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اکنــون زمــان در اختیــار تکنولوژی های 
واقعیــت مجــازی اســت. انــواع و اقســام 
گجت هــا، هدســت ها و محصــوالت 
ــه  ــوند ک ــازار می ش ــی ب ــف راه مختل
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ویژه نامه اختصاصی این شماره:

آنچه در این شمــــاره خــــواهید خواند...

خریـد  کـردن حالـم را خـوب می کنـد البـد ایـن 
جملـه را از زبـان خیلی هـا شـنیدید احتمـاال حال 
خـود شـما هـم بـا خریـد  کـردن خـوب می شـود 
خـب  هفته نامه ما قرار اسـت پاتوق کسـانی باشـد 
کـه خرید کـردن را دوسـت دارنـد و عـاوه بـر رفـع 

نیازشـان از آن لـذت می برنـد. 
لـذت خریـد کـردن همـواره در تقابـل بـا زحمـت 
پـول درآوردن تلقی می شـود، بسـیاری افـراد بویژه 
بانـوان از خریـد کـردن لـذت می برنـد و گاهی پول 
خـرج کـردن بـرای خرید اجنـاس و کاالهـای ریز و 
درشـت بـه یك عادت یا بهتر بگوییـم اعتیاد تبدیل 
می شـود بـر ایـن اسـاس اغلـب مـا پـس از خریـد 
برخـی کاالهـا بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه اصا 
بـه آنهـا نیاز نداریـم یا خریـد آنها برایمـان ضرورت 
خاصی نداشـته اسـت حتـی خرید برخـی کاالهای 
ضـروری نیـز اگر بـا دقت و وسـواس کافـی صورت 
نگیـرد، چیـزی جـز احسـاس زیـان یـا پـول دور 
ریختـن برایمـان به ارمغان نمی آورد بنابـر این ما در 
ایـن راهنمایـی خرید به شـما کمك مـی کنیم که 

درسـت خریـد کنید. 

سخــن ســردبیر

اول خرید...کشـــورمـــــانضامن پیشرفت کاالی ایرانــــیخـــــرید 

چگونه یک لپ تاپ
مناسب داشـته باشیم 
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اگر می خواهید اطالع رسانی کنید و محصوالت و کاالهای خود را معرفی کنید می توانید اینجا باشید، دیده شوید و خریده شوید.

بــــــازاریـــــابــــی
و فــروش کالاهای
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خـانه پنیر 
پرچــک    

رستوران دیوان 

تـازه  کافـه  یـه  پرچـك”  پینـر  “خانـه 
تاسیسـه کـه اسـمش ایـن روزهـا خیلی 
سـر زبون هاسـت. شـاید چون مـدل این 
خانـه پنیـر درتهـران کمتـر پیدا میشـه. 
منـوی این کافـه هر سـلیقه ای رو راضی 
مـی کنـه و تنهـا شـرطش اینه کـه پنیر 
دوسـت داشـته باشـی. شـاید اگـر آدم به 
این خونه سـر نزه بهترین پیراشـکی پنیر 
عمـرش رو از دسـت بـده، بـا ایـن حـال 
بهتـره جـا واسـه ماکیاتوی سـرد، پنینی 
مـرغ، انواع تسـت بـا پنیـر، کیـك زاِخر، 
و... هـم بگـذاره. ایـن خونـه، بـه ویـژه از 
صبـح تـا ظهـر، جـای خوبی بـرای درس 
خونـدن و کار کـردن هـم هسـت، چـون 
حتی اگه ۴-۳ سـاعت سـر میز بشـینی، 

کسـی باهـات کاری نـداره. 

این دسر آن قدر کامل است که الزم نیست 
با آن مصرف کنید.  ماده غذایی ای  هیچ 
البته می توانید از برش های انبه تازه و کرم 
شکاتی برای تزیین کرپتان استفاده کنید.

 
مـواد الزم برای 3 نفر

شیر...................................................... 1 فنجان
تخم مرغ ....................................................2عدد

شکرقهوه ای .......................1قاشق غذاخوری         
آرد ......................................۳ قاشق غذاخوری
وانیل ....................... نوک قاشق چای خوری
انبه .......................................................... 1 عدد
خامه.................................. 2 قاشق غذاخوری
بستنی وانیلی.......................................1 لیوان                            

طـرز تـهـیـه
• ابتدا تخم مرغ ها را در یك کاسه بزرگ 
بریزید و خوب هم بزنید. شیر و آرد )در 
صورت تمایل یك قاشق مرباخوری شکر( 
را اضافه کنید و دوباره به هم زدن ادامه 

دهید.
• تابه ای تفلون را با 2 تا ۳ قطره روغن 

چرب کنید و روی حرارت بگذارید.
• این مایه را به ۳ قسمت تقسیم و کف 

تابه را با این مایه به اصطاح فرش کنید.
• دو طرف کرپ ها را سرخ و تك تك در 

بشقاب قرار دهید.
• در مرحله بعد، در تابه ای دیگر، به انبه 
قهوه ای  شکر  خردشده  و  گرفته  پوست 

اضافه کنید.
• سپس آن را روی حرارت بگذارید و اجازه 

دهید شکر جوش بیاید و کاراملی شود.
• حاال خامه را نیز بیفزایید و به سرعت هم 
بزنید تا شکر در حال جوش نسوزد. این 
مرحله ۳ تا ۴ دقیقه طول نخواهد کشید و 
بعد از گذشت این زمان، الزم است تابه از 

روی حرارت برداشته شود.
• از این سس روی کرپ ها بریزید و آن ها 
را لوله کنید. روی آن ها 1 تا 2 اسکوپ 
بستنی وانیلی قرار دهید. به این ترتیب 

کرپ آماده خوردن خواهد بود.

اگـه دوسـت دارین غذاهـای ایرانـی انواع 
کباب و سـاالد رو خیلی مـدرن و امروزی 
بـه رسـتوران  یـه سـر  بخوریـن حتمـا 
دیـوان بزنیـن، محیـط و دکـورش خیلی 
خاصـه، بعد از غذاتون هـم چایی نعنایی، 
زعفرونـی یـا گل محمدی براتـون میارن. 

تهـران، خیابان ولیعصـر، باالتـر از پارک 
سـاعی، نبـش کوچـه گل، خیابـان ۳2 ، 

2 پاک 

تهران، فرشـته، خیابـان فیاضی، مجتمع 
سام سـنتر، طبقه ۸

  شیر سویا هیچ ربطی به شیر گاو ندارد
از آن جـا کـه اسـم ایـن محلـول پروتئینـی را از ابتـدا شـیر سـویا 
گذاشـتند، بسـیاری از افـراد آن را بـا شـیر گاو مقایسـه می  کنند؛ 
در حالـی کـه شـیر سـویا یـك محصـول کامـا گیاهـی اسـت و 

بـه  ارتباطـی  شـیر گاو نـدارد. تنهـا شـباهت هیـچ 
رنـگ  محلـول،  آن ایـن  شـیری 
گاو اسـت که البته کمی از  شـیر 

اسـت. کدرتـر 
ایـن  در  نیـز  مقاالتـی 

زمینه نوشته شده و آن را با شیر 
مـادر و شـیر گاو مقایسـه کرده 
 انـد اما این محصـول، همان  طور 
کـه گفتم، فقـط از لحاظ ظاهری 
شبیه شـیر گاو است؛ در غیر این 
صـورت، نـه از نظـر طعـم و مزه و 

نه خواص تغذیه  ای هیچ شـباهتی 
بـه شـیر گاو ندارد. مزه شـیر سـویا 
هم کاما مشـابه طعم غات اسـت؛ 

ماننـد طعم غذاهـای مخصوص 
شـبیه  ای  مـزه   یـا  کـودکان 

غات صبحانه که ممکن اسـت 
هر ذایقه  ی آن را نپسندد؛ به  خصوص 

ذائقـه ایرانـی کـه به این طعـم  ها عادت نـدارد. به همیـن دلیل در 
همـه جـای دنیا، انـواع مختلف طعم  ها را به شـیر سـویا اضافه می  
کننـد تـا ذایقـه مـردم به مـرور زمان بـه آن عـادت کنـد. البته اگر 
کسـی ارزش غذایی شـیر سـویا را بداند، بعید اسـت که آن را وارد 

رژیم  غذایـی  اش نکند.
پس مقایسـه ی شـیر گاو با شـیر سـویا مقایسـه ی خوبی نیسـت 
و هیـچ جـای دنیـا چنیـن حرفـی را نمـی  زننـد. هـر کـدام از آن 
هـا مزایـای خودشـان را دارنـد. پروتئین شـیر گاو پروتئین بسـیار 
مناسـب و کاملی اسـت. کلسـیمی هم که در شـیر گاو هسـت در 
شـیر سـویا وجـود نـدارد. در عـوض شـیر سـویا، فاکتورهایـی دارد 
کـه جـذب کلسـیم را افزایـش مـی  دهـد. به همیـن دلیـل هم در 
دوران یائسـگی خانـم  هـا باید هم از کلسـیم اسـتفاده کننـد هم از 
فاکتورهایـی کـه جـذب کلسـیم را بـاال می  بـرد. پس هم به شـیر 

گاو احتیـاج داریـم هم به شـیر سـویا.
  ارزش غذایی شیر سویا

اوال کـه محصـوالت سـویا جزو مـواد غذایی عملکردی هسـتند که 
نقـش و ویژگـی آن هـا فراتـر از نقش تغذیه  ای  شـان اسـت؛ یعنی 
خواصـی شـبیه خـواص دارویی دارنـد و این نکته ی بسـیار مهمی 
در ارزش غذایـی سـویا اسـت. اگـر بخواهـم آن را بـا فـرآورده  های 
حیوانـی مقایسـه کنیـم بایـد بگوییم سـویا اولین گیاهی اسـت که 
خـواص آن بـه شـدت به فـرآورده  هـای حیوانـی نزدیك اسـت. به 
دلیـل ایـن کـه پروتئین بسـیار باالیـی دارد. این پروتئیـن از لحاظ 
ارزش غذایی به جز دو اسـیدآمینه ی متیونین و سیسـتئین، بسیار 

غنی و تقریبا شـبیه گوشـت هسـتند.
امـا خـواص اصلـی سـویا مربـوط بـه گروهـی از مـواد بـه نـام 
ایزوفاونویید ها اسـت. ایزوفاونوییدها که خاصیت آنتی  اکسـیدانی 
نیـز دارند، دارای خاصیت فیتواسـتروژنیك هسـتند. بنابراین عاوه 
بر پروتئین باالیی که سـویا دارد وجود دو خاصیت آنتی  اکسـیدانی 
و فیتواسـتروژنیك آن، این ماده غذایی را بسـیار خاص کرده اسـت.

  شیر سویا و پیشگیری از بیماری  ها
خواص اصلی سـویا، کاهـش بیماری  های قلبی، کاهش کلسـترول 
خـون و پوکـی  اسـتخوان، کنتـرل وزن و کاهـش عوارض یائسـگی 

است.
بـه  عـاوه، چون سـویا شـبیه شـیر اسـت امـا الکتـوز نـدارد؛ برای 
افـرادی کـه دچار عدم تحمل الکتوز هسـتند، بسـیار مفید اسـت.
همچنیـن سـویا فیبر بسـیار باالیی دارد کـه حجم مدفـوع را باال و 
کلسـترول را پاییـن می  آورد. در نتیجه، مصـرف  کنندگان آن دچار 

یبوسـت نمـی  شـوند و خطـر بیمـاری  
های ناشـی از یبوسـت و سـرطان روده 

در آن هـا کاهـش مـی  یابد.
  شیر سویا و کاهش 

عوارض یائسگی
همان  طور که گفته شـد، شـیر سـویا 
حـاوی مـوادی به نـام فیتواسـتروژن 
اسـت. فیتواسـتروژن یعنی اسـتروژن 
بسـیار ضعیـف. عـوارض یائسـگی از 
دلیـل  بـه  پوکـی  اسـتخوان  جملـه 
هورمـون  ترشـح  عـدم  یـا  کمبـود 
اسـتروژن در بـدن اتفـاق مـی  افتنـد. 
همـان  طـور که بـاال بـودن اسـتروژن 
در بـدن نیـز برخـی مشـکات دیگـر 
هـا  خانـم   بـرای  را 
کـرد.  خواهـد  ایجـاد 
فیتواسـتروژن موجود 
در شـیر سـویا موجب 
در  حالتـی  مـی  شـود 
بـدن ایجـاد شـود ماننـد 
این کـه اسـتروژن در بدن 
وجـود دارد. در نتیجـه، هـم 

پوکـی اسـتخوان و هـم  
عـوارض  یائسـگی ایجـاد نمی  شـود. البته به  

شـرط آن کـه خانم ها قبل از یائسـگی شـروع به مصرف شیرسـویا 
باشـند. کرده 

  شیر سویا و پوکی استخوان
تحقیقـات یـك محقـق ایرانـی نشـان مـی  دهد که شـیر سـویا در 
درمـان پوکـی اسـتخوان در دراز مـدت نقـش مؤثـری مـی  توانـد 

باشد. داشـته 
در بسـیاری از کشـورها از قبیـل مالـزی،  چیـن، ژاپن و کشـورهای 
شـرق آسـیا مصرف شـیر سـویا را در برنامـه غذایی دانـش  آموزان 
ابتدایـی قـرار داده  انـد کـه بـا بررسـی  های انجام شـده مـی  بینیم 
که میزان مبتایان به پوکی اسـتخوان در این کشـورها بسـیار کم 
اسـت و ایـن به علـت برنامه تغذیه  ای مناسـب آن ها اسـت. پوکی 
اسـتخوان یـك بیمـاری خامـوش اسـت کـه در دراز مدت خـود را 
نشـان مـی  دهـد و فرد هنگامی متوجـه بیماری خود می  شـود که 
نمـی  توانـد آن را درمان کند و دچار شکسـتگی  های شـدیدی می 
 شـوند کـه درمـان و ترمیـم آن در برخی موارد امکان  پذیر نیسـت. 
ایـن تحقیقـات در پژوهشـگاه زنان دانشـگاه الزهرا به اتمام رسـیده 
و نتیجه آن روی انسـان به  صورت کامل مشـاهده شـده اسـت که 

ترکیبات شـیر سـویا توانسـته این عائـم را کنتـرل و درمان کند.
  شیر سویا در مقابل سقط جنین

محققـان می  گویند مصرف شـیر سـویا در زنانی کـه از طریق ivf یا 
کاشـت تخمك، بارور شـده  اند مـی  تواند تا 6 برابر سـبب موفقیت 
رونـد بـارداری شـود و در زنانـی کـه تاش کـرده  انـد از این طریق 

بـارور شـوند اما موفق نشـده  اند شـانس بـاروری را افزایش دهد.
طبـق بررسـی   ها زنانی که شـیر سـویا مصـرف می  کننـد احتمال 
بارور شـدن شـان از طریق ivf پنجاه درصد و در سـایرین 9 درصد 
اسـت. از سـوی دیگر شـیر سـویا احتمال سـقط جنین را به شدت 

کاهش مـی  دهد.
  عوارض شیر سویا

ــد،  ــاد کن ــد ایج ــی  توان ــویا م ــه س ــاله ای ک ــن مس ــم  تری مه
ــواد حساســیت  ــن م ــه ای ــا ب ــرا بعضــی  ه حساســیت اســت. زی
دارنــد. بنابرایــن وقتــی شــیر ســویا را بــرای اولیــن بــار اســتفاده 
مــی  کننــد، ماننــد افــرادی کــه بــه بادمجــان یــا گوجــه  فرنگــی 
ــد، دچــار کهیرهــای پوســتی و گرفتگــی صــدا  حساســیت دارن

مــی  شــوند.

کــرپ انبه 
فــرانسوی

هـــر  خـــوردن  تابســـتان،  در 
می توانـــد  خنکـــی  خوراکـــی 
انـــواع  از  باشـــد؛  لذت بخـــش 
غذاهای ســـرد. تا  دســـر گرفته 

خوراکی های  از  دســـرها  البتـــه 
بنابرایـــن  هســـتند  پرکالـــری 
غذایـــی  برنامـــه  در  بایـــد 
افـــرادی جـــای بگیرنـــد که به

دارند؛  نیـــاز  فراوانـــی  انـــرژی 
نوجوانـــان... و  بچه هـــا  مثـــًا 

شکم گــردی 

خـواص
شیر سویا

خسـروی،  حمیـد  مهنـدس 
متخصـص صنایـع غذایـی و 
مـواد  کارخانجـات  مشـاور 
لبنیـات  غذایـی در صنعـت 
و سـویا دربـاره ی فرآینـد 
ایـن  تغذیـه  ای  خـواص  و 
نوشـیدنی چنیـن مـی گوید:

غــذای مـــلل

غــذا و رســـتوران
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هفته نامه اختصاصی راهنمای خرید



به کـودک لجباز 
رشــوه  ندهید

rahnamaekharid
هنوز چیزهای زیادی برای خرید وجود دارد...
بخوانید. را  خرید  راهنمای  نامه  با ما همراه باشید ...هفته 

مـــادر و کــــودک
Baby and Mother

هفته نامه اختصاصی راهنمای خرید

“خانـم نـوری”، با اشـاره به این مطلب، اظهارکرد: شـکی نیسـت 
کـه منطقـی بـودن با کـودک لجبـاز کار سـختی اسـت و گاهی 
اوقـات صبـر والدیـن بـه پایـان می رسـد امـا نبایـد این نکتـه را 
فرامـوش کـرد کـه رفتـار پدر و مـادر در شـکل دادن بـه این نوع 

رفتـار بسـیار حائز اهمیت اسـت.
وی تصریح کـرد: لجبـازی نوعی رفتار مقابله ای در کودکان اسـت 
کـه معموالً والدیـن در مواجهه با آن رفتارهای مختلفی را نشـان 
می دهنـد کـه اکثـرا هـم بـا شکسـت مواجهـه می شـوند. پـدر و 
مـادران بایـد توجـه داشـته باشـند کـه از ایجـاد رفتارهایـی که 
منجـر بـه لجبـازی در کـودکان می شـود، تاحد ممکـن اجتناب 
کننـد، چـرا کـه در واقع ایـن پدران و مادران هسـتند کـه بازنده 

خواهند شـد.
این کارشـناس روانشناسـی با بیـان اینکه درابتدا بایـد دقت کرد 
کـه ریشـه حرکـت ناخوشـایند کـودک چیسـت؟، افزود: بـه این 
نکتـه بایـد دقت شـود که در لحظـه ای که کودک لجبـازی کرده 
و بـر رفتـار نادرسـت خـود پافشـاری می کنـد، آیـا نیـاز او بـرای 
جلـب توجـه اسـت؟ آیـا آن کار بـه او آرامـش می دهد؟ آیـا نیاز 
حسـی اسـت؟ آیا سـطح توانایـی اش در همیـن حد اسـت؟ و آیا 

عادتی اسـت؟
وی ادامـه داد: بـا ریشـه یابی ایـن موضـوع والدیـن می تواننـد 
رفتـار درسـتی از خـود بـروز دهنـد، هـر چند هنـوز بسـیاری از 
والدیـن، مهارت هـای کنترل مناسـب مقابله با لجبـازی کودکان 

نیاموخته انـد. را 
نـوری ضعیـف نبـودن در برابـر کـودک لجبـاز را نوعـی راهـکار 
بـرای کاهـش رفتارهـای لجبازانه دانسـت و خاطرنشـان کرد: در 
حقیقـت بایـد از موضع قدرت و عقل برخـورد کرد و نقطه ضعف 
نشـان نـداد، چراکـه بسـیاری از والدیـن عمـًا به قـدری واکنش 
شـدیدی بـه رفتارهـای کـودکان نشـان می دهند که کـودک هر 
قـدر کـه کوچك باشـد، متوجه می شـود که نقطه ضعـف والدین 

کجاست. در 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه والدیـن بایـد آمار امـر و نهی بـه کودک 
خـود را در طـول روز داشـته باشـند، افـزود: دلیل این امـر در آن 
اسـت کـه چـون والدین زمانـی که خسـته اند و حوصلـه کاری را 
ندارنـد، تعـداد امـر و نهی هایشـان خیلـی بیشـتر از زمانی اسـت 
کـه دوسـت دارنـد بـه دل کـودک راه بیایند تا خودش به کشـف 

محیط بپـردازد.

نـوری ادامـه داد: والدین هیچ وقت از دسـتوری کـه داده اند نباید 
چشم پوشـی کننـد، برای همیـن مواقعی که دسـتوری می دهند 
بایـد دقت داشـته باشـند که کـودک در حالتی باشـد کـه بتواند 
دسـتور را انجـام دهـد و امـا اگـر جـواب نـداد بایـد از روش های 
مختلـف رفتـاری جهت شـکل دهی فعالیت اسـتفاده کـرد تا در 

نهایـت بـه کتـك زدن و تنبیه بدنی ختم نشـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه لجبـازی بـرای کـودک بـه مـرور به یك 
عـادت و خصلـت رفتـاری و همچنین روشـی برای پیشـبرد کار، 
جلـب توجـه و اظهـار وجود تبدیل می شـود، یادآورشـد: رفع این 
مشـکل نیازمند زمـان و توجه اسـت. نکته اصلی دربـاره لجبازی 
کـودک اجتنـاب از تنبیـه وی اسـت. لجبـازی یك خصلـت بد و 
پلیـد نیسـت و بـرای کـودک هدف محسـوب نمی شـود. بـر این 
اسـاس در مقابـل لجبـازی وی نباید از حربه تنبیه اسـتفاده کرد.

یک کارشـناس روانشناسـی با بیان اینکه لجبازی کودک 
یـک  روزه شـکل نمی گیـرد و یـک  روزه هـم برطـرف 
نخواهـد شـد، گفـت: والدیـن به خصـوص مـادر از دادن 
هرگونه رشـوه و پاداش به کـودک لجباز خودداری کنند.

یکـی از جالـب تریـن 
بشـر  در  کـه  اتفاقاتـی 

رخ میدهـد تولـد دوقلویـی 
یـا چندقلویـی میباشـد. جالب 

اسـت بدانیـد بعضـی خانـواده ها 
با مراجعـه به پزشـک، از متخصص 

زنـان و زایمـان مـی خواهنـد بـه آنها 
کمـک کنـد تا بـه ایـن هدف برسـند. 

درسـت  واقعـا  روش  ایـن  آیـا  امـا 
اسـت؟ آیـا بـارداری دوقلویـی بـه 
چنین روشـی نمی تواند مشـکلی 
بـرای مـادر یـا جنیـن هایش 

ایجـاد کنـد؟

ی دوقـلویـی
باردار

  چه عواملی در ایجاد دوقلویی زا موثر 
است؟

عوامــل متعــددی در ایجــاد ایــن نــوع دوقلویــی موثــر 
ــی در  ــابقه دوقلوزای ــر س ــال اگ ــوان مث ــه عن ــت؛ ب اس
ــود  ــادری وج ــواده م ــوص خان ــه خص ــرد ب ــواده ف خان
داشــته باشــد، احتمــال بــارداری دوقلویــی افزایــش می 
یابــد. عــاوه بــر ایــن، خانــم هایــی کــه در ســنین بــاال 
)حــدود ۳۸ـ۳7ســالگی( بــاردار مــی شــوند همچنیــن 
ــته  ــای بیشــتری داش ــان ه ــداد زایم ــه تع ــانی ک کس
ــی  ــارداری دوقلوی ــرای ب ــز شــانس بیشــتری ب ــد نی ان
ــرص  ــع ق ــد از قط ــاه اول بع ــارداری در م ــد. در ب دارن
هــای جلوگیــری همچنیــن در بــارداری هایــی کــه بــا 
اســتفاده از داروهــای نابــاروری ایجــاد مــی شــود نیــز 
احتمــال چندقلویــی وجــود دارد. نــوع دیگــر دوقلویــی، 
ــك  ــه از تقســیم ی ــی اســت ک ــك تخمک ــی ت دوقلوی
ــوع  ــن ن ــود. ای ــی ش ــاد م ــده ایج ــارور ش ــك ب تخم
ــی  ــابقه دوقلوزای ــا س ــن ی ــه س ــی ب ــی ارتباط دوقلوی
 IVF خانوادگــی نــدارد، ولــی در درمــان هــای نازایــی و

ــد. احتمــال آن افزایــش مــی یاب
  عوارض ناشی از بارداری های 

چندقلویی چه هستند؟
ــواده  ــب خان ــرای اغل ــی ب ــارداری دوقلوی ــه ب ــا اینک ب
هــا اتفاقــی خوشــایند و لذتبخــش اســت، امــا از نظــر 
ــارداری هــای  ــره ب ــان و زایمــان در زم متخصصــان زن
پرخطــر محســوب مــی شــود، بنابراین مشــخص اســت 
کــه والدیــن بایــد نســبت به ایــن خطــرات آگاه باشــند 
ــه  ــوط ب ــوارض مرب ــروز مشــکات و ع ــد از ب ــا بتوانن ت
ــارداری  ــد. خطــرات ب ــادر پیشــگیری کنن ــن و م جنی
دوقلویــی، هــم جنیــن هــا را تهدیــد مــی کنــد و هــم 
مــادر را؛ بــه عنــوان مثــال تغییــرات فیزیولوژیــك کــه 
ــارداری  ــن ب ــد در ای ــی آی ــش م ــارداری پی در دوران ب
ــوع و  ــف، ته ــادران ضع ــن م ــت و ای ــدیدتر اس ــا ش ه
اســتفراغ شــدید اوایــل بــارداری و شــیوع کــم خونــی 
را بــا شــدتی بیشــتر نســبت بــه شــرایط عــادی تجربــه 

مــی کننــد. عــاوه بــر ایــن، افزایــش شــدیدتر حجــم 
ــه وارد شــدن  ــر ب ــارداری، منج ــوع ب ــن ن ــون در ای خ
ــان  ــه قلــب مــادر مــی شــود و ضرب فشــار بیشــتری ب
ــال  ــن احتم ــد. همچنی ــی ده ــش م ــب او را افزای قل
افزایــش فشــار خــون و بــروز مســمومیت بــارداری نیــز 
در ایــن مــوارد بیشــتر اســت. بزرگــی بیشــتر رحــم و 
وارد شــدن فشــار بــه قلــب، ریــه هــا و احشــای مــادر 
نیــز منجــر بــه کاهــش تحــرک او در ایــن دوران مــی 
ــه همــراه دارد  شــود؛ ایــن مســاله، عــوارض خاصــی ب
و عــاوه بــر اینکــه باعــث چاقــی مــادر مــی شــود، او 
را مســتعد بــروز مشــکاتی ماننــد ایجــاد لختــه خــون 
درون عــروق مــی کنــد. گاهــی نیــز افزایــش آب اطراف 
جنیــن هــا )هیدرآمنیــوس( منجــر بــه انســداد مجاری 
ادراری و وارد شــدن فشــار بــه کلیــه هــای مــادر مــی 
شــود کــه حتــی در شــرایطی ممکــن اســت مجبــور 

باشــیم آب دور جنیــن هــا را کاهــش دهیــم.
  روش زایمان دوقلویی 

ــك  ــخیص پزش ــه تش ــا ب ــی بن ــای دوقلوی ــان ه زایم
مــی توانــد هــم بــه روش طبیعــی انجــام شــود و هــم 
ســزارین. البتــه در زایمــان هــای دوقلویــی نســبت بــه 
ــر  ــز دو براب ــزی نی ــی، خونری ــك قلوی ــای ت ــان ه زایم
ــن  ــم در ای ــه خــودی ه بیشــتر اســت و ســقط خودب
ــه  ــه گفت ــارداری هــا بیشــتر مشــاهده مــی شــود. ب ب
وی، همچنیــن بــه علــت کاهــش فضــای رحمــی برای 
ــرات فشــاری روی آنهــا  جنیــن هــا، ممکــن اســت اث
ــروز عوارضــی ماننــد  ــدام هــا، باعــث ب حیــن رشــد ان
ــود  ــه وج ــدم ب ــی مفصــل ران، ع ــی و دررفتگ پاچماق
آمــدن دســت و پــا، مشــکات قلبــی- عروقــی و رشــد 

کــم جمجمــه )میکروســفالی( شــود.
نکته!

پدیــد آمــدن عوارضــی ماننــد آنچــه در نــوزادان 
مشــکات  ماننــد  شــود،  مــی  مشــاهده  نــارس 
ــی، وزن  ــی، تنفس ــی، عفون ــنوایی، عصب ــی، ش بینای
ــز از دیگــر  ــر نی کــم و افزایــش احتمــال مــرگ و می

ــارداری هــای  ــد در ب ــی توان مشــکاتی اســت کــه م
ــد. ــروز کن ــی ب چندقلوی

  آیا می توان برای دوقلوزایی اقدامی 
انجام داد؟

مــی دهنــد  ترجیــح  مادرهــا  و  پــدر  از  خیلــی 
ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــو باش ــان دوقل فرزندش
ــب  ــد. تعج ــی خواهن ــك م ــك کم ــته از پزش خواس
نکنیــد؛ خیلــی از خانــواده هــا چنیــن درخواســتی از 
پزشــك شــان دارنــد و مــی خواهنــد بــا یــك مرتبــه 
زایمــان، صاحــب 2فرزنــد شــوند. دکتــر ثناگــو ضمــن 
تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه نبایــد بــه خواســت پــدر و 
مــادر، بــارداری هــای دوقلویــی ایجــاد شــود، توضیــح 
ــیوع  ــت ش ــه عل ــر ب ــای اخی ــال ه ــد: در س ــی ده م
بیشــتر درمــان هــای نازایــی شــاهد افزایــش بــارداری 
هــای چندقلویــی هســتیم. امــا برخــاف ظاهــر قضیه 
ــواده هــا مــی  ــوزاد باعــث شــگفتی خان ــد 2ن کــه تول
شــود و آنهــا را خوشــحال مــی کنــد و حتــی باوجــود 
ــه پزشــك  ــا مراجعــه ب ــواده هــا ب اینکــه بعضــی خان
خواســتار بــارداری دوقلویــی هســتند، بایــد بدانید این 
ــادر  ــرای م ــرای پزشــك و هــم ب ــارداری هــا هــم ب ب
دردسرســاز و نیازمنــد مراقبــت های بیشــتر، شــدیدتر 
و هوشــیارانه اســت. خانــم هایــی کــه بــارداری 
دوقلویــی یــا چندقلویــی را تجربــه مــی کننــد، حتمــا 
بایــد بــه مراقبــت هــای خــاص و دقیــق توجــه داشــته 
باشــند و طبــق نظــر پزشــك در زمــان مناســبی کــه 
او تعییــن مــی کنــد، بــرای معاینــات و بررســی هــای 
موردنیــاز مراجعــه کننــد. ایــن افــراد چــون در معرض 
ــام  ــد از انج ــتند، بای ــه آب هس ــی زودرس کیس پارگ
فعالیــت هــای ســنگین و ایســتادن بــه مــدت طوالنی 
نیــز اجتنــاب کننــد. عــاوه بــر ایــن، فشــار بیــش از 
ــن  ــرای ای ــد ب ــی توان ــز م حــد جســمی و روحــی نی
خانــم هــا دردسرســاز شــود. در ضمــن، بــا مشــاهده 
کوچــك تریــن وضعیــت غیرطبیعــی بایــد به پزشــك 
مراجعــه کــرده و از کنــار هیــچ مشــکلی بــه ســادگی 

نگذرنــد.
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لــــوازم خانگـــی
H o u s e h o l d

گرمایـش مطبـوع محل سـکونت و آب گرم بهداشـتی، 
همـواره از نیازهـای اولیه بشـر بوده و می باشـد. 

شـاید هنـوز هـم اسـتفاده از کرسـی هـای ذغالـی و 
بخـاری هـای نفتی را در بعضی از نقاط کشـور عزیزمان 
شـاهد باشـیم، ولـی حقیقـت ایـن اسـت کـه بـا توجه 
بـه فراوانـی گاز طبیعـی و برقراری امکان دسترسـی به 
ایـن موهبـت الهی، تکنولوژی رابر آن داشـته اسـت که 

راهکارهـای جدیـدی را برای بشـر مهیا سـازد. 
در حـال حاضـر، پکیـج دیـواری متـداول ترین وسـیله 

ایجـاد گرمایـش شـوفاژ در سراسـر دنیا اسـت. 
عدم اشـغال فضـای مفید، ایمنی بسـیار باال، اسـتقال 
کامـل هـر واحـد مسـکونی و رضایـت کامـل و کافی از 
عملکـرد پکیـج دیـواری، تقریبا جایـی بـرای تردید در 
اسـتفاده از ایـن سیسـتم در منـازل و واحدهای تجاری 

باقـی نمی گـذارد. 
راندمـان بـاال و مصـرف بهینـه سـوخت گاز، از دیگـر 
عواملی هسـتند که دسـتگاههای اجرایی را نیز تشویق 

بـه توسـعه اسـتفاده از پکیج دیـواری مـی نماید. 
از نظـر  پکیـج دیـواری، کـه فقـط نـوع فـن دار آن 
اسـتانداردهای معتبـر دنیـا تاییـد مـی گـردد، عـاوه 
بـر تامیـن گرمایـش داخـل خانـه یا محـل تجـاری، از 
طریـق رادیاتـور یـا فـن کوئل یـا گرمایش از کـف، آب 
گـرم بهداشـتی را نیز بصـورت فـوری در اختیار مصرف 
کننـده قـرار مـی دهد. همچنیـن ترکیب این دسـتگاه 
بـا کولـر گازی از طریـق یـك کویل آب گـرم، می تواند 
عـاوه بـر صرفـه جویـی در مصـرف انـرژی، گرمایـش 
مطبـوع تـر و ارزانتـری را بـرای مصـرف کننـده مهیـا 

سازد. 
اسـتفاده از دودکـش مخصوص، کواکسـیال )دو جداره( 
در هنـگام نصـب پکیـج دیـواری، ایـن امـکان را فراهم 
مـی نمایـد که عـاوه بـر خـروج دود ناشـی از کار کرد 
دسـتگاه بـه محیـط خـارج، هـوای مصرفی مـورد نیاز 
دسـتگاه نیـز از محیـط خـارج تامیـن مـی گـردد و در 
نتیجـه ایمنـی کاملـی برای مصـرف کننـده فراهم می 

گردد. 
  نحوه ی عملکرد زمستانی

پکیـج دیـواری در فصـل زمسـتان آب گـرم مـدار گرم 
کننـده را تامیـن مـی کند. 

وقتـی شـیر آب گـرم مصرفی باز شـود با عبـور جریان 
آب از سنسـور فشـار میکروسـِوئیچ ایـن سنسـورفعال 
شـده بـا ارسـال فرمـان به شـیر سـه طرفـه ی برقی از 

طریـق بـرد کنتـرل الکترونیك مـدار رادیاتـور ها موقتا 
قطـع شـده آب مـدار گـرم کننـده بـه مبـدل حرارتی 
ثانویـه پوسـته – لولـه هدایت می شـود. بـه این ترتیب 
آب گـرم مصرفـی بـه صـورت فـوری تامین مـی گردد. 
بافاصلـه پـس از بسـته شـدن شـیر آب گـرم مصرفی 
شـیر سـه طرفـه ی برقـی بـه طـور خـودکار آب گـرم 
مـدار گـرم کننـده را به مـدار رادیاتورهدایـت می کند. 

  نحوه عملکرد تابستانی
در ایـن حالـت پکیـج دیـواری تنهـا در زمـان نیـاز بـه 
تامیـن آب گرم مصرفـی به صورت خودکار روشـن می 

شود. 
هنگامـی کـه مصرف کننـده یکی از شـیرهای آب گرم 
را بـاز میکنـد فرمـان روشـن شـدن مشـعل از طریـق 
میکروسـوئیچ سنسـور فشـار وبـرد کنتـرل الکترونیك 
صـادر شـده آب گـرم مصرفـی با بهـره گیـری از مبدل 
حرارتـی ثانویـه پوسـته و لوله بـه صورت فـوری تامین 
مـی شـود بـا بسـته شـدن اب گـرم مصرفـی بافاصله 

دسـتگاه خامـوش خواهد شـد. 
دودکش سـاختمان، متراژ سـاختمان، مقـدار مورد نیاز 
آب گـرم مصرفـی و تامین اکسـیژن مورد نیاز دسـتگاه 
از پارامترهـای مهـم بـرای انتخاب پکیج دیواری اسـت.

عـاوه بـر اینکه بـه ازاء هـر کیلووات توان دسـتگاه یك 
متـر مکعـب فضـا نیاز اسـت، فضـای اتاق محـل نصب 
دسـتگاه نیـز بایـد به محیـط هـوای آزاد بیـرون از اتاق 
محـل نصـب دسـتگاه بوسـیله بـك دریچـه دائمـا بـاز 
ارتباط داشـته باشـد تا اکسـیژن مـورد نیاز دسـتگاه از 
محیـط بیـرون از اتاق محل نصب دسـتگاه تامین گردد 
و هـم در صـورت نشـتی احتمالـی، گاز در محیـط اتاق 

جمع نشـود. 
مـواردی کـه بایـد قبـل از خریـد و یـا در حیـن نصـب 

پکیـج دیـواری بـه آنهـا توجه شـود
فشـار آب شـهر در محل نصـب پکیج دیـواری می باید 

حـد اقل 1 و حد اکثر ۳.5 اتمسـفر باشـد.
در صورتیکه بخشـی از مسـیر دودکش پکیـج دیواری، 
بصورت افقی)بیش از ۳0 سـانتی متر( باشـد، اسـتفاده 

از پکیـج هـای فن دار الزامی اسـت.
در صورتیکـه محـل نصـب پکیـج دیـواری گازسـوز در 
بالکـن یـا فضـای باز مـی باشـد، باید از وزش مسـتقیم 

بـاد یـا جریـان تند هـوا محفوظ شـده باشـد.
بـا توجـه بـه هـد پمپ سـیر کوالتـور در دسـتگاههای 
پکیـج گرمایشـی، حد اکثر طـول لوله کشـی افقی آب 

بـرای رادیاتـور هـای شـوفاژ حـدود ۳5 متر می باشـد.
ظرفیـت حرارتـی پکیـج هـای دیـواری و زمینـی بـا 
قدرتـی از 20000 تـا 50000 وات بـر سـاعت سـاخته 
میشـوند و آنها را مناسـب برای واحد های مسـکونی از 
60 تـا ۳50 متـر مربع بـا ظرفیت های 20 تـا ۳5 هزار 

وات بـر سـاعت در نظـر می گیرند. 
در محل هایی که ارتفاع از سـطح دریا بیشـتر باشـد به 
ازء هـر 600 متر ارتفاع اضافـی %۳0 از ظرفیت حرارتی 
ناشـی از احتراق کاسـته می شـود و در نتیجـه کلیه ی 
دسـتگاهای احتراقـی دارای ظرفیـت خروجـی کمتری 

بود.  خواهند 
بـرای جلوگیری از رسـوب گرفتن مبـدل ) به خصوص 
بـرای شـهر هایـی کـه درجه سـختی آب آن باال اسـت 
( اسـتفاده از یك رسـوب زدای مغناطیسـی مناسب در 
مسـیر ورودی آب سـرد بـه دسـتگاه را بایـد در زمـان 

نصـب پکیج دیـواری نصـب نمود. 
  کدام پکیج برای منزل شما ایده آل 

تر است؟
تـا زیـر بنـای 2۴0 متـر مربـع: میـزان آبدهـی یـك 
پکیـج دیـواری 2۴ کیلـو وات ) 2۴000 وات (، 7 لیتـر 
در دقیقـه آب 50 درجـه سـانتی گـراد مـی باشـد کـه 
بـرای منـزل مسـکونی معمولی بـا یك حمـام و یا یك 

سـرویس بهداشـتی و آشـپزخانه مناسـب اسـت.
تـا زیر بنـای 2۸0 متر مربـع: میزان آبدهـی یك پکیج 
دیـواری 2۸ کیلووات ) 2۸000 وات (، ۸ لیتر در دقیقه 
آب 50 درجـه سـانتی گـراد می باشـد که بـرای منزل 
مسـکونی بـا یـك حمـام و یـك سـرویس بهداشـتی و 
آشـپزخانه مناسـب اسـت، ولی برای منزل مسکونی که 
دارای دو حمام و یك سـرویس بهداشـتی و آشـپزخانه 

می باشـد مناسـب نیست.
تـا زیـر بنـای ۳00 متـر مربـع: میـزان آبدهـی پکیـج 
دیـواری ۳5 کیلـووات ) ۳5000 وت (، 10 لیتـر در 
دقیقـه آب 50 درجـه سـانتی گـراد می باشـد که برای 
واحـدی کـه دارای 2 حمـام و سـرویس بهداشـتی و 

آشـپزخانه می باشـد مناسـب اسـت.
در صورتیکـه قصـد خریـد پکیج دیـواری دودکـش دار 
داریـد و مـی خواهید پکیـج را در داخـل کابینت نصب 
کنیـد، حتمـا توجـه کنیـد کـه دسـتگاه بـرای احتراق 
نیـاز به اکسـیژن دارد و حتما بایـد درب کابینت کرکره 
ای باشـد تا پکیج، اکسـیژن مورد نیاز خود را از محیط 

دریافـت کند.

1- سـهولت در اسـتفاده و نگهداری: دسـتگاه آبمیوه 
گیـری ای را انتخـاب کنیـد که نحوه اسـتفاده و نگهداری 
از آن آسـان باشـد. همچنیـن آبمیوه گیـری ای را انتخاب 
کنیـد کـه قطعـات آن بـه راحتی قابل شستشـو باشـند و 
یـا اگـر از ماشـین ظرفشـویی اسـتفاده می کنیـد، امکان 

شستشـو در ماشـین ظرفشـویی را دارا باشد.
موتـور  بـودن  مجهـز  سـرعته:  چنـد  عملکـرد   -2
دسـتگاه آبمیـوه گیـری به سـرعت هـای نختلف به شـما 
امـکان آبمیـوه گیـری انـواع میـوه هـا را به صـورت کامل 
خواهـد داد بـه ایـن صـورت که از سـرعت هـای پائین به 
منظـور آبگیـری میـوه های نرم نظیـر انگـور و طالبی و از 
سـرعت هـای باال بـرای میوه های سـخت تر نظیر سـیب 

و هویـج مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
3-گلویـی بـزرگ ورود میـوه: بـه منظـور اسـتفاده 
راحـت تـر از دسـتگاه آبمیـوه گیـری و عدم نیـاز به خرد 
کـردن میـوه هـا بـه قطعـات کوچکتـر، بهتر اسـت دهانه 

ورودی دسـتگاه سـایز بزرگتـری داشـته باشـد.
4- مخـزن تفالـه و مخـزن جمـع آوری آب میوه: 
بـه منظـور انجـام آبگیری میـوه ها بـدون وقفه بـه خاطر 
پـر شـدن محفظـه تفالـه، بهتـر اسـت کـه دسـتگاهی را 
انتخـاب کنیـد کـه مخـزن تفاله بـزرگ و یا مخـزن تفاله 
جـدا داشـته باشـد. همچنین وجـود یك پارچ بـزرگ نیز 
بـه جهـت جمـع آوری راحـت آب میـوه گرفته شـده می 

توانـد کمـك کند.
سایر ویژگی های آبمیوه گیری عبارتند از:

- سیسـتم محافظـت حرارتـی از موتـور: این سیسـتم در 
مواقعـی کـه حرارت موتـور دسـتگاه در اثر فشـار بیش از 
حـد بـاال رود جهـت جلوگیـری از آسـیب دیـدن آبمیـوه 
گیـری، بـه طور خـودکار جریـان بـرق ورودی را تا خنك 

شـدن موتـور قطع مـی کند.
- دارا بـودن محـل نگهـداری سـیم: ایـن ویژگـی کـه در 
نـگاه اول چنـدان مهـم بـه نظـر نمـی رسـد، بـه هنـگام 

حمـل و جابجایـی، بسـیار مفیـد خواهـد بـود.

راهنمـــای خـرید
آب میوه و مرکبات گیری
ــوازم  ــروه ل ــری در گ ــوه گی ــه آبمی ــی ک از آنجای
آشــپزخانه پرکاربــرد و پرمصرف قــرار دارد لذا مدل 
هــا و برندهــای بســیار زیــادی جهــت انتخــاب آن 
در بــازار بــه چشــم مــی خــورد. از ایــن رو انتخــاب 
درســت و مناســب یــك دســتگاه آبمیــوه گیــری 
ــما  ــای ش ــا نیازه ــق ب مطاب
نیازمنــد آگاهــی هرچــه 
بیشــتر در مــورد ویژگــی 
ــا ــای آنه ــت ه ــا و قابلی ه
مــی باشــد کــه در ادامه 
بــه برخــی از ایــن 
ویژگــی هــا اشــاره 
اســت. شــده 

محلی که برای نصب پکیج دیواری انتخاب می شود باید دارای شرایط ذیل باشد
• باالی اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد.

• حداالقل فاصله ی دستگاه از دیوار مقابل یك متر باشد.
• حداالقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 15ساتی متر باشد.

• حداالقل فاصله از کف تا زیر پکیج 120سانتی متر باشد.
• حداالقل فاصله ی عمودی از کاهك تعدیل پکیج تا دریچه دودکش باید ۳0 سانتیمتر باشد. 

• هرگـز نبایـد کاهـك تعدیل پکیـج دیواری را به دریچـه دودکش داخل دیوار نصـب نمود و حداقل 
۳0 سـانتیمتر پاییـن تـر از دریچـه دودکـش نصب گردد و هر چه بتوان دسـتگاه را نسـبت به دریچه 
دودکـش پاییـن تـر نصـب گـردد بهتر اسـت. زیـاد شـدن فاصله پکیج بـه دریچـه باعث زیاد شـدن 

مکش دسـتگاه می شـود. 

ــه  ــت ک ــتگاهی اس ــواری دس ــج دی پکی
ــوفاژ  ــزی ش ــه مرک ــن موتورخان جایگزی
گردیــده و آب گــرم مــورد نیــاز جهــت 
ــیله  ــه وس ــط، ب ــش محی ــن گرمای تامی
رادیاتورهــا و آب گــرم بهداشــتی جهــت 
مصــارف روزمــره از قبیــل شستشــو، 
اســتحمام و غیــره را فراهــم مــی نمایــد.

راهنمای خرید 
پکیج دیـواری 4
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خمیردندان برای محو کردن جوش صورت
خـواص  کـه  اسـت  سیلیسـیك  اسـید  حـاوی  خمیردنـدان 
تمیزکنندگـی و پـاک کنندگـی دارد. ایـن ترکیـب رونـد احیای 
سـلولی را تسـریع مـی کند. به ایـن ترتیب نیز سـلول های مرده 
خشـك شـده و سـریع تـر مـی افتنـد و جـا بـرای سـلول هـای 

جدیـد و سـالم بـاز می شـود.
خمیـر دنـدان هایی که حـاوی دو درصد از این ترکیب هسـتند، 

بـرای محو کـردن جوش هـا موثر عمل مـی کنند.
برخـی از خمیردنـدان ها از پراکسـید بنزوئیل نیز تشـکیل شـده 
انـد و ایـن ترکیب نیز خاصیت ضدباکتریایـی دارد. به این ترتیب 

زدن آن روی پوسـت مانـع از زیـاد شـدن کومدون ها می شـود.
یادتان باشـد که فقط از خمیردندان های سـفید اسـتفاده کنید. 

خمیردنـدان های ژله ای یا رنگی مناسـب این کار نیسـتند.
• روش استفاده

شـب قبل از خـواب مقدار اندکی خمیردنـدان را روی جوش قرار 
دهیـد و صبح روز بعد آن را شستشـو دهید.

خمیردندان برای تسکین نیش حشرات
بـا گـرم شـدن هـوا مشـکل نیـش حشـرات نیـز پررنگ تـر می 
شـود. بـرای تسـکین خـارش ایجاد شـده روی پوسـت به سـراغ 

بروید. خمیردنـدان 
• روش استفاده

خمیردنـدان را با مقدار اندکی آب سـرد روی جای نیش بگذارید. 
15 دقیقـه صبـر کنیـد تا خـارش برطرف شـود. در صـورت نیاز 

مـی توانید 5 سـاعت بعد نیـز ایـن کار را تکرار کنید.
خمیردندان برای مقابله با بوی بدن دهان

اکثـر خمیردنـدان هـا حـاوی بـی کربنـات سـدیم و کلروفیـل 
هسـتند و بـرای مقابلـه بـا بـوی بـدن دهـان موثـر عمـل مـی 
کننـد، چـون ترکیـب اول آنتـی باکتریـال بـوده و ترکیـب دوم 

اسـت. خوشـبوکننده 
توصیـه مـی کنیـم از خمیردنـدان هـای حـاوی عصـاره درخت 
چای اسـتفاده کنیـد، چون یك ضدعفونی کننده طبیعی اسـت. 
بعـد از اسـتفاده از ایـن خمیردندان هـا حتما دهان تـان را با آب 

فراوان شستشـو دهید.
خمیردندان برای داشتن ناخن های سالم تر و زیباتر

خمیردنـدان هایـی که حـاوی عصـاره روغنی گیـاه درخت چای 
هسـتند خـواص ضدعفونـی کنندگی دارنـد و برای درمـان قارچ 

ها موثر هسـتند.
زدن ایـن نـوع خمیردنـدان هـا بـه ناخن هـای زرد باعث سـفید 
شـدن آنهـا می شـود. می توانیـد برای پـاک کردن ردپـای الک 

هـا نیـز از خمیردندان اسـتفاده کنید.
روش استفاده

روزانـه یـك تـا دو مرتبـه خمیردنـدان را بـه طور مسـتقیم روی 
ناخـن های آسـیب دیـده قرار دهیـد و بعد از 15 الـی 20 دقیقه 

شستشـو دهید.

  از مقدار زیاد عطر استفاده نکنید
ــا اســتفاده از حجــم بیشــتری  درســت اســت کــه ب
از ادکلــن یــا عطــر مــی توانیــد تاثیــر بــوی آن را بــه 
ــر  ــن ام ــی ای ــد، ول ــا حــدودی بیشــتر کنی ظاهــر ت
ــادی عطــر  درســت نیســت. اگــر شــما از مقــدار زی
ایــا ادکلــن اســتفاده کنیــد، آن رایحــه دلنشــین عطر 

دیگــر بــه مشــام نخواهــد رســید.
  از مقدار کم عطر یا ادکلن استفاده 

نکنید
ــا حجــم کــم  ــن موضــوع در رابطــه ب ای

عطــر هــم صــادق اســت. اگــر حجــم 
مــورد اســتفاده عطــر و یــا ادکلــن 
کــم باشــد، شــما در مــدت زمانی 
ــن رایحــه  ــا از دســت رفت ــم، ب ک

مواجــه خواهیــد شــد.
ــن  ــا ادکل ــر ی ــتفاده از عط ــق اس ــدار دقی مق

کامــا بســتگی بــه نــوع رایحــه و عطــر شــما و البتــه 
کیفیــت آن دارد کــه مطمئنا در کیفیت هــای باالتر، 

بــه حجــم کمتــری عطــر نیــاز داریــد.
  جاهایی که باید عطر بزنید

ــوی  ــه ق ــت و البت ــا کیفی ــای ب ــا عطره در رابطــه ب
پیشــنهاد ســازندگان ایــن اســت کــه در محــل هایی 
از بــدن کــه جریــان قــوی تــری از خــون عبــور مــی 
کنــد و در نتیجــه دمــا در آن ناحیــه کمــی بیشــتر 
ــن  ــا از بهتری ــد. دو ت ــتفاده کنی ــر را اس ــت، عط اس
ــرای زدن عطــر، مــچ دســت و  ــدن ب محــل هــای ب
گلــو هســتند. اگــر از ادکــن هــا و عطرهــای ضعیــف 
تــر اســتفاده مــی کنیــد، بهتریــن مــکان بــرای عطــر 

زدن پشــت گــوش هــا یــا قفســه ســینه اســت.
همچنیــن از دیگــر محــل هــای توصیــه شــده بــرای 

ــه  ــوان ب ــه عطرهــا مــی ت ــن گون ای
ــو اشــاره  ــج و پشــت زان داخــل آرن

کــرد.
  از فاصله 10 تا 15 سانتی 

عطر را  اسپری کنید
بســته بــه نــوع ادکلــن و البتــه 
ــن  ــده آن، بهتری ــپری کنن اس
فاصلــه چیــزی حــدود 10 
ــرای  ــا 15 ســانتی متــری ب ت
ــا  ــن ی ــردن ادکل ــپری ک اس
عطــر اســت کــه بــا ایــن 

بیشــترین  روش، 

ــدگاری  مان
بهتریــن  البتــه  و 

و  شــما  بــه  را  رایحــه 
اطرافیــان خواهــد داد. پــس از 

ــا خیلــی دور  فواصــل خیلــی نزدیــك، ی
عطــر و ادکلــن را اســپری نکنیــد.

  از پخش کردن عطر با دست ها 
خودداری کنید

ــس از اســتفاده از  ــه پ ــده شــده اســت ک بســیار دی
عطــر و ادکلــن ، بــا مالیــدن دســت هــا به هم ســعی 
در پخــش کــردن عطــر دارنــد کــه ایــن امــر غلــط 
ــر اســت تنهــا عطــر را اســپری کنیــد و  اســت. بهت

اجــازه دهیــد خشــك شــود.

در  را  عطر  افراد  از  بســـیاری 
زیـــر بغل مـــی زننـــد که با 
این  بیشـــتر در  به تعریق  توجه 
ناحیـــه کاما طبیعی اســـت که 
ضمن ایجاد مشـــکات پوســـتی 
در اثـــر واکنش های شـــیمیایی، 
بوی ناخوشـــایندی هـــم در اثر 
ترکیـــب این دو ایجاد شـــود.

زیبایــی و ســامت
H e a l t h  a n d  B e a u t y

روش صحیح عطر زدن

م و محلـی کـه قـرار اسـت حضـور پیـدا کنیـد،
ع عطـر، مراسـ

 نـو
بـه

ته 
سـ

ب

 بـــه روش هـــای صحیـــح عطـــر زدن خواهیـــم پرداخـــت.

شـــما بایـــد از ادکلـــن و عطـــر مناســـب اســـتفاده کنیـــد. در ایـــن شـــماره،

از  کـه  داریـم  عـادت  مـا  همـه 
زدن  مسـواک  بـرای  خمیردنـدان 
اسـتفاده کنیـم. امـا شـما مـی توانید 
از ایـن خمیـر اسـتفاده هـای دیگری 
هـم کنیـد کـه در ایـن مطلـب بـه 
کنیـم. مـی  اشـاره  آنهـا  از  برخـی 

استفاده های دیگری 
از خمـیردنــدان
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لـــوازم جانبــی
A c c e s s o r i e s

بـا وجـود اینکـه جوراب هـا بخشـی از زندگـی روزمـره ی 
اکثـر مـردم هسـتند، امـا ما اغلـب بـرای انتخـاب بهترین 
خـوب  و  نمی گذاریـم  زیـادی  زمـان  جـوراب  نـوع 
و  بیزاری هـا  عایـق،  دارای  فـردی  هـر  نمی کنیـم.  فکـر 
بنابرایـن بسـیار مهـم  بفـردی اسـت،  نیازهـای منحصـر 
بهتریـن جفـت جـوراب  انتخـاب  اسـت کـه در هنـگام 
بـرای خودتـان، ایـن عوامـل مختلـف را در نظـر بگیریـد:

بـرای خریدتـان هـدف داشـته باشـید، حتـی اگـر 
ایـن خریـد یـک خریـد بـه ظاهـر سـاده مثـل کیف 
هـای دسـتی باشـد اگـر بـی برنامـه خریـد کنیـد، 
بـدون اینکـه بدانیـد کـدام کیـف را بـرای کجـا و 
بـرای چـه اسـتفاده ای الزم داریـد، تیرتان به سـنگ 
مـی خـورد؛ وقتـی هـم بـه خودتـان بیایید، مـی بینید 
کلـی کیـف داریـد در حالـی که جـای کیـف دلخواه 
تـان همچنـان در میـان آنهـا خالی اسـت امـا نگران 
نباشـید مایـک راهنما دسـتتان می دهیم بـرای خرید 
همـه کیـف هایـی کـه روزی بـه کارتـان مـی آیـد.

1  از جوراب مورد نظرتان برای   
چه فعالیتی استفاده می کنید؟

دویدن در ماراتن؟ خردکردن 
چوب در هوای سرد؟ گردش 

در مرکز خرید؟
بــاور کنیــد یــا نــه، ممکن 
اســت هــر یــك از 
فعالیت هــا  ایــن 
جوراب هــای  بــه 
نیــاز  مختلفــی 
داشــته باشــند! امــروزه پارچه هــا و گزینه هــای جدیــد 
و متنوعــی بــرای جــوراب وجــود دارد، بنابرایــن بســیار 
مهــم اســت کــه قبــل از رفتــن بــه خریــد، در مــورد 

ــد. ــر کنی ــان فک نیازهایت

2 جوراب مورد نظر را با چه نوع کفش هایی 
می خواهید بپوشید؟

ایـن مـورد بـه سـوال شـماره 1 مربـوط می شـود، امـا 
ارزش تکـرار را دارد. فقـط بـه این خاطر که یك جوراب 
دارای عامـت »مخصـوص دویـدن« یـا »مخصـوص 
دوچرخه سـواری« اسـت، ممکن اسـت برای پوشـیدن 
با کفش های خاصی مناسـب نباشـد. شـما بایـد عادت 
کنیـد کـه همیشـه جوراب هایتـان را بجـای ورزش یـا 
فعالیـت مورد نظرتان، براسـاس کفشـی که می خواهید 

بپوشـید هم انتخـاب کنید.

3  آیـا شـما به سـبک یـا رنگ خاصـی نیاز 
دارید؟

شـاید بـه یـك جفـت جـوراب نیـاز داشـته باشـید که 

بـه لباس رسـمی شـما بیایـد، یـا جورابی 
می خواهیـد کـه آنـرا بـا یك لبـاس خاص 
بپوشـید. همیشـه بهتـر اسـت کـه در مورد 

جوراب هـا، محافظـه کار باشـید. بطـور کلی، 
جوراب هـای سـفید بایـد بـرای فعالیت هـای 

ورزشـی یـا اسـتفاده ی غیـر رسـمی پوشـیده 
شوند.

و  رسـمی  پوشـش  بـرای  تیره تـر  جوراب هـای 
کاری بهتر هسـتند. اگر همیشـه بایـد یك جفت 
جـوراب را بـا یـك پیراهـن یـا ژاکت خاص سـت 
کنیـد، حتمـا لبـاس مـورد نظـر را بـه فروشـگاه 

ببریـد تـا بتوانید دقیقـا آن را مطابقـت دهید.

4 بودجـه ی شـما چقـدر 
؟ ست ا

رنـگ،  دارای  جوراب هـا 
و  الیـاف  محتـوای  جنـس، 

قیمـت متفاوتـی هسـتند. مغازه هـای ارزان فروشـی، 
بـزرگ،  فروشـگاه های  و  آنایـن  فروشـگاه های 
گزینه هـای مختلفـی را بـرای انـواع بودجه هـا ارائـه 
الیـاف  یـا سـایر  می دهنـد. جوراب هـای کشـمیری 
لوکـس همیشـه گران تـر از جوراب هـای پنبـه ای یـا 

هسـتند. رسـمی  غیـر  لباس هـای  جوراب هـای 
ورزشــی  فعالیت هــای  بــرای  کــه  جوراب هایــی 
گران تــر  معمــوال  نیــز  تهیــه شــده اند  خاصــی 
یــك ورزش بخصــوص  اگــر شــما در  هســتند. 
ماننــددو، دوچرخــه ســواری یــا بسکتبالشــرکت 
می کنیــد، احتمــاال ارزشــش را دارد کــه کمــی 
ــن  ــه بهتری ــوید ک ــن ش ــا مطمئ ــد ت ولخرجــی کنی

جــوراب ممکــن را بــرای پاهــا و کفش هایتــان 
پیــدا می کنیــد.

را  جوراب هایتـان  می توانیـد  آیـا   5
خشـک )بـدون آب( بشـویید؟

اکثـر جوراب هـا بـه مراقبـت و شستشـوی ویژه 
نیـاز ندارنـد، بـا اینحـال الزم بـه ذکر اسـت که 
الیاف خاصی )مانند ترمه یا کشـمیر( به مراقبت 
خاصـی نیـاز دارنـد. ایـن نـوع جوراب هـا اغلـب 
بـرای اسـتفاده ی روزمره و غیر رسـمی نیسـتند، 
امـا اگـر آنهـا را بـه دفعـات زیـاد می پوشـید، به 
شستشـو با دسـت یا خشکشـویی نیاز خواهند 

داشت.
شستشـوی  دیگـر،  جوراب هـای  اکثـر  بـرای 
معمولی کافی اسـت. همیشـه جوراب هـای رنگی و 
سـفید را از هـم جدا کنید، زیرا یـك جوراب قرمز 
می توانـد بـه جوراب هـای سـفید آسـیب برسـاند.

6  شـاید تنـوع در زندگـی، همیشـه جالب 
. شد نبا

هـر چنـد همـه ی مـا دوسـت داریـم کـه در زندگـی 
حـق انتخـاب داشـته باشـیم، امـا حقیقـت امـر ایـن 
اسـت که هـر چه تنـوع جوراب هـای ما کمتر باشـد، 
نگهـداری از آن ها و جفت کردنشـان آسـان تر اسـت. 
اگـر آنقـدر خوش شـانس هسـتید کـه برنـد جوراب 
مـورد عاقه تـان را پیـدا کرده ایـد، هـر چنـد جفتـی 
کـه می توانیـد بخریـد. هنگامیکـه اکثـر جوراب های 
شـما از یـك نـوع باشـند، شستشـو )و جفـت کردن 
انجـام  راحت تـر  و  سـریع تر  جوراب هـا(  مجـدد 

می شـود.

کیـف هـای کتابـی بـرای مهمانـی هـای رسـمی بهتریـن 
انتخابنـد. همراه داشـتن این کیف ها ظاهر شـما را با حال 
و هـوای مجالس رسـمی هماهنگ تر می کنـد. در انتخاب 
ایـن کیـف هـا بهتـر اسـت سـراغ رنـگ هـای گـرم و تند 
برویـد، ایـن رنـگ ها اجـازه می دهنـد تا مدل کیف شـما 

بیشـتر به چشـم بیاید.
در  روی  پیـاده  بـرای 
بعدازظهرهـای دلنشـین 
سـراغ  بایـد  بهـاری 
کیـف هایـی مثـل کیف 
برویـد.  مـا  پیشـنهادی 
کیـف  ایـن  بلنـد  بنـد 

بـه شـما اجـازه مـی دهـد آن را روی دوشـتان بیندازیـد و 
بـدون دغدغـه پیـاده روی کنیـد. در انتخـاب ایـن سـبك 
کیـف ها بایـد ایـن نکته را 
در نظـر بگیریـد کـه فضای 
کافی برای وسـایل ضروری 
کیـف  مثـل  شـما  همـراه 
پول، دسـته کلید و احتماال 
عینـك را داشـته باشـند.

کیـف هایی که در آنها روی 
خودشـان قـرار مـی گیـرد، بـرای شـما چند مزیـت عمده 
دارنـد؛ اول اینکـه بـه دلیل بلنـد بودن قسـمت روی کیف 
نباید نگران گم شـدن احتمالی وسـایل تان باشـید. مزیت 
دیگـر اینکـه قابلیـت تغییر سـایز دارنـد و بـه دلیل همین 
ویژگـی در سـفر خیلـی بـه کارتـان مـی آینـد و همچنین 
عـاوه بـر اینکه می توانیـد از بند بلندش اسـتفاده کنید و 
آن را روی دوشـتان بیندازیـد، مـی توانید روی دسـته های 

کوتـاه آن هم حسـاب کنید. 
کیف هایی با دسـته هـای کوتاه برای 
مهمانـی هـای عصر یـا دورهمی های 
معمـول اسـتفاده کنید. یادتان باشـد 
وقتـی بایـد کیف هایی با دسـته های 
انتخـاب کنیـد کـه ناچـار  کوتـاه را 
نباشـید وسـایل ریز و درشـت زیادی 

همراه داشـته باشـید. 
کیـف های کتابـی از آن دسـت کیف 

هایـی هسـتند کـه بایـد چندتایـی از آنهـا را همیشـه در 
کمدتـان داشـته باشـید. ایـن کیـف هـای کامـا رسـمی 
زمانـی جلـوه بیشـتری پیدا مـی کنند که با رنگ و سـبك 
لباس شـما هماهنگ باشـند معمـوال مدل های سـاده این 
کیـف هـا بـا کـت و شـلوار و کـت و دامـن هماهنـگ می 

شـوند و مـدل هـای فانتـزی تر بـا پیراهن.

راهنمــــای
 انتخاب وخـرید
جــوراب خوب

ــا شــاکی هســتند، عــده  ــد پ ــوی ب گاهــی افــراد از ب
دیگــری هــم بــه ویــژه آنهــا کــه ســابقه خانوادگــی 
ــد، از  ــا دارن ــت و پ ــف دس ــد ک ــش از ح ــق بی تعری
خیــس شــدن کــف پاهــا و جوراب هایشــان در برخــی 
ــا ورزش شــاکی هســتند.  ــد اســترس ی شــرایط مانن
ــذب  ــب ج ــیدن موج ــوراب پوش ــع، ج ــن مواق در ای
ــوا می شــود. ــا ه ــر بیشــتر عــرق در تمــاس ب و تبخی
در شــرایط آب و هوایــی ســرد، جــوراب 
ــرده و  ــک ک ــا کم ــت پاه ــظ رطوب ــه حف ب
خطــر یــخ زدگــی را کاهــش می دهــد، 
ــا در  ــان پاه ــت آس ــب حرک ــن موج هم چنی
ــز نگــه  ــا، تمی کفــش، گــرم نگــه داشــتن پ
ــا  ــگیری از ابت ــا و پیش ــی پ ــتن و راحت داش
بــه برخــی بیماری هــای پوســتی اســت.

راهنمایی خرید
کیف دستی زنانه
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ــاق  ــی اط ــن های ــه دوربی ــه کلی ــته ب ــن مداربس دوربی
مــی گــردد کــه در محــل خــود ثابــت بــوده و تصاویــر 
را بــه یــک یــا چنــد محــل ارســال مــی کننــد.

 از آنجـا کـه اغلب ایـن دوربین ها در حفاظت، نظارت و سیسـتم 
هـای مانیتورینگ امنیـت بکار می رود این واژه بیشـتر به همین 
حیطـه بـر مـی گـردد امـا معنـی فنـی آن حتـی دوربیـن های 

ویدیـو تلفـن و کنفرانـس را نیز دربر مـی گیرد.
در آمریـکا اولین تبلیغ دوربین مداربسـته به سـال 19۴9 مربوط 
اسـت از آن پس سیسـتم های ضبـط تصاویر دوربین مداربسـته 
در برخـی پایـگاه های فضایـی بزرگ جهت ضبـط تصاویر پرتاب 
موشـك هـا بکار گرفته شـد و خیلـی زود روی موشـك ها نصب 
شـد تـا جایی کـه تصاویـر را همراه با صـدا به زمین ارسـال کرد.

کاربردهای دوربین مداربسته
کاربـرد اصلـی و عمـده دوربین های مداربسـته در سیسـتم های 
حفاظتـی اسـت امـا کاربرد هـای آن به سیسـتم هـای حفاظتی 
از قبیـل  از آن فراتـر مـی رود کاربردهایـی  نبـوده و  محـدود 
کاربردهـای پلیسـی ، نظامی، فضایی ،صنعتـی ، کنترل ترافیك ، 

ارتباطـات ویدیویـی، و تصویـر برداری نامحسـوس.

جلوگیری از ارتکا ب جرایم
کاربـرد دوربیـن هـای مداربسـته در جلوگیری از ارتـکاب جرایم 
بسـیار وسـیع اسـت از جلوگیـری از جرایـم رانندگـی تـا جرایم 
جنایـی اسـتفاده نامحسـوس از دوربیـن هـای مخفی نیز بسـیار 
رواج یافتـه اسـت بطـور مثال می تـوان به دوربین های دسـتگاه 
هـای خـود پرداز اشـاره کـرد که بـرای شناسـایی جرایمی چون 

وارد کـردن تصادفـی رمـز کارت اعتباری کاربـرد دارد.
کاربرد صنعتی

در کارخانجـات صنعتـی نیـز از دوربین های مداربسـته در محل 
هـا یا مراحلـی از کار که حضور فیزیکی انسـان خطرناک،دشـوار 
یـا حتـی غیـر ممکـن اسـت نیـز بهـره گرفتـه مـی شـود در 
کارخانجاتـی مثـل کارخانجات شـیمیایی یا نیروگاه های هسـته 
ای در مراکـز صنعتـی اسـتفاده از دوربین های اسـکن خط تولید 

و دوربیـن های حرارتـی رواج زیـادی دارد.
منیت نقل و انتقاالت

در نقـل و انتقـات عمومـی از دوربین مداربسـته برای جلوگیری 
از حوادثـی کـه ممکـن اسـت در اثـر خـارج از دیـد بـودن محل 

صـورت بگیـرد اسـتفاده مـی شـود بطـور مثـال در متروهـا از 
دوربین مداربسـته بـرای کنترل درهـای ورود و خروج مسـافران 
بـه منظـور اطمینـان از اینکـه مسـافر از در عبور کرده اسـت و یا 

مـوارد مشـابه آن در اتوبـوس هـا و قطارهای شـهری.
از نظر قاب و پوشش
دوربین های ضد آب قاب بزرگ پمپ بنزینی

دوربین های مخفی
دوربین های قاب فانتزی

ویژگی های دوربین
مدار بسته که هنگام
خـرید بایــد به
آن توجــه کنیـم

  طراحی
ایــن تلفــن همــراه هــم ظاهــری هماننــد آیفــون 7 و 
گوشــی های آیفــون 6s پــاس و آیفــون 6 پــاس دارد. 
محــل قــرار گرفتــن خــط آنتــن روی بدنــه ی آن تغییر 
کــرده  و داشــتن دو دوربیــن پشــت هــم باعــث شــده 
کــه کمــی برآمدگــی دوربیــن آن بیشــتر شــود. البتــه 
دوربیــن دو تایــی کــه در پشــت گوشــی قــرار گرفتــه، 
از زیبایی هــای آن کاســته اســت. ایــن گوشــی ماننــد 
ــت.  ــده اس ــی ش ــد آب طراح ــر ض ــك  ت ــدل کوچ م
ــی  ــری خروج ــك ۳/5 میلی مت ــاس ج ــون 7 پ آیف
صــدا نــدارد و از هدفون هــای الیتنیــگ و هدفون هــای 
ــه حــذف  ــد. البت ــی پشــتیبانی می کن بی ســیم بلوتوث
ــدن  ــد آب ش ــری روی ض ــك ۳/5 میلی مت ــدن ج ش
ایــن تلفــن همــراه هوشــمند تاثیرگــذار بــوده و حتــی 
باعــث شــده کــه بدنــه  ی آن باریــك  تــر از مدل هــای 

قبلــی شــود.

  سخت افزار
 A10 Fusion آیفــون 7 پــاس از همــان تراشــه ی
اســتفاده می کنــد کــه روی مــدل معمولــی هــم 
ــی  ــدل 16 گیگابایت ــم م ــی ه ــن گوش ــود دارد. ای وج
ــی ۳2  ــای داخل ــا حافظه  ه ــدل ب ــه م ــدارد و در س ن
ــی  ــت راه ــت و 256 گیگابای ــت، 12۸ گیگابای گیگابای
ــت  ــن گوشــی قابلی ــه ای ــی ک ــازار می شــود. از آنجای ب
فیلــم  بــرداری بــا کیفیــتk ۴ دارد، داشــتن حافظــه ی 
ــود  ــد ب ــزی خواه ــان  انگی ــه ی هیج ــاال نکت ــی ب داخل
ــری بیشــتری دارد کــه  ــاس ظرفیــت بات آیفــون 7 پ
ــی 2  ــن گوش ــه ای ــده ک ــث ش ــوع باع ــن موض همی

ــد. ــاعت بیشــتر روشــن بمان س
  صفحه نمایش

ــا  ایــن گوشــی از یــك صفحــه نمایــش 5/5 اینچــی ب
کیفیــت Full HD بهــره می بــرد. صفحــه نمایــش ایــن 
گوشــی همچنــان از قابلیــت لمــس ســه  بعــدی بهــره 

ــم  ــه ه ــدی چندگان ــه  بع ــس س ــی لم ــرد. ویژگ می ب
روی آن دیــده می شــود و صفحــه نمایــش نســبت بــه 
میــزان فشــار کاربــران روی صفحــه نمایــش کارهــای 

مختلفــی انجــام مــی  دهــد.
  دوربین

دوربیــن  پــاس   7 آیفــون  ویژگــی  مهم تریــن 
ــرکت های  ــایر ش ــد س ــل همانن ــت. اپ ــی آن اس دوتای
ــی  ــی روی گوش ــن دوتای ــل، از دوربی ــازنده ی موبای س
ــن 12  ــت. دوربی ــرده اس ــتفاده ک ــودش اس ــد خ جدی
ــوس  ــه فوک ــه ب ــم f/1.۸ ک ــا دیافراگ ــلی ب مگاپیکس
خــودکار هــم مجهــز شــده اســت. همچنیــن مشــخص 
ــا  ــرداری ب ــم  ب ــی فیل ــن توانای ــن دوربی ــه ای ــده ک ش
کیفیــت ۴K بــا نــرخ 60 فریــم برثانیــه را دارد. یکــی از 
ایــن دو لنــز از زاویــه دیــد بیشــتری برخــوردار اســت و 
همیــن موضــوع باعــث شــده کــه قابلیــت زوم اپتیــکال 

ــه شــود. ــن تلفــن همــراه هوشــمند اضاف ــه ای ب

آیفــون ۷ 
        رسما رونمایی شد 

گذشـــته،  ســـال های  ماننـــد 
ــون  ــدل آیفـ ــم دو مـ ــال هـ امسـ
معرفـــی  از  شـــدپس  معرفـــی 
پـــاس  آیفـــون ۷  آیفـــون ۷، 
هـــم رونمایـــی شـــد گوشـــی 
بـــزرگ  تـــری کـــه قابلیت هـــای 
مقایســـه  در  هیجان انگیزتـــری 
بـــا بـــرادر کوچـــک  تـــرش دارد.

کــاالی دیجـــیتـــال
D i g i t a l  g o o d
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ـــد  ـــه خری ـــماره ب ـــن ش در ای
دوربیـــن مـــی پردازیـــم زیـــرا 
ــن  ــتن دوربیـ ــدون داشـ بـ
آمـــوزش عکاســـی کاری 
ـــن  ـــر ای ـــوده بناب ـــت بیه اس
ــن  ــزل دوربیـ ــر در منـ اگـ
ـــوب و  ـــه خ ـــه چ ـــد ک داری
اگـــر نداریـــد هـــم چیـــز 
ــادی از دســـت نـــداده  زیـ
ایـــد، مـــی توانیـــد از اعضـــای 
ـــل یکـــی  ـــا فامی ـــواده و ی خان
قـــرض کنیـــد و اگـــر بـــه 
ـــد  ـــول داری ـــی پ ـــدازه کاف ان
یـــک دســـتگاه بخریـــد.

اولیـن قـدم در راه عملی عکاسـی خرید یک 
دوربین اسـت اما کـدام دوربین؟ چـه مدلی؟ 

با چـه امکاناتی؟
بـا چـه مارکـی شـروع مـی کنیـد؟ کانـن؟ 
نیکـون؟ سـونی؟ فوجـی؟ و یـا . . . ، امـروز 
بیش از 10 کمپانی مشـهور در زمینه سـاخت 
دوربیـن فعالیـت می کننـد و تقریبـا تمامی 
آنهـا نیازهـای خانگـی و برخی نیـز نیازهای 
بـرآورده  را  مـردم  عمـوم  ای  حرفـه  نیمـه 

می کننـد.
پـس کـدام را باید انتخـاب کرد؟ صـرف نظر 
از سـلیقه شـخصی در مورد انتخاب کمپانی، 
شـخصا اعتقـاد دارم در انتخـاب یـک مارک 
بـرای خریـد دوربین بایـد به سـابقه کمپانی 

در سـاخت دوربیـن هـای عکاسـی توجـه 
کـرد همانطـور کـه مـی توان چشـم بسـته 
محصـوالت تویوتـا، بنـز، بـی ام و، و تعدادی 
مارک هـای معتبـر اتومبیل سـازی را خرید، 
در دنیـای عکاسـی نیـز دو کمپانـی کانـن و 

نیکـون معتبر تـر از همه هسـتند.
قیمت ها در بازار بسـیار متنوع اسـت: اگرچه 
این قیمت هـا از بیـش از 100 هزارتومان برای 
مـدل هـای معمولـی خانگـی شـروع مـی 
شـود و تـا بیـش از 3 میلیـون بـرای دوربین 
هـای حرفـه ای پیش مـی رود، اما بیشـترین 
قیمتـی راکه مـی توان بـرای خریـد دوربین 
خانگـی در بـازار دیـد، 700هزار تومان اسـت.

چنیـن دوربینـی تقریبـا یـک دوربیـن نیمه 

حرفـه ای اسـت پیشـنهاد من این اسـت که 
اگـر کم تـر از 400 هزار تومان دارید به سـمت 
خریـد دوربیـن دیجیتـال نرویـد و 500 هزار 
تومـان قیمـت خوبـی بـرای دوربینی اسـت 
که مـی خواهیـد از آن برای مصـارف خانگی 
اسـتفاده کنیـد امـکان دارد کـه بسـیاری از 
فروشـندگان دوربین مخالف باشـند و قیمت 

های کمتـر را پیشـنهاد بدهند. 
امـا در عین حـال همین جـا بایـد اضافه کنم 
که خریـد بهتریـن دوربیـن نیـز ضمانتی بر 
گرفتـن بهتریـن عکـس نیسـت آن چنـان 
کـه بـا گذاشـتن فرزندتـان در یک مدرسـه 
فوتبال نمی توانید انتظار داشـته باشـید از او 

یـک علـی دایی دیگر سـاخته شـود.
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راهنمـای خرید

جیتال
دوربین دی

  مهمترین ویژگی های یک دوربین خوب
 مهمتریـن چیـز و اولیـن آن انـدازه و حجـم دوربینی اسـت 
کـه قصـد خریـد داریـد وزن دوربین نبایـد به گونه ای باشـد 
کـه راحتـی شـما را زایـل کند چرا کـه در این صـورت بعد از 
مدتـی کوتـاه دیگر حوصلـه برداشـتن دوربین را همـراه خود 

ندارید.
رزولوشـن یـا میـزان تفکیـك پذیـری دوربیـن اصلـی تریـن 
معیـاری اسـت کـه کیفیـت عکـس را تعییـن مـی کنـد این 
رزولوشـن بـرای دوربیـن هـای خانگی معموال بیـش از 5 مگا 
پیکسـل اسـت که اخیرا به 10مگا پیکسـل هم رسـیده اسـت 
امـا فرامـوش نکنیـد که این 10 مگا پیکسـل بـا همین مقدار 
رزولوشـن در دوربیـن هـای حرفـه ای بـه هیـچ وجـه برابری 
نمـی کنـد گاهی هـم بـه کمپانی ها شـك کنید بد نیسـت.
بـرای انتخـاب مدل دوربین تان، پیشـنهاد می کنـم مدلی را 
انتخـاب کنیـد کـه دارای لنز زوم باشـد به عبارتی هـم زاویه 
بسـته و هـم زاویه باز )تله - واید( داشـته باشـد زاویـه باز این 
لنـز هـا امکان عکاسـی از جمـع هـای دوسـتانه را در محیط 
هـای داخلـی و سربسـته کوچك به راحتی میسـر می سـازد 
و از سـوی دیگـر بـه شـما اجـازه می دهـد تا کمـی از فاصله 
دورتـر بتوانید بدون آگاهی سـوژه عکسـهای طبیعـی تری را 
بگیریـد بـه ویـژه برای کـودکان که بـا دیدن دوربین عکسـی 
العمـل نشـان مـی دهنـد و از حالـت طبیعی خود خـارج می 

شوند.
او(، وایـت  پارامترهایـی دیگـر نظیـر حساسـیت )آی اس   
باالنـس و حالت های عکاسـی معمـوال در تمامی مدل دوربین 
ها شـبیه به هم هسـتند و غالبا بـه اندازه کافـی کارایی دارند 
بنـا بـر ایـن وارد جزییـات آن نمی شـوم و بـه معرفـی شـان 

بسـنده مـی کنم.
 بـه میـزان حسـاس بـودن سـی سـی دی دوربین 
)صفحـه پذیرنده نـور در مدل هـای دیجیتال 
و فیلـم در دوربیـن هـای آنالـوگ( بـه 
نـور حساسـیت مـی گوینـد کـه 
بـا آی اس او سـنجیده مـی 
آن  بـارز  مثـال  شـود 
عکاسـی  فیلـم 
سـیت  حسا
 1 0 0

است 
نـزد  کـه 

شناخته  عموم 
و  اسـت  شـده 

بیشـترین کاربـرد را دارد 
چـه  هـر  کـه  اسـت  بدیهـی 

دامنـه میـزان حساسـیت دوربیـن 
دیجیتـال بیشـتر باشـد، در محیطهـای 

کـم نورتر راحـت تر می توانیـد عکس بگیرید.
وایـت باالنـس دسـتوری اسـت کـه شـما بایـد بـه 

دوربیـن بدهیـد و در واقـع بـه دسـتگاه تـان بگوییـد که 
اکنـون در زیـر نـور خورشـید، هـوای ابـری، سـایه، المـپ 
فلورسـنت )مهتابی( و یا المپ معمولی )التهابی یا تنگسـتن( 
عکاسـی مـی کنیـد تـا پیـش از عرضه شـدن نسـل دوربین 
هـای دیجیتـال وایـت باالنـس بـه این صـورت مطـرح نبود، 
زیـرا این موضوع را به هنگام سـاخت فیلم لحـاظ می کردند، 
از ایـن روی واژه وایـت باالنـس بـرای عمـوم واژه ای نـا آشـنا 

است.
 حالـت هـای عکاسـی، حالتهایـی هسـتند کـه در دوربیـن 
تعریـف و از پیـش بـر نامـه ریـزی شـده هسـتند و معمـوال 
شـامل عکاسـی با تقدم دیافراگ یا سـرعت شـاتر، اتوماتیك، 
نیمـه اتوماتیـك، تمـام دسـتی و عکاسـی بـا فـاش اسـت 
در ایـن بخـش بایـد توجه داشـته باشـید کـه دوربیـن مورد 
نظرتـان حتما باید تنظیم دسـتی داشـته باشـد در بسـیاری 
مـوارد دوربیـن به هنـگام نورسـنجی فریب می خـورد وجود 
تنظیـم دسـتی باعـث مـی شـود کـه بتوانیـد یك عکـس را 

بگیرید. درسـت 
دسـتیابی آسـان به منو های دسـتگاه از دیگر مواردی اسـت 
کـه باید مد نظر داشـته باشـید تـا در صورت لـزوم به راحتی 

بتوانیـد تنظیمات دسـتگاه را به دلخواه تـان تغییر دهید.
 بـه هنـگام خرید باید بدانید دوربین شـما از چـه نوع باطری 
اسـتفاده مـی کنـد اگـر دسـتگاه از نوعـی باطری قابل شـارژ 
اسـتفاده می کنـد به احتمال زیاد دسـتگاه شـارژر نیز همراه 
آن ارائـه مـی شـود در غیـر این صورت از فروشـنده بپرسـید 
چنـان چـه باطـری دسـتگاه از نـوع قابـل شـارژ نیسـت، آیا 
امـکان خرید آن در فروشـگاه های شهرسـتان هـا و نقاط دور 
وجـود دارد؟ آیـا مـی تـوان از باطـری قابـل شـارژ بـرای آن 
اسـتفاده کـرد؟ اما هیچگاه داشـتن باطری اضافـه را فراموش 
نکنیـد و همیشـه در درون کیـف دوربیـن تـان حـد اقل 

یـك باطری یدک داشـته باشـید.
 کارت حافظـــه جـــزء اقامـــی اســـت کـــه 
ــود و  ــی شـ ــه نمـ ــن ارائـ ــا دوربیـ بـ
ـــد  ـــد آن را جـــدا بخری ـــوال بای معم
بـــه دلیـــل پاییـــن بـــودن 
قیمـــت هـــا مـــدل 
آن  1گیــــــگ 
د  پیشـــنها

مـــی 

اما شود
میتوانیـــد بســـته 

بـــه بودجـــه خـــود 
مدل هـــای پـــر ســـرعت 
تـــری را انتخـــاب کنیـــد.

 کارت خوان دسـتگاهی است که کارت 
حافظه را در آن گذاشـته و با اتصال به یو اس 

بی دسـتگاه کامپیوتر عکسـها را به دستگاه انتقال 
داده و ذخیـره مـی کننـد در اینجـا هـم سـرعت مهـم 

اسـت و مـی توانیـد مـدل هایـی را انتخـاب کنید کـه دارای 
سـرعت انتقال بیشـتری هستند.

 صفحـه ال سـی دی از دیگـر مـواردی اسـت کـه تقریبـا در 
تمـام دوربیـن هـا در حد قابل قبولی ارائه می شـود اما شـما 
مـی توانید متناسـب با سـلیقه خود انـدازه آن را تعیین کنید 
طبیعتـا چنانچـه ضعف دیـد دارید، می توانیـد مدلی انتخاب 

کنید که صفحه نمایشـگر بزرگتـری دارد.
 سیسـتم ضـد لرزش )آنتی شـوک( یـا اسـتابایزر از مواردی 
اسـت کـه بسـیار بدردتـان می خورد این سیسـتم بـه هنگام 
کمبـود نور، لرزش دسـت شـما را به هنگام عکاسـی برطرف 
مـی کند بنابـر این به هنـگام خرید از وجود این سیسـتم در 

دوربین مطمئن شـوید.
 و 1۴ دو مـورد دیگـر مهـم نحـوه خدمـات پـس از فـروش 
و بیمـه اسـت دوربیـن و مدلـی را انتخـاب کنیـد کـه دارای 
خدمـات پس از فروش باشـد اخیرا نیز شـرکت هایی نسـبت 
بـه بسـتن قـرارداد بیمه بـا خریـداران دوربین های عکاسـی 
اقـدام کـرده انـد که بـر اسـاس آن خسـارت وارد بـر دوربین 
هـای عکاسـی را جبـران می کنند حتـی زمین خـوردن و یا 

در آب افتـادن
 و دسـت آخـر کیـف دوربیـن را فرامـوش نکنیـد انـدازه این 
کیـف بایـد در حدی باشـد که بتـوان دوربیـن و متعلقات آن 
را در آن گذاشـت ؛ بدنـه کیـف بایـد تـا حـدی قابلیت ضربه 

گیری را داشـته باشـد.
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لــپ تــاپ امــروزه بــه جــزء ضــروری از زندگــی همــه مــا 
ــراد داشــتن آن را الزم و  ــر اف ــل شــده اســت و اکث تبدی
حیاتــی مــی داننــد شــیوه انتخــاب لــپ تــاپ هــم تقریبا 
ــاری،  ــام تج ــد ن ــه برن ــر پای ــان و ب ــا یکس ــام دنی در تم
Brand اســت بســیاری از افــرادی کــه بــرای خریــد لــپ 
تــاپ راهنمایــی مــی خواهنــد اولیــن ســوال شــان ایــن 
اســت چــه مارکــی بخــرم؟ کــدام برنــد هــا در بــازار بهتــر 

هســتند؟  
 آیــا مــن بــه لپ تــاپ نیــاز دارم؟   ایــن اولیــن و مهمترین 
مرحلــه در انتخــاب لــپ تــاپ اســت کــه معمــوال نادیــده 
گرفتــه مــی شــود اول از همــه صادقانــه بــه ایــن ســوال 
جــواب دهیــد و آنــگاه بــه دنبــال انتخــاب مــورد مناســب 

تــان بگردیــد.  
ــك  ــاب ی ــه در انتخ ــوری ک ــن فاکت ــت:   مهمتری  قیم
لــپ تــاپ جدیــد مطــرح اســت، میــزان پولــی اســت کــه 
ــد،  ــار برن ــد همیشــه در کن ــته ای ــار گذاش ــرای آن کن ب
مســاله بعــدی کــه همــه آن را مطــرح مــی کننــد، قیمت 
لــپ تــاپ اســت کــه حتــی برندهــا را هــم بــر اســاس آن 

دســته بنــدی مــی کننــد.  
ــه  ــی ب ــاید وقت ــش:   ش ــه نمای ــدازه صفح  وزن و ان
لیســت لــپ تــاپ هــای یــك فروشــگاه نــگاه مــی کنیــد 
تنهــا چیــزی کــه چنــدان اهمیتی نداشــته باشــد ســتون 
وزن و انــدازه صفحــه نمایــش باشــد حتــی برخــی اوقــات 
ــی  ــر یعن ــش بزرگت ــه نمای ــه صفح ــد ک ــی کنی ــر م فک
کارایــی بیشــتر، معمــوال بــرای اســتفاده هــای جــاری از 
لــپ تــاپ انــدازه هــای 1۳.۳ و 1۴ اینــچ کامــا مناســب 

هســتند.
  باتــری:   یکــی از مهمتریــن دالیــل خریــد لــپ تــاپ، 
اســتفاده پرتابــل از آن اســت کــه در هــر زمــان و مکانــی 
ســرحال و قبــراق همــراه تــان باشــد فکــر نکنــم کســی 
ــرای اســتفاده از لــپ تــاپ  دوســت داشــته باشــد کــه ب
اش بــه دیــوار میــخ شــود و همیشــه دنبــال پریــز بــرق 
بگــردد شــاید باتــری هــای بــا زمــان شــارژ بیشــتر کمــی 

روی وزن لــپ تــاپ تاثیــر داشــته باشــند.    
ــوری:   سیســتم هــای ضبــط اطاعــات روی  ــو ن  درای
دیســك هــای نــوری هــر روز در حــال تغییــر اســت در 
زمــان کوتاهــی از ســی دی بــه دی وی دی و از دی وی 
ــپ  ــازنده ل ــای س ــرکت ه ــیدیم ش ــو ری رس ــه بل دی ب
تــاپ هــم در حــال وفــق دادن خــود بــا ایــن پیشــترفت 
هــای تکنولــوژی هســتند لــپ تــاپ شــما حداقــل بایــد 

یــك دی وی دی رایتــر روی خــودش داشــته باشــد. 
 هــارد دیســک:   امــروزه تقریبــا همــه لــپ تــاپ هــا 
حداقــل 160 یــا 1۸0 گیگابایــت گنجایــش اطاعــات را 
دارنــد امــا شــاید شــما بــه مقــداری بیــش از ایــن نیــاز 

داشــته باشــید. 
 امــا اینهــا فقــط نــکات ســخت افــزاری هســتند، شــکل 
ظاهــری، طراحــی کیبــرد، کیفیــت تــاچ پــد و ... هــم در 
انتخــاب شــما موثــر انــد در کنــار آن یــك دســته بنــدی 
مهــم دیگــر هــم وجــود دارد بســیاری از کارشناســان لپ 
تــاپ هــا را بــر اســاس معیارهــای کاربــردی دســته بندی 

مــی کننــد و یــك نــگاه ثابــت بــه تمــام آنهــا ندارنــد. 

همـه  آنچـه بایـد از
PlayStation Neo

بــدانیــد

شــرکت سامســونگ الکترونیکــس از دســتگاه های فتوکپی 
ــدازه A3 طراحــی  ــار در ان ــن ب ــرای اولی ــه ب ــد کاره ک چن
شــده اند، در تهــران رونمایــی کــرد. سامســونگ بــه تازگــی 
موفــق شــده مشــکات و معضــات مهــم ســازمان ها را در 
حیطــه تکنولــوژی شناســایی کنــد و بــا ارائــه راهکارهــای 
ــتم  ــوالت، سیس ــری از محص ــن س ــب ای ــه در قال نوآوران
ــك  ــر کوچ ــازمان ها و دفات ــی را در س ــردش کار فیزیک گ

و بــزرگ بهبــود بخشــد.

جیمــز کیــم، معــاون مدیرعامــل سامســونگ الکترونیکس 
بهــره  وری و ســرعت بیشــتر، حفــظ امنیــت اطاعــات و 
ــه  ــه شــده ب ــای ارائ ــب راهکاره ــا در قال کاهــش هزینه ه
کمــك ایــن دســتگاه های چنــدکاره، دســتاوردهایی 
ــان  ــل کارت ــما در مح ــش ش ــل دان ــه مکم ــتند ک هس
ــاری از مشــکات  ــان ع ــا فضــای کاری ت ــود ت ــد ب خواهن
ــرای  ــن عرصــه ای ب ــای کاری و همچنی ــج در فراینده رای

ــا باشــد. شــکوفایی ایده
ــاپ،  ــان کار چ ــی، همزم ــدکاره فتوکپ ــین های چن   ماش
ــر  ــاوه ب ــد و ع ــی و فکــس را انجــام می دهن اســکن، کپ
ــت اســناد،  ــد مدیری ــز مانن ــن، راهکارهــای دیگــری نی ای
مدیریــت خروجی هــا، کاهــش فضــای موردنیــاز، کاهــش 
ــه  ــازمان ها ارائ ــه س ــی، ب ــای کل ــرق و هزینه ه ــرف ب مص
ــه گفتــه کارشناســان، تعمیــرات  می کننــد ، همچنیــن ب
ــورد  ــن م ــای اداری در ای ــین ه ــرات ماش ــی و تعمی کپ
ــز  ــر نی ــه ت ــم هزین ــر و ک ــت ت ــده ، راح ــازماندهی ش س
خواهــد بــود اتصــال بــه یــك شــبکه مشــترک و کنتــرل 
اطاعــات بــا تبلــت و موبایــل از راه دور نیــز قابلیت هــای 
ــوالت  ــتگاه ها را از محص ــن دس ــه ای ــتند ک ــری هس دیگ

گذشــته متمایــز مــی  کننــد.

جدیدترین دستگاه هــای 
فتوکپی چندکاره سامسونگ 

در ایــران

کاالی دیــجیتــال
D i g i t a l  g o o d

هفته نامه اختصاصی راهنمای خرید

ـــی  ـــار پول ـــا انتظ ـــدت ه ـــد از م ـــره بع باالخ
کـــه مـــی خواســـته ایـــد امـــاده اســـت 
و حـــاال مـــی خواهیـــد یـــک لـــپ تـــاپ 
ـــرکت  ـــا ش ـــان ده ه ـــد از می ـــد بخری جدی
ـــاب  ـــه انتخ ـــدل چگون ـــا م ـــازنده و صده س
مـــی کنیـــد؟ آیـــا شـــما هـــم جـــزو آن 
ـــر اســـاس  ـــه ب دســـته از کســـانی هســـتید ک
برنـــد لـــپ تـــاپ خودشـــان را انتخـــاب مـــی 
ـــگاه  ـــان ن ـــه دور و برت ـــد؟ اگـــر کمـــی ب کنن
ـــنویم  ـــی ش ـــاد م ـــات را زی ـــن جم ـــد ای کنی
ـــچ  ـــت، هی ـــن اس ـــل بهتری ـــونی اپ ـــط س فق
کـــس مثـــل دل لـــپ تـــاپ نمـــی فروشـــد و...  

  واقعیت مجازی
اکنــون زمــان در اختیــار تکنولوژی هــای واقعیــت 
ــت ها  ــا، هدس ــام گجت ه ــواع و اقس ــت. ان ــازی اس مج
ــه  ــوند ک ــازار می ش ــی ب ــف راه ــوالت مختل و محص
ــوگل  ــی گ ــوند. حت ــوزه می ش ــن ح ــه ای ــوط ب مرب
اندرویــد 7/1 را بــه صورتــی طراحــی کــرده کــه بتــوان 
محتــوای واقعیــت مجــازی را روی آن بــه راحتــی 
اجــرا کــرد. پــس جــای تعجــب نیســت کــه صنعــت 
ــرود. البتــه  ــه ســراغ ایــن تکنولوژی هــا ب ــازی هــم ب ب
دنیــای واقعیــت مجــازی در اصــل بــا هدســت واقعیــت 
مجــازی Oculus Rift و بازی هــای آن شــکل گرفــت و 
بــه چیــزی تبدیــل شــد کــه اکنــون آن را می بینیــم.

ــه  ــاز ب ــازی نی ــت مج ــای واقعی ــرای بازی  ه ــرای اج ب
ــد داشــت.  ــدرت خواهی ــر ق ــی پ ــر خیل ــك کامپیوت ی
دســتگاهی کــه قطعــا تهیــه کــردن آن هزینــه ی زیــاد 
ــخت  ــر س ــرف دیگ ــت. از ط ــد داش ــان خواه برای ت
افــزار کنســول های بــازی فعلــی هــم پاســخ گوی نیــاز 
ــت  ــای واقعی ــرای بازی ه ــرای اج ــعه دهندگان ب توس
ــد  ــتگاه جدی ــك دس ــد ی ــس بای ــد. پ ــازی نبودن مج

ــازار شــود. راهــی ب
نشــده  تاییــد  خبرهــای  و  شــایعات  از  بســیاری 
 PlayStation ــاخت ــی س ــدف اصل ــه ه ــد ک می گوین
Neo اجــرای بازی هــای واقعیــت مجــازی و ســازگاری 
ــه  ــت. البت ــوده اس ــت PlayStation VR ب ــا هدس آن ب
ــه می شــود بازی هــای PS VR را روی  ــه ک ســونی گفت
ــی پلی استیشــن ۴ هــم اجــرا کــرد؛ امــا  مــدل معمول
کنســول جدیــد قطعــا تجربــه ی بهتــری را پیــش روی 
ــن موضــوع هــم  ــه ای ــد ب ــرار می دهــد. بای ــا ق گیمره
اشــاره کنیــم کــه هدســت واقعیــت مجــازی PS VR در 
ابتــدا بــا اســم رمــز Morpheus در دســت ســاخت بــود 
و ارتبــاط نزدیکــی بــا اســم رمــز Neo دارد کــه بــرای 
ــا  ــت. حتم ــه اس ــه کار رفت ــد ب ــن ۴ جدی پلی استیش
می دانیــد کــه ایــن نام هــا، اســم شــخصیت  های 
مجموعــه فیلم هــای ماتریکــس هســتند. همیــن 
ــا  ــد ب ــاط کنســول جدی ــه ارتب ــث شــده ک ــا باع نام ه

دنیــای واقعیــت مجــازی بیشــتر شــود.
  سخت افزار

ــی را  ــایت Giant Bomb اطاعات ــش س ــاه پی ــد م چن
ــر  ــونی منتش ــده ی س ــی نش ــول معرف ــن کنس از ای
کــرد. براســاس ایــن اطاعــات، کنســول Neo از یــك 
 Jaguar با معمــاری AMD پردازنــده ی هشــت هســته ی
ــی PS4 هشــت  ــد مــدل معمول ــرد و همانن بهــره می ب
ــه  ــد ک ــخص ش ــا مش ــت رم GDDR5 دارد؛ ام گیگابای

ایــن کنســول جدیــد در فرکانــس پردازنــده بــا مــدل 
قبلــی تفــاوت دارد. ســرعت فرکانــس پردازنــده از 1/6 
گیگاهرتــز در مــدل قبلــی بــه 2/1 گیگاهرتــز در مــدل 
ــال  ــن ســرعت انتق ــرد. همچنی ــدا ک ــا پی ــد ارتق جدی
ــه  ــر ثانی ــت ب ــا هــم از 176 گیگابای ــات در رم ه اطاع
بــه 216 گیگابایــت برثانیــه افزایــش پیــدا کرده اســت. 
ــول  ــن کنس ــی ای ــده ی گرافیک ــان پردازن ــن می در ای
بیشــترین تغییــرات را شــاهد بــوده. هســته های 
ــا  ــه ۳6 واحــد ب پردازشــی تراشــه ی گرافیکــی Neo ب

ــدا کــرده اســت. ــز افزایــش پی ســرعت 911 مگاهرت
ایــن ارتقــا ســخت افــزاری باعــث می شــود کــه 
کنســول PlayStation Neo قــدرت پردازشــی بیشــتری 
داشــته باشــد کــه ایــن موضــوع در فریم ریــت بازی هــا 
مشــخص می شــود. در حالــی کــه بایــد از ایــن ارتقــای 
ســخت افــزاری خوشــحال باشــیم، براســاس تحقیقات 
ــا  ــا ب ــرای بازی ه ــرای اج ــا ب ــن ارتق ــده ای ــام ش انج
ــه احتمــال  ــا ب ــود؛ ام کیفیــت ۴K مناســب نخواهــد ب
ــا  ــی ب ــای فیلم های ــه تماش ــا آن ب ــوان ب ــاد می ت زی
 Xbox One ۴ نشســت. دقیقــا چیــزی کــه درK کیفیــت
 ۴K هــم وجــود دارد. بــد نیســت بدانیــد کــه کیفیــت S
ــرای اجــرای  ــر بیشــتر از FullHD اســت و ب چهــار براب
ــزار  ــخت اف ــه س ــا ب ــت قطع ــن کیفی ــا روی ای بازی ه
ــال  ــن ح ــا ای ــود. ب ــد ب ــاز خواه ــری نی ــیار قوی ت بس
ــه  ــود ک ــث می ش ــزاری PS4 7 باع ــخت اف ــای س ارتق
توســعه دهندگان بتواننــد جزییــات بیشــتری را در 
عنوان هــای  و  دهنــد  قــرار  خودشــان  بازی هــای 
زیباتــری تولیــد کننــد. همچنیــن ایــن ارتقای ســخت 
افــزاری کاری می کنــد کــه پلی استیشــن جدیــد 
واقعیــت  بازی هــای  اجــرای  زمینــه ی  در  بتوانــد 
ــت های HTC Vive و  ــرم PC و هدس ــا پلتف ــازی ب مج

ــد. ــت کن Oculus Rift رقاب
ــم  ــش در مراس ــاه پی ــد م ــونی چن ــرکت س ــه ش البت
Game Developers Conference برنامــه ای داشــت 
کــه در آن کنســول Neo را بــه توســعه دهندگان 
ــود. برخــی از ایــن بازی ســازان  مختلــف نشــان داده ب
ــرای  ــرای اج ــد ب ــول جدی ــه کنس ــد ک ــه بودن گفت
بازی هــای واقعیــت مجــازی بســیار مناســب اســت و 

ــد. ــتیبانی می کن ــم پش ــرk ۴ ه ــوح تصوی از وض
ــول  ــن کنس ــمی ای ــی رس ــر معرف ــد منتظ ــاال بای ح
بمانیــم. آیــا ایــن کنســول می توانــد بازی هــا را 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ب ــد ؟ بای ــرا کن ــت k۴ اج ــا کیفی ب
ــده  ــال آین ــافت س ــه مایکروس ــم ک ــاره کنی ــم اش ه
ــازار  ــی ب ــکورپیو را راه ــس اس ــد ایکس باک می خواه
ــدر  ــن شــرکت، آن ق ــا ای ــه ادع ــا توجــه ب ــه ب ــد ک کن
قــوی  خواهــد بــود کــه می توانــد بازی هــا را بــا 

ــد. ــردازش کن ــم پ ــتk۴ ه کیفی

چگــونه یک
لپ تاپ مناسب
داشـته باشیم 
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طـــا و جواهـــر
G o l d  a n d  J e w e l r y

• روایــات ذیــل در مــورد خــواص عقیق 
ــند: می باش

 امـام صـادق )ع( مـی فرماید : دسـتي براي 
دعـا به سـوي خـدا بـاال نمـي رود محبوب 

تـر از دسـتي کـه در آن انگشـتر عقیـق 
باشد. 

در روایتـي از حضرت فاطمـه زهرا)ع( از 
پیامبـر خدا)ص( آمده اسـت: کسـی که 

انگشـتر عقیـق بـه دسـت کنـد، همیشـه 
خیر مـي بیندودر روایتـی از پیامبر )ص( نقل 

شـده است کسـی که انگشتر عقیق به دسـت کند حوایجش 
بـرآورده مـی شـود همچنیـن در روایتی از آن حضـرت آمده 
اسـت انگشـتر عقیـق به دسـت کنیـد چـون مادامـی که در 
دسـت اسـت غمـی بـه دارنـده آن نمـی رسـد ودر روایتی از 
امام صادق علیه السـام آمده اسـت کسـی که انگشتر عقیق 
داشـته باشـد فقیـر نمـی شـود ودر روایتـی آمـده اسـت که 
امیرمؤمنـان، انگشـتر عقیق را بـراي حرز و دشـمنان و باها 
در دسـت مـي کردو در حدیث معتبـر از حضرت صادق علیه 
السـام منقول اسـت که انگشـتر عقیـق در دسـت کنید که 
مبارک اسـت و امید هسـت کـه عاقبت صاحبـش مقرون به 

خیر و نیکي باشـد. 
از حضـرت صـادق علیـه السـام منقـول اسـت کـه انگشـتر 

عقیـق موجـب ایمنـي اسـت در سـفر. 
انگشـتر شـرف الشـمس همـان انگشـتري عقیـق اسـت که 
بـر آن اسـماي متبرکـه نوشـته شـده اسـت. بنابرایـن همان 

خـواص و آثـار انگشـتر عقیـق را دارد.
• در مـورد خواص انگشـتر فیروزه روایـات ذیل وارد 

 : شده 
پیامبـر)ص(: خداونـد عالمیـان مي فرماید که من شـرم دارم 
از دسـتي کـه بسـوي من بلند شـود بـه دعا و در آن انگشـتر 

فیـروزه باشـد آنرا نـا امید بـر گردانم . 
شـخصی به امام رضا )ع( از نداشـتن فرزند شـکایت می کند 
حضـرت می فرماید انگشـتر از فیـروزه بگیر و بـر آن بنویس 

»رب ال تذرنـی فردا وانت خیـر الوارثین « 
• ُدر نجـف

امـام صـادق )ع( فرمودنـد: ُدر نجـف که در نجف اشـرف خدا 
ظاهـر مـي سـازد بدرسـتي که هـر کـه آن را دسـت کند به 
هـر نظـر کردني بـه آن خداونـد زیارتي یا حجي یـا عمره اي 
در نامه عمل او بنویسـد که ثوابش ثـواب پیامبران و صالحان 
باشـد و اگـر خـدا رحم نمي کرد بر شـیعیان ما هـر آیینه هر 

نگین از آن به قیمت بسـیار میرسـید.  
• یاقــوت

در روایتـی از امـام رضـا و پیامبـر علیهما السـام آمده اسـت 
کـه انگشـتر یاقـوت را در دسـت کنیـد کـه فقـر را بـر طرف 

مـی کند. 

ــای  ــتری هـ ــرای انگشـ بـ
عقیـــق و فیـــروزه خـــواص 
توســـط  نظیـــری  بـــی 
معصومیـــن علیهـــا ســـام 
ذکـــر شـــده اســـت، خواصی 
مادی و معنوی که به مطالعه 
گوشه ای از آنها می پردازیم. 

ویژگی هـای عجیب 
انگشتر عقیق وفیروزه

متخصصیــن توصیــه می کننــد کــه تعــدادی از آزمون هــای 
زیــر را بــه صــورت همزمــان مــورد اســتفاده قــرار دهیــد تا از 

اصالــت مرواریــد خــود اطمینــان حاصــل کنید.
  آزمون دندان

 مروارید را به آرامی با دندان های جلویی خود بسایید.
مروارید اصل: احساس ریگ مانند یا شن مانند.

مروارید تقلبی: احساس صاف و نرم بودن.
  آزمون بزرگ  نمایی

سطح مروارید را با یك ذره بین بررسی کنید.
مرواریــد اصــل: دانه هــای ریــزی بــه صــورت نامنظــم بــر روی 

آن مشــاهده می شــود.
مروارید تقلبی: به صورت دانه دار دیده می شود.

  آزمون سوراخ مته
ــن بررســی  ــك ذره  بی ــا ی ــه را ب ــون ســوراخ مت ــه پیرام ناحی

نماییــد.
مروارید اصل: لبه ها صاف و تیز هستند

مروارید تقلبی: لبه ها ناهموار یا حالت پاره پاره هستند.
  آزمون سنگین بودن

مرواریدها را در دست خود سبك سنگین کنید.
مروارید اصل: سنگین به نظر می رسند.

مروارید تقلبی
بــه طــور غیرمنتظــره ای ســبك بــه نظــر می رســند )مگــر آن 

کــه از شیشــه تولید شــده باشــند(
  آزمون عیب و ایراد

 مرواریدها را از نظر عیب و ایراد و لکه بررسی نمایید.
ــراد  ــب و ای ــل عی ــك حداق ــاً دارای ی ــل: عمدت ــد اص مرواری

می باشــند.
مرواریــد تقلبــی: اگــر کامــاً بــی عیــب و نقــص باشــند، بــه 

احتمــال زیــاد تقلبــی هســتند.
  آزمون قیمت

ــایر  ــابه س ــای مش ــت مرواریده ــا قیم ــد را ب ــت مرواری قیم
ــد. ــه کنی ــندگان مقایس فروش

مروارید اصل: دارای قیمت منطقی و مناسبی است.
مرواریــد تقلبــی: قیمــت بــه طــرز بــاور نکردنــی کــم بــوده یــا 

تخفیــف زیــادی بــه قیمــت آن خــورده اســت.

نام سنگ: مروارید
معروفیت: داروی درمانی

رنگ سنگ: صورتي، شیري کم رنگ، سبز آبي، سیاه
مکان سنگ: خلیج فارس، آمریکای  مرکزی و استرالیا

نــوع ترکیــب ســنگ: مــاده اولیــه مرواریــد، کربنــات کلســیم 
و مــاده آلــي آن کنچبولیــن اســت.

ــنگ را  ــن س ــت و ای ــاوم اس ــخت و مق ــنگ: س ــت س مقاوم
ــي  ــا رطوبت ــك و ی ــي خش ــه خیل ــي ک ــد در محل های نبای

ــرد. ــرار گی اســت ق
فــروش ســنگ: بــه دو صــورت در بــازار یافــت مي شــود یکــي 
مرواریــد اصــل کــه در برابــر اشــعه ایکــس درخشــش خاصي 
داریــد و دیگــر بــه صــورت مصنوعــي پــرورش مــي  یابــد کــه 

در بــازار زیــاد اســت.
بازتــاب ســنگ: انــرژي ایــن ســنگ باعــث تقویت و روشــنایي 

چشــم مي شــود.

مرواریدهــای 
تقلبــی معمــوالً بــا مــوادی 

روکــش شــده اند کــه بــه آن هــا 
اصــل  مرواریــد  مشــابه  ظاهــری 

بدهــد. مــوادی ماننــد عصــاره مرواریــد، 
مصنوعــی  عصــاره  مصنوعــی،  رزیــن 
مرواریــد، پاســتیک، ســلولز و الک الــکل. 
در ادامــه چنــد روش بــرای شناســایی 
از  ایــن کــه مرواریــد شــما )اعــم 

مرواریــد  و  پرورشــی  مرواریــد 
یــا  هســتند  اصــل  طبیعــی( 

خیــر، ارائــه می شــود.

انواع مراورید
و روش هـای
شناسـایـی
اصـل از بدل

انواع مروارید
مرواریدهـا عمدتـاً در دو گـروه اصلـی طبقه  بندی می شـوند: 
مروارید آب شـیرین و مروارید آب شـور. مروارید آب شـیرین 
ماننـد دریاچه هـا، رودخانه هـا،  در صدف هـای آب شـیرین 
داده  پـرورش  یـا  می شـوند  یافـت  حوضچه هـا  یـا  نهرهـا 
می شـوندغالباً شـکل نامنظمی دارند، امـا همچنین می توانند 
کامـًا گـرد بـوده و دارای رنگ هـای زرق و بـرق دار باشـند.

مرواریدهـای آب شـور در صدف هـای آب شـور ماننـد خلیج 
کوچـك، اقیانـوس، خلیـج یا دریا یافت شـده یا پـرورش داده 
می شـوند ایـن مرواریدهـا نیـز می تواننـد شـکل نامنظمـی 

داشـته باشـند، خصوصـاً وقتـی که غیر پرورشـی باشـند.
هـر نـوع از مرواریدهـا می توانند طبیعی یا پرورشـی باشـند و 
درون هـر گـروه از مرواریدهـا انـواع مختلفـی از مروارید جای 

دارند.
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هفته نامه اختصاصی راهنمای خرید



دکوراسیون داخلــی
I n t e r i o r  D e s i g n

هفته نامه اختصاصی راهنمای خرید

ــد  ــره می باش ــی روزم ــی در زندگ ــش مهم ــی دارای نق ــیون داخل ــی دکوراس طراح
ــی  ــن طراح ــت، ای ــده اس ــه آن ش ــیاری ب ــه بس ــان توج ــر جه ــروزه در سراس و ام
شــامل هماهنــگ ســازی بــرای بــه جلــوه در آوردن رنگهــا، اثاثیــه و اشــیای 
ــش و  ــه آرام ــه اســت ک ــه شــکلی هنرمندان ــا ســاختمان ب ــاق ی دیگــر موجــود در ات
ــای  ــاد فض ــی ایج ــیون داخل ــی دکوراس ــدف از طراح ــد. ه ــا می کن ــی را الق نوگرای
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــت ب ــر اس ــرد بهت ــا عملک ــت ب ــی راح ــرای زندگ ــب ب مناس
ــتقیم دارد. ــر مس ــا تأثی ــای م ــام فعالیت ه ــی انج ــر چگونگ ــی ب ــای داخل ــت فض کیفی

ــت آشــپزخانه و  ــای کابین ــدل ه ــوع در م تن
ــیون  ــی دکوراس ــاد آن در طراح ــت زی اهمی
آشــپزخانه باعــث شــده اســت تــا در تمــام 
دنیــا طراحــی زیبــا و اصولــی کابینــت 
گیــرد. قــرار  توجــه  مــورد  آشــپزخانه 

طراحـی     امـروزه      
تخصـص  عنـوان  بـه  داخلـی 

خته  می شـود و دارای محـدوده وسـیعی اسـت، شـنا
بـه ایـن دلیل کـه طراحی داخلـی ارتباط مسـتقیمی 
بایـد  دارد،  انسـان  روانـی  و  روحـی  ویژگی هـای  بـا 
الفبـای طراحـی داخلـی را بـه زبان سـاده بـرای مردم 
بـه ویـژه زنـان خانـه دار شناسـاند تـا بـه یـك طـرح 
مطلـوب رسـید. بنابرایـن طراحـان در هنـگام طراحی 
داخلـی دکوراسـیون بـا دو مقولـه کاربـرد آن در فضـا 
و احسـاس و تأثیـر فضـا بـر اسـتفاده کننـده مواجـه 
هسـتند طراحـان داخلـی بـا توجه بـه مطالعـات خود 
و فضـای کار، اشـیا را از زوایـای مختلـف دیده و توجه 
زیـادی بـه جزئیـات دارنـد، همچنیـن بـه طیف هـای 
گوناگونـی از عناصـر و مؤلفه هـا از قبیـل فـرم، نـور، 
رنـگ، بافـت، کف، سـقف، دیـوار، عناصـر کارکردی و 

تزیینـی و مبلمـان توجـه می کننـد.
  نکات طراحی دکوراسیون داخلی

طراحـی داخلـی دارای پیشـینه طوالنـی اسـت امـا 
مطرح شـدن تخصـص جداگانـه طراحی دکوراسـیون 
داخلـی را مربـوط بـه اوایـل قـرن بیسـتم می داننـد 
کـه در دهه هـای اخیـر ایـن مبحـث تمرکـز زیـادی 
روی فضاهـای مسـکونی داشـته اسـت. ایجـاد تغییـر 
در طراحـی داخلـی دکوراسـیون سـاختمان یـك هنر 
اسـت کـه بسـتگی بـه عواملـی ماننـد محیـط کاری 
دارای  داخلـی  دارد طراحـی  بودجـه  و  در دسـترس 
انـواع مختلفـی از جملـه مسـکونی و تجـاری ماننـد 
کافی شـاپ و فروشـگاه های تخصصـی می باشـد کـه 

هـر کـدام دارای سـبك خـاص خـود می باشـند برای 
انجـام طراحـی مناسـب یـك طـراح نیـاز 

بـه نقشـه نهایی شـامل جزئیاتی دربـاره نور پـردازی، 
آب، کـف، سـقف، دیـوار، عناصـر کارکـردی و تزئینی 
و سـایر عوامـل دارد کـه بایـد بـه صـورت هماهنگ و 

مناسـب در یـك طـرح قـرار گیرند.
بـرای طراحـی دکوراسـیون توسـط خـود و یـا طـراح 
بـرای  انتخـاب کنیـد کـه  را  آن  بایـد سـبك  ابتـدا 
اینـکار سـبك های بسـیاری وجـود دارد کـه می تـوان 
در  دیگـر  عامـل  گرفـت.  ایـده  طراحـی  مجـات  از 
دکوراسـیون انتخـاب تـم رنگـی اسـت کـه بر سـطح 
باشـد  تأثیرگـذار  روحیـات و راحتـی فـرد می توانـد 
بـه طـور کلـی معمـاری داخلـی باعـث بهتر شـدن و 
احسـاس راحتـی بیشـتر در زندگـی فـرد می شـود.

  هنر طراحی دکوراسیون داخلی
طراحـی داخلـی حـد واسـط بیـن معمـاری و طراحی 
سـاختاری  کاربـردی،  جنبه هـای  شـامل  کـه  اسـت 
و فنـی می باشـد. موضـوع معمـاری داخلـی در مـورد 
فضاسـت کـه بـه عنـوان اجتماعی تریـن هنـر بشـر با 
فضـای اطـراف انسـان مرتبـط اسـت. طراحـی داخلی 
 )ASID( طبـق تعریـف جامعه طراحـان داخلی آمریـکا
اینگونـه بیـان می شـود کـه متخصصی بـرای طراحی 
فضاهـای داخلـی، با عملکـرد کارایی بـاال که تخصص 
خـود را از طریـق آموزش هـای رسـمی کسـب کـرده 
اسـت. بنابرایـن بـه دلیـل اینکـه طراحـی و معمـاری 
داخلـی دارای سـبك و اصولـی اسـت که در هـر دوره 
بـر اسـاس سـلیقه ها و نیازهـا دچـار تغییـر می شـود 

نیـاز بـه آمـوزش در سـطح جامعـه می باشـد.

  مزایای طراحی دکوراسیون داخلی
طراحـی دکوراسـیون داخلی عـاوه بر بهبـود ظاهری 
فضـای داخلـی، باعـث بهینـه  سـازی، افزایـش بـازده 
کاری و یـا بهتـر کـردن روش زندگـی می شـود. بـه 
طـور کلـی بـرای طراحـی داخلـی دو دسـته بنـدی 
گفـت  می تـوان  را  تجـاری  و  مسـکونی  عملکـردی 
امـروزه همانطـور که سـاختمان ها و مصالح به سـمت 
متنـوع  تـر و دارای تکنولوژی پیشـرفته تـر و قوانین و 
اسـتانداردهای مـورد نیـاز می شـوند، طراحـی داخلی 

نیـز دارای تخصصـی  تـر شـدن اسـت. 
بـه طـور کلـی بـا جمـع بنـدی مطالـب بـاال می توان 
گفـت که طراحـی معماری داخلی یـك تخصص چند 
جانبـه اسـت که بـا اسـتفاده از راه حل هـای تکنیکی 
و خـاق در داخـل یك سـاختار، برای رسـیدن به یك 
محیـط داخلـی مصنـوع و جوابگـو در مقابـل نیازها و 
ایـن  می کنـد  عمـل  کاربـران  مختلـف  کارکردهـای 
راهکارهـا عملکـردی هسـتند و باعث بهبـود وضعیت 
زندگـی و فرهنـگ سـاکنان شـده و از لحـاظ زبیایـی 
شـناختی هـم جـذاب هسـتند.  طـرح ها متناسـب با 
فضـای داخلی سـاختمان و با در نظـر گرفتن موقعیت 
فیزیکـی و بافـت اجتماعـی پـروژه ارائـه می شـوند. در 
واقـع این فرایند از یك روش سیسـتماتیك و سـازگار 
شـامل تحقیـق و مشـارکت دانش در یـك روند خاق 
پیـروی می کنـد کـه بـه موجـب آن تمـام نیازهـا و 
امکانـات مشـتریان برای تامیـن اهداف پـروژه در نظر 

می شـود. گرفته 

 یکی از بهترین ایده ها برای طراحی دکوراسیون آشپزخانه 
مدرن طراحی کابینتی کاربردی و زیبا برای آشپزخانه است 
که در طی سالهای گذشته با پیشرفت در زمینه طراحی 
کابینت آشپزخانه با ایده های گوناگونی در زمینه دکوراسیون 

آشپزخانه مواجه هستیم.
تنوع در طراحی مدل های کابینت آشپزخانه به خاطر تنوع 
در سبك ساخت و معماری آشپزخانه ها و نیز ابعاد مختلف 
و فرهنگ های گوناگون ضروریست ضمن آنك تفاوت سلیقه 
ها و نیازهای خانواده را نیز نباید از یاد برد یکی از ضروری 
ترین نکات در طراحی کابینت آشپزخانه توجه به فضاهای 
مورد نیاز برای جمع آوری لوازم آشپزخانه درون کابینت 
هاست این امر در آشپزخانه های کوچك اهمیتی دوچندان 
پیدا می کند زیرا اختصاص فضایی برای نگه داری لوازم غیر 
ضروری در جایی جز کابینت ها امری آزار دهنده برای بانوی 
خانه است امتیاز مدل های کابینت آشپزخانه را می توان 
نسبت به دو ویژگی بارز آنها یعنی زیبایی و کاربردی بودن 
آن ها تعیین کرد. کابینت هایی که دارای این دو مشخصه 
باشند و نیز متناسب با فضای آشپزخانه انتخاب شوند قطعا 

طراحی موفقی محسوب می شوند چرا که نیازهای اصلی به 
کابینت آشپزخانه را رفع کرده اند از دیگر مشکاتی که در 
طراحی کابینت آشپزخانه با آن رو به رو خواهیم شد نداشتن 
فضای کافی برای اجرای طراحی در آشپزخانه های کوچك 
است که با استفاده بهینه از فضا و طراحی متفاوت در قسمت 
های مختلف کابینت برای لوازم گوناگون می توان تا حد 
زیادی این مشکل را رفع و به نقطه قوت کابینت آشپزخانه 

تبدیل نمود. 

راهنمــــای
طراحی داخلی

راهنمـای خـرید 
کابینت آشپزخانه 
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راهنمـای خرید 
نیم بوت هــای 
زمســتانــی

مـا بـه شـما می گوییـم چـه مـدل 
پوتین هایی را بایـد با چه لباس هایی 
بپوشـید تـا همه چیـز همان طـور به 
نظـر بیاید که باید مثا وقتی شـلوار 
بایـد سـراغ  ای می پوشـید  پارچـه  
زمانـی  یـا  برویـد  مدل هایـی  چـه 
کهشـلوارهای جین را انتخاب می کنید 
گزینه مناسـب کدام اسـت؛ آن هم 
بـا در نظـر گرفتن قواعد آراسـتگی.

  شلوار پارچه ای
وقتـی شـلوار پارچـه ای را انتخـاب می کنید یعنـی ترجیح 
می دهید ظاهری کاسـیك و در عین حال رسـمی داشـته 
باشـید مـا بـه شـما می گوییـم بایـد چـه پوتین هایـی را با 
شـلوارهای پارچـه ای  تـان بپوشـید تـا همانقدر رسـمی به 

نظـر بیایید کـه انتظـارش را دارید.

  شلوارهای پشمی با 8ترک ها
اگـر قرار اسـت محیط کار و همچنین سـاعات طوالنی را با 
ایـن کفش سـر کنیـد، نباید سـراغ نمونه هـای کاما تخت 
و بـدون پاشـنه برویـد چـون در ایـن صـورت دیر یـا زود با 
کمـردرد و حتـی پادرد مواجه می شـوید. طبـق فاکتورهای 
انتخاب کفش اسـتاندارد یك پاشـنه حدودا ۳ سانتی متری 
نـه  تنهـا این مشـکات را از شـما دور می کنـد بلکه پوتین 

۸ ترکتـان را هـم زیبا تـر می کند. 
اگر اهل پوشـیدن شـلوارهای پشـمی هسـتید شك نکنید 
جـای یـك پوتین با دوخـت ۸ ترک مثل مدل پیشـنهادی 
مـا در میان همه کفش هایتان خالی اسـت ظاهر کاسـیك 
ایـن کفـش بـه گونه  ای اسـت کـه به شـما اجـازه می دهد 
هـم در محیـط کار و هـم در رفـت و آمدهـای روزمره روی 

آن حسـاب کنید.

  با شلوار پارچه  ای هم اسپرت باشید
اگـر خیـال دارید شـلوار پارچـه  ای بپوشـید و در عین حال 
ظاهـری اسـپرت هـم داشـته باشـید، بهتـر اسـت سـراغ 
پوتین هایـی بـا پنجه ظریـف البته کمی هم نـوک تیز و در 
عین حـال سـاده  مثل مدل پیشـنهادی مـا برویـد در مورد 
انتخـاب رنـگ  هـم بهتر اسـت رنگ های شـاد و فانتـزی را 
جایگزیـن انتخاب  هـای همیشـگی مثـل مشـکی و قهوه ای 
کنیـد چـون رنگ هـای فانتـزی شـما را بـه نتیجـه دلخواه  
تـان یعنی رسـیدن به ظاهری اسـپرت نزدیـك  تر می کنند 
الزم بـه تذکـر اسـت که شـلوار شـما در ایـن شـرایط باید 

کاما راسـته باشـد و البتـه نه چنـدان بلند.
یادتـان باشـد طبـق قواعـد انتخاب یـك کفش اسـتاندارد 
وقتـی سـراغ کفش هایـی بـا پنجـه ظریـف می رویـد برای 
مراقبـت از سـامت پایتان باید این نکتـه را در نظر بگیرید 
کـه بیـن انتهـای بلندترین انگشـت پا تا جلوی کفشـی که 
انتخـاب می کنیـد بایـد حداقل یك سـانتی متر فضـا وجود 

داشـته باشـد تـا باریـك شـدن پنجـه کفـش به پای شـما 
آسـیب نرساند.

  وقتی خط اتو دارید
یـك شـلوار پارچـه  ای البتـه از نـوع خـط اتودار ایـن دقیقا 
همان شـلواری اسـت که باید با این کفش نبوک بپوشـید، 
البته مشـروط بر اینکه به پوشـیدن شـلوارهای بلنـد اصرار 
نداشـته باشـید چـون در ایـن مـدل پوتین ها شـلوار شـما 

نباید سـاق کوتـاه کفش  تان را بپوشـاند.
یادتـان باشـد قبـل از خریـد نیـم  بـوت غیـر از سـایز بایـد 
فاصلـه سـطح باالیـی کفش بـا رویه پایتـان را هـم در نظر 
بگیریـد طبـق فاکتورهـای انتخـاب کفـش اسـتاندارد، در 
کفش هـای رویـه بلنـد مثـل این مـدل، وجـود حداقل یك  
سـانت فاصلـه جـزء ضروریـات اسـت تـا هـوا بتوانـد درون 

کفـش شـما جریـان پیـدا کند. 

  وقتی اسپرت می پوشید
پوشـیدن ایـن مـدل پوتیـن با یـك دامـن بلنـد و ترجیحا 
پشـمی به شـما کمـك می کنـد تا ظاهـری کاما اسـپرت 
داشـته باشـید اگـر شـما هـم خیـال داریـد کفشـی بـرای 
محیـط کارتـان انتخـاب کنیـد، پیشـنهاد می کنیـم ایـن 
مـدل را هـم در نظـر بگیرید؛ یك مدل کاسـیك و نسـبتا 
قدیمـی کـه هنـوز هـم طرفـداران خـاص خـودش را دارد 
اگـر بـا پیشـنهاد مـا موافقید بایـد فکر بـاز و بسـته کردن 
بندهـای این کفش را  از سـرتان بیرون کنیـد و صرفا دنبال 
مدل هایـی باشـید که بـرای آنها زیـپ در نظر گرفته شـده 
اسـت ایـن زیپ سـاده اجـازه نمی دهـد هنگام پوشـیدن و 

درآوردن کفـش زمـان  را از دسـت بدهیـد.
از آنجـا که ایـن مدل کفش را به عنوان یـك انتخاب روزانه 
در نظـر می گیریـد بایـد بـه راحتـی آن بـه انـدازه شـکل و 
شـمایل ظاهـری اش بهـا بدهید یکـی از شـرایط راحتی در 
انتخـاب کفـش هـم این اسـت که بتوانید انگشـتان  تـان را 

آزادانـه در آن حرکـت بدهید.

  برای مهمانی ها رسمی شوید
اگر قرار اسـت ظاهری کاما رسـمی داشـته باشـید یا برای 
حاضر شـدن در مهمانی یا مراسـم خاصی آماده می شـوید 
بایـد سـراغ پوتین هـای نوک تیـز بروید این مـدل پوتین یا 
نمونه های مشـابه آن از آن دسـت انتخاب هایی هسـتند که 
بـر رسـمی بـودن ظاهر شـما تاکیـد دارند در مـورد جنس 
آن هـم پیشـنهاد می کنیـم سـراغ مدل هـای ورنـی برویـد 
کامـا واضح اسـت که براق بـودن این جنـس، نقطه تاکید 

دیگـری اسـت بر رسـمی بودن ظاهر شـما.

  شلوارهای جین
شـلوارهای جیـن تابسـتان و زمسـتان نمی شناسـند ایـن 
شـلوارها جزء انتخاب هایی هسـتند که همیشـه بـه کارتان 
می آیندحـاال ما به شـما می گوییـم باید چـه پوتین هایی را 
با شـلوارهای جین  تان بپوشـید تا کاما زمسـتانی شـوید.

  چرم و جین هماهنگ می شوند
  ایـن مـدل پوتیـن پیشـنهاد ویـژه مـا بـه افـرادی اسـت 
کـه اهـل پوشـیدن شـلوار جیـن هسـتند امـا کفش هـای 
چـرم را بـه انتخاب هـای دیگـر ترجیـح می  دهنـد طراحی 
اسـپرت ایـن پوتین به شـما اجـازه می دهد کـه آن را با هر 
شـلوار جینـی که دوسـت دارید بپوشـید و البتـه از انتخاب 

چرمی تـان لـذت ببرید.
نکتـه: طبـق اسـتانداردهای انتخـاب کفش، سـبك بودن 
کفـش یکـی دیگـر از فاکتورهایـی اسـت کـه بـرای حفظ 

سـامت پا هایتـان نبایـد از آن غافـل شـوید.
اسـتاندارد، هـم  انتخـاب کفـش  فاکتورهـای  اسـاس  بـر 
انـدازه بـودن عـرض پنجـه و پاشـنه کفـی کفـش یکـی از 
نکاتـی اسـت کـه بـه حفظ سـامت پـا کمك می کنـد در 
ایـن حالـت کفـی کفش فـرم طبیعـی پـا را دارد و به هیچ 

قسـمتی از پـا فشـار اضافـی  وارد نمی کنـد.

مشخصــات 
کفش مناسب 

ــن  ــه، خیلــی رســمی نیســت، ای  ایــن یکــی؟ ن
ــاب  ــع انتخ ــم موق ــما ه ــر ش ــم... اگ ــی ه یک
ــا  ــا ب ــات را باره ــن جم ــان ای ــن دلخواه ت پوتی
ــزو  ــک ج ــدون ش ــد ب ــرار می کنی ــان تک خودت
ــر  ــا آخ ــد ت ــه بای ــتید ک ــرادی هس ــان اف هم
ــه  ــا ب ــید! م ــراه باش ــا هم ــا م ــزارش ب ــن گ ای
شــما می گوییــم چــه مــدل پوتین هایــی را 
ــه  ــا هم ــید ت ــی بپوش ــه لباس های ــا چ ــد ب بای
ــد!  ــه بای ــد ک ــر بیای ــه نظ ــور ب ــز همان ط چی
ــد  ــی شــلوار پارچــه ای می پوشــید بای ــا وقت مث
ســراغ چــه مدل هایــی برویــد یــا زمانــی 
انتخــاب  را  پشــمی  بلنــد  دامن هــای  کــه 
ــت؛ آن  ــدام اس ــب ک ــه مناس ــد گزین می کنی
ــتگی. ــد آراس ــن قواع ــر گرفت ــا در نظ ــم ب ه

شـما شـنیده اید پـاي انسـان قلـب دوم اوسـت 
بودنـد  بـاور  ایـن  بـر  از گذشـتگان  بسـیاري 
کـه نقـاط خاصـي از کف پـا نمایانگر سـامت 
بخش هایـي از بـدن اسـت و نیـاز بـه مراقبـت 
زیـادي دارد تـا در همـه حـال، انسـان آرامـش 
بایـد  کفـش  انتخـاب  بـرای  داشته باشـد 
راحتـي و سـامت پـا را حتمـا در نظـر گرفـت.

ــگام انتخــاب کفــش  ــدی هن ــه کلی ــد نکت ــت چن ــا رعای  ب
ــد:  ــن کنی ــود را تضمی ــاي خ ــامتي پاه س

• کفشــي بخریــد کــه بــا فــرم طبیعي پاهــاي شــما مطابقت 
داشــته باشد. 

• پاهــا بطــور طبیعــي در ســاعات انتهایــي روز اندکــي ورم 
ــدازه  ــرای ان ــان ب ــن زم ــر بهتری ــن خاط ــه همی ــد ب میکنن

ــاب اســت.  ــروب آفت ــس از غ ــردن کفــش عصــر و پ ک
ــد  ــرار ندهی ــاک ق ــش را م ــروي کف ــده ب ــایز درج ش • س

ــان نیســتند.  ــل اطمین ــه قاب چراک
• خریــد کفــش تنــگ بــه امیــد اینکــه پــس از مدتــي جــا 
بــاز خواهــد کــرد یــك اشــتباه محــض اســت هیچــگاه یــك 

کفــش تنــگ را خریــداري نکنیــد. 
• کــف کفــش میبایســت محکــم و قابــل انعطــاف باشــد و 
ســطح آجــداري نیــز داشــته باشــد خــود کفــش نیــز بایــد 

ســبك باشــد. 

لـــباس و پوشـــاک
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خــــــــــودرو
c a r

ــری  ــا ظاه ــب ب ــپورت ۴ دیفرانســیل عق ــه اس ــك کوپ ی
فــوق العــاده اســت کــه نظــر بســیاری از خریــداران را بــه 
خــود جلــب کــرده طراحــان ایــن خــودرو کمــی حــال و 
ــورد  ــوص در م ــه خص ــد , ب ــه آن داده ان ــوای “LFA” ب ه
چــراغ هــای جلــو و عقــب حتــی اگــر زیــر کاپــوت ایــن 
خــودرو زیبــا موتــور نــه چنــدان خوبــی هــم بــود شــما بــا 
دیــدن خطــوط بــراق ایــن اســپورت کوپــه تصمیــم خــود 

را بــرای خریــد آن عــوض نمــی کردیــد.

ســانگ یانــگ تیوولــی یــك خــودروی mini SUV مینــی 
اس یــووی ســت، مینــی اس یــووی به گونــه ای از خــودروی 
ــر از  ــول آن کوچکت ــه ط ــود ک ــه می ش ــووی گفت اس ی
ــا  ــد ب ــووی نبای ــر باشــدالبته مینــی اس ی ۴.100 میلی مت
گونــه کامپکــت اس یــووی کــه از آن بزرگتر اســت، اشــتباه 

گرفتــه شــود.
ــاخت  ــی س ــگ تیوول ــانگ یان ــك س ــس اتوماتی گیربک
شــرکت ژاپنــی آیســین ســیکو )متعلــق بــه تویوتــا( اســت 
ــو  ــی در ناحیــه التزی ــی برگرفتــه از شــهر تیول ــام تیوول ن
در کشــور ایتالیاســت. تیوولــی اولیــن مــدل ســانگ یانــگ 
بعــد تغییــر مدیریــت شــرکت ســانگ یانــگ و مالکیــت 
ــازی  ــرکت خودروس ــدرا و ش ــرادران ماهین ــد آن ب جدی

هنــدی ماهینــدرا ســت.
ــودروی  ــن خ ــوان بهتری ــه عن ــال 2016 ب ــی در س تیوول
خانوادگــی، توســط بزرگتریــن انجمــن خودرویــی بلژیــك 

انتخــاب شــد.

داستان خودروهای گریت وال برای خود 
بار دارد.  داستانی طوالنی و کمی تاسف 
گریت وال در نسخه های هاوال و در بازار 
پررونق و باز چین توانسته برای خود اسم و 
رسم و رکوردهایی را ثبت کند و مخصوصاً 
در مدل H6 برای سال های پیاپی عنوان 
را  بازار  این  بلند  شاسی  ترین  پرفروش 
داستانی  داخل  بازار  در  اما  آورد.  بدست 

بسیار متفاوت در جریان است. مدل های H6 و M4 در 
سال های اخیر توسط دیار خودرو عرضه شد که با تاخیر 
و در تعدادی بسیار محدود به بازار عرضه شد و شاید در 
حال حاضر کمتر کسی خبر داشته باشد که اصًا چنین 

خودرویی در بازار عرضه می شود و چه عقبه ای دارد.
همکاری  با  خودرو  عظیم  که  بود  گذشته  سال  اما 
دیارخودرو تبلیغات گسترده و پیش فروشی با تخفیف 
های زیاد را شروع کرد و آن را “طوفان هاوال” نامید. 
این خودروهای قرار است ابتدا به صورت وارداتی عرضه 
شود و حرف هایی از تولید این خودرو در دیارخودرو نیز 
به گوش می رسید، اما هیچ کدام از مدل های مختلف 
پیش فروش شده در لیست خودروهای مجاز به واردات 
نبودند، تا همین چند روز پیش که مدل هاوال H8 در 
این لیست قرار گرفت و ثبت سفارش آن باز شد و آن را 

به یك قدمی بازار رساند.
با وجود اینکه این روزها خبر توقف شماره گذاری هاوال 
رسد  می  نظر  به  اما  شده،  منتشر  ها  خبرگزاری  در 
ورود این خودرو به لیست خودروهای مجاز به واردات 

نویدبخش حضور این چینی تازه وارد به بازار است.
اجازه دهید بیشتر در مورد این خودرو صحبت کنیم. 
برخاف مدل H6 که برای خود اسم و رسمی دارد، مدل 
H8 اصاً موفقیت مدل H6 را نداشته و به طور مثال در 
سال 2015 توانست رتبه ۸7 ام را بین شاسی بلندهای 
عرضه شده در بازار چین با فروش تنها ۸9۸5 دستگاه 
بدست آورد. روی این خودرو تنها پیشرانه 2 لیتری نصب 
دارد و می  می شود که دقیقاً 1967 سی سی حجم 
تواند حداکثر 21۴ اسب بخار در 5500 دور در دقیقه 
و ۳2۴ نیوتن متر در دورهای بین 2000 تا ۴000 دور 
را تولید کند. این نیروی تولید شده از یك پیشرانه 2 
لیتری کامًا نمایانگر استفاده از توربوشارژ است و اگرچه 
استفاده از این سیستم پرخوران برای بهره گیری توان 
باالتر مناسب است، اما داستان نگهداری خاص خود را 
دارد که امیدواریم دیارخودرو بتواند خدمات خوبی را به 
خودروهای توربوشارژی که به نام آن وارد خواهد شد، 

بدهد.
 6 گیربکس   H8 هاوال  وال  گریت  روی 
سرعته خودکار نصب شده و خوشبختانه 
مدلی که مجوز را دریافت کرده از نوع ۴ 
اگر بخواهیم  چرخ متحرک 4WD است. 
این  مشخصات  مورد  در  بیشتر  کمی 
 ۴۸06 دارای   H8 هاوال  بگوییم،  خودرو 
و  عرض  میلیمتر  طول، 1975  میلیمتر 
179۴ میلیمتر ارتفاع است و فاصله بین دو محور آن 
2915 میلیمتر است. اما همه این ها به کنار، ما با یك 
خودرویی بزرگ سر و کار داریم و ابعاد و اندازه آن حتی 

از هیوندای سانتافه هم بیشتر است.
روی این خودرو بنا به ادعای سایت دیارخودرو، تجهیزاتی 
همچون سنسور نور، سانروف، سیستم صوتی با قابلیت 
پخش DVD، آمپلی فایر، صفحه نمایش لمسی ۸ اینچی، 
 TPMS پدال ترمز پارک، سامانه کنترل پایداری، سیستم
ها، حافظه  کلید، روکش چرمی صندلی  بدون  ورود   ،
تنظیم صندلی، رینگ های 19 اینچی، درب صندوق 
برقی و ... قابل نصب است اما باید تا ورود این خودرو 
به داخل صبر کنیم و ببینیم در نهایت چه تجهیزاتی در 

عمل روی هاوال H8 ارایه می شود.
باشد، در زمانیکه عظیم خودرو مشغول  اگر خاطرتان 
وندا  نام  با  را   H8 هاوال  بود،  خودرو  این  فروش  پیش 
با قیمتی قطعی 196  را  بود آن  Venda معرفی کرده 
میلیون تومان عرضه می کرد که البته تخفیف بسیار زیاد 
22 درصدی را نیز برای آن در نظر گرفته بود. حال در 
نظر بگیریم با تمام اتفاقات و رفع تمامی مراحل واردات 
قیمت در  این  ماندن  ثابت  برفرض  و  و شماره گذاری 
لیتری توربو سر  با خودرویی چینی و 2  زمان عرضه، 
و کار داریم که هم قیمت خودروهای معروفی همچون 
هیوندای سانتافه ، تویوتا RAV4 و یا حتی شاسی بلندهای 
ارزان تر همچون توسان و اسپورتیج است و اگرچه هیچ 
کدام از آنها به موتور 200 اسبی مجهز نیستند، اما روی 
آن ها برندی حکاکی شده که می تواند کار را برای هر 
رقیبی سخت کند. در نهایت باید گفت که امیدواریم 
هر آنچه باشد، گریت وال هاوال H8 با نام وندا بتواند در 
زمان مقرر به مشتریان تحویل داده شود و دیار خودرو 
نیز بتواند خدمات خوبی را به این تازه وارد چینی ارایه 
دهد و سپس شاهد رویارویی این چینی جدید به رده 
 H8 قیمتی 200 میلیونی ها باشیم و ببینیم که هاوال
در مقابل رقبای پرآوازه ژاپنی و کره ای خود چند مرده 

حاج است!

LIFAN
720

ـــون  ـــه 50 میلی ـــك ب ـــی نزدی ـــازه قیمت ـــن خـــودرو در  ب ای
ـــان  ـــازار وارد خواهـــد گشـــت. همـــکاری کرم ـــه ب ـــان ب توم
موتـــور بـــا شـــرکت چینـــی بـــا ســـاخت ماتیـــز آغـــاز 
شـــد کـــه ایـــن همـــکاری ســـاالنه در حـــال افزایـــش 
ـــازار  ـــی از ب ـــهم اندک ـــود س ـــار موج ـــق آم ـــد طب ـــی باش م
خـــودرو شـــاید کمتـــر از شـــش درصـــد در دســـت خـــودرو 
هـــای چینـــی باشـــداگر چـــه ایـــن ســـهم در حـــال 
ـــاید در  ـــن ش ـــازی چی ـــت خودروس ـــت؛ صنع ـــی اس فزون
ـــا  ـــی ب ـــاده اســـت ول مجمـــوع 20 ســـال اســـت کـــه راه افت

ـــت. ـــرفت اس ـــو و پیش ـــه جل ـــادی رو ب ـــرعت زی س

TOYOTA
GT86

SsangYong

Tivoli

گریت وال هاوال
H8

کـه  بـود  گذشـته  سـال 
عظیـم خـودرو بـا همـکاری 
دیارخودرو تبلیغات گسترده 
و پیـش فروشـی بـا تخفیف 
هـای زیـاد را شـروع کـرد و 
آن را “طوفـان هـاوال” نامید. 

به زودیاول خرید...
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هفته نامه اختصاصی راهنمای خرید



گــردشگــــری
t o u r i s m

هفته نامه اختصاصی راهنمای خرید آشنایــی با 
مـــــوزه
هـنرهــای
      معاصــر

ــه هــای  ــوزه نگارســتان کــه در بافــت قدیمــی محل ــاغ م ب
اطــراف میــدان بهارســتان قــرار دارد ، مکانی اســت که شــما 
مــی توانیــد آرامشــی بــی حــد و وصــف را در آن بیابیــد ، بــه 
محــض پــا گذاشــتن در آن حــس و حــال خانه هــای قدیمی 
سراســر وجــود تــان را پــر مــی کنــد ، شــما مــی توانیــد در 
ــه  ــدای ورود ب ــان ابت ــه در هم ــرون( ک ــه ته ــه ای )کاف کاف
بــاغ قــرار دارد بنشــینید و تمامــی بــاغ را از نظــر بگذرانیــد و 
تصمیــم بگیریــد از کــدام ســمت شــروع بــه گشــت و گــذار 
در بــاغ کنیــد ، مــی توانیــد در حیــن نوشــیدن چــای خوش 
عطــری کــه در اســتکان هــای کمــر باریــك ریختــه شــده 
ــه کارگاه ســفال گــری  تصمیــم بگیریــد کــه اول نگاهــی ب
ــه ســراغ مــوزه کمــال الملــك برویــد و  ــا اول ب بیاندازیــد ی
پــس از نــگاه بــه آثــار هنرمندانــه او و شــاگردانش ، از پشــت 
ســاختمان هــای قدیمــی آجــری قــدم زنــان بــوی خــوش 
ــه کارگاه  ــا ب ــد ت ــال کنی ــده را دنب ــه ش ــای پخت ــفال ه س

برســید در هــر صــورت تصمیــم بــا شــما اســت.
در بــاغ مــوزه نگارســتان ایــن اجــازه را بــه شــما مــی دهــد 
تــا در میــان هیاهــوی شــهر تهــران ،چنــد ســاعتی آرمــش 

زندگــی هــای قدیمــی را تجربــه کنیــد.

باغ موزه نگارستان
بـاغ نگارسـتان یکـی از بناهـای قدیمـی و ارزشـمند 
تهـران قدیم اسـت کـه به دسـتور فتحعلی  شـاه  قاجار 
سـاخته شـد. این بنا چـه از نظـر تاریخچـه، معماری و 
هنـر بـه کار رفته در سـاخت آن و چـه از نظر موقعیت 
کنونـی و آثـاری کـه در موزه هـای آن بـه نمایـش در 
اسـت.  زیـادی  بسـیار  اهمیـت  دارای  اسـت،  آمـده 

میدان بهارستان، پشت مترو بهارستان،  خیابان دانشسرا،  ابتدای 
خیابان شهید گودرزی )عایی سابق(،  درب اصلی باغ نگارستان

معاصـر  هنرهـای  مـوزه 
بلـوار  شـمالی  ضلـع  در 
کشـاورز و غـرب پـارک 

دارد. قـرار  اللـه 
بـر اسـاس تعریف رسـمی 

مـوزه، مـوزه هنرهـای معاصـر نمایشـگر چگونگـی سـیر 
تحـوالت هنر معاصر ایران در یك دوره محدود و مشـخص 

. هستند
ایـن موزه در سـال 1۳56 فعالیت فرهنگـی و هنری خود را 
در زمینی به وسـعت 2000 مترمربع و پیرامون آن فضایی 
سـبز و زیبـا موسـوم بـه پـارک مجسـمه بـا تندیس هایی 

ارزشـمند از هنرمنـدان پـر آوازه معاصر ایـران آغاز کرد.
سـاختمان موزه با الهام از معماری سـنتی ایـران و مفاهیم 
فلسـفی، یکـی از نمونه های بـا ارزش و کم همتای معماری 

نوین ایران اسـت.
ایـن سـاختمان تلفیقـی از معماری مدرن و سـنتی اسـت 
کـه بـا الهـام از بادگیرهـای مناطـق حاشـیه کویـر ایـران 

سـاخته شـده است .
مـوزه هنرهـای معاصر مرکـز فعالیت هـا و رویدادهای مهم 
هنـری ایران در زمینه هنرهای تجسـمی به شـمار می آید.

گالـری موزه مـکان برگزاری نمایشـگاه های مختلف هنری 

اسـت و بـه هنـگام برپایی هر نمایشـگاه ، یك یـا دو گالری 
نیـز بـه نمایـش گنجینه هایـی از هنرمنـدان بـزرگ جهان 

می یابد. اختصـاص 
تندیس هایـی زیبـا و با ارزش از هنرمنـدان معاصر هم چون 
هنـری مـور، آلبرتـو جیاکومتی و پرویز تناولی فضای سـبز 

اطراف را به پارک مجسـمه بدل سـاخته اسـت .
در دل هشـتی مـوزه اثـری از هنرمند 
قـرار  هاراگوچـی  نوریوکـی  ژاپنـی، 
سـاخته  پـوالد  و  روغـن  از  کـه  دارد 

شده اسـت.
مجموعه دایمی مـوزه هنرهای معاصر 
ارزشـمند  اثـر  حـدود ۳000  تهـران 
اسـت کـه بـه نخبـگان دیـروز و امروز 
هنرهای تجسـمی ایران و جهان تعلق 
دارد. آثـاری از هنرمندان پرآوازه مانند 
رنـوار، لوترک ، گوگن ، پیکاسـو، ماکس 

ارنسـت و ماگریت.
هنرمنـدان  از  تماشـایی  مجموعـه ای 

پاپ و فتورئالیسـت انگلیسـی و آمریکایی و نیز آثار دیدنی 
آبسـتره از جکسـون پوالک ، کاین و سـوییز در گـروه آثار 

مدرن تـر جـای دارند.

مـوزه هنرهـای معاصـر تهـران آثـاری از بیکـن ، هاکنـی ، 
کیتـاج ، دو بوفـه و جانسـن را نیـز در اختیـار دارد.

مـوزه هنرهـای معاصـر تهـران از آغـاز تاسـیس بـه جمـع 
آثـار هنرمنـدان شـاخص هنرهـای  از  نمونه هایـی  آوری 
تجسـمی معاصـر غربـی و ایرانـی بـه عنوان گنجینـه خود 
اقـدام کـرد تـا نسـل های بعـدی در رونـد تکاملی نقاشـی 

معاصـر و مـدرن قـرار بگیرنـد.
و  متشـکل  اسـت  مجموعـه ای  مـوزه 
نظـام یافتـه از بخش های امـور هنری ، 
امـور اداری ، روابط عمومـی ، کتاب خانه 
تخصصـی ، روابـط بین الملـل ، سـینما 
خدمـات  بصـری ،  و  سـمعی  تـك ، 
هنـری ،  راهنمایـان  نمایشـگاهی ، 
مراقبان ، حراسـت ، آرشـیو آثـار هنری ، 
دبیرخانه دایمی نمایشـگاه ها، فروشگاه 

کافی شـاپ . هم چنیـن  و  کتـاب 
در کتاب خانـه تخصصی مـوزه، هزاران 
عنوان کتاب فارسـی و غیر فارسـی در 
زمینه هـای معمـاری ، نقاشـی ، طراحـی ، ارتبـاط تصویری ، 
عکاسـی ، صنعـت سـینما و دیگـر زمینه هـای هنـری گرد 

آ مده اسـت.

ــال  ــچیان در س ــود فرش ــتاد محم اس
ــای  ــوزه هنره ــد از م 138۷ در بازدی
آثــار  مجموعــه  تهــران،  معاصــر 
ــر  ــان منتش ــان زم ــه هم ــود را ک خ
اثــر   100 شــامل  و  بــود  شــده 
برگزیــده در ســال های دهــه ۷0 
بــه بعــد اســت، بــه محمــود شــالویی 
ــوزه اهــدا کــرد. ــت م سرپرســت وق

نمونه هایی از گنجینه موزه:

َمکس اِرنستبِرنارد کوِهنفــرانسیس بِیِکن
تاریخ طبیعیاشیاء دیدنـــیمرد لمیده با مجسمه
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هدایای مناسب 
آبنبات چوبیسالگرد ازدواج

• عطـر بـا توجه به سـلیقه فـرد بخرید برای 
خریـدن ایـن هدیـه بایـد بدانیـد کـه طرف 
مقابلتـان چه عطـری دوسـت دارد اگر هدیه 
گرفتن شـما عجله ایسـت سـعی کنید عطر 
نخریـد مگـر اینکه شـما بدانید چـه عطری 

دارد. دوست 
• طـا و جواهـرات گـران قیمت هسـتند و 
بـرای رابطه هـای جدی خریداری می شـود 
پـس بـرای سـالگرد ازدواج هدیـه مناسـبی 
اسـت ایـن هدیـه چون نشـان مـی دهد که 
رابطـه جدی اسـت بـه خانم ها مـی فهماند 

کـه دوستشـان دارید.
وسـایل  امـروزی  مـدرن  دنیـای  در   •
الکترونیکـی هدایـای خوبـی می باشـد می 
توانیـد بـا خرید این هدایا بـه طرف مقابلتان 
مـی فهمانیـد که او لیاقت ایـن را دارد که در 
زندگـی بـا اسـتفاده از آنهـا راحت تر شـود.
• تـا مـی توانید بـرای خانم ها لـوازم خانگی 
نخرید زیرا نشـان می دهد زره ای عشـق در 
وجود شـما نیسـت و او را فقط خدمتکار می 
دانید اگر هم خواسـتید لـوازم خانگی بخرید 
چیـزی بخرید که کمی تجملی باشـد مانند 

دسـتگاه قهوه ساز
• مـی توانید از او بپرسـید و هر چیزی که او 

دوست دارد را بخرید.
• اگـر بـا او بـه سـفر برویـد و وقـت خـود را 
صـرف او کنید هم هدیه خوبی برای اوسـت.
• سـاعت هـم هدیـه ای مناسـب اسـت که 
هـم بـرای خانـم هـا مـی توانیـد بخرید هم 

اقایان. بـرای 

و  جوان  پرتـــره  عـــکاس  غفوری،  علی 
متولد اصفهان اســـت او در سال 1۳90 
پیرامون  فرهنگـــی  بررســـی  و  تحقیق 
حجـــاب را آغاز نمـــود و نتیجه آن خلق 
ســـبکی جدید با پوششـــی انســـانی و 
شـــده  مدرن  عکاســـی  در  المللی  بین 
اســـت علی غفـــوری در عکـــس های 

پرتـــره خود از نمـــادی فرهنگی و کهن 
بـــه زیبایی  او  آثـــار  الهام مـــی گیرد 
بازتاب کننده احســـاس ســـوژه هستند 
که گویـــی زمـــان در آن هـــا یخ زده 
اســـت علی این ســـبك از عکاسی پرتره 
را در قالب یك کتاب آموزشـــی PDF، با 
است. آورده  در  نام »عکاســـی حجاب«، 

صاحب امتیاز و مدیر مسول: 
محــمد جـــواد علیقلــــی

کارشناس استراتژیک: محسن نادری
سردبیر: محمد جوادی 

مدیر داخلی: میثم فراهانی
گرافیست: آرزو امینی 
آتلیه عکاسی: آریونیک

زیبایی وسالمت: فاطمه محمدی
کاالی دیجیتال: زهرا علی قلی
لباس و پوشاک: حسام ظفری

دکوراسیون: رضا محمدی
طال و جواهر: محمد گرجی 

تغذیه و رستوران: آرش گرجی 
گردش و تفریح: مریم بیدار

سازمان آگهی ها: 88977053-4
نمــابر: 88960791

شماره پیامک: 09156000061
تلفن دفتر مرکـــزی:

021-66418206-88983996-7
بلوار کشاورز خیابان وصال شیرازی کوچه علی اکبر 

فرهنگی)بهنام ( پالک 6 طبقه اول واحد 3

درج آگهی به منزله تایید آن از ســوی 
هفته نامه نمی باشد و مسئولیت آگهی 

با آگهی دهنده می باشد.

حقوق محفوظ اســت و هــر گونه ایده 
برداری، اســتفاده چاپــی، اینترنتی، نرم 
افزاری و صوتی از محتوا، عکس و مطالب 
مندرج، به معنای پذیرش پرداخت حقوق 

مادی و معنوی اثر است.

هفته نامـــه سراسری
راهنمـــای خــــرید
P)مرجعی کامل برای هر خرید( U R C H A S E  G U I D E
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بــازار
قائم تجریش

مجتمع تجاری- تفریحی

مگامـــال 

»مــگا مــال« یــه مجتمــع خیلــی بــزرگ در اکباتــان هســت که خیلــی از 
افتتاحــش نمــی گــذره، یــه مجتمــع تجــاری- تفریحــی کــه فعــا فقــط 
یــه ســری از مغــازه هــا کــه شــامل برندهایــی مثــل زارا، برشــکا، پــول اند 
بیــر ، اســترادیواریوس، اچ انــد ام ، جیــن وســت ، بــی بــی ، فیــا، تیفــی ، 
روژا، میثــم عطــر، مکــث، مکــث النــژری ، دلســی، الرکــو، ال ســی مــن ، 
گریــدر، پوالریــس، بتــه جقــه، بالنــو، پنتــی ، هارمونــی ، کیــدزی، ریبوک 
ــزودی برندهــای  ــن چــرم ، رومانســون و .... هســتن و ب ــار، نوی ، کاترپی
ــو  جدیــدی مثــل یایامــای ، کارپیــزا، بنتــون، ســارار، کایمبــر، جیوردان
هــم افتتــاح خواهــد شــد. از هایپــر مارکــت ایــن مجتمــع مــی تونیــن 
تمــام لــوازم مــورد نیازتــون رو بــا توجــه بــه چیدمــان صنــوف بــه راحتــی 
پیــدا کنیــن. »مگامــال« در آینــده فضایــی خواهــد شــد کــه بشــه در اون 
گــردش، خریــد و تفریــح و فعالیــت هــای فرهنگــی، ورزشــی کــرد. قــراره 
در چنــد مــاه آینــده در ایــن مجتمع شــهر بــازی، دنیــای بانــوان، بولینگ 
و باشــگاه ورزشــی، دنیــای مبلمــان، فــود کــورت و رســتوران هــای بیــن 
ــرای دسترســی  ــی و مجتمــع ســینمایی احــداث شــه. درضمــن ب الملل
ــن  ــار ای ــان کــه درســت کن آســانتر مــی تونیــن از متــرو شــهرک اکبات

مجتمــع قــرار داره، اســتفاده کنیــن.

ـــش  ـــدان تجری ـــای می ـــز خریده ـــن مرک ـــی از معروفتری ـــم یک ـــازار قائ ب
ـــاری  ـــد تج ـــتر از 700 واح ـــت و بیش ـــه س ـــازار 6 طبق ـــن ب ـــت. ای هس
ــرمایش  ــش و سـ ــر گرمایـ ــه چیلـ ــز بـ ــه مجهـ ــن مجموعـ داره. ایـ
ـــرد.  ـــد ک ـــه خری ـــی بش ـــه راحت ـــرما ب ـــا و س ـــوی گرم ـــا ت ـــه ت داخلی
ـــتی  ـــرویس بهداش ـــات س ـــوم طبق ـــوی تم ـــه دوم ت ـــر از طبق ـــه غی ب
ـــوی  ـــد ت ـــی تونی ـــید م ـــاعت باش ـــره و س ـــا و نق ـــال ط ـــه دنب داره. اگ
ـــه  ـــتین ب ـــاک هس ـــال پوش ـــر دنب ـــن. اگ ـــدا کنی ـــا رو پی ـــه اول اون طبق
ـــف  ـــن. کی ـــری بزنی ـــه س ـــف کوچ ـــه همک ـــون طبق ـــا هم ـــه دوم ی طبق
ـــه ســـوم  ـــوی طبق ـــه ت ـــی و آشـــپزخونه هـــم ک ـــوازم تزئین و کفـــش و ل
ـــاس  ـــد دارن، لب ـــد خری ـــه قص ـــی ک ـــم های ـــن، خان ـــی ش ـــه م فروخت
هـــا و شـــال و روســـری و بدلیجاتشـــون رو مـــی تونـــن از طبقـــه 
چهـــارم تهیـــه کنـــن. طبقـــه پنجـــم هـــم کـــه عـــاوه بـــر مغـــازه 
ـــی  ـــه کاف ـــت، ی ـــی ن ـــری و کاف ـــات کامپیوت ـــل و خدم ـــروش موبای ف
ـــه  ـــه طبق ـــا ب ـــن حتم ـــه داری ـــر عاق ـــه هن ـــه ب ـــم داره. اگ ـــاپ ه ش
ـــود،  ـــت ف ـــتوران و فس ـــن رس ـــن، در ضم ـــذت ببری ـــن و ل ـــم بری شش
ـــه  ـــن طبق ـــو همی ـــم ت ـــه ه ـــاپ و بوف ـــی ش ـــنتی، کاف ـــتوران س رس

ـــت.  س

تهران، بزرگراه شهید ستاری ، شهرک اکباتان، فاز 2 مجتمع فرهنگی-رفاهی اکباتان  تهران، میدان تجریش، خیابان شهرداری، بازار قائم 

کتـــاب
چی بخریم

کتاب آموزش عکاسی 
پرتره با سبک حجاب

علی غفــوری

Q کــد را اســکن کنید.
R

ت 
ی زیر کافیس

ت دانــلود رایگان اپلیکیشن ها
جه

نـام یك بـازی کم حجـم و اعتیادآور 
بـرای کامپیوتر اسـت که در آن شـما 
در نقـش کاراکتـر بـازی کـه خیلـی 
شـکمو نیـز هسـت بایـد بـه دنبـال 
شـیرینی کـه در حـال فـرار اسـت 

بدویـد و بتوانیـد آن را بخوریـد.
البتـه در طـول راه خطـرات مختلفی 
شـما  درختـان  بـه  برخـورد  ماننـد 
را تهدیـد میکنـد کـه بایـد از روی 
همـه آنهـا بپریـد و بتوانیـد خـود را 
بـه شـیرینی برسـانید کنتـرل بازی 
نیـز بسـیار سـاده اسـت و فقـط بـا 
کلیدهـای مکان نما انجام می شـود، 
ضمنـا مـی توانیـد با پـرش بـر روی 
سـر دشـمنان مانند کدو تنبل ، فلفل 
دلمـه ای ونابـود کـردن آنهـا سـکه 

بدسـت آوریـد.

تاکســی فضایــی 2 ” نــام یــك بــازی 
ــت  ــر اس ــرای کامپیوت ــم ب ــم حج ک
کــه در آن شــما یــك راننــده تاکســی 
هســتید بــا ایــن تفــاوت کــه در 
ــد بجــای زمیــن  فضــا هســتید و بای
ــده خــود  ــا تاکســی پرن در آســمان ب
پــرواز کنیــد و بــه جابجایی مســافران 

ــد. بپردازی
دقــت داشــته باشــید کــه بــرای اینکه 
ــاده  ــوار و پی ــافرها را س ــد مس بتوانی
ــد  ــتفاده از کلی ــا اس ــد ب ــد بای کنی
بــرای فــرود آمــدن اســتفاده کنیــد و 
ــد و مســافر  ــرود بیایی ســرعت آرام ف
ســوار کنیــد ، در غیــر اینصــورت 
ــا  ــافر و ی ــدن مس ــه دی ــکان صدم ام

ــاد اســت. ــما بســیار زی تاکســی ش

در ایـن بـازی شـما در نقـش یـك 
شـوالیه بی بـاک و نترس هسـتید. 
در ابتـدای بـازی 2 شـوالیه بـرای 
 Kajko .انتخـاب کردن وجـود دارند
کـه جثـه کوچکتری دارد سـریع و 
Koko�  چابك اسـت ولی ضعیـف و

sz کـه جثـه تنومنـدی دارد قـوی 
تـر اما کندتر اسـت ماموریت شـما 
در ایـن بازی این اسـت کـه مکانی 
که سـر منشـا سـحر و جادو اسـت 
را پیـدا کنیـد و آن را نابـود کنیـد 
موانـع ، تله هـا و ماموریـن امنیتی 
زیـادی سـد راه شـما می شـوند که 
بایـد آنهـا را از بیـن ببریداین بازی 
مناسـب برای سـنین 6 تا 15 سال 

می باشـد.
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کارگردان: محمد حسین فرحبخش 
فیلنامه: علی  اصغری - بر اساس داستانی از 

کامران قدکچیان

بازیگران: رضا عطاران، میاد کی مرام، سحر 
قریشی، هنگامه حمید زاده، کریم امینی، نگار 

عابدی، صفا آقاجانی، شقایق فراهانی
خاصه داستان: داستان فیلم درباره دختران 

فراری است.

هدایـای خـود را بـا بهتریـن 
ارزش  تـا  کنیـد  کادو  کاغـذ 
آن زیـاد شـود و یـا بـه یـك 
متخصـص دهیـد کادو کنـد 
اکنـون برخـی هدایایـی کـه 
در ایـن روز مـی توانید بدهید 
بـه شـما معرفـی مـی کنیـم.

برند

مولینکس

پارس خزر

سایا

متنو

فکر

بلزا

مدل

AT711

OMEGA

SMC-22

MFP71

Asslst

6130

قیمت)تومان(

227.000

147.000

131.000

79.000

162.000

159.000
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