همشهری سالم

ویژگی های فرد کریم
حجتاالسالم رفیعی می فرمایند:
«نخستین صفتی که خداوند برای خود در قرآن کریم آورده
کرامت اســت و پیامبر اکـــرم(ص) ،قــرآن و فرشتگان را با
صفت کریم معرفی کرده است .کریم و کرامت ویژگی فردی
است که دایم خیررسان است و ذات وی بدون شر و دارای
عظمت بزرگی است .کمک کردن قبل از درخواست ،که از
ویژگیهای بارز رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) است یکی
از این عالیم است .پیامبر اکرم(ص) شکوه نکردن از خداوند
در میان مردم را دیگر عالمت کرامت در یک فرد بیان میکند.
سومین عالمت افراد کریم ،وعده کردن یا تهدید کردن است
که در قرآن به این دو ویژگی اشاره شده است ،فرد کریم خلف
وعده نمیکند اما خلف وعید(تهدید) را انجام می دهد .فرد
کریم دارای ویژگی تغافل است که چشم خود را بر بسیاری
از زخم زبانها و سخنان ناپسند میبندد و خطای دیگران را
نادیده میگیرد .ویژگی پنجم فرد کریم حس ظن است و به
تسنیم
افراد گمان بد نمیکند» .

دانستنی ها

در محضر بزرگان
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 8حقیقت از کره زمین که شاید نمیدانستیم
زمین گرد نیست!

خشکترین منطقه روی زمین در جنوبگان است!

تنها  ۳درصد از آب کره زمین قابل شرب است!

ماه زمانی بخشی از زمین بوده است!

جرم زمین حدود شش تریلیون تن است .یعنی عدد شش و 21
صفر جلوی آن .سرعت چرخش زمین به دور خورشید 107
هزار و  200کیلومتر در ساعت است .همچنین یک اختالف ۴۳
کیلومتری میان قطر زمین در مدار استوایی و قطر آن میان دو
قطب وجود دارد که باعث شده کامال کروی نباشد.

تصور میشود که خشکترین منطقه روی زمین صحرای
«آنتاکاما» در شیلی است که برای هزاران سال در آن جا باران
نیامده است ،اما درههای خشک «مک موردو» در قطب جنوب
حدود دو میلیون سال رنگ باران را به خود ندیدهاند .در این
منطقه باد با سرعت  ۳۲۰کیلومتر در ساعت جریان دارد.

 ۹۷درصــد از آب کره زمین را آب شور اقیانوسها و دریاها
تشکیل میدهد .از سه درصد باقیمانده که آب شرب است،
 70درصد آن در یخچالهای طبیعی و  30درصد در دریاچه
«بایکال» (قدیمی ترین ،عمیق ترین و زالل ترین دریاچه و بزرگ
ترین منبع آب شیرین جهان در جنوب سیبری) وجود دارد.

دانشمندان معتقدند حــدود چهار میلیارد و  36میلیون
سال پیش برخورد ذرات فضایی به نام «تیا» باعث ایجاد تنها
ماهواره طبیعی پایدار زمین ،یعنی کره ماه شده است.

یک تکسلولی باعث ایجاد اولین انقراض جمعی شد!

در آینده یک قاره جدید خواهیم داشت!

کوه اورست بلندترین کوه جهان نیست!

بیشتر کره زمین در تاریکی مطلق قرار دارد!

فتو شعر

عامل اصلی آتش سوزی جنگل
سفرنامه

جنگ میان شادی و غم در اروپا
محمد دالوری ،خبرنگار
اعــزامــی ایـــران بــه اروپـــا در
سفرنامهاش دربـــاره تقابل
شــادی و افسردگی در اروپــا
نوشته است:
«در اروپا اظهار عجز ،ناتوانی،
ناامیدی و بدبختی یک ضد
ارزش اســت و کسی که این
ویژگیها را داشته باشد از
محل کــار و جمع دوســتــان
حذف میشود .به همین علت مسابقهای برای شاد بودن
و شادی کردن در جریان است .از سوی دیگر افسردگی به
عنوان بختکی همیشگی ساکنان این قاره را رنج میدهد.
بــرای اروپاییها هــدف مهم زندگی ،لــذت بــردن اســت و
اگــر رویــدادی موجب کاهش لــذت شــود به سرعت زمینه
افسردگی فرد مهیا میشود و در این میان هیچ مستمسک
معنوی هم وجود ندارد که بتواند به او کمک کند تا شرایط
جدید را تحمل کند .تنهایی ،کار سخت و طاقت فرسا و
هوای همیشه ابری هم عوامل دیگری هستند که اگر دست
به دســت هم دهند به سرعت شخص را به ورطــه انــدوه و
افسردگی میکشانند».
برگرفته از « 976روز در پس کوچههای اروپا» نوشته محمد دالوری

کاریکلماتور

اندکی صبر

باید دوید
باید کتاب را بست
باید بلند شد
در امتداد وقت قدم زد
گل را نگاه کرد
ابهام را شنید
باید دوید تا ته بودن
باید به بوی خاک فنا رفت
باید به ملتقای درخت و خدا رسید
باید نشست
نزدیک انبساط جایی میان بیخودی و کشف...
سهرابسپهری


آدیتی سنترال -بر اســاس یک مقاله
آموزشی که به تازگی چاپ شده است،
بــرخــی پــرنــدگــان وحــشــی شــکــاری در
استرالیا عامل اصلی آتش سوزی جنگل
شناخته شده اند! این پرنده ها برای شکار
طعمه های خــود ،چوب های آتشینی را
که به علت تابش مستقیم آفتاب داغ شده
اند روی طعمه می اندازند تا راحت شکار کنند .هر چند آب و هوای خشک استرالیا
مستعد آتش سوزی است اما این پرندگان هستند که شعله های آتش را در جنگل
آغاز می کنند.

ایده جالب رستوران دار ژاپنی
آدیــتــی سنترال« -ســاکــایــو کیوبشی»
مهندس  31ساله کامپیوتر که به تازگی
رستورانی را در ژاپــن راه انــدازی کرده،
ایده جالبی برای غذا دادن به افراد گرسنه
ارائه داده است .هر کسی با  50دقیقه کار
در رستوران او که شامل آوردن سفارشات
مشتریان یا شستن ظــرف ها می شود،
می تواند یک غذای رایگان دریافت کند! تا کنون  500نفر برای دریافت این غذای
رایگان در مقابل  50دقیقه کارگری داوطلب شده اند .البته آن ها می توانند به جای
گرفتن غذا ،پول بگیرند.

منابع :سایت های پروشات و فرادید

دور دنیا

زندگی سالم

دی روزنامه

* حتی نون بربری هم اون گوشه تپلش رو همه دوست دارن .بعد بگین تپلها
رو کسی دوست نداره!
* من همونم که اگر تو هفت تا آسمون یه ستاره داشته باشم ،دو دقیقه بعدش
معلوم میشه ستاره نبوده ،چراغ هواپیما بوده!
* یک عده میگن واقعا صدای خروپف مردها حس امنیت ایجاد می کنه .اگه این
جوری باشه ،من خودم وقتی می خوابم قشنگ امنیت منطقه رو تامین می کنم!
* یک جوری میگن فوتبال آلمان ماشینیه انگار فوتبال برزیل دست بافه!
* حتی انسان های اولیه هم از ساعت  ١٠به بعد می رفتن شکار!
* فرق کاالی بی گارانتی و با گارانتی تو ایران اینه که اولی رو می دونی گارانتی
شاملش نمیشه ،ولی دومی رو باید بری نمایندگی بهت بگن گارانتی شاملش
نمیشه!
Comment

Like

آزمون هوش

معادله چوب کبریتی
فقط با حرکت یک چوب کبریت ،این معادله رو حل کنید!

سه نقطه
پاسخ مسابقه چی شده؟

اسب بی بخار!
سالم .ممنون از استقبال تون .عکس بانمک بود و شما هم حسابی از خجالتش دراومدین.
پیامک های با سوژه تکراری زیاد داشتیم مثل گرانی بنزین و خــودرو ،خــودروی اقساطی،
آلودگی هوا و هوای پاک ،اسب بخار ،شرکت های خودروسازی ،نصف سهم االرث و ...ولی
هنوز زاویه دید جدید توی پیامک ها خیلی کم دیده میشه ،بیشتر سعی کنین که دیدتون رو به
عکس ها عمیق تر و عجیب تر کنین .دم همه گرم و خوش باشید همیشه.
* وقتی ماشینت رو بردی تعمیرگاه و اوستا میگه موتورش رو کامل عوض کردم برات ،جاش
مجتبی فاضلی نیا
اسب بی بخار گذاشتم.
صدیقهسیدی
* وقتی آرزوت برآورده شده و به نیمه گمشده ماشینت می رسی.
علی آقایی
* وقتی می خوای با سود سهام عدالت ماشین بخری.
* وقتی پیک رستوران برام غذا میاره ،این قدر دیر میاد که همیشه همین ذهنیت رو از نحوه
مهدیعلیزاده
ارسال اونا دارم!
رضا حسین زاده
* وقتی قدرت موتور ماشینت یک اسب آن هم از نوع بی بخار است!
* وقتی برای جلوگیری از آلودگی هوا شرط ورود به داخل شهر ،حذف موتور دودزای خودرو
عباس،باسفر
اعالم میشه!
* وقتی بابات تو رو صبح زود می فرسته سر زمین کشاورزی کار کنی و میگه خودم رو زود می
غالمرضا قلی پور ،روستای به آباد
رسونم .ولی برای ناهار ظهر میاد!
محمدعمرانی
* وقتی دوتا شرکت خودروسازی می خوان محصول مشترک بدن!
هادیچیتگران
* وقتی محصوالت چینی می خری و تقلبی میشه و گارانتی نداره.

رسانه حرصی

در کنار خبر غم انگیز غرق شدن کشتی ایرانی و درگذشت
سرنشینانش ،شاهد رونمایی از سیستم پخش جدید و عجیب
و غریب در تلویزیون بودیم که نه تنها مردم و کارشناسان را به
تعجب واداشت که حتی خود بازیگران و برنامه سازان هم از
کوره در رفتند و به این کار واکنش نشان دادند .در حالی که
هممیهنان از شنیدن این خبر بی دل و دماغ بودند ،همزمان
با نوار سیاهی که بر گوشه صفحه تلویزیون نقش بسته بود،
تلویزیون سریال لیسانسه ها و برنامه خنده بازار و ویتامین خ
و هرچه برنامه طنز و کمدی داشت را طبق روال همیشگی
پخش کرد!کال تلویزیون اثبات کرده است گاهی یا در زمان
دیگری سر می کند و یا در مکان اشتباهی سیر می کند .یا
وقتی همه عالم و آدم مشغول پیگیری خبر مهمی هستند،
خودش را به آن راه می زند و مستند راز بقا نشان می دهد
تا نشان دهد که هیچ عالقه ای به درگیر موج های رسانه ای
شدن ندارد و ترجیح می دهد سرش توی کار خودش باشد و
به جای پخش همزمان فالن موضوع ،نحوه آب خوردن فالن
پرنده را نشان دهد! یا وقتی همه مردم از فیلتر شدن فالن
نرم افزار شاکی اند ،برنامه درست می کند تا اثبات کند که
هرچقدر مردم ابراز ناراحتی می کنند و می گویند اعصاب
ندارند ،ولی خودشان خبر ندارند و ته دلشان از بسته شدن
این برنامه ها راضی هستند و خیلی هم برای خودشان و
سالمتی و اعصاب و روابط فامیلی شان مفید است!
در همین باره سه راه حل به ذهن مان می رسد تا اگر احیانا
شما جزو منتقدان رسانه ملی هستید ،یکی از این سه راه را در
پیش بگیرید تا کمتر حرص بخورید .اول این که سعی کنید با
این سیستم منطبق شوید و هرچه را نشان می دهد ببینید و
بپذیرید .سخت است ولی بهتر از حرص خوردن است! یا این
که بی خیال شوید و خودتان را به آن راه بزنید .از قدیم گفته
اند «سخت ترین تنبیه ،بی محلی کردنه»! راه آخر هم این که
اگر از عهده دو راه قبلی برنیامدید ،قید تلویزیون تان را بزنید و
دو شاخه اش را از برق بکشید و بنشینید کتاب بخوانید .دست
کم کتاب حرص تان را درنمی آورد دیگر !
علیرضاکاردار


ما و شما

شماره پیامک2000999 :
* من یکی از دانشجویان استاد محسن قاسمی هستم .به نظر
من اصال درست نیست که آدم استادش رو به سخره بگیره و
کاریکاتور ازش بسازه .همون طور که می دونید ایشون خیلی
آدم موفقی هستن و بیشتر دانشجویان شــون رو با صحبت
هاشون و انگیزه دادن بهشون به دانشگاه های معتبر فرستادن.
ماوشما :ما استادی رو که فرمودین نمی شناسیم و اسمی هم
از ایشون در کمیک استریپ روز شنبه نبردیم!
* دوســت عزیزی که بــرای پیامک طنزم در مسابقه «چی
شده؟» تذکر داده بودی ،از توجه شما ممنونم و همچنین از
همشهری سالم که جواب قاطعی به شما داد.
* بــرای کشتی سانچی :کشتی کمرش شکست و تنها می
سوخت  /مظلوم به پیش چشم دنیا می سوخت  /دیدیم همه
به چشم بارانی خویش  /در این غم و درد آب دریا می سوخت
علی گیاهی

* اگــر میشه قسمت اعــتــراف مــی کنم رو کــه خیلی وقته
برداشتید ،دوباره بذارید.
* همسر عزیزم ،زندگی زیباست و لطفش در کنار تو بودن
طیبه
است .تولدت مبارک.
پاسخ خفن استریپ شماره قبل :ایده  -هوراکشیدن -
درنگ کردن

پاسخ آزمون هوش
با برداشتن چوب کبریت پایین سمت چپ عدد  6و گذاشتن
آن بر روی عدد  ،1معادله تبدیل می شود به5+7=12 :

دانشمندان نظریهای ارائــه دادهانــد که طبق آن یک انقراض
جمعی  ۹۰درصد موجودات کره زمین را از بین برد .حدود
 ۲۵۲میلیون ســال پیش ظهور ناگهانی یک باکتری به نام
«متانوسارسینا» در اقیانوسهای جهان باعث انقراض دسته
جمعی حشرات شد .این انقراض سبب ایجاد شاه خزندگان شد.

بقایای زبالههای دریایی که در اقیانوسها ریخته شده و یا از
کشتیها به جا مانده است در آب جمع میشوند .گفته میشود
روزی فرامیرسد که تمام زبالههای انسانی که در آب ریخته شده
ممکن است به یک جزیره یا حتی یک قاره جدید تبدیل شوند.
هم اکنون بزرگترین گرداب زباله در اقیانوس اطلس قرار دارد.

کوه «مائونا کیا» در هاوایی  ۴۲۰۵متر از سطح دریا باالتر
است .با این حال بزرگترین قسمت این آتشفشان پایینتر
از سطح دریا قرار دارد .بنابراین اگر آن را از کف تا قله اندازه
بگیریم ارتفاعش معادل  ۱۰۲۰۳متر خواهد بود.

همانطور که میدانیم  ۷۱درصد سطح کره زمین پوشیده از
اقیانوس است .عمق آب این رودخانهها که در نور خورشید
مشخص است بیشتر از  ۲۰۰متر نیست ،بنابراین قسمت
اعظم آن در تاریکی فرو رفته است و حتی در طول روز هم
روشن نیست.

