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    كسري محمديان
به روزهاي بش�ور و بس�اب و هالك شدن 
خان�واده براي هر چ�ه تميز ك�ردن خانه 
نزديك مي شويم. البته بهتر است بگوييم 
ك�ه ديگ�ر وارد اي�ن مرحل�ه از روزهاي 
پاياني سال ش�ده ا يم. خانه تكاني و آماده 
شدن براي شروع يك س�ال جديد، يكي 
از س�نت هاي زيب�اي ايراني هاس�ت. از 
س�ال هاي دور تا ب�ه امروز با رس�يدن به 
ماه هاي پاياني س�ال خانم هاي خانه همه 
اهل منزل را بس�يج مي كنند ك�ه به خانه 
يك تكان اساسي بدهند. البته اين تكان 
دادن و تميز ش�دن خانه فق�ط براي چند 
وقت قابل رؤيت اس�ت و بعد از تعطيالت 
عيد، خانه به ش�كل اول خود برمي گردد. 
حكمت تميزي و خانه تكاني پايان س�ال 
بيشتر براي غبارروبي و پاك كردن دوده ها 
و سياهي هاي زمستان است، اما بسياري از 
اين خانم ها سنت خانه تكاني را تا مرحله 
به خطرانداختن سالمت جسم و جان خود 

مي رسانند. 
            

  وسواس تميزي با بمب شيميايي!
خانم خانه تمام فكر و ذكر اي��ن روز هايش هر 
چه تميزتر شدن خانه و وسايل آن بود. تحمل 
نداش��ت تا نيروي كمك��ي براي تمي��ز كردن 
خانه بيايد. اص��ًا هم حاضر نب��ود از نيروهاي 
شركت هاي خدماتي براي اين كار استفاده كند. 
چون اصًا كار آنها را قبول نداشت. پس خودش 
مثل هر سال آستين ها را باال زد و دست به كار 

شد. در تمام مدت كار هم فقط به هرچه بيشتر 
برق افتادن خانه و وسايل آن فكر مي كرد. پس 
براي رس��يدن به اين منظور بهترين انتخابش 
استفاده از شوينده هاي ش��يميايي بود. تصور 
مي كرد اگر ش��وينده هاي ش��يميايي را با هم 
مخلوط  كند حتماً تأثير پاك كنندگي بيشتري 
دارد، اما خبر نداش��ت كه اي��ن مخلوط كردن 
چه فاجعه اي به بار مي آورد. شوينده هاي قوي 
شيميايي را كه با هم مخلوط كرد تمام فضاي 
خانه از گازهاي س��مي پر ش��د. تنفس برايش 
مشكل شد. چشم هايش جايي را نمي ديد. ناتوان 
از حركت بود. در خانه تنها روي زمين افتاده بود 
و به سختي نفس مي كشيد. تمام نيرو و توانش 
را براي باز نگه داشتن چشم هايش به كار گرفته 
بود. مي دانست كه اتفاق بدي برايش افتاده است 
پس براي زنده ماندن بايد تاش كند. به زندگي 
و همسر و تنها فرزندش فكر مي كرد و در تاش 
براي رسيدن به تلفن خانه بود تا از كسي كمك 
بگيرد. همان موقع زنگ تلف��ن به صدا درآمد، 
اما او قادر به جوابگويي نبود. همس��رش پشت 
خط بود و او اين را به خوبي مي دانس��ت. زنگ 
تلفن مدام به صدا در مي آم��د تا اينكه در خانه 
باز شد و ديگر هيچ چيزي را متوجه نشد. وقتي 

به هوش آمد خود را در يك فضاي بس��ته روي 
تخت بيمارس��تان ديد. بعدها متوجه ش��د كه 
ماسك اكسيژن يار هميشگي او شده است اما  
مادامي كه زنده است ديگر مثل يك انسان عادي 
نمي تواند زندگي كند، زيرا او با اين كار خود در 
واقع يك بمب ش��يميايي در خانه خود منفجر 
كرده بود كه منجر به از دس��ت دادن س��امت 
ريه هايش شد. در ايام خانه تكاني شوينده هاي 
قوي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرند كه اگر در 
استفاده بسياري از آنها احتياط هاي الزم صورت 
نگيرد منجر به حادثه مي شود. مثًا بسياري از 
تركيبات مواد شيميايي و فرآورده هاي شوينده 
و پاك كننده، بخارات سمي ايجاد مي كنند كه 
به مخاط ده��ان، بيني و ريه صدم��ه مي زنند، 
پس بهتر است هنگام استفاده، پنجره ها باز نگه 
داشته ش��وند تا هوا به خوبي در محيط جريان 
داشته باش��د. از اختاط مواد شيميايي مانند 
جوهر نمك و مواد س��فيدكننده و لك بر اكيداً 
خودداري كنيد، چراكه بخارات و گازهاي ناشي 
از اين اختاط بسيار سمي و خفه كننده هستند. 
اگر به فكر سامتي خود و خانواده خود هستيد 
قبل از استفاده از هر شوينده شيميايي برچسب 

روي آن را به دقت مطالعه كنيد. 
  كثيفي پشت شيشه جانش را گرفت!

يكي از شايع ترين آسيب ها در ايام خانه تكاني 
افتادن از ارتفاع است. قرار است خانه و زندگي 
خود را غبارروبي كنيم و با تغيير دكوراس��يون 
تنوعي به خانه و زندگي خ��ود بدهيم و خود را 
براي سال جديد آماده كنيم ولي قرار نيست با 
بي احتياطي و اصرارهاي بي مورد براي كاري كه 
بهتر است انجام نشود، اتفاقات جبران ناپذيري 
را سبب  شويم و شب عيد و ايام نوروز را در بستر 
بيماري بگذرانيم يا حتي در وضعيت ناگوارتر، 

خانواده خود را عزادار كنيم. 
خانم خانه همراه يك كمكي كه از شركت هاي 
خدماتي آمده بود، شروع به تميز كردن خانه و 
جابه جا كردن وس��ايل آن كردند. خانه در يك 
برج و در طبقه 9 آن قرار داش��ت. خانم خدمه 
از پاك كردن پش��ت شيش��ه ها به دليل ارتفاع 
زياد ممانعت مي كند و اصًا نمي پذيرد كه آنها 
را تميز كند، اما خانم خانه براي اينكه براي سال 
جديد شيشه هاي خانه تميز باشند خود دست 
به كار مي ش��ود. بدون رعايت هيچ گونه نكات 
ايمني به پش��ت پنجره مي رود و شروع به كار 
مي كند و در يك لحظه بر اثر همان بي احتياطي 
كه انجام داده بود پايش سر مي خورد و به پايين 
سقوط مي كند. اكنون شيش��ه هاي خانه برق 
مي زنند، خانه تميز اس��ت ولي ديگ��ر مادر در 

خانه نيست. 
آيا تميزي و برق افتادن خانه و وسايل آن ارزش 
به خطر افتادن خانه و زندگي و س��امتي ما را 
دارد؟ آي��ا ارزش دارد كه ب��ا بي احتياطي تنها 
براي يك خانه تكاني ساده، عيد را براي خانواده 
خود به عزا تبديل كنيم؟ در واقع ارزش و بهاي 
هيچ چيزي در دنيا باالتر از س��امتي انس��ان 
نيست،بنابراين براي اينكه شب عيد را با جسم 
و رواني سالم شروع كنيم و سر از بيمارستان و 
مطب پزشكان در نياوريم بهتر است نكات ايمني 

را رعايت كنيم. 
اگر قرار است از نردبان باال رويم يا بر لبه پنجره 
بايستيم و قسمتي را تميز كنيم حتماً بايد فرد 
ديگري در كنار ما قرار داشته باشد تا مراقب ما 
باش��د كه حادثه اي رخ ندهد. اگر هم حادثه اي 
اتفاق افتاد به م��ا كمك كن��د. در صورتي كه 
مجبور بوديم به تنهايي كار كنيم، بايد تلفن را در 
دسترس قرار دهيم تا در صورت زمين خوردن و 
ناتواني در حركت از طريق تلفن كمك بخواهيم.  
پيش از آنكه كار خانه تكاني را شروع كنيم از خود 
بپرس��يم براي چه اين كار را انج��ام مي دهيم؟ 
صرفاً به خاطر اينكه سال جديد را با خانه تميز 
آغاز كرده باشيم؟ يا اينكه دوست و آشنا خانه ما 
را مرتب ببينند؟ اينها بهانه هاي خوبي براي خانه 
تكاني نيست. بهتر است اين بار تصميم بگيريم 
براي رسيدن به هدف واالتري خانه خود را تميز 
كنيم. به اين فكر كنيم كه در يك خانه هميشه 
مرتب مي توانيم رشد و بالندگي بيشتري داشته 
باش��يم. مي توانيم كارهايي را انج��ام دهيم كه 
پيش از اي��ن وقت آن را نداش��تيم. انگيزه ما در 
خانه اي كه همه چيز سرجاي خودش قرار دارد 
و مرتب و تميز است بسيار باالتر از آن است تا در 
خانه اي زندگي كنيم كه هر لحظه امكان به هم 
ريختنش وجود دارد. پس اين بار با انگيزه يك 
زندگي سالم تر و ش��اداب تر خانه تكاني خود را 

شروع كنيم. 

هشدارهايي براي خانه تكاني پايان سال
خانه را با بمب شيميايي نتكانيد!

سبك نظافت

   مريم ترابي
تقريبًا اكثر فروشگاه هاي شهر به اصطالح عاميانه 
»رفته اند ت�و حراج« به هر پاس�اژ و مركز خريدي 
كه س�ر مي زنيم مملو از جمعيت اس�ت و مردمي 
را مي بينيم ك�ه در حال خريد كردن هس�تند. به 
راستي اين همه خريد قرار است كي تمام  شود؟ در 
هر فصلي از سال كه حراج مي شود همه مي خرند. 
ش�ب عيد ميالدي همه مي خرند. شب عيد نوروز 
همه مي خرند. سؤالي كه ذهن بسياري از كساني 
را كه اينگونه اهل خريد نيستند را به خود مشغول 
كرده اين اس�ت كه اين همه خري�د را كجاي خانه 
خود جاي مي دهيد؟ آيا واقعاً به تمام اين خريدهاي 
خود نياز داريد يا فقط براي اينكه از ماراتن خريد 
عقب نمانيد خود را در خريد كردن غرق مي كنيد؟ 
اگر واقع�ًا به اين خريده�ا نياز داري�د كه تكليف 
مشخص اس�ت و حرفي براي گفتن نمي ماند، ولي 
اگر خريد مي كنيد كه فقط خريد كرده باشيد، يك 
توصيه براي شما داريم؛»به جيب خود رحم كنيد.« 
خريدهاي كاذب و بدون هيچ نيازي كه در آخرين 
ماه سال انجام مي شود، مي تواند هر كدام از ما را كه 
مبتال به بيماري خريد كردن هستيم در فروردين 
ماه ب�ه يك آدم مفل�س تبديل كند. پ�س مراقب 

پول هاي خود باشيم و آن را هدفمند خرج كنيم. 
         

   سبك خريد خود را تغيير دهيم
يكي از سنت هاي زيباي عيد نوروز، خريد شب عيد است. 
البته اين شب عيد از يك ماه و اندي پيش از سال جديد 
شروع مي شود و تا آخرين لحظات باقيمانده از سال هم 

ادامه دارد. همه ايراني ها اين سنت را حتي با خريد يك 
چيز كوچك به جا مي آورند، اما افرادي هس��تند كه در 
ماه پاياني سال همه زندگي خود را دور ريخته و مجدداً 
از نو مي خرند،در حالي كه بسياري از آنها را مي توانند نه 
تنها يك سال كه چند سال ديگر هم استفاده كنند ولي 
از آنجايي كه اين دس��ته از افراد مبتا به بيماري خريد 
هستند حتماً بايد وسايل و اجناس نو براي سال نو بخرند. 
به اين دسته از افرادي كه اينگونه هستند كاري نداريم، 
اما هر كدام از ما مي توانيم اين سنت زيباي خريد شب 

عيد را با تغيير در سبك خريد خود مديريت كنيم. 
   نگاه خود را تغيير دهيم

هنگام خانه تكاني به وس��ايلي برمي خوري��م كه نياز به 
تعمير دارد ي��ا لباس هايي كه در طول س��ال زياد مورد 
اس��تفاده قرار نگرفته اند. خيلي از افراد هستند كه اين 
وس��يله ها و لباس ها را دور مي اندازند و اجناس  نو را به 
ج��اي آن مي خرند، چون معتقدند براي س��ال نو حتماً 
بايد اجناس نو خريد، در حالي كه مي توان همين وسيله 
را تعمير و حداقل يك سال ديگر هم از آن استفاده كرد. 
همين طور مي توانيم لباس ها را مرت��ب كرده و جلوي 
چش��م خود قرار داده و باز هم از آنها استفاده كنيم. اگر 
پرده خانه كه پارسال با مبلغ گزافي براي سال نو خريديم 
با يك شست وشو به حالت اوليه خود بر مي گردد دليلي 
ندارد كه دوباره يك پرده نو براي خانه بخريم. در واقع با 
اين تغيير نگاه خود نسبت به خريدهاي شب عيد، با توجه 
به شرايط اقتصادي نابسامان جامعه، به مديريت دخل و 

خرج خود كمك مي كنيم. 
   چشم و همچشمي نكنيم

 شايد اين توقع زيادي باشد كه از ما بخواهند به خريدهاي 

ديگران كاري نداشته باشيم و اين حس رقابت را از خود 
دور كنيم، اما واقعيت اين است كه اين رفتار اشتباه هيچ 
منفعتي براي ما ندارد و بسيار هم ما را متضرر مي كند. 
بس��ياري از ما فقط از جهت اينكه از ميدان رقابت عقب 
نمانيم اقدام به خريد مي كني��م. اين ولع خريدي كه در 
ما ايجاد مي شود ما را به اش��تباه مي اندازد و در بسياري 
از موارد اجناس بنجلي را خري��داري مي كنيم كه هيچ 
كيفيتي ندارند ولي ما پول زيادي بابت آنها مي پردازيم. 
گاهي اين ولع خريد جيب م��ا را خالي مي كند و ما را به 
قرض گرفتن از دوست و آش��نا وادار مي كند. پس بهتر 
اس��ت چش��م هاي خود را  روي خريد ديگران ببنديم. 
به ما ربطي ندارد كه دخترخاله هر س��ال دكوراس��يون 
منزل خود را عوض مي كند. ب��ه ما ربطي ندارد كه آقاي 
فاني هر سال براي سال نو ماش��ين جديد مي خرد. ما 
متناسب با درآمد خود خيلي زيبا و شيك اما ساده و كم 
خرج دكوراسيون منزل خود را مي چينيم. در واقع اگر 
ما بتوانيم با كمترين خرج بهترين خريد را انجام بدهيم 
يك هنرمند هستيم، در غير اين صورت در ماراتن خريد 

بازنده خواهيم شد. 
   دقيقه نودي نباشيم

بس��ياري از ما ايراني ها عادت داريم انجام كارهايمان را 
به لحظه آخ��ر مي گذاريم. به انج��ام آن كار تمام مدت 
فكر مي كنيم ول��ي دقيقه 90 انجام��ش مي دهيم كه 
معموالً با اس��ترس و فش��ارهاي روحي همراه است يا 
مثًا براي انجام آن اص��ًا برنامه اي نداريم ولي يكدفعه 
تصميم مي گيريم انجامش دهيم. چه خوب مي شد اين 
خصلت لحظه آخري خود را براي خريد شب عيد تغيير 
دهيم. در ماه پاياني س��ال ترافي��ك و ازدحام جمعيت 

بسيار است. اگر قرار است خريدي انجام دهيم چند ماه 
زودتر با خيالي آسوده و فرصت بسيار انجام دهيم. اگر 
وسيله اي را قرار است سفارش س��اخت بدهيم به شب 
عيد نگذاريم. معموالً اكثر فروش��نده ها به دليل حجم 
باالي سفارش��ات، بدقولي مي كنند يا اجناس را آنطور 
كه س��فارش داده ايم به ما تحويل نمي دهند. دليل اين 
بدقولي و درس��ت تحويل ندادن هم معضل عجله شب 

عيد و ترافيك است، 
بنابراين بهترين كار اين اس��ت كه براي خريدهاي خود 
زمانبندي داشته باشيم. براي اجناسي كه نياز به سفارش 
ساخت دارند حتماً چند ماه زودتر اقدام كنيم. بعد از آن 
فهرستي از اجناسي كه نياز داريم تهيه كنيم و بر اساس 
اولويت ها راهي بازار شويم. فقط يادمان باشد كه چشم و 
همچشمي نكنيم. اين كار باعث مي شود به جاي خريد 
وسايل مورد نياز، چيزهايي بخريم كه چندان نيازي به 
آنها نداريم و از همه مهم تر بودجه ما براي خريد وسايل 
ضروري تر، كم مي شود. سعي كنيم ساعات اوليه روز را 
به خريد اختصاص دهيم. چون ه��م خيابان ها و مراكز 
خريد خلوت ترن��د، هم فروش��ندگان صب��ر و حوصله 
بيش��تري دارند. در نتيجه مي توانيم اجناس مورد نياز 
را راحت تر تهيه كنيم و مهم تر از همه اينكه گير افتادن 
در گره هاي كور ترافيكي، اعصاب  ما را خرد نمي كند. در 
نهايت اينكه قرار نيست همه خريدها در شب عيد انجام 
شود. اگر خريدي را فرصت نش��د كه انجام دهيم هيچ 
اتفاقي نمي افتد كه بعداً انجام شود. ايام عيد يا حتي بعد 
از تعطيات نوروز هم فرص��ت خوبي براي خريد كردن 
است. پس خريدهاي غيرضروري را از ليست خريدهاي 

خود خط بزنيم و به بعد موكول كنيم. 

سبك خريد

براي خريدهاي خود زمانبندي داش�ته 
باشيم. براي اجناسي كه نياز به سفارش 
ساخت دارند حتمًا چند ماه زودتر اقدام 
كني�م. بعد از آن فهرس�تي از اجناس�ي 
كه ني�از داريم تهي�ه كنيم و بر اس�اس 
اولويت ها راهي بازار شويم. فقط يادمان 
باش�د ك�ه چش�م و همچش�مي نكنيم

شما برنده ماراتن خريد شب عيد نيستيد

اين بار نوروز به شمال نرويم!

به جيبتان رحم كنيد

 برنامه ريزي براي سفر
 يا ماندن در شهر خودمان؟

   حسين گل محمدي
يك سال ديگر گذشت و رسيديم به ماراتن پايان 
س�ال. همه در تكاپوي انجام كارهاي پايان س�ال 
هس�تند. خيابان ها ش�لوغ و پرترافيك اس�ت و 
ازدحام جمعيت باعث شده است كارها به كندي 
انجام شود. لحظات آخري كه همه تصور مي كنند 
كه بايد تمام كارهايي كه در ذهنش�ان دارند را به 
انجام برس�انند در غير اينصورت اي�ن عيد، عيد 
نمي ش�ود! خب اين از بي برنامگي بعضي ها ناشي 
مي شود كه كارهاي خود را به لحظه آخر مي گذارند. 
اگر از ابتدا براي خريدها و كارهاي خود برنامه ريزي 
مي كردند اكنون مس�تاصل در گره كور ترافيك 
نمي ماندند و زمان را هم از دست نمي دادند. همين 
افراد براي گذران�دن تعطيالت عيد خود هم هيچ 
برنامه ريزي ندارند. يكدفع�ه تصميم مي گيرند و 
راه مي افتند. حال مقصد كجاست؟ خودشان هم 
نمي دانند. معموالً هم مي گويند ماش�ين هر كجا 
ما را برد مقصد همانجاست! براي ساكنين تهران 
هم مقصد ش�هرهاي شمالي كش�ور است. همين 
مقصد مشترك تهراني ها، باعث ايجاد ساعت هاي 
طوالني ترافيك در جاده هاي باريك شمالي كشور 
مي ش�ود. انگار مردم تهران براي سفر، جز شمال 

جاي ديگري نمي شناسند!
         

   چرا سفر؟ چرا شمال؟ 
در هفته هاي پاياني سال همه از هم يك سؤال مي پرسند: 
»عيد براي س��فركجا مي رويد؟« نكته جالب اينجاست 
از هر كسي هم كه مي پرسيم عيد س��فركجا مي رويد؟ 
همه شمال مي روند. اينكه همه دوست دارند بخشي از 
تعطيات عيد خود را به سفر بروند يك امر طبيعي است. 
آن هم در فصل بهار با هواي تميز و دل انگيز بهاري خيلي 
خوب اس��ت كه چند روزي را از خان��ه و زندگي روزمره 
خود دور باش��يم و حال و هوايي عوض كنيم. تا اينجاي 
قصه مشكلي نيست. اينكه همه قصد مي كنند در هفته 
اول تعطيات به يك مقصد مشترك بروند مشكل ساز 

مي شود. چرا همه شمال مي روند؟ تعطيات 13 روز است 
و كلي شهر و مكان هاي ديدني وجود دارد كه مي توانيم 
برويم و از تعطيات خ��ود لذت ببريم. چ��را يك جاي 
تكراري را براي عيد خود در نظ��ر مي گيريم؟ از طرفي 
مگر حتماً در تعطيات نوروز بايد به سفر برويم؟ اگر سفر 
نرويم تعطيات به ما خوش نمي گذرد؟ مطمئن باشيد 
اگر ما براي ايام تعطيات نوروز خ��ود يك برنامه ريزي 
خوب داشته باشيم حتماً اين تعطيات يكي از بهترين 
تعطيات نوروز ما خواهد شد. سفر رفتن خوب است اما 
نه به شهري كه همه از جنوب، شرق و غرب كشور قصد 
مي كنند به آنجا بروند. اگر هدف، ل��ذت بردن از هواي 
بهاري در اين شهرهاست كه نيمه دوم فروردين بهترين 
فرصت براي رفتن به اين شهرهاست، زيرا هم هوا خيلي 
بهتر از نيمه اول فروردين اس��ت و هم شهرها و جاده ها 
بدون ترافيك و ازدحام جمعيت است و بسياري از كساني 
كه فرزند دانش آموز ندارند مي توانند از زمان نيمه دوم 

فروردين استفاده كنند. 
اما اگر قصد داريد حتماً در تعطيات ن��وروز آن هم در 

هفته اول تعطيات به سفر برويد با يك برنامه ريزي دقيق 
اين سفر را براي خود خاطره س��از كنيد. چرا مي گوييم 
دقيق؟ زي��را تقاضاي س��فر در كل كش��ور در اين ايام 
بيشتر اس��ت، پس برنامه ريزي س��فر براي نوروز خيلي 
سخت تر از ايام ديگر است. از همين االن مشخص كنيد 
كجا مي خواهيد برويد؟ بهتر اس��ت مناطقي را انتخاب 
كنيد كه بكرتر اس��ت و مس��افران كمتري به سمت آن 
مي  روند. گش��ت و گذار در مناطق توريس��تي در فصل 
جذب توريست گران تمام مي ش��ود. به مناطق خوش 
آب و هوايي س��فر كنيد كه مس��افر كمتري دارد يا اگر 
سفر به مناطق توريستي برايتان بسيار جذاب است براي 
كاهش هزينه ها، پرواز و هتل ارزان قيمت تري را انتخاب 
كنيد و هزينه مربوط به آنها را صرف تفريح خود كنيد. 
با چه وسيله اي مي خواهيد سفر كنيد؟ اگر وسايل نقليه 
عمومي مثل قطار يا هواپيماس��ت از يك ماه قبل براي 
رزرو بليت اق��دام كنيد. محل اقامت خود را مش��خص 
كنيد؟ راهنماي اماكن ديدني ش��هر مورد نظر را تهيه و 
درباره تمام آداب و رسوم و غذاهاي محلي شهر مورد نظر 

مطالعه كنيد و... در نهايت ب��ا صبر و حوصله بدون هيچ 
عجله و شتابي سفر خود را آغاز كنيد و با خاطرات شيرين 

به شهر خود برگرديد. 
   مرغ همسايه غاز نيست، درشهر خود بمانيم

اما يك راه ديگر هم براي گذراندن تعطيات وجود دارد. 
خيلي ساده بدون آنكه خود را به دردسر بيندازيم و هزينه 
گزاف سفر را بپردازيم، مي توانيم با يك برنامه ريزي ساده 
تعطيات را به خود خوش بگذراني��م. در ايام تعطيات 
نوروز هيچ الزامي به س��فر رفتن نيس��ت و مسافرت در 
اين ايام هم بخش��ي از آداب و رس��وم عيد نوروز نيست 
كه حتماً بايد بجا آورده ش��ود. پس تعطيات را در شهر 
خود بگذرانيم و سفر به شهرهاي ديگر را به وقت ديگري 
موكول كنيم. اين توصيه به ويژه براي ش��هروندان شهر 
تهران است كه در ايام نوروز بسيار خلوت و بدون ترافيك 
اس��ت. مي توانيم براي تم��ام روزه��اي تعطيات خود 
برنامه ريزي كنيم. مي توانيم تم��ام كارهاي عقب مانده 
خود را در اين اي��ام انجام دهيم. فقط كافيس��ت آنها را 
اولويت بندي كنيم و بر اساس آن انجام دهيم. يك روز را 
به گردش از نوع فرهنگي آن اختصاص دهيم. مي توانيم به 
سينما برويم. كوهنوردي و پياده روي در هواي پاك بهاري 

را در برنامه ريزي ايام تعطيات خود فراموش نكنيم. 
هر كدام از ما در طول س��ال به دليل مشغله هاي كاري 
و ش��رايط زندگي خود فرصت رفتن و ديدن بسياري از 
اماكن تاريخي و پرجاذبه شهر خود را نداريم، در حالي كه 
هر كدام از شهرهاي كش��ور ما پر از جاذبه هاي ديدني 
است كه ما شهروندان آن شهرها، از آنها ديدن نكرده ايم 
چون مرغ همسايه هميش��ه براي ما غاز است. هميشه 
برنامه ريزي براي ديدن جاذبه هاي شهرها و كشورهاي 
ديگر را در ليست برنامه زندگي خود قرار مي دهيم اما از 
شهر خود غافل هس��تيم. پس تعطيات نوروز بهترين 
فرصت است كه از ديدني هاي شهر خود بازديد كنيم و 
يك گشت و گذار حسابي براي خود تدارك ببينيم. البته 
تمام اماكن ديدني در تمام شهرها در اين ايام بسيار شلوغ 
و پر از بازديد كننده است، اما اين را به خود سخت نگيريم 

و از اين فرصت استفاده كنيم. 

سبك فراغت

پيش از آنك�ه كار خانه تكاني را 
شروع كنيم از خود بپرسيم براي 
چه اي�ن كار را انجام مي دهيم؟ 
صرفاً به خاطر اينكه سال جديد 
را با خانه تميز آغاز كرده باشيم؟ 
يا اينكه دوست و آشنا خانه ما را 
مرتب ببينن�د؟ اينها بهانه هاي 
خوبي براي خانه تكاني نيست. 
بهت�ر اس�ت اي�ن ب�ار تصميم 
بگيريم براي رس�يدن به هدف 
واالتري خانه خود را تميز كنيم

اگر ق�رار اس�ت از نردب�ان باال 
رويم يا بر لبه پنجره بايس�تيم 
و قس�متي را تميز كني�م حتمًا 
بايد ف�رد ديگ�ري در كن�ار ما 
قرار داش�ته باش�د ت�ا مراقب 
م�ا باش�د ك�ه حادث�ه اي رخ 
نده�د. اگ�ر ه�م حادث�ه اي 
اتف�اق افتاد ب�ه ما كم�ك كند


