
 

 

 چه هدیه ای برای متولدین شهریور بخرم؟

و به دنبال بهترین راه حل هستید تا موفق به خرید جذاب ترین هدیه بخرم متولدین شهریور هدیه ای برای اگر می پرسید چه 

خواندن متن زیر غافل نشوید. ما در این مطلب جوانب و مسائل مختلفی را مورد بررسی  برای شهریوری ها شوید، بنابراین از

قرار داده ایم تا بتوانیم بهترین هدیه هایی را که برای شهریور ماهی ها مناسب هستند شناسایی کرده و راه حل های مناسبی 

 پیش پای متقاضیان خرید هدیه بگذاریم.

 

عزیزانمان با آن دست سالگرد تولد رین دغدغه هایی است همه ی ما هنگام فرا رسیدن همیشه یکی از جذاب ت خرید هدیه

و پنجه نرم می کنیم و نمی دانیم دقیقاً خرید چه چیزی مناسب تر است. سردرگمی در خرید هدیه را می توان از شیرین ترین 

ی است و در یک کالم با خرید هدیه می درگیری های زندگی معرفی کرد چرا که این کار دارای نتیجه ی بسیار لذت بخش

 کوشیم در نتیجه منجر به شادی عزیز مان شویم.

ایده های متنوعی وجود دارد که بنا بر نظر و سلیقه ی هر کسی متفاوت است و هر شخصی می تواند از ایده خرید هدیه برای 

 های مختلفی در این راستا استفاده کند.

گفتنی است از آن جا که انتخاب بر اساس ویژگیِ هر ماه یکی از جذاب ترین و جالب ترین ایده ها در این راه می باشد، ما می 

 خواهیم در متن زیر پیرامون مناسب ترین هدیه ها برای متولدین شهریور ماه صحبت کنیم. 



 

 

 

 ویژگی های یک هدیه مناسب برای متولدین شهریور

 

را بگوییم، الزم است با عمده ترین خصوصیات این افراد هدیه مناسب برای متولدین شهریور قبل از این که ویژگی های یک 

مطلوبی برای انتخاب هدیه است، چرا که هر کسی با توجه به  آشنا شوید. آشنایی با خصوصیات کلیِ افراد کمک بسیار

 خصوصیاتی که دارد از سلیقه ی متفاوتی در دریافت هدیه برخوردار می باشد.

جالب است بدانید ششمین برج فلکی که سنبله نام دارد متعلق به شهریور ماه می باشد که نماد آن دوشیزه است. دوشیزه ی 

 المان هایی می باشد که با توجه به برج فلکیِ این ماه به ماه شهریور اختصاص یافته است.فرشته نما نیز از جمله 

در مورد خصوصیات کلی و اخالقی شهریور ماهی ها الزم است بگوییم آن ها معموالً افرادی فروتن، متواضع، قانع، محجوب، 

کاف و قابل اطمینان می باشند. واقع بینی، سخت کم رو، مالحضه کار و در عین حال کامالً حساس، وسواسی، با دقت، موش

 کوشی، تالش گری، زیرک و با هوش بودن و امثالهم نیز از دیگر خصوصیات اخالقی متولدین ماه شهریور محسوب می شوند.

حال سوال این جاست برای افرادی که دارای خصوصیات مذکور هستند، چه هدیه ای مناسب می باشد و یا به عبارت دیگر 

 یژگی های یک هدیه ی مناسب برای این افراد چیست؟و

 ویژگی های مختلفی را می توان در این راستا نام برد که تعدادی از آن ها عبارت هستند از:



 

 

 

 ای مهمی که در خرید هدیه برای شهریوری ها باید در نظر داشته باشید، کاربردی بودنِ آن است. یکی از ویژگی ه

 یعنی چیزی بخرید که برای شخص مورد نظر بدون استفاده نباشد. 

  هدیه ای بخربد که سورپرایز کننده و هیجان انگیز باشد، فلذا گرفتن کادویی که غیر قابل پیش بینی است نه تنها برای

یور ماهی ها بلکه برای همه جذاب است. با تهیه ی هدایایِ غافلگیر کننده این حس که برای خوشحال کردن طرف شهر

 مقابل تالش کرده اید القا خواهد شد.

  حتما کاالیی خریداری کنید که با کیفیت و مرغوب باشد. همان طور که گفتیم شهریور ماهی ها افراد بسیار دقیق و با

این رو تقلبی بودن را سریع متوجه می شوند. از طرفی اگر هدیه کم کیفیت باشد حس نا مطلوبی القا  ذکاوتی هستند، از

 می کند.

 .جلوه ی زیبایی داشته باشد 

 .و موارد دیگری همچون مورد های باال 

 بهترین هدیه برای متولدین شهریور چیست؟



 

 

با توجه به ویژگی هایی که در تیتر قبلی گفتیم، به احتمال زیاد با خود می گویید در نتیجه بهترین هدیه برای متولدین شهریور 

 چیست؟

ستا در وهله ی اول باید خود تان را جای شخص مورد نظر گذاشته و دنیا را با توجه به خصوصیات برای انتخاب در این را

 اخالقی و سلیقه ی او ببینید. در این صورت می توانید بهترین چیز ها را به عنوان هدیه شناسایی کنید.

 

د، پیشنهاد می کنیم سراغ خرید گفتنی است اگر همچنان دچار سردرگمی هستید و هنوز قادر به تصمیم گیری نشده ای

زیورآالت بروید، زیرا خرید زیورآالت بر اساس خصوصیات اخالقی شهریوری ها و نماد های این ماه یکی از بهترین گزینه ها 

 می باشد. 

ما ش زیورآالت بدون شک منجر به غافلگیری و خوشحالی فرد مورد نظر تان در هر جایگاه اجتماعی و با هر نوع رابطه ای با

می شود، یعنی فرقی نمی کند قصد خرید هدیه برای دوست و فامیل عزیزی را دارید یا می خواهید برای فرد مهمی چون عشق 

زندگی تان اقدام به خرید کادو کنید، زیورآالت همیشه هدیه ای جذاب و خیره کننده به خصوص برای شهریور ماهی ها 

 محسوب می شود.

 ژه به عنوان هدیه برای شهریوری هاخرید زیورآالت پیشنهادی وی



 

 

 

از جمله مناسب ترین هدایایی است که اگر برای شهریور ماهی ها تهیه کنید بدون شک باعث بر غافلگیری و  زیورآالت

آن ها خواهید شد. در خرید هدیه برای مادر، خواهر، همسر، دوست و یا هر شخص دیگری که در این ماه متولد خوشحالی 

 شده است، زیورآالتی چون 

و ... انتخاب بسیار مطلوبی هستند، چرا که دارای اکثر ویژگی های یک هدیه درجه  انگشتر -گوشواره  - گردنبند -دستبند 

 باشند. یک برای شهریور ماهی ها می

به طور کلی دریافت کادویی که شامل زیورآالت می شود، خوشحالی هر شخصی را به ارمغان می آورد از این رو گفتنی است 

انتخاب انواع زیورآالت به عنوان هدیه از ریسک بسیار پایینی برخوردار می باشد و به شما اطمینان می دهیم برای یک شهریور 

 لذت بخش خواهد بود.ماهی دریافت این هدیه بسیار 

به جهت بهره مندی از این پیشنهادِ ویژه به عنوان هدیه برای شهریوری ها خواندن تیتر های بعدی را به هیچ وجه از دست 

ندهید، چرا که اطالعات به درد بخوری در این زمینه آورده و سعی کرده ایم متقاضیان را به نحو احسن راهنمایی کنیم تا 

 ا یافته و خریداری کنند.بهترین زیورآالت ر

 آشنایی با انواع زیورآالت متولدین شهریور

دسته ی مجزا معرفی کرد که یکی شامل سنگ های قیمتی و دیگری شامل نماد  را می توان در دوزیورآالت متولدین شهریور 

 ... هستند. انگشتر و  –گوشواره  -گردنبند  -های مخصوص این ماه می شود که هر کدام در انواع مختلفی اعم از دستبند 



 

 

 

 شود، زیورآالتی که در آن ها سنگالبته نا گفته نماند از سنگ های مختص به این ماه زیورآالت متعددی طراحی و عرضه می 

 های ماه شهریور با متریال های گوناگونی چون طال، نقره و استیل تزئین شده و طبق سلیقه های متنوعی تولید می شوند.

در نمونه هایی که فاقد سنگ های قیمتی هستند نیز از نماد این ماه یعنی سنبله و دوشیزه استفاده می شود. طراحی این نماد با 

 راشکاری در هر متریالی اعم از طال، نقره، استیل و هر ماده ی دیگری نظیر این ها امکان پذیر است.ت

از آن جا که به احتمال زیاد می خواهید با انواع سنگ های ماه شهریور، خواص آن ها و خصوصیات دیگر زیورآالت نمادینِ 

و خصوصیات زیورآالت متولدین ماه شهریور اختصاص داده ایم تا  این ماه بیشتر آشنا شوید، تیتر بعدی را به معرفی نشانه ها

 با آگاهی بیشتری اقدام به خرید کنید.

 زیورآالت متولدین شهریور چه نشانه ها و خصوصیاتی دارند؟

 نشانه ها و خصوصیات زیورآالتِ سنگ دارِ متولدین شهریور عبارت هستند از:



 

 

 

  سنگ یاقوت کبود: معروف ترین و شناخته شده ترین سنگ هماهنگ با افراد شهریوری این سنگ است که در زمره

ی زیبا ترین سنگ های قیمتی قرار می گیرد. یاقوت کبود دارای خواص بسیار زیادی است که تعدادی از آن ها شامل 

ازی در برابر چشم بد دشمنان و انواع جادو های خبیثانه، اجتناب از فکر و خیال های شهوت آسوده کردن فکر، ایمن س

 دار و شیطانی، درمان انواع بیماری های چشم، خوشبختی دختران مجرد، خوش شانسی و .... می شود.

 ه یکی سنگ کارنلین: این سنگ پرتغالی رنگ از دیگر سنگ های مخصوصِ ماه شهریور است که از خواص درج

انگشتر به همراه  –گوشواره  -گردنبند  -برخوردار می باشد. افرادی که این سنگ را در قالب زیورآالتی چون دستبند 

 دارند همواره به دنبال کار های هدفمند می روند، چرا که سنگ کارنلین حس قدرتمندی مطلوبی را القا می کند.

انه، جلب اعتماد و به طور کلی سهل کردن بسیاری از کار ها از دوری از اضطراب و تنش، تسهیل عشق و روابط عاشق

جذاب ترین خواص این سنگ زیبا و خوش رنگ هستند که به عنوان هدیه برای متولدین شهریور انتخاب خوبی به 

 شما می روند.

  سنگ جاسپر: جاسپر سنگی شهریوری است که همانند دو مورد قبلی سرشار از خواص بی نظیری می باشد. گفتنی است

رنگ مات آن جلوه ی زیبایی دارد و زیورآالتی که با این سنگ تزئین می شوند از جمله توجه برانگیز ترین نمونه ها 

ژی های منفی، از بین بردن نگرانی و استرس، امیدواری هستند. افزایش تمرکزِ حواس، تعادل عاطفی، دور کردن انر

 . های عاطفی، شجاعت و آرامش تنها چند مورد از خواص سنگ چاسبر هستند که هر شخصی را مجذوب خود می کنند

به طور کلی گفتنی است اگر جواهراتی که با این سنگ ساخته شده اند به همراه متولدین شهریور باشند، خواص درجه 

 امل حال آن ها خواهند شد که هر کدام به نوبه ی خود غیر قابل چشم پوشی هستند.یکی ش

  مورد از معروف ترین ها را خدمت تان معرفی کردیم. ۳و موارد بسیار زیاد دیگری که 



 

 

 

طوف به سنگ های قیمتی نمی شوند و شامل نمونه هایی است که با توجه به گفتنی است زیورآالت شهریور ماهی ها فقط مع

نماد های این ماه طراحی شده اند. نمونه هایی که جزء جذاب ترین زیورآالت به شمار می روند و جلوه ی ویژه ای دارند. 

 به وفور مورد استفاده قرار می زیورآالت متولدین شهریورطرحی از دوشیزه ای فرشته نماد اصلی این ماه است که در تولید 

 گیرد. زیورآالتی که مُزَیَن به این نماد شده اند از خیره کننده ترین جلوه ها برخوردار بوده و زیبایی ویژه ای دارند.

انگشتر طراحی می شوند متریالی  –گوشواره  -گردنبند  -الزم است بدانید این نماد بر روی متریال متنوعی به عنوان دستبند 

 ه عمدتاً شامل ورقه های طال، نقره، استیل و یا حتی رزین، چوب، چرم و ... هستند. ک

 روش های تشخیص با کیفیت ترین زیورآالت برای خرید هدیه

ورآالت را به عنوان هدیه برای یک شهریور ماهی انتخاب کرده اید، الزم است بگوییم باید توجه ویژه ای به مسئله حال اگر زی

 ی کیفیت داشته باشید و نمونه های با کیفیتی انتخاب نمایید. 



 

 

 

ه به چند ادام روش های تشخیص با کیفیت ترین زیورآالت برای خرید هدیه شامل توجه به پارامتر های مختلفی است که در

 مورد از آن ها اشاره کرده ایم:

  اولین پارامتری که نشان دهنده ی کیفیت است، ظاهر می باشد. یعنی یک نمونه ی با کیفیت به طور حتم از ظاهر بی

نقصی برخوردار است و ایرادی به آن وارد نمی شود. در زمینه زیورآالت متولدین شهریور نیز توجه داشته باشید 

 ، طرح های تزئینی و .... همگی فاقد عیب و ایراد باشند.اتصاالت

  .اتصاالت مختلفی که در هر زیورآالتی ممکن است وجود داشته باشد را بررسی کنید و از مقاومت آن ها مطمئن شوید

 ببررسی اتصاالتی چون قفل گردنبند، قفل دستبند، محل اتصال سنگ ها و امثالهم از جمله مهم ترین قسمت ها محسو

 می شوند.

  به عنوان مورد آخر الزم است بگوییم از آن جا که تشخیص کیفیت در زمینه زیورآالت دارای نکات بسیار گسترده

 ای می باشد و مستلزم تخصص است، مناسب ترین روش پیشنهادیِ ما خرید از یک مرجع معتبر و قابل اطمینان است. 

 یورآالتِ مخصوصِ شهریوری هانکاتی در موردِ انتخاب مناسب ترین مدل ها از ز



 

 

 

در مورد انتخاب مناسب ترین مدل ها از زیورآالتِ مخصوص شهریوری ها نکات متعددی را می توان گفت که چند مورد از 

 شامل مورد هایی چون موارد زیر می شوند: آن ها

  اگر استایل شخص مورد نظر اسپورت است توصیه می کنیم سراغ خرید نمونه هایی چون دستبند های چرمی بروید

 که دارای نماد فرشته هستند. 

 دستبند های سنتی انتخاب مناسبی برای دختر خانم های نوجوان و جوان محسوب می شوند. 

  سال به شمار  ۳۳زیورآالت و ... هستند انتخاب مطلوبی برای بانوان باالی  -انگشتر  -نیم ست هایی که شامل گوشواره

 می روند.

  انگشتر هایی که با سنگ های این ماه تزئیین شده اند نیز برای آقایان انتخاب بسیار مطلوبی هستند. البته این انگشتری

 نه های زنانه و مردانه می باشند.های شامل مدل های مختلفی از نمو

  برای کم سن و سال تر ها هم می توانید سراغ نمونه های فانتزی رفته و زیورآالتی که دارای تجمالت کمتری هستند

 انتخاب کنید.

  الزم به تاکید است مهم ترین نکته در زمینه خرید جواهرات و زیورآالت برای افراد شهریوری این است که خود را

 شخص مورد نظر بگذارید و با توجه به استایل، سن، نیاز ها و سلیقه ی او انتخاب کنید. در جای

 زیورآالت مختص به ماه شهریور را تهیه کنیم؟ -انگشتر  -از کجا گوشواره 



 

 

 

ه می کوشند با ارائه ی محصوالت بی کیفیت به سود های باال برسند از تعداد قابل توجهی امروزه افراد سوء استفاده گری ک

زیورآالت  -انگشتر  -برخوردار هستند و در هر شاخه و زمینه ای هم وجود دارند. زمینه ی فروش محصوالتی جون گوشواره 

که وجود افراد منفعت طلب در میان آن ها دور از  نیز از این قائده مستثناء نیست و دارای فروشندگان بسیار زیادی می باشد

 انتظار نیست.

به طور کلی برای خرید این قبیل محصوالت دو روش عمده وجود دارد که عبارت اند از خرید حضوری و خرید آنالین که باید 

صوالت نید و با کیفیت ترین محدر راستای هر دو دقت و توجه باالیی داشته باشید تا از دام افراد سوء استفاده گر در امان بما

 را خریداری کنید.

محصوالتی هستند که باید در خرید شان، آن هم به عنوان هدیه توجه و دقت باالیی داشته  زیورآالت و ... -انگشتر  -گوشواره 

لوبی در این دام مطباشید، زیرا اگر با سهل انگاری نمونه های کم کیفیت و تقلبی بخرید قوانین خرید هدیه را نقص کرده و اق

 راستا نخواهید داشت.

 پس همچنان با ما همراه شوید تا شما را در این زمینه راهنمایی کرده و نکات مثمر ثمری بگوییم.

 خرید آنالین زیورآالت به عنوان هدیه برای شهریور ماهی ها



 

 

 

زیورآالت و امثالهم نیز وارد شده،  -انگشتر  -یکی از متداول ترین روش های عصر حاضر که در زمینه ی فروش گوشواره 

 خرید از طریق مراجع آنالین است. 

ص دارند کار دشواری است، زیرا مراکز فروش کمی در این زمینه فعالیت به طور کلی یافتن زیورآالتی که به ماه ها اختصا

می کنند. از این رو روش حضوری برای خرید این محصول، روش خوبی به شمار نمی رود و منجر به اتالف وقت می شود، در 

 ورآالت ماه شهریور را بهحالی که با انتخاب روش آنالین می توانید به راحتی و در هر نقطه ای که هستید مراکز فروش زی

 راحتی یافته و اقدام به خرید کنید.

خرید آنالین زیورآالت به عنوان هدیه برای شهریور ماهی ها دارای مزیت های فراوان و غیر قابل انکاری است که در تیتر 

 بعدی بارز ترین مورد ها را نام برده ایم.

 معتبر شامل حال تان خواهند شد مزیت هایی که با خرید زیورآالت از یک مرجع آنالینِ

  همان طور که در تیتر قبلی گفتیم صرفه جویی در زمان از مزیت های بسیار بارز این روش است. شما می توانید با

 مراجعه به فروشگاه های آنالین در کم ترین زمان ممکن مدل های مد نظر خود را به راحتی یافته و سفارش دهید.

 د از میان متنوع ترین مدل ها انتخاب کنیددر روش آنالین می توانی. 

 .قیمت، ویژگی ها و دیگر خصوصیات محصول را بررسی کنید 

 .و ده ها مورد دیگر که اگر این روش را انتخاب کنید متوجه خواهید شد 

 در انتخاب مرجع آنالین برای خرید زیورآالت دقت کنید



 

 

برای خرید زیور آالت از طریق مراجع آنالین دقت کنید و مرجع مربوطه را به صورت های مختلفی بررسی نمایید تا از معتبر 

 بودن آن مطمئن شوید. این بررسی ها شامل موارد مختلفی می شوند که چند مورد از آن ها عبارت هستند از:

 ت که دارای عالمت های مربوط به مراجع معتبرِ آنالین می یک مرجع فروش آنالین زمانی معتبر و قابل اطمینان اس

 . این عالمت ها از نماد های مشخصی برخوردار هستند که در صفحات فروش آنالین درج می شوند.باشند

 ن . با بررسی ایوجود بخش نظر سنجی مشتری ها یکی دیگر از عالمت های اعتبار باالی مراجع فروش آنالین است

 نظر مشتری های قبلی می توانید تصمیم بهتری در خرید بگیرید.بخش و فهمیدن 

 .امکان برقراری ارتباط با مشاورین فروش و دریافت راهنمایی نیز نشانه ای از اعتبار باالی فروشگاه های آنالین است 

 .و موارد دیگری از این دست 

 ویژگی های وب سایت ما در زمینه ی فروش زیورآالت متولدین ماه شهریور

 

الزم به ذکر است بگوییم وب سایت ما نمونه ی بسیار بارز و قابل اطمینانی است که در زمینه ی فروش زیورآالت متولدین 

است ما همواره می کوشیم اقداماتی انجام دهیم که نه تنها مشتریان بیشتری جلب  شهریور فعالیت می کند. در واقع گفتنی

 نماییم بلکه رضایت مطلوب تمام مشتری ها را داشته باشیم و در راستای رفاه حال آن ها فعالیت کنیم.

ک ستن آن ها بدون شبه همین جهت الزم است بگوییم وب سایت ما دارای ویژگی های عدیده ای است، ویژگی هایی که با دان

از طریق درگاه های فروش ما اقدام به تهیه ی این محصوالت خواهید کرد، اقدامی که حتماً رضایت بخش و مطلوب خواهد 

 .بود

 تعدادی از توجه برانگیز ترین موارد از این ویژگی ها عبارت هستند از:



 

 

 ساس تجربه و تخصصی که دارند توجه ویژه ای کیفیت از مهم ترین پارامتر هایی است که کارشناسان فروش ما بر ا

. به عبارتی شما می توانید از طریق درگاه های فروش ما با کیفیت ترین برند ها را یافته و خربداری به آن می کنند

 .ندزیورآالت شهریور موفق هست -انگشتر  -گوشواره  -گردنبند  -کنید، برند هایی که در زمینه ی ساخت دستبند 

  خرید در تمام ساعات شبانه روز و در هر محدوده ی جغرافیایی از دیگر ویژگی های ما محسوب می شود و شما امکان

 می توانید بدون محدودیت زمانی و مکانی اقدام به ثبت سفارش خود کنید.

 ت میارائه ی مشاوره از جانب متخصص ترین افراد و کمک به تصمیم گیری در انتخاب نیز از ویژگی های حائز اه

دیگری است که به درد خریداران هدیه برای متولدین شهریور می خورد. یعنی شما می توانید با کمکِ این مشاورینِ 

 متخصص با توجه به اولویت هایی که دارید بهترین انتخاب ها را داشته باشید.

 سطه ها می شود. حذف وا ارزان قیمت بودن در عین داشتن کیفیت باال نیز ویژگی بسیار مطلوب فروشگاه ما محسوب

و خرید از تولید کننده های با کیفیت منجر شده محصوالت ما نه تنها کیفیت خوبی داشته باشند بلکه از قیمت های 

 مقرون به صرفه ای هم برخوردار شوند.

 ال امل حارسال فوری، تنوع باال، وجود درگاه های مختلف برای خرید آنالین و ... از ویژگی های دیگری هستند که ش

 خریداران زیورآالت شهریوری از وب سایت ما می شوند.

 


