راهمنای خرید انواع کیبوردهای یبسیم
مدل

کیبورد لیزری
در ایـن مـدل کیبـورد تصویری لیزری از کیبـورد مجازی روی
صفحـه ای صـاف سـاتر مـی شـود .در ایـن کیبـورد حرکـت
انگشـتان بـه وسـیله سنسـور در پرتوافکـن دریافـت شـده و
توسـط برنامـه ای مختصاتـی را که به عنوان کلیدهـا وارد می
شـود بـه کاراکتـر تبدیل می کنـد .یکی از عیب هـای کیبورد
لیـزری بـرای افـرادی کـه از آن اسـتفاده مـی کنند این اسـت
کـه چـون در هنـگام تایـپ از هیـچ دکمـه ای اسـتفاده نمـی

کننـد ،ممکـن اسـت دچـار ناراحتی هایـی در ناحیه انگشـت
تـان و مچ دسـت شـوند.
کیبورد شیشهای
این کیبورد از صفحه ای شیشـه ای تشـکیل شـده و لمسـی
اسـت .افـرادی ایـن کیبوردهـا را انتخـاب مـی کننـد که مهم
تریـن شـاخص شـان زیبایـی کیبـورد اسـت امـا ایـن کیبورد
خیلـی بـرای تایـپ مناسـب نیسـت و بـه دلیـل شیشـه ای
بـودن آن ،جـای انگشـتان روی آن باقـی مـی ماند و همچنین

هنگامـی کـه روی ایـن کیبـورد خـش بیفتـد ،زیبایـی آن از
بین مـی رود.
کیبورد ژلهای
ایـن کیبـورد ماننـد ژلـه نرم اسـت و بـه راحتی قابل تا شـدن
و قابـل حمـل اسـت .از مزایـای این کیبـورد این اسـت که در
برابـر رطوبـت و ضربـه بسـیار مقـاوم و حمل آن آسـان اسـت
و انعطـاف پذیـری باالیـی دارد.در جـدول رو بـه رو بـه قیمـت
برخی کیبوردهای بی سـیم اشـاره شـده اسـت.

قیمت (تومان)

کیبورد ژلهای XP

 54هزار

کیبورد ژلهای ونوس

 59هزار

کیبورد ژلهای پی نت مدل kb_100

 67هزار

کیبورد ژلهای رویال

 76هزار

کیبورد بیسیم گرین مدل GK_102W

 207هزار

کیبورد بلوتوث تاشو مدل B033

 379هزار
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آموزش

واسطه های آنالین کاریایب
استارت آپ هایی که واسطه ارتباط کارفرما و کارجو شده اند

این روزها بحث کسـب و کارهای نوپا یا همان به اصطالح اسـتارت آپ ها حسـابی داغ اسـت و یکی از پر طرفدارترین های این حوزه اسـتارت آپ هایی هسـتند
وحیدهامینی
کـه در ارتبـاط بـا اسـتخدام و کاریابـی فعالیـت مـی کنند.امروزه بر خالف گذشـته که برای یافتن شـغل مد نظرتان باید سـری بـه آگهی های روزنامـه ها می زدید
کارشناس حوزه آی تی
و از میـان هـزاران آگهـی بـا گزینـه هـای متنـوع بـه دنبـال کسـب و کار مـد نظرتـان بودید با یک جسـت و جوی آنالین بـه انبوهی از سـایت ها و اپلیکیشـن هایی
دسترسـی پیـدا مـی کنیـد کـه بـه معرفـی فرصـت های شـغلی به جویندگان کار مـی پردازند و روند ارتبـاط کارفرما و کارجو را تسـهیل می کنند ،در برخـی از این برنامه ها حتـی روند مصاحبه
کاری و اجـرای انـواع آزمـون هـا نیـز بـه صـورت آنالیـن انجـام و در وقـت و هزینـه هـای هر دو طـرف نیز صرفه جویی می شـود.با ما همراه باشـید تا با بهترین های این حوزه آشـنا شـویم.

جابینجا

جابینجا سرویسـی اسـت که با شـعار « شـغل
رویایـی ات را پیـدا کـن و اوج بگیر» پا به عرصه
اسـتخدامی گذاشـته است ،شـما با ورود به این
سـایت بـا راهنمایـی روبـه رو می شـوید که به
شـما کمـک می کند چگونه شـغل مـد نظرتان
را پیـدا کنیـد در واقـع شـما پنـج مرحله پیش رو داریـد اول ثبت نام
بـه عنـوان کارجـو ،دوم جسـت وجـو در آگهیهـای اسـتخدامی و
ارسـال رزومـه ،سـوم ایجـاد اطالع رسـان بـرای فرصت های شـغلی
جدیـد بـدون مراجعه به سـایت ،چهارم اسـتفاده از رزومه سـازی که
در خـود سـایت موجـود اسـت و در آخـر اطلاع از محیـط و ویژگـی
شـرکت هایـی کـه جابینجـا بـا آن ها همـکاری می کند .بـه عبارت
دیگـر شـما حتـی اگر بـه دنبال کار هم نباشـید می توانیـد اطالعات
کاملـی را از طریـق ایـن سـایت دربـاره موسسـات و شـرکت هـای
مختلـف بـه دسـت بیاورید.همچنین جابینجا به معرفی  50شـرکت
برتـر از دیـد کارجـو و فعال در زمینه اسـتخدامی هم مـی پردازد که
به عبارتی این نمونه ها شـرکت هایی هسـتند که اغلب گزینه های
اسـتخدامی فعالـی دارنـد یـا فرایندهـای اسـتخدامی در آن ها کامال
حرفـه ای و مـورد تاییـد کارجویـان اسـت .بخـش کارفرمایـان هـم
قسـمت مسـتقل دیگری اسـت که شـرکت ها می توانند برای اعالم
نیاز از آن استفاده کنند.
سایت www.jobinja.ir :

چکاره ای

این سـایت جامع ترین سـامانه اسـتخدامی در ایران اسـت که در هر
لحظه نیز در حال به روز رسـانی اسـت شـما در این سـایت با تنوع
انتخاب گسـترده ای روبه رو هسـتید ،از طرفی می توانید با انتخاب

شـهر بـه سـراغ آگهی هـا بروید ،از طـرف دیگر می توانید مسـتقیما
آگهـی هـای اسـتخدامی روزانـه را مطالعـه کنیـد و از یک طرف هم
بـا سـاخت حسـاب کاربـری و جسـت وجـوی دقیـق تـر بـر اسـاس
دسـته بنـدی هـای متنـوع و سـاخت رزومه حرفـه ای مـی توانید با
کارفرمایان مختلف در ارتباط باشـید .با عضویت در خبرنامه ایمیلی
ایـن سـایت بـدون مراجعه بـه آن به آخریـن رویدادهـا و آگهی های
اسـتخدامی هم دسترسـی خواهید داشـت .کانال تلگرامی چکاره ای
هـم بـه ارائـه آخریـن فرصت های شـغلی بـرای آن دسـته از افرادی
مـی پـردازد کـه فرصـت جسـت وجـوی روزانـه را ندارنـد.در بخـش
دسترسـی سـریع این سـایت شـما می توانید انتخاب خود را از میان
شـرکت های خصوصی یا اسـتخدام های سراسـری ،بانک ها و مراکز
دولتـی یا آمـوزش و پرورش انجـام دهید.
سایت www.chekarei.com :

رزومه ساز

رزومـه سـاز معتقـد
اسـت کـه بـه شـما
کمـک مـی کنـد تـا
در کمتـر از  10دقیقـه یـک رزومـه حرفـه ای بسـازید و آمـار رزومه
هایـی را کـه تـا بـه امروز سـاخته نیـز در اختیار شـما قـرار می دهد
ایـن سـرویس بـه هـر دو زبـان انگلیسـی و فارسـی فعال اسـت و اگر
عالقـه منـد باشـید کـه در آزمون های آنالین خودشناسـی شـرکت
کنید و اسـتعدادهای حرفه ای خود را بهتر و بیشـتر بشناسـید می
توانیـد بـه قسـمت آزمـون هـای خودشناسـی ایـن سـایت مراجعـه
کنیـد .رزومـه سـاز افـزون بر ثبـت رزومه شـما در مدت زمـان کوتاه
آن هـا را در قالـب هـای حرفـه ای متنـوع و زیبـا در اختیـار کارفرما
قـرار مـی دهـد بـه عبـارت دیگـر شـما بـه جـای فراینـد وقـت گیر

builder.me

نوشـتن رزومـه تنهـا اطالعـات خودتـان را در فـرم رزومه سـاز وارد و
بعـد یـک قالـب بـرای آن انتخاب می کنید سـپس فایل پـی دی اف
و رزومـه آنالیـن آن را بـه زبان فارسـی و انگلیسـی دریافت می کنید.
در بخـش بلاگ ایـن سـایت در زمینه هـوش و اسـتعدادیابی ،نحوه
نـگارش رزومـه حرفـه ای و نـکات اسـتخدامی مقـاالت تخصصی در
اختیار شما قرار می گیرد.
سایت www.cvbuilder.me :

جاب ویژن

کارابنک

در برخی از این
برنامهها حتی روند
مصاحبه کاری و
اجرای انواع آزمون
ها نیز به صورت
آنالین انجام و در
وقت و هزینه های
هر دو طرف نیز
صرفه جویی
می شود

جـاب ویـژن از آن نمونـه هایی اسـت کـه برای
کاربـران مجـازی دسترسـی راحتـی را فراهـم
کـرده اسـت .بـا ورود به این سـایت شـما اعالم
مـی کنیـد کـه کارجو یـا کارفرما هسـتید و از این طریق مسـیرهای
بعـدی را طـی مـی کنیـد .اگر به دنبال کار در سـازمان ها و شـرکت
هـای معتبـر و تخصصـی هسـتید و رزومه و سـوابق حرفـه ای دارید
جـاب ویـژن بهتریـن گزینـه بـرای شماسـت .مزیت دیگـری که این
سـرویس دارد اسـتفاده از سیسـتم هوشـمند انطبـاق اسـت بـه این
صـورت کـه کارفرمـا در هنـگام ثبـت آگهـی در این سـایت باید 11
شـاخص مـد نظـر خـود را مطـرح و ارزشـی را کـه برای هرکـدام در
نظر دارد مشـخص کند برای مثال شـرکتی در نظر دارد به اسـتخدام
یـک کارشـناس بـرق بپـردازد و بـرای ایـن شـرکت ارزش سـوابق
تحصیلـی بیـش از تجربـه کاری اسـت پس نمره ای که بـه این آیتم
اختصـاص مـی دهد باید نسـبت به گزینه های دیگر باالترین باشـد،
همیـن موضـوع هـم کمـک می کند تا شـما پیـش از ارسـال رزومه
بـرای آن کارفرمـا متوجـه شـوید کـه توانایی های شـما تا چـه اندازه
با خواسته آن ها مطابقت دارد.
سایت www.jobvision.ir :

مرجـع تخصصـی
همکاریابـی دیگـر
کـه به ارائـه فرصت
شـغلی
هـای
شـرکت هـای بزرگ و متوسـط بـه کارجویان می پـردازد کاربانک
اسـت .در ایـن سـایت شـما بـه انـواع فیلم ها و پادکسـت هـا برای
بهبـود سـطح اطالعـات حرفه ای خود دسترسـی داریـد که در آن
هـا متخصصـان در زمینـه هـای مختلـف شـغلی بـه انتقـال دانش
خـود بـه کارجویان پرداخته اند.شـعار کار بانـک ،کار خوب ،همکار
خـوب اسـت.جدیدترین آگهـی هـای اسـتخدامی در ایـن سـایت
قابل دسترسـی اسـت و شـما می توانید از طریق فیلترهای متنوع
شـهر ،رشـته تحصیلـی ،گـروه هـای شـغلی ،حقـوق دریافتـی و
جنسـیت بـه جسـت وجـوی کار بپردازیـد .در قسـمت «جویـای
همـکار» هـم کارفرمـا میتوانـد بـه بانـک وسـیعی از رزومـه ها با
فیلترهـای متعـدد شـهر ،تحصیلات ،سـابقه کار ،جنسـیت و زبان
دسترسی داشته باشد.
سایت www.karbank.ir :

کارانمک

کارنامـک مرجـع دیگـری اسـت کـه فعالیـت حرفـه ای خـود را در
سـال  95آغاز کرده و سـاخت رزومه و ثبت آگهی اسـتخدامی هم
در ایـن سـایت رایـگان اسـت و گزینـه دیگـری که در بـدو ورود به
سـایت بـه چشـم می خـورد اسـتخدام دورکاری برای آن دسـته از
افـرادی اسـت کـه امکان اشـتغال تمام وقـت یا پاره وقـت را ندارند.
کارنامک معتقد اسـت با این سـرویس سـه راه پیش روی شماسـت
 -1ثبـت رزومـه  -2جسـت وجـوی شـغل دلخـواه و ارسـال رزومه
بـرای آن  -3انتخـاب صندلـی در محل کار و از این جهت هم خیال
شـما را از بابـت بیشـتر دیـده شـدن رزومه تان راحـت می کند.
اسـتخدام هـای پـروژه ای و سـاعتی هم از دیگر امکاناتی اسـت که
ایـن سـرویس در اختیـار کارجویـان بـا تقاضاهـای متنوع قـرار می
دهد همچنین شـما می توانید در قسـمت مقایسـه حقوق دریافتی
بـه مقایسـه دریافتـی االن خـود با موسسـات و جایگاه های شـغلی
دیگـر بپردازید.
سایت www.karnamak.ir :

معامالت سرسری و تصمیمات جو زده
چنـد هفتـه ای اسـت کـه در این صفحه
فاطمهسوزنچیکاشانی
بـه مطالبـی از کتـاب اقتصاد خانـوار در
روزنامهنگار
اسلام اشـاره مـی شـود .امـروز نیز سـه
مـورد دیگـر از مطالـب ایـن کتـاب کـه
ادامـه بـی ادبـی هـای مالـی هسـتند معرفـی می شـود:

رسرسی گرفنت معامالت

بـرای ایـن کـه بهتریـن معاملـه را انجـام دهیـد ،بایـد بـه فروشـگاههای
اطـراف سـرک بکشـید ،نظـرات دیگـران را بخوانیـد یا پرس وجـو کنید و
از توصیـه هـای یـک شـخص سـوم و بـی طـرف کـه در آن زمینه صاحب
نظـر اسـت ،بهـره مند شـوید .بـا وجـود محصوالت بسـیار متنـوع و زیاد،
انجـام همـه ایـن تکالیـف کاری طاقـت فرساسـت .بنابرایـن شـما باید به
دنبـال راهکارهـای مختلفـی بـرای انجـام این تکالیف باشـید.
طبیعـی اسـت کـه هرچـه ارزش مالـی معاملـه شـما بیشـتر باشـد ،شـما
بایـد تلاش بیشـتری بـرای کسـب اطالعـات مـد نظـر خویـش دربـاره
محصـول مـد نظـر و محصوالت مشـابه انجـام دهید .همچنیـن می توانید
بسـیاری از ایـن اطالعـات را بـا جسـت وجـو در دنیـای مجازی به دسـت
آوریـد .بنابرایـن قبـل از خرید کاالیی که در فهرسـت خریدتـان قرار دارد،
مطمئـن شـوید که قیمت مناسـبی بـرای آن می پردازیـد و قبل از خرید،

از قیمـت کاالی مشـابه در فروشـگاه هـای دیگـر و تخفیـف هـای قیمتی
پـرس و جـو کنید.

تمصیم گیری های َجو زده

زمانـی کـه تغییـر مهمـی در زندگـی تـان رخ مـی دهـد یـا زمانـی کـه
تحت فشارهسـتید،در اتخاذ تصمیم گیری های غلط مالی بسـیار آسـیب
پذیرخواهیـد بـود .بنابرایـن مواظـب باشـیدکه احساسـات شـما کنتـرل
تصمیـم هایتـان را در اختیـار نگیرنـد .مث ً
ال ممکن اسـت پس از ،از دسـت
دادن شـغل تـان ،تـرس از آینـده مالـی تـان موجـب شـود پساندازهای
خـود را بـدون مشـورت بـا صاحـب نظـران دریک جـای نوظهـور و دارای
تبلیغـات زیـاد دربـاره بازدهـی باال و البته پرخطر ،سـرمایه گـذاری کنید
و پـس از مدتـی خسـران زده شـوید و وضعیـت مالـی تـان را بدتـر از قبل
کنید .
معمـوالً یکـی از اشـتباهات بـزرگ مـردم ایـن اسـت که بدون ایـن که در
نظـر بگیرنـد چـه چیزهایی واقعاً برای آنان اهمیت دارد و سـودمند اسـت،
عجوالنـه تصمیمـات مالـی میگیرندً .
مثلا افراد زیادی هسـتند که تحت
تأثیـر شـایعات ،بـدون معطلـی اقـدام به خریـد کاالهایی مـی کنند که به
خیـال خـود فکـر مـی کننـد کـه در آینده نزدیـک ،قیمت آن هـا افزایش
مـی یابـد .پـس در معامالت خود عجوالنه تصمیم نگیریـد و زمانی را برای

انتخـاب بهتریـن گزینـه پیش روی خـود اختضاص دهید.

جدا نکردن کاه از گندم

در هـر زمینـه ای کـه شـما تخصـص ندارید ،ممکن اسـت به سـوی خطر
پیـروی از توصیـه شـخصی کـه فکر می کنید در ایـن زمینه تخصص دارد
ولـی در واقـع تخصصـی نـدارد برویـد .بنابرایـن قبل از مشـورت گرفتن از
هـر شـخص ،مطمئـن شـوید کـه او در ایـن زمینـه صاحـب نظـر اسـت.
بسـیاری از مـا تنهـا براسـاس توصیـه یـک دوسـت یـا فامیـل تصمیمات
مالـی خویـش را اتخـاذ مـی کنیـم .ایـن گونـه تصمیـم گیـری هـا کـه
پایـه و اسـاس محکمـی نـدارد ،معمـوالً آثـار زیان بـاری به همـراه دارند؛
پـس دلیلـی نـدارد کـه دربـاره خریـد و فروش مسـتغالت با دوسـت خود
کـه اطالعاتـش درخصـوص بـازار مسـکن و نوسـانات آن مانند شماسـت،
مشـورت کنیـد .ولـی مشـورت بـا یـک مشـاور املاک ،انتخاب مناسـبی
اسـت چـون او بـا تجربـه ای کـه درایـن زمینـه دارد ،در ایـن حـوزه مـی
توانـد به شـما مشـاوره خوبـی دهد.

قرار گرفنت در معرض ریسک های فاجعه انگیز

اگر شـما و خانواده تان بیمه ای نداشـته باشـید تا زیان های مالی ویران
کننـده را جبـران کند ،پس شـما آسـیب پذیر هسـتید .افـراد فاقد ذخیره

پـس انـداز یا شـبکه حمایتی مـی توانند با قرار گرفتن در معرض ریسـک
هـای فاجعـه انگیـز تا حـد بی خانمانی پیش بروند .پـس منتظر وقوع یک
تـراژدی در زندگـی خـود نمانیـد تا ببینید آیـا بیمه مناسـبی اتخاذ کرده
ایـد یـا خیـر .از قبل به دنبال پوشـش بیمه ای مناسـب و کافی باشـید.
رانندگـی بـا خودرویـی کـه بیمـه نـدارد ،سـرمایه گذاری بخـش عظیمی
از سـرمایه خـود در یـک پـروژه پربـازده ولی ناشـناخته و نوظهـور ،خرید
اقسـاطی یـک مسـکن بـدون پشـتوانه مالی کافـی و ...هر یک مـی توانند
ریسـکی فاجعـه انگیـز باشـند که سلامت مالی شـما را تهدیـد می کند.
لـذا در ایـن مـوارد از بیمـه و پشـتوانه مالی مناسـبی بهره بـرداری کنید و
هرگـز خـود را در معـرض ایـن گونـه ریسـک ها قـرار ندهید.
یـک مثـال :شـرکت پدیـده مـی توانـد مثـال خوبـی بـرای این باشـد که
گاهـی افـراد خـود را در معـرض ریسـک هـای فاجعـه انگیـز قـرار مـی
دهنـد .ایـن شـرکت بـا چیـزی حـدود  110هزار سـهامدار کـه عمده آن
ها خواهان نقد شـدن سـهام شـان هسـتند اما شـرکت قادر نیسـت پول
آن هـا را بـه ایشـان برگردانـد .دلیـل اصلـی ایـن امـر هـم ایـن اسـت که
سـرمایه گـذاران ایـن شـرکت سـهام شـرکتی را خریـداری کردهانـد کـه
شـفافیت الزم را نداشـته و صرفـاً تحـت تأثیـر جـو ایجـاد شـده اقـدام به
خریـد سـهام آن کردند.
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