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 نکته:

بسته های ایده بخش در این است که محتوای اولیه  دوستان گرامی، در واقع تفاوت این بسته ایده بخش با سایر

 مورد نیاز را برای شما تدارک دیده ایم و نحوه و محصول مورد استفاده را به خود شما سپرده ایم . 

 به امید ایده های ناب شما
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 جهیزیه و کاالی ایرانی در نگاه رهبری

های عروس، خودشان را اذیّت او و رفتار و شخصیّت خود اوست. بعضی از خانوادهی عزّت نیست. عزّت دختر به اخالق جهیزیّه برای دختر مایه

كنند، برای اینكه یك جهیزیّه كنند. اگر پول دارند خرج زیادی میاندازند و اگر پول هم ندارند به زحمت پول تهیّه میكنند و به زحمت میمی

 28/12/1377 .ندبگذار دخترشان اختیار  مفصّل پر زرق و برقی را مثالً در

 

رساند. اینها زوایای ای را به آن آرامش و سكون و اعتماد الزم نمیكند و هیچ خانوادهی زیاد، هیچ دختری را خوشبخت نمیمهریّه و جهیزیّه

 18/9/1375.ای نداردبرای زندگی است و جز درد سر و اسباب زحمت و اسباب مشكل فایده (زیادیفضول)زندگی است. 

 

تان را به زحمت بیندازید.مبادا خیال كنید وید پول قرض كنید، جهیزیّه درست كنید. مبادا خودتان را به زحمت بیاندازید. مبادا خانوادهمبادا بر

 29/03/1381 .كه دخترتان اگر جهیزیّه اش كمتر از دختر همسایه و قوم و خویش بود، این سرشكستگی است. نه این سرشكستگی نیست

 

چشم و هم چشمی، جهیزیه را برای خودشان یك معضل می كنند. بعد كه این معضل را به یك نحوی خودشان تحمل كردند،  خانواده ها روی

تازه نوبت دیگران است كه رنج این معضل را ببرند. برای خاطر اینكه وقتی شما در جهیزیه ی دخترتان این همه وسایل درست كردید، بعد 

ت؟این چشم و هم چشمی ها آخر به كجا خواهد رسید؟ این همان مشكالتی است كه درست خواهد شد. كسانی كه دیدند، تكلیف آنها چیس

 16/3/1373 اسالم می خواهد اینها نباشد.

 

بعضی ها سعی می كنند كه برای جهیزیه بزنند روی دست همه ی قوم و خویش ها و همسایه ها و دوست آشناها كه این هم غلط است...باید 

ببینید كه چه چیزی درست است، چه چیزی حق است آن را انجام بدهید. چه چیزی حق است؟ یك خانواده ی دونفره یك وسایلی نگاه كنید 

 3/8/1379الزم دارند كه یك زندگی ساده ای داشته باشند.

 

اید بخرند، بیاورند توی جهیزیه انواع و اقسام ریخت و پاش ها، زیاده روی ها، كارهای غلط، جهیزیه های سنگین. همه جور چیزی را حتما ب

ز آن بگذارند، كه اقالً یك چیز بیشتر از آن دخترخاله اش، یا نمی دانم خواهرش، یا آن همسایه شان یا آن همكالسی شان داشته باشد. این ها ا

ه ی بخت بروند، خیلی از پسرها نمی غلط های بسیار موذی و آزاردهنده است، برای خود انسان و برای مردم. خیلی از دخترها نمی توانند به خان

 1/11/1371توانند ازدواج كنند، به خاطر همین چیزها. به خاطر همین گرفتاری ها.

 

ل اگر مردم آن قدر سخت گیری نكرده بودند، بعضی ها اگر مهریه شان سنگین نبود، اگر این جهیزیه های جاهالنه نبود و پدر و مادرها به خیا

دا دل دخترشان بشكند، خودشان را به آب و آتش نمی زدند، این گرفتاری ها برای خیلی از خانواده ها پیش نمی خودشان برای اینكه مبا

 1/11/1371آمد.
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نم از اول بعضی ها، همه ریز و درشت الزم و غیرالزم را برای دخترشان به عنوان جهیزیه فراهم می كنند كه مبادا از دختر فالنی، از نمی دا

از خواهرش یا از جاریش مثال، كمتر باشد. اینها درست نیست. این كارها غلط است. اسباب زحمت شماست. آن هم زحمتی كه دخترعمویش یا 

 2/9/1378هیچ اجری پیش خدا ندارد، مایه تشكر هم نمی شود.

 

لی كنید كه جهیزیه برای دخترتان از بعضی ها وقتی می پرسم كه شما چرا برای دونفری كه می خواهند زندگی كنند، بازار را می خواهید خا

درست كنید؟ می گویند : خب ما داریم. چون داریم می خواهیم بكنیم. آیا این استدالل، كافی ست؟ چون داریم! به هیچ وجه كافی نیست. 

ر خواست شوهر بكند استدالل غلطی است. در یك جامعه همه جور انسان زندگی می كند. شما باید كاری كنید كه آن دختری هم كه ندارد، اگ

ر بتواند. واِلّا این جهیزیه ای كه شما دارید برای دخترتان درست می كنید، این مهریه ای كه شما دارید به عروستان می دهید، این دیگر د

 5/8/1375ازدواج را برای دیگران خواهد بست...این روش انسانی نیست. این روش اسالمی نیست.

كنند. دخترها نگذارند. عروس ها، شما نگذارید. پدر و مادرها هم اگر می خواهند، شما نگذارید. این همه جنس نگذارید جهیزیه ها را سنگین 

 23/9/1373گران را می خواهید چه كنید؟

های گران قیمت بعضی از جاهای  خواهند جهیزیّه درست كنند، برای خرید اسباب سر عقد و جهیزیّه، توی این دكانها كه می این دختر خانم

 به است معروف دكان هایش كه كجاهاست شناسممی من – بیاورم اسم البته خواهمنمی –تهران، آن محلّات گران قیمت كه معروف است 

ندازند بی راه دنبالشان را بیچاره داماد كه نباشد طور این. نیست گرانی به معروف كه جاهایی آن بروند. نگذارند پا آنها طرف اصالً گران، جنس

 19/3/1372.كنندبرای خرید عروس و خرید عقد. متأسفانه از این كارها می

مادرهای عروس ها در تهیه جهیزیه دست نگه دارند، خیلی افراط و اسراف نكنند. نگویند حاال مثال دخترمان است، دلش می شكند.نه. دخترها 

 .حتماً باید برایش تهیه شود ...كه هر چیز قشنگ و لوكس ودل آنها را بكشانیم به این سمت خوبند. دخترها نمی خواهند. ما بی خود نباید 

16/11/1379 

ری و شما نگاه كنید به دختر پیغمبر اكرم، بهترین دخترهای عالم، فاطمه زهرا بود، بهترین زن های اولین و آخرین، فاطمه زهرا بود. هرگز دخت

زنی به آن خوبی، به آن شرافت و به آن عظمت نیامده است. همه زن های عالم از اول تا آخر در مقابل او مثل خدمت كارهایی هستند. مثل 

تی هستند در مقابل خورشید جهان افروز. شوهرش هم امیرالمومنین، بهترین مردان عالم. اگر چنانچه همه ی فضائل و مكارمشان را جمع ذرا

 5/1/1372كنیم، همه ی مردان عالم به یك ناخن او هم نمی رسند؛ این دو مظهر عظمت، مظهر زیبایی و فضیلت، با همدیگر ازدواج كردند. 

ن چند قلم ارزان قیمتی بود كه در كتاب ها توشته اند و ضبط كرده اند : یك تكه حصیر، یك تكه لیف خرما، یك دست جهیزیه شان هما

رختخواب و یك دستاس، یك كوزه، یك كاسه. همه اش را اگر چنانچه به پول امروز روی همدیگر بگذارند، معلوم نیست كه چند هزارتومان 

از امیرالمومنین گرفتند و پولش را دادند جهیزیه ی مختصری را فراهم كردند و بردند خانه ی شوهر.  مختصری بیشتر بشود. همان مهریه را

5/1/1372 

 حاال ما نمی گوییم دخترهای ما مثل فاطمه زهرا هستند و نه خود ماها مثل پدر ایشان هستیم و نه پسرهای ما مثل امیرمومنان، شوهر فاطمه

، آن راه است. جهت، آن جهت است. جهیزیه را مختصر بگیرید. به این و آن نگاه كنید، خرج زیادی نكنید. كار را زهرایند. اما معلوم می شود راه

 5/1/1372برای كسانی كه ندارند مشكل نكنید. 

طراف ایشان آیا پیامبر اكرم نمی توانستند یك جهیزیه ی مفصل تشكیل می دهند؟ اگر پیامبر اشاره ای می كردند، این مسلمانانی كه در ا

بودند، بعضی هایشان هم آدم های متمكنی بودند، پول هم داشتند، از خدا می خواستند كه بیایند یك هدیه ای بدهند، كمكی بكنند. نكردند. 

 5/9/1375چرا نكردند؟
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ریم، چه فایده ای دارد؟ استفاده اش این برای این است كه من و شما یاد بگیریم. والّا بنشینیم و تعریف كنیم و خوشمان بیاید و بعد هم یاد نگی

عمل را نمی بریم. نسخه ی طبیب را كه انسان نباید بگذارد روی طاقچه تماشا كند. باید عمل كنیم تا بهره اش را ببریم. رژیم غذایی را باید 

ت. باید عمل شود. ساده برگزار كنید تا فایده اش را ببرید. اینها رژیم غذایی روح است، رژیم غذایی صحت جامعه است. صحت خانواده اس

 5/9/1375كنید.
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 تاریخ

ریشه در فرهنگ كشورهای آفریقایی دارد كه با هدف تامین سرمایه اولیه برای كسب و كار به داماد هدیه داده  جهیزیهسنت 

لیت ئوداد مسای كه خانواده عروس در اختیار او قرار میتوانست با استفاده از سرمایه اولیهشد و به این ترتیب داماد میمی

های دور های موجود از گذشتهترین گزارشش را برعهده گیرد. حتی در قدیمیها و نیازهای همسر و فرزندانتامین خواسته

مانند قانون حمورابی كه در قرن هجدهم قبل از میالد تدوین شده است از جهیزیه به عنوان یكی از رسوم رایج در آن زمان نام 

عروس به  هقدیم رسم بر این بود كه خانوادبرده شده است. تا پیش از قرن پنجم قبل از میالد یعنی در دوران هومریك یونان 

دادند تا این كه در اواخر دوران كالسیك به تدریج جهیزیه جایگزین شیربها شد. جهیزیه حتی در روم خانواده داماد شیربها می

ایی، بلكه تنها در كشورهای آسیتوان گفت كه این سنت از جمله رسومی است كه نهباستان هم متداول بود و به این ترتیب می

ویژه در كشور انگلیس جهیزیه در طبقات اشرافی به در كشورهای اروپایی هم وجود داشته است. در كشورهای اروپایی و به

شود و به این ترتیب فقط دخترانی كه در زمان ازدواج از رثیه در هنگام ازدواج از طرف پدر به فرزند دختر هدیه میا عنوان

. البته امروزه در اغلب كشورهای در حال توسعه در اروپا و آمریكا این ندشدد در ارث سهیم میپدرشان جهیزیه نگرفته بودن

 مراسم در كه نقدی هدایای با داماد و عروس هاخانواده اغلب در و است شده سپرده فراموشی دست به رسم كهن و دیرینه

كنند. اما یم تامین را مشترک زندگی اولیه مقدمات گیرندمی هدیه نزدیكانشان و اقوام دوستان، از خود ازدواج جشن

گیرد. های سنتی همچنان به این سنت قدیمی پایبند هستند و خانواده دختر مسوولیت تهیه جهیزیه را برعهده میخانواده

 .استک البته باید این نكته را توجه داشت كه در این كشورها جهیزیه تنها شامل ملزومات اولیه برای آغاز زندگی مشتر

 رسم دیرینه جهیزیه در هند

تنها در كشور هند تهیه كاالها و اجناس مورد نیاز و همچنین تامین پول نقد و طال از طرف خانواده عروس به عنوان جهیزیه نه

های مختلف پس از ازدواج و حتی گاهی تا پایان عمر پدر و مادر فرزند دختر ادامه دارد در در زمان ازدواج بلكه در مناسبت

زیه به عنوان راهكاری برای گریز از فقر پسران است و حتی رسم بر این است كه خانواده داماد های هندی جهیواقع در خانواده

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خانواده دختر در هنگام خواستگاری تقاضای خود را در خصوص جهیزیه با توجه به موقعیت

كنند و به این ترتیب مقدار جهیزیه از قبل از موافقت می مطرح كنند و خانواده عروس با توجه به موقعیت خود با این تقاضاها

ها حتی یك وسیله نقلیه كه گاهی یك شود تا جایی كه در برخی ازخانوادهبرگزاری مراسم ازدواج در بین طرفین توافق می

زیه به داماد عنوان بخشی از جهیاتومبیل آخرین مدل خارجی است و همچنین مسكن كه گاهی یك ویال در اروپاست نیز به

 شود. هدیه می

 آسیا

در كشورهای آسیای شرقی مانند چین، ژاپن، كره و برخی از دیگر كشورهای آسیایی رسم بر این است كه چند روز پیش از 

مراسم ازدواج، خانواده داماد هدایایی شامل چای، میوه، غذاهای دریایی و همچنین گوشت را به عنوان هدیه ازدواج به عروس 

كنند و در مقابل خانواده عروس هم جهیزیه مختصری كه شامل لباس، جواهرات، وسایل آشپزخانه و وسایل دكوری یهدیه م

دهند تا این دو جوان كه قصد آغاز زندگی مشترک را دارند بتوانند با مقدمات اولیه زندگی است را به عنوان هدیه به داماد می

ند زندگی خود را آغاز كنند و تهیه دیگر ملزومات زندگی بر عهده خود آنها خواهد دهكه هر دو خانواده در اختیارشان قرار می

 بود.

ای فارس تهیه جهیزیه برعهده خانواده داماد است و در این كشورها هرگونه لوازم و اثاثیهزبان حاشیه خلیجدر كشورهای عرب 

تنها مسوولیت برگزاری مراسم رتیب خانواده داماد نهشود و به این تكه از طرف خانواده دختر هدیه شود ناپسند تلقی می

 ازدواج بلكه وظیفه تامین نیازهای اولیه برای آغاز زندگی مشترک فرزند خود را نیز برعهده دارند.
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 الگوی جهیزیه در اسالم

جهیزیه این بانوی بدون شك، بهترین اسوه و الگو برای زنان مسلمان، زندگی و منش حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم است. 

بزرگوار در تاریخ ضبط شده است و زنان مسلمان می توانند این جهیزیه را الگو قرار دهند و توجه كنند كه این جهیزیه، از آنِ 

دختر پیامبر و همسر دالورترین مرد گیتی بوده است. ایشان، بانوی نمونه و سرآمد زنان عالم بوده و هست. با این وصف 

 :ی بزرگوار عبارت بود ازجهیزیه این بانو

 یك پیراهن سفید؛ -1

 یك روسری بزرگ؛   -2

 یك حوله سیاه خیبری؛   -3

 یك تخت خواب كه از پوست خرما بافته شده بود؛   -4

 دو عدد تشك كتانی كه یكی از پشم گوسفندی و دیگری از لیف خرما پر شده بود؛   -5

 شده بود؛پر « اذخر»چهار عدد بالش از پوست میش كه از گیاهی به نام    -6

 یك قطعه حصیر هجری؛   -7

 یك عدد آسیای دستی؛   -8

 یك كاسه مسی؛   -9

 یك مَشك چرمی برای آب كشی؛  -10

 یك تشت لباس شویی؛  -11

 یك عدد كاسه برای شیر؛  -12

 یك ظرف آب خوری؛  -13

 یك پرده پشمی؛  -14

 یك آفتابه؛  -15

 یك سبوی گلی؛  -16

 دو كوزه سفالین؛  -17

 یك عدد پوست برای فرش؛  -18

  ؛یك عبا  -19

جهاز حضرت زهرا علیهاالسالم را خدمت پیامبر آوردند، اشكش جاری شد و سرش را رو به آسمان بلند هنگامی كه 

 .«خدایا، این عروسی را برای كسانی كه بیشتر ظرف هایشان گلی است، مبارک گردان»كرد و گفت: 

زمان، جهیزیه آن بانوی  نكته ای كه باید در این زمینه به آن توجه كرد، این است كه همه مورخان گفته اند در آن

بزرگوار بسیار ساده بوده است و به حداقل امكانات زندگی بسنده كرده بودند، با اینكه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و 

 .آله اگر می خواست، می توانست جهیزیه بسیار مناسب تری برای دختر گرامی خویش تهیه كند

توجه به ضرورت و در عین حال سادگی آن است؛ زیرا باال بودن  پس آنچه باید در تهیه لوازم زندگی رعایت شود،

هزینه لوازم زندگی، خود یكی از عوامل به تأخیر افتادن ازدواج دخترانی است كه درصددند جهیزیه گران قیمتی به 

 .همراه داشته باشند

جهیزیه، فقط هم یاری و كمك زن  نكته مهم دیگر اینكه مردان نیز توقع خود را از جهیزیه پایین بیاورند و بدانند كه

و خانواده اوست و در این موضوع، وظیفه یا تكلیف خاصی بر عهده زن نیست. متأسفانه در عرف این یك باور قطعی 

شده است كه خانواده دختر موظفند بخش زیادی از وسایل زندگی داماد را فراهم سازند و خانواده مرد براساس سنّت 

 .باالیی در این زمینه دارند های نادرست، توقع بسیار
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 :در الگوی جهیزیه اسالمی، چند نكته مهم وجود دارد كه عبارتند از

  .تهیه لوازم خانه به عهده مرد است -1

  .خانواده دختر می تواند در تهیه لوازم منزل جوانانی كه تازه زندگی را شروع كرده اند، به آنان كمك كند  -2

 .از زن بخواهند مردان حق ندارند، جهیزیه سنگین -3

 

 رسم جهیزیه در ایران

به  ایران  در اكثر نقاطها تا حدودی تفاوت دارد. در ایران به دلیل گستردگی مناطق و اقوام مختلف این رسم در برخی از استان

در این صورت است كه اكثر جهیزیه را خانواده دختر تهیه می كند و تعدادی از اقالم بزرگ را خانواده داماد تهیه می كند.

های خراسان رضوی، خوزستان و هرمزگان خانواده داماد مسوولیت تهیه جهیزیه را از شهرها مانند شهرهای استان دیگر  برخی

های مراسم جشن ه عروس نیز برای كمك به خانواده داماد مسوولیت پرداخت بخشی از هزینهبرعهده دارند و در مقابل خانواد

 قسمتی از شهر ها هم وجود دارد كه كل جهیزیه را یكی از  خانواده ها تهیه می كنند. كنند.ازدواج را تقبل می
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 لیست کاالهای مربوط به جهیزیه

 دسته اول کاالهای

این بخش، ضروری و مورد استفاده بوده و در اكثر مناطق كشور به عنوان كاالهای مورد نیاز شناخته می شوند.  اغلب كاالهای معرفی شده در

د كه تاكید می شود نباید لیست ذیل به عنوان ضروریات بی بر و برگرد جهیزیه در همه كشور و برای همه اقشار تلقی شود، بسیار افرادی بوده ان

 زندگی موفق و آبرومندانه ای را داشته اند.با كمتر از همین كاالها هم 

 وسایل برقی

 غذا ساز، اتو، برقی جارو، ماشین لباسشویی، یخچال فریزر، تلویزیون

 آشپزخانه

ظرف و كتری، سرویس قاشق و چنگال، سرویس كفگیر و مالقه، قوری نفره، سرویس ماهیتابه و قابلمه،  12اجاق گاز، سرویس چینی یا آركوپال 

، سرویس پالستیك آشپزخانه، )اورانوس(نسرویس بُنشّ ، پارچ و لیوان،سرویس چاقوی آشپزخانه و میوه خوری ،ی و شیرینی خوریمیوه خور

 .فالسك چای، كلمن آب، جا سیب زمینی پیاز، چارپایه آشپزخانه، ظروف دردار ترشی و مربا، دیس مرغ و ماهی،  سرویس دم كنی و پیش بند

 وسایل ریز آشپزخانه

دسبزی، فندک، شعله پخش كن، ته گوشت، رنده، قندشكن، نمكدان، قندان، گوشت كوب، شكرپاش، ظرف سس، ظرف آبلیمو، سبتخ

آب، جاكره/پنیر، سبد تفاله گیر، در قوطی باز  اسفنددودكن، سیخ، چای صاف كن، قالب یخ، قاشق چوبی، جااسكاچی، جاشیری، بطری شیشه ای

یره لیوان، سفره پاک كن، زیرقابلمه ای، دستكش ظرفشویی، اسكاچ، مواد شوینده، گاز پاک كن، دستمال كن، همزن، سفره، جارو نپتون، گ

 گردگیری.

 منسوجات

، جانماز نماز چادر، لیف حمام، حوله حمام و دستشویی، پرده، پادری، روفرشی، فرش، پتو مسافرتی، ملحفه و روبالشی، بالش، تشك، لحاف و پتو

 .و سجاده

 شوییحمام و دست

 ، مواد شوینده بهداشتی.سنگ پا، دمپایی، سرویس پالستیك حمام و دستشویی

 سرویس چوب

 جاكفشی، میز تلویزیون، كمد لباس

 دیگر اقالم کاربردی

میز ، تی، جاروی دستی، چوب رختی، گیره و طناب، جا دستمال كاغذی ،سطل آشغال، بندلباس پایه دار، ساعت دیواری، بخاری، جعبه خیاطی

 سه راه و محافظ برقی، اتو
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 دسته دوم کاالهای

 عدم وجود كاالهای این دسته خللی ایجاد نمی كند اما وجودشان با فایده هایی همراه است. 

 ، كتابخانه، چراغ مطالعه، پیك نیك، ظروف مسیدی وی دی پلیر ،پنكه، چرخ خیاطی، چای ساز، پلوپز، زودپز، چرخ گوشت، میز تلفن

 ه سومدست کاالهای

خرید كاالهای این دسته مدتی ست كه برای نوعروسان باب شده، بدون توجه جدی به نسبت میزان هزینه باال و فایده ی كم آنان برای یك زوج 

 جوان. خرید این كاالها )و كاالهایی كه كال در این لیست به آنها اشاره نشده( به یك عروس و داماد توصیه نمی گردد.

، قهوه ساز، ساندویچ ساز، اتو پرس، آباژور، تخت خواب، مبل، میز هواپز، بخارشوی، سرخ كن، بخارپز، آرام پز، ماشین ظرفشویی ،مایكروفر

 دوطرفه نهارخوری، بوفه، سینما خانگی، ماهیتابه
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 معیارها

 تلویزیون

ایوون  امووا پشووتیبانی مووی كننوود HDیووا حووداقل  Full HDاكثوور تلویزیونهووای روز از   : وضوووح تصووویر -1

وضووووح  بوووای خووواص فووویلم هوووا وضووووح بووواال در دیووودن شوووبكه هوووای تلویزیوووونی توووأثیری نووودارد و فقوووط

 . ستباال

شووما را از خریوودن گیرنووده دیجیتووال جداگانووه بووی نیوواز مووی  : دیجیتووال هووای شووبكه دریافووت قابلیووت -2

 كند.

 مطلوووب كیفیووت بووا تصووویر آن در كووه اسووت نمایشووگر بووه نسووبت كوواربر زوایووه حووداكثر : دیوود زاویووه -3

 .شووود مووی ذكوور نمایشووگرها دیوود زاویووه بوورای درجووه 175 تووا 170 عوودد معموووال و باشوود مشوواهده قابوول

 معنووی بووی زیووادی حوود تووا اعووداد ایوون و اسووت قبووول قابوول دیوود زاویووه امووروزی نمایشووگرهای اكثوور در

 .باشد گیری تصمیم معیار تواند نمی و است

 خروجوووی و ورودی تعووودادی بوووه جدیووود تلویزیوووون هووور : تلویزیوووون هوووای ورودی و خروجووویتعوووداد   -4

 ، گیرنووودهDVD كننوووده پخوووش مثووول جوووانبی وسوووایل دهووود موووی اجوووازه شوووما بوووه كوووه اسوووت مجهوووز

 شووووید مطموووئن.  كنیووود متصووول آن بوووه را فلوووش هوووای حافظوووه یووواصووووتی  هوووای سیسوووتم دیجیتوووال،

 AVI ورودی یوووك و USB ورودی دو ،HDMI ورودی 3 حوووداقل بوووه نظرتوووان موووورد تلویزیوووون

  .باشد مجهز

 :  متحرک و ثابت تصاویر در )دقت تصویر(رزولوشن  -5

 تصووویر یووك یووا عكووس یووك كووه زمووانی قادریوود آیووا ببینیووددقووت ثابووت :  كووردن چووك روش 

 شووومارش قابووول كوووه ببینیووود طووووری را وی مووووی هوووای توووار بینیووود موووی را شخصوووی از ثابوووت

 .باشد( نشده محو) باشند

 دویوودن هنگووام هووا فوتبالیسووت پووای مووثال كووه كنیوود دقووت:  متحوورک دقووت كووردن چووك روش 

  .كند پیدا محو حالت نباید زدن شوت یا و

 روشووونایی میوووزان كمتووورین بوووه سوووفید رنوووگ روشووونایی میوووزان بیشوووترین نسوووبت كنتراسوووت : نسوووبت -6

 یووك در شووما كووه شووود مووی مهووم بسوویار وقتووی مووذكور دهوود. عوودد مووی نشووان را كاموول سوویاه رنووگ

 باشوود روشوونایی در شووما اسووتفاده محوول اگوور. بپردازیوود نمووایش صووفحه تصووویر دیوودن بووه نووور كووم محوول

 از بوویش (LED یووا LCD) نمووایش صووفحه بوورای عوودد ایوون. كنوود مووی پیوودا اهمیووت كمتوور عوودد ایوون

اغلووب بووه دلیوول نبووودن یووك اسووتاندارد واحوود و همچنووین گوواهی بووه دلیوول عوودم . باشوود بایوود 1500

توسووط تولیوود كننووده تكیووه كوورد.در برخووی صووداقت تولیوود كننووده نمووی توووان روی اعووداد ارائووه شووده 

مواقووع كنتراسووت داینامیووك بیووان مووی شووود ولووی ایوون نوووع كنتراسووت كووال مهووم نیسووت و چیووزی كووه 

 مهم است كنتراست نیتیو یا واقعی است.

 LED و LCDبرای دیدن فیلم در شب پالسما بهتر است اما در روز 

نو دددددد    5000از دددددد      وادددددد  ر عدددددددد   عددددددششر  2000عددددددششر از دددددد       LCDاگوووووور بوووووورای 

  شه اوش اش نزش ک  ش وغ  دت.
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قابلیووت  ایوون ،بعوودی كمووی در دنیووا سوواخته شووده سووه هووای فوویلماز آنجووا كووه  : بعوودی 3 قابلیووت -7

 .و اهمیت چندانی دارد نیست نیاز مورد چندان

 هوووای شوووبكه بوووه دسترسوووی اطالعوووات، تبوووادل اینترنوووت، بوووه اتصوووال : هوشووومند بوووودن تلویزیوووون -8

آمووار  امووا اسووت كننووده وسوسووه همیشووه انگیووز هیجووان محتواهووای گذاشووتن اشووتراک بووه و اجتموواعی

نشووان مووی دهوود حتووی در كشووورهای غربووی نیووز كووه بسوویار بیشووتر وابسووته بووه شووبكه هووای اجتموواعی و 

 پوووس اینترنوووت هسوووتند از ایووون امكانوووات تلویزیونهوووای هوشووومند كمتووورین اسوووتفاده صوووورت موووی گیووورد.

 و باشوووید داشوووته مووودنظر خوووود شخصوووی هوووای رایانوووه در را اینترتوووی اتصوووال امكانوووات كنیووود سوووعی

 .نخرید هوشمند های تلویزیون

این عوودد نشووان دهنووده .انوودازه صووفحه نمووایش تلویزیووون بووا واحوود ایوونچ مشووخ  مووی شووود: سووایز  -9

انووودازه قطووور تلویزیوووون موووی باشد.نسوووبت طوووول بوووه عووورض هوووای متفووواوتی بووورای تلویزیوووون وجوووود دارد 

مناسووب اسووت ولووی اگوور  9بووه  16ه فوویلم از آن اسووتفاده كنیوود نسووبت اگوور مووی خواهیوود بوورای مشوواهد

مناسوووب موووی  3بوووه 4و  10بوووه  16موووی خواهیووود بووورای مطالعوووه از آن اسوووتفاده كنیووود نسوووبت هوووای 

 باشند.

مناسوووب اسوووت ولوووی بووورای فضوووا هوووای كووووچكتر  46توووا  42متووور انووودازه  100بووورای فضوووای در حووودود 

 مناسب می باشد 42تا  32اندازه 

ایووونچ توووا بووویش از  26تلویزیوووون هوووای ال سوووی دی و ال ای دی موجوووود در بوووازار از انووودازه هوووم اكنوووون  

  .اینچ دارد 150تا  42یكصد اینچ تولید شده اند و پالسماها هم اندازه ای میان 

 اندازه های بزرگ خیلی مناسب نیستند.

كیفیووت مناسووبی كیفیووت صوودا : تلویزیووون هووای امووروزی بووه دلیوول باریووك بووودن پنلشووان نمووی تواننوود  -10

ایجوواد نماینوود و خیلووی تلویزیووون هووای امووروزی در ایوون زمیتووه بووا هووم تفوواوت ندارنوود و نمووی توانوود 

 مالكی برای انتخاب بین محصوالت باشد.

تلویزیوووون هوووای پالسوووما دارای محوووافظ صوووفحه موووی باشوووند و نسوووبت بوووه ضوووربه مقاوموووت بیشوووتری از  -11

یه در تلویزیووون مووی شووود .در تلویزیووون خووود نشووان مووی دهنوود ولووی همووین محووافظ باعوو  ایجوواد سووا

هوووای ال سوووی دی و ال ای دی ایووون محوووافظ وجوووود نووودارد پوووس مقاوموووت در برابووور ضوووربه كمتوووری 

دارنوود ولووی تصووویر آن هووا سووایه نوودارد.در بووین ایوون سووه موودل از لحوواه كیفیووت تصووویر تلوزیووون هووای 

LED  خووووب نیسوووت( و بیشوووترین سوووپس پالسوووما)در ارتفاعوووات و در جلووووی نوووور مسوووتقیم خورشوووید

 می باشند.  LCDدر آخر هم تلویزیون های 

مصوورف تلویزیووون هووا بووه طووور كلووی زیوواد نمووی باشوود بووه همووین دلیوول برچسووب انوورژی ندارنوود امووا  -12

مصوورف تلویزیووون هووای پالسووما از همووه بیشووتر مووی باشوود و ال ای دی  از همووه كمتوور مووی باشوود بووه 

 رف كمتری دارد.درصد مص 60تا  50طوری كه از ال سی دی هم در حدود 

*جدیوودا بحوو  تشووخی  حركووت دسووت و صووفحه لمسووی درتلویزیووون هووا  زیوواد شووده اسووت كووه هوور دو ایوون 

 .خصوصیات نیاز به نزدیك شدن به تلویزیون دارد و زیاد هم كاربردی نیست
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*جدیوودا بوورای تبلیغووات از وسووعت رنووگ اسووتفاده مووی شووود كووه تصووور بووه ایوون صووورت اسووت كووه هوور چووه 

باشوود كیفیووت تصووویر بهتوور اسووت در صووورتی كووه ایوون گونووه نیسووت و بوورای دیوودن تصوواویر وسووعت رنووگ بیشووتر 

از ددد   و ودددد ت  نددد   OLEDبوووه صوووورت واقعوووی وسوووعت رنوووگ از اسوووتانداردی پیوووروی كند.وسوووعت رنوووگ 

LCD .ک        د  نش  ش  دت 

بوووورای سووووه رنووووگ  256در  256در 256میلیووووون رنووووگ بووووه گوشووووتان خووووورده كووووه معنووووای ضوووورب  16*

رده رنوووگ قرموووز ایجووواد كنووود.حال بعضوووی از شوووركت هوووا  256قرمز،سوووبزوآبی اسوووت كوووه نشوووان موووی دهووود 

بووه دسووت مووی آیوود امووا هوویچ  1024میلیاردهووا وتیلیاردهووا رنووگ قابوول رویووت را نشووان مووی دهنوود كووه از ضوورب 

 كار می كنند. 256كاربردی ندارد زیرا كه عكس ها وفیلم ها با سیستم 

در  بوورای تبلیغووات مووورد اسووتفاده قوورار مووی گیوورد بووه اسووم زمووان پاسووخگویی كووه* جدیوودا یووك عنوووان دیگوور 

میلووی  17و بایوود زیوور  .واقووع میووزان زمووانی اسووت كووه صووفحه نمووایش بوورای پاسووخ بووه تصووویر ورودی نیوواز دارد

میلووی ثانیووه اسووت كووه در آزمایشووات  1تووا  8ثانیووه باشوودو اعوودادی كووه تولیوود كننوودگان ارائووه مووی دهنوود بووین 

میلووی ثانیووه را نشووان دادنوود . پووس  30ه مشووخ  شووده كووه ایوون اعووداد صووحت ندارنوود و برخووی تووا صووورت گرفتوو

 به این هم خیلی توجه نكنید.

*یووك عوودد دیگوور كووه بیووان مووی شووود بووه صووورت هرتووز اسووت و بیشووتر تبلیغوواتی اسووت و اثووری در كیفیووت 

 ندارد و به آن توجه نكنید.

یوورا اوال كووه كووارایی زیووادی ندارنوود و دومووا االن گوشووی *بووه كنتوورل هووای لمسووی تلویزیووون هووا توجووه نكنیوود ز

 ها می توانند با نصب یك نرم افزار به یك كنترل لمسی تبدیل شوند.

*كنتوورل صوووتی تلویزیووون بووه عنوووان یووك عاموول تبلیغوواتی اسووتفاده مووی شووود در صووورتی كووه عملكوورد خیلووی 

 خوبی ندارند
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 یخچال فریزر 

 پایین.یخپال ساید خیلی مناسب نیست.: ساید، دوتایی، باال نوع یخچال  -1

 20.وبووه ازای هوور نفوور اضووافی دارد نیوواز ظرفیووت لیتوور 200تووا 160 بووین نفووره دو خووانواده یووك انوودازه : -2

 انوورژ  مصوورف باشوود، بزرگتوور یخچووال انوودازه قوودر هوور كووه اسووت واضوو لیتوور فضووای بیشووتر نیوواز اسووت. 

از لحوواه اقتصووادی یخچووال هووای بووا  لیتوور مووی باشوود(. 28.)یووك فوووت برابوور بووا  اسووت بیشووتر نیووز آن

 مناسب می باشند. 20تا  16اندازه 

 درصوود 13 تووا 7 بووین عموموواً اسووت گرفتووه قوورار بوواال در آنهووا فریووزر كووه هووای  موودل : انوورژ  مصوورف -3

هوووم  ) defrost (مووودل هوووایی كوووه ذوب برفوووك اتوماتیوووك ندارنووود. دارنووود كمتووور  انووورژ  مصووورف

بوورای آگوواهی از میووزان .انوورژی مصوورف مووی كننوود حوودود نصووف یخچووال هووای مجهووز بووه ایوون سیسووتم

 مصرف می توانید به برچسب انرژی آن توجه كنید.

 انووورژ  مووودل هوووای بابرفوووك از بیشوووتر (اتوماتیوووك برفوووك ذوببووودون برفوووك ) هوووای مووودل برفوووك :  -4

 تووا كوورد تمیووز را موودل هووای بووا برفووك برفووك یكبووار، وقووت چنوود هوور بایوود البتووه. كننوود موو  مصوورف

 نیسوووتید برفوووك كوووردن پووواک دردسووور پوووذیرفتن اهووول اگووور پوووس باشووود، بهینوووه آن در انووورژ  مصووورف

 . كنید انتخاب را برفك بدون مدلهای همان

 نووووع ایووون خریووود هزینوووه. دارد بیشوووتر  انووورژ  مصووورف درصووود 20 توووا 14 بوووین : اتوماتیوووك یخسووواز -5

 .است دیگر ها  مدل از باالتر قدر  نیز فریزرها یخچال

. كنیووود دقوووت آن كیفیوووت بوووه نسوووبت بایووود بنوووابراین دارد، را اهمیوووت بیشوووترین :)موتوووور(  كندانسوووور -6

 میوووزان كمتووورین دارای بووواال، كوووارایی بوور عوووالوه چوووون هسوووتند آنهووا خطوووی نووووع كندانسوووورها، بهتوورین

 خوووودداری جووودا چینوووی موتورهوووای دارای هوووای یخچوووال خریووود از و هسوووتند كووواركردن هنگوووام صووودا

ماركهوووای ایرانوووی نیوووز از هموووان موتورهوووای یخچالهوووای توجوووه داشوووته باشوووید كوووه بسووویاری از  .كنیووود

 خارجی استفاده می كنند اما دیگر الزم نیست پول برند خارجی را بدهید

ممكوون اسووت بوورای یووك سووری اهمیووت داشووته باشوود ولووی بایوود ایوون را بدانیوود كووه هوور  آب تصووفیه فیلتوور -7

 ه ها می شود.چند وقت یك بار نیاز است این فیلتر عوض شود كه باع  باال رفتن هزین

 را... و آبسوووردكن بوووودن فعوووال یوووخ، قالوووب نووووع حووورارت، درجوووه میوووزان: یخچوووال در روی نمایشوووگرهای -8

كووه البتووه خیلووی هووم اهمیووت نوودارد.وباع  افووزایش قیمووت هووم خواهوود شوود كووه بایوود .دهد مووی نشووان

 به آن هم توجه كنید.

صوودای آن هووم مشووخ  در بعضووی از برچسووب هووای انوورژی عووالوه بوور میووزان مصوورف انوورژی میووزان  -9

شووده كووه بوور حسووب دسووی بوول مووی باشوود و هوور چووه میووزان آن كمتوور باشوود بهتوور اسووت و صوودای 

 كمتری تولید می كند.
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 اجاق گاز

 ، فردار، رومیزیتوكار هایاجاق یا بزرگ هایاجاق الكتریكی، گازی، های: اجاقنوع  -1

یكووی از موووارد اولووی اسووت كووه بایوود توجووه كنیوود. خوووب اسووت گووازی بگیریوود كووه یووك  : تعووداد شووعله -2

 برای قابلمه های بزرگ داشته باشد)یعنی پنج شعله باشد(هم  «پلوپز»شعله بزرگ 

 ایشیشووه هووایدر كووه كنیوود تهیووه فووری امكووان، صووورت در. باشوود شووما نیوواز بووا مطووابق انوودازه آن:  فوور -3

 آن داخوول مووواد توانیوودمی نیووز پخووت زمووان در و شووودمی شسووته رتآسووان ایشیشووه در. باشوود داشووته

 كووه پووزی و پخووت نوووع و شووما آشووپزخانه شیشووه هووای فوور نیووز بایوود نشووكن باشووند. انوودازه .ببینیوود را

 در ایسووتاده گازهووای اجوواق.  كنوود مووی دیكتووه شووما بووه را فوور نوووع  بهتوورین  دهیوود انجووام خواهیوود مووی

 مووی پزیوود مووی شوویرینی و كیووك زیوواد شووما اگوور. دارنوود وجووود برقووی فوور دارای و فوور دو فوور، تووك انووواع

 .كنید استفاده دارند فر بیشتری تعداد یا فر دو كه هایی اجاق انواع از توانید

 بدون فر گرفت و هیتر كنار گاز خرید! می توان یشبه جا ردو خیلی باال می برفر قیمت 

 شوودن خوواموش محوو  بووه كووه اسووت ایمنووی قطعووات از یكووی ترموكوپوول:  فنوودک و ترموكوپوول داشووتن -4

و بوورای  اسووت توور مشووكل خانمهووا بوورای كمووی آن از اسووتفاده گرچووه نمایوود مووی قطووع را گوواز شووعله

 و شوومعك شوودن داغ تووا تاموول ثانیووه چنوود روشوون شوودن گوواز بایوود چنوود ثانیووه آن را نگووه داشووت، لوویكن

 . است تر صرفه به مقرون حادثه یك بروز از گاز شعله

 كووه اسووت آن بهتوور كنیوود، مووی زنوودگی كشووور شوومال ماننوود مرطوووب منوواطق در اگوور:  بدنووه جوونس  -5

 بووه لعووابی و شووده رنووگ هووای بدنووه .باشوود داشووته اسووتیل بدنووه كووه كنیوود خریووداری را گووازی اجوواق

 مووورد در .شووود مووی جوودا فلووزی بدنووه از آنهووا رنووگ و شووده خووراب مرطوووب منوواطق در زمووان موورور

 .دارند بیشتری دوام اما هستند گران چه اگر خش ضد جدید های مدل هم استیل های بدنه

 .دهوود مووی  اطووالع شووما بووه را زمووان پایووان و كنیوود تنظوویم توانیوود مووی را آشووپزی زمووان : داخلووی تووایمر -6

زمووان تعیووین شووده بوورای  از بعوود هووا موودل از نوووع ایوون تنظوویم اسووت. در نیووز قابوول در بعضووی موودلها فوور

 دهوود مووی را امكووان ایوون خانووه هووای خووانم بووه تووایمر .شووود مووی خوواموش فوور...  و كیووك یووا غووذا پخووت

 انووود، رفتوووه بیووورون منوووزل از و گذاشوووته گووواز روی را غوووذایی كوووه حوووالی در و آسووووده خیوووال بوووا كوووه

شووود؛ گرچووه اكثوور خانمهووا ایوون ریسووك  مووی خوواموش غووذا زیوور شووعله معووین، زمووان در باشووند مطمووئن

 را نمی كنند لذا این قابلیت معموال بی استفاده می ماند.

 است كه سر شعله های اجاق گاز سوزنی باشد .بهتر  -7

محوووافظ شوووعله هوووا بایووود از جووونس مقووواومی سووواخته شوووده باشووود توووا بتوانووود وزن هوووای زیووواد را تحمووول  -8

 كند.)جنس چدن آن بهتر است(

صووفحه روی اجوواق گوواز بهتوور اسووت از جوونس اسووتیل باشوود زیوورا نسووبت بووه دیگوور جوونس هووا گرمووای  -9

 .كمتری را به داخل اجاق منتقل می كند

فووون انتقوووال حووورارت داخووول فووور، طراحوووی ظووواهری ، دماسووونج  جهوووت امكانوووات اضوووافی ماننووود  -10

اختیوواری اسووت . ایوون هووا مووی تواننوود كووار را بوورای شووما اسووان كننوود ولووی  گیری دمووای درون فوورانوودازه

 .برای شما هزینه اضافی در پی دارد.
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 ماشین لباسشویی

 ازجلو( است.  باال، درب از نوع : دوقلو، اتوماتیك )درب -1

بایووود پوووس از شسوووتن لباسوووها در یوووك قسووومت، آنهوووا را بووورای آبكشوووی بوووه لباسشوووویی دوقلوووو در ماشوووین هوووای 

قسوومت دیگوور منتقوول كنوویم، امووا مزیووت ایوون ماشووین هووا ایوون اسووت كووه امكووان پوواک كووردن لباسووهای نجووس در 

 آنها بهتر است.

 كمتووووری صوووودای و بهتوووور وعملكوووورد بووووازده دارایهووووا جلو از درب اتوماتیووووك، هووووای لباسشووووویی ماشوووویندر 

 هووم كاموول طووور بووه را هووا آن هووا لبوواس گیووری آب بوور عووالوه جلووو از درب هووای لباسشووویی از بعضووی. هسووتند

 .كنند می خشك

 دارای نووووع ایووون بهتووورین نووووع موتوووور، تسووومه ای اینورتوووور اسوووت.موتوووور : مهمتووورین قسووومت آن اسوووت.  -2

 .اسووت زیوواد هووم آن عموور همچنووین و اسووت خوووبی بوواالنس و كووم لوورزش و صوودا و پووایین بوورق مصوورف

(اسووت كووه آن  یووا گیربكسووی نوووع دیگوور دایركووت درایووو )بوودون تسوومه.دارد هووم بیشووتری قیمووت البتووه

هووم دارای صوودا و لوورزش كمووی اسووت و در موودل هووای بووا قیمووت متوسووط اسووتفاده مووی شووود ولوووی 

میوووزان خرابوووی آن باالسوووت و مناسوووب نیسوووت.نوع قووودیمی موتوووور هوووا هوووم تسووومه ای انیورسوووال موووی 

 باشد.

 60 بووواالی دموووای بوووا شستشوووو هوووای برناموووه ودر هسوووتند وسووورد گووورم آب بعضوووی هوووا دارای ورودی -3

 صووورفه انووورژی مصووورف در وهوووم زموووان در هوووم توووا شوووود موووی اسوووتفاده سووواختمان گووورم آب از درجوووه

 .بگیرد صورت جویی

 شسووتن در شووما بوورای را كووار كمووی اسووت ممكوون نیسووت. مهووم خیلووی هووای شستشووو : برنامووه تعووداد -4

سوواده كنوود امووا معموووال اكثوور برنامووه اسووتفاده نمووی شوووند و تنهووا یكووی دو برنامووه مووورد  هووا لبوواس انووواع

 قرار می گیرند.استفاده 

 و توور محكووم لباسشووویی بایوود ،باشوود بوواالتر كوون خشووك دورتعووداد  كووه كوون : هرچووه خشووك تعووداد دور -5

 دورهووای از اسووتفاده كووه گرفووت نظوور در بایوود هووم را ایوونكنوود.  اسووتفاده تووری كیفیووت بووا هووای فنوور از

 كوواهش را لباسشووویی عموور وهمچنووین برسوواند آسوویب هووا بعضووی لبوواس بووه توانوود مووی 800 از بوواالتر

 بوواال دور در كووه لباسشووویی دهوود لووذا دورهووای بوواال عمووال مووورد اسووتفاده قوورار نمووی گیرنوود. ماشووین مووی

 باالتری دارد. كیفیت باشد كمی ولرزش صدا دارای

بایوود بووه جوونس دیووگ داخوول ماشووین هووم توجووه نمووود كووه ضوود زنووگ باشوود و جوونس السووتیك دور  -6

 دیگ هم اهمیت دارد.

 كیلویی مناسب می باشد. 5نفر ماشین  7تا  4برای  -7

 عالوه بر مصرف برق به مصرف آب در ماشین لباسشویی توجه كنید -8

البتووه هركوودام از موووارد موووارد زیوور هووم آپشوون هووایی هسووتند كووه مووی تواننوود مووورد توجووه قوورار گیرند. -9

 زیر باع  باال رفتن قیمت خواهد شد.

 كودک قفل

 آب مصرف میزان
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 بیشتر آبگیری را انجام می دهداضافی برنامه ایست كه یك بار  آبگیری

 نمایشگر

 پر  نیمه كاركرد

 واسوووتریل نمایووود موووی بووواكتری از خوووالی را هوووا برد،ولبووواس موووی بوووین از را نوووامطبوع بوهوووای سیلور نانو

 است سال 10 هم مفیدش وعمر كند می

 هووا لبوواس مقوودار اسوواس بوور را شوووینده میووزان دمووا،آبو خودكووار طووور بووه سیسووتم فووازی: ایوون منطووق

  كند می تنظیم ها آن كثیفی ودرجه

 كنوود مووی اسووتفاده آبكشووی بوورای بیشووتری آب میووزان انتهووا در روش ایوون چووروک: در ضوود شستشوووی

    كه باع  می شود لباس بدون چروک باشد

 كند می پاک بهتر را ها لباس بچرخد تر سریع آب چه هر آب : چرخش سرعت

   

 تنهووا نووه و شووده بخووار بووه تبوودیل آب هووا لبوواس شستشوووی بوورای سیسووتم ایوون بخووار:در بووا شستشووو

 ضووودعفونی هوووا، لبووواس بیشوووتر تمیوووزی بلكوووه شوووود، موووی انووورژی و آب مصووورف در جوووویی صووورفه باعووو 

  .آورد می همراه به نیز را ها آن كمتر شدن چروک نیز و بیشتر طراوت و تازگی شدن،

 نزنند.سیستم حباب ساز باع  می شود كه لباس ها بهتر شسته شوند و سفیدک هم 

 برنامه شستشوی سریع برای لباس هایی استفاده می شود كه خیلی كثیف نیستند.

سیسوووتم توووایم دیلوووی ایووون امكوووان را موووی دهووود كوووه ماشوووین شستشوووود تووواخیری داشوووته باشووود وایووون 

امكووان را مووی دهوود كووه در سوواعات شووب كووه پیووگ نیسووت تنظوویم شووود وایوون گونووه هزینووه مصوورف 

   برق را كاهش می دهد.

 الیوواف و كتووان لباسووهای بوورای بیشووتر كووه اقتصووادی شستشوووی : برنامووه اقتصووادی ستشووویش برنامووه

 اجوووازه و كووورده اسوووتفاده آب گوووراد سوووانتی درجوووه 60 حوووداكثر دموووای از شوووود موووی اسوووتفاده مصووونوعی

 در جوووویی صووورفه درصووود 40 و وقوووت در جوووویی صووورفه درصووود 30 بوووا را لبووواس كیلووووگرم 3 دهووود موووی

    . بشویید شستشو، معمولی سیكل با مقایسه در برق و آب مصرف
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 جاروبرقی

بوورای فهمیوودن  ندارنوود.جووارو برقووی هووای بوواموتور قوووی توور مكووش قوووی تووری  الزوموو :میووزان مكووش  -1

 میزان مكش به دفترچه راهنما نگاه كنید. 

همیشوووه خریووود جووواروبرقی بوووا تووووان . اسوووت 2200و 1300جووواروبرقی هوووای كنوووونی بوووین  : در تووووان -2

 چون هر چه توان باالتر باشد میزان كرک كنده شده از فرش بیشتر است.باالتر بهتر نیست 

 بهتر است. باشدتر كم هرچه با دسی بل مطرح می شود و : میزان صدا -3

 بووه در آن توجووه شووود. زبالووهبایوود هووم بووه حجووم آن وهووم قابلیووت فشوورده سووازی  : كیسووه جووارو برقووی  -4

 .شود توجه آن وحجم تعوی  ،قابلیت جداشوندگی

 : هرچه كمتر باشد می توان آن را راحت تر حمل كرد وزن -5

 حركووت خوووبی بووه مختلووف هووای مكووان در بتوانوود : بایوود قابلیووت تغییوور انوودازه دسووتهو  قوودرت مووانور -6

 باشد راحت آن چرخش و كند

 ها برای جارو كردن مبل وگوشه تعوی  سری جاروقابلیت های  -7

 سیم جمع كن -8

 دارند هم دمندگی قدرت مكش برقابلیت عالوه ها بعضی قدرت دمندگی: -9

 است مناسب... و آسم ویا دارند آلرژی که افرادی برای :فیلتر تصفیه هوا -10

 كرد استفاده هم ها سرامیك كردن تمیز برای توان از آن می قابلیت این با ورطوبت: آب آوری جمع قابلیت -11

باعووو  كوووه ( اسوووتفاده شوووده اسوووت Nano silverدر فیلتووور برخوووی از جووواروبرقی هوووا از فووون آوری پوووودر نقوووره )

جلوووگیری از ایجوواد بوووی بوود، جلوووگیری از رشوود بوواكتری هووا و همچنووین مووانع بووروز آلوورژی در هنگووام اسووتفاده 

 می شود.
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 اتو

  پرس و  بخار : نوع -1

اسووتفاده از اتووو پوورس در حووال افووزایش اسووت، امووا ایوون اتوهووا جووای بیشووتری اشووغال مووی كنوود و در 

بافووت، مخصوصووا پوشوواک زنانووه كووه قسوومت هووای دارای انحنووا، چینوودار و  اتوكشووی پارچووه هووای نووازک

بسوویار ظریووف زیووادی دارد بایوود دقووت و حساسوویت بیشووتری داشووت. بووا ایوون حووال، گنجووایش بیشووتر 

البتوووه  .مخوووزن آب، نمایشوووگر دیجیتوووال تنظیموووات، امكانوووات حرفوووه ای بیشوووتر و... از مزایوووای آنهاسوووت

 قیمووووووووووووووووووووووووت زیووووووووووووووووووووووووادی هووووووووووووووووووووووووم دارنوووووووووووووووووووووووود.

 سبك تر، هم كوچك تر، هم برای اتوكشی انواع پارچه و پوشاک راحت تر استاتو بخار هم 

بهتوور معموووال از سوورامیك یووا تفلووون و در بعضووی موودل هووای ارزان توور، اسووتیل اسووت.  :جوونس كفووی   -2

، زیوورا سووبب بوورق افتووادن پارچووه )بووویژه پارچووه هووای انتخوواب نكنیووداتووو بووا كفووی فلووز و اسووتیل اسووت 

 .مشكی( می شود

 .نوک اتو پخش شده باشد بهتر است سوراخ ها در : كفی سوراخ های -3

 از داشتن آن مطمئن شوید، زیرا سبب طول عمر اتو خواهد شد.  : سیستم ضد آهك -4

 : (در صوووورت قرارگووورفتن بوووه صوووورت عموووودی خووواموش موووی شوووود(سیسوووتم سوووردكننده عموووودی -5

 داشته باشد بهتر است. 

اسووت ومووی توووان بوورای انووواع لبوواس هووا توووان را  توووان بیشووتر بووه معنووای گرمووای بیشووتر: توووان مصوورفی  -6

 تنظیم نمود.

:بایوود سوور سوویم كووه از داخوول اتووو خووارج مووی شووود قابلیووت چوورخش داشووته باشوود كیفیووت سوویم  و طووول -7

. 

 هر چه سبك تر باشد بهتر است.: وزن اتو  -8

ظرفیووت آب داخوول اتووو هووم مووی توانوود مهووم باشوود در صووورت كووم بووودن نیوواز اسووت كووه چنوودین بووار پوور  -9

 شود

شوووود ذرات گووورد و كننووودگی اتوماتیوووك هسوووتند كوووه موجوووب میبعضوووی از اتوهوووا دارای سیسوووتم پاک

 .غبار از درون اتو بیرون بیاید و كاركرد اتوی شما همیشه مانند روز اول حفظ شود

ز داشووتن دكمووه قطووع و وصوول بخووار، عووایق بنوودی ا.برخووی مجهووز بووه سیسووتم پرزگیوور خودكووار اسووت

 .بیرون ریختن آب حین تكان دادن اتو و... مطمئن شویدمناسب برای جلوگیری از 

 بعضی از اتو ها هوشمندند و با توجه به جنس پارچه دما را تنظیم می كنند.
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 ماشین ظرفشویی

نفووره آن بوورای  8نفووره مناسووب اسووت. 12ویووا  6،8بایوود بووه ظرفیووت دسووتگاه توجووه كوورد كووه كوودام نوووع 

گوور توجووه بووه جوونس مخووزن و قفسووه هاسووت كووه در برخووی نكتووه مهووم دی دو نفرمناسووب توور مووی باشوود

نكته دیگوور برنامووه هووای پالسووتیكی ودر بعضووی اسووتیل اسووت كووه البتووه جوونس اسووتیل آن بهتوور اسووت.

.بوووه تعوووداد آب شستشووووی آن اسوووت كوووه در بعضوووی قابلیوووت شسوووتن سوووبزی و میووووه نیوووز وجوووود دارد

االتر و سوووراخ هووا ریزتوور پوواش هووا و سوووراخ هووای آن هووا توجووه شووود كووه هرچووه تعووداد سوووراخ هووا بوو

.بعضوووی از ماشوووین هوووا موووی تواننووود آب را خودشوووان گووورم كننووود ولوووی باشووود شستشوووو بهتووور موووی شود

بعضوووی از .)در مصووورف انوورژی تووأثیرمی گذارد(بعضووی دیگوور نیوواز اسوووت كووه بووه آب گووورم وصوول باشووند

بووه  ماشووین هووا دارای خاصوویت آسوویاب هسووتند یعنووی مووی تواننوود تووه مانووده مووواد را آسوویاب نموووده و

هموووراه آب خوووارج نماینووود و در آن هوووا دیگووور نیوووازی نیسوووت كوووه ظوووروف دسوووتمال كشووویده شوووود ودر 

 دستگاه قرار داده شود وكار را راحت می كند.

یوووك برچسوووب هسوووت كوووه بوووه رنوووگ زرد رنوووگ اسوووت و در بعضوووی از ماشوووین هوووا وجوووود دارد ومصووورف 

دسووی  45تووا  40تگاه هووم توجووه شووود كووه میووزان صوودای دسووآب را نشووان مووی دهد.بایوود بووه میووزان 

بووول مناسوووب اسوووت.اكثر ماشوووین هوووا دارای سیسوووتم خشوووك كووون موووی باشوووند. بایووود ماشوووین بتوانووود 

بعضووی هووا توانووایی تشووخی  میووزان كثیفووی آب را كریسووتال هووارا بشووورد  و آن هووا را لووب پوور نكنوود. 

 دارند كه باع  می شود خودش بتواند آب داخلش را عوض كند.
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 ودپزز

جووونس آن بسووویار مهوووم اسوووت . زودپوووز دارای دو جووونس آلومینیوووومی و اسوووتیل اسوووت كوووه جووونس 

اسوووتیل آن سووونگین تووور اسوووت و گرانتووور ولوووی دوام بیشوووتری نسوووبت بوووه جووونس آلومینیوووومی دارد. بوووه 

قابلیووت تنظوویم فشووار و روش آزاد كووردن فشووار زودپووز توجووه شووود كووه انووواع روش هووا بوورای ایوون كووار 

نس الیووه تووه زودپووز بایوود جنسووی باشوود كووه غووذا بووه آن نچسووبد. بووه مسووایل اسووتفاده مووی شووود. جوو

اتمسوووفر را  15ایمنوووی آن توجوووه زیوووادی كنیووود.یك زودپوووز اسوووتاندارد بایووود قابلیوووت كوووار در فشوووار 

 .لیتری است 7و  5دارای دو اندازه داشته باشد.
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 چرخ خیاطی

چوورخ خیوواطی یكووی از مووواردی اسووت كووه در جهیزیووه هووا مووی آیوود امووا معموووال اسووتفاده زیووادی از آن نمووی 

شوووود. در صوووورتی كوووه تصووومیم بوووه انتخووواب چووورخ خیووواطی گرفتیووود یكوووی از موووواردی كوووه در انتخووواب چووورخ 

چوورا كووه  انتخوواب كنیوودگوورد  یموواكوخیوواطی بایوود بووه آن توجووه كوورد موواكو اسووت. بهتوور اسووت چوورخ خیوواطی بووا 

. همچنوووین جوووای مووواكو بایووود بوووه صوووورتی باشووود كوووه در تمیوووز كوووردن دراز زیووواد اسوووتهوووای تعاشوووات مووواكو ار

. كنوود كووار ای پارچووه نوووع هوور بووا بتوانوود تووا باشوود قوووی بایوودمشووكلی را ایجوواد نكنوود.همچنین پایووه فشوواردهنده 

را فووراهم  برنامووه هووای دوخووت متنوووع نیووز از موووارد مفیوود اسووت كووه امكووان دوخووت زیگووزاگ و دوسوووزنی و ...

مووی كنوود.مورد دیگووری كووه بایوود بووه آن توجووه شووود وزن چوورخ خیوواطی اسووت تووا بتوووان بووه راحتووی آن را جابجووا 

.قابلیووت گلوودوزی هووم توجووه قابلیت سوووزن نووخ كنووی كووار را راحووت مووی كنوود كرد.بایوود  كووار بووا آن راحووت باشوود.

رد لبوواس هووا مناسووب شووود )بووا توجووه بووه نیوواز(. همچنووین بووازویی بووودن چوورخ بوورای دوخووت قسوومت هووای گوو

    است)مثل پاچه شلوار(.
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 پنکه

بووا وجووود كووولر هنوووز پنكووه كوواربرد خووود را دارد و خصوصووا در تركیووب بووا كووولر مووی توانوود بووا مصوورف  

كمتووور بووورق و آب، خانوووه را بسووویار خنوووك تووور كند.بعضوووی از آن هوووا دارای ریمووووت كنتووورل موووی باشوووند.باید بوووه 

.همچنین بایووود بوووه میوووزان صووودای آن،سووورعت ارتفووواع آن توجوووه نماییووودگوووارد محوووافظ پنكوووه و قابلیوووت تنظووویم 

، وزن و حركووت نوسووانی)چرخش یكنواخووت پنكووه از یووك سوومت بووه سوومت دیگوور( آن توجووه چوورخش پووره هووا 

 شود.

 .پنكه های با شدت جریان كم برای استفاده در خانه مناسب می باشد نكته:

. 

  



 
 

25 
 

 قابلمه و ماهیتابه

اسووت كووه مووواد اضووافه وارد غووذا نكنوود؛ و در نظوور كلووی بهتوورین موواده بهتوورین جوونس قابلمووه جنسووی  

بوورای طووبخ غووذا سوونگ اسووت، سووپس شیشووه و پووس از آنهووا انووواع فلووز و در آخوور تفلووون، چوورا كووه الیووه هووای 

تفلووون هرچقوودر هووم كووه مواظووب باشوویم بوواالخره كنووده شووده و وارد غووذای مووا مووی شوووند كووه سوورطانزا دانسووته 

بایوود بووه حوورارت دهووی یكنواخووت قابلمووه هووم توجووه شووود ابووه و قابلمووه مناسووب  در انتخوواب ماهیتمووی شوووند.

بایوود بووه سوورعت انتقووال حوورارت هووم  .همچنووین قوورار گیووری در مووایكروفرهم مووی توانوود مووورد توجووه قوورار گیوورد

باالسووت و بووه همووین دلیوول نمووی توووانیم آن را بوودون  ظووروف اسووتیل حوورارت  انتقووال توجووه  كوورد مووثال سوورعت

ه هسووتند الیوو 3اسووتیل جدیوود  قابلمووه هووای تعوودادی ازالبتووه  بووه آن مووی چسووبدنوویم چووون غووذا سوور زدن رهووا ك

 .به آن نچسبد. د غذاوكه باع  می ش

اسوووتفاده از ظوووروف غیرتفلوووون نكووواتی دارد، موووثال بووورنج در قابلموووه هوووای اسوووتیل، كوووارال، پیوووركس، و 

ه چقوودر روغوون بریزیوود و خوووب مسووی مووی چسووبد، مگوور اینكووه قلووق آن را بووا تجربووه بووه دسووت آورده باشووید كوو

روغووون گووورم شوووده باشووود و اینكوووه چطوووور غوووذا را قبووول از كشووویدن بگذاریووود كموووی خنوووك شوووود توووا بوووه ظووورف 

نچسووبد. البتووه در صووورت چسووبیدن هووم زیوواد نگووران كننووده نیسووت چوورا كووه هووم در زمووان كشوویدن غووذا و هووم 

مووثال در ظووروف مسووی بهتوور  در زمووان شسووتن امكووان كنوودن و سووابیدن ایوون نوووع قابلمووه هووا وجووود دارد. یووا

اسووت غووذاهای توورش پختووه نشوووند، یووا در اسووتفاده از ظووروف پیووركس بایوود مواظووب تغییوور دمووای ناگهووانی بووود 

 و مثال یك تكه گوشت یخزده را نباید داخل ظرف پیركس داغ انداخت.

خوووب اسووت در كنووار انووواع دیگوور، تعوودادی ماهیتابووه سوورامیكی یووا بووا پوشووش سوورامیكی )بووه جووای 

ن( هووم داشووته باشوویم كووه غووذاهایی كووه سوورخ كووردن فووراوان الزم دارنوود در ایوون ماهیتابووه هووا سوورخ كنوویم، تفلووو

گرچووه ماهیتابووه هووای بووا پوشووش سوورامیكی هووم آن طووور كووه گفتووه مووی شووود مقوواوم در برابوور خووش نیسووتند، 

 اما به هر حال از تفلون سالم تر هستند.

ایوود موووادی كووه نیوواز بووه ضووربه زدن و هووم در نهایووت اگوور كسووی تصوومیم گرفووت تفلووون هووم بخوورد، نب

 زدن دارند مانند گوشت چرخكرده، در آن سرخ كند.
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 کریستال

جوونس ،بوورای تشووخی  شیشووه و بلووور بووا كیفیووت بوواال بایوود فاكتورهووای زیووادی را در نظوور داشووت، ماننوود ظوواهر 

باشوود. شیشووه و بلووور و نحوووه بسووته بنوودی آن، شیشووه و بلووور تولیوودی نبایوود رنووگ مووات داشووته و دارای حبوواب 

هنگووام خریوود  .وقتووی دارای رنووگ سووفید یووا بووه اصووطالح بووی رنووگ باشوود نشووان دهنووده كیفیووت خوووب آن اسووت

بووه خوووبی همچنووین  .ظووروف رنگووی حتمووا بووه یكنووواختی رنووگ در قسوومت هووای گونوواگون ظوورف دقووت كنیوود

 .باشد نداشته …را بررسی كنید تا كجی، لب پریدگی وروف ظ
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 کوپال )اوپال(ظروف و سرویس آر

ای بوووه نوووام اوپوووال سووواخته شوووده انووود كوووه تركیبوووی از شیشوووه و سووورامیك اسوووت ومووواده ای ایووون ظوووروف از مووواده

سوووبك وزن و نشوووكن اسوووت. قیموووت ایووون سرویسوووها و ظوووروف هوووم از چینوووی ارزانتووور اسوووت. اخیووورا شوووركتهای 

 ایرانی هم از این نوع ظروف می سازند كه با نمونه خارجی خود رقابت می كند.
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 سرویس و ظروف چینی

عوووالوه بووور زیبوووایی بایووود بوووه كیفیوووت سووورویس چینوووی نیوووز توجوووه داشوووت. موووواردی از قبیووول سوووبكی،  

شوووفافیت و نورگوووذری، اسوووتقامت در برابووور ضوووربه و شووووكهای حرارتوووی، قابلیوووت اسوووتفاده در موووایكروویو، ثابوووت 

  .اند جمله آن از ماندن طرح و نقش پس از شستشو در ماشین ظرفشویی و بهداشتی بودن ظروف، 

سوورویس هووای چینووی بووا كیفیووت، معموووال سووبك و در عووین حووال بسوویار سووخت هسووتند. مقاومووت و سووختی  

كووه معموووال موجووب لووب پوور شوودن ظوورف   لعوواب و بدنووه در برابوور خووط و خووش و اسووتقامت لبووه در مقابوول ضووربه

بووه شووومار مووی آیووود. بعووالوه چینوووی بووا كیفیوووت  مرغوووب چینوووی ظووروف مووی گووردد، از جملوووه مزایووای كیفوووی

مطلووووب، در مقابووول شووووک هوووای حرارتوووی مقووواوم بووووده و در درجوووه حووورارت بووواالی فرهوووای خوووانگی و صووونعتی 

دكووور شووده انوود را بوورای مصوورف  لعللابی داخلل  ظروفووی كووه بووا فنوواوری. دچووار توورک خوووردگی نمووی شووود

 . روزانه خود برگزینید

 :با ذكر عبارت زیر در پشت ظرف مشخ  می گردند لعابی داخ  ظروف دكور شده به روش

- "Inglaze Decoration"  و "Dishwasher Safe" برای طرح های طالدار 

- "Inglaze Decoration"  و "Microwave & Dishwasher Safe" برای طرح های بدون طال 

 

نظیوور سوورب و بووه بهداشووتی بووودن ظووروف چینووی دقووت نماییوود،دقت كنیوود كووه تووزیین آن از فلووزات سوونگین 

 استفاده نشود. كادمیوم

 

  

http://zariniran.com/shopping-guide/detail/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8-/2/view/
http://zariniran.com/shopping-guide/detail/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A8-/2/view/
http://www.zariniran.com/about-us/technology/
http://www.zariniran.com/about-us/technology/
http://www.zariniran.com/about-us/technology/
http://www.zariniran.com/about-us/technology/
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 قاشق و چنگال

بووورای قوووی تووور كوووردن اسووتیل وآسوووان تووور ایوون روز هوووا قاشوووق وچنگووال را بیشوووتر از اسوووتیل مووی سوووازند.البته 

كووردن رونوود ایجوواد آن عناصووری ماننوود وانووادیوم وتیتووانیوم بووه آن اضووافه مووی شووود وبوورای جلوووگیری از زنووگ 

  زدن ،نیكل وكروم به استیل اضافه می شود.

و همچنووین اه نشوودن وقابلیووت شستشووو در ماشووین ظرفشووویی توجووه شووود.یدر خریوود بووه ضوود خووش بووودن وسوو

. له سوولیقه ای اسووتئمهووم باشوود كووه یووك مسوو ممكوون اسووت سامسووونتی بووودن هووم بوورای بعضووی هوواكنسووولی یووا 

 به رنگ وكیفیت قاشق ها هم توجه كنید.

   ;همچنین ضخامت ورق استیل و نوع آبكاری استفاده شده در آن مهم است
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  چرخ گوشت

شوووود.نكته دیگووور  مهمتووورین مسوووئله ای كوووه در آن اهمیوووت دارد ایمنوووی اسوووت وبایووود بوووه آن توجوووه زیوووادی

قوودرت موتووور اسووت كووه هوور چووه وات بیشووتری داشووته باشوود قوودرت آن هووم بیشووتر اسووت ولووی بوورای مصوورف 

بووه محفظووه نگهووداری متعلقووات و سوویم دسووتگاه هووزار مناسووب اسووت.مجهز بووودن  3تووا  2خووانگی قوودرت بووین 

بایوود كووه جنس آن هووم بهتوور اسووت كووه اسووتیل باشوود.همچنین .باعوو  مووی شووود كووه جووای كمتووری گرفتووه شووود

بووه راحتووی بوواز و بسووته شووود كووه باعوو  مووی شووود شستشوووی آن راحووت توور باشوود.به جوونس تیغووه هووم توجووه 

دارا  باید قطعوووات آن بوووه خووووبی بوووه هوووم چفوووت شوووده باشوووند .شوووود كوووه مقووواوم باشد)اسوووتیل مناسوووب اسوووت(.

وبقیووه بووودن صووفحات مشووبك گونوواگون بوورای ایوون كووه بتوووان در ابعوواد گونوواگون گوشووت را چوورخ كرد.موواردون 

ابوووزار هوووای داخلوووی از اسوووتیل باشووود ویوووا دارای روكوووش اسوووتیل باشووود توووا زنوووگ نزند.بعضوووی هوووا دارای سیسوووتم 

 نباشوود دور برگشووت مووی باشووند كووه باعوو  مووی شووود هنگووامی كووه گوشووت در چوورخ گیوور مووی كنوود دیگوور نیووازی

برطووورف كوووه چووورخ بووواز شوووود توووا مشوووكل رفوووع شووود و بوووا اسوووتفاده از دور برگشوووت موووی تووووان گیووور دسوووتگاه را 

 برخی ها دارای قابلیت سوسیس سازی می باشند.كرد.
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 فرش

تووا  10فوورش هووا معموووال در دو جوونس آكرولیووك و ابریشووم تولیوود مووی شوووند كووه خووواب آكرولیووك بووین 

 متر است. میلی 5تا  4میلی متر و خواب ابریشمی ها بین  12

باشووند وبووه دلیوول اینكووه از گووره هووای ببیشووتری فرشووها هرچووه دارای تووراكم بیشووتری باشووند ظریفتوور مووی 

در آن هووا اسوووتفاده شوووده دارای مقووواوت بیشووتری نیوووز موووی باشوووند)تراكم تعووداد تارهوووا در واحووود طوووول موووی 

باشووود(.همچنین فووورش هوووای بوووا توووراكم بووواال نسوووبت بوووه قووورار دادن اجسوووام سووونگین روی آن هوووا مقووواوت 

 بیشتری نشان می دهند وكمتر جا می اندازد.

ی شوووانه بیشوووتری باشووودكیفیت دارا فووورش د گوووره هوووای پوووودر در عووورض موووی باشووود و هرچوووهشوووانه تعووودا

 دارد.بیشتری 

 مناسب می باشد. 1200تا  1000شانه با تراكم بین  500برای مصارف معمولی فرش های 

 مقاومت رنگ در فرش های مصتوعی نسبت به فرش های دستبافت بیشتر می باشد.

بعضووی از فوورش هووا ریشووه هووا بووه فوورش دوختووه مووی شووود وهمچنووین  ریشووه فرشووها هووم بایوود توجووه شووود در

مت ریشووه شووان توسووط چوورم دوختووه شووده كووه بووه عنوووان ترمووز گیوور عموول مووی سووبعضووی از فوورش هووا ق

 نماید.

ایوون اتفوواق  حساسوویت ایجوواد مووی كنوود كووه بیشووتر در فوورش هووای ماشووینیبوورای افووراد بعضووی از جوونس هووا 

 افتد.می 

    زنی:ف ق ازن ف ش ه ر شد ا ف و     

گذ دددددت   ددددد ن یددددددر فددددد ش هددددد ر    دددددزنی    کدددددم  دددددی کندددددش و دددددی اددددد  یددددددر فددددد ش هددددد ر شدددددد ا ف  دددددی 

  ف  زش.

 .ف ش    زنی ش   ر ع    دت ک  شد ا ف نش  ش

 .   زنی  زن گون  نزدتف ش ف ش شد ا ف ش    د  ن گ م وش    اد  ن د ش  دت ک  
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 غذاساز

همچنووین محفظووه جوونس مخووزن غذاسوواز اگوور از جوونس پیووركس باشوود مووی توووان در آن یووخ را هووم شكسووت. 

 باید راحت قابل شستشو باشد.برخی را  می توان در ماشین ظرفشویی شست

 باشد. 1700تا 1200وات دستگاه برای مصارف خانگی باید بین 

 جنس تیغه باید از استیل باشد.

را بوورای آب گیووری  ازه یووك سوویب اسووت كووه دیگوور نیووازی نیسووت میوووه هووادهانووه دسووتگاه هووای جدیوود بووه انوود

 قطعه قطعه كنیم.

 موتور بعضی از غذاسازها دارای چند دور است .

 بایدبه تنوع متعلقات هم توجه بشود.

 پایه های غذا ساز باید محكم باشد و نلرزد.
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 سرخ کن

 باشد. دارای انواع بدون روغن،مینی سرخ كن ومعمولی الكترونیكی می

 جنس آن بهتر است استیل باشد گرچه نسبت به فوالد نرم كمی گرانتر است.

 باید به میزان مصرف روغن سرخ كن توجه نمود كه در بعضی كم می باشد و مناسب تر می باشند.

بعضووی از سوورخ كوون هووا دارای فیلتوور بووو و روغوون مووی باشووند كووه فیلتوور بووو نمووی گووذارد بووو وبخووار پخووش شووود 

 باع  می شود كه بتوان از روغن چندین بار استفاده كرد. وفیلتر روغن

ن را دارد كوووه شسوووتن آن را راحوووت موووی قسووومت داخلوووی سووورخ كووون در بعضوووی دسوووتگاه هوووا قابلیوووت جووودا شووود

 همچنین جنس داخل آن باید نچسب باشد. كند.

بعضوووی هوووا دارای توووایمر و سوووبد آسانسووووری موووی باشوووند ولوووی آن هوووایی كوووه دسوووتی موووی باشوووند نسوووبت بوووه 

 سانسوری ها بهتر می باشد.آ

 بعضی ها می توانند درجه روغن را تنظیم كنند .
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 مایکروفر

 مایكروفر باید بتواند مواد غذایی را بپزد،یخ زدایی كند وغذاهای یخچالی را گرم كند.

 لیتری آن مناسب می باشد. 32نفره  4حجم آن را در نظر بگیرید ؛ برای یك خانواده 

 باید نشكن باشد كه معموال پیركس می باشند.جنس متعلقات داخل آن 

 كانوكشن باد گرم است كه در داخل آن به گردش در می آید.

حالوووت پوووا  كوووورن وجوووود دارد.و همچنوووین دارای برناموووه هوووای پخوووت و توووایمر و قفووول  از مووودل هوووا در بعضوووی

 كودک می باشد. همچنین بعضی دارای گریل می باشند كه برای برشته كردن غذا استفاده می شود.

در بعضووی از وسووایل سیسووتم یكسووان پووذیری وجووود دارد كووه باعوو  مووی شووود تمووام غووذا بووه طووور یكنواخووت 

 پخته شود.
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 گیری یوهآبم

 مناسب است. 1750و 1700وات دستگاه هرچه باالتر باشد بهتر می باشد ولی برای مصرف خانگی 

 تیغه های دستگاه مهم می باشند كه بهتر است استیل باشد.

بایوود شستشوووی آن راحووت باشوود .در دسووتگاه هووای جدیوود یووك محفظووه قوورار داده شووده اسووت كووه تفالووه هووا را 

 شود شستن آن راحت تر باشد.جمع آوری می كند كه باع  می 

دور متغیووور و كووواربری هوووای متنووووع را بایووود در آن در نظووور گرفوووت همچنوووین جووونس مخوووزن هوووم از اهمیوووت 

 زیادی برخوردار است.

 یكی از مواردی  است كه باید به آن توجه شود. درصد آبگیری میوه

 نلرزد. تا دستگاهپایه ها باید محكم باشد 
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 پلوپز

 نفره است. 10و4،6،8ظرفیت آن 

 منوی فارسی می تواند كمك كند.

 الیه خوب است(و مشبك بودن انتهای آن مهم است. 8جنس تفلون پلوپز مهم است )

 قابلیت شستشو و تایمر هم از موارد دیگر است كه نیاز است به آن ها توجه شود.

 بعضی ها دارای نشانگر آب هستند كه نسبت آب به برنج را نشان می دهد.

 آن ها چند كار دیگر هم انجام می دهند مثل سرخ كردن.بعضی از 

 دیگ را خبلی خوب در می آورند.بعضی از آن ها ته

 .پلوپز را باید تمیز نگه دارید در غیر این صورت مصرف برق آن زیاد و عمرش كم می شود
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 چاقو

 بهتوورین كووروم درصوود 10 تووا 5 حووداقل بووا زنووگ ضوود هووای ،آلیوواژ باشوود محكمووی فلووز ویووا اسووتیل از جوونس:

 جوونس هووای بلرزد،چوواقو نبایوود گوشووت بریوودن هنگووام چوواقو شووود،تیغه اسووتفاده منگنووز نبایوود چوواقو هسووتند،در

 و ندارنوود انعطوواف چووون شووود اسووتفاده سووخت اشوویای بوورای هووا آن از ونبایوود نیسووتند تیووز معموووال سوورامیك

 .شكنند می

 .باشد رفته فرو دسته در كامل طور وبه باشد كوتاه وخیلی بلند خیلی باید:نتیغه اندازه

 لیووز اسووت خوویس دسووت كووه هنگووامی در اسووت ممكوون بووودن شوویك وجووود بووا فلووز جوونس دسووته :چوواقو دسووته

وباعوو  مووی شووود كووه مووچ كمتوور  دارنوود انحنووا كمووی بووودن صوواف جووای بووه هووم ارگونومیووك هووای بخورد،دسووته

 خسته شود.

 .نه یا است راحت كه وببینید بگیرید دست در را چاقو باید :بودن دست خوش

 دار دندانه كاره،چاقوی چند برش،چاقوی سرآشپز،چاقوی قویچا :نیاز مورد چاقوی چهار
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 کتری و قوری
 حووورارت اثووور در كوووه اسوووت ممكووون زیووورا نخریووود پالسوووتیكی ای دسوووته بوووا اسوووتیل و ای شیشوووه قووووری :قووووری

 و چینوووی قووووری خریووود صوووورت در. بریوووزد رویتوووان چوووای برداشوووتن هنگوووام ودر شوووود شووول و شوووده ذوب دسوووته

 بشكند و نیفتد كه تا كنید وصل كش یك آن درب به سرامیكی

 كتری برقی نخرید

 نرود سر آب و شود خارج بخار تا شود می باع  كتری: درب روی سوراخ وجود

 راحتووی بووه را قوووری بتوووان تووا باشوود داشووته هووم ماننوود توووری درب یووك اصوولی درب بوور عووالوه :داشووتن در دو

 گذاشت آن روی

 انتخوواب بهتوورین چوووبی دسووته بووا كتووری ،همچنووین باشوود آن بوواالی اسووت بهتوور كتووری دسووته :كتووری دسووته

 است

 كشد می سوت آمدن جوش به هنگام در دار: سوت كتری

 شوووود واژگووون كتووری و كنوود گیوور لبوواس بووه اسووت مموون چووون اسووت خطرنوواک نوووع ایوون دار: شوویر كتووری

 است خطرناک هم آن با كودكان بازی وهمچنین
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 تشک
بایوود بووه جوونس پارچووه و دوخووت توجووه شووود كووه ضوود آب ،ضوود حریووق و ضوود نفوووذ حشوورات باشوود. فنوور هووای 

تشووك بایوود قوووی و انعطوواف پووذیر باشوود.طبی یووا خوشووخواب بسووتگی بووه شووما دارد بوورای افووراد سووونگین وزن 

تشووك هووای سووفت و طبووی مناسووب اسووت و بایوود دانسووت كووه طبووی هووا نسووبت بووه خوشووخواب هووا سووفت ترنوود و 

 نین تشك طبی صاف است.همچ
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 حوله

 

 اندازه حوله های حمام شبیه یكدیگر نیست. 

برای قدبلندها و كسانی كه اضافه وزن دارند، حوله های باز یا صفحه ای مناسب تر است چون می توان آنها را كوچك و بزرگ 

افرادی كه تحمل وزن و گرمای حوله  كرد اما به شرطی كه هنگام خرید به طول و عرض آنها دقت كنید. این حوله ها برای

 .های تن پوش را ندارند هم پیشنهاد می شود

بعضی از حوله های حمام وزنی شبیه یك فرش دارند و زبر هستند. این مشخصه می تواند خیلی راحت به شما اخطار بدهد كه 

 «.این حوله، حوله مناسبی نیست و از مواد خوب و باكیفیت تهیه نشده است» 

ا بیشتر از پارچه های معروف به پارچه حوله ای تهیه شده اند؛ پارچه هایی با سط  برآمده شبیه بافت های روی زبان حوله ه

كه چند هزار برابر بزرگ شده است. این پارچه های حوله ای در واقع زنجیره های به هم پیچیده پنبه هستند. هر چقدر این 

بیشتر باشد، قدرت جذب آب و رطوبت حوله ای كه انتخاب كرده اید، باالتر و زنجیره های به هم پیوسته و فشرده پنبه ای 

كیفیت باالتری هم خواهدداشت. شاید با خودتان فكر كنید در معرض انجام كار سختی قرار گرفته اید در حالی كه اصال این 

دهید؛ قسمتی از الیه خارجی حوله را  طور نیست و می توانید برای بررسی تراكم پنبه های حوله به راحتی این كار را انجام

 .بین انگشتانتان فشار دهید تا بتوانید گره های پنبه را به راحتی ببینید

این گره ها در یك حوله مناسب و باكیفیت آنقدر زیاد هستند كه با این كار شما نمی توانند فاصله زیادی از یكدیگر بگیرند و 

همدیگر دور كنید، همچنان در نزدیكی هم قرار می گیرند؛ در حالی كه در حوله های هر چقدر هم كه شما بخواهید آنها را از 

بی كیفیت، اینگونه نیست و گره های پنبه كامال از همدیگر فاصله می گیرند كه این نشان می دهد این حوله جاذب خوبی 

 .برای رطوبت و خیسی نیست

 :نوع پنبه برای تهیه حوله وجود دارد ۳

 پنبه مصری

 پنبه سوپیما

 پنبه استاندارد

 

رشته های بلندتری دارند، جاذب بیشتر رطوبت هستند و عالوه بر همه این مزایا از بقیه انواع پنبه ها نرم تر  پنبه های مصری

 .هستند

 .ماندگارترنددر كشور آمریكا كاشته می شوند، رشته های كوتاه تری از بقیه دارند اما نسبت به نوع مصری  پنبه های سوپیما

 .كیفیت، عمر و جذب رطوبت كمتری دارد پنبه استاندارد؛

 

دیده می شوند در  Egyptian and Supimaدر برچسب شناسنامه حوله به همین نام ها پنبه مصری و سوپیما

 .دیده می شود Cotton– ۱۰۰ حالی كه پنبه استاندارد به نام صددرصد پنبه

 

نوع جنس حوله بیشتر از هر چیز در نرمی و لطافت آنها و  3ه اید، تفاوت اصلی بین این همان طور كه خود شما هم متوجه شد

 .ماندگاری شان است

تمام حوله های باكیفیت نرم و لطیف هستند و تا حدی با لمس كردنشان احساس می كنیم مخمل زیردست هایمان قرار 
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استفاده از آن احساس خشكی می كنید، باید بدانید اصال كیفیت گرفته است. اگر حوله ای كه خریده اید زبر است و هنگام 

 .مناسبی ندارد
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 معرفی برند های باکیفیت ایرانی

 

 


