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سایت خوب همراه با 
سئو خوب!
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باال و پایین های داشتن سئوی مناسب

SSS همچنین،یک کمپین تبلیغاتی نیست که به عنوان 
یک پروژه با بودجه ای مشخص ودریک محدوده ی زمانی 
مشخص،اجرا شود.نوعی نگرش به محیط وب و تولید ...

 
چه ابعادی برای پست واستوری اینستاگرام مناسب است؟

اگر استوریتان را در این سایز آپلود کنید ممکن قسمتی از 
استوری شما نمایش داده نشود واصطالحا کراپ می شود 
پس بهتر که در استوری هم محتوای عکس یاویدئو در ...

 
پیش شرایط ساختن تیم فروش برای استارتاپ ها
اگر شما در یک فرآیند فروش تراکنشی سریع قرار 

دارید فرآیند و افراد ایده آل شما برای استخدام به طور 
قابل توجهی با افراد یک محیط فروش پیچیده و ...
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مزایای بازاریابی محتوا

بازاریابی  از  آنچه  همه 
میدانید محتوایی  

کــردن  مشــخص 
و  هــدف  جامعــه 
پایــه  مخاطبــان، 
بعــدی  اســاس  و 
استراتژی بازاریابی 
 . ســت ا محتو
شــخصیت و ویژگی 
های افرادی که می 
مخاطبیــن  تواننــد 
هدف کســب و کار 
مــورد نظر باشــند، 
در تعییــن چگونگی 
تولیــدی  محتــوای 

بسیار مهم است.

کسب و کارها در روزگار کنونی دیگر نمی توانند با تکیه 
بر همان روش های بازاریابی قدیمی خود پایدار بمانند 
و شانســی برای رقابت داشته باشند. مدیران کسب و 
کارها باید خود را با شرایط روز تطابق دهند و گرنه نمی 
توانند در رقابت ســنگین امروزی میان کسب و کارها 
کمر راســت نمایند. یکی از بارز ترین مسائلی که باید 
مورد توجه مدیران کسب و کارها قرار گیرد، این است 
که اکثر افراد ســاعات زیادی از شبانه روز را از دنیای 
حقیقی فاصله گرفته و وقت خود را در دنیای مجازی 
می گذرانند. این بدین معناســت که بسیاری از عادت 
های مردم هم تغییر کــرده و حتی عادت های خرید 
کردن آنان نیز دستخوش دگرگونی شده است. شاید تا 
چند سال قبل کسی باور نمی کرد که درصد باالیی از 
مردم نیازهای اولیه خود از جمله خوراک و پوشاک را از 
طریق اینترنت تهیه نمایند. اما حقیقت امروز نشان می 
دهد که فضای مجازی و دنیای اینترنت تا چه حدی در 

تمامی شئون زندگی انسان تاثیرگذار شده است.
کســب و کارهایی که در روزگاری کــه هنوز فروش 
اینترنتی معنای خاصی پیدا نکــرده بود، اهمیت این 
موضوع را درک کرده و با آینده نگری برای خود، سایت 
و صفحات شبکه های اجتماعی راه اندازی کردند، امروز 
که فروش اینترنتی رونق نسبی پیدا کرده، ثمره زحمات 
خود را برداشت می کنند. اما این پایان ماجرا نیست و 
همه ســاله میزان خرید مردم از طریق فضای مجازی 
بسیار باالتر می رود. پس هنوز هم دیر نشده و کسب و 
کارهایی که هنوز هم بتوانند خود را به خوبی از طریق 
بازاریابی محتوایی در دنیای مجازی مطرح نمایند، می 
توانند عقب ماندگی خود را تا حد زیادی جبران کرده 
و در آینده نزدیک که بازار فروش آنالین بسیار گسترده 
تر خواهد شد، می توانند ثمره این تالش ها را ببینند. 
صحبت از بازاریابی محتوا که الزمه کســب و کارهای 
امروزی می باشــد به میان آمد. در این مطلب به طور 
ویژه قصد داریم به ویژگی ها و مزایای بازاریابی محتوا 

اشاره نماییم. با ما همراه باشید.

بازاریابی محتوا چیست؟
به طــور کلی بازاریابی محتوا را می توان قســمتی از 
اســتراتژی بازاریابی یک کســب و کار دانست که در 
آن تاکید بر تولید و ارائه محتوای ارزشمند و مرتبط و 
جذب مخاطب برای کسب و کار می باشد. در حقیقت 
تمامی این موارد ذکر شده را می توان حول هسته ای 
به نام تولید و ارائه محتوای ارزشــمند برای مخاطبان 
در نظر گرفت. بــرای بازاریابی محتوایی نتیجه بخش 
باید در نظر داشــت که جامعه هدف مخاطبان بالقوه 
ای که محتوا برای آنان تهیه می شــود چگونه افرادی 
هستند که چه مشــکالتی دارند و این محتوای ارائه 
شده چگونه می تواند راهنمایی برای حل مشکل آنان 
باشــد. همچنین محل ارائه محتوا و چگونگی و زمان 
انتشار آنان نیز باید به صورت کامال دقیق با برنامه ریزی 

انتخاب شود. )مزایای بازاریابی محتوا(
چگونه بازاریابی محتوا به کسب و کارها کمک می کند؟

امروزه کمتر کســب و کار موفقی را می توان یافت که 
برای خود، وب ســایت را به عنوان اصلی ترین پلتفرم 
معرفی کاال و خدمات ارائه شده و ارتباط با مشتریان راه 
اندازی نکرده باشد. در حقیقت جز کاربردهای فراوان، 
وب سایت ویترین یک کسب و کار در دنیای مجازی 
است و کســب و کاری که آن را جدی نگیرد در واقع 

برای ویترین خود ارزش قائل نشــده و پرستیژ خود را 
بشــدت پایین می آورد. حال داشتن یک سایت خالی 
آیا برای یک کسب و کار می تواند ارزشی داشته باشد؟ 
پاســخ قطعا خیر است و باید تمامی کسب و کارها به 
فکر تولید محتوای مرتبط و هدفمند برای خود باشند تا 
بتوانند از این طریق ترافیک بازدید کننده ورودی سایت 
خود را باال ببرند. بازدید کننده ای که برای موضوعات 
مرتبط با فعالیت اصلی یک کسب و کار جستجو کرده و 
وارد سایت کسب و کاری می شود، دقیقا خریدار بالقوه 

کاال و خدمات آن کسب و کار می تواند باشد.

مدیوم های متنوعی از محتوا را انتخاب کنید
بازاریابــی محتوایی  موجب می شــود کــه اعتماد 
مخاطبین به کســب و کار باال برود. وقتی یک بیننده 
اطالعات خوب و کاربردی و درستی را در مقاالت سایت 
یک کســب و کار مطالعه کند، حس اعتماد وی به آن 

کسب و کار به صورت ناخودآگاه بیشتر می شود.
محتوا فقط مقاالت داخل بخش بالگ سایت نمی باشد 
و می تواند شامل ویدئو کلیپ های سرگرم کننده، کتاب 
هاب الکترونیک مفید و اینفوگرافیک های کاربردی و 
گویا هم باشد. می توان این موارد را در صفحات شبکه 
های اجتماعی نیز قرار داد و با استفاده از آن ها و با قرار 
دادن نام و نشان برند در آن ها، به افزایش آگاهی مردم 

از برند یا کسب و کار مورد نظر کمک شایانی کرد.
بحثی به اسم ســئو یا بهینه سازی ســایت ها برای 
موتورهای جستجو امروزه مقوله ای بسیار مهم و گاها 
هزینه بر شده اســت. زیرا وقتی یک سایت که بسیار 
خوب طراحی شــده و بهترین محصوالت را هم برای 
فروش معرفی می کند، در صفحه اول نتایج جستجوی 
عبارت های کلیدی مد نظر صاحبانش، در موتورهای 
جســتجو به ویژه گوگل نمایش داده نمی شود، مانند 
این اســت که فرد مورد نظر فروشگاه مرکزی کسب و 
کار خــود را در دل کویر بی آب و علفی که ســاکنی 
ندارد و حتی کسی از اطراف آن رد نمی شود تاسیس 
کرده باشد. به همین جهت سئو برای موفقیت کسب 
و کارها در دنیای پررقابت امروزی یک مســاله بشدت 

ضروری است.
یکی از مهم ترین مقوله هایی که در ســئوی ســایت 
نقش کلیدی را دارد، تولید محتوای ناب و جذاب است 
که در چشم موتورهای جستجو یونیک به نظر برسد. 
موتورهای جستجو مرتب الگوریتم های خود را عوض 
می کنند. تا چند ســال قبل ســایت ها را می شد با 
خرید بک لینک و کارهایی از این دست به سرعت به 
صدر نتایج موتورهای جستجو رساند. اما امروزه دیگر 
این چنین نیســت و گوگل و الگوریتم های جدید آن 
بیشتر به محتوای ارزشمند و ناب و کپی نشده که برای 
مخاطبان کاربردی باشند، بیشترین اهمیت را می دهد 
و بهترین رتبه های نتایج جستجو را برای چنین سایت 
هایی با چنین مطالبی در نظر می گیرد. از این رو برای 

داشتن رتبه خوب در کلمات کلیدی مدنظر، بهترین 
کار تولید محتوای مناسب و مرتبط با موضوعات اصلی 
در سایت است که با رعایت اصول بهینه سازی سایت 

در موتورهای جستجو یا همان سئو نوشته شوند.
محتوای مناســب نه تنها در دید گوگل ارزشمند می 
نماید، بلکه در نظر مردم نیز می تواند خود را به سرعت 
نشان داده و خود مردم آن را برای دیگران به اشتراک 
بگذارند. در حقیقت امــروزه یکی از بهترین روش ها 
همین اســت که محتوایی ایجاد نماییم که مخاطبان 
دنبال دیدن آن هستند و سپس خواهیم دید که آنان 
خود این محتوای تولیدی ما را برای اطرافیان خود نشر 
می دهند. قابلیت اشتراک گذاری می تواند موجب شود 
به صورت تصاعدی محتوای تولیدی ما در میان مردم 
بازنشر شود و بازدیدکنندگان زیادی پیدا کند که می 

توانند مشتریان بالقوه کسب و کار ما باشند.

استراتژی بازاریابی محتوا چیست؟
پیش تر ذکر کردیم که برای بازاریابی محتوا الزم است 
کــه حتما از قبل فکر کرده و گام هــا با برنامه ریزی 
برداشته شوند. استراتژی بازاریابی محتوا باید بر اساس 
اصول و مبانی خاصی تدوین شود که به برخی از آنان 

اشاره می نماییم:
  اولین پایه استراتژی بازاریابی محتوا مشخص کردن 
هدف از تولید و انتشــار محتواست تا بتوان بر اساس 
آن دانست که چگونه باید به تولید محتوا و انتشار آن 

اقدام شود.
  مشخص کردن جامعه هدف و مخاطبان، پایه و اساس 
بعدی استراتژی بازاریابی محتواست. شخصیت و ویژگی 
های افرادی که می توانند مخاطبین هدف کسب و کار 
مورد نظر باشند، در تعیین چگونگی محتوای تولیدی 
بسیار مهم است. باید محتوایی برای مخاطبین در نظر 
گرفته شود که برای مخاطبین بالقوه که می توانند به 
مشتری بالفعل کسب و کار تبدیل شوند جذاب باشد. 
بازه سنی، ویژگی های شخصیتی، میزان تحصیالت و   
در نوع مطالبی که بــرای هر کاربر می تواند جذابیت 
داشته باشــد بسیار موثر اســت. واضح است که به 
عنــوان مثال برای مخاطبان یک ســایت در زمینه 
کــودک و نوجوان که مخاطبــان آن افرادی در این 
سنین هستند، گذاشتن محتواهایی که مورد پسند 
افراد کهنسال می باشد هیچ جذابیتی نخواهد داشت 
و بالعکــس. پس ابتدا باید جامعــه هدف خود را به 
درستی تعیین و انتخاب نماییم و روی نیازهای آن 
دســته از افراد که آن بخش از بازار محســوب می 

شوند، تمرکز کافی پیدا کنیم.
  هیچ یک از بخش های تولید محتوا را کنار نگذاریم. 
خیلی مهم است که محتوای یونیک و ناب در سایت 
قرار گیرد، اما آیا این مورد باعث می شود به ویدئوها 
و اینفوگرافیک های جذاب در شبکه های اجتماعی 

نیازی نداشته باشیم؟ قطعا پاسخ خیر است.

 مدل 
مو فقیت

 حمید محمود زاده   
کارشناس فروش 
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نصب ویندوز در منزل یا محل 
 7/8 ، 10، xp کار شما ویندوز

عیب یابی و ارتقا 
09356859729

ط
/9

81
33

24
ط

/9
80

21
31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

/د
98

01
80

1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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
/9

80
89

08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9

80
71

82

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

داربست محبین الرضا 
نما ، کفراژ ، پیچ و رولپالک

09153216580
09367232277

ط
/9

81
27

46
ج

/9
81

20
74

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
ط

/9
80

11
10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

81
25

44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

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

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 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

ج
/9

70
38

27

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48

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

09152299803

ط
/9

81
22

71

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

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45
ج

/9
71

81
82

MDFکابینت چوب و
کابینت چوب    1/400/000
ام دی اف           750/000
هایگالس         1/100/000
وکیوم            1/200/000

کمددیواری مالمینه110/000
09159050199

ج
/9

81
31

71

اجرای انواع کابینت 
وکمدبه صورت 

نقد واقساط
09159766379

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9

81
16

75

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

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

ط
/9

81
14

77

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

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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شاید عنوان در نگاه اول یک عنوان پیش پا افتاده 
باشد اما نکاتی در این مورد وجود دارد که خیلی از 
صفحه ها نمی دانند یا به آن توجه نمی کنند ابعاد 
در اینستاگرام هم در پست ها و هم در استوری ها 
نکاتی دارد که دانستن آن ها خالی از لطف نیست.

چندسالی می شود که اینستاگرام محدودیت 
سایز پست هارا برداشته والزم نیست که طول 
وعرض عکس ها برابر باشند وفقط عکس های 
را نمی پذیرد که ارتفاع آن ها از طولشان خیلی 

بیشــتر باشــد،امانکته ای که باید دقت کنید 
این که درســت در صفحه هوم پست ها همان 
طور که هســتند نشــان داده می شوند اما در 
صفحه پروفایل ودر صفحه اکسپلور اینستاگرام 
همچنان پست ها به صورت مربع شکل نمایش 
داده می شوند واین موضوع باعث می شود که 
ملزم به این باشــیم که محتوای اصلی پست را 

در مربع وسطی آن قرار بدهیم.
در مورد استوری سایز استاندارد برای استوری 

1080و1920 اســت اما بازهــم نکته مهم در 
مورد اســتوری این که همه دیوایس ها از این 
سایز پشتیبانی نمی کنند واگر استوریتان را در 
این سایز آپلود کنید ممکن قسمتی از استوری 
شما نمایش داده نشــود واصطالحا کراپ می 
شــود پس بهتر که در اســتوری هم محتوای 
عکس یاویدئو در وســط صفحه باشند که در 
همه دیوایس ها به طور کامل نمایش داده می 

شوند.

چه ابعادی برای 
پست واستوری 
اینستاگرام مناسب 
است؟

اگر استوریتان را در این 
سایز آپلود کنید ممکن 
قسمتی از استوری 
شما نمایش داده نشود 
واصطالحا کراپ می شود 
پس بهتر که در استوری 
هم محتوای عکس یاویدئو 
در وسط صفحه باشند 
که در همه دیوایس ها به 
طور کامل نمایش داده می 
شوند.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

باال و پایین های داشتن سئوی مناسب

سایت خوب همراه با سئو خوب!
سایِت بدون سئو، مانند انسانی است که تِه چاهی 
تاریک گیر افتاده و هرچقدر فریاد می زند کســی 
صدایش را نمی شنود. با رعایت نکات سئو است که 
می توانید سایتتان را از این چاه عمیق نتایج گوگل 
درآورید و صدایش را به گوش کاربرانی که به دنبال 

مطالب شما هستند برسانید.
سئو یکی از زیرمجموعه های دیجیتال مارکتینگ 
است که اگر در فضای آنالین فعالیت داشته باشید 
یا به موضوعات مرتبط با آن عالقمند باشید، ناگزیر 

هستید برای یادگیری آن وقت بگذارید.
احتماالً شما هم چنین جمالتی )یا مشابه آن ها( را 

زیاد شنیده اید:
 )شما باید روی سئوسرمایه گذاری کنید.( 

 )شما دیده نمی شوید؛ اگر در صفحه ی اول گوگل 
نباشــید اصالً حضور شما درفضای آنالین بیهوده 

است.( 
 )چرا سئوکارنمی آورید تا مسئولیت بهینه سازی 
سایت شــما برای موتورهای جستجو را به عهده 

بگیرد؟( 
 )اگر سایت  هنگام جستجوی کلمه در صفحه ی 
اول گــوگل می آید، به خاطر یک ســری تکنیک 

است.اسم این تکنیک ها سئو است.(
سئو مخفف چیست؟

 Search عبــارت  مخفــف   SEO کلمــه ی 
Engine Optimization اســت که می توان 
آن را به بهینه ســازی ســایت بــرای موتورهای 
جستجو ترجمه کرد. البته خود سئو هم در فارسی 

بسیار رایج شده و حتی گاهی ترکیب های اضافی 
و توصیفی و عبارات فعلی )مانند بهبود سئو، سئو 
کردن، ســئو سازی( را نیز با آن می سازند و به کار 
می برند. هدف روش های سئو این است که هنگام 
جســتجوی کاربران در گوگل و سایر موتورهای 
جستجو، این موتورها رتبه ی بهتری را به مقاله ها و 

محتوای یک سایت اختصاص دهند.
 SEO اگر چه به نظر نمی رســد تاکید بر اهمیت
چندان ضروری باشد، اما بد نیست مروری به برخی 
آمارهای منتشرشــده درباره موتورهای جستجو 

داشته باشیم .
طبیعی است که با توجه به روش اجرای تحقیق، 
آمــار و ارقام ارائه شــده توســط منابع مختلف، 
می توانند متفاوت باشند؛ بنابراین شاید بهتر باشد 
بــه جای تمرکز بر مقدار دقیق اعداد، بیشــتر به 

مقیاس و اهمیت نسبی آنها توجه کنیم:
 مــردم جهان روزانــه بین ۶ تا ۷ میلیــارد بار از 

موتورهای جستجو استفاده می کنند  
 هفتاد تا هشتاد درصد جستجوگران، به لینک هایی 
کــه به صورت تبلیــغ )با پرداخت پول( توســط 
موتورهای جســتجو از جمله گوگل، نمایش داده 

می شوند، نگاه نمی کنند.
 کسی که ازطریق کلیک کردن روی لینک درموتور 

جستجو وارد فضای آنالین شما می شود،درمقایسه 
با کسی که شما برای بازاریابی به سراغ او رفته اید، 
برای تبدیل شدن به یک مشتری هزینه ی کمتری 

خواهد داشت.
 جستجو بر روی موبایل طی سال های اخیر همواره 
روندی افزایشــی داشته و از ســال 201۵ به بعد، 
ســرچ موبایل از سرچ دسکتاپ بیشتر شده است.

همچنین در حال حاضر، ســهم دسکتاپ درمیان 
ابزارهای اتصال به اینترنت در سطح جهان کمتر از 

۵0 درصد است  . 
گاهی اوقات، کسانی که با SEO آشنا نیستند، آن 
را به عنوان یک جانشــین رایگان برای بازاریابی و 

تبلیغات در نظر می گیرند.
اما باید به خاطر داشــته باشیم که توجه به اصول 
سئو اگر به شیوه ای علمی و دقیق و تخصصی انجام 
شــود، اتفاقاً راهکاری زمان بر، دشوار و گران قیمت 

است.
SEO همچنین،یک کمپین تبلیغاتی نیست که 
به عنوان یک پروژه با بودجه ای مشــخص ودریک 
محدوده ی زمانی مشخص،اجرا شود.نوعی نگرش 
به محیــط وب و تولید محتوا وشــکلی متفاوت 

ازحضوردرفضای آنالین است.

SSS همچنین،یک 
کمپین تبلیغاتی 

نیست که به 
عنوان یک پروژه 

با بودجه ای 
مشخص ودریک 
محدوده ی زمانی 

مشخص،اجرا 
شود.نوعی نگرش 

به محیط وب 
و تولید محتوا 

وشکلی متفاوت 
ازحضوردرفضای 

آنالین است.

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف
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م

فکر
بکـــــر



91
65

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
98

ی 
  د

30
 / 

به 
شن

دو

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

بدانید که هر تبلیغی ارزش ندارد!

گهی دادن در گوگل ادورز فوت و فن آ
زمانی شــما امتیازی خوبــی در معیار 
مرتبط بودن تبلیغ می گیرید که: کلمه 

جستجو شــده توسط کاربر با متن 
تبلیغ، و متن تبلیغ با صفحه ای که 
کاربر را به آنجا می فرستیم مرتبط 

باشد. کاربری که خرید گوشی اپل 
را جســتجو می کند در متن تبلیغ 

می بیند که شما گوشی اپل می فروشید 
و وقتی روی تبلیغ شــما کلیک می کند، به صفحه ای 

می رود که گوشی های اپل شما در آنجا قرار دارد.
ایــن یعنی ایجاد یک مســیر ارتباطی خیلی خوب و 
منطقی از ابتدای جســتجوی کاربر تا ورود به سایت 
ایجاد شده اســت. بنابراین شما باید سعی کنید این 
مســیر را به درســتی ایجاد کنید تا امتیاز باالتری از 

گوگل بگیرید.
این معیار هم همانند معیار قبلی با سه امتیاز شناخته 

می شود که عبارتند از:
باالتر از حد میانگین

در حد میانگین
پایین تر از حد میانگین

حالت باالتــر از حد میانگین، یعنی تبلیغ شــما از 
نظر کاربران )و گوگل( مرتبط اســت و به دنبال آن 
است تا نیاز کاربران را به بهترین شکل ممکن پاسخ 
بدهد. وضعیــت در حد میانگیــن یعنی باید کمی 

بیشتر تالش کنید تا تبلیغ شما مرتبط تر باشد.
اما حالت پایین تر از حد میانگین نگران کننده است. 
مطمئن شوید در متن تبلیغ خود از کلمات کلیدی 
مناســبی اســتفاده می کنید. همچنین سعی کنید 
کاربــر را به صفحه مرتبطی از ســایت خود هدایت 
کنید. کاماًل بدیهی است کاربری که به دنبال گوشی 
اپل اســت، اگر وارد صفحه محصوالت سامســونگ 
شــما شود، ناامید خواهد شــد و بعید است چیزی 
از شــما خریداری کند. در فصل بهینه سازی تبلیغ 

همه این موارد را به طور دقیق تر بررسی می کنیم.

چگونه؟ گوگل به راحتــی می تواند مدت 
زمان حضور کاربر در ســایت را تشخیص 
دهد. و اگر ببیند کاربران پس از کلیک 
روی تبلیــغ و ورود به ســایت شــما، 
بالفاصله از آن فــرار می کنند و دوباره 
بــه نتایج گــوگل باز می گــردد، نتیجه 
می گیرد که احتماالً ســایت شــما، سایت 

خوبی نیست.
همچنین مطمئن شوید که سایت شما به خوبی در موبایل 
نمایش داده می شود. واقعیت این است که بیشتر افرادی که 
از طریق گوگل ادز وارد سایت شما می شوند، کاربران موبایل 
هســتند. بنابراین، جلب رضایت کاربران موبایل برای گوگل 
اهمیت ویژه ای دارد و الزم است سایت شما نمایش مناسبی 
در دســتگاه های موبایل داشته باشد و اصطالحاً واکنش گرا 

)Responsive( باشد.
همــه این کارهــا را گوگل ادز به این دلیــل انجام می دهد تا 
مطمئن شود که سایت شما باکیفیت است و می تواند رضایت 

کاربران را جلب نماید.
همانند دو شــاخص قبلی، این شــاخص نیز با ســه وضعیت 

شناخته می شود:
باالتر از حد میانگین

در حد میانگین
پایین تر از حد میانگین

امتیاز باالتر از حد میانگین یعنی سایت شما مشکلی ندارد 
و کاربران از اینکه وارد ســایت شما شده اند راضی هستند. 
امتیاز در حد میانگین یعنی جا دارد کیفیت ســایت خود را 

افزایش دهید.
اما در صورتی که امتیاز شــما پایین تــر از حد میانگین بود، 
بایستی دست به کار شوید و صفحه فرود خود را بهتر کنید. 
در این خصوص نیز راهکارهایی را در قســمت بهینه سازی 

تبلیغ به شما معرفی خواهیم کرد.
تا جایی که ممکن اســت در اســتفاده از پاپ-آپ ها پرهیز 
کنید. زیرا ممکن اســت باعث کاهش رضایت کاربر و خروج 

فوری از سایت شما شود.

تجربــه کاربــر از صفحه فرود 
 Landing Page(

)experience
حتماً برای شما هم پیش آمده 
که پس از ورود به یک سایت، 
بالفاصلــه از آن خارج شــوید. 
چرا؟ چون احتماالً از آن سایت 
خوشتان نیامده است یا سایت 
نتوانســته اعتماد شما را جلب 

کند.
شاید ســایت محتوای جذابی 
نداشــته یا ســرعت سایت به 
حدی پایین بوده که شــما را 
از کــرده خود پشــیمان کرده 
است! همه این ها یعنی تجربه 
کاربر از صفحه فرود )منظور از 
صفحه فرود، همان صفحه ای از 
سایت شماست که کابر پس از 
کلیک روی تبلیغ به آن هدایت 

می شود(.
حــاال مســئله ای کــه داریم 
چیست؟ این است که کارآگاه 
گوگل می تواند تشخیص دهد 
که آیا کاربر از اینکه وارد سایت 
شما شــده رضایت دارد یا نه! 

امتیاز باالتر از حد 
میانگین یعنی 

سایت شما مشکلی 
ندارد و کاربران از 
اینکه وارد سایت 

شما شده اند راضی 
هستند. امتیاز در حد 

میانگین یعنی جا 
دارد کیفیت سایت 

خود را افزایش 
دهید.

1- بازار مناسب محصول را برای استارتاپ خود پیدا کنید
اولین ســال کسب و کار حساسترین سال است . بنابراین باید 
با دقت و اســتراتژی خاص حرکت کرد . بسیاری از استارتاپها 
ســعی دارند بالفاصله تیم فروششان را ساخته یا بزرگ کنند . 
آنها یک تیم فروش را بدون داشتن مشتریان واحد تشکیل می 
دهند . اما به زودی متوجه می شوند که تعداد زیادی فروشنده 
مستععد دارند که تالش می کنند چیزی را بفروشند که بابازار 
هدف آنها مطابقت ندارد . به همین دلیل بسیار ضروری است 
که پیش از ساخت تیم فروشتان بازار هدف مناسب محصولتان 

را پیدا کنید .
2- یک اســتراتژی فروش مستقیم را در یک مقیاس کوچک 

ثابت کنید

پیش شرایط ساختن تیم فروش برای استارتاپ ها

اگر شما در یک فرآیند فروش 
تراکنشی سریع قرار دارید فرآیند 
و افراد ایده آل شما برای استخدام 
به طور قابل توجهی با افراد یک 
محیط فروش پیچیده و ارتباط 
محور متفاوت خواهند بود

 محمد جعفرزاده
روزنامه نگار

گار
ه ن

زنام
 رو

س  
شم

 را 
صد

تاکتیک های فروش یک اســتارتاپ از اولین فروش به بعد به 
شدت تغییر می کند . معامالت اولیه معموال از طریق ارتباطات 
نزدیک ، معرفی های سرمایه گذار ، سرنخ هایی که به صورت 
اتفاقی به وب سایت ورود می کنند انجام می شود . این تالش 
هــای غیر معمول در زمان گســترش فــروش دیگر جوابگو 

نخواهند بود .
بــه روش های فروش و میزان موفقیــت مرتبط نگاه کنید . 
تحقیقات لینکدین نشان می دهد که تماس سرد یک درصد 
موفقیت ناچیز به همراه دارد . اما می تواند با پشــتیبانی فنی 
مناســبی در مقیاس مورد نظر انجام شــود . این را با فروش 
اجتماعی ، یعنی روشی مبتنی بر ایجاد ارتباط جمعی که بین 
یک موفقیت 1۵ و 30درصدی باال و پایین می شــود مقایسه 
کنید . اما در روش فروش اجتماعی به سرعت فروشی صورت 
نمیگیرد و باید منتظر فرصت های خوب ماند . برای بیشــتر 
شــرکتها یادگیری نحوه مدیریت فروش چنــد کانالی برای 

رسیدن به موفقیت بسیار ضروری است .
3- تالش ابتدایی فروش اولیه باید یک مدل مقیاس پذیر را القا 
کند که تیم فروش بتواند آن را انجام دهد و از عهده آن برآید 
. مدیران عامل باید برای ارائه تجربیاتشان حضور داشته باشند 
اما نباید انتظار داشت باشند که رویکرد بیش از حد هدفمند 
خودشان در مقیاس مورد نظر اثر خواهد کرد . بسیار مهم است 
که رویکردهای جایگزین را امتحان کنید و به سرعت یاد بگیرید 

که چه چیزی برای مشتریان هدف شما بهترین است .
4- یک اســتراتژی استخدام منحصر به فروش بسازید : 
اگر شما در یک شبکه گسترده از استعدادهای موجود ، 
به دنبال یک فروشنده استثنایی میگردید به شدت ناامید 
خواهید شد. فروش یک مهارت منحصر به فرد است که 
به یک اســتراتژی اســتخدام منحصر به فرد نیاز دارد و 
تجربیات خاص خود را که متناسب با محصول و مشتریان 

خاص آن است می طلبد .
۵- بر اســاس تحقیقــات فوق الذکر توســط لینکدین 
، کارفرمایــان روز به روز بــه دنبال مهارت های خاص و 
پیشرفته فروش هستند . این تقاضا برای مهارتی همچون 
مدیریت روابط ســازمانی باال رفته است و در حال حاضر 
به گفته کاربران لینکدین سه برابر مهارت های سنتی تر 
است . به نظر می رسد تنها 1.۵ درصداز کاربران لینکدین 

این مهارت های جدیدتر و مورد نیاز را دارند .
انتظار می رود این روند با رقابتی شــدن فزاینده فروش 
اداه یابد . اما مهمترین واقعیت ها را فراموش نکنید . در 
نهایت استراتژی استخدام فروش شما باید نیازهای کسب 
و کار شما را برآورده کند . اگر شما در یک فرآیند فروش 
تراکنشی سریع قرار دارید فرآیند و افراد ایده آل شما برای 
استخدام به طور قابل توجهی با افراد یک محیط فروش 

پیچیده و ارتباط محور متفاوت خواهند بود
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ج
/9
80
89
06

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

ج
/9
80
59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

مشاور خانم و آقا 
در منطقه الهیه با پورسانت 
عالی نیازمندیم.رحمانیه 5 

روحبخش 09157021407

ط
/9
81
31
29

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

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

اراضی کاهو با درخت 20ساله  
داخل مجتمع ، دور دیوار ، آب 

و برق ، قطعات 2000متری 
فی 400م      09151104291

ط
/9
81
31
62

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

باغچه 800متری 
مجتمع ویالیی ماریان 
)رضایی( 09153078445

ط
/9
81
33
66

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

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

پ
/9
80
23
78

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

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

مدیریت روحبخش

ط
/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 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

جوشکاری
522

ش
/9
81
29
87

پ
/9
80
23
75

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
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
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
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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4
/ج

98
01

99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح
پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

80
65

34
 ج

/ 9
80

96
74

رفعنم
لولهبازکنی
تشخیصنمزدگی
رفعنموبو
بامصالحوبنایی
30سالسابقه
36909280سجاد– فردوسی– خیام
37678076فلسطین-سناباد–کالهدوز
36911412سیدرضی-معلم–دانشجو
38902414هاشمیه–هفتتیر-صیاد
36910840الهیه-قاسمآباد-امامهادی
عبادی–عبدالمطلب–مطهری
36909280ابوطالب–هدایت–توس

09151023831تیمسیار

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

 ج
/ 9

80
17

17

شستشویاختصاصی
پردهاریکه

همراهباخدماتبازونصب
لطفاکیفیترامقایسهکنید
38446541
09156966640

تاسیساتپیرنیا
تعمیراتونصبفوریپکیج،
آبگرمکن،شوفاژولولهکشی
شبانهروزی09156239939

ط
/9

81
10

55

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
/ج

98
05

09
7

سالمندانمهروماه
VIPبلوارسجاد،فضای

خدماتباکیفیتکادرمجرب
36024166-09154077916

مرکزدرماناعتیادبهــار
بامسئولیتفنی-دکترقربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45
/ج

98
10

78
3

مرکزدرماناعتیاد
راهامید

درمیدانامامهادی
باتیممجربپزشکیوپرستاری
09154884322
09152141733

ط
/9

80
52

76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

/ج
98

10
44

7

مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(
38331540
09155180726

/ج
98

09
43

2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9

81
31

28

موسسهآسیاثبت1767
نیرویحسابدارباحقوقومزایا
بعدازدورهعملیوتخصصی
سریعانیازمندیم38444397

ط
/9

80
21

72

 ج
/ 9

80
40

27

مهرگستران
استخدامنیروجهتنگهداریاز
کودکیاسالمند،کاردرمنزل
نیمهوقتیاتماموقت
باحقوقباالوامنیتشغلی
بیناحمداباد5و7
مجتمعنورواحد13

38464894-38464893

بهچندکارگرواردبهکار
گاوداریشیریوراننده
تراکتورنیازمندیم
09151104505

/ع
98

13
22

1

ثبتنامدورهجدیدطب
سنتیوگیاهاندارویی)فنی
وحرفهای(خانموآقاآغازشد
موسسهکرامت32256344

ط
/9

81
30

76
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

کیش-قشم
تضمینپایینتریننرختور

آتریناپرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745
خریدخردهریزانباری
لوازممنزلوضایعاتدرکل
سطحشهر09153039304

09390309304

ط
/9

81
05

84

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94
ط

/9
81

08
31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719
خریدضایعات

آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

80
89
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خانممحترمساداترضائی
همسرشماآقایمحمدژیان
شرقبموجبحکمدادگاهشعبه
12تصمیمبرمطلقهنمودنخود
رادارندازطریقنشرآگهیبه
شماابالغمیشودظرفمدت7
روزباهمراهداشتنمدارک
بهنشانیمشهدخیابانرسالت
نبشرسالت14/1دفترطالق
14مشهدمراجعهنماییددرغیر
اینصورتهمسرشمامیتواندبه
صورتیکطرفهخودرامطلقه

نماید.
سردفترطالقشمارهی14
مشهد-حسینفتوحی

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

12
خدماتآموزشی
وفرهنگی

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

16
خدماتگردشگری

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی

1101

ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی

1201

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

حسابدار
1403

نیرویخدماتی
وخدمتگزار

1406

کارگرماهر
1409

مشاغلگوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانسهایمسافرتی
1601

خریدوفروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807
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قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

خرید/فروش/تعویض
جعبهنوشابهـسبدمیوه
09153085236
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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 وحید سیستانی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9365
 به نشانی:  صبا بین صبا54 و52 پالک126

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: 09153040997
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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