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روش های مختلف برای غلبه 
برترس ازمصاحبه شغلی

8 راز موفق ترین 
کارآفرینان جهان
2

4

 
چگونه عکاسی تبلیغاتی ارزنده ای ارائه دهیم؟

بی تردید عکاسی آماتور صرفه جویی زیادی برای برندها 
دارد، با این جال تکلیف دقت تصاویر و میزان تاثیرگذاری 

شان چه می شود؟ 

 
مصاحبه کاری هیچ ترسی ندارد!

قبل از این که برای مصاحبه بروید، محیط را شناسایی کنید 
،در محله رانندگی کنید یا در فضای باز آن جا پیاده روی کنید

 
خالق زیباترین لحظه های کودکی

 بسیار بوده اند افرادی که تحصیالت دانشگاهی 
نداشته اند، اما در این کار نیز با گذراندن دوره های 

آموزشی در خارج از دانشگاه، موفق شده اند

454

چهارشنبه  

7 اسفند 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9195

Instagram @Rah.Kar
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اجرای یک کســب و کار یک روش خالق، انعطاف 
پذیر و چالش برانگیز است که رئیس خود بشوید و 
آینــده خود را تعیین کنید این مربوط به ایجاد یک 

زندگی است، مربوط به ساختن زندگی است. 
شــجاعت، عزت و پیش بینی، بــرای تصمیم گیری 
می خواهد تابتوانید به یک کارآفرین تبدیل شــوید. 
آیا راهی برای تعیین این هست که شما بتوانید یک 
کارآفرین موفق باشید، یا بهتر است که برای دیگران 
کار کنید؟ افســوس، که هیچ فرمولی برای موفقیت 
وجود ندارد با این حال، موفق ترین کارآفرینان این 
ده ویژگی را به اشتراک گذاشته اند که در این بخش 
از موفقیت برایتان خواهیم گفت پس با دقت کامل 

این موارد را بررسی کنید.
1. فکر موفق:

برای رســیدن به نوع موفقیتی که میخواهید، باید 
بزرگ باشــید هر داستان موفقیت با رویاهای بزرگ 
شروع می شود.شــما نیاز به داشتن رویاهای بزرگ 
بــرای خود دارید که می خواهیدپولدار ،مشــهور یا 
غیره باشید. شــما نیاز به یک دید کلی از آنچه می 
خواهیــد، دارید اما به تنهایــی در رویا متوقف نمی 
شود. شــما باید به طور جدی تجســم موفقیت در 

ذهن خود را احساس و لمس کنید.
سه برابر شدن درآمدتان چه احساسی دارد؟ زندگی 
شــما چگونه تغییر خواهد کرد؟ اگر به کسب و کار 

میلیون دالری برسید، چطور؟
کارآفرینان موفق دارای روشی باز و ایمان هستند که 
می توانند آنچه را که میخواهند داشته باشند.گروه 
های مدیریت ما توانایی تجســم را به ما آموختند - 
دیدن خودتان در میان رویاهایتان و روند پیش بینی 

موفقیت برای شما باید یک فعالیت مداوم باشد!
شــما باید در هر ساعت فکر کنید که موفق هستید. 
بنابراین اگر پول بیشتری می خواهید، از هر پله ای 
که باال می روید، بگویید "من پول خواهم داشــت"، 
ایــن تکنیک هدف شــما را تقویت مــی کند و در 

ناخوداگاه، شما را تازه نگه می دارد
2. در آنچه که انجام می دهید، پرشور باشید

شــما یک کســب و کار را برای تغییر هر بخشی از 
زندگــی خود شــروع می کنید. برای دســتیابی به 
این تغییر، باید یک اشــتیاق شــدید داشته باشید 
و شــخصی برای تغییر شــیوه زندگی و به حداکثر 

رساندن زندگی باشید.
موفقیت شما به راحتی می آید اگر شما عاشق آنچه 
انجام می دهید، باشــید. چرا؟ زیرا ما در حال تالش 
برای رســیدن به اهداف خود در مورد چیزهایی که 

دوست داریم، هستیم.
اگر اکنون از شــغل خود متنفر هستید، آیا فکر می 
کنید می توانید در آن موفق شــوید؟ خیر حتی در 
یک میلیون سال! شما ممکن است در کنار هم قرار 
بگیرید، حتی در وظایف مجرب و ماهر شــوید، اما 

هرگز موفق نخواهید شد.
اگر فقط به کارتان عالقه داشته باشید، می توانید به 
اوج عملکردتان دســت یابید. کارآفرینانی که موفق 
می شــوند این واقعیت را نمی فهمنــد که در روز 
کاری 15 یا 18 ســاعت کار مــی کنند، زیرا کامال 

کاری که انجام می دهند را دوستش دارند.
موفقیت در کســب و کار، صبر و کار ســخت است، 
که تنها می تواند با شــور و عالقه شما به وظایف و 

فعالیت های خود ایجاد شود.
3. تمرکز بر نقاط قوت خود

شما نمی توانید همه چیز را به همه بدهید. هر کدام 

از مــا نقاط قوت و ضعف خــود را داریم. برای موثر 
بودن، باید نقاط قوت خود را شناسایی کرده و روی 
آنهــا تمرکز کنید. اگر بتوانید تالش های خود را به 
جاهایــی که بهترین کار را انجام می دهید، متمرکز 

کنید، موفقیت بیشتری خواهید داشت.
مثال در کســب و کار، اگر شما می دانید که غریزه 
های بازاریابی خوبی دارید، از این قدرت اســتفاده 
کنید. به دنبال کمک در مناطقی که ممکن اســت 
شــما ضعیف باشــید بروید، مانند حسابداری. برای 
تبدیل ضعف به قدرت، یادگیری عملی و یا آموزش 

رسمی را در نظر بگیرید.
4. هرگز امکان شکست را در نظر نگیرید:

این در طبیعت انسان نیســت و نه در هیچ موجود 
زنده ای، شــروع کار با کنار گذاشتن. به عنوان یک 
کارآفرین، باید به اهداف خود کامال اعتقاد داشــته 

باشید و این کار را می توانید انجام دهید.
شما باید ایمان قوی به ایده خود، قابلیت های خود 
و خودتان داشــته باشــید. هر چه بیشتر بتوانید به 
توانایی خود در دستیابی به اهدافتان ایمان ببخشید، 

سریعتر می توانید آن را بدست آورید.
با این حال، اعتماد به نفس شما باید با ریسک های 
محاســبه شده متعادل شده باشد. کارآفرینان موفق 
آنهایی هستند که در جستجوی سود به تحلیل و به 

حداقل رساندن ریسک می پردازند.
5. برنامه ریزی:

شــما یک چشــم انداز داشته باشــید و به خودتان 
اعتماد کافی داشــته باشــید که می توانید به دید 
نســبت به آینده خود برســید. اما آیا می دانید که 
چگونه به دید خود برسید؟ برای رسیدن به دیدتان، 
باید اهداف مشخصی داشــته باشید. اهداف خود را 

بنویسید.
شــما باید هر روز به گونه ای برنامه ریزی کنید که 
کارتان به شما در دستیابی به چشم اندازتان کمک 
کند. جهت گیری شدید هدف مشخص هر کارآفرین 
موفق است. آنها یک چشــم انداز دارند و می دانند 
چگونه به آنجا بروند. توانایی شما برای تعیین اهداف 
و برنامه ریزی برای موفقیتتــان، مهارت الزم برای 
موفقیت اســت. برنامه ریزی، برنامه ریزی و برنامه 
ریزی ، به این دلیل که بدون شکست تضمین شوید.

6. سخت کار کنید:
هر کارآفرین موفق، سخت، سخت و سخت کار می 
کند. هیچ کس تنها با نشستن و تماشای دیوار موفق 
نمی شود. شما برای بقا هشت ساعت در روز کار می 
کنید، هر چیزی بیش از هشــت ساعت در روز برای 

موفقیت شماست.
از هر یک از بازرگانان موفق بپرســید و بالفاصله به 
شما می گویند که آنها در شروع فعالیت خود بیش 
از 60 ســاعت در هفته کار می کردند. آماده باشید 
که هر روز از نوشــیدنی های بعد از غذا خداحافظی 
کنید، یا با سفر طوالنی به تعطیالت آخر هفته خود 

خداحافظی کنید.
اگر شــما در مرحله پایانی قــرار دارید، باید مجبور 
شــوید نفس بکشید، بخورید و بنوشــید تا بتوانید 
برای کســب و کار خود زنده بمانید. اگر دقت کنید، 
کارهای سختتان آسان خواهد شد،البته اگر اهداف 

روشن و پرشور داشته باشید.
7. به طور مداوم به دنبال راه هایی برای شبکه باشید:

در کســب و کار، شما توسط شــرکتی که زده اید، 
از مدیریت، هیئت مدیره و شــرکای استراتژیکیتان 
قضاوت می شوید. کسب و کار همیشه نیاز به کمک 
و کســب و کارهای کوچکتر دارد. شاید خانمهایی 
که در نشســت انجمن تجاری مالقات کرده اید می 
توانند به شــما در تامین مالــی کمک کنند یا افراد 
بزرگی که در یک کنفرانس می بینید، می توانند به 

شما مشاوره مدیریتی ارائه دهند.
مهم اســت که با افــرادی که می توانند به شــما 
کمک کنند اتحاد داشته باشــید. برای موفقیت در 
کســب و کار، نیاز به داشتن مهارت های شبکه ای 
مناسب دارید و همیشه دنبال فرصت های گسترش 

مخاطبین خود باشید.
8. تمایل به یادگیری:

شــما نیازی به داشــتن یک مدرک معتبر یا فارغ 
التحصیل یا مدرک دیپلم برای موفقیت در کســب 

و کار خود ندارید. 
در واقــع، کارآفرینان زیادی وجــود دارند که حتی 
آمــوزش متوســطه را نیز بــه پایان نرســانده اند. 
مطالعات نشــان می دهد که بیشــتر میلیونرهای 

خودشان دارای هوش متوسطی هستند.

2

ول
ت ا

دش

عاملی که برخی افراد را تبدیل به کارآفرینی موفق می کند 

8 راز موفق ترین کارآفرینان جهان

کار،  و  کســب  در 
شــما توسط شرکتی 
از  ایــد،  زده  کــه 
هیئــت  مدیریــت، 
شــرکای  و  مدیــره 
ن  یکیتا تژ ا ســتر ا
شوید.  می  قضاوت 
کسب و کار همیشه 
نیاز به کمک و کسب 
کوچکتر  کارهــای  و 

دارد.

 مدل 
مو فقیت

 شایان ضیایی   
روزنامه   نگار
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طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
ط

/9
81

41
73

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

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

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50
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
ج

/9
80

71
82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ج

/9
81

25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99

ج
/9

81
43

81

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ج

/9
81

35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ج
/9

81
04

45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

81
14

31
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ج

/9
80

98
17

ایزوگام شرق
درجه یک با نصب 15000ت

لکه گیری حتی  یک متر
09154737236

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9

70
27

40

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9

81
39

99

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48

حمل خاک و نخاله 
نیسان و خاور 

09152377008
09395345773

ط
/9

81
44

57

ج
/9

81
34

06

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

38824494

MDF صنایع فلزی و
برادران حسن پور- ساخت 
انواع کابینت ، اشکاف و ... 

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

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

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51
ج

/9
80

59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

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
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 تصور مــی کنیم که چرا مصاحبــه گران می 
توانند ما را رد کنند ، زیرا از نتیجه می ترسیم ، 
شاید شما در مورد یک سابقه پرش شغلی ، یک 
GPA کم یا تجربه کم ، خجالتی باشــید ، که 
همه این ها می تواند یک مدل ذهنی ایجاد کند 
چنین تزلزلی مــا را از انجام بهترین کارمان باز 
می دارد. شــما نمی تواتید ترس های خود را از 
بین ببرید با این حال ، می توانید برای مصاحبه 
تــان خود را با یک روش دقیــق و جامع آماده 

کنید، که اعتماد به نفس تان را افزایش دهد.
 با خود تکرارکنید :

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

هستند و قصد شکست مرا ندارند. 
 مانند یک فرد محلی به نظربرسید نه یک توریست:

هنگامی که در جست و جو یک فرصت هستید، 
توصیف شــغل و محتوای وب شرکت را تشریح 
کنید ســپس ، ایــن زبان را به پاســخ هایتان 
اضافه کنید .چگونه تجارب و توانایی های شما 
در مورد توصیف شــغل و زبان آن صحبت می 
کنند ؟پاسخ شــما اگر در شرکت " محلی " به 
نظر برســید ، نه به صورت یک گردشگر در یک 
ســرزمین بیگانه ، بیشتر متقاعد کننده خواهد 

بود .
چرا این شغل ؟ آیا شما اهمیتی به آن می دهید؟

در نهایت هر مصاحبه کننده ای می پرســد ، " 
چرا شــما می خواهید در این جا کار کنید ؟ " 

معنیش این اســت :آیا به اندازه کافی در مورد 
این شــرکت می دانید و به آنچــه ما انجام می 
دهیم، اهمیت مــی دهید ؟داوطلبانی که تاریخ 
، ارزش هــا ، ماموریت ، فرهنگ و محصوالت و 
اخبار اخیر شرکت را می دانند ، پاسخ های قانع 

کننده ای را ارائه می دهند . 
 محیط وجو راخوب شناسایی کنید:

قبل از این که بــرای مصاحبه بروید، محیط را 
شناســایی کنید ،در محله رانندگی کنید یا در 
فضای باز آن جا پیاده روی کنید .مردم چگونه 
لباس می پوشند - به طور معمولی یا به صورت 

رسمی؟
به اتاق مصاحبه برسید:

از مخاطب خود در مورد مصاحبه ســوال کنید 
آیــا تخته ســفیدی وجود دارد ؟ممکن اســت 

قصد داشته باشــید نمودار نقشه کار از آخرین 
تحقیقات خود را نشــان دهید یا مصاحبه گران 
ممکن اســت از شما بخواهند که دالیل خود را 

روی تخته بیاورید .

بدن خود را آماده کنید :
به لحاظ جسمی آمادگی داشته باشید تا هوشیار 
ومطمئن باشید من عادت داشتم از مصاحبه گر 
بخواهم که ســاعت 10 مصاحبه انجام شود به 
طوری کــه بتوانم دو صبحگاهی را انجام دهم ، 

زیرا اندورفین ، انرژی من را افزایش می دهد .

رابطه دوستانه ایجاد کنید:
کسی که مصاحبه انجام خواهد داد را پیدا کنید 

تا بتوانید با او ارتباط دوستانه برقرار کنید .

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

مصاحبه کاری هیچ ترسی ندارد!

روش های مختلف برای غلبه برترس ازمصاحبه شغلی

قبل از این که برای 
مصاحبه بروید، 

محیط را شناسایی 
کنید ،در محله 

رانندگی کنید یا در 
فضای باز آن جا 

پیاده روی کنید

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

موفقیت در زمینه عکاســی تبلیغاتی شامل 
چند المان مهم است.پس زمینه،جای گذاری 
درســت محصول،رنگ بندی چشم نواز و در 
نهایت اســتفاده از دوربیــن باکیفیت المان 
های اصلی کار را تشکیل می دهد.بی تردید 
چنین فرآیند پیچیــده ای بدون همکاری با 
یک عکاس حرفه ای به خوبی انجام نخواهد 
شد.بدون شک همکاری با یک عکاس حرفه 
ای حالت ایده آل برای بســیاری از کســب 
وکارها خواهد بود،با این حال در عمل چنین 
فرصتی کمتــر پیش می آیــد. دلیل اصلی 
این امر کمبود بودجه برندهاســت، بنابراین 
یادگیری تکنیک های کاربردی در این زمینه 

اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
1-توجه به میزان جذب مخاطب

فعالیت به عنوان عــکاس به معنای ضرورت 
توجه به نکاتی فراتر از درک و مشاهده افراد 
عادی است. بســیاری از افراد ادعای داشتن 

مهارت باال در زمینه عکاســی را دارند،با این 
حال درعمل فقط افراد حرفه ای توانایی ثبت 
تصاویر زیبا را دارنــد. میزان جذب مخاطب 
از ســوی هر تصویر بســتگی به دقت ما در 
افزایش کیفیت موقعیت اجزای عکس دارد. 
یک تصویــر باکیفیت به طور طبیعی موجب 
توجه بیشتر مخاطب می شود. به این ترتیب 
فرآینــد تبلیغاتی محصول ما به شــیوه ای 
تاثیرگذار دنبال خواهد شد. وقتی از کیفیت 
عکس صحبت می کنیــم، دقیقا منظورمان 
چیست؟ بســیاری از افراد این امر را با ثبت 
تصاویر باکیفیت از نظر مقدار پیکسل اشتباه 
می گیرند. در حوزه تبلیغات مقدار پیکســل 
تصاویر فقط یکی از بخش های مهم محسوب 
می شود. شــرایط قرار دادن محصول اصلی، 
فرم پس زمینه و مقدار نورمورد اســتفاده در 
افزایــش کیفیت نهایی تاثیــر انکارناپذیری 
دارد.به طور معمول همه ما با عکاسی پرتره 
آشــنایی داریم.در اینجا نیز شــرایط دقیقا 

مانند عکاسی پرتره است.
 2-اهمیت توانایی تعیین کیفیت سوژه ها

یک عــکاس حرفه ای باید توانایی الزم برای 
تعیین کیفیت ســوژه عکاسی اش را داشته 
باشــد. به طور معمول محصوالت مختلف در 
رنگ های گوناگون تولید می شــود. به این 
ترتیب یک بازاریاب باید نوع عکاســی از هر 

محصول را به خوبی بداند. بی تردید شــیوه 
عکاسی از یخچال با پوشاک ورزشی متفاوت 
است. به عالوه، رنگ هر محصول در ساختار 
کلی تصویربرداری تفاوت ایجاد خواهد کرد. 
ایجــاد هماهنگی میان پــس زمینه و رنگ 
اصلی ســوژه عکاسی بســیار ضروری است. 
این امر نیازمند آگاهی ما از روانشناسی رنگ 
ها خواهد بــود. امروزه هر رنگ تاثیر خاصی 
بــر روی مخاطب دارد. بــدون آگاهی از این 
تاثیر امکان جلب نظر مخاطب وجود نخواهد 

داشت.
 3-معمایی به نام بودجه برند

بی تردیــد عکاســی آماتور صرفــه جویی 
زیــادی برای برندها دارد، با این جال تکلیف 
دقت تصاویر و میزان تاثیرگذاری شــان چه 
می شــود؟ بی تردید عکاســی آماتور تاثیر 
موردنظرمــان بــر روی مخاطــب را در پی 
نخواهد داشــت. به این ترتیب ما در عمل با 
هزینه کمتر تاثیرگــذاری کمتر نیز دریافت 
می کنیم. وقتی از عکاسی حرفه ای صحبت 
می کنیم، هدف اصلی استخدام عکاس حرفه 
ای نیست. افزایش مهارت شخصی در زمینه 
عکاسی نیز به اندازه همکاری با عکاس های 
حرفه ای مهم است. به این ترتیب ما فرصت 
کافــی برای صرفــه جویــی در هزینه های 
برندمان و ثبت تصاویر زیبا را خواهیم داشت.

چگونه عکاسی 
تبلیغاتی ارزنده ای 
ارائه دهیم؟

بی تردید عکاسی آماتور 
صرفه جویی زیادی برای 
برندها دارد، با این جال 
تکلیف دقت تصاویر و 
میزان تاثیرگذاری شان چه 
می شود؟ 

محمد خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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وقتی می خواهیم دســت به آغاز استارت اپی بزنیم 
کــه از ابتدا تا انتهای آن قطعــا نیاز به کار گروهی 
هســت ؛ یکی از مهم ترین دغدغه های شما برای 
رسیدت به اهداف تان باید یکدست بدون و یک سو 
بودن تیم اجرایی تان باشــد. امری که جز باهمدلی 
و وحدت به وحود نمی آید. همدلی جزء جدا ناپذیر 
تفکر طراحی است، امکان ندارد که از تفکر طراحی 
صحبت کنیم ولی به مبحث همدلی اشاره ای نداشته 
باشیم، تفکر طراحی با همدلی آغاز می شود، زمانی 
که بتوانیم درک عمیقی از نیاز های افرادی که برای 
آن ها طراحی می کنیم به دست آوریم، این که بدانیم 
آن ها چگونه فکر می کنند، چه رفتاری از خود نشان 

می دهند و چه احساسی دارند. 
شاید مراحل تفکر طراحی پی در پی نباشد و بتوانیم 
بــه صورت موازی و هم زمان چنــد مرحله از آن را 
پیش ببریم اما بــا این حال اکثر پروژه ها با همدلی 

آغاز می شود.
ایجــاد همدلی روش های مختلفــی دارد ولی یکی 
از مهم تریــن کارهایی که می توانیــم برای همدلی 
با کاربرانمان انجام دهیم این اســت که سعی کنیم 
تمــام پیش فرض هــای ذهنی خــود از آن را کنار 

بگذاریم و مانند یک مبتدی بیندیشم.
پرســیدن ســه ســوال چه؟، چطور؟ و چرا؟، تهیه 
عکــس و فیلم از کاربران )مخصوصــا تصاویری که 
با دوربین های خود کار یا توســط خود کاربران تهیه 
می شــود(، مصاحبه با کاربران، توجه به کاربرانی که 
نیازهــای خاص دارند، مقایســه حوزه ها با یکدیگر، 
به اشــتراک گذاری داســتان های الهام بخش، بادی 

تیم تفکر طراحی و کاربرانشــان ســبب می شــود تا درک 
تیم از کاربر و بازار هدف بــاال رفته و به چیزی که کاربران 
از محصول آن ها می خواهند بیشــتر نزدیک شــوند، به این 
ترتیب طراحــان نه تنها داده های مــورد نیاز خود را جمع 
آوری می کنند بلکه فرصتی برای ترســیم دیدگاه خود برای 

طراحی راه حل ها پیدا می کنند.

اســتورمینگ و برخــی دیگر 
از روش هایــی هســتند کــه 
می توانند به ایجاد همدلی بین 
متفکران طراح و کاربرانشــان 

کمک کنند.
به وجود آمــدن همدلی بین 

به این ترتیب 
طراحان نه تنها 
داده های مورد 

نیاز خود را جمع 
آوری می کنند 

بلکه فرصتی برای 
ترسیم دیدگاه 

خود برای طراحی 
راه حل ها پیدا 

می کنند.

کار با کودکان و کار برای کودکان همیشه ی خدا سخت بوده و هست. و زمانی 
کــه کارت با کودک بیفتد باید زبان کودکی را بگشــایی. و اال نمی توانی برای 
آن کودک کار کنی و با کودک همراه شــوی. و کارهای بسیاری است که سر و 
کارشان با کودک است. البته در تمامی این توضیحات تا به اینجا نباید از کودک 
درون هم غافل شــویم. کودکی که با ما آدم بزرگ هاست و در درون ماست. و 
گاهی کنترل این کودک از کودکان واقعی هم ســخت تر است. بسیار دیده ایم 
کودکانــی را که بی تابی می کنند، کج ُخلقــی می کنند، بهانه می گیرند و ... که 
در این جور مواقع سعی مان این است که آن ها را با هر چیزی که بتوان ساکت 
کرد، ساکت کنیم. به نوعی مسکنی مناســب برای این همه بهانه شان بدهیم. 

یکی از آن مسکن ها را می توان کارتون و یا انیمیشن و یا برنامه کودک در نظر 
گرفت. مسکنی که هم برای کودکان واقعی و هم کودکان درون است. و طبیعتا 
هر مســکنی تولیدکننده ای دارد و تولیدکننده این مسکن هم کسانی نیستند 

جز »انیماتورها« یا »تولیدکنندگان انیمیشن«.
سازندگان انیمیشــن را به جرئت می توان یکی از اثرگذارترین افراد بر کودکان 
دانســت، که می توانند از پشت پرده و در سایه، مفاهیم بسیاری اعم از خوب و 
بدش را به کودکان انتقال دهند. بنابراین این افراد تنها کارشــان سرگرم کردن 
نیست و می توانند برای مقاصد و اهداف شوم افراد و ملت هایی، نقش سپهساالر 
جنگ نرم را ایفا کنند.اما اگر از این ها بگذریم و بخواهیم در رابطه با این شغل 
برای شما عزیزان حرفی بزنیم، می توانیم این شغل را در چند کلمه شرح دهیم. 
خالقیــت، هنر، مهارت، صبر و تمرکز و دقت. که البته بازهم نکاتی وجود دارد 
که لکن این ها مهم ترند. راه های ورود به این شغل چیست؟ خوب می توان گفت 
فارغ التحصیالن کارشناســی تلویزیون و هنرهای دیجیتال، ارتباط تصویری و 
کارشناســان ارشــد ارتباط تصویری و افرادی از رشــته های مرتبط با این کار 
می توانند در این کار وارد شوند. البته شایان ذکر است، همانطور که در مطالب 
گذشــته نقش پر رنگی از عالقه و ذوق هنری و اســتعداد و ... در مشاغل دیده 

شد در این کار هم نیز دیده می شود. 
چراکه بسیار بوده اند افرادی که تحصیالت دانشگاهی نداشته اند، اما در این کار 
نیز با گذراندن دوره های آموزشــی در خارج از دانشگاه، موفق شده اند. اما برای 
پایان طبق معمول به ســراغ بازار کار این شغل می رویم. شغلی که شاید درآمد 
عالی در آن، تنها و تنها با کار با کیفیت و موفق میســر شود. درآمدی که صد 
البته کم هم نخواهد بود. همانطور که کمپانی های بزرگی همچون والت دیزنی 

چنین نیستند.

کودکی لحظه های  زیباترین  خالق 

 بسیار بوده اند افرادی که 
تحصیالت دانشگاهی 
نداشته اند، اما در این کار نیز با 
گذراندن دوره های آموزشی در 
خارج از دانشگاه، موفق شده اند

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

سرآغازی برای استارت آپ های نوین

قدم به قدم فکر کردن را بیاموزید
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سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

آرامگاه فردوسی 
مجتمع گلستان قطعات 700متری  
سنددارفی25م09351742963  

09915878518

ط
/9
81
51
16

آرامگاه فردوسی با 20 م 
تومان صاحب زمین شوید 

09915878518
09351742963

ط
/9
81
51
15

750 متر زمین حاشیه بلوار 
توس امتیازات آب ، برق 3فاز 

و 6 دربند مغازه
09393872629

ط
/9
81
49
65

ش
/9
81
45
18

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

09302978698

ط
/9
81
42
17

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

پ
/9
80
23
78

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

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

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

ج
/9
81
41
47

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
09
31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

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

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
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ط
/9

81
23

67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

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

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

81
46

50
/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

 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
وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

81
37

51
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 

 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
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

 ج
/ 9

80
17

17

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

 ج
/ 9

81
40

07

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
/ج

98
05

09
7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

مرکز درمان اعتیاد بهــار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45
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

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

ط
/9

81
33

95
/ج

98
10

44
7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

قابل توجه جوانان 
جویای کار وآموزش
آموزشگاه نمونه 

آرایش وپیرایش گل
)بامدیریت علی اکبرگل زاده(
با 53سال سابقه آموزشی 

بامربیان مجرب وبه همراهی  
طراح ومجری گریم سینما وتلویزیون

 )امیدگل زاده(
پذیرای شما جوانان عالقمنداست 

نبش چهارراه خواجه ربیع 
)عبادی( آموزشگاه گل

37246209-37247674
09151135513-37248637

 09362810092

/ج
98

14
16

2
/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
ط

/9
81

48
59

تعدادی منشی خانم 
با روابط عمومی باال

 نیازمندیم.
حقوق ثابت 

محدوده آزادشهر 
موبایل امین 

09911155467

ط
/9

81
48

61

به یک حسابدارخانم 
جهت کار در نمایندگی موبایل 

حقوق ثابت 
محدوده آزادشهر 

موبایل امین 
09155112422

 ج
/ 9

80
40

27

مهرگستران
استخدام نیروجهت نگهداری از 
کودک یا سالمند،کاردرمنزل

نیمه وقت یا تمام وقت
با حقوق باالوامنیت شغلی

بین احمد اباد5و7
مجتمع نور واحد 13

38464894-38464893

ثبت نام دوره جدید طب 
سنتی و گیاهان دارویی )فنی 
و حرفه ای( خانم وآقا آغازشد 
موسسه کرامت  32256344

ط
/9

81
51

14

ط
/9

81
48

63

تعدادی کارمند آقا 
جهت کار در نمایندگی موبایل  

نیازمندیم.
حقوق ثابت 

محدوده آزادشهر 
09911155467

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

خرید انواع ضایعات 
کلی  و جزئی به باالترین قیمت 
حمل رایگان  09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

14
استخدام

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803
خدمات

پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

حسابدار
1403

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

جویای کار
1416

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

پ
/9

80
23

75

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه ـ سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

متفرقه
1802
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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

ج
/9
80
99
20

ج
/9
81
51
12

/ه
98
03
87
0

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
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای منصور پوروصال

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 1135
 ب��ه نش��انی:  بلوار س��جاد خیابان امی��ن بین2و4 

پالک18
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151163447
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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