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شبکه

شبکه صفحهای است که در آن تالش داریم بهترین مطالبی که در شبکههای اجتماعی دست به دست میچرخد را در اختیار خوانندگان قرار دهیم

تلگرام

تلگرام

یک نوزاد با  8دست و پا به دنیا آمد!
یک نوزاد هفت ماهه عراقی که با هشت دست و پا به دنیا آمد ،در هند
تحت عمل جراحی قرار گرفت .به دلیل فقدان امکانات الزم ،پزشکان
عراقی از انجام این عمل جراحی خودداری کرده بودند .این کودک که
« َک َرم سرمد» نام دارد ،با نوعی بیماری دست و پنجه نرم میکرده که
موجب رشد  4دست و پای اضافی در بدن وی شده بود.

تلگرام

سرریز شدن سد اکباتان ،همدان
سد اکباتان از مهمترین سدهای استان همدان است.
ظرفیت فعل��ی مخزن ۳۶میلیون مترمکعب اس��ت.
این س��د دارای ظرفیت ۳۳میلیون مترمکعب است
که حجم آب سرریز ش��ده ۵مترمکعب است .میزان
ورودی س��د اکباتان ۳۰مترمکعب و میزان خروجی
آن برای آب ش��رب ۱۱۲۰لیتر در ثانیه برای ش��هر
همدان است.

تلگرام

ذوق هنری با سر رفتن حوصل ه
کارمنداناینکتابفروشی!
کتابفروشی  Librairie Mollatدر فرانسه ،پس
از ش��یرین کاری کارمندان خود ،نسبتاً توجهات
زیادی را به سمت صفح ه اینستاگرام کتابفروشی
جلب کرده است .وقتی کارمندان این کتابفروشی
فهمیدن��د که کتابهای موجود در کتابفروش��ی
ش��باهت زیادی ب��ه مش��تریان دارن��د و تصویر
روی جلد کتابها با ش��کل و ش��مایل مشتریان
همپوشانی دارد ،شیرینکاری آنها آغاز شد.

تلگرام

کیک تولد پدرساالر سینمای ایران
استاد محمدعلی کشاورز  ۸۷امین سالروز تولد خود را جشن
گرفت .وی متولد  ۲۶فروردین سال  ۱۳۰۹است .او در شهر
اصفهان ،محله سیچان معروف به سیچون به دنیا آمد و فرزند
دوم خانواده کشاورز است .کشاورز برای بازی در فیلم «مادر»
س��اخته علی حاتمی نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین
بازیگر نقش اول مرد شد.

تلگرام

مردی که ماشین همسرش را
با مالت سیمانی پر کرد

یک مرد روسی ،ماشین همسر خود را با َمالت سیمانی
پُر کرد .او این کار را برای تنبیه همسرش که نام فامیل
خود را بهصورت قانونی تغییر داده بود ،انجام داد.

تلگرام

خط آغاز مسابقه شترها در دوبی
عکس روز نش��نال جئوگرافیک به خط آغاز مس��ابقه
شترس��واری در دوبی اختصاص داده شده است .اهالی
این منطقه چند سالی است که شتر را تبدیل به یک
جاذبه گردشگری برای این کشور کردهاند.

تلگرام

بارکد قبر با عنوان یادکد
به ایران هم آمده!

وضعیت تبعیدگاه پهلوی اول
آزاده زارعی (بازیگر) که به جزیره موریس سفر کرده
عکسی از بنای نیمهمخروب تبعیدگاه رضاشاه در این
جزیره را روی صفحه اینستاگرام خود قرار داده است.

اینستاگرام

عکس قدیمی خواننده سرشناس پاپ در کودکی

مجید اخش��ابی ،خواننده باسابقه موسیقی پاپ ،عکس��ی از دوران کودکیاش را در اینستاگرام منتشر کرد .این خواننده
در توضیح عکس نوشت« :عکسی نایاب از بنده که موید تفکرات عمیق و ب ه دوردست خیرهشدنهای روشنفکرانه دوره
کودکی است».

سنگ قبر شهدای آتشنشان و ...دارای بارکد هستند
و اگر اپلیکیش��ن آن را روی گوشیتان داشته باشید،
میتوانید عکس ،فیلم و زندگینامه این عزیزان را ببینید.

اینستاگرام

جشنواره اللههای البرز

جش��نواره اللههای البرز برای پنجمین س��ال متوالی در باغ گلهای پارک شهید چمران کرج در حال برگزاری است .در این
باغ  ۳۲۰هزار پیاز الله با  ۴۶واریته و  ۳۸رنگ متنوع از زمین روییده است و این آمار ،امسال حدود  ۲برابر بیشتر و متنوعتر
از سال قبل است.

