شفافسازی صورتهای مایل اعتباری ملل
شـرکت اعتباری ملل با انتشـار یک اطالعیه در سـامانه
کـدال ،صورتهـای مالـی صاحبان سـهام خـود را برای
دوره  ۳ماهـه منتهـی بـه  ۳۱خرداد  ۹۸شـفاف کرد.
بانـک برتر ،شـفاف سـازی صـورت های مالـی اعتباری
ملـل مشـخص کـرد کـه ایـن شـرکت در دوره  ۳ماهـه
منتهـی بـه  ۳۱خـرداد مـاه ( ۹۸حسابرسـی نشـده) به
ازای هـر سـهم  ۷۹ریـال سـود محقـق کرده اسـت این
در حالیسـت که شـرکت در مدت مشـابه سـال قبل به
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ازای هـر سـهم ( )۱۳۳ریـال زیـان محقق کـرده بود که
افزایـش ۱۹۶صـورت جمـع درآمدهـا از عمـده دالیـل
شناسـایی سـود نسبت به مدت مشابه سـال قبل است.
گـزارش شـفاف سـازی منتشـر شـده اعتبـاری ملـل
حاکـی از آن اسـت کـه ایـن شـرکت براسـاس عملکرد
 ۳ماهـه بـرای سـال مالـی منتهـی بـه  ۲۹اسـفند مـاه
 ۹۸مبلـغ  ۴۷۸.۲۷۸میلیـون ریال سـود خالص محقق
کرده اسـت.

تابستان خود را چگونه می گذرانید
ایام تابستان که آغاز می شود تالش پدر
نویسنده :ملیسا
و مادرها هم برای به نحو احسن پر کردن
ترجمه  :سوده قدیمی
اوقات فراغت فرزندانشان شروع می شود .از
انواع و اقسام کالس های هنری و ورزشی گرفته تا کالس های علمی و آموزشی
برای تقویت پایه های تحصیلی بعدی .اما هدف از همه این ها چیست؟ بله پاسخ
شما درست است .اول کسب تجربه در زمینه های مختلف و دوم سرگرمی.
موضوع پر کردن اوقات فراغت را که کنار بگذاریم اغلب پدر و مادرها به امید
آماده کردن فرزندان برای کار در آینده ،استعداد یابی و کسب تجربه ،آن ها را
راهی کالس های تابستانی می کنند.اما لزوما حضور صرف در کالس های متنوع
و مختلف ،روحیه کار و کارآفرینی را در فرزندان ایجاد نمی کند .آیا به عنوان یک
پدر و مادر تا به حال از خودتان پرسیده اید از چه راه های دیگری به جز کالس
های تابستانی می توانید استعداد فرزندان خود را بشناسید و آنها را در پیدا
کردن شغل آینده شان یاری کنید؟ چگونه می توانید از همین سنین فرزندان
خود را به کار کردن تشویق کنید و روحیه کارآفرینی را در وجودشان بیدار
کنید؟ اگر جامعه کنونی ما با معضل بیکاری روبه روست ،شاید به خاطر کمرنگ
بودن روحیه کار آفرینی باشد .شاید در فرهنگ بسیاری از خانواده های ایرانی
هر کاری عار به حساب بیاید و کار کردن جوانان از سنین پایین را نوعی کسر
شان بدانند .البته که منظور کار اجباری نیست بلکه مقصود آشنا شدن نوجوان
با مقوله کار و کارآفرینی در محیط و چهارچوب خانواده است .اگر به عنوان پدر
و مادرهای امروزی و آگاه بخواهیم به وضعیت اقتصادی و مالی فرزندانمان در

قسم
ت اول

آینده کمکی بکنیم این است که تالش کنیم ذهنیت ها و باورهای قدیمی را
شکسته و به اصطالح کمی سنت شکنی کنیم.راه های جدید را امتحان کنیم
و همپای دنیای توسعه یافته پیش برویم .به رغم اغلب ما که معموال فرزندان
خود را تا پایان تحصیالتشان از کار کردن منع می کنیم و از آن ها می خواهیم
فقط و فقط درس بخوانند ،در بسیاری از کشورهای دنیا نوجوانان می توانند
تجربه کار در زمینه های دلخواهشان را داشته باشند و از همین طریق می توانند
به طور عملی با بسیاری از مفاهیم مالی و شغلی آشنا شوند .اگر این اتفاق می
تواند برای نوجوانان دیگر کشورها بیفتد پس ما نیز می توانیم چنین تجربه های
موفقی برای فرزندان خود رقم بزنیم.
در این مقاله قصد داریم برای آشنا کردن فرزندان با موضوع کار و کارآفرینی و
همچنین سرگرمی در اوقات فراغت ،راه دیگری به جز ثبت نام در کالس های
تابستانی را نشان دهیم .شاید به علت عدم آشنایی کافی خانواده ها با چنین
راه حلی ،در ابتدا برایتان کمی عجیب و غریب به نظر برسد اما با خواندن مقاله
خواهید دید موضوع آن چنان که فکر می کنید پیچیده و عجیب و غریب نیست.
اما چرا فرزند شما باید در تابستان خود چنین تجربه ای داشته باشد؟ او می تواند
کل تابستان خود را گوشه ای بنشیند و فقط استراحت کند یا با دوستانش وقت
گذرانی کند یا در کالس های تابستانی موقت بی بازده شرکت کند اما همیشه
برای این کارها وقت و فرصت وجود دارد.
چیزی که مهم است استفاده درست از دوران طالیی تجربه و یادگیری است.
بسیاری از والدین نگران این هستند که فرزندانشان تعطیالت تابستانی را تنها

به تماشای تلویزیون نپردازند یا فقط بازی نکنند بلکه سرگرمی های خالقانه
تری داشته باشند و یک شغل تابستانی یکی از همین روش های خالق است.
نوجوانانی که در این سنین کار کردن را تجربه می کنند درس های ارزشمندی
از زندگی نسبت به نوجوانانی که چنین تجربه ای نداشته اند یاد می گیرند .آن
ها عالوه بر این که کار می کنند ،پول به دست می آورند ،تجربه می آموزند و
همچنین اعتماد به نفسشان ساخته می شود .در خالل چنین تجربه ای فرصتی
خلق می شود تا درباره پول چیزهای زیادی یاد بگیرند .زیرا طبیعتا با پولی که
برایش زحمت کشیده اند متفاوت تر از پولی که به راحتی از والدین خود می
گیرند رفتار می کنند .از مزیت های مهمی که شغل های تابستانی می توانند
با خود همراه بیاورند می توان به موارد زیر اشاره کرد.
 .۱به دست آوردن پول  :مطمئنا برای فرزند نوجوان شما خیلی هیجان انگیز
است که بتواند مانند بزرگ ساالن از کارکرد خود دستمزد شخصی داشته باشد
و بتواند همه آن چیزهایی که می خواهد را با پول خودش بخرد .صدر در صد
این که پولی از خودشان داشته باشند بسیار برایشان دلچسب تر است تا این که
همه اوقات از والدین خود پول بگیرند .این تجربه به حس استقالل و مسئولیت
پذیری فرزندان کمک زیادی می کند.
 .۲پس انداز  :او می تواند از این طریق پس انداز کردن را یاد بگیرد و برای
خرید وسایل مورد عالقه خود یا حتی هزینه های سال تحصیلی جدید کمی
پول پس انداز کند هر چند اندک باشد.
 .۳کسب تجربه  :مزیت مهم دیگر کسب تجربه های شغلی است که فرصت
های شغلی متنوع و شناخت استعدادها را در اختیار او می گذارد و مهارت های
زندگی و شغلی او را در ارتباط با کار و افراد دیگر افزایش می دهد.
 .۴سرگرمی و لذت  :کار کردن می تواند همراه با لذت و سرگرم شدن باشد.
می تواند کار مورد عالقه او باشد و حتی قسمتی از پولی را که به دست می
آورد صرف تفریحات خود با دوستانش مثل سینما رفتن ،رستوران رفتن و
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شهربازی رفتن و غیره کند.
حاال این سوال به وجود می آید چگونه نوجوان خود را به این کار تشویق کنیم و
چطور می توانیم در پیدا کردن یک شغل یا فعالیت تابستانی به او کمک کنیم؟
اولین چیزی که باید در نظر داشته باشید این است که یک شغل تابستانی باید
برای نوجوان شما سرگرم کننده و جذاب باشد که در خالل کار کردن بتواند
لذت ببرد و ذهنیت کسل کننده ای از کار کردن در ذهنش نقش نبندد .سعی
کنید خیلی سختگیر نباشید زیرا این فقط یک شغل تابستانی است نه یک شغل
مادام العمر تمام وقت ! خالق باشید و با چشم باز به پیرامون خود نگاه کنید
که ممکن است پر از فرصت های شغلی دیده نشده باشد .به مهارت ها ،عالیق
و استعدادها و رویاهای فرزندتان فکر کنید و آن ها را بشناسید .شاید از همین
طریق آن ها بتوانند مسیر خود را پیدا کنند و روزی کسب و کار شخصی خود
را راه بیندازند .در این مسیر هیچ گاه نظرات ،پیشنهادها و ایده های خالق فرزند
خود را دست کم نگیرید و به آن ها بها دهید .این که چه مشاغلی در محیط
پیرامون شما در دسترس هستند همگی بستگی به این دارد کجا زندگی می
کنید ،سن فرزندتان چقدر است و روحیات و عالیق و مهارت های وی به کدام
سمت و سو ست! برای اینکه این فعالیت تابستانی خاطره خوبی برای فرزندتان
رقم بزند به او کمک کنید تا بفهمد از شغل تابستانی اش چه می خواهد؟ آیا
می خواهد فقط پولی به دست بیاورد؟ یا دنبال فعالیتی است که با روحیات و
شرایط وی همخوانی داشته باشد؟ میزان ساعت های کار برایش مهم است؟ به
کدام زمینه عالقه مند است ؟ و سوال هایی از این دست که یافتن شغل مورد
نظر را آسان تر می کند.
حاال که با موضوع شغل های تابستانی و دالیل اهمیت آن آشنا شدیم در ادامه
به معرفی برخی شغل های تابستانی می پردازیم تا گزینه ها و ایده های خوبی
در اختیار داشته باشید که نوجوانان بتوانند در ایام تعطیالت به آن مشغول شوند
و با یک تیر چند نشان بزنند.

معرفی برندی هفتاد رنگ برای زیر ِپا

فرش مهشد  ،دیرینه به قدمت اتریخ  ،مدرن به سبک روز
روزگاری در ایـن دیـار قالیبافـی جـزو مهـارت هـاو هنرهایـی بـه حسـاب مـی آمد که همه زنـان و گاهی مـردان از نوجوانی به یادگیـری آن می پرداختنـد و همه خانه ها از هنر و دسـترنج
معصومه جمالی
خودشـان مفـروش مـی شـد .بـا آن کـه نمیتـوان زمـان خیلـی دقیقـی را در خصـوص آغاز قالـی بافی در خراسـان تخمین زد امـا میتوان گفـت این هنر به عنـوان یکی از بـا ارزش ترین
نویسنده
صنایـع دسـتی اسـتان خراسـان؛ حـدود  ۱۵۰سـال قدمـت دارد .بـه طـور کلـی  ،هنـر فرش بافی در مشـهد  ،از دوره تیمـوری به بعد جایگاه ویـژه ای را یافت کـه تا امروز نیز ادامـه دارد به
طـوری کـه امـروزه شـهر مشـهد  ،یکـی از مهـم تریـن مناطق بافت فرش دسـت باف و فرش ماشـینی در کل کشـور اسـت و در صـادرات فرش ایران نیـز جزو ارز آور ترین هاسـت.
همچنیـن صنعـت فـرش مشـهد نقـش تاثیـر گـذاری در اشـتغال زایـی دارد و حـدود  ۷۰هزار کارگاه در این زمینه فعال اسـت و افراد زیادی در این کارگاه ها مشـغول به فعالیت و کسـب در آمد هسـتند .با شـرکت
فرش مشـهد این برند نامدار شـهرمان بیشـتر آشـنا شـویم .با ما همراه باشـید.

رشکت فرش مهشد

شـرکت فرش مشـهد از جمله سـه زیر مجموعه اصلی (فرش مشهد،
فـرش زمـرد مشـهد ،فرش نگین مشـهد ) و بـزرگ ترین عضو گروه
صنعتـی مشـهد اسـت که یکـی از بزرگترین تولید کننـدگان فرش
ماشـینی در کشـور محسـوب مـی شـود کـه در طول فعالیـت خود
توانسـته بهتریـن فرش های ماشـینی بـا باالترین کیفیـت را به بازار
عرضه کند .فرش مشـهد در سـال  ۱۳۵۶در مشـهد ،با ظرفیت تولید
سـاالنه  240.000متر مربع فرش آغاز به کار کرده اسـت و در طول
این سـال ها توانسـته تولید سـاالنه خود را به  2.400.000متر مربع
برسـاند  .ایـن شـرکت بـا اسـتفاده از الیـاف مرغـوب شـرکت درالون
آلمـان ،بهتریـن و مرغوبترین رنگها و مواد شـیمیایی کارخانجات
ممتـاز اروپـا ،پشـم خالـص نیوزلنـدی و نخ ابریشـم توانسـته اسـت
بهتریـن کیفیـت فرش ماشـینی در ایـران را ارائه کنـد .حضور فرش
مشـهد در بازارهـای داخلـی و جهانـی طی سـالهای گذشـته تداوم
داشـته اسـت .عالوه بر آن خوش نامی و محبوبیت برند فرش مشـهد
بـه دلیـل مشـتری مـداری و رعایت اسـتانداردهای بـاالی کیفیت و
همچنیـن نـوآوری در طراحی و رنگ آمیزی اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن که فـرش مشـهد کارخانـه رنگـرزی خـود را دارد
همـواره از ثبـات رنـگ کم نظیـری در فرش های خود بهـره می برد.
نـخ هـای اسـتفاده شـده تولیـد آلمان بـوده و کامال اکرلیـک صد در
صد و هیت سـت شـده اسـت تا فرشـی بدون پرز دهی تولید شـود.
اسـتفاده از تکنولـوژی روز  ،بهتریـن مـواد اولیـه و نیـروی انسـانی
توانمنـد سـه رکـن پویایـی و پیشـرفت برندی اسـت که کوشـیده با
تکیـه بـر تولیـد محصـول بـا کیفیت جایگاهـی شـاخص در صنعت
فـرش ماشـینی را از آن خـود سـازد.
فـرش مشـهد در جشـنواره برند برتر ایرانی به عنـوان برند برتر فرش
ماشـینی انتخـاب شـد .همچنیـن در نظرسـنجی مردمی جشـنواره
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مـردم بود.

زیر مجموعه های فرش مهشد

شـرکت ریسـندگی مشـهد در سال  69با ظرفیت سـاالنه  3800تن
نـخ اکرلیـک آغـاز بـه کار کـرده و اکنون توانسـته این ظرفیـت را به
 5200تـن نـخ برسـاند کـه مـورد اسـتفاده صنایـع فرش ماشـینی
قرار مـی گیرد.
شـرکت رنگـرزی مشـهد در سـال  72بـا ظرفیت سـاالنه  4500تن
الیـاف اکرلیـک شـروع بـه کارکرده کـه هم اکنون ظرفیت خـود رابه
سـاالنه  11.000تـن رنگـرزی الیـاف و  100تـن نـخ پشـم افزایش
داده اسـت و یکـی از بـزرگ تریـن واحدهای تولیدی رنگـرزی الیاف
کشـور به شـمار مـی آید.

محصوالت فرش مهشد

فـرش مشـهد بـا پوشـش دهی طرح و رنگ هـای اصیل و مختلف
توانسـته بسـتر متنوعـی از محصـوالت خـود را در اختیـار مصرف
کننـدگان بگـذارد .محصـوالت این شـرکت در دو جنس اکرلیک و
پروپلین با تراکم  900تا  4500و از  350تا  1500شانه در تنوع
رنگـی  5تـا  23رنـگ بـه بـازار عرضـه می شـود و می تـوان گفت
هـر نـوع سـلیقه ای را مـی توانـد تامیـن کنـد .دیـدن طـرح های
چشـم نـواز در هـر دو دسـته محصـوالت اکرلیـک و پروپلین قطعا
شـما را بـه وجـد خواهـد آورد.همچنیـن فرش مشـهد محصوالت
خـود را در همـه انـدازه هـای اسـتاندارد موجود تولیـد و روانه بازار
فرش مـی کند.
فقـط مهمتریـن نکتـه بـرای خرید ایـن محصوالت دقـت در اصل
بودن آن اسـت ،چرا که کیفیت و محبوبیت این برند سـبب شـده
اسـت که بسـیاری از کارخانجات فرش ماشـینی در کاشـان و گاها
مشـهد اقـدام بـه تولیـد فرش هـای خود بـا اسـتفاده از برند فرش

مهم ترین نکته برای
خریدمحصوالت
فرش مشهد دقت
و ایجاد اطمینان از
اصل بودن آن است،
چرا که کیفیت و
محبوبیت این برند
سبب شده بسیاری
از کارخانجات فرش
ماشینی در کاشان
و گاها مشهد اقدام
به تولید فرش های
خود با استفاده از
برند فرش مشهد ،
فرش نگین مشهد یا
زمرد مشهد کنند.

مشـهد یا فرش نگین مشـهد و زمرد مشـهد کنند.
برای فرار از دام این سـودجویان بهتر اسـت از فروشـگاه های معتبر
کـه نمایندگـی و تأیید شـده فرش مشـهد هسـتند یا از فروشـگاه
اینترنتـی ایـن شـرکت خریـد کنیـد .توجـه شـما را به چنـد نکته
بـرای شناسـایی اصـل بودن فرش مشـهد جلـب میکنیم.
حتما دقت داشـته باشـید که فرشـی که به اسـم فرش مشـهد در
بـازار مشـهور اسـت شـامل سـه برنـد اصلـی فرش مشـهد  ،فرش
نگیـن مشـهد و فـرش زمـرد مشـهد اسـت کـه لوگـوی آن هـا به
ترتیـب در زیـر آمده اسـت.
همچنیـن در هنـگام خریـد حتمـا به برچسـپ اصلـی دقت کنید
کـه برچسـب پشـت فـرش بـا هولوگـرام اصلی برچسـب کاغذی
و نـام برنـد بدون پیشـوند و پسـوند باشـد .برچسـب دارای لوگوی
شـرکت دارلـون آلمـان باشـد و آدرس کارخانـه قیـد شـده روی
برچسـب درسـت باشـد .همچنین فرش دارای حاشـیه ای چرمی
اسـت کـه بـر روی آن عالمـت اسـتاندارد و اسـم کارخانـه فـرش
مشـهد بـه فارسـی بـدون پیشـوند و پسـوند بـه همـراه لوگـوی
کارخانـه و همچنیـن اسـم انگلیسـی کارخانـه فـرش بـه صـورت
برجسـته حک شـده اسـت.
امتیازات فرش مشهد عبارتند از :
اسـتفاده از پشـم مرغوب  ،رنگ های گیاهی  ،نخ تابی و پرداخت
فـرش  ،مرمـت و رفـو و وجود کارگاه های متعدد قالیبافی از قابلیت
های برجسـته فرش مشهد است .
فـرش مشـهد بـا توجـه به این کـه کارخانه رنگرزی خـود را دارد
همـواره از ثبـات رنـگ کـم نظیـری در فـرش های ماشـینی خود
بهره مـی برد.
به دلیل هیت ست شدن الیاف پرز دهی بسیار کمی دارد.
توجـه بـه پیشـینه تاریخی و بهره بـردن از طرح قدیمی گلهای
شـاه عباسـی با سـاقههای نسـبتاً باریک و ظریف که در طرحهای
افشـان  ،لچک و ترنج با حاشـیههای کتیبهای در تولیدات فرش
مشـهد دیده میشود.
مشـتری مـداری و رعایـت اسـتانداردهای بـاالی کیفیـت و نیـز
نـوآوری در طراحـی و رنـگ آمیـزی اسـتفاده از فنـاوری روز دنیـا
در تولیـد فـرش ماشـینی نیـز مهر تأییدی بر کیفیـت و محبوبیت
فرش مشـهد اسـت.
امـکان خریـد اینترنتـی مطمئـن با اسـتفاده از تخفیفـات ویژه و
سـرویس حمـل رایگان برای مشـتریان
داشـتن فروشـگاه معتبـر در سراسـر کشـور از جملـه شـهرهای
اصفهـان ،بابـل ،تبریـز ،تهـران ،رشـت  ،شـاهرود ،قایـن  ،گـرگان،
گنابـاد ،کـرج  ،یـزد و مشـهد که امکان خرید حضـوری و مطمئن
را بـرای مشـتریان خـود فراهـم کرده اسـت.
در جسـت و جـوی اعلام نارضایتی از محصول یـا ابراز ایراد خاصی
از محصـوالت فـرش مشـهد بـودم کـه می تـوان گفت خداراشـکر
نتیجـه ای در بـر نداشـت و اکثـر قریـب بـه اتفاق کاربـران کیفیت
آن را خـوب و عالـی برشـمرده بودنـد و آن جـا هـم کـه کیفیت را
معمولـی تشـخیص داده بودنـد از ارزش محصـول بـه قیمـت ارائه
شـده ابـراز خشـنودی کـرده بودنـد کـه می تـوان به این سـبب به
مدیـران و دسـت انـدرکاران ایـن برنـد خوب وطنـی تبریک گفت.

راهنمای
خرید
بررسی قیمت انواع اتو

قهرمانزندیگ
خوشتیپها

حتمـا در زندگـی بـا افـراد اتوکشـیده و خـوش پـوش برخـورد
داشـته ایـد و مـی دانید هیچچیز بـه اندازه چـروک روی لباسها
نمیتوانـد یـک تیـپ خـوب را خراب کند! یا شـاید گاهـی بعد از
اتـو کشـیدن حـس کـرده ایـد که پـرده یا لباسـتان نوتـر به نظر
می رسـد ،کامال درسـت اسـت اتو کشـی عالوه بر این که باعث
مرتـب و زیباترشـدن لبـاس و پـرده مـی شـود  ،باعث بهداشـتی
شـدن آن هـا نیـز می شـود چـرا که حـرارت حاصل از اتوکشـی
باعـث از بیـن رفتـن باکتری هـای موجود روی پارچـه می گردد.
امـروزه انـواع اتـو بـا قابلیت های مختلف در بازار موجود هسـتند.
در ایـن جـا بـه بررسـی نکات الزم بـرای خرید اتو بخـار معمولی
کـه رایـج تریـن نـوع اتوهاسـت و در هـر منزلـی یافت می شـود
مـی پردازیـم .تـوان مصرفی بر کارایی اتو تأثیر مسـتقیم دارد ،هر
چه توان مصرفی باالتر باشـد ،دسـتگاه در زمان کوتاه تری آماده
اتوکشـی مـی شـود .توان مصرفـی  ۲۰۰۰تـا  ۳۰۰۰وات برای اتو
بخارهـای خانگـی مناسـب به نظر می رسـد.
کفـی اتـو نقـش مهمـی در کیفیت اتو کشـیدن دارد .انـواع اتو با
کفی سـرامیکی ،اسـتیل ،تیتانیوم ،آلومینیم را می توانید در بازار
ببینید .بهترین نوع آن ،کفی سـرامیکی و تیتانیومی اسـت که به
راحتی تمیز می شـوند ،به آسـانی روی لباس ُسـر می خورند ،به
لبـاس هـای نـازک یا پلی اسـتر نمی چسـبند ،به پارچه آسـیب
نمی زنند و در برابر پوسـیدگی و خراشـیدگی مقاوم ترند.
حجـم بخـار خروجی هر چه بیشـتر باشـد ،چروک هـای موجود
روی لبـاس و پارچـه سـریع تر باز می شـوند.
طـول و چرخـش  360درجـه سـیم اتـو در هنـگام اتوکشـی
انـواع لبـاس و پارچـه هـای بـزرگ بسـیار کاربـردی اسـت ،ایـن
امـکان حرکـت اتـو را راحـت تر و از پیچیدن و گره خوردن سـیم
جلوگیـری می کند .بخاردهی عمـودی قابلیت کاربردی دیگری
اسـت کـه بـه منظـور بخاردهی لبـاس هایی که از چوب لباسـی
آویـزان هسـتند یـا پرده ها اسـتفاده می شـود.
سیسـتم قطـع کن خـودکار میتواند باعث افزایـش ایمنی و مانع
از آتشسـوزی یا سـوختگی لباسها و فرش شـود .این سیسـتم
بـا توجـه بـه حرکات اتـو ،در صورتی که اتو بیـش از زمان معینی
روی لبـاس یـا بـه صـورت ایسـتاده بمانـد یـا بـه دوطـرف یا به
اصطلاح بـه پهلـو بیفتد دسـتگاه را خاموش می کند .سیسـتم
ضـد چکـه باعـث مـی شـود محفظـه تبخیر بـه صـورت اتومات
بسـته و از ریختـن و چکـه کـردن آب بـه بیـرون و لکـه شـدن
لباس جلوگیری شـود.

قیمت چند برند معروف اتو
در بازار
برند

ارزان ترین مدل

گران ترین مدل

پارس خزر

 399000تومان

 465000تومان

فیلیپس

 414000تومان

 2500000تومان

تفال

 425000تومان

 1180000تومان

پاناسونیک

 450000تومان

 1335000تومان

بوش

 775000تومان

 2100000تومان

