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اپلیکیشنهایمدیریت،وظایفمتعددیبرایاستفادهدارندوجالباستبدانیدکهاپلیکیشن
 Any.Doیکی از جالبترین برنامهها در این زمینه محسوب میشود .این برنامه رابط کاربری
ساده و در عین حال بسیار کاربردی ،با گزینههای مختلف را به شما ارائه می دهد و میتوانید
لیست وظایف و وظایف فرعی مختلفی را تعریف و حتی برای رخدادها یا مکانهای بخصوص،
آالرم تنظیم کنید .این برنامه همانند ، Trelloازکار گروهی پشتیبانی میکند.
به کمک این برنام ه کاربردی براحتی میتوانید هزینهها و مباحث مالی در هر دانشگاه
را ردیابی کنید .با اتصال امن به حساب کاربری خود از طریق این دستگاه میتوانید بر
تراکنشهای ورودی و خروجی نظارت داشته باشید و حتی آالرمهایی برای
محدودسازی آن تعبیه کنید OnTrees .یک جدول مقایسهای کوچک فراهم و به
شما در ایجاد بهترین نرخهای بازار کمک میکند .استفاده از این برنامه بسیار آسان
است و افراد با وجود اطالعات مالی محدود میتوانند از اظهارنامههای بانکی استفاده
کنند .دانشجویان آمریکایی و کانادایی از  Mintاستفاده میکنند .این برنامه نیز همانند
 OnTreesبه شما اجازه میدهد که بسادگی فعالیتهای مربوط به هزینه خود را
پیگیری کنید .همچنین به شما در تجزیه و تحلیل هزینهها کمک میکند.

اگر شما هم ایمیلهای متعددی دریافت میکنید ،صفحه ورودی شما بسیار شلخته است
و احتماال برخی از ایمیلهای مهم را ناخواسته از دست میدهید ،به شما این مژده را
میدهیم که با استفاده از اکانت جیمیل و این اپلیکیشن گوگل میتوانید خیلی راحت
ایمیلهایتان را مدیریت کنید.
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اپلیکیشنهایکاربردی
جمعه ای که گذشت ،شب چله یا یلدای ایرانیها
بود که به عنوان یکی از مهمترین آداب و رسوم
ایرانی بخوبی در میان خانوادههای ایرانی باقی
مانده و هر سال پرشکوه و با همراهی اعضای
خانواده و فامیل اجرا میشود .شب یلدا ،اولین
شب زمستان و آخرین شب پاییز است که اقوام
مختلف در نقاط مختلف کشور برای برگزاری آن،
آداب و رسوم متفاوت و جذابی دارند .خانوادهها
در این شب دور هم جمع میشوند ،یا به دیدار
بزرگترهای فامیل میروند و دور هم به
شادمانی ،قصه و خاطره گویی میپردازند.
بسیاری از خشکبار و تنقالت و میوهها برای این
شب آماده میشوند؛ اما انار یکی از اصلیترین
میوههای زمستانی است که شب چله ،خانوادهها
آن را تهیه میکنند.
بازار شب یلدای گیالن
عکس از علی شفیعی کلی
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