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با ما بررسی،انتخاب و خرید آنالین را تجربه کنید

دیجیکاالباافتخارتقدیممیکند:
کمپینحمایتازکاالهایباکیفیتایرانی

درآخرینروزهایزمستانمتفاوتپیادهرویکنید چیدمانمیزصبحانهاشتهایتانرابازمیکند

گزارشیکتکاملشکستخورده

لپ تاپ   تبلت   لپ تاپ

ماهنامه تحلیلیارتباطاتوفناوریاطالعاتایران
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در دنیایی که ابزارهای الکترونیکی 
ر  نگ تری د ر ز نقش پر و به ر ز و ر
سبک زندگی انسان مدرن بازی می کند، 
رسانه ها، به شکل خاص رسانه های 
سنتی تر، هنوز نفس می کشند و اتفاقا 
خیلی هم موثر و پرتوان در رفتارهای 

مخاطبان شان تغییر ایجاد می کنند.
این درست همان دلیلی است که ما را در 
دیجی کاال بر آن داشته تا به سمت ایجاد 
یک کانال ارتباطی جدید با مخاطبان مان 
برویم و پی گیری مهم ترین ارزش 
سازمانی مان یعنی ایجاد تجربه ی 
دلپذیر خرید را برای طیف جدیدتری 
از مخاطبان، عالوه بر راه های پیشین، 
با روش جدید متفاوت دیگری هم پی 

بگیریم.
نشریه ای که در دستان تان دارید، 
قالب و ابزار جدیدی است که در تمام 
دوره ی ۹ساله ی فعالیت مان به دنبال 
آن بودیم. توانمندسازی مخاطبان مان 
با اطالع رسانی صحیح، دقیق و کارآمد 
به نحوی که او را به سمت انتخاب های 
آگاهانه ای در فرایند خرید راهنمایی 

کند. 
امیدواریم با انتشار این نشریه و ادامه دار 
بودن آن در آینده، بخش بیشتری از 
مردم سرزمین مان را که در طبقه بندی 
دایره مخاطبان کسب وکارهای آنالین 
جزو دسته ای قرار می گیرند که به دالیل 
مختلف هنوز عالقه ای به خرید اینترنتی 
ندارند یا سخت به خدمات آنالین 
اعتماد می کنند به جرگه ی مشتریان 
دوست داشتنی خودمان اضافه کنیم 
و طعم تجربه ی خوشایند »خرید 

باهوش« را به آن ها هم بچشانیم. 
گام اول این تجربه به کمک دوستان 
درجه یکی از اهالی مطبوعات برداشته 
شده، اما مطمئن یم که ممکن است به 
دلیل تفاوت جنس آن با تجربیات معمول 
انتشار نشریه ، دچار کاستی های بسیاری 
باشد، برای همین هم هست که از شما 
خواهش می کنم ما را در راه رسیدن 
این محصول جدید دیجی کاال به یک 
رسانه ی قدرتمند و کارآمد و جذاب، 
همراهی کنید و اگر خرده ای در کارمان 
دیدید یا پیشنهادی برای مان داشتید 
حتما آن را با روش های ارتباطی معمول 
ما )که ساده ترین اش ارسال ایمیل به 
Content@digikala.com است( 

با ما در میان بگذارید.

با سپاس و احترام
نیمارسولزاده
مدیر ارشد محتوا
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Romoss Solo 5 
Power Bank

درروزگاریکهتمامشدنشارژگوشیهایموبایلو
لپتاپهابهبزرگتریندغدغهیروزمرهیکاربرانشان
تبدیلشده،پاوربانکهامیتوانندنقشبزرگترین
ناجیهارابازکنند.نجاتدهندههاییکهمیتوانید
موبایلوتبلتتانرابهوسیلهیپورتUSBبهآنهامتصلوشارژکنید.
درپاوربانکروموس5ظرفیتباتری10000میلیآمپرساعتاستکه
برایشارژکاملآنفقطچندساعتزمانالزمدارید.امابعدازشارژ
کاملمیتوانیدهمزماندودستگاهمثالیکموبایلویکلپتاپرابا
آنشارژکنید.روموس5بهتکنولوژیFitchargeبرایتشخیصجریان
موردنیازشارژدستگاهمجهزشدهاست،بااینتکنولوژیمیتوانیدهر

دستگاهیرابهوسیلهاینپاوربانکشارژکنید.

شارژر روموس دو پورت USB دارد. شدت جریان ورودی آن 1 و 
شدت جریان خروجی  آن 1 آمپر است. 

یکی از مزیت های شارژر روموس قابلیت منایش میزان شارژ 

به وسیله ی چراغ LED  است. این چراغ روی بدنه ی شارژر است 

و میزان شارژ آن را نشان می دهد.  روموس برای کاهش مرصف 

باتری بعد از 60 ثانیه به حالت آماده به کار در می آید.

پاور بانک روموس چراغ قوه هم دارد. البته 
نور چراغ قوه اش در حدی است که بتوانید 
در مکان های کم نور وسیله تان را به راحتی  
به شارژر بزنید. 

امتیاز کاربران

شارژری برای متام فصول
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این اسکوتر باتری  4400 میلی آمپری دارد که می توانید با یکبار شارژ کامل 

آن  25 کیلومرت را طی کنید. 

برای شارژ کامل اسکوترتان  یک تا  دو ساعت زمان نیاز دارید. البته وقتی 

شارژ اسکوتر  خیلی کم شود، کمی هم از رسعت آن کاسته می شود.

امتیاز کاربران

Smart Balance 
Wheels R2 Scooter

سالهاقبلاسکیتهایهوشمندرافقط
درفیلمهایعلمی-تخیلیمیدیدیمو
سوارشدنرویآنبرایاسکیتبازهاشبیه
یکرویابود.رویاییکهاینروزهاباوجوداسکوترهای
برقیبهواقعیتتبدیلشدهاست.اسکوتربرقیاسمارت
باالنسویلزR2یکیازهمینابزارهایرویاییاست.
وسیلهایکهباهرسنوسالوجنسووزنبین20تا120
کیلوگرممیتوانیدسوارآنشویدومسافتزیادیرا
راحتوبدونخستگیطیکنید.اسکوتربرقیاسمارت
باالنسویلزR2تاسرعت10کیلومتربرساعتتحت
اختیارشماست.موتورقویایناسکوتروبدنهیمقاوم
آنمیتواندخیالتانراراحتکندکهنهتنهابااسکوترتان
تفریحمیکنیدکهمیتوانیدبهچشمیکوسیلهینقلیه
شخصیبرایرسیدنبهمقصدهمرویآنحسابکنید.

اسکوتر ضد باران و رسما 

 اسکوتر اسمارت 
باالنس ویلز تحمل 
دمای باالیی دارد. 

از دمای منفی 
10 درجه ی 
سانتی گراد 

گرفته تا مثبت 
50 درجه ی 
سانتی گراد،  
اسکوتر شما 

صحیح و سالم 
حرکت می کند. 

  بدنه ی اسمارت باالنس ویلز 
در برابر نفود آب و گرد و خاک  
مقاومت زیادی دارد و در روزهای 
بارانی می توانید با خیال راحت از 
آن استفاده کنید.



Philips HD9238 
Airfryer

رسخ کن سالمت 

ازآنروزیکهسرخکنهابهعنوانوسیلهایکهسالمت
غذاییخانوادههارابهخطرمیاندازندمشهورشدند،
تولیدکنندگانبهفکربهبودشیوهیکارآنهاافتادند.کمپانی
فیلیپسکهسالهاستدرزمینهیتولیدلوازمخانگیبرقیکوچکوبزرگ
فعالیتمیکندبهاینفکرافتادتاسرخکنهاییبافنآوریAirfryer راتولید
کنند.سرخکنمدل»HD9238«بااینفنآوریوباویژگیحیرتانگیز80
درصدکاهشچربیغذا،یکیازسالمترینسرخکنهایموجوددربازار
است.سرخکنیکهحجم2،2لیتریآنبهاعضاییکخانوادهیکمجمعیت
کمکمیکندتاغذاهایسرخکردنیخوشطعمرادرنهایتسالمتودر
کوتاهترینزمانممکنطبخکنند.بااستفادهازنمایشگردیجیتالولمسی
جلویدستگاههممیتوانتمامامکاناتآنرادراختیارگرفتودما،زمان

شروعوپایانفعالیتدستگاهراتعیینکرد.
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امتیاز کاربران

 این رسخ کن با فن آوری 

 منحرص به فرد جریان رسیع هوا

 )Rapid Air(، با چرخش 

استوانه ای هوای گرم، غذا را 

رسیع، آسان و سامل بدون نیاز 

به اضافه کردن روغن آماده 

می کند. با وجود این فناوری 

لذیذترین غذاها با بخار و بوی 

کمرت طبخ می شوند.

این که برند ها  آشپزخانه را 
صرفا یک محیط زنانه نبینند 
اتفاق خوبی است؛ سرخ کن 
خوش قیافه شرکت فیلیپس 
از آن دست اجناسی است 
که با خیال راحت در یک 
آشپزخانه  ی مردانه هم جا 

خوش می کند  

 ظرف روغن و مخزن 
این سرخ کن در 
نیمه ی پایینی قرار 
دارد و با دستگیره از 
بدنه خارج می شود. 
داخل این مخزن 
یک سبد توری 
منحصربه فرد هم 
قرار دارد که  با کفی 
نچسب و قابل جدا 
شدن به راحتی تمیز 
می شود. 

ظاهر خوش تراش، 
مشکی و براق با دسته ی 
قرمزرنگ، با توان 2100 
وات، سرخ کن فیلیپس 
HD9238 را به یکی 

از لوازم زیبا و کارآمد 
آشپزخانه تبدیل کرده 
است.

6



Bvlgari Aqva Amara 
Eau De Toiletteعطری به خنکای اقیانوس

سـال2014سـالتولدادوتویلـتمردانه»آکواآمارا«اسـت.عطـریباحـالوهواییبهلطافـتوخنکای
اقیانوسکهژاککاوالیـهایتالیایی،یکیازبهترینوباتجربهترینعطرسـازهایدنیابهعنـوانعضوتازهی
خانـوادهیعطرهـای»آکوا«طراحـیکرد.»آکـواآمـارا«بهخاطـررایحهیخنـکوبوییشـبیهبهبوی
دریـاخیلیزودبـهعطرمحبـوبمردانیتبدیلشـدکهدوسـتدارنددربهاروتابسـتانخنـکایعطرشـانراباتمام
وجـودحسکننـد.رایحهیجـذابآکواآمـاراراوقتـیمیتوانیدبـیکموکاسـتحسکنیدکـهآنرارویپوسـتو
محلنبضتاناسـپریکنید.بعـدازاینبایـدمنتظرحسترکیبـاتدلانگیزآنباشـید.ترکیبیکـهازرایحهیپرتقال
مانداریـنآغازمیشـود.بـویشـیرینیدارد،انرژیبخشاسـتوحسشـادیبهشـمامیدهد.بعـدازایـن،رایحهی
مرکبـاتجایشرابـهرایحهیشـکوفههایپرتقـالوآبدریامیدهـد.اینرایحهیتلـخوخنکویژگیبـهیادماندنی
آکواآمارااسـتوباعثمیشـودتصمیـمبگیریدتمامبهـاروتابسـتانتانراباخنـکایدریایی-پرتقالیبولـگاریآکوا

آماراسـپریکنید.

اگر پخش شدن رایحه ی  

عطرتان برایتان اهمیت 

دارد،  آکوا آمارا  می تواند 

این توقع تان را برآورده 

کند. ماندگاری رایحه اش 

هم گرچه در مقایسه با  

آکوا پور اوم کمرت است اما با 

توجه به ساختار خنک عطر 

قابل قبول است. 

 بطری خوش دست این عطر درست به اندازه ی عطر
 Aqva  pour  homme طراحی و ساخته شده با این تفاوت که 

رنگ این شیشه قهوه ای است و روی آن نام Aqva Amara با 
رنگ سفید به چشم می خورد.

10| 8
امتیاز کاربران

رایحه:  خنک

ساختار:  مرکبات 
و اقیانوس

7
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دو عدد اسپیکر 10 واتی در  65JU6980  تعبیه شده که 

وظیفه ی پخش صدا با کیفیت HD  را برعهده دارند. این دو 

اسپیکر مجموعا 20 وات صدا تولید می کنند که برای یک 

تلویزیون 65 اینچی، مناسبند.

امتیاز کاربران

در این مدل می توانید با Wi-Fi یا 
ینترنت متصل شوید  LAN به ا
و اطالعات موردنظرتان را روی  

تلویزیون تان جستجو کنید.

Samsung 65JU6980 
Smart LED TV 

ایـنروزهـاکـهزندگـیمـابـهوسـایلهوشـمندگره
خوردهاسـت،درخریدهروسـیلهایازجملـهتلویزیون
دنبـالگزینـهایهسـتیمکـهدرعیـنپاسـخدادنبه
نیازهایمان،بهروزباشـدوخریدآنبهیکـیازتجربههای

هیجانانگیزمـانتبدیـلشـود.
تلویزیونسامسونگمدل65JU6980یکیازتلویزیونهایسامسونگ
استکهسال2015رونماییوبهبازارعرضهشد.صفحهی65اینچی
65JU6980تصاویررابادقتبسیارباالنمایشمیدهد.اینتلویزیون

میتواندتصاویرراباکیفیتUltraHD-4Kونسبت16:9برایشمابهنمایش
بگذارد.عالوهبرقابلیتهایتصویریمتنوع،65JU6980قابلیتپخش
صداباکیفیتیباالهمدارد.تنوعدرگاههایارتباطیدراینمحصولهماین
مدلرابهانتخابیمناسببرایکسانیتبدیلکردهاستکهدوستدارنداز

قابلیتهایهوشمندتلویزیونشانبیشتریناستفادهراکنند.

تلویزیون هوشمند

تلویزیونهایاچدیباکیفیت1080رزولوشنی
برابربا1920در1080پیکسلدارندودراستاندارد
4kاینرزولوشنبه4096در2160پیکسل

میرسد،یعنیرزولوشنیچهاربرابراستاندارد1080کههماکنون
درتلویزیونهایاچدیودیسکهایبلو-ریدردسترساست.

ریشه های اصلی تکنولوژی 4k به صنعت سینما بازمی گردد. اواخر دهه ی ۹0 بود که 
جورج لوکاس نویسنده و کارگردان مشهور فیلم جنگ ستارگان تصمیم گرفت فرمت 

های جدید دیجیتالی را جایگزین فیلم کند.
 بعد از انتشار نسخه HD اپیزود اول جنگ ستارگان در سال 1۹۹۹، لوکاس تصمیم 
گرفت اپیزود بعدی را در سال 2002 و با کیفیت کامال دیجیتال 1080 منتشر کند. 
اما کیفیت 1080 برای صفحه نمایش های غول پیکر سینما کافی نبود و اگر فردی در 
ردیف اول صندلی های سینما می نشست ممکن بود تصویر را نرم تر و به صورت شبکه ی 

پیکسلی مشاهده کند. 
به همین منظور سازمان ابتکارات سینما )DCI( در مارس 2002 با هدف ایجاد 
یک استاندارد دیجیتال شکل گرفت. با تالش های این سازمان که با کمپانی های 
بزرگ فیلم سازی همکاری دارد، دو رزولوشن جدید با عنوان 2k و کمی بعد در 
سال 4k ،2005 معرفی شد. فرمتی که از سینما به تلویزیون آمد و براساس آن 
 عده ای می  گویند تلویزیون های 4k جایگزینی مناسب برای تلویزیون های 3بعدی

 هستند.

ت؟
س

 چی
4k
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 نوت 5 یک محدودیت اندکی نگران کننده دارد. در این گوشی امکان استفاده 

از کارت حافظه ی جانبی حذف شده است. با حذف این امکان، خریدار یک 

نسخه ی 64 گیگا بایتی می تواند فقط از 52 گیگابایت فضا استفاده کند. فضایی 

که می تواند با توجه به برنامه ها و بازی  های پرحجم امروزی کافی به نظر نرسد.

امتیاز کاربران

Samsung 
 Galaxy Note 5 SM

پنجمیـنگـوشیازســرینوت
»Galaxy Note 5«سامسونگبانام
ازجدیدترینفناوریهایموجوددر
ساختگوشیهایهوشمندبهرهبردهاست.نوت5
بااندیشهیرقابتبارقبایبزرگیمثلآیفون6
پالس،MotoXPureوOnePlus2روانهیبازارشده
وبرایامتیازگرفتندراینرقابترویطراحی
مجددقلم،افزایشکاراییآنوهماهنگیبهترش
بانرمافزار،تغییرطراحیظاهریگوشیودوربین
تمرکزکردهاست.بدنهییکپارچهودرخشاناولین
ویژگینوت5استکهبهچشممیآید.بدنهیفلزی
نوت5آنرانسبتبهگوشیهایقبلیاینسری
زیباتروسبکترکردهاست.همراهاینبدنهی
زیبا،قرارگرفتنتراشهی64بیتیکهپردازندهای
8هستهایدارد،درکنارپردازندهیگرافیکی»مالی
760«و4گیگابایترم،سختافزارقدرتمندی
براینوت5فراهمکردهکهامکاناجرایهربازی

یابرنامهایرابهکاربرگوشیمیدهد.

جادو با قلم و منایشگر

 دوربین سلفی با رزولوشن 5.1 مگاپیکسل و 
دیافراگم f/1.9  به شما این امکان را می دهد 
که یک سلفی واید )با گستره وسیع( بگیرید و 
ویدیوهای 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه و صدای 

استریو ضبط کنید.

 قلم نوت 5 با جنس پلی کربنات نسبت 
به قلم  نوت 4 سبک تر و جمع وجور تر 

است. سبکی این قلم کار با آن را راحت تر 
می کند.کلید روی قلم هم در جای بهتری 

تعبیه شده تا فشردن آن ساده تر باشد.



فرقینمیکندکهشماازطرفدارانپروپاقرصمجموعه»جنگستارگان«باشیدیاهرگز
ایناسمبهگوشتاننخوردهباشد،درهرصورتازداشتنیکرباتبسیاربامزهکهبتوانید
 R2-D2آنراکنترلکنیدسرذوقخواهیدآمد.در39سالگذشتههیچرباتیبهاندازهی
وC-3POدرمیانطرفدارانجنگستارگانمحبوبنبودهاست؛دورباتیکهدرسریاول
اینمجموعهمعرفیشدندوهوادارانآنهارابهنامدرویدمیشناسند.اکرانجدیدترین
قسمتجنگستارگانبانام»نیروبرمیخیزد«اما،طرفدارانپروپاقرصاینفیلمرابا
درویدجدیدیبهنامBB-8آشناکرد.درابتداتصورعمومیبراینبودکهBB-8حاصل

تکنیکهایکامپیوتریاست،امااینمخلوقتازهیکرباتواقعیبود.

Sphero Star Wars BB8- 
App-Enabled Droid

این فقط یک ربات نیست



حاالنمونهیکوچکوقابلفروشرباتBB-8بهبازارآمدهوبهشکلیطراحیشدهکهبتوانباتلفنهمراهآن
راکنترلکرد.اینرباتبدنیکرهایشکلداردکهیکسرکوچکرویآنقرارگرفتهاست.رباتبااینبدن
کرهایشکلبهمکانهایمختلفحرکتمیکند.اینرباتکوچکبرخالفسایررباتها،میتواندشخصیتش
راباتوجهبهخواستههایشماتغییردهد،ازشمایادبگیردوحتیاحساساتشرانشاندهد.BB-8گوشبهفرمان
دستوراتصوتیشماستومیتواندارتباطشراباشماتامحدودهی30متریحفظکند.اپلیکیشناینربات،
سیستمعاملiOS)نسخه8.0وباالتر(واندروید)نسخه4.4.2وباالتر(راپشتیبانیمیکند.ویژگیبسیارجالب
رباتایناستکهمیتواندپیامهایتصویریرامشابهآنچهکهدرفیلمبودبهصورتهولوگرافیکارسالکند.

اگرمشتاقداشتناینرباتهستیدهماکنونمیتوانیدآنراهمزمانبافروشجهانیازدیجیکاالبخرید.

10| 8
امتیاز کاربران

این ربات کوچک برخالف سایر 

ربات ها، می تواند شخصیتش 

را با توجه به خواسته های شام 

تغییر دهد، از شام یاد بگیرد و 

حتی احساساتش را نشان دهد. 

ربات BB-8 تابع فرمان های 

صوتی هم هست و از طریق 

بلوتوث به گوشی و تبلت 

متصل می شود و می تواند  

ارتباطش را تا محدوده ی 30 

مرتی حفظ کند.

بدنهBB-8دارایپوستهایسخت
ازجنسپلیکربناتاست.جنسی
کهبدنهیمقاومیبرایاینربات

دوستداشتنیساختهاست.حداکثر
سرعتاینرباتهمراه،7/24کیلومتربر

ساعتاست.

11

30m
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روزهایآخراسفندباآفتابیکهگاهیحسابیداغ
میشودجانمیدهدبرایخیابانگردی؛برایاینکه

شالوکالهکنیدودوستداشتنیترینابزارهای
روزمرهتانرابرداریدوراهیخیابانهاوکوچهو

پسکوچههایشهرشوید.اینگشتوگذارشهری
البهالیروزمرگیهایروزهایشلوغآخرسال،با

انتخابیکپوششگرموخوشرنگمیتواندحسابی
سرحالتانبیاورد.پوششیکهاگرکاربردیهمباشد

شهرگردیتانرادلچسبترمیکند.
برایانتخاباینپوششکاربردینگراننباشید.باچند
کلیکدرسایتدیجیکاالمیتوانیدبرایپوششسرتا

پایتانگزینههایهیجانانگیزیپیداکنید.
عالوهبراجزاییکهبرایپوششتاننیازدارید،اگردنبال
ابزارهاییهستیدکهشهرگردیتانراجذابترکندباز
همسراغدیجیکاالبیاییدزیراشمابههدفونیبرای

شنیدنموسیقیویکگوشیموبایلکاربردیباکیفیت
عکاسیباالهماحتیاجدارید.

اگرشمایکیازاعضایباشگاهشیکپوشهاهستید
کهبرایخریدتکتکاجزایظاهروپوشششانفکر
میکنندوهرجزءراباهدفخاصیانتخابمیکنند،

اینجایکمجموعهیزیباوهیجانانگیزمنتظرشماست.
مجموعهایازلباس،ساعت،گوشیموبایل،هدفونو
کفشوکولهپشتی.مجموعهایبراییکشهرگردی

آرامبخشزمستانیدرآستانهیبهار.

درآخرینروزهایزمستانبایکظاهرمتفاوتپیادهرویکنید
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عکس : آتلیه دیجی کاال



14

سویشرت برای ظاهر 
اسپرت انتخاب مناسبی 

است. پیشنهاد دیجی کاال 
برای شما سویشرت 

مردانه ی کلمبیا مدل 
 Timber Ridge Fleece

است. برگ برنده  ی این 
سویشرت جنس پلی استر 
آن است. چند سالی است 

که الیاف مصنوعی در 
تولید پوشاک ورزشی 

جای الیاف نخ و پنبه ی 
طبیعی را گرفته  و باعث 

سبکی آن شده  است.
برش و دوخت زیبای 

 Timber سویشرت مدل
Ridge Fleece آن را از 

حالت صرفا ورزشی خارج 
کرده است؛ به خصوص اگر 

آن را با یک شلوار جین 
ست کنید. 

با سویشرت مردانه ی 
 Timber کلمبیا مدل

Ridge Fleece از باد و 

سرما در امان خواهید بود.

گوشی موبایل، تبلت،  
کیف پول، شارژر تبلت 

و  خوراکی های خوشمزه 
تعدادی از وسایلی است 
که خیلی هایمان هر روز 

صبح  به کیف هایمان 
سرازیر می کنیم.  انتخاب 

کوله پشتی  امریکن توریستر 
مدل Buzz 2015 خیال 

شما را راحت می کند که 
برای تمام وسایل تان فضای 
کافی وجود دارد. کوله ای 
با 10 جیب که می توانید 
همه ی خرده ریزهایتان را 
در آن بریزید. جیب های 
داخلی کوله پشتی همان 

فضای معجزه گرند.  اگر یک 
تبلت یا لپ تاپ  15 اینچی 

دارید می توانید آن را در 
محفظه ی مخصوص 

لپ تاپ بگذارید.  نگران 
کتاب و مجله  تان هم 

نباشید چون در محفظه ی 
پشت لپ تاپ برای  آن ها جا 

پیدا می کنید. 

برای آدم های شیک پوش 
دستمال گردن یک تکه ی 

دوست داشتنی از لباس  
است. دستمال گردن 

هرچقدر کاربردی تر باشد، 
دوست داشتنی تر می شود. 

وقتی دستمال سر و 
گردن Buff با بافت تونلی  

بدون دوخت دارید 
یعنی هم زمان یک شال 

گردن، کاله، دستمال سر، 
مچ بند، محافظ صورت 
و هدبند دارید. نگران 

حساسیت هم نباشید. 
الیاف میکروفیبر پلی استر 

این دستمال گردن،  آن 
را ضدبو و ضدحساسیت 

کرده است.  دستمال  گردن 
Buff می تواند دمای بدن 

را مقابل سرما نگه دارد ،   از 
نفوذ باد  جلوگیری کند و 

در عین حال قابلیت خروج 
رطوبت و عرق دارد. در 

کنار این ویژگی ها در برابر 
نفوذ عوامل بیماری زا هم 

مقاومت می کند. 

خیلی ها معتقدند  اگر 
موسیقی نبود دنیا چیزی 
کم داشت. آن هایی که با 

این جمله موافقند باالخره 
برای شنیدن قطعه های 

موردعالقه شان یک راه حل 
خوب پیدا می کنند. 

Razer Kraken هامن طور 

که از  اسمش پیداست 

یک هدفون معمولی 
نیست. اسم »کراکن« 

از یک موجود افسانه ای 
عظیم الجثه ی دریایی 

برداشت شده که روزگاری 
در سواحل نروژ و ایسلند 

زندگی می کرده است.  
این هدفون هم نسبت به 

هدفون های رایج دیگر 
اندازه ی بزرگ تری دارد. 

عالوه بر  بزرگی، دوام، 
قدرت و درعین حال وزن 

کم Razer Kraken  را برای 
یک موسیقی گوش کن 
حرفه ای به یک رفیق 

صمیمی همیشگی تبدیل  
می کند.

 سویشرت
کلمبیا

 
 کوله پشتی

 امریکن توریستر
 دستمال سر
و گردن باف

 هدفون آنالوگ
ریزر کراکن

   یقه گرد
   بدون کاله

   جنس پلی استر

   پنج جیب داخلی
   محفظه ی مخصوص لپ تاپ

   قابل شست وشو

   مقاوم در برابر نفوذ باد
   ضدبو

   ضدحساسیت

    صدای شفاف
    مناسب برای بازی

    اندازه ی بزرگ

نایکی همیشه یکی از 
انتخاب های آن هایی ست 
که اهل پیاده روی و دویدن 
هستند کفش های این برند 
خوش نام  تهویه ی مناسب 

دارند و به واسطه الیاف به کار  
رفته در آن ها سبک و راحتند؛ 
این یعنی همه چیزی که وقت 

پیاده روی و دویدن به آن 
نیاز دارید.
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اگر اهل پیاده روی باشید 
حتما این جمله را شنیدید 

که  »پا قلب دوم بدن 
است«.  قلبی که وقتی 

درست بتپد می شود یک 
شهر را با آن قدم زد. 

 Air Max کفش نایکی مدل
Premiere Run محصول 

زمانی است که طراحان 
کمپانی نایکی به فکر تولید 

یک کفش مخصوص 
دویدن و پیاده روی  

طوالنی افتادند. درنتیجه 
 Air Max Premiere Run

قرار است راحت بودن و 
آزارندیدن پاهایتان را در 
پیاده روی های طوالنی 

تضمین کند. 
تکنولوژی Air Max به 
انعطاف پذیری کفش 
کمک می کند تا بعد 
از ساعت ها دویدن یا 

قدم زدن فشاری به کف 
پایتان نیاید و احساس 

راحتی داشته باشید.

 کفش دویدن
 نایکی

   مخصوص پیاده روی و دویدن
   سبک

   تهویه برای تنفس پا

اگر  این استایل را می پسندید 
می توانید با حذف سویشرت قرمز در 
فصل های دیگر سال هم از اجزای این 
پوشش استفاده کنیدو یک خوش پوش 

باهوش به چشم بیایید
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یکی از راه های جلوگیری 
از تابش مستقیم نور 

خورشید استفاده از کاله 
است. کاله New Era با 

استفاده از یک نقاب بلند 
پوست صورت تان را از 

تابش نور آفتاب محافظت 
می کند. جنس پارچه ای 

که در نقاب این کاله 
استفاده  شده از پنبه  است. 

این جنس پارچه  باعث 
می شود از پوسیدگی این 

بخش از کاله که بسیار 
معمول است تاحدودی 

جلوگیری شود و عمر 
مفید کاله را  بیشتر کند. 
جنس پارچه ای مشبک 

باالی کاله New Era باعث 
تهویه ی هوای داخل کاله 
شده و بوی نامطبوع داخل 

آن را از بین می برد. 
ا ین کاله آرم باشگاه 
 NY معروف بیسبال

Yankees را دارد  که 

معموال روی کاله های کپ 
حک می شود.

 SmartWatch2 نام نسل 
دوم ساعت های هوشمند 
سونی  و از  محبوب ترین 

ساعت های مچی 
هوشمندی است که 

تابه حال به بازار آمده است. 
این نسل به SW2 معروف 
هستند. SW2 می تواند 

با تلفن های اندروید 
 NFC که از تکنولوژی

استفاده می کنند، ارتباط 
برقرار کند. با این ساعت 

می توانید فایل های بلوتوث 
دریافت کنید  یا با پورت 
USB اطالعات جابه جا 

کنید. با ساعت هوشمند 
سونی SW2 می شود به 

تماس های پاسخ داده شده، 
رد تماس ها و تماس های 

ازدست رفته دسترسی 
داشت. SW2 یک لپ تاپ 
جمع وجور همراه است؛ 

چون روی ساعت مچی تان 
می توانید ایمیل ها یا 

پیام هایتان را در شبکه های 
اجتماعی چک کنید. 

این روزها یک گوشی 
هوشمند و کاربردی یکی 
از ابزارهای اصلی آسایش 
به شمار می  آید. می توانید 

سراغ یکی از تازه ترین 
گوشی های ال جی بروید. 

گوشی LG V10 همان 
گوشی موردنیاز شماست. 
LG V10 با سخت افزاری 

قدرتمند، نمایشگری بزرگ 
و دوربین اصلی با کیفیت 

باال و دو دوربین برای 
سلفی جزو گوشی های 

پرطرفدار است. با داشتن 
LG V10  هیچ کدام از 

قاب های دوست داشتنی، 
خاطره انگیز یا مهم 

روزانه تان را از دست 
نمی دهید. 

دوربین 16 مگاپیکسلی 
این گوشی با فلشی از نوع 

LED و فوکوس لیزری، 

کیفیت عکس های شما را 
فوق العاده می کند. 

New Era
کال ه کپ 

Sony 
SmartWatch 2

LG V10 Mobile 
Phone

   ساختار مشبک تهویه 
   قابلیت تنظیم سایز

   جذب رطوبت

  بدنه ی فلزی
  ضدآب

  صفحه ی مربعی

   دو دوربین  سلفی
   نمایشگر بزرگ

   بدنه ی ضدضربه

اگر به موبایل تان به چشم 
یک دوربین عکاسی 

نگاه می کنید LG V10 با 
دو دوربین سلفی منحصر 
به خودش و البته دوربین 

اصلی 16 مگاپیکسلی 
انتخاب درجه یکی به نظر 

می رسد. 
همچنین برای آن هایی که 

طراحی گوشی G4 دل شان 
را برده بود،V10 پیشنهادی 

است که نمی شود به راحتی 
ردش کرد.
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فکر اندازه ی بزرگ  هدفون 
نباشید. کاپ های این هدفون طوری طراحی 
شده که از مفصل هایش به سمت داخل تا 
می شود  و می توانید داخل کوله برایش یک 

جای خوب پیدا کنید
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برای هر سلیقه ای
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تابهحـالچندبـارپیشآمـدههدیـهایکـهگرفتهاید،
نامناسـببودهباشـد؟یااینکـهچقدردرفروشـگاههای
مختلـفبـرایپیـداکـردنیـککادویمناسـب
چرخیدهایدودرنهایـتکاالیموردنظرخودتـانراپیدا
نکردهاید؟احتمـاالمتوجهشـدهایدکهپیـداکردنیک
هدیـهمناسـبیکـیازسـختترینکارهایدنیااسـت
ودقیقـابههمیـنخاطراسـتکهیـکراهنمـایجامع
خریـدهدیهمیتواندشـماراازسـردرگمینجـاتدهد.
درایـنصـورتمیتوانیـدهدیـهایراانتخـابکنیدکه
درعینحالکهمناسـباسـت،کاربردالزمراهمداشـته
باشـد.بـرایاینکهبهشـماکمـککنیم،یـکراهنمای
جامـعازهدیههایمختلفبـرایسـلیقههایمتفاوترا
درنظـرگرفتهایـموتماممعایبومحاسـنکاالهـاراهم
آوردهایـم.اگرکاالییچشـمشـماراگرفتهاسـتفاصله
شـماتاسـفارشودریافـتآنتنهاچندسـاعتاسـت.

عکس : آتلیه دیجی کاال
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اگر به دنبال یک گوشی سبک، با قدرت عکاسی 20 مگاپیکسلی هستید گوشی 
htc one e9 plus پیشنهاد می شود. این 5/5 اینچی خوش دست مثل برادر 

بزرگ ترش E۹ نمایشگری بزرگ و سخت افزاری قدرتمند  دارد، اما از دوربین 
   One E9  سلفی وایدتر و ظرفیت باتری بیشتر به نسبت آن برخوردار است.   برای
Plusسه گیگابایت حافظه ی رم و 32 گیگابایت حافظه ی داخلی در نظر گرفته 

 One شده است. دوربین جلوی این گوشی را می توان یکی از مزیت های بزرگ
E9   Plusدانست. این گوشی به طور متوسط می تواند تا 617 ساعت در شبکه ی 

3G در حالت استندبای قرار گیرد. همچنین می تواند تا 15 ساعت با مکالمه ی 

ممتد کاربران شارژ نگه دارد.

HTC One E9   Plus

 یکی از بهترین طراحی های عطرساز برجسته Pierre Negrin عطر 
Amouage Interlude نام دارد. عطری که سال 2012 در کشور عمان تولید شد 

و از آن به عنوان یکی از عطر های لوکس و خاص نام می برند.)عطری   مختص 
روزهای پاییز و زمستان برای آقایانی که رایحه تند و شیرین دوست دارند.( 
  Amouage Interlude درکنار این رایحه دلچسب، ماندگاری باال  ویژگی اصلی
است. ویژگی ای که باعث می شود رایحه خاص شما همیشه در ذهن دوستان 
و آشنایان تان ثبت شود.  وقتی با رایحه  Amouage Interlude  در یک میهمانی 
حاضر شوید، عطر خاص شما با نت آغازی پونه کوهی، نارنج و فلفل توجه همه را 

جلب خواهد کرد تا شما به عنوان یک کاراکتر خاص به چشم بیایید.

ساختار:  ادویهرایحه:  شیرین و گرم

Amouage Interlude Eau De Parfum

5.5 in 
1440x2560

32 GB 
Internal
Storage

15 Talk time
617 Standby
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اگر دوست دارید گوشی هوشمندی داشته باشید که در کنار یک 
 Apple iPhone 6s Plus طراحی خوب امکانات ویژه ای هم داشته باشد
گزینه ی خوبی برای شماست. با این آیفون جدید می توانید تصاویری 
با کیفیت باالتر ثبت کنید، از پردازنده ی سریع تر برای بازی کردن 
استفاده کنید و حتی با سرعت بیشتری به اینترنت متصل شوید. 
قابلیتForce Touch  که پیش از این در مک بوک و اپل واچ استفاده 
شده بود، حاال با تغییراتی به آیفون آمده است. در کنار این قابلیت های 
 مثال زدنی، طراحی  زیبا با رنگ  جذاب رزگلد، دیگر ویژگی چشم گیر 

Apple iPhone 6s Plus است.

Apple iPhone 6s Plus 

اگر شما هم از آن دسته خانم هایی هستید که عطرهای شیرین و شرقی را 
دوست دارند، می توانید از عطر Sunshine  در فصول بهار و پاییز استفاده 
کنید. اگر به شیشه ی Sunshine Woman نگاه دقیقی بیندازید، متوجه  
نشان تجاری آمواژ خواهید شد که با رنگ روشن روی آن حک شده است. 
این عطر که در سال 2014 به بازار معرفی شده با ترکیب سه گانه ی گیاه 
درمنه، انگور سیاه و بادام به شما و کسانی که بوی این عطر را احساس 

می کنند، شادی، هیجان و نشاط زیادی را منتقل می کند.
ادوپرفیوم زنانه ی آمواژ مدل Sunshine Woman با توجه به بوی خوب و 

ماندگاری باال یکی از بهترین گزینه ها برای هدیه دادن عطر است.

ساختار:  چوب و گیاهان رایحه:  تند و شیرین
معطر

Amouge Sunshine Parfum

5.5 in 
1080x1920
Force touch

16/64/128 GB 
Internal
Storage

384 Standby
24 h on Talk

12
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با وجود تنوعی که در بازار وجود دارد انتخاب کفش مخصوص 
دویدن کار ساده ای نیست. کفش های مخصوص دویدن باید 
پاشنه ی مناسب و انعطاف پذیری داشته باشند. ویژگی ای که 
کفش نایکی مدل Air Zoom Fly 2 از آن برخوردار است.سبکی 
نایکی Air Zoom Fly 2 باعث می شود انگشتان پاهایتان  داخل 
کفش در هر جهت آزادانه حرکت  کنند. رویه ی از جنس الیاف 

  Air Zoom Fly 2 مصنوعی و  زیره ی یک تکه و بسیار انعطاف پذیر
عمر  این کفش را باال می برد. پد  فومی داخل این کفش در قسمت 

قوزک پا، مانع آسیب دیدگی و خستگی پایتان می شود.

با توجه به سبک زندگی امروزی داشتن یک کیف مناسب 
لپ تاپ یکی از مهم ترین خرید های شما به حساب می آید. 
کیف های لپ تاپ استاندارد، دو ویژگی اصلی دارند: سبک 
هستند و قدرت ضربه گیری آن ها باالست.تولیدات شرکت 

الکسا در زمینه ی کیف لپ تاپ پیشنهاد خوبی به حساب 
می آید. کیف کوله پشتی الکسا برای محافظت از لپ تاپ در 

مقابل هرگونه خط و خش و جلوگیری از ضربه های احتمالی 
به صفحه نمایش، به الیه ای از جنس سلول های محافظ 
ضربه گیر در 5 طرف لپ تاپ مجهز شده است. این کوله 
به طورکلی به چهار روش رودوشی، تک بند، دو بندی و 

دستی قابل حمل است. 

رویه ی کفش از جنس الیاف 
مصنوعی است و ساختار مشبک 
آن  باعث جریان داشتن هوا و در 

نتیجه تعرق کمتر پا می شود

کفش مخصوص دویدن نایکی

کیف کوله پشتی الکسا

RUNNING SHOEATHLETE CHOICEFELEXIBLE

انعطاف پذیرمناسب ورزشکاران مخصوص دویدن سبک وزن
LIGHTWEIGHT

  جنس برزنتی
  دو جیب در دو طرف

  محفظه ی 
نگه دارنده ی آی پد

  دارای پد ضدتعریق
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پیدا  کردن یک کفش مناسب برای پیاده روی و دویدن که در 
کنار ویژگی های منحصر به فرد ظاهری زیبا هم داشته باشد، 

یکی از مهم ترین دغدغه های خانم هایی است که ورزش یکی از 
اجزای اصلی زندگی شان شده. کفش نایکی Free 5.0 برای این 
گروه از خانم ها یک گزینه ایده آل است. کفشی بسیار سبک که 
ساختار حمایت داخلی آن باعث می شود پیاده روی و دویدن با 

این کفش راحت باشد. در عین حال این ساختار به پایداری پا در 
کفش هنگام حرکت کمک می کند. الیه محافظی که در قسمت 
پاشنه ی  نایکی Free 5.0 وجود دارد هم از تنش ها و فشارهایی 
که وقت پیاده روی به پاشنه وارد می شوند جلوگیری می کند. 

جادار بودن کیف از مهم ترین مشخصه های انتخاب کیف 
است.  شرکت دلسی کوله پشتی مدل for once را برای 
خانم ها تولید کرده است. این کوله یک جیب بزرگ اصلی 
داخلی و یک جیب داخلی دارد. با وجود این که این کوله  
برای حمل لپ تاپ در نظر گرفته نشده است. اما به دلیل 
پد های نرمی که داخل کیف قرار گرفته، قابلیت حمل 
لپ تاپ را هم دارد. دلیل اصلی قرارگرفتن پد های نرم داخلی 
و بند های دوشی، به سبب سبک تر شدن وزن کیف است. 

نایکی برای خانم های ورزشکار 
خوش سلیقه و سخت پسند تنوع 

زیادی از رنگ و طرح در نظر 
گرفته است.

کفش مخصوص دویدن زنانه نایکی

کوله پشتی دلسی 

انعطاف پذیرمناسب ورزشکاران مخصوص دویدن سبک وزن
LIGHTWEIGHT

 یک جیب بزرگ بیرونی
 شامل گارانتی دلسی
 فاقد روکش ضدباران 
 فاقد محفظه نگهداری لپ تاپ 
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اصلی ترین کارایی رژگونه، فرم دادن و برجسته کردن گونه است. رژگونه ای 
را انتخاب کنید که از کیفیت و ماندگاری باالیی برخوردار باشد. دقیقا همین 
  جاست که رژگونه ی  »بی  یو« مدل
 »Color Passion 141« می تواند انتخاب درستی برای شما باشد. رژگونه ای 
که از نوع سیلکی است و به همین دلیل ماندگاری باالیی دارد. نوع و رنگ 
پوست شما با انتخاب رژگونه ارتباط مستقیمی دارد و اگر پوست چرب دارید، 
این رژگونه ی بی یو برای شما مناسب است، چون بافت ماتی روی پوست شما 
ایجاد می شود که جذابیت چهره تان را دوچندان می کند. 

Color Passion 141  رژگونه ی بی یو  Catwalk Star 02سایه ی چشم بی یو 

این مدل از ریمل بورژوآ عالوه بر 
ماندگاری، ویژگی های دیگری هم دارد. 
برس ژله ای آن به تفکیک مژه ها کمک 
کرده و از چسبیدن آن ها هنگام استفاده 
از ریمل جلوگیری می کند. با همین 
ویژگی به ظاهر کوچک، کسانی که 
چشمان حساسی دارند یا  از لنز استفاده 
می کنند خیال آسوده ای خواهند 
داشت؛ چرا که نه حجم خیلی سنگینی 
روی مژه های خود حس می کنند و نه 

برای آن ها حساسیت زاست.

ریمل حجم دهنده ی بورژوآ
Volume Glamour Max Definition

سایه ی چشم ظاهری شیک را برای یک خانم مهیا می کند؛ اما اگر 
از یک سایه ی نامعتبر استفاده کنید، این ظاهر شیک به کابوسی 
برایتان تبدیل می شود. ماندگاری پایین سایه های بدون کیفیت  
 Catwalk Star  ظاهر شلخته ای ایجاد می کند. سایه ی چشم بی یو

02گزینه ی خوبی برای رفتن به مهمانی است. تن رنگ این سایه ی 

چشم ذغالی، طوسی و سفید است و برای آن هایی که عادت به 
استفاده روزمره از سایه دارند، تنالیته ی مناسبی است. یادتان باشد 
برای پاک کردن کامل این سایه باید از آب و صابون استفاده کنید. 
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هماهنگ بودن رنگ رژلب و الک، ویژگی خانم هایی 
است که به ظاهر خود اهمیت زیادی می دهند. این 

 edition« ویژگی کیت رژلب مایع »بورژوآ« مدل
velevet« به همراه »الک شماره ی 07« است.  اما 

همرنگ بودن این دو محصول تنها ویژگی این بسته 
نیست. ماندگاری 24 ساعته ی این محصول شادابی 

شما را در تمام مدت حفظ می کند. 

کیت رژ لب مایع بورژوآ
Edition Velvet

پیشنهاد
 ویژه

گـــاهی اوقـات انتخـاب لـــوازم 
آرایـــش درســـت بــرا ی شــما 
دردســـرزا  اسـت. بیـن تنـوع کاالهـای 

بـازار گـم می شـوید. مـا برای شـما 
بهترین هـا را دسـت چیـن کرده ایم

ماندگاری باال و پوشش مناسب ویژگی اصلی این پنکیک است و درست شبیه یک پنکیک 
ایده آل چربی اضافه پوست شما را می گیرد، نیاز روزانه ی شما را پوشش می دهد و به عنوان یک 

تثبیت کننده در گام آخر آرایش به حساب می آید.

Sun Powder 5 پنکیک متوسط تیره بی یو

چقدر پیش آمده که در مهمانی ها متوجه شوید صورت تان آن تازگی اول شب را ندارد؟ جدید ترین 
محصول شرکت  بی یو  این مشکل را با کرم پودر مخملی مات برای همیشه از سر راه برداشته شده 
است. ماندگاری باال و یک دست کردن پوست از ویژگی های اساسی آن است؛ قابلیتی که هر  زنی  از  این 
کرم پودر انتظار دارد و مدت ها برای یک انتخاب درست در بازار سردرگم بوده است. یک کرم پودر خوب 
به عنوان یک زیرساز مفید عمل می کند و باید وسواس زیادی در انتخاب آن خرج کنید. اولین قدم 
برای انتخاب یک کرم پودر شناخت نوع پوست است: اگر پوست شما چرب است، velvet mat بهترین 
انتخاب برای شماست. ماندگاری باال، تن روشن رنگ و بافت نرم و سبک برای انواع پوست های چرب 
مناسب است. 

لیتر کرم  پودر مخملی مات بی یو 17 حجم 30 میلی 
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چیدمان میز صبحانه اشتهای تان را باز می کند 
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مواجهشدنبایکمیز
خوشرنگولعابصبحانه

میتواندهمهیتوجیههاراکنار
بزندوسرذوقتانبیاوردتایک

وقتدرستوحسابیبرای
نشستنسرمیزصبحانهبازکنید.

کافیاستازکمیقبلبهفکر
چیدمانمیزصبحانهتانباشیدو

سراغظرفهاییبارنگگرمبروید؛
چیزیشبیههمینیکهدرعکس
»رویمیز«اینشمارهمیبینید.
اینظرفهاپیشنهاددیجیکاال
برایچیدمانیکمیزصبحانهی
اشتهابرانگیزاست.ظرفهایاین
میزصبحانهبهراحتیدردسترس

هستند.میتوانیدهمهیاین
ظرفهارادرسایتدیجیکاال
بخریدوچندساعتبعددمدر

خانهتانتحویلبگیرید.
بایکمیزمتفاوتصبحانه،به

باشگاهصبحانهخورهابپیوندیدو
مهمترینوعدهیغذاییرادورهم

نوشجانکنید. عکس : آتلیه دیجی کاال
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خیلی ها ترجیح می دهند به 
جای کریستال و سرویس چینی، 

چای شان را در فنجان های 
سرامیکی میل کنند. 

سرویس چای خوری بی. وی. کی 
چهارده پارچه است و برای 

چای خوری چهارنفره طراحی شده 
است. یکی از خوبی های سرویس 

بی. وی. کی جعبه ای است که 
همه ی ظروف سرویس را در 

خودش جای می دهد .

      گنجایش قوری 1/1 لیتر است و اگر 
چای خور حرفه ای به حساب نمی آیید همین 
حجم برایتان مناسب است.

      خیال تان از حجم 
قندان و شکرریز راحت 
باشد؛ چون هر کدام از 
آن ها سیصد سی سی 

گنجایش دارد و به این 
زودی ها خالی نمی شوند.

      اگر به تفاله ی چای 
در فنجان تان حساس 
هستید حتما به فکر یک 
چای صاف کن باشید. 
چون قوری سرویس 
بی. وی.کی فیلتر برای 
تفاله های چای ندارد.

سرویس چای خوری بی.وی.کی
P493419 مدل

قاشق های استیل جنس کالسیکی دارند 
و در چیدمان این میز صبحانه ی تا حدی 
مدرن، چندان توی ذوق نمی زنند. جنس این 
قاشق های استیل در برابر زنگ زدن مقاوم 
هستند و می توانید با خیال راحت آن ها را در 
ماشین ظرف شویی بشویید. 

قاشق چای خوری ناب استیل مدل فلورانس
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سبدها یکی از پرکاربردترین لوازم آشپزخانه هستند. در کنار اینکه 
می شود هر خرده ریزی را در آن ها ریخت، برای چیدن میوه در 

مهمانی های خودمانی یا برای چیدن نان و سبزی سر میز ناهار و شام 
کاربرد دارند. رنگ گرم سبد حصیری آلفا برای چیدمان میز صبحانه 
مناسب است. این سبدها سه سایز متفاوت دارند و می توانید با چیدن 

چند نوع نان تنوع خوبی به میز صبحانه تان بدهد. 

RQ238/3 سبد بیضی 3 پارچه ی آلفا مدل

۳ تکه

4 تکه

رنگ طبیعی چوب ست تخته و کارد حس 
طبیعت را همراه خودش به میز صبحانه تان 
می آورد. سرویس بامبوم ساخت کشور ترکیه 
است و تخته ی برش آن از نمونه های چینی اش 
کیفیت بهتری دارد. 
سرویس کارد و سینی برش، یک کارد، یک 
ساطور کوچک و یک کاردک برای برش های 
نازک کره دارد. این کاردها را می توانید به 
عنوان کارد اصلی استفاده کنید و به اندازه ی 
صبحانه خورها، کارد صبحانه خوری کنار 
پیش دستی ها بگذارید. البته این سرویس چوبی 
با سرویس چای خوری و اردو خوری هارمونی دارد 
و ترکیب هماهنگی را روی میز صبحانه ایجاد 
می کنند. 

     دسته ی هر سه کارد 
از سرویس بامبوم چوبی، جنس بامبو  
دارد و با تخته ی برش هماهنگ است. 

     کاربرد اصلی این 
تخته برای برش انواع 
پنیر است؛ اما می توانید 
خالقیت به خرج دهید 
و به جای گذاشتن چند 
ظرف برای پنیر و کره 
چند مدل پنیر و کره 
را روی همین تخته 
بگذارید.

  ست 4 پارچه کارد و سینی برش
Ricotta B2285 مدل

پیشنهاد
 ویژه
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ظروف سرامیک دست ساز زیبایی بیشتری نسبت به مدل های کارخانه ای دارد.
این بشقاب سرامیکی اندازه ی بزرگی دارد و برای سرو میوه روی میز صبحانه 
مناسب است. اگر جزو طرفداران استفاده از ظرف های خاص و تک هستید، 
می توانید این بشقاب را روی میز صبحانه تان بگذارید و مانند عکس میوه های 
پوست کنده را داخل آن بگذارید. این ظرف را در ماشین ظرف شویی  نشویید؛  
این  بشقاب با رنگ زرد و سبز با رنگ غالب کرم و قهوه ای میزتان ست می شود.

حاال که ظرف اردورخوری روی میز صبحانه تان گذاشتید، بهتر است به فکر 
یک قاشق اردورخوری هم باشید. شرکت صنایع استیل ایران در سال 1362 
تاسیس شده و از قدیمی ترین و بزرگ ترین شرکت  های تولیدکننده ی انواع 

سرویس های قاشق، چنگال و کارد استیل در ایران است. گارانتی این شرکت 
26 ساله است. دیگر خودتان حساب کنید که چقدر می شود به استیل و 

ضد زنگ بودن محصوالت این شرکت اعتماد کرد. 

اردو رخوری ها همیشه نجات دهنده ی میزها 
هستند. آن ها عالوه بر زیبابودن باعث می شوند از 
تعداد ظرف های ریز و درشتی که برای انواع مزه هایی 
که قرار است همراه غذا سرو شوند، کم می کند.

این مدل اردو خوری از همان برند بی. وی. کی 
سرویس چای خوری است. جنس اصلی اش 
سرامیک است و سه کاسه ی نیمه گود برای ریختن 
چند نوع مربا یا عسل برای سر میز صبحانه دارد. 
این اردور خوری در کنار سرویس چای سفیدرنگ 
و سبدهای حصیری قهوه ای، کلی رنگ به میز 
صبحانه تان می آورد.

VK505003 اردور خوری بی.وی.کی مدل

      هر کدام از ظرف ها 
یک رنگ مخصوص به 
خود دارد؛ اما تونالیته ی 

رنگ نزدیک به هم 
کاسه های این ظرف 
اردورخوری را زیبا 

کرده است. 

بشقاب هفت رنگقاشق اردور خوری براق صنایع استیل 

     در قاشق اردورخوری 
براق صنایع ایران انحنای 
زیبایی وجود دارد که 
قاشق کالسیک استیل را 
به سمت و سوی مدرن 
می برد. 

     در این بشقاب غذای داغ 
سرو نکنید و آن را داخل ماشین 
ظرف شویی هم نشویید. 

4 تکه
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دیجیکاالباافتخارتقدیممیکند:کمپینحمایتازکاالهایباکیفیتایرانی
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کمپین »سـاخت ایران« یکی از تازه ترین ایده های دیجی کاال در حامیت از تولیدکننده ی داخلی است. 
دیجی کاال با راه انداخنت این کمپین کاالهای باکیفیت سـاخت ایران را به عنوان سـتاره های تولید داخلی 
معرفی می کند. هـدف این کمپین حامیـت از کاالهای با کیفیـت ایرانی و تشـویق مرصف کننده ها به 
خرید آن کاالها اسـت. این جا اسـت که پای شـام خریدارها هم به میـان می آید. با یک حسـاب و کتاب 
سـاده متوجه خواهید شـد که وقتی بـه عنـوان خریـدار، کاالی ایرانی می خریـد، چه قدر به توسـعه ی 

اقتصاد بازار و رونق کسـب و کار تولید کننـده ی داخلی کمک می کنید. 
تولیدکننده هایی کـه در این کمپین حارضند از شناخته شـده ترین رشکت های تولیدی داخلی هسـتند. 
رشکت هایی مانند پارس خزر، آبسـال، الیکو، سـینجر، ناب اسـتیل، سـپهرالکرتیک، صنایع استیل ایران، 
پنبه ریـز، سـیرنه، ایسـتکول و چندیـن تولید کننده ی دیگـر. هرچنـد این رشکت هـا جزو باسـابقه ترین 
تولیدکننده های داخلی هسـتند، اما با نحوه ی پیچیـده ی توزیع کاال در ایران بسـیاری از تولیدکننده ها 
نادیـده گرفتـه می شـوند و مرصف کننده هـا از وجـود ایـن رشکت هـای داخلـی باخـر منی شـوند.  
تولیدکننده هـای داخلـی در مرکـز خریدهای بـزرگ منایندگی های فـروش دارنـد، اما تا به حـال چند بار 
پیـش آمده که کاالیی ایرانی را با کیفیت تضمین شـده بخرید؟ دیجی کاال در کمپین »سـاخت ایـران« از 
توکیدکننده هایی حامیت می کند که کیفیت کاالی شـان تضمین شده است.در سـایت دیجی کاال و در 
صفحه ی کمپین »سـاخت ایـران« می توانیـد تولیدکننده های این کمپین را بشناسـید. عالوه بـر این در 
ایـن صفحات می توانید گفت وگوهـای کوتاهی را با مدیـران چهار تولیدکننـده ی این کمپین بخوانید تا 

با اهداف »سـاخت ایـران« و برندهـای رشکت کننده در آن  بیش تر آشـنا شـوید.

ــنجی  ــت در نظرس ــرای رشک ب
ــه  ــد ب ــن می توانی ــن کمپی ای
آدرس زیــر مراجعــه کنیــد:
Landing.Digikala.com/
Made in iran
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    »تداوم کمپین هایی مانند »ساخت ایران« باعث حمایت تولیدکننده ی داخلی 
می شود. چند سالی است که توجه  مردم به خرید کاالهای ایرانی جلب شده است، اما 
هم چنان خریدارها تمایل به خرید کاالهای خارجی دارند. نقش فروشگاه های آنالین و 
فروشگاه های میدانی هم در معرفی کاالهای ایرانی بسیار پررنگ است. به نظرم برای این 
که خریدارها از خرید کاالهای ایرانی استقبال کنند، بهتر است تولیدکننده ها  روی 
کیفیت و قیمت کاالها تمرکز کنند. این را هم باید در نظر گرفت که لوازم آرایشی ساخت 
داخل به دلیل این که زمان بسیار کمتری را در انبارها می مانند، تازگی بیشتری دارند و 
کیفیت شان هم مطلوب تر خواهد بود. بهتر است این موضوع را مدنظر قرار دهید که یک 
کاالی بین المللی مدت زمان بسیار زیادی را در گمرک و انبارها می ماند که این مسئله 

روی کیفیت محصوالت تاثیر زیادی دارد.«    

   »مصرف کننده ها همیشه به دنبال کاالهایی با کیفیت باال هستند. به نظر من باید در چنین 
کمپین هایی تمرکز را روی کاالها و برندهایی گذاشت که خود را به مردم ثابت کرده اند. البته این موضوع را 

هم باید درنظر گرفت که هنوز فرهنگ خرید خارجی در بین مردم ما از بین نرفته است. قطعا برای 
تاثیرگذاری بر چنین فرهنگی الزم است از تبلیغات کمک بگیریم. یکی از راه های این فرهنگ سازی کاری 

بود که ما در پارس خزر انجام دادیم. ما در سال های اخیر نمایندگی های فروش مان را افزایش دادیم و 
بازخورد بسیار مثبتی از طرف مشتری های مان داشتیم. با افزایش فروشگاه ها مردم با کاالها و کیفیت آن 
ارتباط مستقیم خواهند گرفت و همین موضوع دید آن ها را نسبت به کاالی داخلی تغییر می دهد. دیجی 
کاال نیز به عنوان یک فروشگاه آن الین بزرگ با تولید محتوای مناسب توانسته خریدارها را با نقاط قوت هر 

محصول آشنا کند. درواقع این طور می شود گفت که دیجی کاال با کمپین »ساخت ایران« سعی در جا 
انداختن فرهنگ خرید کاالی ایرانی بین مصرف کننده ها دارد.«   

خرید محصوالت داخلی 
به فرهنگ سازی نیاز دارد

کاالی ایرانی
 کیفیت بهتر

مهدی حسینی
مدیر فروش
 شرکت پارس خزر

احسان کاظمی
مدیر فروش منطقه ای 

شرکت سی گل

سیگلنامتجاریشرکتالبراتواراخوی
است.اینشرکترادکترنصراهللاخویدر
سال1369تاسیسومحصوالتآرایشی
وبهداشتیساختایرانرابهبازارعرضه

کرد.

47سالپیشدرهمینروزهایاسفندشرکت
پارسخزرکارشرادریکیازشهرهایاستان
گیالنشروعکرد.حاالپارسخزریکیازبزرگترین
تولیدکنندههایلوازمخانگیدرایراناستودرهمهی
شهرهایایراننمایندگیفروشدارد.
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    »متاسفانه به چنین کمپین هایی توجه  چندانی نمی شود و 
فرهنگ خرید کاالهای خارجی هم چنان وجود دارد. برای تغییر این 
شرایط باید فرهنگ سازی کنیم. وقتی محصوالت ایرانی به وسیله ی 
توزیع کننده های داخلی تبلیغ می شوند، خریدارها اعتماد بیش تری به 
آن محصول می کنند و محصوالت داخلی را می خرند. یکی از راه هایی 
که می شود مردم را به خرید کاالهای داخلی تشویق کرد، خرید 
اقساطی است. طرح اقساطی هم به خانواده هایی با سطح اقتصادی 
متوسط کمک می کند تا بتوانند کاالهای مورد نیازشان را بدون 
تحمل فشار اقتصادی بخرند. این راهکارها باعث حمایت از 

تولیدکننده های داخلی هم می شود.«    

    »کمپین هایی مانند »ساخت ایران« در صورت ادامه دار بودن می توانند فرهنگ خرید از 
تولیدکننده های داخلی را بین خریداران جا بیندازند. البته این را باید در نظر داشت که فقط با تبلیغ 

کاالهای داخلی نمی شود مصرف کننده را به خرید کاالهای ایرانی تشویق کرد؛  بلکه در کنار تبلیغات و 
کمپین هایی مانند »ساخت ایران« باید عواقب مثبت و دست آوردهای اجتماعی و اقتصادی حمایت و 
خرید کاالی ایرانی برای اقتصاد کشور و تاثیرش بر نسل های بعدی را توضیح داد. نمی توانم بگویم که 

دیجی کاال به طور مستقیم مروج کاالی داخلی است. بلکه اینطور به نظرم می رسد که دیجی کاال مروج 
شیوه ی نوین فروش کاال در ایران است؛ ضمن اینکه دیجی کاال با اعتمادی که در ذهن مشتری ایجاد کرده، 
توانسته کاری کند که مشتری برای خرید کاالی ایرانی  ای که دیجی کاال آن را می فروشد تردید کمتری به 
دل راه دهد؛ در واقع یک فروشنده ی معتبر است که این اعتبار را به مشتری خودش منتقل می کند. امتیاز 
منحصربه فرد دیجی کاال گارانتی تعویض کاالهایش است. بنابراین مصرف کننده با آرامش بیشتر و ترس 

کم تر کاالی ایرانی می خرد و به این ترتیب زنجیره ی  اعتماد شکل می گیرد.«    

دیجی کاال 
مروج شیوه ی نوین 

فروش کاال در ایران است

به محصوالت داخلی 
اعتماد کنید

مهرداد محمدی
 مدیرعامل شرکت تولیدی 
تکران مبرد
 )محصوالت ایستکول(

جعفر صابری 
از مدیران گروه 
صنعتی انتخاب

ایستکولعالمتتجاریثبتشدهیبینالمللی
شرکتصنعتیتکرانمبرداست.شرکتیکهسال
1356تاسیسشدوحاالبانزدیکبه40سالسابقه
ناممعتبریبینتولیدکنندههایلوازمخانگی
داخلیاست.

گروهتوسعهیسرمایهگذاريانتخابحدود27سال
استکهفعالیتشرادرزمینهیتولیدلوازمخانگیآغاز

کردهاست.
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پروموشن 
سفر

12
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پروموشن 
سفر

رسـته ی تجهیزات سـفر دیجی کاال همـراه همیشـگی سـفرهای 
شماسـت. در هـر زمانـی می توانیـد بـه سـایت دیجـی کاال مراجعـه 
کنید و تمـام ملزومات سـفرتان را به صـورت اینترنتی بخریـد. اما اگر 
مـی خواهید از تخفیف هـای ویژه ی جشـنواره ی فـروش بهره ببرید 
چیزهایـی را که احتیـاج دارید از هفتم تا چهاردهم اسـفند سـفارش 
دهیـد. دیجـی کاال در ایـن جشـنواره بـرای طبیعت گردی هـای یک 
روزه تـا سـفرهای چنـد روزه بـه ش مـان  کوله پشـتی، زیرانداز، 
اجاق، چادر، کیسـه خواب، قمقمه، فالسـک، چاقـو و تجهیزات دیگر 
پیشـنهاد می دهد. هم چنیـن در این جشـنواره برای آن هایـی که در 
هتـل یا خانـه ی دوسـتان و آشـنایان اقامت می کننـد، انواع سـاک و 

چمدان هـای چـرخ دار و کالسـیک وجـود دارد. 
دیجـی کاال ماننـد همیشـه محصوالتـی از بهتریـن تولیدکننده های 
تجهیزات کمپین و سفر را برای شـما گردآوری کرده است. برندهایی 
ماننـد کـووآ )Kovea(، اسـتنلی )Stanley(، ناتـان )Nathan(، کمـپ 
 ،)Targus( تارگـوس ،)Delsey(دلسـی ،)Primus( پریمـوس ،)Camp(
 ،)Victorinox( ویکتورینوکـس ،)Lexon( لکسـون ،)Milet( میلـت
اپتیمـوس )Optimus( و... را در کنـار هـم خواهیـد دیـد. می توانیـد 
کاالی مـورد عالقه تان را سـفارش دهیـد و در کوتاه ترین زمان ممکن 

تحویـل بگیرید.

چمدان عضو جدانشدنی سـفر اسـت و  باید در هنگام انتخاب و خرید 
به کیفیت و دوام آن توجه داشـته باشـیم. در این بخش شما می توانید 
انـواع چمدان های نرم و سـخت، با بدنه های پلی اسـتر و پالسـتیکی، 
مجهز به قفل هـای TSA برای امنیت بیشـتر و روکش هـای ضد باران 

را سفارش بدهید.

از لذت بخش  تریـن انگیـزه هـای مسـافرت های بین شـهری یـا 
کمـپ زدن، گذراندن اوقـات با دوسـتان و خانـواده اسـت. در این نوع 
سـفرها اسـتفاده از چـادری با ظرفیت مناسـب و کیفیتـی باال کمک 
خواهـد کرد تـا لحظات آرام بخشـی داشـته باشـید. حتـی اگـر از آن 
دسـته افرادی هسـتید که تنهایی را ترجیح می دهند، چادر یک نفره 

وسـیله ای ضـروری   اسـت که بـه آن نیـاز خواهید داشـت.

 در طـول مسـافرت برای شـما پیـش خواهد آمد که تشـنه شـوید یا 
شـاید دل تان بخواهـد در هوای بارانـی یک لیوان چای گرم بنوشـید 
اما زمان کافـی برای جوشـاندن آب و دم کردن چای نداشـته باشـید. 
در این بخش دسـت شـما باز خواهد بود تا باتوجه به سـلیقه و نیازتان 
انواع فالسـک های یک نفره و دونفره، ماگ، قمقمه، شـیکر و وسـایلی 

از ایـن دسـت را تهیه کنید و از مسـافرت تان لذت بیشـتری ببرید.

اگـر بـه قصـد کوهنـوردی بـه مسـافرت و کمـپ می رویـد یـا حتی 
در دویدن هـای کوتـاه مـدت نیاز بـه کفشـی بـادوام و در عیـن حال 
زیبـا داریـد، حتمـا بـه ایـن بخـش در رسـته ی تجهیزات سـفر سـر 
بزنیـد. در بخـش کفـش می توانید کفش هـای مناسـب را کـه در آن 
تکنولوژی هـای مختلـف بـرای حفـظ دمـای داخـل، جلوگیـری از 

خسـتگی و افزایـش مقاومـت تعبیـه شـده انتخـاب کنید.

یکی از دغدغه های معمول روزهای آخر اسفند، برنامه ریزی 
سفر است . خیلی از جوان ها از اوایل اسفند در این فکرند که 
مقصد سفرشان را انتخاب و لوازم موردنیازشان  را تهیه کنند. 

نوروز امسال در این برنامه ریزی تنها نیستید. شام مقصد 
سفرتان را باتوجه به عالقه مندی ها و روحیات تان انتخاب کنید 

ما هم به همه ی آن چه برای سفرتان به آن ها نیاز دارید فکر 
کرده ایم و پیشنهادهای شگفت انگیزی برای تان داریم.

کفش

چادر

چمدان

قمقمه و 
فالسک
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کسانی که در شهرها از دوچرخه استفاده می کنند باید نکات 
زیادی را در انتخاب دوچرخه  ی شهری در نظر بگیرند تا بتوانند 

مسافت های زیاد را به راحتی طی کنند. 
الستیک های دوچرخه های شهری باید کمی نازک تر از الستیک 
دوچرخه های کوهستان یا هیبریدی باشند تا اصطکاک کمتری 

با زمین ایجاد کنند. این نوع دوچرخه ها بیشتر در مسیرهای صاف 
و هموار استفاده می شوند و به همین دلیل به کمک فنر و چندین 

دنده نیازی ندارند. دنده های دوچرخه های شهری معموال از هفت 
عدد بیشتر نیست و با این تعداد دنده هم می شود به راحتی در 

خیابان های شیب دار شهر دوچرخه سواری کرد. 
سایت دیجی کاال بیشترین تنوع برند را در گروه دوچرخه های 
شهری دارد. در این گروه دوچرخه هایی از هشت برند مختلف 
با سایزهای 12 تا 28 پیدا می کنید. می توانید دوچرخه هایی را 
با طرح های کیتی برای کودکتان سفارش دهید و در خانه تان 

تحویل بگیرید. 

حتما تابه حال تصاویری از دوچرخه سـوارهایی کـه با دوچرخه های 
کوچـک از در و دیـوار بـاال می رونـد، دیده اید. نـام ایـن دوچرخه ها 
BMX است.السـتیک دوچرخه هـای BMX آج های بلنـدی دارند 
و مقاومتشان نسـبت به السـتیک دوچرخه های دیگر بیشتر است. 
دوچرخه های BMX در اواخر دهه ی شـصت در سـال هایی ساخته 

شـدند که رقابت های موتور کـراس طرفداران زیادی داشـت.  
دیجی کاال در گـروه تازه ی دوچرخه اش به فکـر عالقه مندان به این 

سـبک دوچرخه هـم بـوده و از دو برنـد معروف »جـی تی« و 
»اسپیشاالیزد« دوچرخه ی BMX دارد.

 دوچرخه ی کورسـی دوچرخه ی مسـابقه اسـت. ایـن دوچرخه ها 
السـتیک های نازک دارنـد تا دوچرخه  با سـطح زمیـن اصطکاک 

کمتری داشـته باشـد و سـرعت دوچرخه سـوار بیشـتر شـود. 
فرمان دوچرخه های کورسـی بـه دلیل عبور دوچرخه سـوار 

از مسـیر های جـاده  بـا سـرعت بـاال کمـی پایین تر اسـت 
تـا کنتـرل دوچرخه سـوار بر فرمـان بیشـتر شـود. این 

دوچرخه هـا بدنه هـای بسـیار سـبکی دارنـد تـا در 
رکاب زدن هـای طوالنـی خسـتگی کمتـری بـرای 

سـوار ایجـاد کنند.
دوچرخه هـای کورسـی 18 دنـده دارنـد. تعـداد 
دنده هـای زیـاد ایـن دوچرخـه تـوان حرکتـی 
بیشـتری بـه دوچرخه سـوار می دهـد تـا در 
مسـیرهای پرشـیب بتوانـد سـرعت خـود 
را همچنـان بـاال نگـه دارد. دوچرخه هـای 
کورسـی دیجـی کاال از برنـد معـروف 
مریداسـت. »مریـدا« کمپانـی تایوانـی 
اسـت که در چین و آلمان هـم کارخانه ی 
دوچرخه سـازی دارد و دوچرخه هایش را 
به بیشتر کشـورهای دنیا صادر می کند. 

BMX

کورسی 

شهری

همین چنـد هفتـه ی پیـش، بچه هـای گـروه ورزش و رسگرمـی از یک گـروه تـازه در 

زیرمجموعه شـان خرب دادند. گروه دوچرخه یکی از گروه های جدید دیجی کاالسـت. 

حاال عالوه بر انتخـاب کفش و لباس ورزشـی، می توانید دوچرخـه ی موردعالقه تان را 

هـم از دیجی کاال بخریـد و در خیابان ها و جاده ها دوچرخه سـواری کنید. در سـایت 

دیجی کاال می توانیـد انواع مختلـف دوچرخه را بـا توجه به نیازتـان انتخاب کنید.

گروه جدید دوچرخه، پیشنهادهایی برای  خرید دوچرخه 
دارد که به سادگی نمی شود آن ها را نادیده گرفت 

دور ایران با دوچرخه
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دوچرخه هـای کوهسـتان مخصـوص دوچرخه سـواری در 
کوهستان و جاده های ناهموار هسـتند و به همین دلیل بدنه ای 
مقـاوم و درعین حال سـبک دارند. برگ برنده ی هـر دوچرخه  ی 
کوهسـتان کمک  فنرهـای مقـاوم  و با کیفیت اسـت تـا در زمان 
دوچرخه سـواری در جاده هایـی بـا شـیب تنـد انعطاف پذیـری 

بیشـتری داشـته باشد. 
دوچرخه های کوهسـتان معموال 8 تـا 10 دنده دارنـد و به دلیل 
حرکـت در شـیب های مختلـف، تعـداد دنده هایشـان نسـبت 
بـه انـواع دیگـر دوچرخـه بیشـتر اسـت. فرمـان دوچرخه های 
کوهسـتان صاف بـا مقدار کمـی انحنا بـه طرف دوچرخه سـوار 
طراحـی شـده تـا بتوانـد دوچرخـه را در سـرعت بـاال به خوبـی 

کنتـرل کند.
دوچرخه های کوهسـتان جزو دوچرخه های پرطرفدار هسـتند 
و شـرکت های زیـادی در دنیا این دوچرخه هـا را تولید می کنند. 
در سـایت دیجی کاال می توانید از هفت برند مختلف دوچرخه ی 
کوهسـتان انتخاب کنید، امکانـات دوچرخه ها را با هم مقایسـه 

کنید و دوچرخه ای مناسـب بخرید.

دوچرخه سـواری در جاده ی چالوس یا اسالم به خلخال می تواند 
بـرای خیلی ها جذاب باشـد؛ امـا فراموش نکنید کـه نمی توانید 
با هـر دوچرخه ای به جـاده بزنیـد و یک دوچرخـه ی مخصوص 
جـاده الزم دارید تا از دوچرخه سـواری در جاده های کوهسـتانی 

لـذت ببرید.
دوچرخه های جـاده به دو دسـته ی  مخصـوص جاده های صاف 
و کوهستانی تقسـیم می شـوند. دوچرخه های جاده های صاف، 
السـتیک های نـازک و مقـداری انحنـا در فرمـان دارنـد و بدون 

دنـده و کمک فنر هسـتند.  
دوچرخه هـای جاده هـای کوهسـتانی بنـا بـه شـرایط خـاص 
کوهسـتان به کمک فنـر و دنده نیـاز دارند. دوچرخه هـای جاده 
بدنه های مسـتحکمی دارند تـا دوچرخه سـوار در حین حرکت 
در مسیرهای پر شـیب و ناهموار کوهستانی با مشکالت کمتری 

مواجه شـود.
در دیجـی کاال می توانیـد دوچرخه هـای جـاده را از برنـد فوجی 
پیدا کنید. »فوجی« شـرکتی ژاپنی اسـت که سـابقه ی طوالنی 

در تولیـد دوچرخه های جـاده  دارد. 

به دوچرخه هایی که طراحی شان بین دوچرخه ی کوهستان 
و شهری است، دوچرخه های هیبریدی می گویند. 
دوچرخه های هیبریدی نسبت به دوچرخه های شهری 
الستیک های پهن تری دارند و الستیکشان نسبت به 

دوچرخه های کوهستان نازک تر است. 
سیستم دوچرخه های هیبریدی دنده ای است 
و حرکت در مسیر های با شیب بیشتر را 
راحت تر می  کند. دوچرخه های هیبریدی 
نسبت به دوچرخه های کوهستان تعداد 
دنده های کمتری دارند. از نظر طراحی 
بدنه هم دوچرخه های هیبریدی شبیه 

دوچرخه های شهری هستند.
یت  ی سا ید ی هیبر خه ها چر و د
دیجی کاال از دو برند »فری موشن« 
و »مریدا« است. سابقه ی 44 ساله ی 
کمپانی تایوانی مریدا  این شرکت را 
به یکی از شرکت های شناخته شده 
در تولید و ساخت دوچرخه تبدیل 

کرده است. 

جاده

کوهستان

هیبرید

رسته ی تازه
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آویزهای 
روشنایی

دردستهبندیآویزها
ودیوارهایروشنایی
باتنوعگستردهای
ازکاالروبروخواهید
شد.ازآویزهای
عجیبروشناییکه
درکمترفروشگاهی
میتوانیدمشابهآنرا
پیداکنیدتاآویزهای
دیواریسادهکهدر
هرجایخانهقابلیت
وکاراییالزمرا
دارد.درهرصورت
درنظرداشتهباشید
کهکاالیموردنظر
شماباکیفیتباال
دراختیارتانقرار
خواهدگرفتوبدون
کوچکتریناتالف
وقتدرترافیک
میتوانیدبهراحتی
صاحبیککاالی
روشناییجدید
باشید.درنظرداشته
باشیدکهسالنو
نزدیکاستوچه
خوباگرروشنایی
تازهایبرایخانهخود
تهیهکنید.

خیابان »اللـه زار« را بـه خانه های شـام آورده ایم. یکی دیگـر از گروه هایی کـه به تازگی 
به سـایت دیجی کاال اضافه شده، دسـته ی روشنایی است؛ دسـته ای که در آن هر کاالیی 
که برای روشـن شـدن خانه ی خود بـه آن نیاز داریـد، خواهید یافت؛ از المپ های سـاده 
و معمولی بگیرید تـا آویز  های تزیینی و چراغ های دیواری. هر کاالیی را که به روشـنایی 
مربوط باشـد می توانید در یک چشـم بر هم زدن سـفارش دهید. کاالها بر اساس سلیقه 
و بودجه بندی متنوع ارائه شـده اند تا رضایت متام سـلیقه ها را کسـب کنند. کافی است 
نسـبت به خرید خودتان مطمنئ باشـید؛ به طـور قطع می توانیـد کاالی مـورد نظرتان را 

در گروه روشـنایی دیجی کاال پیدا کنید. 

این خانه روشن است

گروهتازهی»روشنایی«پیشنهادهایمتنوعی
برایزیباترکردنخانههایتاندارد

ADATA المپهای

AEGالمپهای

PHILIPSالمپهای

سقفی

دیواری

رومیزی

المپ

دراینبخشدستهبندی
کاملیرابرایشماتهیه

کردهایم.المپهای
دیجیکاالبهسه

دستهی»المپهای
ADATA«،»المپهای
AEG«و»المپهای
PHILIPS«تقسیم

میشوندومیتوانید
انواعواقسامالمپها
رادرآنپیداکنید؛ از

المپهایکممصرفتا
المپهایفیالمنتیکه
درهرفروشگاهیپیدا
نمیشود.ازکیفیتو
سالمتکاالمطمئن
باشید،بایککلیک
المپخانهیخودرا

سفارشدهیدوخیلی
زودآنراتحویل

بگیرید.

رسته تازه
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اوایل پاییز امسـال خانواده ی دیجی کاال تصمیم گرفت کاالهای مورد 

نیاز کـودک و نوزاد را برای مشـری هایش به صـورت آنالین به فروش 

بگذارد. در ابتـدا قرار بود نام این گروه »سیسـمونی« باشـد؛ اما چون 

مادرهـا هـم همپـای کودک شـان بـه کاالهایـی در راسـتای وظایـف 

مادری شـان احتیاج دارنـد، قرار شـد کاالهـای موردنیاز آن هـا هم در 

همین رسـته تامین شـود. به این ترتیب مشـری های دیجـی کاال این 

رسـته را به نام »مادر و کودک« می شناسـند. هدف این رسته انتخاب 

راحت مشری است؛ چنین اسـت که مادرها می توانند در بخش های 

ایمنی و مراقبت، لوازم شـخصی، غذاخوری، بهداشت و حامم، گردش 

و سـفر، رسگرمی و آمـوزش، خواب و لبـاس کودک و نوجـوان کاالهای 

موردنیازشـان را انتخاب کرده و سـفارش دهند.

در آغوش مادر

رسته ی مادر و کودک
 از اوایل پاییز امسال کارش را شروع کرد 

مادر و 
کودک

معرفی یک رسته
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کاالهایـی که بـا ایمنـی و سـالمت نـوزادان و کودکان سـروکار 
دارنـد، جـزو اولیـن کاالهایـی هسـتند کـه مادرهـا بـه آن فکر 
می کننـد؛ امـا ازآن جایی کـه ایـن کاالهـا جـزو خریـد خـرد  
سیسمونی به حسـاب می آیند، امکان جاماندن شـان از فهرست 
خریدتـان وجـود دارد.در فروشـگاه خریـد آنالیـن دیجـی کاال 
به راحتی می توانید فهرسـت این خرده ریزهـا را ببینید و با توجه 
بـه نیازتان خرید کنید. محافظ کنج و لبه، محافط لبه ی شیشـه 
و محافظ انگشـتان از آن کاالهایی هسـتند که در زمـان نوزادی 
کودک تان بـه کارتان می آیند. دسـتگاه های تصوفیـه ی هوا هم 
که دیگـر با هـوای آلوده ی شـهر یکـی از واجبـات اتـاق کودک 
اسـت. در این بخش می توانید دسـتگاه های بخور آب سرد و گرم 
را بـرای روزهای مبادا تهیـه  کنید. در بخش ایمنـی و مراقبت به 
محافظت کودکان هم فکر شـده و می توانید محافظ هایی مانند 
قفـل در کمد و کابینت، قفل دسـتگیره، قفل پیـچ گاز و درپوش 

پریـز بـرق را در کمترین زمـان ممکن از دیجـی کاال بخرید.

همه ی وسایل شـوینده از شـامپو و صابون گرفته تا خمیردندان 
و شـوینده ی لباس را می توانیـد از دیجی کاال بخرید. 

انواع لوسـیون های بعد از حمام، پودر، کرم ضدعفونی کننده، کرم 
سـوختگی، وازلین و اسـپری روغـن نوزادتـان را هـم می توانید از 
دیجی کاال بخرید. پوشـک، حوله، دستمال مرطوب، تبدیل توالت 
فرنگـی، گوش پاک کـن و مینـی واش را هـم می توانید بـه صورت 
آنالین از گـروه مادر و کـودک و زیرمجموعه ی بهداشـت و حمام 
سـفارش دهید و چند سـاعت بعد دم در خانه تان تحویل بگیرید. 

مـدت خوابیدن  کـودک در زمـان نـوزادی بخش مهمـی از روند 
رشـد او را می سـازد. به حسـاب می آید. برای همیـن هم انتخاب 
یک سـرویس خواب مناسـب با لـوازم جانبی اش اهمیـت زیادی 
دارد. خیلـی از ماد رها و پدرها برای اطمینـان از جنس کاالیی که 
می خرند، سـاعت های زیـادی را در بازار می گذرانند و دسـت آخر 
هم با مجموعـه ای از سـوال های بی جواب کاالی  خـود را انتخاب 
می کنند؛ امـا در بخش خـواب کـودک دیجـی کاال می توانید در 
صفحه  ی هر کاال اطالعاتی درباره ی آن به دسـت بیاورید. تشـک، 
بالـش، بالـش شـیردهی، چـراغ خـواب، پتوی نـوزاد و کـودک، 
ملحفـه و تزئینات اتاق کـودک را می توانیـد در این بخش ببینید 

و انتخـاب کنید.

اسـباب بازی ها بخـش جدانشـدنی زندگـی بچه هـا هسـتند. امـا 
اطالعاتی مانند این را که چه عروسـک یا ماشـینی برای کودک تان 
مناسـب اسـت می توانیـد در صفحـه ی معرفـی  هـر اسـباب بازی 
بخوانیـد و مطمئن شـوید که اسـباب بازی مناسـبی بـرای  کودک 
خود می خریـد.در بخش فکری و آموزشـی اسـباب بازی ها به چند 
دسته ی کیت آموزشـی، اوریگامی و فکری تقسیم می شوند. از این 
تقسـیم بندی می توانید کمک بگیرید و باتوجه به سـن کودک تان 
یـا کودکـی کـه می خواهیـد برایـش هدیـه  بخریـد اسـباب بازی  
سـفارش دهید. جغجغه، آویز تخـت کودک، انواع اسـتیکر، جعبه، 
کمد اسـباب بازی و کتاب داسـتان برای کودک و نوجـوان را هم در 

بخش سـرگرمی و آمـوزش می توانید پیـدا کنید.

ایمنی و مراقبت

بهداشت و حمام 

خواب کودک 

سرگرمی
 و آموزش
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سـال85بـاآغازفـروشگوشـیهایموبایـلدرسـایتدیجـیکاال،فرصت
تـازهایبـرایخریـدارانگوشـیهـایموبایلایجـادشـد؛دریچـهایکهبه
SonyEricson و HTC،i-mate،Nokiaمشتریانگوشـیهایبرندهاییمثل
فرصتمیدادباشـرایطتازهایگوشـیموردنظرشـانراانتخـابوخریداری

. کنند
دوسـالبعدازشـروعفعالیتدیجیکاال،برند»الجی«بازارایـرانرابهعنوان
بازارتازهیگوشـیهایموبایلشمناسـبدید.ازسـال2008تاسـال2010ال
جیبرایسـنجشظرفیتهایاینبازاربـهآزمونوخطاپرداخـتودرنهایت
سـال2011بودکهالجی،دیجـیکاالرابهعنـوانیکیازمراکـزاصلیفروش

گوشـیهایشانتخابکرد.
گوشـیهایسـریoptimosاولینگوشـیهاییبودنـدکهدردیجـیکاالبه
فـروشرسـیدند.optimos2Xوoptimos3Dمحبوبترینگوشـیهایاین
سـریبودندکهدرسـایتدیجـیکاالبهگوشـیهایپرفروشالجـیتبدیل
شـدند.اینفروشهایموفـقادامهیهمکاریدیجـیکاالوالجـیموبایلرا

تضمیـنکرد.
درحالیکـهگوشـیهایالجـیبـهصـورتبـهروزوگاهـیبـاتخفیفهای
ویژهدرسـایتدیجـیکاالبهفـروشمیرسـیدند،سـال2013پرفروشترین
گوشـیهایالجییعنـیLGG2وLGG3هـمدردیجیکاالبااسـتقبالباالی
مشـتریانروبهروشـدندوتضمینکردندکههمـکاریدیجـیکاالوالجیبه

نتیجهیمثبتیرسـیدهاسـت.
باهمـکاریالجـیموبایـلو باهـدفآگاهسـازیوایجـادآشـناییدقیقتر
برایمشـتریانویـژهیدیجیکاالبـاگوشـیهایالجی،سـبکجدیدمرور
محصولبـرایگوشـیهایالجیآغازشـد؛سـبکیکهتوانسـتبـهعنوان
نمونـهایموفقمورداسـتفادهیفروشـگاههایآنالیـندیگرهمقـراربگیرد.
درسـال2014دیجـیکاالوالجـیموبایـلتصمیمگرفتنـدبرایاحتـرامبه
مصرفکننـده،کمپیـن»یکپارچگـیقیمتهـا«راراهانـدازیکننـد.هـدف
ایـنکمپینفرهنگسـازیبراییکسـانشـدنقیمـتگوشـیهایموبایل
الجیدرکلبـازارایـرانبود.اینکمپیندرسـال2014بههدفخودرسـیدو
صرفنظـرازخردهفروشهـا،تمامفروشـگاههایآنالینوعمدهفروشـيهای
بـازارموبایـل،گوشـیهایموبایـلالجـیرابـاقیمتییکسـانبـهفروش
رسـاندند.درهمینسـال،سـایتدیجـیکاالبااختـالفسـهبرابری،رتبهی
اولفـروشگوشـیهایموبایـلالجـیرادرکلبـازارایـرانبهدسـتآورد؛
موفقیتیکـهنتیجهیهمکاریمسـتمروهوشـمندانهیدیجـیکاالوالجی

موبایلبود.
باادامهیایـنموفقیتها،درحـالحاضردیجـیکاال،ازطـرفکمپانیالجی
بـهعنوانتنهـانمایندگیرسـمیفـروشآنالینگوشـیهایالجـیمعرفی
شـدهاسـت؛قابلیتیکهبهدیجـیکاالاجـازهمیدهدبهروزترینگوشـیهای

الجیراباتضمیـنکیفیتوقیمتدراختیارمشـتریانشقـراردهد.
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 )Honor( »سـه سـال پیش یعنی سـال 2013، رشکت چینی هواوی برنـدی را با عنـوان »آنـر
ثبـت کرد؛ برندی کـه مترکزش روی بازار آنالین اسـت. رشکـت هواوی با این برند وارد مسـیری 
شـد که با تولید گوشی هایی با مشخصات برندهای پرچم دار اما با قیمت هایی منطقی، متام 
رقبا را در فروش آنالین پشـت رس بگذارد. گوشـی های این برند به طور رسمی و قانونی فقط 
از طریق فروش آنالین به بازار عرضه می شـوند. در گوشـی های برند آنر سـعی شـده بهرتین 
مشـخصات سـخت افزاری و نرم افـزاری دسـتگاه های رده  بـاالی بـازار در قالـب محصوالتی 
به  رصفـه در اختیـار کاربران قرار بگیـرد. در کمپین های تبلیغاتـی این برند هـم روی کاربران 
جوان تاکید زیادی شـده  اسـت. درحال حارض »دیجی کاال« فروش انحصاری محصوالت برند 

آنر را در ایران برعهـده دارد.
فـروش انحصاری چهار محصول »آنر 4X دو سـیم کارت«، »آنر شـات ایکس دو سـیم کارت«، 
»آنر ۷ دوسیم کارت« و »آنر 6 پالس دو سیم کارت«،   در فروشگاه  آنالین دیجی کاال با گارانتی 
معتر انجام می شـود. هر چهار محصول دو سـیم کارته هسـتند و با درنظرگرفنت مشـخصات 
فنی و قیمت شـان، به سـختی می توان رقیبی برای آن ها پیدا کرد. این چهار گوشی هوشمند 
»آنر« را می توانید فقط با چند کلیک از فروشگاه آنالین دیجی کاال خریداری کنید. 

فقط همین جا

بدنهیتمامفلزیباطراحیزیباودرعینحالسبکومقاوم،حسگراثر
انگشتسریعودقیق،نمایشگری5٫2اینچیبافناوری IPS-NEO،دوربین

اصلی20مگاپیکسلیوسلفی8مگاپیکسلی،سختافزارقدرتمندو3
گیگابایترممیتوانندمشخصکنندکههواویچقدردنبالتولیدگوشیهای
باکیفیتوبهروزاست.»آنر7«بهصفحهنمایشیFull HDمجهزاستوازیک
دوربین20مگاپیکسلیدرپشتویکدوربین8مگاپیکسلیدرجلویدستگاه
بهرهمیبرد.باتری3100میلیآمپرساعتیایندستگاه،خیالتانراازتامینانرژی
الزمبرایانجامتمامیکارهایروزانهبهمدتدوروزراحتمیکند.آنر7درمیان

گوشیهایهمقیمتش،بهترینطراحیوبازدهیرابرایشماخواهدداشت.

5.2 in 
1080x1920

5.5 in 
1080×1920

گوشی»آنر6پالس«همانطورکهازنامش
برمیآید،یکگوشیبزرگاست.اینگوشیبه

 Fullیکنمایشگربزرگ۵٫۵اینچیبارزولوشن
 HDمجهزشدهاست.طراحیسادهی
آنر6پالس،آنرابهیکیازگوشیهای

خوشساختوزیبایهواویتبدیلکرده
است.باتریباظرفیتباالوامکاناستفادهازدو
سیمکارتوپشتیبانیازشبکهی4Gدالیلی
منطقیبرایخریداینگوشیزیبابهشمار

میروند؛همچنینسختافزارقدرتمندآنر6
پالسمیتواندبهراحتیازپساجرایبازیهاو
برنامههایسنگینبرآید.درکناراینامکانات
مطلوبنبایدبهسادگیازکناردوربینهای

دوگانهیاینگوشیعبورکرد؛رویقابپشتی
آنر6پالس،دودوربین8مگاپیکسلیقرارگرفته
است.ایندودوربینکمکمیکنندتاتصاویری

ثبتشودکهکاربرپسازثبتعکسبتواند
فوکوسراروینقطهیدلخواهتنظیمکند.اگر
بهزیباییظاهریگوشیدرکنارسختافزارو
نمایشگرمناسباهمیتمیدهید،آنر6پالس

میتواندانتخابخوبیبرایشماباشد.

6

32 GB

16 GB 

Internal 
Storage
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Storage

Available
on

Digikala

just
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5.5 in 
720x1280

5.2 in 
1080x1920

درگوشی»هواویآنرShotX«ازیکنوآوریجالب
استفادهشدهاست.اینگوشیکهبانام»آنر7آی«

)Honor7i(همشناختهمیشود،بهدوربینیمجهز
شدهکهقابلیتچرخش180درجهایداردومیتواند

همزمانبهعنواندوربینسلفیودوربیناصلی
استفادهشود.بادوربین13مگاپیکسلیاینگوشی
دیگرنگرانکیفیتپایینعکسهایسلفیخود
نباشید.باایندوربین،تصاویرسلفیشماکیفیتی
مشابهباتصاویردوربیناصلیخواهندداشت.آنر

ShotXدوسیمکارتهاستوازشبکهی4Gپشتیبانی
Fullمیکند.اینگوشییکنمایشگر5٫2اینچی

HDدارد؛اینرزولوشنبرایدستگاهیدراینردهی
قیمتیبسیارمناسباست.اینمدلازگوشیهایآنر
بهحسگراثرانگشتهممجهزشدهاست.پردازندهای
مناسببرایانجامبازیهاینسبتاسنگینراهمدر
فهرستقابلیتهایخوباینگوشیقراردهید.

انتخاببهترینگزینهازبینگوشیهایارزانقیمت،باتوجهبهبازارشلوغاین
دستگاههاهمیشهکارسختیاست؛امااگرمیخواهیدیکگوشیهمهفنحریف

بخریدوقصدنداریدپولزیادیخرجکنید،»آنر4X«انتخابمناسبیاست.
طراحیجمعوجور،جنسمرغوببدنه،نمایشگربزرگ5٫5اینچی،دوربینهای
باکیفیت،امکاناستفادهازدوسیمکارت،پشتیبانیازشبکهی4G،رابطکاربری
زیباوکارآمدوباتریباشارژدهیمناسبمیتوانندشمارابرایخریداینگوشی

هوشمندمتقاعدکنند.آنر4Xبهیکدوربین13مگاپیکسلیدرپشتویک
دوربین5مگاپیکسلیدرجلومجهزشدهاست.دراینگوشیازنمایشگریبا

رزولوشنHDاستفادهشدهاست.کناراینمشخصات،هواویهمیشهثابتکرده
استکهمیتواندقیمتهایرقابتیواغلبپایینرادرمقایسهباسایربرندهاارایه

دهد.آنر4Xباقیمتیباورنکردنی،امکاناتیرادرحدگوشیهایردهباالیبازار
دراختیارتانمیگذارد.مجموعمشخصاتفنیوعملکردمناسبدرکنارقیمت
پایین،آنر4Xرابهبهترینگزینهدرمیانگوشیهایبهصرفهتبدیلکردهاست.

MEGA PIXEL

Internal 
Storage

13

8 GB

13
16 GB

Internal 
Storage
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میتوانبهجراتگفتمعرفینکسوسجدیدگوگلباهمکاری
هوآوییکیازشگفتیهایاینحوزهدرسال2015بود.همکاریایکه
بانامHuaweiNexus6Pطراحیوارائهشد.هوآویاینگوشیرا
بهقویترینسختافزارموجود،ظاهریزیبا،نمایشگریخوشرنگ
ولعاب،دوربیناصلی12ودوربینجلوی8مگاپیکسلیوهمچنین
آخریننسخهاندرویدبانامMarshmallow6.0مجهزکردهتا

جدیدتریننکسوسگوگلحرفهایزیادیبرایگفتنداشتهباشد.
نکسوس6درقابپشتی،حسگراثرانگشتداردکهراهیامنبرای

تشخیصهویتکاربرآناست.اینگوشیازمدلقبلینازکترطراحی
شدهوفقط7.3میلیمترضخامتدارد.نکسوس6درسهظرفیت

64،32و128گیگابایتیعرضهشدهاست.اگریکگوشیتمامعیار
میخواهیدکهخیالتانبابتهمهویژگیهایشراحتباشدبهنتیجهی

همکاریگوگلباهوآویاعتمادکنید.

5.7 in 
1440x2560

MEGA PIXEL
12

64 GB
Internal 
Storage
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خانـواده ی دیجـی کاال در حـال گسـترش اسـت و این 
گسـترش نیـاز بـه نیروهـای متخصـص در حوزه های 
کاری متفاوت دارد. مـا در خانواده ی دیجی کاال تصمیم 
داریـم در سـبک زندگی سـرزمین خـود تغییـر ایجاد 
کنیـم. تغییـری کـه رفـاه، آرامـش، امنیت و آسـایش 
بیشـتر را به دنبـال دارد. لـذت اسـتفاده از فناوری های 
نویـن محسـوس و ملمـوس وارد زندگـی عـادی مـا 

خواهد شـد. 
دیجـی کاال امـروز از افـرادی تشـکیل می شـود کـه پـر 
شـده اند از شـوق، خواسـتن و یادگیـری. افـرادی که با 

اسـتفاده از خالقیت خود بـه دنبال پیدا کـردن بهترین 
راه حـل بـرای مسـائل هسـتند و هـر روز بـرای بهبـود 
فرآیند هـا با ذهن باز تـالش می کنند. تیمـی که برایش 
احترام متقابل فارغ از سلسـله مراتب یک اصل پذیرفته 
شده اسـت. در دیجی کاال  در کنار هم فضای دوستانه ای 
داریم که باعث می شـود آن هایی کـه در کاری حرفه ای 
هستند و تجربه ی بیشـتری در انجام دادن کارها دارند، 
بدون هیـچ چشم داشتی، دانسته هایشـان را بـه دیگران 

آمـوزش دهند.
 دیجـی کاال، نـام پیشـروی دنیـای فنـاوری اطالعـات 

کشـور، این روزهـا بسـتر تحقـق آرزوی آنهایی اسـت 
کـه می خواهند رویـا بسـازند؛ آینـده ای کـه در آن هم 
کارکنان و هم مشـتریان، حال خـوب مدام و هـر روزه، 

بهتریـن خاطره شـان اسـت.
اگر شـما هـم مثل ما فکـر می کنیـد و تمایـل دارید در 
فرصت هـای شـغلی اعـالم شـده به تیـم مـا بپیوندید، 
قطـار ما کـه بـرای رسـیدن بـه موفقیت های بـزرگ و 
بزرگ تـر بـا حداکثـر سـرعت در حـال حرکت اسـت، 
بـرای شـما هـم جـا دارد. بـه مـا ایمیـل بزنیـد  و وارد 
شـگفت انگیزترین تجربه ی زندگی حرفه ای تان شوید.

jobs@digikala.com ارسال رزومه با درج عنوان شغلی به

عنوانشغلحوزهفعالیت

نرمافزار

برنامهنویسوب

برنامهنویسموبایل

طراحرابطکاربری

طراحتجربهیکاربری

بازرگانی
خریدداخلی)لوازمبرقی،غیربرقی،مدوپوشاکوسایررستههایدیجیکاال(

خریدخارجی

فروشوبازاریابی

بازاریابیدیجیتال

تحقیقاتبازار

مرکزنوآوریوخالقیت

گرافیک

محتوا
تولیدمحتوا)لوازمبرقی،غیربرقی،مدوپوشاکوسایررستههایدیجیکاال(

خبرنگار

لجستیک
برنامهریزیانبار

ارسالوتوزیع

دیجی کاال، پذیرای نیروهای متخصص و مشتاق
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نشانمرکزکیفیتهایبرتر 
برگزیدهیهمایشتوسعهداناییمحور

تولددیجیکاالورشدورونقکسبوکارهایدیگر

سال1385
عبارت»خرید
آنالین«چندان
همهگیرنشده
بود.دراینسال
سایتدیجیکاالبراساسیک
تجربهیشخصیوباسرمایهی

تقریبامساویباصفرمتولد
شد.ایدهیسایتدیجیکاالاز
خریدناموفقدوربیندیجیتال
شروعشد.دراینسالبرادران
محمدیسهماهزمانگذاشتند
تایکدوربیندیجیتالبخرند.
اماازآنجاییکهدرآنسالها

اطالعاتوجزئیاتزیادی
دربارهیدوربیندیجیتالوجود
نداشت،تالشآنهادرنهایت

موفقیتآمیزنبود.درآن
زماننهخدماتپسازفروش
وجودداشتونهضمانتیبرای
کیفیتکاال.خریددوربینیکه
میتوانستتبدیلبهیکاتفاق
خاطرهانگیزبرایموسسهای
دیجیکاالشود،بهیکخرید

ناخوشایندبدلشد.اینتجربه
باعثشدتاآنهاراهحلاین
مشکلرادرتاسیسسایتی

بدانندکهمحصوالتباکیفیت
رابهصورتآنالینبفروشد.

»بررسی، انتخاب 
و خرید آنالین«

خرید ناموفق یک دوربین دیجیتال باعث شد تا ایده ی راه اندازی سایت 
فروش آنالین به ذهن برادران محمدی برسد و  سایت دیجی کاال را راه 
بیندازند. دو برادری که نه تصور این را داشتند که عنوان برترین کسب 
و کار اینترنتی در ایران و منطقه را کسب کنند، نه برای قرار گرفتن 
در جمع برترین کارآفرینان دنیا نقشه کشیده بودند و نه می خواستند 
به یکی از فروشگاه های برگزیده ی اینترنتی تبدیل شوند. آن ها به 
مهم ترین چیزی که فکر می کردند این بود که دیگر کسی مانند 
آن ها تجربه ی خرید ناموفق اینترنتی نداشته باشد. این که این خرید 
ناخوشایند به یک دوربین مربوط بود، باعث شد دیجی کاال در ابتدا با 
تمرکز بر کاالهای دیجیتالی مانند دوربین، تلفن همراه، لپ تاپ و... 
دست به کار شود و با شعار »بررسی، انتخاب و خرید آنالین« شروع 
به کار کند. در سایت اطالعات کاملی درباره ی هر کدام از کاالهای 
دیجیتال نوشته می شد. این اطالعات بعد از مدت کوتاهی دیجی کاال را 
به مرجع معتبری برای دریافت اطالعات درباره ی کاالهای دیجیتالی 

تبدیل کرد.

خان اول

خان دوم

خان سوم

خان چهارم

دیجی کاال یک سال بعد از تاسیس، تحویل رایگان 
کاال را به خدماتش اضافه کرد. این ویژگی باعث شد تا 

محبوبیت دیجی کاال بین مخاطبانش بیشتر شود. حاال 
خرید آنالین بین مردم کمی بیشتر از قبل جا افتاده 
بود. خریدی که نه دردسر خیابان گردی داشت و نه 

قرار بود برای دریافت کاال دم در خانه، هزینه ی پیک 
پرداخت  شود. این ویژگی باعث 
شد نام دیجی کاال بیشتر شنیده 

شود. اما بعد از اهدای اولین 
جایزه به  سایت دیجی کاال، 
جاده ی رسیدن به موفقیت 
هموارتر شد. دیجی کاال در 

دومین سال فعالیتش و در پنجمین همایش ملی 
تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، جایزه ی بهترین 
وب سایت را از آن خود کرد و اسمش بیشتر از قبل سر 

زبان ها افتاد. 

در سال چهارم دیجی کاال موفقیت های بیشتری به دست آورد. دیگر اسم 
وب سایت برای مردم نا آشنا نبود و از هر 10 نفر حداقل دو نفر دیجی کاال را 
می شناختند و از آن خرید می کردند. تحویل رایگان، پشتیبانی 24 ساعته و فروش 
کاالهای با کیفیت مهم ترین دلیلی بود که مشتری های دیجی کاال را از خریدشان 
راضی می کرد. در سال 88 دیجی کاال در همایش ملی توسعه ی دانایی محور، نشان 
مرکز کیفیت های برتر  را به دست آورد. حاال خیلی ها دیجی کاال را به چشم یک 
فروشگاه اینترنتی می دیدند و همین باعث شد تا خانواده ی کوچک دیجی کاال 

در آن زمان، به فکر متنوع تر کردن کاالهای  سایت بیفتند.
در سال ۹0 دیجی کاال تصمیم گرفت محتوای آموزشی تازه ای به 
سایت اضافه کند. در آبان همان سال بخش تلویزیون و ویدئوهای 
آموزشی اطالعات در دیجی کاال در دسترس مخاطب ها بود. حاال 
مخاطب های سایت برای دریافت اطالعات دو انتخاب متفاوت 
داشتند. آن ها می توانستند اطالعات هر کاال را بخوانند یا ویدئوهای 
آموزشی درباره ی هر کاال ببینند و اطالعات مورد نظرشان را به 

دست بیاورند. 

digikala.com

بهترینوبسایت
پنجمینهمایش

ملیتجارت
الکترونیکیوزارت

بازرگانی

بخشتلویزیونوکلیپهایآموزشی
اطالعاتبهسایتاضافهشد.
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بهترین وب سایت فروشگاه اینترنتی و بهترین طراحی کاربردی 
وب  در پنجمین جشنواره ی وب ایران و بهترین وب سایت فروشگاه 
اینترنتی در سومین دوره ی جوایز فن آوری ایران، سه جایزه ای بود که 
باعث شد موتور سایت برای بارگذاری بخش های جدید گرم شود. در 
میانه های سال ۹1 سایت دیجی کاال »دیجی بن« را به  عنوان هدیه ای 
اختصاصی برای مشتری هایش در نظر گرفت. در این طرح هر مشتری 
به ارزش کاالی خریداری شده، امتیاز دریافت می کرد. این امتیاز در 
واقع تخفیفی برای خرید های بعدی هر مشتری است. با دیجی بن 
مشتری های دیجی کاال همیشه پیشنهادهایی برای خرید در سایت 
پیدا می کنند. در اسفند همین سال شرکت »سرآوا« سرمایه گذاری 

خود را در دیجی کاال شروع کرد. 

خان پنجم

خان ششم

خان هفتم

موفقیت های دیجی کاال هر سال بیشتر از سال قبل می شد 
و جایزه های بیشتری می گرفت. حاال به فهرست جایزه های 
دیجی کاال بهترین سایت خرده فروش آنالین در ششمین 

جشنواره ی وب ایران، نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از مرکز 
توسعه ی تجارت و جایزه ی برگزیده ی دومین اجالس جهانی 
نشان منتخب هم اضافه شده بود. دیجی کاال در سال 2014 در 
جمع ده کارآفرین برتر دنیا در »کنگره ی جهانی کارآفرینی« 
مسکو انتخاب شد. بعد از این بود که دیجی کاال به فکر ایده های 
تازه افتاد و »پیشنهاد شگفت انگیز«، »طرح هفت روز تضمین 

بازگشت« و »اولین مرکز 
پردازش سفارشات« را در 

سایت راه اندازی کرد. 

در سال ۹3 همه چیز روی دور تند قرار گرفت. بعد از دریافت تندیس دیموند 
از »هفتمین جشنواره  و کنفرانس کشوری مدیریت نظام توزیع و پخش« 
و عنوان بهترین کسب و کار در حوزه ی تجارت الکترونیکی در »چهارمین 
جشنواره ی ملی ارتباطات و فن آوری«، دیجی کاال اهداف تازه ای را پیش 
گرفت. در این سال گروه های تازه ای مانند لوازم خانگی برقی و غیربرقی، 
فرهنگ و هنر، لوازم سفر و  ورزشی و ابزار و ادوات موسیقی به دیجی کاال 
اضافه شد. بعد از استقبال مشتری ها از این گروه های تازه، در سال ۹4 گروه 
صنایع دستی، لوازم آرایشی و بهداشتی، شوینده و فرش هم به سایت اضافه 
شدند تا مشتری های دیجی کاال بتوانند کاالهای موردنیازشان را بیشتر از 
قبل از این سایت بخرند. بعد از ۹ سال دیجی کاال تبدیل به سایتی شده بود 
که بیشتر از 100 هزار عنوان کاال در 100 گروه محصولی مختلف با یک 

میلیون بازدیدکننده در روز و حدود سه میلیون کاربر ثبت شده، داشت. 
حاال 85 درصد از فروش اینترنتی کاال در فروشگاه های اینترنتی ایران به 
دیجی کاال اختصاص دارد. دیجی کاال با ارسال رایگان کاال در همان روز و 
خدماتی مانند ضمانت اصالت کاال، امکان  بازگشت هفت روزه ی کاال  برای 
مشتری و ضمانت بهترین قیمت، اعتماد مخاطب هایش را بیش تر از قبل 

برای خرید اینترنتی جلب کرده است.
دیجی کاال برای راحتی مشتری هایش روش های متنوعی را برای پرداخت 

مبلغ کاال در نظر گرفته است. حاال مشتری ها می توانند مبلغ کاالی 
خریداری شده شان را در محل به صورت نقدی یا با دستگاه کارت خوان 

مامور حمل و نقل پرداخت کنند. هم چنین خریدارها می توانند مبلغ کاال 
را از طریق اینترنت یا سامانه ی USSD به صورت آنالین پرداخت کنند. 

پاسخ گویی 24 ساعته در هفت روز هفته، تنوع محصوالت، امکان استفاده 
از  اپلیکیشن دیجی کاال، پردازش سفارش ها از طریق بزرگترین و مکانیزه 
ترین مرکز سفارش در ایران، گسترش مراکز توزیع کاال در سراسر کشور و 
تولید محتوای تخصصی )فیلم، عکس و متن( درباره ی کاالها، دیجی کاال 
را به یکی از پرطرفدارترین کسب و کارهای اینترنتی در خاورمیانه و شمال 

آفریقا )براساس آمار سایت الکسا( تبدیل کرده است.

بهترینوبسایتفروشگاه 
اینترنتیپنجمینجشنوارهی

وبایران
بهترینطراحیکابردی 

پنجمینجشنوارهیوبایران
برگزیدهیبهترین 

وبسایتفروشگاهاینترنتی
سومیندورهیجوایزفنآوری

دریافتتندیسدیموند 
ازهفتمینجشنوارهو
کنفرانسکشوریدیریت
نظامتوزیعوپخش
عنوانبرترینکسبوکار 
درحوزهتجارتالکترونیکی
درچهارمینجشنواره
ملیارتباطاتوفنآوری
اطالعاتدرسال93

برترینسایتخردهفروشآنالین 
درششمینجشنوارهوبایران

کسبنماداعتمادالکترونیکی2 
ستارهازمرکزتوسعهتجارت

برگزیدهی دومیناجالسجهانی 
نشانمنتخب

»پیشنهاد 
شگفت انگیز«

عنوانکاال

بازدیدروزانه
1,000,000

پرمخاطبترینکسبوکار
اینترنتیدرخاورمیانهو
شمالآفریقا

دیجی کاال از اولین سال شروع فعالیتش تالش کرده 
تا در کنار کسب و کار اصلی خود برای بهبود شرایط اجتماعی 

مردم بر روی اهداف زیر تمرکز کند:

کاهشآلودگیهوا
کاهشترافیک

افزایشبهرهوریباصرفهجوییدروقت
حمایتازحقوقمصرفکننده

عرضهیمستقیمکاالازتولیدکننده)واردکننده(بهمصرفکننده
شفافیتدرارائهیقیمتها

اصلبودنکاالوحمایتازوارداترسمی
شفافیتمالیاتی

توسعهیروشهاینوینکسبوکاروعرضهیکاالدرکشور
ایجادطرحیملیبرایتوسعهیکشور
کارآفرینیهمراهباارزشآفرینی

استخدامگستردهینیرویکاردرکلیهیسطوح
توسعهدرسراسرکشور)در30استان(
آموزشهایفنیومهارتینیرویکار

حمایتازرویدادهایفرهنگی،هنریومحیطزیستی

100,000

5th
پنجمین

تازهترینرتبهدرالکسا
میانسایتهایایرانی

MOSCOW
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بذرها سرود رویش سبز 
نیمه ی اسفند سال پیش،  مشتریان دیجی کاال با یک بسته ی ویژہ  همراه خریدهایشان روبه رو 

شدند: بسته ای سبز با شعار »بذرها، رویش سبز زمین« شامل یک گلدان، مقداری خاک و چند بذر 

قابل کاشت. قرار بود این بسته ها به مناسبت روز درختکاری از 15 اسفند به مدت یک هفته، به 

مشتریان دیجی کاال یادآوری کنند که »با فعالیت های محیط زیستی،  به زمین سبز کمک کنیم«. این 

فعالیت با استقبال گسترده ای از طرف مشتریان دوستدار محیط زیست دیجی کاال مواجه شد.

15 اسفندماه امسال هم دیجی کاال با شعار »حامیت از زمین سبز« به مدت یک هفته مشرتیان 

خود  را به کاشنت بذری در آستانه ی بهار دعوت می کند. در این روزها، مشرتیان دیجی کاال همراه با 

خریدهایشان بسته ای شامل  یک گلدان و چندین بذر ماش دریافت خواهند کرد.

چطور با بذرهای ماش 
سبزه ی  هفت سین 
آماده کنیم:

ماشهارادرکاسهایریخته
ودوبندانگشترویآنآب
بریزید.
پساز2تا3روزکهماشها
جوانهزدند،آنهارادرون
پارچهاینخیبریزیدوروی
آنآباسپریکنید.این
پارچهراهمیشهمرطوب
نگهدارید.

بعدازسهروز،جوانههارا
درونظرفارسالشده
ریختهورویآنهارابا
دستمالخیسبپوشانید.
سهروزبعد،پارچهراازروی
ماشهابردارید.توصیه
میکنیمبرایزیباترشدنو
رویشهرچهبهترماشها،در
اینمرحلهیکبندانگشت
خاکنرمرویآنبریزید.

رویخاکرابهاندازهای
کهفقطمرطوببماند،آب
اسپریکنیدوگلدانرادر
آفتابقراردهید.
بعداز2هفتهسبزهیزیبای
شماآمادهاستتاسفرهی
هفتسینتانراسبزترکند.

برایاحترامبهزمینسبز
وبهبارنشستنبذرها،در
روزطبیعت)13فروردین(
جوانههارابهخاکگلدانیا
باغچهمنتقلکنید.

 درباره ی ماش
 بیشتر بدانیم:


ماشازخانوادهیحبوبات

ودانهایغنیومفید
است.ِکشتگاهاولیهی

ماش،زادگاهماایراناست
وایرانیانقدیمماشرا
»ِمچ«میگفتند.ماش

دانهایکمکالریامادارای
ویتامینهایAوDاست
وبرایتقویتاعصابو

بیناییمفیداست.
وقتیبذرماشرابکارید،
میتوانیدجوانهیخام

ماشرانوشجانکنیدیا
اجازهدهیدبذرهایتان

بهیکگلدانسبزبا
برگهایریزوظریف

تبدیلشود.

وقتیگلدانهایماشجانگرفتند،ازآنها
عکاسیکنید.پیگیرسبزههایماشماندگارشما
خواهیمبود.مارادرشبکههایاجتماعیدنبال
کنیدتادرجریانرویـدادهایویژهینوروزی

دیجیکاالقراربگیرید.

# digikala_nowrouz
/digikalaportal

+ digikala
@ digikalacom

@ digikala

 بعد از اینکه 
بذرهای ماش 

جوانه زدند
 و به بار نشستند:
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دیجی کاال و دیجی کاال  مگ 
به عنوان برگزیدگان جشنواره وب ایران شناخته شدند

درنهمینسالگردتأسیسدیجیکاال

1000 نفری شدیم

درهشـتمیندورهیجشـنوارهیوبوموبایلایـران،دیجیکاالودیجـیکاالمگدرسـهبخش»برترین
فروشـگاههایآنالین«،»برتریناپلیکیشـنموبایلبرایکسـبوکار«و»برترینوبسـایتحوزهیعلم

ودانش«،سـهجایزهبهنـامخودثبـتکردند.
هشـتمین دوره ی جشـنواره ی وب و موبایـل ایران، 4 اسـفند مـاه  در سـالن همایش هـای کتاب خانه ی ملی برگزار شـد و 
وب سایت ها و اپلیکیشـن های برتر از دیدگاه داوران و مردم انتخاب شدند. در اختتامیه ی این مراسم، کاندیداهای رسته های 
مختلـف وب و موبایل اعالم و سـپس به برندگان برگزیده ی داوران، لوح تقدیر هشـتمین جشـنواره وب ایران اعطا شـد. در 
این بخـش از 75 وب سـایت  و 15 اپلیکیشـن موبایل در رسـته های مختلف تقدیر شـد.در بخش برترین »نرم افـزار موبایل 
حوزه ی کسـب وکار«، اپلیکیشـن فروشـگاه اینترنتی دیجی کاال توانسـت از بین پنج کاندیدای برتر، برنده ی تندیس هیات 
داوران شـود. دیجی کاال در بخش »وب سـایت« و در »برترین فروشـگاه های آنالین« هم لوح تقدیر هیات داوران هشـتمین 
جشـنواره وب ایران را به خـود اختصاص داد.در بخش »برترین وب سـایت حوزه ی علـم و دانش«، دیجـی کاال مگ از بین 5 

کاندیـدای برتر به عنوان وب سـایت برتر از دیدگاه هیات داوران جشـنواره انتخاب شـد.
جشـنواره وب ایران هرسـاله با هـدف معرفی بهترین طرح هـا و سـایت های حـوزه ی وب و همچنین معرفـی نرم افزارهای 

موبایـل و اپلیکیشـن های جدید برگزار می شـود و  دیجـی کاال یکـی از حامیان طالیی ایـن دوره  ی جشـنواره بود.

دیجـی کاال کـه در سـال 2014 به عنـوان یکـی از 10 قهرمان 
کارآفرین دنیـا در »کنگره جهانـی کار آفرینی« انتخاب شـد، 

امروز بیشـتر از هـزار نیروی جـوان دارد. 
ماه گذشـته، جشـن ۹ سـالگی دیجـی کاال،  برترین فروشـگاه 
آنالیـن ایرانـی در حالی برگزارشـد که تعـداد نیروهـای آن از 
1000 نفر گذشـت.  این تعـداد برای اهالی دیجـی کاال عددی 
طبیعی و قابل انتظار اسـت زیرا رسـته های مختلف دیجی کاال 
هرروز محصـوالت بیشـتری را به مشـتریان ارائـه می دهند. 

گروه هـای ما نیـاز به نیروی متخصـص دارند تا بیشـتر از 100 
هزار عنوان کاال در 100 گروه محصولی مختلف را در دسترس 
کاربـران قـرار دهنـد. ایـن در حالی اسـت کـه با اضافه شـدن 

رسـته های تـازه، نیـاز بـه افـراد متخصـص، بـرای مـا بـاز هم 
بیشـتر از قبل می شـود.

دیجـی کاال حـدود سـه میلیون کاربر ثبـت شـده دارد و روزانه 
نزدیـک بـه یـک میلیـون بازدیـد از سـایت صـورت می گیرد. 
بـر اسـاس آمارگیری هـای ارائه شـده، نزدیـک بـه 85 درصد 
از فـروش اینترنتـی کاال را دیجـی کاال به خود اختصـاص داده 
اسـت.   بـا یک نـگاه جزئی بـه همیـن آمـار و ارقام بایـد گفت 
کـه 1000 کارمند برای برترین فروشـگاه آنالین کشـور کافی 
نیسـت و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه دیجـی کاال هم چنـان 
فراخوان های اسـتخدامی گسـترده ای را منتشـر می کند و در 

حـال وسـیع تر کـردن جامعـه ی کاری خود اسـت.
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وقتی 15 سال پیش، مایکروسافت برای اولین بار از دستگاه تبلت رومنایی کرد، تقریبا هیچ استقبالی از آن نشد؛ ولی راه شکست خورده ی 

»بیل گیتس« را »استیو جابز« با بازاریابی درست و معرفی اولین مدل آی پد ادامه داد.آن زمان خودم جزو کسانی بودم که تصور 

می کردم، تبلت ها به زودی جای لپ تاپ ها را به عنوان دستگاهی قابل حمل  با قابلیت انجام کارهای روزمره، می گیرند. چند سالی گذشت 

و نسل های بعدی آی پد در کنار تعدادی تبلت اندرویدی و ویندوزی )RT( معرفی شدند. موفقیت آی پد، اکرث رشکت های تولیدکننده ی 

کامپیوترهای شخصی را به سمت تولید تبلت سوق داده  بود. این جریان با تولید تبلت های 10 اینچی رشوع شد؛ ولی مدتی بعد، مدل های 

کوچک تر و خوش دست تر ۷ اینچی توانستند بازار تبلت ها را به دست بگیرند. این سال ها، دوران طالیی تبلت ها بود و دستگاه هایی مثل 

نکسوس ۷ و آی پد مینی مثل نقل ونبات فروخته می شدند!  در این میان زمزمه های پایان عمر کامپیوترهای شخصی هم شنیده می شد. به 

نظر می رسید وقت خداحافظی با لپ تاپ ها فرارسیده و دیگر لزومی نداشت همیشه یک دستگاه دو و نیم کیلویی  را با خود حمل کنیم.

لپ تاپ   تبلت   لپ تاپ

فرهنگ حشمتی

گزارشیک
تکاملشکستخورده
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بااینکهخودممدتزمانزیادیباتبلتهایمختلفکار
کردم،ولیهرچقدرهمکهتبلتهاپیشرفتمیکردند،
درنهایتبرایانجامکارهایروزمرهام،بهیککامپیوتر)یا
بهتربگویم،یککیبورد(نیازداشتم.ازطرفیهیچکدام
ازسیستمهایعاملiOSواندرویدنتوانستندآنقدربه
کمالبرسندتاجایگزینیمناسببرایویندوزبهشمار
بروند.کمکمبهایننتیجهرسیدمکهتبلتهادرواقعهمان
گوشیهایبزرگبودندکهتواناییهایمحدودیهم
داشتند.اماظهوردورستهیجدیددرکاالهایدیجیتال،

باعثشدکهکالتبلتهارافراموشکنم.
سامسونگواینتلبامعرفیدومفهومفبلت)گوشیهای
بانمایشگربزرگ(والترابوک)لپتاپهایفوقباریک
وسبک(باعثشدندتابهحضورتبلتهاکمتراحساس
نیازکنم.شخصاًطرفدارگوشیهایبزرگهستموترجیح
میدهمبهجاییکگوشیویکتبلت،تنهاازیکگوشی
بانمایشگربزرگاستفادهکنم؛بنابرایندیگرتبلتهابرایم
جذابنبودند.ازطرفدیگر،الترابوکهاتوانستندایراد
اصلیلپتاپها،یعنیوزنوضخامتباالرابرطرفکنند.
احتماالًخودشرکتهاهمتصورشرانمیکردندکهبا
تولیدفبلتهاوالترابوکها،عمالدارندگورتبلتهارا
میکنند.دیگردلیلموجهیبرایخریداینمحصوالت
وجودنداشت.حتیاپلهمکهاعتقادیبهگوشیهای
بزرگنداشت،مجبورشدآیفونهایاشرابااندازههای

بزرگعرضهکند.
دراینمیان،مایکروسافتبرایزندهکردنتبلتها،از
کیبوردهایجداشدنیاستفادهکرد.سرفیسمحصولی
بودکهعنوان»قاتللپتاپ«رایدکمیکشید؛ولیپروژه
آنقدریموفقنبودواینعبارتدرحدیکشعارباقی

ماند.
ایرادکارکجابود؟درنمایشگرها!نمایشگرتبلتها
آنقدریبزرگنبودکهبتواندکاراییلپتاپهاراداشته
باشد.واردعصرجدیدیازتکاملتبلتهاشدیم؛
نمایشگرهای13اینچیوبزرگتر!تبلتهایامروزیهم
کیبورددارند،همنمایشگربزرگ!درحقیقتدستگاهی
کهبرایازبینبردنلپتاپهامعرفیشد،نتوانست
ماموریتاشرابهپایانبرساندودرنهایتمجبورشد
ماهیتلپتاپرابهخودشبگیرد.تولیدکنندگانتبلتها
همهرکاریمیکنندتابتوانندجلویمرگایندستگاهها
رابگیرند.یکرستهیبیتکلیفکهنمیداندقراراست
کارهاییکگوشیبزرگراانجامبدهدیاجایلپتاپ
رابگیرد!باپیشرفتلپتاپهاوهمچنینبزرگترشدن
روزانهیگوشیهایموبایل،بهنظرشماآیاممکناست
بهزودیشاهدحذفواژهی»تبلت«ازفرهنگلغاتدنیای

فناوریباشیم؟



۷دلیـــــل منطقــــی بـــرای خریــــد آنالیــــن

محمد زرین صدف

نفوذ هر چه بیشرت اینرتنت 
در جوامع امروزی با 

تغییراتی در سبک زندگی 
مردم همراه شده است. 
تفکر غالب این است که 

اینرتنت بیش از هر چیزی 
بر روی تعامالت افراد 
با دنیای پیرامون تاثیر 

گذاشته و جنس روابط 
را، چه خوب و چه بد، 

تغییر داده است. اما اینرتنت یک کارکرد فوق العاده مثبت دارد. 
اینرتنت توانسته شیوه حل مساله و یافنت راه حل های منطقی را 
تغییر دهد. یکی از دغدغه های همیشگی برش تهیه ی مایحتاج 

زندگی است. جدا از بحث پول، مساله ی »کجا و چگونه« 
مطرح است. اینرتنت راه حل خرید آنالین یا به قول معروف 
خرید اینرتنتی را پیشنهاد می دهد. دالیل منطقی زیادی برای 

خرید آنالین می توان پیدا کرد؛ ما هفت مورد از آن ها  را برایتان 
توضیح خواهیم داد.
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انسان راحتی را دوست دارد

خرید آنالین از خرید سنتی راحت تر است. 
تصور کنید که بر روی کاناپه لم داده اید و با چند کلیک 
ساده محصوالت مورد نظر خود را سفارش می دهید؛ نه 

زمان زیادی را در ترافیک هدر می دهید و نه هزینه ی 
اضافی برای سوخت خودرو پرداخت می کنید. از 

صف های بی مورد هم خبری نخواهد بود.  سیستم 
ارسال)Delivery( هم که جای خود را دارد. برخی از 
فروشگاه های آنالین با تیم پشتیبانی و سیستم توزیع 

گسترده ی خود، خدمات ارسال رایگان را هم برای 
شما فراهم می کنند.

همه چیز در یک جا

فروشگاه های سنتی، باکس جستجو 
ندارند! جستجو، پایه و اساس یک فروشگاه 

آنالین است. در فضای آنالین دیگر نیاز نیست 
برای خرید یک قلم کاال از این مغازه به آن مغازه و 
از این سوی شهر به آن سوی شهر سفر کنید. شما 
می توانید حجم زیادی از محصوالت را در یک جا 
و در یک پلتفرم واحد جستجو، مشاهده، مقایسه 
و خرید کنید؛ جستجو در یک فروشگاه اینترنتی 
به مراتب از پرسه زدن در مراکز خرید مختلف 
آسان تر است. در یک فروشگاه آنالین، رفتن از 
دپارتمان کاالهای دیجیتال به دپارتمان کتاب 

در ثانیه اتفاق می افتد.

تجربه  و نظر  دیگران 
برای مان مهم است

شما در خرید سنتی نهایتا از یک 
یا دو نفر از کسانی که پیش تر یک محصول را 

خریده اند در مورد کاالی مورد نظرتان پرس و جو 
می کنید. در صورتی که یک فروشگاه اینترنتی 

شناخته شده به شما این امکان را می دهد که در 
صفحه ی محصول به ده ها یا صدها مورد از نظرات 
کاربران یا مشتریان دسترسی داشته باشید. تصور 

کنید که بخواهید در یک فروشگاه فیزیکی در 
حضور فروشنده از سایر مشتریان حاضر در مغازه 
در مورد تصمیم تان به خرید یک وسیله مشورت 
بگیرید. در این وضعیت اگر از مغازه به بیرون پرت 

شدید، غافلگیر نشوید!

مقایسه، مقایسه، مقایسه

برخی از فروشگاه های آنالین امکان 
مقایسه ی مشخصات محصوالت و قیمت های آن ها را 
به شما می دهند. مشاهده ی مشخصات و قیمت چند 
محصول در یک نگاه و آن هم در یک جدول واحد، از 
سوال پیچ کردن فروشنده ی سنتی، بسیار منطقی تر 

است. تصور کنید برای خرید یک دستگاه تبلت به یک 
مغازه فیزیکی رفته اید. آیا تا به حال به آستانه تحمل 
فروشنده فکر کرده اید؟ فروشگاه آنالین می تواند در 

یک صفحه ی وب یا در یک اپلیکیشن ساده ی موبایل، 
حجم زیادی از اطالعات را در مورد محصوالت مختلف 

پیش روی شما قرار دهد. به جای سوال پیچ کردن 
فروشنده، شما در فضای اینترنت می توانید ساعت ها 

محصوالت مورد نظر خود را زیر و رو کنید.

چه کسی از محتوای رایگان بدش می آید؟

برخی از فروشگاه های آنالین یک سری خدمات را به طور رایگان در اختیار خریداران قرار 
می دهند. به طور مثال دسترسی به نقد و بررسی تخصصی و بی طرفانه ی کارشناسان در رسته  های 

مختلف محصوالت، چیزی نیست که بتوان در فروشگاه های سنتی یافت. در بازار سنتی بسیاری از افراد 
به خاطر نداشتن دانش فنی کافی، در فرایند خرید گمراه شده و به کاالی مورد نظر خود نمی رسند. اگر 
شما در یک فرآیند آگاهانه در مورد خرید یک محصول خاص به نتیجه ی نهایی رسیدید، یا حتی پس از 
خرید و استفاده از محصول، می توانید دیدگاه کارشناسانه خود را به راحتی از طریق ارسال نظر یا نقد و 
بررسی، با بقیه ی خریداران احتمالی به اشتراک بگذارید. همچنین این موضوع باعث می شود به خاطر 

باال رفتن سطح آگاهی عمومی، کاالهای بی کیفیت اساسا از بازار مصرف حذف شوند.

۲۴/۷

فروشگاه های آنالین 24 ساعت 
شبانه روز در 7 روز هفته در دسترس هستند. شما 
می توانید هر لحظه از شبانه روز با مراجعه به یک 
فروشگاه اینترنتی جامع و معتبر در مورد محصول 
مورد نظرتان اطالعات کسب کنید و به راحتی خرید 
خود را انجام دهید. پس اگر نیمه شب به سرتان زد 
یک وسیله ی  خاص را بخرید، الزم نیست تا عصر 
روز بعد و برگشتن از سر کار منتظر بمانید. هر 
چیزی را در هر لحظه از زمان و در هر مکانی که 
هستید از آن خود کنید.

خالص شدن از چانه زنی

خرید آنالین شما را از چانه زنی با 
فروشندگان بد قلق راحت می کند. اگر پیوسته 
نگران هستید که مبادا هنگام خرید سرتان کاله 
برود، باید بگوییم خرید آنالین از یک فروشگاه 
معتبر،  بسیار امن تر از خرید از یک فروشگاه سنتی 
است. در یک فروشگاه اینترنتی نظام مند، همه 
فرایندها و تضمین ها مشخص هستند و ارتباط 
مشتری و سرویس دهنده کامال بر مبنای اصول از 
پیش تعیین شده است. با خرید اینترنتی موقع پس 
دادن کاال یا تعویض آن، دیگر الزم نیست به خاطر 
گم کردن رسید محصول خریداری  شده، غر بشنوید 
یا با مخالفت روبرو شوید. همه اسناد خرید شما 
محفوظ است. حداقل این که همیشه یک نسخه از 
سفارش خریدتان را در ایمیل خود خواهید داشت.
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حتماچندتاییدوسـتورفیقداریدکهمدامسرشـاندرگوشی
اسـتوحتیدرمیـانجلسـاتمهـمکاریهمسـعیمیکنند
قبیلهشـانراازگزنـدحملـهیقبایلرقیـبدراماننگـهدارند
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در سه چهار سال گذشته گوشی های هوشمند حسابی جای شان 

را در زندگی مان فارغ از میزان تحصیالت، نقش خانوادگی 

و رتبه ی اجتامعی  که داریم، محکم کرده اند. همین باعث 

شده تا دیگر استفاده  از گوشی هوشمند به قرشی خاص 

محدود نباشد و اکرث قریب به اتفاق مان نیاز به این ابزار را در 

زندگی مان احساس کنیم. گوشی های هوشمند به خاطر این که 

قالب ثابتی ندارند، هر روز به واسطه ی انتشار اپلیکیشن های 

جدید، کاربری شان تغییر می کند. یک روز برنامه ای جدید 

مخصوص پیام رسانی باب می شود و روز دیگر برنامه ای برای 

به اشرتاک گذاری تصاویر.  در این میان بازی های ریز و درشتی که 

برای گوشی های هوشمند عرضه می شوند، مشرتی های خاص 

خودشان را دارند. 

بسیاری از این بازی ها آن قدر هوشمندانه ساخته می شوند که می توانند مسیر زندگی شخصی و حرفه ای 
سازنده های شان را برای همیشه تغییر دهند. اما در میان این بازی ها عنوانی وجود دارد که ایرانی ها بیش 
از همه با آن آشنایی دارند. برخی آن را با نام »جنگ قبیله ها« می شناسند و برخی دیگر به آن »برخورد 
 Clash قبیله ها« می گویند. اما اکثر کاربران موبایل ایرانی این بازی پرطرفدار را با نام اصلی خودش، یعنی

of Clans می شناسند.

بازی Clash of Clans را استودیوی فنالندی »سوپر سل« در سبک استراتژی ساخته و در سال 2012 
روانه ی بازار کرده است. تا این جای کار چیز عجیبی به چشم نمی خورد. تا این که در حدود دو سال 

پیش این بازی در میان بازی کننده های ایرانی حسابی سروصدا به پا کرد. خصوصا از زمانی که نسخه ی 
 Clash آن در اختیار کاربران قرار گرفت. تا همین یک سال پیش iOS اندرویدی بازی در کنار نسخه ی

صرفا بهانه ای برای سرگرمی بود؛ سرگرمی ای مفرح و نسبتا اعتیادآور. اما موضوع زمانی جالب تر شد که 
از دوستان و آشنایان مان  شنیدیم مبالغ کالنی برای تهیه ی قدرت ها و ابزار بهتر برای پیش روی در بازی، 

هزینه می کنند؛ از چند صد هزار تومان گرفته تا چندین میلیون تومان. اما حاال چند ماهی می شود که 
جدیدترین جریان این بازی شکل گرفته: این که می توان Clash بازی کرد و پول به  جیب زد.

حتما می پرسید از کجا متوجه این جریان جدید شده ایم؟ کافی است به سایت ها و فروشگاه های آنالین 
سر بزنید تا با لیست بی شمار نقشه ها و حساب های کاربری Clash برخورد کنید که با قیمت های متنوع و 
بعضا سرسام آور به فروش می رسند. این بازی حتی یک سایت ایرانی هم دارد؛ سایتی که امکانات اش کم 
از سایت اصلی بازی ندارد. البته که این امکانات با واسطه تهیه می شوند و منطقا برای تهیه شان باید مبلغ 

بیش تری پرداخت کنید.
اما واقعا چه شده که ایرانی ها این قدر جدی به فکر خرید و فروش حساب های کاربری Clash افتاده اند؟ 

شاید ساده ترین گونه ی پاسخ به این سوال، اشاره به جنسی از توهم خوشایند باشد. توهم این که اگر 
هزینه نکنی، اما در نهایت خروجی کاری که انجام داده ای را در قبال دریافت هزینه در اختیار بقیه قرار 

 Clash بدهی، قطعا سود کرده ای. همین باعث شده تا از نوجوان گرفته تا میان سال حساب کاربری
برای خودشان راه بیاندازند و به حساب خودشان بعد از چهار پنج ماهی که صرفا بازی کردند، نتیجه ی 

سرگرم  شدن شان را با مبلغی حدود صد هزار تومان در اختیار بازی کننده های دیگری قرار بدهند؛ 
بازی کننده هایی که حال و حوصله ی شروع بازی از صفر را ندارند.

نکته ای که در این جا از آن غافل  مانده ایم، زمان و انرژی ای است که صرف این سرمایه گذاری مثال 
سودآور شده است.Clash  از آن بازی هایی است که بازی کننده باید مدام مراقب اش باشد. اگر بازی را 
به خود رها کند، در زمان برگشت  از نتیجه ی زحمات اش چیزی باقی نمانده و بازی کننده های دیگر 

هر آن چه را که اندوخته، به غارت برده  اند. همین یعنی سرمایه گذاری زمانی هر روزه، آن هم برای بیش 
از پنج ماه تا تازه بتوان حساب کاربری را به نازل ترین قیمت  فروخت. از هزینه ی زمانی که صرف این 

سرمایه گذاری می شود بگذریم، تاثیرات اجتماعی زیادی هم در پس این موضوع دیده می شود. حتما 
سر کار چندتایی دوست و رفیق دارید که مدام سرشان را در گوشی شان فرو کرده اند و حتی در میان 

جلسات مهم کاری هم سعی می کنند قبیله شان را از گزند حمله ی قبایل رقیب در امان نگه دارند. پس 
این تنها زمان نیست که برای سود ناچیز نهایی هزینه می شود؛ بلکه حضور فکری و فیزیکی بازی کننده 
در محیط کار و خانواده اش هم می تواند تحت تاثیر این سرمایه گذاری قرار بگیرد. حتی بعید نیست این 
جریان خرید و فروش را سایت های ایرانی فروشنده ی امکانات Clash به راه انداخته باشند تا از این طریق 

بازی کننده ها را به خرید بیش تر ترغیب کنند.
با این تفاسیر دیگر خبری از پول بادآورده نیست و بازی کننده پیش از آن که حتی فکر فروش حساب 
کاربری اش به سرش بزند، هزینه  پرداخت  کرده. شاید بهتر باشد آن دسته از بازی کننده هایی که هنوز 
هم تصور می کنند می توان با Clash بازی کردن، پولی به جیب زد، پیش از هرچیز به تئوری سرگرمی 

فکر کنند. این که هدف از بازی کردن صرفا سرگرمی است و با بهانه هایی مثل همین درآمدزایی کاذب 
خودشان را گول نزنند. بازی ها، از هر ژانر و درجه ی سنی، ساخته  شده اند تا سرگرم مان کنند. لذت 

سرگرم شدن را با اهدافی که هیچ طرح و نقشه ی مناسبی در پس شان نیست، خراب نکنیم.

وحید پوالدی
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بروبچههایاستودیویگوریالگیمزمیخواهندبابازیافق های بقا
جدیدشاننسلهشتمرابهشکلجدیاستارتبزنند

امیرحسین میرزایی

اولیـن آشـنایی مان بـا بـازی در راه 
اسـتودیوی گوریـال گیمـز، از طریـق 
تاالرهـای گفت وگـو صـورت گرفـت. 
صحبت از یک بازی با اسـم رمز »افق« 
)Horizon( می شد که دایناسورهایی 
مکانیکـی را به تصویـر می کشـیدند 
و افـرادی سـوار بـر ایـن دایناسـورها 
به چشـم می خوردنـد. افـرادی شـبیه 
انسـان های اولیـه یـا قبیله نشـین؛ 
بـا اسـلحه های متـام اتوماتیک.ایـن 
تصاویر بازی کننده ها را به وجد آورده 
بـود. بـا ایـن حـال، طـرح اصلی بـازی 
به قدری عجیـب به نظر می رسـید که 
انتظـار منی رفـت ایـن تصاویـر نهایتـا 
یـک منونـه ی اولیـه از عنوانـی لغـو 
شـده باشـند. بعـد از منایـش سـونی 
در منایشـگاه E3 معلـوم شـد متـام 
اطالعاتی که سـال گذشـته از این بازی 

منتـرش شـد  واقعیـت داشـتند. 

افق های نو

سـازندگان »افـق: طلـوع دوبـاره« )Horizon Zero Dawn( می گویند که سـاخت بازی را 
پس از اتمام قسـمت سـوم »کیل زون« )Killzone( آغاز کرده اند و  از نویسـنده ی بازی بزرگ 
»فال آوت: وگاس جدید« برای نوشـتن داسـتان بازی شـان کمک گرفتند. او هم با نگه داشتن 

عناصر اصلی داسـتان، سـناریویی جدید برای بازی نوشت. 

ماشین های زنده

ایده ی شـکل گیری داسـتان افق بر مبنای دنیای پساآخرالزمانی شـکل گرفته است. سال هاست 
کـه دنیای امروزی به پایان رسـیده اسـت. شـهرها، تمدن هـا و تکنولوژی ها همه از بیـن رفته اند. 
بـا این حـال، قبیله ها و انسـان های این دنیـا، چندان هـم از تمدن نابود شـده ی گذشـته بی خبر 
نیسـتند. آن هـا به تمـدن قبل، بـه عنوان اجدادشـان نـگاه می کننـد؛ اجـدادی که در شـهرها و 
دنیاهایـی نورانـی و بزرگ زندگـی می کرده انـد.  در دنیای افق ماشـین ها نژاد برتر هسـتند. آن ها 
مراحـل اولیـه ی تکامل موجـودات زنـده ی دیگـر، مثل انسـان ها را تداعـی می کننـد. گونه های 
جانـوری دنیـای افـق همگی ماشـین هسـتندکه از موجـودات کوچک گرفتـه، تا ماشـین هایی 
به بزرگی دایناسـورها را شـامل می شـوند.  در تصاویـری که از بازی نشـان داده شـده اند، تعدادی 
میان پـرده هـم به چشـم می خـورد و امیدواریـم که بـازی بحث هایی فلسـفی داشـته باشـد که 
می تواننـد چگونگـی خلق موجوداتی توسـط انسـان، یـا زنده بـودن و نبـودن ماشـین ها را دربر 
بگیرنـد. ظرفیـت طـرح سـواالتی مثـل »آیا ماشـینی کـه فکر می کنـد هـم در معنـای زندگی 

می گنجد یـا نـه؟« در افق وجـود دارد.

باز هم  نقش آفرینی

سـازندگان افـق می گوینـد کـه نمی خواهنـد حتـی نحـوه ی اسـتفاده از یـک اسـلحه را 
در بـازی آمـوزش دهنـد. آن هـا می خواهنـد تمـام بخش هـا، مکانیک هـا و سیسـتم های 
بـازی را خـود بازی کننده هـا بـا آزمـون و خطـا کشـف کننـد. اگـر سـازندگان بـازی بـه 
حرف شـان پایبنـد باشـند، ایـن موضـوع می تواند افـق را بـه بازی هـای بزرگـی مثل »سـایه ی 
 کلوسـوس« )Shadow of the Colossus( یـا »ارواح تاریـک« )Dark Souls( شـبیه

 کند.

تهیه کننده:  
 Sony Computer   
Entertainment

 سازنده: 
GuerillaGames   
سبک:      اکشن نقش آفرینی
PS4    :پلتفرم
 تاریخ انتشار: 
   2016 میالدی

 Horizon     افق: طلوع دوباره
Zero Dawn

سازندگان بازی می گویند 
که درون مایه ی اصلی 
داستان، »تضاد بین زیبایی و 
خطرات دنیا« است. هم چنین 
موضوع داستان قرار است 
»قرار نداشتن نژاد انسان در 
باالترین درجه« باشد.

بازی دنیایی باز دارد و با 
استفاده از سیستمی  ماموریت 
محور، ساختاری نقش آفرینی 
برای خود ساخته است. 
الوی در نقشه ی بزرگ 
بازی گشت و گذار می کند 
و از شخصیت های مختلف 
ماموریت می گیرد.

داستان بازی یکی از 
جالب ترین ایده هایی را 
دارد که تا به حال در یک 
بازی رایانه ای و ویدیویی 
دیده ایم. 
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دیجی کاال بـه منظور آسـودگی خاطر و رضایت مندی بیشـتر 
مشـتریان، بـرای محصوالتی کـه نیاز بـه مهلت تسـت دارند، 
هفـت روز فرصـت بازگشـت کاال در نظـر گرفتـه اسـت. برای 
بهره مندی بهتر و سـریع تر از خدمات پس از فروش و اسـتفاده 

از ایـن سـرویس، لطفـا به مـوارد زیر توجـه کنید:
 کلیـه ی محصوالتـی کـه بایـد از نظـر فیزیکـی سـالم بـه 
دسـت مصرف کننده برسـند )مانند کاالهای گـروه فرهنگ و 
هنر، ورزش و سـرگرمی، پوشـاک و لوازم آرایشـی و بهداشتی 
و مراقبت، لوازم شـخصی برقـی و غیربرقـی، کاالهای مصرفی 
مانند کارتریج و جوهـر چاپگر و قطعات داخلی کامپیوتر مانند 
کارت گرافیک، مادربـرد، پردازنده و نظایر آن...( گارانتی اصالت 
و سـالمت فیزیکـی دارند و مشـمول هفت روز مهلت تسـت و 
بازگشـت کاال نمی شـوند. همچنیـن، کاالهایـی کـه به عنوان 
هدیه ی دیجی کاال، همراه سـفارش ارسـال و در فاکتور فروش 
با مبلغ صفر ریال درج می شـوند، مشـمول هفـت روز ضمانت 

تعویض نیسـتند. 
 از ارسـال کاال بـدون هماهنگـی با خدمـات پـس از فروش 
دیجی کاال، خـودداری کنید. بـرای تایید ارسـال کاال از طریق 
تلفن، ایمیل یا مراجعه ی   حضوری با کارشناسـان پشـتیبانی 

خدمـات پس از فـروش تمـاس بگیرید.
  می توانیـد بـا شـماره تلفـن: 61۹30000 )021( تمـاس 
بگیرید. )روزهـای عادی سـاعت ۹ـ17 بـا داخلـی 2، روزهای 

تعطیـل یا سـاعات غیـراداری بـا داخلی 1(
  می توانید در وب سـایت دیجی کاال، به صفحه ی تماس با ما 
بروید. درخواسـت خود را در کادر متن پیام درج کنید، موضوع 
را »خدمـات پس از فروش« انتخاب کنید و شـماره ی پیگیری 

سـفارش و پیام خود را ارسال کنید.
 یا موضـوع را به همـکاران گفت وگوی آنالین اطـالع دهید. 

)24سـاعته و 7روز هفته(
  لطفا توجه داشـته باشـید کـه در هر یـک از روش هـای باال 

الزم اسـت شـماره ی پیگیری سـفارش را اعالم کنید.
  هرگونـه آسـیب و ایـراد فیزیکـی یـا وجـود مغایـرت در 
مشـخصات یـا ظاهـر فیزیکـی بـا اطالعـات وب سـایت را در 
اولیـن فرصـت و حداکثر طی 24 سـاعت پـس از دریافت کاال، 
بـه خدمات پـس از فـروش اطـالع دهید. اگـر مغایـرت، بدون 
استفاده از کاال قابل مشاهده باشـد، باید کاال در شرایط اولیه ی 

خود بـوده و از آن اسـتفاده نشـده باشـد.
  اشـکال یـا ایـراد فنـی را بایـد حداکثر تـا هفـت روز پس از 

دریافـت کاال، بـه دیجـی کاال اطـالع دهید.
  در صـورت انصـراف از خریـد، حداکثـر تـا هفـت روز، باید 
انصـراف خود را بـه واحد خدمات پـس از فروش اطـالع دهید. 
در ایـن حالـت برگردانـدن کاال تنهـا در صورتـی امکان پذیـر 
است که در شـرایط اولیه ی خود )پلمپ( باشـد، از آن استفاده 
نشـده باشـد و به همـراه همـه ی ملزومـات و اقالم همـراه آن 
ارسـال شـود. الزم به ذکر اسـت کاالهایی که بـه دلیل ماهیت 
خاص یا اسـتفاده ی شـخصی و با توجه به لزوم رعایت مسـائل 
بهداشـتی نمی تواننـد بازپـس داده شـوند، شـمول ایـن بنـد 

نمی شـوند.
ضوابـطومسـئولیتهایمربـوطبـهفـروش
محصـوالتآرایشـیوبهداشـتی،لـوازمشـخصی
وبهداشـتومراقبـت،لـوازمبدنسـازیوسـنجش

سـالمت:
ـ اطالعـات ایـن محصـوالت صرفا برای اطالع رسـانی اسـت و 
جنبه ی مشـاوره ندارد. خریدار باید قبل از اسـتفاده، نسبت به 
کسـب اطالعات حرفه ای و اخـذ مشـاوره از متخصص مربوط 
اقدام  کند. همچنین نظراتـی که کاربران در خصـوص کاال در 
وب سـایت درج کرده انـد، تجربـه یـا اطالعـات شـخصی افراد 

اسـت و برای آنهـا 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 با شـرکت 

تولیدکننـده کاالسـت.
ـ در صورت عدم آگاهی، اطالع و ناتوانی مشـتری در استفاده از 
این محصوالت یا ایجاد خسـارت نسـبت به خود یـا محصول، 

تمامـی مسـئولیت ها برعهـده ی مشـتری اسـت و فروشـگاه 
دیجـی کاال در این خصوص هیچ گونه تعهدی نخواهد داشـت.
ـ دیجـی کاال نسـبت به عوارض جسـمی و بیماری های ناشـی 
از اسـتفاده از ایـن محصوالت مسـئولیت و پاسـخگویی ندارد. 
انجـام پیگیری هـای الزم بایـد توسـط مشـتری و از طریـق 
شـرکت های مربوط )نمایندگی هـا و تأمین کنندگان رسـمی 

کاال( انجام شـود.
  ضوابطومسـئولیتهایمربوطبهفروشپوشـاک

وکفش:
ـ بـه دلیل رعایت نکات بهداشـتی و شـخصی و طبیعت خاص 
فروش ایـن کاالها، این گروه شـامل مهلت تسـت هفـت روزه 
نیسـتند. بنابراین برای اسـتفاده از گارانتی سالمت فیزیکی یا 
تعویض سـایز، مشـتری می پذیرد در اولین فرصـت و حداکثر 
تـا شـش سـاعت پـس از دریافـت کاال، درخواسـت خـود را با 
ذکر شـماره ی پیگیـری سـفارش، به خدمـات پـس از فروش 

دیجـی کاال اطـالع دهد.
ـ درخواسـت تعویض سـایز تنها در صورتی پذیرفته می شـود 
که کفش یا پوشـاک فقط تست شده باشـند، در وضعیت اولیه 
و نو باشـند و روی پوشـاک هیچ گونـه آثار اسـتفاده مانند لکه، 
رنگ پریدگـی یا بوی عطر و بدن وجود نداشـته باشـد و مارک، 

دکمه و سـایر ملحقات جدا نشـده باشد.
  بـرای ارسـال بـه دیجـی کاال الزم اسـت کاال بـه خوبـی 
بسـته بندی شـود و لـوازم جانبی و همـه ی اقالم همـراه مانند 
کابل، ریموت، باطـری، دفترچه راهنمـا، کارت گارانتی، کارت 
بیمـه، بنـد، قطعـات بسـته بندی و... بـه همـراه کاالی اصلـی 

ارسـال شـود.
  اگـر کاال رمـز عبـور )password(، آی دی، اپـل آی دی 
)id( یـا الگـو )pattern(  دارد، الزم اسـت توسـط مشـتری 
برداشـته شـود تا کارشناسـان دیجـی کاال امکان تسـت آن را 

داشـته باشند.
  کاالی خریـداری شـده را به همـراه فاکتور داخـل پاکت یا 
کارتـن جداگانـه ای قرار دهیـد و از نوشـتن آدرس یـا هر مورد 
دیگری روی بسـته یا جعبه ی اصلی خودداری کنید. برچسب 
زدن یـا نوشـتن توضیحـات، آدرس یا هـر مورد دیگـری روی 
کارتـن یا جعبـه ی اصلـی کاال یا پـاره و مخـدوش کـردن آن، 

امـکان اسـتفاده از ضمانت بازگشـت را از بیـن می برد.
  پـس از این کـه کارشناسـان خدمات پـس از فـروش ایراد 
فنی، وجود مغایـرت فنی یا فیزیکی یا آسـیب دیدگی ظاهری 
را تاییـد کردنـد، هزینه هـای ارسـالی بـه عهـده ی دیجی کاال 

خواهـد بود.
  واریـز هزینـه ی پسـت بـه حسـاب مشـتری در صورتـی 
امکان پذیـر اسـت کـه رسـید پسـتی بـا مهر شـرکت پسـت 
همـراه کاال ارسـال شـود. بنابرایـن اگر سـاکن شـهری به غیر 
از تهران هسـتید، برای بازگرداندن کاال تنها از پسـت پیشـتاز 

اسـتفاده کنید.
  کارشـناس های خدمات پس از فروش دیجی کاال ایرادهای 
اعالم شـده توسـط مشـتری را بررسـی و کنترل می کننـد. در 
صورت انصراف از خرید، با تایید شـدن ایراد یا مغایرت توسـط 
کارشناسـان دیجی کاال، هزینه ی ارسـال و دریافت مجدد کاال 

به عهده ی مشـتری خواهـد بود.
  در صـورت تاییـد ایـراد اعالم شـده توسـط کارشناسـان 
خدمات پس از فـروش، می توانید کاالی خـود را با همان مدل 

یا محصـول دیگـری تعویـض کنید.
  پـس از پذیـرش کاال کارشناسـان خدمـات پـس از فروش 
به طـور میانگین ظرف 48 سـاعت کاری نتیجه ی تسـت را به 

مشـتری اعـالم می کنند.
  از هنگامی که وضعیت کاال در واحـد خدمات پس از فروش 
مشـخص شـود، اگر نیـاز بـه اسـترداد وجـه باشـد، حداکثر تا 
48 سـاعت کاری مبلغ به حسـاب مشـتری واریز خواهد شـد.
  لطفا بـرای اطالعـات بیشـتر و دقیق تر صفحـه ی »رویه ی 
http:// هفت روز بازگرداندن کاال چگونه اسـت؟« را بـه آدرس
www.digikala.com/page/Return-policy  روی 

وب سـایت مطالعه کنید.

دیجی کاال، پس از خرید نیز همراه و پاسخگوی شماست.
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