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درج مطالب با نام خودتان در ماهنامه

مطالب خود را درقالب موارد زیر به آدرس ایمیل ماهنامه 
darolfononsch@chmail.ir ارسال نمایید تا با نام خودتان در 

ماهنامه درج شود:
 –  ارسال مقاله ها )تربیتی ، آموزشی و علمی(

–  ارسال شعر ، سایر مطالب آموزنده
–  طرح ایده، معرفی فناوری های نوین و تکنولوژی های نو

–  معرفی و مصاحبه با افراد شاخص )همکاران و دانش آموزان (
و ...

مقاالت و آثار حتما بصورت تایپ شده در word و همراه با عکس و 
 فایلهای ضمیمه باشد

مهلت ارسال مطالب: تا 20 آذر ماه 1392

 شرایط درج مطلب در ماهنامه ی نمد

- هیات تحریریه ماهنامه در انتخاب، ویرایش فنی و ادبی، تکمیل، حذف، 
ادغام، اصالح و کوتاه کردن مطالب، و تغییر کادر عکس ها آزاد است. ارسال 
مطلب و عکس برای فصلنامه نگاه شهریار به معنی قبولی این شرایط است.
-  مسئولیت متون نوشتاری و تصویری نشریه با پدید آورندگان آنهاست، 

چاپ آنها به معنای تایید محتوای آنها از طرف فصلنامه نیست.
-  ماهنامه مجاز است که از مطالب استفاده شده، در آینده نیز بدون کسب 

مجوز، مجدد استفاده کند.
-  برداشت و نقل مطالب از ماهنامه تنها با ذکر نام ماهنامه ی نمد مجتمع 

پرورش استعدادهای درخشان دارلفنون، شماره و تاریخ انتشار مجاز است.
- هیات تحریریه ماهنامه تمام سعی و تالش خود را در وارسی و بازنگری 

سایت های معرفی شده به کار می گیرد ولی به علت ماهیت متغیر اینترنت 
و دنیای کامپیوتر، این ماهنامه هیچگونه مسئولیتی را در خصوص محتوا 
و تصاویر خالف عرف و مطالب خالف شئون جمهوری اسالمی ایران در 

پایگاههای اینترنتی را نمی پذیرد.

ماهنامه ی نمد
darolfononsch@chmail.ir

آموزشی - رپورشی

واژه یــاب یــک فرهنــگ لغــات آنالیــن شــامل 
کلیــات لغــت نامــه ی دهخــدا، معیــن و عمیــد 
بــر پایــه ی web 2.0 مــی باشــد. بدیــن مفهــوم 
کــه کاربــران ســایت نیــز مــی تواننــد واژه هــای 
ــی و  ــر معن ــا ذک ــود را ب ــی خ ــی  و بوم محل
مفهــوم آن در ایــن ســایت اضافــه نماینــد کــه 
بــا ایــن قابلیــت ســایت واژه یــاب روز بــه روز 

ــر دایــره ی واژگان خــود مــی افزایــد. ب
در توضیحــات ایــن ســایت اینگونــه آمــده 

ــت: اس
واژه یــاب یــک وب ســایت رایــگان و بــا 
خدمــات رایــگان اســت کــه درآمــد آن از 
درج  مواقــع  بعضــی  در  و  مــردم  حمایــت 
تبلیغــات هدفمنــد اســت. برنامــه نویســان ایــن 
ســایت اوقــات فراغــت خــود را بــرای توســعه 
ــاب  ــروژه واژه ی ــد. پ ــی کنن ــرف م ــایت ص س
عــالوه بــر دارا بــودن لغــت نامــه هــای فارســی 
و انگلیســی از کاربــران خــود نیــز دعــوت مــی 
ــه را  ــد و عامیان ــو پدی ــای ن ــا واژه ه ــد ت کن
ــر  ــن ه ــد. بنابرای ــت کنن ــه آزاد ثب در واژه نام
فــردی کــه از اینترنــت اســتفاده مــی کنــد و در 
صــورت اینکــه از طــرف ســایت واژه یــاب منــع 
ــد همــراه  ــد لغــات جدی نشــده باشــد مــی توان
ــت  ــگ لغ ــن فرهن ــه ای ــان را ب ــی ش ــا معان ب

ــد. ــه کن اضاف
www.vajehyab.com

معرفی سایت

دست اندرکاران

 معرفی رشته ی فیزیوتراپی

 مدیر مسئول
 مهدی نوری

مدیر مرکز دارلفنون

سر دبیر
 حجت حاتمی

معاون فن آوری

 ویراستار
مجید درویش

با سپاس فراوان از
سعید اکبری اقدم 

 بهرام بیگی
حسین حیدری
محمد کشاورز
حاج آقا نظری

خبرنگاران
ماهان نصیریان
رامین نورافزا

محمدرضا بابایی

صفحه آرایی
حجت حاتمی

صاحب امتیاز
 مرکز پرورش استعدادهای درخشان

 دارلفنون شهرستان شهریار

 ارتباط با ماهنامه نمد 

 تلفن مستقیم مدیر مسئول
65356500

www.darolfonoun.ir
darolfononsch@chmail.ir
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به مناسبت 12 آبان ماه
روز جهانی معلوالن

توانایی های  الزم :
یــک  دانشــجوی  رشــته  فیزیوتراپــی  بایــد 
باشــد  داشــته   بســیاری   و حوصلــه   صبــر 
ــی   ــاران  مختلف ــا بیم ــد ب ــت  بای ــون  در نهای چ
از جملــه  افــرادی  کــه  دچــار ســکته  مغــزی  یــا 
ــی   ــا عقب ماندگ ــده اند و ی ــزی  ش ــه  مغ ضایع
ذهنــی  دارنــد، کار کنــد و در اغلــب  مواقــع  نیــز 
نتیجــه ی  کارش  بــه  تدریــج  ظاهــر می شــود. 
از ســوی  دیگــر چــون  دانشــجوی  ایــن  رشــته  
کار  متنوعــی   الکتریکــی   دســتگاه های   بــا 
می کنــد، بایــد در درس  فیزیــک  قــوی  بــوده  و 
همچنیــن  بــه  دلیــل  ایــن  کــه  بــا بــدن  انســان  
بــه  عنــوان  یــک  موجــود زنــده  ســروکار دارد، 
بــه  درس  زیست شناســی  عالقه منــد  بایــد 

باشــد.

موقعیت  شغلی  در ایران :
ــی   ــل  فیزیوتراپ ــر فارغ التحصی ــال  حاض در ح
دولتــی   مراکــز  در  اســتخدام   بــر  عــالوه  
می توانــد بعــد از گذرانــدن  دوران  طــرح  و 
ــابقه  کار الزم   ــت  آوردن  س ــه  دس ــن  ب همچنی
)6 ســال  ســابقه  کار بــرای  فعالیــت  در مراکــز 
اســتان ها و 3 ســال  ســابقه  کار بــرای  فعالیــت  
در شهرســتان ها( اقــدام  بــه  تأســیس  کلینیــک  
ــر کار  ــالوه  ب ــد. ع ــی  کن ــی  فیزیوتراپ خصوص
در کلنیــک خصوصــی همچنیــن  می توانــد 
جــذب  بیمارســتان ها، مراکــز توانبخشــی  و 

فدراســیون های  ورزشــی  گــردد.

درس های  این  رشته  در طول  تحصیل :
دروس  پایه :

فیزیولــوژی   فیزیوتراپــی ،  بــرای   فیزیــک  
عمومــی ، آناتومــی  )ســر و گــردن  و تنــه ، 
انــدام   ســطحی ،  انــدام   فوقانــی ،  انــدام  
تحتانــی ( ، بافــت  شناســی ، آسیب شناســی ، 
ــی  و  ــی  عموم ــی ، روانشناس ــتخوان  شناس اس
معلولیــن ، روانپزشــکی  ، ژنتیــک  ، کمک هــای  

کــودک ،  ـ حرکتــی   روانــی   رشــد  اولیــه ، 
ــوژی  ،  ــوژی ، نورول ــاب ، فیزیول ــی  اعص آناتوم
بیماری هــای  قلــب ،  بیماری هــای  داخلــی ، 
جراحــی   روماتولــوژی ،  تنفســی ،  و  عــروق  

عمومــی ، ارتوپــدی  ، رادیولــوژی .

دروس  تخصصی :
آشــنایی  بــا اصــول  توانبخشــی  و طــب  فیزیکی  
ــب ،  ــای  قل ــاب  ، بیماری ه ــی  )اعص ، فیزیوتراپ
، جراحــی   تنفــس ، روماتولــوژی   عــروق  و 
بیومکانیــک ،  و  کینزیولــوژی   ارتوپــدی (،   ،
ــای   ــی ، اندام ه ــرو تراپ ــی ، الکت ــت  درمان حرک
مصنوعــی  و وســایل  کمکــی ، ارزشــیابی  و 
ــای   ــول  درمان ه ــاژ و اص ــری  ، ماس اندازه گی
ــوزی . ــروژه ، کارآم ــی ، پ ــان  تخصص ــتی ، زب دس

 گردآورنده: ماهان نصیریان

منبع: نرم افزار انتخاب رشته

در ایــن شــماره نمــد قصــد داریــم تــا بــه مناســبت 
ــی از  ــی یک ــه معرف ــی ب ــاب خوان ــاب و کت روز کت
نویســندگان معاصــر و آثــار وی بپردازیــم تــا مــا نیــز 
ســهم کوچکــی در عرصــه ی کتــاب خوانــی داشــته 

باشــیم .
و  پژوهشــگر  داســتان نویس،  مســتور  مصطفــی 
مترجــم متولــد ۱3۴3در  اهــواز اســت. وي  در ســال 
۱36۷ در رشــته مهندســی عمــران فــارغ  التحصیــل 
شــد و داراي مــدرک کارشناســی ارشــد زبــان و 
ــد.  ــواز می باش ــاکن اه ــت و س ــی اس ــات فارس ادبی
ــوان »دو  ــا عن ــود را ب ــتان خ مســتور نخســتین داس
چشــمخانه خیــس« در ســال ۱36۹ نوشــته و در 
همــان ســال در مجلــه ی کیهــان بــه چــاپ رســاند. 
ــال  ــز در س ــود را نی ــاب خ ــتین کت ــن نخس همچنی
ــامل  ــاده رو« ش ــق روی پی ــوان »عش ــا عن ۱3۷۷ ب
۱۲ داســتان کوتــاه بــه چــاپ رســاند. از جملــه 
آثــار او مــی تــوان بــه رمــان »روی مــاه خداونــد را 
ببــوس«، مجموعــه داســتان »چنــد روایــت معتبــر«، 

معرفی کتاب های مصطفی مستور به مناسبت 24 آبان، روز کتاب و کتاب خوانی

ــی«،  ــت های جذام ــوک و دس ــتخوان خ ــان »اس رم
مجموعــه داســتان »حکایــت عشــقی بی قــاف، 
ــق  ــتان »عش ــه داس ــه«، مجموع ــین، بی نقط بی ش
روی پیــاده رو«، »مــن دانــای کل هســتم«، »تهــران 
در بعــد از ظهــر« نــام بــرد . او در ترجمــه نیــز موفــق 
بــوده و کتــاب هــای »فاصلــه و داســتان های 
ــد کارور، »سرشــت و سرنوشــت،  ــر ریمون دیگــر« اث
ــکا  ــر مونی ــکی« اث ــتف کیشلوفس ــینمای کریش س
مــور، »پاکت هــا و چنــد داســتان دیگــر« اثــر 
ــه فارســی ترجمــه کــرده اســت.  ــد کارور را ب ریمون
یــک نمایش نامــه بــا نــام »دویــدن در میــدان 
ــه  ــی مســتور ب ــار مصطف ــز در آث ــن« نی ــک می تاری
ــده  ــه »برگزی ــی از جمل چشــم مــی خــورد. افتخارات
جشــنواره   ۸۰ و   ۷۹ ســال های  رمــان  بهتریــن 
ــوح تقدیــر از نخســتین  ــده ی ل قلــم زریــن«،  »برن
مســابقه داستان نویســی صــادق هدایــت« و »برنــده 
ــه  ــاه مجل ــزه ی ســوم مســابقه داســتان کوت ی جای
ــه  ــی وی ب ــه ی ادب ــتانی« در کارنام ــات داس ادبی

ــورد  . ــی خ چشــم م

با سپاس فراوان از رامین نورافزا

ــابه در  ــا نوش ــت! آی ــه گف ــابه ن ــه نوش ــد ب ــرا بای چ
فهرســت خریــد خانــواده شــما قــرار دارد؟ آیــا هنــگام 
ــای  ــابه ه ــی در فروشــگاه نوش ــواد غذای ــد م خری
ــی  ــور م ــر تص ــد؟ اگ ــی کنی ــاب م ــی را انتخ رژیم
کنیــد نوشــابه هــای رژیمــی کــم ضــرر تــر هســتند، 
الزم اســت بدانیــد مصــرف هــر نــوع نوشــابه گاز دار 
صــرف نظــر از مقــدار کالــری و نــوع شــیرین کننــده 
ی آن مــی توانــد بــه بــدن آســیب برســاند و سیســتم 
ــم  ــن ه ــد؟ ای ــاور نداری ــد. ب ــف کن ــی را ضعی ایمن
دالیلــش: اضافــه وزن، چاقــی و دیابــت نوشــابه هــای 
گازدار بــه دلیــل مقــدار بســیار زیــاد قنــد و رادیــکال 
ــت  ــه باف ــیب ب ــب آس ــد موج ــه دارن ــای آزادی ک ه
هــای بــدن، چاقــی و اضافــه وزن، ابتــال بــه دیابــت 
و پیشــرفت عــوارض مشــکالت ناشــی از دیابــت مــی 
شــوند. ســوء تغذیــه افــرادی کــه بــه جــای نوشــیدنی 
هــای ســالم ماننــد شــیر کــم چــرب و آبمیــوه طبیعــی 
ــه مقــدار  ــد، احتمــال دارد ب نوشــابه گازدار مــی خورن
کافــی ویتامیــن A، کلســیم و منیزیــم دریافــت 

ــد. نکنن
ــای گاز دار  ــابه ه ــود در نوش ــفریک موج ــید فس اس
ــای  ــت ه ــم از باف موجــب برداشــت کلســیم و منیزی
ــذی را در  ــواد مغ ــن م ــدار ای ــود و مق ــی ش ــدن م ب
ــه  ــم ب ــیم و منیزی ــد. کلس ــی ده ــش م ــدن کاه ب
کارکــرد بهتــر و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن کمــک 
ــال  ــال ابت ــا نشــان داده احتم ــد. بررســی ه ــی کنن م
بــه پوکــی اســتخوان در افــرادی کــه زیــاد نوشــیدنی 
ــی  ــت و پوک ــتر اس ــد، بیش ــی کنن ــرف م گازدار مص

ــود. ــی ش ــاز م ــر آغ ــا زودت ــتخوان در آنه اس

مشاوره ورزش و تغذیه

مصطفی مستور



مناطــق راهــی شــوند و بــه دلیــل اهمیــت جبهــه اهــواز، امــام )ره( بــا رفتــن مقــم معظــم رهبــری و شــهید چمــران بــه 
ــد. ــت کردن ــا موافق آنج

ــان کــرد: شــهید  ــام معطــم رهبــری در جبهــه اهــواز بی ــی در مــورد دالوری هــا و تدبیرهــای شــهید چمــران و مق نجات
ــه همــراه مقــام معظــم  ــد و ب ــی ســازمان دادن ــه خوب ــه ی جنگ هــای چریکــی، مــردم را ب ــه تجرب ــا توجــه ب چمــران ب

رهبــری در راهبــری نیروهــای مردمــی نقــش بســزایی داشــتند.
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای خراســان رضــوی تصریــح کــرد: اگــر می خواهیــد عمــق مظلومیــت و ســختی های 

مــردم جنــگ زده خوزســتان را درک کنیــد »کتــاب دا« راهنمــا خوبــی بــرای آگاهــی در ایــن زمینه اســت.
وی تاکیــد کــرد: صــدام در پــی ایــن بــود کــه بــا تســخیر سوســنگرد و اعــالم عمومــی آن در کنفرانــس ســران عــرب 

رســما سوســنگرد و نواحــی دیگــری از خوزســتان را بــه نــام خــود و عــراق کنــد ولــی بــه لطــف خــدا نــاکام مانــد.
نجاتــی اظهــار کــرد: رزمنــدگان مــا در آن زمــان بــا یــاد و نــام سیدالشــهدا)ع( در ایــام محــرم جنگیدنــد و بــا عنایــت خــدا 

پیــروز شــدند و ایــن بــاز پــس گیــری سوســنگرد بــرای ملــت و آینــدگان مــا رویــداد مهمــی اســت.
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای خراســان رضــوی افــزود: کشــورهای مســتکبر بداننــد کــه حکومــت اســالمی مــا 
ســرزمین دلیــران و شــیران اســت و در هــر زمانــی کــه جنگــی رخ دهــد مــردم مــا دوبــاره بــا همــان روحیــه عاشــورایی و 

حســینی دشــمنان اســالم و ایــران را بــه خــاک مذلــت می کشــانند و از مســلک اســالمی دفــاع می کننــد.

گردآورنده: سید رامین نورافزا

زیــارت عاشــورا، زیــارت نامــه ای مقدســی کــه از جانب 
ــده ی  ــال رســیده کــه از ســویی در بردارن ــد متع خداون
ــه امــام حســین )ع(  ــراز عشــق و محبــت ب ســالم و اب
و اهــل بیــت علیهــم الســالم و در مقابــل تولــی، لعــن 
ــه دشــمنان  ــه نســبت ب ــراز بغــض و کین ــن و اب ، نفری

اســالم و قاتلیــن ابــی عبــداهلل الحســین )ع( اســت.
امــام صــادق )ع( هنــگام آمــوزش ایــن زیــارت نامــه بــه 

ــوان مــی فرماید: صف
ــول  ــدم رس ــه ج ــا ب ــم و از آنه ــه پدران ــارت ب ــن زی ای
اکــرم )ص( و از آن حضــرت بــه جبرئیــل و در نهایــت 
ــرگاه  ــردد. ه ــی گ ــی م ــبحان منته ــد س ــه خداون ب
حاجــت و گرفتــاری داشــتی، در هرجــا کــه بــودی ایــن 
ــی  ــن. ب ــب حاجــت ک ــدا طل ــارت را بخــوان و از خ زی
تردیــد خــدا و پیامبــر بــه وعــده ی خویــش عمــل مــی 

ــد. ــر مــی آورن ــو را ب ــاز ت کننــد و نی
لــذا دفتــری از تفســیر جانبــازی و ایثــار عاشــقان خــدا و 
جلــو گاه کمــاالت و مکالمــات زبانــی امــام حســین )ع( 
اســت کــه بایــد در آن تدبــر نمــود و در ابعــاد ســازنده 
آن بــه مطالعــه پرداخــت و بــه درک بخشــی از عظمــت 

هــای ایــن زیــارت قدســی نایــل آمــد.

حاج آقا نظری

ســیزدهم آبــان در تقویــم جمهــوری اســامی ایــران 
ــام روز دانــش آمــوز ثبــت شــده اســت. بیشــتر  ــه ن ب
ــع روز تســخیر  ــه وقای ــن روز ب ــا در ای ــزاری ه خبرگ
النــه جاسوســی در 13آبــان 58 مــی پردازنــد. ولــی ما 
قصــد داریــم تــا در ایــن شــماره از نمــد بــه 13آبــان 
57 بپردازیــم. بــا شــروع ســال تحصیلــی در مهــر 57 
، دانشــگاه تهــران بــه تدریــج تبدیــل بــه مهــم تریــن 
مرکــز تجمــع مخالفــان رژیــم شــاه شــد. دانشــگاه که 
ــه عنــوان ســنگر آزادی در مقابــل حکومــت  ســالها ب
شــاه مقاومــت کــرده بــود اینــک آغــوش خــود را بــه 
ــر از  ــزاران نف ــر روز ه ــود. ه ــوده ب ــردم گش روی م
ــا  ــد ت ــی آمدن ــگاه م ــه دانش ــهر ب ــف ش ــاط مختل نق
ــر شــوند  ــا خب ــن رویدادهــای انقــاب ب هــم از آخری
و هــم در راهپیمایــی هــای خودجــوش کــه اغلــب از 

دانشــگاه شــروع مــی شــد، شــرکت کننــد.
در ســال تحصیلــی 58-57 هشــت میلیــون نفــر 
ــوز در52 هــزار مدرســه در سراســر کشــور  ــش ام دان
ــوزان  ــش آم ــد دان ــد. 37.5 درص ــی خواندن درس م
ــد.  ــر بودن ــوزان پس ــش آم ــد دان ــر و 62.5 درص دخت
ــر  ــم از دبی ــرورش اع ــوزش و پ ــان آم ــداد کارکن تع
ــر  ــزار نف ــی 350 ه ــوزگار وکادر اداری و خدمات و آم
بــود کــه تقریبــا نیمــی از انهــا را زنــان تشــکیل مــی 

ــد.  دادن
مدرسه پایگاه اول جنبش

قبــل از انقــاب، فعــاالن سیاســی بــا ایدئولــوژی های 
ــد کــه مدرســه یکــی  ــر ایــن اعتقــاد بودن متفــاوت ب
ــی  ــات سیاس ــرای تبلیغ ــا ب ــن مکانه ــب تری از مناس
اســت، چــرا کــه ذهــن کــودکان بــه زعــم آنهــا کاغــذ 
ســفیدی بــود کــه بــر آن مــی تــوان نقشــی مانــدگار 
کشــید. ادبیــات کــودکان از اواخــر دهــه 40 تــا یکــی 
دو ســال بعــد از انقــاب ، رنــگ و بــوی سیاســی بــه 
خــود گرفــت. فعــاالن سیاســی یــا بــه عنــوان کارگــر 
ــم در  ــوان معل ــه عن ــا ب ــد و ی ــه مــی رفتن ــه کارخان ب
ــروه  ــدند. گ ــی ش ــتخدام م ــرورش اس ــوزش و پ آم
هــای سیاســی از ایــن طریــق از بیــن دانــش آمــوزان 
مســتعد عضوگیــری مــی کردنــد. معلمانــی هــم کــه 
عضــو تشــکل هــای سیاســی نبودنــد، امــا خــود را در 
برابــر رژیــم مــی دیدنــد، بــا کنایــه هــای سیاســی در 
پوشــش شــعر و داســتان، رژیــم را بــه بــاد انتقــاد مــی 
گرفتنــد و بــذر نارضایتــی میــان دانــش آمــوزان مــی 

ــد. پراکندن
ــدارس  ــق در م ــال 57 درس و مش ــه دوم س در نیم
نیمــه تعطیــل بــود. مدیــران یــا انقابــی شــده بودنــد 
و یــا دیگــر اقتــدار ســابق را نداشــتند. معمــوال دانــش 
ــا  ــان و ی ــه تشــویق معلم ــدارس ب ــوزان برخــی م آم
ــدارس را  ــه ، م ــی جامع ــای عموم ــر فض ــت تاثی تح
تعطیــل مــی کردنــد و بــه راه پیمایــی هــای انقابــی 

ملحــق مــی شــدند.
روز ســیزده آبــان ده هــا نفــر از دانــش آمــوزان 
دبیرســتان هــای نزدیــک دانشــگاه تهــران بــا تعطیــل 
دانشــگاه  بــه ســمت  کــردن کاس هــای درس 
ــر  ــای دیگ ــتان ه ــود دبیرس ــر راه خ ــی و س راهپیمای
را نیــز تعطیــل کردنــد. نزدیــک دانشــگاه ، ســربازان 
ارتــش بــا شــلیک تیــر هوایــی و انفجــار گاز اشــک آور 
بــه مقابلــه بــا دانش آمــوزان پرداختنــد و آنهــا را 
متفــرق کردنــد. دانش آمــوزان هــم شــعارهای »مــرگ 
ــت کشــته  ــز محصل ــا خی ــه پ ــم ب ــاه« و »معل ــر ش ب
ــل  ــاده روی مقاب ــربازان در پی ــد. س ــر دادن ــد« س ش
ــد  ــارک دانشــجو مســتقر بودن ــا اطــراف پ دانشــگاه ت
و دانشــجویان و مــردم در محوطــه  دانشــگاه، پشــت 
ــی  ــعار م ــربازان ش ــه روی س ــبز ، روب ــای س میله ه
ــی  ــاهد عین ــک ش ــزارش ی ــاس گ ــر اس ــد. . ب دادن
ناگهــان یــک ســرباز کــه تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه 
ــرد و  ــا ک ــود را ره ــی خ ــد تحــت فرمانده ــود، واح ب
ــه ســوی  ــده ب ــد، افســر فرمان ــردم دوی ــه ســوی م ب

ــد. ــاز ش ــری آغ ــرد و در گی ــلیک ک وی ش
ــا  ــی ب ــوزان ایران ــش آم ــه دان ــود ک ــن ب ــن چنی و ای
ــی )ره(  ــام خمین ــه ام ــود ب ــی خ ــان دادن آمادگ نش
کردنــد.                            حمایــت  اســامی  انقــاب  تشــکیل  از 
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از گنجینه ی دریای بی کران عاشورا صفحه 2

چرا همه باید برنامه نویسی یاد بگیرند صفحه 3

مصاحبه با جناب آقای بهرام بیگی   مصاحبه کننده: حجت حاتمی

ــاون  ــی، مع ــای بیگ ــاب آق ــا جن ــماره ب ــن ش در ای
ــه ای  ــون مصاحب ــز دارالفن ــی مرک ــرم آموزش محت
ــم کــه شــرح آن از  ــرم انجــام داده ای صمیمــی و گ

ــرار اســت: ــن ق ای
- لطفا خودتون رو معرفی کنید.

»بهــرام علینقــی بیگــی هســتم متولــد ســال ۱3۴6 
شمســی در شــهریار«

- چنــد خواهــر و بــرادر هســتید و شــما فرزنــد 
ــواده می باشــید؟ چنــدم خان

»یــک خواهــر و چهــار بــرادر هســتیم و بنــده فرزنــد 
آخــر مــی باشــم.«

ــون  ــی و کاری خودت ــوابق تحصیل - از س
ــد. ــا بفرمایی ــدگان م ــرای خوانن ب

ــوم  ــی عل ــابداری و کارشناس ــی حس ــده کاردان »بن
تربیتــی دارم. ســابقه ی تدریــس در تمامــی مقاطــع 
تحصیلــی را دارم. هشــت ســال ســابقه ی مدیریــت 
و پانــزده ســال ســابقه ی معاونــت و چندیــن ســال 
ســابقه ی تدریــس در مــدارس شهرســتان شــهریار 
را دارم. دروس ریاضــی و تاریــخ هــم تدریــس کــرده 

ام.«
- آیــا خدمــت در آمــوزش و پــرورش، انتخــاب 

اول شــما بــود؟
ــه  ــتیم بلک ــاب اول و دوم نداش ــال ۱36۴ انتخ »س
مراکــز تربیــت معلــم، بــرای جــذب نیــرو اطالعیــه 
ــول  ــم و قب ــام کردی ــا ثبــت ن صــادر مــی کــرد و م

ــدیم.« ش
ــیر  ــی در مس ــرورش فعل ــوزش و پ ــا آم - آی
ــاط  ــع و نق ــا از موان ــرار دارد، لطف ــتی ق درس

ــد؟ ــوت آن بفرمایی ق
ــی  ــرورش م ــوزش و پ ــداف آم ــه اه ــه ب ــا توج »ب
تــوان گفــت در مســیر درســتی گام برداشــتیم ولــی 
روش هــا ی رســیدن بــه اهــداف نقــص هایــی هــم 
دارد و تــا رســیدن بــه روش هــای ایــده آل فاصلــه 

ــم.« داری
- در مــورد هوشــمند ســازی مــدارس و تاثیــر 
ــد.  ــی بفرمایی ــی و تربیت ــد آموزش ــر رون آن ب
آیــا از نظــر شــما ایــن فرصــت مــی توانــد بــه 

تهدیــد نیــز مبــدل شــود؟
»بــرای رســیدن بــه پیشــرفت همــه جانبــه و ارتقای 
ــش  ــوژی پی ــا تکنول ــد ب ــور بای ــی کش ــطح علم س
رفــت و هوشــمند ســازی مــدارس یکــی از بهتریــن 
روش هــا در پیشــبرد اهــداف آموزشــی و پرورشــی 
ــه درســتی از آن اســتفاده نشــود  ــی اگــر ب اســت ول
ــی  ــط آموزش ــاری در محی ــه ناهنج ــال دارد ب احتم

نیــز مبــدل شــود.«

پــرورش  مراکــز  و  مــدارس  جایــگاه   -
اســتعدادهای درخشــان در آمــوزش و پرورش 

ــت؟ ــه اس چگون
ــاد  ــده اعتق ــی بن ــت ول ــوب اس ــروری خ ــه پ »نخب
دارم کــه آمــوزش نیــز بایــد مســیر طبیعــی خــود را 
طــی کنــد. اگــر بچــه هــای بــا اســتعداد در محیــط 

ــر اســت.« ــه ت ــد عاقالن طبیعــی رشــد کنن
- کمــی از عالیــق شــخصیتون بــرای مــا 

بفرماییــد.
»در نوجوانــی و جوانــی بــه فوتبــال عالقــه ی 
ــادی داشــتم و حتــی در ســطح شهرســتانی هــم  زی
بــازی مــی کــردم. از ســن چهــل ســالگی بــه بعــد 
ــای  ــه ورزش ه ــم و ب ــی کن ــاده روی م ــتر پی بیش
ــه ادبیــات، تاریــخ و ریاضــی  ســبک مــی پــردازم. ب
عالقــه ی زیــادی دارم  ولــی تاریــخ را بیشــتر مطالعه 
مــی کنــم. کتــاب خوانــدن رو خیلــی دوســت دارم و 
کمــی از اوقــات فراغتــم را هــم بــه دیــدن فیلــم و 
ــه موســیقی اختصــاص مــی دهــم.« گــوش کــردن ب

- نظــر شــما دربــاره ی ماهنامــه ی نمــد 
چیســت و آیــا پیشــنهاد، انتقــاد  و یــا توصیــه 

ــد؟ ای داری
ــر از  ــط اگ ــت. فق ــی اس ــیار خوب ــه ی بس »ماهنام
دانــش آمــوزان در تهیــه اکثــر مطالــب آن اســتفاده 

ــر اســت.« شــود؛ بهت
- و حرف آخر؟

»و من اهلل التوفیق«

ــرای  ــه ب ــی ک ــی از وقت ــای بیگ ــاب آق جن
ــال  ــد کم ــاص دادی ــه اختص ــن مصاحب ای
تشــکر را دشــته و بــرای شــما و خانــواده 
ــق  ــالمتی و توفی ــان آرزوی س ی محترمت

ــم. ــزون داری روز اف
پیروز باشید
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آبان

آبان

آبان

آبان

آبان

آبان

آبان

آبان

آبان

آبان

عید سعید غدیر خم

ورود امام حسین )ع( به کربال

روز دانش آموز همزمان با تسخیر النه ی جاسوسی 
آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام )ره(

عاشورای حسینی و شهادت حضرت امام حسین )ع(

شهادت حضرت زین العابدین )ع(

افشاگری امام خمینی )ره( علیه پذیرش کاپیتوالسیون

تاسوعای حسینی و شهادت حضرت عباس )ع(

شهادت محمد حسین فهمیده

روز کتاب و کتابخوانی

سالروز آزادسازی سوسنگرد

 به مناسبت 26 آبان،آزادسازی سوسنگرد

bi
na

zi
rh

a.
co

m
ت 

سای
ع: 

منب

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ســرتیپ اکبــر 
نجاتــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه روز 
آزادســازی سوســنگرد اظهــار کــرد: زمانــی کــه 
ــا ۱۲ لشــگر از نواحــی مختلــف خوزســتان  دشــمن ب
و اهــواز وارد کشــور شــد، نیروهــای مردمــی، بســیج، 
ســپاه و ارتــش بــه میــدان آمدنــد و دالورانــه مقاومــت 
ــگ  ــن جن ــی ای ــت آمادگ ــچ وق ــدام هی ــد و ص کردن

ــت. ــی را نداش مردم
ــی در  ــت خال ــا دس ــی ب ــای مردم ــزود: نیروه وی اف
ــی  ــه عبارت ــدام و ب ــای ص ــوپ و تانک ه ــل ت مقاب
تمــام ملت هــای اســتکباری ایســتادگی کردنــد و 
زمانــی کــه ایــن خبرهــای ناگــوار بــه تهــران رســید، 
مقــام معظــم رهبــری بــه اتفــاق شــهید چمــران بــه 
دیــدار امــام)ره( رفتنــد و از ایشــان درخواســت کردنــد 
ــای آن  ــه نیروه ــامان دادن ب ــر و س ــرای س ــه ب ک



ماهنامه ی نمد شماره 2  |    آبان ماه 1392 خورشیدیمجتمع پرورش استعدادهای درخشان دارالفنون شهریار

ــی کــه در  ــا عــزاداری بصــورت قمــه زن ســوال: آی
ــکال دارد؟ ــد، اش ــام نباش ــالء ع ــان و در م خیاب

حضــرت امــام خمینــی)ره( فرمــوده انــد عــزاداری بــرای 
ــت روح  ــه ی تقوی ــات و مای ــل قرب ــهدا از افض سیدالش
ایمــان و شــهامت اســالمی و ایثــار وفــاداری و شــجاعت 

در مســلمین  اســت.
کیفیــت عــزاداری بایــد طــوری باشــد کــه بهانــه ای بــه 
ــداده و موجــب ســوء اســتفاده  دســت دشــمنان اســالم ن
ــر اینکــه از نظــر  ــی عــالوه ب ــه زن ــذا قم از آن نشــود، ل
عرفــی از مظاهــر حــزن و انــدوه محســوب نمــی شــود و 
ســابقه ای در عصــر ائمــه علیهــم الســالم و زمــان هــای 
ــا  ــه شــکل خــاص ی ــدی هــم ب ــدارد و تایی ــد از آن ن بع
عــام از معصومیــن در مــورد آن نرســیده اســت، در زمــان 
ــام شــدن مذهــب شــیعه مــی شــود،  حاضــر موجــب بدن
بنابرایــن علمــاء در هیــچ حالــی  آن را جایــز نمــی داننــد.
حاج آقا نظری

قابل توجه دانش آموزان و اولیای محترم
بدیــن وســیله بــه اطــاع مــی رســاند، مرکــز 
دارالفنــون  درخشــان  اســتعدادهای  پــرورش 
ــه دوره ی  ــزاری س ــد برگ ــهریار قص ــتان ش شهرس

دارد: را  زیــر  آمــوزش عمومــی و تخصصــی 
ــا  ــی ت ــدوز 7 از مقدمات ــوزش وین 1- آم

ــرفته پیش
پیکربنــدی  و  نصــب  ی  طریقــه  دوره  ایــن  در 
سیســتم عامــل قدرتمنــد وینــدوز 7 بــه زبــان ســاده 
آمــوزش داده مــی شــود، پــس از بخــش مقدماتــی 
ــی  ــای تخصص ــیتری و ترفنده ــوزش رجس وارد آم
ــدوز 7  ــازی وین ــی س ــیوه ی خصوص ــدوز و ش وین

ــویم. ــی ش م
سطح کارآموز برای این دوره: مبتدی

2- آمــوزش طراحــی و راه انــدازی ســایت 
بــا جومــال

جومــا یــک سیســتم مدیریــت محتــوای تحــت وب 
ــکان  ــادگی ام ــه س ــه ب ــت ک ــان PHP اس ــه زب ب
ــا  ــت آن را ب ــدازی ســایت و مدیری طراحــی و راه ان
صــرف هزینــه ای ناچیــز فراهــم مــی آورد. جومــا 
ــه از  ــت )cms( ک ــای مدیری ــرم افزاره ــه ن از جمل

ــن وبمســترها داراســت. ــی در بی ــت باالی محبوبی
ســطح کارآمــوز بــرای ایــن دوره: آشــنا بــه مفاهبــم 

اولیــه طراحــی و مدیریــت ســایت
ــرای  ــایت ب ــازی س ــه س ــئو )بهنی ــوزش س 3- آم

موتورهــای جســتجو(
وبمســترها  تمامــی  بــه  دوره  ایــن  در  شــرکت 
ــه  ــا( توصی ــاگ ه ــا و وب ــایت ه ــران وب س )مدی
ــذاب،  ــایت ج ــک س ــتن ی ــرف داش ــود. ص ــی ش م
ــا  ــد ب ــما بای ــت، ش ــی نیس ــند کاف ــرا و کاربرپس گی
ــا از  ــایت ه ــران س ــت کارب ــه اکثری ــه اینک ــم ب عل
ــی  ــا م ــایت ه ــتجو وارد س ــای جس ــق موتوره طری
شــوند، ســایت خــود را بــرای موتورهــای جســتجوگر 
ــا آنهــا بتواننــد  و باالخــص گــوگل بهینــه نماییــد ت
بــه راحتــی شــما را یافتــه و در پایــگاه داده ی خــود 
ثبــت نماینــد و ســایت شــما را در 10 رتبــه ی اول 
ــن  ــد. در ای ــی نماین ــران معرف ــه کارب ــج خــود ب نتای
ــی  ــا، معرف ــی راهکاره ــه معرف دوره ی تخصصــی ب
ــوار و ...  ــس خ ــرغ مگ ــدا، م ــای پان ــم ه الگوریت
گــوگل و شــیوه هــای بهینــه ســازی ســایت بــرای 

ــم. ــی پردازی ــتجو م ــای جس موتوره
سطح کاربر برای این دوره:  حرفه ای

برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به معاونت
فن آوری مرکز )آقای حاتمی( مراجعه 
نمایید.

آقــا جمــال  حــاج  االســالم  جنــاب حجــت 
ــی  ــل از یک ــه نق ــه ب ــت اهلل علی ــی رحم اصفهان
ــل  ــن نق ــاد چنی ــورد اعتم ــح و م ــران صال از تاج

ــت: ــوده اس فرم
ــه بیــت اهلل الحــرام، چــون  در مســیر مســافرتم ب
بــه نزدیکــی کربــال رســیدم، آن بســته ای را کــه 
ــا باقــی اثاثیــه  ــا مخــارج ســفر ب همــه ی پــول ب
ــال  ــرد و در کرب ــود، دزد ب ــن در آن ب ــوازم م و ل
هــم هیــچ آشــنایی نداشــتم کــه از او پــول قــرض 
ــا  ــا آنج ــی ت ــه دارای ــا آنهم ــه ب ــم. تصــور آنک کن
رســیده باشــم و از حــج محــروم شــوم بــی انــدازه 
ــران و  ــود. حی ــرده ب ــرده ک ــن و افس ــرا غمگی م
ــید  ــم رس ــه ذهن ــه ب ــودم ک ــده ب ــرگردان مان س
شــب را بــه مســجد کوفــه بــروم. در بیــن راه کــه 
ــا غــم و غصــه ســرم را پاییــن انداختــه  تنهــا و ب
بــودم، دیــدم ســواری بــا کمــال هیبــت و اوصافــی 
ــر،  ــارک حضــرت صاحــب االم ــه در وجــود مب ک
ــت،  ــده اس ــف ش ــدان توصی ــه، ب ــل اهلل فرج عج
در برابــرم پیــدا شــده و فرمــود: »چــرا اینچنیــن 
افســرده ای؟« عــرض کــردم: »مســافرم و در 
ــر  ــود: »اگ ــده ام.« فرم ــته ش ــیر خس ــول مس ط
ــم را  ــو.« شــرح حال ــن دارد، بگ ــر از ای ــی غی علت
عــرض کــردم. در ایــن حــال صــدا زدنــد: »حــاج 
حســین!« بــه نــاگاه دیــدم کــه شــخصی بــا لباس 
نمــدی، در قیافــه ی حمــال هــا و کشــیکچی های 
بــازار اصفهــان ظاهــر شــد. در نزدیکــی حجــره ی 
مــا در بــازار اصفهــان یــک کشــیکچی )محافــظ و 
نگهبــان مغــازه هــا( بــه نــام حــاج حســین بــود. 
در آن لحظــه کــه آن شــخص حاضــر شــد، خــوب 
نــگاه کــردم دیــدم همــان حــاج حســین اصفهــان 
ــه او فرمــود: اثاثیــه کــه دزد از  اســت. حضــرت ب
ــه  ــه مک ــان و او را ب ــه او برس ــت ب ــرده اس او ب
ــه  ــاگاه ناپدیــد شــدند. آن شــخص ب ــه ن ببــر! و ب
ــه فــالن  مــن گفــت در فــالن ســاعت از شــب، ب
ــو برســانم! وقتــی  ــه ت ــا اثاثیــه ات را ب جــا بیــا ت
آنجــا حاضــر شــدم او هــم تشــریف آورد و بســته 
ــود:  ــتم داد و فرم ــه دس ــه ام را ب ــول و اثاثی ی پ
ــه ات  ــوال و اثاثی ــن ام ــن و ببی ــگاه ک ــت ن درس
تمــام اســت؟ بســته را بــاز کــردم ودیــدم چیــزی 
از آنهــا کــم نشــده اســت. فرمــود: بــرو اثاثیــه ات 
را بــه کســی بســپار! و فــالن زمــان و فــالن مــکان 
ــن  ــانم! م ــه برس ــه مک ــو را ب ــا ت ــاش ت ــر ب حاض
ســر زمــان موعــود حاضــر شــدم و او هــم حاضــر 
شــد. فرمــود: پشــت ســر مــن بیــا! بــه دنبــال او 
ــی  ــه ط ــافت ک ــی از مس ــدار کم ــادم. مق راه افت
ــاگاه خــود را در مکــه دیــدم. فرمــود:  ــه ن شــد، ب
ــر  ــکان حاض ــالن م ــج، در ف ــال ح ــد از اعم بع
شــو، تــا تــو را برگردانــم و بــه رفقــای خــود بگــو: 
ــا  ــده ام ت ــر آم ــا شــخص دیگــری از راه نزدیکت ب

متوجــه نشــوند.

پــس از اعمــال حــج در موعــد مقــرر حاضر شــدم 
و جنــاب حــاج حســین مــن را بــه همــان طریــق 
بــه کربــال بازگردانیــد. آن جنــاب در مســیر رفــت 
ــی  ــخن م ــن س ــا م ــت ب ــه مالیم ــت ب و برگش
گفــت، امــا هروقــت مــی خواســتم بپرســم کــه آیا 
شــما همــان حاج حســین بــازار اصفهان هســتید، 
هیبــت او مانــع از پرســیدن مــی شــد. هنگامــی 
کــه بــه کربــالی معلــی رســیدیم، رو بــه مــن کرد 
ــو  ــر گــردن ت ــا حــق محبــت مــن ب و فرمــود: آی
ثابــت شــد؟ گفتــم: بلــی. فرمــود: تقاضایــی دارم 
کــه بــه وقتــش از تــو خواهــم خواســت تــا برایــم 

انجــام بدهــی. و آنــگاه از مــن جــدا شــد.
... بــه اصفهــان آمــدم و بــرای رفــت و آمــد مــردم 
ــاج  ــاب ح ــدم جن ــتم. روز اول دی ــه نشس در خان
ــش  ــای خوی ــتم از ج ــد. خواس ــین وارد ش حس
برخیــزم و بــه خاطــر مقامــی کــه از او دیــده ام، 
او را اکــرام و احتــرام نمایــم کــه بــا اشــاره از مــن 
ــم.  ــزی نگوی ــینم و چی ــم بنش ــت در جای خواس
آنــگاه بــه قهــوه خانــه رفــت و پیــش خــادم هــا 
ــای  ــکاران چ ــد خدمت ــا مانن ــت و در آنج نشس
خــورد. بعــد از آن هنگامــی کــه خواســت بــرود، 
نــزد مــن آمــد و آهســته فرمــود: آن تقاضایــی که 
ــج شــنبه  ــه روز پن ــن اســت ک ــو داشــتم، ای از ت
ــی  ــم بیای ــه منزل ــده ب ــر مان ــه ظه ــاعت ب دو س
تــا کارم را بــه تــو بگویــم! آنــگاه آدرس منزلــش 
را داد و تاکیــد فرمــود ســر ســاعتی کــه گفتــم، 
ــر. در  ــه دیرت ــر و ن ــه زودت ــه ایــن آدرس بیــا؛ ن ب
ــا خــودم گفتــم: چــه خــوب اســت  روز موعــود ب
ســاعتی زودتــر بــروم تــا فرصتــی بیابــم در کنــار 
حــاج حســین بنشــینم و احــوال امــام زمــان را از 
او بپرســم. شــاید بــه برکــت همنشــینی بــا حــاج 
ــه  ــه آدرســی ک ــم آدم بشــوم. ب ــن ه حســین م
فرمــوده بــود رفتــم امــا هرچــه گشــتم خانــه ی او 
را پیــدا نکــردم. ســاعتی گذشــت تــا اینکــه راس 
ســاعتی کــه فرمــوده بــود بــه نــاگاه خانــه اش را 
یافتــم. آمــدم در بزنــم، دیــدم در بــاز شــد و ســید 
بزرگــواری غــرق نــور عمامــه ای ســبز بــه ســر و 
شــال مشــکی بــه کمــر، از خانــه ی حــاج حســین 
خــارج شــد. بــه نــاگاه دیــدم کــه حــاج حســین 
ــا  ــارج و ب ــه خ ــید از خان ــال آن س ــه دنب ــز ب نی
تواضــع و احتــرام فــوق العــاده ای بــه دنبــال آن 
جنــاب روان شــد. در آن هنــگام شــنیدم کــه حاج 
ــیدی و  ــت: س ــی گف ــوار م ــه آن بزرگ ــین ب حس
مــوالی! خــوش آمــدی. لطــف فرمودیــد بــه خانــه 
ــد. حــاج حســین  ــر تشــریف آوردی ــن حقی ی ای
تــا انتهــای کوچــه او را بدرقــه کــرد و بازگشــت. 
پرســیدم:  حیــرت  و  تعجــب  از  ای  هالــه  در 
ــر  ــخ داد: وای ب ــود؟ پاس ــه ب ــین او ک ــاج حس ح
ــن  ــود را نشــناختی؟ او حجــت ب ــوالی خ ــو! م ت
ــف  ــرم لط ــن روز عم ــه در آخری ــود ک الحســن ب
فرمــوده بــه دیــدارم آمــده بــود. و امــا از تــو مــی 

خواهــم کــه فــردا صبــح بــه ابتــدای بــازار بــروی 
ــه  ــود ب ــا خ ــا را ب ــیکچی ه ــا و کش ــال ه و حم
ــد  ــاز خواه ــه ب ــن خان ــاوری! در ای ــه بی ــن خان ای
بــود و وقتــی بــه آن وارد مــی شــوید مــن از دنیــا 
رفتــه ام. کفنــم را بــه همــراه هشــت تومــان پــول 
آمــاده کــرده ام و در گوشــه ی اتــاق گذاشــته ام. 
آن را بــردار و بــا کمــک دیگــران بدنــم را غســل 
بــده و کفــن کــن و در قبرســتان تخــت فــوالد بــه 
خــاک بســپار! صبــح جمعــه، غریبانه جنــازه ی او 
را برداشــتم و پــس از غســل و کفــن، در گوشــه 
ای از قبرســتان تخــت فــوالد بــه خــاک ســپردیم. 
وقتــی خــاک هــا را روی بــدن مطهــرش ریختنــد 
غــرق اشــک و اه فریــاد زدم: مــردم! هیــچ کــدام 
از شــما او را نشــناختید. او یکــی از اولیــای خــدا 
ــه  ــگاه ب ــود. آن ــان عجــل اهلل فرجــه ب ــام زم و ام
ســراغ همســفران مکــه ام رفتــم و همــه را جمــع 
ــی رضــوان  ــت اهلل روضات ــه ی آی ــه خان ــرده، ب ک
اهلل علیــه بــردم و خطــاب بــه آن جنــاب گفتــم: 
آقــا! همــه ی همســفرانم شــاهدند کــه در طــول 
ــام  ــت ام ــدم. عاقب ــدا ش ــا ج ــج از آنه ــفر ح س
ــه دســتور  ــرا نجــات داد و کســی کــه ب ــان م زم
حضــرت، امــوال و اثاثیــه ام را بــه مــن بازگردانــد 
ــه  ــاره ب ــا دوب ــجدالحرام و از آنج ــه مس ــرا ب و م

کربــال رســانید حــاج حســین بــود.
ــه محــض  آیــت اهلل ســید محمــد چهارســوقی، ب
شــنیدن ایــن کالم، سراســیمه و گریــان بــه 
ــی از  ــرد و موج ــت ک ــوالد حرک ــت ف ــوی تخ س
مــردم نیــز بــه همــراه او روان شــدند. بــه ســرعت 
ــه قبــر حــاج حســین رســانید و خــود  خــود را ب
ــرد و  ــا ک ــه ه ــت و گری ــر انداخ ــر روی قب را ب
ــت  ــه جمعی ــت، رو ب ــر برخاس ــی از روی قب وقت
کــرد و فرمــود مــردم اصفهــان! در همیــن جــا بــه 
شــما وصیــت مــی کنــم کــه وقتــی مــن مــردم، 
ــد.  ــن کنی ــین دف ــاج حس ــر ح ــار قب ــرا در کن م
مــی خواهــم وقتــی امــام زمــان بــه زیــارت قبــر 
ــر  ــد از روی قب حــاج حســین تشــریف مــی آورن
ــن  ــر م ــه قب ــم ب ــی ه ــد و نگاه ــور کنن ــن عب م

ــد. بیاندازن
ــتان تخــت  ــاج حســین درقبرس ــاب ح ــزار جن م
فــوالد اصفهــان مــی باشــد. روی آن نوشــته 
ــین  ــرزا حس ــاج می ــزار ح ــا، م ــود: اینج ــده ب ش

ــت. ــان اس ــام زم ــران ام ــیکچی از نوک کش

حاج حسین با سپاس فراوان از جناب آقای سعید اکبری اقدم

داستان - مقاهل ی ادبی

2

پاسخگویی به سواالت شرعی

 برگزاری دوره های آموزش رایانه

ــروده  ــای س ــعر ه ــد ش ــی توانن ــوزان م ــش آم دان
شــده در وصــف امــام زمــان )عــج( را در طــول هفته 
از چهارشــنبه تــا چهارشــنبه تحویــل آقــای درویــش 
)دبیــر ادبیــات و زبــان فارســی( بدهنــد. قابــل ذکــر 
اســت آقــای درویــش روز هــای چهارشــنبه در زنــگ 
ــزی  ــه جوای ــول هفت ــعر در ط ــن ش ــه بهتری ــاز ب نم

اهــدا مــی کننــد.
ایــن مســابقات بصــورت هفتگــی برگــزار مــی گــردد 
ــه  ــر ب ــروده تقدی ــن س ــده ی بهتری ــه کنن و از ارائ

عمــل مــی آیــد.

اطالعیه مسابقه ی بهترین سروده

 از گنجینه ی دریای بی کران عاشورا )بخش اول(
  
تهیه کننده: مجید درویش

1- سرهایی که بعد از شهادت ، از بدن جدا شدند . 
تمــام شــهدایی کــه در رکاب امــام حســین »ع« بــه شــهادت رســیدند 
، بــه دســتور ابــن ســعد ، سرهایشــان از بدنشــان جــدا شــد مگــر ســر 
دو شــهید : یکــی نــوزاد شــیر خــوار ، حضــرت علــی اصغــر کــه بعــد 
از شــهادتش ، توســط امــام حســین »ع« بــا قبــری کــه بــه وســیله 
ی شمشــیر حفــر کــرده بــود ، دفــن شــد و دوم : ســر حــر بــن یزیــد 
ریاحــی کــه قبیلــه بنــی تمیــم مانــع از قطــع شــدن ســر او شــدند و 
بــدن او را بعــد از شــهادت ، از آن منطقــه دور کردنــد ، همــان طــوری 
کــه االن مــی بینیــم ، قبــر حربــن یزیــد ریاحــی چندیــن کیلومتــر از 

حــرم مطهــر امــام حســین »ع« فاصلــه دارد . 
البتــه دشــمنان خونخــوار ، ســر مســلم بــن عقیــل و هانــی بــن عــروه 
را هــم کــه قبــل از عاشــورا بــه شــهادت رســیده بودنــد ، بــه شــام 

نــزد یزیــد فرســتادند . 

2- کسانی که داوطلبانه به سپاه امام پیوستند .
تعــدادی از یــاران امــام حســین »ع« از ابتــدا قصــد پیوســتن بــه آن حضــرت را نداشــتند و در بیــن راه یــا در همــان کربــال 
بــه ایشــان پیوســتند کــه عــده ای از آنهــا ، از ســپاه دشــمن بــه لشــکر امــام ملحــق شــدند و بــدون خانــواده هــم بودنــد 

بــه جــز ســه نفــر کــه بــا همســر و فرزنــدان خــود بــه لشــکر امــام حســین و اهــل بیــت او پیوســتند : 
اول : جناده بن حارث سلمانی ، دوم : عبداهلل بن عمیر کلبی و سوم : مسلم بن عوسجه .

3- اصحاب پیامبر که در رکاب امام حسین »ع« به شهادت رسیدند .
در روز عاشورا پنج نفر از صحابه رسول خدا نیز در رکاب سیدالشهداء بودند و به فیض شهادت نایل آمدند . 

اول : انــس بــن حــارث کاهلــی ، دوم : حبیــب بــن مظاهــر اســدی ، ســوم : مســلم بــن عوســجه ی اســدی ، چهــارم: 
هانــی بــن عــروه مــرادی )کــه قبــل از عاشــورا و در راه دفــاع از امــام حســین بــه شــهادت رســید( و پنجــم : عبــداهلل 

بــن بقطــر حمیــری
4- غالمانی که در روز عاشورا شهید شدند .

ــزده غــالم نیــز حضــور داشــتند کــه همگــی در رکاب امــام حســین »ع« شــهید شــدند کــه  در واقعــه ی عاشــورا ، پان
ــد ، منجــح ، غــالم امــام حســن »ع« ، اســلم و  ــد از : نصــر و ســعد کــه دو غــالم امــام علــی »ع« بودن ، آنهــا عبارتن
قــارب، غالمــان امــام حســین »ع«  حــارث غــالم حمــزه ، جــون غــالم ابــوذر ، رافــع غــالم مســلم ازدی ، ســعد غــالم 
عمــر صیــداوی ،  ســالم غالمــی بنــی مدینــه ،  ســالم غــالم عامــر عبــدی ، شــوذب غــالم شــاکر ، شــبیب غــالم حــارث 
ــم در  ــود و همــان طــور کــه گفتی ــام حســین »ع« ب ــری، واضــح غــالم حــارث ســلمانی و ســلیمان کــه غــالم ام جاب
بصــره بــه شــهادت رســید.                                                                                       در شــماره آذر مــاه 
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ــراغ  ــه س ــد ب ــه نم ــماره از ماهنام ــن ش در ای
ــم  ــه رفتی ــاور مدرس ــور مش ــی پ ــای کیان آق
و ســواالت دانــش آمــوزان را بــا ایشــان 

ــتیم: ــان گذاش درمی
ســواالتی کــه بیشــتر بچــه هــا در ایــن 
ــگام  ــز هن ــث تمرک ــند بح ــی پرس ــا م روز ه
ــای  ــف و روش ه ــه تعری ــت. ک ــه اس مطالع
افزایــش تمرکــز را بــرای دانــش آمــوزان 

ــم. ــی ده ــح م توضی
ــه روی  ــت و توج ــداوم دق ــز: ت ــف تمرک تعری

ــی باشــد. ــان م ــک موضــوع در طــی زم ی
ــن  ــی ای ــد ول ــز دارن ــا تمرک ــه ی آدم ه هم
تمرکــز در عــده ای کمتــر و در عــده ای 
دیگــر هــم خــوب اســت کــه باعــث موفقیــت 
مــی شــود. ایــن موضــوع را اضافــه کنــم کــه 
ــت و  ــی نیس ــت و ذات ــابی اس ــز اکتس تمرک
ــه  ــی ک ــد. عوامل ــی آی ــن بدســت م ــا تمری ب
بــر روی تمرکــز تاثیــر دارنــد بــه شــرح زیــر 

اســت:
ــل(: اضطــراب  ــن عام 1- اضطــراب )مهمتری
پایــه ی همــه ی بیمــاری هــای روانــی 
اســت. کســانی کــه تمرکــز ندارنــد مضطــرب 
ــه اضطــراب در حــد کــم خــوب  هســتند البت
اســت ولــی زیــاد آن بــه شــدت مضــر اســت.

2- عاقــه: باعــث افزایــش تمرکــز مــی 
هــای  بــازی  بــه  عاقــه  ماننــد  شــود. 
ــت در  ــش دق ــث افزای ــه باع ــری ک کامپیوت

انجــام آن مــی شــود.
ــون  ــی؟ چ ــی چ ــردن: یعن ــتراحت ک 3- اس
ــک  ــتر از ی ــوع بیش ــک موض ــا روی ی آدم ه
ــد،  ــز کنن ــد تمرک ــی توانن ــاص نم ــان خ زم
بایــد اســتراحت باشــد؛ یعنــی اســتراحت طــی 
فواصــل زمانــی متفــاوت. بعــد مدتــی مطالعــه 

ــت. ــتراحت الزم اس ــم اس ــی ه و اندک
4- ســرعت مطالعــه: ســرعت زیــاد در مطالعه 
کــردن الزم اســت بــه شــرطی کــه دقــت از 
ــی دارد  ــای خال ــره ه ــن حف ــرود. ذه ــن ن بی
کــه هنــگام مطالعــه بــه ســرعت ایــن حفــره 

هــا از بیــن مــی رونــد.
5- زمــان هــای مطالعــه: مطالعــه نکــردن در 
زمــان هــای خســتگی، خــواب آلودگــی و یــا 
گرســنگی تاثیــر گــذار در امــر تمرکــز اســت.

6- ایجــاد تنــوع در مطالعــه: مثل انجــام دادن 
درس هــای تمرینــی و بعــد از آن مطالعــه ی 

درس هــای خواندنــی.
ــش  ــرای دان ــب ب ــن مطال ــه ای ــدوارم ک امی

ــد.. ــده باش ــع ش ــد واق ــوزان مفی آم

تهیه کننده: ماهان نصیریان

ــماره ی ماهنامه  ــن ش ای
را نــزد خــود نگهداریــد، 
انتشــار  بــا  همزمــان 
بعــدی  ی  ماهنامــه 
اســامی  مــاه(  )آبــان 
برنــدگان  از  نفــر   3
قرعــه کشــی اعــالم 
مــی شــود. جوایــز ایــن 
بــه  نفــر مشــروط   3
همــراه داشــتن ماهنامــه 
و وجــود نــام و نــام 
خانوادگــی درج شــده 
ــان  کادر مقابل، حضورش

ــردد. ــی گ ــم م تقدی

شــغل آینــده تــان را انتخــاب کــرده ایــد؟ اطــالع در مــورد اینکــه چــه 
کارهایــی پرطرفــدار تــر هســتند و بــازار بــه دنبــال چــه شــغل هایــی 

اســت، کمــک مــی کنــد تــا انتخــاب بهتــری داشــته باشــید. 

ــی  ــه خوب ــن بهان ــویم. ای ــی ش ــال ۲۰۱4 م ــر وارد س ــاه دیگ ــا دو م ت
اســت تــا نگاهــی بیاندازیــم بــه نتایــج یــک بررســی کــه بهتریــن شــغل 

هــای ســال ۲۰۱۳ را معرفــی کــرده اســت. 

ــرای مشــخص کــردن  در ایــن بررســی اطالعــات ۹۰ منبــع مختلــف ب
بهتریــن شــغل هــای ســال  2013 میــالدی مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
اســت. بررســی تعــداد شــغل هــای جدیــد، افــرادی کــه بــرای خودشــان 
کار مــی کننــد و میــزان تقاضــای بــازار بــه خوبــی نشــان مــی دهــد کــه 
بــزرگ تریــن بــازار کار در ســال هــای آینــده بــرای چــه شــغل هایــی 

خواهــد بــود.

بــر اســاس ایــن تحقیــق، بیشــترین رشــد تقاضــای کار در ســال ۲۰۱۳ 
بــرای توســعه دهنــدگان نــرم افــزار بــوده اســت. جالــب اســت بدانیــد 
ــد  ــش از ۷ درص ــال ۲۰۱۰ بی ــکا از س ــط در آمری ــغل فق ــن ش ــه ای ک
رشــد داشــته و ۷۰ هــزار موقعیــت شــغلی جدیــد بــه آن اضافــه شــده 

اســت. 

امــا چــرا ایــن شــغل چنیــن رشــدی پیــدا کــرده اســت؟ دلیــل اصلــی 
آن رقابــت بیــش از پیــش شــرکت هــا بــرای ورود بــه دنیــای اینترنــت 
اســت. حــاال همــه شــرکت هــا در هــر کاری کــه باشــند مــی خواهنــد از 
اینترنــت پــول در بیاورنــد و برنــد خودشــان را معرفــی کننــد، در شــبکه 
ــات  ــع آوری اطالع ــال جم ــه دنب ــد و ب ــت کنن ــی فعالی ــای اجتماع ه
ــه  ــاز دارد ک ــی نی ــه توســعه دهندگان ــا ب ــن کاره هســتند. همــه ی ای

ایــن اســتراتژی هــا را اجــرا نماینــد. 

بــر اســاس تحقیقــات دفتــر آمــار کار آمریــکا بیشــتر توســعه دهنــدگان 
ــرم افــزار در شــاخه ی طراحــی سیســتم هــای کامپیوتــری و حــوزه  ن
هــای مرتبــط کار مــی کننــد. بخــش بــزرگ دیگــری هــم مشــغول کار 
در حــوزه ی تولیــد نــرم افــزار هســتند. قســمتی دیگــر هــم در صنایــع 
محصــوالت الکترونیــک کار مــی کننــد. بیشــترین مــدرک فعلــی مــورد 

اســتفاده هــم کارشــناس علــوم کامپیوتــر بــه حســاب مــی آیــد.

رتبــه دوم بهتریــن شــغل هــای ۲۰۱۳ متعلــق بــه حســابداران و 
حســابرس ها اســت. کســانی کــه مشــغول امــور مالــی هســتند و 
مراقــب انــد کــه مالیــات خــود را بــه موقــع پرداخــت کنیــد. ایــن شــغل 

ــت.  ــته اس ــد داش ــد رش ــدود ۳ درص ــون ح ــا کن ــال ۲۰۱۰ ت از س

رتبــه ســوم نیــز متعلــق بــه تحلیــل گــران بــازار و متخصصــان بازاریابــی 
اســت. ایــن شــغل از ســال ۲۰۱۰ بیــش از ۱۰ درصــد رشــد داشــته و 
ــه آن اضافــه شــده اســت.  بیــش از ۳۱۰۰۰ موقعیــت شــغلی جدیــد ب
ــزار  ــرم اف ــدگان ن ــعه دهن ــه توس ــا نســبت ب ــد آنه ــا متوســط درآم ام

کمتــر بــوده اســت. 

نگاهی سریع به ادامه این لیست نشان می دهد که: 
- رتبــه چهــارم متعلــق بــه تحلیــل گــران سیســتم هــای کامپیوتــری 

اســت. 
- رتبــه پنجــم بــه فعــاالن در بخــش منابــع انســانی و آمــوزش رســیده 

 . ست ا
ــه ششــم  ــری در رتب ــن هــای شــبکه و سیســتم هــای کامپیوت - ادمی

ــد.  قــرار دارن
- مسئوالن فروش محصوالت در رتبه هفتم هستند. 

- مهندسی مکانیک در رتبه ۹ قرار گرفته است. 
- مهندسان صنایع در رتبه ۱۰ لیست قرار دارند.

ــرم  ــاوری و مهندســی ن ــا فن ــب اســت کــه شــغل هــای مرتبــط ب جال
افــزار بخــش اعظــم ۱۰ شــغل برتــر ســال ۲۰۱۳ را بــه خــود اختصــاص 
داده انــد. مــی بینیــد کــه تغییــرات ســریع در بازارهــای جهانــی و رشــد 
اینترنــت ســبب شــده کــه تقاضــای بزرگــی بــرای ایــن بخــش نیــروی 

انســانی بــه وجــود بیایــد. 

حــال بایــد بــه ســوال »چــرا بایــد همــه برنامــه نویســی یــاد بگیرنــد؟« پاســخ 
دهیــم:

شــما کــه هــم اکنــون مشــغول خوانــدن نشــریه ی نمــد هســتید، حتمــا ســواد 
خوانــدن و نوشــتن داریــد. امــا مفهــوم ســواد بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت 
و شــاید در آینــده ای نزدیــک بــه کســی کــه برنامــه نویســی بلــد نباشــد، لقــب 

»بــی ســواد« بدهنــد. 

کامپیوتــر در تمــام جوانــب زندگــی مــا رســوخ کــرده و حــاال در هــر کاری کــه 
ــی  ــه نویســی احســاس م ــر و برنام ــه دانســتن کامپیوت ــاز ب ــد نی ــت کنی فعالی
شــود. حــاال نمــودار بــاال بــه شــما نشــان مــی دهــد کــه چــه بــازار کار فــوق 

ــن شــغل وجــود دارد.  ــرای ای العــاده ای ب

ــکا ۱.۴  ــط در آمری ــال ۲۰۲۰ فق ــا س ــه ت ــد ک ــی ده ــان م ــودار نش ــن نم ای
میلیــون شــغل بــرای متخصصــان کامپیوتــر و برنامــه نویســان وجــود دارد. در 
حالــی کــه فــارغ التحصیــالن ایــن رشــته حــدود ۴۰۰ هــزار نفــر هســتند. یــک 
بــازار بــزرگ ۵۰۰ میلیــارد دالری. در حالــی کــه یــک میلیــون کمبــود نیــروی 

کار در آن وجــود خواهــد داشــت.

آیا سایت Code.org را می شناسید؟
ایــن ســایتی اســت کــه توســط دو بــرادر ایرانــی بــه نــام علــی و هــادی پرتــوی 
راه انــدازی شــده کــه از کارآفرینــان شــناخته شــده در آمریــکا بــه حســاب مــی 
آینــد. آنهــا ایــن ســایت را بــا ایــن هــدف ایجــاد کــرده انــد کــه برنامــه نویســی 
را بــه آســانی بــه همــه یــاد بدهنــد. تــا هــم افــراد بیشــتری بــه جمــع باســواد 
هــا بپیوندنــد و هــم کمبودهــای بــازار کار ســریع تــر برطــرف شــود. آنهــا مــی 
گوینــد کــه درصــد کمــی از مــدارس بــه دانــش آمــوزان برنامــه نویســی یــاد 

مــی دهنــد و برنامــه نویســی بایــد در همــه مــدارس آمــوزش داده شــود. 

forbes.com منبع :سایت

چرا همه باید برنامه نویسی یاد بگیرند؟
تهیه کننده: سعید اکبری اقدم
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