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چگونه می توان با شغلی مقابله کرد که دوستش ندارید

به این فکر کنید که به چه کاری نیاز دارید تا بیشتر از کارتان 
لذت ببرید و با رئیستان درباره اینکه چطور این چیزها به نفع 

شرکتش خواهند بود صحبت کنید

 
مروری بر خاص ترین اسکناس های جهان

اگرچه اسکناس های باهامایی بسیار خوش رنگ و لعاب 
هستند، اما پول رایج این کشور احتماال بیشتر شهرت خود را 
مدیون سکه هایش باشد. پول باهاما پنج سکه دارد و...

 
هزینه تبلیغات دراینستاگرام برچه اساسی باید محاسبه شود؟ 

خب همانطور که می دانید تبلیغات درصفحات مختلف ذز 
اینستاگرام هیچ تعرفه خاصی ندارد واصوال هرصفحه باتوجه به 

شناختی که از مخاطباش دارد قیمتی را...

 
 کالهبرداری های نوین دنیای مجازی 
چگونه است؟

    اعتماد شما هم
 جلب می شود!
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اعتماد شما هم جلب می شود!کالهبرداری های نوین دنیای مجازی چگونه است؟ 

در این کاله برداری، 
یــک نفر به ســراغ 
و  می آیــد  شــما 
رقمــی بیــن ۵ الی 
را  دالر  هــزار   ۵۰
اســتفاده  ازای  در 
از فضــای تبلیغاتی 
ن  یل تــا فا و پر

پیشنهاد می دهد

شــما نمی توانید از طریق مدیریــت یک اکانت تقلبی 
یا ایفای نقش به عنوان شــخصیتی شــناخته شــده 
یا یک ســازمان، دیگران را فریــب داده و آن ها را به 
ارســال پول یا اطالعات مالی شــخصی ترغیب کنید.

ایــن یعنــی کاله برداری هــای مرتبط با رمــزارز که 
اخیــرا در توییتــر به وفور دیده می شــوند، متدهایی 
هســتند که به خاطرشــان در توییتر بن می شــوید. 
در این روش از کاله برداری، شــیادان با دســتکاری 
آواتــار خــود، از یک شــخصیت مطــرح در زمینه 
رمــزارز تقلید می کنند و با اســتفاده از شــباهت به 
وجود آمــده، گوش دارندگان بیت کویــن را می برند.
پــول: تصاعــدی  افزایــش  شــگردهای 

شــما اجازه نداریــد از شــگردهای افزایش تصاعدی 
پول اســتفاده کنید )بــرای مثال به کســی تضمین 
دهید کــه در ازای یــک پرداخــت ابتدایی کوچک، 
مقادیــر عظیمی از پــول را دریافــت خواهند کرد(.

ایــن همــان شــگردی اســت کــه در صحبت های 
روزمــره به عنــوان کالهبرداری به روش »شــاهزاده 
نیجریه« شناخته می شــود. در ازای سپرده ای ناچیز، 
انبوهــی از پول ظاهــراً روانه جیب تان خواهد شــد.

تخفیفهایکالهبردارانه
شــما اجــازه نداریــد از ترفندهایی اســتفاده کنید 
کــه در آن بــه دیگــران تخفیفــی داده می شــود و 
مابه التفــاوت هزینه از طریق کارت هــای اعتباری یا 
اطالعــات مالی به ســرقت رفته پرداخت می شــود.

فیشینگ
شــما اجــازه نداریــد خــود را بــه عنــوان بانک یا 
دیگــر موسســات مالی  معرفــی کنید کــه نیازمند 
اطالعــات مالی و شــخصی افــراد هســتند. در نظر 
داشــته باشــید که فرم هــای دیگر فیشــینگ برای 
دســتیابی به چنین اطالعاتی هم تخطــی از قوانین 
دســت ورزی و اســپم پلتفرم  ما به حســاب می آیند.
بنابرایــن چه در حال جا زدن خود به جای شــخصی 
دیگر برای پخش یک اسپم باشید و چه از هویت آن ها 
برای نصب باج افزار اســتفاده کنید، هم چنان در حال 
تخطی از قوانین توییتر در قبال فیشینگ خواهید بود.

کالهبرداریدرشبکههایاجتماعی
اگرچــه ایــن تغییــرات در قوانین، اکثــر جنبه های 
کاله برداری آنالین را پوشــش می دهند، هثرینگتون 
می گویــد که اشــکال دیگــری از کاله بــرداری نیز 
وجــود دارد که کاربــران باید از آن ها آگاه باشــند.

»یکی از دردسرساز ترین و ترندترین روش های فعلی، 
کاله برداری با تبلیغاتی اســت که از طریق پلتفرم های 
شــبکه اجتماعی نشــر پیدا می کننــد.« هثرینگتون 
اضافــه می کند کــه انبوهــی از تبلیغــات مرتبط با 
کســب وکارهای قانونی در شبکه های اجتماعی وجود 
دارد، امــا »به ازای هر کمپانی خــوب و قابل اعتماد، 
احتماالً چهار خرده فروشــی کاله بردار وجود داشــته 
باشــد که ورژنــی غیر اصلی از یک محصــول را ارائه 
می کنند یا خیلی ســاده به شــگردهای کاله بردارانه 
متکی هســتند.« به محض اینکه نوبت به یک اکانت 
کاله برداری می رسد و از سوی توییتر مسدود می شود، 
کاربــری که پشــت آن اکانت اســت می تواند خیلی 
ساده حســابی دیگر ســاخته و کارش را ادامه دهد.

این کاله برداری ها می توانند توسط اشخاص، حلقه های 
مجرمانــه و حتی نماینــدگان ایاالتی انجام شــوند. 
هثرینگتــون به موردی اخیر اشــاره می کند که از او 
خواسته شد در دادگاه، درباره پرونده »بزرگ ترین مرکز 
مدیای اجتماعی جهان« شهادت دهد. »می خواهم این 
راه روشــن کنم که خود پلتفرم در حال سوء استفاده 
نبود، بلکه یک نفر داشــت از این پلتفرم سوء استفاده 
می کرد؛ آن هم از طریق گروه تبهکار سازمان یافته ای 
که سیســتم خرید تبلیغــات را در پیش گرفته بود«.

هثرینگتــون توضیــح می دهد که ایــن ترفند چنین 
رویه ای دارد: »می توانید در فیسبوک )اندرو تارانتوال( 
باشید و پروفایل فیسبوک شما می تواند خیلی تر و تمیز 
و واضح باشد، اما متوجه نیستید... فضای بزرگی برای 
تبلیغات پشت پروفایل کاماًل مشروع شما قرار دارد«.

اغواگریباپیشنهاداتمالی
در این کاله برداری، یک نفر به ســراغ شــما می آید و 
رقمی بیــن ۵ الی ۵۰ هزار دالر را در ازای اســتفاده 
از فضای تبلیغاتی پروفایل تان پیشــنهاد می دهد. اگر 
بپذیرید، آن شخص ســپس از آن فضا برای تبلیغات 

محصوالت غیرقانونی اســتفاده خواهــد کرد؛ آن هم 
در حالی که اســتانداردهای فیسبوک در قبال هزینه 
تبلیغات را رعایت کرده تا هیچ توجه ناخواسته ای را به 
خود جلب نکند. درست مانند عملیات های مواد مخدر 
غیرقانونی که همیشه قبض آب و برق خود را در زمان 
مقــرر می پردازند. این مورد خاص به پرونده ای قانونی 
و چنــد میلیارد دالری تبدیل شــده و از آن جایی که 
متهم از کشور گریخته، هم چنان باز باقی مانده است.

کالهبرداریتهدیدمحور
عــالوه بــر ایــن، هثرینگتــون هشــدار می دهد که 
نبایــد درگیر هــر تکنیکی که »آبــرو« را هدف قرار 
می دهد شــد. اگر یک نفر با شــما ارتباط برقرار کند 
و تهدید کــه اطالعاتی آسیب رســان از شــما یافته 
و آن را منتشــر خواهد کرد )مثــال در دارک وب(، با 
»کالهبــرداری به روش اخــاذی« روبه رو شــده اید.
متاســفانه کالهبــرداری مالــی آنالیــن، احتمــاالً 
هیچوقــت به صــورت تمــام و کمال از بیــن نرود. 
نابــودی کامــل کاله بــرداری در فضــای مجــازی، 
احتماالً چیزی بیشــتر از یک رویای خام نباشــد. اما 
کارهای زیادی از دســت صاحبان پلتفرم ها برمی آید 
تــا از تاثیــرات منفی ایــن کاله برداری هــا بکاهند.

فیســبوک به عنوان مثــال ســرمایه گذاری عظیمی 
روی هــوش مصنوعــی کرده تــا قادر بــه نظارت بر 
پســت هایی باشــد که محتویــات خشــونت آمیز یا 
غیرقانونی دارنــد. توییتر هم به نوبــه خودش، هنوز 
اتکای زیادی بر ریپورت های کاربران دارد اما در عین 
حال دپارتمانی تشــکیل داده که بــه صورت فعاالنه 
به موارد کاله برداری رســیدگی می کند. کاربران هم 
موظف بــه ایفای نقش خود در این معادله هســتند.
»مــا مســئولیت داریــم که نســبت به اســتفاده از 
ایــن محصوالت و ســرویس ها، هوشــیار باشــیم.« 
هثرینگتــون توضیح می دهد: »اگر من به فیســبوک، 
اینســتاگرام، لینکدیــن یا هر سرویســی می پیوندم، 
وظیفه ام اینســت کــه این ابزار قدرتمنــدی که وارد 
زندگــی ام می کنم را بشناســم. چــون دارم آن را در 
موبایلم قرار می دهــم، دارم از آن روی کامپیوترهای 
مختلف اســتفاده می کنم و آن را به خانه ام می آورم«.

 مدل 
مو فقیت

 صدرا شمس   
روزنامه  نگار
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بهترین 
قیمت وتسویه

کامپیوتر وتبلت وموبایل 
 لپ تاپ آک 3 م

acer-hp-asus-Lenovo
وکامپیوترهای خانگی نو
2 هسته ای 3/390ت 
4هسته ای 3/890ت
8هسته ای4/700ت 

3713330037233300بازرگانی معین 
ط

/9
71

40
93

پیروز بــار
ارزانتر از همه جا

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

تهران و شهرستان همه روزه

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

80
71

05
 ج

/ 9
80

65
35

با کمترین قیمت 
آرادبار

خاورمسقف اتاق بزرگ
کارگر مجرب تضمینی
سراسر شهر و شهرستان

***تخفیف ویژه مستاجرین***
37123030
36202002

ش
/9

80
73

32

بار حجاب 
خاور/ وانت

امامت    20 20 61 36
الهیه   30 30 22 35
قاسم آباد  59 28 62 36

/د
98

01
80

1

خســرو بار 
وانت - خاور - کارگر

36674400 -37662126
3 8 9 1 5 1 5 9

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28
ط

/9
80

24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9

80
72

10

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

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98

11
33

5
/ج

98
08

90
8

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

 تولید درب و پنجره 
دوجداره آلومینیوم ، رگالژ، 

توری پشه گیر
09381790839-37346779

ط
/9

80
72

70

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9

80
64

10

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

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

داربـسـت کــیــهــان
بیمه  با  داربست  نصب سریع 
مسئولیت       09155122128

پ38673944 - 09361247874
/9

71
41

01
/ج

98
12

08
4

داربست فلزی اسرار
مدیریت آزاد-تخفیف ویژه
09153205765

/ج
98

06
95

4

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99
/ج

98
07

17
7

پیچ ورولپالک
داربست

32113712
 09155022371

/ج
98

10
44

5

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ط
/9

80
39

93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

ش
/9

80
70

42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

قیر ایزوگام شرق آسفالت
نصب و انجام لکه گیری 

حتی 1 متر 
شریفی  09158599918

ط
/9

70
27

40

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9

81
14

31

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
/ج

97
03

83
1

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

/ج
98

02
51

9

سنگ سابی الماس شرق
 سنگ- بتن، موزائیک

پیچ و رولپالک،سند پالست 
09158023961

ط
/9

81
18

13
/ج

98
11

25
5

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

/ج
97

14
23

6

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9

81
16

75

کابینت و کمد ارزانتر از همه جا 
تبدیل درب فلز به ام دی اف

با کیفیت عالی  09338519148
09158927130

ط
/9

81
01

89
/ج

98
04

43
5

جنس ازشماکارازما 
کابینت چوب،وکیوم،هایگلس 
ام دی اف،مالمینه، کمددیواری 
09152462400-09017479120

مصالح مرغوب و ارزان
کلی و جزئی-در اسرع وقت 

36907335
09155048588

ط
/9

80
10

95

2
کامپیوتر و
 اینترنت

3
حمل و نقل

5
خدمات ساختمانی

کامپیوتر و لوازم جانبی
201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

سنگ سابی، سنگ بری 
و نماشویی

513

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

مصالح ساختمانی
517
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خــب همانطور که می دانیــد تبلیغات 
درصفحات مختلف ذز اینســتاگرام هیچ 
تعرفــه خاصی ندارد واصــوال هرصفحه 
باتوجه به شــناختی کــه از مخاطباش 
دارد قیمتی رابه عنوان تعرفه اعالم می 
کنــد وتبلیغات در صفحه اینســتاگرام 
به صــورت ســاعتی اکران می شــود 
وهیچ اســتانداردی در این زمینه وجود 
نــدارد اما ما می توانیــم برای خودمان 
اســتانداردهایی تعیین کنیم وطبق آن 
هایی  درصفحه  را  تبلیغاتمان  استاندارد 
منتشــرکنیم که بازدهی بهتری نسبت 

به تعرفه هایشان دارند.

CPRاستانداردجهانی
اســتانداردی که میخواهیــم راجع آن 
اســتانداردجهانی  یــک  کنیم  صحبت 
در شــبکه های اجتماعــی تحت عنوان 
 Cost Per یابــه طور کامــلCPR

استاندارد شما پس  این  Reachطبق 
اینســتاگرام  از تبلیغات در یک صفحه 
از آن صفحه درخواســت می کنید که 
یک اسکرین شــات از تعداد ریچ پست 
تبلیغاتی شــما ارائه بده،ســپس شــما 
تعرفه راتقســیم برتعداد ریچ می کنید 
وبر این اساس به یک عدد می رسید که 
این عدد هزینه ای اســت که شما بابت 
هربیننــده در آن صفحه خاص پرداخت 
CPR می کنیــد وهرصفحــه ای که
کمتری داشته باشــد عمال به صرفه تر 
خواهد بود بــرای تبلیغاتی که در اینده 

منتشر خواهیدکرد.

احتمالفیکبودنرابدهید!
در مورد احتمال فیــک بودن این آمار 
هــم خیالتون راحت باشــد روش های 
خرید ریچ فیک آنقدر رایج نیســت ودر 
ضمــن هزینــه خرید ریچ فیــک انقدر 

باالهســت که بــرای صفحه هــا خرید 
ریچ فیــک صرفه اقتصــادی ندارد،نرخ 
CPRدرصفحات  واســتاندارد  متوسط 
اینســتاگرام در ایران حدودا بین 2تا8 
تومان برای هر ریــچ یا2هزارتومان الی 
8هزارتومان برای هر هزار ریچ است که 
البته میزان ریچ بســتگی به نرخ تعامل 
محتوای تبلیغاتی هم دارد پس برای به 
مختلف  CPRصفحات  اوردن  دســت 
یک محتوای تبلیغاتی یکســان را ارائه 

دهید.
درکل به طورمتوســط شــما برای هزار 
بیننده در اینستاگرام حدودا ۵هزارتومان 
هزینه می کنید که این نرخ به نســبت 
دیگرجایگاه های تبلیغاتی مثل تبلیغات 
به  خیلی  ویاتلویزیونی  محیطی،چاپــی 
صرفــه تر واقتصادی تر اســت،البته که 
این به آن معنی نسیت که دیگرجایگاه 

های تبلیغاتی مناسب نیستند.    

اگر شــما هم به هیــچ وجه نمی توانید با شــغل خود 
کنار بیاییــد این مطلب می 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 ســر 
بگذرانید.ما همه این اتفاق برایمان افتاده:خود را در شغلی 
می 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 نــکات مربوط به موفقیــت در کار و 
زندگی نکاتی در مورد نحوه برخورد با شغلی که دوست 
ندارید و کنار آمدن با شغل تان وجود دارد ، با ما همراه شوید.

بایکطرزفکرخوبکارکنید
چه بخواهید در آنجا باشید و چه نخواهید، داشتن یک 
نگرش مثبت، عالی است!احساسات ما مسری است و اگر 
اطراف کارمان با 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 4۰ ســاعت 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، بســیار 
راحت است.اما مهم اســت به یاد داشته باشید که یک 
شغل بد با زندگی بد برابر نیست. یک لحظه صبر کنید تا 
جنبه های دیگری که در مورد زندگی خود دوست دارید 
را تشــخیص دهید و به یاد داشته باشید که مشاغل ما 

فقط یک تکه کوچک از این کیک هستند.

گذاشتنوقتبرایخودتان
منظور این نیســت که وقت خود را صرف کار کردن در 
کارهای شخصی و یا طفره رفتن در کار کنید - این مسیر 
سریع به خط بیکاری است - بلکه، زمانی را برای خودتان 
خارج از کار درست کنید.بر آنچه که برای بهبود شغل، 
حرفه و زندگی خود و ایجاد زمــان برای آن نیاز دارید، 
تمرکز کنید.اگر شــما کارهایی را در خارج از دفتر بهتر 
انجام می دهید، پس همین کار را هم می توانید در محل 

کارتان انجام دهید.

برایخودهدف
بسازید

روش  بهترین  از  یکی 
مند  عالقه  بــرای  ها 
شــدن به هــر کاری 
تعیین اهدافی اســت 
که سعی کنید آنها را 
بــرآورده کنید. صبح 
که از خواب بیدار می 
شــوید هدفی تعیین 
کرده و تالش خود را 
به خرج دهید تا به آن 

برسید. این هدف می تواند در محل کار برآورده شود یا از 
بیرون به کار شما تزریق شود.

خودتانبهخودتانانرژیدهید
شما در این شرایط سخت بایســتی به روان تان انرژی 
مثبت منتقل کنید این کار را از روش های مختلفی می 
توانید انجام دهید، به عنــوان مثال می توانید صبح ها 
یک موزیک شاد گوش کنید یا بخشی از زمان خود را با 
خواندن مطالب مثبت بگذرانید، حتی می توانید روزهایی 
یک خوردنی خوشمزه مثل شــیرینی بخرید و با خود 
به محل کارتان ببرید تا با این روش به ظاهر ســاده هم 
خودتان انرژی بگیرید و هم اینکه انرژی را به همکاران و 

محل کارتان تزریق کنید.

بهفکرارتقامهارتهایتانباشید
نفرت از کار به این معنا نیست که الزم نیست چیزهای 
جدیــد 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 استفاده 
کنید تا در کارتان بهتر شوید. اگر محل کارتان دوره های 
آموزشــی برگزار کرد حتما در آنها شرکت کنید و اگر 
چنین دوره هایی نبود از همکاران باتجربه تر بیاموزید و 
سعی کنید هر روز بهتر از روز پیش شوید. این کار موجب 

می شود زمانی که که کارتان تغییر می کند شما باتجربه 
تر و تواناتر باشید پس در نتیجه این توانایی موقعیت های 

شغلی بیشتر و بهتری برای شما به ارمغان خواهد آورد.

بیشتریناستفادهراازآنبکنید
ونقشخودرارشددهید

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

سایت تان لذت ببرید - پیشنهاد کمک کنید!

بهفکرآیندهباشید
در صورتی که تا آخر عمر کاری که عالقه ای به آن ندارید 
را انجام دهید ناراحت باقی خواهید ماند و به مرور فرسوده 
می شوید پس در تمام مدتی که کاری که دوست ندارید 
را انجام می دهید به جایگزین کردن آن فکر کنید. عالوه 
بــر اینکه تالش خود را می کنید نکاتی از کار فعلی تان 

یاد بگیرید در جست وجوی موقعیت های جدید باشید.

چگونه می توان با شغلی مقابله کرد
 که دوستش ندارید

هزینه تبلیغات 
دراینستاگرام 
برچه اساسی باید 
محاسبه شود؟

4

ـتا
ـس

این
اه  

سی
ه  

عب
ج

فکر
بکر

به این فکر کنید 
که به چه کاری 
نیاز دارید تا بیشتر 
از کارتان لذت 
ببرید و با رئیستان 
درباره اینکه چطور 
این چیزها به نفع 
شرکتش خواهند 
بود صحبت کنید

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی

کار
ب و

کس
زه 

حو
گار

مه ن
زنا

  رو
نی

ی ثا
فر

جع
یا 

مح
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آمیزه امنیت و زیبایی؛ 

خاص ترین  بر  مروری 
جهان اسکناس های 

کشورهای مختلف جهان در حال برداشتن گام هایی تازه 
در چاپ پول های رسمی خود هستند. چه از نظر ظاهری و 
چه از نظر تدابیر امنیتی. جوهر برجسته، تصویرسازی های 
پرجزییات و کدهای امنیتی را می توان روی اسکناس های 
کانادا، آفریقای جنوبی و بســیاری دیگر از کشورها دید. 
استرالیا که یکی از پیشروان این تکنولوژی حساب می آید 
نیز اســکناس هایی ضدآب چاپ کرده. در ادامه با برخی 
از زیباترین و پیشرفته ترین پول های رایج در جهان آشنا 

می شویم.

پول ضدآب استرالیا
پول استرالیا یکی از پیشرفته ترین نمونه ها در جهان است. 
نه تنها اسکناس ها به صورت کامالً ضدآب چاپ می شوند، 
بلکه کپی برداری از طراحی های پیچیده شان هم شدیداً 

دشوار است.
اســکناس های استرالیایی از ماده  ای به نام پلیمر ساخته 
می شوند که در دست احساسی شبیه به پارافین دارد، آن 
هم در حالی که دالر آمریکا و دیگر پول های رایج بیشتر 
احساس کاغذ منتقل می کنند. استرالیا نخستین کشوری 

بود که از سال ۱۹88 به استفاده از اسکناس پلیمری 
روی آورد و از آن موقع، چین و ویتنام هم مسیری 

مشابه در پیش گرفته اند.
یکی از جالب ترین ویژگی های اســکناس ۵ 
دالری استرالیا،  تصویر یکی پرنده های بومی 
این کشور است که وقتی اسکناس را تکان 
می دهید،  به نظر بال هایش را برهم می زند. 
پنجره های کوچکی هم روی اسکناس تعبیه 

شده که می توانید آن سویشان را ببینید.

ATM اسکناس ۱۰۰ یوانی چین که
ها را از کار انداخت

وقتی اسکناس های یوان جدید در سال 2۰۱۵ چاپ 
شــد، چین تمام تالش خود را برای مقابله با پول های 

تقلبی به کار گرفت. در اسکناس ۱۰۰ یوانی این کشور، 
عدد ۱۰۰ با طال چاپ شده است و ریزه کاری های ظریف 

دیگری هم وجود دارد که جعل شان را سخت می کند.
اسکناس های جدید چین آنقدر پیشرفته بودند که در ابتدا 
دستگاه های ATM تشخیص شان نمی دادند. سپس دولت 
در بیانیه ای اعالم کرد که به روزرســانی دستگاه ها برای 

شناسایی اسکناس های جدید چند روز طول می کشد.

۵ حیوان بزرگ در یک ســو، نلسون ماندال در 
سوی دیگر

سری اسکناس مختلف تا پیش از سال 2۰۰۶ که همگی به خاطر 
یک دست نبودن با مشکالتی مواجه شدند، طراحی دانگ تغییر کرد 
تا به شکل کاربردی کنونی در آید. بیراهه نیست اگر بگوییم دانگ 

حاال به یکی از پیشرفته ترین پول های جهان تبدیل شده است.
اسکناس های دانگ پرتره ای از هو چی مین، رییس جمهور سابق 
این کشــور را شامل می شــوند و خطوط ظریفی هم روی آن ها 
ریزچاپ شده. هر اسکناس حداقل دو کد امنیتی دارد و کار را برای 

جعل کنندگان بسیار دشوار می کند.

اسکناس های برنده ی جایزه ی نیوزیلند
در سال 2۰۱۵ میالدی،  سازمان جامعه بین المللی بانکی، اسکناس 
۵ دالری نیوزیلند را به خاطر طراحی  منحصر به فردش به عنوان 
»بهترین اسکناس بانکی سال« انتخاب کرد.نیوزیلند در آن سال 
چاپ اســکناس های جدید را کلید زده بود و کار با اسکناس های 
۵ دالری و ۱۰ دالری آغاز شــد. این پول های پلیمری، به خاطر 
ادغام هنرمندانه عناصری مانند نقش و نگار های مختلف، چهره های 
تاریخی، نقشه نیوزیلند و تدابیر امنیتی تازه جایزه بهترین اسکناس 

آن سال را برد.

ستاره دریایی و آناناس روی سکه های باهاما
اگرچه اسکناس های باهامایی بسیار خوش رنگ و 
لعاب هســتند، اما پول رایج این کشور احتماال 
بیشتر شهرت خود را مدیون سکه هایش باشد. 
پــول باهاما پنج ســکه دارد و روی هرکدام 
طرحی از یکی از نمادهای این کشور کارائیبی 

نقش بسته. 
ســکه ۱ ِســنتی آن ها طرحی از سه ستاره 
دریایی دارد و ســکه ۵ سنتی شان طرحی از 
یک آناناس.اســتخوان ماهی، گل بامیه و یک 
کشــتی بومی هم روی دیگر سکه ها به چشم 
می خورد. جالب است بدانید بانک مرکزی باهاما 
حتی در وب ســایت خود ورژن هایی محدود از این 

سکه ها را با طرح های متفاوت نیز می فروشد.

افسانه بانو و کوسه در پول جزایر کوک
جزایر کوک منطقه ای خودمختــار در نزدیکی کرانه نیوزیلند 
اســت و از ۱۵ جزیره مختلف تشکیل شده. این جزیره ها برای 
خود افســانه ای محلی دارند که طراحی های مربوط به آن روی 
اســکناس های پول رایج شان نیز نقش بسته.روی اسکناس سه 
دالری جزایر کوک، داستان »اینا و کوسه« از طریق چند تصویر 
روایت شده است. در افسانه ها آمده که اینا، بانویی اهل یکی از 
این جزایر بود که برای رســیدن بــه تینیرائو، ایزد دریا، از یک 

کوسه سواری گرفت.

وقتی آفریقای جنوبی در ســال 
۱۹۶۱ تبدیل به یک جمهوری 
رســمی  -پول  »َرنــد«  شــد، 
ایــن کشــور- هــم رواج یافت. 
اسکناس های رند، ۵ حیوان بزرگ 
این کشور را به تصویر می کشند. 
طرح یک کرگدن )۱۰ رند(، فیل 
)2۰ رند(، شیر )۵۰ رند(، بوفالو 
)۱۰۰ رنــد( و پلنگ )2۰۰ رند( 
در یک سوی اسکناس های این 
کشــور دیده می شود و در طرف 
دیگر، چهره نلسون ماندال،  رییس 

جمهور سابق نقش بسته.

جیل مارکوس، مدیر بانک مرکزی 
آفریقای جنوبی، این اسکناس ها 

»ســمبلی  را 

منحصــر بــه فرد بــرای ملیت 
آفریقای جنوبی« توصیف می کند.

ریزچاپ و تدابیر پیشرفته 
دیگر در دانگ ویتنام

دانگ ویتنام تاریخچه ای پر فراز 
و نشیب داشــته: بعد از چاپ ۵ 

اگرچه 
اسکناس های 

باهامایی بسیار 
خوش رنگ و لعاب 

هستند، اما پول 
رایج این کشور 

احتماال بیشتر 
شهرت خود را 

مدیون سکه هایش 
باشد. پول باهاما 

پنج سکه دارد 
و روی هرکدام 

طرحی از یکی از 
نمادهای این کشور 

کارائیبی نقش 
بسته

5
دان

میـ
 و  

وی 
گـ گار

ه ن
نام
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ی   
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شای
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حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9

81
14

77

جوشکاری سیار  لوله کشی 
گاز با تأییدیه نظام مهندسی 
سرویس بخاری نرده و فرفوژه

09152472441

ط
/9

81
19

23
ش

/9
71

78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فق�ط در ی�ک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

80
71

49
ط

/9
81

21
34

مطهری 43 
83 متر آپارتمان طبقه 2 کال

 3 واحدی 2 نبش 
فی 430 م 

کارگزاری مسکن پویا 
09199536418
09151210894

عادالنه،منصفانه
خرید کلیه لوازم منزل و 

اداری و کابینت 37254961 
09155171754

ط
/9

80
69

15
/ج

98
10

12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

لباسشویی، پکیج، آبگرمکن
38591386-38684976
36145774-36618491

ط
/9

80
72

51
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

ط
/9

80
58

40

قالیشویی و مبل شویی

تاژ
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

ط
/9

80
41

89

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
ط

/9
80

01
38

قالی شویی
گل افش��ان

33140
33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283

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
/ج

98
00

62
1

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

 ج
/ 9

80
96

74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

36909280سجاد – فردوسی  – خیام
37678076فلسطین- سناباد –کالهدوز
36911412سیدرضی- معلم –دانشجو
38902414هاشمیه –هفت تیر-صیاد
36910840الهیه-قاسم آباد-امام هادی
عبادی –عبدالمطلب –مطهری
36909280ابوطالب –هدایت –توس

 09151023831تیم سیار

/ج
98

01
99

0

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

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش 
آپارتمان

606

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

تعمیرات لوازم منزل
801

قالی شویی
802

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

جوشکاری
522

ط
/9

80
08

16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

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

80
08

12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9

80
24

11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

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

75

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
ش

/9
80

35
70

قالی شویی
اطمینان

نامی آشنا و مطمئن
32 21 64 31
33 85 00 14

33 87 22 59 - 62
38 82 78 66
32 67 32 37

0915 113 04 70

/ج
98

07
92

0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029
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 نـظافتـی آیـسـان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

تاسیسات پیرنیا
تعمیرات و نصب فوری پکیج، 
آبگرمکن، شوفاژ و لوله کشی

شبانه روزی 09156239939

ط
/9

81
10

55

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

/ج
98

01
31

8

شرکت سروش محاسبه پارس
شماره ثبت 39624

ارائه تمام خدمات مالی وحسابداری
09153580087-37239518

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

/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  

دامداری میرزایی
09152001021
38464887

ط
/9

80
71

87

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

80
36

47

یک منشی خانم جهت کار در 
دفتر ایزوگام نیمه وقت و تمام 

وقت نیازمندیم.
09153230676

ط
/9

81
20

30

چند نفر خانم چرخکار ماهر 
و بردست نیازمندیم.

بین طبرسی جنوبی 48 و 50 
09919053149

ط
/9

81
17

87
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

80
08

04

خرید خرده ریز انباری  
لوازم منزل و ضایعات در کل 
سطح شهر   09153039304

09390309304

ط
/9

81
05

84

 ج
/ 9

80
35

42

درب وپنجره
آهن االت توس

ساخت ،خرید وفروش
انواع درب وپنجره 

حفاظ ،سایبان...
نوومستعمل وانواع فلزات
09151176273  مهرجو

 09155137032 دایی زاده

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

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید ضایعات 

درب و پنجره به باالترین قیمت  
09370501006

09305828084

ط
/9

80
65

54
ط

/9
81

08
31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
خرید ضایعات 

آهن ، آلومینیوم ، مس 
برنج ، کارتن ، الک

09035480162

ط
/9

80
89

16

مفقود شده
مــدرک تحصیلــی دیپلــم 
اینجانب الهــه وطنخواه با 
 0932249647 ملــی  کــد 
مفقــود  علــی  پــدر  نــام 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

/ع
98

12
06

3

10
خدمات

اداری و مالی

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

خدمات مالی و 
حسابداری

1003

ترک اعتیاد
1104

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

خیاط و چرخکار
1411

تابلوسازی
1504

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

سیر08
ش 

05132282103آر
@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4

واز
 پر

ینا
32235656آتر

32231416
تضمین پایین ترین نرخ تور

کیش
قشم

ط
/9

80
71

76
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نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37۰88

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 3۰۰۰37۰88 

تلفن: ۰۵1376282۰۵/ ۰۵13761۰۰8۵

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

به تعدادی ویزیتور خانم 
با روابط عمومی باال ، آشنا به قهوه 

جهت عرضه جامع ترین کتاب اطلس 
آموزشی قهوه ایران به کافه های 
سراسر شهر ، تحت عنوان یک فنجان 

اسپرسو نیازمندیم. 
اطالعات بیشتر طی تماس با شماره 
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/9
81
21
31

/ج
98
02
24
9

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
23
18

مقوی پشت طوسی
09151126299

صادقی قیمت 10800

از 180 تا 350 گرم

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

خدمات پلی استر و رنگ 
آمیزی توس کابینت درب 

سرویس چوب
09906246686

/ع
98
12
14
3

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای مهدی رفعت

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 3253
 به نشانی:  فاطمیه بین 13 و 15

مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مش��ارالیه مدارک��ی دارند خواهش��مند اس��ت 
جهت تسویه حساب حداکثر ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ نش��ر آگهی به مح��ل فوق الذکر مراجعه 

و م��دارک خ��ود را تحویل بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت 
عدم مراجعه در زمان فوق یا عدم اعالم ش��کایت خود از مش��ارالیه، 
اتحادیه هیچ گونه مس��ؤولیتی در قبال مش��کالت و ادعاهای احتمالی 

بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155029823
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای بهنام عالم زاده

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 12964
 به نشانی:  نبش الهیه34 ساختمان ارسین9

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: 09153011208
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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