
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

بازاریابی اپلیکیشن های موبایل ؛
 چرا؟ و چگونه؟

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      56

نیازمندی ها
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 چگونه با لبخند زدن به
 فروش مان کمک کنیم؟

بررسی میزان تأثیر 
اپلیکیشن ها در فروش
5

2

 
نگاهی به مفهوم محتوای سبز

بسیاری از محتواهای تولید شده درباره ی افزایش بهره وری 
و کارایی را می توان با هم مرتبط دانست. موضوع بهره وری 

و کارایی برای بسیاری از افراد جذاب است

 
چرا یک استارتاپ به پول نیاز دارد؟

 از برخی از بیشترین هزینه های اولیه اجتناب خواهید کرد 
)و مالیات کمتری نیز پرداخت خواهید کرد(. هنگامی که 
می کوشید فاکتور صادر کرده و آنرا به صورت حرفه ای ...

 
چرا نباید فالئور فیک برای صفحه خود خریداری کنیم؟
همانطور که می دانید این فالئورها اصوال واقعی نیستند 
وصفحه شما را دنبال نمی کنند وعمال پست های شما 

را نمی بینند پس در نتیجه تاثیر منفی روی میزان ....

442

پنجشنبه  

 19 دی 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9156

Instagram @Rah.Kar
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چگونگی راه اندازی استارتاپ با سرمایه ای بسیار اندک

چرا یک استارتاپ به پول نیاز دارد؟

 از برخی از بیشترین 
اولیــه  هزینه هــای 
اجتناب خواهید کرد 
)و مالیات کمتری نیز 
پرداخــت خواهیــد 
که  هنگامی  کــرد(. 
فاکتور  می کوشــید 
صــادر کــرده و آنرا 
به صــورت حرفه ای 

پیگیری کنید،

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

 چگونه با لبخند زدن به
 فروش مان کمک کنیم؟

برای فروشنده ها، قانع کردن مشتری با استفاده 
از تکنیک فروش قدرت مطلق به حساب می آید.

هر چند وقت از مشــتری احتمالی ای که اصال 
ندیده اید تماسی دریافت می کنید که به شما 
بگوید “خدمات شــما را خیلی دوست دارم به 
نظرم برای کســب و کار من عالی است. چطور 

باید ثبت نام کنم؟”
احتماال همچین اتفاقی رخ نداده است.  همینجا 
است که اهمیت متقاعد کردن مشتری مشخص 
می شود. بستن برخی معامالت از بقیه آسان تر 
است ولی تقریبا همه تبدیل های فروش نیازمند 
کمی زحمت و متقاعد کردن هستند حتی وقتی 
که هم فروشنده و هم خریدار می دانند چیزی 

که ارائه می شود بهترین در نوع خود می باشد.
البته کار آســانی نیســت. اگــر متقاعد کردن 
مشتری کار آسانی بود قطعا بیشتر از یک سوم 
از فروشنده ها می توانستند فروش کامل داشته 
باشند.  با استفاده از تکنیک هایی که در ادامه 
می آیند می توانید متقاعد کننده تر باشــید و 
مشتری های احتمالی را برای خریدن تحت تاثیر 

قرار دهید.
فروشنده ها نبایســت قصد فروش به مشتری 
احتمالی را داشته باشــند مگر اینکه مطمئن 
باشند که محصول یا ســرویس احتمالی برای 
آن ها منفعت بخش خواهد بود. اینکه بقیه را به 
خریدن چیزی ترغیب کنید که منفعت دو طرفه 
داشته باشــد یک چیز است و دروغ گفتن یک 

چیز. از خط قرمز عبور نکنید!
گفته می شود که چشم پنجره روح انسان است 
که بی دلیل هم نیست. ارتباط چشم تو چشم 
باعث ایجاد نوعی ارتباط ناخودآگاه می شــود. 
طی تحقیقی که در دانشــگاه کورنل انجام شد 
چشــم های خرگوش تریکس را بر روی جعبه 
های اســباب بازی تغییر دادند و سپس از افراد 
بالغ خواستند که یکی از آن ها را انتخاب کنند. 
شرکت کننده ها معموال بســته ای را انتخاب 
کردند که خرگوش مستقیما به آن ها نگاه می 
کرد. چقدر ارتباط چشــمی کافی است؟ طبق 
گفته های متخصص زبان بدنی کارول کینسی 
گورمن، برای ۳۰ تا ۶۰% از تبدیل به فروش تان 

باید تماس چشمی برقرار کنید.
همیشه امکان مالقات حضوری با مشتری های 
احتمالی وجود ندارد. از این رو خوب اســت که 
به تن صدایمان حساس هستیم، حتی وقتی که 
مخاطبمان را نمی بینیم. حتی تحقیقی انجام 
شده است که ثابت می کند ما می توانیم تنها 
بر اساس صدا انواع مختلفی از لبخند را تشخیص 

دهیم.
با در نظر گرفتن ایــن موضوع اگر موقع حرف 
زدن لبخنــد بزنید متعهد و کمک کننده تر به 
نظر خواهید رســید و مشتری های احتمالی از 

صحبت کردن با شما خوشنود تر خواهند بود.
لبخند زدن حتی در وضعیت ذهنی خودتان نیز 
تاثیر می گذارد. تحقیقات نشان داده است که 
حتی لبخند زدن اجباری و مصنوعی هم باعث 
کاهش استرس و خوشحال شدن می شود. پس 
لبخند بزنید! برایتان خوب اســت و همچنین 
باعث می شــود که مردم به پــر انرژی بودن و 
حالت خوبتان واکنــش مثبت بدهند  و باعث 

متقاعد شدن مشتری به خرید می شود.

ابتدا اجازه دهید به بررســی این 
مسئله بپردازیم که اصوال چرا یک 
اســتارتاپ نیاز به پول دارد. هیچ  
هزینــه راه اندازی یکســانی برای 
شروع یک کسب و کار وجود ندارد 
و بدین ترتیب کســب وکارهای 
مختلف نیازهــای مختلفی دارند. 
برآورد میزان پول مورد نیاز پیش 
از آنکه شروع به یافتن شیوه های 
جایگزین برای تامین منابع مالی 
شرکت خود کنید، اهمیت خاصی 

دارد.
کاربردهای ذیل را مد نظر قرار 

دهید
پروانه هــا و مجوزها. بســته بــه 
منطقــه ای کــه در آن فعالیــت 
می کنید، ممکن اســت که برای 
انجام عملیات، نیاز به تشــریفات 
اداری خاص و ثبت کســب و کار 

خود داشته باشید.
تدارکات. آیــا مواد خام خریداری 
می کنید؟ آیا به کامپیوتر و سایر 

دستگاه ها نیاز دارید؟
تجهیزات. آیا به ماشــین آالت یا 
نرم افزارهای تخصصی نیاز دارید؟

فضای دفتری. کــه هزینه زیادی 
دارد، و نمی توانیــد از چیزهایــی 
هزینه هــای  اینترنــت،  ماننــد 
بهره برداری، خدمات ســرایداری 
و اینکه آیا وظائف پشــت صحنه 
سازمانی، مانند حقوق و دستمزد و 
صدور صورتحساب را برون سپاری 

می کنید یا خیر، صرفنظر کنید.
عضویت ها.  اشتراکات،  انجمن ها، 
همه ماهه مشترک کدام نشریات 
می شــوید و با کدام ســازمان ها 

ارتباط برقرار می کنید؟
هزینه های عملیات. همه ســوراخ 

ســنبه ها را جســجو کنیــد و از 
بازاریابی غلفل نشوید.

هزینه های حقوقــی. آیا در طول 
روند توسعه کســب و کار خود با 

یک وکیل مشورت می کنید؟
پیمانکاران.  و  آزادکاران  کارکنان، 
اگر نمی توانیــد کار را به تنهایی 
انجام دهید، باید به استخدام افراد 

بپردازید.
اکنــون پس از در نظــر گرفتن 
این مطالــب، دو راه اصلی برای 
شــروع یکاستارتاپ با پول کمتر 
دارید: کاهش هزینه ها یا افزایش 
ســرمایه موجود از طریق منابع 
خارجــی. در اینجا ســه گزینه 

دارید:
نیازهای خود را کاهش دهید

اولین گزینــه پیش رو تغییر مدل 
کسب و کار خود به منظور داشتن 
نیازهای کمتر همانطور که در باال 
فهرست شد، اســت. برای مثال، 
اگر تصمیم به راه اندازی شــرکتی 
به عنوان مشاور یا آزادکار دارید، 
می توانید هزینه »کارکنان« خود 
را کاهش دهیــد و در بدو کار به 
تنهایــی کار کنید. در صورتی که 
نیاز به فضــای دفتــری ندارید، 
می توانید در منزل کار کنید. حتی 
می توانید به بررسی دقیق بپردازید 
و منابع تدارکاتی ارزان تری بیابید 
یا کل خطــوط تولیدی که تولید 
آنها در بدو امر بســیار گران تمام 

می شود را حذف کنید.
اما برخی هزینه ها وجود دارند که 
امکان اجتناب از آنها وجود ندارد. 
حتی اگر همه هزینه های دیگر را 
کاهش داده باشــید،  هزینه های 
حقوقی و صدور مجوز کار شــما 

را بــه عقب می اندازنــد. به گفته 
SBA بسیاری از کسب و کارهای 
کوچــک کار خود را بــا کمتر از 
۳۰۰۰ دالر شــروع کرده انــد و 
فرانچایزهای مســتقر در منــزل 
می توانند بــا کمتر از 1۰۰۰ دالر 

کار خود را شروع کنند.

خود راه اندازی
به کارگرفتن  گزینه دوم شــما، 
ایــده تعیین یــک دوره »آماده 
ســازی« برای کســب و کارتان 
مستقیما  آنکه  عوض  به  اســت. 
و به طــور کامل وارد کســب و 
کار خود  می توانید  شــوید،  کار 
را تنها با مقدمات شــروع کنید. 
یا خدمات  می توانید یک وبالگ 
و  کنید  راه انــدازی  حاشــیه ای 
حیطه کار، مخاطبان و سود خود 
را به منظور کســب یک فرجه، 
کاهش دهید. اگر قادر باشید کار 
خود را به عنوان یک فرد دارای 
شغل آزاد شروع کنید، از برخی 
از بیشــترین هزینه هــای اولیه 
اجتنــاب خواهید کرد )و مالیات 
کمتــری نیز پرداخــت خواهید 
کــرد(. هنگامی که می کوشــید 
فاکتــور صــادر کــرده و آنرا به 
صورت حرفــه ای پیگیری کنید، 
یک شرکت پردازش پرداخت ها، 
می توانــد   ،)Due( دو  ماننــد 

کمک زیادی به شما بکند.
به کســب  هنگامی که شــروع 
روی  می توانید  کردیــد،  درآمد 
کار خود ســرمایه گذاری کنید و 
به عوض آنکه کســب وکار مورد 
اندازی  نظر خود را یکبــاره راه 

کنید، به تدریج آنرا بسازید.

 مدل 
مو فقیت

 حمید محمود زاده   
کارشناس فروش 
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بهترین 
قیمت وتسویه

کامپیوتر وتبلت وموبایل 
 لپ تاپ آک 3 م

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

3713330037233300بازرگانی معین 
/د

98
01

80
1

خس��رو 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

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28
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

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

81
29

05

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9

71
47

71

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98

12
74

0
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

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98

11
33

5

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9

80
72

10

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

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9

80
64

10
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

80
71

77

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ج

/9
70

86
17

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ج

/9
81

25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9

70
27

40

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
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

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60
ش

/9
80

70
42

ای��زوگ��ام ش����رق
)گ����������ران نخ���ری�����د(
تخفیف وی������ژه وی�������ژه

شرافتی 09365265704 

ج
/9

70
38

27

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

80
25

19

سنگ سابی الماس شرق
 سنگ- بتن، موزائیک

پیچ و رولپالک،سند پالست 
09158023961

ط
/9

81
18

13
ج

/9
81

12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

ج
/9

71
42

36

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

38824494

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

خدمات خودرو
411

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

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

513

آسانسور
515
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اخیــرا تب خرید وفروش فالئور در اینســتاگرام 
خیلی داغ است وعده ای هم با عنوان هایی مثل 
فالئورفعال یافالئور ایرانی قصد گمراه کردن مردم 
را دارند در این مطلب سعی داریم تمام نکات در 

مورد فالئور فیک را بیان کنیم.
نکته اول اینکه همه انواع فالئورهای فروشی از نوع 
فالئور فیک می باشند وهیچ نوع فالئور فعالی که 
فروشی باشــد وجود ندارد وبا خرید فالئور فیک 
تنها چیزی که در صفحه شما تغییر می کند عدد 
نمایش داده شده در صفحه پروفایل شما به عنوان 

تعداد فالئور است.
نکته بعــدی اینکه همانطور که مــی دانید این 
فالئورها اصوال واقعی نیستند وصفحه شما را دنبال 

نمی کنند وعمال پســت های شما را نمی بینند 
پس در نتیجه تاثیر منفی روی میزان نرخ تعامل 
پست های شما دارند واین نکته طبق الگوریتم 
اینستاگرام باعث دیده نشدن پست های شما در 

صفحه اکسپلور می شود.
نکته بعدی اینکه وقتی تعداد فالئورهای شــما 
اصوال هیچ تعاملی باپست های شما ندارند یعنی 
نه الیــک می کنند ونه تعامل دیگر این موضوع 
باعث می شــود که میزان تعامل پســت ها در 
دقایق اولیه انتشارپســت برای1۰درصد بیننده 
اولیه کاهش پیدا کند که در نتیجه  این موضوع 
باعث می شود که اینستاگرام پست را به درصد 
کمتری از سایر فالئورهای شما در صفحه اصلی 

نمایش دهد.
استداللی که اخیرا از به اصطالح کارشناسان این 
حوزه دریافت کردیم ایــن بوده که به یک اصل 
روانشناسی اشاره داشــتند به اسم تاثیر جامعه 
یا Social Proof که به این موضوع اشــاره 
دارد:مردم وقتی خیل عظیمی از جمعیت را شاهد 
باشــند که پدیده خاصی را پذیرفته اند آنان نیز 
پذیرای آن موضوع خواهند بود.ولی نکته ای که در 
این استدالل مورد بی توجهی قرار می گیرد این 
که مردم این روزها درک درســتی از شبکه های 
اجتماعی دارند وبامشاهده نرخ تعامل به سادگی 
متوجه غیر واقعــی بودن میزان دنبال کننده ها 

می شوند.  

چرا نباید فالئور فیک برای صفحه خود خریداری کنیم؟

همانطور که می دانید این فالئورها 
اصوال واقعی نیستند وصفحه شما 
را دنبال نمی کنند وعمال پست های 
شما را نمی بینند پس در نتیجه 
تاثیر منفی روی میزان نرخ تعامل                   
پست های شما دارند

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

نگاهی به مفهوم محتوای سبز

چگونه محتوای همیشه سبز تولید کنیم؟

برای تولیــد محتوای همیشــه ســبز، گوگل 
آنالیتیکــز یا ســایر نرم افزارهــا و برنامه هایی 
که شــما برای آنالیز انتخاب می کنید، بهترین 
دوست شما هستند. اگر شما مدت زیادی است 
که وبالگ نویسی می کنید، حتما مجموعه ای 
عظیمی از مقاالت در دســترس شماســت. به 
مقاالت خود رجوع کنید و لیستی از مقاالتی که 
هنوز مورد توجه قرار می گیرند را تهیه نمایید. 
آن ها را بــا دقت ویژه ای بررســی کنید و در 
صورتی که امکان به روز رسانی را دارند آن ها را 
به روز رســانی کنید. محتواهای محبوب وبالگ 
شــما همیشه باید تازه به نظر برسند. همچنین 
در وبالگ خود به جای اینکه زمان ارسال پست 
را نمایش دهید، زمان آخرین به روز رســانی را 

نمایش دهید.  

 ۵ نوع محتوای همیشه سبز

۱. سواالت متداول
اگر از پاســخ دادن به ســواالت تکراری خسته 
شــده اید یا فکر می کنید احتمال پرســیدن 
برخی ســواالت از طرف مخاطبان زیاد اســت، 
ایجاد یک صفحه ی ســواالت متداول در هنگام 
طراحی وب ســایت ایده ی خوبی است.لیستی 

از ســواالت متداول جمــع آوری کنید و به آن 
ها پاسخ دهید. با پرسیده شدن سواالت جدید 
وتکــراری صفحــه را به روز رســانی کنید.این 
موضوع باعــث ایجاد یک رابطــه ی قوی تر با 
مخاطبان می شــود ونمونه ای از یک محتوای 

همیشه سبز است.
۲. واژه نامه

به عنوان یک متخصص در زمینه ی کاری تان، 
شــما بر بســیاری از کلمــات و اصطالح های 
حوزه خود اشــراف دارید، این در حالی اســت 
که مخاطبان شــما در ســطح شــما اطالعات 
ندارنــد. برای اینکه مخاطبان خود را با خودتان 
هم ســطح کنید از فهرست واژگان یا واژه نامه 
استفاده نمایید. این باعث می شود که مخاطب 
حرف شــما را بفهمد و بهتر با مقاله ی شــما 

ارتباط برقرار کند.
۳. موضوعات تاریخی

تاریخ همیشه در گذشته است وهیچ وقت تغییر 
نمی کند. اگردربــاره ی موضوعات تاریخی می 
نویسید به احتمال زیاد شما بیش از چند مقاله 
در سایت خود دارید که متعلق به گذشته اند و 

پست های قدیمی محسوب می شوند.  

۴. چک لیست
چک لیســت ها مانند لیست های دستورالعمل 
هســتند، فقط با این تفاوت که پایان باز دارند. 
چک لیست ها معموالدستورالعمل های دقیقی 
ارائه نمــی دهند،بلکه یک دیــد کلی درمورد 
چگونگی انجام کارها بــه مخاطب می دهند.با 
این حال،چک لیست ها کاربردی هستند و همه 
آنها را دوســت دارند، در واقع چک لیســت ها 
باعث افزایش بهره وری و کارایی مطالب شــما 

می شود.  
۵. محتوای بهره وری

بســیاری از محتواهای تولید شــده درباره ی 
افزایــش بهره وری و کارایــی را می توان با هم 
مرتبط دانست. موضوع بهره وری و کارایی برای 
بسیاری از افراد جذاب است.چه کسی از افزایش 
بهره وری بدش می آید؟ محتوای بهره وری به 
شــما اجازه می دهد قایق خود را به هر جهتی 
که می خواهید هدایت کنید. شــما می توانید 
مطالبــی را با موضوعاتی درباره ی اینکه چگونه 
کاری را در زمان کمتر یا کارهای بیشــتری را 
در زمان معین انجام دهید، تولید نمایید.تجربه 
نشــان داده اســت که این نوع مقاالت بازخورد 

خوبی از طرف مخاطبان در برخواهد داشت. 

بسیاری از 
محتواهای تولید 
شده درباره ی 

افزایش بهره وری 
و کارایی را می 

توان با هم مرتبط 
دانست. موضوع 

بهره وری و کارایی 
برای بسیاری از 

افراد جذاب است

گار
مه ن

زنا
 رو

ی    
 ثان

ری
عف

ا ح
حی

م

فکر
بکـــــر
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امــروزه تقریبا همــه ی افراد،از کــودکان گرفته تا 
ســالمندان از موبایل های هوشــمند استفاده می 
کنند.درحال حاضر بازار بزرگی برای اپلیکیشن های 
موبایل وجود دارد.برای اینکه افراد برنامه ی شما را 
در کنار صدها گزینه مشــابه،انتخاب کنند،شما نیاز 

به بازاریابی عالی دارید.
بازاریابی اپلیکیشن موبایل چیست؟

بازاریابی اپلیکیشن موبایل،بر ارتقا و تبلیغ 
اپلیکیشــن تمرکــز دارد و مهم ترین 

ویژگــی آن حفظ و تعامــل کاربرانی 
که برنامه ی شــما را قبــال دانلود 

کــرده اند اســت.هدف بازاریابی 
موبایل،افزایــش  اپلیکیشــن 

کاربران،جلوگیری از تقلب در 
تعامالت  بازاریابی،افزایش 

کاربــران با اپلیکیشــن 
میــزان  پیگیــری  و 

موفقیــت کمپیــن 
های تبلیغاتی است.

اپلیکیشــن  بازاریابی 
بازاریابی  را  موبایل  های 

موبایــل اشــتباه نگیرید.
بازاریابــی موبایــل مفهــوم 

تبلیغات  و شامل  دارد  وسیعی 
موبایلی،وب سایت های موبایل و 

اپلیکیشن ها است.
بازاریابــی رایگان اپلیکیشــن موبایل 

بازاریابی اپلیکیشــن موبایل به صورت 
رایگان به بهینه ســازی اپلیکیشــن برای 

فروشگاه های اپلیکیشن معروف است.شاید 
این ســوال برایتان پیش بیاد که بهینه سازی 

اپلیکیشن یا ASO چیست؟
ASO) App Store Optimization( یــا بهینه 
ســازی فروشگاه اپلیکیشــن به فرآیندی گفته می 
شــود که باعث افزایش دیده شــدن اپلیکیشــن و 
دریافت رتبه باالتر در نتایج جســتجوی فروشــگاه 
 Google Play،App مثــل  اپلیکیشــن  های 
Store و کافه بازار می شود. رتبه بندی اپلیکیشن 
ها براساس جستجوی کلید واژه ها است. برای اینکه 
در این زمینه موفقیت کســب کنید باید اپلیکیشن 
خود را به گونه ای بهینه ســازی و راه اندازی کنید 

که در معرض دید کاربران بالقوه قرار بگیرد.
ASO راه کارهای

راه کارهایــی که به شــما می خواهیم پیشــنهاد 
دهیم،به شــما در بهینه ســازی اپلیکیشن کمک 

زیادی می کنند.
* برای اپلیکیشن عنوان مناسبی انتخاب کنید.

انتخاب عنوان مناســب برای اپلیکیشــن عالوه بر 
برند شــدن و جا انداختن اپلیکیشن شما در ذهن 
مخاطب،برای موفقیت در ASO هم ضروری است.
عنوان مناسب باید از ویژگی های زیر برخودار باشد:

ســاده و کوتاه باشــد. نام تجاری و کسب و کارتان 
را منعکس کند. به راحتی تلفظ شــود. نوع کسب و 
کارتان را برای کاربران مشخص کند. به خاطر بماند.

ممکن اســت عنوانی که برای اپلیکیشنتان انتخاب 
کرده اید،توسط فردی دیگر استفاده شده باشد.اگر 
شما همان نام را اســتفاده کنید باعث به اشتباهی 
اپلیکیشن دیگر به جای اپلیکیشن شما دانلود شود.

پس قبل از انتخاب عنوان کمی تحقیق کنید.
کلمات کلیدی به جایی انتخاب کنید

کلمات کلیدی تاثیر زیادی در جستجوی اپلیکیشن 

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

بررسی میزان تأثیر اپلیکیشن ها در فروش

بازاریابی اپلیکیشن های موبایل ؛
 چرا؟ و چگونه؟

را به صورت دقیق و زبان ســاده توضیح دهید و برای دانلود 
آن برای مخاطبان دالیل قانع کننده بیاورید.با هر بار آپدیت 

اپلیکیشن،متن توضیحات را هم تغییر دهید.
 از تصاویر و ویدئو استفاده کنید

تصاویر می توانند کاربری اپلیکیشــن را نمایش دهند و این 
اجازه را به کاربر بدهند قبل از دانلود اپلیکیشــن 
با محیط آن آشنا شوند.اسکرین شات هایی که 
اســتفاده می کنید باید آخرین آپدیت،مهم 
تریــن ویژگی ها و محبوب ترین قســمت 

های اپلیکیشن را نشان دهند.
بازاریابی پولی اپلیکیشن موبایل

به فرآیندهایی پولی که ســازندگان 
اپلیکیشن برای جذب کاربر،حفظ 
با اپلیکیشــن  و تعامــل کاربر 
دهند،بازاریابی  مــی  انجــام 
اپلیکیشــن پولــی 
 Paid App(  
 )M a r k e t i n g
گویند.بســیاری  مــی 
از ســازندگان اپلیکیشن 
بــرای حل مشــکل،جذب 
افزایش  و  جدیــد  کاربــران 
تعداد نصی اپلیکیشــن خود،به 
روش های مختلف بازاریابی پولی 

اپلیکیشن روی آورده اند.
بــرای بازاریابــی پولــی اپلیکیشــن 
روش هــای زیادی وجود دارد.ســازنده 
اپلیکیشــن باید براســاس نوع کســب و 
کار،میزان بودجه،هدف کســب و کار و محل 
حضور مخاطبان هدفــش باید از بین روش ها 
یک روش انتخاب کند.روش های بازاریابی پولی 

اپلیکیشن شامل موارد زیر می شود:
 بازاریابی در شبکه های اجتماعی

اســتفاده از شبکه های اجتماعی قطعا از بهترین روش های 
بازاریابی اســت.اما باید هوشــمندانه انجام شود.شبکه های 
اجتماعی به ســازندگان اپلیکیشن که با محدودیت بودجه 
مواجه هستند،کمک می کنند به صورت فراگیر با مشتریان 
و مخاطبان خود دسترسی داشــته باشند.قرار دادن لینک 
دانلود اپلیکیشن در شبکه های اجتماعی کافی نیست.شما 
باید مخاطبان را با اپلیکیشــن خود درگیر کنید و برای آنها 
جلب توجــه کنید.تلگرام و اینســتاگرام از تاثیر گذارترین 
شــبکه های اجتماعی برای ســازندگان ایرانی اپلیکیشــن 
هستند.اگر می خواهید در خارج از کشور اپلیکیش خود را 

تبلیغ کنید می توانید از فیس بوک و توئتر استفاده کنید.
 تبلیغات مردمی

تبلیغــات مردمی که نام دیگــر آن بازاریابی دهان به دهان 
است،از روش های مقرون به صرفه بازاریابی پولی است.تاثیر 
این روش نســبت به سایر روش های تبلیغاتی بیشتر است.

مردم گاهی اوقات آنچه در تبلیغات گفته می شــود را باور 
نمی کنند اما پیشــنهاداتی که دوســتان یا آشنایان به آنها 
می دهند را خیلی زود می پذیرند و به آنها عمل می کنند.

ســاخت اپلیکیشــن کاربردی،با کیفیت باعث موفقیت در 
این بازاریابی می شــود.مراحل بازاریابی دهان به دهان را به 

صورت تیتروار برای شما آورده ایم.
 فعالیت در شبکه های اجتماعی

تمرکز بر کیفیت
ایجاد انگیزه در مخاطب

 استفاده از شبکه های تبلیغاتی
گاهی اوقات موفقیت یا شکســت یک کسب و کار به شبکه 

تبلیغاتی که انتخاب کرده است برمی گردد.

دارند.پــس دقت زیــادی در 
انتخاب کلمات کلیدی داشته 
برای  کاربران  باشــید.ببینید 
مشابه  اپلیکیشنی  جستجوی 
اپلیکیشن شما از چه کلماتی 

استفاده می کنند.

 آیکون مناسب برای اپلیکیشن 
طراحی کنید

یک  کیفیت  کاربران  بیشــتر 
اپلیکیشن را از روی آیکون آن 
بررسی می کنند.اولین موردی 
جســتجوی  هنگام  کاربر  که 
اپلیکیشــن با آن روبه رو می 
شــود آیکون اپلیکیشن است.

اپلیکیشــن  آیکون  درســته 
به  اپلیکیشــن  بندی  بر رتبه 
نداشته  تاثیر  مستقیم  صورت 
باشــد اما باعــث جلب توجه 
مخاطبــان زیادی می شــود 
و تعداد دانلود اپلیکیشــن را 

افزایش می دهد.
 اپلیکیشن را همواره 

آپدیت کنید
اپلیکیشــن هایی که به طور 
مداوم آپدیت می شوند،بیشتر 
در مورد توجه فروشــگاه های 
اپلیکیشــن و مشــتریان قرار 
می گیرند.با آپدیت شدن هر 
اپلیکیشــن،کارآمدی  نسخه 
آن و رفع نواقــص قبلی،رتبه 
بندی اپلیکیشــن در صفحات 
جستجو نسبت به نسخه قبلی 

باالتر می رود.
 توضیحات قانع کننده برای 

اپلیکیشن ارائه کنید
اپلیکیشــن و ویژگی های آن 

تبلیغات مردمی 
که نام دیگر آن 
بازاریابی دهان 

به دهان است،از 
روش های مقرون 
به صرفه بازاریابی 

پولی است.تاثیر 
این روش نسبت 

به سایر روش های 
تبلیغاتی بیشتر 

است.

گار
ه ن

زنام
 رو

س  
شم

 را 
صد
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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

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9
81
16
75

ج
/9
80
44
35

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

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

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

ط
/9
81
14
77

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
80
71
49

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فق�ط در ی�ک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

ط
/9
81
28
76

خیابان امام رضا 
سند ششدانگ بازسازی شده 
435 متر، حدود 480متر بنا 

فول امکانات 
مجهز به سرمایشی و گرمایشی 

قیمت توافقی 
غفوریان  09156912276

سیدالحسینی  0902523003 

ط
/9
81
09
29

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

زمین فروشی
جاده سنتو،جاده 

چشمه گیالس ،روبه 
روی تاالر آفرینش 

3000 متر دور 
دیوار، با سند تک 
برگی، با مستقالت 
آب،برق،گاز، متری 

220 هزار تومان.
حداد  09157660152

/ع
98
12
67
4

کارواش با لوازم واگذار 
میشود )بلوار توس( 

09152600912

/ع
98
12
91
6

خریدار لوازم منزل
ضایعات ، کابینت،شوفاژ  

خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

ط
/9
80
03
27

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

لباسشویی، پکیج، آبگرمکن
38591386-38684976
36145774-36618491

ط
/9
80
72
51

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

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
98
10
51
4

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

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
خانه و ویال

607

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش
تجاری و اداری

609

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

تعمیرات لوازم منزل
801

قالی شویی
802

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
08
16

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
/9
80
24
11

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 - 09025004693 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

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افش��ان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

پ
/9
80
23
78
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قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
مبل شویی جهان

آستانه
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

ط
/9

81
27

11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34
ط

/9
81

26
21

لوله بازکنی ولی
 رفع نم و بو بدون خرابی
قاسم آباد      36234463
رضا شهر          38825769
فردوسی           37610630
ابوطالب        37230536

سیار          09305329339

 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

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

/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

 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

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

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

تدریس فارابی 
دبیران مجرب و مکالمه زبان 

تخفیف ویژه فرهنگیان
38455262 - 09394870506

ط
/9

81
26

22

قاری   مداح 
مجالس ترحیم

09157796540
09377354823

ط
/9

81
20

40
/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
ش

/9
81

28
83

کارگر  تعدادی  به 
ماهر  نیمه  و  ماهر 
در  کار  جهت  نجار 
نیازمندیم شمال 
0937 855 75 99
0915  239  16  68

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

خرید خرده ریز انباری  
لوازم منزل و ضایعات در کل 
سطح شهر   09153039304

09390309304

ط
/9

81
05

84

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

ط
/9

80
59

36

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

80
89

16
 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
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

81
25

01
ط

/9
81

08
31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719

پ
/9

81
29

12

آگهی مفقودی
بوس  مینی  هوشمند  کارت 
هیوندا به شماره    78 ع 978 
ایران 42 و به شماره موتور 
مفقود   37912006297429
اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

ساقط می باشد.

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

برگزاری مجالس
و مراسم

1302

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

کارگرماهر
1409

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

متفرقه
1802

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

ط
/9

80
58

40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سعید خیابانی فرد

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 5728
 به نشانی:  شهرک باهنر حر90 نبش ظفری10

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: 09159150117
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رســاند آقای محسن غالمی  مسؤول 
دفتر مشاوره امالک به عضویت 11941 به نشانی: 

مطبرسی شمالی 56 بین 9 و 11 
مش��ارالیه قص��د کناره گی��ری را دارد  ، لذا از 
کلیه متعاملینی که در دفتر مشارالیه مدارکی 
دارند خواهش��مند اس��ت جهت تسویه حساب 
حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی 

ب��ه محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 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 ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09159072364
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

اخطار و ابالغ
بدین وســیله به استناد دادنامه 
 9809977507000063 شــماره 
شــعبه 190 شــورای حــل اختالف 
مجتمع شــماره 4 مشهد به آقای 
اســمعیل حیدرپورالیــن محکوم 
اخطــار  مزبــور  دادنامــه  علیــه 
می گردد ظرف مدت ده روز جهت 
انتقــال ســند اتومبیل ســواری 
ســمند ال ایکــس مــدل 1387 
سفید به شــماره انتظامی ایران 
12- 132 ی 83 و شــماره موتــور 
12487152233 بــه نــام آقــای 
مهدی تاجیــک بــه دفترخانه 82 
مشــهد واقع در میدان هاشمیه 

مراجعه نمایید.
سردفتر اسناد رسمی 82 مشهد- 

محمود فتحی
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

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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09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محمد غالم زاده

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 4429
 به نشانی:  امام رضا 66 پالک 27

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: 09153031600
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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