راهمنای خرید گویش موابیل
در مقالـه امـروز بـه برخـی از فاکتورهایـی
کـه بـرای خریـد گوشـی مهم اسـت ،اشـاره
کـرده ام:
 1قیمـت :مهـم تریـن مسـئله بـرای
خریـد گوشـی ،قیمـت آن اسـت و حتمـاً
بایـد بـا توجـه بـه بودجـه خـود اقـدام بـه
خریـد گوشـی کنیـد.
 2برنـد :بعـد از قیمـت ،مسـئله برنـد
گوشـی اهمیـت پیـدا مـی کند و بـا توجه
بـه نیازهـای خـود بایـد برنـد مـد نظـر را

انتخـاب کنیـد.
 3رم :بـرای ایـن کـه قـدرت سـنجش
گوشـی را بسـنجید ،بایـد بـه میـزان
رم و تعـداد هسـته هـا دقـت
کنیـد .هسـته هـا معمـوالً
 ٢هسـته ای ۴ ،هسـته ای
و  ٨هسـته ای هسـتند .رم
گوشـی نیـز شـامل  ٢گیگابایت و
 ٣گیگابایـت اسـت .اگـر مـی خواهید نرم
افزارهـای سـنگین روی گوشـی تـان نصب

5

در جدول زیر ،به قیمت برخی از گوشی های موبایل اشاره کرده ام

کنیـد ،بایـد گوشـی با قـدرت پـردازش باال
انتخـاب کنیـد .گوشـی هایـی بـا حداقـل
پردازشـگر ۴هسـته و رم  ٢گیـگ،
قـدرت پردازشـگر باالیی دارند.

مدل

قیمت

موبایل آنا مدل  ،8Aدوسیم کارت ،ظرفیت  16گیگابایت

یک میلیون و  433هزار

موبایل هوآوی مدل  ،Y7 prime 2018دو سیم کارت

یک میلیون و  737هزار

موبایـل نوکیـا مـدل  ،6.1دو سـیم کارت ،ظرفیـت 32
گیگابایـت
موبایل شـیائومی مدل  ،mi 8دو سـیم کارت ،ظرفیت 128
گیگابایت

اسپیکر رومیزی ادیفایر مدل Airpuise A200

موبایل اپل مدل  iphone Xظرفیت  256گیگابایت

یک میلیون و  825هزار
یک میلیون و  955هزار
 5میلیون و  356هزار
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آموزش

 12میلیون و  350هزار

هسـتید پیشـنهاد میکنیـم ایـن سـرویس را امتحـان کنیـد.
یکـی از نـکات جالـب دلیـون منوی واحد اسـت ،یعنـی از هرجا
کـه غـذا سـفارش بدهیـد منوهـا تغییـر نمیکنـد به ایـن دلیل
کـه خـود دلیـون بـرای پخـت غذاهـا دسـت بهکار شـده اسـت.
البتـه محلههایـی کـه میتوانیـد از آن ها سـفارش دهید بسـیار
محـدود اسـت و فعلا فقط  9محلـه در تهران امکان سـفارش از
ایـن سـرویس را دارنـد.

خومشزه های اینرتنیت
استارت آپ هایی که دغدغه آشپزی را حل می کنند

/https://delion.ir

مامان پز

یکـی از اسـتارت آپهـای
پـر سـرو صـدا و موفـق در
حـوزه غـذا و البتـه کارآفرینـی اسـت .شـاید بتوان گفـت بعد از
اسـنپ فـود نـام ایـن اسـتارت آپ بیـش از همـه بر سـر زبانها
افتـاد .مامـان پـز بـه مشـتریانش حـس خـوردن غـذای خانگی
و مامـان پـز را میدهـد .اگـر غـذای خانگـی میخواهیـد کـه
توسـط مامانهـای واقعـی تهیـه شـده باشـد ایـن سـایت همان
جایـی اسـت کـه بایـد از آن سـفارش دهید .اما نکتـه منفی این
اپلیکیشـن ایـن اسـت کـه بایـد تا قبل از سـاعت شـش روز قبل
سـفارش غـذا را در سـایت انجام دهیـد .بسـتهبندی غذاها البته
شـما را ممکـن اسـت بـه یـاد مادربـزرگ تان بینـدازد امـا واقعا
جالـب و دوسـت داشـتنی اسـت.

در روزگار پرمشـغله امروز غذا پختن ،چه غذایی خوردن یا حتی به کدام رسـتوران رفتن از دغدغههای همیشـگی خانوادهها شـده اسـت .آنهایی که خانهدار
هانیهتندهوش
هسـتند ،بـه ایـن فکـر میکننـد کـه چـه بپزند و شـاغلها همیشـه بهدنبال یـک راه حل سـاده میگردنـد تا خجالت زده شـکم مبـارک نشـوند و در محیط کار
کارشناس حوزه آی تی
یـا خانـه تغذیـهای سـالم و سـریع را بـرای خـود فراهـم کننـد .خالصه که همین دلمشـغولی مدرن باعث شـده اسـت تـا اسـتارت آپهایی در حـوزه غذا ظهور
کننـد و بتواننـد بـازار گـرم و پررونقـی را بـرای خـود فراهـم آورنـد .اسـتارت آپهـای خارجـی در این حوزه سالهاسـت کـه فعالیت میکننـد و بنا به نیاز جامعهشـان ،توانسـتهاند خدمات
بسـیار گسـترده و متنوعـی را بـه مشـتریان خـود ارائـه کننـد .بـازار داخلـی ایـران هـم در این سـالهای اخیر بـا توجه بـه نیازهای مردمی و مشـکالت عجیـب و غریب زندگی در شـهرهای
بـزرگ توانسـته اسـت رشـد قابـل قبولـی داشـته باشـد ،بـه طـوری کـه اگـر به تاریخچه پنج و شـش سـال اخیر اسـتارت آپهـای ایرانی نگاهـی بیندازیـد ،خواهید دیـد که در حـوزه غذا،
نمونههـای متعـدد و موفقـی فعالیـت میکننـد و توانسـتهاند بـرای خـود در فضـای مجـازی و واقعی اسـم و رسـمی پیدا کنند (هرچند که بیشـتر به کام تهرانیهاسـت) .برای آشـنایی بیشـتر
بـا ایـن اسـتارت آپهـا و نـوع خدمـات متنوعـی که در ایـران ارائه میکننـد ،با مـا در این مطلب همراه شـوید.

/https://www.mamanpaz.ir

ایزی پز

سفارش غذای آنالین

یکـی از کارهـای سـخت و دوسـت نداشـتنی بـرای سـفارش غـذا،
پیداکـردن شـماره تلفـن رسـتوران دلخـواه اسـت ،حتـی بعـد از
پیـدا کـردن شـماره بایـد منتظـر بمانید و سـفارش را برای مسـئول
رسـتوران توضیـح دهیـد .حـاال ممکـن اسـت در آن لحظـه یکـی از
سفارشـات شـما موجود نباشـد و باید در همان زمان با دیگر اعضای
خانـواده مشـورت کنیـد و تغییر را به اپراتـور اعالم کنید .اما با کمک
اسـتارت آپهایـی در حـوزه سـفارش آنالیـن غـذا از رسـتورانهای
مختلـف همـه ایـن مشـکالت حـل میشـوند و شـما بهسـادگی
فهرسـت غـذای بیشـتر رسـتورانها را در مقابـل تـان میبینیـد و
از میـان آنهـا انتخـاب میکنیـد و غـذای دلخواهتـان را در منـزل
تحویـل میگیریـد .در ایـن بخـش نمونههای بسـیار موفـق و بنامی
ماننـد زودفـود ،ریحـون و چیلیـوری و  ...فعـال هسـتند کـه بهطور
مختصـر برایتـان معرفـی شـان میکنیم:

اسنپ فود

اسـنپ فـود یـا همـان زودفـود اولیـن
شـرکتی اسـت کـه در حـوزه سـفارش
آنالیـن غـذا فعالیـت خـود را آغـاز کـرده
اسـت .بـا قطعیـت میتـوان گفـت کـه
ایـن سـامانه و اپلیکیشـن هـم اکنـون

محبوبتریـن و مشـهورترین اپ داخلـی در حـوزه غذاسـت و
کاربـران بسـیاری را در  18شـهر مختلف ایـران دارد .از امکانات
زودفـود میتـوان بـه پیـدا کـردن رسـتورانهای اطـراف شـما
اشـاره کـرد .همچنیـن رسـتورانهایی کـه در شـهر شـما غـذا
را بـا تخفیـف عرضـه میکننـد جداگانـه مشـخص شـده اسـت.
زودفـود همچنیـن در صفحه اول وبسـایت خود رسـتورانهای
پرفـروش و پرطرفـدار را هـم جـدا کـرده اسـت تـا شـما بتوانید
راحتتـر از میـان آن هـا انتخـاب کنیـد .یـک ویژگـی خـوب
زودفـود ایـن اسـت که بعـد از سـفارش غذا میتوانیـد بهصورت
آنالیـن وضعیـت سـفارش خـود را پیگیری کنیـد و حتی زمان
رسـیدن غـذا را ببینیـد و در صورتـی کـه زمـان مـورد نظـر
گذشـته باشـد بـا کلیـک کـردن روی یـک لینـک بـه زودفـود
اطلاع دهیـد تا وضعیت ارسـال سـفارش شـما را پیگیری کند.
/https://snappfood.ir

ریحون

ریحـون هـم یـک نمونـه موفـق دیگر اسـت که
البته تمرکزش را بیشـتر روی اپلیکیشـن تلفن
همـراه و تخفیـف گرفتـن از رسـتورانهای
مختلـف تهـران و شـهرهای بـزرگ گذاشـته
اسـت .اپلیکیشـن تلفـن همـراه ریحـون برنـده
بهتریـن اپلیکیشـن سـفارش غـذا از جشـنواره وب ایـران شـده

و ایـن امـر باعث شـده اسـت تـا تمرکـز فعالیت این گـروه روی
اپلیکیشـن آنهـا باشـد.
/https://www.reyhoon.com

اگر به تاریخچه
 5و  6سال اخیر
استارت آپهای
ایرانی نگاهی بیندازید،
خواهید دید که در
حوزه غذا ،نمونههای
متعدد و موفقی فعالیت
میکنند و توانستهاند
برای خود در فضای
مجازی و واقعی اسم و
رسمی پیدا کنند

چیلیوری

ایـن وبسـایت برعکـس
دیگـر رقبایـش تمرکز خود
را بـر مشـتریان همیشـگیاش گذاشـته اسـت .درواقـع شـاید
شـروع اسـتفاده از چیلیـوری جذابیتـی نداشـته باشـد بـه ایـن
دلیـل کـه چیلیـوری بـه مشـتریان قدیمـی خود سـرویسهای
متفاوتـی ماننـد تخفیـف ارائـه میکنـد .یـک امـکان جالـب و
منحصربهفـرد چیلیـوری ایـن اسـت کـه در سـایت خـود بـه
مشـتری امـکان مکاتبه آنالیـن با پشـتیبانی را میدهد .هرچند
کـه بـا بررسـی روی ایـن بخش از وبسـایت متوجه شـدیم که
آن قدرهـا هـم کـه میگوینـد آنالیـن نیسـتند.
https://chilivery.com

دلیون

ایـن اسـتارت آپ فعالیـت خـود را بـا
ارسـال صبحانـه آغـاز کـرد و در مراحـل
بعـد میانوعـده و ناهـار هـم بـه آن اضافـه
شـد .اگـر اهـل خـوردن صبحانههـای هیجانانگیـز و کافـهای

یـک کپـی خالقانـه از
یک اسـتارت آپ خارجی
( )hello freshکـه بـه
کاربرانـش ایـن امـکان را میدهـد کـه بـا دریافـت مـواد اولیـه
غـذای مـورد عالقـه ،در خانـه شـان بهراحتـی آشـپزی کنند .با
کمـک ایـزی پـز شـما میتوانیـد از روی سـایت دسـتورپخت و
مـواد اولیـه را کـه در یـک بسـتهبندی جالـب بـه شـما تحویـل
داده میشـود ،بگیریـد و سـپس آمـاده پخـت غـذای خودتـان
شـوید .نکتـه جالب این جاسـت کـه عمدتا غذاهایـی را که روی
سـایت ایـن اسـتارت آپ پیـدا میکنیـد ،احتمـاال تـا بـه حـال
درسـت نکردهایـد .پـس تجربـه یـاد گرفتـن یـک غـذای جدید
هـم بـه ایـن موضوع اضافه میشـود کـه نیاز به خریـد زیاد مواد
اولیـه نداریـد چراکـه مـواد اولیه کاملا به اندازه به شـما تحویل
میشـود .ایـن اسـتارت آپ هدفـش را تهیـه غـذای سـالم برای
خانوادههـای ایرانـی قـرار داده اسـت کـه بـه علـت مشـغله زیاد
وقـت بـرای آشـپزی و پخت غذای سـالم ندارند .البته متاسـفانه
ایـن سـرویس فعلا فقـط به پایتخت نشـینان خدمـات میدهد.
/https://www.easypaz.com

کافهیاب

کافهیـاب یـک مرجـع معرفـی و اطالعرسـانی
کافههـای ایـران اسـت .اطالعـات و عکسهـای
بسـیاری از کافههـای دنـج تهـران و دیگـر شـهرهای
بـزرگ را میتوانیـد درایـن سـایت بیابیـد .اطالعـات
بسـیار جزئـی و خـاص از کافههـا مثـل داشـتن جـای
شـارژر ،انتخاب موزیک و اطالعات عمومی ،محل مناسـب برای
قرارهـای دونفـره و کارتخـوان و جـای پـارک هـم در اطالعات
هرکافـه در ایـن سـایت قابـل دسـتیابی اسـت.
/https://www.cafeyab.com

رسمیز

سـرمیز اولیـن وبسـرویس ثبـت سـفارش
غـذای شـرکتی اسـت .ایـن سـامانه فهرسـت
غـذای متنوعـی از بهتریـن رسـتورانهای تهـران را
بهصـورت هفتگـی بـه اعضایـش میدهـد .شـما مـی توانیـد برای
کارکنان شـرکت و سـازمان تان یک پنل اختصاصی داشـته باشید
و اعضا غذاهای مورد عالقهشـان را از منوی غذای شـرکتی انتخاب
کنند .بقیه کارها با سـرمیز اسـت .غذا را از رسـتورانهای مختلف،
تهیـه غـذا یـا کترینـگ میگیرد و بهصـورت یک جـا در یک زمان
از قبـل مشـخص شـده بهدسـت شـما میرسـاند.
/https://saremiz.ir

لقمان را گفتند :ادب از که آموختی؟ گفت :از بی ادبان!

درس لقمان برای برنامهریزی مالی
امـروزه بسـیار می شـنویم که بایـد برای
فاطمهسوزنچیکاشانی
سـنجش سلامتی خود نزد پزشک برویم
روزنامهنگار
و بـه اصطلاح چـکاپ کنیم .پزشـک نیز
آزمایـش هـای مختلفـی از مـا مـی گیرد
و نتیجـه آن آزمایشـات مشـخص مـی کند کـه چه خطراتی سلامتی ما را
تهدیـد مـی کنـد .ولـی آیا تاکنون از خود پرسـیده اید که وضعیت سلامت
مالـی شـما چگونـه اسـت؟ آخریـن باری کـه یک ارزیابـی دقیـق و جامع از
وضعیـت مالـی خـود ،شـامل همـه مخـارج ،پـس اندازهـا ،سـرمایه گذاری
هـا ،بیمـه ،اهـداف آینـده و  ...داشـته ایـد و بـرای بهتر کـردن وضعیت مالی
خـود برنامـه ریـزی و اقـدام کـرده ایـد ،چـه زمانـی بـوده اسـت؟ این فصل
مـی خواهـد بـه شـما کمک کنـد تا مهم تریـن خطرات و مشـکالت رایجی
کـه سلامت مالـی شـما را تهدیـد می کند ،شناسـایی کنیـد .در این کتاب
بـه  10مـورد از مهـم تریـن اشـتباهات رایـج مالـی کـه برای سلامت مالی

شـما خطرآفرین اسـت و نویسـندگان کتاب اسـم آن را بی ادبی های مالی
گذاشـته انـد ،پرداختـه شـده اسـت .اما در مقالـه امروز تنها به یـک بی ادبی
مالـی اشـاره شـده و بقیـه آن هـا در هفته هـای آینده معرفی خواهند شـد:

عدم برانمه ریزی مایل ،رها کردن افسار زندیگ

انسـان هـا معمـوالً کار امـروز را به فردا می اندازنـد و وظایف خود را با تأخیر
انجـام میدهنـد .بـه همیـن دلیـل چیزی به نـام ضرب االجـل در دنیای آن
ها تعیین شـده اسـت و به همین دلیل نیز در بسـیاری از مواقع ،این ضرب
االجـل هـا تمدیـد مـی گـردد .ولی متأسـفانه بیشـتر مـردم در حـوزه مالی
زندگـی خـود ضرب االجلـی ندارند .به عنوان مثال ،بسـیاری از مردم همین
طـور بدهـی روی بدهـی انباشـته می کنند و برای خود از قبل سـقفی برای
بدهـی هـا تعییـن نکرده اند .یـا مث ً
ال برای مدت طوالنی پـس اندازهای خود
را در یـک سـرمایه گـذاری نامناسـب قـرار می دهند و زمانـی را برای خروج

ایـن سـرمایه گذاری بد تعییـن نمی کنند.
بـه تأخیـر انداختـن انجـام کارهـا ،بـرای سلامت مالـی شـما در بلند مدت
مضـر اسـت .بنابرایـن منتظر نشـوید که شـانس در خانه تـان را بزند .همین
االن شـروع کنیـد و برنامـه ای را طراحـی و اجـرا کنیـد .بخش عمـده ای از
عـدم موفقیـت مالی شـما ،نداشـتن برنامه ریزی خوب اسـت .پـس این قدر
دیگـران را سـرزنش نکنیـد و همـه تقصیـرات موفـق نشـدنتان را به گردن
آن هـا نیندازید.
بسـیاری از افـراد فکـر مـی کننـد کـه مـی داننـد چگونـه زندگـی کننـد و
موفـق نشـدن خـود را در عواملـی غیـر از خـود دنبـال مـی کننـد .در حالی
که دانسـتن پاسـخ های درسـت کافی نیسـت بلکه شـما باید تالش کنید
کـه کارهـای بـزرگ را در خـود نهادینـه کنیـد .فهرسـتی از گام هایی را که
بایـد بـرای رسـیدن بـه اهـداف صحیح مالی خـود بردارید ،تهیه و سـپس با
طراحـی یـک برنامـه ریـزی مالی شـروع به حرکـت کنید.

لب مطلب:
ّ
زندگی مانند اسـبی می ماند که شـما سـوار آن هسـتید .اگر آن را هدایت
نکنید شـما را به هرکجا که دوسـت دارد می برد .انسـان های بزرگ افسـار
زندگـی را در اختیـار دارنـد و بـا برنامه ریزی آن را بـه جایی که می خواهند
مـی برنـد .انسـان هـای دون همـت کسـانی هسـتند کـه اختیار خـود را به
اسـب شان سـپرده اند.
برای یک برنامه ریزی ساده ،گام های زیر را بردارید:
هزینه های خود را طبقه بندی کنید.
ارزیابـی کنیـد کـه معمـوالً پـول خـود را صـرف خریـد چـه چیزهایـی
می کنید.
حساب و کتاب کنید و خودتان را با آن وفق دهید.
منبع :جلد دوم کتاب اقتصاد خانوار در اسالم
تألیف :دکتر محمد نعمتی ،رضا تنهای مقدم و امین مرادی باصیری

