 ۶نکته درابره چک
ایـن روزهـا اسـتفاده از چـک بانکـی در معاملات به قدری رواج یافته اسـت که هر شـخص حتی اگر خودش
دسـتهچـک نداشـته باشـد ،بهتر اسـت قوانیـن مربوط بـه آن را بدانـد .قوانین صدور چک ،برگشـت خوردن
و مـوارد مرتبـط بـا چـک بانکـی موضوعات مهمی هسـتند کـه برای جلوگیـری از سوءاسـتفاده و ایجاد ابهام
در معاملات ،بایـد از آنهـا آگاهـی داشـته باشـید .مثلا تـا بـه حـال فکر کـرده اید چـک چند نوع اسـت؟!
چکهـا بـه طـور کلـی بـه  4دسـته تقسـیم مـی شـوند )1 :چـک عـادی :چکـی اسـت کـه اشـخاص عهدۀ
بانکهـا بـهحسـاب جـاری خـود صـادر کـرده و دارنـدۀ آن تضمينـی جز اعتبـار صادر کننـدۀ آن نـدارد)2 .
چـک تاييدشـده :چکـی اسـت کـه اشـخاص بـه عهده بانکها ب ه حسـاب جـاری خود صـادر کرده و توسـط
بانـک محالعليـهپرداخـت وجـه آن تاييـد ميشـود)3 .چک تضمينشـده :چکی اسـت که توسـط بانک به
عهـدههمـان بانک به درخواسـت مشـتری صـادر و پرداخت وجه آنتوسـط بانک تضمين ميشـود)4 .چک
مسـافرتی :چکی اسـت که توسـط بانک صادر و وجهآن در هر يک از شـعب آن بانک يا توسـط نمايندگان

قسم

ت
سوم

معرفی چند شغل نوجوان پسند

تابستانراکاریبگذرانید
پیـرو موضـوع هفته گذشـته درباره شـغل
سوده قدیمی
هـای تابسـتانی بـرای نوجوانـان ،در مقاله
روزنامهنگار
امـروز بـه ادامـه معرفی چند تـای دیگر از
ایـن شـغل هـا و ایده هـا مـی پردازیم.
 .۱شـروع یک کسـب و کار مسـتقل :شاید فرزند شـما روحیه کارآفرینی
داشـته باشـد و بخواهد به طور مسـتقل کسـب و کاری برای خودش شـروع
کنـد و تمـام پیشـنهاد هـای شـما را رد کند .اشـکالی نـدارد ! نترسـید و به او
اجـازه دهیـد ایـده های خـوب خود را دنبال کند .بسـیاری از افراد همینگونه
کار و تجـارت خـود را شـروع کـرده انـد و پـول در می آورند .از او بپرسـید چه

3

و کارگـزاران آن پرداخت ميشـود.
از مهم ترین نکات قوانین چک می توان به موارد زیر اشاره کرد:
قانـون بـرای صـدور و وصـول چـک شـرایطی تعییـن کرده اسـت که بهتر اسـت هر شـخص با آنها آشـنا
باشد.
چکهای حقوقی و کیفری با هم تفاوت دارند و باید تفاوت آن ها را بدانید.
فقط برای چکهای کیفری مجازات حبس اعمال میشود.
اگر ثابت شود امضای یک چک جعلی است ،آن چک از اعتبار ساقط میشود.
برگشت زدن چک بیمحل برابر با شکایت کردن از صادرکنندۀ چک نیست و شکایت روندی جدا دارد.
صادرکنندۀ چک بیمحل از شـش تا دو سـال حبس و ممنوعیت داشـتن دسـته چک به مدت دو سـال
محکوم خواهد شـد.

کاری دوسـت دارد انجـام دهـد؟! آیـا هنـر و مهـارت خاصـی مثـل هنرهـای
دسـتی بلد اسـت ؟! آیا این کار برای او پول سـاز اسـت؟ به او یادآوری کنید
ایـن کـه چقـدر پـول در می آورد ،بسـتگی به نـوع کارش و اندازه تالشـی که
انجـام مـی دهـد دارد .بـه او کمـک کنیـد در زمینه ایده ای کـه انتخاب کرده
تحقیـق کنـد و کـم کم بـه روش های مختلف خدمات خـود را وارد بازار کند.
 .۲دسـتیار شـخصی  :اگر در شـغلتان سرتان بسیار شلوغ اسـت و گرفتار
انبوهـی از کارهـای فرعـی و اصلی در شـغل تان هسـتید چـرا از فرزندتان به
ویـژه در ایـام تابسـتان کـه فراغـت بیشـتری دارد کمـک نمـی گیریـد؟ بله
فرزنـد شـما می تواند دسـتیار شـخصی شـما باشـد .مـی توانیـد او را با خود

بـه محـل کارتـان ببریـد و از او بخواهیـد برخـی کارهـای فرعی را بـرای تان
انجـام دهـد تا شـما بتوانید به کارهای اصلی تان برسـید .مثلا از او بخواهید
برخـی فـرم هـا و کاغذهـا را پـر کنـد ،برخـی نامه هـا را ایمیل کنـد ،یا متن
هایـی را در صـورت لـزوم تایـپ کنـد ،پوشـه هـا و پرونده ها را دسـته بندی
و بایگانـی کنـد ،بـه تلفـن هـا پاسـخ دهد و دیگـر کارهای سـاده دفتـری را
انجـام دهـد؛ کـه البته این ها مثال هسـتند و وظایف شـغلی بسـتگی به نوع
شـغل والدیـن دارد .در ایـن شـغل بچـه هـا بـه خوبی مـی تواننـد تجربیات
جدیدی کسـب کنند.
 .۳تمیـز کـردن خانه  :در ایام تابسـتان که مدارس تعطیل اسـت و فرزندان
تمـام وقـت در خانـه بـه سـر مـی برند ،ممکن اسـت کارهـای خانه نیـز برای
مـادر خانـواده چندیـن برابـر شـود اما شـما بـه عنوان یـک والد مـی توانید از
ایـن فرصـت اسـتفاده بهتـری کنیـد و از کـودک یا نوجـوان خود بـرای تمیز
کـردن خانـه درخواسـت کمـک کنیـد بـا این تفاوت کـه ایـن کار را به عنوان
یـک شـغل تابسـتانی بـه او پیشـنهاد می دهیـد و برایش دسـتمزد و حقوقی
تعییـن مـی کنیـد .حتـی او می تواند ایـن کار را برای خانه پدر بـزرگ و مادر
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بزرگـش انجـام دهـد .مطمئنـا آنهـا نیـز از ایـن کـه در تمیـز کـردن روزانه
خانـه کمکی داشـته باشـند خوشـحال مـی شـوند و از طرفی فرزند شـما در
قبـال زحمتـی کـه می کشـد پـول دریافت می کنـد .چنین تجربـه هایی به
نوجـوان اجـازه مـی دهد که مسـئولیت را یـاد بگیرد و مهارت های سـازمانی
خـود را افزایـش دهد.
 .۴شـنا  :شـنا یکـی از سـرگرمی هـای ویـژه روزهـای داغ تعطیل تابسـتانی
اسـت .بسـیاری از نوجوانان نیز شـنا را خوب بلدند و به آن عالقه مندند .اگر
نوجـوان شـما نیـز جـزو عالقه مندان شناسـت مـی تواند ایـن کار را به عنوان
شـغل تابسـتانی خـود انتخـاب کند .مثال فرزند شـما مـی تواند با دوسـتان و
همسـن و سـال هایـش بـه اسـتخر بـرود و در کنـار بـازی های آبـی ،آموزش
شـنا را بـه برخـی از دوسـتانش کـه کار دیگـری جز آب بازی بلد نیسـتند ،به
عهـده بگیـرد و در مقابـل مبلغـی به عنوان دسـتمزد دریافت کنـد؛ که هزینه
دریافتـی بسـتگی بـه تجربه و مهـارت نوجوان شـما دارد .در صـورت انتخاب
ایـن کار  ،بـه فرزنـد خـود یادآور شـوید که این کار مسـئولیت بزرگـی دارد و
مـی تواند فشـار زیـادی بـه او وارد کند.

معرفی یک برند ایرانی در حوزه دمپایی

راهنمای
خرید

نیکتا،اپپویشسبک،راحتومتنوع

فکرزمستونتهست؟

ِ
تابسـتان پسـرم روانـه بازار شـدم ،پشـت ویترین فروشـگاهی ایسـتادم  ،تنوع رنگ  ،مـدل و سـایز انواع دمپایـی و صندل مـرا به یاد
بـه قصـد خریـد یـک جفـت صنـدل بـرای ایـام
معصومه جمالی
کودکـی هایـم انداخـت .زمانـی کـه در هـر خانـه ای چنـد جفـت دمپایـی جلو بسـته با طرح شـخصیت هـای کارتونی محبـوب آن روزگار مثل پسـر شـجاع دیده میشـد و می توان
نویسنده
گفـت ایـن حجـم از تنـوع در طـرح و مـدل دمپایـی دور از ذهـن بود .اما حاال شـما در هر فروشـگاهی شـاهد ده ها مـدل متنوع و متفاوت دمپایی برای اسـتفاده در مـکان های مختلف
هسـتید .وارد فروشـگاه شـدم و یـک جفـت صنـدل سـبک و راحـت پـوش بـا نـام نیکتا برای پسـرم تهیه کـردم .این برند یکـی از قدیمی تریـن برندهای تولید کننـده انواع دمپایی و صندل در کشـور اسـت که
بـه عنـوان معتبرتریـن برنـد ایـن صنعـت شـناخته می شـود .امروز به بررسـی محصوالت نیکتـا می پردازیـم  ،با ما همراه باشـید.

درابره نیکتا

شـرکت نیکتـا اولیـن و معتبرتریـن تولیـد کننده ی انـواع صندل
و دمپایـی از جنـس  EVAو  PVCو  PUدر کشـور اسـت .ایـن
شـرکت با تجربه نیم قرن تولید در سـال  1379اقدام به توسـعه
مجتمع کارخانجات خود کرد و با خرید ماشـین آالت ،تکنولوژی
و تجهیـزات نویـن از کشـورهای اروپایـی و بـا بـه کارگیری نیروی
انسـانی مجـرب تولیـدات خـود را در زمینه انواع صنـدل و دمپایی
های سـبک ،طبی و بهداشـتی را توسـعه داد و هم اکنون به یکی
ازبزرگتریـن تولیـد کننـده هـای خاور میانه تبدیل شـده اسـت.
ایـن شـرکت با بیـش از  600مدل متنوع صنـدل و دمپایی ضمن
پاسـخگویی بـه نیـاز مشـتریان داخـل وصـادرات بـه کشـورهای
آسـیای میانـه و اروپـا توانسـته اسـت نـام نیکتا را به عنـوان تولید
کننـده برتـر و صاحـب نـام در تولید صندل و دمپایی هـای بادوام
و طبـی در خـارج از مرزهـای ایـران نیـز معرفی کند.

محصوالت نیکتا

محصـوالت نیکتـا بـا طراحـی منحصر به فـرد  ،راحتـی و انعطاف
پذیـری بـاال مطابـق با سـاختار آرگونومی پا طراحی شـده و طبی
هسـتند.تنوع بسـیار باالی محصول در بیش از  600مدل صندل
و دمپایـی بـا کیفیـت بـاال که بـا اسـتفاده از مواد اولیـه با کیفیت
و فنـاوری هـای روز دنیـا تولید می شـوند سـهم بسـیار بزرگی از
بـازار را بـه خـود اختصـاص داده اسـت چـرا که با سـلیقه بیشـتر
مردم سـازگاری دارد.
حتمـا بـرای شـما هم پیش آمـده زمانی کـه خسـته از کار روزانه

بـه خانـه مـی رسـید یا در مسـافرت پس از سـاعت هـای طوالنی
در خـودرو نشسـتن و کفـش بـه پا داشـتن  ،وقتی پاهای خسـته
تـان را از اسـارت کفـش رهـا مـی کنیـد ؛ با پوشـیدن دمپایی چه
احسـاس خوشـایندی بـه شـما دسـت مـی دهـد .حـال اگـر این
کاال بـا کیفیـت مناسـب و در نظـر گرفتـن راحتـی بیشـتر بـرای
مصـرف کننده طراحی شـده باشـد قطعـا راحتی بیشـتری را هم
برای شـما به همراه می آورد .نیکتا با اسـتفاده از پیشـرفته ترین
تکنولـوژی هـا اقـدام به تولید محصـوالت متنوعی کرده اسـت تا
بتواند شـعار «نیکتا در راحتی بی همتا» را جامه عمل بپوشـاند.
از جملـه محصـوالت نیکتـا مـی تـوان بـه انـواع دمپایـی راحتـی
دمپایـی جلوبسـته  ،دمپایـی انگشـتی ،دمپایـی حمـام ،دمپایـی
اسـتخری  ،صنـدل راحتـی ،صندلی انگشـتی ،صندل روفرشـی ،
صنـدل رکاب دار  ،صنـدل طبـی در طـرح هـای مختلـف و مـدل
هـای مردانـه  ،زنانـه  ،بچهگانـه و نوجـوان اشـاره کـرد.

ویژیگ های محصوالت نیکتا

جنـس زیـره محصـوالت نیکتـا از ( EVAاتیلـن وینیل اسـتات)،
(پـی وی سـی )  PVCو ( PUپلـی اورتـان) تولیـد مـی شـود کـه
هـر کـدام ویژگی هـای خاصـی دارد.
پـی وی سـی مهـم تریـن مـاده ی تولیـد زیره کفش بـه صورت
سـنتزی اسـت .پلیمر پی وی سـی بسـیار سـخت اسـت اما وقتی
کـه بـرای زیـره کفـش مورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد با اسـتفاده
از افزودنـی هایـی نـرم مـی گـردد .از ویژگی های زیـره ی پی وی
سـی مـی تـوان بـه نرمـی  ،دوام بـاال و انعطـاف پذیری آن اشـاره

نیکتایکی
از معتبرترین
تولیدکنندگان
صندل و دمپایی در
کشور است که با
استفاده از ماشین
آالت ،تکنولوژی و
تجهیزات نوین و
کارشناسانمجرب
بیش از  600قلم
محصوالت خود
را در بیش از 25
شعبه در سراسر
کشور و سایت های
فروشگاهیمعتبر
در اختیار مصرف
کنندگانقرار
میدهد

کـرد امـا در هنـگام سـرما لغزنـده و لیز اسـت.
اتیلـن وینیـل اسـتات بـه دلیـل ارزان و سـبک بـودن یکـی از
محبـوب تریـن مـواد مورد اسـتفاده در تولید زیره کفش اسـت.
پلیمـر جامـد اسـتات وینیـل و اتیلـن در حیـن فراینـد تولیـد
زیـره ی کفـش بـا اسـتفاده از یـک گاز بـه عنـوان عامـل پف زا
منبسـط مـی شـود .فوم سـلول بسـته حاصل به زیـره ی کفش
خاصیـت جـذب ضربـه باالیـی مـی دهـد .از ویژگـی هـای این
زیـره میتـوان بـه وزن سـبک ،دوام زیـاد ،انعطاف بـاال و عایق
حرارتـی در برابـر سـرما اشـاره کـرد .از ایـن جنس بـرای زیره
میانـی کفـش هـای ورزشـی و زیـره بیرونی کفش های سـبک
اسـتفاده می شـود.
پلـی اورتـان نـوع دیگـری از زیره کفـش و نوعی فوم سـلول باز
اسـت کـه بـه انـدازه زیـره اتیلـن وینیل اسـتات ارزان و سـبک
نیسـت .زیـره پلـی اورتـان یـک پلیمـر بسـیار مسـتحکم و بـا
دوام و در برابـر بسـیاری از مـواد شـیمیایی مقـاوم اسـت .از این
نـوع زیـره در تولیـد انـواع کفـش ایمنی اسـتفاده می گـردد .از
ویژگـی هـای آن مـی توان به سـبک بـودن ،انعطاف و برگشـت
پذیـری بـاال ،عایق حرارتـی باال در برابر سـرماو دوام باالی زیره
سـلولی اشـاره کرد.
ایـن برنـد بـا ایجـاد بیـش از  25شـعبه در شـهر هـای مختلف
کشـور از جملـه تهـران ،تبریـز ،بابـل  ،اصفهـان ،یـزد  ،قـم ،
کرمانشـاه ،بوشـهر ،شـیراز ،کرمـان ،زاهـدان ،اراک  ،کـرج،
مشـهد ،رشـت  ،بندرعبـاس و ارومیـه امـکان خریـد مطمئـن و
معتبر محصوالت خود را برای مشـتریان به وجود آورده اسـت.
همچنیـن امـکان خریـد اینترنتـی از سـایت هـای فروشـگاهی
مختلـف و معتبـر را نیـز در اختیـار خریـداران محصـوالت خود
قـرار داده اسـت .
خریـد عمـده محصـوالت از طریـق سـایت شـرکت نیـز امـکان
خوبـی اسـت کـه بـرای فروشـندگان ایجـاد شـده اسـت و بـه
راحتـی مـی تواننـد سفارشـات عمـده خـود را ثبت و در اسـرع
وقـت دریافـت کنند.

نظرات مشا

دوسـتان مـن صنـدل رکاب دار نیکتـا خریـدم  ،نکاتی عرض
میکنـم خدمـت شـما امیـدوارم تـوی تصمیـم گیـری کمـک
کرده باشـم.
اول ایـن کـه اگـه میخوایـن بگیریـن یـک سـایز بزرگتـر بایـد
بگیریـن تا سـایز درسـت بشـه.
دوم اینکـه جنسـش اصلا خـوب نیسـت و از متریـال ضعیفـی
برخورداره.
سـوم اینکـه از قسـمت کنـاره هـا کاملا در حـال جـدا شـدن
بود،قسـمتی کـه دوختـه شـده منظورمه.اگـه پـا مـیزدم تـوی
چنـد قـدم اول قطعـا رویـه از کفـی جـدا می شـد.
مرجـوع کـردم چـون اصلا چیـزی که انتظـار دارین نیسـت،به
نظـرم جنـس بهتـری بگیرین،بـازم خودتـون میدونین
از نیکتـا ایـن کیفیـت واقعـا بعیـده چـون مـن صنـدل هـای
معمولـی و طبـی ایـن برنـد رو دارم و انصافـا خوبـه.
بـه نسـبت قیمتـش خوبـه اما سـایزتون هرچی هسـت حتما
یـه سـایز باالتر سـفارش بدین
بـوی پالسـتیک دمپایـی در محیـط حمـام تا یـک هفته باقی
میمونـه تـا رفـع بشـه ولـی در کل جنس قابـل قبولـی دارد .و
در محیـط مرطـوب و خیـس سـفت بـه زمیـن میچسـبه و لیز
خـوردن نداره.
بـوی پالسـتیکش زیـاده ولـی در مجمـوع نـرم و زیباسـت ،
فقـط یـه سـایز بزرگتـر بگیریـد
صنـدل خوبیـه وکفـی نـرم و راحتـی داره ولـی وزنـش خیلی
زیـاده .بـدون جـوراب نمیشـه پوشـید پاهات عـرق میکنه.

جیـک جیک مسـتونت بود  ،فکر زمسـتونت بـود؟ ضرب المثلی
اسـت کـه در سـاده تریـن تفسـیر بـه مـا گوشـزد مـی کنـد که
قبل از این که سـرما سـر برسـد به فکر زمسـتان باشـیم ،چون
فصـل سـرما زمـان اوج اسـتفاده از بخاری و گرمی بازار آن اسـت
شـما مجبـور خواهیـد شـد آن را بخریـد هرچند برای تـان گران
تمـام شـود .امـا مـا بـاز هـم مثـل گذشـته بـرای کاهـش هزینه
هـا خریـد خـارج از فصـل را بـه شـما پیشـنهاد مـی کنیـم .اگر
امسـال باید برای فصل سـرما بخاری تهیه کنید از نظر اقتصادی
تابسـتان بهتریـن زمـان برای خرید بخاری اسـت .در این شـماره
نـکات مهمـی را کـه هنـگام خریـد بخـاری باید در نظـر بگیرید
بـه شـما یـادآور می شـویم .هنگام خریـد بخاری باید بـه ایمنی،
مصرف کم ،حجم مناسـب  ،رده باالتر در برچسـب انرژی،ایمنی
و مطابقـت با اسـتانداردهای زیسـت محیطـی توجه کرد.
بخـاری هـای گازی انـواع متنوعی دارند که از جمله آنها بخاری
دیـواری و بخـاری هـای زمینی هسـتند که انواع بخـاری دیواری
نسـبت بـه انـواع زمینـی جـای کمتـر مـی گیرنـد ،ولـی گرمای
کمتـری تولیـد مـی کنند ،بهتریـن گزینه برای مصـارف خانگی
بخاری های زمینی و دود کش دار هسـتند اما اگر به هر دلیلی
مجبـور بـه خرید بخـاری بدون دودکش هسـتید دقت کنید که
بخاری حتما مجهز به سنسـور حرارتی و سیسـت م  ODSباشـد
تـا از ایمنـی آن تـا حدی مطمئن باشـید ؛ عملکرد این سیسـتم
باعث قطع جریان گاز در اثر کاهش اکسـیژن می شـود و از بروز
خطـرات احتمالی جلوگیـری می کند.
بایـد قـدرت بخـاری را متناسـب با فضایی که مـی خواهید از آن
اسـتفاده کنیـد در نظـر بگیریـد .بخاریهـای گازی دارای قدرت
هـای متفاوتـی هسـتند ،مثال برای یـک فضای  50تـا  70متری
بخاری با قدرت  8تا  12هزار مناسـب اسـت و برای فضای بیش
از  70متـر بخـاری بـا توان باالتر از  12هزار مناسـب هسـتند.
به سـراغ محصوالتی بروید که حداقل رده انرژی آن ها در ردیف
های اول یعنی  Dو  Cباشد  ،رده های  Aو  Bدر ایران کمتر یافت
مـی شـوند ،بخـاری های بـدون دودکش تا  99درصـد بهینه اند،
به شـرط آن که در جای مناسـب خود مورد اسـتفاده قرار گیرند.
داشـتن ترموکوپـل بـرای امنیت بیشـتر بخـاری بسـیار ضروری
اسـت .عملکـرد این سیسـتم به این صورت اسـت کـه در صورت
خاموش شـدن شـعله یا قطع و وصل شـدن جریان گاز ،گردش
گاز بـه طورخـودکار متوقـف می شـود و از این رو از نشـت گاز در
محیـط جلوگیـری شـده و خطـر گاز گرفتگی یا انفجـار محل به
طـور قابـل توجهی کاهش مـی یابد.
از برندهـای معتبـری کـه خدمـات مربوط بـه نصـب ،راه اندازی،
تسـت خـروج گاز منو اکسـید کربن ،تعمیر و تعویـض قطعات را
تضمیـن و پشـتیبانی می کننـد خرید کنید.

قیمت بخاری گازی
چند برند معروف در بازار
برند

ارزان ترین مدل

گران ترین مدل

سپهر الکتریک

 643.000تومان

 958.000تومان

نیک کاال

 821.000تومان

 1.689.000تومان

مروارید سوز

 425.000تومان

 870.000تومان

مشهد دوام

 440.000تومان

 940.000تومان

