
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

R A H K A R

دوست داشتن یا پذیرفتن؟ 
مساله این است! 

   ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
  نخستین  رسانه استارت آپی  مشهدشماره                      130

نیازمندی ها

2

 
لطفا پس از فروختن غیب نشوید!

چگونه با وجود مشکل
 کرونا درآمدی ثابت در 
خانه داشته باشیم؟
4

5

 
خدمات پس از فروش و تاثیر آن بر کسب کار ها

به عنوان ارائه دهنده خدمات یا کاال باید سعی کنید همیشه 
در دسترس باشید ، در خدمات پس از فروش این نکته حائز 

اهمیت است که  پاسخ مشتری را در سریع ترین زمان ...

 
شغل هایی برای آرامش بیشتر

.در کسب و کار خانگی در وقت صرفه جویی می شود زیرا 
فرد مجبور به ترک منزل و ساعتها ماندن در شلوغی خیابانها 
و ترافیک نیست و می تواند با خیالی آسوده و بدون دغدغه ...

 
ریزر؛ مشهور و معروف صنعت بازی های کامپیوتری

صنعت کامپیوتر و بازی های کامپیوتری از جمله صنایع 
در جهان امروز است که بسیار مورد اقبال عالقه مندان 

و عموم افراد قرار گرفته است.

554

 شنبه  

 13 اردیبهشت 1399 

 سال سی و سوم 

 شماره  9230

Instagram @Rah.Kar
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چگونه می توان با شغلی مقابله کرد که دوستش ندارید 

دوست داشتن یا پذیرفتن؟ مساله این است! 

نفرت از کار به این 
معنا نیست که الزم 
چیزهــای  نیســت 
جدیــد را از کارتان 
یــاد بگیریــد پــس 
باید به این واقعیت 
توجه داشته باشید 
که آموختــن مهارت 
بــه  همیشــه  هــا 
از  شماســت.  نفــع 
زمانــی که باید حتما 
بگذارید  کار  بــرای 
استفاده کنید تا در 
شوید.  بهتر  کارتان 
اگــر محــل کارتــان 
آموزشی  های  دوره 
برگزار کرد حتما در 

آنها شرکت کنید

اگر شــما هم به هیچ وجه نمی توانید با شغل خود 
کنار بیایید این مطلب مــی تواند کمک تان کند. 
اینجا راهکارهایی را می خوانید که به وســیله آنها 
بتوانید این روزهای ســخت کاری را ســریع تر و 
راحت تر از سر بگذرانید.ما همه این اتفاق برایمان 
افتاده:خود را در شــغلی مــی یابیم که از آن لذت 
نمی بریم و این فقط یک بخش طبیعی از زندگی 
و بخش طبیعی شغل رویاهای ما است، اما این به 
این معنا نیست که باید همیشه از آن رنج ببریم. 

در ایــن بخش از نکات مربوط به موفقیت در کار و 
زندگی نکاتی در مورد نحوه برخورد با شــغلی که 
دوست ندارید و کنار آمدن با شغل تان وجود دارد 

، با ما همراه شوید.

با یک طرز فکر خوب کار کنید
چه بخواهید در آنجا باشید و چه نخواهید، داشتن 
یک نگرش مثبت، عالی است!احساسات ما مسری 
اســت و اگر اطراف کارمان بــا حس منفی احاطه 
شده باشد، این باعث می شود که حس منفی به ما 
وارد شود و یک مکان منفی و متالطم ایجاد کنیم. 
از طرف دیگر، نشان دادن لبخند و شادی در محل 
کار نیز در دفتر پخش خواهد شد و قبل از این که 

شما درک کنید، ممکن است مکان خوبی شود!

تشخیص اینکه یک شغل بد با زندگی بد برابر نیست
ما حدود 40 ساعت در هفته را صرف مشاغل خود 
می کنیم، بنابراین وقتی که از کاری که می کنیم 
و یا جایی که کار می کنیم لذت نمی بریم، ناراحت 
بودن، بسیار راحت است.اما مهم است به یاد داشته 
باشید که یک شــغل بد با زندگی بد برابر نیست. 
یــک لحظه صبر کنید تا جنبه های دیگری که در 
مورد زندگی خود دوست دارید را تشخیص دهید 
و به یاد داشــته باشید که مشاغل ما فقط یک تکه 

کوچک از این کیک هستند.

گذاشتن وقت برای خودتان
منظور این نیست که وقت خود را صرف کار کردن 
در کارهای شــخصی و یا طفره رفتن در کار کنید 
- این مســیر ســریع به خط بیکاری است - بلکه، 
زمانی را برای خودتان خارج از کار درســت کنید.

بر آنچه که برای بهبود شغل، حرفه و زندگی خود 
و ایجــاد زمان برای آن نیاز دارید، تمرکز کنید.اگر 
شــما کارهایی را در خارج از دفتر بهتر انجام می 
دهید، پس همیــن کار را هم می توانید در محل 

کارتان انجام دهید.

برای خود هدف بسازید
یکی از بهترین روش ها برای عالقه مند شــدن به 
هر کاری تعیین اهدافی اســت که سعی کنید آنها 
را برآورده کنید. صبح که از خواب بیدار می شوید 
هدفــی تعیین کرده و تالش خود را به خرج دهید 
تا به آن برســید. این هدف می تواند در محل کار 

برآورده شود یا از بیرون به کار شما تزریق شود.

خودتان به خودتان انرژی دهید
شــما در این شرایط سخت بایســتی به روان تان 
انــرژی مثبت منتقل کنید این کار را از روش های 
مختلفــی می توانید انجام دهیــد، به عنوان مثال 
می توانید صبح ها یک موزیک شــاد گوش کنید 
یا بخشــی از زمان خود را با خواندن مطالب مثبت 
بگذرانید، حتی مــی توانید روزهایی یک خوردنی 
خوشمزه مثل شــیرینی بخرید و با خود به محل 
کارتان ببریــد تا با این روش به ظاهر ســاده هم 
خودتان انــرژی بگیرید و هم اینکــه انرژی را به 

همکاران و محل کارتان تزریق کنید.

به فکر ارتقا مهارت های تان باشید
نفرت از کار به این معنا نیســت که الزم نیســت 
چیزهای جدید را از کارتان یاد بگیرید پس باید به 

این واقعیت توجه داشته باشید که آموختن مهارت 
ها همیشه به نفع شماست. از زمانی که باید حتما 
برای کار بگذارید اســتفاده کنید تا در کارتان بهتر 
شوید. اگر محل کارتان دوره های آموزشی برگزار 
کرد حتما در آنها شــرکت کنید و اگر چنین دوره 
هایی نبود از همکاران باتجربه تر بیاموزید و سعی 
کنیــد هر روز بهتــر از روز پیش شــوید. این کار 
موجب می شــود زمانی که کــه کارتان تغییر می 
کند شما باتجربه تر و تواناتر باشید پس در نتیجه 
این توانایی موقعیت های شــغلی بیشتر و بهتری 

برای شما به ارمغان خواهد آورد.

بیش ترین استفاده را از آن بکنید و نقش خود را 
رشد دهید

در مورد آنچه که دوست دارید و یا دوست ندارید، 
در مورد شغل فعلی خود فکر کنید. آیا این شرکت 
یا موقعیتی که شــما می خواهید را دارد؟ آیا می 
توانید کار بیشــتری انجام دهید که به شــما این 
امکان را بدهد که بیشــتر به چالش کشیده شوید 
یا آنچه را که می خواهید ارائه دهید نشان دهید؟ 
به این فکــر کنید که به چــه کاری نیاز دارید تا 
بیشــتر از کارتان لذت ببرید و با رئیســتان درباره 
اینکه چطور این چیزها به نفع شــرکتش خواهند 
بود صحبت کنید.شــاید شــما واقعاً از رسانه های 
اجتماعی و حضور وب ســایت تــان لذت ببرید - 

پیشنهاد کمک کنید!
به فکر آینده باشید

در صورتی که تا آخــر عمر کاری که عالقه ای به 
آن ندارید را انجام دهید ناراحت باقی خواهید ماند 
و به مرور فرسوده می شــوید پس در تمام مدتی 
که کاری که دوســت ندارید را انجام می دهید به 
جایگزین کردن آن فکر کنید. عالوه بر اینکه تالش 
خود را می کنید نکاتی از کار فعلی تان یاد بگیرید 

در جست وجوی موقعیت های جدید باشید.

 مدل 
مو فقیت

 شایان ضیایی   
آروین اعتضاد
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ج
/9

81
56

15

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**

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
ط

/9
81

40
41

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

سراسر مشهد   35224342
ابوطالب،عبدالمطلب 37294112
طالب، طبرسی            32771010
هدایت ، هنرور    37528316

تهران و شهرستان همه روزه

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ط
/9

81
54

16

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

/د
98

13
70

7

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400-37662126
38915159

تنظیم موتور بهرام 
را در گوگل جستجو کنید 

)عضویت : 1108( 
09155112756

ط
/9

90
02

25

نقاشی نظری
09155038564

/د
98

11
81

5

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

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

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50
ج

 / 
98

04
04

0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

ط
/9

81
44

93

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

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
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

81
25

44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ج
/9

81
35

42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843
داربست پردیس

با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 
جاده قدیم و سنتو

36667643-09153079215

ط
/9

81
55

87

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60
ش

/9
81

56
38

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(

از متری 15 الی 25 هزارتومان
شرافتی 09365265704 

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48
ج

/9
80

71
80

تخریب
خرید ضایعات وسازه نگهبان
09155596591

ج
/9

81
12

55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

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

بورس کلیه مصالح ساختمانی 
کلی و جزئی-با نازلترین قیمت 

36907335
09155048588

ط
/9

90
05

76

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

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519



92
30

ه  
مار

 ش
م /

سو
 و 

سی
ل 

سا
 / 

13
99

ت 
ش

به
دی

 ار
13

 / 
به 

شن
 

در دنیای امروز مشاغل خانگی طرفداران زیادی 
دارند و بســیار در حال رواج است، این مشاغل 
بهتریــن راه افزایش در آمد خانواده ها و مبارزه 
بــا فقر و محرومیت و کاهــش نرخ بیکاری می 
باشد و 15 تا 80 درصد نیاز اشتغال 150 کشور 

جهان را تامین می کنند.
شــاید در اولین نگاه این مشــاغل پــر درآمد 
نباشــند اما می تواند به تدریج خانواده را از فقر 
و محرومیت برهاند . در کسب و کارهای خانگی 
مشــارکت تمام اعضای خانواده الزم نیســت و 
تنها فعالیت اقتصادی یک یا چند نفر از اعضای 
خانــواده می تواند به این کســب و کارها رونق 

بخشد.

اهمیت مشاغل خانگی پردرآمد
راه اندازی مشــاغل خانگی باعــث کاهش نرخ 
بیکاری می شــود تا جایی که این مشاغل 15 
تا 80 درصد نیاز اشــتغال 150 کشــور جهان 
را تامین می کننــد.کار کردن در خانه کیفیت 
زندگی افــراد را بهبود می بخشــد چون افراد 
بیشــتری را به کار مشــغول می کند و سطح 
درآمد را افزایش می دهد.در اشــتغال خانگی، 
فرد شغل خود را به منـــزل می آورد و به جای 
این که هزینـه هـای زیادی برای اجاره یا خرید 
ســاختمان بدهد، می تواند در منزل ، کـــار و 

شغل خود را به انجام برساند.
در ایــن نوع کســب و کار، ارزش افزوده کاالها 
و خدمات تولید شــده، نصیب صاحب خانه می 
شود.در کسب و کار خانگی در وقت صرفه جویی 
می شود زیرا فرد مجبور به ترک منزل و ساعتها 
ماندن در شلوغی خیابانها و ترافیک نیست و می 
تواند با خیالی آسوده و بدون دغدغه به فعالیت 

اقتصادی در خانه بپردازند.

مشاغل خانگی برای بانوان
راه اندازی کســب و کار خانگــی برای خانم ها 

بیش از آقایان سودمند است زیرا در این صورت 
خانم ها می توانند وقت بیشــتری برای خانواده 
و تربیت و پــرورش فرزنــدان بگذارند و بدون 
اینکه اجباری به ترک منزل و ساعتها ماندن در 
شلوغی خیابانها و ترافیک داشته باشند با خیالی 
آســوده و بدون دغدغه به فعالیت اقتصادی در 

خانه بپردازند.
چنانچه در این بخش از نمناک می خوانید کار 
خانگی یک منبع مهم اشــتغال برای زنان است 
اما هر نوع کاری نمی تواند کار خانگی محسوب 
شــود . یکی از ویژگی های مشاغل خانگی این 
اســت که درون خانه و بدون هرگونه مزاحمت 
فردی یا ازدحام جمعیتی انجام شــود تا از این 
جهت آرامش ساکنین آپارتمان ها به هم نریزد 
و سر و صدا یا ازدحام و ترددی به وجود نیاید.
بهترین انواع مشاغل خانگی پر سود برای زنان :

پخت و پز غذا، بافت تابلــو فرش،تهیه و تولید 
اقالم دکوری و صنایع دستی نظیر کیف و کوله، 
دســتبند و گردنبند ماه تولد، عروسک سازی ، 
پرورش قارچ و گیاهان خانگی و دارویی ، بسته 
بندی مواد غذایی و خوراکی ، شــیرینی پزی ، 
درست کردن ترشی خانگی ، تدارک جعبه های 
کادویی و پکیج های خوراکی برای مناسبتهای 

خاص مثل عید نوروز، ماه رمضان یا شب چله
توجه داشــته باشید اگر می خواهید پخت و پز 
غذا یا درســت کردن انواع شیرینی و ترشیجات 
خانگی و... را به عنوان شــغل خانگی برگزینید 
باید از قبل با یک فروشنده شیرینی یا کترینگ 
تهیه غذا یا مغازه های ســطح شهربرای فروش 

محصوالت خود وارد مذاکره شوید .

مشاغل خانگی برای آقایان
بســیاری از آقایان که به خصوص قشــر جوان 
نظیر دانشجویان و نوجوانان که نمی توانند تمام 
وقت مشغول به انجام کاری شوند می توانند از 
طریق مشاغل خانگی، پول توجیبی قابل قبولی 

کســب کنند. همچنین بسیاری از آقایان شغل 
های خانگی را به عنوان شغل دوم و راهی برای 

افزایش درآمد تلقی می کنند.

 چاپ سیلک
چاپ ســیلک از پرطرفدارترین مشاغل خانگی 
پردرآمد برای آقایان است و یادگیری آن بسیار 
آســان بوده و نیاز به فضای بسیار اندکی دارد.
بــرای راه اندازی این کار الزم اســت تنها یک 
دســتگاه اتوماتیک یا دستی چاپ سیلک تهیه 
کرده و به چاپ طرح های سفارشــی مشتریان 
روی لیوان، تی شــرت، خودکار، کیســه های 

نایلونی، جعبه و… بپردازید.

ترجمه
اگــر به یکی از زبان های انگلیســی، فرانســه، 
آلمان، ترکی اســتانبولی و… تســلط دارید، به 
ســادگی می توانید پــروژه ترجمه بگیرید و در 
خانه بدون نیاز به سرمایه اولیه و ابزار کار خاص 

"، درآمد کسب کنید.

 ویراستاری
ویراستاری شغلی بسیار مناسب و پردرآمد برای 
آقایان اســت که نیازی به ســرمایه اولیه و ابزار 
خاص ندارد و می تواند شامل ویراستاری صرفاً 

ادبی، ویراستاری علمی یا هر دو مورد باشد .

پرورش گیاهان زینتی و دارویی
یکی از مشــاغل پردرآمد بــرای آقایان پرورش 
گیاهان زینتی و دارویی اســت کــه امروزه به 
علت دوری افراد از طبیعت مورد اهمیت اســت 
.اگرفضای کافی برای کاشت و نگه داری گیاهان 
دارویــی و یا زینتی دارید مــی توانید با فروش 
آن ها درآمد مقبولی کسب کنید.همینطور می 
توانید بــه پرورش گیاهانی همچــون قارچ نیز 

بپردازید.
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شغل هایی برای آرامش بیشتر

چگونه با وجود مشکل کرونا درآمدی ثابت 
در خانه داشته باشیم؟

.در کسب و کار 
خانگی در وقت 

صرفه جویی می 
شود زیرا فرد 

مجبور به ترک 
منزل و ساعتها 

ماندن در شلوغی 
خیابانها و ترافیک 
نیست و می تواند 
با خیالی آسوده و 
بدون دغدغه به 

فعالیت اقتصادی در 
خانه بپردازند
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امــروزه خدمات پس از فــروش ارزش زیاد تری را 
نســبت به قبل پیدا کرده است ، مردم دیگر همانند 
گذشــته تنها به مزایــا و ویژگی هــای یک کاال یا 
خدمات توجه نمی کنند بلکه عالوه بر توجه به این 
موارد ، قبل از خرید خدمــات پس از فروش را نیز 
در نظــر می گیرند ، نبــود خدمات پس از فروش با 
کیفیت و مناســب برای یک کاال و یا خدمات باعث 
ایجــاد ترس و نارضایتی در درون افراد شــده و در 
نتیجه کســب کار مورد نظر فروش خوبی را کسب 
نمــی کند ، امــروز با توجه به افزایــش رقبا در هر 
زمینــه ای وجود ویژگی خدمات پــس از فروش با 
کیفیت برای هر کسب و کاری واجب می باشد زیرا 
مشتریان می خواهند در قبال هزینه ای که پرداخت 

میکنند بهترین کاال یا خدمات را دارا شوند.

ویژگی های خدمات پس از فروش با کیفیت
اکنون می خواهیــم از ویژگی های خدمات پس از 
فروش با کیفیت که مناســب هر کسب وکاری می 
باشد صحبت کنیم ، این نکته مهم است که خدمات 
پس از فروش شــما باکیفیت باشد این یعنی وجود 
خدمات پس از فروش به تنهایی کافی نیســت بلکه 
کیفیت خدمات پس از فروش اســت که احســاس 

اعتماد را در درون مشتری ایجاد می کند.

آموزش دهید
از مهــم ترین فاکتور ها برای خدمات پس از فروش 
با کیفیت آموزش کامل کاال و یا خدمات ارائه شــده 
می باشــد ، ممکن اســت اکنون با خودتان بگویید 
کــه چطور به طور مثال یک فروشــنده موبایل می 
توانــد این مورد را در خدمات پــس از فروش خود 
ارائه دهد؟ شــاید خیلی از فروشــندگان موبایل که 

بنابراین این نتیجه حاصل می شــود که شــاید یک کسب 
کار نیــاز چندانی بــه آموزش خدماتش نداشــته باشــد 
ولی صرفا بیــان همین نکته که درصورت وجود مشــکلی 
آمــوزش کامل حل آن به مشــتری داده می شــود باعث 
ایجاد احســاس آرامش و رضایت در کاربر شــده و اعتماد 
کاربــران نســب بــه آن کســب و کار بیش تر می شــود.

به عنوان ارائه دهنده خدمات یا کاال باید سعی کنید همیشه 
در دسترس باشید ، در خدمات پس از فروش این نکته حائز 
اهمیت اســت که  پاسخ مشتری را در ســریع ترین زمان 
ممکن جــواب دهید و اجازه ندهید که زمان پاســخ دادن 
به مشکالت و ســواالت مشــتریان افزایش یابد ، امروزه با 
پیشرفت تکنولوژی خدمات پس از فروش بسیار راحت تر از 
گذشته ارائه داده میشود به طور مثال اگر دارای یک کسب 
کار آنالین می باشــد به راحتی می توانید با راه اندازی یک 
سیستم تیکتینگ بپاســخ تمامی سواالت مشتریان خود را 
بدهید و اگر کســب کار سنتی دارید همچنان می توانید از 
طریق شــبکه های اجتماعی و یا تماس ، پشتیبانی داشته 

باشید و در دسترس باشید.

به صورت اینترنتی و یا سنتی 
) از طریــق مغازه ( کاال های 
خودشان را به بازار عرضه می 
کننــد اصال این مــورد را در 
نظر نمی گیرند و به نظرشان 
تمام آموزش هــا در دفترچه 

راهنمای موبایل داده شده
ولی این دســته به این نکته 
توجــه نمــی کنند کــه در 
صورت گفتــن این ویژگی به 
مشــتری که هر گونه ســوال 
یا مشــکلی در زمینه ی کاال 
داشــتند می تواننــد آموزش 
از  را  مشــکل  حــل  کامــل 
کنند  دریافت  فرروشــندگان 
فروششان چند برابر می شود 
زیرا این یکی از مواردی است 
کــه اعتماد کاربــران را بیش 

 ، کرد  خواهــد  تر 

به عنوان ارائه 
دهنده خدمات یا 

کاال باید سعی 
کنید همیشه در 

دسترس باشید ، 
در خدمات پس از 

فروش این نکته 
حائز اهمیت است 
که  پاسخ مشتری 
را در سریع ترین 

زمان ممکن جواب 
دهید و اجازه ندهید 

که زمان پاسخ 
دادن به مشکالت و 
سواالت مشتریان 

افزایش یابد

صنعت کامپیوتر و بازی های کامپیوتری از جمله صنایع در جهان امروز اســت 
که بســیار مورد اقبال عالقه مندان و عموم افراد قرار گرفته است. در این میان 
شــرکت هایی وجود و حضور دارند که بسیار مورد اعتبار و اعتماد قرار گرفتند. 
هرچند کم سابقه و تازه تأسیس باشند. شرکتی در این عرصه وجود دارد که عمر 
آن کمتر از 25 سال است و اما امروزه یکی از ارکان اصلی دنیای گیم و بازی های 
کامپیوتری و رایانه ای است. "ریزر" شرکتی است که انقالبی را در این صنعت به 
وجود آورد. در سال 1998 تیم موسس ریزر اولین همکاری خود را با شرکتی 
آغاز کرد. به واسطه همین همکاری بود که این شرکت وجود یافت. در رابطه با 
نحوه تشــکیل این شرکت داستانی ذکر شده که ما به اختصاری از آن داستان 
بسنده می کنیم. داستان از این قرار است که رابرت کراکف که از مدیران شرکت 

همــکار ریزر بود در دیداری با مین-لینگ تان نظر او را در رابطه با فناوری که 
راجع به آن تحقیق می کردند و استفاده از آن فناوری در صنعت گیمینگ جویا 
شــد. مین-لینگ تان که در آن موقع یک بازیکن حرفه ای بازی های ویدیویی 
بود، عقیده داشت که از این فناوری می توان در ساخت لوازم جانبی گیمینگ 
استفاده کرد. آن فناوری ردیابی مکانیکی پرسرعت بود که شرکت کارنا، یعنی 
همان شرکتی که تیم فعلی ریزر با آن همکاری داشتند، فناوری آن را خریداری 

کرده بود. 
این اتفاق جرقه ای شد برای آغاز همکاری کراکف و مین-لینگ تان. در همان 
سال ها شرکت کارنا این کار را به عهده گرفت و اولین ماوس مخصوص گیمینگ 
جهان را روانه بازار کرد. این موضوع بسیار اتفاق شگرفی را برای کارنا و ریزر رقم 
زد. اما پس مدتی و در جریان ترکیدن حباب دات کام شرکت کارنا تمام کارمندان 

خود را اخراج کرد و در واقع ورشکست شد.
پــس از مدتی مین-لینگ تان که هنوز بــه دنبال تحقق رویاهایش در زمینه 
گیمینگ بود به سراغ رابرت کراکف رفت و آن ها در سال 2005 شرکت ریزر را 
به ثبت رسادند. از جمله نکات قابل توجه این شرکت آن بود که مین-لینگ تان 
عقیده داشت کارمندان این شرکت نیز باید گیمر باشند. و همین را شعاری برای 
شرکت تازه تأسیس شان قرار دادند. "برای گیمرها؛ توسط گیمرها" و اینگونه بود 

که کار این شرکت در این حوزه رسماً آغاز شد.
امروزه ریزر با تولید محصوالت و لوازم جانبی گیمینگ ها دارای جایگاه ویژه ای 
در حوزه رایانه و بازی های رایانه ای است. به گونه ای که سهم فروش قابل توجهی 

از محصوالت این عرصه به آنان تعلق می گیرد.

ریزر؛ مشهور و معروف صنعت بازی های کامپیوتری

صنعت کامپیوتر و بازی های 
کامپیوتری از جمله صنایع در 
جهان امروز است که بسیار 
مورد اقبال عالقه مندان و عموم 
افراد قرار گرفته است.

محمد قدوسی
روزنامه نگار
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خدمات پس از فروش و تاثیر آن بر کسب کار ها

لطفا پس از فروختن غیب نشوید!
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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
ج

/9
80

59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81

32
90

ش
/9

81
45

18

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9

80
81

70

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9

81
29

43
ط

/9
81

23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اس�المی
تحت پوش��ش
بیمه ای������ران
دارای مج����وز

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
80

09
31

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

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100٪اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

ج
/9

81
41

47
ج

/9
80

06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/9

81
27

11

قالیشویی 
ته���ران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/9

80
23

78
ج

/9
80

19
90

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 

مطه��ری 37285670
 38764467 معل��م 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عب��ادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

81
37

51

ج
/9

90
05

08

خرید                  فروش
کولرگازی وپکیج

شارژگاز،نصب،جابه جایی،تعمیرات
09105566256

ج
 / 

99
00

39
6

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

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

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

ط
/9

90
05

55

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9

81
24

56

پ
/9

80
23

75

ط
/9

90
05

57

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
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7
ها

ی 
ند

زم
نیا

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

ط
/9
80
22
45

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

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

/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  

استخدام
)ســوپروایزربیمه(

ازهمه رشــته های تحصیلی 
مشخصات

)نام_مدرک_شهر( 
به شماره09214524011

پیامک کنید.
/ع
99
00
56
1

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

/ج
98
15
40
7

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره
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

ط
/9
90
05
62

اخطار و ابالغ به خانم زهره پور 
علی مقدم همسر شما مسعود 

احمدپور میر بموجب حکم صادره 
از دادگاه بدفترخانه مراجعه و 
تصمیم بر مطلقه نمودن خود 
دارد لذا بموجب این آگهی به 
شما اخطار و ابالغ میگردد که 

پس از نشر آن ظرف یک هفته 
بدفترخانه مراجعه و ذیل اوراق و 
اسناد را امضاء در غیر این صورت 
طالق همسر شما یکطرفه به ثبت 

خواهد رسید 
ابراهیم آخوندی  سردفتر

 ازدواج107 و طالق 62 مشهد

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای رضا باقی

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 9063
 به نشانی:  مسلم شمالی 15 - پالک 414

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09154051956
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
90

05
58

قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند خانم سمیه روشن زادگان

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 7667
 به نشانی:  شاهنماه 43 - مفازه سوم

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09151173638
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد

9/ع
90

05
54

12
خدمات آموزشی

13و فرهنگی
مجالس و مراسم

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

بازاریاب
1401

مشاغل گوناگون
1417

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802

ط
/9
90
00
77

به تعدادی 
زیگزاگ دوز 
و بردست آقا 

نیازمندیم
09151026986

/ج
98
10
44
7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726
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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

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
4000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8

ج
/9
81
52
08


