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 بازار هدف خود 
را مشخص کرده اید؟

    نکاتی درباره ارتباط مؤثر در مواجهه با مشتری؛
   اختالف سلیقه ونظر
طبیعی است

2

2

 
تبلیغات در اینستاگرام چگونه است؟ 

یکی از بهترین مکان ها برای تبلیغات در شبکه های اجتماعی 
اینستاگرام می باشد اما چگونگی تبلیغ در این شبکه 

اجتماعی بسیار با اهمیت  است

 
  برترین استارت آپ های جهان در سالی که گذشت
این استارتاپ همچنین می تواند تشخیص 
دهد یک صدا واقعی است یا با کامپیوتر 
ساخته شده است

 
اینفلو  ئنسرها چه کسانی هستند وچه دسته بندی هایی دارند؟

 اینفلوئنسرها افرادی هستند که به واسطه شغل 
 و رده علمی در یک صنعت خاص مشهور هستند،

 مثل پروفسور سمیعی در جامعه پزشکی

45
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 نکاتی درباره ارتباط مؤثر در مواجهه با مشتری؛

اختالف سلیقه ونظر،طبیعی است

 مطمئن باشــید در 
صحبت ها  این  حین 
شــما هســتید کــه 
ضرر می کنید، چون 
مشتری هست  این 
کــه حــرف آخــر را 

میزند

2

شت
ددا

  یا
ل/

 او
شت

د

  بازار هدف خود 
 را مشخص کرده اید؟

بدون شــک هر کسب و کاری برای خود 
بازار هدفی دارد. حتی اگر برای به وجود 
آمدن آن بازار هدف تالشی نکرده باشید 
بازهم شما دارای مشتریانی با ویژگی های 

مشترک فراوان هستید. 
شــاید به نظرتان یک کسب و کار محلی 
چه نیازی به طبقه بندی و شناسایی بازار 
هدف دارد؟ اما بد نیست بدانید که بخش 
عمده ای از فروش ماهانه هر فروشــگاه به 
نرخ وفاداری مشتریانش باز می گردد. تازه 
چون ابزاری برای یافتن مشــتریان که از 
آشــنایان خود آدرس فروشــگاه شما را 
یافته اند وجود ندارد، صرفاً به نرخ بازگشت 

همان مشتریان دائمی بسنده می کنیم. 
برای شناســایی و تعریف یک بازار هدف 
حتماً نباید مشــاغل لوکــس و اجناس 
خاص داشته باشید. مثال خود من وقتی 
ماه گذشــته خودروام را بــرای تعویض 
روغن به یکــی از تعویــض روغنی های 
اطراف کوهســنگی بردم، متوجه شــدم 
صاحب مغازه در یک اقدام شــگفت انگیز 
برای شناســایی و ایجاد اعتماد در میان 
مشــتریانش هم یک اپلیکیشــن محلی 
راه اندازی کرده اســت کــه با ثبت نام در 
آن تخفیف ویژه ای از تمــام مغازه داران 
آن اطــراف می گرفتیم و هــم در کارت 
مخصوص تعویض روغن جزئیات دقیقی از 
فرایند تعویض فیلترها و حتی نام شاگردی 
مکانیکی که آن را عوض کرده است و برند 

آن را برایم نوشته است. 
تمام این ها وقتــی در کنار خلق و خوی 
خوش آن صاحب مغازه قــرار می گیرد، 
یک واقعیت را بیشــتر در ذهن من زنده 
نمی کند: حتماً برای دفعه بعد هم به سراغ 

همین تعویض روغنی خواهم آمد. 
می بینیــد نــه بوتیکی در کار اســت نه 
فروشــگاه زیورآالت و لبــاس تنها یک 
تعویض روغنی خالق اســت که توانسته 
در میان همه رقبای محلی و شهری خود 
با اقداماتی نــه چندان پر هزینه و اندکی 
هوش و ذکاوت به بازگشــت مشــتریان 

عبوری خود نیز امیدوار باشد. 
شما هم به راحتی می توانید در هر کسب 
و کاری که هستید به روش هایی فکر کنید 
که مشتریانتان را بشناسید، طبقه بندی 
کنید و برای حال خوبشان اقداماتی احترام 
برانگیز و کم هزینه طراحی کنید تا به نرخ 

وفاداری آن ها بیفزایید. 
به امید ســفره پــر روزی و حالل همه 

هموطنانمان

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

در ادامه موضوع توجه احترام، 
میریم ســراغ مــورد بعدی ، 
احترام به اختالف نظر و سالیق.

گاهی پیش میــاد که برخی 
فروشــندگان سعی دارند نظر 
القا  خودشــان را به مشتری 
کنند. مطمئن باشــید دیگه 
نداره،  فایــده ای  روش ها  این 
مشتری ها االن دیگه هوشمند 
شــدن و هنر شــما در ارائه 
نمونه های مطابق نیاز و سلیقه 
اوناســت و این مشتریه که در 
نهایت انتخــاب می کنه که از 
شما خرید کنه یا از همکار هم 

صنف شما...

  به تفاوت ها احترام بگذارید
منظور از اختالف سلیقه صرفاً 
اختالف در محصول مورد نیاز 
نیست، ممکنه کسی که وارد 
فروشگاه میشه حتی از لحاظ 
اعتقادات مذهبی هم با شــما 
تفاوت هایی داشــته باشه که 
در  را می توانید  نشــونه هاش 
کنید.  جست و جو  افراد  ظاهر 
باید به ایــن تفاوت ها احترام 
گذاشــت و خــط قرمزتــان 
نزدیک شدن کالمتان به این 
اختالفاته، حتماً سعی کنید در 
کالمتان هم به قشر خاصی با 
مذهبی،  چه  خاص  اعتقادات 

چه سیاسی توهین نکنید.
نمود این اختالف ســلیقه ها 
در مــاه مبارک رمضــان به 
وفور مشــاهده میشه، برخی 
فروشــندگان با اینکه از ظاهر 
مشتریشــان تشخیص میدن 
که ایشــان روزه دار هســتند 
باز هم سیگارشان را خاموش 
نمی کنند یــا اینکه جلو روی 

مشــتری ها آب می نوشــند! 
مطمئن باشید اگر کاالی شما 
از همه لحاظ عالی باشــه، دو 
حالت بیشــتر وجود نداره، یا 
ایشــان خرید می کنه یا این 
اتفاق نمی افته، اگر خرید انجام 
بشــه به احتمال زیاد با روی 
خوش و دل خوش نیســت و 
شما ایشــان را تبدیل به یک 
مشتری یک بار مصرف کردید 
و اگر خرید انجام نشه مطمئن 
باشید بخشی از دلیلش همین 
عدم احترام به نظرات و سالیق 

هست.

  مسائل سیاسی
 را وارد کارنکنید

یکی دیگر از خطاهای معمول 
در این حوزه به اختالف نظرات 
سیاسی بر می گرده! زمانی که 
مشــتری ها از نکته ای گالیه 
می کننــد و فروشــنده انگار 
جرقه ای برای روشن شدن یک 
شعله بزرگ دریافت کرده باشه، 
همون مطلب رو ادامه میده و 
در نقش یک تحلیلگر سیاسی 
هــم ظاهر میشــه، مطمئن 
باشید در حین این صحبت ها 
شما هستید که ضرر می کنید، 
چون این مشــتری هست که 
حرف آخــر را میزند و اگر در 
صحبت هایتان جایی ایشان را 
برنجونه این شما هستید که 
بایــد عذرخواهی کنید. وقتی 
مشــتری شــما از گرایشات 
سیاســیش یا اوضاع اقتصاد و 
جامعه صحبت می کنه سعی 
کنید همراهی و تأیید کنید اما 
تا حد توان تحلیل ها و نظرات 

خودتان را مطرح نکنید.

  همه قومیت ها محترمند
موضــوع بعــدی در بحــث 
احترام، احتــرام به قومیت و 
زبان مشتریست، طبق تجربه 
عــرض می کنم کــه برخی 
فروشــندگان وقتی مشتری 
وارد فروشــگاه  زبــان  عرب 
میشه کاًل تغییر رفتار میدن، 
ایــن تفــاوت رفتارها گاهی 
زبان،  فارسی  مشتریان  برای 
ترک، کرد یا بلوچ شما اصاًل 

خوشایند نیست. 
مثال مشــتری عرب را زدم 
بــود وگرنه  چون ملموس تر 
اگر دیگر اقوام هم وارد بشن 
و رفتــار خوب یــا بدی رو با 
اون ها در پیش بگیرید قطعاً 
حس خوبی به دیگر مشتریان 

القا نخواهد کرد.

  جوک قومیتی ممنوع!
ســوی بد ماجرا هــم زمانی 
است که شــما در کالم خود 
و در راستای شوخ طبعی های 
نابه جایی که عرض کردم به 
قومیت یا زبان خاصی توهین 
کنید و مشــتری شما بدون 
اینکه شما بدونید یا خودش 
از همون قومیت  نیاکانش  یا 

باشند. 
این موارد شاید به نظر بدیهی 
برسه ولی به تجربه دیدم که 
ممکنه چــه نتایج بدی برای 
کســب و کار شــما داشته 
باشه پس این نکات رو جدی 

بگیرید. 
در ادامه با ما همراه باشــید 
بیشــتر در مــورد احترام به 
مشتری صحبت خواهیم کرد.

...................

 مدل 
مو فقیت

|  یاسر سلیمانی   
| کارشناس فروش
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بهترین 
قیمت وتسویه

کامپیوتر وتبلت وموبایل 
 لپ تاپ آک 3 م

acer-hp-asus-Lenovo
وکامپیوترهای خانگی نو
2 هسته ای 3/390ت 
4هسته ای 3/890ت
8هسته ای4/700ت 

3713330037233300بازرگانی معین 

ط
/9

71
40

93

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05
 ج

/ 9
80

65
35

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28
ط

/9
80

24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

/د
98

01
80

1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ط
/9

80
66

44

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

ط
/9

70
23

26

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

 ج
/ 9

80
40

40

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

/ج
98

08
90

8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

/ج
98

01
53

5

درب اتوماتیک عزیزی
شیشه ای ،کرکره ای ،پارکینگی

@CBSAzizi:تلگرام
09155200460-38496200

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70
/ج

98
07

18
2

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
/ج

98
02

66
9

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
/ج

98
09

45
5

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

/ج
98

06
95

4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربـسـت کــیــهــان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
/ج

98
07

17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

/ج
97

08
61

7

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت

کلی ، جزئی
09150020052

ط
/9

80
97

94
/ج

98
09

81
7

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09152210828
ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه
32721789-09153132504

09366484449

ط
/9

80
17

22
/ج

98
08

90
6

آسفالت
محوطه،زیرسازی

جدول کاری
قیرگونی،ایزوگام
09151118301

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

آسفالت ارزان، اجرای عملیات
راه سازی آسفالت اجاره ماشین 
آالت راه سازی فروش آسفالت

09153044838،09153048573

ط
/9

80
43

97
/ج

97
03

82
7

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

/ج
98

07
18

0

تخریب وخاکبرداری
خرید ضایعات و....

09155596591
09151091178

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

/ج
98

02
51

9
/ج

97
12

48
8

جرثقیل دوستان
هفت تن ،نیسان ،خاور

09150073567شبانه روزی

/ج
97

14
23

6

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

38824494
/ج

97
18

18
2

MDFکابینت چوب و
کابینت چوب    1/400/000
ام دی اف           750/000
هایگالس         1/100/000
وکیوم            1/200/000

کمددیواری مالمینه110/000
09159050199

MDF صنایع فلزی و
اشکاف و پنل

برادران حسن پور،خیام 46
09151209395-09156489925

ط
/9

71
25

20

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

ط
/9

80
10

94

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

05
59

6

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

09153580343

ط
/9

80
87

81

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

ط
/9

80
31

85

جوشکاری سیار
ساخت، تعمیر ، درب و پنجره 
 نصب پایه کولرآبی و گازی 
09156956075

ط
/9

80
66

64

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

80
71

49
/ج

97
17

80
3

کارگزاری امالک
سراسری یاسین

زمین از شما ساخت ازما
متریال قوی باکادری مجرب

09155208163
 36616654

/ج
98

05
90

9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

ش
/9

80
60

01

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9

80
81

70

عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

ط
/9

80
69

15

خریدار لوازم منزل
ضایعات ، کابینت،شوفاژ  

خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

ط
/9

80
03

27

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خودروهای فرسوده
408

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

جرثقیل و باالبر
514

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

جوشکاری
522
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همــان طــور کــه می دانید اخیــرا تب 
اینفلوئنســرها واینفلوئنسر مارکتینگ در 
شــبکه های اجتماعی داغ است و پول های 
هنگفتی در این زمینه جابه جا می شود. در 
ادامه مطلب تحلیلی روی اینکه اینفلوئنسرها 
چه کسانی هستند و چه دسته بندی هایی 

دارند توضیح می دهیم.
اصــوالً به هرکســی که بتوانــد از طریق 
قابل توجــه بودن و یا معتبــر بودن روی 
خرید شخص یا اشخاصی تأثیرگذار باشد 
اینفلوئنســر می گویند، ایــن تعریفی که 
دانشــگاه کمبریج برای اینفلوئنسر در نظر 
گرفته، یعنی شــخصی که حتی در هیچ 
یک از شبکه های اجتماعی عضو نیست هم 
می تواند اینفلوئنسر باشد و ربطی به تعداد 

فالوور و فاکتورهای این تیپی ندارد.
Celebrity Influencers

یا اینفلوئنسرهای مشهور: افرادی هستند 
کــه در جامعــه از طریق دنیای ســینما، 
موسیقی، تلویزیون، فوتبال وغیره شناخته 
شده هستند وطرفداران فراوانی دارند، البته 
که این دســته از اینفلوئنسرها از نظربحث 
مالی گران قیمت ترین دسته از اینفلوئنسرها 
هستند، البته که تأثیرگذاری وسیعی دارند 

و می توانند پشتوانه یک برند باشند.
Industry Influencers

یا اینفلوئنســرهای صنعت: این دسته از 
اینفلوئنسرها افرادی هستند که به واسطه 

شــغل و رده علمی در یک صنعت خاص 
مشهور هستند، مثل پروفسور سمیعی در 
جامعه پزشکی، این دسته از اینفلوئنسرها 
تأثیرگذاری فراوانی در زمینه کاریشــان 
دارنــد و بهتر که محصول و یا خدماتی را 
معرفی کنند که در زمینه کاری خودشان 

باشد.
Media Influencers

یا اینفلوئنســرهای رسانه ای: این دسته از 
اینفلوئنسرها افرادی هستند که تأثیرگذاری 
رسانه ای دارند مثل ژورنالیست ها، این افراد 
می توانند در جامعه رســانه ای تأثیرگذار 
باشــند و اصوالً نوشــته های این افراد در 
خبرگزاری های مختلف منتشر می شود و 

از این بابت می توانند تأثیرگذاری وسیعی 
داشته باشــند، این دسته از اینفلوئنسرها 
از نظر مالی به صرفه تر هســتند، اما برای 
ارتباط گرفتن با آن ها معموالً به یک روابط 

عمومی قوی احتیاج خواهید داشت.
 Content

 معموالً این محتواها در دسته محتواهای 
سرگرم کننده قرار می گیرند، این دسته از 
افراد معموال در شبکه های اجتماعی دنبال 
کنندگان فراوانی دارند اما در اغلب اوقات 
مانند سایر اینفلوئنسرها در جامعه معتبر 
نیســتند در عوض معموالً هزینه کمتری 
برای تبلیغات دریافــت می کنند واز این 

بابت به صرفه هستند. 
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 اینفلو   ئنسرها
  چه کسانی هستند و

چه دسته بندی هایی 
دارند؟

یکی از بهترین 
مکان ها برای 
تبلیغات در 
شبکه های اجتماعی 
اینستاگرام می باشد 
اما چگونگی تبلیغ 
در این شبکه 
اجتماعی بسیار با 
اهمیت  است

اینفلوئنسرها افرادی 
هستند که به واسطه شغل 
و رده علمی در یک صنعت 
خاص مشهور هستند، مثل 
پروفسور سمیعی در جامعه 

پزشکی

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

فکر
بکر

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

امروزه از اینستاگرام به عنوان یکی 
از محبوب تریــن و پرکاربردتریــن 
شبکه های اجتماعی یاد می شود. این 
جامعه مجازی در بازاریابی اینترنتی 
نقش بسزایی داشته و برندهای معتبر 
زیــادی از این شــبکه برای معرفی 
محصــوالت و همچنیــن برقراری 
ارتباط با مشــتریان خود اســتفاده 

می کنند.
1-فقــط برای معرفــی محصوالت 
خود از صفحه اختصاصی اینستاگرام 
استفاده نمایید و به تبلیغ و معرفی 

برندهای دیگر هرگز نپردازید.
2-در صفحه اختصاصی اینستاگرام 
خود تاریخ نمایشگاه های اختصاصی 

صنعت خود را به اشتراک گذارید.
3-بنری تهیه کنید و در آن آدرس 
فیسبوک، توییتر، لینک سازمان خود 
را در صفحه اختصاصی اینستاگرام 

خود به اشتراک گذارید.
4-از عکس های جذاب برای معرفی 

محصوالت خود استفاده نمایید.
از  کوتاه  شناســنامه ای  5-حتمــاً 
محصول معرفی شده در پایین عکس 
مربوط به محصول بنویسید و هرگز 
گذاشتن هشــتگ را در این نوشتار 

فراموش نکنید.
6-شــرکت های مرتبط و مخاطب 
صنعت خود را در اینســتاگرام خود 

فالور نمایید و عکس هــای آن ها را 
الیک کنید.

7-از لوگوی شرکت خود برای عکس 
اینستاگرام خود استفاده نمایید.

8-لینک سایت خود را در اطالعات 
پروفایل خود قرار دهید.

  اولین انتخاب تصویر
حال خوب اســت بدانید که چگونه 
می توان به تبلیغ محصوالت خود در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام بپردازید. 
همان طور که پیشتر گفته شد یکی 
از بهترین مکان ها برای تبلیغات در 
اینستاگرام  اجتماعی  شــبکه های 
می باشد، اما چگونگی تبلیغ در این 
شبکه اجتماعی بســیار با اهمیت 
می باشــد، بطور کلی تصاویری که 
در این شبکه اجتماعی به اشتراک 
می گذارید باید جذاب و مورد پسند 
مخاطبان قــرار گیرد، بنابراین برای 
معرفــی محصــوالت از عکس ها و 
بنرهایی که به صورت اختصاصی با 
کیفیت باال برای خود تهیه کرده اید 
اســتفاده نمایید و هرگز برای تهیه 
این عکس ها و بنرهــا صرفه جویی 
نکنید زیرا بیشــتر آنچه که هزینه 
کرده اید بازخورد خواهید داشــت 
و چنانچــه از عکس هــا و بنرهای 
نامناسب اســتفاده نمایید مطمئناً 

اثرات مخربی برای شــما به همراه 
خواهد داشت و از اهمیت برند شما 

مطمئناًخواهد کاست.

  درجای درست تبلیغ کنید
بنابراین وقتی از عکس ها و بنرهای 
جذاب استفاده نمایید، بازدید کننده 
صفحه شما باال خواهد رفت و شما در 
میان مخاطبان خود جایگاه مناسبی 
پیدا خواهید نمــود، ضمنأ صفحه 
اینستاگرام خود را در میان صفحات 
متفرقه و بی ارتباط به صنعت خود 
تبلیغ ننماییــد، فالوور بیشــتر و 
الیک زیاد تأثیــری در معرفی برند 
و محصوالت شــما نخواهد داشت، 
بنابراین بازار هدف محصوالت خود را 

بیابید و در آن فعالیت نمایید.
جلب احساسات: عکس ها بدون شک 

بیشــتر از نوشته 
می تواننــد 
سات  حسا ا

مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند.
صمیمیت: به واسطه اشتراک گذاری 
جنبه خصوصی شرکت ها، صمیمیت 

بیشتری ایجاد خواهد شد.
بیشتر  مشــتریان  جلب  سرگرمی: 
با اســتفاده از تصاویــری که برای 

مشتریان جذاب است.
اســتفاده از عکس هــا و بنرهــای 
جذاب سبب افزایش بازدید صفحه 
اینســتاگرام شما شده و مخاطبین 

شما را افزایش خواهد داد.
هشتگ: قــدرت هشتگ ها را دست 
ازهشتگ های  استفاده  نگیرید.  کم 
مناسب و مرتبط با منطقه جغرافیایی 
و حرفه شــما می توانــد مخاطبان 
و به تبع آن مشــتریان بیشتری را 
برای شــما جذب کند.افراد مهم را 

فالوورکنید .
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برترین استارت آپ های جهان درسالی که گذشت

استارت آپ ها با  جدید  جهان 

  Nauto :  َدش کمرای هوش مصنوعی
 برای وسایل نقلیه

چه کاری انجام می دهد؟
َدش کمرا نوعی دوربین مخصوص نصب در بخش 
مقابل راننده یا داخل و شیشه جلوی اتومبیل است 
که وقتی اتومبیل در حال حرکت است، این دوربین 
به طور پیوسته از راه جلوی اتومبیل تصویربرداری 
می کنــد. ایــن اســتارتاپ، تولیدکننــده ی یک 
َدش کمرای هوش مصنوعِی تحت شبکه، مبتنی 
بر فناوری ابری اســت که خطرات تهدیدکننده ی 
راننــدگان را تشــخیص می دهد. این اســتارتاپ 
برای دریافت بازخورد در آخر ســفر و آنالیز دالیل 

تصادفات امکاناتی را فراهم کرده است.
چرا اهمیت دارد؟

در آینده ای نزدیک، رانندگی کردن به یک فعالیت 
بسیار مشارکتی و شبکه ای تبدیل می شود. در آینده 
ماشین هایی که در جاده ها رفت وآمد می کنند، از 
تجربیــات دیگر ماشــین ها بهره مند می شــوند. 
استارتاپ Nauto به امنیت در حمل ونقل نگاهی 
نو دارد و در تالش است با کمک هوش مصنوعی، 

اینتل، در زمینه ی کامپیوترهای کوانتومی تجربیاتی کسب 
کرده اند؛ اما شرکت Rigetti Computing در این زمینه 
رویکرد منحصربه فردی دنبال می کند. این اســتارتاپ در 
حال تعریف و ساخت کسب وکاری جدید است تا چیپ های 

پردازش کوانتومی بسازد.

  Pindrop : توقف کالهبرداری صوتی
چه کاری انجام می دهد؟

مراکز تماس به منظور آنالیز صدای افراد و تشخیص تقلب، از 
پین دراپ استفاده می کنند. این استارتاپ همچنین می تواند 
تشخیص دهد یک صدا واقعی است یا با کامپیوتر ساخته شده است.

چرا اهمیت دارد؟
صدا، روشی برای تعامل با سیستم های کامپیوتری است که 
روز به روز بیش از قبل، فراگیر می شــود. زمانی که در خانه 
با فردی آشــنا صحبت می کنیم، گاهی هم با یک سیستم 
آنالین اتوماتیک تعامل داریم. تقلب هایی که در زمینه  تقلید 
یا ساخت صدا صورت گرفته، مشکالت زیادی برای امنیت 
این سیستم ها ایجاد کرده است. با وجود چنین استارتاپی، 
کالهبرداری های تلفنی تشــخیص داده می شود و ساالنه 
میلیون ها دالر در نهادهای اقتصادی صرفه جویی خواهد شد

تعریف جدیدی از شــبکه ی 
حمل و نقل ارائه دهد.

  Rigetti : استارت آپی با 
هدف توسعه ی رایانش کوانتومی

چه کاری انجام می دهد؟
ایــن اســتارت آپ به دنبال 
توسعه ی فناوری هایی برای 
کمک به نســل جدیدی از 
کامپیوترهای قدرتمند است. 
ایــن فناوری با نــام رایانش 

کوانتومی شناخته می شود.
چرا اهمیت دارد؟

رایانش کوانتومــی در حال 
صنعتی  بــه  تبدیل شــدن 
بــزرگ اســت و پیدایــش 
کوانتومــی  کامپیوترهــای 
بسیار قدرتمندی را به دنبال 
شرکت هایی  داشت.  خواهد 
و  گوگل  مایکروسافت،  مثل 
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جوجه شناسان متخصصانی گمنام

از قدیم االیام این 
جوجه های زرد طالیی و 
جوجه رنگی ها بوده اند که 
می توانستند برای بچه های 
تنها و بچه هایی که دوستی 
نداشته اند، رفیقی شفیق 
باشند.

اینفلوئنسرها افرادی 
هستند که به واسطه شغل 
و رده علمی در یک صنعت 
خاص مشهور هستند، مثل 
پروفسور سمیعی در جامعه 

پزشکی

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

اســتارتاپ  ایــن 
همچنین می تواند 
دهــد  تشــخیص 
یک صــدا واقعی 
است یا با کامپیوتر 
ساخته شده است

از قدیــم االیام ایــن جوجه هــای زرد طالیی و 
جوجــه رنگی ها بوده اند که می توانســتند برای 
بچه های تنها و بچه هایی که دوستی نداشته اند، 
رفیقی شفیق باشــند و دل آن ها را شاد کنند. و 
چه بســا رفیقی شفیق برای آدم بزرگ ها باشند. 
اما آیا این جوجه ها می تواننــد بانی و باعث کار 
و شغلی باشــند. اووو تا دلتون بخواد. مرغداری، 

جوجه کشی و حتی جوجه کبابی و ...

   باید عاشق شغلتان باشید تا موفق شوید
اما امروز قرار اســت تا شــما را با »جداکنندگان 
جوجه های نر و ماده« آشــنا کنیــم. افرادی که 
ســوای از کســب درآمد از شغلشان، باید عاشق 
شغل و کارشان باشند تا بتوانند موفق شوند. شغل 
و کاری که بیشــتر از هر چیز شیفتگان جوجه 
و عاشــقان آن را می طلبد. کاری که هم سخت 
است و هم آسان. کاری که باید در آن برای موفق 
بودن، دانش و علم کافی نسبت به این موجودات 

دوست داشتنی را هم داشته باشی. 
جداکنندگان جوجه های نر و ماده افرادی هستند 

مشغول به کار هســتند، انتظار می رود تا حدوداً هر سه 
ثانیه بتوانند یک جوجه را شناسایی کنند. 

دقت این کار را چیزی در حدود 97 تا 98 درصد تخمین 
می زنند. اما شــاید این سؤال برایتان پیش آید که درآمد 
این کار چگونه است؟ یا اینکه این کار در چه مکان هایی 

مرسوم است؟
 در ابتدا و قبل از پاســخ سؤال اول باید خدمتتان عرض 

کنم کــه این کار در برخی کشــورهای اروپایی و در 
جنوب آسیا بیشتر مورد استقبال است. 

راجع به درآمد این کار هم با توجه به حساسیت باالی 
آن و دیگــر موارد که خدمتتان عرض شــد، می توان 
گفت این کار، کاری پردرآمد است و دارای مزایایی هم 

برای شاغالن در این حوزه است.
اما در پایان بهتر است بدانید که این شغل را می توان 
در دسته شغل های سخت قرار داد. چراکه همان طور 

که خدمتتان عرض شــد این کار دقت و حواس جمعی 
باالیــی را می طلبد و در کنار آن اینکه بخواهید در طول 
روز ساعت ها به تعداد زیادی جوجه خیره شوید و آن ها را 
از هم تمایز دهید، قطعاً صبر و حوصله ای زیاد می خواهد 

تا خسته نشوید.

که موظفند تا هرروز و تمام 
روز جوجه ها را چک کنند و 
مرغ و خروس ها را از یکدیگر 

جدا کنند. 
خدمتتان  کــه  طور  همان 
گفته شــد، این کار، کاری 
حساس است و دقت زیادی 
را نیــاز دارد و افرادی که در 
این شغل مشــغول فعالیت 
نوعــی در  بــه  می شــوند 
هستند.  متخصص  کارشان 
متخصصانی که باید جوجه ها 

را از یکدیگر جدا کنند. 
همچنین شایان ذکر است تا 
بدانید افرادی که می خواهند 
در ایــن شــغل مشــغول 
شــوند باید حدود سه سال 
آموزش های الزم این کار را 

ببینند. 
در مراکــزی که ایــن افراد 

ار 
ه نگ

زنام
  رو

سی
دو

د ق
حم

م

نشــریات کســب وکار در جهــان، بــا درنظرگرفتــن موقعیت هــای 
مختلــف، پیش بینــی می کننــد کــدام اســتارتاپ در دنیــای 
ــد  ــا خواه ــبقت را از رقب ــوی س ــش رو، گ ــال پی ــاوری در س فن
ربــود. برهمیــن اســا س بیزینــس اینســایدر در گزارشــی 
بــه نقــل از متخصصــان اســتارتاپ در شــرکت های مختلــف، 
اســتارتاپ هایــی را کــه در ســال 2018 ارزش زیــادی بــه خــود 
گرفتــه انــد، مــورد بررســی قــرارداده اســت و 50 تــا از آنهــا را 
کــه طبــق گفته آنهــا صعــود قابل توجهــی را تجربه کــرده انــد، را 
فهرســت کــرده اســت. مــا در ایــن بخــش بــه بررســی و معرفــی 

ایــن اســتارتاپ هــا پرداختــه ایــم؛ بــا مــا همــراه باشــید.
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قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9

80
08

17
ط

/9
80

41
89

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
/9

80
06

21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ش
/9

80
35

70

قالی شویی
اطمینان

نامی آشنا و مطمئن
32 21 64 31
33 85 00 14

33 87 22 59 - 62
38 82 78 66
32 67 32 37

0915 113 04 70

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
97

12
82

4

ط
/9

80
35

28

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

ط
/9

70
08

77

لوله بازکنی

لوله کشی 
ارزان، فوری، شبانه روزی
ضمانتی، بدون خرابی، سراسری

09154164707

ج
 / 

98
09

67
4

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

36909280سجاد – فردوسی  – خیام
37678076فلسطین- سناباد –کالهدوز
36911412سیدرضی- معلم –دانشجو
38902414هاشمیه –هفت تیر-صیاد
36910840الهیه-قاسم آباد-امام هادی
عبادی –عبدالمطلب –مطهری
36909280ابوطالب –هدایت –توس

 09151023831تیم سیار

ط
/9

80
64

82

لوله بازکنی 
قهرمان 

فوری - شبانه روزی 

 3620 60 60
0915 200  6002

ج
/9

80
19

90

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

80
14

46

حفر چاه نو
الیه روبی چاه کهنه
 09155209061

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34

 نـظافتـی آیـسـان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
ج

/9
80

97
90

خدمات نظافتی سراج
نظافت ساختمان )داخلی،راه 
پله ،پارکینگ ( 32406745

09358897146

ج
 / 

98
01

71
7

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

شرکت سمپاشی گلدشت 
با 2مجوز رسمی         و     کد بین المللی 

نابودی سوسک وساس تضمینی

38224172-09151101857

/د
97

18
38

0
ج

/9
71

49
35

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

10
خدمات

اداری و مالی

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

سم پاشی
808

ط
/9

80
08

16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32135948-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32424973-32135948

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ط
/9

61
92

07
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 

پ
/9

80
23

75

ط
/9

80
08

14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135949 مدیریت :سید علی 
عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635

09155004693 - 09352398888 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

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

پ
/9

80
23

78

ط
/9

80
08

09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598
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/ج
98

05
09

7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ط
/9

80
52

76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

مرکز درمان اعتیاد بهــار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دوره 

دربهای اتوماتیک(،هوشمندسازی 
ساختمان، دوره های برق صنعتی 
و PLCو 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

80
79

33

مداح و مجری
 مجالس شما 

اسکندری  09153133899

ط
/9

80
71

10

قاری   مداح 
مجالس ترحیم

09157796540
09377354823

ط
/9

80
97

30
/ج

98
09

43
2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739 5600  

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896
ط

/9
80

36
47

دامداری میرزایی
09152001021
38464887

ط
/9

80
71

87

موسسه آسیا ثبت 1767
نیروی حسابدار با حقوق و مزایا 

بعد از دوره عملی و تخصصی 
سریعا نیازمندیم 38444397

ط
/9

80
21

72
 ج

/ 9
80

40
27

مهرگستران
استخدام نیروجهت نگهداری از 
کودک یا سالمند،کاردرمنزل

نیمه وقت یا تمام وقت
با حقوق باالوامنیت شغلی

بین احمد اباد5و7
مجتمع نور واحد 13

38464894-38464893

ط
/9

80
97

97

قائم بار
به تعدادی انواع 
وانت نیازمندیم.
سرویس دهی باال

09393002677

فروشنده خانم یا آقا با 
حقوق عالی نیازمندیم   

09023902986

ط
/9

80
96

99

به چند فروشنده خانم جهت 
کار در مزون ترجیحا خیاط با 

حقوق مکفی نیازمندیم.
09152538134

ط
/9

80
99

29

استاد کار نقاش
ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

09153164827

ط
/9

80
99

10

تعدادی چرخکار خانم و آقا 
نیازمندیم. محیط مجزا 

اجرت خط 60 - 80 
09055606640

ط
/9

80
98

38
ط

/9
80

99
27

تعدادی پیک موتوری
 فوری نیازمندیم.
 )تعداد محدود(

درآمد باالی 150/000 
تومان و پورسانت %15 

09159123262

/ج
98

09
67

5

به تعدادی مربی 
و مددکار مردبا مدرک 

لیسانس روانشناسی،مددکاری
علوم تربیتی جهت  

موسسه خیریه نیازمندیم
  09154811388

ساعت تماس10 تا 15

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

ط
/9

80
71

75

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

80
89

16

خرید ضایعات فلزی
 لوازم منزل و خرده ریز انباری
 باالترین قیمت 09366839520

32120723-09153039304

ط
/9

80
77

96

خرید کارتن ، پالستیک 
آهن ،مس ، لوازم خانه 

وانباری 
09158131961

ط
/9

80
21

66

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

ط
/9

80
59

36

خرید ضایعات درب و پنجره 
آهن ، کارتن ، برنج به باالترین 

قیمت  09370501006
09305828084

ط
/9

80
65

54

خرید ضایعات آهن
شرکتی، ساختمانی، آلومینیوم 
و... خرده ریز منازل و انباری 
09385061690-09155011690

ط
/9

80
68

70

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه ـ سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

14
استخدام

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

برگزاری مجالس
و مراسم

1302

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

راننده
1407

فروشنده و
صندوقدار

1408

کارگرماهر
1409

خیاط و چرخکار
1411

پیک موتوری
1415

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای گل محمد زلفی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 5061
 به نشــانی:  کوی امیر طــوس 17 بین فدک یک و 

سه بعداز مسجد پالک55
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09153113609
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
80

99
34

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی ایوبی نیا

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9016
 به نشــانی:  خیابان سرخس مقابل کارمندان اول 

نبش میالن اول
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151056505
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
80

98
94

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای عبدالرضا محسن زاده

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 739
 به نشانی:  بلوار سرافرازان سرافرازان10 پ4

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09910879273
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
80

99
08

/د
98

08
55
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                                                                    تاریخ انتشار:98/8/18

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم  شرکت 
تعاونی مسکن مهر شماره 71درودگران ومبلسازان مشهد

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 
شماره71درودگران ومبلسازان مشهدراس ساعت16روزپنج شنبه مورخ 
98/8/30در محل دفتر شرکت واقع در توس 17نبش فدک 8برگزار 

می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این جلسه حضور به هم رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور آن ها د رجلسه مذکور 

مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار 
نمایند.در اینصورت تعدادآرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای وهر فرد غیرعضو تنها یک 
رای خواهد بود. اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 9 

صبح تا13 بعداز ظهر روزهای دوشنبه،سه شنبه ،چهارشنبه 98/8/29/28/27به نشانی فوق 
مراجعه تا پس از تاییدوکالت نامه ها ی مزبور توسط مقام مجاز ورقه ی ورودبه مجمع برای 

فردنماینده صادر گردد.دستور جلسه:
1-اصالح ماده 5 اساسنامه )تمدیدمدت فعالیت شرکت(

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 71درود گران و مبلسازان مشهد 

/د
98

08
51
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                                                                  تاریخ انتشار:98/8/18
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت 

تعاونی مسکن مهر شماره 71درودگران ومبلسازان مشهد
جلسه مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر 

شماره 71درودگران ومبلسازان مشهد راس ساعت18روزپنج  شنبه 
مورخ 98/8/30در محل دفتر شرکت واقع در توس 17نبش فدک 

8برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور آن ها 
در جلسه مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی به 

فرد دیگری واگذار نمایند.در اینصورت تعدادآرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رای وهر فرد 
غیرعضو تنها یک رای خواهد بود. اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل 
مورد نظر باید از ساعت 9 صبح تا13 بعداز ظهر روزهای دوشنبه ،سه شنبه 

وچهارشنبه 98/8/29/28/27به نشانی فوق مراجعه تا پس از تاییدوکالت نامه 
ها ی مزبور توسط مقام مجاز ورقه ی ورودبه مجمع برای فردنماینده صادر گردد.

دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس

2-تصویب صورتهای مالی سالهای 96و97شرکت 
3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 98هیئت مدیره 

4-انتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل برای سال مالی 98
   هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر  شماره 71درود گران و مبلسازان مشهد
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حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
05
59
0

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر

آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

ات
ی ج

ه
آگ

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      


