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ایده خوب به تنهایی عامل
 موفقیت نیست!

بدون حاشیه   ؛ 
پریدن را بیاموزید!

4
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چه پست هایی درصفحه اکسپلوراینستاگرام می مانند؟

 اگر پستمان ویدئوهست،کاور ویدئو را طوری انتخاب کنیم 
که در این حالت نمای جذابی داشته باشد یا اگر تصویر است 

وابعاد ان به شکل مربع نیست محتوای اصلی در گوشه...

 
دالیل شکست ایده های خوب

چیزهایی از این قبیل برای رشد و توسعه نیاز به زمان دارند و 
انتظار دستیابی فوری به موفقیت ساده انگارانه است و الجرم 
به ناامیدی و شکست منجر خواهد شد.

 
کسب وکارتان را بیارایید!

طراح گرافیک حرفه ای توانایی جذاب کردن محتوا 
برای جلب نظر مخاطب راخواهد داشت.طراح با 

استفاده از نوشتارها و انتخاب رنگ ها وتصاویرمناسب..

454

 سه شنبه  
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راهکارهایی طالیی برای ارتقای شغلی 

بدون حاشیه   ؛ پریدن را بیاموزید!

نیز  اوقــات  گاهــی 
کــه  آمــده  پیــش 
ارتقــا  درخواســت 
دقیقا در زمانی ارائه 
می گردد که کارمند 
نتوانســته  مربوطه 
را  شایســتگی خود 
موضــوع  بــاب  در 
سپرده شــده به او 
بــه درســتی انجام 
دهــد و یــا شــرایط 
شــرکت بــه نحــوی 
است که فعال انجام 
میســر  کاری  چنین 

نمی باشد

اگر شما نیز جزو آن دسته از کار مندانی هستید که دوست 
دارید به ارتقای شغلی برسید اما راهکارهای رسیدن به آن 
را نمی دانید این قسمت از نمناک را مطالعه کنید. ارتقای 

شغلی با راهکارهای طالیی
ارتقا شــغلی پاداش در برابر عملکرد مثبت کارمندان و 
نشــان دهنده میزان رشد کارمندان است . همانگونه که 
می دانید هر اداره و ســازمانی قوانین مخصوص به خود 
را دارد که میزان رشــد کارمندان بر این اساس مشخص 

می شود . 
ارتقا شغلی گاهی منجر به پیشرفت در حوزه ی کاری و 
تغییر در وظایف و مســئولیت ها اتفاق می افتد و گاهی 
منجر به افزایش حقوق و یا پاداش تشــویق می شود.اگر 
می خواهید بدانید چگونه می توانید ارتقا شــغلی کسب 

کنید با این بخش از  همراه شوید.
روش هایی برای گرفتن ارتقا شغلی

نمی توانید دست روی دست بگذارید و فکر کنید بعد از 
یک یا دو سال خودبه خود ترفیع خواهید گرفت؛ چرا که 
ترفیع به شما داده نمی شــود، بلکه باید آن را به دست 
آورید.اگر واقعاً می خواهید حرفه شغلی تان به سمت جلو 
حرکت کند، این ها مهارت هایی هستند که باید رویشان 

تمرکز کنید.
قابل اطمینان بودن

عواملی کلیــدی که مدیران برای ترفیع کارکنان در نظر 
می گیرند این است که بتوانند روی آن ها حساب کنند 
و افراد وقت شناس، دارای ابتکار عمل و رفتار دوستانه با 

سایرین باشند.
یادگیری از شکست ها

همه ما در حرفه شغلی گاهی شکست هایی را تجربه می 
کنیم ولی، نحوه برخورد با شکست ها می تواند در عوض 

کردن اوضاع به سمت موفقیت موثر باشد .
مکالمه مؤثر

راجع به اهداف خود با رئیستان صحبت کنید واز مطرح 
کردن نگرانی ها، مشــکالت یا سؤاالت خود با رئیستان 
ترس نداشته باشید، مطرح کردن این سوال ها می تواند 

نقشی مهم در پیشرفت شغلی شما داشته باشد.
همکاری و تعامل

اگر می خواهید در شغلتان ترفیع در محیط کار می توانید 
از کسی کمک بگیرید. توانایی شما در همکاری و تعامل 
سبب می شود همکارانتان بیشتر تحت تأثیر قرار بگیرند، 
رییس شــما نیــز در مورد اخالق کاری تــان چیزهایی 

بیشتری بشنود.
از همکارانتان کمک بگیرید

حس مالکیت
مدیران به کسانی ترفیع می دهند که نسبت به خروجی 
پروژه شان حس مالکیت نشان دهند، به این معنی که هر 
کاری که الزم است برای به انجام رساندن آن انجام دهند.

تالش
مقدار تالشــی که شما به خرج می دهید اهمیت زیادی 
نزد رئیستان دارد و آن ها کارمندانی را ارتقا می دهند که 
هر روز تالش زیادی از خود نشان دهند. حتی اگر مهارت 

کمتری دارند.
صداقت

صداقت داشته باشــید و هرگز سر کار دروغ نگویید زیرا 
رئیس شما قدر صداقت شما را می داند.

خالقیت
مدیران معمــوالً افرادی را ارتقا می دهنــد که خارج از 
محــدوده های موجود فکر کننــد و خالقیت دارند و در 

مواچهه با مشکالت راه حل هایی را ارائه می کنند .
استقالل کاری

به طور مســتقل کار کنید ؛توانایی شما در کار کردن به 
صورت مستقل کمک می کند که رئیستان متوجه شود 
شــما چقدر بر وظایف و پروه ها حس مالکیت دارید و به 
همه می فهمانید که شــما فرد مناسب برای این شغل 

هستید.
کار سخت

با کمی کار سخت و تمرکز روی مهارت های خاصی که 
رئیستان می خواهد شما داشته باشید، به زودی به ترفیع 

شغلی دست پیدا خواهید کرد.
ترفیع شغلی با سخت کار کردن

مزایای دادن ارتقا شغلی به کارکنان
خاطر  به  کارمندان  تشــویق 

عملکــرد خــوب آنها، در 
کاری  روحیه ی  حفظ 

و انگیزه ی آنها بسیار 
مؤثر است. با مزایای 
شغلی  ارتقا  دادن 
به کارمندان آشنا 

شوید:
شــغلی  ارتقــا 
امنیت  موجــب 
شود  می  شغلی 
و کارمنــدان این 

احســاس را مــی 
تالششان  که  کنند 

در محیــط کار دیده 
می شود.

ارتقا شغلی موجب باال رفتن 
تالش و پشــتکار افراد، باالرفتن 

انگیزه و بهره وری در کار می گردد.
ارتقا شغلی موجب ایجاد حس رضایت می شود و 

اگر فردی با وجود تالش ارتقا شــغلی نگیرد ؛ یک حس 
نارضایتی در وی به وجود می آید که اصال به نفع سازمان 

نیست و عملکرد کاری فرد را کاهش می دهد .
دادن ارتقا شغلی به یکی از کارمندان انگیزه ی سایرافراد 
برای انجام کاررا باال می برد و فضای رقابتی سالمی را در 

اداره یا سازمان ایجاد می کند.
ارتقا شــغلی موجب باال رفتن انگیزه کارکنان ، افزایش 

خالقیت، رشد و بهبود شرایط کاری سازمان می شود.
ارتقاء شغلی میزان وفاداری و حس تعلق به محیط کاری 
را باال می برد و شــخص تمام تالش خود را برای رشــد 

بیشتر سازمان می کند.
ارتقا شغلی موجب می شود افراد یک اداره فکر پیدا کردن 
یک محیط کاری جدید بیافتند و با عالقه ی بیشتری کار 

را دنبال کنند.
دادن ارتقا شــغلی به نفع مدیر و رئیس بوده و باعث می 
شود او کمتر به فکر استخدام افراد جدید و صرف وقت و 

هزینه برای آموزش آنها باشد.

زمان مناسب برای دادن ترفیع به یک کارمند
عملکرد:

زمان مناســب برای دادن ترفیع به یک کارمند، بررسی 
عملکرد فرد مورد نظر در یک بازه ی زمانی مشخص است.

طول خدمت:
هرچند تعداد سال هایی که فرد در یک سازمان خدمت 
می کند، می تواند در تصمیم گیری برای ارتقا شغلی فرد 
مؤثر باشد اما میزان آمادگی روحی و شرایط فردی کارمند 

برای دریافت ارتقا شغلی اهمیت بیشتری دارد.
شایستگی و توانایی:

برای ســنجش کارآمدی فرد شایستگی و توانایی بسیار 
مهم است.

کیفیت مدارک آموزشی و فنی:
یکی ازموارد برای سنجش توانایی کارمندان جهت دریافت 

ارتقا شغلی سطح تحصیالت و مهارت های فنی است.
توجه به آخرین زمان دریافت ارتقا شغلی فرد:

برای قرار گرفتن در لیست ترفیع ؛ زمان دریافت آخرین 
ارتقا شغلی هم باید مورد توجه قرار گیرد.

آموزش:
در انتخــاب فرد مورد نظر برای ترفیع ســطح ســواد، 
تحصیالت فرد و تالش وی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کدام افراد همواره مشمول دریافت ارتقا شغلی می شوند؟
ذهنشــان همواره برای افــکار و ایده های 

بزرگ، آماده است
کارمندان نمونه در برنامه ریزی 
هشیار  بســیار  خود،  های 
بــوده و در اوقات خالی 
خود به تفکر در مورد 
اموری مــی پردازید 
تمرکز  نیازمند  که 
است  حد  از  بیش 
بهترین  همواره  تا 
نتیجه را از تالش 
های خود به دست 

آورند.
را  خود  همــکاران 

دوست دارند
همــواره هماهنگــی 
با اطرافیان خود  باالیی 
داشــته و تالش می کنند 
با اطرافیان خود رابطه ای یک 

رنگ داشته و آنها را درک نمایند.
محیط کاری مناسب را بر حسب استعداد 

های خود انتخاب می کنند
تصمیم بگیرید جایــی کار کنید که ارزش کارتان درک 
شود، زیرا سخت می توان تبدیل به یک کارمند نمونه شد 
اگر نیاز های شرکتی که در آن کار می کنید، با توانایی، 

استعداد و ارزش های شما تمایز بسیاری داشته باشد.
به آنچه برای مدیرشان ارزشمند است توجه می کنند

کارمنــدان نمونه همواره تالش می کنند تا اهداف مدیر 
خود عالوه بر اهداف مدیران ارشد و اهداف کلی کمپانی 

را درک نمایند.«
در حالی که وظایف روزانه خود را انجام می دهند، همواره 

افکار بلند پروازانه ای نیز دارند
کارمندان موفق تمرکز خود را بر روی اهداف بلند مدت 

خود نیز معطوف می کنند .
درخواست ارتقای شغلی

حقوق شما بر پایه ی شایستگی شما نیست، بلکه بر پایه 
ی آن چیزی است که در مورد آن مذاکره می کنید پس 
شما نباید انتظار داشــته باشید که ارتقای شغلی مانند 
هدیه ای از آســمان برای شما فرود بیاید و باید خودتان 

دست به کار شوید.
ارتقای شــغلی نیازمند تالش بسیار است و حداقل یک 
ســال باید در یک زمینه کاری فعالیت داشته باشید تا 
شایستگی ارتقا را کسب کنید.درخواست ارتقای شغلی 
حداقل باید یک سال پس از آخرین ارتقای دریافتی ارائه 

گردد.
گاهــی اوقات نیز پیش آمده که درخواســت ارتقا دقیقا 
در زمانــی ارائه می گردد که کارمند مربوطه نتوانســته 
شایســتگی خود را در باب موضوع سپرده شده به او به 
درســتی انجام دهد و یا شــرایط شرکت به نحوی است 
که فعال انجام چنین کاری میسر نمی باشد بنابراین باید 
این نکته را مدنظر داشــته باشــید که در زمان مناسب 

درخواست خود را بیان کنید.
عــالوه بر همه این ها باید بدانید اگر مدیریت بر این باور 
باشــد که شما هیچ گاه شغل فعلی خود را رها نخواهید 
کرد، مطمئنا تمایلی برای ارتقای شــغلی شما نخواهد 
داشت. شما باید همواره به نحوی رفتار کنید که مدیریت 
احســاس نیاز به شــما را حس نماید تا در صورت ارائه 

درخواست ارتقای شغلی آن را رد نکند

 مدل 
مو فقیت

 مازیار احمدی   
روزنامه   نگار
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پخش انواع 
کامپیوتر،تبلت،موبایل

لپ تاپ
lenovo-asus-hp-acer
از3/500م به باال

کامپیوترهای خانگی اداری نو
از4/500م به باال

کامپیوترهای حرفه ای نو
از 6/500م به باال

لپ تاپ وکامپیوترهای گیمینگ  مبتدی
از5/800م به باال

گیمینگ  حرفه ای 
از9/800م به باال

@moeincomputer کانال تلگرام
37233300

 09384380902
بازرگانی معین

 **تعمیرات تخصصی**

/د
98
13
70
7

خس��رو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

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

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491

/ع
98
12
74
0

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 پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

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

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
81
55
87

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

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9
80
17
22

ش
/9
81
56
38

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

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
09155014353

32769513

ط
/9
81
39
99

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح ش��ما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9
81
31
81

ج
/9
81
34
06

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

38824494

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

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

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

ش
/9
81
45
18

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

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

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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به طور متوســط به ذهن هر فرد در طول حیات 
اش تنها ۳ تا ۴ ایده واقعا خالقانه می رسد که اگر 
می خواهد موفق شــود بایداز آنها بهره ببرد! ایده 
های خوب همیشــه و مکررا به ذهن نمی رسند. 
علیرغم اینکه قطعا روش هایی برای پرورش ایده 
های بیشتر وجود دارد، تنها سه تا چهار ایده واقعا 
خالقانه ونوآورانه درطــول حیات اکثریت افراد به 
ذهن آنها متبادر می شــود.بنابراین بهره گیری از 
همین ایده ها و اســتفاده از هر فرصت بالقوه ای 
که پیش رویتان قرارمی دهند اهمیت حیاتی دارد.  

   ۱فقدان تعهد
بسیارخوب، شــما ایده ای دارید وبرای چگونگی 
حیات بخشیدن به این ایده نیز فکرهای زیادی در 
سر دارید، اما مشکلی وجود دارد. بیشتر مردم ایده 
ای که دارند را دوســت دارند، اما فاقد تعهدنسبت 
به اجرای آن ایده ها و واقعیت بخشــیدن به آنها 
هستند. چنانچه واقعا به کاری که دنبال می کنید 
ایمان دارید، باید نســبت به آرمان خودمصمم و 
متعهد باشــید. شما برای اجرای مناسب برنامه ها 

باید انضباط کاری خود را حفظ کنید.
۲  تحقیق ناکافی

پس از ایجاد تعهد ۱۰۰ درصدی نســبت به ایده، 
خطای فاجعه بار بعد که بیشتر مردم مرتکب می 
شوند این است که زمان الزم را برای انجام مناسب 
و شایسته تحقیق درمورد ایده کاری خود اختصاص 
نمی دهند. بسیاری از مردم مرتکب خطای دست 
کم گرفتن اهمیت تحقیق بر کل فرآیند می شوند. 
اما ناتوانی در انجام یک تحقیق جامع درباره اینکه 
چگونه می توانید ایده خــود را به واقعیت تبدیل 
کنید، شــروع کار شما را با شکست همراه خواهد 
کرد. تا می توانید کتاب بخوانید. به پادکســت ها 

گوش کنید. با متخصصان به گفتگو بپردازید. برای 
درک کامل چگونگی اجــرای ایده خود وآنچه در 

پیش رودارید هرکاری که الزم است انجام دهید.
۳  زمانبندی ضعیف

فکر می کنید ایده شــما برای ارائه آماده است؟ 
آیا به این اندیشــیده اید که شاید شرایط برای 
ایده شــما کامال مهیا نباشد؟ برای اینکه بتوانید 
به ثمر نشستن پتانسیل کامل ایده خود را نظاره 
کنید، زمان بندی اهمیت اساســی دارد. گاهی 
کســب و کارهای بزرگ با شکســت مواجه می 
شوند، چرا که زودتر یا دیرتر از زمانی که باید در 
بازارمطلوب خود قدم گذاشته اند. برای اطمینان 
از اینکه ایده شــما امکان رســیدن به حداکثر 
میزان موفقیت را دارد، انجــام تجزیه و تحلیل 
روی رقبایتــان به نحوی که بتوانید از آنها پیش 

بیفتید قطعا بســیارمهم است، اما صبر و انتظار 
برای فرصت مناسب تا زمانی که مطمئن شوید 
بازار به ایده شماپاســخ مثبت خواهد داد نیز به 

همان اندازه اهمیت دارد.
 ۵  انتظارات غیرواقع بینانه

فارغ از اینکه چقدر بــه ایده خود اعتقاد دارید، 
هوشمندانه این اســت که با انتظارات غیرواقع 
بینانه ای مانند موفقیت یک شــبه یا ســودی 
سرشــار در چندمــاه، احساســی و هیجان زده 
نشوید. داشتن رویاهای بزرگ ایرادی ندارد، اما 
اگر ایده شــما به نتیجه مطلوب تان منجر نشد 
دلســرد و مایوس نشوید. چیزهایی از این قبیل 
برای رشد و توســعه نیاز به زمان دارند و انتظار 
دستیابی فوری به موفقیت ساده انگارانه است و 

الجرم به ناامیدی و شکست منجر خواهد شد.

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

دالیل شکست ایده های خوب

ایده خوب به تنهایی عامل موفقیت نیست!

چیزهایی از این 
قبیل برای رشد 
و توسعه نیاز به 

زمان دارند و انتظار 
دستیابی فوری 

به موفقیت ساده 
انگارانه است و 

الجرم به ناامیدی 
و شکست منجر 

خواهد شد.

گار
مه ن

زنا
 رو

ی  
 ثان

ری
عف

اج
حی

م

فکر
بکـــــر

شاید برایتان پیش آمده باشد که وقتی آمار یک 
پست را نگاه می کنید متوجه این موضوع شوید 
که پست شما تعداد کمی ایمپرشن در صفحه 
اکسپلور داشــته و دیگر آن عدد افزایش پیدا 
نکرده واین ســوال برایتان پیش آمده که چرا 
پست شما مدت کمی در صفحه اکسپلور بوده 
ونمایش کمی داشته ویا چرا برای افراد بیشتری 
در صفحه اکســپلور نمایش داده نشده،در این 
مطلب قصد دارم فاکتورهایی که برای بیشــتر 
نمایش داده شدن یک پست در صفحه اکسپلور 

اینستاگرام تاثیر دارند را شرح بدم.
خب همانطور که می دانید با باال رفتن یک سری 
فاکتورها در پســت احتماال وجود دارد که آن 
پست در صفحه اکسپلور نیز توسط اینستاگرام 
نمایش داده شود ونمایش داده شدن پست در 
صفحه اکســپلور می تواند شانس بزرگی برای 
رشد صفحه ما باشد،اما نکته ی مهم این است 
که فقط قرار گرفتن پست در صفحه اکسپلور 
مهم نیســت ونکته مهم اصطالحا ماندن یک 
پست در صفحه اکسپلور است که البته کلمه 
ماندن کلمه درســتی نیست ومنظور از ماندن 

نمایش داده شدن پســت برای افراد بیشتری 
در صفحه اکسپلور است،اینستاگرام برای قضیه 
فاکتورهایی را زیــر نظر می گیرد که در ادامه 

مطلب تعدادی را بررسی می کنیم.
Open Rate

تقریبا می شــود گفت مهم ترین فاکتوری که 
اینســتاگرام برای میزان نمایش یک پســت در 
 Open Rate صفحه اکسپلور در نظر می گیرد
یانرخ باز شدن است،نرخ باز شدن به این معنی 
است که چه تعداد از افرادی که پست ما را در 
صفحه اکسپلور می بینند آن را لمس می کنند 
وپست را به طور کامل مشاهده می کنند،هر چه 
این نسبت باالتر برود پست از نظر اینستاگرام 
جذاب تر به نظر می رسد،برای افزایش نرخ باز 
شدن باید بتوانید پست را طوری طراحی کنید 
که در حالتی  که در صفحه اکســپلور نمایش 
داده می شود برای بیننده جذاب باشد تا کاربر 

آن را لمس کند وبه طور کامل ببیند.
Explore Engagement Rate

نرخ تعامل فاکتور مهــم دیگری تو این زمینه 
اســت که اینستاگرام به آن توجه می کنند،اما 
این نرخ تعامل همان نرخ تعامل پست نیست 
این نرخ،نرخ تعامل پســت برای افرادی است 
که در صفحه اکسپلور پســت ما را دیده اند و 
آن را لمس کرده وبه طور کامل مشاهده کرده 
اند،خیلی از افراد با انتخاب تیتر های زرد برای 
پست هاسعی می کنند که نرخ باز شدن پست 
شان در صفحه اکسپلور را افزایش دهند اما از 
این موضوع غافلند که وقتی شخصی پست ما 

را بــاز کند ومتجه این موضوع شــود که تیتر 
انتخابی به موضوع پست بی ربط بوده تعاملی 
با آن پســت نخواهد داشت ونرخ تعامل پست 
برای کســانی که در صفحه اکسپلور پست آن 

هارا مشاهده می کنند کاهش می یابد.
برای باالبردن دوفاکتور توضیح داده شده مهم 
ترین نکته این که ان پستی که ما انتظار داریم 
از صفحه اکســپلور نمایش زیادی داشته باشد 
وهرچه که پســت برای تعداد افراد بیشــتری 
جذاب باشــد احتمال باز شدن پست ومیزان 
تعامل دریافتی از صفحه اکسپلور باالتر می رود 
وطبعا اینســتاگرام پست مارا به افراد بیشتری 
در اکســپلور نمایش می دهد،اگر دقت کنید 
ویدئوهایی که در اینســتاگرام میزان نمایش 
باالیی دارند ومیزان نمایششــان از کل تعداد 
فالئورهای صفحه منتشــرکننده بیشتر است 
متوجه می شوید که موضوع این ویدئوها اغلب 

عمومی هستند وجامعه هدف بزرگی دارند.
نکته مهم دیگر که خیلی ها به آن توجه نمی 
کنند این است که پست ها در صفحه اکسپلور 
اینســتاگرام به صورت مربعی نمایش داده می 
شــوند واگر ابعاد پست ما مربع نباشد شخص 
در لحظه اول فقط وفقط مربع وسط پست مارا 
مشاهده می کند وتا آن را لمس نکند پست را 
به طور کامل نمیبیند پس الزم که اگر پستمان 
ویدئوهست،کاور ویدئو را طوری انتخاب کنیم 
که در این حالت نمای جذابی داشــته باشد یا 
اگر تصویر است وابعاد ان به شکل مربع نیست 

محتوای اصلی در گوشه تصویر نباشد.

چه پست هایی 
درصفحه 
اکسپلوراینستاگرام 
می مانند؟

 اگر پستمان 
ویدئوهست،کاور ویدئو 
را طوری انتخاب کنیم که 
در این حالت نمای جذابی 
داشته باشد یا اگر تصویر 
است وابعاد ان به شکل 
مربع نیست محتوای اصلی 
در گوشه تصویر نباشد.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ

۱. افزایش فروش
محتوای گرافیکی که با دقت طراحی شــود می تواند 
فــروش را افزایش دهد. مــردم از طراحی گرافیکی 
منحصر بــه فرد و بــا کیفیت این پیــام را دریافت 
خواهند کرد که شرکت استفاده کننده از این طراحی، 
محصوالت و خدماتی یکتا و با کیفیت ارائه می دهد. 
داشــتن طرح های گرافیکی موثــر در لوگو، کارت 
ویزیــت و دیگر قالب ها چنین پیامی را به ناخودآگاه 
مخاطب خواهد رساند که به نزدیکی بیشتر مخاطبان 

به کسب و کار شما کمک خواهد کرد.
۲. شناخته کردن نام شرکت

طراحان گرافیک در معرفی کردن شرکت در صنعت 
مربوطه بســیار موثر هستند. مشاهده مداوم لوگویی 
جــذاب مخاطبان را متوجه شــرکت دارنده آن لوگو 
خواهد کــرد. تبلیغات گرافیکی دیگــری مانند وب 
ســایت ها و کارت هــای ویزیت که مــداوم در دید 
مخاطبان هســتند نام برند را مستمرا به یاد مخاطب 

آورده و باعث شناخته شدن نام شرکت می شوند.
۳. ایجاد حس اعتماد درمخاطب

طراحــی گرافیکی ابزاری فوق العاده برای ایجاد حس 
اعتماد اســت. لوگــو یا هر طــرح گرافیکی دیگر در 
صورت داشــتن ظرافت و زیبایی به مخاطبان حس 
اعتماد خواهد داد. در نتیجــه آن ها به محصوالت و 
خدمات شــرکت اعتماد بیشــتری خواهند داشت. 
همچنیــن در دراز مدت طراحی جــذاب به تبدیل 
مخاطبان به مشــتریانی وفادار کمــک خواهد کرد. 
شــرکت ها با اســتفاده از طراحی گرافیک می توانند 

محصوالت خود را در نظر مخاطب جلوه دهند.
۴. رساندن پیام برند با طراحی گرافیک

طراحــی گرافیک ابزاری کارآمد برای رســاندن پیام 
برند به مخاطب هدف اســت. طراح حرفه ای ابتدا بر 
روی پیام برند تمرکز می کند، ســپس از نوشتارها و 

صفحات وب،انتشــارات، یونیفرم، لوگو،بروشور و دیگر عناصر 
گرافیکی شرکت احاطه می شوند که به آن ها هویتی مشترک 

داده و برای هدفی واحد متحد می کند.
۶. تشویق به حرفه ای گری

بسیاری ازشرکت ها در ایجاد حس رقابت وحرفه ای گری میان 
کارکنان خودمشکل دارند.طراحی گرافیک تاثیر درازمدتی بر 
مشــتریان خواهد داشــت. مثال لوگویی که با دقت و ظرافت 
طراحی شده باشد بیانگر ارزش ها وجدی بودن شرکت خواهد 
بود. لوگویی که با دقت و فکر طراحی شــود جدی وحرفه ای 
بودن شــرکت در ذهن مخاطب را موجب خواهد شد که در 

رشد وتوسعه کسب وکار بسیارموثر است.
7. قدرت متقاعد کردن

یکی از فوایــد طراحی گرافیکی متقاعــد کردن مخاطب به 
درنظرگرفتن برند اســت.مثال بروشــوری که با دقت طراحی 

شود توانایی برقراری ارتباط بین مخاطب و برند را دارد.
۸. جذاب تر کردن محتوا با طراحی گرافیک

طراح گرافیک حرفه ای توانایــی جذاب کردن محتوا برای 
جلــب نظر مخاطب راخواهد داشــت.طراح با اســتفاده از 
نوشتارها و انتخاب رنگ ها وتصاویرمناسب محتوا را جذاب 

خواهد کرد.

رنگ هــای مخصوصــی برای 
پیام  برانگیختن حــس هدف 
در مخاطب اســتفاده می کند. 
پیام  به  تبدیل  احســاس  این 
برند برای مشــتریان احتمالی 
می شــود. برای مثــال لوگوی 
مک دونالــد از رنگ های زرد 
و قرمز اســتفاده می کند. این 
رنگ هــا اشــتیاق و هیجــان 
نسل جوان که مخاطب اصلی 
این برند فست فود است را به 
همراه حس اجتماعی شدن بر 

می انگیزند.
۵. متحد کردن کارمندان

یک شــرکت معموال کارکنان 
زیــادی دارد کــه البتــه این 
یکتایی  هــدف  باید  کارکنان 
داشــته باشــند کــه طراحی 
گرافیک به آن کمک می کند. 
با  کار  در محیــط  کارکنــان 

طراح گرافیک 
حرفه ای توانایی 

جذاب کردن محتوا 
برای جلب نظر 

مخاطب راخواهد 
داشت.طراح با 

استفاده از نوشتارها 
و انتخاب رنگ ها 
وتصاویرمناسب 
محتوا را جذاب 

خواهد کرد.

در دنیای دیجیتال موضوعات بسیاری برای نوشتن و گفتن و شنیدن وجود دارد. 
که مهم ترین دلیل اونو میشه به گسترده بودن این دنیا ربط داد. در این بین و 
در این دنیای بزرگ، نقش یه چیزی رو نباید نادیده گرفت. چیزی که در واقع 
بودنش، تضمینی برای بقای دنیای دیجیتال شده است. آنان که به ریز بودن و 

ندیده شدن شهرت دارند. ریز تراشه ها، پردازنده ها و ...
بله. دنیای دیجیتالی که پیش روی ماســت زندگی حال و آینده اش را مدیون 
همین ریزتراشه ها و پردازنده هاست. در میان این ریزتراشه ها و پردازنده ها، برخی 
وجود دارند که بیشتر از همه شناخته شده اند و مورد اقبال عموم قرار گرفتند. 
از جمله ی آن ها " اینتل" است. نمی دانم چطور بگویم، ولی همین قدر بگویم 
که او می تواند همه چیز باشد. یا اگر هم نباشد، همه چیز به او وابسته است. از 
ریزپردازنده بودنش بروید تا سامانه نهفته در سیستم های اداری و خانگی. اینتل 
در ســال ۱96۸ توسط رابرت نویس و گوردون مور راه اندازی شد. اینتل مبدع 
فناوری ریزپردازنده های اکس ۸6 می باشــد. اینتل دو سال پس از تأسیسش، 

یعنی در سال ۱97۰ یکی از قوی ترین تراشه های خود را به بازار فروش قطعات 
کامپیوتری ارائه کرد. و در همان سال بود که شرکت آی بی ام از این پردازنده برای 

محصول کامپیوتر شخصی خود استفاده کرد. 
جالب ماجرای اینتل آن است که، می توان آن را دانشمندزاده نامید. بله درست 
اســت. دانشــمندزاده. گوردون مور )ارائه کننده قانون مور و مهندسی شیمی 
فیزیک( و رابرت نویس )فیزیکدان و مخترع مدارهای تجمع( هر دو دانشمند 
بودند. دانشــمندانی که بنیانگذاران این شــرکت نامیده می شوند. البته بعدها 
فردی به نام اندرو گروو به آن ها ملحق شد. در این میان اینتل درست است که 
دانشمندزاده بود و برای خودش به جایگاهی مهم دست پیدا کرده بود، اما با این 
حال رقبای خودش را داشت. که این نشان دهنده این جمله عامیانه است که 
می گوید »هرچی هستی برای خودت هستی«. و بر همین اساس اینتل چاره ای 
جز رقابت نداشــت. و اگر نه بازاری را که توانسته بود به دست بگیرد از دست 

می داد. 
رابرت نویس و گوردون مور در ابتدای تأسیس این شرکت، نامش را مور- نویس 
گذاشته بودند که البته بعدها این اسم بر اساس ابتدای نام مجتمع الکترونیک به 

اینتل تغییر پیدا کرد.
امروزه اینتل، به همراه حدود یازده شرکت بزرگ و کوچک عرصه تکنولوژی که 
مالک تمامی آن ها است، توانسته تا بازار خودش را داشته باشد. و یا بهتر است 

بگوییم بازار خودش را بسازد. بازاری که قطعا به او نیاز دارد.
در واقع اینتل توانســته تــا از بازاریابی برای محصوالتش به بازارســازی برای 

محصوالتش برسد ...

دنیای کوچک اما ارزشمند پردازنده ها

در واقع اینتل توانسته تا از 
بازاریابی برای محصوالتش به 
بازارسازی برای محصوالتش 
برسد ...

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

فواید ارزنده طراحی گرافیک در کسب وکار

کسب وکارتان را بیارایید!
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نیا
لوازم منزل، ضایعات

و خرده ریزی انباری خریداریم
محمدی 09358348726

ط
/9
81
50
60

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
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
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

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

ط
/9
80
01
38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

ط
/9
80
58
40

تاژقالیشویی و مبل شویی
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ج
/9
80
79
20

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
مبل شویی جهان

آستانه
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029

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

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
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 

پ
/9
80
23
75

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

ط
/9
80
08
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
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

ج
/9
81
41
47
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نیا

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

/ج
98
01
99
0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

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

گلدشت سمپاشی شرکت
ضدعفونیومهپاشیمحیط
برعلیهانواعویروسها.تضمینی
0 9 1 5 1 1 0 1 8 5 7

/د
98
15
75
8

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

راستـهدوز
بیـرونبـر
نیازمندیم
09361243985
09154009956

/ع
98
15
84
0

/ج
98
02
56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

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

/ج
98
15
31
8

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

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

ط
/9
81
34
19

/ج
98
00
28
6

نعیمی
در،پنجرهوکابینت
09354604745خوردهریزوغیره
خریدضایعات
کارتن،آهن،پالستیک
09155234752خاکشور

ط
/9
81
25
01

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9
80
54
20

خریدانواعضایعات
کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9
81
43
95

11
پزشکی

سالمتوزیبایی

13
مجالسومراسم

14
استخدام

15
خدماتچاپ
وتبیغات

17
خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

ترکاعتیاد
1104

تاالرپذیرایی
وباغسرا

1304

کرایهچی
1306

قصابیودامداری
1307

خیاطوچرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خریدوفروش
ضایعات

1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
806

سمپاشی
808

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
/9
80
22
75

ج
/9
81
52
08

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

ط
/9
81
45
09

تولید و پخش مقوای 250 گرمی
09151126299

صادقی

قیمت مناسب

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8


