راهمنای خرید ماوس
یکـی از پرکاربردتریـن وسـایل جانبـی لپ تـاپ و رایانه ،ماوس اسـت .عوامل مختلفی ممکن اسـت
در انتخـاب مـاوس مناسـب بـرای شـما تأثیـر بگذارد کـه در ادامه به یکـی از این مـوارد و همچنین
قیمـت چنـد مدل ماوس اشـاره کـرده ایم:

ماوس یب سیم بخرم یا اب سیم؟

معموالً برای رایانهها ماوس باسـیم و برای لپ تاپ ماوس بی سـیم اسـتفاده می شـود .ماوس های
سـیمی بـه دلیـل اینکـه باتـری و ترانسـمیتر ندارند ،سـبک تر هسـتند امـا اگر می خواهیـد ماوس
را همـراه خـود جـا بـه جـا کنیـد ،مـاوس سـیمی ممکن اسـت برایتان دردسـر سـاز باشـد .اگر می
خواهیـد مـاوس را بـا خـود جابـه جـا کنید بهتر اسـت مـاوس بی سـیم را خریداری کنیـد اما توجه
کنیـد کـه مـاوس هـای بی سـیم محدودیت عمر باتـری دارند و دارای وزن سـنگین تری هسـتند.

5

در جدول زیر قیمت چند مدل ماوس را آورده ام؛ قیمت ها به تومان است:
قیمت

مدل
ماوس ای باکس مدل 111

 25هزار

ماوس گرین 101_GM

 43هزار

ماوس بی سیم مدل4D

 54هزار

ماوس مخصوص بازی مدل X7

 115هزار

ماوس مخصوص بازی ای فورتک مدل 70 A

 320هزار

ماوس بی سیم اپل
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آموزش

یک میلیون و  80هزار

کسب و کارهای آنالینی که قصد دارند به شما سالمتی هدیه دهند

هزاردارو

جست و جوی سالمیت واقعی در دنیای مجازی

هـزاردارو یـک اپلیکیشـن موقعیـت محور اسـت که امـکان یافتن
نزدیکتریـن داروخانـه را بـرای بیمـاران فراهـم میکنـد .کاربران
ایـن اپ بـا گرفتـن عکـس از نسـخه خـود و ارسـال آن بـرای
داروخانـه میتواننـد از موجـود بـودن دارو در داروخانـه مـد نظـر
بـا خبـر شـوند .از دیگـر قابلیتهـای هـزاردارو ،ارسـال همیـاران
سلامت (پزشـکان خانگـی) بـه محل بیماراسـت .بیمـار میتواند
در هـر لحظـه و در هـر مکانـی کـه قـراردارد همیـار سلامت را
بـر بالیـن خـود فراخوانـد .بـرای دانلـود اپ بیمـار و اپ داروخانـه
هـزاردارو بـه نشـانی  hezardaroo.irبرویـد.

حـوزه سلامت و پزشـکی در دنیـای مـدرن و پیشـرفته امـروزی از آن دسـته بخشهایی اسـت که مخاطبان بسـیاری را در فضای مجازی جـذب خود کرده
هانیهتندهوش
اسـت و بـدون شـک بـا توجـه بـه ضرورت آن ،یک صنعت پرسـود بهشـمار میآید که توانسـته در دنیای اسـتارت آپها جایـگاه ویژهای را بـرای خود پیدا
کارشناس حوزه آی تی
کنـد .شـما امـروزه بـرای پیـدا کـردن پزشـک مد نظرتـان در اولین قدم به سـراغ اینترنـت میروید و با جسـت و جو در وبسـایتهای مختلـف میتوانید
بـا جمعبنـدی اطالعـات دریافتـی ،مناسـبترین پزشـک را بـرای مشـکل خود انتخاب کنیـد .یا حتی با دریافت اطالعات سلامتی در بسـتر فضای مجازی ممکن اسـت بتوانیـد از بروز
بیماریهـای مختلـف جلوگیـری کنیـد یا اینکـه راهکارهایی سـاده و خانگی برای بیماری خـود پیدا کنید.

سیبوفن

سیبوفن اسـتارت آپـی اسـت کـه میتواند وضعیت فعلـی خدمات
سلامت را در بخـش سـرپایی متحـول کـرده و از سـفرهای درون
شـهری بیمـورد شـهروندان جلوگیـری و این خدمـات را بهصورت
ویـژه و بـا کیفیـت بـاال در بخـش هـای آزمایشـگاه ،دارو ،ویزیـت
پزشـک و خدمات پرسـتاری به کاربرانش عرضه کند .با کمک این
سـامانه کاربـر بـه جـای اینکه خودش به سـراغ خدمات پزشـکی و
دارویـی و یـا حتـی آزمایشـگاهی بـرود ،در خانـه و یـا محل کارش
مینشـیند و خدمـات مـد نظـرش را بی کم و کاسـت و بدون هیچ
هزینـه اضافـی در محـل دریافـت میکنـد .بـرای اسـتفاده از ایـن
خدمـات جالـب سلامتی بـه  sibofen.comمراجعه کنید.

ابر سالمت

در حقیقـت اسـتارت آپهای سلامت و پزشـکی با هـدف برطرف
کردن مشـکالت بیماران و سلامت عموم مردم راهاندازی شـدهاند
و بـه مـرور توانسـتهاند محبوبیـت قابل توجهی پیدا کننـد .مثال تا
همین  10سـال پیش در ایران تنها سـاختارهای سـنتی در حوزه
سلامت پیشـتاز بودنـد امـا به یکباره مـوج کسـب و کارهای نوین
این حوزه در قالب وبسـایت و اپلیکیشـن بازار ایران را تحت تاثیر
قرار داد و اکنون شـما در دنیای مجازی با انواع خدمات پزشـکی و
سلامتی روبهرو هسـتید ،از مدیریت اطالعات سلامتی وپزشـکی
بگیریـد تـا گرفتـن مشـاوره آنالیـن و وقـت مطـب از پزشـک مـد
نظرتـان بهصـورت آنالین.
در ادامـه میخواهیـم بـا معرفـی اسـتارت آپهـای برتـر ایرانی در
ایـن حـوزه و نـوع فعالیـت آنها شـما را با خدمات آنالینـی که در
اختیارتـان قـرار میگیرد آشـنا کنیم.

شفاجو

یکـی از اولیـن پلتفرمهـای سلامتی اسـت کـه در سـال  1392با
هدف ارتقای سـطح سلامت جامعه و سـهولت ارتباط پزشـکان و
مـردم کار خـود را آغـاز کـرد و اکنون با ارائه سـرویسهای مختلف
از جملـه معرفـی پزشـکان متخصـص و مراکـز درمانـی و گرفتـن
وقـت از آنهـا ،ارائـه رژیـم غذایـی آنالیـن متناسـب با شـرایط هر
فـرد متقاضـی ،سیسـتم آزمایـش خـون بهصـورت آنالیـن و
کالسهای مشـاوره آنالین ،یکی از برترین و شـناخته شـده ترین
اسـتارتآپهای حـوزه سلامت اسـت .کاربـران شـفاجو میتوانند

سـواالت پزشـکی خود را در سـایت مطرح کنند تا پزشکان شفاجو
نیز پاسـخگو باشـند .هدف شـفاجو به گفته بنیانگذارانش ،ایجاد
بسـترهای الزم بـرای تحقـق آرزوی تکتـک انسـانها ،یعنـی
سلامتی اسـت .برای دسترسـی به خدمات و همچنین اپلیکیشـن
شـفاجو میتوانیـد بـه وبسـایت آن بـه نشـانی shafajoo.com
مراجعـه کنید.

آزمایشگاه آنالین

ایـن اسـتارت آپ بـه شـما ایـن امـکان را میدهـد تا اگـر فرصت و
امـکان رفتـن بـه آزمایشـگاه را نداریـد بـدون مراجعه حضـوری به
آزمایشـگاه ،آزمایـش خـود را انجـام دهیـد .اگر آزمایشـگاه مد نظر
از شـما دور اسـت ،اگـر اقـوام کهنسـالی دارید که امـکان حضور در
آزمایشـگاه را ندارنـد ،اگـر نمیدانیـد آزمایـش مد نظرتان توسـط
چـه آزمایشـگاهی صـورت میگیـرد ،ایـن سـامانه بـه شـما کمک
میکنـد تـا نمونـۀ خون خـود را جهـت آزمایش به آزمایشـگاه مد
نظـر بدهیـد .بنـا به درخواسـت کاربر ،فـردی بـرای گرفتن نمونه
خـون بـه محـل مـد نظـر مراجعـه میکنـد و پـس از آماده شـدن
پاسـخ آزمایـش ،نتیجه آزمایش را برای شـما ایمیـل خواهند کرد.
بنابرایـن بـدون هیـچ مراجعۀ حضـوری ،تمامی مراحـل پذیرش از
دریافت نمونه خون و ادرار در منزل شـما ،تا پاسـخ آزمایش صورت
خواهـد گرفـت .ایـن سـرویس در فـاز اول بـرای آزمایشـگاههای
تهران قابل دسترسـی اسـت .برای اسـتفاده از خدمات این سـامانه
بـه آدرس  azmayeshonline.comمراجعـه کنید.

نوبت

این سـامانه نیز جزو سـایتهای قدیمی و بسـیار شـناخته شده در
این حوزه اسـت که برای پیدا کردن پزشـک و نوبتدهی اینترنتی
بـه کاربرانـش در اکثـر شـهرهای ایـران بهصـورت رایـگان خدمات
ارائـه میدهـد .البتـه سـایت نوبت سیسـتم مشـاوره آنالیـن ندارد
و فقـط برای جسـتجوی پزشـک بـا فیلتـر تخصص قابل اسـتفاده
اسـت .بـرای دسترسـی بـه خدمات ایـن اسـتارت آپ میتوانید به
آدرس  nobat.orgمراجعـه کنید.

دکرتساینا

دکترسـاینا مانند دیگـر اسـتارت آپهـای قبلی در زمینه مشـاوره
و نوبـت دهـی آنالیـن پزشـکان فعالیـت میکنـد اما چنـد ویژگی
منحصـر بـه فـرد ،این اسـتارت آپ را در مقایسـه با رقبایش بسـیار
مطرح کرده اسـت .اول از همه تبلیغات گسـترده و بسـیار حرفهای
کـه در فضـای مجـازی و واقعی داشـته و دوم طراحی بسـیار زیبا و
کاربرپسـند وبسـایت این اسـتارت آپ اسـت ،که باعث میشـود
کاربـر بـدون هیـچ پیچیدگـی در کوتاهترین زمان به خواسـته اش
برسـد .البته تمرکز اصلی این وبسـایت در ابتدا در زمینه مشـاوره
آنالین بـود ولـی با گذشـت زمـان نوبتدهی و معرفی پزشـک نیز
بـه لیسـت خدمـات آن اضافـه شـد .اپلیکیشـن دکتر سـاینا برای
گوشـیهای اندرویـد و اپـل طراحـی شـده و میتوانیـد بـا مراجعه
بـه آدرس اینترنتـی  drsaina.comبـه لینک دانلود آن دسترسـی
پیدا کنید.

استارت آپهای
سالمت ایران افق
روشن و بازار بزرگی
پیش رو دارند .میزان
سرمایهگذاریهای
این حوزه در حال
افزایش است و
ایدههای مختلف و
منحصر به فردی
در حال شکلگیری
در بستر یک
استارتآپ نوین
است .اما هم اکنون
با توجه به رشد
جهانی این نوع
استارت آپها هنوز
هم راه درازی در
پیش روی ایرانیان
است

ایـن اسـتارت آپ حاصـل همـکاری دانشـگاه صنعتـی شـریف و
وزارت بهداشـت اسـت و سـامانهای هوشـمند و مبتنـی بـر مـدل
خودمراقبتـی اسـت .ایـن پلتفـرم تلاش میکنـد تـا بـا تلفیـق
فناوریهـای نویـن و دانش سلامت باعث بهبـود کیفیت زندگی و
ترویج سـبک زندگی سـالم در عموم جامعه شـود .مشاوره ،تشکیل
پرونـده الکترونیـک سلامت ،اطلاع رسـانی هوشـمند ،ارائـه نـرم
افزارهـای سلامت ،آموزش الکترونیک و شـبکه اجتماعی از جمله
خدمـات ایـن سـامانه اسـت .مزیت اصلـی این سـامانه معتبر بودن
اطالعات پزشـکی و سلامتی آن اسـت زیرا امروزه آنقدر اطالعات
درسـت و غلـط از شـبکههای اجتماعـی مختلـف در ایـن حـوزه
ایجـاد میشـود کـه اطمینـان کردن به صحـت آنها کار دشـواری
اسـت امـا ابـر سلامت در سـامانه  abresalamat.irبـر بسـتری
کاملا علمـی بـه کاربرانـش اطالعـات درسـت را ارائـه میکنـد.

آریامدتور

آریـا مدتـور پلتفرم آنالین گردشـگری سلامت ایران بـرای معرفی
مناسـب پزشـکان و بیمارسـتانهای بـا کیفیـت ایرانـی بـه منظور
جـذب بیمـاران خارجـی اسـت که قصد انجام سـفر به ایـران برای
دریافـت خدمـات پزشـکی ،درمانـی و زیبایـی را دارنـد.در حقیقت
ایـن اسـتارت آپ هـم در حـوزه سلامت قـرار مـی گیـرد و هـم
گردشـگری ،در ایـن سـامانه گردشـگران خارجـی میتواننـد بـا
پزشـکان و بیمارسـتانهای ایرانـی در سـطح دنیـا آشـنا شـوند و
تقاضـای خدمـات بـرای سـفر ،نوبتدهـی و کارهـای جانبی دیگر
در حـوزه سالمتشـان را داشـته باشـند .در حقیقـت ایـن سـامانه
بـه نشـانی  ariamedtour.comپکیجهـای مسـافرتی با موضوعات
درمانـی را بـه کاربرانـش ارائـه میکنـد.

در اپیان

اسـتارت آپهای سلامت ایران افق روشـن و بازار بزرگی پیش رو
دارنـد .حجـم سـرمایهگذاریهای ایـن حوزه در حال افزایش اسـت
و ایدههـای مختلـف و منحصـر بـه فـردی در حال شـکلگیری در
بسـتر یـک اسـتارت اپ نویـن اسـت .امـا در حـال حاضـر بـا توجه
بـه رشـد جهانـی ایـن نـوع اسـتارتاپها هنـوز هـم راه درازی در
پیـش روی ایرانیـان اسـت .سـامانههای فعلـی برای مانـدن در بازار
سلامت بایـد مزایـا را بیشـتر و معایـب را کمتر کننـد و ایدههایی
متفـاوت را در سـاختار خـود پیادهسـازی کننـد تـا رقابت سـالمی
بیـن اسـتارتآپ هـای این حـوزه به وجود بیایـد .هرچند که هدف
اصلـی بایـد ارائـه خدماتـی باشـد که اسـتفاده از خدمات پزشـکی
بـرای مـردم ایـران را آسـان تر ،سـریع تـر و خوشـایندتر کند .امید
ما این اسـت که در آینده نزدیک با علم و پشـتکار افراد متخصص
در این حوزه شـاهد سـامانههای پیشـرفته تری باشـیم.

آموزش اقتصاد به نوجوانان  ۱۲تا ۱۵سال

آموزش۴مهارت اقتصادی به نوجوانان
همـه شـما دوسـت دارید که فرزنـدان تان
فاطمهسوزنچیکاشانی
شـغل پردرآمد و آینده درخشـانی داشـته
روزنامهنگار
باشـند؛ امـا بـرای رسـیدن بـه ایـن هدف
نبایـد دسـت روی دسـت بگذاریـد و بایـد
اقتصـاد را بـه دلبنـدان تـان آموزش دهید .بـرای آموزش اقتصاد ،هرچه سـن
فرزندان تان کمتر باشـد بهتر اسـت؛ چون این مفاهیم در سـنین کم در آن
هـا نهادینـه مـی شـود .البته توجه داشـته باشـید که مفاهیم قلنبه و سـلنبه
اقتصـاد را بـه آن هـا یـاد ندهیـد ،چون هیچ چیـزی از آن متوجه نمی شـوند
و بیشـتر گیـج مـی شـوند .سـعی کنید مفاهیـم سـاده و کاربردی اقتصـاد را
بـا توجـه بـه سـن و سـال شـان بـه آن هـا آمـوزش دهید و بـی گـدار به آب
نزنیـد .از آنجـا کـه ماهی را هروقـت از آب بگیرید تازه اسـت ،اگر فرزندان تان
نوجـوان هسـتند و تاکنـون بـه آن ها درس زندگی اقتصادی نـداده اید ،نگران
نباشـید و هرچـه زودتـر این درس بـزرگ را به آنان آمـوزش دهید؛ البته ابتدا
از مفاهیـم سـاده تـر شـروع کنید.در مقاله امـروز به چگونگی آمـوزش برخی
از مفاهیـم اقتصـادی مناسـب برای نوجوانـان پرداخته ام:

به فرزنداتن کمک کنید عالیقش را پیدا کند

بـرای اینکـه نوجـوان تـان متوجه شـود به چه شـغلی عالقـه دارد ،می توانید
از او ایـن سـواالت را بپرسـید :در مدرسـه بـه چـه موضوعاتـی بیشـتر عالقـه
داری؟ چـرا بـه ایـن موضوعـات عالقـه مند هسـتی؟ چـه سـرگرمی هایی را
بیشـتر دوسـت داری؟ بـه نظـرت مـی توانـی راهـی بـرای تبدیل کـردن این
سـرگرمی هـا بـه شـغل پیدا کنـی؟ و  . ...همچنین می توانید دلبندتـان را در
کاری که دوسـت دارد راهنمایی کنید و او را در کالس های آموزشـی مربوط
بـه آن ثبـت نـام کنیـد .توجـه داشـته باشـید که هرگز اعتمـاد به نفـس او را
خدشـه دار نکنیـد و اگـر دلبندتـان کار درسـتی را دوسـت دارد و شـما بـا آن
کار موافق نیسـتید ،در این راه مانعش نشـوید و اطالعات مربوط به آن شـغل
را بـه فرزندتـان بدهید.

برای فرزنداتن کسب و کار ساده ای براساس عالقه اش
ایجادکنید

هنگامـی که متوجه شـدید دلبندتان به چه کاری عالقـه دارد ،در صورت

امکان در فصل تابسـتان که دلبندتان وقت بیشـتری دارد ،او را تشـویق
کنیـد کـه مـدت کمی به آن کسـب و کار بپـردازد و مهـارت های زیادی
را یـاد بگیرد.
همچنیـن در صورتـی کـه فرزندتان یک کار هنـری را به خوبی انجام می
دهـد ،در فضـای مجـازی بـرای فـروش کارهای هنـری فرزندتـان تبلیغ
کنیـد و درآمـد به دسـت آمـده را به دلبندتان دهید و او را برای رسـیدن
بـه هدفـش حمایت کنید.

بودجه بندی و پس انداز را به نوجوان اتن بیاموزید

از آنجـا کـه نوجوانـان زمـان زیادی را با موبایل سـپری می کنند و دنیای
تکنولـوژی برایشـان جذاب اسـت ،مـی توانید نرم افزارهـای بودجه بندی
و مدیریـت مالـی را بـرای فرزندتـان نصـب کنیـد تـا بـه بودجـه بندی و
مدیریـت هزینـه هایـش عالقه مند شـود .عالوه براین حتماً یک حسـاب
پـس انـداز جـدا بـرای دلبندتـان بـاز و او را بـه پـس انداز کردن تشـویق
کنید.

رسمایه گذاری را به فرزنداتن آموزش دهید

یکی از پرسـودترین و بهترین روش های سـرمایه گذاری ،سـرمایه گذاری در
بـورس اسـت .بـرای اینکـه نوجوان تان را با بورس آشـنا کنیـد می توانید ابتدا
او را تشـویق کنیـد کـه در تـاالر مجازی بورس ایران بدون هیچ سـرمایه ای به
سـرمایه گذاری مجازی بپردازد ،سـپس برای او یک کد بورسـی بگیرید؛ البته
توجـه داشـته باشـید کـه بـرای افـراد زیر  ۱٨سـال کد بورسـی آنالیـن صادر
نمـی شـود و نوجـوان تـان بـه صـورت آفالین می تواند سـرمایه گـذاری کند.
برای اینکه سـرمایه گذاری برای دلبندتان جذاب باشـد و همیشـه سـود خوبی
بـه دسـت آورد ،مـی توانیـد ابتـدا فقط بـرای او عرضه اولیه بخریـد و یا پولش
را در صنـدوق هـای سـرمایه گـذاری بـورس بگذارید؛ چون ایـن دو مورد هیچ
ضـرری ندارنـد و در ایـن صورت فرزندتان همیشـه سـود می کند و رشـد پول
هایـش برایـش جـذاب اسـت .مخصوصاً عرضـه اولیه که بعد از مـدت کوتاهی
سـود زیـادی مـی کنـد .توجه داشـته باشـید که آمـوزش تحلیل هـای بورس
ممکـن اسـت بـرای نوجوانـان سـخت و گیج کننده باشـد و آن هـا را از بورس
بیـزار کنـد ،بنابرایـن اینگونه آمـوزش ها را به بعد از  ۱٨سـالگی موکول کنید.

