
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم
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مشتریان خود را مبهوت کنید

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      102

نیازمندی ها

4

 
انتقاد پذیری یا انتقاد گریزی؟

ابزارهای روابط عمومی
 کدامند؟
2

5

 
سایز مناسب برندتان چیست؟

درســت در صفحه  هوم پســت ها همان طور که هستند 
نشان  داده می شــوند اما در صفحــه پروفایل ودر 

 
بهترین راه های تبلیغات برای جذب مشتری

بسیاری از تبلیغ کنندگان، 
بــرای ایجــاد تصویــری همیشــگی در ذهن  مشتریان

 
گوچی؛  برندی از چکمه ی اروپا

گوچی امروزه در کنار تولید پوشاک ، در تولید 
جواهرآالت و محصوالت چرمی هم نیز حضور دارد.

454

پنجشنبه  

 15 اسفند 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9102

Instagram @Rah.Kar
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نگاهی به اصول روابط عمومی

ابزارهای روابط عمومی کدامند؟

هــای  شــبکه  در 
اجتماعــی، شــما  به 
راحتی دیگر رســانه 
و  زده  دور  را  هــا 
مســتقیم به  سراغ 
میرویــد.  مشــتری 
شــبکههایی  در 
مثــل فیســبوک  و 
به  شــــما  توییتــر، 
ترافیــک  راحتــی 
را بــه ســــمت خود  

میکشید

خلق و نگهداری از شهرت و اعتبار خوب، یک فرآیند 
پیچیده بوده که نیاز به تداوم نیز دارد. بدون داشــتن 
روابط عمومی مؤثر، جلب توجه مخاطبان هدف بسیار 
دشــوار است و تأثیرگذاری بر عقاید و تصمیمات آنها 
بســیار کمتر امکان پذیر خواهد بود. اما هنگامی که 
رابطــه با گروه هدف برقرار شــود، باید این رابطه در 
سطح باالیی حفظ شــود. این روند مشابه روابط بین 
فردی عمل می کند. هنگامی که دو نفر ارتباط خود 
را از دست می دهند، تقریباً از زندگی یکدیگر ناپدید 
می شوند، مهم نیست که قباًل چقدر نزدیک بوده اند. 
به صورت مشابه اگر نتوانید رابطه با مخاطبان هدف 
را در ســطح مطلوبی حفظ نمایید، همین اتفاق برای 
شــما نیز رخ خواهد داد. روابط عمومی معقوله بسیار 
جامعیست. برای بهتر درک کردن آن نیاز به تعاریف 
جزئی تری داریم. ولــی می توان گفت که بهترین راه 
برای تعریف روابط عمومی شــناخت بهتر ابزارهایش 
می باشد. این رشته ابزارهای فراوانی دارد. در ادامه به 
چندی از آنها به همراه تعاریف و موارد اســتفاده آنها 

اشاره خواهیم کرد.
۱. رپورتاژ آگهی

رپورتاژ آگهی نوعی خبر سفارشی می باشد که اسپانسر 
آن شــرکت یا کسب و کار اســت. این خبر به هدف 
باال بردن اطالعات مصــرف کنندگان و بازار هدف از 
محصول انتشار می یابد. رپورتاژ آگهی، با وجود اینکه 
به منظور باال بردن فروش و جلب توجه مشــتریان و 
مصرف کنندگان به یک محصول یا یک سری خدمات 
انتشار می یابد، اما اصال قالب تبلیغی نداشته و همین 
خصوصیت اســت که آن را به یکی از بهترین ابزارها 
برای روابط عمومی و بازاریابی تبدیل می کند. در میان 
کارشناسان روابط عمومی، از رپورتاژ آگهی به عنوان 
بهترین و در عین حال، کــم هزینه ترین ابزار روابط 
عمومی یاد می شــود زیرا از طریق ارایه یک داستان، 
اعتماد مشــتری را جلب کرده، و بدون اینکه خود او 
متوجه شود، محصول را به او معرفی می کند. بسیاری 
شــرکت ها، کوچک یا بزرگ، امروزه از رپورتاژ آگهی 

برای تبلیغات و تثبیت محصول اســتفاده می کنند. ) 
مشاهده تعرفه رپورتاژ آگهی (

۲. شرکت در رویدادها
وقتی حرف از ســخنرانی به میان می آید، بســیاری 
پا پس می کشــند. عدم برگزاری رویدادهای مختلف 
توسط شرکت ها می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. 
از ترس گرفته تا عدم داشــن اطالعات کافی، همه و 
همه می توانند در این امر دخیل باشــند. برای جلب 
توجه عموم، کارشناســان روابط عمومی هیچ رویداد 
عمومــی و موقعیت ســخنرانی در اجتماعــات را از 
دســت نمی دهند. این کار به آنها اجازه می دهد تا به 
صورت مســتقیم و غیر مستقیم با افراد بسیار زیادی 
که می توانند مصرف کننــدگان بالقوه محصوالت یا 
خدمات یک کســب و کار باشند ارتباط برقرار کنند. 
البته، در کســب و کارهای کوچــک، که واحد روابط 
عمومی کمی هزینه بر اســت، می توان از خدمات یک 
شــرکت مشــاور برای آموزش ســخنرانی در چنین 
رویدادهایی به یکی از مدیران شــرکت استفاده کرد. 
یا اینکــه کل این کار را  برون ســپاری کرد. امروزه 
برون سپاری یکی از راه حل های بسیار مناسب برای 

انجام کارهاست.
۳. انتشار هفته نامه، بروشور، و کاتالوگ

فرســتادن هفته نامه هــای مرتبط بــا محصوالت یا 
خدمات شرکت از دیگر ابزارهایی است که یک کسب 
و کار می  تواند بویســله آن نام و نشــانش را بیشــتر 
در ذهن عموم جا بیاندازد، تبلیغات کســب و کار را 
بنماید، با مشتریان ارتباط برقرار کند، و آنها را بهتر و 
راحت تــر در جریان محصوالت یا خدمات جدید قرار 
دهــد. بازاریابان از هفته نامه بــرای تبلیغ محصوالت 
اســتفاده می کنند اما روابط عمومی از این ابزار برای 
خبررسانی در مورد شــرکت بهره می برد. باید گفت 
که با به اشــتراک گذاشتن اخبار و اطالعاتی در مورد 
شــرکت، اطالعاتی که ممکن است برای خوانندگان 
جالب باشد، واحد روابط عمومی مشتریان قدیمی را 
حفظ کرده و مشتریان جدیدی نیز برای کسب و کار 

جذب می کند. با طراحی بروشورهای جذاب همچنین 
می توانید اعتماد مشــتریان را به خود بیشتر از پیش 
جلب کنید. این امر در نهایــت به باال رفتن ترافیک 

سایتتان منجر خواهد شد.

۴. بالگ ها و شبکه های اجتماعی
صاحبان کســب و کار و کارشناســان روابط عمومی 
همچنین می توانند از طریق بالگ ها برای شناساندن 
نام خــود به کاربران آنالین )یک بــازار بالقوه دیگر( 
استفاده کنند. اخیرا روشــی هم استفاده می شود به 
نــام میکروبالگینگ. این کار به آنهــا اجازه می دهد 
رابطه ای با خوانندگان هدف برقرار کنند و نه تنها به 
آنها اطالعات بدهند، بلکه حتی بازخورد مســتقیم از 
آنها بگیرند. همچنین می توان از شبکه های اجتماعی 
به این منظور بهره جست. شبکه های اجتماعی برای 
برقــراری ارتباط دوطرفه و مســتقیم با عموم مردم، 
مصرف کنندگان، ســرمایه گذاران، و دیگر گروه های 
هدف مناســب هستند. در شبکه های اجتماعی، شما 
به راحتی دیگر رســانه ها را دور زده و مســتقیم به 
سراغ مشتری می روید. در شبکه هایی مثل فیسبوک 
و توییتر، شــما به راحتی ترافیک را به ســمت خود 
می کشید. در این بین، روزنامه نگارانی هم هستند که 
شــما را دنبال کنند و این خیلی خوب است.در این 
شبکه ها همچنین امکان این را خواهید داشت که به 

سرعت به ابهامات و مشکالت پاسخ دهید.
۵. خبرنامه ها

 ارســال خبرنامــه   اطالعات مربوط به ســازمان یا 
محصوالت و خدمات آن   مســتقیماً برای مخاطبان 
هدف، روشی متداول برای ایجاد و حفظ رابطه محکم 
با مردم است. خبرنامه هایی که محصوالت تبلیغاتی 
را ارائه می دهند نیز یک استراتژی متداول بازاریابی 
هســتند، اما متخصصان روابط عمومی از آن برای به 
اشتراک گذاشــتن اخبار و اطالعات عمومی استفاده 
می کنند که ممکن است مورد توجه مخاطبان هدف 
قرار داشته باشد و نه صرفاً تبلیغ محصوالت / خدمات.

 مدل 
مو فقیت

 سعید اتحادی   
روزنامه   نگار
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خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

ط
/9
81
40
41

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
81
29
05

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98
12
74
0

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
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
نقاشی نوین

فوری و ارزان
بازدید رایگان با رنگ الوان

09153161351

ط
/9
80
72
10

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

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

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
81
55
87

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

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
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ش
/9
80
70
42

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

شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
80
61
60

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

حمل خاک و نخاله 
نیسان و خاور 

09152377008
09395345773

ط
/9
81
44
57

ج
/9
80
71
80

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

توس هیدرولیک 
مینی آسانسور ، نفربر ، کاالبر 

بیمه و 2 سال ضمانت 
09155062412

ط
/9
81
40
37

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

ط
/9
81
14
77

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ط
/9
81
54
44

اجاره آپارتمان 71 متری 
هنرستان 33 

دو خوابه، طبقه دوم، انباری
پارکینگ، 10 واحدی 

اجاره 3 م + 10 م رهن 
عکس و فیلم و مشخصات کامل 

در تلگرام 
09105776629

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

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

رهن و اجاره
آپارتمان

602

خرید و فروش
باغ و زمین

608

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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هرچقدرهم که محصوالت یا خدمات شــرکت 
شــما فوق العاده باشــد، اگربرای آن ها تبلیغات 
نکنیــد، هیچ کس از وجود آن هــا آگاه نخواهد 
شــد. هــدف از برنامــه  تبلیغاتی، رســیدن به 
بیشــترین مخاطبان ممکن و جذب مشــتریان 
جدید، با کمترین هزینه اســت. اگر تبلیغات به 
درستی انجام شــود، می تواند به سرمایه گذاری 
فوق العاده ای برای کســب  و  کار کوچک شــما 
تبدیل شــود؛ ولی اگر به شــکلی درست انجام 
نشود، موجب هدررفتن مقدار زیادی از پول های 
نازنینتان می شــود. در واقــع تبلیغات می تواند 

بازی ماهرانه وهوشمندانه ای باشد.
یکی از نکات مهم در تبلیغات، برجســته کردن 
جوانب مثبت کسب  و  کار شماست؛ یعنی همان 
عواملی که موجب مزیت رقابتی شما می شوند. 
آگهی های تبلیغاتی بســیار زیــادی وجود دارد 
که هوشــمندانه ساخته شده اند، ولی در فروش 
مزیت های ویژه ی محصول یا خدمات تبلیغ شده، 
ناتوان هستند. تا زمانی که این مزایا را برجسته 
نکنید، تبلیغات، ارزش ویژه  محصوالت شــما را 

به مشتریان بالقوه نشان نمی دهد.
وقتــی دربزرگراه با ســرعت درحــال حرکت 
هســتید، به راحتی متوجــِه تابلوهای تبلیغاتی 
کوکاکوال می شــوید. در واقع محصوالت فراوانی 
وجود دارند که آن ها را از روی شکل بسته بندی 
یا لوگویشــان تشــخیص می دهید. باید بدانید 
که تصویر در تبلیغات و ترویج کســب  و کارتان، 
اهمیت زیادی دارد. بسیاری از تبلیغ کنندگان، 
بــرای ایجــاد تصویــری همیشــگی در ذهن 
مشتریان تالش نمی کنند وفرصت تاثیرگذاشتن 
بر مشتریان احتمالی خود را از دست می دهند.

راه هایــی برای صرفه جویــی در هزینه ها وجود 
دارد، ولــی در تبلیغات نباید خصاصت به خرج 
بدهید و کیفیت را فدای کاهش هزینه ها کنید؛ 
زیرا این کار بر میزان فــروش تاثیرمی گذارد و 

این تاثیر، موجب تغییِر نتیجه  نهایی می شود.
یکــی از بهترین راه های تبلیغــات برای جذب 
مشــتری، تبلیغات مناســب درمحل مناســب 
است. ممکن اســت که مجله، ایستگاه رادیویی 
یا حتی برنامه  تلویزیونی مورد عالقه  شما، برای 
مخاطبان هدفتان جذابیتی نداشــته باشد. شما 
بایــد در مورد بازارهدف خــود تحقیق کنید تا 
آن ها را بهتر بشناسید و بدانید که چه چیزهایی 
را مطالعــه می کنند، چه برنامه هایی را تماشــا 
می کنند وبــه چه چیزهایی گــوش می دهند. 
سپس، تبلیغات را در رسانه  مناسبی قراردهید، 

تا بتوانید پیامتان را به بازارهدفتان برسانید. 
بســیاری از صاحبان کســب  و  کارها، بر اساس 
قیمــت و نرخ بالقــوه  بازدهــی، بهترین مکان 
بــرای تبلیغــات را انتخاب می کننــد و پس از 
مدتی متوقف می شــوند. در تبلیغات هم مانند 
ســرمایه گذاری، نباید همــه  تخم مرغ هایتان را 
در یــک ســبد بگذارید. پول هایــی را که قصد 
دارید برای تبلیغــات هزینه کنید، در بیِن انواع 
رســانه های مناســب برای مخاطبــان هدف و 

بودجه تان، پخش کنید. 
اگــر پول و زمان کافی برای ســرمایه گذاری بر 
 )focus group( روی گروه هــای کانونــی
دارید، می توانیــد تبلیغات خود را بر روی افراد 
دیگر آزمایش کنید و واکنش آن ها را بسنجید. 
آیــا آن ها پیامی را که می خواهید منتقل کنید، 
درک می کنند و می پذیرند؟ اگر چنین نیست، 
بفهمید که چگونه می توانید پیامتان را به شکل 

موثرتری به آن ها منتقل کنید.

شــما بــه راحتــی می توانیــد از مشــتری یا 
ارباب رجوع بپرســید که چگونه با محصوالت یا 
خدمات شــما آشنا شده اســت. با وجود اینکه 
انجام این کار بسیار ســاده است، ولی بسیاری 
از صاحبان کســب  و کار، به خود زحمت انجام 
آن را نمی دهند. دانستن اینکه موثرترین عناصِر 
آگهی های تبلیغاتی شــما، کدام عناصر هستند 
و کــدام رســانه ها، ســودآورترین فرصت های 
تبلیغاتی را برای شــرکت شما فراهم می کنند، 

بسیار سودمند است.
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شــاید عنوان در نگاه اول یک عنوان پیش 
پا افتاده باشد اما نکاتی در این مورد وجود 
دارد که خیلی از صفحه ها نمی دانند یا به 
آن توجه نمی کنند ابعاد در اینستاگرام هم 
در پست ها و هم در استوری ها نکاتی دارد 

که دانستن آن ها خالی از لطف نیست.
چندســالی می شــود کــه اینســتاگرام 
محدودیت سایز پست هارا برداشته والزم 
نیســت که طول وعرض عکــس ها برابر 
باشــند وفقط عکس هــای را نمی پذیرد 

که ارتفاع آن ها از طولشــان خیلی بیشــتر 
باشد،امانکته ای که باید دقت کنید این که 
درســت در صفحه هوم پست ها همان طور 
که هستند نشان داده می شوند اما در صفحه 
پروفایل ودر صفحه اکســپلور اینســتاگرام 
همچنان پســت ها به صورت مربع شــکل 
نمایش داده می شوند واین موضوع باعث می 
شود که ملزم به این باشیم که محتوای اصلی 

پست را در مربع وسطی آن قرار بدهیم.
در مورد اســتوری سایز اســتاندارد برای 

اســتوری ۱080و۱9۲0 اســت اما بازهم 
نکته مهم در مورد اســتوری این که همه 
دیوایس ها از این ســایز پشــتیبانی نمی 
کننــد واگر اســتوریتان را در این ســایز 
آپلود کنید ممکن قسمتی از استوری شما 
نمایــش داده نشــود واصطالحا کراپ می 
شود پس بهتر که در استوری هم محتوای 
عکس یاویدئو در وســط صفحه باشند که 
در همه دیوایــس ها به طور کامل نمایش 

داده می شوند.

سایز مناسب 
برندتان چیست؟

درســت در صفحه 
هوم پســت ها همان طور 
که هستند نشان 
داده می شــوند اما در 
صفحــه پروفایل ودر 

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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چند دقیقه زمان گذاشــتن برای یــادآوری جنبه های 
باارزش دیگر هویت فردی، در کنار جنبه ای که در خطر 
است باعث می شود واکنش فیزیکی به تهدید کم شود و 
با روی بازتری به استقبال بازخورد انتقادی برویم. برای 
مثال اگر خود را به عنوان یک مدیر سختگیر و کنترل گر 
برای تیم خود معرفی کرده باشید، باید به خاطر بسپارید 
که شما همچنین نقش یک دوست حامی، عضو فداکار 
جامعه یا یک والد دوست داشتنی را نیز دارید. وقتی نگاه 
فرد گسترده تر و دقیق تر باشد، دیدگاه مورد نظر را نیز 
در جایگاه درست خود قرار می دهیم. تنها در این صورت 
اســت که می توانیم تصمیم بگیریم چه واکنشی باید 

داشته باشیم.

اطالعات بیشتری جمع آوری کنید
پذیرفتن این که مردم همیشه ما را آن گونه که خودمان 
می شناسیم، نمی بینند ساده نیست. زمانی، یک مراجع 
مربیگری به نام کیم داشــتم؛ کیم، یک مدیر باهوش و 
متمرکز بود و زندگی اش به تازگی توســط یک گزارش 
زیر و رو شــده بود. او در تمام طول کار خود با احساس 
عدم امنیت روبرو بود اما از چشــم همکاران خود دارای 
روحیه ی متهاجم و متکبر در جلسات دیده می شد. کیم 
نمی توانست اشکالی در رفتار خود پیدا کند که موجب 
به وجود آمدن این تصور شــده است. )یکی از اشکاالت 
گزارش بازخورد ۳۶0 درجه ای این است که ممکن است 

سوال های بسیاری بدون جواب بمانند.(
تــا زمانی که کامال یــک بازخــورد را درک نکرده ایم، 
نمی توانیم روی آن کار کنیم. مخصوصا زمانی که بازخورد 
جدیدی می شنویم، بهتر است از چند منبع نظر صادقانه 
بخواهیم و از آن ها بپرســیم که آیا متوجه بروز چنین 
رفتاری شده اند یا خیر. این کار باعث می شود اطالعات 
بیشتری از عملکرد خود برای ایجاد یک تأثیر به دست 
آوریم؛ همچنیــن از تصحیح بیش از حــد دیگران بر 
اســاس عقیده ی فردی جلوگیری می کند. همان گونه 
که مارکوس آئورلیوس، فیلسوف رومی می گوید:  تمام 
گفته های دیگران، تنها باورهای فردی آن ها هســتند و 

نباید حقیقت برداشت شوند .
حاال ســوال اینجا است که باید از چه کسی اظهار نظر 

را به درک درست بازخورد خود اختصاص نمی داد، چنین تغییر 
شگرفی در او رخ نمی داد.

یک اقدام نمادین انجام دهید
حتی اگر تغییر چشــمگیری در یک رفتــار اتفاق بیفتد، دلیل 
نمی شــود که الزاما همه از آن مطلع شوند. مارشال گلداسمیت 
که مربی رهبری است، ضمن تأیید این موضوع می گوید:  تغییر 
تصور دیگران از رفتار ما بسیار مشکل تر از تغییر خود رفتار است. 
اگر انرژی خود را صرف بهبود بر اساس بازخورد از سمت همکاران 
کنیم اما آن ها متوجه تغییر نشــوند، تنها دلسرد می شویم . در 
همیــن مورد، با چند مراجع مربی در مورد جنبه های مربوط به 
روابط عمومی در رفتارشان کار کردم. تنها کمی پس از دریافت 
گزارش بازخورد، یک اقدام آشکار و نمادین را انتخاب می کنیم 
تا نشان دهد این افراد تا چه میزان در مورد تغییر کردن جدیت 
دارند. یکــی از این مراجعین، پاول بود؛ او بخش رادیولوژی یک 
مرکز پزشــکی منطقه ای بــزرگ را اداره می کــرد. زمانی که با 
کارمندان او مصاحبه می کردم، احساس ناراحتی می کردند. آن ها 
به من اطالع دادنــد که پاول توجه یا اهمیتی برای چالش های 
روزانه ی کارمندان قائل نیســت و این موضوع برای آن ها بسیار 
ناامیدکننــده و غیرقابل تحمل اســت. من با این مســئله در 
مصاحبه های مختلف درگیر بودم. چند هفته قبل از آن، زیردری 
درب ورودی به بخش رادیولوژی خراب شده بود. کارمندان مجبور 
بودند برای انتقال بیماران، به سختی درب را با فشار بدن خود باز 
کرده و پیش از این که درب بسته شود به سرعت برانکارد را به جلو 
هدایت کنند. آن ها برای کنار آمدن با این مشکل به سختی تالش 
می کردند اما زیردری حتی چند هفته ی بعد هم تعمیر نشد. این 
مسئله ی نسبتا جزئی در بازخورد تیم پاول نسبت به او به وضوح 

به ضررش تمام شده بود.
برنامه ای که پاول طراحی کرد، دربردارنده ی استراتژی های عالی 
و بلندمدتی برای به دســت آوردن اعتماد اعضای تیمش بود. اما 
حتی پیش از شروع به پیاده سازی آن، ما اقدامات پیش روی او را 
مشخص کرده بودیم. فردا او باید در شلوغ ترین ساعت روز وارد 
بخش می شد و در عملی به ظاهر ساده، زیردری را با دستان خود 
تعویض می کرد. کارمندان پاول بالفاصله متوجه این حرکت شدند 
و از اقدام نمادین او قدردانی کردند. این اتفاق، شناسایی تغییرات 
دیگری که به پاول برای حرکت کردن رو به جلو کمک می کنند 

را بسیار ساده کرد.

خواســت؟ در مصاحبه های ما، 
افراد دارای ســطح خودآگاهی 
بســیار باال به این سوال پاسخ 
می دهند. در کمال تعجب متوجه 
شــدیم اکثر این افراد، دایره ی 
بازخورد نسبتا محدودی دارند. 
یکی از افــراد که مدیر خدمات 
مشتریان اســت، می گوید:  من 
همیشه بازخورد دریافت می کنم 
اما این بازخوردها از سمت افراد 
محدودی ارائه می شوند. من تنها 
از سمت دســته ی کوچکی از 
افراد قابل اعتماد و آشنا بازخورد 
دریافت می کنــم که مطمئنم 
با مــن صداقــت دارنــد . این 
افراد  دوست داشتنی،  منتقدان 
مورد اعتماد و به شدت روراست 
هستند. منتقدان دوست داشتنی 
لزومــا افرادی نیســتند که به 
آن هــا نزدیک هســتیم )حتی 
غریبه های ناشناس هم می توانند 
تصورات بسیار صحیحی در مورد 
شخصیت ما داشــته باشند(. از 
میان سه منتقد دوست داشتنی 
که کیم برای خود انتخاب کرده 
بود، یک نفر از همه غریبه تر بود 
و اتفاقــا همان فرد باارزش ترین 
اختیــارش  در  را  اطالعــات 
گذاشت. کیم با کمک این فرد 
توانست خیلی زود متوجه اشکال 
در رفتار خود شــود و همین به 
او قــدرت داد تــا انتخاب های 
متعددی داشته باشد. چند ماه 
بعد، رئیــس کیم گفت که او از 
جایگاه یکی از کارکنان ســطح 
پایین به مهم ترین عضو تیمش 
تبدیل شده است. اگر کیم زمانی 

حتی اگر تغییر 
چشــمگیری در 

یک رفتــار اتفاق 
بیفتد، دلیل 

نمیشــود که الزاما 
همه از آن مطلع 
شوند. مارشال 

گلداسمیت 
که مربی رهبری 

است، ضمن 
تأیید این موضوع 

میگوید: تغییر 
تصور دیگران 

از رفتار ما بسیار 
مشکل تر از تغییر 

خود رفتار است.

باری دیگر پوشاک؛ چه کنیم؟ نیازها را نمی شود نادیده گرفت. و نیازهای اصلی 
همیشه مهم بوده اند. دنیای پوشاک همیشه ی خدا دنیای متنوع و چشگیر بوده 
اســت. رقابت در این دنیا هم همیشه سرنوشت ساز و فشرده بوده است. ایتالیا 
همیشه به یه چیزی معروف بوده و هست. از پیتزا و پیزاش گرفته تا غذا و لباس 
... همیشه حضور پر رنگی در میان برندهای جهانی داشته و همیشه سعی داشته 
تا جزو بهترین ها باشــد. از آن برندها و از همان بهترین ها گوچی است. برندی 
جهانی و محبوب که صادره از ایتالیاســت. گوچی را ما بیشتر به لباس هایش 
می شناسیم. اما آیا تمام گوچی این است؟ خیر. گوچی از جمله برندهایی است 
که تنها به این حوزه اکتفا نکرده، بلکه به این حوزه شناخته شده. گوچی امروزه 
در کنار تولید پوشاک ، در تولید جواهرآالت و محصوالت چرمی هم نیز حضور 
دارد. گوچی در سال ۱9۲۱ و در فلورانس ایتالیا بود که پا به عرصه صنعت نهاد.  

گوچیو گوچی  موسس این خوشنام است. که از قضا نام فامیلی خودش است. 
تا سال ۲0۱۲ یعنی 8 سال پیش درآمد این برند چیزی دز حدود ۴/7 میلیارد 
یورو برآورد شده است. مبلغی بسیار بسیار جالب توجه. گوچی از جمله برندهای 
نوآور ایتالیایی است که یک تنه توانسته کیفیت محصوالت ایتالیایی را تضمین 
کند.  هدف گوچی شناساندن شــکوه، زرق و برق و کیفیت ساخت محصوالت 
ایتالیایی برای مرد و زن اســت . در این صنعت، یعنی تولید چنین محصوالتی 
همیشه برند گوچی جزو بهترین ها و غیرقابل قیاس بوده است. با ورود گوچی 
به قرنی جدید، مسئولیت های سازمانی گوچی قوی تر و جدی تر شد. از توسعه ی 
پایدار به انسان دوستی. گوچی توانسته تا به حال به نقش خود در اجتماع پایبند 
باشد. نقشی که بیش از هرکس برای خودش اهمیت دارد، که چگونه و به چه 
شکل به سرانجام برسد. در ادامه ی این فعالیت های انسان دوستانه، گوچی با عقد 
قراردادی بلند مدت با یونیسف، تصمیم گرفت بخش قابل توجهی از درآمد خود 
را به امور زنان و کودکان در قاره های آسیا و آفریقا اختصاص دهد. خالصه آنکه 
اگر برندی هم باشد که به شکل جدی و به طور خاص به موضوعات بشردوستانه 
و انسانی بپردازد، برند گوچی است. اقدامات موثر و جدی ای که در این زمینه ها 

داشته و انجام داده است.

گوچی؛ 
برندی از چکمه ی اروپا گوچی امروزه در کنار 

تولید پوشاک ، در تولید 
جواهرآالت و محصوالت 
چرمی هم نیز حضور 
دارد.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ی   
تار

مخ
مه 

اط
ف

جنبه های باارزش هویت فردی 

گریزی؟ انتقاد  یا  پذیری  انتقاد 
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ش
/9
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45
18

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

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

09302978698

ط
/9
81
42
17

لوازم منزل، ضایعات
و خرده ریزی انباری خریداریم
محمدی 09358348726

ط
/9
81
50
60

خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

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
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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

ط
/9
80
58
40

قالیشویی و مبل شویی

تاژ
شستشو به روش 100٪ اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

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

پ
/9
81
24
56

ش
/9
81
29
87

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

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 

/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
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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

قالیشویی

غزال
عضودرجهیکاتحادیه

رفوگری،شستشوبااصولمذهبی
تحتپوششبیمهایران

38 1 1 2 030
37286050
36222223
33661 1 15
33670976
09153212034
مدیریتروحبخش

ط
/9
80
08
17

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9
81
37
51

/ج
98
01
99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

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

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9
81
46
50

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9
80
87
58

ط
/9
81
40
97

نظافتییاراننوین
)شمارهثبت68691(

اعزامنیرویخانموآقابهتمام
نقاطشهر-شستشویفرش،
موکتومبلدرمحلانجامکلیه
امورنظافتساختمانبادستگاه
قیمتمناسب-کیفیتعالی
عبدالمطلب09193864900
سجاد37412850

/ج
98
10
99
3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9
80
97
95

ط
/9
80
52
76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

باغتاالرفانوس
آمادهبرگزاریباشکوهترین
جشنهاومراسمشماعزیزان
بادوباغودوسالنمجزابا
کادریمجربمیباشد

آزادی159بینگلستان3و1
35423877-8
09151153724

ط
/9
81
32
89

/ج
98
09
43
2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9
81
31
28

بهچندکارآموزویکمنشی
خانمنیازمندیم.آموزشگاه
کرامتعبادی41)مراجعه
حضوری(09153136521

ط
/9
81
51
13

یکنفرچرخکارخانم
ماهریانیمهماهر
دونفربردستکارخانم
جهــتکاردرتولیدی
زنانــه زیــر لبــاس

نیازمندیم.
یــا ماهــر کار چــرخ حقــوق
ملیــون یــک ماهــر نیمــه
دویســت. ملیــون یــک تــا
بردستکار700تا800

ساعتکار9صبحتا5عصر
هشتساعتکاری
تولیــدیهــممحــدوده
)طالببازارفردوسی(
09015840099

/ع
98
15
45
9

/ج
98
02
56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

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

خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9
81
25
01

/ج
98
15
31
8

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

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9
80
54
20

خریدضایعات
آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9
81
34
19

خریدانواعضایعات
کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9
81
43
95

/ج
98
00
28
6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره

مفقودشده
و ر د خــو  هوشــمند رت کا
مینیبوسهیونــدامدل1384
رنــگســفیدبشــمارهانتظامــی
886ع53ایــران42وشــماره
37912004229429 موتــور
بــهمالکیــتمحمدباقرشــالباف
مفقودگردیدهوازدرجهاعتبار

ساقطمیباشد

/ع
96
13
22
3

ط
/9
81
55
55

اخطاروابالغجنابآقایمحمد
نظافتبموجبحکمصادره
ازشعبه9مشهدهمسرشما
خانممریمکریمیگزکوهثبت
واقعهطالقباشمارانموده
اند،لذابهمدتیکهفته
بهدفترخانهمراجعهوذیل
اوراقواسنادراامضاءدر
غیراینصورتطالقشما
یکطرفهبهثبتخواهدرسید
ابراهیمآخوندیسردفتر
ازدواج107وطالق62مشهد

مفقودشده
مجــوزدفتــرمهندســی
201بــهمدیــرمســئولی
رضــا محمــد اینجانــب
روزبهانهمفقودگردیده
وازدرجهاعتبارســاقط

میباشد

/ع
98
15
23
3

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

منشیوتایپیست
1402

خیاطوچرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

مفقودشده
1801

متفرقه
1802

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

کولرگازی،پکیج
وآبگرمکن

807

پ
/9
80
23
78

قابلتوجههمشهریانگرامی
بهاطــالعمیرســاندآقــایحمیدرضامولــویزاده

یزدی
دفترمشاورامالکبهشمارهعضویت14284
بهنشانی:هاشمیرفسنجانی10رحمانیه5

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 

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

مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفنتماسدفترمشاورامالک:09153149520
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
81

55
88

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمینپایینتریننرختور
کیش
قشم

ط
/9
81
28
23

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانتریننرخ 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
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ط
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خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

/ه
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03
87
0

ج
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08

ط
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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
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