
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

قالب ها مهم ترند یا   داستان ها؟ 

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      138

نیازمندی ها

2

 
 راهنمای کامل طراحی
 پرسونای خریدار برای شروع
 یک کسب  و کار
4

؟

 
طراحی پرسونای مشتری در سه سوت!

زمانی که شما بدانید که باید به چه دسته از افراد 
جامعه، محصوالت و خدمات خود را عرضه کنید، در 
نتیجه نگاه دقیق تری به طّراحی محتوا و رساندن ...

؟

 دوشنبه  

 22 اردیبهشت 1399 

 سال سی و سوم 

 شماره  9238

Instagram @Rah.Kar
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تولید محتوای الکترونیکی با انتخاب یک قالب مناسب 

ها؟  داستان  یا    ترند  مهم  ها  قالب 

کلمــات  کــه  حــال 
کلیدی یافت شدند 
رســیده  آن  زمــان 
است که برای تولید 
محتوای الکترونیکی 
پــردازی  ایــده 
بهتریــن  کنیــد. 
ســازماندهی  روش 
محتوا، خوشــه های 
در  است.  موضوعی 
ایــن روش توجه و 
تمرکز بــر موضوعی 
بــه  اســت.  خــاص 
کــه  ترتیــب  ایــن 
محتواهایی که مربوط 
بــه موضوعی خاص 
هستند یکجا دسته 
بنــدی و بهم متصل 
می شــوند. اینگونه 
که کاربر وقتی وارد 
خوشه)دســته(ای 
می شــود بــا تعداد 
زیادی محتوا مواجه 

می شود.

شــما باید شخصیت مشــتریان را تعریف کنید و برای 
همان ها محتوا بنویسید. بدین معنی که شما باید محتوا 
را در قالبی که برای مخاطبــان هدف راحت تر و لذت 
بخش تر اســت تهیه کنید. قالب انتخابی شما می تواند 
پست یک وبالگ، ویدئو، گرافیک، کتاب، مقاله، پادکست 
یا هر چیز دیگری باشد. در فرآیند انتخاب قالب محتوای 
تولیدی پاســخ به این سواالت شــما را در انتخاب بهتر 

راهنمایی می کند.
. در چه مرحله ای از سفر مشتری هستید؟

. آیا درک این محتوا برای مخاطبان هدف شــما آسان 
است؟

. مخاطب شما در فضای آنالین وقت خود را کجا صرف 
می کند؟

. آیا محتوای تولیدی شــما توان رقابت با سایر نمونه ها 
را دارد؟

ترویج محتوا
بــه نظرتان تولید محتوای الکترونیکی بدون انتشــار و 
ترویج آن در سایر کانال های دیجیتال فایده ای هم دارد؟

در یــک جهان ایــده آل، بــه محض تولیــد محتوای 
الکترونیکی، حجم عظیمی از لشکریان بازدیدکننده با 
اسب هایی چاالک و تازه نفس به سمت وب سایت شما 
روانه می شــوند !!! اما واقعّیت چیز دیگری است. شما در 
روز های نخســت راه اندازی وب سایت بازدید کننده ای 
ندارید، بنابریان زمانی که تازه شروع به کار کرده اید باید 
بتوانید افراد را به بازدید و مصرف محتوا تشــویق کنید. 

از این رو ترویج محتوا به اندازه تولید آن اهمّیت دارد.
فرامــوش نکنید طرح ترویجی شــما بایــد منطبق بر 
شخصیت مخاطبانتان باشد. بررسی کنید آنها زمان خود 
را در فضای آنالین کجا می گذرانند؟ چه زمانی را به آن 
اختصاص می دهند؟ ترجیح می دهند چگونه محتوای 
شما را ببینند؟ ترویج محتوا در رسانه ها متفاوت است و 
برای هر یک قوانین خاصی وجود دارد.از جمله ابزارهای 

ترویجی محتوا می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی با امکان به اشتراک گذاری اطالعات 
ابزاری مفید و سازنده برای ترویج محتوای تولیدی کسب 
و کارها هستند. فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و لینکدین 

برای ترویج محتوا کاربرد بسیاری دارند.
بازاریابی ایمیلی

ایمیل یکی از بهترین روش های دسترسی به مخاطبان 
است. به ویژه برای ترویج محتوا. زیرا مخاطب با رضایت 
ایمیل خود را به شــما داده است و میخواهد با شما در 
ارتباط باشد. پس می توانید مطمئن باشید که محتوای 

شما را می بیند.
تبلیغات پولی

این نوع تبلیغات به شما کمک می کند تا محتوایتان را 
در معرض دید مخاطبان درستی قرار دهید. برای اینکار 
باید مبلغی هزینه کنید تا محتوای شــما نمایش داده 
شود. در شبکه های اجتماعی، موتورهای جستجو و وب 
سایت ها این امکان فراهم است. تبلیغات پولی ترافیک 

سایت شما را به میزان قابل توجهی باال می برد.
)syndication(نشر

انتشار مطالب از طریق کانال های معتبر و اشخاص ثالث 
روشــی عالی برای جذب مخاطبان است. از این طریق 
مخاطبان محتوای ما را دیده و وارد وب سایت می شوند.

بازنویسی محتوا
این مفهوم به معنای اســتفاده مجدد از محتوا در قالب 
های مختلف است. برای نمونه می توان محتوای تولید 
شــده برای وبالگ را در قالب ویدئو یا پوستر نیز منتشر 
کرد. اگر چیزی را در یک فرمت ایجاد کردید سعی کنید 
آن را به شکل دیگری هم استفاده کنید. شاید به همان 

اندازه یا حتی بیشتر تاثیرگذار باشد.

فرآیند تولید محتوای دیجیتال
)SEO(تحقیقات سئو

سئو مخفف search engine optimization و به 
معنای بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو است. 
چیزی که منجر می شود سایت شما در نتایج جستجوی 
گوگل رتبه باالیی کســب کند. برای تحقق این امر پاره 
ای تحقیقات الزم است. مهمتریِن آن جستجوی کلمه 
کلیدی است. این جستجو جهت تعیین میزان جستجوی 
یک کلمه کلیدی خاص است. برای اینکه مشخص شود 
آیا ارزش این را دارند که برای تولید محتوا مورد سرمایه 

گذاری قرار گیرند یا نه؟
چند روش برای تحقیق پیرامون کلمه کلیدی:

 KWfinder از ابزارهای تحقیقاتی کلمات کلیدی مانند .
یا Google Keyword planner استفاده کنید.

. کلمه کلیدی مورد نظرتان را در موتور جســتجو تایپ 
کنید و نتایج خــودکار نمایش داده شــده را به خاطر 

بسپارید.
. بخش جستجوهای مرتبط را در صفحات نتایج موتور 

جستجو )SERPs( بررسی کنید.
ایده پردازی

حال که کلمات کلیدی یافت شــدند زمان آن رســیده 
اســت که برای تولید محتوای الکترونیکی ایده پردازی 
کنید. بهترین روش ســازماندهی محتوا، خوشــه های 
موضوعی است. در این روش توجه و تمرکز بر موضوعی 
خاص است. به این ترتیب که محتواهایی که مربوط به 
موضوعی خاص هستند یکجا دسته بندی و بهم متصل 
می شوند. اینگونه که کاربر وقتی وارد خوشه)دسته(ای 

می شود با تعداد زیادی محتوا مواجه می شود.
تبدیل محتوا به یکی از فرمت های مرسوم دیجیتال

شما باید بتوانید، محتوای خود را در یکی از فرمت های 
مرسوم تحت فضای دیجیتال، تولید کنید. اگر بخواهم 
خیلــی ســاده و خالصه به آن اشــاره کنــم، می توان 

فرمت های مرسوم را به موارد زیر تقسیم بندی کرد:
انتشار یک محتوا در قالب متن

تبدیل محتوا به یک فایل الکترونیکی )مثاًل PDF(  قابل 
دانلود

MP4 ساخت یک ویدیو با فرمت
MP3 ساخت یک فایل صوتی با فرمت

طراحی یــک اینفوگرافیک )ارائــه اّطالعات کلیدی با 
JPG ترکیب تصویر و متن( با فرمت

JPG طراحی یک تصویر با فرمت
GIF ساخت یک انیمیشن کوتاه با فرمت

)PNG( ساخت تصاویر بدون پس زمینه با فرمت
و…..

محتوای تولید شده توسط شما می تواند ویدئو، پادکست 
یا گرافیک باشد. هر چه باشد فرآیند تولید آن یکسری 

دستورالعملهای مشابه دارد.
. برای مخاطب هدف و متناسب با ویژگی آن بنویسید. 

بنابراین لحن می تواند طنز یا جدی باشد.
. از عناوین، توضیحات متا و دیگر عبارات جذاب استفاده 

کنید تا مخاطبان به خواندن تشویق شوند.
. مزیت اصلی محتوایتان را در عنوان ذکر کنید تا بدانند 

چرا باید آن را بخوانند.
. منحصر به فرد باشید. یک سبک منحصر به فرد را دنبال 

کنید و تفاوت خود را نششان دهید.
. به ایده بپردازید و بــا محتوای تولیدی به آن بال و پر 

دهید.
. صادق باشــید. سعی نکنید با نثر دشــوار و محتوای 
گسترده آنچه درست نیست را به خواننده تحمیل کنید.

. ساده و روشن، در عین حال مختصر بنویسید. نباید با 
اصطالحات و استعارات مخاطب را گیج کنید.

ویرایش
ویرایــش اثر خود یا اثر دیگران یک فرآیند شــخصی و 
سلیقه ای است. ممکن است حین کار ویرایش را انجام 
دهید. ممکن اســت به خودتان فرصت دهید و پس از 
 Hemingway و Grammarlyمرور ویرایش کنیــد
Editor از ابزارهای ویرایش متنی هستند که میتوانید 

از آنها استفاده کنید.
بارگذاری محتوای الکترونیکی

محتوای شــما آماده است. حال شما باید آن را درجایی 
قرار دهید که مردم بتوانند آن را ببینند. یک سیســتم 
مدیریت محتوا )CMS( نرم افزاری اســت که محتوای 
دیجیتال را مدیریت می کند و به شــما امکان می دهد 
آن را در وب ســایت خود )یــا هر جای دیگری در وب( 
نمایش دهید. مزیت سیستم مدیریت محتوا این است 
که تمام مطالب شما را به هم متصل می کند و آن را در 

یک مکان ذخیره می کند.
انتشار

انتشــار محتوا به ســادگی یک کلیک است. پس چرا 
جداگانه به آن پرداخته شده است؟

به این دلیل که همیشــه به همین سادگی نیست. بله، 
شما میتوانید به محض بارگذاری یک محتوا آن را منتشر 
کنید یا صبــر کنید زمان مطلوبی برســد که حداکثر 
تاثیرگذاری را داشته باشد. سیستم های مدیریت محتوا 
امکان تعیین زمان برای انتشار محتوای بارگذاری شده 

را فراهم می کنند.

 مدل 
مو فقیت

 سارا رمضانی    
روزنامه   نگار
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81
56

15

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

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
ط

/9
81

54
16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

تنظیم موتور بهرام 
را در گوگل جستجو کنید 

)عضویت : 1108( 
09155112756

ط
/9

90
02

25

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

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50
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

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

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

81
55

87
ج

/9
81

04
45

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

ج
/9

81
35

42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

90
08

62

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

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 

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

ج
/9

90
05

90

آسانسور 
با نیم قرن تجربه 

پرداخت طی 5فقره چک
09153038489

MDF سناتور طراح و 
مجری کابینت آشپزخانه ، کمد 
دیواری و ...با قیمت مناسب 

09152299803

ط
/9

90
08

73

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

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

ط
/9

90
05

76

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

مصالح ساختمانی
517
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در هر کســب و کاری که باشید، طراحی پرسونای 
مشــتری کمک بســیار زیادی به رشــد و توسعه 
تجارت شما می کند. فرقی ندارد که شما در فضای 
آنالین فعالیت می کنید یا اینکه یک کســب و کار 
غیر دیجیتال دارید. طراحی پرسونای خریدار یعنی 
شناخت درســت افرادی که می خواهید خدمات و 
محصوالت خــود را به آن ها عرضه کنید، تا زمانی 
که شما ندانید با چه افراد، با چه سلیقه هایی و چه 
انتظاراتی رو به رو هســتید، قطعاً در ادامه مسیر 

دچار مشکل خواهید شد.
حقیقت امر اینجاســت که شــناخت شــخصّیت  
مشــتریان، برای رشد و توسعه کسب وکارها بسیار 
اهمّیــت دارد، در واقــع برای طراحی شــخصّیت 
مشتریان احتمالی شما، ابتدا باید با مفهوم پرسونا 

آشنا شوید.
پرســونا ی خریدار یــک نمای کلّی از مشــتریان 
خدمات و محصوالت شــما محســوب می شود که 
البته این نماینده ای که ما به عنوان صاحب کسب 
و کار تعریــف می کنیــم، در ایده آل تریــن حالت 
خــود قرار دارد. اینکه شــما بفهمید با چه افرادی 
طرف حساب هســتید، خودش تاثیر بسیار مهمی 
در طّراحــی پلن مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ 

کسب وکار شما دارد.
چرا ساخت و طراحی پرسونای مشتری برای 

کسب وکارها اهمّیت بسیاری دارد؟
پرســونای خریدار به عنوان یک نماینده، به شما 
کمک خواهد کرد تا مشــتریان خود را خیلی بهتر 
و دقیق تر بشناســید و این موضوع کمک بسیاری 
می کند تا شــما به عنوان صاحب کسب وکار، پیام 
تجاری و توسعه محصول کسب وکار خود را مطابق 

با نیاز مشتریان طراحی و تدوین کنید.
البتــه اینطور تصّور نکنید که برای همه کســب و 
کارها صرفاً باید یک پرسونا طراحی شود و ممکن 
است ما بتوانیم بیش از یک دسته و نماینده برای 

خریداران خود تعریف کنیم.
طّراحی پرســونا اصوالً بر اســاس تحقیقات بازار و 
نیاز اصلی مشــتری طراحی می شود و گاهاً توصیه 
می شــود که به یک پرســونا اکتفا نکنید و آن هارا 
به دســته های کوچک تر با نیازهــا و قدرت خرید 
گوناگون تقسیم کنید. بنابراین برای اینکه دقیق تر 
متوّجه شوید که باید به چه افرادی بفروشید، باید 

یک پرسونا با جزئّیات کافی طراحی کنید.
گام نخست در طراحی پرسونای مخاطب

نخســتین گام برای اینکه ما بتوانید یک پرسونای 
دقیق تر برای کســب و کار خــود انتخاب کنیم، 
شــناخت درست نیاز  مشــتریان احتمالی ماست. 
اینکه ما بدانیم که در کانال های آنالین خود برای 
چه افرادی تولید محتــوا می کنیم و چه محتوایی 
ســبب خوشــحال کردن آن ها و دنبال کردن  ما 
می شــود، برای تعیین هر چه دقیق تر پرســونای 
مخاطب ، بســیار اهمّیت دارد. ایــن نقطه دقیقاً 
جاییست که بسیاری از کسب و کارها اصاًل به آن 
فکر نمی کنند و همینجاســت که در ادامه مســیر 

دچار مشکالت بزرگی می شوند. 
بنده در یکــی از پروژه هایی که مســئول اجرای 
کمپین های بازاریابی دیجیتال را بر عهده داشتم، 
این موضوع را لمس کردم که اگر ندانی محصولت 
را به چه دســته از افرادی می خواهی عرضه کنی، 
در هر قدم از مســیر دیجیتال مارکتینگ کسب و 
کارت دچــار خطاهای بزرگی خواهی شــد که به 
صرف زمان و پول بســیار زیادی ختم خواهد شد. 
گرچه هنر ان است که شما با صرف کر متریهزینه، 
بهترین نتیجه را از اجــرای کمپین های تبلیغاتی 

و بازاریابی خود دریافت کنی. طراحی پرســونای 
مشتری یکی از گام هاییست که اگر در ابتدا درست 
برداشته نشود، مســیر کسب و کار شما تبدیل به 

یک سایه چاله خواهد شد.
منظور از پرسونای منفی چیست؟

همانطوری که گفتیم باید سعی کنید یک نماینده 
از دسته مشتریان خود طّراحی کنید، اما در مقابل 
عّده ای هســتند که شما ترجیح می دهید که بهتر 
اســت آن دسته از مشــتریان از شما خرید نکنند 
چــرا که محصول و یا خدمات، برای آن دســته از 
افراد طّراحی نشده است و ممکن است حّتی سبب 
نارضایتی پرسونای منفی در کسب وکار شما شود. 
برای طّراحی پرســونای منفی به این سوال پاسخ 

دهید:
“کدام دســته از افراد را نمی خواهید که مشتری 

شما شوند؟”
استفاده از پرسونا در فرآیند بازاریابی کسب وکارها

در ابتدایی ترین حالت، زمانی که شما بدانید که باید 
به چه دســته از افراد جامعه، محصوالت و خدمات 
خود را عرضه کنیــد، در نتیجه نگاه دقیق تری به 
طّراحی محتوا و رســاندن پیــام بازاریابی خود به 

مخاطبانتان خواهید داشت.
همچنین قــادر خواهید بود تــا بازاریابی خود را 
برای بخش هــای مختلف مخاطبــان خود هدف 
قرار داده یا شــخصی ســازی کنید. مثاًل به جای 
اینکه ایمیل های خود را به همه آدرس ایمیل های 
جمع آوری شده ارسال نمایید، می توانید ایمیل ها 
را مطابق با پرســونای خریدار دسته بندی کرده و 

پیام خود را برای آن ها سفارشی کنید.
همچنیــن زمانــی که شــما “پرســونای منفی” 
کســب وکار خود را طراحی می کنیــد، می توانید 
به کاهش هزینه هــای بازاریابی خود کمک کرده 
و بهره  وری به مراتب بیشــتری را در روند رشــد 

کسب وکارتان، تجربه کنید.

چگونه می توان یک پرسونای خریدار طراحی کرد؟
افراد خریدار در کســب وکار شــما مــی توانند با 
تحقیــق، نظرســنجی و مصاحبه  با آن ها شــکل 
بگیرنــد. این افراد هم اکنون خــارج از پایگاه داده 
شما هســتند و قرار اســت با نیاز سنجی دقیق تر، 

دسته مشتریان بالقّوه تدوین گردد.
در ادامــه به چند روش عملی بــرای جمع آوری 
اطالعات مورد نیاز برای طراحی پرسونای مخاطب 

می پردازیم:
– از طریــق تماس هایی که به صورت فیزیکی و یا 
تلفنی با مجموعه شــما می شود می توانید حدود 

مشتریان خود را طراحی کنید.
– در یک نمایشگاه مرتبط با حوزه کاری خودتان 
شــرکت کنید و آنجا با مشتریان احتمالی خودتان 

صحبت کنید.
– هنگام طراحی فروم هــای جمع آوری اّطالعات، 
ســعی کنید فیلد هــای دقیق تری بــرای دریافت 

اّطالعات بیشتر از مخاطب خود قرار دهید.
– بــرای هــر اقدامی کــه در کســب وکار خود 
پیاده ســازی می کنیــد، بازخورد افراد را بررســی 
کنید و ببینید که مشــتریان بالقّوه شــما در برابر 
درخواست هایی که به عنوان صاحب کسب وکار از 

آن ها دارید، چه واکنشی نشان خواهند داد.
– مصاحبــه دائمی بــا افرادی که فکــر می کنید 
می توانند مشــتری بالقّوه شما باشند را در دستور 
کار خود قرار دهید. این کار یکی از اساســی ترین 
اقدام هایی است که برای طراحی پرسونای مشتری 
به کمک شــما می آید و صحبت با این افراد، سبب 

کشــف نیاز های واقعیشان شده و کسب وکارتان را 
در مسیر هموارتری قرار خواهد داد.

چگونه مشتریان احتمالی را پیدا کنیم؟
یکی از ســواالت رایجی که برای مصاحبه با افراد 
مطرح می شود این اســت که ما چگونه می توانیم 
مشتریان بالقّوه خودمان را پیدا و با آن ها مصاحبه 
کنیم؟ در ادامه به منابعی اشــاره خواهیم کرد که 
قطعاً می تواند برای یافتن چنین افرادی و ساده تر 

کردن طّراحی پرسونای مخاطب مفید باشد.
مشتریان ناراضی

یکــی از بهترین گزینه های بســیار خــوب برای 
مصاحبه و شناختن نقاط ضعف کارتان، مصاحبه با 
افراد ناراضی است. شاید تصّور کنید که مشتریان 
ناراضی که از ما بیزار هســتند، چرا ما باید با آن ها 
صحبت  کنیم، در صورتیکه اتّفاقاً اگر شما به سراغ 
این افــراد بروید و علّت نارضایتــی آن ها را جویا 
شوید، به مشکالت و عیب های کسب وکار خود پی 
خواهید برد و چه بسا به روند متفاوتی در طراحی 

پرسونای مشتری برسید.
حداقل ۱۰ مشــتری ناراضی خود را یافته و با تک 
تک آن ها صحبت  کنید و از خودشان راه حل هایی 

برای بهبود روند کسب وکار خود را جویا شوید.
– افرادی که یــک ارتباط اولّیه با کمپانی شــما 

داشته اند
یک گزینه بســیار مطلوب دیگر، کمک گرفتن از 
افرادی اســت که به نوعی با کمپانی و برند شــما 
حداقل یکبار تماس داشــته اند. ممکن است که از 
طریق فرم تماس با ما ســوالی پرسیده باشند یا از 
طریق صفحه اشتراک در خبرنامه، عضو وب سایت 
شــما شــده اند. به هر حال این افراد نســبت به 
خدمات شــما عالقه یا سوالی داشته اند که حداقل 
یک بار با شما تماس گرفته اند. این افراد را از دست 
ندهید و حّتی اگر شده از طریق ایمیل چند سوال 
کلیدی برای طراحی پرســونای مناســب در مورد 
نیاز ها و دلیل مراجعه به وب ســایت خودتان را از 

آن ها بپرسید.
از همکاران و رقابای خود کمک بگیرید

یکی دیگر از روش های عالی برای یافتن مشتریان 
بالقّوه کمک گرفتن از همکاران و افرادی هستند که 
به نوعی محصوالت و خدماتی شبیه به محصوالت 
شــما عرضه می کنند. اگــر همکاران شــما بازار 
فیزیکی دارند، بد نیست که از خانه بیرون بزنید و 
از مشتریان بخواهید که چند دقیقه وقتشان را به 
شما اختصاص دهند و به سواالت شما در خصوص 
نیازها دغدغه هایشان پاسخ دهند. از آن ها بپرسید 
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طراحی پرسونای مشتری در سه سوت!

 راهنمای کامل طراحی پرسونای خریدار برای شروع یک کسب  و کار

زمانی که شما 
بدانید که باید به 
چه دسته از افراد 

جامعه، محصوالت 
و خدمات خود 
را عرضه کنید، 
در نتیجه نگاه 
دقیق تری به 

طّراحی محتوا 
و رساندن پیام 

بازاریابی خود به 
مخاطبانتان خواهید 

داشت.
همچنین قادر 
خواهید بود تا 

بازاریابی خود را 
برای بخش های 
مختلف مخاطبان 

خود هدف قرار داده 
یا شخصی سازی 

کنید

گار
مه ن

زنا
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طراحی پرسونای مشتری در سه سوت!

 راهنمای کامل طراحی پرسونای خریدار برای شروع یک کسب  و کار
توصیه می شود 
برای هر دسته از 
پرسونای خریدار، 
حداقل با ۵ تا ۱۰ 
نفر مصاحبه کنید و 
تا زمانیکه به یک 
الگوی مشخصی 
نرسیده اید، مصاحبه 
با افراد را ادامه 
دهید. اصوالً بعد 
از مصاحبه با چند 
نفر به نتایج جالبی 
خواهید رسید و 
اصالً شاید مسیر 
کسب  وکار خود را 
به واسطه گفت وگو 
با همین افراد، تغییر 
دهید. )به دنبال 
کشف نیاز های 
جدید باشید(

فکر
بکـــــر

که چرا به ســراغ همکاران شما می روند، چه مزیّتی را 
دیده اند که باعث جلب نظرشــان شده است، چه نقاط 
ضعفی را می بینند که شما می توانید بهتر روی آن ها کار 

کنید و نسبت به رقبای خود متمایز شوید.
راهکارهایی برای اشتیاق بیشتر مصاحبه شودگان در 

فرآیند طراحی پرسونای مخاطب
– یکــی از روش ها در جایی که فردی حاضر نیســت 
حّتــی اندکی وقت و فرصت خــود را در اختیار ما قرار 
دهد، اســتفاده از انگیزاننده هایی برای ایجاد اشتیاق در 
مخاطبین استو عاملی برای اینکه خودشان در فرم های 
نظرســنجی ما شــرکت  کنند. یکی از این انگیزاننده ها  
یک کارت هدیه یا کپن تخفیف اســت که می توانید به 

افراد کاندید برای مصاحبه اختصاص دهید.
– یادتان باشــد اصاًل قرار نیست که در این چند دقیقه 
چیزی به کســی بفروشیم. مخاطب نباید احساس کند 
که شما برای فروش محصوالت و خدمات خودتان با او 
ارتباط گرفته اید بلکه باید این حس منتقل شود که تنها 
برای دریافت دغدغه ها و مشکالتشــان با آن ها در حال 

مذاکره و گفت وگو هستید.
– بــرای مصاحبه های حضوری تعییــن زمان و مکان 
مصاحبه را در اختیار مخاطب خود قرار دهید، بگذارید 
با تمایل صد در صدی با شــما دیــدار کند و راجع به 
مشکالتش و چگونگی رفع این مشکالت به دست برند 

شما، گفت وگو کند.
برای ساخت پرسونای خریدار با چند نفر مصاحبه کنیم؟

این موضوع کاماًل به نوع پرســونا بستگی دارد، توصیه 
می شود برای هر دســته از پرسونای خریدار، حداقل با 
۵ تا ۱۰ نفــر مصاحبه کنید و تا زمانیکه به یک الگوی 
مشخصی نرســیده اید، مصاحبه با افراد را ادامه دهید. 
اصوالً بعد از مصاحبه با چند نفر به نتایج جالبی خواهید 
رســید و اصاًل شاید مسیر کسب  وکار خود را به واسطه 
گفت وگو با همین افراد، تغییر دهید. )به دنبال کشــف 

نیاز های جدید باشید(
در روند طراحی پرسونای مخاطب، چه سواالتی مطرح 

کنم؟
بســیار خوب رسیدیدم به یکی از مهم ترین بخش هایی 

که در فرآیند ساخت پرسونا باید انجام دهیم.
در ادامه ســواالتی را به صورت دسته بندی شده با هم 

مرور خواهیم کرد:
شغل و جایگاه:

عنوان و جایگاه شغلی شما چیست؟
اندازه کسب وکار شما چه قدر است؟

به چه دانش و مهارت هایی نیاز دارید؟
در روند کسب وکار خود با چه ابزارهایی کار می کنید؟

 کمپانی
شما در کدام صنعت و صنف فّعالیت دارید؟

اندازه کمپانی شــما چه میزان و تعداد کارمندان شما 
چه تعداد است؟

اهداف و چشم انداز
۵ سال آینده کسب وکار خود را برایمان شرح دهید

منظور از موفقّیت در جایگاه شغلی شما چیست؟
چالش ها

بزرگترین چالش هایی که هم اکنون با آن مواجه هستید 
چیست؟

این روزها بــرای رفع چالش های خــود از چه راه های 
جایگزینی استفاده می کنید؟

کسب مهارت و اّطالعات
شــما اّطالعات و مهارت های به روز و جدید را از کدام 

منابع می آموزید؟
لطفــا کمــی در مــورد ســابقه تحصیلــی، عالیق و 

استعداد های خود بگویید
در مسیر شغلی خودتان به کجا می خواهید برسید؟

راه های خرید
برای خرید محصــول ویا خدمتی معموالً از کدامیک از 
روش ها اســتفاده می کنید؟ )ایمیل، وب ســایت، تلفن، 

حضوری یا …(
آیا برای رفع نیاز های خود از اینترنت استفاده می کنید 

یا ترجیح می دهید حضوری اقدام کنید؟
لطفا ۳ خرید آخر خود )در رابطه با حوزه کاری شما( را 
شــرح دهید. لطفا روش خرید و دلیل اینکه از آن محل 

محصولی خرید کردید چیست؟
البته این قالبی اســت که شــما به عنوان طراح پرسونا 
می توانید تغییراتی در آن ایجاد کنید و یا اینکه به تعداد 
این ســواالت اضافه کرده و به الگوی مشــّخص تری در 

حوزه کسب وکار خود برسید.

همیشه به دنبال “چرایی” از مخاطب خود باشید
یکــی از بهتریــن روش ها برای درک بیشــتر نیاز های 
مشتری، این اســت که از او بپرسید “چرا این روش  را 
انتخاب می کنید” یا اینکه “االن مشــکل خود را چگونه 
بر طرف می کنی؟”. این سواالت کمک بسیاری به درک 
نیاز های مخاطب می کند. همیشــه به دنبال چالش ها و 
دغدغه های اصلی مخاطب خود باشید، راهی را که برای 
رفع مشکل خود یافته را بررسی و نقاط قّوت و ضعفش 

را پیدا کنید.
چگونــه از تحقیقــات برای طّراحی پرســونای خریدار 

استفاده کنیم؟
هنگامی که شــما فرآیند های فوق را به درستی پشت 
سر بگذارید، به اّطالعات ارزشمندی در مورد پرسونای 
خریدار خواهید رسید، اّما عموماً این اّطالعات، پراکنده 
و بسیار نامرتّب است و برای ساماندهی آن و رسیدن به 
یک نتیجه واحد، نیاز است تا این اّطالعات در یک قالب 

مشّخص قرار گیرد.
در ادامه به معّرفی یک قالب مشّخص خواهیم پرداخت 
که به کمک آن می توانید یک شمای کلّی از شخصّیت 
مخاطب هدف خود را ترســیم کنید. این کار به شــما 
کمــک می کند که بیشــتر بدانید با چه قشــر از افراد 

جامعه رو به رو هستید.
– توصیف ویژگی های شخصّیتی

در اولین گام، ویژگی های شــخصّیتی مخاطب خود را 
که در طــول مصاحبه نت بــرداری کرده اید، در اّولین 
صفحــه از قالب طّراحی، قرار دهید. برای رســیدن به 
چنین ویژ گی هایی می توانید از مصاحبه های تلفنی و یا 

حضوری استفاده کنید.
– اهداف و چالش ها

در ایــن مرحله به اهــداف و چالش های مخاطب هدف 
خــود بپردازید و ســعی کنید تا آنجایــی که مخاطب 

اّطالعــات ارزشــمندی را در اختیارمان قــرار دهد، از 
دغدغه هایش با خبر شویم.

– به نقل قول ها گوش فرا دهید
بگذاریــد که مخاطب برای شــما داســتان بگوید و از 
مشــکالت موجود در سازمان خود، خاطره تعریف کند. 
یادتان باشــد که شما به عنوان شخص مصاحبه کننده 
باید بیشتر یک شــنونده باشید و فقط با مطرح نمودن 
چالش ها، به شــخص فرصت صحبت کردن بدهید و به 
اندازه کافی برای شــرح اتّقافات پیش آمده، به او زمان 

دهید.

– تیر خالص را برای معّرفی راه حل رها کنید
در مرحله آخر که مخاطب از مشکالتش به خوبی سخن 
گفت و همه راه های جایگزین برای رفع مشــکالتش را 
مطرح نمود، اکنون وقت آن اســت که از محصول خود 
رونمایی کنیــد و آن را به عنوان یک راه حل جایگزین 
مطرح کنید. حّتی گفته می شود، به طریقی از مخاطب 
خود بفهمید که حاضر اســت چه عدد و رقمی را برای 

خرید محصولتان به شما، بپردازد.
 در این مرحله باید متوّجه شــوید کــه واکنش اصلی 
مشــتری بالقّوه برای استفاده از محصول شما چیست و 
تا چه اندازه راه حلّتان می تواند برای او گره گشا باشد.

طراحی پرسونا به ساده ترین حالت ممکن
بســیار خوب من می دانم که ممکن اســت شــما تا به 
اینجای مقاله اطالعاتی را دریافت کرده باشید اما دقیقاً 
نمی دانید که االن چه طور باید پرســونای مشتری خود 

را طراحی کنیم؟!
پیشــنهاد می کنم اول خیلی خودتــان را گیج نکنید و 
خیلی هم فکر نکنید که االن باید یک موشک بفرستید 

کره ماه !
یک کاغذ سفید و یک خود کار بردارید و به این سواالت 

در رابطه با مشتریان احتمالی خود پاسخ دهید:
یک بیوگرافی کوتاه از مشــتری احتمالی خود بنویسید 

)شامل سن،جنسّیت، تحصیالت و …(
چه شغل و پیشه  ای دارد؟

چه اهداف و انگیزه هایی برای استفاده از خدمات شما، 
باعث خوشحالی او می شود

نیاز های مشتری را بنویسید
چه عوالی در کســب و کار شما، باعث رضایت و هیجان 

او می شود؟
چــه درد و رنجــی باعث می شــود کــه از خدمات و 

محصوالت شما استفاده کند؟
چه عواملی باعث آزده خاطر شــدن مشتری احتمالی 

شده و دیگر به سراغ شما نمی آید؟
کسب و کار شما دقیقاً چه کمکی به او خواهد کرد ؟

برای اینکه دقیق تر بتوانــی موارد باال را درک کنی، به 
نمونه پرســونای مشــتری که در تصویر زیر اماده شده 

است، خوب توجه کن!

نتیجه  گیری
برای اینکه بتوانید در طّراحی پرســونای مشتری دقیق 
عمل کنید، قطعاً باید فرضّیات خود را به کمک مصاحبه 

با مشتریان بالقّوه اثبات کنید. 
اینکه شــما فقــط در اتاق خود بنشــینید و فکر کنید 
که همه عاشــق محصول شما می شــوند، توّهمی است 
که تقریباً ۹۹ درصد افــراد کارآفرین و صاحب ایده، با 
آن مواجه هســتند اّما زمانی که محصولشان را تولید و 
به بازار ارائه می کنند، با نتیجه ای بســیار متفاوت تر از 
آنچــه در ذهن خود پرورانده اند رو به رو خواهند شــد. 
بنابراین اعتبارسنجی فرضّیات خود، به کمک مصاحبه 

با مشتریان بالقّوه را فراموش نکنید.



92
38

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
99

ت 
ش

به
دی

 ار
22

 / 
به 

شن
دو

 

6

ها
ی 

ند
زم

نیا

گازرسانی احسان شکوه 
خراسان تفکیک کنتور گاز، اجرای 
نرده و لوله کشی روکار و توکار 

09153580343

ط
/9
90
06
48

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
/9
80
89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301
لوله کشی گاز

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

ط
/9
81
14
77

جوشکاری سیار حصاری
انواع اسکلت های فلزی،خرده کاری 

تخریب،در اسرع وقت با 
نازلترین قیمت09154764102

ط
/9
90
08
96

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ج
/9
90
03
45

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

ش
/9
81
45
18

ط
/9
90
08
28

باغ ویال 1000 متری
 فروش و معاوضه با آپارتمان 

و غیره
جاده چناران جاده شهرک 

صنعتی ماشین سازی کورده 
اراضی کورده ساغشک 

09215008690
 09153240091

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

جلدک-صفی آباد-چاهشک
نقدا خریداریم 35254786

09155106872
09358260003

ط
/9
90
06
51

ط
/9
90
08
32

معاوضه یا فروش
مغازه واقع در حاشیه بلوار 

معلم 120 متر همکف
160 متر زیرزمین

نقدی یا معاوضه با 
آپارتمان، ماشین یا باغ

فی 5/200 میلیارد
09157035458

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

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

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
تجاری و اداری

609

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

گازرسانی
519

جوشکاری
522

پ
/9
81
24
56

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

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

پ
/9
80
23
75

ط
/9
90
08
41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

سرویس رایگان 
 بدون چین و چروک

لکه گیری چای، قهوه، آب انار، 
جوهر، قطره آهن و ...

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
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
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
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7
ها

ی 
ند

زم
نیا

ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

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

/د
98

10
51

4
پ

/9
80

23
78

قالیشویی

غزال
عضودرجهیکاتحادیه

رفوگری،شستشوبااصولمذهبی
تحتپوششبیمهایران

38 1 1 2 030
37286050
36222223
33661 1 15
33670976
09153212034
مدیریتروحبخش

ط
/9

90
06

79

قالیشویی

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079
شستشوی100٪اسالمی

سرویستمامنقاطشهر

/ج
98

14
14

7

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

81
37

51
/ج

99
00

50
8

خریدفروش
کولرگازیوپکیج
شارژگاز،نصب،جابهجایی،تعمیرات
09105566256

 ج
/ 9

90
03

96

هواصنعت
تنهامرکزپخش
جنرالاصلی
38641230

09382379037
انواعکولرگازی

/ج
99

00
58

6

کولرگازی،پکیج،رادیاتور
قیمتکفبازار
حملباررایگان

09153038489

/ج
99

00
76

5

پرستاریسفیدباالن
ویزیت،فیزیوتراپی،خدمات
پرستاریمراقبتونگهداری
درمنازلوبیمارستانها

اجارهتجهیزاتپرستاریپزشکی
تستزردینوزادان)فتوتراپی(

بینعبدالمطلب12و14
37127137پالک198جنببانکانصار

ط
/9

80
52

76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

مرکزدرماناعتیادبهــار
بامسئولیتفنی-دکترقربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45

قابلتوجهجوانان
جویایکاروآموزش
آموزشگاهنمونه
آرایشوپیرایشگل
)بامدیریتعلیاکبرگلزاده(
با53سالسابقهآموزشی
بامربیانمجربوبههمراهی
طراحومجریگریمسینماوتلویزیون

)امیدگلزاده(
پذیرایشماجوانانعالقمنداست
نبشچهارراهخواجهربیع
)عبادی(آموزشگاهگل

37246209-37247674
09151135513-37248637

09362810092
/ج

98
14

16
2

/ج
98

10
44

7

مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(

38331540
09155180726

/ج
98

09
43

2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

/ج
99

00
59

3

گوشتگوسفندی
شقهوزنده

قیمتدربکشتارگاهوبازار
09153038489

بهچندنیرویپلیاسترکار
ماهرونیمهماهرنیازمندیم.

تسویهنقدی
09059183929

ط
/9

90
09

46

/ج
99

00
84

3

بهتعدادیچرخکارآقا
جهتکاردرکارگاهتولیدی
دوختروکشاتومبیل
نیازمندیم09382607515

بهتعدادیچرخکارو
بردستخانمنیازمندیم.
محدودهطالبمیرزاکوچکخان
ط09025497423

/9
90

08
30

ط
/9

90
06

47

بهتعدادیزیگزاگدوز
وبردستخانموآقا

نیازمندیم.
جهتکاردرتریکو
32717088
09151026986

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش-قشم
تضمینپایینتریننرختور

آتریناپرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94
/ج

98
15

40
7

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره
خریدضایعات

آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

81
34

19
/ج

99
00

92
2

اخطاروابالغ
آقایسیدمحمدرضاعصمتی
فرزندسیدمحمدحسینبهاطالع
میرساندهمسرشمامعصومه
مهدویبرجفرزندآدینه

محمدبادردستداشتنحکم
دادگاهشعبه22دادگاهخانواده
مشهدقصدطالقوجداییاز
شمارادارندلذاظرفمدتیک
هفتهپسازابالغدردفترخانه
حاضروذیلاوراقواسنادمربوط
بهطالقراامضاءنمائیددرغیر
اینصورتطالقشمایکطرفهثبت
واعتراضبعدیشمامسموع

نیست
)آدرسدفترخانهمشهدابتدایپنجتن

بابانظر26/1(
محمدرضاشیدایی

سردفترازدواجوطالق15-27مشهد

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

16
خدماتگردشگری

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

18
گوناگون

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

کارگرماهر
1409

خیاطوچرخکار
1411

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

ط
/9

81
23

67

قالیشوییبازوبندی
تماماتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601
36110502
09154020769
09014127700
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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

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
98
03
87
0

ج
/9
81
52
08


