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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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شماره 151 

2
خبر کوتاه

فیلم کوتاه »یوشید« منتخب جشنواره ملبورن شد
فیلــم  کوتــاه »یوشــید« بــه کارگردانــی ســحر خــوش چشــمان در نهمیــن دوره جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کوتــاه ســتینگ 

ســان اســترالیا حضــور دارد.
جشــنواره فیلــم ســتینگ ســان برتریــن جشــنواره بیــن المللــی فیلــم در غــرب ملبــورن و یکــی از بزرگتریــن جشــنواره هــای 
فیلــم کوتــاه در ملبــورن اســت. ایــن جشــنواره هــر ســال از تاریــخ ۵ الــی ۱۲ مــی)۱۵ تــا ۲۲ اردیبهشــت( ۱۴۰۱ در ســینما 

ســان تئاتــر یکــی از ۵۰ ســینمای برتــر جهــان برگــزار می شــود.
پیمــان مقدمــی، کیانــا منتجبــی، ســیامک راشــدی، مهــدی ابوحمــزه و امیــر اخویــن در »یوشــید« بازیگــر اصلــی ایــن فیلــم 
کوتــاه اســت.  در خالصــه داســتان ایــن فیلــم کوتــاه آمــده اســت: »و حــاال برخیــز و مراســم پــاک کــردن گنــاه خــود را بــه 

جــا آور.«

   فرونشست زمین به
 مسجد سید اصفهان رسید

کارشناســان زمین شناســی و ســازه بعــد از تاثیرات فرونشســت 
بــر مجموعــه تاریخــی میــدان نقــش جهــان و پل هــای تاریخی، 
 ایــن بــار بــرای مســجد ســید اصفهــان ابــراز نگرانــی کرده انــد.

شــرایط نگران کننــده آبخــوان اصفهــان باعــث ایجــاد عــوارض 
فرونشســت بــه شــکل شــکاف ها و ترک هــا بــر پیکــر ایــن اثــر 

تاریخــی شــاخص و قاجــاری اصفهــان شــده اســت.

نشست هم اندیشی فعاالن هنرهای نمایشی 

و امرهم شورا بینهم

یکــی از مســایل مهــم و ارزشــمند در گســتره زندگــی 
اجتماعــی، تعامــل، همفکــری و مشــورت اســت و دیــن مبیــن 
ــه  ــر ب ــه  جانبه نگ ــع و هم ــی جام ــوان مکتب ــه عن ــالم ب اس
ــرده اســت.  ــای انســان توجــه ک ــاد وجــودی و نیازه ــام ابع  تم
 اســالم بــه لحــاظ جامعیــت، ســعادت  بخشــی و پویایــی کــه در 
قوانیــن و آموزه هــای خــود دارد، بــه همفکــری و مشــورت توجه 
 ویــژه ای کــرده و اهمیــت، جایــگاه و  آن را گوشــزد کــرده اســت.

واگــذاری مســئولیت ها بــه مــردم و مشــارکت آنهــا در اداره امــور 
کشــور یکــی از مهم تریــن بــرکات بــزرگ انقالب اســالمی اســت 
و نهــم اردیبهشــت مــاه، ســالروز تاســیس شــوراهای اســالمی را 

بایســت نقطــه عطفــی در تاریــخ مشــارکت و تعییــن سرنوشــت 
ــرد. ــداد ک ــور قلم ــتایی کش ــهری و روس ــور ش ــردم در ام  م

 شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا، منشــا بســیاری از 
اقدامــات موثربــوده و زمینــه عمــران و آبادانــی شــهرها و 
روســتاها را ســرعت بخشــیده، از اینــرو بســتر همراهــی هــای 
ــد.  ــرده ان ــم ک ــردم را فراه ــای م ــه ه ــع دغدغ ــی و رف  اجتماع
 ینجانــب ســالروز تأســیس شــورای اســالمی را بــه همــه اعضای 
شــوراهای اســالمی روســتا، بخــش، شــهر و شهرســتان  تبریــک 
عــرض نمــوده و امیــد دارم در ســایه همراهــی وامــر، مدیریــت 

شــوراهای اســالمی همــواره ســربلند و پیــروز باشــند.

ــاد اســالمی  ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد ،  نشســت هــم اندیشــی فعــاالن 
هنرهــای نمایشــی روز پنــج شــنبه 8 اردیبهشــت بــه میزبانــی 

ــد . ــزار ش ــاد برگ ــف آب ــالمی نج ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
 ایــن نشســت  به منظــور معرفی اعضــای جدید شــورای نظارت 
بر نمایش و آشــنایی با سیاســتگذاری های   شــوار  برگزار شــد .

ــاس  ــتاد عب ــی ، اس ــدی عبداله ــتاد مه ــه اس ــدای جلس در ابت
اســماعیلی و حســام خدادادی نماینــده اداره تبلیغات اســالمی و 
عضو شــورا  به بیان نظرات و خط مشــی های هنرهای نمایشــی 
متناســب بــا موقعیــت فرهنگی مذهبــی شهرســتان پرداختند و 
خواســتار رعایــت موازیــن و مقــررات اســالمی در اجراها شــدند .

در ادامــه کارگردانــان حاضــر در جلســه بــه مســائلی همچــون 
ــورای  ــکاری ش ــت هم ــی و درخواس ــوه ارزیاب ــنامه ، نح نمایش
نظــارت بــر نمایــش در راســتای بهبــود و ارتقــاء ســطح کیفــی و 

کمــی نمایــش هــا شــدند

طی یک دوره شش  ساله، اعتیاد 
در کشور 10 سال جوان تر شد!

در کمتــر از شــش ســال ســن اعتیــاد ۱۰ ســال کاهش یافتــه 
ــیون  ــو کمیس ــر عض ــلمان ذاک ــش س ــد روز پی ــت. چن اس
اجتماعــی مجلــس گفــت متأســفانه ســن اعتیــاد بــه ســن ۱۰ 

تــا ۱۲ســالگی و مقطــع راهنمایــی رســیده اســت.
ایــن نماینــده مجلــس ســن اعتیــاد را ۱۰  درحالی کــه 
ــه  ــفند ۹۵ روزب ــر اس ــه در اواخ ــرد ک ــالم ک ــال اع ــا ۱۲س ت
کردونــی، مدیــرکل وقــت دفتــر آســیب های اجتماعــی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی میانگیــن ســن معتــادان 

ــرد. ــالم ک ــال اع ــدود ۲۰س را ح
مــورد  در  ضدونقیــض  و  عجیــب  آمارهــای  ادامــه  در 
عضــو  طــال،  حســین   ۹۴ ســال  معتــاد،  دانش آمــوزان 
کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی گفــت: ۱٣۰ 
مــدارس  نیمکت هــای  پشــت  معتــاد،  دانش آمــوز  هــزار 
حضــور دارنــد. ایــن آمــار ازآن جهــت تلــخ اســت کــه 
ــوی  ــون از س ــال ۱٣ میلی ــان س ــوزان در هم ــار دانش آم آم
ــه آن معناســت کــه ۱۰  آموزش وپــرورش اعــالم شــد. ایــن ب
ــه  ــوده ب ــی ۹۵، ۹۴ آل ــال تحصیل ــوزان س ــد دانش آم درص

بوده انــد. موادمخــدر 

پیام تبریک شهردار به مناسبت روز شورا
ــزرگ در نظــام مقــدس  ــدادی ب ــم اردیبهشــت ســالروز روی نه
ــان از  ــد نش ــی تردی ــه ب ــت ک ــران اس ــالمی ای ــوری اس جمه
ــا دارد. ــالمی م ــه اس ــی درجامع ــاالری دین ــردم س ــق م  تعمی

نهــاد شــورا کــه شــالوده آن ریشــه در قــرآن و مبانــی 
دیــن مبیــن اســالمی دارد درواقــع بــه فراینــد واگــذاری 
ــاق،  ــن اتف ــت ای ــه برک ــید و ب ــت بخش ــه مردم،عینی ــور ب ام
ــه  ــود و جامع ــت خ ــن سرنوش ــردم در تعیی ــی م ــش آفرین نق
گردیــد. چنــدان  کننــد،دو  مــی  زندگــی  درآن  کــه   ای 

بدینوســیله ســالروز تاســیس نهاد مقدس شــورای اســالمی شهر 
را بــه مــردم بــا فرهنــگ،  متدیــن، والیتمــدار  و اعضــای محترم 
شــورای اســالمی شــهر نجــف آبــاد تبریــک عــرض نمــوده و بــر 
خــود وظیفــه میدانــم از پیگیری، تــالش، مســاعدت و راهنمایی 
هــای ارزنــده اعضــای محتــرم شــورا  در پیشــبرد اهداف شــهر و 

شــهرداری تقدیــر و تشــکر مــی نمایم.
 عبدالرسول امامی شهردار  نجف آباد

دست مردم از میوه های نوبرانه 
کوتاه شد

و  گوجه ســبز  بــادام؛  چغالــه  ماننــد  نوبرانــه  میوه هــای 
ــازار  ــی در ب ــی نجوم ــر باقیمت های ــی درحال حاض توت فرنگ
عرضــه می شــود کــه بــرای بســیاری از خریــداران ایــن نرخ هــا 
میوه فروشــی های  از  مشــاهدات  نیســت،  قابل پذیــرش 
ســطح شــهر نشــان می دهــد درحال حاضــر نــرخ یــک کیلــو 
زغال اختــه و چغالــه بــادام حــدود ٣٣۰ هــزار تومــان و ســایر 
میوه هــای دیگــر ماننــد گوجه ســبز کیلویــی ۱۵۰ هــزار 
تومــان بــه فــروش می رســد. درحال حاضــر نــرخ توت فرنگــی 
نیــز به عنــوان یکــی از میوه هــای الکچــری در بــازار بــا 
ــه  ــد ک ــی می کن ــان خودنمای ــزار توم ــی ۹۰ ه ــرخ کیلوی ن
ــر نیســت. ــا امکان پذی ــرای بســیاری از خانواده ه ــد آن ب خری
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تقدیر از اعضای شورای اسالمی 
شهر گلدشت

نهــم  بمناســبت  مهنــدس فردوســی شــهردار گلدشــت 
ــاون  ــی مع ــا رضای ــراه ب ــوراها هم ــاه روز ش ــت، م اردیبهش
ــور در  ــا حض ــهرداری ب ــران  ش ــدادی از مدی ــهردار و تع ش
ــت و  ــت از ریاس ــهر گلدش ــالمی ش ــورای اس ــاختمان ش س
اعضــاي شــوراي اســالمي شــهر بــه دلیــل تالشــهاي صادقانه و 
بــي دریغشــان تقدیــر و تشــکر و بــراي تمامــی اعضــاء شــوراي 

ــود. ــت نم ــهر آرزوي موفقی ــالمي ش اس
در ایــن جلســه رییــس شــورای شــهر ضمــن قدردانــی  از این 
اقــدام، از ارتبــاط خــوب بیــن شــورا و شــهرداری ابــراز رضایت 
و خشــنودی کــرد. در ادامــه جلســه شــهردار گلدشــت ضمــن 
ــای  ــرفت پروژه ه ــد پیش ــی از رون ــن روز، گزارش ــک ای تبری
عمرانــی ارائــه کــرد و اظهــار داشــت: آمــاده شــنیدن نظــرات 
و پیشــنهادات ســازنده اعضــای محتــرم شــورای شــهر جهــت 

پیشــبرد اهــداف مدیریــت شــهری هســتیم.

                                                                           انتقال پنج مصدوم حادثه واژگونی خودرو به بیمارستان الزهرا
پنــج مصــدوم حادثــه واژگونــی خــودروی ســواری در اتوبــان کاظمــی در شهرســتان نجــف آبــاد بــه بیمارســتان الزهــرا نجــف 

آ بــاد منتقــل شــدند.
ــه ســمت مورچــه  ــاد ب ــه امــروز در ۱۰ کیلومتــری نجــف آب ــط عمومــی مرکــز اورژانــس اصفهــان، ایــن حادث بنابراعــالم رواب
ــاله  ــودک 8 س ــاله و ک ــرد ۴۰و۵۰س ــاله، دو م ــوی ٣۵و۴۰ س ــامل دو بان ــودرو ش ــینان خ ــر از سرنش ــج نف ــورت رخ داد پن خ

مصــدوم شــدند.
پــس از اعــالم ایــن حادثــه بــه ســامانه ۱۲۵، نیرو هــای فوریت هــای پزشــکی بــه محــل حادثــه اعــزام و مصدومــان حادثــه بــا 

دو دســتگاه آمبوالنــس ۱۱۵ و۲ کــد هــالل احمــر بــه بیمارســتان الزهــرا نجــف آبــاد منتقــل شــدند.

تجلی وحدت و همدلی مردم نجف آباد در روز قدس جشن گلریزان بخش مهردشت 
بمنظور آزاد سازی زندانیان نیازمند

ــور آزاد  ــت بمنظ ــش مهردش ــزان در بخ ــن گلری ــن جش اولی
ــد. ــزار ش ــد برگ ــان نیازمن ــازی زندانی س

ــتان  ــت شهرس ــش مهردش ــن بخ ــه خیری ــن ک ــن جش در ای
نجــف آبــاد حضــور داشــتند  ۷۱۰ میلیــون تومــان بــرای آزادی 

زندانیــان غیــر عمــد ایــن بخــش جمــع آوری شــد.
ــک  ــی و ی ــوم مال ــی محک ــغ ۱۰ زندان ــن مبل ــع آوری ای باجم
ــدند.. ــدان آزاد ش ــت از زن ــش مهردش ــد بخ ــر عم ــی غی زندان

 زاینده رود در صدر مطالبات 
استان برای سفر رئیس جمهور قرار دارد

در  آب  موضــوع  اصفهــان:   اســتانداری  عمرانــی  معــاون 
ــا  ــان ب ــرار دارد، هم زم ــان ق ــتان اصفه ــات اس ــدر مطالب ص
مســائل همــه اســتان های مجــاور، به صــورت یک پارچــه 
حــل  هــم  اصفهــان  اســتان  مســائل  کــه  اســت  نیــاز 
مــردم  جــدی  و  به حــق  مطالبــه  موضــوع  ایــن  شــود. 
اصفهــان اســت و مــورد نظــر و تأکیــد شــخص اســتاندار 
شــد.. خواهــد  پیگیــری  و  اســت  اســتان  مســؤوالن  و 

تجلی وحدت و همدلی مردم یزدانشهر در روز قدس

تجلی وحدت و همدلی مردم ویالشهر در روز قدس
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خبر کوتاه

کارشناســان مرکــز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی، اصفهان 
را خطرپذیرتریــن شــهر ایــران در فرونشســِت زمیــن می داننــد. 
ــیار  ــه بس ــن خط ــت در ای ــران فرونشس ــد بح ــا معتقدن آن ه
ــدان  ــده نه چن ــد در آین ــه می توان ــدازه ای اســت ک جــدی و تاان
ــی  ــا پیش بین ــد. آن ه ــان را ناممکــن کن دور ســکونت در اصفه
ــا رونــد خشــکی زاینــده  رود و نبــود جریــان دائمــی  ــد ب کرده ان
ــن شــهر بیشــتر  ــه روز در ای ــار مخــرب فرونشســت روزب آن، آث

خواهــد شــد.
ــان  ــه کارشناس ــان ک ــهر اصفه ــر در ش ــای اخی ــرو ریزش ه ف
زمین شناســی آن هــا را حاصــل فرونشســت های ناگهانــی 
ــدازه خطرپذیــر  ــا چــه ان می داننــد نشــان داد ایــن کالنشــهر ت
شــده اســت؛ فروردیــن  امســال و در یــک بــازه زمانــی کوتاه، ســه 
ــی،  ــم نظام ــا و حکی ــادگاه، آپادان ــای آم ــزش در خیابان ه فروری
ــری  ــزان خطرپذی ــی را از می ــان زمین شناس ــی کارشناس نگران

اصفهــان دوچنــدان کــرد.
ــا  دشــت اصفهــان بــا جریــان زاینــده رود زنــده اســت و حــاال ب
ــن دشــت، بارگذاری هــای  ــرده  ای ــر ُگ ــوان ب توســعه خــارج از ت
صنعتــی و کشــاورزی بــر زاینــده رود و آبخوانــی کــه بــا خشــکی 
ــی  ــای آب ــده  اندوخته ه ــه ته مان ــه نمی شــود، ب ــده رود تغذی زاین
رســیده اســت. تمــام دارایــی و حیــات یــک دشــت بــه خــاک و 
آبــش اســت؛ اندوختــه ای کــه در دشــت اصفهــان از کــف می رود 
ــت،  ــتابناک فرونشس ــد ش ــا رون ــان، ب ــده  کارشناس ــه عقی و ب

موجودیــت اصفهــان در هالــه ای از ابهــام فــرو مــی رود. 
ــوان  ــش آبخ ــد گنجای ــان می ده ــان نش ــی های کارشناس بررس

ــارد  ــا ۱۲ میلی ــن ۹ ت ــن بی ــور میانگی ــان به ط ــت اصفه دش
مترمکعــب اســت؛ ۶۵ درصــد از آبخــوان اصفهــان مصرف شــده و 
حــاال بــرای ایــن دشــت تنهــا ٣۵درصــد ذخیــره آبــی باقی مانده 
اســت. جریــان زاینــده رود دائمــی نیســت و در خوش بینانه تریــن 
ــا  ــرای کشــت کشــاورزان ره ــار آب ب ــار ب ــا چه ــت، ســه ی حال
ــی از  ــاالب گاوخون ــه و ت ــری ســهم رودخان ــه تعبی می شــود ، ب

حقابــه طبیعــی  انــدک و نزدیــک بــه هیــچ اســت.
دفتــر مطالعــات پایــه آب و ســازمان آب منطقه ای، برداشــت های 
ــا  ــن   ٣۱۱ ت ــی بی ــان را رقم ــت اصفه ــوان دش ــاالنه از آبخ س
۵۱۱ میلیــون مترمکعــب اعــالم کرده اســت؛ از ســویی آبخــوان 
ــان  ــر جری ــه می شــود و اگ ــده رود تغذی ــان از زاین دشــت اصفه
دائمــی و دســتکم حداقلــی آب در  زاینــده رود وجــود نداشــته 
ــد،  ــته باش ــه داش ــران ادام ــدون جب ــت ها ب ــان برداش و هم زم
ــان در  ــت اصفه ــوان دش ــی ها، آبخ ــن بررس ــا آخری ــق ب مطاب
ــان کار خــود  ــه پای ــت در ســال ۱۴۱8 ب ــن حال خوش بینانه تری

ــود. ــک می ش نزدی

کشف دستگاه سی تی اسکن قاچاق در نجف آباد 
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی، فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجف آبــاد از کشــف یــک دســتگاه ســی تــی اســکن قاچــاق بــه 
ــاد از نگهــداری  ــر داد. وی اظهــار کــرد: پــس از اطــالع مامــوران انتظامــی شهرســتان نجف آب ــال خب ــارد ری ارزش ۱۵۰ میلی

یــک دســتگاه ســی تــی اســکن قاچــاق در منزلــی مســکونی، بررســی موضــوع را در دســتور کار خــود  قــرار دادنــد.
وی افــزود: پــس از اطمینــان از صحــت موضــوع و طــی کــردن مراحــل قضائــی، یــک تیــم متشــکل از مامــوران با تجربــه نیروی 
انتظامــی بــه منــزل مــورد نظــر اعــزام شــدند و در بازرســی از محــل، یــک دســتگاه ســی تــی اســکن قاچــاق را کشــف کردنــد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه ارزش ایــن دســتگاه توســط کارشناســان مربوطــه ۱۵۰ میلیــارد 
ریــال اعــالم شــده اســت، خاطــر نشــان کــرد: در ایــن رابطــه یــک نفــر دســتگیر و بــرای اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضائــی 

تحویــل داده شــد.

برخورد چند دستگاه خودرو در 
جاده کمربندی خمینی شهر

ــات  ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــس س ــان ریی ــدی مرادی مه
ایمنــی شــهرداری خمینــی شــهر گفــت: بــا اعــالم ایــن حادثه، 
آتــش نشــانان ایســتگاه شــماره ٣ در کمتریــن زمــان ممکــن 
بــه محــل حادثــه واقــع در کمربنــدی نجــف آبــاد بــه ســمت 

خمینــی شــهر اعــزام شــدند و جــاده را بازگشــایی کردنــد.
مهــدی مرادیــان افــزود: ایــن حادثــه خســارت جانی نداشــت و 

فقــط منجــر بــه آســیب خودرو هــا شــد.

ــورای  ــه ش ــاد در جلس ــف آب ــهردار نج ــی ش ــول امام  عبدالرس
ترافیــک شهرســتان کــه بــه ریاســت موســی مباشــری معــاون 
ــل  ــاد در مح ــف آب ــتان نج ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان اس
احــداث پــروژه تقاطــع غیرهمســطح شــهدای دانشــجو برگــزار 
شــد شــرکت کــرد و از نزدیــک در جریــان رونــد پیشــرفت ایــن 

پــروژه قــرار گرفــت.
مصطفــی حیــدری مدیــر اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل 
شــهرداری نجــف آبــاد گفــت پــروژه تقاطــع غیــر همســطح 
شــهدای دانشــجو یکــی از بزرگتریــن پــروژه هــای ترافیکــی 
شهرســتان بــه شــمار مــی رود کــه بیــش از یــک دهــه جــزء 
مطالبــات مردمــی بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه بازگشــایی 
ــای  ــودن آن نقطــه جــزو پروژه ه ــز ب دانشــگاهها  و خطرخی

اولویــت دار شهرســتان قــرار گرفتــه اســت.
 حیــدری افــزود پارســال بــه جهــت انتقــال ترافیــک 
کمربنــدی شــمال و ورودی شــمال شــرقی شــهر نجــف آبــاد 

ــه  ــان ب ــارد توم ــار حــدود ۱۲۹/۵ میلی ــا اعتب ــروژه ب ــن پ ای
ــد. ــن زده ش زمی

ــق  ــت طب ــی بایس ــگاه م ــذر دانش ــروژه زیرگ ــزود پ  وی اف
برنامــه ٣۲/۷ درصــد پیشــرفت داشــته باشــد کــه متاســفانه 
بــه علــت مشــکالتی از قبیــل تعــارض لولــه آب، فیبــر نــوری 
در حاشــیه غربــی و شــمالی پــروژه و وجــود خطــوط انتقــال 
۲۰ کیلــو ولــت بــرق فشــار قــوی بــا ۱۱/۴ درصــد پیشــرفت 
ــه  ــته ک ــراف داش ــه انح ــد از برنام ــدود ۲۱ درص ــی ح واقع
ــات  ــای خدم ــتگاه ه ــف دس ــالش مضاع ــا ت ــد ب ــرر ش مق
رســان و همــکاری بیشــتر بــا پیمانــکار ایــن مقــدار انحــراف 

جبــران شــود.
 حیــدری افــزود در پایــان جلســه اعضــای شــورای ترافیــک 
ــه  ــی کار ب ــد اجرای ــکار از رون ــراه پیمان ــه هم ــتان ب شهرس

ــد. ــه عمــل آوردن ــد ب ــی بازدی صــورت میدان

پیشرفت عملیات اجرایی پروژه 
تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو

» اصفهان« خطر پذیرترین شهر ایران در کام فرونشست

حمایت ویژه از نخبگان قرآنی در 
کمیته امداد

کریــم زارع طــی هفدهمین نمایشــگاه قــرآن و عتــرت اصفهان، 
اظهــار کــرد: مجموعــه کمیتــه امــداد، عــالوه بــر ارائــه خدمات 
بــرای برپایــی روضه هــای خانگــی، آموزش هــای دینــی و 
احــکام را در منــازل خانوارهــای تحــت پوشــش در برنامــه دارد.

ــداد  ــه ام ــی کمیت ــد فرهنگ ــرح واح ــن ط ــزود: در ای وی اف
ــا  ــا آن ه ــتد ت ــان می فرس ــازل مددجوی ــه من ــون را ب روحانی
درس اخــالق و احــکام بگوینــد و مــروج و مبلــغ معــارف قــرآن 

ــند. ــرت باش و عت
ــا بیــان اینکــه ایــن نهــاد برنامه هــای زیــادی در  کریــم زارع ب
حــوزه فرهنگــی و قرآنــی دارد، اظهــار کــرد: مددجویــان تحــت 
پوشــش در مباحــث حفــظ، اذان، تفســیر و قرائت قــرآن و حتی 
ــد. ــور دارن ــه حض ــم فعاالن ــرآن کری ــوری ق ــابقات کش در مس

زارع ادامــه داد: ایــن نهــاد حمایتــی برنامه هــای ویــژه ای بــرای 
حمایــت از نخبــگان بــه ویــژه نخبــگان قرآنــی دارد و بــا برپایی 
ــادی را  ــان زی ــف حافظــان و قاری ــای مختل ــا و دوره ه کالس ه

تربیــت کــرده اســت.
وی در خصــوص فعالیت هــای فرهنگــی کمیتــه امــداد در 
شهرســتان های مختلــف اســتان اصفهــان، اظهــار کــرد: 
ــان و  ــاد، کاش ــهرضا، نجف آب ــمیرم، ش ــه س ــی از جمل مناطق
ــن  ــتند در ای ــی هس ــای فرهنگ ــه دارای کانون ه ــان ک اصفه

بخــش موفق تــر عمــل کرده انــد.

کمک 20 میلیارد ریالی مردم 
نجف آباد به آزادی زندانیان غیرعمد

 قطــار آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد بــا مشــارکت و همــت 
مــردم اســتان اصفهــان از ابتــدای مــاه مبــارک رمضــان آغــاز 
بــه حرکــت کــرده و ایــن روزهــا ســرعت بیشــتری یافتــه اســت.

نجــف آبــادی هــا کــه همــواره در حــوزه هــای مختلــف پرچــم 
ــم  ــان جرائ ــر آزادی زندانی ــز در ام ــار نی ــن ب ــد ای ــوده ان دار ب
ــجام  ــدت و انس ــک وح ــده و در ی ــتاز ش ــز پیش ــد نی غیرعم
متعالــی نزدیــک بــه ۲۰ میلیــارد ریــال بــرای آزادی زندانیــان 

ــم غیرعمــد کمــک نقــدی داشــتند.  جرائ
حضــور مســئوالن و فعــاالن صنعتــی و خیریــن در ویــژه برنامه 
یــک شــهر ضیافــت و مشــارکت عمومــی در پرداخــت کمــک 
بــرای ایــن امــر خیــر ســبب آزادی بیــش از ۱۰ نفــر شــده کــه 
ــز در  ــاران رضــوی نی ــان و خــادم ی ــه اســتان اصفه ســتاد دی

ایــن امــر کمــک کردنــد.
دادســتان عمومــی و انقــالب نجــف آباد با اشــاره بــه فعالیت عام 
المنفعــه در ایــن شهرســتان گفــت: خیریــه هــا در بخــش های 
مختلــف بــرای رفــع نیازهــای مــردم و منطقه کمک مــی کنند.
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                                                                   کشف 1۰میلیارد اموال مسروقه در نجف آباد
 جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان از دســتگیری ۹ ســارق و ٣ مالخــر و کشــف ۱۰ میلیــارد تومــان امــوال مســروقه در عملیــات 

مامــوران فرماندهــی انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد خبــر داد.
 محمدرضــا هاشــمی فــر بیــان داشــت: بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت خــودرو، موتورســیکلت و امــوال منــازل نیمــه ســاز 
در شهرســتان نجــف آبــاد و بــا تــالش شــبانه روزی و اقدامــات تخصصــی و پلیســی، مامــوران متهمــان را شناســایی و در ٣ عملیــات 

ــه دســتگیر کردند. جداگان
هاشــمی فــر از فعــال شــدن قــرارگاه ویــژه مبــارزه بــا ســرقت در تمامــی شهرســتان هــای اســتان خبــر داد و گفــت: مســئولیت اصلی 

ایــن قــرار گاه در اســتان بــا اســتاندار اســت و تمــام دســتگاه هــا و ادارات نیــز در آن عضــو هســتند.

 جوایز بین المللی تازه برای
 فیلم کوتاه »پیکره«

 انیمیشــن کوتــاه »پیکــره« بــه  نویســندگی و کارگردانــی 
ــان  ــینمای جوان ــن س ــدات انجم ــرد و از تولی ــن صالحی ف محس
 West Virginia نجف آبــاد، از دوازدهمیــن جشــنواره فیلــم کوتــاه
ــورک،  ــنواره Snowtown نیوی ــتمین جش Mountaineer و هش
جایــزه بهتریــن انیمیشــن را دریافــت کــرد. »پیکــره« همچنیــن 
در ســی اُمین جشــنواره بین المللــی آریزونــا از ۲۰ تــا ٣۰ آوریــل 
در شــهر توســان آریزونــا بــه نمایــش در خواهــد آمــد. انیمیشــن 
»پیکــره« داســتان تــه ِگل مجسمه ســازی بازیگــوش و چموشــی 
ــود. ــر می ش ــاز درگی ــرد مجسمه س ــا م ــه ب ــد ک ــت می کن را روای

مراسم پاسداشت کارگران مدیریت شهری نجف آباد

نیازهای فرزندان طالق و جدایی

ــن  ــه والدی ــد ک ــی باش ــخت م ــاک و س ــان دردن ــالق چن ط
پاســخگویی به فرزندانشــان را در شــرایطی که خودشــان نیاز 
بــه توجــه بیشــتری دارنــد دشــوار مــی یابنــد . در ســازگاری 
ــه  ــد ک ــن یادبگیرن ــد والدی ــدا بای ــای طــالق ایت ــا بچــه ه ب

ــد را مدیریــت کننــد . احساســات خــود و شــرایط جدی
طــالق یــک رویــداد منحصــر بــه فــرد نیســت بلکــه فراینــدی 
ــان  ــرور زم ــف آن در م ــای مختل ــه ه ــه جنب ــد ک ــی باش م
ــد .  ــول بکش ــالها ط ــد س ــی توان ــه م ــود ک ــی ش ــکار م آش
ــوان یــک  ــد نمــی ت ــی کــه یــش مــی آی ــا تغییرات همــراه ب
روزه برخــورد کــرد و ســازگاری یافتــن اعضــای خانــواده بــه 
ــی و طــالق شــما ممکــن اســت  ــاز دارد . در جدای ــان نی زم
احساســات خشــم ، انــزوا ، اضطراب ، سرخوشــی ، افســردگی 
ــی و  ــی کفایت ــرس ، ب ــرل ، ت ــت دادن کنت ــاه ، از دس ، گن
نامنــی را تجربــه کنیــد . ممکــن اســت بــه خــود در برخــورد 
ــا  ــرا همزمــان ب ــا نیازهــای فرزندانتــان تردیــد نمائیــد ، زی ب
ــع  ــی مواق ــتید . بعض ــه هس ــم مواج ــان ه ــای خودت نیازه
والدیــن فکــر مــی کننــد کــه در مــورد بچــه هایشــان کوتاهی 
ــک  ــود ش ــت خ ــمندی و کفای ــورد ارزش ــد و در م ــرده ان ک
ــی و  ــان جدای ــی از جری ــا بخــش طبیع ــن ه ــه ای ــد . ک کنن

ــی شــود .  طــالق محســوب م
چالش های جدید 

ــی  ــات در زندگ ــوارترین تجربی ــی از دش ــالق یک ــد ط فراین

ــر  ــم از نظ ــی ، ه ــر اجتماع ــم از نظ ــت ، ه ــالی اس بزرگس
ــه  ــرای هم ــن ب ــتر والدی ــی . بیش ــر مال ــم از نظ ــی ه عاطف
چالشــهایی کــه ممکــن اســت بــا آن روبــرو شــوند آمادگــی 

ــا :  ــش ه ــن چال ــی از ای ــد . بعض ــی ندارن کاف
* تغیــر محــل ســکونت ، مدســه و همســایه هــا کــه حــس 

بــی ثباتــی و از دســت دادن روابــط حمایتــی مــی شــود . 
* تغییــرات اقتصــادی : دو خانــواده از یــک خانــواده بیشــتر 
خــرج دارد و بــه همیــن دلیــل والدیــن بــا یــک بحــران مالــی 

روبــرو مــی شــوند. 
* دشــواری در تمرکــز بــا شــغلتان یــا اینکــه ممکــن اســت 
خــود را غــرق در کارتــان کنیــد مخصوصــا اگــر قــرار باشــد 

بــا بچــه هایتــان زندگــی نکنیــد. 
ــته  ــان داش ــت از فرزندانت ــزایی در مراقب ــش بس ــر نق * اگ
ــه  ــد ب ــی یاب ــش م ــم افزای ــما ه ــولیتهای ش ــید ، مس باش
طــوری کــه در طــول روز بــه انــدازه کافــی وقــت نداریــد بــه 
ــد.  ــه خــود رســیدگی کنی ــی ب ــا حت ــان باشــید ی بچــه هایت
بــا وجــود ایــن همــه فشــار مربــوط بــه طــالق ، والدیــن تحت 
فشــار بیشــتری هســتند . بایــد بــرای رســیدگی بــه نیازهــای 
خودتــان وقتــی را در نظــر بگیریــد  از جملــه کارهــای ذوقی ، 
فعالیــت جســمی  یــا اســتراحت . بعضــی مواقــع اجــازه دهید 
کــه بــرای چنــد دقیقــه هــم کــه شــده از انجــام دادن فاصلــه 
بگیریــد و فقــط “ باشــید “ . ایــن امــر کمــک مــی کنــد کــه 
تــا تعــادل خــود را بازیابیــد . ایــن بــه بــه شــما چشــم انــداز 
ــر  بهتــری خواهــد بخشــید و کمــک تــان خواهدکــرد کــه ب
فشــارهای روزمــره کار ، بچــه هــا وجدایــی یــا طــالق قــرار 

بگیریــد . 
ــرای خــود برنامــه  پیشــنهاد مــی شــود فعالیتهــای زیــر را ب

ریــزی کنیــد :
* پیاده روی کنید.

* به کالس موسیقی بروید.
* به طبیعت بروید و عکاسی کنید و ....

ادامه دارد
الهام شهریاری

دیدار رئیس بنیاد نجف آباد از 
خانواده مکرم شهدای طالب

ــت  ــاد در معی ــف آب ــهید نج ــاد ش ــس بنی ــا رئی ــریعتی نی ش
ــده  حجــت االســالم حســناتی امــام جمعــه شهرســتان، فرمان
ناحیــه ســپاه و فرمانــدار بــا خانــواده معظــم تعــدادی از 
ــد. ــو کردن ــت و گ ــدار و گف ــتان دی ــن شهرس ــالب ای ــهدای ط ش

توانمندسازی دانشجویان با 
آموزش مهارت های ده گانه زندگی

دبیــر کانــون فرهنگــی »مهارت هــای زندگــی« دانشــگاه 
ــا هــدف  ــون ب ــن کان ــت: ای ــاد گف آزاد اســالمی واحــد نجف آب
توانمندســازی جوانــان دانشــجو بــا آمــوزش مهارت هــای 
ــان دانشــجو  ــه جوان ــد؛ چراک ــت می کن ــی فعالی ــه زندگ ده گان

ــتند. ــور هس ــی کش ــی و فرهنگ ــه علم ــدگان جامع نماین
اکنــون هــزار و ۴۱۰ کانــون فرهنگــی اجتماعــی در واحدهــای 
ــال و دارای مجــوز،  دانشــگاه آزاد اســالمی سراســر کشــور فع

اساســنامه، دبیــر و اعضــای مشــخص هســتند.
ــذار  ــم و اثرگ ــای مه ــی از قالب ه ــجویی یک ــای دانش کانون ه
فعالیت هــای دانشــجویی هســتند کــه بــا هــدف ایجــاد بســتر و 
زمینــه مناســب مشــارکت دانشــجویان در اجــرای برنامه هــای 
دینــی، انقالبــی، فرهنگــی و هنــری دانشــگاه ایجــاد شــده اند و 
هرقــدر زمینه هــای فعالیــت، وســعت جــذب و پاســخگویی بــه 
نیــاز فرهنگــی مخاطــب دانشــگاهی در کانون هــا بیشــتر دیــده 
ــر و  ــی بهت ــت کیف ــه فعالی ــج ب ــد منت ــاً می توان ــود،  طبیعت ش

پاســخگویی بیشــتر بــه ســالیق گوناگــون باشــد.
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خبر کوتاه

پایان رقابت های والیبال جام رمضان نجف آباد با قهرمانی تیم شامان
مســابقات والیبــال جــام رمضــان شهرســتان نجــف آبــاد یــادواره زنــده یــاد یاســر بهارلویــی بــا قهرمانــی تیــم شــامانا پایــان یافت. 
ایــن دوره از مســابقات والیبــال جــام رمضــان بــا حضور ۱۶ تیم از سراســر اســتان از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در ســالن ورزشــی پوریای 
ولــی آغــاز شــد کــه در شــب پایانــی ایــن مســابقات، تیــم شــامانا در دو ســت مقابــل تیــم ســنگ آرارات بــه پیــروزی دســت یافت 
و قهرمــان مســابقات شــد. اختتامیــه ایــن رقابــت هــا بــا حضــور ابوترابــی نماینــده مــردم نجف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس 
شــورای اســالمی، جعفــرزاده معــاون عمرانــی فرمانداری ویــژه شهرســتان، محمدامین موحد رییــس اداره ورزش و جوانــان، مومنی 
رییــس شــورای اســالمی شــهر، پشــنگ مربــی اســبق تیــم ملــی والیبــال، ایرانــزاد از هیــات والیبــال اســتان، صادقی مشــاور عالی 
شــهردار نجف آبــاد، امینــی معــاون لشــکر 8 نجــف اشــرف،خیرالهی رییــس و دیگــر اعضــای هیــات والیبــال شهرســتان، مهدیــه 
رییــس هیــات بدنســازی و پــرورش انــدام و کیانــی مســوول بســیج ورزشــکاران و رییــس هیــات انجمن های ورزشــی برگزار شــد.

جلوگیری از دو واحد تولید 
خوراکی غیربهداشتی در نجف آباد

ــان نجــف  ــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درم بنابراعــالم رواب
آبــاد واحــد تولیــد زولبیــا و بامیــه بــا تخلــف غیــر بهداشــتی و 
ــا مــاده ۱٣ مــواد  رعایــت نکــردن دســتورالعمل های مرتبــط ب
ــی  ــد مهندس ــت واح ــرح ضرب ــامیدنی در ط ــی و آش خوردن

بهداشــت محیــط پلمــپ شــد.
همچنیــن واحــد نانوایــی بدلیــل اســتفاده از افزودنی هــای غیــر 
مجــاز در بازرســی واحــد مهندســی بهداشــت محیــط تعطیل و 

پرونــده متخلفــان بــه مراجــع قانونــی تحویل شــد.

تهیه و توزیع بیش از دو هزاربسته 
معیشتی درشهرضا،نایین و نجف آباد 

ــان،  ــارک رمض ــاه مب ــه در م ــای مومنان ــتای کمک ه در راس
از ســوی  ایتــام  از دو هزاربســته معیشــتی ویــژه  بیــش 
ــه و  ــاء تهی ــان و اعض ــی اصفه ــاق بازرگان ــه ای ات دفاترمنطق
توزیــع شــد. حــدود هــزار بســته معیشــتی ویــژه ایتــام تحــت 
پوشــش خیریه هــای شهرســتان های شــهرضا، ســمیرم و 
ــان در  ــی اصفه ــاق بازرگان ــه ای ات ــط دفترمنطق ــان توس دهاق
ــد. ــع ش ــه وتوزی ــاء تهی ــکاری اعض ــا هم ــتان ها و ب ــن شهرس ای

همچنیــن حــدود پانصــد بســته معیشــتی شــامل مــرغ، 
ــه ای ناییــن  ــر منطق ــز توســط اعضــاء دفت ــج نی گوشــت و برن
و خــور وبیابانــک و حــدود هــزار بســته از ســوی دفترمنطقــه 
ــاد  ــف آب ــتان های نج ــان در شهرس ــی اصفه ــاق بازرگان ای ات
ــتان ها  ــن شهرس ــای ای ــق خیریه ه ــرون از طری ــران و ک و تی

ــع شــد. ــام توزی ــان ایت می

نشست مدیران ارشد مدیریت شهری با فعالین آرامستانها

دبیرستان یا هنرستان

بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان ســال و شــروع ثبــت نــام هــای 
جدیــد ســال تحصیلــی یکــی از دغدغــه هــای کــه خانــواده 
ــد بحــث انتخــاب  ــم دارن ــوزان مقطــع نه ــش آم ــای دان ه
ــدن  ــا در چنی ــدیم ت ــرآن ش ــن ب ــرای همی ــته اســت ب رش
ــان  ــته را بی ــاب رش ــورد انتخ ــم در م ــث مه ــه مابح مقال
کنیــم. در ایــن مقالــه تفــاوت بیــن دبیرســتان و هنرســتان 

را مطــرح مــی کنیــم.
وقتــی یــک دانش آمــوز درس خــوان باشــد فرقــی نمی کنــد 
کــه در دبیرســتان یــا هنرســتان ادامــه تحصیــل بدهــد. امــا 
ــته  ــوری نداش ــای تئ ــه درس ه ــی ب ــه ای ــردی عالق ــر ف اگ
ــرود.  ــه ســراغ رشــته های هنرســتان ب باشــد بهتــر اســت ب
ــر  ــوال از نظ ــا معم ــتان ه ــالن هنرس ــارغ التحصی ــه ف البت
درس هــای عملــی و تخصصــی بــه نســبت دبیرســتان 
در دانشــگاه قوی تــر هســتند. هنرســتان ها بــه دنبــال 
ــه  ــتند، و در جامع ــن هس ــرورش کارآفری ــوزی وپ مهارت آم
ــوزی  ــارت آم ــال مه ــه دنب ــه بیشــتر ب ــرادی ک ــروزی اف ام

ــتند. ــر هس ــق ت ــوال موف ــتند معم هس
ــالن  ــه فارغ التحصی ــد ک ــه وجــود می آی ــن شــبه ب ــا ای گاه
ــا  ــد، ام ــت دارن ــل محدودی ــه تحصی ــرای ادام ــتان ب هنرس
اینطــور نیســت و امــکان ادامــه تحصیــل تــا مقاطــع باالتــر 
بــرای آن هــا نیــز وجــود دارد. ضمــن اینکــه ایــن افــراد بــا 
ــد ســریعتر جــذب  ــه دارن ــی ک ــت و مهارت ــه قابلی توجــه ب

ــوند. ــازار کار می ش ب
ــروی کار  ــت نی ــتان تربی ــی هنرس ــه اصل ــل وظیف در اص
ــر روی  ــرای اشــتغال اســت، امــا دبیرســتان ب ــا مهــارت ب ب

آموزش هــای نظــری تاکیــد دارد.
تفاوت دبیرستان و هنرستان 

ــی  ــته ریاض ــه رش ــری س ــته های نظ ــتان در رش * دبیرس
و فیزیــک، علــوم تجربــی و علــوم انســانی را دارد، امــا 
ــوع رشــته ایی در حــد ۴۵۴ رشــته دارد، کــه  هنرســتان تن

ــد. ــمار می آی ــه ش ــت ب ــک مزی ــن ی ای
* در هنرســتان همزمــان بــا آمــوزش تئــوری آموزش هــای 

عملــی نیــز بــه صــورت گســترده انجــام می پذیــرد.
* امــکان قبولــی در دانشــگاه های علمــی کاربــردی راحت تر 
ــع  ــا مقاط ــل ت ــه تحصی ــکان ادام ــد از آن ام ــت و بع اس
ــدارد. ــا دیگــر رشــته ها ن ــر ممکــن اســت، و تفاوتــی ب باالت

ــه  ــرادی ک ــرای اف ــت ب ــبی اس ــت مناس ــتان فرص * هنرس
ــتند. ــف هس ــی ضعی ــد ریاض ــه مانن ــی از دروس پای در بعض

* بــرای فــارغ التحصیــالن رشــته های هنرســتان بــازار کار 
مناســبی حتــی بــا مــدرک دیپلــم وجــود دارد.

ــتان  ــاد در هنرس ــی زی ــتن دروس عمل ــل داش ــه دلی * ب
روحیــه تعــاون و همــکاری بیــن دانش آمــوزان افزایــش مــی 
یابــد، همچنیــن اعتمــاد بــه نفــس آن هــا نیــز بــاال مــی رود.

ــاغل  ــه ش ــد ب ــگاه امی ــی در دانش ــدم قبول ــورت ع * در ص
ــت. ــتر اس ــتان بیش ــالن هنرس ــارغ التحصی ــدن در ف ش

* دانــش آموزان هنرســتان به دلیل داشــتن واحــد کارورزی 
و قــرار گرفتــن در فضــای کاری قــدرت تصمیم گیــری 
باالتــری را در شــرایط کاری مختلــف دارنــد، و ایــن در ورود 
ــت. ــذار اس ــیار تاثیرگ ــراد بس ــن اف ــرای ای ــازار کار ب ــه ب ب

ــرف  ــون مص ــی همچ ــتانی مفاهیم ــوزان هنرس * دانش آم
ــا کارگاه،  ــه ی ــرژی، اهمیــت ســاخت یــک کارخان ــه ان بهین
اســتقالل کشــور، توســعه صنعتی و ... را بیشتر درک می کند 
و بیشــتر یــک تولیــد کننــده هســتند تــا مصــرف کننــده.

دانش آمــوزان  شــادابی  باعــث  عملــی  کارگاه هــای   *
ــدم  ــث ع ــن باع ــود، و ای ــی ش ــان م ــه آن ــش روحی و افزای
خســتگی و دلزدگــی آنــان مــی شــود، زیــرا دروس عملــی 
ــود  ــث می ش ــاله باع ــن مس ــت. همی ــتر اس ــتان بیش هنرس

معــدل دانش آمــوز باالتــر رود.
بــه  توجــه خاصــی  اخیــر  * مســئولین در ســال های 
هنرســتان و ســرمایه گذاری روی آن را داشــته اند، و بــه 
فارغ اتحصیــالن وام خوداشــتغالی نیــز اختصــاص داده انــد.

* در هنرســتان اســتعداد، خالقیــت، خودبــاوری را در 
ایجــاد  باعــث  ایــن  و  می دهنــد،  پــرورش  دانش آمــوز 
تحــول کمــی و کیفــی، طراحــی و تولیــد و ابــداع  در 

می شــود. داخلــی  صنایــع 
* درصــد بیــکاری بیــن فارغ التحصیــالن هنرســتان کمتــر 
ــتر  ــروه بیش ــن گ ــتن ای ــارت داش ــل مه ــه دلی ــت، و ب اس
ــه کاری،  ــل داشــتن تجرب ــه دلی ــان و شــرکت ها ب کارفرمای

ــد. ــتفاده می کنن ــروه اس ــن گ ــتر از ای بیش
ادامه دارد... 

سمیه طالب

غرق شدگی کودک هشت ساله 
رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیریــت حــوادث 
ــروز  ــر دی ــه عص ــه ک ــن حادث ــت: در ای ــان گف ــتان اصفه اس
ــک  ــاد رخ داد، ی ــف آب ــوه نج ــاد میانک ــالل آب ــتای ج در روس

ــد. ــزام ش ــل اع ــه مح ــس ۱۱۵ ب آمبوالن
فرهــاد حیــدری افــزود: در ایــن حادثــه کــودک هشــت ســاله 

در اســتخر مرغــداری غــرق شــده بــود.

تعداد شهرهای با وضعیت قرمز 
شهر به صفر رسید

 مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت:
ــا  ــه روز رســانی هــا، تعــداد شــهرهای ب ــر اســاس آخریــن ب ب
وضعیــت قرمــز در کشــور از ۲ بــه ۰ شــهر رســید و  ۴۱۵ شــهر 
در وضعیــت زرد و آبــی هســتند. همچنیــن تعــداد شــهرهای با 
وضعیــت نارنجــی از ۴8 بــه ٣٣ شــهر کاهــش یافــت.  تعــداد 
شــهرهای بــا وضعیــت زرد از ٣۲٣ به ٣۲۱ شــهر رســید و تعداد 
شــهرهای بــا وضعیــت آبــی از ۷۵ بــه ۹۴ شــهر افزایــش یافــت. 
قرمز: ۰ شهر -  نارنجی: ٣٣ شهر - زرد: ٣۲۱ شهر - آبی: ۹۴ شهر
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                                                                   اولین گردهمایی اداره ورزش و جوانان و هیات های ورزشی
ــی  ــن گردهمای ــد. ای ــزار ش ــال ۱۴۰۱  برگ ــای ورزشــی در س ــات ه ــان و هی ــی اداره ورزش و جوان ــن جلســه گردهمای اولی
ــان  ــرکل ورزش و جوان ــی مدی ــیدمحمد طباطبای ــتان، س ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــری مع ــور مباش ــا حض ب
امــام جمعــه شهرســتان، جعفــرزاده معــاون عمرانــی فرمانداری،محمدامیــن  آقــا حســناتی  اســتان اصفهان،حــاج 
ــو  ــی عض ــس و بهرام ــی ریی ــان، مومن ــان اداره ورزش و جوان ــر کارکن ــاون ورزش و دیگ ــی مع ــری برات ــس، مه ــد ریی موح
ــا،  ــهردار گلدشت،روس ــی ش ــاد، فردوس ــف آب ــهردار نج ــی ش ــاور عال ــی مش ــاد، صادق ــف آب ــهر نج ــالمی ش ــورای اس ش
ــیدمحمد  ــه از س ــن جلس ــه در ای ــد ک ــام ش ــاد انج ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــای ورزش ــات ه ــران هی ــان و دبی ــب رییس نای
ــت  ــان رقاب ــب قهرمان ــی نای ــی نادعل ــلمانی زاده و عل ــه س ــان  و فاطم ــتان اصفه ــان اس ــرکل ورزش و جوان ــی مدی طباطبای
ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــا تجلی ــت ه ــن رقاب ــه در ای ــی پومس ــم مل ــی تی ــلمانی زاده مرب ــه س ــی و فهیم ــه جهان ــای پومس ه

ــا  ــاد ب ــف آب ــتان نج ــاز شهرس ــه نم ــورای اقام ــه ش جلس
ــتاد  ــر س ــر مدی حضــور حجــت االســالم والمســلمین رنجب
اقامــه نمــاز اســتان، حجــت االســالم و المســلمین حســناتی 
امــام جمعــه شهرســتان، مباشــری فرمانــدار، قیصــری دبیــر 
ســتاد اقامــه نمــاز نجــف آبــاد و اعضــای شــورای اقامــه نمــاز 
در دفتــر امــام جمعــه نجــف آبــاد تشــکیل و جهــت اجرایــی 
ــتگاه  ــارکت دس ــا مش ــال ۱۴۰۱ ب ــای س ــه ه ــدن برنام ش

هــای اجرایــی تبــادل نظــر و تصمیــم گیــری شــد.
ــه بیــان گزارشــی از عملکــرد ســتاد اقامــه نمــاز  قیصــری ب
ــت: از  ــان داش ــت و بی ــته پرداخ ــال گذش ــتان در س شهرس
آمــوزش و پــرورش شهرســتان تشــکر مــی کنــم بــه جهــت 
ــاز  ــه نم ــتاد اقام ــاز دارد و س ــر نم ــه ام ــه ب ــی ک اهتمام
ــاری و همــکاری هــای الزم  شهرســتان در ســال گذشــته ی

ــت. ــام داده اس را انج
حجــت االســالم والمســلمین حســناتی بــر ایــن نکتــه تاکیــد 
ــا تمــام  ــاور هســتیم کــه دشــمن ب ــر ایــن ب داشــت: اگــر ب
ــت و  ــده اس ــا آم ــن م ــگ دی ــه جن ــانه ای ب ــات رس امکان

ــوم مقــدس را نشــانه  ــن مــرز و ب ــان ای ــاک جوان عواطــف پ
گرفتــه بــی تفــاوت بــودن گناهــی نابخشــودنی اســت لــذا از 
ــدرکاران مراکــز آموزشــی، دانشــگاهی و فرهنگــی  دســت ان
انتظــار بیشــتری داریــم تــا در ایــن زمینــه فعالیــت داشــته 
باشــد ولــی الزم اســت فرمانــدار، شــهرداری هــا و دســتگاه 
هــای اجرایــی را بــرای خدمــات رســانی و کمــک بــه مراکــز 
آموزشــی و فرهنگــی جهــت توســعه فرهنــگ نمــاز در 

ــد. جامعــه، ترغیــب نمای
حجــت االســالم والمســلمین رنجبــر بــه برگــزاری اجــالس 
شهرســتانی اشــاره داشــت و افزود: اجــالس نماز شهرســتانی 
موجــب ترویــج امــر نمــاز مــی شــود و فرهنــگ نمــاز را در 
شهرســتان تقویــت مــی کنــد لــذا در برگــزاری ایــن اجــالس 
کوتاهــی نکنیــد و ایــن امــر را در اولویــت خــود قــرار دهیــد.

وی بیــان داشــت: فعالیــت هــای گــروه مشــاوران جــوان را 
بیشــتر کنیــد و بــه وســیله آنــان نشســت هــای فرهنگــی و 
خانوادگــی را بیشــتر کنیــد تــا ایــن امــر موجــب تقویــت امر 

نمــاز در بیــن خانــواده هــا و جامعــه شــود.
در پایــان مقــرر گردیــد اجــالس نمــاز شهرســتان بــه 
میزبانــی دانشــگاه آزاد اســالمی در آذر مــاه برگــزار شــود و 
مباشــری فرمانــدار تمــام دســتگاه هــای اجرایــی و آموزشــی 
موظــف کــرد زمینــه مشــارکت بــا دانشــگاه آزاد انجــام شــود 
و در شــهرهای دهــق، علویجــه، گلدشــت و جــوزدان ائمــه 
جمعــه زمینــه برگــزاری اجــالس نمــاز در شــهرهای خــود را 
بــا مشــارکت شــورا و شــهرداری هــا و حــوزه هــای مقاومــت 

بســیج و مدیــران مــدارس فراهــم نماینــد.

آب از دریا بخشیدن !!!  شورای اقامه نماز شهرستان نجف آباد 
ــن   ــرد ک ــی و آب س ــوز آب معدن ــه هن ــم ک در روزگاران قدی
ــد،  ــد و می خوردن ــی آوردن ــمه م ــردم آب از چش ــود و م نب
ــک  ــک مش ــا ی ــتند و ب ــام داش ــقا ن ــه س ــد ک ــرادی بودن اف
ــردم آب  ــه م ــد و ب ــازار راه می رفتن ــه و ب ــرد در کوچ آب س
ــیدند و در ازای  ــه ای آب می نوش ــم پیال ــا ه ــد. آن ه می دادن
آن آب، پــول بــه او پرداخــت می کردنــد. روزی مــادر خلیفــه 
از دنیــا رفــت و خلیفــه بــه عنــوان خیــرات بــرای مــادرش بــه 
تعــدادی از ســقاهای شــهر پولــی پرداخــت کــرد و از آن هــا 
خواســت تــا آن  روز در کوچــه و خیابــان راه برونــد و به رایگان 
بــه مــردم آب بدهنــد تــا مــردم در ازای آن  نثــار روح مــادر 
ــان روز  ــوات بفرســتند. در هم ــد و صل ــه فاتحــه بخوانن خلیف
ــتش  ــت. دوس ــتش رف ــدار دوس ــه دی ــب ب ــردی فرصت طل م
ــاح  ــود را افتت ــازه خ ــان روز مغ ــود و هم ــی ب ــرد کچل ــه م ک
ــد  ــازه او بیاین ــه مغ ــش می خواســت همــه ب ــود و دل کــرده ب
، بــا او آشــنا شــوند و از او خریــد کننــد. مــرد فرصــت طلــب 
مخفیانــه از آن ســقاها خواســته بــود  تــا جلــوی مغــازه مــرد 
کچــل بایســتد و بــه رایــگان بــه مــردم آب بدهــد. وقتــی نــزد 
دوســت کچلــش رســید بــه او گفت:«مــن به عنــوان شــیرینی 
بــاز کــردن ایــن مغــازه امــروز تصمیــم گرفتــم بــه مــردم آب  
ــازه ات ایســتاده  ــوی مغ ــن ســقا، کــه جل ــگان بدهــم . ای رای
اســت از طــرف مــن آمــده اســت.« دوســتش خیلــی خــوش 
حــال شــد و فکــر کــرد کــه رفیقــش حتمــا  بــه ســقا پــول 
زیــادی داده تــا او را نزدیــک مغــازه او دعــوت کــرده  اســت. 
ــرد و  ــی ک ــل از دوســت خــود بســیار قدردان ــن دلی ــه همی ب
حســابی تحویــل گرفــت و بــرای تشــکر مقــداری تخــم مــرغ 
ــه او داد و رفیقــش خداحافظــی  ــراه کیســه ای آرد ب ــه هم ب
ــزد ســقا  ــرد تشــنه ای ن کــرد و رفــت.  ســاعتی گذشــت . ف
رســید و از او طلــب آب کــرد. ســقا بــه او مقــداری آب داد و 
وقتــی او خواســت بــه ســقا پــول بدهــد، گفــت:« بــرای روح 
ــه  ــن آب را خلیف ــه ای ــه ک ــار ک ــه ای نث ــه فاتح ــادر خلیف م
خیــرات مــادر مرحومــش کــرده اســت.« مــرد کچــل فهمیــد 

کــه چــه اشــتباهی مرتکــب شــده اســت و رفیقــش ....
مریم بدیهی

معرفی ساز تار
موســیقی از جملــه هنرهــای آرامــش بخــش مردمــان ایــن 
ســرزمین بــه واســطه روح بــی بدیــل خــود، هنرمنــد بودن، 
هنــر دوســت بــودن کــه در کارنامــه پــر افتخارشــان شــاهد 
و هویــدا اســت، مــی باشــد.و از جملــه ســازهای ایــن مــرز 
و بــوم تــار اســت کــه نــوای آن پیونــد عمیقــی بــا زندگــی 
ــیفته  ــان را ش ــود انس ــه روح و وج ــی ک ــردم دارد، نوای م
خــود مــی کنــد و در آن آمــال و آرزوهــا، غصــه هــا و قصــه 

هــای ایــن مــردم نهفتــه اســت.
واژه تــار در فارســی بــه معنــای رشــته اســت و ســاز 
ــنتی  ــل و س ــدای اصی ــوش ص ــازهای خ ــه س ــار از جمل ت
ــری  ــق دیگ ــران در مناط ــر ای ــالوه ب ــار ع ــی اســت. ت ایران
ــان،  ــوری آذربایج ــتان، جمه ــر تاجیکس ــه نظی از خاورمیان
ارمنســتان، گرجســتان و بخشــی از قفقــاز رایج اســت. ســاز 
تــار از جملــه موســیقی هــای ســنتی ایرانــی اســت کــه در 
ــی باشــد. ســاز زهــی  ــروه ســازهای زهــی زخمــه ای م گ
ــه وســیله ســیم تولیــد صــدا صــورت  ســازی اســت کــه ب
ــه  ــه ب ــه، و..... ک ــار، کمانچ ــه ت ــد س ــه مانن ــرد ب ــی گی م
واســطه حالــت ارتعــاش ســیم هــا و ایجــاد صــدا متفــاوت 
ــا  ــت ی ــا  دس ــه زدن ب ــان ضرب ــه هم ــوند. و زخم ــی ش م

ــد. ــی باش ــا م ــر روی تاره ــه ب کشــیدن آرش
بــه اســتناد بــر دیوارنگارهــای کاخ هشــت بهشــت در 
ــه  ــه دوران صفوی ــن ســاز را ب ــش ای ــان پیدای ــان، زم اصفه
نســبت مــی دهنــد. در اواخــر دوره قاجــار ســاز تــار بــه اوج 
خــود رســید. در آن دوره ردیــف هــای موســیقی ســنتی بــر 

پایــه ایــن ســاز تدویــن شــد.
تــار ســازی نیــز در دوره قاجــار بــه تکامــل رســید از جملــه 
اســاتید فــرج اهلل اهــل اصفهــان. اســتاد فــرج اهلل در انــدازه 
ــاع و  ــرد. ســازهای او ارتف ــی ایجــاد ک ــار تغییرات ــاد ت و ابع
یــا پهنــای کمــی داشــت و تــا حــدی تخــت بودند.آخریــن 

الگــوی منحصــر بــه فــرد ســاز تــار متعلــق اســت بــه اســتاد 
یحیــی، کــه چــه بــه لحــاظ شــاخص فنــی و چــه بــه لحــاظ 
ذوقــی ســاخته مــی شــده اســت. گــره هــای چــوب را بــه 
ــار  ــه ت ــار گل روی کاس ــالح چه ــارن در اصط ــکل متق ش
ــالها  ــت س ــد از گذش ــه بع ــت. ک ــرده اس ــی ک ــی م طراح
ــار در جهــان  ــن ســاز ت ــوان مرغــوب تری ــه عن ــان ب همچن

نــام بــرده مــی شــود.
راز اصلــی ســازهای اســتاد یحیــی صبــوری و مــدت زمانــی 
ــرای ســاخت  ــرد، ب ــی ک ــه صــرف ســاخت ســاز م ــود ک ب
یــک تــار حــدود ٣ ســال زمــان مــی گذاشــت. کنــده هــای 
درخــت تــوت را بــر بســتر زاینــده رود مــی بســتند تــا آب 
بــه مــرور زمــان شــیرابه را از آوندهــای درخــت خالــی کنــد 
و حــدود یــک ســال بعــد کنــده هــای چــوب را بــه نانوایــی 
ــن  ــود و ای ــک ش ــور داغ خش ــار تن ــا در کن ــرده ت ــی ب م
مرحلــه نیــز یــک ســال طــول مــی کشــیده اســت و بعــد 
از آن یــک ســال دیگــر چــوب را در کارگاه مــی گذاشــت و 

ســپس شــروع بــه تــراش چــوب مــی کــرد.   
ادامه دارد
سمیه شریعتی

پیام قدردانی فرماندار  تیران و 
کرون از مردم غیور برای شرکت در 

راهپیمایی روز قدس

ــالمی  ــران اس ــور ای ــت غی ــروش مل ــر از خ ــی دیگ در بزنگاه
ــان،  ــتضعفان جه ــر آزادگان و مس ــا دیگ ــوا ب ــراه و هم ن هم
شــاهد حضــوری پرشــکوه بودیــم تــا همچــون گذشــته 
صــدای رســای فریــادی برآمــده از باورهــا و ارزش هــای واالی 

ــانند. ــتکبران برس ــان و مس ــوش ظالم ــه گ ــانی را ب انس
ــا  ــالمی مخصوص ــران اس ــان ای ــت قهرم ــور مل ــکوه حض ش
ــز و الگــو در راهپیمایــی روز  شهرســتان تیــران و کــرون عزی
ــه  قــدس، نشــانی اســت از اقتــدار ایــن نظــام مقــدس کــه ب
ــا حمایــت مــردم ایــن ســرزمین هــرروز شــاهد  پشــتوانه و ب
ــرای دیگــر ملت هــای آزاده  ــی ب ــش آن هســتیم و الگوی افزای

ــان. ــم ظالم ــی از ظل ــرای رهای و ســرافراز ب
امیــد آن دارم تــا ایــن شــکوه و اقتــدار و هم صدایــی و 
ــود  ــام منجــی موع ــا قی ــای آزاده مســلمان ت انســجام ملت ه
و برچیــده شــدن بســاط ظلــم و جــور مســتکبران بــه برکــت 
ــی  ــم آل محمــد عجــل اهلل تعال ــی قائ ــت اله اســتقرار حکوم

ــداوم و اســتمرار داشــته باشــد. فرجــه الشــریف ت
علی محمدی کیا 
  فرماندار شهرستان تیران و کرون
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد

بــه همیــن دلیــل نقــش تربیتــی اســتاد مطهــری اســت کــه روز شــهادت ایشــان را روز معلــم و 
بزرگداشــت مقــام معلــم اعــالم شــده اســت. وی متفکــر، فیلســوف و یــک شــخصیت فکــری و 

سیاســی در قــرن حاضــر بــود.
اســتاد مرتضــی مطهــری در ۱٣ بهمــن مــاه ۱۲۹8 در فریمــان یکــی از شــهرهای نزدیــک بــه 
مشــهد مقــدس در یــک خانــواده روحانــی بــه دنیــا آمــد. پــدر ایشــان حــاج شــیخ محمدحســین 
و ازشــاگردان آخونــد خراســانی و مــادرش بانــو ســکینه دختــر آخونــد مالجعفــر روحانــی بــود. 
شــهید مطهــری ۴ بــرادر و ۲ خواهــد داشــت. ایشــان از همــان کودکــی تقــوا داشــته و از رفتــار 

ناپســند دوری می کــرد و بــه ایــن شــکل ســاختار روحــی و اخالقــی وی شــکل گرفــت. 
شــهید مطهــری تــا ســن ۱۲ ســالگی نــزد پــدر امــوزش دیــد و دو ســال بــه همــراه بــردارش 

ــوم اســالمی را فراگرفــت.  ــدال خــان مقدمــات عل محمدعلــی در مدرســه اب
در ســال ۱٣۱۵ چنــد مــاه بعــد از فــوت آیــت آهلل حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری یزدی)موســس 
ــی)ره(  ــام خمین ــر ام ــال در محض ــه و ۱۲ س ــم رفت ــه ق ــوزه علمی ــه ح ــم(، ب ــه ق ــوزه علمی ح

عرفــان، فلســفه مالصــدرا، اخــالق و اصــول را فراگرفــت. 
وی در قــم از شــاگردان عالمــه سیدمحمدحســین طباطبایی، آیــت اهلل العظمی حجــت کوه کمره 
ای، آیــت اهلل میرزاعلــی آقــای شــیرازی، آیــت اهلل بروجــردی و آیــت اهلل محمد محقق دامــاد بود. 
در ســال ۱٣٣۱ بــا عالیــه روحانــی دختــر یکــی از روحانیــون مشــهد ازدواج کــرد و صاحــب ۴ 

دختــر و ٣ پســر شــد. 
ایشــان بعــد از تکمیــل تحصیــالت خــود بــه تدریــس شــرح منظومــه، شــرح اشــارات و شــفا در 
مدرســه سپهســاالر و مــروی پرداخــت و بــه مــدت ۲۰ ســال در ایــن مدرســه بــه پــرورش طــالب 

و محقیقــن علــوم و فرهنــگ اســالمی پرداخــت.
ــس  ــه تدری ــارف اســالمی شــروع ب ــات و مع ــران دانشــکده الهی از ســال ۱٣٣٣ در دانشــگاه ته
کــرد و همزمــان بــا نشــریه مکتــوب تشــیع همــکاری کــرد و نــگارش کتــاب را نیــز آغــاز کــرد و 

همچنیــن مشــغول ایــراد ســخنرانی شــد.
آثار و کتاب های مرتضی مطهری

اســتاد مطهــری آثــار بســیاری را از خــود بــه جــا گذاشــته اســت کــه بیــش از ۵۰ اثــر اســت. 
مهمتریــن آن هــا عبارتنــد از: 

ــر جهــان بینــی اســالمی؛ اســالم و مقتضیــات زمــان؛ پیرامــون انقــالب اســالمی؛  مقدمــه ای ب
آشــنایی بــا قــرآن؛ پیرامــون جمهــوری اســالمی؛ تعلیــم و تربیــت در اســالم؛ حماســه حســینی؛ 

نبــوت؛ توحیــد؛ معــاد؛ انســان کامــل؛ عــدل الهــی؛ داســتان راســتان؛ خدمــات متقابــل اســالم 
ــخ؛ فلســفه  ــش ماّدیگــری؛ فلســفه تاری ــل گرای ــه؛ فطــرت؛ عل ــج البالغ ــران؛ ســیری در نه و ای
اخــالق؛ شــرح مبســوط منظومه؛ســیری در ســیره نبوی؛ســیری در ســیره ائمــه اطهــار )علیهــم 
الســالم(؛گفتارهای معنوی؛مســأله حجاب؛نظــام حقــوق زن در اســالم؛قیام و انقــالب مهــدی )عج(

ــه  ــی ب ــان عرب ــه زب ــد از : شــرح منظومــه )ب ــز منتشــر نشــده دارد کــه عبارتن ــاری را نی وی آث
ــا قــرآن )جلدهــای ۵ تــا ۱۵(؛  قلــم حجــة االســالم شــیخ محمدتقــی شریعتمداری(؛آشــنایی ب
ــوکل و رضا؛انســان  ــا ۴(؛مســأله بردگــی در اســالم؛پانزده گفتار؛ت فلســفه تاریــخ )جلدهــای ۲ ت

ــزان؛ و ... ــر تفســیر المی شناسی؛حاشــیه ب
شهادت مرتضی مطهری

ایشــان توســط محمدعلــی بصیــری یکــی از اعضــا گــروه فرقــان در ۱۱ اردیبهشــت ۱٣۵8 حــدود 
ــت از  ــان در ۱٣ اردیبهش ــیدند. ایش ــهادت رس ــه ش ــدند و ب ــرور ش ــه ت ــاعت ۲۲ و ٣۰ دقیق س
دانشــگاه  تهــران تشــیع شــدند و در مســجد بــاال ســر مرقــد حضــرت معصومــه)س( نزدیــک بــه 

قبــر آیــات عظــام حائــری و خوانســاری بــه خــاک ســپرده شــدند. 
احمد شریعتی

قصه دنباله دار 
پرواز لیال

گفتم:”ممنونــم مامــان . همیشــه پشــتیبان مــن بودیــد . اگــر حمایت های شــما نبــود انقدر راحت نمی تونســتم تصمیم بگیرم. به ازای هر چیزی که به دســت می آرم حاضر نیســتم شــماها را رها کنم 
اونجــا هــر چقــدر خاطــره بســازم مســلمآ خاطرات اینجا برام وزن بیشــتری خواهد داشــت. من یــه روزی بر می گردم به همــون جایی که وزن خاطراتش برام بیشــتر از هر جای دیگه ی این دنیاســت.”

کف دو دستم را روی چشمهام گذاشتم و تا باالی ابروهام کشیدم و گفتم :” مامان نسخه ات را بده برم داروهات را بگیرم.”
مامان مهری:”پاشو بریم بهت بدم.”

بلند شدم و  دنبال مامان راه افتام.. 
نسخه را گرفتم و  اومدم  روِی حیاط  و رفتم  سمِت دوچرخه. مریم هم لباس پوشیده بود و دوید دنبالم و گفت:”لیال صبر کن با هم بریم من هم میخواهم باهات بیام”

نگاهــی بــه دوچرخــه ی پــارک شــده کنــار حیــاط انداختــم و گفتــم :” بــه خاطــر تــو مجبــورم پاهــام را بــزارم تــو خونــه و بیــام. “ و بعــد  آرزو کــردم کاش مریــم نمــی آمــد تــا  مــی تونســتم 
امــروز دلتنگــی هــای آینــده ام را رکاب بزنــم . 

مریم گفت:” این ۶ ماه باید به خیلی چیزها عادت کنی دوچرخه ات را که نمیتونی با خودت ببری”
داشــتم بــا خــودم فکــر مــی کردم:”بایــد رکاب دوچرخــه ام را بــا خــودم ببــرم اونجــا حتمــا خیلــی بــه دردم مــی خــوره کــه مریــم گفــت:”  بــزارش بــرای مــن و بــرو بــرای خــودش یدونــه آلمانــی 

اصلــش را بخــر. “
بعد فکر کردم :” شاید با نرمش دوچرخه زدن هم بتونم همه ی دلتنگی هام را خالی کنم و مریم هم صاحب یه دوچرخه ی کامل بشه. “

 دســت رویِ  صورتــم کشــیدم موهــام را مرتــب کــردم  و گفتــم:” داری ارث و میــراث تقســیم میکنــی؟” خندیــد و بعــد  گفتــم:”  باشــه تــا وقتــی هســتم مــال خــودم وقتــی نیســتم تــو اســتفاده 
کــن . امانــت باشــه پیشــت.”

مریم گفت:”لیال هربار که خواستی بیای برا من لباس سوغات بیار .لباسهای مارک.”
جــواب دادم :” کاش مــن هــم مثــل تــو میتونســتم بــا لباســهاِی مارکــدار بشــینم روِی همــون موزاییــک همیشــه گــی ام و قورمــه ســبزی بخــورم. و بــوِی نــِم خــاک از دیوارهــای خونــه بلنــد 
شــده باشــه . نصفــه ام مــاِل اون تیــم میشــد و نصفــه ام مــاِل ایــن تیــم. نصفــه ی بــدون مارکــم را بهــش عطــر گالب و ریحــون و خــاک میــزدم و بــا اون نصفــه ام لبــاس مــارک مــی پوشــیدم و 

میشــدم خانــم مهندســی کــه حقــوِق مهندســی میگیــره بــا کلــی امکانــِت رفاهــی دیگــه کــه در ازای داشــتن پــول بــه دســت مــی آوردم. مــن  آواره ی همیــن  نصــف آرزو شــدم.”
مریــم گفــت:”  اونــی کــه بایــد آرزو کنــه کــه جــای یکــی دیگــه باشــه مــن و تمــام دوســتام هســتیم کــه دلمــون مــی خواهــد جــای تــو بودیــم . اون همــه چیــز بــه دســت میــاری حــاال قورمــه 
ســبزیش را هــم خــودت درســت کــن تــا تکمیــل بشــه . مــن مــی خواهــم تمــام تالشــم را بکنــم تــا بــه تــو برســم. اول از همــه بایــد یــه فکــری بــه  حــال ایــن لهجــه ی مــادری بکنــم . تــوی 
کالس زبــان همیشــه اســتادام بهــم میگنــد تــوی حــرف زدن لهجــه داری . فکــر نکنــم بتونــم کامــل محــوش کنم.لیــال همــه ی هــم ســن و ســالی هــای مــن از کنکــور دادن بیزارنــد. کاش میشــد 

مــن قبــل از کنکــور دادن بیــام تــا بتونــم هــر رشــته ای کــه دوســت دارم را ادامــه بــدم.”
مریم بدیهی

به مناسبت روز کار و کارگر
امروز روز تصدیق و تجلیل از تالش های شگفت انگیز همه 
کارگرانی است که در راه آبادانی و ساختن سرزمین بزرگ 

مان عرق ریخته و حتی جان خود را از دست داده اند از 
این همه تالش قدردانی می کنیم و آرزوی سالمتی برای 

این قشر زحمت کش داریم.
روز کار و کارگر بر تمامی کارگران عرصه کار و تالش 

گرامی باد.

معلم واقعی آیت اهلل مطهری است)امام خمینی )ره((
به مناسبت 12 اردیبهشت روز بزرگداشت مقام معلم 


