
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

برند سازمانی یا هویت شخصی؟

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      94

نیازمندی ها
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10 راه برای غلبه بر ترس
 از مصاحبه شغلی

در مصاحبه شغلی باید چه 
سواالتی از کارفرما بپرسید؟
4

2

 
خاک با ویژگی های متفاوت

می تواند کارخانه های تولید کود باشد که در این صورت بیشتر 
وقتشان را در کارخانه ها و یا در آزمایشگاه های آزمایش خاک 

می گذرانند...

 
هویت رهبری شما به وسیله برند شخصی شما معرفی میشود

پاسخ های خودتان را محدود به چهار کلمه یا در صورت 
امکان کمتر کنید ، و به یاد داشته باشید هیچگونه پاسخ غلطی 
وجود ندارد...

 
سواالت درست وعقالنی از کارفرما بپرسید
 باید نظر کارفرما را به خود جلب کنید. طی 

مصاحبه،شما نیزباید پرسش گر باشید وبه نوعی شروع 
به مصاحبه با کارفرما کنید تا مطمئن شوید...

544

سه شنبه  

6 اسفند 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9194

Instagram @Rah.Kar
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همه چیز را باید با تمرکز کنترل کنید 

10 راه برای غلبه بر ترس
 از مصاحبه شغلی

خودســتایی کــردن 
، مصاحبه گــران را 
مجذوب می کند ، اما 
در آخر باید خودتان 
باشــید ، از صفــت 
اســتفاده  پوچ  های 

نکنید . 

10 راه برای غلبه بر ترس از مصاحبه شغلی
یکــی از کارمندان موفق در مــورد تجربه ی خود برای 
غلبه بر تــرس از مصاحبه کاری مــی گوید :زمانی که 
من بــرای کار ، مصاحبه می کــردم، در مورد لحجه ام 
احســاس دستپاچگی و خجالت داشــتم ، در سانتیاگو 
در کشور شــیلی متولد شده بودم، مدرک دکتری را در 
آمریکا گرفته بودم و قبل از راه اندازی شرکتم برای دولت 
واشــینگتون کار می کردم. زمانی کــه برای کار دولتی 
تقاضا دادم ، می ترسیدم که لحجه ام موجب مدل ذهنی 
شود، یک تصور ذاتی که افکار و رفتار ما را اداره می کند. 
نا خودآگاه ، می ترســیدم ، مصاحبه گران لهجه من را 

بشنوند و رفتار کلیشه ای داشته باشند . 
ما تصور می کنیم که چرا مصاحبه گران می توانند ما را 
رد کنند ، زیرا از نتیجه می ترسیم ، شاید شما در مورد 
یک ســابقه پرش شغلی ، یک GPA کم یا تجربه کم ، 
خجالتی باشید ، که همه این ها می تواند یک مدل ذهنی 
ایجاد کند چنین تزلزلی ما را از انجام بهترین کارمان باز 
می دارد. شما نمی تواتید ترس های خود را از بین ببرید 
با این حال ، می توانید برای مصاحبه تان خود را با یک 
روش دقیق و جامع آماده کنید، که اعتماد به نفســتان 
را افزایش دهد . اجازه دهید راه های آماده شــدن برای 
مصاحبه شخصی و غلبه بر ترس از مصاحبه شغلی را در 

این بخش به روز رسانی کنیم.
1. با خود تکرار کنید :

آن ها در کنار من هستند ،ترس شما هر چه می خواهد ، 
باشد، بدانید که مصاحبه گران می خواهند که شما موفق 
شوید .پروسه مصاحبه وقت گیر و گران است ، و شرکت 
دیروز به شما نیاز داشــت. وقتی مضطرب شدید تکرار 
کنید :مصاحبه شوندگان در کنار من و همراه من هستند 

و قصد شکست مرا ندارند. 
2 . مانند یک فرد محلی به نظر برسید نه یک توریست:

هنگامی که در جست و جو یک فرصت هستید، توصیف 
شــغل و محتوای وب شــرکت را تشریح کنید سپس ، 
این زبان را به پاسخ هایتان اضافه کنید .چگونه تجارب 
و توانایی های شــما در مورد توصیف شــغل و زبان آن 
صحبت می کنند ؟پاسخ شما اگر در شرکت " محلی " به 
نظر برسید ، نه به صورت یک گردشگر در یک سرزمین 

بیگانه ، بیشتر متقاعد کننده خواهد بود .
چگونه از مصاحبه کاری نترسیم؟

3. چرا این شغل ؟ آیا شما اهمیتی به آن می دهید ؟
در نهایت هر مصاحبه کننده ای می پرسد ، " چرا شما 
می خواهید در این جا کار کنید ؟ " معنیش این اســت 
:آیــا به اندازه کافی در مورد این شــرکت می دانید و به 
آنچــه ما انجام می دهیم، اهمیت می دهید ؟داوطلبانی 
که تاریخ ، ارزش ها ، ماموریت ، فرهنگ و محصوالت و 

اخبار اخیر شرکت را می دانند ، پاسخ های قانع کننده 
ای را ارائه می دهند . 

4 . محیط و جو را خوب شناسایی کنید:
قبل از این که برای مصاحبه بروید، محیط را شناسایی 
کنیــد ،در محله رانندگی کنید یــا در فضای باز آن جا 
پیاده روی کنید .مردم چگونه لباس می پوشند - به طور 

معمولی یا به صورت رسمی ؟
چگونه می توانید به میز پذیرش درست دست پیدا کنید 
؟چه مدت طول خواهد کشید تا از ماشین یا وسیله حمل 
و نقل عمومی پیاده شوید ؟ حساب کنید که چه زمانی 
باید راه بیفتید تا 30 دقیقــه قبل از مصاحبه در مکان 

باشید.
5. به اتاق مصاحبه برسید:

از مخاطب خود در مورد مصاحبه ســوال کنید آیا تخته 
ســفیدی وجود دارد ؟ ممکن است قصد داشته باشید 
نمودار نقشه کار از آخرین تحقیقات خود را نشان دهید 
یا مصاحبه گران ممکن است از شما بخواهند که دالیل 

خود را روی تخته بیاورید .
شاید شما مجبور به ارائه نمونه کارهای بازاریابی ، انجام 
یک برنامه کدگــذاری یا نشــان دادن Github خود 
، شــوید .بدانید که چه منابع محاســباتی و کابل های 
پشتیبانی ای در دسترس است ، یک قلم USB و نسخه 
های مبتنی بر ابر را برای پوشش هر گونه موارد احتمالی 

تهیه کنید .
6 . بدن خود را آماده کنید :

به لحاظ جســمی آمادگی داشته باشــید تا هوشیار و 
مطمئن باشید من عادت داشتم از مصاحبه گر بخواهم 
که ساعت 10 مصاحبه انجام شود به طوری که بتوانم دو 
صبحگاهی را انجــام دهم ، زیرا اندورفین ، انرژی من را 

افزایش می دهد .
ورزش ، زمان مناســب ، یک خواب شبانه خوب و یک 
غذای خوب قبــل از مصاحبه ، تغییــر ایجاد می کند 
.بســیاری از زنان با پوشیدن کفش پاشنه بلند احساس 
راحتی بیشتری دارند .شاید یک لباس جدید به بدن شما 

بگوید که ثابت و آرام باشد .
7. رابطه دوستانه ایجاد کنید:

کسی که مصاحبه انجام خواهد داد را پیدا کنید تا بتوانید 
با او ارتباط دوستانه برقرار کنید . پیشگاه وب آنها را برای 
یافتن تشابه بررسی کنید. آیا شما یک سرگرمی ، محل 
تولد ، تیم ورزشی بزرگ یا کالج محبوب مشترک دارید ؟

این ارتباطات رابطه فرهنگی بین شما و مصاحبه گران را 
تقویت می کند . ضمنا ، مصاحبه گران نیز از شما تحقیق 
خواهند کرد ، بنابراین نمونه کارها و پروفایل ها اجتماعی 
خود را ) ترجیحا قبل از این که برای شــغل درخواست 

دهید ( پاک کنید . 

8. در بدترین روزها چگونه فردی هستید ؟ :
مصاحبــه گران فرض می کنند کــه می توانید بهترین 
کارتان را در یک روز ایده آل انجام دهید . در لحظات پر 
تنش و دشوار چه اتفاقی می افتد ؟بحث در مورد زمان 
هایی است که شما را ناراحت کرده یا چالش های بزرگ 
زندگی پیش روی شــما قرار داده که هنوز در آن برنده 
نیستید .شرکت ها کارمندان کامل را نمی خواهند - آن 
ها می خواهند که کارمندان انعطاف پذیر باشند که سریع 
کار کنند ، یاد بگیرند و انطباق دهند .فردی باشــید که 

یک شرکت در لحظات دشوار نیاز دارد .
9. حقیقت را بیان کنید و الف نزنید:

خودســتایی کردن ، مصاحبه گران را مجذوب می کند 
، امــا در آخر باید خودتان باشــید ، از صفت های پوچ 
اســتفاده نکنید . عباراتی مانند مصمم ، سخت کوش ، 
اســتراتژیک ، دارای حس همکارای ، سازمانده و غیره. 
هیــچ چیز به غیــر از حقیقت و حکایات کــه از آن ها 

پشتبانی می کند ، نگویید.
داســتان هایی در مورد آنچه انجام داده اید و نتایج آنها 
بگوییــد ، اجازه دهید در مورد واقعیــت هایی در مورد 

خودتان صحبت کنید . 
10 . به طور مثبت پاسخ دهید:

ناگزیر، مصاحبه کننده سوالی از شما می کند، که نمی 
توانیــد فورا جواب دهید. بــا "اوه " و " اون " یا " اجازه 
دهید در مورد آن فکر کنم " پاســخ ندهید .این حرف 
بیشتر به عدم اطمینان و موقعیت دفاعی بر می گردد . 
با " بله " یا " البته " پاسخ دهید تا اعتماد به نفس شما 
را تقویت کند ، اگر نیاز دارید، یک سوال روشن کننده، 

برای خرید زمان بپرسید .
بــرای موفقیت در مصاحبه شــغلی در محیط یا حتی 

کشوری دیگر:
بر آن ها تمرکز کنید ، نه خودتان ؛ مصاحبه یک گفت و 
گو است ؛ اگر شما مبادله استخدام را برای مصاحبه انجام 

دهید ، برنده می شوید .
اگر تمرکز خود را بر روی لهجه یا ترس های دیگر تثبیت 
کنید ، تمرکز به سمت درون می رود و ارتباط را تضعیف 

می کنید .
یک مصاحبه شونده ترســو ، از دور معلوم است ، مانند 
کســی که سعی می کند به طور هم زمان صحبت کند 

و بنویسد .
زمانی که شــما روشی را که من شرح داده ام آماده می 
کنید ، می توانید با دالیلی برای مطمئن بودن، ترس را 

مهار کنید .
در نهایــت ، مصاحبه گران می خواهند یک همکار پیدا 

کنند که سال ها با آن کار می کنند .

 مدل 
مو فقیت

 شایان ضیایی   
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

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

ط
/9
80
66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

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

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

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

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

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

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ط
/9
80
39
93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

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
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

توس هیدرولیک 
مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 

بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

ج
/9
81
34
06

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

38824494

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

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

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

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



91
94

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
98

د 
فن

اس
 6

 / 
به 

شن
سه 

 مصاحبه شــغلی تنها ارائه پاســخ های درســت به ســواالت کارفرما 
نیســت، بلکه پرسیدن ســوال های درســت از کارفرما هم قسمتی از 
مصاحبه خواهد بود. وقتی مصاحبه های شــغلی به پایان خود نزدیک 
می شــوند، نوبت کارجویان است تا از کارفرمایان سوال کنند. بسیاری 
از کارفرمایــان در انتهای مصاحبه از کارجویان می خواهند ســواالتی 
که برایشــان پیش آمده را مطرح کنند. در چنین مواقعی، کارفرمایان 
معموالً از کارجویان انتظار دارند سواالت دقیقی بپرسند. این سواالت 
می تواند به نوعی توانایی، تجربه و تخصص شــما را به کارفرما نشــان 
دهد، پس باید سواالتی دقیق و از پیش تعیین شده آماده کرده باشید. 
اگر ندانید باید چه ســواالتی از کارفرما بپرسید یا در انتهای مصاحبه 
سواالت اشتباهی بپرســید، احتماالً کارفرما احساس می کند که برای 
قبول آن موقعیت شــغلی آماده نیســتید یا اینکه به کار کردن درآن 

مجموعه عالقه ای ندارید.
سواالتی که می خواهید از کارفرما بپرسید را فهرست کنید

اگر نمی دانید باید چه ســواالتی از کارفرما بپرسید بهتر است پیش از 
حضور در جلســه مصاحبه، برنامه ریزی کنید و این ســواالت را آماده 
نمایید. در نظر داشــته باشــید که تنها شما نیستید که با پاسخ دادن 
به سواالت، باید نظر کارفرما را به خود جلب کنید. طی مصاحبه،شما 
نیزباید پرســش گر باشید وبه نوعی شروع به مصاحبه با کارفرما کنید 
تا مطمئن شوید آن سازمان وفرصت شغلی برای شما مناسب است یا 
خیر. کارفرما نیز باید با پاســخ هایش نظر شما رابه سازمان و موقعیت 

شغلی جلب نماید.
چه سواالتی از کارفرما بپرسید / چه سواالتی از کارفرما نپرسید؟

خــب، اگر نمی دانید در طول مصاحبه باید چه ســواالتی را ازکارفرما 
بپرسید یا مطرح کردن چه نوع سواالتی برای جلسه مصاحبه مناسب 

نیست، در ادامه می توانید چند نمونه را مطالعه نمایید:
سواالت مناسب برای پرسیدن از کارفرما

این موقعیت شغلی تا چه میزان نیاز به سفر کردن دارد؟
تا چه میزان می توان در این موقعیت شغلی پیشرفت کرد؟

سواالت نامناسب برای پرسیدن از کارفرما
زمینه فعالیت این شرکت چیست؟  پیش ازحضور درجلسه مصاحبه با 

اندکی تحقیق می توانید پاسخ سوال خود را بگیرید.
آیا می توانم در این روزهای خاص مرخصی بگیرم؟  این سوال می تواند 

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

سواالت درست وعقالنی از کارفرما بپرسید

در مصاحبه شغلی باید چه سواالتی از 

 باید نظر کارفرما را 
به خود جلب کنید. 
طی مصاحبه،شما 
نیزباید پرسش گر 

باشید وبه نوعی 
شروع به مصاحبه 
با کارفرما کنید تا 
مطمئن شوید آن 
سازمان وفرصت 
شغلی برای شما 

مناسب است 
یا خیر

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

عکاسی، مهم ترین بخش تبلیغات است!
چگونه عکاســی ماهربرای پــروژه تبلیغاتی 

برندمان پیدا کنیم؟
عکاسی مناسب از محصوالت نقش مهمی در 
فرآینــد تبلیغات دارد. این امر پیش از ظهور 
دوربین های دیجیتال نیز بســیار مهم بود. 
هر برنــد جویای نامی باید بــه ثبت تصاویر 
باکیفیت از محصوالتش توجه داشــته باشد. 
امروزه عرصه بازاریابی و تبلیغات بیشــتر در 
شبکه های اجتماعی دنبال می شود. ویژگی 
اصلی این شــبکه ها نیز توجه بیش از اندازه 
کاربران به محتوای بصری اســت. عکاســی 
تبلیغاتی بــه معنای ثبت تصویــر از یک یا 
چند محصول در کنار هم اســت. در چنین 
تصاویــری امکان اســتفاده از محصوالت به 
تنهایی یا در قالب حضور یک مدل امکانپذیر 
اســت. اســتفاده از مدل در راســتای ایجاد 
فضایی صمیمی تر صــورت می گیرد. نقش 
عکاســی دیجیتال در تبلیغــات و بازاریابی 

بسیار زیاد، موثر و کلیدی است. 
بــی  تردید اولیــن رویا رویی بــا مراجعین و 
ارزشــمندترین  و  اساســی ترین  مخاطبان، 
زمانی است که قادر هستید اثربخشی مثبت 

و خوشایندی را در او به وجود آورید. 

امروزه عکاســی از محصوالت در قالب ابزار 
اصلی برای دســتیابی به اهــداف بازاریابی 
و تبلیغاتی مورد اســتفاده قــرار می گیرد. 
فروشگاه های بزرگ اغلب دفترهای راهنمای 
متنوعی در مــورد محصوالت مختلف دارند. 
این امــر نیاز برندها به ثبت تصاویر باکیفیت 
و دقیق از محصوالت شان را بیشتر می کند. 
به عالوه، طراحی ســایت رسمی برای برندها 
نیز این نیــاز را دوچندان می کند. با نگاهی 
ساده، تقریبا در تمام حوزه ها نیاز به تصاویر 
باکیفیت از محصوالت احســاس می شــود، 
بنابرایــن نیازی به بیان اهمیــت این حوزه 
نیســت. نکته مهم در اینجا چگونگی یافتن 
عکاســی حرفه ای برای ثبت بهترین تصاویر 

ممکن از محصوالت مان است.
بی تردید بســیاری از صاحبان کسب و کار 
نسبت به مهارت های عکاسی شان اطمینان 

باالیی دارند. 
در واقع بســیاری از مردم اینگونه هســتند. 
نکته مهــم در اینجا تفاوت میان عکاســی 
تفریحی و ســاده با شیوه حرفه ای آن است. 
کار با دوربیــن های دیجیتال و پیشــرفته 
چندان ســاده نیســت. بدون طی دوره های 
آموزشــی در این زمینه شانس ما برای ثبت 

تصاویر جذاب بسیار پایین خواهد بود.
برندهای بزرگ همیشه اهمیت عکاسی حرفه 
ای از محصوالت شــان را مدنظــر دارند. به 
همین خاطر آنها همیشــه تصاویر زیبایی در 
معرض دید مخاطب قرار می دهند. بسیاری 
از مشــتریان فقط با نگاه به بروشور برندهای 
بزرگ محو محصوالت شــان می شوند. این 
امر به طور معمول در مورد برندهای کوچک 

تر رخ نمی دهد.
آیا به صرف اســتفاده از عکاسی دیجیتال در 
تبلیغات و بازاریابی ، میتوان افزایش مخاطب 
و در نهایت فروش بیشــتر را تضمین نمود؟ 
مســلما خیر. زیرا عکس هایــی میتواند در 
تبلغیات و بازاریابی نقش پیش برنده داشته 
و بر روی مخاطبان تاثیر بگذارد که بر اساس 
اصول و رعایــت همه عوامل یک عکاســی 

دیجیتالی حرفه ای گرفته شده باشد.
 عکاســی ترکیبی از هنــر، خالقیت، علم و 
دانش و تجربه اســت. لذا چنانچه تمام این 
موارد با هم توســط یک عکاس حرفه ای و 
باتجربه در یک پروژه عکاسی تبلیغاتی اجرا و 
اعمال شود، مطمئنا عکس های دیجیتال در 
تبلیغات و بازاریابی میتوانند منجر به افزایش 

فروش و وفاداری مخاطبان بشوند.

چگونه عکاسی 
ماهربرای پروژه 
تبلیغاتی برندمان 
پیدا کنیم؟

عکاسی ترکیبی از هنر، 
خالقیت، علم و دانش و 
تجربه است

محیاجعفری ثانی
کارشناس  شبکه های اجتماعی

نظم شــما را زیر سوال ببرد.سعی کنید ســواالتی از این نوع را در مراحل پایانی 
فرآیند استخدام بپرسید.

آیا من برای این شــغل انتخاب شده ام؟ برای یافتن پاسخ این سوال کمی صبور 
باشید.مطمئناً کارفرما در پایان جلسه به شما پاسخ نخواهد داد.

توصیه می شود حداقل دو سوال از پیش آماده کرده باشید، این دو سوال می تواند 
عالقه شما به این موقعیت شغلی را به کارفرما نشان دهد و همچنین فعال بودن 

و مهارت شما در صنعت مورد نظر را به او ثابت نماید.
بهترین سواالتی که می شود در پایان مصاحبه از کارفرما پرسید؟

وظایف این موقعیت شــغلی را چطور توصیف می کنید؟ یک روزکامل را در این 
موقعیت شغلی چطور توصیف می کنید؟ آیا این موقعیت شغلی درمجموعه جدید 
است؟ اگراین طور نیست، نفر قبل در این موقعیت شغلی چه وظایفی را بر عهده 
داشت؟ شیوه مدیریت سازمان شما چگونه است؟ چند نفر در این دفترمشغول به 

کارهستند؟ تا چه میزان سفر در موقعیت شغلی قابل تصور است؟
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تقویــت و درک هویت رهبری خودتان اولین گام 
واقعی برای تغییر ذهنیت شما است .  و با سوالی 
آغاز می شود که بسیاری از رهبران باید از همواره 
از خود بپرسند و آن این است که : هویت رهبری 

من چیست ؟
این بنظر سوالی آسان برای پاسخ گویی است ، اما 
اکثر رهبرانی که من تا به حال با آنها مالقات داشته 
ام برای پاسخ به آن با مشکل روبرو هستند ، زیرا 
تجربه بسیار کمی در پاسخ گویی به آن دارند . شما 
شــاید متوجه شده باشید که هویت رهبری شما  
هم بر روی افرادی که شما بر آنها تاثیر دارید و هم 
بر روی تاثیر شما بر روی چگونگی تکامل کسب و 
کارتان موثر است ،  اما چه چیزی هویت رهبری 
شما را تعریف می کند؟ جواب این است که : برند 

شخصی شما و ارزش کاری شما )یعنی دستاورد شما از 
نام تجاری خودتان است(.

بنابراین تعریف هویت رهبری شما به وسیله شناخت برند 
شــخصی شما رخ می دهد . شما تا زمانی که خودتان را 
تغییر ندهید نمی توانید کسب و کار خودتان را نیز تغییر 
دهید . متوجه شوید که شما چه کسی هستید و راه حل 
آن هم این است بدانید چگونه رهبری شما می تواند به 

صورت طبیعی سبب تکامل کسب و کار شما شود .
مفهوم برند شــخصی   این ایده است که موفقیت ناشی 
از این است که شما چگونه خودتان را معرفی می کنید 
و برای خودتان و مســیر حرفه ای خودتان به عنوان یک 
شــخص می توانید بازاری ایجاد کنید   و در حدود 20 
سال یا بیشتر است که این مفهوم وجود دارد ، اما محیط 
کاری ما را تشویق نمی کند که به توسعه برند شخصی 
خودمان بپردازیم و باید در کنار برند دیگران زندگی کنیم 
. بنابراین ، بســیاری از رهبران در مورد ایجاد برند های 
شــخصی صحبت می کنند ، اما تنها تعداد کمی از آنها 
متصل به رهبری در این مسیر هستند و بنابراین برای این 

تکامل باید پاسخگو باشند.
اهمیت ارتباط شخصی با رهبری   در ارتباط با کسب و 
کار هر روزه اســت   و قابل درک نیست   زیرا هم هویت 
رهبری شما را تعریف می کند و هم وجه تمایز را تعریف 
می کند و هم سبب فعال سازی پتانسیل کامل سایر افراد 
می شود که این افراد شامل : تیم شما ، مشتری های شما 

به صورت هدف مند ، مسئول ، و پاسخگو در مورد اینکه 
چگونــه دیگران را هدایت کنند و آنها را تحت تاثیر قرار 

دهند حمایت کنند.
رهبری عبارت است از میل به قابل توجه بودن ، نه تنها 
موفق بودن ؛ که مخفف ذهنیت نوآوری است . شما تنها 
نیاز دارید که شجاع باشید و به اندازه کافی ریسک پذیر 
باشــید تا دست به عمل بزنید تا هر کاری از دست شما 
بر می آید برای درک مردم و اینکه برند آنها نشانگر چه 
چیزی است و چه مشکلی را حل می کند داشته باشید . 
این کار را انجام دهید و هویت رهبری شما دارای تاثیری 

باورنکردنی در تغییرات ناشی از سوی مردم خواهد شد .
میزان ارزش برند شخصی شما

چه شکاف های فرصتی را برند شخصی شما پر می کند 
؟ زمانی که رهبران متوجه این سوال و پاسخ به آن نمی 
شوند ، قادر نخواهند بود که به طور موثری برند شخصی خودشان 
را نیز تقویت کنند ، چه برسد به اینکه بخواهند برندهای شخصی 
کسانی که به آنها خدمت می کنند را تقویت کنند. مهم تر از آن، 
وقتی که شــما نمی توانید به این ســوال با اعتقاد 100 درصد و 
به وضوح پاســخ دهید ، غیر ممکن است که بتوانید شیوه هدایت 
سیستماتیک خودتان را با یک رویکرد پروش تکامل جا به جا کنید.

بنابراین ، حال نوبت شــما هســت ، که به این چهار پرسش زیر 
پاسخ دهید:

1.چه چیز منحصر به فردی در مورد طرز فکر شما وجود دارد؟
2.چه چیزی شما را به عنوان یک رهبر متمایز می کند؟

3.دیگران ، انتظار چگونه تاثیری از حضور شما دارند؟
4.چه نوع از راه حل هایی را شما همواره ارائه می دهید؟

پاســخ های خودتان را محدود به چهار کلمه یا در صورت امکان 
کمتر کنید ، و به یاد داشــته باشید هیچگونه پاسخ غلطی وجود 
ندارد . آنها را یادداشــت کنید . همانطور که در حال یادداشــت 
هســتید ، به یاد داشته باشید که این سواالت و دسته بندی آنها 
به صورت پی در پی هستند ، و هر کدام از آنها بر اساس دیگری 
ســاخته شده است . آنها داستانی را در مورد برند شخصی شما و 
ارزش آن را بیان می کنند . این توالی و داستان برای درک مواردی 
مانند اینکه به چه کسانی و چه خدماتی را ارائه می دهید، دیگران 
از رهبری شما چه انتظاراتی را دارند ، ارزش برند شخصی شما و 
جایگاه آن کجا است و چگونه هویت رهبری شما بر روی کسب و 
کار تاثیر گذار است ضروری می باشد . تنها این کلمات را به زبان 

نیاورید ، بلکه به قدرت آنها تحقق ببخشید .

و خود شما می شود .
مردم می خواهند بدانند که برای 
چه جایی مناســب هستند و در 
کجا می تواننــد بهترین کمک 
خودشان را برای سازمان داشته 
باشند و به روند بازسازی کمک 
کنند . آنها می خواهند بخشی 
از محیطی کاری باشــند که به 
آنها اجازه بدهد خودشان باشند 
. تنها در این صورت آنها تبدیل 
به متولیــان فرهنگ محیط کار 
می شــوند و نسبت به آن پاسخ 
گو هستند ، و این موضوع سبب 
ناشی شدن رابطه صمیمی تری 
با مشتریان و درک فرصت های 
جدیــد از بازاراهــای جدید می 

شود.
برای انجام این کار ، مردم نیاز به 
یک رهبری دارند که دارای هویت 
های قوی ای باشد که برای آنها 
به صــورت واضــح نقش حالل 
مشــکالت را ایفا کند   رهبرانی 
دارای هویت قوی هستند که از 
تالش های بازسازی شخصی که 

پاسخ های خودتان 
را محدود به چهار 
کلمه یا در صورت 

امکان کمتر کنید ، و 
به یاد داشته باشید 

هیچگونه پاسخ 
غلطی وجود ندارد

تا به حال برایتان پیش آمده است که برای گلدانتان به دنبال خاکی مناسب باشید. یا اینکه 
بخواهید گیاهی را در باغچه منزل تان کشــت کنید اما ندانید خاک باغچه تان برای این گیاه 
مناسب است یا نه. یا حتی آن قدر گیج شده باشید و عصبانی که ندانید چه خاکی بر سرتان 
بریزید!! اگر چنین بوده، قرار است تا امروز به تمام این سوال هایتان برسید. همیشه در این جهان 
و در این گیتی با شــغل های بسیاری روبه رو می شویم و سرکار داریم، که گاهی این شغل ها 
برایمان ناشناخته اند. شغل هایی که حتی فکر وجود آن ها برایمان سخت است. اما امروز قرار 
است با شغلی آشنا شویم که هم مهم است و هم به طور رسمی وجود دارد. »خاک شناسی«

این شــغل که در زمره مشاغل کشاورزی و مهندسی قرار دارد، ساخته شده برای افرادی که 
عاشق طبیعت و خاک هستند. کسانی که محیط زیست برایشان به شدت اهمیت دارد. اما این 

افراد دقیقا کارشان چیست و چه وظیفه ای دارند؟ خوب برای شروع بهتر است اول خاک را بهتر 
بشناسیم تا بتوانیم راحت این شغل را برایتان معرفی کنیم. خاک ها انواع مختلف و متفاوتی 
دارند. گاه از نظر رنگ، گاه از نظر بو و ... آن ها را از یکدیگر تمایز می دهند. با این تمایز آن ها در 
دسته های مختلف دسته بندی و جدا می شوند. پس از آن به سراغ خود خاک شناسی می رویم. 
خاک شناسان وظیفه دارند تا میزان موادغذایی موجود در خاک ها را در مناطق مختلف بررسی 
و اندازه گیری کنند و بهترین راه افزایش میزان مواد مورد نیاز و کاهش آثار ســو موادی که 
میزان آن ها از حد طبیعی بیشتر است را بیان کنند، و در صورتی که خاک به مواد طبیعی نیاز 
داشت که فاقد آن بود، راه حل الزم را ارائه دهند. خاک شناسان می توانند با استفاده از راه های 
مختلف و گاه غیرعادی از جمله اضافه کردن گچ به خاک سدیمی، شخم زدن آن و ... ساختار 
آن را تغییر دهند. محیط کار این افراد که خاک شناسان باشند، می تواند کارخانه های تولید 
کود باشد که در این صورت بیشتر وقتشان را در کارخانه ها و یا در آزمایشگاه های آزمایش خاک 
می گذرانند، و درباره انواع خاک ها و مواد مورد نیاز آن و ... اظهار نظر می کنند. چگونه می شود 
در این کار شاغل شــد؟ فارغ التحصیالن انواع رشته های مهندسی کشاورزی و به خصوص 

گرایش خاک شناسی می توانند در این کار مشغول شوند.
و درنهایت مبحث درآمد این شغل. این شغل متاسفانه براساس نیاز حاضر و اینکه استخدام 
این افراد نسبت به دیگر مشاغل کم است، درآمد آن چنان باالیی ندارند و گاهی حتی مجبور 

می شوند در کارهایی که تخصصی در آن ندارند مشغول کار بشوند.

خاک با ویژگی های متفاوت
می تواند کارخانه های تولید کود 
باشد که در این صورت بیشتر 
وقتشان را در کارخانه ها و یا در 
آزمایشگاه های آزمایش خاک 
می گذرانند.

سیدعلی میربمانی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

هویت رهبری شما به وسیله برند شخصی شما معرفی میشود

برند سازمانی یا هویت شخصی؟ 
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آرامگاه فردوسی 
مجتمع گلستان قطعات 700متری  
سنددارفی25م09351742963  

09915878518

ط
/9
81
51
16

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

ش
/9
81
45
18

آرامگاه فردوسی با 20 م 
تومان صاحب زمین شوید 

09915878518
09351742963

ط
/9
81
51
15

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

09302978698

ط
/9
81
42
17

خرید لوازم منزل 
و شوفاژخانه و موتورخانه 

09358348726
09376543773

ط
/9
81
50
60

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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

ط
/9
80
58
40

قالیشویی و مبل شویی

تاژ
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

/ج
98
00
62
1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

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
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 

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

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

پ
/9
80
23
78
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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
07

92
0

قالیشوییجهان
آستانه
36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع،تمیز،ارزانوباضمانت
حتیتعطیالت
تحویل48ساعته
آستانهمبلشوییجهان
36514183
09156172305
تاسیس:1384
دفترمرکزی:آزادی101
سرویسسراسرمشهد
09155334029

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

81
46

50
/ج

98
01

99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

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

 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

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
ط

/9
81

40
97

نظافتییاراننوین
)شمارهثبت68691(

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

/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

ط
/9

81
47

69

تعدادیزیگزاگدوز
وکارگرسادهخانموآقا
جهتکاردرتولیدیتریکو

نیازمندیم.
32717088
09151057099
09354246656

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

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

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

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

ط
/9

81
34

19

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9

81
25

01

مفقودشده
پروانهاشــتغالبهکارمهندسی
بــهشــماره۰۱۹۳۱۰۰۳۰۱۴و
تاریــخصــدور۹۸,۰۵,۲۳بنــام
مهندسبهــزادشــارعیمفقود
گردیــدهوفاقــداعتباراســت.
شــماره بــا یافتــن صــورت در
۰۹۱۵۰۴۶۰۲۵۰تمــاسحاصل

نمایید.

/ع
98

14
75

2

آگهیابالغ
میرشــکاری ابراهیــم آقــای
فرزندغالمحسینمجهولالمکان
دادنامــه برابــر شــما همســر
مورخــه 9809977585301179
دادگاه 3 شــعبه 1398/9/9
خانوادهمشــهدبابــذلمهریهو
نفقــهتقاضایثبتطــالقنموده
لــذاالزماســتظرفمــدتیک
انتشــارآگهــی از پــس هفتــه
آدرس بــه دفترخانــه ایــن در
خ-خواجــهربیعنبــشبهمن18
پ3حاضــرشــویددرغیــراین
صورتطبــقمقــرراتاقدامبه
ثبتخواهدشدواعتراضبعدی
مسموعنخواهدبود.آ-15117
سردفتررسمیازدواج77وطالق
36مشهد-غالمرضاحیدری

/ع
98
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11
پزشکی

سالمتوزیبایی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

18
گوناگون

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

منشیوتایپیست
1402

خیاطوچرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

مفقودشده
1801

متفرقه
1802

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807
ط

/9
80
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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

یرعضو درجه یک اتحادیه
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانتریننرخ کیش

/ج
97

18
84

4

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمینپایینتریننرختور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23
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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
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ط
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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
98
11
39
8

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای غالمرضا ساسانی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1658
 به نشللانی:  بلللوار رضوی پللالک 67 نبش رضوی 

33
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: 09352544907
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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