمــاده، به طور مداوم در 

تالش هستند تا مهارت های خود را در تمام زمینه ها افزایش دهند.
اطاعت از قانون:

مدیران اخالقی از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های کسب وکار 
خود به ور کامل آگاه هستند و از تمام آن ها موبه مو پیروی می کنند.

اخالق مدارترین 
فروشنده باشید

مدیران اخالقی از قوانین 
و مقررات مربوط به 
فعالیت های کسب وکار خود 
به ور کامل آگاه هستند و از 
تمام آن ها موبه مو پیروی 
می کنند.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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بازخورد منفی یکی از عوامل رشد کسب و کار است. اما 
باید به صورت صحیح بیان شود تا بتواند تأثیر خوبی روی 

طرف مقابل بگذارد و سازنده باشد.
یکی از سخت ترین کارها برای هر مدیری این است که 
بازخوردهاي مهم و حیاتی را با اعضای تیم خود در میان 
بگذارد. هیچ شــخصی دوست ندارد که از کارش انتقاد 
شود و هیچ شخصی هم دوست ندارد که این خبر بد را با 
فرد مورد نظر در میان بگذارد. اما اگر می خواهید تیمتان 
رشد کند و به موفقیت برسد، باید با این  نوع مسائل کنار 
بیایید. روش هایی که بررســی شده اند، فرآیند بازخورد 
دادن را هم برای شــخص مورد انتقاد و هم شــخص 
انتقادکننده راحت تــر می کنند. همچنین کارمندان را 
تشویق می کنند که عملکرد مثبت تری برای کار خود 

در آینده داشته باشند.
۱- معیار سنجش بیان کنید

اگر کارمندان نتوانند میزان انتظارات شما را درک کنند، 
انتقاد شما برای آن ها قابل فهم نخواهد بود. بازخوردها 
نیازمند معیاری برای مقایســه هستند. زمانی که شما 
کارمندی را مورد انتقاد قــرار می دهید یعنی عملکرد 
او نتوانســته است به معیار مورد نظر شما نزدیک شود. 
بنابراین خیلی مهم است که معیارهای خود را با اعضای 
تیمتان در میان بگذارید تا متوجه شوند که عملکردشان 
در چه حدی اســت. زمانی کــه معیارهای عملکرد در 
اختیار اعضــای تیم قرار بگیرد، خــود به خود متوجه 
می شوند که بازخورد منفی در راه است. درنتیجه مدیران 
راحت تر می توانند این پیغام را با آن ها در میان بگذارند 
و با همفکری، راه حل مناسبی برای از بین بردن مشکل 

پیدا کنند.
۲- صادق باشید

مکالمــه خود را در جریانی پیــش ببرید که تنها روی 
بررسی مشــکل تمرکز نداشته باشــد، بلکه هدف آن 
یافتن راه حلی برای مشــکل ایجادشده باشد. شما باید 
در طول مکالمات خود صادق باشــید و دقیقا به آن ها 
بگویید که کارشان چه مشکلی داشته است. البته حفظ 
صداقت به معنای ایجاد جو منفی نیســت. شما با طرز 
بیان مثبت خود می توانید مکالمه را به سمت پیدا کردن 
راه حل هدایت کنید. لحن بیان شما بیشتر از چیزی که 
می گویید اهمیت دارد. بسیار مهم است که انتظارات خود 
را صادقانــه با دیگران در میان بگذارید همچنین این 
نکته هم بســیار مهم است که در طول مکالمه لحن 
مثبتی داشته باشید. به آن ها ایده های جدید بدهید 
و بگویید که برای رفع مشــکل بهتر است چه کاری 

انجام دهند.

اشتباهات شما را بدانند. مخصوصا اگر این کار به آن ها کمک کند 
که راه جدیدی برای بهبود عملکرد خود پیدا کنند. همه ی کارمندان 
شرکت به نوعی در طول فعالیت کاری خود مرتکب اشتباه شده اند. 
هیچ شخصی دوست ندارد تنها به دلیل مقامش مورد احترام دیگران 
قرار بگیرد. افرادی که به جایگاه باال می رسند انسان های زحمتکشی 
هستند و مطمئنا در طول مسیر خود دچار اشتباه شده اند. بنابراین 
صحبت کردن از اشتباهات خود و بازگو کردن عواقب آن، تأثیر خوب 

و مثبتی روی طرف مقابل خواهد گذاشت.
۵- همیشه با احترام صحبت کنید

همیشه سعی کنید با اعضای تیم خود با احترام صحبت کنید. هیچ 
موقع حرفشان را قطع نکنید و اجازه بدهید که صحبت هایشان 
تمام شود. در زمان بازگو کردن انتقادها همیشه این احتمال را 
در نظر بگیرید که تکه ای از پازل را نمی دانید. بنابراین همیشه با 
اعضای تیم خود محترمانه صحبت کنید و قضیه را از زبان آن ها 
نیز بشنوید. شاید شما تمام ماجرا را نمی دانید و بعد از شنیدن 
حرف های آن ها متوجه شوید که چیزی را از قلم انداخته اید. کمتر 
حرف بزنید و بیشتر گوش دهید تا بتوانید از کل ماجرا اطالع پیدا 
کنید. این کار به شما کمک می کند که راه حل های بهتری ارائه 
دهید و درنتیجه از بروز اتفاقات مشابه در آینده جلوگیری کنید.

۶- عبارت بازخورد منفی را از ذهنتان خارج کنید
عبارت »بازخورد منفی« این احساس را در انسان ایجاد می کند که 
رسیدن به یک راه حل سازنده، سخت و چالش انگیز خواهد بود؛ 
در حالی که چنین چیزی صحت ندارد. دادن بازخورد برای حفظ 
بقای تیم ضروری است؛ مخصوصا زمانی که مشکلی در عملکرد 
اعضای تیم مشاهده شود. اما به این معنا نیست که این فرآیند باید 
جو منفی داشته باشد. بازخورد سازنده یعنی به اشتراک گذاشتن 
دانش برای افزایش میزان رشد و این موضوع یک فرآیند مثبت و 
ضروری است. هرچه میزان افکار منفی، سرزنش و سخت گیری 
در بیان یک بازخورد بیشتر باشد، روند انجام کار نیز بدون هیچ 

تأثیر مثبتی سخت تر خواهد شد.

۳- طفره نروید
اگر می خواهید از کار خود نتیجه  
واقعی بگیرید، باید در زمان بروز 
مشــکل با کارمندانتان صادق 
باشید. به همین دلیل بهترین 
کار این است که طفره رفتن را 
کنار بگذارید و مستقیما سراغ 
مشــکلی اصلی بروید. بنابراین 
بازخــورد خود صادق  در بیان 
باشید و مشکل را تا جای ممکن 
به صورت قابل فهم ارائه دهید. 
حتی می توانید با یک مثال قضیه 
را برای کارمندان خود شفاف تر 
کنید و دقیقا بــه آن ها بگویید 
چه انتظاری دارید. بســیار مهم 
اســت که انتقاد خود را با لحن 
تنــد و زننده بیــان نکنید؛ اما 
این موضوع هم مهم اســت که 
در مورد مشکل اصلی صحبت 
کنید و وارد حاشیه نشوید. هدف 
پیشرفت شرکت است و بازخورد 
مثبت نیز به انــدازه ی بازخورد 

منفی مهم است.
۴- رابطه دوستانه برقرار کنید

یکی از تأثیرگذارترین راه ها برای 
برقــراری ارتباط بــا کارمندان 
زیردست این است که ببینند و 
احساس کنند که شما هم انسان 
هســتید. بنابراین هیچ اشکالی 
نــدارد که اجازه دهید آن ها هم 

عبارت »بازخورد 
منفی« این احساس 

را در انسان ایجاد 
می کند که رسیدن 

به یک راه حل 
سازنده، سخت و 

چالش انگیز خواهد 
بود؛ 

در دنیای جذاب و دل فریب رسانه، همیشه ی خدا شبکه ها، شرکت ها، برنامه ها و 
... بوده اند که با هم رقابت داشته     باشند. در این رقابت که بسیاری از اوقات رقابتی 
نابرابر بوده  است، برخی از آن ها به حدی از محبوبیت و مقبولیت رسیده اند که 
امروزه به صورت میلیونی اشتراک می دهند و مخاطب دارند. و در میان آن ها، 
رسانه های اینترنی و از جمله آن ها رسانه های اشتراک فیلم و سریال محبوبیت 
چندین برابری داشته اند. یکی از آن ها »نتفلیکس« است. نتفلیکس اولین بار 
و در دوران ابتدایی عمر خودش در ســال 1998 با ارسال پستی دی وی  دی، 
کارش را آغاز کرد. و در ســال 2007 سرویس رسانه سیال را ارائه کرد و پس 
از طی این مراحل در مدتی حدود 9 ســال، تصمیم گرفتند که این فعالیت را 
در کشور کانادا گسترش دهند و عمالً دوازه ای جدید را به روی خود بگشایند. 
یکی از بنیانگذاران این کمپانی »رید هستینگز« شصت ساله است. که در حال 
حاضر عالوه بر مدیرعاملی نتفلیکس، عضو هیئت مدیره ی فیس بوک می باشد. 
وی عالوه بر این، کارآفرین و نیکوکار هم نیز هست. بیاییم از اصل موضوع دور 

نشویم. دوباره برویم سراغ نتفلیکس ... 

به آن جا رســیدیم که نتفلیکس به دنبال گسترش فعالیت خود، سر از کانادا 
درآورد. آیا قضیه به همین نقطه ختم شد؟ خیر. االن نه تنها کانادا، بلکه حدود 
190 کشور دیگر مقصد خدمات نتفلیکس است. نتفلیکس در سال 2013 اولین 
ســریال خود را منتشر کرد. سریالی که بعدها به شهرتی جهانی و مخاطبانی 
میلیونی رسید. سریال آمریکایی خانه پوشالی اولین سریالی بود که نتفلیکس 
ســاخت و ارائه کرد. و اما اکنون نتفلیکس صدها ساعت برنامه تولید می کند. 
برنامه هایی که اغلب مخاطبان بســیاری را هم جذب خود کرده است. جالب 
است بدانید طبق آخرین آماری که منتشر شد، چیزی در حدود 74 میلیون 
نفر اشتراک نتفلیکس داشته اند و از آن استفاده می کردند. نتفلیکس با اینکه 
در کشورهای بسیاری خدمات می دهد اما در کشورها و مناطقی همچون کره  
شمالی، کریمه، سوریه، چین و کشور عزیزمان ایران خدماتی ندارد. و اگر هم 
داشته باشد به واسطه ی برکت حضور فیلترشکن های متعدد است. در پایان بد 
نیست بدانید که نتفلیکس عالوه بر خانه پوشالی، سریال هایی همچون بریکینگ 

بد، سرقت پول، چیزهای عجیب و ... را هم تولید و ارائه کرده است.

نتفلیکس رسانه ای  قابل حمل و سیال

جالب است بدانید طبق آخرین 
آماری که منتشر شد، چیزی در 
حدود 74 میلیون نفر اشتراک 
نتفلیکس داشته اند.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ت  
بخ

ک 
ه نی

ش
نف

ب

از تهدید ها فرصت بسازید

چگونه بازخورد منفی را سازنده کنیم
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اجاره آپارتمان 71 متری 
هنرستان 33 

دو خوابه، طبقه دوم، انباری
پارکینگ، 10 واحدی 

اجاره 3 م + 10 م رهن 
عکس و فیلم و مشخصات کامل 

در تلگرام 
09105776629

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

ش
/9
81
45
18

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

ط
/9
81
52
84

1100 متر زمین
 منزل آباد 

انتهای امیریه بهشت 18 
میخ کوبی و تحویل 
09154413072

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

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

09302978698

ط
/9
81
42
17

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

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
78

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

رهن و اجاره
آپارتمان

602

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

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
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
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
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

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7
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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

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

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
ط

/9
81

27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

/ج
98

01
99

0

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013
ط

/9
81

37
51

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

81
46

50
 ج

/ 9
80

96
74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

36909280سجاد – فردوسی  – خیام
37678076فلسطین- سناباد –کالهدوز
36911412سیدرضی- معلم –دانشجو
38902414هاشمیه –هفت تیر-صیاد
36910840الهیه-قاسم آباد-امام هادی
عبادی –عبدالمطلب –مطهری
36909280ابوطالب –هدایت –توس

 09151023831تیم سیار

 نـظافتـی آیـسـان 
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
/ 9

80
17

17

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

/ج
98

10
99

3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
/ج

98
05

09
7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

مرکز درمان اعتیاد بهــار
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
/ج

98
10

44
7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

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
 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

تعدادی راننده با وانت 
برای پخش نیازمندیم.

09155255031
36232720

ط
/9

81
52

83

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

ط
/9

81
51

14
/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

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

09039107120

ط
/9

81
43

95

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

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

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

راننده
1407

جویای کار
1416

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

مفقود شده
ســند موتور هنــدا 125 
بــه شــماره  مــدل 1391 
  767/66758  : پــالک 

شماره موتور : 
 cG125NB1A3120658
به شماره تنه :9124618 
عبدالهــی  مهــدی  بنــام 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

/ع
98

15
47

6

مفقود شده
1801
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
99
20

ج
/9
81
52
08

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین صدیقی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 2394
 به نشانی:  بلوار فردوسی ،  نبش فردوسی 8

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: 09155007201
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

54
25


