روﺑﺎه ﮔﺮام
آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ؛ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻦ  :ﻓ َﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ واژهای ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ راه و روش و
ﺷﮕﺮد و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎری اﺳﺖ؛راه و روﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را آﺳﺎﻧﺘﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ـﺪ
ـﻮزش ﺗﺮﻓﻨـ
آﻣـ
روﺑﺎه ﮔﺮام
اﯾﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام از آﻧﺠﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
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اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻤﺒﺮ ﻓﯿﮏ و درﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی زﯾـﺎد ﺑـﻪ اﮐـﺎﻧﺖ ﮐـﺎرﺑﺮ ﻫـﺎی اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﮕـﺮام
ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻬﺘﺮ و
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.اﯾﻨﺠﺎ “روﺑﺎه ﮔﺮام”
راﯾﮕﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ!
داﻣﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮام و…ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود%90ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﯿﺸﻮد.
ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻣﻤﺒﺮ ﮔﯿﺮ
ﺗﻠﮕﺮام و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﻬﺎ،آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ،آﻣﻮزش و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎزی و ﻧﺎﺷﻨﺎس،و دﻫﻬﺎ

آﻣﻮزﺷﻤﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک!

روﺑـﺎه ﮔـﺮام را در ﺷﺒﮑـﻪ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
ﻓﯿﺴﺒﻮک

ﺗﻮﺋﺘﺮ

ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس

ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ

ﭘﯿﻨﺘﺮﺳﺖ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﺎﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﮏ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا ﺟﯿﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﻫﮏ ﺷﺪه ؟؟؟
وﯾــﺪﯾﻮی زﻧــﮓ زدن ﺑــﻪ ﻫﻤــﻪ ﺑــﺎ ﺷﻤــﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎﺗﻤﺎﺷــﺎ ﮐﻨﯿــﺪ از
اﯾﻨﺠﺎﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ روﺑﺎه ﮔﺮام
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ:
اﯾﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.واز اﻋﺘﺒﺎر و
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام:
-1اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮئ
اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و
وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﻣﺴﻮﻟﯿﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
-2ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ اﻧﺪروﯾـﺪی و ﺗﺮﻓﻨـﺪﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻟﯽ در
ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺰارد.ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺻﻔﺤﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺰارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﮔﺮدد.
-3ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

و ﺧﺪﻣﺎت از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.وﺳﻌﯽ ﻣﯿﻨﻤﺂﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آﻧﺮا ﺑﻬﺒﻮد داده و ﺧﺪﻣﺎت را ﮔﺴﺘﺮش
دﻫﯿﻢ.
-4ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﻬﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ.و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری
ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد.

ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام
روﺑﺎه ﮔﺮام ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ی روﺑﺎه

ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﯿﻎ در روﺑﺎه ﮔﺮام:
رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ اﻟﮑﺴﺎ و ﭘﯿﺞ اﺗﻮرﯾﺘﯽ ،و داﻣﯿﻦ
اﺗﻮرﯾﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه رﭘﻮرﺗﺎژ ؛در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
رﺗﺒﻪ اﻟﮑﺴﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در اﻟﮑﺴﺎ ﺣﺪود45،000ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺎ
 19و ﺑﺎزدﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮب و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ رﺗﺒﻪ
ﻣﯿﺸﻮد.و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺎﻟﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﻧﯿﺰ دارد.

ﭘﯿﺞ
ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ
ﺷﻤﺎ

اﺗﻮرﯾﺘﯽ
اﻓﺰوده
،ﺑﺼﻮرت
در ﮔﻮﮔﻞ

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﭘﻮرﺗﺎژ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺼﻮرت داﺋﻤﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺬف رﭘﻮرﺗﺎژ
آﮔﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ؛ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ و رﭘﻮرﺗﺎژ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺬورم.
ﭘﻠﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

روﺑﺎه ﮔﺮام در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ:

ـﺎ را
ـﺎل ﻣـ
ﮐﺎﻧـ
در آﭘــــﺎرات
دﻧﺒــﺎل ﮐﻨﯿــﺪ
روی ﻋﮑﺲ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ:
ﺗﺒﻠﯿﻎ راﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﮏ ﺗﻠﮕﺮام
اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در آﭘﺎرات ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ

ﺗﺮﻓﻨـــــﺪﻫﺎی
روﺑﺎه ﮔﺮام را
در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم
ـﺎر
ـﺪم اﻧﺘﺸـ
ﻣﯿـ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ؛ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ’1 :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود -2اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺎﻟﻮور،ﻻﯾﮏ؛ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻓﻌﺎل -3اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور ﻻﯾﮏ
و ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک،ﺗﻮﺋﯿﺮ،ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ-4 ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه و ﻻﯾﮏ
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻧﺎﻣﺤﺪود  -5ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ راﯾﮕﺎن و ﻣﻌﺘﺒﺮ -6اﻓﺰودن ﺳﻮﺷﯿﺎل
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﮔﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮوش دوﺑﺎره آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
دﯾﺪن اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ روﺑﺎه ﮔﺮام در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم:
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﻓﺎﻟﻮور ﻻﯾﮏ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش

اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ آن را ﺑﺎ
ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻪ:
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.و ﯾﺎ
اﯾﺮادی داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﮐﺎرﮐﺮد و ﻋﺪم رﻓﻊ و آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
وﺟﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻻزم را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﺟﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت:

09372190851
در ﺳﺎﻋﺎت اداری
اﯾﻤﯿﻞ:
info[at]robahgram.ir
اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻣﺸﮑﻼت:
p163200[at]gmail.com

ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
زرﯾﻦ ﭘﺎل

ﮔﻮاﻫﯽ وب وﯾﮑﯽ

ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
اﯾﺮان ﺧﻮدروﺗﺒﺮﯾﺰ/ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 .1ﺣﻤﯿــﺪ ﺣــﺎﺟﯽ زادﻣﻨﺼــﻮر از
اﺧـﺮاج ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺪﺑﺨﺖ ﺗـﺎ
اﺣﺘﮑﺎر ﺧﻮدرو
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﻏﻼم
رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ.

اﺧـﺮاج ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺪﺑﺨﺖ ﺑـﺎ آﻏـﺎز ﻣـﺪﯾﺮ
ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺣﻤﯿـﺪ ﺣـﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼـﻮر اوﻟـﻮﯾﺖ

ﮐﺎری اﯾﺸﺎن!!

ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ
آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﺟﻮان ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.و ﺑﻪ ﻫﺮ درو ﭘﯿﮑﺮی ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.آﻗﺎ ی ﺣﻤﯿﺪ ﺟﺎﺟﯽ زادﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬاﺷﺖ! و دﯾﻮار ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد و ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺖ
ﮐﺶ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ اﺧﺮاج و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﻧﻤﻮد.

ﻏﻼم رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راهاﻧﺪازی ﺧﻂ رﻧﮓ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ در
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﺣﺪود  ۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در راس ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ
از ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ در دوران
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮج اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪﮔﺎن اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻟﺒﺎس داﻣﺎدی
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺠﻪ

ﻧﺮم ﮐﻨﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺒﻊ

آﺗﺶ ﺳﻮزی در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ دوﻣﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺣﻔﻆ و اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ از اوﻟﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزی ﮐﺮد.ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.

آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻋﻈﯿﻢ در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﺣﺘﮑﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺮی ﻗﻄﻌﻪ!!
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺸﻒ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﯿﺪ
ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪن آن ﮔﺮدﯾﺪ.ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﺖ را ﮐﺴﺮی ﻗﻄﻌﺎت داﻧﺴﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ؟
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯿﻠﻢ زﯾﺮا را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ:
ﮔﺰارش ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از اﻧﺒﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻋﺪم ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ.

وﺟﺪان ﺧﻔﺘﻪ ﺣﺎج ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻨﺼﺤﺎﺟﯽ زاده ﻣﻨﺼﻮر
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﺧﺮاج ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮑﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺴﭙﺎرد!
وﺟﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاب زده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم اﺳﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آه ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ
اوﺿﺎع اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .و ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب اﺳﺖ!
آﯾﺎ آه ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯿﮕﻨﺎه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ
اﺧﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ دارد داﻣﻦ آﻗﺎ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر را
زادﻣﻨﺼﻮر
ﻣﯿﮕﯿﺮد؟ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻫﺴﺖ؟؟
َ
“وَ ﺳَﯿﻌْﻠَﻢُ اﻟَّﺬِﯾﻦ َ ﻇ َﻠَﻤُﻮا أ ی ﻣُﻨْﻘَﻠَﺐ ٍ ﯾﻨْﻘَﻠِﺒُﻮنَ

 .1رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ

ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﭘــﻮﻟﯽ اﯾــﻦ ﺳــﺎﯾﺖ را
راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻦ!
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﭘـﻮﻟﯽ ﻣـﻮرد ﻧﻈﺮﺗـﺎن را
راﯾﮕﺎن ﮐﻨﯿﺪ!!!

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را %100راﯾﮕﺎن ﮐﻨﯿﺪ!!
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ راﯾﮕﺎن ﮐﻨﯿﺪ:
ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎﯾﺖ و رﺳﺎﻧﺪن اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ 100ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد
را راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ:؟؟؟
.1
.2
.3
.4

ﺑﺎ
ﺑﺎ
ﺑﺎ
ﺑﺎ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ 20اﻣﺘﯿﺎز!!
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 30ﺛﺎﻧﯿﻪ 5اﻣﺘﯿﺎز
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ وﯾﺪﯾﻮ 7اﻣﺘﯿﺎز
ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻣﻨﺖ در زﯾﺮ ﭘﺴﺖ 5اﻣﺘﯿﺎز

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺧﻮد را و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮﺗﺮ را
در زﯾﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
✳✳✳ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز 100
ﺑﺎ ادﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره09372190851
اس ام اس ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد و ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ
اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

Position #

1
2
3
4
5

Position #

User

shahin60
minaz.tafazoli@gmail.com
santi04585@gmail.com
lelaloureiro6
mahy1222
User

راﯾﮕﺎن ﻧﻤﻮدن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
5968
115
30
10
10
راﯾﮕﺎن ﻧﻤﻮدن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
اﯾﺮان ﺧﻮدروﺗﺒﺮﯾﺰ/ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 .1ﺣﻤﯿــﺪ ﺣــﺎﺟﯽ زادﻣﻨﺼــﻮر از
اﺧـﺮاج ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺪﺑﺨﺖ ﺗـﺎ
اﺣﺘﮑﺎر ﺧﻮدرو
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﻏﻼم
رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ.

اﺧـﺮاج ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺪﺑﺨﺖ ﺑـﺎ آﻏـﺎز ﻣـﺪﯾﺮ
ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺣﻤﯿـﺪ ﺣـﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼـﻮر اوﻟـﻮﯾﺖ
ﮐﺎری اﯾﺸﺎن!!

ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد
ﻣﻨﺼﻮر
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ
آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﺟﻮان ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.و ﺑﻪ ﻫﺮ درو ﭘﯿﮑﺮی ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.آﻗﺎ ی ﺣﻤﯿﺪ ﺟﺎﺟﯽ زادﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ

ﻋﺎﻣﻠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬاﺷﺖ! و دﯾﻮار ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد و ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺖ
ﮐﺶ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ اﺧﺮاج و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﻧﻤﻮد.

ـــــﺎ
رﺿـ
ﻏﻼم
ﻣﺪﯾﺮ
ﺻﺎدﻗﯿﺎن
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راهاﻧﺪازی ﺧﻂ رﻧﮓ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ در
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﺣﺪود  ۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در راس ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ
از ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ در دوران
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮج اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺮاج ﺷﺪﮔﺎن اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻟﺒﺎس داﻣﺎدی
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺠﻪ
ﻧﺮم ﮐﻨﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺒﻊ

آﺗﺶ ﺳﻮزی در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ دوﻣﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺣﻔﻆ و اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ از اوﻟﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزی ﮐﺮد.ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.

آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻋﻈﯿﻢ
در اﯾـــــﺮان
ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﺣﺘﮑﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺮی ﻗﻄﻌﻪ!!
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺸﻒ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﯿﺪ
ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪن آن ﮔﺮدﯾﺪ.ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﺖ را ﮐﺴﺮی ﻗﻄﻌﺎت داﻧﺴﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ؟
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯿﻠﻢ زﯾﺮا را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ:

ﮔﺰارش ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از اﻧﺒﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻋﺪم ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ.

وﺟﺪان ﺧﻔﺘﻪ ﺣﺎج ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻨﺼﺤﺎﺟﯽ زاده ﻣﻨﺼﻮر
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﺧﺮاج ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮑﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺴﭙﺎرد!
وﺟﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاب زده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم اﺳﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آه ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ
اوﺿﺎع اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .و ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب اﺳﺖ!
آﯾﺎ آه ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯿﮕﻨﺎه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ
اﺧﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ
زادﻣﻨﺼﻮر
ﻣﯿﮕﯿﺮد؟ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻫﺴﺖ؟؟

دارد

داﻣﻦ

آﻗﺎ

ﺣﺎﺟﯽ

زاد

ﻣﻨﺼﻮر

را

َ
َ
“وَ ﺳَـﯿﻌْﻠَﻢُ اﻟَّﺬِﯾـﻦ َ ﻇ ﻠَﻤُـﻮا أ ی ﻣُﻨْﻘَﻠَـﺐ ٍ
ﯾﻨْﻘَﻠِﺒُﻮنَ

رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ

ﭼﺮا ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻮ؟
ﭼﺮا ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻮ؟
ﭼﺮا ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻮ؟
رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ :ﭘﻠﻦ ﮔﺮﺑﻪ
ﻣﯿﺸﻮد

ﺑﺮای

ﺑﻬﺘﺮ

دﯾﺪه

ﺷﺪن؛ﺳﺎﯾﺮ

ﭘﻠﻦ

ﻫﺎ

را

ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در دﻧﯿﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻣﺮوزه ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎری اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
دﻫﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺎن ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﺗﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﻠﯿــﻎ ﺷــﻮ
ﺳــﺎﯾﺖ ﺛﺒــﺖ
آﮔﻬﯽ راﯾﮕﺎن

وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ دارد.
اﻣﺮوزه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ  15درﺻﺪ از
ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.
زﯾﺮا اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای روﻧﻖ اﻧﻮاع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
وﺟﻮد آورده و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﺧﻮد را در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط
ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ روش آن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و درج آﮔﻬﯽ
اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ  TabSho.irﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ،ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ در ﻣﺤﯿﻂ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﻣﮑﺎن درج اﻧﻮاع آﮔﻬﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﮔﻬﯽ
راﯾﮕﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و
اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
،ﮐﺎﻻ،ﺧﺪﻣﺎت،اﻣﻼک و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آن را دارﯾﺪ ،ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﻧﺪ.
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻮ

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و
ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت ﺧـﻮد ﺑـﻪ آن ﻧﯿـﺎز دارﯾـﺪ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺑﻨﺮی،آﮔﻬﯽ ﻫﺎی
وﯾﮋه ﺳﺘﺎره دار،آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﯽ و ﺣﺘﯽ آﮔﻬﯽ راﯾﮕﺎن .
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺷﻮﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺎ
ﻫﺮ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ آﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در وﻗﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺎن،ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن ﮔﺮدد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻐﺮﺑﯽ _ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﮐﻮ
09104198107
09211081876
TabSho.ir@gmail.com
Support@TabSho.ir

درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ آﻣﻮزش ﭘﻮﻟﯽ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﻣﻄﻠﺐ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
ﻗﯿﻤﺖ39000:

ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﻮزﺷﯽ

زﯾﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﯿﺸﻮد

حفاظت شده :آموزش کامل سایت افزایش
فالور … .با توضیحات کامل +تصویر

بازدید

بینهایت+بینهایت

آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ+ﺑﯿﻨﻬـﺎﯾﺖ ﻓـﺎﻟﻮر … .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ +ﺗﺼﻮﯾﺮ
آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ
… .ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی
در اﯾـﻦ ﭘﺴـﺖ ﻗﺼـﺪ آﻣـﻮزش ﮐﺎﻣـﻞ
ﺳﺎﯾﺖ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام،و
ﻣﺸﻬﻮر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺮاﺣﻞ

ﺳـﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾـﺶ راﯾﮕـﺎن ﺗﺮاﻓﯿـﮏ
ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﻢ و
ﺑﯿﺎورم .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد.

ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ:

ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت 1

ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت 2
ﺗﺒــﺎدل ﺗﺮاﻓﯿــﮏ ﺳــﺎﯾﺖ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓــﺎﻟﻮور ﺷﺒﮑــﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ:اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام،ﻓﯿﺴﺒﻮک،ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ،ﯾﻮﺗﯿﻮب،و….

ﻫــﺎی

ﻣﺠــﺎزی

ﻧﺎم ﺳﺎﯾﺖ:
اﺑﺘﺪا از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ وارد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺸﻮﯾﺪ:
https://www.followlike.net/index.php
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ:

ـﺎﯾﺖ
ﺳـ
ﻻﯾﮏ

ـﺎﻟﻮور
ﻓـ

زﺑﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﻧﮕﺮان
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ
ﭘﺮﺑﺎزدﯾﺪ و از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮ دارد.ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دارﯾﺪ ﺗﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم روی ﻣﻨﻮ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را
ﺑﺰﻧﯿﺪ:

آﻣﻮزش ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
روی دﮐﻤﻪ آﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.و ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻤﯿﻞ دارﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و
اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ دﮐﻤﻪ ﺳﺒﺰ ورود را ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
و وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻮﯾﺪ.

ﭘﺲ از ورود ﺑﺎ دو ﻣﻨﻮ در ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ:
ﻣﻨﻮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﺑﺰﻧﯿﺪ :

ﭘــﺲ از ﮐﻠﯿــﮏ
ﻣﻨﻮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ـﺎﻓﻪ
ـﻪ اﺿـ
ﮔﺰﯾﻨـ
ﺟﺪﯾﺪ+را
ﮐﺮدن
ـﺰودن
ـﺮای اﻓـ
ﺑـ
ـﺪﻣﺎت
ـﻮاع ﺧـ
اﻧـ
ـــــﺘﻔﺎده
اﺳـ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ،ﺗﺒﺎدل ﻓﺎﻟﻮور ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﮐﻤﻪ ﺟﺪﯾﺪ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻦ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ـﺮو
ـﻒ روﺑـ
ﻣﺨﺘﻠـ
ـﺘﻪ
ـﺪ ﺑﺴـ
ﻣﯿﺸﻮﯾـ
ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﺧـﻮد
ﮔﺰﯾﻨــﻪ ﻣــﻮرد
ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻧﻤﺎﯾﯿــﺪ ﺑــﻪ
ﻋﻨــﻮان ﻣﺜــﺎل
ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب دﻟﺨﻮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ

ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

اﺳــﻢ ﺳــﺎﯾﺖ و
آدرس آن را در
ﻟﯿﺴــــﺖ وارد
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ.

ودر آﺧﺮ روی ﺛﺒﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
روی ﻟﯿﻨﮏ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﮐﺎر اﺳﺖ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻮ ﭼﭗ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺒﺎدل
ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ:

ﻧــﻮع ﺗﺒــﺎدل
ﺗﺮاﻓﯿــــﮏ را
ـﺪ
ـﺎب ﮐﻨﯿـ
اﻧﺘﺨـ
ﯾـــﺎ
دﺳـــﺘﯽ
ﺧﻮدﮐﺎر

ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﮑﻪ و اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎاز ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﺪن
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺳﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
و از آن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.و
رﺗﺒﻪ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺧﻮد را ﺑﺎ روزاﻧﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ:
در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ام ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ:

ﺗﻮﺟﻪ :از ﺳﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﺐ اﻣﯿﺪواری از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﯿﺪ.

آﻣﻮزش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ
رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﻨﺰل اﯾﻦ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺤﺒﻮب و
دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﯿﺴﺖﺳﺘﻮن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.
ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﻫﺮ ﻓﺮد
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ :ﺟﻤﻊ ﺷﺪن آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارﯾﻢ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،
آرزوﻫﺎی ﻗﺸﻨﮓ ،ﺻﺪای ﺷﺎدی و ﺧﻨﺪه و ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﺎص و ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺒﺪﯾﻞ

ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن در ﻣﻨﺰل اﯾﻦ ﮐﯿﮏ ﻣﺤﺒﻮب و
دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺑﯿﺴﺖﺳﺘﻮن را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ
ﺗﻬﯿﻪ ،ﭘﺨﺖ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و دﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ
ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰه را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﮐﯿﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺘﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻌﻢ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻌﻢ ﭘﺎﯾﻪ آن اﺳﺖ .ﻃﻌﻢ ﺷﮑﻼت
و واﻧﯿﻞ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺮﺳﻮمﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دو ﻃﻌﻢ را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ.
ﭘﺲ از دو ﮐﯿﮏ ﺷﮑﻼﺗﯽ و واﻧﯿﻠﯽ ﻃﻌﻢﻫﺎی ﻟﯿﻤﻮ و ﻫﻮﯾﺞ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻮم و
ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻃﻌﻢ آنﻫﺎ ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮش
ﻧﯿﺎﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺴﺖﺳﺘﻮن ﻣﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﮑﻼﺗﯽ را در
اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ.
اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻧﺪازه و ﻣﯿﺰان ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد اﻣﺎ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﮐﯿﮏﻫﺎی

ﺗﻮﻟﺪ

ﺑﺎ

ﻗﻄﺮ

ﮐﻢ

و

ارﺗﻔﺎع

زﯾﺎد

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ

ﮐﯿﮏﻫﺎی ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺨﺘﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﻻﯾﻪ ﮐﯿﮏ و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ و ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺸﻦﻫﺎی
ﺗﻮﻟﺪی ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ و ﭘﯿﺶ از ﺷﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد
ﺑﺰرﮔﺴﺎل  200ﺗﺎ  300ﮔﺮم ﮐﯿﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺲ از
ﺷﺎم ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺮو ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد  150ﺗﺎ  200ﮔﺮم ﮐﯿﮏ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ دارﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از آرد در دﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از
ﻫﻤﺎن ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﯿﮏﻫﺎی اﺳﻔﻨﺠﯽ را از ﻗﺒﻞ ﭘﺨﺘﻪ و در ﻓﺮﯾﺰر ﻧﮕﻬﺪاری

ﮐﻨﯿﺪ و در روز ﺟﺸﻦ ﮐﯿﮏﻫﺎ را از ﻓﺮﯾﺰر ﺧﺎرج ﮐﺮده ،ﯾﺦ زداﯾﯽ ﮐﺮده و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻓﯿﻠﯿﻨﮓ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮز ،ﮔﺮدو و ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮادی ﮐﻪ در ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﯿﻠﯿﻨﮓ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺎﻣﻪ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺧﺎﻣﻪ زده ﺷﺪه  350ﮔﺮم
ﺧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ  25ﮔﺮم ﺷﮑﺮ داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ رﯾﺨﺘﻪ و ﮐﺎﺳﻪ را روی ﯾﮏ ﻇﺮف
ﯾﺦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﮐﻢ ﻫﻤﺰن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺎﻣﻪ ﻓﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روی ﮐﯿﮏ آﻣﺎده ﺷﻮد.
ﺳﺎور ﮐﺮﯾﻢ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد روﯾﻪ ﮐﯿﮏﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎور ﮐﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﺗﺮش از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﻣﻪ ،ﺷﯿﺮ و ﺳﺮﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ آن ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮ را ﺑﻪ دﻣﺎی ﺣﺪود 40
درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .در ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺗﻤﯿﺰ ﯾﮏ و ﯾﮏ دوم ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮری ﺳﺮﮐﻪ
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺷﯿﺮ را ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ .ﻣﺨﻠﻮط را ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ
ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﮕﺬرد .ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﺧﺎﻣﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را در ﮐﺎﺳﻪای
رﯾﺨﺘﻪ و ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﯿﺮ و ﺳﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻪ
اﻓﺰوده و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .روی ﻇﺮف را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺣﻮﻟﻪای
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و  24ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﭘﺲ از  24ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎور
ﮐﺮﯾﻢ را در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ
ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻧﻮاع ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ذاﺋﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
در اداﻣﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺮدآوری ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﯿﮏ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ:
– اﻧﻮاع ﺷﮑﻼتﻫﺎ و ﭼﯿﭗﻫﺎی ﺷﮑﻼﺗﯽ در ﻃﻌﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .از اﺳﻤﺎرﺗﯿﺰﻫﺎی
رﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﮑﻪﻫﺎی ﺷﮑﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
– اﻧﻮاع ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺗﮑﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎ آﺑﺪار
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن آب ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ.
– اﺳﺘﻔﺎده از روﺑﺎنﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺑﺮای دور ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ.
– ﻗﺮار دادن ﺗﻌﺪادی ﮔﻞ روی ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﺰﯾﯿﻦ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻞﻫﺎ ﺳﻤﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
– ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺷﮑﻼت آب ﺷﺪه روی ﮐﯿﮏ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻘﺪاری ﺧﺎﻣﻪ زده ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﮑﻼت آب ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻗﯿﻒ ﺟﻤﻠﻪای روی ﮐﯿﮏ
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻧﻮﺷﺘﻦ روی ﮐﯿﮏ ﺣﺘﻤﺎ روی ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﯾﺎ ﺳﯿﻨﯽ

ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺷﮑﻼﺗﯽ
آرد ﻗﻨﺎدی  1و ½ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺷﮑﺮ  1و ﯾﮏ ﺳﻮم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﭘﻮدر ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ½ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ ¾ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﻧﻤﮏ ¼ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﮐﺮه ½ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﻗﻬﻮه داغ دم ﺷﺪه ½ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺷﯿﺮ ½ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﻋﺼﺎره واﻧﯿﻞ  1ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ  2ﻋﺪد
ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای روﯾﻪ ﮐﯿﮏ
ﺧﺎﻣﻪ زده ﺷﺪه  1و ¾ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﺳﺎور ﮐﺮﯾﻢ ½ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
ﻋﺼﺎره واﻧﯿﻞ ½ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﺷﮑﻼت ﺗﺨﺘﻪای ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪه  400ﮔﺮم
ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ
ﻓﺮ را از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ دﻣﺎی  350درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎ  180درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد
ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ .دو ﻗﺎﻟﺐ ﮐﯿﮏ  8اﯾﻨﭽﯽ را ﺑﺎ روﻏﻦ ﭼﺮب ﮐﺮده و ﺑﻪ
دﯾﻮارهﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻘﺪاری آرد ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ .آرد اﺿﺎﻓﯽ را از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﺧﺎرج
ﮐﻨﯿﺪ.
در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ آرد ،ﺷﮑﺮ ،ﭘﻮدر ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ،ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﻤﮏ را ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﮐﺮه را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ
ﻣﻮاد ﺧﺸﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﻮاد را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺮه دﯾﮕﺮ دﯾﺪه
ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺮم و ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
ﺷﯿﺮ ،ﻗﻬﻮه ﺟﻮﺷﯿﺪه داغ و واﻧﯿﻞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ
ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﺧﺸﮏ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ و آﻧﻘﺪر ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ ﺷﻮد.
ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ را ﮐﻪ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻗﺮار دادهاﯾﺪ در ﻇﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای
ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط آرد و ﻗﻬﻮه
ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻣﺎی ﻗﻬﻮه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎ ﻧﺒﻨﺪﻧﺪ.

ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﺰن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﺪن ﻣﻮاد،
ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ دو ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و روی ﺳﻄﺢ ﺻﺎﻓﯽ
ﻗﺮار داده و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺒﺎب ﻫﻮاﯾﯽ روی ﻣﺨﻠﻮط وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ را در ﻓﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﯿﻘﻪ ﺑﭙﺰﯾﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺧﺎرج
ﮐﺮدن ﮐﯿﮏﻫﺎ ﯾﮏ ﺧﻼل دﻧﺪان را درون ﮐﯿﮏﻫﺎ ﻓﺮو ﮐﺮده و از ﻣﻐﺰﭘﺨﺖ ﺷﺪن
آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﻼل
دﻧﺪان ﻧﭽﺴﺒﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﮐﯿﮏ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻼل دﻧﺪان
ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ از ﻓﺮ 20 ،دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ
دﻣﺎی اﺗﺎق ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﯿﮏﻫﺎ را از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ روﯾﻪ ﮐﯿﮏ
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ روﯾﻪ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻼت و ﺧﺎﻣﻪ را در ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ
رﯾﺨﺘﻪ و روی ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی آب در ﺣﺎل ﺟﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ )روش
ﺑﻦ ﻣﺎری( .ﻣﺨﻠﻮط را آﻫﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻼت ذوب
ﺷﺪه و ﻣﺨﻠﻮط ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻢ زدن اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط را از روی ﺣﺮارت ﺑﺮداﺷﺘﻪ و واﻧﯿﻞ ،ﻧﻤﮏ و ﺳﺎور ﮐﺮﯾﻢ را
ﺑﻪ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺨﻠﻮط روﯾﻪ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ
دﻣﺎی اﺗﺎق ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ روﯾﻪ ﮐﯿﮏ ﺧﻮدش را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺰن
دﺳﺘﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻻﯾﻪ اول ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ را روی ﻇﺮف ﺳﺮو ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﻘﺪاری از ﻣﺎﯾﻪ روﯾﻪ
ﮐﯿﮏ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و روی ﮐﯿﮏ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﻻﯾﻪ دوم ﮐﯿﮏ را روی
ﻻﯾﻪ اول ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻣﻮاد روﯾﻪ را روی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت دوراﻧﯽ ﭘﺨﺶ
ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ رو و اﻃﺮاف ﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد.
ﮐﯿﮏ را ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﺮو در ﯾﺨﭽﺎل ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﯿﮏ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
• ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آرد ﮐﯿﮏ را ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻟﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﭘﯿﺶ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﯿﮏ از ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﺎی اﺗﺎق
ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺧﺮد ﺷﺪن ﮐﯿﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• ﺧﺎﻣﻪ را ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯿﮏ روی آن ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺎﻣﻪ آب ﺷﺪه و ﮐﯿﮏ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن ﻣﻮاد روﯾﻪ ﮐﯿﮏ از ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﮐﯿﮏ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت دوراﻧﯽ ﻣﻮاد را روی ﮐﯿﮏ
ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺘﻮن
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