
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

استارت آپ بدون تبلیغات
 فایده ای ندارد!

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      101

نیازمندی ها

4

 
اسرار فروشندگی موفق

انتقادهایتان را از محیط 
جمع آوری کنید
5

2

 
چقدر به مناسبت ها اهمیت می دهید؟

 هرچندماه یکبار تقویم محتوایی خود را بروز کنید به این 
معنا که ساعت های بهتر راجایگزین ویاتعداد پست هارا کم 

وزیاد کنید.

 
نقش تبلیغات سازنده در استارتاپ ها

حفظ مشتری قطعاً از امتیازات برجسته تبلیغات به حساب 
می آید که شرکت های زیادی به دنبال آن هستند.

 
آرزویی به اسم  رسیدن به فراری

)انزو فراری( نامی است که تا ابد با فراری به یدک 
کشیده خواهد شد.

454

چهارشنبه  

 14 اسفند 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9101

Instagram @Rah.Kar
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بازاریابی و تبلیغات؛ دئ بال موفقیت در فروش 

اسرار فروشندگی موفق

بــازار هــدف، یعنی 
و  نیــاز  شــناخت 
مشتریان.  خواسته 
بر این مبنا، پس از 
تعیین جامعه هدف 
و انتخاب آنچه باید 

تولید شود

با گسترش مشاغل آزاد، شخصی و خصوصی، 
در جهان امروز، و با وجود رقابت های بسیار در 
حوزه کسب و کار، فروش و مارکتینگ، بسیار 
مهم اســت که صاحبین کار و مشــاغل، آنچه 
تولید یا ارائه می کنند را در بازار، طوری تبلیغ 
و عرضه نمایند، که برای مشــتری ها و جامعه 
هدفشان، چشم گیر باشد. هر کاری ملزومات و 
تخصص های خود را می طلبد. بازار و بیزنس ) 
تجارت ( نیز، به اثباب و تخصص های مهارتی 
خاص خود، نیاز دارد؛ یکی از مهم ترین فوت 
و فن های موفقیت در کســب و کار، بازاریابی 
و تبلیغات اســت. به خصوص که امروزه شیوه 
بازاریابی و تبلیغات دیجیتال، کار را پیچیده تر 

از قبل کرده است.
بازاریابی و تبلیغات چه هستند؟

بازاریابی، یعنی تشــخیص، تعییــن و یافتن 
جامعه هدف مناســب که تــوان و میل خرید 
محصول / خدمات تولید شده توسط صاحبین 

کسب و کار، را داشته باشند.
تبلیغات، یعنی شــیوه ارائه و معرفی به شکلی 
فراگیر، که در یاد ها حک شــود، توجهات را 
جلب کــرده، کنجکاوی و انگیــزه مخاطب را 
برای تحقیقات بیشــتر و یا خرید محصول مد 

نظر، برانگیزد.

بازاریابی، مرحله یافتن زمین زراعی مناســب 
برای کشــت محصولی مخصوص؛ و تبلیغات، 

مرحله کاشت بذرها می باشد.
ماننــد هــر مهارتــی، که بــه آمــوزش نیاز 
دارد، آمــوزش بازاریابی و تبلیغــات نیز، نیاز 
فروشــندگان و تولید کنندگان را به یادگیری 

اصول بازاریابی و فروش، تامین می کنند.

اهمیت آموزش بازاریابی چیست؟
امــروزه، به مــوازات افزایش تعداد کســب و 
کارهــای متنوع، و نیاز بــرای یادگیری فنون 
فروش و بازاریابی، زمینه های آموزشی در این 

امور نیز، توسعه چشمگیری یافته اند.
از آموزش بازایابی، تا فنــون فروش، از کتاب 
های آموزش تبلیغات تا رشته های دانشگاهی 
مارکتینگ، از آموزش های انگیزشی و موفقیت 
در کسب و کار تا مهارت های زبان بدن، تماما 
محصول رشد شیوه زندگی بیزنسی در جهان 

کنونی است.
شــاید برخی ذاتا، دارای اســتعداد بازاریابی و 
فروشندگی باشــند، اما مانند هر استعدادی، 
ایــن مهارت نیز، نیاز بــه جهت دهی، هدایت 

و شکوفایی دارد.
از طرفــی افرادی که توانایــی درونی و بالقوه 
مهارت هــای فروش و بــازار را ندارند، اما در 
حال راه اندازی کسب و کار خود هستند، نیاز 
به آموزش اصــول الزم و کافی دارند؛ تا آنچه 

سرمایه کرده اند را به سود بدل نمایند.
 

بــدون فراگیری اصول تجارت، نمی توان پا به 
عرصه پر از رقابت و پیچیدگی بازار گذاشت.

الزم به ذکر اســت که بازاریابی و تبلیغات، به 
عنوان دو رکن اصلی موفقیت در کسب و کار، 
قرابت زیادی با اصول انگیزشی و مثبت نگری 
و البته شناخت ســاختار های ذهنی مخاطب 
دارد؛ زیرا قرار اســت بر تفکر و نگرش او تاثیر 

بگذارد و این تاثیر باید مثبت و جاذب باشد.
تبلیغــات، ایجاد انگیزه خریــد در بازار هدف 
است، پس فراگیری مهارت های انگیزشی در 

این امور نقش مثبتی دارد.

آموزش بازاریابی و تبلیغات، هم در موسسات 
آموزشی – انگیزشــی و هم در دانشکده های 
اقتصاد مختلف، به صورت آکادمیک توســط 
اساتید حوزه های گوناگون فنون تاثیر گذاری 
از جمله، انگیزشــی، سخنوری، فن بیان، زبان 

بدن، مارکتینگ و غیره، ارائه می شود.
همچنین، کتاب های مربوط به کســب و کار 
و آموزش بازاریابی و مدیریت اقتصادی بسیار 
متنوعــی، در بــاب این مقوله ها در سراســر 

جهان، پراکنده و متداولند.
از جمله پر مخاطب ترین موضوعات مطالعاتی، 
همین کتــاب های آموزش تبلیغات و آموزش 
بازاریابی هستند؛ آن دســته از مردمی که به 
دنبال فرصتــی جهت افزایش ســرمایه اولیه 
خود، حتی به وســیله یک کسب و کار خانگی 
کوچک، هستند، به ســراغ مطالعه این قبیل 

کتب و مطالب، می روند.
مســلم اســت که فراگیری از طریق کتاب و 
مطالعه، کم هزینه تر و کم دردسر تر از شرکت 

در کالس های آموزشی است.
موضــوع اصلی که باید در نظر گرفته شــود، 
این است که فنون بازاریابی و فروش، از پیش 
از تولید محصول باید فراگفته شــود؛ زیرا که 
انتخاب نوع محصول و خدمات تولیدی و قابل 
عرضه، بستگی به شناخت و ارزیابی بازار هدف 

دارد.
بــازار هدف، یعنی شــناخت نیاز و خواســته 
مشــتریان. بر این مبنا، پس از تعیین جامعه 
هدف و انتخاب آنچه باید تولید شــود، شیوه 
تبلیغات و نشــر محصول، در انظار عمومی، به 
خصوص با تمرکز بر ویژگی های فکری و روانی 
جامعه هدف اصلی، تعیین و مدون می گردد.

 مدل 
مو فقیت

 سعید اتحادی   
روزنامه   نگار
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دی 
من

یاز
ن

ط
/9

81
40

41

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه
ط

/9
81

54
16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

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

/د
98

13
70

7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5
ط

/9
80

66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

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

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

81
43

81

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

ج
/9

81
35

42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ش
/9

80
70

42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

81
14

31
ج

/9
80

98
17

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09154737236

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9

81
39

99

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

حمل خاک و نخاله 
نیسان و خاور 

09152377008
09395345773

ط
/9

81
44

57

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81
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
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / 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
ج

/9
80

59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51
ط

/9
81

54
44

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

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9

81
32

90

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

مشاورین امالک
601

رهن و اجاره
آپارتمان

602

خرید و فروش
باغ و زمین

608

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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به عنوان یک اســتارتاپ، ممکن اســت که 
شــما بهترین محصول یا خدمت را در بازار 
ارائه دهید، اما تا زمانی که مردم از کسب  و 
کار شــما آگاه نباشند، شما عماًل هیچ گونه 
تجارتی نخواهید داشت، از این رو  تبلیغات 
اســتارتاپ ها نقــش کلیــدی در افزایش 
آگاهی و حفظ مشــتریان جدید و تکراری 
شــما دارند. اما این تبلیغات اســتارتاپ ها 
نمی توانند کلی باشند. تبلیغات باید خاص 

و هدفمند باشند.

 ۱-تبلیغات به معرفی کسب و  کار جدید، خدمات 
یا محصوالت نو کمک می کند.

وقتی کسب و کاری تازه کار خود را شروع کرده 
یــا خدمات و محصوالت جدیــدی را راه اندازی 
نموده است، سریعترین و کارآمدترین راه برای 
معرفی آن بــه جامعه و مردم از طریق تبلیغات 
است. تبلیغات خوب و با کیفیت عالی می تواند 
کسب و کار یک شرکت را در بازه زمانی کوتاهی 
به مردم معرفی کنــد و به همین دلیل یکی از 
عوامل اصلی در بقای یک کسب و کار جدید به 

شمار می رود.

۲- تبلیغات سبب موفقیت در کسب و کار می شود.
یکــی از عوامل پیشــرفت و موفقیت ســریع و 
چشــمگیر کســب و کارها را می توان تبلیغات 
دانست چرا که بســیاری از شرکت ها از طریق 
همین تبلیغات توانســته اند در طول ســال ها 
پله هــای ترقی را طی کنند. هر دو نوع تبلیغات 
کمی و کیفی می توانند کمک شایانی به کسب 

و کارهای جدید و قدیمی داشته باشند.

۳-تبلیغات سبب آگاه سازی جامعه نسبت به کسب 
و کار یا محصول می شود.

تبلیغات یکی از راه های اطالع رســانی به جامعه 
در مورد محصوالت یا خدمات است. از آنجا که 
تبلیغات در یک بازه زمانی خاص پخش می شود 
می تواند به طور مســتمر مردم را از کسب و کار 
یک شرکت یا خدمات و محصوالتش مطلع کند.

۴-تبلیغات، تمایز محصوالت را به مشتری نشان 
می دهد.

شرکت ها و کسب و کارها با استفاده از تبلیغات 
سعی می کنند تفاوت های بین محصوالت خود 
و ســایر محصوالت را به مصرف کنندگان نشان 
دهنــد. با اینکــه تبلیغات لزوماً برای مقایســه 
کاالها تهیه نمی شــود اما خاصیت تبلیغات در 
این است که منحصر به فرد بودن و مزایای یک 
محصول یا خدمات خاص را برجسته کرده و آن 

را در ذهن مشتری ثبت می کند.

۵-تبلیغات به شرکت ها کمک می کنند خود، 
خدمات یا محصوالتشان را به مشتری معرفی کنند.

هدف اصلی و مهم  تبلیغات، معرفی محصوالت 
یا خدمات است که سبب شناخت هر چه بیشتر 
مصرف کننــده از پیشــنهادات و خدمات یک 
شــرکت می شود. عالوه بر این با کمک تبلیغات 

می توان میزان فروش را نیز افزایش داد.

۶-تبلیغات سبب جذب مشتری می شود.
هر چه افراد بیشــتری از محصوالت یا خدمات 
یک شــرکت مطلع باشــند، تمایل بیشــتری 
بــرای حمایت از آن دارنــد. مطمئناً یک تبلیغ 
خوب به حدی تأثیرگذار اســت که مشتری را 
به خرید محصــوالت یا خدمات ترغیب می کند 
و در عین حال ســبب می شــود مشــتری به 
استفاده از آن ادامه دهد. حفظ مشتری قطعاً از 
امتیازات برجسته تبلیغات به حساب می آید که 

شرکت های زیادی به دنبال آن هستند.
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نقش تبلیغات سازنده در استارتاپ ها

استارت آپ بدون تبلیغات فایده ای ندارد!

حفظ مشتری 
قطعاً از امتیازات 
برجسته تبلیغات 
به حساب می آید 

که شرکت های 
زیادی به دنبال آن 

هستند.
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تقویم محتوایی یکــی از بهترین راه ها برای 
نظم دادن به فعالیت ها در بازاریابی محتوایی 
به این دلیــل که باعث می شــود هیچ روز 
ورویدادی را ازدست ندهیم وبرای تمام ماه یا 
سال برنامه از پیش تعیین شده داشته باشیم 
،از طرفی اگر این تقویم بر اســاس الگوریتم 
اینستاگرام طراحی شده باشد باعث می شود 
که پســت های ما بیشــترین تاثیر را داشته 
باشند وتوســط بیشــترین مخاطب ممکن 
دیده شوند،در ادامه مطلب می خواهیم برای 
طراحی تقویم محتوایی برای اینستاگرام یک 

راهکار مناسب ارائه بدهیم.
تقویــم محتوایــی در واقع یــک برنامه الی 
1تا6ماهه اســت که داخلش روز وســاعت 
انتشار هرپست یا استوری مشخص می شود 
وطبق آن می توانیم محتوای مورد نظر را در 
زمان مناسب تولید ومنتشر کنیم،این تقویم 
به خصوص در مجموعــه هایی بیش از یک 
نفــر کار تولید محتوا انجــام می دهند تاثیر 
خود را بیشتر نشان می دهد به این دلیل که 
می تواند فعالیت هــای افراد مختلف تیم را 

سازمان دهی کند.

برای ساخت این تقویم محتوایی ابتدا در یک 
ســمت روزها را قرار دهید ودر سمت دیگر 
ســاعت ها ومحتواهای خود رابراســاس نوع 
وشرایط در خانه های متفاوت جدول پخش 
 Realtime کنید،همچنیــن اگــر قصــد
Marketing نیــز داریــد مــی توانیــد 
محتواهای مناسبتی را نیز در مناسبت های 
خاص قرار دهید،البته که اگر این نیت راهم 
ندارید بازهم به مناســبت ها دقت کنید به 
این دلیل که ممکن انتشار برخی پست ها در 

بعضی روز ها مناسب نباشد.

وامــا نکته آخــر این که این تقویــم باید بر 
اســاس آمار صفحــه اینســتاگرام ماکه در 
صفحه Insights نمایش داده می شــود 
وآمار هرپست یا استوری به مرور زمان بهبود 
یابد وبه بهترین حالت خود برســد وشما به 
محض شروع ســاخت تقویم محتوایی نباید 
انتظار بهترین نتیجه را داشــته باشــید،پس 
صبور باشــید وهرهفته یاهرماه یا هرچندماه 
یکبار تقویم محتوایــی خود را بروز کنید به 
این معنا که ســاعت های بهتــر راجایگزین 

ویاتعداد پست هارا کم وزیاد کنید.

چقدر به مناسبت 
ها اهمیت می 
دهید؟

 هرچندماه یکبار تقویم 
محتوایی خود را بروز کنید 
به این معنا که ساعت های 
بهتر راجایگزین ویاتعداد 
پست هارا کم وزیاد کنید.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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دریافت بازخورد انتقادی می توانــد یک نوع ورزش در 
انزوا محسوب شود؛ دلیل آن تنها به خاطر راحت نبودن 
پذیرفتنش نیســت. یک پژوهش که توسط فرنسسکا 
جینو، پاول گرین و براد اســتاتس انجام شــد، نشــان 
می دهد که انسان تمایل دارد بازخورددهندگان منفی را 
پس از دریافت بازخوردشان نادیده بگیرد. خیلی ساده تر 
است که خودمان را به چشم فردی آسیب دیده در یک 
محیط کار پرنیرنگ تصور کنیم؛ اما جدا کردن خود از 
افراد صادق اشتباه بزرگی است. جینو و همکاران متوجه 
شدند که عملکرد این شرکت کنندگان طی یک سال بعد 

کاهش پیدا کرده است.
یافتــن و حفظ کردن افــرادی که حقیقــت را به ما 
می گویند، بسیار با اهمیت است. مارشال گلداسمیت و 
هاوارد مورگان، تغییرات رفتاری 11۰۰۰ رهبر را پس از 
گذراندن یک دوره توسعه ی رهبری تحت بررسی گرفتند. 
برخی از این افراد که گفتگوهای پیش رونده با همکاران را 
در پیش گرفتند، بهبود قابل مالحظه ای کسب کردند؛ اما 
برای برخی که کمتر در این مکالمات شرکت می کردند، 
به ندرت پیشرفتی حاصل می شد. بازخورد انتقادی از این 
لحاظ می تواند دلیلی عالی برای بازنگری در روابط باشد؛ 
بزرگترین منتقدان ما با در پیش گرفتن روشی مناسب، 
می توانند بزرگترین قهرمان های ما باشــند. زمانی که با 
همکاران مراجع مربیگری جدیدم به نام ریچل مصاحبه 
می کردم، متوجه شــدم که آن ها باوجود مشغول بودن 
در بخــش دیگر کاری، از عدم برقــراری ارتباط ریچل 
ناراضی بودند. عقیده ی دو تن از روســای آن بخش در 
مسیر موفقیت ریچل تأثیرگذار بود و به همین دلیل سعی 
کرد تا پیش از همه در این مورد قدمی بردارد. ریچل از 
ارائه ی بازخورد دیگران تشکر کرد و از رفتار خود در ایجاد 
این مشکل صمیمانه عذرخواهی کرد؛ او پیشنهاد داد که 
همه در انتظارات خود برای ایجاد پیشــرفت بازنگری 
کنند. ریچل همچنین متعهد شد که جلساتی ماهانه 
با آن ها، به هدف دریافت پیشــنهادات در مورد نحوه ی 
مؤثرتر ظاهر شدن تشکیل دهد. چند ماه بعد، یک ایمیل 
از سمت آن افراد دریافت کرد که شامل ابراز تشکرهای 
فراوان از حس مسئولیت پذیری و شراکت ریچل در کار 

رسید که ممکن اســت هیچ زمانی مانند یک رهبر باشخصیت 
به  نظر دیگران نرســیده است؛ حتی اگر به شدت تالش کرده تا 

این گونه به  نظر برسد.
لوی به جای دست  کشیدن از تالش در این برهه، تصمیم گرفت 
با تیم خود روشــن باشد. او یک جلســه ی کاری تشکیل داد و 
اعالم کرد که از دوست داشتنی نبودن و عدم توانایی ارتباطی خود 
به عنوان یک رهبر آگاهی دارد. ســپس به تیم خود توضیح داد 
که برخی رفتارها قصورهای شخصی بوده اند و قطعا قصد اهمیت 
ندادن یا بی ارزش کردن کارمندان را نداشته است. در آخر از آن ها 
تقاضای کمک و درک شرایط خود را کرد و اطمینان داد که در 

این زمان برای غلبه به نقاط ضعف خود تالش می کند.
کارمندان، خالف تصور لوی به سرعت در مقام درک او برآمدند. 
حتی پس از مدتی شروع به شوخی کردن با اشتباهات ارتباطی 
او کردند. لوی، این موضوع را به نشانه ای برای همراهی کارمندان 
تعبیر کرد و پذیرفت که ممکن اســت رهبر بی نقصی نباشــد. 
برخی اوقات، پذیرفتن نقص ها )نخســت نزد خود و سپس نزد 
دیگران( بهترین واکنش به بازخورد انتقادی است و در کنار آن 
باید انتظاراتمان را در مورد نحوه ی رفتار کردن مشخص کنیم. 
زمانی که مواردی را کنار بگذاریم که قادر به تغییر آن ها نیستیم، 
انــرژی درونی ما برای تمرکز کردن روی تغییر موارد تغییرپذیر 

آزاد می شود

بود. همکاران ریچل پابه پای او در 
ایجاد تغییرات رفتاری، به تشویق 
او در زمان موفقیت می پرداختند 
و بــا خوب پیش نرفتن کارها و 
ارائه ی احساس تردیدشان، او را 

یاری می کردند.

به یاد داشــته باشید که تغییر، 
تنها یک انتخاب است

موفق تریــن و جاه طلب تریــن 
افراد بیشــتر اعتقــاد دارند که 
وقتی داشــتن رفتاری، آن ها را 
از موفقیت دور نگاه می دارد نیاز 
به تغییر آن است. بهترین شیوه 
بــرای فائق آمــدن به ضعف ها 
همیشه مشخص نیست. گاهی 
نقاط  بازخورد می تواند  دریافت 
ضعفی را مشــخص کند که در 
وجود ما ریشه کرده اند. لوی، یک 
کارآفرین موفق و مثال واضحی 
از این موضوع اســت. او تقریبا 
در تمــام طول فعالیت حرفه ای 
خود، خود را به عنوان یک رهبر 
مؤثر و دارای قدرت ارتباطی باال 
تصور می کرده اســت؛ اما پس 
از یــک فرآینــد ۳6۰ درجه ای 
متوجه می شود که تیم او چنین 
عقیده ای در موردش ندارند؛ در 
واقع رتبه دهی تیمش به عملکرد 
او همیشه بسیار پایین تر از تصور 
لوی بوده است و کمترین نمره را 
نیز برای قدرت توانایی ارتباطی 
او در نظــر گرفته اند. به همین 
جهت، لوی یک فرآیند را شروع 
کرد تا بازخوردهای دریافتی را 
بهتر درک کند و به این نتیجه 

 پذیرفتن نقص ها 
)نخست نزد خود و 
سپس نزد دیگران( 
بهترین واکنش به 

بازخورد انتقادی 
است و در کنار آن 

باید انتظاراتمان 
را در مورد نحوه ی 

رفتار کردن 
مشخص کنیم.

از قدیم االیام یکی از جذاب ترین صنعت ها در این گیتی، خودروسازی بوده 
اســت. و در دنیای این صنعت همیشه رقابت هایی جدی برای اثبات برتری 
وجود داشته است. این رقابت سر اخر سبب آن شد تا بسیاری به این مقصود 
برسند، و بسیاری در این رقابت حذف شوند. از آن شرکت هایی که توانست 
از این رقابت ها جان ســالم به در ببرد و به جایگاه مدنظرش برســد، فراری 
است. درست است همان اسب ایتالیایی که امروزه از برندهای اسپرت و فوق 
اســپرت، و لوکس خودروسازی است. در سال 1929 و با راه اندازی شرکت 
اســکودریا فراری، زمزمه متولد شدن برندی به نام فراری در گوش صنعت 
خودروسازی پیچید. امروزه فراری یکی از معروف ترین برندهای حال حاضر 
جهان در صنعت خودروسازی است، که عموم مردم و کشورها با آن آشنایی 
دارند. )انزو فراری( نامی اســت که تا ابد با فراری به یدک کشــیده خواهد 

شــد. فردی که موسس این شــرکت بود و فراری وجود امروزش را مدیون 
دیروز، و انزو فراری اســت. این شــرکت در سال های نخست فعالیتش، در 
زمینه طراحی و ساخت خودروهای مسابقه ای فعالیت داشت. و در کنار آن 
به عنوان حامی مالی مســابقات اتومبیلرانی فعالیت می کرد. از سال 1947 
بود که این شرکت با برند فراری شروع به ساخت خودروهای جاده ای نمود. 
در سال 1969 شرکت خودروســازی فیات 5۰ درصد سهام این شرکت را 
خریداری نمود و به مرور زمان این مقدار ســهام به 85 درصد افزایش پیدا 
کــرد.  فراری به قدمت یک تاریخ اســت. تاریخی پر از فراز و نشــیب های 
گوناگون که این برتد را بســیار پخته تر از سال های ابتدایی فعالیتش کرده 
است. در تاریخ این شرکت ایتالیایی اتفاقات جالب توجهی، هم برای رییس 
این شــرکت و هم برای خود این شرکت افتاده است. مثال معاف شدن انزو 
فراری از ســربازی به دلیل ابتال به آنفوالنزا،  تالش ناکام وی برای استخدام 
در شرکت فیات، مصادره شدن شرکت در جریان جنگ جهانی دوم توسط 

موسیلینی و .....
و در تمامی این مدت و در این ایام این فراری بوده اســت که ســرپا مانده 
و به این جایگاه رســیده اســت. در حال حاضر فراری در حوزه ی ســاخت 
خودروهای لوکس، اســپرت و ســوپر اســپرت فعالیت دارد. و بیشتر از هر 
شــرکت خودروسازی دیگری در مسابقات اتومبیلرانی. چه به عنوان حامی 

مالی یا به عنوان شرکت کننده و ... فعالیت داشته است و دارد.
از این هــا بگذریم. داســتان فــراری می تواند داســتانی جــذاب برای هر 

خودروسازی باشد. امیدوارم از مطلب لذت برده باشید.

آرزویی به اسم  رسیدن به فراری

)انزو فراری( نامی است 
که تا ابد با فراری به یدک 
کشیده خواهد شد.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
تار

مخ
مه 

اط
ف

خودتان را در تنهایی فدا نکنید

انتقادهایتان را از محیط جمع اوری کنید
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جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

ط
/9
81
52
84

1100 متر زمین
 منزل آباد 

انتهای امیریه بهشت 18 
میخ کوبی و تحویل 
09154413072

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

09302978698

ط
/9
81
42
17

/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

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

پ
/9
80
23
78

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

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
09
31

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
08
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

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
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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

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

/د
98

10
51

4
/ج

98
01

99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

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

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

81
46

50

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

81
37

51

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

/ 9
80

17
17

شستشویاختصاصی
پردهاریکه

همراهباخدماتبازونصب
لطفاکیفیترامقایسهکنید
38446541
09156966640

/ج
98

10
99

3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
 ج

/ 9
81

40
07

هواصنعت
تنهامرکزپخش
جنرالاصلی
38641230

09382379037
انواعکولرگازی

/ج
98

05
09

7

سالمندانمهروماه
VIPبلوارسجاد،فضای

خدماتباکیفیتکادرمجرب
36024166-09154077916

مرکزدرماناعتیادبهــار
بامسئولیتفنی-دکترقربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45
ط

/9
80

52
76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

قابلتوجهجوانان
جویایکاروآموزش
آموزشگاهنمونه
آرایشوپیرایشگل
)بامدیریتعلیاکبرگلزاده(
با53سالسابقهآموزشی
بامربیانمجربوبههمراهی
طراحومجریگریمسینماوتلویزیون

)امیدگلزاده(
پذیرایشماجوانانعالقمنداست
نبشچهارراهخواجهربیع
)عبادی(آموزشگاهگل

37246209-37247674
09151135513-37248637

09362810092

/ج
98

14
16

2
/ج

98
10

44
7

مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(

38331540
09155180726

/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
 ج

/ 9
80

40
27

مهرگستران
استخدامنیروجهتنگهداریاز
کودکیاسالمند،کاردرمنزل
نیمهوقتیاتماموقت
باحقوقباالوامنیتشغلی
بیناحمداباد5و7
مجتمعنورواحد13

38464894-38464893

یکنفرچرخکارخانم
ماهریانیمهماهر
دونفربردستکارخانم
جهــتکاردرتولیدی
زنانــه زیــر لبــاس

نیازمندیم.
یــا ماهــر کار چــرخ حقــوق
ملیــون یــک ماهــر نیمــه
دویســت. ملیــون یــک تــا
بردستکار700تا800

ساعتکار9صبحتا5عصر
هشتساعتکاری
تولیــدیهــممحــدوده
)طالببازارفردوسی(
09015840099

/ع
98

15
45

9

ثبتنامدورهجدیدطب
سنتیوگیاهاندارویی)فنی
وحرفهای(خانموآقاآغازشد
موسسهکرامت32256344

ط
/9

81
51

14
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش-قشم
تضمینپایینتریننرختور

آتریناپرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

خریدانواعضایعات
کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

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

ط
/9

81
34

19

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره

مفقودشده
و ر د خــو  هوشــمند رت کا
مینیبوسهیونــدامدل1384
رنــگســفیدبشــمارهانتظامــی
886ع53ایــران42وشــماره
37912004229429 موتــور
بــهمالکیــتمحمدباقرشــالباف
مفقودگردیدهوازدرجهاعتبار

ساقطمیباشد

/ع
96

13
22

3

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

16
خدماتگردشگری

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

نیرویخدماتی
وخدمتگزار

1406

خیاطوچرخکار
1411

جویایکار
1416

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

مفقودشده
1801

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

ط
/9

80
24

11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100%اسالمیباضمانت
پارهنشدنورنگندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایمهدیزنقایی

دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت2022
بهنشانی:بلوارشفابینشفا4و6

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچگونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09153152034
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

55
37

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایبابامحمدشعبانی

دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت14030
بهنشــانی:بلوارتوسبینشــکری16و18از18

مغازهدوم
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 

مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حساب 
حداکث��ر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچگونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09155071592
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

55
15
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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

/ه
98
03
87
0

ج
/9
81
52
08

ج
/9
81
51
12

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالمعباس سالمی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 5879
 به نشانی:  هاشمیه 75 پالک2/6

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: 09151583100
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

55
38


