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راب و قرض دادن در آینه قرآن
گرفتن پول اضافی بدون انجام کار مفید یا مشـارکت در
تولیـد ،نوعـی ظلـم و اجحاف اسـت که موجـب پیدایش
دشـمنی و قسـاوت می شـود .ربا دهنده به دلیل بدهی
هـای تصاعدی ،گاهی ورشکسـت و مجبـور به قبول انواع
ذلـت هـا مـی شـود( .تفسـیر مراغی ،ذیـل آیـه) جامعه
ای کـه بـا ربـا آمیختـه شـده باشـد به دو قسـمت قطب
مسـتکبر و قطب مسـتضعف تقسـیم می شـود (تفسـیر
المیـزان) همـه ایـن هـا در حالـی اسـت که ربا براسـاس
ایـن آیـه شـریفه که خـدا می فرمایـد« :خدا ربـا را نابود
مـی کنـد ولـی صدقـات را افزایـش مـی دهـد و خداوند
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هیـچ انسـان ناسـپاس و کافـر گناه کاری را دوسـت نمی
دارد» (بقره  )276دارای برکت نیسـت! به بیان دیگر هر
چنـد ربـا خوار به قصد انباشـت ثـروت ،از دیگران ربا می
گیـرد ،ولـی خداونـد برکـت و آثـار خوبی که بایـد ازدیاد
مـال داشـته باشـد را از ربـا می گیـرد .الزم نیسـت خو ِد
مـال ربـوی از بین بـرود ،بلکه اهدافی که از افزایش ثروت
ِ
در نظـر اسـت از بیـن مـی رود .اما از آن طرف در بیشـتر
آیـات و احادیـث از مزایـای قـرض دادن صحبت به میان
آمده اسـت .از نظر اسلام قرض عادالنه باعث پیشـرفت
اقتصـادی مـی شـود و فرد قـرض گیرنده تمـام تالش را

مـی کنـد کـه وام خـود را پرداخـت کنـد .اثـر اجتماعی
رواج صدقـه و قـرض نیـز عبـارت از  :مایـوس نبودن فقرا
و کاهـش تفکـر ثروت انـدوزی از بیچارگی مـردم در نزد
ثروتمنـدان اسـت .بر همین اسـاس جامعـه دارای تعادل
روانی مناسـب و همبسـتگی الزم اسـت .
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت و رونق
در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

از قبر شویی تا سیمرغ صنعت ایران!
بسـیاری از کارشناسـان معتقدنـد
سمیه محمدنیا حنایی
کـه هفـت سـال ابتـدای زندگی هر
روزنامه نگار
فـردی شـالوده تمـام عمـر او را می
چینـد .در ایـن هفـت سـال هـر چـه بـرای کـودک اتفـاق بیفتـد در
ذهـن او نهادینـه می شـود و شـخصیت فردای او ،آمـال و آرزوهایش
تاش را مـی سـازد .بعضـی از افـراد تصور
و حتـی پایـه هـای موفقیـ 
مـی کننـد ،افـراد موفـق آن طورهـا هـم که مـی گوینـد از صف ِرصفر
شـروع نکـرده انـد .آن هـا معتقدنـد کـه افـراد موفـق امـروز دارای
حداقـل هایـی از دارایـی و شـان اجتماعـی در دیروز خود یـا خانواده
شـان بودهانـد کـه توانسـته انـد بـا تکیه بـه آن خـود را بـه آن باالها
برسـانند .شـما در ایـن نوشـته کوتـاه داسـتان فـردی موفـق را مـی
خوانیـد کـه زندگـی اش را بـا پاهـای برهنه و یک سـطل آب شـروع
کـرد امـا حـاال بـه او لقـب سـیمرغ صنعت ایـران را داده انـد .زندگی
نامـه مرتضـی سـلطانی بنیان گـذار صنعت پژوهشـی زر و خالق برند
زر مـاکارون ،دارای نـکات طالیی برای پیدا کردن راه موفقیت اسـت.
مرتضـی فرزنـد ارشـد مـادری بود که به دلیل مشـکالت فـراوان بعد
از فـوت همسـرش بـه عقـد مـردی در آمـده بـود کـه او هـم هشـت
فرزنـد از همسـر اولـش داشـت .او در خانـه ناپـدری طعم تلخ سـربار
بـودن و موجـود اضافـی را چشـید و این مسـئله تا جایـی پیش رفت
کـه کـودک بـا پاهـای برهنه و یـک سـطل آب بـرای درآوردن لقمه
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نانـی در گورسـتان هـا بـه شسـتن سـنگ قبـر مشـغول شـد .البتـه
اقای سـلطانی این گذشـته را هیچ گاه مخفی نکرد و حتی همیشـه
آن را بـه یـاد دارد .از نظـر او رنـج و سـختی هـای آن روزهـا ،او را
خیلـی زودتـر از معمـول مرد کرد .سـلطانی یکـی از موهبت های آن
روزهـای تلـخ را وجـود مـادری مـی دانـد کـه با هـر رنجی که شـده
او را بـه تحصیـل ترغیـب می کـرد .مرتضی با سـختی و کارهای رده
پاییـن خـرج نـان شـب و لباس تنـش را در مـی آورد.
در سـن جوانـی بـه انـدک سـرمایه ای دسـت پیدا کرده بـود و اولین
گام هایـش را بـرای ایجـاد یـک کسـب و کار آغاز کرد .سـلطانی بلند
پـرواز دلـش بـه ایجـاد یـک شـغل سـاده راضـی نبـود از طرفـی هم
برای کارهای بزرگ سـرمایه بزرگ الزم داشـت ،بنابراین رو به سـوی
شـراکت آورد .شـراکتی کـه تـا همیـن سـال هـای اخیـر و پـر رونق
اقتصـادی اش همچنـان یکـی از پایـه هـای اصلـی منطـق اقتصادی
اش را تشـکیل مـی دهـد .سـلطانی در ابتدا به تولید پوشـش سـقف
سـوله هـا پرداخـت امـا بعـد از کمـی بـه فکر احـداث خود سـوله ها
افتـاد تـا آن کـه بخواهد سـقفی برای آن بسـازد!
همچنـان بـا مدد از خرد جمعی و پول مشـارکتی با دوسـتان شـروع
بـه احـداث سـوله در نزدیکی هـای تهران کرد.احداث کارخانه سـوله
سـازی بـا همـت و پشـتکار سـلطانی و همکارانش قـدم اول موفقیت
او در زمینـه تولیـد و صنعـت بود .سـلطانی همچنان دسـت از تالش

برنداشـت .از نظـر سـلطانی در ایـران زمینـه هـای مسـاعدی بـرای
تولیـد محصـوالت غذایی وجود داشـت .زمین هـای پهناور حاصلخیز
در کنـار اقلیـم چهـار فصلـی از جملـه مـواردی بودند که ایـران را به
عنـوان یکـی از گزینـه هـای مطلـوب کشـاورزی صنعتـی برگزیـده
مـی کـرد .نیـروی کار ارزان و موقعیـت جغرافیایی ایـران در راه های
ارتباطـی بیـن المللـی نیـز از دیگـر عواملـی بـود کـه سـلطانی را به
توفیـق در صنعـت غـذای ایـران امیدوارتـر می کـرد .او در سـال 72
اولیـن شـرکت خـود را بـا عنـوان آرد زر تاسـیس کـرد .او همـراه بـا
گـروه صنعتـی زر دسـت از تلاش برنداشـت و در نهایـت بـا تولیـد
آرد سـمولینا توانسـتند تـا اولیـن کارخانـه ماکارونی با آرد سـمولینا
را تاسـیس کننـد .مرتضـی سـلطانی بـه عنـوان بنیانگـذار و رئیس
هیئـت مدیـره گـروه توسـعه صنعتـی و پژوهشـی زر و از کارآفرینان
بنـام بخـش صنعـت کشـور اسـت کـه تاکنـون چندین مقـام در این
عرصـه کسـب کـرده اسـت کـه از این میـان می تـوان بـه کارآفرین
برتر علمی سـال  92در بخش صنعت در هشـتمین جشـنواره امتنان
از کارآفرینـان برتـر کشـور ،کارآفریـن برتـر سـال  91در پنجمیـن
همایـش نـوآوری و عدالت اقتصادی ،شـخصیت برتر کشـور در سـال
 90براسـاس نظرسـنجی انجامشـده از بزرگان و پیشکسوتان صنایع
غذایـی کشـور کـه بـه همـت انجمـن علـوم وصنایـع غذایـی ایـران
برگـزار گردیـد ،اشـاره کرد

چه چیزهایی برای ورود به شاخه شغل طراحی گرافیک نیاز است؟

چند و چون گرافیست شدن
کاغـذ گـران شـد .خبـری ناخوشـایند چـه بـرای آنهایـی که به واسـط شغلشـان در حوزه نشـر و چـاپ کتاب کار میکننـد و چه بـرای آنهایی که عاشـق خواندن کتاب هسـتند .در واقع
سمیه محمدنیا حنایی
گـران شـدن کاغـذ باعـث افزایـش قیمـت چـاپ بنر ،روزنامه و کتاب شـده اسـت .این مسـئله روی اقتصاد بسـیاری از چاپخانههای کشـور تأثیر منفی گذاشـته اسـت؛ تا حـدی که بعضی
روزنامهنگار
از آنهـا کار خـود را تعطیـل کردنـد .از طرفـی دیگـر ،آنهایـی هـم که عاشـق کتاب خوانـدن بودند ،در خریـد به مضیقه افتادهاند .اما این مسـئله برای شـرکتهایی کـه در حوزه طراحی
گرافیـک دیجیتالـی فعالیـت میکنند،تاثیـر بـه مراتـب کمتری گذاشـته اسـت .بـرای این کـه فعالیت آنها اص ً
ال به چاپ بسـتگی نـدارد که بخواهند نگران گران شـدن کاغذ باشـند.

نوشابه را به جای شیر گران کنید!

بـا سلام .قیمـت محصـوالت لبنـی خیلـی گران شـده اسـت.
متاسـفانه انـگار هـم نمـی خواهد کـه این افزایـش قیمت ثابت
شـود .دیـروز یـک قالـب پنیر بـرای منـزل خریدم بـه  11هزار
و  200تومـان ،آخـر  350گـرم پنیـر مگر چند تـا صبحانه دوام
می آورد .اگر کسـی صدای من را می شـنود لطفا قیمت نوشـابه
و بقیـه چیزهـای بـی ارزش و حتـی مضـر برای سلامتی را باال
ببریـد امـا قیمت خوراکی هایی را که مسـتقیم با سلامت افراد
و خانـواده هـا مرتبط اسـت ثابت نگـه دارید.

رسنوشت بیمه چه یم شود؟

بـا سلام موضـوع مصاحبـه شـما در ارتباط با بیمـه عمر خیلی
جالـب بـود ،حتـی مـن نیز برای ایـن که برای خـودم بیمه عمر
تامیـن کنـم ترغیـب شـدم .امـا فقـط چند سـوال برایـم پیش
آمده اسـت و آن این اسـت که شـرکت های بیمه گذار و حتی
بیمه مرکزی ایران در چه مواردی کامال ورشکسـت میشـوند؟
و دوم این که این بیمه برای کسـانی که می خواهند به کشـور
دیگـری مهاجـرت کنند آیـا باز هم قابلیـت اجرایی دارد؟

دست ما کواته و خرما بر نخیل

سلام مـن یـک پسـر  32سـاله هسـتم و بـا تمـام وجـود
دوسـت دارم مانند بسـیاری از همسـن و سال هایم تشکیل
خانـواده بدهـم و مسـتقل شـوم .امـا وضعیـت هزینـه های
ازدواج بـه گونـه ای افزایـش یافتـه اسـت که هـر چقدر هم
بخواهـی کـم خـرج کنی و مقتصدانه مراسـم را برگزار کنی
بـاز هـم چیـزی حدود  20میلیون تومـان برایت در می آید.
لطفـا بـرای مـا و تمام کسـانی که در این شـرایط هسـتند
فکـری بکنید.

کودکان را پولیک یم کنید!

بـا سلام مـن یک روان شـناس هسـتم .مطالبی سلسـله وار
تحـت عنـوان تابسـتان هـای کاری در صفحـه سـوم روزنامه
چاپ می شـود .مطالبی که در آن نویسـنده (مترجم) شـغل
های پیشـنهادی را برای بچه ها و نوجوانان معرفی و توضیح
می دهد .اما مسـئله اینجاسـت که بعضی از این شـغل های
پیشـنهادی  ،مسـئولیت هایـی اسـت کـه تا قدیم بـه صورت
وظیفـه بـدون مـزد بـه خواهـران و بـرادران محول می شـد.
ایـن وظایـف دارای دو بعـد بودنـد .یکی این کـه روحیه دیگر
خواهـی را در اعضـای خانـواده تقویت می کـرد و باعث ایجاد
نوعـی درک مشـترک از وظایـف و همدلـی بیـن اعضـا مـی
شـود و دوم نوعـی مسـئولیت پذیـری بـدون چشمداشـت را
کـه اسـاس زندگـی خانوادگی آن ها را در آینده تشـکیل می
داد بـه همـراه داشـت .امـا تمـام ایـن مزایا تا زمانی اسـت که
بچـه هـا در قبـال انجام وظایف شـان فقط مـورد تمجید قرار
بگیرنـد و حرفـی از پـاداش های مالـی و مقرری های پولی در
میـان نباشـد .زمانی کـه فرزندان به این موضـوع عادت کنند
کـه در برابـر هـر کمک یا همکاری در خانه شـان از پدر خانه
پـول دریافـت کننـد ،پولکی بار مـی آیند.

ایـن روزهـا بـا رایانـهای شـدن فعالیتهـا و روی کار آمدن سـایتهای
مختلـف و شـبکههای اجتماعـی ،نیـاز بـه طراحی گرافیـک دیجیتالی
بیشـتر از همـه چیـز در تولیـد عکس برای بخش مقـاالت و محصوالت
احسـاس میشـود .طراحیهایـی از جملـه طراحـی بنر ،طراحـی انواع
عکـس ،طراحـی لوگـو و غیره .البته این حرفه فقط محـدود به طراحی
عکس نیسـت .تولید و طراحی انواع مدیا مثل پویانمایی را هم شـامل
میشـود .ایـن مسـئله باعـث افزایـش روی کار آمـدن شـرکتهایی در
حـوزه طراحـی گرافیکـی و طراحی انواع مدیا شـده اسـت.
بـه هرحال ،تأسـیس چنین شـرکتی نیازمنـد رعایت اصولی اسـت که
بایـد هـر شـخصی قبـل از ورود ،آنهـا را بدانـد .علیرضـا رمـزی ،طراح
گرافیـک و صفحـه آرای حرفـهای ،بیـش از ده سـال اسـت که درزمینه
طراحـی گرافیـک بـه صورت تخصصـی فعالیت میکند .علـی آقای ما
از همان اول راه خود را مشـخص کرده و با پشـتکار توانسـته اسـت نرم
افزارهـای مرتبـط بـا حـوزه کار خـود را یک به یک یاد بگیـرد .علیرضا
رمـزی تجربـه فعالیـت فراوانـی در این حـوزه دارد .او به غیـر از فعالیت
در شـرکتهای تبلیغاتـی ،سـابقه کار در روزنامههـای معروف ورزشـی
از جملـه نـود و خبـر ورزشـی را بـه عنوان صفحـه آرا دارد .او هم اکنون
طـراح گرافیک شـرکت معروف تبلیغاتی کلک صباسـت.
از علـی آقـا در خصـوص چـم و خـم ایـن کار و چگونگـی ورود بـه آن
پرسیدیم.
طراحی گرافیک چیست؟
طراحـی گرافیـک خیلـی گسـترده اسـت .در واقع این تعریـف اینقدر
شـاخه دارد کـه اگـر کسـی گفـت من طـراح گرافیـک هسـتم ،باید از
او بپرسـید کـه دقیقـاً در چـه حـوزهای فعالیـت میکنـد .حـاال چیزی
هـم اکنـون باب شـده اسـت ،طراحـی گرافیک به شـاخههایی از جمله
سـاخت انـواع تصویـر و بنـر ثابت و متحرک برای سـایت و شـبکههای
اجتماعـی یـا تولیـد انـواع مدیـا اشـاره میکنـد .در واقـع ،شـرکتی که
امـروزه ادعـا میکنـد مـن درزمینـه طراحـی گرافیـک فعـال هسـتم،
بیشـتر در ایـن حوزههـا خدمـات خـود را عرضـه میکند.
چه مقدار سرمایه مورد نیاز است؟
اول از همـه شـما نیـاز بـه اجاره یا خریـد یک دفتر داریـد .هزینه اجاره
بسـته به هر شـهری متفاوت اسـت .بعد به ازای هر تعداد افراد شـاغل
و ثابـت شـما نیـاز بـه یـک میز و سیسـتم حرفـهای و متناسـب دارید.
مهمتریـن هزینـه مربـوط بـه خرید سیسـتم اسـت .به هرحـال ،میز و
 ...را میتـوان در بـازار حتـی دسـت دوم بـا قیمـت  50هـزار تومان هم
تهیه کرد؛ اما سیسـتم شـما باید به روز و با مشـخصات باالیی باشـد.
البتـه میتوانیـد در منـزل هـم کار کنیـد کـه دیگر نیـازی به اجـاره و

خریـد میـز هـم نـدارد .در واقع ،فقط خودتان هسـتید.
اگـر قصـد فعالیـت در حـوزه طراحـی عکس ،بنـر و  ...برای شـبکههای
اجتماعی دارید ،سیسـتم شـما باید حداقل رم  ،4سـی پی یو  Corei3و
گرافیـک یک گیگ داشـته باشـد؛ اما اگر قصد تولیـد پویانمایی و فیلم
دارید ،سیسـتم شـما باید رم حداقل  ،8سـی پی یو  ،Corei7هارد اس
اس دی و گرافیک  4گیگ داشـته باشـد.
قیمـت رم  4و  16بـه ترتیـب حـدود  200و  150هزار تومان ،سـی پی
یـو  3و  7بـه ترتیـب  2و  5میلیون تومـان ،هارد اس اس دی با ظرفیت
 120گیـگ  300هـزار تومـان ،قیمـت کارت گرافیـک  1و  4گیـگ به
ترتیـب  1و  2میلیـون اسـت؛ البتـه تمامی این قیمتها حداقل اسـت.
دیگـر قیمتهـای خرید یک رایانه شـامل کیس که حداقـل  100هزار
تومـان ،منبـع تغذیـه  200هـزار تومـان ،مانیتور بزرگ و مناسـب سـه
میلیـون تومـان ،مـاوس و کیبـورد بـا هـم  150هـزار تومـان و مادربرد
هم یک میلیون تومان اسـت .اینها حداقل برای یک سیسـتم اسـت.
بسـته بـه هر سیسـتم باید در تعـداد ضرب کنید.
چه دانش و تجربهای مورد نیاز است؟
بایـد کامـل علـم گرافیـک را یاد بگیرید .حـاال یا علم آن را در دانشـگاه
میخوانیـد کـه در مقطع ارشـد ،گرایش تخصصی خودتان را مشـخص
خواهید کرد یا این که در موسسـههای آموزشـی به یادگیری تخصصی
یک شـاخه میپردازید .نکته مهم این که شـما حتماً باید چندین نرم
افـزار را در کنـار هـم یـاد بگیریـد؛ یعنـی با یک نـرم افـزار خالی مانند
فتوشـاپ نمیتـوان بـه کسـی گفت طـراح گرافیـک .متأسـفانه بودند
افـرادی کـه بعـد از یادگیری فتوشـاپ اسـیر جو زدگی شـدند و خود را
طـراح معرفـی کردنـد .بعد از گرفتن کار ضررهای میلیونی به سیسـتم
شـرکت وارد کردنـد .حداقـل تجربـه مـورد نیـاز شـش ماهه اسـت که
البتـه بـه اسـتعداد شـما هم بسـتگی دارد؛ ممکن اسـت زمـان آن کم
یـا زیـاد شـود .قبل از وارد شـدن مسـتقل به این شـغل بایـد دورههای
کارآمـوزی را بگذرانید.
مراحل مورد نیاز راهاندازی کسبوکار چیست؟
افـرادی کـه طراحـی گرافیـک یـاد میگیرنـد بـه دو گـروه تقسـیم
میشـوند :آنهایـی کـه در یـک شـرکت مشـغول میشـوند و آنهایی
کـه بـرای خـود شـرکت طراحـی میزننـد .آنهایی که قصد مسـتقل
شـدن بـا راهانـدازی شـرکت را دارند ،بایـد اول از همه برند خود را مانند
بقیـه ثبـت کنند .سـپس بهتر اسـت کـه عضو انجمن صنفـی طراحان
گرافیـک (چیـزی شـبیه بـه اتحادیه) شـوند .مسـلماً شـرکتهایی که
عضـو ایـن اتحادیه باشـند ،اعتبار بیشـتری نسـبت بـه بقیه دارنـد .در
واقـع بعـد از ثبـت شـرکت حتـی بدون عضو شـدن میتوانیـد فعالیت
خـود را آغـاز کنید.

کسبوکار طراحی
گرافیک را نمیتوان
مثل بقیه مقایسه
کرد؛ یعنی این که
بتوان گفت نسبت
به دیگر انواع آن
چه مزیت یا معایبی
دارد .برای این که
این مسئله پایه و
اساس بسیاری از
کسبوکارهای
مرتبط است .شما
حتی اگر هم قصد
ورود به حوزه چاپ
داشته باشید ،باید
بدانید که طراحی
گرافیک چیست
و برتکنیک آن به
خوبی مسلط باشید؛
یعنی اول طراح
باشید

آینده این کسبوکار کجاست؟
بـا رایانـهای شـدن فعالیتهـا و اسـتفاده از شـبکههای اجتماعـی و
سـایت و تغییـر توجـه کاربـران به سـمت محتـوای تصویـری ،میتوان
آینـده نسـبتاً مناسـبی برای این شـغل در نظر گرفت .همیـن اآلن اگر
شـما در اینترنـت شـرکتهای طراحـی گرافیـک را جسـتوجو کنید،
فهرسـت بلند باالیی از شـرکتهای فعال به شـما نمایش داده میشـود
کـه در ایـن دو حـوزه بـه صـورت تخصصـی فعالیـت میکننـد .حتـی
اگـر هـم قصـد تأسـیس شـرکت هـم نداشـتید یا ً
فعلا برای شـما هم
مقـدور نبـود ،میتوانیـد بـه عنوان طراح گرافیک در بیشـتر شـرکتها
اسـتخدام شـوید .طراحـان گرافیـک ایـن روزهـا هزینه کمـی دریافت
نمیکننـد .فقـط ایـن نکتـه را در نظر داشـته باشـید حتماً بایـد اول از
همـه چندیـن نـرم افـزار را به صورت کامل یـاد بگیرید .همچنین چند
وقـت کارآمـوزی کنید تا بتوانید اسـم خـود را طراح گرافیـک بگذارید.
آیا نسبت به بقیه مزایای خاصی دارد؟
کسـبوکار طراحی گرافیک را نمیتوان مثل بقیه مقایسـه کرد؛ یعنی
اینکـه بتـوان گفت نسـبت به دیگـر انواع آن چه مزیت یـا معایبی دارد.
بـرای ایـن کـه این مسـئله پایـه و اسـاس بسـیاری از کسـبوکارهای
مرتبـط اسـت .شـما حتـی اگر هـم قصد ورود بـه حوزه چاپ را داشـته
باشـید ،بایـد بدانیـد کـه طراحـی گرافیک چیسـت و برتکنیـک آن به
خوبی مسـلط باشـید؛ یعنی اول طراح باشـید .برای علم پایه نمیتوان
مزیتـی تعریـف کـرد ،بلکه یک ضرورت اسـت.
چه محدودیتهایی دارد؟
هیـچ چـی ،در واقـع وقتی نمیتوان مقایسـهای مانند بقیه شـغلها در
حـوزه خـودش تعییـن کـرد ،از این رو محدودیتهای تعریف شـده هم
نـدارد .شـما در هـر سـنی کـه باشـید ،میتوانید ایـن فعالیـت را انجام
دهید .شـاید محدودیت آن را بتوان در قیمت باالی خرید سیسـتم در
ایـن روزهـا تعییـن کرد .بـه هرحال ،خریـد چنین سیسـتمهایی برای
همه مقدور نیسـت.
بـرای رشـد در ایـن کسـبوکار چه فعالیتـی را باید
انجام داد؟
این مسـئله خیلی مهم اسـت .اول از همه برای رشـد در حوزه طراحی
گرافیـک بایـد هـرروز دانـش خـود را بـه روز کنید .این کـه بدانید ترند
و رنـگ روز در حـوزه مـورد نظر مشـتری چیسـت .همچنین همیشـه
آخریـن نسـخه نـرم افـزار را در سیسـتم خود نصب داشـته باشـید؛ اما
نکتـه مهـم برای پیشـرفت در ایـن کار ،افزایش توانایی اسـت.
اگـر فقـط یـک نـرم افـزار طراحی ً
مثلا فتوشـاپ را بلد هسـتید ،وارد
شـدن بـه ایـن کار آن هـم به طور حرفهای شـاید کمی اشـتباه باشـد.
بـرای ایـن کـه بیشـتر سـفارشهایی کـه شـما در هنـگام کار دریافت
میکنیـد ،بـا نـرم افزارهـای مختلفـی انجام داده میشـود .پس سـعی
کنیـد اول از همـه چنـد نـرم افـزار مرتبط حـوزه گرافیـک را به خوبی
یـاد گبگیریـد و بر آن مسـلط شـوید.
این کار چه حسـنی برای شـما دارد؟ در هنگام سـفارش طراحی لوگو،
میتوانیـد بـه مشـتری ،دیگـر طراحیهـای مختلـف از جملـه کارت
ویزیـت ،بنـر ،پویانمایـی و  ...را بـا تخفیف مناسـبتر پیشـنهاد بدهید.
مطمئـن باشـید کـه مشـتری وقتی ببیند کـه کار و قیمتتان مناسـب
اسـت ،همـه را یـک جـا سـفارش میدهد .هم پـول بیشـتری دریافت
کردهاید و هم تبلیغ برای کسـبوکار خودتان شـده اسـت .به هرحال،
بـرای طـراح گرافیک شـدن باید خیلی تالش کنید .فعالیتی اسـت که
نیـاز بـه خاکخـوری زیـادی دارد تـا بتوانید مشـتریان بیشـتری را به
دسـت بیاورید.

