
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

ترکیب هوش مصنوعی و رسانه های اجتماعی

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      57

نیازمندی ها

 
از  حالت های قدرت  برای افزایش 
اعتماد به نفس تان استفاده کنید

 اهمیت شغل تولید محتوا 
چیست؟

 
جمالتی که به صنعت تکنولوژی ۱۰ سال اخیر معنا بخشیدند
موضوع واقعاً درباره خواستن افزایش حقوق نیست، بلکه 

درباره امیدوار بودن به اینست که سیستم هم راستا با 
پیشرفت شما، حقوق تان را افزایش می دهد.

 
چه طور دایرکت مسیج ها را در اینستاگرام مدیریت کنیم؟

این قابلیت در بخش دایرکت مسیج به کمک مدیران صفحه 
می اید وپاسخ دادن را سریع تر می نماید

 
کارشناس تولیدمحتوا کیست؟

بهترین کار برای شروع یادگیری تولید محتوا، خواندن 
مقاله های عالی )فارسی و انگلیسی(، تمرین و یادگیری 

مفاهیم کلی SEO است.

455

شنبه  

 21 دی 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9157

Instagram @Rah.Kar

4

2

2

کارشناس تولیدمحتوا کیست؟

 اهمیت شغل تولید محتوا چیست؟
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اتفاقی باورنکردنی در پیش روست!!

ترکیب هوش مصنوعی و رسانه های اجتماعی

زیــادی  تعــداد 
خــاق  بازاریــاب 
اجتماعــی  رســانه  
وجــود دارد کــه در 
ایجــاد محتــوا عالی 
انتشار  اما  هستند؛ 
ســاختن  محتــوا، 
برنامــه، حفظ محتوا 
بــرای  آن  آنالیــز  و 
فروشنده کار آسانی 

نیست.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

از  حالت های قدرت  برای
 افزایش اعتماد به نفس تان استفاده کنید

 آن قدر وانمود کنید تا واقعی شود  نصیحتی 
که اغلب انگلیســی زبان ها از آن استفاده می 
کنند ولی آیا واقعا وانمود کردن باعث این می 

شود که بهتر به اهداف مان برسیم؟
طبق سخنرانی تد تاک روانشناس مطرح  ایمی 
کادی،  زبان بدنی ما کسی که واقعا هستیم را 
شــکل می دهد  واقعا این چنین است. کادی 
تحقیقی انجام داد که طی آن از شرکت کننده 
ها درخواست شــد که به مدت دو دقیقه در 
حالت های گوناگونی که به قدرت باال و قدرت 

پایین مربوط می شدند بایستند.
نمونه های گرفته شــده از بزاق دهان شرکت 
کننده های قدرت باال نشــان داد که هورمون 
تستسترون بدن که هورمونی مربوط به اعتماد 
به نفس است به میزان ۲۰ درصد افزایش پیدا 
کرده است و هورمون کورتیزول که به استرس 
مربوط است نیز ۲۵ درصد کاهش داشته است. 
گروهی که در حالت قدرت پایین قرار داشت 
۱۰ درصد کاهش تستســترون و ۱۵ درصد 

افزایش کورتیزول از خود نشان دادند.
وقتی اعتماد به نفس دارید باعث می شــوید 
بقیه هم اعتماد به نفس پیدا کنند.  مشتری 
های احتمالی شما دوست ندارند با فروشنده ای 
مردد صحبت کنند، آن ها به دنبال راهنمایی 
مقتدر هستند که بتواند آن ها را طی فرآیند 

گیج کننده فروش راهنمایی کند.
از این رو دفعه بعدی که می خواهد اعتماد جلب 
کنید از یک حالت خاص استفاده کنید. حالت 
های قدرت  باال شــامل ایستادن صاف با قرار 
دادن دستتان بر روی کمرتان، به صندلی پشت 
دادن با قرار دادن پا بر روی میز و یا نشستن با 
باز کردن دست ها و پاهایتان می شود. حالت 
های قدرت پایین شامل قوز کرده نشستن و یا 

جمع شدن بر روی صندلی می شود.
مانند لبخند زدن، حرکت سر تکان دادن هم 
به مقبولیت مربوط می شود که تاثیرات زیادی 
بر روی ارائه یک نظر دارد. تحقیقات نشان داده 
است که افرادی که حین گوش دادن به رادیو 
سر تکان داده اند نسبت به دیگر افراد بیشتر با 

محتوی رادیویی موافق بوده اند.
به این دلیل که انســان ها به صورت طبیعی 
حرکات یکدیگر را تقلید می کنند، سر تکان 
دادن شما هم می تواند مسری باشد و باعث بله 

گفتن مشتری احتمالی تان شود.
اگر حضوری و یا در پلتفورم های ویدیو چت 
نظیر اسکایپ با مشتری هایتان حرف می زنید، 

از دست هایتان هم استفاده کنید.
ریچارد او. یانگ، نویسنده ارتباط متقاعد کننده: 
مخاطبــان چگونه تصمیم مــی گیرند گفته 
حرکات بدنــی نمادین نظیر عالمت OK و یا 
باال بردن دو انگشــت به نشانه دو در کمک به 

حافظه موثر هستند. 
یکی از تحقیقات نشان داد مخاطبان زمانی که 
گوینده از حرکات بدنی نمادین استفاده کرده 
۳۴ درصد از پیام را به خاطر داشتند در حالی 
که این میزان در زمان عدم استفاده از حرکات 

بدنی ۵ درصد بوده است.

امروزه هــم هوش مصنوعــی و هم 
بازاریابــی رســانه های اجتماعــی به 
دلیل اینکــه امکان رشــد و مزایای 
بسیاری دارند، توجه زیادی را به خود 
جلــب کرده اند. آن ها بــه روش های 
مختلف به مردم عادی و شــرکت ها 
سود می رسانند. بر اساس پیش بینی 
Forrester تاکنون سرمایه گذاری 
در هوش مصنوعی در حال رشد بوده 
و انتظــار می رود بازهم در حدود ۳۰۰ 

درصد رشد کند.
 صحبــت از پایگاه های رســانه های 
اجتماعی است که طبق آمار هم اکنون 
بیــش از ۲/۵ میلیــارد نفــر در حال 
استفاده از پایگاه های رسانه  اجتماعی 
هستند که قریب  جمعیت کل زمین را 
تشکیل می دهد. یک بازاریاب به کمک 
پایگاه های مختلف رسانه های اجتماعی 
می تواند بــه تعداد زیادی مشــتری 
احتمالی از سراســر جهان دسترسی 
 )AI( پیدا کند. اکنون هوش مصنوعی
در بخش های مختلف تجارت نقشی 
کلیدی بازی می کند و اینک با بازاریابی 

رسانه های اجتماعی برخورد دارد.
درنتیجــه تضاد هــوش مصنوعی و 
بازاریابــی رســانه های اجتماعی چه 

چیزی رخ می دهد؟
هوش مصنوعی پیشرفت زیادی پیش 
رو دارد اما با ســرعت بســیار سریعی 
در حال پیشرفت اســت. ورود هوش 
مصنوعی تاکنون بازاریابی رسانه های 
اجتماعی را دگرگون کرده اســت. در 
اینجا با روش هایی که هوش مصنوعی 
به وســیله  آن در حــال تغییر دادن 
بازاریابی رســانه  اجتماعی است آشنا 

می شوید.
Slack 1( ربات های 

برخــی از برندها باید هــرروز تعداد 

زیادی پست منتشر کنند. همچنین 
آن هــا با توســعه  رســانه  اجتماعی 
تعداد زیادی مشاور را بکار می گیرند تا 
محصوالتشان را تبلیغ کنند. برای آن ها 
تعیین اینکه کدام پســت را باید مورد 
تأکید قرار دهند و کدام پست احتمال 
تأثیر بیشتری در میان مخاطبان دارد 
کاری دشوار است. چون بررسی حجم 
زیاد محتوا کار خسته کننده ای است و 

تقریباً کاری حدسی است.
روبات های Slack برای جلوگیری از 
کار حدسی ایجادشده اند. این روبات ها 
توانایــی پیش بینی امــکان موفقیت 
محتواهای مختلف رادارند و می توانند 
بخشی از محتوا را که امکان بیشترین 
موفقیــت را دارد ارائه دهند. به عالوه، 
این روبات ها می تواند محتوای مشابه 
را در رسانه های اجتماعی پیدا کنند و 

عملکرد آن را به شما نشان دهند.
 

2( تشخیص چهره
فیســبوک که معروف تریــن پایگاه 
رسانه های اجتماعی در جهان امروز 
اســت، این روزها توجه زیادی را بر 
توســعه  هوش مصنوعــی متمرکز 
کرده اســت. اخیراً ویژگی تشخیص 
چهره را ایجاد کــرده و این ویژگی 
فقط ابزاری برای افزایش امکان تگ 

کردن در فیسبوک نیست.
این ویژگی می تواند توســط برندها 
و بــه روش های مختلــف به منظور 
بازاریابــی  راهبردهــای  توســعه  
رســانه  اجتماعی شان مورداستفاده 
قــرار گیرد تــا موفقیــت اقدامات 
بازاریابی رســانه  اجتماعی آن ها را 
افزایــش دهد. برای مثــال هتل ها، 
رستوران ها، فروشگاه های پوشاک و 
کنندگانی  دنبال  می توانند  سایرین 

که تصویر آن ها را در صفحه شــان 
پســت می کنند کوپن تخفیف ارائه 
دهنــد. با انتشــار ایــن تصاویر که 
این روزها بســیار رایج شده است، 
به برندها کمک می کند تا توســط 

پست هایشان مشهور شوند.

3( مدیریت
تعداد زیادی بازاریاب خالق رســانه  
اجتماعی وجــود دارد که در ایجاد 
محتــوا عالی هســتند؛ اما انتشــار 
محتوا، ساختن برنامه، حفظ محتوا 
و آنالیز آن برای فروشنده کار آسانی 
نیســت. این دلیل دیگری است که 
چرا هوش مصنوعــی این قدر برای 
بازاریاب هــای رســانه  اجتماعــی 
اهمیــت دارد. هــوش مصنوعــی 
می تواند بازاریاب ها را از فشار آنالیز 

و حفظ محتوا رهایی بخشد.
اســتفاده از هوش مصنوعی نه تنها 
بازاریاب هــا برمی دارد  از  فشــار را 
بلکه به آن ها کمــک می کند مانند 
کنند.  پیشرفت  موفق  بازاریاب  یک 
یادگیری ماشین و دیگر ابزار هوش 
رقیبان،  عملکرد  می تواند  مصنوعی 
محتوای گذشــته و عملکرد شمارا 
ارزیابی کند و به شــما کمک کند 
که بیشــتر یــاد بگیرید. ایــن ابزار 
همچنین به شــما طرح و برنامه ای 
ارائــه می دهد که مشــتری ها چه 
یا می خواهند  را می خواهند  چیزی 
چــه چیــزی را ببینند کــه باعث 
می شود فعالیت روزانه  شما فعالیتی 
مؤثر باشد. همچنین به انتشار بهتر 
کمک  حامی  وبالگ های  پست های 
می کند تا افراد بیشــتری محتوایی 
که مردم می خواهند مشاهده کنند 

را منتشر کنند.

 مدل 
مو فقیت

 صدرا شمس   
روزنامه نگار 



91
57

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
98

ی 
2 د

1 /
ه  

شنب

3
ها

دی 
من

یاز
ن

/ج
98

01
35

8

بهترین 
قیمت وتسویه

کامپیوتر وتبلت وموبایل 
 لپ تاپ آک 3 م

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

3713330037233300بازرگانی معین 

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05
 ج

/ 9
80

65
35

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

/د
98

01
80

1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44
 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

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

08
90

8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70
/ج

98
07

18
2

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
/ج

97
08

61
7

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

/ج
98

10
44

5

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

/ج
98

12
54

4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
/ج

98
12

07
4

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99

داربست محبین الرضا 
نما ، کفراژ ، پیچ و رولپالک

09153216580
09367232277

ط
/9

81
27

46
/ج

98
11

39
4

ایزوگام شرق
ایزوگام،قیرگونی،لکه گیری 
آسفالت09152007092
09372893384

ایزوگام شرق 
6736 اصلی - خرم آبادی
 زیر قیمت بازار 38231790

ط09153230676 
/9

81
17

40

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
ش

/9
80

70
42

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

شرافتی 09365265704 

/ج
97

03
82

7

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
98

02
51

9

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48
/ج

97
14

23
6

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

38824494

/ج
98

11
25

5

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

MDF سناتور طراح و 
مجری کابینت آشپزخانه ، کمد 
دیواری و ...با قیمت مناسب 

09152299803

ط
/9

81
22

71

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

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516
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مــا فکر می کردیم بازی محبوب شــود، اما مشــخصاً 
غافلگیرمان کرد.

صحبت جان هانک، مدیرعامل استودیو Niantic در 
مصاحبه با بیزنس اینسایدر راجع به محبوبیت دیوانه وار 

پوکمون گو که سرورهای کمپانی را تحت فشار گذاشت.
متلک توییتری

اکانتت رو حذف کن.
هیالری کلینتون، نامزد ریاست جمهوری دموکرات این 

توییت را در پاسخ به رقیبش، دونالد ترامپ نوشت.
ایمیل های گمشده

روسیه، اگر داری گوش می کنی، امیدوارم بتوانی آن ۳۰ 
هزار ایمیلی که گم شدند را پیدا کنی.

دونالد ترامپ، نامزد ریاســت جمهوری این را در جریان 
یک کنفرانس خبری گفت و ظاهراً از روسیه می خواست 

که به او در هک ایمیل هیالری کلینتون کمک کنند.
بزن به جاده، جک

دلیل این حرکت یک چیز است: شجاعت. شجاعت اینکه 
حرکت کنیــم و کاری جدید انجام دهیم که همه ما را 

بهتر می کند.
مدیر ارشد مارکتینگ جهانی اپل، فیل شیلر توضیح داد 
که چرا اپل جــک ۳.۵ میلی متری را از آیفون ۷ حذف 

کرده است.
موضوعی داغ

ما متوجهیم که انتظارات شما یا استانداردهای خودمان را 
برآورده نکرده ایم. به این خاطر، واقعاً متاسفیم.

مدیرعامل
 

نگ  مســو سا
اروپــا، بعــد از آتش 

گرفتن چندین دستگاه گلکسی نوت ۷، این را در بالگ 
سازمانی سامسونگ نوشت.

ایده ای دیوانه وار

دهه ۲۰۱۰ میالدی موضوعات مختلفی برای صحبت در زمینه 
تکنولوژی در اختیارمان گذاشته است، اما گاهی موضوع اصلی، 

همین صحبت ها هستند.
وعده های جاه طلبانه، پاسخ های زیرکانه و  کی بود، کی بود، من 
نبودم  ها خود می توانند سرتیتر اخبار باشند، خصوصاً وقتی که 
از دهان سیاست مداران و مدیرعامالن سلبریتی بیرون می آیند. 
برخی سخنان خود را حضوری بیان می کنند و بسیاری از طریق 

توییتر؛ اما همگی در قالب تفکرات اندیشمندانه و کوتاه.
اما جمالتی که باعث می شــوند به فکر فــرو برویم، بخندیم یا 
ســرمان را بخارانیم، صرفاً جمالتی نیستند که توسط افرادی 
مشهور با ایده های ژرف نگرانه مطرح شده باشند. یک دانشمند 
مورد احترام، نگرانی هایش را درباره پیشرفت تکنولوژی هایی نظیر 
هوش مصنوعی بیان کرد، یک شــهروند از فرهنگ آزار جنسی 
در یکی از بزرگ ترین کمپانی های صنعت پرده برداشت و رباتی 

کوچک از سیاره ای دیگر سالم فرستاد.
در ادامه، لیســتی از نقل قول هایی طی ۱۰ ســال اخیر تدارک 

دیده ایم که به صنعت تکنولوژی معنا بخشیدند.
لحظه ای دردناک برای آیفون

فقط سعی کنید این طوری در دست نگیریدش.
استیو جابز، مدیر عامل اپل این جمله را در ایمیلی به مشتریان 
ناراضی از کیفیت تماس آیفون ۴ هنگامی که آنتن دستگاه به 
شکلی خاص لمس می شد، نوشت. سه هفته بعد، اپل اعالم کرد 
که به تمام مشــتریان آیفون ۴ ضربه گیر رایگانی می دهد که از 

آنتن محافظت خواهد کرد.

کری خوانی
من اندروید را نابود خواهم کرد، چون محصولی دزدیده شــده 

است. حاضرم برای این کار وارد نبرد گرماهسته ای شوم.
نقل قولی از جابز در کتاب Steve Jobs والتر آیزکسان.

مگر اینکه کراک بکشی
قرار نیست دور خودم بچرخم و ۷۵ صفحه مستند برای افرادی 
آماده کنم که حاضر به شهادت دادن نیستند. منظورم اینست 
که بی خیال، ۷۵ صفحه! ۷۵ صفحه! از من می خواهید حکمی بر 
اساس ۷۵ صفحه صادر کنم. و مگر اینکه کراک بکشید، متوجه 
خواهید بود که این شــاهدین قرار نیست احضار شوند، آن هم 

وقتی کمتر از ۴ ساعت زمان دارید.
قاضی لوســی کوه زمانی این جمله را بیان کرد که بعد از قبول 
مسئولیت پرونده ۷ ساله میان اپل و سامسونگ،  با بیل لی،  وکیل 

اپل صحبت می کرد.
لحظه ای مریخی

من در کمال امنیت به سطح مریخ آمده ام. دهانه گیل، من داخل 
توام!!!

مریخ نورد کنجکاوی ناســا بعد از فرود موفقیت آمیز روی سیاره 
سرخ این را در توییتر نوشت

من هم آدمی معمولی ام!
مــن با هیچ کس دیگر تفاوتی نــدارم. من مهارت های خاصی 
نــدارم. من هم یک نفــرم که هر روز در دفترش می نشــیند، 
اتفاقات را می بیند و با خود می  گوید  این چیزی نیست که الیق 
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جمالتی که به صنعت تکنولوژی ۱۰ سال اخیر معنا بخشیدند

موضوع واقعاً درباره 
خواستن افزایش 

حقوق نیست، 
بلکه درباره امیدوار 
بودن به اینست که 

سیستم هم راستا 
با پیشرفت شما، 

حقوق تان را 
افزایش می دهد.

گار
ه ن

زنام
 رو

س  
شم

 را 
صد

فکر
بکـــــر

تصمیم گیری درباره اش باشیم . افکار 
عمومی بایــد تصمیم بگیرد که این 
برنامه ها و قوانین درست هستند یا 

خیر.
ادوارد اســنودن، افشاگر معروف در 
حال صحبت در یــک ویدیو بعد از 
انتشار مستنداتی مربوط به استراق  
ســمع تماس های تلفنی از ســوی 

آژانس امنیت ملی آمریکا.
خارج از چارچوب

جف بزوس در حــال باز کردن یک 
فروشگاه خرده فروشی است و صاحب 
یک روزنامه شــده. مشخص شد که 
هرچه درباره اینترنت فکر می کردیم 

اشتباه بوده است.
آرون لــوی، مدیرعامل Box بعد از 
خرید واشنگتن پست از سوی جف 
بزوس و اعالم خبر تاسیس فروشگاه 
فیزیکــی آمــازون در نیویورک این 

جمالت را توییت کرد.
بصیرت افزایش حقوق

موضوع واقعاً درباره خواستن افزایش 
حقوق نیســت، بلکه درباره امیدوار 
بودن به اینست که سیستم هم راستا 
با پیشرفت شما، حقوق تان را افزایش 
می دهــد. و ایــن به نظــرم یکی از 
نیروهای ماوراءالطبیعه زنانیست که 

خواستار افزایش حقوق نمی شوند.
ســخنان ســاتیا نــادال، مدیرعامل 
مایکروسافت در مصاحبه ای راجع به 
حقوق زنان. نادال فــردای آن روز به 

خاطر نظرات خود عذرخواهی کرد.
آزمایشی شکست خورده

یک فرایند شــیمیایی اجرا می شود 
تا واکنشــی اتفاق بیفتد و سیگنالی 
از کنش شیمیایی با نمونه آزمایشی 
تولید شود، سپس نتیجه آزمایش به 
دست می آید که پرسنل آزمایشگاه 

مورد بازنگری قرارش می دهند.
الیزابت هولمز، مدیرعامل پیشــین 
ترانوس درباره تکنولــوژی آزمایش 
خون نویدبخش این شرکت به مجله 
نیویورکر توضیح می داد. بعد از اینکه 
وال  اســتریت ژورنال در سال ۲۰۱۵ 
فاش کرد که وعده ها دروغین بودند، 
ترانوس طی سال پیش منحل شد و 
هولمز حاال با اتهامات کاله برداری و 

فریب سرمایه گذاران مواجه است.
اهلی کردن سیاره سرخ

راه ســریع، انداختــن ســالح های 
گرماهسته ای در قطب هاست.

ایالن ماســک، مدیرعامل تســال و 
اســپیس اکس در پاســخ به سوال 
اســتفن کولبــرت دربــاره راه های 
زیست پذیر کردن مریخ برای انسان ها.

تازه وارد
ظاهراً آن ها باور دارند که خدا هستند.

اســتیو ناویک، رییس پلیس شهر 
پورتلنــد در مصاحبــه بــا روزنامه 
Oregonian راجع به شــروع به 
کار اوبر در این شــهر بدون دریافت 

جواز رسمی.
قدرت پوکمون
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کارشناس تولیدمحتوا کیست؟

 اهمیت شغل تولید محتوا چیست؟
شــغل تولید محتوا یکی از مشاغلی است که دارای 
جذابیت های بســیار زیادی میباشــد. این شغل نه 
تنها برای کسب درامد مناسب است بلکه به راحتی 
اطالعات شما در بیشتر زمینه ها باال میبرد  با توجه 
به نفوذ اینترنت و وب گردی در زندگی انســان ها 
تقاضا برای استخدام در شغل تولید محتوا رشد روز 
افزونی پیدا کرده است. درست است که تقاضا برای 
استخدام در این شغل بسیار باال است. ولی در مقابل 
خیلی ها اطالعاتی در مورد این شغل ندارند و دقیقا 
نمیداند شــغل تولید محتوا ، چگونه شغلی است و 
افراد در این حوضه چه کار هایی انجام می دهند. به 
افــرادی که در این در این حوضه فعالیت می کنند، 

کارشناس تولید محتوا گفته می شود .
محتــوا در حقیقت تمام اطالعات قابل فهم و درکی 
است که شــما به صورت عکس ، فیلم و نوشته می 
بینیــد و یا اینکه به صورت صوت آن می شــنوید. 
کارشناســان تولید محتوا تمام تالش خود را به کار 
می گیرند تا یک مطلب را به طور قابل درکی در وب 
سایت ها برای عموم مردم قرار دهند. شاید خیلی ها 
تصور کنند که این شغل یک شغل بسیار آسان است 
و نیازی به بلد بــودن هیچگونه حرفه ای ندارد. اما 
این یک تصور بســیار غلط است. شغل تولید محتوا 
مانند هر شــغل دیگر دارای اصول و قوانین خاص و 
ویژه خود می باشــد که بــرای انجام آن باید بر این 
اصول و قوانین مسلط بود. از آنجایی که کارشناسان 
تولیــد محتوا موظفند از عکــس، فیلم و متن برای 
محتوا خود استفاده کنند، بنابراین باید تا حدودی با 
ساخت عکس و فیلم های با کیفیت آشنایی داشته 
باشــند. امروزه به آســانی می توانیــد هر آنچه که 
میخواهید بدانید را در گوگل جســتجو و پیدا کنید. 
هنگامی که شما مطلبی را جستجو می کنید ده وب 
ســایت با توجه به رنکی کــه در گوگل دارند در هر 

صفحه برای شما نشان داده می شود. 
مهمترین هدفی که تولید محتوا وب ســایت دارد، 
رقابت با دیگر وب سایت ها در گوگل است. برای 

آنچه موجب خلق یک معنای دوست داشتنی می شود، باشی. 
کارشناس تولید محتوا، اپراتور کپی پیست سریع و ساختن 

جمالت بی فعل و فاعل نیست.
 وقتی می خواهید آگهی استخدام کارشناس تولید محتوا 
بدهید، یادتان باشــد که کارشــناس تولیــد محتوا باید 
یک خالق کوچک باشــد که می تواند کســب و کار شما را 

کند. دگرگون 
بهتریــن کار بــرای شــروع یادگیــری تولیــد محتــوا، 
خوانــدن مقاله هــای عالی )فارســی و انگلیســی(، تمرین 
و یادگیــری مفاهیــم کلــی SEO اســت. البتــه ایــن 
را هــم بگویــم کــه تولیــد محتوا، شــروع ماجراســت.

 شما می توانید با ادامه این مهارت به جایگاه های شغلی دیگری 
مثل سناریست، استراتژیســت محتوا، مدیر بازاریابی محتوا 

و .....نیز برسید.

آنکه یک وب ســایت بازدید 
بر  باید  باشد  داشته  بیشتری 
روی ســئو آن بیشتر تمرکز 

کرد.
 محتوا تولید کردن نه خیلی 
کار ســختی اســت نه خیلی 
به  تبدیل شدن  برای  آســان. 
کارشــناس تولید محتوا الزم 
اســت بلد باشــی فکر کنی، 
ایده پردازی کنی، داســتان ها 
و تصاویر و جمالت شــگرفی 
معانــی  دم دســتی ترین  بــا 
بسازی و اینکه اهل خواندن و 
تماشا کردن و غرق شدن در هر 

بهترین کار برای 
شروع یادگیری 

تولید محتوا، 
خواندن مقاله های 

عالی )فارسی و 
انگلیسی(، تمرین 
و یادگیری مفاهیم 
کلی SEO است.

همانطور که می دانید یکی از بزرگ ترین چالش 
هــای پیش روی صاحبین صفحه های بزرگ در 
اینســتاگرام مدیریت  وپاســخ دادن پیام هایی 
است که داخل دایرکت برایشان ارسال می شود 
وگاه تعداد این پیام ها انقدر باالســت که جواب 
دادنشــان به یک کابوس بــرای مدیران صفحه 
تبدیل  می شود به حدی که غالبا مدیران صفحه 
به طور کلی بیخیال دایرکت مسیج ها می شوند 
که این مــی تواند تصور بدی بــرای مخاطبین 
ایجاد کند،اما نکته ای که در این زمینه هســت 
این که تعداد سواالت تکراری در دایرکت معموال 
خیلی زیاد وهمین ســواالت تکراری هستند که 
عموما مدیران صفحه را کالفه می کنند،در دامه 
می خواهم ترفندی آموزش دهم که این سواالت 

تکراری به راحتی پاسخ بدهید. 

 Quick replies قابلیــت که اینســتاگرام 
اخیــرا برای صفحات بیزنس اینســتاگرام اضافه 
کــرده این قابلیت در بخش دایرکت مســیج به 
کمک مدیــران صفحه می اید وپاســخ دادن را 
ســریع تر می نماید،نحــوه کار ای بخش به این 
صورت شــما هر بار آن کلیــد واژه خاص را در 
بخش دایرکت اینستاگرام تایپ کنید جمله مورد 
نظر را برای شــما تایپ می کند واین فرایند به 
شما کمک می کند که خیلی سریع تر پیام های 

دایرکت را پاسخ بدهید.
۱-وارد تنظیمــات اینســتاگرام شــوید وگزینه 

Quick replies را انتخاب کنید.
۲-در صفحه باز شــده گزینه+را از باالی صفحه 

انتخاب کنید.
۳- در صفحــه باز شــده دو فیلد وجــود دارد 

اول  فیلــد  Shortcut کــه  و   Message
جملــه متدوال وفیلد دوم کلیــد واژه مورد نظر 
شماســت،به طور مثال جمله متداول من سالم 
وقت شما بخیر وکلید واژه من نیز حرف س می 

باشد.
۴- پــس از ثبت وارد صفحه ای می شــوید که 
کلید واژه های تعریف شــده شــما نمایش داده 

می شوند.
۵-حال در صفحــه دایرکت هرجا که من حرف 
س تایپ کنم،قسمت مشخص شده به رنگ آبی 
در مــی آید که با لمس این گزینه اینســتاگرام 
جمله تعریف شده جایگزین کلید واژه می نماید.

6-به همین راحتی شما می توانید با تعریف کلید 
واژه های مختلف کار پاســخ دادن به دایرکت ها 

را سریع تر وسریع تر کنید.

چه طور دایرکت مسیج ها را در اینستاگرام مدیریت کنیم؟

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

این قابلیت در بخش 
دایرکت مسیج به کمک 
مدیران صفحه می اید 
وپاسخ دادن را سریع تر 
می نماید

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی



91
57

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
98

ی 
2 د

1 /
ه  

شنب

6

ها
ی 

ند
زم

نیا

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

09151209395-09156489925

ط
/9
81
03
45

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9
81
16
75

/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

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

/ج
98
08
90
6

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301

جوشکاری سیار
در و پنجره،اسکلت،سایه بان 

سقف شیب دار، نرده، حفاظ و... 
09159179576

ط
/9
81
24
39

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
80
71
49

/ج
98
05
90
9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

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 

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

ط
/9
81
09
29

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

کارواش با لوازم واگذار 
میشود )بلوار توس( 

09152600912

/ع
98
12
91
6

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

/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
98
10
51
4

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

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

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

قالی شویی
802

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

جوشکاری
522

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

پ
/9
81
24
56

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

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 پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

/ج
98
00
62
1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی
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پ
/9

80
23

78

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

 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

 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

 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
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

تاسیسات پیرنیا
تعمیرات و نصب فوری پکیج، 
آبگرمکن، شوفاژ و لوله کشی

شبانه روزی 09156239939

ط
/9

81
10

55
/ج

98
05

09
7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

/ج
98

10
78

3

مرکز درمان اعتیاد
راه امید

درمیدان امام هادی
باتیم مجرب پزشکی وپرستاری

09154884322
09152141733

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

ط
/9

80
22

45

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

/ج
98

10
44

7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

تدریس فارابی 
دبیران مجرب و مکالمه زبان 

تخفیف ویژه فرهنگیان
38455262 - 09394870506

ط
/9

81
26

22
/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  

یک منشی خانم جهت کار در 
دفتر ایزوگام نیمه وقت و تمام 

وقت نیازمندیم.
09153230676

ط
/9

81
29

04

موسسه آسیا ثبت 1767
نیروی حسابدار با حقوق و مزایا 

بعد از دوره عملی و تخصصی 
سریعا نیازمندیم 38444397

ط
/9

80
21

72
 ج

/ 9
80

40
27

مهرگستران
استخدام نیروجهت نگهداری از 
کودک یا سالمند،کاردرمنزل

نیمه وقت یا تمام وقت
با حقوق باالوامنیت شغلی

بین احمد اباد5و7
مجتمع نور واحد 13

38464894-38464893

/ج
98

12
86

1

به تعدادی راننده پایه 2با
مدارک کامل جهت باربری اثاثیه 
منزل نیازمندیم09151159366

09397343155

ط
/9

81
23

06

تعدادی راننده خانم و آقا 
نیمه وقت و تمام وقت 
محدوده کریمی ، هنرور

نیازمندیم .

37242944
09017089024

ط
/9

81
30

13

گروه تولیدی صنعتی کوئین 
جهت تکمیل نیرو به تعدادی 
MDF کارماهر و نیمه ماهر 
و تعدادی برشکار، رنگ کار 

پولیسترکار نیازمندیم .
حقوق مکفی + بیمه 

09153040084

/ج
98

12
85

9

به تعدادی کارگرساده  به 
صورت دائمی جهت باربری اثاثیه 
منزل نیازمندیم09151159366

09397343155

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

14
استخدام

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803
خدمات

پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

منشی و تایپیست
1402

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

راننده
1407

کارگرماهر
1409

کارگر ساده
1410

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

ش
/9

81
29

87

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 

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34

خریدار کتاب و روزنامه 
و CD باطله با قیمت باال 

09158012802
09159232466

ط
/9

80
59

36
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید ضایعات 

آهن ، آلومینیوم ، مس 
برنج ، کارتن ، الک

09035480162

ط
/9

80
89

16
ط

/9
81

08
31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
تخریب - خرید ضایعات 

درب و پنجره، جوشکاری سیار  
09370501006

09305828084

ط
/9

81
22

94

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

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

09390309304

ط
/9

81
05

84

مفقود شده
بشــماره  بازرگانــی  کارت 
14007484936 مربــوط بــه 
شرکت ایده آل صنعت شمس 
ثبــت64075  بشــماره  پــاژ 
مفقــود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

/ع
98

12
98

4

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه ـ سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

متفرقه
1802
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57
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2 د

1 /
ه  

شنب

 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      

پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
22
49

ج
/9
80
99
20

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
98
03
87
0

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای سید علیرضا ظهور پرواز

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 7879
 به نش��انی:  ش��هرک حج��ت43/14 نبش ش��هید 

غالمی1
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 

مش��ارالیه مدارکی دارند خواهش��مند اس��ت جهت تس��ویه حساب 
حداکث��ر ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر 
مراجع��ه و م��دارک خود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در 
ص��ورت عدم مراجع��ه در زمان فوق ی��ا عدم اعالم ش��کایت خود از 
مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مشکالت و ادعاهای 

احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09105720468
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

29
19

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه


