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فروردین
امروز مسائل کاری و تجاری ذهن شما را به خود مشغول کرده اند. شاید 
موقعیت جدیدی سر راهتان قرارگرفته باشد، یا خودتان به این فکر افتاده 
باشید که کسب وکار جدیدی را به راه انداخته و یا شراکت تازه ای را آغاز 

کنید. 
اردیبهشت

مسائل مربوط به روابط عاطفی و فرزندانتان امروز ذهن شما را به طورجدی 
به خود مشغول خواهند کرد. شاید موقعیت های جدید بسیار جالب توجهی 

برای شما و عزیزانتان فراهم  شده باشند.
خرداد 

درواقع  وضعیت  این  می شوند.  جدی  ناگهان  خانه تان  به  مربوط  مسائل 
پیشرفت در جهت مثبت است، اما فرصت های جدید که دارند سر راهتان 
قرار می گیرند شما را وادار به گرفتن تصمیم های مهم و جدی در این مورد 

خواهند نمود.
تیر 

به ظاهر  در یک کسب وکار  شود که  پیشنهاد  شما  به  است  ممکن  امروز 
پرسود با یکی از اقوام، دوستان و یا همسایه های خود شریک شوید. به نظر 

می رسد که در این راه موفقیت شما قطعی باشد.
مرداد

امروز ارزش سرمایه گذاری هایی که در امالک کرده اید ذهن شما را به خود 
مشغول کرده است و در این فکر هستید که آیا خرج کردن پولتان در این 

زمینه کار درستی بوده است. 
شهریور

امروز یک رابطه کاری یا تجاری ذهن شما را به خود مشغول کرده است. 
شما دارید خیلی جدی به این فکر می کنید که آیا این رابطه آینده ای خواهد 

داشت یا نه.
مهر

برای آینده خود  برنامه هایی که  نقشه ها و  با  مسائل مهم زیادی در رابطه 
دارید ذهن شما را به خود مشغول کرده اند. شاید بخواهید در خانه مانده و 

به طورجدی به این مسائل فکر کرده و در مورد آنها تصمیم گیری کنید. 
آبان

تفکر و تعمق امروز کار اصلی شما خواهد بود. در طول روز تماسی دریافت 
خواهید کرد و یکی از دوستان و آشنایانتان از شما تقاضا دارد که به او 
در حل مشکلی کمک کنید تا در مورد موضوع مهمی تصمیم گیری کند. 

آذر
امروز پس از چند روز تعطیلی، بیشتر انرژی ذهنی و جسمانی شما صرف 
خود  بلندپروازی های  و  اهداف  بخواهید  شاید  شد.  خواهد  کاری  مسائل 
راهتان  سر  که  دیگری  فرصت های  و  داده  قرار  مجدد  موردبررسی  را 

قرارگرفته اند را در نظر بگیرید. 
دی

میل به پیشرفت در زندگی شخصی یا حرفه ای تان شما را به این فکر انداخته 
است که ادامه تحصیل داده و یا درزمینه کاماًل جدید و متفاوتی آموزش 

ببینید. 
بهمن

امروز ذهن شما درگیر مسائلی شده است که شاید ازنظر دیگران عجیب و 
غیرمنطقی باشند. شاید یک ایده عجیب برای شروع یک کسب وکار پرسود 
و یا یک ایده غیرعادی برای ساده تر کردن زندگی خودتان و اطرافیانتان 

به ذهنتان برسد.
اسفند

اما  بود،  برای شما روز رضایت بخشی خواهد  به طورکلی  برای شما  امروز 
اوضاع از آن چیزی که شما انتظارش را داشته اید جدی تر خواهد بود. یکی 
از دوستان قدیمی ممکن است با شما تماس گرفته و بخواهد که به دیدن 

او بروید.

خواندنیامروزشما

طعم تلخ تنش آبی بر پیکره استان کهگیلویه و بویراحمددرخت ترسناکی در انگلیس که پوشیده از تارهای ابریشم است!

درخت عجیبی در یورکشیر )Yorkshire( که سراسر پوشیده از تار 
ابریشم است به ترسناک ترین درخت منطقه تبدیل شده است. درختی 
که تارهای اطراف آن توسط هزاران کرم تنیده شده و بیشتر شباهت به 

فیلم های ترسناک دارد تا منظره ای طبیعی.
روستای  نزدیکی یک  در  ترسناک که  و  این درخت عجیب  تصویر 
پلیس  یک  توسط  بار  اولین  است  قرارگرفته  منطقه  این  در  کوچک 
گرفته شد که معتقد بود وقتی از کنار این درخت می گذشته به نظرش 

نظرها  تا  شد  موجب  همین  است.  بوده  حرکت  حال  در  درخت  این 
به سوی این درخت عجیب و ترسناک جلب شود.

برابر خطرات و خورده شدن  در  اینکه  برای  ابریشم  معمواًل کرم های 
توسط پرندگان در امان بمانند در دوره ای که می خواهند به پروانه تبدیل 
شوند این تارها را به دور خود و گیاهان اطرافشان می تنند. تجمع هزاران 
کرم در اطراف این درخت و یکدست سفید کردن آن موجب شده تا 

درخت منطقه یورکشیر به یکی از عجیب ترین درختان تبدیل شود.

متولد 1368 است و فارغ التحصیل رشته مکانیک. بعدازاینکه 
درس  است  سال  چهار  و  حوزه  رفته  گرفته،  را  لیسانسش 
و  دوم  سطح  در  االن  خودش  گفته  به  و  می خواند  حوزوی 
یک  منطقه  مدارس  در  است  سال   11 حدود  است.  ملبس 
جهادی  تفکر  گسترش  اصلی اش  هدف  اما  می کند  تدریس 

در بین نوجوانان و دانش آموزان است.
سابقه هفت سال کار جهادی در مناطق محروم کشور را نیز 
دارد. با کمک خیرین، پنج کارگاه قالیبافی راه اندازی کرده 

که زنان سرپرست خانوار در آن مشغول به کار هستند.
حامد  زد؛  رقم  را  جالبی  ماجرای  خودش،  ازدواج  مراسم 
حیدری نژاد به همراه نامزدش مدرسه مخصوص بچه های مبتال 
مراسم  می گیرند  تصمیم  بعد  و  می کنند  رنگ  را  اوتیسم  به 
عروسی خود را در همین مدرسه و در میان بچه های اوتیسمی 
برگزار کنند، می گوید: مراسم 28 ماه رمضان برگزار شد و 
ماه  ما خوش گذشت.  همه  به  کلی  و  بود  هم خوب  خیلی 
رمضان امسال با مشارکت دانش آموزان حدود 13 دبیرستان 
دو  و  کرده  برگزار  گل ریزانی  مراسم  تهران،  یک  منطقه 

زندانی که مشکالت مالی داشتند را آزاد کرده اند.
با حیدری نژاد درباره دغدغه هایش درباره نوجوانان هم صحبت 
شدیم، روحانی ای که تصمیم دارد تفکر نوجوانان را به سمت 
فعالیت های خیرخواهانه اجتماعی سوق دهد، اما نه با زور و 

تحکم بلکه با مهربانی و خیرخواهی.
به کمک دانش آموزان چگونه شکل  زندانیان  ایده آزادی 

گرفت؟
راه اندازی  را  دانش آموزی  جهادی  گروه  قبل  سال  چند  از 
دانش آموزان  آن  اعضای  و  دارد  نام  »ُضحی«  که  کردیم 
با کمک کمیسیون  دختر دبیرستانی هستند. تالش می کنیم 
فرهنگی مجلس، گروه های جهادی را از دانشجویی به سمت 
شبکه های  در  هشتادی  دهه  دختران  ببریم.  دانش آموزی 
بیشتر  دارند،  به روحیه ای که  بنا  اجتماعی و فضای مجازی 
که  است  این  ما  هدف  هستند،  معروف  »گودزیال«  نام  به 
به سمت  را  نسل  این  و  دهیم  تغییر  را  تفکر  و  نگرش  این 
پنج  تا  سه  ساعت  پنجشنبه  هر  ببریم.  خیرخواهانه  کارهای 
 گردهمایی داریم که حدود 80- 70 دانش آموز در آن حضور 

دارند.
در این گردهمایی درباره مسائل مختلف اجتماعی و اخالقی 
صحبت می کنیم. 28 ماه رمضان سال گذشته که روز عقدمان 
برای  گل ریزانی  هرسال  که  گرفتیم  تصمیم  همسرم  با  بود 
آزادی یک زندانی برگزار کرده و در همین روز او را آزاد 
کنیم. اول ماه رمضان امسال، طرح را به دانش آموزان گفتم 
و آنها قبول کردند که مشارکت کنند و ما با پول توجیبی 

دانش آموزان موفق شدیم دو زندانی آزاد کنیم.
یعنی آن قدر استقبال آنها از این طرح خوب بود که به جای 
یک زندانی دو زندانی آزاد کردیم! معتقدم دهه هشتادی ها 
نباید بگذاریم  بنابراین  نسل سرنوشت ساز کشورمان هستند، 
و  بروند  دیگری  سمت وسوی  به  اجتماعی  شبکه های  در 

انرژی و استعدادشان تلف شود.
بنابراین تصمیم گرفتید که آنها را در فعالیت های اجتماعی 

شریک کنید؟
برای  این شرایط احساس می کنند فرد مفیدی  بله! چون در 
آزاد  برای  کنند.  باز  را  گره ای  می توانند  و  هستند  جامعه 
بود که شش  میلیون پول الزم  از زندانی ها 15  کردن یکی 
خیر  یک  را  میلیون   9 و  دادند  دانش آموزان  را  آن  میلیون 
تقبل کرد. برای آزادی زندانی دیگر 23 میلیون تومان الزم 
داشتیم که مقداری از آن را بچه ها دارند و بقیه اش را چند 

پزشک تقبل کردند.
شعار ما این است که نذورات مردم را ساماندهی کنیم. خیلی 
مهم است دانش آموزی که منبع درآمد ندارد، به جمع خیرین 

می پیوندد. 
و  جمع آوری  با  داریم  تصمیم  مثاًل  داریم  زیادی  طرح های 
فروش کاغذهای باطله، برای زوج های نیازمند جهیزیه تهیه 

کنیم.
صفر  »عروسی  مراسم  طرح  به وسیله  می خواهیم  همچنین 
تومان« برای یک زوج نیازمند مراسم عروسی برگزار کنیم. 

درواقع هدفمان ترویج »کار خیر آسان است!«
اعتماد  توانستید  چگونه  جوان.  و  هستید  روحانی 

دانش آموزان و خانواده ها را جلب کنید؟
می گویند  که  داریم  زیادی  روایت های  معصومان)ع(  از 
آن قدر که با عمل می توان مردم را به اسالم دعوت کرد با 
حرف، منبر و موعظه نمی توان. ما بر اساس تفکر امام موسی 
صدر کار می کنیم، ایشان بر این باورند که باید با عمل مردم 
را به اسالم دعوت کرد. وقتی مردم ببینند که یک روحانی 
پیش قدم  اجتماعی  فعالیت های  و  خیر  کارهای  در  خودش 
است و فقط حرف نمی زند بلکه با عمل کارهایش را نشان 

می دهد، اعتماد می کنند.
همسرتان هم در این فعالیت ها به شما کمک می کند؟

بله! فهیمه خانم همیشه در کنارم هست و دونفری همه کارها 
را پیش می بریم؛ اما همه تالشمان این است که منیت مطرح 

نشود و هیچ چیزی بنام ما تمام نشود. 
مهم فعالیت گروهی و خیرخواهانه است. مثاًل تصمیم داریم 
برای بچه های پروانه ای شیر بخریم. شیری که آنها استفاده 
االن  از  دانش آموزان  است،  بسیار گران  و  می کنند خارجی 

شروع به جمع آوری پول کرده اند. 
مهم این است که آنها در کار خیر مشارکت کنند. اصاًل مهم 
نیست که مبلغش چقدر است؛ اتفاقًا بچه ها را تشویق می کنیم 
میلیون  شش  مثاًل  کنند،  اهدا  را  خود  اندک  پول های  که 
تومانی را که یک زندانی برای آزادی نیاز دارد می توان از 
یک خیر گرفت اما برای ما مهم این است که آن را مثاًل از 
400 دانش آموز جمع آوری کنیم و آنها مثاًل هزار تومان و 

ده هزار تومان اهدا کنند. 
مهم این است که تفکر جهادی در نوجوانان و به خصوص 
دختران شکل بگیرد و آنها احساس هویت کرده و باور کنند 
که می توانند در حل مشکالت سهیم باشند. آموزش کار خیر 
در جامعه ما یکی از سخت ترین کارهاست چون یاد نداریم 
چگونه آن را انجام دهیم و بیشتر مردم فکر می کنند نذری 
یعنی غذا دادن. این تفکر باید در نسل های آینده اصالح شود.

گفت وگو با معلمی که خیرخواهی را ترویج می کند:

دهه هشتادی ها گودزیال نیستند!

از  یکی  شک،  بدون  گشت:  الی 
جهان  ورزش های  محبوب ترین 
زیادی  افراد  که  است  کوهنوردی 
مختلف  مکان های  در  که  دارند  دوست 
به قدری  کوهنوردان  کنند.  تجربه  را  آن 
بلندترین  به  که  هستند  بااراده  و  مصمم 
صعود  اورست  ازجمله  جهان  کوه های 
اثبات  به  را  خود  توانایی های  و  کرده اند 
هنوز  دنیا  در  بااین وجود  اما  رسانده اند؛ 
یکی  و  دارد  وجود  نشده  کوه صعود  هم 
می توان  که  آن ها  شناخته شده ترین  از 
کوه  است،  کوهنوردی  هر  رؤیای  گفت 
گانگکهار پونزوم در کشور بوتان است. 

کوه گانگکهار پونزوم
این کوه بلندترین قله در کشور بوتان است 

که ارتفاعی حدود 7 هزار و 570 متر دارد 
و اگر بخواهیم ارتفاع آن را ازنظر دیگر 
می شود  کنیم،  مقایسه  جهان  کوه های 
گفت که این کوه در بوتان، چهلمین قله 
بلند جهان است. مناظر زیبایی در اطراف 
کوه قابل مشاهده است و هرکسی را درگیر 
خودکرده و کوهنوردان را قلقلک می دهد 
که آن را صعود کنند؛ اما چیزی که اینجا 
شگفت انگیز و سورپرایز کننده است، این 
موضوع است که گانگکهار پونزوم یک 
تعجب  این قضیه  است.  نشده  کوه صعود 
وقتی  مخصوصًا  برمی انگیزد،  را  همه 
می دانیم که بسیاری از کوه های هیمالیا که 
دارد، چندین  را  بلندترین کوه های جهان 

دهه پیش صعود شده اند.

 28 و  متر   2 قد  با  سینگ  جاگدیپ 
افسر  قدبلندترین  به عنوان  سانتیمتری خود 

پلیس جهان شناخته می شود.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از باشگاه 
با  بخواهد  دلش  کسی  اگر  خبرنگاران، 
پلیس یک عکس سلفی  افسر  قدبلندترین 
بیندازد احتمااًل به یک نردبان نیاز خواهد 
در  پلیس  افسر  قدبلندترین  چون  داشت 
 28 و  متر   2 قدش  و  می کند  زندگی  هند 

سانتیمتر است. 
جاگدیپ سینگ، افسر پلیس ترافیک شهر 
پنجاب هند ادعا می کند به عنوان بلندترین 
که  تخلفی  هر  می تواند  جهان  پلیس  افسر 

در خیابان های این شهر رخ می دهد را زیر 
نظر بگیرد.

و  محبوب  چهره  یک  به عنوان  سینگ 
شناخته  پنجاب  مردم شهر  بین  در  مشهور 
می شود و این محبوبیت به قدری زیاد است 
که افراد زیادی در حین انجام وظیفه او در 
افسر  قدبلندترین  با  تا  می ایستند  کنارش 
و  قد  بگیرند.  سلفی  جهان  ترافیک  پلیس 
که  است  بزرگ  و  بلند  آن قدر  او  اندازه 
برای سفارش هر یونیفرم و لباس معمولی 
پیدا  دلیل  به  و  دارد  شخصی  خیاط  یک 
باید  هند  در  وی  سایز  کفش های  نشدن 

آن ها را از خارج هند وارد کنند.

تنها کوهی در جهان که هیچ کس نتوانسته به آن صعود کند!

قدبلندترین افسر پلیس جهان


