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معرفی یک کاال برای خرید یا یک نوشته برای 
مطالعه، معرفی یک فرهنگ را در خود مستتر 
دارد. کلیدی ترین چیزی که باید پیشنهاد بدهم 
موضوعی کلی ست: مطالعه ی این ژورنال با نگاهی 
عمومی تحت عنوان فرهنگ و کاالهایش. توصیه ی 
من آشنایی با اشتباهات رایج در خرید آنالین 
است؛ کاالی ضروری فرهنگ دیجیتال.

وقت دادن اولین پیشنهاد به شما برای مجله ای که 
یک گروه حرفه ای مطبوعاتی زمان زیادی را برای 

درآوردن آن گذاشته اند، گزینه ی تقلب از دادن تنها 
»یک پیشنهاد« به طورحتم باید باز باشد. 

پیشنهادم تمام مجله است. صفحه به صفحه اش، 
چون روی برگ برگ آن بچه ها وقت و انرژی فراوانی 
گذاشته اند. ورقش که بزنید، خودتان خواهید دید. 

نیاز زرین بخش خرسو  نقیبی

معاون رسدبیر رسدبیر 

به همه ی شما اطمینان می دهم این 
روزها بهترین وقت خریدن تبلت است. 
تبلت ها به دوران اوج کارایی خود 
رسیده اند و برعکس در پایین ترین 
بازه ی قیمتی خود هستند. راهنمای 
خرید سهی ابراهیم شیرازی نقشه ی 
رسیدن به گنجی است که این روزها 
الزم اش دارید.
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پیشنهادم میان مطالب این شماره، نخستیِن آن هاست. 
نوشته ای در حوزه ی نجوم از مهدی مومن زاده با عنوان 

»سال چه گونه تحویل می شود؟« که اطالعات تازه ای برای 
خودم داشت و البته که نوشته های خوب، طراح را هم برای 

آراستن صفحه سرحال می آورد. به محضی که این صفحه 
را ورق بزنید، خواهید دید درباره ی چه حرف می زنم.
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انسان ها از گذشته های بسیار دور، حرکت خورشید 
در گنبد آسـمان را دنبال می کردنـد. آن ها به دقت 
تغییر طول روز و شب را زیر نظر داشتند. در اعصار بعد، 
کشاورزی آن ها وابستگی زیادی به همین زمان سنجی 
داشت. مردمان قدیم می دیدند که در روزهای مختلف 
سال، مدت زمان حضور خورشید در آسمان متفاوت 
است. انسان ها متوجه شده بودند زمان هایی که هوا 
گرم تر است، خورشید حضور بیشتری در آسمان دارد 
و زمان هایی که هوا سـردتر است، مدت زمان حضور 
خورشید در آسمان کمتر است. به نوعی آن ها شاهد 
بودند که در ایام مختلف، خورشید قوس های بزرگتر یا 

کوچک تری را در آسمان می پیماید.
انسـان ها توانسـته بودند آن دو روزی که خورشید 
کمترین و بیشـترین حضور را در آسـمان دارد ثبت 
کنند. آن دو روز بـه ترتیب روزهای اول زمسـتان و 
تابستان هسـتند. در سـال دو روز هم وجود داشت 
که زمان حضور خورشید در آسمان برابر با زمان عدم 
حضورش بود؛ یعنی زمانی که طول شب و روز تقریبا 
برابر اسـت. این ها، روزهای اول بهار و پاییز هستند. 
شروع بهار مصادف با پایان برف و یخبندان زمستان 
بود و مردمان قدیم )و البته امروز( می توانسـتند کار 
و بار کشـاورزی خود را دوباره شروع کنند. به همین 
مناسبت در بسیاری از تمدن ها و فرهنگ ها، روز اول 

بهار را جشن می گرفتند.
البته انسان های هزاران سال پیش، از اتفاقی که واقعا 
در فضا رخ می داد خبر نداشتند، ولی بعدها با پیشرفت 
نجوم و پیدایش مدل کیهان شناسـی زمین مرکزی، 
توانستند خیلی دقیق محاسـبات مربوط به حرکت 
خورشـید را انجام دهند. آن ها لحظه ی دقیقی را که 
از نظر نجومی بهار آغاز می شـود »اعتـدال بهاری«، 
لحظه ی دقیقی را کـه از نظر نجومی تابسـتان آغاز 
می شود »انقالب تابسـتانی«، لحظه ی دقیقی را که 
از نظر نجومی پاییز آغاز می شـود »اعتدال پاییزی« 
و لحظه ی دقیقی را که از نظر نجومی زمسـتان آغاز 
می شود »انقالب زمستانی« نامیدند. مثال اگر از دید 
زمین مرکزی منجمان قدیم نگاه کنیم، اعتدال بهاری 
درست زمانی رخ می دهد که خورشید استوای سماوی 
را در حرکت از سمت جنوب به شمال آن، قطع می کند. 
استوای سماوی دایره ی فرضی بزرگی بر کره ی آسمان 
و در راستای استوای زمین اسـت که آسمان را به دو 
نیمکره ی شمالی و جنوبی تقسیم می کند. در ضمن 
انقالب زمستانی زمانی است که ما شب یلدا را جشن 

می گیریم.

ساعت ها و دقیقه ها می گذرند و به لحظه ی 
تحویل سال نزدیک می شویم. لحظه ای که در 
تقویم ایرانی آن را نقطه ی گذر به سال جدید 

می دانیم. جالب است که برخالف سال نوی 
بسیاری از کشورها و فرهنگ ها، شروع سال 

نوی ایرانی ریشه ی کامال علمی دارد. ما درست 
زمانی را جشن می گیریم که یک پدیده ی 
جالب فضایی رخ می دهد؛ پدیده ای به نام 

 Vernal( »رسیدن به نقطه ی »اعتدال بهاری
Equinox(. زمانی که زمستان تمام می شود و 
فصل رویش دوباره ی زمین فرا می رسد. امسال 

این اتفاق راس ساعت ۸ صبح روز یکم فروردین 
رخ می دهد. این سوال پیش می آید که اعتدال 
بهاری چیست و سال چگونه تحویل می شود؟ 

مهدی مؤمن زاده



اعتـدال بهاری نیمکره ی شـمالی، نشـان گر شـروع بهار در 
نیمکره ی شمالی و شروع پاییز در نیمکره ی جنوبی است. در 

این زمان زاویه ی هر دو نیمکره نسـبت به خورشید، برابر 
است و بنابراین به صورت یکسان نور خورشید را دریافت 
می کنند. اعتدال بهاری سال 2۰۱6 در 2۰ مارس و ساعت 
4:3۰ به وقت جهانی یا 8:۰۰ صبح روز یک فروردین به 
وقت تهران رخ می دهد. دقیقا زمانی که ما در نیمکره ی 
شمالی آن را اعتدال بهاری می دانیم؛ زمانی که دیگر از 
سرمای زمستان خالص می شویم و هوا گرم و مطبوع 

می شود. البته نه به آن گرمی که در انقالب تابستانی و 
روزها و هفته های بعد از آن تجربه می کنیم. می توان گفت 

که این لحظه، بهترین زمان برای انتخـاب به عنوان مبدا 
تقویم سالیانه است. زمانی که زمین از خواب زمستانی بیدار 

می شود و طبیعت شروع به فعالیت دوباره می کند.

اکنون به خوبـی مي دانیم 
که زمین و دیگر سـیاره ها به 
دور خورشـید می چرخنـد. 
همـه ی سـیارات منظومـه ی 

شمسـی تقریبا در یک صفحه 
به دور خورشید گردش می کنند. 

یعنی این که اگر خورشـید را در مرکز 
یک سـاعت عقربـه ای بگذاریم، سـیارات 

منظومه ی شمسی نوک هرکدام از عقربه ها هستند 
و همه ی آن ها در یک صفحه می گردند. مثال هیچ کدام از عقربه ها 

به یک باره با زاویه ی  3۰، 4۰ یا 9۰ درجه نسبت به بقیه ی عقربه ها، دور مرکز ساعت 
نمی چرخند.

زمین به جز مدار خورشید، حول یک محور فرضی هم می چرخد که این محور 
از قطبینش رد می شود. این محور فرضی نسبت به صفحه ی منظومه ی شمسی 
که به آن صفحه ی دایره البروجی می گویند،  23/5 درجه انحراف دارد. مثل این 
است که یک سـیب بردارید و به صورت عمودی یک مداد در آن فرو کنید تا 
مداد از دو قسمت باال و پایین سیب، یعنی جایی که ساقه ی آن بیرون 
زده و البته قسمت انتهایی سیب خارج شود. سپس 
آن را  23/5 درجه نسـبت به زاویه ی عمود 
کج و شـروع به چرخاندن مداد کنید.
امتداد محور زمین یا همان کجی 
مداد همیشـه به یک سمت 
فضا است )اکنون تقریبا به 
سمت ستاره ی قطبی( 
و با چرخـش در مدار 
خورشید، سوی آن 

تغییر نمی کند. 

کج بودن محور زمین، سوی همیشگی آن به یک طرف و گردش به دور خورشید 
باعث به وجود آمدن فصل ها می شـود. یعنی در زمانی از سـال، نور خورشـید 
با زاویه ی مسـتقیم به نیمکره ی شـمالی و زاویه ی مایل بـه نیمکره ی جنوبی 
می تابد. این دقیقا زمانی سـت که در نیمکره ی شمالی تابستان و در نیمکره ی 
جنوبی زمستان است. مثال در لحظه ی انقالب تابستانی، نور خورشید با زاویه ی 
9۰ درجه به عرض جغرافیایی 23/5 درجه ی شمالی می تابد. بالعکس این هم رخ 
می دهد. زمانی که نور خورشید مستقیم به نیمکره ی جنوبی و مایل به نیمکره ی 
شمالی می خورد، تابستان نیمکره ی جنوبی و زمستان نیمکره ی شمالی است. ولی 
حالت های میانه ای هم وجود دارند. در این حالت های میانی، نور خورشید با زاویه ی 
یکسان به نیمکره ی جنوبی و شـمالی می خورد. در این موقع، نیمکره ی شمالی یا 
جنوبی در فصل بهار یا پاییز قرار دارند. در اعتدال ماه مارس )اعتدال بهاری نیمکره ي 
شمالی و اعتدال پاییزی نیمکره ی جنوبی(، خورشید با زاویه ی 9۰ درجه به استوای زمین 
می تابد و تابش آن به عرض های جغرافیایی باالتر و پایین تر مایل است. در التین به اعتدال، 

Equinox گفته می شود که به معنی شب های مساوی )Equal Nights(است.

عطارد زهره

زمین
مریخ

مشتری
زحل

اورانوس

نپتون

اعتدال بهاری
دایره البروج

استوای سماوی
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قطب شمال

قطب جنوب

شمال سماوی

جنوب سماوی

در اعتدال بهاری طول روز و 
شب با هم برابر است.

بهار

تابستان پاییز

زمستان

در اعتدال پاییزی طول روز و 
شب با هم برابر است.

تابستان در 
بلندترین روز 
نیمکره شمالی 
آغاز می شود.

زمستان در 
کوتاه ترین روز 
نیمکره شمالی 
آغاز می شود.

اعتدال پاییزی

انقالب تابستانیانقالب زمستانی

0

مدار قطبی

استوا مدار رجعت شمالی

شمال

مدار قطبی

مدار رجعت جنوبی
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هر ساله به  ویژه در روزهای پایانی سال، 
برخی کمپین های دوست دار محیط زیست 
نسخه ای تازه برای ایرانی ها می پیچند. یک 
بار قرار است ماهی قرمز نخریم چرا که عده ای 
آن را به چینی ها نسبت می دهند، یک بار 
قرار است سبزی پلو ماهی نخوریم چرا که 
ماهی موجود زنده است و خوردن ماهی یعنی 
کشتن یک موجود زنده، یک بار قرار است 
سبزه نکاریم و به جای آن نهال بکاریم و به 
همین ترتیب اگر ادامه دهیم، حتماً روزی فرا 
خواهد رسید که نه سین هفت سینی برای مان 
به جا می ماند و نه احتماالً سیزده به دری!

فرناز حیدری
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به عنـوان یک عضـو خیلی کوچـک از جامعـه ی محیط زیسـت بـاور دارم که 
بسـیاری از کمپین هـای محیط زیسـتی سـال های اخیـر نه تنهـا دردی را از 
محیط زیسـت ایـران دوا نکرده اند بلکه شـاید بـر مصائـب آن هـم افزوده اند. 
همین چند مـاه پیش کمپینی در سـطح دیجیتـال بـه راه افتاد کـه از مردم 
دعوت می کرد، هنگامی که بـه طبیعت می روند با خود بذر یـک گیاه را ببرند 
و در دامـان طبیعت بکارند. این کمپین خوش و آب رنگ دوسـت دار محیط زیسـت را می توان به صورت یک فرشـته 
با باطن دیو تشـبیه کرد، می پرسـید چرا؟ پاسـخ آن را بایـد در فاجعه ای به نـام نقش گونه های بیگانـه و غیربومی در 

تخریب محیط زیسـت جسـتجو کرد.

 گاهی اوقـات معصومیـت و زیبایی ظاهری یـک ایده بهترین دلیـل ما برای 
توجیه نادانسـته ها اسـت. این واقعیـت که معرفـی گونه های جدیـد به یک 
زیست گاه غیر از زیست گاه طبیعی اش بیشـتر تهدید است تا فرصت، به طور 
مشخص ریشـه در تجارب عملی متعدد دارد که در سراسر جهان رقم خورده 
اسـت. نمونه ی خیلی سـاده و ملموس آن در ایران، معرفی گیاهی به نام آزوال 
در تاالب انزلی اسـت. ایـن گیاه جهت باالبردن کیفیت مزارع و از کامبوج واقع در جنوب شـرقی آسـیا بـه ایران وارد 
شـد. آزوال در ظاهر بی خطر که خشک شـده ی آن حتـی مصرف خوراک دامـی دارد، در مرحله ی مطالعـات اولیه از 
اسـتخرهای مخصوص خارج و ابتدا به انزلی وارد شـد و در اندک زمانی به دلیل نداشـتن کنترل طبیعی به آن چنان 
دردسری تبدیل شد که برخی از تاالب های بین المللی همچون انزلی و دیگر تاالب های شمال کشور را مورد تهدید 
جدی قرار داد. گسـترش بدون حد و مرز ایـن گیاه را که با گیاهان بومـی در جذب نور، مواد غذایـی، حرارت و حتی 

آب رقابت می کند می توان یکی از تاسـف آورترین تجارب زیسـت محیطی کشـور عنوان کرد. 
اصل ماجرا این جاسـت که آزوال در کامبوج و ویتنام دشـمن طبیعی خود را دارد و لذا میزان آن در یک حد مشخص 
کنترل می شـود اما این دشـمن طبیعی در اکوسیسـتم ایران وجود نـدارد، در نتیجه ضررهای بی حد و مـرزی را نه 
تنها بر پیکره ی کشـاورزی و برنج کاری که بر طبیعت بکر کشـور مـا وارد کرده، چنان چه هنوز که هنوز اسـت هیچ 
راه حل قطعی برای ریشـه کن کردن این دردسـر پرهزینه یافت نشده اسـت. حال تصور کنید که ما به جای سبزه ی 
عید امسـال بذر یک گیـاه، هرچند نوع مثمر آن مثـل پرتقال را در اولین سـفر نـوروزی در دل طبیعـت بکاریم. آیا 
طبیعت می تواند حضور این میهمان ناخوانده را تحمل کند؟ نمی دانیـم. آیا یک گیاه غیربومی می تواند در طبیعت 

و زیسـت گاهی غیر از زیست گاه اصلی مشکل سـاز شـود؟ بله، این احتمال وجود دارد. 

اگـر از دیدگاه سـنت و آیین به مسـاله نگاه کنیـم، این واقعیـت ملموس را 
درمی یابیـم که هر ملت، هر قـوم و هر کشـور آیین های خاص خـود را دارد 
که اغلب آن آیین ها ریشـه در تاریخ دارند. اسپانیایی های بخش خودمختار 
والنسیا در شهر بونیول جشنی به نام توماتینا )La Tomatina( دارندکه در 
آخرین چهارشـنبه ی ماه اوت برگزار می شود. در این جشن اسپانیایی ها گوجه فرنگی به یکدیگر پرتاب می کنند. 
قدمت جشـن گوجه فرنگی به سـال ۱۹۴۵میالدی برمی گردد و اسـپانیایی ها به شـدت نسـبت بـه آن متعصب 
هستند. سـوال این جاسـت که آیا پرتاب گوجه فرنگی به یک دیگر عقالنی است؟ شاید نباشـد. آیا این کار یک کار 
محیط زیستی اسـت؟ می تواند نباشد اما مساله این جاسـت که این یک سنت خاص اسـت که اسپانیایی ها به آن 
ارج می نهند. در نظر داشـته باشـید که اسـپانیایی ها از طرفداران دوآتشه ی محیط زیسـت هستند و سال هاست 

که پروژه هـا و طرح های متعدد و نوآورانه ی زیسـت محیطی را در کشورشـان اجرا می کنند.  
کاشـت سـبزه ی عید نیز نزد ما ایرانی ها یک سـنت و رسـم دیرینه اسـت که معنا و مفهومی بس زیباتر از جشن 
گوجه فرنگی اسـپانیایی ها دارد. ما ایرانی ها با کاشت سـبزه، امید را در قلب زمستان می کاریم پس شاید شایسته 
اسـت که نهال بکاریم اما نه به جای سـبزه عید، نه در زیسـت گاهی غیر از زیسـت گاه اصلی آن. شـاید قشـنگ تر 
باشد که به جای تغییر سـنت ها عادات خوب دیگر مثل صرفه جویی در مصرف آب، زباله نریختن در دل طبیعت، 

قطع نکردن درخـت و باالخره احترام به مادر طبیعـت را بیاموزیم.

چند سالی است که ستادهای محیط زیسـت و توسعه ی پایدار شهرداری ها 
در غرفه هـای خـاص برخـی از بوسـتان ها سـبزه ی شـهروندان را تحویـل 
می گیرنـد و آن هـا را بازیافـت و به عنـوان کود مصـرف می کننـد. بنابراین 
اگر شـما نیز از آن دسـته از کسانی هسـتید که می خواهند سـبزه ی عید را 
حتماً سـر سفره شان داشته باشند، نگران نباشـید. شما می توانید با تحویل 
سبزه های تان به شـهرداری گامی در راسـتای حفظ محیط زیست بردارید.

گندم، عدس و باقی حبوبات از مرسوم ترین اقالمی 
هستند که برای سبز کردن سبزه ی عید از آن ها 

استفاده می شود. کمپین کاشت نهال می گوید که 
هر ساله شش میلیارد تومان پول به خاطر سبزه های 

عید و متعاقب آن میزان زیادی آب هدر می رود. 
آیا این آمار واقعیت دارد؟ نمی دانیم. کاشت نهال 

مرکبات در باغچه ایده ی قشنگی است و شاید 
خیلی بهتر از کاشتن آن در دل طبیعت باشد اما اگر 

شما هم از آن دسته کسانی هستید که می خواهند 
سبزه ی عیدشان پربارتر باشد با ما همراه باشید تا 

چند نکته کلیدی را به شما یادآور شویم:

مقدار دلخواه عدس را باید ۱۵ روز مانده 
به عید به مدت ۴۸ ساعت در آب خیس 
کرد. تعویض آب اغلب ضرورت ندارد 
مگر در حد دو  یا حداکثر سه بار. حتی 

می توانید آب دورریز را پای گلدان های تان بریزید 
تا شاداب تر شوند. ۴۸ ساعت تا ۷۲ ساعت هم باید 

عدس را در دستمال مرطوب نگاه دارید، بسته به 
این که چه زمانی عدس ها جوانه بزنند. گه گاه به 
عدس ها کمی آب بپاشید. سپس آن را در ظرفی 

مناسب که البته چندان هم گود نیست، قرار دهید 
و روی آن را مثل تپه درست کنید یعنی قسمت 

مرکزی می باید حجم بیشتری عدس داشته باشد. 
چند روز روی آن را با دستمال مرطوب نگاه دارید 

و سپس هر روز به مقدار کم آب دهید.

 طریقه ی سبز کردن گندم مشابه عدس 
است اما زمان خیساندن آن دیرتر و تقریبًا 

یک هفته مانده به عید است. 

 سبز کردن ماش شاید به نسبت سخت تر 
باشد. ابتدا باید مقدار دلخواه ماش را 

درون کاسه ای بریزید و به اندازه ی دو بند 
انگشت آب روی آن  بریزید، پس از تقریباً  چهار 
روز ماش ها سفید می شوند. آن ها را داخل پارچه 
نخی بریزید. بعد از دو یا شاید سه روز که جوانه 

زدند، آن ها را درون ظرفی که از قبل ته آن الیه ای 
از پنبه گذاشته اید بریزید و پخش کنید. سپس 

روی ماش ها را با پارچه ای خیس بپوشانید؛ پس 
از دو روز دستمال را از روی ماش ها بردارید و تا 
حدی که مرطوب بمانند روی آن ها آب اسپری 
کنید و در جایی نزدیک نور آفتاب قرار دهید تا 

کم کم رشد کنند.

 مهمترین نکته ی سبزه سبز کردن این 
است که به آب کمتری احتیاج دارند. شما 

هرچه قدر که آب بیشتری به سبزه تان 
بدهید، به لجن کردن زیر آن کمک کرده اید. آب 
کم نه تنها سبزه ی شما را پر خواهد کرد از بوی بد 

گندیدگی آن هم جلوگیری می کند.

نوروز امروزی
 و سنت هایی که 
باید حفظ شوند

گونه های بیگانه 
علیه 

محیط زیست 

با سبزه می توان
 به محیط زیست 

کمک کرد

سبزه ی عید
 بکاریم یا نه؟  

چطور سبزه بکاریم
 که سبزتر و زیباتر شود؟ 
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2
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ماهیان قرمز خوش آب و رنگی که هر سال نزدیک عید سر و کله شان در گل فروشی ها و بساط دست فروشان پیدا می شود، چند سالی است که 
دیگر چندان مثل سابق طرف دار ندارند. برخی معتقدند که ماهی های قرمز به گواه تاریخ با سنت سفره ی هفت سین بیگانه و متعلق به فرهنگ 

کشور چین هستند. شاید بد نباشد اگر اندکی بیشتر درباره ی ماهی قرمز بدانیم و آن گاه در مورد خریدن یا نخریدن آن تصمیم بگیریم.

وقت خریدن ماهی  های قرمز یادتان 
باشد؛ آن ها موجود زنده اند
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بسیاری از ما ایرانی ها چندسال است برای سفره ی 
هفت سین ماهی قرمز نمی خریم که این کار از 
بعضی جهات بسیار درست است. واقعیت این 
است که بسیاری از ما در روزهای نزدیک عید 

صرفاً شیفته ی زیبایی آن ها می شویم اما تنها چند 
روز از عید می گذرد و از آن دل زده می شویم. 

اغلب ما ماهی را می خریم بدون آنکه به نیازهای 
زیستی اش توجه کنیم. 

گاهی دل زدگی ما از آن ها به حدی است که 
در اولین نهر یا رودخانه یا حتی دریا و دریاچه 

رهاسازی شان می کنیم. رها کردن ماهی در استخر 
یک پارک شاید کار درستی باشد اما در طبیعت، 
بدون تردید یک اشتباه بزرگ است. ما می توانیم 

ماهی بخریم اما به هیچ وجه نباید آن را در طبیعت 
رهاسازی کنیم چرا که این کار بزرگ ترین ظلم 
به سایر موجودات است. ماهی کوچک و زیبای 

شما می تواند و قابلیت آن را دارد که در طبیعت به 
راحتی تبدیل به آفت شود.

این دقیقاً به خود شما بستگی دارد که ماهی بخرید 
یا نخرید. شما می توانید ماهی بخرید، اگر جای 

نگهداری مناسب آن را دارید، اگر زمان و عالقه 
برای نگهداری اش دارید، اگر در طبیعت رهایش 

نمی کنید، اگر در صورت بروز مشکل با دام پزشک 
مشورت می کنید و مهم تر از همه این که اگر 
درباره ی نیازهای زیستی آن مطالعه می کنید.

ماهی قرمز را نباید صرفاً به بهانه شب عید خرید. 
ماهی قرمز یک موجود زنده است و هر موجود زنده 

نیازهای خاص زیستی دارد. این که ما چقدر در 
حفظ آداب و سنت های مان کوشا باشیم یک طرف 
قضیه است و مسوولیت پذیری نسبت به هر موجود 

زنده، طرف دیگر ماجرا. سنت های ما نمی گویند 
که ماهی را از سر سفره هفت سین بردارید چون 

ایرانی نیست؛ سنت های ما و هم چنین تاریخ ما 
همیشه با آغوش باز به استقبال هدایا رفته اند؛ 

همانطور که در سنگ نگاره های تخت جمشید 
می بینید. در ایام شادباش نوروزی هندی ها، 

زرنگی ها و رخجی ها، ایونی ها، کاپادوکیه ای ها، 
سغدی ها و خوارزمی ها، لیدیایی ها، سکایی ها، 

سوری ها، بابلی ها و بسیاری اقوام دیگر برای 
ایرانی ها هدیه می آوردند و با آغوش باز از آنها 

استقبال می شد. همانطور که هندی ها چای را به 
ما هدیه دادند و نوشیدن چای هم اکنون جزئی 

خدشه ناپذیر از آداب ما ایرانی ها است بنابراین 
ما می توانیم ماهی  قرمز را هم در سفره های 

نوروزی مان داشته باشیم اما تنها با رعایت این 
شرط این که نیازهای زیستی ماهی های قرمز را 

خوب بشناسیم.

ماهی قرمز بخریم یا نخریم؟   

بسـیاری باور دارنـد که قـرار دادن ماهی قرمز بر سـر سـفره ی 
هفت سـین هیچ پیشـینه ی تاریخی ندارد. شـاهد ایـن مدعی 
نیـز تابلوی مشـهور کمال الملک از سـفره ی هفت سـین اسـت 
که در آن نشـانی از ماهـی قرمز دیده نمی شـود. بر این اسـاس 
قدمت حضور ماهی قرمز در سـفره ایرانی هـا را می توان چیزی 
در حدود ۱۰۰ سـال تخمیـن زد. جدا از بُعد تاریخی مسـاله، خریـد ماهی قرمز را بسـیاری مصداق 
بارز حیـوان آزاری می دانند که این مسـاله نیـز جای تعمـق دارد. ماهی قرمز یا همـان ماهی طالیی 
)Goldfish( با نام علمی )Carassius auratus( در اصل گونه ای اسـت که خاسـتگاه جغرافیایی 
آن کشـور چین اسـت اما هم اکنون در آکواریوم ها، اسـتخرهای تزئینی و حتی طبیعت سراسـر دنیا 
می تـوان آن را سـراغ گرفت کـه مورد آخـر نامطلوب اسـت. ایـن گونـه از نظر زیسـت محیطی یک 

حیوان خانگی )Pet( اسـت.
یک حیوان اگر در گروه حیوانات خانگی دسـته بندی شـود باید تعدادی شـرط اصلی و فرعی داشته باشد 
که البته شـرایط فرعی بسـته به منطقـه ی جغرافیایی یعنی کشـور، اسـتان و ... متفاو تند. شـروط اصلی 
این که حیوانی، حیوان خانگی محسـوب شـود این اسـت که نخسـت، بیماری های مشـترک آن با انسان 
قابل پیشـگیری و کنترل باشـد. دوم، لزوماً در اسـارت زادآوری کرده و تکثیرشـده باشـد؛ یعنی حیواناتی 
که از طبیعـت گرفته می شـوند، به هیچ عنـوان نمی توانند حیـوان خانگی باشـند و هم چنیـن حیوانات 
بومی یک منطقـه ی جغرافیایـی نمی توانند به عنوان حیـوان خانگـی در همان منطقه نگهداری شـوند. 
سـوم این کـه حیوانی می تواند خانگی باشـد کـه در زمـره ی حیوانات در معـرض خطر انقراض نباشـد. از 
آن جا که ماهی های قرمز در ابعاد قابل مالحظه و به شـکل گسـترده در اسـتخرهای پـرورش ماهی تکثیر 
می شـوند و ضمناً واجد شـروط مذکور هسـتند پـس از نظر زیسـت محیطی، نگهـداری آن هـا به عنوان 

حیوان خانگی تحت شـرایط درسـت و کنترل شـده ممنوعیت ندارد. 

اسـتخرهای پـرورش ماهـی قرمـز در سراسـر دنیـا هـر سـاله 
میلیون هـا ماهـی را بـه بازارهـای مختلـف عرضـه می کننـد. 
همان طور که همـه می دانیم، بازار خریـد و فـروش را تقاضا رونق 
می دهـد. خرید و فـروش گونه هـای بومـی و باالخـص گونه های 
در معرض خطـر حیات وحـش موضوعی کامالً غیرقانونی اسـت؛ 
یعنـی اگر شـما یـک بچـه سـنجاب ایرانی یـا سـمندر کایـزر یا 
الک پشـت الک نرم بخریـد، نه تنهـا کار غیرقانونی کرده ایـد بلکه با خریـد آن به حیات وحـش ایران نیز 
ضـرر زده اید. اما بحث گونه های خانگی از اسـاس با این موضوع متفاوت اسـت.حیوان خانگی مثل ماهی 
قرمز نیازهای خاص زیسـتی دارد. در اصل تفاوت هـای فیزیولوژیکی، آناتومیکی، درمانی و دام پزشـکی 
مهم تریـن عامل طبقه بنـدی و تفکیک حیوانـات خانگی به دو گروه معمولی و خاص هسـتند. مشـکل 
اغلب ما عدم تشـخیص همین تفاوت ها اسـت؛ نحوه ی نگهداری از حیوانات مختلف را به نوعی یکسـان 
تصور می کنیم در حالی کـه به  طورمثال خرگوش، خوکچه هندی و همسـتر به عنـوان حیوانات خانگی 
خـاص نیازهـای زیسـتی متفاوتی دارنـد. همین وضعیـت در مـورد ماهی هـای قرمز نیز صادق اسـت. 

ماهی قرمـز به عنوان یـک حیوان خانگی بـه غذا نیـاز دارد یعنی 
اگر شـما همین فردا یک ماهـی قرمز خریدید، بایـد حتماً غذای 
آن را هـم بخریـد. این باور کـه ماهی قرمز بـه غذا نیاز نـدارد یک 
باور کامالً غلط اسـت. غذای این ماهی ها اغلب کرم های خشـک 
و فریزشـده ی خاصی از نوع )Tubifex(، الرو حشـرات، کرم هـای خونی، دافنی )یک نـوع جانور بندپا 
و سخت پوسـت(، نوعـی میگوی خـاص موسـوم بـه )Brineshrimp(، نخودفرنگی پختـه و کاهو به 
شـکل کامالً خرد و ریزشـده اسـت. در حقیقت ماهی هـای قرمز دقیقاً همـان چیـزی را می خورند که 
سـایر ماهی ها از آنها تغذیه می کنند.یک ماهی قرمز در اسـارت می تواند ۳۰ سـال هم عمر کند اما چرا 
ماهی های قرمز اغلب به سـرعت در تنگ های بلورین ما تلف می شـوند؟ پاسـخ این سـوال سـاده است: 
نگهداری در شـرایط نامناسـب. در دنیا صدها واریتـه ی مختلف از ماهـی قرمز وجود دارد کـه هر کدام 
از نظـر ترکیب رنگی و حتی خصوصیات فیزیکی بسـیار با یکدیگر فـرق دارند. در حقیقـت اصل ماجرا 
همین جاسـت؛ برخی شرایط خاص می توانند برای یک نوع مناسـب اما برای دیگری کامالً مضر باشند. 
آب ماهیـان قرمزی که در اسـارت نگه داشته می شـوند، می باید دسـت کـم دوبار در هفته عوض شـود. 
ماهی های قرمز به شـدت از گیاهان آبی زنده اسـتقبال و حتی از آنها تغذیه می کنند. بنابراین نگهداری 
ماهی قرمز در یک تنگ کوچک و خالی از هرگونه عنصر حیات بخش زیستی یک کار کامالً اشتباه است. 
ماهی های قرمز از نظـر درجه حرارت آب و محیط پیرامونی، طیف تحمل به نسـبت قابـل قبولی دارند. 
آن ها می توانند آب خیلی سـرد و در مرز نقطه ی انجماد تا آبی با درجه حرارت ۳۰ درجه ی سـانتیگراد را 
تحمل کنند اما حـرارت باالتر از ۳۰ درجه به طور قطع برای آن ها مشکل سـاز اسـت. واریته هایی مانند 
Orandas، سـر شـیری ها، Ranchu، Veiltails و ... که بیشتر از سـایرین خرید و فروش می شوند، 

تنهـا در آبی دوام می آورند کـه دمای آن از محیط پیرامونی اش کمتر نباشـد. 

ماهیان قرمز
حیوان خانگی 

هستند

نگهداری اصولی 
 مهم ترین

  رشط داشنت 
حیوان خانگی

ماهی قرمز را 
زجرکش نکنید

9



هفت سین ما
در شروع سال خورشیدی مگر می شود برای یک ایرانی

  با پیشنهادی جز آن چه که به »هفت سین« مربوط است آغاز کرد؟



هفت سین، سفره ی آیینی ما است؛ سفره ای ایرانی 
برای همه ی اعضای خانواده تا دورش بنشینند و در کنار 

هم سال را تحویل کنند. اگر شما از آن دسته افرادی 
هستید که سفره ی هفت سین تان تمام ایام نوروز در 

خانه تان پهن است و چیدمان آن برای تان اهمیت 
زیادی دارد، دیجی کاال یک سفره  ی هفت سین به شما 
پیشنهاد می دهد. کاالهای این سفره ی هفت سین در 

باقی ایام سال هم به کار شما خواهند آمد.

محبوبه افتخاری

دبیر بخش راهنام

عکس : آتلیه دیجی کاال
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مرسوم است که در لحظه ی سال تحویل 
سراغ حافظ برویم و از لسان الغیب 
درباره ی سال آینده بپرسیم. برگه های 
دیوان حافظ انتشارات میردشتی گالسه 
با تذهیب کاری اساتیدی هم چون 
علیرضا آقامیری و امیر طهماسبی است.

جلد این دیوان حافظ از چرم مصنوعی 
و زرکوب است که در یک قاب چرمی 
بسیار زیبا با نقوش برجسته قرارگرفته 
است. رنگ و طراحی جلد این دیوان 
حافظ با طراحی جلد قرآن کریم 
هم خوانی دارد و ترکیب هماهنگی را 
سر سفره ی هفت سین تان به وجود 
می آورد.

دیوان حافظ

قرآن کریم

  قطع این حافظ 
وزیری است. یعنی 

کمی از یک ورق 
A4 بزرگ تر و برای 
دست به دست شدن 

و حافظ خوانی در 
شب های یلدا و نوروز 

مناسب است.

قرآن کریم مهم ترین کتابی است که در خانه  های 
ایرانیان مسلمان وجود دارد و زیوری پربرکت 

بر سفره ی هفت سین است. قرآنی که ما به شما 
پیشنهاد می کنیم، چاپی نفیس با ورق های 

گالسه ی لبه ی طالیی و تذهیب کاری دارد. این 
قرآن ترجمه ی دکتر مهدی الهی قمشه ای است که 

بسیاری از ما او را با سخنرانی هایش درباره ی 
عرفان اسالمی و ادبیات کهن می شناسیم.
قطع این قرآن کریم وزیری است. به بیان 

ساده تر، اندازه صفحات آن کمی از 
یک ورق A4 بزرگ تر است.

  این قرآن کریم قابی از جنس چوب 
دارد. روکش این قاب مانند جلد کتاب 
از چرم مصنوعی است که با نقش های 
زرکوب تزیین شده است. نقش ها و نام 
قرآن به شکل برجسته روی جلد حک 
شده است.

   این حافظ عالوه بر 
زبان فارسی ترجمه ی 

انگلیسی هم دارد. 
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رومیزی ترمه هاشمی طرح الوان

شکالت خوری قلم زنی مدل پایه دار

یک شکالت خوری قلم زنی مسی می تواند  
هارمونی زیبایی در این سفره ی هفت سین 

ایجاد  کند. مدل پایه دار شکالت خوری 
قلم زنی طراحی آن را کالسیک کرده و 

گل های قلم زنی شده ی روی آن با گل های 
قاب آینه هماهنگی دارد. 

اگر نگران اندازه ی این شکالت خوری 
هستید، خیال تان راحت باشد که ارتفاع 

شکالت خوری مدل پایه دار تقریباً به اندازه ی 
یک کف دست است. دهانه ی شکالت خوری 

  قطر دهانه  ۹ سانتی مترهم کمی بلندتر از انگشت اشاره است. 
  جنس شکالت خوری قلم زنی 
مدل پایه دار از مس است. رنگ 
زیبای مسی آن درخشندگی خوبی 
به چیدمان سفره ی هفت سین تان 
می دهد. مخصوصا این که امسال 
لحظه ی سال تحویل صبح است و 
زیبایی این شکالت خوری زیر نور 
طبیعی بیشتر هم خواهد شد.

یک رومیزی رنگارنگ از جنس پارچه ی 
ترمه، با بافت ظریف جلوه ای زیبا به میز 

هفت سین تان می بخشد. ترمه یکی از 
دست بافته های ظریف ایرانی است و طرح 
بته جقه از طرح های اصلی ترمه محسوب 

می شود. رومیزی ترمه طرح الوان از بافته های 
گروه ترمه ی هاشمی در شهر یزد است. 

درحال حاضر ترمه ی هاشمی، ترمه ی رضایی 
و ترمه ی حسینی در شهر یزد از برندهای مهم 

تولید ترمه اند.
لبه های این اثر با استفاده از یک نوار مغزی 

طالیی رنگ دوخته شده که از آسیب رسیدن 
به لبه های پارچه جلوگیری می کند. هم چنین 

آستری به رنگ زرشکی برای این اثر انتخاب 
شده که عالوه بر محافظت از قسمت پشت 
ترمه به استقامت رومیزی کمک می کند.

  با توجه به ابعاد این رومیزی، 
می توان آن را برای میزهای 
چهارنفره هم استفاده کرد.

  کیفیت بافت و تنوع رنگی باالی این رومیزی 
قیمت نسبتا باالی آن را توجیه می کند. هرچه 
ترمه رنگارنگ تر و تراکم نخ به  کاررفته در یک 
واحد آن بیشتر باشد، ارزش مندتر است.

17 CM

500gr
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میز شام باشکوه مهمانی پسر پادشاه در کارتون سیندرال را 
یادتان است؟ میزی با شمع های بلند و باریک که برق طمع 
به چشم نامادری سیندرال انداخت. شمعدانی های سیلویا 
مدل DD224 با پایه های کوتاه و شمع های بند و باریک 
می توانند میز شام  شما را همان قدر باشکوه کنند.
اندازه ی هر کدام از شمعدانی های سیلویا از پیوتر است. 
پیوتر آلیاژی است که از ترکیب قلع و مس ساخته می شود. 
برای طول عمر اجناس پیوتر بهتر است آن ها را با آب و مایع 
صابون و ابر بشویید و وسایل تیز و خشن با آن ها برخورد 
نکنند. شمعدان های سیلویا را با مواد شیمیایی نباید شست 
تا رنگ شان از بین نرود و ثابت بماند.

شمعدان سیلویا 

آینه ی قلم زنی طرح گل و مرغ ساده

734gr

 14 × 10.5 × 10.5  
سانتی متر

  مناسب برای 
شمع هایی با قطر 
2.3 سانتی متر

2 تکه

2

آینه برای ما شرقی ها نماد پیدایش و روشنایی است و به همین 
دلیل آن را روی سفره ی هفت سین می گذاریم. آینه ی قلم زنی 
با رنگ نقره ای و طرح سنتی گل و مرغ گزینه ی مناسبی برای 

سفره ی باستانی ما ایرانی ها است. 
جنس آینه ی قلم زنی از برنج است که با لعاب نقره پوشانده شده 

است. قاب آینه از نوع تاج دار است و در کنار شمعدانی های سیلویا 
ترکیب زیبایی برای سفره ی هفت سین تان به وجود می آورد.

  آینه ی قلم زنی طرح گل و مرغ 
یک پایه در پشتش برای نگه داشتن 

آینه روی زمین دارد.

4.630

  آینه ی قلم زنی طرح گل 
و مرغ اثر یکی از استادان 
شناخته شده ی قلمزنی 
اصفهان خرم نژاد است. 

66 × 50 CM
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گلدان فیروزه کوب مدل گیالسی

462grکاسه رسامیکی گالری ساتگین طرح برگ

522gr

6 تکه

6 از اجزای اصلی سفره ی هفت سین کاسه های یک شکلی است که سماق 
و سرکه و سکه را در آن می چینند. کاسه های کوچک طرح برگ گالری 

ساتگین انتخاب خوبی برای چیدمان سفره ی هفت سین است. 
جنس سرامیکی این کاسه ها با آینه، شمعدان، گلدان و شکال ت خوری مسی 
هارمونی زیبایی ایجاد می کند.عمق این کاسه ها حدود سه سانتی متر است 

و به دلیل لعاب سرامیکی می شود به  راحتی آن را در ماشین ظرف شویی 
گذاشت. اگر از آن دسته افرادی هستید که می خواهید سرویسی مخصوص 

هفت سین داشته باشید و در روزهای دیگر سال از این کاسه های کوچک 
استفاده ی چندانی نمی کنید، کیفیت متوسط این کاسه ها با توجه به 

قیمت شان کاماًل مناسب است.
   از این مجموعه می توانید برای 
پذیرایی از میهمان و ریختن آجیل یا 
چیزهایی مانند این هم استفاده کنید. 

وزن هر کاسه 75 گرم
وزن کل 462 گرم

  استفاده از این مجموعه به عنوان ظروف 
هفت سین می تواند حال و هوای سفره ی 

هفت سین تان را کامالً سنتی کند.

بهار از آن فصل هایی است که ما را ترغیب می  کند 
بی دلیل گل بخریم و در گلدان بگذاریم. گلدان 

فیروزه کوب مدل گیالسی با فیروزه های مرغوب 
نیشابور، رنگ آبی و مسی زیبایی دارد که با سرخی 

گل رز یا سفیدی گل مریم هارمونی چشم نوازی 
ایجاد می کند. 

هنر فیروزه کوبی حدود هفتاد سال است که در ایران 
مرسوم شده است. قطب اصلی هنر فیروزه کوبی 

در ایران استان خراسان و شهر نیشابور بود. بعد از 
گذشت زمان هنرمندان اصفهانی نیز در این هنر 

به مهارت رسیدند. سنگ های فیروزه ی گلدان 
فیروزه کوب مدل گیالسی به وسیله ی دست 

جاگذاری و چسبانده شده اند. جنس بدنه ی گلدان 
فیروزه کوب مدل گیالسی از مس مرغوب و براق 

است.

  فیروزه کوبی از هنرهای 
صنایع دستی است که با 
نشاندن قطعات کوچک سنگ 
فیروزه به شکل موزاییک 
روی سطح ظروف و زیورآالت 
ساخته می شود. یادتان باشد 
که هر چه فاصله ی بین قطعات 
فیروزه ی کوبیده شده کمتر 
باشد، کیفیت و ارزش آن 
بیشتر است.

  این گلدان فیروزه کوب کار 
دست استاد آقاجانی از هنرمندان 
به نام  اصفهان است.

27 CM



ابزارهای کارآمد، زیبا یا برندی معتبر؟برای چیدن میزکارتان هرکدام از این 
ویژگی ها که مهم  باشد، پیشنهاد های هیجان انگیزی برای تان داریم



خرده ریزهای میز کار بعد از مدتی تکراری و فرسوده 
می شوند و این حس فرسودگی را به صاحب شان هم 

منتقل می کنند. بهتر است هر از گاهی میز کارتان 
را سر و سامان دهید. یک قاب عکس یا یک گلدان 
کوچک روی میز کار می تواند روحیه بخش باشد تا 

کارتان را با انرژی بهتری شروع کنید. 
در صفحه ی لوازم اداری رومیزی دیجی کاال می توانید 

لوازم مورد نیاز روی میز کارتان را انتخاب کنید، 
کیفیت و قیمتش را با محصوالت مشابه دیگر مقایسه 

کنید و درنهایت هرآنچه که روی میز کار به آن احتیاج 
دارید، سفارش دهید. 

در فروشگاه اینترنتی دیجی کاال  تنوع کاملی از 
لوازم التحریر و کاالهای اداری ازجمله  برند هایی 

معتبر مثل نووس، بیک، اونر و ایگل وجود دارند و از 
بین این برندها می توانید کاالی تان را انتخاب کنید.

عکس : آتلیه دیجی کاال
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)Avision( اسکرن دستی ای ویژن

ماوس بی  سیم الجیتک

هیچ  فکرش را می کردید که زمانی دستگاه اسکنر به آن بزرگی تبدیل به دستگاه 
کوچک قابل حمل شود؟ این اتفاق در اسکنر دستی و قابل حمل ای ویژن 
)Avision( افتاده است.اسکنر ای ویژن )Avision(  به دو صورت دستی و کاغذی 
است. یعنی عالوه بر این که می شود با حرکت دست عکس یا نوشته ای را اسکن 
کرد، قسمتی هم برای اسکن کاغذی به اندازه ی A4 دارد. دستگاه اسکنر ای ویژن 
)Avision(  قابلیت استفاده از باتری را دارد. بنابراین در مواقعی که احتیاج به 
اسکن کاغذ ندارید می توانید فقط دستگاه اسکنر را با خودتان حمل کنید.اسکنر 
ای ویژن )Avision(  برای محقق ها و دانشجو هایی که مشغول نوشتن پایان نامه  
هستند بسیار کاربردی است. مخصوصاً برای آن هایی که منابع تحقیق شان 
کتاب خانه  ای است و به جای کپی کردن صفحه ها می توانند از این اسکنر 

  وزن پایه ی اسکنر ای ویژن 413گرم است. این استفاده کنند.
پایه بهتر است همیشه همراه تان باشد چون هم خود 
دستگاه اسکنر را شارژ می کند و  هم قسمت مکش 
کاغذ اسکنر در این پایه طراحی شده است.

16MB

USB 2.0

1.8in 

0.66

0.075

  0/6 ثانیه سرعت اسکن 
سیاه و سفید برای هر برگ

  1/6 ثانیه سرعت اسکن رنگی برای هر برگ

دیگر عمر ماوس های باسیم تمام شده و 
موش های بی سیم جای شان را گرفته اند. 

ماوس بی  سیم الجیتک مدل M185 بسیار 
جمع و جور و سبک است.

ماوس بی  سیم الجیتک مدل M185 یک 
دریافت کننده ی USB بسیار کوچک دارد 
که در قسمت جلوی بدنه جای می گیرد. 

بنابراین برای استفاده در کنار لپ تاپ، برای 
جابه جایی  و همراه داشتن در هر زمان و 

مکانی ایده آل است.

 برای این که عمر باتری بیشتر 
شود یک دکمه برای روشن و 
خاموش کردن ماوس در زیر 
آن تعبیه شده تا در زمانی که از 
ماوس استفاده نمی کنید آن را 
خاموش کنید. 

12months

  ماوس بی  سیم الجیتک M185 یک ماوس 
بسیار خوش دست با اندازه ی جمع و جور و وزن 

سبک است و برای آن هایی که لپ تاپ حمل 
می کنند و عادت به کار کردن با ماوس دارند، 

انتخاب مناسبی است.
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روان نویس المی مدل Tipo Chromeکره ی جغرافیایی بستار

دفرت یادداشت المی طرح چرمی

خیلی ها یادداشت های شان را در نوت موبایل و تبلت 
یادداشت می کنند، اما هنوز هم بسیاری از ما برای 
یادداشت برداری روزانه مان به دفترچه   یادداشت الزم 
داریم. دفتر یادداشت المی طرح چرمی با ابعادی به 
اندازه ی یک کف دست، یک دفتر یادداشت کوچک 
همراه است. جنس چرم باکیفیت این دفترچه باعث 
می شود دفترچه یادداشت از هم باز نشود. 

اتاق مطالعه ی خانه ی اشرافی سریال نارنیا یادتان است؟ در همان اتاقی که بچه ها از داخل کمدش به 
دنیای عجیب و غریب نارنیا می رفتند، یک کره ی زمین بود که بچه ها روی آن دنبال جایی به نام نارنیا 

می گشتند. البته روی کره ی جغرافیایی بستار هم نارنیا را پیدا نخواهید کرد. اما به جایش می توانید چراغ 
داخل آن را روشن کنید و در اتاق کارتان تخیل تان را به کار بیندازید و در مدت چند ساعت جهانگرد 

شوید. کره ی جغرافیایی بستار می تواند یکی از وسایل تزیینی اتاق کار یا اتاق خواب تان باشد.

کابوس آن هایی که روان نویس در کیف شان  می گذارند 
این است که جوهر روان نویس پس بدهد و روزگار کیف و 

وسایل داخلش را به رنگ خودش دربیاورد. کیفیت و جنس 
روان نویس المی مدل Tipo Chrome تضمین شده است و 

می توانید با خیال راحت آن را در کیف تان بگذارید.
جنس روان نویس المی مدل Tipo Chrome فلزی با نوک 

ساچمه ای است. نوک ساچمه ای به روان نویس این امکان را 
می دهد که نرم تر روی کاغذ بلغزد و نوشتن با آن راحت تر 

باشد.
طراح روان نویس المی، ولفگانگ فابیان است که برنده ی 

جایزه ی طراحی دیزاین سنتر Design Center هم شده است.

  بدنه ی این 
کره ی جغرافیایی 
بسیار مقاوم است 
و بر روی پایه  ی 
زیبایی سوار شده 
است. این کره ی 
جغرافیایی می تواند 
هدیه ای مناسب 
برای دانش آموزان، 
دانشجویان، 
جغرافی دان ها و 
پژوهشگران خواهد 
باشد.
 

1.5

  نوع صحافی این دفترچه چسبی است 
و   آن هایی که عادت دارند از دفترچه  
یادداشت شان کاغذ بکنند، هنگام جدا کردن 
کاغذ کمی دردسر خواهند داشت.

 نوشتن با روان نویس 
 Tipo Chrome المی مدل

به دلیل نوک شاچمه ای اش 
بسیار راحت است و برای 

آن هایی که عادت به 
یادداشت برداری روزمره 

دارند، انتخاب مناسبی است.

پیشنهاد
 ویژه
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در بین مدل های سری K، ایسوس K550JX از لحاظ طراحی و 
شکل ظاهری به لپ تاپ های ایسوس سری G که مخصوص بازی 
هستند، بسیار نزدیک است.

در طراحی لپ تاپ ایسوس K550JX از ترکیب رنگ مشکی و 
قرمز استفاده شده است.

 لپ تاپ های سری K ایسوس به دلیل بدنه ی پالستیکی و 
امکانات محدودتر نسبت به سری N قیمت مناسب تری دارند و 
خریدشان به صرفه است. 

K550JX لپ تاپ  15 اینچی ایسوس  مدل

 ASUS K550JX تاچ پد لپ تاپ  
A - از نوع یک تکه با حساسیت باال 
است که برای انجام کارهای عادی و 
روزمره ی کامل مناسب است.

15 in 

2.45 8GB

2
USBPORT

 کیبورد جزیره ای لپ تاپ 
ASUS K550JX - A کارایی نسبتا 

خوبی دارد. اما  نور پس زمینه و کلیدهای مکانیکی 
ندارد. 

مجموعه لوازم اداری رومیزی

مرتب بودن میز کار باعث می شود تمرکز بیشتری هنگام 
کار کردن داشته باشیم. مجموعه لوازم اداری رومیزی 

بستار مدل Link Mini به میز کار و لوازم مورد استفاده تان 
نظم و ترتیب می دهد.

لوازم اداری رومیزی بستار مدل Link Mini مجموعه ی 
کاملی از جامدادی، جای کارت، گلدان، قاب عکس و ساعت 
است. قاب عکس چوبی این مجموعه می تواند جای عکس 

زیبایی از اعضای خانواده تان باشد. خانواده ای که به شما 
قوت قلب می دهد تا در کارتان موفق باشید.

 Link Mini مجموعه ی لوازم اداری بستار مدل 
مجموعه ای شکیل و زیبا از وسایلی است که به میز 
هر مدیری زیبایی و نظمی چشم گیر می بخشد. این 

مجموعه شخصیت کاری منظم و قابل احترام شما را 
به رخ دیگران می کشد.

5 تکه
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رئیس جمهورها، مدیرشرکت های بزرگ تجاری، استاد های دانشگاه و حتی بچه هایی 
که برای بزرگ شدن عجله دارند، طیف وسیعی هستند که  دوست دارند خودنویس 
در دست داشته باشند. خودنویس المی مدل Accent با طراحی زیبا و جنس فلزی 
براقش هدیه ی مناسبی است.

نوک قلم خودنویس المی مدل Accent از استیل است و بر اثر استفاده از جوهر زنگ 
نمی زند. جوهر خودنویس خودنویس المی مدل Accent قابل شارژ است. در انتهای 
خودنویس المی روکش پالستیکی ای برای جای دست طراحی شده تا هنگام نوشتن 
انگشتان دست تان اذیت نشوند.

Accent خودنویس المی مدل

 جنس بدنه ی خودنویس المی مدل 
Accent از فلز و ساخت کشور آلمان 

است. اگر دنبال یک عیدی مناسب 
برای پدر یا پدربزرگ تان می گردید، 
خودنویس المی مدل Accent انتخاب 

خوبی است.

شرکت ایسوس به تولید لپ تاپ های 
متعدد و متنوع در بازه های قیمتی 
مختلف برای انواع کاربری ها معروف 
است. عالوه بر سری های اصلی مانند 
X،N و G سری های دیگری مانند K، A و 
V هم توسط شرکت ایسوس تولید شده 
که بین این رده های اصلی قرارگرفته اند 
و ساختاری ترکیبی دارند. یکی از این 
 K رده های میانی لپ تاپ های سری
ز بدنه  هستند که در ساخت آن ها ا
پالستیکی سری X استفاده شده تا 
قیمت نهایی محصول کاهش یابد اما صفحه ی نمایش و سخت افزاری بهتر 
دارند تا کارایی باالتری را ارائه دهند. یکی از همین محصوالت سری K مدل 
K550JX است که یک محصول ترکیبی بین سری X و سری G ایسوس 

محسوب می شود. 
اولین چیزی که با نخستین نگاه به این لپ تاپ جلب توجه می کند، 
رنگ بندی خاص آن است. تاکنون ایسوس لپ تاپی از سری K با ترکیب 
رنگ قرمز و مشکی تولید نکرده بود، اما در این لپ تاپ با این ترکیب رنگ 

رو به رو هستیم.
در تمام بخش های لپ تاپ پالستیک به کار رفته که مقاومت نسبتا خوبی 
دارد و به راحتی و با فشار معمولی دچار خمیدگی نمی شود. استفاده از 
پالستیک تا حدودی باعث کاهش وزن این لپ تاپ شده است. وزن کلی آن 

همراه با باتری کمتر از ۳/2 کیلوگرم است.
صفحه نمایش این لپ تاپ وضوح Full HD با استاندارد 1920 در 1080 پیکسل 
دارد و مجهز به روکش مات است. عواملی که برای نگاه کردن طوالنی مدت 
به صفحه نمایش کامال ایدئال هستند. در باالی این صفحه نمایش هم یک 
وب کم معمولی HD قرارگرفته که برای برقراری تماس های تصویری آنالین 

مناسب است و کیفیت باالیی برای تهیه عکس و فیلم ندارد.

ایسوس هم در محصوالت سری G خود از بلندگوهای ساخت شرکت معتبر 
و صاحب نام Bang & Olufsen استفاده می کند اما در K550JX خبری از این 
 Sonic Master بلندگوهای دوست داشتنی نیست و به یک نمونه ی ساده ی
ایسوس بسنده شده است. البته همین بلندگوها هم صدای نسبتاً خوبی دارند 

و برای پخش صدا در یک اتاق کوچک کافی هستند. 
روی لبه های این لپ تاپ همه نوع پورت کاربردی وجود دارد. روی لبه ی 
خلوت تر سمت راست شاهد یک پورت USB2.0، درایو نوری و محل 
اتصال قفل کنسینگتون هستیم. در مقابل روی لبه سمت چپ جک ۳.5 
میلی متری ترکیبی هدفون و میکروفون، دو عدد پورت USB 3.0، پورت 
LAN، پورت HDMI در اندازه ی استاندارد، پورت VGA و محل اتصال شارژر 

قرار گرفته اند. 
ید  گر در بین محصوالت میان رده هم باشد، با یک لپ تاپ حتی ا
سخت افزاری قابل قبول داشته باشد. به همین دلیل ایسوس در این مدل از 
پردازنده مرکزی Core i7 4720HQ اینتل از نسل Haswell  استفاده کرده که 
در بیشتر لپ تاپ های حرفه ای حال حاضر شاهد وجود این مدل هستیم. 
به همین دلیل پردازنده ی مرکزی K550JX کامال نمره قبولی می گیرد.  این 
پردازنده مرکزی 6 مگابایت حافظه کش و فرکانس پایه 6/2 گیگاهرتز دارد 
که به راحتی از پس پردازش های سنگین و اجرای همزمان چند برنامه 
 Nvidia GTX برمی ِآید. اما در کنار این پردازنده مرکزی، پردازش گر گرافیکی
950M با 4 گیگابایت حافظه اختصاصی قرار گرفته که اگرچه برای اجرای 

برنامه های گرافیکی و تماشای فیلم توان کافی را دارد اما برای اجرای 
بازی های روز با کیفیت باال نمی توان روی آن حساب باز کرد.

 با وجود همه ی ویژگی های متناسب با قیمت به صرفه  ی این لپ تاپ در 
سایت اصلی شرکت ایسوس به آدرس asus.com دنبال این کاال نگردید، 
چراکه به نتیجه نخواهید رسید. به این دلیل که این کاال به صورت اختصاصی 
برای مناطق خاصی در دنیا طراحی و تولید شده و روی سایت جهانی این 
شرکت قرار نمی گیرد اما در سایت دیجی کاال می توانید به راحتی آن را 

خریداری کنید. 

کارآمد به صرفه

محمدرضا رضایی
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لوازم میز آرایش تان را 

 از دیجی کاال  انتخاب کنید
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جای لوازم بهداشتی، آرایشی و حتی 

زیورآالت خیلی از خانم ها روی میز 

آرایش شان است. برای همین هم این 

میز را می شود قلب اتاق خواب    نامید. 

خانم ها بهتر از هر کسی می دانند که 

این قلب احتیاج به رسیدگی مداوم 

دارد. محصوالت آرایشی و بهداشتی 

تقریباً هر دو ماه یک بار تمام می شوند 

و باید کاالی جدید جایگزین شان 

شود. به جای آن که برای خرید یک 

اسپری یا دستمال مرطوب مسیر 

ل کارتان را تغییر دهید 
خانه یا مح

تا درنهایت بتوانید یک یا دو تکه از 

لوازم آرایش مورد نیازتان را بخرید، 

می توانید زمان تان را با خرید اینترنتی 

خرده ریزهای میز آرایش برای کارهای 

واجب تر ذخیره کنید.  دیجی کاال 

هر کاالیی را که خانم ها روی میز 

آرایش شان می گذارند، می فروشد. از 

محصوالت آرایشی و بهداشتی گرفته 

تا زیورآالتی که هم مصرف روزانه 

دارند و هم برای مهمانی ها مناسب 

هستند. کافی است به صفحه ی لوازم 

ی و آرایشی دیجی کاال سر 
بهداشت

بزنید، سر فرصت محصوالت این 

بخش را باال و پایین کنید و درنهایت 

کاالی مورد نیازتان را سفارش دهید.

عکس : آتلیه دیجی کاال
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برای آن هایی که سشوار عضو جدانشدنی زندگی روزمره شان است، 
سشواری با سه سری متفاوت، دست کمی از یک نجات دهنده  
ندارد. سشوار بابلیس دو سری برای فر یا گرد کردن مو و یک سری 
هم برای صاف  و خشک کردن مو دارد.جنس المنت های سری های 
سشوار بابلیس از سرامیک است. سرامیک در برابر حرارت مقاومت 
باالیی دارد و باعث می شود المنت ها در اثر استفاده ی مداوم نسوزند.
یکی از مهم ترین ویژگی های سشوار بابلیس تولید یون است. این 
فناوری باعث می شود هنگام استفاده از سشوار، چربی داخل تارهای 

مو حفظ شود و از آسیب دیدگی موها جلوگیری کند.
هنگام حالت دادن موهای تان با سشوار بابلیس نگران وز شدن 
آن ها نباشید. با استفاده از تنظیمات مختلف دما و سرعت می توانید 
موهای خشک، مرطوب، نرم و حالت دار را راحت تر صاف کنید یا 

حالت دهید.

  این سری 50 
میلی متری موهای تان 
را فر درشت می کند.

  این سری 20 میلی متری 
برای ایجاد فرهای ریز کاربرد 
دارد.

  از این سری  می توانید 
برای صاف و خشک کردن 
موها استفاده کنید. از این 
سری باریک، باد به شکل 
متمرکزی به موهای تان 
می وزد و باعث صاف شدن 
آن ها می شود.

    محل اتصال سیم به بدنه ی 
سشوار بابلیس چرخشی است 
و باعث می شود عمر مفید سیم 
هنگام استفاده بیش تر شود.

2736SDE سشوار بابیلیس  مدل

برای خیلی ها ساعت مچی مانند یکی از اعضای بدن شان می ماند. 
عضوی که هیچ وقت از خودشان جدا  نمی کنند. ساعت مچی عقربه ای 

آیس واچ با رنگ سفید و گل های بهاری اش می تواند به یکی از بخش های 
روحیه بخش استایل تان تبدیل شود.

قاب و بند ساعت آیس واچ یک پارچه است. جنس عقربه ها، سگک و تاج 
کوک ساعت مچی آیس واچ از فلز و به رنگ طالیی است. 

آیس واچ یا ساعت یخی یکی از پرطرفدارترین ساعت های مچی بین 
جوان ها است. ساعت یخی ها توانستند در سال گذشته در هر هفت دقیقه  
یکی  بفروشند و در شمار محبوب ترین تولیدکننده های ساعت در جهان 

قرار گرفتند.

ساعت مچی عقربه ای آیس واچ

  موتور ساعت مچی ساخته 
شده از تکنولوژی کوارتز است 
که انرژی مورد نیاز برای حرکت 
عقربه هایش را از باتری می گیرد.

  آیس واچ در برابر آب 
تا عمق 100 متری  
مقاوم است.

   صفحه ی ضد خش و مقاوم در 
برابر ضربه ی این ساعت به شما  

اطمینان می دهد که آیس واچ تان عمر 
طوالنی داشته باشد.

انگشتر، زیبایی دست را چند 
برابر می کند. مخصوصاً اگر 

طراحی آن مانند انگشتر 
کلوین  کالین به صورت چند 

حلقه ی به هم متصل  شده 
باشد.

بلندی انگشتر کلوین کالین 
 KJ2GPR100107 مدل
تا اولین بند انگشت است و 
همین باعث زیبایی بیشتر 

دست می شود. جنس انگشتر 
کلوین کالین استیل است و 

الزم نیست نگران زنگ زدگی 
یا تغییر رنگ آن بعد از 

استفاده ی مداوم باشید.  

   این انگشتر  با  قطر 
 18.2 میلی متری و  

سایز 8  برای خانم هایی 
که انگشتان ظریفی دارند 

مناسب است. 

انگشرت کلوین  کالین
KJ2GPR100107 مدل
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      فناوری 
تولید یون در 

سشوار بابلیس 
کمک می کند تا 

موها با سرعت 
بیش تری 

خشک شوند 
و در عین 

حال لطافت و 
نرمی شان هم 

حفظ شود.

     ترکیب رنگ آبی نقره ای این 
گردنبند آن را به گزینه ای مناسب 
برای استفاده در مهمانی های شب 

تبدیل کرده است. 

    این اسپری با ماندگاری
 48 ساعته برای استفاده ی 
روزمره مناسب است.

در بین محصوالت ضد تعریق، اسپری ها طرفداران بیشتری دارند. 
اسپری زنانه نیوآ مدل Satin Sensation عالوه بر جلوگیری از 

افزایش تعریق، بوی مالیم و دلنشینی هم دارد. 
اسپری Satin Sensation نیوآ با وجود الکل در ترکیباتش روی لباس 

لک نمی اندازد و ماندگاری باالیی هم دارد.
شرکت نیوآ بیشتر از ۱25 سال در تولید محصوالت مراقبت از پوست 

تجربه دارد و یکی از پیش روترین شرکت های تولیدکننده ی محصوالت 
آرایشی و بهداشتی در جهان است.  

Satin Sensation اسپری زنانه نیوآ  مدل

درخشندگی و زیبایی زیورآالت یک استایل متوسط را به یک تیپ 
متفاوت تبدیل می کند.

 نگین های ریز آبی، مشکی و سفید سواروسکی درخشندگی گردنبند 
روزینی مدل N32 را چند برابر کرده است.

طول 4۰ سانتی متری زنجیر  این گردنبند که قابلیت افزایش تا  
45 سانتی متر را دارد به  شما فرصت می دهد گردن بندتان را متناسب با 
فرم یقه  لباس تان  انتخاب کنید. 
سواروسکی شرکتی اتریشی است که دانیل سواروسکی آن را در سال 
۱895 تاسیس کرد. کریستال های این شرکت به دلیل درخشندگی 
باال در جواهرسازی، مجسمه سازی و طراحی لباس استفاده می شوند. 
شرکت روزینی نیز از کریستال های سواروسکی در ساخت زیورآالتش 
استفاده  می کند.

N32 گردنبند روزینی مدل

     زنجیر این 
گردنبندسه بار با طال  
آبکاری شده  تا  ماندگاری 
آن بیشتر شود و  در اثر 
تماس با  پوست حساسیت 
ایجاد نکند.
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رایحه:  شیرین،  تند و گرم

ساختار:  چوب، مرکبات 
خاک و زمین،اقیانوس

رایحه ی عطرها بعد از مدتی به بخشـی از شـخصیت کسانی که از 
آن ها اسـتفاده می کنند، تبدیل می شـود. 

عطر سـو وونـگ مـدل Suewong با بـوی تنـد و شـیرین از آن 
عطرهایـی اسـت کـه رایحـه اش تـا مدت هـا در ذهـن می ماند.

عطر سـو وونگ را که روی نبض تان اسـپری کنید، بوی دلچسـب 
پرتقـال، نارنـج و گریپ فروت بـه مشـام تان می رسـد. همین طور 
کـه ایـن رایحـه شـما را بـه مزرعـه ای از مرکبـات می بـرد، نـت  
آغازین بـا رایحـه ای از اقیانوس، نـت میانی با رایحـه ی گل زنبق و 
نـت پایانی با ترکیبـی از رایحه ی چوب سـدر، مشـک و عنبر سـر 

حال تـان مـی آورد.
خریـد عطـر فنالنـدی سـو وونـگ بـا توجـه بـه حجـم 
۱۰۰ میلی لیتـری، پخـش رایحـه ی مطبـوع و برنـد معروفش به 

صرفـه هـم بـه نظـر می رسـد.

ادو پرفیوم سو   وونگ 
Suewong مدل

    روی شیشه ی 
سیاه رنگ سو وونگ یک 
طرح طالیی رنگ زیبا کار 

شده است تا بطری این عطر 
بسیار زیبا به چشم بیاید. 

در بطری با شکل هندسی و 
نوک تیزش یادآور بناهای 

مدرن اروپایی است. 

آلودگی هوا دستمال مرطوب را به یکی از پرکاربردترین وسایل بهداشتی 
تبدیل کرده است. دستمال مرطوب سپتونا می تواند هم پاک کننده ی 

آرایش  باشد و هم دستمالی که به صورت روزانه گرد و غبار و چربی موجود 
در هوا را از روی پوست صورت تان پاک کند.  دستمال مرطوب سپتونا 

الکل ندارد و در اثر استفاده ی مداوم به پوست آسیب نمی رساند و معطر 
بودنش باعث می شود  استفاده از آن  حس خوبی برای تان ایجاد کند. 

هماهنگ کردن رنگ الک با رژ لب و لباس، ظاهر را آراسته تر می کند.
به همین دلیل مهم است از الکی استفاده کنید که تنوع  رنگ زیادی 

داشته باشد. الک این لی  نه تنها به شما فرصت انتخاب میان رنگ های 
متنوع را می دهد که سالمت ناخن هایتان را هم تضمین می کند.  رنگ 
استفاده شده در الک این لی از گیاهان طبیعی گرفته شده است. با این 

ویژگی  رنگ الک که بعد از چند روز به خورد ناخن می رود، به بافت 
استخوانی ناخن آسیب نمی رساند. الک این لی ماندگاری باالیی دارد و 

رنگ براق آن بعد از چند روز همچنان  روی ناخن باقی می ماند.

   غلظت این 
الک در حدی 
است که جای 

برس روی ناخن 
نمی افتد و مایع 
الک در زمان 

کمی روی ناخن 
خشک می شود.

    نرم کننده و روغن بادام ترکیبات اصلی دستمال 
مرطوب بادام سپتونا است که بعد از هر بار استفاده 

باعث تازگی و لطافت پوست صورت می شود.

   برس الک این لی به شکلی طراحی شده که با یک بار زدن 
الک بر روی ناخن تمام سطح آن را پوشش می دهد.

دستامل مرطوب سپتونا

الک ناخن این لی
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عکس : آتلیه دیجی کاال



28

در تعطیالت نوروز که دیگر خربی از ترافیک و رس و صدای آزاردهنده ی ماشین ها نیست و خیابان ها باالخره روی آرامش به 

خودشان می بینند، وقت خوبی برای کمی ورزش کردن است. حتی اگر ورزشکار حرفه ای نیستید می توانید به بهانه ی نوروز 

به خودتان یک مجموعه ی لباس و تجهیزات ورزشی مورد عالقه تان را هدیه بدهید و از هوای خوش بهاری استفاده کنید. 

برای انتخاب و خرید این ست ورزشی دغدغه  نداشته باشید. در دیجی کاال پوشاک ورزشی مخصوص خانم ها تنوع زیادی 

دارد و هر خانم خوش سلیقه ی ورزشکار می تواند ست لباس و کفشش را از میان شان انتخاب کند. انتخاب کوله، کفش و باقی 

لوازم هم با دیجی کاال کار آسانی است.   

امتیـاز ورزش هایـی ماننـد دویـدن و کوهنـوردی ایـن اسـت که با 
حداقـل امکانـات و در هر جایی می شـود به آن پرداخـت. مهم ترین 
ابـزار ایـن ورزش هـا کفـش مناسـب اسـت. کفـش زنانـه ی مـدل 
Conspiracy Switchback کمپانی مشـهور کلمبیا تمام ویژگی های 

مهـم کفـش پیـاده روی و دویـدن  را ماننـد وزن سـبک، تهویـه ی 
مناسـب و جذب فشـارهای وارد شـده به پا  دارد. کفش زنانه ی مدل 
Conspiracy Switchback آج هـای مناسـبی در زیر کفـش دارد و در 

راه های شوسه و مسـیرهای سنگالخی و کوهسـتانی هم می توانید 
از آن اسـتفاده کنید. 

اسـتفاده از پارچه ی مشـبک در رویـه ی کفش برای تهویـه ی بهتر، 
کفـش مخصـوص دویـدن زنانه ی کلمبیـا را بـه یک کفـش راحت 

تبدیـل کرده اسـت.
 Techlite در کفـش مخصوص دویـدن زنانه ی کلمبیـا از تکنولـوژی
استفاده شـده اسـت. این تکنولوژی برای انعطاف و راحتی بیشتر در 

پیاده روی هـای طوالنی بسـیار کاربردی اسـت.

بـازی تنیـس را فرانسـوی ها در قـرن دوازهـم و سـیزدهم اختـراع 
کردند، اما این انگلیسـی ها بودند کـه در قرن نوزدهم این بـازی را به 
مردم جهـان معرفی کردنـد. چند دهه  بعـد از این طـرف داران بازی 
تنیس به قـدری زیاد شـده بودنـد که شـرکت هایی مانند ویلسـون 
به  فکر تولید تخصصی راکـت و لوازم جانبی تنیـس برای مبتدی ها 

و حرفه ای هـا افتادند. 
اندازه ی سـر راکت تنیس ویلسـون مـدل Pro Staff 97 متوسـط 
اسـت، زه کشـی اش به صورت کارخانه ای و فابریک انجام شده و برای 

بازیکن های حرفه ای مناسـب اسـت.
کیفیت راکت تنیس ویلسـون تضمین شده اسـت. کمپانی ویلسون 
بیشـتر از صد سـال در تولید راکت و لوازم جانبی تنیس سابقه دارد. 
این سـابقه باعث می شـود هزینـه ای که بـرای خرید راکـت و کیف 

تنیس صرف می کنید، ارزشـش را داشـته باشـد. 

راکت تنیس ویلسونکفش زنانه ی مخصوص دویدن کلمبیا

    مناسب کوهنوردی و دویدن
    جنس پالستیکی

    نارنجی

    315 گرم
اندازه ی سر متوسط  

طول 68.58 سانتی متر  
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کیف تنیس ویلسون

    جنس بدنه پلی استر
    ضد آب

    محفظه ی جانبی

بهتر اسـت  یک کیـف ورزشـی  انتخاب کنید کـه بشـود از آن به دو 
شـکل سـاک و کوله اسـتفاده کرد؛ مانند کیف تنیس ویلسون مدل 
Tour Molded 9PK کـه دو دسـته در طرفین و دو بند در پشـت دارد. 

با ایـن دسـته ها می توانید کیـف تنیس ویلسـون را به هر دو  شـکل 
کوله و سـاک حمـل کنید.

کیـف تنیـس ویلسـون مـدل Tour Molded 9PK دو محفظـه دارد؛ 
یکی بـرای راکـت تنیـس و دیگری بـرای لـوازم جانبی ماننـد توپ 

تنیس، حولـه و کاله. 
داخـل کیـف تنیـس ویلسـون مـدل Tour Molded 9PK به صورت 
هم زمـان 9 راکـت تنیـس جا می شـود. ایـن ویژگی باعث می شـود 
تا کیف تنیس ویلسـون را به تنیس بازهای حرفه ای پیشنهاد کنیم.

اگر این استایل را می پسندید 
می توانید محصوالت دیگر کلمبیا  را که سابقه ای 

طوالنی در تولید تجهیزات ورزشی دارد، از 
سایت دیجی کاال  بخرید.
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دوام و جنـس شـیکر خیلـی بیشـتر از 
امکانات جانبی آن اهمیت دارد. شـیکر 
اسمارت شـیک مـدل Neon Red از 
پالستیک بسـیار محکم، بازیافت پذیر 
و غیرسـمی تولید شـده و برای مصرف 

روزانه مناسـب اسـت.
 Neon  شـیکر اسـمارت شـیک مدل
Redرا می توانید به راحتی در ماشـین 
ظرف شویی بشـویید. اگر دوست دارید 
محتویـات داخـل آن را گـرم یـا سـرد 
بنوشـید، می توانیـد آن را داخـل فریزر 
یا مایکروویو بگذارید و مطمئن باشـید 

که خـراب نمی شـود. 
 Neon شـیکر اسمارت شـیک مـدل
Red محفظـه  ی جداگانـه ای بـرای 
مکمـل هـای غذایـی دارد. شـیکر 
اسمارت شـیک مـدل Slim ضـد 
نشـت اسـت و این اطمینان را به شـما 
می دهیـم کـه محتویات داخل شـیکر 
بـه کیف یـا سـاک ورزشـی تان نشـت 

. نمی کنـد

سـنگینی لباس هـای ورزشـی باعـث 
تعریـق زیـاد و نارضایتـی ورزشـکاران 
می شـود. گرم کـن زنانـه ی ریبـاک 
مـدلTs Wov Suit  بـا اسـتفاده از 
سیسـتم تهویـه   بـرای جریـان هـوای 
بیشـتر، مشـکل تعرق زیاد را حل کرده 
اسـت. کمپانـی انگلیسـی ریبـاک در 
 دوخـت گرم کن زنانـه ی ریبـاک مدل

 Ts Wov Suit  از پارچـه ای بـا الیـاف 
صددرصد پلی اسـتر اسـتفاده کرده که 
باعث سـبکی این گرم کن شـده است.

آسـتر گرم کـن زنانـه ی ریبـاک از 
پارچـه ی مشـبک سـبک بـا الیـاف 
پلی اسـتر اسـت. این جنس به تنفس و 
تهویه ی بهتر هوای داخل لباس کمک 
می کنـد.  گرم کن زنانـه ی ریباک مدل 
Ts Wov Suit بـه شـکلی طراحـی 
شـده که ورزشـکار آزادی عمل زیادی 
در انجـام حـرکات ورزشـی می دهـد. 

یک مچ بند هوشـمند با امکانات سـاده 
بـرای کسـانی کـه ورزش روزانـه ولـی 
غیرحرفـه ای انجـام می دهنـد، بسـیار 
کاربـردی اسـت. مچ بنـد هوشـمند 
مـای کرونـوز مـدل ZeFit مثـل دیگر 
مچ بندهـا قابلیـت شـمارش گام دارد.

اگـر از آن دسـته آدم هـا هسـتید کـه 
برنامـه ی روزانـه ی شـلوغی داریـد، 
می توانیـد بـه مچ بنـد هوشـمند مـای 
کرونـوز مـدل ZeFit برنامـه بدهید تا 
زمـان ورزش  را به شـما یـادآوری کند.

مچ بنـد ZeFit می توانـد گام های تـان 
را بشـمارد و مسافت طی شـده و میزان 
کالـری ای کـه در طـول فعالیـت بدنی 

سـوزانده اید، محاسـبه کند. 
بـرای اتصـال مچ بنـد هوشـمند مـای 
کرونـوز بـه گوشـی تلفـن همـراه، باید 
سیسـتم عامل موبایـل بـا مچ بنـد مای 
کرونـوز سـازگار باشـد. ZeFit می تواند 
با سیسـتم عامل های iOS 6.۰ و اندروید 

4.۳ بـه بـاال ارتبـاط برقـرار می کند.

مچ بند هوشمند مای کرونوزگرم کن زنانه ی ریباکشیکر اسامرت شیک

  گنجایش 500 میلی لیتر
  محفظه ی نگه داری پروتئین

  پالستیک قابل بازیافت

  دو جیب داخلی
  ست گرم کن و شلوار

  جنس پلی استر

  فرم صفحه مستطیل
  ضد آب

  عمر باتری سه یا چهار روز



3۱

 این مچ بند در برابرعرق و باران 
مقاومت دارد اما در تماس با گرد و غبار آسیب 
می بیند. پس اگر اهل کویرنوردی هستید، 

یادتان باشد مچ بند ZeFit را در راه پیمایی 
کویری از دست تان باز کنید.
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در روزگاری که زندگی در شهرهای بزرگ و 
ترافیک های سنگین باعث شده تعدادی زیادی از ما 
بیشتر زمان مان را در اتومبیل بگذرانیم، شارژ کردن 
گوشی، تبلت و باقی ابزارهای دیجیتال به دغدغه ی 
مهمی تبدیل شده است؛ دغدغه ای که با داشتن یک شارژر فندکی 

در اتومبیل می توانیم حلش کنیم. شارژر شیاومی مدل RoidMi یکی 
از همین شارژرهای فندکی است که با داشتن دو درگاه  USB به شما 
امکان شارژ هم زمان یک گوشی و یک تبلت را می دهد. اما این تنها 
قابلیت این شارژر نیست. این شارژر  را می توانید بدون نیاز به کابل 

AUX از طریق بلوتوث به گوشی تان متصل کنید. بعد از این اتصال این 
شارژر مثل یک FM Player عمل می کند و فایل های صوتی درون 

گوشی یا تبلت تان را به پخش کننده ی خودرو می فرستد.

توجه داشته باشید که 
این شارژر با جای فندک 
همه ی خودروها سازگار 

نیست.بنابراین قبل از خرید 
آن به هماهنگی شکل 

انتهای فندک با محل اتصال 
خودرو توجه کنید.

چیپ ست این محصول درون 
 ABS پوسته ای از پالستیک
قرار گرفته است که در برابر 
حرارت و شعله، تا دمای 750 
درجه ی سانتی گراد مقاوم 
است. 

Xiaomi RoidMi Bluetooth 
Player Car Charger

شارژر چندکاره 
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وقتی فقط یک دستگاه به این شارژر متصل می کنید 

شدت جریان خروجی هرکدام از درگاه های USB این شارژر  

2/1 آمپر است که برای شارژ تبلت و شارژ رسیع گوشی های 

موبایل مناسب است.

امتیاز کاربران

انصار خوگر

تحریریه
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یواس بی نوع C  موجود در این 
گوشی باعث انتقال بسیار سریع 
اطالعات می شود.

Huawei Nexus 6P
تجربه ی »اندروید خالص«
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 این گوشی از نکسوس قبلی نازک تر طراحی شده است و 

فقط 7.3 میلی مرتضخامت دارد. 

نکسوس 6پی در سه ظرفیت 32، 64 و 128 گیگابایتی 

عرضه شده است. 

امتیاز کاربران

در سال 2۰۱5 همکاری گوگل با هوآوی )Huawei( منجر به 
تولید یکی از فبلت های هوشمند سطح باال شد. نکسوس 6 پی 

مجهز به اندروید »مارشمالو« نسخه ی 6.۰ است که  تجربه ای 
متفاوت را برای کاربران این گوشی به ارمغان می آورد. نمایش گر این گوشی 

بزرگ 5.7 اینچی انتخاب شده است تا لذت بازی، مطالعه، وب گردی و... 
دوچندان شود. استفاده از از تراشه ی هشت هسته ای اسنپ دراگون 8۱۰ 

و مقدار سه گیگابایت رم، نوید یک سخت افزار قوی را می دهد. دوربین 
اصلی این گوشی ۱2 و دوربین جلوی آن 8 مگاپیکسلی است تا با استفاده 
از فوکوس لیزری، فلش LED دوگانه و گشودگی دیافراگم f/2.0 تصاویر با 

کیفیتی را ثبت کند  و به باتری ای با ظرفیت 345۰ میلی آمپر مجهز است که 
می تواند خیال تان را از شارژ دهی تا دو روز راحت کند.

حس گر اثرانگشت این گوشی 
درقاب پشتی و زیر دوربین 

قراردارد تا دست رسی کاربر به 
آن ساده باشد. از این حس گر 

می توان برای باز کردن قفل 
گوشی استفاده کرد.
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Samsung 
Galaxy S6 Edge

زیبایی و نوآوری 
اولین کلماتی که بعد از دیدن گوشی سامسونگ 

Samsung Galaxy S6 Edge به ذهن می رسند نوآوری 
و زیبایی هستند. S6 Edge  با شعار »اولین گوشی 

هوشمند با دو لبه ی خمیده« در سال 2۰۱5 روانه ی بازار 
شد. منحصر به فرد بودن این گوشی بسیاری از افراد را محسور خود 

می کند. بدنه ی نسل های قبلی سری S، پالستیکی بودند اما این بار قابی 
فلزی به همراه قاب جلو و عقب شیشه ای مجهز به گوریال گلس، خاص 

بودن این گوشی را دوچندان کرده است. این گوشی به چیپ ۱4 نانومتری 
اگزینوس742۰ مجهز است که روی آن دو پردازنده ی چهار هسته ای 

قدرتمند A53 و A57  با سرعت های ۱.5 و 2.۱ گیگاهرتز، در کنار یک رم 
سه گیگابایتی قرار گرفته اند. چیپ گرافیکی Mali T760MP8 باعث 

می شود تا سنگین ترین بازی ها را بدون هیچ مشکلی اجرا کنید. دوربین 
اصلی این گوشی یک حس گر ۱6 مگاپیکسلی IMX240 و دوربین 

جلوی آن پنج مگاپیکسلی است.  گلکسی S6 با حافظه های داخلی 32، 
64 و ۱28 گیگابایتی به بازار عرضه شده است. 
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امتیاز کاربران

بیش ترین حجم فضای قاب 

 Samsung Galaxy جلویی

S6 Edge  را یک منایش گر 5/1 

اینچی با وضوح تصویر بی نظیر 

1440 در 2560 پیکسل با 

تراکم باالی 577 پیکسل بر هر 

اینچ تشکیل می دهد که در 

نوع خود خیره کننده است.

لبه های خمیده ی این گوشی 
قابلیت نمایش ساعت، تقویم
 پیام ها و همچنین اختصاص 

دادن پنج رنگ مخصوص به 
پنج مخاطب را دارد تا هنگام 

برقراری تماس لبه ی کناری به 
همان رنگ دربیاید.

سرعت و دقت شناسایی اثر انگشت در این گوشی 
بیشتر شده است. کافی ست انگشت خود را در 
جهتی که راحت تر هستید بر روی اسکنر تشخیص 
اثر انگشت قراردهید.

پیشنهاد
 ویژه
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LG G Watch W100

ساعت باهوش همراه

ابزارهای دیجیتال هر روز هوشمندتر می شوند و جای بخش زیادی از وسایل قدیمی مان را می گیرند. 
ساعت های هوشمند یکی از همین ابزارهای دیجیتال نو رسیده اند که با امکاناتی که دارند می توانند هم زمان 

 G Watch نقش ساعت و یک همراه باهوش هشداردهنده را بازی کنند. ساعت هوشمند کمپانی ال جی به نام
یکی از همین همراه های باهوش است. ساعتی که می توانید آن را به گوشی موبایل  یا تبلتی که سیستم عامل اندروید 

نسخه ی4.3 گیگابایت یا باالتر دارد، متصل کنید و بعد از این اتصال با همین ساعت ایمیل تان  را چک کنید،  پیامکی که 
برای تان رسیده را بخوانید و از تماس های از دست رفته تان باخبر شوید. ساعت G Watch که طراحی اش آن را همزمان برای 

استفاده ی خانم ها و آقایان مناسب کرده است چهار گیگابایت حافظه ی داخلی دارد که شما می توانید به دو گیگابایت آن 
دسترسی  داشته باشید. ساعت هوشمند G Watch در برابر گرد و غبار و نفوذ آب تا عمق یک متر در مدت 3۰ دقیقه مقاوم 

است و می توانید با خیال راحت در سفرهای کوتاه خارج شهر هم از آن استفاده کنید. 

G Watch حس گرهایی 
مثل شتاب سنج، 
ژیروسکوپ و قطب  نما دارد.

صفحه نمایش این ساعت 
یک پنل IPS LCD با قطر 
1/65 اینچ با رزولوشن 
280×280 پیکسل است.
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باتری این ساعت 400 میلی آمپر است که در صورت استفاده ی عادی 

روزمره الزم نیست در پایان هر روز ساعت را شارژ کنید اما اگر نور 

صفحه ی منایش را تا باالترین سطح باال بربید میزان بازده و زمان 

کارکرد ساعت با یک بار شارژ کم می شود.

امتیاز کاربران
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ASUS X554LJ - E  

ارزان و مناسب

لپ تاپ ASUS X554LJ - E   به عنوان یک دستگاه با کاربری عمومی و ارزان قیمت مورد توجه  کاربران و 
خریداران بوده است. این لپ تاپ  صفحه نمایش ۱5.6 اینچی با کیفیت LED-backlit دارد که دارای رزولوشن 

768x ۱366 است.این لپ تاپ دارای پردازنده مرکزی سری Core i3 اینتل، پردازش گر گرافیکی سری 
nVIDIA GeForce 920M و 4 گیگابایت رم است که برای اجرای بسیاری از برنامه ها و بازی ها در حد متوسط مناسب است. 

همچنین ظرفیت حافظه ی داخلی آن 5۰۰ گیگابایت است. با توجه به اینکه این مدل از لپ تاپ ایسوس از لحاظ ابعاد یک 
محصول باریک یا کوچک به شمار نمی رود با این حال وزن 23۰۰ گرمی آن برای حمل و جابجایی مناسب است. بدنه ی این 

لپ تاپ از جنس پالستیک است که با توجه به قیمت مناسب آن منطقی به نظر می رسد. اگر با بودجه ای کم به دنبال لپ تاپی 
هستید که ارزش خرید مناسبی نسبت به قیمت داشته باشد ASUS X554LJ - E   انتخاب مناسبی است.

از نقاط قوت این 
لپ تاپ کیبورد 

جزیره ای آن است 
که  باعث شده است 

کلید های کیبورد 
بافاصله و به طور 

مستقل از هم دیگر 
قرار بگیرند و 

تایپ کردن راحت تر 
شود.

این دستگاه 
انواع  پورت ها 
و اتصاالت 
موردانتطار را 
دارد.
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ایسوس در برخی از مدل های رسی X از سخت افزارهای میان رده 

استفاده کرده و با کمی پایین آوردن کیفیت ساخت شاسی و استفاده 

از پالستیک به جای فلز، قیمت نهایی محصول را رقابتی و ایده آل 

می کند. در مدل X554LJ ایسوس از همین فرمول بهره برده و 

محصولی ارزشمند را تولید کرده است.

امتیاز کاربران
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به یاری وجود شیار کارت حافظه در قسمت کناری 

Travelair N می توانید کارت حافظه ی دوربین خود را 

در آن قرار دهید و اقدام به تهیه ی   یک نسخه ی پشتیبان از 

عکس های گرفته شده با دوربین تان کنید.

امتیاز کاربران

اگر شما عالقه ی زیادی به داشتن یک آرشیو کامل موسیقی، 
سریال یا هرنوع دیتایی دارید و فضای ذخیره سازی کامپیوتر 

یا لپ تاپ شما پاسخگوی نیازتان نیست هارد اکسترنال 
راه گشاست. هاردهای اکسترنال نقشی بسیار مهم و حیاتی 

در جابه جایی اطالعات ایفا می کنند و این بار شاهد یک محصول بسیار زیبا و 
پرکاربرد از شرکت ایسوس تحت عنوان Travelair N هستیم. این محصول 

یک هارددیسک اکسترنال بسیار شگفت انگیز است که از آن می توانید به 
صورت با سیم یا بی سیم و اتصال هم زمان به پنج دستگاه از طریق اینترنت 

بی سیم )WiFi( استفاده کنید. این هارد  یک ترابایتی دارای یک درگاه 
USB3.0  است که می تواند با سرعت پنج گیگابیت برثانیه به مبادله ی 

اطالعات بپردازد. بدون شک ایسوس Travelair N یک محصول بسیار 
حرفه ای و کاربردی برای شما خواهد بود .

ASUS Travelair N WHD-A2 
External Hard Drive

حافظه ی مطمنئ

به کمک شبکه ی بی سیم 
می توانید اطالعات موجود 
در هارددیسک را  بین 
دوستان تان به اشتراک 
بگذارید.

مقاومت خوب این محصول در 
برابر آب، مانع قابل اطمینانی مقابل 
آسیب دیدن هارد در اثر ریختن 
مایعات است.

 Travelair هارددیسک اکسترنال
N دارای یک باتری داخلی 3300 
میلی آمپری است که می تواند تا 
هشت ساعت شما را همراهی کند.
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نوبت به کنسول های نسل هشتم پلی استیشن، این 
نوستالژی قدیمی، رسیده است. از سال 2۰۱3 تا کنون 
سونی، پلی استیشن 4 را در سه  سری ۱۰۰۰، ۱۱۰۰ و ۱2۰۰ 
تولید کرده است که در ظاهر و سخت افزار تفاوت های کوچکی دارند. 
 X86 با معماری  AMD پلی استیشن 4 از یک پردازنده ی هشت هسته ای
  Radeon  در کنار هشت گیگابایت حافظه ی رم، پردازنده ی گرافیکی
و 5۰۰ گیگا بایت هارددیسک استفاده می کند. بدنه ی دستگاه ظاهری 
مدرن و تیز دارد و اکثر قسمت های آن دارای روکش مات مشکی است 
  PS4 ولی بخش هایی از آن هم براق است.هم چنین گیرنده ی وای فای
تقریبا با بیشتر دستگاه ها و مودم ها سازگاری دارد.  PS4  این امکان را 
برای شما مهیا کرده  است که دوستان شما حین بازی کردن برای شما 
پیغام بگذارند و شما بتوانید به صورت زنده، بازی کردن آن ها را تماشا 
کنید. اگر به دنبال یک کنسول بازی با طراحی و قابلیت های بسیار 
پیشرفته، کاربری آسان و البته کیفیت ساخت باال هستید؛ بدون شک 
پلی استیشن 4، با سخت افزار قدرت مند، طراحی زیبا و البته کاربردی 
به همراه پشتیبانی از عناوین انحصاری متنوع، بهترین گزینه به حساب 

می آید.

Sony Playstation 4 
Region 2 CUH

نسل هشتم یک نوستالژی
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امتیاز کاربران

این کنسول دارای یک خروجی 

HDMI، دو پورت USB 3.0 و 

یک پورت AUX برای دوربین 

است.

این دسته دارای یک کلید 
اشتراک گذاری )Share( است که 
می توانید آخرین لحظات بازی های 

خود را به صورت ویدیویی در صفحه ی 
گالری ذخیره کنید و آن ها را با 

دوستان تان به اشتراک بگذارید.
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محصوالت شرکت سونی همیشه مارا 
غافلگیر می کند. شهر نیویورک در بهار 
سال 2۰۱۳ میزبان مراسم مهمی با نام 
»آینده را ببینید« بود. در همین مراسم، 
ز کنسول های  سونی نسل هشتم ا
بازی اش را معرفی کرد؛ اولین مدل 
پلی استیشن 4 که با کد ۱۰۰۰ شناخته 
می شد. محصولی که هم اکنون قصد 
معرفی اش را داریم، از سری ۱2۰۰ است 
که با اندکی تغییر در مقایسه با دو مدل قبلی اش تولید شده است. اولین تفاوت 
محسوس در این مدل، ظاهر مات آن است. چرا که در دو مدل قبلی، قسمت 
روی هارد براق ساخته می شد که جذب اثرانگشت یکی از مشکالت آن بود؛ اما 
حاال سونی با استفاده از یک قاب مات، تالش کرده تا ضمن زیبایی بخشیدن به 
 ظاهر کنسول، این مشکل را برطرف کند. تغییرات بعدی مربوط به کم کردن 
وزن، نویز و پایین آمدن مصرف برق کنسول است. در این مدل برای خنک 
کردن دستگاه از یک فن استفاده شده که وزن کمتری در مقایسه با فن موجود 
در دو مدل قبلی دارد؛ به همین دلیل وزن آن کاهش پیدا کرده است. همچنین 
با این که در مدل های قبلی نویز حاصل از چرخش فن چندان محسوس نبود، 

اما سونی تالش کرد تا این مقدار را هم به حداقل ممکن برساند.
پلی استیشن 4 از یک پردازنده ی 8 هسته ای AMD با معماری X86 در کنار 
8 گیگابایت حافظه ی رم و یک کارت گرافیک رده باال بهره می برد؛ به عالوه 
پلی استیشن 4 دارای دسته ی بازی کامال متفاوتی با نام »دوآل شاک 4« 

)DualShock 4( است. دوآل شاک 4 بهترین دسته ای است که سونی 
تابه حال به بازارهای جهانی عرضه کرده است. این دسته ی بازی به یک تاچ پد 
مجهز شده و دارای یک کلید »اشتراک گذاری« است که به کاربر این امکان را 
می دهد که لحظات بازی خود را ثبت کرده و با دوستانش به اشتراک بگذارد. دو 
استیک استاندارد شستی، یک D Pad یا همان پد دکمه های جهت دار بر روی 
قسمت سمت چپ، پد دکمه های عملکردی در سمت راست و چهار دکمه در 
قسمت باال همچنان فرم اصلی را تشکیل می دهند.  به عالوه سنسور تشخیص 
 تراز و موتور لرزاننده ی Dual Shock 3 با مقداری بهبود حفظ شده اند.

استیک های شستی اکنون کمی مقعر با لبه هایی برآمده ساخته شده اند که باعث 
می شود خیال تان از لیز نخوردن انگشت راحت باشد.

رابط کاربری دسکتاپ جدید PS4، یک ارتقاء جدی و عالی در مقایسه با رابط 
کاربری نسبتاً گیج کننده ی PS3  به حساب می آید. این نسخه در حقیقت 
یک سری موزاییک های مربعی شکل را شامل می شود که با انتخاب هرکدام 
می توانید محتوای بیشتری را مشاهده کنید. کافی است که یک بازی را انتخاب 
کنید؛ در این صورت می توانید شاهد یک مقدمه  Overview که سازنده ی 
بازی به صورت متن، عکس و ویدیو ارائه می دهد باشید. در حقیقت وقتی 
دیسک یک بازی جدید را وارد کنسول می کنید، بازی مورد نظر به طور کامل 
روی حافظه ی یک ترابایتی ذخیره می شود و برای همیشه موزاییک آن روی 
دسکتاپ جای می گیرد. مگر اینکه آن را از روی حافظه ی داخلی کنسول خود 
پاک کنید. این موضوع در بازی هایی که از PSN دانلود می کنید هم صدق 
می کند. گفتن ندارد که وقتی بازی ها زیاد می شوند، دسکتاپ واقعا جای 

شلوغی می شود.

تفاوت های کاربردی برای کارآیی بهتر

احمدرضا غفاری

اعتبار خریدفرمان بازی الجیتکدسته بازی دوال شاکبرچسب پلی استیشن

Lionel Messi 
PlayStation 4 Cover

DualShock 4 Gold Edition 
Wireless Controller

Logitech G29 Driving 
Force Racing Wheel

PlayStation 
 Plus Gift Card

  لوازم جانبی 
کنسول بازی
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حاال دیگر مدتی می شود که 

دیجی کاال  را فقط  به واسطه ی 

فروش محصوالت دیجیتال 

منی شناسند و برای کاالهای مهم 

خانه هم این سایت یک فروشگاه 

امن به حساب می آید.

 رسته ی تازه متولد شده ی 

فرش دست بافت دیجی کاال، 

زیر مجموعه ی دو رسته ی لوازم 

خانگی  و فرهنگ و هرن است 

که  در آن  می توانید مجموعه 

فرش، گبه، کالژ، تابلو فرش و 

حتی پادری های دست بافت 

انتخاب کنید. در صفحات پیش 

رو اطالعاتی درباره ی هر کدام 

از گروه های فرش  دست بافت 

می خوانید و با یک یا دو منونه از 

محصوالت گروه که در همین 

مدت کم از پربازدیدترین های 

این رسته بوده اند، آشنا می شوید.

با  رسته ی تازه ی فرش دست بافت دیجی کاال
  امکان خرید اینترنتی فرش را  هم خواهید داشت

 16.5 کیلوگرم
  پنج متری
    مستطیل
  الیاف پشمی
  سه رنگ

200 X 292 cm

16.5
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آفتاب نیمه جان آخرین ساعت های روز که خودش را روی نقش 
قالی ایرانی پهن می کند، از وسوسه انگیزترین تصاویری است که در 
یک خانه ی ایرانی خلق می شود. فرش دست بافت عضو جدانشدنی 
خانه های ماست. جنس فرش های دست بافت از الیاف طبیعی مانند 
پشم، پنبه یا ابریشم است. فرش  های دست بافت طرح های متنوعی 
دارند. در دیجی کاال می توانید فرش هایی با طرح لچک و ترنج و ماهی 
از بافندگان شیراز، یزد، بختیاری، تبریز، خراسان، کرمانشاه، قوچان، 
سیرجان و اصفهان بخرید. دیجی کاال فرش هایی در اندازه های متنوع 
دارد. در صفحه ی فرش دست بافت سایت دیجی کاال فرش ها از 
لحاظ اندازه به چهار دسته ی یک تا سه، سه تا چهار، چهار تا شش و 

فرش های شش متری و بزرگ تر تقسیم شده اند.

فرش کالژفرش دست بافت

کالژ محصول هنری قرن بیستم است. در این قرن هنرمندان 
فرانسوی  دست به کار چسباندن مواد مختلفی مانند کاغذهای 
رنگی، مقوا، پارچه، بریده روزنامه، عکس و مانند این ها روی سطح 
بوم، تخته یا مقوا شدند تا یک اثر هنری خلق کنند.فرش کالژ نسل 
جدید فرش های دست بافت است و فرش هایی که به نام کالژ در 
دیجی کاال می بینید با استفاده از تکنیک کالژ ساخته شده اند. 
فرش های کالژ مجموعه ای از تکه  فرش های به هم وصل شده است. 
خرید فرش کالژ  به کسانی پیشنهاد می شود که هم سلیقه ی خاصی 

دارند و هم می خواهند در خانه شان فرش دست بافت پهن کنند. 

  جنس تار و پود از نخ پنبه
  طرح خشتی

  بافت بختیاری
  رنگ زمینه الوان

206 X 311 cm101 X 101 cm
  دایره

    قطر فرش ۱۰۱ سانتی متر
  چهار رنگ

فرش خشتی یا قابی 
پرفروش ترین طرح فرش 
دست بافت در دیجی کاال است.  
در فرش هایی با طرح خشتی 
قرینه بافی اهمیت زیادی دارد. 
در طرح خشتی هر نقش در یک 
قاب جداگانه دیده می شود و 
قرینه بافی باعث می شود تا در عین 
تنوع، طرح کلی فرش یک پارچه 
به نظر برسد.

در صفحه ی کالژ سایت 
دیجی کاال عالوه بر فرش 

می توانید گلیم، جاجیم 
و کالژ چرم و پوست هم 

انتخاب کنید. فرش هایی 
با تکنیک کالژ این امکان 
را به شما می دهند تا تنوع 

رنگ در چیدمان خانه تان 
با یک فرش یا گلیم سه یا 
چهار متری چندین برابر 

شود.
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رسته تازه

 بافت فارس
  الیاف  پشم
  رنگ گیاهی

0.85 X 0.6
 cm

قالی بافی و خوشنویسی دو هنر اصیل ایرانی است که در کنار هم 
یک قاب زیبا می سازد. 

بیش تر تابلو فرش هایی که سال هاست  در خانه های مان می 
بینیم خوشنویسی آیه ی »و ان یکاد« است اما در سال های اخیر 

تابلوفرش ها تنوع زیادی پیدا کرده اند. 
برای انتخاب تابلو فرش متناسب با دکوراسیون خانه تان باید به 

رنگ زمینه ی آن توجه کنید و تابلویی را سفارش بدهید که رنگ 
زمینه اش با رنگ غالب خانه تان هماهنگ باشد. 

برای آن دسته ازآپارتمان ها که درمعماری شان سرویس  بهداشتی و حمام در حریم جداگانه ای مانند راهرو یا 
اتاق خواب قرار ندارد، پادری ها حریمی هرچند خیلی کوچک، اما مفید می سازند. 

پادری های دست بافت جنس های متنوعی مثل گلیم، گبه یا فرش دارند و برای هر سلیقه و دکوراسیونی 
مناسب هستند. 

در سایت دیجی کاال می توانید پادری هایی با تکنیک کالژ هم پیدا کنید. در این صورت اگر فرش تان کالژ 
است و از گلیم یا گبه برای دکوراسیون خانه تان استفاده کرده اید، می توانید پادری هایی هم از همان جنس و 

تونالیته ی رنگی انتخاب کنید تا چیدمان خانه تان در عین تنوع، هارمونی هم داشته باشد.

تابلو فرش

پادری

  نقش برجسته
  بافت آذربایجان شرقی

  جنس قاب چوب

50 X 70
 cm

50
عالوه بر پادری های گلیم 

و گبه و کالژ فرش، در 
سایت دیجی کاال می توانید  

پادری هایی از جنس 
کالژ جاجیم و گلیم هم 
پیدا کنید که نه تنها زیبا 
هستند که از ترکیب و 

بازآفرینی تکه های گلیم ها 
و جاجیم های قدیمی شکل 

گرفته و با ارزشند.

در سایت دیجی کاال عالوه 
بر تابلو فرش هایی با طرح 

خوشنویسی، می توانید 
تابلوهای طرح گل، حیوان، 

مینیاتور و منظره هم پیدا 
کنید.



43

گبه از اولین زیراندازهایی بود که بشر شروع به بافت 
آن کرد. گبه ها را بیشتر عشایر لر و قشقایی می بافتند و 
نقشه های شان هم چون فرش حساب شده و دقیق نبود. 
نقشه های گبه از طبیعت الهام گرفته شده اند و نوع 
بافت شان به ذهنی بافی یا حفظی بافی معروف است؛ به 
همین دلیل به اندازه ی تمام بافنده های گبه طرح  ها و 

رنگ های متنوع در گبه وجود دارد.
بافنده های گبه باتوجه به سلیقه ی روز طرح های مدرن 
را به طرح های سنتی اضافه کردند. در صفحه ی گبه ی 
سایت دیجی کاال می توانید باتوجه به دکوراسیون 
خانه تان گبه هایی با طرح سنتی  یا مدرن انتخاب کنید.

گبــه

 یک متری
 رنگ زمینه قرمز

 رنگ رزی با دست
 بافت فارس

 رنگ های گیاهی

  چهار متری
  رنگ زمینه سبز
 رنگ رزی با دست
  بافت فارس
  رنگ های گیاهی

1.84 X 2.26
 cm

پیشنهاد
 ویژه

تنوع متراژ گبه هایی که در دیجی کاال 
وجود دارد، این امکان را به شما 

می دهد تا برای کاربردهای مختلف 
گزینه ای داشته باشید. گبه های 

کوچک تر از یک متر را می توانید 
به عنوان پادری استفاده کنید. 

گبه هایی به اندازه  های سه، چهار، 
شش متر و بزرگتر هم در دیجی کاال 

پیدا می کنید.

0.82 X 1.17
 cm



معرفی یک رسته

کوله از اصلی ترین وسایل ضروری برای 
کمپینگ است. البته برای یک گلگشت یا 
کوه پیمایی یک روزه، به دلیل اینکه وسایل 
زیادی الزم نداریم  باید کوله تا حد امکان سبک 
 Alpine LTK باشد. کوله پشتی میلت مدل
25 تنها 56۰ گرم وزن دارد که در نوع خود 
منحصر به فرد است. این کوله در برابر نفوذ 
آب مقاوم است تا خیال تان راحت باشد که 
محتویات داخل کیف خیس نمی شوند.

کوله پشتی

برند پریموس از سازندگان معروف ظروف و قمقمه و فالسک سفر است.
ظرف غذای کامل پریموس مدل Classic Set  سه تکه است و  دستگیره  ای 

از جنس آلومینیوم دارد.  این دستگیره قابل اتصال به هر نقطه از سه ظرف 
است و نگرانی شما را درباره ی حرارت باالی ظرف ها برطرف می کند. دو ظرف 
پریموس مدل Classic Set  مدرج هستند. با این ظروف تجربه ای خوشایند 

ازغذا خوردن در طبیعت را به دست خواهید آورید.

ظرف غذا

از کارهایـی که بـا فرا رسـیدن بهار و مطبوع شـدن هوا بـه ذهن می رسـد برنامه ریزی برای سـفرهای 
طبیعت گـردی و گلگشـت های کوتاه مدت اسـت. کمپ زدن پای یک آبشـار یا وسـط یک دشـت 

سرسـبز هرکسـی را سـر ذوق می آورد و خاطره ای خوب را رقـم می زند. در ایـن میان چیدمان 
صحیح وسـایل داخل کوله پشـتی تاثیر زیـادی بر سـرعت، راحتی و مهم تـر از همه حفظ 

سـالمت جسـمی شـما در یک برنامه ی کوه نوردی و طبیعت گردی دارد. مـا باید بدانیم 
در یـک طبیعت گردی به چه وسـایلی نیـاز داریم و به چه وسـایلی نیـاز نداریم؛ به 

همین دلیل الزم است فرصتی را به تصمیم گیری درباره تجهیزات موردنیازمان 
اختصاص دهیم. رسـته ی تجهیزات سفر در فروشـگاه دیجی کاال شامل 

کیف و کوله، چـادر، زیرانداز، عصا، قمقمه و فالسـک ، تجهیزات 
کوهنوردی و کمپینگ و وسـایل دیگر اسـت و با مراجعه 

به آن می توانید دیگر لوازم مورد نیـاز خود را نیز 
تهیه کنید.
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بسیاری از افراد در مسافرت، کمپ یا کوه نوردی به وسیله ای 
مناسب نیاز دارند تا با استفاده از آن غذا درست کنند 
یا غذای شان را گرم کنند. اجاق سفری »کووآ« مدل 
Portable Stove  به خاطر ابعاد و وزن مناسب و 
هم چنین ویژگی های امنیتی زیاد و داشتن کیف 
مخصوص بسیار مناسب است. روی این 
اجاق، پایه ی نگه دارنده ی ظرف 
وجود دارد که یک طرف آن 
دارای پایه و یک طرف 
بدون پایه 
است. 

اجاق 

در هنگام پیک نیک برای استقرار در یک مکان مناسب نیاز به 
یک زیرانداز دارید. زیرانداز مدل آکاردئونی با قابلیت تا شدن، به 
دلیل اینکه از فوم فشرده ساخته شده است، مانع انتقال رطوبت 
می شود و نشیمن مناسبی برای شما است. این زیرانداز 310 

گرم وزن دارد و دارای ابعاد 168×58 سانتی متر است.

زیرانداز

فرقی ندارد که باران ببارد یا درمعرض آفتاب باشید؛ در هرصورت در 
یک کمپینگ شما به چادر نیاز خواهید داشت. چادرهای مسافرتی 
با توجه به ظرفیت و جنس و... با همدیگر تفاوت دارند. چادر سولو 
تنت مدل ST-CD-6 با جنس پارچه ی پلی استر و مقاوم در برابر 

باران می تواند همراهی خوب برای شما درطبیعت باشد.

چادر

چه قصد داشته باشید به یک گلگشت 
سبک بروید یا یک کوهنوردی 
حرفه ای، دم کردن و نوشیدن 
یک لیوان چای داغ می تواند از 

لذت بخش ترین تجربیات سفرتان 
باشد. فالسک پیک نیک کووآ مدل 

Mega Hot
1.2لیترطرفیت دارد. این فالسک 

دارای 28 سانتی متر طول و وزن 
خالی 725 گرم است. فالسک کووآ 
قابلیت این را دارد تا دمای آب گرم را 
تا 24 ساعت حفظ کند و نیاز شما را 

به داشتن چای برطرف کند

فالسک 
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وایلی فاکس)WileyFox( یک شرکت نوپا و برتر انگلیسی است که در سال 2۰۱5 با هدف ارائه ی گوشی هایی با قابلیت شخصی سازی باال تاسیس شد. 
این شرکت، گوشی های خود را با فروش  آنالین به بازار عرضه کرده و ضمن پایین آوردن قیمت ها، برای بهبود تجربه ی کاربری در سطح جهان کوشش 
می کند. شرکت های معتبری همچون سیانوژن و کوالکام، همکاران وایلی فاکس در این مسیر هستند. وایلی فاکس با داشتن تیم مدیریت بین المللی، از 
فناوری های برتر، بهبود کیفیت ساخت و باال بردن تجربه ی  کاربری موبایل، در جهت جذب مشتری استفاده می کند. این شرکت در گوشی های خود از 
سیستم عامل سیانوژن استفاده می کند که از مهم ترین ویژگی های  این گوشی ها است. تاکنون دو مدل گوشی با نام های »سوییفت« و »استورم« به بازار 
عرضه شده است. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که برند گوشی برای تان خیلی مهم نیست و به مشخصات سخت افزاری، سیستم عامل و زیبایی 
در کنار قیمت مناسب گوشی اهمیت بیشتری می دهید وایلی فاکس همان چیزی است که به دنبال آن هستید. فروش انحصاری گوشی های وایلی فاکس 

همراه با گارانتی فوژان تل در فروشگاه دیجی کاال انجام می شود و شما می توانید به آسانی هرکدام از این دو مدل را که دوست دارید خریداری کنید.

گوشی »وایلی فاکس استورم« )WileyFox Storm( که 
گوشی بزرگ این شرکت انگلیسی است با مشخصاتی 
مثل نمایشگِر بزرگ 5/5 اینچی با تراکم باال و سخت افزار 
مناسب و 3 گیگابایت رم می تواند جوابگوی خوبی برای 
کاربرهای مختلف باشد. نقطه ی قوت استورم نسبت به 
گوشی  های هم رده ی خود، سیستم عامل سیانوژن مود 
)Cyanogen Mode( است که امکانات بیشتری 
نسبت به اندروید دارد. دوربین 2۰ مگاپیکسلی سونیِ  
این گوشی نیاز شما را به داشتن تصاویر شفاف و باکیفیت، 
برطرف می کند و در عین حال با داشتن یک دوربین 
8 مگاپیکسلی در جلوی دوربین همراه با فلش، سلفی شما 
با بهترین کیفیت ممکن ثبت می شود. همچنین این گوشی 
از دو سیم کارت و شبکه ی  4G پشتیبانی می کند ودارای 
32 گیکابایت حافظه ی داخلی است. انتخاب این گوشی 
پالستیکی و خوش ساخت با رم سه گیگابایتی می تواند 
انتخاب بسیار خوبی باشد. 

5.5 in 
1080x1920
Force touch

Internal 
Storage

20 32 GB

WileyFox Storm

Exclusive
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WileyFox Swift
 )WileyFox Swift( »گوشی »وایلی فاکس سوییفت
گوشی کوچک تر ساخت این شرکت انگلیسی و دارای 
صفحه نمایش 5 اینچی IPS از نوع LCD  است. دوربین 
۱3مگاپیکسلی با سنسور ساخت سامسونگ به شما این 
امکان را می دهد که تصاویرتان را در نهایت سرعت و 
کیفیت ثبت کنید. با این دوربین می توانید در هر مکان 
یا زمانی از ثبت تصاویر مناسب اطمینان حاصل کنید. 
تراشه ی   اسنپ دراگون شرکت کوالکام همراه با دوگیگابایت 
رم، نگرانی ها بابت سخت افزار گوشی را از بین می برد و به 
کاربرکمک می کند بسیاری ازکارهای روزمره ی خود را به 
آسانی انجام دهد. تفاوت عمده میان این مدل و وایلی فاکس 
استورم، سخت افزار آن ها است، اما هردوی این گوشی ها 
از دو سیم کارت و شبکه ی  4Gپشتیبانی می کنند و 
Cyanogen Mode دارای سیستم عامل سیانوژن مود

هستند. با توجه به نقاط قوت سوییفت، از جمله باتری 
25۰۰ میلی آمپر ساعتی، اگرارزش خرید به نسبت قیمت را 
مدنظر قرار دهیم وایلی فاکس سوییفت در این رده می تواند 
بهترین گزینه باشد.

5.2 in 
1440x2560Internal 

Storage
13 16 GB
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Exclusive

برای خیلی ها مهم است که گوشی متعلق به یک برند معروف را 
در دست داشته باشند اما آدم های دیگری هم هستند که ترجیح 

می دهند  کم تر کسی مشابه، گوشی شان در دست شان را داشته باشد. 
برای این آدم های خاص پسند کارآیی گوشی هم مهم است و گوشی 

غیرمعروفی را که امکانات زیادی دارد به یک گوشی با برند مشهوری 
که ممکن است برای شان کارآیی نداشته باشد، ترجیح می دهند.

برنـد تـازه وارد وایلی فاکس 
بـرای گوشـی های خـود از 
ده  ملی اسـتفا سیسـتم عا

می کنـد که نهایت سـازگاری 
را با سـلیقه  های مختلف دارد 

و  برای مشـتاقان به استفاده از 
سیستم عامل های منحصربه فرد 
بهترین انتخاب اسـت. لذ تی که 

دارندگان گوشی های نکسوس از 
آن بهره مند هستند، تجربه ی کار 
با اندروید ناب اسـت. با استفاده از 

سیستم عامل اسـتورم، می توانید 
در کنـار تجربه ی اندروید خالص، از 

امکانات شخصی سـازی کم نظیری 
هم بهرمند شوید. استورم با داشتن 
 سیسـتم عامل »سـیانوژن مـود« 

Cyanogen Mode( تمـــام  (
کم وکاسـتی های اندرویـد خالـص 
را به خوبـی پوشـش داده اسـت. 

بـا ایـن سیسـتم عامل دیگـر نگـران 
به روزرسانی های سیستم عامل اندروید و 

سیانوژن نخواهید شد. استفاده از تراشه ی 
میان رده ی اسنپ دراگون 6۱5 باعث شده 

تا اسـتورم سـرعت و قدرت مطلوبی برای 
انجام امور روزانه و بازی های نسبتاً سنگین 

داشته باشد. این تراشه ی 64 بیتی را می توان 
یکی از بهترین تراشه های میان رده دانست چون در 

کنار قدرت نسبتاً مطلوبش از مصرف پایینی هم برخوردار است. این مصرف کم  کمک 
می کند تا استورم با یک باتری 25۰۰ میلی آمپر ساعتی بتواند تقریبا تا دو روز شارژ دهی 
موثر داشته باشد. در کنار این تراشه، سه گیگابایت رم هم وجود دارد که دو گیگابایت 
از این مقدار در اختیار کاربر اسـت. پس  با این مقـدار رم نباید نگران باز کردن تعداد 
زیادی برنامه بود.تمام قسمت های مختلف استورم از پالستیک ساخته  شده اند. جنس 
پالستیک قاب پشتی براق نیست و مرغوب به نظر می رسد. قوس قاب پشتی استورم 
به کنترل راحت و بهتر این گوشی بزرگ، کمک شایانی می کند.قاب جلویی وایلی فاکس 
استورم با فناوری »شیشه ی یک تکه« )One Glass Solution( ساخته شده است. در 
این فناوری یکی از شیشه های صفحه ی لمسی حذف می شود، تا از قطر نمایشگر کاسته 
شود و در نتیجه سرعت صفحه ی لمسی گوشی در مقایسه با گوشی های معمولی بیشتر 
شود.در نهایت می توان گفت اگرچه خرید گوشی با برند هایی که خیلی معروف نیستند 
غیرمعمول به نظر می رسد اما تمام انتظاراتی  راکه از یک گوشی مناسب دارید می توانید 

با وایلی فاکس استورم تجربه کنید.

این روزها بزرگ بودن نمایشگر 
به تنهایی نمی تواند نظر کاربران 
سخت گیر را جلب کند. استورم 

با در نظر گرفتن این مساله، نه تنها 
نمایشگری بزرگ دارد، بلکه 

این نمایشگر از تراکم باالیی هم  
برخوردار است. پنل LCD با فناوری 

IPS ساخت ال جی که تراکم 
401 پیکسل بر اینچ را به نمایش 

می گذارد برای استورم در نظر 
گرفته شده  است. هم چنین این پنل 

5.5 اینچی کامال معمولی به نظر 
می رسد و امکان جدید یا خاصی 

برای آن در نظر گرفته نشده است. 
تنها چند امکان جدید برای نمایشگر 
وایلی فاکس استورم توسط سیانوژن 

به وجود آمده اند.

هم دوربین اصلی 20 مگاپیکسلی 
این گوشی و هم دوربین سلفی 

 LED 8 مگاپیکسلی اش فلشی از نوع
دارند. برای دوربین اصلی، سنسوری 

 IMX220 ساخت شرکت سونی با کد
Exmor RS استفاده شده است که 

 f/1.8 این سنسور دریچه ی دیافراگم
دارد.  این دوربین می تواند ویدیوهایی 
با رزولوشن Full HD ضبط کند. یکی 

از تنظیمات قابل توجه در رابط کاربری 
دوربین، امکان تغییر نوع     صدا و 

تصویر در هنگام ضبط ویدیو است. 
دوربین، سلفی استورم، سنسوری 

8 مگاپیکسلی با دریچه ی دیافراگم 
f/2.0 دارد. این دوربین برای ثبت 
تصاویر سلفی با روشنایی کافی، به 

فلشی از نوع LED مجهز شده است. 
تشخیص چهره و ضبط ویدیوهایی 

با رزولوشن HD و سرعت 30 فریم 
بر ثانیه از قابلیت های این دوربین 

هستند. 

سعید عبادی
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     مدت زمان شارژدهی 
باتری برای 6-7 روز 
مسواک زدن  کافی است.

     َسری این مسواک برای 
دندان های حساس مناسب است و با 
سرعت 7600 در دقیقه می چرخد.

همه ی ما می دانیم که داشتن دندان های سفید و یک دست تاثیر 
شگفتی بر زیبایی چهره و جذابیت افراد دارد. از آن جایی که روش 

صحیح مسواک زدن مساله ای است که  همه روزه با آن درگیر 
هستیم این روزها بیشتر افراد ترجیح می دهند مسواک های برقی 

را جایگزین مسواک های دستی کنند. 
برند مطرِح اورال- بی با همین هدف مدلی را با نام

 D12.513S Vitality Sensitive Clean  طراحی و تولید 
کرده است که  در ایران به طور انحصاری در فروشگاه دیجی کاال 

عرضه شده است و توانسته رضایت مصرف کنندگان را تا حد بسیار 
زیادی به دست بیاورد . 

این مسواک دارای یک َسری است که الیاف نرمی دارد و 
درعین حال با توجه به تکنولوژی دو بعدی به کار رفته در این 

محصول، به صورت نوسانی–دورانی شستشوی کامل دندان ها و 
حتی لثه را انجام می دهد. 

َسری مسواک های برقی معموال کوچک تر از مسواک های دستی 
است و َسری این مدل هم ثابت است. این مسواک دارای تایمری 

است که پس از 2 دقیقه مسواک زدن هشدار می دهد. این دو 
دقیقه مربوط به این توصیه است که هر یک از چهار بخش دهان 

نیاز به ۳۰ ثانیه مسواک زدن دارند.

مسواک برقی اورال بی 

 Oral-B D12.513S
 Vitality Sensitive Clean

Electric Toothbrush

     طراحی ارگونومیک این 
مسواک  امکان قرارگیری راحت 
آن در دست را تضمین می کند.
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دیجی کاال  برای اولین بار در نمایشگاه کار  حضور پیدا کرد

جذب نیرو های 
مشتاق و با استعداد

دیجی کاال روزبه روز در حال گسـترش اسـت و در این مسـیر نیاز به نیروهای متخصص و بااستعداد 
دارد. افـرادی که در عیـن شایسـتگی دارای هدف، خالقیت، پشـتکار و مهمتر از همـه تعهد کاری 

و اخالقی باشـند. 
این اهداف باعث شـد کـه دیجی کاال امسـال بـرای اولین بار در نمایشـگاه کار شـرکت کنـد تا هم 
به معرفی فرصت های شـغلی موجـود بپردازد و هم افراد شایسـته و با اسـتعداد را حتـی در صورت 

نداشتن سـابقه ی کاری، شناسـایی و جذب کند. 
نمایشـگاه کار، رویدادی اسـت کـه با حضور شـرکت های بزرگ دولتـی و خصوصی با هـدف ایجاد 

زمینه ی اشـتغال و معرفی فرصت های شـغلی برای دانشـگاهیان برگزار می شـود. 
هـدِف این نمایشـگاه و کارگاه های آموزشـی، معرفی شـرکت ها، معرفی کسـب و کارهـای جدید، 
ایـده دادن بـه دانشـجویان و تـازه فارغ التحصیالن بـرای یافتن شـغل آینـده و به طورکلـی تعامل 
بدون واسـطه ی صنعت و دانشـگاه اسـت.  پنجمین دوره ی نمایشـگاه امسـال، از ۱6 تا ۱8 اسـفند 
بـه مدت سـه روز برگزار شـد. تیـم منابع انسـانی دیجـی کاال با حضـور فعـال در این نمایشـگاه به 
معرفی خانـواده ی دیجـی کاال و ارائـه ی فرم های اسـتخدامی و گپ و گفت بـا افـراد مراجعه کننده 

که مشـتاقانه بـه حضـور در دیجی کاال و کسـب تجربـه عالقه نشـان می دادنـد پرداخت. 
در طـول ایـن سـه روز بیشـتر از 5۰۰ فـرم اسـتخدام از طرف عالقه منـدان و افـراد جویـای کار پر 
شـد تا با درنظـر گرفتن شایسـتگی های آنان و بـه دور از هرگونـه تبعیضی به بررسـی و جذب آنان 
اقـدام شـود. مطمئنـاً حضـور در تیمی کـه احتـرام متقابل یک اصـل پذیرفته شـده در آن اسـت و 
افراد در فضایی دوسـتانه دانسته های شـان را بـه یکدیگر انتقـال می دهند می تواند برای هرکسـی 
تجربه ای شـگفت انگیز باشـد. حتی اگر فرصت حضور در نمایشـگاه کار را نداشـتید نگران نباشید . 
شـما می توانید بـا مراجعه به سـایت دیجـی کاال و بخش فرصت های شـغلی رزومه ی خـود را برای 

ما ارسـال کنید.

عکس : دیجی کاال
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ال  یت دیجـی کا ه در سـا سـفندما ول ا نیمـه  ی ا
روزهای ویـژه ای بـرای تولید کننـد گان داخلـی بود؛ 
تولیدکنندگانـی کـه در کمپیـن »سـاخت ایـران« 
حضـور داشـتند و ایـن فرصـت را پیـدا کردنـد تـا 
سـال ها سـابقه ی فعالیـت  و کیفیت کاالهای شـان را 
در معـرض رای و نظـر مصرف کننـدگان ایرانـی قرار 
دهنـد؛ مصرف کنندگانـی کـه در عرصـه ی صنعـت 
ایران زمیـن موثرنـد و می تواننـد با خریـد و حمایت 
از کاالهای با کیفیت ایرانی،  صنعتی پیشـرو بسـازند. 
کمپین »سـاخت ایـران« با ایـن زاویه دیـد درباره ی 
مصرف کننـد گان ایرانـی و بـرای شـناخت بیشـتر 
برندهـای موفـق و تاثیرگـذار در صنعـت ایـران،  یک 

نظرسـنجی برگـزار کـرد. 
ز  7 نفـر ا 7 ۱ ر و  ا 7 هـز 7 ی کـه  سـنجی ا نظر
مصرف کنندگان کاالهای ایرانی و همراهان همیشـگی 
دیجی کاال در آن شـرکت کردند و برندهای محبوبشـان 

را در شـش زمینـه ی بهتریـن خدمـات پـس  از فروش، 
تـوان رقابتـی بیشـتر بـا کاالهـای مشـابه خارجـی، 
فعال تریـن در ترویج فرهنگ و هنـر، موفق ترین برند در 
زمینه مشـتری مداری، موفق ترین برند در ایجاد سـبک 
زندگـی راحت تـر و نـوآوری و جذابیت برنـد، برگزیدند. 
دیجـی کاال بـرای ارج نهـادن بـه حضـور و همراهـی 
بیـش از 77 هزار نفری کـه ما را در کمپین »سـاخت 
ایران« همراهی کردند، بین شـرکت کنندگان در این 
نظرسـنجی قرعه کشـی کرده اسـت تا به ۱۰ نفر ۱۰ 
کارت هدیـه 5۰۰ هـزار تومانـی هدیه دهـد. این این 
کارت های هدیـه تا پایان اسـفندماه به برنـدگان این 

قرعه کشـی ارسـال خواهد شد.
در ایـن نظرسـنجی از میـان 46 برنـد شـرکت کننده 
ی  هـا ند بر  ، » ن ا یـر ا خت  سـا ر کمپیـن » د
»پارس خزر«،»اسـنوا« و »فراسـو« بـه ترتیـب 
رتبه هـای اول تـا سـوم بخـش بهترین خدمـات پس 

از فـروش؛  برندهـای »فراسـو«،»پارس خـزر« و 
»اسـنوا« بـه ترتیـب رتبه هـای اول تـا سـوم بخـش 
تـوان رقابتـی بیشـتر بـا کاالهـای مشـابه خارجـی؛ 
انتشـارات »سـروش«،»امیرکبیر« و»چشـمه« بـه 
ترتیـب رتبه  هـای اول تـا سـوم بخـش فعال تریـن در 
ترویج فرهنگ و هنر؛ برندهای »پارس خزر«،»اسـنوا« 
و »فراسـو« بـه ترتیـب رتبه هـای اول تـا سـوم بخش 
موفق تریـن برنـد در زمینـه ی مشـتری مـداری؛ 
برندهای »پارس خزر«،»اسـنوا« و »فراسو« به ترتیب 
رتبه هـای اول تـا سـوم بخـش موفق تریـن در ایجـاد 
سـبک زند گی راحت تـر؛ برندهای»فراسو«،»اسـنوا«،

»پارس خزر« بـه ترتیب رتبه هـای اول تا سـوم بخش 
نـوآوری و جذابیـت برنـد را کسـب کردنـد. 

دیجـی کاال بـا مشخص شـدن برندهـای برتـر، طـی 
مراسـمی لـوح تقدیری به رسـم یادبـود بـه برگزیدگان 
نظرسـنجی کمپین »سـاخت ایران« اهـدا خواهد کرد. 

برندگان نظرسنجی کمپین »ساخت ایران« مشخص شدند 

ستاره های تولید وطنی



تنـوع تبلت هـا در بـازار به قـدری زیاد شـده که ممکن اسـت بـرای پیـدا کـردن بهترین تبلـت مـورد نظرتان 
قدری به مشـکل برخورد کنیـد. در این گونه مواقع شـاید بخواهیـد که به یک شـخص کاربلد یا راهنما و مشـاور 
در این زمینه دسترسـی داشـته باشـید تـا بتوانید بـا راهنمایـی او بهتریـن انتخاب ممکن را داشـته باشـید. ما 
در این نوشـته قصـد داریـم در کوتاه ترین کالم بـه بیـان اصلی ترین نیـاز کاربران تبلـت بپردازیـم و بگوییم که 
کدام تبلـت  می توانـد بهترین گزینـه ی خرید برای شـما باشـد. همان طور کـه می دانید بـازار تبلت هـا، مملو از 
محصـوالت اندرویدی و آیپدهای اپل شـده اسـت. راسـتش را بخواهید هیاهـو و هیجان این محصوالت بیشـتر 
از تبلت هـای دیگـر اسـت. چراکه کاربـری اصلی تبلت هـا همچنان سـرگرمی و یادگیـری اسـت و تبلت هایی با 
این دو سیسـتم عامل می تواننـد بهترین انتخاب بـرای بسـیاری از کاربران باشـند. اما اگـر از آن دسـته  افرادی 
هسـتید که تبلت را تنها وسـیله ای برای سـرگرمی نمی دانید و جنبه های دیگـری مانند کارایی بـاال و کاربردهای 
حرفه ای تـر )Productivity( مدنظرتـان اسـت، تبلت هـای وینـدوزی می توانند نظر شـما را جلب کننـد. اگر از 
طرفـداران سیسـتم عامل اندروید هسـتید، باید این خبـر خوب را به شـما بدهیم کـه گزینه های خریـد زیادی 
پیش روی تـان قـرار دارد )از اندازه ی نمایشـگر و کارایی های مختلف گرفتـه تا قیمت های متفـاوت(. تبلت های با 
سیسـتم عامل iOS هم که تنها محـدود به محصوالت خود شـرکت اپل می شـوند و بس. اما باید گفـت که آیپدها 
هم نسـبتا تنوع خوبی دارند و می توانید بسـته به نیـاز و بودجه ای که داریـد، آیپد مورد نظرتـان را انتخاب کنید. 
در مـورد تبلت های وینـدوزی هم باید بگوییم که به غیر از سـرفیس های مایکروسـافت، محصوالت شـرکت های 
دیگر نظیر ایسـوس، لنـوو و ِدل نیز در بـازار وجود دارنـد که تعداد و تنوع شـان هرگز به پای تبلت هـای اندرویدی 
نمی رسـد.مهم ترین مزیـت تبلت هـای اندرویـدی را می تـوان در وجـود اپلیکیشـن ها و بازی های زیـاد ایرانی 
دانسـت. همچنین بـه دلیـل آن کـه اندرویـد یـک سیسـتم عامل متن بـاز )Open Source( اسـت، می توانید 
شخصی سـازی های زیـادی ماننـد نصب کاسـتوم رام هـا روی آن انجـام دهیـد. اگر هم آشـنایی زیادی بـه زبان 
انگلیسـی ندارید، تبلت هـای اندرویدی بـه دلیل پشـتیبانی از زبان فارسـی می تواننـد انتخاب خوبـی برایتان 
باشـند. این در حالی اسـت که هیچ یـک از دو سیسـتم عامل دیگر )وینـدوز و iOS( نیـز از زبان فارسـی در منوها 

پشـتیبانی نمی کنند.

Apple Ipad mini

Apple Ipad Air2

16,64,128 GB 
Internal
Storage

16,64,128 GB 
Internal
Storage

7.9in

9.7in

قبل از خرید تبلت این راهنما را 
بخوانید؛ سعی کرده ایم پاسخ 

تمام سؤال های شما را درباره ی 
ویژگی های یک »تبلت خوب« 

بدهیم

سهی ابراهیم شیرازی
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اگر به دنبال تبلتی هستید که سخت افزار و نرم افزار آن هماهنگی بسیار باالیی 
با هم داشته باشند و دارای کمترین خطای سیستم عاملی باشد، تبلت های 

با سیستم عامل iOS )آیپدها( بهترین انتخاب برای شما خواهند بود. آیپدها 
رابط  کاربری بسیار جذاب و ساده ای دارند. دیگر مزیت بزرگ آیپدها مربوط به 
اپلیکیشن های جذاب آن است. فراموش نکنید که همواره بهترین برنامه ها و 
بازی ها برای نخستین بار برای این سیستم عامل و اندروید طراحی می شوند و 
سیستم عامل های ویندوز و بلک بری در اولویت های بعدی قرار دارند. از دیگر 

مزیت های تبلت های با سیستم عامل iOS می توان به ارایه ی آپدیت های منظم 
اشاره کرد. فرقی نمی کند که مدل آیپدی که خریده اید چیست، شرکت اپل تا سه 

سال برای تمام دستگاه های iOS خود آپدیت سیستم عاملی عرضه می کند.
اما سیستم عامل iOS باوجود تمام مزیت هایی که دارد، با محدودیت هایی هم 

همراه است که این مساله ممکن است به مذاق کسانی که می خواهند برای 
نخستین بار به سمت این سیستم عامل بیایند، خوش نیاید. اما کسانی که تجربه ی 

کار با این سیستم عامل را دارند، راه های جایگزینی را پیدا کرده اند. به طورکلی 
آیپدها در سه خانواده ی مینی، ایر و پرو برای نیازها و بودجه های مختلف تولید 
شده اند. جدیدترین و بهترین آیپد خانواده ی مینی، مینی 4 است که نسبت به 
نسل گذشته ی خود باریک تر، سبک تر و قدرتمندتر شده است. این تبلت 7.9 

اینچی مناسب برای افرادی است که قابلیت حمل ونقل آسان برای شان از اهمیت 
زیادی برخوردار است. اما اگر به دنبال مدلی از آیپد هستید که اندازه ی منطقی 

داشته باشد و افت قیمت خود را کرده باشد و همچنان جزو باارزش ترین تبلت های 
بازار به شمار آید، ایر2 بهترین انتخاب خواهد بود. جالب است بدانید که باوجود 
تبلت های کارآمدی چون سرفیس پرو 4 و آیپد پرو در بازار، همچنان آیپد ایر2 

به عنوان کامل ترین، بهترین و ارزشمندترین تبلت موجود در بازار ازنظر بسیاری 
از سایت های حوزه ی تکنولوژی شناخته می شود. اگر 

هم می خواهید که سیستم عامل iOS در نمایشگر بسیار 
بزرگ تجربه کنید و از لوازم جانبی بی نظیر جدید شرکت 

اپل نظیر قلم و کیبورد استفاده کنید، آیپد پرو برای تان 
مناسب خواهد بود.

سازندگان تبلت سعی می کنند برای کاربری های مختلف، محصوالت 
گوناگونی تولید کنند. به عنوان مثال اگر از عالقه مندان به دنیای بازی 
با گجت های قابل حمل هستید و زبان طراحی تبلت گیمینگ برای تان 
اهمیت ویژه ای دارد، ایسر پردتور Acer Predator 8( 8( یکی از 
بهترین گزینه های شما برای  خرید است. 
این تبلت دارای طراحی منحصربه فرد و 
بسیار جذابی است. هم چنین باید گفت که ما 
تاکنون هیچ برنامه و بازی در بازار گوگل پیدا 
نکرده ایم که این تبلت نتواند به راحتی از 
پس اجرای آن برآید.

 اگر از شیفتگان تماشای فیلم هستید، قطعا تبلت لنوو تب 3 پرو نظر شما 
را جلب خواهد کرد. این محصول به یک نمایشگر بزرگ و خیره کننده ی 
۱۰.۱ اینچی و رزولوشن Full HD مجهز شده و دارای نسبت تصویری مانند 
تلویزیون ها است )۱6 به ۱۰(. اما فقط تماشای فیلم به صورت فردی در 
یوگا تب 3 پرو )Yoga Tab 3 Pro( جذاب نیست. به دلیل بهره بردن این 
دستگاه از لنز ویدیو پروژکتور، تماشای ویدیو به صورت گروهی هم با این 
محصول بسیار هیجان انگیز است. همچنین ویژگی های دیگر این تبلت 

نظیر شارژدهی باال و اسپیکرهای باکیفیت 
نیز می تواند تاثیر به سزایی در تماشای 
فیلم داشته باشد. درنهایت باید این تبلت 
را بهترین تبلت اندرویدی مناسب برای 
تماشای ویدیو دانست.

Apple Ipad Pro

Acer Predator 8

Apple iPadAcer Predator 8

 Lenovo Yoga Tab 3 Pro

8 in

32 GB 
Internal
Storage

5.1 

Android
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Galaxy Tab S2

Zenpad
Huawei
MediaPad X2

Galaxy Tab S2 

اگـر خواهـان یـک تبلـت اندرویـدی 
همه چیزتمـام هسـتید کـه کیفیـت 
سـاخت بـاال و ضخامـت و وزن بسـیار 
کمی داشـته باشـد، گلکسـی تب اس2 
)Galaxy Tab S2( منطقی تریـن خریـد 
شـما خواهد بـود. ایـن تبلت هـا عنوان 
باریک تریـن و سـبک ترین تبلت هـای 
8 و ۱۰ اینچـی را بـه دوش می کشـند. 
ز نمایشـگر  همچنیـن سامسـونگ ا
بی نظیـر و باکیفیتـی برای ایـن دو تبلت 
خود اسـتفاده کرده و خوانـدن کتاب در 
آن کار بسـیار لذت بخشـی خواهـد بود.

9.7in

7in

8 in32 GB 
Internal
Storage

32 GB 
Internal
Storage

32 GB 
Internal
Storage

5 
Android

5 
Android

5 
Android

5 
Android

Huawei
MediaPad X2 

 Galaxy
Tab S2Asus ZenPad

اگر به دنبال خرید یک تبلت میان رده و خوش قیمت هستید 
که بـا آن بتوانید با خیـال راحت به چک کردن شـبکه های 
اجتماعی، تماشـای فیلم و وب گردی بپردازید، بدون شک 
انتخاب تان به تبلت های اندرویدی محدود خواهد شد. در این 
دسته بندی، تبلت های زیادی از برندهایی مانند ایسوس، لنوو 
و ایسر وجود دارند. اما به جرات می توان گفت که محصوالت 
ایسوس در این قسمت یک سر و گردن از رقیبان خود برترند. 
بهترین و خوش ساخت ترین تبلت های ارزان قیمت ایسوس، 
خانواده ی زن پد )ZenPad( است. این تبلت ها در سه اندازه ی 
7، 8 و ۱۰ اینچ طراحی و تولید شده اند. ایسوس اوج هنر خود 
در زمینه ی طراحی تبلت هایش را در این سـری به کار برده 
است. زن پدها تبلت های میان رده ای هستند که کامال لوکس 
و زیبا به نظر می رسند. ازاین رو باید 
هوشـمندانه ترین انتخـاب در بین 
تبلت های میـان رده ی اندرویدی را 
تبلت های خانواده ی ایسوس زن پد 

بدانیم.

10
8,7in

16,32,64 GB 
Internal
Storage

اگر دستگاهی می خواهید که  هم نشانه هایی از 
یک تبلت و هم نشانه هایی از یک گوشی هوشمند 
در آن وجود داشته باشد و از کیفیتی مثال زدنی 
 Huawei(  2برخوردار باشد، هواوی مدیاپد اکس
MediaPad X2( یک انتخاب کامال سـنجیده 
و حساب شـده برای تان به حسـاب می آید. این 
تبلت مانند گوشی های هوشمند دارای دو شیار 
سیم کارت اسـت و دارای قابلیت مکالمه است. 
هم چنین این محصول با نمایشگر 7 اینچی اش 
به عنوان کوچک ترین عضو از خانواده ی تبلت ها به 
شمار می رود. جالب تر آن که بدانید، این محصول 
آن قدر از حاشیه ی نمایشگر کمی برخوردار است 
که انـدازه ی آن تقریبا 
با یک فبلـت 6 اینچی 

برابری می کند.



12.3 in

12.3 in

128,256,512 GB 
Internal
Storage

128,256,512 GB 
Internal
Storage

10 

WindowsPro

10 

WindowsPro

Microsoft Surface pro4

Microsoft Surface pro3

Microsoft Surface pro
 Microsoft
Surface 3

 ممکن اسـت به برند و تبلت های مایکروسافت 
عالقه داشـته باشـید، ولـی موجودی حسـاب 
بانکی تان با خواسـته ی تان چنـدان هم خوانی 
نداشته باشد. در این صورت اگر همچنان حاضر 
نیسـتید دسـت از عالقه ی خود بکشـید و پای 
خود را در یک کفش کرده اید تا یک تبلت با برند 
مایکروسافت بگیرید، ما تبلت سرفیس 3 را به شما 
توصیه می کنیم. این تبلت به طور قابل توجهی از 
سرفیس پروها ارزان تر است؛ اما اکثر ویژگی های 
این خانـواده نظیر لوازم جانبی )قلـم و کیبورد( 
و اجـرای کم نقـص وینـدوز ۱۰ در آن به چشـم 
می خورد. ناگفته نماند که سـرفیس 3 نسبت به 
سرفیس پرو 3 و 4 دارای 
دو مزیـت بـزرگ درگاه 
MicroUSB و پشتیبانی 

از شیار سیم کارت است.

اگر یک تبلت وینـدوزی هیبریدی )تبلت-لپ تاپ( بـا قابلیت حمل ونقل باال  
می خواهید که دارای نمایشگر نسـبتا بزرگ و عملکرد سخت افزاری مطلوبی 
باشـد و با آن بتوانید کارهای خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهید، بدون 
شک سرفیس  پرو 4 مایکروسافت بهترین انتخاب خواهد بود. اما با توجه به رشد 
قابل توجه تبلت های هیبریدی، می تـوان انتخاب هایی با قیمت کمتر و البته با 
همان ویژگی های سرفیس ها داشته باشید. اما این موضوع را فراموش نکنید که 
هیچ کدام از تبلت های ویندوزی به خوبی و البته گرانی خانواده ی سرفیس  پرو 

مایکروسافت نیستند.
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با شیرون ۱5۰۰ اسبی آشنا شوید

گاهی شرکت های خودروسازی را می توان 
با آدم های خاص مقایسه کرد؛ همان ها 

که عموما سلیقه ای متفاوت در مقایسه 
با دیگران دارند. بوگاتی) Bugatti( مثل 

همین کاراکترها، همواره سعی کرده سلیقه ی 
خودش را داشته باشد و به دنبال طراحی و 
تولید خودرو هایی با ظاهر و عملکرد کامال 
متفاوت نسبت به دیگران است. تازه ترین 

نمود این تفاوت که پیش از برگزاری نمایشگاه 
خودروی ژنو از آن رونمایی شد، بوگاتی 

شیرون)Bugatti Chiron (نام دارد.شیرون 
در اصل جایگزین معروف ترین محصول 

 بوگاتی یعنی »بوگاتی ویرون« 
)Bugatti Veyron( خواهد شد که یکی 
از سریع ترین خودرو های جهان به حساب 

می آید اما به نظر می رسد شیرون چیزی فراتر 
از یک جایگزین بوده و به احتمال زیاد، تا چند 

سال آینده، بی رقیب خواهد ماند.

با نگاهی کلی به طراحی ظاهری شیرون، 
می توان شباهت های زیاد آن را با دیگر 

محصول این شرکت )ویرون( دید. وقتی 
از جلو به شیرون نگاه می کنیم، چیزی 

شبیه یک ویرون پیشرفته  می بینیم؛ 
چراکه طراحی قسمت جلویی، تفاوت 

چندانی با ویرون نداشته و تنها شکل کلی 
چراغ ها و کاپوت کمی تغییر کرده است. 

تـا امروز، از شـرکت بوگاتی تنها نـام ویرون در فهرسـت پنج خودروی سـریع جهان 
قرار داشـت، اما بـا معرفی شـیرون، به نظر می رسـد که این فهرسـت دسـت خوش 
تغییر خواهد شـد و به احتمال زیاد، شـیرون به کمک قـدرت موتـور باور نکردنی اش 
در صدر قـرار خواهد گرفت. شـیرون برخـالف رقبـای نزدیکی مثل مـک الرن P۱ و 
پورشـه 9۱8، یـک خـودروی هیبریـدی نبـوده و تنها از سـوخت فسـیلی )بنزین( 

اسـتفاده می کند. 
شـیرون هشـت لیتری، تنهـا در 2/5 ثانیه، می تواند سـرعت خـود را از صفـر به ۱۰۰ 
و حداکثـر سـرعت اش را به 42۰ کیلومتر بر سـاعت برسـاند. باک بنزیـن ۱۰۰ لیتری 
شـیرون، درصورتی کـه خـودرو در حالـت Full Boost )چهـار توربو به همـراه ۱6 
سـیلندر موتور در حـال فعالیت کامل( باشـد؛ تنهـا در 9 دقیقه به طـور کامل خالی 

خواهد شـد. ایـن در حالی اسـت که ایـن رقم برای مـدل ویـرون ۱2 دقیقه بـود. در 
شیرون شانزده سـیلندر، از نسخه ی اسـتاندارد اما بهبودیافته ی جعبه دنده ی ویرون 
استفاده  شده اسـت؛ درنتیجه شـیرون، از یک جعبه دنده ی خودکار هفت سرعته  به 
همراه فنـاوری دوکالچه بهـره می برد. به کمـک این فنـاوری که تاثیر اصلـی آن بر 
افزایش سـرعت تعویض دنده هاسـت، تقریبا تمام نیـروی تولیدشـده در موتور این 
خـودرو با کم تریـن میزان اتـالف، به چرخ هـا منتقل می شـود. فرامـوش نکنید که 
اسـتفاده از فناوری چهار محور متحـرک )All-Wheel Drive( در شـیرون، بدون 
شـک تاثیر زیادی در بهبـود نحوه ی شـتاب گیری ایـن خـودرو دارد. به این ترتیب 
می توان نتیجـه گرفت که در طراحی و سـاخت شـیرون، تمرکز اصلـی بوگاتی روی 

بهبـود و افزایـش بازدهی فنی ایـن خودرو بوده اسـت. 

سریع تر از همیشه

رضا گرانـامیه
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در ساخت قسمت داخلی 
شیرون، از دو پوشش چرم 

مخصوص و فیبر کربن 
استفاده  شده است. هرچند 
این طراحی داخلی به دلیل 

شباهت زیاد با ویرون 
غافلگیرکننده نیست، اما 

به دلیل سادگی، نظر بسیاری 
از مخاطبان را به خود جلب 
می کند. به طورکلی، از نظر 
ظاهری، شیرون را می توان 

یک ویرون با طراحی 
پیشرفته تر معرفی کرد که 

مخاطبان خاص خود را 
راضی خواهد کرد.

چهره ی شیرون از بخش 
کناری هم، مثل قسمت جلو، 

تفاوت چندانی با ویرون 
نداشته و آن چه چشم گیر 

است، استفاده از یک طراحی 
جدید و منحصربه فرد در 
رینگ های خودروست 
که شباهت زیادی هم به 
رینگ های پنج پر دارد. 

اگر به این نتیجه رسیده اید 
که دو سوم از طراحی 
شیرون، با کمی تغییرات، 
تکرار خودروی قبلی ست، 
عجله نکنید. تفاوت اصلی 
در طراحی شیرون نسبت 
به ویرون، قسمت عقب آن 
است. وقتی به بخش تحتانی 
شیرون نگاه کنیم، می توانیم 
تفاوت های زیادی را نسبت 
به ویرون مشاهده کنیم. 
طراحی چراغ ها به شکل 
کامل تغییر کرده و ظاهری 
کشیده تر به خود گرفته 
است؛ همچنین طراحی سپر و 
فالپ عقب اش، کمی موزون 
و در شکل اغراق شده و 
فرازمینی به نظر می رسد. 
در پایین و وسط سپر عقب 
شیرون، دو خروجی اگزوز 
دوتکه )Exhuast( دیده 
می شود که به کمک یک 
)متصل کننده ی دو لوله ی 
اگزوز به یک خروجی 
Down PiPe( به هم 
متصل شده اند. 

موتور:
   8 لیتری 16 سیلندر

+
 چهار توربوشارژر مجزا

توان خروجی : 
1479 اسب بخار

گشتاور 1599 نیوتون متر



کاال اشکال فنی دارد 

ظاهر فیزیکی کاال با اطالعات سایت متفاوت است

راه های ارتباطی

راه های ارتباطی

    این سرویس اشکاالت فنی 
و ظاهری را که در اثر استفاده ی 
نادرست شما از کاال ایجاد شده 
پوشش نمی دهد. 

  تا 24 ساعت فرصت دارید با خدمات پس از فروش تماس 
بگیرید.

   قبل از باز کردن جعبه ی کاال حتما مشخصات روی جعبه را با 
کاالیی که سفارش داده اید مقایسه کنید. در صورتی مشخصات 
روی جعبه با سفارش شما تفاوت داشت، بسته بندی اصلی کاال را 
باز نکنید و با دیجی کاال تماس بگیرید.

 باز کردن جعبه ی کاال فقط در صورت مشاهده ی تفاوت 
ظاهری کاال با اطالعات سایت امکان پذیر است، بعد از باز کردن 
بسته بندی، جعبه ی اصلی محصول را حتما نگه  دارید.

    از این سرویس تنها در شرایطی می توانید 
استفاده کنید که کاال را در کارتن یا جعبه ی 

اصلی اش به دیجی کاال بازگردانید.

    بعد از دریافت کاال حداکثر هفت روز فرصت 
دارید اشکال یا ایراد فنی را به دیجی کاال اطالع 

دهید.

   زدن برچسب یا نوشتن توضیح اضافه  یا 
مخدوش یا پاره کردن جعبه ی اصلی کاال امکان 

استفاده از این سرویس را از شما می گیرد. 

7 روز ضمانت بازگشت

برای رضایت شما 
آسودگی خاطر و رضایت مشتریان همواره از اهداف دیجی کاال 

بوده است. برای رسیدن به این هدف ما سعی کرده ایم 
سفارش های شما را در شرایط مطلوب و مورد انتظار به دست تان 
برسانیم. اما به شرایطی که همه چیز طبق خواسته ی شما نیست 

هم فکر کرده ایم. شرایطی خاص که به مشتری همراه ما حق 
می دهد کاالی خریداری شده اش را به دیجی کاال بازگرداند. فقط 

کافی است از همه ی جزییات طرح »7 روز ضمانت بازگشت« 
آگاه شوید تا اگر طبق این شرایط از خریدتان راضی نبودید،  
بتوانید آن را به ما بازگردانید. طرح »7 روز ضمانت بازگشت« 

7قرار است شما را به رضایت برساند.     

کاال در حمل و نقل آسیب دیده است

راه های ارتباطی

  اگر در لحظه ی تحویل، متوجه ی 
آسیب  دیدگی کاال شدید آن را تحویل  نگیرید.

  بعد از دریافت کاال 24 ساعت کاری فرصت دارید 
آسیب دیدگی کاال را به بخش خدمات پس از فروش اطالع 
دهید. 

  کاالی آسیب دیده و همه ی لوازم جانبی و متعلقات آن را باید 
به همان شکلی که تحویل گرفته اید همراه با صورت جلسه ی 
رسمی شرکت حمل کننده و فاکتور فروش به بخش خدمات 
پس ازفروش دیجی کاال بفرستید. 

  کاال را همراه با جعبه ی اصلی و همه متعلقاتش به خدمات 
پس ازفروش تحویل دهید.
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کاال را چطور ارسال کنید؟

درباره ی بازگرداندن این گروه از کاالها به یاد داشته باشید: 

راه های ارتباطیانرصاف از خرید

    اگر هنوز سفارش تان ارسال نشده،  هفت روز فرصت دارید تا 
انصراف از خرید خود را به واحد پیگیری سفارشات دیجی کاال به 

شماره ی تلفن ۰2۱6۱93۰۰۰۰ اطالع دهید.

    برای این که بازگرداندن سفارش شما ممکن شود، تایید 
کارشناس خدمات پس ازفروش الزامی است.

    اگر کاال هدیه بود و 
فاکتور به درخواست 
خریدار همراه سفارش 
ارسال نشده بود، از 
پیش فاکتور ایمیل شده 
پرینت بگیرید یا کد 
سفارش و مشخصات 
خرید خود را روی کاغذ 
جداگانه ای بنویسید.

     قبل از هر اقدامی با 
کارشناسان پشتیبانی 
خدمات پس ازفروش 
تماس بگیرید.
 بدون هماهنگی کاالیی را 
برای دیجی کاال نفرستید.

     اگر کاال رمز عبور 
دارد باید به وسیله ی 
خریدار برداشته شود تا 
کارشناسان دیجی کاال 
بتوانند آن را تست کنند.

     اگر تهران نیستید 
بهتر است برای 
بازگرداندن کاال از پست 
پیشتاز استفاده کنید. 

      کاال را همراه با تمام 
لوازم جانبی و فاکتور 
اصلی در بسته بندی 
اصلی اش قرار دهید و هیچ 
یادداشتی روی بسته بندی 
اصلی آن ننویسید یا 
برچسبی نزنید.  

لوازم آرایشی و بهداشتی 
 

 درصورتی که مشتری از ویژگی ها و کاربرد کاالی آرایشی و بهداشتی خریداری شده، 
اطالعات دقیقی نداشته باشد  ،تمامی مسئولیت های این اتفاق به عهده مشتری است. 

 دیجی کاال هیچ مسئولیتی درباره ی درست یا غلط بودن اطالعات درج شده 
روی بسته بندی کاالهای آرایشی و بهداشتی ندارد و درست و غلط بودن این 

اطالعات بر عهده ی کارخانه سازنده ی آن محصول است.

   اگر کاالی فرستاده شده معیوب یا تاریخ مصرف آن گذشته باشد، در صورت تایید 
معیوب بودن کاال ، دیجی کاال هزینه ی کاال را مطابق فاکتور حداکثر تا یک ماه بعد به 

مشتری باز می گرداند.  

پوشاک و کفش

    به دلیل رعایت نکات بهداشتی و شخصی، کاالهای گروه پوشاک 
و کفش شامل مهلت تست  هفت روزه نمی شوند. اما برای استفاده 
از گارانتی سالمت فیزیکی یا تعویض سایز کاال، فقط 6 ساعت بعد 
از دریافت کاال فرصت دارید، درخواست تان را همراه با شماره ی 

پیگیری سفارش، به خدمات پس از فروش دیجی کاال اطالع دهید. 

       تعویض سایز کفش و پوشاک فقط در صورتی پذیرفته می شود که از کاال 
استفاده نشده باشد و کاال در وضعیت نو و اولیه باشد. 

فرش و دوچرخه

    اگر کاالی مورد نظرتان را با روش اکس پرس تحویل می گیرید، در حضور 
مامور تحویل، سالمت فیزیکی کاال را بررسی کنید و در صورت وجود مشکل آن 

را تحویل  نگیرید.

   اگر کاالی خریداری شده  با پست به دست تان می رسد و بعد از بازکردن بسته بندی 
 متوجه ایراد آن می شوید؛ همان روز کاال را به دیجی کاال بازگردانید. 
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خانواده ی دیجی کاال در حال گسترش است و این گسترش نیاز به نیروهای متخصص در 
حوزه های کاری متفاوت دارد. ما در خانواده ی دیجی کاال تصمیم داریم در سبک زندگی 
سرزمین خود تغییر ایجاد کنیم. تغییری که رفاه، آرامش، امنیت و آسایش بیشتر را به 
دنبال دارد. لذت استفاده از فناوری های نوین محسوس و ملموس وارد زندگی عادی ما 

خواهد شد. 
دیجی کاال امروز از افرادی تشکیل می شود که پر شده اند از شوق، خواستن و یادگیری. افرادی که با استفاده از 
خالقیت خود به دنبال پیدا کردن بهترین راه حل برای مسائل هستند و هر روز برای بهبود فرآیند ها با ذهن باز 

تالش می کنند. تیمی که برایش احترام متقابل فارغ از سلسله مراتب یک اصل پذیرفته شده است. در دیجی کاال  
در کنار هم فضای دوستانه ای داریم که باعث می شود آن هایی که در کاری حرفه ای هستند و تجربه ی بیشتری 

در انجام دادن کارها دارند، بدون هیچ چشم داشتی، دانسته هایشان را به دیگران آموزش دهند.
 دیجی کاال، نام پیشروی دنیای فناوری اطالعات کشور، این روزها بستر تحقق آرزوی آنهایی است که می خواهند رویا بسازند؛ آینده ای که در آن هم 

کارکنان و هم مشتریان، حال خوب مدام و هر روزه، بهترین خاطره شان است.
اگر شما هم مثل ما فکر می کنید و تمایل دارید در فرصت های شغلی اعالم شده به تیم 

ما بپیوندید، قطار ما که برای رسیدن به موفقیت های بزرگ و بزرگ تر با حداکثر سرعت 
در حال حرکت است، برای شما هم جا دارد. به ما ایمیل بزنید  و وارد شگفت انگیزترین 

تجربه ی زندگی حرفه ای تان شوید.

 پذیرای  نیروهای متخصص و مشتاق

عنوان شغلحوزه فعالیت

نرم افزار

برنامه نویس وب
برنامه نویس موبایل
طراح رابط کاربری

طراح تجربه ی کاربری

بازرگانی
خرید داخلی )مادر و کودک،صوتی و تصویری، مد و پوشاک و سایر رسته های دیجی کاال(

خرید خارجی 

فروش و بازاریابی

بازاریابی دیجیتال
تحقیقات بازار

مرکز نوآوری و خالقیت
گرافیک

محتوا
تولید محتوا )لوازم برقی، غیر برقی، مد و پوشاک و سایر رسته های دیجی کاال (

خبرنگار

لجستیک
برنامه ریزی انبار
ارسال و توزیع

jobs@digikala.com ارسال رزومه با درج عنوان شغلی به
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دیجی کاال به منظور آسودگی خاطر و رضایت مندی بیشتر مشتریان، برای 
محصوالتی که نیاز به مهلت تسـت دارند، هفت روز فرصت بازگشت کاال در 
نظر گرفته اسـت. برای بهره مندی بهتر و سـریع تر از خدمات پس از فروش 

و اسـتفاده از این سـرویس، لطفا به موارد زیر توجه کنید:
 کلیه ی محصوالتی که باید از نظر فیزیکی سـالم به دست مصرف کننده 
برسـند )مانند کاالهای گـروه فرهنگ و هنر، ورزش و سـرگرمی، پوشـاک 
و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی و مراقبـت، لوازم شـخصی برقـی و غیربرقی، 
کاالهای مصرفـی مانند کارتریج و جوهر چاپگـر و قطعات داخلی کامپیوتر 
ماننـد کارت گرافیـک، مادربرد، پردازنـده و نظایـر آن...( گارانتـی اصالت و 
سـالمت فیزیکی دارند و مشـمول هفت روز مهلت تسـت و بازگشـت کاال 
نمی شـوند. همچنین، کاالهایی کـه به عنوان هدیـه ی دیجـی کاال، همراه 
سـفارش ارسـال و در فاکتـور فـروش بـا مبلغ صفـر ریـال درج می شـوند، 

مشـمول هفت روز ضمانت تعویض نیسـتند. 
 از ارسـال کاال بـدون هماهنگـی با خدمـات پـس از فـروش دیجی کاال، 
خودداری کنید. برای تایید ارسـال کاال از طریق تلفـن، ایمیل یا مراجعه ی   
حضوری با کارشناسـان پشـتیبانی خدمات پس از فروش تمـاس بگیرید.

  می توانید با شـماره تلفن: 6۱9۳۰۰۰۰ )۰2۱( تماس بگیرید. )روزهای 
عادی سـاعت 9ـ۱7 بـا داخلـی 2، روزهای تعطیل یا سـاعات غیـراداری با 

داخلی ۱(
  می توانیـد در وب سـایت دیجـی کاال، بـه صفحـه ی تمـاس با مـا بروید. 
درخواسـت خـود را در کادر متـن پیـام درج کنیـد، موضـوع را »خدمـات 
پـس از فـروش« انتخاب کنیـد و شـماره ی پیگیری سـفارش و پیـام خود 

را ارسـال کنید.
 یا موضـوع را به همـکاران گفت وگوی آنالیـن اطالع دهید. )24سـاعته 

و 7روز هفته(
  لطفـا توجه داشـته باشـید کـه در هر یـک از روش هـای باال الزم اسـت 

شـماره ی پیگیری سـفارش را اعـالم کنید.
  هرگونه آسـیب و ایراد فیزیکـی یا وجود مغایرت در مشـخصات یا ظاهر 
فیزیکی با اطالعات وب سـایت را در اولین فرصت و حداکثر طی 24 ساعت 
پس از دریافـت کاال، به خدمـات پس از فـروش اطالع دهید. اگـر مغایرت، 
بدون اسـتفاده از کاال قابل مشـاهده باشد، باید کاال در شـرایط اولیه ی خود 

بوده و از آن اسـتفاده نشده باشد.
  اشـکال یا ایراد فنـی را باید حداکثر تا هفـت روز پس از دریافـت کاال، به 

دیجی کاال اطـالع دهید.
  در صـورت انصراف از خریـد، حداکثر تا هفـت روز، باید انصـراف خود را 
بـه واحـد خدمات پـس از فـروش اطالع دهیـد. در ایـن حالـت برگرداندن 
کاال تنهـا در صورتی امکان پذیر اسـت که در شـرایط اولیـه ی خود )پلمپ( 
باشـد، از آن استفاده نشـده باشـد و به همراه همه ی ملزومات و اقالم همراه 
آن ارسـال شـود. الزم به ذکر اسـت کاالهایـی که به دلیل ماهیـت خاص یا 
اسـتفاده ی شـخصی و با توجه به لزوم رعایت مسـائل بهداشتی نمی توانند 

بازپس داده شـوند، شـمول این بند نمی شـوند.
  ضوابط و مسـئولیت های مربوط به فروش محصوالت آرایشـی 
و بهداشـتی، لوازم شخصی و بهداشـت و مراقبت، لوازم بدنسازی 

و سنجش سالمت:
ـ اطالعات این محصوالت صرفا برای اطالع رسـانی اسـت و جنبه ی مشاوره 
نـدارد. خریدار باید قبل از اسـتفاده، نسـبت به کسـب اطالعـات حرفه ای و 
اخذ مشـاوره از متخصص مربوط اقدام  کند. همچنیـن نظراتی که کاربران 
در خصـوص کاال در وب سـایت درج کرده انـد، تجربه یا اطالعات شـخصی 

افراد اسـت و برای آنها و دیجی کاال مسـئولیتی ایجـاد نمی کند.
ـ دیجـی کاال مسـئولیتی در قبـال درسـتی اطالعـات فراهـم شـده روی 
بسـته بندی کاال نـدارد و مسـئولیت آن بـا شـرکت تولیدکننده کاالسـت.

ـ در صـورت عـدم آگاهـی، اطـالع و ناتوانـی مشـتری در اسـتفاده از ایـن 

محصـوالت یـا ایجـاد خسـارت نسـبت بـه خـود یـا محصـول، تمامـی 
مسـئولیت ها برعهـده ی مشـتری اسـت و فروشـگاه دیجـی کاال در ایـن 

خصـوص هیچ گونـه تعهـدی نخواهـد داشـت.
ـ دیجی کاال نسـبت به عـوارض جسـمی و بیماری های ناشـی از اسـتفاده 
از ایـن محصـوالت مسـئولیت و پاسـخگویی نـدارد. انجـام پیگیری هـای 
الزم باید توسـط مشـتری و از طریق شـرکت های مربـوط )نمایندگی ها و 

تأمین کننـدگان رسـمی کاال( انجام شـود.
  ضوابط و مسئولیت های مربوط به فروش پوشاک و کفش:

ـ بـه دلیل رعایت نکات بهداشـتی و شـخصی و طبیعت خاص فـروش این 
کاالها، این گروه شـامل مهلت تسـت هفـت روزه نیسـتند. بنابرایـن برای 
اسـتفاده از گارانتی سـالمت فیزیکی یا تعویض سـایز، مشـتری می پذیرد 
در اولین فرصت و حداکثر تا شـش سـاعت پس از دریافت کاال، درخواسـت 
خـود را بـا ذکـر شـماره ی پیگیـری سـفارش، بـه خدمـات پـس از فروش 

دیجـی کاال اطـالع دهد.
ـ درخواسـت تعویض سـایز تنها در صورتـی پذیرفته می شـود که کفش یا 
پوشاک فقط تست شده باشـند، در وضعیت اولیه و نو باشند و روی پوشاک 
هیچ گونه آثار اسـتفاده ماننـد لکه، رنگ پریدگـی یا بوی عطـر و بدن وجود 

نداشـته باشـد و مارک، دکمه و سـایر ملحقات جدا نشده باشد.
  بـرای ارسـال به دیجی کاال الزم اسـت کاال به خوبی بسـته بندی شـود و 
لوازم جانبـی و همه ی اقالم همـراه مانند کابـل، ریموت، باطـری، دفترچه 
راهنمـا، کارت گارانتی، کارت بیمه، بنـد، قطعات بسـته بندی و... به همراه 

کاالی اصلی ارسـال شود.
  اگـر کاال رمـز عبـور )password(، آی دی، اپـل آی دی )id( یـا الگـو 
)pattern(  دارد، الزم اسـت توسط مشتری برداشـته شود تا کارشناسان 

دیجی کاال امکان تسـت آن را داشـته باشـند.
  کاالی خریـداری شـده را بـه همـراه فاکتـور داخـل پاکـت یـا کارتـن 
جداگانه ای قرار دهیـد و از نوشـتن آدرس یا هر مورد دیگری روی بسـته یا 
جعبه ی اصلی خودداری کنید. برچسـب زدن یا نوشتن توضیحات، آدرس 
یـا هر مـورد دیگـری روی کارتن یا جعبـه ی اصلـی کاال یا پـاره و مخدوش 

کـردن آن، امـکان اسـتفاده از ضمانت بازگشـت را از بیـن می برد.
  پـس از این کـه کارشناسـان خدمات پـس از فـروش ایراد فنـی، وجود 
مغایـرت فنـی یـا فیزیکـی یـا آسـیب دیدگی ظاهـری را تاییـد کردنـد، 

هزینه هـای ارسـالی بـه عهـده ی دیجـی کاال خواهـد بـود.
  واریـز هزینه ی پسـت به حسـاب مشـتری در صورتی امکان پذیر اسـت 
که رسید پسـتی با مهر شرکت پسـت همراه کاال ارسال شـود. بنابراین اگر 
سـاکن شـهری به غیر از تهران هسـتید، برای بازگرداندن کاال تنها از پست 

پیشتاز اسـتفاده کنید.
  کارشـناس های خدمات پس از فـروش دیجی کاال ایرادهای اعالم شـده 
توسط مشـتری را بررسـی و کنترل می کنند. در صورت انصراف از خرید، با 
تایید شـدن ایراد یا مغایرت توسط کارشناسـان دیجی کاال، هزینه ی ارسال 

و دریافت مجـدد کاال به عهده ی مشـتری خواهد بود.
  در صـورت تاییـد ایـراد اعالم شـده توسـط کارشناسـان خدمـات پس 
از فـروش، می توانیـد کاالی خـود را بـا همـان مـدل یـا محصـول دیگری 

تعویـض کنید.
  پس از پذیرش کاال کارشناسـان خدمات پـس از فروش به طور میانگین 

ظرف 48 سـاعت کاری نتیجه ی تسـت را به مشتری اعالم می کنند.
  از هنگامـی که وضعیـت کاال در واحـد خدمات پس از فروش مشـخص 
شـود، اگر نیاز به اسـترداد وجه باشـد، حداکثر تا 48 سـاعت کاری مبلغ به 

حسـاب مشـتری واریز خواهد شد.
  لطفـا بـرای اطالعـات بیشـتر و دقیق تـر صفحـه ی »رویه ی هفـت روز 
http://www.digikala. بازگردانـدن کاال چگونـه اسـت؟« را بـه آدرس

com/page/Return-policy  روی وب سـایت مطالعـه کنیـد.

دیجی کاال، پس از خرید نیز همراه و 
پاسخگوی شامست.
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فرم درخواست استفاده از خدمات پس از فروش دیجی کاال
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