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راهکارهایی اجرایی برای سپری کردن دوران قرنطینه برای رستوران دارها

رستوران دارها می توانند تخفیف هایی را برای ورود به رستوران در نظر بگیرند که برای شرایط 
اقتصادی فعلی مناسب باشد. این اقدام برای رستوران های گران قیمت که وعده های گرانی را سرو 

می کنند؛ نیز بسیار حیاتی است. االن زمان مناسبی برای خیال بافی یا قیمت های گزاف نیست!
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رستوران ها چگونه می توانند از شرایط فعلی نجات پیدا کنند؟ 

راهکارهایی اجرایی برای ســپری کردن 
دوران قرنطینه برای رستوران دارها

رها  رســتوران دا
ننــد  ا می تو
را  تخفیف هایــی 
بــه  ورود  بــرای 
رســتوران در نظــر 
بگیرنــد کــه بــرای 
اقتصــادی  شــرایط 
مناســب  فعلــی 
باشــد. ایــن اقدام 
رستوران های  برای 
کــه  گران قیمــت 
وعده هــای گرانی را 
نیز  ســرو می کنند؛ 
بسیار حیاتی است. 
االن زمان مناســبی 
بــرای خیال بافــی یا 
گــزاف  قیمت هــای 

نیست!

امروز تمام کسب و کارها در معرض آسیب قرار دارند. 
رســتوران ها یکی از کسب و کارهایی هستند که به 
وضوح اوضــاع بد اقتصادی را نشــان می دهند. این 
روزها رستوران ها و غذاخوری های بسیاری از ایالت ها 
تعطیل شده اند و رستوران هایی که تصمیم گرفتند 
به فعالیت خود در این شرایط ادامه دهند؛ تنها مجاز 
به تهیه غذای بیرون بر و ارســال غذا به درب منازل 

مشتریان هستند.
رســتوران ها درحالــی فعالیت های خــود را تغییر 
می دهند که مشــتریان با وضعیــت بی ثبات اوضاع 
اقتصادی دســت به گریبان هســتند. رســتوران ها 
با بحــران و چالش دیگری نیز روبرو هســتند؛ زیرا 
مشتریان می اندیشــند آیا خروج از منزل و ریسک 

رویارویی با ویروس ارزش تهیه غذا را دارد یا خیر.
رستوران ها به منظور بقای کسب و کار خود در شرایط 
فعلی باید راه کارهای خالقانه ای را جهت سازگاری با 

شرایط و نگرانی های مشتریان به کار ببرند.
توصیه من به رستوران ها، پس از اطمینان از سالمت 
غذاها این اســت که قیمت های خود را همین امروز 

پایین بیاورید.
برای شروع بهتر اســت واقع بین باشید. در شرایط 
بحرانی تعداد رســتوران هایی کــه می توانند درآمد 
متعارف خود را حفظ کنند؛ بســیار اندک است. این 
در حالی است که سود حاصل از این صنعت در حدود 
۵ درصد است. این میزان بسیار ناچیز است و هزینه 
ملک، اجاره و تعمیرات آشــپزخانه که در صورت باز 
بودن یا بسته بودن رســتوران جاری است نیز از این 
سود ناچیز تأمین کنید. بنابراین بهتر است برای شش 
ماهه آینده ســود خود را با کاهش هزینه های جاری 

در نظر بگیرید.
 

به سه دلیل رستوران ها باید قیمت های خود را پایین 
بیاورند

نخست اینکه بســیاری از رستوران ها چه به انتخاب 
خود و چه تحت فرمان مقامات کشوری و محلی، تنها 
در زمینه ارسال غذای بیرون بر فعالیت دارند. اگرچه 
رســتوران ها از دیرباز تاکنون هزینه یکسانی را برای 
سرو غذا در محل رســتوران یا ارسال غذا به منازل 
دریافت  کرده اند؛ اما غذای بیرون بر ســرمایه گذاری 

چندان ارزشمندی نیست.
اگرچه وعده  های غذایی فروخته شده یکسان هستند؛ 
اما بخش عمده ســود ناشی از فروش یک وعده غذا 
در رســتوران از امکانات محیط رستوران، سرویس 
خدماتــی و برگزاری مراســم های اجتماعی تأمین 
می شود. ارسال غذای بیرون بر این گزینه را به همراه 
ندارد؛ بنابراین قیمت این غذاها باید کاهش پیدا کند 

تا حذف این ارزش ها و معیارها نیز مشخص شود.
دوم اینکه، رستوران ها در مقایسه با ماه های گذشته 
صرفه جوتر شــده اند. آنها نگــران درآمد و دورنمای 
برنامه  ســرمایه گذاری خود هستند و با این نگرانی 

هزینه ها و مخارج موجود را موشکافی می کنند.
در نهایت، قیمت های پایین تر  مشــتریانی که ماهی 
یک مرتبه به رستوران می آمدند را وسوسه می کند؛ 
بیشتر به رستوران سر بزنند. از این گذشته مشتریان 

جدید بیشتری نیز به رستوران مراجعه می کنند.
طرح این سوال منصفانه است که آیا کاهش قیمت ها 

بدون اینکه دلیل مشخص یا نیازی به انجام این کار 
باشد؛ از درآمد رستوران ها در وضعیت فعلی می کاهد 
یا خیر. توجه داشــته باشید که کسب و کارهایی که 
اساسا در زمینه ارسال غذای بیرون بر فعالیت داشته اند 
نیز به دلیل نگرانی مشتریان از هزینه ها و بودجه در 
این شرایط با مشکالت فراوانی روبرو هستند. بنابراین 

تخفیف میزان تقاضا را دوباره احیا می کند.
رســتوران دارها می توانند تخفیف هایی را برای ورود 
به رستوران در نظر بگیرند که برای شرایط اقتصادی 
فعلی مناســب باشــد. این اقدام برای رستوران های 
گران قیمت که وعده های گرانی را سرو می کنند؛ نیز 
بسیار حیاتی است. االن زمان مناسبی برای خیال بافی 

یا قیمت های گزاف نیست!
در شــرایط فعلی از غذاهای ساده و خانگی استقبال 
می شود. شــرایط فعلی، زمان مناســبی برای ارائه 
منوهایــی بــا وعده هــای خوش طعم،متفــاوت و 

امتحان شده نیست.
مالکان رســتوران هایی که نمی تواننــد ورودی های 
جدیدی را برای حفظ کســب و کار در نظر بگیرند؛ 
کافی است تخفیف هایی ۱۵ -20 درصد را روی منو 
قرار دهند. بنا به تجربه شــخصی من، این پیشنهاد 
مانند نقل و نبات اســت؛ چرا که تخفیف هایی که به 
۱۵ درصد نمی رسند؛ اساساً نقشی در تحریک انگیزه 
مشــتریان ندارند. هر تخفیفی هم که بیشتر از 20 
درصد اســت نیز مشتریان را ناامید و دلزده می کند؛ 
چرا که مشتریان فعلی به این فکر فرو می روند که »تا 

حاال چقدر از من سود می گرفتید؟!«
اگرچه تعطیل شــدن رســتوران ها در این شــرایط 
منطقی به نظر می رســد، مالکان رستوران ها باید به 
یاد داشته باشــند که این طوفان نیز می گذرد و در 
برهه ای از زمان آنها به همان ســبک گذشته کار را 
ادامه می دهند. درراستای جلوگیری از کاهش ارزش 
تجارت، رستوران ها باید این موضوع را درک کنند که 
این تخفیف ها موقت است و قیمت ها در آینده به روند 

سابق باز می گردند.
بهترین قدم برای شــروع این اســت که همزمان با 
انتشار تخفیف این پیام را نیز منتقل کنید که شرایط 
به زودی به روند قبل باز می گردد. اگر رســتوران در 
طول این مدت منو ی متفاوتی را عرضه می کند باید 

به وضوح اعالم کند که این منو موقت است.
در کنار برند ســازی الزم است از اقداماتی که منجر 
به اعطای تخفیف به مشــتریان می شود نیز استفاده 
کنید. به این ترتیب مشــتریان بایــد برای دریافت 
تخفیف عملــی را انجام دهند. بنابراین ناخودآگاه به 
مشتریان القا می کنید که این تخفیف ها منحصر به فرد 
هستند و برای همیشه دوام نخواهند داشت. به این 
ترتیب از کاهش ارزش وعده های غذایی رستوران نیز 

جلوگیری می کنید.
 

راه های زیادی وجــود دارد که مانع از کاهش ارزش  
و اعتبــار غذای یک رســتوران می شــود. در ادامه 

نمونه های از این موانع را ذکر می کنم:
یک غذا ی کنسرو شده را به عنوان آذوقه بیاورید. 
با این ژست نشان می دهید که تبلیغ فعلی به دلیل  
بحران کرونا انتخاب شده است. به این ترتیب برند 
رســتوران را بهبود می بخشــید و به مشتریان نیز 
احســاس خوبی را منتقل می کنیــد؛ چرا که آنها 
می توانند به این شــکل به دیگران نیز کمک کنند 
و حس انسان دوســتی خود را بــروز دهند؛ البته 
کســانی که غذای کنسرو شــده با خود به همراه 

ندارند مشمول تخفیف نمی شوند.
حجم خریــد: برای تخفیف حجم حداقلی را در نظر 
بگیرید. به عنــوان مثال برای غــذا ی هر چهار نفر 
تخفیــف ویژه ای را در نظر بگیریــد.  به این ترتیب 
تخفیف در نگاه مشتری کاماًل موجه و منطقی خواهد 
بود. حتی ممکن است مشتریان سفارش خود را نیز 

افزایش دهند.
استفاده از تخفیف ها یکی از ملزومات اصلی کسب و 
کارها برای عبور از این شرایط بحرانی در اقتصاد است. 
اشــتباهی که بسیاری از شرکت ها مرتکب می شوند 
این است که راهی برای بازگشت به روند آتی در نظر 

نمی گیرند.
اگــر می خواهیم زمانــی که وقت آن فرا می رســد 
بدرخشــیم باید موانعی را برای جلوگیری از کاهش 
ارزش کسب و کار خود در نظر بگیریم. به این ترتیب 
مشــتری می فهمد چرا امروز قیمت ها کاهش پیدا 
کرده و می پذیرد که با بهتر شدن اوضاع، قیمت ها نیز 

به روال قبل باز می گردد.

 مدل 
مو فقیت

 اریک مک کانلی    
برگرفته از مجله

 کسب و کار هاروارد 
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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**

طراحی وب سایت 
حرفه ای - با امکانات کامل

09151500191

ط
/9
90
06
22

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

/د
98
13
70
7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
81
40
41

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

ط
/9
90
02
26

ریمپ تخصصی 
کاهش مصرف سوخت

افزایش شتاب  
کاهش دمای آب، حذف کات آف
 حذف سنسور اکسیژن 

اول و دوم 
 حذف سنسور میل سوپاپ 
رفع کپ اول حرکت 206 و 207

بلوار توس، نبش توس 114 
تنظیم موتور بهرام 
) عضویت : 1108 ( 

09155112756

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9
90
05
81

UPVC پنجره های
آلومینیوم وتوری با بهترین 

کیفیت وخدمات پس از فروش 
رایگان09154438489

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

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
81
55
87

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9
81
04
45

....لوله ها ....
به فروش می رسد
09151240054

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

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

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

ج
/9
90
05
90

آسانسور 
با نیم قرن تجربه 

پرداخت طی 5فقره چک
09153038489

ج
/9
81
34
06

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

38824494
توس هیدرولیک 

مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 
بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

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

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

ش
/9
81
45
18

تجاری 30متر  سرقفلی 
بولوارمعلم چهارراه ستاری 

ستاری12 قیمت330م
0 9 1 5 5 1 5 7 5 6 3
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تله کلیــک همه ی آن لینک های اینترنتی و پســت های 
شبکه ی اجتماعی هســتند که با تیترهایی جذاب، شما 
را بــه کلیک کردن و خواندن محتوا جذب می کنند. قطعا 
تاکنون در گشت وگذارهای خود در شبکه های اجتماعی و 
وب ســایت ها، با لینک ها و تیترهایی مواجه شده اید که با 
لحنی جذاب و حتی شوکه کننده، شما را به کلیک کردن 
و خواندن و دیدن محتوا تشــویق می کنند. شاید کلیک 
کردن شما روی همین مقاله هم به خاطر بخش دوم و تله ی 
جذاب کننده ی آن بوده باشــد. به هرحال انسان به صورت 
ذاتی به چنیــن لحن ها و عبارت هایی جذب می شــود و 
حتی اگر چندین بار هم محتوایی بی ارزش را در لینک های 
مذکور دیده باشد، باز هم به کلیک کردن عالقه دارد. این 
مطلب قرار نیست حقیقتی شوکه کننده را به شما بیاموزد، 
بلکه قصد داریم طبیعت انســانی و چرایی عالقه مندی به 
چنین تیترهایی را بررسی کنیم که معروف به تله کلیک یا 

Clickbait هستند.
شــاید در نگاه اول تصور کنیــد که تله کلیک دیگر مانند 
گذشــته طرفدار ندارد یا به سمت سقوط حرکت می کند. 
شــاید تیترهای جذاب و زرد را دیگر برای جذب مخاطب 
کارساز ندانید صرف نظر از تفکر و باور شما، تله کلیک هنوز 
وجــود دارد و به این زودی هم اینترنت و دنیای فناوری را 
ترک نخواهد کرد. برای تعریف تله کلیک، انواع تعریف ها 
به کار می رود. حتی بن اســمیث از بازفید )از مشهورترین 
وب ســایت های معروف به تله کلیک های جذاب( اعتقاد 
دارد تله کلیک هر محتوایی است که ارزش تعریف شده در 
تیتر را به مخاطب ارائه نکند. برخی دیگر، انواع مقاله های 
فهرستی همچون »۱0 راه برای موفقیت در هفت روز« یا 
موارد مشــابه را در دســته بندی تله کلیک قرار می دهند. 
برخی دیگر نیز در تعریف کلی می گونید تله کلیک شامل 
هرگونه مقاله و محتوایی می شــود که در اینترنت طرفدار 

ندارد.

چرا رسانه ها از تله کلیک استفاده می کنند؟
پاسخ به ســؤال باال بسیار آسان اســت. رسانه ها به دنبال 
مخاطب بیشــتر و درنتیجه درآمد بیشتر از سرویس خود 
هستند. تعداد کاربران یکتا همیشــه به عنوان معیاری از 
موفقیت یک رسانه تصور می شود و تأثیر زیادی بر هزینه ی 
تبلیغات آن دارد. فاکتوری که حتی برخی رسانه ها را عالوه 
بر روش تله کلیک، به خرید کلیک و بازدیدکننده ی تقلبی 

تشویق می کند.
تمامی فعاالن حــوزه ی محتوا که به نوعی تالشــی برای 
توزیع اطالعات به صورت آنالیــن انجام می دهند، مدیون 
وب ســایت هایی همچون گوگل و شــبکه های اجتماعی 
همچون فیسبوک و توییتر و غیره هستند. این سرویس ها 
امکان کشف محتوای وب ســایت مذکور را برای مخاطب 
فراهــم می کنند. ازطرفی الگوریتم های مورداســتفاده در 
موتورهای جســت وجو، مدام تغییر می کند و ناشــران با 
چالش هایی همیشــگی روبه رو هســتند. آن ها باید مدام 
مقاله های خود را بهینه ســازی و حتی بازطراحی کنند تا 
توزیع اجتماعی بهتری کسب شود. درنتیجه شاید فرمول 
ســاخت تله کیک هم در گذشت زمان دست خوش تغییر 
شود، اما هیچ گاه نمی توان پایان عمر تیترهای احساسی و 

جذاب را پیش بینی کرد.
ناشران و توزیع کننده های محتوا، اگر بتوانند به تعادلی در 
تولید و توزیع محتوای ناب برســند، پیروز رقابت رسانه ای 
خواهند بود. تعادلی که شــامل محتــوای عالی، فرم دهی 
مناسب و حفظ برند در محتوا می شود. به عالوه باید مواردی 
همچون قابلیت کشف در رســانه های اجتماعی، سرعت 
بارگذاری باال، محتوای بصری جذاب، منوهای ناوبری آسان، 
ارائه ی محتوای آموزنده و عدم اســتفاده از اسپم و پاپ آپ 

و روش های مزاحم دیگر را نیز به پیش نیازها اضافه کنید.
قطعا رسیدن به پیش نیازهای باال برای همه ی رسانه های 
آنالین آسان نیست. هرکسی که به دنبال درآمدزایی از تولید 
محتوا باشد، )حداقل( با تمامی چالش های باال دست وپنجه 

نرم  می کند. دراین میان، بســیاری برای پیروزی سریع تر 
در رقبت جذی مشتری، به دنبال روش هایی همچون تله 

کلیک می روند.

چرا استفاده از تله کلیک روش مناسبی نیست؟
تله کلیک از جنبه های گوناگون، رویکرد مثبتی محسوب 

نمی شود. ازطرفی کاربران با حجم انبوهی 
از تیترهــای زرد و مشــابه یکدیگر 

روبه رو می شــوند که اکثر آن ها، 
محتوای مرتبط با تیتر را ارائه 

نمی کنند. چنین تیترهایی 
قطعا تجربه ی کاربری را 

خدشه دار می کنند.
از جنبه ی رسانه ای، تله 
موجب  به مرور  کلیک 
کاربران  اعتماد  کاهش 
به رسانه می شود. شاید 
کاربران در مواجهه های 

ابتدایــی روی تیترهای 
زرد و جذاب کلیک کنند، 

مدتی  از  به هرحال پس  اما 
عالقــه ی آن ها کم می شــود. 

این  برای جبران  رســانه ها  البته 
دارند  روانشناسانه  راهکارهایی  چالش 

که موجب ادامه دار شــدن حیــات تله کلیک 
شده است و در ادامه، آن ها را شرح می دهیم. به هرحال 
رسانه ها نمی توانند همیشه با سیاست تله کلیک، موفق 
بمانند و باید هوشمندی مخاطب را همیشه مدنظر قرار دهند.

تله کلیک چگونه موفق می شود؟
پس از گذر از تعاریفی که برای تله کلیک عنوان می شود، 
باید قبول کنیم که چنین محتوایی همیشــه آزاردهنده 
است. ازطرفی باوجود آزاردهنده بودند، تله ها هنوز کارساز 
هســتند. علوم رفتاری، تعریف های دقیق و مناسبی برای 
دلیل کارساز بودن تله های کلیکی ارائه می کنند. تعدادی از 
مطالعات روی تله های کلیکی نشان می دهد که انسان ها به 
دو دلیل، خود را از گرفتار شدن در تله های کلیکی سرزنش 
می کنند. دلیل اول، دخالت دادن بیش از حد احساســات 
در تصمیم گیری ها و دلیل دوم، اســتفاده نکردن از مغز و 

منطق است.

بازی با احساسات
تله کلیک اصال روند و رویکرد ساده ای ندارد. تولیدکننده های 
محتوا، تیترها را به گونه ای می نویسند که حتی شما را فریب 
دهند یا در بهترین حالت، توجه شما را به خود جلب کنند. 
نکته ی جالب توجه این اســت که شما به عنوان مخاطب 
عموما از تله ی موردنظر نویســنده آگاه هستید. به عنوان 
مثال می دانید تیتر »فیلم لحظه ی مرگ اســتیو جابز در 
جلسه ی هیئت مدیره« به احتمال زیاد دروغی بیش نیست، 
اما باز هم نمی توانید در برابر وسوسه ی کلیک کردن روی 
آن مقاومت کنید. درواقع، تله بودن تله های کلیکی کامال 
روشن به نظر می رسد، اما باز هم در گرفتار کردن شما موفق 

هستند.
محققان علوم رفتــاری و تأثیرگــذاری اجتماعی اعتقاد 
دارند گرفتار شــدن در تله های کلیکی، ارتباط زیادی به 
نقش احساســات در تصمیم گیری های روزمره ی ما دارد. 
برانگیحتگی احساســی یا درجه ی واکنش فیزیکی که به 
احساسی خاص نشان می دهید، در رفتارهای کلیکی نقشی 
حیاتی دارد. به عنوان مثــال، ناراحتی و عصبانیت، هر دو 
احساسی منفی محسوب می شــوند، اما عصبانیت قدرت 
بیشــتری دارد. عصبانیت، ما را شــعله ور کرده و به انجام 
واکنش های فیزیکی تشویق می کند. شاید تاکنون برای شما 
هم پیش آمده باشد که محتوایی عصبانی کننده را خوانده اید 

و باز هم به خواندن محتوای مرتبط، ادامه داده اید. محققان 
اعتقاد دارند احساســاتی همچــون عصبانیت، اضطراب، 
شــوخ طبعی، هیجان، تشویق و شگفت زدگی، احساساتی 
هستند که تله های کلیکی بر پایه ی آن ها استوار می شوند.

گزارش های تحقیقاتی متعدد از سال ها پیش نشان می دهد 
که رسانه ها برای جذب مخاطب و خواننده ی بیشتر، تمرکز 
زیادی روی احساســات دارند. همین رویکردها در 
بازاریابی های دیجیتال هم دیده می شــود. 
می دهند  نشــان  مطالعات  به هرحال 
برای مخاطب  که محتوای جذاب 
برای  بیشــتری  کــه شــانس 
گرفتار شــدن او در تله دارد، 
باید موضوع را با احساساتی 
اغراق شده منتقل کند. اصل 
اساسی، اغراق در متن است 
و مثبت یا منفی بودن آن، 

اهمیت ندارد.

اهمیت کنجکاوی
یکــی از روش هایی که در اغلب 
موارد بــه جذب شــدن کاربر و 
کلیک کــردن روی لینک مورد نظر 
ختم می شــود، تشــویق او به تجربه ای 
جدید و جذاب یا حتی خنده دار اســت. روش 
دیگر، با تحریک حس کنجکاوی افراد حاصل می شود. 
وب ســایت های متعددی وجود دارنــد که با همین بهانه، 
نــرخ کلیک باالیی را در مقاله های خود دریافت می کنند. 
روان شناســان توجیه قابل توجهی بــرای چنین رفتاری 

ازسوی کاربران ارائه کرده اند.
یکــی از نظریه هــای معتبر پیرامون دلیــل جذاب بودن 
کنجکاوی، توســط استاد دانشــگاه کارنگی ملون، جورج 
لوونستاین مطرح شد. او در میانه ی دهه ی ۱۹۹0 نظریه ای 
به  نــام »خأل اطالعات« مطرح کرد. نظریه می گوید هرگاه 

بین آن چه که می دانیم و آن چه که تمایل به 
فاصله ای احساس  دانستنش داریم، 

شــود، پیامدهایی احساسی را 
تجربه خواهیم کرد. درواقع 

احساس  اطالعات،  خأل 
ما  به  را  بودن  محروم 

منتقــل می کند که 
را  با کنجکاوی آن 
می کنیم.  تعریف 
کنجــکاو،  فــرد 
پــس از ایجــاد 
حــس  شــدن 
می کند  تــالش 
اطالعــات  تــا 
را  ناموجــود 

کسب کند و حس 
محــروم بودن را از 

ببرد. بین 
ندانستن  ساده،  بیان  به 

چیزی برای انســان، نوعی 
شــناختی  ناراحتــی  حــس 

ایجاد می کنــد. همین حقیقت، در 
پس زمینه ی تیترهایی قرار دارد که ســعی 

در برانگیختن حس کنجــکاوی دارند. به عنوان مثال در 
رسانه ای می خوانید: »مایکروسافت قصد عرضه ی گوشی 
اندرویــدی دارد؛ چه اتفاقی برای گوگل می افتد؟« چنین 
تیتری قطعا شــما را کنجکاو می کند تا مطلب را بخوانید 
و از آینده ی )احتمال( گوگل و مایکروسافت باخبر شوید. 
چنیــن تیترهایی تــالش می کنند تــا حقیقتی واضح 
را در ابتدا به شــما نشــان دهند، اما بخشــی از آن را 
برای تشــویق به کنجکاوی بیشــتر، مخفی نگه دارند.
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حقیقتی شوکه کننده و جذاب درباره اینترنت و بازاریابی

 وقتی ذهن و 
احساسات شما، 

همیشه شما را 
به سمت تله ها 
جذب می کند، 

می توانید از آن 
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و باز هم به خواندن محتوای مرتبط، ادامه داده اید. محققان 
اعتقاد دارند احساســاتی همچــون عصبانیت، اضطراب، 
شــوخ طبعی، هیجان، تشویق و شگفت زدگی، احساساتی 
هستند که تله های کلیکی بر پایه ی آن ها استوار می شوند.

گزارش های تحقیقاتی متعدد از سال ها پیش نشان می دهد 
که رسانه ها برای جذب مخاطب و خواننده ی بیشتر، تمرکز 
زیادی روی احساســات دارند. همین رویکردها در 
بازاریابی های دیجیتال هم دیده می شــود. 
می دهند  نشــان  مطالعات  به هرحال 
برای مخاطب  که محتوای جذاب 
برای  بیشــتری  کــه شــانس 
گرفتار شــدن او در تله دارد، 
باید موضوع را با احساساتی 
اغراق شده منتقل کند. اصل 
اساسی، اغراق در متن است 
و مثبت یا منفی بودن آن، 

اهمیت ندارد.

اهمیت کنجکاوی
یکــی از روش هایی که در اغلب 
موارد بــه جذب شــدن کاربر و 
کلیک کــردن روی لینک مورد نظر 
ختم می شــود، تشــویق او به تجربه ای 
جدید و جذاب یا حتی خنده دار اســت. روش 
دیگر، با تحریک حس کنجکاوی افراد حاصل می شود. 
وب ســایت های متعددی وجود دارنــد که با همین بهانه، 
نــرخ کلیک باالیی را در مقاله های خود دریافت می کنند. 
روان شناســان توجیه قابل توجهی بــرای چنین رفتاری 

ازسوی کاربران ارائه کرده اند.
یکــی از نظریه هــای معتبر پیرامون دلیــل جذاب بودن 
کنجکاوی، توســط استاد دانشــگاه کارنگی ملون، جورج 
لوونستاین مطرح شد. او در میانه ی دهه ی ۱۹۹0 نظریه ای 
به  نــام »خأل اطالعات« مطرح کرد. نظریه می گوید هرگاه 

بین آن چه که می دانیم و آن چه که تمایل به 
فاصله ای احساس  دانستنش داریم، 

شــود، پیامدهایی احساسی را 
تجربه خواهیم کرد. درواقع 

احساس  اطالعات،  خأل 
ما  به  را  بودن  محروم 

منتقــل می کند که 
را  با کنجکاوی آن 
می کنیم.  تعریف 
کنجــکاو،  فــرد 
پــس از ایجــاد 
حــس  شــدن 
می کند  تــالش 
اطالعــات  تــا 
را  ناموجــود 

کسب کند و حس 
محــروم بودن را از 

ببرد. بین 
ندانستن  ساده،  بیان  به 

چیزی برای انســان، نوعی 
شــناختی  ناراحتــی  حــس 

ایجاد می کنــد. همین حقیقت، در 
پس زمینه ی تیترهایی قرار دارد که ســعی 

در برانگیختن حس کنجــکاوی دارند. به عنوان مثال در 
رسانه ای می خوانید: »مایکروسافت قصد عرضه ی گوشی 
اندرویــدی دارد؛ چه اتفاقی برای گوگل می افتد؟« چنین 
تیتری قطعا شــما را کنجکاو می کند تا مطلب را بخوانید 
و از آینده ی )احتمال( گوگل و مایکروسافت باخبر شوید. 
چنیــن تیترهایی تــالش می کنند تــا حقیقتی واضح 
را در ابتدا به شــما نشــان دهند، اما بخشــی از آن را 
برای تشــویق به کنجکاوی بیشــتر، مخفی نگه دارند.

اعداد و فهرست ها
اومبرتو اکو، فیلســوف و نویسنده ی ایتالیایی، اعتقاد دارد 
انســان ها به طور ناخودآگاه به محتوای فهرســتی جذب 
می شوند، چون از مرگ می ترسند! روان شناسان با نظریه ی 
او هم عقیده هستند. فهرست ها درواقع عملکردی عالی از 
لحاظ شناختی دارند. درواقع آن ها باعث می شوند تا ما با 

ابدیت روبه رو شویم و برای جذب محتوای غیر قابل 
درک، تالش کنیم. دالیــل متعددی برای 

اثربخش بودن تیترهای شامل فهرست 
ذکر می شــود که در ادامه برخی از 

آن ها را شرح می دهیم.
تیترهــای شــامل فهرســت، 
عمومــا از اعــداد اســتفاده 
می کنند. وقتی درحال مرور 
و  باشــید  یک وب ســایت 
بین تیترهــای گوناگون آن 
حرکت کنید، اعداد به راحتی 
چشم شما را به خود جذب 
جالب  نکتــه ی  می کننــد. 

توجه اینکه عمومــا اعداد فرد 
در تیترهای تله کلیک استفاده 

می شــوند. اعــداد همچنین باعث 
می شــوند تا تعریفی کمیتی از طول 

مقاله داشته باشــیم. به عالوه، اعداد نشان 
می دهند که چه مقدار توجه و دقت برای مقاله ی 

پیش رو نیاز داریم.
اســتفاده از اعداد در تیترها و مقاله ها باعث می شــود تا 
اطالعات، شهودی فضایی پیدا کنند. مغز ما به چنین نوعی 
از اطالعات، عالقه ی بیشتری دارد. اعداد همچنین مانع از 
رشد و شکل گیری پارادوکس انتخاب می شوند. پارادوکس 
انتخاب زمانی ایجاد می شــود که به خاطر قرار گرفتن در 
معــرض گزینه های متعدد، اســترس را تجربه می کنیم. 
تیترها و مقاله های شامل عدد و فهرست، با توهمی 
از قطعیت، پارادکوس انتخاب را کاهش 

می دهند و حتی از بین می برند.
نکتــه ی نهایــی دربــاره ی 
این  فهرســت ها و اعداد 
است که آن ها تجربه ی 
خواندن و حتی فکر 
آســان  را  کردن 
ذهن  می کنند. 
انسان نیز بیش 
چیز  همــه  از 
بــه تســهیل 
شناخت عالقه 
درواقــع  دارد. 
پس  انسان ها 
روبه رو شدن  از 
بــا فهرســت ها 
می کنند  تصــور 
نهایی  نسخه ی  که 
را  موردنظرشــان 
پیــدا کرده انــد و دیگر 
خبــری از نگرانــی و تالش 
ندارند.  بیشتر  برای جست وجوی 
فهرست ها، نیاز به پردازش شدید مغزی 
و گرفتار شــدن در پیچیدگی متن و ابهام در محتوا 
را از بیــن می برند. درنتیجه ما به راحتی روی آن ها کلیک 

می کنیم.
تالش همه جانبه برای جذب کلیک

در بخش هــای قبلی خواندید که تله کلیک، از روش هایی 
برای فریب رویکرد شــناختی مغز بــرای جذب مخاطب 
استفاده می کنند. ازطرفی حتی اگر خواننده ها همیشه در 
کلیک کردن بر پایه ی احساسات و راحتی حس شناخت 

عمل منند، باز هم نمی توان توضیحی قانع کننده  درباره ی 
دلیل موفقیت تله های کلیکی پیــدا کرد. درواقع احتماال 
با گذشــت زمان باید اثر تله کلیک کاهش پیدا کند. مگر 
یک مخاطب تا چه میزان تیترهای جذاب و گمراه کننده و 
برانگیزنده ی کنجکاوی را تحمل می کند؟ ظاهرا بسیار زیاد!

تحقیقات روانشناســی نشــان می دهد که اگر انســان ها 
اقدام های خود دستاوردهایی  از  گاه به گاه 
را کســب کنند، مقاومــت باالیی 
در برابــر ناامیــدی و بی نتیجه 
بودن اقدام ها پیــدا کرده و 
برای دریافت موارد  حتی 
بیشتری  تالش  مشابه، 
تله های  می کنند.  هم 
اوقات  کلیکی، برخی 
همان  یا  دستاوردها 
محتوای مفید را هم 
به کاربر ارائه می کنند، 
به همیــن دلیل در 
ادامــه ی حیات موفق 
مثال  به عنوان  هستند. 
وقتی با تیتری به صورت 
»تصاویر و فیلم های جذاب 
از ۹ نمونــه حیــوان خانگی« 
روبه رو می شــوید، روی آن کلیک 
می کنید. اگرچه محتوای مشــابه تیتر 
مذکور به کّرات در اینترنت یافت می شود، اما همین 
حس دستاوردی که از محتوا دارید، شما را به کلیک کردن 
روی آن و تیترهای مشــابه تله ای دیگر، تشویق می  کند.

دلیل بســیاری از رفتارهای ادامه دار باال و گرفتار شدن در 
تله های کلیکی را می توان در هورمون شــادی آور دوپامین 
جســت وجو کرد که با تجربه های دیگر نیز ترشح می شود. 
همه ی ما می دانیم که دوپامین توانایی تغییر رفتار انســان 
را دارد. مراحل تأثیرگذاری دوپامین روی رفتار انســان، در 
رمزگشــایی علت های موفق بودن تله های کلیکی اهمیت 

زیادی دارد.
تیتــری که وعــده ی تصاویــر و فیلم  های جــذاب را به 
شــما می دهد، یک سیگنال محســوب می شود. نشانه ای 
قریب الوقوع که به شــما نشــان می دهد به زودی تصاویر 
جذابی را مشاهده خواهید کرد. کلیک کردن روی لینک، 
همان کاری اســت که باید برای رســیدن به آن نتیجه ی 
جذاب انجام دهید. درنتیجه فرایندی ساده از کار کردن و 
جایزه گرفتن )از روش های مرسوم تربیتی( شکل می گیرد: 

سیگنال را ببین، کلیک کن و جایزه ات را بگیر.
شــاید با خود تصور کنید که پس از دریافت جایزه یعنی 
همان دیدن تصاویر جذاب، ســطح دوپامین افزایش پیدا 
می کنــد، درحالیکــه این گونه نبوده و هورمــون مذکور، 
به محض دیدن سیگنال شروع به ترشح کرده است. درواقع، 
خود تیتر، به خاطر آن چیزی که نشان یا قول می دهد، لذت 
را برای شــما به ارمغان می آورد. دانشمندان علوم اعصاب 
می  گویند دوپامین ارتباطی به لــذت ندارد، بلکه با تصور 
لذت ســطح آن افزایش پیدا می کند. درواقع، جست وجو 
کردن به دنبال شادی، و نه خود شادی، باعث افزایش سطح 

دوپامین می شود.
تله شادی و رضایت

برای افزایش دوپامین و راضی نگه داشتن مخاطب، لزوما 
همیشه به جایزه نیاز ندارید. تحقیقات نشان می دهد حتی 
با اهدای جایزه و پاداش در ۵0 درصد مواقع، می توان سطح 
دوپامین را به حداکثر ممکن رساند. درنتیجه، حتی وقتی 
یــک تیتر محتوای موردنظر )یا همان جایزه( را به شــما 
نمی دهد، مانع از پیشــرفت رفتار کلیکی نمی شود. همان 
تیتر دروغین بدون جایزه هم انگیزه ی شــما برای کلیک 
کردن را افزایش می دهد. جایزه های گاه  و بی گاه در تله های 
کلیکی، عبارت »شــاید« را در رفتار شما ایجاد می کنند. 
درنتیجه همیشه با خود فکر می کنید که »شاید« جایزه ای 

جذاب در پس یک تله کلیک باشد. همین عبارت »شاید« 
تأثیر اعتیادآور بسیار عمیقی دارد.

روند جایزه گرفتن و نگرفتن پس از کلیک کردن را می توان 
تقویت متناوب نامید. روانشناســان اعتقاد دارند اگر بتوان 
عبارت »شاید« را به فرمول های رفتاری انسان ها اضافه کرد، 
به راحتی می توان رفتاری خاص را در آن ها به دســت آورد. 
درنهایت همه ی انواع تله کلیک به دنبال دستکاری سطح 
دوپامین انسان نیستند. ازطرفی باتوجه به تأثیر تله کلیک 
بر برانگیختگی احساسی می توان ادعا کرد که باالخره روی 

سطح دوپامین تأثیر دارد.

چگونه در برابر تله کلیک مقاومت کنیم؟
همان طور که گفته شــد، تله های کلیکــی از ترکیبی از 
احساســات برای ترغیب شــما به کلیک کردن استفاده 
می کنند. دراین میان شــاید پس از مدتــی از رفتار خود 
خسته شــوید و به دنبال راه حلی برای کاهش رفتار خود 
باشید. ازطرفی فراموش نکنید که تله کلیک، با ساختارهای 
روانشناسی انســان ارتباط دارد و روانشناس ها در صنعت 
بازاریابی هم فعال هستند. درواقع رسانه ها همیشه می دانند 
که چگونه از احساسات شما سوءاستفاده کنند. درنهایت، 
مقاومت در برابر تله کلیک را می توان با مقاومت در برابر یک 
بسته چیپس سیب زمینی مشابه دانست. پس کار آسانی 
در پیش نخواهید داشــت. البته به هرحال روش هایی برای 
کاهش تأثیر و به دام افتادن وجود دارند که در ادامه آن ها 

را شرح می دهیم:
شرمنده نباشید: قبول کنید که همه، گرفتار تله های کلیکی 
می شوند. شما تنها نیستید و روزانه میلیون ها تیتر و لینک با 

محتوای نه چندان ارزشمند، مخاطب جذب می کنند.
تله کلیک آن چنان هم خطرناک نیست: نیازی نیست که 
با هر بار کلیک کردن روی یک تله، احساس بحران زدگی 
داشته باشید. اگرچه چنین محتوایی قطعا زمان شما را هدر 
می دهد، اما زندگــی را نابود نخواهد کرد. درنهایت بدانید 
که هیچ کس الزامــا از ۱00 درصد ظرفیت بهره وری خود 

استفاده نمی کند.
اندازه گیری کنید: اندازه گیری و محاسبه یکی از روش های 
کارآمد تغییر رفتار محسوب می شود. مانند کاهش کالری 
مصرفی که با اندازه گیری کالری ممکن می شود، اندازه گیری 
دفعات گرفتار شــدن در تله کلیک هم مفید خواهد بود. 
شاید اندازه گیری و شمارش دفعات شکار شدن، به کاهش 

کلیک روی تله ها منجر شود.
تفکر در زمان آسودگی: قطعا زمانی که در دام یک تله کلیک 
گرفتار شده اید، زمان مناسبی برای تفکر درباره ی استراتژی 
رهایی از آن نیست. استراتژی را در زمان های استراحت و 
آرامش خیال توسعه بدهید و از قدم های کوچک شروع کنید.

الگوی رفتاری را کشــف کنید: در محاســبه های خود به 
زمان ها و دوره هایی فکر کنید که بیش از بقیه، گرفتار تله 
کلیک می شوید. به عنوان مثال می دانید که در ساعت ناهار 
بین کار، بیش از همه روی تله های کلیکی کلیک می کنید. 
شاید این رفتار شما به خاطر نیاز به استراحت باشد. به دنبال 
کار جایگزینی باشید که با آن، استراحت ذهنی ایجاد کنید. 
جایگزیــن کردن همین رفتارهای کوتــاه، الگوی رفتار را 

به مرور تغییر می دهد.
استفاده از ابزارهای فناوری: اگر کلیک کردن روی تله ها را 
عموما در وب سایت ها یا شبکه های اجتماعی مشابهی انجام 
می دهید، از ابزارهای مسدودســازی یا محدودسازی زمان 

مرور آن ها استفاده کنید.
تله کلیک به عنوان جایزه: وقتی ذهن و احساســات شما، 
همیشه شما را به سمت تله ها جذب می کند، می توانید از 
آن به عنوان پاداش یا تفریح استفاده کنید. به عنوان مثال اگر 
توانستید ۴۵ دقیقه بدون حواس پرتی، وظیفه ای را انجام 
دهید، ۱۵ دقیقه را به عنوان جایزه در وب ســایت های تله 
کلیک یا شبکه اجتماعی یا هر سرویس دیگر بگذرانید. با 
این کار، به جای سوءاستفاده ی تله کلیک از شما، شما از آن 

استفاده کرده اید.
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تله کلیک یا Clickbait چیست؟

حقیقتی شوکه کننده و جذاب درباره اینترنت و بازاریابی
فکر
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ط
/9
90
05
59

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
90
04
99

تخلیه چاه سعید 
در تمام نقاط شهرمشهد 
بنز ده چرخ و بنز ده تن 

09153012080
09332929495

www.qorfe.com/?p=25892

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

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
90
05
55

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9
81
24
56

پ
/9
80
23
75

ط
/9
90
06
03

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
90
05
57

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

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
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7
ها

ی 
ند

زم
نیا

/ج
99
00
58
6

کولرگازی،پکیج،رادیاتور
قیمت کف بازار
حمل بار رایگان

09153038489

/ج
99
00
50
8

خرید                  فروش
کولرگازی وپکیج

شارژگاز،نصب،جابه جایی،تعمیرات
09105566256

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

باغ تاالر فانوس
آماده برگزاری باشکوه ترین 

جشن ها و مراسم شما عزیزان 
با دو باغ و دو سالن مجزا با 

کادری مجرب می باشد
آزادی 159 بین گلستان 3 و 1
35423877-8  
 09151153724

ط
/9
81
32
89

/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  

/ج
99
00
59
3

گوشت گوسفندی 
شقه وزنده

قیمت درب کشتارگاه وبازار
09153038489

خانم آشنا به کامپیوتر و 
امور حسابداری نیازمندیم.

09391386257

ط
/9
90
05
66

ط
/9
90
03
89

استادکار داربست روزی 
130/000 تومان 

و بردست  90/000 تومان 
ساعت کاری 7/5 الی 17 

اضافه کاری ساعتی 15/000 
تومان 

محل کار حرم امام رضا )ع (
 جوان  09159149814 

09010310204

/ج
98
02
56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9
81
28
23

/ج
98
15
31
8

آهن االت توس
ساخت،خریدوفروش درب
پنجره،حفاظ)مهرجو-دایی زاده(
09151176273-09155137032

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9
81
25
01

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
15
40
7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

ط
/9
90
06
04

آگهي ابالغ به آقاي حسین 
آل عباسی  فرزند علی به 

استحضار میرساند برابر دادنامه 
9809975113901376 مورخ 
98/10/22 شعبه 5 دادگاه 

خانواده مجتمع قضایی شهید 
مطهری مشهد همسر شما بانو 

اشرف موسوی تقاضاي ثبت طالق 
نموده لذا الزم است ظرف مدت 
یک هفته پس از انتشار آگهي 

در این دفترخانه به آدرس 
مشهد میدان 15 خرداد نبش 

امام رضا 43 حاضر و نسبت به 
ثبت طالق اقدام نمایید در غیر 

اینصورت طبق مقررات اقدام به 
ثبت خواهد شد و اعتراض بعدي 

مسموع نخواهدبود. 
 سر دفتر ازدواج 34 و طالق 
26مشهد حمید انصاری بایگی 

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد اسدی کته شمشیری

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 5509
 به نش��انی:  شهرک ش��هید رجائی جاده کنویست 

روبه روی حر18
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: 09159061317
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
90

06
17

ط
/9
90
06
07

آگهي ابالغ و احضار به آقاي 
یاسر سلمانی پور فرزند جانعلی 
مجهول المکان همسر شما برابر 
دادنامه 9809977586301446 
مورخه 1398/10/30 شعبه 13 
دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری مشهد تقاضاي 

ثبت طالق نموده، لذا الزم 
است ظرف مدت یک هفته 

پس از انتشار این آگهي در 
این دفترخانه به آدرس مشهد 
بلوار توس نبش توس 97 حاضر 

و نسبت به ثبت طالق اقدام 
نمایید در غیر اینصورت طبق 
مقررات اقدام به ثبت خواهد 
شد و اعتراض بعدي مسموع 

نخواهدبود.
سر دفتر ازدواج 96 و طالق 10 کال 
زرکش مشهد  سید مجتبی ترحمی

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

18و کشاورزی
گوناگون

ترک اعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

کارگرماهر
1409

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

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

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

پ
/9
80
22
75

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
/ه
98
03
87
0

ج
/9
81
52
08

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب


