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راهکارهای گرداندن  یک استارت آپ

براي اینکه رهبر كارآمدي باشيد باید انگيزه  درستي داشته 
باشيدیعنی واقعاً ازصميم قلب مي خواهيد الهام بخش افراد 

باشيد تا كارشان را به بهترین نحو انجام دهند...

 
برترین استارتاپ های جهان درسالی كه گذشت

چندین سال پيش وقتی درباره    محبوب ترین 
بازی ویدیویی برای كودكان پرس وجو می كردید، 
بدون شک به نام ماین كرافت می رسيدید

 
وقتی صفحه اینستاگرام خود را خصوصی می كنيد... 

چنانچه شخصی پست شما را در دایركت برای 
شخص دیگری ارسال كند آن شخص تا وقتی كه  

صفحه شما را دنبال نکند نمی تواند ...

 

  نگاهی به تکنيک های             
فروش 

   فروش به كسانی
  كه نمی دانند، 
  چه می خواهند!

445

2

   ضميمه  نيازمندی ها وكسب وكار روزنامه  قدس      
10 مشهدشماره        آپی   استارت  رسانه  اولین     

نیازمندی ها

 فتوحات نادرشاه هم
با همدلی نيروی انسانی رقم خورد!
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نگاهی به تکنیک های فروش 

فروش به کسانی که نمی دانند، چه می خواهند!

اولین آفت گوشــی 
موبایــل هســت که 
وقتــی باهــاش کار 
می کنید دیگه واقعاً 
یادتــون میــره کــه 
چقدر زمان گذشته 
و یا اینکه چه کسی 
وارد فروشــگاه یــا 

دفتر کار شما شده!

 فتوحات نادرشاه هم
با همدلی نيروی انسانی رقم خورد!

حتما تا به حال برایتان پیش آمده است که 
بــه دالیلی از جایی که در آن کار م یکنید و 
دل خسته و ناراحت باشید و تصمیم گرفته 
باشید در نخستین فرصتی که برایتان پیش 
آمــد از آن محل برویــد و کارتان را عوض 

کنید!
اصال بگذارید اینطور بپرســم، چرا کارکنان 
باهوش گاهی وقت ها از کارشــان اســتعفا 
می دهند؟ عدم موفقیــت در دنبال کردن 
عالقه مندی هایشان؟ شکست در به چالش 
کشــیدن هوش و خردمندی آنها؟ لستفاده 
نکــردن صحیــح از خالقیــت آنها؟فرصت 

نداشتن برای مطرح کردن ایده هایشان؟ 
هریــک از اینها و ده ها دلیل دیگر می تواند 
از عوامل دلســرد شدن نیروهای باهوش اما 

دلزده از محل کارشان شود.  
در این میان امــا اتفاقی که می افتد هم به 
ضرر کارمند است وهم به ضرر مدیر. چراکه 
هر دوی آنهــا مواهب حضــور یکدیگر در 

زندگی کاری شان محروم می شوند. 
این اصل هم امروزه در نظریه های ارتباطات 
سازمانی بســیار مطرح است که حاال دیگر 
مهمترین ســرمایه یک سازمان یا شرکت و 
یا حتی فروشگاه نیروی انسانی آن مجموعه 
است و نه سرمایه مادی و تجهیزات و اجناس 
آن مجموعــه. به قدری که رفته رفته عنوان 
"ســرمایه های انســانی" را به جای منابع 

انسانی در سازمان ها به کار می برند.
راهکار چیست؟ 

قطعا داشتن تعامل مثبت در میان کارکنان 
و کارمنــدان یک مجموعــه و مدیریت آن 
مجموعــه )خواه یک کارخانه بزرگ باشــد 
یا یک فروشــگاه لباس کوچــک(؛ یکی از 
مهمترین راهکارهای همدلی و درک متقابل 

در محیط کاری است. 
شــک نکنید اگر شــما مدیر هستید ؛ تنها 
زمانی موفق خواهیــد بود که از تمام نیازها 
و مشــکالت احتمالی کاری و شخصی افراد 
زیر مجموعه تان با خبر باشــید و برای حل 
شدن آنها اقدامی کنید. اقدامی که الزما مالی 
نیست، اما به عنوان یک مدیر دلسوز و پیگیر 
می توانید حس خوبــی را در زیر مجموعه 

خود به وجود آورید. 
در تاریخ نقل اســت افــرادی نظیر ناپلئون 
بناپارت و نادرشــاه افشــار ، که با نیروهای 
انســانی زیادی ســرکار داشــتند عالوه بر 
ریاست بر آنها "رهبری" هم می کردند. آنها 
از مشکالت شــخصی زندگی اکثر سربازان 
اصلی و مهم شان باخبر بودند و روزانه بعد از 
سان دیدن از آنها وقتی را برای پیگیری امور 
شخصی زندگی سربازان شان قرار می دادند.

یادتان نرود اگر فتوحات نادر در تاریخ ثبت 
شد به تنهایی اتفاق نیافتاد، بلکه با لشگری 

همدل از نیروهای انسانی اش رقم خورد.

دیــروز تا اینجــا گفتیم که چه 
به مشتریایی که  طور می تونیم 
نیازشــون رو می دونن بیشــتر 
بفروشــیم؟ حاال میریم ســراغ 

دسته دوم:

  مشتریایی که نیازشان را 
نمی دانند

اوالً که اصلی که دیروز مرورش 
کردیــم رو یادتون نــره یعنی 
فروشــنده با وجدان، خب حاال 

میریم سراغ این مشتری ها...
نخســتین نکتــه اینه کــه آیا 
مشتری به شــما سرنخی میده 
یا نــه؟ مثاًل در یک فروشــگاه 
پوشاک مشــتری به شما میگه 
من یه تی شــرت می خواهم که 
بتونم با شــلوار جین آبی تیره 

بپوشم. 

  شما پیشنهاد  دهید
خــب این یه ســرنخ هســت 
اما مشــتری اشــاره دقیقی به 
ایــن که چه رنگــی مد نظرش 
هســت یا اینکه حتی چه تعداد 
می خواهــد نکرده! خب شــما 
می تونید از همین دو تا ســر نخ 
اســتفاده کنید. یعنی به واسطه 
اینکه رنگ مشــخصی در ذهن 
مشتری نیست تعداد رنگ هایی 
رو معرفی کنیــد و در نهایت با 
اســتفاده از حس تنــوع طلبی 
و یه خــرده دادن امتیاز خرید 
مثل تخفیف به جــای یه دونه 

تی شرت دو تا بفروشید.

  منتظر حرکت مشتری باشید
حــاال اومدیم و مشــتری وارد 
مغازه شــد و اصــاًل حرفی نزد. 
ایجا شما ســه راهکار دارید اول 
به سمت  ببینید مشتری  اینکه 

از محصوالت میره  کدوم دسته 
یــا اینکه روی کدوم دســته از 
محصوالت توقف داره دوم اینکه 
ســعی کنید در حیــن خوش 
آمدی که دارید ســر صحبت رو 
با مشــتری باز کنید و دعوتش 
کنید که اگر مایل باشه می تونه 
از کمک شــما اســتفاده کنه. 
راهکار ســوم اینه کــه یه مرور 
کلی روی وضعیت ظاهری فرد 
یا همراهاش بکنید و در نهایت 
رو  پیشــنهاداتتون  کنید  سعی 
از یــه جایی شــروع کنید. یه 
تقلب هم برســونم، اگر بچه ای 
همراه مشتریتون وارد فروشگاه 
شــد حتماً ســعی کنید به یه 
واسطه ای توجهشو جلب کنید تا 
توجه مشتری هم به سمت شما 
جلب بشــه، مثاًل یک شکالت، 
یک بیسکویت یا یه چیزی شبیه 
این، حتی اگر مشــتری شما در 
این وضعیت خریــدی نکنه به 
واسطه تکرار خاطره ای فرزندش 
قطعاً فروشــگاه شما در ذهنش 

باقی خواهد موند.

  شما آغازگر صحبت باشید
خب حــاال یه مثال: فرض کنید 
شما یک فروشگاه شال و روسری 
دارید مشتری شما وارد فروشگاه 
میشــه و هیچ صحبت خاصی 
و خوشامد  نمی کنه. شما سالم 
می گید و در نهایت مشتری شما 
پاسخ ســالم شما رو میده. شما 
مختلفی  روش های  از  می تونید 
ســر صحبت رو با مشــتریتون 
باز کنید و همزمان با ایجاد نیاز 
محصــول خودتــون رو معرفی 
کنیــد مثاًل این گفــت و گوها 

می تونه گزینه خوبی باشه:
- هــوای بیرون خیلــی گرمه 
اگه دوســت دارین این ســمت 

شــال های نخی تازه هست که 
خوشــبختانه رنگ بندیش هم 
تازه رسیده و کامله، اتفاقاً یکی 
از طرح هاش با مانتوی قشنگی 
کــه االن پوشــیدید هم خیلی 

عالی ست میشه.
- جنس های جدید این ســمت 
هستن پیشنهاد می کنم اینور رو 

هم ببینید.
- من حس کــردم این چند تا 
رو  اومدن  جنس جدیدی کــه 
می تونم بهتون معرفی کنم. )در 
این موقع باید از محصوالت تازه 
نمونــه ای رو خارج کنید و روی 
پاچــال بچینید، اگر مشــتری 
اعتنایی نکرد ناامید نشــید ولی 
اگر جلــو اومد ســعی کنید از 
دنبال ســرنخ  بعــدی  حرکات 

جدید باشید.(
در این ســناریو باید دو نکته رو 
مــد نظر قرار بدیــد، اول اینکه 
به مشــتری فرصت کافی بدید 
که فروشــگاه رو مرور کنه و اگر 
دیدیــد دیگه امیــدی به اینکه 
محصولی رو انتخاب نکنه از این 
سناریو اســتفاده کنید. در این 
نکنید چون  قضیه خیلی عجله 

جنبه منفی داره.

  احترام چاشنی کارتان   
باشد

دوم اینکه در گفت و گوها نهایت 
احترام رو لحاظ کنید و جوری 
صحبت نکنید کــه به نظر بیاد 
این یک مکالمه از پیش تعیین 

شده است.
قسمت مربوط به مشتریان دسته 
دوم هنوز تموم نشــده! فردا هم 
همراه ما باشــید. خواهیم گفت 
که در بحث ایجاد نیاز وقتی یه 
مرحلــه رفتیم جلو بعد باید چه 
بکنیم تا به فروش نزدیک بشیم.

 مدل 
مو فقیت

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبير راهکار
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 یاسر سليمانی   
 پژوهشگر حوزه كسب وكار
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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 
 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

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

/د
98

01
80

1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

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

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44
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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

روغنی ، پالستیک ، طرح کاغذ  
کنیتکس ،اکرولیک ، مولتی کالر

بلکا )شهر و شهرستان (
33414220-09152449182

ط
/9

81
00

73

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

/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

/ج
98

07
18

2

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

داربـسـت کــیــهــان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01

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
97

08
61

7

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

/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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
/ج

98
09

45
5

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

/ج
98

02
66

9

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

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 

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

98
09

81
7

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09152210828

/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

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

/ج
98

03
14

2

ایزوگام شرق
روکشدار

37292535
09151159705

ها
ی 

ند
زم

نیا
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را به بهترین نحو انجام دهند 
بایــد اجازه دهید فکر خود را 
آزادانه بیان کنند و به کشف و 
جست و جو بپردازند. یک رهبر 
خوب همیشه از پیشنهادات و 
ایده هاي تیم خود با آغوش باز 

استقبال مي کند.
رهبران آرزو دارند تیمشــان 
عملیات روزانه  خود را همواره 
بــدون هیچ مشــکلي انجام 
دهند و گهگاهي هم با موانعي 

مواجه مي گردند. 
نحــوه  برخــورد رهبــر بــا 
موقعیت هاي منفي،مهارت هاي 
رهبــري او را بــه نمایــش 
مي گــذارد. در هر شــرایطي 
ســعي کنید بر نکات مثبت 

تمرکز کنید. 
هر چقدر نگاه شــما به یک 
مشــکل مثبت تر باشــد، به 
همان انــدازه هم عکس عمل 
افراد در برابر یکدیگر مثبت تر 
خواهد بود. با برقراري ارتباط 
شخصي واقعي با هم تیمي هاي 
خــود مي توانید بین خودتان 
اعتماد مشترک برقرار کنید و 
فرهنگ قوي مسئولیت پذیري 
و عملکــرد اســتثنایي را در 
تیم ایجاد نمایید. تیم شما با 
چنین فرهنگي مي تواند یک 
راه اندازي  کسب و کار موفق 

کند و همواره شاد باشد. 

ممکن است شما این قدرت را داشته باشید که به مردم بگویید 
چــه کاري انجام دهند، ولــي اگر رهبر تأثیرگذاري نباشــید 
نمي توانید به کارکنان خود انگیزه بدهید و آن ها را برای رسیدن 

به اهدافشان راهنمایي نمایید.
چون دانایی و توانایی افراد در انجام امور مختلف یکسان نیست، 
هر اقدام جمعی نیازمند راهنما و رهبری اســت که متناسب با 
خصوصیات تیم و هدف آن، ازخصوصیات جسمی و شخصیتی 
الزم برای جلب همکاری خواستار رسیدن به آن هدف برخوردار 
باشد.کســانی برای رهبری تیم مناسب هستند که کوشش ها 
وتالش های تیم را بتوانند هدایت وهماهنگ کنند تا تیم بتواند 

به سمت اهداف اصلی خود حرکت کند. 
تمایزاصلــی این افراد با دیگران دراین اســت که همواره هدف 
نهایی را در نظر دارند. مســیرکار آن ها همواره براســاس نظم 

وانضباط استواراست و تسلط کافی بر همه امور دارند.
 آن هــا همواره بــه اعضای تیم اعتماد دارنــد مگر آنکه دالیل 
محکمی برای عدم اعتماد به شخصی داشته باشند. هیچ گاه به 
شخص دیگری حسادت نمی  ورزند. قوت و ضعف نقش گروهی 
اشخاص را به وضوح تشــخیص می دهند و از هر عضو به نحو 

مؤثر بهره برداری می کنند لذا آن ها هستند که نقش و مرز کاری 
هرعضو را تعیین، خأل را شناسایی و برای پرکردن آن اقدام فوری 
می کنند.صحبت کردن با آن ها بسیار راحت است و با آنکه حرف 
زیادی برای گفتن دارند ولی برای آنکه برای صحبت کردن دیگر 
اعضا مجال الزم را فراهم سازند، ازصحبت کردن پرهیز می کنند. 
درحقیقت، رهبردستور کار تیم را مشخص می سازد، اولویت ها را 
تشخیص می دهد، نظرات اعضا را جمع بندی و حکم نهایی تیم 
را بیان می کند و هر جا الزم باشد تصمیمی اتخاذ کند با قاطعیت 

و با توجه به رأی اکثریت تصمیم گیری می کند.
براي اینکه رهبر کارآمدي باشید باید انگیزه  درستي داشته باشید. 
آیا انگیزه  شما پول و مقام است یا واقعاً ازصمیم قلب مي خواهید 
الهام بخش افراد باشید تا کارشان را به بهترین نحو انجام دهند؟ 

  واقعًا از خودتان بپرسید چرا مي خواهید رهبري کنید 
رهبري را یک افتخار و حرفه بدانید. اگر در قلب خود احساس 
مي کنیــد که رهبري، تقدیر شماســت و با اســتفاده از آن در 
دنیا تفــاوت ایجاد خواهید کرد، پس قطعــاً کارتان را از نقطه 
درســتي آغاز کرده اید. اگر مي خواهید کارمندان شما کار خود 

راهکارهای گرداندن  یک استارت آپ

رهبری تیم عامل سازنده درکارتیمی

براي اينكه رهبر كارآمدي 
باشيد بايد انگيزه  درستي 
داشته باشيديعنی واقعًا 
ازصميم قلب مي خواهيد 
الهام بخش افراد باشيد تا 
كارشان را به بهترين نحو 
انجام دهند

  روزنامه نگارحوزه كسب وكارمحيا جعفری ثانی

خیلی از پیج های بزرگ اینستاگرام به خصوص 
در زمینه های آموزشــی ویا ســرگرمی اخیرا 
صفحــه های خــود را پرایویــت یا خصوصی 
می کنند در ادامه مطلب مزایا ومعایب خصوصی 

کردن صفحه را بیان می کنیم.
1-وقتی صفحه خــود را خصوصی می کنید 
دیگر پست های شما در صفحه اکسپلور نمایش 
داده نمی شوند وهمانطور که می دانید صفحه 
اکسپلور یکی از بهترین قابلیت های اینستاگرام 
برای بیشــتر دیده شدن پســت ها است وبا 
خصوصی کــردن صفحه خود این قابلیت را از 

دست می دهید.
2-وقتی صفحه خــود را خصوصی می کنید 
پست ها وهمچنین استوری های صفحه شما 
چنانچه دارای هشتگ ویا هشتگ های خاصی 
باشــند در صفحه آن هشــتگ نمایش داده 
نمی شوند همچنین برای دنبال کنندگان آن 

هشتگ خاص نیز ارسال نمی شوند.
3-وقتــی صفحــه خــود را خصوصــی می 
کنید،صفحه شــما باید شــخصی باشد یعنی 
صفحه های تجــاری )Business(خصوصی 
نمی شوند به همین خاطر شما قابلیت هایی که 
اینستاگرام در اختیار صفحه های تجاری قرار 
می دهد مثل نمایش آمار پست ها ویا تبلیغات 

اسپانسر اینستاگرام را از دست می دهید.
4-وقتی صفحه خــود را خصوصی می کنید 
چنانچه شــخصی پست شــما را در دایرکت 
برای شخص دیگری ارسال کند آن شخص تا 
وقتی که  صفحه شما را دنبال نکند نمی تواند 
پست صفحه شما را ببیند پس مجبور می شود 
که صفحه شــما را دنبال کند،این حسن برای 
صفحه هایی که محتوای سرگرمی دارند خیلی 

تأثیرگذار است.
5-وقتی صفحــه خود را خصوصی می کنید 

در هنــگام تبلیغات مخاطبیــن نمی توانند 
پســت هــای شــما را ببینند تــا وقتی که 
صفحه شــما را دنبال کننــد،در حالتی که 
صفحه عمومی باشــد خیلــی از مخاطبین 
فراموش می کنند که صفحه شــما را دنبال 
کنند ولی در صفحه هــای خصوصی از این 
اتفاقات جلوگیری می شود،این نوع صفحات 
معموال از محتواهای سوال برانگیز در تبلیغات 
خود استفاده می کنند که کاربر را ترغیب به 

دنبال کردن صفحه خود کنند.

وقتی صفحه 
اینستاگرام خود 
را خصوصی می 
کنید...

چنانچه شخصی پست 
شما را در دایركت برای 
شخص دیگری ارسال 

كند آن شخص تا وقتی كه  
صفحه شما را دنبال نکند 
نمی تواند پست صفحه 
شما را ببيند پس مجبور 

می شود كه صفحه شما را 
دنبال كند،این حسن برای 
صفحه هایی كه محتوای 

سرگرمی دارند خيلی تأثير 
گذار است

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

فکر
بکر

محمد  خاكيه
كارشناس  شبکه های اجتماعی
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شغل هایی که واقعاً عجیب و باورنکردنی اند به دلیل اینکه 
ما عموماً آن ها را شــغل، و یا حرفه ای مستقل نمی دانیم. 
امروز قصد داریم شــما را با یکی از آن ها آشنا کنیم. مغز 

خالی کن ها...
با شنیدن اسم این شــغل، احتماالً نخستین چیزی که 
بــه ذهنتان خطور می کند، اتاقی تاریک و نمور به همراه 
چراغی است که کالهکی روی آن قرار دارد. و شخصی که 
در آن جا نشسته و قصد دارد آنچه در ذهن فرد مقابلش 
است را با سؤاالت سخت و گیج کننده، خالی کند. اما باید 
خدمتتان عرض کنم که به هیچ عنوان چنین نیست و این 
کار بیش از آنچه شــما فکر کنید خوشمزه است. حداقل 

برای ما ایرانی ها.
اگر ایرانی باشید و اهل کله پاچه، حتما گذرتان به طباخی ها 
خورده اســت و یا حداقل برای یک بار هم که شده، یک 
دست کله پاچه نوش جان کرده اید. باید خدمتتان عرض 
کنم که مغزخالی کن ها در سراسر جهان چنین کاری را 
انجام می دهند. یعنی خالی کردن مغز حیوانات ذبح شده!

این افراد که شغلی محترمانه و رسمی را دارند، موظفند 
تا هر روز در محل کارشــان که عموماً کشتارگاه هاست 
حاضر شده تا، مغز حیوانات ذبح شده نگون بخت را، خالی 
کنند! کار آن ها به این شــکل است که ابتدا و پس از ذبح 
حیوانات در کشــتارگاه ها و قصابی ها، آن ها دست به ابزار 
کارشان می برند، و سر حیوان ذبح شده را یا روی میز قرار 
می دهند و یا اینکه آن را با قالبی از سقف آویزان می کنند 
و پس از این کار آن ها جمجمه آن حیوان را شــکافته و 
مغز آن حیوان را نیز خالی می کنند! مغزی که در برخی 
کشورها به عنوان خوراکی لذیذ و خوشمزه مورد استفاده 

قرار می گیرد.
صحبت از دشــواری کار شد. و احتماالً این سؤال مطرح 
است که، کدام دشواری یا چه دوشواری ای؟ سختی بیشتر 
از اینکه هر روز قرار باشــد تعداد زیادی از، مغز حیواناتی 
را خالی کنی کــه از آن ها خون می چکد و یا اینکه ابعاد 
سرشان با یکدیگر متفاوت است و باید برای شکافتن هر 
کدام انژری متفاوت از قبلی، صرف شود و یا اینکه، احتماال 

در معرض بیماری ای قرار بگیری که شناسایی نشده و حال 
انتشار است!

صحبت از درآمد این کار نشد، درآمدی که به طور صرف 
و خصوصی اطالعی از آن در دست نیست. اما اگر کنجکاو 
هستید و از جسارت زیادی برخوردار می باشید، می توانید از 
افراد صاحب نظر و شاغل در این حوزه  کاری که عموما قصابان 
زحمتکش این خطه اند، پرسش کنید. ولی این را به خوبی 
به خاطر داشته باشید که هر کاری با توجه به شرایطش و 
دیگر موارد است که، دستمزدش مشخص می شود. هرچه 
باشد قطعا نونی که این شــغل دارد، حالِل حالل است.

محمد قدوسیمغزخالی   کن ها
روزنامه نگار

چندین سال پيش وقتی درباره ی محبوب ترین 
بازی ویدیویی برای كودكان پرس وجو 
می كردید، بدون شک به نام ماین كرافت 
می رسيدید

چنانچه شخصی پست 
شما را در دایركت برای 
شخص دیگری ارسال 

كند آن شخص تا وقتی كه  
صفحه شما را دنبال نکند 
نمی تواند پست صفحه 
شما را ببيند پس مجبور 

می شود كه صفحه شما را 
دنبال كند،این حسن برای 
صفحه هایی كه محتوای 

سرگرمی دارند خيلی تأثير 
گذار است

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

دنيای بازی  برای بچه ها
 چه كاری انجام می دهد؟

رابالكس يک بازی آنالين برای بچه هاست 
كه در ماه بيش از ۶۴ميليون كاربر فعال 
جذب می كند. بچه ها از اين پلتفرم برای 
ساخت دنيايی سه  بعدی بهره می برند و 
در اين دنيای ساختگی با يكديگر بازی 

می كنند.
چرا اهميت دارد؟

چندين ســال پيش وقتــی درباره ی 
محبوب ترين بازی ويديويی برای كودكان 
پرس وجو می كرديد، بدون شــک به نام 
اگر  امروزه  می رســيديد.  ماين كرافت 
همين تحقيق را انجام دهيد، به يک نام 
می رسيد: رابالكس. اين بازی نه تنها به طرز 
شگفت آوری محبوب است، بلكه روز به روز 

بيش از گذشته رشد می كند. 

 برندی جذاب برای محصوالت زنانه
 چه كاری انجام می دهد؟

لوال يک ســرويس اشتراک محصوالت 
اســت  زنانه  ارگانيک  كتان  صددرصد 
كه مســتقيما به منزل مشتريان ارسال 

می شود.
چرا اهميت دارد؟

با توجه به رونق هميشگی بازار آرايشی 
و بهداشــتی در جهان ، بايد گفت اين 
استارتاپ دست روی تمايز قابل توجهی 

در بازار گذاشته است. 
از داليل جذابيت و اهميت اين استارتاپ 
می توان به اين نكته اشاره كرد كه فقط 
روی فــروش اين محصــوالت پر رونق 

متمركز است.

 شامپوی شخصی
 چه كاری انجام می دهد؟

اين شركت با اســتفاده  از الگوريتم های 
و  اختصاصی  شــامپوهای  ماشــينی، 
شخصی سازی شــده متناسب با عاليق 
مشتريان و جنس موی آنها توليد می كند.

چرا اهميت دارد؟
ايده ی اين استارتاپ بسيار شايان توجه 
تهيه ی شامپو  اســت:  منحصربه فرد  و 
فرموالســيون  با  خاص  نرم كننده ی  يا 

منحصربه فرد برای هر مشتری. 
به غير از ايده، نحوه ی اجرای آن اســت 
كه باعث شده اين استارتاپ به موفقيتی 
بزرگ دســت پيدا كند. روی هر بطری 
شامپو، نام خريدار درج شده است كه آن 
را به يک محصول كامال اختصاصی تبديل 

می كند.

Roblox Lola Function of Beauty 123

جایگاه زنان و کودکان در بازار استارتاپ ها
نگاهی به برترین استارت آپ های جهان درسالی که گذشت

ــدام  ــد ک ــی می کنن ــف، پیش بین ــای مختل ــن موقعیت ه ــا درنظرگرفت ــان، ب ــب وکار در جه ــریات کس نش
اســتارتاپ در دنیــای فنــاوری در ســال پیــش رو، گــوی ســبقت را از رقبــا خواهــد ربــود. برهمیــن اســا س 
بیزینس اینســایدر در گزارشــی به نقل از متخصصان اســتارتاپ در شــرکت های مختلف، استارتاپ هایی 
را کــه در ســال 2018 ارزش زیــادی بــه خــود گرفتــه انــد، مــورد بررســی قــرارداده اســت و 50 تــا از آنها 
را کــه طبــق گفتــه آنهــا صعــود قابــل توجهــی را تجربه کــرده انــد، را فهرســت کرده اســت. مــا در بخش به 

بررســی و معرفــی ایــن اســتارتاپ هــا پرداختــه ایــم؛ بــا مــا همراه باشــید.
امير رضا  فخاریان   

روزنامه نگار حوزه استارت آپ
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ش
دفاتر پذیر

آگهی درمشهد

09154422668
الهیه

09155146459
پیروزی

09151037251
توس

09151625277
دانشجو

/ج
98
07
18
0

تخریب وخاکبرداری
خرید ضایعات و....

09155596591
09151091178

/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

کابینت و کمد ارزانتر از همه جا 
تبدیل درب فلز به ام دی اف

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9
81
01
89

/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

/ج
98
10
26
7

لوله کشی گاز- مسکونی 
وتجاری وخورده کاری نرده 
وراه پله با قیمت مناسب 
09109293706 حاتمی

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
98
10
07
9

مغازه ای اجاره
خیابان رسالت 
بعد از رسالت 57 

امتیازات کامل ،30م رهن 
+3/200ت اجاره

09152015440

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

ش
/9
80
60
01

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

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

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

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

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

پ
/9
80
23
78

/ج
98
00
62
1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

رهن و اجاره
تجاری و اداری

604

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

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
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635

09155004693 - 09352398888 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط 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
09
31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

ها
ی 

ند
زم

نیا
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دفاتر پذیرش
آگهی درمشهد

09153127787
راهنمایی

09151203752
طالب

09155173822
کوهسنگی

09151141320
قاسم آباد

09155155250
مطهری

/ط
98

00
80

9

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

/ط
98

06
48

2

لوله بازکنی 
قهرمان 

فوری - شبانه روزی 

 3620 60 60
0915 200  6002

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

/ط
98

06
53

4
 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

/ط
97

00
87

7

لوله بازکنی

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

09154164707
تخلیه چـاه

09153131040
09151223530

/ط
98

03
10

8

 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

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

98
05

09
7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

/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

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

/ط
98

02
24

5

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

به چند بازاریاب خانم و آقا 
جهت کار تبلیغاتی نیازمندیم 

 37415814
09352441781

/ط
98

10
22

1
/ط

98
10

21
9

تعدادی ویزیتور 
حضوری و تلفنی 

نیازمندیم 
 09156400266
09393777414

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

به چند کارگر وارد به کار 
گاوداری شیری  و راننده 

تراکتور نیازمندیم
09151104505

/ع
98

10
01

3

به دو نفر کارگر ساده 
و  دو پیک موتوری 

جهت کار در آشپزخانه 
نیازمندیم 

با حقوق عالی
محدوده طالب

09153088197

/ع
98

10
26

4

/ط
98

09
92

7

تعدادی پیک موتوری
 فوری نیازمندیم.
 )تعداد محدود(

درآمد باالی 150/000 
تومان و پورسانت %15 

09159123262

/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

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

/ط
98

08
91

6

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

/ط
98

05
93

6

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

/ط
98

05
42

0

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

32120723-09153039304

/ط
98

07
79

6

خرید کارتن ، پالستیک 
آهن ،مس ، لوازم خانه 

وانباری 
09158131961

/ط
98

02
16

6

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

قیمت  09370501006
09305828084

/ط
98

06
55

4
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید ضایعات آهن

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

/ط
98

06
87

0

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه ـ سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

برگزاری مجالس
و مراسم

1302

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

بازاریاب
1401

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

پیک موتوری
1415

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

سم پاشی
808

/ج
98

01
99

0

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

آگهی فقدان دانشنامه
آقای محمد مهدیزاده فخرآبادی 
دارای شناسنامه شــماره 1353 
صادره از مشهد متولد 36/12/15 
فرزنــد قربــان اظهــار مــی دارد 
کــه دانشــنامه پایــان تحصیالت 
مقطع کارشناســی ایشان مفقود 
گردیده اســت. لذا به موجب این 
آگهــی دانشــنامه مذکــور ابطال 
می گردد. از یابنده تقاضا می شود 
مدرک فوق را از طریق پســت به 
نشانی مشهد- پردیس دانشگاه 
آموزشی-  مدیریت  فردوســی- 
اتــاق 202 ارســال و یا در صورت 

امکان تحویل نمایند.
دانشــگاه  آموزشــی  مدیریــت 

فردوسی مشهد

/ع
98

10
24

2

خدمات
مالی و حسابداری

1003

/ج
97

14
93

5

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518
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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      
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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
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ط
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67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه


