راهمنای خرید تلویزیون های سه بعدی

تلویزیـون هـای سـه بعـدی جـدا از دو بعـدی کـه تلویزیـون هـای  HDبه نام
طـول و عـرض دارنـد ،یـک بعـد دیگـر بـه نـام عمق دارنـد که باعث می شـود
بیننـده فیلـم ،بـازی یـا هرگونه تصویر ویدئویی را به صورت بُعد دار و برجسـته
ببینـد .در واقـع ایـن تلویزیون ها برای نمایش بعد سـوم شـان ،مغـز ما را گول
می زنند .در تلویزیونهای سـ ه بعدی تالش بر آن اسـت تصاویری ارائه شـود
کـه بـرای هـر چشـم در محـل متفاوتی قرار داشـته باشـد تـا مغز آن هـا را به
صورت غیرمسـطح و عمق دار تشـخیص دهد.
تلویزیون هومشند Smart TV

تلویزیـون هـای هوشـمند یـک گام فراتـر از تلویزیون های دیگر هسـتند

نام محصول

و امکاناتـی همچـون امکانـات تلفـن هـای هوشـمند دارنـد .از جملـه بـه
اینترنـت وصـل مـی شـوند و سـرویس هـای آنالیـن ویدئویـی ارائـه می
دهنـد .آن هـا مـی تواننـد بـه رایانـه هـم وصل شـوند و تبـادل اطالعات
کننـد .در حقیقـت تلویزیـون هـای هوشـمند ،سـعی میکننـد دو دنیای
برنامههـای تلویزیونـی و اینترنـت را بـه یکدیگـر پیونـد دهنـد .در ایـن
تلویزیـون هـا مـی توانیـد هـر فایـل چند رسـانه ای را بدون اتصـال کابل
یـا سـیم مشـاهده کنیـد .با آن هـا می توانید بـه ایمیل تان وصل شـوید.
بـه سـایت هـای شـبکه هـای اجتماعـی سـر بزنیـد در کل تلویزیون های
هوشـمند بـه ایـن مفهـوم هسـتند کـه آن هـا مـی تواننـد بـه اینترنـت
وصل شـوند.

تلویزیون  LEDهوشمند هایسنس مدل
 43N2179PWسایر  43اینچ

تلویزیون  LEDهوشمندایکس ویژن مدل
 55XTU725سایز  55اینچ

تلویزیون  LEDهوشمند خمیده سامسونگ مدل
 55NU7950سایز  55اینچ

راهنمای خرید تلویزیونهای
پالسما و LED

3

 3میلیون و  755هزار
 6میلیون و  290هزار
 11میلیون و  20هزار

تلویزیون سه بعدی سامسونگ مدل 46F6350
سایز  46اینچ

 3میلیون و  390هزار

تلویزیون سه بعدی ال جی مدل  49UH850Vسایز
 49اینچ

 10میلیون و  300هزار
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ساخت ایران

 4اقدام برای شروع یک کسب و کار
بعـد از انجـام مقدمـات قبلـی کـه در
نویسنده  :ملیساایوانویچ
مطالـب پیشـین بـه آن اشـاره شـد بـه
مترجم :سوده قدیمی
مرحلـه آخـر شـروع کسـب و کارمـان
مـی رسـیم .اگرچـه ممکـن اسـت بحـث مفصـل تـر از ایـن حـرف هـا
باشـد اما به هر حال سـعی شـده اسـت به طور خالصه اشـاره کوچکی
بـه همـه موارد شـده باشـد.
 .۱نـام تجـاری خـود را انتخـاب و ثبت کنیـد  :نام تجـاری نقش
مهمـی در همـه جنبـه هـای تجـارت شـما بـازی مـی کنـد .پـس الزم
اسـت کـه بـرای تجارت خـود نام مناسـبی را انتخاب کنیـد .دقت کنید
کـه در عیـن خـاص بـودن ،متـداول و رایج باشـد ،نامتعـارف و پیچیده
نباشـد و قبلا ایـن نـام بـه عنـوان یـک نـام تجـاری توسـط دیگـران
انتخـاب نشـده باشـد در ایـن صـورت مـی توانیـد از ثبـت نـام تجـاری

خـود مطمئـن شـوید .فرامـوش نکنیـد کـه حـوزه نـام تجاری خـود را
نیـز بـه ثبت برسـانید.
 .۲یـک سـاختار مالـی و سیسـتم حسـابداری انتخـاب کنید :
کسـب و کار شـما مـی توانـد یـک تجـارت کوچک بـا مالکیـت انفرادی
خودتـان باشـد یـا یک شـرکت سـهامی یا شـرکتی بـا مسـئولیت های
محـدود یـا حتـی یک کسـب و کار مشـارکتی .هر چه که باشـد ماهیت
کسـب و کاری کـه انتخـاب مـی کنیـد روی عوامل بسـیاری اثر خواهد
داشـت بنابرایـن در همـان ابتـدا که ماهیت کسـب و کار خـود را تعیین
مـی کنیـد یک سـاختار مالـی نیز برای تجـارت تان معیـن و به موازات
رشـد و پیشـرفت کسـب و کارتـان آن سـاختار را مـدام ارزیابـی کنیـد
و در صـورت نیـاز بـه اصلاح ،آن را تغییـر دهیـد .بسـته بـه پیچیدگی
کسـب و کارتان ممکن اسـت ارزشـش را داشـته باشـد تا از یک وکیل

نیـز کمـک بگیریـد تـا از انتخابتان مطمئن شـوید.
یکـی دیگـر از مهـم تریـن سیسـتم هـا برای یک کسـب و کار ،داشـتن
یک سیسـتم حسـابداری به منظور مدیریت بودجه تان اسـت .سـودها
فـروش هـا ،قیمـت هـا و مالیات هایتـان را در این سیسـتم تعیین کنید
تـا در پایـان هـر مـاه برنامه روشـنی از فراز و فرود مالی کسـب و کارتان
داشـته باشـید .ایـن کار را مـی توانیـد خودتـان انجـام دهیـد یـا از یک
حسـابدار کمک بگیرید.
 .۳مـکان کسـب و کارتـان را معیـن کنیـد  :محـل و مکانـی کـه
تجارتتـان در آن واقـع مـی شـود اهمیـت بسـیاری دارد .ایـن مکان چه
یـک دفتـر خانگـی باشـد یـا یـک دفتـر خصوصـی یا چـه مکانـی برای
خـرده فروشـی و  ،...بایـد در انتخـاب آن و تجهیـزات داخلـی آن دقـت
کـرد .بایـد توجـه کنیـد آیـا آن محـل برای نـوع کسـب و کاری که می

خواهیـد آغـاز کنیـد مناسـب اسـت یـا خیر ،مشـتری خواهد داشـت یا
نه ،مکان پر ترددی اسـت و برایتان سـوددهی دارد یا خیر ،بهتر اسـت
ایـن مـکان را اجاره کنید یـا بخرید؟!
 .۴تیـم کاری خـود را آمـاده کنید  :اکنون زمان آن رسـیده اسـت
کـه از پشـتیبانی یـک گـروه کاری برخـوردار شـوید .مسـئولیت هـا و
موقعیـت هـای شـغلی را کـه تجارتتـان بـه آن نیاز دارد شناسـایی و در
صـورت لـزوم افـراد واجـد شـرایط را اسـتخدام کنیـد .بـرای اسـتخدام
عجلـه نکنیـد و حتمـا یـک مصاحبـه جامـع بـا درخواسـت کننـدگان
داشـته باشـید .شـاید کسـب و کارتـان بـه گونـه ای باشـد کـه نیـازی
بـه اسـتخدام افـراد نداشـته باشـید امـا بـی شـک بـه حمایت یـک تیم
شـغلی خـوب برای مشـورت کـردن ،انگیـزه و اطمینـان دادن ،هر چند
بـه تعـداد یـک نفـر نیـاز دارید.

آشنایی با یک برند داخلی تولید کننده تشک و کاالی خواب

خوابهای شیرین اب تشک رویا
معصومه جمالی
نویسنده

راهنمای
خرید

سـال هاسـت کـه در بسـیاری از خانـه هـا تشـک هایـی کـه بـه زحمـت زیـاد توسـط مـادر بزرگ هـا تهیه می شـدند جای خـود را به انواع تشـک هـای صنعتـی داده اند و ایـن صنعت به
سـرعت در حـال پیشـرفت اسـت تـا خـواب راحتـی را بـرای مـا فراهم آورد .شـرکت رویا از قدیمی ترین شـرکت هـای تولید کننده انواع تشـک به اصالح عامیانه خوشـخواب طبی اسـت
کـه امـروزه بـه انـدازه کافی شـناخته شـده و معتبر اسـت .با ما باشـید تا بیشـتر با محصوالت شـرکت رویا آشـنا شـوید.

تشکهایفرنی

تشـک هـای فنـری بـه عنـوان یـک پدیـده در دنیـای محصـوالت
خـواب بـه شـمار مـی آینـد .این تشـک ها به لحـاظ راحتـی یکی از
پرطرفدارتریـن انواع تشـک در دنیاسـت .تشـک های فنـری رویا نیز
از این قاعده مسـتثنا نیسـتند .اسـکلت این تشک ها از فنرهای بافته
شـده و متصـل بـه هم تشـکیل شـده اسـت .از ایـن رو بسـیار مقاوم
و بـادوام هسـتند نحـوه سـاخت و بافـت اسـکلت فنـری این تشـک
هـا بـه گونـه ای اسـت کـه وزن بـدن را بـه صـورت یکسـان در تمام
سـطح تشـک تقسـیم می کند .این تشـک ها نسـبت به تشـک های
فنـر منفصـل سـفت تـر هسـتند و از این رو بـرای افراد بـا وزن باالتر
مناسـب ترنـد .انـواع تشـک های فنری رویـا با نام های بونـل  1و 2و
3و 4و 5و 6و تشـک نوجـوان روانـه بـازار می شـوند.

رشکترویا

شـرکت رویـا یکـی از تولیدکننـدگان برتـر تشـک و کاالی
خـواب در خاورمیانـه اسـت کـه در سـال ۱۳۶۳آغـاز بـه کار
کـرده اسـت  ،ایـن شـرکت بـا بیـش از ربـع قـرن تجربـه و بـا
بهرهگیـری از پیشـرفته تریـن ماشـینآالت ،دانش فنـی روز دنیا
و کارکنـان متخصـص و توانمنـد خود ،مرغوب ترین انواع تشـک
هـای فنرمنفصـل (پاکتی) ،فنری و اسـفنجی به همـراه کاالهای
جانبـی اعـم از محافـظ تشـک ،تشـک مهمـان ،بالـش ،تخـت با
رویـه پارچـه و تـاج را در ایـران تولیـد مـی کنـد.
شـرکت رویـا به عنـوان یکی از تولیدکنندگان برتـر در خاورمیانه
با سـاخت و توسـعه واحدهای تولید اسـفنج ،تولید موکت ،تولید
پارچـه ،تولیـد نـوار ژاکارد ،تولید الیی ،کشـش مفتـول ،فنر زنی،
اسـکلت زنـی ،فریـم زنـی ونقـشدوزی هماینـک خـط تولیـد
کامـل تشـک را در اختیـار دارد و بـا نگاهـی به آینـده و حرکت
بـه سـمت خودکفایـی صنعتـی ،محصوالتـی هـم سـطح برترین
هـای جهـان به بـازار عرضه مـی کند.
شـرکت رویا دارای نشـان اسـتاندارد از سـازمان ملی اسـتاندارد
ایـران  ،گواهینامـه  ISO 10668-2010تأییـد ارزش برنـد از
سـوی اتحادیـه اروپـا  ، ICS Groupگواهینامـه رضایتمنـدی
مشـتری و گواهینامـه و نشـان کیفیـت برتـر از سـوی اتحادیـه
اروپـا  ICS Groupاسـت .

محصوالترویا

محصـوالت شـرکت رویـا شـامل انـواع تشـک های فنـر منفصل ،
تشـک های اسـفنجی(طبی) ،تشـک های فنری ،تشـک مهمان ،
تخت  ،تاج تخت ،بالش و محافظ تشـک اسـت که با تنوع بسـیار
خـوب می تواند سلایق مختلف را راضی کنـد .محصوالت رویا در
بازار و در فروشـگاه های اینترنتی به راحتی در دسـترس هسـتند.

تشکفرنمنفصل

شـرکت رویـا اولیـن تولیدکننـده تشـک ( Pocket Springفنر
منفصـل) در ایران اسـت .تشـک هـای  Pocket Springبه دلیل
بهـره گیـری از فنـاوری اسـتفاده از فنرهای منفصـل (پاکتی) به
جـای فنرهـای متصـل به گونه ای طراحی شـده اند که هر فنر به
میـزان فشـار وارد شـده از طرف قسـمت های مختلـف بدن فرد،

واکنـش نشـان داده و تغییـر حالـت مـی دهـد لذا این تشـک ها
براسـاس اندام و وزن هر شـخص قالب و فرم مخصوص به بدن او
را می گیرد و از این رو تشـک های بسـیار نرم و راحتی هسـتند.
یکـی دیگـر از ویژگـی هـای این تشـک ها در مقایسـه با تشـک
هـای فنـری ایـن اسـت کـه ارتعـاش ناشـی از غلـت زدن فرد به
تمام تشـک منتقل نمی شـود .این مزیت به خصوص در تشـک
هـای دو نفـره باعـث می شـود که غلـت زدن هـای متناوب یک
نفـر در طـول شـب ،توسـط فـرد کنـاری احسـاس نشـود .زیـرا
فنرهـا در محـل قـرار گرفتـن بدن فـرد اول جابه جا می شـود و
نوسـانات آن بـه فنرهـای محل خواب فرد دوم منتقل نمی شـود
از ایـن رو فـرد کنـاری خوابی آرام و راحـت را تجربه خواهد کرد.
رویـه نقـش دوزی شـده ایـن تشـک هـا متشـکل از پارچه سـه
الیـه ،الیـاف ضـد حساسـیت با قابلیـت ارتجاعی و الیـه ترموباند
اسـت .اسـتفاده از الیـه مخصـوص ترموباند در نقـش دوزی رویه
تشـک ،کمـک مـی کنـد تـا هـوا بـه راحتـی در سـطح تشـک
جریـان یابـد و در نتیجـه تشـک رطوبت ناشـی از تعریـق بدن را
کمتـر بـه خـود بگیرد یا سـریع تر خشـک شـود.
تشـک هـای فنـر منفصـل رویـا بـا نام هـای اولتـرا  1و  2و 3و 4
قابل دسترسـی هسـتند .

تشکهایاسفنجیطیب(مدیکال)

اگرچـه در تمامـی تشـک هـا از اسـفنج بـه عنوان یکـی از الیه
هـای اصلـی اسـتفاده مـی شـود و از ایـن جهـت مـی تـوان
بـه همـه تشـک هـا صفـت اسـفنجی را نیـز اطلاق کـرد ،امـا
مشـخصه تشـک هـای اسـفنجی اسـتفاده از اسـفنج در انـواع
خـاص و وزن هـای مختلـف بـه عنـوان اصلـی تریـن بخـش
تشـک اسـت .از آن جایـی کـه ایـن تشـک هـا فاقـد هرگونـه
فنـر اسـت ،از ایـن رو غلـت زدن و هرگونـه حرکتـی روی ایـن
تشـک بـه هیـچ نحـو موجب تکان خـوردن و ارتعـاش در دیگر
نقـاط تشـک نمـی شـود و ایـن ویژگی بـه ویـژه در تخت های
دو نفـره مهم اسـت.
شـرکت رویـا بـا تولیـد مرغـوب تریـن انـواع اسـفنج جهـت
اسـتفاده در تولیـد تشـک ،بهتریـن و بـا کیفیـت تریـن تشـک
هـای اسـفنجی را در مـدل هـای مختلـف با نام هـای مدیکال
 1و 2و 3و  4در اختیـار مصـرف کننـدگان قـرار مـی دهـد.

تشک رویا با
کمک فناوری روز
دنیا و بهره گیری
از دستگاه ها و
ماشینآالت مدرن و
با استفاده از پرسنلی
فنی و آموزش دیده،
توانایی تولید مناسب  
بازار روز و ارگونومی
مناسب برای انسان
امروز را دارد  

تشکمهمان

ک مهمان رویا محصولی کم حجم و سـبک اسـت که اسـفنجی
تشـ 
بـوده و در ابعـاد  ۱۹۵*۸۰*۵سـانتی متـر تولیـد میشـود .ایـن
محصـول علاوه بـر قابلیـت حمـل آسـان ،جایگزیـن مناسـبی برای
تشـکهای حجیم و سـنگین سـنتی اسـت.

اتج تخت

تـاجهـای رویـا به عنـوان کاالی جانبـی برای نصـب روی تختهای
رویـا تولیـد مـی شـود و در اختیـار مشـتریان گرامـی قـرار میگیرد.
تاجهـا از نـوع ام دی اف بـوده و در سـه رنـگ سـفید ،قهـوهای و
خودرنـگ تولیـد و عرضـه میشـود.

محافظتشک

بـه دلیـل غیرقابل شسـت وشـو بـودن تشـک ،بهترین وسـیله برای
حفـظ نظافـت و پاکیزگـی و دوام بیشـتر رویـه تشـک  ،اسـتفاده از
محافظ تشـک اسـت .محافظ تشـک رویا به دلیل اسـتفاده از پارچه
لمینـت شـده ،علاوه بـر حفظ شـکل ظاهری تشـک ،از نفـوذ آب و
هرگونـه مایعـات بـه سـطح تشـک جلوگیری مـی کند و بـه راحتی
قابل شسـت وشوسـت.

ابلش

بالـش هـا نیـز در کیفیت خـواب ما تاثیر به سـزایی دارد .بالش های
رویـا بـا پارچه روکـش 100درصد پنبه و الیاف بالفایبر و میکروفایبر
تولید می شـوند که قابلیت شسـت وشـو دارند و می توانید با خیال
راحت از آن ها اسـتفاده کنید.

نظرات مشا

تشـک اولتـرا  2رویـا رو بـه توصیه فروشـنده از نمایندگـی خریدم .
تشـک در هرحالتـی چـه بـا الیـه اضافه چه بـدون آن،کمردرد شـدید
میاره ،بسـیار سـنگین هسـت و اصال معلوم نیست چی در آن کار شده
کـه هـم سـنگینه و هم موجب کمـر درد میشـه.دریک کالم افتضاحه.
مـن تشـک خودم رویاسـت خیلی راضیـم ...برای تخت پسـرم هم
تشـک رویـا خریـدم کاریـش نشـده امـا خـودم روش که مـی خوابم
مـی فهمـم مثـل دو نفرهاش راحت نیسـت.
تشـک مهمـان رویـا خریـدم  ،بسـیار عالی هسـت تو این دو سـال
هـر مهمانـی کـه منزلمـون اومده و ازش اسـتفاده کرده ازم پرسـیده
از کجـا خریـدی و چقـدر خـواب روش راحتـه .هـم جـای کمی می
گیـره و هـم کاور داره و هـم واقعـا نسـبت بـه تشـک هـای سـنتی و
سـایر تشـک هـای مسـافرتی راحت تـر و بهتره.
محافـظ تشـک رویـا واقعـا کاربـردی و عالیـه .پیشـنهاد مـی کنم
حتمـا بخرید.

خواب خوب اب
تختخوابخوب

همـه مـا سـاعاتی از شـبانه روز را به خـواب اختصاص می دهیم
و یـک خـواب خـوب سـبب بازیافتـن انـرژی و از بیـن رفتـن
خسـتگی می شـود .داشـتن یک اتـاق خواب ایـده آل و مهم تر
از آن تختخـواب مناسـب از ملزومـات یـک خـواب خوب اسـت.
خریـد یـک تخت اسـتاندارد و با کیفیت جزو مواردی اسـت که
بایـد مـورد توجه قرار گیرد چرا که اسـتفاده از تخت نامناسـب،
علاوه بـر این که خسـتگی شـما را از بین نمی بـرد باعث ایجاد
صدمـات جبـران ناپذیـری نیز می شـود .بهتر اسـت برای خرید
تختخـواب بـه نکات زیـر توجه کنید.
نـکات مهمـی کـه قبـل از خریـد تخت بایـد بـه آن توجه کنید
عبـارت انـد از فضـای اتـاق خـواب و قـد و وزن افـرادی کـه از
آن اسـتفاده مـی کننـد .پـس از آن بایـد نـوع تخـت مناسـب
خـود را انتخـاب کنید .تختخواب دیواری یکی از مناسـب ترین
انتخـاب هـا بـرای منازل کوچک اسـت که عالوه بـر مزایای یک
تختخـواب معمولـی تاشـو و کـم جـا نیز هسـتند .تخـت های
دیـواری بـه صـورت افقی و عمـودی قابل نصب هسـتند و برای
تشـک هـای دونفـره و تک نفـره فریم مخصـوص دارند.
تختخـواب طبقاتی که بیشـتر برای اتاق های کـودک و نوجوان
اسـتفاده مـی شـوند سـبب اسـتفاده مفیـد از فضـای اتـاق می
شـود البتـه بایـد آن هـا را به صـورت ایمن نصـب و محکم کرد.
تختخـواب جکـدار و باکسـی یکـی دیگر از ایده های مناسـب
بـرای خانـه هـای کوچـک اسـت کـه از باکـس زیـر تشـک
آن مـی تـوان برای قرارگرفتن هرنوع وسـیله ای اسـتفاده کرد.
تختخـواب کالسـیک که بـا طرح و نقش و چوب های کارشـده
زیبایـی ویـژه ای دارنـد بـه علـت ابعـاد بـزرگ مناسـب اتـاق
خوابهـای بـزرگ تـر اسـت .پـس از انتخـاب مـدل تختخواب
یکـی از مهـم تریـن نکاتـی کـه بایـد هنـگام خریـد آن در
نظـر داشـته باشـید نـوع طراحـی و حمـل و نقل آسـان اسـت.
تختخوابـی کـه قطعاتـش بـه راحتـی از هم جدا می شـوند و به
راحتـی قابلیـت جابـه جایـی دارند قطعـا برای خانه هـای اجاره
ای و جابهجایـی هـای مکـرر مناسـب تـر اسـت .البتـه امـروزه
تقریبـا همـه تختخـواب هـا ایـن ویژگـی را دارنـد  ،بهتر اسـت
نحـوه متصـل و منفصـل کـردن آن را بدانیـد.
ارتفاع تختخـواب نکتـه مهـم دیگـری اسـت که حتمـا باید در
نظر بگیرید .بهترین اندازه ارتفاع ۳۵ ،تا  ۴۰سـانتی متر اسـت.
ارتفـاع کمتـر باعـث جمـع شـدن زانو هنـگام نشسـتن در لبه
تخت می شـود و خوشـایند نیسـت.
از تخـت هایـی اسـتفاده کنید کـه کانال تنفـس در فضای زیر
تخت وجود داشـته و زیر تخت کامل با کشـو پر نشـده باشـد.
دقـت کنیـد تخت پشـتی مناسـبی داشـته باشـد تا اگـر گاهی
دلتـان خواسـت روی تخـت خـود بنشـینید و کمی لـم بدهید
 ،راحـت باشـید .مسـلما تخـت های فرفـورژه برای ایـن موضوع
نامناسـب تریـن تخت ها هسـتند.
عـرض تختخـواب هـم باید اسـتاندارد باشـد .بـرای تخت های
یـک نفـره  ۹۰تـا  ۱۱۰سـانتی متـر و برای تخت هـای دو نفره
عـرض  ۱۳۵تـا  ۱۵۰توصیـه مـی شـود .ابعـاد اسـتاندارد تخت
هـای دونفـره معمـوال  200* 160سـانتی متـر و 200* 180
سـانتی متر هستند.
درباره تختخواب هـای فلـزی و فرفـورژه ،دقـت کنیـد گوشـه
هـای تخـت تیـز و برنده نباشـد چون این موضوع باعث آسـیب
دیدگـی تشـک ،مالفـه ،پتـو و حتی بدن شـما خواهد شـد.

