ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮآوی ﺑﺨﺮﯾﺪ؟

راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮآوی زﯾﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮآوی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ
داﺷﺘﻦ ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮه ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﺧﻮب اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در رده ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ در ﺑﺎزار ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ اﻣﺮوز ﯾﮏ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﺸﺼﺪ -
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻧﺰدﯾﮏ  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﻮآوی در ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ  1ﺗﺎ  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن را
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ارزش ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻫﻮآوی آﻧﺮ  6Xﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  1.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻫﻮآوی آﻧﺮ  6Xرا ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود 800
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺨﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ در آن زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی زﯾﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار اﺳﺖ .ﻫﻮآوی آﻧﺮ  6Xﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺪﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و
ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.5اﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ،Fill HDﮐﯿﻔﯿﺘﯽ در ﺧﻮر ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﯿﺎنرده ﻣﺤﺒﻮب و ﺧﻮشﺳﺎﺧﺖ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻮآوی آﻧﺮ  6Xﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی دارای دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺳﺘﺎپ دورﺑﯿﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت  2 + 12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دورﺑﯿﻦ  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ و دورﺑﯿﻦ  2ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺴﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﻮآوی آﻧﺮ  6Xاز ﻧﻮع
 Kirin 655اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﭘﺮدازش آن ﺑﻪ  2.1ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ،ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮآوی آﻧﺮ  6Xﺑﻪ 3
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﻢ ﻫﻮآوی آﻧﺮ  6Xﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی 3340
ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﯿﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﺑﺖ ﯾﮏ روز اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدی راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻮآوی آﻧﺮ  6Xﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  6.0رواﻧﻪ
ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن آﭘﺪﯾﺖ آن ﺑﻪ اﻧﺪروﯾﺪ  7.0ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﻫﻮآوی  Y7ﭘﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  1.6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

اﮔﺮ داﺷﺘﻦ دو دورﺑﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن روی ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽای ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ،
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻮآوی  Y7ﭘﺮاﯾﻢ را ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻮآوی  Y7ﭘﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰی ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  5.5اﯾﻨﭽﯽ  HDو
ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺰرگ  4000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﻧﯿﺎزﮔﻮی ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اﺳﺖ .ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده روی ﻫﻮآوی Y7
ﭘﺮاﯾﻢ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن  435اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ،ﻫﻮآوی  Y7ﭘﺮاﯾﻢ ﺑﻪ  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ارﺗﻘﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﻫﻮآوی  Y7ﭘﺮاﯾﻢ  12ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﯽ آن ﻫﻢ از ﯾﮏ
دورﺑﯿﻦ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

آﻧﺮ  7ﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  1.9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

آﻧﺮ  7ﺳﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪش ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﻮﺷﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ  5.99اﯾﻨﭽﯽ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﺮض آن  18ﺑﻪ  9اﺳﺖ .ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﺪﻧﻪ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ آﻧﺮ  7ﺳﯽ از آن ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺪرن ﻣﯽﺳﺎزد .ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺮ  7ﺳﯽ اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن
 450اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر  3ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم و  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای
اﻣﻮر روزﻣﺮه و ﺑﺎزیﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .دورﺑﯿﻦ آﻧﺮ  7ﺳﯽ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺳﺘﺎپ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت 2 + 13
ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ .دورﺑﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ آﻧﺮ  7ﺳﯽ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﻢ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ  3000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ
ﺳﺎﻋﺘﯽ دارد .آﻧﺮ  7ﺳﯽ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ  8.0رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺧﯿﺎل ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ راﺣﺖ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارد.

آﻧﺮ  7Aﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  1.6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

آﻧﺮ  7Aﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪرﻧﯽ دارد و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮی  5.7اﯾﻨﭽﯽ و ﮐﺸﯿﺪه دارد .رزوﻟﻮﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﻧﺮ  7Aاز ﻧﻮع  HDو
ﭘﻨﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آن  IPS LCDاﺳﺖ .ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آﻧﺮ  7Aاز ﻧﻮع اﺳﻨﭙﺪراﮔﻮن 430
اﺳﺖ و ﺑﺎ  2ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم ،ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺎزیﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ دارد .ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ آﻧﺮ  7Aﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  16ﯾﺎ 32
ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر آن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .آﻧﺮ  7Aﻫﻢ از دورﺑﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد و ﺳﺘﺎپ آن  2 + 13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ .آﻧﺮ  7Aدر ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﯽ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ  8ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و
در ﮐﻨﺎر آن ﻫﻢ ﯾﮏ ﻓﻠﺶ  LEDﻗﺮار دارد .ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻧﺮ  7Aدارای ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ  3000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﺑﻮده و ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده روی آن ﻫﻢ  8.0اﺳﺖ.

ﻫﻮآوی آﻧﺮ  9ﻻﯾﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺣﺪود  2.0ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

ﻫﻮآوی آﻧﺮ  9ﻻﯾﺖ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم در اﯾﻦ رده ﻗﯿﻤﺘﯽ اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻫﻮآوی آﻧﺮ  9ﻻﯾﺖ  5.65اﯾﻨﭽﯽ
ﺑﻮده و در آن از رزوﻟﻮﺷﻦ  Full HDاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻧﻪ ﺷﯿﺸﻪای ﻫﻮآوی آﻧﺮ  9ﻻﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ در دﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﻮآوی آﻧﺮ  9ﻻﯾﺖ از ﻧﻮع  Kirin 659در ﮐﻨﺎر آن  3ﯾﺎ
 4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ رم وﺟﻮد دارد .ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺧﻠﯽ ﻫﻮآوی آﻧﺮ  9ﻻﯾﺖ  32ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻧﺴﺨﻪ  64ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ آن را ﻫﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ از ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎﺗﺮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﻮآوی آﻧﺮ  9ﻻﯾﺖ دارای ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ  3000ﻣﯿﻠﯽ آﻣﭙﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﺖ
و ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده روی آن اﻧﺪروﯾﺪ  8.0اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ دورﺑﯿﻦ ،ﻫﻮآوی آﻧﺮ  9ﻻﯾﺖ دارای  4دورﺑﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ دو دورﺑﯿﻦ آن در ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ و دارای ﺳﺘﺎپ  2 + 13ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ اﺳﺖ و دو دورﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺘﺎپ ﻫﻢ در
ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﯽ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺣﺎﻻ ﺣﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ زﯾﺮ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر دﺷﻮاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﺷﯽﻫﺎ در اﯾﻦ
رده ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮآوی آﻧﺮ  9ﻻﯾﺖ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 08ﻣﺮداد 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/purchase-guide/13538/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%
85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%A2%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-
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