راهمنای خرید یخچال فریزر
خریـد یخچـال فریـزر بـرای هـر منزلی جـزو پرهزینه تریـن خریدهاسـت .البته خبر
خـوش دربـاره ایـن قلـم خریدنـی این اسـت که چنان چـه یخچال خوبـی خریداری
کنیـد بیـن  10تـا حتـی  20سـال مهمـان خانه تـان خواهد بود .پـس خرید یخچال
خـوب بـه معنـای پـس انداز های آینده شـما تلقی می شـود .اندازه مکانـی را که می
خواهیـد یخچـال تـان را در آن جـای دهیـد بـه خوبی انـدازه گیری و بررسـی کنید.
نیازتـان از یخچـال فریـزر را بـه خوبـی روشـن کنید .اگر اهـل فریز کردن تمـام مواد
خوراکـی هسـتید پـس بایـد فریـزر جـا داری را انتخاب کنیـد .امکانـات جدید مانند
درهـای جدیـد ،فضاهـای جدا شـده جدیـد و حتـی امکاناتی مانند یخ سـاز ،محفظه
منجمـد کننـده سـریع و ...نیـز مـی تواند بـر نوع انتخاب شـما تاثیر گذار باشـد.

فهرست قیمت انواع یخچال فریزرهای ال جی
نام محصول
یخچال فریزر ال جی مدل SG1
یخچال چهار درب ال جی نکست FWCHL GR-J33
یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل SXP430MB
یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GR-J257
یخچال فریزر ال جی مدل BF760
یخچال فریزر ال جی مدل GR-B872HLPL
یخچال ال جی مدل GR-D612HLHU

کارآفرینانرابشناسید
در هفته گذشـته به سـه تا از خصوصیات
سوده قدیمی
بـارز افراد کارآفرین اشـاره کردیم ،عشـق
مترجم
و اشـتیاق به کار ،درک درسـت شـرایط و
اسـتفاده از اسـتعداد هـای پنهـان و بالقـوه را برای تان شـرح دادیـم ،امروز به
چنـد مـورد دیگـر از این خصوصیات مـی پردازیم.
 .۴افـراد  :جملـه معروفـی مـی گویـد کسـب و کار و تجـارت را شـما نمـی
سـازید بلکـه شـما افـراد و کارکنـان خـود را مـی سـازید و آنها نیـز تجارت
و کسـب و کارتـان را مـی سـازند .هـر کسـب و کار و تجارتـی بسـتگی بـه
افـرادش دارد و آنهـا هسـتند کـه تصمیمـات مناسـب یـا غلط مـی گیرند.
مدیـر بازاریابـی کـه انتخـاب هـای نادرسـت دارد و تبلیغـات و طراحی های
نازیبـا را تاییـد مـی کنـد ،فروشـنده ای کـه بهتریـن معاملات را انجـام می
دهـد و رکوردهـای فـروش را مـی شـکند و غیـره و غیره....همـه در موفقیت

3

قیمت بازار( به تومان)
66میلیون و  620هزار
 25میلیون و  850هزار
 17میلیون و  800هزار
 14میلیون و  200هزار
 12میلیون و  980هزار
 9میلیون و  790هزار
 7میلیون و  300هزار

قسم

ت
سوم

و شکسـت آن شـرکت یـا واحـد تجـاری نقـش موثر دارنـد .هـر کارآفرین یا
مدیـری بـا هـر نـگاه و چشـم انـدازی بـه آینـده تجارت خـود نیاز بـه تیمی
دارد کـه اهـداف وی را پشـتیبانی کننـد تـا آنها را به واقعیت تبدیل سـازند.
پـس یـک کارآفریـن موفـق بایـد ایـن توانمندی و مهارت را داشـته باشـد تا
افـراد مناسـب و کارآمـدی را پیـدا کنـد ،بـه اهـداف و چشـم اندازهـای خود
واقـف باشـد و بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار کند ،اسـتعدادها را جـذب و در ایجاد
و نگهـداری مهـارت هـا ،انـرژی و اسـتعدادهای کارکنـان یا افراد گـروه خود
سـرمایه گـذاری کند.
 .۵یادگیـری مـداوم  :یکـی از ویژگی های کارآفرینان موفق این اسـت که
همیشـه در تلاش بـرای به دسـت آوردن دانش و یادگیری بیشـتر هسـتند
و سـعی مـی کننـد در هـر آن چـه که انجام مـی دهند بهترین خود باشـند.
آدم مـی توانـد چندیـن خانـه و اتومبیـل و کلی ثروت داشـته باشـد اما همه
اینهـا ممکـن اسـت روزی از دسـت بـرود اما تنها چیـزی که هیچ کس نمی

توانـد آن را از مـا بگیـرد دانـش و آگاهی ماسـت .آن چه که در ذهنمان داریم
( دانـش) و آن چـه کـه در قلبمـان داریم ( عشـق و اشـتیاق) بـه اندازه DNA
مـان  ،مـا را ویـژه و خـاص می سـازد.اگر یک کارآفرین همواره در پی کسـب
دانش و مشـتاق باشـد همه چیز را زود یاد بگیرد ،همیشـه قادر خواهد بود
بـا تکیـه بـر آگاهـی و دانش خـود راههای جدیـد خلق کنـد و از طریق آنها
درآمـد بیشـتری کسـب کند .یادگیری مـداوم یعنی یاد گرفتن از هر کسـی
در هـر زمـان و هـر جایی .کارآفرینان برجسـته اطالعات و دانش ارزشـمند را
مثـل اسـفنج جـذب مـی کنند .ایـن موضوع ضـروری ترین ویژگـی برای هر
کارآفرینـی در دنیای امروزی اسـت.
 .۶تغییـر  :موضـوع این اسـت که همه افراد تغییرات مثبت را دوسـت دارند
امـا هیـچ کس دوسـت نـدارد تغییر کنـد .مقاومـت در برابر تغییر کـردن در
ذات و طبیعت انسـانی ماسـت اما اگر هر چه زودتر خودمان را متقاعد کنیم
کـه انعطـاف پذیرتـر باشـیم و در جهت تغییـرات مثبت تالش کنیم ،سـریع
تـر نیـز به پیشـرفت های چشـم گیری دسـت مییابیـم .کارآفرینـان موفق
انعطـاف پذیرنـد ،سـریع خود را با شـرایط جدید وفق مـی دهند و تغییر می
کننـد .یکـی از نیرومندترین و مهم ترین ویژگـی های یک کارآفرین ،توانایی
وی در دریافتـن تغییـرات مثبـت ،نشـان دادن واکنـش مناسـب و وفق دادن
خـود بـا آن اسـت .چارلـز دارویـن مـی گویـد  »:ایـن قـوی ترین یـا باهوش
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تریـن گونـه هـا نیسـتند که بقا می یابند ،بلکه سـازگارترین آنها هسـتند».
اگـر مـی خواهیـد دنیـا را جـای بهتری بسـازید اول به خودتان نـگاه و تغییر
را ایجـاد کنید.
 .۷پشـتکار :تصـور کنیـد بـه سـوی یکـی از مکان هـای مـورد عالقه خود
راهـی سـفر شـده ایـد امـا در طول مسـیر ناگهان بـه یک مانع بسـیار بزرگ
( چیزی شـبیه یک سـنگ بسـیار بزرگ ) بر میخورید .خب چه می کنید؟
شـاید بـه دوسـتان خوبـی کـه دارید زنگ مـی زنید و درخواسـت کمک می
کنیـد و اگـر کسـی را سـراغ نداشـته باشـید کـه بتوانید روی کمـک هایش
حسـاب کنیـد ناچاریـد کـه خودتان از پـس این مانع برآییـد .در نتیجه برای
سـفر بعـدی سـعی مـی کنیـد مهارت هـای الزم را یـاد بگیرید تـا بتوانید به
تنهایـی بـر مشـکالت و موانع سـفر فائق آییـد .این موضوع در دنیای کسـب
و کار هـم صـدق میکنـد .آن مانـع بزرگ در سـفر می تواند مشـکالت مالی
یا شـغلی شـما باشـد ،دوسـتان تان می توانند ارتباطات شـما ،افراد پشتیبان
و تمـام منابـع یادگیری و کمک کننده شـما باشـند و تمـام آن چه که برای
غلبـه بـر آن مانـع یـاد می گیریـد و انجام می دهید  ،همـان مهارت جدیدی
اسـت که در آن لحظه بلد نیسـتید اما با پشـتکار به دنبالش می روید و آن
را یـاد مـی گیریـد .زیـرا پشـتکار داشـتن برای غلبـه بر مشـکالت تنها راهی
اسـت که برای موفقیت پیش روی شماسـت.

معرفی محصوالت وطنی در حوزه بهداشت پوست و مو

راهنمای
خرید

ساویز،دیرینه،مرغوبومتنوع
معصومه جمالی
نویسنده

یکـی از قدیمـی تریـن لـوازم آرایشـی و بهداشـتی سـاخت ایران محصوالت سـاویز اسـت ،سـاویز را از بوی خیار کـرم های مرطوب کننده داخل تیوپ زرشـکی رنگش بـه خاطر دارم
 ،آن زمـان کـه بـازار محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی مثـل امـروز هـزار رنـگ نبود ،سـاویز اما بـود و همچنان هسـت .با گسـترش دامنه فعالیـت و ارتقای کیفیت محصوالتـش  ،تنوع  
سـبد محصـول و اخـذ اسـتانداردهای بیـن المللـی  در عرصـه جهانی بـه رقابت می پـردازد .امروز به بررسـی محصوالت ایـن برند وطنی مـی پردازیم .

ساویز

شـرکت سـرمه تولید کننده محصوالت سـاویز  ،یکی از بزرگترین
تولیـد کننـدگان محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی در سـال 53
فعالیـت خـود را در عرصـه تولیـد محصوالت آرایشـی و بهداشـتی
آغـاز کـرد و بـا ارائـه محصوالت باکیفیـت ،در مدت زمـان کوتاهی
موفـق شـد ،بـه یکـی از معتبرتریـن برندهـای تولیـد محصـوالت
آرایشـی و بهداشـتی در ایران تبدیل شـود .این شـرکت با توسعه و
ارتقـای بخـش های کنترل کیفیت  ،پژوهش و توسـعه و تجهیزات
خـود همـگام بـا تکنولـوژی روز دنیا در زمینه محصوالت آرایشـی
و بهداشـتی ،توانسـت بـا بـه کارگیـری بهتریـن مـواد اولیـه از
معتبرتریـن شـرکتهای جهان کیفیـت محصوالت خـود را افزایش
دهـد و بـا بسـته بنـدی هـای جدیـد به بـازار عرضـه کنـد .امروز
نیـز سـاویز علاوه بـر حفـظ ارزش هـای اصیـل خود و بااسـتقرار
سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ( )ISO 9001 2008
همچنـان به پیشـرفت و ارائـه مرغوب ترین محصـوالت به مصرف
کننـدگان خـود در جهـان می اندیشـد و خـود را متعهد و متضمن
بهداشـت و سلامت مـردم مـی دانـد و کسـب رضایـت مصـرف
کننـدگان از باالتریـن اهـداف آن محسـوب می شـود.

محصوالتساویز

محصـوالت سـاویز بـه چنـد دسـته محصـوالت مراقبـت از مـو ،
مراقبـت از پوسـت  ،آرایشـی و بهداشـتی تقسـیم مـی شـوند.
ژل مـوی سـر سـاویز فاقـد الـکل و حـاوی ویتامین  B5اسـت که
باعـث تقویـت ،حفـظ رطوبـت و حالت پذیری موی سـر می گردد.
ایـن محصـول در دو نـوع قـوی و مالیـم ارائـه مـی شـود تـا بـه
تناسـب سـلیقه و نـوع مو توسـط مصرف کننـده انتخـاب گردد.
واکـس مـوی سـاویز حاوی ویتامیـن  Aبا اثر افزایـش جریان خون
پوسـت و ویتامیـن  Eبـه عنـوان آنتـی اکسـیدان اسـت ،همچنین
وجـود مـوم طبیعـی زنبـور عسـل و النولین باعث حفـظ رطوبت و
ایجـاد نرمـی موی سـر میشـود و حالت دهندگی و درخشـندگی
را بـه موهـای شـما هدیه مـی دهد.

کـرم هـای مرطوب کننده دسـت و صورت سـاویز در بسـته بندی
تیوبـی وکاسـه ای ارائـه مـی شـود و به سـبب وجود گلیسـیرین و
پروپیلـن گلیکـول تاثیـر مثبتـی بـر رطوبت رسـانی پوسـت دارد.
همچنیـن اسـیدهای چـرب موجـود در این محصول علاوه بر نرم
کنندگی باعث دوام رطوبت و خاصیت ارتجاعی پوسـت می گردد.
کـرم هـای ویتامینـه سـاویز دارای روغـن بـادام شـیرین اسـت و
خاصیـت مرطـوب کنندگـی  ،ضـد التهـاب و نـرم کنندگـی دارد.
وجود ویتامین های مفید برای پوسـت  ،گلیسـیرین و اسـیدهای
چـرب مفیـد در ایـن کـرم  ،باعـث نرمی و لطافت پوسـت شـده و
از تـرک خـوردن آن جلوگیـری مـی کند.
کرم ترک پای سـاویز از دیگر محصوالت مفید این برند اسـت که
الیـه های شـاخی پوسـت پاشـنه پا را بـه همراه سـلولهای مرده
پوسـت از بیـن مـی بـرد و نرمی و لطافـت را جایگزین آن می کند.
کـرم هـای نـرم کننـده و مرطـوب کننده میوه ای سـاویز با داشـتن
فرمـول سـبک و مـواد مناسـب و بـا حفـظ رطوبـت ،باعـث نرمي و
لطافـت پوسـت مـي شـود .اين کـرم با رايحـه هاي متنـوع میوه ها
بـراي سـليقه هاي مختلف مناسـب اسـت .وجود روغن بـادام و موم
طبيعـي زنبـور عسـل در اين محصول ،با ايجاد پوشـش مناسـب در
سـطح پوسـت ،باعـث محافظـت آن در مقابـل عوامـل محيطي مي
گـردد .همچنيـن اسـيد هـاي چرب موجـود در اين محصـول عالوه
بـر نـرم کنندگـي باعث دوام رطوبت پوسـت مي شـود.

محصوالتهبداشیت

رول ضـد عـرق سـاویز بـا تنظیـم  pHطبیعـی پوسـت از رشـد و
تکثیـر باکتـری هـا جلوگیـری میکند.
خمیـر دنـدان سـاویز دیگـر محصـول بهداشـتی ایـن برنـد اسـت
کـه حـاوی مـاده موثـره فلورایـد بـوده و از پوسـیدگی دنـدان هـا
جلوگیـری مـی کنـد .همچنین با داشـتن منتـول و رایحه خوش،
حـس طـراوت و تازگـی را بـه دهـان و دنـدان هـا می بخشـد.
لیـپ بالـم محصـول مفید دیگری اسـت که دارای یـک نوع چربی
طبیعـی اسـت و باعـث حفـظ رطوبـت لبهـا شـده و بـا نفـوذ به

محصوالتساویز
دارای مجوز
بهداشت از سازمان
غذا و دارو و از نظر
بهداشتیکامال
مطمئن و تاییدشده
هستند.ساویز
همواره به پیشرفت
و ارائه مرغوب
ترین محصوالت به
مصرفکنندگان
خود در جهان
میاندیشد و خود
را متعهد و متضمن
بهداشت و سالمت
مردم می داند.

پوسـتهای خشـک ایجـاد نرمـی و لطافـت مـی کنـد .همچنیـن
دارای خواص تسـکین بخشـی و ترمیم کنندگی بوده و برای بهبود
لـب هـای خیلی خشـک و ترک خورده بسـیار مناسـب اسـت.
محصـوالت آرایشـی سـاویز شـامل رژ لـب  ،شـیر پاک کـن  ،الک
ناخـن و کـرم پـودر اسـت کـه بـا  10رنـگ رژ لـب  68 ،رنگ الک
ناخـن و  4رنـگ کـرم پـودر تنـوع بسـیار خوبـی را بـه مصـرف
کننـدگان ارائـه کرده و سلایق بسـیاری را پوشـش مـی دهد .این
محصـوالت نیـز بـا اولویـت قـراردادن سلامت در نهایـت دقـت و
بهتریـن کیفیـت تهیـه و عرضـه می شـود.
شـیر پاک کن سـاویز نیز از دسـته محصوالت آرایشـی اسـت که
حـاوی فاکتـور هـای پـاک کننده مواد آرایشـی اسـت و با داشـتن
روغـن بـادام ضـد التهـاب بـوده و باعـث ایجـاد نرمـی و رطوبت و
کاهـش چـروک هـا و لکـه هـای تیره پوسـت می شـود.
محصوالت هتلی سـاویز از جمله محصوالت خاص این برند اسـت
کـه در بسـته بنـدی و اندازههـای مختلـف بـه سـفارش هتل های
معتبـر و بـزرگ کشـور و برخـی مراکـز بیمارسـتانی بـا لوگوی آن
مرکـز تولیـد و در اختیـار آنـان قـرار مـی گیـرد .ایـن محصـوالت
شـامل انواع شـامپوهای سـر و بدن معمولی  ،پروتئینه و ویتامینه
در بسـته بنـدی شاسـه ای  ،پـت  ،تیوبی و اکونومـی  ،خمیر دندان
کـرم هـای نـرم کننـده  ،مرطوب کننـده و ویتامینـه دراندازههای
 10و  25گرمـی هسـتند کـه بـا لوگـوی اختصاصـی تولیـد مـی
شوند.

نظرات مشا

دربـاره ژل مـوی سـاویز بایـد بگم نداشـتن الـکل از خصوصیات
خیلـی خوبشـه  ،عطـر خوبـی هـم داره و مانـدگاری بـاال  ،بـرای
دوسـتانی کـه موهـای فـر دارن هـم از نظـر سلامت کاال و هـم از
نظـر حفـظ حالـت مـو گزینه بسـیار مناسـبی اسـت.
متاسـفانه در بیـن تمـام ژل هـای مـوی ایرانـی که تا بـه حال به
عنـوان  softخریـده ام ،هیـچ کدام این خصوصیت را نداشـته اند و
از نظـر چسـبندگی و خشـک کردن معـادل  hardخارجـی بودند؛
ولـی ایـن ژل بـه شـدت آنها خشـک نمی کنـد و می توانـم آن را
در دسـته متوسـط جای بدهم .بوی مالیمی دارد و اگر هم به نظر
مطبـوع نرسـد بعـد از مـدت کوتاهـی از بین می رود.خوشـبختانه
اثـرات شـوره ماننـدی را کـه بعضی از ژل ها هنگام خشـک شـدن
از خـود در مـو بـه جا می گذارند اصال مشـاهده نکـردم.کال ناراضی
نیسـتم ولی امیدوارم تولید کننده اش کیفیتش را به حد مطلوبی
برسـاند که همیشـه از کاالی خوب ایرانی اسـتفاده کنیم.
کـرم مرطوب کننده دسـت و صورت سـاویز بـرای من که خیلی
مناسـبه.چون کرمهـای خیلی چرب یا فقط مرطـوب کننده بدون
چربـی بـرای پوسـت مـن کافی نیسـت امـا این میـزان چربیش نه
اون قـدر زیـاده کـه مثـل روغـن باشـه نـه کمه کـه دسـت را نر م
نکنـه و ایـن کـه مقـدارش هـم زیاده .بـوی بدی هم نـداره .کال که
راضـی ام و تمـوم بشـه بازم از همیـن میخرم.
کیفیـت خـود خمیـر دنـدان بد نسـیت ولـی جعبه هـای خمیر
دنـدان واقعـا افتضـاح بود  ،حتی یک مورد هم اصال قسـمت بسـته
بنـدی کاغـذی  ،انـگار جـدا شـده بود و با چسـب نواری چسـبیده
شـده بـود  .شـاید یکبـار مرجوع شـده بـود  ،نمیدونم .
کیفیتش خوبه تو خمیر دندونای ایرانی
کـرم مرطـوب کننـده میـوه ای انـار سـاویز خریـد م  ،ایـن کـرم
بسـیار رقیق اسـت به شـکلی که حتی سـر انگشـت باقی نمیماند
و چکـه میکند.البتـه اسـانس خوبـی دارد و میـزان مرطـوب
کنندگـی مناسـبی دارد.در هـر حال من اصال دوبـاره این محصول
رو نمیخرم.
مـن کـرم میـوه ای سـاویز را اسـتفاده میکنم برای دسـتم واقعا
راضـی هسـتم هـم بـوی خوب مـیده هـم مرطوب کننـده خوبی
هسـت و قیمت مناسـبی داره.

چند و چون خرید
کیف و کوله مدرسه

کولـه هـای مدرسـه در بـازار از تنـوع خوبـی برخوردارنـد و بـه
راحتـی دانـش آمـوزان را مجـذوب خـود مـی کننـد ،امـا وقتی
قـرار اسـت ایـن کولـه یـا کیـف  ۹مـاه همـراه دانش آموز باشـد
و کمتریـن عـوارض را بـرای او داشـته باشـد بایـد با دقـت زیاد و
رعایـت اصـول و ویژگـی هایی انتخـاب شـود .در ادامه به ویژگی
هـای یـک کیـف یـا کوله مناسـب مـی پردازیم.
کیـف یـا کوله باید سـبک باشـد چـون خودبه خود با گذاشـتن
کتـاب و دفتـر سـنگین مـی شـود پس بایـد وزن قابـل تحملی
بـرای دانش آموز داشـته باشـد،دقت کنیـد وزن مجاز آن تنها به
انـدازه  10تـا  15درصـد از وزن دانـش آموز اسـت.
کیـف بایـد اسـتحکام الزم را بـرای حمـل وسـایل دانـش آمـوز
ت های کیـف دقت کنید و
داشـته باشـد هنـگام خرید بـه دوخ 
از مقاومـت کافـی محفظـه کیف و بندهـای آن اطمینان حاصل
کنید.
بهتـر اسـت کیـف یـا کولـه جـای مخصوصـی بـرای قمقمه یا
لیـوان داشـته باشـد  ،چـرا کـه اگـر قمقمـه داخـل کیـف رهـا
شـود ممکـن اسـت آب آن سـر رود و کتابهـای دانـش آمـوز
را خیـس کند.
بهتر اسـت جنس آن ضد آب و قابل شسـت و شـو باشد ،کیف
های برزنتی یا شـمعی گزین ه های خوبی هسـتند.
  کیفهـا و کولـه هـای دارای بنـد پهـن (  6سـانت یـا بیشـتر)
میتوانـد وزن کیـف را بـه طـور یکسـان روی شـانهها پخـش
کند  ،بندهای کیف هرچه بیشـتر از پنبه پُر باشـد شـان ه های
دانـش آمـوز کمتـر اذیـت مـی شـود .همچنین اگر در قسـمت
کمـر کیـف یـا کولـه پد کارگذاشـته شـده باشـد باعث کاهش
فشـار روی کمـر شـده و دانـش آمـوز سـنگینی کولـه را کمتـر
احسـاس کند.
از خریـد کیفهایـی کـه یـک بنـد دارنـد پرهیز کنیـد ،کیفها
و کولههـای تکبنـد کـه بندشـان معمـوال از یـک سـمت بدن
بـر دوش میافتـد ،در صـورت اسـتفاده طوالنیمـدت سـبب
نامتقارن شـدن سـتون مهرهها و احسـاس درد در نواحی شـانه،
گـردن و کمـر میشـود.
  بهتـر اسـت کیـف یا کوله چنـد جیب بزرگ و کوچک داشـته
ی تواننـد به وسـایل دانش آموز نظـم دهند و
باشـد.جیب هـا مـ 
برخی لوازم را همیشـه برای او دم دسـت داشـته باشـند.
بـزرگ یـا کوچـک بـودن بیـش از انـدازه کیف به کمر آسـیب
ی رسـاند ،کیـف دقیقاً باید وسـط کمر دانش آمـوز قرار گیرد
مـ 
اگـر خیلـی آویـزان باشـد ممکـن اسـت از پشـت بـا پاهـای او
برخـورد کنـد و در صـورت بـاال بـودن بیـش از انـدازه نیـز بـه
ی کند.
شـان ه هـا فشـار وارد مـ 
انـدازه و فـرم کولـه پشـتی مدرسـه را متناسـب بـا فـرم بدن و
انـدازه بدنـی خـود دانـش آمور انتخـاب کنید ،طوری کـه با آن
احسـاس راحتی داشـته باشـد؛ پهنای کوله نباید از پهنای تنه
دانـش آموز تجـاوز کند.
  در خصـوص طـرح و رنـگ کیـف یـا کوله اجـازه دهیـد دانش
آمـوز هماهنگ با جنبههای شـخصیتی خـود آن را انتخاب کند.

قیمت کیف چند برند معروف در بازار
(تومان)
برند

ارزانترین مدل گرانترین مدل

فابرکاستل

310هزار

 ۶۸۵هزار

مدرن کیف پارسیان

 95هزار

 235هزار

ساالر

 42هزار

 ۸۹هزار

گابل

 21۲هزار

۵۸۷هزار

خاطره

 158هزار

۲۴۸هزار

