چگونه به وجه چکهای تمضین شده رمزدار رسقیت
یا مفقودشده دسرتیس پیدا کنیم؟
در اولیـن گام شـما بـه عنـوان خریـدار یـا ذی نفع بایـد مراتب مفقـودی را به مراجع
قضایـی اعلام کنیـد و گواهـی ایـن ادعـا را به بانک نیـز ارائه دهید .این اظهـار باید به
صـورت کتبـی بـه شـعبه اي كه چك عهده آن صادرشـده اسـت اعالم شـود .وظیفه
شـعبه در برابـر شـما تكميـل فـرم و احـراز هویـت اسـت .پـس از تأييـد مندرجات و
گواهـي امضـا ،اطالعـات را بـه شـعبه صادر كننده چك ارسـال می کند ،شـعبه صادر
كننـده چـك نیـز پـس از دريافت پيام كتبي با تنظيم فرم شـماره  ( 2در سـه نسـخه
بـه صـورت نامـه رسـمي ) واريـز يـا واريز نکردن چك صـادره را از شـعبه اي كه چك

چگونهکارآفرینشویم؟
حتـی اگـر بـرای یـک بـار هـم در
سوده قدیمی
جسـتوجوی کار و شـغلی برای خود بوده
روزنامهنگار
باشـید احتمـاال ایـن راه هـم به ذهـن تان
رسـیده اسـت که کار و کاسـبی برای خود دسـت و پا کنید یا حتی رویاهای
بـزرگ تـری در سـر داشـته باشـید ،چیـزی مثـل کارآفرینـی .قبـل از این که
بدانیم برای شـروع کسـب و کار تجاری خود چه باید بکنیم  ،باید کارآفرینی
و کارآفریـن را تعریـف کنیـم.
در هـر اقتصـادی چرخـش مالـی یـک کشـور تاثیـر مسـتقیمی روی کیفیت
زندگـی مـردم آن کشـور دارد  .کارآفرینـان یکـی از قدرتمنـد ترین مهره های
گـردش ایـن چرخـه اقتصـادی هسـتند .در هر کشـوری و در هر شـرایطی به
همـت کارآفرینـان مـی تـوان یـک اقتصاد شکسـت خـورده را تبدیـل به یک
اقتصـاد ابـر قدرت کـرد .کار آفرینی فرآیند طراحـی ،راه اندازی و مدیریت یک
کسـب و کار جدیـد هـر چنـد کوچـک اسـت .بـه افـرادی که چنین کسـب و
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را بـر عهـده اش صـادر کـرده اسـت ،استفسـار می کند ،شـعبه ( واحـد ذي نفع چك
) پـس از دریافـت ایـن نامـه ( فـرم شـماره  2ارسـالي ) بایـد مراتـب را بررسـي و بـا
اسـتفاده از فرم شـماره  ، 3پاسـخ شـعبه اسـتعالم كننده را ارسـال کند  .شـعبه صادر
كننـده چـك پـس از دريافت پاسـخ اسـتعالم بايد تعهدنامـه اي براسـاس مندرجات
فرم شـماره  ، 4از مشـتري و ضامن معتبر بگیرد .در اين مرحله ،شـعبه صادر كننده
چـك نسـبت بـه تسـويه چـك قبلـي و صـدور چـك جديد بـه همـان مبلغ اقـدام و
تسـليم مشـتري خواهد کرد.

قسم
ت اول

کارهایـی را ایجـاد مـی کننـد کارآفریـن گفتـه میشـود .کارآفرینی بـا عنوان
اشـتیاق برای پیشـرفت و توسـعه ،سـازماندهی و مدیریت سرمایه گذاری یک
کسـب و کار در کنـار تمـام خطرهایـش بـه منظـور ایجـاد بهره و سـود مالی
تعریـف مـی شـود .اما به طور مشـخص کارآفرینـی روی راه انـدازی و مدیریت
یـک کسـب و کار تمرکـز مـی کنـد .واضح ترین مثـال کارآفرینی شـروع یک
کسـب و کار جدیـد اسـت .کارآفرینـی جـزو اصلـی و مهـم از توانایی یک ملت
بـرای موفقیـت در بـازار جهانـی پـر رقابت مـدام در حال تغییر امروزی اسـت.
در حقیقـت یـک کارآفریـن توانایی یافتن فرصـت ها و عمل کردن در موقعیت
هـای مختلـف را دارد و ابداعـات و فنـاوری هـا را مـی توانـد بـه محصـوالت و
خدمـات جدیدتـری تبدیـل کنـد .یـک کارآفرین قادر اسـت ظرفیـت تجاری
اختراعـات و ابتـکارات را شناسـایی و هـر منبعـی را کـه یک ابـداع را تبدیل به
یـک نـوآوری بـا دوام تجـاری مـی کند سـازماندهی کند.
کارآفریـن مالـک یـا مدیـر یک شـرکت تجاری اسـت کـه با تحمل ریسـک و

ابتـکار عمـل و نظـارت روی رشـد آن ،تلاش مـی کند سـود و منفعتی ایجاد
کنـد .کارآفرینـی فراینـدی اسـت کـه در آن فرصـت هـای شـغلی و تجـاری
کسـب و شناسـایی مـی شـود  ،توسـعه مـی یابد و منابـع ضـروری را که برای
بهـره بـرداری از آن نیـاز اسـت فراهـم مـی آورد و بسـط و گسـترش می دهد.
کارآفریـن کسـی اسـت که علاوه بر برخورداری از خالقیت بـاال  ،دارای روحیه
خطرپذیـری اسـت و مـی توانـد بـرای حل مشـکالت دنیای امـروز راهکارهای
عملی و مبتکرانه ارائه دهد .انسـانهای کارآفرین موجب ایجاد مشـاغل جدید
می شـوند و می توانند با تشـخیص به موقع فرصت های رشـد  ،نیرو و نشـاط
تازه ای به تشـکیالتی که سـالها از عمرشـان می گذرد ،ببخشـند .کارآفرین
فـردی اسـت کـه کنتـرل درونـی دارد .او بـرای آن کـه بتواند آن چـه را که در
ذهنـش مـی گـذرد عملـی کنـد بایـد رئیـس و کارفرمای خـود باشـد  .یعنی
کارآفریـن نیـاز بـه اسـتقالل دارد  .ذهن پویای او مرزهای از پیش تعیین شـده
و قالـب هـای رایـج را مـی شـکند و بـا وجـودی که همـان چیـزی را می بیند
کـه دیگـران مـی بیننـد  ،امـا چیزی را می اندیشـد که دیگران نمی اندیشـند.
یعنـی کارآفریـن خلاق اسـت .وقتـی که خالقیـت او از ذهن بـه عمل منتقل
مـی شـود نـوآوری صورت مـی گیرد.
نـوآوری یعنـی رفتـن راه هـای نرفتـه .کسـی کـه اولین بـار راهـی را آغاز می
کند ،اولین کسـی اسـت که خطرات مسـیر را تجربه و دیگران را از ان آگاه می
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کند این یعنی کارآفرین خطر پذیر اسـت ،منفعل نیسـت و برای اسـتقبال از
آینده روحیـه ای تهاجمی دارد.
برای کارآفرین شدن چهار معیار الزم داریم
 .۱بایـد موقعیـت هـا و فرصـت هایـی فراهـم باشـد تـا منابـع را دوبـاره با هم
ترکیب و یکی کند تا سـود و منفعتی حاصل شـود .یعنی توسـعه و پیشـرفت
ک برنامه و طـرح تجاری
یـ 
 .۲کارآفرینـی نیـاز دارد تفـاوت هـای بیـن افـراد مثـل دسترسـی ویژه بـه افرادی
مشـخص را بشناسـد و توانایی تشـخیص اطالعات درباره فرصت ها را داشـته باشد.
 .۳تحمل پذیرش ریسک و خطر برای یک کارآفرین یک ضرورت است.
 .۴فرایند کارآفرینی نیاز به سازماندهی افراد و منابع مالی دارد.
حـاال اگـر بخواهیـم خالصـه وار طـوری کـه از حوصلـه هـم خـارج نباشـد
فعالیتهایـی را کـه یـک کارافریـن انجـام مـی دهد نـام ببریم ،مهـم ترین ها
در مـوارد زیـر خالصـه مـی شـود:
 .۱معرفی یک کاالی جدید
 .۲به کار گیری شیوه جدید برای تولید محصول قدیمی
 .۳ایجاد بازار جدید برای محصول موجود
 .۴کشف و به کارگیری یک منبع جدید برای تامین مواد اولیه
 .۵ایجاد ساختار جدید برای صنعت موجود

نگاهی به محصوالت مای

راهنمای
خرید

آرایش و هبداشت اب یک برندایراین
سلامت افـراد خانـواده بـا کیفیـت محصـوالت آرایشـی بهداشـتی مورد اسـتفاده آنـان ارتباط مسـتقیم دارد .هم اکنـون که با وجود  تحریـم ها و نوسـانات ارز و کم شـدن ارزش پول
معصومه جمالی
ملـی  ،خریـد محصـوالت آرایشـی بهداشـتی برندهـای مطـرح  کاری پـر هزینـه شـده و حتـی بـا ریسـک  فروش محصـوالت تقلبی به جـای اصل همـراه اسـت  ،اعتماد و اسـتفاده از
نویسنده
برندهـای بـا کیفیـت داخلـی علاوه بـرآن کـه  بـه سلامت خانواده کمک مـی کند باعث حمایـت از کاالی ایرانی و بهبود اقتصاد ملی می شـود .برند آرایشـی بهداشـتی مـای یکی از
پـر طرفدارترین آن هاسـت .

رشکت آراییش و هبداشیت آریان کیمیا تک
تولیدکنندهمحصوالتمای

بـر اسـاس آمـار ،برنـد مـای بزرگتریـن برنـد در خاورمیانـه از نظر
حجم بازار و فروش محصوالت آرایشـی و بهداشـتی اسـت .شـرکت
آرایشـی و بهداشـتی آریان کیمیا تک تولیدکننده محصوالت مای
 ،بـا عقـد قـرارداد همـکاری بـا شـرکت “کال اند کو” آلمان در سـه
زمینـه واردات محصـوالت بـه صـورت بالـک (حجـم بـاال) ،فرآیند
و پرکـردن در ایـران ،تولیـد تحـت لیسـانس محصـوالت در ایـران
فعالیـت خـود را در حـوزه سلامت پوسـت و مـو از سـال ۱۳۸۱
آغـاز کرد.
ایـن شـرکت بـا بیش از دو هزار نیـروی متخصص و کارآمد در چهار
کارخانـه و مسـاحتی حـدود  ۴۴هـزار متـر مربع در سـلفچگان قم
شـروع بـه فعالیـت کـرد و بـا توزیـع محصـوالت مراقبت پوسـت،
مراقبت مو ،لوازم آرایشـی و عطریات در سراسـر ایران و صادرات به
کشـورهای حـوزه خـاور میانـه و  CISحضور پر رنگی در بـازار دارد.
اسـتانداردهای بیـن المللی ماننـد  GMPو  ISO22716تنها ،نمونه
هایـی از کیفیـت و کنتـرل کیفیـت محصـوالت تولیـدی شـرکت
آریـان کیمیـا تـک و برنـد مـای اسـت .حفـظ سلامت و محافظت
از پوسـت و مـوی مصـرف کننـدگان از ماموریـت هـای اصلـی برند
مای اسـت .کسـب عنوان برند برتر در حوزه آرایشـی و بهداشـتی،
عنـوان صادرکننـده نمونـه کشـوری ،کسـب عنوان واحـد صنعتی
نمونـه (تولیـد کننـده برتـر  ،1392صـادرات بـه کشـورهای حوزه
خاورمیانـه و CIS
کسـب عنوان پیشـتاز بازار درحوزه آرایشـی و بهداشـتی ( قهرمان
صنعـت) ،کسـب تندیـس های «برند برتر ،کیفیـت برتر» و تندیس
«رضایت مشـتری» ،کسـب رتبه برتر در کارآفرینی  ،کسـب عنوان
واحـد نمونـه صنعتی از وزارت صنایع و معـادن ،دریافت گواهینامه
 ISO 9001-2008از آکادمی  DQSآلمان و کسب رتبه اول فروش
بیشـترین محصوالت آرایشـی و بهداشـتی در بازار ایران طی چهار
سـال متمـادی بـه گـزارش موسسـه بیـن المللی یـورو مانیتـور از
افتخارات این شـرکت اسـت.

محصوالت مای

محصـوالت برنـد مـای در شـاخه هـای اصلـی آرایشـی ،مراقبت از
مـو ،مراقبـت از آفتـاب ،مراقبت از پوسـت ،عطرها ،مراقبـت از بدن،
محصـوالت کـودک و ...بـه بـازار عرضـه مـی شـوند که مـی توانند
نیـاز قشـرهای مختلف جامعـه به محصوالت مراقبتی پوسـت و مو
 ،محصـوالت آرایشـی  ،عطـر  ،محصوالت تخصصی پوسـت و حتی
در پـاره ای مـوارد نیازهـای درمانـی را برطرف سـازند.
محصـوالت مـای شـامل کلیه محصوالت آرایشـی صورت ،چشـم ،
لـب و ناخـن  ،انـواع شـامپوی مناسـب موهـای مختلف  ،شـامپوی
ضـد شـوره  ،شـامپوی تقویـت کننـده و نـرم کننـده  ،انـواع کـرم
هـای مرطـوب کننـده و نـرم کننده  ،کـرم های الیه بردار و روشـن
کننـده  ،کـرم هـای جـوان کننـده و ضـد جـوش  ،کـرم تـرک پا،
عطـر و ادکلـن ،انـواع کـرم ضد آفتـاب و روغن آفتاب  ،شـامپو بدن
لوسـیون و روغـن بـدن  ،انـواع اسـپری ،انواع ماسـک  ،ژل  ،سـرم و
اسـپری مـو ،شـامپو ،کـرم ،بالم و لوسـیون بـدن کـودک ،رول ضد
تعریـق و تجهیـزات آرایشـی و بـرس ها می شـود.
جدیدترین محصوالت مای ،مای فارما
مـای پـس از حدود  16سـال تجربـه ،با برند مـای فارما محصوالت
جدیـدی از برنـد مای را برای حفظ سلامت هرچه بیشـتر پوسـت
و مـوی مصـرف کننـدگان محصـوالت خـود به بـازار عرضـه کرده
اسـت.تا کنـون  ۱۳محصـول از برنـد مای فارمـا وارد بازار شـدهاند.
کرم ضد آفتاب مای فارما
کرمهـای ضـد آفتـاب برند مـای فارمـا دارای ترکیبـات اختصاصی
هسـتند کـه میتواننـد ویتامیـن  Dبـدن شـما را نیز تامیـن کنند.
ایـن نـوع از کرمهـای ضـد آفتـاب بـه نوعـی طراحـی شـدهاند که
علاوه بـر محافظـت از پوسـت شـما در مقابل اشـعههای خطرناک
نـور خورشـید ،از سـلول هـا در برابـر رادیکالهـای آزاد محافظـت
میکننـد .وجـود عصـاره بابونـه و کاسـنی کـه در ترکیـب بـا
نیاسـینامید باعـث جلوگیـری از ایجـاد چیـن و چـروک و پیـری
صـورت میشـوند و حتـی بـه ویتامیـن  Dنیـز کمـک مـی کنند.
ضـد آفتـاب فاقـد چربـی مخصوص پوسـتهای چرب ،ضـد آفتاب

شرکت آریان کیمیا
تک تولید کننده
محصوالت مای به
عنوان برترین تأمین
کننده دانش محور
محصوالت دارویی،
آرایشی و بهداشتی
در خاورمیانه و
حضور در   5قاره
برای تأمین و فروش
محصوالت دارویی
آرایشی و بهداشتی
با کیفیت و قیمت
متناسبشناخته
می شود

مناسـب و سـازگار بـا تمامـی انواع پوسـت بـه همـراه ویتامین E
و گلیسـیرین و ضـد آفتـاب مینـرال مـای فارمـا دارای خاصیـت
ضـد التهابی مخصوص پوسـتهای حسـاس سـه نوع ضـد آفتاب
جدیـد برنـد مای هسـتند.
کرمهای رفع آکنه مای فارما
کـرم رفـع آکنه مـای فارما باعث تنظیم ترشـحات چربی پوسـت
میشـوند .ترکیبـات درمانـی داخـل ایـن کرمهـا باعث میشـوند
تـا رادیکالهـای آزاد از بیـن برونـد و باعـث آسـیب رسـاندن و
پیـری پوسـت شـما نشـوند .چهـار تنوع مختلـف بـرای کرمهای
ضـد جـوش و آکنـه وجـود دارند که بر اسـاس شـرایط میتوانید
از آنهـا اسـتفاده کنیـد .ایـن چهـار محصـول عبارتنـد از ژل ضد
آفتـاب ،ژل ضـد جـوش ،کـرم مرطـوب کننده و فوم شستشـوی
آکنه سلوشـن
کرمهای جوان کننده پوست مای فارما
ایـن کرمهـا بـا وجود اسـیدهای میـوه ،روغـن جوجوبـا ،ویتامین
 Aو  Eو آلفـا ببزابولـول باعـث جوانـی و شـادابی پوسـت شـما
میشـوند .با اسـتفاده از این کرم ،پوسـت شـما همیشـه درخشان
و بـدون آکنـه خواهـد بود.
کر م های نرم کننده ریلیف سلوشن
ایـن کـرم بـا وجود ترکیباتـی همچون اوره ،اوسـرین ،مـوم زنبور
عسـل ،سـدیم الکتـات و گلیسـیرین باعـث نرمـی پوسـت شـما
خواهـد شـد و بـرای پوسـت هـای خشـک بسـیار مفید اسـت.

نظرات مشا

ضـد آفتـاب مـای اصلا خوب نیسـت مانـدگاری نداره پوسـت
عـرق میکنـه  ،فـوری آب میشـه پوشـانندگی نداره روی پوسـت
سـنگینی میکنـه فقـط نسـبت به بقیـه کرم هـا کمـی ارزونتره
کـه اونـم کیفیـت نداره.کال محصـوالت مای بی کیفیت هسـتش
بـه نظـرم ضـد آفتـاب مای چـرب و کمی سـنگینه و بر خالف
ایـن کـه درج شـده رنگـی  ،روی پوسـتکامال بی رنگـه ولی خب
نسـبت بـه قیمتـش بـد نیـس .من چـون پوسـتم مختلطـه باید
حتمـا بـا پنکیـک بال فاصله خشـکش کنـم تا صورتم بـرق نیفته
و دیگـه تکـرارش نمیکنم
شـامپو تقویـت کننـده مـای ریـزش مـو را در طـی یـک هفته
واقعـا کـم مـی کنـه امـا مـو را بـه شـدت خشـک میکنه
من االن یک سـاله دارم از شـامپوی تقویت کننده مای اسـتفاده
میکنـم ریـزش مـو کـم شـده ولـی بیـش از انـدازه خشـک و
شـکننده شـدن بـار آخری که خریـد کردم اصال کیفیت نداشـت
و کال قطعـش کـردم در کل دنبـال یه تقویت کننده دیگه باشـین
تقویـت کننـده مـای ریـزش مـورو خیلـی کمتـر میکنـه و
در همـون دفعـات اول متوجـه تاثیـرش در کاهـش ریـزش مـو
میشـید .فقـط بـرای موهـای چـرب مناسـبه و چربـی موی سـر
رو بـه صفـر میرسـونه
مـن شـامپوی ضـد شـوره مـای رو بـرای همسـرم خریـدم که
سـرش مـدام شـوره مـیزد و بـا چنـد بـار اسـتفاده کامل شـوره
سـرش رفع شـد.
بـه نظـر مـن ضـد شـوره مـای حتمـا ارزش امتحـان کـردن رو
داره  ،مـن خـودم خیلـی از شـامپوها مثله کلیر  ،هداند شـولدرز ،
نیوا  ،الپسـین و  ...رو اسـتفاده کردم ولی پوسـت سـرم همچنان
خـارش مـیداد امـا بعـد از دو دفعه اسـتفاده از این شـامپو کامال
مشـکلم برطرف شـد .
پـاک کننـده آرایـش مـای همـه چیـش خـوب بود ولـی بعد از
ایـن کـه صورتـو پـاک میکنی ...تمام پوسـت رو خشـک میکنه
و پوسـته پوسـته می شه
بـه راحتـی آرایـش چشـم رو پاک میکنه و پوسـت رو خشـک
نمیکنـه .درسـته یکـم گرونه ولـی عالیه

مکنده ای دوست داشتین
برایتصفیههوای
آشزپخانه

هود آشـپزخانه وسـیله ای اسـت که دود  ،بو و ذرات آزاد شـده
غـذا را از آشـپزخانه بـه بیـرون هدایـت مـی کنـد و بـا توجـه به
پیشـروی آشـپزخانه ها به سـمت پذیرایی در سـاخت و سازهای
جدید یکی از مهمترین وسـایل آشـپزخانه محسـوب می شـود.
قطعـا بـرای شماخوشـایند نیسـت که بـوی غذا و روغـن در تمام
نقـاط خانـه بـه مشـام برسـد ،پس بهتر اسـت با نصـب یک هود
خـوب از ایـن امـر مطمئـن شـوید .به طـور کلی هود هـا به پنج
مـدل زیـر کابینتـی ،دیواری (شـومینهای) ،جزیـره ای  ،مخفی و
آسانسوری(تلسـکوپی) تقسـیم مـی شـوند که بایـد بدانیم کدام
مدل برای آشـپزخانه ما مناسـب اسـت.
متـداول تریـن و بهتریـن هـود آشـپزخانه هودهـای زیرکابینتـی
هسـتند ،قیمـت آن هـا مقـرون بـه صرفـه اسـت و بـا مـدل ها و
دکوراسـیون هـای مختلف آشـپزخانه ها مطابقـت دارد .این مدل
هودهـا در بـاالی اجـاق گاز و زیـر کابینـت قابـل نصب هسـتند و
نصـب و راه انـدازی آن هـا هزینـه چندانی ندارند .بعضـی از آن ها
که کانال های خروج هوا دارند و دارای کارایی بیشـتری هسـتند،
قیمـت و هزینـه راه انـدازی باالتـری دارنـد امـا بـا وجـود صـدای
زیـاد مکـش چندانـی ندارنـد .اگـر بخواهیم هـود را در بخشـی از
آشـپزخانه بگذاریـم که کابینتی وجـود ندارد از هودهـای دیواری
کـه بـه هودهـای شـومینه ای یا شـیبدار معروفاند اسـتفاده می
شـود .در مقایسـه با هود های زیرکابینتی هزینه بیشـتری دارند،
کارآمدتـر هسـتند ،علاوه بـر صـدای کـم قـدرت مکـش خوبـی
دارنـد .هودهـای جزیـره ای بـرای محیط هایی کـه نه کابینتی و
نـه دیـواری وجـود دارد مناسـباند ،از سـقف آویزان می شـوند و
توسـط یـک فیلتـر ،هـوا را تمیز می کنند .این نـوع هود ها قیمت
باالتـری دارنـد امـا قـدرت و مکـش آن هـا تقریبا کم اسـت.
هودهـای مخفـی همانطـور که از اسمشـان پیداسـت بـه راحتی
در طراحی آشـپزخانه ها قابل اسـتفاده هسـتند ،طراحی آن ها به
گونه ای اسـت که بزرگ و در دید نیسـتند .منعطفاند و برای هر
نـوع طراحـی بـا هزینـه پایینی می تـوان آن ها را تهیه کـرد .اما با
وجـود قـدرت کم ،هزینـه نصب و راه اندازی آنها اغلب باالسـت.
هودهـای آسانسـوری کـه به هودهای تلسـکوپی نیـز معروفاند،
تـوکار هسـتند و بـرای افرادی کـه تمایل ندارند هود دیده شـود،
مناسـب اسـت .ایـن هـود در زیر صفحـه کابینت اجـاق گاز قابل
نصـب اسـت و پنـل هـود پـس از روشـن شـدن از محیطـی کـه
روی صفحـه بـه آن اختصـاص دارد بـه صورت خـودکار باال آمده
و هـوای سـطح اجـاق را جـذب می کند.
در مجمـوع هنـگام خریـد هود پس از انتخاب مدل مناسـب باید
بـه نـکات دیگری چون تناسـب ابعـاد هود با اجـاق گاز  ،کم صدا
بـودن ( محـدوده مناسـب صـدای هـود بیـن  53تا  63دسـیبل
اسـت) ،سـرعت فـن و امـکان کـم و زیـاد کـردن میـزان مکش،
داشـتن چـراغ و نـور کافـی روی اجاق،امـکان تنظیم زمـان برای
خاموش شـدن هود به طور خودکار ،داشـتن سنسـور حسـاس به
توشـوی فیلتـر هود اشـاره کرد.
بـو و دود و امـکان شس 

قیمت هود آشپزخانه
چند برند معروف در بازار
ارزانترین مدل

گرانترین مدل

برند
بیمکث

 546.000تومان

 1.505.000تومان

استیل البرز

 890.000تومان

 1.950.000تومان

اخوان

 532.000تومان

 1.825.000تومان

بوش

 3.180.000تومان

 13.600.000تومان

اسنوا

 2.000.000تومان

 2.717.000تومان

