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امروز شما
خواندنی

فروردین

ممکن است در انجام کارها ماهر باشی 
اما این دلیل نمی شود که در حوزه عشق 
را  مهارتی  چنین  هم  داشتن  دوست  و 

داشته باشی.

 
    اردیبهشت

کن.
که  می شوی  روحی  حالت  یک  دچار 
برایت غریب است. دوست داری خیلی 
انرژی  خود  در  و  دهی  انجام  کارها 
راه  در  باید  که  می بینی  فوق العاده ای 
رو  خودت  با  اگر  کنی.  خرج  درست 
پیدا  هم  انرژی  این  منبع  باشی  راست 

می شود!!

     
خرداد

خود  در  را  چیزها  بعضی  نمی شود 
از  آن  عالئم  و  آثار  زیرا  کرد.  پنهان 
قیافه ظاهری و بخصوص چشم ها بیرون 
می زند. یاس و نومیدی را از خود دور 
و  داری  تقدیری  برای خود  کن، چون 

آن را دنبال می کنی.
تیر   
تو  اختیار  در  خوبی  فرصت  دوباره 
گذاشته خواهد شد که این بار نباید آن 
بدهی. کسی که فرصت ها  از دست  را 
از  را  زندگیش  عاطفی  موقعیت های  و 
حسرت  زندگی  در  فقط  می دهد  دست 
استفاده  وقت های  از  می شود.  نصیبش 

کن.

مرداد
در  که  می شود  مطرح  مهمی  سؤال های 
نداری.  آنها  برای  حاضرجوابی  حال 
کسی از تو درخواستی می کند که فعاًل 
باید خوب به آن فکر کنی و بعد جواب 
بدهی. زندگی عاطفی تو به زودی دچار 

تغییرات چشم گیری می شود.

      
شهریور

با یک تماس تلفنی و یا فرستادن یک 
پیغام یا نامه می توانی به او بفهمانی که 
گذشته،  خاطرات  هستی.  فکرش  به 
همیشه منبع و ذخیره ای روحی و معنوی 
استفاده  خوبی  به  آن  از  باید  که  است 

کرد.

 
مهر

حکایت امروز تو مثل روزهای گذشته 
تکرار  را  گذشته  رفتار  هم  باز  است. 
بین  از  را  طالیی  فرصت های  می کنی، 
به حسرت آن  بعد، مدتی را  می بری و 
فرصت های  ترتیب  این  به  می نشینی!!! 

دیگری هم نفله می شود!

آبان
اراده ات  که  توست  تردیدهای  این 
تا  می شود  باعث  و  کرده  ضعیف  را 
بدهی.  دست  از  را  مهمی  فرصت های 
پس این تردیدها را باید از خودت دور 

کنی.

آذر
بازی  نمی شود  دیگران  احساسات  با 
می کند  آتش بازی  با  که  کسی  کرد. 
شاید  شد.  خواهد  آن  طعمه  خودبه خود 
تو در این باره حق داشته باشی اما هر 
در  را  آن  باید  که  دارد  عواقبی  کاری 

نظر داشت.

دی
باشی.  مطمئن  آینده ات  به  نسبت  باید 
این  دیگران  همیشه  که  ندارد  لزومی 
همه چیز  که  بدهند  تو  به  را  تضمین 
خودت  وقتی  است!  روبراه  و  درست 
در مورد انتخابت یقین داشته باشی و با 
خود صادقانه رفتار کنی، کافی است و 
حاال این تو هستی که به خودت روحیه 

می دهی.

بهمن

بازنگری  صرف  را  بیشتری  زمان  باید 
اعمال و رفتار خود در گذشته کنی. باید 
مرور  دقت  به  را  گذشته ات  تجربه های 
مشکالت  همان  دچار  دوباره  تا  کنی 

نشوی و انتخاب درستی داشته باشی.

اسفند
کسی  داد.  دست  از  نباید  را  فرصت ها 
دست  از  را  فرصت هایش  اول  که 
دادنش  دست  از  برای  بعد  و  می دهد 
غصه می خورد، دچار جهل مرکب شده. 
اگر تو از این گروه هستی برایت دعا 

می کنم تا حالت خوب بشه!!

کوه دراک

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع

ارسال   toloudaily@gmail.com

کنید تا در روزنامه درج گردد

چند پیشنهاد برای نمایشگاهی 
که مردم قیدش را زدند

که  مشکالتی  به  علیپور  منوچهر 
که  مردم  از  بسیاری  شد  موجب 
اول  روز  در  بودند،  کتاب  خواهان 
مجازی  نمایشگاه  نخستین  برگزاری 
درخواست های شان  قید  اصاًل  کتاب 
را بزنند اشاره می کند و از پیشنهادات 
از  حمایت  ضرورت  ویژه  به  خود، 
این  دوره  دومین  برای  مصرف کننده 

رویداد می گوید.
در  نویسنده  و  واش  نشر  مدیر 
درخصوص  ایسنا  با  گفت وگو 
تجربه های خود از شرکت در نخستین 
و  کتاب  مجازی  نمایشگاه  دوره 
بهبود  برای  پیشنهادهایی  همچنین 
مشکالت در دومین نمایشگاه مجازی 
کتاب گفت: نمایشگاه مجازی کتاب 
چرا  است  ارزشمندی  بسیار  حرکت 
در  فرهنگ  اهالی  و  مردم  همه  که 
سطح کشور می توانند به دنبال کتاب 
این  واقع  در  بگردند.  نیازشان  مورد 
رویداد، از نظر دسترسی همه مردم به 
ارزشمندی  و  مفید  بسیار  کار  کتاب 
بوده است. در این نمایشگاه به نوعی 
فرد  هر  و  می شود  رعایت  عدالت 
می توانست بگردد و هر کتابی را که 
سایت  در  راحت  خیلی  می خواست 

بررسی، پیدا و درخواست کند.
یکی  اما  کرد:  بیان  حال  عین  در  او 
آمد،  پیش  پارسال  که  مشکالتی  از 
اول،  روزهای  همان  در  که  بود  این 
این  بارهای اضافه روی  بنا به دالیلی 
سامانه نصب بود که موجب شد سایت 
باشد  نداشته  خوبی  خیلی  عملکرد 
مردم  از  بسیاری  باشد.  کند  بسیار  و 
که خواهان کتاب بودند، در روز اول 
زده  را  درخواست های شان  قید  اصاًل 
اختالالت  یادآوری  با  بودند.علیپور 
نمایشگاه  نخستین  سایت  در  موجود 
نظر  به  کرد:  اظهار  کتاب  مجازی 
می تواند  ارشاد  وزارت  که  می رسد 
حمایت بیشتری از ناشران انجام دهد. 
به نظر می رسد  نرم افزارهایی را نصب 
به  نسبت  کافی  اطالعات  تا  می کنند 
 ... و  مردم  نوع کتاب ها، شیوه خرید 
را  این ها  می توانند  اما  باشند،  داشته 
محدود کنند و به یکی دو سازمان که 
دیگران  و  بسپارند  است،  وظیفه شان 
دهند.  انجام  را  خودشان  کارهای  هم 
من خبر دارم که پارسال به خاطر این 
مسئله بخش اعظمی از دانشجویان در 
و  زدند  را  کار  قید  اول  روز  یکی دو 
عالقه ای به آن نداشتند. اما خوب است 

تهران  به  بی اینکه  دانشجو  یک  که 
بیاید، از شهر خودش کتاب های مورد 
تحویل  و  کند  درخواست  را  نیازش 
عملکرد  به  همچنین  ناشر  بگیرد.این 
مجازی  نمایشگاه  نخستین  در  پست 
کتاب اشاره کرد و گفت: کار پست 
هم خوب بود، اما می توانستند عملکرد 
سریع تر  و  باشند  داشته  هم  بهتری 

بیایند و کتاب ها را تحویل بگیرند.
او همچنین بیان کرد: فرصتی هم که 
وزارت ارشاد برای ارسال کتاب ها به 
نیست.  کافی  نظر  به  می دهد،  ناشران 
همان  در  کتاب ها  از  بعضی  چون 
توجه  با  تمام می شدند.  اول  چند روز 
ناشران  فروش  وضعیت  این که  به 
تیراژهای شان  نیست،  مناسب  خیلی 
می شود  چاپ  دیجیتالی  صورت  به 
این  ارشاد  وزارت  اگر  است.  کم  و 
فرصت یک هفته ای را افزایش دهد تا 
شده،  تمام  یا  بوده  نایاب  کتابی  اگر 
چاپ  برای  بیشتری  فرصت  ناشر 
اختیار  در  را  باشد و آن  داشته  مجدد 
این  در  دهد،  قرار  درخواست کننده 
امسال  که  می رسد  نظر  به  صورت، 

وضعیت نمایشگاه بهتر خواهد شد.
نقاط  درباره  همچنین  علیپور  منوچهر 
نمایشگاه  برگزاری  در  مغفول  مانده 
ظرفیت  به  توجه  با  کتاب،  مجازی 
کشورهای  تجربه  یا  مجازی  فضای 
حمایت  ضرورت  به  اشاره  با  دیگر 
از مصرف کننده گفت: وزارت ارشاد 
برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی 
و... مبلغ بنی را اختصاص داده است. 
هم  عادی  مردم  برای  را  کار  این 
می توانند انجام دهند. باید سبد دریافت 
دهند.  گسترش  نوعی  به  را  کتاب 
دانش آموز  یا  دانشجو  فقط  امروزه 
ممکن  اقشار  سایر  نمی خواند.  کتاب 
بخوانند.  کتاب  بیشتر  حتی  است 
بخش  این  در  یارانه ای  ارشاد  وزارت 
توده  به گونه ای  یا  دهد  اختصاص  هم 
تشویق  کتاب  خرید  برای  را  مردم 
نیازشان  مورد  کتاب  فضال  کند. 
و  دانش آموزان  می کنند،  تهیه  را 
اما  هستند.  کتاب  دنبال  دانشجویان 
بدهند،  مردم  عامه  به  یارانه ای  اگر 
باعث می شود میزان استقبال چند برابر 
بابت  این  از  مردم  گذشته  سال  شود. 
ارشاد  گله می کردند که چرا وزارت 
کتاب  بیشتر  ما  تا  نمی کند  کمکی 
بخریم. اگر این گستردگی و حمایت 

را بیشتر کنند، بد نخواهد بود.

عکس از: عکس از: 

مازیار فتحیمازیار فتحی

همزمان با همه گیری ُامیکرون

مقررات سفر از ایران به عراق، امارات و لبنان اعالم شد
با همه گیری  لبنان همزمان  امارات و  ایران به عراق،  از  مقررات سفر 

سویه اُمیکرون به روزرسانی و اعالم شد.
به گزارش ایرنا، سویه اُمیکرون، اگرچه هنوز مرزها را به روی مسافران 
کامل نبسته، اما مالحظات کشورها را برای کنترل سفرها بیشتر کرده 
با  مرزهای خاکی  هفته ای  دو  ایران که  با  است. عراق کشور هم مرز 
آن از سوی ایران مسدود شد، هم اینک مقرراتی را به اجرا گذاشته و 
مسافران ایرانی را ملزم کرده که حتمًا هنگام سفر به این کشور عالوه بر 
نیز  امارات  باشند.  داشته  همراه  نیز   PCR تست  واکسیناسیون،  کارت 
کشور  این  بین المللی  فرودگاه های  در  مسافران  دوباره  تست  به  اقدام 
می کند و لبنان هم که میزان سفر از ایران به آن هنوز قابل توجه نیست، 
همان فرمول امارات را در پیش گرفته است، با این تفاوت که هزینه 
تست کووید در فرودگاه را از مسافر می گیرد. ایران نیز از حدود سه 

هفته پیش مقررات ورود به کشور را سخت تر کرده است.
براساس مقرراتی که به شرکت های گردشگری و هواپیمایی اعالم شده 
است، تمام مسافران برای ورود به عراق باید دارای کارت واکسیناسیون 
کرونا به زبان انگلیسی و QR code بوده و از آخرین نوبت واکسن آن ها 
پروازهای  در  سال   ۱۰ باالی  مسافران  همچنین  باشد.  روز گذشته   ۱۴
باید قبل از پرواز، آزمایش PCR را در محدوده ۷۲  ورودی به عراق 
ساعت مانده به پرواز در یکی از مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی انجام داده باشند و گواهی منفی این آزمایش 

به زبان انگلیسی با QR code همراه داشته باشد.
QR code واکسن کرونا و تست PCR در فرودگاه های بین المللی عراق 
اعتبارسنجی می شود و از پذیرش مسافران بدون کارت واکسن و جواب 

تست منفی جلوگیری می شود.
امارات که این روزها محل رویدادها و نمایشگاه های بین المللی متعدد 
است، به دفاتر گردشگری و هواپیمایی اعالم کرده است: در عین حال 
ویزای  دارای  مسافران  و  کشور  این  ملیت/اقامت  با  مسافران  به  که 
توریستی اجازه ورود به این کشور را می دهد تمام مسافران باالی ۱۲ 
 PCR سال را ملزم کرده در محدوده ۷۲ ساعت مانده به پرواز آزمایش
را در یکی از مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت و شرکت هواپیمایی 
که با آن سفر می کنند، انجام داده باشند و گواهی منفی این تست را 
که به زبان انگلیسی با QR code است، همراه داشته باشند. تأکید شده 
 QR code  که از پذیرش مسافران بدون گواهی منفی تست کرونا بدون

جلوگیری خواهد شد.
 DXB Smart ۱9-COVID همچنین به مسافران تأکید شده است برنامه

APP را روی گوشی همراه خود قبل از انجام سفر نصب کنند.
با  مسافران  برای  برگشت  و  رفت  بلیت  و  مسافرتی  بیمه نامه  داشتن 
ویزای توریستی الزامی است. همچنین اعالم شده است: از تمام مسافران 

در بدو ورود به کشور امارات تست PCR گرفته می شود.
بر  است،  کرده  به روزرسانی  را  این کشور  به  سفر  مقررات  نیز  لبنان 
در  نشده،  یا  شده  واکسینه  سال،   ۱۲ باالی  مسافران  تمام  اساس  این 
  PCR پروازهای ورودی به لبنان باید قبل از پرواز برای انجام آزمایش
تأیید  مورد  مراکز  از  یکی  در  پرواز  به  مانده  ساعت   ۴۸ محدوده  در 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، اقدام کنند و گواهی منفی 
تست کرونا را به زبان انگلیسی با QR code هنگام پرواز همراه داشته 
  QR باشند. از ورود مسافران بدون گواهی منفی تست کرونا و بدون

جلوگیری خواهد شد.
مسافرانی که کمتر از هفت روز خارج از کشور لبنان اقامت داشته اند 
از انجام تست PCR در محدوده ۴۸ ساعت به پرواز معاف خواهند بود. 

ارائه کارت واکسیناسیون به زبان انگلیسی با کد QR نیز الزامی است.
مسافران باید قبل از پرواز در سایت https://pass.moph.gov.lb ثبت نام 
کنند و تصویر تست PCR خود را بارگذاری کنند. تست PCR  بدون 

QR code معتبر نیست.
 PCR از تمام مسافران باالی ۱۲ سال عازم به لبنان در بدو ورود تست
قرنطینه  در  تست  این  تا جواب  مسافران  می شود.  گرفته  فرودگاه  در 
خانگی خواهند بود. هزینه تست در سیستم نرخ گیری به روزرسانی شده 
است و به هنگام تکمیل فرم ثبت نام در قسمت Payment Method باید 

گزینه EMD انتخاب شود.
همچنین مسافرانی که قصد سفر یا بازگشت به ایران را دارند باید در 
محدوده ۷۲ ساعت مانده به پرواز برای انجام تست PCR اقدام کنند و 

جواب منفی آن را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند.
مسافران باالی ۱۲ سال با تابعیت غیرایرانی، عالوه بر تست PCR باید 
دارای کارت واکسیناسیون کرونا به زبان انگلیسی بوده و از آخرین 

نوبت تزریق آن ها ۱۴ روز گذشته باشد.
پذیرش مسافران با تابعیت غیرایرانی که در ۱۴ روز گذشته در کشور 
انگلستان اقامت داشته اند و یا به صورت ترانزیت بوده اند تا اطالع ثانوی 

امکان پذیر نیست. مسافران دیپلمات از این مقررات مستثنی هستند.
تکمیل فرم خوداظهاری برای مسافران، قبل از پرواز الزامی است.

مجموعه ای  کردند  اعالم  کارشناسان 
طال  و  نقره   چندهزارساله  نِی های  از 
می توانند به عنوان قدیمی ترین نِی های 

به جامانده در جهان محسوب شوند.
از گاردین،   نقل  به  به گزارش مهر و 
کردند  اعالم  کارشناسان  از  گروهی 
مجموعه ای از لوله های باریک نقره و 
طال که حدود ۵۵۰۰ سال قدمت دارند 
می توانند  شده اند  کشف  روسیه  در  و 
قدیمی ترین نِی های نوشیدنی باشند که 

تاکنون در جهان کشف شده اند.
طول  که  باریک  لوله  هشت  این 
متر  از یک  بیش  به  از آن ها  هرکدام 
منتهی  حفره دار  بخشی  به  می رسد 
کاوش  جریان  در  آثار  این  می شوند. 

در مایکوپ شهری واقع در روسیه در 
تابستان سال ۱۸9۷ کشف شدند.

بودند  کرده  اعالم  پیش تر  کارشناسان 
خیمه  پایه های  عنوان  به  لوله ها  این 
یا  و  می گرفته  قرار  استفاده  مورد 
با این حال،  عصاهای سلطنتی بوده اند. 
اخیرا گروهی از کارشناسان در روسیه 
این  به نظر می رسد  اعالم کرده اند که 
نوشیدنی  نوشیدن  برای  نِی هایی  لوله ها 

از یک ظرف مشترک بوده اند.

شناسایی قدیمی ترین ِنی های 
نوشیدنی جهان

https://instagram.com/tolounews آدرس صفحه اینستاگرام:

عکسی تاریخی از ترور قاتل جان اف کندی

تصویری از لحظه ترور قاتل جان اف کندی، رئیس جمهور آمریکا به 
این هفته برنامه »عکس های تکان دهنده« از  دست جک روبی سوژه 

شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی شده است.
کیانوش  کارگردانی  به  تکان دهنده«  »عکس های  ایلنا،  گزارش  به 
به  تاریخ  در  ماندگار  و  تأثیرگذار  انتخاب عکسی  با  هفته  هر  الطافی 
بررسی و نقد آن می پردازد و در این قسمت به عکسی از لحظه ترور 

قاتل جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا اختصاص دارد.
قاتل  اوسوالد  هاروی  لی  که  هنگامی  می بینیم  عکس  این  در 
رئیس جمهور آمریکا در حال انتقال به زندان بود، جک روبی در میان 
اف.  رساند.جان.  قتل  به  را  او  گلوله  شلیک  با  عکاسان  و  خبرنگاران 
داالس،  در   ۱9۶۳ نوامبر   ۲۲ در  آمریکا  وقت  رئیس جمهوری  کندی 
تگزاس به دست لی هاروی اوسوالد ترور شد.عکاس این صحنه رابرت 
او شد. جکسون در  این عکس باعث شهرت  هیل جکسون است که 
سال ۱9۳۴ در آمریکا به دنیا آمد. از ۱۲ سالگی با گرفتن عکس از 
باعث شد عکاس  او  به عکاسی کرد. شور و شوق  گربه خود شروع 

اف  جان  رئیس جمهور  رسمی  عکاس  سرانجام  و  تایمزهرالد  داالس 
کندی شود.»عکس های تکان دهنده« کاری از واحد برنامه های شبکه 
هیسپان  شبکه  اسپانیایی زبان  مخاطبان  برای  که  است  تی وی  پرس 
ماه  بهمن  یکم  جمعه  روز  برنامه  این  است.  شده  زبانگردانی   تی وی 
همان  آن  تکرار  و  می شود  پخش  تهران  وقت  به  بامداد  ساعت۳:۱۵ 
 ۸:۴۵  ،۱۵:۱۴  ،۲۱:۴۵ ساعت های  شنبه  و   ۱9:۱۵  ،۱۰:۱۵ ساعت  روز 
قابل  جهان  سراسر  اسپانیایی زبان های  برای   ۴۵  :۱۶ ساعت  یکشنبه  و 

مشاهده خواهد بود.

درهای آرامگاه باستانی »ناپل«  باز می شود
امکان پذیر  زودی  به  »ناپل«  در  واقع  باستانی  آرامگاه  از یک  بازدید 

خواهد شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از سی ان ان،  شهر »ناپل«  در ایتالیا بیشتر 
یک  فوران  اثر  بر  که  پمپئی  و  هرکوالنیوم  رومی  ویرانه های  برای 
آرامگاه  یک  درهای  شدن  باز  اما  دارد،  شهرت  شد  نابود  آتشفشان 
باستانی یک جاذبه گردشگری دیگر نیز به این شهر اضافه خواهد کرد.

از یک  بخشی  شد  افتتاح خواهد  ژوئن  ماه  در  تاریخی که  مکان  این 
آرامگاه باستانی واقع در خارج از دیوارهای »ناپل« است.

پمپئی و سایر  از ویرانه های  قدیمی تر  از ۴۰۰ سال  بیش  این آرامگاه 
شهرهای رومی اطراف ناپل است و در ضمن رومی محسوب نمی شود. 
در حقیقت این آرامگاه توسط یونانیان باستان که »ناپل« را در قرن 

هشتم پیش از میالد بنا کردند ساخته شده است.


