چشمه دمکش چابکسر
رمزآلودی زندگی بخش
در گوشه ای از این سرزمین پهناور و در زیر
درخت کهنسالی از گونه افرا ،گودال بزرگی
قرار دارد که یکی از آثار تماشایی طبیعت
به شمار می رود...
صفحه2

چگونه مبل مناسب و شیک
بخریم؟

آقایان خوش تیپ،
امسال چه رنگی می پوشند؟

پیــش از خرید مبل ،نگاهــی هم به این
راهنمای خرید مــا بیندازید؛ شــاید به
دردتان خورد!راحتی بخریم یا استیل؟
معموال مبلها به دو گروه راحتی...

شاید شنیده باشید که برای جذابیت ظاهر،
باید لباس هایی با رنگ های متضاد یا مکمل
به تن کرد ،اما این تئوری برای سال 2017
جواب نمی دهد.پس چه باید کرد...
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کویر مصر،
پهنه ای وسیع از
آرامش در قلب ایران
رملها اصلیترین جاذبه کویر مصر هستند .پشتههای شنی از ماسه روان که تا پشت دیوار خانههای روستایی سرک کشیدهاند .تجربه تماشای وسعت زرد رنگ رملها در کویر مصر تجربهای از به یادماندنیترین چیزهایی خواهد بود که چشم هر انسانی میتواند ببیند.

کفشهایتان را در بیاورید .بر روی رمل هیچ چیز شما را آزار نخواهد داد .لمس شنهای روان کویر مصر با انگشتان پاهایتان تجربهای حیرت انگیز خواهد بود .گرمای شنهای کویر شما را با طبیعت آشتی خواهد داد.

کویر زیبای بی ادعایی است که رازهای زیادی در سینه دارد و راز دل را تنها با انسان
عمیق و نیک اندیش در میان می گذارد .پهنه ای وسیع از سکوت و آرامش که روزها با
آفتاب سوزان رفیق و شب ها به آسمان نیلگون و پرستاره اش تجدید پیمان می کند.
گرمای آغوش روز یا سوز و سرمای شب برایش فرقی نمی کند ،باز هم استوار ایستاده و
جلوه های تماشایی خود را به رخ بینندگانش می کشد.
برای رفتن به قلب این زیبایی ها باید سراسر چشم باشی و گوش .باید با نگاهت همه
گوشه هایش را جستجو کنی تا بتوانی ذره ذره این گستره را از نظر بگذرانی.
گوش هایت را برای شنیدن صدای باد کنار بگذار و دل به موسیقی آن بسپار .حال
می توانی به ارمغان کویر و دنیایی از سکوت و آرامش دست پیدا کنی…
صفحه۲
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رویاپردازان کارآفرین میشوند
تا به حال شده اســت که ساعتها به یک نقطه
خیره شــوید و خیال پردازی کنید؟ اگر چنین
است بدانید که شما به احتمال زیاد میتوانید
کارآفرین خوبی شوید .حتما تعجب میکنید.
این روزها هر کس از کارآفریــن و کارآفرینی
حرف میزند بــه دنبال آن از سختکوشــی،
شناخت بازار ،جذب ســرمایه و حتی ریسک
پذیری صحبت میکند .اما کمتر پیش میآید
که بشنوید کارآفرین خوب در ابتدا یک خیال
پرداز ماهر بودهاســت .راســتش را بخواهید
راه انداختــن کســب و کارهــای کوچــک و
غیر خالقانه نیازی هم به خیال پردازی ندارد.
اما کارآفرینانی که با ایده خود جهان را متحول
کردهاند روزی رویاها بزرگی در ســر داشتهاند.
هیچکسی شانسی و یا تصادفی کار بزرگی انجام
نمیدهد .زندگینامه دانشــمندان ،مخترعان،
نویســندگان و رهبران بزرگ تاریخ را بخوانید.
بسیاری از آنها در جوانی و در حالی که زندگی
بسیار سخت و دشواری داشتهاند رویای روزی
را در ســر میپروراندند که بر قلههای موفقیت
میایســتند .اگر هنوز هم قانع نشــدهاید که
رویاپردازی میتوانــد نقش مهمی در موفقیت
آینده شما داشــته باشــد ادامه این مطلب را
بخوانید تا با فواید رویا پردازی آشنا شوید:
رویاپردازی به شما امید میدهد
امیــد ،ســوخت ماشــین کارآفرینی اســت.
کارآفرینی کار ســاده و زود بازدهی نیســت.
ماهها و ســالها طول میکشد تا شما به نتیجه
دلخواهتان برسید .در مسیر کارآفرینی هر روز با
مانعی جدید روبه رو میشوید .اگر امید نداشته
باشید که روزی هم ه این سختیها تمام میشود

و موفق میشوید چگونه میتوانید این روزهای
سخت را تحمل کنید؟ اما برای داشتن امید باید
بتوانید لحظهای شرایط دشــوار فعلی را از یاد
ببرید و تصور کنید که به موفقیت رســیدهاید.
جمل ه معروفی میگوید که هرگز کســی موفق
نشــده اســت مگر آنکه قبال در خیالش طعم
شیرین موفقیت را چشیده باشد.
ایدهها از دل رویاها بیرون میآیند
میخواهید دنیا را متحول کنیــد؟ این رویای
بزرگی است .میتوان گفت همه ما حداقل یک
بار در زندگی به این موضــوع فکر کردهایم .اما
آنهایی که واقعا میخواهند تغییری هر چند
کوچک در جهان به وجود بیاورند شب و روز به
این موضوع فکر میکنند .وقتی که روزها و ماهها
به جهانی بهتر و زیباتر فکــر کنید در این بین
ایدههایی به ذهنتان خطور میکند .در واقع رویا
پردازی مرحلهی اول ایدهپردازی است .محصول
یا خدمتی را که قرار است تغییری ایجاد کند را
باید ابتدا در ذهنتان بــه وجود بیاورید .یادتان
باشــد اگر رویای پرواز نبود هرگز هیچ ایدهای
برای ساخت هواپیما به وجود نمیآمد.

اینستاگرام چه تاثیرات منفی و مخربی بر زندگی کاربران دارد؟

الیک و کامنت های خانه خراب کن

به راستی که گوشی های هوشمند به یکی از اجزای الینفک
زندگی مبدل شده اند .یکی از دالیل این موضوع وجود
شبکه های اجتماعی است که این روزها بین کاربران از
محبوبیت ویژه ای برخوردارنــد .یکی از محبوبترین
این شبکه های اجتماعی ،اینستاگرام بوده که جدیدا
بازخوردهای استفاده از آن در زندگی کاربران نمایان
شده است.
با وجود اینکه مدت زمان زیادی از شکل گیری اینستاگرام
نمی گذرد شــاهد رفتارهای افراطــی کاربران در این
شبکه اجتماعی هســتیم .نتایج حاصل از تحقیقات
نشــان داده که خانــم ها بیشــتر از آقایان به شــبکه
هــای اجتماعی عالقه داشــته و از اینرو بیشــتر در معرض
آسیب های ناشی از آن قرار دارند.
امکان عضویت و دسترسی به شبکه های اجتماعی
بسیار راحت بوده ،به طوری که در کمتر از ۵دقیقه
می توان عضو آنها شد .شبکههای اجتماعی که
نوجوانان به شدت به آن وابسته هستند مکان
هایی خارج از دسترس والدین است.در فضاهای
مجازی کاربران می توانند خودشــان را در غالب هر
هویتی پنهان کرده و یا خود را با نام های متعددی به
سایر کاربران معرفی کنند.بررسی های انجام شده
حاکی از آن است که معموال دختران عکس های
زیادی از خود در اینستاگرام به اشتراک می گذارند،
به طوری که که الیــک گرفتن و کامنت هایی در
مورد اینکه آنها زیبا هستند و در یک موقعیت خوب
عکس گرفته اند برای آنها حیاتی است.
کاربــران عالقه دارند تــا بعد از به
اشــتراک گذاشــتن هر
پســت ،
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چرا به ساحل باتر فالی
در گوا برویم؟

 ۶مدل جدید که بهار امسال
مد شده اند

دوستان و آشنایان عکس هایشان را الیک کنند تا از این طریق اعتماد به نفس بیابند.
اغلب کاربران آنقدر فکرشان درگیر به اشتراک گذاری عکس است که زمان زیادی را صرف
پیدا کردن موقعیت مکانی خوب برای گرفتن عکس و یا سوژه های جدید می کنند ،حتی
گاها به خاطر این مسئله متحمل هزینه های زیادی می شوند که می تواند به زندگی
ن موارد در حالی اتفاق می افتد که افراد با ویژگی های جسمی یا
آنها صدمه بزند.همه ای 
چهرههای معمولی اعتماد به نفس خود را از دست داده و گوشه گیر و منزوی می شوند.
بعضی از افراد هم که اضافه وزن دارند ،برای کاهش وزن خود دست به کارهای خطرناک
میزنند.کارشناسان اجتماعی معتقدند که این قبیل رفتارهای کاربران در اینستاگرام
باعث رواج خودنمایی دربین افراد شــده و نتیجه آن به وجود آمدن یک نوع زندگی
ویترینی و نمایشی است.
کارشناســان به این افراد توصیه می کنند به منظور حفظ حریم شخصی،
سالمت روحی و جسمی خود به شبکه های اجتماعی وابسته نشده و زمان
زیادی را بــرای آنها صرف نکنند .به عالوه توصیه می شــود به منظور
حفظ حریم شخصی ،کاربران به افرادی که شناختی نسبت به آنان
نداشته اعتماد نکنند و اطالعات شخصی خود از قبیل عکس های
شخصی و یا خانوادگی و یا تصاویر منزل را در دسترسی این افراد
قرار ندهند.بعضی از کاربران آنچنان در افراط گری غرق می
شوند که حتی به بدن خود آسیب می رسانند چرا که
این مسئله موجب تغییر ساختار عصبی مغز ،افزایش
احتمال بروز رفتارهای افراطــی و حتی اعتیاد
میشود .فراموش نکنید که حضور بیش از حد
در این شبکهها حتی میتواند به روابط سالم
اجتماعی و خانوادگی لطمه وارد کند.
روانشناســان در این باره می گویند که ابتدا
افراد باید برای خود اهمیت قائل شده و به جای
اتالف کردن وقت در این شبکه ها ،مهارت های
جدیدی را فراگرفته تا بتوانند ارتباطات موثر
اجتماعی با اطرافیانشان برقرار کنند و از این
طریق زندگی خود را سروسامان دهند.
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 5قدم تا زیباترین عصرانه های
بهاری
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روغننارگیل،
یک دنیا زیبایی

