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د  بصورت مختصر شرح دادم و درمور  ”لاو قسمت  راحت کشی  اسباب آموزش  “سباب کشی راحت را در مقاله قبلی ا

برخی از عوامل کلیدی داشتن یک اسباب کشی راحت و بدون دغدغه صحبت کردیم که امروز نیز شرکت کارتن بار  

قصد دارد تا نکات بیشتری را به جهت داشتن یک تجربه اسباب کشی راحت با کاربران خود در میان بگذارد. لطفا با  

  ما همراه باشید 

 :کشی راحت می پردازیمخب در ادامه به بیان دیگر نکات اسباب 

 ریزیددور نکشی را وسایل اسباب 

را نگه دارید! منظور از لوازم بسته بندی   کیس و نکزون کارتن و کشی اسباب کارتن و بندی بسته لوازم تمامی

هاست. اگر انبار دارید یک   ، سلفون و انواع کاور کارتنای شیشه پهن چسب ،دار حباب نایلون هماناسباب کشی 

توانید از آنها استفاده کنید و هم اگر  های بعد خودتان می بخشی از انبار را به آنها اختصاص دهید. با این کار، هم سال

توانید به دیگران برای اسباب کشی  اید می خریده بار کارتن شرکت های اسباب کشی خوب و محکمی ازکارتن

 .شان بدهید امانت

 نیدها اسم بز کارتنروی 

  حتما روی تمامی کارتن ها توضیحاتی درمورد محتویات داخل آن، با یک ماژیک پهن بنویسید تا هم زمان اسباب

کشی دقت بیشتری شود و هم زمانی که به محل جدید رسیدید دیگر باعث سردرگمی خود نمی شوید و به راحتی  

 .میتوانید به وسایل مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید 

 اسباب کشی راحت

 مقدمه
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 خودتان را بسته بندی کنیدوسایل بزرگ 

بندی وسایل را برایتان انجام دهند که اگر   کنند که کار بسته و اسباب کشی پیشنهاد می فروشی کارتن های اکثر شرکت 

  دهند ولی اگرتر کار را انجام می تر و سریع ایتوانید از آنها کمک بگیرید چون آنها حرفه امکان مالی این کار را دارید، می 

ها و  بخرید و به تمام گوشه دار حباب نایلون  به کار شوید. سخت نیست. باید مقداری امکانش را ندارید، خودتان دست

پهن بپیچید. سلفون بهترین چسبی است که   سلفون تان بچسبانید. بعد دور کل وسیله را باهای چوبی وسایل قسمت

 .بندی استفاده کنید توانید برای این بسته می 

 

 تان وسایل را بسته بندی کنیدبا توجه به روحیه

پاسخ به یک سوال مهم! از خود بپرسید که آیا فردی هستید که عالقه دارید کارها سریعا شروع و سریعا پایان پیدا کند و  

یا اینکه برعکس! و دوست دارید تمام کارها را کش بدهید تا هر کاری کلی زمان سپری کند برای تکمیل شدنش؟! و پس 

بندی کنید. اگر جزو دسته اول  تان وسایل اسباب کشی را بسته روحیه  از پاسخ به این سوال مهم میبایست با توجه به 

روز تا آخر انرژی تان را مصرف کنید. ولی اگر جزو دسته دوم هستید، از   ۳-۲روز خانه بمانید و در این  ۳-۲هستید باید 

ب کشی راحتاسبا  
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 آموزش اسباب کشی راحت قسمت دوم در سایت لطفا کلیک کنید .  مقالهبرای مشاهده 

ز را به جمع کردن وسایل چند روهای بهداشتی و ها، یک روز سرویس یکی دو هفته قبل کار را شروع کنید. یک روز اتاق 

 .آشپزخانه اختصاص دهید 

 

 (to do list)ظایف تهیه لیست و

رین کار برای عدم ایجاد سردرگمی در روزهای سخت اسباب کشی حتما یک فهرست از تمام  بهت

توانید یک  کارهایی که باید انجام دهید و وسایلی که باید جمع و جور کنید، تهیه کنید. شما می 

  تان را جمع م تدارک ببینید که مطابق آن وسایلایل هوس بندی کردن  بندی برای بسته برنامه زمان 

 .و جور کنید و تمام فشار کاری را در یک روز متحمل نشوید 

 

 سی کنیدرروسایل شکستنی را اینگونه ب

حتما وسایل شکستنی را با دقت بسیار باال  برای عدم شکستن وسایل شکستنی در حین انجام اسباب کشی و جابه جایی 

هستند قرار دهید. اگر    و با حوصله بسته بندی کنید! بهتر است لوازم شکستنی را در جعبه اصلی خودشان که دارای حفاظ 

کارتن  دار بپیچید و درون یک  های حباباید، وسایل شکستنی را در روزنامه یا پارچه یا پالستیک ها را دور انداخته این جعبه 

 .بندی کنید محکم بسته 

 

 کدام کارتن برای کدام اتاق بود؟! 

کشی برای راحتی کار در چیدمان تمامی اتاق خواب ها، آشپزخانه، اتاق نشیمن و حمام  در اسباب

و دستشویی را به عنوان واحدهایی مجزا در نظر بگیرید. هر روز به سراغ یک اتاق بروید و وسایل  

بندی، برچسبی حاوی فهرست  ر بسته بندی کنید. روی هر جعبه پس از اتمام کا آن اتاق را بسته 

و در صورتی که اجناس داخل آن شکستنی است با ماژیک   وسایل و لوازم داخل آن چسبانده 

 .قرمز، کلمه شکستنی را بنویسید 

ب کشی راحتاسبا  
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