راهمنای خرید اسپیکر رومیزی
اسـپیکرهای رومیـزی انـواع مختلفـی دارد؛ در ادامـه ایـن مقالـه بـه معرفـی برخـی از
اسـپیکرهای رومیـزی و قیمتهـای آن پرداختهایـم:
اسـپیکر  :floorصـدای ایـن اسـپیکر از اطـراف پخـش میشـود و برای تماشـای فیلم
مناسـب اسـت .همچنیـن این مـدل اسـپیکر قابلیت پخش موزیک اسـتریو نیـز دارد.
اسـپیکر قفسـهای :ایـن مـدل بـه اسـپیکر  floorشـبیه اسـت ولی صدای بـم کمتری
نسـبت به مـدل  floorدارد.
اسـپیکر ایسـتاده :اسـپیکرهای ایسـتاده در دو طـرف دسـتگاه گذاشـته میشـود و
بیشـترین جلوههـای صوتـی و در واقـع بیشـترین کیفیـت را دارد.
در جـدول رو بـه رو قیمـت برخـی اسـپیکرهای رومیـزی آورده شـده اسـت.
(قیمتها به تومان است)

مدل
اسپیکر جنیوس مدل sp_u120

 104هزار

اسپیکر کامپیوتر گرین مدل GS315_R

 396هزار

اسپیکر رومیزی تسکو مدل TS 2196

 467هزار

اسپیکر باند فول رنج اکوتک مدل ET_302

 890هزار

اسپیکر رومیزی ادیفایر مدل Airpuise A200
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آموزش

 ۳۳میلیون

اسپیکر  JBLمدل SRX 835P

میوا (میوه فرویش آنالین)

در خانه بنشینید و خرید کنید!

ایـن سـرویس شـما را بـا تجربـهای نو بـرای خرید میوه و بسـته های
پذیرایـی آشـنا میکنـد .اگـر تـا بـه حـال مراسـمی مثل عروسـی و
عقدکنـان و  ...در خانـواده داشـتهاید ،حتما میدانیـد که کار خریدن
و شسـتن و آماده کردن میوهها در آن روز به خصوص چقدر سـخت
اسـت و بـرای ایـن کار از صبـح بایـد دسـتکم دو نفر از افـراد خانواده
را درگیـر خریـدن و شسـتن میـوه و تحویـل آنهـا به تـاالر پذیرایی
کنیـد .سـرویس آنالیـن میـوا ایـن امـکان را بـرای کاربرانـش فراهم
میکنـد تـا بـا وارد کـردن تاریـخ مراسـم و میوههـای مـد نظرشـان
بسـتههای پذیرایـی را در محـل مراسـم تحویـل بگیرند.

با سرویس های آنالینی آشنا شوید که خرید را برایتان راحت تر از گذشته می کنند

www.meeva.ir

در دنیـای امـروز کـه دغدغههـای کاری ،ترافیـک و آلودگـی هـوا جـزء الینفـک زندگی ما شـدهاند ،خرید کـردن از راه دور نعمتی اسـت که به لطـف اینترنت و
هانیهتندهوش
ایـده پردازهـای دنیـای مجـازی برایمـان فراهـم شـده اسـت .دیگر برای خیلی از شهرنشـینها خریـد آنالین تجربه عجیـب و غریبی نیسـت و در بعضی حوزهها
کارشناس حوزه آی تی
ماننـد لبـاس و وسـایل دیجیتالـی یـا حتـی غـذا امـری رایـج و باورپذیـر شـده اسـت .اما اسـتارت آپهای حـوزه تجـارت آنالین بهطور مـداوم در حال توسـعه
دادن ایـن بخـش هسـتند و شـما بـه عنـوان کاربـر فضـای مجـازی هر روز با یک سـرویس و اپلیکیشـن جدید مواجه میشـوید کـه کار خرید روزانه در حـوزه نیازهای مختلف یـک خانواده
را راحتتـر میکنـد .جالـب اسـت بدانیـد کـه اسـتارت آپهـای ایرانی در این بخش بسـیار فعـال و موفق بود ه و توانسـتهاند در مدت زمانی کوتاه مشـتریان بسـیاری را جذب بـازار آنالین
خـود کننـد .بـا مـا همـراه شـوید تـا شـما را بـا انـواع این کسـب و کارهای آنالین در ایران آشـنا کنیـم و بتوانیـد بیدغدغه تر از قبـل خریدهـای روزانه خود را انجـام دهید.

(پتیا) فروشگاه مایحتاج حیواانت خانیگ

این اسـتارت آپ برای آنهایی که حیوان خانگی دارند بسـیار جالب
و کار راهانـداز خواهـد بـود .چـون ایـن امـکان را بـه شـما میدهـد
کـه بهراحتـی بتوانیـد اقلام موردنیـاز حیـوان خانگی خـود را فراهم
کنیـد .پتیـا تمامـی محصـوالت ،لـوازم ،غذاها و هر آن چـه مربوط به
حیوانـات آپارتمانـی و اهلـی میشـود را در دسـتهبندیهای جداگانه
بـه همـراه تصویر ،قیمـت و توضیحات کامـل در فروشـگاههای لوازم
حیوانـات خـود تعریـف کرده اسـت .با سـفارش در ایـن اپ بهراحتی
محصـوالت مـورد نیـاز پت خـود را در خانه تحویـل بگیرید.
/www.petia.ir

ُعمدکس (عمده فرویش آنالین)

ایـن پلتفرم عمده فروشـی آنالین ،در ایـران به مغازه داران و صاحبان
فروشـگاهها ایـن امـکان را میدهـد کـه کاالهای خـود را در هر جای
ایـران کـه هسـتند بـدون مراجعه به بازارهای عمده فروشـی سـنتی
و صـرف هزینـه و وقـت سـفارش دهنـد و با بهترین قیمـت در مغازه
تحویـل بگیرنـد .خدمـات ایـن سـامانه می توانـد از سـفرهای مداوم
کاسـبها از شـهرهای مختلـف بـه مرکز یـا از فروشـگاههای خود به
بازارهـای شـلوغ جلوگیری کند.
www.omdex.ir

دیجی کاال (خرده فروش آنالین)

از قدیمیتریـن ،موفقتریـن و سرشـناسترین سـرویس فـروش
آنالیـن در ایـران شـروع میکنیـم .دیجـی کاال کـه نمونـه ایرانـی
فروشـگاه مشـهور آمـازون اسـت ،بـدون شـک اکنـون بزرگتریـن و
محبوبترین اسـتارت آپ در حوزه خرده فروشـی آنالین محسـوب
مـی شـود و کمتـر کسـی را میتوانید پیدا کنید که با نـام و خدمات
آن آشـنا نباشـد .جالـب اسـت بدانیـد که حجم بـاالی تراکنش مالی
ایـن شـرکت و محبوبیـت بـاالی آن در میان کاربران ،توجه نشـریات
خارجـی را نیـز بـه ایـن مجموعـه جلـب کـرده اسـت .بهطـوری که
چنـدی پیـش مجلـه  Economistطـی مطلبـی ارزش دیجـی کاال
را بـه عنـوان یـک اسـتارت آپ ایرانـی ،نزدیک بـه  ۱۵۰میلیون دالر
اعلام کـرد .ایـن وبسـایت در ابتـدای راه خود تنها به نقد و بررسـی
کاالهـای دیجیتـال ماننـد موبایـل و لـپ تـاپ و  ...میپرداخـت ولی
بـا گذشـت زمـان بـه فکـر فـروش ایـن محصـوالت در سـایت خـود
افتـاد تـا بـه امروز که شـاهد هسـتیم تقریبـا کاالیی نمانده که شـما
مشـابه آن را در دیجـی کاال پیـدا نکنیـد .ایـن فروشـگاه آنالیـن بـا
ضمانـت یـک هفتـهای تعویض و پـس گرفتن کاالی فروخته شـده،
ایـن آرامـش خاطـر را به مشـتری میدهد که جنسـی که به دسـت
او میرسـد اصلـی اسـت و در صورتـی کـه از کیفیـت و کارایـی کاال
رضایـت نداشـته باشـد میتواند کاالی خریداری شـده خـود را برای
شـرکت پس بفرسـتد و به جای آن کاالی مشـابهی دریافت کند یا
ایـن کـه هزینـه پرداختی خـود را بازپـس گیرد.
www.digikala.com

کافه ابزار (فروشگاه نرمافزار)

ایـن شـرکت بـزرگ ترین بـازار انواع اپلیکیشـنهای گوشـیهای
هوشـمند اندرویـدی در ایـران اسـت .بعـد از ایـن کـه شـرکت
گـوگل بـرای دسترسـی کاربـران ایرانـی بـه برنامههای قـرار داده
شـده در فروشـگاه گـوگل (گـوگل پلـی) محدودیـت ایجـاد کرد،
کافـه بـازار بـا بومـی سـازی برنامهای مشـابه گوگل پلی توانسـت
تـا حـد قابـل قبولـی خأل ایجاد شـده بـرای کاربـران اندرویدی را
از بیـن ببـرد و بـا در دسـترس قـراردادن بازیهـا و نـرم افزارهای
تولیـد داخـل سـهم زیـادی در پیشـرفت ایـن گونـه بازیهـا و
نـرم افزارهـا داشـته باشـد .امـروزه هـر کاربـر ایرانـی که گوشـی
اندرویـدی دارد ،بـدون شـک کافه بازار را روی گوشـی خود نصب
کـرده اسـت و بـا اسـتفاده از خدمـات رایگان و پولـی آن نیازهای
نرمافـزاری خـود را بـرآورده میکنـد.
www.cafebazaar.ir

عیل اباب (فروشگاه ارائه کننده خدمات سفر)

ایـن سـرویس باسـابقهترین ،بزرگتریـن و معتبرتریـن سـامانه
خریـد اینترنتـی بلیـت هواپیمـا و قطـار در ایـران اسـت .در
وبسـایت و اپلیکیشـن علـی بابـا میتوانیـد بـرای سـفر خـود
بـه صرفهتریـن بلیـت را از مبـدا و مقصـد مـد نظرتـان تهیـه و
بهراحتـی و بـدون رفتـن بـه آژانسهـای مسـافرتی مختلـف در
شـهر ،سـفر خـود را برنامهریـزی کنیـد .همچنیـن این سـرویس
بـه شـما امـکان خرید بلیتهـای چارتر را با امکان کنسـل کردن

آن میدهـد .رزرو هتـل در سراسـر جهـان یـا خریـد آنالین بلیت
قطـار و اتوبـوس و پکیج تور از دیگر خدمات این فروشـگاه اسـت.
www.alibaba.aero

ایرف (فروشگاه آاثر هرنی ایران)

ایـرف برگرفتـه از نمـاد تجـارت الکترونیـک « »eو واژۀ «رف» به
معنـای جایگاهـی بـرای متاع شـگرف اسـت .در وبسـایت ایرف
کاربـران میتواننـد بهصـورت آنالیـن بـه خریـد و فـروش آثـار
فرهنگـی و هنـری ایـران بپردازنـد .از دیگر خدمـات آن می توان
بـه ثبـت آگهـی اطالع رسـانی و تبلیغات در حـوزه هنر و فرهنگ
اشـاره کـرد .فعالیتهـای ایـرف در پنـج گـروه تقسـیم بندی می
شـود کـه شـامل گروههـای فرهنگی ،هنـری ،صنایعدسـتی ،ابزار
و مـواد اولیه و تبلیغات و اطالعرسـانی اسـت .خالـق آثار فرهنگی
و هنـری از هـر نقطـهای از کشـور میتوانـد اثـرش را در ایـرف به
نمایـش بگـذارد و آن را بـه فروش برسـاند .این بسـتر میتواند در
زمینـه معرفـی و فـروش آثـار هنرمندانـی که از سـازوکار نمایش
و فـروش دور هسـتند ،مفیـد باشـد .درضمـن پدیدآورنـدگان
فرهنگـی و هنـری بهویـژه صنعتگـران صنایـع دسـتی میتواننـد
بـا اسـتفاده از پورتـال حـراج الکترونیکـی ایـرف بـدون نیـاز بـه
حضـور در محلـی خـاص ،بـه سـادگی و تنهـا از طریـق رایانـه
شـخصی ،آثـار خـود را بـه مزایـده بگذارنـد و آن را بـه باالتریـن
قیمـت بـه فروش برسـانند.

استارت آپهای
حوزه تجارت آنالین
بهطور مداوم در حال
توسعه دادن این
بخش هستند و شما
به عنوان کاربر فضای
مجازی هر روز با یک
سرویس و اپلیکیشن
جدید مواجه میشوید
که کار خرید روزانه
در حوزه نیازهای
مختلف یک خانواده
را راحتتر میکند

http://www.eraf.ir

ماهی دریا (فروشگاه آنالین خرید ماهی و میگو)

ایـن سـامانه یکی از فعالترین اسـتارت آپها بـرای خرید انواع ماهی
و میگـوی تـازه بهصـورت آنالیـن ،در ایـران اسـت .تمام مـردم ایران
میتوانند انواع ماهی و میگو را از این فروشـگاه خریداری و به آسـانی
در منـزل دریافـت کننـد .فروشـگاه ماهـی دریـا کیفیت و تـازه بودن
ماهـی و میگـوی خـود را تضمیـن میکنـد زیـرا تمامـی محصوالت
از صیـد روز تهیـه و بـرای شـما ارسـال مـی شـود .همچنیـن در این
سـامانه میتوانیـد اطالعـات مفیدی ازنحوه پخت صحیـح این آبزیان
به دسـت بیاورید تا با محصوالت خریداری شـده بهترین و خوشـمزه
ترین غذاهـا را بپزید.
www.mahidarya.com

عطارمارت (عطاری آنالین)

اسـتارت آپهای خوش ذوق ایرانی حتی دسـت از سـر سـنتیترین
مغازههـای ایرانـی هـم برنداشـتهاند! عطارمـارت ،فروشـگاه اینترنتی
ادویـه و گیاهـان دارویی اسـت که به کاربرانش ایـن امکان را میدهد
تـا داروی گیاهـی مـد نظـر خـود را بهصورت آنالین خریـداری کنند.
همچنیـن در این سـایت اطالعات مفیدی از مزایـای گیاهان دارویی،
عرقیـات ،ادویهجـات و دمنوشهـای گیاهـی میتوانیـد بهدسـت
آورید.
www.attarmart.ir

ردکاال (حراجی آنالین)

ردکاال سـامانه برگـزاری حراجی آنالین (بهصـورت مزایده زنده) روی
کاالهـای نـو ،اصـل و بـا گارانتـی معتبـر در ایران اسـت .این سـامانه
همچنیـن دارای یـک بخـش اسـت که کلیه اجنـاس در آن بهصورت
مسـتقیم و با قیمت رقابتی قابل خرید هسـتند .شـرکت کنندگان در
حراجیهـا ،در صـورت برنـده شـدن یا حتی برنده نشـدن ،تخفیفات
ویـژهای را از ردکاال بـرای خریـد کاال دریافـت میکننـد .هـر حراجی
شـامل چندیـن کاالی با قیمـت مشـابه و از طبقهبندیهای متفاوت
اسـت ،پس با شـرکت در حراجی و برنده شـدن یا نشـدن ،میتوانید
هـر یـک از کاالهـای دلخـواه را با تخفیف مناسـب تهیه کنید.
www.redkala.com

برشی از کتاب اقتصاد خانوار در اسالم

والدینی که فرزندان بی سواد تحویل جامعه می دهند
یکـی از معاصـران ریـکاردو ،اقتصـاددان
فاطمهسوزنچیکاشانی
معـروف قرن هجدهـم در نامه های خود
روزنامهنگار
چنیـن مـی نویسـد کـه افـراد و خانواده
های متشـخص در انگلسـتان و فرانسـه،
پیـش از آن کـه پرسـتاری بـرای فرزنـدان خـود اسـتخدام کننـد ،از آنـان
دربـاره ایـن کـه آیـا مـی تواننـد اقتصـاد را بـه کـودکان بیاموزند یـا خیر،
سـؤال می کردند .یعنی حتی بیش از  200سـال پیش نیز ،خانواده های
اصیل انگلیسـی و فرانسـوی برای تربیت اقتصادی و مالی فرزندان خویش
اهمیـت زیـادی قائل بوده اند ولی متأسـفانه هنوز بسـیاری از خانواده های
جامعـه مـا بـه این موضوع حساسـیت خاصی نشـان نمـی دهند.
والدیـن بایـد درک کننـد کـه تنهـا مسـئول ارتقـای سـواد مالـی و بهبود
وضعیـت اقتصـادی زندگی خویش نیسـتند .برخی به غلـط فکر می کنند
که با فراهم سـازی رفاه اقتصادی برای خانواده ،مسـئولیت خود را در این

زمینـه بـه خوبـی ایفا کـرده انـد .ولی والدین مسـئولیت سـنگین دیگری
نیـز دارنـد .آن هـا بایـد به تربیـت مالی فرزنـدان خویش نیـز بپردازند و با
ارتقـای سـواد مالـی  ،آن هـا را بـرای مواجهـه با مشـکالت و مسـائل مالی
آینـده آمـاده سـازند .بنابرایـن آن هـا بایـد درباره مسـائل مالی بـا فرزندان
خـود صحبـت کننـد ،بـه آنان مشـاوره بدهند و مشـورت بگیرنـد و آنان را
در جریـان بسـیاری از مسـائل مالـی خانواده قـرار دهند.
یکی از اشـتباهات بسـیار مهلکی که معموالً بسـیاری از خانواده ها مرتکب
ً
کاملا خصوصـی میدانند و
مـی شـوند ایـن اسـت که پـول را مسـئله ای
صحبـت کـردن بـا بچه ها دربـاره آن را نوعی تابو قلمـداد میکنند .والدین
صادقانـه بـا بچـه هـای خـود دربـاره محدودیـت هـا ،واقعیـات و جزئیات
درآمـد و مخـارج شـان صحبـت نمـی کنند .متأسـفانه بسـیاری از والدین
معتقدنـد کـه رسـیدگی به امور مالـی خانواده ،مربوط به بزرگترهاسـت و
بـه بچـه هـا ارتباطـی نـدارد و آن هـا باید فارغ از مشـکالت مالـی خانواده،

از بچگـی خودشـان لـذت ببرنـد و خـود را درگیر مشـکالت مالـی خانواده
نکننـد .بایـد توجـه داشـت کـه آمـوزش مالـی تنهـا بـرای آمـاده سـازی
کـودکان و نوجوانـان در زندگـی بـزرگ سـالی نیسـت .بلکـه بسـیاری از
مسـائل مهـم مالـی کـه کـودکان و نوجوانان بـا آن درگیر هسـتند ،باید به
آنـان آمـوزش داده شـود .هـم اکنون بسـیاری از نوجوانـان و حتی کودکان
ما مصرف کننده خدمات مالی از همان سـنین کودکی هسـتند .در زمان
مـا دیگـر ایـن امـر متداولـی اسـت کـه کـودکان و نوجوانـان نیـز موبایل،
تبلـت و رایانـه داشـته باشـند و حتـی به صـورت آنالین محصـوالت مورد
عالقـه خـود را ماننـد انـواع بـازی ها ،فیلم هـا و ...خریداری کننـد .این امر
بدیهـی اسـت کـه مهـارت های سـواد مالـی می توانـد به آنان در اسـتفاده
از چنیـن محصوالتـی کمـک زیـادی کند .آن ها در همین سـنین کودکی
و نوجوانـی نیـز درگیـر برخی مسـائل مالـی مانند پس انداز ،حسـاب های
بانکـی و قـرض الحسـنه ،خریـد و فـروش و ...هسـتند .بنابرایـن در همین

سـنین کودکـی نیـز باید مهارتهای مختلـف مالی مورد نیازشـان به آنان
آموزش داده شـود.
لب مطلب:
ّ
اگـر واقعـاً فرزنـدان مـان را دوسـت داریـم و مـی خواهیم آینـده اقتصادی
خوبـی را برایشـان رقـم بزنیـم ،از همیـن حاال بـرای تربیت اقتصادی شـان
اقـدام کنیـم .فرد ورشکسـته امـروز همان کودکی اسـت که نمی توانسـت
پـول توجیبـی خـود را مدیریت کند.
جـوان بیکار کسـی نیسـت کـه کار ندارد ،بلکه کسـی اسـت که
یاد نگرفتـه کار کند!
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