راهمنای خرید هدفون
در مقالـه امـروز بـه معرفی هدفونهـای آن ایر (روی گـوش) و ا ُ ِور ایر (دور گوش)
پرداخته ام:
هدفونهـای آن ایـر روی اللـه گـوش قـرار میگیرنـد ،ایـن نوع هدفـون به دلیل
ایـن کـه حـرارت کمتـری در داخـل گـوش ایجـاد میکنـد ،آسـیب کمـی بـه
شـنوایی افـراد میزنـد؛ امـا ایـن هدفـون عایقبنـدی ضعیفـی در محیـط پخش
موسـیقی دارد .هدفونهـای ا ُ ِور ایـر تمـام اللـه گـوش را احاطـه میکنـد .انـدازه
بـزرگ ایـن نـوع هدفـون باعـث میشـود که سـطح صدا باالتـر بـرود .همچنین
بـه دلیـل ایـن کـه فاصلـه درایورها نسـبت به پرده گوش دور اسـت ،صـدا فراگیر
میشـود و آسـیب خیلـی کمتری به شـنوایی میزنـد .عالوه بر ایـن ،هدفون دور
گـوش باتری حجیمی دارد و راحتی بیشـتری نسـبت به هدفونهـای دیگر دارد.

5

در جدول زیر قیمت برخی از هدفونها را آورده ام( .قیمتها به تومان است).
قیمت

مدل

 88هزار

هدفون بی سیم مدل P47
هدفون بی سیم نیا مدل X3

 96هزار

هدفون بی سیم نیا مدل Q1

 151هزار

هدفون بلوتوثی زیلوت مدل B570

 225هزار

هدفون شیاومی مدل Mi

 358هزار

هدفون بی سیم بیتس مدل Studio3
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آموزش

 3میلیون و  499هزار

استارت آپ هایی که به یاری مادران تازه کار آمده اند

دارندگان گوشـی های آیفون که از سیسـتم عامل  IOSاسـتفاده می
کننـد ،مـی توانند اپلیکیشـن جامـع بـارداری را دریافت کنند.

مادرانه های استارت آیپ

www.app.niniplus.com

مادرشو

یکـی از جدیدترین اپلیکیشـن هـای مادرانه اپ اندرویدی «مادرشـو»
اسـت کـه در مـدت زمـان کوتاهی توانسـته کاربـران زیـادی را جذب
کنـد .ایـن اپ بـه خوبـی و بـه سـاده تریـن شـکل تمـام تغییـرات و
تحـوالت یـک مـادر را درطـی  38هفته بارداری بـه اطالع مخاطبانش
مـی رسـاند .اپلیکیشـن مادرشـو از دو جنبـه ردیابـی دوران حاملگی و
تغییراتـش و همچنیـن بـاال بردن علـم و آگاهی مخاطبانـش در مورد
سلامت زنـان کاربـرد دارد .مـادران جوان بـا ثبت نام در مادرشـو باید
تاریـخ بـارداری و زمـان تخمینـی زایمـان را به اپلیکیشـن بدهند .اگر
هـم زمـان زایمان مشـخص نیسـت ،اپلیکیشـن مـی تواند نسـبت به
آخریـن مرتبـه قاعدگی زمـان زایمان را تخمین بزنـد .در ضمن تقویم
دقیـق و برنامـه ریزی شـده مادرشـو به خانم های بـاردار مراقبت های
پزشـکی ماننـد یـادآوری آزمایـش ها و سـونوگرافی ها را یـادآوری می
کنـد .مدیـران ایـن اپ مـژده دادنـد که به زودی نسـخه  iosآن را برای
کاربـران اپل نیز منتشـر خواهنـد کرد.

مـادر بـودن از آن دسـته مسـئولیت هایـی اسـت کـه علـی رغـم شـیرین بـودن و جـذاب بودنش مـی تواند بـرای یک خانم جـوان و بـی تجربه بسـیار فرایند پر
هانیهتندهوش
استرسـی باشـد .در دنیـای پرمشـغله و ماشـینی امـروز کـه خانم ها هم بخش مهمی از مسـئولیت هـای اجتماعی را برعهـده دارند مطمئنا دیگر نمـی توانند مانند
کارشناس حوزه آی تی
خانـم هـای  30سـال پیـش به همان شـکل سـنتی مـادری کنند .امروزه دغدغـه های فرزند پروری فـرق کرده ،فناوری های پزشـکی در حوزه بـارداری و زایمان
پیشـرفت قابـل توجهـی پیـدا کـرده و دنیـای اپلیکیشـن هـا و وب سـایت هـا در همـه زوایـای زندگی انسـان از جمله مادری کـردن نیز ورود کرده اسـت .ایـن روزها دیگر بـه ندرت ممکن
اسـت خانـم بـارداری را ببینیـد کـه از جنسـیت و وضعیـت سلامت جنیـن خـود بی اطالع باشـد یـا تقریبا می تـوان گفت که هیچ مادر شهرنشـینی را پیـدا نمی کنید که برای حل مشـکالت
دوران بـارداری ،شـیردهی و بـزرگ کـردن فرزنـد خـود بـه سـراغ فضـای مجازی نـرود .از همین رو مقوله مادری یک سـوژه فوق العاده پول سـاز و پرمخاطـب برای راه اندازی اسـتارت آپ
هـا در جهـان بـوده و هسـت ،بـه طـوری کـه اگـر بـه فروشـگاه هـای مجـازی خارجی و ایرانی سـری بزنید با تنـوع قابل مالحظـه ای از اپ ها و وب سـایت های حـوزه مادر و کـودک مواجه
خواهیـد شـد .از آن جایـی کـه کـودکان نیـاز بـه امکانـات تربیتـی و مراقبـت های ویژه برای رشـد دارند و انجـام دادن تمامی فعالیت های مربـوط به مراقبت صحیح و تغذیه مناسـب و غیره
بـرای والدیـن وقـت گیـر اسـت ،ایـده هایـی بـه وجـود آمـده کـه به آن هـا در این امـر مهم کمک کند .شـما هم اگر قصـد دارید فرزنـدی به دنیـا بیاورید یا اکنـون دارای فرزند هسـتید با
مـا در ایـن مطلـب همـراه شـوید تا محبـوب ترین و کاربردی ترین اسـتارت آپ هـای حوزه مـادر و کودک را برایتـان معرفی کنیم.

www.madarsho.com

نینوپیا

ایـن وب سـایت در سـال  94فعالیـت خـود را در حـوزه اطالع رسـانی
رویدادهـای ویـژه کـودکان آغـاز کـرد .هـم اکنـون تیـم نینوپیا ضمن
همـکاری بـا مجموعه های مختلف کـودک و نوجوان در نقاط مختلف
تهـران و کـرج تلاش دارد تـا سـطح کیفـی زندگـی کودکان امـروز را
افزایـش دهد .این سـایت با معرفی اسـتخرهای مادر و کـودک ،کارگاه
هـای ایـن حـوزه ،مجموعـه بازی ها و… مشـکالت بسـیاری از والدین
را برطـرف کرده اسـت.

هیپ مهد

ایـن وب سـایت بـه عنوان یک تیم ارائه دهنـده خدمات به مهدکودک
هـا بـه صـورت کامال جامع و پـل ارتباطـی مسـتقیم و آنالین والدین
و مهدکـودک هاسـت .در ایـن سـایت والدیـن بـه طـور مسـتقیم بـا
پکیجی کامـل از خدمـات مهدکـودک ها مواجـه مـی شـوند و مـی
تواننـد سـواالت خـود را از ایـن طریـق از مهدکودک مـد نظـر خـود
بپرسـند و توسـط ادمیـن مهـد کـودک پاسـخ را دریافـت کنند.
www.happymahd.com

هبرتین استارت آپ های ایراین

امـروزه از موضـوع سلامت بـارداری و مشـاوره در ایـن زمینه گرفته تا
مشـاوره بـرای خرید لبـاس ،طراحی اتاق و تهیـه غذای کودک همگی
در بسـتر اپلیکیشـن هـا درحـال بحـث ،گفت وگو و پیشـرفت اسـت.
همچنیـن وب سـایت هـای بسـیاری وجـود دارنـد کـه در ایـن زمینه
فعالیـت مـی کننـد و بـه نوعی پایـگاه اطالعاتی برای مـادران جوان به
شـمار مـی آینـد .با مـا در این مطلب همراه شـوید تا بـا پرکاربردترین
خدمـات مجازی این حوزه آشـنا شـوید:

ین ین سایت

یک منبع پربار برای دوران پیش از بارداری ،زمان بارداری و تولد و رشـد
کودک تا  5سـالگی که توسـط موسسـه تحقیق و توسـعه پژوهشـگران
سلامت ایجاد شـده اسـت .به غیر از مقاالت بسـیار معتبر و کاربردی در
این سـایت بخشـی برای پرسـش و پاسـخ در نظر گرفته شـده که در آن
سـواالت کاربران توسـط متخصص مربوطه پاسـخ داده می شـود .البته
شـاید بتـوان پرمخاطـب تریـن بخش ایـن وب سـایت را تاالرهای گفت
وگـوی آن دانسـت کـه در آن مـادران در حوزه های مختلف زندگی خود

بـا هـم تبـادل نظـر می کننـد و از هم یـاد می گیرند.

www.ninisite.com

مجله ین ین ابن

وب سـایت نـی نـی بـان در سـال  ۱۳۹۲بـا هـدف آگاهـی بخشـی
بـه والدیـن در مسـیر بچـه دار شـدن و بعـد از آن ،راهنمایـی در راه
فرزندپـروری پـا بـه حـوزه مادر و کودک گذاشـته و با ارائـه مقاالت در
دسـته بنـدی هـای بسـیار دقیق مـادران را بـه راحتی بـه موضوع مد
نظرشـان سـوق مـی دهـد .این مجلـه اکنـون دارای اپلیکیشـن برای
گوشـی هـای اندرویـدی و اپـل اسـت و مـی توانید لینک دانلـود آن را
در وب سـایت زیـر مشـاهده کنید.
www.niniban.com

ینین الزم

فروشـگاه اینترنتـی نـی نـی الزم را گروهـی راه انـدازی کـرده انـد که از
 30سـال قبـل در زمینـه لـوازم سیسـمونی و سـایر اقالم نـوزاد در بازار
ایـران فعالیـت کـرده اند .هم اینک این وب سـایت یکـی از کامل ترین و

معتبرترین فروشـگاه های تهیه سیسـمونی و وسـایل مربوط به کودکان
اسـت .از برندهـای ایرانـی گرفتـه تا خارجی را می توانید بـا تنوع فراوان
در یـک جـا مشـاهده کنیـد و سـپس با یـک خرید اینترنتی بـه راحتی
د ِر منـزل تحویـل بگیرید .این نوع ایده اسـتارت آپی برای مـادران باردار
مخصوصـا آن هایـی کـه در دوران بـارداری مشـکالت پزشـکی دارنـد و
مجبورند در خانه اسـتراحت کنند بسـیار کاربردی اسـت.
www.ninilazem.com

ینین پالس

این اپلیکیشـن مخصوص مادران باردار طراحی شـده اسـت و با نصب
آن مـی توانیـد بـه صـورت روزانه پیام های بـارداری ،اقدام بـه بارداری
و رشـد نـوزاد تـا یـک سـالگی را دریافـت کنید .پیـام های ایـن اپ به
صـورت متنـی و ویدئویـی بـا توجـه بـه نظـر پزشـکان متخصص می
باشـد و مـادران را از قبـل از بـارداری تـا پایـان یـک سـالگی کـودک
همراهـی مـی کنـد .در اپلیکیشـن نی نی +شـما می توانید بـا مادران
دیگر که وضعیت مشـابه شـما را دارند در ارتباط باشـید و حتی گروه
و وبلاگ شـخصی بسـازید .در حـال حاضـر هـم کاربـران اندرویـد و

از آنجایی که
کودکان نیاز به
امکانات تربیتی و
مراقبتهایویژه
برای رشد دارند و
انجام دادن تمامی
فعالیتهایمربوط
به مراقبت صحیح
و تغذیه مناسب و
غیره برای والدین
وقتگیرمیباشد،
ایدههاییبهوجود
آمده است که به
آنها در این امر مهم
کمک کند

آموزش اقتصاد به نوجوانان  15تا  18سال

چگونهنوجوانتانراکارآفرینکنید؟

زهـرا نوجـوان  18سـاله ای اسـت کـه
فاطمهسوزنچیکاشانی
مفاهیـم اقتصـادی بـه خوبـی در او
روزنامهنگار
نهادینـه شـده؛ او فـردی ریسـک پذیـر
اسـت و بـه خوبی مـی داند کـه چگونه
سـرمایه گـذاری کنـد .او مقـدار زیـادی پول بـرای آینده اش پـس انداز
کـرده و بـه خوبـی می تواند پـول هایش را مدیریت کنـد .زهرا به خوبی
مـی دانـد کـه به چه شـغل و رشـته ای عالقـه دارد و اطالعـات زیادی از
آن شـغل دارد و بـه قـول خـودش مـی دانـد در آینده می خواهد سـراغ
چـه کاری بـرود .او بـرای رسـیدن بـه هدفـش بسـیار تالش مـی کند و
از سـختی هـای مسـیر هرگز نمی ترسـد .زهـرا می خواهـد در آینده در
حـوزه کاری مـورد عالقه اش یک کارآفرین شـود و از اسـتعدادهایش به
خوبـی و در راه درسـت اسـتفاده کند.
در مقالـه امـروز بـه برخـی از روش هـای آمـوزش اقتصـاد بـه نوجوانـان
پرداختـه ام؛ اگـر مـی خواهیـد نوجـوان اقتصـادی بار بیاوریـد این مقاله
را از دسـت ندهید:

پس انداز بلندمدت را به فرزنداتن آموزش دهید

نوجـوان شـما اکنـون بسـیار بـزرگ شـده و ایـن توانایـی را دارد کـه بـرای
اهـداف بلندمـدت خـود پـس انـداز کنـد .بنابراین در این سـن مـی توانید
بـه دلبندتـان یـاد دهید که هردفعه پول به دسـتش می رسـد ،مقـداری را
بـرای هزینـه هـای دانشـگاه کـه در آینده با آن مواجه می شـود پـس انداز
کنـد .بـا ایـن کار فرزندتـان یـاد می گیرد که حتمـاً باید بـرای اهداف مهم
خـود ماننـد راه انداختـن شـغل ،ازدواج و… پس انداز داشـته باشـد.

نوجوان اتن را ریسک پذیر کنید

نوجـوان شـما بایـد بدانـد کـه همـه چیـز بـه راحتی به دسـت نمـی آید و
بـرای رسـیدن بـه موفقیـت باید تالش کند و ریسـک پذیر نیز باشـد .برای
ایـن کـه او را ریسـک پذیـر کنید می توانید ریسـک پذیری در بـورس را به
او بیاموزید و قسـمتی از پول او را در یک سـهام پر ریسـک سـرمایه گذاری
کنیـد؛ ایـن گونـه دلبند شـما مـی بیند که قسـمتی ازسـرمایه اش ممکن
اسـت برای مدتی از دسـت برود اما بعداز آن به سـود زیادی خواهد رسـید.

به او کمک کنید شغل دلخواهش را پیدا کند

دیـر یـا زود دلبندتـان بایـد بفهمـد کـه توانایی و اسـتعداد چـه کارهایی را
دارد و بـه چـه شـغلی عالقـه دارد .بنابرایـن بـه او کمک کنیـد که عالیقش
را پیـدا کنـد و او را راهنمایـی کنیـد تا در انتخاب رشـته ،بـا توجه به عالقه
اش ،بهتریـن رشـته را انتخاب کند.

دلبنداتن را کارآفرین ابر بیاورید

بـرای ایـن کار ابتـدا بایـد ویژگـی هایـی را که بـرای کارآفرینی الزم اسـت
در آن هـا تقویـت کنیـد .کارآفرینان افرادی ریسـک پذیر ،با انگیزه ،سـخت
کـوش ،خلاق ،انعطـاف پذیر ،دارای مهارت حل مسـئله ،آینـده نگر ،آرمان
گـرا ،دارای اعتمـاد بـه نفـس و با برنامه هسـتند؛ سـعی کنیـد در موقعیت
هـای مختلـف ایـن ویژگـی هـا را در فرزندتـان تقویـت کنیـد تـا در آینده
بـه موفقیـت هـای زیادی برسـد .همچنین مـی توانید داسـتان کارآفرینان
مختلـف را بـرای او تعریـف کنیـد تـا با زندگی آن ها آشـنا شـود و آن ها را
الگـوی خود قـرار دهد.

داستان من

داسـتان مـن یـک اسـتارت آپ کاملا نوآورانه اسـت که بـا پیوند قصه
گویـی ،هنـر و تکنولـوژی ایـن امـکان را برای شـما فراهم مـی کند تا
در تجربـه خلـق یـک کتـاب داسـتان اختصاصـی بـرای کـودک خود
داسـتان
مشـارکت و او را قهرمـان کتـاب اختصاصـی خـودش کنیـد.
ِ
مـن بـه شـما کمـک میکند تـا کتاب خوانـدن را بـرای کودکتـان به
داسـتان من
تجربـهای فوقالعـاده تبدیـل کنید .کتاب های اختصاصی
ِ
کـه کـودک شـما خـودش قهرمـان آن اسـت ،علاوه برایـن کـه یـک
هدیـه ارزشـمند و مانـدگار اسـت ،او را بـه کتـاب ،عالقـه مند می کند
و باعـث افزایـش اعتمـاد بـه نفس او می شـود .در کتاب طراحی شـده
توسـط این اسـتارت آپ کودک شـما در واقع قهرمان داسـتان اسـت و
میتوانـد خـود را در ماجراجوییهـای کتاب ببیند .داسـتانی که شـما
از طریق این سـرویس سـفارش می دهید ،فقط در یک نسـخه و برای
شـما چـاپ میشـود و نمونـه دیگری نـدارد بنابراین از ایـن کتاب می
توانیـد بـه عنـوان یک هدیه ارزشـمند برای فرزند خود اسـتفاده کنید.
www.dastaneman.com

لک لک

ایـن برنامـه یـک شـبکه اجتماعی بـرای مادران اسـت که خـود را این
گونـه معرفـی کرده«:اگـر بـاردار هسـتید یا به فکـر بـارداری و بچه دار
شـدن یـا حتـی دنبال جایـی میگردید که پزشـک متخصـص و ماما
جـواب سـوال هـای شـما را بدهنـد لک لـک بهترین انتخاب اسـت».
این اپلیکیشـن به شـما امکان سـوال از دیگر مادران با شـرایط مشـابه
شـما را مـی دهـد و مـی توانید با هـم در یک تعامل مداوم باشـید .این
برنامه برای سیسـتم عامل اندروید سـاخته شـده اسـت.
www.laklak.app

