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حرف حساب

کارآفرینی با محصول
مصرف پول ساز
ِ
یک بار
سمیه محمدنیا حنایی -ارجمند در یک
خانواده متوسط شهری به دنیا آمد .پدرش
کارمند و مادرش خانــه دار بود و همین
موضوع باعث شده بود که ارجمندنیز به
شغل کارمندی عالقه مند باشد .اما زمانی
که به سن اشتغال رسید .او درآمد را در
سال های سازندگی دهه ، 70در تولید می
دید .بنابراین به سراغ کارخانه هایی رفت
که در روزهای انقالب و جنگ تحمیلی
کارشان به تعطیلی کشیده بود .در این
بین او توانست کارخانه ای را خریداری
کند که تاریخ تاســیس اش به سال 56
برمی گشــت .ارجمند از همان ابتدا می
دانست که چه چیزی را می خواهد تولید
کند .به نظر او بازار دســتمال کاغذی و
محصوالت از این دســت در ایران بازار
پرسودی بود و مردم نسبت به آن اقبال
خوبی داشــتند .البته در ذهن او نقشه
مسیر موفقیت اش تنها به تولید جعبه
های دستمال کاغذی ختم نمی شد.
خرید کارخانه تازه ابتــدای راه پرفراز و
نشیب ارجمند بود .او مجبور بود با همان
دستگاه های مســتهلک تولید خود را
آغاز کند .اما طی برنامه ریزی و به تدریج
توانست طی  10سال کارخانه اش را با به
روز ترین ماشین آالت مجهز کند .همین
موضوع نیز در کیفیت محصوالت تولیدی
ارجمند با نام شرکت پاییزان مثمر ثمر
افتاد .همین برنامه ریزی تدریجی باعث
شد تا کارخانه ارجمند قادر به تولید نمونه
های جدیدی از دســتمال کاغذی شود
که هنوز رقبا خوابش را هم نمی دیدند!
مثل تولید جعبه هایی به شکلهای غیر
از مســتطیل مربع یا چــاپ رنگی روی
دســتمال کاغذی ها .اما ایــن همه راه
ارجمند نبود ،او بــرای اولین بار در ایران
با سیستم لمین بوتینگ توانست مالفه و
سفره یک بار مصرف بزند که یک طرف
آن پلی اتیلن و طرف دیگرش کاغذ تیشو
با چاپ های متنوع بود.
ارجمند عامل اصلــی موفقیت اش در
بازار ایران را بررسی میدانی بازار توسط
کارشناسان و از زبان مردم می داند .به نظر
او اگر شما تولید کننده محصولی هستید
که بی واسطه به منازل مردم می رود باید
نظرات آن ها را هر چند گاهی کمی غیر
منطقی به نظر می آید به کار ببندید.
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سیسمونی

هزینه های لوازم بهداشتی
ملزومات بهداشتی نوزادان چند؟
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جزو مهم ترین اقالم ملزوم برای هر کودکی است که هزینه و خرید آن می تواند حتی در برخی اقالم برای
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هفته نیز سعی داریم با بیان راهنمای مالی خرید ۴قلم بهداشتی دیگر با شما همراه باشیم.

نکایتبرایخریدتبسنج

تهیه پوشک
مناسب کودک نیز
نکته مهمی است
که توجه کافی
به آن میتواند
کودک را از انواع
بیماری های
عفونی ،کلیوی،
تناسلی و...دور
نگه دارد

اقتصاد رفتاری

تقویت مهارت

انتخاب و تصمیم گیری

درکودکان

باتوجه به اهمیت باالی درجه حرارت بدن در تمام
سنین ،به ویژه نوزادی
استفاده از انواع تب سنج امروزه بسیار شایع شده است،
چرا که درجه حرارت بدن از جمله عالیم حیاتی است و
هرگونه تغییر در میزان درجه حرارت نشان دهنده بروز
بیماری است .همان طور که می دانید میزان حرارت
بدن در صورت بروز بیماریهای خاصی ممکن است باال
برود .این میزان تغییر می یابد و بسته به شدت و ضعف
بیماری ،درجه حرارت هم باال و پایین می شود.
انواع تب ســنج های موجود در بازار شامل سه نوع تب
ســنج دیجیتالی ،الکلی و جیوه ای است که قیمت آن
در بازار از  ۳۵هزار تا دومیلیون تومان با توجه به کارایی،
دقت و برند آن متغیر است.
نکایتبرایخریدپوشک
خرید پوشک نوزاد یکی از قسمت های مهم و پررنگ
در تمام دوران رشد اوست .انتخاب یک برند مناسب با
قیمتی معقول که بتواند نیاز دوران کودکی را تامین کند
از مهم ترین مواردی اســت که باید بدان توجه و حتی
تحقیق های گسترده درباره رسیدن به نتیجه مطلوب
انجام شــود.به همان اندازه ای که تغذیه کودک حائز
اهمیت است  ،تهیه پوشک مناسب کودک نیز نکته
مهمی است که توجه کافی به آن می تواند کودک
را از انواع بیماری های عفونی ،کلیوی ،تناســلی
و...دور نگــه دارد.تنها توجه بــه رفتار کودک در
هنگام استفاده از پوشک می تواند بخش زیادی
از اطالعات را به شــما بدهد .حساسیت زا
نبودن ،نرمی و جــذب باال از معیارهای
انتخاب پوشک مناسب نوزادان است.
قیمت انواع پوشــک در بازار با توجه به
بــازار متنوع این کاال ،بســته به جنس،
برند ،تعداد و ســایز آن از  ۳۰هزار تومان تا
۴۰۰هزارتومان متغیر است.

فاطمه سوزنچی کاشانی -یکی از
مهمترین مفاهیم اقتصادی ،مسئله
انتخاب و تصمیم گیری است .همه
ما در تمام شرایط زندگی با کمیابی
و محدودیت مواجه هستیم و سعی
میکنیم با توجه به این محدودیتها
بهترین انتخاب را داشته باشیم وبهترین
تصمیمها را بگیریم .کودکان نیز از این
امر مستثنا نیستند؛ آن ها نمیتوانند
همزمان دو بازی مختلف را باهم انجام
دهند ،نمیتوانند همزمان در دو کالس
مختلف شرکت کنند و نمیتوانند
همزمان چندین اسباب بازی بخرند .پس
چون کودکان نیز با کمیابی و محدودیت
مواجه هستند ،آنان نیز باید سعی کنند
بهترین انتخابها را داشته باشند .در
مقاله امروز به چند روش برای تقویت
مهارت انتخاب و تصمیمگیری به کودکان
اشاره کردهام

نکایتبرایخریدانخنگیر
بهترین زمان برای کوتاه کردن ناخن نوزاد در
هنگام خواب اوست .البته بعد از حمام کردن
نوزاد که ناخن ها نرم تر می شــوند نیز زمان
مناسبی برای این کار است.
کوتاه کردن ناخن نوزاد باید در محیطی که نور
کافی دارد انجام شود .برای این کار از قیچی یا
ناخن گیر مخصوص نوزادان استفاده کنید.
قیچی یا ناخن گیر را کمی دورتر از محل جدا
شدن ناخن از گوشــت قرار دهید تا از زخمی
کردن نوک انگشــت نوزاد جلوگیری شــود و
هنگام کوتــاه کردن ناخن ها ،دســت نوزاد را
محکم نگه دارید .قیمت انواع ناخن گیر
کودک در بازار باتوجه به برند ،تکی یا
ست بودن از حدود قیمتی۱۳
تــا ۱۵۰هزارتومان متغیر
است.
نکایتبرایخریددندانگیر
بنا به گفته برخی از پزشکان خرید انواع دندان
گیر برای نوزاد ضرورتی ندارد اما این وسیله
کاربردی به طرز واقعی به تسکین نوزاد کمک
میکند .قطعا تماشای هر نوزادی در حالت
خارش و درد کالفه کننده است .دراین حالت
کودک نمیداند که چه اتفاقی دارد میافتد،
فقط میداند حالش خوب نیست .خرید یک
دندان گیر خوب هم او را نجات خواهد داد و
هم برای شما آرامشــی موقتی را به ارمغان
میآورد.
قیمت انواع دنــدان گیر در بازار
از ده تــا ۱۰۵هزارتومان بنا
به نوع برنــد ،جنس و
کیفیــت آن متغیــر
است.

برخیازتمصیمگیریهارابهکودکتانبسپارید
شما میتوانید در برخی مواقع از دلبندتان بخواهید خودش تصمیم گیری کند و شما نیز
ال میتوانید هنگامی که میخواهید برای کودکتان لباس بخرید،
به او مشورت دهید؛ مث ً
مزایا و معایب لباسهای مد نظر را به او بگویید و سپس از او بخواهید با توجه به این
ویژگیها یک لباس را انتخاب کند .حتی مواقعی که میخواهید به تفریح بروید نیز
میتوانید به او مشورت بدهید و از او بپرسید کدام مکان را برای تفریح انتخاب میکند.
درابرهتمصیمهایخوداتناباوصحبتکنید
برای این که فرزندتان در این زمینه از شما الگو بگیرد ،میتوانید تصمیمهای
درستی که گرفتید و دالیل آن ها را به او توضیح دهید.
برایکودکخودداستانهاییدرابرهدرستتمصیمگرفنت
تعریفکنید
برای این که دلبندتان بتواند در مواقع مختلف بهترین تصمیمها
را بگیرد ،میتوانید داستانهایی را درباره تصمیمگیریهای
ال میتوانید کتاب داستان
درست برای او تعریف کنید .مث ً
«تصمیمهای جانی» را که از انتشارات مفتاح حکیم است
برای او بخوانید تا دلبندتان از شخصیتهای این داستان
الگوبرداری کند و بتواند تصمیمهای درستی بگیرد.
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میوه حکم طال را دارد
نمی دانم آیا به مغازه های میوه فروشی
ســری زده اید؟ از ابتــدای ماه مبارک
قیمت میوه ها سر به فلک گذاشته است.
تازه این میوه ها هنوز از نوع سردرختی
و نوبرانه های بهاری هم نیستند .سیب
که در تمام ســال پیدا می شــود ،این
روزها قیمتش به کیلویی  17هزار تومان
رسیده است .مردم را دریابید.
ابزار خودرو افسار گسیخته شده
قیمت خــودرو در بازار بــه ویژه خرید و
فروش خودروهای دســت دوم کم کار
بسیار ملتهب شده است .به صورتی که
بعضی از افراد قیمت های باورنکردنی را
برایخودروهایشانطلبمیکنند.قیمت
ها هر روز بــاال و باالتر می رود و با مطرح
شدن زمزمه هایی از سوی کارخانه های
تولید کننده مبنی بر افزایش قیمت های
محصوالت ،نگرانی مردم نیز بیشتر شده
و رقابت بر سر فروش با بیشترین قیمت
قوت گرفته است .بازار خودرو در مشهد
برای دومین هفته متوالی رکود نشان می
دهد .وزارت صمت لطفا وارد شود.
نیروی افتخاری معضل بیکاری!
من یک خانم تنها هستم که حدود 16
ســال پیش از شهرســتان به همراه دو
فرزندم به مشــهد آمده ام و سرپرستی
بچه هایم را نیز به عهده دارم .من نه سهام
عدالت دارم و نه تحت پوشش سازمانی
هستم .تنها یک مدرک کمک پرستاری
دارم که فکر می کردم در این شرایط بتوانم
در بیمارستانی کار کنم .اما بیمارستان
ها با توجه به سیل کمک های مردمی
االن فقط نیروی افتخاری استخدام می
کنند و مبلغی بابــت کار نمی دهند .از
طرفی همه جا تعطیل است و کار نیست،
من باید کجا بروم؟

