چای سه سوته چند؟

نام محصول

چـای ،خـوش رنـگ حاضر و آماده اسـت .چای سـازها در چند مدل
عرضه می شـود اما آن چه در انتخاب چای سـاز مهم اسـت توجه
بـه جنـس ظـروف بـه کاررفتـه در آن هاسـت .کتری های اسـتیل
در کنـار دوام بیشـتر زودتـر آب را جـوش مـی آورنـد امـا به همان
میـزان هـم آب سـریع تـر به دمـای محیط می رسـد .کتری هایی
با جنس پالسـتیک گاهی ممکن اسـت طعم ناخوشـایندی به آب
دهنـد امـا آب جـوش را بـرای مدت بیشـتری داغ نگه مـی دارند و در
آخـر کتـری هـای پیرکـس تمـام معایبـی کـه دو نـوع دیگـر داشـتند به
خوبـی پوشـش مـی دهد امـا ایمنی پایینـی در برابر ضربـه دارند.

یـادش بخیـر قدیـم تـر ها همین که هوس یک اسـتکان چـای می کردید
بایـد دسـت کـم یـک نیـم سـاعتی را منتظـر می ماندیـد تا سـماور چند
لیتـری تـان بـه جـوش بیایـد و سـپس چـای دم کنیـد و منتظـر خـوش
رنـگ شـدنش باشـید .تا چندی قبل پـای کتری و قوری هـای برقی برای
سـرعت در به جوش آوردن آب مورد نیاز چای به آشـپزخانه ها باز شـده
بـود امـا بـا ایـن وسـایل تنها می شـد چای کیسـه ای نه زیاد دلچسـب را
نوشـید تـا ایـن کـه با آمدن چای سـاز هایی کـه هم امکان جـوش آوردن
سـریع آب و هـم امـکان گـرم نگـه داشـتن قـوری را داشـتند وضعیـت به
کلی عوض شـد و تقریبا بعد از  10دقیقه از اولین درخواسـت چای سـینی

چای ساز فلر مدل TS070

تبلیغ درست یا ضد تبلیغ؟
همـان طـور کـه در مطلـب پیشـین
نویسنده   :پائول ساجت
دربـاره تبلیـغ هـا و ضـد تبلیـغ هـا
مترجم :سوده قدیمی
گفتیـم  ،تبلیغـات شـما بـرای کسـب
و کارتـان بایـد بتوانـد به طـور موثری
مخاطـب را بـه خـود جـذب کنـد و احسـاس تمایل و توجـه به هدف
تبلیـغ و خریـد را در مخاطـب برانگیـزد .ضـد تبلیـغ هـا بـه این معنا
هسـتند کـه تمامـی مراحـل مربـوط بـه تبلیغـات انجام می شـود اما
در نهایـت بـه جـای ایجـاد احسـاس مثبـت و رغبـت به خریـد ،تاثیر
منفـی روی مخاطـب مـی گـذارد .زمانی که می خواهید برای کسـب
و کارتـان تبلیـغ کنیـد باید حواسـتان باشـد کـه برخی از اشـتباهات
در تبلیغـات بـه جـای جـذب مخاطـب باعـث دور شـدن و دل زده
شـدن آن هـا مـی شـود امـا بـا قـدری تحقیـق و مطالعـه مـی توانید
از بسـیاری از ایـن مـوارد جلوگیـری کنیـد  .در مطلـب امـروز سـعی
کـرده ایـم چنـد مـورد از خطاهایـی را که باعث می شـود تبلیغ شـما

بـه یـک ضـد تبلیـغ تبدیـل شـود جمـع آوری کنیم.
اگـر آگهـی تبلیغاتـی شـما ( در هـر شـکلی کـه هسـت ) طوالنـی یا
حـاوی پیـام هـای نامفهـوم  ،بـی ربـط و مبهـم باشـد بـرای مخاطب
خسـته کننـده بـه نظـر مـی رسـد و از نیمـه آگهـی تبلیـغ شـما را
رهـا مـی کنـد در نتیجـه محتـوای پیـام تبلیغاتـی بـه طـور کامل به
مخاطـب منتقـل نمـی شـود .همیـن موضـوع بـرای صاحـب تبلیـغ
یـک نکتـه منفـی بـه حسـاب مـی آیـد .سـعی کنیـد آگهـی تبلیـغ
شـما کوتـاه ،واضـح و مربـوط باشـد .از ادبیـات سـاده و همـه فهـم
اسـتفاده کنید.
اگـر در دراز مـدت تبلیغـات مـی کنیـد هـر چنـد وقـت یـک بـار در
طراحـی و سـاخت آگهـی تبلیغاتـی خـود تنـوع بـه خـرج دهیـد.
شـنیدن و دیـدن یـک آگهـی تبلیغاتـی یکنواخـت به مـدت طوالنی
کسـل کننـده بـه نظـر مـی رسـد و ایـن خـود بـزرگ ترین نـوع ضد
تبلیـغ اسـت پـس خالقیـت و تنـوع را هرگـز از یـاد نبریـد.

قیمت (تومان)
یک میلیون و  490هزار

چای ساز فیلیپس مدل HD730100

 644هزار

چای ساز پارس خزر مدل چای نوش

 544هزار

چای ساز پارس خزر مدل TM3000SP

 517هزار

چای ساز واتسون مدل WSTT3002

 280هزار

چای ساز فیلتردار تفال مدل TF2000

 195هزار

دقـت کنیـد آگهـی تبلیغاتـی باعث ایجاد احسـاس ناخوشـایندی در
قشـر یـا گـروه یـا قومیـت خاصـی نشـود ،توهیـن آمیـز نباشـد ،و در
زمـان و مـکان مناسـب بـه مخاطـب منتقل شـود .رعایت نشـدن هر
کـدام از ایـن مـوارد بـه شـکل ضـد تبلیـغ عمل مـی کند.
سـعی کنیـد در تبلیغـات تـان خـود محـور نباشـید ؛ یعنـی بخـش
اعظمـی از تبلیـغ را فقـط بـه خودتـان و افتخـارات کسـب و کارتـان
اختصـاص ندهیـد .اشـتباهی کـه بسـیاری از صاحبـان کسـب و کار
انجـام مـی دهنـد این اسـت کـه در تبلیغات خود ،به توضیـح تاییدیه
هـا یـا لـوح هـای مختلفـی کـه به دسـت آورده انـد ،می پردازنـد و از
توجـه بـه مشـتری غافل مـی مانند.چنیـن تبلیغاتی به فـروش خوب
دسـت نخواهـد یافـت زیـرا بـرای مشـتری اهمیتـی ندارد که کسـب
و کار شـما چندیـن لـوح زریـن دریافـت کـرده اسـت .او مـی خواهد
ببینـد ایـن تبلیـغ یـا محصـول چه نفعـی بـرای او دارد.
عنـوان و متـن پیـام هـای کلیشـه ای در تبلیغـات باعث بـی توجهی
مخاطـب بـه آن مـی شـود .باید بتوانید در شـلوغی بـازار تبلیغات گم
نشـوید و طـوری توجـه مخاطـب را جلـب کنیـد کـه ادامـه آگهـی را
بخوانـد .کمـی خـاص بـودن را امتحان و به کلمـات جدید فکر کنید.
اگـر کسـب و کار خـود را بـه تازگـی راه انداختـه ایـد قبـل از این که
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ساخت ایران

قسم
ت دوم

مشـتریان بـه انـدازه کافی بـا نام تجـاری و محصوالت
تـان آشـنا شـوند سـراغ فـروش نروید .یعنـی از همـان ابتدای
کار آغـاز بـه فـروش نکنیـد .ایـن موضـوع دربـاره کسـب و کارهـای
اینترنتـی بیشـتر صـدق مـی کنـد .بلکـه در ابتـدا اطالعـات کافی در
اختیـار مشـتریان بگذاریـد ،آن هـا را بیشـتر آشـنا کنیـد و تمایل به
خریـد را در آن هـا ایجـاد سـپس از فـروش و قیمـت صحبـت کنیـد.
اگـر نمـی خواهید با دسـت خودتان کسـب و کارتان را بـه خط پایان
برسـانید هرگـز دربـاره ارائـه خدمـات و محصـوالت تان بیـش از حد
توانتـان بـه مشـتریان قـول ندهیـد و کمتر از حد انتظـار عمل نکنید.
در حـد امکانـات و توانایـی کسـب و کارتـان به مشـتریان وعده دهید
و همیشـه سـعی کنید ارائه خدمات کمی بیشـتر از حدی باشـد که
تعهـد داده ایـد .اگـر مشـتری پس از آشـنا شـدن با کسـب و کارتان،
متوجـه شـود قـول و تعهـدی را کـه در تبلیـغ داده اید بـرآورده نمی
کنیـد ؛ بـه طـور حتـم بـه قصـد و نیـت کسـب و کارتـان شـک مـی
کنـد ،در ایـن حالـت شـما دو صدمـه به خـود وارد می کنیـد .صدمه
اول از دسـت دادن اعتمـاد مشـتری و ایجـاد اعتبـار منفـی در بـازار
بـرای خودتـان و صدمـه دوم پرداخـت هزینـه تبلیغـات کـه چیـزی
بـرای شـما بـه ارمغان نیاورده اسـت.

آشنایی با یک برند لوازم خانگی پرسابقه

راهنمای
خرید

آبسال هرماه متام فصول سال
معصومه جمالی
نویسنده

کاالهایـی چـون ماشـین لبـاس شـویی ،بخـاری و کولـر از دسـته وسـایل پر کاربرد و مـورد نیاز همه منازل به شـمار می رونـد و با توجه به برندهـای مختلف موجود  این محصـوالت  در بازار
و تنوعـی کـه وجـود دارد امر خرید را کمی مشـکل سـاخته اسـت و باید با داشـتن شـناخت نسـبی از کیفیـت برندهای مختلف اقدام به انتخـاب محصول و خرید آن کـرد .یکی از محصوالت
معتبر داخلی موجود در بازار لوازم خانگی آبسـال اسـت که با قدمت بسـیار از جایگاه نسـبتا خوبی در بازار برخوردار اسـت .با ما باشـید تا با محصوالت آبسـال بیشـتر آشـنا شـوید.

اتریخچه

شـرکت آبسـال در سـال  35بـا نـام لعـاب ایـران در تهـران
تاسـیس شـد و ابتدا به تولید محصوالتی چون بشـقاب ،کاسـه
و ...پرداخـت تـا ایـن کـه در سـال  43بـا تولیـد اجـاق گاز
رومیـزی ،اجـاق گاز فـر دار ،انـواع بخـاری هـای گازسـوز و نفت
سـوز و آبگرمکـن گازی بـه جرگـه تولیـد کننـدگان لـوازم
خانگـی پیوسـت .پـس از آن بـا تغییـر نـام از لعـاب ایـران بـه
اونیورسـال چندسـالی بـه فعالیـت پرداخـت کـه در نهایـت در
سـال  62بـا تغییر نام از اونیورسـال به آبسـال ،تاکنـون با همین
برنـد بـه ارائـه محصـول بـه بـازار مشـغول اسـت و هم اکنـون با
حدود  800نفر پرسـنل و بیش از  60سـال سـابقه با بهرهگیری
از فنـاوری روز دنیـا و توانمنـدی مدیـران و مهندسـان کارآمـد
افـزون بـر تولیـد محصولـی بـا کیفیـت توانسـته اسـت خدمـات
فنـی شـایانی را در اختیـار دیگـر صنایـع کشـور قـرار دهـد.
آزمایشـگاه هـای آبسـال آزمـون هـای گوناگون آزمایشـگاهی را
روی محصـوالت مختلـف انجـام می دهند و آزمایشـگاه ماشـین
لبـاس شـویی ایـن شـرکت بـه عنـوان آزمایشـگاه همـکار
موسسـه اسـتاندارد و تحقیقـات صنعتـی ایـران
ارائـه خدمـت مـی کند.

محصوالت

محصوالت شـرکت آبسـال شامل انواع
ماشـین لبـاس شـویی ،کولـر آبـی و
بخـاری اسـت کـه بـا کیفیـت
و امنیـت بـاال در اختیـار
مصـرف کننـدگان قـرار
مـی گیـرد.

ماشین لباس
شویی

همه جا فول شارژ ابشید!

آبسـال بـا تولیـد
بیـش از  10مـدل
ماشـین لباس شـویی
باکیفیـت و قیمـت
مناسـب تاثیر مثبتی در
اقتصـاد خانـواده هـا دارد.
ماشـین های لباس شـویی این
شـرکت با طراحـی زیبا و قطعات
بـا کیفیـت دارای باالتریـن رده
مصـرف انـرژی بـه بـازار عرضـه
مـی شـوند .از دیگـر ویژگـی
هـای ایـن محصـول می تـوان به
تنـوع خـوب برنامـه های شسـت
وشـو ،داشـتن قفـل کـودک،
امـکان انتخـاب دور خشـک کن،
سیسـتم عیـب یـاب خـودکار و
اعلان خرابـی ،دسترسـی آسـان
بـه فیلتـر پمـپ ،تنظیم خـودکار
آب مصرفـی متناسـب بـا وزن و
نـوع لبـاس هـا بـا هـدف صرفـه
جویـی و امـکان انتخـاب تاخیـر
در شـروع برنامه اشـاره کرد .قیمت

بـازار مـی شـود .انواع بخـاری های آبسـال با قیمـت 270.000
تـا  590.000تومـان در دسـترس هموطنـان اسـت.

ماشـین هـای لباس شـویی آبسـال در محـدوده  3.300.000تا
 4.150.000تومـان اسـت.

مضانت و خدمات پس از فروش

کولر

کولـر آبـی یکـی دیگـر از محصـوالت آبسـال اسـت کـه در 20
مـدل مختلـف تولیـد و بـه بـازار عرضـه مـی شـود .ایـن کولـر
هـا مطابـق اسـتانداردهای جدیـد کولـر هـای آبـی ،مجهـز بـه
کلیـد محافـظ ،کـم مصـرف ،دارای پدهـای نانو سـلولزی کامال
بهداشـتی ،دارای فیلترهـای هـوای قابـل شسـت و شـو ،دارای
نمایشـگر دمـای محیـط ،تایمـر جهـت تنظیـم زمـان روشـن و
خامـوش شـدن در طـی شـبانه روز و دارای سـه دور سـرعت
موتـور هسـتند .همچنیـن ایـن محصـوالت دارای دوسـال
گارانتـی هسـتند کـه توسـط خـود شـرکت آبسـال انجـام مـی
شـود .قیمـت انـواع مختلـف کولرهـای آبـی آبسـال در حـدود
 900.000تـا  4.900.000تومـان اسـت.

بخاری

شـرکت آبسـال بـه عنـوان اولیـن سـازنده بخـاری هـای بـدون
دودکـش در ایـران بـا تولیـد  10مـدل بخـاری گازی و برقی
بـا صرفـه و ایمـن سـعی در ایجـاد راحتی و کسـب رضایت
هـر چه بیشـتر مشـتریان خـود دارد.
انـواع بخـاری برقـی هوشـمند ،بخـاری هوشـمند تابشـی
فـن دار و بـدون فـن ،بخـاری هوشـمند دودکـش دار،
بخـاری دیـواری و ...در شـرکت آبسـال تولیـد و روانـه

شرکت آبسال
مجهز به آزمایشگاه
ماشین لباس شویی
است که به عنوان
مرجع انجام آزمون
هایی در زمینه
ماشین لباس شویی
با به کار گیری
استانداردهای ملی و
بین المللی به عنوان
یکی از بازوهای
توانای این شرکت با
هدف تحقق اهداف
آن فعالیت و به
عنوانآزمایشگاه  
همکارموسسه
استاندارد  و
تحقیقات  
صنعتیایران  
ارائه  خدمت
می کند.

شـرکت آبسـال برایـن بـاور اسـت که پـس از تولید ،مسـئولیت
سـنگین دیگـری را عهـده دار اسـت کـه شـامل ضمانـت و ارائه
خدمـات پـس از فـروش بـه مشـتریان اسـت و بـرای نیـل بـه
ایـن هـدف اقـدام بـه ایجـاد مراکـز متعـدد خدمـات مشـتریان
در سراسـر کشـور کـرده کـه ارائـه خدماتی همچـون نصب و راه
انـدازی اولیـه ،خدمـات تعمیـر و نگهـداری ،خدمـات تعویـض و
جایگزینـی رایـگان مربـوط بـه تعهـدات ضمانـت نامـه را عهـده
دار اسـت.
کلیه محصوالت شـرکت آبسـال دارای یک سـال ضمانت هستند
و در صورتی که اشـکال تولیدی داشـته باشـند تعویض قطعات
و تعمیـرات آن بـه طـور رایـگان انجـام مـی پذیـرد ،همچنیـن
آبسـال مفتخـر اسـت ماشـین هـای لباس شـویی خـود را تا 28
روز پـس از خریـد در صـورت نارضایتـی مشـتری ،بـدون هیـچ
گونـه پرسـش مرجـوع کنـد و بهـای آن را بـاز پس دهد.

نظرات مشا

واقعـا تولیـد لباس شـویی آبسـال بـا کیفیـت و دوام عالی و
طراحی مدرن آن خوشـحال کننده اسـت .من خریدم ،اسـتفاده
مـی کنم و رضایـت کامل دارم.
لباس شـویی آبسـال نسـبت به قیمتش لباس شـویی خوبیه.
من کـه راضی ام.
مـا حـدود  13سـاله بخاری گازی دیواری آبسـال را اسـتفاده
مـی کنیـم .البتـه ظاهـرش نسـبت بـه سـری جدید یکم سـاده
تـر اسـت ولـی کیفیـت خوبـی دارد و بـدون دود و بـدون بو می
توانـد نیـاز شـما بـه بخـاری را در اتـاق یـا مغازه برطـرف کند.
بخـاری دیـواری آبسـال خریدیـم .بـا ایـن کـه بـه دودکـش
وصلـه ولـی بـوی دود تـو خونـه مـی پیچـه .به نظـرم این یک
نقطـه ضعـف بـه حسـاب مـی آید.
بخـاری بـدون دودکـش آبسـال بخـاری با کیفیتی اسـت ولی
با کم شـدن اکسـیژن سـریع خاموش می شـود که شـاید کمی
اذیـت کننـده باشـد .بـرای محیـط هـای بـزرگ تـر از  30متـر
مناسـب اسـت ولـی برای محیـط های بسـته نه.
بـه نظـر مـن خامـوش شـدن بخـاری بـدون دودکش آبسـال
بـا کـم شـدن اکسـیژن یـک ُحسـن بـزرگ اسـت .ایـن یعنـی
امنیت بیشـتر.
بخـاری گازی بـدون دودکـش آبسـال فـوق العـاده بخـاری
خوبیـه ،بـا توجـه به ابعـاد کوچکش گرمـای خوبـی دارد و اصال
بـوی دود نمـی دهد.
شـک نکنیـد بیـن کولـر هـای آبـی قابـل حمل،کولـر آبـی
آبسـال بهترینـه .حجـم آب مخـزن زیـاد اسـت و کار را راحـت
مـی کنـد .بـه نظـرم برای فروشـگاه هـای کوچـک از نظر قدرت
سـرمایش کاملا جوابگـو باشـد ،با توجـه به قیمت مناسـب و
مصـرف معقولی کـه دارد.
اتصـال پایـه بـه بدنـه و اتصـال پایه بـه چرخ هـای کولر آبی
قابـل حمـل آبسـال خیلـی ابتداییـه و جای دکمه هـا هم هنگام
مونتـاژ کاملا مزاحمـه .به نظرم بـه طراحی دوبـاره نیاز دارد.
بخـاری گازی آبسـال بـدون فـن خریـدم ،از کیفیـت و قیمت
راضـی ام .بـرای محیـط های کوچـک گرمادهی مناسـبی دارد.

پاوربانـک نوعـی باتـری قابـل شـارژ و ذخیـره برق اسـت که در
سـفر یـا زمـان هایـی کـه خـارج از منزل هسـتید مـی توانید
از آن بـرای شـارژ کـردن باتـری تلفـن همـراه ،تبلـت ،سـاعت
هوشـمند  ،لـپ تـاپ و  ...بهـره بگیریـد .بـا مـا همراه شـوید تا
نـکات مهمـی را کـه هنگام خرید پاوربانک بایـد در نظر بگیرید
با هـم مـرور کنیم.
پاوربانکهـا انـواع مختلفـی دارنـد در حالـی که عملکـرد آنها
تـا حـد زیادی یکسـان اسـت اما از نظـر کاربرد و فنـاوری بهکار
بـرده شـده در تولیـد ،به چند دسـته تقسـیم میشـوند :برخی
پاوربانک ها ویژه گوشـی هوشـمند و تبلت هسـتند و برخی با
خروجـی ولتـاژ  ۱۶تـا  ۲۰ولت ،جریان متناسـب بـا باتریهای
حجیـم لپتـاپ را در اختیـار کاربـر قرار میدهنـد .نوع دیگری
از پاوربانـک ،انـواع خورشـیدی هسـتند کـه از طریـق انـرژی
خورشـیدی شـارژ مـی شـوند و برای افـرادی که بخـش زیادی
از زمـان خـود را در سـفر با دسترسـی نداشـتن به برق سـپری
میکننـد ایـدهآل اسـت و آخرین نوع ،پاوربانک های هوشـمند
هسـتند که بـا خروجـی ولتـاژ و جریان متناسـب با نیـاز باتری
دسـتگاه هـای مختلـف قابل تنظیـم و با توجه به نوع دسـتگاه،
قـادر بـه تامین شـدت جریان مناسـب باتری آن هسـتند.
ممکـن اسـت شـما بـا توجـه بـه موقعیـت کاری خـود نیـاز به
پاوربانکـی داشـته باشـید کـه طـی روز حداقـل دو بـار بتوانـد
گوشـی هوشـمند را شـارژ کنـد؛ در حالی که فـرد دیگری تنها
نیاز داشـته باشـد که  ۵۰درصد باتری گوشـی هوشـمند خود
را با آن شـارژ کند .همچنین نیاز شـما با فردی که تمایل دارد
همزمـان از پاوربانـک برای شـارژ کردن چند دسـتگاه اسـتفاده
کنـد ،متفـاوت خواهـد بود پس بهتر اسـت پاوربانک متناسـب
با نیـاز خـود را بخرید.
بـرای فهمیـدن ظرفیـت مـورد نیـاز خـود ،ظرفیـت کل
دسـتگاههایی را کـه میخواهیـد باتـری آنهـا بـا پاوربانـک
شـارژ شـوند در نظـر بگیریـد امـا ایـن نکتـه مهم را هـم بدانید
ن چیزی نیسـت کـه در برگه
کـه ظرفیـت پاوربانـک در عمل آ 
مشـخصات محصـول درج شـده اسـت.مثال وقتـی پاوربانکی با
ظرفیت 100هزار میلیآمپرسـاعت دارید و باتری گوشـی شـما
دوهـزار میلیآمپرسـاعت اسـت؛ انتظـار داریـد پنج بـار بتوانید
ی خود را با این پاوربانک شـارژ کنید ،ولی در عمل
باتری گوشـ 
فقـط سـه بـار میتوانید ایـن کار را انجام دهید ،چـون بهرهوری
پاوربانکهـا عمومـا بیـن  ۶۰تـا  ۹۰درصد اسـت.
سـرعت شـارژ پاوربانک ،به شـدت جریان خروجی آن بسـتگی
دارد .برخـی مدلهـا تنها خروجی با شـدت جریـان یک آمپر را
در اختیـار شـما قرار میدهنـد ،ولی پاوربانکهای پیشـرفتهتر،
میتواننـد شـدت جریـان  ۲آمپـر یا بیشـتر را هـم در خروجی
پشـتیبانی کنند..سـرعت شـارژ شـدن باتری خود پاوربانک نیز
یکـی از نـکات مهـم اسـت .بسـیاری از بانکهـا بـا کابل USB
بهراحتـی شـارژ میشـوند .ولی برخـی دیگر باید سـاعتها زیر
شـارژ بماننـد تـا کاملا باتـری آنهـا شـارژ شـود .حتما حین
خریـد از کیفیـت باتـری پاوربانـک و طـول عمـر آن اطمینـان
حاصـل کنیـد .باتریهـای بـه کار رفتـه در پاوربانکها ،مشـابه
گوشـیهای هوشـمند هسـتند .در نتیجـه آگاه باشـید کـه
باتریهـای لیتیومیـون یـا لیتیومپلیمـر ایـن دسـتگاهها نیـز
طول عمر مفیدی بین  ۲۰۰تا  ۱۰۰۰بار شـارژ و دشـارژ دارند.
قیمت چند برند پاوربانک
با ظرفیت  10تا  15هزار میلی آمپر در بازار
برند
انکر

شیائومی
انرجایزر
ای دیتا

فیلیپس

ارزان ترین مدل

گران ترین مدل

 219.000تومان

 555.000تومان

 162.000تومان

 454.000تومان

 140.000تومان

 163.000تومان

 275.000تومان

 360.000تومان

 297.000تومان

 386.000تومان

