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    وقتی پای ویدئو ها در میان است

  یوتیوب  می تواند
 پول بسازد؟

 
چرا نباید از هشتگ های  نامربوط برای پست ها  استفاده کنیم؟

 اگر پست شما در پست های برتر یک هشتگ قرار بگیرد 
اینستاگرام بررسی می کند که اگر نسبت تعداد افرادی که 

پست شما را در صفحه آن هشتگ خاص مشاهده کرده اند ...

 
گریه کن  های حرفه ای
کار گریه کن ها زمانی آغاز می شود که  گریه کردن و سوگواری 
یا دوری خانواده متوفی از فرد فوت شده، کار را سخت و 
ناممکن کرده باشد

 
  روباتی برای پخت پیتزا 

ارنی به کاربران کمک می  کند از سیاست  های حفظ قیمت 
که فروشگاه های بزرگ و ارائه  کنندگان کارت های اعتباری 

ارائه می دهند، به بهترین شکل ممکن استفاده کنند

25

4

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
05 مشهدشماره        آپی   استارت  رسانه  اولین     

5
راه هایی برای استخدام نشدن!

           اشـتباه وحشتناک 
های شـغلی  در مصاحبه 
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 ایــن مــوارد اگر با 
هنرمنــدی و کمــی 
ادبیات درست بیان 
بشــود حس بسیار 
بــه کارفرما  خوبــی 
و  می کنــد  منتقــل 
احتمــال گرفتن کار 
را برای شــما تا حد 

زیادی باال می برد!

2

ول
ت  ا

شـــ
د

 رزومه کاریتون رو تنظیم نکنید
برای اینکه یقین داشته باشید استخدام نمی شید 
نخســتین گام اینه که رزومه نداشــته باشید، 
نداشــتن رزومه به معنای تنظیم نکردن سوابق 
کاری مهارت هــا تخصص هــا و عالقمندی های 
حرفه ایه. وقتی شما رزومه ندارید، کارفرما ممکن 
هست تصور کنه شما سابقه کاری ندارید، یا اصاًل 
دانش تنظیم رزومه ندارید. حتی ممکنه کارفرما 
یکی از آیتم های ذهنیش برای قضاوت در مورد 
سطح شما، ظاهر رزومتون باشه. اینکه اصالً فکر 
کردید که یک رزومه زیبا و حرفه ای داشته باشید 
یا صرفاً جهت رفع تکلیف در یک فایل ورد ساده 
اسم و فامیل و شماره تماس رو قید کردید با چند 

خط از سوابق کاری؟

 دیر برسید
اگر می خواهید در قدم نخست یک ذهنیت منفی 
در کارفرما ایجاد کنید که شما رو از کار دور کنه، 
سعی کنید حتماً دیر برسید. دیر رسیدن در ذهن 
کارفرما مساوی با بی اهمیت بودن مصاحبه است 
اگر نمی خواهید چنیــن دیدگاهی ایجاد کنید 
حتماً سعی کنید به موقع در محل حاضر باشید. 
توجیهاتی مثل اینکه خیابون رو اشتباه رفتم یا 
ترافیک بود و… هم دیگه قدیمی شده وقتی زمان 
مشخص شده این شمایید که باید  دقیق خودتون 
رو به محل مصاحبه برسونید. دیر رسیدن واقعاً 
اینجا بهتر از هرگز نرسیدن نیست!حاال اگر به هر 
علتی دیر رسیدید، حتماً عذرخواهی کنید بابت 
این موضوع و در نهایت اگر کمی معطل شــدید 

شروع به غر زدن نکنید!

 در مورد مجموعه ای که آگهی داده تحقیق نکنید
بعضیا میرن مصاحبه شغلی که صرفاً  شانسشون 
رو امتحان کنن و در مورد مجموعه ای که قراره 
براش کار کنن هیچی نمیدونن! این باعث میشه 
در مصاحبه کاری شــما برید در موضع ضعف و 
این شانس گرفتن کار رو برای شما پایین 
میاره. به عنوان یک پیشنهاد کلی بهتره هر 
وقت دارید برای مصاحبه کاری آماده می شــید، 
خودتون رو در جایگاه کارفرما تصور کنید و در 
ذهنتــون مرور کنید که چــرا باید یک کارفرما 
شما رو برای جایگاه شغلی که در سازمانش داره 
استخدام کنه؟! سعی کنید قبل از ورود به جلسه 
مصاحبه، کمی در مــورد اون مجموعه تحقیق 
کنید. نام مدیرانش رو استخراج کنید تا بدونید 

چه کسی روبه روی شماست، اگر گفت من فالنی 
هســتم و دســت بر قضا مدیر همون مجموعه 
بود ایشون رو با یک معاون یک کارشناس جزء 

سازمان اشتباه نگیرید. 
قطعاً شــناخت جایگاه در امتیاز گرفتن یا دادن 

اطالعات حین مصاحبه شغلی خیلی مهمه.
اگر کمی خالقیت داشته باشید، تحقیق در مورد 
مجموعه به شما فهرستی از پیشنهادات میده که 
می تونید اگر اجازه و فرصت بهتون داده شد اون ها 
رو عنوان کنید. حتماً با من موافقید که این مورد اگر 
با هنرمندی و کمی ادبیات درست بیان بشه حس 
بسیار خوبی به کارفرما منتقل می کنه و احتمال 

گرفتن کار رو برای شما تا حد زیادی باال می بره!

 در مورد جایگاه کاریتون
 هیچ اطالعاتی نداشته باشید

شــاید باورتون نشه متأســفانه تعداد زیادی از 
کارجوهــا وقتی روبه روی ما می نشــینن حتی 
نمی دونن باید چــه کاری انجام بدن؟! آگهی رو 
دیدن، شــرایط رو خوندن و اومدن که مصاحبه 
بدن، همین!!این در یک مصاحبه کاری حرفه ای 
افتضاحه! اگر در آگهی قید نشده در تماس تلفنی 
بپرســید که برای چه جایگاهــی نیاز به نیروی 
انســانی وجود داره، خودتــون و توانمندی های 
حرفه ای و تخصصیتون رو با توجه به اون جایگاه 
معرفی کنید. مثالً اگر برای مدیر دفتر شدن قراره 
مصاحبه بدید، شــاید نیازی نباشه حسابداری 
بدونیــد ولی وقتــی قراره در بخــش مالی یک 
کارشناس باشــید قطعاً نیاز به دونستن حداقل 

مفاهیم حسابداری و مالی خواهید داشت.
فرض کنید کارفرما از شما بپرسه: می دونید چه 

جایگاهی برای شما در نظر گرفتیم؟!
شما پاسخ بدید: بله، مدیر دفتر مدیرعامل

بعد ایشون بپرسن که خب به نظر شما مدیر دفتر 
باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟!

و شما هیچ پاسخ آماده ای نداشته باشید!!!! درست 
مثل یک شخص غیرحرفه ای و آماتور به جرئت 
می تونم بگم در این صورت شانستون تقریباً صفره!!

 این اشتباه خیلی 
کشنده اس!

 14 حــدود  من 
کســری  مــاه 
خدمــت داشــتم 
توانمندی هــای  و 

اون زمان من خیلی بــه درد معاونت اجتماعی 
می خورد، وقتــی مهارت هامو عنــوان کردم از 
معاونت اجتماعی اومدن ســراغم و بردنم پیش 
فرمانــده اون بخش. کمی صحبــت کردیم و به 

نتیجه رسیدیم که من به درد اونجا می خورم. 
در نهایــت ایشــون نامه رو زد و مــن هم اونجا 
مشغول شدم! من در موقع صحبت هیچ حرفی 
از اینکه کســری دارم و این ها نزدم. بعدها وقتی 
تقریباً نزدیک به پایان ایام خدمتم بود ایشــون 
به من گفت: اگر می دونستم کسری داری شاید 
هیچ وقــت نامه تأییدتو نمــی زدم. ولی االن که 
همین مدت رو هــم در کنار هم خدمت کردیم 

خوشحالم که اینجا بودی!
شاید باورتون نشه ولی همین مورد باعث میشه 
خیلیا در جایی که توانمندیشو دارن نتونن مشغول 
بشــن. وقتی کمی مصاحبه پیش میره اشخاص 
شــروع می کنن به گفتن موارد شخصیشون که 
البته شــاید به نظر اون ها شخصی به نظر نیاد. 
مثالً اینکه، پدر من چون سنشــون باالست … 
)خب اینجا کارفرما بــا خودش فکر می کنه اگر 
ایشون رو استخدام کنم قطعاً بعد از استخدام هی 
تقاضای مرخصی خواهد کرد برای رسیدگی به 
امور پدرش و شاید خدای نکرده اصالً ایشون فوت 

کنه که دیگه هیچی(
یا مثالً من دانشجوی ارشد هستم و… )کارفرما 
اینجا ممکنه با خودش بگه خب ایشــون اینجا 
استخدام بشــه قطعاً نصف ذهنش درگیر درس 
و بحثــه، یه مدت هم کــه امتحانات بعدش هم 

احتماالً پایان نامه و…(
یا اینکه مثالً ما تازه عقد کردیم و… )اینجا ممکنه 
کارفرما با خودش بگه خب اینا تازه عقد کردن و 
ممکنه بخوان خوشی های دوران عقد رو بگذرونن 
تازه بعد از اون هم اختالفات معمول دوران عقده 
بعد از اون هم که خریدهای عروســی و مراسم 

و…( می بینید!
هر یه صحبت کوچیک شما ممکنه کلی ذهنیت 

در کارفرما ایجاد کنه!
پس ســعی کنید در مصاحبه ها به صورت 

خالصه و البتــه مفید و 
جذاب صحبت کنید 
حتی المقــدور هم 
وارد حوزه هایــی که 
مثال زدم و حوزه های 
شخصی نشید که باعث 
نشه کار رو از دست بدید.

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

 مدل 
مو فقیت

 یاسر سلیمانی   
 پژوهشگر حوزه کسب وکار

راه هایی برای استخدام نشدن!

5             اشتباه         وحشتناک     در مصاحبه های شغلی
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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 

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28
/د

98
01

80
1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

 ج
/ 9

80
65

35

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

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

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44
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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

 ج
/ 9

80
40

40

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

ط
/9

70
23

26

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

/ج
98

01
53

5

درب اتوماتیک عزیزی
شیشه ای ،کرکره ای ،پارکینگی

@CBSAzizi:تلگرام
09155200460-38496200

/ج
98

08
90

8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

 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
09

45
5

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
/ج

98
06

95
4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

داربـسـت کــیــهــان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01
/ج

98
02

66
9

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

/ج
97

08
61

7

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96

/ج
98

07
17

7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

/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
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

/ج
98

03
14

2

ایزوگام شرق
روکشدار

37292535
09151159705

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

09153044838،09153048573

ط
/9

80
43

97

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60
/ج

98
08

90
6

آسفالت
محوطه،زیرسازی

جدول کاری
قیرگونی،ایزوگام
09151118301

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت

کلی ، جزئی
09150020052

ط
/9

80
97

94
/ج

97
03

82
7

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

/ج
98

02
51

9
/ج

98
07

18
0

تخریب وخاکبرداری
خرید ضایعات و....

09155596591
09151091178

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خودروهای فرسوده
408

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
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فرض کنید که با توجــه به تکنیک های 
مطالب قبلی توانستید پستی منتشرکنید 
که به پست های برتر هشتگ راه پیدا کنه، 
آیا همین برای جذب ورودی از هشــتگ 
کافیه؟ خیر، بعد از اینکه اینستاگرام پست 
شما را براســاس فاکتور تعامل برثانیه به 
رتبه های باالی آن هشتگ خاص می برد، 
دونکته اهمیت پیدا می کند، که در ادامه 

این نکات را بررسی می کنیم.
نکته اولــی که اهمیت پیدا می کند بحث 
OpenRateهســت، که اگر پست شما 
در پست های برتر یک هشتگ قرار بگیرد 
اینستاگرام بررسی می کند که اگر نسبت 
تعداد افرادی که پســت شما را در صفحه 
آن هشتگ خاص مشاهده کرده اند خیلی 
پایین باشد، پست شــما به مرور زمان از 
پست های برتر آن هشتگ خارج می کند 
و شــما عمال ورودی خوبی از آن هشتگ 

دریافت نمی کنید.
در مرحله بعد اینســتاگرام این موضوع را 
بررسی می کند که از کل افرادی که پست 
شــما را در صفحه آن هشتگ خاص باز 
کرده اند، چند درصد با پست شما تعامل 
کرده اند )الیک، کامنت وسیو( یا به عبارتی 
Engagement Rateپست شما در آن 
هشتگ خاص چه قدر بوده و اگر این نسبت 

هم خیلی پایین باشد باز هم اینستاگرام به 
مرور زمان پست شما را از پست های برتر 

آن هشتگ خاص خارج می کند.

  مخاطب چقدر زمان خرجتان می کند؟
در مرحله بعد اینســتاگرام این موضوع را 
بررسی می کند که افرادی که پست شما 
را در صفحه آن هشتگ خاص دیده اند چه 
قدر زمان صرف مشاهده پست شما کرده 
اند یا به عبارتی Time Spent پست شما 
در آن هشتگ چه قدر بوده و اگر این مقدار 
هم خیلی پایین تر از معمول باشــد بازهم 
اینســتاگرام به مرور زمان پست شما را از 

پســت های برتر آن هشتگ خاص خارج 
می کند وعمال ورودی خوبی از آن هشتگ 
دریافت نمی کنید. در کل اینســتاگرام از 
طریق این ســه فاکتور می خواهد بررسی 
کند که آیا پست شما به آن هشتگی که 
برای آن اســتفاده کردید مرتبط هست یا 
خیــر، پس در انتخاب هشــتگ عالوه بر 
این که مناســب بودن آن هشــتگ برای 
صفحه خودتان را بررســی می کنید بهتر 
اســت مرتبط بودن آن هشتگ با پستی 
که می خواهید منتشر کنید راهم بررسی 
کنید تا بهترین نتیجه را از هشتگ هایی که 

استفاده می کنید دریافت کنید.

کســب درآمــد از یوتیــوب آرزوی 
خیلی از عالقه مندان به کسب درآمد 
اینترنتی است. خیلی از دوستان قصد 
کسب درآمد دالری از یوتیوب را دارند 
و می خواهند داشتن کسب و کار در 
یوتیــوب را تجربه کننــد. ولی فکر 
می کنند چون در ایران هســتند و ما 
ایرانی ها هم از جانب یوتیوب تحریم 
هستیم، این کار برای ما غیر ممکن 
خواهد بــود. در صورتی که اصالً این 

طور نیست!
کسب درآمد از یوتیوب بسیار جذاب 
است. به خصوص چون پای ویدئو در 
میان است. ویدئو که یکی از بهترین 
ابزارهای ارتباطی در دنیاست. یوتیوب 
به ازای دیده شــدن ویدئوهای شما 
حاضر است به شما پول بدهد. جالب 
اســت نه؟ ولی آیا این واقعیت داره؟ 
آیا تنها این راه برای کســب درآمد از 

یوتیوب مناسب است؟
یکی از بهترین راه ها این است که به 
کمک آشنا و دوستی که در خارج از 
کشــور داریم در یوتیوب عضو شویم 
و یک کانال راه انــدازی کنیم. توجه 
داشته باشید تمام مراحل را پارتنری 
که در خارج داریم انجام بده بهتر است 
و بعد از آن شــما را به عنوان یکی از 
مدیران کانال انتخاب می کند. خیلی 
ساده است، فقط کافیه ایمیل شما را 

به عنوان یکی از مدیران ثبت کند.
از این به بعد دیگه کار تمومه و شما 
مدیر اصلی کانال هستید. یعنی تمام 
فعالیت ها برای درآمدزایی را خودتان 
باید انجام دهید و فقط موقع تسویه 
حساب پارتنرتان باید اقدام کند. بعد از 
آن هم از طریق صرافی می تواند پول 
شما را به حساب ایرانتان واریز کند. 
این یک راه مطمئن و ساده است که 
یوتیوب به هیچ عنوان به شــما شک 
نمی کند و همه چیز هم قانونی پیش 

می رود.
یوتیوب چگونه پــول می دهد؟ این 
ســؤال مهمی اســت که باید دقیقاً 
بدانید. قانونی که یوتیوب برای واریز 
درآمد به شــما دارد این است که اوالً 

کانال شــما باید دارای 1000 عضو 
فعال یا همان Subscribe باشــد. 
و دوم اینکه ویدئوهای شــما بیش از 
4000 دقیقه دیده شــده باشند. این 
به این معنی است که مجموعاً 4000 
دقیقه از ویدئوهای شــما دیده شده 
باشــد. حاال ممکن است کالً پنج تا 
ویدئو داشته باشــید که هر کدام از 
ویدئوها 10 دقیقه ای باشند و بیش از 
100 نفر آن ها را تا آخر دیده باشند. 

که در مجموع میشه 5000 دقیقه!
قانون دوم این است که شما باید حتما 
ســرویس گوگل ادسنس هم داشته 
باشید. یعنی باید در آن هم عضو شده 
باشید چون درآمد شما از طریق گوگل 
ادسنس پرداخت می شود که عضویت 

در این سیســتم هم راحت اســت.
نکته بســیار مهم این است که حتماً 
باید مشــخصات حســاب بانکی تان 
با مشخصات حســابتان در یوتیوب 
و گوگل ادســنس یکی باشد. حتی 
مشخصات  همان  منظورم  ایمیلتان! 
پارتنر شــما در خارج از کشور است. 
همه چیز باید واقعی و طبیعی باشد. 
انگار پارتنر شما داره ازیوتیوب کسب 
درآمد می کند. پس باید مشخصاتش 

همه جا یکی باشد.
پیشــنهاد می کنم اگر شخص قابل 
اطمینانی در خارج از کشور ندارید این 
ریسک را نکنید که از یوتیوب درآمد 

دالری کسب کنید.

وقتی پای ویدئو ها در میان است

یوتیوب  می تواند  پول بسازد؟

چرا نباید از 
هشتگ های  نامربوط 
برای پست ها 
استفاده کنیم؟

پیشنهاد می کنم 
اگر شخص قابل 
اطمینانی در خارج 
از کشور ندارید این 
ریسک را نکنید که 
از یوتیوب درآمد 
دالری کسب کنید

 اگر پست شما در 
پست های برتر یک 
هشتگ قرار بگیرد 

اینستاگرام بررسی می کند 
که اگر نسبت تعداد افرادی 
که پست شما را در صفحه 
آن هشتگ خاص مشاهده 
کرده اند خیلی پایین باشد، 
پست شما به مرور زمان از 
پست های برتر آن هشتگ 

خارج می کند

4
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نگاهی به برترین استارت آپ های جهان در  سالی که گذشت

پیتزا  پخت  برای  روباتی 

 Zume Pizza : روبات پیتزاپز
 چه کاری انجام می دهد؟

این استارت آپ در آشــپزخانه از روبات ها 
برای تهیــه  پیتــزا اســتفاده می کند و 
سیستم های اتوماسیون برای ماشین های 
تحویــل دارد که پیتزا را داغ داغ دســت 

مشتریان می رساند. 
این اســتارتاپ، یک شــرکت پیشگام در 

زمینه ی صنعت هوشمند تحویل غذاست.
چرا اهمیت دارد؟

ایده ی ساخت روبات پیتزاپز بسیار جالب 
اســت. هدف نهایی این استارتاپ تهیه ی 
غذاهای تــازه بــا موادغذایــی محلی و 
قیمت های مقرون به صرفه است و این کار 
را با ایجاد تحول در صنعت فســت فود و 

سیستم های تحویل غذا انجام می دهد.

می دهند، به بهترین شکل ممکن استفاده کنند. این استارتاپ، 
بدون دردســرهای تنظیم فرم های مربــوط، بازپرداخت پول را 

به طور اتوماتیک انجام می دهد.

 Ripple : استفاده از بالک چین برای پرداخت های بین المللی
 چه کاری انجام می دهد؟

ریپل شبکه ای است که از بالک چین، فناوری نهفته در بیت کوین، 
استفاده می کند تا بانک ها و سایر پرداخت کننده ها بتوانند پول 
را در بســتری امن، از طریق یک واسطه، مستقیم به هرکسی 
دیگر در سراســر دنیا منتقل کنند. مدیرعامل این شرکت، برد 
گارلینگ هاوس، از مدیران سابق شرکت های AOL و یاهوست.

چرا اهمیت دارد؟
امروزه روند روبه رشــد اســتارتاپ های مبتنی بر بالک چین را 
شــاهدیم و این رشــد روزافزون دلیل محکمی دارد. استفاده از 
این سیستم ها بسیار راحت است، امنیت شما را حفظ می کنند 
و به زودی مرکز توجه ســایر اســتارتاپ ها قرار خواهند گرفت.

 Earny : بازپرداخت 
اتوماتیک

 چه کاری انجام می دهد؟
ســرویس  یــک  ارنــی 
اتوماتیــک  جســت وجوی 
بازپرداخت هــا هنگام قیمت 
تخفیفــی اســت. هــم در 
پرداخــت نقــدی، هــم در 
پرداخت با کارت اعتباری این 

سرویس کاربرد دارد.
چرا اهمیت دارد؟

ارنــی بــه کاربــران کمک 
می کند از سیاست های حفظ 
قیمت کــه فروشــگاه های 
ارائه کننــدگان  و  بــزرگ 
کارت هــای اعتبــاری ارائه 

گریه کن  های حرفه ای

کار گریه کن ها زمانی آغاز 
می شود که، گریه کردن و 
سوگواری، یا دوری خانواده 
متوفی از فرد فوت شده، 
کار را سخت و ناممکن 
کرده باشد

 اگر پست شما در 
پست های برتر یک 
هشتگ قرار بگیرد 

اینستاگرام بررسی می کند 
که اگر نسبت تعداد افرادی 
که پست شما را در صفحه 
آن هشتگ خاص مشاهده 
کرده اند خیلی پایین باشد، 
پست شما به مرور زمان از 
پست های برتر آن هشتگ 

خارج می کند

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

ارنــی بــه کاربــران 
کنــد  مــی   کمــک 
سیاســت  هــای  از 
کــه  قیمــت  حفــظ 
فروشگاه های بزرگ 
ارائــه  کننــدگان  و 
اعتباری  کارت هــای 
ارائــه می دهند، به 
بهترین شکل ممکن 

استفاده کنند

سخت تـرین شـغل

بعـد از معــدن !

محاله که تا به حال اسم فیلم »چند می گیری گریه 
کنی« را نشنیده باشید. یا اینکه اگر هم شنیده اید، 
صرفا به دید فیلم بودن، آن را تماشا کرده اید. اما جالبه 
بدونید که، میشــه برای گریه کردنم پول گرفت!!!! 
در این بخش می خواهیم به شما یکی از شغل هایی 
که شاید کمتر به گوشتان خورده را معرفی کنیم. 
گریه کن حرفه ای.نخستین سؤالی که ممکنه در 
رابطه با این شغل، ذهن شما رو به خودش مشغول 
کنه اینه که، اصال این دیگه چه شغلیه؟ این همه 
شغل. همین مونده بود که برای یه لقمه نونم 
گریه کنیم!پس باید خدمتتون عرض کنم 

که، هنوز عجیب تر هم می شود. 

وقتی گریه کردن یک شغل می شود
افرادی که این شــغل را به عنوان 
شــغل آینده و وسیله امرار معاششان 
انتخاب می کنند، کارشــان این است 
که در مراسمات خاکسپاری، عزا و 
سوگواری حاضر شوند و برای 
فرد فوت شــده به عزا و 

استفراغ و... از جمله مواردی است که فرد گریه کننده باید 
بر اساس تصمیم ارباب رجوع آن ها را انجام دهد. اینجاست 
که پی می بریم، تظاهر یکی از ارکان اصلی در این امر است. 
تظاهر به غم، غصه، گریه و...  حاال این شغل در چه مناطقی 
مرســوم اســت؟ می توان گفت همه جا. از ایران خودمان 
گرفته تا کشورهایی همچون تایوان، آمریکا، گانا در آفریقا 
و...حاال شاید این سؤال هم به وجود بیاید، این همه گریه 

برای چند؟ اصال حقوق ایــن کار ارزش گریه کردن را 
دارد یا نه؟ 

می تــوان گفت بله، دارد. درســت اســت این مبلغ در 
کشــورها و مکان های مختلف متفاوت است، اما مبلغ 
دریافتی آن، آن چنان بد نیســت که نخواهند به سراغ 
این شغل بروند. الزم به ذکر است که مبلغ هم با توجه به 
مراسم و خدماتی است که از جانب فرد گریه کننده ارائه 
می شود. به طور مثال اگر مراسم، مراسم بزرگی باشد، به 

طور قطع گریه و گریه کن بیشتری می خواهد و یا با توجه 
به خدماتی که داده می شــود، مبلغ تغییر خواهد کرد.اگر 
بخواهیم مبلغ را هم بیان کنیم، می توان مبلغی در حدود، 
ساعتی چهل دالر را مثال زد و همان طور که گفته شد، با 

توجه به خدمات و گستردگی مراسم متفاوت است.

شیون و سوگواری بپردازند.کار 
گریه کن ها زمانی آغاز می شود 
که گریه کردن و سوگواری یا 
دوری خانــواده متوفی از فرد 
فوت شــده، کار را ســخت و 
ناممکن کرده باشد. و اصوال در 
این مواقع است که، به اهمیت 
وجود این افراد پی می بریم و 
اینکه باید بدانید این شغل تنها 
آن نیست که بخواهد بنشینید 
و فقط گریه کنید. بلکه حوزه 
کاری مخصوص و مشخص به 
خــود را دارد و فردی که این 
شــغل را برگزیده است، باید 
طبق سفارش ارباب رجوع و 
حوزه مشخص شده اش، آن را 

انجام دهد. 
مثالً گریه کردن همراه با قدم 
زدن، گریه کردن با خودزنی، 
شیون و فریاد، گریه همراه با 

امیر رضا  فخاریان   
روزنامه نگار حوزه استارت آپ

محمد قدوسی 
 روزنامه نگارحوزه کسب وکار
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دفاتر پذیر

آگهی درمشهد

09154422668
الهیه

09155146459
پیروزی

09151037251
توس

09151625277
دانشجو

/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

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

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

ط
/9
80
31
85

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

09153580343

ط
/9
80
87
81

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

ط
/9
80
66
64

/ج
98
05
90
9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید             فروش
طرقب��ه،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

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

ش
/9
80
60
01

خریدار لوازم منزل
ضایعات ، کابینت،شوفاژ  

خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

ط
/9
80
03
27

عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

ط
/9
80
69
15

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اس�المی
تحت پوش��ش
بیمه ای������ران
دارای مج����وز

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

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

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

ط
/9
80
35
28

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

ط
/9
80
41
89

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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
64
82

لوله بازکنی 
قهرمان 

فوری - شبانه روزی 

 3620 60 60
0915 200  6002

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

جرثقیل و باالبر
514

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

جوشکاری
522

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 

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
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
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دفاتر پذیرش
آگهی درمشهد

09153127787
راهنمایی

09151203752
طالب

09155173822
کوهسنگی

09151141320
قاسم آباد

09155155250
مطهری

/ج
98

01
99

0

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
98

01
44

6

حفر چاه نو
الیه روبی چاه کهنه
 09155209061

/ط
97

00
87

7

لوله بازکنی

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

09154164707

 ج
/ 9

80
96

74

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
وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

/ط
98

06
53

4

تخلیه چ�اه
09153131040
09151223530

/ط
98

03
10

8

 ن�ظافت�ی آی�س�ان 
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
17

17

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
/ط37390310-32112993

98
09

79
5

شرکت سمپاشی گلدشت 
با 2مجوز رسمی         و     کد بین المللی 

نابودی سوسک وساس تضمینی

38224172-09151101857

/د
97

18
38

0
/ج

97
14

93
5

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

/ج
98

05
09

7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

مرکز درمان اعتیاد به��ار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

/ط
98

02
24

5
/ط

98
05

27
6

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

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
98

07
93

3

قاری   مداح 
مجالس ترحیم

09157796540
09377354823

/ط
98

09
73

0

/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 میرزایی
09152001021
38464887

/ط
98

07
18

7

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

/ط
98

03
64

7
/ط

98
09

97
9

دو نفر منشی خانم
 جهت پاسخگویی به تلفن 

در شرکت حمل و نقل 
مسلط به کامپیوتر

 ساعت کاری 8 الی 17 
حقوق 1/000/000 تومان 
محدوده طالب نیازمندیم.

09331275542

موسسه آسیا ثبت 1767
نیروی حسابدار با حقوق و مزایا 

بعد از دوره عملی و تخصصی 
سریعا نیازمندیم 38444397

/ط
98

02
17

2
 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
98

09
79

7

قائم بار
به تعدادی انواع 
وانت نیازمندیم.
سرویس دهی باال

09393002677

فروشنده خانم یا آقا با 
حقوق عالی نیازمندیم   

09023902986

/ط
98

09
69

9

استاد کار نقاش
ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم

09153164827

/ط
98

09
91

1

به چند کارگر وارد به کار 
گاوداری شیری  و راننده 

تراکتور نیازمندیم
09151104505

/ع
98

10
01

3

به تعدادی موتور سوار 
جهت کار درپیک موتوری 
نیازمندیم  09366422601

/ع
98

10
06

2
/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
98

07
17

5

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

/ط
98

05
93

6
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید ضایعات درب و پنجره 
آهن ، کارتن ، برنج به باالترین 

قیمت  09370501006
09305828084

/ط
98

06
55

4

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

/ط
98

08
91

6

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

32120723-09153039304

/ط
98

07
79

6

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

/ط
98

05
42

0

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

/ط
98

06
87

0

خرید کارتن ، پالستیک 
آهن ،مس ، لوازم خانه 

وانباری 
09158131961

/ط
98

02
16

6

10
خدمات

اداری و مالی

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

برگزاری مجالس
و مراسم

1302

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

راننده
1407

فروشنده و
صندوقدار

1408

کارگرماهر
1409

پیک موتوری
1415

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

سم پاشی
808

/ج
98

09
79

0

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

09358897146

مفقود شده
مهندس��ی  نظام  پروانه 
اینجان��ب حام��د ایرانی 
به شماره 01940001822 
مفقود ش��ده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.
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جعبه نوشابه � سبد میوه
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خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
98
03
87
0

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
05
59
0
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67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر

آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای رضا ماهر

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 6875
 به نشانی:  جالل38 نبش چهارراه اول

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: 09155048370
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
80

99
93

ط
/9
81
00
56

قابل توجه همشهریان گرامی
ب��ه اط��الع می رس��اند آق��ای غالمرضا ش��عبانی 
مسؤول دفتر مش��اوره امالک به عضویت 1852 

به نشانی: پنج تن 29 جنب مسجد آل عبا
مش��ارالیه درخواس��ت  کناره گی��ری  را دارد  ، 
ل��ذا از کلیه متعاملینی که در دفتر مش��ارالیه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت تسویه 
حس��اب حداکث��ر ظرف م��دت 30 روز از تاریخ 

نش��ر آگهی ب��ه محل فوق الذک��ر مراجعه و م��دارک خ��ود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح است در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155257230
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمدرضا عبداله زاده
 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9646

 به نشانی:  نبش قاضی طباطبایی8
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: 09153016361
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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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      


