راهمنای خرید اتو بخار

اگـر قصـد خریـد اتـو بخـار داریـد ،به نـکات زیر
توجـه کنید:

جنس کف اتو
کـف اتـو بایـد از جنـس اسـتیل ضـد زنـگ،
سـرامیک یـا آلومینیـوم آنودایـز شـده و نچسـب
ی نیـز از جنـس اسـتیل ضد
باشـد .بهتریـن کفـ 
زنگ و سـرامیک سـاخته شـد ه است و با کمترین
اصطـکاک بـه خوبـی روی سـطح لبـاس حرکت
میکنـد.

مدل

توان مصرفی
اتـو یکـی از پـر مصرفتریـن کاالهـای خانگـی
برقـی اسـت .هرچـه بخاردهـی اتو بیشـتر باشـد
تـوان مصرفـی آن بیشـتر اسـت و هرچـه تـوان
مصرفی دسـتگاه کمتر باشـد هزینه برق کمتری
پرداخـت خواهیـد کـرد .تـوان مصرفـی  ۲۰۰۰تا
 ۳۰۰۰وات بـرای اتـو بخارهـای خانگـی مقـدار
معقولـی بـه حسـاب میآیـد .در جـدول مقابل به
قیمـت برخـی از مدلهـای اتـو بخار اشـاره شـده
اسـت( :قیمتهـا بـه تومان اسـت)

قیمت

اتو بخار فوما مدل FU-1839

 ۱۹۲هزار

اتو بخار پارس خزر مدل SI-702

 439هزار

اتو بخار تفال مدل FV3965

 590هزار

اتوبخار فیلیپس مدل GC2998/80

 729هزار

اتوبخار بوش مدل TDA1022000

 990هزار

اتو بخار فیلیپس مدل GC5037
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آموزش

 2میلیون و  57هزار

پیشنهاد
ویژه

معرفی استارت آپ های آموزش آنالین زبان خارجی

تقویت آنالین زابن

جای خایل چند نسخه از استارت
آپ های آموزش زابن خارجی
همـان طـور کـه در معرفـی اسـتارت آپ هـای آمـوزش زبـان
خارجـی اشـاره کردیـم ایـن روزها آموزش زبـان دیگر به حضور
فیزیکـی در کالس هـا محـدود نمـی شـود و اسـتارت آپ هـا
توانسـته اند گام مهمی را در زمینه آموزش های آنالین بردارند
امـا آمـوزش زبـان خارجـی بـه دلیـل ویژگـی تکراری شـدن با
گذشـت زمـان ،نیازمنـد ارائه خالقیـت های به روزی اسـت که
این خالقیت ها در اسـتارت آپ های خارجی بیشـتر به چشـم
مـی خورنـد کـه مـا در ادامـه به دو مـورد از آن ها مـی پردازیم.

دوالینگو

ایـن روزهـا موفقیـت در زمینـه هـای مختلـف تحصیلـی و شـغلی نیازمنـد آموزش زبان های خارجی به خصوص زبان انگلیسـی اسـت که شـما با کمک ایـن زبان می توانید اطالعـات و دانش خـود را در زمینه
وحیدهامینی
ای که مشـغول به فعالیت هسـتید گسـترش بدهید چرا که از طریق تسـلط بر این زبان هم می توانید با افراد بر جسـته در رشـته و تخصص خود ارتباط داشـته باشـید و دانش تان را در این زمینه گسـترش
کارشناس حوزه آی تی
بدهیـد .بـرای یادگیـری ایـن زبـان بـه خصـوص بـرای افـرادی کـه زمان زیادی را نمـی توانند برای آمـوزش های حضـوری در کالس ها اختصاص دهنـد روش های دیگری وجـود دارد و آن اسـتفاده از برنامه
و اپلیکیشـن هایـی اسـت کـه بـه میمنـت حضـور اسـتارت آپ هـای آموزش زبان های خارجی فراهم شـده اسـت .سـادگی ،راحتی و در دسـترس بـودن ،هزینه پایین و همچنیـن آموزش لذت بخـش زبان از
ویژگـی هـای اصلـی اسـتفاده از اپلیکیشـن هـای آمـوزش زبـان خارجـی اسـت کـه به همین دلیـل هم امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده اسـت .اسـتفاده از گوشـی های هوشـمند این روزها به شـما کمک می کند تا در هر کجا که هسـتید
بـا اسـتفاده از متـون آموزشـی یـا حتـی صـدا و تصویـر بتوانیـد بـه راحتی آموزش هـا را دریافت کنید .مـا در این مطلب به معرفی چند اسـتارت آپ معـروف در حوزه آمـوزش زبان های خارجی مـی پردازیم.

دوران

اسـتارت آپ دوران یک اسـتارت آپ آموزشـی
زبـان خارجـی و در عیـن حـال بـا هـدف ترویج
زبـان فارسـی کـه از سـال  94فعـال اسـت .این
شـرکت آمـوزش هـای خـود را از طریق شـعر و
موسـیقی انجـام مـی دهـد بـه ایـن صـورت که
آهنـگ مـد نظرتـان را در ایـن سـایت یـا اپلیکیشـن دوران پیدا می
کنیـد و در کنـار آهنـگ ،متن آن و ترجمه آهنگ نیز در اختیار شـما
قـرار مـی گیـرد .همچنیـن این اسـتارت آپ با اسـتقبال بسـیاری تا
کنـون روبـه رو شـده و ایـن روزها به  40هزار کاربر فعال دسـت پیدا
کـرده اسـت .در میـان ایـن کاربـران ،کاربـران ایرانـی ،آمریکایـی،
انگلیسـی و افغانی هم به چشـم می خورند .بسـیاری از بخش های
اپلیکیشـن دوران رایـگان بـوده و تاکنـون تنهـا بخـش موسـیقی و
ترجمـه آن فعـال اسـت کـه ایـن ترجمـه موسـیقی شـامل ترجمـه
موسـیقی هـای ایرانـی نیـز مـی شـود امـا دوران در نظـر دارد دامنه
فعالیـت هایـش را بـه موضوعاتـی همچـون داسـتان و ویدئـو نیـز
گسـترش بدهـد .تـا کنون دوران توانسـته اسـت بیـش از  600ترانه
انگلیسی را ترجمه و در برنامه خود به مخاطبانش ارائه بدهد.
www.dorun.ir

ترجمیار

ترجمیـار هـم ماننـد دیگـر اسـتارت آپ هـای
آمـوزش زبـان خارجـی یـک دسـتیار مترجـم
بومـی و هوشـمند اسـت کـه از سـال  95تـا به
امـروز فعالیتـش را ادامـه می دهـد .در ترجمیار
نـه تنها متن هـای عمومی بلکه متون تخصصی
و علمـی را نیـز مـی توانیـد بـه زبان سـاده ترجمـه کنید .بـا ورود به
وب سـایت ترجمیار یک صفحه روبه روی شـما باز می شـود که به
شـما مـی گویـد خودتان ترجمه کنید و شـما بـا وارد کردن متن مد
نظرتـان مـی توانیـد با کمک ایـن اپ و توانایی خودتـان متن خود را
ترجمه کنید .این اپ برای دانشـجویان و ترجمه مقاالتشـان بسـیار
کاربـردی اسـت .در وب سـایت ترجمیـار راهنمایـی برای اسـتفاده از
این سـرویس وجود دارد و هزینه اسـتفاده از سـرویس های مختلف
بـه شـما ارائـه مـی شـود .همچنیـن شـما مـی توانید حدود هشـت
صفحـه یعنـی معادل  2000لغـت را برای آزمایش با ترجمیار ترجمه
و پـس از آزمایـش بـه خریـد آن اقدام کنید .شـما مـی توانید ترجمه

متـن تـان را بـا هایالیت کردن هر پاراگـراف از جایی که می خواهید
شـروع کنیـد .ثبـت نـام در ایـن سـایت از طریـق ایمیـل اسـت و در
صورت هر گونه سـوال می توانید از پشـتیبانی سـایت کمک بگیرید.
کار با ترجمیار بسیار راحت است.
www.tarjomyar.ir

دیپ انگلیش

دیـپ انگلیـش نیـز همانند ترجمیـار به منظور
آمـوزش زبان خارجی و ترجمه متون انگلیسـی
فعالیـت خـود را از سـال  94آغـاز کـرده اسـت.
شـما با ثبت نام در این سـامانه ابتدا یک برنامه
آموزشـی تحویـل مـی گیرید و سـپس آموزش
هـای مبتنـی بـر داسـتان بـرای شـما آغـاز مـی شـود کـه بـه دلیل
همیـن داسـتانی بـودن درس ها ایـن آموزش برایتان خسـته کننده
نمـی شـود .در واقـع ایـن داسـتان هـا ،داسـتان های کوتـاه و جذاب
انگلیسـی هسـتند کـه انگیـزه شـما را بـرای زبان آموزی بیشـتر می
کننـد .از طرفـی برنامـه ریزی های دیـپ انگلیش برای زبـان آموزان
خـود بـه صـورت روزانه انجام می شـود.همچنین تیم پشـتیبانی این
سـامانه به صورت  24سـاعته آماده پاسـخ گویی به کاربران اسـت و
ایـن شـرکت به شـما ضمانت می دهد که در صـورت خرید محصول
مـد نظرتـان اگر احسـاس کردیـد در میزان زبان آموزی شـما تاثیری
نداشـته اسـت وجـه دریافـت شـده را بـه شـما بـاز گرداند .افـزون بر
آمـوزش هـای داسـتانی فایل های صوتی و تصویری آموزشـی نیز در
اختیار شـما قرار می گیرد .در قسـمت مطالب آموزشـی نیز مقاالت
متعددی در ارتباط با آموزش زبان قرار داده شـده اسـت و در بخش
محصوالت می توانید از قیمت پکیج های مختلف مطلع شوید.

سادگی ،راحتی و در
دسترس بودن ،هزینه
پایین و همچنین
آموزش لذت بخش
زبان از ویژگی
های اصلی استفاده
از اپلیکیشنهای
آموزش زبان خارجی
است که به همین
دلیل هم امروزه
طرفداران زیادی پیدا
کرده است

www. deepenglish.ir

اتیچر

اتیچـر پلتفرمـی اسـت کـه به منظـور آموزش
زبـان هـای خارجـی در سـال  95شـروع بـه
فعالیـت کـرده اسـت و بـه دنبال هـدف آموزش
زبـان هـای خارجـی از ظرفیـت افـراد مقیـم در
دیگـر کشـورها به منظـور کیفیت ایـن آموزش
اسـتفاده مـی کند .این سـامانه معلمانـی برای آمـوزش زبان خارجی
در داخـل و خـارج دارد کـه ایـن امـکان را به مخاطبـش می دهد که

خرج آهسته تر کن!
همانطـور کـه مسـواک زدن یـک
فاطمهسوزنچیکاشانی
عـادت خـوب اسـت و بـه سلامت شـما
روزنامهنگار
کمـک میکنـد ،خـرج کـردن کمتـر از
درآمـد و پسانـداز کـردن بقیه و سـپس
سـرمایهگذاری کـردن نیـز یـک عادت خوب اسـت و موجب سلامت مالی
شـما مـی شـود .اگـر فکر میکنیـد که با یـاد گرفتن فـوت و فنهای خرید
میتوانیـد بـر همـه مشـکالت مالی خانواده فائـق آیید ،باید به شـما بگوییم
که سـخت در اشـتباه هسـتید .شـما تاکنون یاد گرفتهاید مقتصدانه خرید
کنیـد ،امـا بـرای این که هزینههایتان مقتصدانه شـود باید افـزون بر خرید،
مصرفتـان نیـز مقتصدانـه شـود .در مقالـه امـروز مخارج مختلـف زندگی و
ترفندهایـی بـرای کاهـش مخـارج را معرفـی مـی کنیم:
مخـارج مربـوط به خـوراک :افـراد یـا خالقیـت دارند یـا پول .کسـانی
کـه میخواهنـد از خالقیتشـان اسـتفاده نکننـد ،حتماً باید پولدار باشـند.
چـون روشهـای غیـر خالقانـه بـرای خـورد و خوراک حسـابی جیبتـان را
خالـی میکنـد .امـا اگـر خالقیتتان را خـرج کنید دیگر الزم نیسـت پولتان
را خـرج کنیـد .بیشـتر ما فکـر میکنیم برای این که از خـوردن لذت ببریم
بایـد خوردنیهـای خوشـمزه را بخریـم .امـا یادتان باشـد خوراکیهایی که

خودتـان در منـزل درسـت میکنیـد هـم خوشـمزهترند هم سـالمتر و هم
خالقانهتـر .خـوردن مقتصدانـه یعنـی خـوردن خوردنیهایـی کـه خودتان
درسـت کردهاید.
مخـارج مربوط به پوشـاک :هر چیـزی مانند لباس برای هدفی درسـت
شـده اسـت و اگـر در غیـر از جهـت هدف خود اسـتفاده شـود باعث ضرر و
زیـان مـی شـود .لبـاس اول این که برای پوشـاندن انسـان اسـت و دوم این
کـه بـرای زیبایـی؛ پـس سـعی کنید لباسهـای راحت و زیبا تهیـه کنید و
بـه دنبـال مـد نباشـید .از طـرف دیگر هر لباسـی تا جایی که ایـن دو هدف
را برآورده سـازد قابل اسـتفاده اسـت ،هرچند دسـت دوم باشد.
مخـارج مربـوط بـه بهداشـت و سلامت :قبـل از ایـن کـه بخواهید
هزینههـای سرسـامآور درمـان و درد و رنـج ناشـی از بیماریهـا را متحمل
شـوید ،بـا ایجـاد تغییراتـی سـاده و گاهـی لذتبخـش در برنامـه غذایـی و
انجـام چنـد نرمـش کوتاه در مقابل تلویزیون از بیماریها پیشـگیری کنید.
بـاز هـم تأکیـد میکنیـم کـه بـه جـای ایـن کـه مایحتاجتـان را از بیـرون
بخریـد آنهـا را در خانـه درسـت کنید.
مخـارج مربـوط بـه تفریحات :هـدف از تفریـح و مسـافرت رفتـن این
اسـت کـه لـذت ببریـم و خسـتگی بـه در و حـال و هوایـی عـوض کنیـم.
خیلیهـا فکـر میکننـد هـدف از تفریـح رفتـن پـول خـرج کـردن اسـت.
شـاید هـم فکـر میکننـد بـدون پـول خـرج کـردن نمیشـود لـذت بـرد.

بـا یـک معلـم در انگلیس یا آمریـکا صحبت و شـرایطی را برای خود
فراهـم کنـد کـه زبـان خارجی مـد نظـرش تقویت شـود .معلم های
ایرانـی اتیچر سـاکن شـهرهای مختلـف ایران و معلمـان خارجی آن
سـاکن اسـترالیا ،آفریقا ،کانادا ،انگلیس و دیگر کشـورها هسـتند که
هـر کاربـر بـا انتخاب یک معلم از سـایت و اختصـاص زمان به منظور
آمـوزش سـر سـاعت آنالیـن و ایـن آمـوزش مجـازی با یـک تعیین
سـطح سـاده آغاز می شـود و برنامه آموزشـی آن اسـتاد تقدیم کاربر
اتیچـر مـی شـود و جلسـات بعـدی نیز در صـورت رضایـت کاربر به
همیـن صـورت ادامـه دارد .جلسـه اول این کالس ها رایگان اسـت و
کالس هـای ایـن اسـتارت آپ نیـز بـه صـورت خصوصـی و نیمـه
خصوصـی و تصویـری برگـزار مـی شـود   و هزینه جلسـات بعد نیز
در سـایت اعلام شـده اسـت .در کالس هـای گروهـی تعاملات
بیشـتری میان کاربران انجام می شـود و در این کالس ها به منظور
جلوگیری از افت کیفیت آموزشی در نهایت پنج نفر حضور دارند.
www.oteacher.org

زابن تیپس

ایـن پلتفـرم بـر خلاف دیگـر سـامانه هـا بـر
آمـوزش ویدئویـی تاکیـد می کنـد و پکیج ها و
دوره هـای متفاوتـی دارد کـه هـر کـدام هزینه
متفاوتـی را دارنـد و بـه خصـوص برای کسـانی
کـه مـی خواهنـد آزمـون آیلتـس را بگذراننـد
مفیـد اسـت .کالس هـای آنالیـن نیز در زبان تیپس برگزار می شـود
کـه شـما می توانید بخشـی از ایـن کالس ها را به صـورت رایگان در
سـایت آن ها مشـاهده کنید .تمامی کالس ها موضوع بندی و دسـته
بنـدی شـده انـد و با خریـد دوره های این ویدئوها به صـورت رایگان
بـرای شـما ارسـال و نـکات کلیدی آن ها نیز مشـخص می شـود.در
هـر کالس کـه مـی خواهید در آن ثبت نام کنیـد به صورت اجمالی
معرفـی کالس و سـر فصـل هـای ارائـه شـده در آن در سـایت زبـان
تیپـس وجـود دارد حتـی اسـم دبیر هر دوره نیز قید و به شـما گفته
می شـود که این دوره برای چه افرادی مناسـب اسـت .تعیین سـطح
و بخشـی از آموزش برای شـما در این سـایت رایگان اسـت همچنین
شـما می توانید برخی از منابع را در سـایت به صورت رایگان دانلود
کنیـد .آخریـن مقاالت آموزشـی نیـز در بهبود وضعیت زبـان آموزی
به شما می توانند موثر باشند.
www.zabantips.com

بـرای همیـن هـم مسـافرت و تفریح رفتن برایشـان یک دغدغه همیشـگی
اسـت نـه یـک لـذت به یـاد ماندنی .یک شـاخص بـرای این کـه بفهمید از
تفریحتـان لـذت میبریـد این اسـت که «بـدون هیچگونه نگرانـی» ذوق و
شـوق رسـیدن زمـان تفریحتـان را داشـته باشـید .اگر احسـاس کردید که
در کنـار ایـن ذوق و شـوق قـدری نگرانی مالی نیز وجود دارد ،شـیوه تفریح
رفتنتـان مقتصدانـه نیسـت .بـه جـای این کـه قید تفریـح رفتـن را بزنید،
شـیوه آن را عـوض کنید.
بـرق و گازتان را درسـت مصرف کنید :بیشـترین میـزان مصرف انرژی
در خانـه مربـوط بـه وسـایل برقـی و گرمایشـی – سرمایشـی اسـت .بـرای
مدیریـت مصرف در ایـن خصوص:
وسایلی را خریداری کنید که کارایی باالیی داشته باشند.
زمان استفاده از این وسایل در ساعات اوج مصرف نباشد.
درزها و سوراخهای منزل را بپوشانید.
اولین راه برای خنک نگه داشـتن منزل در تابسـتان این اسـت که اجازه
ندهیـد هـوای گـرم داخـل خانـه شـود .در گام بعـدی سـعی کنیـد هـوای
داخلـی خانـه را بـه جریـان بیندازیـد .اسـتفاده از وسـایل سرمایشـی نظیر
کولـر آخرین راهحلتان باشـد.
مایـه حیاتتـان را بـه ثمـن بخـس نفروشـید :خیلـی وقتها مـا آب
را درسـت مصـرف نمیکنیـم چـون ارزش آن را نمیدانیـم .اگـر بـه جـای

دوالینگـو بـا هـدف آمـوزش
زبـان هـای خارجـی توانسـته
اسـت ایـن آمـوزش هـا را در
قالـب بـازی بـه کاربرانـش
ارائـه بدهـد .ایـن اسـتارت آپ
آمریکایـی دسـتور العمل های
آنالیـن را بـه  30زبـان مختلف
ارائـه مـی دهـد و ایـن دسـتور العمـل ها بـه شـکل درس و در
فرمـت بـازی ارائـه می شـوند .این شـرکت تنها در سـال 2018
توانسـته اسـت  40میلیون دالر از این راه در آمد داشـته باشـد
و در حالـت کلـی ارزش آن برابـر بـا  700میلیـون دالر اسـت
کـه بخشـی از درآمـد آن از طریـق تبلیغـات و خدمـات پولـی
بـه دسـت مـی آید .این اپلیکیشـن در ابتـدای کار خود بـا ارائه
رایـگان برنامـه بـه کاربرانـش توانسـت در سـال  2013بیش از
 300میلیـون کاربـر را بـه خـود جـذب کنـد و بـه برنامـه ای با
بیشـترین دانلـود در میـان کاربـران و بـدون هیـچ تبلیغاتی در
ابتـدای کار خـود معـروف شـد .دوالینگو هر روز بـازی هایش را
جـذاب تـر و مفـرح تـر می کند و به همین دلیل نیـز در ابتدای
کار خـود تنهـا  15درصـد از کاربرانـی که ایـن اپ را نصب می
کردنـد دوبـاره بـرای بـازی و یادگیـری بـه ایـن برنامـه مراجعه
مـی کردنـد امـا این آمـار امروز بـه  60درصد در میـان کاربران
رسـیده اسـت .ایـن اپ در مـاه پنـج میلیـون کاربر فعـال دارد.

لییل

اخیـرا یک اسـتارت آپ چینی
توانسـته اسـت بـا جمـع آوری
سـرمایه مـورد نیـاز خـود از
طریـق یـک وب سـایت بـه
طراحی یک اسـپیکر هوشمند
اقـدام کند که به عبـارت دیگر
یـک معلـم زبـان چینی اسـت
و بـا توجـه بـه ادعـای شـرکت
سـازنده آن اولیـن بلنـد گوی هوشـمندی اسـت که بـه منظور
آمـوزش زبـان چینـی بـه بـازار آمـده اسـت .کار با لیلـی به این
صـورت اسـت کـه کاربـران آن مـی توانند با این اسـپیکر گفت
وگوهـای تعاملـی داشـته باشـند یـا از طریق بـازی های مبتنی
بر لغات چینی سـرگرم بازی شـوند و در کنار بازی دایره لغات
چینـی خـود را افزایـش دهنـد و مـرور کنند.
لیلـی بـر خلاف دیگـر اسـپیکرهای هوشـمند کـه وظایـف
مختلفـی را انجـام مـی دهنـد یا کارهـای مختلـف را اعالم می
کننـد بـه صورت انحصاری بـه تدریس زبان چینی مـی پردازد.
ایـن بلنـد گـو ظاهری شـبیه ربات دارد و دارای یک اپلیکیشـن
مکمـل اسـت کـه کاراکترهـای سـخت و زیـاد زبـان چینـی را
نمایـش مـی دهـد کـه کاربـر در صـورت نیـاز می توانـد به این
اپ مراجعه کند.

لولهکشـی ،آب را درون بطـری مـی ریختند و هـر روز صبح در منازل توزیع
میکردنـد نیـز بـه همیـن شـیوه آب را مصـرف میکردیم؟ فـرض کنید از
فـردا آب را بـه جـای شـیر آب بایـد با بطـری مصرف کنیـد .در این صورت
چـه تغییراتـی در مصـرف خود ایجـاد میکنید؟
شـهر مـا خانه ما :خیلـی وقتها میتـوان برخی چیزهـا را به جـای این
کـه بخریـم بـا همین وسـایل زاید درون خانه درسـت کنیم .بیخود نیسـت
کـه بـه زبالـه طلای سـیاه میگوینـد .چـرا کـه برخی بـا صرفهجویـی در
زبالـه بـه اقتصـاد خانه و شهرشـان کمک میکننـد و برخی نیز با اسـتفاده
از آن درآمدزایـی میکننـد.
هزینههـای متفرقـه زندگـی :شـاید بـا خودتـان بگوییـد مگر شسـتن
خـودرو چقـدر در هزینههـای زندگـی نقش دارد کـه صرفهجویی حاصل از
آن بخواهـد دردی را دوا بکنـد .اگـر بیشـتر فکـر کنیـد مثالهـای زیادی از
ایـن قبیـل خواهیـد یافـت .صرفهجویی در برخـی از این امور ممکن اسـت
تنهـا هـزار تومـان به نفعتان باشـد اما بد نیسـت این را بدانید کسـی که در
کارهـای کوچـک مقتصدانـه رفتار میکند در کارهای بـزرگ هم مقتصدانه
رفتـار میکنـد و کسـی که در امـور کوچک مقتصدانه رفتـار نکند ،در هیچ
امـری مقتصدانه رفتـار نمیکند.
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