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     هیچ می دانستیداگر ازسر بیکاری ماسکتان رابه سر 
لوله شیرآب منزل بزنید بعداز یکساعت استفاده ازآب 
ازمیزان جرم داخل ماس��ک متعجب می شوید والبته و 

آب مصرفی تان هم کمی تصفیه می شود   . 
  داشتن حداقل یک روز تنبل ׳׳ در هفته می تواند 
اس��ترس، فشار خون باال و احتمال سکته را کاهش 
داده، و همچنی��ن فکرش��ماراهم بازت��ر می کندو 

می توانید تصمیمای بهتری درزندگیتان بگیرید  . 
   اینک��ه ی��ک دفع��ه زبانم��ان راگاز می گیریم 
نش��ان دهنده این اس��ت که ما هنوزهم می توانیم 
در کار هایی که درآن ه��ا فکر می کنیم متخصص 

هستیم هم شکست بخوریم  ! 
  دلی��ل اینکه ی��ک دفعه از درو دیوار و اجس��ام 
صدای تق تق می آید بخاطر سرد و گرم شدن هوای 
خانه اس��ت که در دیوار و س��قف انقباض و انبساط 
رخ می ده��د که باع��ث ترک های ریز می ش��ود، 
وبرای امتحانش می توانید وقتی بخاری را روشن یا 

خاموش می کنید متوجه این صدا ها بشنوید
  اگ��ر فکر می کنید ک��ه حافظتان دارد ضعیف 
می ش��ود و تمرکز نداری��د ۳۰ درصدآن بخاطر 
اش��عه گوشی موبایل اس��ت! البته نه فقط زمانی 
که در اینترن��ت می چرخیدبلکه زمانی که مدتی 
طوالن��ی مکالمه می کنید هم این مش��کل ایجاد 
می ش��ود و برای حل ای��ن معض��ل می توانید از 
هندزفری اس��تفاده کنید یا گوشیتان را درهنگام 
مکالم��ه روی گوش چپ تان بگذاری��د؛ اینگونه 

دیگر خطرکمتری  دارد   ! 
  و اما در باره ی موضوع صحبت کردن با موبایل 
تحقیقات دانشمندان نش��ان داده که وقتی گوشی 
را روی گوش��تان می گذارید و مکالمه می کنید در 
۷ درص��د بخش هایی از مغزتان که بیش��تر فعال 

هست هیچ چیزی سر جایش نیست

هيچميدانستيد!

 اگ��ر به پهلو راس��ت بخوابید س��ریعتر از بقیه 
حالت ها خوابتان می برد، اما اگر هم دوست دارید 
خیلی سریع بخوابید کافیست برای ۳۰ دقیقه هیچ 
تکان��ی نخورید... 
مث��ل  دقیق��ا 
گوشی تان كه اگر 
تا چن��د   دقیقه یا 
کمتر به آن دست 
صفحه اش  نزنید 
ش  م����و خ��ا

می شود ... 

ناشنيدههايخواب 

روانشناسان می گویند، دوستی به این معنی نیست 
که با چه کسی بیشترین وقت را می گذرانید، بلکه به 
این معنی است که با او بهترین وقت را می گذرانید  

پس  اگر چنین رفیقی دارید قدرش را بدانید  ! ! 

 ■ حقهروانشناسیوجالبهفته  : 

 ترسناک ترین زنبور جهان؛  
ای��ن عکس متعلق به زنبور های قاتل آس��یایی اس��ت که 
آرواره هایی شبیه به آرواره کوسه دارند که همچون فوالد 
داغ به بدن فرو م��ی رود و حتی می تواند از لباس محافظ 
ه��م عبور کند. این زنبور ها در ژاپن س��االنه 5۰ نفر را به 

کام مرگ می کشانند    

موز آبی خوشمزه     : 
موز آبی که در جنوب شرقی آسیا، هاوایی و بسیاری از مناطق آمریکا 
می روید درختی 6 متری دارد و نرم تر از موز های زرد اس��ت. این موز 

که طعم بستی وانیلی می دهد خوشمزه ترین نوع موز در دنیا است   . 

 رکورد مو  : 
جوزف گری��س آمریکای��ی، رکورد 
بلند تری��ن مو ه��ای دنی��ا را با 1۰۷ 
س��انتی متر مو در اختی��ار دارد و نام 
خ��ود را در کتاب رکورد های گینس 

هم ثبت کرده است   . 

 زیباترین پرنده جهان   : 
و  زیباترین  به  متعلق  عکس  این 
با  که  است  دنیا  کبوتر  کمیاب ترین 
و  می شود  شناخته  نیکوبار  کبوتر  نام 
را  خویشاوندی  رابطه ی  نزدیک ترین 
با پرنده ایی بنام ׳׳ دودو׳׳ دارد که سال 

هاست منقرض شده است   . 

مفید ترین اختراع بشر   : 
ای��ن تایر های دوچرخه که در اصل یک نوع فیلتر هوا 
محس��وب می شوند توس��ط یک دانش آموز انگلیسی 
ابداع ش��ده و با نصب آن ب��ر روی دوچرخه و پا زدن 

ازمیزان آلودگی هوا کم می کند   . 
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خوابی��دن،   
خالقی��ت ش��ما را 
بیش��تر می کن��د و 
خاطراتتان را قویتر 
نمونه اش  می کند، 
انیش��تین  مرحوم 
است که روزی 1۰ 
می خوابید،  ساعت 
پس ای��ن هم یک 
دلیل قان��ع كننده 
زی��ادی  ب��راي 

خوابیدن.  


