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به شما شرح می دهیم تا برای داشتن یک تجربه اسباب کشی راحت چه کارهایی را   بار  کارتن   شرکت ازدر این مقاله  

باید انجام دهید تا با پس از تکمیل و جابجایی کامل، بدون خستگی و استرش بنشینید و یک فنجان چای خوشمزه  

 .بنوشید 

 :یک مثال انگلیسی هم که میگوید 

 .زند می ضرر شما وسایل به کامل وریس آتش بار یک اندازه به کردن کشی اسباب مرتبه ۳ هر

مثل اینکه بسته بندی وسایل و باز کردن آن ها بعد از اسباب کشی تمامی ندارد و پس از مرحله خسته کننده بسته  

بندی و جابجایی بعد از مدت کوتاهی نوبت به چیدمان خانه و باز کردن وسایل می رسد ولی به هرحال باید آن را  

که راه و روش هایی برای سبک تر و ساده تر کردن آن بدانیم ؛ در این مقاله از سایت کارتن بار  انجام داد چه بهتر 

 .می آموزیم که چگونه اسباب کشی راحتی داشته باشیم

اگر شما هم نیازمند جابجایی و اسباب کشی هستید حتما این مقاله را تا انتها مطالعه کنید کنید تا با استفاده از  

 .آن تجربه یک اسباب کشی راحت را داشته باشید  تکنیک های عملی

 

 اسباب کشی راحت

 مقدمه
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 تی طی اسباب کشی احو ر ته مهم برای کمک به کاهش حجم کار نک 4

 د کنی  شروع سریع •

 د کنی مرتب  را  وسایل تمام •

 د کنی اهدا را  اضافه وسایل •

 ی انبار در  اضافه وسایل جاسازی •

 

 ی های اسباب کشی را آسان کنیم ؟گونه سختچ

یک جمله معروف درمورد اسباب کشی وجود دارد که تمام مردم ایران با آن آشنایی دارند و آن هم اینکه “اسباب کشی  

 .کابوسه” و حتما خودتان هم همین را درک کرده اید 

مان باید ساالنه یا حداقل چند  کشی کابوس هست یا نه. مهم این است که خیلی از ما و اطرافیانمهم نیست که اسباب 

کشی است. روزهای تابستان برای  اره نیست؛ وقت اسبابسالی یک بار، این کار را انجام دهیم. حاال وقت تشبیه و استع

توانید بدون  گوییم که چگونه می جدید است. ما به شما می  جایی و اسباب کشی به خانه  ها روزهای جا به بیشتر خانواده 

 !کشی کنید  تر اسبابکابوس، راحت 

 

 یدت بیندیشبثم

تان  شی کابوسه” به نکات مثبت توجه کنید. شما دارید خانهکخودتان بگویید: “اسباببه جای اینکه هر چند قدم یک بار، به 

در اتاق جدیدی   .کنید دیگری غذا درست می  شوید. در آشپزخانه دیگری بیدار می  کنید. از صبح فردا در خانه را عوض می 

رفتند و شما روی   وسایل سر جایشان تواند یک تنوع بزرگ باشد. به وقتی فکر کنید که همه جایی می خوابید. این جابه می 

 .خورید مبل نشسته اید و دارید چای می 

 اسباب کشی راحت
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 گرفتن از اقوام نزدیک کمک

خواهد خورند. اگر هیچ کمکی ندارید و کسی از خانواده یا فامیل یا دوستان می ها به درد همدیگر می ها همین وقت آدم 

ن را شلوغ نکنید که کالفه  قدری دور و برتاتان باشد آن د و تعارف را کنار بگذارید. ولی حواس تان، بگذارید بیایبیاید کمک 

  .شوید 

خواهند به شما کمک کنند برنامه بریزید. اگر تعداد  های که می برای آدم 

بندی وسایل صدا  اند زیاد است، بعضی را روز بسته کسانی که داوطلب شده

کشی بیایند، بعضی را هم برای باز کردن  کنید، به بعضی بگویید روز اسباب

 .وسایل در نظر داشته باشید 

 رید ؟چه وسایلی نیاز دا

  کشی از یک خانه به خانه دیگر شما باید پیش از آغاز اسباببرای اسباب

اسباب کشی ضخیم و   . کارتن اسباب کشی در ابعاد گوناگون، مقدار زیادی طناب کشی، وسایلی را بخرید و یا آماده کنید 

هایی با   ها، ماژیک برای بستن در کارتن  ارچسب پهننو محکم، مقداری روزنامه باطله برای حفاظت از اشیای شکستنی،

ا یا به صورت نو و  ر  یکارتن اسباب کش توانید انواع مختلفهمچنین شما می   . هاسرپهن برای نوشتن روی کارتن

 .دست دوم از شرکت کارتن بار بخرید. با این کار سالمت وسایل خود را در اسباب کشی تضمین خواهید کرد

 

 کشی هستنداسباب  ءزج کارتن ها اصلی ترین 

کشی سفارش خرید کارتن اسباب کشی خود را به شرکت کارتن بار ارسال نمایید تا کارتن های   مدتی قبل از اسباب

کمتری بپردازید، میتوانید   خواهید هزینه کنند. اگر می   اسباب کشی مختلف در ابعاد مختلفی برایتان ارسال

 .بدهید  کارتن دست دوم  سفارش 

 اسباب کشی راحت
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ونقل آنها راحت باشید. اگر نصف آن را  اندازه سنگین نکنید تا در حمل از   های بزرگ را بیش تان باشد که کارتن حواس 

های اید، رو را به ظرف نصف دیگرش را لباس بگذارید. اگر زیر کارتن ظروف سنگین گذاشتهچینید، حتما کتاب می 

 .پالستیکی اختصاص دهید 

 

 اس هایتان هم استفاده کنید ز لبظروف ابرای بسته بندی 

اش را  اطلههای بفروشی هماهنگ کنید تا روزنامه  روزنامه  ها از قبل با یک دکه ظرف  بندی  بسته لوازم  توانید برایمی 

تان کنار بگذارد و هر ظرف را در یک روزنامه بپیچید. اگر قطع روزنامه کوچک بود، برای اینکه مطمئن شوید، هر  برای

خواهد. فقط باید مواظب ای نمی ویژه  ها کار سختی نیست و هیچ تجربه روزنامه بپیچید. پیچیدن ظرف  دوظرف را در 

 .هم تماس نداشته باشند  های شکستنی به هیچ وجه با باشید ظرف

 

توانید کارتن مخصوص حمل لوازم شکستنی سفارش دهید و هر  اما راه دیگری هم به جز استفاده از روزنامه هست. می 

تان. ولی ببینید  هایاید و هم ظرف هایتان را در کارتن کرده ظرف شکستنی را در یک لباس بپیچید. با این روش هم لباس 

 ؟اند ها کثیف که آیا ظرف 

 

 اسباب کشی راحت
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 اول آموزش اسباب کشی راحت قسمت  در سایت لطفا کلیک کنید .  مقالهبرای مشاهده 

ها را هم بشویید. انتخاب با خودتان  بار مجبور شوید کل لباس روید یکدر این صورت ممکن است وقتی به خانه جدید می 

تان را کند ولی ممکن است هم کار اضافه حساب شود، هم مصرف آب است. راه دوم از مصرف زیاد کاغذ جلوگیری می 

 .افزایش دهد 

 

 را کنترل کنیدکارتن ها 

ها هایتان را در این کارتنها ممکن است خاکی باشد یا آنطور که باید تمیز نباشد. مواظب باشید که لباس بعضی کارتن 

ها باال بیاورید و بعد  خواهید این کار را بکنید، حتما یک ملحفه کف کارتن پهن کنید و آن را تا دیواره نگذارید یا اگر می 

 . توی کارتن ای که رفته باشد ها را بچینید. مثل بقچه لباس 

 اسباب کشی راحت
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