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زیباسازی
در مزنل

آموزش دکوپاژ و رنگ ساختمان
با طرح کاغذ دیواری در آستانه
فرارسیدن عید نوروز
3

تیترها
t i t l e s

جوالن خودروسازان یبانم
و نشان چیین در ایران!

بلیت سفر نوروزاتن
را آنالین بخرید

خروجشرکتهایمعتبرخودروسازی
از بازار ایران ،فرصت خوبی برای فعالیت
چینیهایگمنامفراهمکردهاست

استارت آپ هایی که
دردسرهای خرید بلیت را
کمتر کرده اند

6

5

آشنایی
سفربهدیار
فرهنگ و ادب اب کسب و کاری
فانزتی و عیدانه

نگاهیبهجاذبههای
تاریخیشهرکهن
نیشابور

چگونه پارافین و نخ را
بهپولتبدیلکنیم
8

7

هسام خود «بورس» و
«فرابورس»همحبایب
شدهاست؟!

شرکت های بورس و فرابورس
بزرگ ترین برندگان هجوم
نقدینگی به بازار سرمایه
4

آرامشنسیب
خورایکها پس از
جهش ابتدای سال
قیمتکاالهایاساسی
در آینه آمار
2

یادداشت
n o t e

پیش به سوی خانه تکانی
بـا فـرا رسـیدن اسـفند صـدای پای
مهدی حسنزاده
بهـار انـدک اندک شـنیده می شـود.
روزنامهنگار
همـه مـا ایرانـی هـا رسـم داریـم که
بـا فرارسـیدن بهـار و سـال نـو ،خانه
تکانـی کنیـم .بخشـی از ایـن خانـه
تکانـی بـه تغییـرات ظاهـری در محـل زندگـی باز می گـردد .تغییر

در ظاهـر منـزل فـارغ از ایـن کـه بـه دلیل فرسـوده شـدن بخشـی
از دکوراسـیون منـزل ،تـا حـدی اجتنـاب ناپذیر اسـت امـا از منظر
روانـی نیـز بسـیار مهـم اسـت .محیـط داخـل خانـه تاثیـر مهمـی
بـر روح و روان سـاکنان منـزل دارد .بـه ویـژه بانوانـی کـه سـاعات
بیشـتری را در منـزل مـی گذراننـد ،بـا تغییـر دکوراسـیون ،روحیه
بهتـری پیـدا مـی کنند .شـاید یکی از دالیـل اصرار بانـوان به تغییر

دکوراسـیون منـزل همیـن نکتـه باشـد .نکتـه ای کـه بسـیاری از
آقایان ممکن اسـت ،توان درک آن را نداشـته باشـند .در این میان
افـراد ثروتمنـد بـا تغییـر بعضـا حتـی سـاالنه مبلمـان و پـرده هـا،
خانـه تکانـی را شـروع مـی کننـد ولـی قشـرهای متوسـط و ضعیف
تـر کـه امـکان انجـام چنیـن خـرج هایـی را ندارند ،بـه دنبال روش
هـای کـم هزینـه برای تغییر در ظاهر و دکوراسـیون منزل هسـتند.

از ایـن هفتـه بـه بعـد تـا آخریـن شـماره امسـال دخـل و خـرج ،به
معرفـی روش هایـی مـی پردازیم کـه بتوانیم با هزینه نسـبتا اندک،
دکوراسـیون منـزل را تغییـر دهیـم .در صفحـه  3دخـل و خرج این
شـماره جایگزیـن هـای ارزان قیمـت کاغـذ دیـواری را معرفی کرده
ایـم تـا از ایـن طریـق ،منـزل خـود را بـا هزینـه ای کمتـر از کاغـذ
دیـواری نونـوار کنید.

