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 نکات مفید اسباب کشی  

 مقدمه 

ممکن است کسی مستاجر باشد و سالیانه هر فردی در طول زندگی خود مجبور است به دالیل مختلف اسباب کشی کند. 

این کار را انجام دهد. برخی ها به دالیل کاری مجبور هستند اسباب کشی کنند و به شهر دیگر بروند، بعضی ها نیز خانه 

ی جدیدی می خرند و باید اسباب کشی کنند. در هر حال کار اسباب کشی کاری سخت و طاقت فرسا است مخصوصا 

ممکن است بسیاری از وسایل صدمه ببینند   اسباب کشیبورند هر سال اسباب کشی کنند. در هنگام  برای افرادی که مج

بنابراین شما باید راه های اصولی بسته بندی و حمل وسایل را بلد باشید. در این مطلب می خواهیم نکاتی که در هنگام 

 ر دشوار، تا حدی آسان گردد.اسباب کشی باید رعایت کنید را برای شما توضیح دهیم تا شاید این کا

 
 راحت  اسباب کشینکاتی برای  

وسایل به آنها  بسته بندیدر ابتدا باید خونسردی خود را حفظ کنید. اگر دستپاچه باشید ممکن در هنگام  •

 صدمه بزنید یا وسایلی نامربوط بهم را باهم بسته بندی کنید. 

ین کار را به تعویق بیاندازید در روز اسباب وسایل را انجام دهید اگر ا بسته بندیدر اسرع وقت سعی کنید  •

 کشی دچار سردرگمی می شوید. 

وسایل اضافی را با خود نبرید. اسباب کشی فرصتی به شما می دهد که وسایل اضافی که دیگر نیاز به آنها  •

 ندارید را کنار بگذارید. 
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 از کارهابی که باید انجام دهید را تهیه کنید تا بدانید که چه کارهایی الزم است انجام دهید.  لیستی •

های مقوایی، جعبه   کارتنقبل از بسته بندی کردن وسایل برای اسباب کشی وسایل مورد نیاز مانند طناب،   •

های پالستیکی یا چوبی، پارچه، چسب نواری محکم، برچسب، روزنامه های باطله و هر آنچه نیاز دارید حتما 

 بندی آماده کنید تا در هنگام کار دچار سردرگمی نشوید. قبل از شروع به بسته 

به جایی  قبل از بسته بندی وسایل برای اسباب کشی، تمام ظروف را بشویید و پاک کنید و البته قبل از جا •

 آنها در خانه ی جدید نیز باید آنها را خوب پاک کنید.

سپس در کارتون بچینید و سپس با یک وسایل و ظروف شکستنی را در پارچه یا روزنامه خوب بپیچید و  •

 طناب محکم دور کارتون را خوب بپیچید. از محکم بودن اتصاالت جعبه ها اطمینان حاصل کنید. 

 در بسته بندی و چیدمان وسایل شکستنی دقت کنید تا وسایل شما سالم به مقصد برسد.  •

سعی کنید وزن تحمل جعبه را در نظر بگیرید.  کارتوندر هنگام قرار دادن وسایل در جعبه های مقوایی و  •

 بیش از حد وسایل در جعبه نچینید.
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وسایل خود را در هنگام بسته بندی شمارش کنید و سپس روی هر جعبه با ماژیک یا برچسب مشخص کنید  •

 که چه وسایلی در جعبه قرار دارد. مخصوصا جعبه هایی که وسایل شکستنی در آن است رو مشخص کنید. 

 

وله کردن فرش یک پالستیک یا پارچه بعد از ل اسباب کشیبرای جلوگیری از کثیف شدن فرش در هنگام  •

 دوران بپیچید.

اگر وسایلی در کشوهای میزهای دراور خود دارید آنها را محکم ببندید که در هنگام اسباب کشی باز نشوند و  •

 وسایل نریزند. 

وسایل چوبی که گوشه دار هستند در هنگام اسباب کشی صدمه بیشتری میبینند پس این قسمت های گوشه  •

 رچه خوب بپوشانید که صدمه نبینند. دار را به مقواهای ضخیم و پا

 مبلمان خود را در هنگام اسباب کشی با روکش های مخصوص بپوشانید که کثیف نشوند.  •

فقط کتاب قرار ندهید زیرا بسیار سنگین می شود و برای کسانی که می خواهند حمل کنند دشوار   جعبهدر یک   •

 است. سعی کنید یک جعبه را با مقداری کتاب و مقداری از خورده ریزهای دیگر پر کنید. 

 
خودشان برای حمل وسایل صوتی و تصویری به خصوص تلویزیون به دلیل حساس بودن از کارتن های مخصوص   •

 استفاده کنید.
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 وسایل گران قیمت مانند طال را با خودتان همراه داشته باشید. •

قبل از آنکه به محل جدید اسباب کشی کنید آنجا را خوب تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که حشرات موذی  •

 در آنجا نباشند. 

 تی را در دسترس قرار دهید. وسایل ضروری مانند لباس ها و وسایل بهداش  •

 هیچ وسیله ای را بدون جعبه حمل نکنید زیرا باعث آسیب می شود. •

کردن وسایل شخصی خودش قرار دهید و همچنین در هنگام باز کردن وسایل  بسته بندیهر فرد را مسئول  •

 در محل جدید این کار را انجام دهید. 

سعی کنید وسایل زیاد و اضافی با خود به همراه نبرید. معموال کسانی که زیاد اسباب کشی دارند باید سعی کنند  •

الوه بر اینکه حمل آنها دشوار است برای گرفتن که به جز وسایل مورد نیاز چیز دیگری نداشته باشند زیرا ع

 به رو خواهید شد.  وسیله ی حمل و نقل با افزایش قیمت رو
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برای حمل وسایل به ماشین حمل اثاثیه از چند کارگر که مخصوص این کار هستند استفاده کنید زیرا آنها در  •

یل را چگونه حمل کنند که آسیب نبیند و هم چنین به نحوه ی چیدن این کار ماهرتر هستند و می دانند که وسا

 وسایل در ماشین نیز آشنا هستند.

 

 

 

او را از محل اسباب کشی دور نگه دارید که آسیب نبیند و خیال  اسباب کشی روزاگر فرزند کوچک دارید در  •

 شما از این بابت راحت باشد. 

 قبل از ترک خانه حتما بار دیگر خانه را به خوبی بررسی کنید که وسیله جا نمانده باشد. •

ی وسایل را  خانه ای را که میخواهید ترک کنید به خوبی تمیز کنید و زباله های خود را از آنجا ببرید و هنه •

 .سالم تحویل دهید 
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 کالم آخر

هر چند که اسباب کشی یک کار دشوار و طاقت فرسا است ولی این را بدانید که اگر هر کاری را اصولی و طبق برنامه 

انجام دهید احساس خوبی به شما دست می دهد و از کار خود راضی خواهی بود حتی ممکن است این اسباب کشی برای 

گام اسباب کشی رعایت کنید. همچنین از افرادی که در این شما لذت بخش باشد. فقط باید نکاتی را که گفته شد در هن

وجود دارد نوع   اسباب کشیکار متخصص هستند استفاده کنید تا وسایل شما آسیب نبیند. یکی از عوامل مهمی که در 

وسایل است. باید وسایل مخصوصا ظروف و وسایل شکستنی را طوری بسته بندی کنید که دچار شکستگی  بسته بندی

د. البته در زمان جابه جایی وسایل در محل جدید نیز باید مراقب وسایل خود باشید. اگر که سالیانه اسباب کشی نشون

دارید سعی کنید وسایل خود را تا جایی که می توانید کاهش دهید و فقط از وسایل دم دستی استفاده کنید تا در هنگام 

 جا به جایی اذیت نشوید. 

 

 نکاتی مفید مورد اسباب کشیسایت لطفا کلیک کنید . برای مشاهده مقاله در 

 نکات مفید اسباب کشی 

https://www.delivercarton.com/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%81%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b4%db%8c/

