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عکاس: 
محمدرضا نوکام

عکسی از یک شیر جهان را تکان داد

راز کاخی عجیب و باستانی که در دل 
جنگل پنهان شده، کشف شد!

پارک ملی کویر

زنی که به خاطر زیبایی زیاد 
گدایی می کند! 

مراسم نوشیدن چای در چین، 
رکورد گینس را شکست

از  یکی  به  متعلق  نر  شیر  یک 
باغ وحش های سودان که به علت کمبود غذا و 
دارو دچار سوءتغذیه شده است سوژه رسانه ها شد.
به گزارش مشرق، به تازگی تصویری ناراحت کننده 
از  از وضعیت یک شیر الغر و گرسنه در یکی 
که  شد  گذاشته  انتشار  به  سودان  باغ وحش های 

خشم دوست داران حیات وحش را برانگیخت.
این تصویر متعلق به یک شیر نر الغر است که به 
علت کمبود غذا و دارو دچار سوءتغذیه شده است.
انتشار تصویر یک جوان سودانی کمپینی  در پی 
سایر  و  شیر  این  به  کمک  برای  فیس بوک  در 

حیوانات در این باغ وحش تشکیل داد.
او در صفحه خود نوشت با دیدن شیرها شوکه شدم 
بدنشان  پوست  به  گرسنگی  از  استخوان هایشان 
چسبیده است به همین خاطر از مردم و مسئوالن 
از  مانع مرگ شیرها  تا  درخواست کمک کردم 

گرسنگی شوم.

فروردین
به  و  را شروع کرده اید  بسیار خوبی  روز 
ندارید،  کم  چیزی  نشاط  و  لحاظ سالمت 
به لطف چنین روحیه ای، کارها را زودتر 
فراغتی  فرصت  و  دهید  انجام  همیشه  از 
پیش  مدت ها  کنید.  مهیا  خودتان  برای 
انجام کاری سرمایه گذاری کرده اید  برای 
و امروز پول و سرمایه شما به بار می نشیند.     

    اردیبهشت
رؤیای بزرگی را در سردارید و این آرزو 
از شما ربوده است،  را  خواب و خوراک 
ندارید  رؤیا  این  تحقق  با  زیادی  فاصله 
با  و  کنید  فکر  جدی تر  آرزو  این  به  و 
برنامه ریزی به فکر اجرای آن باشید. انسان 
کوچک  چیزهای  با  و  هستید  احساساتی 

خوشحال یا ناراحت می شوید.             

خرداد
از  و  شده اید  گرفتار  بیماری  بستر  در 
عارضه ای جسمی، درد می کشید. در چنین 
فشار  اینکه  به جای  است  بهتر  روزهایی 
خودتان  به  کنید،  وارد  بدنتان  به  بیشتری 
مراجعه  و  استراحت  با  و  بدهید  مرخصی 
به پزشک، بهبودی کامل حاصل نمایید.             

تیر
این  و  گرفته اید  درگذشته  را  تصمیمی 
انداخته  بزرگی  دردسر  به  را  شما  تصمیم 
تدبیر  را  خودکرده  ازآنجایی که  است، 
پیدا  مشکل  این  حل  برای  راهی  نیست، 
پیشنهاد  شرایطی  چنین  در  و  نمی کنید 
می کنیم با بزرگ ترهای فامیل یا دوستان 
باتجربه خود مشورت کنید و مطمئن باشید 
که این افراد راه رهایی از این مخمصه را 
به شما نشان خواهند داد.                       

مرداد
شروع  را  کسالت آور  و  بی انگیزه  روزی 
کرده اید و حوصله انجام کاری را ندارید، 
کسالت  به  را  خود  عمر  است  حیف  اما 
بگذرانید و امروز با انجام کاری که عالقه 
زیادی به آن دارید، روحیه و انگیزه کسب 

کنید.

شهریور
اعضای  که  است  خوبی  وقت  امروز 
به  خرید  و  برای گشت وگذار  را  خانواده 
بازار ببرید، چنین موقعیتی را به فال نیک 
در  گشتی  منزل  اهل  کنار  در  و  بگیرید 
باشید  مواظب خرج هایتان  اما  بزنید،  بازار 
چراکه احتمال دارد ولخرجی کنید و برای 
آینده پولی در جیبتان باقی نماند. گرفتار 
مشکلی شده اید و این مشکل فکر و ذهن 

شما را حسابی مشغول کرده است.  

مهر
اگر  و  نکرده اید  آغاز  را  خوبی  روز 
چیزی  نباشید،  خود  دارایی های  مواظب 
خواهد  دزدیده  یا  گم  مال ومنال تان  از 
نیز روز خوبی را در  لحاظ کاری  به  شد. 
معامله های  و  قرارداد  عقد  و  ندارید  پیش 
تجاری را به فردا موکول کنید، در غیر این 
خواهید  متحمل  را  هنگفتی  ضرر  صورت 

شد.    

آبان
امروز به منزل یکی از دوستان یا آشنایان 
را  مهمانی  این  شده اید،  دعوت  نزدیک 
خوش  می توانید  تا  و  بگیرید  نیک  فال  به 
شما  دست  به  فرخنده  خبری  بگذرانید. 
با اعضای خانواده در  این خبر را  می رسد، 
میان بگذارید و آنها را در این شادی سهیم 

نمایید.                  

آذر
اهل ورزش و تحرک هستید، اما تاکنون 
فرصتی برای ورزش دست نداده است و به 
لحاظ سالمتی وضعیت خوبی ندارید، امروز 
باشگاه  در  تا  می شود  فراهم  خوبی  زمان 
نمایید و در کنار ورزش  ورزشی ثبت نام 

تا می توانید تفریح کنید.            

دی
امروز به وسیله دوستان یا آشنایان با فردی 
کرد،  خواهید  مالقات  دنیادیده  و  آگاه 
افکار  در  زیادی  تأثیر  فرد  این  گفته های 
شما خواهد داشت، درنتیجه این گفته ها را 
یادداشت کنید و در آینده به کار بگیرید. 
مدتی است که یکی از دوستان یا آشنایان 
پولی از شما قرض کرده و تاکنون خبری 
از پرداخت این پول در کار نبوده است.           

بهمن
و  کرده اید  شروع  ناراحتی  با  را  روز 
نباشید،  خود  گفتار  و  رفتار  مواظب  اگر 
ایجاد  زمینه  شما  ناراحتی  به احتمال زیاد 
فراهم  اطرافیان  و  شما  میان  را  مشاجره ای 
صرفه جویی  و  پس انداز  اهل  کرد.  خواهد 
تا  شده  باعث  رویکرد  این  و  نیستید 
این  ندهید  اجازه  باشید،  نداشته  اندوخته ای 

وضعیت ادامه پیدا کند.   

اسفند
امروز با مشکلی روبرو می شوید و کاری 
مشکل  این  حل  برای  شما  دست  از 
چنین  حل  برای  است  بهتر  برنمی آید، 
گذر  دهید  اجازه  و  نکنید  عجله  مشکلی 
زمان، راه حل های بهتری را پیش روی شما 
قرار دهد. حساب وکتاب زندگی از دست 

شما خارج شده است.

جوان  زن  زیاد  خوشگلی  و  زیبایی 
عجیب  است!  کرده  گدا  به  تبدیل  را 
واقعی زن جوانی که گوشه  ولی  است 
خیابان می نشیند و دلیل عجیب تر گدایی 

کردنش را به دیگران توضیح می دهد.
به گزارش کارگرآنالن، کم نیستند زن 
و مردهای جوانی که به هر دلیلی گدایی 
می کنند و توانایی خود را در کار کردن 
به  و  می گیرند  نادیده  درآمد  کسب  و 
روش های دیگری مثل کالهبرداری و... 
برخی  روی می آورند، جالب است که 
از این افراد برای انجام چنین کارهایی 
به خصوص گدایی کردن دالیلی خاص 

و غیرقابل باور دارند. 
در  خیابانی  کنار  ساله   30 جوان  زن 
چین نشسته و گدایی می کند ولی چرا؟ 
این زن که هم سالم است و هم جوان 
درآمد  کسب  طبیعی  راه  از  چرا  پس 

زن  این  عجیب وغریب  دلیل  نمی کند؟ 
برای گدایی همه را متعجب کرده است؛ 
او ادعا می کند چون زیباست نباید کار 
به واسطه  زیادش  زیبایی  چراکه  کند 
خواهد  بین  از  اضافه  فعالیت  و  کار 
درآمد  کسب  برای  همین  برای  رفت 
زن  می کند.  گدایی  زندگی  گذران  و 
را  کردنش  گدایی  تصاویر  که  جوانی 
در ادامه مشاهده می کنید پیش از آنکه 
همچون  شغل هایی  آورد  رو  گدایی  به 
تجربه  را  پیشخدمتی  و  صندوق داری 
کرده است و حاال تصمیم گرفته برای 
گدایی  کند  حفظ  را  زیبایی اش  آنکه 
ساده ترین  به  خودش  قول  به  تا  کند 
راه ممکن پول درآورد. او معتقد است 
وجود  زیادی  مهربان  قلب های  که 
 دارند که بدون هیچ انتظاری به او پول 

می دهند.

مراسم باشکوه نوشیدن چای در چین 
کتاب  در  جهانی  رکورد  زدن  با 

گینس به ثبت رسید.
به گزارش جام جم آنالین از باشگاه 
چای،  نوشیدن  جوان،  خبرنگاران 
است.  چین  فرهنگ  از  مهمی  بخش 
چین به عنوان تولیدکننده اصلی چای 
در جهان شناخته شده و مهارتش در 
کشت چای بسیار زیاد است. در واقع، 
طریق  از  نوشیدن  چای  آداب ورسوم 
جاده ابریشم، به اروپا و بسیاری دیگر 

رسیده  ژاپن  ازجمله  جهان  نقاط  از 
نوشیدن چای  بار مراسم  اولین  است. 
در چین شکل گرفت، پس از ورود 
به کشور ژاپن گسترش پیدا کرد و 
از  بخشی  به عنوان  نیز  آن کشور  در 
یافت.  شهرت  کشور  آن  فرهنگ 
نوشیدن  چینی،  سنتی  فرهنگ  در 
چای یک اتفاق جالب است ازاین رو 
برای  گرفتند  تصمیم  شنژن  ساکنان 
مراسم  از  شوند  جهان  قهرمان  اینکه 

نوشیدن چای استفاده کنند.

خواندنیامروز شما

کاخی  به تازگی  برترین ها: 
منحصربه فرد  و  بزرگ 
دل  در  مایا  تمدن  به  متعلق 
کشف  یوکاتان  جنگل های 
حدود  مایاها  است.  شده 
مناطقی  بر  سال   2000
گواتماال،  مکزیک،  ازجمله 
هندوراس و بلیز )کشوری در 
آمریکای مرکزی( حکمرانی 
یکی  به عنوان  و  می کرده اند 
تمدن های  بزرگ ترین  از 
شناخته  غربی  نیمکره 
باوجوداینکه  می شده اند. 
مورد  در  زیادی  مطالب 
شده  کشف  آن ها  فرهنگ 
است و مطالب عمیقی نیز در 
است،  شده  نوشته  رابطه  این 
باستان شناسان هنوز هم  ولی 

در حال جستجو برای کشف 
تمدن  این  از  جدیدی  ابعاد 
هستند؛  آمریکا  قاره  کهن 
زیرا هر تحقیق می تواند ابعاد 
را  گذشته  تحقیقات  تاریک 
لست  در  ما  با  کند.  روشن 
سکند همراه باشید تا بیشتر با 
این کشف جدید آشنا شویم.

یافته ها  جدیدترین  طبق 
شهر  در  و  مکزیک  در  که 
در  )کولوبا،  مایاها  باستانی 
فاصله حدودًا 160 کیلومتری 
انجام  کانکون(  شهر  غرب 
بزرگ  کاخی  است،  شده 
حدودًا  که  است  شده  کشف 
55 متر طول و 16 متر عرض 
جنگل  در  کاخ  این  دارد. 

یوکاتان قرارگرفته است.

بنا  این  کارشناسان  نظر  طبق 
تشکیل  اتاق  از شش  احتمااًل 
جزء  بنا  این  است.  شده 
که  است  سازه هایی  مجموعه 
در مرکز کولوبا قرار داشته اند 
و به همراه هم به عنوان گروه 
C نام گذاری شده اند. طبق نظر 
آن ها احتمااًل این کاخ توسط 
قرار  مورداستفاده  نخبه  قشر 
می گرفته است و دوره ای که 
است  می شده  استفاده  آن  از 
نیز با توجه به کشفیات داخل 
کاخ تعیین شده است. به نظر 
این  از  استفاده  دوره  می رسد 
و  کالسیک  دوره  در  بنا، 

پایانی مایاها بوده است.
بنای  چهار  حاضر  حال  در 
حال  در   C گروه  از  دیگر 
بررسی هستند که این سازه ها 
مسکونی،  ساختمان  دو  شامل 
یک محراب و یک سازه ِگرد 
)حدس می زنند که یک اجاق 
است.  باشد(  بزرگ  تنور  یا 
باستان  از  عده ای  همچنین 
مرمت  حال  در  نیز  شناسان 
ساختمان های  از  نگهداری  و 
این  هستند.   B و   A گروه 
حاضر  حال  در  مجموعه ها 
ندارند  عمومی  بازدید  امکان 
و در آینده قرار است امکان 

بازدید عمومی نیز فراهم شود.
نیستند  مطمئن  دقیقًا  مورخان 
مایاها  تمدن  عاملی  چه  که 
ولی  است،  برده  روبه زوال  را 
تغییرات  نظرات  بعضی  طبق 
عمده ای  نقش  هوایی  و  آب 
داشته است. آن ها طبق شواهد 
در  عمده  خشک سالی  دو 
و  کرده اند  مستند  را  منطقه 
سپس این دوره ها را با الگوی 
مایاها  جامعه  در  اختالل 
نتایج  به  تا  کرده اند  مقایسه 

تئوری خود برسند.
نشان هایی  با  مایاها  تمدن 
فلزکاری  در  مهارت  ازجمله 
لوبیا،  با طال و مس، پرورش 
مهندسی  کدوسبز،  و  ذرت 
اهرام سنگی )یکی از آن ها به 
عجایب  جزء  ایتزا  چیچن  نام 
در  مهارت  و  است(  هفتگانه 
ولی  می شده اند.  شناخته  نجوم 
مهارت ها  این  تمام  باوجود 
بین  از  آرام آرام  آن ها  تمدن 
در  نیز  آن ها  آثار  و  می رود 

جنگل ها پنهان می شود.
مثل  تمدنی  شما  نظر  به 
مایاها باوجود چند هزار سال 
اثر  در  می تواند  حکومت، 
تغییرات آب و هوایی از بین 

برود؟

یکی  کویر  ملی  پارک 
گردشگری  جاذبه های  از 
نزدیکی  در  که  است  ایران 
در  واقع  گرمسار  شهرستان 
دارد،  قرار  سمنان  استان 
پارک  این  از  بخشی  البته 
تهران،  استان های  در  وسیع 
اصفهان و قم واقع شده است. 

معرفی پارک ملی کویر
از  بیش  کویر  ملی  پارک 

مساحت  هکتار  هزار   670
هزار   440 حدود  که  دارد 
و  ملی  پارک  به  هکتار 
منطقه  به  هکتار  هزار   250
اختصاص  شده  محافظت 
دارد. گفتنی است که پارک 
ملی  پارک  تنها  کویر  ملی 
ایران است که در آن، هیچ 
و  معدنی  انسانی،  سکونتگاه 
یا چراگاه وجود ندارد، توجه 

بخش هایی  که  باشید  داشته 
قابل  وسیع  پارک  این  از 
و عالقه مندان  بازدید هستند 
می توانند  تمایل  صورت  در 
ملی  پارک  از  به سادگی 

کویر بازدید کنند.  
ملی  پارک  حیات وحش 

کویر
درگذشته  کویر  ملی  پارک 
بسیاری  جانوران  زیستگاه 
گونه هایی  تعدد  و  بود 
وجود  منطقه  این  در  که 
که  باالبود  به قدری  داشتند 
آفریقای  لقب  پارک  این 
کوچک را به خود اختصاص 
اما امروزه از تنوع  داده بود 
این حیات وحش کاسته شده 
تمامی  بااین وجود  اما  است 
کشور  زی  بیابان  حیوانات 
این  در  می توانید  را  ایران 

پارک ببینید. 
این  در  که  جانورانی  از 
دارند  وجود  ملی  پارک 
یوزپلنگ  به  می توان 

ایرانی،  پلنگ  آسیایی، 
قرمز،  روباه  راه راه،  کفتار 
غیره  و  سیاه گوش  شغال، 

اشاره کرد.
گیاهی  پوشش  با  رابطه  در 
که  بدانید  باید  نیز  منطقه 
در این مجموعه حدود 355 
گیاهان  از  مختلف  گونه 
از  برخی  که  دارد  وجود 
گرگ  از  عبارتند  آن ها 
شیرخشت  درمنه،  نی،  تیغ، 

و غیره!  
این  که  است  ذکر  به  الزم 
نزدیکی  در  ملی  پارک 
واقع شده  مرنجاب  کویر 
است، توجه داشته باشید که 
برای کسب اطالعات بیشتر 
مرنجاب  کویر  با  رابطه  در 
را  مربوطه  مقاله  می توانید 
آخر  لحظه  سایت  روی  بر 
عالقه مندان  نمایند.  مطالعه 
کویر  این  از  بازدید  برای 
کویر  تور  از  می توانند 

مرنجاب استفاده کنند.


