راهمنای خرید گیرنده دیجیتال تلویزیون
بـرای دریافـت برنامـه هـای دیجیتـال تلویزیون ،بـه گیرنده
دیجیتـال نیـاز داریـم .اگـر قصـد خریـد گیرنـده دیجیتـال
داریـد ،بـه نـکات زیـر توجـه کنید:
توجه به سخت افزار گیرنده دیجیتال
یکـی از مهـم ترین قطعات در سـخت افزار گیرنده دیجیتال،
رم دسـتگاه اسـت کـه تأثیـر زیـادی در بارگـذاری تصویـر و
سـرعت پـردازش دسـتگاه دارد .بـه همیـن دلیـل هرچقـدر
حافظه رم دسـتگاه بیشـتر باشـد ،تصویر با سرعت و کیفیت
باالتـری پردازش می شـود.

توجه به گارانتی
هنـگام خرید دسـتگاه دیجیتال ،حتماً بـه گارانتی و خدمات
پـس از فـروش آن دقـت کنید و از یک شـرکت معتبر خرید
کنید.
توجه به قیمت
قبـل از ایـن کـه بـرای خرید دسـتگاه دیجیتال اقـدام کنید،
حتمـاً بودجـه مشـخصی را مدنظـر قـرار دهیـد تـا باوجـود
قیمت های مختلف سـردرگم نشـوید .برای این که با مظنه
ایـن گیرنـده هـا بیشـتر آشـنا شـوید ،در جدول زیـر به نرخ
برخـی از آن هـا اشـاره کـرده ام( :قیمـت ها به تومان اسـت)

مدل
گیرنده تلویزیون دیجیتال مدل BC205

 179هزار

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB1011H

 184هزار

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX_1 T2

 188هزار

گیرنده دیجیتال مارشال مدل 895

 289هزار

گیرنده دیجیتال ایکس ویژن مدل T2

 550هزار

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX_2 2036
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قیمت (تومان)

مامـان بـرای درسـت کـردن ایـن همـه رب اصلا قابلمـه داریـم؟ _ غصـه نخور مادر ،عصمت خانم همسـایه دیگ مسـی بزرگـی دارد بی زحمـت یک نوک پا برو دم خانه شـان و دیگ شـان را
......
بگیـر! فـردای آن روز هـم دیـگ مسـی بـا یـک بانکـه رب خانگـی به خانه عصمت خانم فرسـتاده می شـود .یـادش بخیر آن روزها کمتر کسـی به فکر خرید هـای غیر ضروری مـی افتاد ،خرید
کارشناس حوزه آی تی
چیزهایـی مثـل نردبـان ،دریـل ،دیـگ هـای خیلـی بزرگ و ...چرا که همیشـه روی اسـباب و وسـایل همسـایه ها می شـد حسـاب باز کرد .اما امروزه همسـایه هـا از حال هم که خبـر ندارند ،چه
برسـد بـه ایـن کـه بداننـد آن هـا  چـه وسـایلی در خانـه شـان دارنـد .از طرفـی در ایـن خانـه هـای آپارتمانـی و کوچک با انبـاری های یک وجبـی امکان این که همه وسـایلی کـه ممکن اسـت روزی به آن احتیاج داشـته
باشـیم را بخریـم تقریبـا غیـر ممکـن اسـت .ایـن موضـوع بـا توجـه بـه این که بیشـتر خانواده ها مسـتاجر هسـتند نیز مهم تر می شـود .در همین راسـتا ،امروز اسـتارت آپ جالبی را بررسـی می کنیـم که برای اولیـن بار در
ایـران بـا هـدف به اشـتراک گذاری وسـایل بین اشـخاص پا به عرصه کسـب و کارهای مجازی گذاشـته اسـت.

جورپین استارت آیپ برای قرض گرفنت

چرا افراد به جورپین یم پیوندند؟

در اسـتارت آپ جورپیـن دو دسـته افـراد وجـود دارنـد .افـرادی کـه
بـه دنبـال کاالی مـورد نیازشـان هسـتند و افـرادی که مـی خواهند
کاالهـای شـان را بـه کرایه بدهند .تقریبا علت پیوسـتن افراد دسـته
اول مشـخص اسـت .کرایه یک وسـیله بسـیار به صرفه تر از خرید
وسـیله اسـت امـا افـراد دسـته دوم چرا بـه جورپین می
پیوندنـد و یکـی از نقـش های اساسـی و حیاتی برای
بقـای اسـتارت آپ را بـازی مـی کننـد؟ در واقـع
ایـن افراد با مشـوق هـای اقتصادی بـه جورپین
اعتمـاد مـی کننـد .بـه بیـان سـاده تـر وقتی
افـراد بـا خود می اندیشـند که مـی توانند از
وسـایل در حال خاک خوردن انباری شـان
پول دربیاورند با یک حسـاب دو دو تایی
بـه جورپیـن می پیوندنـد .البته ناگفته
نمانـد کـه در این میـان جورپین به
عنـوان یـک ضمانـت کننده
برای ارجـاع کاال ( مرجعی
بـرای گرفتـن وثیقـه و یـا
وجـه ضمـان) در گام
نخسـت و در مرحله
بعـدی ضمانـت
پرداخـت کرایه
کاال وارد عمـل
می شـود.

اپی سازمان های بیمه گر هم به میان آمده است

مشا در جورپین چه وساییل را کرایه یم کنید؟

زمانـی کـه گشـت و گـذاری در میان آگهی هـای جورپین می کنید
انـگار کـه از شـیر مـرغ تـا جـون آدمیـزاد در جورپیـن بـه اشـتراک
گذاشـته شـده اسـت .در ادامه به دسـته بنـدی هایی که اجـاره داده
می شـود ،اشـاره مـی کنیم.
لـوازم صوتـی و تصویـری  :یکـی از پر بازدیـد ترین موارد
اجـاره کاالهـای صوتـی و تصویـری را شـامل مـی شـود .انـواع
تلویزیـون هـای ال سـی دی و ال ای دی بـا تنـوع اینچـی بـاال
و پاییـن  ،انـواع دسـتگاه هـای دیجیتالـی ،دوربیـن هـای مـدار
بسـته ،انـواع سـاب هـا ،بلندگوهـا،
دسـتگاه هـای صـوت و ...اسـت.
لـوازم پزشـکی  :دسـته لـوازم
پزشـکی مـوارد زیر را شـامل می شـود:
انواع کپسـول های اکسـیژن  ،تشـک های
مخصـوص ،تشـک مـواج ،انـواع گرمکـن
هـای مخصـوص ،واکـر ،ویلچـر و ...
لـوازم ورزشـی  :در دسـته لـوازم
ورزشـی انـواع تـوپ هـا،

آموزش

دنیای
استارتآپ

بررسی استارت آپی برای به اشتراک گذاری وسایل

طراحـان ایـن اسـتارت آپ اعلام کـرده انـد کـه سـعی مـی کنند با
انـدک هزینـه ای تمـام احتیاجـات یک خانواده را در یـک بازه زمانی
مناسـب و موقـت برطـرف کننـد .آن هـا مـی گویند قرار نیسـت که
همـه افـراد همـه وسـایلی که ممکن اسـت ماهانه و حتی سـاالنه به
آن هـا احتیـاج پیـدا می کنند را بخرند ،فقط کافی اسـت در سـایت
آن ها چرخی بزنند و وسـیله مد نظرشـان را پیدا کنند و فرم کرایه
آن برای مدت زمان مشـخصی را پر کنند.شـاید تصوری که از مکان
دارندگان این اسـتارت آپ داشـته باشـید شـبیه به یک انبار بزرگ
و پر قفسـه باشـد که تمام احتیاجات مشـترکین را تامین می کند.
امـا جالـب این جاسـت که طراحان این وب سـایت هیـچ جایی برای
انبار کردن وسـیله های کرایه ای شـان ندارند .در واقع وسـیله های
کرایـه ای در خانـه هـای صاحبـان آن هـا در حـال خـاک خـوردن
هسـتند .جورپین تنها یک واسـطه میان افراد اسـت.

شماره 20232

 1میلیون و  380هزار

به صورت آنالین قرض بگیرید!

امـا گاهـی ارزش کاالهای مبادله ای آنقدر باالسـت که خود طراحان
سـایت از قبول ریسـک برای مبادله آن پرهیز می کنند و چه بسـا با
سـهل انگاری مشـتریان در امانت به نوعی سـایت را وارد وهله ضرر
دهـی مـی کنـد .طراحان جوان این اسـتارت آپ بـرای رفع این مانع
کـه باعـث ترسـیده شـدن دو طـرف مبادله هم می شـود از شـرکت
هـای بیمـه ای کـه جبران خسـارات احتمالی را برعهـده می گیرند،
دعـوت به همکاری کرده اسـت.
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با توجه به این که
در حوزه کاری
مشهد هنوز استارت
آپی با هدف مصرف
مشارکتی و اجاره
آنالین به ثبت
نرسیده است ،مشهد
می تواند به عنوان
یک مرکز هدف
مناسب مورد استفاده
قرار بگیرد .عالوه
بر این که جمعیت
شهری مشهد نیز
امکانمشارکت
بیشتر شهروندان را
میسر می کند.

میـز بیلیـارد و پینـک پونـک ،راکت هـای مختلف بـرای وزرش
هـای متنوع ،کنسـول فوتبال دسـتی و لـوازم کوهنوردی وجود
دارد.
لـوازم منـزل  :کرایـه لـوازم منـزل خیلـی شـبیه به همـان اقالم
همیشـگی اسـت که از همسـایگانمان می گرفتیم .لوازم منزل
از انـواع قابلمـه هـا ،فـرش ،لـوازم آشـپزی ،اجاق هـای گاز تک
شـعله و چند شـعله و  ...تشـکیل شـده اسـت.
لوازم مخصوص برگزاری مراسـم :شـاید باورتان نشـود اما
جورپیـن ماننـد یـک کرایـه چی عمل می کند و نـه تنها ظروف
مخصـوص مهمانـی هـا و میـز و صندلـی الزم را تامیـن کند که
حتی اکسسوری مخصوص جشن ها و مراسمات را نیز به کرایه
می دهد.
لـوازم لوکـس  :چیزهایی مانند انواع دوربین های عکاسـی،
دوربیـن هـای شـکاری ،تلسـکوپ و دوربیـن های فیلـم برداری
در جورپیـن بـه کرایه داده می شـود.
لـوازم و آالت موسـیقی :در جورپیـن اگـر مـی خواهیـد
بـرای چنـد روز موسـیقی دان شـدن را تجربـه کنید مـی توانید
آالت موسـیقی ماننـد سـنتور ،گیتـار و  ...را کرایـه کنیـد تـا
ببینیـد مـرد ایـن راه هسـتید یـا خیـر؟

محل فعالیت جورپین در کجاست؟

از عمـر ایـن اسـتارت آپ جـوان چیـزی حـدود  2سـال بیشـتر
نمـی گـذرد .حـوزه فعالیـت ایـن اسـتارت آپ تنهـا در تهـران
اسـت .البته ماهیت کاری این اسـتارت آپ نیز امکان گسـترش
همزمـان فعالیـت هـا را در سراسـر کشـور نمـی دهـد ،مگـر
ایـن کـه بـرای هـر شـهر و اسـتانی یـک فیلـد جداگانـه تعبیـه
شـود .ماننـد کاری کـه در بعضـی از سـایت هـا ماننـد نت برگ
و تخفیفـان انجـام داده انـد .همیـن موضـوع البتـه بـرای شـما
کـه از خواننـدگان مشـهدی هسـتید مـی توانـد یـک نکتـه
مثبـت و طالیـی باشـد .بـازارکار
ایـن اسـتارت آپ بسـیار خـوب
بـوده اسـت .بنـا بـه گفتـه طراحـان
سـایت کـه نـام صاحـب امتیـاز آن
شـرکت توسـعه فنـاوری آسـو اسـت،
متوسـط درآمـد خالـص ماهانـه ایـن
اسـتارت آپ در همیـن سـال هـای
ابتدایـی فعالیتـش بـه ماهـی 60
میلیـون تومـان رسـیده اسـت.
بنابرایـن و بـا توجه بـه این که در
حوزه کاری مشـهد هنوز اسـتارت
آپـی بـا هـدف مصرف مشـارکتی و
اجـاره آنالین به ثبت نرسـیده اسـت،
مشـهد مـی تواند بـه عنوان یـک مرکز
هـدف مناسـب مورد اسـتفاده قـرار بگیرد.
علاوه بـر ایـن کـه جمعیـت شـهری مشـهد نیـز امـکان
مشـارکت بیشـتر شـهروندان را میسـر مـی کنـد.

یکپیشهناد
استارت آیپ جذاب
یکـی از حـوزه هـای فعالیت اسـتارت آپی که هنـوز در ایران
راه اندازی نشـده اسـت ایجاد اسـتارت آپی برای کرایه لباس
اسـت .ممکـن اسـت همان ابتدا نسـبت به این کـه این حوزه
فعالیتـی بـه خوبـی عمـل کنـد و بـه مـردم بتواننـد بقبوالند
کـه لبـاس هـای چنـد بـار پوشـیده شـده را دوباره اسـتفاده
کننـد کمـی دور از ذهـن بیایـد و شـما ایـن ایـده را محکـوم
بـه شکسـت بدانیـد .امـا جالب اسـت بدانید این اسـتارت آپ
امتحانـش را در کشـور دیگـری پـس داده اسـت و صـد البته
بـه یکـی از موفـق تریـن و پـر سـود تریـن کسـب و کارهای
مجازی تبدیل شـده اسـت .این اسـتارت آپ در هندوسـتان
فعالیـت مـی کنـد .در واقـع شـریا میشـرا و توشـار ساکسـنا
در س�پتامبر س�ا ل  ۲۰۱۵اسـتارتآپ خـود بـا عنـوان �FLY
 ROBEراه انـدازی کردنـد .از همان ابتدا آن ها می دانسـتند
کـه مـردم حاضـر بـه پوشـیدن لبـاس هـای کهنـه بقیـه
نمـی شـوند ،بنابرایـن آنهـا بـا برخـی از برندهـا و طراحان
معـروف هنـد وارد قـرارداد شـدند .آن هـا بـه عنوان واسـطه
ای میـان طراحـان و برندهـای معـروف و مـردم عمـل مـی
کننـد و لبـاس هـا را بـرای چنـد سـاعت تا چند روز بـه افراد
کرایـه مـی دهنـد .از طرفـی مردم از چندبار پوشـیده شـدن
یـک لبـاس مـارک دار شـاید خیلـی بدشـان نیایـد ،مضـاف
بـر ایـن کـه از سـوی گرداننـدگان فلـی روب سـعی در ایجاد
یـک سیسـتم مـورد اعتماد برای میکروب زدایی و اسـتریلیزه
کـردن لبـاس هـا کـرده انـد که تا حـد زیادی رضایـت خاطر
مشـتریان را فراهـم آورده اسـت.
ایـن اسـتارتآپ در پنج شـهر هندوسـتان در حـال فعالیت
بـود امـا بـا توجـه بـه اسـتقبال هنـدی هـا در سـال ۲۰۱۷
فروشـگاههای آفالینـی در دهلـی و بمبئـی افتتـاح کـرد ،که
موجبـات سـودآوری بیشـتر آن هـا را فراهـم سـاخت .آنهـا
همچنیـن بـا برنامههـای دیگـری چـون ارائـه تخفیـف ها و
یـا بـه کرایـه گذاشـتن لبـاس هـای بالیـوودی و همچنیـن
انعقـاد قـرار داد بـا برنـد هـای مطـرح جهانی توانسـتند برای
سـال  2017رشـد  ۱۰درصـدی را بـرای شـرکت شـان بـه
ارمغـان بیاورند.
داسـتان موفقیـت آمیـز فلـی روب مـی توانـد در ایـران بـار
دیگـر بـه وقـوع بپیونـدد .در ایـران مـارک هـای تجـاری
خوبـی در صنعـت لبـاس فعالیـت مـی کننـد کـه طرفـداران
زیـادی دارد .از سـوی دیگـر افـراد زیـادی هسـتند که حاضر
مـی شـوند بـرای یـک بـار هـم کـه شـده لبـاس برنـد هـای
معـروف ایرانـی و حتـی خارجی را بر تن خـود امتحان کنند.

وام گرفتن برای چیزهای کم ارزش
در هفتـه هـای گذشـته دومـورد از بـی
فاطمهسوزنچیکاشانی
مباالتـی هـای مالـی معرفـی شـد؛ این
روزنامهنگار
هفتـه بـه سـومین بـی مباالتـی مالـی
اشـاره کـرده ایـم:
اگر از شـما سـوال شـود که چرا وام می گیرید؟ معموالً پاسـخ می دهید
کـه مـا بـرای چیزهایـی کـه اکنـون مـی خواهیـم یـا نیـاز داریـم بخریم
ولـی پـول کافـی بـرای خریـد آن نداریـم ،وام مـی گیریـم .هم اکنـون وام
گرفتـن ،ایجـاد بدهـی و پرداخـت اقسـاط جـزء جدایـی ناپذیـر زندگـی
بیشـتر مـردم شـده اسـت و بـا ارائـه بسـته هـای مختلـف و جـذاب وامی
مانند وام دانشـجویی ،خرید خودرو ،مسـکن و  ...شـما می توانید خواسـته
هـا و رؤیاهـای آینـده خـود را بـه بهـای پرداخت اقسـاط ماهانـه ،در زمان
حـال تحقـق بخشـید .فرض کنیـد حقوق شـما ماهانه یک میلیون اسـت
و دوسـتانتان بـه شـما پیشـنهاد سـفری یـک هفتـه ای به جزیـره زیبای
کیـش در ایـام عیـد نـوروز بدهند .شـما مـی دانید که فع ً
ال پس انداز شـما
 500هـزار تومـان اسـت و ایـن سـفر حدود یک میلیون و نیـم هزینه دارد.
شـما مـی توانیـد بـه راحتـی یک میلیـون وام از محـل کار خـود بگیرید و
بـه ایـن سـفر برویـد و با دوسـتان خـود خـوش بگذرانید .شـما باید چکار

کنیـد؟ نکتـه اصلـی بـرای پاسـخ بـه این قبیـل سـؤاالت این جاسـت که
شـما بایـد تفـاوت بین یک بدهـی خوب و یک بدهی بـد را به خوبی درک
کنیـد .بـرای درک تفـاوت میـان ایـن دو بدهـی بایـد به ایـن نکته کلیدی
توجـه کـرد کـه تفـاوت زیادی بیـن وام گرفتن بـرای یک سـرمایه گذاری
بلندمـدت و وام گرفتـن بـرای مصرف کوتاه مدت وجـود دارد .هنگامی که
شـما یـک میلیـون وام مـی گیریـد تـا یـک هفتـه در کیـش لـذت ببرید،
پـول شـما مـی رود و پـس از یـک هفته برای شـما تنها خاطرات شـیرین
و عکـس هـای یـادگاری برجـای مـی ماند .ممکن اسـت بگویید این سـفر
خسـتگی کارهای قبل از سـفر را از بین می برد و با نشـاط بیشـتری می
توانیـم بعـداز سـفر کار کنیـم .بنـده موافـق هسـتم و نمی گویم که شـما
نبایـد بـه مسـافرت برویـد؛ ولـی با همه این حرف ها ،سـاالنه یـک یا دو یا
هر اندازه مسـافرتی که اسـتطاعت مالی اش را دارید بروید .اگر شـما تنها
با گرفتن وام می توانید به سـفر بروید؛ به معنای آن اسـت که اسـتطاعت
مالـی سـفر کـردن را نداریـد و نباید بروید و گرفتن چنیـن وامی به معنای
ایجـاد یـک بدهی بد برای شماسـت .بدهی خوب ،مواردی اسـت که شـما
بـرای خریـد مسـتغالت ،توسـعه یـا راه انـدازی کسـب و کار و  ...وام مـی
گیریـد .اگـر شـما بـه خوبی فعالیت هـای خـود را در این زمینـه مدیریت

کنیـد ،مـی توانیـد میـزان و ارزش دارایی های مالی خـود را افزایش دهید.
ولـی بدهـی بـد ،ایجـاد بدهـی بـرای خریـد کاالهـای مصرفی اسـت که با
گذشـت زمـان ،ارزش دارایـی هـای مالـی شـما کاهش می یابـد و بازدهی
ای بـرای شـما به همـراه ندارد.

کـه ایـن نسـبت صفر باشـد .ولـی زمانی که نسـبت خطر بدهی بد شـما از
مـرز  25درصد تجاوز کند ،بدهی شـما رشـدی سـرطان گونـه پیدا خواهد
کـرد تـا جایـی کـه کنترل زندگی شـما را در اختیار خود مـی گیرد و حتی
ممکن اسـت شـما را به ورطه هولناک ورشکسـتگی بکشـاند.
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ّ
ّ
گوشـت فربهـی داشـت ،عرض کـرد :یا امیرالمؤمنین گوشـت خوبـی دارم،
مقـداری از آن را خریـداری کـن .امـام (ع) فرمود :پول آماده ای ندارم .عرض
کـرد :مـن صبـر مـی کنم ،تـا هروقت داشـتید بهـای آن را بدهیـد .فرمود:
مـن بـر خـوردن گوشـت صبـر مـی کنم .حال سـوال این جاسـت کـه اگر
در برخـی مواقـع بخواهیـم بدهـی بـد ایجـاد کنیـم؛ حد این بدهـی چقدر
اسـت؟ برای پاسـخ به این پرسـش ،شـما باید ابتدا نسـبت خطر بدهی بد
را محاسـبه کنیـد .بـه این منظـور ،میزان بدهی بد خویـش را در طول یک
سـال ،بـر درآمد سـاالنه تقسـیم کنید .مث ً
ال اگر سـاالنه  40میلیـون تومان
درآمـد داریـد و اکنـون وامـی  20میلیونـی بـرای خرید خـودرو گرفته اید؛
نسـبت خطر بدهی بد شـما 50 ،درصد می شـود .حالت ایده آل آن اسـت

لب مطلب
ّ
آدمـی وقتـی چیـزی را از کسـی قرض می کنـد ،در واقع خودش را پیش
او کوچـک کـرده اسـت .پـس بایـد چیـزی که بـرای آن خـود را کوچک
می کنیم ،ارزشـش را داشـته باشـد.
خیلـی هـا فکـر می کنند وام گرفتن همیشـه خوب اسـت؛ بـرای همین
هـم هروقـت فرصـت دریافـت وام برای شـان پیش می آید سـراغش می
رونـد .امـا آدم عاقـل اول دو دوتـا چهارتایش را می سـنجد و تا روز آخری
کـه قـرار اسـت قسـط بدهـد را حسـاب مـی کنـد ،اگـر دیـد برایش می
صرفـد نسـبت به اخـذ آن اقـدام می کند.
یادتـان باشـد کـه در فضای تعامالت اقتصادی ،آبـرو و اعتبار بیش از پول
کار آدم را راه مـی اندازد.
منبع :جلد دوم کتاب اقتصاد خانوار در اسالم

