«وملل» یک افزایش رسمایه جذاب را برانمه ریزی یم کند
جزئیـات پیشـنهاد هیئـت مدیره شـرکت اعتبـاری ملل به مجمع عمومی فـوق العاده
در خصوص افزایش سـرمایه اعالم شـد.
شـرکت اعتبـاری ملـل بـا صـدور اطالعیـه ای در سـامانه کـدال اعلام کرد :بـا توجه
بـه مـاده  ۳دسـتورالعمل مراحـل زمانـی افزایـش سـرمایه شـرکت هـای ثبـت شـده
نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار «مصـوب  ۱۷مهـر مـاه  ۹۵هیئت مدیره سـازمان
بـورس و اوراق بهـادار و اوراق بهـادار» بـر اسـاس گـزارش توجیهـی هیئـت مدیـره به
منظـور پیشـنهاد افزایـش سـرمایه از مبلـغ  ۶.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریـال بـه مبلـغ
 ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال از محل مطالبات حال شـده سـهامداران و آورده نقدی،
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سـود انباشـته به منظور دسـتیابی به اهداف توسـعه ای موسسـه ،افزایش توان رقابت
پذیـری ،اصلاح سـاختار مالـی ،افزایـش نسـبت کفایت سـرمایه و همچنیـن کاهش
ریسـک ناشـی از آن اسـت که در  ۱۹خرداد ماه  ۹۸به تصویب هیئت مدیره رسـیده
و بـرای اظهارنظـر بـه حسـابرس و بازرس قانونی ارسـال شـده اسـت.
بر اسـاس این گزارش شـفاف سـازی ،میزان افزایش سـرمایه  ۶۵درصد و محل تامین
آن مطالبات و آورده نقدی و سـود انباشـته است.
همچنین در ادامه این گزارش شـفاف سـازی آمده اسـت که اظهارنظر بازرس قانونی
نسـبت به گزارش مذکور به زودی اطالع رسـانی می شـود.
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ساخت ایران

چگونه یک قلک اضطراری داشته باشیم
یکـی از بهتریـن کارهایی که می توانیم
نویسنده :گلن کریگ
بـرای اقتصـاد فردی خود انجـام دهیم،
ترجمه  :سوده قدیمی
داشـتن یک قلک اضطراری اسـت.
قلـک اضطـراری پـس انـدازی اسـت کـه بـرای روز مبـادا و شـرایط
اضطـراری مالـی کنـار مـی گذاریـد و شـما را در برابر بحـران های مالی
پشـتیبانی مـی کند .در شـرایط خاص و اضطراری مالـی به جای اینکه
پـول قـرض بگیریـد و بدهکار شـوید ،مـی توانید از پـول موجود در قلک
اضطـراری خـود اسـتفاده کنیـد تـا هزینه هـای غیر منتظره را پوشـش
دهید.
کارشناسـان مالـی مـی گوینـد روش پـس انـداز بـه این گونه اسـت که
بهتـر اسـت حداقـل هزینـه های شـش مـاه از زندگـی مالی خـود را در
قلـک اضطـراری تـان پس انـداز کنید.
مثلا اگـر در یـک مـاه  100هزار تومان خرج می کنید بهتر اسـت 600
هـزار تومان در قلک اضطراری خود داشـته باشـید .حـاال چگونه این کار
را بکنیـم و قلـک خود را راه بیندازیم ؟

اهداف مایل خود را به بخش های کوچک تر تقسیم کنید

شـما مجبور نیسـتید تا هفته آینده یا حتی تا سـال آینده  600هزار تومان
پـول در قلـک اضطـراری تـان پـس انـداز کنید .در قـدم هـای ابتدایی مبالغ
کوچـک و کمتـری را بـه عنـوان هـدف در نظر بگیریـد و برای پـس انداز آن
تلاش کنیـد .رقـم هـای بـزرگ و تصمیمات بـزرگ معمـوال انگیزه مـا را از
بیـن مـی برنـد و تالش برای پس انداز را بسـیار مشـکل و دشـوار نشـان می
دهنـد .بـه جـای اینکـه چشـمتان همیشـه بـه نتیجه نهایـی و رقـم نهایی
پـس اندازتـان باشـد روی چیزهـای کوچکـی تمرکـز کنیـد کـه اکنـون می
توانید انجـام دهید.
بـه بودجـه خـود و برنامـه خـرج کردن فعلی تان نـگاه کنید تـا دریابید برای
یـک روز مبـادا چقـدر پـول بایـد کنـار بگذاریـد حتـی شـاید مجبور شـوید
جلـوی برخـی هزینـه هـای اضافـی را بگیریـد یا بـه این نتیجه برسـید بهتر
اسـت بیشـتر کار کنید و پول بیشـتری به دسـت بیاورید .ناامید نشـوید از
اینکـه بـرای مثـال نمـی توانیـد هـر مـاه یـک جـا  100هـزار تومـان کنـار
بگذاریـد ،در عـوض روی راههایـی تمرکـز کنیـد تـا ایـن  100هـزار تومان را

بـه مبالـغ کوچـک تـر تقسـیم کنید و تلاش کنید مثلا هفتـه ای  20هزار
تومـان بتوانیـد کنـار بگذاریـد شـاید ایـن مبلغ زیاد بـه نظر نرسـد اما اکنون
مهـم تریـن مسـئله ایـن اسـت کـه فقط قدم هـای ابتدایـی را آغـاز کنید.

پس انداز را به روندی خودکار تبدیل کنید

بعـد از اینکـه دخـل و خـرج خـود را بـرآورد کردید و دانسـتید هـر هفته یا
هـر مـاه چـه مقـدار مبلـغ می توانید کنـار بگذاریـد ،نوبت آن اسـت که روند
پـس انـداز را خـودکار کنیـد .چگونـه ؟ اگـر برای خـرج ها و هزینـه های هر
مـاه برنامـه یـا بودجـه بنـدی دارید ،در فهرسـت برنامه تان سـهمی هم برای
قلک اضطراری اضافه کنید و آن را هم به عنوان بخشـی از هزینه ها در نظر
بگیریـد و آن را تبدیـل بـه یـک قانون منظـم و قاعده مند کنیـد .راه دیگری
کـه بـرای خـودکار کـردن ایـن روند وجود دارد این اسـت که هر ماه بخشـی
از حقـوق و درآمدتـان بـه طـور خـودکار وارد قلـک اضطـراری تان شـود .اگر
پـول اضافـه ای کـه بعـد از خـرج هـا و هزینه هـا از درآمدتان باقـی می ماند،
بـه جـای دیگـری منتقل شـود و در حسـابتان نماند بنابرایـن کمتر احتمال

خـرج کـردن آن وجـود دارد .بـرای بهبـود وضعیـت مالی فردی خـود باید به
تغییـر سـبک و رفتـار مالـی خـود بکوشـید بنابراین تلاش ها برای داشـتن
یک قلک اضطراری بخش حیاتی از اقتصاد فردی شـما محسـوب می شـود.

قلک اضطراری ام کجا ابشد؟

کارشناسـان مالـی یـک حسـاب پس انـداز را به هر چیز دیگـری ترجیح می
دهند زیرا مزیت آن این اسـت که حسـاب پس انداز دور از چشـم شماسـت
بنابراین به راحتی وسوسـه نمی شـوید تا از پس اندازهایتان اسـتفاده کنید.
درسـت اسـت کـه اگـر بخواهیـد می توانید به آن دسترسـی داشـته باشـید
امـا چـون حسـاب بانکـی اصلـی تان به حسـاب نمی آید همیشـه نیز جلوی
چشـمتان نیسـت و بـه راحتـی نمـی توانیـد آن را خـرج کنید ،امـا این نکته
را هـم بـه خاطـر داشـته باشـید کـه بـه گونه ای نباشـد کـه به هیـچ عنوان
نیـز نتوانیـد به حسـاب پس اندازتان دسترسـی داشـته باشـید و پولـی از آن
برداشـت کنیـد بلکـه باید طوری باشـد که در شـرایط اضطـراری و روز مبادا
بتوانید از آن اسـتفاده کنید.

معرفی یک برند وطنی محبوب

راهنمای
خرید

اپکشـوما ؛ قدیمی اما به روز

همیشه سر وقت باشید

بـه تازگـی کـه روی معرفـی برندهـای ایرانـی بـا کیفیـت کار مـی کنـم در مکالمـات روزمـره یـا هـر جا کـه زمزمـه ای درباره محصولی شـنیده می شـود گوشهایـم ناخـودآگاه تیز می
معصومه جمالی
شـوند تـا سـر در بیـاورم کـه صحبـت از چـه محصـول و چـه برنـدی اسـت .چنـد روز پیش صحبت هـای جالب یکی از آشـنایان دربـاره لباسشـویی اتومات برند پاکشـوما توجـه مرا به
نویسنده
خـود جلـب کـرد  ،او خیلـی از کیفیـت لباسشـویی تعریـف و ابـراز رضایـت مـی کـرد و مدعـی بـود سـال گذشـته زمانـی که قصد خرید لباسشـویی داشـته مشـخصات فنی چنـد برند
آسـیای شـرقی و پاکشـوما را بـا هـم مقایسـه کـرده و بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه پاکشـوما را انتخـاب کند و بـه قول خودش پـول کمتـری داده و جنس خوب خریده اسـت .بر آن شـدم تا شـما را بـا این برند
وطنـی بیشـتر آشـنا کنم ،بـا من همراه باشـید.

معریف اپکشـوما

و ظاهـر زیبـا ،میـزان کـم مصرف انـرژی ،داشـتن برنامه هـای متنوع
و شستوشـو حرفـه ای ،صـدای کـم و ضمانـت نامـه قـوی خالصـه
مـی شـوند  ،لباسشـویی های پاکشـوما در رقابتـی نزدیک به بهترین
برندهـای دنیـا با داشـتن برنامه های متنوع شستوشـو بـدون ذره ای
تغییـر رنـگ در لبـاس هـا  ،قابلیـت افـزودن لباس حین شستوشـو
و دارا بـودن سیسـتم شستشـوی ضـد چـروک جـای خـود را در دل
مصرف کنندگان باز کرده اسـت .ماشـین لباسشـویی پاکشـوما مدل
 WFU 91399بـا مصـرف انـرژی A +و  22برنامـه شستوشـو دارای
ورودی مسـتقل آب سـرد و گرم جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
 ،قابلیت تاخیر در زمان شـروع شستوشـو  ،سیسـتم کنترل سـرریز،
سیسـتم باالنـس اتوماتیـک جهـت جـذب لـرزش و کاهـش میـزان
صـدا  ،برنامـه شستوشـوی سـریع ،ارگونومیک بودن دسـتگیره درب
 ،سیسـتم هوشـمند تنظیـم دور خشـک کـن ،داشـتن دیگ الماسـه
برجسـته جهـت جلوگیـری از آسـیب به لبـاس و باال بـودن طول عمر
دیـگ بـه علـت یکپارچه بـودن آن ،قابلیـت اضافه یا کم کـردن لباس
بعـد از آغـاز شستوشـو و کـم مصـرف اسـت .این محصـول با قیمت
 6.654.000تومـان بـه بـازار عرضه می شـود.

گـروه تولیـدی صنعتـی پاکشـوما ،از اوایـل دهه  50فعالیت خـود را با
تولیـد ماشـین هـای لباسشـویی نیمـه اتوماتیک آغاز کرد و در سـال
 76بـا تغییـر مالکیـت و مدیریت  ،چشـم اندازکلی شـرکت بر مبنای
تولید با باالترین کیفیت  ،حمایت از مصرف کنندگان و اشـتغال زایی
قرار گرفت .بدین منظور اقدامات الزم در راسـتای همکاری با شـرکت
هـای معتبـر اروپایی و آسـیایی و اسـتفاده از دانش فنـی و فناوری روز
انجـام و روح تـازهای در جریـان تولیـد ایـن برند دمیده شـد که امروزه
بـا تولیـد بیـش از  ۲۰۰محصول مختلف از شـرکتهای بسـیار موفق
و پیشـرو ایرانی در زمینه تولید لوازم خانگی محسـوب میشـود.
فـاز اول تولیـدات ایـن شـرکت در اردیبهشـت سـال  93کارخانـه
جدیـد پاکشـوما واقـع در شـهرک صنعتـی محمودآبـاد قم با وسـعت
 100.000متـر مربـع و  30.000متـر سـالن و انبار سرپوشـیده جهت
تولیـد قطعـات پالسـتیکی و دو خـط کامـل به بهـره برداری رسـید و
در خردادمـاه  94نیـز بـا گسـترش سـالن هـای تولیـدی بـه 60.000
متـر مربـع ،سـه خـط کامل تولید بـه بهره بـرداری رسـید و در برنامه
هـای توسـعه قـرار اسـت  30.000متر مربـع دیگر به فضـای تولیدی
کارخانـه اضافه شـود.
این شـرکت با توسـعه خطوط تولید و اسـتفاده از ماشـین آالت مدرن
زمینـه اشـتغال زایـی بـرای  1000نفر نیروی متبحـر و آموزش دیده
را فراهم نموده اسـت.

ماشین لباسشویی مدل PWT-6520LN
ماشـین لباسشـویی مدل  PWT-6520LNپاکشـوما با ظرفیت 6/5
کیلـو از دسـته ماشـین هـای نیمه اتومات درب باال سـت کـه در زمره
محبوبترین ها قرار گرفته اسـت .درسـت اسـت که با حضور ماشـین
هـای لباسشـویی تمـام اتوماتیـک  ،اسـتقبال از این مدل های سـاده
کـم شـده اسـت اما هنوز هم جایـگاه خوبی در بـازار را در اختیار دارند
چـرا کـه بـا قیمـت خـوب  ،کیفیـت باالی شستوشـو و خشـک کن،
مناسـب بسـیاری از خانـواده هـا ،افـراد مجرد و دانشـجویان هسـتند.
ِ
مصـرف پاییـن انـرژی و آب در ایـن مـدل دلیل دیگـری بر محبوبیت
آن اسـت .از دیگـر ویژگـی هـای آن مـی تـوان بـه برنامههـای سـاده
شستوشـو  ،سـادگی و راحتـی کار بـا آن  ،داشـتن دو موتـور مجـزا
برای قسـمت شستوشـو و خشـککن  ،داشتن پمپ تخلیه  ،داشتن
بدنـه پالسـتیکی محکـم و چند الیه و سـبک اشـاره کـرد .قیمت این
محصـول  1/100/000تومان می باشـد.

افتخارات

یکی از افتخارات برند پاکشـوما تولید ماشـین لباسشـویی هوشـمند
بـرای اولینبـار در ایـران اسـت .این شـرکت به سـبب پیشـرفت های
گسـترده و جلـب رضایـت مصـرف کننـدگان طـی سـه سـال متوالی
بهعنـوان محبـوب تریـن برنـد ایرانی در حوزه ماشـین لباسشـویی و
ظرفشـویی انتخاب شـده اسـت  ،به دلیل ارائه ضمانت نامه دراز مدت
و باال بودن کیفیت خدمات پس از فروش نیز طی شـش سـال پیاپی
موفـق بـه دریافـت تندیـس طالیـی رعایـت حقـوق مصرفکنندگان
شـده است.
شـرکت پاکشـو مـا علاوه بـر کسـب گواهینامـه های سیسـتم های
مدیریتی  ISO 10004و  ISO 10002و  ISO 14001و  ISO 9001و
ارتقـای سـطح کیفـی محصوالت با رعایـت اسـتانداردهای ملی و بین
المللـی در سـال  89نیـز بـه عنـوان واحـد کار آفریـن برتـر در صنعت
لـوازم خانگی انتخاب شـده اسـت.

محصوالت

گروه تولیدی صنعتی پاکشـوما ،با ورود فناوری سـاخت انواع ماشـین
لباسشـویی و ظرفشـویی از اروپا و آسـیای شـرقی ،گامی بزرگ در
تولیـد ملـی کشـور برداشـته و همواره تمـام تالش خود را در راسـتای
ارائـه محصـوالت بـا کیفیت و در سـطح اسـتانداردهای جهانـی به کار
گرفتـه اسـت .ایـن شـرکت بـا تولیـد محصوالتـی چون لباسشـویی
اتوماتیـک و نیمـه اتوماتیـک د ِر جلو و د ِر باال ،ظرفشـویی ،مایکروفر،
جاروبرقی ،کولر آبی ،کولر گازی و یخچال سـاید بای سـاید سـهم قابل
توجهـی از بـازار را بـه خود اختصاص داده اسـت .چند نمونه از محبوب
تریـن محصـوالت ایـن برند را بررسـی می کنیم:
ماشین ظرفشویی مدل MDF-15301
شـاید بـرای شـما هـم جالـب باشـد کـه بدانید ماشـین ظرفشـویی
یکـی از محبوبتریـن محصـوالت پاکشوماسـت ،بـا اینکـه قدمت پا
گذاشـتن ایـن دسـتیاران مفیـد بانـوان بـه آشـپزخانه ها خیلـی زیاد

اپکشو ما سنرت

نیسـت امـا در زمـان کـم جای خود را در همه آشـپزخانه هـا باز کرده
انـد .ایـن محصـول که دارای برچسـب انـرژی A +++می باشـد با بدنه
اسـتیل ضدزنـگ درجـه یـک و دارای  9برنامـه شستوشـو در دو
رنـگ مشـکی و اسـتیل عرضـهشـده اسـت .از دیگـر ویژگی هـای آن
مـی توان به سنسـور اتوماتیک تشـخیص نشـتی و قطـع آب  ،قابلیت
تاخیـر در شستوشـو تـا  24سـاعت  ،سیسـتم شستوشـو دو بعدی
 ،قابلیت شستوشـوی میوه و سـبزیجات  ،داشـتن برنامه خیسـاندن
ظروف ،قابلیت اسـتفاده از نصف ظرفیت  ،امکان شستشـوی سـریع و
داشـتن قفل کودک اشـاره کرد.کاربران از صدای خیلی کم  ،خشـک
شـدن کامـل ظـروف  ،مصـرف متعادل انـرژی و آب و قابلیت اسـتفاده
از یـک دوم ظرفیـت این دسـتگاه بسـیار خرسـند بوده و ایـراد وارد به
آن را جـای نامناسـب قاشـق هـا اعالم کـرده اند .قیمـت این محصول
 9.258.000تومـان می باشـد.
ماشین لباسشویی مدل WFU 91399
انتظـاری کـه از ماشـین هـای لباسشـویی داریـم معمـوال در طراحی

شرکتپاکشوما
با بیش از 700
مرکز خدمات
پس از فروش در
سراسر کشور ،از
گستردهترینپوشش
خدماتیممکن
برخوردار است

علاوه بـر روش هـای سـنتی خریـد ،شـرکت پاکشـو ما امـکان خرید
آنالیـن محصـوالت خـود را از طریـق سـایت پاکشـوما سـنتر تنهـا
فروشـگاه رسـمی آنالیـن محصـوالت پاکشـوما بـرای مشـتریان خود
فراهـم آورده اسـت .در ایـن فروشـگاه شـما مصرفکننـدگان گرامـی
میتوانید به شـکل مسـتقیم و بدون واسـطه کلیه محصوالت پاکشوما
را سـفارش دهیـد و درب منـزل تحویـل بگیریـد.
در ایـن فروشـگاه علاوه بر محصوالت پاکشـوما محصـوالت دیگری از
قبیـل کنـدی ،زیـرووات ،کـورال ،کـروپ ،جنـرال  ،مدیا و دکسـتر نیز
به فـروش می رسـند.

خدمات پس از فروش اپکشوما

شـرکت پاکشـوما بـا بیـش از  700مرکـز خدمـات پـس از فـروش در
سراسـر کشـور ،از گستردهترین پوشـش خدماتی ممکن برخوردار است.
هـم اکنـون محصـوالت ایـن شـرکت دارای  ۲۴مـاه ضمانت نامـه و ۱۲
سـال وارانتـی (ضمانـت تأمیـن قطعات) هسـتند که این خدمـات با نام
پـاک سـرویس بـه مشـتریان ارائـه می گـردد .البتـه قائم مقام شـرکت
پاکشـوما مدعـی اسـت انبارهـای ایـن شـرکت توانایی پوشـش قطعات
محصـوالت تولیـدی  ۲۰سـال قبـل ایـن شـرکت را هم دارا میباشـند.

ساعت چند است؟

سـاعت مچی از آن دسـته زینتی هایی اسـت که با ورود گوشـی
های همراه به حوزه وسـایل شـخصی کم کم از ضرورت همیشـه
همراه بودنش کاسـته شـد .هر چند که هنوز هم افرادی هسـتند
که به این که روی دستشـان سـاعت داشـته باشـند عادت دارند.
در این نوشـتار سـعی داریم تا شـما را با انواع سـاعت مچی آشـنا
کنیـم .مهمتریـن چیـزی کـه سـاعت مچی هـا را از هـم متمایز
مـی کنـد و مبنـای قیمـت گـذاری آن هـا سـت عبـارت از قـوه
محرکه سـاعت اسـت .سـاعت ها براسـاس قوه محرکه شـان به
پنج دسـته تقسـیم می شوند.
سـاعت های مکانیکی :این نوع سـاعت در واقع قدیمی ترین
نـوع سـاعت اسـت که دارنـدگان آن هـا مجبورند هـر چند وقت
یکبـار آن هـا را کـوک کننـد .البتـه بـه این معنانیسـت که این
نـوع سـاعت هـا منسـوخ شـده انـد ،امـا بایـد گفـت که سـاعت
کوکـی شـیائومی جدیدتریـن محصول از این مجموعه اسـت که
چیـزی حـدود دو میلیـون و  700هـزار تومان مـی ارزد.
سـاعت هـای خـود کـوک :در این سـاعت هـا وظیفـه کوک
کـردن سـاعت برعهـده یـک چـرخ دنـده گـردان اسـت کـه بـه
وسـیله وزنـه ای حرکتـات معمولـی دسـت را بـه نیرویـی بـرای
کـوک سـاعت تبدیـل مـی کنـد .احتمـاال ایـن سـاعت هـا را به
عنـوان سـوغاتی حجـاج در خاطـر داشـته باشـید .بـازار این نوع
سـاعت هـا کمـی کسـاد اسـت و شـما اگر بـه دنبـال محصوالت
خاص و کالسـیک باشـید ممکن اسـت به سـختی آن ها را پیدا
کنیـد .خریـد ایـن محصـول چیزی در حـدود  600هـزار تا 980
هـزار تومـان هزینـه روی مـچ تـان می گـذارد.
سـاعت هـای کوارتز :ایـن نوع جـزو متداول ترین نوع سـاعت
هاسـت و از یـک بلـور کوارتـز بـرای انـدازه گیـری زمـان و باتری
جهـت قـوه محرکـه اسـتفاده مـی کنـد .محـدوده قیمتـی ایـن
سـاعت ها بسـیار متنوع اسـت در انتهای همین نوشتار فهرستی
از انـواع مرغـوب این سـاعت گذاشـته می شـود.
سـاعت های سـیکو با کوارتز جنبشـی :فناوری این ساعت
هـا بـه گونـه ای اسـت کـه نیاز بـه باتری نـدارد بلکه ایـن نیروی
محرکـه از تبدیـل حرارت معمولی دسـت ها بـه انرژی الکتریکی
تامیـن مـی شـود .البتـه قیمـت این سـاعت ها خیلی باالسـت و
بـرای آن کـه یکـی از آن هـا را داشـته باشـید باید چیـزی حدود
 30میلیـون تومـان هزینه کنید.
سـاعت های کوارتز خورشـیدی :در این سـاعت ها از کوارتز
بـرای انـدزاه گیـری زمـان اسـتفاده مـی شـود امـا باتـری آن به
وسـیله نور خورشـید یا هر نور دیگری که به صفحه حسـاس به
نور آن تابیده می شـود تامین می شـود .قیمت این نوع سـاعت
هـا بسـته بـه برند و کشـور سـازنده اش از  50هزار تومـان به باال
و حتـی تـا  10میلیـون تومان هم می رسـد.

نوع کاال
ساعت عقربهای مدل اسپریت
ES106232005

قیمت
 536هزار

ساعت عقربه ای ویولت مدل  0460/2lیک میلیون و  200هزار
ساعت عقربه ای دیجیتال کاسیو
ساعت عقربه ای کاترپیالر مدل
SA161.27.11

ساعت عقربه ای سیکو مدل
SNO54P1

یک میلیون و  280هزار
یک میلیون و  790هزار
 3میلیون و  340هزار

