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اتاق کار زیبا داشته باشید
با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در شیوه کارها ،کار در منزل از راه دور
سعیده ستوده نیا
گسترشپیداکردهاست.وجودیکدفترکارخانگیودکوراسیون
مناســب آن میتواند برای انجــام راحتتر کارها به افــراد کمک کند .چــه از اتاق کارتان
بهعنوانمحلانجامکسبوکارخوداستفادهکنیدوچهآنرابهعنوانمکانیبرایانجام
کارهایشخصیخوددرنظربگیرید،بایدبهدکوراسیونآنتوجهداشتهباشید.

جمع و جور طراحی کنید

الزم نیســت بــرای ایجاد فضــای کار
ایــده آل خــود حتمــاً بهدنبــال یــک
میــز کار بــزرگ باشــید .بــا یــک ایده
جمع و جــور هم میتــوان به نتیجه
مناســبی رســید .شــاید اتاق کار شما
فضای زیادی نداشته باشد که به هر
شــکلی دکور شــود .چنین فضاهایی
را میتــوان با یک طــرح جمع و جور
چیدمــان کــرد .یــک میز کوچــک با
تعدادی شلف دیواری بهترین گزینه
برای فضاهای کم است.

نور فاکتور مهم

بــدون شــک میتــوان گفت کــه اگر قصــد دارید
ســاعاتی طوالنــی را در ایــن فضــا کار کنیــد ،بــه
نــور کافــی نیــاز دارید تــا به چشــم هایتان فشــار
وارد نشــود .اگر اتاق کار شــما پنجره دارد و از نور
طبیعــی مناســبی برخوردار اســت ،حتمــاً از نور
طبیعی اســتفاده کنید .بهتر است میز کار خود را
جایی در نزدیکی پنجره قرار دهید و اجازه دهید
فضای کارتان با نور خورشید روشن شود.

صندلی مناسب تهیه کنید

صندلی یکی از ضروریترین وسایل مورد نیاز در
اتاق کار است که شما قرار است ساعتها در روز
را روی صندلــی اتــاق کار خود ســپری کنید .پس
باید بهدنبال یک صندلــی راحت ،ارگونومیگ و
در عین حال زیبا باشید.

فضا را ساده دکور کنید

دکــور شــلوغ باعــث حــواس پرتیتان میشــود.
سعی کنید تا جایی که امکان دارد از به کار بردن
بخشهای اضافی و وسایل غیرالزم در چیدمان
اتاق کار جلوگیری کنید .هر چقدر فضای کار شما
ســادهتر طراحــی و اجرا شــود ،تمرکزتــان را طی
ســاعات کار زیادتر کــرده و باعــث افزایش بازده
کاری خواهد شد.

گ کنید
با رنگ مورد عالقهتان اتاق را رن 

به دنبال رنگی باشــید که عاشــقش هستید .این
رنگ برای برخی افراد رنگی روشــن و شاد مانند
نارنجی و یا ســبز لیمویی بــوده و برای برخی نیز
رنگهایی آرامشبخش مانند سایههایی از آبی
یا سبز است .بایســتی با توجه به سلیقه و روحیه
خــود ،بهدنبال رنگ مناســب برای اتــاق کارتان
باشید.

استفاده از اکسسوریهای مناسب

اگر در طراحی دکوراسیون اتاق کار در منزل زیاد بهدنبال
مدرن بودن نیســتید ،از اکسسوریهایی استفاده کنید که
با آنها راحت هســتید .بــرای مثال اســتفاده از یک لیوان
زیبــا بهعنوان جامدادی ،اســتفاده از دفتر یادداشــتها و
کاغذهای برچســبدار رنگی یا یک ســطح زباله رنگی و
زیبا میتواند در اتاق کار مناســب باشد .نصب تابلوهای
هنری زیبا و الهامبخش نیــز میتواند روحی تازه به اتاق
کارتانبدهد.

زیـبـایـی

ناخنهای زیبا داشته باشیم

ناخنهــای بلنــد و زیبا یکــی از معیارهــای جذابیــت در میان افــراد بخصــوص خانمها
محسوب شده و میزان رشد ناخن شاخص مهمی در تشخیص سالمتی فرد است ،از اینرو
توجه به رشــد و سالمت ناخنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.ضعیف بودن ناخن،
به دالیلی از جمله اســتفاد ه طوالنیمدت از الک ناخن ،افزایش ســن ،پــرکاری یا کم کاری
تیروئید،پسوریازیس،بیماریهایریوی،اگزما،کمخونی،عفونتقارچیو...رخمیدهد.

نکات مهم برای داشتن ناخنهایی سالم

مواد غذایی مفید برای رشد و تقویت ناخن

ناخنهــا را درســت کوتــاه کنید.کفشهای تنگ
نپوشــید زیرا ناخنها در گوشت پا فرو میرود .از
الکهای با کیفیت استفاده کنید ،چون الکهایی
که کیفیت خوبی ندارند به ناخن صدمه میزنند.
وقتی الک را بــا پاککنندهها پاک میکنیم ،باید
یــک مرطوبکننــده خــوب هــم اســتفاده کنیم.
ناخن هایتان را با روشهای خانگی تقویت کنید.

بهطور کلی موادغذایی مفید برای ناخن مربوط
به مــواد غذایــی حــاوی پروتئیــن ،ویتامینهای
گــروه ب  ،زینــک و آهــن هســتند و برخــی از این
مواد غذایی شــامل غذاهای مغذی مانند برنج
قهــوهای ،آجیل ،غالت کامل ،ســویا ،شــیر بدون
چربــی ،انــواع ماهــی ،میــوه و ســبزیجات تــازه
میباشند که برای ناخن بسیار خوب هستند.

ماساژ ناخن با لیموترش تازه

روغننارگیل

یکــی از بهتریــن روشهــای تقویــت ناخنهــا
استفاده از لیموترش تازه است .برای این منظور
یک عــدد لیموترش تازه را بــرش داده و آب آن
را داخــل فنجانی بریزید .ســپس ناخنهای یک
دســت را درون آن قــرار داده و بــا آب لیموترش
ماســاژ دهید پــس از چند دقیقــه همین عمل را
با دســت دیگــر خــود انجام دهیــد .برای ماســاژ
ناخنهــا با لیموترش میتوانیــد تا  10دقیقه این
کار را تکرار کنید .پس از طی این زمان به ناخنها
اندکی فرصت دهید تا خشک شود .سپس با آب
شســته و از کــرم مرطوبکننده پوســت اســتفاده
کنید.

روغــن نارگیل یکــی دیگــر از روشهای عالــی برای
تقویت ناخنهای شکننده است چون حاوی چربی
اشباع اســت ،ناخنها را مرطوب میکند و درنتیجه
از عفونت آنها پیشــگیری میکنــد .میتوانید روغن
نارگیــل ولرم را مســتقیماً به ناخنهایتــان بمالید و
پنــج دقیقه بــ ه آرامی ماســاژ دهیــد .ایــن کار باعث
بهبود جریان خون در ناخن میشود .این کار را دو تا
ســ ه بار در روز انجام دهید .همچنین میتوانید چند
قطره آبلیمو را به مقداری روغن نارگیل ولرم اضافه
کنید و به ناخنهایتان قبل از خواب بمالید و در طول
شب دستکش بپوشید .این راهکار را بهطور مرتب در
پیش بگیرید تا ناخنهایتان سالمتر و قویتر شوند.
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