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قیمت های این شامره، در طول 

جشنواره ی فروش »بازگشت به مدرسه« 

از تاریخ اول شهریور ۱۳۹۵ )به مدت ۴۷روز( 

تا ۱۶ مهر در فروشگاه اینرتنتی دیجی کاال اعتبار دارد.

۹۲۰۰۰۱۴۵۰۰۰
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»باز آمد بوی مدرسه/ بوی بازی های راه مدرسه«...

نزدیک پاییز که می شود برای پدران و مادران امروز، این نوای نوستالژیک، یادآور 

روزهای کودکی سـت. روزهای مدرسـه. روزهای ساخته شـدن شـخصیت های امروز. 

چرخـه ادامـه دارد، و حاال، کودکان امروز در جهانی به شـدت تفاوت یافته با آن چه 

مدرسه برای نسل قبل از خود معنا می گرفت، به استقبال روزهای تحصیل می روند. 

برندهای بزرگ و لوازم متنوع جایگزین مدادهای شترنشـان و تراش های 

شمشیرنشان شده اند و صف های طوالنی خرید دفترهای دولتی، جای خود را به 

فروشگاه های بزرگ و آنالین داده اند، تخته و گچ، جای خود را به ماژیک و وایت برد 

داده اسـت و تکنولوژی های جدید تدریس، رواج پیدا کرده است. تغییراتی که باعث 

آسان شدن شرایط و رفاه بیش تر شده است.

فروشـگاه دیجی کاال با درنظرگرفتن نیازهای دوران تازه، از مدت ّ هـا پیش، رسـته ی 

لوازم التحریر را راه اندازی کرده و باتوجه به نزدیک بودن سال تحصیلی جدید و 

اهمیت این موضوع، در نیمه ی نخسـت شهریورماه جشنواره ی فروش »بازگشـت به 

مدرسه« را برای خرید به صرفه و آسان والدین و دانش آموزان تدارک دیده است.

شـماره ای که در دسـت دارید، نخستین ویژه نامه ی ماسـت که به طور کامل، مختص 

یکی از »جشـنواره ی فروش«های دیجی کاال طراحی شده و شما برای اولین بار در 

آن می توانید ضمن خواندن ویژگی ها و انتخاب کاالی موردنظر خـود، قیمت مقطوع 

محصول را هم بدانید تا آن را از فروشگاه آنالین دیجی کاال خریداری کنید.

این شماره ای ست برای والدینی که دغدغه ی خرید وسایل مدرسه را برای 

فرزندشان دارند، دانش آموزانی که تنوع در هنگام خرید و رسیدن به آن چه 

سلیقه شـان باشـد اولویت اول شـان اسـت، طراحان و نقاشانی که به دنبال بهترین 

ابزارها می گردند، یا آن ها که می خواهند لوازم اداری موردنیاز دفتر خـود را به 

بهترین شکل ممکن هماهنگ کنند.

سردبیر
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در رسته ی لوازم التحریر سایت دیجی کاال، احساس می کنید در حال قدم زدن در یک 

فروشگاه بزرگ لوازم التحریر هستید. فرقی نمی کند دانشجو باشید یا دانش آموز، نقاش 

و طراح باشید یا مهندس و نقشه کش یا پدر و مادری باشید که کودک تان برای اولین بار 

مدرسه و مهدکودک را تجربه می کند؛ درهرصورت گاهی سروکارتان به محصوالت 

موجود در این رسته می افتد. انواع نوشت  افزارها، ابزار طراحی و اندازه گیری، ابزار نقاشی و 

رنگ آمیزی، انواع رنگ نقاشی و ملزومات، کیف، کوله  و جامدادی، لوازم اداری، چراغ مطالعه  

،  دفتر و کاغذ بخشی از زیرگروه های موجود در این رسته اند که با شروع سال تحصیلی 

جدید به این ابزارها بیش تر نیاز پیدا می کنیم؛ هم چنین بسته های لوازم التحریر، سالنامه، 

ملزومات هديه و آلبوم عکس را نیز می توانید در این رسته مشاهده کنید. محصوالت موجود 

در این رسته از برندهای نام آشنا و معتبر فابرکاستل، استدلر، اونر، کلیپس، المی و.. .هستند.

معرفی یک رسته ی بزرگ دیجی کاال: لوازم التحریر

عکــس: اسـتودیــو 
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مدادنوکی های المی، روترینگ، استدلر، فابرکاستل با قطر نوشتاری۰.۳، ۰.۵ و ۰.۷ در 

رنگ های متنوع، همراه با  بسته ی نوک بخشی از وسایل موجود در زیرگروه مدادنوکی 

هستند.

مداد نوکی زبرا مدل دلگارد 
 قطر نوشتاری: ۰.۵ میلی مرت

 جنس بدنه: پالستیک

 فرم سطح مقطع: دایره

 طول بدنه: ۱۳۷ میلی مرت

مداد نوکی میالن رسی ایریز اند پنسیل مدل تاچ
 قطر نوشتاری: ۰.۷ میلی مرت

 جنس بدنه: پالستیک

 فرم سطح مقطع: دایره

 طول بدنه: ۱۴۵ میلی مرت

۱۵,۰۰۰

مداد رنگی فابر کاستل
 جنس جعبه: فلزی

 فرم سطح مقطع: شش ضلعی

  رنگ های موجود در بسته:  ۳۶ عدد

انواع مداد و مدادرنگی 

از برندهای نام آشنای 

فابرکاستل، استدلر، اونر، 

بیک و... را می توانید در این 

قسمت ببینید.

کی
نو
داد

م

مداد
۵۵۵۰۰ومدادرنگی

۱۲3۰۰

۴۱۰۰

7۴۰۰۰

۱6۵۰۰

۵۵۰۰
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تراش های این 

گروه بر اساس 

نوع شان به 

رومیزی، طراحی 

و ساده تقسیم 

می شوند. شما 

با توجه به نیاز 

خود یا فرزندتان 

می توانید 

هرکدام از آن ها 

را سفارش دهید.

خودکار پنرت مدل سمی ژل
بسته 2 عددی

 قطر نوشتاری: ۰.۷ میلی مرت

 نوع نوک: ساچمه ای

 جنس بدنه: پالستیک

 دارای جوهر ضد آب 

خودکار پناک  مدل
500 NP Trifit

 قطر نوشتار: ۰.۱ میلی مرت

 نوع نوک: استیل

 جنس بدنه: فلز

 همراه با جعبه ی پالستیکی

روان نویس استدلر 
Triplus Fineliner مدل

 قطر نوشتاری: ۰.۳ میلی مرت

خودکار بیک مدل کریستال 
سافت – بسته ی 2 عددی

 قطر نوشتاری: ۰.۴۵ میلی مرت

تراش لیرا
Beech Wood مدل 

 نوع: دستی

 ابعاد: ۱۰ × ۱۲ × ۲۳ میلی مرت

 فاقد مخزن

 زاویه ی تراش: افقی

تراش استدلر 
Noris Club مدل

 نوع: دستی

 ابعاد: ۵۵ × ۴۰ × ۴۰ میلی مرت

 جنس بدنه و مخزن:  پالستیکی

 زاویه ی تراش: بسته به ضخامت 

مداد فرق دارد

Elements تراش مپد مدل
 جنس بدنه: پالستیکی

Metal تراش هلیکس مدل
 جنس بدنه: فلزی

خودکار یکی از 

پرکاربردترین 

نوشت افزارهاست؛ 

در این قسمت 

می توانید از میان 

برندهایی مانند پنتر، 

بیک، استدلر،المی، 

فابرکاستل، اشنایدر 

و ده ها برند دیگر 

خودکار موردنظر خود 

را انتخاب کنید.

خودکارو
۱۵۰۰رواننویس

3۰۰۰۱۵7۰۰۲۲۰۰

تراش

3۱۰۰۱۱۲۰۰

۱۱۰۰

۲6۰۰

۲۱۰۰۰3۰۰۰ ۴۰۰۰

۲۰۰۰

۴۲۰۰۱۵۰۰۰

۱۵۰۰

3۵۰۰
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پاک کن طراحی، 

پاک کن مداد، 

پاک کن خمیری، 

الک غلط گیر، 

تخته پاک کن و 

اسپری و مایع 

پاک کننده ی 

تخته وایت برد 

از محصوالت 

موجود در این 

زیرگروه هستند.

ماژیک عالمت گذار استدلر 
مدل Textsurfer classic کد 364

 جنس نوک:  فیرب

  نوع نوک: تخت

  قطر نوشتاری: ۱.۵ میلی مرت

  رنگ: سبز، زرد، صورتی

ماژیک پارچه جیوتو
Decor مدل 
 جنس نوک:  مند

418F ماژیک وایت برد پلیکان  کد
 جنس نوک:  مند

پاک کن فکتیس
For Your Big Mistakes مدل

 جنس: خمیری

 رنگ: سفید

 ابعاد: ۱۰ × ۱۶۵ × ۵۰ میلی مرت

پاک کن فکتیس
24-Ov مدل 

 جنس: جامد

 رنگ: سفید

 بدون براده 

غلط گیر نواری اونر
 جنس: جامد

غلط گیر قلمی بیک
 مدل تیپ - اکس دو کاره

 جنس: مایع

ماژیک ها نسبت 

به کاربردشان، 

تنوع زیادی دارند. 

شما می توانید از 

بین ماژیک های 

این قسمت که 

شامل ماژیک های 

عالمت گذار، وایت برد، 

رنگ آمیزی، حرفه ای، 

خوش نویسی، 

چندمنظوره، آبرنگی، 

ماژیک سی دی 

و ماژیک پارچه 

هستند، ماژیک 

کاربردی خود را 

بخرید.

پاککن

۵۲۰۰7۰۰

۴۵۰۰

7۱۰۰

ماژیک

33۰۰
۲۲۰۰

۱۱۰۰
۴۵۰۰

3۰۰۰

۱۵۰۰

6۰۰۰

۹۵۰۰ 7۰۰۰۱۰۰۰
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Base خودنویس اشنایدر مدل
 وزن: ۱۹ گرم

M :قطر نوشتار 

 جنس بدنه:پالستیک

 کشور مبدا برند: آملان

 قابلیت شارژ دارد

Vector Standard خودنویس پارکر مدل
 وزن: ۱۰ گرم

M :قطر نوشتار 

 جنس بدنه:پالستیک

 کشور مبدا برند: آمریکا

اگر داشتن خودنویس یکی از عالئق شماست در 

این قسمت می توانید بهترین ست های خودنویس و 

روان نویس را مشاهده کنید.

جوهر خودنویس پلیکان مدل 4001 
 حجم: ۶۲.۵ میلی لیرت

 رنگ:مشکی

 مناسب برای: خودنویس

جوهر خودنویس پلیکان مدل 4001 

  حجم: ۶۰ میلی لیرت
 رنگ: سبز

 مناسب برای: خودنویس

ID خودنویس اشنایدر مدل
 وزن: ۲۵ گرم

B :قطر نوشتار 

 کشور مبدا برند: آملان

س
وی
ودن

خ

7۵۰۰۰

7۵۰۰۰

۴68۰۰ ۲۲۰۰

۱۵۰۰۰

دوات، جوهر یدک 

و جوهر خودنویس 

موردنیاز شما در این 

زیرگروه وجود دارند تا 

دغدغه ی تمام شدن 

جوهر خودنویس خود را 

نداشته باشید.

جوهرو
سایرلوازم

۲۰۰۰۰

3۰۰۰
۵۲۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰
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ست خط کش هندسی هلیکس
K88 کد Ultra ex Plus مدل 

 طول: ۲۰ سانتی مرتی

 جنس: پالستیک

 درجه بندی: سانتی مرت

Compass A پرگار اونر مدل
 جنس بدنه: پالستیک

 جنس نوک: کربن

 حداکرث شعاع ترسیمی: ۱۵۵ میلی مرت

 مکانیزم: پیچی

خط کش میالن مدل مثلثی
 طول: ۱۵ سانتی مرت

 جنس: پالستیک

 درجه بندی: سانتی مرت

اکثر ابزاری را که 

برای اجرای یک 

ایده و خلق یک 

تصویر زیبا نیاز 

دارید، می توانید 

در زیرگروه 

ابزار نقاشی و 

رنگ آمیزی بیابید. 

در این قسمت 

انواع پاستل، 

مداد شمعی، 

 آبرنگ و گواش 

و ... وجود دارد.

 آبرنگ فابر کاستل 
مدل Jumbo - رنگ های 

فلورسنت
 تعداد: ۶ عدد

 قطر مخزن: ۴۰ میلی مرت

 دارای قلم مو

ماژیک رنگ آمیزی 8 رنگ 
Turbo Glitter جیوتو مدل

 نوع نوک: گرد

 جنس نوک: مند

 قطر نوشتاری: ۲.8 میلی مرت

مداد آبرنگی  36 رنگ  لیرا 
Rembrandt مدل

  طول بدنه: ۱۷۵ میلی مرت
 قطر سطح مقطع: ۷ میلی مرت

 فرم سطح مقطع: شش ضلعی

۱۰۱۰۰
۱۵۰۰

۴۱۰۰

۱3۰۰۰۰۲3۲۰۰۱7۲۰۰

خط کش و ابزارهای اندازه گیری هم مورد نیاز بزرگ ساالن اند هم کودکان. در 

این زیرگروه ست  خط کش شامل نقاله، گونیا و پرگار وجود دارد. در خرید این 

وسایل برای کودکان نکات ایمنی را رعایت کنید.

ی
اح
طر
ار
بز
ا

ری
گی
زه
دا
وان

ابزارنقاشیو
رنگآمیزی

۲۰۰۰
۱3۵۰۰

۵۵۰۰

۱7۴۰۰۰3۱۰۰۰۲3۰۰۰
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رنگ اکریلیک 12 رنگ سونت کد 2841095
 نوع بسته بندی: تیوپی

 حجم: ۱۰ میلی لیرت

 قابل استفاده روی:  بوم نقاشی، چرم، فلز، کاغذ

Hobby Ideas رنگ ویرتای 10 رنگ فویکریل مدل
 حجم: ۱۰ میلی لیرت

 نوع بسته بندی:  بطری پالستیکی

 قابل استفاده روی: شیشه، کاشی، رسامیک و کریستال

قلم شوی آکاردئونی
 قطر دهانه : ۷ سانتی مرت 

 ارتفاع در حالت کامال بسته: ۳ سانتی مرت 

  ارتفاع در حالت کامال باز: 8 سانتی مرت

در این قسمت می توانید انواع رنگ هایی که احتیاج 

دارید، ازجمله رنگ اکریلیک، ویترای، روغن، شیشه، 

براق کننده ی رنگ و... را  همراه با دیگر ملزومات 

نقاشی بیابید.

روغن ورنی - وارنیش بومیران
 حجم: ۷۵ میلی لیرت

 نوع بسته بندی:  تیوپی

 ساخته شده از نفت

شی
نقا
گ

عرن
نوا
ا


ات

وم
ملز

و
۲38۰۰

۱۴6۰۰

6۰۰۰

۲۲۰۰

۲8۰۰۰

۱۹۵۰۰

8۰۰۰

3۰۰۰
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پک کوله پشتی کوییلو
 طرح قایق

 ابعاد کوله: ۴۳ × ۱۳ × ۳۰ سانتی مرت

 جنس: پلی اسرت

 تعداد جیب های خارجی: چهار عدد

 همراه با یک کیف ظرف غذا، جامدادی و کاور کفش

کوله پشتی پالس
Cots Blue Triangle مدل

 ابعاد: ۴۳ × ۲۷ × ۱۶ سانتی مرت

 جنس: پلی اسرت

 تعداد جیب های داخلی: یک عدد

 تعداد جیب های خارجی: سه عدد

کوله پشتی پالس
Little Star مدل 

 ابعاد: ۴۳ × ۱۱ × ۲۷ سانتی مرت

 جنس:  پلی اسرت

 تعداد جیب های داخلی: یک عدد

 تعداد جیب های خارجی: چهار عدد

در این قسمت 

انواع جامدادی های 

تحصیلی برای 

دانش آموزان  و 

جامدادی های 

طراحی، مهندسی 

و خطاطی از 

بهترین برندها  

موجود هستند.

 جامدادی اونر 
مدل Colorful  طرح 4

 نوع: کیفی

 جنس: پارچه

 نحوه ی بسته شدن: چسبی

 ابعاد: ۲۱.۵ × ۵.۵ × ۱۱ میلی مرت

 جامدادی اونر 
مدل Fineliner طرح 4

 نوع: کیفی

 جنس: پارچه

 نحوه ی بسته شدن: زیپی

 ابعاد: ۱8 × ۴.۵ × ۶ میلی مرت

 جامدادی اونر 
مدل Colorful طرح یک

 نوع: کیفی

 جنس: پارچه

 نحوه ی بسته شدن: چسبی

 ابعاد: ۲۱.۵ × ۵.۵ × ۱۱ میلی مرت

۱۲۱۵۰۰8۹۰۰۰۱۱۲۵۰۰

در این زیرگروه، کوله های جذاب با طرح هایی متنوع وجود دارد که می تواند 

کودکان را برای رفتن به مدرسه ترغیب کند، هم چنین کیف های دستی و 

کوله ی بزرگ ساالن هم در این بخش وجود دارد.

له
کو
و
ف
کی

۱۵7۰۰۹۰۰۰۱۵۰۰۰

جامدادی

۱۱۹۰۰۰ ۱3۵۰۰۰۱۵۰۰۰۰

۲۱۰۰۰۱۲۰۰۰۲۰۰۰۰
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Loren چراغ مطالعه هانسل مدل
 ابعاد: ۴۳۰ × ۱۶۲ × ۱۰۰ میلی مرت

 وزن: ۲.۴ کیلوگرم

 جنس بدنه: فلز

 المپ: یک عدد

421-DL چراغ مطالعه مدل
 ابعاد: ۴۱۰ × ۱۵۰ × ۱۵۵ میلی مرت

 وزن: ۰.۵۲ کیلوگرم

 جنس بدنه: پالستیک

 تعداد المپ : یک عدد

Office Butler استند لوازم التحریر مدل
 همراه با مداد، خودکار، تراش، قیچی، منگنه و...

استند لوازم التحریر دلی کد 9133

  ابعاد: ۱۰۵ × 8۰ × ۹۰ میلی مرت

اگر از آن دست افرادی 

هستید که به تمیزی و 

نظم میز مطالعه یا اتاق 

کار خود اهمیت زیادی 

می دهید، در این زیرگروه 

می توانید ابزارهای 

موردنیاز خود را انتخاب و 

خریداری کنید.

لوازم
اداری

8۲۰۰

۱68۰۰

چراغ های مطالعه از ابزار اصلی میز کار یا مطالعه 

هستند. می توانید با توجه به نوع نیاز خود از بین 

چراغ َهای اداری و تحصیلی و برندهای کلیپس، لکسون 

و پرزنت تایم، چراغ موردنظر خود را سفارش دهید. عه
طال
غم
چرا

۱۹۴۲۰۰

3۱۵۰۰

۲۲۵۰۰

۲۵۹۰۰۰

۱۱۰۰۰

۴۲۰۰۰
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دفرت کالسوری کلیپس 
طرح پروانه

 ابعاد: ۳ × ۲۱.۵ × ۲8 سانتی مرت

 نوع صحافی: کالسوری

 فرم صحافی: عمودی

 نوع جلد: سخت

 دفرت مشق کلیپس
 طرح عروسک چوبی 100 برگ

 ابعاد: ۱۷ × ۲۴ سانتی مرت

 نوع صحافی: دوخت

 فرم صحافی:  عمودی

 نوع جلد: سخت

دفرت مشق سم 
طرح کالژ 100 برگ
 ابعاد: ۲8 × ۲۲ سانتی مرت

 نوع صحافی: سیمی

 فرم صحافی: عمودی

 نوع جلد: انعطاف پذیر

کاغذ یادداشت چسب دار هوپکس 
مربع کد 21429

 ابعاد: ۷۶ × ۷۶ میلی مرت

 جنس: تحریر

 تعداد برگ: ۲۰۰

 رنگ: زرد، صورتی

کاغذ کالسور کلیپس مدل 4 
سوراخ طرح راه راه

 ابعاد: ۲۹۵ × ۲۱۰ میلی مرت

 جنس: تحریر

 تعداد برگ: ۱۰۰

 رنگ:  سفید

کاغذ یادداشت چسب دار دلی 
کد 39853

 ابعاد:۷۶ × ۷۶ میلی مرت

 تعداد برگ: ۴۰۰

دفرتچه یادداشت ونوشه 
Reaction طرح

 ابعاد: ۹.۵× ۱۷.۹

در زیرگروه دفتر لوازم التحریر می توانید تقریبا هر دفتری را پیدا کنید. دفتر 

مشق، یادداشت، زبان،  شطرنجی، نقاشی، کالسوری، دفتر نت موسیقی، 

طراحی، رنگ آمیزی، خوش نویسی، لغت، دفتر تلفن و 

دفتر خاطرات در این قسمت موجودند.

تر
دف

7۵۰۰۱۵7۰۰۵۲۰۰

برای 

یادداشت برداری 

و نوشتن برخی 

مطالب مهم از 

محصوالت این 

بخش استفاده 

کنید. کاغذ چاپی،  

کاغذ یادداشت، 

کاغذ چسب دار،  

طراحی،  کالسوری، 

رنگی ،پارتیتور  

و برچسب از 

زیرگروه های این 

بخش هستند.

یادداشت

76۰۰۴۵۰۰

67۰۰

۱۲۰۰۰

۱۰۰۰۰۲۱۰۰۰7۰۰۰

8۵۰۰6۰۰۰۱6۰۰۰

۹۰۰۰
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ی در 
ختلف

تکنیک های م

ش باتوجه به 
ر نقا

ارد که ه
ود د

ی کردن وج
نقاش

م از آن ها خالقیت 
د در هرکدا

ه و ذوق خو
عالق

 و روغن، 
رد. رنگ

ش می گذا
د را به نمای

خو

 و...  
ک، گواش

کریلی
گ، آ

، آبرن
پاستل

ش با 
ک نقا

ی متنوع اند که ی
ابزارهای

هترین شکل، 
ه از آن ها  به ب

ستفاد
ا

. در 
ی کند

جرا م
د را ا

تکنیک خو

رو، مجموعه ای 
ت پیش  

صفحا

ی نقاشی به 
 ابزارها

هترین
از ب

ت. شما 
شما معرفی شده اس

می توانید این محصوالت 

را با توجه به تکنیک 

ن از رسته ی 
نقاشی تا

ریر 
زم التح

لوا

ال تهیه 
دیجی کا

کنید. 

رسم کن رویایت را 
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عکــس: اسـتودیــو 
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آبرنگ ۱۲ عددی سن  پترزبورگ با رنگ دانه های خالص و 
باکیفیت، رنگ های بسیار شفاف و درخشانی دارد و نقاشی 
شما را برای مدت طوالنی به شکل اولیه ی خود نگه   می دارد.

Artist آبرنگ سن پرتزبورگ مدل

   این آبرنگ تیوپی،  امکان 

کنرتل میزان رنگ خارج شده 

را دارد.

ساخت:

روسیه
تعداد در هر بسته:

12 عدد

  این آبرنگ محتوی 12 عدد تیوپ 

10 میلی لیرتی است.

ماژیک های حرفه ای یکی از ابزارهای کاربردی برای طراحان و نقاشان 
هستند. استفاده از ماژیک ۱۲ رنگ حرفه ای مدل Pitt Artist ساخت 

فابرکاستل که از معتبرترین شرکت های این عرصه است، یکی از 
انتخاب های خوبی است که می توانید داشته باشید.

Pitt Artist ماژیک حرفه ای فابر کاستل مدل

۴۵۹۰۰

 این ماژیک دارای 

رنگ های 107، 113، 

 ،146 ،136 ،125 ،121

 ،169 ،264 ،112 ،110

232 و 199 است.

نوع نوک:

تخت
جنس نوک:

مند

۱۱6۰۰۱۵۵۰۰

۵۴۰۰۰

18
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قلم موهای طبیعی به دلیل اینکه از موی حیوانات ساخته شده اند، از بهترین 
انواع قلم موها هستند. قلم موی آبرنگ هابیکو از موی سمور تهیه شده است و  

جذب آب بسیار باالیی دارد.

 ماژیک رنگ آمیزی میالن مدل Maxi Magic دارای دو سر با قطرهای ضخیم و 
نازک و نوکی گرد از جنس فیبر است. این ماژیک به شما امکان نقاشی کردن روی 

سطوحی مثل کاغذ و پارچه را می دهد.

 Maxi Magic 140ماژیک رنگ آمیزی میالن مدلE قلم موی هابیکو مدل

جنس مو:

طبیعی

7۴۴۰۰

تعداد در هر بسته:

10 عدد

  این قلم مو دارای 

 شامره های

 8 /6 /4 /2 /0 

است.

رنگ اکریلیک پارچه دکوال با حجم ۵۰ میلی لیتر سریع خشک  می شود 
و مقاومت باالیی در برابر نور و کم رنگ شدن دارد. رنگ اکریلیک پارچه 

دکوال با تنوع رنگی زیاد، دست شما را برای انتخاب باز می گذارد.

رنگ اکریلیک پارچه دکوال 

   لباس و 

پارچه ای که 

به جوهر این 

ماژیک ها 

آغشته شود 

قابل شست وشو 

است.

   این ماژیک 

دارای درپوش 

منفذ دار است که 

به ایمنی کودکان 

کمک می کند.

  جنس دسته ی این 

قلم مو از چوب است.

  رنگ را می توان  روی 

پارچه های کتانی، ابریشمی و 

منسوجات مصنوعی استفاده کرد.

  این رنگ، با 

قلم مو، مهر یا شابلون 

قابل استفاده است.

نوع مو:

نرم
ابعاد ماژیک:

135×15×7 میلی مرت

نوع بسته بندی:

  بطری پالستیکی
 حجم:

 50 میلی لیرت

۱۰۵۰۰۱۴۰۰۰

۱۰۰۰۰۱۲۵۰۰

۹3۰۰۰
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عکــس: اسـتودیــو 



21

ماژیک حرفه ای ۲4 رنگ لیرا به دلیل داشتن نوک گرد و مقاوم، قابلیت ترسیم 
خطوط نازک و طراحی های جزئی را دارد و یک ابزار مناسب برای هنرمندان، 

طراحان و نقاشان است.

عالوه بر ابزار نقاشی یک بوم یا دفتر مناسب برای یک طراح یا نقاش دارای اهمیت 
است. با دفتر  بلوک آبرنگ ژاپکو مدل Bickingford   می توانید مجموعه آثار 

خود را به یادگار بگذارید.

Aqua Brush Duo ماژیک حرفه ای 24 رنگ لیرا مدلBockingford بلوک آبرنگ ژاپیکو مدل

ساخت:

روسیه

  ابعاد هر پاستل 

0.8 × 0.8 × 6 سانتی مرت است.

 این ماژیک قابلیت 

حل شدن در آب را 

دارد.

 دارای یک رس گرد 

و یک رس قلم مویی 

است.

  این دفرت دارای کاغذهای 

کامال سفید و  100 درصد 

سلولزی است.
  تعداد برگ های این 

دفرت 10 عدد است.

فرم سطح مقطع: 

دایره

فرم:

ساده

با پاستل گچی 48 رنگ سونت می توانید تکنیک زیبای گچ و پاستل در نقاشی را به خوبی 
اجرا کنید. این پاستل بر اساس میزان مقاومت در برابر نور و کم رنگ شدن، دارای 

درجه بندی به شکل ستاره است.

Artists Soft پاستل گچی 48 رنگ سونت مدل

نوع ماژیک:

دو رس
ساخت:

آملان

  

نوع دفرت:

 طراحی
ابعاد: 

42 × 56 سانتی مرت

۴8۰۰۰۵۴۰۰۰

367۰۰۴۹۰۰۰

8۲۵۰۰۱۱۰۰۰
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روزهای آخر تابستان، حال  و  هوای خاصی برای دانش آموزان دارد. خرید کیف جدید، دفتر، مداد، خودکار و لوازم التحریر موردنیاز دیگر، بخش زیادی 

از دانش آموزان را سر ذوق می آورد. نکته ی مهم درباره ی خرید لوازم مورد نیاز مدرسه، انتخاب بهترین گزینه  ای است که هم کیفیت و هم قیمت 

مناسبی دارد. هم چنین هماهنگی کیف، جامدادی، خودکار و غیره، با یکدیگر ازنظر اندازه، طراحی و کارایی اهمیت دارد. در صفحه  های پیش رو، با 

پیشنهاد های ما برای خرید کیف و لوازم التحریر مدرسه آشنا خواهید شد، تا بتوانید لوازم التحریر مورد نیازتان را به راحتی از رسته ي لوازم التحریر 

دیجی کاال انتخاب کنید.

با گشت و گذار در رسته ی لوازم التحریر دیجی کاال ، می توانید  کیف مدرسه ی امسال تان را هیجان انگیز کنید 

 عکــس: اسـتودیــو
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کوله پشتی ها برای مصارف مختلفی ساخته می شوند؛ 
درنتیجه بهتر است کوله پشتی را بسته  به نیاز مان انتخاب 
کنیم. کیفی را برای مدرسه انتخاب کنید که بتوانید آن را 

روی دوش تان بیندازید. به این ترتیب وزن به صورت مساوی 
روی شانه هایتان تقسیم می شود و احساس خستگی کمتری 
می کنید. کوله پشتی کلیپس LSB7415 محصولی مناسب 

برای حمل کتاب و لوازم التحریر است. استفاده از دو ابر در 
قسمت پشتی کوله، حمل کیف را برای شما راحت تر می کند.

جامدادی یکی از کاربردی ترین ابزار مدرسه  برای حمل خودکار، مداد، 
پاک کن و هر نوشت افزار دیگری است. جامدادی اونر مدل Animal محصولی 

با طراحی بسیار ساده و زیبا و باکیفیت ساخت باالست. این مدل از پارچه ی 
مقاوم ساخته شده و تنها ۵8 گرم وزن دارد.

LSB7415 کوله پشتی کلیپس مدل

Animal جامدادی اونر مدل

جنس:

پلی اسرت
قابلیت شست وشو:

دارد

نحوه ی بسته شدن:

زیپ
جنس:

پارچه
  قابل شست وشو با 

آب رسد

  بارنگ و بافت ثابت

محل نگهداری لپ تاپ:

دارد

۱3۲۰۰۰

۱۲7۰۰

۱76۰۰۰

۱7۰۰۰

  وجود دو جیب خارجی مناسب برای 

نگهداری اسناد و مدارک و دو جیب 

در سمت راست و چپ برای قراردادن 

قمقمه و بطری



25

خط کش ۲۰ سانتی متری آریا محصولی با طراحی بسیار ساده و درعین حال 
کاربردی است که بدنه ی آن جنس مقاومی دارد. این مدل با بدنه ی شفاف، 

مناسب برای استفاده در مدرسه و اداره است.

خط کش 20 سانتی مرتی آریا

یادداشت کار های روزمره، تکالیف مدرسه، نکات مهم درسی و بسیاری موارد 
دیگر، به یک دفتر چه یاد داشت مناسب نیاز دارد. طرح روی جلد دفترچه 

یادداشت جیبی طرح تن تن مصور یکی از بخش های داستانی تن تن است و 
محصولی ویژه در مقایسه با دیگر کاال های مشابه اش به حساب می آید. حمل 

این مدل به دلیل ابعاد نسبتا کوچک و وزن کم اش راحت است.

دفتر مشق، وسیله ی مورد نیاز تحصیل  به ویژه در دوران ابتدایی و دبیرستان است. 
طراحی روی  جلد دفتر مشق، می تواند روی شوق دانش آموز در انجام تکالیف اش 
تاثیر گذار باشد. دفتر مشق کلیپس طرح گورخر، محصولی با طراحی خاص، زیبا 

و با کیفیت است که جلدی از مقوای سخت دارد.  

دفرتچه یادداشت جیبی طرح تن تندفرت مشق کلیپس طرح گورخر 100 برگ

واحد اندازه گیری:

اینچ، سانتی مرت
جنس:

پالستیک 
شفاف

 تهیه شده از بهرتین مواد کریستال

۵۲۰۰۱3۵۰۰

نوح صحافی:

چسبی
فرم صحافی:

افقی
نوح صحافی:

چسبی
فرم صحافی:

عمودی
نوع دفرت:

خط دار

 استفاده از طرح پوست 

گورخر و تضاد رنگ های 

سیاه و سفید زیبایی دفرت 

را دو چندان کرده است.

  استفاده از طرح مصور 

 )کمیک( یکی از

 بخش های داستانی تن تن

۱۰۰۰۱۵۰۰ انعطاف پذیر و مقاوم

۱8۰۰۰ 7۰۰۰
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  خودکاری را انتخاب کنید که روان   و سبک  باشد و دست شما را هنگام نوشتن 
خسته نکند. خودکار پنتر مدل SP-101 محصولی سبک، روان و خوش ساخت 

است. قطر نوک این مدل به یک میلی متر می رسد و رنگ های متنوعی دارد. با 
خودکار پنتر می توانید روان، سریع و خوش رنگ بنویسید. 

101-SP خودکار پنرت مدل

جنس بدنه:

پالستیک

جنس جعبه:

مقوایی

مداد نوکی  به تراشیدن نیاز ندارد و انتخاب ماندگارتری است. مداد نوکی استدلر 
مدل تریپالس محصولی نام آشنا و خوش ساخت است که هم کیفیت ساخت خوب و 
هم قیمت مناسبی دارد. هنگام نوشتن با این مدل می توانید نوک اضافی را به داخل 

بکشید تا از شکستن نوک جلوگیری شود.

مداد مشکی فابر کاستل، سبک، ساده و کاربردی ساخته شده است. این مدل 
درجه ی سختی نوک HP دارد و پررنگ و روان  است؛ هم چنین استفاده از 

طراحی شش ضلعی در بدنه ی این محصول، سبب شده تا دست شما هنگام 
نوشتن خسته نشود.

مداد مشکی فابر کاستلمداد نوکی استدلر مدل تریپالس میکرو 774

  دارای طراحی زیبا و 

جذاب با بدنه ای متفاوت

 دارای پاک کن بسیار 

بلند با ساختار چرخشی

جنس بدنه:

پالستیک مقاوم
پاک کن:

دارد
قطر سطح مقطع:

7 میلی مرت

نوع نوک:

ساچمه ای

  دارای جوهر ژله ای 

برای نگارش روان

ضخامت نوک: 

0.5 میلی مرت
تعداد در هر بسته:

12 عدد

 مجهز به نوکی از جنس  کروم

۲۲۰۰

63۰۰

۱۲۰۰۰

3۰۰۰

8۵۰۰

۱6۰۰۰
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پاستل روغنی ۱6 رنگ استدلر مدل Noris Club، محصولی خوش ساخت با 
قیمتی مناسب است. در بسته ی این محصول  ۱6 عدد پاستل روغنی وجود 

دارد که به آسانی نمی شکنند.

Noris Club پاستل روغنی 16 رنگ استدلر مدل

جنس بنده:

پالستیک
وزن: 

4 گرم

 همراه با محصول یک عدد مداد تراش 

هم به کاربر هدیه می شود

 مناسب برای انواع 

تکنیک ها ازجمله هاشور

مناسب برای رده ی سنی:

3 سال به باال

خاصیت ضدآب:

دارد
فرم سطح مقطع:

دایره

مداد رنگی 48 رنگ فابر کاستل، محصولی خوش ساخت و مقرون به صرفه 
است. مداد  رنگی های این مدل درجه سختی B و طراحی شش ضلعی دارند و 

رنگ آمیزی با آن ها خسته کننده نیست. 

ساده، سبک و مقرون به صرفه، سه ویژگی اصلی مداد نوکی ویولت هستند. 
ضخامت نوک مدادنوکی ویولت ۰.7 میلی متر است و رنگ های متنوعی هم 

دارد؛ هم چنین به یک پاک کن مجهز است.

مداد رنگی 48 رنگ فابر کاستل مدل Classicمداد نوکی 0.7 میلی مرتی ویولت

۱۰۵۰۰

ضخامت نوک:

3.3 میلی مرت

 دارای بدنه ای با طراحی 

ارگونومیک شش ضلعی، برای 

نگارش آسان و بدون خستگی

  طرح این مدادنوکی شبیه به 

طرح مدادهای کالسیک است.

۱۵۰۰
67۵۰۰

۲۰۰۰

۱۴۰۰۰

۹۰۰۰۰
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امروز کمتر اثری از کتاب های درسی و وسایل و لوازم التحریرهایی که زمانی نه چندان دور بازار را قبضه کرده بودند باقی مانده است. دفترمشق های »۱۰۰ برگ« 

و آن معلم گرافیکی پای تخته جای خود را به دفترهای فانتزی رنگارنگ داده اند. دیگر خبری از تراش های شمشیرنشان و آینه دار نیست، مدادهای شترنشان 

و پاک کن های آبی و نارنجی پلیکان به فراموشی سپرده  شده  اند و جامدادی های آهنربایی، لیوان  های تاشو و سازدهنی و خودکارهای قدیمی چندرنگی را که با 

فشار دکمه رنگ های آن ها عوض می شد، در کم تر فروشگاه لوازم التحریری می توان یافت. امروز اما ابزارهای تحریر با برندهای مختلف شان بسیار فراتر از این 

چند قلم کاال و چند عنوان محدود رفته اند. هر وسیله ای را می توان از بین ده ها برند مختلف و صدها کاالی مشابه انتخاب کرد. شناخت این برندها و آگاهی از 

محدوده ی فعالیت شان به خرید بهتر ما کمک خواهد کرد. صفحات پیش رو به همین منظور برای شما تدارک دیده شده است.
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»کارن داش«  یک 

شرکت سوئیسی است 

که سابقه ای ۱۰۰ساله  

در زمینه ی تولید 

لوازم التحریر اداری، 

تحصیلی و حرفه ای 

دارد. کیفیت باالی 

محصوالت این شرکت 

در بازار های جهانی 

تضمین  شده است. 

مداد آبرنگی سری آرتیست
مداد آبرنگی 4۰ رنگ سری آرتیست محصولی 

کامال حرفه ای است. این مدل برای کسانی 
ساخته  شده که به طور حرفه ای نقاشی می کشند. 

این محصول با آب ترکیب می شود تا رنگ اش 
به غلظت د ل خواه شما برسد. سری آرتیست 

تایید یه ی FSC دارد که مجموعه ای از 
شرکت های عام المنفعه است و در سال ۱993، با 
هدف کمک به حفظ جنگل ها تاسیس شده است.

Frosty 824 مداد نوکی مدل
 824 Frosty مداد نوکی ۰.7 میلی متری مدل
محصولی خوش ساخت و سبک است که هنگام 
نوشتن دست شما را خسته نمی کند. این مدل 

تنوع رنگ زیادی دارد و دکمه و نوک بادوام آن از 
آلیاژ کروم ساخته  شده است.

AB

41000
E

55000

378000
پیشنهاد سردبیر

A

420000
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کاالهای خوش سـاخت کارن داش قیمت بسـیار مناسـبی دارند. از محصوالت کارن داش 

می توان به انواع مدادرنگی، خودکار ، مداد نوکی و...  اشاره کرد. در جشنواره ی فروش 

لوازم التحریر می توانید محصوالت با کیفیت کارن داش را از دیجی کاال تهیه کنیـد.

۴۲۰,۰۰۰
گران ترین کاال

۵, ۵۰۰
شروع قیمت از 8۵

2H مداد مشکی
مداد مشکی مدل 34۱374 محصولی مناسب 
برای طراحی است. درجه سختی 2H این مداد 

به طراحان کمک می کند از آن در طراحی 
های روزمره استفاده کنند. بدنه ی این مداد از 
جنس چوب ساخته شده است و فرم سطح آن 

شش ضلعی است.

خودکار مدل 849
خودکار مدل 849 محصولی خوش ساخت برای 
مصارف طوالنی  است. این مدل، نوک ساچمه ای 
با قطر  نیم میلی متری دارد و نوشتن با آن بسیار 

روان است.

پاک کن 
پاک کن کارن داش محصولی با طراحی بسیار 
ساده و در عین حال حرفه ای است. این مدل 
قابلیت پاک کردن مداد هایی با میزان سختی  

مختلف را دارد؛ در نتیجه برای کار های گرافیکی 
گزینه ی بسیار مناسبی است.

E CD

20000
B

25000

16200
C

18000

12500
D

تصویرسـازی: آتلیــه
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برند:  »یوروپن« 

)Europen( در سال ۱۹۹۹ 

میالدی تاسیس شد. این 

برند اولین فعالیت تجاری 

مشترک کشور های 

اروپایی بعد از تشکیل 

اتحادیه ی اروپا بود.

 ست خودکار خودنویس 
Square مدل

 ست خودکار  و خودنویس 
مدل Square محصولی زیبا، حرفه ای 
و مناسب هدیه دادن است. این ست 
خودکار و خودنویس با وزن کمی که دارد 
برای استفاده روزمره مناسبند. در این 
ست یک پمپ بدون جوهر داخل بدنه 
مخصوص خودنویس هم وجود دارد.

B

ست روان نویس و خودنویس مدل 
خیام محصولی با طراحی کالسیک 
و ویژه است.جنس بسته بندی این 
مدل از مخمل است که بر زیبایی آن 
می افزاید. نوک گرد خودنویس به روان 
بودن آن کمک کند. وجود یک جلد 
کتاب رباعیات خیام با صفحه آرایی زیبا 
در این بسته بندی آن را به یک ست 
ارزشمند تبدیل کرده است.

ست روان نویس و 
خودنویس مدل خیام

34000
B

40000

تصویرسـازی: آتلیــه

A

798000
پیشنهاد سردبیر

A

939000
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»یوروپن«  بیش از ۱۵ سـال اسـت که در زمینه ی طراحی و ساخت خودکار و روان نویس های 

کالسیک و حرفه ای، فعالیت  گسترده ای در بازار های جهانی به ویژه اروپا انجام می دهد. تمرکز 

اصلـی یوروپـن روی طراحی محصوالت خاص و منحصر به فرد اسـت. در لیسـت محصوالت این 

برند اروپایی، سـت های روان نویس و خودکار مخصوص هدیه هم دیده می شـود. در صفحه ی 

پیش   رو با بهترین محصوالت یوروپن در جشنواره ی فروش لوازم التحریر دیجی کاال آشنا شوید.

 ست خودکار و روان نویس 
Alice مدل

ست خودکار و روان نویس Alice محصولی 
مقرون به صرفه و مناسب برای هدیه دادن است. این 

مدل با استفاده از نوک ساچمه ای، نگارش را برای 
کاربران آسان می کند. در نظر داشته باشید که همراه 
با این محصول، یک جعبه ی کادویی با پوشش مخمل 

داخلی هم به کاربر ارائه می شود.

Smart روان نویس  مدل

روان نویس مدل Smart محصولی ساده، مقرون به صرفه 
و درعین حال کاربردی است. نوک ساچمه ای این مدل به 
نوشتن روان کمک می کند. قابلیت شارژ مجدد، ویژگی 

مثبت این روان نویس است.

خودکار ی مدل Ring محصولی با طراحی بسیار 
شیک و کالسیک است که برای کاربرد روزمره ساخته 
 شده است. قابلیت پنهان شدن نوک خودکار در بدنه 
برای جلوگیری از ایجاد لکه روی لباس، خاص بودن 

این محصول را دوچندان کرده است.

Ring خودکار مدل

E

18200
E

21500

۹3۹,۰۰۰
گران ترین کاال

۱۹۰۰۰
شروع قیمت از ۵۵

22900
D

27000

34000
C

40000

C

D
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 )Owner( »اونر«

سال هاست که 

لوازم التحریر تولید 

می کند. این شرکت 

کره ای از اعتبار زیادی 

در بازار های جهانی 

بهره می برد.

روان نویس 20 رنگ اونر
روان نویس خوش ساخت اونر مدل ۲۰ رنگ، 

نگارش شمارا آسان و روان می کند. این روان نویس 
مقرون به صرفه، بدنه ای بسیار باریک و خوش دست دارد 

که هنگام نوشتن، دست شمارا خسته نمی کند.

University جامدادی اونر مدل
جامدادی کیفی University محصولی با طراحی 
زیبا و تنوع رنگ بسیار باالست. این جامدادی زیپی از 
جنس پارچه ی مقاوم ساخته شده که قابل شست وشو 

با آب سرد هم است.

AB

1200
E

1600

36700
پیشنهاد سردبیر

D

49000
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تصویرسـازی: آتلیــه

 »اونر« )Owner( یک شرکت کره ای اسـت که درزمینه ی طراحی و ساخت لوازم التحریر 

فعالیت می کند. اونر همواره سـعی کرده تا محصوالتی مقرون به صرفـه همراه با کیفیت سـاخت 

مناسـب را به بازار های جهانی عرضه کند؛ درنتیجه لوازم التحریر تولیدی این شـرکت کره ای، 

برای عموم مردم و حتی حرفه ای ها بسیار کاربردی و مناسب است. در نظر داشته باشید که 

محصوالت شـرکت اونر در بازار ایران با تنوع بسـیار باالیی عرضه می شود. در صفحه ی پیش 

رو، با بهترین محصوالت اونر در جشنواره ی فروش لوازم التحریر دیجی کاال آشنا شوید.

۴۹,۰۰۰
گران ترین کاال

۵۰۰
شروع قیمت از ۴۰۰

Ascat مداد نوکی اونر سری
طراحی خاص و ارگونومیک، وزن  کم و کیفیت 
 Ascat ساخت باال از نکات اصلی مداد نوکی

هستند. این محصول به دلیل بدنه ی مثلثی شکل، 
دست را خسته نمی کند، هم چنین وزن کم این 
مداد نوکی، نگارش را برای کاربر آسان می کند.

مداد رنگی 24 رنگ اونر
مداد رنگی ۲4 رنگ اونر یکی از بهترین محصوالت این 

شرکت به حساب می آید؛ چراکه هم قیمتی مقرون به صرفه  
و هم کیفیت ساخت بسیار باالیی دارد. در نظر داشته 
باشید که وزن کم و طراحی ارگونومیک مداد های این 

بسته، از خستگی دست جلوگیری می کند.

خودکار اونر مدل 2323
خودکار اونر مدل ۲3۲3، ساده اما کاربردی 
ساخته شده است. این مدل با قطر نوشتاری 

۰.7 میلی متر، خطوطی ظریف را از خود به جای 
می گذارد، هم چنین نوک ساچمه ای این محصول 

تاثیر چشمگیری در روان تر نوشتن اش دارد.

33000
C

45000

C

12000
D

16000

16800
B

22500

DE
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چه کاربر عادی باشید چه 

حرفه ای، فابر کاستل  برای 

شما ساخته  شده است. 

ماژیک حرفه ای 48 رنگ 
PITT Artist مدل

ماژیک  PITT Artist، همان طور که 
از نامش پیداست برای حرفه ای ها 
ساخته  شده است. این محصول 
ضد آب بوده  و کم رنگ نمی شود. در 
این بسته ی حرفه ای، 48 عدد ماژیک 
تک  سر از جنس فیبر با PH خنثی 
قرار دارد.

مداد نوکی چوبی فابر کاستل با 
قطر نوشتاری ۰.7، نگارش را برای 
کاربرآسان می کند، هم چنین نوک 
این محصول خوش ساخت قابلیت 
جمع شدن هم دارد.

مداد نوکی  مدل چوبی

تصویرسـازی: آتلیــه

B

A47600
A

63500

424500
پیشنهاد سردبیر

B

566000
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»فابر کاستل« )Faber-Castell( یکی از نام آشناترین و بزرگ ترین شـرکت های 

تولیدکننده ی لوازم التحریر در جهان است. این شـرکت آلمانی، هم زمان با  تولید 

لوازم التحریـر کاربـردی برای عموم، به صورت اختصاصی محصوالتی بـرای حرفه ای ها 

تولید می کند. در صفحات پیش  رو با بهترین محصوالت فابر کاستل آشـنا خواهید شد 

و می توانید در جشـنواره ی فروش لوازم التحریر فابر کاستل، از میان لوازم التحریر، لوازم 

نقاشـی، نقشه کشی ساختمان، طراحی یا هر کار تخصصی دیگری انتخاب و خرید کنید. 

66۹,۰۰۰
گران ترین کاال

۱,۵۰۰
شروع قیمت از ۱۶۷

CX خودکار مدل

مداد رنگی پاستلی مدل پیت

خودکار CX، مقرون به صرفه ترین محصول فابر 
کاستل است. نوشتن با این خودکار که نوک 

ساچمه ای دارد، بسیار آسان است. در هر بسته ی این 
محصول دو عدد خودکار مدل CX وجود دارد.

»پیت« )Pitt(، یکی از بزرگ ترین پالت های مداد 
رنگی پاستلی در جهان است. مداد های این بسته ی 

6۰ رنگی، مقاومت زیادی در برابر نور و شکستن 
دارند. ضخامت کم نوک مداد ها، پیت را به محصولی 

مناسب برای ترسیم جزئیات دقیق و سایه زدن تبدیل 
کرده است.

پاستل گچی رده ی باالی Polychromos، به آسانی 
روی کاغذ پخش می شود و کاربری بسیار آسانی دارد. 
اگر طراح هستید، این محصول گزینه ی مناسبی برای 

شما به حساب می آید.

پاستل گچی 
Polychromos مدل

E

788000
591000

E

6700
C

9000

C

D
D

3000
2200
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 )Staedtler( »استدلر«

در سال ۱8۳۵ میالدی 

در شهر نورنبرگ آلمان 

 تاسیس شد. 

 »جی  اس استدلر« 

)J.S Staedtler( موسس 
این شرکت بزرگ است. 

در حال حاضر بیش از 

۳۰۰۰ نفر در سراسر 

جهان در حال فعالیت 

برای این شرکت  هستند.

 مداد آبرنگی 
10NM36 مدل

مداد آبر نگی 10NM36 محصولی بسیار مناسب برای 
استفاده در مدارس است. این بسته ی 36 رنگی به دلیل 
سبک بودن مداد ها یش، دست را خسته نمی کند. این 
مداد قابلیت ترکیب با آب و ایجاد افکت آبرنگی دارد و 

رنگ کردن با آن آسان است.

A

45000
A

60000

 پرگار 
 Mars Comfort 556 Fantacyمدل

پرگار استدلر Mars Comfort 556 محصولی حرفه ای و 
درعین حال مقرون به صرفه است. جنس نوک این پرگار از 

کربن است و از قابلیت Center Wheel برای تنظیم دقیق 
زاویه ی پرگار بهره می برد.

B

B

65500
49100
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تصویرسـازی: آتلیــه

»اسـتدلر« )Staedtler( یکی از محبوب ترین برند ها در بازار های جهانـی و هم چنین 

ایران اسـت. این شـرکت بزرگ آلمانی، بیش از یک قرن اسـت که در زمینه ی طراحی 

و سـاخت لوازم التحریر کاربردی و حرفه ای، فعالیت های گسـترده ای را در سراسر 

جهـان انجام می دهد. از مداد پاک کن ها و خودکار های فانتزی گرفته تا لوازم حرفه ای 

نقشه کشـی و طراحـی، همـه از محصـوالت باکیفیت و خوش سـاخت اسـتدلر هسـتند. 

در صفحه ی پیش   رو، بـا بهتریـن محصـوالت اسـتدلر در دیجـی کاال آشـنا خواهیـد شـد.

6۵۴۰۰۰
گران ترین کاال

۱۵۰۰
شروع قیمت از ۳۰۲

C

23000
17200

 مداد نوکی 
Mars Micro 775 مدل

مداد نوکی Mars Micro، یکی از آشنا ترین محصوالت 
استدلر است. نسل های مختلفی در دوران تحصیل شان 
از این مداد نوکی استفاده کرده اند. Mars Micro با قطر 

۰.۵ میلی متر و جنس پالستیک ضد تعرق، نوشتن را برای 
کاربر لذت بخش می کند.

C
 پاک کن 

مدل رسوپالست
پاک کن رسوپالست، محصولی مقرون به صرفه و 

خوش ساخت است. با استفاده از این محصول، باقی مانده ی 
لکه ی پاک شده روی کاغذ جا نمی ماند. روکش روی این 

محصول، کارکردن با آن را آسان تر می کند.

D

D

99000
74200

 راپید 
Mars Matic 700 مدل

راپید استدلر Mars Matic 700 برای حرفه ای ها 
طراحی شده است. این راپید که قطر های نوشتاری مختلف 
دارد، مناسب برای نقشه کشی مهندسی و طراحی است. 

نوک این محصول ویژه و خاص، قابل تعویض است.

E

1500
پیشنهاد سردبیر

E

2000



40

شرکت »اشنایدر«  سال ۱۹۳8 در 

کشور آلمان تأسیس شد. بعد از 

پایان جنگ جهانی دوم، تا مدت 

زمان زیادی در وضعیت خوبی قرار 

نداشت اما پس از سامان گرفتن 

کشور آلمان این شرکت هم به 

روز های خوب اش بازگشت.

 Xtra 895روان نویس مدل
 Xtra روان نویس میان رده ی اشنایدر مدل
 895، یک محصول سبک با 
رنگ های بسیار متنوع است. اگر به دنبال 
روان نویسی با عمر طوالنی و عملکرد 
مناسب هستید که دست تان را خسته 
نکند،  Xtra 895گزینه ی خوبی است.

A
خودنویس رده باالی اشنایدر مدل 
ID، به دلیل طراحی ارگونومیک محل 
قرارگرفتن انگشتان  دست شما را 
هنگام نوشتن خسته نمی کند.

این خودنویس خوش ساخت و زیبا 
امکان شارژ مجدد جوهر دارد.

ID خودنویس مدل

تصویرسـازی: آتلیــه

B

8600
6400

B

8250
پیشنهاد سردبیر

A

11000
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»اشـنایدر« )Schneider( یـک شـرکت بـزرگ آلمانـی اسـت کـه در زمینـه ی سـاخت 

لوازم التحریـر، فعالیت هـای گسـترده ای را در سراسـر جهـان انجـام می دهـد. محصـوالت 

ایـن شـرکت آلمانـی، کیفیـت سـاخت و تنـوع بسـیار باالیـی دارنـد. از مـداد سـیاه معمولـی 

گرفته تا روان نویس های حرفه ای و از سـوی دیگر ماژیک های مخصوص نقاشـی تا دیگر 

لوازم التحریر، همه و همه در لیسـت محصوالت اشـنایدر یافت می شوند. در مطلب پیش رو، 

بـا بهتریـن محصـوالت اشـنایدر در جشـنواره ی فـروش لوازم التحریـر دیجـی کاال آشـنا شـوید.

Tops 505 خودکار مدل
خودکار میان رده ی اشنایدر مدل Tops 505، یک 

محصول کامال مقرون به صرفه است. این خود کار 
عالوه بر این که تنوع رنگ بسیار زیادی دارد، به دلیل 

نوک ساچمه ای اش، بسیار روان است.

۱۱۱,۰۰۰
گران ترین کاال

۲۰۰۰
شروع قیمت از ۲۹

Job ماژیک عالمت گذار مدل
ماژیک میان رده ی اشنایدر مدل Job، از رنگ های 

مقاوم در برابر نور ساخته شده است؛ هم چنین استفاده 
از مخزن ضد تبخیر، عمر این ماژیک را افزایش 

می دهد. اگر به دنبال یک محصول سبک با عمر 
 Job طوالنی و بازدهی باال هستید، اشنایدر مدل

گزینه ی مناسبی است.

C

C

3500
2600

D

D

2000
1500

 مداد نوکی رده باالی اشنایدر مدل Graffix، با نوک
۰.3 میلی متری، ظریف و دقیق ساخته شده است. در 
انتهای این مداد نوکی، یک پاک کن باکیفیت وجود 

دارد که کاربرد محصول را آسان تر می کند. 

مداد نوکی 0.3 میلی متری 
Graffix مدل E

E

27000
20200
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 )Pebeo( »پ ب او«

سال ۱۹۱۹ میالدی 

کشور فرانسه تاسیس 

شد. در آن زمان فعالیت 

اصلی این شرکت در 

زمینه ی تولید مواد 

شیمیایی بود. از سال 

۱۹۳۴ فعالیت اصلی 

»پ ب او«  در زمینه ی 

تولید رنگ آغاز شد.

25200
A

28000

 مات کننده ی رنگ »پ ب او« 
Matt Picture مدل

براق کننده ی رنگ Matt Picture محصولی رده باال 
و خوش قیمت است. رنگ ها برای جلوه ی بهتر به 
براق کننده نیاز دارند که مدل Matt Picture این 

کار را به خوبی انجام می دهد. در نظر داشته باشید که 
بسته بندی محصول به صورت بطری 7۵ میلی لیتری 

عرضه می شود.

A
 ثابت کننده رنگ »پ ب او« 

Medium Florentin مدل
ثابت کننده رنگ Medium Florentin محصولی 

خوش ساخت است که برای زیبا تر کردن نقاشی شما 
ساخته شده است. رنگ روغن پس از استفاده به تثبیت 
شدن نیاز دارد؛ درنتیجه این محصول کار تثبیت رنگ 

را به آسانی برای شما انجام می دهد.

B

13500
C

15000

44100
پیشنهاد سردبیر

A

49000



43

تصویرسـازی: آتلیــه

»  پ ب او« )Pebeo(، یک شـرکت فرانسوی است که کار اصلی اش، تولید انواع رنگ های 

حرفه ای، گواش و غیره اسـت؛ درنتیجه طراحان و نقاش های حرفه ای، بازار هدف این 

شـرکت فرانسـوی هستند. به طورکلی محصوالت »  پ ب او«  از کیفیت سـاخت بسـیار باالیی 

بهره  می برند و در مقایسـه  باکیفیت باالیشان، قیمت بسیار مقرون به صرفه ای هم دارند. 

در صفحه ی پیش رو، با بهترین محصوالت »  پ ب او« در دیجی کاال آشنا خواهید شد.

۴۹,۰۰۰
گران ترین کاال

۵۰۰۰
شروع قیمت از ۱۱۷

گواش استودیو »  پ ب او«
گواش استودیو »  پ ب او« مقرون به صرفه ترین 
محصول این شرکت است. این مدل که قابلیت 

تمیز شدن با آب را دارد، تنها در چند ساعت بسته 
به نوع کاغذ کامال خشک می شود. 

رنگ اکریلیک استدیو »  پ ب او«
رنگ اکریلیک استدیو »  پ ب او« از کاربردی  ترین رنگ ها 

در هنر نقاشی است. این محصول مناسب برای نقاشی 
روی بوم و کاغذ ساخته شده است؛ هم چنین این مدل 

قابل استفاده به صورت ترکیبی )برای تولید رنگ جدید( 
هم است.

C
دورگیر رنگ شیشه خمیری »  پ ب او«
دورگیر رنگ شیشه خمیری »  پ ب او« محصولی 
بسیار کاربری برای عموم مردم است. این مدل 

قابل استفاده روی شیشه، چینی و کریستال است، 
هم چنین در مقابل مواد شوینده مقاومت بسیار 

باالیی دارد.

D

16200
D

18000

4700
E

5000

E
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»پالس« )Pulse(،  یک 

شرکت هندی است که بیش 

۱۰ سال  است که درزمینه ی 

تولید کیف های اداری و 

مدرسه فعالیت می کند. این 

شرکت چهار نمایندگی در 

کشور هند دارد.

 کوله پشتی پالس 
Baby Gino مدل

 Baby Gino کوله پشتی پالس
محصولی با طراحی بسیار زیبا و خاص 
است که برای کودکان کمتر از 7 سال 
طراحی شده است. این مدل قابلیت 
شست وشو در آب با دمای 3۰ درجه  را 
داشته و پوشش درونی اش از پلی استر 
ساخته شده است.

 Kids Hearts کوله پشتی پالس
محصولی کامال حرفه ای و 
خوش ساخت است که از قابلیت های 
زیادی برخوردار است. این مدل 
دارای بندهای ارگونومیک مجهز به 
پد محافظتی است که حمل کیف 
را آسان تر می کند. جنس داخل این 
کیف از پلی استر است.

کوله پشتی پالس 
 Kids Heartsمدل

تصویرسـازی: آتلیــه

194200
A

259000

A

52500
B

70000
B

101200
E

135000
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»پالـس« )Pulse(، یک شـرکت هندی اسـت که انواع کیف های اداری و تحصیلی را 

باکیفیـت سـاخت بـاال تولیـد می کنـد. کیف کولی هـای طـرح دار مخصـوص بچه هـا گرفتـه 

تا کیف های اداری شیک و رسمی، از محصوالت این شـرکت هندی هسـتند. از نکات 

مثبـت محصوالت این شـرکت می تـوان بـه تنـوع بـاال و قیمـت مقرون به صرفـه اشـاره کـرد. 

در صفحـه ی پیـش رو، بـا بهتریـن محصـوالت پالـس در دیجـی کاال آشـنا خواهیـد شـد.

۲۵۹,۰۰۰
گران ترین کاال

7۰۰۰۰
شروع قیمت از ۵۶

کوله پشتی پالس Spin Flower از طراحی بسیار 
شیک و متفاوتی بهره می برد. این مدل که یکی از 

خوش ساخت ترین محصوالت پالس است؛ دارای جیب 
مخصوص برای نگهداری لپ تاپ است، هم چنین 
قابلیت شست وشو در ماشین لباسشویی هم دارد.

 کوله پشتی پالس 
Spin Flower مدل

100000
C

134000
کوله پشتی پالس Teens Grey Football با استفاده 

از طرح توپ فوتبال، برای پسران کم سن وسال مناسب 
است. این مدل دارای بندهای ارگونومیک مجهز به پد 
محافظتی است که از فشار آمدن به شانه ها جلوگیری 

می کند.

 کوله پشتی پالس 
Teens Grey Football مدل C

کوله پشتی پالس Teens Begin Me محصولی با 
طراحی ویژه برای دختران کم سن وسال است. این مدل 
دارای خروجی هدفون در قسمت باالیی بوده و قابلیت 

تنظیم طول بندها به اندازه ی دل خواه را دارد. 

 کوله پشتی پالس 
Teens Begin Me مدل E

D

111700
پیشنهاد سردبیر

D

149000



46

 شرکت »دلی« 

)deli( در سال ۱۹88 
میالدی در کشور چین 

 تاسیس شد. 

 »نین بودلی«

)Ningbo deli(رهبر 
و مؤسس این شرکت 

چینی در آن زمان بود.

منگنه کد 0367
منگنه یکی از کاربردی ترین لوازم التحریر در 

محیط های اداری است. منگنه دلی با طراحی بسیار 
ساده و درعین حال کاربردی، می تواند ۲۰ برگه 
را به طور هم زمان سوراخ کند؛ هم چنین ظرفیت 

مخزن این مدل ۱۵۰ سوزن است. 

کازیه دلی کد 9181
کازیه ی دلی محصولی بسیار کاربردی برای نظم 

دادن به وسایل روی میز شماست. این مدل دارای سه 
طبقه ی مجزاست که هرکدام به صورت کشویی باز و 

بسته می شوند. جنس بدنه ی این محصول از فلز مقاوم 
و سبک است.

AB

14200
A

19000

900
C

1200

36700
پیشنهاد سردبیر

B

49000
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»دلـی« )Deli( درزمینـه ی تولید لوازم التحریر برای کاربرد های تحصیلی و اداری، فعالیـت دارد. 

محصوالت دلی بسیار متنوع اند. از تولیدات این شرکت می توان به پوشه، جامدادی، منگنه، 

تراش و غیره اشاره کرد. نکته ی قابل توجه در مورد محصوالت دلی، قیمت بسیار مناسب شان در 

مقایسه باکیفیت  باالی آن هاست. در صفحه ی پیش  رو، با بهترین محصوالت دلی در دیجی کاال 

آشنا خواهید شد.

۴۹,۰۰۰
گران ترین کاال

۱۲۰۰
شروع قیمت از ۱۲۳

چسب ماتیکی کد 7168
چسب ماتیکی دلی، ساده، سبک و مقرون به صرفه 

است. این مدل چسبندگی بسیار باالیی دارد و 
تنها در یک دقیقه به طور کامل خشک می شود.

کلیر بوک کد 5035
کلیر بوک 6۰ برگ دلی، از پرکاربرد ترین لوازم التحریر 
در مدارس است. این مدل بسیار نازک و شفاف بوده و 

قابلیت ضد چسبندگی دارد. کلیر بوک دلی مناسب برای 
کاغذ A4 ساخته شده است.

Mini Apple تراش رومیزی مدل
تراش رومیزی Mini Apple، محصولی با طراحی 
فانتزی و زیباست. این مدل که رنگ های متنوعی 
دارد، دارای مخزن مجزا برای نگهداری براده های 

مداد است.

C

12000
E

16000

E

9700
D

13000

تصویرسـازی: آتلیــه

D
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»اشمینک«  در سال ۱88۱ 

میالدی توسط »هرمن 

اشمینک« و »جوزف 

هورادام«  در آلمان تاسیس 

شد. حوزه ی اصلی فعالیت 

این شرکت، تولید برای 

طراحان و نقاشان  حرفه ای 

است.

 پاستل 
Extra Soft Artists مدل
 Extra پاستل ۱۵ رنگ اشمینک مدل
Soft Artists محصولی کامال حرفه ای 
برای هنرمندان است. این پاستل از 
بهترین رنگ دانه ها با بیشترین غلظت 
ساخته شده است، هم چنین حرکت 
نرم این محصول نقاشی را برای هر 
هنرمندی لذت بخش می کند. 

B

A
آبرنگ رده ی باالی اشمینک 
Horadam، برای حرفه ای ها 
ساخته شده است. این آبرنگ 48 تایی، 
مقاومت زیادی در مقابل نور و کم رنگ 
شدن دارد، هم چنین این محصول قابلیت 
استفاده ی مجدد پس از خشک شدن 
هم دارد. 

 آبرنگ 
Horadam مدل

تصویرسـازی: آتلیــه

B

259000
233100

48
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گواش اشمینک مدل HSK Designers، با قابلیت 
ترکیب آسان با دیگر انواع گواش های اشمینک، محصولی 

کامال حرفه ای است، هم چنین این محصول قابلیت 
استفاده ی مجدد و امکان خیس کردن دوباره ی رنگ 

خشک شده را به کاربر می دهد.

گواش 
 HSK Designers مدل

 »اشمینک« )Schmincke(، نامی آشنا در صنعت رنگ سازی است. این شرکت آلمانی 

سال هاست که درزمینه ی تولید رنگ روغن، آبرنگ، گواش و غیره، فعالیت های گسترده ای را در 

بازار های جهانی انجام می دهد. کیفیت ساخت باال، فرموالسیون خاص استفاده شده در رنگ ها 

و البته قیمت مناسـب، همواره محصوالت اشـمینک را از دیگر شرکت های رقیب متمایز کرده 

است. در نظر داشته باشید که تمرکز اشمینک، روی تولید کاالی خاص برای حرفه ای هاست. 

در صفحه ی پیش رو، با بهترین محصوالت اشمینک در دیجی کاال آشنا خواهید شد.

۹6۵,۰۰۰
گران ترین کاال

۱۰,۰۰۰
شروع قیمت از ۱۶

C

165000
148500

آبرنگ ۱۲ رنگ Akademie، محصولی کاربردی 
باکیفیت ساخت باالست. دربسته  بندی این مدل، ۱۲ 

عدد قرص باقابلیت استفاده ی مجدد پس از خشک شدن 
قرار دارد، هم چنین این محصول امکان کنترل آسان 

جریان رنگ را هم به کاربر می دهد.

آبرنگ
Akademie مدل C

D

52000
47700

رنگ روغن Norma Proffessional حرفه ای و 
درعین حال مقرون به صرفه است. این محصول با استفاده 

از رنگ های چندمنظوره، مناسب برای تکنیک های 
نقاشی رنگ روغن ساخته شده است، هم چنین این مدل 

مقاومت باالیی در برابر نور دارد.

رنگ روغن
Norma Proffessional مدل D

E

12000
10800

E

868500
پیشنهاد سردبیر

A

965000
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رسـه  مد محیـط  بـه  ن  کا د کـو ن  کـرد قه منـد  عال ی  ا بـر ی  د یـا ز ی  ه هـا ا ر

بـه ی  تجر و  نـه  خا ز  ا ن  شـد ا جد سـختی  تـا  د  ر ا د د  جـو و ک  د کـو مهد و 

ب  ا ه هـا جـذ یـن را ا ز  ا ؛ یکـی  ن هـا کـم تـر کنیـد ی آ ا بـرا یـد ر محیـط جد

بـا  ی  د ا مـد . یـک جا سـت ن ها ی آ بـرا یـد  بـه ی جد یـن تجر ا ن  د ا ن د نشـا

شـخصیت  یـر  تصو  ، ن آ بـر  کـه  کیفـی  یـا  ن  ک تـا د کو قـه ی  عال رد مو ح  طـر

نگیـزه  یـن شـور و شـوق و ا نـد ا ا ، می تو سـت و نقـش بسـته ا مورد عالقـه ی ا

یـن پـک  نیـد چند ا و می تو ت پیـش  ر ر صفحـا . د هـد ن بد تـا زنـد  ا بـه فر ر

 ، سـت ور کفـش ا ی و کا د ا مـد ، جا ا مل کیـف ظـرف غـذ کوله پشـتی را کـه شـا

لـه و کفـش  ، قسـمت کو ال یجـی کا یت د جعـه بـه سـا ه کنیـد و بـا مرا هد مشـا

بـه   ، ع ی متنـو ح هـا ر طر له هـا د ز کو ا ی  بیشـتر د  ا تعـد ه ی  هد ضمـن مشـا

ا  ر د  خـو شـتنی  ا ست د و د له پشـتی  کو و  کیـف  کنیـد  کمـک  ن  تـا ند ز فر

. کنـد ب  نتخـا ا

V I T R I N E

به جز ظـاهــر،جــاداربودن را هـم در نظر بگیـرید

کوله پشتی
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 ابعاد: ۳۰ × ۵ × ۲۴.۵ سانتی مرت

 وزن: ۲۵۴ گرم

 جنس:  پلی اسرت

 تعداد جیب های خارجی: سه عدد

محتویاتبسته
WHATS INSIDE

7/10

کاور کفش
 ابعاد: ۳۷ × ۳۳ سانتی مرت 

 وزن: ۳۹ گرم

کیف ظرف غذا
  ابعاد: ۲۴.۵ × ۱۰ × ۱8 سانتی مرت 

  وزن: ۲۴۹ گرم

جامدادی
 ابعاد:8 × 8 × ۲۱ سانتی مرت 

  وزن: ۳۰ گرم

کوله پشتی پالس 
Baby Anna مدل

کوله پشتی پالس 
Junior Honey bunny مدل

 ابعاد: ۲۶ × ۱۰.۵ × ۲۵ سانتی مرت

 جنس: پلی اسرت

 تعداد جیب داخلی: یک عدد

 دارای بند کمری با اتصال کلیکی

  ابعاد: ۳۱ × ۱۰ × ۲۵ سانتی مرت

 جنس: پلی اسرت

 تعداد جیب های خارجی: سه عدد

 دارای بندهای ارگونومیک مجهز به پد 

محافظتی

۵۲۵۰۰6۱۵۰۰8۲۰۰۰ 7۰۰۰۰

پک کوله پشتی کوییلو طرح زنبور
همراه با یک کیف ظرف غذا، جامدادی و کاور کفش

77۲۰۰۱۰3۰۰۰
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پک کوله پشتی کوییلو طرح جغد
همراه با یک کیف ظرف غذا، جامدادی و کاور کفش

 وزن: ۲۳8 گرم

 جنس:  پلی اسرت

 تعداد جیب های خارجی: یک عدد

محتویاتبسته
WHATS INSIDE

 8/ 10

کاور کفش
 ابعاد: ۳۷ × ۳۳ سانتی مرت 

 وزن: ۳۹ گرم

کیف ظرف غذا
 ابعاد: ۱۹ × 8 × ۲۴ سانتی مرت 

  وزن: ۱۲۱ گرم

جامدادی
 ابعاد: ۱۳ × ۲۰.۵ سانتی مرت

  وزن: ۳۲ گرم

کوله پشتی پالس
Baby Bella مدل 

کوله پشتی پالس 
Junior Speedy مدل

 ابعاد: ۲۶ × ۱۰.۵ × ۲۵ سانتی مرت

 جنس:  پلی اسرت

 قابل شست وشو در آب ۳۰ درجه

  ابعاد: ۳۰ × ۹ × ۲۷ سانتی مرت

 جنس: پلی اسرت

 مناسب برای کودکان 

کم تر از ۷ سال

V I T R I N E

77۲۰۰۱۰3۰۰۰

6۱۵۰۰8۲۰۰۰
۵۲۵۰۰7۰۰۰۰
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پک کوله پشتی کوییلو طرح ماشین
همراه با یک کیف ظرف غذا، جامدادی و کاور کفش

 وزن: ۲۳8 گرم

 جنس:  پلی اسرت

 تعداد جیب های خارجی: یک عدد

محتویاتبسته
WHATS INSIDE

8/ 10

کاور کفش
 ابعاد: ۳۷ × ۳۳ سانتی مرت 

 وزن: ۳۹ گرم

کیف ظرف غذا
 ابعاد: ۲۴ × 8 × ۱۹ سانتی مرت 

 وزن: ۱۲۶ گرم

جامدادی
  ابعاد: 8× 8 × ۲۳ سانتی مرت 

 وزن: ۹ گرم

 کوله پشتی میالن 
مدل گاو فضانورد

کوله پشتی میالن 
طرح گاو بامزه

 ابعاد: ۴۰ × ۱۴ × ۳۲ سانتی مرت

 جنس: پلی اسرت

 تعداد جیب داخلی: چهار عدد

 تعداد جیب های خارجی: دو عدد

 ابعاد: ۳۳.۵ × 8 × ۲۷ سانتی مرت

 جنس:  پارچه

 تعداد جیب داخلی: یک عدد

 تعداد جیب های خارجی: پنج عدد

۹۰7۰۰۱۲۱۰۰۰

۱387۰۰۱8۵۰۰۰
787۰۰۱۰۵۰۰۰
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ن و حتـی  شـی کـرد ، نقا ز مـره لـب مهـم رو شـت مطا ا د د ، یا نوشـتن مشق شـب

فتر هـا  یـن د ا  . رنـد ا ز د نیـا ص  فتـر مخصـو بـه د  ، سـیقی ی مو شـتن نت هـا نو

مشـق  فتـر  د ل  مثـا ر  به طـو ؛  هسـتند صـی  خا ی  گی هـا یژ و ی  ا ر ا د یـک  هر

ز سـوی  . ا سـت رسـی ا ی نوشـتن حـروف فا فقـی بـرا ی منظـم ا ی خط هـا را ا د

ی رسـم  زی بـرا ا ی سـه خـط و پنج خـط مـو را ا ، د سـیقی فتـر نـت مو یگـر د د

شـی  نقا  ، شـتن مشـق نو ل  نبـا د بـه  گـر  ا رنتیجـه  . د سـت ا سـیقی  ی مو نت هـا

یـد  ر ا ز د فتـری مخصـوص نیـا ، بـه د ی موسـیقی هسـتید ن یـا رسـم نت هـا کـرد

شـید کـه  با شـته  ا ر نظـر د . د د م شـو نجـا ا یـن شـکل  بـه بهتر ن  لیت تـا تـا فعا

 . ند عرضـه  می شـو مختلفـی  ی  و شـکل ها ح هـا  ر طر د فتر هـا  د یـن  ا مـی  تما

ه و بـه  هد ال مشـا یجـی کا ر د ی محصـول را د ال ع بـا یـن تنـو نیـد ا ا شـما می تو

ر صفحـه ی  د  . کنیـد تهیـه  یـن  نال آ رش  سـفا یعنـی  ممکـن  ش  و ر ین  ن تر سـا آ

. هیـد شـد ا شـنا خو ال آ یجـی کا ر د فتر هـا د یـن د بـا بهتر  ، و پیـش  ر

V I T R I N E

دفتر مناسب حرفه تان را در دیجی کاال  به سهولت بیابید

دفتــــر
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دفتر نقاشی کلیپس طرح خرس 
با طراحی بسیار زیبا یش، می تواند 

برای اکثر دختران زیر 7 سال 
محبوب باشد. جلد این دفتر 8۰ 
برگ فنر دوبل، از مقوایی سخت 

است. 

دفرت نقاشی کلیپس 
طرح خرس

دفرت زبان طرح ماشین 
قدیمی

دفرت مشق کلیپس
 طرح اسلیمی

دفتر دو خط زبان طرح ماشین قدیمی 
توجه بیشتر پسر ها را به خود جلب 
خواهد کرد. جلد این دفتر چسبی 
۵۰ برگ، مقوایی مقاوم باقابلیت 

انعطاف پذیری باالست.

دفتر مشق اسلیمی، در سه مدل 
۵۰، 8۰ و ۱۰۰ برگ تولید می شود. 
جلد این محصول که دارای طراحی 
خاصی است مقوایی انعطاف پذیر 
دارد؛ هم چنین صفحه های این دفتر 
 به وسیله ی چسب 
به هم متصل شده اند.

8۲۰۰۱۱۰۰۰

۴۱۰۰۵۵۰۰
۲6۰۰3۵۰۰
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شخصیت کارتونی مینیون، در 
میان کودکان از محبوبیت باالیی 
برخوردار است. این دفتر مشق 
۱۰۰ برگ سیمی انعطاف پذیر، 
دارای جلد مقوایی با طرح مینیون 
بوده که زیبایی اش را دوچندان 
کرده است. 

دفرت مشق سم 
طرح مینیون  

دفرت نت میردشتی 
طرح ویولن

دفرت مشق سم
 طرح موج

دفتر نت میردشتی طرح ویولن 
محصولی با طراحی بسیار ساده و قیمتی 

کامال مقرون به صرفه است. جلد این 
دفتر چسبی مقوایی مقاوم با قابلیت 

انعطاف پذیری باالست. 

دفتر مشق ۲۰۰ برگ سم با طرح 
موج های آب، زیبایی خاصی دارد. 
فرم صفحات این محصول عمودی 
است. جلد این دفتر سیمی مقوایی 
انعطاف پذیر است. 

V I T R I N E

۴۵۰۰6۰۰۰

۱8۰۰۲۵۰۰۱۲۰۰۰۱6۰۰۰
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شـی کلیپـس بـا طـرح  فتـر نقا  د
تنگ ماهی، مناسـب برای پسـران زیر 
۱4 سـال تولیدشـده اسـت. جلد این 
دفتر ۵۰ برگ سیمی، مقوایی مقاوم با 

قابلیت انعطاف پذیری باالست. 

دفرت نقاشی کلیپس 
طرح تنگ ماهی

دفرتچه یادداشت جیبی 
طرح باب اسفنجی

دفرت نت آوند دانش 
طرح دامیز

دفترچه یادداشت باب اسفنجی مناسب 
برای کودکان زیر ۱4 سال طراحی شده 
است. جلد این دفتر که با ظرافت باالیی 
طراحی شده است؛ مقوای سخت است.

دفتر نت آوند دانش طرح دامیز 
سه خط، محصولی کاربردی برای 
عالقه مندان به هنر موسیقی 
است. این دفتر سیمی ۱۰۰ برگ، 
مخصوص دو ساز دف و تنبک 
طراحی و ساخته شده است.

3۰۰۰۴۰۰۰

۱3۵۰۰۱8۰۰۰
۴۵۰۰6۰۰۰
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ل و گـروه  سـت کـه مختـص بـه سـن و سـا ی ا بـرد ر یل کا ز وسـا ی ا د ا مـد جا

یس  شـنو س و خو ش و مهنـد نقـا شـید چـه  با نشـجو  ا د . چـه  نیسـت صـی  خا

ز  ی نیـا د ا مـد یـد جا رسـه مـی رود بـه خر یـد کـه بـه مد ر ا ی د گـر فرزنـد یـا ا

سـب بـا  یـی متنا ی ها د ا مد سـت جا ن بهتـر ا کا د ی کـو . بـرا شـت ا هیـد د ا خو

یـن  ر ا . د ب کـرد نتخـا ن ا یـق و روحیه  شـا ر نظـر گرفتـن عال سـن آن هـا و د

ی  ی هـا د ا مد جا  ، ن کا د کـو مختـص  ی  ی هـا د ا مد جا بـر  ه  و عـال ت  صفحـا

نیـد  ا می تو شـما   . سـت ا ه  معرفی شـد ن  شـا نقا و  ن  ال رگ سـا بز ص  مخصـو

یت  ر سـا ی د د ا مـد بـه رسـته ی جا  ، ت یـن صفحـا ا ه ی  هد بـر مشـا ه  و عـال

و  ببینیـد  ا  ر ی  د ا مـد جا ز  ا ی  بیش تـر ی  نه هـا نمو و  یـد  و بر ال  یجـی کا د

. هیـد د ش  ر سـفا

V I T R I N E

بـرای دانش آموزان، نویسندگــان و نقاشــان حرفـه ای

جــامـدادی
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جامدادی اونر مدل Handbagدارای بندی 
کوتاه و یک زیپ خارجی است. این جامدادی 
از پارچه ای باکیفیت ساخته شده که قابل 
شست وشو با آب سرد است و رنگ و بافت ثابتی 
دارد.

Handbag جامدادی اونر مدل

اگر فرزند شما طرفدار کارتون باب اسفنجی است شما می توانید 
با هدیه دادن جامدادی با طرح باب اسفنجی و پاتریک او را 
خوشحال کنید. جنس این جامدادی برزنت و دارای چهار قسمت 
مختلف است.

جامدادی یونیمس  طرح باب اسفنجی و پاتریک

جامدادی های استوانه ای به راحتی در کیف یا کوله جا می شوند. 
جامدادی استوانه ای کلیپس از جنس فوم است و روی بدنه ی آن 
طرحی از جغد نقش بسته است. این جامدادی تنها ۵7 گرم وزن دارد.

جامدادی کلیپس مدل استوانه ای طرح جغد

کیف قلم مو 16 
خانه آرک

جامدادی اونر
  Two Faces مدل 

جامدادی مکانیکی 
 Hello Kitty مدل

طراحان و نقاشان به جامدادی  نیاز دارند تا قلم مو، 
ماژیک و ابزارهای خود را به راحتی حمل کنند. کیف 
قلم موی آرک دارای ۱6 جای نگهداری قلم مو است و 

دو جیب داخلی نیز دارد.

جامدادی اونر مدل Two Faces  از نوع کیفی اسـت. 
این جامدادی که از پارچه ی باکیفیت و قابل شست وشو 
سـاخته شـده با فضـای دوقسـمت اصلی و یـک زیپ 

کوچک، برای استفاده ی روزمره مناسب است.  

جامدادی مکانیکی مدل Hello Kitty یک جامدادی 
کاربردی است. این جامدادی جعبه ای چندکاره 

است که 6 جای مداد، خط      کش و تعدادی محفظه ی 
دکمه ای برای قراردادن وسایل مختلف دارد.

۹۰۰۰۱۲۰۰۰

۲۰۲۰۰۲7۰۰۰

۹۰۰۰۱۲۰۰۰
۲77۰۰37۰۰۰

۱3۵۰۰۱8۰۰۰

۱۲7۰۰۱7۰۰۰
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یـل  تبد د  ا فـر ا مشـخصه  بـه  ن  مـا ز ل  طـو ر  د شـخصی  یل  سـا و ز  ا  بعضـی 

ص  م خـا د آن آد ن بـه یـا ن شـا یـد ن بـا د یگـرا یـی کـه د ؛ چیـز ها ند مـی شـو

یـن  ه بـا ا . همـرا یل هسـتند یـن وسـا ز جملـه ا عت ا دکلـن و سـا . ا فتنـد مـی ا

ز یـک برنـد  ب ا ا یـس شـیک و جـذ نو د شـتن یـک خو ا ، د ر شـخصی بـزا و  ا د

و  ت پیـش   ر ر صفحـا . د شـد یل با سـا یـن و ا م  نـد ضلـع سـو ا ف می تو و معـر

یـس و  نو د ب خو ا ص و  جـذ ی خـا یس هـا و سـت ها نو د ز خو ی ا د ا بـا تعـد

ن  د ا یـه د یـا هد د  ی خـو بـرا نیـد  ا کـه می تو ید  شـنا می شـو آ یـس   ن نو ا و ر

ه  یرگـرو جعـه بـه ز بـا مرا ؛ هم چنیـن  ه کنیـد د سـتفا ن هـا ا ز آ ن ا یگـرا بـه د

یـن  ا ز  ا بیشـتری  د  ا نیـد تعـد ا یـر می تو لتحر زم ا ا لو ر رسـته ی  یـس د نو د خو

. کنیـد ه  هد مشـا ا  ر یس هـا  نو د خو

V I T R I N E

ابزار نوشتن تان، بخشی از شخصیت شما را شکل می دهد

خودنویس و روان نویس
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خودنویس پلیکان مدل P480 وزن سبکی 
دارد که با پوشش پالستیکی خود مانع فشار 
بر انگشتان شما می شود. قطر نوشتاری این 
خودنویس F است و قابلیت شارژ شدن دارد تا 
در صورت تمام شدن جوهر به سادگی جوهر 
آن را تعویض کنید.

P480 خودنویس پلیکان مدل

داشتن یک خودنویس خوش دست و سبک به می 
تواند باعث شود ساعت ها از نوشتن لذت ببریم. 
خودنویس المی مدل  نکس به دلیل طراحی 
ارگونومیک مثلثی و وزن سبک اش از خستگی 
هنگام نوشتن می کاهد. این خودنویس ۱8 گرم 
وزن دارد و دارای قطر نوشتاری M  است.

Nexx خودنویس المی مدل

خودنویس المی مدل Joy AL دارای 
قطر نوشتاری ۱.۱ میلی متر و مخصوص 
خوش نویسی است و جنس بدنه ی آن 
پالستیک است. ویژگی جالب این خودنویس 
دریچه ی کوچک آن است که می توانید از 
میزان باقی مانده ی جوهر خود مطلع شوید و 
به موقع آن را شارژ کنید.

 Joy AL خودنویس المی مدل

ست روان نویس و خودنویس
 یوروپن مدل موالنا  

ست خوش نویسی یوروپن 
 به همراه 6 عدد نوک

ست خودنویس المی
 Al-star مدل 

ست روان نویس و خودنویس موالنا در سال 
۲۰۱۵ به  یاد این شاعر و عارف بزرگ، طراحی 

و تولید شد. در طراحی بدنه ی این ست از رقص 
سماع الهام گرفته شده است.

اگـر خطاطی کـردن یکـی از عالیـق و هنرهـای 
شماسـت، سـت خوش نویسـی یوروپـن می تواند 
نظر شما را جلب کند. این ست دارای یک بسته ی 
شش عددی جوهر یدک در رنگ های نوک مدادی، 

قهوه ای، مشکی، سبز، آبی و قهوه ای است.

ست خودنویس المی مدل »آل-استار«  با  نوکی 
روان و زیبا طراحی ارگونومیکی دارد که باعث 

می شود فشاری به انگشتان شما وارد نشود. این 
خودنویس دارای قطر نوشتار M است که همراه با 

آن، یک جوهر 3۰ میلی لیتری نیز عرضه شده است.

۲8۵۰۰38۰۰۰

۵۵۵۹۰۰6۵۴۰۰۰
۱8۲۰۰۰۲۲۵۰۰۲6۵۰۰

88۰۰۰۲۱۰۰۰۲8۰۰۰
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ی و  ر ا د زم ا ا ی لـو د ا ، بـه تعـد ر منظـم و مجهـز شـتن یـک میـز کا ا ی د بـرا

حت تـر  ن را را یتـا رها ، هـم کا ز آن هـا ه ا د سـتفا یـد تـا بـا ا ر ا ز د نـی نیـا یگا با

ی میـز  و ی ر رهـا بزا ا رها و  فزا شـت ا نی بـه نو ما سـا یـد و هـم سرو پیـش ببر

ز  ر   نیـا یـن کا ی ا تـی را کـه بـرا و صفحـه محصوال یـن د ر ا . د هیـد د بد خـو

جعـه  ال مرا یجـی کا یت د یگـر بـه سـا زم د ن لـوا یـد ی د ه و بـرا هد یـد مشـا ر ا د

یـن  مل تر کا ی  ا ر ا د  ، ال یجـی کا د یت  سـا ی  ر ا د ا م  ز ا لـو ه  و یرگـر ز  . کنیـد

یـن  . ا سـت ری ا ا د ق ا تـا ر و ا ی میـز کا ز شـما بـرا نیـا یل مورد عـه ی وسـا مجمو

عـه ی  مجمو  ، فـي مصر م  قـال ا  ، مپ سـتا ا  ، قيچـي  ، چسـب مل  شـا ه  و یرگـر ز

يـي و  با هن ر ، گيـره آ بـرد يت بـرد و کلير ا ، تختـه و ميـزی  و ی ر ر ا د ا زم  ا لـو

. سـت ا نـی  یگا با ی  رهـا ا بز ا

V I T R I N E

چند پیشنهــاد بــرای شکیـل تر شـدن میز کار شمـا

لـوازم اداری

َ
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منگنه ی نووس
 مدل B 3/54 هوی دیوتی

دستگاه برش کاغذ اوپن
 204-SA مدل 

پانچ نووس
430 B مدل 

منگنه ی نووس توانایی منگنه  کردن حدود ۱7۰ کاغذ 
را با هم دارد. این منگنه ی قوی، بدنه ای از جنس فلز 
دارد. پایه ی متحرک برای تغییر حالت بین منگنه ی 

موازی و متوالی و امکان تغییر عمق دهانه تا ۲۵۰ 
میلی متر از دیگر ویژگی های این محصول هستند.

دستگاه برش کاغذ اوپن مدل SA-۲۰4 از جنس 
استیل است و قابلیت برش ۱۵ برگه ی 64 گرمی 

سایز A4 را دارد. این دستگاه برش دارای راهنمای 
کاغذ، تیغه ی قوی و تیز، گیره ی کاغذ، قفل دسته 

و یک دسته ی فلزی برای حمل کردن است.

اگر به مرتب کردن تعداد زیادی برگه  نیاز دارید 
دستگاه پانچ نووس مدل B 430 کار بایگانی کردن 

مدارک و اسناد شما را به سرعت انجام می دهد. 
این دستگاه می تواند تا 3۰ عدد برگه  را هم زمان 

سوراخ کند.

استند لوازم التحریر دلی کد 38۲۵۰ یک 
محصول کاربردی با پایه ی گردان است که 
همراه با آن یک منگنه کش، منگنه، بسته 
سوزن منگنه، دو مداد مشکی پاک  کن دار، 
یک خودکار، یک تراش، یک پاک کن، یک 
خط    کش، ۱9عدد گیره کاغذ کلیپسی، ۲۰ 

عدد گیره کاغذ ساده ، ۱۰ عدد سوزن نقشه، 
یک کاتر و یک قیچی وجود دارد.

استند لوازم التحریر دلی
 کد 38250

۲8۴۲۰۰37۹۰۰۰

3۰۰۰۰۴۰۰۰۰

۲۹۹۲۰۰3۹۹۰۰۰
37۴۲۰۰۴۹۹۰۰۰



محصوالت شگفت انگیز ویژه
با استفاده از اپلیکیشن موبایل می توانید محصوالت شگفت انگیزی 
را مشـاهده کنید که در وب سـایت وجود ندارنـد. همچنین با ورود 
به حسـاب کاربری خود، از محصوالت شگفت انگیز مخصوص اعضا 

بهره مند خواهید شد.
در نسخه ی ios کاالهای انحصاری را هم می توانید مشاهده کنید.

اپلیکیشن 
دیجی کاال

نزدیک به یک سال از تولید اپلیکیشن موبایل دیجی کاال در دو پلتفرم Android و iOS می گذرد. با این حال این محصول نوپا، 

هم چنان در تالش است که پاسخ گوی متام نیازهای کاربران خود باشد و تجربه ی خریدی آسان تر و رضایت بخش تر را برای آنان 

فراهم کند. 

1
Android مختص

در نسخه ی Android  با استفاده از دکمه ی »جستجوی صوتی« امکان جستجوی صوتی به زبان های فارسی و 
انگلیسی را در اختیار شما قرار می دهد.  همچنین در هنگام تایپ کردن، دیجی کاال فهرست سوابق جستجو را در 

اختیار شما می گذارد و با انتخاب دکمه ی »پاک کردن تاریخچه« می توانید این فهرست را پاک کنید.



QR-Code امکان جستجو با استفاده از
کاربران اپلیکیشن از این پس می توانند QR-Code های موجود در 
مجله چاپی دیجی کاال را اسکن کنند و وارد صفحه ی آن کاال شوند.

امکانات پیشنهادی تان را به آدرس mobileapp@digikala.com ارسال کنید.

2
نمایش نمودار قیمت محصوالت

با انتخاب گزینه ی »نمودار قیمت« می توانید نوسـانات قیمت کاال 
را طی روزهای مختلف مشاهده کنید. 3

نمایش سه بعدی محصول
بـا انتخاب دکمه ی »نمایش سـه بعدی« در اندرویـد یا انتخاب تب 
مربـوط در iOS می توانید تصویر سـه بعدی محصول مـورد نظر را 

مشاهده کنید. 4
به من اطالع بده

بـا انتخاب دکمه ی »به مـن اطالع بده« می توانید از موجود شـدن 
کاالهای ناموجود یا شگفت انگیز شدن کاال باخبر شوید. 5

کارت هدیه
در هنگام پرداخت می توانید با انتخاب گزینه ی »کارت هدیه دارم« 

از کارت هدیه ی دیجی کاال به جای پرداخت وجه استفاده کنید. 6
قابلیت مقایسه ی محصوالت

با انتخاب گزینه ی »مقایسه محصول« می توانید محصول موردنظر 
را با سـایر محصوالت مشابه، مقایسه کنید. کافی است در صفحه ی 
»مقایسـه محصول« روی دکمـه ی »افـزودن کاال« کلیک کنید تا 

لیستی از محصوالت مشابه نمایش داده شوند. 7



ی 
 برا

از؛
به  ب

جع
ت!

 اس
 باز

مه
ه



د:
ی ش

د م
وار

ن م
ز ای

ی ا
 یک

ز«
ه با

عب
»ج

ی 
اال

ت ک
وش

سرن
د، 

بو
م ن

مو
س ع

تر
دس

در 
ز« 

ه با
عب

»ج
ه 

ر ک
ش ت

پی

د.
ی ش

ه م
اد

تف
 اس

اال
ی ک

یج
ر د

ی د
مان

از
ف س

ار
ص

ی م
 برا

د.
ی ش

ه م
خت

رو
ال ف

کا
ی 

یج
ن د

کنا
کار

ه 
ر ب

ن ت
رزا

ی ا
مت

 قی
 با

د.
ی ش

ه م
رد

ن ب
ز بی

د، ا
بو

ه ن
اد

تف
 اس

بل
 قا

جه
چ و

هی
 به 

چه
ان 

چن
 

ت.
اس

س 
تر

دس
ر 

ه د
 ما

هر
ر 

ز د
رو

 2
ت 

مد
 به 

ط
فق

ال، 
کا

ی 
یج

ن د
ریا

شت
م م

مو
ی ع

برا
ز 

 با
به

جع
 ،9

ن 5
ستا

تاب
ز 

ا

ی 
 برا

ید:
 بیا

ش
ل پی

سوا
ن 

ا ای
شم

ی 
 برا

اید
! ش

رد
ی گی

س م
د، پ

ستن
ه نی

ند
ن کن

امی
ه ت

ع ب
جا

ل ار
 قاب

 که
ی را

والت
حص

ی م
 حت

ید،
خر

ام 
نگ

ش ه
ریان

شت
ر م

اط
ش خ

رام
ی آ

 برا
اال

ی ک
یج

د
 با 

تی
اران

ط گ
رای

ت ش
ایر

 مغ
ل،

ونق
مل 

ن ح
 حی

 در
دی

ه بن
ست

ی ب
دگ

ب دی
سی

ش، آ
و خ

ط 
ن خ

چو
هم 

ی 
هر

 ظا
الت

شک
ت م

 اس
کن

 مم
 که

یی
ال ها

 کا
د؟

افت
می 

ی 
فاق

ه ات
ا چ

اله
 کا

ین
ا

د. 
شن

ه  با
شت

ی دا
شتر

ط م
وس

پ ت
پلم

ن 
شد

از 
 یا ب

توا
مح

 با 
ول

حص
ق م

طاب
م ت

 عد
ت،

سای
وب 

ره 
شما

 ما 
ی،

گر
 دی

کار
هر 

 از 
ش

، پی
ود

ی ش
ج م

 در
اال

ی ک
یج

ر د
ر د

ن با
ولی

ی ا
 برا

یی
اال

ی ک
وقت

که 
جا 

 آن 
؛ از

ت
 اس

ر«
صف

ال »
ی کا

یج
ه د

شگا
فرو

در 
وم 

ت د
دس

ی 
اال

ک ک
د ی

جو
ن و

مکا
ا

ت. 
ه اس

شد
ع ن

جو
 مر

دها
 برن

ه یا
ند

ن کن
امی

ه ت
ال ب

ال قب
 کا

 آن
یم

شو
ن 

مئ
مط

 تا 
یم

ی کن
ی م

رس
ا بر

ال ر
 کا

ال
سری

د. 
 کن

وع
رج

ال م
ی کا

یج
ه د

ه، ب
رد

ت ک
یاف

 در
 که

ی را
الی

 کا
رد

ی گی
م م

می
 تص

، او
ده

ه ش
گفت

تر 
ش 

ل پی
الی

ز د
ک ا

ر ی
ه ه

نا ب
 و ب

اده
م د

جا
ی ان

رید
ی خ

شتر
ه م

د ک
کنی

ور 
 تص

اال
ح

ب  
سی

ل آ
ونق

مل 
 ح

 در
ان

ی ش
ند

ه ب
ست

د، ب
ه ان

رد
دا ک

ی پی
هر

ظا
د 

یرا
ه ا

ی ک
ود

عد
د م

دا
 تع

ما
د ا

ون
ی ش

ه م
ند

ردا
زگ

ه با
ند

کن
ن 

می
ه تا

ها ب
اال

ن ک
ز ای

ی ا
اد

 زی
داد

تع

رد.
دا

م ن
دو

ت 
دس

ی 
اال

ه ک
ی ک

ش
بخ

د؛ 
دار

م 
« نا

از
ه  ب

عب
»ج

ه 
د ک

انن
ی م

ی م
باق

ال 
کا

ی 
یج

ز د
ی ا

ش
بخ

در 
ت، 

 اس
ده

کر
ن 

شا
رج 

خا
پ 

لم
ت پ

حال
 از 

ری
شت

ا م
ه  ی

ید
د

ب  
سی

ن آ
تری

کم 
که 

ی 
باز

به 
جع

ی 
الها

 کا
ان

 می
د از

خری
ب و 

خا
 انت

ند؛
شو

د 
ه من

هر
ت ب

رص
ن ف

ز ای
م ا

ش ه
ریان

شت
تا م

د 
 کن

یدا
ی پ

راه
ت 

گرف
م 

می
 تص

اال
ی ک

یج
، د

94
ن 

ستا
 زم

ای
تد

ز اب
ا

ت 
ئیا

جز
ن 

تری
یق 

 دق
ب با

سی
س آ

 عک
تی

و ح
ح 

شر
ل 

کام
ت 

صور
ن به 

شا
راد

ل، ای
صو

مح
ح 

ضی
 تو

 در
 که

ته
 الب

د و
ستن

ی نی
جد

ل 
شک

یا م
ب 

سی
ار آ

دچ
از 

به ب
جع

ی 
الها

 کا
ند.

ده ا
 دی

را
ت.

 اس
ده

ه ش
داد

ن 
شا

ی ن
 برا

از؛
به  ب

جع
ت!

 اس
 باز

مه
ه




