نخواهیــد شــد .ایــن اپلیکیشــن شــامل تقویــم شمســی
هســت .با ایــن امکان شــما میتوانیــد روزهــای مانده تا
ســفرتان را چــک کنیــد ،یا بــرای خودتان یــادآوری برای
مناســبتها و مــوارد خــاص بگذاریــد .این برنامــه برای
افرادی که قصد ســفر دارند یا زیاد به مســافرت میروند
یــک برنامه کاربــردی و مفید خواهد بود .متأســفانه این
برنامه به صورت رایگان تنها در اختیار کاربران سیســتم
عامل اندروید قرار گرفته است.
حساب و کتاب سفرهای جمعی
ســفر رفتن بــا دوســتان یــا تعــداد زیــادی از اعضای
خانواده نیــاز به یک مدیریت مالی دقیــق هم دارد .چرا
کــه اگر در این زمینه بیتوجهی کوچکی هم صورت گیرد
ممکن است آخر سفر ببینید پولهای زیادی بدون آنکه
بدانید کجا خرج شــده از دســت داده ایــد .بنابراین برای
اینکه آخر سفر دچار افسردگی از دست دادن پولهایتان
نباشــید باید یا فــردی را به نام مــادر خرج انتخــاب یا به
کمــک یــک برنامــه هوشــمند موبایلــی مدیریــت مالی
ســفر خــود را انجام دهیــد .یکــی از بهتریــن برنامههای
فارســی که در ایــن خصــوص میتوانیم پیشــنهاد کنیم
«دنگ ســفر» اســت .برتری بارز این نرم افزار نســبت به
نرم افزارهای مشــابه کاربری آسان و رایگان بودن کامل
آن اســت .همچنیــن ایــن برنامــه حالتهــای مختلفی
را کــه در یــک ســفر رخ میدهــد پیشبینــی و بــرای آن
راهحلهای مناسب نیز در نظر گرفته است .برای نمونه
شــما میتوانیــد در ســفرهای خارجــی از هر چنــد واحد
پولی که میخواهید اســتفاده کنید چرا که این برنامه هر
واحد پولی را جداگانه برای شما محاسبه میکند .امکان
تعریــف کــردن تعدادهمــراه از دیگــر ویژگیهــای ایــن
برنامه اســت .برای مثال زوجها یــا خانوادهها میتوانند
تعداد نفراتشــان را در یک حســاب که بهنام سرپرســت
اســت وارد کننــد و همــه هزینهها به حســاب سرپرســت
منظور شــود .هیچ نگرانی هم بابت تقســیم هزینهها در
ایــن برنامه نداشــته باشــید چرا کــه هزینهها بــه صورت
مســاوی بین همســفران تقســیم میشــود .چرا کــه این
اپلیکیشن همه محاسبات مالی را که شما در سفر انجام
میدهیــد انجام و هوشــمندانه دنگ هر نفر را براســاس
اطالعاتی که شما از تعداد افراد و جزئیات خرجها به آن
میدهید مشخص میکند.
البته اســتفاده از این اپلیکیشــن محــدود به مدیریت
مالــی در یک ســفر نیســت و میتوانید از این اپلیکیشــن
بــرای هــر فعالیــت گروهــی دیگری کــه حســاب و کتاب
مشــترک دارد مانند دانشــجوهایی کــه درخوابگاه باهم

زندگــی میکننــد یــا هزینههــای مشــترک یــک مجتمع
مســکونی یا حتی ثبت هزینههای خودتان و ....اســتفاده
کنیــد .ایــن برنامه بهصــورت رایــگان در اختیــار کاربران
سیســتم عامــل اندروید قــرار گرفته اســت .امــا کاربران
سیســتم عامل  iosبــرای مدیریت دخل و خــرج در یک
ســفر گروهی میتوانند از اپلیکیشــن «دنگی پال» کمک
بگیرنــد .این اپلیکیشــن رایــگان نیــز بهکاربرانش کمک
میکنــد تــا در ســفر یــا خرجهــای گروهــی مشــکلی در
مدیریت هزینههای خود نداشــته باشند .کاربران آیفون
بــرای نصــب این برنامــه روی گوشــی خود به فروشــگاه
سیب اپ مراجعه کنند.
رزرو سریع و ارزان بلیت هواپیما
اگر تصمیم به مســافرت هوایی گرفته اید باید هرچه
ســریعتر اقــدام بــه خریــد بلیــت کنیــد چــرا کــه در ایام
نزدیک شــدن به عید ،صندلیها بســرعت پر میشوند.
بــرای رزرو بلیت هواپیما با بهترین قیمت بهتر اســت از
برنامه «چارترز» کمک بگیرید .چارترز اپلیکیشنی است
کــه به جای شــما جســتوجو میکنــد ،ارزانتریــن بلیت
را مییابــد و در نهایــت وب ســایت فروش آن را به شــما
نشــان میدهد .در واقع این برنامه برای صرفهجویی در
وقــت و ســهولت در جســتوجو طراحی شــده و در حال
حاضر مقرون به صرفهترین موتور جســتوجوی بلیت
اســت کــه برمبنای منفعــت مســافران کار میکنــد .این
اپلیکیشن پساز جستوجوی بلیت شما را «مستقیما»
بــه ســایت آژانسهــای فــروش چارتــر متصل و نــرخ را
«کامالً بیواســطه» به مســافران اعالم میکند .با نصب
اپلیکیشــن متوجه خواهید شــد کــه رزرو بلیــت هواپیما
برای ســفر ،آنچنــان که فکــرش را میکنیــد کار وقت گیر
و ســختی نیســت .بــرای شــروع کافــی اســت مقصدتان
را بــه برنامــه بگویید تــا برایتــان بهترین و مناســبترین
پــرواز ممکــن را بیابــد .ایــن برنامه بــا قیمــت اندکی در
اختیار کاربران سیســتم عامل اندروید قرارگرفته اســت.
امــا کاربران سیســتم عامــل  iosمیتوانند ایــن برنامه را
بهصورت رایگان از سیب اپ دریافت کنند.
دسترسی بهشمارههای ضروری
ممکن است در هنگام سفر نیاز به یک شماره خاص
و ضــروری داشــته باشــید در این شــرایط با داشــتن نرم
افزار «شــمارههای ضروری در ســفرهای نوروزی» به هر
شــمارهای ضروری که نیاز دارید دسترسی داشته باشید.
تمام شــمارههایی که در مســافرت ممکن اســت به آنها
احتیــاج پیــدا کنید مثــل اورژانــس ،امداد خــودرو ،مرکز
اطالعات راههای کشــور ،مراکز اطالعات پرواز ،ســامانه

پاســخگویی بــه شــکایات مســافران و ...را در خــود جای
داده است .این برنامه ساده و کاربردی بهصورت رایگان
تنها در اختیار کاربران سیســتم عامل اندروید قرار گرفته
است.
پیدا کردن مراکز سوخت
اگر با ماشــین شــخصی خــود اقدام به ســفر کنید و در
طــول راه نیــاز بــه بنزین داشــته باشــید اپلیکیشــن «آی
بنزیــن» قطعــاً به کمک شــما خواهــد آمد .ایــن برنامه
به شــما کمــک خواهد کــرد تــا نزدیکترین پمــپ بنزین
نزدیک بــه محلی را که در آن قرار داریــد پیدا کنید .برای
اســتفاده از کارایی این برنامه نیز کافی اســت به اینترنت
متصل باشــید و  GPSگوشــی خــود را نیز فعــال کنید .در
نهایــت برنامــه بعــد از یافتن مــکان جغرافیایی شــما،
نزدیکترین جایگاه ســوخت را بهشــما نشــان میدهد.
همچنین با ســوایپ از پایین به باال لیســت نزدیکترین
جایگاههــا را میتوانیــد مشــاهده کنیــد .در حــال حاضر
این اپلیکیشــن اکثر شهرهای کشــور مانند تبریز ،مشهد،
شــیراز ،اصفهــان ،بوشــهر ،ســمنان ،آبــادان ،دزفــول،
قائمشــهر و ...را تحــت پوشــش خــود قــرار داده اســت.
این برنامــه بهصورت رایگان در اختیار کاربران سیســتم
عامل اندروید و  IOSقرار دارد.
پیدا کردن هتل برای اقامت
رســیدن به شــهری که تا به حال به آن سفر نکردهاید
هر خوبی که داشــته باشــد یک بــدی دارد و آن اینکه باید
برای اقامت خود یک هتل خوب پیدا کنید .در این زمینه
میتوانید از اپلیکیشن «لذت سفر» کمک بگیرید .با این
برنامــه در هر جای ایران که باشــید بــه آخرین اطالعات
شــهرها و جاذبههــای گردشــگری در کنــار اطالعــات
هتلهــا ،لیســت اتاقهــا و قیمت نیز دسترســی خواهید
داشــت و در صورت تمایل امــکان رزرو آنالین نیز در این
برنامــه برای شــما فراهم شــده اســت .همچنیــن با این
سرویس شما امکان مشــاهده نظرات کاربران و مقایسه
هتلهــا را نیــز خواهید داشــت .از ســوی دیگر بهوســیله
قابلیــت مســیریابی میتوانیــد پــساز انتخــاب مقصد
مورد نظر ،از روی نقشه مسیری را که تا رسیدن به مقصد
باید طی کنید به روی نقشه مشاهده کنید .معرفی بیش
از  ۱۲۴۰جاذبه گردشــگری کشــور ،معرفی مراکز اقامتی
شــامل بیش از  ۲۴۰هتل کشور ،مشــاهده تخفیفات ویژه
در رزرواســیون هتل و ...از قابلیتهای اصلی این برنامه
رایــگان اســت .ایــن اپلیکیشــن تنهــا در اختیــار کاربران
سیستم عامل اندروید قرار گرفته است .در همین زمینه
میتوانید از برنامه اسنپ تریپ هم استفاده کنید.
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