راهمنای خرید لپ اتپ
اگـر قصـد خریـد لـپ تاپ دارید ،باید قبـل از خرید آن معیارهایی را برای خود مشـخص کنید
و بـدون تحقیـق و آگاهـی بـه خریـد نرویـد ،چـون در غیـر این صورت بـا بازار متنـوع لپ تاپ
روبـرو مـی شـوید و ممکـن اسـت سـردرگم شـده و سـرتان کاله بـرود .برخـی از ویژگی هایی
کـه از قبـل بایـد بـرای خرید لپ تاپ در نظر داشـته باشـید عبـارت اسـت از :پردازنده ،حافظه،
صفحـه نمایـش ،هـارد ،گرافیـک ،عمرباتـری ،درگاه هـا و از همـه مهم تر هزینه لـپ تاپ .برای
ایـن کـه بـا هزینـه برخـی از لپ تاپ ها آشـنا شـوید ،در جـدول مقابل به چند نمونـه از آن ها
کـه قیمتـی بیـن  ٣تـا  ۱۰میلیون تومان دارند اشـاره کـرده ایم:

مدل لپ تاپ

5

قیمت

3,640,000

Asus Vivobook X 541 NA

4,750,000

Lenovo Ideapad 110
Lenovo 7330

6,450,000

HP Pavilion 15cc 100n

8,600,000

Dell Inspiron 15-5570

8,700,000

Acer Aspire A515-51G

9,220,000

آشنایی با استارت آپ های فعال در زمینه بوم گردی
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آموزش

از سـال  1394توسـط «محمـد زنگانـه» فعالیـتاش را در ارائـه
خانههـای روسـتایی اسـتان گلسـتان بـه عالقـه منـدان این خطه
شـروع کـرده و در سـال گذشـته خدماتـش را به اسـتانهای دیگر
کشـور همـراه با برگـزاری تورهای دهگردی گسـترش داده اسـت.
ایران بومگردی

سفری مدرن به قلب سنت

www.iranbomgardi.com

ایـران بومگـردی بـا ادعـای ایـن کـه تخصصیتریـن سـامانه رزرو
آنالیـن اقامتگاههـای بومگـردی در کشـور اسـت ،کارش را از سـال
 1395شـروع کرد .این سـامانه در سـاختاری سـاده به کاربرش این
امـکان را میدهـد تـا بتوانـد در کوتاهترین زمان بـه انتخاب مقصد
مـد نظـر خـود برسـد یـا این کـه از تورهایـی که در سـایت معرفی
شـده اسـت بهرهمنـد شـود .این سـامانه یکـی از کاملتریـن منابع
بومگـردی ایـران را شـامل میشـود.
جاجیگا

سـفر رفتـن از آن دسـته کارهایـی اسـت کـه پولـدار یـا فقیـر ،جوان یا پیر و شهرنشـین و روسـتایی نمیشناسـد و همه ما در هر شـرایطی که باشـیم زمانی
هانیهتندهوش
از اوقـات خـود را بـه آن اختصـاص میدهیـم تـا از شـلوغیهای روزمـره و درگیـری هـای ذهنـی خود رها شـویم و در یک فضـای جدید ،هوایی تـازه کرده
کارشناس حوزه آی تی
باشـیم .این نیاز برای آنهایی که سـاکن شـهرهای بزرگ با خیابان های پرترافیک و دود گرفته هسـتند بیشـتر احسـاس می شـود و بیشـتر شهرنشـین ها
ترجیـح میدهنـد تـا برای سـفر کوتـاه مدت خود ،یـک کنج سـاکت و زیبا را انتخـاب کنند.

www.jajiga.com

این سـامانه اینترنتی توانسـته اسـت با انطباق خود با اسـتانداردها
و تجربههـای موفـق بینالمللی نیـاز بـه رزرو اینترنتـی و امـن
اقامتگاههـای مردمـی در ایران را رفع کند و جای کسـب و کارهای
خارجی همچـون «ایـر بـی ان بـی» را که بـه دلیل تحریمهـا وارد
ایران نشـدند ،با باالترین کیفیت پر کند .در این وبسـایت به غیر
از اقامتگاههـای بومگـردی کـه شـامل  415مـورد اسـت ،میتوانید
بهصـورت آنالیـن هتلهـا و دیگراقامتـگاه هـای خصوصـی ماننـد
ویالهـای شـخصی و آپارتمانهـای مبله را نیز برای سـفرتان اجاره
کنید.
زیتونت
www.zeytoonet.com

در سـال های اخیر در صنعت گردشـگری کشـور ما «اکوتوریسـم»
یـا همـان «بومگـردی» جایـگاه ویـژهای پیـدا کـرده و نـه تنهـا
مسـافران شهرنشـین از آن اسـتقبال گسـتردهای کـرده انـد بلکـه
حتی سـاکنان مهماننواز روسـتاها و شـهرهای دوردسـت کشـور
نیـز بـه دلیـل شـناخته تـر شـدن محـل سکونتشـان و کمک به
رشـد اقتصـادی خانـواده هایشـان آن را بـا روی بـاز پذیرفتهانـد .با
مـا همـراه شـوید تا بـا هم ببینیم بومگـردی چگونـه از رویاپردازی
سـاده یک روسـتایی به اسـتارت آپها و اپلیکیشنهایی رونق پیدا
کـرده کـه همگـی خدماتی بـرای رزرو و اجاره خانههـا و کلبههای
روسـتاییها میدهنـد.

تعرییف ساده از بومگردی

تعاریـف زیـادی از ایـن واژه در صنعـت گردشـگری آمـده امـا
مقبولتریـن تعریـف را اتحادیـه بینالمللـی حفاظـت از طبیعـت
ط زیسـت،
ارائـه کـرده اسـت« :سـفر مسـئوالنه و دوسـتدار محی 
بهمنظـور لـذت بـردن و قدردانـی از طبیعت کـه باعث حفظ منابع
طبیعی میشـود و اثر اندکی از مسـافر در طبیعت باقی میماند».
طبـق ایـن تعریـف مـی تـوان گفـت رشـد بومگـردی در صنعـت
ط زیسـت بومی ،رفاه
گردشـگری با سـه هدف اصلی سلامت محی 
مـردم محلـی و کسـب تجربـهای بـا کیفیـت از گردشـگری بـرای
مسـافر اسـت .از نمونـه هـای موفـق و مطرح اکوتوریسـم در جهان
میتـوان بـه وبسـایت «ایربیانبی» اشـاره کـرد کـه دیگـر بیـن
همـه آنهـا کـه بـه جهانگردی و سـفر عالقه دارند مشـهور اسـت
و افـراد میتواننـد بـا انتخـاب یـک خانـه در ایـن سـایت و مذاکره
بـا میزبانشـان ،یـک مـکان محلـی با پذیرایی مد نظرشـان داشـته
باشند.
حـال بـا توجـه بـه ظرفیتهـای بـاالی کشـور مـا در ایـن بخـش
از گردشـگری ،یعنـی تعـدد روسـتاهای زیبـا در دل طبیعـت و

چهارفصـل بـودن کشـورمان از نظـر آبوهوایـی و وجـود اقـوام و
مذاهـب مختلـف در گوشـه و کنـار ایـران ،بـوم گـردی توانسـته
جایـگاه خـود را نـه تنهـا در بین گردشـگران داخلی بـاز کند بلکه
تعداد زیادی از گردشـگران خارجی برای آشـنا شـدن با نقاط بکر
ایـران و نیـز همنشـینی بـا بومیهـا و آشـنایی بـا سنتهایشـان و
البتـه تجربـه خـوردن غذاهـای محلـی ،کلبههـا و خانههای سـاده
و سـنتی را بـه سـکونت در هتلهـای سـتارهدار شـهری ترجیـح
میدهنـد .همچنیـن در نظـر بگیریـد کـه بهطور حتم سـفر از نوع
بومگـردی حتمـا از نظـر اقتصـادی نیـز باصرفه تر اسـت و بیشـتر
دوسـتداران سـفر و طبیعتگـردی میتواننـد از پس هزینههایش
بربیایند.

پدر بومگردی ایران را بشناسید

شـاید تعجـب کنیـد امـا لقب «پـدر بومگـردی ایـران» را یک مرد
روسـتایی کـه از تـرس مامـوران شـهرداری ،دسـت فروشـی را در
شـهر رهـا کـرده و به روسـتایش برگشـته ،از آن خود کرده اسـت.
آقـای «عبـاس برزگـر» کـه اکنـون از راهانـدازی ایـده بومگـردی
خـود میلیـاردر شـده ،شـروع کارش را این گونه بیـان میکند :یک
شـب دو گردشـگر آلمانـی کـه در جـاده بارانـی گیـر افتـاده بودند
بـه خانـه مـن پنـاه آوردنـد .مـن از ایـن که نتوانسـتم بـه خوبی از
آنهـا پذیرایـی کنـم دلگیر بـودم .اما محیط سـاده و آرامشبخش
زندگـی روسـتایی مـا و دمپخت گوجهای که همسـرم بـرای آن دو
گردشـگر آلمانـی درسـت کـرده بـود ،پایههـای درآمـد میلیاردی
آینـده مـن را رقـم زد .آن طـور کـه عبـاس برزگـر در گفـت وگو با
رسـانهها بیـان کـرده آن دو گردشـگر آلمانـی پـس از بازگشـت به
کشـور خود با بیان شـرح سفرشـان ،پنج نفر دیگر از دوستانشـان
را تشـویق بـه سـفر بـه ایران و بازدیـد از خانـه وی میکنند که در
پایـان آن پنـج نفـر  ۲۰۰هـزار تومان به عبـاس میدهند .اینجا بود

کـه آقـای برزگـر به فکر گسـترش کسـبو کار خود افتـاد و امروز
صاحـب یکـی از بزرگتریـن و مهمتریـن اقامتگاههـای بومگـردی
در دنیاسـت کـه درآمـدی میلیاردی برای وی به همـراه دارد .حتی
جالب اسـت بدانید که «یونسـکو» در کتاب راهنمای گردشـگری
خـود ،تـور عشـایری عبـاس برزگـر را بهعنـوان شـگفتانگیزترین
تجربـه گردشـگری در ایـران معرفی کرده اسـت.

نقش استارت آپها در رونق بومگردی

هرچنـد بـرای اولیـن بـار یـک فـرد بومگـردی را بـه صنعـت
گردشـگری ایـران اضافـه کـرد امـا بـه جرئـت میتـوان گفـت که
وجـود اسـتارت آپهـای مختلـف در حـوزه گردشـگری توانسـته
انـد بـه رونـق و رواج یافتـن آن در بیـن عمـوم کمـک کننـد و بـا
پیونـد بیـن سـنت و مدرنیتـه ،مخاطبـان فضـای اینترنتـی را بـه
مکانهـای دور و ناشـناخته کشـور عزیزمـان سـوق دهنـد .مـا در
ایـن جـا میخواهیم شـما را با چنـد نمونه از این اسـتارت آپهای
موفـق آشـنا کنیم:
میزبون

هرچند برای
اولین بار یک فرد
بومگردی را به
صنعتگردشگری
ایران اضافه کرد اما
به جرئت میتوان
گفت که وجود
استارت آپهای
مختلف در حوزه
گردشگریتوانستند
به رونق و رواج
یافتن آن در بین
عموم کمک کنند و
با پیوند بین سنت و
مدرنیته،مخاطبان
فضای اینترنتی را
به مکانهای دور
و ناشناخته کشور
عزیزمان سوق دهند

www.mizboon.com

ایـن سـامانه کـه مجـوز سـازمان میـراث فرهنگی ،صنایع دسـتی
و گردشـگری کشـور را دارد ،در سـال  1396بهعنـوان معتبرتریـن
سـامانه اجـاره ویلا ،اجـاره روزانـه خانـه ،آپارتمـان ،سـوئیت و
اقامتگاههـای بومگـردی بهصـورت رسـمی رونمایـی شـد .در ایـن
وب سـایت افـرادی کـه میخواهنـد اقامتگاههـای خـود را بـرای
بومگـردی بـه اشـتراک بگذارنـد می بایسـت از فیلترهای سـازمان
گردشـگری کشـور عبـور کننـد و اسـتانداردها را دارا باشـند.
دهگردی
www.dehgardi.com

ایـن سـامانه بـا شـعار «جایـی بـرای ماندن،جایـی بـرای آرامش»

ایـن سـامانه رزرو آنالیـن خانههـای روسـتایی و اقامتگاههـای
بومگردی در سـال  96توسـط «سـعید رنجبر» در زادگاه پدریاش،
روسـتای «اسـطلخ جـان» در شـهر«رودبار» کارش را آغـاز کـرد.
کاربـران ایـن سـامانه میتواننـد بهراحتـی خانههـای روسـتایی در
دو اسـتان زیبـای گیلان و مازندران را برای اقامـت خود به صورت
آنالیـن رزرو کننـد .امـا نکتـه منحصر به فـرد این اسـتارت آپ آن
اسـت کـه مخاطبانـش علاوه بـر رزرو محـل اقامـت ،میتواننـد با
سـفارش محصوالت کشـاورزی روسـتاییان گیالن همچون زیتون
و روغـن زیتـون رودبـار و صنایـع دسـتی محلـی ،آن هـا را در همه
جـای ایـران درب منزل تحویـل بگیرند.
یو اسپیس
www.uspace.ir

یواسـپیس ،پلتفـرم جامـع اطلاع رسـانی و رزرو آنالیـن اقامتـگاه
ل سـنتی ،خانههای بومی ،سـیاه
بومگـردی و طبیعـت گـردی ،هت 
چادرهـا و مجموعههـای آبدرمانـی در کشـور اسـت .مشـتریان
ایـن سـامانه میتواننـد بهراحتـی اقامتـگاه سـنتی مدنظر خـود را
مقایسـه و انتخـاب و بهصـورت آنالین رزرو کننـد ،از طرفی مالکان
ایـن دسـته از اقامتگاههـا نیـز میتوانند یک وبسـایت بـا نام خود
بهصـورت رایـگان و سـریع در یواسـپیس ثبـت و تمامـی خدمـات
اقامتـی و گردشـگری خـود را بهصـورت آنالیـن عرضـه کنند.

گنجی که در دل بومگردی هنفته است

پدیـده بومگـردی را از هـر جنبـه ای کـه بنگریـد ،بـرآورد مثبتی
دارد و بـرای اقتصـاد و رشـد فرهنگـی هـر جامعـه ای میتوانـد
بسـیار مفیـد واقـع شـود .بیایید با هـم این پدیـده را از دو دیدگاه
مسـافر و میزبـان بـه زبـان خیلی سـاده بررسـی کنیم.
مسـافر :میتوانـد بـا یـک هزینه بسـیار کـم در مکانـی دنج و
آرام و در دل طبیعـت اقامـت کنـد و عالوه بر آشـنا شـدن با آداب
و رسـوم و گویشهـای مختلـف روسـتاییها ،میتوانـد از طعـم
غذاهـای محلـی آنهـا لـذت ببرد ،از صنایع دسـتی روسـتای مد
نظـر بهرهمنـد شـود و بـا اقامـت در یـک خانـه روسـتایی فرصت
دیـدن طبیعـت بکر منطقـه را بهدسـت آورد.
میزبان :کسـبوکار خودش را دارد و دیگر الزم نیسـت برای
کار بـه شـهرها مهاجـرت کنـد و میتوانـد بـا یک هزینـه معقول
از خانـه روسـتایی خـود ،خـرج خانـواده اش را تامیـن کنـد و بـا
فرهنـگ شـهریها و نحـوه معاشـرت و زندگـی آنهـا از نزدیـک
آشـنا شـود .همچنیـن محصوالت خـود از غذاهـای محلی گرفته
تـا صنایـع دستیشـان را بـه دیگـر نقاط کشـور صـادر و از همین
رو بـه اقتصـاد خانـواده خـود و روستایشـان کمـک کنند.

چگونه کودکان مان را قانع و صرفه جو بار بیاوریم

آموزش اقتصاد به فرزندان  10تا  12سال
علی کودک  11سـاله ای اسـت که موقع
فاطمهسوزنچیکاشانی
خریـد هیـچ وقـت بیش از نیـازش چیزی
روزنامهنگار
طلـب نمـی کنـد ،هروقـت لباسـش پاره
مـی شـود بـه مـادرش مـی گوید کـه آن
را بـدوزد تـا دوبـاره از آن اسـتفاده کنـد .علـی در روز هیـچ وقت چـراغ های
خانـه را روشـن نمـی کنـد و هروقـت بـه خانـه دیگـران بـرود بـه آن هـا نیز
تذکـر مـی دهـد کـه چراغ هـای اضافـی را خاموش کنند .علـی اهمیت پس
انـداز را مـی دانـد و مـی دانـد کـه پـدرش با چـه زحمتی پول به دسـت می
آورد و هیـچ وقـت بیهـوده پـول هایش را خرج نمی کند .همچنین همیشـه
از وسـایلش مراقبـت مـی کنـد چـون مـی دانـد اگر وسـایلش خراب شـود،
فرصـت بـه دسـت آوردن چیزهـای دیگـر را از دسـت مـی دهـد و مفهـوم
هزینه-فرصـت را بـه خوبـی مـی شناسـد .او می گویـد این کارهـا را از پدر و
مـادر خـود یـاد گرفتـه و پدر و مـادرش در موقعیت های مختلـف به او درس
زندگـی اقتصـادی داده انـد .اگـر شـما هـم می خواهیـد فرزند اقتصـادی بار
بیاوریـد ،ایـن مطلـب را از دسـت ندهید:

آموزش قناعت در محیط خانواده

برای اینکه فرزندتان در آینده حریص نباشـد و قانع بار بیاید ،الزم اسـت که
از کودکـی بـه او قناعـت را آمـوزش دهیـد؛ بهتریـن راه بـرای آموزش قناعت
این اسـت که خودتان الگوی خوبی باشـید و قناعت را سـرلوحه زندگی تان
قـرار دهیـدً .
مثلا مـی توانیـد هنگامی که لبـاس تان پاره می شـود ،به جای
اینکـه آن را دور بیندازیـد ،لبـاس تـان را بدوزید و به دلبند تان توضیح دهید
کـه بـا ایـن کار به گونه ای جلوی اسـراف را می گیریـد .همچنین می توانید
موقـع غـذا خـوردن بـرای او مقـدار مشـخصی غذا بکشـید و بگوییـد که اگر
بیـش از نیـاز غذا بکشـید موجب اسـراف می شـود .علاوه براین مـی توانید
هنگامـی کـه بـه خریـد مـی رویـد بیش از نیـاز یا طبـق ُمد خریـد نکنید تا
فرزندتـان از رفتـار شـما قناعت و طمع نکـردن را بیاموزد.

آموزش رصفه جویی به فرزندان

بـه دلیـل اینکـه منابـع و امکانـات محـدود هسـتند ،پـس باید از ایـن منابع
محـدود بـه بهترین شـکل اسـتفاده کنیـم و آن را هدر ندهیـم .بنابراین باید

از سـنین کـم بـه فرزنـدان خـود صرفـه جویی را آمـوزش دهیم تـا در آن ها
نهادینـه شـود و ایـن منابـع محـدود بیهوده تلف نشـود .سـاده تریـن و مهم
تریـن نـوع صرفـه جویی که می توانیـد به دلبندتان یاد دهیـد ،صرفه جویی
در منابـع انـرژی مثـل آب ،بـرق و گاز اسـت و دلبندتـان بایـد ایـن کار را در
رفتـار شـما نیـز مشـاهده کنـد تـا در او نهادینه شـود .همچنین مـی توانید
بـرای آمـوزش صرفـه جویـی به کـودکان کوچک تر هنگامی که نقاشـی می
کشـند بگویید که از همه قسـمت های برگه نقاشـی اسـتفاده کنند و آن را
خالی رهـا نکنند.

آموزش پس انداز بلند مدت

بـرای اینکـه دلبندتـان بتوانـد بـرای مـدت طوالنی پـول هایش را پـس انداز
کنـد و انگیـزه داشـته باشـد ،مـی توانید وسـایل گران قیمتی مثل اسـکیت،
دوچرخـه ،موبایـل و ....را کـه او دوسـت دارد برایـش هـدف قـرار دهیـد و
فرزندتـان را تشـویق کنیـد کـه بـرای رسـیدن بـه آن وسـیله پـول هایش را
پـس انـداز کنـد .سـعی کنیـد خودتان نیـز همیشـه مقـداری از درآمدتان را

جلـوی چشـم فرزندتـان پـس انداز کنید تا بـا الگوبرداری از رفتار شـما ،بهتر
بتوانـد پـس انـداز کنـد و با اهمیت آن آشـنا شـود.

