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اعتماد؛ اثربخش ترین کانال بازاریابی

یکی از مهم ترین تفاوت هایی که باید به طور خاص در مورد 
تیم های ایرانی بیشتر روی آن تمرکز کرد،نتیجه-محوری و 

تمرکز روی خروجی است

 
گروه تعامل چیست وچه کمکی به صفحه ما می کند؟ 
گروه های تعامل را می توانید در تلگرام،واتس اپ وسایر 
پیامرسان ها ایجاد کنید واز صفحه هایی که مخاطبین هدف 
مشابهی با شما دارند درخواست کنید که...

 
باال رفتن فروش در دنیای دیجیتال مارکتینگ

  سئو مجموعه اقداماتی لست که شما با تکیه بر آن میتوانید
  رتبه سایت خود را بر اساس الگوریتم گوگل باال آورده

 و در نتیجه باعث فروش بیشتر شما می شود 

 
نگاهی به خالقیت گمشده در 
استارت آپ های ما  

24

2

4

2

 از نام تجاری تان برای تقویت 
برند خودتان استفاده کنید

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
 نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                          36

چگونه تیمی خالق 
داشته باشیم؟

نیازمندی ها
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اعتماد؛ اثربخش ترین کانال بازاریابی

یکــی از مهــم ترین 
هایــی  تفــاوت 
بــه طور  بایــد  کــه 
مــورد  در  خــاص 
تیــم هــای ایرانــی 
آن  روی  بیشــتر 
کرد،نتیجه- تمرکز 
تمرکــز  و  محــوری 
روی خروجی اســت

معمــوال صاحبان ایــده های اســتارت آپی در 
جلسه مشترک با سرمایه گذار اولین بار مزه تلخ 
اختالف را تجربه می کنند. گویی فراموش کرده 
اند که عضو یک تیم هســتند و با هم رویاهایی 
دست نیافتنی را در سر پرورانده اند. در کمتر از 
یک ماه، حسهای مختلفی مثل عدم تفاهم، بی 
توجهی و بی اعتمادی را در چشمان هم کشف 
می کنند. چند ماهی که از جذب سرمایه جدید 
می گذرد، منابع مالی کــه رو به اتمام می رود 
و هیجانات فروکش مــی کند، نقدها تیزتر می 
شــود، سیاست ها بســته تر می شود و زبان ها 

تندتر، و اتفاقات پیش بینی نشده ای می افتد.
پرده پرده ایــن تصاویر واقعیــت های زندگی 
کارآفرینــان و بنیــان گذاران اطراف ماســت؛ 
کسانی که هزاران داســتان تلخ و شیرین برای 
تعریف کردن دارند و هر کدام منحصر به فرد و 
ارزشمند. اما مشکل کجاست؟ اولین گام اشتباه 
را کجا برداشته که سر بزنگاه بروز کرده و تیم را 

غافلگیر می کند؟ به عبارتی:
بنیان گذار جوان و تــازه کار، چگونه می تواند 
آسیبهای ناشی از اختالف ها را درون تیم و بین 

اعضا به حداقل برساند؟
 

 مسائل اصلی تیم ها:
در تیمهــای برنده، چــه آنها که دربارهشــان 
خواندهایــم و چه آنها کــه از نزدیک دیده ایم، 
رفتارهایی هســت که آنها را متمایز می کند، و 
در مقابل، در تیمهای پرمشکل، بعضی رفتارها، 
بین اعضا، تبدیل به عادت و فرهنگ نشده است:
در تیمهای یکپارچه، افراد زمان قابل توجهی را 
برای بناکردن اعتمادی عمیق و ریشــهای بین 
همه اعضا صرف مــی کنند. در فضایی که یک 
کســب و کار باید رشــدی چند برابر سریع تر 
از یک شــرکت بزرگ رو تجربه کند و به اندازه 
بزرگ برسد، همه اتفاقها، ارتباطها، فرآیندها، و 
تغییرها، روی دور تند صورت می گیرند. رهبران 
خودآگاه، در این شرایط، نیک میدانند که وجود 
انســان و ابعاد مختلف زندگی او، آســیبپذیری 
بیشــتری پیدا مــی کنند، و نیاز بــه ورزش و 
رسیدگی بیشتری دارند. خوراک ارتباط سالم و 
مبتنی بر اعتماد هم، چیزی نیســت جز تمرین 
ارتباط بر مبنای شفافیت و احترام و اصول اولیه 

بازخورد دادن و البته شــناخت و پایبندی اعضا 
به ارزشهای تعیین شــده تیم. ترس از اختالف 
در تیمهای موثر کم تر دیده می شود و چه بسا 
افراد یاد می گیرند تا با آغوش باز برای شناختن 
و حــل اختالف ها وقت بگذارنــد و از آن ها به 
عنوان فرصتی برای عمیق تر شدن ارزش ها در 

فرهنگ سازمان بهره ببرند.
در این تیمها قســمت بزرگــی از موفقیت، به 
خصــوص در فضاهــای فرهنگــی پرتعارف و 
غیرمستقیمی مثل مردم ما، مدیون تعریف نقش 
اعضای تیم و مشــخص کردن مالک یا صاحب 
هــر فرآیند، پروژه و فعالیتی ســت. یک الگوی 
معروف مدل RACI است که برای هر فعالیت 
مورد نظر، یک مسئول )Responsible(، یک 
پاســخگو )Accountable(، یک نقش مشاور 
)Consulted( و یــک نقــش مطلع شــونده 
)Informed( تعریف می کند، که این نقشــها 
برای هر فعالیت متفاوت است. به این ترتیب که 
فرد مسوول برای انجام پروژه، نتایج و تصمیم ها 
را به فرد پاسخگو گزارش می دهد، در موردشان 
با مشاور، یا مشاوران مشورت می کند، و نتیجه 
کلی را نیز در هر مرحلــه به اطالع افراد مطلع 

شونده می رساند.
و در نهایت یکی از مهم ترین تفاوتهایی که باید 
بــه طور خاص در مورد تیمهای ایرانی بیشــتر 
روی آن تمرکــز کرد،نتیجه-محــوری و تمرکز 
روی خروجی اســت. یاد گرفتــن این موضوع 
که در جلســات، صحبتهای کاری، مرور روزانه 
اسکرام، و …، وقت ارزشمند خود و تیم را قبل 
از همه چیز و باالتر از هر مسالهای صرف نتایج و 
دستیابی ها کنیم و نه جزییات، روشها و توجیه 

علت دست نیافتن به اهداف.
 

 بازاریابی نسخه 3.0.2
ریشهی اکثر مشکالت تیمی در قاعده هرم و در 
مساله “اعتماد” است. متخصصان برند نیز، امروز 
دیگر برند را نه فقط در ارتباط با مشتری  و رقبا و 
شاید جامعه، که در ارتباط نزدیک و پایدار با تمام 
ذینفعان به خصوص خود کارکنان، سهامداران  و 
همفکران )Community( اطراف کسب و کار 
و یا محصول تعریف می کنند. در این شــرایط، 
 Brand( ”برای رســیدن به یک “هویــت برند

Identity(  قوی و اثرگذار، پیش از همه نیاز به 
تعریف “نیت برند” )Brand Purpose(داریم. 
در همیــن نقطه ســت که کســب و کار، برای 
 Brand( اولین بار خیلی جدی وعده های برند
Promises( خــود را طراحی و بــا ذینفعان 
خــود مطرح می کند؛ این که چه کاری را برای 
مخاطب خود انجام داده و چه چیزی را برای وی 
به ارمغان خواهند آورد، و در نگاهی جامع تر، به 
قول دیوید آکر، مقصود اصلی تر خود، که مربوط 
به جایگاه اجتماعی و آورده های احساسی خود 
برای مخطب است را نیز مطرح می-کنند. مثال، 
نیت یا هدف کارکردی کوکا کوال، “رفع تشنگی 
با طعمی مطبوع” است، در حالی که نیت بلندتِر 

آن “فراهم کردن شادی” است.

 توجه به وعده های دور!
این که مشــتریان، در بیرون سازمان، وعدههای 
برند، و اهداف مطرح شده آن را  بپذیرند و به آن 
اعتماد کنند، به تالش سازمان در ایجاد این اعتماد 
بین مشــتریان داخلی )کارکنان( و ارتباط آنها با 
 Community جامعه مصرف کنندگان یا همان
بستگی دارد. ما در دورانی زندگی می کنیم، که 
جامعه مصرف کنندگان برنــد، با انبوه محتوای 
کسب و کار و همچنین محتوای کاربرها، و کانالها 
و رسانه های مختلف، دایما توانمندتر می شوند 
و مشــتریان، چشم و گوششــان، نه به کسب و 
کارها و رسانههای رسمی ایشان، بلکه به گفتهها و 
جهت گیری های جامعه مصرفکنندگان آن برند، 

و برندهای شخصی کارکنان سازمان است.
و در این شرایط، کانال اصلی بازاریابی اعتماد است، 
که با کمک تعریف نیت واالی برند و پایبندی به 
آن تقویت شده، و مستقیما جامعه مصرفکنندگان 
را به مهم ترین بازاریابان شما تبدیل می کند. و 
نتیجه دنیایی است، از ارتباطات افقیبین کسب 
و کارها، جوامع، و مصرف کنندگان، و کم شدن 
کنترلهای عمودی و باال به پایین و صد البته در 
این شرایط، تنها برندهای صادق، اصیل و واقعی 

خواهند بود که دوام می آورند.

 مدل 
مو فقیت

 کاوه یزدی فرد   
روزنامه نگار  کسب وکار
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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

ط
/9

80
24

10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

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

 ج
/ 9

80
65

35

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

مبین ب��ار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28

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

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9

80
72

10

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98

11
33

5

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

/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

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9

80
64

10

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

09159072150-09351101482
ط

/9
80

24
13

/ج
98

06
95

4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
/ج

98
10

44
5

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
/ج

98
07

17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

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

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01

قیر ایزوگام شرق آسفالت
نصب و انجام لکه گیری 

حتی 1 متر 
شریفی  09158599918

ط
/9

70
27

40
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 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

81
14

31
/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

98
11

25
5

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

/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

کابینت و کمد ارزانتر از همه جا 
تبدیل درب فلز به ام دی اف

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9

81
01

89

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9

81
16

75

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

11
40

5

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

ط
/9

80
31

85

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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همانطــور که مــی دانید بر اســاس الگوریتم 
اینستاگرام پســت هایی که توسط افرادی که 
ما آن ها را دنبال می کنیم یا با آن ها ســالیق 
مشــترکی داریم الیک شــوند در صفحه هوم 
اینستاگرام برای ما در رتبه های باالتری نمایش 
داده می شوند همچنین اگر پست الیک شده 
توســط صفحه ای منتشر شده باشد که ما آن 
صفحه را دنبال نمی کنیم،آن پست ها شانس 
این را دارند که در صفحه اکسپلور به ما نمایش 

داده شوند.
طبق همین موضوع مسئله به وجود آمده تحت 
عنوان  powerlikeکه الیک هایی هســتند 
که ما از صفحه هایی دریافت می کنیم که هم 
دنبال کننده های زیادی دارند هم صفحه ما را 
 Engagement دنبال می کنند وهم تمام ویا
podنیز بخاطر همین موضوع شکل گرفته،گروه 
های تعامل گروه هایی هستند که در آن صفحه 
هایی که مخاطب هدف یکســان ویا مشابهی 
دارند در کنار هم قرار می گیرند وپست های هم 
را در ساعات اولیه انتشار پست ها الیک ویا با آن 

ها تعامل می کنند.
همین موضوع باعث می شــود که پست های 
همه صفحات داخل گروه برای مخاطبینشان در 
صفحه هــوم در رتبه های باالتری نمایش داده 

شوند وهمچنین پست های هر صفحه شانس 
این را پیدا کنند که برای دنبال کنندگان دیگر 
صفحات حاضر در گروه بیشتر باشند ومخاطبین 
هدف صفحه ها به هم نزدیک تر باشــند تاثیر 
گروه تعامــل برای همه صفحات بیشــتر می 
شــود،این گروه های تعامل را مــی توانید در 
تلگرام،واتس اپ وسایر پیامرسان ها ایجاد کنید 
واز صفحه هایی که مخاطبین هدف مشابهی با 

شما دارند درخواست کنید که در گروه 
تعاملی شما شرکت کنند.نحوه فعالیت 
گروه های تعامل نیز به این صورت است 
که ابتدا تمــام صفحات حاضر در گروه 

دیگر صفحات را دنبال می کنند وســپس در 
زمان های مقرر در گروه حاضر می شوند وپست 
های دیگر صفحات حاضر در گروه را در دقایق 
اولیه انتشــار الیک ویابــا آن تعامل می کنند. 

  سئو سایت فروشگاهی چیست؟
بعد از راه اندازی سایت فروشگاهی شما باید به جذب 
مشتری و فروش محصوالت خود تمرکز کرده پس 
باید گفت که مارکتینگ شــما نیازمند سئو سایت 
فروشگاهی است. ســئو سایت فروشگاهی در اصل 
باعث می شود که کسب و کار اینترنتی و محصوالت 
شــما در موتور جستجوی گوگل ثبت گردیده و در 
هنگامی که خریــدار به صورت هدفمند محصولی 
را در موتور جســتجوی گوگل، جستجو کرده، وب 
سایت شما با تکیه بر سئو سایت می تواند در صفحه 
اول جســتجوی گوگل و جزء سایت های اولیه این 

صفحه قرار می گیرد. 

 کمک به رتبه بندی سایت شما با سئو
شما باید بدانید که ســئو مجموعه اقداماتی لست 
که شــما با تکیه بر آن میتوانید رتبه ســایت خود 
را بر اســاس الگوریتم گوگل باال آورده و در نتیجه 
باعث فروش بیشــتر شما می شود. البته تمرکز ما 
به عنوان ســئو کار بر روی این اســت که کارهایی 
مانند تولید محتوا، سئو داخل صفحه و سئو خارج 
از صفحه انجام داده تا وب ســایت شما در جستجو 
کلمات کلیدی مربوط به تجارت شما، رتبه باالتری 
بدست آورید. سئو، کاری بسیار تخصصی است که 
شما برای انجام آن باید به یک مهندس سئو مراجعه 
کنید. شما می توانید با مراجعه به متخصصین ریراکو 
ســئو از مشاوره سئو ما بهره مند شوید و در زمینه 
سئو سایت فروشگاهی اطالعاتی کامل بدست آورید.

 هدفمندی امری مهم در سئو
برای موفقیت در زمینه ســئو ســایت فروشگاهی، 
مهندس ســئو، با برنامه ریزی درست و هدفمندی 
می بایست استراتژی های خود را پیاده سازی کند. 
لینک سازی، فعالیت در سوشال مدیا، تولید محتوا 
و انتخاب کلمات کلیدی مربوط و درست از جمله 
فعالیت های مربوط به سئو است. شما با مراجعه به 
سایت ریراکو سئو می توانید از جدیدترین اطالعات 
مربوط سئو استفاده کرده و اطالعات خود را در این 

زمینه کامل کنید.

در دنیای دیجیتال مارکتینگ باال رفتن فروش نگاهی به تکنیک های مدرن فروش؛ 

گروه تعامل 
چیست وچه 
کمکی به صفحه 
ما می کند؟

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

فکر
بکر

سئو 
مجموعه اقداماتی 
است که شما با 
تکیه بر آن میتوانید  
رتبه سایت خود را 
بر اساس الگوریتم 
گوگل باال آورده 
و در نتیجه باعث 
فروش بیشتر شما 
می شود

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

کار
ب و

کس
زه 

حو
گار

مه ن
زنا

 رو
س  

شم
درا 

ص

در حال حاضر و در بــازار پر رقابت امروز افزایش فروش 
محصول دغدغه بزرگی برای هر فروشنده است. اگر شما 
به عنوان یک فروشنده نتوانید کسب و کار خود را به روز 
رسانی کنید و همان رویه ی سنتی خود را در پیش گیرید 
با گذشت زمان از عرصه بازار و فروش حذف می گردید. 
کسب و کار و فروش آنالین یا همان دیجیتال مارکتینگ 
الزمه شغل هر فروشنده ای است که می تواند به راحتی در 

این زمینه فعالیت کند.
در حال حاضر فروش آنالین از طریق نرم افزارهایی مانند 
اینستاگرام بسیار مورد استقبال قرار گرفته، یکی از روش 
هایی که برای افزایش فروش آنالین به فروشندگان توصیه 
می شود فروش از طریق وب سایت های فروشگاهی است. 
شما می توانید از طریق راه اندازی سایت فروشگاهی خود 
در زمینه دیجیتال مارکتینگ پیشــرفت فراوانی داشته 
باشید. در حال حاضر افراد بســیار زیادی از طریق راه 
اندازی سایت فروشگاه، در زمینه فروش آنالین  در حال 
فعالیت هستند یکی از عمده ترین امور در این عرصه که 
باعث پیشرفت شما نسبت به رقیبانتان میشود، افزایش 

بازدید سایت شما است.

گروه های تعامل را می 
توانید در تلگرام،واتس اپ 
وسایر پیامرسان ها ایجاد 
کنید واز صفحه هایی که 

مخاطبین هدف مشابهی با 
شما دارند درخواست کنید 

که در گروه تعاملی شما 
شرکت کنند
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باشند و به روند بازسازی کمک کنند . آنها می خواهند 
بخشی از محیطی کاری باشند که به آنها اجازه بدهد 
خودشــان باشند . تنها در این صورت آنها تبدیل به 
متولیان فرهنگ محیط کار می شوند و نسبت به آن 
پاســخ گو هستند ، و این موضوع سبب ناشی شدن 
رابطه صمیمی تری با مشتریان و درک فرصت های 

جدید از بازاراهای جدید می شود.
برای انجــام این کار ، مردم نیــاز به یک رهبری 
دارند که دارای هویت های قوی ای باشد که برای 
آنها به صورت واضح نقش حالل مشــکالت را ایفا 
کند – رهبرانی دارای هویت قوی هســتند که از 
تالش های بازسازی شخصی که به صورت هدف 
مند ، مســئول ، و پاسخگو در مورد اینکه چگونه 
دیگران را هدایــت کنند و آنها را تحت تاثیر قرار 

دهند حمایت کنند.
 شــما تنها نیاز دارید که شجاع باشید و به اندازه 
کافی ریسک پذیر باشید 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 شــما دارای تاثیری باورنکردنی 
در تغییرات ناشــی از ســوی مردم خواهد شد .

تقویت 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 شاید 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 
شخصی شما رخ می دهد . شــما 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 مسیر حرفه ای خودتان به عنوان یک شخص 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 مــورد ایجاد برند های 
شــخصی صحبت می کنند ، اما تنها تعداد کمی از آنها متصل 
به رهبری در این مســیر هستند و بنابراین برای این تکامل باید 
پاسخگو باشند.اهمیت ارتباط شخصی با رهبری – در ارتباط با 
کسب و کار هر روزه است – 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 شــامل : تیم شما ، مشتری های شما و خود شما می شود 
.مردم می خواهند بدانند که برای چه جایی مناسب هستند و در 
کجا می توانند بهترین کمک خودشــان را برای سازمان داشته 

از نام تجاری تان برای تقویت برند خودتان استفاده کنید

مردم می خواهند بدانند 
که برای چه جایی مناسب 
هستند و در کجا می توانند 
بهترین کمک خودشان را 
برای سازمان داشته باشند
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گروه های تعامل را می 
توانید در تلگرام،واتس اپ 
وسایر پیامرسان ها ایجاد 
کنید واز صفحه هایی که 

مخاطبین هدف مشابهی با 
شما دارند درخواست کنید 

که در گروه تعاملی شما 
شرکت کنند

به طور کلی، خالقیت به معنای خلق یک اثر جدید با 
به کارگیری قدرت تخیل می باشــد. فرآیند مربوط به 
کارآفرینی، چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی، 
از خالقیت شروع می شود. خالقیت یک فرآیند ذهنی 
و اولین مرحله کارآفرینی است و نیازی به تالش ندارد 
و صرف این که شما خالقانه فکر کنید، یعنی شما فرد 

خالقی هستید. 
آخرین قدم برای ایجــاد فرهنگ خالقیت در تیم این 
اســت که باید زمانی اختصاص دهید تا بفهمید افراد 
تیمتان چه نیازهایی دارند تا خالق باشند. همان طور که 
هر کارمندی شخصیت و روش کار منحصر به خودش 
را دارد، روش ها و ابزارهای تشویق و ترغیب هر فرد هم 
متفاوت از دیگران است. تحقیقی به نام هک خالقیت 
که به وسیله گروه های تحقیقاتی ردبول در حال انجام 
اســت، داده هایی را دربــاره عوامل ایجاد تفکر خالق و 

موفقیت در محیط کاری منتشر کرده است. 
بر اســاس این تحقیق، مواردی که در زیر آورده شده ، 
مواردی هستند که سازمان شما می تواند انجام دهد تا 
روحیه خالقیت را در بین کارکنان مختلف تقویت کند:

برای کارکنان فضای کاری شخصی ایجاد کنید. برخالف 
جریان رایج اخیر که پیشنهاد می کنند محیط های کاری 
محیطی باز و گسترده در یک طبقه باشند، ۶0 درصد 

قواعد کار را مشخص کنید. استفاده ازعبارت کلیشه ای »تفکر 
خارج از چارچوب« همیشــه منجر به بهترین نتایج نمی شود. 
بیش از نیمی از شرکت کنندگان در این تحقیق گفته اند هنگامی 
که مجبور بودند در چارچوب قواعد موجود کار کنند خالقیت 
بیشتری داشته اند. اجازه انعطاف به کارکنان و برنامه ها بدهید. 
ممکن است فکر کنید که یک برنامه منسجم تنها راه دستیابی به 
اهداف کارتان است، اما اغلب افراد خالق بدون تدوین راهبردی 
مشخص پروژه را آغاز می کنند. بیشتر شرکت کنندگان در این 
تحقیق نشان دادند که از فرصت های مختلفی که ممکن است 
مسیر حرکتشــان را تغییر دهد، استقبال می کنند وبعد، اگر با 
مانع یا مشکلی مواجه شدند، به ســرعت رویکرد و روششان را 

انطباق می دهند. 
درنهایت، هر روشی که برای تقویت خالقیت استفاده می کنید، 

باید شرکتتان را ترغیب کنید بزرگ فکر کنند. 
 اگر یک جلســه توفان فکری در مورد کمپین بازاریابی بعدی 
یا برنامه ریزی برای یــک رویداد داخلی برای ترغیب رفتارهای 
اخالقی دارید، همیشه بهترین حالت این است که برای دستیابی 
به باالترین ها برنامه ریزی کنید و اگر الزم شــد، بعدا توقعتان را 
پایین بیاورید. مشخص کردن جزئیات ریز از یک برنامه بزرگ 
اغلب بهتر از دانســتن کلیات یک برنامه کوچک است.بنابراین 
بزرگ فکرکنید وبعد بخش هایی را اجرا کنید که بیشترین تاثیر 

را به ارمغان خواهد آورد.  

شرکت کنندگان در این تحقیق 
درمحیط های  وقتــی  گفته اند 
شخصی کار می کنند خالقیت 

بیشتری دارند.
 ایــن الزاما معادل تمایل به کار 
تنهایی نیست، گرچه ۳0 درصد 
از همین گروه گفته اند هنگامی 
که در همین فضاهای شخصی 
کار می کنند تعامل بیشــتری 
با دیگــران دارند. به کارکنانتان 
اجــازه دهید زمانــی را خارج 
از فضای کاری ســپری کنند. 
کارمندان اگر بتوانند کارشــان 
را در پارکــی نزدیــک انجــام 
دهند یا زمانی از پشت میزشان 
بلنــد شــوند و قدمــی بزنند، 
با طبیعت درارتباطند،  وقتــی 
خالق تــر هســتند. ۶۴ درصد 
شرکت کنندگان در این تحقیق 
گفته اند ســپری کردن زمانی 
خــارج از محیــط کار اهمیت 

بسزایی در خالقیت شان دارد.

اگر یک جلسه 
توفان فکری 

در مورد کمپین 
بازاریابی بعدی 
یا برنامه ریزی 

برای یک رویداد 
داخلی برای 

ترغیب رفتارهای 
اخالقی دارید، 

همیشه بهترین 
حالت این است 

که برای دستیابی 
به باالترین ها 

برنامه ریزی کنید 

کار
ب و

س
ه ک

وز
رح

گا
ه ن

نام
روز

ی   
 ثان

ری
عف

ا ج
حی

م

نگاهی به خالقیت گمشده در استارت آپ های ما 

باشیم؟ داشته  خالق  تیمی  چگونه 

هانیه مرادیان
روزنامه نگار
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امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
80
71
49

ط
/9
81
13
76

سرشور 28 نزدیک حرم 
دو باب منزل کلنگی به متراژ 

430 و 560 متر ملکی ،
 دو سند تک برگی جدا قابل 
تجمیع مناسب ساخت هتل 
سه ستاره و هتل آپارتمان 

09123302256
36054480

عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

ط
/9
80
69
15

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

لباسشویی، پکیج، آبگرمکن
38591386-38684976
36145774-36618491

ط
/9
80
72
51

/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

پ
/9
80
23
78

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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
58
40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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

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

/ج
98
00
62
1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9
80
31
08

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
خانه و ویال

607

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

تعمیرات لوازم منزل
801

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

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

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 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

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

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

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
98
10
51
4
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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
98

01
99

0

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

 ن�ظافت�ی آی�س�ان 
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

/ج
98

10
99

3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

تاسیسات پیرنیا
تعمیرات و نصب فوری پکیج، 
آبگرمکن، شوفاژ و لوله کشی

شبانه روزی 09156239939

/ط
98

11
05

5

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
/ط37390310-32112993

98
09

79
5

/ج
98

01
31

8

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

/ط
98

05
27

6

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

/ج
98

09
43

2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739 5600  

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896
/ط

98
03

64
7

دامداری میرزایی
09152001021
38464887

/ط
98

07
18

7
/ط

98
10

71
9

استخدام نمایندگی بیمه ایران 
کد 31651 »با تعیین وقت 

قبلی« به تعدادی نیروی خانم 
و آقا بصورت پاره وقت و تمام 
وقت - حقوق ثابت+پورسانت 
عالی+پاداش+ بیمه تکمیلی 

اعطای گواهینامه فنی و حرفه ای 
بلوار سجاد، سجاد 20
رحیمی 09154216697

به تعدادی پیک موتوری 
نیازمندیم.

درآمد 150 تا 200 هزار تومان 
09370359269

/ط
98

11
64

6

استخدام طراح 
و بازاریاب

به یک طراح آشنا با مبحث 
درب و پنجره upvc و 

آلومینیوم جهت طراحی با 
نرم افزار و 3 نفر بازاریاب 
جهت فروش درب و پنجره 

نیازمندیم
) آموزش طراحی داده میشود(
ساعت کاری: 8 صبح الی 3

حقوق ثابت توافقی و 
پورسانت جهت فروش

09354366405

/ع
98

11
78

4
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

/ط
98

05
42

0

 ج
/ 9

80
35

42

درب وپنجره
آهن االت توس

ساخت ،خرید وفروش
انواع درب وپنجره 

حفاظ ،سایبان...
نوومستعمل وانواع فلزات
09151176273  مهرجو

 09155137032 دایی زاده

/ج
98

00
28

6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید ضایعات درب و پنجره 
آهن ، کارتن ، برنج به باالترین 

قیمت  09370501006
09305828084

/ط
98

06
55

4

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

/ط
98

00
80

4
/ط

98
10

83
1

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
خرید ضایعات 

آهن ، آلومینیوم ، مس 
برنج ، کارتن ، الک

09035480162

/ط
98

08
91

6

خرید خرده ریز انباری  
لوازم منزل و ضایعات در کل 
سطح شهر   09153039304

09390309304

/ط
98

10
58

4

10
خدمات

اداری و مالی

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

14
استخدام

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

ترک اعتیاد
1104

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

بازاریاب
1401

پیک موتوری
1415

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

سیر
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4

واز
 پر

ینا
32235656آتر

32231416
تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

/ط
98

07
17

6
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0

ط
/9
80
23
18

مقوی پشت طوسی
09151126299

صادقی قیمت 10800

از 180 تا 350 گرم

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

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بولوار 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      


