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افالطون،اندیشمندبزرگیونانباستاندرسال ۴۲۷پیشازمیالدمتولدشد.اندیشههایافالطونبهویژه
درزمین هدموکراسی،بیشازهرفیلسوفعهدباستاندرشکلگرفتنافکاراندیشمندانقرونجدیدومعاصر
نفوذداشتهاست .افالطون،شاگردسقراط،معلمارسطووبنیانگذارمدرس هعلوم،فلسفهوادبیاتبود.

در این تاریخ ،زمین لرزه شدیدی به بزرگی 6/7ریشتر در الجزایر رخ داد و بیش از دو هزار
نفرراکشت.اینزمینلرزه،شدیدترینزمینلرزهالجزایربودکهپایتختاینکشوررابهلرزه
درآوردوخساراتفراوانیبهساختمانهایالجزیرهوشهرهایمجاورواردکرد.
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حافظ

یک روایت ،یک درس

راه تکمیل ایمان

امام رضا(ع) فرمودند«:هیچ بندهای حقیقت ایمانش را کامل نمیکند ،مگر این که در او سه خصلت باشد:
دین شناسی ،تدبر نیکو در زندگی و شکیبایی در مصیبتها و بالها ».
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زنگ تفریح

در آیه یکم سوره فاطر می خوانیم:

تعادل سنگ ها

ُگرجهسبز

ایجاد تعادل بر سطوح ناهموار و ناهمگن سنگ ها ،کار بسیار جالب و سرگرم کننده ای است و در عین
حال ،تخصص و حوصله مــی خواهد .برخی از هنرمندان در جهان به ایجاد تعادل برای ســازه های
سنگی عالقه مند هستند و شما نمونه ای از کار آن ها را در زنگ تفریح امروز می بینید.
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ســتایش ،مخصــوص خداونــدی اســت کــه
آفریدگارآســمانهاوزمیناســت؛فرشتگان
راکهدارایبــالهای(قدرت)دوتادوتاوســه
تاســهتاوچهارتاچهارتاهســتند،رســوالنی
قــرار داد .او هــر چــه را بخواهــد در آفرینــش
میافزاید،البتهخداوندبرهرکاریتواناست.
استادقرائتیدرتفسیراینآیهمیگوید:
ستایشبایدبراساسارزشولیاقتباشد.
ــد ِ ِ
ل» به دلیل آن
اگر قرآن می فرماید« :ا ْل َح ْم ُ
استکهاوفاطر،جاعلوقدیراست.
بــا آن کــه خداونــد قــدرت دارد ،امــا نظام
آفرینش را بر اســاس اســباب و مســببات قرار
«جاع ِلا ْل َمال ِئ َک ِة ُر ُس ً
دادهاستِ .
ال»
نقشوقدرتفرشتگانمتفاوتاست.
دست خداوند در آفرینش باز است و جهان
درحالتوسعهوگسترش.

خاطرات سرخ
باطنم را اصالح کن
«خدایــا تمام دوســتانم عاشــقانه به ســوی تو
پر کشــیدند و من بی ثمــر مانــده ام .خجالت
میکشمباتوسخنبگویم،امارافتومهربانی
تو مرا بــه این جا کشــانده .تو به مــن همه چیز
داده ای و من بــرای تو کاری نکــرده ام .خدایا
نمیدانمچگونهازبندگانتعذرخواهیکنم،
آنانگمانمیکردندمنبندهصالحتوهستمو
مراشرمندهساختند.خدایاتوکهظاهرمرانیکو
ساختی،خباثتباطنمرااصالحکن».
بخشی از وصیت نامه شهید جالل افشار ،نوید شاهد

شعرگرافی

قمرخانم

دور دنیا

دیدار در روزهای
کرونایی

جشن دانشآموختگی
در بحرانکرونا

اسپوتنیک| کم و بیش در برخی نقاط دنیا،
رســتوران ها مجــدد بازگشــایی شــده اند و
تدابیــر مختلفی برای رعایــت فاصله گذاری
اجتماعی اندیشیده شده است .تصاویری که
می بینید شرایط جدید رستوران ها در آمریکا
و بانکوک را نشان می دهد.

اسپوتنیک| تصاویری که می بینید مربوط به
جشن دانش آموختگی دانشجویان آمریکایی
در بحران شــیوع کروناســت .ظاهرا مسئوالن
دانشــگاهی ،مــدرک دانــش آموختگــی را در
منازل دانشــجویان تحویل می دهنــد و دانش
آموختگاننیزایناتفاقمهمراجشنمیگیرند.

دیالوگماندگار

خبر ورزشی

عین پرندهای که از
راز که از ذهن بیرون شــدِ ،
قفسپریده؛دیگهبرنمیگرده...
میوه ممنوعه
کارگردان :حسن فتحی

با تایید ستاد کرونای استان صورت گرفت

بازگشایی باشگاههای پرورشاندام از6خرداد

مدیر کل ورزش و جوانان استان :حدود  ۷۰درصد باشگاههای ورزشی فعالیت خود را از سر میگیرند

رئیس هیئت بدنســازی و پرورش اندام خراســان رضوی ،گفت:
باشگاههای بدنسازی و پرورش اندام این اســتان از  ۶خرداد ماه
بازگشــایی میشــود .به گزارش پایگاه خبــری اداره کل ورزش و
جوانان خراســان ،ســروش پورآزاد  ،افزود :فعالیت باشــگاههای
بدنســازی و پرورش اندام با رعایت دســتورالعملهای بهداشتی
اســت که این تصمیم در جلســه ســتاد مقابلــه با کرونای اســتان
گرفته شده است.وی با بیان این که از اوایل اسفند پارسال اماکن
ورزشی خصوصی و دولتی استان تعطیل شد ،ادامه داد :با توجه
به بهبود وضعیت استان از نظر مقابله با کرونا  ،جلسات مختلفی با
باشگاه داران و نمایندگان آن ها و مسئوالن استانی مربوط برگزار
و نتایج این جلسه ها و پیشنهادها به ستاد مقابله با کرونا در مرکز
استان ارسال شد.وی تصریح کرد :باشگاه داران برای بازگشایی
باشــگاه خود از یکم تا پنجــم خرداد ماه باید در ســامانه ســامت
ثبت نام و کد رهگیری دریافت کننــد .همچنین فرمهای مربوط
به ایــن موضــوع را از هیئت بدنســازی اســتان دریافت و بــه اداره
ورزش و جوانان شهرستان مشهد ارسال کنند.وی افزود :تاکید
شده است دستورالعملهای مراقبتی و پیشگیری از شیوع کرونا

باید با دقت و توجه هر چه بیشــتر در باشــگاههای ورزشی رعایت
شــود.همچنین مدیــرکل ورزش و جوانــان خراســان رضوی نیز
در این باره گفت :با مصوبات ســتاد ملی و ســتاد استانی مقابله با
شــیوع کرونا  ،حدود  ۷۰درصد باشــگاههای ورزشــی خصوصی
در خراسان رضوی فعالیت خود را از سر میگیرند.فرزاد فتاحی

افزود :حدود هزار و  ۴۰۰باشــگاه ورزشــی دارای مجوز فعالیت
در خراسان رضوی هســتند که هزار و  ۸۰مورد در زمینه پرورش
اندام و آمادگی جســمانی فعالیت دارند و با توجه به این که رشته
آمادگی جســمانی جزو  ۳۰رشــته ورزشــی مجاز بــرای فعالیت
اســت و از طــرف دیگــر فعالیــت باشــگاه های پــرورش انــدام در
استان چشمگیر اســت ،با اخذ مجوزهای بهداشــتی از دانشگاه
علوم پزشــکی و هماهنگی با ســتاد کرونا در ورزش فعالیتهای
باشگاههای بدنســازی نیز با رعایت پروتکلهای بهداشتی مجاز
دانسته شد.وی تصریح کرد :استخرها ،اماکن آبی و باشگاههای
ورزشی رزمی مانند جودو ،کشتی و تکواندو از جمله باشگاههایی
هســتند که فعال مجوز فعالیت ندارند و از ســرگیری فعالیت آنان
در مراحــل بعــدی اعــام میشــود.فتاحی از فعالیت بازرســان
این اداره کل برای رصــد عملکرد و انطباق فعالیت باشــگاه های
ورزشی با دســتورالعملهای بهداشــتی خبر داد و افزود :به طور
قطع از فعالیت باشــگاههای غیرمجاز و فاقد مجــوز جلوگیری به
عمل خواهد آمد و پس از آن انطباق فعالیتها با دستورالعملهای
بهداشتی از سوی بازرسان اداره ورزش و جوانان بررسی میشود.

