راهمنای خرید کیبورد
اگـر از کیبـورد بـرای کارهـای پیچیدهتـری ماننـد کارهـای گرافیکی
یـا بازیهـای کامپیوتـری اسـتفاده میکنیـد ،بایـد کیبـورد حرفهای
خریـداری کنیـد .علاوه براینهـا حتماً کیبـوردی را انتخاب کنید که
شـیب و ارتفاعـش قابـل تنظیـم باشـد تـا باعث خسـتگیتان نشـود.

یکـی از دغدغههـای کسـانی که بـا کامپیوتر سـروکار دارنـد ،کیبورد
مناسـب اسـت .کسـانی کـه دایـم بـا کامپیوتـر سـروکار دارنـد ،اگـر
کیبـورد مناسـبی نداشـته باشـند ممکن اسـت بعـد از مدتـی به درد
شـانه ،مچ یا انگشـتان گرفتار شـوند .بنابراین اگر قصد خرید کیبورد
داریـد ،بایـد قبـل از خریـد بـه نکاتـی توجه کنیـد که در مقالـه امروز
بـه دو مـورد از ایـن نکات اشـاره کـردهام:

مظنه کیبورد

یکـی از مهمتریـن عوامـل بـرای خریـد کیبـورد ،قیمت آن اسـت که
بـا توجـه بـه قابلیتهـای متفـاوت کیبوردهـا ،نرخهـای متفاوتـی نیز
دارنـد .بـرای آشـنایی بیشـتر بـا مظنـه کیبـورد ،در جـدول زیـر بـه
قیمـت برخـی از آنهـا اشـاره کـردهام( :قیمتهـا بـه تومـان اسـت).

توجه به کاربردهای کیبورد

اگـر بـرای مـوارد سـاده ماننـد تایـپ کـردن از کیبـورد اسـتفاده
میکنیـد ،کیبوردهـای سـادهتر و ارزان قیمـت مناسـب شماسـت .اما

مدل
کیبورد پی نت مدل kb_100

 66هزار

کیبورد گرین مدل GK_302

 79هزار

کیبورد بیاند مدل BK_7100w

 100هزار

کیبورد مخصوص بازی گرین مدل GK_302

 302هزار

کیبورد بلوتوث تاشو مدل B033

 379هزار
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خودروی اتن را در مزنل معامله کنید

در بامـا در مقایسـه بـا نمونـه هـای مشـابه مـی بینیـد .در
ایـن سـامانه علاوه بـر خریـد و فـروش خـودرو ،معاملات
موتورسـیکلت هـم صـورت مـی گیـرد .همچنیـن در قسـمت
«بـا خبـر» مـی تـوان از قیمـت روز انـواع خـودرو و موتـور
سـیکلت  ،اطلاع از نزدیـک تریـن نمایشـگاه و اطالعاتـی از
ایـن دسـت بـا خبر شـد.
سایت www.bama.ir :

تحولی مهم در عرصه معامالت خودرو

تخت گاز

تـا بـه امـروز یکـی از دغدغـه هـای مـردم دربـاره خریـد و فـروش خودرو ،نوسـانات قیمت ،حضور واسـطه هـا و دالل ها و نبود محیطـی ایمن و قابـل اعتماد برای خریـد و فروش بود ،امـا امروزه
وحیدهامینی
بـا گسـترش شـبکه هـای مجـازی و اسـتارت آپ هـای حـوزه خـودرو ایـن کار نـه تنهـا آسـان تر و در بسـتری امن تر صـورت می گیـرد بلکه به لحاظ کارشناسـی هـم اطالعات موثـق تری در
کارشناس حوزه آی تی
اختیـار مخاطـب هـر دو طـرف معاملـه قـرار داده مـی شـود .در واقـع به دلیل اسـتقبال بسـیاری از مردم از وب سـرویس های اینترنتی و سـهولت اسـتفاده از آن ها اسـتارت آپ هـا در این حوزه
نیـز بـا توجـه بـه آن کـه منافـع شـخصی در ایـن زمینـه ندارنـد ،شـفاف هسـتند و به همین دلیل هـم حرفه ای تر عمـل می کنند عالوه بـر تنظیم قیمت در بازار پرنوسـان کنونـی ،جایگاه بهتری هـم در میان مـردم یافته اند.
مـا در ایـن مطلـب مـی خواهیـم بـه چنـد اسـتارت آپ موفـق در زمینه خرید و فـروش خودرو و نحـوه عملکرد و خدمات رسـانی آن ها اشـاره کنیم.

خودرو ابنک
اسـتارت آپ خـودرو بانـک کار خـود را در سـال  1388آغـاز
کـرد و هـدف خـود را از ارائـه این برنامـه انتخـاب آگاهانه بر
اسـاس مشـخصات و اطالعـات خودروهـای موجـود در بـازار
فعلـی ایـران اعلام کرد.شـما بـا اسـتفاده از خـودرو بانـک
مـی توانیـد مشـخصات فنـی خودروی مـد نظرتـان را مطالعه
کنیـد علاوه بـر آن امـکان مقایسـه چنـد خـودرو همزمـان
نیـز در خـودرو بانـک فراهـم شـده اسـت ،همچنیـن فیلـم
هـای بررسـی خـودرو مـورد عالقـه شـما هـم در این سـایت
وجـود دارد .اخبـار مرتبـط با حـوزه خودرو ،قیمـت روز انواع
خـودرو ،تجربیـات رانندگـی بـا نمونـه های مختلـف داخلی و
خارجـی نیـز از دیگـر امکانـات خـودرو بانک اسـت .همچنین
مـی تـوان خودروهایـی را که بـه زودی وارد بازار می شـوند
نیـز بررسـی کـرد ،که شـما می توانید با اسـتفاده از سـامانه
خودروبانـک یـا از طریـق اپلیکیشـن تحـت اندروید و  iosبه
آن ها دسترسـی داشـته باشید.
سایت www.khodrobank.com :

اتول 724

شـما در ایـن سـامانه مـی توانیـد متناسـب بـا بودجـه خـود
خریـد و فـروش انجـام دهیـد و خودرویتـان را از ایـن
طریـق بـه نمایشـگاهی کـه بیشـترین بازدیـد کننـده را دارد
بسـپارید.عالوه بـر نمایشـگاه هـا ،مراکـز خدماتـی خـودرو
نیـز مـی تواننـد بـه ارائـه خدمـات در ایـن سـایت بپردازنـد.
همچنین شـما در قسـمت نمایشـگاه می توانید با نمایشـگاه
هـا ،نمایندگـی هـا و واردکننـدگان مختلـف انـواع خـودرو
آشـنا شـوید .علاوه بـر ایـن ،آخریـن اخبـار خودرویـی در
صفحـه ابتدایـی ایـن سـایت بخـش جذابـی اسـت کـه توجه
هـر مخاطبـی را بـه خـود جلـب مـی کنـد .در گالـری عکس
و ویدئـو هـم مجموعـه ای کامـل از عکـس هـای خودروهای
موجـود در بـازار از زوایـای مختلـف وجـود دارد.همچنیـن
شـما مـی توانیـد در ایـن سـایت عالوه بـر اطالعـات فنی که
در ارتبـاط بـا خـودرو بایـد بدانیـد بـه اطالعـات حقوقـی در
هنـگام معاملات نیـز اشـراف پیـدا کنیـد و آگاهـی خـود را
در ایـن زمینـه بـاال ببریـد تـا دچـار ضـرر در هنـگام معاملـه
نشـوید .در کنـار ایـن موضوعـات شـما می توانید بـا عضویت
در خبرنامـه ایـن سـایت از آخریـن آگهـی هـا ،معامالت بازار
و نوسـانات قیمـت بـدون مراجعـه بـه وب سـایت ،مطلـع
شو ید .
سایت www.otol724.com :

خودرو 45

این اسـتارت آپ نوظهور کار خود را در سـال  1397شـروع
کـرده و اسـاس نـام گـذاری آن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه آن
هـا معتقدنـد خـودروی نـو یا کارکـرده شـما را در عرض 45
دقیقـه بـه فـروش مـی رسـانند به این صـورت که شـما وارد
سـایت شـده و اطالعـات خـودروی خـود را وارد مـی کنیـد
سـپس آن هـا در یکـی از نزدیـک تریـن شـعب خود به شـما
برایتـان قـرار بررسـی کارشناسـی مـی گذارنـد و در کمتـر
از  20دقیقـه خـودروی شـما بـه صـورت رایـگان بررسـی و
قیمـت گـذاری مـی شـود و در کمتـر از  25دقیقـه بـرای
وسـیله نقلیـه شـما مشـتری مییابند.خـودرو  45معتقـد
اسـت کـه در کوتـاه تریـن زمـان و بـا کـم تریـن هزینـه می
توانـد خـودروی شـما را بـه فـروش برسـاند بـرای اطالعـات
بیشـتر مـی توانیـد مراحـل فـروش و نظریـات مشـتریان این
شـرکت را در سـایت یـا اپلیکیشـن آن هـا بررسـی کنیـد یـا
در قسـمت بلاگ ،اخبـار و رویدادهـای جدیـد در ایـن حوزه
را نیـز مطالعـه کنیـد.
سایت www.khodro45.com :

هرماه مکانیک

همـراه مکانیـک نمونـه دیگـری اسـت که کار حرفـه ای خود
را در سـال  1392و بـا هدف مشـاوره تخصصـی درباره خرید
و فـروش خـودرو آغـاز کرده اسـت .شـما می توانیـد عالوه بر
اطلاع از وضعیـت قیمـت خـودرو بسـیاری از سـرویس های
دوره ای خـود را بـا اسـتفاده از کارشناسـان ایـن شـرکت در
محـل خودتـان انجـام دهیـد .علاوه بـر ایـن امـکان خرید و
فـروش اقسـاطی خـودرو ،مشـاوره تلفنـی ،فـروش خودرو در

اسـتارت آپ تخصصـی تخـت گاز فعالیـت حرفـه ای خـود را
در سـال  1391آغـاز کـرده و معتقـد اسـت کـه ایـن شـروع
بـه فعالیـت پـس از دو سـال کار تحقیقاتـی و بررسـی حرفـه
ای صـورت گرفتـه و بـه همیـن دلیـل هـم خـود را از جملـه
حرفـهای هـای ایـن حـوزه مـی دانـد و هـدف خـود را تعامل
بهتـر و سـازنده تـر فروشـنده و خریـدار خـودرو اعلام کرده
ا ست .
در تخـت گاز شـما مـی توانیـد علاوه بـر بررسـی قیمت روز
انـواع خـودرو ،به مقـاالت تخصصی ،توصیـه های خودرویی و
ویدئو و تیزرهای بررسـی کارشناسـانه هم دسترسـی داشـته
باشـید .علاوه بـر ایـن در صفحـه آگهی ها ،شـما مـی توانید
بـه صـورت لحظـه ای از جدیـد تریـن آگهـی هـا و قیمـت
هـای لحظـه ای نیـز مطلع شـوید کـه در این صفحـه اولویت
نمایـش هـم بـا خودروهـای عکـس دار اسـت .علاوه بـر این
در قسـمت نمایشـگاه ،شـما می توانید فهرسـتی از نمایشـگاه
هـای ماشـین و آگهـی هـای آن هـا را نیـز مالحظـه کنید.
سایتwww.takhtegaz.com :

 30دقیقـه و نقـد و بررسـی خودروهـا نیـز در ایـن سـایت
فراهـم شـده و شـما مـی توانیـد بـا اعلام بودجـه ای کـه
داریـد از همـراه مکانیـک بـرای پیـدا کـردن خودرویـی کـه
مدنظرتـان اسـت ،کمـک بگیرید.
سایت www.hamrah-mechanic.com :

اتکس

اتکـس دیگـر رقیـب معاملات خودرویـی اسـت کـه کار خود
را در سـال  1393با هدف کارشناسـی ،مشـاوره و نیازمندی
هـای آنالیـن خـودرو آغـاز کـرد .این شـرکت به شـما کمک
مـی کنـد تـا در محـل خـود خـودروی تـان را کارشناسـی و
قیمـت گـذاری کنیـد همچنیـن فهرسـت آگهی هـای موجود
در بـازار را نیـز مـی توانیـد در این سـایت ببینیـد یا از طریق
فیلترهـای مختلـف برنـد ،قیمـت و اسـتان خـود ،انتخاب تان
را دقیـق تـر انجـام دهیـد .بایـد ایـن را نیـز اشـاره کنیـم که
کارشناسـی در محـل بـرای شـما همـراه بـا هزینـه خواهـد

بـود امـا در کنـار آن شـما مـی توانیـد خودتـان بـا اسـتفاده
از مقـاالت تخصصـی و آموزشـی موجـود در بخـش آکادمـی
سـایت بـه یـک کارشـناس حرفـه ای تبدیل شـوید.
سایت www.otex.ir:

ابما

مرجـع تخصصـی دیگـر بامـا اسـت و کار خـود را در سـال
 1388آغـاز کـرده و از ایـن لحـاظ اسـتارت آپ بـا تجربـه
و قابـل اعتمـادی اسـت شـما مـی توانیـد در بامـا هماننـد
شـبکه هـای اجتماعـی بـرای خودتـان پروفایـل بسـازید و از
ایـن طریـق بـه اخبـار و اطالعـات مختلـف در حـوزه خـودرو
دسترسـی یابنـد و خـودروی تـان را بـرای فـروش بگذارید یا
بـه دنبـال یـک نمونـه خـوب بگردیـد.
فیلترهایـی کـه در ایـن سـایت بـرای جسـت وجـوی خـودرو
وجـود دارد از اغلـب سـایت هـای همتراز خود تنوع بیشـتری
دارد و بـه همیـن دلیـل هـم شـما آگهـی هـای بیشـتری را

امروزه با گسترش شبکه های مجازی
و استارت آپ های حوزه خودرو این
کار نه تنها آسان تر و در بستری امن
تر صورت می گیرد بلکه به لحاظ
کارشناسی هم اطالعات موثق تری در
اختیار مخاطب هر دو طرف معامله قرار
داده می شود

برشی از کتاب اقتصاد خانوار در اسالم

به تأخیر انداختن پس انداز برای دوران بازنشستگی
تاکنـون بـه سـه مـورد از بـی ادبـی
فاطمهسوزنچیکاشانی
هـای مالـی اشـاره کـردم ،در مقالـه
روزنامهنگار
ایـن هفتـه بـه معرفـی چهارمیـن بی
ادبـی مالـی پرداختـه ام:
بـرای رسـیدن بـه دوران بازنشسـتگی شـما بایـد از دوران جوانـی،
بخـش قابـل توجـه و معقولـی (حـدود  10درصـد) از درآمدتـان را
پـس انـداز و سـرمایه گـذاری کنیـد .بایـد بـه ایـن نکته توجـه کنید
کـه هرچـه دیرتـر اقـدام بـه پـس انـداز کنیـد و آغـاز ایـن کار را بـه
سـال هـای آینـده زندگـی خـود بسـپارید ،سـخت تـر و دیرتـر مـی
توانیـد بـه هـدف خـود دسـت یابیـد .بنابرایـن اگـر مـی خواهید که
زودتـر بازنشسـته شـوید ،بایـد بیشـتر و زودتـر پس انـداز کنید و نیز
پـس اندازهـای خـود را وارد سـرمایه گـذاری هـای مناسـبی کنیـد.
مطالعـات صـورت گرفتـه نشـان می دهد که بیشـتر مـردم در دوران
بازنشسـتگی بـرای ایـن کـه سـطح اسـتانداردی از زندگـی را کـه
بـه آن عـادت کـرده انـد دارا باشـند؛ نیازمنـد  70تـا  80درصـد
درآمـد قبـل از دوران بازنشسـتگی خویش هسـتند .البته این درصد،
میانگیـن اسـت و برخـی افـراد کمتـر یـا بیشـتر نیـاز دارنـد .ولی به

نظـر مـا چـون در دوران بازنشسـتگی افـراد زمـان بیشـتری بـرای
فراغـت دارنـد ،ممکن اسـت بیشـتر خـرج کنند؛ همچنیـن در دوران
بازنشسـتگی بـا توجـه بـه تحلیـل قـوای بدن و تشـدید بیمـاری ها،
پـول بیشـتری صـرف مخـارج پزشـکی می شـود .علاوه براین چون
خانـواده شـما در دوران بازنشسـتگی بـزرگ تـر شـده و ان شـاءا...
فرزنـدان شـما ازدواج کـرده انـد و نوه دار شـده اید ،مخـارج مهمانی
هـای مختلـف خانوادگـی را نیـز بایـد بـه هزینـه هـای خـود اضافـه
کنید .
بـرای ایـن کـه ذخایر مالی دوران بازنشسـتگی تان قابل رشـد باشـد،
شـما نیازمنـد ایجـاد یـک پایـه و شـالوده ابتدایی بـرای افزایش پس
انـداز و سـرمایه بـرای سـرمایه گـذاری هـای خویش هسـتید .چنان
چه شـغل پیوسـته و یکنواختی داشـته باشـید ،شـالوده و پایه خوبی
بـرای پـس اندازهـای دوران بازنشسـتگی خـود ایجـاد کـرده اید و با
قـرار دادن پـس اندازهـای خـود در یـک یـا چنـد جریـان سـرمایه
گـذاری مناسـب و مسـتمر مـی توانیـد پایه و شـالوده مناسـبی برای
رشـد سـرمایه خـود ایجـاد کنیـد تـا در دوران بازنشسـتگی از منافع
ایـن سـرمایه گـذاری هـا بهـره منـد شـوید .در صورتـی کـه بـرای

دوران بازنشسـتگی فقـط بـه حقـوق بازنشسـتگی خـود بـه عنـوان
تنهـا منبـع درآمـدی تان در آن دوران چشـم دوخته اید ،سـخت در
اشـتباه هسـتید .چـون مقـدار پولی که آنان به شـما مـی دهند ،تنها
نیازهـای اولیـه تـان را تأمیـن خواهـد کـرد و قـادر نخواهیـد بود که
زندگـی راحتـی داشـته باشـید .بنابرایـن بایـد هرطـور شـده مخارج
خـود را کاهـش دهیـد و پـس انـداز کنید.
فـرض کنیـد شـما فقـط می توانید سـاالنه یـک میلیـون تومان پس
انـداز کنیـد( .یعنـی ماهانـه فقط  83هـزار تومان) .باید شـخص قابل
اطمینـان و کاردانـی را پیـدا کنیـد کـه الحمـدهلل در جامعـه مـا نیـز
فـراوان هسـتند و پولتـان را بـه او بدهیـد تـا تحـت قـرارداد مضاربه
بـا آن کار کنـد و سـود آن کار را طبـق نسـبت مـورد توافـق خویـش
تقسـیم کنـد .در فضـای کسـب و کار کنونـی ،به طور متوسـط شـما
حداقـل سـاالنه  10درصـد بازدهـی واقعـی داریـد .ایـن بـه معنـای
آن اسـت کـه بـه طـور متوسـط با احتسـاب قـدرت خریـد امروزی:
پس از  5سـال 9,390 :میلیون تومان دارید.
پس از  40سـال 680,910 :میلیون تومان دارید.
شـما فقـط ماهانـه  83هـزار تومـان پـس انداز کـرده اید؛ ولـی وقتی

پـس انـداز شـما وارد جریـان سـرمایه گـذاری شـد ،به طور مسـتمر
رشـد کـرد .اگر چنین سـرمایه گـذاری را برای فرزند خـود از ابتدای
تولـدش انجـام دهید،در سـن بیسـت سـالگی که می خواهـد ازدواج
کنـد ،سـرمایه بسـیار خـوب  88میلیـون تومانـی را خواهـد داشـت.
اگـر چنیـن سـرمایه گـذاری را از  20سـالگی آغـاز کنیـد ،در 60
سـالگی بیـش از  680میلیـون تومـان سـرمایه دارید.
لب مطلب:
ّ
از قدیـم گفتـه انـد هنـگام جیـک جیـک مسـتان باید فکر زمسـتان
هـم بـود .بـه هـر حـال در همیشـه روی یـک پاشـنه نمـی چرخـد
لـذا انسـان عاقـل بـا دوراندیشـی فکـر دوران بازنشسـتگی خویش را
نیزمـی کنـد .قطـره قطره پـس اندازهای امـروز ،دریای فـردا خواهد
شـد کـه مـی تـوان در سـاحل آن بـه آرامـش رسـید .بـرای همیـن
هـم توصیـه مـا ایـن اسـت کـه از همیـن امروز کـه قـوای جوانی در
بـدن داریـد تصمیـم بگیریـد مبلغی را بـرای دوران بازنشسـتگی تان
سـرمایه گـذاری کنیـد .یادتـان باشـد حتمـاً در نـرم افـزار بودجـه
بنـدی کـه از بـازار دانلـود کـرده ایـد ،قسـمتی را تحـت عنـوان پس
انـداز بـرای آینـده اضافـه کنید.

