
   ضمیمه  نیازمندی ها 
 وکسب وکار روزنامه  قدس

دوشنبه  
 8  دی  1399 
 سال سی و چهارم 
 شماره  9428

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

نیازمندی  هاها

نیازمندی

شماره                    328

/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
41
87

پ
/9
90
32
28

ط
/9
90
25
39

09035480162

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

خرید ضایعات 
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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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پنــج حوزه ی عمده وجــود دارد که شــتاب  دهنده های 
اســتارتاپ می توانند کمک کنند تا ایــده ای به محصول 

تبدیل شود.
 فضای فیزیکی

نخســتین مورد، فضــای فیزیکی برای کارکردن اســت. 
بیشتر شــتاب  دهنده  های اســتارتاپ دفترهای رایگان 
در اختیار پروژه های انتخابی شــان قــرار می دهند. مدل 
رایج، دفتر بزرگ بازی است که افراد زیادی از پروژه های 
مختلف در آن ازدفترکار، اتاق کنفرانس، میز کار، اینترنت 
و دستگاه های قهوه ساز، به طور مشترک استفاده می کنند.

 سرمایه ی اولیه
خدمت مهم دیگری که شــتاب  دهنده  ها ارائه می دهند، 
سرمایه ی اولیه است. بیشتِر شتاب  دهنده  ها به هریک از 
تیم های کارآفرینی هــزاران دالر پول می دهند. این پول 
نه تنها کمک می کند هزینه های اولیه ی کسب وکار تأمین 
شود، بلکه هزینه  های سفر و اقامت سه ماهه در این مکان 

را نیز تأمین می کند. 

مشاوره ی مدیریت و کسب  وکار
ســومین خدمت ارزشمندی که شــتاب  دهنده  ها ارائه 
می کننــد، فراهم کردن خدمات مشــاوره اِی کســب وکار 
و مدیریــت اســت. همان طور کــه گفتیــم، راه اندازِی 
کســب وکاری موفق به چیزی بیش از ایده  ای فوق العاده 

نیــاز دارد. افرادی که شــتاب دهنده های اســتارتاپ را 
ایجاد کرده اند، عموما کارآفرینان کهنه کاری در عرصه ی 
تکنولوژی هســتند که می دانند چگونه می توان محصول 
یا خدمتی را وارد بازار کرد. آیا این، اپلیکیشــنی اســت 
که به درد مشــتری ها می خورد یا چیزی که بیشتر برای 
خدمات B2B مناسب اســت؟  ازآنجاکه تولیدکننده های 
نرم افزار معموال بهترین مدیران کسب وکار نیستند، شتاب  
دهنده ها می توانند مهندســان بی تجربــه را به تیم های 

مدیریتی حرفه ای متصل کنند.
 بازخورد

چهارمین خدمت مهمی که شــتاب  دهنده های استارتاپ 
ارائه می کننــد، دادن بازخــورد و راهنمایی درخصوص 
خود تکنولوژی اســت. در شــتاب دهنده ها مهندسان و 
متخصصــان خالِق حل مســئله با هــم کار می کنند و 
می توانند ایــده ی خوبی را اصالح و حتی آن را تبدیل به 
چیز بهتری بکنند. بسیاری از شتاب دهنده های استارتاپ 
روی نوع خاصی از تکنولوژی تمرکز می کنند، برای مثال 
اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی، سالمت و تکنولوژی. 
آنها تنها در همین حوزه های تخصصی، خدماتی درسطح 

باال ارائه می کنند.
 سرمایه گذار 

 آخریــن خدمتی که شــتاب  دهنده ها ارائــه می کنند، 
فراهم کــردن ارتباط با ســرمایه گذاران اســت.گروهی از 
ســرمایه گذاران وشــرکت هایی که سرمایه گذاری های 

پرخطــر انجام می دهند ازشــتاب دهنده هــای معتبر 
حمایت می کنند ودر بهترین ایده های کسب وکار آن ها 

سرمایه گذاری می کنند.
چه کســانی باید متقاضــی برنامه های شــتاب دهنده ها 

باشند؟
دالیل زیادی وجود دارد که یک استارتاپ باید درخواست 
برنامه شتاب دهنده را مدنظرقرار دهد اما،قاعده کلی این 
است که شــما باید شروع کنید تا کســب و کار خود را 
به واقعیت تبدیل کنید.منظور این اســت که شــما ایده 
قوی داریــد، تحقیقات اولیه بازار را انجــام داده اید، یک 
تیم بنیادی دارید،اولین پیش نویس مدل کســب وکارتان 
را نوشــته اید، و شاید در حال حاضر با مشتریان احتمالی 

خود نیز صحبت کرده باشید.
1. برنامه خود را با شــتاب دهنده خــاص تطبیق دهید.

وقتی یک درخواســت تهیــه می کنیــد وآن را به تمام 
است. ارســال می کنید،کامال مشخص  شــتاب دهنده ها 

کســانی که این کار را انجام می دهند،به ندرت به مرحله 
بعد می رسند.

2. درخواســت خود را به صورت فایل پی.دی.اف ارســال 
کنید. ارســال درخواســت به صورت فایــل پاورپوینت یا 
کینــوت، خوب نیســت و امکان دارد در اجــرای آن به 
مشــکل برخورد کنید. فایل پی.دی.اف این اطمینان رابه 
شما می دهد که فردی که درخواست شما را می خواند آن 

را به ترتیبی که شما دلتان می خواهد خواهد خواند. 

شتاب  دهنده  های استارتاپ چه پیشنهادهایی می دهند؟
/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
90
92
89

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
09
68

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

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

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
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
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
90
53
22

فروشگاه آنالین دوربین
مداربسته ودزدگیر

Karapro.ir
36037009-09156200071

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

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
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما 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
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
90
38
22

ج
/9
90
32
20

جوشکاری وبرشکاری 
اجرای اسکلت،پله،نما،سایبان 

پارکینک ،خورده کاری ،درب وپنجره 
آبگرمکن 09155184248

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

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

503

درهای اتوماتیک
504

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

مصالح ساختمانی
517

گازرسانی
519

جوشکاری
522

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 شهر

ط
/9
90
99
26
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چطور اینفلوئنسربهتری برای صفحه خود انتخاب کنیم؟

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

ج
/9
90
37
77

شــــاندیز
خرید وفروش
زمین ،باغ ویال

09151116733 اکرمی

خریدار ضایعات 
آهن ، مس، برنج
 درب و پنجره 

09153030622

ط
/9
91
01
59

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

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

09302978698

ط
/9
90
84
67

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

ج
/9
90
33
01

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046

پ
/9
90
33
14

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

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
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

4

ها
دی 

من
یاز

ن

کار
ب و 

ه   کس
جرب

همانطور که در مطالب قبلی درباره اینفلوئنســرها توضیح ت
داده ام،لزومــا هرشــخصی که تعداد باالیــی دنبال کننده 
دارد اینفلوئنسر محسوب نمی شود ولزوما یک اینفلوئنسر 
باید بتواند در رفتار وخرید مخاطبانش تاثیر بگذارد در این 
مطلب می خواهم بگویم که هر اینفلوئنسری هم بدرد کسب 
وکار نمی خورد وچــه نکاتی را باید رعایت کنیم تا بتوانیم 

اینفلوئنسر مناسبی را انتخاب کنیم.
1-تعداد دنبال کننده

خب طبیعتا اینفلوئنسرهایی که دنبال کننده های بیشتری 
دارند عموما افراد بیشــتری را تحت تاثیر خودشان دارند و 
می توانند اثرگذارتر باشند،البته که عموما اینفلوئنسرهایی که 
دنبال کنندگان بیشتری دارند هزینه باالتری بابت تبلیغات 
دریافت می کنند وباید به تعــادل خوبی بین تعداد دنبال 

کننده وهزینه تبلیغات برسیم.
2-نرخ تعامل

نرخ تعامل یکی از مهم ترین عامل ها در انتخاب اینفلوئنسر 
مناسب است،طبیعتا شــخصی که دنبال کنندگان تعامل 

کننده بیشــتری دارد احتماال تاثیربیشــتری روی ذنبال 
کنندگانش دارد،تعداد کامنت ها از مهم ترین مصداق های 
تعامل برای اینفلوئنسر ها است،البته باید با بررسی کامنت ها 

مطمئن شویم که کامنت ها جعلی )فیک( نیستند.
3-میزان تبلیغات

اینفلوئنســر هایی که تاثیــر خوبی روی رفتــار ویا خرید 
مخاطبانشــان دارند عموما با برندهای زیادی کار می کنند 
وهر از چندگاهی پســت های تبلیغاتــی در صفحه آن ها 
مشاهده می شود،اما باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم 
که اینفلوئنســرهایی که خیلی زیاد تبلیغات می کنند هم 

تاثیرگذاری خوبی روی مخاطبانشان ندارند.
4-زمینه فعالیت

همانطور کــه در مطالب هــای قبلی توضیــح داده ام به 
اینفلوئنســرهایی که در زمینه خاصــی به طور تخصصی 
فعالیت می کنند،میکرو اینفلوئنسر گفته می شود ومیکرو 
اینفلوئنسر گفته می شود ومیکرواینفلوئنسرها عموما تعداد 
دنبال کنندگان کمتری دارند وبه همین دلیل معموال هزینه 

کمتری بابت تبلیغات دریافــت می کنند ولی چون که در 
یک زمینه خاص به  طور تخصصی فعالیت می کنند عالوه 
بر اینکه اعتماد بیشتری از دنبال کنندگانشان در یافت می 
کنند،مخاطبانــی دارند که مخاطبان هدف آن حوزه خاص 
هستند و در آن زمینه می توانند مشتریان بیشتری را به خرید 
محصوالت ویا خدمات ترقیب کنند،پس اگر در زمینه کاری 
خودتان اینفلوئنســرهای خوبی می شناسید ومی خواهید 
هدفمندتر تبلیغات کنید بهتر که از میکرواینفلوئنســرها 

استفاده کنید.
5-شخصیت برند

پس از رعایت همه این اصول وپیدا کردن اینفلوئنســرهای 
مناسب باید دقت کنیم که شخصی که برای تبلیغات انتخاب 
می کنیم از نظر طرز بیان،اعتبار و...متناسب با شخصیت برند 
ما باشد چرا که همانقدر که اینفلوئنسر مارکتینگ می تواند 
تاثیر مثبت روی برند ما داشته باشد همانقدر هم می تواند 

تاثیر منفی روی برند ما داشته باشد.
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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

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

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

ج
/9

90
45

66

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

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
74

51

تعمیررویه مبل
 با رنگ وپارچه دلخواه شما 

حمل ونقل و بازیدرایگان
09337933193آسیابان

ج
/9

90
17

43

کاور مبل ماندگار
تلقی وپارچه ای 

نادریان 
09357497349

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

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

ج
 / 

99
03

93
1

خرید ضایعات 
وآهن آالت 
36901796

 09151118441 

مرادی

ج
/9

90
38

64

خریدضایعات
 خاوری 

آهن آالت تخریبی 
دروپنجره  

   لوازم انباری شیرآالت  
  باالترین قیمت

09159829884

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
05

81

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

خرید آهن آالت 
تخریبی و ضایعات و... 

)عضویت 833( 09157006104 
09397396104    غالم آذر     

/ه
99

03
88

8

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

آموزشگاه های
تخصصی

1201

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

پرده و مبلمان
806

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
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 

ج
/9

91
00

43

پ
/9

90
33

17

ط
/9

91
00

25

اخطار و ابالغ به آقای سعید 
موسوی فرزند علی اکبر همسر 

شما خانم نجمه خداوردی  
فرزند حسن تصمیم برمطلقه 

نمودن خود را دارند طبق 
آگهی ظرف مدت یک هفته به 

دفترخانه مراجعه نمایید 
حبیب اله حبیبی سردفتر

ازدواج و طالق 10-3 مشهد

فروش 
برنج هندی 1121
شماره تماس  

051-32259575
09155837220

/ع
99

09
53

7

متفرقه
1802
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چگونه پرسونای خریدار می تواند کسب و کار شما را بهبود ببخشد 

شما چقدر مشتری شناس هستید؟ 

اوقــات، یک  بعضی 
تجارت ممکن است 
یــک گروه مشــتری 
هدف بزرگ داشته 
باشــد. بــه عنــوان 
مثال، بیایید شرکت 
هایــی را کــه تیــغ 
هــای اصــاح را می 
نظــر  در  فروشــند 

بگیریم

آیا تاکنون ســعی کرده اید در مورد آخرین مدل مرسدس با 
دوست خود که در مورد اتومبیل ها نظری ندارد، بحث کنید؟ 
این مکالمه چطور بود؟ احتماالً متوجه شده اید که دوست شما 
حتی به آنچه می گویید توجه نمی کند و در پایان تغییر جهت 
مکالمه را برای جلوگیری از هدر رفتن وقت را انتخاب می نماید.

این موضوع دقیقاً زمانی که شما سعی می کنید بدون بررسی 
اینکه آیا پیام بازاریابی شما مناسب شخصی که اور را بازاریابی 
می نمایید، هست یا خیر، محصوالت و خدمات خود را به بازار 
عرضه کنی، تکرار خواهد شد. تنها تفاوت آنها در این است که 
اینجا در ابتدا پیام شما نادیده گرفته می شود، همچنین بودجه 

بازاریابی خود را هدر داده اید.
برای اینکه یک بازاریاب موفق باشــید، یکی از اولین مواردی 
که شما باید به درستی درک کنید این است که متوجه شوید 
دقیقاً در حال بازاریابی چه کسی هستید. دانستن اینکه در حال 
بازاریابی چه کسی هستید، نه تنها به شما کمک می کند تا 
تعیین کنید که آیا محصوالت و خدمات شما مرتبط با شخصی 
است که شما در حال بازاریابی او هستید، بلکه متوجه خواهید 

شد که روش صحیح بازاریابی این فرد به چه صورت است.
به جای تالش برای متقاعد کردن مشتریان در مورد اینکه چرا 
آنها به محصول شما نیاز دارند، می توانید روی فروش آنچه در 
واقع نیاز دارند تمرکز کنید. برای اینکه بفهمید دقیقاً در حال 
بازاریابی چه کسی هستید و چگونه می توانید به روش صحیح 
آنها را بازاریابی کنید، باید از چیزی با عنوان پرسونای خریدار 

آشنا شوید.

پرسونای خریدار چیست؟
پرسونای خریدار را می توان به عنوان یک نمایش داستانی و 
کلی از مشتریان هدف خود تعریف کرد. پرسونا شرح مفصلی 
از نوع شــخصی است که ممکن اســت عالقه مند به خرید 
محصوالت و خدمات شما باشد. پرسونای خریدار طوری نوشته 

می شود که گویی توصیفی از یک شخص واقعی است.
پرسونا باید همه چیز راجع به مشتری ایده آل شامل اطالعات 
جمعیت شناختی از جمله سن، جنس، قومیت، تحصیالت، 
وضعیت تأهل و اندازه خانواده، ســوابق شخصی و حرفه ای، 
اهداف، چالش ها و نگرانی ها، ســرگرمی و عالقه، روند خرید 

گذشته و غیره را در بر بگیرد.
هدف از ایجاد پرســونای خریدار کمک به شما در درک بهتر 
مشتریان است. پرسونا این امکان را به شما می دهد تا خود را 
در کفش مشتریان خود قرار دهید و از هر جنبه ای از زندگی 
روزمره آنها تصویر روشنی داشته باشید. این امکان را برای شما 
فراهم می کند که وارد مغز مشتری و چشم انداز مشتری شوید 
و بفهمید که آنها چگونه فکر می کنند و رفتار می کنند و انگیزه 

های آنها چیست.
هنگامی که مشــتریان خود را کامالً درک کردید، اکنون می 
توانیــد پیام های خود، محتوا، محصــوالت و خدمات خود را 
متناسب با رفتارها، نیازها و نگرانی های خاص مشتریان تنظیم 

کنید.
با داشتن یک پرسونای خریدار، هیچ شانسی برای اشتباه کردن 
وجود ندارد، زیرا شــما در مورد مشتریان حدس نمی زنید یا 
چیزی را فرض نمی کنید، آنچه مشتریان شما می خواهند و 
نیاز دارند و پیام هایی که به احتمال زیاد به آنها پاسخ می دهند 

را به صورت واقعی می شناسید.

آیا ایجاد پرسونای خریدار ضرورت دارد؟
بسیاری از بازاریابان از پرسونای خریدار چشم پوشی می کنند 
زیرا خلق پرســونای خریدار دقیق، نیاز به وقت و تالش دارد. 
آنچه بسیاری متوجه نمی شوند، این است که نبود پرسونای 
خریدار در واقع سایر فعالیت های بازاریابی شما را به حداقل می 
رساند. در زیر برخی از دالیلی که برای ایجاد پرسونای خریدار 

الزم دارید آورده شده است.
خلق پرسونای مشتری به شناســایی خواسته ها و نیازهای 

مشتری کمک می کند

مشتریان، کاالها و خدمات را صرفاً 
به دلیــل موجود بــودن در بازار 
خریداری نمــی کنند. در عوض، 
مشــتریان خرید می کنند زیرا 
محصول و خدمات یک خواسته 

یا نیاز خاصی را برآورده می کند.

– به شما در شناسایی خواسته 
ها و نیازهای مشتری کمک 

می کند
مشتریان کاالها و خدمات را صرفاً 
به دلیــل موجود بــودن در بازار 
خریداری نمــی کنند. در عوض، 
مشــتریان خرید می کنند زیرا 
محصول و خدمات یک خواسته یا 
نیاز خاص آنها را برآورده می کند.

یک پرســونای خریدار به شــما 
امکان می دهد خواسته ها و نیازهای مشتریان خود را بفهمید 
و آنها را با محصوالت و خدماتی که در واقع این نیازها را برآورده 

می کند، خوشحال کنید.
بــه جای تالش برای متقاعد کردن آنهــا برای خرید، فروش 

آسانتر            می شود.

– تطبیق پیام بازاریابی شما با مشتریان را آسانتر می کند
تصور کنید که شما کفش های خانم ها را می فروشید. آیا می 
توانید از یک پیام بازاریابی برای خانم های 2۰ ساله و 4۰ ساله 

استفاده نمایید؟
احتمــاالً نه، زیرا این دو گــروه به چیزهای مختلفی اهمیت 
می دهند. مطمئنا، هر دو ممکن اســت یک کفش مشابه را 

خریداری کنند، اما دالیل خرید کفش متفاوت است.
برای فروش کفش به هر یک از آنها، باید از پیامی استفاده کنید 

که با مشتری و دالیل خرید او مطابقت دارد.
پرســونای خریدار به شــما کمک می کند تا شخصیت ها، 
خواسته ها و انگیزه های خرید مشتریان را درک کنید، به شما 
امکان می دهد پیام بازاریابی خود را متناسب با خواسته های 

خاص هر مشتری تنظیم کنید.

– به شما کمک می کند درک کنید که مشتری چگونه در 
مورد خرید تصمیم گیری می کند.

گروه های مختلف مشتریان تصمیمات خرید خود را از طرق 
مختلف می گیرند.

در هنگام خرید خودرو، یک فرد مجرد 25 ساله ممکن است 
به دنبال مواردی مانند سرعت و جذابیت خودرو باشد. از طرف 
دیگر، یک پدر 45 ساله  با دو بچه، بیشتر می تواند به فضای 

ماشین و سوخت اقتصادی عالقه داشته باشد.
ایــن امر نه تنها بر نحوه بازاریابی آنها تأثیر می گذارد، بلکه بر 
موارد اضافی که می توانید با ماشــین بفروشید نیز تأثیر می 

گذارد.
شخص 25 ساله ممکن است بیشتر به شیکی و به روزرسانی 
های عملکردی مانند توربوها، سوپر شارژرها عالقه داشته باشد، 
در حالی که پدر 45 ســاله دو کودک ممکن است به صندلی 

های کودک برای امنیت کودک خود عالقه مند باشد.

– به شما در توسعه و بهبود محصوالت و خدمات کمک 
می کند

هرچه مشــتریان خود را بهتر درک کنید، درک کمبودها و 
چالش هایی که هنگام استفاده از محصوالت و خدمات شما 
با آنها روبرو می شوند، آسان تر خواهد شد. سپس می توانید از 
این اطالعات برای بهبود پیشنهادات خود استفاده کنید یا برای 
رفع این چالش ها به دنبال ایجاد محصوالت و خدمات جدیدی 
باشید، بنابراین پرسونا به شما این امکان را می دهد تا ارتباط با 

مشتریان را تقویت نمایید.
– به شما کمک می کند تا متوجه شوید مشتری های شما 

در کجا زمان خود را سپری می کنند.
برای اینکه بطور موثر محصوالت و خدمات خود را به بازار عرضه 
کنید، باید بدانید که مشتریان شما دوست دارند وقت خود را 
چــه به صورت، هم به صورت آنالیــن و هم در زندگی واقعی 
سپری کنند، در نتیجه می توانید به آنها دسترسی پیدا کنید و 
در آن مکان ها با آنها گفتگو کنید. اگر شخصیت خریدار شما 
مدیر ارشدی است که بیشتر وقت آنالین خود را در لینکدین 
سپری می کند، بازاریابی خدمات شما در فیس بوک منطقی 

نخواهد بود.
اگر مشتریان ایده آل شما خانم های جوانی هستند که بیشتر 
زمان خود را در اینستاگرام می گذرانند، با به کارگیری تکنیک 
های بهبود ســئو، موفق به جذب آنها نخواهید شــد. ایجاد 
پرسونای خریدار به شما کمک می کند تا دریابید که در چه 

مکانی و چگونه می توانید به راحتی به مشتریان خود برسید.

– اطمینان حاصل کنید که همه افراد در ایجاد و استفاده 
از پرسونا مشارکت می کنند.

اگر فکر می کنید پرسونای خریدار فقط برای بخش های فروش 
و بازاریابی مفید است، دوباره فکر کنید. تیم محصول باید دقیقاً 
بداند که محصول را برای چه کسانی تولید می کنند. نمایندگان 
خدمات مشــتری شــما باید برای حفظ رضایت مشتریان از 

شخصیت، رفتارها و خواسته های مشتریان خود مطلع شوند.

– به شما کمک می کند تا فعالیت های بازاریابی خود را 
بخش بندی کنید

بعضی اوقات، یک تجارت ممکن اســت یک گروه مشــتری 
هدف بزرگ داشته باشد. به عنوان مثال، بیایید شرکت هایی 
را که تیغ های اصالح را می فروشند در نظر بگیریم. تیغ های 
بازاریابی شده برای آقایان، اساساً مشابه مواردی است که به زنان 
عرضه می شود. اما اگر بازاریابان از یک کمپین روابط عمومی 
مشترک برای بازاریابی برای هر دو مخاطب استفاده کنند، این 

محصول برای زنان و مردان جذاب نخواهد بود.
اگــر آنها روی یک مخاطب تمرکز کننــد، فروش گروه دیگر 
مخاطبان را از دســت می دهند. کاری که این شرکت ها باید 
انجام دهند، خلق پرســونای خریدار برای این دو مخاطب و 
سپس راه اندازی کمپین های بازاریابی تقسیم شده است که 

برای هر پرسونا جذاب است.
شــرکت ها در نهایت از رنگ های مختلف روی تیغ ها، بسته 
بندی های مختلف و پیام های مختلف استفاده می کنند. با 
تقسیم تالش های بازاریابی خود به هر پرسونای خریدار، تالش 
های بازاریابی آنها در مقایسه با یک رویکرد عمومی بازاریابی 

مؤثرتر واقع خواهد شد.
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برای تمام خوانندگان مشتاق و عالقمند به مطالعه، که در 
تمام زندگی با کتا ب های عالی، خوددرمانی کرده اند، تعجبی 

ندارد اگر بگوییم مطالعه برایتان مفید است.
کتاب درمانی )به انگلیســی: bibliotherapy( اصطالح 
گسترده ای برای همان تمرین قدیمی تشویق به مطالعه برای 
دریافت اثرات درمانی  است. اولین استفاده از این عبارت به 
سال 1۹1۶ برمی گردد؛ مقاله ای با عنوان »کلینیک ادبیات« 
در ماهنامه آتالنتیک چاپ شــده است که در این مقاله، 
نویسنده از یک مؤسسه گردآورنده کتاب صحبت می کند 
که در طبقه زیرین کلیسایی متعلق به باگستر ایجاد شده 
است. باگستر در این مکان توصیه هایی برای مطالعه دارد که 

ارزش درمانی دارند و به این شکل توضیح می دهد:
کتاب درمانی یا مطالعه درمانی علم جدیدی است؛ یک کتاب 
می تواند مانند دارویی محرک یا آرام بخش یا خواب آور عمل 
کند. نکته اینجا است که مطالعه باید برایتان کاری انجام 
دهد و شما باید بدانید که آن کار چیست. یک کتاب ممکن 
است ماهیت شربت آرام بخش را داشته باشد یا از نوع پماد 

خردل برای تسکین درد باشد.
چرا کتاب درمانی؟

برای میان ســاالنی که عقایدشــان تاحدودی خشــک تر 
و غیرانعطاف پذیرتر اســت، باگســتر این نسخه را تجویز 
می کند: »رمان های بیشتری بخوانید؛ نه کتاب های داستانی 
خوشایند که باعث می شود خودتان را فراموش کنید. باید 
در جســتجوی رمان های قوی و تندوتیــز و بی رحمانه و 
زننده باشید.« )جرج برنارد شاو در صدر این فهرست قرار 
می گیرد.( در پایان، نویسنده ی مقاله از تعامل با مشتاقان 
کتاب می گوید که بیش ازحد درگیر ادبیات جنگ شده اند. 
توصیه او این  است که این افراد به کتاب هایی بیندیشند که 
زندگی جدیدی را روبه رویمان قرار می دهند و سپس ضربان 

زندگی را قوی اما آرام می کنند.
امروز، کتاب درمانی شکل های گوناگونی به خود گرفته است؛ 
از دروس ادبی برای زندانیان تا حلقه های مطالعه برای افراد 
در آســتانه ی پیری که از آلزایمر رنج می برند. این کار در 
قالب جلسه های گروهی یا فردبه فرد برای کسانی که مطالعه 
را کنار گذاشــته اند و دوباره می خواهند راهشــان را برای 

لذت بردن از خواندن کتاب پیدا کنند، انجام می شود.
آغاز تحقیق درباره ی کتاب درمانی

»برت هود« و همکار کتاب شــناس قدیمی اش، »ســوزان 

برت هود و سوزان الدرکین تجویز رمان برای یکدیگر را تا سال های 
بعد ادامه دادند و این کار به توصیه ی کتاب به دوستان و آشنایان و 
فامیل هم گسترش پیدا کرد. تا اینکه در سال 2۰۰۷ وقتی پروفسور 
آلن دوباتن، همکالسی دانشگاهی آن ها داشت به راه اندازی مدرسه 
زندگی می اندیشــید، به او پیشنهاد کلینیک کتاب درمانی را دادند. 

برت هود گفت:
تا پیش از این چنین کلینیکی وجود نداشته و این درمان تابحال انجام 
نشده اســت. اگر کتاب درمانی وجود داشت، پایه ی مفاهیم درمانی 
بسیاری از درمان ها با تاکید بر کتاب های خودیاری قرار می گرفت. ما 
به عنوان راه حل نهایی، توصیه ی کتاب های داستانی را درنظر گرفتیم؛ 

چون برای خوانندگان تجربه ای متحول کننده به ارمغان می آورد.
برت هود و الدرکین کتاب درمانی را از زمان گذشــته تاکنون مرور 
کردند. در یونان قدیم باالی سردر کتابخانه ای در طبس این جمله 
حک شــده بود: »اینجا مکانی شــفابخش برای روح است.« تمرین 
کتاب خوانی از اواخر قرن نوزدهم، زمانی که زیگموند فروید استفاده 
از ادبیات را در جلسات روانکاوی آغاز کرد، به وجود آمد. بعد از جنگ 
جهانی اول، برای ســربازان مجروح و خســته که به خانه هایشان 
بازمی گشتند، یک دوره ی کتاب خوانی تجویز شد. الدرکین می گوید:

کتاب دارها درباره ی چگونگی دادن کتاب به سربازان جنگ جهانی 
آموزش می دیدند و درست همزمان ماجرای جالبی درباره ی استفاده 
از رمان های جین آســتین برای کتاب درمانی سربازان در انگلستان 

مطرح شد.

تمرین  اغلب مشغول  الدرکین«، 
به منظور  مؤثــر  کتاب درمانــی 
حمایــت از قــدرت نیرومنــد و 
ادبیات  خوانــدن  کننده  تجدید 
داستانی هســتند. این دو بیش از 
2۰ ســال پیش یکدیگــر را در 
دوران تحصیل در دانشگاه کمبریج 
مالقات کردند و خیلی زود به خاطر 
اشتراک گذاری محتوای کتاب های 
به یکدیگــر  خوانده شده شــان 
پیوســتند. این اشــتراک گذاری 
به ویژه حول کتاب »ایتالوکالوینو« 
نویســنده ی سرشناس ایتالیایی، 
به نام »اگر شــبی از شــب های 
پیرامون  مســافری«  زمســتان 

ماهیت کتاب خواندن بود.
به تدریــج کــه دوســتی آن ها 
عمیق تر شــد، تجویز رمان های 
به منظور  را  به یکدیگــر  مختلف 
بهبود مشکالت روحی شان نظیر 
شکست عاطفی و بی ثباتی شغلی 
آغاز کردند. وقتی سوزان، بحرانی 
درباره ی تخصصش پیدا کرد، )او 
اما  شــود،  نویسنده  می خواست 
نمی دانست می تواند با واقعیت تلخ 
رد شدن نوشته هایش کنار بیاید 
یــا نه( برت هود شــعرهای »دان 
مارکوس« را به دلیل تشابه مشکل 
شخصیت اصلی با مسئله ی سوزان 
به او پیشــنهاد داد. ســال ها بعد 
الدرکین رمــان »پاتریک گیل« 
به نام »یادداشت هایی از نمایشگاه« 
را بــه برت هود که می خواســت 
بفهمد چطور میان نقش مادری و 
هنر نقاشی اش تعادل برقرار کند، 
توصیه کرد. ایــن کتاب درباره ی 
یک هنرمند زن موفــق اما پر از 

چالش بود.

 در یونان قدیم 
باالی سردر 

کتابخانه ای در 
طبس این جمله 

حک شده بود: 
»اینجا مکانی 

شفابخش برای 
روح است.« تمرین 

کتاب خوانی از 
اواخر قرن نوزدهم، 

زمانی که زیگموند 
فروید استفاده 
از ادبیات را در 

جلسات روانکاوی 
آغاز کرد

داشت، فرصت را غنیمت شــمرد تا با آن دو 
شریک شــود. و همین قدر خالصه بگویم که 
در واقــع این ری کراک بود که مک دونالد را، 
مک دونالد کرد. ری کراک فردی بود که یک 
شبه به این موفقیت بزرگ رسید. با این تفاوت 
که این یک شــب، سال ها طول کشید. و این 
ری کراک بود که شد، مالک یکی از بزرگترین 
رستوران های زنجیره ای دنیا. بی انصافی است 
اگر بخواهیم فقط ری کراک را توصیف کنیم 
و در ایــن بین زحمــات و تالش برادران مک 
دونالد را نادیده بگیریم. می توانیم بگوییم نقش 
این دو برادر همانند نقش یک بذر در رشد یک 
گیاه بوده است، و اگر این دوبرادر نبودند هرگز 

و به هیچ عنوان مک دونالدی وجود نداشت.

از هرچه بگذریم، ســخن غذا خوش تر است. در این گیتی، 
غــذا و خوراک از ملزومات و بایدهای زندگی بشــری بوده 
و هســت. از زمانی که انســان های اولیه وجود داشته اند تا 

به حال.
در این میان اما، با گذشــت زمانی بلند؛ روزی از روزها در 
این جهان، انقالبی خوردنی رخ داد. درســت در پانزده ِمی 
سال یک هزار و نهصد و چهل میالدی، در آمریکا رستورانی 
تأســیس شــد که نامش »مک دونالد« بود. این رستوران 
توسط موریس و ریچارد مک دونالد با مشارکت ری کراک 

پا به عرصه وجود گذاشت.

از آن جــا که هدف از ایجاد رســتوران غذا اســت، هدف 
ایجــاد مک دونالد هم نیز همین بود. اما بعدها مک دونالد 
به جایگاهی رســید که دیگر شکم ها را سیر نمی کرد، بلکه 
باعث گرسنه شــدن افکار می شــد. در واقع اگر به شکل 
ساده تر بخواهیم بگوییم، مک دونالد می توانست سرنوشت 

یک کشور را عوض کند. بگذریم ... 
در این میان اما، فردی بیشتر از همه اثرگذار بود. ری کراک. 
شریک برادران مک دونالد. او که در واقع، مهره طالیی این 
دو برادر بود، باعث شد تا اولین سیستم سرویس و خدمات 
برای مشــتری به وجود آید. برادران مک دونالد که در آن 
روزها هم و غم شان غرفه کوچک همبرگر فروشی شان بود، 
با ملحق شدن ری کراک به آن ها، دیگر تمام هم و غم شان 
این نبود. ری کراک که شــریک تجاری این دو برادر بود، 
بــا بازدید از کســب و کار کوچک آن دو بــرادر که در آن 
کســب و کار بیش از هرچیز کیفیت غذا برایشان اهمیت 

 زندگی کوتاه با مک دونالد؛ می ارزد به 
زندگی بلند بدون مک دونالد. اما بعدها مک دونالد به 

جایگاهی رسید که دیگر 
شکم ها را سیر نمی کرد، بلکه 
باعث گرسنه شدن افکار 
می شد.

محمد قدوسی
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آیا مطالعه شما را خوشحال تر می کند؟

کتاب درمانی؛ یا کتاب، درمانی برای همه نا مالیمات!
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