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حرف حساب

با کارآفرینان

بوی گل را از چه
جوییم از گالب

ســمیه محمدنیا حنایــی -یکی از
مشاغل سنتی که همچنان در دنیای
مدرن امروزی پر رونق است ،صنعت
عرق سازی است.
صنعت سودآوری که می تواند هم در
یک گارگاه کوچک راه اندازی شــود
و هــم در قالب یــک کارخانه بزرگ
به بهره برداری برســد .ما امروز پای
صحبت های بانوی کارآفرینی از دیار
یزد نشســته ایم که سعی کرده است
کارگاه عــرق گیری خــود را در یک
آشپزخانه کوچک راه اندازی کند و از
سال  96تا کنون توانسته است دوبار
عنوان برترین کارآفرین اســتان را از
طرف جهاد کشــاورزی کسب کند.
زیبا صفاری با عرقیات خوش عطر و با
خاصیتش مهمان ماست.
زیبا یک بانوی  55ساله است و زمانی
که تصمیم گرفــت کارگاه خود را راه
اندازی کند تازه  53ســاله شده بود و
همین موضوع کافی بود که بسیاری
از دور و بری هایش او را برای شــروع
یک کار جدید  ،پیر تلقی کنند اما زیبا
مدعی بود که انسان ها در زمان میان
ســالی خیلی بهتر از جوان ها کار می
کنند .به نظر او آدم در این سن ،دیگر
به آن دم دمی مزاجی جوانی نخواهد
بود و آن قدر ســرد و گــرم روزگار را
چشیده است که نه یک شکست او را
از پا در می آورد و نه یک پیروزی او را
مغرور می کند.
خانم صفاری در اولیــن گام برای راه
اندازی تولید به شغل آبا و اجدادی اش
اندیشید .و دیگ های تقطیر گیاهان
را دوباره روی آتش گذاشت .او برای
این که از مرغوبیت محصولش خاطر
جمع شود ،مواد اولیه عرقیاتش را از
کشاورزان و باغداران آشنا می گرفت.
در واقع خانم صفاری درباره مرغوبیت
اولیه محصوالت بســیار وســواس به
خرج می دهد که همین موضوع باعث
رضایت باالی مشتریان از محصوالت
ایشان شده است.
بنابراین خانم صفاری عالوه بر خرید
گیاهان از باغداران آَشــنا ،با مشورت
از جهاد کشــاورزی میبد از باغداران
نمونه و ارگانیک برای تولید عرقیجات
وارد مذاکره می شــود .خانم صفاری
بعد از چیزی کمتر از دو سال فعالیت
توانسته است که میزان تولید ساالنه
خود را بــه  60نوع عــرق گیاهی به
میزان  5تن افزایش دهد.

اقتصاد رفتاری

برای کدام
خرجهای
فرزندانمان پول
توجیبی بدهیم؟

سمیه
محمدنیا حنایی

روزنامهنگار

چند گام تا داشتن یک ظرف شوی تمیزکار

فوت و فن نگهداری ظـرف شـویی
یکی از وسیله های تقریبا لوکس آشپزخانه ،ماشین ظرف شویی است .ظرف شویی ها حدود چند
سالی است که کمک دست کدبانوهای شاغل و خانواده های پر تعداد شده است .اما همیشه هم به
خوبی از عهده شستن ظرف ها برنمی آیند و ظرف ها آن طور که باید و شاید تمیز و براق نمی شود.
در این طور موارد باید یا خودتان آستین ها را باال بزنید و دست به کار شوید یا این که دوباره ظرف
شویی را به کار بیندازید که این به معنای استفاده مجدد از پودر ،برق و آب است .در حقیقت خوب
کار نکردن ماشین ظرف شویی یکی از مواردی است که باعث می شود راندمان کاری دستگاه تان
پایین آید .از دیگر مشکالت شایع این دستگاه ها خرابی قطعات آن هاست .مشکلی که با وجود
کسادی بازار تامین قطعات ماشین ظرف شویی ها که باعث شده است پیدا کردن قطعات یدکی در
برندهای خارجی ناممکن باشد ،می تواند دستگاه شما را به کل از رده خارج کند .بنابراین بهترین
راه این است که از راه های خراب شدن ماشین ظرف شویی جلوگیری کنید .ما در این شماره شما را
با چند راه ساده برای افزایش طول عمر دستگاه و بهبود عملکرد آن آشنا می کنیم.
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حائز اهمیت
است

مهم ترین نکته درباره ماشــین ظرف شویی تمیز نگه
داشتن آن است .برای این موضوع هر چند ماه یک بار
 15دقیقه را به تمیزی دســتگاه تان اختصاص دهید.
برای این که بدانید چــه کارهایی را برای تمیزی باید
انجام دهید ،این اســت که به خوبــی از مکانیزم کار
دستگاه ظرف شویی با خبر شوید.

چه قمست هایی از ماشین ظرف شویی
ابید متیز شود؟

همه ظرف شــویی ها تقریبا با یــک روش ظرف ها را
می شویند .داخل محفظه ظرف شویی ها قفسه هایی
شــبیه آب چکان ها وجود دارد که باید ظرف ها را در
آن ها قرار داد .ســپس آب و پودر با فشار زیاد توسط
دو بازوی متحرک در زیر قفسه ها به ظرف ها پاشیده
می شود .ذرات روی ظروف در چاله فیلتر داری که بر
سر خروجی آب دســتگاه وجود دارد ،جمع می شود .
بعد از پایان کار دســتگاه ،هوای گرم داخل آن دمیده
می شود که به خشک شــدن ظروف بدون هیچ لکی
کمک می کند.

چاله آشغال ها را متیز کنید

یکی از عواملی که باعث می شود ظرف ها کثیف شسته
شوند این است که ذرات به جا مانده از کار قبلی دستگاه
در حین گردش آب دوباره در فضای محفظه معلق می
شود ،کثیف شوند .بنابراین برای تمیز ماندن این چاله
دو راهکار بیشتر ندارید .نخست این که ظرف ها را قبل
از گذاشتن در دستگاه ،به خوبی تمیز کنید .دوم این
که بعد هر بار اســتفاده فیلتر چالــه را دربیاورید و به

خوبی شست وشو دهید.

دستان ظرف شویی را ابز بگذارید

یکی دیگر از عوامل کثیفی ظرف ها ،نرســیدن آب و
پودر به آن هاســت که این موضوع به دلیل خوب کار
نکردن بازوهاســت .خوب کار نکردن بازوها به چند
دلیل اتفاق می افتد .نخســت مســدود شدن منافذ
بازوها با رسوب مواد شوینده یا حتی ذرات معلق باقی
مانده غذاست .برای جلوگیری از این اتفاق باید هر از
چند گاهی منافذ بازوها را بررســی کنید .دوم حرکت
نکــردن بازوها و در نتیجه ناتوانی آن ها در رســاندن
آب به همه قســمت های محفظه است .این موضوع
گاهی به دلیل خرابی دســتگاه اتفاق می افتد و گاهی
ناشی از درست نچیدن ظروف داخل قفسه هاست که
حرکت بازو را مختل می کند .برای همین توصیه می
کنیم هنگام چیدن ظروف در دستگاه یک بار بازو را با
دست خود حرکت دهید تا از گیر نکردن آن اطمینان
حاصل کنید.

ظرف شویی را اب منک کنید

ماشــین ظرف شــویی ها دارای چند ماده شوینده
هســتند که هر کدام وظیفه ای به عهده دارند .البته
پودرها و مایعات شــوینده ای هم به بازار آمده است
که همه چند ماده را با هم دارند .ســعی کنید همیشه
تمام محفظه های شوینده دستگاه را پر کنید .استفاده
متناسب از پودر براســاس ظروف یا کثیفی آن ها نیز
حائز اهمیت است .نمک برای دستگاه نیز بسیار مهم
است چرا که با کنترل سختی آب از خراش برداشتن
ظرف ها و رســوب گذاری در لوله و
اتصاالت جلوگیری می کند.

استفاده مکرر از دستگاه

یکی از راه هایی که باعث می شــود
که لوله ها و مجاری دستگاه همیشه
تمیز و خالی باشــد این اســت که
طی یک برنامه مشخص از دستگاه
خود استفاده کنید .چنان چه بنابه
هر دلیلی مدت زیادی از دســتگاه
تان استفاده نکردید و لوله های آن
مسدود شــد ،یک پارچ آب جوش
و یک لیوان ســرکه داخل محفظه
بریزید و دکمه شــروع دســتگاه را
بزنید.
فاطمه سوزنچی کاشانی-خیلی از والدین نمی دانند برای
چه اموری باید به فرزندان شان پول توجیبی بدهند و حتی
ال نمی دانند چرا باید پول توجیبی بدهند؟!
بعضی ها اص ً
اگر به همین امر به ظاهر نه چنــدان مهم توجه نکنید،
ممکن است لطمه بزرگی به مدیریت مالی دلبندان تان
بزنید .بنابراین در این مقاله به این که پول توجیبی را به
کدام خرج ها اختصاص بدهیم ،پرداختم:
فقط به اندازه نیازهای فرزندانم پول توجیبی
بدهم؟
ال
والدین زیادی را دیده ام که فقــط برای کرایه راه یا مث ً
فقط برای خوراکی فرزندان شان به آن ها پول توجیبی

می دهند و انتظار دارند دلبندان شــان با همین پول کم
مدیریت مالی را یاد بگیرند! اما در این صورت فرزندان فقط
می توانند به نیازهای مهم شان برسند و مدیریت پول را یاد
نمی گیرند .پس بهتر است به فرزندان تان مقداری بیشتر
از نیازهای اصلی شان پول توجیبی بدهید تا بتوانند برای
آن مقدار اضافی برنامه ریزی کنند .البته ممکن است اوایل
یا حتی اغلب مواقع ،آن مقدار اضافی را ولخرجی کنند ،اما
شما می توانید با هوشمندی و به مرور زمان ،مدیریت پول
هایشان را به آنان بیاموزید و سعی کنید این امر مهم را از
سنین کم به بهترین شکل به آنان یاد دهید تا در آینده به
خوبی بتوانند پول هایشان را مدیریت کنند.
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اپدشاهی خودروسازهای ایراین
من حدود شــش ماه پیش برای پیش
خرید یک خودرو در قرعه کشی سایپا
که حسابی هم ســر وصدا به پا کرده
بود شــرکت کردم و با خوش شانسی
توانســته ام که برای یک کوئیک اس
ثبت نام کنم .روزها می گذشت و سایپا
قیمت محصوالتش را زیادتر می کرد
به طوری که من بــرای تکمیل وجه
باید چیزی حــدود  30میلیون تومان
بیشتر از آن چه که محاسبه کرده بودم
بپردازم .تازه این همه ماجرا نبود ،با این
که خودروی من تحویل آبان ماه بود،
پیامک تکمیل وجه آذر به من رســید
و دومین ضربه به من وارد شد .چرا که
سایپا خودرویی را پیش فروش کرده و
بابت تحویل آن تعهد داده بود که اصال
وجود خارجی نداشته است .سایپا اعالم
کرد که اگر کوئیــک اس می خواهید
باید  5ماه صبر کنید شاید تولید شود.
تقاضا دادم که وجه ام را استرداد کنم.
گفتند در صورت انصراف ،وجه شما 8
ماه بعد استرداد می شود! اگر این دزدی
نیست پس چیســت؟ دولت ،سازمان
حقوق مصرف کننده کجا هســتند؟
پادشاهی خودروســازهای ایرانی در
بازار را تمام کنید.
وام یک میلیوین
ببخشید برای خانواده هایی که با وجود
نیاز مبرم یارانه معیشتی تعلق نگرفت،
این وام هم تعلق نمی گیرد .من حدود
سه ماه است که بیکار شده ام .حدود 6
ماه حقوق از کارفرمایم طلبکارم ولی
ایشان توانایی پرداخت ندارد و خودش
هم در مرز ورشکستگی است .لطفا به
داد ما بیکارها که تحت پوشش کمیته
امداد هم نیستیم برسید.
نسبت حقوق کارگر به تورم
یک سوال از مسئوالن دارم آیا نسبت
حقوق به تورم منطقی است االن همه
قیمت ها نسبت به سال قبل چند برابر
شده است اما درآمد کارگران کمتر از
 ۳۰درصد اضافه شــده اســت و سال
آینده معلوم نیست چقدر اضافه شود.

برای انجام کارهای خانه پول توجیبی بدهیم؟
خیلی اوقات به فرزندان مان مــی گوییم اگر فالن کار را
انجام دهید ،به شــما پاداش می دهم ،اما باید حواسمان
باشــد که در ازای چه کاری به دلبندان مان پاداش می
ال ممکن اســت در ازای مرتب کردن اتاقشان
دهیم؛ مث ً
به آنان پول دهیم که این امر بســیار مخرب است .چون
تمیز کردن اتاق هرکس وظیفه خودش است و اگر بچه
ها برای تمیز کردن اتاقشان پاداش بگیرند ،شرطی می
شــوند و اگر از پاداش خبری نباشد ،دیگر وظیفه خود را
انجام نمی دهند.
در هفته آینده بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.

