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   تا تصمیم نگیرید خیس شوید،  
    شنا یاد   نمی گیرید

    نکاتی درباره ارتباط مؤثر در مواجهه با مشتری؛
  دام هایی در مسیر فروش

2

2

 
تأثیر اینستاگرام  در تبلیغات و بازاریابی

تأثیر اینستاگرام یکی از پر کاربرترین و قدرتمندترین 
شبکه های اجتماعی برای معرفی کاالهای صنایع 

گوناگون در سراسر دنیا می باشد...

 
غواص های توپ جمع کن
تا به حال شده است که در آب های آزاد شنا کنید؟ احتماالً 
شده است. یا اگر هم نشده است البد حداقل در دریا آب  تنی 
کرده اید. یا نهایتاً در کنار ساحلش قدم زده اید و...

 
چطور ارزش یک هشتگ را برای پست های خود بسنجیم؟

خیلی از شما احتماالً تا به حال از هشتگ های مختلفی برای 
پست های خود استفاده کرده اید اما باز خوردی که انتظار 

داشته اید را دریافت نکردید...  
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دام هایی در مسیر فروشنکاتی درباره ارتباط مؤثر در مواجهه با مشتری 

حــال  در  مشــتری 
بیان کــردن نیازش 
هســت و شما را در 
ایــن مــورد خطــاب 
قرار می دهد! شــما 
باید چطور به ایشان 
بــه  کــه  بفهمانیــد 
توجه  حرف هایــش 

دارید

2

شت
ددا

  یا
ل/

 او
شت

د

  تا تصمیم نگیرید خیس شوید،     
شنا یاد نمی گیرید

بســیاری فکر می کنند یک کسب وکار ساده 
و محلــی چه نیازی به تبلیغــات دارد؟ مگر 
می شود با وجود این همه برند قوی و ثروتمند 
کسب وکار نوپا و محلی من هم بگیرد؟ و البته 
پرسش های مشابه دیگری که همگی یک وجه 

اشتراک دارند؛ ناامیدی!
تفاوت ناامیدی و شکست در این است که شما 
در شکست یک تجربه انجام کار دارید که به 
دالیلی به موفقیت نرسیده است اما در ناامیدی 
شما هیچ کاری نکرده اید! هیچ تجربه ای ندارید. 
حتی نمی دانید چه کارهایی را انجام ندهید تا 
به شکست نینجامد. همان طور که می بینید 
انجــام دادن هرکاری، هر ایده ای بر اســاس 
یک دانش و یا اســتفاده از تجربیات دیگران 
مهم ترین بخش از راه موفقیت است. تا تصمیم 

نگیرید خیس شوید، شنا یاد نمی گیرید.
برگردیم به موضوع اصلی، باید بدانید که هر 
کســب و کاری هرچند خرد و کوچک برای 
خود یک دایره تأثیرگذاری دارد، البته بعضی از 
کسب وکارهای خدماتی ممکن است به دلیل 
نیاز نداشتن به مکان ثابت دایره ای به وسعت 
محل زندگی شان داشته باشند. اما تصور کنید 
شــما یک کترینگ محلی راه اندازی کرده اید. 
قطعاً در ماه اول ممکن اســت به دلیل تازگی 
افتتاح از کم بودن مشتری خود خیلی متعجب 
نشــوید اما در ماه ششــم اگر حرکتی برای 
جذب مشــتری نکرده باشید، دوباره بیماری 
ناامیدی به سراغتان می آید. معموالً ارزان ترین 
روش های تبلیغات یعنی چاپ تراکت دستی 
و انداختن زیر در خانه های محله است. البته 
عبور خودروهای همســایه از روی آن ها و رد 
الستیک و نهایتاً هم سطل زباله، عاقبت بخش 
عمده ای از پولی است که شما خرج انتشار آن 
کرده اید. تازه اگر خوش شانس باشید و کسی 
که مسئول توزیع آن هاست کارش را درست 
انجام داده باشد. اما راه های بهتری هم هست. 
روزنامه ها و رســانه های محلی بهترین روش 
ممکن برای تبلیغات محلی است. روزنامه ای 
که مخاطب بابت تهیه اش پول خرج می کند، 
حداقل یک روز یا بیشتر عمر مداوم برای بودن 
روی میز مغازه ها، کارمندان اداری، اشتراکات 
خانگــی، مطب های پزشــکان، آرایشــگاه و 
کلینیک هــا و خالصه هرجایــی که فردی 
دقایقی برای گذراندن وقت خود آن روزنامه رو 
تورق می کند، دارد. پس یادتان باشد ، تبلیغات 
کســب و کار شما ارزشمند تر از آن است که 
یک خودرو از روی آن عبور کند و یا کودکی با 
آن موشک کاغذی بسازد. برای کسب وکارتان 

پرستیژ قائل شوید. 
به امید سفره پر روزی برای همه هموطنانمان

احمـد  یوسـفی صـراف|   دبیـر راهـکار

دیروز گفتیم که توجه، احترام 
و بدرقه ســه عنصر اصلی در 
ارتبــاط مؤثر هســتن و در 
بحث توجه ســه آفت اصلی 
که باعث میشن توجه شما از 
مشتری دور بشه را شمردیم 
که عبــارت بود از، گوشــی 
تلفن همراه، تلویزیون و افراد 
متفرقــه ای که بــدون علت 
خاصی در فضای فروشگاه یا 

دفتر شما حضور دارند.

  تمرکز اولین اصل فروش 
این  بــا  اینکــه چطور  خب 
مــوارد برخورد کنیم موضوع 
این یادداشــت نیســت ولی 
خودش یک بحث مفصله که 
با اجازتون می گذریم ازش که 
بعداً به صــورت کامل بهش 

بپردازیم.
حاال که متوجــه این آفت ها 
شــدیم بایــد ســعی کنیم 
دیگه در دامشــان نیوفتیم و 
توجهمان در فضای فروشگاه 
یا دفتر کار به رسالت اصلیمان 
یعنی کســب درآمد متمرکز 
باشه. بعد از عبور از این دام ها 
باید روش هایی که به دیگران 
نشــون میده داریم بهشــان 

توجه می کنیم را مرور کنیم.

  دربرابر مشتری بایستید
اولین مــورد تغییر وضعیته، 
چــون فروشــگاه کاربردی تر 
هســت فروشــگاه را مثــال 
می زنیم، دوســتانی که دفتر 
کار دارند لطف کنند و مثال ها 
رابرای خودشان تعمیم بدهند.

مشتری وارد فروشگاه میشه، 

اگر نشســتید بایســتید، اگر 
ایستادید چند قدم به سمت 
مشــتری گام برداریــد، اگر 
صورتتان سمت دیگر فروشگاه 
هست، تمام بدنتان را به سمت 
مشتری بچرخانید )دقت کنید 
که چرخش چشم ها یا گردن 
کافی نیســت، تمام بدن باید 
بچرخــه( این اولیــن گام در 
بیان توجه هست.گام دوم بعد 
از این تغییر وضعیت شــروع 
مکالمه اســت، ســعی کنید 
شما جمله اول را بیان کنید. 
جمله تان می تواند شامل سالم 
و خوشامد باشه. راستی لبخند 
یادتان نــره! در کلیه مراحل 

لبخند به لب داشته باشید.

  به حرف مشتریتان
 گوش دهید

رســیدیم  مرحله ای  به  حاال 
که اولین جمالت از ســوی  
مشتری شــروع میشه. حاال 
باید چه کنیم؟ باید عالوه بر 
حرکاتمــان در کالممان هم 
توجه باشد. مشتری در حال 
بیان کردن نیازش هســت و 
شــما را در این مورد خطاب 
قرار می دهد! شما باید چطور 
به ایشــان بفهمانیــد که به 
حرف هایــش توجــه دارید، 
پیشنهاد می کنم راه های زیر 
را امتحان کنید و معجزه اش 

را ببینید:
1- حتماً با مشــتری هایتان 
کنید،  برقرار  چشمی  ارتباط 
توجه داشته باشید که ارتباط 
چشمی با زل زدن فرق داره!

2- کمی به سمت مشتریتان 

خم بشید.
3- با حرکــت گردن طوری 
که نشان دهنده عجله نباشد، 
شــنیدن حرفای مشتری را 

تأیید کنید.
4- وقتی صحبت تمام شــد 
از دل خــود چند تا ســؤال 
بپرســید که مشتری متوجه 
بشــه واقعاً صحبت هایش را 

شنیدید.
5- در یک جمله بخوام بگم، 
هم مخاطب فعال باشید، هم 
شــنونده فعــال البته خیلی 
موارد دیگه هم هست که یک 
تحقیق کوچک روی اینترنت 
به  نتایج جالبی  بکنید حتماً 

دست میارید.

  یک مشورت
 درست دهید

خب حاال که تونستیم شروع 
و ادامــه خوبــی در برقراری 
ارتباط با مشــتریمان داشته 
اساس  بر  بتوانیم  باید  باشیم 
یک  شــده  داده  اطالعــات 
مشاوره درست رو بهش ارائه 
بدیــم. تا اینجا مــرور کنیم 
که چی یــاد گرفتیم، ارتباط 
مؤثر شامل ســه مرحله بود 
و در قدم اولــش باید توجه 
رو یــاد بگیریــم، یعنــی به 
که  بدهیم  نشان  مخاطبمان 
تمام حواسمان بهش هست، 
در ادامه یاد گرفتیم که صرفاً 
حرکات بدنی کافی نیست و 
کالممان هم باید نشانگر این 

توجه باشه.
با ما همراه باشید تا فردا ادامه 
مبحث توجه را با هم مرور کنیم.

...................

 مدل 
مو فقیت

|  یاسر سلیمانی   
| کارشناس فروش
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بهترین 
قیمت وتسویه

کامپیوتر وتبلت وموبایل 
 لپ تاپ آک 3 م

acer-hp-asus-Lenovo
وکامپیوترهای خانگی نو
2 هسته ای 3/390ت 
4هسته ای 3/890ت
8هسته ای4/700ت 

3713330037233300بازرگانی معین 

/د
98

01
80

1

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

 ج
/ 9

80
65

35

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

ش
/9

80
73

32

بار حجاب 
خاور/ وانت

امامت    20 20 61 36
الهیه   30 30 22 35
قاسم آباد  59 28 62 36

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05
ط

/9
71

40
93

پیروز ب��ار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

نقاشی نظری
09155038564

/د
97

12
45

0

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

ط
/9

80
97

70

نصب کاشی
سرامیک و گرانیت و...

با اکیپ مجرب جوان 
در اسرع وقت با کیفیت باال

حجت بنی اسد 
09389913658

محمد بنی اسد 
09159926102

/ج
98

01
53

5

درب اتوماتیک عزیزی
شیشه ای ،کرکره ای ،پارکینگی

@CBSAzizi:تلگرام
09155200460-38496200

/ج
98

08
90

8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70

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

98
02

66
9

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
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
/ج

98
06

95
4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

دارب�س�ت ک��ی��ه��ان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01
/ج

98
07

17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

71
85

75
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

ای��زوگ��ام ش����رق
)گ����������ران نخ���ری�����د(
تخفیف وی������ژه وی�������ژه

شرافتی 09365265704 

آسفالت ارزان، اجرای عملیات
راه سازی آسفالت اجاره ماشین 
آالت راه سازی فروش آسفالت

09153044838،09153048573

ط
/9

80
43

97

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت

کلی ، جزئی
09150020052

ط
/9

80
97

94
/ج

98
09

81
7

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09152210828
ایزوگام شرق

به قیمت درب کارخانه
32721789-09153132504

09366484449

ط
/9

80
17

22
/ج

97
03

83
1

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

/ج
98

02
51

9

/ج
97

14
23

6

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

38824494
/ج

98
04

43
5

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

مصالح مرغوب و ارزان
کلی و جزئی-در اسرع وقت 

36907335
09155048588

ط
/9

80
10

95

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

05
59

6

گازرسانی احسان شکوه 
خراسان تفکیک کنتور گاز، اجرای 
نرده و لوله کشی روکار و توکار 

09153580343

ط
/9

80
87

81

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

ط
/9

80
31

85

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

80
71

49

/ج
97

17
80

3

کارگزاری امالک
سراسری یاسین

زمین از شما ساخت ازما
متریال قوی باکادری مجرب

09155208163
 36616654

ش
/9

71
78

14

امالک سراسری قاسم آباد   
فق�ط در ی�ک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

ش
/9

80
60

01

عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

ط
/9

80
69

15

لباسشویی، پکیج، آبگرمکن
38591386-38684976
36145774-36618491

ط
/9

80
72

51

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

تعمیرات لوازم منزل
801

نقاشی و کاغذ دیواری
501

پیمانکاری ساختمان
502

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519



91
02

ره 
شما

 / 
وم

و د
ی 

 س
ال

 س
/ 1

39
ن 8

آبا
14

 / 
به 

شن
سه 

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

چطور ارزش یک هشتگ را برای پست های خود بسنجیم؟ 2

1

تأثیر اینستاگرام  در تبلیغات و بازاریابی

مسابقه مجازی برای فروش بیشتر 
تأثیر اینستاگرام یکی از پر کاربرترین و قدرتمندترین 
شــبکه های اجتماعی برای معرفــی کاالهای صنایع 

گوناگون در سراسر دنیا می باشد.
به طور کلی تبلیغات در اینســتاگرام یکی از بهترین 
شیوه های تبلیغاتی در رسانه های اجتماعی می باشد 
و این نوع تبلیغات برای کلیه صنایع بســیار مهم و با 
اهمیت است و سعی کنید که کلیه محصوالت تولیدی 
سازمان خود را در اینســتاگرام معرفی نمایید تا هم 
محصوالت و هم برند شــما در این رســانه اجتماعی 

تبلیغاتی معرفی گردد.

  شبکه اجتماعی جایی
 برای فروش برندهای کوچک

شبکه اجتماعی اینستاگرام یک زیر مجموعه از شبکه 
اجتماعی فیســبوک به حســاب می آید و از طریق 

تبلیغات کسب درآمد می کند.
 در حدود سه سال از راه اندازی این شبکه اجتماعی 
می گذرد و برندهای مشــهور جهان نیــز به عنوان 
کوتاه ترین و ســاده ترین و البته مؤثرترین شــبکه 
اجتماعــی برای تبلیغــات محصوالت خــود از آن 
اســتفاده می نمایند، این شــرکت ها پس از گذشت 
سه ســال حضور فعال در این رســانه اجتماعی به 

صــورت میلیونی فالــوور دارند و به ســاده ترین و 
ســریع ترین حالت به معرفی محصوالت جدید خود 
به مشتریانشان می پردازند، البته برندهای کوچک نیز 
از این شبکه اجتماعی در خصوص تبلیغات و معرفی 
محصوالت خود نیز اســتفاده می کنند که بازخورد 
مناســبی را تجربه نموده اند، بطــوری که هر یک از 
کاربران این شــبکه اجتماعی با یک جســت وجوی 
کوتــاه و ســریع درخصوص کاالی مورد نیازشــان 
می توانند هم برندهای مشهور و بزرگ جهانی و هم 

برندها و شرکت های تولیدی کوچک بیایند.

  اینستاگرام فعالترین  شبکه  فروش 
درایران نیز صنایع گوناگون ازاینســتاگرام به عنوان 
یک شــبکه اجتماعی جهت تبلیغات نیز اســتفاده 
می کنند، بنابراین با توجه به مطالبی که گفته شــد 
حتماً برای کســب و کار خود یک صفحه اختصاصی 
در اینستاگرام درســت کنید و به معرفی و تبلیغات 
محصوالت و خدمات خــود بپردازید تا بتوانید برای 
برند و محصوالت و خدمات خود مخاطبان بیشتری 

را جذب نمایید. 
آیا می دانید رسانه اجتماعی اینستاگرام دارای 300 

میلیون یوزر فعال می باشد.

  عالقه به عکس ها،  باعث رونق بازار
یکی ازعواملی که باعث رونق رسانه اجتماعی اینستاگرام 
شد، بی حوصلگی انسان ها و بی توجهی آن ها نسبت به 
نوشته ها بود، افراد توانستند با دیدن عکس ها به مواردی 

خیلی از شما احتماالً تا به حال از هشتگ های مختلفی برای پست های خود استفاده 
کرده ایــد اما باز خوردی که انتظار داشــته اید را دریافت نکــرده اید. دراین مطلب 
می خواهیم روشی را به شما معرفی کنیم که طریق آن بتوانید بفهمید که پست شما 

شانس گرفتن بازخورد خوبی از یک هشتگ خاص را دارد یا ندارد.
همان طور که در مطالب قبلی در مورد هشــتگ ها توضیح دادیم برای اینکه بتوانید 
از یک هشتگ خاص ورودی خوبی روی پست و صفحه تان دریافت کنید باید پست 
شما در بین پست های Top آن هشتگ خاص قرار بگیرد و مسائلی که در قرار گرفتن 
یک پست در Toppostes یک هشتگ اهمیت دارد تعداد تعامل بر ثانیه است یعنی 

طبق روال همیشه کپشن 
مورد نظرتان را وارد کنید 
وبه همین راحتی پستتان را 
منتشر کنید

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

کار
ب و

س
ه ک

وز
ر ح

گا
ه ن

نام
روز

ی  
 ثان

ری
عف
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حی

م



91
02

ره 
شما

 / 
وم

و د
ی 

 س
ال

 س
/ 1

39
ن 8

آبا
14

 / 
به 

شن
سه 

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

تا به حال شده اســت که در آب های آزاد شنا کنید؟ 
احتماالً شده اســت. یا اگر هم نشده است البد حداقل 
در دریا آب  تنی کرده اید. یا نهایتاً در کنار ساحلش قدم 
زده اید و دست آخر شمال یا جنوب رفته اید. بگذریم. 
اصالً تا به حال شده است به این فکر کنید که در دنیای 

زیر آب چه خبر است؟
 در زیر سطح رودخانه ها و یا دریاچه ها چطور؟ چرا دارم 
این ها رومیگم؟ چون قرار است برایتان از شغلی صحبت 
کنیم که افراد شــاغل در آن مدام به دنبال جواب این 
پرسش ها هســتند. البته با این تفاوت که می دانند به 
دنبال چه چیزی در زیر سطح آب هستند و چه جاهایی 
را باید دنبال آن چیزی که می خواهند بگردند. این افراد 
اصطالحاً »توپ گلف جمع کن« نامیده می شوند. که می 
توان به آن ها لقب »غواصان توپ جمع کن« را داد. این 
غواصان جدای از عجیب بودن کارشــان، کاری سخت 
و خطرناک دارند. کاری که در توان هرکســی نیست و 

نمی تواند باشد. 
تا به حال شــده است گلف ببینید و این سؤال برایتان 
پیش آید که، سرنوشــت این توپ هایی که به مقصد یا 
هدف مورد نظر نمی رسند چه می شود؟ توپ هایی که یا 
در بین درختان و جنگل و سبزه ها می افتند، و یا اینکه 
به داخل دریاچه های موجود در زمین گلف می افتند که ، 

دقیقاً ما با همین بخشش کار داریم.
 توپ هایی که در داخــل دریاچه های موجود در زمین 

گلف ها می افتند.
خب حاال وظیفه توپ گلف جمع کن ها چیست؟ این افراد 
موظفند تا توپ هایی که در داخل دریاچه ها افتاده است 
را به دست آورند. اما آیا با بدست آوردن این توپ ها و یا 
جمع کردن آن ها کارشان پایان می یابد؟ خیر. بلکه تازه 

کارشان آغاز می شود. کار که چه عرض کنم. 
راه رسیدن به پول برایشان تســهیل می شود. بدین 
صورت که در ابتدا و پس از جمع آوری توپ ها آن توپ ها 
را نو نوار کرده و به اصطالح جال می دهند. ســپس برای 
فروش مجدد آن توپ ها و اســتفاده از آن ها، آن ها را 

دسته بندی کرده و به فروش می رسانند.
ولی خب بهتر است تا در پایان و برای حسن ختام معرفی 
این شــغل نیز، این را بدانید که کار این افراد برخالف 
توضیحی که راجع به شغلشان داده شد، به هیچ عنوان 
ساده نیســت. چراکه عالوه بر یاد داشتن یک سری از 
مهارت ها فرد باید حواسش به خطرات احتمالی ای که 
ممکن است وجود داشته باشد، باشد. برای مثال خطر 
وجود تمســاح در دریاچه و یا مثالً فشار آب، سردی و 

گرمی بیش از حد آب و ...   

 امروزه شاهد آن هستیم
  که برندهای کوچک
 و تازه کار با فعالیت 

دراینستاگرام توانسته اند 
به بازار خوبی برای 

محصوالت خود دست 
یابند

نگاهی متفاوت به سخت ترین مشاغل بعد از معدن!

غواص های توپ جمع کن

چطور ارزش یک هشتگ را برای پست های خود بسنجیم؟

که در جستجوی آن ها بودند به خوبی دست یابند، 
بنابراین به این رســانه روی آوردند، تا جایی که در 
سال گذشته میالدی پرمخاطب ترین و پرطرفدارترین 
رسانه اجتماعی شناخته شد، خوب است بدانید که 

البته یکی از عواملی که در رونق این شبکه اجتماعی 
دخیل بوده اســت فروش این شــبکه به فیسبوک 

می باشد.

  هرچه سریعتر وارد شوید
امروزه شاهد آن هستیم که برندهای کوچک و تازه 
کار با فعالیت دراینستاگرام توانسته اند به بازار خوبی 
برای محصوالت خود دست یابند و فروش مناسبی 
را تجربه نمایند، مشــاغل جدیدی نیز بواسطه این 
شــبکه اجتماعی رونق گرفته اند و افــراد زیادی 
توانسته اند در وضعیت رکود اقتصادی از بستر این 

رسانه آنالین استفاده کنند.
 بــه طوری که یــک کاربر با 
کمترین سطح دانش، می تواند 
کاال یا خدمات مورد نظر خود 
را در اینستاگرام جست و جو 
نماید و تبدیل به یک مشتری 
بــرای یک کســب و کار نوپا 
شود. هرچه ســریع تر با یک 
برنامه ریــزی صحیح موفقیت 

خود را تضمین نمایید.

پست هایی که تعداد تعامل هایی که بر یک ثانیه دریافت می کنند بیشتر باشد شانس 
بیشتری برای قرار گرفتن در پست های برتر آن هشتگ خاص را دارند.

برای این کار ابتدا صفحه هشــتگ مورد نظرتان را باز می کنید واز بین پســت های 
برتر، آن هایی که مدت زمان کمتری از منتشر شدنشان می گذرد را پیدا کنید، تعداد 
الیک ها وکامنت های آن پســت ها را جمع کنید و بر تعداد دقایق گذشته از انتشار 
پست تقسیم کنید سپس این نرخ را برای چند پست محاسبه و میانگین آن ها را به 

دست آورید.

  با هشتگ  ها به رقابت برید
برای محاســبه نرخ تعامل بر دقیقه مجموع تعداد الیک وکامنت را بر تعداد دقایق 

گذشته از انتشار پست کنید.
بهترین راه این اســت که ابتدا میانگین تعداد تعامل در دقیقه را در پست های خود 
محاســبه کنید و سپس هشــتگ هایی را انتخاب کنید که تعداد تعامل در دقیقه 
پست های برتر آن نسبت به پست های شما در یک حدود باشند، در این صورت آن 
هشتگ از مناسب ترین هشتگ ها برای پست شماست، اگر میانگین تعامل در دقیقه 
را در پست های خود محاسبه کنید وسپس هشتگ هایی را انتخاب کنید که میانگین 
تعامل در دقیقه پست های برتر آن نسبت به پست های شما در یک حدود باشند، در 
این صورت آن هشتگ از مناسب ترین هشتگ ها برای پست شماست، اگر میانگین 
تعامل در دقیقه پست های شما از میانگین تعامل در دقیقه پست های برتر آن هشتگ 
خیلی باالتر باشــد هم آن هشتگ، هشتگ مناسبی برای پست شما نیست چرا که 
شــما می توانید هشتگ های رقابتی تری پیدا کنید تا ورودی بهتری از هشتگ روی 

صفحه و پست خود بگیرید .
دقت داشــته باشید که نرخ تعامل بر دقیقه در شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام در 
دقایق اولیه خیلی باالتر است وبه مرور زمان کاهش می یابد پس بهتر است نرخ تعامل 
بر دقیقه پست هایی از صفحه خود را با پست های هشتگ مقایسه کنید که حداقل 

24ساعت از زمان انتشار آن ها گذشته باشد.

محمد  قدوسی
   روزنامه  نگار
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ات
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ه
آگ

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

ج
/9

80
79

20

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

ش
/9

80
35

70

قالی شویی
اطمینان

نامی آشنا و مطمئن
32 21 64 31
33 85 00 14

33 87 22 59 - 62
38 82 78 66
32 67 32 37

0915 113 04 70

ط
/9

80
01

38

قالی شویی
گل افشــان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ج
/9

80
06

21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/9

80
58

40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/9

80
14

46

حفر چاه نو
الیه روبی چاه کهنه
 09155209061

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ط
/9

80
08

16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32135948-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32424973-32135948

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ط
/9

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635

09155004693 - 09352398888 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9

80
23

75

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

32424971-32135949 مدیریت :سید علی 
عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

ط
/9

80
24

11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9

80
41

89

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

ج
 / 

98
09

67
4

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

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

 09151023831تیم سیار

ج
/9

80
19

90

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

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

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
97

12
82

4

پ
/9

80
23

78
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/9

70
08

77

لوله بازکنی

لوله کشی 
ارزان، فوری، شبانه روزی
ضمانتی، بدون خرابی، سراسری

09154164707

ج
/9

80
97

90

خدمات نظافتی سراج
نظافت ساختمان )داخلی،راه 
پله ،پارکینگ ( 32406745

09358897146

 نـظافتـی آیـسـان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
ج

/9
71

49
35

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

ط
/9

80
52

76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

با 1 میلیون مهارت دیپلم 
معتبر بگیرید )فرصت محدود(

09153526269
09152029978

ط
/9

80
92

74
مداح و مجری
 مجالس شما 

اسکندری  09153133899

ط
/9

80
71

10
ج

/9
80

94
32

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739 5600  

دامداری میرزایی
09152001021
38464887

ط
/9

80
71

87

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

80
36

47

مزون سادینا 
به 2 نفر خانم جهت کار در 

مزون نیازمندیم.
09155139507

ط
/9

80
98

69

فروشنده خانم یا آقا با 
حقوق عالی نیازمندیم   

09023902986

ط
/9

80
96

99

تعدادی چرخکار خانم و آقا 
نیازمندیم. محیط مجزا 

اجرت خط 60 - 80 
09055606640

ط
/9

80
98

38
ج

/9
80

96
75

به تعدادی مربی 
و مددکار مردبا مدرک 

لیسانس روانشناسی،مددکاری
علوم تربیتی جهت  

موسسه خیریه نیازمندیم
  09154811388

ساعت تماس10 تا 15

ج
/9

80
25

62

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

خرید ضایعات درب و پنجره 
آهن ، کارتن ، برنج به باالترین 

قیمت  09370501006
09305828084

ط
/9

80
65

54

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

80
08

04

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

80
89

16

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
ج

 / 
98

03
54

2

درب وپنجره
آهن االت توس

ساخت ،خرید وفروش
انواع درب وپنجره 

حفاظ ،سایبان...
نوومستعمل وانواع فلزات
09151176273  مهرجو

 09155137032 دایی زاده

خرید ضایعات فلزی
 لوازم منزل و خرده ریز انباری
 باالترین قیمت 09366839520

32120723-09153039304

ط
/9

80
77

96

مفقود شده

پروانه کسب آقای علی محمد 
دادخواه شکر توکد ملی 

0848950666شماره پروانه 
16489مربوط به اتحادیه صنفی 

خواربارلبنیات رسته واحد 
صنفی خواربار مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

ج
/9

80
98

72

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

برگزاری مجالس
و مراسم

1302

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

فروشنده و
صندوقدار

1408

خیاط و چرخکار
1411

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

خدمات نظافتی
804

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

ج
/9

71
88

44

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9

80
71

76

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسن افضلی فرد

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 13539
 به نشانی:  دالوران 16 نبش16

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151170750
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
80

97
02

ط
/9

80
98

39

آگهي ابالغ به آقاي طالب 
کاظمی ریک فرزند اسماعیل 
مجهول المکان به استحضار 
میرساند پیرو درج آگهی 
مورخه 98/07/18 برابر 

دادنامه 9809977585300459 
شعبه 3 دادگاه خانواده مجتمع 

قضایی شهید مطهری مشهد 
همسردائمی شما خانم زهرا 
ولی پور طبق مقررات مطلقه 
به طالق بائن خلعی نوبت اول 
گردید لذا علقه زوجیت فی 
مابین ساقط گردید. آدرس 

بلوار توس نبش توس 97
 سر دفتر ازدواج 96 و 

طالق 10 کال زرکش مشهد 
 سید مجتبی ترحمی

ط
/9

80
97

93

اخطار و ابالغ به آقای محمد 
صادقی فرزند سلیمان همسر 
شما خانم زهرا اختری فرزند 
محمد اسماعیل بموجب حکم 

صادره از شعبه 7 دادگاه 
خانواده مشهد بدفترخانه 

مراجعه و تصمیم بر مطلقه نمودن 
خود دارد لذا بموجب این آگهی 
به شما اخطار و ابالغ میگردد که 
پس از نشر آن ظرف ده روز در 
روزهای سه شنبه یا چهارشنبه 
یا پنجشنبه بدفترخانه مراجعه 

و ذیل اوراق و اسناد را امضاء در 
غیر این صورت طالق همسر شما 

یکطرفه به ثبت خواهد رسید.
آدرس سیدی 35 متری مهدی 

جنب بانک مسکن طبقه باال 
دفتر ازدواج 50 و طالق 19
ملک آباد - محمود محرابی

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای محسن حقیقی تبار

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 11861
 به نشانی:  خیابان کاشانی، کاشانی 6 نبش نوغان 16

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09158692806-09155061390
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
80

98
41
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ط
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63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
/9
80
23
18

خرید ضایعات کاغذ
09151126299

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
05
59
0

ات
ی ج

ه
آگ

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      


