ساندویچ گرم و خانیگ چند؟
سـاندویچ سـاز از تازه واردان به عرصه آشـپزخانه اسـت که در بیشـتر
مواقـع بعـد از مدتـی کـه از خریدنـش می گذرد ،به فراموشـی سـپرده
مـی شـود .این فراموشـی به چندیـن دلیل اتفاق می افتـد .اولین دلیل
آن محدود بودن سـاندویچ سـاز در اسـتفاده از نان اسـت .نان مصرفی
برای تهیه خوراک توسـط این دسـتگاه باید از نوع تسـت باشـد .نکته
دوم بـه زمـان بـر بـودن پخت اولیه بـرای تهیه خوراک برمـی گردد .در
فراینـد پخت سـاندویچ گـرم باید تمام مواد میانی سـاندویچ ابتدا پخته
و سـرخ و سـپس در میـان نـان هـا قـرار داده شـود و با انبوهـی از پنیر
پیتزا در داخل سـاندویچ سـاز قرار گیرد ،اما فارغ از این دالیل اسـنک
هـای پختـه شـده میان وعده های مناسـبی برای کـودکان و مخصوصا



دانش آموزان اسـت .در هنگام خرید سـاندویچ سـاز باید به چند نکته
دقـت کـرد .ابتـدا میزان انرژی مصرفی آن را بررسـی و از دسـتگاه هایی
بـا برچسـب انـرژی  A+خریداری کنید .همچنین به تعـداد جای پخت
دسـتگاه دقـت کنیـد ،هـر چه تعداد آن بیشـتر باشـد به این معناسـت
که در هر بار اسـتفاده از برق ،تعداد بیشـتری سـاندویچ به دسـت می
آیـد .دسـتگاهی را بخریـد کـه امکان جدا شـدن سـینی هایش وجود
داشـته باشـد تا فرایند تمیز کردنش راحت باشـد و همچنین با تغییر
سـینی ها بتوانید انواع خوراکی های دیگر را هم درسـت کنید .سـینی
هـای اضافـی بـه شـما اجـازه مـی دهنـد چنـد نـوع کوکی میکـری و
خـوراک هـای گریل شـده را نیـز تهیه کنید.

اشتباهات کسب و کار
در ادامـه مطلـب پیشـین در خصـوص
اشـتباهات و خطاهایی که ممکن اسـت
نویسنده  :رایان رابینسون
در کسـب و کارمـان انجـام دهیم بدون
مترجم :سوده قدیمی
هیـچ مقدمـه ای سـراغ اصـل موضـوع
مـی رویـم و بـه توضیـح برخـی دیگـر از ایـن مـوارد مـی پردازیم.
خریدهای بزرگ شـخصی انجام دادن :حتی اگر شـما حسـاب های
بانکی و مالی شـخصی و کسـب و کارتان را از ه م جدا کرده باشـید ،باز
هـم مسـائلی پیـش می آید که شـما را مجبور کند بـرای تامین نیازهای
مالـی کسـب و کارتـان دسـت در منابـع مالـی شـخصی تـان ببرید؛ مثل
یـک حرکـت اقتصـادی بـرای به دسـت آوردن یـک موقعیت مناسـب یا
بازاریابـی کـه برگشـت سـود باالیی را برای کسـب و کارتـان ضمانت می
کنـد .در طـول اولیـن سـال کسـب و کارتان ،فرصت های غیـر منتظره و
ناشـناخته ای سـر راهتـان سـبز خواهـد شـد ،بـا موانع بسـیاری رو به رو

نام محصول

قیمت (تومان)

ساندویچ ساز فلر 8 ،خانه ،مدل282

 140هزار

ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM85OP

 400هزار

ساندویچ ساز بلک اند دیکر مدل TA4080

 525هزار

ساندویچ ساز کرک ماز مدل A328-05

یک میلیون و  790هزار

ساندویچ ساز کنوود  ،مدل SM640
ساندویچ ساز آریته مدل 201

3

 441هزار

 979هزار
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ساخت ایران

قس

م
ت سوم

مـی شـوید و احتمـاال شکسـت هایـی در پیـش خواهید داشـت .واقعیت
ایـن اسـت کـه همـه ایـن هـا هزینـه هایـی را بـه شـما تحمیـل خواهد
کـرد .اگـر در ابتـدای مسـیرتان حواسـتان به دخـل و خرجتان نباشـد و
بـه پشـتوانه وضعیـت مالـی مناسـب کنونـی یـا بـه امید کسـب درآمد و
سـود از کسـب و کارتـان ،هزینـه های بزرگ شـخصی بـرای خرید خانه،
اتومبیـل و غیـره بکنیـد و اگـر در ادامـه مسـیر کسـب و کارتـان به طور
ناگهانـی بـا شـرایط غیـر منتظـره ای رو به رو شـوید ،به این معنی اسـت
که شـما نخواهید توانسـت از عهده هزینه های دو سـه ماه آینده برآیید
و بـا وزنـه هـای سـنگینی که هزینه های شـخصی به پاهایتان بسـته اند،
نمـی توانیـد ادامـه راه را طی کنید .بنابراین همیشـه در اوایل سـال های
کسـب و کارتان هوشـیار باشـید و در عین حال که برای رشـد اقتصادی
کسـب و کارتـان مـی کوشـید ،هـم در زندگی شـخصی و هـم در زندگی
شـغلی خـود صرفـه جو و مقتصد باشـید.

پـس انداز نکردن بـرای مواقع ضروری :پیشـنهاد همه کارشناسـان
مالـی ایـن اسـت کـه همـواره پـس انـداز کافـی بـرای هزینـه هـای غیر
منتظـره داشـته باشـید .ایـن را پـس انـداز بـرای روز مبادا بنامیـد .اغلب
برنامـه ریـزان مالـی بـه کارآفرینـان توصیه مـی کنند که حداقـل هزینه
هـای سـه مـاه آینده خود را در صندوق سـرمایه خود بـرای تامین هزینه
هـای پیـش بینی نشـده نگـه دارند.
نداشـتن بودجـه بندی مشـخص :اگـر در گام هـای ابتدایی کسـب
و کارتـان ،شـرایط نامناسـب و بـدی بـه وجـود آیـد ،احتمالـش هسـت
کـه حتـی بـدون داشـتن برنامـه مشـخصی ،بتوانید بـا کمی فـراز و فرود
کارتـان را پیـش ببریـد امـا ایـن را هـم بدانیـد کـه برای موفق شـدن در
چنین شـرایطی روزهای بسـیار سـختی در پیش خواهید داشـت .اما اگر
از همـان ابتـدا بـرای وضعیـت مالی کسـب و کارتان بودجه بندی سـفت
و سـختی انجـام دهیـد ،مـی توانـد شـما را راهنمایـی کنـد کـه دخـل و
خـرج هـر مـاه چگونـه و چـه مقـدار باید باشـد .تنهـا زمانی کسـب و کار

جدیدتـان بـه سـوی سـودآوری حرکـت می کند کـه یک بودجـه بندی
بـا برنامـه ریـزی دقیق داشـته باشـید .یک بودجه بندی شـفاف داشـتن،
نظـم و انضبـاط مالـی را افزایش می دهد و نقشـه راه پیشـرفت کسـب و
کارتـان را روشـن تر می سـازد.
تسـلط یافتن بر موضوعات مالی :از دسـت دادن پول بسـیار آسـان
تر از به دسـت آوردن پول اسـت .معموال شکسـت هایی که در کسـب
و کار اتفـاق مـی افتـد ،ریشـه در تصمیمـات غلـط مالـی دارد .شـما
مـی توانیـد بـا توجـه کردن بیشـتر بـه جزئیـات وضعیت مالـی تجاری
و شـخصی تـان در طـول سـال و یافتـن تسـلط و داشـتن هوشـیاری
کافـی دربـاره آن هـا از بسـیاری از اشـتباهات مالی پرهیـز کنید .برای
موفقیـت هـر چـه بیشـتر ،بودجـه مالـی خـود را برنامه ریـزی و هزینه
هایتـان را پیگیـری و مدیریـت کنیـد .برای روز مبادا پس انداز داشـته
باشـید و مرزهـای دخـل و خـرج شـخصی و کسـب و کارتـان را نیـز
رعایـت کنید.

آشنایی با برندی در زمینه پوشاک و کیف و کفش

راهنمای
خرید

شیک پوش اب محصوالت چریم

عالج واقعه را قبل از وقوع ابید کرد!

چـرم از آن دسـته مصنوعـات پـر طرفـدار و خـوب و همیشـگی اسـت کـه هیـچ گاه از مـد نمی رود .چه در پوشـش و چه در  هر بخشـی از تیـپ افراد  مورد اسـتفاده قرار بگیرد چـه در دیگر لوازم
معصومه جمالی
مـورد اسـتفاده روزمـره؛ آن چـه مـا بیشـتر روی آن تمرکـز داریـم مصنوعـات چرمـی مورد اسـتفاده روزمـره از قبیل کیف  ،کفـش ،کت و پالتو اسـت که موارد اسـتفاده بسـیاری دارد .پیش از این
نویسنده
هـم در ایـن صفحـه از برندهـای تولیـد کننـده محصـوالت چرمـی صحبـت کردیـم امـا به سـبب پر کاربـرد بودن آن هـا و همچنیـن برندهای خوبی کـه در این حوزه در کشـور فعالیـت می کنند،
خالـی از لطـف نیسـت کـه امـروز نیـز به آشـنایی بیشـتر بـا یکی از تولیـد و عرضه کننـدگان بزرگ و معتبر چرم در کشـور بـا نام  نوین چـرم بپردازیم.

اتریخچه نوین چرم

فروشـگاههای زنجیـرهای نوینچـرم از سـال  70در زمینـه
تولیـد محصـوالت از چـرم طبیعـی در حـوزه پوشـاک ،کیـف،
کفـش ،کمربنـد ،اکسسـوری و انـواع هدایا ،شـروع بـه فعالیت
کـرد .در سـال  82نـام تجـاری «نوینچـرم» را با هـدف تولید
محصوالتـی بـا کیفیـت و مطابـق بـا اسـتانداردهای جهانـی
برگزیـد و هـم اکنـون از پشـتوانه بیـش از ربـع قـرن تجربه در
کنـار مـواد اسـتاندارد و اسـتفاده از چـرم مرغـوب و حلال در
عرصـه تولیـد بهـره مـی برد.
محصـوالت نوینچـرم سـابقه صـادرات بـه امـارات ،کویـت،
ژاپـن ،مالـزی ،آذربایجـان ،قزاقسـتان و کشـورهای اروپایـی از
جملـه آلمـان ،دانمـارک ،سـوئد ،جمهـوری چـک و روسـیه را
دارد.
نوینچـرم بـه عنـوان یکـی از برندهای پیشـرو در صنعت چرم
و یکـی از اولیـن مجموعههـای زنجیـرهای فـروش محصـوالت
چرمـی در ایـران بـا همـت و بـه کارگیـری اهـل فـن موفق به
دریافـت اسـتاندارد بیـن المللی ایزو شـد و همـواره تالش دارد
بـا بهـره گیـری و همـگام بـا فنـاوری روز دنیـا محصوالتی در
خـور فرهنـگ اصیـل ایرانـی بـه بازار عرضـه کند.

محصوالت نوین چرم

محصـوالت نویـن چـرم در دسـته محصـوالت مردانـه شـامل
مـدل هـای مختلـف کـت ،کیـف اداری ،کوله پشـتی ،کمربند،
کفش ،کیف پول ،کاله و دسـتکش ،سـت کیف ،کیف گردنی،
کیـف جیبـی ،کیـف کتی و در دسـته محصوالت زنانه شـامل
مـدل هـای متنـوع کـت ،کیـف دوشـی ،کیـف اداری و فولدر،
کولـه پشـتی ،کیـف کـراس بـادی ،کیـف گردنـی  ،کفـش،
کیـف پول ،دسـتکش ،سـت زنانـه ،کمربند ،سـاک مسـافرتی،
کیـف آرایشـی ،کفـش مجلسـی ،اسـپورت،کالج ،بـوت و
نیـم بـوت و صنـدل اسـت .نویـن چـرم در لـوازم جانبـی

نیـز محصوالتـی چـون جلـد دسـته چـک ،جلـد مـدارک ،جـا
کلیـدی ،جاموبایلـی ،جاکارتـی ،دفترچـه یادداشـت ،واکـس،
پاشـنه کـش و هدایـای تبلیغاتـی را تولیـد و عرضـه مـی کند.
این برند بیش از  30فروشـگاه در سراسـر کشـور دارد که در
کنـار فروشـگاه اینترنتـی آن بـه عرضـه محصـوالت نوین چرم
مـی پردازنـد .یکـی از فعالیـت هـای قابـل توجـه نویـن چـرم
ارائـه هدایـای مـد نظـر سـازمان هـا و نهادهـای مختلـف بـه
سـه شـیوه ارائـه بـنکارت ،کارت باشـگاه مشـتریان و انـواع
محصـوالت اسـت و افتخـار دارد کـه بـا شـناخت الگوهـای
رفتـاری جامعـه بـزرگ ایرانـی ،یکـی از پیشـگامان در صنعـت
محصـوالت چرمـی کشـور باشـد.

مضانــت و خدمات پس از فروش

محصوالت نوین چرم به شـرح زیر گارانتی دارند:
کفـش بـه مـدت شـش مـاه از تاریـخ صـدور فاکتـور (مـوارد
مصرفـی نظیـر پاشـنه ،سرپاشـنه و کفـی شـامل گارانتـی
نیسـت).
گارانتـی کیـف شـامل دوبخـش اسـت .چـرم آن یـک سـال و
یـراق آالت مربـوط به مدت شـش مـاه از تاریخ صـدور فاکتور.
گارانتی پوشـاک نیز شـامل دو بخش اسـت ،چرم آن دو سـال
و یـراق آالت مربـوط شـش ماه از تاریخ صـدور فاکتور
بـرای بهـره منـدی از شـرایط گارانتـی ،ارائـه فاکتـور خریـد
الزامـی اسـت.
ارائـه خدمـات پـس از فروش بـرای کاالهایی مانند دسـتکش،
کیـف پـول ،کمربنـد و اکسسـوری هـا تنهـا در صـورت امکان
انجـام می شـود.
شسـت وشـوی محصـوالت توسـط مشـتری ،برخـورد محصول
بـا مـواد شـیمیایی ،واکـس و پولیـش محصـوالت بـا مـوادی
غیـر از مـواد مـورد تاییـد نویـن چرم توسـط مشـتری و تعمیر
محصوالتـی کـه بـر اثـر اسـتفاده نادرسـت یـا نبـود نگهـداری
صحیـح دچـار عیـب شـده اسـت ،شـامل ضمانت نخواهـد بود.
تعویـض کاال نیـزدر صـورت اسـتفاده نکـردن از محصوالت به
مـدت  48سـاعت پـس از خریـد با ارائـه فاکتـور و حفظ بارکد
در فروشـگاه مرکـزی امکان پذیر اسـت.

نظرات مشا

مـن کیـف اداری نوین چرم واسـه همسـرم خریدم
خیلـی زیبـا و سـبکه فقـط یـک مشـکل داره کـه
قفلـش گیـر مـی کنه.
منـم کیـف اداری خریـدم از نویـن چرم جنسـش

نوینچرم  با بیش
از ربع قرن تجربه
به عنوان یکی از
اولین مجموعههای
زنجیرهای فروش
محصوالت چرمی
در ایران ،همواره
تالش دارد با بهره
گیری و همگام با
فناوری روز دنیا
محصوالتی در خور
فرهنگ اصیل ایرانی
به بازار عرضه کند.
از ابتدای بهمن،
حراج فوق العاده
زمستانه نوین چرم
با ارائه تخفیف 25
تا  35درصدی آغاز
شده و همچنان
ادامه دارد؛ اگر قصد
دارید محصوالت
چرم بخرید ،فرصت
را از دست ندهید!

خیلـی راضـی کننـده نیسـت ،جنـس چـرم مصنوعـی بـه کار
رفتـه بـه نسـبت قیمـت هـای مشـابه در بـازار خیلـی ضعیـف
ا ست
کیـف هـای نویـن چـرم طراحـی جالبـی داره و راضـی کننـده
اسـت .فقـط جنـس خیلـی خوبی نـداره  ،البته بدم نیسـت؛ با
توجـه بـه قیمت مناسـبش جنسـش قابـل قبوله.
کفـش چـرم طبیعـی مردانـه نویـن چـرم خیلـی شـیک و
سـبکه ،بـه نظـر میـاد ماندگاریـش هـم خـوب باشـه.
کفـش خریـداری شـده از نویـن چـرم دوخـت خوبـی در چرم
رویـه و ظاهـر کار دارد ولـی وقتـی بـه داخل کفـش نگاه کردم
فقط قسـمت پاشـنه آن روکش داشـت و در قسـمت سـر پنجه
هـا حتـی میشـه جـای میخ های ریـزی که بـه کار رفته را دید
و حتـی در چنـد قسـمت اندکـی شـیار و حفـره دیـده میشـه.
اولیـن بـار بـود کفشـی بـا ایـن وضعیت دیـدم و دیگـه این که
زیـره کفـش خیلـی از لحـاظ کیفیت ضعیف اسـت اگـه به این
جزئیـات هـم دقت میشـد می تونسـت کفش خوبی باشـه ولی
بـه ایـن شـکل اصال به کسـی پیشـنهاد نمـی کنم.
کیـف پـول مردانـه نویـن چرم واسـه هدیـه خریـدم ،عالی بود
واقعـا نسـبت بـه قیمـت اش خیلی مـی ارزید.
کیـف پـول هـای نویـن چرم بسـیار زیبا ،جـادار و باکالسـه .از
خریدنـش پشـیمون نمی شـید.

وقتـی در گـذر عمـر پـا را از دهـه  30فراتـر می گـذاری و حجم
بسـیار آلودگـی هـوا و اسـترس و آفتاب در میـان روزمرگی ها بر
پوسـت تـو تحمیـل می شـود ،اولیـن و آسـیب پذیرترین بخش
صـورت کـه واکنش نشـان می دهد و تسـلیم می شـود ،گوشـه
هـا و اطـراف چشـم اسـت .برخلاف دیگر قسـمتهای پوسـت
ِ
پوسـت دور چشـم ،خبـری از غدههـای چربـی
صـورت ،زیـر
نیسـت ،درنتیجـه پوسـت ایـن ناحیـه زودتر خشـک میشـود و
ایـن موضـوع باعث میشـود چینوچروکها نیز نسـبتبه دیگر
قسـمتهای پوسـت ،سـریعتر راه خود را به این ناحیه پیدا کنند
بنابرایـن تـا دیـر نشـده بایـد از وقـوع ایـن حالت تـا حد ممکن
جلوگیـری کـرد و بـا توجـه بـه ایـن کـه پوسـت اطراف چشـم
نمیتوانـد چربـی بیـش از حد را بپذیرد باید بـرای انتخاب کرم
دور چشـم حسـابی حساسـیت به خـرج داد و دقـت کرد.
پیشـنهاد میکنیـم محصوالتـی (کـرم ،سـرم) کـه بـرای دور
چشـم خـود تهیه مـی کنید سرشـار از آنتیاکسـیدانها باشـد.
ایـن مـواد ،پوسـت دور چشـم را از رادیکالهـای آزاد کـه عامـل
اصلـی چینوچـروک اسـت ،حفـظ میکننـد .جالـب اسـت
بدانیـد آنتیاکسـیدانها در مجـاورت بـا هـوا و نـور خورشـید
از بیـن میرونـد پـس کـرم یـا سـرم دور چشـم خـود را از نـور
خورشـید و نفـوذ هـوا محافظـت کنید.ایـن کرمهـا بایـد به طور
کلی خاصیت آبرسـانی قوی داشـته باشـند و فرایند بازسـازی
سـلولهای پوسـت دور چشـم را تقویـت کنند؛ همچنیـن برای
پوسـت هـای جـوان تـر بهتـر اسـت کـرم دور چشـم علاوه
بر خاصیـت ضدالتهابـی ،حـاوی امـگا  ۳نیز باشـد .تجربه نشـان
داده اسـت حضور اسـید گاما لینولنیک نیز ترکیب بسـیار خوبی
بـرای مقابله بـا چینوچروکهاسـت.اگر دیر اقـدام به جلوگیری
از چیـن و چـروک کنیـد در میانسـالی بایـد زحمـت بیشـتری
بـرای ایـن کار بکشـید و ممکن اسـت با سـرعت کمتـری نیز به
نتیجه برسـید ،اما باز هم بی نتیجه نخواهید ماند .خوشـبختانه
چشـم ضدپیری به بازگردانی شادابی پوست
اسـتفاده از کرم دور
ِ
چشـم کمـک شـایانی میکنـد .ایـن کرمهـا چینوچروکهای
پوسـت دور چشـم را پر میکنند و به میزان چشـمگیری آنها
را کاهـش میدهنـد .کـرم هایـی تهیـه کنیـد که حـاوی کالژن
و پیپتیدهـا باشـند .ایـن ترکیبات فرایند تولید کالژن پوسـت را
تحریـک کـرده و آن را تـا حد مطلوبی جوان و شـاداب میکنند.
از کرمهایـی اسـتفاده کنیـد کـه ترکیبـات آنهـا پوسـت دور
چشـم را سـفت کند و قوام بخشـد ،همچنین بهتر اسـت کرمی
بخرید کـه میـزان فراوانی هیالورونیک اسـید داشـته باشـد .این
ماده ،پوسـت را از داخل آبرسـانی میکند و با باالآوردن سـطح
پوسـت ،نهتنهـا ظاهـر آن را جـذاب و شـاداب نشـان میدهـد،
بلکـه چینوچروکهـا را تـا حـد مطلوبـی نیز برطـرف می کند.
اگـر کـرم دور چشـم شـما حاوی کافئیـن ،ویتامیـن  Eو کالژن
دریایـی نیـز باشـد ،خدمـت بزرگـی به پوسـت خـود کـرده اید؛
این ترکیبات باعث روشنشـدن پوسـت دور چشـم و آبرسـانی
بـه ایـن ناحیـه میشـود و حالت خسـته و افتاده چشـم را از بین
میبـرد .کـرم هـای دور چشـم علاوه بـر وظیفه اصلی شـان که
مبـارزه بـا چیـن و چروک هـا یا جلوگیری از آن هاسـت در مدل
هـای مختلـف فوایـد دیگـری هـم برای شـما دارند که بسـته به
حالـت پوسـت و نـوع مشـکلی کـه با آن مواجه هسـتید ،سـعی
کنیـد مناسـب تریـن آن هـا را انتخـاب کنیـد .برخی کـرم های
دور چشـم از بیـن برنـده پـف زیـر چشـم و برخـی از بیـن برنده
تیرگی دور چشـم هسـتند و برخی خاصیت آب رسـانی مضاعف
دارنـد .قیمـت کرم های دور چشـم موجود در بـازار در حجم 15
میلـی لیتری در برندهای مختلـف از  20.000تومان وجود دارند
تـا  2.100.000تومان!
قیمت چند برند کرم دور چشم در بازار
لورال

ژوونا

مای

اردن

برند

ارزان ترین مدل

گران ترین مدل

 520.000تومان

 5.0001.51تومان

 145.000تومان
 22.000تومان
 91.000تومان

 269.000تومان
 65.000تومان

 145.000تومان

