
بیزینس مدل شما 
چه شکلی است؟

نیازمندی ها
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راهکار های استفاده 
از اینفلوئنسر مارکتینگ 

رهبری تیم عامل 
سازنده درکارتیمی

 
چگونه یک بوم مدل کسب و کار طراحی کنیم؟

بیزینس مدل مانند نقشه ای است که می توانید آن را به دیوار 
اتاقتان بزنید و هر روز صبح با یک نگاه به آن کارتان را شروع 
کنید.اما بحث بیزینس پلن کمی متفاوت است. بیزینس پلن..

 
قدرت کسب و کارتان در مدیریت شماست

براي اینکه رهبر کارآمدي باشید باید انگیزه ي درستي داشته 
باشید. آیا انگیزه ي شما پول و مقام است یا واقعا ازصمیم قبل 
مي خواهید به الهام بخش افراد باشید تا کارشان را به بهتر...

 
تسال موتورز؛  خودروسازی نوآور و پیشرفته

هر شخصی می تواند آن طور که دوست دارد و برایش 
جالب تر است، لوگو را بر اساس سالیق و عالیق 

خودش تغییر دهد.

؟؟؟

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم
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صرفــاً به این دلیل که بازاریابی ازطریق افراد تأثیرگذار 
یکی از روندهای روز بازاریابی است، این معنا را نمی دهد 
که شما هم باید از این روش استفاده کنید. برای برگزاری 
یک کمپین بازاریابی، باید هدف مشخصی داشته باشید.

مرحله ی اول: تعیین اهداف
هدف هر کمپین بازاریابی محتوا، این اســت که نشان 
دهد چگونه ارزشــی به مخاطبان خــود ارائه می کند. 
در اینفلوئنســرمارکتینگ، باید ارزش آفرینی برند را به 

مخاطبان شخص اینفلوئنسر ثابت کنید.
یکی از نقاط ضعف بسیاری از تیم های بازاریابی، تماس 
با افراد تأثیرگذار بدون هیچ هدف مشــخصی اســت. 
شــما باید بدانید که »چــرا« می خواهید یک کمپین 
اینفلوئنسر مارکتینگ برگزار کنید. تنها در این صورت 
می توانید موفقیت کمپین خــود را اندازه گیری کنید. 
به عالوه، در انتخاب اینفلوئنســر مناسب نیز بهتر عمل 
می کنید. ممکن است اهداف شما برای برگزاری کمپین، 

به سادگی موارد زیر باشد:
افزایش نرخ بازدیدکنندگان از وب سایت شرکت به میزان 

X درصد
افزایش فالوئرهای برند در شبکه های اجتماعی

افزایش میزان دیده شدن یا آگاهی از برند
افزایش نرخ فروش به میزان Y درصد

همان طور که گفتیم، اهداف شما، نوع اینفلوئنسری را 
که انتخاب می کنید، مشخص می کنند. به عنوان مثال، 
اگر به دنبال تعامل سریع با مخاطبین تان هستید، باید از 
اینفلوئنسرهای توییتر کمک بگیرید. اگر تأکید بیشتری 
بر ظاهر و تصویر محصول دارید، روی کانال های بصری تر 
مانند اینستاگرام و پینترست متمرکز می شوید. اما اگر 
می خواهید آگاهی عمیق تری درمــورد محصول خود 
ایجاد کنید، مخصوصاً اگر یک کسب وکار B2B را اداره 
می کنید، شاید یک مقاله ی فنی را در وبالگ تخصصی 
صنعت منتشر کنید و از اینفلوئنسرها بخواهید که آن را 

به اشتراک بگذارند.
ضروری اســت که هریک از اهداف شما به یک شاخص 
کلیــدی عملکرد یا KPI متصل شــود. در این صورت، 
ارزیابی کارایی کمپین بازاریابی شما امکان پذیر می شود. 
همچنین اهداف شما باید SMART باشند؛ یعنی خاص 
 ،)Measurable( قابل اندازه گیــری   ،)Specific(
 )Realistic( واقع بینانه ،)Achievable( قابل دستیابی

.)Time-based( و زمان محور
مرحله ی دوم: تعریف مخاطبان هدف

اگــر هنوز نمی دانید که چه افرادی را می خواهید تحت 
تأثیر قرار دهیــد، هنوز برای برگــزاری کمپین آماده 
نیســتید. ولی اگر ایده ی واضحی از مشــتریان ایده آل 
در ذهن دارید، پرســونای آن ها را در هنگام جستجوی 
اینفلوئنسرها مدنظر داشته باشید. همچنین درصورتی که 
قباًل کمپین بازاریابی خاصی را در شبکه های اجتماعی 
برگزار کرده اید، به شــیوه ی هدف گــذاری خود در آن 

کمپین ها توجه کنید.
اگر می خواهید اینفلوئنســر مارکتینگ موفقی داشته 
باشید، باید با افراد تأثیرگذاری کار کنید که مخاطبان 
هدف شــما را تحت تأثیر قرار می دهنــد. هرچه نیچ 
مارکت خود را به صورت دقیق تری تعریف کرده باشید، 
جستجوی بهتری برای اینفلوئنسرهای مناسب خواهید 

داشت.
مرحله ی ســوم: بهترین اینفلوئنســر را برای برند خود 

تعریف کنید
بیشــترین نرخ شکســت برندها در اجرای اینفلوئنسر 
مارکتینگ، به این مرحله مربوط می شود. تالش بیشتر 
شرکت ها برای انتخاب اینفلوئنسر متناسب با برند، تالش 
موفقی نیست. تحقیقات نشان می دهد که ۶۷.۶ درصد 
از تیم های بازاریابی، پیداکردن اینفلوئنســر مرتبط را 

سخت ترین چالش کمپین IM خود می دانند. درواقع، 
همین مســئله بزرگ ترین نقطه ضعف بازاریابی سنتی 

ازطریق سلبریتی ها نیز بوده است. گرچه 
برخی از این تبلیغات به یادماندنی 

و کارآمــد بودنــد، ولــی در 
موارد، یک ســؤال  اغلب 

ناخوشــایند در ذهــن 
ن  گا ف کننــد مصر
»این  می شد:  ایجاد 
چــه  ســلبریتی 
مورد  در  چیــزی 
زندگــی  ســبک 
مــن می دانــد؟ او 
در دنیــای کامــاًل 

متفاوتــی زندگــی 
نتیجــه  می کنــد.« 

کاماًل روشن است: باید 
اینفلوئنســری را انتخاب 

کنید کــه فالوئرهــای او با 
مخاطبان هدف شما تطبیق دارند.

گروه بندی اینفلوئنسرها
اینفلوئنســرهای ســلبریتی: همان طور کــه گفتیم، 
بازاریابــی ازطریــق ســلبریتی ها، قدیمی ترین مدل 
اینفلوئنسرمارکتینگ است. از سال ها پیش، شرکت ها، 
دســتمزدهای کالنــی بــه ســلبریتی های مشــهور 
می پرداختند تا محصــوالت آن ها را تبلیغ کنند. حتی 
در برخــی موارد، مــردم محصولی را با نام ســلبریتی 
تبلیغ کننده می شــناختند )مثل جورج فورمن گریل(. 
بازاریابی ازطریق تأثیر ســلبریتی ها، چه به روش های 
ســنتی و چه به روش های مــدرن، می تواند بســیار 
موفقیت آمیز باشد. اما این روش همیشه با چالش های 
جدی همراه بوده است. از طرفی، سلبریتی ها برای تبلیغ 
محصوالت پول بســیار زیادی درخواست می کنند و از 
طرف دیگر، مصرف کننــدگان در حوزه های تخصصی، 
عمیقاً به محصوالتی که توسط خود افراد مبلغ استفاده 

نمی شوند، بدبین هستند.
ماکرو اینفلوئنسرها

 این افراد در شبکه های اجتماعی میلیون ها فالوئر دارند. 
مردم غالباً ماکرو اینفلوئنسرها را به عنوان متخصص یک 
حوزه می شناسند. تفاوت ماکرو اینفلوئنسر و سلبریتی 
این است که ماکرو اینفلوئنسر، به خاطر تخصص در یک 
رشته ی خاص به شهرت رســیده است و لزوماً عامه ی 
مردم او را نمی شناسند. ژورنالیست های معروف، فعاالن 
دانشگاهی و مشاوران حرفه ای، در این گروه قرار دارند. 
ماکرو اینفلوئنســرها، از قبل نام خود را تثبیت کرده اند 
و به عنوان کارشناســان برتر رشته های خاص شناخته 
می شــوند؛ بنابراین دســتمزد زیادی هم برای تبلیغ 

محصوالت برندها درخواست می کنند.
میکرو اینفلوئنسرها

بزرگ ترین گروه تأثیرگذاران شــبکه های اجتماعی را 
تشــکیل می دهند. این افراد نیز برخالف سلبریتی ها، 
بین عامه ی مردم شناخته شــده نیســتند؛ اما به علت 
موفقیت هایی که در یک زمینه کسب کرده اند، کارشناس 
حوزه های خاص محسوب می شوند. میکرو اینفلوئنسرها 
از اعتبار و شهرت کمتری نسبت به ماکرو اینفلوئنسرها 
برخوردار هســتند، ولی بازهم مخاطبان زیادی دارند. 
آن ها اعتمــاد هواداران خــود را به دســت آورده اند و 
می توانند فالوئرهای خود را به مشارکت و تعامل وادارند. 
به همین دلیل هم در بازاریابی دهان به دهان و افزایش 

ترافیک وب سایت برند، بسیار مؤثر عمل می کنند.
نکته ۱: هرگز یک اینفلوئنســر را صرفاً به خاطر شهرت 

زیاد یا دستمزد کم انتخاب نکنید. به دنبال تأثیرگذارانی 
باشید که از پایگاه حمایتی قدرتمندی برخوردار هستند 
و این پایگاه حمایتی، مطابق با مخاطبان هدف 

شما است. 
نکته ۲: در بررسی اینفلوئنسرها، 
به آمار خــام فالوئرهای آن ها 
راه هــای  نکنیــد.  اکتفــا 
مختلفی بــرای باال بردن 
وجود  فالوئرهــا  نــرخ 
دارد کــه همه ی آن ها، 
ارزشمندی  مخاطبان 
را به برند شما هدایت 
حتــی  نمی کننــد. 
اینفلوئنسرها  زمانی که 
واقعــی  فالوئرهــای  از 
نرخ  هســتند،  برخوردار 
فالوئرها متریک مناســبی 
بــرای میــزان تأثیرگــذاری 
افراد نیست. اغلب اوقات بهترین 
اینفلوئنســرها، جامعــه ی هــواداران 
کوچک تری دارند که نرخ تعامل آن ها بســیار 
باال است. طبق تحقیقات، نرخ تعامل های مؤثر با افزایش 

تعداد فالوئرها کاهش می یابد.

میکرو اینفلوئنســرها چگونه به افزایش فروش کمک 
می کنند؟

معموالً تعداد فالوئرهای میکرو اینفلوئنسرها، بین هزار 
تا صد هزار نفر اســت. ازآنجایی که این افراد دسترسی 
مؤثرتری به جامعه ی مخاطبــان خود دارند، می توانند 
پیام برندها را بهتر به مردم برســانند. شــما با استفاده 
از قدرت نفوذی که میکرو اینفلوئنســرها بین هواداران 

دارند، می توانید نرخ فروش خود را افزایش دهید.
آن ها یک داستان شخصی درباره ی محصوالت تعریف 
می کنند: میکرو اینفلوئنســرها در سطح باالتری مورد 
اعتماد جامعه ی هواداران هســتند. بــه همین دلیل 
هنگامی کــه تجربیات خود را در مــورد یک محصول 
به اشــتراک می گذارند، هواداران باتوجه به این تجربه، 
محصول موردنظر را قضاوت می کنند. همه ی بازاریابان 
به کارایی تکنیک داستان ســرایی واقف  هســتند. اگر 
میکرو اینفلوئنسرها داستانی منحصربه فرد و مثبت در 
مورد یک محصول یــا خدمات خاص نقل کنند، تأثیر 
بســیار بیشــتری روی فروش آن خواهند گذاشت؛ تا 
زمانی که صرفاً عکس محصول را به اشتراک می گذارند.

تبلیغ کدها و لینک های تخفیف: تکنیک »پیشــنهاد 
تخفیف به گروه مخاطبان هدف«، یکی از استراتژی های 
عالی فروش محســوب می شــود. میکرو اینفلوئنسرها 
می تواننــد کدها یا لینک های تخفیــف محصول را در 
پســت های خود به اشــتراک بگذارند و مخاطبان را به 
آزمودن این محصوالت دعوت کنند. همچنین اگر این 
تکنیک را با ذکر تجربه های شخصی از محصول ترکیب 
کنند، تأثیر بیشتری روی فالوئرها می گذارند. به عبارتی، 
داستان آن ها کنجکاوی هواداران نسبت به محصول را 
تحریک می کند و در درجه ی بعد، کد یا لینک تخفیف، 

تمایل مردم به خرید محصول را افزایش می دهد.
تبلیغ نمونه ی رایگان محصول: زمانی که یک محصول 
به تازگی وارد بازار شده است، مردم به دیده ی تردید به 
آن نگاه می کنند. ولی میکرو اینفلوئنسرها با تبلیغ نمونه 
محصوالتی که به رایگان برای آن ها ارسال کرده اید، نقش 
مهمی در رفع تردید جامعه ی فالوئرها بازی می کنند. در 
این صورت، مردم به احتمال بیشتری ارزش محصوالت 
را درک کرده و به مشــتریانی تبدیل می شوند که برای 

خرید محصوالت شما، پول پرداخت می کنند.
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فرایند اجرای اینفلوئنسر مارکتینگ چگونه است؟ 

راهکار های استفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ 

ایــن ســلبریتی چه 
چیزی در مورد سبک 
زندگی من می داند؟ 
او در دنیــای کامــاً 
زندگــی  متفاوتــی 
نتیجــه  می کنــد.« 
کاماً روشــن است: 
اینفلوئنســری  باید 
کنیــد  انتخــاب  را 
که فالوئرهــای او با 
مخاطبان هدف شما 

تطبیق دارند.

 مدل 
مو فقیت

 شایان ضیایی   
سوده سعیدی 
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پخش انواع 
کامپیوتر،تبلت،موبایل

لپ تاپ
lenovo-asus-hp-acer
از3/500م به باال

کامپیوترهای خانگی اداری نو
از4/500م به باال

کامپیوترهای حرفه ای نو
از 6/500م به باال

لپ تاپ وکامپیوترهای گیمینگ  مبتدی
از5/800م به باال

گیمینگ  حرفه ای 
از9/800م به باال

@moeincomputer کانال تلگرام
37233300

 09384380902
بازرگانی معین

 **تعمیرات تخصصی**

/د
98

13
70

7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

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

تنظیم موتور بهرام 
را در گوگل جستجو کنید 

)عضویت : 1108( 
09155112756

ط
/9

90
02

25

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50
ج

/9
81

58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

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

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

81
35

42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9

81
55

87
ط

/9
80

11
10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

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
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ش

/9
81

56
38

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

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48
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
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

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9

81
14

77

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

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

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

فرایند اجرای اینفلوئنسر مارکتینگ چگونه است؟ 

راهکار های استفاده از اینفلوئنسر مارکتینگ 
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مدیریت کســب و کار مانند یک هزارتوی پرپیچ وخم اســت؛ هزارتویی 
که اگر چشم بســته در آن قدم بگذارید، ممکن اســت گم شوید یا مقدار 
خیلی خیلی زیادی از وقتتان را تلف کنید. در این هزارتو باید محصوالت 
را مدیریت کنید، به برندینگ تان برســید، به کارمندان رسیدگی کنید، 
مدام ســرتان توی حساب و کتاب باشد، برای سودآوری برنامه بریزید، با 
توزیع کننده ها سروکله بزنید و خیلی کارهای دیگر که اگر بنویسم 400 

کلمه می شود!

پس چارۀ کار چیست؟
ســاده است؛ اگر شما یک نقشــۀ راه داشته باشــید عبور از این هزارتو 
خیلی راحت تر است. مدل کســب و کار )یا بهتر بگویم، بوم مدل کسب 
و کار( همان نقشــۀ راهی است که شــما را از بیراهه رفتن دور می کند، 
کسب وکارتان را متحول می کند و کمک می کند که با یک نگاه یکپارچه 

بتوانید بیزینس تان را مدیریت کنید.

مدل کسب و کار چیست؟
به زبان خیلی ســاده، بیزینس مدل )یا همان مدل کسب و کار( برنامه ای 
است که شما برای پول درآوردن دارید!در واقع وقتی کسی خیلی صریح 

از شما می پرسد: " مدل کسب و کارت چیست؟" منظورش این است:
"چه برنامه ای برای پول درآوردن داری؟" شاید این سوال خیلی کلی به 
نظر برسد، اما بد نیســت بدانید که پشت این سوال، رشته ای از سواالت 

دیگر پنهان شده، که شما را به مدل کسب و کار می رساند. مثاًل:
    مخاطب هدف تو چه کسی است؟

 چه دردی از مخاطبان را دوا می کنی؟
 چه ارزشی برای مشتری ایجاد می کنی؟

 قرار است چطور مشتری ها را جذب و حفظشان کنی؟
 قرار است چطور کسب درآمد کنی؟

 روشت برای توزیع محصوالت چیست؟
 هزینه ها را حساب کردی؟

 حاشیه سودت چقدر است؟
 چطور بازاریابی می کنی؟

اگه بخواهیم این سوالت را ادامه دهیم ممکن است به چند صفحه برسند؛ 
ولی مهم ترین چیزی که شــما باید بدانید این است که ماهیت کلی مدل 

کسب وکارها در 3 بخش خالصه می شود:
۱.هر چیزی که باعث تولید ارزش می شود )مانند طرح تولید، مواد اولیه، 

فرآیند تولید، نیروی انسانی و ... .(
۲. هر چیــزی که به فروش ارزش کمک می کند )مانند بازاریابی، توزیع، 

خدمات در محل، بررسی روند فروش و ... .(
3. هر چیزی که به پرداخت مشــتری منجر می شــود )مانند استراتژی 

قیمت گذاری، روش های پرداخت، اقساط بندی و ... .(
در یک نگاه، مدل کسب و کار محل هزینه های شما را مشخص کرده و 

از طرف دیگر، جریان کسب درآمدتان را ترسیم می کند.

تمــام مواردی کــه در باال گفتیــم، مانند 
قطعات پازلی هستند که مدل کسب و 

کار یک برند را کامل می کنند. پازل 
چیدن که دوست دارید؟

مدل  بیزینس  طراحــی  چون 
درســت مثل پــازل چیدن 
توضیح  ادامــه  در  اســت. 
می دهیم کــه چطور باید 
ایــن پــازل را روی بوم 
کسب و کار چید و اصاًل 
بــوم مدل کســب و کار 
است  بهتر  اما  چیســت؛ 
قبــل از آن بــه یکی دو 

سوال پاسخ بدهیم.

تفاوت بیزینس پلن و بیزینس 
مدل چیست؟

ببینیــد، بیزینس مــدل مانند 
نقشــه ای است که می توانید آن را 

بــه دیوار اتاقتان بزنید و هر روز صبح 
با یک نگاه به آن کارتان را شــروع کنید.

امــا بحث بیزینس پلن کمی متفاوت اســت. 
بیزینــس پلن یک پرونده کامل، بــا تمام جزئیات، 

از تمام فعالیت هایی اســت که قرار است در کسب و کارتان 
انجام دهید.بیزینس پلن شما، یک برنامۀ بلندمدت است که همه چیز )از 
اســتخدام کارمند تا مسائل مالی( برای چند سال آینده در آن گردآوری 
شده است؛ اما مدل کسب و کار یک سری برنامه های کوتاه مدت )و البته 

ضروری( است که شما را به سوی کسب سود بیشتر هدایت می کند.
در ضمن فراموش نکنید که: اگر به دنبال جذب ســرمایه گذار هستید، 
بهترین روش برای درک آنها از کار شــما، بیزینس پلن است، )هر چند 
که مدل کســب وکارهای کوچک هم ممکن اســت به اندازه کافی برای 

سرمایه گذار جذاب باشد(. چرا که استراتژی های مالی، مدیریتی و نیروی 
انســانی شما را در چشم انداز ۲ الی 4 ساله نشان می دهد. در مقابل اگر 
می خواهید ساختار کسب و کارتان را به شرکا، مدیران یا سهام داران ارائه 

کنید، مدل کسب و کار بهترین ابزار شماست.

چرا باید مدل کسب و کار داشته باشیم؟
به طــور قطع به شــما می گویم که هر 
بیزینــس موفقی مدل کســب وکار 
خــودش دارد و بر اســاس آن 
جلو مــی رود؛ آن هم نه یک 
بلکه چندتا!  مدل،  بیزینس 
با  صاحبان کســب و کار 
گذشــت زمان، در مدل 
کســب و کاری خــود 
تجدید نظــر می کنند 
تــا بتواننــد تغییرات 
شــرایط  و  محیطــی 
بازار را در آن منعکس 
هم  همین  برای  کنند. 
بیزینــس مدل هــا را، 
اغلب کوتاه مدت طراحی 
می کننــد، تــا بتوانند با 
شــرایط بازار خیلی سریع 
ادامه 4  هماهنگ شــوند.در 
دلیل مهــم بــرای خلق مدل 
کسب و کار را باهم مرور می کنیم.

1. مزیت رقابتی خود را مشخص می کنید
آیا رقابت در بــازاری که در آن فعالیت می کنید 
زیاد است؟ برای برنده شــدن در این رقابت برنامه ای هم 

دارید؟
در بازارهای رقابتی، مزیتی که برای مشتری ایجاد می کنید، می تواند برگه 
برندۀ شــما در جذب مشتری باشد. مزیت رقابتی از برندی به برند دیگر 
تفاوت داد؛ مثاًل برای یک شــرکت طراحی سایت، پشتیبانی قوی و برای 
شرکت توریستی، یادآوری دقیق برنامه های پرواز، یک مزیت رقابتی است.

حاال فکر کنید با مدلی که برای کسب و کارتان ساختید، مزایای رقابتی 
درست مقابل چشمانتان هستند و شما هر روز طبق آن برنامه ریزی می کنید.
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ممکن است شما این قدرت را داشته باشید که به مردم 
بگویید چه کاري انجام دهند، ولي اگر رهبر تاثیرگذاري 
نباشید نمي توانید به کارکنان خود انگیزه بدهید و آنها 

را در جهت رسیدن به اهدافشان راهنمایي نمایید.
چــون دانایی و توانایــی افراد در انجــام امور مختلف 
یکســان نیســت، هر اقدام جمعی نیازمنــد راهنما و 
رهبری اســت که متناســب با خصوصیات تیم و هدف 
آن، ازخصوصیات جســمی وشخصیتی الزم برای جلب 
همکاری خواستاران رسیدن به آن هدف برخوردارباشد.

کسانی برای رهبری تیم مناسب هستند که کوشش ها 
وتالش های تیم را بتوانند هدایــت وهماهنگ کنند تا 
تیم بتواند به ســمت اهداف اصلی خــود حرکت کند. 
تمایزاصلی این افراد با دیگران دراین اســت که همواره 
هــدف نهایــی را در نظر دارند. مســیرکار آنها همواره 
براساس نظم وانضباط استواراست وتسلط کافی بر همه 
اموردارند. آنها همواره به اعضای تیم اعتماد دارند مگر 
آنکه دالیل محکمی برای عدم اعتماد به شخصی داشته 
باشــند. هیچگاه به شخص دیگری حسادت نمی ورزند. 
قــوت و ضعــف نقش گروهــی اشــخاص را به وضوح 

تشخیص می دهند و از هر عضو به نحو موثر بهره برداری 
می کنند لذا آنها هســتند که نقش و مرز کاری هرعضو 
را تعیین، خأل را شناســایی و جهت پرکردن آن اقدام 

فوری می کنند.
صحبت کردن با آنها بسیار راحت است و با آنکه حرف 
زیادی برای گفتن دارنــد ولی برای آنکه برای صحبت 
کردن دیگر اعضا مجال الزم را فراهم سازند، ازصحبت 
کردن پرهیز می کنند. درحقیقت، رهبردستورکارتیم را 
مشخص می سازد، اولویت ها را تشخیص می دهد، نظرات 
اعضا راجمع بنــدی و حکم نهایی تیم را بیان می کند و 
هر جا الزم باشــد تصمیمی اتخاذ کند با قاطعیت و با 

توجه به رای اکثریت تصمیم گیری می کند.
براي اینکه رهبر کارآمدي باشید باید انگیزه ي درستي 
داشته باشید. آیا انگیزه ي شما پول و مقام است یا واقعا 
ازصمیم قبل مي خواهید به الهام بخش افراد باشــید تا 
کارشان را به بهترین نحو انجام دهند؟ واقعا از خودتان 
بپرســید چرا مي خواهید رهبري کنید. رهبري را یک 
افتخــار و حرفــه بدانیــد. اگر در قلب خود احســاس 
مي کنید که رهبري، تقدیر شماســت و با اســتفاده از 

آن در دنیا تفاوت ایجاد خواهید کرد، پس قطعا کارتان 
ِ ي درســتي آغاز کرده ایــد. اگر مي خواهید  را از نقطه 
کارمندان شــما کار خود را به بهترین نحو انجام دهند 
باید اجــازه دهید فکر خود را آزادانــه بیان کنند و به 
کشف و جســتجو بپردازند. یک رهبر خوب همیشه از 
پیشــنهادات و ایده هاي تیم خود با آغوش باز استقبال 
مي کند. رهبران آرزو دارند تیمشــان عملیات روزانه ي 
خــود را همواره بدون هیچ مشــکلي انجــام دهند،  و 
گهگاهي هم با موانعي مواجه مي گردند. نحوه ي برخورد 
رهبــر با موقعیت هاي منفــي،  مهارت هاي رهبري او را 
به نمایش مي گذارد. در هر شــرایطي ســعي کنید بر 
نــکات مثبت تمرکز کنید. هر چقدر نگاه شــما به یک 
مشکل مثبت تر باشــد، به همان اندازه هم عکس العمل 
افراد در برابر یکدیگر مثبت تــر خواهد بود. با برقراري 
ارتباط شــخصي واقعي با هم تیمي هاي خود مي توانید 
بین خودتان اعتماد مشترک برقرار کنید و فرهنگ قوي 
مسئولیت پذیري و عملکرد اســتثنایي را در تیم ایجاد 
نمایید. تیم شما با چنین فرهنگي مي تواند یک کسب و 

کار موفق راه اندازي کند و همواره شاد باشد. 

قدرت کسب و کارتان در مدیریت شماست

چگونه یک بوم مدل کسب و کار طراحی کنیم؟

بیزینس مدل شما چه شکلی است؟

بیزینس مدل مانند 
نقشه ای است که 
می توانید آن را به 

دیوار اتاقتان بزنید و 
هر روز صبح با یک 
نگاه به آن کارتان 

را شروع کنید.
اما بحث بیزینس 
پلن کمی متفاوت 

است. بیزینس پلن 
یک پرونده کامل، 

با تمام جزئیات، از 
تمام فعالیت هایی 

است که قرار است 
در کسب و کارتان 

انجام دهید

گار
ه ن

زنام
 رو

ه   
زاد

ن 
سی

ا ح
رض

براي اینکه رهبر کارآمدي 
باشید باید انگیزه ي 
درستي داشته باشید. آیا 
انگیزه ي شما پول و مقام 
است یا واقعا ازصمیم قبل 
مي خواهید به الهام بخش 
افراد باشید تا کارشان را به 
بهترین نحو انجام دهند؟ 
واقعا از خودتان بپرسید 
چرا مي خواهید رهبري 
کنید.

محیاجعفری ثانی
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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سرمایه گذار جذاب باشد(. چرا که استراتژی های مالی، مدیریتی و نیروی 
انســانی شما را در چشم انداز ۲ الی 4 ساله نشان می دهد. در مقابل اگر 
می خواهید ساختار کسب و کارتان را به شرکا، مدیران یا سهام داران ارائه 

کنید، مدل کسب و کار بهترین ابزار شماست.

چرا باید مدل کسب و کار داشته باشیم؟
به طــور قطع به شــما می گویم که هر 
بیزینــس موفقی مدل کســب وکار 
خــودش دارد و بر اســاس آن 
جلو مــی رود؛ آن هم نه یک 
بلکه چندتا!  مدل،  بیزینس 
با  صاحبان کســب و کار 
گذشــت زمان، در مدل 
کســب و کاری خــود 
تجدید نظــر می کنند 
تــا بتواننــد تغییرات 
شــرایط  و  محیطــی 
بازار را در آن منعکس 
هم  همین  برای  کنند. 
بیزینــس مدل هــا را، 
اغلب کوتاه مدت طراحی 
می کننــد، تــا بتوانند با 
شــرایط بازار خیلی سریع 
ادامه 4  هماهنگ شــوند.در 
دلیل مهــم بــرای خلق مدل 
کسب و کار را باهم مرور می کنیم.

1. مزیت رقابتی خود را مشخص می کنید
آیا رقابت در بــازاری که در آن فعالیت می کنید 
زیاد است؟ برای برنده شــدن در این رقابت برنامه ای هم 

دارید؟
در بازارهای رقابتی، مزیتی که برای مشتری ایجاد می کنید، می تواند برگه 
برندۀ شــما در جذب مشتری باشد. مزیت رقابتی از برندی به برند دیگر 
تفاوت داد؛ مثاًل برای یک شــرکت طراحی سایت، پشتیبانی قوی و برای 
شرکت توریستی، یادآوری دقیق برنامه های پرواز، یک مزیت رقابتی است.

حاال فکر کنید با مدلی که برای کسب و کارتان ساختید، مزایای رقابتی 
درست مقابل چشمانتان هستند و شما هر روز طبق آن برنامه ریزی می کنید.

2. می توانید کسب وکارتان را توسعه دهید
پــای حرف های هر مدیر یا موســس کســب و کاری که بنشــینید، از 
رویاهایش برای پیشــرفت و توسعۀ کسب و کار می گوید. شما هم از این 
مدیرها هســتید؟با طراحی بیزینس مدل و به روزرسانی مداوم آن، به طور 
پیوسته سودتان را مدیریت می کنید و می توانید از درآمدتان بخشی را به 

توسعه کسب و کار اختصاص دهید.

3. پایداری مالی دارید
یکــی از فاکتورهایی که موفقیت کســب و کار را تضمین می کند، ثبات 
مالی در هر شــرایطی )حتی در شــرایط بد اقتصادی و رکود بازار( است.

ساالنه تعداد زیادی از بیزینس ها به دلیل ضعف در مدیریت مالی مجبور 
به تعطیلی می شوند. این در حالی است که مدل کسب و کار موفق، شما 
را از میزان سودتان در بازه های زمانی مشخص آگاه کرده و ضرب العجلی 

برای مقابله با ضرر و زیان دارد.

4. سرمایه گذار جذب می کنید
اگر کســب و کار کوچکی دارید و به دنبال جذب ســرمایه هســتید، 
این بخش اصلی ترین دلیل داشــتن مدل کســب وکار برای شماست.

سرمایه گذاران به خوبی با میزان شکست کسب وکارهای کوچک آشنا 
هســتند. آن ها در قــدم اول می خواهند بدانند که برنامه شــما برای 
کسب سود چیســت؟پس اگر دنبال جذب سرمایه هستید، بزرگترین 
مزیت شــما نســبت به رقیبانتان خلق مدل کســب و کار و ارائه آن 
به ســرمایه گذار است.خب، فکر میکنم بهتر اســت بیشتر از این وارد 
توضیحات نشویم و برویم سراغ آموزش عملی ساختن یک مدل کسب 
و کار. چیزی که برای شروع کار نیاز دارید، چیزی نیست جز بوم مدل 

کسب و کار.

بوم مدل کسب و کار چیست؟
 Business مخفف( BMC بوم مدل کســب و کار که به اختصار بــه آن
Model نیز می گویند، اولین بار توســط “ الکساندر اوستروالدر” مطرح 
شــد. آقای اوستروالدر ابتدا بوم کســب و کار را هستی شناسی کسب و 
کار نامیده بود، اما خب بعداً دوســتان لطــف کردند و یک نام بهتر برای 
آن پیشنهاد دادند.بوِم مدل کسب و کار ابزاری است که به خلق ایده های 
جدید و بررسی مداوم آن ها کمک می کند.با بوم مدل و کسب و کار، شما 
یک تصویر از ایده ها و فعالیت هایی که باید انجام دهید دارید؛ این تصویر 
توصیفی همه چیز را به صورت واضح و روشــن در مقابل چشم های شما، 

تیم تان و سرمایه گذارها قرار می  دهد.

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

آن در دنیا تفاوت ایجاد خواهید کرد، پس قطعا کارتان 
ِ ي درســتي آغاز کرده ایــد. اگر مي خواهید  را از نقطه 
کارمندان شــما کار خود را به بهترین نحو انجام دهند 
باید اجــازه دهید فکر خود را آزادانــه بیان کنند و به 
کشف و جســتجو بپردازند. یک رهبر خوب همیشه از 
پیشــنهادات و ایده هاي تیم خود با آغوش باز استقبال 
مي کند. رهبران آرزو دارند تیمشــان عملیات روزانه ي 
خــود را همواره بدون هیچ مشــکلي انجــام دهند،  و 
گهگاهي هم با موانعي مواجه مي گردند. نحوه ي برخورد 
رهبــر با موقعیت هاي منفــي،  مهارت هاي رهبري او را 
به نمایش مي گذارد. در هر شــرایطي ســعي کنید بر 
نــکات مثبت تمرکز کنید. هر چقدر نگاه شــما به یک 
مشکل مثبت تر باشــد، به همان اندازه هم عکس العمل 
افراد در برابر یکدیگر مثبت تــر خواهد بود. با برقراري 
ارتباط شــخصي واقعي با هم تیمي هاي خود مي توانید 
بین خودتان اعتماد مشترک برقرار کنید و فرهنگ قوي 
مسئولیت پذیري و عملکرد اســتثنایي را در تیم ایجاد 
نمایید. تیم شما با چنین فرهنگي مي تواند یک کسب و 

کار موفق راه اندازي کند و همواره شاد باشد. 

قدرت کسب و کارتان در مدیریت شماست

چگونه یک بوم مدل کسب و کار طراحی کنیم؟

بیزینس مدل شما چه شکلی است؟
فکر

بکـــــر

صنایع خودروســازی جهان همیشه جزو پرسروصداترین 
صنایع بوده اند و طرفداران بســیاری داشــتند. صنعت 
پول ســازترین صنایع جهان است؛  از  خودروسازی یکی 
صنعتی که می تواند به تنهایی درآمد ساالنه یک کشور را 
تضمین کند. در میان صاحبان برند حاضر در این صنعت، 
برخی برندها با توجه به شناخت و اعتباری که کسب کرده 
از سایر برندهای دیگر جلوتر هستند و ما خیلی به آن کار 
نداریم. اما در این میــان برخی برندهای نو و جدیدی هم 

موجود هستند که امروز قرار است تا به آن نیز بپردازیم.
"تسال موتورز" برندی حاضر و فعال در صنعت خودروسازی 
جهان است که خیلی زود به شــهرت رسید و در زمره ی 
برندهای شناخته شــده قرار گرفت. تسال در سال 2003 
یعنی حدود 17 ســال پیش بنیان نهاده شد. این شرکت 
خودروسازی برخالف سایر اکثر شرکت های مشغول در این 
حوزه، از امتیاز متفاوتی بهره می برد که آن تولید خودروهای 
برقی اســت. البته تنها خودرو نه؛ بلکه تسال قطعات مورد 
نیاز ترن های برقی را هم، تأمین می کند. ایالن ماســک در 
حال حاضر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این برند است 
و جزو افراد نامی در این صنعت و در حوزه ی تجارت است. 
وی که از آن به عنوان مخترع، مهندس و تاجر یاد می شود، 

متولد سال 1971 در کشور آفریقای جنوبی است. 
اما تســال و تاریخچه تسال شدن آن. تســال موتورز در 
ســال 2003 و پیش از آن که ایالن ماسک وارد آن شود و 
مدیرعامل گردد، توسط مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ 
تأسیس شــد. نام این برند از نام دانشمند نامی در حوزه 
فیزیک و برق، نیکوال تسال گرفته شده است. امروزه تسال 
موتورز جزو برترین برندهای حال حاضر جهان است. تسال 
موتورز از علم و تکنولوژی به شــکل ویژه ای برای ساخت 
خودرو و تولیداتش بهره برده است. به طور مثال خودروهای 
برقی آن بسیار جالب توجه است. همچنین قابلیت رانندگی 
خودکار یا همان اتو پایلــوت از ویژگی های بارز این برند 
خودروسازی است. اما تسال در جدیدترین رونمایی خود از 
وانت جدیدش همگان را با قابلیت ها و حواشی آن خودرو 
شگفت زده کرد. تسال سایبرتراک وانتی که هیچ شباهتی 
به خودروهای زمینی ندارد. انگار اصاًل ســاخته شده برای 
فضا. طراحی چندضلعی آن و قابلیت های چون ضد ضربه و 
گلوله بودن آن و همچنین برقی بودن، از جمله ویژگی های 
جالب و جذاب این خودرو اســت. بماند که در طراحی آن 

فردی ایرانی تبار هم نقش داشته است ...

هر شخصی 
می تواند آن طور 
که دوست دارد و 
برایش جالب تر 
است، لوگو را بر 
اساس سالیق 
و عالیق خودش 
تغییر دهد.

تسال موتورز؛ 
خودروسازی نوآور و پیشرفته
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ش
/9
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45
18

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

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

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

ج
/9
81
41
47

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

ج
/9
80
19
90

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش
باغ و زمین

608

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

37292296-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100٪ اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100٪ اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
80
09
31

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9
80
23
75

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اس�المی
تحت پوش��ش
بیمه ای������ران
دارای مج����وز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

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 
ته���ران

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
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7
ها

ی 
ند

زم
نیا

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9
81
37
51

 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

/ج
98
10
99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

ط
/9
80
52
76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

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

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

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

ط
/9
81
55
78

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  

به یک نفر منشی 
خانم محدوده  هدایت 

نیازمندیم 37348459

/ع
99
00
23
7

به چند کارگر وارد به کار 
گاوداری شیری و راننده 

تراکتور نیاز مندیم
09151104505

/ع
99
00
09
2

به یک کارگر آشنا به 
کشاورزی با امکانات اتاق 

نیازمندیم 09153165403
/ع
99
00
20
7

به چند نفر کارگر 
آقا وخانم جهت کار 
درکارگاه محدوده ج 
کالت روستای گرجی 

نیازمندیم 
37348459

/ع
99
00
22
8

ط
/9
90
00
77

به تعدادی 
زیگزاگ دوز 
و بردست آقا 

نیازمندیم
09151026986

/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 ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9
81
34
19

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
شرکت  واگذاری  قرارداد 
کــد  بــه  گلبهــار  عمــران 
1/9/1311 شماره  نوسازی 
 84/1/31 تاریــخ   835
مفقــود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط است.

/ع
99
00
20
8

12
خدمات آموزشی

13و فرهنگی
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

منشی و تایپیست
1402

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

مرکز درمان اعتیاد بهــار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

ط
/9
80
22
45

/ج
98
10
44
7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726
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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

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/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


