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نیازمندی ها

 روی استارتاپ خودتان سرمایه گذاری کنید!
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دانش تان را چگونه به اشتراک 
می گذارید؟

اپلیکیشن رویایی شما 
چیست؟

 
چطور Bio  بهتری بنویسیم؟

در نام صفحه رعایت شود وخیلی به رشد صفحه ما کمک می 
کند این که در نام صفحه مان لزوما از اسم خودمان استفاده 

نکنیم

 
اهمیت کپی رایتینگ در تولید محتوا

مطمئناً کپی رایتینگ نیز مانند هر شغل دیگری اصولی دارد که 
اگر کپی رایتر به این بایدها و نبایدها توجه ویژه ای کند، قطعاً 
به نتیجه فوق العاده ای خواهد ر

 
 والت دیزنی؛ دنیایی فراتر از سرگرمی

فرهنگ و الگویی که برای برخی کشورها تنها فرهنگ 
و الگو، و برای برخی دیگر سالحی مرگبار است که به 

سوی شان نشانه رفته.

455

یکشنبه  

 27 بهمن 1398 

 سال سی و سوم

 شماره  9186

Instagram @Rah.Kar
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همه اصول داشتن یک اپ موفق 

اپلیکیشن رویایی شما چیست؟

یــک  ارائــه  بــرای 
اپلیکیشــن مناسب 
و موفق باید پاســخ 
این دو سوال »بله« 
باشــد. داشتن یک 
عالــی  اپلیکیشــن 
شــما  هدف  نبایــد 

باشد. 

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

دانش تان را چگونه به اشتراک 
می گذارید؟

به عنوان رهبر ســازمان، چگونــه می توانید 
اطمینان حاصــل کنید کــه دانش حیاتی 
سازمان نه تنها برای نســل های آینده حفظ 
شود، بلکه تأثیر آن را نیز چندین برابر شود؟ 
این کار از طریق روشی به نام آبشار دانش انجام 
می شود: انتشار »هوش عمیق« متخصصان به 
چند فرد دیگر به شــکلی که بار و مسئولیت 

متخصصان را به حداقل برساند.
هر آبشــار مانند یــک ســاختار درختی یا 
شبکه ی ارسال پیام عمل می کند که از یک 
متخصص شروع شــده و از طریق الیه هایی 
از یادگیرنده هــا که ســپس خــود در نقش 
یاددهنده ظاهر می شوند، گسترش می یابد. 
این تکنیک به جای تکیه بر متخصصان برای 
در اختیار گذاشتن دانش، روی یادگیرندگانی 
تمرکــز دارد که دانــش را از فرد متخصص 
بیرون کشیده و ســپس برای بهره  برداری به 
ســایر افراد منتقل می کنند. بــه این طریق 
هم در وقت متخصص صرفه جویی شــده و 
هم یادگیرندگان دروس را بهتر درونی سازی 

می کنند.
خــود  همــکاری  در  هــاروارد  محققــان 
بــا شــرکت هایی بــا اندازه هــا و صنایــع 
مختلف، حداقــل چهار روش مشــخص را 
مشــاهده کرده اند کــه »متخصص بعدی یا 
اولیه ی متخصصان  )کارآموز   »Nextpert

اصلی( آبشارهای دانش را ایجاد می کند.
در این مــدل، متخصص بعدی مســتقیما 
براســاس آنچه از خبره آموخته، به دیگران 
آموزش می دهد یا آن ها را راهنمایی می کند. 
به عنــوان مثــال، در یــک شــرکت صنایع 
الکترونیک، متخصص بعدی کالسی آموزشی 
برای اپراتورها و تکنسین های کنترل کیفیت 
در زمینه ی تشخیص و حل مشکالت تولید 
برگزار می کند. در بخــش هوانوردی جنرال 
الکتریک، متخصص بعدی مسئولیت آموزش 
یــک کالس داخلــی در زمینــه ی فناوری 
مادون قرمــز را برعهده گرفت و طبق گفته ی 
مهندس مشــاور ارشــد، »آموزش در سطح 

صنعت« را ارائه کرد.
در این روش متخصص بعدی یک ســناریو، 
مطالعه ی موردی یا مجموعه ای از مشکالت 
را براساس تجربه ی متخصص ایجاد می کند 
تا یادگیرندگان را با فرایند اکتشــاف آشــنا 
ســازد. به جای ارائه ی راه حل متخصص برای 
مشکلی متداول و دشــوار، فرد یا گروهی از 
افراد با خود مســئله رو به رو می شــوند. تنها 
پس از آنکه یادگیرندگان در مورد راه حل های 
احتمالی بحث کردند و درنتیجه ازنظر ذهنی 
درگیر موضوع و پیچیدگی های آن شدند، نظر 
یا راهکار متخصص ارائه می شــود. تحقیقات 
در مورد حافظه و شــناخت نشان داده است 
که چنین چالش هایی منجر به یادســپاری 
بهتر می شود. نمونه ی مورد مطالعه می تواند 
به صورت متنــی، ویدئویی یــا عکس برای 
استفاده مجدد ثبت شــود. در شرکت فعال 
در حوزه ی بهداشــت، فیلمــی از برنامه ریز 
ارشد مراقبت های بهداشتی که درحال ارائه  ی 
عکس هایی از فضاهای موجود بیمارســتان 
برای بازســازی )به  عنوان مثال اتاق عمل یا 
رختکن بیمار( و پرســیدن سؤاالتی راجع به 
برداشت مردم از مشاهده ی تصاویر بود، تهیه 
شــد. پس از مکثی برای بحــث و گفت وگو، 
مشــاهدات فرد متخصص دربــاره ی همان 

عکس ها نمایش داده شد.

نوآوری در عصر دیجیتال به معنی 
ارتقای  برای  تکنولوژی  از  استفاده 
تجربیات موجود نیســت؛ نوآوری 
واقعی یعنی مــدل فعلی را به طور 

کامل متحول کنید. 
بهترین راه حل برای برطرف کردن 
می تواند  جامعــه  یک  مشــکالت 
یک اپلیکیشــن باشد. اوبر، کیندل 
 )Tinder( و تینــدر )Kindle(
صنایــع خــود را کامــال متحول 
کردند، اما قبل از اینکه اپلیکیشن 
خــود را وارد بــازار کنیــد، بــه 
استراتژی موجود در پس آن توجه 
کنید. به همین منظور، راهکارهای 

زیر پیشنهاد می شوند:
1( به اصول اولیه در دنیای واقعی 

توجه کنید. 
صنعــت پیتــزا در دنیــای واقعی 
وابســته به اجاق فیزیکــی، مواد 
تشکیل دهنده و تحویل به مشتری 
اســت. با وجــود این وابســتگی، 
دومینــو  پیتــزا  معــروف  برنــد 
برای  تــالش  در   )Domino’s(
سفارش دهی،  تجربه  ساده ســازی 
همگام  تکنولوژی  با  عالی  بســیار 
شده است. این شــرکت کار خود 
را بــا یک اپلیکیشــن موبایل آغاز 
کرد که به مشتری امکان می دهد 
دیگر بــرای ســفارش دادن پیتزا 
نیازی به تمــاس تلفنی و مراجعه 
این  باشند.  نداشــته  به وب سایت 
اما دومینو یک  فوق العاده اســت، 
گام بیشــتر برداشــت و سفارش 
از طریــق توئیت کــردن، یعنی از 
طریق پیام های متنی و ایموجی را 

نیز آزمایش کرد و اخیرا نیز امکان 
 Amazon ســفارش از طریــق
Echo را فراهــم کــرده اســت. 
این کســب وکار پیشگام در دنیای 
دیجیتال موفق بوده است. در سال 
2015 این شرکت عامل 50 درصد 
فــروش در ایاالت متحده بوده و 7/ 
4 میلیارد دالر از طریق کانال های 
ســفارش دیجیتالــی در سراســر 

جهان به دست آورده است.
2( هر چیزی محدودیت های خاص 
خود را دارد. حتی جهان دیجیتالی 
اپلیکیشن ها دارای مرزبندی است. 
عالوه بر ارتقا و حفظ اپلیکیشن ها، 
توســعه دهندگان بایــد بــا موانع 
مقابله  موجود  سیســتم عامل های 

کنند. 
iOS شــاخص ترین و جذاب ترین 
پلت فــرم بــرای تولیدکننــدگان 
از  خیلــی  و  اســت  اپلیکیشــن 
اپلیکیشــن ها قبــل از ورود بــه 
در  دیگــر،  سیســتم عامل های 

سیستم عامل اپل ارائه می شوند. 
به طور خاص، بسیاری از بازی های 
موبایلی قبــل از ورود به ابزارهای 
اندرویدی، در iOS امتحان خود را 

پس می دهند. 
مثال بازی »سوپر ماریو« که حدود 
برای شــرکت  میلیــون دالر   53
ماه  در  داشــت،  درآمد  نینتنــدو 
دســامبر در iOS و در ماه مارس 
برای دســتگاه های اندروید عرضه 
شد. درحالیکه اپل هنوز در آمریکا 
اندروید  است،  غالب  سیستم عامل 
بازار بزرگ تــری در جاهای دیگر 

جهان در دست دارد. از نقاط ضعف 
و قوت سیســتم عامل های مختلف 
آگاه باشــید. اگر یک اپلیکیشــن 
سیســتم عامل  چندیــن  در  را 
راه اندازی کنید، ممکن است برای 
زیرا  باشــد  نداشته  شما ســودی 
اپلیکیشن  راه اندازی و توسعه یک 
برای دســتگاه های مختلف به طور 
همزمان می تواند به سرعت هزینه 

و زمان را افزایش دهد.
3( هدف باید وسیله را توجیه  کند. 
ایــن جمله ممکن اســت در ابتدا 
درســت به نظر نیاید اما مشتریانی 
را در نظــر بگیرید کــه برای رفع 
مشکلشان، کسب وکار شما را هدف 

قرار می دهند.
 آیــا آنها بــرای حل مشکلشــان 
به طور مســتمر به کسب وکار شما 
نیاز دارند؟ پاسخ این سوال تعیین 
می کنــد که مشــتریان چندبار از 
اپلیکیشن شــما استفاده می کنند. 
آیا مشــتریان راه حل پیشــنهادی 
شــما را باارزش می یابند؟ پاســخ 
دادن بــه این ســوال همه چیز را 

برای شما روشن می کند. 
برای ارائه یک اپلیکیشــن مناسب 
و موفق باید پاســخ این دو سوال 
»بله« باشد. داشتن یک اپلیکیشن 

عالی نباید هدف شما باشد. 
در عوض، بایــد روی ایجاد ارزش 
و وفاداری مشــتری از طریق یک 
برنامه  عالی تمرکز کنید. این تنها 
راه توجیه هر تصمیم کسب وکار، از 

جمله توسعه اپلیکیشن است.

 مدل 
مو فقیت

 صدرا شمس   
روزنامه   نگار
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طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

ط
/9
81
41
73

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

ط
/9
81
40
41

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه

/د
98
13
70
7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

ط
/9
80
66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

نقاشی قیمت شکن 
روغنی، پالستیک، اکرولیک

تخریب ساختمان، ساخت و ساز 
09158080678-09152020678

ط
/9
81
37
06

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98
12
74
0

ج
/9
80
89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9
81
37
50

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

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9
80
64
10

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

ط
/9
80
39
93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
34
06

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

38824494
توس هیدرولیک 

مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 
بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

ج
/9
80
44
35

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

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
98/ط09013563828

1290
5

98/ط
1417

3

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

98/ط
1404

1

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه

98/د
1370

7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
97/ط09360833581

1477
1

98/ط
0664

4

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

نقاشی قیمت شکن 
روغنی، پالستیک، اکرولیک

تخریب ساختمان، ساخت و ساز 
98/ط09158080678-09152020678

1370
6

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
98/ط09153161351

0721
0

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

خراسان نما، محبوب 36519776
98/ط37665344-09158910589

0878
9

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
97/د37671052-09153133758

0847
1

کنتیکس وصال
09155025909

98/د
1133

5

نقاشی نظری
09155038564

98/د
1181

5

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

98/ع09388913491
1274

0
98/ج

0890
8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
98/ط37346779 -09153033510

1375
0

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

98/ط09159072150-09351101482
0241

3

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
98/طپاینده 09151027016

0641
0

98/ج
1254

4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

98/ج
1354

2

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

98/ج
1044

5

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

98/ط09157033742
0809

9

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
98/ط36667643-09153079215

0979
6

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
98/ط09153030516 حاجی رمضانی

1143
1

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
98/ط09366484449

0172
2

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
97/طشریفی  09158599918

0274
0

ایزوگام شرق
09155014353

98/ط32769513
1399

9
98/ط

0399
3

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

9/ش
8070

42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
98/ج09151104708

1318
1

98/ج
1340

6

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

38824494
توس هیدرولیک 

مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 
بیمه و 2 سال ضمانت 
98/ط09155062412

1403
7

98/ج
1125

5

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

98/ج
0443

5

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

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
98/د09153128411تلگرام38661194

1140
5

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
98/طنقد اقســاط / مدیریت کرمی

1147
7

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
98/طآهنی  09155191566

1353
1

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
98/ط34224200-09153142611

1285
1

9/ش
7178

14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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 روی استارتاپ خودتان سرمایه گذاری کنید!
حقیقت تلخی که همــه کارآفرینان باید با آن 
روبه رو شــوند این اســت که موفقیت استارت 
آپ نیازبه ســرمایه گذاری وبودجه دارد.سه راه 
اصلی برای به دســت آوردن سرمایه وجود دارد 
دراین مطلب به بررســی و توضیح این سه راه 
اصلی برای به دست آوردن سرمایه استارت آپ 

می پردازیم.  

  از جیب خودتان مایه بگذارید! )سرمایه شخصی(
به این روش ازسرمایه گذاری که شما به اصطالح 
ازجیب خودتان خرج می کنید ســرمایه گذاری 
شــخصی می گویند.البته الزامی هم نیست که 
حتما پول خودتان باشــد.می توانید ازدوســتان 
وآشــنایان و خانواده خودتان هم کمک بگیرید.

سرمایه ای که شما از طریق سرمایه شخصی به 
دســت می آورید ممکن است حتی مبلغ خیلی 
باالیی نباشــد اماحداقــل هزینه های ضروری و 
اساســی شــما مثل هزینه راه اندازی وب سایت 
یا خریــد مواد اولیه )اگر الزم باشــد( را تامین 
کند. بازاریابــان و کارآفرینان متخصص به این 
اعتقاد دارندکه هرچه یک اســتارت آپ بتواند 
هزینه های خودش را ازطریق ســرمایه شخصی 
تامین بکند به همان اندازه قوی تر بوده وشانس 

بیشتری برای موفقیت دارد.

از بیرون هم کمک بگیرید! )وام و سرمایه بیرونی(
ســرمایه بیرونی همان قرض اســت که شــما 
می گیرید و بعد از مدتــی آن را پس می دهید.

معموال اســتفاده از ســرمایه بیرونی )به جای 
ســرمایه شــخصی( کمی ســریع تر و راحت تر 
اســت چون مجموعه ها و ســازمان های زیادی 
وجود دارند که این کار را انجام می دهند )مثل 

صندوق های مالی یا بانک ها(.
 امــا باید به آن دقت کنید که مبلغی که شــما 

بــه عنوان بدهی می گیریــد در چه راهی خرج 
می شــود؟ یادتان باشــد که بدهی و وام زمانی 
بیشــترین بازده را دارند که درخدمت کســب 
درآمدوبازپرداخت وام )یا بدهی( باشــند ویا به 
بیان بهتر وام و بدهی تنها زمانی کارساز هستند 
که به نوعی به ســود یا بازده مالی تبدیل شده 
ودر پس دادن همان بدهی کمک کنند. در غیر 
این صورت ممکن است بیشتر از آن که به شما 

کمک کنند،به شما لطمه بزنند.
 

  به  داشتن شریک فکر کنید )شراکت در سهام(
 شراکت در سهام یعنی شما سرمایه ای را از یک 
شــخص یا مجموعه دریافت می کنید و به ازای 
سرمایه ای که گرفته اید بخشی از سهام استارت 
آپ خودتان را به آن شخص یا مجموعه واگذار 
می کنید. تعداد افراد یا ســازمان هایی که حاضر 
باشند با چنین شرایطی ســرمایه ای در اختیار 
شــما بگذارند خیلی کم اســت اما کارآفرینان 
عالقه خاصی به این روش دارند چون که در این 
روش، نیازی نیست که شما سرمایه دریافتی تان 

را در مدتی کوتاه بصورت یکجا یا قســطی پس 
بدهید.

 معموال شــرکت ها و مجموعه هایــی از گزینه 
شــراکت در سهام استفاده می کنند که کسب و 
کارشان برای کســب درآمد نیاز به زمان نسبتا 
طوالنی داشــته باشد. چرا؟ چون صاحب چنین 
اســتارت آپی نمی تواند تمام هزینه های اولیه را 

با چندین وام و بدهی برطرف کند.

  
  مسیر مناسب جذب سرمایه کدام است؟

ســرمایه گذاری روی یک اســتارت آپ راه ها و 
روش هــای زیادی دارد و یــک کارآفرین خبره 
باید تمــام این راه ها را بــرای گام های مختلف 
استارت آپ خودش بررسی و انتخاب کند یعنی 
هیچ لزومی ندارد که یک روش ســرمایه گذاری 
را انتخــاب کرده و تا آخر بــا همان روش جلو 
برویــد.  در کل کارآفرینــان بین این روش ها، 
روش سوم)شراکت در سهام( را به بقیه ترجیح 

می دهند. 

4
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قلک هایتان را بشکنید

 روی استارتاپ خودتان سرمایه گذاری کنید!

سرمایه گذاری روی 
یک استارت آپ 

راه ها و روش های 
زیادی دارد و یک 

کارآفرین خبره 
باید تمام این راه ها 

را برای گام های 
مختلف استارت آپ 

خودش بررسی و 
انتخاب کند

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

1-شــاید خیلی از ما این تصور را داشته باشیم که نوشتن بیو و نام 
صفحــه خیلی اهمیت خاصی جهت جذب مخاطب و رشــد صفحه 
ندارد ولی در صورتی که اینطور نیســت،چرا کــه جالب بدانید که 
داشــتن رتبه باالتر در جســت وجوهایی که در اینستاگرام وگوگل 
مــی کنیم فقط و فقط به همین دو عامل بیو و نام صفحه بســتگی 
دارد،در ادامه ســعی دارم نکاتی برای انتخاب بهتر بیو ونام مناسب 

برای صفحه هایمان را بیان کنم.
2-جالب بدانیــد که نام صفحــه Full Name مهم ترین عامل 
در نمایش یا عدم نمایش صفحه شــما در نتایج جست وجو گوگل 

 Mohammad واینستاگرام می باشد.به طور مثال نام صفحه من
Khakie مــی باشــد پس در نتیجــه اگر شــخصی در گوگل یا 
اینستاگرام نام من را به صورت محمدخاکیه جست وجو کند صفحه 
من برایش نمایش داده نمی شود،پس بهتر است که نام صفحه ام را 
به صــورت Mohammad Khakie محمدخاکیه قرار دهم که 

هم در نتایج جست وجو فارسی وهم انگلیسی نمایش داده شود.
3-مورد دیگری که به صورت خالقانه می تواند در نام صفحه رعایت 
شود وخیلی به رشد صفحه ما کمک می کند این که در نام صفحه 
مان لزوما از اسم خودمان استفاده نکنیم یعنی به طور مثال شخصی 
که در زمینه مد وفشن فعالیت می کند نام صفحه اش را به صورت 
Fashoin Desiner قــرار دهــد تاهمه افــرادی که در گوگل 
 Fashoin Desiner یا Fashoin واینســتاگرام برای عبارت
جست وجو می کنند با صفحه آن شخص روبه رو بشوند وشاید این 

قضیه باعث جذب آن افراد شود.
4- در مــورد بیوگرافی در عین حــال که بیوگرافی یک صفحه باید 
معرف آن صفحه باشــد وبــه صورت مختصر راجــع به آن صفحه 
توضیح بدهد،می تواند کمی خالقانه ترهم باشــد وکاربران را دعوت 
به انجام کاری بکند،که این کار می تواند مثل همین صفحه دعوت 
به استفاده از هشتگ اختصاصی آن صفحه باشد،یادعوت به مشاهده 

وبسایت آن شخص یا آن کسب وکار باشد. 

چطور Bio  بهتری 
بنویسیم؟

در نام صفحه رعایت شود 
وخیلی به رشد صفحه 
ما کمک می کند این که 
در نام صفحه مان لزوما 
از اسم خودمان استفاده 
نکنیم

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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پیشرفت تکنولوژی و دیجیتالیزه شدن زندگی انسان در 
چند ســال اخیر باعث شده است بازار مشاغل روز به روز 
تغییر کند و انواع و اقســام شغل های مختلف به وجود 
بیاید. عمده ترین دلیل این مســئله، همین پیشــرفت 
تکنولوژی اســت که باعث ایجاد نیازهای جدیدی در 
بازار کار و حتی در بین مردم شــده است. در این مقاله 
قصد داریم به دو شغلی بپردازیم که یکی از آن ها تقریبا 
از مشــاغل قدیمی به شمار می رود و دیگری از مشاغل 
جدیدی ست که اخیراً بازار کار آن شدیداً داغ است. اگر 
سری به سایت های اینترنتی یا حتی سایت های کاریابی 
بزنید با دو عبارت کارشــناس تولید محتوا و کپی رایتر 
مواجه می شوید. حال ما می خواهیم تفاوت کپی رایتر 
با کارشناس تولید محتوا را بررسی کنیم؛ دو شغلی که 
اخیراً با گرم شدن بازار دیجیتال مارکتینگ بیش از پیش 

اهمیت پیدا کرده اند.
کپی رایتینگ شغلی است که شاید با ظهور علم بازاریابی 
و تبلیغات به وجود آمده است، اما شاید بتوان گفت که 
کارشناســان تولید محتوای دیجیتالی تنها چند سالی 
اســت که به طور جدی برای شرکت ها و وب سایت ها 

فعالیت می کنند.
اولین موضوعی که باید به آن اشــاره کرد این است که 
این دو شــغل با یکدیگر فرق دارند و هدف اصلی ما در 
این مقاله، آشنایی با تفاوت کپی رایتر با کارشناس تولید 
محتوا است. قطعاً برای متوجه شدن این تفاوت باید هر 

به عبارت دیگر کپی رایتر، نویسنده ای است که به قصِد بازاریابی 
مؤثرتر و فروش بیشتر محصول/خدمات، محتوای مفید )و حتی 
کوتاه( تولید می کند. این اولین قدم جهت آگاهی از تفاوت کپی 

رایتر با کارشناس تولید محتوا بود.

کپی رایتر چه وظایفی دارد؟
حال کــه قدم اول جهت متوجه شــدن تفاوت کپــی رایتر با 
کارشناس تولید محتوا را برداشته ایم، خوب است که به بررسی 

وظایف کپی رایتر بپردازیم.
به این منظور، در ابتدا باید به این موضوع فکر کنیم که وظیفه 
اصلی یک کپی رایتر چیست و چه کارهایی باید انجام دهد. خب، 
بسیاری از متخصصان بازاریابی و تبلیغات معتقدند اصلی ترین 

وظیفه یک کپی رایتر افزایش اثرگذاری تبلیغات است.
بنابرایــن، فردی که خود را کپی رایتــر می نامد باید بداند برای 
طراحی یک تبلیغ چگونــه مخاطب را تحت تاثیر بگذارد. برای 
این موضوع نیز باید تمامی نکاتی که می تواند روی ذهن مشتری 
اثرگذار باشد را بشناسد و با این روش، آن ها را به خرید محصولی 
خاص ترغیب کند. عمده فعالیت های یک کپی رایتر در طراحی 
متون تبلیغــات رادیو و تلویزیون، طراحــی متون تبلیغاتی در 
بازاریابی اینترنتی، تهیه بروشور برای فروش محصوالت و معرفی 

خدمات و ... خالصه می شود.
مطمئناً کپی رایتینگ نیز مانند هر شغل دیگری اصولی دارد که 
اگر کپی رایتر به این بایدها و نبایدها توجه ویژه ای کند، قطعاً به 

نتیجه فوق العاده ای خواهد رسید.

یک از این مشــاغل را بررسی 
کنیــم و در نتیجــه، به تفاوت 
آن ها بپردازیم. شما اینطور فکر 

نمی کنید؟

کپی رایتر کیست؟
شــاید وقتی فردی برای اولین 
 Copy( بار کلمه ی کپی رایتر
Writer( را بشــنود، یاد کپی 
رایت )Copy Right( یا همان 
قانون تکثیــر مجاز محصوالت 
بیافتد. اما خب باید گفت که این 
دو کلمه کامالً با هم تفاوت دارند 
و به خاطر فارسی نویسی کلمات 
انگلیسی و نبود معادل فارسی 
برای این کلمات ممکن اســت 

چنین اشتباهی پیش بیاید.
به طور خالصه و ساده، کپی رایتر 
به کسی می گویند که با تکیه بر 
فنون نویسندگی و علوم بازاریابی 
برای افراد، شرکت ها،  برندها )و 
یا به طــور کلی هر مجموعه ای 
که قصد فروش کاال یا خدمات 
داشته باشد( مطلب می نویسد. 

مطمئناً کپی رایتینگ 
نیز مانند هر شغل 

دیگری اصولی دارد 
که اگر کپی رایتر به 
این بایدها و نبایدها 
توجه ویژه ای کند، 

قطعاً به نتیجه 
فوق العاده ای 

خواهد ر

برای پسربچه ها و نقش بستن آن ها بر تفکرات و 
لباس های آنان. والت دیزنی امروزه فراتر از یک 
شرکت است. والت دیزنی امروزه فرهنگ ساز و 
سازنده الگوهای کاذب برای جهان بشری است. 
فرهنگ و الگویی که برای برخی کشورها تنها 
فرهنــگ و الگو، و برای برخی دیگر ســالحی 
مرگبار اســت که به سوی شان نشــانه رفته. 
بگذریم. قرار نیســت این برند را قضاوت کنیم. 
تنها هدف این بود که، نشان داده باشیم چگونه 
یک برند می تواند نقشــی فراتر از یک برند را 
داشــته باشد. نقشــی که می تواند سازنده و یا 

مخرب باشد.
در پایان و برای حســن ختام این جمله به یاد 
ماندنی از یکی از انیمیشن های والت دیزنی را 
می نویسم که بیشتر از هرکس والت دیزنی به 

آن اعتقاد داشت و رسید.

»پیش به سوی بینهایت و فراتر از آن«

سرگرمی جزئي جدا نشدنی از زندگی ما انسان ها است. 
در میان سرگرمی هایی که در این جهان خاکی وجود 
دارد، انیمیشن همیشــه یکی از بهترین سرگرمی ها 
بوده و هست. و در میان این انیمیشن ها، انیمیشن های 
والت دیزنی چیز دیگری اســت. خالق سفید برفی و 
هفت کوتوله، سیندرال، رابین هود، پیتربن، مجموعه ی 

سینمایی داستان اسباب بازی و ... 
و اما والت دیزنی چگونه شکل گرفت؟ والت دیزنی در 

واقع یک تاجر، کاریکاتوریست، تهیه کننده، کارگردان، 
کارآفرین، فیلمنامه نویس و صداپیشه آمریکایی بود. 
او بــه همراه برادر بزرگتر خــود روی اولیور دیزنی به 
فکر تأسیس این ابرسرگرمی کننده افتادند. شرکتی 
که حال یکی از سرشــناس ترین شــرکت های حوزه 
انیمیشن و سرگرمی اســت. اما این شرکت تنها کار 
انیمیشن را انجام نمی دهد. مالکیت چهارده شهربازی، 
مالکیت 73 درصد سهام نشنال جئوگرافیک، مالکیت 
تعداد زیادی شــبکه تلویزیونی و .... بخش دیگری از 
عظمت و کارهای این شرکت بزرگ است. والت دیزنی 
واقعیتی اســت که رویاهای بسیاری را ساخته است. 
برادران دیزنی فکرش را هم نمی کردند زمانی برسد، 
که اسم کمپانی و شرکت شان برای کمتر کسی غریبه 
باشــد.والت دیزنی تنها سازنده رویا نبود. والت دیزنی 
در عین رویاسازی برای بشر، واقعیتی را گنجانده بود 
که امروزه برای ما به طور کامل قابل مشــاهده است. 
الگو شــدن سفید برفی یا ســیندرال برای بسیاری از 
دختربچه ها، یا همین طور الگو شدن تارزان و رابین هود 

 والت دیزنی؛ دنیایی فراتر از سرگرمی

فرهنگ و الگویی که برای برخی 
کشورها تنها فرهنگ و الگو، 
و برای برخی دیگر سالحی 
مرگبار است که به سوی شان 
نشانه رفته.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
حاد

د ات
عی

س

اهمیت کپی رایتینگ در تولید محتوا

کپی رایتر با          کارشناس تولید محتوا چه تفاوتی دارد؟
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ششدانگ منزل قدیمی ساز 
سعدی 18 پ 42 

عرصه 97 متر اعیان 
در 2 طبقه 109 متر 
مزایده 98/11/29

 اجرای احکام واحد مزایده 
مدرس 6 

از 11 الی 11:30 صبح 
ارزیابی کارشناس 

دادگستری 
450م 

09105003238

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

ش
/9
81
45
18

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09335547485

ط
/9
81
42
17

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

پ
/9
80
23
78

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

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
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100٪ اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

/ج
98
07
92
0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

ط
/9
80
58
40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100٪ اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش
خانه و ویال

607

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

37292296-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

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

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
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
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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
ط

/9
81

27
11

قالیشویی
تهـــران
36047576
38453887
32243239
09157007410

قالیشوییمدرنباضمانت
رنگندادنوپارهنشدن
بهروشکاماًلاسالمی
باسرویسرایگان

 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
/ج

98
01

99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

ط
/9

81
40

97

نظافتییاراننوین
)شمارهثبت68691(

اعزامنیرویخانموآقابهتمام
نقاطشهر-شستشویفرش،
موکتومبلدرمحلانجامکلیه
امورنظافتساختمانبادستگاه
قیمتمناسب-کیفیتعالی
عبدالمطلب09193864900
سجاد37412850

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

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

ط
/9

80
52

76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

باغتاالرفانوس
آمادهبرگزاریباشکوهترین
جشنهاومراسمشماعزیزان
بادوباغودوسالنمجزابا
کادریمجربمیباشد

آزادی159بینگلستان3و1
35423877-8
09151153724

ط
/9

81
32

89
/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

بهچندکارآموزویکمنشی
خانمنیازمندیم.آموزشگاه
کرامتعبادی41)مراجعه
حضوری(09153136521

ط
/9

81
44

55

دعوتازمهندسین
پایه2و3عمرانومعماری

درشرکتمجری
ط09354640357

/9
81

46
41

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

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

خریدضایعات
آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
خوردهریزوغیره

09354604745
خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9

81
25

01

14
استخدام

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

منشیوتایپیست
1402

مشاغلگوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

ط
/9

80
24

11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100%اسالمیباضمانت
پارهنشدنورنگندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمینپایینتریننرختور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانتریننرخ کیش

/ج
97

18
84

4
ط

/9
81

08
31

خریدضایعات
حاضری

آهن،چدن،مس
برنج،آلومینیومو
خردهریزانباری

بازدیدوحملباررایگان

09155044719
ضایعاتفالح

خریدآهن،آلومینیوم،مسو...
شرکتدرمزایده

09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خریدانواعضایعات
کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95
 ج

/ 9
80

35
42

دربوپنجره
آهناالتتوس
ساخت،خریدوفروش
انواعدربوپنجره
حفاظ،سایبان...

نوومستعملوانواعفلزات
09151176273مهرجو

09155137032داییزاده
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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      

پ
/9
80
22
75

/ه
98
03
87
0

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
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11
39
8


