سود پول های اتن را خوداتن محاسبه کنید
یکـی از مولفههـای کـه افـراد زمان سـپرده گذاری به آن دقت می کنند ،میزان سـود دهی
بانـک بـه سـپرده هایشـان اسـت .در ایـن مجـال کوتاه به شـما چگونگی محاسـبه سـود
سـپرده هـای بانکـی به صورت روز شـمار و نرخ سـود علی الحسـاب را بیـان می گوییم.

نحوه محاسبه سود سرپدههای ابنیک

مدت به روز × نرخ × مبلغ سـپرده گذاری تقسـیم بر = ۳۶۵۰۰سـود سـپرده های کوتاه
مدت روز شـمار  .گفتنی اسـت برای محاسـبه سـود سپرده روزشـمار ،کمترین مبلغ مانده
سـپرده در روز حسـاب مـی شـود .مثلا چنـان چـه شـما یـک میلیـون تومـان را در یک
حسـاب کوتـاه مـدت بـا نـرخ  20درصد سـپرده گـذاری کنید مبلـغ 16هـزار  438تومان

چرا باید به فرزندان مان پول بدهیم؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه هـر انسـانی کـه
سمیه محمدنیا حنایی
لقـب پـدر و مـادر را بـه خـود مـی گیرد،
روزنامهنگار
تمـام تلاش خـود را مـی کنـد کـه برای
کودکـش چیـزی کـم نگـذارد .حـوزه
سلامت کـودک کـه جای خـود دارد ،گاهی بسـیاری از پـدر و مادرها میزان
زیادی از درآمد ماهانه خود را نیز صرف مسـائل آموزشـی کودک شـان می
کننـد کـه در آینـده بتوانـد سـری در میـان سـرها بلنـد کند و بـه موفقیت
برسـد .در ایـن بیـن دقـت و توجـه بـه بحث هـای تربیتی بیشـتر از هر چیز
دیگـری مهم اسـت.
تربیـت مالـی ماننـد هـر حـوزه تربیتـی دارای اولویت توجه اسـت .در همین
هفتـه نامـه مباحـث زیادی را درباره روان شناسـی و تربیت کودک بیان کرده
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سـود می گیرید .سـود سـپردههای بلند مدت بانکی شـامل (یک سـاله تا 5سـاله )یا کوتاه
مـدت ویـژه (۳ماهـه ۶،ماهـه۹ ،ماهه) طبق ضوابـط و مقررات موجود به صـورت ماهیانه و
بـا نـرخ سـود علی الحسـاب بـا طبق فرمول زیر محاسـبه می شـود:
نرخ × مبلغ سـپرده گذاری= سـود یک سـال برای سـپرده مد نظر سـپس سـود یکسـال
برای سـپرده مد نظر تقسـیم بر  =۱۲سـود یک ماه برای سـپرده مد نظر
در نتیجـه چنـان چـه پرداخت سـود سـاالنه باشـد ،نرخ سـاالنه و در صورتـی که پرداخت
سـود ماهانه باشـد ،باید نرخ سـود ماهانه از تقسـیم نرخ سـاالنه بر  12تعیینشـود .مثال
اگـر شـما یـک میلیـون تومـان را با نرخ سـود  22درصد در بانکی سـپرده گذاری کنید هر
مـاه مبلـغ  18هـزار و  333تومـان سـود دریافت می کنید.

ایـم کـه در آن بـه اهمیـت تربیـت مالی کـودک پرداخته ایم .در این نوشـتار
قصـد بازگـو کـردن دوبـاره آن هـا را نداریـم .اما چیـزی که باعث شـد دوباره
دربـاره ایـن مبانـی بـا شـما سـر صحبـت را بـاز کنیـم دغدغه به جـای یکی
از مخاطبـان بـود کـه احسـاس می کـرد کودکان به واسـطه دریافـت مزد از
والدیـن بـرای انجـام کارهـا پولکـی بـار می آینـد .این پیـام را مـی توانید در
آخریـن صفحـه و در قالـب حرف های مـردم بخوانید.
در ایـن مجـال نتایـج مصاحبـه ای کوتـاه با خانـم مریم گل محمـدی ،روان
شـناس در حـوزه کـودک را مـی خوانید.
انجـام وظایـف خانـه یکـی از مهـم ترین روش هایی اسـت که مـی توانیم به
وسـیله آن کـودکان را مسـئولیت پذیـر و کاری بـار بیاوریـم .کارهـای منزل
دارای چنـد ویژگـی هسـتند کـه مهـم تریـن آن هـا تکـراری و مـداوم بودن

آن هاسـت .یعنـی انجـام ایـن کارهـا یک بار برای همیشـه نیسـت! و هر روز
ظرف های کثیفی در سـینک هسـتند که شـما باید آن ها را بشـویید یا این
کـه پالسـتیک هـای زبالـه هر شـب باید بیـرون از خانه برونـد ...همین تکرار
باعـث مـی شـود که بچه ها در انجام مسـئولیت های شـان هم مهـارت الزم
را بـه دسـت بیاورنـد و هـم در بعد روان شناسـی صبور بار بیاینـد .اما این که
ایـن کار را بـا گرفتـن دسـتمزد بـرای کـودکان و نوجوانـان شـیرین تر کنیم
نیـز مشـکلی نـدارد .اول از همـه ایـن کـه زمانـی کـه بـه ابعاد مهـم تربیتی
کمـک کـودکان در خانـه بدانیـم متوجه می شـویم که دادن تشـویقی برای
انجـام بیشـتر و بهتـر مسـئولیت ها اصال بـد نیسـت .در گام دوم باید در نظر
داشـته باشـیم کـه همـه کارهـا دارای ارزش هسـتند .گاهـی ارزش ها عیان
هسـتند ماننـد پولـی کـه در ازای تعمیـر کولر منـزل می دهید امـا بعضی از
خدمـات دارای ارزش نهـان هسـتند ،ماننـد تمـام کار های خانـه که چون در
قالب خانگی انجام می شـود پول و دسـتمزدی برایش تعریف نشـده اسـت
و ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر همـان کارهـا را در قالـب خدمـات بیـرون از
خانـه ببینیـد ،متوجـه مـی شـوید کـه هـر کار در خانـه تـا چقدر پـس انداز
در بـر دارد .پـول دادن بـه فرزندان در ازای کارهای کوچک خانه اولین نتیجه
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ای کـه دارد ایـن اسـت کـه کـودکان ارزش کارهـای کدبانـوی خانـه را مـی
فهمنـد و ایـن موضـوع در تحکیـم روابـط خانوادگـی نیز تا حد زیـادی موثر
اسـت .این موضوع بسـیار روشـن اسـت که کودکان امروز ما زن و شوهر های
آینده هسـتند .اگر فرزندان از همان دوران کودکی در کنار محاسـبه ارزشـی
فـداکاری هـا در خانـه بـه یـک محاسـبه مالـی کار هـای خانه نیـز بپردازند،
ریشـه بسـیاری از تحقیـر هـا و توقعـات بـی جـا در زندگـی مشـترک آینده
شـان خشـکیده مـی شـود .نکتـه دیگـر در بحث کارهـای تابسـتانی کودک
ایـن اسـت کـه اگـر والدیـن واقعـا نگران پولکی شـدن فرزند شـان هسـتند
مـی تواننـد مشـاغلی کـه کـودک شـان واقعـا از آن نفـرت دارد ماننـد بردن
زبالـه هـا یـا نگهـداری از یـک حیـوان خانگی را فقط با مشـوق هـای مالی و
بقیـه وظایـف کـودکان شـان را فقـط با مشـوق هـای کالمی حمایـت کنند.
در گام بعـدی خانـواده هـا مـی تواننـد انجـام وظایـف خانـه را به عنـوان پله
ابتـدای آشـنایی کـودک بـا کار و دسـتمزد قرار دهند و همیـن موضوع را نیز
بـه فرزنـدان خـود یـادآور شـوند و در گام هـای بعـدی که بچه هـا به مهارت
الزم دسـت یافتند و توانسـتند برای بیرون از خانه هم آن کار را انجام دهند
( مثل باغبانی) آن ها را به گرفتن دستمزد تشویق کنند.

مروری بر محصوالت پر کاربرد ایکس ویژن

راهنمای
خرید

یکبرندایراینالکرتونییک
تجهیـزات اداری و انفورماتیـک از جملـه محصوالتـی اسـت کـه در کشـور مـا همیشـه بـه صـورت وارداتی تهیه می شـده و اگر همـان روال ادامه پیـدا می کرد امروز کـه ایران عزیز
معصومه جمالی
در محاصـره انـواع تحریـم هـای یـک جانبـه و ظالمانـه قـرار دارد کالهمـان پـس معرکـه بـود  ،امـا ایرانی ها همـواره به دنبـال پیشـرفت  ،خودکفایی و ترقی بـوده اند  .یکـی از جنبه
نویسنده
هـای بـارز ترقـی بـه روز بـودن در حـوزه انفورماتیـک و  ITاسـت که در کشـورمان شـاهد آن هسـتیم .یکی از شـرکت های فعـال در این زمینه و از سـردمداران صنایـع انفورماتیک و
تجهیـزات اداری در ایـران گـروه صنعتـی مادیـران اسـت کـه در ایـن شـماره بـا یکی از برندهـای تولیدی آن یعنی محصوالت  ( X.VISIONایکس ویژن) بیشـتر آشـنا می شـویم.

گروه صنعیت مادیران

گـروه ماشـينهاي اداري ايـران بـا نـام جدید گروه ماديران در سـال
 1343تاسـیس شـده و فعاليت خود را در زمينه ماشـينهاي اداري
آغـاز کـرده اسـت .مادیـران از معتبرترین و موفق ترین شـرکت های
حـوزه  ITو ماشـینهای اداری در ایـران اسـت و اکنـون بـا تجربـه
ای مفیـد و مسـتمر پیشـگام تولیـد و عرضـه بهتریـن لـوازم صوتـی
و تصویـری و لـوازم خانگـی در ایـران اسـت .ايـن گـروه بـا بيـش از
 1500نفـر پرسـنل ،بزرگتريـن شـركت در زمينـه فعاليـت خود در
ايـران بـه شـمار مـی آید .مادیـران با بیـش از  50سـال تجربه موفق
در ارائـه کاالهـای بـا کیفیـت  ،ارائـه خدمـات پس از فـروش آنها را
نیـز بـا گارانتـی مادیـران عهـده دار اسـت .ایـن گـروه در زمینه های
تولیـد لـوازم صوتـی تصویـری  ،تجهیـزات جانبی کامپیوتـر  ،تزریق
پالسـتیک و لوازم خانگی فعالیت می کند.مادیران مفتخر اسـت که
از بدو تاسـيس تاکنون توانسـته اولين ماشـين حسـاب الكترونيكي،
اوليـن دسـتگاه هـاي اسـكناس شـمار بانكـي ،اوليـن ماشـينهاي
تحويلداري بانكي ،اولين ماشـين حسـاب هاي علمي  ،اولين ماشـين
تحريرهـاي فارسـي  ،اوليـن كامپيوترهـاي خانگـي  ،اولين دسـتگاه
هـاي فاكـس ،اوليـن كامپيوترهـاي  ، OEM Unitecاولين لپ تاپ ،
اولين پروژكتورهاي  ، LCDاولين مانيتورهاي  ، CRTاولين چاپگر
در ايـران  ،اولیـن مانيتورهـاي  ، LCDاولین تلويزيـون  LCDو اولین
گوشـي هـاي موبايـل را در ایـران عرضـه ،مونتاژ یـا تولیدکند.

ایکس ویژن

مادیـران در ادامـه برنامـه هـای روبه رشـد خـود  ،فعالیـت در عرصه
لـوازم خانگـی را آغـاز کـرد و درسـال  85بـا راه انـدازی خـط تولید
تلویزیـون هـای ایکـس ویژن وارد بـازار تجهیزات صوتـی و تصویری
شـد .کیفیت بـاالی محصوالت موجب قرارگیری ایـن برند درجایگاه
سـوم بـازار شـد .هم اکنون نیز محصوالتی همچـون یخچال فریزر و
لباسشـویی بـا برنـد ایکس ویژن بـا گارانتی مادیران در بـازار عرضه
مـی شـوند کـه بازار اولیـه این محصـوالت ایران و خاورمیانه اسـت.

محصوالت ایکس ویژن
مانیتور
ایکـس ویـژن مانیتـور هایی با قیمت و کیفیت مناسـب در اندازههای
مختلـف تولیـد میکنـد .وضوح باالی تصویر ،کنتراسـت بـاال 16.7 ،
میلیـون رنـگ قابـل نمایـش ،داشـتن ورودی هـای  VGA HDMIو
 DVIو خروجی های هدفون و اسـپیکرهای اسـتریو می تواند معرف
یـک مانیتـور باکیفیـت باشـد کـه بـرای آنهایـی کـه نمیخواهنـد
آنقدرهـا بـرای مانیتور کامپیوتر هزینه کنند ،انتخاب ایدهآل اسـت.
تلویزیون
ایکـس ویژن سـومین برنـد پرفـروش تلویزیونهـای  LCD/LEDدر
کشـــــور به حساب میآید ،تلویزیون های ایکس ویژن با امکاناتی

بسـیار خوب و کاربردی طراحی و تولید شـده اند .این محصوالت در
اندازههـای متنـوع بـرای فضاهای مختلف مناسـب هسـتند .تصاویر
از وضـوح و کیفیـت قابلقبولـی برخوردارنـد  ،سیسـتمصوتی آنهـا
نیـز کیفیـت قابلقبولـی دارنـد .همچنیـن مـدل های هوشـمند آن
مجهز به مرورگر اینترنت جهت جسـتوجو در صفحات وب اسـت و
قابلیـت دانلـود و نصب اپلیکیشـنهای متعدد و انواع بـازی را دارند و
با پشـتیبانی از فرمتهای بسـیار متعدد صوتی و تصویری ،عملکرد
یـک مدیاپلیـر را عرضه میکند.
تبلت
شـرکت ایکـس ویـژن از تولیدکنندگان مطـرح در زمینه محصوالت
الکترونیکـی مصرفـی اسـت کـه علاوه بـر تولیـد تجهیـزات صوتی
تصویـری ،تلویزیـون و کامپیوتـر ،بـرای تولیـد تبلت هم اقـدام کرده
اسـت .ایـن شـرکت علاوه بـر دو تبلـت وینـدوزی  10اینچـی ،بـه
ت اندرویدی میـان رده با ابعاد مختلـف را هم روانه
تازگـی چنـد تبلـ 
بـازار کرده اسـت.
اسمارت باکس
اسـمارت باکـس یـک محصـول بسـیار پرکاربـرد صوتـی و تصویری
اسـت کـه ایکـس ویـژن آن را طراحـی و تولیـد کـرده اسـت .ایـن
دسـتگاه هوشـمند ،بـه واسـط ه پـورت  LANیـا اتصال بیسـیم Wi-
 Fiبـه اینترنـت وصـل میشـود و قادر اسـت امکانـات تلویزیونهای
هوشـمند را بـرای مدلهـای عادی فراهم کنـد .درواقع ،این محصول
یـک کامپیوتـر کوچـک اندرویدی اسـت که به شـما اجـازه میدهد
تمامـی امکاناتـی را کـه در موبایل هوشـمند اسـتفاده میکنید ،روی
تلویزیون خود داشـته باشـید.
گیرنده دیجیتال
یکـی دیگـر از محصـوالت ایکـس ویـژن گیرنـده دیجیتـال اسـت
کـه بـرای مناطقـی کـه تحـت پوشـش شـبکه هـای دیجیتـال
تلویزیـون نیسـتند بسـیار مفیـد اسـت و مـی تـوان از طریـق آن به
انـواع شـبکه هـای دیجیتـال دسترسـی پیـدا کـرد .بـه وسـیل ه این
محصـول میتوانیـد حیـن تماشـای تلویزیـون ،کانـال دیگـری را در
همـان فرکانـس روی فلشممـوری یا هارداکسـترنال ذخیـره کنید؛
همچنیـن مـی توانید حین تماشـای یـک برنامـه ،آن را ضبط کنید
و در صـورت لـزوم ،بـه صحنههـای پیشـین بازگردیـد .ایـن مـدل با
وجـود پـورت  HDMIخـود قادر اسـت تصاویر را با کیفیـت Full HD
بـه تلویزیـون منتقـل کند ،همچنیـن فرمتهای صوتـی و تصویری
بسـیار متنوعـی را پشـتیبانی میکنـد.
یخچال فریزر
یخچـال فریـزر ایکـس ویـژن از دیگر محصـوالت این برند اسـت که
بـه دلیـل داشـتن طراحـی خـوب و زیبـا میتوانـد برای اسـتفاده در
انـواع آشـپزخانهها مناسـب باشـد .طراحـی داخلـی مناسـب ،ضـد
برفـک بـودن ،مصرف بهینه انرژی ،سیسـتم خنککننـده چندگانه ،
سیسـتم انجماد سـریع و داشـتن آبسرد کن و پنل تنظیمات در کنار
انـدازه و گنجایـش باعـث میشـوند تـا ایـن محصـول در اندازههای
مختلـف بـرای اسـتفاده خانوادههـای مختلف انتخاب خوبی باشـد.

ایکس ویژن در
آغاز فعالیت در
عرصه لوازم خانگی
به سبب کیفیت
باالی تلویزیون های
تولیدی خود توانست
درجایگاه سوم بازار
قرار بگیرد ،امروزه
محصوالتیهمچون
یخچال فریزر و
لباسشویی نیز با
برند ایکس ویژن
به بازار عرضه می
شوند که بازار اولیه
این محصوالت
ایران و خاورمیانه
است

ماشین لباسشویی
ماشـین لباسشـویی ایکـس ویـژن از دیگـر محصـوالت کارآمـد و
باکیفیت این برند اسـت که از طراحی ظاهری سـاده و شـکیلی بهره
میبـرد .ایـن محصـوالت بـا ظرفیـت  8کیلوگـرم مناسـب جمعیت
خانوادههای ایرانی اسـت .داشـتن چندین برنامه شستوشـو شـامل
شستوشـوی سـریع ،شبیهسـاز شستوشـو با دسـت ،شستوشوی
اقتصـادی و شستوشـوی ضدآلـرژی و شستوشـوی بـا تاخیـر
و همچنیـن مصـرف کـم انـرژی  ،سـرعت مناسـب شسـت وشـو و
سیسـتم قفـل کـودک از مزایـای ایـن محصول به شـمار مـی رود.
از دیگـر محصـوالت ایکـس ویـژن می توان بـه اندروید باکس ،پخش
کننـده دی وی دی ،کابـل  ، HDMIریمـوت کنترل  ،آنتن تقویتی و
آنتن رومیزی  ،گوشـی موبایل و آداپتور اشـاره کرد.

گارانیت محصوالت ایکس ویژن

محصـوالت ایکـس ویـژن دارای گارانتـی مادیران هسـتند  ،مادیران
اولیـن شـرکت ارائـه دهنـده خدمات پـس از فروش در ایـران با بیش
از  50سـال سـابقه در توزیـع و خدمـات پـس از فـروش اسـت  .ایـن
شـرکت بـا هشـت شـعبه خدمـات پس از فـروش اسـتانی و بیش از
 800مرکـز مجـاز خدمـات در سراسـر کشـور با اولویـت حفظ اعتبار
و تصویـر برنـد مادیـران به ارائه خدمات مشـغول اسـت.

نظرات مشا

بنـده تلویزیـون هـا و برندهـای مختلـف رو بررسـی کـردم  .ایکس
ویـژن عالـی و اقتصـادی اسـت .تصاویـر با کیفیت عالـی و در حد 4K
هسـتند ،فلـش رو بـدون مشـکل سـریع مـی خونه و سـریع بـه وای
فـای وصل میشـه کال راضی هسـتم.
تلویزیـون ایکـس ویـژن بـا توجه به قیمتـش امکانات خوبـی دارد
ولـی کیفیـت رنگـش زیاد عالی نیسـت.
دربـاره ایـن تلویزیـون بایـد بگویـم صدایش فراگیـر و خیلی خوب
اسـت .کیفیت تصویر آن خوب اسـت.کنترل اصلی آن زمخت اسـت
و کلیـد هـا بـا فشـار زیـاد فعـال می شـود بعـد از چند مدت دسـت
انسـان خسـته مـی شـود .تعویض کانـال قدری کند اسـت.
بـه جـز پایه های پالسـتیکی کـه حس افتادن به آدم دسـت میده
باقـی امکانـات و تصویر و صوتـش خیلی خوب بود.
تبلـت ایکـس ویـژن اصلا اصلا بـه درد نمیخـوره ،یعنـی در حد
یـه بـازی کـردن سـاده که بـرای بچه هم گرفتیم جـواب نمیده  ،یهو
شـارژش صـد درصـده و بعـد پنـج دقیقـه خامـوش میشـه و بعد که
روشـن میشـه ،میشـه  ۳درصد  ،عالوه بر اینها اندروید پایینی داره
و خیلـی از برنامـه ها رو پشـتیبانی نمیکنه ،سـیمکارت نمی خونه ،
گلـس و قابـش هـم تو بـازار نیسـت  ،کاالی بی کیفیت دیـده بودیم
ولـی نـه تـا ایـن حـد .کیفیـت صفحه بسـیار کـم ،کیفیت اسـپیکر
ضعیـف ،نسـخه اندروید  5سـال قبل.
تبلـت بسـیار بـا کیفیتـی اسـت مـن  5سـال پیـش خریـدم واقعا
راضـی هسـتم و در فکـر خریـد مجـددم.
دربـاره مانیتـور ایکـس ویـژن بگـم کـه کیفیـت تصویر نسـبت به
هزینـه ای کـه مـی کنید عالیه ،کیفیـت بلندگو هاش خوبـه ورودی
و خروجـی هـاش کاملـه و از همـه مهمتر ایرانیـه تنها نقطه ضعفش
بدنـه و پایـه اش اسـت کـه اونم قابـل تحمله در کل مـن راضی ام تو
ایـن رده قیمت رقیبـی نداره.
در مجموع توی رنج مانیتور های فول اچ دی و دارای ورودی های
متنـوع (بـه خصـوص ورودی  )HDMIانتخاب مناسـب و به صرفه ای
اسـت و امکاناتـش کاملـه امـا تـوی طراحـی بدنه و پایـه یکم ضعیف
عمـل کردنـد؛ ً
مثلا قـاب دور تـوی بعضی از قسـمت ها یکـم از پنل
فاصلـه داره (میلـی متـری) کـه میتونه باعث ورود گرد و غبار بشـه و
مهـم تریـن نقطـه ضعـف هم اینـه که پایـه ای که برای ایـن مانیتور
طراحـی شـده نسـبت بـه هیـکل بزرگـش (!) پایـه خیلـی ظریف و
لغزانـی هسـت کـه باعـث میشـه با هـر حرکـت جزئی میـز ،تا چند
لحظـه مانیتـور براتون برقصه! و بعد وایسـه.

اجاق گاز های صفحه ای
زیبا و کم حجم

خانههـا به مـرور کوچکتـر میشـوند و اجاقگازهای مبله
جـای خـود را بـه اجاق گازهـای صفحه ای یا تـوکار زیبا و
کـم حجـم مـی دهند  ،اجـاق گاز مهـم ترین وسـیله پخت
و پـز در آشـپزخانه اسـت و امـروزه با نمونه هـای مدرن آن
مواجـه هسـتیم کـه اجاق گازهـای صفحه ای از پـر طرفدار
تریـن آن هاسـت .ابعاد اجاقگازهای توکار معمـوالً از ابعاد
اسـتاندارد پیـروی میکنـد ،مگـر در شـرایط خـاص که در
شـکل ظاهـری آنهـا تغییـر ایجـاد میشـود .اجاقگازهـا
معمـوالً در انـدازه عرضـی  ۸۰ ،۷۰ ،۶۰ ،۵۰و  ۹۰سـانتی
متـری تولید میشـوند ولی بـا توجه به طراحی قسـمتهای
گوناگـون ،این ابعاد متغیر اسـت .اجاق گازهای تولید شـده
در داخـل بـه راحتـی با برندهـای خارجی رقابـت می کنند
و سـازگاری بیشـتری با سیسـتم گاز شـهری دارند از لحاظ
تعداد شـعله ها نیز اجاق های توکار  4و  5شـعله پرفروش
تریـن مدل ها هسـتند.

براساس جنس صفحه اجاق گازهای توکار
به دسته های استیل ،شیشه ای ،رسامییک و
ترکیب شیشه اب دیگر جنس ها تقسیم یم شوند
که مدل شیشهای و استیل پر کاربردتر هستند

اجـاق گازهـای اسـتیل به دلیل زیبایی و مقاومـت به خوبی مورد
اسـتقبال قرار گرفته اند ،مواد غذایی روی سـطح آن نمی چسـبد
و بـه راحتـی تمیـز مـی شـوند .اجـاق های اسـتیل به دو دسـته
سـاده و آجـدار تقسـیم مـی شـوند .مـدل هـای سـاده  ،بـراق و
صیقلـی هسـتند و امـکان خش برداشـتن شـان زیاد اسـت ولی
مـدل هـای آجـدار ضـد خـش هسـتند امـا سـطح خشـن تری
دارنـد کـه پـاک کردن روغن غذا را سـخت می کند و با گذشـت
زمـان چـرک مـرده و کدر می شـوند .در گازهای اسـتیل تعویض
ژیگلورها(ویـژه مناطقـی که از گاز کپسـولی اسـتفاده میکنند و
یـا فشـار گاز پاییـن دارنـد) بدون آنکه آسـیبی به گاز وارد شـود
بـه راحتـی امکان پذیر اسـت.
اجاقگازهای تو کار شیشـ ه ای با شیشـههای نشـکن و مقاوم در
برابـر حـرارت و در دو رنگ سـفید و مشـکی سـاخته میشـوند،
شیشـه ایـن اجـاق هـا بایـد بعـد از هـر بار پخـت وپز تمیز شـود
تـا آثـار لکـه و چربـی غذاهـا روی آن هـا نمانـد .در این دسـته از
اجاقهـا بـا توجـه بـه اسـتانداردهای شیشـه و تحمـل محـدوده
حرارتی مشـخص ،از ب ِرن ِر (سرشـعله) با شـعله های کنترل شـده
اسـتفاده شـده و بـه هیـچ وجه امـکان تعویض ژیگلـور به منظور
افزایـش حجم شـعله امکان پذیر نیسـت.
هنـگام خریـد اجـاق گاز بـه نشـان اسـتاندارد ،مجهـز بـودن بـه
فنـدک و ترموکوپـل ،اعتبـار مـارک تجـاری و خدمـات پـس از
فـروش آن توجـه کنیـد .
یکـی دیگـر از نـکات مهـم در اجـاق گازهـای صفحـه ای محـل
قرارگیری شـعله بزرگ اسـت ،بهتر اسـت شـعله بزرگ را در کنار
اجـاق گاز در نظـر بگیریـد تا فضای اشـغال شـده توسـط ظروف
بـزرگ ،مزاحمتـی در کار بـا دیگر شـعلهها ایجـاد نکند.

قیمت اجاق گاز صفحه ای  5شعله استیل
چند برند معروف در ابزار
قیمت بخاری گازی
چند برند معروف در بازار
ارزانترین مدل

گرانترین مدل

برند
بوش

 9.168.000تومان

 11.616.000تومان

اخوان

 900.000تومان

 1.845.000تومان

داتیس

 1.717.000تومان

 2.450.000تومان

کن

 2.130.000تومان

 2.290.000تومان

سینجر

 1.200.000تومان

 1.578.000تومان

