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 9اسفند ۹۹

فوت و فن

سمیه
محمدنیاحنایی

روزنامه نگار
اقتصادی

هزینههای تکاندنخـانـه

فرش ،مبل و پرده را چگونه و با چه هزینه ای نونوار کنیم؟
مانند بسیاری از خانواده های ایرانی که خانه تکانی خود را از
اسفند آغاز می کنند ،خانه تکانی مان را از هفته پیش شروع
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مواد شوینده زدیم .این هفته به سراغ دیگربخشهای منزل می
رویم و شما را از چند و چون خانه تکانی با خبر می کنیم.

هالوپذیرایی

هال از جمله مکان های خانه است که تقریبا روی
سکوت و آرامش را به خود نمی بیند مگر در شب
ها که همه اعضای خانواده در خواب خوش هستند.
در واقع هال از همان ســر صبح که مادر خانواده
روی کاناپه در حال برنج پاک کردن و دیدن برنامه
تلویزیونی اش است مهمان دارد تا عصر که بچه ها
در آن به بازی و تماشــای تلویزیون می نشینند و
حتی شب که پدر روزنامه به دست طلب چای آخر
شبش را می کند .این روزها هم که به دلیل کرونا
افراد بیشتر از هر زمان دیگری در منزل می مانند،
بنابراین باید به فکر تمیزی این بخش باشید.

فرشهاراابیدشست

از هر اصول ایرانی یــا فرنگی که برای خانه تکانی
اســتفاده می کنید ،نمی توانید از زیر تمیز کردن
قالی ها در بروید .قدیم تر ها که خانه ها حیاط دار
بود ،در این فصل قبل از این کــه درختان به گل
بنشینند ،این دیوارها بودند که به گل می نشستند!
روی بیشتر دیوار خانه ها انواع فرش های رنگی بود
که در زیر آفتاب کم جان اسفند پهن شده بودند تا
خشک شوند .اما در این روزهای آپارتمان نشینی و
البته فرش های ما شینی شستن فرش دیگر از مد
افتاده است و خانواده ها به فکر روش های جایگزین
افتاده اند .سپردن قالی ها به قالی شویی یکی از کم
دردسرترین روش ها برای تمیز کردن قالی هاست.
هزینه شست وشوی اسالمی قالی ها برای  9متری
 70هزار و بــرای انواع  12متری چیزی حدود 85
هزار تومان است .بیشتر کارشناسان فرش معتقدند
که بهتر است فرش های ماشینی را کمتر بشوییم
و اگر جز یکی دو تا لکه جدی روی شــان بیشتر
نیست و مشکل پاک نبودن هم ندارند ،بهتر است از
دستمال فرش استفاده کرد .چنان چه دست و شانه
درست درمانی ندارید می توانید از قالی شویی هایی
که امکان شست وشو در محل دارند ،کمک بگیرید.
این همیاران برای روشویی فرش های  12متری
حدود  50هزار تومان از شما اجرت می گیرند .در
روش آخر با یک سطل کف صابون کارتان راه می
افتد .قیمت شامپو فرش ها بستگی به میزان لکه
بری شان متفاوت اســت اما چیزی بین  20تا 85
هزار تومان در برندهای خارجی قیمت دارد.

مبل ها را برق بیندازید

مبلمان خانه نیز مانند فرش نیاز به تمیزی دارند.

با کارآفرینان

خوداشتغالیکاکتوسی!
سمیه محمدنیا حنایی -زندگی باال و پایین دارد! این یک
واقعیت اســت که هیچ کس درباره این که زندگی آرام
و همیشــه رو به روالی داشته باشد ،ضمانتی ندارد .زهرا
 38ســاله هیچ وقت فکرش را نمی کرد که به یک شب
همسرش و تمام دارایی اش را از دست بدهد .زهرا خانم که
از همان ابتدای ازدواجش در منزل خودش زندگی را شروع
کرد یک باره و بعد از تصادف همسرش مجبور شد خانه اش
را برای درمان بی نتیجه همسر بفروشد .او در آبان داغدار
همسرش شد .زهرا باغستانی گلدار نمونه استان فارس از
مسیر سخت کارآفرینی اش می گوید.

هر چند شستن آن ها با توجه به کناف چوبی شان
خیلی منطقی به نظر نمی رســد .برای شستن
مبل ها می توان از دو روش اســتفاده کرد .یکی
اســتفاده از خدمات شست وشوی مبل در محل
که برای مبل های  7نفــره راحتی بین  70هزار
تومان و برای انواع سلطنتی آن برای هر صندلی
 11هزار تومان آب می خورد .چنان چه هم به فکر
شست وشوی دستی هستید می توانید از همان
شامپو فرش ها استفاده کنید .البته بعضی ها هم
هستند که برای تمیزی مبل های شان فکر جدید
دیگری دارند .آن ها به جای تمیز کردن رویه آن
ها ،آن را تعویض می کنند .تعویض رویه مبل ها
به انواع پارچه های مخملی برای مبل های راحتی
که نیاز به ابر کوبی مجدد دارند چیزی بین  5تا 7
میلیون تومان هزینه دارد و رویه کوبی مبل های
سلطنتی در پارچه های مخملی برای هر صندلی
حدود  300هزار تومــان و برای انواع پارچه های
ســاتن صندلی  400تا  600هزار تومان بسته به
جنس پارچه است.

پرده ها فیلرت انرژی خورشیدند

پرده ها به دلیل گرد خاک روزمره و چربی غذاها
به مرور زمان کثیف می شــوند و تقریبا هر یک
سال یک بار نیاز به شست وشو دارند .اما شست
وشــوی پرده تنها یک بخش از کار تمیزی پرده
هاست .اتوکشــیدن آن ها کار بسیار سخت تری
است .در چند شماره قبل یکی از اشتباهات منجر
به سوختن زغال اتو را اســتفاده مداوم از آن ها

زهرا بعد از فوت همســر مجبور شد به منزل پدری نقل
مکان کند .نزدیک های اسفند بود که تصمیم گرفت برای
کسب روزی حالل برای خود و سه فرزندش کاری بکند.
از قدیم ها به یاد داشت که مادرش سبزه های جالبی برای
عید می کاشت ،بنابراین با هزار امید انواع بذرهای مختلف
را برای سبز کردن خریداری کرد .در این بین از ایده های
جدیدی که در شبکه های اجتماعی نیز دست به دست
می شد ،کمک می گرفت.
تا این که اواخر اسفند از راه رسید و زهرا برای بار اول در
عمرش می خواست تا از دســترنج خود پول در بیاورد.
او به وسیله خادم مسجد با گروهی آشنا شد که به زنان
سرپرست خانوار کمک می کردند .البته نه کمک نقدی
آن ها برای زنان سرپرست در اولین گام کار جور می کردند
و اگر آن ها هنری داشتند برای شان بازار فروش محصوالت

برشمردیم .با توجه به آن نکات بهتر است از خیر
اتوکشیدن پرده های وسیع به وسیله اتوی خانگی
بگذرید و آن ها را به اتوشویی بسپارید .اتوشویی ها
برای شستن و اتو کشیدن یک متر مربع از پرده
ها چیزی حدود  11تا  15هزار تومان از شما طلب
می کنند .برخی از اتوشــویی ها دارای خدمات
نصب هم هستند .نصب پرده ها گاهی به عنوان
اشانتیون شست وشوست و گاهی هم نصاب برای
آن بین  45هزار تومان تا  60هزار تومان در مدل
های واالن دار و کتیبه دار می گیرد.

در و دیوار را بدرخشانید

بیشتر افراد ترجیح می دهند در هنگام رنگ آمیزی
منزل از رنگ های قابل شست وشو استفاده کنند
تا خیال شان بابت لکه های دیوار راحت باشد .اما
برخی ها هم بنا به دالیلی که مهم ترین آن بحث
قیمت هاست به سراغ رنگ های اکرولیک می روند.
این افراد در زمان های خانه تکانی با یک سطل رنگ
که انواع  12کیلویی اش امسال به  100هزار تومان
رسیده است به جان دیوارهای خانه می افتند .البته
ممکن است که دلشــان بخواهد دیوارها را کاغذ
دیواری کنند .شایان ذکر است که بگوییم قیمت
کاغذ دیواری طی یک سال اخیر سه مرتبه افزایش
قیمت شدیدی را بر خود دیده است و حاال هم بازار
ثبات ندارد .با پرس و جوهای فراوان برای قیمت
کاغذ دیواری کردن یک هــال  20متری که یک
دیوارش پرده و یکی هم اپن آشپزخانه باشد چیزی
حدود 7تا 15میلیون تومان براساس کیفیت کاغذ

شــان را پیدا می کردند .باالخره این گروه دست زهرا را
نیز گرفت و او توانست تمام سبزه هایی را که کاشته بود
بفروشد .به قول زهرا با این که نان در آوردن بسیار شیرین
است اما کامش تلخ بود .فکر این که پس اندازش تا چند
ماه آینده ته خواهد کشــید و دوباره چشمش به دست
بقیه است ،ناراحتش می کرد .تا این که به پیشنهاد یکی
از خانم های مسجد به سراغ پرورش گل های دیگر رفت.
نورگیر مسجد را به او دادند تا بتواند گل هایش را در آن
جا پرورش دهد .حتی اهالی نیز از گل های شان چه آن
هایی که قیمتی بودند و چه ارزون ترها قلمه هایی برای
زهرا آوردند .زهرا باغستانی با تمام وجود به پرورش گل
ها همت گماشت و توانست نانی برای خوردن به دست
بیاورد .اما او به این قانع نبود ،دلش زندگی مســتقل می
خواست .بنابراین با  3میلیون تومانی که از خیریه ای وام

دیواری خرج روی دســت صاحبخانه می گذارد.
روش دیگر برای تغییر دیوارهای منزل اما با قیمت
کمتر استفاده از استنسرهاست .استنسرها مانند
شــابلون عمل می کنند .افراد می توانند با خرید
شــابلون های متفاوت و یک چرتکه غلتکی طرح
های جذابی را روی دیوارهای خانه شان بیندازند.
قیمت شابلون ها بســته به اندازه شان از  20هزار
تومان آغاز می شود و در انواع  A2به  50هزار تومان
هم می رسد .غلتک و ظرف رنگ نیز هم حدود 50
هزار تومان تا  90هزار تومان هزینه دارد .مادر رنگ
ها بین  12تا  14هزار تومان است که می توانید با
مخلوط کردن آن ها با هم و در نهایت با رنگ اصلی
زمینه تناژ های متفاوتی را به دست بیاورید.

رسویس هبداشیت را هبداشیت کنید

سرویس بهداشتی یکی از مهم ترین مکان هایی
است که باید برای تمیزی آن همت به خرج داد.
انواع شوینده های ســطوح و درخشان کننده
آن ها بــرای همین منظور به بازار آمده اســت.
برای تمیزی سطوح می توان از انواع لکه برها و
درخشان کننده ها که خاصیت آنتی باکتریالی
دارند ،اســتفاده کنید .قیمت این شســت وشو
دهنده ها بین  20تا  35هزار تومان اســت .در
بازار بعضی انواع دیگری از شســت وشو دهنده
ها وجود دارد که بوی معطری را برای چند روز
مهمان سرویس بهداشــتی تان می کند .انواع
خوشبو کننده های تمیز کننده قیمتی بین 30
تا  45هزارتومان دارد.

گرفت اقدام به احداث یک گلخانه روی پشت بام منزل
پدر کرد .کار گلخانه رونقی را که مد نظر زهرا بود ،نداشت.
بنابراین با چند مشــاور صحبت کرد و درنهایت از طرف
کمیته امداد امام خمینی چندین کارشناس برای جان
گرفتن گلخانه زهرا آمدند .او با شــرکت در کارگاه های
این بنیاد توانســت اطالعات زیادی را کسب کند .زهرا
باغستانی در سال  95دیگر به خوبی بازار را می شناخت.
به نظر او عالقه زیاد افــراد به کاکتوس های کوچک می
توانست کسب خوبی را نصیبش کند .بنابراین تصمیم
گرفت به دنیای پر تیغ و زمان بر کاکتوس ها وارد شود .او
بعد از  8سال کار مداوم اکنون از تولید کنندگان و صادر
کنندگان انواع کاکتوس های زینتی و عظیم الجثه است.
زهرا باغستانی عنوان سومین زن برتر سرپرست خانوار در
سال  98را از آن خود کرد.

