تفاوت حساب جاری و قرض الحسنه پس انداز
بیشـتر افـراد زمانـی کـه مـی خواهند مبلغ پولـی را در بانـک نگهداری
کننـد در میـان انـواع حسـاب هایی که وجـود دارد و متصـدی بانک به
آن ها پیشـنهاد می دهد سـردرگم می شـوند و تفاوت های آن را جویا
می شـوند .یکی از حسـاب هایی که بیشـتر به مشـتریان پیشـنهاد می
شـود انواع حسـاب های قرض الحسـنه اسـت .در این نوع حسـاب ها
سـودی از سـوی بانـک بـه صاحبان سـرمایه تعلـق نمی گیـرد ،اما این
تنهـا نکتـه اشـتراک میان حسـاب های قرض الحسـنه اسـت .در ادامه
بـه تفـاوت هـای این دو نوع حسـاب قرض الحسـنه (جاری ،پـس انداز)
پرداخته ایم.
حسـاب قرض الحسـنه جاری :فرد مبلغی پول را با افتتاح حسـاب
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نـزد بانـک قـرار مـی دهـد ،بانـک نیز بـرای فرد دسـته چک صـادر می
کنـد .شـاید نـام قرض الحسـنه به معنای قرض بدون سـود بهـره برای
این نوع حسـاب زیاد درسـت نباشـد اما چون خبری از سـودهای بانکی
نیسـت بـه ایـن نوع سـپرده گذاری قرض الحسـنه جـاری می گویند.
حسـاب قـرض الحسـنه پـس انـداز :فـرد مبلغـی را بـرای مدت
نامعلـوم بـه صـورت سـپرده گـذاری در اختیـار بانـک قرار مـی دهد تا
بانـک نیـز آن را بـه افـراد نیازمنـد وام بـدون کارمـزد دهـد .تنها عامل
تشـویقی برای این نوع سـپرده گذاری جوایزی اسـت که سـاالنه بانک
ها برای صاحبان حسـاب ها تعیین می کنند و به صورت قرعه کشـی
بـه آن هـا تعلق مـی گیرد.

قسم

تچ
هارم

شغل های تابستانی نوجوانان

 6شغلپیشنهادیبرایتابستان

مطلـب امـروز آخریـن بخـش از معرفـی
سوده قدیمی
برخـی فعالیـت ها و شـغل های تابسـتانی
روزنامهنگار
برای نوجوانان و کودکان اسـت .حرف آخر
ایـن اسـت کـه پیـدا کـردن یـک فعالیـت
تابسـتانی خـوب احتیـاج بـه جسـتجو و برنامه ریـزی دارد .مهم ترین مسـئله
بـرای نوجـوان شـما به عنـوان جوینده کار یـا فعالیتی خـاص ،توجه به عالیق
و تمایلات اسـت .بـه فرزنـد خود کمک کنیـد چیزی را بیابد که دوسـت دارد
انجـام دهـد و شـامل فعالیـت هایی باشـد که وی را هیجان زده کنـد تا هر روز
بـه آن برگـردد و دوبـاره آن را انجـام دهد .فرصت ها و موقعیت هایی را امتحان

کنیـد کـه در دسـترس هسـتند و آن چـه را که از آن موقعیـت می خواهید به
دسـت بیاوریـد را تامیـن می کنند.
 .۱شسـت و شـوی اتومبیـل :حداقـل در طول سـه مـاه تابسـتان به جای
توشـو
هزینه کردن برای کارواش یا چندین سـاعت وقت گذاشـتن برای شس 
و تمیز کردن اتومبیل ،می توانید به فرزندتان پیشـنهاد دهید در ازای دریافت
مبلغـی پـول ایـن کار را برای شـما انجـام دهد .هم در وقت شـما صرفه جویی
مـی شـود و مـی توانیـد آن زمـان را بـه کارهای مهـم تری اختصـاص دهید ،
هـم فرزندتـان سـرگرم مـی شـود و هم این کـه پولی بابت زحماتـش دریافت
می کند.

 .۲طراحـی :برخـی از نوجوانـان اسـتعداد و عالقه خاصی بـه طراحی در زمینه
های مختلف دارند مثل طراحی کارت های تولد ،عروسـی ،کاری ،دکوراسـیون
خانـه ،لبـاس ،بـک گرانـد ( پـس زمینـه صفحـه گوشـی همـراه) و.....حتی می
تواننـد از طراحـی هـای خـود پـی دی اف تهیـه کننـد تـا دیگـران بتواننـد بـا
پرداخـت اندکـی پـول آن را دانلـود کننـد  .تهیه پی دی اف هـم هزینههایتان
را کمتـر مـی کنـد و هـم رونـد کار را برای مشـتری سـریع تـر می کند.
 .۳مسـئول کتابخانـه  :اگـر فرزند شـما به ایـن کار عالقه مند اسـت و خود
دوسـتدار کتـاب و کتابخوانـی اسـت قـرار نیسـت حتما بتواند مسـئول یک
کتابخانـه معتبـر محلـی شـود زیـرا کـه همه مـی دانیـم یافتن چنین شـغل
رسـمی بـرای یـک نوجـوان کم سـن و سـال آسـان نیسـت اما این هـم دلیل
نمـی شـود کـه نتوانـد ایـن کار را بکنـد .او می توانـد در بین اعضـای خانواده،
اقوام و آشـنایان ،دوسـتان و هم کالسـی هایش  ،کتابخانه ای پر از کتاب های
مختلـف  ،مجلات و فیلـم هـای متفـاوت در هر ژانـر برای خود دایـر کند و به
تمـام افـراد عالقـه مند ،آنها را در ازای مبلغی کمتـر امانت دهد.به دلیل هزینه
پاییـن تـر  ،ایـن کار حتمـا با اسـتقبال خوبـی رو به رو خواهد شـد.
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.۴آشـپزی :می توانید در برخی روزهای هفته آشـپزی های سـاده با درسـت
کـردن کیـک و دسـر بـرای برخـی مناسـبت هـای خانوادگـی را بـه فرزندتان
بسـپارید و بـا قـرار دادن دسـتمزدی بـرای وی  ،لـذت آشـپزی را برایـش دو
چنـدانکنید.
 .۵خرید کردن :در طول تابسـتان که بچه ها مدرسـه نمی روند و تعطیلند،
مـادر خانـواده مـی توانـد با فرسـتادن کـودک یا نوجـوان به خرید ،بخشـی از
وظایـف خانـه مثـل خرید کـردن را به عهـده او بگذارد.او می تواند مسـیرهای
نزدیـک را پیـاده و مسـیرهای دورتـر را با دوچرخه رفت و آمـد کند و اگر برای
ایـن کار دسـتمزد هـم در نظـر بگیریـد  ،دیگر این ،کاری خسـته کننده برای
نوجوانتـان نخواهد بود.
 .۶نمایـش بـرای کـودکان :این کار بسـیار مناسـب نوجوانانی اسـت که به
سـر و کلـه زدن بـا کـودکان عالقـه دارنـد .مثلا در طـول یک مهمانـی یا در
مراسـم تولـد بچـه هـا  ،فرزنـد بزرگتـر شـما مـی تواند یـک لباس مبـدل یا
همـان تـن پـوش عروسـکی بپوشـد و با اجـرای چند حرکت سـاده نمایشـی
آن هـا را سـرگرم کند.

معرفی یک برند ایرانی مرتبط با آشپزخانه

راهنمای
خرید

پخت و پز لذت بخش اب «زرساب»
قدیـم ترهـا  بیشـتر ظـروف پخـت و پـز از جنـس مـس و روی سـاخته مـی شـدند امـا امروزه شـاهد تنوع بسـیار زیـادی در جنس این ظروف هسـتیم که هـر کدام محاسـن و معایب
معصومه جمالی
خـاص خـود را دارنـد ،از پرمصـرف تریـن ظـروف پخت و پز ظروف ،نچسـب هسـتند که خیلی از سـختی های آشـپزی را به فراموشـی سـپرده انـد .در این میان برخـی برندها با توجه
نویسنده
بـه کیفیـت بـاالی  محصـوالت شـان جـای خـود را در آشـپزخانه هـا بـه خوبـی باز کرده انـد .یکی از محصـوالت وطنی در زمینه ظروف پخت و پز نچسـب برند زرسـاب اسـت که به
لحـاظ کیفیـت جـزو بهتریـن هـا بـه شـمار می آید .با ما همراه باشـید تا در سـال حمایت از تولید ایرانی با زرسـاب بیشـتر آشـنا شـویم.
قالـب پیتـزا از دیگـر محصـوالت زرسـاب اسـت که بـا کیفیت
بسـیار خوب در سـه سـایز  26 ، 22و  30سـانت روانه بازار شـده
است.
زرسـاب با ارائه  4مدل فرتاوه در سـایزهای مختلف مسـتطیل
شـکل و تابـه مخصـوص ماهـی نیـاز شـما را بـرای داشـتن ظرف
مناسـب بـرای پخـت و پـز غذاهای سـالم در فر نیـز برطرف کرده
اسـت .ایـن تابـه هـا دارای دو دسـته محکم هسـتند که اسـتفاده
از آنهـا را در محیـط داغ داخـل فـر تسـهیل می کند.
از دیگـر محصـوالت زرسـاب مـی تـوان بـه  4مدل شـیرجوش
تولیـدی ایـن برنـد اشـاره کـرد کـه بـه صـورت تـک و گاهـی بـا
حضـور در برخـی سـرویس هـا بـه بـازار عرضـه می شـود.

گارانیت محصوالت زرساب

شـرکت صنعتـی زرسـاب در سـال  1361با هـدف توليد ظروف
نچسـب آشـپزخانه بـرای صـادرات و مصـارف داخـل کشـور بـا
بهـره گيـری از کليـه اسـتانداردهای مرتبـط داخلـی و بيـن
المللـی و همچنیـن بـا اسـتفاده از بهتريـن مـواد اوليـه فعالیـت
خـود را در اسـتان مرکـزی آغازکـرد .بـه مـوازات توليـد ظروف
نچسـب  ،بـرای سـهولت کار تعـدادی کارگاه ديگـر از جملـه
کارگاه ماشـین سـازی(برای سـاخت ماشـین آالت  ،قالـب هـا و
تعمیـرات)  ،کارگاه تولیـد دسـته جـات باکالیتـی ( بـرای تولید
انـواع دسـتگيره مـورد مصـرف)  ،کارگاه جعبـه سـازی(برای
توليـد انـواع جعبـه هـای کادویـی و لمینت و کارتن هـای مادر)
و بخـش طراحـی و عکاسـی( جهـت طراحی محصوالت  ،بسـته
بنـدی هـا و بروشـور هـا) را تاسـیس کـرد و بـه ایـن ترتیـب
قـدم در راه تولیـد محصولـی بـا کیفیـت و خودکفـا بـه لحـاظ
نیازهـای حیـن و پـس از تولیـد گذاشـت .ایـن شـرکت بـرای
بازاریابـی  ،فـروش و توزیـع محصوالت  ،گروهـی از بازاریابهای
بسـیار قـوی را در سراسـر کشـور بـه خدمـت گرفـت .امـروزه
محصـوالت زرسـاب در بیـش از هـزار و پانصد محـل عرضه اعم
از فروشـگاه هـای لـوازم خانگـی شـهرها  ،شـرکت هـای تعاونی
مصـرف ،فروشـگاه هـای زنجیـره ای لـوازم خانگـی و فروشـگاه
هـای اینترنتـی معتبـر در دسـترس هسـتند.
زر سـاب با داشـتن اسـتاندارد ملـی ایران و عناویـن واحد نمونه
صنعتـی  ،کارآفریـن برتـر  ،برنـد محبـوب  ،برنـد برتـر صنعتی،
منتخـب جشـنواره ملـی مدیریـت نظـام پخش و توزیع  ،کسـب
تندیـس اهمیـت مدیریـت بـر ایمنـی و سلامت غـذا  ،تندیس
رعایـت حقـوق مصـرف کنندگان برندی شـناخته شـده و معتبر
بـه حسـاب مـی آید و با عضویت در کمیسـیون صـادرات انجمن

صنایـع لـوازم خانگـی ایران بـه بازارهایی فراتـر از مرزهای ایران
عزیز می اندیشـد.

محصوالت زرساب

زرسـاب بـا ارائـه محصـوالت خود به صـورت سـرویس پخت وپز
سـرویس قابلمـه و تـک بـا پوشـش دهـی اندازههـای مختلـف و
کیفیـت خـوب تقریبـا نیـاز یـک آشـپزخانه را بـه خوبـی تامین
میکنـد.
سـرویس پخـت و پـز زرسـاب از جملـه پـر کاربردتریـن
محصوالت این شـرکت اسـت که اکثر لوازم مورد اسـتفاده شـما
در آشـپزخانه از قبیـل چنـد سـایز قابلمـه و تابـه در دار و بـدون
در ،تک دسـته و دو دسـته  ،شـیر جوش و تابه فر را شـامل می
شـود کـه در رنـگ هـا و جنـس های مختلـف به بـازار عرضه می
گـردد .ایـن سـرویس هـا در مـدل هـای  10 ، 8 ، 3و  12پارچـه
در دسـترس هستند.
قابلمـه تـک زرسـاب در  16مـدل و در سـایزهای مختلـف از
قطـر  14سـانت تـا قطـر  50سـانت یکی دیگـر از محصوالت این
شـرکت اسـت کـه دسـت شـما را بـرای انتخـاب بـه خوبـی بـاز
گذاشـته اسـت و اگـر تمایلـی به خرید سـرویس نداشـته باشـید
مـی توانیـد قابلمـه مـورد نظر خـودر را در سـایزهای مختلف به
صـورت تـک خریـداری کنید.
تابه یکی ازپرکاربردترین وسـایل آشـپزخانه اسـت که زرسـاب
بـا اشـراف بـه ایـن موضوع بیش از  20مدل تابـه تک را به صورت
تـک دسـته ،دو دسـته  ،دردار و بـدون در در رنـگ هـای چشـم
نواز و با پوشـش های با کیفیت در اختیار شـما قرار داده اسـت.

زرساب یکی
از معتبر ترین
تولیدکنندگان
ظروف پخ و پز
نچسب در کشور
است که با گارانتی
یک ساله کلیه
محصوالت و
ضمانتنامه  مادام
العمر در و دستگیره
به شما اطمینان می
دهد که محصولی
با کیفیت و سالمت
را برای پخت و پز
انتخاب کرده اید

درهـای شیشـه ای و دسـتگیره هـای ظـروف زرسـاب شـامل
گارانتـی مـادام العمـر هسـتند .سـایرمحصوالت زرسـاب به مدت
یـک سـال دارای گارانتـی انـد .بهتـر اسـت بـرای اسـتفاده بهینه
و بـاال بـردن طـول عمـر مفیـد ظـروف زرسـاب و بهـره گیـری از
ضمانـت یکسـاله دسـتور العمـل زیـر را رعایـت کنیـد.
قبـل از اولیـن پخـت سـطح داخلـی ظـروف زرسـاب را بـا روغن
خوراکـی کاملا چـرب نماییـد ،سـطوح داخل و خارج ظـروف را
بـا مایع ظرفشـویی و ابر شسـته و سـپس خشـک کنیـد .همواره
برای پخت از حرارت مالیم و متوسـط اسـتفاده کنید ،از وسـایل
فلـزی بـرای هم زدن غذا اسـتفاده نکنید ،از بریـدن غذا در داخل
ظـروف بـا چاقـو یـا اجسـام تیـز خـودداری کنیـد ،از قـرار دادن
ظـروف خالـی روی شـعله اجتنـاب کرده ،پیچ دسـته های ظروف
را هـر چنـد وقـت یکبـار محکـم کنیـد ،و از فرو بردن ظـرف داغ
داخـل آب سـرد خـودداری کنیـد و بـه هیچ وجه از سـیم یا پودر
هـای سـاینده جهـت پاک کردن ظـروف اسـتفاده نکنید.

نظرات مشا

یـک سـال هسـت کـه ایـن محصـول رو خریـداری کـردم و
مدتهاسـت منتظـرم موجـود بشـه تـا بـرای خانـواده هـم تهیه
کنـم .اگرچـه قیمـت ایـن محصول نسـبت بـه سـایر محصوالتی
کـه بـه ویـژه از تلویزیـون تبلیـغ میشـه کمـی باالتـره ،ولـی اگر
قصـد خریـد ظـروف پخـت و پز داریـد ،در خریدش شـک نکنید.
محصـول باکیفیـت ایرانـی کـه میگـن یعنی زرسـاب.
تـو قابلمـه هـای ایرانـی بهترینش زرسـابه .تنها ایرادش دسـته
هاشـه کـه بعـد یه مدت شـل میشـه که بایـد هـر از چندگاهی با
پیچ گوشـتی سـفتش کنی.
مـا از ایـن شـرکت دوتـا قابلمـه خیلی وقت پیـش گرفته بودیم
و کیفیتـش بـد نبـود ولی بـه نظرم باید این شـرکت روی طراحی
قابلمـه هـا و ماهیتابـه هـاش کار کنـه االن تـو ایـن بـازار که این
همـه مـدل هـای جورواجور بـا طراحی های جالب اومده شـرکت
زرسـاب هنـوز همـون طرح قدیمـی رو میزنه برای رقابـت با برند
هـای خارجـی در نظـر اول بایـد بتونـه از نظـر ظاهـری مشـتری
رو راضـی کنه.
مـن قابلمـه زرسـاب خریدم ،البتـه نه به صورت سـرویس ،تک
تـک گرفتـم ،سـایزهای  32،22،20،18جنـس قابلمـه هـا خوبه
و تـه دیـگ خوبـی میـده ،غـذا دیـر میسـوزه ،نچسـب بودنـش
توشـوش راحتـه ،فقـط مشـکلی که هسـت باید بعد
خوبـه ،شس 
توشـو حتمـا خشـک کنیـد وگرنـه بیرون قابلمـه لک آب
از شس 
میمونـه و بـد شـکل میشـه ،تابـه تـک دسـته هـم گرفتـم ولـی
جنـس بیرونـش زیـاد خـوب نیسـت و جاهاییش کنده شـده ،اما
در کل راضـی هسـتم.
 تقریبایکسـالپیشخری د کـردم ،راضیهسـتم فقط متاسـفانه
ی قابلمـه در میـاد بنابراینوقتیعجلهدارم
اگهشـعله زیادکنـمبـو 
ازاینقابلمههـا اسـتفادهنمیکنم ،تنهـا ایـرادی کـه میتونـم
بگیـرم همینـه کـه باید خیلی مواظبش باشـیموباشـعله نسـبتا
مالیـم پختوپزکنیـم.

به رسعت برق پلو بزپیم!

برنـج عضـو جداییناپذیر سـفره ایرانیهاسـت و در اکثر وعده
هـای غذایـی مـا جـای دارد و زنـان ایرانـی مهارت زیـادی در
پلوپـزی دارنـد .بـا ماشـینی شـدن زندگـی هـا پخـت پلو نیز
مکانیـزه شـده و ایـن کار را امـروزه دسـتگاه هـای پلوپز برقی
انجـام مـی دهنـد .ایـن دسـتگاه بهترین وسـیله بـرای پخت
برنـج در کمتریـن زمـان اسـت و بـرای افـراد شـاغل بسـیار
کاربـردی بـه نظر می رسـد .بـرای خرید پلوپز برقـی به نکات
زیـر دقـت کنید.
پلوپـز مناسـب انتخـاب کنیـد ،پلوپـز هـا دو نوع اصلـی دارند
 .پلوپـز روشـن /خامـوش سـاده تریـن مـدل اسـت کـه فقط
سـوییچ خاموش و روشـن دارد .کافی اسـت دکمه روشـن را
بفشـارید و دسـتگاه برنج شـما را می پزد و پس از آن  ،برنج
را گـرم نگـه مـی دارد .شـما باید نسـبت آب و برنـج را رعایت
کنیـد تـا برنجی خوشـمزه تحویـل بگیرید .این نـوع می تواند
بـرای بخـار دادن بـه غـذا نیز اسـتفاده شـود و عملکرد خاص
دیگـری نـدارد .پلوپـز فازی ،دسـتگاهی اسـت که همیشـه به
شـما برنجـی نـرم و پـف کرده مـی دهد حتی اگر نسـبت آب
و برنـج را رعایـت نکرده باشـید.
پـس از انتخـاب نـوع پلوپز باید دربـاره ظرفیت پلوپز تصمیم
بگیرید  ،برای ظرفیت پلوپزها از واحد فنجان و لیتر اسـتفاده
میشـود .بـه عنـوان مثـال  ۸/۱لیتـر حـدودا معـادل بـا ۱۰
فنجـان اسـت .گنجایش بیشـتر پلوپزها بین  ۳تـا  ۱۰فنجان
اسـت .البتـه مدلهایـی بـا ظرفیـت  ۱۲لیتـر هـم میتوانیـد
پیـدا کنید.
دقـت کنیـد قسـمت بیرونـی بدنه پلوپـز نباید داغ شـود .اگر
کیفیت سـاخت پلوپز خوب نباشـد ممکن است حرارت آن به
بدنـه بیرونـی هـم منتقل شـود و باعث شـود نتوانید بهراحتی
بـا آن کار کنید.
اگـر اهـل تـه دیـگ هسـتید پلوپزهـای ایرانـی بـرای شـما
مناسـبند چـرا کـه بـر خالف پلوپزهـای خارجـی بهترین نوع
تـه دیـگ را بـرای شـما تهیـه مـی کنند.
جنـس قابلمـه هـای پلوپـز هـا از تفلـون و رویی هسـتند .اگر
قصـد داریـد در پلوپـز خـود کیک تهیه کنیـد از قابلمه تفلون
اسـتفاده کنید که دغدغه چسـبیدن کیک را نداشـته باشـید
و شستوشـو و نگهداری طوالنی مدت و راحت تر ی داشـته
باشـد.بهتر اسـت قابلمه پلوپز و در آن قابل جدا شـدن باشـند
تـا بـه راحتـی بتوان آن ها را شسـت.
پلوپـز دسـتگاهی اسـت که ممکن اسـت در طـول هفته چند
بار از آن اسـتفاده کنید ،بهتر اسـت رنگ بدنه نسـبتا تیرهای
داشـته باشـد .چـرا کـه اگر رنـگ بدنه آن روشـن باشـد رنگ
آن بـه مـرور زمـان تغییـر مـی کنـد یـا آثـار لکههـا روی آن
باقی مـی ماند.
از دیگـر ویژگـی هـای پلوپزهـا مـی تـوان بـه داشـتن پنل
دیجیتالـی تنظیمات بـه همراه نمایشـگر اشـاره کـرد .امروزه
معمـوالً گرمکـن یکـی از قابلیتهـای بسـیار کاربـردی
پلوپزهاسـت کـه بعـد از اتمـام برنامـه ،دسـتگاه تـا سـاعتها
بـدون کاهـش دادن کیفیـت مواد غذایی ،غـذا را گرم نگه می
دارد .همچنیـن پلوپزهـای چنـد کاره از امکانات بخارپز ،کیک
پـز ،سـوپ سـاز ،ماسـت سـاز و  ...برخوردارنـد.

قیمت پلوپز برقی چند برند معروف
در بازار به تومان
برند

ارزانترین مدل

گرانترین مدل

پارس خزر

395هزار تومان

یک میلیون و  ۱۶۵هزار

تفال

 ۸۵۵هزار تومان

یک میلیون و ۴۰۰هزار

ویداس

500هزار تومان

یک میلیون و ۲۰۰هزار

مولینکس

 534هزار تومان

 999هزار

فیلیپس

یک میلیون و
 ۱۸۰هزار تومان

یک میلیون و ۳۰۰هزار

