
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

رابط کاربری در وب سایت شما
 چقدر مهم است؟
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نیازمندی ها
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 نگرانی ها و سواالت 
مشتری احتمالی تان را تایید کنید

فرمول جاودانگی خالقیت 
در محیط کار
5

2

 
چه پست هایی درصفحه اکسپلوراینستاگرام می مانند؟

پست ها در صفحه اکسپلور اینستاگرام به صورت مربعی 
نمایش داده می شوند واگر ابعاد پست ما مربع نباشد 

شخص در لحظه اول فقط وفقط مربع وسط پست مارا...

 
خالقیت پویا را چطور می شود نهادینه کرد؟

خالقیت یکی از مهارت های شناختی است و می توان آن 
را به فرایندهای کوچک تر تجزیه کرد تا یک به یک مورد 
ارزیابی قرار گیرند

 
فوت و فن پول در آوردن در فضای مجازی

اگر بتوانید این طور محتوا تولید کنید دیگر نیاز به تولید 
محتوای انبوه ندارید. با محتوای کم هم می توانید 

کسب و کار خود را به مخاطبانتان معرفی کنید.

445

دوشنبه  

 23 دی 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9159

Instagram @Rah.Kar
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نگاهی به رابط کاربری و اهمیت آن

رابط کاربری در وب سایت شما
 چقدر مهم است؟

بــا  کاربــری  رابــط 
استفاده از رنگ ها 
و ترکیبــات آن ها و 
اســتفاده  همچنین 
بــه جــا از عبــارات 
مناسب و... میتواند 
روانشناســی  تاثیر 
بر  نیز  قدرتمنــدی 

روی کاربر بگذارد.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیر راهکار

 نگرانی ها و سواالت 
مشتری احتمالی تان را تایید کنید

چیزی به نام سوال احمقانه وجود ندارد! وقتی 
که مشتری احتمالی تان مخالفتی مطرح می 
کند و یا درخواســت شفاف سازی می کند با 
استفاده از حرف هایی نظیر “متوجه هستم چه 
می گویی و یا “ســوال بسیار خوبی بود” به آن 
ها نشان دهید که حرف هایشان را شنیده و به 

آن ها احترام می گذارید.
اگر مشتری احتمالی تان اطالعاتی را که ارائه 
می دهید به درستی متوجه نشد و یا با یکی از 
حرف هایتان مخالفت کردند شما دو راه پیش 
رو دارید. می توانید به آن ها بگویید “اشتباه می 
کنید” و آن ها را در حالت تدافعی قرار دهید یا 
می توانید از گردش رانسبرگر برای برگرداندن 

نظر آن ها استفاده کنید.
این شــیوه که در ســال ۱۹۸۲ به وسیله ری 
رانســبرگر و مارشــال فریتز ارائه شــد از سه 
مرحله تشکیل شده است که نسبت به مخالف 

واکنشی مثبت ایجاد می کند:
به مخالفت مشتری احتمالی تان گوش دهید.

مخالفت وی را دریابید و یا ســوال بپرسید تا 
برایتان مشخص شود

۳. در مخالفت های مشــتری احتمالی تان به 
دنبال هدفی مشترک باشــید و آن ها را قانع 
کنید که راهکار شما بهترین راه برای رسیدن 

به آن اهداف است.
به عنوان مثال، اگر مشــتری احتمالی تان در 
خصوص فرآیند آشنایی طوالنی تان ابزار نگرانی 
کرد، بفهمید که وی به دنبال این است که زود 
تر نتایج را ببیند. ســپس به این موضوع اشاره 
کنید که شما کامال از اهداف آن ها حمایت می 
کنید و اینکه اگر زمان کافی را در آشنایی اولیه 
با محصوالت تان سپری کنند بهتر می توانند به 

نتایج مورد نظر شان دست پیدا کنند.
برای فروشــنده هــا، قانع کردن مشــتری با 
اســتفاده از تکنیک فروش قــدرت مطلق به 

حساب می آید.
هر چند وقت از مشتری احتمالی ای که اصال 
ندیده اید تماسی دریافت می کنید که به شما 
بگوید “خدمات شــما را خیلی دوست دارم به 
نظرم برای کسب 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 اســت 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 شــود بهترین در نوع 

خود می باشد.
البته کار آســانی نیســت. اگر 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 باشید و 
مشــتری های احتمالی را برای خریدن تحت 

تاثیر قرار دهید.

بنده بــه عنوان یک برنامه نویس بک 
اند، خود را در ســطحی نمیدانم که 
بخواهــم در ارتباط بــا رابط کاربری 
مقاله بنویســم. اما میخواهم در این 
مقاله چند نصیحت ساده داشته باشم.

بسیاری از ما روزانه با اپلیکیشن های 
مختلفی ســر و کار داریم. اپلیکیشن 
هایــی که تجربه هــای خوب و بدی 
را برای ما رقم میزنند. رابط کاربری، 
اولین فاکتور ایجاد یک تجربه خوب 

برای کاربر است.
علت اصلی شکست بسیاری از پروژه 
ها که شــاید میتوانســتند موفقیت 
زیادی کســب کنند، ضعف در رابط 
کاربری آن ها بود و بسیاری از پروژه 
ها، رابط کاربری خود را به عنوان یکی 
از اصلی تریــن فاکتور های موفقیت 
خــود معرفی میکنند. اما متاســفانه 
بســیاری از مدیران کسب و کار ها از 
اهمیت رابط کاربری بی اطالعند. قبل 
از اینکه بخواهیم مستقیما به اهمیت 
رابط کاربری بپردازیم، ابتدا باید با دو 

تعریف اصلی آشنا شویم.

 User Interface رابط کاربری یا
UI یا به اختصار

رابط کاربــری، همانطور که از نام آن 
مشخص اســت، رابطی برای ارتباط 
کاربــر با ارائه دهنده خدمات اســت. 
این خدمات ممکن است از هر نوعی 
باشــند. رابط کاربری محصول نهایی 
ظاهری یک اپلیکیشن یا یک وبسایت 
است. رابط کاربری شامل کنار هم قرار 
گرفتــن کوچک ترین اجزا در صفحه 
می باشــد. از تک تــک فاصله های 
موجــود در صفحه تا هر نوع دکمه با 

هر نوع طرح و انیمیشنی.
برنامــه نویس رابط کاربــری، باید با 
اصول مختلفی آشــنا باشد که برخی 
از آن ها شامل: طراحی های ویژوال، 

تســلط به رنگ ها و تاثیرات آن ها، 
طراحی گرافیکی، تایپوگرافی و... می 

باشند.

 User یــا  کاربــری  تجربــه 
UX یا به اختصار Experience

بسیاری تفاوت رابط کاربری و تجربه 
کاربری را نمیدانند. در صورتی که این 
دو حوزه کامال تخصص های مجزایی 
هستند. تجربه کاربری مربوط به ایجاد 
یــک تجربه مثبت و مفید برای کاربر 
است. مهندسین تجربه کاربری باید با 
مطالعه بر روی کاربران و بررسی روش 
های مختلف ارتباطی و... طرح هایی 
تحت عنــوان Wireframe ایجاد 
کنند و نمونه ســازی های اولیه ای از 
محل قرار گیری تک تک المان های 

موجود در صفحه ارائه دهند.
برای مثال یک مهندس تجربه کاربری 
برای کار با اپلیکیشن، محل دکمه ها 
را در جایی قرار میدهد که انگشــت 
راحت ترین حالت را داشته باشد و در 
عین حــال طراحی با اصول حرفه ای 

مطابقت داشته باشد.
در نهایت پیاده سازی طرح های ارائه 
شــده توســط متخصص UX و روح 
بخشیدن به آن وظیفه برنامه نویسان 

UI است.
تصویر زیر یکی از معروف ترین تصاویر 
در توصیف رابــط کاربری و تجربــه 

کاربری است.
اما واقعــا رابط کاربری اهمیت باالیی 

دارد؟
پاسخ این ســوال کامال واضح است. 
اپلیکیشــن ها و خدماتی که نتوانند 
رابط کاربری مناسبی را ایجاد کنند، 
ممکن اســت رقابت را بــه خیلی از 

رقیبان ضعیف تر از خود ببازند.
بــرای مثال تصویــر زیــر را در نظر 
بگیرید. تصویر ســمت راست ممکن 

است خدمات ضعیف تری را ارائه دهد 
اما به واسطه رابط کاربری قدرتمندی 
که دارد، کاربر، آن را به رقیب قدرتمند 
تر خود در ارائه خدمت ترجیه میدهد.

رابــط کاربــری قدرتمند، مســائل 
مختلفی را تحت نظر میگیرد. اصلی 
ترین موضوعی که باید در نظر داشته 
باشید این است که کاربر هیچ ارتباط 
مستقیمی با سیســتم های بک اند 
نــدارد و تنها چیزی کــه میبیند و 
میتواند بــا آن کار کند رابط کاربری 
اســت. پس رابط کاربری مانند دکور 
مغازه شــما می باشد. هر گونه ضعف 
در آن برابر است با دور کردن کاربران 

از خودتان.
همچنین رابط کاربری با اســتفاده از 
رنگ ها و ترکیبات آن ها و همچنین 
اســتفاده به جا از عبارات مناسب و... 
قدرتمندی  روانشناسی  تاثیر  میتواند 

نیز بر روی کاربر بگذارد.
برای مثال میتوانیم به وبســایت آل 
دیجیتال اشاره کنیم. رنگ بندی این 
وبسایت حس تیره و افسرده ای دارد 
و به صورت کلی، المان های ســایت 
به صورت کالسیک طراحی شده اند 
که نوعی حس قدیمی را ایجاد میکند 

)تجربیات و تاثیرات شخصی(
اما در مقابل میتوان به وبسایت دیجی 
کاال اشاره کرد که از نظر رابط کاربری 
در ســطح قدرتمندی قرار دارد. این 
وبسایت با استفاده از رنگ های روشن 
تر و بررســی تاثیــرات رنگی آن ها و 
همچنین اســتفاده از طراحی مدرن 
توانسته فضایی به روز و مناسب برای 

خرید را ایجاد کند.
حــال اگر هــر دوی این فروشــگاه 
ها خدماتی در ســطح یکســان ارائه 
کنند، شــما ترجیه میدهید از کدام 

خرید کنید؟

 مدل 
مو فقیت

 حمید محمود زاده   
کارشناس فروش 
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ط
/9

80
24

10

کالتبار
وانت،خاوروکامیون

شهر-شهرستانبدونتعطیلی

32625002-3
36658511-32621050
09155805002-3
مدیریت:فتحعلیپور

ج
 / 

98
06

53
5

باکمترینقیمت
آرادبار

خاورمسقفاتاقبزرگ
کارگرمجربتضمینی
سراسرشهروشهرستان

***تخفیفویژهمستاجرین***
37123030
36202002

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

طاهاویاسینبار
بدونشعار
32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05

اتوبارسید
وانت،نیسان،خاور
36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

مبینبــار
36610000-36232400
مجهزبهانواعوانتوخاور
مسقفوکامیونهایسنگین

ط
/9

80
22

28
/د

98
01

80
1

خســروبار
وانت-خاور-کارگر

36674400-37662126
389 15 159

فرسودهوتصادفی
خریداریم/سبکوسنگین

حتیداخلپارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشیبا30سالتجربه،دفتر
خراساننما،محبوب36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذکیان
کاغذدیواری،کابینت،پارکت،کفپوش
پنل،نقاشی،بلکا،کنتکس
سقفکاذب،تعمیرات

نقداقساط
@kiyandecor
09153138018
09388047702عالئی

ط
/9

80
66

44

اقساط3تا12ماهه
انواعکاغذدیواریخارجیو
ایرانیکفپوش،پارکت،پرده
تور،افقی،بامبو،زبرا،موکت
طراحیوارسالآلبومرایگان
شعبه322811291
شعبه362376552
09153045934

ج
/9

80
89

08

میالدُدر
مجریکلیهسیستمهای

درباتومات
شیشهای،جکی،ریلی
کرکرهای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9

80
71

82

پنجرهآرا
upvcتولیدکنندهدربوپنجره
آلومینیوم،توری،سجادی

37511714-09155126467

شیشهنظری
نصبوفروشسکوریتنو
ودستدوموکرکرهبرقی
09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

داربستمحبینالرضا
نما،کفراژ،پیچورولپالک
09153216580
09367232277

ط
/9

81
27

46

داربسترحمتی
بابیمهمسوولیت
نصبهمینامروز
09157033742

ط
/9

80
80

99
ط

/9
80

11
10

داربستطریقت
09155010520بیمهمسولیت
32739122-09156010520
داربستپردیس

بابیمهمسئولیتتخفیفویژه
جادهقدیموسنتو

36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ج

/9
81

25
44

پیچورولپالک
وداربستاترک

32117393-09153236979
خریدفروش

ج
/9

81
20

74

داربستفلزیاسرار
مدیریتآزاد-تخفیفویژه
09153205765

ج
/9

81
04

45

داربستسعدی
پیچورولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

70
86

17

داربستفلزیآرش
09151187403
09159054658

ایزوگامشرق
بهقیمتدربکارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــامشــــرق
)گــــــــــراننخـــریـــــد(
تخفیفویــــــژهویـــــــژه
شرافتی09365265704

ایزوگامشرق
6736اصلی-خرمآبادی
زیرقیمتبازار38231790

ط09153230676
/9

81
17

40

ایزوگامشرق
قیرگونی،آسفالتلکهگیری
حتی1متر»حاجیرمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60
ج

/9
70

38
27

ایراناکناف
طراحیواجرایانواعسقفکاذب

09154024183کناف،تایل،PVCمشاورهرایگان

تخریبفوریساختمان
وخاکبرداریکلیهمصالحشــمارا
بهباالترینقیمتخریداریم
09151104708

ج
/9

80
25

19

کرگیری،کاشتانواع
بلت،شیارزنیوتخریب
موسوی09158022533

ط
/9

81
05

48
ج

/9
71

42
36

کارآسانایده
نصبواجرا،سرویسنگهداری
آسانسورهرتوقف8000ت
38824494

MDFصنایعفلزیو
برادرانحسنپور-ساخت
انواعکابینت،اشکافو...
09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

MDFسناتورطراحو
مجریکابینتآشپزخانه،کمد
دیواریو...باقیمتمناسب
09152299803

ط
/9

81
22

71

اجرایانواعکابینت
کمددیواری،MDFمدرن

وکالسیک
09336960043

ط
/9

81
16

75
ج

/9
71

81
82

MDFکابینتچوبو
کابینتچوب1/400/000
امدیاف750/000
هایگالس1/100/000
وکیوم1/200/000
کمددیواریمالمینه110/000
09159050199

حفاظ-بوتهای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی
تولیدانبوهوارزان

09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خردهکاری
تعمیرات
نرده،حفاظ
09151118301
گازرسانی

تفکیککنتورگاز،تعمیراتنرده
نقدواقساط"سمیعی"

09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

3
حملونقل

4
بازارخودرو

5
خدماتساختمانی

حملونقلکاال
واثاثیه

301

خودروهایفرسوده
408

نقاشیوکاغذدیواری
501

درهایاتوماتیک
504

دروپنجره
505

شیشهوسکوریت
506

داربست
508

ایزوگاموعایقکاری
509

اجرایسقف
511

تخریبساختمان
512

آسانسور
515

کابینت/امدیاف
516

نردهوحفاظ
518

گازرسانی
519
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شاید برایتان پیش آمده باشد که وقتی 
آمار یک پست را نگاه می کنید متوجه 
این موضوع شوید که پست شما تعداد 
کمی ایمپرشــن در صفحه اکسپلور 
داشــته و دیگر آن عدد افزایش پیدا 
نکرده واین سوال برایتان پیش آمده 
که چرا پســت شــما مدت کمی در 
صفحه اکسپلور بوده ونمایش کمی 
داشته ویا چرا برای افراد بیشتری در 
صفحه اکسپلور نمایش داده نشده،در 
این مطلب قصد دارم فاکتورهایی که 
برای بیشــتر نمایش داده شدن یک 
پست در صفحه اکسپلور اینستاگرام 

تاثیر دارند را شرح بدم.
خب همانطور که می دانید با باال رفتن 
یک سری فاکتورها در پست احتماال 
وجود دارد که آن پســت در صفحه 
اکسپلور نیز توسط اینستاگرام نمایش 
داده شــود ونمایش داده شدن پست 
در صفحه اکسپلور می تواند شانس 
بزرگی برای رشد صفحه ما باشد،اما 
نکته ی مهم این است که فقط قرار 
گرفتن پست در صفحه اکسپلور مهم 
نیســت ونکته مهم اصطالحا ماندن 

چه پست هایی 
درصفحه 
اکسپلوراینستاگرام 
می مانند؟

ست ها در صفحه اکسپلور 
اینستاگرام به صورت مربعی 
نمایش داده می شوند واگر ابعاد 
پست ما مربع نباشد شخص در 
لحظه اول فقط وفقط مربع وسط 
پست مارا مشاهده می کند

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

فوت و فن پول در آوردن در فضای مجازی

چگونه با تولید محتوا کسب درآمد کنیم؟

اگر بتوانید این 
طور محتوا تولید 
کنید دیگر نیاز به 

تولید محتوای انبوه 
ندارید. با محتوای 
کم هم می توانید 
کسب و کار خود 
را به مخاطبانتان 

معرفی کنید.

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

یک پست در صفحه اکسپلور است که البته کلمه ماندن کلمه 
درستی نیست ومنظور از ماندن نمایش داده شدن پست برای 
افراد بیشتری در صفحه اکسپلور است،اینستاگرام برای قضیه 
فاکتورهایی را زیر نظر می گیرد که در ادامه مطلب تعدادی 

را بررسی می کنیم.
Open Rate -1

تقریبا می شود گفت مهم ترین فاکتوری که اینستاگرام برای 
میزان نمایش یک پست در صفحه اکسپلور در نظر می گیرد  
Open Rate یانرخ باز شــدن اســت،نرخ باز شدن به این 
معنی اســت که چه تعداد از افرادی که پست ما را در صفحه 
اکســپلور می بینند آن را لمس می کنند وپست را به طور 
کامل مشاهده می کنند،هر چه این نسبت باالتر برود پست از 
نظر اینستاگرام جذاب تر به نظر می رسد،برای افزایش نرخ باز 
شدن باید بتوانید پست را طوری طراحی کنید که در حالتی  
که در صفحه اکسپلور نمایش داده می شود برای بیننده جذاب 

باشد تا کاربر آن را لمس کند وبه طور کامل ببیند.
Explore Engagement Rate -2 

نــرخ تعامل فاکتور مهــم دیگری تو این زمینه اســت که 
اینســتاگرام به آن توجه می کنند،اما این نرخ تعامل همان 
نرخ تعامل پست نیست این نرخ،نرخ تعامل پست برای افرادی 
اســت که در صفحه اکسپلور پســت ما را دیده اند و آن را 
لمس کرده وبه طور کامل مشاهده کرده اند،خیلی از افراد با 
انتخاب تیتر های زرد برای پست هاسعی می کنند که نرخ 
باز شــدن پست شان در صفحه اکسپلور را افزایش دهند اما 

از این موضوع غافلند که وقتی شخصی پست ما را باز کند 
ومتجه این موضوع شود که تیتر انتخابی به موضوع پست بی 
ربط بوده تعاملی با آن پست نخواهد داشت ونرخ تعامل پست 
برای کســانی که در صفحه اکسپلور پست آن هارا مشاهده 

می کنند کاهش می یابد.
برای باالبردن دوفاکتور توضیح داده شــده مهم ترین نکته 
این که ان پســتی که ما انتظار داریم از صفحه اکســپلور 
نمایش زیادی داشته باشد وهرچه که پست برای تعداد افراد 
بیشتری جذاب باشد احتمال باز شدن پست ومیزان تعامل 
دریافتی از صفحه اکسپلور باالتر می رود وطبعا اینستاگرام 
پست مارا به افراد بیشتری در اکسپلور نمایش می دهد،اگر 
دقت کنید ویدئوهایی که در اینستاگرام میزان نمایش باالیی 
دارند ومیزان نمایششــان از کل تعــداد فالئورهای صفحه 
منتشرکننده بیشتر است متوجه می شوید که موضوع این 

ویدئوها اغلب عمومی هستند وجامعه هدف بزرگی دارند.
نکته مهم دیگر که خیلی ها به آن توجه نمی کنند این است 
که پست ها در صفحه اکسپلور اینستاگرام به صورت مربعی 
نمایش داده می شوند واگر ابعاد پست ما مربع نباشد شخص 
در لحظه اول فقط وفقط مربع وسط پست مارا مشاهده می 
کند وتا آن را لمس نکند پست را به طور کامل نمیبیند پس 
الزم که اگر پستمان ویدئوهست،کاور ویدئو را طوری انتخاب 
کنیم که در این حالت نمای جذابی داشته باشد یا اگر تصویر 
است وابعاد ان به شکل مربع نیست محتوای اصلی در گوشه 

تصویر نباشد.

اگر قصــد دارید با تولید محتوا کســب درآمد 
کنید پیشنهاد می کنم محتوایی تولید کنید که 
آموزشی باشد و نیازمخاطب را به خوبی بر طرف 
کند. اصال هدف ما از تولید محتوا همین است. 
محتوایی تولید کنیــم که واقعا نیازمخاطبان را 
بر طرف کند. بسیار خب بریم سراغ اینکه برای 
تولید محتوا از کجا باید شروع کنیم و چه طور 
تولید محتوا کنیم و آن را به پول تبدیل کنیم.

۱.موضوع خود را مشخص کنید
اولین کاری که باید انجام دهید مشخص کردن 
موضوع کاری تان اســت.این موضوع خیلی به 
عالقه و تخصص مربوط می شود.مســلما زمانی 
که در موضوع خاصی تخصص داشته باشید می 

توانید در آن موضوع محتوا تولید کنید.
۲.اطالعات خود را باال ببرید

شاید کلیشه ای باشد! ولی تا زمانی که اطالعات 
کافی از موضوع مورد نظر خود نداشــته باشید 
نمی توانید در مورد آن تولید محتوا کنید. باید 
به قدری در موضوع مورد نظر خود تسلط داشته 
باشید که به راحتی بتوانید در آن موضوع محتوا 
تولیــد کنید. برای این کار بهتر اســت مطالعه 
خود را باال ببرید. مقاالت موجود در ســایت ها، 
کتاب های حوزه کاریتان، ویدیو ها و فایل های 
صوتی آموزشــی و ..همه این ها به شما کمک 
بســیاری می کنند تا اطالعات خود را در حوزه 

کاری خود باال ببرید.
۳.هدف تان را از تولید محتوا مشخص کنید

هدف تــان را کامال مشــخص کنیــد که چه 
محتوایــی را و چگونه می خواهید بفروشــید؟ 
فرمت های تولید محتوا را مشــخص کنید. آیا 
فقط می خواهید مقاله بنویسید و اشتراک ویژه 
در سایت خود بفروشــید؟ یا می خواهید دوره 

های آموزشی در قالب ویدیو نیز تولید کنید؟
4.سئوی محتوا را یاد بگیرید

همانطــور که گفتم اکثر کســب و کارهایی که 
بر پایه تولید محتوا بنا می شــوند سرمایه کمی 

دارند. در واقع بهتر اســت اینطور بگویم شاید 
شــما هم پول زیــادی برای تبلیغات نداشــته 
باشــید. پس به همین خاطر باید به فکر ســئو 
سایت تان باشید. البته نه خیلی حرفه ای! بلکه 
چون سایت شــما محتوایی اســت بهتر است 
سئوی محتوا را یاد بگیرید. اگر محتوای تولیدی 

شــما غنی و با کیفیت 
باشد سئوی

بســیار  آن   
آسان تر است ودر 

می  سئو  خودش  واقع 
شــود. فقط بایــد اصول و 

قواعد آن را رعایت کنید.
5.اســتراتژی تولید محتوا داشــته 

باشید
فرض کنید ســرمایه شــما کم است و نمی 

توانیــد تبلیغــات کنید. از طرفــی نمی توانید 
مثل سایت های تولید محتوا چندین نویسنده 
داشــته باشید و به هیچ وجه نمی توانید روزانه 

آنقدر محتوا تولید کنید. البته هدف ما هم این 
نیســت که روزانه 40 یا 50 تا مقاله در سایت 
خــود بگذاریــم! پس به خاطر همیــن باید در 
تولید محتوا استراتژی داشته باشید. استراتژی 
محتوا یعنی محتوایــی تولید کنید که طرفدار 
داشته باشــد، محتوایی که نیاز اصلی مخاطب 
باشــد، محتوایی که مخاطب را به 
شما وابســته کند و محتوایی که 
پر طرفدار  کلیــدی  کلمات  در 
رتبه خوب در گــوگل بگیرد. 
اگر بتوانیــد این طور محتوا 
تولید کنیــد دیگر نیاز به 
انبوه  محتــوای  تولیــد 
محتوای  بــا  نداریــد. 
توانید  مــی  کم هم 
کســب و کار خود 
را به مخاطبانتان 

معرفی کنید.
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3  ایــده های مختلــف را کنار هم    
            بچینید

خالقیت زمانی شــکل می گیرد که 
ایــده های ظاهرا متفــاوت و مجزا را 
کنــار هم می چینیم. به همین خاطر 
اســت که گاهی جدیدترین فرد گروه 
ایــده ای خالقانه مطــرح می کند و 
فردی بــا متنوع ترین شــبکه های 
ارتباطی به شــکلی خالقانه راهکاری 
جدید و کارآمد برای حل مشکل ارائه 

می کند.
این نوع نوآوری شــاید توســط افراد 
تازه کار ارائه شــود اما در هر صورت 
نیازمند زمانی برای پیوســتن ایده ها 
به هم اســت. خالقیت نه دســتوری 
اســت و نه می توان آنرا برنامه ریزی 
کرد. بــا عجله هم نمی تــوان به ان 
دست پیدا کرد. بر اساس مطالعه ای 

که دانشــگاه Baylor انجام داده، 
مدیران برای افزایــش کارایی واقعی 

باید تاکید بر بازدهی را کمتر کنند.

4  به کارمندان فرصت نفس کشیدن
            بدهید

بســیاری از مدیران کارکنان خود را 
وادار می کنند همیشــه در دسترس 
بوده و به چک کردن ایمیل و حضور 
در جلســه از طریق تماس تصویری 
و غیــره بپردازند. اتصــال دائمی به 
اینترنت و در دســت داشتن گوشی و 
لپ تاپ شــاید در نگاه اول به معنی 
بازدهی طوالنی تر به نظر برســد اما 
فرصت نفس کشــیدن مغز، کندوکاو 
خارج از چارچوب و تعمق کردن را از 
فرد می گیرد. بنابرین در برابر وسوسه 
همیشــه فعال بودن مقاومت کرده و 
زمانــی را برای ماجراجویی در بیراهه 

ها به ذهن بدهید.

خالقیت همیشه یک مزیت برای کارکنان بوده اما امروزه 
بیش از هر زمان دیگری به آن اهمیت داده می شــود. با 
تکیه بر این ویژگی می توان از سد مسائل پیچیده عبور 
کــرد، راه حل های جدیدی آفریــد و در نهایت به خلق 

ارزش کمک کرد.
بــا این حال کمبــود نیرو، رقابت با شــرکت های دیگر 
و غیره به معنی افزایش شــتاب و عجله در ســازمان ها 
خواهد بود. کمتر کارمندی اســت کــه انبوهی از کارها 
برای انجام دادن نداشــته باشــد اما همیــن تاکید زیاد 
روی بازدهــی در نهایت خالقیت و نوآوری را قربانی می 
کنــد. در ادامه مطلب به راه های برای افزایش و پرورش 

نوآوری در عین حفظ کارایی پرداخته ایم.

1  نوآوری از ناکجا آباد ظاهر نمی شود
بذرهای نهفته، ایده های خام و الماس های تراش نخورده 
درون ذهن یک شــبه به محصولی ارزشمند تبدیل نمی 
شوند بلکه با اختصاص زمان کافی در نهایت به محصولی 
ارزش آفرین تبدیل می شــوند که مردم برای استفاده از 

آنها حاضر به پرداخت پول هستند.
خالقیت به معنی گرد هم آوردن گروه های چند نفره در 

یک اتاق با دیوارهای رنگی، لگوهای جذاب و صندلی 
راحت نیســت. در واقع بیشــتر ایده ها برای شکل 

گرفتن و به تامل و اندیشیدن در مکانی آرام نیاز 
دارند. اتصال تفکرات خام در مغز به مسیرهای 

عصبی نیاز دارد که در زمان مناســب شکل 
گرفته و به خلــق روش های جدید منجر 

می شود.

2   زیاد دنبال نظم و ترتیب  در محیط کار 
            نباشید

بسیاری از شرکت ها کارکنان خود 

را به حفظ نظم و پرهیز از شــلختگی در محیط و حتی 
میز کار تشویق می کنند با این حال مطالعات محدودی 
نیز روی دیگر سکه را نشــان داده و از افزایش خالقیت 
محیط های شلخته سخن گفته اند. نتایج این تحقیقات 
نشــان داده که یک محیــط نامرتب به تفکــر خارج از 
چارچوب های متداول کمک کرده و احتمال دستیابی به 

راه حل های خالقانه را افزایش می دهد.
اگرچه یک محیط کاری مرتب باعث افزایش دقت شــده 
و فضای بیشــتری را برای کارکنان فراهم می کند اما از 
طرف دیگر به کاهش خالقیت منجر می شــود. بنابراین 
اگر به دنبال تغییر پروسه های جاری و راه های افزایش 
کارایی هستید، یا در پی راه حلی برای چالش های پیش 
روی شرکت هستید، شاید محیط کاری نه چندان مرتب 

برای شما بهتر باشد.

5  با افرادی که شبیه شما نیستند، ارتباط بگیرید
اغلب وقت ما صرف نشــت و برخاست با افراد شبیه خودمان می 
شــود. تفکر مشابه و جهان بینی یکسان باعث افزایش سرعت کار 
شده و بازدهی را بهبود می بخشد اما برای خالقیت سم محسوب 
می شــود. اگر به دنبال نوآوری هستید باید با افرادی دارای تفکر 
متفــاوت ارتباط برقرار کرده و از دریچــه نگاه آنها دنیا را ببینید. 
ایده های جدید آنها می تواند شما را شگفت زده کرده و به ایجاد 

راه حل های جدید برای مسائل قدیمی منجر شود.

6  در پی تجربه های جدید باشید
همه دوســت داریم الگوی کاری که به آن خو گرفته ایم را حفظ 

کرده و از دایره امــن کارهای روتین 
خارج نشــویم، بــا این وجود ســرک 
کشــیدن به بیرون از این قلمرو و رفتن 
در پی تجربه های جدید خالقیت را افزایش 

می دهد.
کافی است از مســیری جدید سر کار بروید، در 
کالســی با موضوع جدید ثبت نــام کنید یا برای 
تعطیالت به مقصدی غیــر معمول بروید. تجربه ای 
جدید از خریدن کتاب با موضوع ناآشنا گرفته تا رفتن 
بــه کالس یوگا؛ همه و همه حس نوآوری را در ما قلقلک 

خواهند داد.

7 پای خالقیت را به بیرون از شرکت بکشید
اگر در شرکت یا سازمان به ایده های خالقانه شما توجه نمی شود 
یا فرصت آنرا ندارید، پای این حس را به بیرون از شرکت باز کنید. 
بر اساس مطالعه ای از »آکادمی ســالیانه علوم نیویورک« اظهار 
خالقیت در اشــکال مختلف بازدهی مغــز را افزایش داده و مثل 

ورزش عضالت خالقیت را در شما پرورش می دهد.
برای شــروع اینکار منتظر اتفاق خاصی نباشید. از درست کردن 
آلبوم عکس جدید گرفته تا یادگیری زبانی خارجی و شــرکت در 
کالس ورزش، همه و همه فرصتی برای ســرپا نگه داشتن حس 

نوآوری هستند.
خالقیــت یکی از مهارت های شــناختی اســت و می توان آن را 
به فرایندهای کوچک تــر تجزیه کرد تا یک به یک مورد ارزیابی 
قرار گیرند. در مجموع می توان گفت که شتاب برای انجام دادن 
کارها، در دســترس بودن دائمی و تمرکز مداوم روی بازدهی به 
قربانی شــدن خالقیــت می انجامد. اگر در پی رشــد خالقیت و 
افزایش واقعی کارایی هستید، زمانی را به تعمق اختصاص دهید، 
به مکان های جدید بروید، با افراد جدید ارتباط برقرار کنید و به 

اندازه کافی بخوابید.

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

خالقیت پویا را چطور می شود نهادینه کرد؟

فرمول جاودانگی خالقیت در محیط کار

خالقیت یکی 
از مهارت های 

شناختی است و 
می توان آن را به 

فرایندهای کوچک 
تر تجزیه کرد تا 
یک به یک مورد 

ارزیابی قرار گیرند

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
راد

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

ط
/9
81
14
77

جوشکاری سیار
در و پنجره،اسکلت،سایه بان 

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

ط
/9
81
24
39

/ج
98
05
90
9

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

انبار مسقف داخل شهر
 ) محدوده سناباد

تا کوی امیر(
حدودا 200 متر، مسقف 

جهت نگهداری لوازم اداری 
نیازمندیم

 09151115466

ط
/9
80
13
07
7

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

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

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

رهن و اجاره
تجاری و اداری

604

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

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

ش
/9
81
29
87

پ
/9
80
23
75

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
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط 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
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

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
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پ
/9

80
23

78
 ج

/ 9
80

96
74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

36909280سجاد – فردوسی  – خیام
37678076فلسطین- سناباد –کالهدوز
36911412سیدرضی- معلم –دانشجو
38902414هاشمیه –هفت تیر-صیاد
36910840الهیه-قاسم آباد-امام هادی
عبادی –عبدالمطلب –مطهری
36909280ابوطالب –هدایت –توس

 09151023831تیم سیار

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34

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

 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

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
78

3

مرکز درمان اعتیاد
راه امید

درمیدان امام هادی
باتیم مجرب پزشکی وپرستاری

09154884322
09152141733

/ج
98

10
44

7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

/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

02

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

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

ثبت نام دوره جدید طب 
سنتی و گیاهان دارویی )فنی 
و حرفه ای( خانم وآقا آغازشد 
موسسه کرامت  32256344

ط
/9

81
30

76
/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

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
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
تخریب - خرید ضایعات 

درب و پنجره، جوشکاری سیار  
09370501006

09305828084

ط
/9

81
22

94
ط

/9
81

08
31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
خرید ضایعات 

آهن ، آلومینیوم ، مس 
برنج ، کارتن ، الک

09035480162

ط
/9

80
89

16

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه ـ سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

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

کارگرماهر
1409

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

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
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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

آقای محسن مقدم بیزکی همسر 
طوسی  قانعی  اکرم  خانم   شما 
دادگاه  رای  داشتن  دست  در  با 
به   13 شعبه  مشهد   خانواده  

شماره  9809977586300978
مورخ  در  که   1398/7/17 مورخ 
1398/10/10 قطعیت یافته است 
جهت ثبت طالق به این دفتر خانه 
مراجعه کرده است  به شما اخطار 
هفته  یک  مدت  ظرف  میشود 
دفتر  این  به  آگهی  این  از  بعد 
: قاسم آباد  خانه واقع در مشهد 
شریعتی  نبش  مخابرات  چهارراه 
های 36631332  شماره  به  و   28
و 36637305 مراجعه نمییند در 
غیر اینصورت طالق به صورت غیابی 
این دفتر خانه  به ثبت میرسد و 

مسئولیتی در قبال شما ندارد
 حسین کتولی سر دفترازدواج 

38و طالق9 مشهد
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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 رضا رحمتی پویا

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 7847
 به نشانی:  حر عاملی بین 60 و 58

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: 09151092149
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسین خردمند

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9196
 به نشانی:  قاسم آباد بین فالحی 70 و 72

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: 09355571667
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

30
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