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بحار االنوار

ذکر روز دو شنبه

صد مرتبه «یا قاضی الحاجات»

رویترز| پسری مشغول بازی با یک روبات در کنفرانس جهانی روبات ها ،چین

تاس| ساحل متروکه ،فرانسه

فتونکته

تو رو خدا وقتی عطر می گیرین به زنونه و مردونه بودنش دقت کنین ،االن یه پیرمرد ٧٠ساله
تو آسانسور بوی خاله ام رو می داد!
جدی جدی میرین دانشگاه تاریخ یاد بگیرید؟! بابا دونستن تاریخ کاری نداره که ،امروز
پنجمه مثال!
من حتی تو  GTAهم تو قشر ناتوان جامعه بودم ،رمز و کلک ها رو کسی بهم نگفته بود ...سگ
دو می زدم و با مسافرکشی پول در می آوردم!
 منم یک بار در مسابقات دو و میدانی دانش آموزی در رشته پرتاب چکش شرکت کردم،
منتها با ناداوری از مسابقات حذف شدم .نامردا هی می گفتن چرا به جای چکش ،انبردست
پرت کردی!
پراید شده  ۳۷میلیون ...بعد می پرسن چرا گواهی نامه نداری .خب بگیرم که سوار چی
بشم دقیقا؟!
قدیما یک آدامس خرسی بود که توش عکس برگردون بود ،اونا رو می چسبوندیم به بازومون،
حکم همین تتوی االن رو داشت لعنتی ،خیلی باکالس بود!
درس اول در دنیای تجارت :معامله با فامیل اکیدا ممنوع!
هر ایرانی برای شروع بحث :دو شبه خوابت رو می بینم ،زنگ زدم حالت رو بپرسم!
وقتی یکی رو با قیافه آشنا تو ی جمعی میبینی و باهاش سالم وعلیک میکنی و منتظری که
یکی دیگه به اسم کوچیک صداش کنه تا اسمش یادت بیاد؛ اون لحظه ِ
خود خود سی سالگیه!

اجابت نشدن دعا هم
از حکمت خداست

حکایت

دوستی روباه و خروس
خــروســی پیر و زب ــده روی شــاخــه درختی
نگهبانی می داد .روباهی گرسنه زیر درخت
به خــروس گفت« :ایــن خبر را شنیدی ای
خـــروس؟ شیر جنگل دســتــور داده همه
حیوانات را به صلح و دوستی .بیا پایین از
درخت ای خروس تا ببوسمت و این پیغام از
نزدیک به تو گویم ».خروس گفت« :دوست
خوبم روباه ،خبری آورده ای خوش و شیرین
بر من .اما لحظه ای درنــگ کن ،سگانی از
دور می آیند نزد مــن »...روبــاه گفت« :باید
بروم ،راه دراز است و مقصد طوالنی .بدرود
ای خروس».
خروس گفت« :بمان و این خبر را به سگان
هم بده!» روباه در حال فرار گفت« :می ترسم
این سگان نشنیده باشند این خبر را!» می
خندید خــروس به این روبــاه حیله پــرداز بر
فراز درخت.
نویسنده :ژان دو الفونتن
مترجم :ملیحه صمدی
سخن بزرگان
* اگر واقعا پی ببریم هر کلمه ای که از دهان
ما خارج می شود به منزله سنگی است که
در بنای دوستی و دشمنی به کار می رود،
آن وقــت سعی خواهیم کــرد سخن بیهوده
و بی ارزش از دهان مان خارج نشود.
دکتر ماردن

* پیوسته اهمیت مخاطب خــود را برایش
دیل کارنگی
محسوس کنید .
* پیش از لــب بــه سخن گــشــودن حرفت
را بسنج ،چنان که پیش از کاشتن شخم
روسو
می زنی .
*زندگیموهبتیاستبینظیروگرانبهااما
حیف که خیلی زود و به کمترین علتی از بین
لرد آیبوری
می رود .
* آرام ترین کلمات هستند که توفانی را با خود
به همراه می آورند .افکاری که با پای کبوتران
ّ
مسخر می سازند.
پیش می آیند جهان را
نیچه

* انــدیــشــه پلید تنها بــه دارنــــده آن زیــان
مــی رســانــد ولــی سخنان ناهنجار بــه همه
شنوندگان آسیب می رساند .مونتسکیو
برگرفته از کتاب «رهنمون»
اثر غالمحسین ذوالفقاری
قرار مدار

با خانمان

مدیریت اقتصادی حقیقی و مجازی

دوردنیا

مهدیسا صفریخواه

وقتی کسی میگوید مدیریت اقتصادی خانه با زنهاست ،چهار ستون بدنم میلرزد .درست در
این نقطه رئیس درونم بهصورت مهارنشدنی بیرون می آید و میخواهد مدیریت اقتصادی درون
و برون خانه را با هم در اختیار بگیرد .من آدم صفر و یک هستم ،به همه یا هیچی اعتقاد دارم اما
این مدیریت اقتصادی بد چیزی است؛ یعنی شما مدیریت ماهی که باید در آن بیمه ماشین،
بیمه عمر ،شهریه بچه ،خورد و خوراک ،هزینههای جانبی ،تعمیر مایکروفر و صورت حساب برق
را به «اولیور هارت» و «بنت هولمستروم» (برندگان نوبل اقتصاد در سال  )۲۰۱۶هم بدهی،
آن ها تغییر کاربری میدهند و میروند تو کار تور لحظه آخری .برای همین باید از نظریه توجیه
اقتصادی هزینهها استفاده کنی.
توجیه اقتصادی یعنی ارزشگذاری به اولویتها و شما حتی اگر کارشناس عملی این حوزه
باشید هم وقتی از سر و ته هزینهها میزنید ،ناگهان دندان درد از در عقبی وارد میشود و
آچمزتان میکند و همه حساب وکتابهایتان را به هم میزند .دنداندرد با بیپولی رابطه
مستقیم و با بیمه رابطه عکس دارد .برای همین باید در حوزه مدیریت اقتصادی یا در اوج بکشید
کنار و بگذارید در سطوح باالتر مدیریتی اولویتهایتان را تعیین کنند یا این که مشکالت را حواله
کنید به اینستاگرام و تلگرام و در یک جهان موازی دیگر که با اکانتتان به آن متصل میشوید،
در خوبی و خوشی با دوستانتان زندگی کنید.
همینطور که یکی توی سر خودتان میزنید ،یکی هم توی سر فهرست مخارج ،میبینید مردم
در جاده شمال هستند ،همه رستورانها «سولد اوت» شدند و همه چیز رنگی رنگی است.
بیرون دنیای اقتصادی شما ،زندگی در اینستاگرام جریان دارد .برای همین قید همه نظریات
اقتصادی را میزنید و تمام روز سخن بزرگان را میخوانید و برای این که خیلی آن حرفها را
جدی نگیرید دو تا دابسمش روی آن ها تماشا میکنید که بشوید و ببرد .بعد هم در حالیکه
سررسیدبیمههاگذشتهوباتهدیدقطعآبوبرقبهدلیلنپرداختنبدهیهامواجهاید،بهتوصیه
دوستان مجازیتان با اجازه «شئر» میکنید و آن قدر الیک و کامنت میگذارید تا بالک شوید
و با اردنگی اینستاگرام برگردید به دنیای واقعی .حاال اگر هنوز زنده ماندی ،روزی  ۲۵بار بگو
«زندگی هنوز خوشگلیاشو داره»!
دیدنی ها

مردی با پاهای چرخشی

آدیتی سنترال« -موز لنام» ،مرد  57ساله
میشیگانی ،به خاطر توانایی غیرمعمول در
چرخاندن  180درجــه ای پاهایش از زانــو و
برعکس راه رفتن به مرد پالستیکی معروف
شده است .این مرد توانایی فوق العاده خود را
درسن 14سالگی،خیلیاتفاقیهنگامزمین
خــوردن در کالس ژیمناستیک کشف کرد.
ابتدا فکر کرد شاید چیزی در بدنش جابه جا
شده است اما خیلی زود فهمید که بدون هیچ
دردیمیتواندپاهایشرااززانو 180درجهبچرخاندودوبارهبهحالتاولبرگرداند.آزمایشهای
پزشکی نشان داده که او به دلیل داشتن دو غضروف در مفصل های ران ،زانو و مچ پا قادر است این
حرکترابهراحتیانجامدهد.اوازاینتواناییبرایسرگرمکردنمردماستفادهمیکند.

کوچک ترین سیگاری دنیا
آدیتی سنترال« -رپی پامونکا» ،پسر بچه دو
ساله اندونزیایی روزانه  40سیگار می کشد،
در حالی که پدر و مادرش دلشان نمی آید او را
ترک دهند! ظاهرا این بچه سیگار کشیدن را
با برداشتن سیگارهای رها شده اطراف مغازه
مادرش شروع کرده و خیلی زود معتاد شده
است .رپی ،در شهر خودشان معروف شده و
عابران پیاده با دیدن او معذب می شوند و بعضی هم با دادن سیگار و تماشای سیگار کشیدنش او
را مسخره می کنند و از او فیلم می گیرند .در حالی که گروه های حامی حقوق کودکان در تالش
اند تا این کودک خردسال را از این وضعیت نجات دهند.

دیدنی ترین اسکله های جهان

فاطمه قاسمی -یکی از جاذبه های شهرهای ساحلی برای گردشگران ،پیاده روی و تفریح در
امتداد اسکله هاست که سرگرم کننده ،آرامش بخش و خاطره انگیز است .به همین دلیل برخی

از این اسکله ها در دنیا ،از همان ابتدا با همین اهداف ساخته شدند .در ادامه  10اسکله معروف و
منبع :سایت با بامیل
زیبای جهان را با هم می بینیم:

در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت
نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی

با دل زخم کش و دیده گریان بروم
تا در میکده شادان و غزل خوان بروم

دی روزنامه

حتما خیریتی توش بوده!
علیرضا کاردار |طنزپرداز

با گذشت چند روز ،هنوز هم نفهمیدیم چرا
خانمنعمتیگریهمیکرد؟البتهشایداالنشما
هم نفهمید که ما برای خودمان چه میگوییم!
داستان از این قرار است که خانم زهرا نعمتی،
ورزشکار رشته تیر و کمان کشورمان که در
بازیهای آسیایی جاکارتا شرکت کرده است،
در حالی که به مرحله یک شانزدهم نهایی
بازیها رسیده بود ،در یک اتفاق نادر از دور
مسابقات حــذف شــد .حــاال ایــن اتفاق نــادر،
همان دلیل گریه خانم نعمتی است که گفتیم.
خبرنگاران حاضر در صحنه میگویند بعد از
مسابقه ،مسئوالن تیم گفتهاند برو ناهارت
را بخور تا مرحله بعدی نوبتت برسد .بعد هم
صندلی چرخدار خانم نعمتی را بردهاند یک
گوشه ،نــاهــارش را بخورد که یکی دیگر از
اعضای تیم سراسیمه آمده که چه نشستهاید
که رقیب خانم نعمتی دارد مسابقه میدهد و
نوبتش شده است! بعد از این که خانم نعمتی و
مربی و مسئوالن در حالی که لقمه به گلویشان
پــریــده و دور دهانشان را پــاک میکردند،
دواندوان به زمین مسابقه رسیدهاند ،دیدهاند
مسابقه شروع شده و به علت غیبت ،کمان دار
کشورمان حذف شده است!
حــاال ایــن وســط یــک عــده میگویند تقصیر
خودش بوده که ناهارش را طول داده ،مربی
کرهای میگوید فقط  30ثانیه تاخیر داشتیم
چون خانم نعمتی به سرویس بهداشتی رفته
بوده (وسط غذا خوردن؟) ،یک عده میگویند
تقصیر برگزارکنندگان مسابقه است که زمان

مسابقات را وسط وقت ناهار و توالت بازیکنان
ما قرار دادهانــد ،خود خانم نعمتی میگوید
مقصر خــودش اســت که بدشانسی آورده،
یک عده میگویند چون رقیب ،اندونزیایی
بوده مسئوالن برگزارکننده مته به خشخاش
گذاشتهاند وگرنه میتوانستند این غیبت را
زیرسبیلی رد کنند و حاضری بزنند ،گروهی
میگویند اشکالی نــدارد و از ایــن اتفا قها
می افتد و شکست ،مقدمه پیروزی است و
ورزشکار اگر نبازد ،نمیبرد و یادش میرود
و!...
آنچه مسلم است ،طبق معمول هیچ تقصیری
متوجه مسئوالن تیم و مدیران نیست و مقصر
ورزشکار و برگزارکنندگان و مردم و زمین و
زمان هستند! اصال مقصر اصلی آن خبرنگاری
است که این خبر را منتشر کرده و باعث شده
بفهمیم چه شــده! به هرحال بــرای ایــن که
خدای نکرده مدیران کدورتی به دل نگیرند
و این حاشیهها خللی در امر مدیریت و خدمت
رســان ـیشــان وارد نکند ،مــا از طــرف همه
مردم(به عنوان سیبل همیشگی) به خاطر
ایــن گــاف بینالمللی از مــدیــران ،مربیان،
ریاست محترم فدراسیون و سرپرست تیم
اعزامی عذرخواهی می کنیم و امیدواریم
آقای رامبد جوان و رضا رشیدپور هم از این
مسئوالن دعــوت کنند تا به خندوانه و حاال
خورشید بروند و وقت کافی دفاع به ایشان
بدهند تا به نحو احسن این موضوع را توجیه
کنند! خوشبختانه زود یادمان می رود.

نشر اکاذیب

اردک گوجه ای
روز گذشته یک کشاورز ازبکستانی با
پدیده عجیبی در مزرعه خود رو به رو شد.
ایــن کــشــاورز هنگامی که می خواست
مــحــصــوالت بــاغــش را بــرداشــت کند،
چشمش به جوجه اردک قرمزی افتاد
که بسیار شبیه گوجه فرنگی بــود .این
کــشــاورز در مصاحبه با رسانه ها گفت
مطمئن نیست اردک شبیه گوجه فرنگی
است یا گوجه فرنگی هایش شبیه اردک
رشد کرده اند .دانشمندان اعالم کرده
اند به زودی با کباب کردن این موجود پی
خواهند برد که چی به چیست.
ما و شما

اسکله فوالدی آتالنتیک سیتی در
نیوجرسی ،آمریکا
ایــن اسکله  300متر طــول دارد و
مقابل هتل تاج محل واقع شده است.
از سال  ،1898یکی از محبوب ترین
مکان های تفریحی است.

اســکــلــه ســـوث انـــد در اســکــس،
انگلستان
طوالنی ترین اسکله تفریحی جهان
است که بیش از  2کیلومتر طول دارد
( 20دقیقه پیاده روی) و روی رودخانه
تیمز قرار گرفته است .در سمت چپ
آن ریل قطار قرار دارد.

اسکله سانتا مونیکا در کالیفرنیا
دارای پــارک تفریحی به همراه یک
چرخ فلک بــزرگ است که با غروب
آفتاب چــراغ های رنگین آن منظره
جذابی را ایجاد می کند .در بیشتر
فیلم ها و سریال ها ،این اسکله دیده
می شود.

اسکله پــروگــرســو در یــوکــاتــان،
مکزیک
طوالنی ترین اسکله جهان با بیش از
 6کیلومترطولاستکهبهدلیلعمق
کمساحل،طوالنیساختهشدهاست.
مسافرانوگردشگرانبرایرفتوآمد
رویآن،ازتاکسیاستفادهمیکنند.

اســکــلــه کــســتــروپ ســی بـــاث در
کپنهاگ ،دانمارک
دارای یک استخر روباز روی دریای
بالتیکاستوشاملساحلیکوچک،
سکوی شیرجه و یک دیــواره چوبی
دایره ای شکل است که از شناگران آن
در برابر باد و موج محافظت می کند.

اسکله اومالنگا در دوربان ،آفریقای
جنوبی
ایــن اسکله دارای یک طراحی غیر
معمول و شبیه به قفسه سینه یک
حیوان است و طول زیادی ندارد .با
این حال ،به دلیل زیبایی اش مورد
توجه گردشگران است.

اسکله باسلتون جتی ،استرالیای
غربی
این اسکله حدود 2کیلومتر طول دارد
و یکی از طوالنی ترین اسکله های
چوبی جهان است که در انتهای آن،
یک آکواریوم دریایی زیبا قرار دارد.

اسکله روتوندا در سنیگالیا ،ایتالیا
این اسکله در سال 1933ساخته شد
که ابتدا از آن به عنوان یک انبار نظامی
در طول جنگ جهانی دوم استفاده
می شد اما امروز ساختمان آن مناسب
برگزاری جشن در تابستان است.

اسکله الس مــورتــوس در پورتو
واالرتا ،مکزیک
این اسکله مدرن که در سال 2013
افتتاحشد،یکگردشگاهزیبابهشکل
مارپیچ اســت و یکی از جاذبه های
گردشگری مکزیک به شمار می آید.

اسکله شونینگن ،هلند
ایناسکلهدوطبقهداردکهطبقهزیرین
کامال محصور و طبقه باال روباز ساخته
شده است .در قسمت انتهایی ،چهار
شاخه می شود و یک برج با ارتفاع 60
متررویآنقراردارد.

زنــدیگ ســام تکانی

اندکی صبر

تفأل

تاپخند

در محضر بزرگان

مرحوم آیت ا ...مجتبی تهرانی فرموده اند:
«یکی از صفات خداوند «حکیم» است ،یعنی
به مصلحت عمل میکند .به ایــن معنا که
خدا مصالح و مفاسد را بهتر از من تشخیص
میدهد؛ در این شکی نیست .حکمت اقتضا
میکند کــه خــداونــد طبق مصلحت عمل
کند .در روایتی از علی(ع) است که ...یعنی
خدا همانطور که کریم است؛ کرم او اقتضا
میکند که آن چه از او درخواست شود بدهد
و مقتضای کــرم او اعطاست امــا آیــا صفت
کرم به صفت حکمت ضربه میزند؟ [نه]به
حکمتش نقص وارد نمیکند که بعد بخواهد
برخالف آن عمل کند و معلوم شود که این کرم
نبوده است.
چون در نهایت برای من به ضرر تمام میشود.
از این جهت است که میبینید ،در هر دعا
اجابت نیست .چــرا؟ چــون دعــا با حکمت
موافق نیست».
پایگاه اطالع رسانی آیت ا ...تهرانی

گاردین| جدال با طعمه

دوســتــان قدیمی زندگیسالم
کــه از همون روزهـــای اول تولد
این ضمیمه همراهمون بودید!
بــا مــا صحبت کنید و بگید تو
ایـن سالها عملکردمون چطور
بــوده؟ شکلوشمایلمون چطوره
بــه نــظــرتــون؟ کـــدوم مطالبمون
قبال بهتره بــوده و االن تــو چه
بــخــشهــایــی قـــویتـــریـــم؟ ایــن
05137009366
شـــمـــاره
معاون سردبیر روزنامه ،است که
نظراتتون رو خواهدشنید.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

راههایارتباطیباما:پیامک 2000999و 09215203915درتلگرام

* من فقط قسمت زندگی ســام روزنامه
رو می خونم ...لطفا مثل قبل چاپ کنید و
جدول و تبلیغاتش رو حذف کنید.
* همسر عزیزم ،به وسعت قلب مهربانت
دوستت دارم .تولدت مبارک.
محدثه عباسی میبدی

* زندگی سالم عزیز ،این شعر بابا طاهر رو
چاپ کنید :به گورستان گذر کردم کم و بیش
 /بدیدم حال ثروتمند و درویش  /نه درویشی
به خاکی بی کفن ماند  /نه ثروتمند برد از یک
کفنبیش
*ششمشهریور،طلوعزندگیدخترمریحانه
اســت .ریحانه جــان ،نــور دیــده ام ،تولدت
مبارک .دوستت دارم .همیشه شاد و سالم
مادرت هما ،گلبهار
باشی .
* سهم شاخه از نشستن و برخاستن پرنده،
لرزش بود و بس...
مسعود مجنونپور

* لطفا یکی از این صفحات زندگی سالم را

کم و صفحه دانش و فناوری را احیا کنید.
* می خواستم به مناسبت روز پزشک از
دکتر امیدیان فوق تخصص حاذق کودکان
که در نهایت صبوری به مداوای کودکان می
پردازد ،نهایت تشکر را داشته باشم.
بابک هراتی زاده ،پدر فربد و فریما

* ایـــن مــطــالــب ســرگــرم کــنــنــده صفحه
همشهری سالم برای صفحه آخر روزنامه
مناسب است ،نه یک صفحه داخلی!
* آقکمال؛ گــرو ه خونمو  O+اســت ،گروه
خونشماچیه؟!
آق کمــال :دقیق یادم نیســت ولــی فکر کنم
خیلی نادره ،چون ای روزا هیچ کاری به گروه
خونیمنمخوره!
* پیام صرفه جویی :میگن  20درصــد
مصرف برق خانگی به خاطر یخچاله .حواس
تون به درجه های یخچال و فریزر باشه و هر
چند وقت یک بار ،واشر درهاشون رو بررسی
کنید تا خرج اضافی رو دست تون نذارن!

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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از پشت ویترین مغازه
تو را با عروسکی کوچک دیدم!
عاشق چشمانت شدم...
عصایم کو؟
CMYK

