
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم
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رازهای رئیس موفق شدن 
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نیازمندی ها

5

 
چرا برای کسب و کار خود نیاز به 
لوگو دارید ؟ 

لطفا چرت نزنید!
4

2

 
اهمیت لوگو برای کسب و کار ها 

اهمیت لوگو بسیار فراتر از چیزی است که فکر می کنید گاهی 
مواقع یک لوگو حرفه ای باعث تغییرات تفکر مردم نسبت به 

برند و کسب و کار شما می شود

 
راهکارهایی برای رفع خواب آلودگی

جای تعجب نیست که همه در تالش برای بیدار ماندن در 
محیط کار هستند. اگر به دنبال راه حل هایی برای چرت زدن 
ظهرتان هستید، این 11 راهنمایی را امتحان کنید تا در ...

 
 لگو؛ هوشمندترین اسباب بازی جهان

در دنیای برندها و مشاغل، برخی از کارها و مشاغل 
وجود دارند که قبل از آن که بخواهند شغل و یا کاری 

باشند، اسباب سرگرمی و تفریح هستند.

254

 چهارشنبه  

 10 اردیبهشت 1399 

 سال سی و سوم 

 شماره  9228

Instagram @Rah.Kar
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اهمیت لوگو برای کسب و کار ها 

چرا برای کسب و کار خود نیاز به لوگو دارید ؟ 

بسیار  لوگو  اهمیت 
فراتر از چیزی است 
کــه فکر مــی کنید 
یک  مواقــع  گاهــی 
لوگو حرفه ای باعث 
تغییرات تفکر مردم 
نســبت بــه برند و 
کسب و کار شما می 

شود

هنگامی که به دنبال تاســیس یک کسب و کار و یا یک 
تجارت جدید هستید شاید اصال به فکر طراحی یک لوگو 
برای کســب و کارتان نباشــید…. اما اگر اندکی به نحوه 
فعالیت تجارتتان و شیوه تبلیغاتتان و … فکر کنید داشتن 
یک لوگو امری واجب تری به نظر می رســد!! در واقع هر 
چه به النچ و معرفی نهایی کسب و کارتان نزدیک تر می 
شوید نیاز داشتن لوگو برای مواردی مثل کارت ویزیت و یا 

وب سایت خود را بیش تر از قبل نشان می دهد!
ممکن است حتی همین االن که این مقاله را می خوانید 
با خودتان بگویید : می توانم طراحی لوگو را کمی عقب تر 
بیندازم و به ســراغ کارهای واجب تر بروم، مگر یک لوگو 

چقدر مهم و تاثیر گذار است؟
اما واقعیت چیز دیگری را بیان می کند در واقع داشتن یک 
لوگو برای یک کسب و کار امری بسیار واجب است، در این 
مقاله با ما همراه باشید تا از اهمیت داشتن یک لوگو برای 

کسب و کار شما صحبت کنیم :
۱- یک لوگوی زیبا به برند و کسب و کار شما هویت می 

بخشد :
پل رند، طراح معروف  نوشت : ” یک آرم به طور مستقیم 

نمی فروشد ،بلکه به برند شما اعتبار می بخشد “
گاهــی مواقع بــرای این که اولین اثر مثبــت را در ذهن 
مخاطبین خود ایجاد کنید، فقط هویت و جذب لحظه ای 
به شــما کمک می کند، و این کار تا حدود زیادی توسط 
لوگو کســب و کار شما انجام می شــود، در رسانه های 
اجتماعی، تبلیغات و…. یکــی از موراد تاثیر گذار لوگوی 
شما می باشد و گاهی مواقع شاید نتوانیم به وسیله کلمات 
هویت برند خودمان را به خوبی توضیح بدهیم و به همین 
خاطر در این مواقع یک لوگو مناسب در جذب لحظه ای 

مخاطبان به ما کمک می کند.
با داشتن یک لوگوی حرفه ای و زیبا کاربران به برند شما 
به چشم یک برند سطح پایین نگاه نمی کنند و حتی به 
صورت ناخودآگاه در درون آن ها حس خوبی نســبت به 
برند شــما ایجاد می شود، به همین خاطر به وسیله یک 
لوگوی خوب می توانید نام تجاری خودتان را تقویت کند 
و حتی مخاطبین مخصوص خودتان را جذب نمایید!! البته 
الزم نیست لوگوی شــما برای جذب مخاطبین هدفتان 
دقیقا شــکل کاری باشــد که برند و یا کسب و کار شما 
انجام می دهد، مثال اگر محصوالت مخصوص الغری می 
فروشید الزم نیست در لوگوی خودتان بزرگ بنویسید ” 
الغر کنید ” و یا اگر شــرکتی در حوزه ارائه خدمات مالی 

هستید به هیچ عنوان الزم نیست در لوگو خودتان عالمت 
دالر و یا تومــان را قرار دهید، تنها چیزی که برای ایجاد 
هویت در طراحی لوگو خودتان نیاز دارید این اســت که 
با اســتفاده از نماد ها، رنگ ها، شــکل ها و شعار ها برند 
خودتــان را برای کاربر توصیف کــرده و به برند خودتان 

هویت ببخشید.
۲- در ذهن مخاطبین خود ماندگار می شوید :

شاید مخاطبین شما اسم کسب و کار شما را نیز فراموش 
کنند، اما تحقیقات نشــان داده که تا حدود زیادی لوگو و 
آرم شما در حافظه آن ها  باقی می ماند!! از همین جهت 
داشتن یک لوگو خوب به شما کمک می کند تا ماخبینتان 
عالوه بر این که با شما زودتر آشنا می شوند بلکه برند شما 

را نیز راحت تر به یاد بیاورند….
نتایج تحقیقات نشان داده اســت که مغز انسان دیدن و 
بینایی را ۶۰ هزار برابر سریع تر از متن پردازش می کند و 
مردم ۸۰ درصد تصاویری که قبال دیده اند را به خاطر می 
آورند ) فقط ۲۰ درصد متن ها و اسم هایی که شنیده اند 

را دوباره به یاد میاورند!! (
به همیــن خاطر در هنگام طراحی لوگو برای کســب و 
کارتــان : خودتان را جای فردی بگذارید که قرار اســت 
لوگوی شما را به یاد بیاورد، و به این فکر کنید که چگونه 
می توانید لوگوی خودتان را به شیوه ای طراحی کنید که 
هــم در ذهن مخاطب تصویری از خود به جای بگذارید و 

هم یادآوری آن آسان تر باشد.
۳- داشتن لگو زیبا باعث اعتماد کاربران به شما می شود

هنگامی که کســب و کار جدیدی را تاســیس می کنید 
فاکتور اعتماد کاربران به شــما خیلی مهم است، بیش تر 
کاربران ) چیزی حدود ۹۰ درصد ( قبل از این که محصول 
و یا خدمات شمارا انتخاب کنند ابتدا ظاهر برند و کسب 
و کارتان را برسی می کنند، شاید اگر ظاهر لوگو کسب و 
کارتان ضعیف باشد کاربران به شما اعتماد نکنند و یا اصال 
از قصد خود برای خرید از شما منصرف شود، در مقابل اگر 
کســب و کار شما که لوگوحرفه ای و زیبایی داشته باشد 
می تواند به مشتریانی که اصال شما را نمی شناسند الهام 
ببخشــد و در درون مشتریان حس اعتماد نسبت به برند 
شــما ایجاد شود و طبیعتا نتیجه این جلب  اعتماد ایجاد 
شدن فروش برای کسب و کارتان است، و در نتیجه کسب 
و کار شــما به مرور حتی طرفداران خود را پیدا خواهید 
کرد، با طراحی یک لوگو عالی و بی نقص و قرار دادن آن 

در وب سایت، کارت ویزیت و…. مشتری مداری کنید!

۴- به شما در طراحی بخش های مختلف کمک می کند!
بعد از این که لوگوی خودتان را طراحی کردید می توانید 
خیلی سریع به سراغ تکمیل بخش های دیگری از طراحی 
برندتان بروید، با داشتن یک لوگو دیگر می دانید که باید 
از چه رنگ هایی در طراحی ســایت و یا کارت ویزیتتان 
اســتفاده کنید ) به طوری که هماهنگ به نظر برسند ( 
در واقع شما با داشتن یک لوگو و سپس تکمیل طراحی 
بخش های مختلف ســایتتان طبق شکل همان لوگو می 
توانید یک برند به یاد ماندنی را برای کاربران ایجاد نمایید.
۵- باعث می شود در رسانه های مختلف بهتر نتیجه بگیرید :

هنگامی که یک کسب و کار جدید را راه اندازی می کنید، 
باید لیست عظیمی از کار ها را انجام دهید مثل : طراحی 
سایت، تاسیس یک اکانت اینستاگرام برای کسب و کارتان، 
کارت ویزیت و……. ممکن است بسیاری از این فعالیت ها 
در صورتی که لوگوی خوبی نداشته باشید بی نتیجه باشد 
) مخاطبین جذب شما نشوند ( به همین خاطر تا حدود 
زیادی می توانید با داشتن یک لوگوی حرفه ای به دلیل 
ایجاد هویت و اعتماد در درون کاربران از وب ســایت و یا 

شبکه های اجتماعی خود نتیجه بهتری را بگیرید.
۶- کمپین های تبلیغاتی شما نتیجه بهتری خواهد داد :

اگــر واقعا لوگوی خوبــی برای کســب و کار خودتان 
نداشــته باشید به احتمال بســیار زیاد در کمپین های 
تبلیغاتی مختلف شکست می خورید!! همان طور که در 
قبل نیز اشاره کردیم داشتن یک لوگو حرفه ای به شما 
کمــک می کند که برای برند خود هویت ایجاد کنید و 
هم بتوانید در درون مشتریان حس اعتماد را نسبت به 
برند خودتان ایجاد نمایید، همین دو فاکتور در تبلیغات 
نتیجه بسیار مثبتی را برای شــما ایجاد خواهد کرد و 

باعث می شود که از تبلیغات نتیجه بهتری بگیرید.
همان طور که اشــاره کردیم، اهمیت لوگو بسیار فراتر 
از چیزی است که فکر می کنید گاهی مواقع یک لوگو 
حرفــه ای باعث تغییرات تفکر مردم نســبت به برند و 
کسب و کار شما می شــود گاهی مواقع یک لوگو می 
تواند ســبک زندگی مردم را تغییر دهد همانند اپل که 
با لوگوی زیبا خود تبدیل به ســبک زندگی مردم شده 
است، لوگو می تواند باعث سود بیش تر، محبوبیت بیش 
تر، کســب اعتماد بیشتر و در نهایت پیشرفت کسب و 
کار شما شود، اگر لوگوی ندارید و یا لوگوی االن کسب 
و کارتان مناسب نیســت، همین االن به فکر یک لوگو 

خوب و حرفه ای برای کسب و کارتان باشید….

 مدل 
مو فقیت

 شایان ضیایی   
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**

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

/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
ط

/9
81

54
16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

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

تنظیم موتور بهرام 
را در گوگل جستجو کنید 

)عضویت : 1108( 
09155112756

ط
/9

90
02

25

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5
ج

 / 
98

04
04

0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ج
/9

81
58

50

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9

80
71

82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ط

/9
80

11
10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

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 پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

81
55

87
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

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
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

81
14

31

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48

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

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

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301
گازرسانی 

تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده
نقد و اقساط "سمیعی"

09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

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
ج

/9
80

59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319
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حس خواب آلودگی و خســتگی در محیط کار 
اتفاقی شــایع برای تمامی ساعات کاری بوده و 
به ویژه برای افرادی که در ســاعات بعد از ظهر 
و شــیفت های شبانه به کار می پردازند، حسی 
آزاردهنده و متداول است.برای رفع این احساس 
روشهای مناسبی را در این بخش پیشنهاد می 

کنیم. 
احساس خواب آلودگی در محیط کار یک اتفاق 
غیر معمول نیست از نظر آمریکایی ها که هفت 
تا هشت ساعت در شب می خوابند، ۴۵ درصد 
از آن ها ســه بار در هفته احساس خستگی یا 
ماندگی را گــزارش می کنند، بر اســاس یک 
مطالعه انجام شــده ، از بین کســانی که شش 
ســاعت یا کمتر می خوابند، ۵۴ درصد از مردم 
در هفته ۴ روز یا بیشــتر احساس خستگی می 

کنند.
با وجود ایــن همه افراد کم خواب در اطرافمان 
، جای تعجب نیســت که همــه در تالش برای 
بیدار ماندن در محیط کار هستند. اگر به دنبال 
راه حل هایی برای چرت زدن ظهرتان هستید، 
این ۱۱ راهنمایی را امتحان کنید تا در صورت 
احســاس خواب آلودگی در محیط کار به شما 

کمک کند تا بیدار بمانید.
1. حرکت کنید:

امکان نــدارد کــه بتوانید در راه دستشــویی 
بخوابید"در اطــراف دفتر کار قــدم بزنید." با 
همکاران گــپ بزنید ؛ اگر می توانید هوای تازه 
ای بخورید_ فقط جایتان را تغییر دهید.ممکن 
اســت به دلیل اینکه چند دقیقه از میزتان دور 
شــده اید، عذاب وجدان داشته باشید.اما زمانی 
که دوباره بر می گردید، خیلی کارآمدتر هستید.

2. ارتباط رو در رو برقرار کنید:
" با دیگران تماس بگیرید، بهترین حالت تماس 
رو در رو است."ما موجودات اجتماعی هستیم؛ 
از یکدیگــر انرژی می گیریم.حتی افراد درونگرا 
هم با روابط اجتماعی تقویت روحیه می شوند_ 
هر چند که ممکن است آن ها به اندازه برونگرا 

ها به روابط اجتماعی تمایل نداشته باشند.

3. از عرق نعنا استفاده کنید :
عرق نعنــا نعنا یک محرک طبیعی اســت که 
بــه خوبی برای باال بردن انرژی کارآمد اســت.

یک بطری کوچک یک انســی از عــرق نعنا را 
می توانید به صورت غیر علنی در محل کارتان 
نگهداری کنید. "یک جرعه کوچک بنوشــید، 
سپس خواهید دید که فورا انرژی و تمرکز شما 

به صورت طبیعی باال می رود."
4. خوراک مختصری بخورید:

اگر احســاس می کنید که کم کم در حال غش 
کردن هســتید، غذاهایی را انتخاب کنید که به 
طور طبیعی به شما انرژی می دهند.مانند تخم 
مرغ، آووکادو، دانه های کامل و آجیل.روی میز 
خود بنشینید و خوراک مختصر سالمی بخورید.

ممکن است احساس خستگی کنید، اما ممکن 
اســت گرســنه باشــید.گاهی اوقات زمانی که 
مشغول کاری هستیم فراموش می کنیم که هر 
چند ساعت یکبار چیزی بخوریم.اگر نیاز دارید 
یادآور را روی گوشی خود تنظیم کنید تا هر دو 
تا سه ساعت یکبار یک میان وعده مختصر ) اما 

سالم (بخورید.
5.درست بنشینید:

اگر احســاس خواب آلودگی می کنید، احتماال 
روی صندلیتان بد نشســته اید. بــا این حال، 
تالش برای نشستن درســت می تواند کارهای 
اعجــاب آوری انجام دهد.یــک مطالعه از مجله 
روانشناسی بهداشتی دریافته است که وضعیت 
نشســتن می تواند ســطح انرژی شما را تحت 
تاثیر قرار دهد. افرادی که راحت می نشــینند، 
پــر انرژی تر و هیجان زده تر از کســانی که بد 

روی صندلی خود می نشینند، هستند.
6 .مقداری آب بنوشید:

شاید گرسنه نیستید، اما به جای آن تشنه اید. 
"یک بطری آب قابل اســتفاده مجدد را در میز 
خــود نگه دارید." "صبح آن را پر کنید، و برای 
یــک روز خوب آماده شــوید.اغلب اوقات، تنها 
یک لیوان آب نیاز اســت ، تا ما احساس چابکی 
بیشتری داشــته باشــیم.یک مطالعه از مجله 

تغذیه نشــان می دهد که حتی کم آبی خفیف 
می تواند باعث خستگی و مشکالت تمرکز شود.

7. روی صورتتان آب سرد بریزید:
به سرویس بهداشتی بروید و صورا خود را با آب 
ســرد کمی خنک کنید تا سریعا خوابتان بپرد. 
بدن شما پاسخ فیزیولوژیکی به آب خواهد داد 
و ایــن واکنش بدنتان را از حالت آرامش بیرون 

می آورد.
8. ماساژ بگیرید:

" ماســاژ دادن خود یــک راه عالی برای جذب 
گردش خون و تحریک سیســتم اعصاب شــما 
است." "مالش پشــت گردنتان و جمجمه تان 
می تواند موجب شــدت انرژی و هم چنین پد 
بین انگشت شست و انگشت سبابه و نرمه گوش 

شما نیز همین تاثیر را دارد."
۹. نفس عمیق بکشید 

 
10.آدامس بجوید:

یک مطالعه از مجله روانشناســی بریتانیا نشان 
داده اســت که شرکت کنندگانی که ۱۵ دقیقه 
آدامس جویده اند، احساس هوشیاری بیشتری 
از کسانی که هیچ آدامســی نجویده اند دارند.
تحریک عضالت صورتتان با جویدن، کمک می 

کند تا جریان خون به سر افزایش یابد.
بر چیزی های لذت بخش تمرکز کنید:

این به نظر ساده اســت، اما زمانی که به کاری 
که انجام می دهید،عالقمند باشید.مغز شما در 
حالت پیــروی قرار دارد و متمرکز و هوشــیار 
اســت.چیزی در مورد وظیفه ای پیدا کنید که 
به آن عالقه مند هســتید، آیــا این کار را برای 
مشــتریانی که واقعا دوستشان دارید انجام می 
دهید ، موضوعی که در دســت دارید را دوست 
دارید یا ممکن اســت با اســتفاده از کلید های 

میانبر اکسل هیجان زده شوید .
هر آنچه که هســت، چیز جالبــی پیدا کنید و 
روی آن تمرکــز کنید.هیــچ چیز نمــی تواند 
جایگزین یک خواب خوب شود اما اگر در خالل 
کارتان خسته شدید از یک قهوه استفاده کنید .

4
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رئیس شــدن و ریاست می تواند خواسته ی هر کدام از 
کارمندان یک شــرکت و.. باشد ولی قبل از آنکه به این 
خواسته فکر کنیم باید  بدانیم که برای قرار گرفتن در 
این جایگاه چه خصوصیات اخالقی را بایستی در خود 
رشد دهیم. برای رئیس شدن باید چه نکاتی را رعایت 

کنیم؟
شاید خیلی از کارمندان و کارکنان یک مجموعه آرزوی 
رئیس شدن را داشته باشند درحالیکه هیچ اطالعاتی در 
مورد خصوصیات و ویژگی های رفتاری یک رئیس خوب 
ندارند. این مسئله بسیار مهم است که قبل از رسیدن به 
یک مقام رازهای موفقیت در آن را بدانید. در این بخش 
از سبک زندگی  به شما ویژگی و صفت هایی را که یک 
فرد برای رئیس شدن باید داشته باشد رامعرفی میکنیم 
با رعایت این نکات می توانید پتانسیل رئیس شدن را در 

خود باال ببرد. 
از اعضای گروه باشید و خود را از دیگران جدا ندانید

اگر میخواهید رئیس خالقی باشــید با سایر افراد گروه 
همکاری کنید و خودتان را با همکارانتان تطبیق دهید 
زیرا همکاری با یکدیگر کارها را با سرعت بیشتری پیش 

می برد.
در جایی که باید و الزم است قرار بگیرید

یک رئیس را نمی شود فقط از عنوان آن شناخت یکی از 
کارهای سختی که باید بکنید این است که قبل از این که 
به سمت مدیریت و ریاست برسید به مسئولیت های تان 
فکر کنید باید روابط خود را گسترش و کارهای سختی را 

انجام دهید ریاست فقط به درآمد باالیش نیست.
کارشناس باشید و مهارت های پیشرفته و جدید بیاموزید

یکی از قانون های مهم که باید به آن توجه کنید است 
به خودتان بنگرید ببینید چه مهارتهایی است که به ماهر 
شدن شما کمک می کند روی آن تمرکز و روی شغلتان 
پیاده کنید مدیران با تجربــه افرادی که اظهار رضایت 
میکنندو وظایفشان را درسطح باالیی انجام می دهند 

توجه می کنند این گونه افراد تشنه یادگیری هستند.

رئیســان موفق همیشــه به دنبــال راهی برای بهبــود تولید 
محصوالتشان هستند واز هر موقعیتی برای ارتباط با ارباب رجوع 

استفاده تا متوجه نیاز آن ها شوند.
یاد بگیرید خوب ارتباط برقرار کنید

رئیسان مستقل آموختند خوب صحبت کنند و بنویسند شفاف و 
صریح صحبت کردن نشان می دهد که چه نیاز است و چه باید 
کرد به جای درگیری های احساسی خوب و دقیق صحبت کنید.

عمل کنید
پیشــنهاد برای ارتقای موسسه یا کارخانه کار شما نیست اینجا 
یــاد بگیرید ترس هایتان را کنار بگذارید و عمل کنید راهی که 
برای مشتری و کارخانه مثمر ثمر است را انتخاب و انجام دهید و 

وفاداری خود را به گروه نشان دهید.

از انتقادات برای رشــد استفاده 
کنید

از سرپرســت بخواهید که شما 
را اصالح کند ممکن است برای 
شما سخت باشد اما نشان می 
دهــد که به توانایــی های تان 
اکتفا نمی کنید و باعث رشــد 
جدی شما در زمینه شغلی می 
شود وقتی اشتباهی می کنید از 
سرپرست بخواهید راه درست را 
به شما نشان دهد که چه کنید.

به نیاز مشتری توجه کنید

یک رئیس را نمی 
شود فقط از عنوان 

آن شناخت یکی 
از کارهای سختی 
که باید بکنید این 

است که قبل از 
این که به سمت 

مدیریت و ریاست 
برسید به مسئولیت 
های تان فکر کنید 
باید روابط خود را 

گسترش و کارهای 
سختی را انجام 

دهید ریاست فقط 
به درآمد باالیش 

نیست

در دنیای برندها و مشاغل، برخی از کارها و مشاغل وجود دارند که قبل از آن که 
بخواهند شغل و یا کاری باشند، اسباب سرگرمی و تفریح هستند. که خب افراد 
شاغل در این مشاغل می طلبد تا افرادی پر شور و نشاط باشند. و افرادی با ذوق 
و خالقیت باال مناسب  ترند نسبت به سایر افراد در این شغل ها. در این مطلب و 
متن قرار است تا شما را با برندی آشنا کنیم که از همان برندهاست. "لگو" نامی 
آشنا در دنیای سرکرمی و کودکان. برندی که نامش نام محصول شده است و 
امروزه هر بازی با شکل و شمایل لگو هرچند از برند و شرکت دیگری باشد را، 
لگو می نامند. برند لگو در سال ۱۹۳۲ و در کشور دانمارک متولد شد. بنیانگذار 

او اوله کیرک کریستیانسن کارآفرین و نجار دانمارکی است. کریستیانسن شاید 
هیچگاه به آینده برندش نگاه نکرده بود. برندی که حال جزو ارکان اصلی دنیای 
سرگرمی است. اما آیا ما توانسته ایم این اسباب  بازی فوق العاده را بشناسیم؟ این 
سوالی است که احتماال همه ما برای آن جوابی داریم. اما آیا تمام جواب ها برای 
این جذاِب معمایی صادق است. قطعاً خیر. بیایین با اشاره به یکی از سرفصل های 
کتاب دنیای سوفی کار را پیش ببریم. "هوشمندانه ترین اسباب  بازی جهان ..."؛ 
و به راستی که لگو الیق این معرفی و شناسه است. لگو را هوشمندانه ترین اسباب 
بازی جهان می دانند. چرا که لگو و قطعات آن را می توان به عناصر سازنده جهان 
و بشــریت شباهت داد. عناصری که به معنای خاص آن می توان اتم را نام برد. 

بگذریم ...
این اسباب بازی فوق العاده طبق اشاراتی پس از جنگ جهانی دوم بود که معنای 
واقعــی لگو را به خود اختصاص داد. در آن زمان کریستیانســن با خرید یک 
دستگاه تزریق پالستیک و قالب گیری برای کارگاه خود، اولین محصول خود که 
کامیونی پالستیکی بود را تولید کرد. پس از ان و با دیدن نمونه هایی از آجرهای 
پالستیکی یک شرکت انگلیسی به فکر تولید چنین مدلی افتاد. اما در آن دوره به 
دلیل استقبال کم مردم از محصوالت پالستیکی، این طرح شکست خورد. اما بعد 
از مدتی و با انتخاب گادفرد پسر کریستیانسن به عنوان مدیرعامل این شرکت، 
آن ها اسباب بازی را روانه بازار کردن که جذابیتی دو چندان داشت و باعث شد 
تا لگو کم کم در سیر محبوبیت قرار بگیرد. امروزه اسباب بازی لگو مهمان هر 
خانه ای است که کودکی دارد، و همین موضوع باعث شده تا لگو شناخته شده 

ترین اسباب بازی جهان و بزرگترین شرکت اسباب بازی در جهان باشد

 لگو؛ هوشمندترین اسباب بازی جهان

در دنیای برندها و مشاغل، 
برخی از کارها و مشاغل وجود 
دارند که قبل از آن که بخواهند 
شغل و یا کاری باشند، اسباب 
سرگرمی و تفریح هستند.

محمد قدوسی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

ر   
 پو

سن
د ح

شی
مه

برای مدیر شدن به این ویژگی ها نیاز دارید

رازهای رئیس موفق شدن 
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جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

ش
/9
81
45
18

ط
/9
80
09
31

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

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
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

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

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش
باغ و زمین

608

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

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

پ
/9
80
23
78
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قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98

14
14

7
ط

/9
81

23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

81
37

51

 ج
/ 9

90
03

96

هواصنعت 
تنها مرکز پخش 

جنرال اصلی
38641230

09382379037
انواع کولر گازی 

ط
/9

80
52

76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

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

ط
/9

80
22

45

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

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

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

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

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

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

ط
/9

81
55

78

قابل توجه جوانان 
جویای کار وآموزش
آموزشگاه نمونه 

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

بامربیان مجرب وبه همراهی  
طراح ومجری گریم سینما وتلویزیون

 )امیدگل زاده(
پذیرای شما جوانان عالقمنداست 

نبش چهارراه خواجه ربیع 
)عبادی( آموزشگاه گل

37246209-37247674
09151135513-37248637

 09362810092

/ج
98

14
16

2
/ج

98
10

44
7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

/ج
98

09
43

2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739  5600  

ط
/9

90
04

13

به یک منشی خانم
 جهت دفتر پرستاری

شیفت صبح نیازمندیم 
ساکنین محدوده خیابان 

امام رضا در الویت هستند
38557655

ط
/9

90
00

77

به تعدادی 
زیگزاگ دوز 
و بردست آقا 

نیازمندیم
09151026986

کار و آموزش طب سنتی و 
فروشندگی گیاهان دارویی )فنی 
و حرفه ای ( خانم وآقا آغازشد 
موسسه کرامت  32256344

ط
/9

90
04

00
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خرید ضایعات 
آهن ، آلومینیوم ، مس 

برنج ، کارتن ، الک
09035480162

ط
/9

81
34

19
/ج

98
15

40
7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

منشی و تایپیست
1402

خیاط و چرخکار
1411

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

ط
/9

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

اتحادیه مرکزی 
شرکتهای تعاونی 

تولید استان 
در نظر دارد برای تکمیل 

کادر بازرگانی خود
 از افــراد دارای حداقل 

3 سال سابقه
 مرتبط با بازرگانی

 دعوت به همکاری 
نماید. متقاضیان 

حداکثر تا 99/2/25 
رزومه کاری خود را 
به شماره 36070619 

فاکس نمایند .

/ع
99

00
44

8
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
99
20

/ه
98
03
87
0

ج
/9
81
52
08

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511


