چگونه مشاره حساب مان را پیدا کنیم؟
بـا رواج پیـدا کـردن کارت هـای اعتبـاری تقریبـا دفترچـه های مربوط به سـپرده
گـذاری از یادهـا رفتـه انـد .اما گاهی نبودنشـان بسـیار دردسرسـاز می شـود .مثال
زمانـی کـه مـی خواهیـد مبلغی فراتر از مبلغ های قابل انتقال را به حسـاب کسـی
واریز کنید یا بالعکس .در این شـرایط اولین چیزی که الزم اسـت دانسـتن شـماره
حسـاب اسـت .گاهی این اتفاق زمانی می افتد که سـاعت کاری بانک ها نیز تمام
شـده اسـت و عملا شـما چـه به صـورت حضوری و چـه تماس تلفنی نمـی توانید
شـماره حسـاب خـود را از شـعبه بانـک تان پیگیر شـوید .مـا در این نوشـتار کوتاه
بـه شـما دو راهـکار دیگـر نیز ارائـه می دهیم.
روش اول :بـه نزدیکتریـن دسـتگاه خودپـرداز مرتبـط با همان بانـک بروید .بعد
از وارد کـردن رمـز ،گزینـه صـورت حسـاب را انتخاب کنید .دسـتگاه دو منوی دیگر

قسم
ت دوم

چند شغل پیشنهادی برای بچهها

تابستانهــایکــاریبراینوجوانان

در قسـمت قبـل دربـاره مفهـوم شـغل
سوده قدیمی
هـای تابسـتانی و اهمیـت و نقـش آن برای
روزنامهنگار
نوجوانـان صحبـت کردیـم و از مزایا و علل
اهمیـت آن گفتیـم .در قسـمت دوم مقالـه بـرای بازتر شـدن ذهـن و خلق ایده
هـای جدیدتـر بـه معرفی فعالیت هایی مـی پردازیم که نوجـوان در ایام فراغت
تابسـتانی خـود مـی توانـد آن را بـه عنوان یک شـغل موقت تجربـه کند .هیچ
کـدام از ایـده هـا را کوچـک ننگریـد و آن هـا را غیـر ممکن نبینیـد .تجربه هر
کـدام از ایـن ایـده ها می تواند در انتخاب مسـیر و شـغل آینـده فرزندان راهنما
و راهگشـا باشـد .کمترین مزیت آن تجربه موقعیت های شـغلی مختلف ،دیدار
فرصـت هـای هیجـان انگیـز ،بـه دسـت آوردن پـول و سـرگرم شـدن از راهی
مفید اسـت.

از خـودش آنچـه را بلـد اسـت ،اسـتعدادها و مهـارت هایش را آمـوزش دهد و
نقـش یـک معلـم خصوصـی را بـازی کنـد .مثلا اگر نوجوان شـما سـازی می
نـوازد یـا بـه زبان انگلیسـی مسـلط اسـت یا نقاشـی هـا و طراحی هـای خوبی
مـی کشـد و هـر چیـزی کـه در آن تواناسـت....می توانـد بـه عنـوان یک معلم
خصوصـی بـا دریافـت دسـتمزد همـه اینهـا را آمـوزش دهد .هر چـه تجربه و
مهارت هایشـان بیشـتر باشـد دسـتمزد بیشـتری نیز دارند .حتی او می تواند
در طـول تابسـتان بـه برخـی از همکالسـی های خود کـه در یک درس ضعیف
هسـتند کمـک کند.تدریـس بـه کـودکان کوچک تر مـی توانـد چالش خوبی
بـرای نوجوان شـما باشـد که مهـارت صبر و توانایی در توضیـح مفاهیم به طور
شـفاف و واضـح را دارد.

عکایس

معلم خصویص

کار عکاسـی یـک کار هنـری و علمـی اسـت .اگـر نوجـوان شـما بـه موضـوع
عکاسـی عالقـه منـد اسـت و گاه و بـیگاه بـا گوشـی همراه خـود عکس های
جالبـی مـی گیـرد ،مـی توانیـد او را تشـویق کنیـد که عکاسـی را بـه یک کار
هدفمنـد تبدیـل کنـد و برای وی یک شـغل تابسـتانی باشـد .اگـر از قبل هم

اگـر نوجـوان شـما سـن بزرگتـری دارد و در یکـی از زمینه هـا آموزش خاصی
دیـده و مهارتـی را بلـد اسـت ،او را تشـویق کنیـد تـا گزینـه تدریـس را تجربه
کنـد .او مـی توانـد بـه دیگـر هـم سـن و سـال هایـش یـا کـودکان کوچکتر
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بـرای انتخـاب شـما مهیـا می کند ،شـما منوی آخریـن  10گردش مالـی را انتخاب
کنید و از دسـتگاه با فشـاردادن دکمه چاپ بخواهید تا برگه صورت حسـاب شـما
را چاپ کند .در قسـمت باالی این برگه شـماره حسـاب شـما درج شـده اسـت.
روش دوم :ایـن روش مسـتلزم داشـتن رمـز اینترنتـی و برنامـه موبایـل بانک بر
روی گوشـی همـراه تـان اسـت .در ایـن روش کـه نسـبت بـه اولـی کـم دردسـرتر
اسـت و حتـی نیـازی بـه خروج شـما از منزل نیسـت ،فقط کافی اسـت وارد برنامه
موبایـل بانـک خـود شـده و منـوی انتقـال وجه را انتخـاب کنید ،سـپس مبلغی را
از موجـودی خـود دوبـاره بـه کارت اعتبـاری خودتـان انتقـال دهید .یعنی شـماره
کارت مبـدا و مقصـد را یکـی انتخـاب کنید در این حالت نیز شـماره حسـاب شـما
نمایـش داده می شـود.

تجربـه عکاسـی دارد و یـک دوربیـن خـوب در منـزل دارید ،کار بسـیار آسـان
تـر خواهـد شـد .در ابتـدای کار مـی توانیـد از اعضـای خانواده خودتان شـروع
کنید .به فرزندتان سـفارش عکس های شـخصی و پرتره بدهید .اگر مسـافرت
و تفریـح مـی رویـد مسـئولیت عکاسـی را بـه عهـده او بگذارید .به دوسـتان و
هم سـن و سـال هایش در اقوام و آشـنایان پیشـنهاد دهید .فرزند شـما می
توانـد عکاسـی از آنهـا را بـر عهده بگیـرد و در برابر همه اینها به او دسـتمزد
پرداخـت کنیـد .با پیشـرفت کار ،او می تواند عکـس های حرفه ای تری بگیرد
و آنهـا را در شـبکه هـای مجـازی بـه اشـتراک بگـذارد و از ایـن طریـق برای
کار خـود تبلیغ کند.

ابغباین

باغبانـی و سـر و کار داشـتن بـا گل و گیـاه یک گزینه عالی بـرای نوجوان هایی
اسـت که دوسـت دارند در طبیعت و فضای بیرون از خانه کار و زمانی را سـپری
کننـد .از آن جایـی اغلـب افـراد وقت کافـی ندارند تا از گلدان هـا و باغچه های
خود مراقبت کنند .شـما نیز می توانید این مسـئولیت را به فرزند خود واگذار
کنیـد و آن را بـه چشـم یـک شـغل تابسـتانی ببینیـد و در قبـال آن بـه فرزند
خـود دسـتمزد پرداخـت کنیـد .ایـن کار عالوه بر بـه دسـت آوردن اندکی پول
و سـرگرم شـدن ،از نظر فیزیکی و فعالیت بدنی نیز برای نوجوان مفید اسـت.
او مـی توانـد وظیفـه خریـد و نگهـداری از گلـدان هـا ،آب دادن و رسـیدگی به
گلهـا ،کاشـتن درخـت و بوتـه ،تقویت خـاک باغچه ،قلمـه زدن و تکثیر گیاه،
چیـدن علـف هـای هـرز و ده هـا کار دیگـر را بـه عهـده بگیـرد .همچنین می
توانـد ایـن کار را بـرای پدربـزرگ و مادربـزرگ پیـرش کـه توانایی کافـی برای
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رسـیدگی بـه باغچـه حیاط خـود را ندارند نیز انجـام دهد.

پرستاری از کودک

برخـی نوجوانـان مـی تواننـد ارتبـاط و تعامـل خوبـی بـا کـودکان زیـر پنج
سـال برقـرار کننـد و عالقـه خاصـی بـه کـودکان در این سـنین دارند .حتما
در مهمانـی هـا دیـده ایـد که چطـور گاهی یک نوجوان چنـد بچه کوچک را
دور خـود جمـع و آنهـا را بـه طرز جالبی سـرگرم می کنـد .این یک فرصت
عالـی بـرای نوجـوان هایی اسـت کـه به کار با کودک عالقه مند هسـتند می
توانند پرسـتاری از کودک را به عنوان یک شـغل تابسـتانی در نظر بگیرند.
ایـن شـغل بـه کسـی نیـاز دارد که حس مسـئولیت باالیی داشـته باشـد .به
صبـوری زیـاد و تعامـل خوب با بچه ها نیازمند اسـت تـا بتواند گاها درگیری
هـا را حـل و فصـلکنـد .اگـر والدین یک خانـواده چند نفره هسـتید و همه
فرزنـدان شـما بعـد از تعطیلـی مدارس در خانه به سـر مـی برند به خصوص
اگر شـاغل باشـید می توانید مسـئولیت نگهداری و پرستاری از کوچک ترین
فرزنـد خانـواده را بـه عهـده فرزند نوجوانتان بگذارید حتـی اگر نمی خواهید
بـه طـور تمـام وقـت این کار را به او بسـپارید می توانید سـاعات خاصی برای
ایـن کار تعییـن کنیـد .مثـل زمانـی کـه بخواهید با همسـرتان یک شـام دو
نفره بیرون بروید یا در یک مهمانی شـرکت کنید .به شـرطی که از پرداخت
دسـتمزدکافـی غافـل نشـوید  .مـی توانیـد ایـن موضـوع را به اقـوام نزدیک
هـم پیشـنهاد دهیـد و بگویید نوجوان شـما مـی تواند برای چند سـاعتی از
دخترخالـه یـا پسـر عموی کوچکش مراقبت کند تا والدینشـان سـاعتی به
کارهایشـان رسـیدگی کننـد  .دسـتمزد ایـن کار هم بر اسـاس تعـداد بچه
هـا و سـاعات نگهداری تعیین می شـود.

بی بی لند ،معتبر ترین برند تجاری کودک

راهنمای
خرید

برندیجوان،ابکیفیت،معترب
معصومه جمالی
نویسنده

مهمترین دغدغ ه خانواده های در انتظار بچه ،تهیه مایحتاج ضروری تو راهی شان است.
دغدغـه ای کـه بـا توجـه بـه تنـوع برندهـای ایرانـی و خارجـی در بـازار و همچنین قیمت های سـربه فلک کشـیده شـان به درد سـر تبدیل شـده اسـت .امـروز می خواهیم به سـراغ
گـروه تولیـدی برویـم کـه با 15سـال تجربـه محصوالت بـا کیفیتی در حـوزه کودک تولیـد میکند.
و سـر پهن سرشیشـه خـود برای مایعات غلیظ مثـل آبمیوه ها
مناسـب مـی باشـد و بـا مکش راحت باعث تشـویق کـودکان به
خـوردن آب میوه می شـود.
بطـری غـذا خـوری بیبی لنـد با طراحی ویـژه و مخزن مدرج
بـرای تعییـن حجـم مواد غذایی وسـیله مناسـبی جهـت تغذیه
کـودک بـا انـواع غذاهای کمکـی همچون فرنی ،سـرالک و انواع
حریـره بـوده و بـه آمـوزش تغذیه مسـتقل و اسـتفاده کـودک از
قاشـق نیـز کمـک مـی کنـد  .سـاختار مخـزن آن از سـیلیکون
بهداشـتی ،شـفاف و نرم مطابق با آناتومی دسـت کودک سـاخته
شـده کـه بـا فشـار اندکـی به بدنـه ،محتویـات مخزن به قاشـق
متصـل بـه آن منتقل می شـود .سـایز سـوراخ تعبیه شـده روی
قاشـق محصـول بـه میزانـی اسـت که مانـع از پریـدن محتویات
غـذا خـوری به گلـوی کودک میشـود.
بطـری داروخـوری بیبـی لنـد در حجـم  15میـل تهیـه شـده
از مـواد اولیـه مرغـوب و شـفاف ،مناسـب بـرای مصـرف دارو و
ویتامیـن های مکمل کودک ،طراحی شـده اسـت.مخزن شـفاف
و درجهبنـدی بسـیار دقیـق این محصول به مـادر امکان می دهد
کـه حجـم موردنیـاز دارو را به آسـانی در اختیار کودک قرار دهد.

رسشیشه

یب یب لند

محصـوالت بـی بـی لنـد معتبرترین نام تجـاری کـودک در ایران
محصـول مجموعـه کارخانـه هـای کاال کودک تـوس و مولود می
باشـد .شـرکت کاال کـودک تـوس از سـال  84بـا عنـوان اولیـن
و تنهـا تولیـد کننـده محصـوالت کمـک تغذیـه ای ،مراقبتـی و
بهداشـتی کـودک در شـرق کشـور شـروع بـه فعالیـت نمـود و با
اسـتفاده از مدیـران کارآمـد و بـه روز تریـن تکنولـوژی هـا امروز
موفـق شـده عالوه بر کسـب رضایـت مصرف کننـدگان داخلی با
صـادرات محصـوالت خـود به بیش از  10کشـور جهـان در خارج
از مرزهـا نیـز خـود را به اثبات برسـاند .شـرکت کاال کودک موفق
بـه اخـذ گواهینامـه  HSEو  HACCAPو اسـتانداردهای بیـن
المللی ISO 9001 : 2015 ، ISO 22000 : 2005، ISO 18001
 : 2007 ، ISO 14001 : 2004شـده اسـت و همچنین در سـطح
داخلـی چندیـن بار موفق به کسـب نشـان واحـد نمونه صنعتی،
نشـان صادرکننده نمونه ملی ،نشـان صادرکننده نمونه اسـتانی،
گواهینامـه واحـد شایسـته تقدیـر ،نشـان واحـد نمونـه صنایـع
غذایـی و بهداشـتی خراسـان رضـوی ،گواهینامـه برند شایسـته
تقدیـر ،نشـان برنـد برتـر ،نشـان واحـد نمونـه اسـتانی رعایـت
حقـوق مصـرف کننـده گردیـده و از پـر افتخارتریـن برندهـای
داخلـی می باشـد.

محصوالت یب یب لند

محصـوالت بـی بـی لنـد شـامل محصـوالت کمـک تغذیـه ای،
مراقبتـی و بهداشـتی ،کالسـکه و اسـباب بـازی بـرای کـودکان
مـی باشـد که محصوالت کمـک تغذیه ای ،مراقبتی و بهداشـتی
محصـول یـک کارخانـه از ایـن برنـد و کالسـکه و اسـباب بـازی
محصـول کارخانـه دیگـر آن می باشـد.

بطری ها

یکـی از پرکاربردتریـن محصـوالت ایـن شـرکت انواع
بطـری هـای کـودک می باشـد:
اسـتفاده از بطـری هـای اتومـات تغذیه به دوحالـت خوابیده و
ایسـتاده میسـر مـی باشـد ،سرشیشـه در زمـان مکیـدن در هر
حالتـی پـر از شـیر بـوده و مانع نفـخ کـودک میگردد.
بطریهـای پلـی پروپیلـن بیبـی لنـد در دو نـوع کالسـیک
و دهانـه عریـض بـا مقاومـت بـاال برابـر آب جـوش ،محصولـی
کاربـردی اسـت کـه بـا طراحـی اقتبـاس گرفتـه از سـینه مادر،
حـس طبیعـی شـیردهی را به کودک القا می کنـد و باعث ادامه
یافتـن فراینـد شـیردهی توسـط مـادر نیز می شـود.
بطـری هـای پیرکـس بی بی لند نیز که در دو طرح کالسـیک
و دهانـه عریـض تولیـد مـی گردنـد بـه علت ماهیت سـاختاری
خـود هیـچ گونـه واکنشـی در تماس با مواد مختلـف نمی دهند
و تغذیـه ای سـالم را بـرای کـودک بـه ارمغـان مـی آورنـد .این
بطـری هـا دارای قابلیـت حفظ دمـای غذا برای مـدت طوالنی و
قابل اسـتفاده در مایکرویو میباشـد.
بطـری هـای عروسـکی بیبی لند بـا طرحهای زیبـا و درپوش
هـای عروسـکی رنگارنـگ سـبب جذب بیشـتر کودکان شـده و
فراینـد تغذیـه آنهـا توسـط والدیـن با چالـش کمتـری روبهرو
مـی گـردد .ایـن بطری ها در دو سـایز کالسـیک و از جنس پلی
پروپیلن و پلی کربنات سـاخته شـده اسـت .پلی کربنات سـخت
ترین پلیمر شـفاف اسـت که می تواند به عنوان جایگزین ایمن
و مطمئنـی بـرای شیشـه مورد اسـتفاده قـرار گیـرد .این بطری
بـرای مصـرف انـواع نوشـیدنی ها به صـورت گرم و نیمـه گرم تا
دمای 60درجه سـانتی گراد مناسـب اسـت.
بطـری آبمیـوه خـوری بـی بی لند با طراحـی منحصر به فرد

بی بی لند معتبرترین
برند تجاری کودک
است که با استفاده
از مدیران کارآمد و
تکنولوژی روز دنیا
به تولید محصوالت
بهداشتی،مراقبتیو
بازی کودکان پرداخته
و امروز با داشتن انواع
استانداردهایبین
المللی و افتخارات بسیار،
موفق شده عالوه بر
کسب رضایت مصرف
کنندگان داخلی با
صادرات محصوالت خود
به بیش از  10کشور
جهان در خارج از مرزها
نیز خودی نشان دهد

سرشیشـه های بی بی لند در دو نوع کالسـیک و دهانه عریض
بـا نـوک های فندقی و ارتودنسـی در سـایز های مختلـف به بازار
عرضه می شـوند.
سرشیشـه های ارتودنسـی با فشـار یکنواخت روی لثه از رشـد
نامناسـب دندان و فک کودک جلوگیری کرده و همچنین دارای
سیسـتم هوای ضد نفخ و جلوگیری از کیپ شـدن سرشیشـه در
هنگام تغذیه می باشـد.
سرشیشـه هـای فندقـی بـا فـرم گرد خود مشـابه سـینه مادر
طراحـی شـده اسـت کـه مانـع فشـار بـه کام کـودک شـده و به
رونـد رشـد طبیعـی دنـدان آسـیبی نمـی رسـاند ،و بـا طراحـی
خـاص خـود بـه کودک اجـازه می دهـد بدون مکث و بـاز کردن
دهـان بـه مکیـدن شـیر ادامـه داده و از ورود هـوا بـه معـده وی
جلوگیـری مـی نماید.

عصاره خوری

عصارهخـوری بیبـی لنـد محصولـی عالی برای تجربـه مزه های
مختلـف مـی باشـد که بـا رعایت مسـائل ایمنـی در طراحی آن،
ضمـن آمـوزش جویـدن غـذا ،مانع پریـدن غذا و میـوه به گلوی
کودک می شـود.
نوک سـیلیکونی نرم و لطیف تهیه شـده از مواد کامال بهداشـتی
بـا منافـذ اسـتاندارد در سـه سـایز،عالوه بـر کاربـرد در سـنین
مختلـف ایـن امـکان را فراهـم مـی سـازد کـه بـا توجـه بـه نوع
خـوراک و حجـم تغذیـه کـودک ،نوک آن را تعویـض و کودک به
راحتـی ،تنـوع در تغذیـه را تجربـه کند.

نظرات مشا:

یـک خوبـی محصـوالت بی بی لند اینه کـه با توجه به کیفیت
خوبش قیمت های باالیش قابل توجیه اسـت.
مـن محصـوالت بـی بـی لنـد رو از دیجـی کاال خریـدم ولـی
سـایت هـای دیگـه ای هـم هسـتند کـه ایـن محصـوالت رو
میفروشـند علاوه بـر اون بـه راحتـی میتـوان از سیسـمونی
فـروش هـا و داروخانـه هـا خریداری کرد.منظـورم اینه که خیلی
خـوب در دسترسـه.

چهارچرخیبرایعضو
دوست داشتین خانواده

از وقتـی کـه روزشـمار بـه دنیـا آمـدن یـک عضـو جدید در
خانـواده شـروع مـی شـود مخصوصـا اگر عضو جدیـد ،اولین
فرزنـد باشـد ،دغدغـه هـای گاه شـیرین و گاه دلهـره آور بـه
زندگـی اضافـه می شـود.
یکـی از شـیرین تریـن دغدغـه هـای ایـن دوران خریـد
سیسـمونی اسـت و یکـی از مهمتریـن وگرانتریـن اقلام
سیسـمونی کالسـکه اسـت .اگـر اهـل گشـت و گـذار و
خیابانگـردی هسـتید کالسـکه بـرای شـما بسـیار مفیـد
خواهـد بـود پـس بایـد در انتخـاب آن حسـابی دقـت کنید.
ابتدا به بررسـی انواع کالسـکه و سـپس به نکات مهم هنگام
خریـد آن مـی پردازیـم.
انواع مختلف کالسکه عبارتند از :
کالسـکه معمولـی کـه با توجـه به کیفیت اسـکلت ،پارچه
و امکانـات آن بـازه قیمت بسـیار بازی دارد.
کالسـکه عصایـی کـه ظریـف ،سـبک ،کم حجم بـا قابلیت
تـا شـدن سـریع اسـت و مـی تواند مـورد اسـتفاده کودکان
باالتـر از  ۶مـاه قـرار بگیـرد .قابلیـت اسـتفاده در سـفرهای
هوایـی و قیمـت مناسـب از دیگر مزایای آن اسـت اما امکان
رو بـه مـادر شـدن را ندارد.
کالسـکه دسـته مبلـی دارای قابلیـت هـای رو بـه مـادر
شـدن ،تحمـل وزن تـا  45کیلوگـرم ،مقاومـت بـاال ،تغییـر
وضعیـت بـه سـه حالـت و امـکان تعویض روکش می باشـد.
کالسـکه دوقلو که در یک اسـکلت مشترک گاه دو کالسکه
یکنفـره و معمولـی کنـار هـم و گاه دو کالسـکه بهصـورت
درشـکه ای و پشـت سـر هم تعبیهشـدهاند برای کسـانی که
فرزنـد دوقلو دارند مناسـب اسـت.
کالسـکه ورزشـی دارای سـه چـرخ بـادی بـزرگ مجهز به
ترمزدسـتی و ترمـز پایی اسـت و دوام باالیـی دارد اما ممکن
اسـت بـه خاطر سـایز بـزرگ در صندوق اتومبیـل جا نگیرد.
هنـگام خریـد کالسـکه بایـد بـه نکاتـی از قبیـل داشـتن
کمربنـد ایمنـی ،قابلیـت تنظیـم دسـتگیره متناسـب بـا قد
افـراد و امـکان جابهجایـی آن به عقب یا جلو ،داشـتن سـبد
خریـد ،داشـتن محلـی جهـت حفـظ ایمنـی پـای کـودک
،قابلیت تنظیم پشـتی کالسـکه تا  ۱۸۰درجه برای نشسـتن
یـا خوابیـدن کودک ،امکان تا شـدن کامـل جهت جابهجایی
راحـت تـر و قـرار گرفتـن در صنـدوق عقـب خـودرو ،امکان
چرخـش  ۳۶۰درجـه ای چرخهـا ،داشـتن ترمـز دسـتی و
پایـی جهـت کنترل بهتر ،داشـتن تجهیـزات اضافی از جمله
جای لیوان و بطری ،کاور باران ،پشـهبند و سـایبان ،داشـتن
وزن مناسـب ،داشـتن ضمانت و خدمات تعمیر و سـرویس،
داشـتن روکـش بـا کیفیـت و ضـد تعریـق و ضد حساسـیت
توجـه کرد.
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