راهمنای خرید مبل

مدل

یکـی از وسـایلی کـه بر زیبایی منزل تأثیر زیـادی دارد،
مبـل اسـت .اگر شـما هم مـی خواهید بـرای عید مبل
مناسـبی تهیه کنیـد ،به نکات زیـر توجه کنید:
استحکام مبل
حتمـاً هنـگام خرید مبـل ،یک سـمت آن را بلند کنید
و کمـی تـکان دهیـد .ایـن کار باعـث می شـود متوجه
سـبکی یـا سـنگینی یـا لقی آن شـوید و مبلـی که می
خرید نه باید خیلی سـنگین باشـد و نه خیلی سـبک،
چـون مبل بسـیار سـبک نشـان دهنـده این اسـت که

در سـاخت آن از مـواد اولیـه بی کیفیت اسـتفاده شـده
است.
استاندارد بودن مبل
مبـل اسـتاندارد مبلـی اسـت کـه هنگام نشسـتن روی
آن ،قسـمت گودی کمر برآمده باشـد و پاها کام ً
ال روی
زمیـن قرار بگیرد .ارتفاع پشـت صندلـی نیز باید تقریباً
 ۶۴سـانتی متر باشـد و زاویه صندلی با قسـمت پشـتی
مبل حدود  ۱۰۰درجه باشـد تا احسـاس راحتی کنید
و بـدن در بهترین وضعیـت قرار بگیرد.

قیمت (تومان)

کاناپه مبل تخت خواب شو یک نفره

 ۱میلیون و  ٨۱۰هزار تومان

مبل راحتی  7نفره چشمه نور

 ۱۰میلیون و  ٣٢۱هزار تومان

مبل راحتی  8نفره مدل رویال چستر

 ۱٣میلیون و  ٢۰۰هزار تومان

مبل راحتی  9نفره چشمه نور

 ٢۶میلیون و  ٢٩۱هزار تومان

مبل  9نفره ونس پالس مدل میالنو

 ۴۴میلیون تومان

مبل  9نفره ونس پالس مدل سون

 ۶٢میلیون و  ٢۰۰هزار تومان

استارت آپ هایی که مایحتاج روزمره شما را آنالین فراهم می کنند

همـان طـور کـه ایـن روزهـا همـه مـا در جریـان اخبـار حـوزه سلامت هسـتیم زندگـی و کسـب و کار اغلب ما به دلیل شـیوع ویـروس و بیمـاری کرونا دچار نوسـانات زیـادی شـده و برای هر
وحیدهامینی
اقدامـی کـه مـی خواهیـم در خـارج از منـزل انجـام دهیـم بایـد تدابیـر زیـادی را در نظـر بگیریـم و بـر اسـاس توصیـه های انجام شـده بهتریـن گزینه مانـدن در خانه اسـت حتی بـرای خرید
کارشناس حوزه آی تی
ضـروری تریـن لـوازم زندگـی .خبـر خـوب آن کـه فروشـگاه هـای اینترنتـی هـم در ایـن زمینه به کمک همـه هموطنان آمـده اند و بـا در نظر گرفتن تمام شـرایط بهداشـتی کار ارسـال تمامی
آن چـه را در منـزل بـه آن هـا نیـاز داریـد انجـام مـی دهنـد فقـط کافی اسـت سفارشـتان را از طریق سـایت یا اپلیکیشـن آن هـا ثبت کنیـد و از تخفیف های جـذاب این اسـتارت آپ ها هم در
کنـار تضمیـن سلامتی خـود اسـتفاده کنیـد .بـا اسـتفاده از اسـتارت آپ هـای سـوپر مارکتی عالوه بر جلوگیری از شـیوع ایـن ویروس و بیمـاری در میان همشـهریان و هموطنان خود ،در هزینه های شـهری رفـت و آمد نیز
کاسـته شـده و در وضعیـت آب و هـوا نیـز سلامتی بیشـتری بـه چشـم مـی خـورد .کارشناسـان پیش بینـی می کنند که آینده اسـتارت آپ های سـوپر مارکتی بسـیار موفـق خواهد بود چرا که این شـرکت ها توانسـته اند
تخفیـف هـای بسـیار جذابـی را بـرای خریـد اینترنتـی در نظـر بگیرنـد و از سـویی دیگـر تنـوع کاال نیز در این فروشـگاه ها بسـیار باال بوده و مشـتری ترجیح می دهد بـا این روش و بـه جای مراجعه به چند فروشـگاه ،خرید
مطلـوب تـری را بـرای خـود انجـام دهـد .مـا در ادامـه بـه معرفـی چند فروشـگاه اینترنتـی که نیازهـای روزمره شـما را حتی درباره لبـاس و پوشـاک تامین می کنند مـی پردازیم.

دیجی کاال

www.digikala.com

روکولند

روکولنـد کـه ایـن روزهـا مخاطبـان زیـادی
دارد بـرای سفارشـات اختصاصـی خود عالوه
بـر موتـور از خـودرو نیز اسـتفاده مـی کند و
عالوه بر محصوالت سـوپری مانند خشـکبار،
شـوینده هـا و مـواد خوراکـی ،به ارائـه میوه،
صیفـی جـات و تنقلات نیـز می پـردازد .در روکولنـد تنها نحوه
پرداخـت اینترنتـی صـورت نمـی گیـرد و در صـورت تمایـل می
توانیـد پرداخـت در محـل را انتخـاب کنیـد .روکولنـد امـکان
مرجـوع کـردن کاال را نیـز بـا شـرایطی خاص فراهم کرده اسـت
و بـه ایـن صـورت مـی توان گفـت کـه روکولند در واقـع قدیمی
تریـن سـوپر مارکـت ایرانـی اسـت که تنـوع بـاالی محصوالت و
دسـته بنـدی هـای جـذاب آن باعـث شـده تـا مخاطبـان زیاد و
وفـاداری داشـته باشـد.خودروهایی کـه کار سـفارش را در ایـن
سـامانه انجـام مـی دهنـد نیـز بـه لحـاظ بهداشـت و سلامتی
تضمیـن شـده هسـتند و رزانـه بیش از  300سـفارش را ارسـال
مـی کننـد .بسـته بنـدی محصوالت نیـز به صورت کاملا تمیز و
بهداشـتی انجـام مـی گیـرد .عالوه بـر محصوالتی کـه به صورت
متـداول در ایـن سـامانه بـه فروش می رسـد محصـوالت رژیمی
است که از قسمت های جذاب روکولند است.
www.rocoland.com

ابیکس

بایکـس درواقـع یک فروشـگاه اینترنتی مد
و لبـاس اسـت بـه ایـن صـورت کـه شـما
بـرای خریـد مایحتـاج خـود در ارتبـاط بـا
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آموزش

پیشنهاد
ویژه

خرید آنالین در روزهای کروانیی

دیجـی کاال از محبـوب تریـن و معروف ترین
فروشـگاه های اینترنتی اسـت؛ همان طور که
از نـام آن پیداسـت در ابتـدای کار خـود
تمرکـزش روی فـروش لـوازم و تجهیـزات
دیجیتـال بـود امـا بـه تازگـی بخـش سـوپر
مارکت این شـرکت نیز راه اندازی شـده که مسـتقل از این سـایت
عمـل مـی کنـد .در این فروشـگاه اینترنتی اقالم مختلفـی از مواد
پروتئینـی گرفتـه تا لـوازم تحریر و مواد شـوینده و غیره به فروش
مـی رسـد و تخفیـف هـای خوبـی را در اختیار کاربرانـش قرار می
دهد .بخش های متنوعی در وب سـایت و اپلیکیشـن دیجی کاال
وجـود دارد کـه از جملـه آن ها می تـوان به بخش هایی با عناوین
پرفـروش تریـن هـا ،منتخـب جدیدتریـن کاالها و محبـوب ترین
کاال ها در صفحه اول سـایت اشـاره کرد .دیجی کاال برای اجناس
خـاص هـم تخفیـف هایـی را در نظـر مـی گیـرد و شـما بـا تعداد
زیـادی عکـس از کاال بـه خوبی مـی توانید با ظاهـر و همه زوایای
کاالیی که قصد خرید آن را دارید آشـنا شـوید .اگر قصد جسـت
وجـوی محصـول خاصـی را داریـد مـی توانیـد از دسـته بنـدی
پیشـرفته محصـوالت اسـتفاده و آن هـا را بـه شـیوه های مختلف
اعـم از قیمـت ،محبوبیت و غیره مرتـب کنید تا توضیحات کاملی
درباره هر کاال در اختیار شما قرار بگیرد.
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ایده های متفاوت
سوپر مارکت های آنالین خارجی
همان طور که گفتیم ،اسـتفاده از اسـتارت آپ های سـوپر
مارکـت کمـک مـی کنـد تـا مـردم علاوه بـر بهـره مندی
از مزایـای صرفـه جویـی در زمـان ،رهایـی از ترافیـک و
آلودگـی هـوا ،خریـد آسـان و سـریع تـری را هـم تجربـه
کننـد .همچنیـن همـه مـا مـی دانیـم کـه ایـن روزهـا بـا
توجـه به گسـترش ویـروس و بیماری کرونـا بهترین گزینه
بـرای خریـد مایحتاج زندگی اسـتفاده از اسـتارت آپ های
سـوپر مارکتـی اسـت کـه این روزهـا تخفیف ها و شـرایط
بسـیار مناسـبی را برای هموطنان مان فراهم کرده اسـت،
امـا مـی خواهیـم نگاهی هم به اسـتارت آپ هـای خارجی
سـوپر مارکـت بیندازیـم تـا بـا خالقیـت و ایـده هایـی که
جـای آن هـا در اسـتارت آپ هـای داخلـی ،خالـی اسـت
بیشـتر آشـنا شویم.

آمازون فرش ()Amazon Fresh

لبـاس و کیـف و کفـش میتوانیـد روی بایکـس حسـاب کنید
و بـرای خریـد حضـوری اقدام نکنید .بایکس در کنار پوشـاک،
کیـف و کفـش و اکسسـوری و زیـورآالت ،لـوازم آرایـش و
بهداشـتی را هـم بـرای فـروش ارائـه می دهـد .این فروشـگاه
که سـه سـال در حال فعالیت در این زمینه اسـت از سـرآمدان
فروش پوشـاک و مد در کشـور اسـت که برای ارائه محصوالت
خـود از لبـاس ،سـاعت ،لـوازم تزیینـی ،عینک ،عطـر و ادکلن
گرفته تا محصوالت آرایشـی و بهداشـتی ،ارسـال رایگان دارد.
شـما بـا ثبـت نـام و وارد کـردن ایمیـل خـود در بایکـس
میتوانیـد از آخریـن تخفیـف های این فروشـگاه مطلع شـوید
یـا اگـر فروشـنده هسـتید در ایـن سـایت عضو شـوید چرا که
تا به امروز  7500فروشـگاه مد و پوشـاک عضو بایکس شـده
انـد .شـما مـی توانیـد اپلیکیشـن بوتیـک را کـه مربـوط بـه
سـایت بایکـس اسـت از گـوگل پلـی یـا بـازار دریافـت کنید و
بـا عضویـت در آن بـه قسـمت کمـد مـن رفتـه و عالیـق و
خریدهای خود را مدیریت کنید.
www.botick.com

ُا کاال

کارشناسان
پیشبینی می
کنند که آینده
استارت آپهای
سوپر مارکتی
بسیار موفق خواهد
بود چرا که این
شرکتها توانستهاند
تخفیفهای بسیار
جذابی را برای
خرید اینترنتی در
نظر بگیرند

احتمـاال اغلـب شـما نـام اکاال را شـنیده ایـد
چـرا کـه ایـن اسـتارت آپ مربـوط بـه
فروشـگاههای زنجیـره ای افـق کوروش اسـت
و در سـال  1396فعالیـت خـود را آغـاز کرده
اسـت و توانسـته بـا تکیـه بـر تخفیـف هـای
شـگفت انگیـز و ارسـال رایـگان کاربـران زیـادی را بـه خود جذب
کنـد .اکاال در مقایسـه بـا دیجـی کاال سـابقه فـروش اینترنتـی
بیشـتری دارد و بـا توجـه بـه شـعبه هـای گسـترده خـود ( هـم
اکنـون فـروش اینترنتـی تهـران فعال اسـت) و با انتخـاب نزدیک
ترین شـعبه آن به شـما ،قطعا کاالی انتخابی شـما در مقایسـه با

فروشـگاه هـای اینترنتـی دیگـر سـریع تـر بـه دسـتتان خواهـد
رسـید.بخش پشـتیبانی مشـتریان اکاال نیـز بسـیار فعـال و بـه
صـورت  24سـاعته فعـال اسـت کـه مشـتریان در صورت داشـتن
هر گونه سـوال یا مشـکلی می توانند با اسـتفاده از شـماره تلفن
هـای فعـال آن پاسـخ سـواالت شـان را به دسـت بیاورند .شـما با
نصـب اپلیکیشـن اکاال مـی توانید سـفارش های خود را سـریع تر
انجـام دهیـد و بـا اسـتفاده از شـارژ کیـف پـول نیاز به اسـتفاده از
درگاه پرداخـت در هـر مرتبـه اسـتفاده را حذف کنیـد .در صورت
نیاز به عودت کاال شما تا  72ساعت برای این کار فرصت دارید.
www.okala.com

میسلند

میسـلند بیش از  17هزار محصول بهداشـتی
را در سـامانه خـود بـه فـروش می رسـاند که
شـامل محصـوالت آرایشـی ،عطـر و ادکلـن،
مراقبتـی ،لـوازم برقـی ،بهداشـت شـخصی،
سلامت ،ارتوپـدی و آقایـان می شـود .شـما
بـا ثبـت نـام در میسـلند مـی توانید فراینـد خرید و فروشـتان را
راحـت تـر انجـام دهیـد و از قسـمت بلاگ به مقـاالت تخصصی
در زمینه آرایشـی و بهداشـتی دسترسـی یابید .میسـلند معتقد
اسـت که اطالعات دقیق محصول مد نظر خریدار را که توسـط
شـرکت تولیـد کننـده ارائـه شـده ،بـه صـورت کامـل در اختیار
کاربرانـش قـرار مـی دهـد و علاوه بـر ایـن اطالعـات چندیـن
مرجـع متخصـص تولیـد کننـده لـوازم آرایشـی و بهداشـتی در
خصـوص آن کاال یـا برنـد خـاص و نیـز تجربیـات بـه اشـتراک
گذاشـته شـده کاربـران در سـطح دنیـا را هـم برای مشـتریانش
فراهـم مـی آورد تـا در صـورت نداشـتن تجربـه در خصـوص آن
برند یا محصول بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند.
www.missland.com

آمـازون فـرش یـک فروشـگاه اینترنتـی بزرگ جهانی اسـت
کـه محـدود بـه یـک کشـور نمـی شـود و از زیـر مجموعـه
هـای شـرکت آمـازون در آمریکاسـت کـه فعالیت خـود را از
سـال  2007آغاز کرده اسـت .اولین فعالیت این شـرکت در
قالـب ارائـه و ارسـال محصوالت سـوپر مارکتی و تـره بار بود
کـه از شـهر سـیاتل آمریکا شـروع شـده بـود و امـروزه عالوه
بـر آمریکا در شـهرهای لنـدن ،توکیو ،برلین ،پوتسدام(شـرق
آلمـان) ،هامبـورگ و مونیـخ نیـز فعالیت مـی کند .
علاوه بر گسـتردگی خدمـات آمازون در سراسـر جهان ،این
شـرکت سـرعت تحویـل محصـوالت را نیـز افزایـش داده و
کاربـران آمـازون تمامـی سـفارش هـای خود را همـان روز یا
در روز بعـد تحویـل خواهنـد گرفـت .به تازگـی آمازون فرش
بـا همـکاری چنـد اسـتارت آپ دیگـر دامنـه فعالیـت هـای
خـود را بـه تحویـل غـذا نیز گسـترش داده اسـت.

پیپاد ()PeaPod

پیپـاد نیـز اسـتارت آپ سـوپر مارکتـی دیگـری اسـت که
از سـال  1989در شـیکاگو فعالیـت خـود را شـروع کـرد و
نحـوه ارسـال اقلام سـوپر مارکتـی این شـرکت علاوه بر
تحویل در محل ،تحویل سـریع را نیز شـامل می شـود که
ایـن تحویـل سـریع به نقـاط ویژه ای محدود می شـود که
بـه  Pick-up serviceمعـروف اسـت و این خدمت توسـط
بعضـی از فروشـگاه هـای آنالیـن ارائـه مـی شـود و به این
صـورت اسـت کـه محـل هایـی در نقـاط ویژه ای از شـهر
انتخاب و سـامان دهی می شـوند و سـپس مشـتری در آن
محـل هـا سـفارش هـا را تحویل مـی گیرد.
از اصلـی تریـن ویژگـی هـای اسـتارت آپ پیپـاد تخفیـف
هـای آن اسـت بـه ایـن صورت که این شـرکت بـه صورت
هفتگـی تخفیـف هـای ویـژه ای را در همـه گـروه هـای
کاالیـی بـه مشـتریان نمایـش مـی دهـد و علاوه بـر این
موضـوع کاربـران پیپـاد مـی تواننـد بـه مـدت یک مـاه از
ارسـال رایـگان این شـرکت برای سـفارش هـای خود بهره
مند شـوند.

آموزش پس انداز پول های عیدی به کوچولوها
عیـد نـوروز فـرا رسـیده بـود .زهـرا بـه
فاطمهسوزنچیکاشانی
همـراه خانـواده اش بـه دیـد و بازدیـد
روزنامهنگار
عیـد رفتـه بودند .طبق رسـم هر سـال،
بـزرگ ترهـا به زهـرا عیدی مـی دادند،
امـا زهـرای  6سـاله نمی دانسـت چگونه به بهترین شـکل مـی تواند این
پـول هـا را خـرج کنـد! بنابرایـن هـر روز کـه عیـدی مـی گرفـت خیلی
سـریع بـا پـول هایـش خوراکـی مـی خریـد .مـادر زهـرا بـرای ایـن که
پـس انـداز کـردن را بـه او یـاد بدهد و عـادت بد ولخرجی کـردن وی را
از بیـن ببـرد ،بـه او گفـت »:یـادت مـی آید چنـد روز پیش یک اسـباب
بـازی مـی خواسـتی امـا چون پـول مان کم بـود نتوانسـتیم آن را برایت
بخریـم؟! حـاال دوسـت داری خـودت پـول هایـت را جمـع کنی تـا زیاد
شـوند و اگـر چیـزی را خیلـی دوسـت داشـتی ،بتوانـی آن را بخـری؟»
چشـمان زهـرا از خوشـحالی بـرق زد و جـواب داد« :بلـه خیلی دوسـت

دارم ماننـد شـما بـزرگ ترهـا پـول هایـم را جمـع کنـم تـا زیاد شـود و
بعـد بتوانـم چیزهایـی را کـه دوسـت دارم بـا آن پـول هـا بخـرم!» مادر
زهـرا گفـت »:خـب فکـر کن ببین چـه چیزهایی را خیلی دوسـت داری
بخـری؟» زهـرا گفـت »:یـک عروسـک بزرگ ،یـک دوچرخـه صورتی و
خیلـی چیزهـای دیگـر ،ا ّمـا مـن چگونـه می توانـم این همه پـول جمع
کنـم؟» مـادر زهـرا گفـت »:خیلـی کار راحتـی اسـت .مـن و پـدرت هم
کمـک مـی کنیـم تـا پول هایت را پـس انداز کنی؛ یعنـی آن ها را جمع
کنـی و ولخرجـی نکنـی تا زیاد شـوند .اول باید با کمـک همدیگر چندتا
قلـک زیبـا درسـت کنیم .حاضـری همین االن ایـن کار را انجام دهیم؟»
زهـرا بـا هیجـان فـراوان جـواب داد »:بلـه حاضـرم» از آن روز بـه بعـد،
زهـرا کوچولـو عیـدی هـا و پـول توجیبـی هایـش را در قلـک هایـی که
درسـت کـرده بودنـد مـی ریخت تـا به چیزهایـی که می خواهد برسـد.
در مقالـه امـروز بـه چنـد روش بـرای آمـوزش پـس انـداز پـول هـای

عیـدی بـه کـودکان اشـاره کـرده ام .البتـه بـا توجـه به شـرایط اکنون و
ایـن کـه نمـی توانیـد به دیـد و بازدیـد عید برویـد ،می توانیـد خودتان
مبلـغ بیشـتری بـه دلبندتـان عیـدی بدهید تـا انگیزه پس انداز داشـته
باشـد .همچنیـن مـی توانیـد هنگامـی کـه به کـودک تان پـول توجیبی
مـی دهیـد نیـز ،ایـن کارهـا را انجـام دهیـد تـا پـس انـداز کـردن در او
نهادینه شـود.
با کمک فرزندتان چند قلک درست کنید
بچه ها عاشـق درسـت کردن کاردسـتی هسـتند؛ پس وقتی خودشـان
قلـک درسـت کننـد ،بـا شـور و هیجـان بیشـتری دوسـت دارنـد پـول
هایشـان را در آن بریزنـد .بـرای درسـت کـردن قلـک مـی توانیـد از
وسـایلی ماننـد مقـوا ،بطـری ،طلـق و  ...اسـتفاده کنیـد ،ا ّمـا بهتر اسـت
قلـک بـا طلـق یـا بطـری سـاخته شـود تـا دلبندتـان بتواند پـول هایی
را کـه در قلـک ریختـه ببینـد و بهتـر متوجـه زیـاد شـدن آن هـا شـود.

همچنیـن مـی توانیـد بـا کمـک دلبندتان تصویـر چیزهایی که دوسـت
دارد بـا پـول هایـش بخرد را نقاشـی کنید و روی هـر قلک یک تصویر را
بچسـبانید تـا کودکتـان بـا دیـدن تصاویـر روی قلک ها انگیزه بیشـتری
بـرای پـس انـداز پیـدا کنـد .مثلا مـی توانیـد روی یـک قلـک تصویـر
خوراکـی هایـی را کـه فرزندتـان دوسـت دارد بچسـبانید ،روی یکـی
تصویـر ماشـین یـا عروسـک یـا حتـی دوچرخـه و روی یک قلـک دیگر
تصویر شـهربازی.
برای دلبندتان داستان هایی درباره پس انداز بخوانید
یکـی از بهتریـن روش هـای آمـوزش بـه بچـه هـا ،خوانـدن داسـتان
اسـت .آمـوزش پـس انـداز نیز از این امر مسـتثنا نیسـت .یکـی از کتاب
داسـتانهای زیبـا دربـاره پـس انـداز ،کتـاب «صندلـی بـرای مـادرم»
از انتشـارات مفتـاح حکیـم اسـت .توجـه داشـته باشـید کـه بـا خواندن
داسـتان هـای مرتبـط ،کـودکان بهتـر ایـن امـر مهـم را مـی آموزنـد.

