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خط تولید و توزیع ماسک فوری رایگان

 »روستای ناشنوایان«
در دیواندره 

رونمایی از مقبره ای اسرارآمیز 
در رومن فروم

فروردین
تاکنون  کسی  و  هستید  بداخالقی  انسان 
رویکرد  این  است،  ندیده  را  شما  لبخند 
انداخته،  عقب  دیگران  از  را  شما  نه تنها 
به  تمایلی  نیز  آشنایان  و  دوستان  بلکه 
اجازه  ندارند.  شما  با  نشست وبرخاست 
از  و  کند  پیدا  ادامه  وضعیت  این  ندهید 
به جای  که  بدهید  قول  خودتان  به  امروز 
کج خلقی، خنده رویی را در پیش بگیرید و 
همیشه لبخند بر لب داشته باشید.            

    اردیبهشت
مدت زیادی است که خودتان را گرفتار 
کار کرده اید و کارهای موردعالقه تان را 
کنار گذاشته اید، امروز زمان مناسبی است 
از  زودتر  و  بزنید  خودتان  به  حالی  که 
انجام  با  و  کنید  تعطیل  را  کارها  همیشه 
برای  انرژی الزم  موردعالقه تان،  کارهای 
روزهای شلوغ آینده را به دست بیاورید.    

خرداد
تحمل  زندگی  در  را  زیادی  فشارهای 
ندارید.  قرار  و  آرام  لحظه ای  و  می کنید 
را  شما  روز  وضعیت  این  ندهید  اجازه 
خراب کند و امروز به خودتان قول بدهید 
که فکری به حال این شرایط بردارید و با 
که  دوستان  و  آشنایان  از  گرفتن  کمک 
بار  دارند،  شما  به  نسبت  بیشتری  تجربه 
سنگین مشکالت را زمین بگذارید.                   

تیر
نیازمند  و  دارید  را  کاری  انجام  قصد 
اما  هستید،  کار  این  برای  سرمایه ای 
تاکنون سرمایه الزم را فراهم نکرده اید و 
این وضعیت زمینه افسردگی شما را فراهم 
با شما یار است  کرده است. امروز بخت 
و با فرد مهم و سرشناسی روبه رو خواهید 
شد و این فرد، سرمایه الزم را در اختیارتان 

قرار می دهد.                          

مرداد
سبک زندگی ناسالمی دارید و با خوردن 
وجود  سالمت  مضر،  خوراکی های 
اجازه  انداخته اید.  خطر  به  را  نازنین تان 
با  و  کند  پیدا  ادامه  وضعیت  این  ندهید 
سالمت  مفید،  و  سالم  غذاهای  خوردن 
جسمی تان را تضمین نمایید. روز خوبی را 

به لحاظ مالی شروع کرده اید.     

شهریور
اگر  و  دارید  پیش رو  در  را  حساسی  روز 
به  سرتان  نباشد،  زمان  گذر  به  حواستان 
می شود  بند  غیرضروری  کارهای  انجام 
تلف  باارزشتان  وقت  از  زیادی  مدت  و 

خواهد شد.  

مهر
را  بلندمدتی  سرمایه گذاری  انجام  قصد 
این  که  هستید  باور  این  بر  و  دارید 
سرشاری  سود  آینده  در  سرمایه گذاری 
خواهد  شما  بانکی  حساب های  روانه  را 
به غیراز  سرمایه گذاری  این  از  اما  کرد، 
ضرر و زیان چیز دیگری نخواهید دید و 
بهتر است قبل از هرگونه سرمایه گذاری، 
جوانب کار را یک بار دیگر با دقت تمام 

بررسی نمایید.     

آبان
پیش رو  در  پیشرفت  برای  مناسب  فرصتی 
فرصت  این  به  چندانی  اهمیت  اما  دارید، 
جدی  را  فرصت  این  اگر  و  نمی دهید 
بسیار  آن  دادن  دست  از  احتمال  نگیرید، 
زندگی  فرصت های  قدر  درنتیجه  است. 
خود را بدانید و مطمئن باشید که می توانید 
تبدیل  موقعیتی سودآور  به  را  فرصت  این 

نمایید.                        

آذر
و  کرده اید  آغاز  را  حساسی  بسیار  روز 
از  یکی  و  شما  میان  دارد  احتمال  امروز 
در  مشاجره ای  همکاران  یا  همسایه ها 
را  حواستان  می توانید  تا  درنتیجه  بگیرد، 
جمع کنید و مواظب برخوردهای نامناسب 
همکاران یا همسایه ها باشید.                   

دی
شما  دیدار  به  ناخوانده ای  مهمان  امروز 
شما  از  زیادی  وقت  مهمان  این  می آید، 
راه  خود  دل  به  غم  اما  گرفت  خواهد  را 
ایشان،  با  گفت وگو  در  چراکه  ندهید 
به  بیشتر  موفقیت  کسب  برای  راه هایی 
به  را  راه کارها  این  آورد.  خواهید  دست 

کار ببندید.              

بهمن
و  کرده اید  آغاز  نشاط  و  باانرژی  را  روز 
راه  سد  مشکلی  هیچ  که  می کنید  احساس 
فال  به  را  روحیه  این  بود،  نخواهد  شما 
نیک بگیرید و مشکالتی که امروز با آنها 
روبه رو می شوید را یکی پس از دیگری از 

سر راه بردارید.           

اسفند
کارها  و  کرده اید  آغاز  را  خوبی  روز 
راحت تر از همیشه انجام می شود. درنتیجه 
انجام  به  تا  می کنید  پیدا  فراغتی  فرصت 
کارهای موردعالقه تان بپردازید و حسابی 
به  فرخنده ای  خبر  امروز  کنید.  استراحت 
دست شما می رسد، این خبر را مغتنم بدانید 
و روزی سرشار از خوشی و شادی را در 

کنار اعضای خانواده سپری نمایید. 

فارس »علی آباد کرفتو«  به گزارش 
یکی از روستاهای شهرستان دیواندره 

با بیشترین معلول ناشنوا است. 
بیش از 30 نفر از جمعیت 200 نفری 
این روستا ناشنوا هستند. خانواده هایی 
ناشنوا  سه  کامنصور  خانواده  مانند 
از  یکی  و  دختر  دو  کاعزیز،  دارد، 
خیلی  و  هستند  ناشنوا  هم  پسراش 
سرنوشتی  روستا  این  خانواده های  از 
بسان کامنصور و کاعزیز دارند. نبض 
روستای علی آباد را انگار از آغاز با 
که  تلخی  میراث  بسته اند،  سکوت 
تاکنون به چندین نسل این خانوارها 
منتقل شده است، سکوت این روستا 
دنیای  از  آن  بودن  دور  خاطر  به 

در  سکوت  نیست،  امروز  ماشینی 
علی آباد قصه عجیبی دارد داستانی از 
جنس مردمانی که گوش برای شنیدن 

و زبان برای سخن گفتن ندارند.

رومن  به  مشهور  محوطه  در  به تازگی 
رم  شهر  بنیان گذار  آرامگاه  فروم، 

مقدس کشف شد.
کشفی تازه در رومن فروم

به گزارش ایسنا به نظر می رسد قدمت 
این مقبره زیرزمینی و معبدی که در 
قرن ششم  به  ساخته شده،  اطراف آن 
بیش از میالد بازگردد. رومیان باستان 
گمان می کردند، بقایای بنیان گذار رم 
در این مقبره قرار داده شده است، اما 
در  شناسان  باستان  که  سنگی  تابوت 
این مقبره کشف کردند، خالی  داخل 
در  که  متری  نیم  و  یک  تابوت  بود. 

این مقبره کشف شده، از نوعی سنگ 
آتشفشانی روشن ساخته شد. 

مکان  این  اولیه  نمای  محققان 
سه بعدی  اسکن  از  استفاده  با  تاریخی 
است  قرار  و  کرده اند  تصویرسازی 
تاریخی  محوطه  این  در  خود  کاوش 
سر  از  دوباره  آوریل  ماه  از   را 

بگیرند.
بنیان گذار   )Romulus( رومولوس 
رم بود که در قرن هشتم پیش از میالد 
تا  است  قرار  می کرد.  زندگی  مسیح 
دو سال آینده امکان بازدید این مکان 

برای عموم مردم فراهم شود.

امروز شما
خواندنی

آمریکایی ها با یک دایناسور واقعی زندگی می کنند!

دایناسوری  استخوان های  داشت  اِنگ سعی  برایان  روزی که 
مناطق  معروف ترین  جزء  که  موریسون  سازند  در  در صخره ای  را 

فسیلی غرب آمریکا است بررسی کند، موضوع عجیبی را در پاهایش 
متوجه شد. این طرح مبهم چیزی بود که به نظر می رسید یک استخوان 
باشد و نزدیک دو متر طول داشت. به نظر انگ، این استخوان از هر 
استخوانی که قباًل دیده بود، بزرگ تر به نظر می رسید. این استخوان 
آنقدر بزرگ بود که درنهایت انگ در کنار همکارانش به این نتیجه 
رسیدند، فقط یک دایناسور می تواند چنین استخوان بزرگی داشته باشد 
و آن برکیوسور است که دایناسوری نادر در عصر ژوراسیک پسین 
بوده است. همراه ما در لست سکند باشید تا ببینیم انگ و گروهش 

چطور این استخوان را کشف و سپس از دره خارج می کنند.
را  یاب  کم  دایناسور  این  راست  پای  شناسان  دیرینه  ظاهرًا  خب 
کشف کرده بودند، بله این کشفی هیجان انگیز است. دیرینه شناسان 
با استفاده از دو اسب محلی کالیدسدال به نام های دارال و مالی، فسیل 
استخوان های 472 کیلوگرمی را از دره دورافتاده خارج کردند. آن ها 
باوجود سابقه حفاری ده ساله در سازند مورسیون، هیچ وقت پیش بینی 

کشف چنین استخوانی را نمی کرده اند.

 ماجرای عجیب شهرهایی که ناگهان خالی از سکنه 
شدند! 

معدن  یک  وجود  دلیل  به  شهر  این 
شده  تأسیس   ۱۸۷۶ سال  در  کوچک 
جمعیت  به   ۱۸۸۰ سال  در  و  است 
10.000 نفری رسیده است؛ اما درنهایت 
یک  اثر  در   1932 سال  در  شهر  این 
آتش سوزی صدماتی جدی می بیند و در 
سال 1961 به عنوان یک لند مارک ملی 
معرفی می شود. بازدیدکنندگان می توانند 
خلوت  خیابان های  در  پیاده روی  هنگام 
همان طور  داخلی  فضاهای  از  شهر،  این 

که رها شده اند بازدید کنند.
سان ژی، تایوان

این شهر که به عنوان یک شهر متروکه 
در  است،  قرارگرفته  تایوان  شمال  در 
ابتدا به عنوان یک مکان تفریحی لوکس 
برای افراد ثروتمند ساخته شده بود؛ اما 
به دلیل حوادث مرگباری که طی فرآیند 
ادامه  است،  آمده  وجود  به  ساخت وساز 
کار متوقف می شود و درنهایت کمبود 
پول نیز به مشکالت آن افزوده شده تا 
به تعطیلی دائمی آن بیانجامد. این مکان 
جن زده  شهری  به عنوان  حاضر  حال  در 

شناخته می شود.
ورشا، قبرس

مدرن  توریستی  منطقه  یک  قباًل  ورشا 
و یکی از لوکس ترین مقاصد تعطیالت 
ترک ها   ،۱۹۷۴ سال  در  اما  است؛  بوده 
را  جزیره  و  کردند  حمله  قبرس  به 
فرار  از  پس  شهروندان  تخریب کردند. 
خود  خانه  به  به زودی  می کردند  فکر 
سیم های  توسط  شهر  ولی  بازمی گردند 
خاردار به طور کامل تحت کنترل درآمد 
از شهرشان  همیشه خارج  برای  مردم  و 
بر  مبنی  طرحی  به تازگی  البته  ماندند. 
احیای کامل ورشا مطرح شده است که 
بار دیگر این شهر ارواح را به منطقه ای 

گردشگری تبدیل کنند.
گانکنجیما، ژاپن

جزیره هاشیما )به معنای جزیره مرزی( 
در  غیرمسکونی  جزیره   505 از  یکی 
در  پروژه  این  است.  ژاپن  ناگازاکی 
آن  اصلی  دلیل  و  شد  آغاز   ۱۸۹۰ سال 
بوده  دریا  کف  از  زغال سنگ  بازیابی 
است. در سال 1916 اولین ساختمان بتنی 
شد  ساخته  جزیره  این  در  ژاپن  بزرگ 
تا کارگران را در خود جای دهد، ولی 
در دهه 1960 با جایگزینی نفت به جای 
زغال سنگ در ژاپن، استخراج آن تعطیل 
شد و در سال 1974 تمامًا خالی از سکنه 

شد و به شهر ارواح تبدیل گشت.
بالسترینو، ایتالیا

در این مورد خیلی مشکل است که بتوان 
اطالعات درستی از تاریخ آن پیدا کرد. 
شهر  تأسیس  زمان  مورد  در  هیچ کس 
ثبت  تاریخ  البته  نیست،  مطمئن  کاماًل 
برمی گردد.  یازدهم  قرن  از  قبل  به  آن 
همان طور که در تصویر می بینید، قسمت 
باالیی شهر شامل یک قصر )مارکی( و 
پایینی یک کلیسا است. در سال  بخش 

منطقه  این  در  نفر   800 حدود   1860
زندگی می کرده اند، ولی در سال 1953 
زمین شناسی  ناپایداری  مسائل  دلیل  به 
در  امن تر  مناطق  به  ساکنان  باقی مانده 

غرب منتقل شدند.
کاتولی ورلد، تایوان

کاتولی ورلد در منطقه داکنگ »واقع در 
خارج از« تایچانگ قرارگرفته است. این 
افتتاح  هشتاد  دهه  اواسط  در  که  پارک 
پارک های  از  یکی  به عنوان  است،  شده 
شناخته  تایوان  موفق  نسبتًا  موضوعی 
می شد. درنهایت این پارک پس از زلزله 
بزرگ در تاریخ 21 سپتامبر 1999 )30 
شهریور 1378( برای همیشه تعطیل شد 
باقی مانده  هم  هنوز  آن  ویرانی های  و 

است.
سنترالیا، پنسیلوانیا

که   ۱۹۶۰ دهه  تا  زغال سنگ  صنعت 
شدند،  بی کار  کار  از  شرکت ها  بیشتر 
شناخته  اصلی  صنایع  از  یکی  به عنوان 
دلیل  به   1962 سال  در  است.  می شده 
رخ  که  زیرزمینی  بزرگ  آتش سوزی 
امان  برای در  این شهر  اهالی  اکثر  داد، 
مونوکسید  گاز  جانبی  اثرات  از  ماندن 
سال  در  و  کردند  ترک  را  شهر  کربن 
شهر  دالری  میلیون   42 هزینه  با   1984
محل  سنترالیا،  کرد.  پیدا  مکان  تغییر 

آتش سوزی  مشهورترین  و  بزرگ ترین 
در   ۱۹۶۲ سال  از  که  است  زغال سنگ 

حال سوختن است.
یاشیما، ژاپن

شمال  در  بزرگ  فالت  یک  یاشیما 
بزرگ  شهر  دومین  تاکاماتسو،  شرقی 
در شیکوکو است. این منطقه محل یک 
نبرد مشهور است که در ۲۲ مارس ۱۱۸۵ 
در  است.  رخ داده  گنپی  در طول جنگ 
زمان رشد اقتصادی ژاپن در اواسط دهه 
گرفتند  تصمیم  تاکاماتسو  مردم  هشتاد، 
نقطه ای گردشگری  به  این فالت را  که 
با  همراه  هتل  شش  و  کنند  تبدیل 
در  را  بسیاری  مسیرهای  و  پارک ها 
اما پروژه  کنار یک آکواریوم ساختند، 
به  نسبت  گردشگران  و  خورد  شکست 
تمام  درنتیجه  ندادند.  نشان  عالقه ای  آن 
این  و  شدند  تعطیل  مغازه ها  و  هتل ها 
تبدیل  ارواح  برای  متروکه ای  به  منطقه 

شد.
پریپیات، اوکراین

شمال  در  متروکه  شهر  یک  پریپیات 
نزدیکی  استان کیف و در  اوکراین در 
شهر  این  جمعیت  است.  بالروس  مرز 
اهالی  و  است  بوه  نفر  هزار   ۵۰ حدود 
نیروگاه هسته ای  بیشتر کارکنان  را  آن 
از  پس  می داده اند.  تشکیل  چرنوبیل 
فاجعه چرنوبیل در سال 1986، این شهر 
به دلیل تهدید تشعشعات هسته ای رها شد 
و به طور کامل متروکه ماند. البته با توجه 
کسی  کمتر  شهر،  این  آلوده  محیط  به 

عالقه ای به ماجراجویی در آن دارد.
کراکو، ایتالیا

منطقه  ماترا  استان  در  کراکو  شهر 
 40 حدودًا  فاصله  در  و  باسیلیکاتا 
کیلومتری خلیج تارانتو قرارگرفته است. 
بلند  تپه های  با  قرون وسطایی  شهر  این 
است.  شده  ساخته  پرپیچ وخم  مسیر  و 
میالدی   1060 به  حدودًا  کراکو  تاریخ 
می رسد. در سال 1891 جمعیت کراکو 
در  و  است  بوده  نفر   2000 به  نزدیک 
از 1300  بیش  تا 1922  سال های 1892 
آمریکای  به  شهر  این  اهالی  از  نفر 
اصلی  دلیل  کرده اند.  نقل مکان  شمالی 
مهاجرت، ضعیف شدن کشاورزی،  این 
بوده  جنگ  و  زمین  رانش  زمین لرزه، 
منطقه ای  حاضر  حال  در  کراکو  است. 

خالی از سکنه است.


