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حرف حساب

درآمدزاییاز
اینستاگردی
ســمیه محمدنیا حنایی – خیلی ها
فضای مجازی را ،یکی دیگر از حوزه های
وقت گذرانی می دانند و هرگز به ظرفیت
های باالی درآمدزایی آن پی نمی برند .در
این نوشتار به سراغ مادر و دختری رفته
ایم که ابتدا تنها به عنوان بیننده وارد این
فضا شدند اما کم کم با باور پیدا کردن به
توانمندی های شان یکی از بزرگ ترین
کارگاه های تولیدات خانگی و خانوادگی
را مدیریت می کنند .گروه دست دوزی
ریمان از آغاز فعالیت شــان این چنین
می گویند :داستان از تهیه جهیزیه دختر
خانواده شروع می شود .دختر که دوست
داشــت بهترین ها و جدیدترین ها در
جهیزیه اش بدرخشند ،هر روز صفحات
اینستاگرام را باال و پایین می کرد .مادر
نیز از آن هنرمندان دوران بوده است و هر
خرده فرمایش دخترش ریحانه را اجرایی
می کرده است ،اما روزی به سر ریحانه می
زند که چرا آن ها مانند بقیه که کارشان
را در همین فضا می فروشند ،از این هنر
فوق العاده مادر کسب درآمد نکنند؟ و این
می شود که اولین فروش اینترنتی آن ها
که سه در پوش شیشه مربا بود اتفاق می
افتد .هر چند در سفارش اولیه ضرر می
کنند اما فروش رفتن هنر مادر را به عنوان
اولین گام موفقیت مــی دانند .ریحانه با
مادرش پیچ اینستاگرامی با عنوان ریمان
را راه اندازی می کننــد و از تمام زنان و
دختران فامیل برای به فروش رســاندن
هنرشان دعوت می کنند .حدود یک سال
ابتدای کارشان پیج با هنرمندان فامیلی
خوب به پیش می رود تا این که از سوی
ســتاد امور بانوان تهران با آن ها تماس
می گیرند .این ستاد با هدف حمایت از
زنان سرپرست خانوار به این مادر و دختر
پیشنهاد همکاری می دهد .به این گونه
که آن ها کارگاه هایی برای آموزش به زنان
سرپرست خانوار دایر کنند و زنان را بعد از
آموزش وارد حوزه فعالیت کنند .ریحانه
و مادرش با برپایی کالس های آموزشی
توانستند سرعت آماده سازی سفارش ها
را باال ببرند و حاال به یکی از معتبرترین
برندهای صنایع دستی در ایران تبدیل
شده اند.
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یکی از اقداماتی که والدین در هنگام خرید سیسمونی انجام می دهند ،تهیه یک سری وسایل است که
اصطالحا می توان از آن ها به عنوان وسایل کوچک حمل و نقل کننده نوزاد نام برد.اما تنوع این وسایل در
جنس و رنگ و مدل آن موجب می شود تا انتخاب های پیش روی شما سخت تر شود .بنابراین نیاز است تا
آگاهی خود را درباره کاربرد ،لزوم خرید و ضرورت آن باال ببرید .چرا که هدف از انتخاب هر یک از وسایل
مورد نیاز نوزاد و مادر ،آسایش ،راحتی و از همه مهم تر ایمنی وسالمتی هر دو است .بنابراین در وهله اول
رعایت نکات ایمنی و استانداردها در خرید و بعد تنوع طرح و رنگ ،مواردی است که در اولویت بعدی
انتخاب قرار میگیرند .در پرونده امروز به توضیحاتی درباره چند نمونه از وسایل حمل و نقل کودک می
پردازیم و نکات مهم درباره آن ها را بیان می کنیم.

کریریاسبدحملنوزاد

کریر عالوه بر
این که وسیله
حمل نوزاد است
باید شرایط امنی
را برای حفاظت
از نوزاد فراهم
آورد ،بررسی
این شرایط امن
به عهده والدین
است .بنابراین در
هنگام خرید کریر
به نشان  Eیا
همان استاندارد
روی جعبه کریر
دقت کنید

کریر یا همان سبد حمل نوزاد از جمله لوازمی است که
میتواند در ردیف وســایل ضروری قرار بگیرد .استفاده
و کاربرد کریر در بســیاری از مکان ها اتفاق می افتد و با
استفاده از آن حمل امن نوزاد میسر خواهد شد بدون آن
که مادر یا پدر از بغل کردن هــای پی در پی نوزاد آزرده
خاطر شود.
حال خرید این وسیله مهم نیاز به دانستن نکات مهمی
نیز دارد؛
استاندارد بودن:عالمت استاندارد جزو آن دسته از
نشانه هاست که می تواند خیال مشتری یا خریدار را آسوده
تر کند.خرید انواع وسایل با توجه ویژه به نشان استاندارد
می تواند در فهرست خریدهای امن نیز قرار بگیرد .بنابراین
در هنگام خرید هر کاالیی ضمن دقت به عوامل متعدد،
نسبت به نشان استاندارد نیز توجه نشان دهید.
کریر عالوه بر این که وسیله حمل نوزاد است باید شرایط
امنی را برای حفاظت از نوزاد فراهم آورد ،بررســی این
شرایط امن به عهده والدین است .بنابراین در هنگام خرید
کریر به نشان  Eیا همان استاندارد روی جعبه کریر دقت
کنید.اگر جنس خوب و بادوامی بگیرید خیالتان از بابت
فرزندان آینده نیز راحت خواهد بود و این وســیله برای
آن ها نیز مثمر ثمر اســت و از صرف هزینه های اضافی
جلوگیری می شود.
وزن کریر :وزن کریر باید به گونه ای باشد که حمل
نوزاد در آن موجب خستگی یا احساس ناراحتی در والدین
نشود .به ویژه زمانی که قرار است پدر یا مادر به تنهایی
کودک را حمل کنند و قطعا در آن هنگام ساک مربوط به
کودک هم همراه آن هاست پس توجه به وزن و کیفیت
کار در کریر اهمیت باالیی دارد.
دسته کریر:می توان دسته کریر را به فرمان ماشین

در هنگام رانندگی شباهت داد.به همان اندازه که خوش
دست بودن فرمان ،جنس روکش دور آن و چرخش راحت
آن از درجه اهمیت باالیی برخوردار است و ضعف در یکی
از موارد بر نحوه رانندگی تاثیر گذار است ،دسته کریر نیز
اگر به درستی انتخاب نشــود می تواند موجب آزردگی
و خستگی والدین در هنگام حمل نوزاد باشد.طراحی و
مواد به کاررفته در دسته کریر اهمیت باالیی دارد ،امروزه
کریرهایی که دســتههای پارچهای را دارا هستند حمل
راحت تری را رقم می زنند و با توجه به امتیاز راحتی بیشتر
تقاضای مشتریان را به خود اختصاص دادهاند.اگرچه کریر
های با دسته پارچه ای قیمت باالتری نسبت به کریرهایی
با دسته پالستیک دارند؛ اما امتیاز حمل و نقل آسان آن ها
توجه به این اختالف قیمت را کامال بی اهمیت کرده است.
جنس پارچه داخلی:داخل کریر از انواع الیاف پارچه
ای استفاده شده است بنابراین توجه به جنس پارچه بسیار
مهم است.جنس پارچه باید به گونه ای باشد که با تغییرات
فصول همچنان برای استفاده نوزاد مناسب باشد و برای
بدن او حساسیت زا نباشد.توجه به رنگ بندی کریر نیز به
سلیقه والدین کودک برمی گردد.
کریر های چندکاره :افزایش تقاضای اســتفاده از
کریر و البته زندگی ماشینی امروزه ،سازندگان را به فکر
تولید وسیلهای چندکاره در این زمینه انداخت که عالوه
بر مسئولیت حمل و حفاظت از نوزاد ،هنگام استفاده از
خودرو نیز کمک دست والدین باشد.بعضی از انواع کریر
قابل تبدیل به صندلی خودرو هستند که ضمن افزایش
قیمتی که با کریر های عادی دارند باید به استاندارد بودن
انواع محافظ آن در هنگام تبدیل شدن به صندلی خودرو
توجه کرد .قیمــت انواع کریر در بازار بســته به کارایی،
کیفیت ،برند و جنس آن از ۲۰۰هزارتومان تا ۲میلیون و
پانصد هزار تومان متغیر است

فاطمه سوزنچی کاشانی -خمس و زکات از
واجبات دینی است و پرداخت نکردن آن
موجبزیانهایبسیاریدرزندگیمی
شود؛ امّا متأسفانه برخی از انسان ها
به این واجبات توجهی نمی کنند
و آثار نا مطلــوب آن را در زندگی
مشــاهده می کنند .مدّ ت ها پیش
با والدین بســیاری درباره این که چقدر به
خمس و زکات اهمیت می دهند و چقدر این
مسائل را به فرزندان شان آموزش می دهند ،گفت و
گو کردم؛ امّا بسیاری از آن ها نه تنها این مسائل مهم را
به فرزندان خود آموزش ندادند ،بلکه خود نیز خمس
و زکات را پرداخت نکردهاند و درباره این مســائل
آگاهی نداشتند.
اگر می خواهید فرزندان سالمی تربیت کنید ،عالوه
بر این که خودتان بایــد خمس و زکات پرداخت
کنید ،سعی کنید به فرزندان تان نیز این امور مهم
را بیاموزید تا آنان نیز زندگی سالمی داشته باشند.
در مقاله امروز به چند روش آموزش و آشنایی
فرزندان با خمس و زکات اشاره کرده ام:

راهپیشوپسندارم!
من در یک شــرکت بازرگانی در امور
دفتری مشغول هســتم .متاسفانه از
بعد عید به دلیل خرابی بازار و به ویژه
نوسانات ارزی ،شرکت ما با مشکالت
مالی زیادی رو به رو شــده است .به
طوری که حتی برخــی از نیروهای
دفتــری را هم تعدیل کــرده اند .اما
این موضوع برای ســر و سامان دادن
به شرایط شــرکت کافی نبود چرا که
به ما اعضایــی که هنوز مانــده ایم،
حقوق کامل نمی دهند .من از بهمن
ماه تا االن که حدود  6ماه می شــود،
فقط اندازه دو ماه و نیم حقوق گرفته
ام! متاســفانه هر کس بــرای گرفتن
حقوقش به دفتر ریاست مراجعه کند
تمام حقوق عقب افتاده اش را به همراه
برگه تعدیل نیرو می گیرد .من مانده
ام که حقم را بگیرم و بیکار باشم یا به
بیگاری دل خوش کنم؟
وکیلووزیرهاکجایکارند؟
من یک کارگر ســاده هســتم .چرخ
زندگی ام نمی چرخــد .هر ماه یک
چیز را از میان خریدهای همیشگی
برای خانواده ام کم می کنم .با گران
شدن گوشت ،اولین چیزی که دیگر
نخریدم همین گوشــت بود .با سیلی
صورت مان را ســرخ می کنیم .امروز
به مغــازه میوه فروشــی رفتم .خیار
کیلویی  10هــزار تومان بــود ،فکر
کنم باید آن را هم حذف کنیم .با این
شرایط احتماال فقط بتوانیم نان خالی
بخوریم و اجاره خانــه بدهیم .یعنی
در این مملکت بــا این همه تحصیل
کرده و وکیــل و وزیر چند آدم خبره
کار وجود ندارد که ســر و سامانی به
وضعیت اقتصادی بدهند؟

الگویخویببرایآنهاابشید

رفتارهای شما تأثیرات زیادی روی فرزندان تان می گذارد ،پس اول باید خودتان با خمس و
زکات آشنایی کامل داشته باشید و حتما خمس و زکات تان را پرداخت کنید و سعی کنید
ال هنگامی که می خواهید خمس و زکات
با رفتارتان این مسائل را به آن ها آموزش دهید .مث ً
را حساب کنید ،حتماً جلوی بچه ها این کار را انجام دهید و اجازه دهید برای آن ها سواالتی
در این زمینه ایجاد شــود و به سواالت آن ها نیز پاسخ دهید .همچنین سعی کنید آیات و
روایات یا داستان هایی درباره خمس و زکات برایشان تعریف کنید .زمانی که می خواهید
برای حساب مالی به دفتر مرجع تقلید بروید ،فرزندان تان را نیز با خود ببرید تا با نحوه حساب
کردن خمس و زکات ،دست گردان کردن و … به خوبی آشنا شوند.

ازفرزنداناتنبخواهیدزکاتعلموتواانییهایشانرابرپدازند

زکات فقط به مال تعلق نمی گیرد ،بلکه هرچیزی زکاتی دارد .پس باید از کودکی به فرزندان
ال اگر درس فرزندان تان خیلی خوب است،
مان یاد دهیم که زکات هرچیزی را بدهند .مث ً
از آن ها بخواهید تا درس هایی را که یاد دارند به دوستان شان نیز یاد دهند تا از این طریق
زکات علم شان را بدهند یا اگر حرفه ای آموخته اند ،آن را به بقیه نیز یاد دهند و این گونه
زکات توانایی شان را بپردازند .همچنین وقتی خداوند نعمتی می دهد ،به آن ها بگویید که
زکات این نعمت این است که کارهای خیر انجام دهیم .عالوه براین آن ها را با زکات های
ال بگویید زکات گوش ،شنیدن دانش و حکمت و قرآن است؛ زکات
دیگر نیز آشنا کنید؛ مث ً
زیبایی ،پاکدامنی است و …  .اگر به این مسائل توجه کنید و به فرزندان خود نیز بیاموزید ،در
زندگی شاهد برکات زیادی خواهید بود و فرزندان موفقی تربیت می کنید.

