
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

مثبت فکر کنید، تا کامروا شوید!

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      126

نیازمندی ها

4

 
راهکارهای سنجش
 قدرت ریسک پذیری 

راهکارهایی برای ایجاد 
پآرامش در محیط کاری
5

2

 
چند قانون مهم درباره شروع کسب و کاری 

تاسیس یک کسب و کار و وارد شدن به عرصه کار آفرینی 
همواره کار آسانی نیست ، اما لذت بخش است او تاسیس 

یک کسب و کار را همانند سوار شدن بر یک قطار وحشت ...

 
چگونه قد و قواره مالی کارمان را تخمین بزنیم؟ 
هنگام تخمین مشتریان بالقوه برای یک رستوران در یک 
شهر، جمعیت آن را در ویکی پدیا نگاه کنید. آن را به درصدی 
از شهر محدود کنیدکه دسترسی به خودرو دارد )اگر ...

 
پوما حیوانی آمریکایی؛ پوما پوشاکی آلمانی

همان گربه سانی که بر برخی لباس ها و پوشاک نقش 
بسته است.

452

دوشنبه  

 8 اردیبهشت 1399 

 سال سی و سوم 

 شماره  9226

Instagram @Rah.Kar
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چگونه قد و قواره مالی کارمان را تخمین بزنیم؟ 

راهکارهای سنجش قدرت ریسک پذیری 

تخمیــن  هنــگام 
بالقــوه  مشــتریان 
رستوران  یک  برای 
در یک شهر، جمعیت 
آن را در ویکی پدیا 
نگاه کنید. آن را به 
شــهر  از  درصــدی 
کنیدکــه  محــدود 
دسترسی به خودرو 
پارکینگ  )اگر  دارد 
آن  اســت(.  موجود 
را بــه درصــدی از 
جمعیت محدود کنید 
محصول  جــذب  که 
خاص شما می شوند.

بازار، یکی از ســه دلیل اصلی موفقیت یک اســتارت 
آپ، در کنار تیم و محصول با سرمایه گذاران مختلف 
و رهبران آموزش دیده میباشــد. مارک اندرســون به 
عنوان یــک طرفدار بازار، مکررا بیان می کند که حتی 
یک تیم متوسط با یک بازار عالی می تواند موفق شود.

تخمیــن اندازه بازار چیزی بیشــتر از یک تالش برای 
کامل کردن ارائه شــما به سرمایه گذاران و شرکاست. 
این فعالیت بیشــتر به منظور درک این اســت که در 
آینده جهان چگونه از وضعیت فعلی و پیشنهاد یا ایده 
کسب وکاری شما با توجه به موقعیت رقابتی و میزان 

تناسب محصول شما با بازار آن حمایت خواهد کرد.
بازار چیست و منظور مردم از اندازه آن چیست؟

برای تخمین انــدازه بازار، اولیــن گام درک کردن و 
شــفاف کردن مفهوم بازار است. به نقل از جفری مور 

در »عبور از پرتگاه«، بازار :
– مجموعه ای از مشتریان بالقوه.

– برای ارائه مجموعه ای از خدمات و محصوالت.
– که دارای مجموعه از نیازها و خواسته های مشترک 

هستند.
– وهنگام تصمیم گیری در خرید، به یکدیگر مراجعه 

می کنند.
اساســا بازار مجموعه ای از تصمیــم گیرندگان خرید 
هستند که نیازها/خواسته های مشترکی دارند و مایل 
به صرف هزینــه برای اجرای آن هســتند. به نقل از 
لینووز، آن ها پتانســیل مراجعه بــه یکدیگر را هنگام 

تصمیم گیری دارند.
بازار مجموعه ای از مشــتریان متصل به هم است، از 
این رو عموما جغرافیاهای دور از هم بازارهای جداگانه 

به حساب می آیند.
طبق جمله بــاال، بازار های کامال جــدا از هم، مانند 
رســتوران هایــی در مومبــای و نیویــورک، معموال 
یک بازار مشــابه به شــمار نمی آیند، چون میانگین 
خریداران نمیتوانند به یکدیگر مراجعه کنند. بنابراین 

دو بازار جداگانه شمرده می شوند.
حال که تعریف بازار شفاف تر شده است، تعریف اندازه 

بازار چیست؟
عموما اندازه بازار به دو بخش تقســیم می شود، اولی 
از جهت تعداد مشــتریان و دومی از جهت ارزش مالی 
می باشد. برای شفافیت بیشــتر  ابتدا به اندازه بازار و 

پس از آن به ارزش بازار مراجعه می کنیم.
اولین گام در تخمین اندازه بازار، درک بازار است.

بــازار مجموعه ای از تصمیم گیرندگان خرید اســت. 
آن ها نیازها/خواســته های مشترک دارند و طبق آن 
طبقه بندی میشــوند. در هنگام تخمیــن اندازه بازار 

شرکت خود، نیاز/خواسته مورد سوال است که توسط 
محصوالت/خدمات شــما به آن ها پاسخ داده خواهد 
شــد. از این رو جمله »مشــتری خود را درک کنید« 
بیش از حد مورد اســتفاده استارت آپ ها و مورد نیاز 

توسعه شرکت ها، می باشد.
اگر محصولی را ساخته اید و با مشتریان بالقوه و واقعی 
صحبــت کرده اید، احتماال ایده خوبی دارید که آن ها 
چه کسانی هستند و محصوالت/خدمات شما کدام نیاز 

آن ها را محقق می کند.
تحلیل های خود را با تفکر وسیع تر غنی کنید.

هربنیان گذاری می تواند تایید کند که بســیار سخت 
اســت که یک گام به عقب از تمرکز محدود شــرکت 
و محصــول برداریم. به همین دلیل اســت که باید در 

تمرین های کوچک تفکرات خود را گسترش دهیم.
حــال که نیاز به محصول و مشــتریان هدف شــفاف 
شــده است، به سراغ 3 مرحله می رویم که به ما اجازه 
می دهد  قدمی فراتر برداریم و یک نگاه کلی داشــته 

باشیم.

گام گسترشی اول: محصوالت جانشین
به این سواالت پاسخ دهید:

– چه محصوالتی در حال حاضر جانشــین محصوالت 
من هستند؟

– رقیبان اصلی چه کسانی هستند؟
– آیا دقیقا همان نیازها را برآورده می نمایند؟

خــود را جای مشــتری ها بگذارید و ســعی کنید از 
دیدگاه آن ها به این سواالت پاسخ دهید:

گام گسترشی دوم: محصوالت جایگزین
حال یک گام فراتر برویم :

– جایگزین هایی که مشتری برای برآوردن همان نیاز 
دارد، کدام اند؟

– معایب آن ها چیست؟
– قیمت آن ها چه قدر است؟

– چه تعداد از مردم آن را می خرند؟
دومین گام در تخمین اندازه بازار: تحقیق کردن

شما تاکنون باید ایده خوبی از این که بازار چیست پیدا 
کرده باشــید. حال وقت آن است که تعداد مشتریانی 

که بازار دارد را تخمین بزنید.
ایــن گام معمــوال خیلی بســتگی به بــازار دارد. اما 

دستورالعمل هایی نیز برای آن وجود دارد.
– شروع گسترده : هنگام تخمین مشتریان بالقوه برای 
یک رستوران در یک شهر، جمعیت آن را در ویکی پدیا 
نگاه کنید. آن را به درصدی از شــهر محدود کنیدکه 
دسترسی به خودرو دارد )اگر پارکینگ موجود است(. 

آن را به درصــدی از جمعیت محدود کنید که جذب 
محصول خاص شما می شوند.

– واقع بین باشید: عموما اگر تحلیل های شما به این 
ختم شــود که تقریبا همه را به عنوان مشتریان بالقوه 

شناسایی کند، احتماال باید به مرحله اول بازگردید.
–این تمرین بیشتر برای شما است : سرمایه گذاران و 
ســهام داران نیز عالقه مند به دانستن اندازه بازار شما 
هستند. اگرچه این اعداد به اندازه ای که شما را تحت 
تاثیر قرار می دهند، آن ها را تحت تاثیر قرار نمی دهند. 
آن ها تنوع پذیر هستند، در تعداد زیادی از شرکت ها 
سرمایه گذاری کرده اند و هنگامی که شرایط نامطلوب 
می شود، مجبور نیستند با مشتریان و کارمندان مواجه 
شوند. داشتن ارقام معتبر، قابل اطمینان و واقع بینانه 
در بازار یک مزیت رقابتی می باشــد که بیشتر شما را 

تحت تاثیر قرار می دهد.
–آینــده را در نظر بگیرید : بازارها همیشــه در حال 
حرکت اند. ده ســال پیش بازار نرم افزارهای گوشــی 
های هوشمند وجود نداشت. حال شرکت هایی که این 
نرم افزار ها را توسعه می دهند میتوانند به ارزشی بیش 

از یک بیلیون دالر دست یابند.
گذشته و آینده بازار به اندازه وضعیت کنونی بازار حائز 

اهمیت هستند.
با توجه بــه این فرایض و دســتورالعمل ها برای این 
رویکرد، شما باید در  شناسایی موارد زیر گام بردارید :

1- بازار بالقوه، حد باالی اندازه بازار اســت. بیشینه 
ســطح تقاضا برای یک محصول در یک حوزه خاص 

و یک دوره زمانی می باشــد و نشان می دهد :
– هر شــخصی که قادر به استفاده از محصول باشد، 

از آن استفاده می کند.
– هر کاربر محصول را در هر مورد استفاده می پذیرد.

-هر بار کــه محصول پذیرفته می شــود، در میزان 
بهینه خود استفاده شده است.

2- اندازه بــازار کل )یا تقاضــای اولیه(: حجم کل 
محصوالت یا خدماتی اســت که توسط گروه خاصی 

از مصرف کنندگتن مشخص خریداری میشود.
نکته : به یاد داشــته باشــد نــه تنها بایــد  تعداد 
مشــتریان در بازار را انــدازه بگیریــد، بلکه تناوب 
اســتفاده از محصول در یک چارچوب زمانی خاص 

را نیز لحاظ کنید. 
بازار را شکست دهید نتیجه گیری: کمبود 

اگر قاتل شــماره یک شــرکت، کمبود بازار اســت، 
شــناخت بخش مشــتریان خود، رفتار، تعدادکل و 
قدرت خرید آن ها به شــما فرصــت بی نظیری در 

افزایش شانس موفقیت، بودجه و رشد می دهد.

 مدل 
مو فقیت

 اروین اعتضاد   
روزنامه   نگار
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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**

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

/د
98

13
70

7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9

81
54

16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ج
 / 

98
06

53
5

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

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

تنظیم موتور بهرام 
را در گوگل جستجو کنید 

)عضویت : 1108( 
09155112756

ط
/9

90
02

25

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5
ط

/9
81

44
93

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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

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

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

ج
/9

81
25

44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9

81
35

42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ش

/9
81

56
38

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما 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
80

71
80

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591

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
لوله کشی گاز

نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9

81
14

77

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

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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تمرکــز بر روی منفی هــا انرژیتان را می گیرد و باعث می شــود که 
احساس تاســف کنید و در نتیجه به هیچ وجه کمکی 

نخواهد کرد . در بخش زیر برخی از نکاتی که 
باید بر روی آن ها تمرکز کنید آورده شده 

است :
با خودتان مهربان باشــید ، درباره 

خودتان منفی حرف نزنید . حاال 
اید و  را پذیرفته  اشتباهاتتان 
آن هــا را در آغوش گرفته 
ایــد و وقتــی بــا خودتان 
صادق بودیــد و می دانید 
چه عواملــی را می توانید 
بهبود بخشید ، کافی است 
و نیازی نیســت که برای 
شکست خود احساس بدی 

داشته باشید .
یک فیلم کمدی خوب تماشا 

کنید یا با یکی از دوستان بامزه 
تان صحبــت کنید. خیلی جدی 

گرفتن زندگی ارزش ندارد - در هر 
صورت هیچ کس از زندگی زنده بیرون 

نمی رود .
مدیتیشــن یا یوگا انجام دهید . به جای تمرکز بر 

گذشته ، در زمان حال حاضر باشید و بر روی افکار خود کار کنید و به 
آرامی به یک طرز فکر خوش بینانه برسید .

تفکر مثبت به معنی نادیده گرفتن حقایق نیســت و در هنگام ارزیابی 
خودتان واقع گرا باشید اما تاکید زیادی بر نکات منفی نکنید .

 بودن در کنار افراد درست :
یکی از آیتم های مــورد عالقه جیم رات این جمله 
است:"شــما به طور متوســط شبیه پنج نفری 
هســتید که بیــش ترین زمــان را با آن ها 
ســپری می کنید" در موردش فکر کنید 
:اگر شــما خود را با افراد بدبین احاطه 
کنیــد، به یکــی از همان هــا تبدیل 

خواهید شد.
اگر هنــوز به نتیجه نرســیده اید ، 
حلقه دوستان خود را ارزیابی کنید 
و ببینید چه کســی واقعاً سزاوار آن 
اســت که در زندگی شــما بماند و 
اگر تنها یک دوست پس از "ارزیابی 
کلــی" باقی ماند هم این کاماًل خوب 
اســت - حداقل شــما مــی دانید که 
همیشه می توانید بر روی او تکیه کنید .

 خود را با انگیزه نگه دارید :
اکنون که اشــتباهات خود را پذیرفتید ، زمان آن 
رســیده که جلو بروید و ســرانجام اینجا هستید - در 
بزرگترین لحظه زندگیتان و وقت آن اســت که دوباره امتحان 
کنید. اما چطور؟ "ممکن است کسی بپرسد. این جایی است که انگیزه 

به وجود می آید .

انتظــارات را کنار بگذارید و تنها بــر روی زمان حال تمرکز کنید و به 
این فکر نکنید که اگر این کار را انجام دهم یا آن کار را انجام دهم ، 

چه اتفاقی می افتد و اگر احســاس می کنید این تصمیم 
درستی است با شهود خود پیش بروید .

کتــاب ها و فیلــم های انگیزشــی بخوانید و 
تماشا کنید و همیشه عالی است که کسی 

به شــما بگوید می توانیــد هر چه می 
خواهید را بسازید و حتی ممکن است 

قباًل متوجه شــده باشید زمان هایی 
هست که شنیدن برخی نکته ها از 
طرف شــخص دیگری ، آن پیام را 

قدرتمند تر و موثر تر می کند.
برنامه اهداف خود را مشخص کنید 
و در مورد آنچه می خواهید در دراز 

مدت به دست آورید، فکر کنید.
زمانی که احساس می کنید تسلیم 

شدید، به این فکر کنید که چرا و به 
کار ســخت خود در برابر هدفتان ادامه 

دهید.
انگیزه داشتنتان برای پیشبرد زندگی بسیار 

مهم است ، قوی باشید و اجازه ندهید افکار منفی 
بر شما تأثیر بگذارد .
 بهبود را ادامه دهید:

همانطــور که قباًل ذکر کردیم ، بهبود مــداوم تنها راه صعود از نردبان 
موفقیت اســت . شما بر روی انگیزه خود کار کنید و این واقعاً شگفت 
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اگر می خواهید کســب و کار شخصی خودتان 
را شــروع کنید خیلی عالی اســت اما قبل آن 
باید بدانید که در طی مســیر ســاخت کسب و 
کارتان و رشد آن باید همواره به چند اصل مهم 
و ضــروری توجه کنید وگرنه کســب و کارتان 
همانند بسیاری از کسب و کارهای ناموفق دیگر 

بعد از مدتی شکست می خورد.
دارن هــاردی در کتاب ” دیوانگان ثروت ســاز 
” بیان می کند که تاســیس یک کســب و کار 
و وارد شــدن به عرصه کار آفرینی همواره کار 
آسانی نیســت ، اما لذت بخش است او تاسیس 
یک کســب و کار را همانند سوار شدن بر یک 
قطار وحشــت می داند در یک قطار وحشــت 
فــرد حاضر در قطار در کنار حس لذت ، ترس ، 
وحشت و سایر احساسات را نیز تجربه می کند 
شاید برخی از این احساسات برای او ناخوشایند 
باشــد اما وقتی فرد از قطار خارج می شود می 
گویید لذت بردم و این دقیقا همانند تاســیس 
یک کســب و کار و حس و حال یک کارآفرین 

می باشد.
فرقی ندارد قصد دارید چــه کاری انجام دهید 
، یک کســب و کار آنالین را تاســیس کنید یا 

آفالین در هر دو حالت شما باید نکاتی را در راه 
اندازی کسب و کار خود رعایت کنید.

موفقیت و یا ثروت یک شبه وجود ندارد
چیزی به نام موفقیت یک شبیه یا ثروت خیلی 
سریع وجود ندارد برای موفقیت زمان نیاز است و 
هیچ گاه ثروت یا موفقیتی یک شــبه ایجاد نمی 
شــود ، وقتی این جمله را بیان می کنیم بسیاری 
از افراد یــاد افرادی مثل مارک زاکربرگ و … می 
افتند که توانستند در کمتر از یک سال ثروت مند 
شــوند ، این در حالی است که عموم افراد در نظر 
نمی گیرند که مارک زاکربرگ نیز قبل از فیسبوک 
اســتارت آپ های مختلفــی را راه اندازی کرده و 
شکســت خورده عموم افراد صرفا وضعیت اکنون 
یک فرد را مشــاهده می کنند و از ســختی ها و 

شکست های قبلی او نیز خبری ندارند.
فضای آنالین نیز سختی های خودش را دارد

بســیاری از افراد فکر می کنند در فضای آنالین 
نیز می توانند ســریع ثروت مند شوند و اصوال به 
چیزی به نام دیجیتــال مارکتینگ ، برندینگ و 
صبر اعتقادی ندارند بسیاری از افراد فکر می کنند 
که برای ورود به بازار آنالین و فروش رویایی تنها 
کافیست در قدم اول : طراحی سایت فروشگاهی 

خود را انجام دهند و در قدم دوم : فروش کنند این 
در حالی است که موفق شدن در مسیر راه اندازی 
کســب و کار آنالین به فاکتور های بسیار زیادی 
مرتبط اســت و رعایت تمامی این فاکتور های در 
کنار هم باعث موفقیت و عدم شکست سریع یک 

کسب و کار می شود.
راه خود را مشخص کنید

همان طور که دارن هاردی کارافرینی و تاسیس 
کسب و کار آنالین را همانند یک قطار وحشت 
تشبیه کرد باید بگوییم که در مسیر راه اندازی 
کسب و کار شخصی هیچ تضمین 1۰۰ درصدی 
بر امنیت شــغلی و درآمد شما وجود ندارد و هر 
کســب و کاری همانند مسیر یک قطار وحشت 
باال و پایین های خودش را دارد ، نمی خواهیم 
بگوییم که در این مســیر حتما باید شکســت 
بخورید و یا برشکسته شوید و دارایی های خود 
را از دست بدهید ، منظور ما از شکست مواقعی 
است که شرایط سخت می شود و این تنها شما 
هستید که با سخت کار کردن می توانید کسب 
و کارتان را از مسیر شکست احتمالی نجات دهید 
در این مواقع اســت که اگر سه اصل زیر را رعایت 

کرده باشید هیچ گاه شکست نمی خورید.

چند قانون مهم درباره شروع کسب و کاری 

راهکارهایی برای ایجاد آرامش در محیط کاری

تا کامروا شوید! مثبت فکر کنید 

کتاب ها و فیلم های 
انگیزشی بخوانید 

و تماشا کنید و 
همیشه عالی است 

که کسی به شما 
بگوید می توانید 

هر چه می خواهید 
را بسازید و حتی 
ممکن است قباًل 

متوجه شده باشید 
زمان هایی هست 
که شنیدن برخی 
نکته ها از طرف 

شخص دیگری ، 
آن پیام را قدرتمند 

تر و موثر تر می 
کند

گار
مه ن

زنا
 رو

ر    
 پو

سن
د ح

شی
مه

تاسیس یک کسب و کار و وارد شدن 
به عرصه کار آفرینی همواره کار آسانی 
نیست ، اما لذت بخش است او تاسیس 
یک کسب و کار را همانند سوار شدن بر 
یک قطار وحشت می داند در یک قطار 
وحشت فرد حاضر در قطار در کنار حس 
لذت ، ترس ، وحشت و سایر احساسات 
را نیز تجربه می کند شاید برخی از این 
احساسات برای او ناخوشایند باشد اما 
وقتی فرد از قطار خارج می شود می گویید 
لذت بردم و این دقیقا همانند تاسیس یک 
کسب و کار و حس و حال یک کارآفرین 
می باشد.

رضا سمیعی
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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انتظــارات را کنار بگذارید و تنها بــر روی زمان حال تمرکز کنید و به 
این فکر نکنید که اگر این کار را انجام دهم یا آن کار را انجام دهم ، 

چه اتفاقی می افتد و اگر احســاس می کنید این تصمیم 
درستی است با شهود خود پیش بروید .

کتــاب ها و فیلــم های انگیزشــی بخوانید و 
تماشا کنید و همیشه عالی است که کسی 

به شــما بگوید می توانیــد هر چه می 
خواهید را بسازید و حتی ممکن است 

قباًل متوجه شــده باشید زمان هایی 
هست که شنیدن برخی نکته ها از 
طرف شــخص دیگری ، آن پیام را 

قدرتمند تر و موثر تر می کند.
برنامه اهداف خود را مشخص کنید 
و در مورد آنچه می خواهید در دراز 

مدت به دست آورید، فکر کنید.
زمانی که احساس می کنید تسلیم 

شدید، به این فکر کنید که چرا و به 
کار ســخت خود در برابر هدفتان ادامه 

دهید.
انگیزه داشتنتان برای پیشبرد زندگی بسیار 

مهم است ، قوی باشید و اجازه ندهید افکار منفی 
بر شما تأثیر بگذارد .
 بهبود را ادامه دهید:

همانطــور که قباًل ذکر کردیم ، بهبود مــداوم تنها راه صعود از نردبان 
موفقیت اســت . شما بر روی انگیزه خود کار کنید و این واقعاً شگفت 

انگیز می شود اما چه کسی بدون پشت کار موفق شده؟
آیا می دانید توماس ادیســون پیش از اختراع المپ چندبار 
شکســت خورده بود ؟ حداقل یک هزار بار اما آیا 
می دانید کــه درک او از این موضوع چه بو 
د؟ "من شکست نخورده ام و من فقط 
1۰.۰۰۰ روش پیــدا کردم که کار 

نمی کنند ."

 زمانی برای خودتان بگذارید :
حداقــل مطمئن شــوید که 
بــه خودتان توجــه دارید و 
موفقیت  روی  فقط  تتمرکز 
و فراموش کــردن خودتان 
ممکــن اســت بــه آرامی 
شــما را دیوانه کنــد . برای 
خواندن آنچه دوســت دارید 
وقــت بگذارید ، با دوســتان 
خود اوقــات خوبی را ســپری 
کنید و با خانــواده خود بخندید . 
دوست داشتن خودتان جایی است که 

زندگیتان شروع می شود .
بــا پذیرفتن اشــتباهات در زندگی خود جلو 
بروید ، با خودتان صادق بمانید و از اشتباهاتتان درس 
بگیرید، مثبت فکر کنید، اطراف خود را با افراد مناسب محاصره کنید 

و برای دوست داشتن خودتان وقت بگذارید .
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راهکارهایی برای ایجاد آرامش در محیط کاری

تا کامروا شوید! مثبت فکر کنید 

فکر
بکـــــر

دنیای لباس، پوشاک و مد را بررسی های متداومی داشتیم. 
اما در این میان و در این دنیا چیزی را از قلم انداختیم. و 
آن اینکه هر پوشــاکی جایگاه خودش را دارد. در دنیای 
پوشــاک، برندهای متفاوتی مشغول به فعالیت هستند و 
در این بین اما، برندهــا در زمینه های متفاوتی در دنیای 
پوشــاک فعالیت می کنند و فعال اند. یکی از آن زمینه ها، 
زمینه ورزشی اســت. حوزه ورزش و به خصوص فوتبال 
طرفداران خودش را دارد و حوزه ای مورد توجه در صنایع 
و کسب و کار هاســت. از جمله جاهایی که ورزش بسیار 
مورد توجه قرار می گیرد، بخش پوشاک آن است. بخشی 
که عموما به اســم ورزشکاران اســت و به کام جهانیان. 
پوشاک ورزشــی از جمله پوشاک پرطرفدار در جوامع و 
کشورها، و در هر سنی اســت. و ای به این دلیل نیست 
که اهمیت ویژه ای به ورزش داده می شود، چراکه بسیاری 
هســتند که تنها پوشاک ورزشی را ترجیح می دهند. آن 
هم به دالیل مختلف و متفاوت. مثال راحتی این دست از 
پوشاک، بخشی است که افراد بسیار زیادی را به پوشیدن 
و استفاده از این پوشــاک ترغیب می کند. بگذریم. قرار 
اســت تا خدمتتان از برندی بگوییم که برندی معروف و 
خوشنام است. و آن بند برندی نیست جز، "پوما". همان 
گربه سانی که بر برخی لباس ها و پوشاک نقش بسته است. 

گربه سانی نام آشنا در عرصه ی ورزش ....
همانطور که خدمتتان عرض شد، پوما شرکتی چند ملیتی 
آلمانی است که در سال 1948 بنیان نهاده شد. یعنی 72 
سال پیش. که این امر نشان از تجربه و قدمت این پوشاک 
است. تجربه و قدمتی که توانسته کمکی جدی برای پوما 
باشد؛ در دســتش در میان رقبای تازه اش بازتر باشد و 
آن هم به شــرطها وشروطها. شرط و شروط آن نیز همان 
است که توانسته باشد از آن تجربیات به خوبی استفاده 
کند و آن ها را پلکانی کند برای رســیدن به پیشرفت و 
مقصود نهایی اش. پوما عالوه بر تولید و عرضه ی پوشاک 
و محصوالت ورزشی، وظیفه ی اسپانسری را هم به خوبی 
انجام می دهد. از اسپانســری باشگاه های ورزشی و افراد 
سرشــناس دنیای ورزش گرفته تا اسپانسری تیم ملی 
فوتبال کشورمان در جام جهانی 1998 فرانسه. از جمله 
افرادی که پوما اسپانسری آن ها را به عهده داشته است 
می توان به پله، اوســین بولت، سرخیو آگوئرو و ... اشاره 

کرد.
به راستی رودلف داسلر از کجا می دانست روزی، شرکتی 

که ساخته است به چنین جایگاهی برسد !!

همان گربه سانی 
که بر برخی 
لباس ها و پوشاک 
نقش بسته است.

پوما حیوانی آمریکایی؛ 
پوما پوشاکی آلمانی

گار
مه ن

زنا
 رو

ی   
وس

قد
د 

حم
م
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خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ج
/9
80
59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

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
ط09153076425

/9
81
32
90

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

ش
/9
81
45
18

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

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
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

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

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

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

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

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

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر
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قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر
/ج
98
14
14
7

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

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013
ط
/9
81
37
51

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

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

/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  

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

/ج
98
00
28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9
80
54
20

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9
81
34
19

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

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
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

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای ابوالحسین کریمی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 2832
 به نشانی:  میثم شمالی 13 و 15

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 هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09157029434
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
90

03
62

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای جعفر محقق بنهنگی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 8212
 به نشانی:  وکیل آباد66

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 هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155225106
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
90

03
56

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی پایکار

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 6698
 به نشانی:  جاده قدیم بلوار توس شهید طالبی

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: 09151226449
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
90

03
76
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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

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8


