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فروردین
این روزها افسار زندگی از دستتان در
رفته اما یادتان باشد که شما در این
شرایط باید تعادل را در زندگیتان برقرار
کنید .گاهی در کارهایتان زیادهروی و
گاهی کوتاهی میکنید که درنهایت به
ضرر خودتان تمام میشود.

اردیبهشت

اگرچه دوست دارید که با دیگران ارتباط
برقرار کنید اما نمیتوانید .ازآنجاکه شما
فردی اجتماعی هستید ،این حالت موقتی
است و بهزودی برطرف میشود؛ بنابراین
بهجای غصه خوردن ،بهتر است که به
کارهای عقبافتادهتان که به تمرکز
بیشتری نیاز دارد ،بپردازید.

خرداد

هدفی در سردارید که به آن نرسیدهاید.
شاید صدای شما از میان جمعیت به گوش
نرسد اما نباید ناامید شوید .اگر قدمهایتان
را محکم بردارید و با برنامهریزی پیش
بروید ،به تمام آرزوهایتان خواهید رسید.
راه خودتان را بروید و از اینکه دیگران
شما را تأیید نکردند ،نگران نشوید.

تیر

بهزودی تغییری در زندگیتان رخ
میدهد که هرچند کوچک است اما
تأثیر زیادی بر روند زندگی شما خواهد
گذاشت .سعی کنید که زودتر خودتان را
با شرایط فعلی هماهنگ کنید تا از قافله
عقب نمانید.

مرداد

امروز سعی کنید که بهظاهر مسائل نگاه
نکنید .آنچه اهمیت دارد در الیههای
عمیقتر نهفته است .رؤیاپردازی را کنار
بگذارید و چشمهایتان را روی واقعیت
بازکنید .اگرچه ممکن است که دانستن
برخی حقایق شما را ناراحت کند اما
درنهایت ارزشش را دارد.

شهریور

حال که باید تصمیمات مهمی در
زندگیتان بگیرید ،نشستهاید و تنها
نگاه میکنید .حتمًا الزم نیست که باری
سنگین بلند کنید ،قدمهای کوچک هم
میتواند گاهی تأثیرات بزرگی بر جای
بگذارند .ازآنجاکه شما توانایی برقراری
ارتباطی مؤثر را با دیگران دارید،
بهسرعت میتوانید در راهتان پیشرفت
کنید .فقط کافی است از حرکت
بازنایستید
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دانستنیهای کوچک ،اما جالب و خواندنی

مهر
در محیط کار و حتی روابطتان ،اگر نتوانید
ایدهها و افکار دیگران را بپذیرید ،پس از
مدتی زاویه دیدتان محدود میشود که
این تنها به ضرر خودتان است؛ بنابراین
ذهنتان را باز و به ایدههای دیگران نیز
احترام بگذارید .شما قدرت فوقالعادهای
برای جذب دیگران دارید؛ بنابراین نباید
بیهوده وقتتان را تلف کنید.

آبان

امروز سعی کنید که تن به کارهایی که
بدانها عالقهای ندارید ،ندهید .اعتقادات
خود را حفظ کنید و قوی باشید ،در غیر
این صورت در شرایطی قرار خواهید
گرفت که هیچ فایدهای برایتان ندارد.
شما در مواقع ناراحتی هیچ کنترلی بر
خودتان ندارید؛ اما بهتر است که این
عادت را ترک کنید چون ممکن است
در ناراحتی کاری انجام دهید که جای
هیچ برگشتی نداشته باشد.

آذر

شما فرد سختکوشی هستید؛ اما مدتی
است که انگیزه کار کردن ندارید .منتظر
نباشید که دیگران این انگیزه را در شما
ایجاد کنند ،شما خودتان باید به دنبال
آن بدوید و به دستش آورید .در رابطه
عاطفی بهتر است که عواطف خودتان را
کنترل کنید.

دی

شما برای رسیدن به اهدافتان مدام به
اینسو و آنسو میپرید اما درست در
آنجایی که اص ً
ال انتظارش را ندارید ،دری
به سویتان گشوده میشود که زندگی
شما را دگرگون میکند.

بهمن

همیشه الزم نیست که مقاومت کنید و
راه خودتان را بروید ،گاهی هم مسیر
موجها شدن ،شما را به همانجایی که
دلتان میخواهد میبرد؛ بنابراین امروز
کمی انعطافپذیری بیشتری از خودتان
نشان دهید.

اسفند

ازآنجاکه ممکن است با تنشهای به
وجود آمده تصمیماتی اشتباه بگیرید،
بهتر است کمی صبر کنید تا اوضاع
بهتر شود .سعی کنید که ذهنتان را آزاد
بگذارید تا برای تصمیمگیری آماده شود.
در رابطه عاطفیتان چیزی از شما پنهان
بوده که بهزودی برایتان آشکار میشود.

فرد کنجکاوی هستید؟ انکار نکنید!
همه ما بهنوعی کنجکاویم ،حاال
یکی کمی کمتر و یکی کمی
بیشتر .جهان اطراف ما پر است از
سورپرایز و راز ،پس کنجکاو نبودن
غیرممکن است .خب ما اینجایم تا
حسی کنجکاوی شما را ارضا کنیم
و شما را به داناترین فرد اطرافتان
تبدیل کنیم!
برترینها :فرد کنجکاوی هستید؟
انکار نکنید! همه ما بهنوعی
کنجکاویم ،حاال یکی کمی کمتر
و یکی کمی بیشتر .جهان اطراف
ما پر است از سورپرایز و راز ،پس
کنجکاو نبودن غیرممکن است.
خب ما اینجایم تا حسی کنجکاوی
شما را ارضا کنیم و شما را به
داناترین فرد اطرافتان تبدیل کنیم!
بزاق پرندگان درواقع یک غذای
لذیذ گرانقیمت است
ممکن است که با خود فکر کنید
که خاویار غذای ثروتمندان است؛
اما در چین غذایی به نام النه پرنده
تهیه میشود که براق پرنده یکی
از اجزای اصلی آن است و اعتقاد
بر این است که برای سالمتی مفید
است .افرادی که این غذا را تست
کردهاند ،طعم آن را عالی توصیف
کردهاند.
چوب بستنی توسط یک پسر ۱۱
ساله اختراع شد
در سال  ،۱۹۰۵فرانک اپرسون ۱۱
ساله مخلوطی از یک پودر خوشطعم
با آب را با یک چوب هم زن در
آن در حیاط خانه گذاشت .به خاطر
اینکه هوای بیرون در آن شب سرد
بود ،نوشیدنی یخ زد؛ و اینگونه بود
که درمانگر محبوب روزهای گرم
تابستان متولد شد!
چرا موزها به شکل خمیدهاند؟!
چه چیزی باعث میشود تا موزها
به شکل هالل ماه درآیند؟ این میوه
زردرنگ در جنگلهای استوایی
جایی که نور خورشید زیادی
نمیتابد رشد میکند .به این دلیل
است که موزها خم میشوند و سعی
میکنند تا خود را با نقاط نورگیر
درخت برسانند.
فیلها نمیتوانند بپرند
ممکن است در فیلمهای کارتونی
فیلهایی را دیده باشید که بهراحتی
میپرند ،اما در واقعیت چنین چیزی
امکانپذیر نیست؛ و این موضوع تنها
به خاطر وزن سنگین  ۴تنی آنها
نیست؛ ماهیچههای پا در فیلها
نسبتًا ضعیف است و مچ پای آنها
نیز تقریبًا فاقد انعطافپذیری کافی
است.
فالمینگوها سفید یا خاکستری
متولد میشوند
سه سال طول میکشد تا رنگ کامل

صورتی ،نارنجی و یا قرمز پرهای
این پرنده شکل بگیرد و این تغییر
رنگ به خاطر میگوهای آبشور
و خزههایی است که میخورند .به
همین خاطر است که فالمینگوهایی
که در باغوحش نگهداری میشوند،
چونکه به این عناصر غذایی
دسترسی ندارند ،رنگ پرهای آنها
سفید میشود.
گربهها مزههای شیرین را حس
نمیکنند
اگر گربهای دیدید که شیرینی
میخورد و لذت میبرد ،این به
معنی آن نیست که گربه میتواند
مزه شیرین را حس کند بلکه این به
خاطر چربی موجود در شیرینی است
که آن را میخورد.
کروکدیلها نمیتوانند زبانشان را
از دهان بیرون بیاورند
میخواهید بدانید چگونه یک
کروکدیل را از یک تمساح
تشخیص دهید؟ تمساحها میتوانند
زبانشان را از دهان بیرون بیاورند،
درحالیکه کروکدیلها نمیتوانند.
غشایی دردهان کروکدیلها وجود
دارد که زبان را بر روی سقف
دهان نگه میدارد و مانع از حرکت
آن میشود که به همین خاطر از
هوا محافظت میکند و کروکدیل
میتواند مدت زیادی را در زیرآب
بماند.
سلولهای چربی از بین نمیروند
اگر در حال تالش برای وزن
کم کردن هستید ،باید بدانید که
درواقع سلولهای چربی شما از بین
نمیروند .آنها با شما میمانند ،اما
سایزشان تغییر و کوچک میشوند؛
و اگر دوباره وزن اضافه کنید این
سلولها بزرگ میشوند.
صندلی اداری توسط چالز داروین
اختراع شد
این دانشمند مشهور اولین کسی
بود که ایده اتصال چرخ به صندلی
را ارائه کرد که میتواند بهراحتی و
سرعت به اطراف حرکت کند.
دندانهای حلزون سختترین مواد
طبیعیاند.
نوعی از حلزونهای دریایی وجود
دارد که لیمپت نام دارد
دندانهای این حلزون  ۱۰۰برابر
موهای انسان نازکتر هستند ،اما
فشاری که این دندانهای میتوانند
تحمل کنند از فشاری که کربن
را به الماس تبدیل میکند ،بیشتر
است .قبل از این عقیده بر این بود
که تارعنکبوت محکمترین ماده در
طبیعت است.
خطوط روی بدن ببرها مثل
اثرانگشت انسانها منحصربهفرد
است
خطوطی که روی بدن هر ببر وجود

گل بیگانه شاد معروف به دمپایی داروین یکی از جذابترین گلهای جهان
ِ

دارد ،او را از دیگر ببرهای جهان
متمایز میکند و منحصر به همان
ببر است.
گاوها از رنگ قرمز متنفر نیستند
علیرغم باور عام ،گاوها نسبت به
رنگهای قرمز و سبز کور رنگاند.
این تکان و لرزاندن پارچه است که
باعث آشفتگی و دیوانگی آنها
میشود ،زیرا آنها این حرکت را
یک تهدید در نظر میگیرند.
سوسکها میتوانند بدون سرزنده
بمانند
اگر تابهحال با این حشرات در خانه
برخورد کردهاید حتمًا میدانید که
خالص شدن از دست آنها چهکار
سختی است .آنها شکستناپذیر به
نظر میرسند! این موضوع تقریبًا
واقعیت است ،زیرا که یک سوسک
میتواند تا چندین هفته بدون سرزنده
بماند!
شهری که در آن تلفن همراه ممنوع
است!
تصور زندگی بدون تلفنهای همراه
غیرممکن است؛ اما در Green
 Bankکه در ایالت ویرجینیای
آمریکا قرار دارد ،به احترام علم،
تلفن همراه وجود ندارد .در این
شهر هیچ فرستنده بیسیمی وجود
ندارد ،چونکه میتواند در کار
یکی از بزرگترین تلسکوپ
رادیویی (The National Radio
)Astronomy Observatory
که در این مکان ساخته شده است،
تداخل ایجاد کند.
یک سگ به باهوشی یک کودک
نوپا است

البته هر صاحب سگی فکر میکند
که سگش باهوشترین حیوان
دنیاست .درسته؟ اما دانشمندان بر
روی هوش سگها تحقیقاتی را انجام
دادهاند و نتایج نشان داد که سگها
تقریبًا به باهوشی یک کودک ۲
سالهاند.
موهای شما دارای رگههایی از
طالست!
شما یک گنج واقعی هستید! بیشتر
از  ۱۴عنصر در هر رشته تار موی
شما وجود دارد که نانو ذرات طال
هم جزئی از آنهاست.
یک نویسنده غرق شدن تایتانیک را
پیشبینی کرده بود!
در سال  ۱۸۹۸مورگان رابرتسون
نویسنده آمریکایی ،رمانی به نام
«پوچی» نوشت .در این کتاب
او چگونگی برخورد یک کشتی
بزرگ به نام تایتان به کوه یخی و
غرق شدن آن را شرح میدهد؛ و در
سال  ۱۹۱۲تایتانیک دقیقًا به همان
شکل توصیف شده در این داستان
غرق شد! عجب پیشگویی خفنی!
پوشیدن نارنجی میتواند آینده
کاری شما را به خطر بیندازد!
معمو ًال پوشیدن لباس مناسب برای
یک مصاحبه شغلی برای اینکه
اثر مثبتی بر مصاحبهکننده داشت
باشد ،مشکل است .بنابر دالیلی فرد
استخدامکننده معمو ًال رنگ نارنجی
را بدترین رنگ ممکن تشخیص
میدهد و احتمال رد شدن شخصی
که لباسی با این رنگ را پوشیده
زیاد است .بهترین رنگ در اینگونه
موارد رنگ آبی است!

خواندنی

کیارام ،قدیمیترین غار ایران در گلستان

در  6کیلومتری روستای فرنگ از توابع دهستان فارسیان
بخش گالیکش شهرستان مینودشت استان گلستان،
قدیمیترین غار ایران قرار دارد که در تیرماه و مردادماه
سال  1342خورشیدی ( 1964م) توسط پرفسور مک برنی
مورد شناسایی قرار گرفت .غاری عجیب ،با پیشینهای بسیار
طوالنی .در این مطلب قصد داریم تا این غار را تمام و کمال
به شما معرفی کنیم ،پس همراهمان باشید.
مصالح بکار رفته در سقف غار از جنس رسوبات سنگی
آهکی است و نحوه قرارگیری رگههای آن به طرز جالبی
است که در کمتر نمونههایی میتوان مشابهش را دید .بخشی
از سقف غار فروریخته و آثار ریزش و آوار در کف غار
کام ً
ال مشهود است .در دهانه غار رگههای سیاهرنگ براقی
دیده میشود که در استفاده مستمر و استقرار طوالنی به
وجود آمده است.
مطالعاتی که توسط مک برنی و گمانهزنی او و کاوش
باستانشناختیاش انجام شد ،نتیجه آن پیدایش مواد فرهنگی
از دورههای اسالمی ،عصر آهن و ابزارهای سنگی دوره
پارینهسنگی مشابه فرهنگی موستری بود .مصنوعات و
ابزارهای سنگی این غار شامل تراشه ،ابزارهای کوچکی
است که مشابه مصنوعات و ابزارهای سنگی فرهنگی
موستری غارهای زاگرس و غار تشیک تاش ازبکستان
است .بقایای جانوری نیز در این غار کشف شد که شامل
گاو وحشی ،گوزن قرمز و کرگدن است.

پیکر «بهنام صفوی» امروز چهارشنبه
تشییع میشود

پیکر زندهیاد بهنام صفوی خواننده موسیقی پاپ امروز
چهارشنبه در اصفهان تشییع میشود.
به گزارش جام جم آنالین از تسنیم ،مراسم تشییع پیکر
زندهیاد بهنام صفوی از خوانندگان موسیقی پاپ کشور
بیست و پنجم اردیبهشتماه در اصفهان تشییع و سپس در
شاهینشهر به خاک سپرده میشود.
مراسم تشییع پیکر این هنرمند از ساعت  10صبح از مقابل
خانه هنرمندان اصفهان در خیابان آبشار اول تشییع میشود.
پیکر مرحوم بهنام صفوی پس از تشییع در اصفهان به
شاهینشهر منتقل شده و در قطعه هنرمندان آرامستان این
شهر تدفین میشود.
بهنام صفوی ،خواننده موسیقی پاپ پس از سالها تحمل
بیماری در  36سالگی در بیمارستان میالد اصفهان درگذشت.
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