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حدیث روز
امام حسین(ع) :هر بامداد اعمال
ایــن امــت بر خداوند متعال عرضه
میشود .
عیوناخبارالرضا


گاردین| مجسمهمرغابیدرپارککهرویآننوشته«لطفابهمننانندهید»تا
جلویتغذیهناسالموآلودگیآبتوسطبازدیدکنندگانگرفتهشود،اسکاتلند

تلگراف| برفروبیازرویخانهمینیاتوری

پندنیکان

ذکر روز شنبه

بعضی ها هم به سرعت نور بقیه رو قضاوت می کنن ،بعد خودشون با سرعت
الک پشت در حال اصالح کردن خودشونن!
هر روز که به بهار نزدیکتر میشیم ،یک جون به جون هام اضافه میشه!
همین که بعد از سختیهای خونه تکونی میرسیم به فصلی که هوا دیر تاریک
میشه یعنی خونه تکونی خوبه!
دیگه کم کم پیمان معادی باید بوفون رو هم ببره زیر دوش حموم بشورتش،
اشک بریزه!
همچین هر کی می رسه می پرسه امسال عید آجیل می خرید یا نه ،انگار مثال
حق انتخاب داریم و می تونیم بخریم ولی نمی خریم!
یکیازتواناییهایآرایشگرهااینهکهاگهحتی ۲۰اسفندهمبری،یهجوریموهات
روکوتاهمیکننکهتاقبلازسالتحویلدوبارهمجبوربشیبریوعیدیبدی!

آیات نور

نصایحلقمان

تلقینتاریخ

اولین فضانورد واقعی
در نــهــم مـــارس  1934یــوری
گاگارین ،در خانوادهای معمولی
چشم به جهان گشود .وی که با
تالش و پشتکار پلههای ترقی را
دو تا یکی بــاال رفــت (از کودکی
 2دقــیــقــه هــم روی زمــیــن بند
نمی شد) ،در  27سالگی اولین
کسی شد که به فضا رفت (البته
اگــر فضانوردانی را که با کمک
ساقی محلشان به فضا میروند،
در نظر نگیریم) .گفته میشود
او پس از بازگشت در حالی که
خیلی هیجا نزده بـــود ،گفت:
«هرگز از این که اسمی خوشایند
یا گذشته موفقی ندارید ناامید
نشوید ،میبینید کــه مــن جای
دیگری نرفتهام ،من فضا رفتهام».
البته وی در نهایت در پــروازی
تمرینی دچار سانحه هوایی شد
و به جای دیگری رفت!

تفأل

تاپخند

صدمرتبه«یاربالعالمین»

حجت االســام قرائتی بر اساس
آیــات قــرآن ،گــوشـهای از نصایح
ن را چنین بیان میکنند:
لقما 
بــدان که در قیامت از تو دربــاره
چهار چیز میپرسند :از جوانی
کــه در چــه راهــی صــرف کــردی،
از عمرت که در چه فنا کردی ،از
مال و دارایــیات که از چه راهی
بــه دســت آوردی و آن را در چه
راهی مصرف کــردی ...اگر با تو
مشورت کردند ،دلسوزی خود را
خالصانه به آن ها اعالم کن .اگر
از تو کمک و قرضی درخواست
کردند ،مساعدت کن و به سخن
کسی که سن او بیشتر از توست،
ش فراده ...هرگز خدا و مرگ را
گو 
فراموش مکن ،اما احسانی که به
مردم میکنی یا بدی که دیگران
در حق تو میکنند فراموش کن.
« 400نکته از تفسیر نور»

دوردنیا

شهرداری که در تظاهرات علیه خودش شرکت کرد!

ترسانک

چاکی 5
خسته از راه رسید ،مستقیم به اتاق خواب رفت ،پتو را روی خودش کشید و روی
تخت ولو شد .صدای در کمد دیواری توجهش را جلب کرد .مقداری از در باز
شد .نورکمی به داخل کمد رخنه کرد و صورت محوی دیده شد که در حال خنده
بود .مرد زیر لب غرغر کرد« :صدبار به این بچه گفتم عروسکت رو داخل کمد اتاق
خواب ما نذار!» بلند شد در کمد دیواری را باز کرد؛ عروسک را برداشت و با شدت
به بیرون از اتاق پرت کرد .برگشت روی تخت ،پتو را که کنار زد با صورت خندان
عروسک مواجه شد ،المپ خاموش شد و صدای خشنی گفت« :از طرز برخوردت
خوشم نیومد».
تاحاال دقت کردین

دیــــلــــی مــــیــــلOleg -
 Omelchukشهردار یکی
از شــهــرهــای اوک ــرای ــن ،با
شرکت در تظاهرات مردمی
که علیه خودش برگزار شده
بود و گرفتن عکس یادگاری
بــا معترضانی کــه علیه او
پالکارد به دست داشتند،
حسابی معروف شده اســت .او بــرای این که به مــردم ثابت کند او را هنوز
نشناخته اند در میان معترضان ظاهر شد و هیچ کس متوجه نشد که او همان
شهرداری است که قصد برکناری اش را دارند!

راهپیمایی زنان در فضا
تایم-درروزجهانیزن،ناسا
از یــک راهپیمایی فضایی
کامال زنانه بــرای اولین بار
در تاریخ خبر داد .یک گروه
زنانه ،این راهپیمایی را به
مدت  7ساعت ،در ایستگاه
بینالمللیانجامخواهدداد.
قرار است ماموریت« «�Expe
»dition59راخانمها«آنمککالین»و«کریستیناکوک»بهکمکیکگروهزنانه
روی زمین انجام دهند .این دو فضانورد در کالسهای فضانوردی سال۲۰۱۳
ناساشرکتکردهاند؛کالسهاییکهنیمیازشرکتکنندگاندرآنهازنبودند
و از میان بیش از  ۶۱۰۰متقاضی شرکت در برنامههای ناسا انتخاب شدند.
راهپیماییفضاییبااهدافمختلفیانجاممیشودازجملهآزمایشهایعلمی،
بررسی تجهیزات جدید و تعمیر ماهوارهها یا فضاپیماهایی که در فضا مشغول
کارند .ناسا اولین فضانورد زن خود را در سال 1978انتخاب کرد و اکنون زنان،
 34درصدازفضانوردانراتشکیلمیدهند.

ضربه فرشته

مارپیچ(سختی)٪ 60

قرار مدار

آموزش شعبده بازی

شنبهها

کلیپیدرشبکههایمجازی
پــرطــرفــدار ش ــده و تعجب
بینندگان را برانگیخته که
گویا از طریق دوربین های
مداربسته در ترکیه گرفته
و به «ضربه فرشته» معروف
شــده اس ــت .در ایــن ویدئو
مــی بینیم م ــردی بــی خبر
کنار پیاده رو ایستاده که یک رهگذر از کنارش عبور می کند و بی دلیل دستی به
شانهاشمیزند.مردمتعجببهپشتسرنگاهمیکندکهدرهمینلحظهوسیله
ایکهگویانردهراهبنداستباسرعتبهسمتشمیآیدومردجاخالیمیدهد.
نکته عجیب و شاید ماورایی این کلیپ نجات دادن جان مرد توسط آن رهگذر
ناشناس است که در نقش فرشته نجات ظاهر و غیب می شود.

ذوق پسر بچه

بابک محبوبی

10

تو که میخندی ذوق میکنم
مثل پسر بچهای که
لبا سهای عیدش را گوشهای
مرتب کرده
تا صبح زود بپوشد
درخت آلوچه خانه میشوم
زود زود جوانه میزنم

روش اجرا :در این تردستی ،لیوان حاوی مایعی
کدر (مثال نسکافه) را به بیننده نشان میدهیم.
سپس کف دستمان را روی لیوان میگذاریم.
وقتی کف دستمان را برمیداریم لیوان خالی
است و آن را میتوانیم مچاله میکنیم.
لوازم مورد نیاز :یک لیوان ،مقداری مایع کدر،
مقوا ،یک تکه اسفنج

به بیننده نشان میدهیم .کف دستمان را روی
لیوان قرار میدهیم و در همین حین با انگشت
شستمان مقوا را به پایین فشار میدهیم تا مایع
کف لیوان بریزد و جــذب اسفنج شــود .اکنون
لیوان را مچاله و وارونه میکنیم مایعی از داخل
آن بیرون نخواهد ریخت .به همین راحتی و البته
با تمرین زیاد.
توضیح تردستی :تکهای اسفنج را ته لیوان
قرار میدهیم .سپس مقوایی را که به صورت گرد
درآوردهایم ،داخل لیوان قرار میدهیم تا مقطعی
از سطح داخلی آن را بپوشاند .حاال داخل لیوان
مقداری مایع کدر میریزیم.
از این قسمت اجرای ما شروع میشود .لیوان را

باده با محتسب شهر ننوشی زنهار



بخورد بادهات و سنگ به جام اندازد

حافظا سر ز کله گوشه خورشید برآر



از اون لحاظ

بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد

اگر مشتری مال تو باشد ،خودش برمیگردد!
محمدعلی محمدپور | طنزپرداز

بارها پیش آمــده دربـــاره کیفیت خــودروهــای داخلی مطلب نوشتهایم،
دربــاره قیمتهای تخیلیشان حرفها زدهایــم ،اصال در باب آپشن زهبغل
قلمفرساییها کردهایم اما تنها چیزی که تا حاال پیش نیامده بود از آن حرف
بزنیم ،درباره کتک خوردن مشتری از خودروساز بود .اما ظاهرا درباره آن هم
باید بنویسیم.
اگر دوستان از اینکه به عنوان یک شهرستانی این مطلب را میخواهم تحلیل
کنم ناراحت نشوند ،امروز به این موضوع میپردازم .شما ببینید اینکه آن
مدیر در نمایندگی شرکت خودروسازی اقــدام به این کار کرده است چند
دلیل میتواند داشته باشد .دلیل اول این است که باال رفتن قیمت خودروها
ظرف یک شب خوابیدن و پا شدن این عزیزان راضیکننده نبوده است .یعنی
خودروسازی را میتوانم تصور کنم که صبح بلند شده حین صبحانه خوردن و
مالیدن مربا روی نان ،تصمیم داشته  5میلیون روی قیمت خودرو بگذارد اما
در اثر خوابآلودگی یک صفر کم گذاشته و فقط  500هزار تومان روی قیمت
آورده است .خب طبیعتا این موضوع نمایندگی را که اول صبح بیدار میشود
و قیمت خودرو را چک میکند ،عصبانی کرده و تصمیم می گیرد این را روی
مشتری خالی کند .عجیب تر این که یکی از مدیران این خودروسازی گفته با
این نمایندگی برخورد کردند!
جنبه دیگر قضیه این است که اگر به ویدئوی منتشر شده توجه کنید ،آن خانم
میگوید« :ماشین من کو؟ من ماشینم را میخواهم» .الزم است این خواهر
گرامی ما بداند که خودروسازان ما قرار نیست به شما توضیح بدهند کی
میخواهند خودرو را بدهند .شما ثبت نام میکنید ،این بزرگواران هر وقت
صالح دیدند خودروی شما را میدهند .شش ماه دیگر ،یک سال یا دو سال
دیگر .حاال مثال دو سال دیگر هم خودرو نداشته باشید چه میشود؟ مردم چقدر
بیفرهنگ شدهاند .شهروند عزیز از خودروهای عمومی استفاده کن .چرا مثل
بختک افتادی روی آلوده کردن هوای این شهر؟ البد دو روز دیگر موقع ثبت
نام ،نوع خودرو را هم میخواهی خودت انتخاب کنی؟ مگر اینجا خانه خاله
است؟ میبینید ما هرچی یک قدم عقب برویم اینها دو قدم جلو میآیند .حاال
وقتی فرمان و دنده و کالج را هم آپشن کردیم میفهمید نباید اینقدر به حقوق
خودروسازان جسارت کنید.
خب ببخشید بنده لحظاتی توی جلد خودروساز رفتم وعصبانی شدم .من
واقعا همه عزیزان را به صبر و بردباری بیشتر دعوت میکنم .بگذارید این
قضیه را با این اصل مدیریتی مهم تمام کنم .یک اصل مدیریتی در شرکتهای
خودروسازی داخلی وجود دارد که میگوید« :به جای پاسخ گو بودن ،یک
مشت به مشتری خودت بزن ،اگر اون مشتری مال تو باشه خودش برمیگرده».
قاب جهان

دریای یخ زده سن پترزبورگ

س ــن پ ــت ــرزب ــورگ شــهــری
ساحلی اســت کــه در کنار
خلیج فنالند ق ــرار دارد.
جالب این جاست که در این
وقت سال دریا به طور کامل
یخ زده است و در این لحظه
که در حال عکاسی بودم ،از
ساحل دور شده بودم و روی
دریا راه می رفتم! در همین حال تعداد زیادی از مردم در حال انجام ورزش های
زمستانی (مثل پاراگالیدر و اسکی) روی سطح دریا بودند.
فرنگیس یاقوتی ،روسیه
ما و شما
راهارتباطیباما:پیامک 2000999وتلگرام09354394576

غیب کردن مایع داخل لیوان

اندکی صبر

پی اِی| برندهجایزهپختکوچکترینپیراشکیمحلیدرمسابقاتجهانی
پیراشکی،انگلستان

* ممنون بــرای دور دنیای پیشی
سیاهوسفیدوسگخواننده،جالب
بودند.دنیایحیواناتمثلماآدمها
نیست که کسی را که پیسی گرفته
مسخرهکنند.
* هر سال برای پذیرایی عید مامانم
پسته هــای دهــن بسته رو جمع
می کرد .امسال پسته های دهن باز
رو از تو آجیل ها جمع می کنه .اگه
مهمونتونستبخوره!
* کسانی که تو شبکه استانی به
لهجه مشدی صحبت می کنند باید
چند جلسه پیش آقا کمال خودمان
حاضریبزنند!
*قرارمداریهایعزیز؛دمتونگرم،

یروخوبآمدید!
روزدرختکار 
* در زندگی سالم مطالب خوب و
قابلتاملیچاپمیشهوهمهآموزنده
همهستندمانندانبوهتنهایی!خودم
در قطار ،اتوبوس و خیابان و حتی
مجالس ،جوانان گوشی به دست
زیاددیدم.
* همسر عــزیــزم مسعود و دختر
نازنینم مائده ،امــیــدوارم همیشه
شادابوسرزندهباشید.
مهدیهمنفرد

* در فــرهــنــگ لــقــت! آی ــف ــون به
ارتباط های دوجانبه مستقیم می
گویند.آنچهدرنظرشماستاسمش
دربازکن DOORPHONEاست.

