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تکیه گاه نردبان موفقیتت را بشناس
نردبان در شکل ساده خود دو ستون چوبی است که پله های افقی با فاصله روی آن میخ شده و با تکیه 
 دادن این دو ستون به تکیه گاهی شبیه دیوار و محکم کردن پایه نردبان ) که ُسر نخورد ( فرد می تواند 
یکی یکی پله ها را به سمت باال طی کند تا به ارتفاعی که مورد نظرش است، برسد. نردبان وسیله ساده 
و کار راه اندازی است. اگر نردبان نبود، شاید بسیاری از بنا ها ساخته نمی شدند و صعودهایی که به راحتی 

با وجود نردبان ساده شدند، به سخت ترین کار ممکن تبدیل می شد.
البته نردبان در سخن این شماره یک تمثیل است برای اینکه یادآور شویم چیزی به اسم نردبان 
موفقیت هم وجود دارد. نردبان موفقیت ابزاری است که می توان آن را به تکیه گاه مطمئنی تکیه داد 
و پایه های آن را محکم کرده و صعود به سمت قله موفقیت را شروع کرد. خیلی ها فکر می کنند تمام 
فرآیند موفقیت چیزی جز پیدا  کردن نردبان مناسب در زمان و مکان درست و یافتن یک پایه نگهدار 
مطمئن نیست. شاید به همین دلیل است که خیلی ها به محض یافتن فرصتی برای موفق شدن، درنگ 
نمی کنند و بدون هیچ مالحظه و احتیاطی خود را با عجله داخل این فرصت طالیی می اندازند و 
بی محابا دست به ریسک می زنند و نردبانی را که یافته اند، به هر تکیه گاهی که دم دستشان بود، تکیه 

می دهند و صعود پرغرور خود را شروع می کنند.
اما حقیقت این است که صعود و ترقی در عالم موفقیت فقط با داشتن نردبان و ابزارهای مناسب 
تضمین نمی شود و چیزی به اسم دیوار یا تکیه گاهی که این نردبان باید به آن تکیه داده شود هم 
در قله ای که قرار است به آن برسیم، نقش آفرینی می کند. قبل از اینکه صعود موفقیت خودمان را 
شروع کنیم، باید برای خودمان دقیق مشخص کنیم که نردبان خود را به کدام دیوار تکیه داده ایم؟ 
آیا قرار است این نردبان را به دیوار فریب و سیاست تکیه دهیم و بدون انجام هیچ تالشی، فقط با 
سوء استفاده ابزاری از این و آن، باال برویم؟ آیا تصمیم گرفته ایم نردبان صعود خود را به دیوار آشنایان 
و پارتی هایی تکیه دهیم که قبال مدیون خود کرده ایم یا قرار شده در آینده در بخشی از سود موفقیت 
خود شریکشان کنیم؟ آیا بر آن شده ایم که نردبان ترقی و صعود خود به قله موفقیتمان را به دیوار 

خیاالت و توهمات ذهنی خود و دیگرانی که وضعیتشان چندان مناسب نیست، تکیه دهیم؟
نقشی  اما  نمی شوند،  دیده  اول  نگاه  در  موفقیت  صعودهای  در  که  هستند  دیوارها  این  واقع  در 

تعیین کننده در پیروزی و برنده  شدن ما در جاده موفقیتمان دارند.
همین االن جای خلوت و بی سروصدایی پیدا کنید و ساعتی برای خود وقت خالی کنار بگذارید و روی 
ورقه کاغذ سفید و با خط خوش و واضح بنویسید که در مسیر موفقیت خود چه دیوارهایی را برای 
تکیه  دادن و تکیه گاه  کردن انتخاب کرده اید. از نتیجه این دیوارشناسی حیرت خواهید کرد و خواهید 
دید بعضی دیوارها که محکم و استوار به نظر می رسیدند، برایتان پوچ و بی اهمیت جلوه خواهند کرد و 
برخی از دیوارهایی که اصال جدی شان نمی گرفتید، استقامت و استحکام خود را برای همراهی با شما 
در کل سفر موفقیتتان نمایان خواهند کرد. تکیه گاه که معلوم شود، صعود شما به سوی قله موفقیتتان 

می تواند فورا آغاز شود؛ تکیه گاه خودش به باال رفتن شما کمک خواهد کرد.
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یکی از مواردی که فرد را در ناراحتی، رنجش و 
خلق پائین نگه می دارد، نداشتن بخشش است. 
نمی بخشند،  راحتی  به  را  دیگران  که  افرادی 
افکار  معموال  و  می مانند  باقی  خشم  در 
می کنند.   مرور  خود  ذهن  در  ناراحت کننده ای 
در ادامه به قدرت شگفت انگیز بخشش و گذشت 

می پردازیم.
 بهبود فعالیت مغز با بخشش:

بخشش مانند اکسیژنی است که فعالیت مغز را 
نبخشید  را  بهبود می بخشد و چنانچه دیگران 
فاصله  روان  سالمت  و  آرامش  از  خودتان 
می گیرید. برای اینکه بتوانیم بخشیدن را تمرین 
کنیم می توانیم این راهکارها را به کار ببندیم. 
اول اینکه به نهایت بخشیدن فکر کنید. یعنی 
بررسی کنید چنانچه فرد مورد نظر یا واقعه اتفاق 
افتاده را نبخشید چه چیزی عایدتان خواهد شد. 
راهکار دیگر این است که فهرستی از نام افراد 
مهم زندگی تان که هنوز از آنها دلخورید، تهیه 
کنید و جلوی نامشان بنویسید از کدام رفتار و 

عملکرد آنها دلخورید.
 نفرت و خشم، سم روح و جسم:

گاهی اوقات بخشش را می توان با چشم پوشی 
از اشتباه های دیگران ممکن ساخت. کسی که 
اشتباه دیگری را می بخشد لذت زیادتری از فرد 
بخشوده شده کسب می کند. عفو و بخشش باید 
در شخصیت گنجانده شود و نه به عنوان پاسخ به 
توهین ها بلکه به عنوان روش زندگی قرار بگیرد، 
انسان صدمه  به  مانند سم  و خشم  نفرت  زیرا 
می کند،  عمل  پادزهر  مانند  بخشش  می زند. 

کاری که قرار بود امیدتان به آینده 
روشن را بیشتر کند، امروز اصلی ترین 

دلیل ناامیدی شماست. چرا؟
محققان می گویند تاثیر حالی که امروز دارید، 
به همین لحظه و همین اتاق محدود نمی شود. 
جسم  سالمت  شغلی،  فرسودگی  آنها  نظر  از 
تاثیری  و  داده  قرار  تحت تاثیر  را  روان شما  و 
پایدار روی وضعیت فیزیکی و روانشناختی تان 
در  که  روانی  و  جسمی  نشانه های  می گذارد. 
در  شما  به  می توانند  می کنیم،  معرفی  ادامه 

شناخت بهتر وضعیت تان کمک کنند.
درد می کشید؟

که  بی دلیلی  ظاهر  به   و  مزمن  جسمی  درد 
تاثیر  به خاطر  است  ممکن  نمی گیرد،  آرام 
فرسودگی روانی شما بر جسم تان، ایجاد شده 
باشد. سردرد، معده درد یا حتی کوفتگی و درد 
عضالنی که حتی با استراحت هم التیام پیدا 

نمی کند ممکن است به دلیل فرسودگی شغلی، 
شما را گرفتار خود کرده باشد.

خشمگین  هستید؟
به هم می ریزند؟  را  اعصاب شما  و زمان،  زمین 
دلیل  و  خاص  اتفاق  به  عصبانی  شدن،  برای 
گرمای  یا  سرما  ندارید؛  نیاز  غریبی  و  عجیب 
عابر  یک  نگاه  حتی  یا  تاریکی  یا  روشنی  هوا، 
در خیابان، می تواند اعصاب شما را خراب کند؟ 
خشمی که در وجود شما انبار شده است، ممکن 
است یکی از عواقب دچار شدن تان به فرسودگی 

شغلی باشد.
چیزی برای تان مهم نیست؟

و خلق  بی تفاوتی  و عالقه،  انگیزه  ازدست دادن 
فرسودگی  به  شدن تان  دچار  دلیل  به  پایین، 
را تحت  تاثیر قرار می دهند.  شغلی، روان شما 
اگر شغل تان شما را فرسوده کرده باشد، حتی 
نامه ترفیع هم خوشحال تان نمی کند. گذشته از 

این، بدبینی، احساسات منفی، نه تنها به کارتان، 
بلکه به روابط شخصی تان هم راه پیدا می کند.

خسته اید؟
کردن  کم   و  کردن  استراحت   روز  چند  حتی 
از خستگی  این حجم  نمی تواند  هم  فعالیت ها 
را که به شما حمله کرده، التیام دهد. روزهای 
شنبه، به جای اینکه با نشاط به محیط کاری تان 
برگردید، خسته تر از چهارشنبه، پشت میزتان 
می نشینید. این خستگی بی دلیل و شدید ممکن 
است به خاطر فرسودگی شغلی سراغ شما آمده 

باشد.
کارتان، چقدر به عالئق تان شبیه است؟

اگر کار و رویاهای شما در یک مسیر قرار ندارند، 
برای موازی حرکت  کردن در مسیر رویاهای تان، 
چقدر انرژی صرف می کنید؟ خود شما، همین 
 » من   « به  چقدر  هستید،  امروز  که  کسی 
رویاهای تان شبیه است؟ نکند شکاف زیاد این 

یک  داشتن  دشمنان  برابر  در  انتقام  بهترین 
زندگی موفق و شاد است، از دشمن به عنوان 
کسی استفاده کنید که باعث رشد شده و برای 
مبارزه با انرژی های بد توانمند شوید، بخشش 
موجب آزاد کردن خشم، ترس و درد می شود 
و دریچه های قلب را به شادی، صلح و عشق باز 
می کند. بخشیدن ظاهرا کار راحتی نیست برای 

همین بخشش کار کسی است که قدرت دارد.
 قدرت بخشش را دست کم نگیرید:

محققان می گویند: قدرت بخشش را دست کم 
روانی  عاطفی،  سالمت  کلید  بخشش  نگیرید، 

به  ابتال  افراد بی رحم، مستعد  و جسمی است. 
مشکالت قلبی و عروقی، دردهای مزمن، اختالل 
ایمنی سرکوب شده،  عملکرد عصبی، سیستم 
یک  داشتن  از  و  بوده  افسردگی  و  اضطراب 

زندگی اجتماعی خوب محروم هستند.
عذر  اقبل  علی )ع( :  امام  است  فرموده  زیبا  چه 
اخیک فان لم یکن له عذر فالتمس له عذرا! عذر 
برادر دینی ات را بپذیر و اگر برای خطای خود 

عذری نداشت تو برای او عذری بتراش!
) تحف العقول، ص 107 (

قدرت شگفت انگیز بخشش و گذشت
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آیا می دانستید که سلیقه غذایی شما می تواند 
بیانگر شخصیت شما باشد؟

هر غذایی که دوست داشته باشید در پس عالقه 
شما به آن غذا یک نوع شخصیتی نهفته است. 
محققان در جدیدترین مطالعات خود به نتایج 
جالبی دست پیدا کرده اند که می تواند شخصیت 
بر   را  یا...  مهربان  عصبی،  برون گرا،  درون گرا، 
اساس تمایالت و ذائقه غذایی شما بازگو کند.

تا  را مشاهده کنید  زیر  اکنون فهرست غذایی 
با توجه به ذائقه غذایی تان به  شخصیت نهفته 

خود پی ببرید:
افراد وظیفه شناس و مسئول

افرادی که در محیط کار یا منزل به اشخاصی 

وظیفه شناس و مسئول شناخته می شوند معموال 
کمتر با اضافه وزن و چاقی مواجه هستند زیرا 
و  غذایی خود هستند  و سالیق  عادات  مراقب 
این  به بشقاب غذایی شان دارند.  توجه ویژه ای 
گروه به میوه ها و سبزیجات عالقه خاصی داشته 
و چندین وعده این چنینی را در برنامه روزانه 
خود می گنجانند. یکی دیگر از ویژگی های مهم 
این اشخاص گرایش به سمت غذاهای شیرین 

است.
افرادی با شخصیت برون گرا

شخصیت  مدل  دو  به  را  افراد  روان شناسان 
برون گرا و درون گرا تقسیم کرده اند. برون گراها 
دنیای  در  برمی آید  اسمش  از  که  همان طور 

سرخوش،  افرادی  آنها  می کنند.  سیر  بیرون 
اجتماعی و واقع گرا هستند و ترجیح می دهند 
در رابطه با هر چیزی به صورت شفاف و صریح 

صحبت کنند.
البته کمی پرخاشگر و رقابت طلب نیز هستند. 
و  چرب  غذاهای  سمت  به  بیشتر  افراد  این 
پرکالری گرایش دارند، انواع استیک ها یا تنقالت 
به  گروه  این  غذایی  سالیق  جزء  ترش  و  شور 

شمار می رود.
افرادی با شخصیت درون گرا

در  برون گرا  افراد  برعکس  درون گرا  اشخاص 
همین  به  می کنند  سیر  خود  درونی  دنیای 
زندگی شخصی  با خود،  رابطه  در  کمتر  دلیل 
نباید  را  آنها  یا حرفه ای شان صحبت می کنند. 
و هیجان  پرشور  افرادی  بلکه  دانست  خجالتی 
نیز می توانند باشند اما ترجیح می دهند تا کمتر 

درباره خود و زندگی شان صحبت کنند.
این افراد به غذاهایی شیرین، گوشت، سوسیس، 
با وجود  اوقات  اما گاهی  کالباس عالقه داشته 
گرسنگی زیاد نسبت به غذاها بی اشتها هستند.

افرادی با شخصیت عصبی 
و  پرتنش  یا  عصبی  شخصیت های  که  افرادی 
پرخاشگری دارند بیشتر به سمت غذاهای تند، 
ادویه دار و همینطور پر کالری تمایل داشته زیرا 
احساس می کنند همیشه گرسنه هستند و نیاز 

به غذا دارند.
افراد خوش اخالق

افراد خوش اخالق معموال تمام غذاها را دوست 
داشته و تعادلی بین مصرف و تمایل به خوردن 
غذا برقرار می کنند. در بین تمایالت غذایی آنها 
می توان غذاهای پرچرب یا کم چرب و همینطور 

تنقالت چاق کننده یا میوه ها را مشاهده کرد.

دو چهره، باعث فرسوده  شدن شما شده باشد؟
ساعات کارتان چقدر است؟

چرخشی  کار  شیفت های  طوالنی،  کار  ساعات 
شدن  آوار  کنار  در  اجباری،  اضافه کاری های  و 
می تواند  کارمندان،  بر سر  مسئولیت  از  کوهی 
به افسرده و فرسوده شدن آن ها منجر شود. اگر 
انجام   انتظار  شما  از  که  دارید  پرتوقع  رئیسی 
دادن کار چند نفر را دارد، طبیعی است که هر 

روز فرسوده تر شوید.
با یک روانشناس مالقات کرده اید؟

مشکالت  به  ابتال  ژن  که  نمی کند  فرقی 
نه؛  یا  داشته اید  را  روانپزشکی  و  روان شناختی 
آزمایش  یک  سال  هر  که  همان طور  درست 
خون می دهید و در دوره های منظم، متخصصان 
گاهی  از  هر  باید  می کنید،  مالقات  را  مختلف 
هم به دفتر یک روانپزشک سربزنید و وضعیت 

روانی تان را بررسی کنید. 

شخصیت شناسی با ذائقه غذایی

فرسودگی شغلی در کمین شما
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در  خستگی  و  خوردن  چای 
یک  ایرانی ها  ما  بین  کردن 

عادت است!
به  طبیعی  قند  از  استفاده 
افراد  برخی  مصنوعی!  جای 
این  جای  به  ما  می گویند 
مصرف  طبیعی  قند  قندها، 
می کنیم. مثاًل با چایمان توت 
و  کشمش  خرما،  خشک، 
موادی از این قبیل می خوریم 
تا قند خونمان باال نرود و بعد 
هم می بینیم که با یک فنجان 
چای ۲0 عدد توت خشک یا 

میوه های مشابه می خورند.
باید  افراد  این  جواب  در 
قندی که در  اتفاقاً  گفت که 
قندانتان دارید قند مصنوعی 
است  طبیعی  قند  و  نیست 
که از نیشکر و چغندر گرفته 
شده است. از طرفی قندی که 
در میوه هایی مانند کشمش،  
توت خشک، خرما و... وجود 
دارد، قند آزاد است. یعنی به 
راحتی جذب بدن می شود و 
مانند سایر  میزان کالری آن 
هر  ازای  به  یعنی  قندهاست 
 4 آن ها  مصرف  گرم،  یک 
بدن  به  انرژی  کیلوکالری 
این  زیاد  مصرف  و  می رسد 
خوراکی ها مانند مصرف زیاد 
عوارضی  معمولی  قندهای 

دارد.
هر قند چند کالری ایجاد 

می کند؟
 3 حدود  قند  حبه  یک  هر 
فرض  این  با  دارد.  وزن  گرم 
 4 قند  گرم  یک  هر  که 
کیلوکالری انرژی تولید کند، 
انرژی دریافتی بدن با خوردن 
 1۲ معمولی  قند  حبه  یک 
حالی  در  است.  کیلوکالری 
که بیشتر افرادی که چایشان 
را با تعدادی خرما، کشمش، 
می خورند،  و...  خشک  توت 
کیلوکالری   50  -  60 حدود 

انرژی دریافت می کنند.

ایرانیان  اغلب  بین  در  غذایی  نادرست  عادات  دلیل  به  کبد چرب 
وجود دارد، البته درمان کبد چرب هم اگر با رعایت نکاتی همراه 
باشد کار سختی نیست. کبد چرب را می توان با مواد خوراکی موجود 

در خانه درمان کرد. 
لیمو موثر در درمان فوری کبد چرب:

و  تابستان  فصل  میوه های  پرطرفدارترین  و  بهترین  از  یکی  لیمو 
زمستان است اما نوع ترش آن برای درمان کبد چرب بیشتر مورد 
استفاده قرار می گیرد. نوشیدن یک لیوان آب که در آن عصاره یک 
برای  بهترین دارو  تازه وجود دارد در آغاز روز می تواند  لیموترش 

پیشگیری از ابتال به کبد چرب باشد.
نقش توت ها در درمان سریع کبد چرب:

توت ها این میوه های خوشمزه که انواع مختلفی دارند یکی از منابع 
غنی آنتی اکسیدان به شمار می روند و کبد را ترمیم می کند. برای 

دفع چربی از سلول های کبد، از انواع توت ها استفاده کنید.
انگور برای درمان فوری کبد چرب:

یک لیوان آب تازه انگور بنوشید و یا از خوردن یک خوشه انگور 
کامل همراه با صبحانه لذت ببرید.

با پزشک مشورت  از مصرف  اگر تحت درمان هستید، قبل  نکته: 
کنید، زیرا ممکن است با برخی داروها تداخل داشته باشد.

درمان کبد چرب با آووکادو خیلی سریع:
آووکادو ،حاوی مواد شیمیایی موثری است که می تواند آسیب کبدی 
را کاهش دهد، این میوه سرشار از گلوتاتیون، ترکیبی که کبد برای 
پاکسازی سموم مضر به آن نیاز دارد، است. برای چند ماه، هر هفته 

1 یا ۲ آووکادو بخورید، تا به رفع آسیب های کبدی کمک کنید.
تاثیر سیب در درمان کبد چرب خیلی فوری:

یک سیب در روز، راز سالمت کبد است. سیب سرشار از پکتین، 
یک فیبر محلول است و می تواند سموم سیستم گوارش و کلسترول 
خون را کاهش دهد و هم چنین از کار زیاد کبد جلوگیری می کند.

درمان سریع کبد چرب با این چند میوه

اگر چای را با چیزی 
جز قند می خورید، 

بخوانید!
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سالمتی را با قلیان دود نکنیم!
ماده  نوع  هزار  و سیگار چهار  قلیان  دود 
سمی و 40 نوع ماده سرطان زای ثابت شده 
دارد. حجم دود ایجاد شده در یک وعده 
مصرف قلیان، برابر با 50 تا 100 نخ سیگار 
است و این مطلب گویای عمق آسیب های 
بودن  ویتامینه  است.  سالمتی  برای  آن 
میوه ای  مواد  از  استفاده  یا  و  ها  معسل 
باورهای  از  آنها  در  میوه ها  عصاره  یا 
تحقیقات  آخرین  اساس  بر  است.  اشتباه 
رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، این معسل ها از تنباکوی معمولی 
از  بسیار خطرناک تر هستند چون  قلیان 
تنباکوهای کم ارزش تهیه شده و با مواد 
شیمیایی و به روش های شیمیایی خوشبو 
و معطر می شوند و تمام این مواد معسل 
شیمیایی در اثر تنفس وارد سیستم ریه 
افراد شده و مشکالت  تنفسی  و دستگاه 
زیادی را به دنبال دارد. استفاده مشترک 
مشکالت  دیگر  جمله  از  قلیان  دهانه  از 
در این زمینه است که انواع بیماری های 
خطرناکی  بیماری های  یا  و  لثه  و  دهان 
مانند سل و بیماری های تنفسی را ایجاد 
است.  نگران کننده  بسیار  که  می کند 
مشکالت  سایر  و  پوست  زودرس  پیری 
عوارض  دیگر  از  نیز  پوست  زیبایی  برای 
جدی  تهدید  است.  قلیان  از  استفاده 
و  صنعتی  مخدر  مواد  از  استفاده  قلیان، 
الکل همراه با مواد تنباکو و معسل است 
چون در برخی مواقع فرد نمی داند موادی 
استفاده می کند که آغشته به مواد مخدر 
یا الکل است. استفاده از آن باعث اعتیاد 
و مشکالت متعدد سالمتی می شود چون 
مصرف تنفسی الکل به مراتب از مصرف 

خوراکی آن خطرناک تر است.

حمام کردن نوزاد برای بسیاری از افراد که به 
تازگی طعم بچه دار شدن را چشیده اند، سخت 
و دشوار به نظر می رسد، اما جای نگرانی نیست، 
آن  اول  دفعات  در  تنها  کار  این  دشواری  زیرا 

وجود دارد.
 مادران عزیز باید بدانند که زمان استحمام نوزاد 
نه تنها زمان سختی نیست، بلکه فرصتی برای 
مادر و نوزاد است که بیشتر در کنار هم باشند و 

از با هم بودن لذت کافی را ببرند.
از  کنید،  حمام  وارد  را  نوزاد  آنکه  از  قبل   -  
گرمای  هوای حمام مطمئن شوید.  بودن  گرم 
هوای حمام باید نزدیک دمای بدن نوزاد باشد تا 

موجب سرماخوردگی و ناراحتی او نشود.
-  وسایلی مانند پوشک، لباس و حوله نوزاد را 
از قبل آماده کرده و نزدیک حمام قرار دهید تا 
بالفاصله نوزاد را خشک کرده و لباس بپوشانید.

 - وان یا لگن مخصوصی برای نوزاد تهیه کنید 
و در حمام قرار دهید.

 - قبل از آنکه آب را روی بدن نوزاد بریزید، آن 
را امتحان نمایید تا نه سرد باشد و نه داغ.

باید  نوزاد  برای  استفاده  مورد  وان  ارتفاع   -  
در  نوزاد  پاهای  و  بدن  فقط  که  باشد  طوری 
حالت نشسته در آب قرار بگیرد و گردن و سر 
او باالتر از آب باشد. الزم به ذکر است که باید 
تمام مدت مراقب باشید که سر و گردن نوزاد در 

آب فرو نرود.
نوزاد  گریه  و  ترس  کاهش  برای  می توانید   -  
موقع استحمام، برای او شعر بخوانید و یا با او 

حرف بزنید.

مخصوص  شامپوی  با  و  نرم  بسیار  لیف  با   -  
کودک، بدن و سر او را بشویید.

 - حتی المقدور از صابون برای شستن سر نوزاد 
استفاده نکنید.

به  را  خود  دست  نوزاد،  سر  شستن  موقع   -  
دهید  قرار  او  پیشانی  روی  بر  سایه بان  صورت 
تا آب و کف شامپو وارد چشم ها و بینی نوزاد 

نشود.
-  هنگام حمام کردن، فقط باید بیرون گوش 
تا آب وارد گوش  بود  نوزاد را شست و مراقب 
مانند  وسایلی  از  هرگز  همچنین  نشود.  او 

گوش پاک کن برای گوش نوزاد استفاده نکنید.
  - تمام مدتی که نوزاد در وان قرار دارد، لحظه ای

از او چشم برندارید. بهتر است وان نوزاد طوری 
باشد که سر نخورد.

وان  از  را  او  نوزاد،  از شستن  بالفاصله پس   -  
بیرون آورده و با حوله ای نرم او را خشک کنید.

 - سر نوزاد را کامال و به آرامی خشک نمایید 
و با کاله و یا روسری سر او را بپوشانید. هرگز 
موهای خیس نوزاد را بدون پوشش در معرض 

هوا قرار ندهید.
 - دقت کنید که حوله را روی بدن نوزاد نمالید، 
بلکه به آرامی گذاشته و بردارید، زیرا کشیدن 
حوله بر روی بدن نوزاد ممکن است باعث بروز 

حساسیت و تحریک پوست او شود.
-  از کرم های مخصوص نوزاد به پوست او بزنید 

تا مانع خشکی پوست او شود.
 - سعی کنید گرمای هوای اتاق، اختالف زیادی 
با محیط حمام نداشته باشد تا نوزاد سرما نخورد.

نکاتی برای استحمام نوزاد
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 وکیل حامد را به دادگاه کشاندم و از او خواستم 
آدرس محل سکونت حامد و یا الاقل بچه ها را 
در اختیارم قرار دهد و او با مدرک ثابت کرد که 
حامد قبل از ترک کشور به صورت رسمی تمام 
به صورت  او سپرده و  به  را  قانونیش  اختیارات 

یکطرفه با تلفن با او تماس می گیرد. 
گذشته  عمو  پسر  مهمانی  ماجرای  از  ماه  سه 
نکرده  پیدا  حامد  از  اثری  هیچ  هنوز  و  بود 
بودم. شب ها بی اختیار خواب حامد و بچه ها را 
با  او  می گفتم  با خود  اوقات  بعضی  و  می دیدم 
یاد  به  بعد  و  تنها چه می کند  بچه کوچک  دو 
حرف های او می افتادم که می گفت: " انسان باید 
همیشه  بتواند  که  باشد  مستقل  و  قوی  آنقدر 
از نقطه صفر و از بدترین شرایط شروع کند و 
امیدوار و مصمم در کمترین زمان ممکن خود 
را به سطح متوسط زندگی برساند. فقط بعد از 
اثبات این لیاقت است که انسان حق دارد خود 
را یک انسان بالغ و مستقل اعالم کند. " شش 
ماه در تنهایی گذشت. من درخواست جدایی از 
حامد را قبول نکردم و به وکیلش گفتم که تا 
آخر عمر خود را همسر او می دانم. هر چند دیگر 
لیاقت عنوان همسری اش را ندارم. حامد نیز در 
مقابل آخر هر ماه مبلغ زیادی را به عنوان نفقه 
می کردم  تعجب  می ریخت.  بانکی ام  حساب  به 
که او اینقدر زیاد برای من پول بفرستد. در دلم 
را تحسین  توانایی همسرم  و  لیاقت و جسارت 
دوباره  او  با  می توانستم  کاش  ای  که  می کردم 

زندگی مشترک داشته باشم. 
دیار  هوس  دوباره  رفته ام  خارج  عموی  پسر 
فرنگ کرد در شب مهمانی بدرقه دوباره خاطره 
مهمانی ورود او زنده شد. پسر عمو هنوز برای 
به  وابسته  کشور  از  خارج  در  مخارجش  تامین 
عمو جان بود و اینکه حامد توانسته بود با دو بچه 
کوچک در آنجا بالفاصله کار پیدا کند حتی پول 
به ایران بفرستد باعث شده بود که همه پسر عمو 
را به عنوان موجودی وابسته و حقیر نگاه کنند. 

پسر عمو برای اینکه قدری از محبوبیت حامد در 
جمع بکاهد خطاب به من گفت: دختر عمو اگر 
االن درخواست طالق کنی باز هم نمی توانم تو 
را به همسری خود بپذیرم. اینکه توانستی چند 
سال با این مرد وحشی و سنگدل سرکنی خود 
نشان دهنده این است که شایسته زندگی با من 
نیستی! و من مغرور و مسمم در مقابل جمع 
سرم را بلند کردم و گفتم: حامد هنوز همسر من 
است و من به داشتن چنین مرد با اراده و استوار 
افتخار می کنم. او دارد مرا امتحان می کند و به 
محض اینکه بفهمد دیگر طاقت امتحان را ندارم 
سر و کله اش پیدا می شود. اگر یک بار دیگر مرد 
مرا وحشی و سنگدل بخوانی مطمئن باش تو را 

به آتش می کشم و دودمانت را به باد می دهم!
و  جان  عمو  نزد.  حرف  من  با  دیگر  عمو  پسر 
و  افسرده تر  و  کردند  طرد  مرا  هم  فامیل 
به  آسوده  و  راحت  اما  گذشته  از  غمگین تر 
منزل خودم باز گشتم. منزلی که دیگر اثری از 
همه  با  اما  نبود.  بچه ها  و  حامد  وجود  گرمای 
اینها احساس خوبی داشتم. اولین بار بود که در 
مقابل جمع فامیل از حامد دفاع می کردم و او 
را برتر و باالتر از خودم می شمردم و این باعث 
شده بود تا احساس اشتیاق عجیبی نسبت به او 
در دلم زنده شود. برای اولین بار احساس کردم 
که در حق حامد و عشق پاکش کوتاهی کرده ام 
و هرگز نتوانستم ذره ای از شوریدگی او را درک 
کنم. ساعت ها در تنهایی گریستم و در خلوت 
تنهایی از خدا خواستم تا او را به من بازگرداند. 
و  بودم  داده  از دست  غذا  به  را  اشتهایم  دیگر 
دچار بیماری روحی و عصبی شده بودم. از همه 

بدم می آمد و می خواستم تنها باشم.
به  تصمیم  و  شد  طاق  طاقتم  دیگر  سرانجام   
نوشتم و  به حامد  نامه ای  اعتصاب غذا گرفتم. 
از او به خاطر بی وفایی و بی مهری هایم تقاضای 
تا یک فرصت دیگر  او خواستم  از  نمودم.  عفو 
در اختیارم قرار دهد تا محبت های او را جبران 
این  نوشتن  لحظه  که  نوشتم  برایش  و  کنم 
و  زد  نخواهم  به غذا  لب  تا دیدنش دیگر  نامه 
منتظر خواهم ماند تا با او غذا بخورم. نامه را به 
آدرس وکیل حامد پست کردم. سپس به منزل 
بازگشتم و عکس مشترک حامد و بچه ها را روی 

قلبم گذاشتم و در بستر خوابیدم.
 ده روز از اعتصاب غذایم گذشت. ضعف شدیدی 
به  فقط  وجود  این  با  اما  شد  غالب  وجودم  بر 
نوشیدن آب اکتفا کردم و چشم انتظار به ورود 

حامد و بچه ها چشم به در دوختم. بیست روز 
بعد پدر و مادرم به سراغ من آمدند و به زور مرا 
به دکتر بردند و در بیمارستان بستری کردند. 
اما از بیمارستان فرار کردم و به منزل آمدم و 
اتاق زندانی کردم و اعتصاب غذای  خود را در 
خود را ادامه دادم. به توصیه پزشک مرا به حال 
خود رها کردند. منتظر ماندند تا خودم سر عقل 
از  را  فرصت  این  اگر  تا  بود  گفته  دکتر  بیایم. 
من بگیرند به احتمال زیاد روش خطرناک تری 
را برای خود کشی انتخاب خواهم کرد و همین 
توصیه باعث شده بود تا همه خود را از صحنه 

خارج کنند.
 روز سی ام اعتصاب غذا وکیل حامد از سوی او 
نامه ای آورد به این مضمون که: از من جدا شو و 
زندگی ایده آل و آرمانی ات را دوباره شروع کن. 
من با خارج کردن خودم و بچه ها از زندگی ات 
بی جهت  گذاشتم.  اختیارت  در  را  فرصت  این 
باز عشق مرا امتحان نکن و خودت را آزار نده. 
مطمئن باش که در این امتحان شکست خواهی 
بار جان خود را روی این خواهی  این  خورد و 
اعتصاب  به  و  نیامدم  کوتاه  من  ولی  گذاشت. 
غذایم ادامه دادم. به شدت ضعیف و ناتوان شده 
بودم و تمام بدنم بوی بد و متعفنی می داد. چهره 
اندامم  و  بود  و وحشتناک شده  متعفن  زیبایم 
مانند اسکلت الغر و استخوانی شده بود. مرگ 
این  با  و  می دیدم  خود  مقابل  در  وضوح  به  را 
وجود دست از اعتصاب بر نمی داشتم. بله حامد 
حق داشت و من باز داشتم عشق او را امتحان 
می کردم. اما با این تفاوت که این بار با آزمودن 
عشق او از عشق خودم هم امتحان می گرفتم. 
چهلم  گذشت. شب  غذایم  اعتصاب  روز  چهل 
خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم حامد و بچه ها 
در یک سانحه رانندگی کشته شده اند و من برای 
از  را  اشتباهات گذشته  همیشه فرصت جبران 
داده ام. صبح روز بعد دلم نمی خواست چشمان ام 
دستان  ولی  شوم  بیدار  خواب  از  و  کنم  باز  را 
خشن و زبری که روی پیشانی ام کشیده می شد 
و موهایم را نوازش می داد بی اختیار وادارم کرد 
تا چشم باز کنم. خدای من! حامد کنار تخت 
من نشسته بود و با دستمال خیس در دهانم آب 
می ریخت. نگاهم را به اطراف دوختم و فرزندانم 
اند  را دیدم که کنارم روی تخت دراز کشیده 
بست.  اشک در چشمان ام حلقه  و خوابیده اند. 
حامد لبخندی زد و گفت: این بار هم در امتحان 

عشق تو شکست خوردم. نه!؟.
                                                   پایان

ادامه داستان امتحان عشق
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زمخت نباشیم!
این داستان آموزنده و زیبا نوشته خانم تهمینه 
میالنی است که ارزش دوبار خواندن هم دارد. 
امیدوارم افرادی که قدر عزیزانشان را نمی دانند 

با خواندن این نوشته زیبا به خود بیایند.

ته پیاز و رنده رو پرت کردم توی سینک، اشک 
باز  رو  یخچال  در  بود.  و چارم جاری  از چشم 
کردم و تخم مرغ رو شکستم روی گوشت، روغن 
رو ریختم توی ماهیتابه و اولین کتلت رو کف 
برای  تابه،  کف  خوابوندم  و  کردم  پهن  دستم 
 خودش جلز جلز خفیفی کرد که زنگ در رو زدند.

پدرم بود. بازم نون تازه آورده بود. نه من و نه 
نداشتیم. نونوایی  صف  حال  و  حس   شوهرم 

بابام می گفت:
بازنشسته ام،  که  من  مهمه!  خیلی  خوب  نون 
کاری ندارم، هر وقت برای خودمون گرفتم برای 
 شما هم میگیرم. در می زد و نون رو همون دم  در

نمی اومد.  باال  هم  هیچ وقت  می رفت.  و  می داد 
باز  را  در  شوهرم  بود،  چرب  دستم  هیچ وقت. 
کرد و دوید توی راه پله. پدرم را خیلی دوست 
که  آدمهاست  جور  اون  از  پدرم  کال  داشت. 
زیاد  البته  این  دارند،  دوستش  آدمها  بیشتر 
توی  از  شوهرم  صدای  نمی شود.  مادرم  شامل 
و  می کرد  تعارف  اصرار  به  که  می اومد  پله  راه 
باال. می کرد  دعوت  شام  برای  را  مادرم  و   پدر 

برای یک لحظه خشکم زد.
ما خانواده ی سرد و نچسبی هستیم. همدیگه 
صدقه  قربون  نمی کنیم،  بغل  نمی بوسیم،  رو 
بدون  و  سرزده  مهم تر  همه  از  و  نمیریم  هم 
شوهرم  خانواده ی  اما  نمیریم  جایی  دعوت 
تو،  می آمدند  و  می زدند  در  نبودن،  اینجوری 
می زدند؛  حرف  تلفنی  هم  با  بار  هفده  روزی 
هم  همین  برای  می رفتند.  هم  صدقه  قربون 
 شوهرم نمی فهمید که کاری که داشت می کرد
 مغایر اصول تربیتی من بود و هی اصرار می کرد،
 اصرار می کرد. آخر سر در باز شد و پدر مادرم

خونه  نشدم.  خوشحال  اصال  من  شدند.  وارد 
 نا مرتب بود؛ خسته بودم. تازه از سر کار برگشته

بودم، توی یخچال میوه نداشتیم... چیزهایی که 
االن وقتی فکرش را می کنم خنده دار به نظر میاد 
اما اون روز لعنتی خیلی مهم به نظر می رسید! 
برای مهمان ها  تا  اومد  شوهرم توی آشپزخونه 
چای بریزد و اخم های درهم رفته ی من رو دید.

پرسیدم:
برای چی اینقدر اصرار کردی؟

گفت:
بخوریم. با هم  گفتم  داریم  کتلت  دیدم   خوب 

گفتم:
ولی من این کتلت ها رو برای فردا هم درست 

می کردم.
گفت:

حاال مگه چی شده؟
گفتم:

چیزی نیست ؟؟؟!!!
در یخچال رو باز کردم و چند تا گوجه فرنگی 
با عصبانیت بیرون آوردم و زیر آب گرفتم.  رو 

گفت:  و  کرد  آشپزخونه  توی  رو  سرش  پدرم 
شدیم  مزاحمت  که  ببخشید  جون،  دختر 

میخوای نونها رو برات ببرم؟
هم  سالم  بهشون  حتی  که  افتاد  یادم  تازه 
دو  عین  شب  تمام  مادرم  و  پدر  بودم!  نکرده 
بودند.  کرده  کز  مبل  روی  کوچولو  جوجه  تا 
بیشتر  کتلت  یک  پدرم  شد،  آماده  شام  وقتی 
چند  گیاه خواری  بهانه ی  به  مادرم  نداشت.  بر 
بازی  و  ریخت  بشقابش  کنار  ساالد  قاشق 
بازی کرد. خورده و نخورده خداحافظی کردند 
پانزده  و  شد  فراموش  داستان  این  و  رفتند  و 
سال گذشت. پدر و مادرم هر دو فوت کردند. 
درست  کتلت  خودم  برای  پیش  روز  چند 
 می کردم که فکرش مثل برق از سرم گذشت:

پدرم  می زدم  حرف  شوهرم  با  وقتی  نکنه 
صحبت های ما را شنیده بود؟
نکنه برای همین شام نخورد؟

از تصورش مهره های پشتم تیر می کشد و دردی 
مثل دشنه در دلم می نشیند. راستی چرا هیچ 

وقت برای اون نون سنگک ها ازش تشکرنکردم؟ 
آخرین کتلت رو از روی ماهیتابه برمی دارم. یک 
قطره روغن می چکد توی ظرف و جلز محزونی 
 می کند. واقعا چهار تا کتلت چه اهمیتی داشت؟!
 حقیقت مثل یک تکه آجر توی صورتم می خورد:

یعنی:  زمختی  هستم”  زمختی  آدم  “من 
ندانستن قدر لحظه ها، یعنی نفهمیدن اهمیت 
چیزها، یعنی توجه به جزئیات احمقانه و ندیدن 

مهم ترین ها.
وسط  داشت  اهمیتی  چه  دیگه  حاال 
کنار  به دست  چنگال  خالی،  آشپزخانه ی 
بکشم؟ آه  می داد،  کتلت  بوی  که   ماهیتابه ای 

آخ. لعنتی، چقدر دلم تنگ شده براشون؛ فقط... 
از در تو می آمدند،  اگر االن پدر و مادرم  فقط 
 دیگه چه اهمیتی داشت خونه تمیز بود یا نه...

میوه داشتیم یا نه...
عطر  بوی  و  بودم  من  بود:  کافی  چیز  همه 
سنگک.  نون  و  پدرم  دست  مادرم،  روسری 
خیلی  خوب  نون  که:  می گفت  راست  پدرم 
می تونم  بخوام  قدر  هر  روزها  این  من  مهمه. 
در  این  زنگ  کسی  اما  کنم،  درست  کتلت 
نون  دستهاش  توی  که  کسی  زد،  نخواهد  را 
بوی  که  بود  بی منتی  و  تازه  و  گرم  سنگک 
دارد؟ اهمیتی  چه  دیگه  اما  می داد.   مهربونی 

دادی  دستش  از  وقتی  که  هست  چیزهایی 
اهمیتشو می فهمی...!

و  خوب  مادرهای  پدر  قدر  نباشیم.  زمخت 
مهربونمون رو بیشتر بدونیم، قدر لحظاتمون و 

داشته هامون رو بیشتر بدونیم.
                                                    پایان



اصول دکوراسیون اتاق نوزاد
پیدا کردن بهترین طراحی اتاق نوزاد مناسب با نیازهای 
سال های اولیه زندگی و فضایی برای رشد و شکوفایی 
استعدادهای مهمان تازه وارد شما قطعا آسان نیست، به 
همین منظور امروز در اینجا می خواهیم ایده ها و نکات 
اختیار شما  نوزاد در  اتاق  برای دکوراسیون  را  طالیی 

بگذاریم با ما همراه باشید.



انتخاب رنگ اتاق نوزاد
پیش از انتخاب هر وسیله ای باید به انتخاب رنگ اتاق نوزادتان فکر 
کنید. برای انتخاب رنگ معموال به جنسیت نوزاد توجه می شود، به 
طور مثال رنگ های صورتی و گلبهی برای دکوراسیون اتاق نوزاد 
دختر و رنگ های آبی و تم خاکستری بیشتر برای دکوراسیون اتاق 
نوزاد پسر انتخاب می شود، اما توجه داشته باشید که برای سال های 
اولیه زندگی نوزادتان انتخاب رنگ به جنسیت زیاد بستگی ندارد 
انتخاب رنگ های مالیم و آرامش بخش در عین حال شاد می تواند 

برای دکوراسیون اتاق نوزاد شما بسیار مناسب باشد.

انتخاب گهواره اتاق نوزاد
اتاق  برای  مناسب  گهواره  انتخاب  به  نوبت  رنگ  انتخاب  از  پس 
نوزاد می رسد. توجه داشته باشید که رنگ گهواره ی شما تا حد 
زیادی بستگی به رنگ غالب فضای اتاق کودک شما دارد اما چون 
رنگ های انتخابی این فضاها معموال مالیم است، انتخاب انواع رنگ 
داشته  توجه  است  مناسب  بسیار  گهواره ها  برای  شیری  و  سفید 
باشید که ایده ی مقرون به  صرفه برای انتخاب گهواره ها در طراحی 
اتاق نوزاد می تواند گهواره هایی باشد که با باز کردن بخشی از آن ها 
را  بیشتری  زمان  مدت  بنابراین  می شود.  خواب  تخت  به  تبدیل 
می توانید از این گهواره ها استفاده نمایید پس در انتخاب گهواره ها 

به این موارد هم توجه کنید.
اگر برای طراحی اتاق نوزاد از تم سفید استفاده کرده اید می توانید 
از یک رنگ متضاد و گرم برای گهواره ها استفاده کنید و جلوه ی 

بهتری به فضای دکوراسیون اتاق کودک خود ببخشید.

تخت اتاق نوزاد
نکته ی دیگر که در انتخاب گهواره و یا تخت  خواب نوزاد باید به 
آن توجه کرد قابلیت تغییر ارتفاع تخت خواب است که بتوانید در 
شرایط مختلف آن را برای کودکتان تغییر دهید و به سادگی از آن 
لذت ببرید، این قابلیت در اکثر تخت خواب ها وجود دارد پس به 
سادگی می توانید تختی با این قابلیت برای نوزاد دلبندتان انتخاب 
دلبندانتان  تخت  باالی  متحرک  اکسسوری های  حضور  نمایید. 
می تواند آرامش بیشتری را در زمان حضور در تختشان برای آن ها 

فراهم کند.

انتخاب صندلی ننویی اتاق نوزاد
وقتی نوزادی به دنیا می آید به حضور نسبتا مداوم مادر در سال های 
اولیه زندگی خود نیاز دارد، بنابراین بهتر است فضایی را برای حضور 
بی دغدغه ی مادر در نظر بگیرید و این فضا شامل یک صندلی ننویی 
و پوف مقابل آن می شود که با کمک آن ها می توانید ساده تر مراتب 
آسایش دلبندتان را فراهم کنید. می توانید برای دیزاین اتاق نوزاد 
خود به صورت کاربردی تر در کنار صندلی ننویی شلف هایی را برای 
جای دادن کتاب هایش در نظر بگیرید و فضای منحصر به فردی را 

در اتاق کودک خود در نظر بگیرید.
این صندلی ننویی می تواند جای خودش را به یک صندلی تابی 
آرام بخش در کنار پنجره بدهد و فضای خاصی را برای آرامش مادر 

و کودک فراهم کند.

انتخاب فضای تعویض نوزاد
همان طور که گفته شد در طراحی اتاق نوزاد باید به نیازهای اولیه ی 
برای  نظر گرفتن فضایی  در  مثال  به طور  توجه کنید،  بیشتر  او 
تعویض کودک شاید در بسیاری از طراحی ها در اولویت نباشد اما 
باید در اولویت قرار گیرد و بخش مناسبی از اتاق نوزاد را به این فضا 
اختصاص داد. این فضا می تواند روی دراور مخصوص لباس های او 
باشد و یا یک میز شلف مانند باشد که سایر لوازم نوزاد را روی آن 
قرار دهید، یک ایده ی بامزه برای دیزاین اتاق نوزاد می تواند آویزان 

کردن لباس های بامزه او از دیوار باشد.
با اضافه کردن یک رنگ پر جنب و جوش به فضای اتاق نوزاد خود 
می توانید یک نقطه ی کانونی در آن ایجاد کنید و ظاهر منحصر به 
فردی به آن ببخشید. با انتخاب این رنگ ها می توانید توجه نوزاد 
خود را به رنگ ها جلب کنید و ساده تر رسیدگی به او را انجام دهید.

طراحی اتاق نوزادان دوقلو
اگر نوزادن شما همجنس هستند می توانید برای طراحی دکوراسیون 
داخلی اتاق نوزاد دختر از رنگ صورتی و قرمز و زرد و سفید و برای 
نوزادان دوقلو پسر از رنگ های آبی و قرمز و قهوه ای و سفید استفاده 
کنید. جا دادن تخت خواب ها بیشتر از هر چیز دیگر فکر والدین 
را به خود مشغول می کند. در صورت کوچک بودن اتاق بهتر است 
از تخت های دو طبقه استفاده کنید. تخت را به دیوار بچسبانید تا 

حائل بوده و از افتادن آن ها جلوگیری کند.

انتخاب نورپردازی اتاق نوزاد
با انتخاب یک نورپردازی مالیم و منحصر به فرد می توانید فضای 
آرامش بخش و رمانتیکی برای کودک دلبندتان فراهم کنید. تلفیق 
این نورپردازی با یک پرده ی حریر می تواند آرامش تاثیر گذاری را 

برای خواب دلبندتان فرآهم کند.
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نقاشی کشیدن برای بچه ها فرصتهای زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند که یادگیری رنگ ها و اشکال هندسی، بیان ایده ها، ترکیب رنگها و 
آزمایش آن ها از آن جمله است. در اینجا، کشیدن یک موش بامزه برای کودکان آموزش داده می شود.

آموزش گام به گام کشیدن موش

شعرکودکانهمورمودانهمیبرم
مورم و دانه می برم
دانه به النه می برم

شش پا و دو شاخک دارم
صحرا می رم دون می آرم
اینجا می رم اونجا می رم

پایین میام باال میرم
تنهایی سخته کار من
سنگینه خیلی بار من

جمع می شویم با مورچه ها
صف می کشیم تو باغچه ها

دنبال هم مثل قطار
با هم می ریم دنبال کار

کار می کنیم کار می کنیم
گندمو انبار می کنیم
تا وقتی که از آسمان

پایین میاد برف و باران
تو لونه بی دون نباشیم
زار و پریشون نباشیم

تفاوت ها رو پیدا کن

1

4

2

5

3

6
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یکی بود یکی نبود در سال های نه خیلی 
دور در جنگلی زیبا و سرسبز روباهی تنها 
و بدون دوست زندگی می کرد. هیچ کس او 
را دوست نداشت و با روباه کوچولو دوست 
بود.  روباهک  ما  قصه  روباه  اسم  نمی شد. 
روباهک بسیار مهربان بود و همه حیوانات 

جنگل را دوست داشت.
مخصوصا  همه  به  داشت  دوست  روباهک 
مشکل  یه  ولی  کند.  کمک  پیر  حیوانات 
کسی  از  که  را  چیزی  هر  داشت،  بزرگ 
مثال  می کرد.  تعریف  همه  برای  می شنید 
چند روز  پیش راز خرگوشی رو برای جغد 

با  گریه  با  خرگوشی  و  بود  کرده  تعریف 
روباهک قهر کرده بود.

 و همین طور راز خرس مهربون رو برای 
عالمه  یه  و  بود  کرده  تعریف  پیر  زرافه 
همه  حاال  بود.  داده   انجام  بد  کارهای 
روباهکو شناخته بودند و هیچ کس دوست 
نداشت باهاش دوست باشه و حرفای دلش 
رو بهش بزنه. روباهک تنها شده بود تا این 
که تصمیم گرفت پیش جغد دانا بره و از 

جغد کمک بگیره.
تمام  که  این  با  رفت. جغد  نزد جغد  پس 
بود خود  ولی منتظر  دانست  را می  ماجرا 
وقتی  بشه.  پشیمون  کارش  از  روباهک 
دانا  جغد  برای  رو  ماجرا  همه  روباهک 
داری  دوست  گفت:  دانا  جغد  کرد  تعریف 
همه  برای  و  گفتی  من  به  که  رازهایی 
نه. اون موقع  تعریف کنم؟ روباهک گفت: 
دانا  می ره. جغد  دوستام  همه  پیش  آبروم 
به روباه گفت: تو از این که من حرفای تورو 
پیش دوستات بزنم ناراحت می شی ولی تو 
راحت آبروی دوستات رو بردی رازهایی که 
به تو گفتند رو برای همه تعریف کردی. به 

حیوانات جنگل حق بده از دستت ناراحت 
باشن. روباهک رفت و یک عالمه فکر کرد 
و متوجه شد که چه اشتباه بزرگی کرده و 
چه  قدر دوستای مهربونش رو ناراحت کرده.

 فردا صبح با جغد دانا به جنگل رفتند و 
روباهک از همه معذرت خواست و جغد هم 
از کارهایی که  به حیوانات گفت: روباهک 
کرده پشیمون شده و از این به بعد دوست 
دور  حیوانات  می شه.  شما   برای  خوبی 
روباهک حلقه زدند و باهاش دوست شدند. 
از آن روز روباه قصه ما دیگه تنها نبود و یاد 

گرفت باید هر حرفی را هر جا نزنه.

قصهیروباهتنها



اتوبوس مدرسه را در مسیری هدایت کن که تمام 
دانش آموزان سوار آن شوند.
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به تعداد هر شکل خانه ی مقابل آن را رنگ کن.

بشمارو

رنگکن

بچه های عزیز: تعداد شکل هایی که نام آنها در داخل دایره نوشته شده 
است را در جای خالی بنویس.

نقطه ها رو به ترتیب شماره به هم وصل کن و 
شکل حاصل  رو رنگ کن.
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بیوگرافی سیروان خسروی
 سیروان خسروی ) زاده 4 مرداد 1361 در تهران (

تنظیم کننده، خواننده  تبلیغاتی،  آهنگساز، مدل 
پاپ، راک، صدابردار و ناظر ضبط موسیقی اهل 

ایران است.
زندگی نامه

 ) پاپ  خواننده   ( خسروی  زانیار  بزرگ تر  برادر 
است. سیروان خسروی متولد 1361 در تهران و 
مادرش سنندجی و پدرش کرمانشاهی است. او 
نزد اوی  به مدت چهار سال  از سن 11 سالگی 
جونیو به آموزش موسیقی و کیبورد پرداخت. او از 
همان دوران نوجوانی با دیدن کارتون شیر شاه به 

موسیقی التون جان عالقه مند شد.
وی در 16 سالگی زیر نظر کاوه یغمایی با اصول 
نوازندگی کیبورد و سبک راک آشنا شد. او مدتی 
گروه  یک  دوستان خود  از  نفر   4 همراه  به  بعد 
راک زیر زمینی را تشکیل داد که در آن به اجرای 
قطعات گروه های مطرح راک نظیر بیتلز، پینک 
فلوید، دایر استریتس و… می پرداختند. او پس 
آنها جدا شد.  از  گروه  در  از یک سال همکاری 
سیروان همراه گروه کاوه یغمایی در دو کنسرت 
نوازنده  عنوان  به   1380 و   1379 سال های 
کیبورد در آن حضور داشت که این تنها اجراهای 
بوده  صحنه  روی  بر  نوازنده  عنوان  به  سیروان 
به  وارد شدن سیروان   است. مهمترین عامل در 
عرصه موسیقی حضور و آشنا شدن وی با مراحل 
ضبط آلبوم ) مترسک ( کاوه یغمایی بوده  است. 
آلبوم مترسک محرک اصلی سیروان برای شروع 
موسیقی اش  افکار  و  ایده ها  بیان  و  آهنگسازی 
بود. سیروان از سال 1379 در آلبوم های بسیاری 
ضبط،  ناظر  صدابردار،  عنوان  به  خوانندگان  از 
اینکه  تا  داشت  حضور  آهنگساز  و  تنظیم کننده 
پس از آشنایی با امید اطهری نژاد در سال 1380، 
نام با  خود  شخصی  آلبوم  اولین  تهیه   مراحل 

" تو خیال کردی بری " را شروع کرد و پس از 
اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
سال 1384 موفق به انتشار آن شد. با اینکه آلبوم 
تو خیال کردی بری فروش چشمگیری نداشت اما 
سیروان از اینکه توانسته بود سبک مورد عالقه اش 
را که تحولی در آهنگسازی، تنظیم، اجرا، میکس 
و مسترینگ بود به گوش مردم برساند راضی و 
خوشحال بود. با وجود عقیده اکثریت موزیسین ها 
شانسی  وی  سبک  برای  ایران  موسیقی  در  که 
قائل نبودند، با انگیزه بیشتر توانست به جایگاهی 
عمومی  استقبال  با  معموالً  کارهایش  که  برسد 
روبرو می شود.گفته شده وی از محبوبیت فراوانی 
در سطح کشور و جهان برخوردار است. سیروان 
جزو معدود خواننده های ایرانی ست که در سطح 

بین المللی شهرت دارد.

فعالیت ها
سیروان خسروی در شهریورماه 1394 با اجرای 
کنسرت » آنپالگد « خود در سالن برج آزادی 
آنپالگِد  کنسرت  اجرای  اولین  توانست  تهران 

ایران را در کارنامه خود ثبت کند.
تاکنون دو قطعه از وی با نام های » نه نرو « و 
» ساعت  9 « موفق شده اند در جدول موسیقی 

رادیوی هلندی Funx رتبه 1 را به  دست آورند.
 Stay Here Tonight  « قطعه  در  سیروان 
خواننده  ایگلسیاس،  انریکه  آهنگ های  از   »
دلیل  به  اما  انریکه همکاری کرد،  با  اسپانیایی 
محدودیت های وزارت ارشاد موفق به انتشار آن 
آغازین  تیتراژ  متن،  موسیقی  همچنین  نشد. 
ساختمان  تلویزیونی  مجموعه  پایانی  تیتراژ  و 
پزشکان بر عهده وی بوده  است. او در ۲1 امین 
دوره جشنواره موسیقی فجر حضور داشته  است 

و به عنوان بهترین تنظیم کننده انتخاب شد.
سیروان در تابستان 1389 در فیلم سوت پایان 
نیکی کریمی در حضوری کوتاه در نقش خود 

ظاهر شد.
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مهران مدیری، جواد عزتی، 
محمدرضا گلزار در جریان 

سقوط هواپیما
ما همه با هم هستیم روایتی کمدی از 
سقوط یک هواپیما و رازهای مسافران 
آن است که مهران مدیری، محمدرضا 
آسایش،  ویشکا  حاتمی،  لیال  گلزار، 
هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، مانی 
حقیقی، جواد عزتی، سروش صحت، 
غفوریان،  مهران  معجونی،  حسن 
نادر فالح، سیروس گرجستانی، علی 
شادمان، رضا ناجی، سام نوری، فرزین 
محدث، بهادر مالکی، یداله شادمانی، 
آقا  شیرین  حسینی نیا،  محمدمهدی 
کاشی، بهزاد قدیانلو، اشپیتیم آرفی، 
لیدا فتح اللهی، شیوا بلوچی و دانیال 

کاظمی در آن ایفای نقش کرده اند.

فیلم های اصغر فرهادی و عباس کیارستمی در بین 
صد فیلم برتر غیر انگلیسی زبان تاریخ سینما

فیلم ساز  دو  کیارستمی  عباس  و  فرهادی  اصغر 
برجسته و نام آشنای ایرانی هستند. به تازگی و 
 BBC اخبار سینما، وب سایت  طبق جدیدترین 
 43 منتقدان  بین  را  سینمایی  نظرسنجی  یک 
نظرسنجی  این  است. هدف  کرده  برگزار  کشور 
انتخاب بهترین فیلم های سینمایی غیرانگلیسی 
زبان تاریخ سینما بوده است. در میان نتایج این 
چشم  به  نیز  ایرانی  فیلم  چند  نام  نظرسنجی 
می خورد. فیلم سینمایی » جدایی نادر از سیمین 
و ساخته ی اصغر   A Separation نام التین با   »
فرهادی در رده ی بیست و یکم، فیلم سینمایی » 
کلوزآپ « ساخته ی عباس کیارستمی در رده ی 

 سی و نهم، فیلم سینمایی » خانه دوست کجاست «
و   Where Is the Friend's Home التین  نام  با 
ساخته ی عباس کیارستمی در رده نود و چهارم 
و فیلم سینمایی » طعم گیالس « با نام التین 
Taste of Cherry و ساخته ی عباس کیارستمی 
در رده نود و هفتم قرار گرفته اند. فیلم » جدایی 
نادر از سیمین « اولین فیلم سینمای ایران بود 
که موفق به دریافت جایزه اسکار شد. در فهرست 
نام  تاریخ،  زبان  غیرانگلیسی  فیلم های  بهترین 
فیلم های کارگردان های نام آشنایی مانند اینگمار 
برگمان، فدریکو فلینی و آکیرا کوروساوا به چشم 

می خورد.
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اسپاگتی مرغ
مواد الزم:

   ماکارونی رشته ای 350 گرم
   مرغ بریان تکه تکه شده ۲ پیمانه

   عصاره مرغ 1 بسته
   نمک 1 و ۲/1 قاشق چایخوری

   پنیر خامه ای ۲00 گرم
   پنیر رنده شده 1 پیمانه

   گوجه خرد شده 1 پیمانه
   گشنیز تازه خرد شده ۲ قاشق غذاخوری

   فلفل به مقدار کافی
طرز تهیه:

خود  دلخواه  اندازه  به  را  رشته ای  ماکارونی 
خرد کرده و در قابلمه مورد نظرتان بریزید. 
به اندازه ای آب اضافه کنید که ماکارونی ها را 
بپوشاند و مقداری نمک به آن اضافه کنید. 
به  تا آب  قرار دهید  را روی حرارت  قابلمه 
جوش بیاید. شعله را کم کرده و 10 تا 15 
دقیقه در حالت متوسط قرار دهید و مرتب 
هم بزنید تا ماکارونی به اندازه مطلوب نرم 

شود و تقریبا همه ی آب جذب شود.
تکه های مرغ، پنیر خامه ای و پنیر رنده شده 
را اضافه کنید و 3 تا 4 دقیقه مرتب هم بزنید 

تا زمانی که پنیر داغ و ذوب شود.
مخلوط  کاماًل  و  اضافه  را  شده  خرد  گوجه 
مقداری  با  را  مرغ  اسپاگتی  روی  کنید. 
گشنیز یا جعفری تزیین کنید و تا داغ است 

سرو کنید.

                            مواد الزم:
                       ذرت 80 گرم

                     روغن به میزان الزم
                  نمک به میزان الزم

درست کردن پاپ کورن هرچند ساده به نظر 
می آید اما شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد 
گاهی  یا  و  نشده اند  باز  زیادی  ذرت های  که 
این  در  شده اند.  نرم  زیادی  پاپ کورن هایتان 
به  کنید  رعایت  است  الزم  که  نکاتی  دستور 

شما آموزش داده می شود.
طرز تهیه:
مرحله اول:

قرار  شعله  روی  را  درب داری  مناسب  قابلمه 
دهید و مقداری روغن  بریزید تا کف قابلمه 
درون  نیز  ذرت  عدد  چند  بپوشاند.  کاماًل  را 
به  زمانی که ذرت ها شروع  قرار دهید.  روغن 
باز شدن کردند یعنی روغن به درجه حرارت 
مناسب رسیده است. در این مرحله قابلمه را از 
روی حرارت بردارید، به اندازه ای ذرت بریزید تا 
کف قابلمه را بپوشاند و  ذرت ها روی هم قرار 
نگیرند. حدود ۲0 ثانیه صبر کنید تا روغن و 

ذرت ها به درجه ی یکسان برسند.
مرحله دوم:

حرارت  روی  را  قابلمه  دوباره  مرحله  این  در 
قرار  کج  کمی  را  قابلمه  درب  و  دهید  قرار 
شود. خارج  بتواند  اضافی  بخار  تا   دهید 

نرم  پاپ کورن ها  که  می شود  باعث  کار  این   (
را  قابلمه  مرتباً  که  نکنید  فراموش   ) نشوند. 

تکان دهید تا ذرت ها نسوزند.
مرحله سوم:

زمانی که دیگر صدای باز شدن  ذرت ها شنیده 
نشود، ذرت های شما آماده است. قابلمه را از 
روی حرارت بردارید و چند دقیقه صبر کنید 

شوند  باز  هم  نشده اند  باز  که  ذرت هایی  تا 
به  نمک  تا کمی  است  آن رسیده  زمان  حاال 
پاپ کورنها اضافه کنید و ظرف را خوب تکان 
دهید تا همگی نمکی شوند. در انتها ذرت ها را 
به ظرف مورد نظر خود منتقل کنید. و نوش 

جان!
پاپ کورن سرکه ای:

برای داشتن پاپ کورن هایی با طعم سرکه، بعد 
از آماده شدن پاپ کورن ها مقداری سرکه، نمک 
و کره را با هم مخلوط کنید و روی پاپ کورن ها 

بریزید و چند دقیقه داخل فر گرم قرار دهید.
پاپ کورن گوجه ای:

گوجه  پودر  به  نیاز  پاپ کورن  این  تهیه  برای 
خشک دارید. ) پودر گوجه خشک را می توانید 
از عطاری ها تهیه کنید و یا خودتان در فر گوجه 
را خشک و پودر کنید و یا اینکه گوجه ها را در 
ظرفی درپوش دار ریخته و در هوای آزاد آنها را 
خشک کنید. ( بعد از آماده شدن پاپ کورن ها، 
پودر گوجه را در قابلمه ریخته و خوب تکان 

دهید.
پاپ کورن پنیری:

خوشمزه ترین  جمله  از  پاپ کورن  نوع   این 
آن  تهیه  برای  است.  پاپ کورن  طعم های 
پاپ کورن ها  شدن  آماده  از  بعد  است  کافی 
مقداری پنیر پارمزان یا چدار را رنده کنید به 
همراه کمی پودر سیر و یا پودر موسیر روی 
بزنید و سپس  بریزید، خوب هم  پاپ کورن ها 

چند دقیقه داخل فر داغ قرار دهید.
پاپ کورن لیمویی:

بعد از آماده شدن پاپ کورن ها، آبلیمو، نمک 
و کره را باهم مخلوط کنید و روی پاپ کورن ها 
بریزید و برای چند دقیقه در فر داغ قرار دهید.

طرز تهیه پاپ کورن



گوجه پلو با میگو
مواد الزم:

  میگو پاک شده 1 کیلو   برنج 1 کیلو   گوجه فرنگی متوسط ۲ عدد   سیب زمینی 5 عدد
  شوید   پودر لیمو   روغن   پیاز   ادویه و نمک به میزان الزم

طرز تهیه:
یک قابلمه متوسط انتخاب کنید و آن را تا نصفه آب کنید. 1 قاشق مرباخوری نمک در آن بریزید 

و روی حرارت بجوش بیاورید. میگوهای پاک شده را در آن بجوشانید. در همین حین سیب زمینی ها 
را پوست گرفته و خرد کنید. در یک تابه با کمی روغن آنها را سرخ کنید. پیاز ها را ریز ریز کنید و همراه 

با گوجه خرد شده سرخ کنید. میگوها را داخل تابه پیاز و گوجه فرنگی بریزید و ادویه ها را همراه با پودر 
لیمو و کمی شوید به آن اضافه کنید و اجازه دهید تا خوب سرخ شوند. سیب زمینی سرخ شده را اضافه 

کنید. مواد را یک بار دیگر باهم تفت داده و به همراه برنج در قابلمه بریزید و به مدت 15 الی ۲0 دقیقه دم 
کنید.
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لباس های مردانه ضروری که باید در کمد هر مردی باشد

پیراهن آکسفورد سفید
همه کاره ترین پیراهن دنیا. این پیراهن مردانه 
را می توان به راحتی با هر شلوار رسمی و هر 
با یک  را  آن  نیز، می توان  و  کتی ست کرد 
خوش پوش  همچنان  و  پوشید  جین  شلوار 
سفید  آکسفورد  اینکه  برای  رسید.  نظر  به 
برای استفاده در هر موقعیتی مناسب باشد. 
قد پیراهن باید به اندازه کافی بلند باشد که 
درون شلوار باقی بماند و در عین حال، روی 

شلوار هم زیبا به نظر برسد.

کت سورمه ای
شلوار  و  کت  دست  یک  که  می شود  پیشنهاد 
سورمه ای بخرید زیرا هم در کنار هم فوق العاده 
به صورت جدا  آن ها  از  می توان  و هم  هستند 
استفاده کرد. اما، ممکن است خریدن یک دست 
کت و شلوار برای برخی از افراد توجیه اقتصادی 
نداشته باشد و انجام این خرید برایشان میسر 
را  بهتر است پول خود  این صورت،  نباشد. در 
صرف خریدن یک کت تک با کیفیت کنید تا 

این که یک کت و شلوار معمولی بخرید.
هنگام خرید به این نکته توجه کنید که رنگ 
کت باید به اندازه کافی تیره باشد که بتوان از 
کرد.  استفاده  نیمه رسمی  موقعیت های  در  آن 
به بیان بهتر،  رنگ کت باید به شکلی باشد که 
بتوان آن را با هر چیزی ست کرد و تیپی نیمه 

رسمی داشت.

شلوار کتان راسته
به هنگام خرید شلوار راسته، به دنبال رنگ های 
این رنگ ها  یا زیتونی بگردید زیرا  بژ، کاراملی 
راحت تر با سایر لباس ها هماهنگ می شوند. اما، 
رنگ های طوسی و خاکی هم قابل قبول هستند.

مدل  خرید  زمان  در  که  می کنیم  پیشنهاد 
رسمی تر را انتخاب کنید و دست رد به سینه 
این  بزنید.  امروزی تر  مدل های سنگ شور شده 
برای  شما  کتان  شلوار  تا  می شود  باعث  کار 
در  و  باشد  مناسب  هم  رسمی تر  موقعیت های 
عین حال بتوان آن را در شرایط خودمانی تر هم 

پوشید.

کفش راحتی موقر
هر چقدر درباره این مورد بگوییم باز هم 
نمی توانیم حق مطلب را ادا کنیم.  به جای 
کفش های راحتی شلوغ و پر زرق و برق 
هستند،  مناسب  باشگاه  برای  بیشتر  که 
بهتر است به سراغ جنس های چرم  مانند 
و مدل های ساده بروید. نکته آخر این که 
هم  را  آن ها  داشتن  نگه  تمیز  هیچ وقت 

فراموش نکنید.

برخی از انواع لباس مردانه را می توان تقریبا با هر چیزی ست کرد و برای هر موقعیتی مناسب اند. در 
ادامه با ما همراه باشید تا با لباس هایی آشنا شوید که هر مردی باید در کمد لباس خود داشته باشد.

برخی از انواع لباس مردانه، هیچ وقت از مد نمی افتند و به اصطالح » کالسیک « هستند. این لباس ها 
تقریبا برای تمام موقعیت ها مناسبند و می توان

آن ها را به راحتی با همه چیز پوشید. 
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کفش رسمی مشکی
رفیق شفیق موقعیت های رسمی تر. یک جفت کفش بند دار رسمی را هم می توان با شلوار جین و تی شرت پوشید هم با کت و شلوار. البته توصیه می کنیم 

برای موقعیت دوم کفشی مناسب می باشد که جلوی آن ساده  باشد.

تی شرت طوسی یقه گرد
این مورد چندان هم نیاز به توضیح ندارد. از آن جا که رنگ طوسی با هر 
رنگ دیگری هماهنگی دارد، به سادگی می توان این تی شرت را با دیگر 
انواع شکل صورت  نیز تقریبا برای  لباس ها ست کرد. مدل یقه گرد آن 
مناسب است. می توان با ست کردن این تی شرت با یک شلوار جین تیره 
و یک جفت کفش راحتی شیک، بهترین تیپ ممکن را داشت، به ویژه در 

روزهایی که خیلی حوصله آماده شدن نداریم.

کت و شلوار طوسی
کت و شلوار طوسی تنها مورد در این فهرست است که نباید برای خرید 
آن از چیزی دریغ کنید. این لباس، همه کاره ترین کت و شلوار یک مرد 
است و حتی می توان از کت و شلوار آن به صورت مجزا استفاده کرد. از 
مصاحبه شغلی و ارائه در محیط کار گرفته تا مراسم عروسی و ترحیم، 
این کت و شلوار در هر موقعیتی کاربرد دارد و داشتن ظاهری بی نظیر را 

تضمین می کند.
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همه ما دوست داریم به دیگران کمک کنیم حتی اگر خودمان بیشتر نیاز به کمک داشته  باشیم، 
دوست داریم راه درست را به دیگران نشان دهیم، حتی اگر خودمان راه درست را انتخاب نکرده 
باشیم. 15 نصیحت واقعا صحیح و قبول شده در آزمون زندگی وجود دارد که از زمان دایناسورها تا 
به امروز هرکسی به آن ها عمل کرده نتیجه قابل قبول و درخور توجهی گرفته است. تمام جوانان این 

نصیحت ها را رد می کنند و افراد سالخورده افسوس می خورند چرا به آن ها عمل نکرده اند.

15 نصیحت مهم زندگی که در جوانی آن ها را رد می کنید

اختصاص  خودتان  شناختن  برای  را  زمانی   .1
دهید. حتی ارسطو جمله " خود را بشناس " را 
مکتوب کرد و به شاگردانش توصیه کرد به آن 
عمل کنند. ارزش ها، رویاها، استعدادها، انگیزه 

و خودتان را بشناسید، خودتان را کشف کنید.
داشت.  خواهد  بزرگی  نتیجه  صبر،  ذره ای   .2
اکثر مردم به این دلیل شکست می خورند، چون 
خودشان  باید  که  رویاهایی  و  آنی  را  موفقیت 

بسازند را آماده و ساخته می خواهند.
3. در لحظه حال زندگی کنید از گذشته درس 

بگیرید و برای آینده برنامه ریزی کنید.
چرا،  را  حقیقت  اما  نکنید  باور  را  فرضیات   .4

باور کنید.
5. پافشاری در هر زمینه ای نتیجه خواهد داد. 
نگران شکست های گذشته تان نباشید، زندگی 
نیست، کسی که  آوردید  چیزهایی که بدست 

شده اید، است.
6. برای بدست آوردن، باید اول ببخشید. این 
قانون کائنات است، در تمام کتب مقدس هم 
این ذکر شده، آنچه را داری ببخش تا آنچه را 

میخواهی بدست آوری.
7. شانس وجود دارد و هرچقدر بیشتر تالش 

کنید، شانس تان هم بیشتر می شود.
8. بهترین نسخه خودت باش. نسخه کپی شده 

اسطوره  یا  عالقه  مورد  هنرمند  دوم  دست  یا 
زندگی ات نباش، نسخه اورجینال خودت باش.

9. سعی نکن دیگران را تحت تاثیر قرار بدهی. 
غمگین ترین افراد، آن هایی هستند که بیشتر به 

فکر نظر مردم راجع به خودشان هستند.
10. از اینکه بترسی، نترس. بعضی اوقات روبرو 
باعث  می کردی،  فرار  ازش  که  ترسی  با  شدن 

رشد و بزرگ شدنت خواهد شد.
دادن  از گوش  11. خوب گوش کن. هیچکس 
پرحرفی  با  خیلی ها  اما  نداده  دست  از  چیزی 

چیزهای زیادی از دست داده اند. 
12. افرادی که زیاد می دانند کمتر از افرادی که 

هیچ چیز نمی دانند صحبت می کنند.
13. زندگی خوب است، اما عادالنه نیست. اینکه 
از  باید  نیست  اگر  و  باشد  عادالنه  باید  زندگی 
جوان ها  اکثر  برای  کرد  شکایت  زمان  و  زمین 

عادت شده.
14.کمتر سر و صدا کنید. سخت تالش کنید اما 
در سکوت. موفقیت شما با صدای بلند به گوش 

کسانی که می خواهید، می رسد.
15. همیشه، هرچیزی را که میخواهی نمیتوانی 
دکتر،  زمان  هم  بخواهی  شاید  بیاوری.  بدست 
مهندس، تاجر و یک پیانیست ماهر باشی، این 

خیلی ایده خوبی است اما امکان پذیر نیست.

تنها یک راه به سوی خوشبختی وجود دارد 
مورد  در  نگرانی  کردن  متوقف  هم  آن  و 
مسائلی است که در خارج از حیطه خواست 

و اراده شخصی شما می باشد.

زندگی ای بساز که درونت حس خوب ایجاد 
نظر  به  بیرون خوب  از  فقط  اینکه  نه  کنه. 
بیاد. برای دل خودت زندگی کن نه دیگران!

تو هر سن و سالی که هستی، کاری رو انجام 
بده که حالت رو بهتر می کنه. شاد باش و 

بدان خوشبختی همینجاست کنار تو...
نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد و تو 

فقط نظاره گر آن باشی.

حرف های در گوشی!
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اوپو روز ششم نوامبر ۲018 با برگزاری رویدادی 
 Super VOOC Flash Charge Day ویژه به  نام
در شهر شانگهای، اعالم کرد که موفق به فروش 
فناوری شارژ  با  میلیون دستگاه  از 100  بیش 
جدیدی  فناورِی  شده؛  خود  اختصاصی  سریع 
که به گفته ی این شرکت، توانسته است تحول 

زیادی در تعامل کاربران با گوشی ایجاد کند.
طی   ،Oppo شرکت  قائم مقام  ییرون،  شن 
فروش  رقم  اعالم  ضمن  رویداد  این  برگزاری 
100 میلیونی، مدعی شد که تاکید ویژه ی این 
شرکت روی فناوری شارژ سریع VOOC باعث 

فیلم ها  در  هوش مصنوعی  درباره ی  ما  همه ی 
و  دیده  بسیار  تخیلی  علمی  سریال های  و 
شنیده ایم. اما آیا هوش مصنوعی به کار رفته در 
سمعک، همان هوش مصنوعی است که فیلم ها 
هوش  که  توانایی هایی  کرده اند؟  معرفی  ما  به 
مصنوعی دارد حیرت انگیز است، چه در فیلم ها 
به  فناوری  این  که  زمانی  واقعی.  دنیای  چه  و 
یک وسیله ی الکترونیکی می پیوندد از آن یک 
ابر وسیله می سازد که قابلیت درک و یادگیری 

دارد.
و  هوش مصنوعی  همکاری  از  زیادی  مدت 
سمعک نمی گذرد و در همین مدت زمان اندک، 
سمعک هوشمند توانسته کیفیت شنوایی را تا 
حد زیادی بهبود ببخشد. امید است که روزی 
شنوایی  جایگزین  بتواند  فناوری،  این  خدمات 
طبیعی شود. سمعک هوشمند می تواند به عنوان 
بخش شنوایی در مغز شما عمل کند. زمانی که 
با سمعک خود وارد محیط شنیداری جدیدی  
را  با محیط سمعک خود  می شوید و متناسب 
تنظیم می کنید، سمعک میان محیط شنیداری 
و تنظیمات ارتباط برقرار کرده و این ارتباط را به 
خاطر می سپارد. اگر شما دوباره با سمعک خود 
به همان محیط شنیداری یا محیط های مشابه 
وارد شوید، سمعک محیط شنیداری را تشخیص 

شده است تا رفتار کاربران اوپو برای شارژ کردن 
گوشی شان دستخوش تغییر شود. اکثر کاربران 
اینکه گوشی شان را در طول شب  اوپو به جای 
بیدار  از  پس  صبح  ها  کنند،  متصل  شارژر  به 
شدن از خواب، این کار را انجام می دهند. اوپو 
در کنار این موضوع از امضای قرارداد همکاری 
 ) ژاپنی  محبوب  رسانه ای  برند   ( پوکی مان  با 
از  یکی  به صورت رسمی  این شرکت  داد؛  خبر 
نام  به  را  شخصیت های اصلی دنیای پوکی مان 
 VOOC Flash فناوری  به عنوان سفیر  پیکاچو 
Charging خود برگزید. این شرکت چینی در 

پاور  از نسخه ی مخصوص  یادشده،  موارد  کنار 
بانک 10 هزار میلی آمپرساعتی خود با لوگو و 
رنگ بندی پیکاچو نیز رونمایی کرد که قیمتی 

در حدود 60 دالر ) 399 یوان ( دارد. 
اکثر  در  که   VOOC سریع  شارژ  فناوری 
بوده ایم،  آن  شاهد  اوپو  جدید  دستگاه های 
این شرکت چینی  توسط  اختصاصی  به صورت 
ساخته شده است و می تواند میزان شارژ باتری 
برخی از دستگاه های ساخته شده توسط اوپو را 
در مدت زمان 30 دقیقه، از صفر به 70 درصد 

برساند.

داده و تنظیمات مناسب را به صورت خودکار 
اعمال می کند. سمعک این کار را با چنان دقت 
و ظرافتی انجام می دهد که کاربر متوجه تغییر 

محیط نمی گردد.
اگر به صرف شام با دوستانتان در یک رستوران 
شلوغ دعوت شده باشید، ممکن است سمعک تان 
صداهای اضافه ی اطراف یا همان نویز زمینه را 
تقویت کند و شما نتوانید به خوبی روی گفتار 
در  هم  شما  احتماال  کنید.  تمرکز  دوستانتان 
این مواقع از دوستانتان می خواهید حرف خود 
نشدید،  اگر متوجه  نهایت  و در  تکرار کنند  را 

لبخندی می زنید و بحث را تمام می کنید.
میکروفون های  از  استفاده  با  هوشمند  سمعک 
جهت دار، می تواند امواجی را که شما می خواهید 
بشنوید، از صدای مزاحم تشخیص دهد، آن را 
تقویت و صداهای دیگر را کنترل یا حذف کند. 
به این ترتیب درک شنوایی شما باال می رود و 

دیگر الزم نیست به خاطر کم شنوایی تان ناراحت 
باشید.

افت شنوایی  از کم شنوایان دچار  زیادی  تعداد 
در هر دو گوش خود هستند و به علت یک باور 
قدیمی و اشتباه ممکن است عمده ی این افراد 
به استفاده از یک سمعک اکتفا کنند. اما یک 
سمعک جوابگوی افت شنوایی دو گوش نیست، 
که  گوشی  با  شنیدن  روی  کم شنوا  فرد  چون 
سمعک دارد، تمرکز می کند و سعی می کند از 
گوش دیگر نشنود. به این ترتیب شنوایی گوش 
کاهش  دچار  و  می رود  تحلیل  سمعک  بدون 
سمعک  از  کاربر  اگر  می شود.  شنوایی  درک 
از  استفاده  با  می تواند  کند،  استفاده  دوگوشی 
تکنولوژی وایرلس، بین دو گوشی سمعک خود 
سمعک  دو  صورت  این  در  کند.  برقرار  ارتباط 
می توانند صدا را قبل از رساندن به گوش کاربر، 

با یک دیگر هماهنگ کنند.

همراهی هوش مصنوعی و 
سمعک در زیباتر شنیدن

VOOC فروش بیش از 1۰۰ میلیون گوشی اوپو با فناوری شارژ سریع
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 هواوی  بند 3 پرو مچ بندی جذاب با توانایی 
انجام کارهای مختلف است که می توان با 
تنها یک بار شارژ، به مدت ۲0 روز ) در 
) در حالت  ( و 30 روز  حالت معمولی 

استندبای ( از آن استفاده کرد.
بسیار  محصولی  پرو   3 بند  هواوی 
و  شناگران  دونده ها،  برای  مناسب 
نیز   GPS از  و  است  دوچرخه سواران 
تناسب اندام،  مچ بند  این  می گیرد؛  بهره 
حالت های مختلف شنا کردن را به کاربر 
ارائه می دهد و توانایی تشخیص خودکار 

نوع ورزش را نیز دارد.
این  به  از میان دیگر مشخصات مربوط 
مچ بند می توان به نمایشگر لمسی 0.95 
اینچ AMOLED، ابعاد 45 در 18.8 در 
10.85 میلی متر، وزن ۲5 گرم و مقاومت 
در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر اشاره 
می تواند  کاربر  این ها،  کنار  در  کرد. 
پرو  3 بند   توسط  ثبت  شده   اطالعات 

) از جمله ضربان قلب و تخمین حداکثر 
بلوتوث  طریق  از  را   ) مصرفی  اکسیژن 
4.۲ برای اپلیکیشن Health App هواوی 

ارسال کند.
عالی  انتخاب  یک  سالمتی  مچ بند  این 

برای ورزشکاران محسوب می شود.

هوشمند،  گوشی های  فناوری  از  استفاده  با 
کرده  تغییر  همیشه  برای  ما  اجتماعی  زندگی 
است. این تحول حاال با کمک تبلت ها وارد فاز 
می توانند  که  تبلت هایی  است.  شده  جدیدی 
باشند، هم لپ تاپ و  تلفن همراه  هم زمان هم 
کارآیی  جانبی،  وسیله  چند  به  مجهز شدن  با 
بیشتری داشته باشند. مهم نیست که برند آن 
همه ی  هوآوی،  یا  سامسونگ  اپل،  باشد؛  چه 
تبلت های این کمپانی ها با لوازم جانبی می توانند 
بهترین کارایی خودشان را ارائه دهند. حتی در 
اکسسوری،  چند  خرید  با  مواقع  از  بسیاری 
می توان راحت تر به سراغ مدل های دست دوم 
رفت. به عنوان مثال هنگام خرید تبلت کارکرده 
سامسونگ می توان با تعویض قلم، کاور، گلس 
یا... آن را تا اندازه زیادی به نمونه آکبند نزدیک 

کرد.
قلم لمسی

قلم  به  تبلت های سامسونگ مجهز  از  بسیاری 
لمسی هستند. مثال گلکسی نوت 10.1 اینچی، 
یکی از تبلت های پرطرفدار سامسونگ است که 

با قلم S pen کار می کند.
در سایت دیوار خرید تبلت کارکرده سامسونگ 
در این مدل همچنان آگهی های زیادی به خود 
اختصاص داده است؛ برای مثال در آگهی ذکر 
شده: » این تبلت در حد نو است و تنها 4 ماه از آن 
 استفاده کرده ام. اما قلم آن مفقود شده است «.

و  خرید  سایت های  دیگر  یا  سایت  همین  در 
سامسونگ  لمسی  قلم  می توان  آنالین،  فروش 
در مدل های گوناگون خریداری کرد. به عنوان 
مثال این وسیله جانبی برای نوت 10.1، قیمتی 

حدود 64 هزار تومان دارد.
کاور

اگر جزو افرادی هستید که تبلتتان را به هر جا 
می برید، حتما از کاور استفاده کنید. همچنین 
متوجه  دوم،  دست  تبلت  خرید  از  پیش  اگر 
شدید قسمت هایی از آن خط و خش هایی دارد، 
تیر و دو  به راحتی می توانید یک  با یک کاور 
و  کرده اید  محافظت  تبلت  از  هم  بزنید؛  نشان 

همه  برای  می کنید.  شکیل تر  را  آن  ظاهر  هم 
موجود  کاور  نیز  سامسونگ  تبلت های  انواع 
است، خیالتان از این بابت راحت باشد. در بازار 
از کاورهای پالستیکی تا ژله ای تبلت سامسونگ 

در قیمت های گوناگون به فروش می رسد.
محافظ صفحه نمایش

صفحه نمایش تبلت های سامسونگ دیگر آنقدر 
حساس نیستند که نگران خراب شدن و تعویض 
دارد  امکان  لحظه  هر  حال،  این  با  باشیم.  آن 
خط و خشی روی آن پیدا شود. محافظ صفحه 
فروش  و  خرید  مختلفی  انواع  در  حاال  نمایش 
می شود و اغلب آن ها به قدری نازک هستند که 

لطمه ای به وضوح صفحه نمایش نمی زنند.
دیگر وسیله های جانبی

پاوربانک، کابل OTG، کابل شارژ، پایه نگهدارنده 
برخی  در  مخصوص  کیبورد  و  هدفون  تبلت، 
داشتن  که  است  جانبی  لوازم  دیگر  از  تبلت ها 

آن ها برای خیلی ها از واجبات است. 

مچ بند های سالمتی 
هواوی پای به رقابت 

جهانی می گذارند

وسایل جانبی تبلت را
جدی بگیرید
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چند اصل مهم در نگهداری لباس، کیف و کفش
اگر شما در حال خواندن این مطلب هستید احتماالً پول و وقت زیادی را صرف لباس های خود کرده اید. شما با دقت و زحمت یک لباس را بر لباس دیگر 
ترجیح داده اید، کفشی را با توجه به وضعیت مالی خود انتخاب کرده اید و یک سوم حقوقتان را صرف خرید یک تاپ ابریشمی کرده اید یا به حساب بانکی تان 
آنقدر فشار آورده اید تا به یک ظاهر خاص برسید و چرا این کار نکنید؟ شما هر روز لباس می پوشید پس چرا کاری نکنید که حس کنید خاص و زیبا 
هستید؟ فقط یک مسئله ای وجود دارد: وقتی شما اینقدر برای کمد لباس تان زحمت می  کشید باید زمان و تالشی را هم برای حفظ آن در نظر بگیرید. اگر 
شما چیزی را دوست دارید، نسبت به آن بی تفاوت نباشید.  نگهداری لباس، کیف و کفش، خودش قانون و قاعده ای دارد که بهتر است بدانید. این قوانین 
به شما کمک می کنند عمر لباس های تان را باال ببرید. بهترین لباس ها هم بعد از مدت کوتاهی شکل و شمایل آراسته خود را از دست می دهند و این 
مساله رابطه مستقیم با سلیقه و مهارت ما در نگه داشتن پوشیدنی هایمان دارد. مراقبت ما از لباس، کفش و وسایلی که تعلق خاطر زیادی به آن ها داریم، 
به سادگی عمر آن ها را طوالنی تر می کند. برای خیلی از افرادی که عالقمند به مد و البته کفش هستند، بسیار مهم است آن ها را در مکانی قرار دهند که 
سالم بمانند. اگر می خواهید لباس، عمر طوالنی داشته  باشد، باید از آن درست نگهداری کنید. در این بخش با راهنمایی های طراحان لباس معروف دنیا، 

فوت وفن های مراقبت از لباس های مهمانی و ارزشمند شما پیش رویتان قرار گرفته است.

را  آن ها  لباس ها  شستن  از  قبل   .1
بررسی کنید.

برای  لباسی  شستشوی  هنگام  همیشه   
داشته  را  آن  رنگ پس دادن  انتظار  اول  بار 
باشید. انتظار بدترین چیزها را داشتن مانع 
از این می شود که تصادفاً همه ی لباس ها را 
وقتی  کنید.  صورتی  لباسشویی  ماشین  در 
نمی کند  ایجاد  لباس مشکلی  آن  فهمیدید 
می توانید آن را بدون نگرانی به شکل عادی 
بشویید. در هنگام بررسی لباس ها، خصوصاً 
این  بسیار روشن دقت کنید.  لباس های  به 
لباس ها رنگ بیشتری داشته و احتمال پس 
دادن رنگ در آن ها بیشتر است. رنگ هایی 
مانند قرمز براق، سبز و آبی معموالً ناپایدارتر 
بوده و در اولین دفعه ی شستشوی این گونه 

لباس ها باید توجه خاصی به آن ها داشت.
2. لباس ها را تفکیک کنید.

یکی از موارد احتیاطی این است که همیشه 
تا  کنید.  تفکیک  را  خود  کثیف  لباس های 
جایی که امکان دارد لباس های سفید، روشن 
و کمرنگ، روشن با رنگ های مشابه، تیره و 
حوله ها را همگی جدا کنید. اگر این کار را 
انجام دهید حداقل خاطر جمع هستید که 
رنگ دادن یک لباس سبب از بین رفتن رنگ 
لباس های دیگر نخواهد شد. اختصاص دادن 
سبدهای جداگانه برای لباس های کثیف بر 
به شما در ساماندهی و  اساس رنگ آن ها، 

مدیریت فرآیند شستشو کمک می کند.
3. نمک یا سرکه اضافه نکنید.

 شاید درجایی این نکته را خوانده باشید که 
رنگ  احتمال  که  لباس هایی  شستن  برای 
بزنید،  سرکه  یا  نمک  آن ها  به  دارند  دادن 
اما این توصیه چندان خوب نیست. درست 
پایدار  سرکه  با  رنگ ها  از  برخی  که  است 
می شوند، در واقع این توصیه نیز از همین جا 

شستن لباس های بافتنی
فصل پولیور پوشیدن نزدیک است، با ما همراه 
دوست  بافتنی  های  از  چطور  بدانید  تا  باشید 

داشتنی مراقبت کنید.
   هنگام خرید قبل از اینکه مبلغ پولیور جدید 
را بپردازید، بافت آن را بررسی کنید، پولیور باید 
تنگ و چسبان باشد هرچه بافت گشادتر باشد، 

احتمال پرز دادن آن بیشتر است.
بررسی  را  اطالعات  برچسب  شستشو،  قبل    
می توانید  آیا  که  می گوید  شما  به  این  کنید! 
پلیور خود را در ماشین لباسشویی بیندازید یا 
نیاز به مراقبت خاصی مثل شستشو با دست یا 

خشکشویی دارد.
     هنگام شستشو همیشه یک برنامه مالیم برای 
با لباس های  را  انتخاب کنید و آن ها  بافتنی  ها 
مشابه بشویید. پارچه  های زبر مثل کتان ممکن 
است باعث پرز دادن بافته  های ظریف شوند. به 
بافتنی  ها یک نرم کننده اضافه کنید تا آن ها را 

نرم نگه دارد.
برچسب  اگر  حتی  کردن،  خشک  هنگام    
اطالعات می گوید که می توانید لباس تان را در 
را  مرحله  این  است  بهتر  بیندازید،  خشک کن 
برای پلیورها حذف کنید. در عوض، به سادگی 
آن ها را روی یک پارچه بگذارید تا با هوای آزاد 

خشک شوند. 

نشأت می گیرد، اما این گونه رنگ ها اغلب رایج 
نیستند. به عالوه، سرکه می تواند به رنگ های 
دیگر واقعاً آسیب برساند. بنابراین در کل این 
مواد را به لباس های خود اضافه نکنید. چون 
نه تنها کمکی نمی کنند بلکه ممکن است به 
لباس شما آسیب نیز بزنند. با این حال، سرکه 
برای از بین بردن بو های شدید عالی است. از 
سرکه برای شستشوی لباس های زیر، جوراب، 
استفاده  خود  حوله های  و  باشگاه  لباس های 

کنید.
4. لباس های خود را با آب سرد بشویید.

در گذشته، وقتی پودرهای لباسشویی خیلی 
داغ  آب  با  لباس ها  شستن  نبودند،  مؤثر 
لباس ها  آن که  برای  کار  این  بود.  فکر خوبی 
این  با   بود.  الزم  تمیز شوند  کافی  به اندازه ی 
مؤثر هستند،  بسیار  پودرها  روزها  این  حال، 
و شستن لباس ها با آب داغ تنها برای شستن 
سفید  لباس های  و  پارچه ها  و  حوله  ملحفه، 
ضرورت دارد. برای شستشوی هر چیز دیگری 

می توان از آب سرد استفاده کرد.

اگر می خواهید لباس هایتان رنگ پس ندهند...
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ضدعفونی جین ها با سرما
برخی طراحان و کارشناسان پوشاک معتقدند 
که لباس های جین را نباید به صورت منظم 
با  جین  شلوارهای  بخصوص  چون  بشویید، 
هر بار شست وشو کمی فرم خود را از دست 
دما  بهترین  آن  شستن  برای  اما  می دهند، 
با حداکثر ۲0 درجه و مقدار کمی  آب سرد 
پودر شوینده است که با کمی آب حل شده 
شوینده  صابون های  و  گرم  آب  چون  باشد، 
می برد  بین  از  را  جین  رنگ  و  فیبری  بافت 
از  پارچه صدمه می زند.  به کشش طبیعی  و 
طرفی هیچ گاه از خشک کن لباسشویی برای 
آبگیری جین ها استفاده نکنید. این کار عمر 
شلوار و بلوزهای جین شما را کوتاه می کند. 
پهن کردن آن ها در هوای آزاد، بهترین راه  حل 
برای خشک شدن است. طراحان جین برای 
مراقبت و تمیز کردن این لباس ها یک روش 

مبتکرانه ارائه دادند.
در این روش به آب نیازی نیست و کافی است 
شلوارتان را در کیسه ای پالستیکی گذاشته و 
کیسه را درون فریزر قرار دهید. سرمای فریزر 
همه باکتری های جا خوش کرده روی جین را 
از بین می برد و مهم تر این که تن خور زیبای آن 

را حفظ می کند.

کفش های رسمی و مهمانی شما نباید زیر فشار 
دیگر وسایل یا در جاکفشی های نامناسب قرار 
استفاده  کمتر  کفش ها  این  از  اگر  مثال  گیرد. 
قرار  خود  کفش  جعبه  درون  را  آنها  می کنید، 
با گذاشتن دستمال کاغذی روی آن،  و  دهید 
اما  کنید،  نگهداری  آن  از  لباس ها  کمد  داخل 
واکس  با  کفش ها  به  رسیدگی  اینها  از  مهم تر 
از  اسپری های  است.  مخصوص  اسپری های  و 
خاصیت  با  کفش  ساییدگی  و  لکه  برنده  بین 
ضدآب برای مراقبت از انواع کفش های جیر و 
چرم مناسب خواهد بود، اما در روش نگهداری 

راز ماندگاری البسه زیر
به  چیزی  هر  از  بیش  زیر  لباس های  دوام 
شستن با دست بستگی دارد. انداختن شان در 
لباسشویی هم تنها با قرار دادن آن ها در کیسه 
توری و بدون حالت خشک کن قابل قبول است، 
در غیر این صورت این لباس ها با مداومتی که 
در پوشیدن آن ها هست، کمتر از یک ماه دوام 
می آورند. پس بهترین کار، شستن آنها با دست 
در آب خنک است. لباس های زیر همرنگ را با 
هم بشویید و بعد از شست وشو با فشار دست، 

آب آن ها را بگیرید و آویزان کنید. 

به  جای دور انداختن،آن را رفو کنید
چرا زمانی که لباسی سوراخ می شود، آن را رفو 
نمی کنید؟ بسیاری از لباس ها با یک رفو کردن 

ساده، قابل استفاده مجدد می شوند.
استفاده کنید؛  نامتناسب  از وصله ای  می توانید 
مثاًل برای لباسی که توسط بید سوراخ شده از 
ژاپن  در  کنید.  استفاده  بید  شکل  به  وصله ای 
وصله کردن لباس ها به یک نوع هنر تبدیل  شده 
است. و اگر نمی توانید خیاطی کنید، می توانید 
به خیاط هایی که این کارها را انجام می دهند، 

مراجعه کنید و از آن ها کمک بگیرید.

لباس هایتان را کمتر بشویید
لباس رنگ روشن تان شربت قرمز  بر روی  اگر 
عرق  اثر  لباس سفیدتان  در  یا  ریخته اید  رنگ 
باقی مانده است، قبل از شستن، آن ها را پشت 
و رو آویزان کنید تا بیشتر هوا بخورند. شستشو 
با ماشین لباسشویی به نسبت شستن لباس با 
دست اغلب آسیب کمتری به لباس می رساند 
کمک  بیشتر  آنها  عمر  شدن  طوالنی تر  به  و 
می توانید  لباس ها  روزانه  تعویض  با  می کند. 
مانع از کثیف شدن بیش از اندازه آن ها شوید و 

دفعات شست و شوی آن ها را کاهش دهید.

مخصوص کفش های چرم باید ابتدا گرد و غبار 
با  و  کنید  پاک  مسواک  یا  برس  با  را  کفش ها 
کشیدن دستمال نرم و خشک و در انتها کمی 
کامال خشک  تا  دهید  اجازه  مرطوب  دستمال 
به  با زدن واکس چرب همرنگ  انتها  شود. در 
آن جال بدهید، اما کفش های جیر را با برس های 
موی طبیعی به یک سمت پاک کنید و در انتها 
با اسپری های مخصوص جیر لکه های آن را از 
بین ببرید. برس  کشیدن به موقع، راز طول عمر 

کفش های جیر است.

کفش ها خوب عمر می کنند اگر ...
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افقی:
 1. دلجویی، کشوری در قاره آمریکا ۲. رنگ موی فوری، توان گیر، حرف نازیها  3. الفبای آبادانی، عالمت مفعولی، از حروف شرط، گنجه لباس 4. درخت 
انگور، دفاع فوتبال، فربه، سر شب 5. تکرار شده، مدیران امور ایاالت 6. وسیله نخ ریسی، قوت الیموت، شهری مذهبی، چهره 7. از مجازات های شرعی، 
رسیدن به هدف، خاندان 8. راوی، بلندترین قله آن اورست است 9. سنگ گرانیت، سگ بیمار، از مراسم باستانی چهارشنبه سوری 10. جام جمشید، کاله 
انگلیسی، سال ترکی، قدرت 11. از وسایل برقی خانگی، یازده 1۲. راهروی غذا به معده، هم نشین، سطح هر چیز، قله 13. وسیله سوراخ کردن، هراس و 

وحشت، پهلوان، حرف نفی عرب  14. مخفف اگر، گلی زیبا و خوشبو، ریشه 15. تحریر کردن، تذکر

عمودی:
مخزن   .۲ خرمدین  بابک  گروه  عزا،   .1
محل  میالدی،  ماههای  از  خودرو،  بنزین 
جریان خون 3. کفش چهارپایان، از نام های 
فارسی 4.  الفبای  از  یگانه، حرفی  خداوند 
 پرخاش، بعد از زمستان به ذغال می ماند،

زندگی،  مایه  انگور می گویند 5.  به هسته 
برجستگی های  عنایات 6.  قطع سینمایی، 
سرنخ  خون،  انعقاد  ویتامین  الستیک، 
معدنی، دانه خوشبو، ضمیر وزنی 7. شیشه 
 .8 انتخابات  عمر،  سال های  آزمایشگاهی، 
این  بوشهر،  برکف  جان  دلیران  خاستگاه 
محالت  از   .9 دلیران  آن  سرکرده  نام  هم 
آمدن  از  امر  ایرانی،  طایفه  تهران،  شمال 
آسیایی،  پول  واحد  سبکی،  مظهر   .10
عامیانه،  مساوی  حمام،  در  استفاده  مورد 
از  مقدونی،  جهانگشای   .11 ترکی  اسم 
ضمایر  ملکی، جانشین او 1۲. همه به آن 
شناخته می شویم، کشور چکمه ای، چغندر 
پخته 13. به روی سینه خوابیدن، پایتخت 
از دو جنس 14.  یکی  یوگوسالوی سابق، 
ضمیر جمع، پایتخت بوسنی و هرزه گوین، 
دودمان 15. عمارت بسیار بلند، سرشماری

 

اعداد 1 تا 9 را در هر سطر و ستون و مربع های کوچک 3 در 3  طوری قرار دهید که هر عدد فقط یک بار درج شود.
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جدول متقاطع التین

پاسخ جدول سودوکو آسان شماره قبل

پاسخ کن کن شماره قبل

پاسخ جدول سودوکو متوسط شماره قبل

) KenKen (  بازی کن کن
کن کن ) KenKen ( یا با نام دیگر calcudoku: نوع جدیدی از بازی های 
جدولی است که از جهاتی شبیه به سودوکو می باشد، ولی روال متفاوت و 
ریاضی وارتری دارد. » کن « در فرهنگ ژاپنی به معنای علم و دانش است 

و کن کن با عنوان مربع دانایی معرفی شده است. 
است.  مربع شکل  یک جدول  از  مثل سودوکو   » » کن کن  بازی   صفحه 
مشکل تر  پازل  حل  باشد  بیشتر  جدول  خانه های  تعداد  چه  هر  معموال 
می شود. جدول های 4 در 4 و 5 در 5 جدول هایی معمول برای بازی هستند.

با حاشیه های  ناحیه  است. یک  ناحیه تشکیل شده  از چند  بازی  جدول 
ضخیم تر مشخص می شود .به طور خالصه، شما باید خانه های هر ناحیه را 
با اعدادی پر کنید که با به کاربردن عملگر مشخصه جوابی برابر با عددی 
که در مشخصه داده شده به دست آید. در عین حال باید قانون دیگری را 
 N که ،N  رعایت کنید: در هر ردیف و ستون از جدول باید از اعداد 1 تا
تعداد خانه های هر ضلع مربع است، فقط یک بار استفاده کنید. مثال در یک 
جدول 4 در 4، در هر ستون و ردیف باید تمام اعداد 1 تا 4، فقط یک بار 

وارد شوند.



باغ ارم شیراز
در شمال غربی شهر شیراز و در کنار شهر، باغ 
زیبای تاریخی باقی مانده که به باغ ارم معروف 
ایرانی تاریخی منحصر بفرد  باغ  ارم،  باغ  است. 
کمیته  اجالس  سی  و  پنجمین  در  که  است 
در   ۲011 سال  در  یونسکو  جهانی  میراث 
فهرست میراث جهانی ثبت گردید و شامل چند 
بنای تاریخی هنری نفیس و باغ گیاه شناسی 

می شود.
و  است  قاجار  دوره  به  متعلق  باغ  این  عمارت 
کاشی کاری پیشانی ایوان مرکزی و اطراف آن 
قاجاریه  دوره  کاشی کاری های  جالب تر ین  از 
محسوب می شود که نمونه آن در سایر بناهای 

دوره قاجاریه دیده نمی  شود.

Eram Garden, Shiraz
 Eram Garden is a beautiful historical
 garden located in the northwest of Shiraz. It
 is a one-of-a-kind historical garden which
 as registered in the list of World Heritage
 35th convension of UNESCO World in the
 Heritage Committee in 2011. The garden
 includes some great artistic-historical
 monuments and botanical gardens. The
 mansion of the garden belongs to Qajar
 period, and the tilework on the front of
 part of the central porch and around it is
 among the most interesting tilework of
 Qajar period, which cannot be seen in
other monuments of Qajar era.



آرامگاه حافظ
متخلص  شیرازی  محمد  شمس  الدین  خواجه 
به حافظ، غزل سرای بزرگ و از خداوندان شعر 
سال 7۲6  حدود  در  وی  است.  پارسی  ادب  و 
هجری قمری در شیراز متولد شد. علوم و فنون 
را در محفل درس استادان زمان فرا گرفت و در 
علوم ادبی عصر پایه ای رفیع یافت. وی در سال 
79۲ هجری قمری در شیراز درگذشت. آرامگاه 
صاحب نظران  زیارتگاه  شیراز  حافظیه  در  او 
حافظیه است.  پارسی  ادب  و  شعر  عاشقان   و 

مجموعه آرامگاهی موجود در شمال شهر شیراز 
و در جنوب دروازه قرآن است. این مجموعه به  
دلیل جای  دادن آرامگاه حافظ شیرازی در خود 

به این نام مشهور شده  است.

Hafez Tomb
 Khajeh Shams al-Din Mohammad Shirazi
 known as “Hafez” was the great sonneteer
 and of the Persian poets and literature. He
 was born in about 726 hijri year in Shiraz.
 He learned science and technology in the
 classes of the professors at his time and
 got high levels in literature of his time. He
 passed away in 792 hijri year in Shiraz.
 His tomb in Shiraz is a shrine for pundits
 and Persian literature and poetry lovers.
 Hafezieh is a complex of tomb in the
 north of Shiraz and south of Qur’an Gate.
 The complex is called with this name for
having Hafez Shirazi’s tomb in itself. 

آرامگاه سعدی شیرازی 
 سعدی شیرازی ) زاده 585 یا حدود 606 هـ.ق. (

شاعر و نویسنده پارسی گوی نامدار ایرانی است. 
آهنگین،  نثر  و  نظم  به  خاطر  بیشتر  او  آوازه 
تا  ادب  اهل  نزد  جایگاهش  است.  قوی  و  گیرا 
بدانجاست که به وی لقب استاِد سخن، پادشاِه 
استاد  به طور مطلق،  اّجل و حتی  سخن، شیِخ 
و  نثر  به  گلستان  کتاب  معروفش  آثار  داده اند. 
مثنوی بوستان در بحر متقارب و نیز غزلیات و 
دیوان اشعار اوست که به مجموع آثار او کلیات 

سعدی می گویند. 
و  بود  زندگیش  محل  که  خانقاهی  در  سعدی 
اکنون آرامگاه اوست به خاک سپرده شده است.

 Tomb of Saadi Shirazi
 Saadi Shirazi ) born in 585 or near 606
 AH ( is a famous, Persian and Iranian poet
 and writer. His reputation is mostly for his
 strong, catchy and rhythmic poetry and
prose. His position among literary com-
 munity is so significant that he has been
 nicknamed as wordsmith, king of word,
 Sheikh-e-Ajal (death) and even absolutely,
 master. His popular works are Gulestan in
 prose and Bostan Masnavi in convergent
 measure and moreover, sonnets and his
 poetries. Collection of his works is called
 complete works of Saadi. Saadi has been
 buried in a monastery where was his living
place and now it is his tomb.

ارگ کریم خان
نیز  کریم خان  زندان  نام  با  که  کریم خان  ارگ 
شناخته می شود، در سال 1108 هجری قمری 
و به دستور کریم خان زند، در شیراز ساخته شد. 
این بنا که از برجسته ترین آثار معماری دوران 
گردشگران  ساله  هر  می رود،  شمار  به  زندیان 
بسیاری را به خود جذب می کند. ارگ کریم خان 
اینکه  از  پس  دارد.  قرار  شیراز  شهر  مرکز  در 
کریم خان زند شیراز را به عنوان پایتخت خود و 
این مکان را به عنوان مکان زندگی خود انتخاب 
بنای  این  ارگ کریم خان معروف شد.  به  کرد، 
فرهنگی  میراث  نظر سازمان  زیر  اکنون  بزرگ 

جمهوری اسالمی ایران اداره میشود.

Arg of Karim Khan
 Arg of Karim Khan is also known by the
 prison of Karim Khan, it was established
 in 1969 by the order of Karim Khan, in
 Shiraz. This building which is one of the
 most outstanding architectural relics of
 Zandieh era attracts many tourists every
 year. Arg of Karim Khan is located in
 the center of Shiraz. After Karim Khan-e
 Zand selected Shiraz as the capital of Iran
 and chose this building as his residential
 house, it became famous with the name
 “Arg of Karim Khan. This large building is
 now manged under the supervision of the
 Cultural Heritage Organization of Islamic
Republic of Iran. 

جاذبه های گردشگری استان فارس
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چربی سوزی برای بسیاری از افراد امری سخت 
و دشوار می باشد و متاسفانه افرادی که صبر 
به  این راه دست  ندارند در  را  و تالش کافی 
کارهای خطرناکی می زنند که عوارض جبران 
ناپذیری را برای آن ها ایجاد می کند. در این 
اینجا شما را با بهترین چربی سوز های گیاهی 
آشنا می کنیم تا سعی کنید با جایگزین کردن 
چربی سوز های طبیعی به جای روش خطرناک 
به هدف خود  آسانی  به  از عوارض  و سرشار 
ماده   4 به  مجله  از  شماره  این  در  برسید. 
غذایی گیاهی که نه تنها به کاهش وزن کمک 
هستند،  چربی سوز  واقع  در  بلکه  می کنند، 

می پردازیم.
1- لوبیای سیاه

کمی  کالری  و  هستند  فیبر  حاوی  لوبیاها 
دارند اما برای چربی سوزی، لوبیای سیاه جزء 
بهترین لوبیاهاست. لوبیاهای تیره رنگ بطور 
کلی دارای مقادیر باالتری از ترکیبات فنولیک 
هستند که می توانند در جذب گلوکز تداخل 
ایجاد کرده و نقش مهمی  در کنترل وزن ایفا 
لوبیای سیاه دارای 100  کنند. نصف فنجان 
کالری و 66 گرم فیبر است و فاقد کلسترول یا 
چربی می باشد. آن ها همچنین یک منبع عالی 

از پروتئین گیاهی هستند.
2- اسفناج

بسیاری از سبزیجات برگ سبز مانند اسفناج، 
باعث  که  دارند  باالیی  فیبر  و  کم  کالری 
می شود سریع تر احساس سیری کنید و کمتر 
اسفناج خام حدود 3.5  فنجان  بخورید. یک 
گرم فیبر دارد که بعلت تراکم مواد مغذی و 

از  یکی  و  می شود  بهتر  تمرین  باعث  کافئین 
مکمل هایی است که بیشترین تحقیق بر روی 
آن انجام شده است. شماری از تحقیقات انجام 
می دهد.  آن  کارآیی  و  ایمنی  از  نشان  شده 
تحقیقات همچنین از تاثیرات مثبت کافئین بر 

سالمت را نشان می دهند.
در اینجا 4 علت که کافئین باعث تمرین بهتر 

می شود را به شما خواهیم گفت.
1. انرژی بیشتر

برای  محرک  یک  عنوان  به  مغز  در  کافئین 
سیستم عصبی مرکزی عمل می کند، زمانی که 
کافئین  هوشیاری.  یعنی  انرژی،  می گویم  من 
مسدود کننده برخی از گیرنده های مغز است که 
سطح اپی نفرین، آدرنالین و دوپامین را افزایش 

می دهد.
مصرف  کافئین  تمرین  از  پیش  که  زمانی 
می کنید؛ با مسدود کردن این گیرنده در مغز، 
شما کمی احساس هیجان را حس خواهید کرد.

2. افزایش قدرت
تحقیق در مورد کافئین نشان می دهد با فرض 
دوز  یک  باشد،  باال  کافی  اندازه  به  دوز  اینکه 
افزایش دهد.  از آن می تواند قدرت عضالنی را 
300 میلی گرم یا بیشتر کافئین ) معادل حدود 
دوز، سیستم عصبی  ( در یک  قهوه  فنجان   3
قدرت  افزایش  اینجا  در  می کند.  تحریک  را 
بوجود می آید. اعصابی که فیبرهای عضالنی را 
فعال می کند، زمانی که توسط کافئین تحریک 
می شوند، فیبرهای عضالنی را با نیروی بیشتری 
فعال می کند. نیروی بیشتر برابر قدرت بیشتر 
است، به همین دلیل است که کافئین می تواند 

قدرت شما را در طول تمرین افزایش دهد.
3. استقامت بیشتر

کافئین استقامت را از راه های مختلف افزایش 
می دهد. اول به وسیله افزایش سوزاندن چربی 
مصرف  از  پس  که  هنگامی  تمرین.  طول  در 
بیشتری  چربی  می کنید  تمرین  کافئین 
به  را  می سوزانید. ذخیره گلیکوژن در عضالت 
عنوان سوخت استفاده می کند، بدان معنی است 
که شما انرژی بیشتری در طول تمرین خواهید 
بیشتری  میزان  به  که  زمانی  داشت، مخصوصا 

انرژی نیاز دارید.
4. درد عضالت کمتر

کافئین در کاهش درد عضالت عالی بوده و با 
کاهش تحرک درک شده در طول تمرین کمک 
به کاهش درد عضالنی می کند. با درد عضالنی 
شاید  کنید،  تالش  سخت تر  می توانید  کمتر، 
حتی چند تکرار اضافی که در زمان عدم مصرف 
کافئین نمی توانستید انجام دهید را حاال قادر به 

انجام باشید.

چربی سوزی با چربی سوز های طبیعی

کالری   8 فقط  وعده  هر  در  که  واقعیت  این 
دارد، قابل توجه است.

3- بروکلی
بروکلی مانند اسفناج، سرشار از فیبر و کلسیم 
است. این مواد مغذی، چربی را در بدن تجزیه 
جلوگیری  جدید  چربی  تشکیل  از  و  کرده 
می کند. بروکلی خام در هر نصف فنجان، 4 
گرم فیبر و فقط ۲0 کالری دارد. بروکلی، یک 
سبزی فوق العاده سیرکننده است که اشتهای 
وعده  یک  از  بعد  ساعت  چندین  تا  را  شما 

غذایی کنترل می کند.
باالیی  بسیار   C ویتامین  همچنین،  بروکلی 
ایمنی بدن  تقویت سیستم  با  اغلب  دارد که 
مرتبط است اما در چربی سوزی و کاهش وزن 

نیز نقش مهمی  ایفا می کند.
4- سیب

گفته  که  است  فیبر  مقداری  حاوی  سیب 
بودن  اشباع  احساس  افزایش  باعث  می شود 
می شود. خصوصا فیبر رژیمی ای به نام پکتین 
اشباع  حس  می تواند  که  دارد  وجود  آن  در 

بودن را زیاد کند.
سیب ها کالری کمی دارند. یک سیب متوسط 
بودن  اشباع  حس  دارد.  کالری   100 حدود 
بیشتر و کالری کمتر برای کاهش وزن بسیار 

مفید است. 
تحقیقی نشان داده که خوردن سه سیب در 
روز با کاهش وزن پیوند نزدیکی دارد. در واقع 
این میوه می تواند میزان گلوکز را کاهش داده 
و به بدن در مبارزه با افزایش وزن ناخواسته 

کمک کند.

با مصرف کافئین، بهتر تمرین کنید
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زنان باردار و کودکان هنوز متولد نشده شان از 
لذت  آب  از  پر  دنیای  درون  به  گذاشتن  قدم 
حرارت  شنا  هستید،  باردار  اگر  برد.  خواهند 
بدن تان را پایین می آورد و از مفاصل تان حفاظت 
می کند و می تواند بدن تان را در حالت آرامش 
باعث  آب  در  بودن  همه  از  مهم تر  دارد.  نگه 
می شود تا احساس بی وزنی کنید. در واقع قرار 
از  درصد  کمر، حدود 50  تا  آب  درون  گرفتن 
وزن تان می کاهد و اگر تا قفسه سینه به درون 
کاسته  وزن تان  از  درصد  تا 75  روید،  فرو  آب 

می شود.
     حفظ تعادل

اگر در مرحله سه ماهه سوم بارداری تان هستید، 
که  باشید  شده  سنگین  آنقدر  است  ممکن 
نتوانید به راحتی تعادل خود را حفظ کنید. راه 
حل، خرید تخته و نودل شنا است. می توانید با 
استفاده از این وسایل شنا، بدون دغدغه، از آب 

لذت ببرید.
     درمان کمردرد

با راه رفتن درون آب می توانید کمر و لگن تان 
در  رفتن  راه  کنید.  رها  و خشکی  از سفتی  را 
آب، از همان سه ماهه اول بارداری مفید است. 
خود  پاهای  روی  استخر،  درون  می توانید  یا 
بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید و سپس 
را  باسنتان  آرامی،  به  و  کرده  را خم  زانوان تان 
یکبار در یک جهت و بار دیگر در جهت مخالف، 

به صورت دورانی، حرکت دهید.

     شنای کرال
شنا  منظم  طور  به  بارداری،  از  پیش  شما  اگر 
می توانید طبق  نیز  بارداری  از  پس  می کردید، 
روال همیشه شنا کنید. شنا ورزشی کاماًل ایمن 
را  خودتان  کمی  باید  شروع  از  قبل  اما  است 
حرکات  انجام  با  هم  شنا  از  پس  و  کنید  گرم 
کششی، خود را خنک کنید. بهترین شنای کرال 
در زمان بارداری، شنای کرال سینه است. اگر 
شنای قورباغه را ترجیح می دهید، به جای زدن 
ضربه های محکم پا به آب، خود را روی آب به 
سمت جلو ُسر دهید. بدین ترتیب به ناحیه لگن، 

فشار اضافی وارد نمی کنید.
     قوزک پای متورم

اگر در پاها و قوزک پایتان، احساس داغی و تورم 
ببرید.  می کنید، آن ها را درون آب استخر فرو 
خواهید  آرامش  و  راحتی  احساس  بالفاصله 
کرده  وارد  فشار  بدن تان  کل  به  آب  زیرا  کرد. 
و از تورم موجود می کاهد. برای نهایت استفاده 
ایستاده و یک  از آب، کنار دیوار استخر  بردن 
پای خود را تا سطح باسن باال بیاورید، سپس 
قوزک پایتان را یکبار در جهت عقربه های ساعت 
به صورت  بار دیگر خالف عقربه های ساعت  و 
دورانی بچرخانید. سپس این کار را با پای دیگر 

انجام دهید.
     افزایش توانایی شش ها

بارداری  دوران  تمام  در  را  تنفسی  تمرین های 
خود انجام دهید تا توانایی شش هایتان افزایش 

یابد و فضای بیشتری برای کودک تان باز شود 
و هر نوع تنش را از روی قفسه سینه تان حذف 
فایده  آب،  در  تمرین  این  دادن  انجام  کند. 
بدنتان  که  می شود  موجب  و  داشته  بیشتری 
بگیرد.  قرار  آرامش  و  آسایش  حالت  در  کاماًل 
برای این تمرین، ابتدا از راه بینی، نفس بکشید 
و به آرامی هوا را از طریق دهان بیرون بفرستید.
 البته » بازدم « باید به مراتب طوالنی تر از » دم «

از  می توانید  که  جایی  تا  بازدم،  هنگام  باشد. 
ناحیه شکم آن را انجام دهید.
     پوشیدن لباس مناسب

در مراحل اولیه بارداری، مجبور نیستید، لباس 
در  اما  بپوشید.  را  باردار  زنان  شنای مخصوص 
سه ماهه دوم بارداری، پوشیدن چنین لباسی، 
هم  و  شما  هم  ترتیب  بدین  می شود.  توصیه 

جنین، احساس ناراحتی نخواهید کرد.
     افزایش قدرت ماهیچه ها

در استخر، راه رفتن مانند پیاده روی در خشکی، 
برای قلب و عروق مفید است، با این تفاوت که 
دیگر روی مفاصل تان فشاری احساس نمی کنید. 
آب از چند جهت در جریان است و می تواند 4۲ 

برابر هوا، مقاومت ایجاد کند.
    کاهش پشت درد

ماهیچه های  کردن  قوی  برای  اسکات  ورزش 
شما  شکم  وقتی  اما  است،  مؤثر  بسیار  پشت 
جاذبه،  دلیل  به  است،  سنگین  و  بزرگ  بسیار 
به راحتی نمی توانید این حرکت ورزشی را انجام 
سخت  بسیار  برای تان  تعادل  داشتن  و  دهید 
خواهد بود. اما انجام این حرکت در استخر بسیار 

راحت است.

شنا ورزشی بی نظیر برای بارداری












