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حدود  ۸۵درصد از رانندگانی
که باعث تصادفات مرتبط با
خواب میشوند ،مرد هستند
و حدود یک سوم آنها حداکثر
۳۰سال سن دارند.

روی هوا
طراحی کنید

الجیتک از یک قلم واقعیت مجازی جدید به نــام Logitech VR Ink Pilot Editionرونمایی
کردهکهقراراستطراحیدرواقعیتمجازیراسادهترکند.برخالفبسیاریکنترلرهایواقعیتمجازی
که توسط کمپانیهایی مانند اچتیسی رونمایی شدهاند ،میتوان قلم واقعیت مجازی الجیتک را مانند
یک قلم عادی در دست گرفت .این وسیله هم روی سطوح صاف و هم در هوا قابل استفاده است.

ابزارهای کاربردی زندگی روزانه ما برای حفظ زمین

گجتهای دوستدار طبیعت

یخواهندروی اینزمینبمانندوماباید
مهرنوشگرکانی|همهمابرایرویزمینبودنیکزمانیداریم،امامهمایناستکهبعدازماهمآیندگانیم 

تصمیمهایآگاهانهتریبرایبقایزمینوجاییبراینفسکشیدننسلهایآینده بگیریم.تولیدکنندگانفناوریهرروزابزارهایبیشتریدراختیار
مامیگذارندتاماهمدرحفظزمینموثر باشیم.هستهاصلیسبکزندگیسبزباکاهشاستفادهماازمنابعطبیعیوحفاظتازمنابعمحدودیکه زمین
دراختیارماگذاشتهاست،میتوانیمبهمحیطزیستکمککنیموسازگارترباآنزندگیکنیم.در اینجاچندنمونهازگجتهاومحصوالتیکهدوستدار
محیطزیستهستندرامعرفیمیکنیم.استفادهازاین ابزارتکنولوژیکمکمیکندتابتوانیمرابطهدوستیتکنولوژیوطبیعتراطوالنیکنیم.

HydroFlask Water Bottle
مهم نیست که شما سرکار یا باشگاه میروید ،یکی از
ضروریترین نیازهای بدن شــما آب است .درحالیکه
بطریهای پالستیکی گران نیستند ،اما هزینه سنگینی
برای ســیاره ما دارند ،بــرای همین بهتر اســت وقتی
میخواهید از خانه خارج شوید و با خود آب ببرید ،آن را در
بطریهای قابل استفاده مجدد و بدون خطر حملکنید.
شما میتوانید برای این کار بطریهایHydroFlask
 را انتخــاب کنید کــه نوشــیدنیهای گــرم را گرم و
نوشیدنیهایسردراتا 12ساعتسردنگهمیدارد.

Secur Solar LED
چراغ قوهSecur Solar LED نیازی به باتری
ندارد و ضد آب است و ابزاری ایدهآل برای شرایط
غیرمنتظره اســت .چراغ قوه خورشیدیSecur
دارای یک ژنراتور داخلی و پنل خورشیدی است
و استفاده از آنبسیار آسان است .البته با توجه به
قیمت خوبی که دارد عالوه بر آنکه برای کمک به
محیطزیست ضروریاست ،برای شما هم مقرون
به صرفه است.

iBamboo
هیچ نیازی بــه یک خروجی ،باتری یا وســیله تکنولــوژی ندارد!
بلندگوهای قابل حملBamboo iازبامبو یک بلندگوی قابل حمل
است که جایی برای نگهداری موبایل هوشمند شما واستقامت خوبی
برای نگهداری از موبایل شــما دارد تا نیفتد .بلندگوی موبایل خود را
روشن کنید و در آنشکاف قرار دهید و بامبو صدای طبیعی را تقویت
میکند و شما با صدای بلند و باکیفیتی مواجه میشوید،در صورتی
که برق مورد نیاز نیست .این بلندگو بیشتر با گوشیهای آیفون سازگار
است،امااگرتلفنهمراهتانخیلیبزرگترازگوشیهایآیفوننیستنیزمیتوانیدازآناستفادهکنید.
Allbirds Everyday Shoes
برای انجام کارها ،رفتن به مسافرت ،پیادهروی یا خارج شدن از شهر
برای گشت و گذار هیچ چیز بهتر از یککفش راحت نیست .اما شاید
شما هم شنیده باشید که فعاالن محیطزیســت میگویند ،اگر وارد
طبیعتمیشوید باید کاری کنید که هیچ ردپایی از شما در طبیعت
باقی نماند .حاال با این کفش واقعا هیچ رد پایی ازشما در طبیعت باقی
نمیماند.Allbirds ازپشممروینوقابلانعطافوازگوسفندنیوزیلند
تهیه میشود که بهعنوان یک کفی نرم برای پای شما عمل میکند .اما
Allbirds یک گام بیشتر برای کمک به محیطزیسترفته و در آن از بطریهای پالستیکی بازیافتشده
برایساختنلبههااستفادهشدهوبستهبندیآننیز90درصدازکاغذبازیافتشدهاست.

شارژرهایخورشیدی

Biolite Camp Stove
در حالی که اکثر وســایل کمپینگها سازگار با
محیطزیست هستند ،اما معموال وسایل پخت و پز
اینگونهنیست.اماBioliteبرایکمکاینجاست.
ایناجاقپایدارفراترازیکاجاقمعمولیاست.این
اجاق گاز برایوصل شدن به یک پورتUSB نیاز
دارد و بدون دود برای شما آتشی درست میکند
که میتوانید روی آن غذابپزید .این وسیله بسیار
ســبک ،کوچک و قابل حمل است و شــما را در
پیادهرویهایطوالنیآزارنمیدهد.

FridgeCam
بســیاری از ما وقتــی از خانه
خارج میشویم یخچال خانه را
چک نمیکنیم ،اما شب هنگام
برگشــت به خانــهمیخواهیم
خرید روزانه کنیم ،اما نمیدانیم
دقیقا چه چیزهایی داریم یا چه
چیزهاییدر یخچال سالماستو
تاریخمصرفشاننگذشتهوهمین
کار ممکن است باعث شود که خریدهای بیشتری کنیم و بعد متوجه
شویماشتباه کردهایم .همین کار باعث میشود ما دور ریزهای خوراکی
بیشتری داشته باشــیم .دوربین هوشمند یخچالFridgeCam به
شماکمکمیکندتادرخریدهایتاناشتباهنکنید.ایندوربینکوچک
به راحتی داخل هریخچال قرار میگیرد و بدون آنکه الزم باشــد در
یخچال را باز کنید ،میتوانید ببینید چه چیزهایی در یخچالتانوجود
دارد .همچنین این دوربین هوشمند میتواند به موبایل هوشمند شما
نیز وصل شود و اطالعات یخچال رابه شما بدهد .این اطالعات میتواند
تاریخ انقضای محصــوالت داخل یخچال هم باشــد .هر چه کمتر به
فروشگاهبرویمیعنیانرژیکمتریمصرفکردهایم.

چکدامماناشارهمستقیمنکنیم،ولیهمهمامیدانیمکهدیگربدونگجتهاوتلفنهایهمراه
شایدهی 
هوشمندماننمیتوانیمزندگیکنیم،حتیشایدبرایدقایقیبخواهیمزندگیبدونآنهاراتجربهکنیم،
اما نمیشود و این دیگر دست ما نیست .برای آنکه بتوانیم از این گجتهای آویزان به خودمان همیشه
استفاده کنیم ،باید آنها شارژ داشته باشند ،اگر در طول زمانی که خارج از محل کار یا خانهمان هستیم،
شارژموبایلمانتمامشد،بایدبتوانیمهمچنانازآناستفادهکنیموبیشترمایکپاوربانکهمراهدرکیف
و جیب خودمان داریم .اما چند سالی است که پاوربانکهای جدید هم وارد بازار شد ه که برای شارژ شدن
نیازی به برق و پریز ندارند ،فقط کافی است آنها را در معرض نور خورشید قرار دهیم ،نوری که احتماال
بیشتر ما هر روز آن را میبینیم .تعداد شارژرها و پاوربانکهای دارای پنلهای خورشیدی خیلی زیاد
استوانتخابازبینآنهاواقعاسختاست،اماچندنمونهازبهترینآنهارااینجامعرفیمیکنیم.
HeLi-on Compact
هرچقدرسلولهایپنلخورشیدیبیشترباشدوفضایبیشتری
درحالگرفتننورخورشیدباشد،انرژیبیشتریدریافتخواهید
کرد .پنل خورشــیدی  HeLi-on Compactبه صورت رولی
طراحی شده و برای به دست آوردن باالترین سطح انرژی مناسب
است HeLi-on Compact .شــکل ظاهری خوبی دارد و به
راحتیقابلحملاستودرکنارشارژمستقیمدستگاهشما،وقتی
دستگاه را از آن خارج میکنید هم امکان شارژ اضافی دارد .وقتی این دستگاه مدتی در معرض نور آفتاب قرار
بگیرد،دستگاهشمایاباتریداخلیخودراشارژمیکندتاقدرتخورشیدرابهراحتیبهشمابرساند.
Brando's Rain-Resistant
پنل خورشــیدی  Brando's Rain-Resistantیک دستگاه
مناسب برای شارژ موبایل شــما خارج از خانه است .این شارژر
بسیار شبیه به یک گوشی است ،رنگ آن زرد و از ژل سیلیکایی
سازگار با محیطزیست ساخته شــده است .همچنین این پنل
خورشــیدی در برابر باران مقاوم است .این شارژر خورشیدی با
گوشیهای اپل ،اندرویدیها و سایر تلفنهای همراه هوشمند
سازگار است و زمانی که شما در حرکت هستید و نمیتوانید آن را در معرض نور خورشید قرار دهید ،با شارژی
کهدرخودذخیرهکرده،گجتشماراشارژمیکند.
Rollable Eco Gadget Harnesses
از میان تمام پاوربانکهای دارای پنل خورشــیدی ،محبوبیت
شارژرهای رولی از همه بیشتر است و ما هم تصمیم گرفتیم در
اینجا دو نمونه از بهترین آنها را به شما معرفی کنیمRollable .
 Eco Gadget Harnessesیک منتقلکننده بسیار پر قدرت
انرژی خورشــیدی به گجتهای شماست .این شارژر نوعی برق
سازگار با محیطزیست به شــما ارایه میدهد و میتوانید بدون
هیچگونهدغدغ هونگرانیبرایمحیطزیستازآناستفادهکنید.طراحیآنازنسخههایقدیمیپاپیروسها
الهام گرفته شده و پوسته استوانهای شارژر با یک ماده آلومینیومی قابل بازیافت ساخته شده است .یکی از
نقاط قوت آن این است که پنل خورشیدی این شارژر حتی با نور کم هم کار میکند و همچنین باید مطمئن
باشیداینشارژربهدستگاهشماآسیبینمیرساندوشایدحتیبرایشبهترباشد.

اینستاگرام

اپلیکیشن

توییتر

Earth And Sustainability
همه ما درباره این شنیدهایم :باید زمین را جایی بهتر برای خودمان و آیندگانمان کنیم.
اما هرکدام از ما چقدر اطالعات داریم که چه کارهایی از دستمان برمیآید؟ چه کارهایی
به بهترشــدن زمین برای زندگی ما کمک میکند؟ زمین و پایداری آن ،یک وکیل و یک
دانشجویمدیریتدرتالشهستندتازمینراپایدارترکنند.آنهادراینصفحهاینستاگرام
به شما یاد میدهند که برای پایدارترشدن زمین چه کارهایی باید انجام دهید و از انجام چه
کارهایی خودداری کنید .اگر زمین برای شما مهم است ،آنها را دنبال کنید و تالش کنید تا
بهحرفهایشانعملکنید.

Ecosia
هر کدام از ما ممکن اســت چند بار در روز ،هفته ،ماه یا سال موضوعی را سرچ کنیم؟
تعدادش خیلی زیاد است ،آنهایی که بیشتر در اینترنت میگردیم ،شاید خیلی بیشتر از
چیزیکهفکرشرابکنیمدرنتجستوجومیکنیموالبتهبیشترماازگوگلبرایاینکار
استفاده میکنیم ،اما این اپ هم یک موتور جستوجوگر است که با هر جستوجوی شما
یکنهالدریکجایدنیاکاشتهمیشود.بههمینراحتی،یکجستوجو؛یکنهال.البته
شاید پاسخهای جستوجوی این اپ خیلی گسترده نباشد ،اما بههرحال میتواند جواب
جستوجوهایسادهمارابدهدوبرایمانیکدرختبکارد.

Earth Pics
دوست دارید بدانید دنیا چه شکلی است؟ دوست دارید عکسهای جذاب و خارقالعاده
از طبیعتهای بکر دنیاببینید؟ به شما پیشــنهاد میکنم این صفحه را در توییتر دنبال
کنید تا با شگفتیهای طبیعت دنیا آشنا شوید.در این صفحه تنها بهترین عکسهایی از
مناطق مختلف دنیا به اشتراک گذاشته میشود و اطالعاتی دربارهعکس و مکان عکس و
 ...به شما میدهد .خودشان برای معرفی صفحهشان نوشتهاند با این عکسها میتوانیدبه
کنید.
زیباییهایدنیاسفر 

