قائممقام موسسه اعتباری ملل:

کارت اعتباری ملل اب  2شیوه در موسسه اعتباری ملل قابلدریافت است

مروجـی بـا تاکیـد براینکـه متقاضیـان بـه دو شـیوه و بـا سـپردهگذاری وکسـب
اعتبـار میتواننـد از کارت اعتبـاری موسسـه اعتبـاری ملـل اسـتفاده کننـد ،افـزود:
کارت اعتبـاری ملـل در نـوع اول بـا افتتـاح حسـاب قابلدریافـت اسـت .در ایـن نوع
بـا افتتـاح حسـاب ،سـپرده یک سـاله پنـج درصد از میانگین حسـاب بـرای دریافت
کارت اعتبـاری محاسـبه میشـود .ایـن نـوع اول صدور کارت اعتباری اسـت و نیازی
بـه ضامن نـدارد.
قائممقام موسسه اعتباری ملل با بیان اینکه در نوع دوم ،متقاضیان با افتتاح حساب
کوتاه مدت میتوانند از شرایط دریافت کارت اعتباری استفاده کنند ،تصریح کرد :در
این نوع ،میانگین حساب در دوره بهعنوان امتیاز مورد محاسبه قرار میگیرد.

3

وی گفت :براسـاس میانگین حسـاب ،کارت اعتباری برابر میانگین محاسـبه میشود
و بـه اشـخاص تعلـق گرفتـه و شـخص میتوانـد از اعتبـار خـود بـه صـورت کارت
اعتباری و تسـهیالت اسـتفاده کند.
وی بـه دیگـر تسـهیالت ایـن موسسـه اشـاره کـرد و افـزود :طـرح افـق که در سـال
گذشـته در موسسـه اعتبـاری ملـل اجـرا میشـد امسـال نیـز تا خـرداد مـاه تمدید
شـده است.
متقاضیانـی کـه قصـد خریـد کاالی ایرانـی دارنـد میتواننـد از تسـهیالت موسسـه
اعتبـاری ملـل اسـتفاده کننـد .مبلغ این تسـهیالت بـرای افراد حقیقـی  ۴۵میلیون
تومـان اسـت و افـراد حقوقـی نیـز میتواننـد  ۲۷۰میلیـون تومان دریافـت کنند.

معرفی یک نشان تجاری وطنی پرکاربرد در آشپزخانه

n e w s

اسـتفاده از ظـروف اسـتاندارد بـرای آشـپزی از اصولـی اسـت کـه بایـد بسـیار بـه آن توجه کرد .انتخاب جنس وسـایل پخـت و پز از مهمتریـن و با توجه به تنـوع کاالهای موجـود در بازار
معصومه جمالی
یکـی از سـختترین کارهاسـت .چـرا کـه کیفیـت و سلامت ظـروف پخـت بـا سلامت تغذیـه افراد خانـواده ارتبـاط مسـتقیم دارد .یکی از سـالمترین ظـروف پخت و پز ظروف اسـتیل
نویسنده
هسـتند کـه بـا کیفیـت سـاخت بـاال هیچگونـه ماده اضافـی و مضری بـه غـذا وارد نمیکنند و غذایی سـالم به شـما تحویـل میدهند.
در ایـن مجـال بـه معرفـی شـرکت و محصـوالت برنـد وطنـی پـارس اسـتیل میپردازیـم .محصوالتـی از جنس اسـتیل ضدزنگ و دارای کیفیت بسـیار بـاال و زیبا که بسـیاری از هموطنان برای آشـپزی مورد اسـتفاده
قـرار میدهنـد و آنهـا را بـه راحتـی میتـوان در ماشـین ظرفشـویی و فر قـرار داد.

ست کرتی و قوری

کتری پارس اسـتیل از اسـتیل ضدزنگ و ضد خش تهیه شـده و
به علت دارا بودن شـیر بلند اسـتفاده آن برروی اجاق گاز بسـیار
آسـان اسـت .این محصول دارای  3سـال گارانتی اسـت و جهت
اسـتفاده مفیـد و افزایـش طـول عمـر آن بایـد دقـت کـرد میزان
حرارت شـعله گاز از سـطح کفه کتری بیشـتر نباشـد.

رسویس کودک

رشکت اپرس استیل

شـرکت پارس اسـتیل بهعنوان اولین تولیدکننده قابلمه و زودپز
تمـام اسـتیل در ایـران از سـال  1363فعالیـت خـود را در شـهر
یـزد آغـاز کرد .این شـرکت تولیدی با اسـتفاده از پیشـرفتهترین
تکنولـوژی روز ،همـواره سـعی در تولیـد محصوالتـی بـا کیفیـت
بـاال و قابـل رقابـت در بازارهای جهانی داشـته و همچنین با ارائه
راهکارهـای مشـتری محـور و تولیـد محصوالت باکیفیت ،سـعی
در جلب رضایت مشـتریان داشـته است.
پـارس اسـتیل از ابتـدا بـا هـدف تولیـد محصولـی بـا کیفیـت و
مانـدگار و بـا شـعار یک محصـول برای یک نسـل در تالش بوده
محصولـی مایـه افتخـار ملـی تولیـد کنـد و بـا یـک خـط تولید
و تعـداد محـدودی محصـوالت شـروع بـه فعالیـت کـرد .اما هم
اکنـون بیـش از  ۳۵نـوع ظـروف پخـت تولیـد میکنـد و سـعی
بـر آن دارد کـه طراحـی محصوالتـش همسـو بـا خواسـتهها و
انتظـارات مصـرف کننـدگان و مطابق بـا الزامات اسـتانداردهای
ملـی ایـران باشـد .مدیران این شـرکت اعتقاد دارند که اسـتمرار
در بهبـود رونـد تولیـد بـر محورهـای تـداوم تولیـد محصـوالت
مطابـق بـا اسـتانداردهای ملـی ،ارتقـای رضایـت مشـتریان،
رعایـت مقـررات زیسـت محیطـی ،رعایـت اصـول و مقـررات
بهداشـت و ایمنـی در محیـط کار ،کارکنـان شایسـته ،با انگیزه
متعالـی و مشـارکت جـو و بهبـود مـداوم عملکـرد هـر واحـد
تولیـدی مبتنی اسـت.

محصوالت اپرس استیل

تولیـدات پـارس اسـتیل در سـایز و حجمهـای مختلف به شـرح ذیل
عبارتند از :

دیگ زودپز

دیـگ زودپـز پـارس اسـتیل تهیـه شـده از اسـتیل ضدزنگ و ضـد
خش اسـت .طبیعت بسـیار مقاوم اسـتیل ضدزنگ امکان اسـتفاده از
آن بـرای مـدت بسـیار طوالنـی را فراهـم میکنـد و نیـز سـطح زیبا و
درخشـنده آن توجـه را جلـب میکنـد .از دیگر ویژگیهایـی که زودپز
پـارس اسـتیل را در مقایسـه بـا سـایر زودپزهـا متمایـز کـرده اسـت،
دارا بودن سـه سیسـتم تخلیـه فشـار جهت تامیـن حداکثـر ایمنـی
و کفـه آلومینیومی دوجداره اسـت که سـبب میشـود حـرارت بهطور
یکنواخـت سـطح ظـرف را فـرا گرفتـه و از سـوختن غـذا جلوگیـری
میکنـد .ایـن محصول دارای  3سـال گارانتی اسـت و در حجمهای ،3
 6 ،4.5 ،4و  7لیتـری در مدلهـای مختلـف تولیـد میشـود.

رسویس قابلمه

سرویس قابلمه پارس استیل در گروه سالم ترین ظروف پخت
قرار دارند و مصرف کنندگان می توانند با خیال راحت و بدون
نگرانی از بابت ورود امالح و ترکیبات شیمیایی به درون غذا ،از
این ظروف استفاده کنند .کفه آلومینیومی دوجداره سبب میشود
حرارت بهطور یکنواخت سطح ظرف را فرا گیرد و از سوختن غذا
جلوگیری کند .ظروف پارس استیل بهدلیل ضدزنگ بودن بسیار
بادوام است و با مواد غذایی اسیدی و قلیایی واکنش نمیدهد.
سرویس قابلمه  9پارچه یکی از سرویسهای تولیدی این شرکت شامل
چهار عدد قابلمه با قطرهای  24 ،20 ،16و  28سانتیمتری دارای
در پیرکس و یک عدد ماهیتابه با قطر  24است .از دیگر ویژگیهای
این محصول میتوان به مقاوم بودن در پیرکس در برابر حرارت ،دارا
بودن سوپاپ جهت تخلیه بخار ،سازگاری با تمامی اجاقها و پخش
حرارت عالی اشاره کرد .این محصوالت دارای  10سال گارانتی است.

یکی از بهترین محصوالت پارس اسـتیل سـرویس  ۴پارچه پخت
و پـز غـذای کـودک اسـت که در مقایسـه با محصوالت مشـابه که
معمـوال از جنـس تفلـون یـا لعاب تهیه میشـوند بسـیار سـالمتر
اسـت و عمـر طوالنـی تـری دارد .بـا تهیه این سـرویس میتوانید
بـا اطمینـان از سلامت آن ،برای دلبندتـان غذا بپزید.

سایر محصوالت

پـارس اسـتیل علاوه بر محصوالت فوق الذکـر محصوالت دیگری
چـون قابلمـه و ماهیتابـه تکی ،پاسـتاپز ،شـیرجوش ،در قابلمه،
سـوپاپ و السـتیک زودپز ،در و دسـته زودپز و صافی بخارپز نیز
تولیـد میکنـد که میتوانیـد همه این محصوالت را از سـایت این
شـرکت و همچنین فروشـگاهها و سـایتهای معتبر تهیه نمائید.

گارانیت اپرس استیل

تمامـی محصـوالت پـارس اسـتیل از تاریـخ خریـد (طبـق فاکتور
فروشـنده) دارای گارانتـی اسـت کـه شـامل مـوارد ذیل میشـود:
پارگـی بدنـه ،جدا شـدن کفه آلومینیومی از سـطح ظـروف ،جدا
شـدن جـوش و پیـچ دسـته بدنـه از ظـروف در صورتی کـه دچار
ضـرب دیدگـی نشـده باشـد و زنگ زدگی اسـتینلس اسـتیل.
شـایان ذکر اسـت که مواردی همچون قطعات جانبی شکسـتنی
مانند انواع دسـته ،السـتیک دور در ،ضربات و آسـیبهای فیزیکی
ناشـی از عـدم اسـتفاده صحیـح ،آسـیبهای ناشـی از حـرارت
زیـاد ،عـدم اسـتفاده از منابـع گرمایی اسـتاندارد مشـخص شـده،
فرسـایش عـادی قطعـات ،خراشـیدگی ،کنده شـدن ،تغییر رنگ
در اثـر اسـتفاده ناصحیـح و سـوختن غـذا و زخمی کردن سـطوح
داخلی یا خارجی ظروف و اثرات مخرب ناشـی از شـوینده و پاک
کنندههـای شـیمیایی شـامل گارانتی نمیشـود.

اپرس استیل رقیب محصوالت خارجی

ساخت ایران

خبــر

اپرس استیل ،نگین ایراین آشزپخانهها

تمامیمحصوالت
پارس استیل از
تاریخ خرید دارای
گارانتی هستند که
شامل موارد ذیل
میشود:
پارگی بدنه،
جدا شدن کفه
آلومینیومی از سطح
ظروف ،جدا شدن
جوش و پیچ دسته
بدنه از ظروف در
صورتی که دچار
ضرب دیدگی نشده
باشد و زنگ زدگی
استینلساستیل
شامل گارانتی است
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محصـوالت پـارس اسـتیل بـا کیفیـت قابل قبـول توانایـی رقابت
بـا برندهـای خارجـی را دارد .علاوه بر کیفیـت در زیبایی طرحها
نیـز در سـطح باالیـی قـرار دارد .بـا این اوصاف خیلی خوب اسـت
کـه از تولیدکننـدگان داخلـی محصوالت با کیفیـت حمایت و در
هزینههـای خودمـان صرفـه جویـی و از خـروج ارز نیـز جلوگیری
کنیـم .بـرای روشـن شـدن بهتـر موضـوع بـه مقایسـه قیمـت
محصـوالت مشـابه از یـک برنـد خارجـی کـه در کشـور مـا مورد
اسـتقبال خوبی قرار گرفته و محصوالت پارس اسـتیل که از لحاظ
کیفیـت رقیـب شایسـتهای برای برنـد مذکور اسـت میپردازیم تا
توجـه شـما را بـه اختالف قیمت و هزینه بیشـتری کـه در صورت
خریـد برنـد خارجـی میپردازید جلـب کنیم.

وام نوسازی مسکن روستایی
 ۴۰میلیون تومان شد

شـورای پول و اعتبار افزایش «تسـهیالت نوسـازی و بهسـازی
مسـکن روسـتایی» و «تسهیالت قرض الحسـنه اشتغالزایی»
را تصویـب کرد.تسـهیالت مـورد اشـاره بـا معرفـی متقاضیان
بـه بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی بـه بانکهـای عامـل قابل
پرداخت اسـت.

آغاز نوبت دوم ارائه سبد
معیشیت

محمد شـریعتمداری درباره وضعیت ارائه بسـتههای حمایتی
به اقشـار آسـیب پذیـر ،اظهار کـرد :در نشسـت رئیسجمهور
بـا خانوادههـای تحـت پوشـش کمیتـه امـداد و بهزیسـتی به
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه دسـتور داده شـد کـه یـک
نوبـت دیگـر برای ارائه سـبد معیشـتی به تمامـی خانوادههای
تحـت پوشـش کمیته امداد و سـازمان بهزیسـتی اقـدام فوری
به عمـل آید.

کارگران ابید برای اردیهبشت
 ۱۶۰هزار تومان حق مسکن
دریافتکنند

بـا ابالغیـه معـاون اول رئیسجمهـور حـق مسـکن بایـد از
فروردینمـاه اعمـال شـود.بنابراین تمـام کارفرمایـان مکلـف
هسـتند علاوه بـر پرداخـت حـق مسـکن بـه میـزان ۱۰۰
هـزار تومـان در حقوق اردیبهشـت مـاه ،مابهالتفـاوت  ۶۰هزار
تومانـی کمـک هزینـه مسـکن فروردیـن را نیز به نیـروی کار
خـود پرداخـت کنند.

حبابسکه
به  ۵۱۰هزار تومان رسید

رئیـس کمیسـیون تخصصـی طال و جواهر گفت :حباب سـکه
امـروز بـه  ۵۱۰هـزار تومـان رسـید و ایـن امـر باعـث کاهـش
تقاضا در بازار شـده اسـت.یک مدیر سـرمایه گذاری کارگزاری،
رونـد کلـی بـازار را صعـودی پیش بینـی کرد و گفـت :به نظر
میرسـد شـاخص با اسـتراحتهای بین راهی که البته بیشـتر
از جنـس زمانی هسـتند تـا اصالح قیمتی ،روند صعـودی را تا
آخر تابسـتان طـی خواهد کرد.

قیمت مصوب جدید شکر
 ۳۴۰۰تومان تعیین شد/
توزیع بدون محدودیت

سـازمان حمایـت مصرفکنندگان و تولیدکننـدگان با در نظر
گرفتـن افزایـش هزینههـای تولیـد ،نـرخ جدید مصوب شـکر
سـفید را بـا  ۴۰۰تومان افزایـش  ۳۴۰۰تومان تعیین کرد.بازار
شـکر تـا  10روز آینـده بـه حالت تعادل میرسـد و قیمت این
محصـول در بـازار کاهش خواهد یافت زیرا موجودی مناسـبی
از ایـن محصول در کشـور وجود دارد.

 8اید ه کم خرج برای زیباتر شدن اتاق کودک
از آن جایـی کـه کـودک بخـش زیـادی
باربارا فیندلی شنک
از سـاعتهای روزانـه اش را در اتـاق
مترجم  :سوده قدیمی
خـود میگذرانـد ،در نظـر گرفتـن
راحتـی کـودک در اتاقـش و جـذاب بـه
نظـر رسـیدن آن از نـگاه کـودک موضـوع مهمـی اسـت .لوازم و وسـایل و
طراحـی دکـور اتـاق نباید خسـته کننده باشـد ،با گذشـت زمـان و بزرگ
شـدن کـودک ممکن اسـت چهـره یکنواخت اتـاق برایش تکراری شـود و
از شـما بخواهـد تغییراتـی در اتاقـش ایجـاد کنیـد .ممکـن اسـت ابتدا با
شـنیدن درخواسـت تغییـر دکـور بـا توجه به بـاال بودن قیمتها بترسـید
و پیشـنهاد کـودک را رد کنیـد امـا ایـن را هـم بدانیـد کـه بـرای تغییـر
ن چنانی نیسـت بلکه با
دکوراسـیون الزامـا نیـازی بـه هزینه کردنهـای آ 
کمـی نـوآوری ،خالقیـت و ایده پـردازی میتوانید تغییـرات و تنوع زیادی
در اتـاق کـودک ایجـاد کنیـد تا هم درخواسـت او را رد نکرده باشـید و هم
متحمل هزینههای باالیی نشـده باشـید .در این مقاله سـعی شـده اسـت
چندیـن ایـده سـاده و کـم هزینـه بـرای کمـک به شـما آورده شـود تا در
کنـار آن چـراغ ایدههـای جدیدتـری در ذهنتـان روشـن شـود.
 .۱بـرای ایجـاد تنـوع و جذابیـت در دیوارهـای اتـاق کـودک بـه جـای
هزینـه کـردن بـرای نقاشـی یـا کاغـذ دیـواری میتوانیـد از شـابلونها و
برچسـبهای رنگارنگ و متنوع اسـتفاده کنید .میتوانید یک دیوار سـاده

را بـا برچسـبهای شـخصیتهای کارتونـی محبـوب کودک یـا طرحهای
سـاده تـری مثـل سـتاره و گل...پـر کنیـد .البتـه کـه ایـن برچسـبها به
راحتـی قابـل کنده شـدن هسـتند و از این بابت نگرانی بـرای به جا ماندن
رد برچسـبها وجـود نـدارد.
 .۲بـه جـای خریـد تابلوهـای تزیینـی بـا قیمتهـای بـاال میتوانیـد از
کارهای هنری خود کودک اسـتفاده کنید ،کاردسـتی هایشـان را به طور
مرتـب و منظـم بـه دیـوار بچسـبانید .یـک ریسـمان یا طنـاب دور تـا دور
گوشـههای اتـاق آویـزان کنیـد و نقاشـیهای جذاب کـودک را به آن گیره
بزنیـد و همچنـان کـه کـودک بـزرگ میشـود و در کارهـای هنـری اش
پیشـرفت میکنـد میتوانـد کارهای قدیمیتـر را بـردارد و کارهای جدید
را جایگزیـن آنهـا کند.
 .۳بـرای تزییـن سـقف اتـاق و ایجـاد تنـوع در یـک سـقف سـفید سـاده
میتوانیـد سـقف اتـاق را به یک آسـمان یا کهکشـان برای کـودک تبدیل
کنیـد کـه هـم دارای جذابیت اسـت هـم میتواند آموزشـی باشـد.با مقوا
و کاغـذ رنگـی ،توپهـای رنگـی پارچهای یـا بافتنی میتوانید سـتارهها و
سـیارههای کوچـک و بزرگـی درسـت کنیـد و کمی اکلیل روی سـتارهها
بپاشـید یـا بـا ماژیکهـای اکلیلـی آنهـا را رنگ کنیـد تا درخشـانتر به
نظر برسـند.
 .۴اگـر اتـاق کـودک صندلـی ،کمـد ،قفسـه یـا کتابخانـهای کـم دارد به

جـای هزینـه کـردن بـرای خرید آن میتوانیـد از جعبهها یـا صندوقهای
چوبـی قدیمـی ،کابینتهایی که دیگر اسـتفاده نمیکنیـد یا میز کوچک
گوشـه انبـاری اسـتفاده کنیـد و با یک سـطل رنگ به دلخـواه و هماهنگ
بـا رنـگ دیوارهـا و وسـایل اتـاق رنگ آمیزی کنید و برای جذابیت بیشـتر
از برچسـبها و شـابلونهای گوناگون اسـتفاده کنید.
 .۵از سـطلها یـا گلدانهـای خالـی پالسـتیکی رنگـی میتوانیـد جایـی
بـرای وسـایل خـرده ریـز یا لـوازم تحریـر کودک درسـت کنیـد و آنها را
بـه روشهـای مختلـف بـه دیـوار بچسـبانید .رنگارنـگ بودن سـطلها و
گلدانهـا جلـوه تـازهای بـه اتاق میبخشـد ،ضمـن اینکه وسـایل بچهها
را یـک جـا جمـع میکنـد و تبدیـل بـه یـک انبـاری مرتب و خـاص روی
دیـوار اتاق میشـود.
 .۶خالقیـت دیگـری کـه میتوانیـد به خرج دهید این اسـت که میتوانید
روی همـه یـا قسـمتی از دیـوار اتاق کـودک یا حتی در اتاق؛ که بسـتگی
به سـلیقه خودتان دارد ،با رنگ مخصوص تخته سـیاه که در فروشـگاهها
موجـود اسـت رنـگ کنیـد و آن را تبدیـل به یک تخته سـیاه واقعی کنید.
بـا ایـن ایـده هـم فضـای خاص و جـذاب تری بـه اتاق میبخشـید و تنوع
بزرگـی در چیدمـان اتـاق ایجـاد کـرده ایـد و هـم از نظـر آموزشـی بـرای
کـودک مفیـد و سـرگرم کننـده اسـت و میتواند برای یادگیری و نوشـتن
و تمریـن اعـداد ،حـروف و کلمهها و حتی نقاشـی از آن اسـتفاده کند.

 .۷ایـده دیگـری کـه خیلـی کـم اجرا میشـود اما یک راه بسـیار خوب
و عالـی بـرای ایجـاد تنـوع و سـرگرم کـردن کـودک در اتـاق خـودش
اسـت ،سـاختن یـک دیـوار لگـو اسـت.حتما کـودک شـما نیـز لگوهای
بـازی بسـیاری دارد کـه بیشـتر وقتهـا باعـث بهـم ریختگی و شـلوغی
اتـاق میشـود امـا بـا این ایده میتوانید همیشـه آنهـا را مرتب و منظم
نگـه داریـد و یـک دیوار متفاوت و رنگارنگ بسـازید .یک قسـمت یا کل
دیـوار را بـه دلخـواه انتخـاب کنیـد و پایههای لگو را کنار هـم روی دیوار
بچسـبانید تـا کـودک لگوهـا را روی پایههـا بگـذارد و از این بـازی لذت
ببـرد .اگـر هـم فکـر میکنیـد پوشـاندن کل یـک دیـوار باعث میشـود
اتـاق کمـی شـلوغ بـه نظـر بیایـد میتوانید پایههـای پالسـتیکی لگو را
در یـک یـا چندیـن قـاب کوچک و بزرگ بچسـبانید و آنهـا را به دیوار
اتاق کـودک بزنید.
 .۸اگـر تخـت کـودک دیگـر جذابیتـی برایش نـدارد و برای تنوع از شـما
تخـت جدیـد میخواهـد میتوانیـد بـه جـای هزینـه کـردن بـرای خرید
یـک تخـت جدید ،یک سـایبان یا چیزی شـبیه خیمه و چـادر روی تخت
درسـت کنیـد تـا جدیدتـر به نظر برسـد .برای ایجـاد تنوع نیـز میتوانید
هـر چنـد وقـت یک بـار پارچه آن را عوض کنید .با ایـن کار انگار که داخل
اتـاق چـادر زده ایـد و فضـای بیـرون را به داخل خانه آورده و کودک شـب
را داخـل چادر خوابیده اسـت.

