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سرگرمی با جایزه!

1

| دوره جدید | شماره اول | اسفند  | ۹۸ویژه نوروز | ۹۹

2

| دوره جدید | شماره اول | اسفند  | ۹۸ویژه نوروز | ۹۹

3

| دوره جدید | شماره اول | اسفند  | ۹۸ویژه نوروز | ۹۹

نشریه داخلی شرکت
فروشگاههایزنجیرهایشهروند
فاطمهتوکلی
مصطفیلشگری
همایونفروهرنیا
سردبیران:
محمداشعری
فاطمهتوکلی
تحریریه:
لیال باقری ،الهه بصیر ،نیلوفر ذوالفقاری
فاطمه شمس ،نرگس قویزری
شبنممهدیانی

هوس سفر نداری
ز غبار این بیابیان؟

42

از سفر کولهپشتی
تا الکچری

44

پیشنهادی که
نمیتونی ردش کنی

مدیر هنری :
شیرین آذرپور
مدیربازاریابی:
میتراشعبانی
چاپ:
نگار نقش
مجری پروژه:

شکست دادن
هیوالی خرید عید

10

مراقب آسی 
ب
مواد شوینده هستید؟

4

کالری؟ حاضر

40

28

عکس:
فرشادعباسی

بر اساس رسمی در شرق و جنوبشرق
آسیا ،سال  ۹۹سال موش است و ما هم
از پوستر فیلم مشهور «راتاتویی» برای
این جلد استفاده کردهایم.
سال نو مبارک.

مهمانیات را عوض کن

36

دوست داشتنی های لعنتی! 38

شورایسیاستگذاری:

شرکت نواندیشان فروش صدرا

خوش به حال روزگار

34

12

سال نو ،خانه نو

16

گل بیار سبزه بیار!

20

بوی باران ،بوی سبزه
بوی خاک

22

خوش پوشی به وقت بهار

22

بازگشت به
خوشمزههای با اصالت

26

| دوره جدید | شماره اول | اسفند  | ۹۸ویژه نوروز | ۹۹

سرمقاله
مهدیامراللهی
مدیرعامل شرکت فروشگاههای زنجیرهای شهروند

امیـد به بهـار
 ۹۸را در حالی به پایان میرسانیم که برای
تکتک ما یکی از سختترین سالها بود.
سالی پر از غصههای ریز و درشت و اتفاقات تلخ
و ناخواسته .این روزها که آخرین اتفاق سال
( ۹۸یعنی ورود ویروس کرونا به کشور) را از سر
میگذرانیم ،میشود اولین تبریک را نه برای
حلول سال نو ،که برای به پایان رسیدن این سال
گفت! ما در شرکت فروشگاههای زنجیرهای
شهروند سعی داریم تا در این روزهای آخر،
«تبریک پایان سال سخت»مان را به شکل
عملیتری نشان بدهیم؛

بیماریها در سفر
فعالتر میشود!
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.۱درسالیکهباگرانیوتورم،گرهبازنشدنیایخورد
با «ارزان شدن قیمت کاالها» -تا جایی که شریکان
تجاری ما اجازه میدهند -اقدام کردهایم .به این
ترتیب عرضه کاال و خدمات مورد نیاز شهروندان
با قیمت مناسب و کیفیت باال در فروشگاههای
شهروند ارائه میشود و گام بزرگی برای تثبیت
قیمت کاالهای عمومی برداشته میشود و با ارائه
تخفیفهایتشویقی،خودبهخوددستواسطههای
متعدد میان تولیدکننده و مصرفکننده از بین
میرود .همه این اقدامها با رعایت و حفظ کیفیت و
استاندارد کاالها صورت گرفته که یکی از اهداف
همیشگی شهروند در توسعه و ترویج فرهنگ
استانداردکردنکاالهایتولیدداخلانجاممیشود.
ماکیفیترافدایکاهشقیمتهانمیکنیم.
 .۲ساعات خدماتدهی را افزایش دادهایم تا
با کاهش تراکم جمعیتی ،سطح پیشگیری
از انتقال هر نوع بیماری را کاهش دهیم.
این تصمیم ،مکمل فعالیتهای بهداشتی
و ضدعفونی است که به طور مداوم در تمامی
فروشگاههای شهروند انجام میگیرد .ایجاد
امکان دسترسی مشتریان به انواع کاال و
خدمات مورد نیاز ،در مکان و زمان مطلوب
شهروندان از اهداف همیشگی فروشگاههای
زنجیرهای شهروند بوده و حاال با «افزایش ساعات
خدماترسانی» تالش داریم به سالمت تهرانیها

کمک کنیم و نیز با کاهش سفرهای درون
شهری و ترافیک ،به داشتن شهری پاکتر کمک
کنیم .ایجاد محیطی مطلوب و توأم با آرامش
برای مراجعان و رعایت شأن و احترام آنان از
جمله آرمانهای همیشگی ماست.
 .۳در آستانه سال  ،۹۹فروشگاههای زنجیرهای
شهروند هم بیست و ششمین سال همراهی
با شما را جشن میگیرد .سالهایی پر فراز و
نشیب و پر از اتفاقات تلخ و شیرین که با شوق
خدمترسانی بهتر و پیشتازی در ارائه کیفیت
باالتر طی شده است .به همین دلیل و به خوشی
آغاز سال نو ،جوایز و تخفیفهای متعددی به
مشتریان برای خرید از شهروند هدیه میکنیم؛
 ۹۹و  ۲۶عددهای رمز این دوره از جوایز ماست
که اعضای باشگاه مشتریان شهروند در اولویت
بهرهمندی از آن هستند ۲۶« .سال همراهی،
همدلی و همقدمی» با شما مشتریان مهربان را به
مجموعه شهرداری تهران و شورای شهر محترم و
همینطور یکایک همکاران پرتالش و پر زحمت
خودم در مجموعه شهروند صمیمانه تبریک
میگویم .امیدوارم در آغاز بیست و هفتمین
سال ،همچنان خدمتگزاری شایسته و قدردان
باشیم و بتوانیم با بکارگیری روشهای پیشرفته
فروشگاهی از جمله استفاده از کارتهای
اعتباری ،فروش الکترونیکی و باشگاه مشتریان،
سال آینده را موفقتر و بهروزتر بسازیم.
در آخر؛ ما همه تالشمان را کردهایم تا «امنترین
و ارزانترین سبد خرید عید» را به شیوههای
مختلف برای شما فراهم آوریم تا همچون  ۲۶سال
گذشته ،پیشتاز در کیفیت و عرضه متمرکز انواع
کاالها و خدمات باشیم .حاال به بهاری دل بستهایم
که بیاید و جانمان را تازه کند و امید به ما بخشد
تا تلخکامیهای عمیق این سال سخت را به
فراموشیبسپاریم.همهمابه«امید»زندهایم.
با تبریک پایان سال  ۹۸و احترام به آغاز ۹۹
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از جشنواره بهاره شهروند جا نمانید

یک خرید کوچـک
و هـزاران جایزه بــزرگ
کاالهای با کیفیت در ارزانترین سبد خرید نوروز ۱۳۹۹

هرچقدرهماهلخریدکردنازسوپرمارکتهایمحلیباشیدامابعیدمیدانیمتابهحالازهلدادنچرخخریددرراهروهایقفسههاییکهپراستازانواع
توقیمتمختلفکهقدرتانتخابشماراباالترمیبرد،لذتنبردهباشید.اینروزهافروشگاهشهروندبهمناسبت
محصوالتوکاالهایرنگبهرنگباکیفی 
آمدنبهاروبیستوششمینسالگردآغازبهکارشکمپیننورزویراهانداختهکهبهتراستازآنغافلنشوید.اعداد۲۶و۹۹بااشارهبهسال۱۳۹۹و۲۶سالگی
فروشگاهشهرونددراینکمپینارزشویژهایدارند.

۱۳۹۹۹

قلمکاالدرفروشگاههاشاملتخفیف
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۱۳۹۹

کاال شامل تخفیف باالی ۲۶درصد

۹۹

کاالیاساسیشاملتخفیفاستثنایی
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شانسدرقرعهکشیهایسرصندوقییاقرعهکشیهایبزرگ

فروشگاه شهروند قرار است دو قرعهکشی بزرگ در دو مراسم بزرگ برای شرکتکنندگان در جشنواره و مشتریان وفادار خود برگزار کند .اولین قرعهکشی  17اسفندماه است
و به مناسبت جشن روز پدر و دومین قرعه کشی با پایان کمپین در روز  15فروردین خواهد بود .عالوهبر این با هربار خرید از فروشگاه در مدت زمان جشنواره ،ممکن است
سرصندوق شگفتزده شوید و صندوقدار به شما اعالم کند که برنده یک جایزه ویژه یا بنکارت خرید شدهاید .ماجرا از این قرار است؛ هنگامی که هر مشتری سر صندوق هزینه
محصوالتش محاسبه میشود همزمان به صورت رایانهای در حال شرکت داده شدن در قرعهکشی است که در همان لحظه بین دیگر مشتریان حاضر در پای صندوقهای دیگر
برقرار است .یعنی بدون اینکه الزم باشد کاری انجام دهید و فقط با خرید از فروشگاه در قرعهکشی شرکت داده شده و ممکن است برنده شوید.

۹۷۰
۳۰۰

هزار عضو باشگاه مشتریان تا اوایل اسفند

تخفیفیهایشهروند
کدامند؟
مواد غذایی
آرایشی بهداشتی
نظافت و شستو شو
سالمت
لوازم خانگی
الکترونیک و
دیجیتال
ابزار و ملزومات

چطوردراینکمپینشرکتکنیم؟
فقطکافیاستعضوباشگاهمشتریانشهروندباشید.البدمیپرسیدچطورعضوباشگاه
مشتریانشویم؟پاسخخیلیسادهاست.شمابااولینخریدازفروشگاهوحضوردرکنار
صندوقخرید،عضوباشگاهمشتریانخواهیدشد.شمارهملیخودرابهصندوقداربدهید
و تمام .به باشگاه مشتریان شهروند خوش آمدید .با این کار عالوه بر اینکه در قرعهکشی
جشنواره بهاره شرکت میکنید میتوانید در دیگر روزهای سال هم با خرید هر 25هزار
تومان یک امتیاز کسب کنید و بعد از زیادشدن امتیازها یک محصول ویژه از فروشگاه
بخرید .طبق آخرین برآورد این باشگاه تا اوایل اسفند 970هزار نفر عضو داشتهاست .اما
در این روزها و برای قرعهکشی بهاره هر 300هزار تومان برای شما یک امتیاز محسوب
میشود.

هزار تومان معادل با یک امتیاز در
قرعه کشی
چیجایزهم 
یگیریم؟
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ازخودروودوچرخه
گرفتهتالوازممنزلی
مثلیخچال،فریزر،
لباسشویی،اجاق
گازوبنکارتو...در
انتظارتانهستند.

۵
۷
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میلیارد تومان ارزش کل جوایز این دوره از جشنواره

۷۰۰
۲۶
۴

دستگاه خودرو ۲۰۶به ارزش

کمک هزینه خرید خودرو به ارزش

میلیون تومان
میلیون تومان

دستگاهپلیاستیشن

دوچرخه
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۰۲۱ - ۳۳۴۳۸۰۵۳

آزادﮔﺎن :ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ  -خ ﻫﻨﮕﺎم  -ﺑﻠﻮار دﻻوران -

ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﻴﺢ داﻧﺸﻮری  -ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮز ؛ ۰۲۱ - ۲۲۴۸۰۶۶۳

اﻟﻤﭙﻴﮏ :ﻣﻴﺪان اﻟﻤﭙﻴﻚ  -ﺳﻪ راه زﻳﺒﺎ دﺷﺖ ﺑﺎﻻ؛

دﻫﻢ و دوازدﻫﻢ؛ ۰۲۱ - ۲۶۴۱۴۲۱۳

۰۲۱ - ۸۸۵۵۲۳۱۶-۸

۰۲۱ - ۶۶۲۰۵۳۱۷-۹

۰۲۱ - ۲۲۱۱۳۳۱۹-۲۱

ﺗﺠﺎری ﺑﻮﺳﺘﺎن ؛ ۰۲۱ - ۴۴۴۹۸۷۱۵-۷
۰۲۱ - ۴۴۶۵۳۹۹۰

ﺟﻨﺐ ﻣﻴﻮه وﺗﺮه ﺑﺎر ﻗﺰل ﻗﻠﻌﻪ ؛ ۰۲۱ - ۸۸۰۰۷۷۷۱
و ﺗﺮه ﺑﺎر ﺻﺎدﻗﻴﻪ ؛ ۰۲۱ - ۴۴۲۲۹۳۰۱-۲

ﺑﻠﻮارآزادﮔﺎن  -ﺟﻨﺐ ﻣﻴﺪان ﺗﺮه ﺑﺎر ؛ ۰۲۱ - ۷۷۴۹۱۲۹۴-۶

۰۲۱ - ۴۴۷۵۶۶۶۲-۴

 ﺷﻤﺎره  ۳۲؛ ۰۲۱ - ۶۶۷۰۸۵۷۶۰۲۱ - ۲۲۳۲۴۹۳۴

ﺳﻴﻨﺎ ؛ ۰۲۱ - ۸۸۳۶۰۷۳۱-۲

ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻋﻈﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ  -ﺑﺎزار ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر ﻃﻴﺐ؛

واﻟﻔﺠﺮ :ﺳﻪ راه اﻓﺴﺮﻳﻪ  -ﻣﺴﻌﻮدﻳﻪ  -ﺷﻬﺮك واﻟﻔﺠﺮ  -خ ﺷﻬﻴﺪ

ﻣﺒﻌﺚ :ﺑﺰرﮔﺮاه ﺑﻌﺜﺖ  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﺷﻢ آﺑﺎد  -ﺟﻨﺐ ﭘﺎرك ﻣﺒﻌﺚ؛
دارآﺑﺎد :اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ  -ﺑﻠﻮار ﻣﺤﻚ  -ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ
ﻧﻔﺖ :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮداﻣﺎد  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ  -ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻫﻔﺖ ﺣﻮض :ﻣﯿﺪان ﻧﺒﻮت  -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮن ﺳﻨﺘﺮ ؛

ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ :اﺗﻮﺑـــﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ  -ﺣﻜﻴﻤﻴﻪ  -ﺑﻠﻮارﺑﻬﺎر  -ﺑﻠﻮار

۰۲۱ - ۷۷۹۷۰۶۵۳

ﺷﻬﺮری :ﺷﻬﺮری  -ﻣﻴﺪان ﺣﺮم  -ﻣﻴﺪان ﻣﻌﻠﻢ  -ﺧﻴﺎﺑــﺎن ﻛﺮﻳﻤﯽ

ﻃﻼﺋﯿﻪ ؛ ۰۲۱ - ۵۵۶۵۴۳۲۵

ﻣﻌﺮاج  -ﺟﻨﺐ اداره ﻣﺨــﺎﺑﺮات ؛ ۰۲۱ - ۷۷۰۰۷۰۰۱-۴
ﺷﻴﺮازی  -ﺟﻨﺐ ﺑﺎزار ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑـﺎر ؛
۰۲۱ - ۵۵۹۵۴۰۴۴-۵۰

۰۲۱ - ۵۵۹۲۷۰۴۶-۴۷

۰۲۱ - ۷۷۹۷۱۵۹۰

۰۲۱ - ۷۷۹۷۱۳۹۷

ﻃﻼﺋﯿﻪ :ﻣﯿﺪان راه آﻫﻦ  -اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﮐﺎرﮔﺮ  -ﻣﺠﺘﻤﻊ

 ۱۷ﺷﻬﺮﯾﻮر :ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪا  -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﻔﺎﻳﯽ اﻣﺎﻧﯽ  -ﻛﻮﭼﻪ ﺗﻬﺮاﻧﯽ
ﻳﻜﻢ ؛ ۰۲۱ - ۷۷۶۴۰۳۸۹

ﻣﺘﺮو ﺻﺎدﻗﯿﻪ :ﻓﻠﻜﻪ دوم ﺻﺎدﻗﻴﻪ  -ﺑﻠﻮار ﻓﺮدوس  -اﻧﺘﻬﺎی

ﺑﺮج ﻣﯿﻼد :ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺮج ﻣﻴﻼد ؛ ۰۲۱-۸۸۰۶۹۶۹۱

ﻟﻮاﺳﺎن :ﻟﻮاﺳﺎن ﻛﻮﭼﻚ  -ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ  -روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﻚ رﻓﺎه

ﺗﻬﺮان ﻧﻮ:ﺗﻬﺮان ﻧﻮ  -ﺟﻨﺐ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد  -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﻴﻮار؛

ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ  -داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺘﺮو ؛ ۰۲۱ - ۴۴۰۰۸۵۶۰-۳
 -ﻧﺒﺶ ﺑﻠﻮار ﺑﺎﺳﺘﯽ  -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری ﻫﺪﻳﺶ ؛

۰۲۱ - ۲۶۵۵۰۹۴۰

ﺟﻨﺖ آﺑﺎد :ﻫﻤﺖ  -ﺳﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن ؛ ۰۲۱ - ۴۴۸۹۲۳۸۰

۰۲۱ - ۷۷۶۹۳۳۰۲-۴

ﻣﻠﻚ :اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی  -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن  -ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﯽ آﺑﺎد :ﺧﻴﺎﺑــﺎن ﻣﻴﺜﺎق  -ﺧﻴـﺎﺑﺎن ﻣﻴﻨــﺎ  -ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮداری

ﻣﻠﻚ ؛ ۰۲۱ - ۸۸۴۴۲۶۶۹

ﮐﺎﺷﺎﻧﮏ :ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻮراﺑﺘﻬﺎج  -اﻧﺘﻬﺎی دﻳﻮار ﻛـﺎخ  -ﺧﻴﺎﺑﺎن

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻤﺸﺎد  -ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ دﻳﺪار ؛ ۰۲۱ - ۳۳۶۹۰۷۲۶

ﭼﻴﺬر :ﻗﻴﻄﺮﻳﻪ  -ﭼﻴﺬر  -ﻣﻴﺪان اﻧﺪرزﮔﻮ )ﭼﻴﺬر(  -ﭘﻼك  ۱۴۹؛

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎرﺳﯿﺲ  -ﺧﯿﺎﺑﺎن  ۲۰۶ﺷﺮﻗﯽ)ﺧﺒﺎزی( ؛

ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ :ﺑﻠﻮار ﻻﻟﻪ  -ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻔﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ؛

دروس :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ  -دو راﻫﯽ ﻗﻠﻬﮏ  -ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ -

ﻋﺪل :ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺖ  -ﺑﻌﺪ از اﺷﺮﻓﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ  -ورودی ﻋﺪل

ﻣﺎرﻟﯿﮏ :ﺟﺎده ﻣﻼرد  -روﺑﺮوی ﺷﻬﺮداری ﻣﻼرد  -ﺑﻠﻮار اﻟﻐﺪﻳﺮ  -خ

ﭘﺮﻧﺪ :ﻧﺒﺶ ﺑﻠﻮار ﻣﻄﻬﺮی و ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان  -ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ

ﺷﻤﯿﺮان ﺳﻨﺘﺮ :ﺑﺰرﮔﺮاه ارﺗﺶ  -ﺑﻌﺪاز ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( -

ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺠﺎزی :ﻣﻴﺪان ﭘﻮﻧﻚ  -اﺑﺘﺪای ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻴﺮزاﺑﺎﺑﺎﻳﯽ -

۰۲۱ - ۴۰۲۲۹۷۶۵

ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱۹؛ ۰۲۱ - ۵۵۵۴۷۵۳۲-۴۰

ﻧﺼﻴﺮآﺑـﺎدی  -ﺟﻨﺐ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺎه ؛ ۰۲۱ - ۲۲۸۳۸۸۳۸-۹
۰۲۱ - ۲۲۶۷۷۶۷۷

۰۲۱ - ۴۴۵۳۵۹۶۲

۰۲۱ - ۴۴۵۳۵۹۲۶

ﺷﻤﺎﻟﯽ  -ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺷﻬﺪا ؛ ۰۲۱ - ۴۴۴۷۹۶۱۷
ﭼﻤﺮان ؛ ۰۲۱ - ۵۶۹۴۶۵۷۳

۰۲۱ - ۵۶۹۴۶۵۷۵

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری اداری ﺑﻮﺳﺘﺎن ؛ ۰۲۱ - ۴۸۸۴
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ﻧﺒﺮد :ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ  -ﻧﺒﺮد ﺟﻨﻮﺑﯽ  -ﭼﻬﺎرراه زﻣﺰم -
ﻧﺎرﺳﯿﺲ :ﻓﻠﮑﻪ ﺳﻮم ﺗﻬﺮان ﭘﺎرس  -ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻠﮑﻪ ﭼﻬﺎرم -
۰۲۱ - ۷۷۰۸۲۰۴۱

ﻧﺒﺶ ﺑﻠﻮار آﺋﯿﻨﻪ ؛ ۰۲۱ - ۴۰۲۲۲۴۶۵

دﻛﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ  -ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی ؛ ۰۲۱ - ۶۵۱۹۶۸۰۷

ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺴﺮو  -ﭘﻼک - ۱۰۹ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﯿﺮان ﺳﻨﺘﺮ ؛

ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ :ﮐﺮج  -ﻣﻬﺮﺷﻬﺮ  -ﻓﺎز  - ۳ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن  ۱۳۳؛
۰۲۶ - ۳۳۴۲۲۸۳۰

۰۲۶ - ۳۳۴۲۳۰۲۶
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مقصدرامعلومكنید
قبل از اینكه بیهدف به طرف بازار یا مركز خریدی راه بیفتید ،مشخص
کنیدباتوجهبهنوعخریدخودبهتراستكجابروید؟فرضكنیمقراراست
برای خرید مایحتاج روزمره خرید كنید و همزمان بدتان نمیآید اقالمی
مثل پوشاك ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،وسایل آشپزخانه و لوازم برقی
را هم ببینید تا اگر چیزی الزم بود راحتتر خرید كنید .اینطور وقتها
رفتن به یكی از فروشگاههای زنجیرهای گزینه مناسبی است .دسترسی
به این فروشگاهها با سیستم حمل و نقل عمومی معموال ساده است .اگر
هم با خودروی شخصی بروید ،خیالتان از وجود پاركینگ راحت خواهد
بود .از طرف دیگر كاالهای متنوعی در این فروشگاهها وجود دارد كه شما
راازرفتنبهچندجایمختلفبینیازمیكند.امااگرمثالقصدداریدفقط
پارچهبخرید،رفتنبهیكپاساژكهممكناستچندپارچهفروشیمعدود
درآنوجودداشتهباشد،اصالمنطقینیست.برایخریدهایاینچنینی،یا
بایدراهیبازاربزرگشوید،یاسراغمركزخریدهایاختصاصیوراستههای
معروفشهربروید.

شکست دادن
هیوالی خرید عید
برای آن که خرید اصولی و اقتصادی داشته باشید
این راهنما را بخوانید
فرقی نمیكند قصد دارید خرید كلی شب عید را انجام دهید یا خرید
مایحتاج روزانه خانه .به هر حال این كار آنقدرها هم كه به نظر میرسد
ساده نیست .برای اینكه از وقت و پولتان بهترین استفاده را بكنید ،الزم
است حسابشده و با برنامه به خرید بروید .بهترین راه این است كه
بعضی نكات اصولی را برای هر خریدی در نظر بگیرید تا كمكم به آنها
عادت كنید و با رضایت بیشتری از خرید برگردید .این یك راهنمای
جمعوجوراستبرایخریدرفتندراینروزهایشلوغآخرسال.
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لیستببرید
داشتن یك لیست از خریدهایی كه برای تهیه آنها راهی میشوید ،بیشتر
ازآنچهفكرشرابكنیدمفیداست.بااینكارنهتنهاچیزیازقلمنمیافتد،
بلكهوقتتانرابیهودهدرمغازههایاپایقفسههاییكهبهدردتاننمیخورد،
هدر نخواهید داد .لیستهای جداگانه بنویسید ،یعنی مشخص كنید كه
از بخش خرید سوپرماركتی چه چیزهایی احتیاج دارید ،در بخش میوه و
سبزیبایددنبالچهاقالمیبگردیدودرراهرویلوازمبهداشتیوشویندهها
چهچیزهاییالزمدارید.بعدهمگزینههاراازلیستخطبزنیدوبااینروش
منظم و حسابشده خرید كنید .میتوانید به جای قلم و كاغذ ،از بخش
یادداشتهایتلفنهمراهتاناستفادهكنید.برنامههایكاربردیهمبرای
اینكاروجودداردكهدرهمینراهنمامعرفیخواهیمكرد.
مقایسهكنید
برای اینكه خرید بهصرفهای داشته باشید ،بهتر است از قبل حدود قیمت
كاالهایمختلفرابدانیدوبتوانیدآنهاراباهممقایسهكنید.دربارهقیمتها
2نوعمقایسهبایدانجامدهید؛یكیمقایسهقیمتیككاالیبهخصوصدر
فروشگاههایمختلفودیگریمقایسهبرندهاومدلهایمختلفازیككاال.
مثالممكناستكاالهایبهداشتیدریكفروشگاهدرفهرستحراجباشند
و خرید برایتان بهصرفهتر شود .گاهی هم در مقایسه بین  2كاالی مشابه،
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میتوانیدتصمیمبگیریدكهچهبرندییاچهحجمازكاالییبرایتانبهصرفهتر
است .به جز این باید كیفیتها را هم مقایسه كنید .خوب است قبال نظرات
افرادیراكهازیككاالاستفادهكردهاندبخوانیدوآگاهانهترتصمیمبگیرید.
ازراهنماییفروشندگانهمبرایانتخاببهتراستفادهكنید.
ترتیبرارعایتكنید
پراكنده خرید نكنید .اگر قرار باشد بدون برنامه و ترتیب خرید كنید ،فقط
سردرگمیوخستگینصیبتانمیشود.مثالفرضكنیدبرایخریدكفش
ولباسبهیكمركزخریدرفتهاید.ابتداروییكیازاین 2موردتمركزكنید
و مغازههای مربوط به آن كاال را بگردید تا جنس موردنظرتان را بپسندید و
انتخاب كنید .بعد سراغ مورد بعدی بروید .به این ترتیب ذهنتان منظمتر
خواهدشدوزودتربهتصمیممیرسید.درفروشگاههایزنجیرهایهم،ازاین
راهروبهآنراهرو،نامنظموبیبرنامهحركتنكنید.هربخشتابلویمتفاوتی
داردكهكاررابرایتانراحتتركرده،ابتدایكبخشراتمامكنیدوبعدسراغ
بخشیدیگربروید.
حسابدستتانباشد
وقتی چرخ خرید را بین قفسهها حركت میدهید و هرچه به چشمتان می
خورد به سبد اضافه میكنید ،تصوری از مبلغی كه قرار است موقع خروج
بپردازید نخواهید داشت .برای اینكه پای صندوق شوكه نشوید ،حساب
خرجها دستتان باشد .اینجا هم میتوانید از ماشینحساب تلفنهمراه یا
برنامههای كاربردی حساب و كتاب استفاده كنید .اگر برای خرید كفش و
لباس رفتهاید و از مغازههای مختلف ،كاالهای مختلف انتخاب كردهاید ،با
یكحسابسرانگشتیمحاسبهكنیدكهمجموعخریدهایتانبهچهمبلغی
رسیدهوتاكجامیتوانیدادامهدهید؟
استراحتكنید
خستگی باعث میشود تمركزتان را برای خرید از دست بدهید .نداشتن
تمركزهمیعنییاازسربیحوصلگیكاالییراانتخابمیكنیدكهكیفیت
مناسبینداردیاحواستانبهقیمتهانیستوضررمیكنید.تاحدامكانهمه
خریدها را برای یك روز و چند ساعت برنامهریزی نكنید .اگر قرار است چند
ساعتمشغولخریدباشید،حتماچنددقیقهایدستازگشتنوراهرفتن
بردارید،جایمناسبیبنشینید،نوشیدنیوخوراكیسبكیبخوریدتابرای
ادامهخریدانرژیداشتهباشید.اگرروزخستهكنندهایداشتهایدیاذهنتان
درگیراست،خریدرابهوقتمناسبتریموكولكنید.

حساب سرانگشتی برای خرید شب عید

چی چقدر آب میخوره؟
چقدرآبمیخورد؟
برای اینكه بدانیم یك خرید شب عید كه شامل اقالم ضروریتر است چقدر هزینه برمیدارد،
فهرستیازكاالهایضروریومجموعقیمتآنهارامرورمیكنیم.
مبلمان ساده و جمع و جور
مبلمان شاید در لیست خریدهای نوروزی بعضی خانوادهها باشد .قیمت اینطور كاالها معموال
در چنین زمانهایی باالتر از حد معمول است اما باز هم میتوان با كمی جستوجو به قیمتهای
مناسبتر رسید .یك دست مبلمان راحتی ساده با كیفیت معمولی ،الاقل 2میلیون تومان است.
امااگربخواهیدمبلمانباكیفیتبخرید،بایددستكم 5میلیونتومانكناربگذارید.بازهمتاكید
میكنیمكهاینقیمتهاحداقلیوارزانترینهایبازارهستند.
فرشماشینیرایج
یكفرشماشینی6متریباقیمتهایروزبازار،تقریبا700هزارتومانقیمتدارد.فرشماشینی
12متریراهممیتوانیدباحدود3میلیونتومانبخرید.
نظافتواجبومعمولی
اگربراییكنظافتكلیبهچندكاالهایمختلفنیازداشتهباشید،هزینههرکدامتقریبابهاینقرار
است:
سفیدكننده3هزارتومان،پودرشستوشو5هزارتومان،شامپوفرش8هزارتومان،شیشهپاككن
7هزارتومان،دستكشیكبارمصرف5هزارتومان،مایعظرفشویی7هزارتومان،ابرواسكاچ8هزار
تومان،دستمالكاغذی6هزارتومانومایعدستشویی5هزارتومانهزینهكنید.اینقیمتهاهمه
حدودیاستوالبتهكهدرهمهاقالم،نمونههایگرانترهمفروختهمیشوند.
شیرینیوآجیلصدرنشین
خریدشیرینیوآجیلسلیقهایاستوبهانتخابخودتانبستگیدارد.اماتقریبایكجعبهشكالت
پذیرایی 15هزار تومان ،یك كیلو شیرینی خشك ساده 25هزار تومان و یك كیلو آجیل مخلوط
150هزارتوماناستودرمجموعحدود200هزارتومانبرایتانهزینهخواهدداشت.
كیفو كفشجذاب
هزینهایكهبرایخریدكیفوكفشكنارمیگذاریدمیتواندبازهخیلیگستردهایداشتهباشدوبه
انتخابشمابستگیدارد.مااینجاكمترینهزینهممكنرادرنظرمیگیریم.دربهترینحالتبرای
خریدیككفشمعمولیكهكیفیتقابلقبولیداشتهباشد،باید250هزارتومانهزینهكنید.قیمت
كیفهامتنوعتراستامااینجاهمبایدالاقل60هزارتومانبرایخریدیككیفسادهبپردازید.
لباسنو،سالنو
تعیین اینكه خرید لباس چقدر خرج درمیآورد ،كار سادهای نیست .قیمتها در بازار خیلی متنوع
استوازطرفدیگربستگیداردكهقصدداریدچندتكهلباسبخرید.چهجنسیومارکی.درمجموع
برایخریدلباسزنانهیامردانه،اگرصرفهجویانهخریدكنیدباید400هزارتومانكناربگذارید.
خریدهایمتفرقه
خرید شب عید معموال شامل بعضی خریدهای متفرقه هم میشود ،مثل خرید لوازم هفتسین،
وسایل دكوری ،گل و گیاه و خوردهریزهای دیگری كه ممكن است در شلوغی بازار شب عید به
چشمتانبخوردوتصمیمبگیریدكهبخرید.اینخریدهاهمتقریباوحداقل200هزارتومانهزینه
خواهندداشت.
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وقتی خانهتکانی
از رگ گردن به ما نزدیکتر است

مراقب آسی 
ب
مواد شوینده هستید؟
از خطراتی که ممکن است در پروژه نظافت
نجات پیدا کنیم
آخر سال گریبان گیرمان شودِ ،

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ،بحث خانه تکانی و تغییر
چیدمانخانهحسابیدرهمهخانههاداغمیشود.همهاعضایخانواده
خودجوش دست به کار میشوند و آستینها را باال میزنند .هرکسی
گوشهای از کار را میگیرد تا گرد و غبار را از در و دیوار و وسایل خانه
پاککنند،همهچیزراتمیزومرتبکنندوازنوبچینند.درواقعمیتوان
گفت خانهتکانی یکی از سنتهای پسندیده ایرانیها در استقبال
از عید نوروز است که هر سال با شور و هیجان انجام میشود ،بدون
آنکه اجباری در کار باشد .در کنار همه لذتها و طراوت و شادابی و
حال خوش ناشی از خانهتکانی ،یک موضوع نگران کننده هم مطرح
میشود ،آسیبهایی که هنگام خانهتکانی در کمین افراد است .مثل
افتادن از روی چهارپایه ،احتمال برق گرفتگی بر اثر خیس شدن پریز
وخروجیهایبرق،بریدندستبراثرتماسبااشیانوکتیزواحتمال
بروز حساسیت و بیماریهای پوستی و تنفسی بر اثر تماس با مواد
شوینده .در این مطلب به صورت مفصل به مورد آخر میپردازیم که
ممکن است خیلی هم خطرآفرین باشد .واقعیت آن است که بیش از
صدهانوعموادشویندهدربازاروجودداردکهانتخابرابرایمانسخت
میکند.بادانستننکاتسادهخانهداریمیتوانیدبهترینمادهشوینده
راانتخابکنیدوازآسیبهایاحتمالیموادشیمیاییدرامانباشید.

1
بلازهر
نکته:ق
دهنگام
ستبدانی
ستیکی،
چیزالزما ستکشال
د
دهکنید.
خان هتکانیبایداز کاستفا
وماس
نتماس
تتا
کفشجلوبسته باپوس 
دهنباید
رناشیاز
وادشوین
گازوبخا
م
هباشدو
هانشود.
داشت
وارد ری ه
خیمواد
بر

نکته:درصورتبروز
مشکالت
یمانندافتادنازبلندی
هنگامخانهتکانی
یابروزمسمومیتبراثر
استنشاقگازیابخارمو
ادشویندهمیتوانیدبا
مرکزا
ورژانس115یامرکزاطال
عرسانیداروهاومواد
سمی90
14تماسبگیرید.مشا
ورانومامورانحاضردر
مرکزب
عدازپرسیدنچندسو
الدربارهاینکهازکدام
محل
ولشویندهوبرایچهم
دتیاستفادهکردهاید،
ش
ماراراهنماییم 
ی
کنندکهپیشازرسیدن
نیروهایا
مدادچهاقداماتیانجام
دهید.
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موادشویندهرابشناسیم
ترکیباتشیمیاییموادشویندهبهصورتیانتخابشدهو
طبقفرمولیخاصکنارهمقرارگرفتهاندکهمناسبپاک
کردنآلودگیبخشیازسطوحخانهباشندآنهمباتوجهبهجنسو
رنگیکهدارند.بهعنوانمثالهرگزنمیتوانازپاککنندهاجاق
گاز برای پاک کردن لکه چربی از روی مبل و پرده استفاده کرد و
برعکس.بنابراینعالوهبرآشناییباجنسوسایلخانهوسطحی
که میخواهیم لکهزدایی کنیم ،باید با کاربرد مواد شوینده و
ترکیبات آن نیز آشنا باشیم .در بسیاری از موارد اگر آلودگی
سطحی باشد و برای پاک کردن آن نیاز به استفاده از ترکیبات
شیمیاییاصولینباشد،میتوانآنرابامحلولآبوصابونیاآب
و سرکه یا حتی مایع ظرفشویی تمیز کرد .کابرد و نتیجه بخشی
بعضیازاینمواردبرحسبتجربهبههمگانثابتشدهاست.کافی
است قبل از هر کاری کمی درباره زوایای مختلف آن اطالعات
کسب کنید.آب ،سورفکتانت (کف کننده) ،رطوبترسان و
امولینتها(برایجلوگیریازخشکشدنبیشازحدپوستدر
صورتتماسبامحصول)،پلیمرها،نمک،نرمکننده،نگهدارنده،
اسانس ،امولسیفایر ،کوکونات اسید و اسید سولفوریک از جمله
ترکیباتیهستندکهبهطورمعمولدرموادشویندهبهکارمیروند.
میزانهریکازترکیباتباتوجهبهجنس،ضخامتورنگسطحی
کهقراراستموردشستوشوقراربگیرددرموادشویندهمختلف
متفاوت است .از این رو از ماده شویندهای که خاصیت اسیدی
باالییداردبرایسطوحآبکاریشدهاستفادهنمیشود.ترکیبات
اسیدی آبکاری را از بین میبرد ،موجب زنگ زدن و تغییر رنگ و
شکلظاهریسطوحمیشود.

2

موادشویندهراباهمترکیبنکنیم
مسمویت بر اثر تنفس گاز یا همان بخار حاصل از ترکیب مواد شوینده ،یکی از مهمترین
آسیبهایدرکمینمصرفکنندگاناینمحصوالتاست.بسیاریازنیروهایخدماتیکهوظیفه
تمیزکردنمکانهایمختلفرابهعهدهدارندبهدلیلتماسدائمیباموادشویندهازاینقبیلبیماریهارنج
میبرند.درحالیکهبارعایتنکاتسادهوآگاهیازمضراتاینترکیباتمیتوانمانعازبروزچنینحوادثو
آسیبهاییشد.نبایدفراموشکنیمکههریکازاینموادترکیباتخاصخودشانرادارندکهفقطدرصورت
ترکیبباآبسازگارهستند.چنانچهچندنوعمادهشویندهباهمترکیبشوند،فعلوانفعاالتیرخمیدهدکه
احتمالمسمومیتیاابتالبهبیماریهایپوستیوتنفسیراچندینبرابرافزایشمیدهد.بنابراینازترکیب
موادشویندهبایکدیگرحتیاگرمیدانیدخاصیتشویندگیشانچندبرابرمیشود،پرهیزکنید.
اگردقتکردهباشیدرویدستورالعملوطریقهمصرفهمهموادشویندهنوشتهآنهاراباهمترکیبنکنیدو
تاکیدشدهاستکهترکیباینموادبایکدیگرسببایجادگازهایخطرناکمیشود.چنانچهبرایپاککردن
سطحیناچاربهاستفادهازچندمحصولهستید،ابتداازیکمحصولاستفادهکنیدواجازهدهیدخشکشود.
بعد از گذشت چند دقیقه از محصول پاک کننده بعدی استفاده کنید .به عنوان مثال ممکن است سطحی
را با شوینده مخصوص سرامیک بشویید که نیاز به ضدعفونی کردن نیز داشته باشد .کمی فرصت دهید تا
سطحموردنظرخشکوهواتصفیهشودسپسبامحلولآبووایتکسآنراضدعفونیکنید.ازترکیبکردن
وایتکسوشویندههایاسیدیمخصوصکاشیوسرامیک(جوهرنمک)بهشدتپرهیزکنید.
عوارضترکیبچندمادهشیمیایی

بهریههایتانرحمکنید
الف)وایتکس+سرکه=گازکلر
تنفس بخار حاصل از این ترکیب منجر به احساس درد در قفسه سینه ،تنگی نفس ،تورم و تاول در گلو ،ریه،
سوزشچشموپوستمیشود.
ب)وایتکس+آمونیاک=گازکلر
استفاده از این ترکیب بسیار خطرناک است و آسیب شدیدی به ریهها وارد میکند که در مواردی هرگز
جبرانپذیرنیست.
ج)جرمگیر+جرمگیر=انفجار
جرمگیرهابهدوصورتپاککنندههایاسیدیوقلیاییساختهشدهاند.بههمیندلیلهرگزنبایددونوعازاین
محصولرابدوناطالعازترکیباتیکهدارندبایکدیگرمخلوطکنید.اینکارمنجربهبروزانفجاروآسیبهای
جدی جسمی میشود .متاسفانه مواردی مشاهده شده است که در چنین شرایطی بیناییشان را از دست
دادهاند.
د)جوششیرین+سرکه=انفجار
ه)الکل+موادسفیدهکننده=کلروفرم
ازترکیبالکلبامادهسفیدهکنندهیکمادهبیرنگشیمیاییایجادمیشودکهسمیواعتیادآوراست.تنفس
طوالنی مدت این گاز منجر به مرگ خواهد شد .در کوتاه مدت تنفس کلروفرم منجر به سر درد ،سرگیجه،
بیهوشیوآسیبرسیدنبهدستگاهعصبیمیشود.
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5گامتاخانهتکانیآسانوبیدردسر
گرچه خانه تکانی سنتی پسندیده است ،اما برای برخی
تبدیلبهغولیعظیمجثهشدهاست.غولیهرسالهباید
تمام انرژیشان را برای شکست دادنش صرف کنند و از
نفس افتاده به استقبال نوروز بروند .نمیتوان منکر این
شدکهاینروزهادرمقایسهباگذشته،موادشویندهخانه
تکانیراآسانکردهاند؛امابرایآسانترشدنخانهتکانی
ولذتبردنازاینسنتکافیستاز5گامپیرویکنید.
گاماول:بهدقیقهنودموکولنکنید.
از همین االن شروع کنید .یک لیستی تهیه کنید از مواد
شویندهای که نیاز دارید و راهی فروشگاه شوید .هرگز
بدون لیست خرید به فروشگاه نروید چون تنوع اجناس
شما را گمراه و خرید کردن را برایتان سخت میکند .پس
همینحاالبلندشویدوگوشهایازکاررابگیرید.نگویید
حاالتاعیدخیلیوقتدارم.
گامدوم:فهرستتهیهکنید.
قبلازشروعبراینظمبخشیدنبهکارهاواینکهچیزیاز
قلمنیفتد،فهرستیازهمهچیزهاییکهبایدشستهوتمیز
شوندتهیهکنید.دراینصورتمیدانیدکهبرایانجامهر
کارچقدرزمانالزمداریدوتقدموتاخرکارهانیزبرایتان
مشخصمیشود.بهعنوانمثالشمامیتوانیدمبلهارا
همان ابتدای آغاز به خانه تکانی تمیز کنید اما بهتر است
تمیزکردنفرشوکفپوشهاراآخرکارانجامدهید.دراین
صورتمجبورنمیشویدیکبخشراچندبارتمیزکنید.
گام سوم :کم کم و به مرور انجام دهید.
تمیزکردنیخچالیکیازمواردیاستکهدرلیستخانه
تکانینوشتهاید.اگرخریدکردهایدومیخواهیدآنهارادر
یخچالجابهجاکنیدابتدایخچالراتمیزکنیدوبعدمواد
خوراکیراداخلآنبچینیدونگوییدحاالکوتاعید؟!بعدا
یخچالراتمیزمیکنم.یابعدازدوشگرفتنآیینهحمامرا
بشویید.خطزدنهمینریزهکاریهاازلیستخانهتکانی
کارشمارابسیارآسانمیکند.
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راهنمای خرید صحیح و به صرفه مواد شوینده

هر شوینده را مقامی است
قبل از انتخاب و خریداری مواد شوینده الزم است بدانیم که مواد شوینده به  4گروه
تقسیم میشوند که هر یک قابلیت مصرفی متناسب با فرمول ترکیبی خودشان را دارند.
این  4گروه عبارتند از :صابونها که یا به شکل جامد هستند یا مایع .شامپوها که برخی
برای مصارف شخصی و برخی دیگر مانند شامپو فرش برای تمیزکاری منزل تهیه
شدهاند .گروه بعدی پودرها هستند مانند انواع پودر رختشویی و یا پودرهای کفشور
سرویس بهداشتی .گروه آخر سفید کنندهها که با قابلیت لکهبری فوقالعاده تهیه شده و
به هیچ وجه برای سطوح رنگی مناسب نیستند.
به مرور زمان در هر یک از این گروهها دهها شوینده متنوع تولید شده است که انتخاب را
گام چهارم :ابتدا بخشهای بیرونی را تمیز کنید.
کمی سخت میکند .با اینحال فروشگاهها کار خریدار را برای یک خرید آسان ،صحیح و
اساسی
وقت و انرژیتان را برای تمیز کردن سطوح
به صرفه آسان کردهاند .چون چندین نوع از مواد شوینده را کنار یکدیگر چیدهاند و شما
و بیرونی و به اصطالح بخشهایی که بیشتر به
با توجه به راهنمای مختصری که روی محصول برچسب شده است میتوانید محصول
چشم میآید صرف کنید .یعنی ابتدا
مورد نظرتان را انتخاب کنید.
دیوارها ،مبل ،پرده و فرش را
این روزها با شناخت بیشتر ترکیبات پاک کننده و پیشرفت تولیدات شیمیایی
ه:دقتداشتهباشید
کت
ن
تمیز کنید .مرتب کردن
محصوالتی (چند منظورهها) وارد بازار شده است که با تهیه یکی از آنها میتوانید
نگاماستحمامبرای
ه
ت
کههیچوق
داخل کمدها و کابینتها را
چند سطح مختلف را تمیز کنید .اما باید توجه داشته باشید که اینها نیز برای
یوکفحمامازمواد
ش
کا
ی
شو
و
ت
بگذارید برای بعد .در این
شس
پاک کردن چربی و آلودگی از روی تمام سطوح مناسب نیستند.
ستفادهنکنید.اینکار
ا
ی
د
شویندهاسی
صورت اگر فرصت کافی
خارحمام جدول روبهرو شما را راهنمایی میکند که برای یک خانه تکانی معمولی به
بگازموادشویندهباب
کی
تر
برای انجام همه کارها
موجب
چه شویندههایی نیاز دارید .درست است که میخواهید به جنگ آلودگی
سکشیدنرادچار
دهوعالوهبراینکهنف
نداشته باشید میتوانید
بروید اما بد نیست بدانید که گاهی با سادهترین ترکیبات مثل ترکیب آب و
ش
بهسوختگیپوست
جر
من
د
کن
ی

م
ل
داخل
از تمیز کردن
اختال
سرکه یا ترکیب آب و جوش شیرین میتوانید آلودگی را از برخی سطوح پاک
سیارخطرناکاست.
ب
و
ود
یش
نیزم 
کابینتها صرف نظر کنید.
کنید .بدون اینکه نیاز به استفاده از شوینده های شیمیایی داشته باشید.
گام پنجم :برای اشیا اضافه و دور
ریختنیها وقت نگذارید.
وقت ،انرژی و پولتان را برای تمیز کردن وسایلی
که دیگر برایتان کابرد ندارند صرف نکنید.
هنگام خانهتکانی اشیا ،لوازم و لباسهایی دیده
میشود که برای مدت طوالنی از آنها استفاده
نکردهاید .وقتتان را برای تمیز و مرتب کردن
آنها هدر ندهید .واقعیت این است که اگر قرار
بود از آنها استفاده کنید در یک سال گذشته
استفاده میکردید .با دور انداختن این وسایل
عالوه بر اینکه از فکر هربار تمیز کردنشان راحت
میشوید ،فضا برای شما باز میشود و احساس
بهتری پیدا میکنید .اگر میبینید لوازمی که
برای شما قابل استفاده نیست ،نو هستند و شخص
دیگری میتواند از آن استفاده کند با سامانه 137
شهرداری تماس بگیرید .آنها در اسرع وقت به
نشانی شما مراجعه میکنند و اجناس را از شما
تحویل میگیرند و میرسانند به دست افراد
نیازمندی که توسط کانون خیرین شهرداری
مناطق شناسایی میشوند.
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نوعمحصولشوینده

کاربرد

مایعظرفشویی

برایپاککردندیوارهایرنگروغنکافیستکمیمایعظرفشوییرادرآبحلوباکمکیکتکهابرگردو
غباررا ازدیوارهاپاککنید.

شیشهپاککن

همانطورکهازناممحصولپیداستبرایپاککردنشیشه،آیینهوبهطورکلیسطوحشیشهایازآن
استفادهمیشود.

صابونمایع

اگربهخوبیباجنسپارچهمبلتانآشنانیستیدویامبلیداریدکهروکشآنازترکیبچندپارچهطراحیشده
است،بهترینمادهشویندهبرایپاککردنلکههااستفادهازترکیبآبوصابونمایعاست.

شامپوفرش

اگرفرشوموکتهابهحدیکثیفنیستکهنیازبهشستوشوداشتهباشد،برایتمیزکردنآنمیتوانید
ازمحلولآبوشامپوفرشاستفادهکنید.

آبژاول(وایتکس)

ازانواعسفیدکنندههابرایپاککردنلکههایمقاوماستفادهمیشود.بهدلیلکلرموجوددروایتکس
اینمحصولخاصیتضدعفونیکنندههمدارد.برایهمینعالوهبرلکهبریازسطوحسفید،گاهیبرای
شستوشویظروفنیزازمحلولآبووایتکساستفادهمیشود.

سفیدکنندهکاشی
وسرامیک

اینمادهشویندهخاصیتاسیدیداردوبرایشستوشویکاشیوسرامیکهایحماموسرویسبهداشتیاز
آناستفادهمیشود.

پودررختشویی

شستوشویپردههادراینقسمتحایزاهمیتاست.اگرمیخواهیدپردههاینازکرابشوییدبهتراستاز
مایعرختشوییاستفادهکنید.

شویندهسطوحفلزی
وشیرآالت

شستوشویسینکظرفشوییاستیلوشیرآالتاهمیتزیادیدارد.حتمابارهابرایتاناتفاقافتادهاستکه
براثربرخوردموادشویندهباشیرآالتمتوجهازبینرفتنآبکاریشیرآالتشوید.بههمیندلیلاگرشوینده
مناسبدردسترسنداریدبهتراستازترکیبآبوسرکهیاآبوجوششیرینبرایتمیزکردناینسطوح
استفادهکنید.اجاقگازنیزپاککنندهمخصوصبهخودرادارد.

نکته:
فروشگا حتماوقتید
ر
را
ه
ر
و
ها
ی
ههابی
نقفس ههادن
با
مورد
ل
ما
د
ه
ش
نظرتانم 
یگر
وینده
دی
د،
چ
ش
افتا

م
تانبهچن
دهاست.ای 
نها
م
ح
ص
و
دمنظور هها
الت
پاکک
یه
ردنچندس
ستندکهه
ط
م
ز
ح
م
ما
خ
ن
ت
ب
ل
را
گروه
ی
فق
یازچندمن
ابلاستفاد

ه
ظ
ان
و
ر
د.
ب

ه
ه
ها
ب
ع
ن
ه
وانمثال
کردنشی
طورهمزما
ش هها،کابین
نقابلیتاس
ت

ت
ه
فا
د
ا،
ی
ه
ب
رن
خ
را
یپاک
گروغن)رادارند.چندم چالوحتیس
ط
و
ح
چ
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ی
کردنسی
(باروکش
نظورهدیگ
نکظرفش
رینیزهس
وی
ت
ی
ک
ا
ه
س
ب
ت
را
ی
پا
ی
ل،
پاک
لک ههایرو
ککردنشو
ی
فا
ژ
کا
و
ش
ح
ت
ی
و
ی
سطحروی
هنگا
سرامیک،
مخریدمحصوالتشوی یاجاقگازم
نا
س
ب
ا
س
ت.
ندهبر
محصو
چسباطال
لرابهدرست
ی
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عاتپشت
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همازآسیب
بروسایلخ
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صرفه
خریدکنید.
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چند راهكار آسان و ارزان برای تغییر دكوراسیون منزل شما

سال نــو ،خانه نــو
خیلیازمادوستداریمسالنوراباحسوحالتازهشروعكنیموچهكسیاستكهنداندعوضشدنظاهرفضایاطرافوتغییردكورخانهچقدر
درایجاداینحستازگیتاثیردارد.بیشترمابااینكهدوستداریمباایجادتغییردروسایلودكورخانه،تنوعیدرفضایزندگیایجادكنیم،نگران
هزینههایزیادودردسرهایاینكارهمهستیم.امابدنیستبدانیدبراییكتغییردكوراسیوننوروزی،لزومانیازیبهصرفهزینهسنگینوتغییرات
پردردسرنیست.باچندراهكارسادههممیتوانیماینتغییررادرخانهایجادكنیم.اینشماواینروشهایتغییردكوراسیوننوروزی.

دیوارهارانوكنید
روزهای منتهی به نوروز آنقدر پرمشغله است كه احتماال
وقت زیادی برای اعمال تغییرات اساسی مثل نقاشی
كردن همه دیوارهای خانه باقی نمیماند .اما ناامید
نشوید ،ایجاد تغییر روی یك دیوار بیشتر از آنچه فكرش
رابكنیدتاثیرگذاراست.باتمركزروییكدیواروطراحی
ظاهر جدید برای آن ،به راحتی میتوانید دكوراسیون
را متحول كنید .قبل از هرچیز تصمیم بگیرید كه
میخواهید چه طرحی روی دیوار پیاده كنید؟ تغییر
بافتیااضافهكردنتزئیناتبهآن؟
رنگوغلتكبخرید
عوض كردن بافت یك دیوار از دیواری گچی و سفید
به دیواری با ظاهر مدرن ،حسابی خانهتان را شیك و
متحول میكند .سادهترین كاری كه خودتان هم از پس
آن برمیآیید ،تغییر رنگ یك دیوار است .كافی است با
توجه به رنگ غالب وسایل و عالقهتان ،رنگی را برای یكی
از دیوارها انتخاب كنید .این دیوار میتواند كممساحت و
فرعی،یایكیازدیوارهایاصلیخانهباشد.جسورباشید
و از انتخاب رنگهای پرهیجان نترسید .امتیاز رنگ
كردن دیوار این است كه اگر رنگ نهایی را نپسندید،
خیلیراحتمیتوانیدآنراعوضكنید.رنگهایباپایه
آب بیشترین طرفدار را دارند .مزیت آنها این است كه بو
ندارند ،زود خشك میشوند و تنوع رنگی باال و آسودگی
در رنگ كردن دارند .میتوانید رنگ مورد نظرتان را
همانجا در رنگفروشی با سیستم كامپیوتری نهایی
كنید و تركیب آن را بسازید .بقیه چیزهایی كه الزم
دارید ،سطل و غلتك رنگ ،سینی مخصوص نقاشی و
چسبكاغذیاست.
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تنوعطرحورنگدردنیایكاغذدیواری
دردهههفتاداستفادهازكاغذدیواریدرخانههایایرانی
خیلی مرسوم بود ،اما خیلی زود طرحهای تكراری و
خستهكننده این كاغذها در كنار كیفیت نه چندان
خوب ،بساط این كاغذها برچید .اما بهتر است تصورتان
راازآنكاغذدیواریهادوركنید.كاغذدیواریهایجدید
دنیایی از طرح و رنگ و ابعاد متنوع دارند كه كار را برای
طرفداران تغییر دكوراسیون راحت كردهاند .میتوانید
همان یك دیوار را كه تصمیم گرفتهاید تغییری در آن
ایجادكنید،باكاغذدیواریبپوشانید.اینكارهمچندان
سخت نیست و خودتان از پس آن برمیآیید .دیوار را
سمباده بكشید تا سطح آن صاف شود ،با اسپری كمی
دیواررانمداركنید،الیهنازكیازچسبمخصوصكاغذ
دیواری را با كاردك روی سطح دیوار بمالید .كاغذ را از
باالتریننقطهدیواررویچسببچسبانید.بایككاردك
تمیز،هوایباقیماندهبیندیواروكاغذراازبینببرید.به
اینترتیببدونكثیفكاریودردسروباصرفهزینهای
كم،یكدیوارجدیددرخانهخواهیدداشت.

دیوارآجریوچوبیبسازید
راههایمتنوعتریهمبرایایجادتغییراساسیدریك
دیواروجوددارد.مثالمیتوانیدبافتدیوارراكالعوض
كنید .انتخاب به سبك دكوراسیون خانه شما بستگی
دارد.بعضیهاسراغسیمانهایرنگیمیروند،بعضی
دیگر هم گرمای آجر و چوب را بیشتر میپسندند.
هرچند آجر كردن یك دیوار كار آنچنان پیچیدهای
نیست ،اما اگر تجربهاش را ندارید پیشنهاد میكنیم
كار را بهكاردان بسپارید .یك دیوار آجری با سبكهای
سنتی و مدرن دكوراسیون مطابقت دارد .یادتان باشد
آجر رطوبت را به خود جذب میكند و عایقسازی
زیر آن باید با دقت انجام شود .چوب هم انتخاب
خوبی برای پوشاندن یك دیوار است .برای این كار از
چوب طبیعی یا امدیاف استفاده میشود كه طبیعتا
چوب طبیعی گرانتر است .یك دیوار چوبی قابلیت
شستوشو با آب را ندارد و نصب آن كاری تخصصی
است.قبلازنصبهریکازانواعدیوارکوبهایچوبی
باید زیرسازی دیوارها برای صاف و یکدست شدن
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دیوار انجام شود و البته باید مکانهای مشخص جهت
تاسیساتبرقیوغیرهدرنظرگرفتهشود.
رنگهارابهخانهبیاورید
بهار رنگارنگ كه از راه میرسد طبیعت بیشتر از قبل
جلوهگری میكند .چه بهتر كه با چند تغییر كوچك،
خانه را هم رنگارنگ كنیم .برای این كار ایدههای
متنوعی وجود دارد .اگر خیاطی بلدید حتی در حد
ساده و مبتدی ،كافی است چند متر پارچه رنگارنگ
بخرید و كوسنهای نو روی مبلمان بنشانید .تقریبا
همه پارچهفروشها تَه توپهای پارچه را با قیمت
مناسبیمیفروشند.البتهمیتوانیدسراغكوسنهای
آماده هم بروید .یك رومیزی رنگارنگ هم کمک
زیادی به عوض کردن ظاهر خانه میكند .شمعهای
رنگی ،دیواركوبهای سبك و تنگهای شیشهای
رنگارنگ انتخابهای خوبی برای اضافه كردن رنگ
به فضا هستند .حاال كه بیشتر خانهها آشپزخانههای
اوپن دارند ،تغییر رنگ كابینتها هم پیشنهاد خوبی
برای داشتن یك نمای متفاوت است .نگران نباشید،
الزم نیست كابینتها را عوض كنید ،از كاشیهای

بین كابینتی و استیكرهای چسبی رنگارنگ استفاده
كنید.وسایلچوبیمثلمیزهایكوچك،چهارپایهها،
كنسولها و صندلیها هم قابلیت رنگ شدن دارند.
كافی است خالق باشید ،یك صندلی زرد رنگ یا
چهارپایه قرمزی كه گلدانی گل روی آن است ،دكور
خانه شما را زمین تا آسمان عوض میكند .حتی
استفاده از نورپردازیهای رنگی هم پیشنهاد جذابی
برایساختنفضاییمتفاوتازقبلاست.
وسایلراجابهجاكنید
حتما الزم نیست برای تغییر دكوراسیون ،وسایل
جدیدبخرید.همانوسایلموجوددرخانهباچیدمانی
جدید میتوانند ظاهری كامال متفاوت داشته باشند.
اولین قدم تغییر جای تلویزیون است كه معموال در
خانههایایرانی،بقیهچیدمانبراساسمحلآنانجام
میشود.میتوانیدمبلهاراروبهرویتلویزیوننچینید
وبهاینترتیبفضایمجزاییبرایپذیراییازمهمانان
فراهمكنید.گلوگیاهانرابهجایتمركزدریكنقطه
در كل خانه پخش كنید و خالصه با جا به جا كردن
وسیلهها،جلوهجدیدیبرایشانبسازید.

بهاررابهخانهبیاورید
منظورماندقیقاایناستكهبهاررابهخانهبیاورید!گلوگیاهراواردخانهكنیدتاببینیدچهطورسرسبزیطبیعت،به
خانهتان طراوت میبخشد .پیشنهادهای هیجانانگیزی برای این كار وجود دار؛ از گلدانهای دیواری و آویزها ،تا انواع
تراریوموطبقههاینردبانیگلوگیاه.اینهاانتخابهایمتنوعیهستندپیشرویشما.ازفضاهایبازخانهمثلبالكنو
پشتپنجرهها،برایچیدنگلدانهایشمعدانیوبنفشهاستفادهكنیدتاخانهتانازبیرونهمبهاریدیدهشود.
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مدیرعاملشرکتگلنوشازکیفیتمحصوالتاینکارخانهبزرگمیگوید

فقطسالمتیمصرفکننده
اولویتماست
برای خرید یک محصول غذایی کیفیت
و قیمت آن محصول برای ما بیشترین
اهمیت را دارد .که هر دو به عواملی مثل
کیفیتمواداولیه،پروسهتولید،بهداشتو
قیمتتمامشدهبستگیدارد.اینمسیری
است که از زمین کشاورزی تا فروشگاه
باید به درستی و اصولی طی شود تا ما به
عنوان مصرف کننده با خیال راحت و با
رضایتبتوانیمازمحصولیاستفادهکنیم.
یکی از این مجموعههای قابل اطمینان و
معروف مجموعه «گلنوش» است .قصه
گلنوش و مصرف کنندگان از کی شروع
شدهاست؟ از سال  ۱۳۵۵که مرحوم
حاجحسینخانی به همراه  5پسرش
تولید محصوالتی مانند مربا و کمپوت را
آغاز کرد و حاال پسرهایش کار او را ادامه
و توسعه دادهاند« .اکبر خانی» یکی از
پسرهاست که حاال مدیرعامل مجموعه
صنایعغذاییگلنوشاست.گفتوگوی
مابااورابخوانیدتابدانیددراینمجموعه
بزرگوخوشنامچهخبراست.

مهندس اکبرخانی رازلیقی
مدیرعاملشرکتگلنوش

تنوعمحصوالتتانچقدراست؟
 ۶۲نوع محصول داریم که به جز این مجموعه ۵ ،کارخانه
دیگر در استانهای فارس ،همدان و البرز داریم که برند
گلنوشراتولیدمیکنند.
ازنظراشتغالزاییچقدرموفقبودهاید؟
در  ۵کارخانه ما حدود۴۰۰پرسنل مستقیم با مجموعه
ما همکاری میکنند اما طبق محاسبهای که داشتهایم در
مجموع ۲۲هزارنفرازاینکارخانهوبرندمنتفعمیشوندو
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اشتغالزاییداریم.
خیلی از مدیران کشور تاکیدشان بر حمایت از
بخش تولید است و میگویند در این شرایط تنها
راه گذر از این گردنه سخت حمایت تولیدکنندگان
است.آیادرعملشماچنینچیزیمیبینید؟
گفتههاخیلیزیباست.منفکرمیکنمتالشهممیشود
اماآنطورکهبایدمحسوسودیدنینیست.مااینکمکها
را حس نمیکنیم و واقعا کار خیلی سخت شده است.
امیدواریمبهمرورحلشودوبهجاییبرسیمکهبتوانیمبهتر
درخدمتمردموجامعهباشیم.
رابطه شما با فروشگاه های زنجیرهای مثل
شهروندچطوراست؟چقدردرفروششماوارتباط
بامصرفکنندهتاثیردارند؟
سالهای گذشته یکی از شرکتهایی بودیم که در شهروند
باالترین فروش محصوالت به ویژه رب گوجه فرنگی را
داشتیم.االنکمیاوضاعفرقکردهامادرتالشیمکهبهروال
سابق برگردیم و فروشگاه شهروند هم اعالم آمادگی کرده
تا بتوانیم بیشتر و بهتر در کنار شهروند در خدمت مصرف
کنندگانباشیم.فروشگاههایزنجیرهایمزایاییدارندکه
مهمترین آن دسترسی آسان مصرف کنندگان به تمامی
محصوالت با تنوع باالست و میشود در این فروشگاهها به
صورتویژهتریبامصرفکنندگاندرارتباطبود.
دراینسالهایفعالیتتانچهموفقیتهاییدر
زمینهتولیدکسبکردهاید؟
حاال نزدیک به  ۴۳سال است که مشغول تولید هستیم .در
اینمدتافتخاراتزیادیکسبکردهایمازجملهبهمدت۱۲
سالواحدنمونهکیفیتملیبودیم۵.سالاستصادرکننده
نمونههستیمو۲سالواحدصنعتینمونهایرانشدیم.
پسدرزمینهصادراتهمفعالیتدارید؟
بله۵۵.درصدمحصوالتمابه۱۷کشورصادرمیشود.
بهکدامکشورها؟
چندکشور افریقایی ،کشورهای حوزه خلیج فارس،
انگلستان ،آمریکا و کانادا .در اروپا و امریکا خیارشور و
کنسرو تن ماهی و رب گوجه فرنگی ما جایگاه ویژهای دارد
کهالبتهاالندیگربهامریکاصادراتنداریم.اماگاهابهکانادا
محصوالتمانرامیفرستیم.خیارشورایراندراروپاوآمریکا
خواهان زیادی دارد و رب گوجه فرنگی ایران هم به خاطر

کیفیت گوجه فرنگی از نظر رنگ و طعم بینظیر است و در
هیچکجایدنیایافتنمیشود.
کداممحصولتاندربازارخیلیموفقبودهاست؟
ربگلنوشخیلیمعروفاستکهاولویتاولتولیدماست
و بیتعارف میگویم یکی از بهترین نمونههای تولیدی در
دنیاست.
کدام ویژگی ،رب گوجهفرنگی شما را
منحصربهفردکردهاست؟
همیشهربگوجهراباگوجهتازهتولیدمیکنیم.چونرب
راهممیتوانازگوجهتازهتهیهکردهمربیاستکهازقبل
تولیدشدهودربشکهریختهشدهوفقطبستهبندیمیشود.
بعضی شرکتها رب بشکهای تهیه میکنند آن را با آب
مخلوطمیکنندومیگذارندیکپروسهدمادهیطیشود
وبعدبستهبندیمیکنند.اینکاریاستکهبرخیبرندها
انجاممیدهندوطبیعتاکیفیتایندوشیوهباهممتفاوت
است.ربیکهباگوجهتازهدرستشدهباشدحداقلبین۳۰
تا۴۰درصدکیفیتباالتریدارد.
مصرفکنندگان نگرانی دارند تولیدکنندگان
در شرایط سخت برای اینکه بتوانند سرپا بمانند
موضوعکیفیتراازاولویتشانخارجکنند.شمادر
اینشرایطچهمیکنید؟
دراینمجموعههمیشهکاالیدرجهیکتولیدشدهوجایی
برایمحصوالتدرجهدوومعمولیوجودندارد.
ما درخطتولیدخودمانخطقرمزهاییداریمکهبراساس
سالمتمصرفکنندهاست.پدرمرحومماندربدوتاسیس
و شروع تولید این کارخانه سفارشی در یکی از جلسهها به
ما کردند  .ایشان گفتند ما نمیخواهیم برای مردم تولید
کنیم .ما تعجب کردیم! گفتیم پس برای چه کسی تولید
کنیم؟ ایشان گفتند برای خدا .چون اگر نگاهتان این باشد
کهمیخواهیدبرایمردمتولیدکنیدیکروزهممیگویید
مردم که اینجا نیستند ببینند ما چهکار میکنیم ،اما برای
خداکهتولیدکنیمخداراهمیشهناظربراعمالمانمیدانیم
پسهمیشهبهترینکاالومحصولراتولیدمیکنیم.نگاه
ما و شعار ما برای تولید این توصیههای پدرمان است که
همیشه هم برایمان راهگشا بوده و با همین توصیه این
کارخانهراخانوادگیادارهمیکنیم.
ازنظرآزمایشگاهیوبهداشتیچقدرمیتوانبه
محصوالتشمااعتمادکرد؟
بخشآزمایشگاهمانبسیارقویاستوجزءآزمایشگاههای
همکار آزمایشگاه استاندارد ایران است .حسنی که
محصوالتکارخانهماداردایناستکهصفرتاصدتولیدات
را خودمان انجام میدهیم .خیلی از همکاران ما در ایران
ظروفیمثلقوطی،پتوشیشهوبقیهظروفبستهبندی
راازجایدیگرتهیهمیکنندکهاینکارباعثمیشودکمی
آلودگیواردمحصوالتشودامادرکارخانهماهمهظروفرا
همخودمانتولیدمیکنیم،کههمباعثمیشودبهلحاظ
بهداشتیمحصوالتقابلاعتمادترباشندوهمرویقیمت
برایمصرفکنندهتاثیردارد.
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کرج  ،جاده شهریار ،شهرک صنعتی سیمین دشت ،خیابان چهارم شرقی
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چه گل و گیاهانی برای
نوروز مناسبترند؟ شرایط
نگهداریشان چیست؟

گـل بیار
سبـزه بیار!
اللهدلربا
این گل زیبا هم مانند سنبل رسیدن بهار را خبر
میدهد .جالب است بدانید گل الله اولین بار در
ترکیه مورد کشت و کار قرار گرفت .بعضی ریشه
اسم انگلیسی الله “ ” Tulipرا برگرفته از کلمه ترکی
“( ”tulbendبه معنای عمامه و دستار) میدانند و
معتقدندگلاللهبهخاطرشباهتشایننامراگرفته
است.
شرایطنگهداری:
اگراللهرادربیرونازخانهمیکارید،آنرادرجایی
باآفتابکاملقراردهید.
اللهای که درون خانه نگهداری میکنید باید در
کنارپنجرهایآفتابگیرباشد.اگرگیاهرادرسایهزیاد
نگهداریکنید،گلهاکوچکوضعیفمیمانند.
زمانی که گیاه گل دارد ،هرگاه خاک گیاه خشک
شدنسبتبهآبیاریآناقدامکنید.بهترینحالتآن
است که در بین دو آبیاری تنها سطح خاک خشک
شود.
اللهبهخاکیبازهکشیخوبنیازدارد.
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چیزیتاآمدننوروزنماندهاستوبراینوکردنخانهوچهچیزی
بهترازگل؟آنهموقتیازقدیمگذاشتنگلدرسفرههفتسینو
گوشهگوشهخانهوکاشتآندرباغچ هازرسمهایمادرنوروزبوده
است .گلهای نوروزی معموال در اواخر زمستان و اوایل بهار گل
میدهند.اگرگلهایزیادیدرخانهداریدامامیخواهیدباآمدن
سالنوگلهایمخصوصنوروزراهمپرورشدهیدویامیخواهید
مدتزمانبیشتریازاینگلهادرخانهنگهداریکنید،نگاهیبه
ادامه مطلب بیاندازید تا از توصیههای «مهدی زارع» کارشناس
یکی از مراکز گل و گیاه شهرداری در نگهداری هرچه بهتر این
گلهااستفادهکنید.

کاالنکوایهوشربا
کاالنکوا یکی دیگر از گیاهانی است که به تازگی در
خانهای نوروزی پیدا میشود .کافیست چشمتان
به برگهای چرمین و گلهای خوشرنگ کاالنکوا
بیافتدتاهوشازسرتانبپرد!اینگیاهظریفوخوش
چهره نگهداری آسانی دارد و در اواخر زمستان یا
اوایلبهارگلمیدهد.
شرایطنگهداری:
اینگیاهمکانیروشنوآفتابیرامیپسندد.
در زمستان آبیاری این گیاه را کاهش دهید و تا
خشک شدن کامل خاک گلدان آبیاری مجدد را
انجامندهید.
کاالنکوا هوای گرم را دوست دارد پس آن را از
معرضبادهایسرددورنگهدارید.
اینگیاهبهخاکیبازهکشیمناسبنیازدارد.

پامچالقوی
اینگیاهدردرونخانههمبههماناندازهبیرونخانه،
با قدرت به زندگی خود ادامه میدهد و در زمستان
همبرایتانگلمیدهد.
شرایطنگهداری:
پامچالمکانیروشنبرلبهیکپنجرهمیخواهد.
اما مراقب باشید که پامچالی که درون خانه نگه
میداریدرادرمقابلآفتابمستقیمقرارندهید.
پامچال به رطوبتی کافی و همیشگی برای رشد و
شادابماندننیازدارد.
خاک آن نباید به مدت طوالنی خیس بماند اما
هرگزهمنبایدبهطورکاملخشکشود.
پامچالبهدماییمتعادلتاخنکنیازدارد.گرمای
زیادباعثپژمردگیوبیحالشدنگیاهمیشود.
پامچالبهخاکیبسیارغنیبازهکشیواکسیژن
رسانی خوب نیاز دارد .گیاه را در طول فصل رشد و
گلدهی با کودهای مایع ضعیفی که حاوی تمامی
عناصرموردنیازگیاههستند،کوددهیکنید.
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کمی به باغچهها برسیم
چیزی تا  15اسفند ،روز درخت و درختکاری نمانده است .این زمان
بهترین فرصت برای نونوار کردن باغچه خانهها است .پس:
سری به مراکز گل و گیاه شهردای بزنید و یا با شماره  137تماس
بگیرید تا به صورت رایگان بوتههای گل و درخچههای متنوع هدیه
بگیرید.
یکی از روزهای آفتابی را انتخاب کنید .مقداری کود پوسیده حیوانی
بنفشهآفریقاییدلفریب
یکی از زیباترین گیاهان گلدار است که در آپارتمان
هم میتوانید از آن نگهداری کنید و از زیبایی
گلهایش لذت ببرید .این گیاه ،گلهای رنگارنگی
داردومیتوانیدانواعسفید،صورتیوبنفشآنرادر
بازارپیداکنید.
شرایطنگهداری:
هنگام آبیاری گیاه باید حواستان باشد آب روی
برگهای گیاه نپاشد ،ولی از طرف دیگر باید دقت
کنید بنفشه آفریقایی زمانی به آب احتیاج دارد که
خاکشکامالخشکشدهباشد.
چونمرطوببودنهمیشگیخاکگیاهمیتواند
موجبپوسیدگیریشهآنوازبینرفتنگیاهشود.
بنفشهآفریقاییبهنورخوبیهمنیازداردتابتواندبه
خوبیرشدکندوگلبدهد،ولینبایددرمعرضنور
مستقیمخورشیدقراربگیرد.
در صورتی که تمام شرایط مناسب و ایدهآل باشد
ولی گیاه گل ندهد ،باید از کود مخصوص گلدهی
استفادهکنید.
نکته :این روزها روشی برای آب دادن به این گیاه
متداول شده است که در آن باید زیر گلدانی گودی
را پر از آب کنید و زیر گلدان بگذارید تا آب بتدریج
جذب خاک شود .البته مقدار و زمان آب دادن به
گیاهبهعواملمتعددیازجملهنوعخاک،نورودرجه
حرارتمحیطبستگیدارد.

یا خاکبرگ تهیه کرده و به خاک باغچه اضافه کنید .همچنین میتوانید
مقداری از برگهای ریخته شده درختان را جمع آوری کرده و با خاک
باغچه مخلوط کنید .این برگها خاک شما را حاصلخیز میکنند.
خاک باغچه را با بیلچه زیر و رو کنید.
دو یا سه روز بعد زمین را صاف و یکنواخت کرده و گلها و درختهای
مورد نظر خود را بکارید.

سنبلخوشبو
یکیازدوستداشتنیترینبوهاییکهدربهارمشام
ما را پر میکند ،بوی سنبل است .سنبل از خانواده
سوسن است و اگر از نزدیک نگاهی به هر کدام از
گلهای آن بیاندازید این شباهت را خواهید دید.
سنبل گونههای مختلفی دارد که میتوانید از بین
آنها گونه سنبل مورد عالقهتان را انتخاب کرده و
پرورشدهید.
شرایطنگهداری:
سنبلتانرامیتوانیدازمکانیباآفتابمستقیمتا
مکانیبااندکیسایهبکارید.
بعد از اینکه پیاز خریداری شده از مراکز گل و گیاه
را کاشتید آن را به خوبی آبیاری کنید .اجازه دهید
خاک در بین دو آبیاری به طور کامل خشک شود تا
پیازهایگیاهپوسیدهنشوند.
اینگیاهبایددرزمستاندرمعرضهوایسردقرار
گیردتابارسیدنبهارگلدهیراشروعکند.
سنبل نسبت به پیاچ خاکی که در آن کاشته
میشود حساس نیست اما در خاکی که اندکی
اسیدیتراسترشدبهتریدارد.
سنبلازخاکخیلیخیسخوششنمیآید.
بسیار زود گل میدهد و بسته به گونهای که تهیه
کردهاید گلها از اواخر زمستان تا اوایل بهار ظاهر
میشوند.

سینرهرنگارنگ
یکی دیگر از گیاهانی که حتما بر سر سفرههای
نوروزی خواهیم دید سینره است .گیاه سینره
گلهایی فراون به رنگهای سفید ،بنفش ،صورتی،
قرمز،آبیوطیفهاییازاینرنگهادارد.
شرایطنگهداری:
برایآنکهگیاهتانبهترینرشدراداشتهباشدآنرا
درجلوییکپنجرهشمالیبگذاریدتاچندساعتی
درروزنورفیلترشدهدریافتکند.
اگر سینرهتان تشنه بماند ،بدون رسیدگی سریع
شماپژمرهمیشودوخواهدمرد.
از طرف دیگر گیاهان سینرهای که بیش از حد
آبیاری میشوند دچار پوسیدگی ریشه شده و
میمیرند.
بهتراستخاکراهموارهمرطوب(نهخیس)نگه
دارید.
خاک سینره باید غنی و پر از مواد آلی باشد و
زهکشی خوبی داشته باشد .اجازه دهید گیاه در
مکانیخنکبماند.
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بوی باران ،بوی سبزه  ،بوی خاک

چه هدیهای بهاریتر از گل سراغ دارید؟ اینجا چند پیشنهاد خواندنی برایتان داریم

«عیده و عیدیش»؛ احتماال همه شما با این جمله موافق هستید .عیدی دادن یکی از رسمهای شیرین و جذاب و دوستداشتنی است .با
اینحالگاهیاینکهچهچیزیعیدیبدهیمواقعادردسرسازمیشود.فروشگاههاوبازارهایمحلیپراستازگزینههایرنگارنگاما
پیدا کردن یک هدیه دلچسب آنقدر هم راحت نیست .به ویژه وقتی قرار است به خانه تازه عروس و یا بزرگ خانواده بروید ...پیشنهاد
ما به شما بردن یک گلدان گل طبیعی یا گلهای مصنوعی تزیین شده و تراریومهای جذاب است .گل و سبزی همیشه میتواند حال
صاحبخانه را خوش کند و چشم او را نوازش دهد .اگر تصمیم دارید عید امسال به جای عیدیهای نقدی ،گل برای نزدیکانتان ببرید،
بهتراستقبلازخریدنگاهیبهاینگزارشبیاندازیدتاازرنجقیمتیگلهایمختلفدراینروزهامطلعشوید.

بهارراهدیهدهید
وقتی اسم گل به عنوان عیدی به میان میآید اولین چیزی که به ذهن هر کس
میرسد گلهای رنگارنگ بهاری است .گلهایی که با خود عطر بهار را به همراه
میآورند و تازگی و نشاط را به خانهها هدیه میدهند .گل پامچال یا گل نوروز
یکی از همین گلهاست که طرفداران بسیاری هم دارد .این گل رنگارنگ و زیبا

که معرف فصل بهار است ،میتواند انتخاب بسیار مناسبی برای عیدی دادن باشد.
عالوه بر این گل ،گلهای بنفشه ،گل مینا چمنی ،گل الدن ،سینره و الله نیز
انتخابهای بسیار مناسبی برای عیدی هستند .کافی است زمانی که این گلها را
خریداری میکنید آنها را درگلدانی زیبا و مناسب بکارید تا زیبایی آنها چندین
برابر شود.
ایدهخالقانهباگلمصنوعی
گل چه طبیعی باشد و چه مصنوعی یک عیدی جذاب است .اگر تصمیم دارید
گل مصنوعی عیدی دهید تا صاحبخانه از آن به عنوان دکور استفاده کند ،بهتر
است برای دیزاین آن خودتان دست به کار شوید .یک تنگ شیشهای مثل همین
تنگهای ماهی بخرید ،یا از گلدانهای بلوری که از قدیم در منزل دارید برای
چیدمان گلهای مصنوعی استفاده کنید .گل مصنوعی را تهیه کردهاید در
این ظرف بلوری گلآرایی کنید .انواع گلهای مصنوعی برای این کار موجود
هستند .اما اگر میخواهید کاری بسیار زیبا و شیک هدیه دهید بهتر است در
میان گلهای انتخابیتان تعدادی هم گل شیپوری و ارکیده باشد .یادتان باشد
که میتوانید انتهای گلدان را با خاکهای مصنوعی و یا برادههای چوبی دیزاین
کنید .این امر سبب میشود شکوفههای بهاری شما ب ه راحتی در داخل گلدان
فیکس شود و شکل ظاهری خود را حفظ کند.
تراریومهایمینیاتوری
تراریومهای مینیاتوری یا همان باغهای شیشهای در چند سال اخیر طرفداران
بسیاری پیدا کردهاند .ظاهر بسیار زیبا و متنوع آنها موجب شده که برای اغلب
مردم انتخاب اول برای هدیه دادن باشند .تراریومها بسته به نوع گیاه استفاده
شده ،اندازه و تعداد گیاهان به کار رفته متفاوت هستند .برای همین شاید قیمت
این هدیه به نسبت دو گزینه ذکر شده در باال بیشتر باشد اما بدون شک عیدیای
خواهد بود که همه از دیدن آن ذوقزده میشوند .تراریومهای مینیاتوری در رنج
قیمتی  50هزار تومان تا  2میلیون تومان در فروشگاههای گل و گیاه به فروش
میرسند.
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چگونه یک تراریوم ساده و زیبا بسازیم؟
اگر دلتان میخواهد تراریوم به عنوان عیدی هدیه
دهید اما قیمت باالی آن به بودجهتان نمیخورد
بهتر است خودتان دست به کار شوید و با روشی که
ما به شما آموزش میدهیم یک تراریوم ساده اما
زیباآمادهکنید.

قیمتبرخیازگلهایطبیعی:
(قیمتهادرفروشگاههایمختلفمتغییراست)
نامگل

قیمت(هزارتومان)

پامچال

 5تا10

بنفشهآفریقایی

 50تا80

سینره

15

الله

155

ارکیده

120

گوشوارهای

14

آنتوریوممینیاتوری

 50تا200

سیگلمه

55

کاالنگورا

95

وسایلموردنیاز:
تنگ شیشهای
تعدادی کاکتوس متناسب با اندازه تنگ
خاک مناسب کاکتوس (شامل مقداری خاک
باغچه،شنوکوکوپیت)
سنگریزه
زغال اکتیو برای جلوگیری از رشد انواع باکتری
مقداری خزه اسفاگتوم یا یک تکه تور(مانند
جوراب نازک زنانه) برای جلوگیری از نفوذ خاک
بهالیههایزیرین.
سنگهای رنگی یا صدف برای تزیین
روشساخت:
 -1ابتدا تنگ شیشهای را به خوبی تمیز کنید تا از
هرگونهگردوخاکوآلودگیپاکشود.

 -2مقداری سنگریزه ریز
و درشت را مخلوط کنید و
در کف تنگ بریزید .این عمل
باعثزهکشیمیشود.
-3مقداریزغالاکتیورویسنگریزههابریزید.
 -4اکنون نوبت خزه است .روی این الیه مقداری خزه
یایکعددتورقراردهید.
-5حاالخاکباغچه،کوکوپیتوشنرامخلوطکنید
و داخل تنگ بریزید .مقدار خاک باید به اندازهای باشد
کهریشهگیاهانبهراحتیدرونخاککاشتهشود.
-6خاکرابادستخودبهحالتشیبداردرستکنید
تانماییتپهایبهباغشیشهایشمادهد.
-7گیاهان موردنظررابهآرامیوبه طوریکهبهریشه
آنها آسیبی وارد نشود در تنگ بکارید .دقت کنید که
باید گیاهانی را انتخاب کنید که شرایط اقلیمی آنها
شبیه همدیگر باشد چون این گیاهان قرار است در
یکمحیطباهمرشدکنند.
 -8در آخر میتوانید تراریوم خود را با انواع سنگ و
صدفو…تزیینکنید.
 -9تراریوم را به محلی نورگیر منتقل کنید و هر - 10
روزیکبارباآبپاشخاکآنرامرطوبکنید.
د
ستس
خانگــــازه
ی

گلدانهای سرامیکی و چوبی نیز بر
اساس اندازهشان بین  20تا  200هزار تومان
قیمت دارند
نامگل

قیمت(هزارتومان)

ارکیدهمصنوعیشاخهکوتاه

 32تا40

رز

 20تا50

نسترن

24

شکوفهگیالس

32

لیسیانتوس

30

سنبل

35

کاملیا

33

لیلی

17

الله

52

گالیل

29

رزمینیاتوری

 25تا40

قیمت شاخهای گل مصنوعی
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خوش پوشی
به وقت بهـار

بارسیدنفصلبهاربایدسراغانتخابچهلباسهاییبرویم؟

جنسهای لطیف بهاری
لباسهایتان را تا جای ممکن از جنس نازک و سبک
انتخاب کنید زیرا این لباسها به خنکتر نگاه داشته
ی نخی
شدن بدنتان کمک خواهند کرد .لباسها 
و ابریشمی از این دسته لباسها هستند .یک لباس
هر چقدر که بیشتر تنگ و چسبان باشد احساس
گرمای بیشتری به ما خواهد داد؛ پس بهتر است
ی گشاد و آزاد استفاده
بجای این مدلها ،از لباسها 
کنید .البته باید به این نکته توجه کنید که پوشیدن
ی گشاد به معنی پوشیدن سایزهای بزرگتر
لباسها 
از سایز خودتان نیست ،بلکه به معنی پوشیدن
لباسهاییست که مدل آنها گشاد است.
حذف رنگهای تیره
ی سرد سال،
قرار نیست فصل بهار نیز مانند فصلها 
شالهایی با رنگهای تیره و سنگین سر کنید.
ممکن است به خاطر ضرورتهایی که در محل
کار یا تحصیل دارید ناخودآگاه تمام روسریهای
خودرا با رنگ تیره انتخاب کنید اما فصل بهار
متفاوت است .لباس شما باید همگام و همخوان با
طبیعت باشد به همین دلیل برای موقعیتهایی
که در آنها محدودیت ندارید ،روسری و شالهایی
گلدار و با رنگهای شاد و سبک انتخاب کنید.
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حاال كه بهار با رخت رنگارنگ و شاد از راه رسیده و
همهجا را تازه كرده ،ما هم فرصت داریم كمی رنگ به
زندگی روزمره اضافه كنیم .خریدن لباسهای بهاری
در فهرست خرید سال نو خیلی از ماست .حتما دوست
داریم در این خرید سراغ لباسهای باكیفیت و مناسب
فصل ،اما شیك و خوش آب و رنگ برویم .خوشپوشی
و خوشتیپی در این فصل رنگارنگ اصولی دارد كه با
رعایتكردنآنها،ظاهرزیباومتفاوتیپیدامیكنیم.

گلگلی بپوشید
یکی از انتخابهایی که میتواند به شدت با روح و با نشاط
ی طرح دار ،به خصوص با طرح
باشد پوشیدن لباسها 
گلها است .هما ن طور که فصل بهار برای طبیعت ،گلها
یزیبارابهارمغانمیآورد،شمانیزاینطرحها
وشکوفهها 
ی خود وارد کنید تا جلوهی شادتر و
رابه پوشش و لباسها 
زیباتریداشتهباشیدوبهسمتهماهنگیباطبیعتبروید.
لباسهاییبهرنگسفیدیکیازبهترینگزینههاییاست
کهمیتوانیدبرایزمانیکههواروبهگرمیمیرودبپوشید.
ی خنثی دیگر نیز برای
درکنار سفید میتوانید از رنگها 
ستکردنآسانترلباسهایتاناستفادهکنید.
هوای بهار دزد است
چند الیه بپوشید .تغییر ناگهانی آب و هوا از ویژگیهای
فصلبهاراست؛بنابراینخودتانرابرایاینتغییراتآماده
کنید.سعیکنیدهمیشهیکپلیور،ژاکت،کتسبکویا
لگینگهمراهخودداشتهباشید،دراینصورتاگرگرمتان
شد به آسانی میتوانید لباسهای خود را کم کنید .بارانی
خودرادمدستبگذارید.بهار،بارانیترینفصلسالاست
و با باران خود برف زمستان را آب میکند .چتر ،بارانی و
بوتهایمناسباینفصلرادمدرخانهآمادهداشتهباشید.
حتی لباس های خوشپوشترین افراد هم ممکن است با
یکرگباردرماهاردیبهشتخیسوخرابشود.

كجا قرار است بروید؟
در نظر گرفتن موقعیتها به معنی
توجه به زمان ،مکان و شرایطی است
که برای آن لباس میپوشید .شک
نداشته باشید کسی که استایلی
شیک دارد ،پیش از لباس پوشیدن
تمام این جوانب را در نظر میگیرد.
اینکه در چه فصلی هستید ،دمای
هوا چقدر است ،اصال خود هوا چطور
است؟ ابری است یا آفتابی؟ اینکه
برای چه مناسبتی لباس میپوشید؟
همه این موارد بر روی تیپ شما اثر
میگذارد.
به هر میزانی که وسواس و توجه
در میزان شیک بودن استایل خود
داشته باشید ،به همان اندازه هم نکته
و مورد برای موقعیتهای مختلف در
ساختاستایلوجوددارد!
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رنگ پوستتان مهم است
برایهررنگپوست،هررنگلباسمناسبنیست؛
چونپوستهایاتیرههستندیاروشنیاگندمگون.
بنابراین باید لباسی را انتخاب كنید كه با پوستتان
سازگاری داشته باشد .مثال پوستهای تیره كه
معموال چشمها و موهای مشكی یا قهوهای تیره
دارند،اگرازلباسیاستفادهكنندكهبارنگهایتیره
مغایرتداشتهباشد،چهرهشانازیكنواختیخارج
شده و جذابتر میشوند .رنگهای مناسب لباس
این افراد صورتی ،سفید ،خاكی ،آبی بسیار مالیم و
طوسیروشناست.افراددارایپوستهایمعمولی
میتوانند از هر نوع رنگی برای لباس خود استفاده
كنند؛ ولی بهتر است رنگ لباس را مطابق رنگ
چشمهایشانانتخابكنند.برایپوستهایروشن،
رنگهاییكهبارنگپوستتضادداردمناسباست؛
مثلسبز،قرمز،سرمهای،سیاهوقهوهای.برایست
كردنرنگوطرحپارچهازلباسهاییاستفادهكنید
كهطرحزیادیندارند.
سالم به رنگهای شاد
ی خود بیاندازیم طبق
اگر نگاهی به کمد لباسها 
معمول متوجه خواهیم شد که اکثر لباسهای
ی تیره هستند
زمستانی ما ،لباسهایی به رنگها 
و شاید کمتر لباس روشنی در آن میان به چشم
بخورد .این موضوع میتواند به این دلیل باشد که
این لباسها در طول روز با جذب نور خورشید به
گرمترنگاهداشتنماکمکخواهندکرد؛بنابرایندر
فصلزمستان،درماتمایلناخودآگاهبرایپوشیدن
ی تیره وجود دارد .پس باید با تغییر فصل،
لباسها 
یشاد
اینرنگهارانیزتغییردهیدوآنهارابارنگها 
و روشن جایگزین کنید .زرد ،سبز ،صورتی و آبی
یشماجلوهایشاد
رنگهاییهستندکهبهلباسها 
وبهاریخواهندداد.

راحتی
لباس بچهها

پیراهنهایبهاری
پیراهنهایمردانهپنبهاییکیازبهترین
گزینههای پیش رو برای فصل بهار است
زیرا این پیراهن عالوه بر داشتن ظاهری
زیبا باعث میشود در صورت عرق کردن
جایی از پیراهن دچار لک نشود .کتهای
اسپرت هم گزینهای غیر منحصربهفرد
هستند چون باعث ایجاد استایل نیمه
کالسیکیمیشوندکهظاهرفوقالعادهای
خواهد داشت .برای استفاده از کتهای
اسپرت میتوان از تیشرت یا پیراهنهای
اسپرت استفاده کرد .برای جلوه بیشتر
کتهای اسپرت بهتر است ،رنگ آنها با
رنگسایرلباسهامتفاوتباشد.

كتفراموشنشود
برای انتخاب کت تک مردانه در فصل بهار،
دستتان کامال باز است .کتهای مردانه
بهاری شیک هم برای تیپهای رسمی
و کالسیک تنوع خوبی دارند و هم برای
تیپهایغیررسمیواسپورت.درانتخاب
وخریدعالوهبرمدلموردعالقهتانبایدبه
رنگ و هماهنگی شکل و برش کت با اندام
خود هم دقت ویژهای داشته باشید .اگر
مدل کت با شکل بدنتان تناسب داشته
ت شما به خوبی مینشیند و
باشد ،بر قام 
جذابترخواهیدشد.

بــرای بچهها راحتی
لباس از هر چیزی
مهمتراست.همهپدرو
مادرهایدوستدارند
لباسهایرنگارنگومتنوعبامدلهای
جدید برای فرزندشان بخرند و گاهی
هزینه زیادی برای این كار اختصاص
میدهند اما اگر لباسی كه میخرید
از جنس پارچههای خشك ،تنگ یا با
مدلهای ناراحت باشد ،هیچ زیبایی
نمیتواند این ناراحتی را جبران كند.
موقع خرید لباس بچهگانه عالوه بر
زیبایی و رنگ ،حواستان به این باشد كه
بیشترینراحتیراداشتهباشد.

برند خریدن
ضروری نیست
هیچایرادینداردکهلباسهایتانارزان
قیمت باشد .هیچ مشکلی نیست اگر
همیشه برای خرید لباس بودجه کافی
ندارید .هیچ اشکالی ندارد اگر تاکنون
حتییکبارلباسبرندیاگرانینخریدهاید!
باور کنید که مسئله اصال چیز دیگری
است! سلیقه درونتان را قوی کنید.
دانش خودتان را بهبود ببخشید .به روز
باشید و سلیقه خود را در لباس پوشیدن
باآگاهیازاصولاینموضوعبهتركنید.
به جزئیات اهمیت بدهید .متفاوت فکر
کنیدودرنهایت،ازخطاکردننترسید.
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برای متفاوت شدن نوروز امسال

بازگشت به خوشمزههای با اصالت
آیینهای نوروزی با همه تنوعی که در آداب و رسومش دارد ،یک بخش تکراری دارد به نام
پذیرایی.شیرینیهایپذیراییعیدسالهاستکهدرخیلیازشهرهایکشورشبیههمشده
است .آنقدر که چند شیرینی مشخص مانند نخودچی ،نارگیلی و مربایی به جزئی از سفره
هفتسینتبدیلشدهاند.اینتکرارباعثشدهتادرتمامدیدهبازدیدهابارهاوبارهامهمانان
مجبوربهخوردنشیرینیهایتکراریشوند.ایندرحالیستکهشهرهایکشورماهرکدام
شیرینیهای منحصر به فرد و لذیذ مختص به خود دارند که میتوانند بهترین گزینه برای
پذیراییازمهماناننوروزیباشند.

شما پیشگام باشید
«بدون شک همه شما از دیدن شیرینیهای
تکراریدرسفرههاینوروزیخستهشدهاید.
از اینکه در یک روز مجبور شوید تنها دو یا
سه مدل شیرینی را در خانههای آشنایان و
اقدامبه اجباربخورید».اینرا«زهراواعظی»
مدرس شیرینیپزی میگوید و در ادامه
حرفهایش عنوان میکند« :شاید خوب
باشد که شما عید امسال فرهنگ جدیدی
را در میان دوستان و آشنایانتان باب کنید؛
فرهنگ پذیرایی خالقانه با شیرینیهای
محلی .جایگزینی شیرینیهای محلی به
جاینخودچیونارگیلیولطیفهمیتواندهم
موجب تنوع و متفاوت شدن سفره عید شما
شود و هم معرف اصالت و زادگاه شما باشد».
او در ادامه پذیرایی با شیرینیهای محلی را
بسیارمقویتروسالمترازشیرینیهایدیگر
میداند و میگوید« :ما در میان شیرینیهای
محلی شهرهای مختلف هم شیرینیهای
رژیمی داریم و هم شیرینیهای پرکالری و
لذیذ.بهطورمثالشیرینیقماقشهرساری
بهترینگزینهبرایپذیراییازمهماناندیابتی
است .این شیرینی محلی شهر ساری هیچ
مادهشیرینکنندهاینداردوامادرعینحال
بسیارلذیذومحبوباست».
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از کلمپه و سوهان تا حاجی بادامی و
پادرازی
شهرهای کشور ما آنقدر شیرینیهای
متنوعی دارند که بهانهای برای
شیرینیهای تکراری در میان سفرههای
عید نماند .شیرینیهای شاخص و
معروفیکهمیتوانندگزینهمناسبیبرای
سفرههای نوروزی باشد .واعظی با اشاره
به این تنوع عنوان میکند« :برخی از این
شیرینیها نه تنها در آن شهر بلکه در
تمام کشور محبوب و پرطرفدار هستند،
مثل گز اصفهان ،سوهان قم ،قطاب یزد و
لوززعفرانیتبریزیها.همچنینشیرینی
کلمپه محبوب کرمانیها و بمیها ،قرابیه
تبریزیها ،نانپر کرمانیها ،حاجی بادام
یزدیها ،سوهان عسلی اصفهانیها،
مسقطی و رنگینک جنوبیها ،کلوچه
خرمایی سیستانیها ،پادرازی و کلوچه
فومن گیالنیها ،کاک کرمانشاه و ایالم،
کلوچه مسقطی شیرازیها و باسلوق
اراکیها میتوانند به جای شیرینیهای
تکراری زینت بخش سفرههای نوروزی
باشند».

راهکار ماندگاری بیشتر شیرینی عید
این مدرس شیرینیپزی در پایان با اشاره
به چند روش برای نگهداری طوالنیتر
شیرینیهای خشک در طول تعطیالت
نوروز میگوید« :نگهداری شیرینی خشک
به دلیل اینکه رطوبت کمتری دارد ،بیشتر
از شیرینیتر است و حتی میتوان آن را۱-۲
هفته بیرون از یخچال ،البته در جای خنک
یا به مدت یک ماه در فریزر نگهداری کرد.
این واقعیت را نیز نمیتوان نادیده گرفت
که هر چقدر مدت زمان نگهداری شیرینی
خشککوتاهترباشدبهتراست.زیرااحتمال
اکسید شدن روغنی که در تهیه آن به کار
رفته ،در طوالنیمدت افزایش پیدا میکند.
بنابراین شیرینی را به اندازهای بخرید که در
مدتکوتاهیمصرفشود».اوادامهمیدهد:
«یکیازروشهابرایافزایشمدتماندگاری
شیرینی،بهویژهشیرینیهایعید،قراردادن
آنها در ظروف دردار به صورت ردیفی است.
برای جلوگیری از چسبیدن شیرینیها به
یکدیگروخردشدنشاننیزمیتوانیدورقهای
ازکاغذروغنیبینردیفهایباالوپایینقرار
دهید و در ظرف را ببندید و آن را در یخچال
بگذارید .البته برای برای مدتی کوتاه تا
شیرینیتازهتربماند».
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دستور طبخ یک شیرینی پرطرفدار
د
ستس
خانگــــازه
ی

لوز زعفرانی تبریز از آن دسته شیرینیهای سنتی و محلی
است که میتواند در روزهای شاد نوروز بیشتر
سرحالتانبیاورد.معجزهلذیذاینشیرینینتیجه
ترکیب بادام و زعفران است که تبریزیها آن را
کشفکردهاند.
مواد الزم برای طبق لوز زعفرانی
شکر۱پیمانه
آب۲/۱پیمانه
بادام ۱۵۰-۲۰۰گرم
پودر قند  ۲قاشق سوپ خوری(معادل 20
گرم)
زعفراندمکردهغلیظ۱قاشقسوپخوری
پستهکوبیدهبهمقدارالزم
طرز تهیه
 -۱برای این شیرینی نیاز به پودر بادام داریم ،میتوانید پودر بادام
راآمادهتهیهکنیدولیقطعاتهیهاینپودردرمنزلنتیجهبهتریبههمراهدارد.
برای تهیه پودر بادام ،بادام خام را در آب خیس کنید .پوست آن را جدا کنید و اجازه
دهید تا یک روز در هوای محیط بمانند و خشک شوند .سپس آنها را آسیاب کنید
و بعد از الک ریز رد کنید .پودر بادام باید خیلی نرم شود و زیر دندان اصال احساس
نشود.
-3پودرقندراباپودرباداممخلوطکنیدوکناربگذارید.
 -4شکر و آب را با هم مخلوط کنید و بگذارید روی حرارت تا بجوشد و قوام بیاید و

مانندمرباشیرهایکشداربهدستبیاید.
 -5بگذارید شیره آماده شده کامال
خنک شود .بعد با هم زن برقی
شروع به هم زدن شیره کنید .حدود  10الی 15
دقیقهآنراهمبزنیدتامایعسفیدوکشدارشود.
 -6زعفران را به مایع به دست آمده اضافه
کنید .دقت کنید که زعفران باید غلیظ
باشد تا فقط یک قاشق آن به مایع رنگ
مورد نیاز را بدهد .بعد از اضافه کردن
زعفران دوباره چند دقیقه مایع را با همزن
همبزنید.
 -7پودر بادام را کمکم به مایع اضافه کنید و
همبزنید.
 -8پودر بادام باید آنقدر اضافه شود که مایع
شیرینیبهشکلخمیردربیایدوبهدستنچسبد.
 -9داخل یک قالب مستطیل شکل کاغذ روغنی بندازید.
خمیر شیرینی را داخل آن بریزید و پهن کنید .سپس پستهها را روی آن
بریزیدوباپشتقاشقصافکنید.
-10لوززعفرانیشماآمادهاستوتنهابایدنصفروزآنراداخلیخجالبگذاریدتا
شیرینیکامالمنسجمشودوسپسآنرابرشبزنید.
نکته:
اگر احساس کردید خمیرتان کمی حالت آبکی و شل دارد باید پودر بادام بیشتری
بهآناضافهکنید.

قیمت برخی از شیرینیهای محلی
نوعشیرینی

مقدار

قیمت(هزارتومان)

نوعشیرینی

مقدار

قیمت(هزارتومان)

باسلوقاراک

 500گرم

50هزارتومان

کلوچهخرمایی

 600گرم

15هزارتومان

سوهانقم

یکبسته(براساسنو عسوهان)

 30تا 120هزارتومان

حلوامسقطیجنوب

یکبسته

20هزارتومان

مسقطیشیرازیها

 500گرم

 17تا 30هزارتومان

گزاصفهان

یکبسته(براساسنوعگز)

 30تا 80هزارتومان

کاککرمانشاه

 600گرم

 14تا 17هزارتومان

قطابیزد

یکبسته

 20تا 40هزارتومان

پادرازیگیالن

یککیلوگرم

 20تا 30هزارتومان

قرابیهتبریزی

یکبسته

 40تا 60هزارتومان

کلوچهفومن

بسته6عددی

14هزارتومان

کلمپهبموکرمان

یککیلو

7هزارتومان
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پیشنهادی که نمیتونی ردش کنی

امسال به جای شیرینیهای معمول عیدانه ،ضیافت نوروزیتان را
با شیرینیهای محلی خوشمزه کنید
عید است و دور هم نشستن و چای و
شیرینی خــوردن .اصال یک احساس
خوبی در نوروز وجود دارد و درون آدم
نهیب میزند که مگر چند روز در سال
اینهمه شیرینی متنوع وجود دارد برای
خوردن با چای و کیف کردن .این است
کهاغلبجذابیتشیرینیبراجباررژیم
ومصرفکمترقندچیرهمیشود.بهویژه
اگر شیرینیها اینهایی باشد که در این
گزارشآمدهاست.راستیشماچقدراز
شیرینیهای ویژه شهر خودتان و دیگر
شهرهااطالعدارید؟بخوانیدوببینیداین
شیرنیهاباچایخوردنندارد؟
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کلمپهوکماچسهنبم
کلمپه شیرینی سنتی شهر بم است که بسیار نیز
مقوی و محبوب است .کلمپه شبیه کلوچه است ولی
درونش مخلوط خرما و پودر هل و مانند آن وجود دارد.
اگراهلیشهربمهستیدمیتوانیداینشیرینیلذیذو
مقویراجایگزینشیرینیهایتکراریهرسالسفره
هفتسینتان کنید .در شیرینی کماچ سهن از آرد
سمنو برای خمیر استفاده میشود و مابین آن هم با
خرما ،مغز گردو ،بادام و پسته پر میشود .کمپه بم در
حالحاضرکیلویی7هزارتومانبهفروشمیرسد.
قرابیهولوززعفرانیتبریزیها
تبریزیها آنقدر شیرینیهای متنوع و محلی
محبوبی دارند که دیگر جایی برای شیرینیهای
تکراری نوروزی نمیماند .قرابیه را دیگر اغلب شما
میشناسید .شیرینی مخصوص تبریزیها که این
روزها در شهرهای دیگر نیز طرفداران بسیاری دارد.
قرابیه با بادام ،شکر ،تخم مرغ و پسته تهیه میشود.
از دیگر شیرینیهای برجسته تبریزیها میتوان
لوز زعفرانی را نام برد که دارای بادام و زعفران است.
راحت الحلقوم نیز از دیگر شیرینیهایی است که
میتواند انتخاب بسیار مناسبی برای ترک زبانان

باشد .هر کیلو قرابیه بر اسا نوع آن بین  40تا  60هزار
توماناست.
نانپرکرمان
نانپرشیرینی مخصوص کرمان است؛ بسیار ترد و
سبک .این شیرینی در زمانهای قدیم که فر و انواع
قالب در خانهها وجود نداشت ،پخته میشد و از نوک
پر برای تزیین آن استفاده میشد .به همین دلیل اسم
نانپر روی این شیرینی گذاشته شد .این شیرینی
قدیمی و محلی میتواند انتخاب بسیار مناسبی برای
کرمانیهایسراسرکشورباشد.
حاجیباداموقطابیزد
درست است که قطاب معروفترین و محبوبترین
شیرینی شهر یزد است اما محبوبیت حاجی بادام
نیز دست کمی از قطاب ندارد .این دو شیرینی
همیشه طرفداران بسیاری دارد برای همین
میتوانند بهترین گزینه برای سفره هفتسین
باشند .خمیر قطاب با ماست ،آرد و زرده تخم مرغ
ساخته میشود و قسمت داخلی آن از پودر بادام،
پودر قند و هل پر شده و سپس درون خاک قند
غلتانده میشود .حاجی بادام نیز دارای جوز و آرد
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نخودچی بوده که از نظر غذایی ارزش باالیی دارد .هر بسته قطاب یزدی نیز بین 20
تا  40هزار تومان است.
گزوسوهانعسلیاصفهان
گز یکی از پرطرفدارترین و لذیذترین شیرینیهای ویژه اصفهان است .ولی در
شهرهایدیگرهموجوددارد.اینشیرینیازانگبینیاگزانگبینساختهمیشود.
این شیرینی که همیشه در کنار شهر قم به زبان میآید
سوهان عسلی اصفهان از هم از سنتی ایران به شمار میرود که بادام ،شکر و
از جوانه گندم تهیه میشود .آرد سبوسدار،
زعفران،عسلوروغندرتهیهآنبهکارمیرود.هربستهگزنیزبستهبهکیفیت
شکر ،روغن ،تخم مرغ ،هل ،زعفران و مغز
آندسررنجقیمتی30تا80هزارتومانعرضهمیشود.
پسته هم در تهیه سوهان استفاده میشود.

سوهانقم

فکر نمیکنم کسی پیدا شود که از دیدن
قماقساریشیرینیویژهدیابتیها
سوهانهای لذیذ در سفره هفتسین ذوق
رنگارنگ،
های
ی
بهتر است در این ایام که همه خانهها پر است از شیرین
زده نشود و آن را به دیدن شیرینیهای
کمیهمبهفکرمهماناندیابتیباشیم.شیرینیقماقساریبهترینگزینه
تکراری ترجیح ندهد .از آنجایی که
شیرین
برای پذیرایی از آنهاست .این شیرینی محلی شهر ساری هیچ ماده
سوهان اشکال مختلفی دارد بنابراین
کنندهاینداردوامادرعینحالبسیارلذیذومحبوباست.
قیمتهای آن نیز در بازار بسیار متفاوت
استامابهطورمیانگینهربستهسوهان
مسقطیورنگینکجنوب
در رنج قیمتی  30تا  120هزار تومان در بازار
آورده
ایران
به
فارس
خلیج
سواحل
در زمانهای قدیم این حلوا از بندر مسقط به
موجوداست.
میشد .در شهرهای بندرعباس ،بوشهر و چند شهر جنوبی این نوع شیرینی زرد رنگ
پخته میشود .مسقطی در حال حاضر در فروشگاهها با قیمت  20هزار تومان به فروش
میرسد.رنگینکنیزازشیرینیهایشهرهایهرمزگان،بوشهر،جنوبفارسواستان
خوزستاناستکهباآرد،خرماوگردودرستمیشودوبسیارمقویاست.
کلوچهخرماییسیستان
کلوچه خرمایی نه تنها در سیستان و بلوچستان و شهر اهواز بسیار شناخته شده و
پرطرفداراستبلکهاینروزهادرسراسرکشورمانیکشیرینیلذیذوعامهپسنداست.
ازهمینرومیتواندانتخاببسیارخوبیبرایپذیراییازمهماناننوروزیباشد.هربسته
600گرمیکلوچهخرماییهم15هزارتوماناست.
کاککرمانشاهوایالم
یوخه یا کاک شیرینیهای محبوب شهرهای کرمانشاه ،ایالم و شیراز است اما این روزها
درتمامشهرهایکشورقابلدسترسیاست.ورقههاینازکوخاکقندازمشخصههای
اصلی این شیرینی است .البته شاید به نظر عدهای خوردن این شیرینی به خاطر داشتن
خاکه قند و ورقه ورقه شدن شیرینی کمی سخت باشد اما باید بگوییم که امتحان کردن
این شیرینی محلی لذیذ ارزش این سختی را دارد .بستههای  600گرمی کاک نیز
قیمتیبین14تا17هزارتوماندارد.

پادرازیوکلوچهفومنگیالنیها

پادرازی از سه آرد نخودچی ،گندم و برنج تهیه
میشودوازشیرینیهایمحبوبگیالناست.
پسته چرخ شده ،کنجد و هل هم در این
شیرینی وجود دارد .کلوچه فومن که دیگر
کلوچهمسقطیشیرازیها
معرفی کردن ندارد و اغلب ایرانیان وقتی
از
اش
ه
کلوچ
است.
نواز
ن
مهما
این شیرینی از خوراکیهای محبوب شیرازیهای
گذرشانبهخطهشمالیمیافتدبراییک
آرد ،تخم مرغ و شکر و مسقطی از آب ،شکر ،نشاسته و گالب تهیه میشود 500 .گرم
بار هم که شده این شیرینی را امتحان
مسقطیشیرازیقیمتیبیت17تا30هزارتوماندارد.
میکنند .هر کیلو شیرینی پادرازی نیز
قیمتی معادل  20تا  30هزار تومان دارد
و هر بسته  6تایی کلوچه فومن نیز در
باسلوقاراک
حال حاضر  14هزار تومان به فروش
از
مربایی
های
ی
شیرین
و
نخودچی
اراکیهای دوست داشتنی هم میتوانند به جای
میرسد.
باسلوقمعروفخودشانبرایپذیراییازمهماناناستفادهکنند.البتهباسلوقشیرینی
محبوبمردمشهرهایمراغهومالیرنیزاست.دراینشیرینیشیرهانگور،نشاسته،مغز
بادام،گردووادویهوجوددارد.قیمت500گرمباسلوقحدودا50هزارتوماناست.
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گفتوگوباقائممقامگروهصنایعغذاییبهینپروتئینوظیفهاجتماعیمادرقبالجامعه کمکبهمعیشتخانوادههااست

هدفماارائهمحصولیباکیفیتوسالمتبهخانوادهایرانیاست
گروه صنایع غذایی بهين پروتئين سال  1391کارش را با بستهبندی و قطعهبندی انواع فرآوردههای گوشتی (گوساله ،گوسفندی و مرغ) شروع
كرد .بعد از مدتی محصوالت جديد هم به توليدات كارخانه اضافه شد .در سه سال گذشته توليد انواع برگرها را در برنامه داشته و يك محصول
خاص به نام «دونر كباب» دارد كه هم به صورت رول برای رستورانها و فستفودها توليد میشود و هم به صورت پخته شده در بستهبندیهای يك
كيلويی و نيمكيلويی براي فروشگاهها و مصرفكننده توليد میشود .انواع محصوالت طعمدار و مرينيت شده ،مثل انواع جوجهكبابها و فيلههای
عربی ،فرانسوی ،مكزيكی ،باربیكيو و فرآوردههای گوشتی مثل انواع استيك را توليد میكند.اما به نظر نمیرسد این پایان کار باشد .علیرضا مطلبی،
قائممقامگروهصنایعغذاییبهینپروتئیندرگفتوگوبامجلهشهروندازبرنامههایآیندهاینگروهمیگوید.
دکتر علیرضا مطلبی
قائممقام گروه صنایع غذایی بهینپروتئین

ما از کارخانه شما بازدید کردیم .راستش را بخواهید چیزی که دیدیم بسیار
بهترازتصوراتقبلیماندربارهیککارخانهموادپروتئینیبود.البتههمکاران
شماگفتندقراراستاتفاقاتتازهاینیزدراینکارخانهبیفتد.
بله.قراراستيكخطتوليدسسهايسردوگرمراهاندازيکنیم.بحثتوليدفرآوردههاي
ديگرگوشتيراداريمبادوبرندجديدشروعیکهمکاریمشترکبااروپابرايتوليدكالباس
وسوسيسدربرنامهسالآتیاست.اينهامحصوالتيهستندكهدرآيندهبهسبدمااضافه
ميشوند.درحالحاضرفروشگاههایزنجیرهایبیشترینسهمازفروشماراداراهستند.
افتخارهمكاريباشهروندراداريم،درفروشگاههايرفاه،اتكا،وینماركتونجمخاورميانه
نیزحضورداريم.فروشگاههايسطحشهر،سوپرپروتئینیها،بیمارستانها،فستفودها،
رستورانها و تاالرها را پوشش ميدهيم .توافقاتي با واحدهاي صنعتي داريم و واحدهاي
توليدي را پوشش ميدهيم ،هم تامین آشپزخانههايشان را داریم و هم سبد معيشتي
پرسنلیآنهارا.
چندنفرپرسنلداریدوچقدراشتغالزاييكردهاید؟
حدود400نفربهصورتمستقيموغيرمستقيمبامجموعهبهينپروتئينهمکاریميكنند.
در شهرستانها هم فعاليتمان را شروع كردهايم .تیم مالکان و مدیران جدید حدود 10ماه
استكهاينمجموعهراتحويلگرفت هاست.
برنامهگروهبهینبرایتوسعهچیست؟
مایکبرنامهتوسعهبرایدوسالآیندهداریم؛اینکهمحصوالتیبهسبدماناضافهمیشود.
ت در بحث بستهبندی هم مطرح است .بحث تغییر و
بحث گسترش و تنوع محصوال 
بهینهسازی بستهبندی فعلی را داریم .در کنار اینها میخواهیم خدمات توزیعی را هم
افزایشبدهیم.درحالحاضربا 40خودرویتوزیعفعالیتمیکنیمکهاگرخدابخواهددر
طیدوسالآیندهبه120دستگاهخواهدرسید.
نقش فروشگاهی مثل شهروند در توزیع محصوالت شما در مقایسه با
روشهایسنتیتوزیعچقدراهمیتدارد؟
حضوردرفروشگاههایزنجیرهایبرایماحائزاهمیتاست،بهخصوصشهروند.شهرونداز
امتیازاتخاصیبرخورداراست؛غیرازنظارتهایدقیقیکهرویانتخابمحصوالتدارد
به انتخاب برندها و کیفیت محصوالت عرضه شده توجه ویژه ای دارد ،اعتماد باالیی هم در
جامعهبهشهروندوفروشگاههایشهروندوجوددارد.فروشگاههاییمثلشهروندمیتوانند
نقشموثریدرآیندهاینگروهمحصوالتداشتهباشندوسالمتکاالهایتولیدیدرجامعه
راتضمینکنند.برایماهماینموضوعمهماستواهمیتداردکهدرسبدشهروندحضور

داشتهباشیم.
ایناواخرتوانخریدمردمپایینآمده.برندیمثلشمابرایاینکهمحصوالتی
مثلگوشتومرغازسبدخانوادههاحذفنشودوخیلیهمبهآنهافشارینیاید،
چهکمکیمیتواندبکند؟
وقتیتوانخریدمردمکاهشپیدامیکند،تاثیرشرادرمیزانفروشوتولیدواحدهای
تولیدیوصنعتیمیتواننظارهکرد.باتوجهبهشرایطیکهاالنوجوددارد،مافقطبااین
ذهنیتکهبتواینمهزینههایمانراپوششبدهیموحداقلسودممکنهرادرنظربگیریم،
یدهیم ،نمونه بارز این ذهنیت که االن اتفاق میافتد و این سیاست را
این کار را انجام م 
اجراییمیکنیم،تخفیفهاییاستکهرویمحصوالتارائهمیشود.متاسفانهنگرشی
وجودداردکهباآنخیلیدرگیرهستیم-کهاگرمجموعهایچنددرصدرویمحصولی
تخفیف میدهد ،از وزن کم میکند یا از کیفیتش میزند -ولی واقعیت این نیست .ما
همدرواحدهایتولیدیتالشمیکنیمچرخهفروشوعرضهوتقاضارابتوانیمکنترل
کنیم.شایدحاشیهسوددهیاپانزدهدرصدیبرایهرمجموعهتولیدیمعقولباشدولی
ماپایینترینسودرامیگیریموحداقلآنچیزیراکهبرایمانمقدورهست،محاسبه
میکنیم .تالش میکنیم که کاالی بیشتری به فروش برود و به توان خرید مردم کمک
کنیموشایدتمامیبودجههایتبلیغاتوکاهشهزینههایدرونسازمانینیزدرحال
حاضربهصورتتخفیفاتویژهبرایکمکبهتوانخریدمردماختصاصدادهشدهاست
که این امر اکثرا ًبا مشارکت فروشگاهها صورت میپذیرد .ما هیچ مواد اولیه را که مشکل
داشتهباشدواردفضایتولیدنمیکنیمواینراهمآموختهایمکهمجموعهصنایعغذایی
میبایستهمیشهقابلبازدیدباشد.اینکهشماکارخانهایراباهماهنگیبازدیدکنید،
چیزینیستکهدرسال2020اتفاقبیافتد .تمامتالشهابایدبهوقوعبپیونددتابتوانیم
چرخهصنعتراسریعتروروانتربهحرکتدرآوریمومحصولیباکیفیتجهانیدرخور
شأنجامعهبزرگایرانیتولیدوعرضهکنیم.
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با اطمینان گوشت و مرغ بخرید

گزارشمیدانیازدوساعتگشتوگذاردربخشهایمختلفکارخانهبهینپروتئین

همهشنیدههاوتصوراتتاندربارهموادپروتئینیتغییرپیدامیکنداگرفقطیکباربهکارخانهبهینپروتئین،دریکیازواحدهایتولیدیدرشهرکصنعتی
نصیرآباددرجادهساوهسربزنید.اولینچیزیکهچشمتانرامیگیرد،نظافتوتمیزیکارخانهاست.همهکارکنانتقریبالباسفرمپوشیدهاند،درچند
رنگمختلف.خودشاندستکشوچکمهمخصوصدارندوازماهممیخواهندکفشمانرابانایلونیکبارمصرفکهدورشکشبستهاند،بپوشانیمو
ماسکبزنیم.مابرایمصاحبهباقائممقاممدیرعاملرفتهایموقراربازدیدازکارخانهنداشتهایم،درنتیجهبهنظرنمیرسدچیزیازقبلهماهنگشده
باشد.بااینوجودهمهچیزکامالتمیزومرتباست.هربخشیکمدیرداردکهبادقتهمهچیزرازیرنظرمیگیرد.

دامپزشک جوانی با خوشرویی به استقبال ما
میآید .او مسئول تحویل گرفتن محصوالت
در ورودی کارخانه است .با وسواس کامل همه
گوشتها را بررسی میکند .خودش میگوید«:
بهداشتی بودن این محصوالت قبال یک بار در
کشتارگاه به شکل دقیق کنترل شده است .با این
وجودخودماهماینجادرچندمرحلهاینکارراانجام
میدهیم .کارهای کنترلی ما از ماشین جابهجایی
گوشت شروع میشود .کف ماشین معموال
بهداشتیواستریلاستامااگربهشکلاتفاقییکی

32

از الشهها از قالبی که به آن آویزان شده بیافتد ،ما
آنراتحویلنمیگیریمبرمیگردانیم.
در آزمایشگاه کارخانه بهین پروتئین کیفیت
گوشت و مرغ به دقت بررسی میشود .به نظر
میرسدایندقتحتیدرانتخابپرسنلکارخانه
هم به کار رفته است .زنان و مردانی که اغلب جوان
هستندولباسهایتمیزومرتبمیپوشند.آنچه
در اینجا ممکن است ببینید فاصله زیادی دارد
با تصوراتی که اغلب ما از قصابان محلی در ذهن
داریم .یکی از مدیران بهین پروتئین میگوید«:

صنعتقطعهبندیوبستهبندیدرایران،درمرحله
گذار است ،از یک فضای سنتی به فضای صنعتی و
مدرن .این اتفاق دارد میافتد و ما خوشحالیم که
بتوانیم در بهینهسازی این تولید تاثیری داشته
باشیم .یکی از مسایلی که دارد اتفاق میافتد
این است که نهادهایی که با کنترل کیفی این نوع
محصولدرارتباطهستندمثلسازماندامپزشکی
وادارهنظارت،ادارهبهداشتوبقیهارگانهاخیلی
جدیتر این قضیه را پیگیری میکنند .با توجه به
این که ارزش محصول خیلی باالتر رفته و جایگاه
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خاصیهمدرسبدغذاییدارد،خیلیخوبکنترل
میکنندونظارتهاخیلیبیشترشدهاست.
عکاس ما درباره کیفیت گوشت چرخکرده
کنجکاوی میکند .شنیدههای اغلب ما میگوید
این محصول را از بیکیفیتترین گوشتها تولید
میشود .مثال از سنگدان مرغ .دکتر اما با خنده
جواب میدهد «:این چه حرفی است؟ اوال این
همه سنگدان مرغ را باید از کجا پیدا کنیم؟ از این
گذشتهمگرسنگدانمرغارزاناست؟جداازبحث
بهداشتی و کنترلی که انجام میشود ،اصال چنین
کاری به صرفه نیست .خودتان میتوانید اینجا
ببینیدکهماگوشتچرخکردهراازگوشتگوسفند
و گوساله درست میکنیم .این همه گوشت خوب و
باکیفیتاینجاست،چهکاریاستکهبرویمسراغ
گوشت بیکیفیت؟ مطمئن باشید کسی دنبال
چنینکارهایینیست،نهاینجاونهدرهیچکارخانه
دیگری .اصال امکانش هم وجود ندارد .بازرسهای
اداره بهداشت مرتب سر میزنند و محصوالت را
چک میکنند .حتی محصول نهایی ،هم که وارد
فروشگاهی مثل شهروند میشود ،یک بار دیگر
آنجا کنترل می شود .بهین پروتئین محصوالت
متنوعی دارد که با برندهای مختلف در بازار توزیع
میشود؛ از راسته و فیله گوسفند و گوساله تا
گوشتچرخکردهوسینهورانمرغ.
قسمت خوشمزه بازدید ما ،جایی است که کباب
ترکی را آماده میکنند .عالوه بر کباب ترکی خام
کهمشتریانشرستوراندارهاهستند،بهینکباب
ترکیآمادهمصرفهمدارد.اینمحصولراکهبوی
لذیذشدرکارخانهپیچیده،همانجاتستمیکنیم!
بهترین پایان برای دو ساعت گشتوگذار در
کارخانهبهینپروتئین.
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برای تهیه یک هفتسین باید چقدر دست به جیب شد؟

خوش به حال روزگار!

خرید وسایل سفره هفتسین یکی
از جذابترین قسمتهای خرید
نــوروزی است .در این روزهای
پایانی سال که همه به دنبال تهیه
وسایل سفره هفتسین و چیدن
آن هستند ،برخی با چندبرابر
کردن قیمت لوازم سفره عید و یا
حتی عرضه محصوالت تقلبی مانند
سماق و سمنو به دنبال منفعتطلبی
خود هستند .از همین رو در این
صفحه تصمیم گرفتیم تا میانگینی
از قیمتهای لوازم مختلف سفره
هفتسین را بنویسیم تا کمی کار را
برایتانراحتترکنیم.
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پودرزرشکوتفالهغورهجایسماغ...
اغلبتهیهوسایلسفرههفتسینرابهروزهایپایانی
سال موکول میکنیم .همین امر موجب میشود
تا با دیدن اولین دستفروش وسایل نوروزی بدون
کوچکترین شکی دست محصوالت را از او خریداری
کنیم .این در حالی است که اغلب سماقهای به فروش
رسیده توسط دستفروشان خیابانی ،سماق نبوده و
ترکیبی از زرشک نامرغوب خشک شده و تفاله غوره
رنگ شده است! قیمت یک بسته سماق مرغوب 50
گرمی در فروشگاهها حدود  4هزار تومان است و این
درحالی است که شما برای همان بستههای کوچک
تقلبیمبلغیبین2تا3هزارتومانپرداختمیکنید.
سمنوهاییکآماتور!
یکیازسینهایثابتومحبوبسفرههایهفتسین
ایرانیان سمنو است .با نزدیک شدن به روزهای پایانی
سال بازار طبخ و عرضه این دسر محبوب داغ میشود.

به نحوی که حتی فروشندگانی هم که سررشتهای در
تهیه سمنو ندارند برای درآمدزایی بیشتر در بازار شب
عید دست به کار میشوند و با گندم و بادام ،دسری
سنتی درست میکنند .آنهم دسری که گاه تنها به
سبب رنگش به آن میتوان گفت «سمنو» .در حال
حاضرهرکیلوسمنودرفروشگاههایپایتخت20هزار
تومان قیمت دارد اما همین سمنوی  20هزار تومانی
در شب عید در قالب بستههای بسیار کوچک با مبلغ5
تا 10هزارتومانبهفروشمیرسندتاسودسرشاریرا
نصیبفروشندگاننوروزیکنند.
سبزهصدتومنی!
یکیازپرفروشترینسینهایسفرههفتسینسبزه
است .به خصوص که این روزها سبزههایی در طرحها و
شکلها مختلف و جذاب روانه بازار شده است .اگرچه
در گذشته مادرها سبزه عید را با حبوباتی که در خانه
داشتند سبز میکردند ،اما امروزه اغلب مردم به علت
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مشغله و نبود فرصت کافی به دنبال خرید این سین پرطرفدار میروند و ترجیح میدهند
یکی دو روز مانده به عید با دادن هزینههای چند برابری سبزه را خریداری کنند .سبزههای
سفرههفتسینباتوجهبهطرحواشکالیکهدارندقیمتهایمختلفینیزدارند.سبزههای
ساده با قیمت  10تا  20هزار تومان و سبزههای خاص تا رنج  100هزار تومان نیز قیمت
گذاریمیشوند.
سنبلرابکارید
گلسنبلیکیازگلهایپرطرفدارنوروزیاستکهاغلبمردمدوستدارنددرسفرههفت
سینشانسنبلیخودنماییکند.وارداتیبودنپیازاینگلموجبمیشودهرسالهقیمت
آن رو به افزایش باشد .اگر شما هم جزء طرفداران این گل نوروزی هستید بهتر است به جای
خرید این گل در روزهای پایانی سال همین االن دست به کار شوید و با هزینه حدود 15هزار
تومانپیازگلسنبلراخریداریکنیدوآنرابرایعیددرخانهپرورشدهید.براییادگیری
نوع پرورش این گیاه نوروزی هم میتوانید سری به صفحه گل و گیاه همین نشریه بزنید .در
غیراینصورتحداقلبایدبین40تا50هزارتومانبرایخریداینگلهزینهکنید.
خریدنسنجیدهسمبلسنجیدهبودن
یکی دیگر از سینهای ثابت سفره عید سنجد است .سنجد نماد سنجیده عمل کردن
است .اصال سنجد را بر این باور بر سفره میگذارند که هرکس با خودش عهد کند در آغاز
سال هرکاری را سنجیده انجام دهد .همه ما هم در سفرههای هفتسین ظرفی از سنجد
میگذاریم .قیمت نیم کیلو سنجد مرغوب و دانه درشت در فروشگاهها 35تا 40هزار تومان
است .این درحالی است که دستفروشان نوروزی  6تا  10عدد از سنجدهای نامرغوب،
کرم خورده و خشک را با مبلغ  5تا  7هزار تومان به فروش میرسانند .روا نیست این سمبل
سنجیدهعملکردنرانسنجیدهبخریم.
کمینقاشیورنگکاری
بخشاصلیسفرههفتسینظروفسفرههستندکهجلوهوزیباییخاصیبهآنمیدهند.
بدون شک اغلب شما با سرزدن به فروشگاههای مختلف از قیمتهای سرسامآور ظروف
سفره هفتسین مطلع شدهاید .قیمتهایی که برای ظروف  7تیکه سفره هفتسین
وجود دارد از  40هزار تومان شروع شده و به یک میلیون و  200هزار تومان میرسد .البته
اگر بخواهید از ظروف نقره استفاده کنید که این رنج قیمتی بسیار باالتر خواهد بود .حال
اگر خودتان دست به کار شوید میتوانید با خرید ظروف سفالی خام با قیمت 500تا1000
تومان سفره هفتسین محبوب خودتان را آماده کنید .کافی است با  10هزار تومان رنگ
اکریلیک مورد نظرتان را خریداری کنید و دست به کار شوید .اگر خواستید هفتسینی
حرفهایآمادهکنید،میتوانیدپیشنهادمارادرهمینستونکناریبخوانید..
ماهیقرمزمهاجموزیبا
ما ایرانیان در کنار سینهای سفره هفتسین از اجزای دیگری نیز برای زیبایی هرچه
بیشتر این سفره استفاده میکنیم .یکی از این اجزا ماهی قرمز در یک تنگ بلوری است که
نماد زایش ،تازگی و تکاپو است .رنگ سرخش و زالل آبی که در آن غوطهور است پیامآور
کمالجویی انسان است .متاسفانه ارزان بودن ماهی قرمزهای شب عید موجب میشود
تا رسیدگی کافی به این ماهیها انجام نشود در حالی که اگر تنگی با دهانه گشاد و رنگ
روشن برای ماهیها انتخاب شود و آب آن به موقع تعویض گردد ،این ماهیها تا سالها
زنده میمانند .ماهیهای قرمز بسته به اندازه و نوع رنگشان بین  5تا  10هزار تومان به
فروش میرسند ولی این رقم در ساعات پایانی سال به  2هزار تومان نیز کاهش مییابد.
یادتان باشد ماهی قرمز یک ماهی بومی نیست .پس اگر خواستید در طبیعت رهایش
کنید ،از انداختن آن در برکه و چشمه آبهای طبیعی و رودخانه اجتناب کنید .جای این
ض پارکها تنها گزینه مطلوب برای رها سازی این گونه
ماهی در حوض است و بس .حو 
مهاجماست.

هفتسینهای آماده
از ارزان تا الکچری!

د
ستس
خانگــــازه
ی

برویم به سراغ تهیه و آمادهسازی
سفره هفتسین امسال .اگر
جزء کسانی هستید که زمان و یا
عالقه کافی برای ساخت سفره
هفتسین محبوبتان را ندارید،
بهتر است هفتسین امسالتان را
از فروشگاههای مختلف خریداری
کنید .هرچند که باید بدانید
هفتسینهای سال 99انقدر تنوع دارند که شاید برای انتخابشان سردرگم
شوید اما حتما متناسب با بودجهتان هفتسین مناسبی پیدا میکنید .در
حال حاضر در بازار هفتسینهای مختلف از حداقل  40هزار تومان شروع
میشوندوتاحداکثریکونیممیلیونتومانقیمتدارند.
هفتسینموشیجذاب
امسالسالموشاستوهمینموضوعموجبمیشودتادرمیانسفرههای
هفتسین امسال طرح موش بسیار پرطرفدار باشد .میرباقری برایمان از
ایدههایخالقانهتهیههفتسینموشمیگوید«:حاالکهتصمیمگرفتهاید
خودتاندستبهکارشویدوهفتسینرادرخانهتهیهکنید،بهتراستاولاز
همهازهفتسینسالجدیدیعنیموششروعکنید.برایاینکارموشهای
نمدیبهترینگزینههستند.البتهبااستفادهازخمیرگلچینیویاخمیرفیمو
هممیتوانیدبرایساختموشوظروفهفتسیناستفادهکنید».
مرحله|1برایدوختموشنمدیشمادرمرحلهاولبهوسایلزیراحتیاج
دارید:
نمددررنگدلخواه | چسبحرارتی | نخ | پشمشیشه | قیچی | الگو
مرحله |۲الگوهایی را که در عکس زیر گذاشتیم ا از صفحه جدا کنید ،دور
آنهاراببرید.آنهاراروینمدگذاشتهونمدهاراطبقالگوببرید.
مرحله | ۳یکتکهازدوتک همربوطبهقسمتکناریبدنموشراباقسمت
پشتبدن،ازلبهبدوزید.توجهکنیدآنلبهازقسمتکناریبدنرابهقسمت
پشتیبدنوصلکنیدکهتقریبایکخطصافاست.
مرحله | ۴تک هدیگرقسمتکناریبدنموشرامانندمرحل هقبلبهدوتکه
دوختهشدهبدوزید.
مرحله | ۵قسمتبازماندهازتکههایکناریبدنراکههمانقسمتباالسر
موشمیشود،بدوزیدوکمیازآنرابازبگذارید.برایپرکردنداخلعروسک
موش،پشمشیشهیاخاکارهمناسبخواهدبود.
مرحله | ۶بعدازپرکردنبدنموشباپشمشیشه،قسمتیازدرزهایبدنرا
کهدرمرحل هقبلکاملندوختیدرابدوزید.
مرحله | ۷قبل از اینکه کامال درز باالی سر موش را بدوزید ،سر یک تکه
نخراکهبرایدمموشآمادهکردهایدگرهبزنیدوداخلبدنبگذاریدسپسبه
دوختن درز ادامه دهید تا دم موش هم همراه آن دوخته شود .به صورتی که
گرهنخدمموش،داخلبدنموشباشدودیدهنشود.
مرحله | 8گوشهای موش را بدوزید و در مرحله آخر با استفاده از نخ برای
موش چشم بگذارید .موشهای نمدی شما آماده است و میتوانید آنها را با
استفادهازچسبحرارتیبههفتسینهایسفالیکهازقبلرنگکردهایدویا
هفتسینهایدیگریکهازقبلدرخانهدارید،بچسبانید.
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تغییراتی کوچک برای ایجاد شیوههای خالقانه دورهمیهای نوروزی

مهمانیات را عوض کن

میهمانیوعیددینیورفتوآمدجزءجدانشدنیروزهایآغازسالنوهستند.هرچقدرهمکهقبلازعیدبرنامهریزیکنیمبرایبرنامههایتفریحیو
سفروگشتوگذارامابازهمچندروزیرادرگیردیدوبازدیدخواهیمشد.خیلیازمابهخاطرتکرارچندبارهیکشیوهمیهمانیدرمدتزمانکوتاه
ازاینعیددیدنیهادلزدهایم.ازاینکهصبحهمهباهممثالمنزلخالهباشیموعصرهمانجمعهمگیدرمنزلدایی.یامثالامروزناهارهمگیخانهعمو
باشیموشامبهمنزلعمهدعوتباشیم.دیدنمکررآدمهاییمحدود،شیوههایپذیرایییکسانکههمهسعیدارندطبقرسومنوروزیباشد،خوردن
آجیلوشیرینیومیوهوشامهایرسمیکهچندمدلخورشوچلووپیشغذاودسرداردهمهوهمهباعثشدهعیددیدنیهاتکراریوکسلکننده
شوند.اما چندراهسادهو چندتغییرکوچکباعثمیشودهمهازمیهمانیلذتببرید.اگراهلدیدوبازدیدعیدورفتوآمدهستیدگزارشمارا
بخوانید.ازاینتغییراتچیزیمیدانید؟
انواعمهمانی
مهمانیهاباتوجهبهافرادشرکتکننده،مناسبتبرگزاریوزمانبرگزاری(چهساعتاز
شبانهروزباشد)بهدودستهرسمیوغیررسمیتقسیممیشوند.مهمانیهایعیددیدنی
معموال چیزی بین این دو مدل است .اما باز هم با توجه به اینکه مهمانتان چه کسانی
هستند بهتر میتوانید درباره رسمی یا غیر رسمی بودن آن نظر دهید .این بخش بسیار
مهم است چون قرار است با توجه به آن پیشنهادهای جالبی برای شیوه برگزاری مهمانی
به شما ارائه دهیم .ازآنجایی که دید و بازدید عید به دو گروه مهمانی خانوادگی و دوستانه
بیشتراختصاصداردبیشترمیتوانگفتعیددیدنیهایمانیمهرسمیاست.
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درمهمانیهایعیدچهمیگذرد؟
در این مهمانی که شامل خانواده از بزرگترهای فامیل ،پدر بزرگ و مادربزرگ و عموها و
عمهها تا عروس و داماد و نوههایشان میشود .اگر قرار باشد برای یک وعده غذایی شام یا
ناهار بیایند که شما قاعدتا باید دو مدل خورش و یکی دو مدل پیش غذا و چندمدل دسر
درستکنید.برایانتخابغذاهاهمبایدحواستانباشدغذایتکراریکهدرمهمانیقبلی
که خودتان به عنوان مهمان در کنار همین جمعی که میزبانشان هستید حاضر بودهاید
سرونکنید.پساولینمشکلانتخابمنویغذاست.حاالشمافکرکنیدآخریننفریکه
قراراستمیزبانباشدچهمشکالتیدارد؟مگرچندنوعغذایرسمیهمهپسندداریمکه
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بتوانیم در مهمانی های خانگی سرو کنیم؟ مشکل هم این است که اعضای خانواده
به ویژه خانم که معموال بخش سخت ومهم میزبانی یعنی آشپزی بر عهده اوست
باید از صبح زود بیدار شوند آن هم در شرایطی که شبهای قبلی به خاطر مهمانی
دیگر همگی دیر خوابیدهاند .خب غذاهای سنتی زمان زیادی برای طبخ و جا افتادن
نیاز دارند .پس عمال استراحت بی استراحت .بعد مشکالت مهمانان شروع میشود.
باید از همه موارد پذیرایی که میزبان تدارک دیده در فاصله زمانی کوتاه میل کنند.
حرفهای تکراری که روز گذشته همدیگر را دیدهاند بزنند ،یا هرکس به گوشیتلفن
همراهش پناه ببرد یا در سکوت به در و دیوار زل بزنند .پیشنهاد ما برای بهتر برگزار
شدناینمیمانیهاچیست؟
زمانمهمانیراعوضکنید
زمان مهمانهایی که با یک وعده غذایی همراه است را عوض کنید .الزم نیست در
فرصت کوتاه دو هفته عید حتما همگی یک وعده غذایی میزبان همه فامیل باشیم.
بهتراستاینمدلمهمانیهادر همنچندروزاولدرمنزلبزرگترهایفامیلبرگزار
شود و بقیه یکدیگر را آنجا ببینند .شما ا گر عضو جوانتری هستید و حتما مقید به
میزبانیدرمنزل،میتوانیدباخوشسلیقگیوخوشفکریبادعوتازاعضایخانواده
و فامیل در وعده صبحانه با یک تیر دو نشان بزنید .فرنگیها وعده دارند به نام برانچ که
نه به زودی صبحانه خورده میشود و نه به دیری ناهار .ساعتی بین این دو که برایشان
حکمهردووعدهداردوبهراحتیهمصبحانهگرموهمصبحانهسردوانواعاسنکهای
شور و شیرین با نوشیدنیهای سرد و گرم و آب میوههای طبیعی میتوان سرو کرد.
مزیتاولشایناستکهمیزبانبهاندازهپختیکوعدناهاریاشامبهزحمتنمیافتد
و وقتش را در آشپزخانه نمیگذراند و خسته نمیشود .نکته مثبت دیگر این است که
از سوال تکراری چی بپزم و غذاهای تکراری و کم تنوع راحت میشود .برای میهمانان
هم تنوع خوبی است .تا ساعت جدیدی از روز را دور هم بگذرانند و با غذاهایی متنوع
اما سبکتر پذیرایی میشوند .حتما هم الزم نیست همه را در یک روز دعوت کنید و
خودتانراخستهکنید.مهمانانراگروهگروهطوریکهباهمازنظرفرهنگیواخالقی
ومعاشرتیشبیههستند،جفتوجورکنید.
مکانمهمانیراعوضکنید
اگر مقید به میزبانی در منزلتان نیستید ،به عنوان میزبان مکان مهمانی را عوض
کنید .مثال یک روز همه را به یک بوستان برای گلگشت دعوت کنید .فصل خوبی
برای دوچرخه سواری و پیاده روی است و دست آخر هم میتوانید با وسایل
پیکنیک که با خودتان بردهاید از مهمانان پذیرایی کنید .پذیرایی در پیک نیک
هم که با خوراکیهای سبک و سالمت است .یک فالسک نوشیدنی گرم ،یکی دو
مدل اسنک ،یک ظرف میوه پوست کنده آماده و کمی آجیل و شیرینی که خیلی
هم از آداب عیددیدنی دور نباشیم چندساعت دورهمی خاطرهانگیز و خوش را
برایمان خواهد ساخت .فقط به یاد داشته باشید که به عنوان میزبان ار قبل محل
دورهمی و امکاناتش را شناسایی کرده باشید .مطمئن باشید رفت و آمد برای افراد
مسن یا توانیاب و کودکان فامیل راحت باشد ،سرویس بهداشتی در نزدیکی آنجا
باشد ،از سفره و ظرف یکبار مصرف هم برای پذیرایی استفاده نکنید تا به طبیعت
آسیبینزیند.درمرحلهآخرهممطمئنشویدزبالهایدرطبیعتبهجانگذاشتهاید
و همه جا را به شکل اولش تمیز و مرتب کنید درست مثل خانه خودتان بعد از هر
مهمانی .اگر با پیک نیک موافقید پیشنهاد ما بوستانهای بزرگ و دیدنی تهران
است .مانند :نهج البالغه ،ملت ،باغ ایرانی ،اراضی عباسآباد ،طالقانی ،چیتگر ،الله،
ساعی ،قیطریه و  ...اما اگر با پیشنهاد مهمانی پیک نیکی موافق نیستید میتوانید
قرارهایی در سینما ،تئاتر ،کنسرت ،موزه ،باغ کتاب ،موزه دفاع مقدس ،رویا پارک،
پارک ژوراسیک بگذارید و بعد از آن فامیل و خانواده را به یک شام سبک در یکی از
رستورانهادعوتکنید.

مهمانانمانرا
چطورسرگرمکنیم؟
اخبار و مسائل سیاسی و اقتصادی،
به اندازه کافی حال و روز همه ما را
در سال پرماجرای  ۹۸تحت تاثیر
قرار داده بود .پس بیایید حرف زدن
درباره این موضوعات را تعطیل کنیم
و چندساعتی که دور هم هستیم فقط به
حرفهای خوب و خوش انرژی و امیدبخش
سپری کنیم .به ویژه اگر جمعمان هم بچهها
حضور داشته باشند این نکته را جدی
بگیرید .یادمان باشد هدف از این
معاشرتهاوتازهکردندیدارهاانرژی
گرفتنوحالخوباست.
سرگرمیهایجدیدایجادکنید
سبد گذاشتن دم در ورودی و تحویل
گرفتن گوشی موبایل برای بیرون آوردن
سرها از گوشیها هم که کار محترمانهای
نیست و خیلی هم تکراری شده و دیگر
جوابنمیدهد.پسبایدچندسرگرمی
جدیدپیداکنیمکهخودبهخودحواس
همهبهآنجلبشود.ماپیشنهادمان
اول بازیهای دسته جمعی قدیمی
استکهامکاناتخاصیهمنمیخواهد.
از بیست سوالی و گل یا پوج و اسم فامیل
گرفته تا پانتومیم و لبخوانی .هرچه گروهها
بزرگتروتعدادشرکتکنندگانبیشترباشدهیجان
مسابقه هم بیشتر میشود .اما اگر این بازیها برایتان تکراری
استدیگرهیجانینداردپیشنهادمابُردگیمیاهمانبازیهای
رومیزیاست.
برایحرکتهایدستهجمعی
ازقبلبرنامهریزیکنید
اگر تا عید هنوز یکی دو هفتهای وقت دارید میتوانید یه
کتاب یا یک فیلم را به همه اعضای خانواده معرفی کنید تا
بتوانند در زمان باقیمانده تا مهمانی منزل شما آن را بخوانند
یافیلمراببینندودرآنروزهمگییکموضوعمشترکبرای
گفتوگو داشته باشید .اگر کودکان و نوجوانان د رجمعتان
حاضر هستند که این کار خیلی تاثیرگذار خواهد بود .حتی
میتوانید در روز مهمانی از مهمانها بخواهید دو سه کتابی
که اخیرا خواندهاند یا فیلمهای جدیدی که دیدهاند با خود
بیاورندوعالوهبراینکهمدتیازمهمانیرابهگپوگفتدرباره
کتابهاوفیلمهامیگذردمیتوانآنهاراباهمبهاشتراکهم
گذاشت .تا دردیدار بعدی باز این تعویض و اشتراک فیلم و
کتابادامهپیداکند.
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دوست داشتنی های لعنتی!
در ایام نوروز باید بیشتر مراقب سالمتیمان باشیم
ما چند تا از مهمترین خطرات را فهرست کردهایم
همهمان میدانیم که چه بخواهیم و چه نه! سبک زندگیمان برای مدت کوتاهی در تعطیالت نوروز تغییر میکند .مدت
کوتاهی که پیامدهای آن گاهی تا مدتهای طوالنی گریبانگیرمان میشود .در تعطیالت نوروزی مدارس ،دانشکدهها
وبسیاریازمشاغلتعطیلهستند.بههمیندلیلتحرکافرادکممیشود.درمقابلبهدلیلدیدوبازدیدهایپیاپی،سفرو
تفریحاتهیجانانگیز،خوردنوآشامیدنازحالتمعمولخارجشدهوبدنبدوندرنظرگرفتنمیزانکالریموردنیازش
کالریجذبوانباشتهمیکند.آنهمدرروزهاییکهانواعآجیل،تنقالتوشیرینیهابهوفوردردسترساستوکسیفکر
نمیکنداضافهوزنکمترینآسیبیهستکهممکناستدرجریاناینپرخوریوکمتحرکیگرفتارششود.دراینمطلب
باارائهراهکارهایسادهسعیکردهایمشماراازاحتمالابتالبهبیماریهایناشیازپرخوریوکمتحرکیدرایامنوروزدرامان
نگهداریم.کافیستبابدنتانآشتیکنیدودستازآسیبرساندنعمدیوناآگاهانهبهسالمتخودتانبردارید.

کاه از خودتان نیست ...
یک ضرب المثل ایرانی هست که میگوید« :کاه از خودت
نیست ،کاهدون که از خودته!» این ضرب المثل مستقیما و
مشخصا به پرخوری اشاره دارد و میخواهد بگوید درست
است خوراکیهایی که میبینی مال خودت نیست اما
معدهای که اینها را واردش میکنی مال خودت است .پس
اگر دلت برای بلعیدن همه این خوراکیها نمیسوزد برای
معدهووضعیتسالمتیاتبسوزد.
کمتر کسی پیدا میشود که از خوراکیهای مرسوم نوروز
خوشاش نیاید .البته ممکن است کسی از شیرینیجات
خوشاش نیاید اما محال است به آجیل نه بگوید و برعکس!
در اینجا روی صحبتمان با آنهایی است که عاشق تنقالت
و شیرینیها هستند و نوروز که میشود با دیدن این همه
خوراکی رنگارنگ جشن میگیرند .بهتر است بدانید که با
خوردن همه این خوراکیها سالمتیتان را به خطر خواهید
انداخت .بهترین کار این است که یکی را انتخاب کنید .به
عنوان مثال اگر میخواهید یک مشت آجیل بخورید دیگر
لب به شکالت و شیرینی نزنید .اگر میخواهید شیرینی
بخورید حتما بعد از آن یک میوه مثال یک خیار بخورید.
با این کار عالوه بر این که قند شیرینی را تا حدودی خنثی
میکنید ،حجم معدهتان هم به میزان قابل مالحظهای پر
میشود و دست از پرخوری غیر ارادی برمیدارید .یا اگر
میخواهید ظرف آجیلتان را تا آخر بخورید و نمیتوانید از
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شیرینی کنار چای هم صرف نظر کنید ،شام را از برنامهتان
حذفکنید.
فرقی نمیکند شما مهمان باشید یا میزبان .کافی است در
یکی از دورهمیهای نوروزی صحبتتان گل کند و جمع
صمیمی شود تا در چشم برهم زدنی با یک پیشدستی پر از
پوست میوه و تخمه و پسته و ...مقابلتان مواجه شوید .دیگر
کار از کار گذشته و تنها راه جبران این پرخوری این است که
جلوی خودتان را بگیرید و در یک وعده غذایی هیچ چیز
میل نکنید .اگر احساس گرسنگی کردید میتوانید از ساالد
وسبزجاتحاویفیبرمثلکاهووکرفساتفادهکنید.
حواستان به سوخت و ساز بدنتان باشد
اگر تاکنون برایتان پیش آمده باشد که برای یک بار هم شده،
ارزش غذاهایی که میخورید را چک کنید ،حتما میدانید
که برای جلوگیری از افزایش وزن و ابتال به بیماریهایی نظیر
فشار و چربی خون و مشکالت تنفسی و عروقی ،باید میزان
کالری روزانهای که با مواد غذایی جذب میکنید را از طریق
فعالیت های بدنی و خواب کافی و به موقع بسوزانید .حتی
اگر کسی به روی شما نیاورد که اضافه وزن پیدا کردهاید،
خودتان میدانید که در تعطیالت نوروز پر خوری کرده
و بیش از نیاز بدنتان کالری جذب کردهاید .پس تا فرصت
دارید و اتفاق خاصی سالمتیتان را به خطر نینداخته است،
یک برنامه پیادهروی و ورزش روزانه (حتی کوتاه و سبک)

| دوره جدید | شماره اول | اسفند  | ۹۸ویژه نوروز | ۹۹

داشته باشید .پیادهروی در فصل بهار روحیه شما را
شاداب میکند و بهترین و آسانترین راه برای سوزاندن
کالری مازاد است .با این کار کم تحرکی ناشی از تعطیلی
کاروتحصیلراجبرانمیکنید.
روزانه  8لیوان آب بخورید .فراموش نکنید که گاهی مغز
احساس تشنگی را با گرسنگی اشتباه میگیرد و هنگام
کم آبی بدن تمایل به خوردن تنقالت و شکالت
و شیرینیجات را نشان میدهد .با
خوردن  8لیوان آب معدهتان را از
پرخوری نجات دهید و از بروز
مشکالتی مانند سردرد،
خستگی ،بیحوصلگی و عدم
تمرکز نیز در امان باشید.
یبوست یکی دیگر از امراضی
است که در ایام نوروز بسیاری
از افراد از آن رنج میبرند .علت
ابتال به یبوست مشخص است؛
خوردن دانههای مقوی و کاهش
مصرف سبزیجات آبدار .تنها راه
جبران کم آبی بدن و رهایی از مشکالت
ناشی از یبوست این است که روزانه  8لیوان آب
بنوشید.
آدامس بجوید .آدامس جویدن مانع پرخوری میشود.
گاهی بدن به صورت غیرارادی تمایل به بلعیدن
شیرینیجات و هرآنچه که چشم میبیند دارد؛ جویدن
آدامس مانع از این میشود که در زمان غفلت حجم
زیادیخوراکیروانهمعدهتانکنید.
ازوضعیتسالمتیتانباخبرباشید
تغییر در زمان صرف غذا ،خوردن خوراکیهایی که
فواید و مضرات متفاوتی دارند و کم تحرکی در ایام
نوروز منجر به بروز بیماریهایی میشود که اگر از آنها
باخبر باشیم میتوانیم مانع از بروزشان شویم .اما برخی
ازافرادمبتالبهبیماریهاییهستندکهدرنوروزتشدید
میشود .برای پیشگیری از ابتال به بیماریها یا تشدید
عوارض و دردهای ناشی از آن باید بیش از بقیه سال
مراقبسالمتیمانباشیم.
اختالالتگوارشی،سنگینیمعده،نفخ،دلدردواسهال
اینها از جمله ناراحتیهای جسمانی شایع هستند که
افراد در طی سال به دفعات از آنها رنج میبرند .گفتنی
است که این قبیل امراض مربوط به دستگاه گوارش ،در
ایام نوروز بیش از سایر روزهای سال مشاهده میشود.
دلیل آن هم برهم خوردن نظم زمان صرف غذا،
کمتحرکی ،کم آبی بدن و مصرف بیش از حد تنقالت
سنگین مقوی است .در تعطیالت نوروز بسیار پیش
میآید که به دلیل حضور مهمانها نمیتوان در زمان
مناسب غذا خورد .یا در سفر و اماکن تفریحی به دلیل

فاصلهای که با سالنهای غذاخوری داریم یک وعده
غذایی تا ساعت ها به تاخیر میافتد .در همه زمانهایی
که غذا به موقع به بدن نرسیده است سعی میکنیم این
کمبود مواد غذایی را با خورد خوراکیهای دیگر جبران
کنیمکهنتیجهایجزبروزناراحتیهایگوارشیندارد.
نمک،خطقرمزمبتالیانبهفشارخونباال
پیش از هرچیز افراد مبتال به فشار
خون باال باید بدانند که تحت هر
شرایطی باید داروهایشان
را به موقع مصرف کند.
دیر خوابیدن و دیر بیدار
شدن در نتیجه دید و
بازدیدهای نوروزی
امری طبیعی است .این
موضوع ممکن است به
اختالل در زمان مصرف
داروها منجر شود .در
صورت تکرار در عقب افتادن
مصرف دارو حتما به پزشک مراجعه
کنید.
افراد مبتال به فشار خون باال خوب میدانند که باید از
خوردن غذاها و خوراکیهای چرب و پر نمک پرهیز
کنید .خوردن آجیل شور برای این افراد ضرر دارد .در
خوردن شیرینیجات نیز نباید زیادهروی کنند .به طور
کلی این افراد باید در ایام نوروز تا حد امکان رژیم غذایی
روزانه ای که پزشک توصیه کرده است را رعایت کنند.
چنانچه چندین مرتبه مصرف دارو در زمان مشخص را
فراموش کنند یا بیش از حد غذا و خوراکیهای چرب
و نمکی بخورند در معرض سکته قلبی و مغزی قرار
خواهندگرفت.
مبتالیانبهبیماریدیابتبامیوهآشتیکنند
به افراد مبتال به بیماری قند خون توصیه میشود که
حتما در دید و بازدیدهای نوروز ،دستگاه سنجش قند و
فشار خون را همراه داشته باشند .چنانچه نیاز به تزریق
انسولین دارند یا داروی خاصی مصرف میکنند نباید
سرگرم شوند و از آن غفلت کنند .این افراد به خوبی
میدانند که خوردن آجیل ،شیرینی و شکالت برایشان
خطرناک است .بنابراین باید دست از خجالت کشیدن
بردارند و تحت هیچ شرایطی به خوردن خوراکیهای
مضر تن ندهند .به این افراد توصیه میشود که در
مهمانیهامیوهبخورند.میوههایبهارمثلکیوی،خیار،
سیب و پرتقال برای افراد مبتال به دیابت مفید است و به
سوختن قند مازاد خونشان کمک می کند .همچنین
باید از خوردن شام دیروقت و سنگین خودداری کنند.
فست فود و غذاهای سرخ کردنی و به طور کلی هر غذای
چربوسنگینبرایبیمارندیابتحکمسمرادارد.
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کالــــری؟ حاضر

رعایت رژیم در نوروز از سختترین کارهای دنیاست
برای وجدانتان هم که شده جدول کالریها را ببینید و بعد خوراکیها را انتخاب کنید

اگرمیخواهیدسالمتیتانرادرایامنوروزحفظکنیدوباخیالراحتازخوراکیهایاینایامنیزلذتببرید،برایخودتانیکجدولمتعادلسازی
«دریافتوسوزاندن»کالریترسیمکنید.بدنهرشخصروزانهمقداریکالریدریافتمیکندکهبرایجلوگیریازاضافهوزنوتجمعچربیها
بایدکالریدریافتیرابسوزاند.بخشیازکالریکهدریافتکردهایمرادرجریانفعالیتهایروزانهمیسوزانیم.بخشیرادرخوابوبرایسوزاندن
میزانکالریمازادبایدورزشکنیم.احتسابکالریمازادومدتزمانیکهبایدبرایسوزاندنآنصرفکنیمتنهاباتهیهیکجدولسادهمیسر
است.دراینبخشنمونهایازاینجدولراباخوراکیهایمتداولنوروزیبرایتانتهیهکردهایم.

میوه

مقدار

کالری

نوعمحصول(100گرم)

کالری

سیب

1عددمتوسط

75

پستهبوداده

568

پرتقال

1عددمتوسط

75

فندق

664

خیار

1عددقلمی

5

بادامبوداده

600

کیوی

 100گرم

50

بادامخام

578

موز

 100گرم

95

بادامزمینی

586

گریپفروت

1عددمتوسط

80

بادامهندی

574

تخمهکدوحلوایی

522

تخمهآفتابگردان

570

انجیرخشک

300

توتخشک

360

کشمش

325

دقت کنید که اگر بیشتر از یک فنجان آجیل خوردید ،به ازای کالری دریافتی از خوردن یک
وعدهغذاییصرفنظرکنید.
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بهافرادمبتالبهدیابتتوصیهمیشودکهازمیانخوراکیهاینوروزیمیوههاراانتخابکنند.برخیازافرادبهاشتباهفکر
میکنندهرچقدرمیوهبخورندبرایسالمتیشاناتفاقینمیافتد.درحالیکهاینباورنادرستبهشدتسالمتیشانرابه
خطر میاندازد .میوه ها دارای نوعی قند طبیعی به نام فروکتوز هستند .درست است که این قند برای بدن مفید است اما
مقداربیشازحدآنمنجربهچاقیمیشودوافراددیابتیرابامشکالتیمواجهمیکند.ازاینروپزشکانتوصیهمیکنند
همهمردمبامیزانقندموجوددرمیوههاآشناباشندودرخوردنآنهازیادهروینکنند.
دررابطهبامصرفمیوههانیزتوجهبهجدولمتعادلسازیاهمیتزیادیدارد.یعنیاگریکسیبویکپرتقالخوردید
با در نظر گرفتن کالری و قندی که بدن دریافت کرده است باید از خوردن تنقالت یا یک بشقاب بزرگ پر از سیب زمینی و
برنجخودداریکنند.
دراینبخششماراباقندتقریبیموجوددرمیوههایتازهآشنامیکنیم.
نوعمیوه(100گرم)

میزانقند(قاشقچایخوری)

سیب

( 6/2ششممیزدو)

کیوی

( 2/3دوممیزسه)

موز

3

توتفرنگی

( 3/1سهممیزیک)

آناناس

( 5/2چنجممیزدو)

نارنگی ،پرتقال و خیار بهترین میوههایی هستند که خوردن آنها
به افراد دیابتی توصیه میشود .عالوه بر این افراد سایر اعضای
خانواده که در دید و بازدید نوروز پرخوری کرده اند نیز میتوانند
با خوردن خیار و پرتقال کمی از قند و چربی دریافتی را بسوزانند.
این گفته به آن معنا نیست که بعد از کلی پرخوری و بلعیدن انواع
دانههای مقوی یک ظرف بزرگ هم خیار و پرتقال بخورند .نه!
فراموش نکنید که زیاده روی در هیچ زمینه ای درست نیست.
فرقینمیکندازبیماریخاصیرنجببریدیااینکهدرسالمتکامل
باشید .همه چیز باید به اندازهای که بدن به آن نیاز دارد مصرف
شود؛نهبیشترونهکمتر.

جوشهای صورت در نوروز
از کجا میآیند؟
در فصل بهار بدن از حالت یخ زدگی و رخوت زمستان
خارج میشود و رو به متعادل شدن پیش میرود .این
احسال تغییر فصل عالوه بر تغییر در خلق و خو در
اندامهایداخلینیزتاثیرمیگذارد.پزشکانمیگویند
مواد زائدی که در زمستان در بدن رخنه کردهاند و
منجمد شدهاند در فصل بهار با تغییر در متابولیسم
بدن میسوزند و از بدن خارج میشوند .خروج مواد
زائد همواره با ناهنجاریهای مانند جوش ،دملهای
چرکی ،تب و اسهال نمایان میشود .در صورت شدت
گرفتن هر کدام از این عوارض باید به پزشک مراجعه
کنید .اما چنانچه این ناهنجاریهای جسمانی از
حد مجاز خارج نشوند میتوانید با رعایت تغذیه
مناسب آن را کنترل و مهار کنید.از زیاده روی کردن
در خوردن دانه های مقوی آجیل بپرهیزید .این دانه
ها چربی فراوانی دارند که در این وضعیت نباید اجازه
دهیدازکنترلتانخارجشود.همیشهتوصیهمیشود
از خوردن غذاهای سرخ کردنی و انواع فست فودها
خودداری کنید .این توصیه را در ایام نوروز با توجه به
تغییراتآبوهواییوبهتبعآنتغییرمزاجتانبیشتر
رعایت کنید.خوردن گوشت قرمز را فراموش کنید.
گوشتقرمزدربسیاریازمواردنهتنهابرایشمامفید
نیستبلکهباعوارضیکهداردسالمتیتانرانیزبهخطر
میاندازد.باانجامیکآزامایشپزشکیسادهمیتوانید
متوجه شوید که بدنتان به چه میزان گوشت قرمز
نیاز دارد .در ایام نوروز به دلیل خوردن خوراکیهای
پرکالریتاحدامکانگوشتقرمزمصرفنکنید.
نکته :اگر بدن نتواند به صورت طبیعی مواد زائدی
که در فصل زمستان انباشه کرده است را دفع کند،
اندامهای ضعیفتر بدن را به چالش میکشد و با
مشکالتی مواجه میکند .در این صورت فرد به
امراضشایعیازجملهورمحلق،جوشودمل،سرفه،
خونریزی بینی ،انواع حمالت قلبی و سکته ،زکام،
گرفتگیصداو...دچارمیشود.
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هوس سفــــر
نداری

بیابـــان؟
ز غبار این

برای داشتن سفر نوروزی لذتبخش
آماده شوید
تعطیالت نوروز تنها روزهایی است که
میتوان شلوغی جادهها را تحمل کرد.
چون میدانی اعضای یک خانواده در
کنار هم فارغ از دغدغههای کاری و مالی
میخواهند چند روزی استراحت کنند
و خوش بگذرانند .البته خوشگذاری
ملزوماتی دارد که به مرور و با تعدد سفر
به دست میآید .برای اینکه عاقبت سفر
نوروز99شمابخیرباشدمیخواهیمنکات
و راهکارهایی بیان کنیم که اگر هم آنها را
میدانید،کمتررعایتشانمیکنید.

کنترلآبوهوایمنطقهسفر
به هر جای ایران یا خارج از کشور که میخواهید سفر
کنید آب و هوای چند روز آن را از طریق سایتهای آب
و هوا کنترل کنید Accuweather.com .یکی از این
سایتهاست .با این کار میتوانید از حجم لباسهای
اضافه بکاهید یا لباسهایی مثل بارانی ،کاپشن ،کاله و ...را
همراهتانببرید.
تهیهبلیطوسیلهنقلیهسفرازیکماهقبل
اگر قرار است با قطار ،هواپیما یا اتوبوس سفر کنید از
 3تا  4هفته قبل اقدام کنید .خرید آنالین و غیرحضوری
راحتترین و سریعترین روش خرید بلیت است .معموال
برای نوروز در روزهای آخر اسفند یا بلیت سخت گیرتان
میآیدیاممکناستمجبورشویدپولبیشتریبدهید.
جمعآوریجعبهسالمت
در نوروز که معموال سفرها چندروزه است ممکن است
به دالیل مختلف دچار بیماریهایی شوید که با یک
داروی ساده کنترل شوند .پس کیفی تهیه کنید متشکل
از دفترچه بیمه ،داروهایی که خودتان تا به حال مصرف
میکردید و داروهایی که جوابشان را پس دادهاند مثل
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بیسموت ساب سیترات و هیوسین برای اسهال ،دنتول
برایدنداندرد،پماددپیبرایقبلوبعدازگزشحشرات،
بروفن و استامینوفن برای سردرد و کمردرد ،ژل آلوئهورا
سیگل برای آفتاب سوختگی و چشم زخم و پنبه برای
بریدگیهایسطحی.
جمعآوریاطالعاتمقصدازاینترنت
قبل از راهی شدن به سفر ،با گوشی یا لپتاپ اطالعات
ی شهر مقصد را استخراج کنید که هم
و اماکن دیدن 
در سفر وقتتان را نگیرد و هم جاهای اصلی آن را از
دست ندهید چون ممکن است در طول عمرتان فقط
یک بار به آن شهر سفر کنید .در این حین میتوانید از
تجربه نوشته شده کسانی که این سفر را انجام دادهاند و
ماحصل آن را در وبالگ یا سایتشان نوشتهاند بهرهمند
شوید.
دریافتراهنمایشهریازکمپهاینورزوی
هاللاحمر
با ورود به هر شهر در میدانهای اصلی چادرهای سفید
و قرمز هالل احمر را میبینید که نقشه شهر و کتابچه
مکانهای دیدنی آن را توزیع میکنند .خودرو را پارک
کنید و بعد از نگاهی به نقشه با خیالی آسوده تر راهبیفتید.
حتی میتوانید اقامتگاههای نوروزی رایگان را هم از آنها
جویاشوید.
رعایتاستفادهازسرویسهایبهداشتی
بینراهی
این روزها آنقدر مجتمعهای بینراهی بزرگ و مجهز در
مسیرشهرهاساختهشدهاستکهمیتوانیدهمازسرویس
بهداشتی آنها استفاده کنید و هم از رستورانهایشان .اما

ممکناستجاهاییبرویدکهمجبورمیشویدازسرویس
بهداشتیبینراهیاستفادهکنید.معموالدرحینرانندگی
چشمتان به آنها میخورد وگرنه میتوانید از بومیها
کمک بگیرید .الزم است ماده شوینده مثل صابون یا مایع
دستشوییجیبیودستمالکاغذیهمراهداشتهباشید،
چون این سرویسها یا اصال شوینده ندارند یا همه آنها
استفادهشدهاند.
رعایتاستفادهازرستورانهایبینراهی
اگرمیخواهیدتجربهنشستندرفضایبازراداشتهباشید
غذای سبکی مثل انواع کوکوها ،سیبزمینی و تخممرغ
پخته ،ماکارانی ،اولویه و ...را در خانه تهیه کنید و همراه
داشته باشید وگرنه به هر رستورانی نروید .رستورانهای
خوببینراهیمعموالشلوغتروتمیزترهستند.
استفاده از ظروف یک بار مصرف
درسفرهاییکهبهخانهاقوامنمیرویدبهتراستیکلیوان،
قاشق،چنگالوچاقوهمراهتانباشد.اگراهلغذاهایساده
و آماده هستید از ظروف یک بار مصرف گیاهی استفاده
کنید تا دردسر شستشو نداشته باشد .چند بشقاب و
پیشدستی برای خوردن میوه ،لیوان برای آب و چای و
چاقووچنگالوقاشقکفایتمیکند.کیسهزبالهبزرگهم
همراهتانباشد.
حملفالسکچایومخلفات آن
چایبهترینبهانهبرایمتوقفکردنخودرواست.دربین
راهدرمسیرهایزیباومکانهاییکهباعالمت Pمشخص
شدهاند بایستید و به بهانه خوردن یک لیوان چای هم
خستگیدرکنیدوهمگلوییتازه.پیشنهادمیکنیماصال
چایراحینرانندگیوداخلماشیننخورید.
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اتراق در جاهای تمیز و امن
هر جایی اتراق نکنید .اگر بین راه میخواهید در شهری بمانید
به هتلها ،مسافرخانهها و اقامتگاههایی بروید که شاهد حضور
خانوادههای مسافران دیگر هستید .مکانهای عمومی و شلوغ
مشخص هستند با صبر و تحمل آنها را میتوانید پیدا کنید .گروه
هتلهایایرانگردیوجهانگردیکهدرهمهشهرهاساختهشدهاند
همامنهستندوهمارزانتر.محضاحتیاطنشانیمکاناتراقرابه
یکیازدوستانواقواماطالعدهید.شناسنامهیاکارتشناساییبرای
لضروریاست.
اقامتدرهت 
مراقبکروناباشید
اینروزهاهمهجادربارهاینکهچگونهکرونانگیریمصحبتمیشود.
حتمادرنوروزهموزارتبهداشتنکاتبهداشتیالزمدراینموردرا
اعالموازطریقرسانههامنتشرمیکند.برچسبهاینحوهشستن
صحیحدستهااهمیتزیادیداردکهدربیشترمکانهایعمومی
چسباندهشدهاست.
حملکولهپشتیکوچکشخصی
هر چند تا کیف و چمدان برای سفر آماده کردهاید به کنار یک کوله
پشتی کوچک شخصی بردارید و وسایلی که در هر بیرون رفتن
ضروریاستدرآنبگذارید.مثلکیفپول،موبایل،پاوربانک،شارژر،
دستمال ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،بطری آب و . ...اگر کودک دارید
که کیفتان را بزرگتر کنید و پوشک ،شیشه شیر یا آب ،دستمال
پنبهای،پارچهخشککنوتنقالتهمراهببرید.
غذاهایمحلیبخورید
اگردرسفربهرستورانمیرویددنبالکبابوخورشتهایینباشید
کهدرشهرخودتانهمپیدامیشود.بهرستورانهایمحلیبرویدو
غذاهایآنشهررامیلکنیدکهتجربهکمنظیریاست.درقشمقلیه
ماهیومیگوبخورید،دراصفهانبریونی،درگیالنبوقلمونترشو
کته ،در مازندران باقال وابیج و ....با این کار یک تیر و دو نشان میزنید
هم بهتان خوش میگذرد و هم به اقتصاد و سنت یک شهر کمک
کردهاید.

وسایلیکهدرسفرالزمتاننمیشود
باراضافیدرسفر،همچمدانشماراسنگینمیکندوهماعصابتانراخُ رد.چونبااینکهآنها
را چند کیلومتر حمل میکنید ممکن است حتی یک بار هم استفاده نشوند .در سفرهای هوایی
که باید هزینه اضافه بار هم بدهید .اگر یک بار برای سفرتان فهرست این وسایل را روی
کاغذ بیاورید در سفرهای بعدی راحتتر وسیله جمع میکنید .عناوین بعضی از این وسایل
غیرضروریرااززبانکسانیکهاهلسفرنددرادامهبخوانید.
اشیایگرانقیمت
طالوجواهر،ارز،پولنقدیاساعتگرانتانرادرخانهبگذاریدتااگراحیانادرسفرگمشد،ضربهخوردیا
دزدیدهشدپشیماننشوید.
وسایلبهداشتی
شامپو مو و بدن ،صابون ،خمیردندان ،فوم ریشتراش از وسایلی هستند که در سفرهای کوتاه فرصت
استفاده از آنها فراهم نمیشود .اگر نه که میتوانید مقدار کمی از آنها را در ظرفهای کوچک دربداری
کهدرخانهپیدامیشودبریزیدوهمراهتانببرید.درضمناگرمحلاقامتتاندرنوروزخانهاقوامیاهتل
استاینوسایلآنجاوجوددارد.
سشوار
کمترکسیاستکهدرسفربرایخشککردنوحالتدادنبهموهاوقتاستفادهازسشوارداشتهباشد.اگر
نهکهمیتوانیدسشوارهایمسافرتیسبکوتاشدهبخریدکهکمتراز100هزارتومانآنپیدامیشود.
چندمدل کفشو لباس
پوشاک بیشترین حجم چمدان سفر را شامل میشود که بیشتر مواقع از همهشان استفاده نمیشود.
«یکدستبشور،یکدستبپوش»قانونقابلقبولیاستودرسفرجوابمیدهد.
کنسرویجات
بارتان را با فلزات سنگین نکنید .غذای محلی بخورید یا در شهری که هستید مواد غذایی بخرید تا هم
لذتببریدوهمبهجیبهموطنتانکمککنید.

خریدازبازارهایمحلی
اگراهلخریدنیستیدمیتوانیدبرایتماشابهبازارهایمحلیبروید
که در بعضی از شهرها بعضی روزهای هفته مثل چهارشنبه بازار و
در بقیه در همه ایام باز است .تاریخ و سنتهای قدیمی مردمان یک
شهردرهرجارنگباختههنوزدربازارهایشانعیاناست.میتوانید
با قیمت مناسب خرید کنید یا به دیگران هدیه بدهید یا خانهتان را
مزینکنید.
بیمهنامهوکارتهایضروری
مدارک خودرو همراهتان باشد .کارت ضمانت دوربین و موبایل هم
همینطور.اگراهلعکاسیهستیدبهحافظهجانبینیازپیداکنید.
در همه شهرهای ایران بعد از تعطیالت چند روز اول فروردین دفاتر
نمایندگی باز میشوند و اگر وسایل دیجیتالتان دچار مشکل شد
میتوانیدبهآنجامراجعهکنید.
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راهنمای خرید لوازم ضروری در سفرهای نوروزی

از سفر کولهپشتی تا الکچری
هرسفرملزوماتیداردکهیاآنهاراازقبلدرخانهداریدیامجبوریدتهیهشانکنید.پسبهتراستبرایخریدتانوقتبگذاریدتاباقیمتمناسب،کاالی
باکیفیتتهیهکنیدونوروزتانرانونوارکنید.ازپوشاکگرفتهتالوازمدیجیتالوبهداشتیو....کهمیتواندسفربیخطرولذتبخشیرابرایتانبهارمغان
بیاورد.درایندوصفحهاینملزوماتراباقیمتمناسبیکهدرفروشگاههایزنجیرهایشهروندوجودداردآوردهایمتاباخیالراحتخریداریکنید.

چادرمسافرتی|حداقلقیمت 370هزارتومان
داشتن چادر مسافرتی در خودرو باعث میشود در مناطق
خوش آبوهوا آن را بساط کنید ،ناهار یا شام بخورید و حتی
شببمانید.چادررابهتعدادنفراتتانانتخابکنیدتاهنگام
خوابدچارکمبودجانشوید.برایمثالچادر 4نفرهفضایی
براینشستن 4نفرداردوخواب 2نفرونهبیشتر.توجهکنید
هر چه تعداد پنجرههای چادر بیشتر باشد آفتاب و هوای
بهتریجابهجامیشود.

در سفر الزمتان میشود
وسایل دیگری هم در سفر استفاده میشود بعضی
ازآنهاقیمتچندانیندارندمثلنخوسوزن،فندک
یا کبریت ،ژل آتشزا ،حوله ،مسواک ،خمیردندان،
دستمال کاغذی جیبی ،تیغ اصالح ،شامپو سر و
بدن کوچک ،شانه ،کیسه زباله بزرگ ،سفره یک بار
مصرف ،اسکاچ ،لباس شنا و دمپایی و بعضی دیگر
مانند شارژر موبایل و دوربین ،لپتاپ و حافظه
جانبیدوربینقیمتمیلیونیدارند.

کیسهخواب|حداقلقیمت 170هزارتومان
کیسه خواب میتواند جایگزین پتو و بالش شما هنگام خواب شب در سفر باشد .موقع
خریدابتداببینیداصالمیتوانیدچندساعتدریککیسهبمانیدیانهبایدمدامغلتبزنید.
کیسههای خواب تنوع زیادی دارد اما راحتترین آن مستطیلی شکل است که جادارتر از
بقیهمدلهاست.بیشتریندمایداخلیکیسهخواب9ونیمدرجهاستکهدرسرماازشما
محافظتمیکند.
زیرانداز|حداقلقیمت6نفره45هزارتومان
زیراندازبایدسبکوتاشوباشد.ضدآببودنوداشتناسفنجبیندوالیهازویژگیهایخوب
زیراندازی است که حتما در سفر استفاده میشود .زیراندازی بخرید که هم لب دریا ،هم
مناطقکوهستانیوهمدردشتوکویرقابلاستفادهباشد.
فالسک|حداقلقیمت2لیتری190هزارتومان
اگرخانوادهایسفرمیکنیدفالسکهایبزرگدوقلویکیبرایآبگرمودیگریآبسرد
گزینهمناسبیاست.
چراغقوه|حداقل قیمت 10هزارتومان
بااینکهاینروزهاموبایلوسیلهایچندمنظورهاستاماچراغقوهازملزوماتیاستکهبایددر
جعبهابزارخودروتعبیهشود.درکنارآنمیتوانیدالمپهاییتهیهکنیدبایکسیمبلندبه
باتریخودرووصلمیشوندونورزیادیمیدهند.
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صندلیسفری|حداقلقیمت 25هزارتومان
صندلیهای تاشو جای کمی میگیرند و ارزان هستند برای
همین پیشنهاد میکنیم آن را در سفر همراه داشته باشید .با
نشستنرویصندلیتاشوهمازدستحشرههایریزوکنجکاو
درامانمیمانیدوهمکمردردوپادردسراغتاننمیآید.

اجاقسفری|حداقلقیمت 50هزارتومان
اینروزهاکسیحوصلهدرستکردنغذابیرونازخانهنداردمگراینکهکبابباشدکهباچند
تکه سنگ بزرگ هم میشود .اجاق سفری برای کمپینگها کارایی دارد که روزها داخل
جنگلیاکویرودورازمحیطمسکونیمیمانند.
کولهپشتیکوچک|حداقلقیمت 30هزارتومان
اگر میخواهید در سفرتان کولهپشتی را جایگزین چمدان کنید باید کولهای بخرید که
ارگونومیک،سبکوجادارباشدکهپولبیشتریمیخواهد.وگرنهیککولهکوچکبرای
حمل وسایل ضروری در سفر یک روزه کافی است .کولهپشتیهای حرفهای حداقل
200هزارتومانقیمتدارند.
جعبهکمکهایاولیه|قیمت 100هزارتومان
جعبه کمکهای اولیه از لوازم ضروری سفر است .میتوانید خودتان از اقالمی که در خانه
داریدجعبهکوچکیتهیهکنیدیاآنراآمادهبخرید.جعبهکمکهایاولیهبستهبهکاالهای
داخلشان قیمت متفاوتی دارند اما مناسبترین و کاملترین آن که شامل چسب زخم،
پنس ،گاز استریل ،شریانبند ،باند کشی ،باند زخم ،چسب باند ،پد الکلی ،سوت ،سنجاق
قفلی،بروشورآموزشی،پتوینجات،دستمالسهگوش،قیچی،چسبحلقهای،چراغقوه
وکمپرسیخاست100هزارتومانآبمیخورد.داروهایخودتانراهمبهآنهااضافهکنید.
عینکوکالهآفتابی|حداقلقیمت 250هزارتومان
درسفر،عینکوکالهبرایمحافظتازنورآفتابالزماست.قیمتعینکتنوعزیادیدارداما
اگرکالهنقابدارپهناستفادهکنیدکمتربهعینکنیازپیدامیکنید.
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هوای مرکبتان را داشته باشید
اگرباخودرویشخصیسفرمیکنیدحتمابهسرورویشدستیبکشیدوهرچهالزماستبردارید.شایدبایدبعضیتجهیزاتآنرانویاخریداری
کنید.کنترلدورهایخودروراطوریبرنامهریزیکنیدکهبهآخرسالنزدیکباشدومطمئنسفرکنید.تعویضفیلترهایهواوصافیبنزین،لنتها،
باتری،بادالستیک،ضدیخوضدجوشرابهعهدهمکانیکبگذارید.درادامهبهفهرستلوازمضروریخودرووقیمتآنهادرفروشگاههایشهروند
نگاهبیندازیدحتمابهکارتانمیآید.

زاپاس
حداقلقیمت 300هزارتومان
الستیک اضافی در خودرو داشته باشید که اگر فکر
سفر به کوه و کمر و جادههای پر از سنگ به سرتان
زد لنگ نمانید .پیشنهاد اهل فن ،الستیکهای
ایرانی است که کیفیتشان کم از برندهای
خارجی ندارد و حتی در مواردی بهتر هم است.

جعبهآچاروپیچگوشتی
حداقلقیمت 71هزارتومان
قبل از راهی شدن به سفر کنترل کنید جعبه ابزار
خودرویتان در صندوق عقب باشد .شاید الزم شود
یک پیچ شل شده را محکم کنید ،به همین راحتی.

مثلثخطرشبرنگ
حداقلقیمت 39هزارتومان
در جادههای خلوتی که گاهی سرعت خودروها
بسیار باالست در صورت خرابی یا توقف حتما
از مثلث خطر استفاده کنید به خصوص در
جادههای کویری که برای دیدن ستارهها کامال
تاریک است.

زنجیرچرخ
حداقلقیمت 140هزارتومان
قدیمیها میگویند هوای بهار دزد است یعنی
قابل پیشبینی نیست و یک روز گرم ،بارانی و
حتی ممکن است برفی شود .برای همین زنجیر
چرخ را صندوق عقب خودرو جانمایی کنید.

کپسول آتشنشانی
حداقلقیمتیککیلویی 50هزارتومان
گاهی آتشسوزیهای داخل خودرو چنان ساده
شروع میشوند که باورکردنی نیست .مخصوصا
در سفر که کبریت ،فندک ،چراغ و سیگار بیشتر
استفاده میشود.

اسپریرفعپنچریالستیک
حداقلقیمت 19هزارتومان
اگر الستیکتان پنچر شد با اسپری رفع پنچری
داخل نازل تیوپ تزریق و سوراخ را مسدود کنید
تا به یک تعمیرگاه برسید و الستیکتان را تعمیر
کنید.

یدککش
حداقلقیمت 14هزارتومان
ممکن است خودرو شما در سفر در شن ،رودخانه
یا هر جایی گیر کند و الزم شود با یدککش یا
بکس بند آن را به خودرو یا وسیله ثابت محکمی

کابلباتریبهباتری
حداقلقیمت 14هزارتومان
کابل باتری به باتری میتواند باتری خالی شده
خودروی شما را نجات دهد .وسیلهای کوچک
اما نجاتبخش.

جک
حداقلقیمت70هزارتومان
ممکن است در سفر سنگی یا زبالهای زیر خودرو
گیر کند یا نیاز به پنچرگیری داشته باشید .پس
جک را فراموش نکنید.

وصل کنید و خودتان را نجات دهید.
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چکاپ قبل از سفر را فراموش نکنید
چون تجربه ثابت کرده است که...

بیماری در نوروز
فعالتر میشود!

اغلبماتعطیالتعیدرابهمهمانیوگردشو...میگذرانیمچونتنهافرصتخوبوکافیبرایاستراحتبعدازیکسالپرازجنبوجوشاست.همجسم
مانیازبهاستراحتداردوهمروحمان.حتیاگرتمامتعطیالتراهمدرخانهبمانیمبرایمانمهماستکهحداکثراستفادهراازاینفرصتبکنیم.دراین
بینگاهییکبیماریکوچکمانندسردردهممیتواندحسابیحالمانرابگیردوبرنامههایمانرابههمبریزد.دردهاهمهرچندکوچکوجزئیدر
عیدچندبرابربهچشممیآیندوخاطرهبدشانتاسالهافراموشنمیشود.مثالبرایآدرسدادنیکعیدبعداز10سالممکناستبگوییمهمانسالی
کهدنداندردپیرمرادرآورد.برایجلوگیریازچنینآدرسدادنهاییبدنیستقبلازشروعتعطیالتمروریرویجسمخودمانداشتهباشیمویک
چکاپهرچندسطحیانجامدهیم.
اول از همه برویم سراغ دندان درد که عیدها بیشتر از
همه سراغ آدمها میآیند .آنهم وقتی تا اواخر فروردین
مطبها تعطیل هستند .برای همین خوردن و نوشیدن
چیزهای شیرین بیشتر از حد معمول و کار کشیدن از
دندانها ممکن است مشکل خاموش دندان را یکباره
بیرونبریزد.بهترینکارایناستکهفقطیکروزصرف
کنیمتاویزیتشویموازدندانهاعکسبگیریم.اگردندانی
قرار است پر شود ،آن را پر کنیم .جرمگیری قبل از انجام
هر کاری ،هم به دوام دندان کمک میکند و از پوسیدگی
جلوگیری و هم لبخند را زیبا میکند .اگر هم دندانی به
عصب خورده باشد که آژیر هشدار به صدا درمیآید و
یادتان میاندازد تقریبا یک ماه تعطیل پیش رو دارید و
دندانیکهبهعصبخوردهاست.
اگر صبحها احساس برگشت اسید به مری دارید ،سرفه
میکنید ،نفستان سنگین است و احیانا نفخ و ...دارید ،به
دکتربروید.اینمعدهایکهاحتماالدچاررفالکسیامشکل
دیگریاستیکیازپرکارتریناعضایبدنتاندرعیداست.
حداقلقبلشاوراسروسامانیبدهیدوبعدبخواهیدکهمرام
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بگذاردوازصبحتاشبهضمکندوآخنگوید.معدهدردثابت
کرده است گاهی میتواند از دنداندرد هم آزاردهندهتر
باشد.
مشکل یبوست ،اسهال یا دیگر موراد مربوط به روده
هم از دیگر مشکالتی است که خودش را در تعطیالت
بیشترنشانمیدهد.چونافراداغلبدرسفرودرمهمانی
هستند .حضور در شلوغی و جمع و احساس نیاز به زیاد به
سرویسبهداشتیمعموالچندانخوشایندنیست.
رفتن به سفر و اجبار به استفاده از سرویسهای
بهداشتی بینراهی خود به خود ممکن است افراد را دچار
بیماریهای قارچی یا میکروبی کند .برای همین ضمن
توجهبهبهداشتدرسفراگربیماریمزمنیمانندعفونت
مجاری ادرار یا برای خانمها مشکل زنانهای نه چندان
حادی وجود دارد ،بهتر است قبل از سفر به طور کامل
درمان شود .شرایط ویژه در طول سفر ممکن است یک
مشکلسادهراتبدیلبهمشکلیبسیارآزاردهندهکند.
نگذاریداسترسماهاسفندبهداشتروانیشمارابهخطر
بیندازد .اگر به طور کلی آدمی مضطرب هستید ،به ویژه

اضطراباجتماعی،دچاروسواسذهنیهستید،اضطراب
منتشر دارید یا هر نوع مشکل روحی دیگر حتما قبل از
تعطیالتسریبهروانپزشکخودتانبزنید.تعطیالتعید
گرچه برای خیلیها مایه آسودگی و شادی است اما برای
کسانی که دچار چالشهای روحی هستند ممکن است
چندانخوشانیدنباشد.خلوتشدن،تنهایی،انزوا،یارفت
و آمد زیاد ،حساب پس کشیدنهای آخر سال و شمردن
کاستیهاوکارهایانجامنشدهو...ممکناستایندستهاز
افرادرادچارمشکالتجدیایکند.
نکتهآخر:
تغییرات آب و هوایی ،سفر ،بهم خوردن زمان صرف غذا،
تغییر سبک غذایی و ...همه باعث تشدید مشکالت نه
چندان با اهمیتی میشوند که در طول روز با آنها سر و کار
داریم .به دلیل ثبات شرایط این مشکالت کوچک تحت
کنترل هستند اما تغییرات ممکن است مشکل قابل
کنترلیراتبدیلبهیکمعضلبزرگکند.برایهمینبهتر
استقبلازشروعتعطیالتنزدیکپزشکعمومیچکاپ
شویم.
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جعبه کمکهای اولیه
یاتان نرود...
ازگیاهیوشیمیایی،مجازهاراباخودداشتهباشیم
باهمهتمهیداتیکهبرایسالمتجسموروحماندرتعطیالت
بدوندسترسیآسانبهپزشکاندیشیدهایمبازممکناستبرخی
مسائلشایعگریبانافرادرابگیرد.بهویژهکودکان.اینجابه
چندراهکارسادهبرایکاهششدتمشکلیارفع
فوریآنمیپردازیم.

از شیمیاییها
سری به جعبه کمکهای اولیه در ماشین و منزل خود بزنید .اگر چیزی فاسد شده دور
بیندازید و اگر تمام شده جایگزین کنید .حواستان هم باشد که همواره باید دور از دسترس
اطفال باشد .مورادی روتینی باید در جعبه کمکهای اولیه باشد که با یک سرچ ساده به آن
میرسید.بتادین،بانداستریل،پنبه،الکل،پمادویژهسوختگی،کیسهآبگرم،باندسهگوش
برای آتلبندی و . ...اما برخی داروهای ضروری برای سفر فراموش نشود .مانند قرصهای
مسکن و ضد درد .از استامینوفن  500تا نوافن .مفنامیک اسید هم برای دنداندرد .قرص
هیوسین ضد اسپاسم عضالت و دل درد و کلیه درد ،قرص دیفنوکسیالت ضداسهال ،قرص
 Adult Coldبرای رفع سرما خوردگی ،آنتی هیستامین دوکنژستانت ضدحساسیت ،آلرژی و
سرماخوردگی ،متوکلوپرامید یا پالزیل برای رفع حالت تهوع و استفراغ و سر گیجه و قرص
دیمنهیدریناتبرایرفعتهوعدرماشینکهمعموالبهقرصماشینمعروفاست!

از گیاهیها
بهترین راه پیشگیری است .اگر مواظب سبک زندگی
و غذایی خود باشیم تا حد زیادی میتوانیم از داروهای
شیمایی بینیاز شویم و به جز حادثههای غیرمترقبه
سراغی از جعبه کمکهای اولیه نگیریم .اینجا چند نکته
ساده و مختصر برای سر سالمت گذراندن تعطیالت یادآور
میشویم با تکیه بر طب گیاهی .البته در حد اصالح سبک
تغذیه .بعد از دچار شدن به هر عارضهای خیلی به امید شفا پیدا
کردنازطریقطبسنتینباشیدوحتمابهاورژانسمراجعهکنید.
کودکان  2تا  7سال در ایام تعطیالت معموال دچار رودل یا همان سوءهاضمه
میشوند .توان معده آنها برای هضم دانههای روغنی مانند بادام و پسته کم است.
عالئمش هم دل درد همراه با یبوست یا اسهال است .برای پیشگیری بهتر است
مواظب میزان مصرف آجیل آنها باشیم .هر شب هم یک قاشق مرباخوری روغن
زیتون به آنها بخورانیم .اگر دچار شدند ،شکمشان را با روغن زیتون ماساژ دهیم .اگر
رفعنشدبهپزشکمراجعهکنیم.
خودمان برای سنگین نشدن معده در اثر خوردن آجیل و میوه بهتر است یک روز

درمیانشربتنباتوزنجبیلوهلبنوشیم.یکقاشقنبات
کوبیده (اگر سرما خوردهایم عسل) ،چهار عدد هل کوبیده
و یک قاشق زنجبیل .این شربت گردش خون را تسریع و
حالعمومیرابهترمیکند.
عرق آویشن هم برای تقویت دستگاه گوارش مفید
است.
جوش و آکنه از ناراحتکنندهترین معضالت ایام عید
است .برای جلوگیری از ابتال بهتر است از  10روز به عید مانده
قبلازناهاروشامشربتسکنجبینبخوریمباترکیب:یکفنجان
عسل ،یک فنجان عرق نعناع ،نصف فنجان سرکه سیب .قبل از هر وعده غذا یک
قاشقازاینشربتراباآبمخلوطومیلکنیم.
بایدبینصرفغذاومیوهوآجیلاقالدوتاسهساعتوقفهباشد.
بهتراستبهجایخوردنغذایسنگیندرمهمانیهابیشترساالدمصرفکنیمو
بهجایسسازروغنزیتوناستفادهکنیم.
برایرفعاستخوانماهیگیرکردهدرگلویکقاشقروغنزیتونبخوریم.
تکافیستیکوعدهغذادوغیاماستمحلیبا
برایدفعیبوستشدیددرمسافر 
گلسرخفراوانوخیاررندهشدهبخوریم.
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نگاهی به آداب و سنن نوروزی اقوام ایران که در موردش کمتر شنیده یا دیدهاید

مژده دهید به دوستان گل به گلستون اومد

کافیاستسرحرفرابازکنیدتابرایتانبگویندکهدرروستایشانرسمهاییبودکهنوروزبدونآنهابیمعنیبود.رسمهاییکهروزهایاسفندراگره
میزدبهبهاروخوشیمنیوبرکتیکسالراهدیهمیآورد.رسمهاییکهپشتهمهشانعقبهایچندصدوحتیچندهزارسالهازتمدنایرانوایرانی
نهفتهاست.بینهمهاینها،آدابوآیینهاینوروزیاقوامایرانیدرگوشهگوشهکشورمانهستندکهآنهاییشماکمتردربارهاششنیدهیاآنهادیدهاید.
اینآیینهارااززبانبیآالیشروستاهایدورافتادهشهرهابهزباننوشتاردرآوردهایمتاباخواندنآنهانوروزامسالراآیینیوسنتیترازهرسالآغازکنید.

گیلک|خوشیمنیوریختنآبدرچهارگوشه
سنتهای نوروزی گیالن با داراییهاش مثل چشمه و سرسبزی
گرهخوردهاست.جدااز«عروسگوله»کهدرآنغولوپیربابوسربه
دستآوردننازخانممیجنگند،سنتهاییدیگریهمهستندکه
بیشتردرروستاهایاستانبرگزارمیشوندودرشهرهابهفراموشی
سپردهشدهاند.یکیازآنهامربوطبهچنددقیقهآخرسالاستکهدر
آن پدر یا پدربزرگ خانواده با سینی آب ،قرآن و برنج از خانه بیرون
میرودودرمعبرهایمحلمنتظرشنیدنصدایتیرهواییسال
تحویلاست.سالکهنوشدپدرباپایراستدرخانهقدممیگذارد
و با ورود به هر اتاق ،آب را در چهار گوشه آن میریزد و روشنایی را
هدیهمیآورد.برنجرابهنمادبرکتسالجدیددرسفرههفتسین
میگذارد و بعد از روبوسی با اعضای خانواده که لباسهای نو و
قاسمآبادیپوشیدهاند،شروعبهخواندنچندآیهازقرآنمیکند.
سفرهبزرگهفتسینگیلکهاهمبهسادگیباظروفمالمینکه
داخل هر کدامشان با نخودچی ،کلوش (ساقههای خشک برنج)،
نقل ،نبات ،تخممرغ خام ،شیرینی محلی و یک قیچی در کنارش
پرشدهاستتزیینمیشود.
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یکیدیگرازسنتهایگیلمردان«قیشبازی»درروزسیزدهبهدر
استکهبازدنکمربندبهپاهایاعضایدوتیموتشویقگیلزنان
برگزارمیشود.
سیستان|شکستنکاسههایسفالیدرپشتبام
سیستانیهای استان سیستان و بلوچستان در اطراف دریاچه
هامون (زره) زندگی میکنند .آنها خبر عید را از پلپالسی
(پرستوهاییکهاسفندماهبهمنطقهشانکوچمیکنند)وبادپنجکه
میگیرند.زنانروستاییبرایهفتسینشانیکنانقتلمه(نان
سال) درست میکنند و آن را کنار تجگی (سمنو) ،آینه ،تخممرغ
ی نوروز ببیند و به
خام و کلوچه محلی در سفره میگذارند تا بیب 
سفره یک سالهشان برکت بدهد .بیبی نوروز مثل عمو نوروز نماد
کسیاستکهآمدنبهاررانویدمیدهد.
سیستانیهاصبحسالنوکاسهوکوزههایسفالیکهیکسالدر
آنآبوغذاخوردهاندرابهپشتباممیبرندومیشکنندتاارواحپلید
داخلشرابیرونکنندوآرامشرابهخانوادههدیهدهند.
یکی از رسمهای قدیمی سیستانیها« ،اوشیدر» است که با

کمکدخترجوانوزیبایباکرهانجاممیشود.ایندخترلباسنو
میپوشدوسواربرشتروباکمکزنانبهدریاچههامونکهبرایشان
مقدس و پاک است میرود .مردان هم که از جمع زنان دور شدهاند
جشنمیگیرندوتاصبحپایکوبیمیکنندودرانتهادخترراسواربه
شتربهخانهاشمیبرند.
مازن| َجنگتخممرغپختهدربدودیدوبازدیدعید
نوروزخوانیباشعر«بادبهارونبیمو،نوروزسلطونبیمو،مژدهدهید
به دوستا ،گل به گلستون بیمو» مهمترین و نام آشناترین سنت
مازنیهاستکهدرروستاهاکاملتروزیباتربرگزارمیشود.امایکی
از سنتهای کمرنگ شده این دیارِ ،گلمالی خانهها برای نو کردن
آناستکهزنانانجامشمیدهند.آنهادیوارهایخانهرابامادهای
ترکیبیازخاك،سبوسوپِهنگاوتمیزمیکنندومنتظرمیمانند
تاخشکشود.
روستاییها در دید و بازدید نوروز به کوچکترها تخممرغ پخته
رنگشدهعیدیمیدهندوآنهاهمدوبهدوسرتخممرغهارابههم
میکوبندومسابقه«مِرغنهجنگی»راهمیاندازند.بهاینترتیبکه
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یک نفر تخممرغش را طوری مشت میگیرد که فقط سرش پیدا
باشد و نفر دوم با سر تخممرغ خود ضربهای محکم به آن میزند تا
بشکند.تخممرغهرکسکهشکستبازندهاستوبایدآنرابهبرنده
یچناندراینکارمهارتدارندکهبعدازظهربایکسبد
بدهد.بعض 
پرازتخممرغبهخانهبرمیگردند.
بلوچ|چیدنپشمگوسفندانباشمایلگیاهانمحلی
بلوچستانشاملدومنطقهسرحدومکراناستکههرکدامآداب
نوروزیخودرادارند.زاهدان،خاشومیرجاوهدرسرحدوایرانشهر،
چابهار ،سراوان و ...در مکران قرار دارند .روستاییهای ساکن
سرحد بهارچرانی میکنند یعنی با آمدن نوروز گوسفندانشان
را خوب میشویند و پشم دو طرف شکم و دنبه را میچینند و آن
را به شکل گلهای منطقه درمیآورند .بعد با رنگ کردن پشم و
شاخ گوسفندان با حنا یا پوست انار و بستن زنگوله به گردن و پای
گوسفندان،بهارراجشنمیگیرند.
در منطقه مکران که بیشتر نخلستان است خانهها در نوروز با
شاخههایسبزدرختخرماتزیینمیشوند.درروستاهابزرگترها
در لحظه تحویل سال به کوچکترها پاجوش نهال خرما عیدی
میدهندتاآنرادرزمینبکارند.حتیبهآنهایادمیدهندکهچطور
این کار را درست انجام بدهد .این درخت خرما یا «دست نهال»
در تقسیم ارث لحاظ نمیشود و متعلق به شخصی است که آن را
عیدیگرفتهوکاشتهاست.
ترکمن|پرتابسنگبههفتسمتبهنشانهدفعبال
ترکمنهای قدیم چهارشنبهسوری برای تماشای آب زالل به
چشمههاییکهدردشتهایاطرافشاناستمیروندتاپاکیآنتا
انتهایسالهمراهشانباشد.دربرگشتچندتکهسنگبرمیدارند
وهفتبارآنراپرتمیکنندتابدیهاراازخودشاندورکنند.آنها
پنجشنبهوجمعهآخرسالدرخانهعودمیسوزانندوبرایامواتشان
خیرات میدهند چون اعتقاد دارند روح اموات به خانههایشان
برمیگرددوبااستشمامبویخوب،شادمیشوندومیروند.
در ترکمن صحرا ،به جز «منجوق آتدی» که دختران جوان آن را
برگزار میکنند و «قولپاق» که در آن همه موهای پسران به جز
دو طرف سر ،روی گوشها یا پشت سرها را میتراشند رسمهای
دیگریهمهست.آنهانخسفیدوسیاهراباهممیبافندوبینشان
اسپند ،منجوق و داغدان (نوعی چوب) میگذارند و باالی در خانه
آویزانمیکنندتاهمبرایشانخوشیمنیبیاوردوهمآرامش.
ُکرد|خداحافظیاززمستانباچهرههایبزککرده
«کوسه وهوی» سنتی است که بیشتر در روستاهای دورافتاده
شهرهایکردنشینانجاممیشود«.کوسه»مردچوپانیاستکه
روی هم چند لباس میپوشد و چهرهاش را با شاخهایی از چوب یا
داس و ریشش را با پشم و سبیل درازش را با موی بز تغییر میدهد
و به همراه همسرش که نقش آن را مرد جوان سرخاب به صورت
مالیدهای بازی میکند بین مردم میرود .آن دو با هم حرفهایی
میزنندکهباعثسرگرمیوخندهاهالیمیشود؛دعوامیگیرندواز
روابطروزانهشانواتفاقاتطنزروستامیگویند،شعرمیخوانندواز
تمامشدنزمستانخبرمیدهندوبهخانههایروستاییانمیروند

وآجیل،روغنیاکرهمحلیویاتخممرغعیدیمیگیرند.اینرسم
درهمدانهمبههمینشکلبرگزارمیشود.بااینتفاوتکهکوسه
چوب بلندی به اسم «قورچنگ» همراهش دارد و با همسرش
«زن کوسه» که دامن پرچین «تومن قری» پوشیده به خانههای
پولدارهایروستامیرودوعیدیمیگیرد.
ُ
یکی دیگر از سنتهای نوروزی کمرنگ شده کردها شب
چهارشنبهسوری انجام میشود که در آن زنان یک دسته از موی
بچههایشانرامیبرندودورمیاندازندتابالهاراباموهابیرونکنندو
سالیپرازصحتوسالمتیداشتهباشند.
ُترک|نقاشیزنانهباآردرویدیوارباالیاجاق
با گستردگی آذری زبانها در شهرهای ایران سنتهای نورزوی
آنهاهممتنوعاست.روستاییهایزنجاندیوارهایخانهشانرابا
جارویآغشتهبهگچکوههاسفیدمیکنندوبعدباخاکزردوقرمز
کردن آن با آتش ،روی دیوار گل و بوته میکشند.زنان تبریزی در
چهارشنبهآخرسال«چرشنبهخاتون»انجاممیدهند.آنهاباالی
اجاق آشپزخانه با آرد شکل زنی را میکشند و زیرش یک آینه و
شانه میگذارند تا وقتی چهارشنبه خاتون که نماد رویش است به
خانهشانبیایدبتواندسرشراشانهبزندوچهرهزیبایشرادرآینه
ببیندوزمینروستارابارورکند.
جوانهای روستاهای ارومیه هم به پشت بام خانه اقوام و نزدیکان
میروند و شالاندازی میکنند .به این شکل که شالی از دودکش
تنور خانه پایین میفرستند تا صاحبخانه به گوشه آن آجیل،
شیرینیومیوهببنددوبگوید«:بکِش،خداوندمرادترابدهد».اگر
جوانعاشقدخترآنخانوادهبود،شالراباالنمیکشدواگرخانواده
دخترراضیباشد،نشانهایبهشالمیبندندکهجوانمتوجهجواب
مثبتباشد.
لُر|بازنگهداشتندرخانهدرلحظهتحویلسال
سگوند ،بختیاری ،ممسنی ،لک و عشایر کهگیلویه و بویراحمد
همگیازاقواملرهستندکهباآدابنورزویخوددرشهرهایایران
به خصوص غرب ،حال و هوای متفاوتی ایجاد میکنند .یکی از
سنتهایزیبایلرهابازنگهداشتند ِرخانهدرلحظهتحویلسال
است حتی اگر برف یا باران ببارد .آنها همگی دور سفره هفتسین
سادهشان مینشینند تا «باو نوروز» داخل خانه بیاید و با دیدن
سفرهوتعداداعضایخانه،برکتآنسالتکتکشانرامشخص
کند .مادر خانواده هم سفره را پر از نان تازه ،شله ماش ،شله عدس،
شله بادام ،شله کنجد چاله میکند و تا لحظه سال تحویل اجاق
آشپزخانهراگرمنگهمیدارد.
در چهارمحال بختیاری ،زنان و کودکان اولین شنبه سال نو به
دشتهای اطراف میروند و «شنبه گردش» میکنند .آنها
سبزیهایمحلیرامیچینندتانحسیاززمینهایشانبیرونبرود.
یکیدیگرازسنتهایمردمانلرکهاینروزهادیگرانجامنمیشود
«سیزه غریو» است .آنها سیزدهبهدر را در روز چهاردهم برگزار
میکردندچوناولینروزنوروزرادرشمارشنمیآوردند.
تالش|دیدوبازدیدبااهلقبورهمراهسبزهوگل
تالشیهانوروزخودرابارفتگانشانجشنمیگیرند.آنهادرلحظه

تحویلسالوکمیبعدازآنباسبزهیاگلبهدیدناهلقبورمیروند
وعیدرابهآنهاتبریکمیگویندوازاینکهیکسالدیگردرکنارشان
نیستندتاسفمیخورند.
یکی از سنتهای نوروزی تالشیها «ترکه زنی» است .صبح روز
چهارشنبهقبلازدرآمدنآفتاب،پیرترینفردخانوادهزودترازبقیه
ازخانهبیرونمیرودوترکهایازدرختیاازپرچینبرمیداردوبه
خانهبرمیگرددوآنراآرامبهپشتبقیهمیزندودعامیخواند.مثال
میگویدپیروخرمشوی،دشمنتکورشودویادردوبالدورشود.
بقیه هم چوب را برمیدارند و به کندوی عسل یا انبار یا پشت گاو و
گوسفندانمیزنندودعامیخوانند.
عرب|سرخکردنشاخگاووگوسفند
مردم عرب زبان ایران بیشتر در شهرهای جنوبی ایران زندگی
میکنند .آنها عیدهای نوروز ،فطر ،غدیر و قربان را باشکوه برگزار
میکنند و آداب خاصی دارند که در مواردی با قومیتهای دیگر
ساکن در شهرها ترکیب شدهاست .در هرمزگان قبل از رسیدن
نوروز،پیشانیوشاخگاووگوسفندانودراصلیخانههارابا«گلک»
یاگِلسرخرنگمیکنند.آنهااعتقاددارندکهزمینرویﺷﺎخیک
ﮔﺎوﻗﺮارداردوﻧﻮروز،روزیاﺳﺖﻛﻪاینﮔﺎوﺑﺮایرﻓﻊخستگیزمین
راازاینﺷﺎخﺑﻪآنﺷﺎخجابهجامیکند.جوانترهاهمگردنبندیاز
گلبهارکوکهبنفشاستدرستمیکنندوبهگردنمیاندازند.
قشقایی|گذاشتنحنارویدستبچههاهنگامخواب
قشقاییها بیشتر در استان فارس ساکنند و طایفههای مختلفی
دارند .بزرگان این قوم و فرزندانشان همچنان به بیشتر رسوم
نوروزی پایبندند .آنها شب سال تحویل حتما در خانه خودشان
میمانندواجاقشانرابابرهپلویامرغپلوگرمنگهمیدارند.بزرگترها
قبل از خواب حنا خیس میکنند و وقتی بچهها خوابیدهاند روی
دستهایشانمیمالند.حنابرایقشقاییهانمادسالمتیوزیبایی
است.
قشقاییها روز اول فروردین برای عید دیدنی به خانه خان طایفه
میروند و برایش بره یا جاجیمی که خودشان تهیه کردهاند هدیه
میبرند و بعد از این چادر به چادر دیگر به دیدار بزرگهای خانواده
میروند.
شاهسون|سکونآبهایروانرودخانهها
شاهسونهای ایران بیشتر در اردبیل ،زنجان ،فارس و ساوه
ساکنند .عشایر شاهسون معتقدند هنگام تحویل سال ،در یک
لحظه همه آبهای روان از حرکت باز میایستند و درختان
سر خود را زمین میگذارند و سرسبزی و طراوات را نثار کوهها و
دشتهامیکنند.
زنانشاهسو نمعتقدندهمهبایددرآخرینچهارشنبهسالمراقب
حرفهاییکهمیزنندباشندوازناامیدیوبدیسخننگویندوگرنه
سالجدیدافسردهوبیمارمیشوند.آنهادر« ُگلچهارشنبه»خانه
را برخالف «کول چهارشنبه» (چهارشنبه هفته گذشته) مثل
گل تمیز و خاکسترهای آن را پاک میکنند و اگر دختری داشته
باشند که ازدواج کرده هدیههایی از دسترنجشان به او میدهند و
میگویندکهفراموششنکردهاند.
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کمی هیجان بازیهای دستهجمعی به
میهمانیها و مسافرتها تزریق کنید

آیا منچبازها  ،موبایلیها
را شکست میدهند؟
اگر از آن دسته خانوادهها هستید که تا دور هم جمع میشوند
بساط بازیهای گروهی و مسابقه راه میاندازند و هیجان برد
و باخت را چاشنی دورهمیهایشان میکنند حتما با این
بازیهای جدید رومیزی یا همان بُردگیمها آشنا هستید .اگر
همنهکهماچندتاییرابرایتانمعرفیمیکنیم.همبرایبازی
و دورهمی و میزبانی خوب است هم برای عیدی دادن انتخاب
مناسبوسرگرمکنندهایبهنظرمیرسد.پسبااحترامویژهبه
رازجنگل،ایروپولیومنچومارپله؛اینپیشکسوتانبُردگیم،كه
قطعاشماهممثلماهنوزهمازطرفدارانپروپاقرصشهستید،
اینگزارشتقدیمبهشما.

ُكندوتیِ ر

Condottiere

تعداد بازیكنان 2 :تا  6نفر
وسایل بازی 6 :ست  5تایی مهره رنگی مكعبی  60 ،كارت 2 ،مهره
سیاه و سفید،یك نقشه
یك بازی قلمروگیری كه تركیبی از بلوف ،شانس و بازیخوانی است.
هرکدام از بازیكنان در طول بازی باید
 ۳ایالت مجاور یا  ۵ایالت غیر مجاور در
ایتالیا را فتح کنند .اول هر دور ،محل
دعوا را مشخص میکنید .مثال میالن.
بعد همه شروع میکنید به نوبت کارت
بازی کردن تا زمانیکه همه پاس بدهند
و آنوقت بازیکنی که قویترین ارتش را
بازی کرده آن استان را صاحب میشود
و سپس محل دعوای بعدی را مشخص
میکند .کارتها در واقع همان سربازان
مزدور هر بازیکن هستند که از اعداد ۱
تا  ۱۰را شامل میشوند.

50

نیکیماک
تعداد بازیكنان 2 :تا  6نفر
وسایل بازی 45:کارت تصویر شمارهدار 9 ،کارت فرماندهی و 2
تاس چوبی
شما در این بازی به حشرات سیاره مترلینگ کمک میکنید تا
حشرات خالفکار را بیرون کنید .در این تسوی ه حساب حشرهای،
از کمک حشرههای دانا ،هنرمند و ماهر استفاده کنید و سیاره
مترلینگ را از شر حشرههای موذی و خرابکار نجات دهید .نیکیماک
آزمونی جدی و جذاب برای کسانی است که میخواهند
حافظه و ریسکپذیری
خودشان را امتحان کنند.
هرچند گاهی کمی شانس یا
بدشانسی میتواند نقشههای
آنها را زیر و رو کند .نیکیماک
یك بازی جذاب و هیجانانگیز
با هدف تقویت حافظه و
ریاضیات است.
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سرگرمیدرسفر

حل معما برای خیلی از افراد
ماجراجو هیجان و جذابیت
زیادی به همراه دارد .برای همین
همیشه به دنیال بازیهای
معمایی هستند .اگر از آنهایی که
به سریالها و رمانهای پلیسی-
معمایی عالقه زیادی دارند
بپرسیدقطعامتوجهمیشویدکه
حلجدولهایمختلفهمیکیازسرگرمیهای
جدیآنهاست.جدولهاعمومابهدودستهحروف
واعدادتقسیممیشوند.والبتهسرگرمیمناسبی
برای سفرها به ویژه در مسیر رسیدن تا مقصد
هستند .بد نیست این را هم بدانید که پزشکان
یکی از راههای پیشگیری از آلزایمر را حل کردن
جدولوبهچالشکشیدنحافظهمیدانند.
جدولحروف
جدول حروف همان جدول کلمات متقاطع است
که از سالهای دور در روزنامهها و مجلههای
جایگاه ویژهای داشت و طرفدارن پرو پاقرصی
که هم جدول هر شماره را حل میکردند و هم
در شماره بعدی نشریه پاسخ جدول شماره
قبل را بررسی میکردند .گاهی هم این جدول
حلکردنها با جوایزی از طرف مسئوالن نشریه
همراه بود که ماجرا را برای خوانندگان نشریات
جدیتر میکرد .در ایران برای اولین بار جدول
حروفمتقاطعبهعنوانیکسرگرمیدرروزنامه
«ایران» در  22خرداد  1304به چاپ رسید .این

استوژیت

جدول ،پنج ردیف عمودی و پنج
ردیف افقی داشت .جدول کلمات
متقاطع میتواند از نظر موضوعی
متنوع باشد .مثال جدول کلمات
متقاطعسینمایی،ورزشی،علمی،
پزشکی .هرچند متدوالترین و
پرطرفدارترین نوع این جدول
همان جدول اطالعات عمومی
است .میتوانید کتابچههای مخصوص جدول یا
مجلههایتخصصیراازدکههایمطبوعاتتهیه
کنید و در سفر خود را به راحتی سرگرم کنید.
استفاده از نسخههای آنالین و اپلیکیشن هم راه
مناسبیبرایدسترسیبهجدولاست.

فیالدلفیا ،آمریکا برگزار شد .در ایران برای اولین
بار روزنامه همشهری در سال  ۱۳۸۵سودوکو را
به صورت روزانه چاپ و جدول پاسخ صحیح را
فردایآنروزمنتشرمیکرد .اینروزهاسودوکو
سرگرمی بسیاری از مردم جهان شده است،
کتاب های مجموعه این جدولها نیز در نشریات
کشورهای مختلف به چاپ می رسد و بسیاری از
روزنامههایمتروییدرکشورهایمختلفجدول
سودوکورادرصفحاتسرگرمیخودگنجاندهاند.
اگر به نشریه یا کتابچههای جدول دسترسی
ندارید میتوانید از اپلیکیشنهای مختلفی که
ی و به چالش کشیدن
طراحی شده برای سرگرم 
خودتاناستفادهکنید.

جدولاعداد
یاد
یازقدیم 
بعض
یها
ی
با
ز

ی
فکری
بازی
یک
اعداد
جدول
همان
سودوکو یا
ها
یگ
روهیهست
ب
ن
ی
د
ن
ك
ه
ه
م
س
ه
ال
م
است که برخی از خانههای آن خالی است و
هاست
ردممتداول
حتیخا
ندوانجامآن
ط
ها
ر

ه
را
ان
ح
گ
ی
شماباجاگذاریصحیحاعدادآنراتکمیل
ت
ز
ت
ا
رو
ست.باز 
هرجای
یهای
ی
ی
ه
ك
ر
ه
د
وق
ر
ه
ت
ر
ك
میکنید .این جدول چند سطح
هدور
شرایطیو
همجمعم 
یش
وی
م
ان
ا
م
جا
م
کا
آسان ،متوسط ،دشوار و خیلی
م
نا

یدهیمو
تخاصینم 
یخواهد.
دشوار دارد .هر چند این بازی
گلیاپوچ
ت
ع
دا
پازل
برای اولین بار در یک مجله
د
با
زیكنان:
وس
ای
ل
م
 2نفربهباال
و
ر
د
ن
آمریکایی در سال  ۱۹۷۹منتشر
یاز:یكدك
مهیامهرهیا
س
ن
گ
و
شد ،ولی انتشار آن به طور مداوم
ری
ز
ه
ا
سموفامیل
ت
ع
دا
پیگیر برای نخستین بار به ژاپن در
و
دبازیكنان:
سایلموردن
 2نفربهباال
یا
ز:
كا
غ
این
سال ۱۹۸۶بر میگردد .از سال۲۰۰۵
ذ
و
خو
دكاربهتعدا
د
ش
ر

ك
ح
ت
د
ك
سرگرمیبهمحبوبیتجهانیدستیافت
نندگان
سبزنیابی
ستسوالی
ت
ع
دا
در
ونخستینمسابقهملیآندرسال۲۰۰۸
د
ن
ف
را
ت:نامحدود
و
س
ی
لهمور
دنیاز:ندارد

بازیهایمعمایی

تعدادبازیكنان2:تا8نفر
وسایل بازی 96 :كارت تصویری ،یك صفحه امتیازدهی ۶۴ ،كارت
امتیازدهی8،مهرهچوبیرنگی
استوژیت دارای  ۹۶کارت با تصویر های مختلف و جذاب است که هر کدام
ازاینکارتهانشاندهندهیکیازخوابهایپادشاهاست.آغازبازیبهاین
گونهاستکهکارتهارامخلوطکردهوبههریکازبازیکنان۶عددکارتمی
دهیم.هریکازبازیکنانمهرهرنگیخودراانتخابکردهوآنراابتدایصفحه
بازیقرارمیدهد.کارتهایامتیازدهینیزبراساسرنگمهرههربازیکن
بین بازیکنان تقسیم می شود .حال
یکی از بازیکنان به قید قرعه و یا
به انتخاب دیگر بازیکنان بازی را
شروعمیکندویکیازکارتهای
خودراتعبیرمیکند.شمامیتوانید
ازشعر،ضربالمثل،کلمه،جملهویا
حتیپانتومیمبرایاینکاراستفاده
کنیدتاکارتاصلیراحدسبزنید.

دژ

تعداد بازیكنان 2 :تا  7نفر
وسایل بازی ۸:کارت نقش ۶۱ ،کارت سازه ۲۵ ،سکه و یك تاج
در هر دور از بازی ،هر بازیکن یک نقش را انتخاب میکند
تا از قابلیت ویژه آن نقش در طول آن دور استفاده کند .هر
بازیکن ساخت و ساز شهر خود را با بازی کردن کارت سازهای
که در دست دارد ،پیش میبرد ،بازیکنان در رقابت با یکدیگر،
تالش میکنند تا با ساخت جذابترین و بهترین شهر ،تبدیل
به بهترین حکمران در قلمرو پادشاهی شوند .در این بازی هر
بازیکن ابتدای هر دور از
بازی نقشی را مخفیانه
انتخاب کرده و در ادامه
آن دور بازی  ,از مزایای
آن نقش استفاده میبرد
هر کدام از نقش های
این بازی ویژگی منحصر
بفردی دارند.
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واتساپ کنید.
از پاسخهایتان عکس بگیرید و به شماره
شهروند به ده نفر از کسانی که جواب درست داده باشند ،جوایز جذابی هدیه میدهد.

حروفخانههاییکهبااعدادقرمزمشخصشدهاندرابههممتصلکنیدتابهرمزجدولبرسید.
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قوانين سودوكو
در اين جدول
نيزحكمفرماست
با اين توضيح كه در
دو قطر جدول نيز
هيچ عدد تكراري
قرار نميگيرد.

جدول شرح در متن کودک
جدول را با توجه به تصاویر داخل آن حل کنید .سپس با کنار هم
قرار دادن حروف خانههایی که در آنها با اعداد مشخص شدهاند به
رمز این جدول برسید.

تصوير نهفته

اعدادمشخصشدهکنارجدولنشانگرتعدادخانههايمتواليرنگياست
كه بايد توسط شما پر شوند .براي مثال اگر
در رديفي به اعداد  2-3-5برخورديد مي
بايست دو خانه متوالي و سپس با فاصلهاي
مشخص سه خانه و در نهايت پنج خانه را با
رنگهاي تعيين شده پر كنيد .خانههاي
خالي را با توجه به اعداد ستون افقي و
عموديوبهكمكچندخانهايكهخودمان
قراردادهایموراهنمایدادهشدهپيداكرده
وبهشكلموردنظردستيابيد.

سودوكو حروف
تفاوت اين جدول
با جداول ديگر
سودوكو در اين
است كه قانون
عدم تكرار حروف،
عالوه بر ستونهاي
افقي و عمودي در
خانههاي رنگي نيز
بايد رعايت شود.

سودوكو ويژه
تفاوت اين جدول
با جداول ديگر
سودوكو در اين
است كه قانون عدم
تكرار اعداد 1تا ،9
عالوه بر ستونهاي
افقي و عمودي در
خانههاي رنگي نيز
بايد رعايت شود.
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درگرماگرمسالنو،برایحفاظتازمحیطزیستهمکهشده
دستبهدامنزنبیلهایقدیمیمادربزرگهاشویم

ممنـون!

خودم کیسه دارم
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شما لیستی از اقالم ضروری دارید که
هیچ چارهای جز خریدنشان نیست.
از خوردنی و مواد شوینده گرفته تا
پوشیدنی و وسایل خانه .این مرحله
خیلی مهم و حیاتی است برای تولید
ِ
پسماند مصیبتی به نام کیسه
کمتر
پالستیکی .فقط کمی وقت بگذارید
و پیشنهادات زیر را بخوانید .ممکن
است اول ماجرا کمی حوصلهتان
سر برود یا گمان کنید وقت شما
را میگیرد .اما تجربه نشان داده
هرکاری که غیرتکراری انجام شود
و ذهن را به چالش بکشد در نهایت
باعث خرسندی است .این از حال
خوب در کوتاه مدت .در بلندمدت
هم وقتی به طبیعت رفتید و جان
تازهاش را دیدید با سری بلند به او
میگویید ،من امسال کمترین کیسه
پالستیکی را به خورد تو و نهنگها و
گاوهاو...دادهامزمینِ جان!

1

این ابتدایی اما مهمترین کاری است که میتوانید انجام دهید .سالهاست
که چالش #نه_ به_کیسه_پالستیکی در فضای مجازی و جریان «نه ممنون!
منکیسهدارم»درفضایواقعیراهافتادهاست.برایپیوستنبهاینجریان
درست و دوستدار محیط زیست اگر میتوانیم ،خرید را در دست یا کیف خودمان
حمل کنیم .اگر نه ،با خودمان کیسه ببریم .در سایزهای مختلف .افراد زیادی هم
هستند که این روزها به کار دوخت و دوز و فروش کیسههای پارچهای روی آوردهاند.
دمشان هم گرم .اما یادمان باشد که هدف اصلی ما تولید نکردن هر چیزی است که
میتوانتولیدنکرد.پسخریدکیسهپارچهایرابگذاریدمرحلهآخر.راههایزیادی
هستبرایداشتنیککیسهخوب.اینراههارابرویدواگرنشدکیسهبخرید.

2

حتما در خانه از قبل کیسههای پالستیکی پایدار دارید .همین
کیسههای محکمی که وقت خرید کیف و کفش و ...گرفتهاید .یا
کیسههای پارچهای از جنسهای مختلف که بسته به نوع خرید ،کاالیی
را در آن گذاشتهاند .بگردید و همه را تا کنید و همیشه چندتایی
همراهتانداشتهباشید.سعیکنیدخرابنشوند.اینهاسالهایسالمیتوانندبرای
شماکیسههایخوبیباشند.

3

کمی خالقیت به خرج بدهید و خودتان کیسه را درست کنید .یادتان
هست مادرهای ما با پسماند ساندیس ساک درست میکردند و با
تکههای اضافه پارچه ،زیراندازهای رنگارنگ چهل تکه؟ پس شروع
کنید به کند و کاو چیزهایی که میتوانند تبدیل به تکه پارچه برای
کیسه شوند .چندتا را ما به شما پیشنهاد میدهیم:
 پردههای قدیمی که به هر دلیلی دیگر استفاده نمیشوند بهترین گزینه هستند.توریها برای خرید میوه و صیفیجات و ...پارچههای محکمتر برای حمل خریدهای
دیگر .دوخت یک کیسه هم نباید کار چندان سختی باشد .اگر بلد نیستید در
گوگل سرچ کنید و دوخت انواع کیسههای کاربردی را ببینید .بعضی کیسهها باید
دستههای بلند و کوتاه داشته باشند برای حمل ساده و بعضی باید بندهایی که جمع
بشوندتاخریدهایریزترمثلآجیلومیوه...بیروننریزد.
بعضیچیزهاخودشانیککیسهآمادهیانیمهآمادههستند.کیسههایپارچهایدهکیلوییبرنجیکیازهمینهاست.دستبجنبانیدوبرایشتنهایکدستهسادهاما
محکمبدوزید.یابندیبرایجمعشدنسرکیسه.شایدهمدرانباریوصندوقخانه
مادربزرگهاهنوزهمبتوانزنبیلهایقدیمیتورییاحصیریپیداکرد.
 قبول دارم خیلیها ظاهر شیک و پیک خرید برایشان مهم است .به ویژه اگر بهفروشگاههای بزرگ بروند شاید خیلی دوست نداشته باشند توجه کسی به کیسه
متفاوت آنها جلب شود .البته ما که بدمان نمیآید .شاید دیگری هم تشویق شد .اگر
مشکلی ندارید سری به کمد لباسها بزنید .ممکن است تیشرت و پیراهن و لباس
خوبومحکمیپیداکنیدکهدیگربرایپوشیدنمناسبنیستنداماهنوزمحکماند.
هر کدام از این لباسها یک کیسه بالقوه هستند! دست به کار شوید و بالفعلشان
کنید .به ویژه شلوارهای جین کیسهها و ساکهای خوشگل و جذابی میشوند.
بستگیبهسلیقهایداردکهخرجمیکنید.

55

ممنــــوع
| دوره جدید | شماره اول | اسفند  | ۹۸ویژه نوروز | ۹۹

ورود ظروف یکبارمصرف

رنگولعابچینیهایگلسرخیراباپالستیکهاییکبارمصرفعوضنمیکنیم
هرچقدر سعی کنیم با خودمان پالستیک و پسماندهای کمتری به خانه بیاوریم ،باز هم مقدار
قابلتوجهیازآنبهاجبارواردخانهمیشود.بهجزاین،ماجرایتفکیکپسماندخشکازترهم
هست .و البته موضوع مهمی به نام تولید شیرابه که کمتر به آن توجه شده است .ساماندهی این
موارد بر عهده متخصصان شهرداری است و هماهنگیای که باید با دیگر نهادها داشته باشند.
امادرشرایطیکهشاهداینهستیمکهخشکوترومفیدوغیرمفیدباهمسرازکوههاودشتها
درمیآورند و باعث میشوند خاکمان آلوده شود و زمینمان از بین برود ،به جای اینکه دست
روی دست بگذاریم و منتظر باشیم تا برایمان کاری بکنند باید خودمان دست به کار شویم و
فکری کنیم .بهتر است این شعار را همیشه به یاد داشته باشیم که «ما مسئول زبالهای هستیم
که تولید میکنیم ».به این ترتیب به عنوان شهروندانی مسئولیتپذیر که دلمان برای زمین و
تمامزیباییهایشمیتپدمیتوانیمبازهمباانجامچندکارساده،سهممانراازتولیدکوهزبالهو
رودخانه شیرابه کم کنیم .در شمارههای بعدی بیشتر درباره راههای حذف شیرابه برایتان
مینویسیم.ماخوبمیدانیمکهتغییرسبکزندگیکاریزمانبرومشکلاست.پسبهتراست
ازقدمهایکوچکشروعکنیم.قدمهایتانراباماتنظیمکنید
قدم اول| از ظروف یکبار مصرف پالستیکی استفاده نکنیم .نمیدانیم چطور از مهمانیهای مادران و مادربزرگانی که
همیشه زیباترین ظرفهای چینی با گلهای سرخ و میخک و گندمی را برای میزبانی و پذیرایی کنار میگذاشتند به
دورهمیهاومیهمانیهاییرسیدیمکهسفرهوظرفیکبارمصرفبخشجدانشدنیآنهاشدهاست.شایدخیلیهایتان
بگویید ما که از ظرف یکبار مصرف گیاهی و پالستیک تجدیدپذیر استفاده میکنیم .باید گفت ضرری که این ظروف
ک تولید شدهاند .چون چیزی که تحت عنوان ظروف
به محیطزیست میزند بیشتر از ظروفی است که از پالستی 
گیاهی و تجدیدپذیر در ایران عرضه میشود اصال گیاهی نیست .تنها بعد از مصرف به طور کامل خرد و تبدیل به
میکروپالستیکمیشود.پالستیکرامیتوانازطبیعتجمعکردامامیکروپالستیکرانه!
قدمدوم| استفاده از سفره یکبار مصرف ممنوع! سفرههای پالستیکی پایدار وقتی از نوع مرغوب باشند برای بیشتر
ازنیمقرنشریکمهمانیهایمامیشوند.نمونهاشهمینسفرههایمادربزرگهاکهازقدیمهمانکهبوده،هست.
بهترازآنهاهمسفرههایقلمکاریاپارچهایکهمیتوانیمباسلیقهخودمانانتخابکنیم.زحمتشستنوپاککردنشان
هم در برابر فاجعهای که سفرههای یکبار مصرف برای زمین و موجوداتی که بر روی آن زندگی میکنند ،به بار میآورند،
بسیار ناچیز است .یکبار مصرفهای ما اگر سر از سایت زباله درنیاورند میتوانید ردشان را در شکم ماهی و نهنگ و گاو و
دیگرم.ج.داتبیگناهیپیداکنیدکهغذایشانراازدلطبیعتبایدبدستبیاورند.آیاتصورایناتفاقهمدردناکنیست؟
قدمسوم|سعیکنیمغذابهمقدارکافیطبخکنیم.ماندهغذاهامعموالکارینمیکنندجزآلودهکردنطبیعت.بهویژه
اگرروغنماندهباشد.تقریباهیچراهیبرایسربهنیستکردنپسماندروغنبدونآسیبزدنبهطبیعتنیست.معموال
روغن را درون سینک یا سطل زباله میریزیم که در هر دو صورت به خاک ضربه میزند .پس هیچ راهی نیست جز سرخ
کردن با کمترین میزان روغن .خانمها و آقایان آشپز کلی راه حل جالب دارند برای مصرف کمتر روغن .از نام و برند روغن
گرفتهتاشیوهسرخکردن.راهدرستراازآنهابپرسید.
قدم چهارم| میوهها نازنینترین خوراکیهایی هستند که حیف و میل میشوند .بهترین راه این است که مثال پرتغال و
سیب را اندازه طالبی انتخاب نکنیم که مهمان یا از برداشتنش امتناع کند یا به ناچار نیمی از آن را نخورد .بعضیهایمان
معتقدیم میوه هرچه بزرگتر باشد میزان دارایی صاحبخانه بیشتر به نظر میرسد و میزبانی به حد کمال .پس الاقل راهی
برای میل کردن بدون حیف کردن آن پیدا کنیم .یک راه درست کردن ساالد میوه است .میوههای خوش آب و رنگ را
خرد کنید و درون ظرف بریزید .بعضیها هم میوهها را به سیخ میکشند و با سر و شکلی خالقانهتر سرو میکنند .به این
شکل هرکسی هر مقداری دوست دارد میخورد و بقیه هم دست نخورده میرود در ظرفی در بسته برای وعدههای بعدی
خودمان.چوندستمالینشدهاست.
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با زبالههایمان چه کنیم؟

سرنوشت خوبی برای پسماند رقم بزنیم

زبالههایت را
دوست داشته باش!

شایداینبیمعنیترینجملهایباشدکهمیخوانید«:میتوانعاشقزبالهها
شد!»اماکافیاستچندباردرزبالههاغورکنید،جنسشانرابشناسید،پی
به سرنوشت هرکدام ببرید و بر اساس هر سرنوشت ،آنها را تفکیک کنید
تابعدببنیدچطورسروکلهزدنبازبالههابرایمانمثلنگهداریازگلدان
میشود.شعارمانراکهیادتاننرفته؟!«مامسئولزبالهایهستیمکهتولید
میکنیم».

هر روز زبالهها را تفکیک کنیم .اما به روشی اصولیتر از آنچه که در رسانهها گفته میشود.
تفکیک تنها این نیست که خشک را از تر سوا کنیم ،آنچه تر است و بو دارد در مخزن بیندازیم.
آنچه خشک است و بیبو به کانکس پسماند یا خودروی ملودیدار تحویل بدهیم .تازه اگر در
محلهماایندوراهتحویلپسماندخشکوجودداشتهباشد.
افراد اغلب انگیزهای برای تفکیک ندارند .چون در محلهشان خبری از خودروی ملودیدار
یا کانکس همیشه باز نیست .گیریم با این وجود خشک را هم از تر سوا کردند و داخل مخزن
انداختند .زبالهگردها برای برداشتن پسماندهای باارزش همه را بهم میریزند و دوباره قاطی
میشوند .بله! بیشتر پسماندها با ارزش است اما نه همه آنها .برای همین بهتر است خودمان
فکریبرایپسماندهابکنیم.
پسماند به سه دسته تقسیم میشود :یک :تر که شامل همان پسماندهای خیس و بودار است
که البته تا قبل از محبوس شدن در سطل آشغال هیچ بوی بدی نمیدهند .دو :خشک با ارزش.
سه:خشکبدونارزشکهبهاصطالحبهآنریجکتیمیگویند.اگراینسهدستههرکدامجای
درستی بروند تنها این ریجکتیها هستند که به زبالهسوز میروند .دو دسته اول را میتوان با
بازگرداندنبهطبیعتیابازیافتنجاتشانداد.
شوکدامبیارزشهستند؟
کدامزبالههابارارز 
تر :پوست میوهها ،تفاله چای و ...تا وقتی با باقی پسماندها قاطی نشدهاند میتوانند به خاک
برگردند.خوشبووبدونضرر.امابهمحضمحبوسشدندرسطلازبویبدشانهمپیداستکه
باکتریهایمضرشروعبهرشدمیکنند.اگرکنارمواددیگریمانندروغنوباطریومواردمضر
قراربگیرندکهآلودگیشیرابههاچندینبرابرمیشود.
خشک ارزشمند :در بین پکها و بسته بندیها ،هر پسماند پالستیکی که قابلیت ارتجاعی
داشتهباشدیاخمشدنو...ارزشمنداست.مانندانواعبطریها.بقایایوسایلوابزارپالستیکی،
انواعفلزها،کاغذهاییکهرنگیوآلودهنیستند،کارتنها،ظروفیکبارمصرفآلومینیومی،پت
و...
خشک بیارزش :تمام سلفونها و روکش بسته بندیها ،سلفون انواع خوراکی مانند پفک
و کیک ،ظرفهای تلقی ماست و پنیر ،برچسب محصوالت ،بنرها ،لباس مندرس و غیرقابل
استفاده ،اسفنج ظرفشویی و خیلی از پسماندهای خشک دیگر که راهی جز رفتن به زبالهسوز
ندارند.

یک راه خوب کمپوست کردن پسماند تر است
که در جایی دیگر به آن خواهیم پرداخت .اما راه
راحتتر نمگیری یا خشک کردن آن است .آنها
را یک مرحله بگذاریم داخل سبد کنار سینک تا
آبگیری شوند .مرحله بعد داخل سبدی بزرگتر
روی تراس یا اگر نداریم باز همان روی سینک .بعد
از نیم روز نمگیری میشوند و میتوان آنها را داخل
مخزنانداخت.امااگربیشتربمانندبهویژهدرهوای
آزاد کامال خشک میشوند و تبدیل به محصول
خوشبو و رنگی که میتواند برای خاک گلدان
استفادهشودیادرباغچهچالشود.
پسماند خشک باارزش را به شهرداری تحویل
دهیم .با هر روشی که معین کردهاند .روشی نبود
خودمان تماس بگیریم و برای تحویل گرفتن
موظفشان کنیم .اگر پشت گوش انداختند از
زبالهگرد محله بخواهیم جای خم شدن تا کمر در
مخزنبیایدومستقیمازخودماتحویلبگیرد.
ریجکتیها را داخل مخزن نیندازیم .دست آخر
میروند در سایت و با کوه زباله تر و خشک قاطی
میشوند.همهراداخلبطریهاینوشابهبهصورت
فشرده جاسازی کنیم .آنقدر که مانند آجر سفت
شود.درکشورهایزیادیازاینآجرهابرایساخت
سازههای نمادین یا حتا خانه استفاده میکنند.
جستجو کنیم ،کسانی هستند که از این آجرها
استفاده میکنند .اگر راهی نبود در نهایت باز از
شهرداریبخواهیمآنهاراتحویلبگیرد.خوبیاین
ماجرا این است کهبدوندردسربهبخشیمیروند
کهویژهسوزاندنزبالههایغیرقابلبازیافتاست.
هرچند که اغلب سرنوشتی جز دفن شدن ندارند.
اما درست کردن این آجرها هربار یادآوری میکند
که به تنهایی قادریم چه مقدار پسماند سراسر
ضررتولیدکنیم.همینکمکمبرایدوریازایننوع
پسماندهشیارمانمیکند.
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احیا مهارت نیست ،یک وظیفه است

چند قدم
تا زندگی
ایست قلبی ممکن اســت برای
هرکدام از ما اتفاق بیفتد .افراد
مسن ،افـــرادی که دچــار شوک
یا استرس باال شدهاند و ...در هر
لحظه ممکن است دچار ایست قلبی
بشوند .دکتر علی دباغ ،متخصص
بیهوشی و استاد دانشکده شهید
بهشتی میگوید 80« :درصد
ایستهای قلبی در منزل اتفاق
میافتد .یک دقیقه تاخیر در امر
احیا هم تا  10درصد شانس احیا
را کاهش میدهد ».حاال که نوروز
است و بخش زیادی از اوقات ما در
دشت و دمن و دور از مراکز درمانی
و اورژانس میگذرد خطر فوت وقت
برای احیا بیشتر میشود .دکتر دباغ
به شکلی اصولی و کامل مراحل
احیا را توضیح دادهاست .بخوانید
و دیگران را هم تشویق به خواندن
کنید .یادتان هم باشد پشت گوش
انداخت فراگیری احیا ممکن است
باعث از دست رفتن جانی شود.
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قدم اول :
هرگاه دیدید شخصی روی زمین افتاده و بیهوش شده است ،در اولین قدم با صدای رسا
درخواست کمک کنید .از کسی که به کمک آمده بخواهید با  115تماس بگیرد .اگر کسی
نیامدهمزمانبامحکمتکاندادنفردوسنجیدنسطحهوشیاریبااورژانستماسبگیرید.
سپسبهسرعتنبضاوراچککنیدتابفهمیدخوندررگهاجریانداردیانه.برایگرفتن
نبض روی مچ ،باالی شست او را لمس کنید .برای گرفتن نبض روی گردن (کاروتید) توجه
داشته باشید هرگز هر دو سمت گردن را چک نکنید .دست را تنها روی یک سمت بگذارید.
اگر نبض نداشت احیا را شروع کنید( .چگونگی انجام عملیات احیا ،به تفصیل در قدم دوم
احیاتوضیحدادهشدهاست)

نکتهمهم:
گزعملیاتاحیارادرمکان
هر
ندکنارجاده،لبهدره،روی
ناایمنمان
هایکهامکانطغیاندارد،
پل،رودخان
طوفانیو...انجامندهید.به
ساحلدریای
ردبیهوشرابهجاییدورتر
سرعتف
ازمحلخطرمنتقلکنید.

نکت
هبسیارمهم:
تماماین
مراحلبایدت
ن
ها
د
ر
«ی
دقیق
ک
ه»انجامشو
د.
پ
س
ا
ز
آ
ن
او
تاآمدن
رژانسبایدب

ی
وق
ف
ه
ع
مل
انجامد
یاتاحیارا
هیدتاجریا
ن
خ
و
ن
و
پ
م
قطعن
پاژقلب
شودواکسی
ژنبهارگا 
نهای
حیاتیمانن
دمغزبرسد.

قدم دوم:
در این مرحله باید عمل  Chest compressionرا شروع
کنید.کاریکهبااصطالحماساژقلبیوریویبینمردمشناخته
شده است .این کار خون را به جریان میاندازد و توجه کنید
خونبایدظرفدوتاسهدقیقهازقلبجاریشود.

نحوه صحیح انجام عمل  Chest compressionیا ماساژ قلبی
باید راه هوا در حین احیا باز باشد .اگر نشانههای آسیب یا تروما در فرد
مصدوم وجود نداشت ،ابتدا گردن او را به عقب برگردانید .سپس فک و دهان
را باز کنید .اگر ترشح یا جسم خارجی در دهان وجود داشت با انگشت خارج
کنید .توجه کنید آیا حرکات تنفسی یا باال و پایین شدن قفسه سینه وجود
داردیانه.مبادادراینوضعیتیکهبیمارهشیاریندارداقداماتخطرآفرینی
مانندخوراندنآبقندبهمصدومانجامدهید.
هر دو دست خود را روی هم بگذارید .هر دو پنجه باز و روی هم قرار گیرند و
انگشتهایهردودستدرهمقفلشوند.توجهکنیدکهنبایددستهارادر
اینحالتمشتکنید.
زاویه بدن شما با دست باید کامال  90درجه باشد .دست را عمود و صاف
پایینجناغسینهمصدومودقیقادروسطقراردهید.
فشار دست روی جناغ سینه باید به صورت ضربهای باشد .سریع و تا
اندازهای محکم که قفسه سینه به اندازه  2و نیم تا  5سانتیمتر فرو رود .بعد
به سرعتدسترارهاکنید تا قفسهبهحالتاولیهبرگردد.اینعملرا مجدد
و به سرعت تکرار کنید .توجه کنید سرعت شما باید به اندازه  100ضربه در
یکدقیقهباشد.
همزمان با ماساژ باید اکسیژن رسانی هم انجام شود .اگر برای احیا تنها
هستید بعد از هر  30ضربه  2بار تنفس دهان به دهان بدهید .اگر نفر دومی
برایکمککنارشماست15،ضربهشمامیزنیدواو2تنفسمیدهد.
روش درست رساندن اکسیژن؛ دهان خود را دور دهان مصدوم قرار دهید.
بادستبینیاورابگیرندوبهاندازهایهواواردکنیدکهقفسهسینهاوباالبیاید.

همزمان با این کار چشمتان به شکم و سینه او باشد تا مطمئن شوید هوا وارد
ریههامیشود.
عمل احیا را تا زمانی انجام میدهید که مطمئن شوید قلب به صورت
خودکار شروع به پمپاژ خون کرده است و بیمار هشیاری خود را به دست
آورده است .در غیر این صورت عمل احیا را تا رسیدن اورژانس انجام دهید
حتیاگرحدودیکساعتزمانببرد.
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چگونه امنیتمان را در برابر سرقتهای تعطیالت نوروزی باال ببریم؟

زمانی برای از کار افتادن طالیابها
تعطیالتنوروزودیدوبازدیدهایآنفرصتمناسبیبرایسارقاناست،چهخانهایکهبرایچندروزخالیبماندوچهبرایچندساعت.آنهابهمرور
یادگرفتهانددرزمانکوتاه،پروپیماندزدیکنند.سارقانبیشترنقطهضعفهاییکخانهراشناساییمیکنندودرزمانمناسببههدفمیزنند.
اگربهخانهتاندزدزداولخودتانرامقصربدانید،چونشماییدکهناخواستهباعملکردینادرستدزدرابهسرقتازخانهتانتشویقکردهاید.در
ایندوصفحهمیخواهیمبااستنادبهگفتههایپلیسآگاهی،مواردیرابیانکنیمکهسارقانفکرسرقتازخانهشمابهسرشاننزند.
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یخانههاجانمیدهندبرایدزدی
بعض 
خانههای طبقه اول که بالکن مشرف به خیابان
دارند برای سرقت بیشتر انتخاب میشوند.
خوشبختانه چند سالی است که نصب حفاظ
برای طبقات اول و بخشی از بالکن طبقات باال
جزو ساختوسازهای ساختمان محسوب
میشود .اگر خانهتان قدیمی است یا نرده ندارد
آن را به فرد مطمئنی بسپارید تا برای درب
حفاظ آکاردئونی و برای بالکنها و پنجرهها
حفاظآهنینصبکند.
مجتمعهای مسکونی که ورود خروجشان
کنترل نمیشود و خانههایی که درب
ضدسرقت ندارند هم گزینه مناسبی برای
سارقانهستند.
رادیوروشن کنیدو المپ تایمردار
سارقان را میتوان فریب داد .اما آن هم روش
دارد و ممکن است بعد از مدتی لو برود .این
روزها روشن گذاشتن المپ خانه راهکار
مناسبی نیست چون سارقان بعضی خانهها
را چند روز و شب کنترل میکنند و متوجه
میشوند این چراغ همیشه روشن است و
دستی نیست که آن را خاموش کند .میتوانید
چراغهای تایمردار نصب کنید که در زمانهای
مختلف شبانهروز خاموش و روشن میشوند.
سردار محمد شرفی ،رئیس پلیس پیشگیری

نکاتی برای جلوگیری از سرقت
خودرو در نوروز
اگر خودرویتان خراب شد اجازه ندهید
فردناشناسپشتفرمانبنشیند.
در هتلها یا اقامتگاهها حتی برای چند
ثانیهسوییچرارویخودرونگذارید.
اگر میخواهید به سرویس بهداشتی یا
رستوران بروید پنجرهها و در خودرو را
ببندید.
در سفر قفل فرمان ،قفل پدال و دزدگیر
داشتهباشید.
خودرویتان را زیر نور چراغ و در مکانهای
عمومیپارککنید.
در جادههای خطرناک و خلوت با احتیاط
و بدون توقف تا رسیدن به جای مطمئن
برانید.
اگر از خودرو خارج میشوید کودکتان را
همباخودببرید.
اگر روی صندلی کنار راننده نشستهاید تا
آمدناودرهاراازداخلقفلکنید.

ناجا عالوهبر این چراغها پیشنهاد میکند که
رادیو در خانه روشن کنید که صدای آن فقط از
پشتدربشنیدهشودنهاینکهزیادباشد.
پیچکردنگاوصندوقبهاسکلتساختمان
بعضی سارقان در باز کردن گاوصندوق مهارت
خاصی دارند .برای همین همه داراییهای
خود را داخل گاوصندوق نگذارید آنها را چند
بخش کنید و جاهای مختلف خانه قرار دهید.
گاهی سارق با شناختی که از صاحبخانه پیدا
میکند خود گاوصندوق را از خانه بیرون
میبرد .پیشنهاد میکنیم اگر میتوانید
گاوصندوقهای خانگی را به در یا اسکلت
ساختمان پیچ کنید ،آن را جلوی چشم
مهمانها یا کسانی که به خانهتان میآیند
نگذاریدوبرایشرمزانتخابکنید.
دستگاهطالیابدروغاست
بهترین راه برای حفاظت از طال و جواهر
گذاشتن آن در صندوق امانت بانکهاست .این
روزها که سارقان بدون دردسر و در کمترین
زمان طالهای شما را میدزدند به دلیل استفاده
از دستگاه فلزیاب نیست .سردار شرفی
میگوید هیچ کدام از سارقانی که تابهحال
دستگیرشان کردهایم از طالیاب یا فلزیاب
استفاده نکردهاند بلکه آنها به سرعت همه
جاهایی که صاحبخانه برای مخفی کردن طالها
بهذهنشمیرسدراجستجومیکنند.
یکی از فروشندگان طالیاب هم میگوید
فلزیاب بیشتر سارقان را به دردسر میاندازد
تا کمکشان کند .این دستگاه برای پیدا کردن
طال باید دوروبرش تا چند متر خالی از فلز باشد.
در حالی که در خانههای ما از دستگیره کمد
و وسایل تزیینی گرفته تا داخل آشپزخانه
پر از انواع فلز است .حاال اگر باز هم راهکار
میخواهید طالها را داخل ورقه سربی بگذارید
و دور آن کاغذهای کاربن بپیچید .به این شکل
فلزیابآنرانمیشناسد.
دادنکلیدبهاقوامیاهمسایهمطمئن
اگر میخواهید همه تعطیالت عید یا روزهای
زیادی از آن در خانه نباشید بهتر است کلید
خانه را به کسی که میشناسیدش بسپرید.
مراقب باشید در موارد زیادی مشخص
میشود که سارق آشناست و زیر و بم خانه
شما را میشناسد .پس باید فردی را که به او
کلید میدهید کامل بشناسید .از آن شخص
بخواهید هر روز به خانه شما سر بزند ،چراغها

چند نکته ساده اما مهم
اگر فرد ناشناسی در ساختمان دیدید
سوالبارانشکنید.
بعد از باز شدن در پارکینگ تا بسته شدن
آنصبرکنید.
اگر پنجره را برای تهویه هوا باز میکنید
یادتاننرودببندید.
کلید را زیر پادری یا داخل جاکفشی و
گلداننگذارید.
درهاییکهضدسرقتنیستندبایککارت
بهراحتیبازمیشوند.
اگر پیک به خانه شما میآید از آیفون یا
پنجرهشاهدخروجشباشید.
به کسانی که برای نظافت به خانهتان
میآینداطمینانداشتهباشید.
دزدیهافقطشبهاانجامنمیشود،روزها
هممراقبباشید.
را روشن و خاموش کنند و گلدانها به خصوص
آنهایی که در بالکن یا پشت پنجره سمت
خیاباناستآبیاریکنند.
شناختدقیقازتورهایلحظهآخری
یکی از کالهبرداریهای نزدیک عیدثبتنام
در تورهای لحظه آخری است .معموال این تورها
شناخته شده نیستند و از طریق درگاههای
جعلی پول شما را سرقت میکنند .سارق
ادعا میکند که با فالن آژانس مسافرتی و
بهمان شرکت هواپیمایی آشناست و میتواند
تورهای دقیقه نودی را با نصف قیمت جور کند.
این کالهبرداری معموال در فضاهای مجازی
شایع است که شما رد و نشانی از سارق پیدا
نمیکنید.
خریدازوانتیوبساطیها
منظورمان این نیست که دیگر از وانتیها و
بساطیها خرید نکنید .بلکه حواستان به کارت
بانکی که به آنها میدهید باشید .چون این افراد
ممکن است چند ساعت بعد جابهجا شوند و
نتوانیم پیدایشان کنیم .چند نکته را رعایت
کنید؛ اول اینکه کارت بانکی را پس بگیریم و
تا جایی که میشود خودمان رمز ورود را بزنیم.
دوم اینکه رسید پول و قیمت نوشته شده روی
آن را کنترل کنیم .در ضمن حتی اگر طرفتان
یک کودک یا خانم هم بود موارد ایمنی را
رعایتکنید.
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این صفحه را جدا کنید و نگهدارید؛ باالخره به آن نیاز پیدا میکنید

نوروز تعطیل نیست

یک لیست به درد بخور از خدماتی که در تهران الزم دارید

روزهایابتداییبهارکهمهمترینوجذابترین تعطیالت سالاست وبیشترمابرایرسیدنشروزشماریمیکنیم،اغلبادارهها،شرکتها،مغازههاو
مراکزخریدومراکزخدماتیهمتعطیلهستند.یابرخیازآنهانیمهوقتودرزمانبسیارکوتاهیدرطولروزآنهمفقطدرهفتهدومعیدکاروبارشان
راازسرمیگیرند.تهراندراینروزهاچهرهایساکتوخلوتوخاموشبهخودمیگیرد.اماگاهیدرهمینروزهایتعطیلخیلیبیبرنامهوتصادفی
بهخدماتینیازپیدامیکنیمکهنمیدانیمچطوربایدبهآندستپیداکنیم..چونفکرمیکنیمپایتخت دراینروزهایخلوتوخاموشتعطیلاست.اما
خوباستبدانیمعالوهبرمراکزنظامی،امنیتیوآتشنشانی،تمامیمراکزخدماتدرمانی،چندینمرکزخدماتیمربوطبهتعمیراتخودرو،موبایلو
کامپیوتر،رستوارنوخوراکیبهصورتشبانهروزیبازومشغولخدماترسانیبهپایتختنشینانومسافراننوروزیهستند.میدانیمخدماتآنالینو
اپلیکیشنهایزیادیاینروزهارویبورسهستندامااینصفحهمجلهماراهمبرایروزهایتعطیالتنوروزیخودنگهدارید،شایدبهدردتانخورد.

خدمات بهداشتی و درمانی
• بیمارستانفارابی
تخصص:چشم
نشانی:خیابانکارگرجنوبی،میدانقزوین
• بیمارستانامیراعلم
تخصص:گوشوحلقوبینی
نشانی :خیابان انقالب ،دروازه دولت ،ابتدای
خیابانسعدی
• بیمارستانشهیدرجایی
تخصص :قلب
نشانی :تهران ،خیابان ولی عصر (عج) ،جنب پارک
ملت،ابتداینیایش
• بیمارستاناختر
تخصص :ارتوپدی
نشانی :خیابان شریعتی ،خیابان پل رومی ،خیابان
شریفی،کوچهآذر
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• بیمارستاننورافشار
تخصص :ارتوپدی
نشانی:میدانشهیدباهنر(نیاوران)،خیابانشهید
پورابتهاج ،خیابان شهید خداوردی ،انتهای خیابان
شهیدصادقین(۱۷غربی)
• بیمارستانلقمانحکیم
تخصص:مسمومیت
نشانی :خیابان کارگر جنوبی ،چهارراه لشگر،
خیابانمخصوص
• بیمارستانخاتماالنبیاء
تخصص:گوارشوکبد،ریه
نشانی :خیابان ولیعصر ،باالتر از بلوار میرداماد،
خیابانرشیدیاسمی
• بیمارستانابنسینا
تخصص:ریه،آسموآلرژی،ارتوپدی
نشانی :فلكه دوم صادقیه ابتدای بلوار آیت اهلل
كاشانی
• بیمارستانهاشمینژاد
تخصص:کلیهومجاریادراری
نشانی:خیابانولیعصر(عج)،باالترازمیدانونک،
کوچهشهیدوالینژاد
• کلینیکشبانهروزیسلیم
تخصص:دندانپزشکی،رادیولوژیوسونوگرافی
نشانی :علیآباد ،خیابان شهید رجایی ،بلوار
ابریشم،بلواردستواره،نبشکوچهایمانی،پالک۹۹

• کلینیک هروی
تخصص:دندانپزشکی
نشانی:میدان هروی ,خیابان مکران شمالی ,پالک
,۱۸طبقهچهارم
• کلینیک زهره
تخصص:دندانپزشکی
نشانی :میدان ولیعصر ،روبروی سینما استقالل،
خیابانشهامتی،پالک۶
• مرکزتصویربرداریدکتراطهری
تخصص :پانارکس ،فتوگرافی دندان ،ماموگرافی،
سونوگرافی،سنجشتراکماستخوان،امآرآی
نشانی:خیابانمطهری،خیابانفجر،کوچهنظری
• مرکزتصویربرداریپارسیان
تخصص :سونوگرافی ،ماموگرافی ،رادیولوژی،
سنجشتراکماستخوان،بیوپسی
نشانی :میدان انقالب ،خیابان جمالزاده شمالی،
نبشنصرت،پالک۸۱
• داروخانهرامین
نشانی:میدانفردوسی،ضلعجنوبشرقی
• داروخانهجهاندرمان
نشانی :پونک شمالی ،میدان پونک ،خیابان
میرزابابایی،نرسیدهبهخیابانسردارجنگل،پالک۷
• داروخانهشمشیری
نشانی :مهرآباد جنوبی ،خیابان شمشیری،
روبهرویپارک،پالک۲۵۳
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خدمات تعمیرات خودرو

خدمات رستورانی

سایر خدمات

• امداد باتری
تخصص :باتری سازی و برقکاری خودرو،
نشانی :خیابان بهار جنوبی ،برج تجاری بهار،
طبقه دوم تجاری ،واحد ۳۸۰

• رستوران پردیس
نشانی :پل پارک وی ،بزرگراه شهید چمران،
تقاطع یادگارامام (ره) ،هتل پارسیان اوین

• کلینیکتعمیراتموبایل
نشانی :بزرگراه رسالت ،ابتدای سمنگان ،كوچه
حیدرآبادیان ،پالک، ۳۷واحد۸

• خانه همبرگر
نشانی :سعادت آباد بلوار دریا مطهری شمالی
پالک ۴

• خشکشوییدرخشاناکسپرس
نشانی :شهرک غرب ،فاز  ،۴خیابان درخشان،
قطعه،۶۸واحد۷

• هپیبرگر
نشانی :خیابان توحید ،پایین تر از میدان
توحید خیابان حسنی

• خشکشوییرویالرامسر
نشانی :انقالب (شرق به غرب) ،نرسیده به میدان
فردوسی،خیابانرامسر،پالک۲۴

• رستوران فارسی
نشانی :خیابان شریعتی ،خیابان دولت

• نانوانیسنگکیهدایت
نشانی :خیابان شریعتی ،خیابان یخچال ،خیابان
هدایت

• کیان باتری
تخصص :باتریسازی و برقکاری خودرو،
فروش اینترنتی باتری
نشانی :خیابان شریعتی ،نرسیده به سمیه،
پالک۸۱ .
• تعمیرگاه ستاری
تخصص :مکانیکی
نشانی :مالصدرا ،خیابان شیراز جنوبی،
خیابان برزیل شرقی ،پالک ۶۶
• اتوسرویس محسن
تخصص :مکانیکی
نشانی :خیابان استاد حسن بنا ،باالتر
ازمیدان ملت ،پالک۹۲
• اتوسرویس بهرامی
تخصص :تعویض روغنی و آپاراتی ،
تعمیرگاه و تون آپ خودرو  ،فروش رینگ و
الستیک خودرو
نشانی :محله شهرآرا ،ستارخان ،خیابان
پاتریس لومومبا ،خ .ملکوتی ،پالک ۶۱
• کارواش بیهقی
نشانی :پارک سوار بیهقی
• کارواش قنبرزاده
نشانی :خیابان بهشتی(عباس آباد) ،خیابان
قنبرزاده

• رستوران زیتونن
نشانی :خیابان ستارخان ،تقاطع خیابان
بهبودی

• نانواییسنگکیشاطرمحمد
نشانی :نازیآباد،خیابانشهیدرجایی

بعضی از خدمات شبانهرزوی و مشاغل هم هستند که حضورشان در محل مهمتر و کاربردیتر از
مراجعهمشتریبهمغازهیامحلکسبآنهاست.بیشتراینمشاغلدرصورتشبانهروزیبودن،
سیارهستند.برایهمینماهمتعدادیازآنهاراباشمارهتماسبهشمامعرفیمیکنیمتااگرالزم
شدتنهابایکتلفنبتوانیدازخدماتشانبهرهمندشوید.
• موسسهخدماتیامدادکلیدتهران
۰۹۱۰۴۹۹۴۳۲۳ | ۰۹۱۹۴۲۲۱۷۸۹
•کلیدسازیماهان
۰۹۱۲۰۹۱۹۹۷۰
•کلیدسازیبرتر
۰۹۱۹۴۴۴۶۲۷۶
•لولهبازکنیتهران
۰۹۱۲۸۶۳۳۳۰۱ | ۸۸۶۵۵۷۰۱
•شیشهبریکسری
۴۴۳۱۸۶۹۴ | ۰۹۳۵۵۵۲۲۷۰۴
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نوروزاتن مبارک
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