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الجیتک از یک قلم واقعیت مجازی جدید به نــام Logitech VR Ink Pilot Edition رونمایی 
کرده که قرار است طراحی در واقعیت مجازی را ساده تر کند. برخالف بسیاری کنترلرهای واقعیت مجازی 
که توسط کمپانی هایی مانند اچ تی سی رونمایی شده اند، می توان 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.

روی هوا 
طراحی کنید

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود۸۵درصدازرانندگانی
کهباعثتصادفاتمرتبطبا
خوابمیشوند،مردهستند

وحدودیکسومآنهاحداکثر
۳۰سالسندارند.
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Earth And Sustainability
همه ما درباره این شنیده ایم: باید زمین را جایی بهتر برای خودمان و آیندگانمان کنیم. 
اما هرکدام از ما چقدر اطالعات داریم که چه کارهایی از دستمان برمی آید؟ چه کارهایی 
به بهترشــدن زمین برای زندگی ما کمک می کند؟ زمین و پایداری آن، یک وکیل و یک 
دانشجوی مدیریت در تالش هستند تا زمین را پایدارتر کنند. آنها در این صفحه اینستاگرام 
به شما یاد می دهند 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 

به حرف هایشان عمل کنید.

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 می گردیم، شاید خیلی بیشتر از 
چیزی که فکرش را بکنیم در نت جست وجو می کنیم و البته بیشتر ما از گوگل برای این کار 
استفاده می کنیم، اما این اپ هم یک موتور جست وجوگر است که با هر جست وجوی شما 
یک نهال در یک جای دنیا کاشته می شود. به همین راحتی، یک جست وجو؛ یک نهال. البته 
شاید پاسخ های جست وجوی این اپ خیلی گسترده نباشد، اما به هرحال می تواند جواب 

جست وجوهای ساده ما را بدهد و برایمان یک درخت بکارد. 

Earth Pics
دوست دارید بدانید دنیا چه شکلی است؟ دوست دارید عکس های جذاب و خارق العاده 
از طبیعت های بکر دنیا  ببینید؟ به شما پیشــنهاد می کنم این صفحه را در توییتر دنبال 
کنید تا با شگفتی های طبیعت دنیا آشنا شوید.  در این صفحه تنها بهترین عکس هایی از 
مناطق مختلف دنیا به اشتراک گذاشته می شود و اطالعاتی درباره  عکس و مکان عکس و 
... به شما می دهد. خودشان برای معرفی صفحه شان نوشته اند با این عکس ها می توانید  به 

زیبایی های دنیا سفر کنید.  

گجت های دوستدار طبیعت
ابزارهایکاربردیزندگیروزانهمابرایحفظزمین

مهرنوشگرکانی|همهمابرایرویزمینبودنیکزمانیداریم،امامهمایناستکهبعدازماهمآیندگانیمیخواهندرویاینزمینبمانندوماباید

تصمیمهایآگاهانهتریبرایبقایزمینوجاییبراینفسکشیدننسلهایآیندهبگیریم.تولیدکنندگانفناوریهرروزابزارهایبیشتریدراختیار

مامیگذارندتاماهمدرحفظزمینموثرباشیم.هستهاصلیسبکزندگیسبزباکاهشاستفادهماازمنابعطبیعیوحفاظتازمنابعمحدودیکهزمین

دراختیارماگذاشتهاست،میتوانیمبهمحیطزیستکمککنیموسازگارترباآنزندگیکنیم.دراینجاچندنمونهازگجتهاومحصوالتیکهدوستدار

محیطزیستهستندرامعرفیمیکنیم.استفادهازاینابزارتکنولوژیکمکمیکندتابتوانیمرابطهدوستیتکنولوژیوطبیعتراطوالنیکنیم.

Secur Solar LED
چراغ قوه   Secur Solar LED  نیازی به باتری 
ندارد و ضد آب است و ابزاری ایده آل برای شرایط 
  Secur  غیر منتظره اســت. چراغ قوه خورشیدی
دارای یک ژنراتور داخلی و پنل خورشیدی است 
و استفاده از آن  بسیار آسان است. البته با توجه به 
قیمت خوبی که دارد عالوه بر آن که برای کمک به 
محیط زیست ضروری  است، برای شما هم مقرون 

به صرفه است.  
Biolite Camp Stove

در حالی که اکثر وســایل کمپینگ ها سازگار با 
محیط زیست هستند، اما معموال وسایل پخت و پز 
این گونه نیست.  اما  Biolite  برای کمک اینجاست. 
این اجاق پایدار فراتر از یک اجاق معمولی است. این 
اجاق گاز برای  وصل شدن به یک پورت  USB  نیاز 
دارد و بدون دود برای شما آتشی درست می کند 
که می توانید روی آن غذا  بپزید. این وسیله بسیار 
ســبک، کوچک و قابل حمل است و شــما را در 

پیاده روی های طوالنی آزار نمی  دهد.  

HydroFlask Water Bottle
مهم نیست که شما سرکار یا باشگاه می روید، یکی از 
ضروری ترین نیازهای بدن شــما آب است. درحالی که 
 بطری های پالستیکی گران نیستند، اما هزینه سنگینی 
برای ســیاره ما دارند، بــرای همین بهتر اســت وقتی 
 می  خواهید از خانه خارج شوید و با خود آب ببرید، آن را در 
بطری های قابل استفاده مجدد و بدون خطر حمل  کنید. 
 HydroFlask  شما می توانید برای این کار بطری های
   را انتخــاب کنید کــه نوشــیدنی های گــرم را گرم   و 

نوشیدنی های سرد را تا 12 ساعت سرد نگه می دارد.  

iBamboo
هیچ نیازی بــه یک خروجی، باتری یا وســیله تکنولــوژی ندارد! 
بلندگوهای قابل حمل  iBamboo  از  بامبو یک بلندگوی قابل حمل 
است که جایی برای نگهداری موبایل هوشمند شما و  استقامت خوبی 
برای نگهداری از موبایل شــما دارد تا نیفتد. بلندگوی موبایل خود را 
روشن کنید و در آن  شکاف قرار دهید و بامبو صدای طبیعی را تقویت 
می کند و شما با صدای بلند و باکیفیتی مواجه می شوید،  در صورتی 
که برق مورد نیاز نیست. این بلندگو بیشتر با گوشی های آیفون سازگار 

است، اما اگر تلفن همراهتان  خیلی بزرگتر از گوشی های آیفون نیست نیز می توانید از آن استفاده کنید.  

FridgeCam
بســیاری از ما وقتــی از خانه 
خارج می شویم یخچال خانه را 
چک نمی کنیم، اما شب هنگام 
برگشــت به خانــه  می  خواهیم 
خرید روزانه کنیم، اما نمی دانیم 
دقیقا چه چیزهایی داریم یا چه 
چیزهایی در یخچال سالم است و 
 تاریخ مصرفشان نگذشته و همین 

کار ممکن است باعث شود که خریدهای بیشتری کنیم و بعد متوجه 
شویم  اشتباه کرده ایم. همین کار باعث می شود ما دور ریزهای خوراکی 
بیشتری داشته باشــیم. دوربین هوشمند یخچال  FridgeCam  به 
شما کمک می کند تا در خریدهایتان اشتباه نکنید. این دوربین کوچک 
به راحتی داخل هر  یخچال قرار می گیرد و بدون آن که الزم باشــد در 
یخچال را باز کنید، می توانید ببینید چه چیزهایی در یخچالتان  وجود 
دارد. همچنین این دوربین هوشمند می تواند به موبایل هوشمند شما 
نیز وصل شود و اطالعات یخچال را  به شما بدهد. این اطالعات می تواند 
تاریخ انقضای محصــوالت داخل یخچال هم باشــد. هر چه کمتر به 

فروشگاه  برویم یعنی انرژی کمتری مصرف کرده ایم. 

Allbirds Everyday Shoes
برای انجام کارها، رفتن به مسافرت، پیاده روی یا خارج شدن از شهر 
برای گشت و گذار هیچ چیز بهتر از یک  کفش راحت نیست. اما شاید 
شما هم شنیده باشید که فعاالن محیط زیســت می گویند، اگر وارد 
طبیعت  می شوید باید کاری کنید که هیچ ردپایی از شما در طبیعت 
باقی نماند. حاال با این کفش واقعا هیچ رد پایی از  شما در طبیعت باقی 
نمی ماند.  Allbirds  از پشم مروینو قابل انعطاف و از گوسفند نیوزیلند 
تهیه می شود که به  عنوان یک کفی نرم برای پای شما عمل می کند. اما 

 Allbirds  یک گام بیشتر برای کمک به محیط زیست  رفته و در آن از بطری های پالستیکی بازیافت شده 
برای ساختن لبه ها استفاده شده و بسته بندی آن نیز 90  درصد از کاغذ بازیافت شده است.  

شارژرهای خورشیدی
شایدهیچکدامماناشارهمستقیمنکنیم،ولیهمهمامیدانیمکهدیگربدونگجتهاوتلفنهایهمراه
هوشمندماننمیتوانیمزندگیکنیم،حتیشایدبرایدقایقیبخواهیمزندگیبدونآنهاراتجربهکنیم،
امانمیشودوایندیگردستمانیست.برایآنکهبتوانیمازاینگجتهایآویزانبهخودمانهمیشه
استفادهکنیم،بایدآنهاشارژداشتهباشند،اگردرطولزمانیکهخارجازمحلکاریاخانهمانهستیم،
شارژموبایلمانتمامشد،بایدبتوانیمهمچنانازآناستفادهکنیموبیشترمایکپاوربانکهمراهدرکیف
وجیبخودمانداریم.اماچندسالیاستکهپاوربانکهایجدیدهمواردبازارشدهکهبرایشارژشدن
نیازیبهبرقوپریزندارند،فقطکافیاستآنهارادرمعرضنورخورشیدقراردهیم،نوریکهاحتماال
بیشترماهرروزآنرامیبینیم.تعدادشارژرهاوپاوربانکهایدارایپنلهایخورشیدیخیلیزیاد

استوانتخابازبینآنهاواقعاسختاست،اماچندنمونهازبهترینآنهارااینجامعرفیمیکنیم.

HeLi-on Compact
هرچقدرسلولهایپنلخورشیدیبیشترباشدوفضایبیشتری
درحالگرفتننورخورشیدباشد،انرژیبیشتریدریافتخواهید
کرد.پنلخورشــیدیHeLi-onCompactبهصورترولی
طراحیشدهوبرایبهدستآوردنباالترینسطحانرژیمناسب
است.HeLi-onCompactشــکلظاهریخوبیداردوبه
راحتیقابلحملاستودرکنارشارژمستقیمدستگاهشما،وقتی

دستگاهراازآنخارجمیکنیدهمامکانشارژاضافیدارد.وقتیایندستگاهمدتیدرمعرضنورآفتابقرار
بگیرد،دستگاهشمایاباتریداخلیخودراشارژمیکندتاقدرتخورشیدرابهراحتیبهشمابرساند.

Brando's Rain-Resistant
پنلخورشــیدیBrando'sRain-Resistantیکدستگاه
مناسببرایشارژموبایلشــماخارجازخانهاست.اینشارژر
بسیارشبیهبهیکگوشیاست،رنگآنزردوازژلسیلیکایی
سازگاربامحیطزیستساختهشــدهاست.همچنیناینپنل
خورشــیدیدربرابربارانمقاوماست.اینشارژرخورشیدیبا
گوشیهایاپل،اندرویدیهاوسایرتلفنهایهمراههوشمند
سازگاراستوزمانیکهشمادرحرکتهستیدونمیتوانیدآنرادرمعرضنورخورشیدقراردهید،باشارژی

کهدرخودذخیرهکرده،گجتشماراشارژمیکند.

Rollable Eco Gadget Harnesses
ازمیانتمامپاوربانکهایدارایپنلخورشــیدی،محبوبیت
شارژرهایرولیازهمهبیشتراستوماهمتصمیمگرفتیمدر
Rollable.اینجادونمونهازبهترینآنهارابهشمامعرفیکنیم
EcoGadgetHarnessesیکمنتقلکنندهبسیارپرقدرت
انرژیخورشــیدیبهگجتهایشماست.اینشارژرنوعیبرق
سازگاربامحیطزیستبهشــماارایهمیدهدومیتوانیدبدون

هیچگونهدغدغهونگرانیبرایمحیطزیستازآناستفادهکنید.طراحیآنازنسخههایقدیمیپاپیروسها
الهامگرفتهشدهوپوستهاستوانهایشارژربایکمادهآلومینیومیقابلبازیافتساختهشدهاست.یکیاز
نقاطقوتآنایناستکهپنلخورشیدیاینشارژرحتیبانورکمهمکارمیکندوهمچنینبایدمطمئن

باشیداینشارژربهدستگاهشماآسیبینمیرساندوشایدحتیبرایشبهترباشد.


