تند ،رسیع و خومشزه در آشزپخانه!
در قدیـم یکـی از فاکتورهـای کدبانوگـری پخت خورشـت های جا
افتـاده بـود .خورشـت هایـی کـه از خـروس خـوان روی شـعله کم
اجـاق هـا بـار گذاشـته و بعـد از نمازظهر با یک وجـب روغن رویش
در سـفره گذاشـته مـی شـد .کدبانوهـا در طـول پخت غـذا مجبور
بودنـد مـدام بـه آن سـر بزننـد تـا نه سـر برود و نـه ته بگیـرد! اما با
تغییـر سـبک زندگـی و ورود بانـوان به صحنه اجتمـاع ،دیگ هایی
بـه یـاری آن هـا آمدنـد تـا همچنان خورشـت های خوشـمزه و جا
افتـاده از سـفره ها حذف نشـوند!
احتمـاال همـه شـما بـرای یـک بار هم که شـده دیگ هـای قدیمی
و تقریبـا لـوزی شـکل زودپـز را دیـده ایـد .همـان هایـی کـه وقتی



جـوش مـی آمـد و سـوپاپش عمـل مـی کـرد تـا هفـت کوچـه آن
طـرف تـر بـا خبـر مـی شـدند .آن دیـگ ها بـا آن کـه خیلی خوب
مهـر و مـوم مـی شـدند ،امـا امـکان ترکیدن شـان بسـیار بـاال بود.
کـم کـم ایـن نسـل از بمـب های سـاعتی آشـپزخانه جـای خود را
بـه زودپزهـای اسـتیل در شـکل و شـمایل قابلمه داد .ایـن زودپزها
بـا سـه سـوپاپ و اسـتحکام بـاال در بدنـه ،خیلـی کـم خطرتـر از
نسـل پیشـین بـود امـا همچنـان از انـرژی گاز بـرای پخـت و پـز
اسـتفاده مـی کـرد .نسـل جدیـد زودپزهـای برقی تازه چند سـالی
اسـت کـه بـه بـازار آمده  ،اما توانسـته اسـت مشـتریان خوبی برای
خـود پیـدا کند.

نام محصول

قیمت (تومان)

زودپز جی پاس مدل GPC307

 619هزار

زودپز دسینی مدل دسته دار 6 ،لیتری

 635هزار

زودپز برقی مدیا مدل MY13CS620W

یک میلیون و  120هزار

زودپز برقی چند کاره هاردستون مدل MCS4503B

یک میلیون و  494هزار

زودپز برقی فلر مدل PC166

زودپز دو قلو استیل فلورانس

3

 675هزار

یک میلیون و  150هزار

شنبه  24اسفند  - 1398شماره 56
شماره 20340

ترفندهای نوروزی

تعیین دستمزد کارگران باز هم در دقیقه ۹۰
یـک مقـام مسـئول کارگـری گفت :وقتـی کارگران در معـرض آلودگی
ویـروس کرونـا قـرار دارنـد و بـا تمـام تـوان سـر کار خـود حاضـر می
شـوند ،حداقل انتظارشـان این اسـت که اسـترس دسـتمزد سال آینده
را بـه آن هـا تحمیـل نکنیـم و وظیفـه شـورای عالی کار اسـت که این
دغدغـه را کاهـش دهد.
هـادی ابـوی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،بـا انتقـاد از تشـکیل نشـدن
جلسـات تعییـن دسـتمزد  ۱۳۹۹کارگـران ،اظهـار کـرد :همـان طـور
کـه از طریـق ویدئـو کنفرانـس طرحهـای ملـی و پروژههـای تعاونی را
افتتـاح کردیـم ،میتوانسـتیم طـی دو هفته اخیر که جلسـات بررسـی
و تعییـن دسـتمزد کارگـران را در شـورای عالـی کار تعطیـل کردیم از
طریـق ویدئـو کنفرانـس مذاکـرات مـزد را دنبـال کنیـم و در نهایـت
صـورت جلسـه در زمـان دیگـری بـه امضـا مـی رسـید امـا متاسـفانه
کرونـا بـه بهانـه خوبی برای لغو جلسـات دسـتمزد تبدیل شـده اسـت.

استرس دستمزد را به کارگران تحمیل نکنیم!
وی افـزود :متاسـفانه سـال هـای سـال اسـت کـه تعییـن دسـتمزد
کارگـران بـه دقیقـه  ۹۰و جلسـات فشـرده آخـر سـال کشـیده مـی
شـود؛ در حالـی کـه جامعـه کارگـری در شـرایط سـخت و تحریمهـا و
بحرانهـا در کنـار دولـت و در صـف مقـدم تولیـد و جهـاد اقتصـادی
بودهانـد.
ایـن مقـام مسـئول کارگـری احتمـال موکـول شـدن نشسـت تعییـن
دسـتمزد بـه سـال بعـد را بعیـد دانسـت و گفت :اگـر این اتفـاق بیفتد
بدعـت جدیـدی اسـت کـه قطعـا در تقویـم کاری سـال آینـده آثـار و
پیامدهـای زیـان بـاری بـه دنبـال خواهد داشـت.
ابـوی بـا اشـاره بـه عـدم تعطیلی برخـی از بنـگاه ها در شـرایط حاضر
گفـت :وقتـی کارگـران در معـرض آلودگـی و ویـروس کرونا هسـتند و
بـا تمـام تـوان سـرکار خـود حاضـر شـدهاند حداقـل انتظارشـان ایـن

اسـت که اسـترس دسـتمزد سـال آینده را نداشـته باشـند و وظیفه
مـا اسـت که ایـن دغدغـه را کاهـش دهیم.
اعالم آمادگی نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه مزد
دبیـرکل کانـون عالـی انجمـن هـای صنفـی کارگـران در پایـان
گفـت :نماینـدگان کارگـران در شـورای عالـی کار آمادگی خود را
بـرای مذاکـره اعلام کردند و حاضرند حتی در شـرایط بهداشـتی
و کاملا اسـتریل بـا رعایـت نـکات بهداشـتی مذاکـره کننـد و
امیدواریـم در هفتـه آینـده حداقل یک جلسـه برای بررسـی دسـتمزد
سـال  ۱۳۹۹برگزار شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،در حالـی کـه بـه پایـان سـال تنها یک هفتـه باقی
مانده ،رقم دسـتمزد سـال آینده کارگران در هالهای از ابهام قرار دارد.
تاکنـون دو جلسـه رسـمی دسـتمزد لغـو شـده و کارفرمایـان و وزارت

کار دلیـل لغـو
ایـن جلسـات را شـیوع کرونـا ویـروس
اعلام کردهاند.لغـو جلسـات تعییـن دسـتمزد  ۱۳۹۹در حالـی اسـت
کـه کمیته دسـتمزد شـورای عالـی کار در آخرین نشسـت خود هزینه
سـبد معیشـت خانوارهـای کارگـری را  ۴میلیـون و  ۹۴۰هـزار تومـان
تعییـن کرد.

بررسی هزینه های تولید چند محصول جذاب و دست ساز

عیدانه های متفاوت

تقریبـا بیشـتر برنامـه ریـزی هایـی کـه افـراد بـرای نـوروز امسـال داشـته انـد بـه هـم خورده اسـت .ویروس کرونا سـوغات تـازه وارد چینـی به ایران ،سـر وصدای زیـادی به پا کـرده  و همه زنگ های هشـدار را به صدا در آورده اسـت .شـوربختانه این مسـئله با عید باسـتانی
سمیه محمدنیا حنایی
نـوروز همزمـان شـده اسـت .مسـئله ای کـه باعـث شـده اسـت بیشـتر افـراد در یـک دو راهـی سـردرگم شـوند .دو راهی که یـا به قرنطینه صددرصد خانگی منجر می شـود و تمام آیین های سـنتی نـوروز را به تعویق می انـدازد  یا به بی خیالی در برابر هشـدارهای بهداشـتی و
نویسنده
احتمـاال بیمـاری منتهـی مـی شـود .امـا آن چـه کـه روشـن اسـت ایـن اسـت کـه بایـد برای متوقـف کردن چرخه انتشـار برای چند روزی هم که شـده بعضی از سـنت هـای نوروزی را به تعویق بیندازیم .سـنت خرید شـب عیـد از مهم ترین مولفه هاسـت که باید بـرای مدتی
از آن چشـم پوشـی کرد .اما عیدی دادن از آن سـنت هایی اسـت که می شـود با توجه به مقتضیات بهداشـتی آن را همچنان داشـته باشـیم .واقعیت این اسـت که بچه ها در این شـرایط ،کمی افسـرده شـده اند و اگر خبری از عیدی هم نباشـد دیگر حسـابی قوز باالی قوز
مـی شـود .مـا در ایـن پرونـده بـه شـما ایـده هـای جالبـی بـرای عیدانـه بچـه هـا ارائه می دهیـم .این موضوع با قرنطینه خود خواسـته خانگی شـما نیز همخوانی دارد .شـما می توانیـد در خانه و در کنـار کودکان تان عیدانه خردسـاالن فامیـل تان را خودتان درسـت کنید.

مند را دست کم نگیرید

عروسـک هـای نمـدی در دو شـکل حجیـم
و تخـت مـی توانـد عیدانـه خوبـی بـرای بچه
هـای کوچـک باشـد .البتـه اگـر مـی خواهید
نـوع پسـرانه ایـن عیدانه ها را هـم تهیه کنید
مـی توانیـد بـرای ایـن منظـور درسـت کـردن
انـواع جاکلیـدی و حتـی جامدادی را در دسـتور
کار قـرار دهیـد .در ادامـه مطلـب ،بـه وسـیله های
مـورد نیـاز ایـن عیدانـه مـی پردازیم.
تقریبـا دو سـه سـالی می شـود که بـازار صنایع
دسـتی نمـدی رونـق خوبـی بـه دسـت آورده
اسـت .پارچـه هـای نمـدی در رنـگ هـای
مختلـف و انـدازه هـای متـری یـا تکـه ای در
بـازار بـه وفـور پیـدا مـی شـود .فقـط کافـی
اسـت بـه اولیـن خـرازی محلـه تـان برویـد و
بـا دنیـای رنگارنگـی از نمدهـا مواجه شـوید.
قیمـت ورقهـای نمـد بـا سـایز  A4سـاده 3
هـزار تومـان و در مـدل های طـرح دار4
هـزار تومـان اسـت .این نمدهـای تکه
ای بـرای کسـانی کـه مـی خواهنـد
محصـول نهایی شـان از تنـوع رنگی
باالیـی برخـوردار باشـد مناسـب به
نظـر مـی آیـد .امـا چنان چـه طرح
هایـی را مـد نظـر داریـد کـه از
تنـوع رنگی کمی برخوردار اسـت
مـی توانیـد از نمدهـای متـری
خریـداری کنیـد .قیمت ایـن نمدها
بـا عـرض  75سـانتی متـر از متـری
 9هـزار تومـان تـا  11هـزار تومـان
در نوسـان اسـت .خریـد نـخ دمسـه
یـا همـان نخ ابریشـمی کوبلـن دوزی
نیـز از دیگـر نیازهـای نمـد دوزی اسـت.
قیمـت ایـن نـخ هـا در حـدود  1000تومـان
اسـت .چسـب داغ نیـز برای کار شـما حیاتی
اسـت .اگـر دسـتگاه آن را داشـته باشـید،
تنهـا نیازمنـد خشـاب هـای آن هسـتید.
قیمـت هـر لوله چسـب داغ  250تا 350
تومـان اسـت .اما اگر دسـتگاه تفنگی آن
را نداریـد بایـد حـدود  20تـا  70هـزار
تومـان بـرای مـدل هـای حرفه ایتـر هزینه
کنیـد .خـرج کار نیـز از وسـایل مـورد نیاز اسـت.
مثلا بـرای عروسـک مـی توانیـد از چشـم های
آمـاده بـازاری اسـتفاده کنیـد یـا اگـر درسـت
کـردن جاکلیـدی را در سـر داریـد خرید حلقه
و زنجیـر می تواند در شـکیل بـودن کار نهایی
شـما موثـر باشـد .درمـدل هـای حجیـم
شـما بـه پولیـش نیـاز داریـد .قیمـت هـر
یـک کیلـو از ایـن محصـول حـدود 40
هـزار تومـان اسـت .البتـه شـما با
یـک کیلـو پولیش مـی توانید
تعـداد زیـادی عروسـک
کوچـک را پـر کنیـد .الگـو

آخریـن چیـزی اسـت کـه برای ایـن منظـور الزم دارید
و مـی توانیـد آن را بـا یـک جسـت وجـوی سـاده
اینترنتـی بـه راحتـی بـه دسـت بیاوریـد.

گلدان های کوچک

یکـی دیگـر از عیدانـه هـای جـذاب برای
افـراد خانـواده ،اهـدای گلـدان هـای
کوچـک بـه آن هاسـت .خوبـی ایـن
هدیـه ایـن اسـت کـه نـه سـن و
سـال می شناسـد و نه جنسـیت .شـما
میتوانیـد بـه هـر کسـی که دوسـت دارید
یـک گلـدان هدیـه کنیـد .اما بایـد در انتخاب نوع
گل دقـت کافـی داشـته باشـید .گل هـای
همیشـه بهـار بـا توجـه بـه عمـر کوتاه
شـان و همچنین وسـعت مورد نیاز
بـرای حیـات شـان گزینـه هـای
مناسـبی بـرای هدیـه عیدانـه
نیسـت .البتـه توجـه بـه قیمـت
هـای شـان نیـز حائـز اهمیـت
اسـت .گل هـای بهـاری در ایـن
فصـل قیمتـی بیـن  25هـزار تومـان
تـا  35هـزار تومـان دارنـد .کاکتـوس ها
جـزو بهتریـن گزینـه هـا هسـتند.
البتـه هدیـه دادن آن ها به کودکان
زیـر سـن مدرسـه ممکن اسـت
موجبـات فـرو شـدن خار
در دسـت آن هـا را فراهم
آورد .کاکتـوس ها براسـاس
انـدازه بیـن  5تـا  15هـزار
تومـان قیمـت دارند .شـما
مـی توانیـد همچنیـن از
گل گندمـی بـرای ایـن منظـور
اسـتفاده کنید .اگـر در خانه گل
گندمـی داریـد و اتفاقـا چندیـن
بچـه هـم کـرده اسـت .مـی توانید
بـا توجـه بـه سـرعت ریشـه زنـی این
گیـاه ،بچـه هـا را از گیاه مـادر جدا کنید
و قلمـه بزنیـد .دومیـن وسـیله مورد
نیـاز بـرای ایـن عیدانه تهیـه گلدان
اسـت .اگـر از آن دسـته آدم های
خلاق هسـتید مـی توانیـد بـا یک
وب گـردی سـاده چندیـن ایده سـاخت
گلـدان از وسـایل دور ریختنـی را
عملیاتـی کنیـد .اگـر هـم فرصـت
کافـی نداریـد مـی توانیـد گلـدان
هـای کوچـک  5هـزار تومانـی و
رنگارنگـی را تهیـه کنیـد.

عروسک های ابفتین اگر
هرنمندید

هنـر بافندگی از آن دسـته
هنرهاسـت کـه مـی تـوان با

آن خیلـی کارهـا انجـام داد .یکـی از ایـن کارهـا بافتـن
عروسـک هـای کاموایـی اسـت .هنـری کـه چنـد
سـالی مـی شـود خیلـی هـا از طریـق آن امـرار
معـاش نیـز می کننـد .بافتن این عروسـک ها
بـرای کسـانی کـه آشـنایی با بافندگـی دارند
کار سـاده ای اسـت و تقریبا بیشـتر این افراد
مـی تواننـد با یکی دو سـاعت آموزش آنالین
بـه خوبـی از عهـده ایـن کار برآینـد .عالوه بر
ایـن کـه بافتـن ایـن عروسـک هـا از الگـوی
خاصـی پیـروی مـی کنـد و بـه معنی این اسـت
که اگر شـما نقشـه خوانی بلد باشـید می توانید
بـه راحتـی یک عروسـک زیبای دسـت باف
و ارزشـمند بـرای عیدانـه عزیـزان تـان
ببافیـد .قیمت این عروسـک هـا در بازار
بیـن  35تـا  80هـزار تومـان اسـت .در
حالـی کـه اگـر خودتان دسـت بـه کار
شـوید ،بـا خریـد کاموایی بـه قیمت هر
کالف  10هـزار تومـان و پولیـش از قرار
کیلویـی  40هـزار تومـان هـر عروسـک با
قـد  25سـانت حـدود  10هـزار تومـان برای
تـان هزینـه برمـی دارد .البتـه ایـن قیمـت برای
مواقعی اسـت که شـما تعداد زیادی عروسـک را بخواهید
درسـت کنیـد .در غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت سـاخت هـر
عروسـک حـدود  15تـا  20هـزار تومـان هزینـه داشـته باشـد.
البتـه مـی توانیـد بـرای خرید نخ به سـراغ
مغـازه هایـی برویـد که نـخ کیلویی
بـرای فـروش دارنـد .در بیشـتر
عروسـکهای بافتنی چشـم
هـای عروسـک و سـایر
زیـورآالت آن هـم بافتـه
میشـود ،امـا مـی توانید
آن هـا را بـه صورت خرج
کار نیـز تهیـه کنید.

چرم
دست دوز

کار بـا چـرم آن قـدر هـا کـه
فکـرش را مـی کنیـد سـخت
نیسـت .فقـط الزم اسـت کـه
دسـتی در کار دوخـت و دوز
سـاده داشـته باشـید .کارهای
چرمـی از الگوهـای خیلـی
سـخت پیـروی نمـی
کننـد .در حقیقـت
زیبایی و شـکیل بودن
محصـوالت چرمـی به
سـادگی آنها وابسـته
اسـت .بنابرایـن اگـر
تجربـه کافـی در ایـن
بـاره نداریـد خیلـی نگـران
نباشـید .بـا یک سـاعت آمـوزش آنالین
یـا مجـازی چـرم دوزی بـه راحتـی مـی

عیدی دادن از آن
سنت هایی است
که می شود با
توجه به مقتضیات
بهداشتی آن را
همچنان داشته
باشیم .واقعیت این
است که بچه ها در
این شرایط ،کمی
افسرده شده اند و
اگر خبری از عیدی
هم نباشد دیگر
حسابی قوز باالی
قوز می شود .ما در
این پرونده به شما
ایده های جالبی
برای عیدانه بچه ها
ارائه می دهیم

پـس ایـن کار برآییـد .وسـایل مورد نیاز بـرای کار چرم
توانیـد از ِ
محـدود اسـت .شـما نیـاز بـه ورق های چـرم داریـد .قیمت این
ورق هـا البتـه در مقایسـه بـا دیگـر عیدانـه هایـی که بـرای تان
تشـریح کردیـم ،کمـی گـران تر در می آید .امـا در نهایت عیدانه
ارزشـمندی را هدیـه مـی دهید .قیمت ورق هـای  A4انواع چرم
بنـا بـه کیفیـت و در صـد خالص بـودن آن بین  30تـا  90هزار
تومـان اسـت .در حالـی می توانید برای عیدانـه های خود از ورق
هـای فـوم طـرح چـرم نیـز اسـتفاده کنید کـه مقرون بـه صرفه
تـر در بیایـد .ایـن ورق هـا بیـن  7تـا  20هزار تومـان قیمت می
خورنـد .از دیگـر مـواد مـورد نیـاز نخ هـای چرم دوزی اسـت .از
آن جایـی کـه بیشـتر چـرم هـا قهـوه ای رنـگ اسـت و از تنـوع
رنگـی خبـری نیسـت ،بـرای مقـرون به صرفـه بـودن خرید تان
از انـواع دوکـی آن خریـداری کنیـد .قیمـت هـر نـخ بـا کیفیت
چرم دوزی بین  30تا  50هزار تومان اسـت .وسـیله دیگر مورد
نیـاز بـرای ایـن کار ُسـنبه اسـت .شـما بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار
میتوانیـد بـه راحتـی سـوراخ هایـی را در چرم به وجـود بیاورید
و کـوک هـای منظمـی روی کار بزنیـد .قیمت سـنبه ها با توجه
بـه کیفیـت آن هـا متغیر اسـت .اما بـا  10هزار تومـان میتوانید
سـنبه مناسـبی را خریـداری کنیـد .خـط کـش مخصـوص هم
بـرای کسـانی کـه می خواهنـد فاصله میان سـوراخ هـای ایجاد
شـده کاملا یکسـان باشـد بـه کار مـی آیـد .ایـن خـط کش ها
حـدود  5هـزار تومـان اسـت .البتـه این را در نظر داشـته باشـید
کـه وسـایل مـورد نیاز بـرای چرم کاری همیشـه بـرای خودتان
میمانـد .تهیـه الگـو بـرای کارهـای چـرم تقریبا ماننـد کارهای
نمدی بسـیار سـاده اسـت و با یک وب گردی سـاده می توانید
انـواع متفاوتـی از آن را ببینیـد.

