راهمنای خرید تلویزیون های پالمسا و LED
تلویزیـون هـای پالسـما تنوع کمتری نسـبت بـه  LCDدارند .امـا دارای مزایایی چون
زاویـه دیـد  180درجـه ای ،تطابـق خـودکار روشـنایی تصویـر بـا روشـنایی محیـط و
مصرف کم هسـتند.

تلویزیونهایLED

تلویزیـون هـای  LEDدر واقع نسـل جدید  LCDهسـتند که تابش نـور در آن ها باعث
شـده اسـت کیفیـت تصاویر در  LEDها بسـیار باالتـر رود .درجه دقت رنـگ در ال ای
دی هـا باالتـر از ال سـی دی هاسـت .طـول عمـر در ال ای دی هـا بسـیار باالسـت و تا
حدود  100هزار سـاعت می رسـد .مصرف برق در تلویزیون های ال ای دی ،کمترین
مصـرف در بیـن تمـام تلویزیـون هـای  HDاسـت و ایـن باعث می شـود که به مسـئله

آلودگـی هـوا نیـز کمـک شـود چـرا کـه مصرف کمتـر میزان تشعشـع کربـن و تولید
گرمـا را کاهـش می دهد.

تلویزیونهایUHD

 UHDبـه معنـای کیفیـت بسـیار باالسـت .ایـن فنـاوری را ژاپنـی هـا در سـال 2002
بـرای اولیـن بـار آزمایـش و معرفـی کردند .کیفیت این تلویزیون هـا چند برابر کیفیت
تلویزیـون هـای  HDاسـت .تلویزیونهـای  UHDدارای کیفیـتتصویـری  16برابـر
انـواع  HDهـا هسـتند و از قابلیـت نمایـش تصاویری بـا رزولوشـن 7680× 4320بهره
میبرند؛ این در حالی اسـت که تلویزیونهای  HDتقریبا  2میلیون پیکسـل را نمایش
میدهنـد .کیفیـت صـدا در ایـن تلویزیـون ها تغییرات شـگفت انگیزی یافته اسـت.

نام محصول

3

راهنمای خرید تلویزیونهای
پالسما و LED

تلویزیون  LEDهوشمند تی سی ال
مدل  50P6UXسایز 50اینچ

 5میلیون و  370هزار

تلویزیون  LEDهوشمند سامسونگ
مدل  55NU7900سایز  55اینچ

 9میلیون و  730هزار

تلویزیون  LEDخمیده و هوشمند سامسونگ
مدل  55NU7959سایز  55اینچ

 10میلیون و  940هزار

تلویزیون فور کی  UHDال جی
مدل  49UK6400سایز  49اینچ

 4میلیون و  790هزار
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ساخت ایران

برای آغاز کارآفرینی از کجا شروع کنیم؟
هفتـه پیـش بـه سـه پیـش قـدم بـرای
نویسنده  :ملیساایوانویچ
شـروع یـک کسـب و کار اشـاره کردیم.
مترجم :سوده قدیمی
در همین راسـتا تحقیـق ،برنامه ریزی و
مدیریـت مالـی بـرای شـروع یـک کسـب و کار جدید را بررسـی کردیم و
توضیـح دادیـم .در ایـن هفته بـه بقیه مواردی که در هنگام تأسـیس یک
کار جدیـد بایـد در نظـر گرفـت ،اشـاره می کنیم.
هفتـه پیـش بـه مـواردی چـون تحقیـق ،برنامـه ریـزی و مدیریـت مالی
پرداختیم.
 .۴مخاطـب هـدف خـود را بشناسـید .قبـل از ایـن که پولـی خرج
کنیـد ،بایـد ببینیـد مـردم محصول یـا خدمت شـما را خواهنـد خرید یا
خیـر  .شـما مـی توانیـد ایـن کار را بـا گفت و گوی حضوری با مشـتریان
احتمالـی خود انجـام دهید .

بـه عبـارت دیگـر بایـد ببینید چه کسـانی به جـز خانواده و دوسـتان تان
محصول شـما را می خرند .بعد از آن باید ببینید ظرفیت بازار هدف شـما
چقدر اسـت؟ مشـتریان شـما چه کسـانی هسـتند؟ محصول یا خدمات
شـما مربـوط بـه زندگـی روزمـره آنهاسـت؟ چـرا آن هـا بـه محصـول و
خدمات شـما نیـاز دارند؟
 .۵یـک گروه پشـتیبانی ایجاد کنید :شـما به کارآفرینی و کسـب و
کار خـود متعهـد هسـتید .حـاال باید یک شـبکه از طرفداران  ،مشـاوران،
شـرکا ،متحدین و فروشـندگان را پرورش دهید  .اگر به کسـب و کارتان
اعتمـاد داریـد ،دیگـران کنار شـما خواهند آمد.
در شـبکه هـای اجتماعـی و گروههـای مربـوط به کسـب و کار خود عضو
شـوید و از دیگـران بپرسـید چـه می کنند .
به یاد داشـته باشـید برای این که شـرکای خوبی بیابید  ،ابتدا باید شـما

قسم
ت دوم

بـرای آن هـا منفعتی ایجاد کنید .

خوشـحالی و تقدیر مشـتریان شـما خواهد شـد.

 .۶ارزشـی ایجـاد کنیـد سـپس آن را بفروشـید :سـعی کنیـد روی
خدمـت بـه مـردم تمرکـز کنیـد .هـر چه خدمـت و ارزشـی که شـما تولید
مـی کنیـد رضایـت افـراد بیشـتری را جلب کند  ،شـما نیز بیشـتر پول بهپ
دسـت خواهیـد آورد .زمانـی که به مشـتریان خود فکر می کنیـد از خودتان
بپرسید:

 .۷تبلیغـات کالمـی را تقویت کنید :سـعی کنید به دیگـران بگویید چه
کسـی هسـتید و چـه کاری انجـام می دهیـد  .می توانید بـرای این منظور از
ابزارهـای آن الیـن و صفحـات مجازی موجود برای معرفـی خودتان به مردم
اسـتفاده کنیـد .بـرای ایـن که تبلیغـات دهان بـه دهان را گسـترش دهید ،
مـی توانیـد از روش هـای مختلف دیگری به جز شـبکه هـای اجتماعی مثل
وبالگ نویسـی  ،روابط عمومی ،سـخنرانی و  ...اسـتفاده کنید.

چه چیزی می توانم به آنها بدهم؟
چگونه می توانم آنها را در کارهای خودشان موفق کنم؟
ایـن رویکـرد مـی توانـد شـما را بـه راههـای جدیدی بـرای ارتقـای محصول
یـا سـرویس تـان و ارائـه ارزش بیشـتر هدایـت کنـد کـه در نهایـت موجـب

 .8بـه دنبـال تشـکیل یک تیـم پر انگیزه باشـید :داشـتن یـک تیم
پـر انگیـزه و متخصـص بیـش از هـر چیز دیگری می تواند به شـما در رشـد
کسـب و کار و کارآفرینـی کمـک کنـد .راه های گوناگونی برای تشـکیل یک
تیـم قوی وجـود دارد.

نگاهیبهمحصوالتپاپکو

راهنمای
خرید

برندیخوشنامدرزمینهنوشتافزار
هـر سـال در آسـتانه سـال تحصیلـی جدیـد مهـم تریـن موضوعـی کـه ذهن خانـواده ها را بـه خود مشـغول میکند تهیه لـوازم مورد نیـاز تحصیلی فرزنـدان شـان از قبیل کیف ،لـوازم تحریر
معصومه جمالی
و سـایر وسـایل اسـت .ایـن جاسـت کـه بـازار فـروش لـوازم تحریـر در نیمه دوم تابسـتان و بـه خصوص در شـهریورماه رونق چشـمگیری می یابد و همیشـه شـاهد برگزاری نمایشـگاه های
نویسنده
مناسـبتی در ایـن زمینـه هسـتیم .بـرای خریـد لـوازم مختلـف گاه شـما بایـد به فروشـگاه های مختلف سـر بزنیـد و قطعا با توجـه به ازدحـام جمعیت کلی وقت تان گرفته خواهد شـد .شـاید
گاهـی بـا خودتـان فکـر کنیـد کاش بـه جـز نمایشـگاه هـا ،فروشـگاه هایـی  نیز وجود داشـت تا بتوان به صـورت متمرکز همه لـوازم مربوط به سـال تحصیلی را از آن جا تهیه کرد .شـرکت پارسـا پالسـتیک تولید کننده
محصـوالت ایرانـی بـا  برنـد پاپکـو بـا تولیـد انـواع مایحتـاج نوشـت افـزاری و تحریری این امـکان را تا حد زیادی برای شـما فراهم آورده اسـت  .بیشـتر با این برند آشـنا شـویم.
میـز خـود اسـتفاده کنیـد .طراحـی آن طوری اسـت که در زمـان باز
شـدن می توان از آن به عنوان جا قلمی اسـتفاده کرد ،قسـمت های
پایینـی آن از طریـق آهـن ربـا محکم به هم می چسـبند تا به راحتی
روی میـز بایسـتد .همچنین در قسـمت جلـوی جامـدادی در حالت
رومیـزی مـی توانیـد لوازم تحریر کوچک تری ماننـد پاک کن ،تراش،
نـوک اتود و  ...قـرار دهید.
ایـن جامـدادی در طـرح هـا و رنـگ هـای مختلـف تولید می شـوند
کـه مـی توانیـد طـرح و رنـگ آن را بـا دفتـر و دفتـر یادداشـت های
پارچـه ای هماهنـگ کنیـد و یک سـت زیبـا و لوکس از لـوازم تحریر
پاپکـو با خود داشـته باشـید.
ابعاد جامدادی اسـتندینگ به گونه ای اسـت که نوشـت افزار زیادی
در آن جـا می گیرد.

شـرکت تولیـدی و صنعتی پارسـا پالسـتیک با نـام تجاری پاپکو در
سـال  1363بـا توجـه بـه نیـاز قشـرهای فرهنگـی جامعه بـه منظور
مدیریـت اسـناد و مـدارک علمـی و آموزشـی و بـا هـدف تولیـد انواع
لوازم تحریر اداری ،سـمیناری ،مدیریتی و دانشـجویی شـروع به کار
کرد.
پاپکـو یکـی از بـزرگ تریـن تولید کننـدگان لوازم تحریـر و مدیریت
اسـناد اسـت که از کالسـور و زونکن گرفته تا خودکار و دفتر تحریر،
کیـف ،کولـه پشـتی و جامـدادی را بـه بـازار عرضـه و نیاز قشـرهای
زیـادی از جامعـه را برطرف می کند.
پاپکو بـا سـرلوحه قـراردادن کیفیـت عالی ،قیمت مناسـب و رضایت
مشـتری هـم اکنـون یکـی از تولید کنندگان مـورد اعتمـاد ایرانی در
میان سـازمان ها ،وزارتخانه ها ،شـرکت ها و مراکز علمی و فرهنگی
بـه شـمار مـی آیـد و از محبوبیت خاصـی برخوردار اسـت .پاپکو صد
درصد ایرانـی و از نظـر کیفیـت و قیمـت قابـل رقابـت بـا کاالهـای
معـروف خارجـی اسـت و حتـی جالـب اسـت بدانیـد کـه خیلـی ها
هنـوز فکـر مـی کننـد پاپکو یـک برند خارجی اسـت.

محصوالتاپپکو

محصوالت پاپکو شـامل موارد زیر اسـت که با توجه به تنوع محصول
قطعـا مـی توانـد همـه نیازهـای شـما را در ایـن زمینـه برطـرف کند
و مـا نیـز بـرای معرفـی محصـوالت بیشـتر بـه توضیح خالصـه ای از
محصوالت بسـنده مـی کنیم.
انـواع دفتـر فارسـی ،انگلیسـی ،نقاشـی از  40تا  200بـرگ در طرح
هـا و رنـگ هـای مختلـف با صحافی های دوخت  ،سـیمی  ،چسـبی
انـواع دفترچـه یادداشـت بـدون خـط  ،یـک خـط  ،کالسـوری و
شطر نجی
کاغـذ  A4و انـواع اوراق دفتـر و کالسـور  ،کاغـذ یادداشـت  ،اوراق
سررسـید  ،زیـر دسـتی جیبی
نوشـت افزارهـای متنـوع شـامل انواع خـودکار در رنـگ بندی های
بـی نظیـر ،اتـود  ،روان نویس
انواع سررسید سیمی و کالسوری با رنگ بندی بسیار زیبا
انواع دفترهای پلنر زیبا برای برنامه ریزی
انـواع زونکـن مقوایـی و پالسـتیکی  4و  8سـانتی در انـدازه هـای
 A4و نیمـه و همچنیـن زونکـن ایسـتاده

انـواع کالسـور دو حلقـه و چهار حلقه  ،کالسـور کاتالـوگ  ،طرح دار
و سـاده در رنـگ های مختلف
ایندکـس ( جـدا کننـده  ،مقسـم)  5و  7عددی  ،ایندکس سـاالنه و
الفبایـی برای مرتب کـردن مدارک
انـواع پوشـه هـای کیسـه ای برای محافظـت از مـدارک و اوراق در
انـدازه هـای A4, A3, A5 , B5
انواع طلق های نازک و ضخیم و شیرازه در اندازه های A4 , A3
انـواع کلیـر بـوک  8تـا  100بـرگ در اندازه هـای  A4 , A5و اندازه
بـزرگ مخصـوص طراحـان در مـدل های قـاب دار و بدون قاب
انـواع کیـف حمـل مـدارک دسـتی  ،رومیـزی  ،دسـته دار و انـواع
چـک فایل
انواع پوشه های مقوایی و پالستیکی آویز  ،گیره دار  ،بدون گیره
انواع پاکت دکمه دار  ،زیپ دار  ،نخ دار در اندازه های A4 , A3 , B5
انواع پاکت نامه دکمه دار و ساده شفاف یا مات
انـواع زیردسـتی پالسـتیک  ،متالیـک و اوراق زیـر دسـتی در
اندازههـای A4 , A5 , B4
انواع زیر دستی کتابی و جیبی و اوراق زیر دستی جیبی
انواع آلبوم  CD , DVDبا ظرفیت  2تا  72حلقه  CDیا DVD
انواع آلبوم کارت ویزیت و عکس
انـواع کیـف دسـتی سـاده و دسـته دار طـرح چـرم  ،پالسـتیکی ،
پارچـه ای  ،کـش دار  ،کالسـوری و انـدازه بـزرگ ویـژه طراحـان
انواع سـاک دسـتی سـاده و طرح دار در اندازه های بزرگ  ،متوسـط
و کوچک
جامـدادی هـای متنـوع سـاده و طـرح دار در اندازه هـای مختلف و
جامـدادی پارچه ای ایسـتاده
انواع جعبه های بایگانی و سطل کاغذ باطله

جدیدترینمحصوالتاپپکو

جامدادی استندینگ
جامـدادی اسـتندینگ پارچـه ای محصولـی با چند کاربـرد ،ظاهری
خـاص ،جنسـی بـا کیفیـت و طراحی متفـاوت جدیدتریـن محصول
پاپکو اسـت.
منظـور از چنـد کاربـردی بـودن ایـن اسـت کـه این محصـول را می
تـوان هـم بـه عنـوان جامـدادی و هم به عنـوان جا قلمی بـرای روی

پاپکویکی
ازمعتبرترین
تولیدکنندگانایرانی
در میان سازمانها،
وزارتخانه ها،
شرکت ها و مراکز
علمی و فرهنگی به
شمار می آید و از
محبوبیتخاصی
برخوردار است.
خودکارهای الوان
یکی از پرطرفدار
ترینمحصوالت
پاپکوهستند،کیفیت
و جوهر این محصول
و بدنه آن عالی
است و به روان بودن
شهره شده است

ست محصوالت
یکـی دیگـر از محصـوالت جدید پاپکو سـت محصوالت اسـت که هر
پک شـامل تعدادی از وسـایل پر کاربرد و نزدیک به سـلیقه قشرهای
مختلف اسـت و در طرح های مختلف از جمله سـت کالسـیک  ،ست
دانشـجویی ،پـک کودکانـه ،پک فانتزی ،سـت دانش آمـوزان ممتاز و
پـک زنگ مدرسـه بـه بازار عرضه می شـود .

ارتباط اپپکو و مشرتیان

پاپکـو بـا ایجـاد شـعب مختلف در بیشـتر اسـتان های کشـور امکان
دسترسـی آسـان به محصوالت خـود را برای هموطنـان فراهم کرده
اسـت  .همچنین کسـانی که خرید اینترنتی را ترجیح می دهند نیز
مـورد توجـه پاپکـو بـوده انـد و در فروشـگاه های مختلـف اینترنتی ،
سـایت شـرکت پاپکو و اپلیکیشـن پاپکو امکان مشـاهده و خرید انواع
محصوالت برایشـان فراهم آمده اسـت.
همچنیـن پاپکـو به منظور سـپاس گـزاری از خریـداران محصوالت
خـود بـا ایجاد باشـگاه مشـتریان پاپکو برای خریدهای آنـان امتیاز در
نظـر گرفتـه و با سـطح بنـدی امتیازات اعضای باشـگاه مـی توانند از
جوایـز پاپکو بهره مند شـوند.

نظراتمشا

اگه دنبال دفتر مشـق خوبی هسـتین بهتون دفاتر پرونت پاپکو رو
پیشـنهاد می کنم ،واقعا خوبه ؛ البته همه دفاترشـون خوبه ولی این
بـه خاطـر نوع صحافیش به نظرم مقاومت بیشـتری داره
دفتـر پاپکـو خریـدم با کیفیت عالی و کاغـذ عالی ،ممنونم از پاپکو
با محصوالت همیشـه بی نظیرش
پـک خودکارهـای رنگـی پاپکـو رو خریـدم  ،رنـگ بنـدی ایـن
محصـوالت خیلـی خـوب و متنوعـه و خـوب هـم می نویسـه .من در
کل خیلـی راضـی ام از ایـن کـه خریدمـش.
دفتـر کالسـوری تهیـه کـردم  ،در کل خـوب هسـت فقـط موقـع
نوشـتن حلقه های وسـط دفتر اذیت کننده اسـت و نمی شـه راحت
نوشـت مگـر ایـن کـه برگه رو خـارج و بعد از نوشـتن به دفتـر اضافه
کنید.
کیف دسـتی پاپکو کیف خوب و کاربردی هسـت ،وزن کمی داره و
جـادار و اسـتاندارده فقـط از نظـر مـن این مدل دسـته اش یک مقدار
کوتاهه و خیلی خوش دسـت نیسـت
مـن سـت خـودکار و روان نویـس پاپکـو رو واسـه هدیـه خریـدم .
خیلـی کیفیـت عالـی داشـت و شـیک بود.
خودکارهـای رنگـی پاپکو همشـون خیلی خوبن ولـی نارنجیش در
واقـع قهـوه ای.تیـره و تا حدی بدرنگ اسـت.
مـن جامجلـه ای پاپکـو خریـدم بـرای دخترم کـه دانش آمـوزه .از
یکـی بـرای نگهـداری کتاب و یکی بـرای نگهداری دفاترش اسـتفاده
مـی کنـه .روی میـزش همیشـه مرتبـه .از پاپکو ممنونم.

جایگزیینشایستهبرای
هاون های قدیمی!

امـروزه دسـتگاه آسـیاب برقـی یکـی از ملزومـات آشـپزخانه
بـه شـمار مـی رود و کار کدبانوهـای خانه را به مقـدار زیادی
آسـان کـرده اسـت ،بـه ویـژه در آپارتمان هایی بـا دیوارهای
نـازک چه خوب که دسـتگاه های آسـیاب برقـی جای هاون
هـای برنجـی و صـدای کوبیـدن آن ها را گرفته اسـت.
شـاید بـه طـور کلـی نتوان دسـتگاه های آسـیاب برقـی را به
انـواع مشـخص شـده متفاوتـی تقسـیم بنـدی کـرد چـرا که
بیشـتر تفـاوت آسـیاب هـای برقـی در نـوع کارکـرد ،شـکل
ظاهـری یـا آپشـن هـای آن هـا خالصـه مـی شـود و در نظر
گرفتـن تـوان مـدل هـای مختلـف مـی توانـد بـزرگ تریـن
مشـخصه بـرای انتخاب دسـتگاه باشـد .آسـیاب هـای برقی
مـی توانند سـرعت عمل شـما را افزایش دهنـد و مواد غذایی
را بـه مراتـب راحـت تـر از نمونـه های دسـتی آمـاده کنند.
یکـی از مهـم تریـن معیارهـا برای یک آسـیاب برقی داشـتن
تیغه تیز اسـت .طبیعتا اگر تیغه دسـتگاه کند باشـد سـرعت
عمـل آن کاهـش مـی یابـد و مـواد غذایـی تـان بـه شـکل
کاملا نامنظمـی خـرد خواهنـد شـد .بـه همیـن دلیـل بهتر
اسـت بـه سـراغ آسـیاب برقـی بروید کـه تیغه هـای آن تیز،
ضـد زنـگ و اصـل باشـد .ایـن موضـوع بـه شـما کمـک می
کنـد کـه بتوانیـد مـواد غذایـی سـفت را نیـز راحت تـر خرد
کنیـد .اگـر بـه جـای یک تیغه از چنـد تیغه اسـتفاده کنید،
ایـن کار باعـث مـی شـود دسـتگاه شـما طول عمر بیشـتری
داشـته باشد.
مسـئله مهـم دیگـری کـه در زمان خریـد آسـیاب برقی باید
مـد نظر داشـته باشـید ،اندازه آن اسـت .آسـیاب هـای برقی
در بـازار انـدازه هـای بسـیار متنوعـی دارنـد کـه مـی توانید
متناسـب بـا نیـاز خانـواده و میزان اسـتفاده از دسـتگاه آن را
انتخـاب کنید.
اگـر اسـتفاده ای فراتـر از پـودر کـردن مـواد را ازآسـیاب
انتظـار داریـد بهتر اسـت به سـراغ آسـیاب های بـزرگ تر و
پرکاربردتـر برویـد .بـه طور کلی ظرفیت کاسـه های آسـیاب
برقـی بـا معیار وزن و گرم مشـخص می شـود کـه طبیعتا در
مـدل هـای مختلف متفاوت اسـت .برخی آسـیاب های برقی
بـا مخلـوط کـن و برخـی به همراه خرد کـن و حتی گاهی در
کنـار همـزن بـه بازار عرضه می شـوند که شـما مـی توانید با
توجـه بـه نیـاز خـود آسـیاب برقی سـاده یـا توأم با دسـتگاه
هـای دیگـر را با ظرفیت متناسـب خریـداری کنید.
نحوه شسـت و شـوی آسـیاب برقی نیز مسـئله مهمی اسـت
کـه بایـد بـه آن توجـه کنیـد .سـهولت در شسـت و شـوی
دسـتگاه و تیغـه هـا از مهـم تریـن نکات به شـمار مـی رود.
پیشـنهاد مـی کنیـم دسـتگاهی انتخـاب کنیـد کـه تیغه ها
و بخـش هـای مرتبـط آن بـه راحتـی جـدا شـوند تـا بتوانید
عمـل شسـت و شـو را بـه راحتی و بـا اطمینان انجـام دهید.
داشـتن قفـل ایمنـی نیـز دیگـر مسـئله مهـم در اسـتفاده
از آسـیاب برقی اسـت .قفل ایمنی باعث می شـود تا زمانی
کـه تمامـی قسـمت هـا در جای درسـت خود قـرار نگرفته و
قفل نشـده باشـند دسـتگاه شـروع به کار نکند.

قیمت آسیاب برقی
چند برند معروف در بازار
برند

ارزانترین مدل گرانترین مدل

پارس خزر

 245000تومان

 271000تومان

بوش

 390000تومان

 407000تومان

مولینکس

 379000تومان

 444000تومان

هاردستون

 222000تومان

 393000تومان

