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حرف حساب

با کارآفرینان

درآمدزایی
از یک مشت خاک!

سمیه محمدنیا حنایی -یکی از رموز
موفقیت کســب و کارهــای خانگی،
وجود نوعی همدلی و ارجحیت منافع
جمعی به منافع شــخصی و همراهی
خانواده با افراد کارآفرین اســت که
باعث شــکل گیری یــک همکاری
جمعی صمیمانه در بســتر خانواده و
رونق کسب و کار و در نهایت موفقیت
می شود.
امروز به سراغ یک خانواده کارآفرین
رفتــه ایم که یــک روســتا را به کار
کشــیده اند! خانواده آقای محبی از
روستای نارنج کاله مهمان ما هستند.
داســتان کارآفرینی آقــای محبی از
آن جا آغاز می شود که او بعد از فوت
تنها برادرش مجبور می شــود برای
تنهــا نماندن والدینش به روســتای
پــدریاش نقل مکان کنــد .پدر که
دنبال راهی برای به دست آوردن پول
برای فرزندش بود؛ به او پیشنهاد داد
تا انباری زیرخانه را که زمانی کارگاه
سفالگری اش بود بفروشد.
آقای محبــی در انباری بــا کوهی از
ظروف سفالی فروش نرفته مواجه می
شود ،آن ها را تمیزمی کند و به شهر
می برد و می فروشد .صاحب مغازه به
او سفارش قابل مالحظه ای می دهد
و موعد تحویل را برای ماه دیگر مقرر
می کنند .آقای محبی با خوشحالی به
منزل برمی گردد .اما کارگاه بیشــتر
از آن که فکرش را مــی کرد متروکه
شده بود.
همسر آقای محبی که از ماجرا با خبر
می شود ،بدون هیچ کالمی شروع به
تمیز کردن کارگاه می کند و ســپس
پدر و مادر آقــای محبی نیز به کمک
عروس شان می آیند.
تمیز کردن کارگاه ســه روز طول می
کشــد و دراین حین خاک مناســب
خریداری می شــود .اما سفال ها آن
چه که باید باشد نیست 10 .روز مداوم
آقای محبی زیر نظر پدر به سفالگری
می پردازد تا باالخره ســفال مرغوب
ساخته می شود و سفارش ها در روز
مقرر به دست مغازه دار می رسد.
کیفیت کار تولیــدی آقای محبی به
گونه ای بــود که چندین فروشــگاه
دیگر نیز به او سفارش دادند و کارش
ادامه پیدا کــرد تا امروز که ایشــان
چیزی حدود  300اســتادکار و 150
شــاگرد و چندین کارگاه را در همان
روستایش دارد و سفارش دهندگانش
نه تنها از شهرهای اطراف ایران که از
کشورهایی نظیر ارمنستان ،روسیه،
گرجستان و امارات هستند.

اقتصاد رفتاری

آیا دادن پول
توجیبی برای انجام
وظایف فرزندان،
درست است؟!

سمیه
محمدنیا حنایی

روزنامهنگار

هوای فرش زیر پای تان را
داشته باشید
یکی از معیارهای سبک زندگی ما ایرانی ها وجود فرش در خانه هایمان است .البته بماند که این
سال های اخیر و با ورود انواع کف پوش ها به مصالح ساختمانی  ،مفروش کردن تمام خانه از مد
افتاده،امافرشجزءحذفنشدنیمنزلاست.همینجزءغیرقابلچشمپوشیدراینروزهاقیمت
باالیی پیدا کرده است و نمونه 12متری از نوع مشهدی اش و البته در بهترین برند چیزی حدود 6تا
 9میلیون تومان ارزش دارد .از طرفی فرش ها جزو جان سخت ترین وسایل خانه هستند و بیشتر
خانواده ها زیر  10سال اقدام به تعویض فرش نمی کنند .چرا که تعویض فرش خرج های زیادی را
روی دست شان می گذارد .در حقیقت تعویض فرش خانه به معنای تغییر رنگ ست مبلمان خانه و
پرده و ...است .در این شماره قصد داریم تا شما را با فوت و فن های نگهداری بهتر فرش آشنا کنیم.

در بازار مواد
شوینده انواع
شامپو فرش
ها و لکه برهای
فرش وجود
دارد .همیشه
سعی کنید از
بهترین آن
ها خریداری
کنید و از
مخلوط کردن
آن ها با مواد
سفیدکننده یا
انواع پودرهای
صابون پرهیز
کنید .چرا که
گاهی مخلوط
کردن دو ماده
با هم باعث
ایجاد فعل
و انفعاالت
شیمیایی
شده و عالوه
بر این که
ممکن است
به سالمت
شما آسیب
برساند ،فرش
را هم خراب
میکند

همان اول خوب خرج کنید

یکی از مهم ترین علت هایی که باعث افزایش طول عمر
فرش می شود ،وجود تار و پودهای تنیده در هم هست
که در زبان فرشــی به تراکم و شانه تعبیر می شود .هر
چه تراکم یک فرش زیادتر باشد ،فرش دارای استحکام
زیادتری اســت و ازکش آمدن و نازک شدنش خبری
نیست .اما این را هم باید بدانید همین تراکم باال یکی از
معیارهای گرانی فرش است.

کمرت بشویید!

بعضی از خانم های خانه عادت دارند که فرش های شان
را با هر سال خانه تکانی به قالی شویی بسپارند و آن ها را
هم برق بیندازند .در صورتی که یکی از کارهای کاهش
عمر مفید فرش همین شســت وشوهای ساالنه است.
فرش شناسان معتقدند که بخش پشتی فرش که ریشه
و تاروپود در آن چفت شده به وسیله چسب هایی محکم
می شوند .این چسب ها به مرور زمان و شست وشو های
مداوم پاک می شود و فرش از هم گسیخته می شود.
بنابراین توصیه می کنند به جای شست وشوی ساالنه
به لکه بری و دستمال فرش کشیدن ماهانه اکتفا کنید.

وسواس در مواد شوینده

در بازار مواد شوینده انواع شامپو فرش ها و لکه برهای
فرش وجود دارد .همیشه سعی کنید از بهترین آن ها
خریداری و از مخلوط کردن آن ها با مواد سفیدکننده
یا انواع پودرهای صابون پرهیز کنیــد .چرا که گاهی
مخلوط کردن دو ماده با هم باعث ایجاد فعل و انفعاالت
شیمیایی شده و عالوه بر این که ممکن است به سالمت
شما آسیب برساند ،فرش را هم خراب میکند .در خرید
شــامپو فرش ها بر عکس لکه برها از مواد شوینده ای
استفاده کنید که درصد ســفید کنندگی شان کمتر
باشــد ،چرا که فرش دیرتر به دستمال کشی نیاز پیدا
می کند.

لوله کنید!

برای جابه جایی فرش ها هر چند در مسافت های کوتاه
 ،فرش را لوله کنید و بدون آن که از کمر خم شــود به
مکان مد نظر انتقال دهید .اصطالحا چهارتا زدن فرش
باعث کش آمدن بخشی از تار و پود می شود و در هنگام
پهن کردن آن ،رد تا خوردگی به شــکل چروک روی
فرش نمایان می شود.

قرار ندادن اجسام سنگین روی فرش

چیدمان منزل تان را همیشه طوری طراحی کنید که
روی فرش تان هیچ چیزی قرار نگیرد .چرا که وسایلی
مانند پایه های مبل ،میــز تلویزیون و پایه های گنجه
های سنگین به مرور زمان به بخش های زی ِر فشا ِر فرش
صدمه وارد می کنند .اما گاهی این نوع طراحی امکان
پذیر نیســت .پس از فوم های ضخیم برای زیر پایه ها
استفاده کنید تا فرش زیر آن دچار کوبیدگی نشود.

فرش را نکشید

برای جابه جایی های چند ســانتی هیچ گاه فرش را از
زیر وسایل سنگین نکشید ،هر چند کار اضافی به نظر
تان می آید  ،اما بهتر است که فرش را از زیر وسیله آزاد
و سپس اقدام به جابه جایی اش کنید .کشیدن فرش از
زیر اجسام سنگین در فرش هایی با تراکم پایین باعث
پارگی می شود.

آفتاب و مهتاب نبیندش!

البته این مورد بیشتر درباره فرش های دستی که با مواد
سنتی رنگ آمیزی شده است کاربرد دارد .سعی کنید
روی فرش را در قسمت هایی که آفتاب بر آن پهن می
شود ،بپوشــانید .چرا که تابش مستقیم و مستمر نور
خورشید باعث تغییر رنگ فرش خواهد شد.

مواظب رطوبت ابشید

رطوبت در فرش های دســتی خرابی بیشتری نسبت
به انواع ماشینی اش ایجاد می کند .پوسیدگی و حمله
انواع حشره های خورنده به فرش از نتایج مرطوب ماندن
فرش برای زمان طوالنی است .اگر منزل تان قدیمی و
چند پله ای از ســطح زمین پایین تر است همیشه زیر
فرش را بازرسی دوره ای کنید.

قایل شویی هبرت از اپرو

با آن که گفتیم از شســتن مداوم فرش بپرهیزید ،اما
اگر روزی نیاز به شســتن فرش پیــدا کردید ،بهترین
راه ســپردن آن ها به قالی شویی های مجوز دار است.
شستن ســنتی فرش در خانه عالوه بر این که مصرف
آب را باال می برد ،ممکن است خسارت هایی را هنگام
شست وشــو ،آب کشــی ،جابه جایی و پهن کردن به
فرش وارد کند.
فاطمه سوزنچی کاشانی-شاید خیلی از والدین ندانند که
فرزندان شان چه درس هایی از پول توجیبی می گیرند و
همین پول توجیبی چه تأثیراتی در آینده مالی دلبندان
شــان دارد .بنابراین ممکن است اهمیت چندانی به آن
ندهند و به نکات مهم پــول توجیبی دادن دقت نکنند؛
در صورتی که اگــر بدانند کی ،چگونه ،چقدر و برای چه
اموری پول توجیبی بدهنــد ،تاحدودی باعث موفقیت
های مالی فرزندان شان در آینده می شوند.
در مقاله امروز ،به یکی دیگر از نــکات مهم درباره پول
توجیبی اشــاره کرده ام :گاهی والدین از سر دلسوزی و

مهربانی ،برای انجام برخی کارهایی که وظیفه فرزندان
شان است ،پول توجیبی می دهند .مثال می گویند اگر
تکالیف تان را انجام دهید ،به شــما پاداش می دهیم یا
ال اگر اتاقتان را مرتب کنید ،فالن قدر پول می دهیم
مث ً
و  . ...در صورتی که این گونه کارها وظیفه فرزندان است
و اگر در قبال انجام وظایف آن ها پول توجیبی و پاداش
بدهیم ،ناخودآگاه یاد می گیرند که هروقت وظایف مان
را انجام دادیم ،حتما باید پول توجیبی بگیریم و اگر روزی
از پول توجیبی یا پاداش خبری نباشد ،دیگر وظایف شان
را انجام نمی دهند .پس توجه داشــته باشــید که هیچ
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درد یب درمان اینرتنت
در ایــن دوره و زمانه چیزی به عنوان
حقوق مصرف کننده وجــود ندارد،
چرا شــما هر هفته مطلبــی را با این
عنوان پیــدا می کنیــد .البته زمانی
که طرف حســاب آدم افراد حقیقی
مانند تعمیرکاران و  ...باشند ،باز هم
شــاید امیدی برای رسیدن به حقوق
وجود داشــته باشد اما در مواردی که
طرف حساب آدم ادارات دولتی باشد،
هیچ امیدی برای رســیدن به حقوق
از دســت رفته تان وجود ندارد .مثال
من چیزی حــدود  200هزار تومان
بســته اینترنت وای فای برای منزلم
خریداری کــردم .همان ابتــدا که با
 2020تمــاس گرفتم ،کلی برای من
تبلیغات کردند و درباره انواع سرعت
ها صحبــت کردند .مــن اینترنت با
سرعت دانلود  4مگ خریدم .اما از روز
دوم اینترنت ما دچار قطعی های زیاد
و همچنین با ســرعت کم مواجه شد.
از روز دوم کار من شــده بود تماس با
پشتیبانی تا باالخره کارشناس برای
بررسی موضوع به خانه ما آمد .ایشان
اعالم کردند تلفن شما نویز دارد .علت
آن هم اصال از سیم کشی منزل شما
نیســت و به خاطر زیــاد بودن حجم
سیم های مشترکین اســت! از او راه
حل را جویا شــدم گفت باید حداقل
 100مشترک مخابرات دراین منطقه
شــکایت کنند تا مخابرات اصطالحا
جا باز کند.
انصاف هنوز منرده است
من ســاکن خیابــان عبــادی  31و
مستاجر آقای حســینی هستم .سر
رسید پرداخت اجاره بهای مان هفته
پیش بود.
من واقعا نمی دانستم در این تعطیلی
ها چگونه اجاره بهــا را جور کنم که
آقای حســینی  4روز مانده به موعد
اجــاره بها به منزل مــان آمد و گفت
این ماه اجاره را به شما بخشیدم .در
کنار همه ســختی ها و افرادی که به
سایر هموطنان خود فشار می آورند و
همواره اجاره بها یا قیمت اجناس خود
را افزایش می دهند ،وجود چنین افراد
منصفی واقعا غنیمت بزرگی است که
باید قدردانست.

گاه نباید برای انجام وظایــف دلبندان تان به آن ها پول
توجیبی بدهید ،اما برای تشویق آن ها به کارهای اضافه
ال برای انجام برخی
تر ،می توانید به آنان پاداش بدهید .مث ً
ال تمیز کردن اتاق
امور خانه که وظیفه آن ها نیست ،یا مث ً
خواهر یا برادرشان یا آب دادن به گل ها و . ...
حتی می توانید برای انجام دادن برخی از امور خانه که
وظیفه آن ها نیست ،درآمد تعیین کنید و به آنان بگویید
اگر هر هفته فالن کار را انجام دهید ،این قدر پاداش می
گیرید .بدین ترتیب با این کار تالش برای کسب درآمد را
نیز به آن ها یاد می دهید.

