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بهترین کیف برای سالم ماندن
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یف
کیفهای خیلی ریزهمیزه با بند کوتاه بهترین انتخاب شما نیستند به جای آن میتوانید
از کیفهایی در ابعاد متوســط و با شکلهای هندسی مختلف استفاده کنید .اگر هم فارغ
ازتوجهبهقدوسایزتانبهکیفهایخیلیبزرگعالقهداریدوبیهیچتعللی
انتخابتانهمیناستحتمامراقباعصابتانباشیدچراکهکیفهایخیلی
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کولههایبزرگیکهزیپبهاندازهکافیندارندهمجوابمیدهد.
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دنیاپرازماجراهایعجیبوغیرطبیعیاستکهخیلیهایمانازآنهابیاطالعهستیم؛
درواقع بهتر است بگوییم «بیاطالع بودیم» ،چون حاال دیگر بهراحتی و به لطف فناوری
«گوگلارث»میتوانیمبههرجایدنیاسفرکنیمورازورمزهایشراببینیم.اینابزارموتور
مرد هدفون بهگوش در بیابان
با دیــدن ســر بــزرگ مــردی سرخپوســت در یک
زمین غیرقابل کشت ،چه احساسی به شما دست
میدهد؟ ایــن تصویر عجیــب در منطقــه آلبرتای
کانادا ثبت شده و بهدلیل شــباهت زیادش به سر
انسان« ،نگهبان زمین» نام گرفتهاست .میگویند
صورت این مرد بــه طور تصادفــی و بهدلیل ظاهر
طبیعی کوهها شکل گرفته و هیچ انسانی در خلق
آن دست نداشتهاست .بعدها ســاخت جاده و حفر چاه ،چیزی شبیه به هدفون به تصویر
این مرد اضافه کردهاست.
سفینه فضاییها در مزرعه
ایــن تصویــر ،مختصاتــی را در اســترالیا ثبــت
کردهاســت که نشــاندهنده شیئی ســهضلعی با
چراغهایی روشن وســط یک میدان خاکی بزرگ
اســت .وقتی برای اولین بار در ســال  2007این
تصویر پخش شــد ،یوفولوژیســتها آن را «یوفوی
مثلثی» نامیدند و توضیح دادند این شــیء سفینه
فضاییهاست که براثر حادثهای روی زمین گرفتار
شد هاست .بعضی کاربران اما معتقدند که این شیء ممکن است آنتنهای یک مزرعه بادی
باشد که همان نزدیکی قرار دارد.

جســتوجوی گوگل با یک کلیک ،تصاویــر هوایی از نقاط مختلف جهان را به ما نشــان
میدهد .این نقشهخوان که چند سالی است با قابلیتهای جذابش مثل آسانتر کردن
مســیریابی و آشــنایی با مکانهای جدید و امکان پیادهروی مجازی ،زندگی ما را تغییر
دادهاست ،گاهی هم ترسناک میشود .در میان تصاویری که «گوگلارث» تهیه کرده،
تصاویرغیرعادیوغیرقابلتوضیحیثبتشدهاستکهتعدادیازآنهارامیبینید.
میمون اخموی غولپیکر
صورت میمون اخمــو را با گشــتن در منطقه
«چوکوتــکا»ی روســیه پیــدا خواهیدکــرد.
بررســیها میگوینــد تصویــر ایــن میمــون
غولپیکــر احتمــاال بــه صــورت تصادفــی و
بــه دلیل فرســایش و تغییــرات خــاک ایجاد
شدهاســت چــون در آن منطقــه نشــانهای از
دســتکاری انســانی یا ســازهای غیرطبیعی
وجود ندارد.
بشقابپرنده در برف
در جزیــره جنوبــی جورجیــا ،خطــی مرموز
و عمیــق روی زمیــن برفــی دیــده میشــود
که هیــچ توضیحــی بــرای آن وجود نــدارد.
در ســال  2018از تصاویــر ایــن منطقــه،
ویدئویی ســاخته و در یوتیوب منتشر شد که
ادعا میکرد ایــن ِ
خط برفی ،ردپای ســفینه
فرازمینیهاســت کــه در این جزیره ســقوط
کرده و زیر الیهای از برف مدفون شدهاســت .هرچند افراد کنجکاو و مخالف این نظریه با
بزرگنمایی این تصویر بر این باورند که این شیء چیزی نیست جز تپههای سنگی که بعد
منبعlivescience:
از سقوط بهمن از زیر برف بیرون آمدهاند.

بالتازار

وقتی زلزله میشود در اعماق زمین چه خبر است؟
مریم ملی | روزنامه نگار

همه چیز در آن اعماق زمین ،جایی در زیر خانههای ما رخ
میدهد ،شــاید هم زیــر اقیانوسها و جنگلهــا و کوهها.
زمینشــناسها میگویند زمین چهار الیه دارد .از داخل
به بیرون اســم این الیهها هسته داخلی ،هســته بیرونی،
گوشته و پوسته است .پوسته خودش از صفحههایی
به نام «تکتونیک» تشکیل شده که گاهی اوقات
حرکتهــای کنــدی روی گوشــته زمین
دارنــد .ایــن صفحههــا نســبت بــه
یکدیگر در سه جهت مختلف حرکت
می کنند؛ از یکدیگر دور میشــوند
که در این حالت مواد بخش گوشــته

زمین به ســطح زمین فــوران میکند؛ بــه یکدیگر نزدیک
میشــوند که الیههــا روی هــم قــرار میگیرنــد و حرکت
میکننــد و در حالــت ســوم الیههــا در کنــار همدیگــر
میلغزند.
درواقع انرژی زیــادی که در زمیــن و در الیههای مختلف
پوســته جمع میشــود به حرکــت صفحات مــی انجامد و
اگر آنها در حیــن حرکت با هم تصادفی هم
داشتهباشند این انرژی آزاد می شود و ما
در سطح زمین میبینیم
که خانههــا ویران
شــدند ،درختها
از جــا درآمدنــد
و بخشهایــی از

کمیک

گرفتن
درحال
ِ
ناهار!

رد

کف خیابانها ترک برداشــتند .شــاید بپرســید خب این
انرژی زیــاد از کجا میآیــد؟ آن ورقههــا و صفحههایی را
که در الیههای باالیی زمین اســت ،به یــاد بیاورید .آنها
سالهاســت درحال وارد کردن نیرو به یکدیگر هســتند
و در این مدت کلی تحت فشــار بودهانــد و با کوچکترین
حرکتممکن استبشکنندیا حرکتیبزرگ وغیرمنتظره
داشتهباشند .سطوح خاصی که در آنها قسمتهایی از
زمین به هم برخورد میکنند ،گســل نامیده میشــوند.
وجود گسلهای فراوان در یک منطقه باعث به وجود آمدن
زلزله میشــود .این زلزلــه به نوبه خود گســل
تــازه ای ایجــاد می کنــد و تعداد
شکستگیها زیادتر و به
این ترتیب یک منطقه
خــاص «زلزله خیــز»
میشود.
منابع:بیگبنگvox.com،

زمینهای بــازی معموال باید چمن داشتهباشــند تا
بچههاییکهشیفتهفوتبالهستندوصبحتاشبشان
را توی این زمینها میگذراننــد بیش از حد زخمی
نشوندامازمینبازیشهراو،یکیازشهرستانهای
اطراف رودبــار گیالن ،نهتنها چمن خوبی نداشــت
بلکه بــه دلیل بارانهای شــدید آن منطقه همیشــه
پر از گلوالی بود .هر روز با لباسهــای خیس از راه
میرســید ،پر از ِگل بــود و خســته .مادر و پــدرش از
قضیه باخبر بودند ،میدانســتند علیرضا رویای
ســتاره شــدن دارد .مربیها میدیدند
خارج از ســاعت برنامه
هم تمرین میکند و
این مقدمه ورودش
بــه تیــم دامــاش
گیالن شد .تمام
تالشش را برای
دامــاش ،تیــم
اســتان خودش کرد
اما میدانســت این تمام آن چیزی که
میخواسته ،نیســت .وقتی با یک تیم
باشــگاهی هلند وارد مذاکره شد هنوز
اول راه بود ،جایی که تازه همه چیز آغاز
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میشدوبایدبهآدمهایبیشتریثابتمیکردلیاقت
ستاره شدن دارد .در ســال  2013وقتی  20ساله
بود با لباس NECهلندی به عنوان دومین استعداد
برتر فوتبال این کشــور معرفی شــد و یک ســال بعد
لقب بهترین بازیکن لیگ دسته اول فوتبال هلند را
به دست آورد .سال  2017شــاید یکی از مهمترین
قدمهای او به سمت ستاره شدن بود ،درست زمانی
کهبا 21گلزده،آقایگللیگاردیویسههلندشد.
همین موقعها بــود که همــه روزنامهها و ســایتها
خبر از درخشش ستاره ایرانی دادند که در لیگ
فوتبال یک کشــور اروپایی لقب آقای گلی را به
دســت آوردهاســت .در قراردادی که با باشگاه
«برایتون» در لیگ برتر انگلســتان بست،
رکــورد گرانتریــن فوتبالیســت
ایرانــی را شکســت« .علیرضــا
جهانبخــش ِ»  26ســاله در
همــه ایــن ســالها بــرای
تیــم ملــی کشــورمان هم
باز ی هــای درخشــانی
داشــته و حتــی روزهــای
ســخت در برایتــون هــم
تالش او را متوقف نکرد .

سیگنال

گرافیکدوستها بشتابند
بعضی اپلیکیشــنها طــوری کامــل و بهدردبخور
هســتند کــه آدم شــک میکنــد و ذکر هــر روزش
میشــود «تو چنین خوب چرایی؟» .اپ CANVA
یکــی از همیــن خوبهــای روزگار اســت کــه بــه
شــما امکان میدهــد بنــر ،کارت دعوت ،پوســتر
و لوگــو بســازید و حتــی بــرای صفحــه
اینســتاگرامتان اســتوری و پســت
بــه شــکلی متفــاوت و جــذاب
طراحــی کنید .خیلــی وقتها
شــاید دلتــان خواســته بــه
عکسهایتــان نوشــت ههایی با
فــرم و فونت خــاص اضافــه کنید
و بعــد در فضای مجازی به اشــتراک
بگذاریــد .از طریــق  CANVAمیتوانید به
گالری گوشــیتان دسترســی داشتهباشــید و هر
عکســی را با ویرایشهای دلخواه در شبکههای
اجتماعی به اشــتراک بگذارید .اگر اهل وبالگ
هســتید یا ســایت دارید ،این اپلیکیشــن به شــما
امکاناتی میدهد که بنــری جذاب و دلخواه برای
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فاطمه قاسمی | مترجم

«کینگفیشر» یا
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پرونده های مجهول

مختصات ترسناک در گوگل ارث

پرنده

ســایت و وبالگتان بســازید و به صفحه ایمیلتان
هم رنــگ و بویــی تــازه ببخشــید .گرافیــک از آن
چیزهایی اســت که تــوی فضــای مجــازی قبل از
هر چیــز به چشــم آدم میآیــد؛ یعنی شــما ممکن
اســت یک محتوای بهدردبخور را بــه دلیل این که
خوب ارائه نشــده و سروشــکل درســت و
درمانی ندارد ،حتی نگاه هم نکنید
ولــی زیباییهای بصــری و رنگ و
لعاب یک طرح همیشــه آدم را به
خودش جــذب میکنــد .امکان
تهیه اســایدهای ویژه و متفاوت
با آنچه هم در دســترس دارید ،از
آن خوبیهای دیگر  CANVAاســت.
با ایــن اپ ،بــه نوعــی پاورپوینت دسترســی
خواهیدداشت که ساده و سریع و در بهترین شکل
گرافیکیمحتوایتانراسروسامانمیدهد.البته
این اپلیکیشن در بعضی مواردش رایگان نیست و
هزینه دارد ولی امکانات اولیه و کار راه اندازش را
میتوانید رایگان در اختیار داشتهباشید.
متن و اجرا :محمدپور  -مرادی

صدبار ب
هتون نگفت
م
قا
ش
ق
ن
زنید
توی ماهیت
ابه تفلون؟

کاشیهباربرایهمیشهبگید
ماروبیشتردوستداریدیا
ماهیتابهتفلونرو!

