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فروردین
دلخوشی های  از  بردن  لذت  امروز 
کوچک زندگی می تواند به جسم و روح 
کمی  بدهد.  تازه ای  انرژی  احساستان  و 
زیاد  که  به گونه ای  البته  درمانی،  خرید 
می تواند  نکند  وارد  فشاری  بودجه تان  به 
حالتان را به میزان قابل توجهی بهتر کرده 

و نگاهتان را به زندگی تغییر دهد.  

    اردیبهشت
از  برداشت تان  است  ممکن  امروز 
درست  زیاد  مختلف  شرایط  و  حرف ها 
عجیب وغریبی  تفسیرهای  و  نباشد 
دنیای  در  وقتی  باشید.  داشته  آنها  از 
این همه دروغ و دورویی  اطرافتان شاهد 
همه چیز  به  که  حق  دارید  هستید  ریا  و 
اما گاهی  کنید،  نگاه  بدبینی  و  تردید  با 
تجزیه وتحلیل های  این  در  زیاده روی  هم 

منفی بینانه به ضررتان تمام می شود. 

خرداد
را  خود  محبت  می خواهید  اگر  امروز 
باشد  الزم  شاید  دهید  نشان  نفر  یک  به 
روز  یک  برای  حداقل  را  اولویت هایتان 
با  همراه  اینکه  دهید.  تغییر  شده  که  هم 
شخصی که دوست دارید در انجام کاری 
همراه  نیست  جالب  برای تان  زیاد  که 
شوید برای او بسیار ارزشمند خواهد بود.   

تیر
امروز وقت آن رسیده است که باکارها، 
نادیده  اشخاص و چیزهایی که سعی در 
گرفتن آنها داشته اید روبه رو شوید. تمام 
را کنار گذاشته و درنهایت  ترس هایتان 
زیرا  شوید،  روبه رو  آنها  با  آرامش 
مادی  ازلحاظ  چه  اوضاع  کردن  روبه راه 
به  شما  برای  زیادی  منافع  معنوی  چه  و 

همراه خواهد داشت.    

مرداد
خانه تان  که  می کنید  احساس  امروز 
است،  شده  خسته کننده  و  دلگیر  خیلی 
این  بردن  بین  از  برای  بتوانید  شاید 
حالت کارهایی انجام دهید. این تغییرات 
به صرف هزینه چندانی زیادی نیاز نخواهد 
و  گذاشته  وقت  کمی  باید  فقط  داشت، 

اندکی خالقیت به خرج دهید. 

شهریور
و  اجتماعی  روابط  روز  شما  برای  امروز 
خواهد  دیگران  با  کردن  برقرار  ارتباط 
بود. سطح فعالیت شما در باالترین درجه 
بسیار  کارهای  و  دارد  قرار  خود  ممکن 
زیادی برای انجام دادن دارید، پس حتمًا 

زمانی را هم به استراحت اختصاص داده 
کارهایی  و سکوت محض  خلوت  در  و 
باعث  یا یوگا که  نوشتن و  نقاشی،  مثل 

آرامشتان می شوند را انجام دهید. 

مهر
کاری  هر  در  امروز  شما  به احتمال زیاد 
خواهید  موفق  دهید  انجام  بخواهید  که 
بود. اگر این اواخر نگرانی هایی که دارید 
که  شخصی  و  شما  بین  شده اند  باعث 
دوست دارید فاصله ایجاد شود و یا آینده 
فرصت  امروز  بیفتد  خطر  به  رابطه تان 
این که در مورد  برای  بسیار خوبی است 
این مسئله با طرف مقابلتان صحبت کنید.  

آبان
شما همیشه در لباس خریدن خیلی سخت 
که  هستید  این  نگران  مدام  و  می گیرید 
افتاده  مد  از  کرده اید  انتخاب  که  لباسی 
باشد یا زیادی همه گیر شده باشد، کمی 

هم به حرف دلتان گوش کنید.

آذر
سطح  که  می کنید  احساس  امروز 
انرژی تان کمی پایین آمده است. هرچند 
برای  اما  نیست؛  نگرانی  هیچ گونه  جای 
این که حالتان بهتر شود شما نیاز به این 
خود  به سالمتی  بیشتری  توجه  که  دارید 

داشته باشید.    

دی
برای  جوابی  جستجوی  در  شما  امروز 
سؤال هایتان هستید و برای یافتن پاسخی 
که به دنبالش هستید به هر گوشه سرک 
نگاه  را  زیر هر سنگی  و  خواهید کشید 
چیزی  جستجوی  در  شما  کرد.  خواهید 
زیادی  اهمیت  از  برای تان  که  هستید 

برخوردار است.    

 بهمن
یا  و  سخنرانی  نطق،  یک  شنیدن  امروز 
شرکت در یک بحث گروهی کنجکاوی 
ذاتی شما را به شدت بر خواهد انگیخت. 
صحبت ها  این  در  هم  شما  کنید  سعی 
شرکت کنید و نظرات و ایده هایتان را با 
اعتمادبه نفس بیان کرده و به بازخوردی 
کنید.  فکر  خوب  می کنید  دریافت  که 

اسفند
شما  بین  که  مشترکی  عالیق  امروز 
با  زیادی  سنی  فاصله  که  نفر  یک  و 
شد  خواهند  باعث  که  هست  دارد  شما 
شکل  شما  بین  طوالنی مدت  مکالمه ای 
به هم  اختالفاتتان  تمام  باوجود  و  بگیرد 

احساس نزدیکی کنید.

نوجوان  و  کودک  عضو   ۶
هنری  فرهنگی  مراکز 
فکری  پرورش  کانون 
نوجوانان  و  کودکان 
برگزیده مسابقه نقاشی »نوا 
بلغارستان  کشور  زاگورا« 

شده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر 
روابط  کل  اداره  از  نقل  به 

بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و  امور  عمومی و 
نوجوانان، بیستمین نمایشگاه بین المللی نقاشی »نوا زاگورا« 
با موضوع »آزاد« برگزار  بلغارستان در سال ۲۰۱۸،  کشور 

شد.
در این میان، از بین ۴۸۷۶ اثر رسیده از ۳۹ کشور جهان ۶ 
نفر از اعضای مراکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری 

موفق به کسب دیپلم افتخار این دوره از مسابقه شده اند.
هنری شماره ۱۲  فرهنگی  مرکز  از  ساله   ۷ باران جمشیدی 
کانون کرمانشاه، مرسانا بیگ زاده ۶ ساله از مرکز فرهنگی 
ساله   ۱۳ خدایی  ستایش  کرمانشاه،  کانون   ۳ شماره  هنری 
تهران،  استان  کانون   ۱۷ شماره  هنری  فرهنگی  مرکز  از 
 ۳ شماره  هنری  فرهنگی  مرکز  از  ساله   ۸ رزم جو  فاطمه 
کانون زنجان، آیلین باالیی ۹ ساله از مرکز فرهنگی هنری 
کانون پارس آباد اردبیل، علی اکبر شکرانی ۱۱ ساله از مرکز 
این  افتخار  دیپلم  اصفهان،  کوشک  کانون  هنری  فرهنگی 

دوره از مسابقه را از آن خود کرده اند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ۱۵ اثر 

نقاشی در این مسابقه شرکت کرده بود.

تصمیم گیری ها  آخرین  از  »پایتخت«  تهیه کننده  غفوری 
برای ساخت سری جدید این مجموعه گفت.

به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان، الهام 
غفوری تهیه کننده سریال »خواب زده« و مجموعه تلویزیونی 
»پایتخت«، درباره روند پخش و تولید این دو سریال اظهار 
روزها  این  و  است  »پایتخت«  ما ساخت  تالش  تمام  کرد: 
در حال بستن قرارداد این مجموعه با مدیران سیما هستیم تا 

سری جدید آن را نوروز ۹۹ روی آنتن ببریم.
این تهیه کننده درباره انتخاب نویسنده ای جدید برای مجموعه 
انتخاب  برای  قطعی  تصمیم  هنوز  کرد:  تصریح  »پایتخت« 
نویسنده جدید گرفته نشده است؛ واقعًا جایگزین کردن یک 
نفر به جای مرحوم خشایار الوند کار آسانی نیست. یکی از 
بخش های سخت کار ما فیلم نامه است و نبود الوند در گروه، 

کار را برای ما دشوار کرده است.
گفت:  هم  »پایتخت«  سینمایی  اثر  ساخت  درباره  غفوری 
ساخت سینمایی »پایتخت« هنوز به قطعیت نرسیده است؛ اما 
تمام تالشم را می کنم که سینمایی این کار را به آنتن برسانم.

»خواب زده«  سریال  تولید  روند  درخصوص  همچنین  وی 
اظهار کرد: مجموعه »خواب زده« روزهای پایانی آماده سازی 
خود را سپری می کند؛ فیلم برداری آن به اتمام رسیده است 
و در حال حاضر مراحل تدوین، صداگذاری و فنی را پشت 
این سریال  سر می گذاریم. غفوری درخصوص زمان توزیع 
در شبکه نمایش خانگی گفت: با توجه به اتمام کار، به دنبال 
البته  شود.  بازار  وارد  به زودی  تا  هستیم  آن  نمایش  پروانه 

زمان دقیقی برای پخش آن مشخص نشده است.

کودک و نوجوان ایرانی برگزیده 
مسابقه نقاشی »نوا زاگورا« شدند

احتمال پخش »پایتخت ۶« در نوروز ۹۹

و  دوز  و  دوخت  کردن،  اتو 
آشپزی کارهای ابتدایی هستند که 
بیشتر افراد در خانه یاد می گیرند؛ 
کارها  این  مدرسه  یک  وقتی  اما 
ارائه  اضافی  کالس  به عنوان  را 

می دهد، قضیه فرق می کند.
و  دوخت  کردن،  اتو  برترین ها: 
ابتدایی  کارهای  آشپزی  و  دوز 
هستند که بیشتر افراد در خانه یاد 
مدرسه  یک  وقتی  اما  می گیرند؛ 
کالس  به عنوان  را  کارها  این 
فرق  قضیه  می دهد،  ارائه  اضافی 
دانش آموزان،  در  چون  می کند، 
در  ارزش هایی  پسران،  به ویژه 
ایجاد  جنسیتی  برابری  با  رابطه 
از  که  بدی  احساس  و  می کند 
انجام این کارها در ذهنشان ایجاد 
مدرسه  می برد.  بین  از  را  می شود 
این  با  اسپانیا  در  مونته کستلو 
آموزش  دانش آموزانش  به  شعار 

می دهد: »برابری در عمل آموخته 
می شود.«

به  توجه  بدون  خانه  کارهای 
جنسیت

واقع  مدرسه ای   ،۲۰۱۸ سال  در 
که  کرد  اعالم  ویگو،  شهر  در 
موضوعاتی در رابطه با اقتصاد خانه 
تدریس  دروس  سایر  میان  در  را 
به  دروس  این  در  کرد.  خواهد 
مثل  کارهایی  پسر  دانش آموزان 
و  آشپزی  دوختن،  کشیدن،  اتو 
نجاری،  مثل  دستی  کارهای  سایر 
بنایی، لوله کشی، مهارت های برقی 

و... آموخته می شود.
هم  همکاری  با  والدین  و  معلمان 
دانش آموزان را راهنمایی می کنند

داوطلبانه  به صورت  دروس  همه 
مدرسه  نمایندگان  معلمان،  توسط 
تدریس  دانش آموزان  پدران  و 

می شود.

هماهنگ کننده  براوو،  گابریل 
کالس ها معتقد است یادگیری این 
بسیار  دانش آموزان  برای  کارها 
می گیرند  یاد  چون  است.  مفید 
اتو  و  ظرف ها  شستن  نظافت، 
و  نیست  زنان  کار  فقط  کردن 
همکاری  خانه  کارهای  در  باید 
از  بعد  بنابراین  باشند،  داشته 
درگیر  ابتدا  از  خانواده  تشکیل 
برای  خانه  که  می دانند  و  هستند 
این کالس ها  آن هاست.  دوی  هر 
دانش آموزان را آگاه می کند و به 
آن ها یاد می دهد کارهای خودشان 

را در خانه انجام دهند.
همدردی برای دستیابی به برابری 

جنسیتی
که  آمد  وجود  به  وقتی  ایده  این 
راه هایی  دنبال  به  مدرسه  مدیر 
جنسیتی  برابری  بتواند  که  بود 
ترویج  دانش آموزان  میان  در  را 

والدین  با  را  پروژه  این  او  کند. 
گذاشت.  درمیان  دانش آموزان  و 
پذیرش  در  تردیدی  هیچ  والدین 
اما دانش آموزان  ایده نداشتند،  این 
وقتی شنیدند که باید دوخت و دوز 

یا آشپزی کنند، ناراحت شدند.
شکستن کلیشه ها

این  انجام  به  شروع  وقتی  اما 
را  خود  مقاومت  کردند،  وظایف 
این  از دست دادند، چون فهمیدند 
یادگیری  با  و  هستند  ساده  کارها 
هم  و  مردان  هم  ساده،  گام  چند 

زنان از پس آن برمی آیند.
درس زندگی که هرگز فراموش 

نمی کنید
که  بود  بار  اولین  آن ها  از  برخی 
کار  این  و  می گرفتند  دست  اتو 
آموزنده  هم  و  جالب  هم  برایشان 
خوشحال  بسیار  هم  والدین  و  بود 

بودند.

مثل  دوچرخ  نقلیه  وسایل 
اسکوتر،  و  موتورسیکلت 
حمل ونقل  وسایل  محبوب ترین 
در جنوب شرقی آسیا هستند. اگر 
ویتنام  مثل  کشوری  به  تابه حال 
متوجه  حتمًا  باشید،  سفرکرده 
انتخاب  وسایل،  این  که  شده اید 

بیشتر مردم هستند.
دوچرخ  نقلیه  وسایل  برترین ها: 
اسکوتر،  و  موتورسیکلت  مثل 
حمل ونقل  وسایل  محبوب ترین 
در جنوب شرقی آسیا هستند. اگر 
ویتنام  مثل  کشوری  به  تابه حال 
متوجه  حتمًا  باشید،  سفرکرده 
انتخاب  وسایل،  این  که  شده اید 
شهرهای  در  هستند.  مردم  بیشتر 
شلوغ و متراکمی مثل هانوی، این 
وسایل نقلیه به مردم کمک می کنند 
باریک  خیابان های  و  کوچه  از 
عبور کنند و در زمان پارک کردن 
صرفه جویی کنند، همچنین به طرز 
کاال  و  بار  برای حمل ونقل  جالبی 

استفاده می شوند.
کیسه های ماهی زنده

انوک«  »جان  بریتانیایی  عکاس 
به  پیش  سال   ۱۵ بار  اولین 
تأثیر  تحت  و  کرد  سفر  ویتنام 
موتورسیکلت ها و فرهنگ موتوری 
این منطقه قرار گرفت. این وسایل 

نقلیه اسب های بارکش شهر هستند 
کوچک  کسب وکارهای  به  و 
امکان فعالیت می دهند. حجم باری 
خود  موتورهای  روی  مردم  که 
شگفت انگیز  واقعًا  می گذارند، 

است.
گل

و  ارسال  برای  موتورسیکلت ها  از 
گاهی  و  متنوع  کاالهای  تحویل 
مثل  می شود،  استفاده  عجیب 
زنده،  ماهی  کیسه های  حمل ونقل 
از  یکی  این   و...  گل  تخم مرغ، 
زیاد  ویتنام  در  که  است  مناظری 
زندگی  نمی توانند  مردم  و  می بینید 
روزمره را بدون آن ها تصور کنند.

جمعیت،  نفر  میلیون   ۷.۷ هانوی 
نیم  و  موتورسیکلت  میلیون  پنج 
ازآنجاکه  دارد.  اتومبیل  میلیون 
تقریبًا همه مردم شهر یک موتور 
آلودگی  جدی  مشکالت  دارند، 
در  بنابراین  است؛  شده  ایجاد  هوا 

که  کرد  اعالم  دولت   ۲۰۱۷ سال 
موتوری  دوچرخه های  همه  تردد 
ممنوع  این شهر  در  از سال ۲۰۳۰ 
این خبر  انوک  وقتی  خواهند شد. 
را خواند، تصمیم گرفت قبل از این 

کاالهای  و  موتورها  از  ممنوعیت 
عجیبی که حمل می کنند، عکاسی 
کند؛ بنابراین به هانوی، ویتنام سفر 
مستند  را  تاریخ  از  بخش  این  و 

کرد.

مسجد شیخ لطف اهلل در شهر اصفهانعکس نشنال جئوگرافیک از نگاه رخ به رخ بوفالو و پرنده

آموزش خانه داری به پسران در یک مدرسه اسپانیایی

پیک موتوری های ویتنام و حمل ونقل کاالهای عجیب

به گزارش جام جم آنالین از باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه نشنال جئوگرافیک یکی از مشهورترین وب سایت های منتشرکننده عکس و فیلم در حوزه 
طبیعت، حیات وحش و محیط زیست به شمار می رود که هرروز تصویری را به عنوان عکس روز در فضای مجازی به اشتراک می گذارد.

این بار عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از نگاه رودررو یک بوفالو و یک پرنده کوچک اختصاص یافت. همان طور که در تصویر مشخص 
است، پرنده کوچکی که اکسپکر نام دارد، بر روی دماغ بوفالو نشسته است که در یک لحظه نگاهشان به یکدیگر گره می خورد.

  از نگاه دوربین

خواندنیامروز شما


