
   ضمیمه  نیازمندی ها 
 وکسب وکار روزنامه  قدس

پنجشنبه  
 4  دی  1399 
 سال سی و چهارم 
 شماره  9425

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم
R A H K A R

نیازمندی  هاها

نیازمندی

شماره                    325

/ج
99
04
18
7

پ
/9
90
32
28

ط
/9
90
25
39

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب

ج
/9
90
41
87

پ
/9
90
32
28

ط
/9
90
25
39

09035480162

آهن، آلومینیوم، مس، برنج 
کارتن، الک و ...

خرید ضایعات 

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

ج
/9
81
59
01



94
25

ه  
مار

 ش
م /

هار
و چ

ی 
 س

ال
 س

/ 1
39

9  
دی

  4
 / 

به 
شن

نج
پ

2

ست
هر

ف

صفحات ویژه19
خدمات آستان قدس رضوی1901

خدمات صنعتی و کشاورزی17
1701

1703
1702

1704

خرید و فروش ضایعات

خدمات و ملزومات صنعتی
ماشین آالت صنعتی

خدمات و ملزومات کشاورزی

گوناگون18
1801
1802

مفقود شده
متفرقه

امالک و مستغالت6
601

605

609

603

607

602

606

610

604

608

مشاورین امالک

رهن و اجاره صنعتی و کشاورزی

خرید و فروش تجاری و اداری

رهن و اجاره خانه، باغ و ویال

خرید و فروش خانه و ویال

رهن و اجاره آپارتمان

خرید و فروش آپارتمان

خرید و فروش صنعتی و کشاورزی

رهن و اجاره تجاری و اداری

خرید و فروش باغ و زمین

خدمات آموزشی و فرهنگی12
1201

1203

1205

1202

1204

آموزشگاه های تخصصی

تدریس خصوصی و مشاوره تحصیلی

محصوالت فرهنگی

آموزشگاه های رانندگی

کتاب و وسایل کمک آموزشی

خدمات منزل و تعمیرات8
801

804

808

803

806

802

805

807

809

تعمیرات لوازم منزل

خدمات نظافتی

سم پاشی

تخلیه چاه، لوله بازکنی و رفع نم

پرده و مبلمان

قالی شویی

آنتن

کولرگازی/ پکیج و آبگرمکن

تزئینات داخلی

پوشاک9
901

903
902

404

پوشاک، کیف و کفش

مزون و لباس عروس
پارچه و چادر

خیاطی و دوخت لباس

خدمات اداری و مالی10
1001

1003

1005

1002

1004

خدمات بیمه

خدمات مالی و حسابداری

خدمات بازرگانی 

سرمایه گذاری و مشارکت

ثبت شرکت ها 

پزشکی سالمت و زیبایی11
1101

1103

1105

1102

1104

خدمات پزشکی و درمانی

خدمات آرایشی و بهداشتی

باشگاه های ورزشی

مشاوره و روانشناسی

ترک اعتیاد

خرید و فروش لوازم و اثاثیه7
701

703
702

704

خرید و فروش لوازم منزل و اثاثیه

فرش و موکت
تصفیه هوا/ تصفیه آب

کاالی خواب

مجالس و مراسم13
1301

1303

1307

1305

1302

1306

1304

1308

آشپزخانه و رستوران

عکاسی و تصویربرداری

قصابی و دامداری

شیرینی سرا

برگزاری مجالس و مراسم

کرایه چی

تاالر پذیرایی و باغسرا

مواد غذایی و پروتئینی

خدمات چاپ و تبلیغات15
1501

1503

1505

1502

1506

1504

تایپ و تکثیر

چاپ افست و بنر

تبلیغات پیامکی و فضای مجازی

چاپ و پخش تراکت

هدایای تبلیغاتی

تابلوسازی

خدمات گردشگری16
1601

1603
1602

آژانس های مسافرتی

فروش بلیت
تورهای مسافرتی

استخدام14
1401

1413

1405

1417

1409

1403

1415

1407

1411

1402

1414

1406

1410

1404

1416

1408

1412

بازاریاب

آشپز

تعمیرکار

مشاغل گوناگون

کارگر ماهر

حسابدار

پیک موتوری

راننده

خیاط و چرخکار

منشی و تایپیست

طراح سایت / گرافیست / امور رایانه

نیروی خدماتی و خدمتگزار

کارگر ساده

امور پزشکی و درمانی

جویای کار

فروشنده و صندوقدار

آرایشگر

1
101
102

تلفن و موبایل
گوشی و لوازم جانبی

تعمیرات تلفن و موبایل

بازار خودرو4
401

405

409

403

407

411

402

406

410

404

408

412

پراید / تیبا 

وانت / نیسان

موتور و دوچرخه

پیکان / رنو / پی کی

سایر خودروها

خدمات خودرو

پژو / سمند / رانا

خودروهای سنگین

لوازم یدکی و تعمیرات

دنا / ال90

خودروهای فرسوده

بیمه خودرو

نقاشی و کاغذ دیواری501

خدمات ساختمانی5

502

514

506

518

510

522

504

516

508

520

512

503

515

507

519

524

511

523

505

517

509

521

513

پیمانکاری ساختمان

جرثقیل و باالبر

شیشه و سکوریت

نرده و حفاظ

گچبری و رابیتس بندی

جوشکاری

درهای اتوماتیک

کابینت / ام دی اف

داربست

لوله کشی / شبکه فاضالب

تخریب ساختمان

دزدگیر/ سیستم های حفاظتی و ایمنی

آسانسور

نماسازی، آب نما و آبشار

گازرسانی

برق و آیفون ساختمان

اجرای سقف

خدمات مهندسی )نقشه کشی(

در و پنجره

مصالح ساختمانی

ایزوگام و عایق کاری

سوله و کانکس کارگاهی

سنگ سابی / سنگ بری و نماشویی

حمل و نقل3
301

303
302

حمل و نقل کاال و اثاثیه

کرایه خودرو
تاکسی تلفنی و پیک موتوری

کامپیوتر و اینترنت2
201

203
202

204

کامپیوتر و لوازم جانبی

اینترنت و شبکه
لپ تاپ

تعمیر و نگهداری

فهرست آگهی های
طبقه بندی شده

قابل توجه آگهی دهندگان محترم! آگهی های صفحات نیازمندی ها توسط نرم افزار )و طبق الگوریتم تعریف شده برای آن( در ذیل 
کدهای اختصاص یافته، چیده می شود و نیروی انسانی در تغییر چیدمان و جابجایی آگهی ها دخالتی ندارد.

کار
ب و 

ه کس
ویژ
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گــزارش تحلیلی از فضای اســتارتاپی کشــور به فعاالن 
حوزه کمک  می کند اطالعات ارزشمندی از سمت وسوی 
اکوسیستم استارتاپی ایران، نیازها، موانع و مشکالت آنان 

داشته باشند.
بهبود و توسعه ی هر فضایی نیازمند تحلیل دقیق شرایط، 
نیازها و مشــکل های آن اســت. زیســت بوم استارتاپی 
ایران، زیســت بوم نوپایی اســت که جای خالی اطالعات 
آماری موثق از آن به وضوح احســاس می شود؛ به همین 
دلیــل تصمیم گیری بــرای افرادی که قصــد فعالیت یا 
ســرمایه گذاری در این زیســت بوم را دارند آسان نیست. 
حال در همین راستا سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
)نصر( گزارشــی آمــاری از وضعیت فعلی اســتارتاپ ها، 
مشکل ها و مســائل مربوط به آن ها را ارائه داده است که 
شرایط کنونی کســب وکارهای نوپای ایران و برنامه ریزی 

آن ها برای آینده را نشان می دهد.
داده های آمــاری مختلف ایــن گزارش از پاســخ ۳۴۷ 
استارتاپ شــرکت کننده در نمایشگاه الکام استارز ۱۳۹۸ 
به ۴۴ سؤال یک پرسشــنامه به صورت آنالین تهیه شده 
اســت. استارتاپ ها در این پرسشــنامه عالوه بر پاسخ  به 
ســؤاالت پایه برای معرفی اســتارتاپ خود، به سؤاالتی 
مانند روش های تأمین مالی، بازارها، انتظار آن ها از دولت 

و موانع و مشکل ها نیز پاسخ  داده اند.

باتوجــه به اهمیــت الکام اســتارز به عنــوان بزرگ ترین 
گردهمایــی اســتارتاپ ها در ایران، آمــار و خروجی این 
رویــداد از اهمیت زیــادی برخوردار اســت و نتایج این 
پژوهش می تواند به واقعیت زیســت بوم استارت اپی ایران 

بسیار نزدیک باشد.
اطالعات منتشرشــده در ایــن گزارش منبع مناســبی 
برای تحلیل و بررســی اکوسیستم استارتاپی ایران است 
و بــه تمامی فعاالن حوزه کمک  کند تا از سمت وســوی 
اکوسیســتم اســتارتاپی ایران و نیازهای آن باخبر شوند. 
جامعه ی هــدف این گزارش، نهادهــای تصمیم گیری و 
سازمان های مرتبط با کســب وکارهای نوپا، دانشگاه های 
فعال در حوزه ی کارآفرینی و نوآوری و سایر عالقه مندان 
و ذی نفعان زیست بوم کسب وکارهای نوپا است. در ادامه 
به بررســی و تحلیل بیشتر اطالعات آماری منتشرشده از 

زیست بوم استارتاپی ایرانی می پردازیم.

طبق گزارش ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ۲۹.۴ 
درصد اســتارتاپ هایی که در الکام اســتارز ســال جاری 
شرکت  کرده اند، بین ۱ تا ۲ سال، ۱۹ درصد بین ۶ ماه تا 
یک سال، ۱۷ درصد بین ۲ تا ۳ سال، ۱۱.۸ درصد آن ها 

۳ تا ۶ ماه و ۸.۴ درصد کمتر از ۳ ماه عمر داشته اند.
بررســی تولد و فعالیت  استارتاپ ها در در سال های اخیر 

نشــان می دهد به صورت میانگین عمر استارتاپ ها تقریبا 
سه ســال است و پس از سه ســال، دیگر یک استارتاپ 
شــناخته نمی شــوند. طبق ایــن گــزارش ۱۴.۴ درصد 
اســتارتاپ ها عمری بیشتر از ۳ سال دارند که احتماال به 
دلیل مشکالت مالی و عدم جذب سرمایه نتوانسته اند به 
شرکتی مستقل تبدیل شوند. دالیل متعددی برای پایان 
دوران سه ساله ی شناخته شدن به عنوان استارتاپ مطرح 
اســت که از جمله ی آن می توان به تصاحب شدن توسط 
سایر شــرکت های بزرگ، افزایش تعداد دفاتر به بیش از 
یک مرکز، افزایش درآمد، افزایش تعداد کارکنان به بیش 
از ۸۰ نفر و افزایش تعداد اعضای اصلی به بیش از پنج نفر 
یا فروش ســهم اعضای اصلی اشاره کرد. درواقع می توان 
در یک جمله ی ساده رســیدن استارتاپ به سودآوری را 
پایانی برای شــناخته شــدن آن به عنوان یک استارتاپ 

موفق خواند.
آمار منتشرشــده در مورد مرحله ی رشد استارتاپ ها نیز 
نشان می دهد ۳۹.۵ درصد اســتارتاپ های شرکت کننده 
در نظرســنجی به مرحله ی رشد و درآمدزایی رسیده اند، 
۳۶.۳ درصد آن ها وارد بازار شده اند، ۱۴.۱ درصد نمونه ی 
اولیه ی محصول )MVP( خود را ارائه داده اند، ۶.۶ درصد 
در بازارهای جدید گســترش پیدا کرده اند و ۳.۵ درصد 

کامال بالغ هستند.

اتمسفر استارتاپی ایران در سالی که گذشت

باربری نمونه امام رضا
شهر، شهرستان همه روزه 

32136393-4
سلطانی 09152494232

ط
/9
90
35
25

ج
/9
90
84
95

تعاون بار 
مجهز به انواع وانت و خاور

37299080

پونک بار 
بزرگ خراسان

قبول حمل اثاثیه منزل 
و بارهای تجاری و صنعتی

33685900
33895856
33895855
36237340
36237341
خاور - کامیون - تریلی

شبانه روزی - بیمه رایگان
سرویس دهی به تمام نقاط شهر

ط
/9
90
99
26

/د
99
10
04
1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

اتومبیل کرایه بدون راننده
استان خراس�ان رض�وی

سعی�د عل�یزاده
09153552983-09153559467

/د
99
02
44
9

ج
/9
90
09
68

کرایه اتومبیل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهای ایرانی 
وخارجی با راننده وبدون راننده
36026696-09155115692

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
/9
80
21
62

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
90
35
98

ج
/9
90
21
96

نقاشی وکاغذدیواری
 یگانه

فروش ،نصب ،اجرا
09153006440

ط
/9
81
44
93

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

ط
/9
90
46
75

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564
کنیتکس،بلکا،گرانولیت

نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
90
36
23

ج
/9
90
20
95

فوری
کیفیت وسرعت 

09155059144نگاری

ج
/9
90
33
34

آماده  معمارنوین  شرکت 
درزمینه  بامالکین  همکاری 
مشارکت درساخت،مدیریت 
پیمان 09156825244

ط
/9
90
86
43

دوربین مداربسته و دزدگیر
فروش و خدمات برق

09159159700
09364505911 

ج
/9
90
33
36

ایمن تصویر شرق
دوربینهای مداربسته،دزدگیراماکن 

اعالم حریق ودربهای اتوماتیک
37276290-09158999763

ج
/9
81
58
50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

ج
/9
90
35
59

داربست سازه
پایدار

09153185163

ط
/9
90
19
05

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32116677- 09156010520

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
90
89
09

ج
/9
90
65
68

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9
90
46
78

/د
99
00
73
8

سایه سازان 
نقد         ******            اقساط
فروش واجرای انواع
شیبدار  سقفهای 

3 6 0 7 0 5 2 5

0 9 1 5 1 1 1 0 2 9 1

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
90
14
94

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

کرایه خودرو
303

خودروهای فرسوده
408

نقاشی و کاغذ دیواری
501

پیمانکاری ساختمان
502

دزدگیر/ سیستم های
حفاظتی و ایمنی

503

درهای اتوماتیک
504

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

ج
/9
90
41
88
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چه طورکامنت های بد را دراینستاگرام کنترل کنیم؟

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ایزوگام شرق 
قیرگونی ، آسفالت  

کلی ، جزئی 
09150020052

ط
/9
90
98
53

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
90
05
90

ج
/9
81
34
06

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

38824494

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

ط
/9
90
38
22

طرقبه امالک ییالق 
خرید_فروش 

09151103221-34224200

ط
/9
90
39
36

ج
/9
90
37
13

مشارکت در ساخت
پیمانکاری،بازسازی بامجربترین 
معماران وسازندگان
09157788403-37279303

ج
/9
90
57
62

مشارکت 
درساخت
09151016288

تبریزی
ج
/9
90
57
61

ملک ازشما 
ساخت ازما
 بابهترین متریال

زینلی
09105502724

ج
/9
90
57
60

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی

» حاج قاسم« 32766296
09155135102

ط
/9
71
50
65

ط
/9
90
05
60

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

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
90
06
79

ط
/9
90
40
43

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ط
/9
90
06
03

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
90
08
41

قالی شویی

38848881 ، 33896800 ، 37636100 ، 36203800
33864933، 32147018 ، 33449264 ، 37347938

32745815 ، 09154464655

حـافـظ
100% اسالمی

 بدون چین و چروک
لکه گیری چای، قهوه، آب 
انار، جوهر، قطره آهن و ...

سرویس رایگان 

ط
/9
90
05
59

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

گازرسانی
519

4

ها
دی 

من
یاز

ن

کار
ب و 

ه   کس
جرب

ت

خب همانطور که می دانیــد یکی از مهم ترین چالش ها 
برای صفحه های برندها و اشخاص در اینستاگرام مدیریت 
وکنترل کامنت هایی است که شامل ناسزا و بی احترامی 
است،طبیعتا مدیریت وکنترل همه این کامنت ها به صورت 
دستی یک کار منطقی واصولی نیســت،درادامه روشی را 
باهم بررسی می کنیم که با آن روش می توانید این کار را 

به صورت اتوماتیک انجام دهید.

در این روش که باهم بررســی می کنیم شــما می توانید 
یک ســری کلمه کلیدی به اینستاگرام بدهید تا هر زمان 
شخصی کامنتی حاوی آن کلمه زیر پست های شما قرار 
داد آن کامنت برای کسی نمایش داده نشود وبا این روش 

از شر اکثر این کامنت ها خالص می شوید.
۱-وارد صفحه پروفایلتان شوید وبا لمس عالمت سه نقطه 

وارد تنظیمات اینستاگرام شوید.

۲-ســپس برای وارد شدن به صفحه تنظیمات کامنت ها 
گزینه Comment controls را لمس کنید.

۳-حال در این مرحله تیک مشخص شده را فعال کنید تا 
این قابلیت برای اکانت شما فعال شود.

۴-حال به راحتی کلمات مورد نظرتان را وارد کنید وبرای 
جدا کردن کلمات از حرف کاما انگلیسی استفاده کنید.

۵-همچنین می توانید از طریق گزینه مشــخص شــده 
Block Comments from می توانید افراد خاصی 

را از قرار دادن کامنت محروم کنید.
۶-در ایــن مرحله می توانید نام شــخص مورد نظرتان را 
جستجو کنید واز طریق دکمه block وی را از قرار دادن 

کامنت زیر پست هایتان محروم کنید.
دقت داشته باشــید که درهر دو حالت شخص مورد نظر 
متوجه این موضوع نمی شــود وکامنتش را قرار می دهد 
ولی کامنت اوفقط در اکانت خودش قابل مشــاهده است 
وشما ویا دیگران نمی توانید آن کامنت را ببینید،به همین 
راحتی می توانید از شر تعداد زیادی از کامنت های بد در 

اینستاگرام خالص شوید. 
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ط
/9

90
05

57

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

ط
/9

90
15

30

قالیشویی
گلافشــان

33713389 37315799
32787006 37411404
32564441 36615852
33427503 38712275
33666021 37583283

پ
/9

90
33

17

ط
/9

90
04

99

تخلیهچاهسعید
درتمامنقاطشهرمشهد
بنزدهچرخوبنزدهتن
09153012080
09332929495
www.khadamatsaeed.ir

ج
/9

90
45

66

لولهبازکنی
مشهدالرضا

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

ج
/9

90
74

51

تعمیررویهمبل
بارنگوپارچهدلخواهشما
حملونقلوبازیدرایگان
09337933193آسیابان

ج
/9

90
16

59

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

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

ج
/9

81
53

18

آهناالتتوس
ساخت،خریدوفروشدرب
پنجره،حفاظ)مهرجو-داییزاده(
09151176273-09155137032

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

90
51

44

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9

90
70

03

خریدآهنآالت
تخریبیوضایعاتو...

)عضویت833(09157006104
09397396104 غالمآذر

/ه
99

03
88

8

ج
/9

90
38

64

خریدضایعات
خاوری

آهنآالتتخریبی
دروپنجره

لوازمانباریشیرآالت
باالترینقیمت
09159829884

خریدضایعاتباقیمتباال
آهن،مس،برنجخردهریز
محمدی09358348726

ط
/9

81
50

60

ج
 / 

99
07

62
6

ضایعاتمشهدی
خریدارکلیهضایعاتفلزی
آهن،آلومینیوم
جمعآوریموتورخانه
خوردهریزانباری

حملوبازدیدرایگان
09334959016

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطالعمیرساندآقایپرویزهاشمی

مســئولدفترمشــاورامالکبهشــمارهعضویت
3401

بهنشانی:بلوارهفتتیرنبش29/4
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 مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی به 
مح��ل فوق الذکر مراجع��ه و مدارک خود را تحوی��ل بگیرند. الزم به 
توضیح اس��ت در صورت ع��دم مراجعه در زمان ف��وق یا عدم اعالم 
ش��کایت خود از مش��ارالیه، اتحادیه هیچگونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09153104481
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
91

00
59

ج
/9

90
05

81

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

18
گوناگون

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

پردهومبلمان
806

ط
/9

90
05

55

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

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9

90
33

14
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کار
اه
ر

ظهور و سقوط مهم ترین رقبای اندروید در یک دهه اخیر 

همه کسانی که با اندروید رقابت کردند

امــا اگــر صادقانــه 
کنیــم،  اظهارنظــر 
شــرکت  یــک  از 
غیرانتفاعی که هیچ 
تجربه ای در توسعه 
مل  سیســتم عا
نمی تــوان  نــدارد، 
بیشــتری  انتظــار 

داشت.

ســال ۲۰۲۰ آغازگر دهه ای جدید و نقطه ی پایانی 
بر دهه گذشــته اســت. با مرور بر گذشته می توانیم 
دید بازتری در قبال آینده داشــته باشــیم و در این 
 iOS مطلب به تعدادی از مهم ترین رقبای اندروید و
که طی این ســال ها به وجود آمده اند ولی در نهایت 

شکست خورده اند، نگاهی می اندازیم.
برخــی از این سیســتم عامل ها، راه را برای اندروید 
همــوار کردنــد و الهام بخش برخــی از ویژگی های 
جذاب این پلتفرم بوده اند. برخی دیگر از این رقبای 
اندروید و iOS خیلی دیر وارد عمل شــدند و به این 
نتیجه رســیدند که به چالش کشــیدن پلتفرم های 
تثبیت شــده کار اصال راحتی نیســت. اگرچه طی 
این ســال ها شــمار زیادی از رقبای اندروید پدیدار 
شــده اند، اما در هر صورت در این مطلب به تعدادی 

از مهم ترین و بهترین آن ها می پردازیم.

بلک بری ۱۰
بلک بری ۱۰ )یا BB10( در ســال ۲۰۱۲ به عنوان 
 Blackberry جانشین سیســتم عامل منســوخ
OS )BBOS( معرفی شــد. چند مــاه بعد از این 
معرفی، گوشــی های بلک بــری Z10 و Q10 همراه 
با این سیســتم عامل روانــه ی بازار شــدند. از بین 
ویژگی های جذاب این پلتفرم می توانیم به سیســتم 
ناوبری شــهودی و هاب بلک بری اشــاره کنیم که 
تمام نوتیفیکیشــن ها، تماس هــا و پیام ها را در یک 

اپلیکیشن قرار می داد.
بلک بری طی چند ســال بعدی چند گوشی مبتنی 
با این سیســتم عامل را عرضه کــرد ولی در نهایت 
شکســت را پذیرفت. BB10 در برابر سیستم عامل 
اندروید و iOS نتوانســت توجه زیادی را جلب کند 
و آخرین نسخه این سیستم عامل در سال ۲۰۱۵ به 
نام بلک بری Leap معرفی و عرضه شــد. در سال 
 BB10 ۲۰۱۷، مدیران این شرکت اعالم کردند که
تا ســال ۲۰۱۹ مورد پشتیبانی قرار می گیرد و برند 

بلک بری هم به کمپانی چینی TCL واگذار شد.
 ،BB10 بعد از اعالم خبر کنار گذاشتن سیستم عامل
 Blackberry چندین ســرویس شامل اپ استور
و   Blackberry Travel ســایت   ،World

ســرویس تماس ویدیویی Playbook به تدریج 
تعطیل شــدند. البته به کاربران بلک بری وعده داده 
شــد که زیرساخت های مهم و ســرویس های اصلی 
هم بعد از پایان ســال ۲۰۱۹ تــا اطالع ثانوی مورد 
پشتیبانی قرار می گیرند. اولین گوشی TCL مبتنی 
بــر برند بلک بری با نام KeyOne معرفی شــد که 
یک گوشی اندرویدی محســوب می شود. البته این 
نخســتین گوشــی بلک بری مجهز به اندرویدی به 
شمار نمی رود زیرا خود کمپانی بلک بری هم در سال 
۲۰۱۵ از گوشی اندرویدی Priv رونمایی کرده بود.

اگرچــه سیســتم عامل های BB10 و BBOS بــه 
آخر خط رســیده اند، ولی به لطف عرضه گوشی های 
بلک بــری توســط کمپانــی TCL کــه بــا وجود 
سیستم عامل اندروید برخی از نرم افزارهای بلک بری 
مانند Blackberry Hub در آن ها تعبیه شــده، 
همچنان برخی از رویکردها و امکانات نرم افزاری این 
شرکت به زندگی خود ادامه می دهند. در نهایت باید 
بگوییم که BB10 سیســتم عامل موبایل خوبی بود 
که در نهایت نتوانســت به رقیب قدری برای اندروید 

و iOS تبدیل شود.
Firefox OS

سیســتم عامل فایرفاکــس در بین رقبــای اندروید 
موجود در این فهرســت احتمــاال ناامیدکننده ترین 
گزینه محسوب می شــود. این سیستم عامل در سال 
۲۰۱۳ عرضه شد و از لحاظ تجاری فقط برای حدود 
۳ ســال حضور داشت. نام این سیستم عامل در ابتدا 
Boot to Gecko بــود. از آنجایی که تمرکز آن 
معطوف به اپلیکیشن های تحت وب بود، فایرفاکس 
 Gecko تصمیم گرفت از نام موتور وب خود یعنی
برای نام گذاری سیســتم عامل موبایل خود استفاده 
کند. در نهایــت نام آن بــه Firefox OS تغییر 
پیدا کرد. اولین گوشی های مبتنی بر این پلتفرم در 
کشورهای برزیل، لهستان، پرتغال، اسپانیا و ونزوئال 

روانه ی بازار شدند.
 Firefox OS در سال ۲۰۱۴، گوشی های مجهز به
در بازار آمریکا عرضه شــدند و تا پایان این ســال، 
کمپانی موزیال اعالم کرد که ۱۴ گوشــی مبتنی بر 
این سیســتم عامل در نزدیک به ۳۰ کشور به دست 

کاربران رســیده اند. فقط یک سال بعد، موزیال خبر 
توقف توسعه و فروش گوشی های Firefox OS را 
اعالم کرد. چند ماه پس از این تصمیم، موزیال رسما 
خبر تعطیلی پروژه را منتشــر کرد و از تصمیم خود 
برای تمرکز بر اینترنت اشــیاء خبر داد که البته این 

پروژه هم عمر چندانی نداشت.
موزیال هیچ وقت نمی خواســت سیستم عامل خود را 
به عنوان یکی از رقبای همه فن حریف اندروید مطرح 
کند. این شرکت به این نتیجه رسیده بود که در بین 
گوشی های هوشمند ارزان قیمت فرصتی پدیدار شده 
و می خواســت Firefox OS ایــن خأل را پر کند. 
مانند Chrome OS شرکت گوگل، سیستم عامل 
فایرفاکــس هم بر مبنای اپلیکیشــن های تحت وب 
طراحی شده بود. همین رویکرد به توسعه دهندگان 
اجازه می داد که راحت تر از گذشــته با بهره گیری از 
تکنولوژی هایی مانند جاوا اســکریپت، HTML5 و 
CSS اپلیکیشن های موردنظر خود را توسعه دهند.

متأســفانه، این سیســتم عامل از لحاظ ویژگی های 
جــذاب متنوع حرف زیــادی برای گفتن نداشــت 
و عــالوه بر ناپایــدار بودن، باید به ضعف گســترده 
گوشــی های مبتنی بر این سیســتم عامل هم اشاره 
کنیــم. و در ضمــن از آنجایــی کــه موزیــال بازار 
کشــورهای در حال توســعه را هدف قرار داده بود، 
این گوشی ها نمی توانستند درآمد زیادی را به ارمغان 
بیاورند و بیشتر کاربران ساکن این کشورها، استفاده 
از گوشــی های اندرویدی را ترجیح می دادند. به طور 
کلی، موزیــال برای توســعه Firefox OS تالش 

زیادی کرد. 
اما اگــر صادقانــه اظهارنظر کنیم، از یک شــرکت 
غیرانتفاعی که هیچ تجربه ای در توسعه سیستم عامل 

ندارد، نمی توان انتظار بیشتری داشت.
در آخر باید به میراث این سیستم عامل اشاره کنیم. 
بعــد از این اتفــاق، Firefox OS بــه یک پروژه 
متن باز بدل شد و سپس بر مبنای آن، سیستم عامل 
KaiOS به وجــود آمد که در زمینــه کاری خود 
سیستم عامل بسیار موفقی به حساب می آید و البته 
 iOS نمی خواهد به عنــوان یکی از رقبای اندروید یا

مطرح شود.

 مدل 
مو فقیت
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احتماال در رابطه با خطرناک بودن شبکه های وای فای 
عمومی چیزهایی شنیده اید یا مطالبی را خوانده اید. اما 
باید بگوییم که برخی از این توصیه ها قدیمی هستند و 
اینترنت وای فای عمومی ایمن تر از گذشــته محسوب 
می شــود. اما در هر صورت همچنان خطرات امنیتی 

وجود دارد که در ادامه این موضوع را تشریح می کنیم.

باالخره وای فای عمومی امن است یا ناامن؟
 ،HTTPS به لطف بهره گیری گســترده از پروتــکل
وب گردی با بهره گیری از وای فای عمومی بسیار امن تر 
از گذشته شده اســت. به همین خاطر افراد حاضر در 
این شبکه دیگر به راحتی نمی توانند فعالیت شما را در 

وای فای عمومی زیرنظر بگیرند.
اما اگر خواســتار این هســتید که ما بگوییم وای فای 
عمومی کامال امن شــده است، متأســفانه نمی توانیم 
چنین اظهارنظری را مطرح کنیم. به صورت خالصه، این 

افراد  دیگر موضوع کــه  متفرقه 
نمی توانند 

جزییات فعالیت شــما در وای فای عمومی را مشاهده 
کنند، درست اســت. اما اگر منشــأ وای فای یا همان 
هات اسپات مشکل داشته باشــد، می تواند کارهایی را 
انجام دهد. به همین خاطر بهره گیری از VPN هنگام 
اتصال به وای فــای عمومی یا در کل عــدم اتصال به 
این شــبکه ها و در عوض بهره گیری از اینترنت موبایل 

همچنان ایمن تر است.

چرا وای فای عمومی ایمن تر از همیشه شده؟
مهم ترین دلیل این موضوع، به استفاده گسترده از پروتکل 

HTTPS برمی گــردد که رمزگذاری پیشــرفته ای 
برای محتوای ســایت ها به ارمغان می آورد. قبل 

از همه گیری این پروتکل، بیشــتر سایت ها از 
HTTP رمزگذاری نشده استفاده می کردند. 
زمانی که در شبکه وای فای عمومی با استفاده 
از HTTP وارد سایتی می شدید، دیگر افراد 
حاضر در شبکه می توانستند ترافیک رد و 
بدل شــده، صفحات وب موردنظر و دیگر 

موارد این چنینی را مشاهده کنند.
از ایــن بدتر، باید به امــکان اجرای »حمله 
مرد میانی« توسط هات اسپات وای فای اشاره 

کنیم که در این حمله، محتوای صفحات وب 
موردنظر به صورت تغییر یافته برای کاربر نمایش 

داده می شــود. یک هات اســپات می تواند محتوای 
صفحات وب یا دیگر محتواهای مختلف قابل دسترسی 

 DNS یک ســایت وصل می شــوید، گجت شما با ســرویس
موردنظر ارتباط برقرار می کند تا 

بتواند آدرس IP مربوط به سایت مذکور را پیدا کند. به همین 
خاطر همان طور که گفتیم، با بهره گیری از شبکه های وای فای 
عمومی، دیگر افراد می توانند از دامنه ســایت هایی که شما سر 
می زنید، خبردار شوند. اما با این روش نمی توانند آدرس صفحات 
وب مختلف را به دست آورد. در ضمن اگرچه این افراد می توانند 
برخی اطالعات مانند حجم داده های رد و بدل شده را مشاهده 
کنند، ولی برای دســتیابی به محتوای این اطالعات نمی توانند 

کاری انجام دهند.
وای فای عمومی همچنان برخی خطرات امنیتی به همراه دارد

به غیر از موضوع »حمله مرد میانی« از طریق هات اسپات وای 
فای عمومی، باید به کلیت اپلیکیشــن های موبایل هم اشــاره 
کنیم. از لحاظ تئوری، تمام اپلیکیشــن ها باید داده های خود را 
با بهره گیری از پروتکل HTTPS به ســرور برسانند اما از نظر 
عملی، تأیید این موضوع برای تمام اپلیکیشن ها کار مشکلی است.

در همین زمینه باید به احتمال مشکل زا بودن دیگر گجت های 
موجود در شــبکه هم اشاره کنیم. به عنوان مثال، اگر کامپیوتر 
یا گجت شما دارای حفره های امنیتی باشد، دیگر سیستم های 
متصل به شبکه می توانند به گجت شما حمله کنند. به همین 
خاطر فایروال کامپیوترهای ویندوزی به صورت پیش فرض فعال 
است و هنگام اتصال به وای فای جدید از شما پرسیده می شود 
که این وای فای عمومی اســت یا خصوصی. اگر در این هنگام 
اعالم کنید که به شبکه وای فای عمومی وصل شده اید، فایروال 
موردنظر ســخت گیری بیشــتری برای رد و بدل داده ها اعمال 

می کند.
چگونگی محافظت در برابر نفوذ

با وجود اینکه شبکه های وای فای نسبت به گذشته بسیار ایمن تر 
شده اند، اما در هر صورت کار از محکم کاری عیب نمی کند و در 
زمینه امنیت سایبری بهتر است که همواره مراقب باشیم. 
برای حداکثر امنیت، همچنان بهترین راهکار استفاده 
از VPN است. با بهره گیری از VPN، تمام داده ها 
از طریق یــک تونل رمزگذاری شــده روانه ی 
سرور می شود. به همین خاطر شبکه وای فای 
عمومی تنها می تواند ارتباط VPN شما را 
ببینید و حتی دیگر نمی تواند نام سایت های 

متصل به سیستم شما را مشاهده کند.
عالوه بر این می توانید در کل اســتفاده از 
شبکه های وای فای عمومی را کنار بگذارید 
و در عوض از اینترنــت موبایل بهره ببرید. 
خوشبختانه گوشــی های امروزی به راحتی 
تبدیل به هات اسپات می شــوند و بدون هیچ 
دردســری می توانید لپ تاپ یا دیگر گجت های 

خود را به هات اسپات موبایل وصل کنید.

از طریق HTTP را تغییر دهد. 
این یعنی شــما با بهره گیری از 
وای فای عمومــی یک برنامه را 
دانلود می کنید، اما هات اسپات 
موردنظر می تواند در عوض یک 

بدافزار برای شما ارسال کند.
اما حــاال HTTPS همه گیر 
شده و حتی مرورگرهای وب هم 
سایت های مبتنی بر HTTP را 
به عنوان سایت های ناامن نمایش 
می دهند. به همین خاطر اگر با 
بهره گیری از وای فای عمومی به 
سایت موردنظر خود سر بزنید، 
دیگر افراد حاضر در این شبکه 
شاید بتوانند نام سایت موردنظر 
را مشاهده کنند ولی نمی توانند 
ببینند که شما در حال مشاهده 
چــه صفحاتی هســتید و قادر 
به تغییر محتوای ســایت های 

HTTPS نخواهند بود.

برخی نفوذها کماکان 
امکان پذیر است

همان طــور کــه گفتیم 
این شــبکه ها  اگرچــه 
نسبت به گذشته بسیار 
ایمن تر شــده اند، اما این 
احتمال هــم وجود دارد 
هنگام وب گردی سر از یک 
بیاورید.  سایت HTTP در 
اینکه هات اســپات  بر  عالوه 
موردنظر می تواند محتوای سایت 
مذکور را تغییر دهد، افراد دیگر 
هم می توانند محتوا و ترافیک رد 
و بدل شــده با سایت مذکور را 

مشاهده کنند.
از آنجایی که DNS رمزگذاری 
شده هنوز همه گیر نشده است، 
هکرهــا زمانی که بــه وای فای 
عمومــی متصــل می شــوید، 
بــا بهره گیری از ایــن موضوع 
 DNS می توانند درخواست های
را رهگیــری کننــد. به صورت 

که به خالصه، زمانی 

با وجود اینکه 
شبکه های وای فای 

نسبت به گذشته 
بسیار ایمن تر 
شده اند، اما در 

هر صورت کار از 
محکم کاری عیب 

نمی کند و در زمینه 
امنیت سایبری بهتر 

است که همواره 
مراقب باشیم. 

آیا شبکه های وای فای عمومی همچنان ناامن هستند؟

امنیت شبکه های WiFi در چه حال است
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