
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

فراز و فرودهای 
استخدام شدن در جهان! 

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      90

نیازمندی ها

2

 
وحدت زنانه برای
 رشد کاری

چگونه برای مصاحبه 
شغلی لباس بپوشیم؟
5

5

 
 مایکروسافت؛ آغاز دورانی جدید در جهان

نرم افزاری که مخترع آن دانشجوی انصرافی دانشگاه 
هاروارد آمریکا بود!!

»یک رایانه روی هر میز، در هر خانه«گاهی الزم است تا ...

 
زنان برای پیشرفت شغلی به ارتباط با یکدیگر نیاز دارند

 به عبارت دیگر و به طور خالصه می توان گفت کمک زنان به 
یکدیگر بهترین راه پیشرفت شغلی برای آن ها است.

 
چطور ارزش یک هشتگ را برای پست های خود 

بسنجیم؟
 ابتدا صفحه هشتگ مورد نظرتان را باز می کنید واز بین 

پست های برتر، آن هایی که مدت زمان کمتری از...

545

پنجشنبه  

 یک اسفند 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9190

Instagram @Rah.Kar
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فرآیند استخدام در ۱۰ سال گذشته چه تغییراتی داشته است 

فراز و فرودهای استخدام شدن در جهان! 

به جــای  شــرکت ها 
بودجه ی  افزایــش 
روی  اســتخدام، 
یی  ا ن ســر ستا ا د
در مــورد محیط کار 
سرمایه گذاری  خود 

کردند.

دهه ی اول ۲۰۰۰ میالدی شاهد تغییرات محسوسی در 
فرایند استخدام کسب وکارها نبودیم و بزرگ ترین پیشرفت 
آن، جایگزین شــدن سیستم فرســتادن رزومه از طریق 
ماشین های فکس با روش های اینترنتی بود. اما تغییرات 
دهه ی دوم یعنی ۱۰ سال گذشته به اندازه ای زیاد بوده که 
نه تنها روش های استخدام بلکه فرایند شناسایی و جذب 
نیروهای متخصص را نیز تحت تأثیر قرار داد. در ادامه به 
توضیح بیشتر دالیلی می پردازیم که استخدام شرکت ها را 

متحول کرده اند.

صعود و سقوط عبارت »تناسب فرهنگی«
با فرارسیدن سال ۲۰۱۰ شاهد ورود اصطالحات استارتاپی 
بــه دنیای کســب وکارها و همه گیر شــدن آن ها بودیم. 
»تناسب فرهنگی« یکی از اصطالحات استارتاپی بود که 
در آن سال ها بیشتر از هر عبارت دیگری به گوش می خورد 
و تقریبا هر جایی از آن صحبت می شد. تناسب فرهنگی 
به رفتارها، ارزش ها و باورهای متقاضی کار گفته می شود 
که با ارزش های اصلی و فرهنگ سازمانی شرکت همخوانی 
داشته باشد. درواقع تناسب فرهنگی به مغازه ی ابزارفروشی 
تبدیل شده بود که به متقاضیان در نشان دادن اینکه چرا 

گزینه ی خوبی برای استخدام هستند کمک می کرد.
عبارت تناسب فرهنگی چند سالی سر زبان ها افتاده بود 
اما با افزایش آگاهی انســان ها نسبت به مفاهیمی مانند 
تنوع فرهنگی نیروی کار در شــرکت ها، عمر آن به پایان 
رسید. شرکت ها کم کم از این عبارت فاصله گرفته و سعی 
کردند از فرهنگ متفاوت کارمندان برای افزایش ظرفیت ها 
و موفقیت های خود استفاده کنند. کتلین هالووی، معاون 

فرهنگی و مردمی شرکت ردیت می گوید:
ما متوجه شدیم که کلمه ی »تناســب« در این عبارات، 
به مکانیسم پنهانی برای پوشاندن تبعیض ها و رد کردن 
بســیاری از کاندیداهای واجد شرایط تبدیل شده است و 
در برخی مواقع، موجب تقویت بدترین شــخصیت های 
انســانی می شــود. ما اکنون به جای تمرکز روی عادت ها 
و ســرگرمی ها، چارچوب هایــی را برای هم راســتا بودن 
ارزش ها تعریف کرده ایم و کاندیداهای استخدام را براساس 
شایستگی و رفتار آن ها ارزیابی می کنیم. تناسب فرهنگی 
دیگر برای ما اهمیتی ندارد، ما به دنبال این هســتیم که 
یک شخص چگونه می تواند فرهنگ سازمانی شرکت ما 

را توسعه دهد.

ظهور هوش مصنوعی
هرقدر به ســال های پایانی دهه ی دوم قرن ۲۱ نزدیک تر 
شدیم، استفاده از هوش مصنوعی در فرایند استخدام نیز 
بیشتر شد. در سال های گذشته شاهد افزایش عالقه مندی 
و اســتفاده ی مردم از هوش مصنوعی در صنایع مختلف 
بودیم، عالقه ای که با گذشت زمان بیشتر و بیشتر می شود 
و به صنایع بیشتری راه پیدا می کند. در سال ۲۰۱۸ حدود 
چهار میلیارد دالر در تکنولوژی منابع انسانی سرمایه گذاری 
شده است و این موضوع نشان می دهد در ۱۰ سال آینده 
شاهد ورود بیشــتر هوش مصنوعی به فرایند مصاحبه و 

استخدام شرکت ها خواهیم بود.
باتوجــه به همه گیر شــدن هوش مصنوعــی در فرایند 
استخدام شرکت ها، سوالی که پیش می آید این است که 
سپردن تصمیم گیری های استخدام به هوش مصنوعی و 
الگوریتم ها چه ریسک های اخالقی و قانونی در پی خواهد 
داشت؟ شرکت  HireVue شرکت استخدامی است که با 
استفاده از تکنولوژی خود و اسکن کردن صورت متقاضیان 
کار آن ها را ارزیابی می کند. این شــرکت مدتی پیش به 
تجارت ناعادالنه و فریبنده متهم شــده بود و مطمئنا با 
افزایش به کارگیری هوش مصنوعی در فرایند اســتخدام، 
در ســال های آینده شاهد شکایات بیشتری از این قبیل 

خواهیم بود.

Glassdoor فاکتور
گلس دور )Glassdoor( یک ســایت معتبر و محبوب 
کاریابی اســت که با ایجــاد پلتفرمی بــرای کارمندان، 
کاندیداها و شــرکت ها امکانی را فراهم کرده است تا این 
افراد نظرات و افکار خود را در مورد یک شرکت با دیگران 
به اشــتراک بگذارند؛ اضافه کردن ایــن امکان تغییرات 
اساسی را در فرایند اســتخدام ایجاد کرده است. درواقع 
ابتکار این سایت باعث شده که کارفرماها، دیگر نقش اصلی 
فرایند استخدام را برعهده نداشته باشند. امروزه سایت های 
 Indeed ،Fairygodboss، کاریابی دیگری ماننــد
Kununu و Comparably نیز امکان امتیازدهی به 
کارفرما را در وب سایت خود فراهم کرده اند. این شفافیت 
و بررسی موشــکافانه ی شرکت ها از ســوی مردم باعث 
شــده که کارفرماها در فرایند اســتخدام و نحوه ی رفتار 
خود با کاندیدها در مصاحبه ی شغلی و همچنین رفتار با 

کارمندان خود در محیط کار تجدید نظر کنند.

پیدایش مفهوم »برند کارفرما«
در دهــه ی اخیر شــاهد اضافه شــدن واژه ی جدیدی به 
آگهی های اســتخدام بودیم که پیــش از این کم تر مورد 
اســتفاده قرار می گرفت: خالق. با رشد و همه گیر شدن 
شبکه های اجتماعی، شرکت ها از رویکرد جدید بازاریابی 
برای کمک به آن ها در جذب استعدادها استقبال کردند. 
شرکت ها در پنج سال اول دهه ی دوم، کامال روی جذب 
اســتعدادها تمرکز کرده بودند. آگهی های اســتخدام پر 
بــود از عباراتی مانند »اگر می خواهید در محیط کار میز 
پینگ پنگ داشته باشید به شرکت ما ملحق شوید«، »اگر 
می خواهید در کنار کار، چای و قهوه ی نامحدود داشــته 
باشید رزومه ی خود را برای ما بفرستید« و سایر امکانات 
وسوســه کننده ای که جوانان را به کار کردن در شرکتی 
خاص تشــویق می کرد. اما با گذشت چند سال، تفکرات 
پیرامون برند کارفرما میــزان آگاهی کاندیداها را باال برد 
تاجایی که برند کارفرما به نقطه قوتی برای جذب یا فراری 

دادن استعدادها تبدیل شد.
شــرکت ها به جای افزایــش بودجه ی اســتخدام، روی 
داستان ســرایی در مورد محیط کار خود سرمایه گذاری 
کردند. بســیاری از شرکت ها در حال ساختن آژانس های 
داخلی با فیلم بردارها، انیماتورها، کدنویس ها و سایر منابع 
هستند تا از این طریق به شرکت خود در جذب استعدادها 
کمــک کنند؛ زیرا می دانند افراد بااســتعداد به دنبال کار 
کردن در محیطی با دسترســی های پیشرفته و دیجیتال 
هســتند. درواقع نمایندگی های داخلی شرکت روی برند 

کارفرما تمرکز می کنند.

تغییر کردن مفهوم کار
در اوایــل دهه ی دوم قرن ۲۱، مفهــوم کار کردن کامال 
مشــخص بود و هیچ ابهامی نداشــت اما با پایان گرفتن 
 gig( آن شاهد ظهور مفهوم جدیدی به نام اقتصاد گیگ
economy( بودیم. اقتصاد گیگ، سیستم بازاری است 
که فرد به جای اینکه برای یک کارفرمای مشخص کار کند 
و کار دائم داشته باشد، کارهای پاره وقت انجام می دهد؛ به 
عبارتی کارفرمای فرد، دیگر یک شخص نیست بلکه کارفرما 
تبدیل به یک الگوریتم می شود. به عنوان مثال شرکت هایی 
مانند اوبر، لیفت، DoorDash، Upwork و ســایر 
پلتفرم ها در حــال تعریف دســته بندی های جدیدی از 

کارگران هستند.

 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
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

ط
/9
81
41
73

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

نقاشی ساختمان منصف
انواع رنگ ها با قیمت مناسب

09153170816

/ع
98
14
76
0

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

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

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی قیمت شکن 
روغنی، پالستیک، اکرولیک

تخریب ساختمان، ساخت و ساز 
09158080678-09152020678

ط
/9
81
37
06

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98
12
74
0

ج
/9
80
89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

آلمیران 
 تولید درب و پنجره 

دوجداره ، توری ،رگالژ     
09153033510- 37346779

ط
/9
81
37
50

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

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9
80
64
10

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

ش
/9
80
70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
80
61
60

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

حمل خاک و نخاله 
نیسان و خاور 

09152377008
09395345773

ط
/9
81
44
57

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

توس هیدرولیک 
مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 

بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

ج
/9
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

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

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
90

ره  
شما

 / 
وم

 س
ی و

 س
ال

 س
/ 1

39
د 8

فن
اس

ک 
/ ی

ه  
شنب

نج
پ

آیا شــرایط الزم برای این عنوان شــغلی را دارم؟ 
اگر به یک ســوال به درســتی پاســخ ندهم چه 
اتفاقــی می افتد؟ اگر از میزان حقوق و دســتمزد 
بپرســند، بهترین پاســخ چه خواهد بــود؟ این ها 
برخی از ســواالتی است که پیش از مصاحبه ذهن 
کارجو را آشــفته می کند. در میان این همه سوال 
اساسی، پرسشــی برای کاربر به وجود می آید که 
گرچه در ظاهر مســخره به نظر می رســد، اما به 
نکته مهمی اشــاره می کند: چگونه برای مصاحبه 
شغلی لباس بپوشیم؟ شاید برای عده ای این سوال 
مطرح شــود که نوع پوشــش من در مصاحبه چه 
ارتباطــی با توانایی هایم در انجام آن شــغل دارد؟ 
خب، در پاســخ باید بگوییم درســت است که این 
توانایی هــا، مهارت هــا و تجربه شماســت که به 
استخدامتان منجر می شود، اما نحوه معرفی کردن 
این مشخصات می تواند تاثیر بسیار عمیقی بر روی 

مسئول استخدام داشته باشد.

تمیز، مرتب و اتو کشیده باشید
همانطــور که گفتیم، مصاحبه کننده در همان نگاه 
اول شــما را بر اســاس ظاهرتان قضاوت می کند. 
پوشیدن لباس کثیف و چروک تنها یک پیام برای 
مصاحبه کننده دارد: این شــخص نمی تواند کار را 
به درســتی انجام دهد. همانطــور که گفتیم بهتر 
اســت لباسی با رنگی خنثی و مرسوم به تن کنید. 
پوشیدن لباس تنگ )یا بیش از حد گشاد( در حین 
مصاحبه صورت خوشی ندارد. بهتر است لباس تان 
به شــکلی باشد که نه خودتان و نه مصاحبه کننده 
معذب شوید. همچنین، پیشــنهاد می کنیم پیش 
از مصاحبه مــو و ناخن هایتان را نیز تمیز و مرتب 
کنید. پوشــیدن لباس مرتب و تمیز بدون رعایت 

بهداشت فایده ندارد.
از قوانین رسمی تر باشید

حتی اگر قوانین شــرکت مورد نظــر به کارمندان 

اجــازه می دهد با لباس های غیر رســمی و راحت 
در محل کار حاضر شــوند، بهتر اســت شما کمی 
رسمی تر از کارکنانش به مصاحبه بروید. به عبارت 
دیگر، بهتر اســت تا زمانی کــه کار را نگرفته اید، 
لباس های راحتی و غیر رســمی تان را در کمد نگه 

دارید.

از رنگ های خنثی استفاده کنید
وب ســایت  نظرســنجی   ،۲۰۱3 ســال  در 
اکثــر  کــه  داد  نشــان   CareerBuilder
کارفرمایــان رنگ آبی را مناســب ترین رنگ برای 
لباس مصاحبــه می دانند. بعد از آبــی، رنگ های 
مشکی، قهوه ای و طوســی در رده های بعدی قرار 
گرفتنــد. به طور کلی، پوشــیدن رنگ های خنثی 
مناســب ترین انتخاب است زیرا رنگ هایی هستند 
که توجه را به خــود جلب نمی کنند و هم با دیگر 

رنگ ها به خوبی ترکیب می شوند.

عطرو اسپری را ازخود دورکنید
بهتر اســت در زمــان حضور درجلســه مصاحبه 
ازعطر،اســپری و افترشــیو اســتفاده نکنید.شاید 
خودتــان از بوی خوش عطرتان احســاس رضایت 
کنید،امــا بایــد بدانید که ممکن اســت اســباب 
حواس پرتــی مصاحبه کننــده را فراهــم کنید؛به 
خصــوص اگر مصاحبه کننده حساســیت و آلرژی 
داشــته باشــد.به عنوان یک متخصص بهتر است 
که شــما را با مهارت ها و تجاربتان به یاد داشــته 

باشند،نه با بوی عطرتان!
کفش تمیز وراحت به پا کنید

آیا نمی دانید چه کفشــی برای مصاحبه بپوشید؟ 
خب، بهتر اســت کفشی ســبک و راحت بپوشید. 
پوشــیدن کفش بیش از حد رســمی بــه اندازه 
پوشیدن یک جفت صندل در مصاحبه جلوه خوبی 
نــدارد. البته باید توجه کنید آنچــه اهمیت دارد، 
وضعیت ظاهری کفش هایتان اســت. کفش هایتان 

باید تمیز، شیک و دارای ُفرم مناسب باشند.

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

با لباس شیک ومناسب به مصاحبه شغلی بروید

چگونه برای مصاحبه شغلی لباس بپوشیم؟

بهتر است در 
زمان حضور 

درجلسه مصاحبه 
ازعطر،اسپری و 
افترشیو استفاده 

نکنید.شاید 
خودتان از بوی 
خوش عطرتان 

احساس رضایت 
کنید،اما باید بدانید 

که ممکن است 
اسباب حواس پرتی 

مصاحبه کننده را 
فراهم کنید

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

بــرای اینکه بتوانید از یک هشــتگ خاص ورودی 
خوبی روی پســت و صفحه تان دریافت کنید باید 
پست شــما در بین پســت های Top آن هشتگ 
خاص قرار بگیرد و مســائلی که در قرار گرفتن یک 
پست در Toppostes یک هشتگ اهمیت دارد 
تعداد تعامل بر ثانیه است یعنی پست هایی که تعداد 
تعامل هایی که بر یک ثانیــه که دریافت می کنند 
بیشتر باشد شانس بیشــتری برای قرار گرفتن در 
پست های برتر آن هشتگ خاص را دارند. برای این 
کار ابتدا صفحه هشتگ مورد نظرتان را باز می کنید 

واز بین پســت های برتر، آن هایی کــه مدت زمان 
کمتری از منتشــر شدنشان می گذرد را پیدا کنید، 
تعداد الیک ها وکامنت های آن پست 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 دســت آورید.برای محاسبه نرخ تعامل بر 
دقیقه مجموع تعداد الیک وکامنت را بر تعداد دقایق 
گذشته از انتشار پست کنید.بهترین راه این است که 
ابتدا میانگین تعداد تعامل در دقیقه را در پست های 
خود محاسبه کنید و سپس هشتگ هایی را انتخاب 

کنید که تعداد تعامل در دقیقه پســت های برتر آن 
نسبت به پست های شما در یک حدود باشند، در این 
صورت آن هشــتگ 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 نســبت به پست های شــما در یک حدود 
باشــند، 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 باشد هم آن 
هشتگ، هشتگ مناسبی برای پست شما نیست چرا 
که شما می توانید هشتگ های رقابتی تری پیدا کنید 
تا ورودی بهتری از هشتگ روی صفحه و پست خود 
بگیرید . دقت داشته 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 

۲۴ساعت از زمان انتشار آن ها گذشته باشد.

چطور ارزش یک 
هشتگ را برای 
پست های خود 
بسنجیم؟

 ابتدا صفحه هشتگ مورد 
نظرتان را باز می کنید 
واز بین پست های برتر، 
آن هایی که مدت زمان 
کمتری از منتشر شدنشان 
می گذرد را پیدا کنید

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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بررسی الگوی ارتباطی و جنسیت افراد حاضر در حلقه ی 
ارتباطی زنان نشــان داده اســت که این عوامل تأثیر 

مستقیمی روی آینده ی شغلی آن ها می گذارد.
تحقیقات جدید دانشگاه نورث وسترن و نوتردام نشان 
داده اســت زنانی که از سوی همنوعان خود در محیط 
کار حمایت می شوند، بیشــتر از احتمال دارد که برای 
موقعیت های شــغلی مدیریت و رهبری انتخاب شوند. 
محققــان برای ایــن مطالعه ۷۰۰ دانشــجویی که از 
دانشگاه های رتبه  باالی آمریکا فارغ التحصیل شده بودند 
و مقام مدیریتی داشتند را در نظر گرفتند. سپس حلقه ی 
ارتباطی این افراد با همنوعان خود و درجه ی صمیمیت 

آن ها را بررسی کردند.
نتیجه ی تحقیقات نشان داد بیش از ۷۵ درصد مدیران 
زن باالرتبه رابطه ی محکمی با حداقل دو یا ســه نفر از 
همنوعان خود داشــته اند و به طور مرتب با یکدیگر در 

داشتند نیز مشخص شد زنان در موقعیت های شغلی پایین تری 
کار می کنند. نیتش چاوال یکی از محققان این مطالعه و اســتاد 

دانشگاه نوتردام می گوید:
اگرچــه هم مردان و هم زنان بعــد از فارغ التحصیلی از مزایای 
شــبکه ی ارتباطی بزرگ بهره مند می شوند اما الگوی ارتباطاتی 
زنان و جنســیت قالب شبکه ی ارتباطی آن ها به نوعی موقعیت 
شغلی شان را پیش بینی می کند. درصورتی که همین عوامل یعنی 
الگوی ارتباطی و جنســیت قالب شبکه ی ارتباطی برای مردان 

تأثیر خاصی روی موقعیت شغلی آن ها نمی گذارد.
محققان همچنین متوجه شــده اند زنانی که ارتباط قوی تری با 
مردان دارند، اطالعات شــغلی و مذاکراتی باالتری دارند اما این 
ارتباط با همنوعان اســت که کمک می کند این افراد عملکرد 
بهتری در بازار کار تحت سلطه ی مردان داشته باشند. به عبارت 
دیگر و به طور خالصه می توان گفت کمک زنان به یکدیگر بهترین 

راه پیشرفت شغلی برای آن ها است.

ارتباط بودند. به طور کلی عنوان 
شغلی زنانی که شبکه ی ارتباطی 
بزرگی داشــته و بــا تعدادی از 
دوســتان همنوع خود دائم در 
ارتباطات بودند، ۲.۵ برابر بهتر از 

سایر زنان بود.

همین تحقیق برای مردان هم 
انجام شــد و نتیجه این بود که 
مردانی با شبکه ی ارتباطی بزرگ 
)فاقد از جنســیت افراد داخل 
شبکه( در مشاغل پردرآمدتری 
مشغول به کار هستند. همچنین 
در مقایسه ی بین زنان و مردانی 
که شــبکه ی ارتباطی مشــابه 

 به عبارت دیگر 
و به طور خالصه 

می توان گفت 
کمک زنان به 

یکدیگر بهترین 
راه پیشرفت شغلی 

برای آن ها است.

با میلیاردرهای معروفش بارها دچار شکســت 
شــد. از جمله همان شکســت ها، ضرر چند 
میلیاردی در فروش ایکس باکس هایش بود و 
یا خرید نوکیا به مدت ده ســال که باز هم در 
آن دوره، با توجه به ورود شرکت هایی همچون 
سامسونگ دچار شکست شد. ولی با این حال 
دست از کار نکشید و تالش کرد. با پشتکار زیاد 
و تالش چندین برابر به جایی که اآلن هست، 
رسیده است. و این شاید مهم ترین درسی باشد 
که می توان از یک کســب و کار گرفت. و این 
نیســت که همیشــه بیاییم و از موفقیت های 
دیگران در جهت موفق شدن بهره ببریم. بلکه 
گاهی الزم است تا از شکست ها درس بگیریم 
و از این درس در جهت موفق شــدن استفاده 

کنیم. 
مایکروســافت در حال حاضر یکی از مهم ترین 
و تأثیرگذارترین شــرکت ها در فضای جامعه 
جهانی اســت و همین تاریخچه و داستانی که 
مختصراً بیان شد، نشــان دهنده این موضوع 
است که چگونه مایکروسافت یک برند جهانی 

شده است.

از تمامی داستان ها که بگذریم، داستان مایکروسافت جذابیت 
خودش را دارد. نرم افزاری که مخترع آن دانشجوی انصرافی 
دانشگاه هاروارد آمریکا بود!! مایکروسافت اما تنها یک برنامه 
نبود و نیســت. چرا که همین به اصطالح برنامه و نرم افزار، 
دنیای جدیدی را بنیان نهاد که تا اآلن و اکنون، اثرات و نتایج 
آن را بــه وضوح می بینیم. دنیایی که حال عضوی از زندگی 
جامعه بشری است و اگر نباشد، بی دلیل نیست که بگوییم، 
زندگی انسانی با مشکل مواجه خواهد شد. بگذریم. برویم سر 
اصل مطلب. قرار است برایتان از نرم افزاری بگوییم که زندگی 
جامعه بشری را دچار تحولی جدی کرد. مایکروسافت که یک 
ابرشرکت چندملیتی است، در سال ۱9۷۵ میالدی در آمریکا 

بنیان نهاده شد. بنیانگذاران این شرکت، بیل گیتس میلیاردر 
معروف، که به واسطه همین شرکت هم میلیاردر شد؛ و پل 
آلن دوست صمیمی وی، بودند. آن ها که رویای »یک رایانه 
روی هر میز، در هر خانه« را در سر داشتند، توانستند با تولید 
نرم افزاری به نام مایکروسافت و برای سیستم های خانگی، و 
حتی بعدها با ایجاد شبکه پست الکترونیک و .... به این رویا 

جامه عمل بپوشانند. 
بعدها اما این شرکت کارش را به این حوزه ی فعالیتی محدود 
نکرد و بیشــتر خودش را در این امور و امور دیگر به اثبات 
رساند. از جمله آن ها می توان به ایکس باکس، ایکس بکس 
36۰ و ... اشاره کرد. جالب است بدانید که این شرکت بزرگ 

 مایکروسافت؛ آغاز دورانی جدید در جهان

نرم افزاری که مخترع آن دانشجوی 
انصرافی دانشگاه هاروارد آمریکا بود!!

»یک رایانه روی هر میز، در هر 
خانه«گاهی الزم است تا از شکست ها 
درس بگیریم و از این درس در جهت 
موفق شدن استفاده کنیم.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ت  
بخ

ک 
ه نی

ش
نف

ب

زنان برای پیشرفت شغلی به ارتباط با یکدیگر نیاز دارند

وحدت زنانه برای رشد کاری
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سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

ش
/9
81
45
18

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

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

09335547485

ط
/9
81
42
17

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

پ
/9
80
23
78

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

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

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

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

ج
/9
81
41
47

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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

پ
/9
81
24
56

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

ش
/9
81
29
87

ط
/9
80
08
14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه

پ
/9
80
23
75
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ط
/9

80
58

40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

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
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

 ج
/ 9

80
96

74

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

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

81
46

50

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

81
37

51
/ج

98
01

99
0

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

 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
ط

/9
81

40
97

نظافتی یاران نوین
)شماره ثبت 68691(

اعزام نیروی خانم و آقا به تمام 
نقاط شهر- شستشوی فرش ، 

موکت و مبل در محل انجام کلیه 
امور نظافت ساختمان با دستگاه 

قیمت مناسب -کیفیت عالی
عبدالمطلب  09193864900

 سجاد    37412850 
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
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

باغ تاالر فانوس
آماده برگزاری باشکوه ترین 

جشن ها و مراسم شما عزیزان 
با دو باغ و دو سالن مجزا با 

کادری مجرب می باشد
آزادی 159 بین گلستان 3 و 1
35423877-8  
 09151153724

ط
/9

81
32

89
/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
/9

81
31

28

به چند کارآموز و یک منشی 
خانم نیازمندیم .آموزشگاه 
کرامت عبادی 41  )مراجعه 

حضوری(  09153136521

ط
/9

81
44

55
ط

/9
81

47
69

تعدادی زیگزاگ دوز 
و کارگر ساده خانم و آقا 

جهت کار در تولیدی تریکو 
نیازمندیم.

32717088
09151057099

09354246656

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

81
25

01
ط

/9
81

08
31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
خرید انواع ضایعات 

کلی  و جزئی به باالترین قیمت 
حمل رایگان  09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
 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

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807
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

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

پ
/9
80
22
75

/ه
98
03
87
0

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای حسن یکه باشی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 2245
 به نشانی:  نبش فالحی 40

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 هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال 

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155103904
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد


