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حرف حساب

با کارآفرینان

اشک متساح
و پول زیاد
سمیه محمدنیا حنایی-بیشتر کسانی
که می خواهند یک فعالیت اقتصادی
را آغــاز کنند ،در همــان ابتدای کار
و حتی چند ســال اولیه از کمک ها
و تجربه هــای عملی همکارانشــان
استفاده می کنند و چه بسا چند سالی
را هم شاگردی می کنند تا فوت و فن
های بازار دستشان بیایید.
در حقیقت بیشــتر افراد به جای این
که به دنبال ایجاد شغل جدید باشند،
ســعی می کنند در مشاغل قدیمی با
نوآوری به درآمدزایی خوبی برسند.
اما امروز ما به زوج کارآفرینی برخورده
ایم که دست به ایجاد شغلی جدید و
البته کمی غیر معمول زده اند .خانم
و آقای ســاالروند مزرعــه دار نمونه
کوروکودیل مهمان ما هستند!
بهروز همیشــه به دنبــال یک حرفه
تولیدی بــود .به قول خــودش اصال
روحیه مشاغل کارفرمایی و کارمندی
را نداشت ،به همین دلیل با پیشنهاد
خانمش کــه دانش آموخته رشــته
جانور شناســی بــود تصمیم گرفت،
وارد حوزه پرورش کروکودیل شود .در
همان ابتدای کار ،آن ها به این نتیجه
رسیدند که برای کاهش هزینه های
پرورش بهتر است در شــرایط آب و
هوای گرمسیری شــروع به فعالیت
کننــد و از تهران به قشــم مهاجرت
کردند .آن ها  16سال پیش با سرمایه
 500میلیــون تومانــی وارد این کار
ابداعی شدند.
ایــن ســرمایه صرف خریــد زمین
مناســب ،آمــوزش خارج از کشــور
و واردات جوجــه کوروکودیل شــد.
سال  85اولین محموله کوروکودیل
هــا را وارد ایران کردند و ســال 91
توانســتند اولین نسل از کوروکودیل
های تولیدی خود را داشته باشند.
آن ها یک پارک گردشــگری هم در
قشم بازگشایی کردند و در این پارک
مراحل رشد کوروکودیل ها را از زمان
تخم گذاری تا بزرگ سالی در معرض
دید قرار دادند.
اما مصارف گردشــگری تنها منبع
درآمد آن ها نیســت ،آن هــا برای
بــاغ وحش های سراســر کشــور و
حتی کشورهای همســایه به تولید
کوروکودیل می پردازند و در صورت
اشباع این بازارها به دنبال استفاده از
گوشت و پوست کوروکودیل نیز می
روند .آقای ســاالروند و همسرش سه
سال متوالی به عنوان کارآفرین نمونه
انتخاب شده اند.
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نکات مهم
پول توجیبی!

سمیه
محمدنیا حنایی

روزنامهنگار

بسیاری به
واکس تنها
به عنوان
جنبهزیبایی
و پاکیزگی
اش اهمیت
می دهند ،در
صورتی که
واکس در
اولین برخورد
با کفش طول
عمر آن را
تضمینمی
کند.البته
ناگفتهنماند
که باید میان
واکس و براق
کننده های
فوری کفش
تفاوت قائل
شویم

کفشی با پاشنهآهنین داشته باشید!
یکی از مهم ترین دالیل تعویض لباس و پوشاک تغییر سایز دارنده آن ها و فرسودگی شان است.
کفشهابهعنوانیکیازپوشاکمهمانسانهانیزازاینقاعدهمستثنانیستنددرواقعبیشترافراد
زمانی که کفش های شان از رنگ و رو می افتند یا دچار خرابی می شوند به دنبال تعویض آن هستند.
اگر شما از دسته افراد چرم پوش هستید حتما از قیمت های باالی کفش چرمی باخبر هستید .در
این شماره سعی کرده ایم شما را با فوت و فن های نگهداری از کفش آشنا کنیم .کارشناسان کفش
اعتقاد دارند در صورتی که نکات زیر را رعایت کنید کفش های تان چیزی حدود هفت تا هشت
سال عمر می کنند.

کفشراجانسختکنید!

یکی از دالیل فرسودگی کفش ها ،استفاده مداوم از آن ها
و پیاده روی های طوالنی مدت است .اگر اهل پیاده روی
هستید ،می توانید با مراجعه به کفاشی ،از کفاش بخواهید
تا یک الیه نازک کائوچو کف کفشتان بچسباند تا هم از لیز
خوردن تان جلوگیری کند و هــم عمر کفش تان را چند
برابر کند.

انتخاباپپوشمناسب

احتماال شما هم گاهی با افرادی مواجه شده اید که مثال با
کفش های مجلسی در پارک ها و بوستان ها که غالبا سنگ
فرش شده اند ،پیاده روی می کنند .این غفلت عالوه بر این
که ممکن است باعث صدمه دیدن پا شود ،به کفش های تان
نیز آسیب می رساند .حقیقت این است که کفش ها و جنس
پاشنه و زیره و حتی رویه آن ها با کاربری آن ها در شرایط
خاص متناسب است و به درد هر جا پوشیدن نمی خورد.

خانهکفشهایاتنراکورکنید

بهترین قفسه های کفش ،آن هایی است که اطرافش بسته
است و به قولی کفش های تان آفتاب و مهتاب نمی بیند.
البته باید به خاطر داشته باشید که زمانی که کفش های
تان خیس است به هیچ عنوان در جاکفشی نگذارید چرا
که باعث ایجاد بوی بد  ،خرابی و پوســیدگی و حتی رشد
میکروب ها و باکتری ها در کفش می شود .نگهداری کفش
در دمای اتاق و در محفظه های بسته باعث می شود ،رویه
کفش ها دیرتر کثیف شوند و عالوه بر آن در زمستان ها نیز
به دلیل سردی هوا منقبض نشوند .کفش تنگ شده ضمن
این که بالی جان پاهاست ،عمر بسیار کوتاهی دارد .قرار
گرفتن کفش ها در زیر نور خورشید نیز باعث تغییر سایز،
تغییر شکل و کاهش عمر شان می شود.

تعویضقطعاتکفشراجدیبگیرید

چنان چه کفش های شــما دارای بند هستند ،به محض
اولین خرابی یا گره خوردن بند ،آن را تعویض کنید .این کار
عالوه بر این که زیبایی کفش های تان را حفظ می کند ،از

پوشیدن یا درآوردن نامتعارف کفش ها جلوگیری می کند.

اپشنهمهماست

پاشنه چه در کفش های زنانه و چه در کفش های مردانه
بسیار مهم است و عالوه بر تغییر قد دارنده ،به سالمت پاها
نیزبسیارکمکمیکند.چنانچهبههردلیلیماننددرست
برنداشتن گام ،پاشنه های کفش تان دچار فرسودگی شد،
حتما آن ها را تعویض کنید اگر کفش دارای پاشنه فرسوده
به ویژه سایش یک طرفه باشد ،دارنده آن برای لنگ نزدن
مجبور است فشار مخالف با سمت سایش شده بر کمرش
وارد کند و همین موضوع باعث کمردرد و تغییر شــکل
کفشهایش می شود.

دستبهواکسابشید

بسیاری به واکس تنها به عنوان جنبه زیبایی و پاکیزگی اش
اهمیت می دهند ،در صورتی که واکس در اولین برخورد با
کفش طول عمر آن را تضمین می کند .البته ناگفته نماند
که باید میان واکس و براق کننده های فوری کفش تفاوت
قائل شویم .براق کننده ها در بهترین حالت با داشتن میزانی
گلیســیرین می توانند میزان اندکی از خط و خش های
به وجود آمده روی رویه کفش را پوشــش دهند در حالی
که واکس ها با ترکیبات پر کننده شــان بهتر از عهده این
موضوع بر می آیند.

مراقبلکههاابشید

لکه های باران ،گِل یا حتی مواد شیمیایی می توانند ،آسیب
های جدی به کفش وارد آورند .بهترین راه جلوگیری از این
اتفاق تمیز کردن آن ها به محض آلوده شدن است .چنان
چه در این باره غفلت کردید ،سعی کنید برای از بین بردن
لکه ها حتما از یک کفاش که با جنس کفش ها آشنایی دارد،
مشاوره بگیرید .در کفش های چرمی برای از بین بردن لکه
رسوبات به جا مانده از باران و برف ،کشیدن دستمال آغشته
به سرکه بسیار مفید است .در حالی که همین محلول برای
کفش های پارچه ای باعث لکه شدن بیشتر و جمع شدن
بخش لکه برداری شده می شود.

کفشاتنراصافکاریکنید!

افتادن خط و خش روی کفش ها تقریبا برای همه اتفاق
افتاده است .عالوه بر خواص واکس در این زمینه که قبال
به شما گفتیم ،شما می توانید با روش های خانگی خط و
خش ایجاد شــده را پاک کنید .چنان چه عمق خط های
ایجاد شده کم باشد شما می توانید با مالیدن روغن زیتون
در امتداد خط ها آن ها را محو کنید .اما اگر عمق خطوط یا
خش ها بیشتر بود می توانید از محلول آب و جوش شیرین
استفاده کنید.اگر خط خش ها خیلی زیاد شده بودند می
توانید از گلیسیرین برای محو کردن بخش زیادی از آن ها
استفاده کنید.

فاطمه سوزنچی کاشانی-شاید در برخی خانواده ها ،پول
دادن بی چون و چرا و بی قاعده به یک عادت تبدیل شده
باشد و برخی از والدین ندانند با همین پول توجیبی دادن
می توانند درس های زیادی به دلبندان شــان بدهند و
باعث شکل گیری بیشتر رفتارهای مالی فرزندان شان
شوند .بنابراین در این مقاله به برخی از نکات مهم پول
توجیبی اشــاره می کنم تا با به کاربــردن آن ها ،باعث
موفقیت های مالی فرزندان تان شوید:
سعی کنید به طور منظم پول توجیبی بدهید
برخی والدین نظم خاصی برای پول توجیبی دادن ندارند

و گاهی پول توجیبی می دهند و گاهی نمی دهند ،حتی
گاهی زیاد پول توجیبی می دهند و گاهی بسیار کم .اما
با این کار موجب ســردرگمی فرزندان شان می شوند
و دلبندان شــان برنامه ریزی برای پول هایشان را یاد
نمی گیرند.
اما اگر فرزنــدان بدانند که در چــه مواقعی ،چه مقدار
پول توجیبی می گیرنــد ،به مرور یاد مــی گیرند که
چگونه به بهترین شکل برای پول هایشان برنامهریزی
کننــد و این برنامــه ریزی مالــی در آن هــا نهادینه
می شود.
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مزوندارانرادریابید
من حدود دو دهه است که مزون لباس
عروس و شب دارم .تا به حال چنین بازار
کسادی را تجربه نکرده ایم .هنوز از سوی
دولت حمایتی نشده ایم .در حالی که
یکی از صنف هایی هستیم که به صورت
مستقیم از شرایط کرونایی ضربه خورده
ایم .یکی از دالیل این موضوع این است
که بیشتر هم صنفی های من را بانوان
تشکیل می دهند و گویا دولت فکر می
کند که بانوان برای تفریح ســر کار می
روند! و نیاز مبرمی به درآمدشان ندارند.
لطفا صدای ما را به گوش مســئوالن
برسانید.
شیرودوغکاالیلوکسشده
تقریبا از گرانــی  40درصدی لبنیات
چیزی حدود یک ماه مــی گذرد .من
یک ســوپر مارکت دارم .به جرئت می
توانم بگویم که در ایــن 30روز ،روزی
نبوده است که خودروی کارخانه های
لبنیات بیاید و مــن بعضی از جنس ها
را به دلیل به سرآمدن تاریخ انقضایش
مرجوع نکرده باشم .مشتریان من نمونه
یک مشت هستند از خروار ملت ایران.
مردم نمی توانند لبنیات مصرف کنند،
شیر و دوغ تبدیل به کاالی لوکس شده
در صورتی که مصرف آن ها برای سالمت
تمام قشرهای جامعه از کوچک و بزرگ
ضروری است.
حمایتازبیمارانپوسیت
همسرم حدود  21سال است که دچار
بیماری پوستی صعب العالج شده است.
تا پارســال با این که وضع مالی خوبی
نداشــتیم و همســرم به دلیل همین
بیماری خانه نشــین شــده بود ،با هر
بدبختی که بود هزینه درمانش را جور
می کردم .اما امسال تعرفه های داروهای
پوستی به یک باره سر به فلک کشید.
متاسفانه از سوی شرکت های بیمه ای
این نوع داروها در حوزه داروهای زیبایی
طبقه بندی شده و تقسیم بندی میان
بیماران صورت نگرفته است .ما چندین
بار از دولت و سازمان حمایت از حقوق
مصرف کننده خواستار تحت پوشش
قراردادن بیماران پوستی به صورت ویژه
شده ایم تا مشکل داروهای زیبایی حل
شود ،اما کو گوش شنوا!

هرگز برای تنبیه فرزندان تان ،پول توجیبی آن ها
را قطع نکنید!
خیلی از والدین ،وقتی فرزندان شان کار بدی انجام می
دهند ،پول توجیبی آنان را قطع می کنند و از پول توجیبی
به عنوان یک ابزار تنبیهی اســتفاده مــی کنند .اما این
والدین با این کارشان باعث می شوند دلبندان شان همه
رفتارها و کارهای خود را با پول بسنجند و پولکی بار بیایند.
پس والدین باید برای تربیت ،تشویق و تنبیه فرزندان شان
از ابزارهای دیگری به جز پول اســتفاده کنند تا موجب
شکل گیری تصورات غلط در دلبندان شان نشوند.

