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پنچ راه ساده برای پس انداز پول
 -1هزینـه هایتـان را یادداشـت و سـپس بـرای خود یک بودجه مالی درسـت
کنیـد .بعـد از ثبـت و یــادداشـــت هزینه ها و مــخـــارج یـــک مــــاه
خــــود ،آنــهـــا را سـازماندهی و مرتـب کرده تا حسـاب مخـارج یک ماهه
تان را داشـته باشـید و از آن به عنوان یک بودجه کوچک اما عملی و کارآمد
اسـتفاده کنید.
 -2بـرای پـس انـداز کـردن برنامـه ریـزی و هـدف گـذاری کنیـد :اکنـون که
بودجـه مالـی خـــود را در اختیـار داریـد جایـی برای پـس انـداز درون آن باز
کنیـد .سـعی کنیـد ده تـا پانـزده درصـــد از درآمــدتـــان را بـه عنوان پس
انـداز کنـار بگذارید.

 -3دربـاره اولویـت هایتـان تصمیـم گیـری کنیـد :بعـد از موضوع درآمـــد و
هزینـه هـا  ،اهـداف مالـی بیشـترین تاثیـر را روی چگونگـی پـس انداز شـما
دارنـد .چـرا کـه بـا تشـخیص درسـت و اولویـت بندی مناسـب مـی توانید از
چشـم انداز آینده مالی خود اطمینان خاطر حاصل کنید .اهــــداف خـــود
را بـــه ترتیب اهمیت و اولویت فهرست کـــرده و برای هر کدام از آنها ،مبلغ
و مدت زمـــان مـــورد نیاز بـــرای پس انـــداز را تعیین کنید.اولویت بندی
اهداف ،ایـــده روشنی از اینکه چه وقت و از کجا شـــروع بـــه پــس انـــداز
کنیـد در اختیارتـان قـرار می دهد.
 -4از روش های مناسب استفاده کنید :اگـــر بـــرای اهـــداف کوتاه مــدت

پـس انـداز مـی کنیـد می توانیـد از روش هـای سـرمایه گذاری زیر اسـتفاده
کنیـد :افتتـاح حسـاب جـاری کوتـاه مـدت ،افتتاح حسـاب بلند مـدت با نرخ
سود باالتر نسبت به حساب های جاری و بـــرای سرمایه گـــذاری هـــای
بلند مـــدت روش هـــــای زیـــر پیشنهاد می شود :خرید بیمه های عمر
و سـرمایهگذاری خرید سـهام و اوراق مشـارکت.
 -5حواسـتان بـه رشـد پـس اندازتان باشـد :روند پیشـرفت پس انـداز خود را
هر مـــاه بررسـی کنید .ایـــن کـــار نه تنها کمک می کند همیشـه برنامه
پـس انـداز شـخصی خـود را پیـش رو داشـته و دنبـال کنیـد ،همچنیـن بـه
تشـخیص بـه موقـع و حـل مشـکالت و موانـع نیز کمک مـی کند.
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قصـد خریـد کنسـول بـازی دارید یـا آن را به تازگی خریـده اید؟ از خرید خود راضی هسـتید یا پس از چند
محدثه انبیائی
بـار بـازی کـردن پشـیمان شـده اید که چـرا آن یکی مدل را اتتخـاب نکردم؟ به هنگام خرید کنسـول بازی
روزنامهنگار
بـه چـه نکاتـی دقـت کـرده ایـد؟ از قبل انتخـاب تعیین شـده ای برای خرید داشـته اید یـا در هنگام خرید
تصمیـم خـود را گرقتـه ایـد؟ قیمت کنسـول های بازی در ماههای اخیر همچون بسـیاری از لوازم دیجیتال سـیر صعودی داشـته اسـت.
از همیـن رو بـر آن شـدیم تـا راهنمـای خریـد جامعـی بـرای کنسـول های بـازی در دخل و خـرج ارائه کنیم تـا خریداران بـا اطالعات
کافـی بـرای خریـد کنسـول هـا تصمیم بگیرند .اگر برای رسـیدن به پاسـخ این سـوال که کدام کنسـول بهترین کنسـول بازی اسـت؟
مطالعـه ایـن مقالـه را آغـاز کـرده ایـد ،بایـد همین اول کار گوشـزد کنیم جواب روشـنی بـرای این موضوع وجـود ندارد .آنچـه در این
مقالـه بـه شـما بـرای تصمیـم گیـری بهتـر کمک می کند ،بررسـی و مقایسـه میان کنسـول هاسـت .در نهایت این شـما هسـتید که با
توجـه بـه عالقـه و ویژگـی هـای موردنظر خود دسـت به انتخـاب می زنید.
 Xboxبخرم یا ps4؟
پلتفرم های نسل هشتم عبارتند از:
 -1پلی استیشن فور
 - 2ایکس باکس وان
 -3نینتندو سوئیچ
معمـوال سـخت تریـن تصمیم انتخـاب میـان  xboxو  ps4اسـت .هر
کـدام از ایـن پلتفـرم هـای نسـل هشـتم طرفـداران بـی شـماری در
سراسـر دنیـا دارنـد .امـا بر سـر ایـن دو راهـی حرکت به کدام سـمت
درسـت اسـت .مهنـدس معین رضایـی مدیر فنـی unbound game
 studioدر ایـن بـاره مـی گویـد :اگـر بخواهیم از لحاظ سـخت افزاری
میـان انـواع مختلـف  ps4و  xboxمقایسـه انجـام دهیـم باید بگوییم
تفـاوت چندانـی میان این دو نیسـت .شـاید بتوان گفت مقـداری ps4
در ایـن زمینـه قـوی تر اسـت که باز هم تفاوت چندان مهمی نیسـت.
امـا آنچـه کـه میـان باالخـص مشـتریان خارجـی در انتخـاب میـان
ایـن دو پلتفـرم حائـز اهمیـت اسـت ،ارائـه بـازی هـای اختصاصی هر
کـدام از آن هـا در اسـتور اسـت .علـی رغـم اینکـه  xboxدارای بـازی
هـای پرطرفـداری در سراسـر دنیاسـت ،شـرکت سـونی بـا دارابـودن
اسـتودیوهای بازی سـاز بسـیار قـوی قابلیت ارائه بـازی هایی خاص را
دارد و بـه همیـن دلیـل حداقـل تـا االن اقبـال عمومـی به بـازی های
 ps4بیشـتر بوده اسـت.
تفـاوت بعـدی میـان ایـن دو پلتفرم ،وسـایل جانبی کنسـول های آن
اسـت .پیـش از ایـن علـت روی آوردن اکثـر گیمرهـا بـه  xboxرا می
توان وجود سنسـور حرکتی کینکت دانسـت .کینکت دسـتگاهی ست
که با آن می توانسـتید مقابل تلویزیون بایسـتید و بازی های حرکتی
انجـام دهید ،اما مایکروسـافت در نسـخه های جدیـد تولید کینکت را
متوقف کرده اسـت .سـونی نیز تالش کرده اسـت تکنولوژی جدیدی
در کنترلرهـای حسـی بـه بـازار ارائـه دهـد که مشـابه کینکت اسـت
ایـن تکنولـوژی  playstation moveنـام دارد ،امـا حقیقت این اسـت
کـه بـا کینکـت قابـل مقایسـه نیسـت و بـه پـای آن نمی رسـد .البته
مایکروسـافت تلاش دارد تکنولـوژی ریالیتی جدید به نـام hololens
را جایگزیـن کینکـت کنـد که این هدسـت واقعیت مجـازی می تواند
توجـه بسـیاری از گیمرهـا را بـه  xboxمعطـوف کنـد .ایـن در حالی
سـت کـه سـونی هم عینـک واقعیت مجـازی بـه نـام headset play
 station vrتولیـد کـرده اسـت کـه به وسـیله آن می توان بسـیاری از
بـازی هایـی کـه روی آنهـا تکنولـوژی  VRپیاده شـده را بـازی کرد و
بـه نظـر می رسـد نسـبت بـه  hololensبـه صرفه تر می باشـد ،البته
مایکروسـافت در حال تسـت  hololensاسـت.
انتخـاب میـان کنسـول ها در ایران می تواند معیارهـای دیگری غیر از
مـوارد فـوق داشـته باشـد .در ایـران از آنجایی که ما عـادت داریم بازی
هـا را ارزان بخریـم یـا بـه صـورت رایـگان دانلود کنیم ،کنسـولی بهتر

اسـت کـه بتوانیـم بازی هـای ارزانتری از آن دریافـت کنیم .در همین
راسـتا در  PS4قابلیتـی وجـود دارد کـه بـه شـما ایـن امـکان را می
دهـد کـه اگـر بـر روی اکانتی یک بـازی نصب کردید بتوانیـد بر روی
دسـتگاه دیگرتان هم آن بازی را داشـته باشـید.
نینتندو سوئیچ چگونه کنسولی است؟
نینتنـدو کنسـولی خـاص اسـت که بـه لحاظ

سـخت افزاری مطمئنا از دو کنسـول  ps4و  xboxضعیف تر اسـت
امـا بزرگتریـن مزیـت آن را مـی تـوان قابـل حمل بودن این کنسـول
دانسـت .شـما مـی توانیـد ایـن کنسـول را بـر روی تلویزیـون خانـه
اسـتفاده کنیـد در عیـن حال می توانیـد آن را به صورت پرتابل با خود
حمل کنید .از آنجایی که این کنسـول ،کنسـولی خانوادگی و گروهی
محسـوب می شـود می توانید آن را به مهمانی ها و مسـافرت ببرید و
لحظـات خوبـی را بـا آن در کنار فامیل و دوسـتان خـود تجربه کنید.
نینتنـدو سـوئیچ بـا اینکـه بازی هـای محـدودی را دارد و اکثـر بازی
هـای کنسـول هـای دیگـر را ران نمی کنـد اما خـود دارای بازی های
خـاص و موفقـی اسـت کـه خاطـره انگیزتریـن آن را مـی توان سـوپر
ماریـو دانسـت .بـازی  legend of zeldaامسـال از سـوی بسـیاری از
سـایت های تخصصی گیم نمره  100از  100گرفته اسـت .به عنوان
مثـال سـایت تخصصـی گیم  IGNنمـره  100به این بازی داده اسـت.
آیا این گفته صحیح اسـت :با نینیتندو کودکان شـما از خشـونت گیم
هـا در امان خواهند بود؟

در  PS4قابلیتی
وجود دارد که به
شما این امکان را
می دهد که اگر بر
روی اکانتی یک
بازی نصب کردید،
بتوانید بر روی
دستگاه دیگرتان
هم آن بازی را
داشته باشید

مـی تـوان نینتنـدو  switchرا کنسـولی دوسـت داشـتنی و مـورد
عالقـه خانـواده هـا ،کـودکان و نوجوانـان خوانـد .نینتنـدو معموال
عاری از بازی های خشـونت بار و مبتذل اسـت .بازی های معروفی
مانند سـوپرماریو و سـری پوکمن می توانند بر این موضوع صحت
کننـد .معیـن رضایـی در پاسـخ به این سـوال می گویـد :در نهایت
ایـن خانـواده ها هسـتند کـه نباید از نظارت بر کـودکان و نوجوانان
خـود غافـل بماننـد ESRB .در دنیـا بـه بـازی ها ،رنک سـنی می
دهـد بـر اسـاس نمـره رنـک خـاواده هـا مـی تواننـد بـا توجـه بـه
سـن کـودک خـود تصمیـم بگیرنـد کـدام بـازی بـرای فرزنـد آنها
مناسـب اسـت .فروشـگاه هـای گیم در کشـورهای خارجـی نیز از
فـروش بـازی بـه کودکانـی که سـن آنها بـا رنک بازی درخواسـتی
او منطبـق نیسـت خـودداری مـی کننـد .در ایـران نیـز علاوه بـر
اقدامات مناسـبی که ( ESRAنظام ردهبندی سـنی بازیها) انجام
مـی دهـد ،برخـی خانـواد هـا از نظـارت و تهیه بازی ها بـا توجه به
رنـک غافـل مانـده و خشـونت آمیز بـودن گیم ها را به کنسـول ها
و بـازی ها نسـبت مـی دهند.

رکورددارانقیمتی
روند قیمتی

توضیح

موضوع
رب گوجه

فروردیـن  97هـر کیلوگـرم رب  58,187ریـال بـوده و در آذر امسـال رسـیده بـه  190137ریـال رسـیده اسـت کـه 227
درصـد افزایش داشـته اسـت

بعضـی چیزهـا آنقـدر دم دسـتی و کاربـردی هسـتند کـه آدم بـه حضـور آنهـا عـادت می کنـد و حتی به فکرش هم نمی رسـد که یک روز برسـد که آن چیز کمیاب و گران شـود
و تـازه آنجاسـت کـه قـدر آن چیـز معلـوم مـی شـود .رب گوجـه از آن چیزهاسـت .کـم سـرو صـدا ولـی به شـدت مفید .کار قیمتش به آنجا رسـید کـه خیلی ها قیـد خریدش را
زنـده انـد و خودشـان کارخانه تولیـدی زدند؛ البته از نـوع خانگی اش!

موز

فروردیـن  97هـر کیلوگـرم مـوز  66,105ریـال بوده و در آذر امسـال رسـیده به حدود  105000ریال رسـیده اسـت که 60
درصد افزایش داشـته اسـت

مـوز کـه در روزگاران قدیـم فقـط توسـط زائـران خانـه خـدا بـه عنـوان سـوغات از خانـه خـدا به اعضای فامیل هدیه می شـد ،کـم کم جایش را بـه عنوان یک میوه محبـوب و در
دسـترس بیـن مـردم بـاز کـرد ،اما نوسـانات بـازار ارز دوبـاره این میـوه را تبدیل به یـک کاالی لوکس کرد.

گوشت گوسفند

فروردیـن  97هـر کیلوگـرم گوشـت گوسـفندی  422,390ریـال بـوده و اخیـرا بـه  70هزار تومان هم رسـیده اسـت که 66
درصـد افزایـش را نسـان می دهد

گوشـت نـرم نرمـک از سـفره هـای مـردم خداحافظـی میکنـد و بـرادر ناخلفش یعنی همان گوشـت های یخ زده منجمـد در یخبندان زمسـتانی خانواده ها را مجبور به ایسـتادن
در صفهـای طویـل مـی کنـد .آری ،کوپـن و صـف گاز و روغـن و شـیر تمام شـد ولی جایش را به صف گوشـت ،بسـته حمایتـی و  ...داد.

مسکن

ک مرکـزی از تحـوالت قیمت مسـکن ،متوسـط قیمـت خرید و فـروش یک متر مربـع زیربنای
طبـق تازهتریـن گـزارش بانـ 
واحد مسـکونی معامله شـده از طریق بنگاههای معامالت ملکی شـهر تهران در آذرماه سـال  ۹ ،۱۳۹۷میلیون و  ۵۵۰هزار
تومـان بـود که نسـبت به ماه مشـابه سـال قبـل  ۹۱.۸درصـد افزایش را نشـان میدهد.

خودرو

همـه نـوع خـودرو اعـم از داخلـی و وارداتـی امسـال افزایـش قیمـت را تجربـه کردنـد که از میـان آن به  40میلیونی شـدند
پرایـد و تیبـا مـی تـوان اشـاره کـرد .بـه نظـر مـی رسـد خریـد ارزان تریـن خـودروی ایرانـی که دسـتمایه طنز همیشـگی
منتقدان بوده و هسـت ،بیشـتر از هر زمان دیگر دور از دسـترس شـده اسـت.رنو سـاندور هم یا شـروع تحریم ها و رفتن
رنـو از ایـران و بـه بهانـه عـدم تامیـن قطعـات رشـد بیـش از  70درصـدی را تجربه کـرد و هم اکنـون در بـازار آزاد در حدود
 128میلیـون تومان معامله میشـود.

گوشی های آیفون

جهـش قیمـت ارز در سـال  97هیـچ حـوزه ای را در امـان نگذاشـت ،امـا کاالهایی که بیشـترین وابسـتگی را به ارز خارجی داشـتند بیشـترین افزایش قیمت را نیـز تجربه کردند.
صنعـت پـر حاشـیه خـودرو نیـز از ایـن فیـض بـی بهـره نمانـد و خوردروسـازان و واردکنندگان فرصـت را غنیمت شـمرده و از این آب گل آلـوده ماهی های سـرخی صید کردند.
البتـه فـروش اینترنتـی هـم صفـی شـد و بـا شـماره ملی .و تکرار اتفاق همیشـگی هجوم بـرای خرید خودروهای معـروف به بی کیفیت داخلی و این داسـتان همچنـان ادامه دارد
ضـرب المثلـی طعنـه دار بیـن مـردم پخـش شـده بـود کـه تعـداد گوشـی هـای آیفون در ایـران از خود آمریکا بیشـتر اسـت .کم نبودنـد افرادی که بـا حقوق کارگری خـود که با
زحمـت و عـرق جبیـن بدسـت آورده بودنـد اقـدام بـه خریـد ایـن نـوع گوشـی میکردنـد .اما حاال و بـا افزایش نرخ ارز و محـدود شـدن واردات آن به نظر می رسـد خرید این برند
معتبر دشـوارتر از همیشـه شـده اسـت .افزایش قیمت گوشـی یکی از پرحاشـیه ترین و تاثیرگذارترین اتفاقات سـال  97بود .درحالیکه ضریب نفوذ گوشـی های هوشـمند در ایران
روز به روز بیشـتر شـده و این کاال تقریبا به یک کاالی ضروری در بین مردم ایران تبدیل شـده اسـت ،گرانی بد موقع آن ضربه سـختی به فروشـندگان و خریداران این کاال زد.
بـا توجـه بـه افزایـش  3برابـری نـرخ ارز طبیعتـا گوشـی تلفـن همـراه نیـز در همیـن حدود افزایش قیمت داشـته اسـت که در ایـن میان برند محبـوب اپل یا همـان آیفون بیش
از بقیـه متاثـر از ایـن قضیه بود هاسـت.
بطور مثال و تقریبی از ابتدای تابستان تا اکنون آیفون  4 ،7برابر و آیفون  2.5 ،8برابر و آیفون  3 ، 10برابر افزایش قیمت داشته اند .

