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نگاهی به انواع روش های تبلیغاتی رایج در سرتاسر دنیا 

 هر گونه تبلیغات که مخاطب در بیرون از منزل خود
  با آن روبه  رو بشود، در زمره  تبلیغات محیطی

 قرار می گیرد

 
چین و چروک کفش ها چگونه برطرف می شود؟ 
 ممکن است این شغل تنها برای یک مدل کفش 
رواج داشته باشد و محدود به یک مدل شود ،باورش سخت 
است بخواهیم این کار را کاری مستقل در نظر بگیریم

 
چطور یک تقویم محتوایی در اینستاگرام طراحی کنیم؟ 
تقویم محتوایی در واقع یک برنامه الی  یک تا6ماهه 

است که داخلش روز وساعت انتشار هرپست یا استوری 
مشخص می شود وطبق آن می توانیم ...

  استارت آپ هایی برای
 تغییر کارایی موبایل ها
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   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      14

نیازمندی ها

 
 5 گام مهم برای رسیدن
 به موفقیت

 فراموش نکنید ، موفقیت 
آن طرف ترس است
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5 گام مهم برای رسیدن به موفقیت 

فراموش نکنید، موفقیت آن طرف ترس است

تفاوت بین برندگان 
در  بازنــدگان  و 
که،  اینــه  زندگــی 
بازنده ها با مشکالت 
پا پس می کشن در 
حالــی کــه برنده ها 
از این شکســت ها 
پلی برای رســیدن  
اهدافشــون  بــه 

میسازن

اســتراتژی اول: فروتنی بیــش از حد رو کنار 
بگذارید

بخشش و فروتنی ویژگی های شگفت انگیزین با 
این حال گاهی این ویژگی ها ممکنه مانع رسیدن 

شما به اهدافتون بشن.
زمانــی که در یک تیــم کار می کنید و وظایف 
پشت پرده رو به عهده می گیرید، ممکنه به علت 
فروتنی بیش از حد، تالش شــما اصالً به چشم 
نیاد. معنیش اینه که شما حق واقعیتونو نگرفتید. 
اگر شما همیشــه با خودتون می گید: ))من به 
اندازه کافی برای انجام فالن کار خوب نیستم.(( 

لطفاً متوقفش کنید.
همیــن االن شــروع کنیــد، طرز برخــورد با 
توانمندی هاتونو تغییر بدید و روی نقاط قوتتون 
تمرکز کنیــد. نقاط ضعفتــون رو بهبود بدید. 
اینجوری به ســرعت قدرت اعتماد به نفستون 
افزایش پیدا می کنه. قطعاً برای رسیدن شما به 

اهدافتون خیلی مهم و تأثیرگذاره.
در مورد کارهایی که انجام دادید با قدرت صحبت 
کنید. من تضمین می کنم اعتماد به نفس برای 

شما معجزه خواهد کرد.

استراتژی دوم: با محدودیت ها خداحافظی کنید
معموالً فکر می کنید که به اندازه کافی باهوش 
نیســتید و انضباط ندارید؟ چه مدت قراره این 
کار رو انجــام بدید؟ به نظرتون بس نیســت؟ 

نمی خواهید تمومش کنید؟ 
تفکر مثبــت و انتقالش به گفت وگو با خودتون، 
یکی از این تکنیک هاســت. واقعاً گفت وگوی با 
خود چیه؟! کلمات و جمالتیه که شما در طول 

روز بارها با خودتون مرور می کنید.
»من به اندازه کافی برای انجامش خوب نیستم« 
ممکنه اینو بارها و بارها به خودتون بگید. خب 
حدستون چیه؟ با این نگرشی که ذهن شما رو 
فراگرفته قطعاً شما به اندازه کافی خوب نیستید!

همون طور که تفکرات منفــی نتایج منفی به 
بار میاره تفکر مثبت هم میتونه منجر به نتایج 
مثبت بشــه. مثالً کلمــات رو اینجوری تغییر 
بدید: »من به انــدازه کافی برای انجامش خوب 
هستم« و ببینید گفت وگوی مثبت با خودتون، 
باعث  افزایش اعتماد به نفستون میشه و به شما 
قدرت و جرأت کارهای بزرگ میده. البته ممکنه 
شما بخواهید روش های دیگه ای رو برای افزایش 
اعتماد به نفستون به کار بگیرید، مثل یادگیری 

چیزهای جدید، هدف گذاری متمرکز و مدیریت 
زمان مؤثر.

استراتژی سوم: از تغییر نترس!
می خواهید تغییر کنید اما از شکست می ترسید.

شما می خواهید از کســی درخواست کنید که 
باهاش قرار مالقات بذارید اما می ترســید جواب 

منفی بده!
شما می خواهید برید مسافرت، اما می ترسید آب 

و هوا بهتون نسازه!
این ها آشنا نیست؟!

حــدس من اینه کــه، ترس از تغییــر معموالً 
بیشــترین چیزیه که مانع دسترســی مردم به 
ظرفیت هاشون و انجام دادن امور مورد عالقشون 
میشه.راز شکست دادن ترس از تغییر، فهمیدن 
اینه که ما اگر میخوایم زندگیمون رو بهبود بدیم، 
به تغییــر نیاز داریم و بــدون تغییرات، هیچی 
عوض نمیشه.در واقع، ترس از شکست، ترس از 

ناشناخته هاست. 
اگر ما آمادگی برای غافلگیر شدن داشته باشیم 
دیگه ازش نمی ترسیم. این جوری قدرت ترس 

برای همیشه در ما از بین خواهد رفت.
با تغییرات کوچیک در تفکر، می تونید ترس رو 
عقب نگه دارید و زندگی کردن رو به سبکی که 
دوست دارید آغاز کنید و به تغییرات و فرصت ها 

خوش آمد بگید. یک زندگی عالی و آزاد.

استراتژی چهارم: تصویری در ذهنت ترسیم کن
آیا می دونستید اکثر ما به صورت تصویری فکر 
می کنیــم؟ این یک واقعیته. زمانی که ما حرف 

می زنیم و کلمات رو می نویســیم، مغز 
ما شــروع می کنه به تبدیل این 

کلمات به تصویر.
خاطرات  مهم تریــن  به 

برگردید  گذشــتتون 
کنید  فکر  بهشون  و 
بــاری  )نخســتین 
رو  همســرتون  که 
که  روزی  دیدیــد، 
فارغ التحصیل شدید، 
روزی کــه خدمــت 

سربازیتون تموم شد یا 
تولد نخستین فرزندتون(. 

آیا کلمات و جمالت تو ذهن 

شما هستن؟ احتماالً نه!
در عوض شما ممکنه ناگهان کلی تصاویر زنده از 
اون اتفاقات براتون مجسم بشه. نه فقط تصاویر 

ثابت ممکنه تصاویر متحرک معادل فیلم باشن.
زمانی که شــما ســاز و کار ذهــن و تصاویر رو 
می فهمید، با تغییر تصویری که از آینده در ذهن 
خودتون ســاختید این کلید، ذهنتون رو و در 

نهایت زندگیتونو تغییر خواهد داد. 
به عنوان مثال، اگر شما دائم خودتونو در یک کار 
یکســان تصویر کنید، شما در نهایت در همون 
شغل مشــغول خواهید شــد. اّما اگر شما یک 
تالش همیشگی و مداوم برای به تصویر کشیدن 
خودتــان در نقش ها و موقعیت هــای جدید و 
متفاوت داشته باشید، این طوری احتمال اینکه 

به نتایج بهتری برسید بیشتره. 
پس همین االن با درســت کــردن یک تصویر 
مشــخص و شــفاف از جایی که می خواهید در 
12 ماه آینده باشید شروع کنید. زمانی که شما 
تصویر داشــتید، از تکرار روزانه استفاده کنید تا 
تصویر رو به صورت پایدار و محکم در ناخودآگاه 
خودتون قرار بدید. )فکر می کنم این قســمت 

حدود 30 روز طول بکشه(
انجامش بده و ببین تصویر ذهنیت به تدریج به 
واقعیت تبدیل میشه. این روند قطعاً یک جادوی 

واقعیه.

اســتراتژی پنجم: موانع و اشتباهات میتونن 
فرصت باشن

یک لحظه مکث کنید و در مورد روزهای گذشته 
فکر کنید. وقتی به گذشته فکر می کنید ممکنه 
با اشتباهات و فرصت هایی روبه رو بشید. 
چیزایی شــبیه: گیر کردن در 
ترافیک، بــه تعویق افتادن 
یک  کاری،  پــروژه  یک 
بیماری، یک مشکل در 
یا  شخصی  ارتباطات 
یک پیام غیرمنتظره.

ایــن اتفــاق خیلی 
همیشه  ما  معموله. 
یه طور مشــخص با 
این وضعیــت روبه رو 
تفاوت  امــا  میشــیم. 
بازندگان  و  برندگان  بین 
در زندگــی اینه کــه، با این 

مشکالت شکســت میخورن و پا پس می کشن 
در حالی که برنده ها از این شکست ها پلی واسه 

پیروزی و پیشبرد اهدافشون میسازن.
بزارید یک مثال بزنم.

فرض کنید در مســیر حضور در یک مصاحبه 
شــغلی مهم هســتید. )شــغلی که همیشــه 
می خواســتید(. شــما زمان زیادی رو به رفتن 
به ایســتگاه مترو اختصاص میدید، بعد از سه 
ایستگاه، یک تاکسی می گیرید تا به دفتری برید 

که قراره مصاحبه در اون برگزار بشه.
همه چیز خوب بوده اما زمانی که شما به ایستگاه 
مترو می رسید می بینید همه مترو با تأخیر اومد! 
در این وضعیت شما می تونید وحشت کردن رو 
انتخاب کنید و شاید با شرکت تماس بگیرید و 
بگید که دیدارتون لغو شده یا به تأخیر افتاده. یا 
اینکه می تونید یک فکر خالقانه تر داشته باشید...

شــما نمی خواهید مصاحبه رو از دست بدید یا 
اینکه یه تصور منفی در شرکتی که می خواهید 
بــراش کار کنید ایجاد کنیــد. چند لحظه فکر 
کنید و بر اساس استراتژی تصمیم بگیرید - شما 
کرایه بیشتری می دید و همه مسیر رو با تاکسی 

می رید.
راننده تاکســی خــوش صحبته و می پرســه 
هدف از دیداری که دارید چیه؟ شــما در مورد 
مصاحبه توضیح می دید و اون با جوابش شما رو 
شگفت زده می کنه: راننده دوست یکی از کسانیه 
که قرار هست با شما مصاحبه کنن. او در مورد 
نحوه برخــورد و تأثیرگذاری روی مصاحبه گرها 
به صحبت ادامه میده. شــما زودتر به مصاحبه 
می رسید، هنوز شوکه هســتید اما خوش آمد 
دوست راننده تاکسی مصاحبه رو آسون می کنه. 
چند روز بعد شما از دریافت تماس دعوت به کار 

هیجان زده و خوشحال می شوید.
آیا کالم راننده تاکســی روی شما اثر گذاشت؟ 
شــاید. این یکی از اثرات یــک تصمیمه و اون 
تصمیم چیزی نیســت، جز خودداری کردن از 

تعظیم به مشکالت و موانع.
امیدوارم تکنیک های این یادداشت یاریگر شما 
برای رها شدن از محدودیت های آزاردهنده خود 
ساخته باشه.اعتماد به نفس خودتو به دست بیار.

تغییر رو در آغوش بگیر و موفقیت هاتو با تمام 
جزئیات باشــکوهش تصویر کن.این قدم ها رو 
همین االن بردار و همون طور که رویاشو داشتی 

زندگی کن ...
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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

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

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
 / 

98
06

53
5

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

ش
/9

80
73

32

بار حجاب 
خاور/ وانت

امامت    20 20 61 36
الهیه   30 30 22 35
قاسم آباد  59 28 62 36

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9

80
72

10
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

نقاشی نظری
09155038564

/د
97

12
45

0

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

بلکا )شهر و شهرستان (
33414220-09152449182

ط
/9

81
00

73

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ج
/9

80
89

08

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

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ج

/9
80

71
77

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ج

/9
70

86
17

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

ج
/9

80
26

69

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

80
69

54

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 پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت

کلی ، جزئی
09150020052

ط
/9

80
97

94
ط

/9
80

39
93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

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

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ج

/9
70

38
27

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

ج
/9

80
71

80

تخریب وخاکبرداری
خرید ضایعات و....

09155596591
09151091178

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

80
25

19
ج

/9
71

42
36

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

/9
71

81
82

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

ج
/9

80
44

35

جنس ازشماکارازما 
کابینت چوب،وکیوم،هایگلس 
ام دی اف،مالمینه، کمددیواری 
09152462400-09017479120

کابینت تمام MDF پاک چوب 
850 ، اشکاف با یراق آالت 

درجه یک 
09128980217

ط
/9

81
03

87

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

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

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516
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تقویم محتوایی یکی از بهترین راه ها برای نظم 
دادن به فعالیت ها در بازاریابی محتوایی به این 
دلیل که باعث می شود هیچ روز ورویدادی را 
ازدســت ندهیم وبرای تمام ماه یا سال برنامه 
از پیش تعیین شــده داشته باشیم ،از طرفی 
اگر این تقویم بر اســاس الگوریتم اینستاگرام 
طراحی شده باشــد باعث می شود که پست 
های ما بیشترین تاثیر را داشته باشند وتوسط 
بیشــترین مخاطب ممکن دیده شــوند،در 
ادامه مطلب می خواهیم برای طراحی تقویم 
محتوایی برای اینستاگرام یک راهکار مناسب 

ارائه بدهیم.
تقویم محتوایی در واقع یک برنامه الی 1تا6ماهه 
است که داخلش روز وساعت انتشار هرپست 

یا استوری مشــخص می شود وطبق آن می 
توانیم محتوای مورد نظر را در زمان مناســب 
تولید ومنتشر کنیم،این تقویم به خصوص در 
مجموعه هایی بیش از یک نفر کار تولید محتوا 
انجام می دهند تاثیر خود را بیشتر نشان می 
دهد به این دلیل که می تواند فعالیت های افراد 

مختلف تیم را سازمان دهی کند.
برای ســاخت این تقویم محتوایــی ابتدا در 
یک ســمت روزها را قرار دهید ودر ســمت 
دیگر ســاعت ها ومحتواهای خود رابراساس 
نوع وشــرایط در خانه هــای متفاوت جدول 
 Realtime پخش کنید،همچنین اگر قصد
Marketing نیز دارید می توانید محتواهای 
مناســبتی را نیز در مناسبت های خاص قرار 

دهید،البته که اگر این نیت راهم ندارید بازهم 
به مناســبت ها دقت کنید بــه این دلیل که 
ممکن انتشار برخی پست ها در بعضی روز ها 

مناسب نباشد.
وامــا نکته آخر ایــن که این تقویــم باید بر 
اساس آمار صفحه اینستاگرام ماکه در صفحه 
Insightsنمایش داده می شود وآمار هرپست 
یا استوری به مرور زمان بهبود یابد وبه بهترین 
حالت خود برسد وشما به محض شروع ساخت 
تقویم محتوایی نبایــد انتظار بهترین نتیجه 
را داشته باشــید،پس صبور باشید وهرهفته 
یاهرماه یا هرچندماه یکبار تقویم محتوایی خود 
را بروز کنید به این معنا که ساعت های بهتر 
راجایگزین ویاتعداد پست هارا کم وزیاد کنید.

تبلیغات به شــکل شــگفت انگیزی تغییر کرده اســت 
و بــه ابزاری مهم بــرای ایجاد ارتباطات با مشــتری و 
مصرف کننده بدل شده اســت. این روزها، شاهد وجود 
روش های گوناگونی برای انتقال پیام از طریق رسانه های 
مختلف تبلیغاتی هستیم. انواع روش های تبلیغات امروزی 
به مدد اینترنت و فضای مجازی، سبب شده است دست 
افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند، به  شــدت باز 
شــود. حاال دیگر انواع روش های تبلیغــات محدود به 

روش های قدیمی نیست.

  تبلیغات دیجیتالی
تبلیغاتی که در سطح اینترنتی می بینید، در حوزه تبلیغات 
دیجیتالی قرار می گیرند. در بسیاری از سایت ها، تبلیغات 
مختلفی وجود دارنــد و این تبلیغات یکی از روش های 
عمده  کســب درآمد برای وب  سایت نمایش دهنده  آن 

هستند.

  تبلیغات موبایلی و تلفنی
از میان انواع روش های تبلیغات جدید، تبلیغات تلفنی و 
موبایلی یا به عبارت کلی تر تبلیغات در سطح دستگاه های 
کوچک و قابل حملی که قابلیت اتصال به اینترنت را دارند، 

به  شدت رواج پیدا کرده است.

  تبلیغات چاپی
تبلیغات چاپی در گذشــته یکی از مهم تریــن ابزار در 
دستان صنعت تبلیغات بود اما امروز با وجود فناوری های 
گوناگون، تبلیغات چاپی کمی عقب نشینی کرده است. 
تنها موضوعی که همچنان سبب اثرگذاری تبلیغات چاپی 

می شود، تمایز و تفاوت آن است.

  تبلیغات چریکی
این روش تبلیغاتی تمام قواعد را در هم می شــکند. در 
طول 20 ســال گذشته از آن اســتفاده شده است و با 
روش های غیرمرســوم و تکنیک های خالقانه، خواهان 
جذب مخاطب و مشــارکت بیشتر او در روند بازاریابی و 

تبلیغات است.
در این شــیوه از تبلیغات، زمان و مکان اهمیت زیادی 
دارد. برای اجرای بازاریابی چریکی الزم نیست بودجه ای 
هنگفت در دستان شما باشد، تنها چیزی که نیاز دارید، 

ایده های بکر و خالقانه تبلیغاتی برای جلب توجه مخاطب 
است. ابزار در دست این کمپین های تبلیغاتی، شبکه های 

اجتماعی، تبلیغات دهان  به  دهان مخاطبین است.

  تبلیغات رادیویی و تلویزیونی
تبلیغات تلویزیونــی و رادیویی ازمهم ترین نوع تبلیغات 
در دهه های گذشــته بودند. اما به  مرور زمان و با توسعه  
فناوری های مختلف در ســطح اینترنت و شــبکه های 
اجتماعــی، بــه  تدریــج از اهمیت و اثربخشــی آن ها 
کاسته شده اســت.این رسانه ها قادر بودند جمع زیادی 
از مخاطبان را با خود همراه ســازند. البته هنوز هم در 
ساعت های پربیننده مانند ساعت پخش بازی های ورزشی 

پرمخاطب، اثرگذاری این رسانه ها بسیار باال است.

  تبلیغات محیطی
هر گونه تبلیغات که مخاطب در بیرون از منزل خود با 
آن روبه  رو بشود، در زمره  تبلیغات محیطی قرار می گیرد. 
انواع تبلیغات محیطی ماننــد بیلبوردها، تبلیغات روی 

اتوبوس ها و در این دســته  بندی قــرار می گیرد. حتی 
تلویزیون ها و صفحات نمایشگری که در میدان های بزرگ 
نصب می شوند و به ارائه  تبلیغات می پردازند نیز در این 

دسته جای می گیرد.

  تبلیغات خدمات عمومی
این دسته از تبلیغات برای آگاهی و اطالع رسانی به عموم 
منتشر می شوند و جنبه  تجاری ندارند. در گذشته، بستر 
و رسانه  اصلی این دســته از تبلیغات، تلویزیون و رادیو 
بود ولی امروز در سایر بسترهای تبلیغاتی دیجیتالی نیز 

دیده می شوند.

  تبلیغات  نامشهود
یکی از انواع روش های تبلیغات، تبلیغاتی اســت که به 
طور غیرمستقیم و زیرپوستی در فیلم ها وبرنامه ها صورت 
می گیرد. مثال اگر در فیلمی شــاهد استفاده  چشمگیر 
شخصیت ها از یک برند خاص اتوموبیل یا نوشیدنی بودید، 
باید متوجه بشوید که تبلیغات نامشهود در حال وقوع است.

چطور یک تقویم 
محتوایی در اینستا 
طراحی کنیم؟

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

تقویم محتوایی در 
واقع یک برنامه الی 
1تا6ماهه است که 

داخلش روز وساعت 
انتشار هرپست یا 

استوری مشخص می 
شود وطبق آن می 

توانیم محتوای مورد 
نظر را در زمان مناسب 

تولید ومنتشر کنیم

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

فکر
بکر

 هر گونه تبلیغات
 که مخاطب در 
بیرون از منزل خود 
با آن روبه  رو بشود، 
در زمره  تبلیغات 
محیطی قرار 
می گیرد

نگاهی به انواع روش های تبلیغاتی رایج در سرتاسر دنیا 

کار
ب و

کس
زه 

حو
گار

مه ن
زنا

  رو
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ی ثا
فر

جع
یا 
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پ برای هایی  آپ  ها  استارت  موبایل  تغییر کارایی   

  Vayyar : تبدیل گوشی هوشمند به دیوایس 
تصویربرداری سه بعدی

 چه کاری انجام می دهد؟
این استارتاپ، سنســورهای تصویربرداری سه بعدی 
می سازد که می تواند درون اشیا، مایعات و متریال های 
گوناگون را ثبت کند. از این فناوری در آزمایش های 
غربالگری سرطان سینه ، تشخیص نشت آب، کنترل 

سالمت غذا و نمونه های مشابه، استفاده می شود.
چرا اهمیت دارد؟

سنسورهای Vayyar می تواند هر گوشی یا تبلت را 
به یک سیستم تصویربرداری سه بعدی کامل تبدیل 
کند. این سنسورها به آسانی و باسرعت، اشیا را آنالیز 
می کنند و تغییرات و تحرکات آنها را ردیابی می کنند

  Mira : محتوای واقعیت افزوده ایجادشده به دست 
اسمارت فون

 چه کاری انجام می دهد؟
این شرکت در حال ساخت هدست واقعیت مجازی است که با 
کمک آن و با گوشی هوشمند خود می توانید تصاویر هولوگرافیک 

دنیای واقعی را ببینید و با آنها تعامل داشته باشید.
چرا اهمیت دارد؟

این اســتارتاپ در حال توســعه ی هدســتی ارزان است که از 
اپلیکیشن اســمارت فون برای ایجاد محتوای واقعیت مجازی 

باکیفیت استفاده می کند.

  Keybase : اپلیکیشن 
رایگان برای رمزگذاری 

ارتباطات
 چه کاری انجام می دهد؟

Keybase یک اپلیکیشن 
رایگان اســت که به افراد 
پیام ها،  می دهــد  اجــازه 
ارسالی  چت ها و فایل های 
خــود را از طریق موبایل و 

کامپیوتر رمزگذاری کنند.
چرا اهمیت دارد؟

یــک نرم افزار پیام رســان 
تصــور  را   Slack مثــل 
کنید کــه کامال خصوصی 
و رمزگذاری شــده اســت. 
این اســتارتاپ بــا هدف 
فناوری های  فراهم کــردن 
رمزگذاری شده برای همه ی 
افــراد در دنیــای امروزی، 

فعالیت می کند.

و چروک کفش های تولیــدی را برطرف کنند 
تا زمانی که آن هــا برای فروش به مراکز خرید 
ارسال می شوند، شما آن ها را صاف و یک دست، 
و عاری از چین وچروک ببینید. و به نوعی آن ها 
با این کار سبب افزایش و جذب مشتری برای 

یک کفش تولیدی می شوند.
باورش سخت اســت بخواهیم این کار را کاری 
مســتقل در نظر بگیریم، با اینکه این کار واقعاً 
می تواند کاری مستقل باشد. اما چه کنیم که در 
ذهن ما این گونه نهادینه شده  است که کارهای 
مرتبط با کفش را، چه تولید و چه تعمیر آن را 

کفاش ها انجام می دهند.
ولــی در کنار همه این موارد، و در کنار توضیح 
این شــغل الزم به ذکر این مطلب اســت که 
بدانید، ممکن اســت این شغل تنها برای یک 
مدل کفش رواج داشــته باشد و محدود به یک 
مدل شود. و آن هم کفش های چرمی است که 
ُخب بیشتر با این مسئله درگیر هستند و بیشتر 
این کفش ها هستند که برای چروک صاف کن 

ها زحمت درست می کنند. 
بماند که بــا توجه به پیشــرفت تکنولوژی و 
راهکارهــای خانگی ای که بــرای رفع چروک 
کفش ها ارائه می شــود، ایــن کار کم کم زمره 
فراموشی سپرده می شود و شاغالن در این شغل 
هــم به نوعی از کار تخصصی خودشــان و کار 

موردد عالقه شان، بیکار می شوند.

انسان ها با افزایش سنشان محال ممکن است که چین 
و چروک و غبار پیری بر چهره شان ننشیند. و زمانی که 
چنین اتفاقی می افتد بعضی به فکر رفع آن می افتند و 
بعضی هم به آن اعتنایی نمی کنند و زندگی شان را ادامه 
می دهند. اما آیا شده است به این فکر کنید که ممکن 
است چین و چروک و پیری هم برای غیر انسان ها به 
وجود بیاید، حتی اشــیایي که در اطرافمان قرار دارند. 
ُخب شاید بپرسید کدام بیجانی چنین امکانی را دارد؟ 
بگذارید تا برویم سر اصل مطلب. قرار است امروز شما 
را با شــغلی آشنا کنیم که کارشان این است که چین 

و چروک اشیا و این موجودات بیجان را برطرف کنند. 
وآن شغل، »چروک صاف کنی« است. اگر اشاره ای به 
این شــغل نمی شــد ممکن بود همان ابتدا این سؤال 
ذهنتــان را درگیر کنــد که آیا منظورتــان جراحان 
پالستیک است؟ یا اینکه این افراد چین و چروک پیر 
پســرها و پیر دخترها را برطرف می کنند؟ ولی چنین 
نیســت و این افراد با کفش ها و چین و چروک آن ها 

سروکار دارند. ُخب، وظیفه آن ها چیست؟
 اگــر بخواهیم خیلی خالصــه و مفید خدمتتان بیان 
کنیم باید عرض کنم کــه آن ها وظیفه دارند تا چین 

چین و چروک کفش ها چگونه برطرف می شود؟
محمد قدوسی 

روزنامه نگار

 ممکن است این شغل 
 تنها برای یک مدل کفش 
 رواج داشته باشد

 و محدود به یک مدل 
شود ،باورش سخت است 
بخواهیم این کار را کاری 
مستقل در نظر بگیریم تقویم محتوایی در 

واقع یک برنامه الی 
1تا6ماهه است که 

داخلش روز وساعت 
انتشار هرپست یا 

استوری مشخص می 
شود وطبق آن می 

توانیم محتوای مورد 
نظر را در زمان مناسب 

تولید ومنتشر کنیم

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

این شرکت در حال 
هدست  ســاخت 
واقعیــت مجــازی 
اســت که با کمک 
گوشــی  بــا  و  آن 
خــود  هوشــمند 
می توانید تصاویر 
فیــک  ا گر لو هو
دنیــای واقعــی را 
ببینیــد و بــا آنها 
داشــته  تعامــل 

باشید.

کار
ب و

س
ه ک

وز
رح

گا
ه ن

نام
روز

ن  
ریا

خا
ا  ف

رض
یر

ام
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6

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

38824494

MDF صنایع فلزی و
برادران حسن پور- ساخت 
انواع کابینت ، اشکاف و ... 

09151209395-09156489925

/ط
98

10
34

5

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

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

/ط
98

10
18

9

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

/ط
98

01
09

4

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

05
59

6
/ج

98
10

26
7

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

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

/ط
98

03
18

5

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

/ط
98

06
66

4

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

/ط
98

07
14

9
/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
98

08
17

0

خریدار لوازم منزل
ضایعات ، کابینت،شوفاژ  

خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

/ط
98

00
32

7

عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

/ط
98

06
91

5

/ج
98

10
12

8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

/ط
98

04
18

9

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/9

80
23

78

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
98

00
81

7

/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

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

/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

06
48

2

لوله بازکنی 
قهرمان 

فوری - شبانه روزی 

 3620 60 60
0915 200  6002

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
8لوازم و اثاثیه

خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

جوشکاری
522

/ط
98

00
81

6

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
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
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

/ط
96

19
20

7

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
98

00
93

1

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
98

00
81

4

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

/ط
98

00
81

2

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

 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
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 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

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
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

با 1 میلیون مهارت دیپلم 
معتبر بگیرید )فرصت محدود(

09153526269
09152029978

ط
/9

80
92

74

/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
/9

80
71

87

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

80
36

47

به چند بازاریاب خانم و آقا 
جهت کار تبلیغاتی نیازمندیم 

 37415814
09352441781

ط
/9

81
02

21

کارگر ماهر یا نیمه ماهر 
پلی استر کار نیازمندیم.

 برای ناهار خوری 
ط09151037174

/9
81

04
66

ش
/9

81
04

14

به تعدادی استادکار 
و کارگر ساده جهت 
کار در میوه فروشی 
ترجیحا در محدوده 

بلوار توس نیازمندیم
 0910  999  45  89

به تعدادی بیرون بر جهت 
پیراهن دخترانه نیازمندیم. 

محدوده اول گلشهر )بازار ملل(
09035130135

ط
/9

81
04

22
ط

/9
81

04
69

به تعدادی سردوز کار خانم 
و راسته دوز خانم و آقا

بردست چرخکار خانم ، بردست 
برشکار آقا در محدوده چهارراه 

برق با اجرت مکفی 
تسویه ماهیانه نیازمندیم.

09155305929
09151135929

یکنفر کمک آشپز ماهر 
نیازمندیم . محدوده گلشهر 

09011215701

ط
/9

81
03

88
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

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

ط
/9

80
68

70
 ج

/ 9
80

35
42

درب وپنجره
آهن االت توس

ساخت ،خرید وفروش
انواع درب وپنجره 

حفاظ ،سایبان...
نوومستعمل وانواع فلزات
09151176273  مهرجو

 09155137032 دایی زاده

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

32120723-09153039304

ط
/9

80
77

96

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

80
89

16

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

قیمت  09370501006
09305828084

ط
/9

80
65

54

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خریدار گالن

20 لیتری و 10 لیتری 
09156400266

ط
/9

81
02

20

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

80
08

04

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

13
مجالس و مراسم

14
15استخدام

خدمات چاپ
و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

بازاریاب
1401

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

خیاط و چرخکار
1411

آشپز
1413

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

واز
 پر

ینا
32235656آتر

32231416
تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

ط
/9

80
71

76

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای براتعلی عنابستانی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12544
 به نشــانی:  قاســم آباد استاد حســابی بین57 و 

59 پ 475
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: 09355782462
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

04
80

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی منیری نیک

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1473
 به نشانی:  خیابان راهنمایی بین15و17

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: 09151154790
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

05
15

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمود باقرزاده سه گنبد

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13423
 به نشانی:  قاسم آباد نبش شاهد24 امالک فراز 

پ 154
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: 09155018299
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

04
89

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای رسول کارشکی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 14001
 به نشــانی:  خیابــان گاز، گاز6 قطعه دوم ســمت 

راست
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 مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09154866089
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

05
04
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نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بولوار 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 قــدس       روزنامــه   وکار  وکســب  هــا  نیازمنــدی  ضمیمــه    
پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
22
49

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
05
59
0

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511
ط
/9
80
23
18

خرید ضایعات کاغذ
09151126299


