
باور نکردنیهاعجیب
شبنم

    ۹۹درصد کلس��یم کل بدن در دندان ها وجود 
دارد

 تنها قس��مت بدن ک��ه نمی تواند خود را درمان 
کند دندانها است

 اس��کلت ما ظرف ۱۰ سال کاملًا از نو بازسازی 
می شود

  تنها طی یک روز، خون موجود در بدن ما بیش 
از ۱۹ ه��زار کیلو مت��ر را طی می کند و این نیمی از 

مسافت دور کره زمین است
  شاید وقتی جلوی آینه قرار می گیرید احساس 
زش��ت بودن کنید اما تحقیقات ثابت کرده اس��ت 
ظاهر شما در نگاه دیگران ۴۰ درصد زیباتر از آن 

چیزیست که خودتان می بینید
  به ط��ور میانگین افرادی که ش��ب زنده داری 
می کنند نس��بت ب��ه افرادی ک��ه زود می خوابند، 

خالقیت و آی کیو باالتری دارند
 جالب است بدانید که شهر رشت به شهر باران 
و قزوی��ن به پایتخت خوشنویس��ی ایران معروف 

است
 مغز انس��ان هنگام مرگ تمام خاطراتش را در 

۲۰ ثانیه مرور می کند
  دانش آموزان س��وئدی برای رفتن به مدرسه 
ماهیان��ه مع��ادل ۱۸۰دالر آمری��کا )۷۲۰ هزار 

تومان(حقوق دریافت می کنند
 باور کردنش سخت است، اما بر اساس تحقیق 

دانشمندان، زنان زودتر از مردان یخ می زنند! 
گوری��ل را برای این گوریل نامیده اند که عالقه 

زیادی به خوابیدن روي ریل دارد! 
۸۱ درصد صحبت انسان ها در روز، گفت وگویی  

است كه در ذهن خودشان انجام می دهند! 

هيچميدانستيد!

ایش��ان ׳׳ َچنکو ׳׳  Chanco است       که االن حدودا 
۳ س��ال دارد ولی مو های بام��زه و متفاوتش که از 
وقتی کوچولو بوده، باعث معروفیت عجیبش شده 
اس��ت و در فضای مد، س��ینما و تبلیغات غذا های 
تقویت کنن��ده ک��ودکان بسیارش��ناخته ش��ده و 

محبوب است...!

 universal copy: باورکنی��د 
برنامه ׳׳یونیِور س��ال کپی׳׳ش��ما 
را ش��گفت زده خواه��د کرد  ! ت��ا 
حاال شده اس��ت که یک متن در 

کپشن اینستاگرام یا هر جای دیگر باشد که هرچه 
تالش کردید نتوانس��ته اید آن را کپی کنید. پس 
ما به ش��ما می گوییم که این برنامه برای این موارد 
خاص به شدت کارس��از است و فرقی ندارد متن 
تایپی کپش��ن اینستا گرام است یا پی دی اف، چون 
این برنام��ه متن را از دل عکس بیرون می کش��د 
و ب��ه ص��ورت تایپی آن را ب��دون ذره ای بی دقتی 
به ش��ما تحویل می ده��د ولی متاس��فانه کارکرد 
آن فقط برای متن های انگلیس��ی اس��ت و مواظب 

دست نویس هایتان هم باشید!

در این روز ها که همه در زندگی خصوصی یکدیگر 
س��رک می کش��ند اگردر جمعی حضور داشتید و 
شک کردید که کسی شما را تحت نظر دارد، بدون 
هیچ حرکت خاصی به س��اعت یا گوش��ی تان نگاه 
کنید و اگر فرد مورد نظر شما هم همین کار را کرد، 
مطمئن شوید که شما را تحت نظر دارد، چون نگاه 

کردن به ساعت ناخودآگاه تقلیدی است   !... 

 ■ حقهروانشناسیوجالبهفته  :  ■  معرفیبرنامهکاربردیهفته  :  ■  فردعجیبوالبتهمعروفهفته؛

 لباس دیکشنری: شاید به محض دیدن این عکس 
فکر کنید یک آدم یک تی ش��رت عکس دار پوشیده، اما 
واقعیت چیز دیگریس��ت و این گردش��گر روی تی شرت 
خود ۴۰ تصویر چاپ کرده اس��ت که به کمک آن در هر 
کش��وری می تواند منظور خ��ود را به مردم بیان کند و به 
تجربه این پیراهن یک دیکش��نری س��یار و آسان هست 
که فردی که آن را پوش��یده و در کسری از ثانیه می تواند 

منظورش را به طرف مقابلش منتقل کند   ! 

 غ�م بی خانمان�ی: آدم ها وقتی درگی��ر پاندمی کرونا 
هستنداحس��اس غم برایش��ان ملموس تر ش��ده و حاال یک 
ع��کاس غمگین ترین عکس دنی��ا را ثبت کرده. تصور کنید 
ک��ه برگردید و ببینید که خانه  تان را خراب کرده اند و دیگر 
خانه ای وجود ندارد. چه حس��ی پیدا می کنید؟ بدون شک 
که این عکس یکی از غمگین ترین عکس های تاریخ هست  !

الک پشت توربو: این الک پشت نود ساله، پا های 
جلویش را دریک تصادف جاده ای از دست داده است 
و ح��اال صاحب خ��الق و مهربان او بع��د از یک هفته 
تالش و مش��اوره گرفتن از دامپزشک، این چرخ ها را 
به بدنش متصل کرد تا او همچنان بتواند با آرامش راه 

برود و از دیدن مناظر اطرافش لذت ببرد   ! 

ماهی مش�هور: پیرترین ماهی کوی دنیاپرواز 
ک��رد و رف��ت! هاناکو که یک ماهی ک��وی ژاپنی بود 
در س��ال ۱۷5۱ میالدی و در کشور ژاپن متولد شد. 
هاناک��و به این علت که ماهی ه��ای کوی در فرهنگ 
ژاپن جایگاه ویژه ای دارند به س��رعت مشهور شد و 
بعد از لذت بردن از دنیای شهرتش در ۲۲6 سالگی، 
به علت کهولت س��ن وارد دنیای دیگری ش��د تا در 

آب های پر رمز و رازش شنا کند !
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