
   ضمیمه  نیازمندی ها 
 وکسب وکار روزنامه  قدس

یکشنبه  
 30  آذر  1399 
 سال سی و چهارم 
 شماره  9421

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم
R A H K A R

نیازمندی  هاها

نیازمندی

شماره                    321

/ج
99
04
18
7

پ
/9
90
32
28

ط
/9
90
25
39

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب

ج
/9
90
97
23

پ
/9
90
32
28

ط
/9
90
82
19

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

به چند نفر 
جوشکاراسکلت 

نیازمندیم
09155164106

/ع
99
09
83
7
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صفحات ویژه19
خدمات آستان قدس رضوی1901

خدمات صنعتی و کشاورزی17
1701

1703
1702

1704

خرید و فروش ضایعات

خدمات و ملزومات صنعتی
ماشین آالت صنعتی

خدمات و ملزومات کشاورزی

گوناگون18
1801
1802

مفقود شده
متفرقه

امالک و مستغالت6
601

605

609

603

607

602

606

610

604

608

مشاورین امالک

رهن و اجاره صنعتی و کشاورزی

خرید و فروش تجاری و اداری

رهن و اجاره خانه، باغ و ویال

خرید و فروش خانه و ویال

رهن و اجاره آپارتمان

خرید و فروش آپارتمان

خرید و فروش صنعتی و کشاورزی

رهن و اجاره تجاری و اداری

خرید و فروش باغ و زمین

خدمات آموزشی و فرهنگی12
1201

1203

1205

1202

1204

آموزشگاه های تخصصی

تدریس خصوصی و مشاوره تحصیلی

محصوالت فرهنگی

آموزشگاه های رانندگی

کتاب و وسایل کمک آموزشی

خدمات منزل و تعمیرات8
801

804

808

803

806

802

805

807

809

تعمیرات لوازم منزل

خدمات نظافتی

سم پاشی

تخلیه چاه، لوله بازکنی و رفع نم

پرده و مبلمان

قالی شویی

آنتن

کولرگازی/ پکیج و آبگرمکن

تزئینات داخلی

پوشاک9
901

903
902

404

پوشاک، کیف و کفش

مزون و لباس عروس
پارچه و چادر

خیاطی و دوخت لباس

خدمات اداری و مالی10
1001

1003

1005

1002

1004

خدمات بیمه

خدمات مالی و حسابداری

خدمات بازرگانی 

سرمایه گذاری و مشارکت

ثبت شرکت ها 

پزشکی سالمت و زیبایی11
1101

1103

1105

1102

1104

خدمات پزشکی و درمانی

خدمات آرایشی و بهداشتی

باشگاه های ورزشی

مشاوره و روانشناسی

ترک اعتیاد

خرید و فروش لوازم و اثاثیه7
701

703
702

704

خرید و فروش لوازم منزل و اثاثیه

فرش و موکت
تصفیه هوا/ تصفیه آب

کاالی خواب

مجالس و مراسم13
1301

1303

1307

1305

1302

1306

1304

1308

آشپزخانه و رستوران

عکاسی و تصویربرداری

قصابی و دامداری

شیرینی سرا

برگزاری مجالس و مراسم

کرایه چی

تاالر پذیرایی و باغسرا

مواد غذایی و پروتئینی

خدمات چاپ و تبلیغات15
1501

1503

1505

1502

1506

1504

تایپ و تکثیر

چاپ افست و بنر

تبلیغات پیامکی و فضای مجازی

چاپ و پخش تراکت

هدایای تبلیغاتی

تابلوسازی

خدمات گردشگری16
1601

1603
1602

آژانس های مسافرتی

فروش بلیت
تورهای مسافرتی

استخدام14
1401

1413

1405

1417

1409

1403

1415

1407

1411

1402

1414

1406

1410

1404

1416

1408

1412

بازاریاب

آشپز

تعمیرکار

مشاغل گوناگون

کارگر ماهر

حسابدار

پیک موتوری

راننده

خیاط و چرخکار

منشی و تایپیست

طراح سایت / گرافیست / امور رایانه

نیروی خدماتی و خدمتگزار

کارگر ساده

امور پزشکی و درمانی

جویای کار

فروشنده و صندوقدار

آرایشگر

1
101
102

تلفن و موبایل
گوشی و لوازم جانبی

تعمیرات تلفن و موبایل

بازار خودرو4
401

405

409

403

407

411

402

406

410

404

408

412

پراید / تیبا 

وانت / نیسان

موتور و دوچرخه

پیکان / رنو / پی کی

سایر خودروها

خدمات خودرو

پژو / سمند / رانا

خودروهای سنگین

لوازم یدکی و تعمیرات

دنا / ال90

خودروهای فرسوده

بیمه خودرو

نقاشی و کاغذ دیواری501

خدمات ساختمانی5

502

514

506

518

510

522

504

516

508

520

512

503

515

507

519

524

511

523

505

517

509

521

513

پیمانکاری ساختمان

جرثقیل و باالبر

شیشه و سکوریت

نرده و حفاظ

گچبری و رابیتس بندی

جوشکاری

درهای اتوماتیک

کابینت / ام دی اف

داربست

لوله کشی / شبکه فاضالب

تخریب ساختمان

دزدگیر/ سیستم های حفاظتی و ایمنی

آسانسور

نماسازی، آب نما و آبشار

گازرسانی

برق و آیفون ساختمان

اجرای سقف

خدمات مهندسی )نقشه کشی(

در و پنجره

مصالح ساختمانی

ایزوگام و عایق کاری

سوله و کانکس کارگاهی

سنگ سابی / سنگ بری و نماشویی

حمل و نقل3
301

303
302

حمل و نقل کاال و اثاثیه

کرایه خودرو
تاکسی تلفنی و پیک موتوری

کامپیوتر و اینترنت2
201

203
202

204

کامپیوتر و لوازم جانبی

اینترنت و شبکه
لپ تاپ

تعمیر و نگهداری

فهرست آگهی های
طبقه بندی شده

قابل توجه آگهی دهندگان محترم! آگهی های صفحات نیازمندی ها توسط نرم افزار )و طبق الگوریتم تعریف شده برای آن( در ذیل 
کدهای اختصاص یافته، چیده می شود و نیروی انسانی در تغییر چیدمان و جابجایی آگهی ها دخالتی ندارد.

کار
ب و 

ه کس
ویژ
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نیازهای مشتری متناســب با زمان تغییر می کنند. اما چه 
روش هایی برای شــناخت بهتر و بیشتر مشتری و عرضه ی 

محصول بهتر وجود دارد؟
 آیا مشتریان خود را می شناسید؟ از طریق پژوهش و گفتگو 
با افراد می توانید به اطالعات زیادی برای ســاخت پرونده ی 
مشتری دست پیدا کنید. “عمران طریق” ، نویسنده ی اصلی 
این مقاله می گوید:در اواخر دهه ی بیست سالگی، می توانم 
اطالعات زیادی را درباره ی افراد ۶۵ ســال به باال به دست 
بیاورم. شاید بتوانم روی کاغذ به درک خوبی از آن ها برسم 
اما هنوز نمی دانم تعامل و گفتگوی حضوری چه حسی دارد؛ 
بنابراین برای ســاخت پرونده ی افراد مسن باید سخت کار 
کنم تا بتوانم نیازها و خواسته های آن ها را شناسایی کنم و 

نمی توانم صرفا به تجربه ی شخصی خود اکتفا کنم.
پــس از درک مشــتری و راه انــدازی کســب وکار، خود را 
جای مشــتری بگذارید؛ زیرا تنهــا در این صورت می توانید 
در هزینه های بازاریابی صرفه جویی کنید و مطمئن شــوید 

محصول یکپارچه ای را عرضه کرده اید.

در درجه ی اول به خود خدمت کنید
کارآفرینان زیــادی وجود دارند که در وهلــه ی اول، خود 
را به جای مشــتری می گذارند. جولی هاوت، بنیان گذاری 
Flap Ear Wrap  می گوید:در ابتدا هیچ برنامه ای برای 
راه اندازی کســب وکار نداشــتم. به راهی برای محافظت از 
آرشــر، سگ عضالنی و سنگین خود نیاز داشتم تا بتواند به 

مدت ۱۰ روز، طوقه های گردن و بانداژ موردنیاز برای درمان 
  No Flap Ear Wrap را تحمل کند. نمونــه ی اولیه ی
)محصول محافظ گردن ســگ( را روی گردن ســگ خود 
قراردادم و وقتی برای بیرون  کشــیدن بخیه ها به دامپزشک 
مراجعه کردم، او بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و توصیه کرد 

این محصول را به بازار عرضه کنم«
هاوت ثابت کرد که مشتری خود بودن تا چه اندازه اهمیت 
دارد. در نظر گرفتن نیازهای ســگ و میل باالی او به کمک 
باعث شد راه حل مناسبی برای مشکل پیدا کند. او صرفا برای 
تولید محصول تجاری تالش نکرد و فقط را ه حل مناسب را 
برای ســگ خود پیدا کرد. تالش برای یافتن راه حل مسئله 
بدون نگرانی درباره ی روش فروش و بازاریابی می تواند سهم 

بزرگی از بازار را به ارمغان بیاورد.

با دوستان خود ارتباط برقرار کنید
اگر اولین مشــتری شرکت خود باشــید، احتماال دوستان 
و خانواده ای با عالیق مشــابه خواهید داشت که می توانند 
مشتریان بالقوه ی محصوالت و خدمات شما باشند. خدمت 
به خود به معنی دسترسی سریع به مشتریان بالقوه ای است 
کــه قادر به ارزیابی کســب وکار و ارائه ی بازخورد به شــما 
هستند. به بیان دیگر، از دوستان می توان به عنوان گروه های 

تمرکز استفاده کرد.
در ابتدا شــاید نســبت به اســتفاده از دوســتان به عنوان 
گروه های تمرکز یا ابزار پژوهش، دلســرد باشــید. از طرفی 

شــاید فکر کنید گروهی از غریبه ها یا شرکت کنندگانی که 
یکدیگر را نمی شناسند، داده های مطمئن تری را ارائه دهند؛ 
اما بر اســاس پژوهش ها، »گروه های دوســتانه« می توانند 
داده های ارزشــمندی را تولید کنند. گروه دوســتانه شامل 
مجموعــه ای از افراد نزدیک به میزان اســت که در خانه ی 
او برای بحث جمع می شــوند. گروه مدعو متناسب با هدف 
و استنتاج میزبان انتخاب می شــوند.به طور خالصه، گروه 
دوســتانه می تواند ابزار ارزشــمندی برای ارائه ی دیدگاه، 
احساسات و بازخورد باشند و به این ترتیب پایگاه مشتریان 
را گسترش دهند. استفاده از دوستان به عنوان گروه تمرکز 
و نماینده ی جمعیتی وسیع تر، قابلیت ارزشمندی است. در 
نتیجه نیازی به یافتن شرکت کنندگان تصادفی نیست و در 

زمان، منابع و انرژی صرفه جویی می شود

خود را فراموش نکنید
پس از راه اندازی شرکت خود، ممکن است به راحتی آغاز راه 
را فراموش کنید. هیچ وقت چشم انداز رشد و توسعه ی خود 
را از دست ندهید. البته این به معنی عدم توسعه یا بازنگری 
در پایگاه مشتریان نیست اما نباید افرادی که در آغاز به شما 

کمک کردند را فراموش کنید.
نمونه ای جالب ازاین دست، جو گویا و برایان چسکی خالق های 
Airbnb هســتند. آن ها در دوران دانشجویی تشک های 
بادی را با هدف حداکثر ســازی فضای کار، اجاره می دادند. 
امروزه کســب وکار Airbnb بســیار پیشرفت کرده است.

اولین مشتری خود باشید !

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط

ط
/9
90
99
26

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراسـان رضـوی

سعیـد علـیزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ط
/9
90
79
43

مرکز اسقاط 2031
خودرو فرسوده

شما را به باالترین قیمت 
خریداریم 33533966 
 09155257535

09101703836

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

ج
/9
90
60
85

خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

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

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9
80
60
50

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

ج
/9
90
33
34

آماده  معمارنوین  شرکت 
درزمینه  بامالکین  همکاری 
مشارکت درساخت،مدیریت 
پیمان 09156825244

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

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

38824494

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

ط
/9
90
05
76

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

ط
/9
90
38
22

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301
کرایه خودرو

303

خودروهای فرسوده
408

نقاشی و کاغذ دیواری
501

پیمانکاری ساختمان
502

درهای اتوماتیک
504

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

مصالح ساختمانی
517

گازرسانی
519
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 ارائه آسانسوری برای همه موقعیت ها!

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت،پله،نما،سایبان 

پارکینک ،خورده کاری ،درب وپنجره 
آبگرمکن 09155184248

ج
/9
90
03
45

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

ج
/9
90
57
62

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی

ج
/9
90
57
61

ملک ازشما 
ساخت ازما
 بابهترین متریال

زینلی
09105502724

ج
/9
90
57
60

خریــدار
زمین

جلـــدک
09151016288 تبریزی

 

عبدالمطلب 
منزل ویالیی

 دو طبقه رو پیلوت
 هر واحد مجزا 

فی 1750000000تومان
09330777133

ج
/9
90
97
25

ج
/9
90
37
77

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

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
90
06
79

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

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

پ
/9
90
33
17

ط
/9
90
08
41

قالی شویی

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

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

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

سرویس رایگان 

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
90
33
14

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
خانه و ویال

607

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

جوشکاری
522

4

ها
دی 

من
یاز

ن

کار
ب و 

ه   کس
جرب

تصور کنید که برای نخستین به یک جلسه جست ت
و جــوی کار می روید ، و سرپرســت آنجا در یک 
لحظه تصمیم می گیــرد که به مخاطبان فرصتی 
را بدهــد که در مقابل گروه قرار بگیرند و یک ارائه 
آسانسوری داشته باشند . الن مکگوری )بنیانگذار 
استارت آپ بدون کلیک( در تجربه خود در کسب 
و کار نخســتینش می گوید؛ من چنین سناریویی 
را نزدیک به ۱۰ ســال پیــش در مقابل ۱۰۰ نفر 
مخاطب تجربه کردم . این موضوع به زمانی باز می 
گردد که من در حال تحول روحی بودم ، و اعتماد 

به نفس من نیز پایین بود .
بنابراین ، برای بقای مقدار کمی عزت نفسی که از 
من باقی مانــده بود ، واکنش روانی من به چنینی 
رویدادی غیر منتظــره بود زیرا به وضوح من برای 
محافظــت از خودم در برابــر چنین تجربه با القوه 

ای آماده نبــودم . من فورا به دنبال یک راه فراری 
بودم بــرای همین به در خروجی اتاق نگاه کردم و 
بالفاصلــه اتاق را خالی کــردم . از آن زمان ، مدت 
زیادی گذشــته و برای من بسیار خجالت آور بود 
ولــی االن از این حادثه تلخ با طنز یاد می کنم .از 
آن زمان البته باز هم موقعیت هایی برای ارائه های 
آسانسوری برای من ایجاد شد و من با غرور و اعتماد 

به نفس با مخاطبانم سخن گفتم .
خب ، چنین چیزی به نام ارائه آسانســوری برای 
تمامی موقعیت ها وجود ندارد . ارائه آسانسوری باید 
ارائه ای در مقابل جمعی از مخاطبین باشد و هدف 
آن استخراج پرس و جو های بیشتر است . فرصتی 
که پس از یک ارائه آسانسوری خوب ایجاد می شود 
این است که سبب توسعه یک گفت و گو با کسی 
می شــود ، و امیدوارانه اســت که ، این گفت و گو 

سبب یک رابطه سودمند متقابل شود .
ارائه آسانسوری نباید یک ارائه تک صدایی باشد ، 
که اغلب اوقات خسته کننده ، غیر به یاد ماندنی و 
تقلیدی از کس دیگری است . ارائه آسانسوری باید 
مناسب با موقعیت باشد . ارائه آسانسوری که خارج 
از موقعیت باشد می تواند شرم آور باشد . در آخرین 
مهمانی شامی که دعوت بودم ، در کنار یک مردی 
نشســته بودم که با وی آشنا نبودم . پس از مدتی 
گپ و گفت با وی ، از وی پرســیدم ، “شغل شما 
چیســت؟” وی پاسخ داد که من یک برنامه نویس 
در یک شرکت کوچک مخابراتی کوچک هستم . در 
این موقعیت من می توانستم بیخیال این موضوع 
بشوم و یا اینکه سواالت بیشتری را بپرسم که من 
دومین گزینه را انتخاب کردم و همین سبب ایجاد 

یک ارتباط دلپذیر برای هر دوی ما شد .
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ط
/9

90
40

43

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

ج
/9

90
45

66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

ط
/9

90
04

99

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

09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/9

90
17

43

کاور مبل ماندگار
تلقی وپارچه ای 

نادریان 
09357497349

ج
/9

90
74

51

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

ج
 / 

99
07

79
4

مشهد کاور قدیم 
طلق وپارچه- بدون پرو)18سال سابقه (
09157799971 سعیدی

09380904479

ج
/9

90
07

65

پرستاری سفید باالن 
ویزیت ،فیزیوتراپی،خدمات 
پرستاری مراقبت ونگهداری 

در منازل وبیمارستان ها
اجاره تجهیزات پرستاری پزشکی 
تست زردی نوزادان )فتوتراپی(

بین عبدالمطلب 12و14
37127137پالک 198جنب بانک انصار

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

90
94

94

ط
/9

90
98

59

استخدام
حسابدار خانم

به تعدادی حسابدار خانم
جهت کار در شرکت 

ساختمان سازی
محدوده طالب نیازمندیم
حیدری 09381064009

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

ج
 / 

99
07

62
6

ضایعات مشهدی
خریدارکلیه ضایعات فلزی

آهن ،آلومینیوم 
جمع آوری موتور خانه

 خورده ریز انباری
حمل و بازدید رایگان
09334959016

ج
/9

90
38

64

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8
ج

 / 
99

03
93

1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

15
خدمات چاپ

و تبیغات

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

آموزشگاه های
تخصصی

1201
حسابدار

1403

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701
پرده و مبلمان

806

ط
/9

90
05

55

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

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط 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 

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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عوامل موثر موفقیت در کسب وکار
چه عواملی  ســبب می شــود تا بعضی از کسب و 
کارها موفق شوند و برخی دیگر شکست بخورند ؟ 
چرا برخی از مردم در فرهنگ  ها و یا مناطق خاص 

عملکرد بهتری نسبت به افراد دیگر دارند ؟ در 
این مطلب نگاهی به عوامل موثر موفقیت 

در کسب و کار می اندازیم.
تاثیرعوامل فرهنگی بر موفقیت در 

کسب وکار
الگوهــا و عقاید  به  فرهنگ 

مرســوم که تاثیــر مهمی 
ادراک،  ارزش هــا،  در 
ترجیحــات و رفتار افراد 
دارد اطــالق می شــود. 
فرهنگ و کســب و کار 
از بسیاری جهات نقاط 
افرادی  دارند.  ارتباطی 
که به صورت سنتی با 
کســب و کارها عجین 
هستند گرایشات کسب 
و کارانه دارند و کارمندی 

را چیــزی محقر می دانند. 
فرهنگ کســب و کار، افراد 

را از محافظه کاری و گرایشات 
بــه شــغل کارمندی بــه دور 

که  فرهنگ مصرف گرایی  می کند. 
در آن مردم کاالهای مادی را بیشــتر 

طالب هســتند، کســب و کار را حوزه ای 
معرفی می کند که در آن درآمد کاسبی بیشتر از 

کارمندی است.افرادی که با شغل های استخدامی 
و یا خدمات دیگر درگیر هستند به فرزندان خود 
فشار می آورند تا شغل امن و ثابت برای خود انتخاب 
کنند و روح کسب و کار را از همان ابتدای کودکی 
در خــود از بین می برند. فرهنگ صرفه جو که  در 
آن مردم کمتر خرج می کنند و بیشــتر برای روز 
مبادا پس انداز می نمایند، آنها کارآفرینی )نوآوری( 

را امری پرریســک و پرخطر می داند و بر این باور 
است که عواید شغل ثابت و امن بسیار بیشتر از 

کسب و کار )کسب درآمد( شخصی است.
تاثیر عوامل سیاسی بر موفقیت در کسب و  کار

آنچه که در زیر بدان ها اشــاره می شــود مواردی 
هســتند که محیط سیاسی در کسب و کار تاثیر 
مــی گذارد. شــرایط ناپایدار سیاســی که در آن 

سیاســت های دولتی مدام در حال تغییر اســت، 
آنها را )کســب و کار(  دلســرد می کند و باعث 
می شود که سرمایه گذاران نسبت به امنیت سرمایه 
خود واهمه داشــته باشــند. حمایت دولتی برای 
توسعه اقتصادی از طریق توسعه زیرساخت، 
تســهیالت، پارک های علم و فناوری و 
هر آنچه مشوق کســب و کار است. 
مالیات زیاد که می تواند ســود را 
کم کند، معمــوالً کارآفرینان 
را دلســرد می کند. از طرف 
دیگر، معافیت های مالیاتی 
مشوق کســب و کارها و 
می باشد.  اســتارتاپ ها 
)مدیریت( دسترسی به 
زیرساخت ها و خدمات 
همچــون  همگانــی 
برق،  خوب،  جاده های 
ارتباطــی و  امکانــات 
عدم وجود فساد و کاغذ 
دسترســی  برای  بازی 
به تســهیالت ذکر شده 
را  کارآفرینــان  معمــوالً 

تشویق و جذب می کند.
تاثیرعوامــل اقتصــادی بــر 

موفقیت در کسب وکار
 اقتصاد عامل بســیار مهمی است 
که بر کسب و کار )کسب درآمد( مؤثر 
است قدرت خرید عمومی مردم که با سطح 
درآمد و رفاه اقتصادی منطقه مشخص می شود، 
نقــش مهمی  بر موفقیت در کســب و  کار دارد. 
در زمان رکود اقتصادی، با توجه به کاهش قدرت 
خرید مردم و عدم تمایل به سرمایه گذاری، کسب 
و کارها با واکنش منفی مواجه می شوند در اقتصاد 
معیشتی بیشتر مردم با کشاورزی درگیر هستند ، 
محصول خود را مصرف می کنند و مابقی را با کاالها 

و خدمات ساده مبادله می کنند 

موفقیت ماندگار در یک نگاه

عوامل موثر موفقیت در کسب وکار

 اقتصاد عامل بسیار 
مهمی است که 
بر کسب و کار 

)کسب درآمد( مؤثر 
است قدرت خرید 
عمومی مردم که با 
سطح درآمد و رفاه 

اقتصادی منطقه 
مشخص می شود،

برای این کار وارد صفحه فیس بوکتان شوید 
کــه از طریق ان صفحه تان را بیزنس کردید 
و از بخش باال وســمت راست بر روی دکمه 

Setting کلیک کنید.
 Edite Page سپس از منوی سمت چپ
را کلیک کنید تا وارد صفحه شــوید وسپس 
 Edite روی دکمه Template از بخــش
کلیــک کنیــد.در پنجــره باز شــده بخش 
Shopping را پیــدا کــرده و در بخــش 
  View پایین وســمت راست آن روی دکمه

Details کلیلک کنید.وســپس در صفحه 
باز شــده، گزینه Apply Template را 

انتخاب کنید.
حال به صفحه خود برگشــته از بخش سمت 
راست روی دکمه Shop کلیلک کنید،بعد 
از شــدن پنجره باال تیــک مربوط به قوانین 
  Continue  را روشــن کرده و روی دکمه

کلیک کنید.
در پنجره باز شــده گزینه ســمت راست که 
مربــوط به خرید از وبســایت می باشــد را 

 Continue کلیک کرده وســپس دکمــه
را بزنید،گزینه ســمت چپ مربوط به خرید 
مســتقیم از طریــق Facebook پس از 
انجــام مراحل قبل باید دوبــاره وارد صفحه 
فیســبوکتان شــوید ومحصــوالت خود را 
 Add وارد کنید برای ایــن کار روی دکمه

Product کلیلک کنید.
سپس در صفحه باز شده اطالعات محصولتان 
مثــل قیمت،عکس و توضیحــات به همراه 
لینک مســتقیم خرید محصول از وبســایت 
را وارد کنید.حــال وارد بخــش تنظیمــات 
صفحه اینســتاگرامتان شوید وسپس دکمه 
Linked accounts را لمــس کنید تا 
صفحه اینســتاگرامتان را به فروشگاهتان در 

فیسبوک متصل کنید.
حــال فیســبوک را لمس کنید و ســپس 
اطالعــات ورود صفحه فیســبوکتان را وارد 
کنید تا اتصال کامل شود،دقت داشته باشید 
 VPN که در ایران هســتید حتمــا باید از

استفاده کنید.

چطور می توانیم 
روی پست هایمان 
تگ قیمت قرار 
دهیم ؟

در پنجره باز شده گزینه 
سمت راست که مربوط به 
خرید از وبسایت می باشد 
را کلیک کرده وسپس 
دکمه Continue را بزنید
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 Buyer( امروز می خوام در مورد پرسونای خریدار
Persona( و نحوه طراحی پرســونای مشــتری 
صحبت کنیــم که می تــوان گفت پایه و اســاس 
ســاخت هر کسب وکاری است، به خصوص در مورد 
کسب وکارهای مبتنی بر وب. در ادامه یک راهنمای 
کامل در مورد ساخت پرســونا خدمت شما تقدیم 

خواهیم کرد.
 حقیقت امر اینجاســت که شــناخت شــخصّیت  
مشتریان، برای رشد و توســعه کسب وکارها بسیار 
اهمّیــت دارد، در واقــع برای طراحی شــخصّیت 
مشــتریان احتمالی شما، ابتدا باید با مفهوم پرسونا 

آشنا شوید.
پرسونا ی خریدار یک نمای کلّی از مشتریان خدمات 
و محصوالت شــما محسوب می شــود که البته این 
نماینده مشــتریان، در ایده آل ترین حالت خود قرار 
دارد. اینکه شما بفهمید با چه افرادی طرف حساب 
هســتید، خودش تاثیر بسیار مهمی در طّراحی پلن 
مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ کس ب وکار شما 

دارد.

چرا ساخت و طراحی پرسونای مشتری برای 
کسب وکارها اهمّیت بسیاری دارد؟

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

با نیاز مشتریان طراحی و تدوین کنید.
طّراحی پرســونا اصوالً بر اســاس تحقیقات بازار 
و نیاز اصلی مشــتری طراحی می شــود و گاهاً 
توصیه می شــود که به یک پرســونا اکتفا نکنید 
و برای درک درست از مشــتریان خود، حداقل 
۱۰ پرســونای متفاوت تعریف کنیــد. بنابراین 
برای اینکــه دقیق تر متوّجه شــوید که باید به 
چه افرادی بفروشید، باید یک پرسونا با جزئّیات 

کافی طراحی کنید.

منظور از پرسونای منفی چیست؟
همانطــوری که گفتیم باید ســعی کنید یک 

از دســته مشــتریان خود  نماینــده 
طّراحــی کنید، امــا در مقابل 

عّده ای هستند که شما 
که  می دهید  ترجیح 
بهتر است آن دسته 
از مشتریان از شما 
چرا  نکنند  خرید 
کــه محصول و 

خدمات،  یــا 
آن  بــرای 
افراد  از  دسته 

ایمیل های خــود را به همــه آدرس ایمیل های جمع آوری 
شده ارسال نمایید، می توانید ایمیل ها را مطابق با پرسونای 
خریدار دسته بندی کرده و پیام خود را برای آن ها سفارشی 

کنید.
همچنین زمانی که شــما “پرسونای منفی” کسب وکار خود 
را طراحی می کنید، می توانید به کاهش هزینه های بازاریابی 
خود کمک کرده و بهره  وری به مراتب بیشــتری را در روند 

رشد کسب وکارتان، تجربه کنید.

چگونه می توان یک پرسونای خریدار طراحی کرد؟
افراد خریدار در کســب وکار شــما می تواننــد با تحقیق، 
نظرســنجی و مصاحبه  با آن ها شــکل بگیرنــد. این افراد 
هم اکنون خارج از پایگاه داده شــما هســتند و قرار است با 

نیاز سنجی دقیق تر، دسته مشتریان بالقّوه تدوین گردد.
چگونه مشتریان احتمالی را پیدا کنیم؟

یکی از ســواالت رایجی که برای مصاحبه بــا افراد مطرح 
می شود این اســت که ما چگونه می توانیم مشتریان بالقّوه 
خودمــان را پیدا و با آن هــا مصاحبه کنیــم؟ در ادامه به 
منابعی اشــاره خواهیم کرد که قطعــاً می تواند برای یافتن 
چنین افرادی و ســاده تر کردن طّراحی پرســونای مخاطب 

مفید باشد.

 مشتریان ناراضی
یکی از بهترین گزینه های بســیار خوب بــرای مصاحبه و 
شناختن نقاط ضعف کارتان، مصاحبه با افراد ناراضی است. 
شاید تصّور کنید که مشتریان ناراضی که از ما بیزار هستند، 
چــرا ما باید با آن ها صحبت  کنیــم، در صورتیکه اتّفاقاً اگر 
شما به ســراغ این افراد بروید و علّت نارضایتی آن ها را 
جویا شوید، به مشــکالت و عیب های کسب وکار خود 
پی خواهید برد و چه بسا به روند متفاوتی در طراحی 

پرسونای مشتری برسید.

 افرادی که یک ارتباط اولّیه با کمپانی شما داشته اند
یک گزینه بســیار مطلوب دیگــر، 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 اشــتراک در خبرنامه، عضو وب سایت 
شما شده اند. به هر حال این افراد نسبت به خدمات 
شما عالقه یا سوالی داشته اند که حداقل 
یک بار با شما تماس گرفته اند. 
این افراد را از دســت ندهید 
و حّتی اگر شــده از طریق 
ایمیل چند سوال کلیدی 
برای طراحی پرســونای 
مناسب در مورد نیاز ها 
و دلیــل مراجعــه به 
وب ســایت خودتان 
را از آن ها بپرسید.

طّراحی نشــده است و ممکن 
نارضایتی  ســبب  حّتی  است 
پرسونای منفی در کسب وکار 
شــما شــود. بــرای طّراحی 
پرســونای منفی به این سوال 

پاسخ دهید:
“کدام دســته از افــراد، نمی 
شــما  مشــتری  که  خواهید 

شوند؟”

استفاده از پرسونا در فرآیند 
بازاریابی کسب وکارها

زمانی  ابتدایی ترین حالت،  در 
که شــما بدانید کــه باید به 
چه دســته از افــراد جامعه، 
محصــوالت و خدمات خود را 
عرضه کنیــد، در نتیجه نگاه 
دقیق تری به طّراحی محتوا و 
رساندن پیام بازاریابی خود به 

مخاطبانتان خواهید داشت.
خواهیــد  قــادر  همچنیــن 
را  خــود  بازاریابی  تــا  بــود 
بــرای بخش هــای مختلــف 
مخاطبــان خود هــدف قرار 
ســازی  شــخصی  یــا  داده 
کنیــد. مثاًل به جــای اینکه 

از طریق ایمیل 
چند سوال کلیدی 

برای طراحی 
پرسونای مناسب 

در مورد نیاز ها و 
دلیل مراجعه به 

وب سایت خودتان 
را از آن ها بپرسید.

طراحی پرسونای مخاطب بر هر درد بی درمان دواست !

در دنیای شلوغ بازار، شما چه شکلی هستید؟ 
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