از آب میوه گیری های دسیت ات آب میوه گیری های بریق
تقریبـا همـه مـا خاطـره آب میـوه گیری های دسـتی قرمـز رنگ با
سـر سـفید را در خاطـر داریـم .همـان نیـم پارچ هایی کـه با زحمت
بسـیار پـر از آب مرکبـات و دوای سـرماخوردگی ما می شـد .اما کم
کـم کـه پـای فنـاوری بـه آشـپزخانه هـا بـاز شـد ،آب میـوه گیری
هـای دسـتی نیـز دسـت خـوش تغییـر شـدند و بـا همـان شـکل و
شـمایل امـا برقـی به انجـام وظیفه خـود ادامه دادند .دسـتگاه های
آب مرکبـات گیـر گاه در قالـب دسـتگاه هـای آب میـوه گیـری بـه
عنـوان یـک جـزء اضافه شـده وجـود دارد ،گاهی هم بـه صورت یک
دسـتگاه جداگانـه کـه خـوب بسـیاری ایـن آخـری را کمـی جاگیـر
ارزیابـی مـی کنند.



در هنـگام خریـد آب مرکبـات گیـر باید به چند نکتـه توجه کنید تا
خرید مناسـبی داشـته باشـید .اول از همه قدرت موتور آن و میزان
چرخشـی اسـت کـه در واحـد ثانیـه دارد .شـاید فکـر کنیـد هر چه
ایـن میـزان باالتر باشـد شـما با سـرعت بیشـتری به یـک لیوان آب
پرتقـال مـی رسـید ،در حالـی کـه گاهـی سـرعت باال باعـث کاهش
میـزان آب دهـی میـوه می شـود .دوم میزان انرژی مصرفی دسـتگاه
اسـت .سـوم به چگونگی شـکل دسـتگاه دقت کنید .دسـتگاه هایی
را خریـداری کنیـد کـه مخـزن آن هـا بـه راحتـی واژگـون نشـود و
بـرای فشـار دادن میـوه روی کالهکـش نیـازی بـه تمـاس مسـتقیم
دسـت شـما با میوه نداشـته باشـد.

ترفندهایی برای خالی کردن جیب خریدار

اسـفند هـم از راه رسـید .همـان مـاه
شـلوغ و پرهیاهـو کـه ما را بـه روزهای
نویسنده  :پاول ساجت
پایانـی سـال و حـال و هـوای عیـد و
مترجم :سوده قدیمی
تعطیلات و خریـد و نظافت و....نزدیک
مـی کنـد .اسـفند تنهـا مـاه سـال اسـت کـه در آن بیشـترین شـور و
تکاپـوی مـردم را در همـه چیـز بـه ویـژه در خریـد کـردن مـی بینیم.
خریـد پوشـاک نـو بـرای عیـد  ،خریـد اجنـاس خوراکی بـرای مهمانی
هـای عیـد ،نـو کـردن وسـایل منـزل و هـزاران چیـز دیگـر .اگـر بحث
سـنت هـا و رسـم و رسـوم و رونـق اقتصـادی بازار را در ایـن روزها کنار
بگذاریـم ،مسـئله ای کـه خیلـی بـه چشـم می آیـد هزینه هـای باالیی
اسـت کـه در روزهـای آخـر سـال بـه خانـواده هـا تحمیـل مـی شـود.
زیـرا بسـیاری از خریدهـا ناخواسـته اتفـاق مـی افتنـد .یـک روز بـرای
خریـد برخـی چیزهـای ضـروری بیـرون مـی رویـد و وقتـی بـه خانـه
برمـی گردیـد مـی بینیـد بیشـتر از آن چـه کـه از قبـل در ذهنتان بود
ولخرجـی کـرده ایـد ،در حالـی کـه قبـل از بیـرون رفتـن از خانـه اصال
چنین قصدی نداشـتید .دلیل آن هم وسوسـه خرید اسـت .بسـیاری از

نام محصول

قیمت (تومان)

آب مرکبات گیر پارس خزر مدل سیتروس

 184هزار

آب مرکبات گیر بوش مدل MCP3500

 430هزار

آب مرکبات گیر کنوود مدل JE280

آب مرکبات گیر دلمونتی مدل DL840

آب مرکبات گیر فیلیپس مدل

HR2752

آب مرکبات گیر گاسترویک 41149

مغـازه هـا ،فروشـگاه هـا ،بوتیک ها ،با چند ترفند شـما را ناخواسـته به
سـوی خـود مـی کشـانند و وادار بـه خریـد مـی کنند و همیـن موضوع
باعـث ولخرجـی هـای بیش از اندازه افراد در ماه پایانی سـال می شـود.
بـرای بسـیاری از افـراد اسـفند گـران ترین ماه سـال اسـت.
وقتـی خریدهـای شـب عیدشـان تمـام شـد و هدیـه هـای اعضـای
خانـواده و بچـه هـا را خریدنـد و مهمانـی هـای عیـد را برگـزار کردنـد
ناگهان با یک حفره خالی بزرگ در جیبشـان مواجه می شـوند .شـاید
فکـر کنیـد ایـن یـک اتفاق طبیعی اسـت کـه در آخرین ماه سـال برای
همـه پیـش مـی آیـد و چاره ای جز این نیسـت چـون االن فصل خرید
اسـت .در ایـن بیـن مغـازه هـا و فروشـگاه ها بیشـترین سـهم را دارند.
آن هـا مـی تواننـد از ترفندهـا و روش هایی اسـتفاده کنند تا به آسـانی
شـما را وادار کننـد بـا بـی خیالـی تمـام خریـد کنیـد ،اما اگـر تصمیم
گرفتـه ایـد امسـال چنیـن اتفاقـی بـرای جیبتـان نیفتـد مـی توانید با
مطالب این ماه همراه باشـید و با تعدادی از این ترفندها آشـنا شـوید.
حـراج هـای فریبنـده  :در زمـان حـراج تمـام اجنـاس یـک قیمت قبل
دارنـد و یـک قیمـت بعـد .روی قیمـت قبلـی یـک خـط قرمز کشـیده
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شـده اسـت و همیشـه بسـیار بیشـتر از قیمـت فعلـی و حـراج خـورده
اسـت .مغـز انسـان بـه گونـه ای اسـت کـه از بـه دسـت آوردن چیـزی
بـدون هزینـه یـا بـا هزینـه خیلـی کمتـر از آن چـه ارزش واقعـی آن
اسـت لـذت مـی بـرد .ایـن همـان دلیـل چانـه زدن و تخفیـف گرفتـن
اسـت .فروشـندگان نیـز ایـن را مـی دانند و سـعی دارنـد از این موضوع
بیشـترین سـود را ببرنـد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه بـا عنـوان کردن
حـراج اجنـاس جـای چانـه زدن و تخفیـف گرفتن را برای مشـتری می
بندنـد و برچسـب هـای قیمـت قبلـی و بعـدی روی اجنـاس مـی زنند
و همـان قیمتـی را تعییـن مـی کننـد که خودشـان می خواهنـد .برای
مثـال جنسـی کـه قبلا صد هـزار تومـان قیمت خـورده بـود ،االن زیر
برچسـب حـراج هشـتاد هـزار تومـان بـه فروش می رسـد .در نـگاه اول
ایـن یـک خریـد بسـیار عالـی بـرای خریدار اسـت ،امـا نیسـت ! همان
جنـس در روزهـای دیگر سـال با همان قیمت هشـتاد هـزار تومان برای
مشـتری یک خرید عالی و اسـتثنایی به نظر نمی رسـد و حتی ممکن
اسـت فکـر کنـد گران هم هسـت پـس به خوبـی فروش نخواهـد رفت،
امـا در روزهـای حـراج بـا برچسـب قیمـت قبلی کـه گران تـر از قیمت
فعلـی اسـت  ،بـه طـور حتـم مشـتری را وسوسـه بـه خریـد مـی کند.
بنابرایـن تصـور نکنیـد همـه قیمـت هـای قبـل و بعد واقعی هسـتند.

طراحی چیدمان و ویترین برای سـود بیشـتر  :مغازه ها و فروشـگاه ها
و بوتیـک هـا چندیـن میلیـون پـول خرج مـی کنند تا چیدمـان خوبی
داشـته باشـند و ویتریـن هـای زیبایـی بسـازند .همـه ایـن هـا با هدف
کسـب سـود بیشـتر انجـام می شـود .بـرای مثال اجناسـی که درسـت
رو بـه رو و هـم سـطح چشـمان شـما و روی قفسـه هـای نزدیـک تـر
چیـده شـده انـد معموال بیشـترین سـود را بـرای مغازه دارنـد .برعکس
آن ،اگـر بـرای دیـدن جنسـی مجبـور شـوید خم شـوید یا از فروشـنده
کمـک بخواهیـد آن را برایتـان بیـاورد ،احتمـاال آن جنس سـود زیادی
بـرای مغـازه نـدارد .پـس بـه محـض ورود به یـک مغازه هول نشـوید و
دم دسـتی تریـن اجنـاس را انتخـاب نکنید.
ترفنـد دیگـری کـه مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد ایـن اسـت کـه
فروشـندگان مـی داننـد اغلـب مـردم راسـت دسـت هسـتند و هنـگام
ورود بـه مغـازه اول بـه سـمت راسـت خـود نـگاه مـی کنند و با دسـت
راستشـان اجنـاس را بـر مـی دارند .بنابرایـن تمام اجناس چشـمگیر یا
سـود ده یا تمام آن هایی که فروشـنده می خواهد زودتر از دسـت آن
هـا خالص شـود در سـمت راسـت ورودی قرار می گیرنـد .عجله نکنید
و بـه چـپ و راسـت خـود خـوب نگاه کنید  .تمام قفسـه هـای باالیی و
پایینـی را ببینیـد  ،شـاید اجنـاس بهتـر بـا قیمـت های بهتـری بیابید.

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

زیباسازی در مزنل

مـاه هـای پایانـی سـال همیشـه بـرای ایرانـی هـا حـال و هـوای خـاص خـودش را دارد ،یـک جـور امیـد بـه زندگـی مضاعف در خون همـه جریان پیدا مـی کند و میل بـه پاکی و نو شـدن و زیبایی همزمـان با جان گرفتـن دوباره طبیعـت ما را بـر آن می دارد
معصومه جمالی
کـه بـه هـر طریـق کـه مـی توانیـم دسـتی بـه سـر و روی خانـه و زندگـی مـان بکشـیم و گـرد و غبـار یک سـال را از آن بزداییـم .گاه با جایگزیـن کردن اثاثیـه کهنه منـزل  ،گاه با تغییر در ظاهـر  ،گاه حتی بـا یک تغییر دکور سـاده می توان حـس بهتری را
نویسنده
ایجـاد کـرد .در چنـد سـال اخیـر هنـر دکوپـاژ باعـث شـده خیلـی هـا کـه یـا بـه کار هنری عالقه مندنـد یا خیلی بـا صرفه و اقتصـادی زندگی می کننـد تغییرات زیبایـی در ظاهر لـوازم و اثاثیه منزلشـان ایجاد کننـد و با کمتریـن هزینه از آن لـذت ببرند .با
توجـه بـه سـاده و عملـی بـودن ایـن کار در منـزل بـر آن شـدیم در آسـتانه سـال نـو شـما را بـا ایـن هنـر بیشـتر آشـنا کنیـم ،همچنین نقاشـی دیوار هـا با طرح کاغـذ دیواری در منزل نیز کار سـاده ای اسـت که بـا کمی دقـت در انجام آن مـی توانیـد در هزینه های خود حسـابی صرفه
جویـی کنیـد و بـوی نـو شـدن را مهمـان خانـه هـای تـان کنیـد .پـس تـا دیـر نشـده دسـت بـه کار شـوید و با صرفـه جویـی در هزینه های دم عیدتان  ،بسـیاری از وسـایل بـی رنـگ و رو را لعابی تازه ببخشـید و بـه چرخه اسـتفاده برگردانیـد  .با  آموزش صفـر تا صد دکوپاژ و نقاشـی
بـا طـرح کاغذ دیـواری در منـزل با ما همراه باشـید.

دکواپژچیست؟

دکوپـاژ تکنیکـی اسـت کـه بـا آن می توان به وسـایل کهنـه و رنگ
و رو رفتـه امـا سـالم بـا طراحـی جدید جلـوه دوباره بخشـید .در این
تکنیـک بسـیار سـاده و زیبـا از کاغذ ترنسـفر ،عکـس ،روزنامه ،کاغذ
کادو یـا دسـتمال سـفره اسـتفاده مـی کننـد و وسـایلی را به سـبب
خـراب شـدن ظاهرشـان کـه از کاربـری خـارج شـده انـد ،احیـا می
کننـد .دیگـر لـوازم مورد اسـتفاده بـرای انجام آن عبارتند از چسـب
چوب شـفاف  ،چسـب  ،DM5اسـپری فیکسـاتور یا تثبیت کننده ،
قلم مو و سـنباده نرم .این کار را شـما روی سـطوح فلزی و چوبی،
ظـروف شیشـه ای  ،شـمع و حتـی صابـون می توانید انجـام دهید و
از زیبایـی آن لـذت ببرید.

روش اجرای دکواپژ

لوازم مورد نیاز خود را به شرح زیر آماده کنید:
سطح مد نظر چسب چوب شفاف  ،چسب  ،DM5اسپری
فیکساتور یا تثبیت کننده  ،قلم مو و سنباده نرم
ابتـدا سـطح مـد نظر را با سـنباده نرم صاف کنید .اگـر می خواهید
رنـگ اصلـی سـطح مـد نظـر خـود را تغییر دهیـد یا طرح خـود را
روی ظـروف شیشـه ای اجـرا کنیـد بهتـر اسـت قبل از شـروع کار
سـطح مـد نظـر را رنـگ اکریلیک بزنیـد ،بدین صورت کـه رنگ را
بـا چنـد قطـره آب رقیـق کـرده و سـپس با قلـم مو سـطح را رنگ
کنیـد و اجـازه دهیـد به خوبی خشـک شـود.
پـس از ایـن مرحلـه طـرح مـد نظـر خـود را انتخـاب کنیـد و آن را
دقیـق و تمیـز ببریـد .اگـر از دسـتمال کاغـذی اسـتفاده می کنید
الیـه هـای اضافـه آن را جدا کنید و فقـط الیه طرح دار را نگهدارید.
دقـت کنیـد هـر چـه تصویـر نـازک تـر باشـد ،کارتـان زیباتـر می
شود .
بعـد از اطمینـان از صـاف و صیقلی بودن سـطح  ،قبل از چسـباندن
طـرح آن را روی کار قـرار دهیـد تا مطمئن شـوید محل قرار گیری
آن صحیـح اسـت؛ سـپس طـرح را بـه کمـک قلـم مـو بـا چسـب
چـوب روی کار بچسـبانید و بـه آرامـی روی آن بـا انگشـتان تمیـز
بکشـید و سـطح را صـاف کنیـد تـا زیر آن حباب تشـکیل نشـود.
وقتـی طـرح خشـک شـد روی آن را یـک الیـه نـازک از چسـب
 DM5بزنیـد .چسـب  DM5روی کار یـک الیـه محافـظ محسـوب
مـی شـود .بـرای خشـک شـدن کار  ،عجله نکنید و اجـازه دهید در
هر مرحله به طور کامل خشـک شـوند .ممکن اسـت در ابتدای کار
پس از چسـب زدن  ،سـطح کار تار و نازیبا شـده باشـد ،اما نگران
نباشـید ،در این مرحله و پس از خشـک شـدن چسـب سـطح کار
تمیـز و شـفاف خواهد شـد.
مـی توانیـد بعد از خشـک شـدن چسـب یـک بار دیگـر روی طرح
یک الیه چسـب بزنید و باز اجازه دهید به خوبی خشـک شـود .در
پایان  ،در فضای باز روی کار را فیکسـاتور بزنید اما فیکسـاتور را در
فاصلـه نزدیـک بـه کار اسـپری نکنید زیـرا ذرات روی کار به صورت
دانـه هـای درشـت و قابـل دیـد می نشـیند؛ هنگام زدن فیکسـاتور
جلـوی دهـان خـود را بپوشـانید .مـی توانید از فیکسـاتور یک یا دو
بار اسـتفاده کنید اما هربار بگذارید سـطح کار کامال خشـک شـود
و دوباره اسـپری بزنید .اسـپری فیکسـاتور سـبب براق شـدن سطح
کار شـما مـی شـود .اگـر از فیکسـاتور زیـاد اسـتفاده کنید  ،سـبب
محـو شـدن لبـه هـای تصویر می شـود و نمـای کار طـوری به نظر
خواهـد رسـید که طـرح از زمینه جدا نیسـت.
خسـته نباشـید ! کار دکوپاژ به پایان رسـید  .حاال می توانید از هنر

روش اجرای کار

دسـت خـود و ظاهـر جدید وسـیله تان لذت ببرید .شـما همچنین
این تکنیک را می توانید به همین روش برای زیبا سـازی کشـوهای
میـز یـا کمـد  ،سـطح کابینـت هـا ،روی دسـتگیره هایـی با سـطح
صـاف ،سـطح روبـه روی راه پلـه هـا  ،چهارپایـه کوچـک جلوی میز
آرایـش  ،جعبـه دسـتمال کاغذی ،سـطل  ،طبقـه مخصوص مجالت
 ،قوطـی هـای فلـزی رب و کنسـرو ،شیشـه های خالی مربـا و داخل
سـینی هـا و ظروف مسـطح دیگر اجـرا کنید.

نقایش طرح کاغذ دیواری اب غلتک های طرح دار

خریـد و نصب انـواع کاغـذ دیواری بـر دیوارهای منزل مـی تواند تاثیر
زیادی در زیبایی دکوراسـیون منزل شـما داشـته باشـد اما شاید گاهی
اوقـات بـه علـت هزینه هـای باالی خرید و نصب آن امـکان اجرای این
کار بـرای بعضـی افـراد وجود نداشـته باشـد .یک روش بسـیار جالب
برای نزدیک شـدن به این خواسـته اسـتفاده از رنگ سـاختمانی طرح
کاغـذ دیواری اسـت در ایـن روش نقاشـی سـاختمان را بـه گونـه ای
اجـرا مـی کننـد کـه همانند مدل های کاغـذ دیواری جلـوه کند  .این
کار شـاید خیلـی سـاده بـه نظر نرسـد اما بـا کمی تمریـن و دقت می
توانیـد خودتـان آن را انجام دهید.

دکوپاژ تکنیکی
است که اگر در
انجام آن کمی
سلیقه به خرج
دهید  می توانید
وسایل کهنه و رنگ
و رو رفته منزلتان
را جلوه ای تازه و
چشم نواز ببخشید
و آن ها را به چرخه
استفاده برگردانید

بـرای انجـام ایـن کار آن چـه مـورد نیاز شماسـت عبارتنـد از :
غلتـک رنـگ آمیزی  ،دسـتکش  ،رنـگ ،رول طرح دار
غلتک
اول از همـه دقـت کنیـد سـطح دیوار یکدسـت و صاف باشـد و
در صـورت امـکان یـک رنـگ مناسـب بـرای پـس زمینـه طرح
تـان بـا غلتـک معمولـی بـه دیـوار بزنیـد تـا نتیجه شـما زیباتر
باشـد و طـرح مـد نظرتـان جلـوه بهتـری از خـود نشـان دهد.
نقاشـی دیـواری طـرح کاغذ دیواری مـی تواند بسـیار راحت تر
از چیـزی باشـد کـه بـه نظـر می آید چون شـما نیاز بـه مهارت
خـاص نداریـد و فقـط بایـد تمرکـز کافـی برای حرکـت در یک
خط مسـتقیم را داشـته باشـید .از هر نقطه ای از گوشـه دیوار
خـود کـه مـی توانیـد شـروع کنیـد! هـر خطـی که در نقاشـی
طـرح کاغـذ دیـواری خـود بـه اتمام می رسـانید مـی تواند یک
راهنمایـی بـرای ادامـه رنـگ آمیـزی شـما باشـد و دیگـر نکته
مهـم کـه بـرای بهتـر شـدن کار بایـد رعایـت کنیـد نظافـت و
تمیـز کـردن مکـرر و غلتـک اسـت تـا هیـچ گونـه ردی روی
دیـوار بـه جا نگـذارد .
اکنـون بـه مرحلـه سـخت ماجـرا میرسـیم .ابتدا لولـه و غلتک
را سـر هـم کنیـد .شـما در ایـن مرحلـه باید مطمئن شـوید که
هـم غلتـک طـرحدار و هـم غلتک رنـگ به هم چفت شـدهاند و
در عیـن حـال بـه راحتـی روی سـطح حرکت میکنند .سـپس
غلتک طـرحدار را جـدا کنیـد .مقـداری از رنـگ را داخـل یـک
ظـرف بـزرگ گـود بریزیـد و شـروع کنیـد بـه رنـگدار کـردن
غلتـک .مقـداری رنـگ را نیـز بـه فـوم فشـرده روی غلتـک
رنـگ اضافـه کنیـد تـا ایـن فوم بـه خوبی رنـگ بگیرد .سـپس
دسـتکشهای خـود را دسـت کنیـد .اکنـون غلتـک رنـگ را
برداشـته و آن را داخـل حفرههـای موجـود وسـیله رنـگ قـرار

دهیـد .سـپس غلتـک طـرحدار را در فضای باالیـی غلتک رنگ
قـرار دهیـد .سـپس روی کاغـذ حرکـت رنـگ و غلتکهـا را
امتحـان کنیـد .ایـن کار را چند دقیقه انجـام دهید تا رنگهای
اضافـه از روی غلتکهـا خـارج شـود .یـک دور که رنـگ بزنید
متوجـه خواهیـد شـد هـر چنـد متـر یـک بـار بایـد دوبـاره
غلتکهـا را بـه رنـگ آغشـته کنیـد.
در ایـن مرحلـه خیلـی مهم اسـت که شـما قبـل از رنگ کردن
دیـوار تمریـن کنیـد ،تمرین کنیـد ،و باز هم تمریـن کنید .زیرا
مشـکل ایـن اسـت کـه در ایـن مرحلـه غلتـک روی دیوار ُسـر
میخـورد و رنـگ روی دیوار بـه صـورت لکـه ایجاد میشـود.
کنارههـای بعضـی غلتـک هـا را بـا عالمتهـای مثبـت و منفی
عالمتگـذاری کـرده انـد تـا شـما بـا کمک ایـن عالیـم بتوانید
رونـد طرحهـای روی دیـوار را بـه درسـتی حفـظ کنیـد .بـرای
ایـن کـه طرحهـای شـما به درسـتی کنار هم به صـورت ردیفی
قـرار بگیرنـد بهتـر اسـت هـر ردیف را بـا یک عالمت مشـخص
شـروع کنیـد :مثبـت ،منفـی ،مثبت ،منفی .سـعی کنید سـطح
بـاالی دیـوار را بـا یـک عالمت ،مثبت یـا منفی ،هم تـراز کنید
،ایـن کار بایـد بـه گونـهای صـورت بگیـرد کـه وقتـی طرحهـا
روی دیـوار قـرار میگیرند جهت درسـتی داشـته باشـند .وقتی
میخواهیـد ردیـف بعـدی را رنگ کنید بهتر اسـت با اسـتفاده
از عالیـم همـان جهتـی را انتخـاب کنیـد که بـرای ردیف قبلی
انتخـاب کـرده بودیـد .سـعی کنیـد کـه طرحها کمـی روی هم
همپوشـانی داشـته باشـند .در واقـع ،اگـر هنـگام رنـگ کـردن
یکـی از ردیفهـا دچـار خطـا شـدید ،بهتـر اسـت طرحهـا را
کمـی بیشـتر روی هم قـرار دهید ،در غیر ایـن صورت فضاهای
خالـی بیـن ردیفهـا ایجاد میشـود و این مسـئله ظاهـر نهایی
دیوارهـای اتـاق شـما را نازیبا میکنـد .ایـن کار را آنقدر ادامه
دهیـد تـا کل دیوارهـا طرحدار شـوند .

