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مفید هســـتش که مدارس غیـــر انتفاعی در
دوران متوســـطه اول وجود نداشـــته باشند.
اگر مدارس تیزهوشان در این شرایط حذف
شـــوند فقط مدارس غیرانتفاعی هستند که
ســـود میبرند .باید دیـــد در این تصمیمات
یک شـــبه آیا نفع دانشآموزان هدف است
یا نفع کســـانی که کمبـــود دانشآموز دارند.
قطعاً طرحهـــای این چنینی ذینفعانی دارد
که خیر و صالح دانشآموزان برایشان هدف
نیست.
ëëحذف مدارس استعداد درخشان تصمیم
درستی است
محمد ایلخانی  -کانال تلگرام «ایران»:
به نظرم حذف مدارس استعداد درخشان
تصمیـــم درســـتی اســـت ،چون کـــودکان از
بچگی برای تیزهوش بودن و گرفتن سهمیه
تیزهوشـــان ،تمـــام بچگیهـــا و لذتهـــای
اون دوران رو کنـــار میگذارنـــد و فقـــط و
فقط بهفکر تســـت زدن و گرفتن کتابهای
مختلف هســـتند و استرس زیادی را تحمل
میکننـــد و اکثـــراً هـــم نتیجـــه نمیگیرند و

خالی از اعتماد به نفس میشـــوند و کسانی
هم که راه پیدا میکنند ،همچنان اســـترس
و فشـــار از طریـــق مـــدارس تیزهوشـــان تـــا
کنکور همراهشـــان میماند .ایـــن در حالی
اســـت که در مدارس خارج از کشور ،بچهها
ً
اصـــا آزمونی ندارند که بخواهند اســـترس
را تحمـــل کنند یـــا اعتماد به نفسشـــان را از
دست بدهند.
ëëآواز دهل شنیدن از دور خوش است
محمودنـــژاد  -تمـــاس تلفنـــی :پســـر
من چنـــد ســـالی از عمـــرش را در مدارس
تیزهوشـــان به هدر داد ،وقتی پذیرفته شـــد
خیلی خوشـــحال بودیم ولی پس از یکی دو
ســـال پی بردیم که آواز دهل شنیدن از دور
خوش است .پســـر من در مدرسه استعداد
درخشـــان دچار افت تحصیلی شد درحالی
که پیـــش از آن جزو دانشآمـــوزان برتر در
مدرسه غیر انتفاعی بود .فشارهای مدرسه
بـــرای گرفتـــن نمـــره  20و توقعـــات مـــن و
خانوادهام موجب شـــد تـــا فرزندم از درس
و مدرســـه زده شود .احساس میکنم پسرم
افســـردگی دارد و شـــرم دارم بـــه چهرهاش
نگاه کنم .از طرفی هم نمیتوانم این همه
تـــاش را هدر دهم و او را از مدرســـه خارج
کنم .واقعـــاً نمیدانم چه کنم .البته همین
مســـائل موجب شد تا به فرزند دومم حتی
اجازه امتحان ورودی تیزهوشان هم ندهم
و او را روانـــه یکـــی از مـــدارس غیرانتفاعی
کنم.
ëëکیفیـــت مـــدارس عـــادی را الپوشـــانی
میکنند
دولـــت آبـــادی – ارتبـــاط حضـــوری :یک
تصمیمی گرفتهاند که با اجرایی شدنش فقط
مدارس غیرانتفاعی از آن خوشحال میشوند.
میگویند بچههای تیزهوشـــان بروندمدارس
عـــادی بـــا آن حجـــم از دانشآموز یـــا بروند
مدارس غیرانتفاعی .کسی که استعداد دارد و
پول ندارد مجبور میشود برودمدرسه عادی و
این با عدالت مغایرت دارد.
اتفاقـــاً ازوقتی مدارس ســـمپاد زیر نظر
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تازگیها دیگر متأسفانه نه .انگار همه چیز
برایمان از روی عادت شـ ــده است .نماز و
روزهمان هم دچار این عادت شـ ــده است.
اگر بقیه افراد هم مثل من باشـ ــند که وای
به حالشان .انشـ ــاءاهلل که اوضاع دیگران
بهتـ ــر از من باشـ ــد چـ ــون ما کـ ــه خیلی از
مرحله پرتیم .گر مسـ ــلمانی از این اسـ ــت
که حافـ ــظ دارد  /وای اگر از پـ ــی امروز بود

فردایی.
ëëدر رمضان تغییر میکنم
سـ ــاجدی  :0935...899 -مـ ــن اهـ ــل
جهرم هسـ ــتم در ماه رمضان من ارادهام
قـ ــوی میشـ ــود .از دروغ و غیبـ ــت پرهیـ ــز
میکنم و اثرات این ماه برای مدتی با من
باقی است .تا جایی که در شهرم و در رفتار
مردم هـ ــم دیدهام که در ایـ ــن ماه مبارک
همه با دیده مهـ ــر با هم برخورد میکنند.
البتـ ــه گاهی وقتها فکـ ــر میکنم که رفتار
خـ ــوب این مـ ــاه شـ ــاید بهخاطـ ــر بیحالی
ناشـ ــی از گرسنگی و تشـ ــنگی باشد .در این
ماه ،عهدهایی که با خود میبندیم بسـ ــیار
شکننده هستند که شاید به خاطر آن است
که رمز و رازهای روزه را درک نکردهایم .از
طرفی هم شـ ــاخ و برگهایی که به موارد
دینی دادهاند باعث شده جوانترها گریزان
باشند.
ëëروزهداری اراده را تقویت میکند
خواجویی :0913...375 -مسلماً روزه
و روزهداری روی خودسازی و تقویت اراده
افراد نقـ ــش دارد .به هر حـ ــال یک انرژی
معنـ ــوی به مـ ــردم تزریـ ــق میشـ ــود .ماه
رمضان بـ ــه خاطر تغییر سـ ــاعت خواب و
بیداری باعث میشـ ــود هم تنـ ــوع ایجاد و
هم مدیریت زمانمان بهتر شـ ــود .خیلی
ایـ ــن را قبول ندارم کـ ــه در حال حاضر ماه
رمضان باعث میشـ ــود بیشتر بهفکر فقرا
باشـ ــیم چون عمالً با ایـ ــن موضوع مواجه
نشدم بخصوص وقتی که سفرههای افطار
آنچنانی را میبینم .اینکه کمتر هم مردم
مسـ ــافرت میروند بـ ــه کاهـ ــش صدمات
تصادف منجر میشود.
ëëدر این ماه همه منشی انسانیتر دارند
مهشـ ــید نـ ــورزاد –  :0912...760بـ ــرای
خود من به شـ ــخصه ماه مبـ ــارک رمضان
ماهـ ــی هسـ ــت که بیشـ ــتر عبـ ــادت و کمتر
گناه میکنم .به مطالعـ ــه و خواندن قرآن
و عمل به فرایض دینی بیشـ ــتر میپردازم
و این میراثی ماندگار از پدر و مادرم است
و برایـ ــم آمدن این ماه خوشـ ــایند اس ـ ـت.
در رفتـ ــار مردم هم درسـ ــتکاری و منشـ ــی
انسانیتر در این ماه میبینم.
ëëدر این ماه همه بیاعصابند
منیـ ــژه غـ ــروی –  :0912...889مـ ــن
معتقدم هموطنانم در این ماه نه اعصاب
دارنـ ــد نه اخالق دارند نه اعتقاد ،در حالی
که باید برعکس باشد.
ëëهمه فقیریم به چه کسی کمک کنیم؟
محمـ ــد :0936...221 -ملـ ــت ایـ ــران
همگی در دسـ ــته فقـ ــرا جا دارنـ ــد .در این
ماه کی قرار است به کی کمک کند؟ کاش
مسئوالن در این ماه کمی اخالقیتر عمل
کنند و بهفکر شکم گرسنه زن و بچه مردم
باشـ ــند .خانواده ما که قهرمان گرسـ ــنگی
هستند واقعاً.
ëëما از تمرین صبر غافلیم
 :0912...112روزه گرفتـ ــن یعنـ ــی تمرین

ëëبرای خـــود من به شـــخصه مـــاه مبارک
رمضان ماهی هســـت که بیشـــتر عبادت و
کمتر گنـــاه میکنم .به مطالعـــه و خواندن
نیم نگاه
قـــرآن و عمل به فرایـــض دینی بیشـــتر میپردازم و ایـــن میراثی
ماندگار از پدر و مادرم است و برایم آمدن این ماه خوشایند است.
در رفتار مردم هم درستکاری و منشی انسانیتر در این ماه میبینم.
ëëجامعه ایران شـــاید تحت تأثیر آمدن رمضان کمی اخالقیتر
شود .اما نکته اینجاست که با رفتن آن انگار نه خانی آمده است
و نه خانی رفته اســـت! جامعه ایران بهنظر میرســـد بهپوســـته
رمضـــان التفات بیشـــتری دارند تـــا مغز آن .حضـــور پررنگ در

مساجد و خوانهای رنگین وگســـترده که غالب متمولین بر سر
آن نشستهاند و مستحقان از آن بیبهره و همچنین مصرف باالی
مواد خوراکی در رمضان نســـبت به دیگر ماههای سال حکایت
از این دارد که ما از معنویت این ماه بســـی فاصله داریم و به قول
سعدی اگر خفتیده بودیم شاید فاضلتر بودیم.
ëëروزه گرفتـــن یعنی تمریـــن صبر! چیزی که مـــا از آن غافلیم.
در این ماه اخالقمان بد میشـــود ،عصبیتر میشـــویم .از ســـر
گشـــنگی کافر میشـــویم .غافل از آنکـــه هدف از ایـــن ماه این
اســـت که بتوانیم روح و روان و رفتارمان را کنترل کنیم نه فقط
شکممان.

و روح آنها را با نیازهای جامعه درگیر سازیم
تا در آینده تـــاش این افراد را هم برای حل
مسائل جامعه ببینیم.
ëëتالش فرزندم به باد رفت
احسان –  :0912...234من  4سال است که
در حال آمادهسازی پسـ ــرم برای این آزمونم.
جدا از صرف هزینه هنگفتی که متقبل شـ ــدم
روحیه بچهام نیز در حال تضعیف است .بنده
در مـ ــورد درسـ ــتی و غلطی مسـ ــائل کالن این
موضوع بحثی ندارم و فقط حرفم این اسـ ــت
که اگر این آزمون حذف شـ ــود چه میزان نیرو
و هزینه اتالف میشود .تا کی در این مملکت
عدهای باید قربانی آزمون و خطاهای آموزش
و پرورش باشند .آیا به یاد ندارید آنهایی را که
در میان شـ ــکاف نظام قدیم و جدید یا حذف
پیش دانشـ ــگاهی و ...قربانی شدند؟ کی قرار
اسـ ــت یک برنامـ ــه واحد برای تمـ ــام اعصار و
قرونمان داشـ ــته باشیم تا عدهای صرفاً برای
آزمون و خطا فدا نشوند.
ëëعدالت آموزشی در مدارس تیزهوشان
رضازاده  -کانال تلگـــرام «ایران» :حذف

مدارس تیزهوشـــان عدالت آموزشـــی را زیر
سؤال میبرد .چرا برای دانشآموز تیزهوش
خانـــواده برخـــوردار امـــکان بهرهمنـــدی از
آمـــوزش با کیفیـــت در مـــدارس غیردولتی
فراهم باشد اما برای دانشآموزان تیزهوش
خانوادههای غیربرخوردار این امکان ســـلب
یرسد بقای
شود .با این توضیحات به نظر م 
مـــدارس اســـتعدادهای درخشـــان حداقل
برای تحقق عدالت آموزشی الزم است.
ëëآزمون سمپاد حذف شود
برزگـــر – تمـــاس تلفنی :از حـــذف آزمون
ســـمپاد دفـــاع میکنم .بـــا ایـــن کار باالخره
استرسهای ناشی از کنکور و تحصیل در این
مدارس کاهش مییابد .شـــخصاً هیچ وقت
فلسفه این حجم اســـترس بر دانشآموزان
را درک نکـــردم .سیســـتم آموزشـــی ما اصالً
بر اســـاس لذت بردن از یادگیری و مدرســـه
نیســـت .کدام دانشآموز با لذت به مدرسه
یرود؟
م 
ëëذینفعان چه کسانی هستند
کمـــال – ارتباط حضوری :ایـــن کار زمانی
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ماه کاسـ ــبیمان را با مـ ــاه رمضان نزدیک
کنیـ ــم .مراعـ ــات مـ ــردم را در برخـ ــورد
با دیگـ ــران انجـ ــام دهیـ ــم .بهخاطـ ــر این
نوسـ ــانات دالر فشـ ــار زیادی هم به مردم
اسـ ــت هم بر کسبه .البته برخی از دوستان
مـ ــا که بـ ــا هـ ــم همکاریـ ــم کرکـ ــره را پایین
میکشند و به مسـ ــافرت میروند .این هم
ایده خوبی اسـ ــت .ولـ ــی در کل بـ ــا حرفی

کـ ــه در فراخوان زده شـ ــد موافقـ ــم چرا که
من و همسـ ــایهها در طول سال میتوانیم
مراعات همدیگر را بکنیم .ارادتمند تمام
هموطنانم هستم.
ëëهمه چیز برایمان عادی شده
حسین کاظمی –  :0936...079راستش
بهخـ ــودم کـ ــه نـ ــگاه میکنـ ــم میبینم که
قدیمـ ــا چـ ــرا فرشـ ــته خوتر میشـ ــدم ولی

صبر! چیـ ــزی که مـ ــا از آن غافلیم .در این
مـ ــاه اخالقمـ ــان بـ ــد میشـ ــود ،عصبیتر
میشـ ــویم .از سر گشـ ــنگی کافر میشویم.
غافـ ــل از آنکه هدف از این ماه این اسـ ــت
که بتوانیم روح و روان و رفتارمان را کنترل
کنیم نه فقط شکممان.
ëëدر ماه رمضان کسی عابد نمیشود
بدون نـ ــام  -کانال تلگـ ــرام «ایران» :در
ماه رمضان کسـ ــی عابد نمیشـ ــود کسـ ــی
یاد گرسـ ــنهها نمیافتـ ــد .در روزهای باقی
مانده و نزدیک به ماه رمضان پیامکهای
مختلفی از یادآوری گرسنگی و تشنگی در
قالب طنز دسـ ــت به دسـ ــت میشـ ــود .اما
زمانی کـ ــه روزه میگیرم از صبح تا غروب
بـ ــه این فکر میکنیم که چـ ــه چیزی را پای
سـ ــفره افطار بخوریم .بعد از افطار هم به
این فکر میکنیم که در سحر چه بخوریم.
حال کجای ایـ ــن روزه ما بهفکر گرسـ ــنهها
و بیبضاعتهـ ــا هسـ ــتیم .تـ ــازه عطـ ــش
خودمان برای خوردن دو چندان میشود
و گرسـ ــنگان را از یاد میبریم .شاید برخی
در خوردن افراط نکنند اما اکثراً با دل درد
از پای سفره کنار میروند.
ëëدر رمضان زور نگوییم
علیرضـ ــا  -کانال تلگرام «ایـ ــران» :ماه
مبارک رمضان باید بیاموزیم که زور گفتن
اشتباه اسـ ــت .این را آن روزه دار باید بهتر
بدانـ ــد که خـ ــود را مدعی اسـ ــام میداند.
این افراد باید بدانند اگر کسی روزه خواری
میکنـ ــد نبایـ ــد قضاوتش کنند .گرسـ ــنگی
معنـ ــای روزهداری نمیدهـ ــد .هر کس که
شکمش خالی است ایمانی پر ندارد.
ëëاگر جنبه روزه گرفتن نداریم روزه نگیریم
کمال اسماعیلی –  :0935...878دراین
روزهـ ــا که هوا کمکم روبـ ــه گرمی میرود و
فاصله بین سحر تا افطار  16ساعت است
گرسـ ــنگی و تشـ ــنگی مـ ــردم را عصبانی و
خشـ ــن میکنـ ــد .در ادارات کارمندها روزه
هسـ ــتند و حال کار کـ ــردن ندارند .مردم با
زبـ ــان روزه باید روزها در ادارات تردد کنند
تا شـ ــاید کارشان انجام شود .اگر هم تندی
کنند پای روزه و تشـ ــنگی حساب میشود.
روزه میگیریـ ــم کـ ــه صبـ ــوری کنیـ ــم اما با
عصبانیـ ــت با مردم برخـ ــورد میکنیم .در
کل اگر کسـ ــی جنبـ ــه روزه گرفتـ ــن را ندارد
خودش را عذاب ندهد و بقیه را با خشـ ــم
خود که ناشی از گرسـ ــنگی و تشنگی است
نرنجاند.
ëëبا سـ ــیگار نکشـ ــیدن فرشـ ــته قبض روح
میشوم
مسـ ــعود –  :0936...996هـ ــر سـ ــاله ماه
مبـ ــارک رمضان تصمیم میگیرم سـ ــیگار
کشیدن را ترک کنم اما متأسفانه بعداز هر
افطار انگاری که قرار اسـ ــت فردا صبحش
بیدار نشوم ،بدتر سـ ــیگار میکشم .دست
خودم نیسـ ــت انشـ ــاءاهلل امسـ ــال بتوانم
بر نفسـ ــم غلبه کنم و سـ ــیگار را ترک کنم.
دوسـ ــت دارم دروغ گفتن را هم ترک کنم

اما نمیتوانم همه چیز را با هم ترک کنم.
اوقاتـ ــی که سـ ــیگار نمیکشـ ــم رفتار خیلی
ناپسـ ــندی دارم امـ ــا تمریـ ــن میکنـ ــم که
فرشتهخوتر باشم.
ëëبه توصیههای بزرگان دین توجه کنیم
عبـ ــاس کریمـ ــی –  :0912...089در ایـ ــن
ماه بـ ــزرگان دین توصیـ ــه کردهاند که باید
مسـ ــاجد مملـ ــو از نمازخـ ــوان باشـ ــد .اما
متأسـ ــفانه ما چقـ ــدر به ایـ ــن توصیه مهم
عمـ ــل کردهایـ ــم .مـ ــاه رمضان ماه بسـ ــیار
مناسـ ــبی اسـ ــت بـ ــرای نمازخوان شـ ــدن.
من دائمـ ــاً بـ ــه فرزندانم توصیـ ــه میکنم
کـ ــه از فضایـ ــل این مـ ــاه بیبهـ ــره نمانند.
امام صـ ــادق(ع) وقتی مریض میشـ ــدند
سـ ــفارش میکردنـ ــد ایشـ ــان را بـ ــا همان
حالت به مسـ ــجد ببرند و ایشـ ــان در جمع
احیاگران ش ـ ـبهای قدر قـ ــرار میگرفتند.
کاش مـ ــا هـ ــم میتوانسـ ــتیم مثـ ــل امـ ــام
اینگونه نماز خوان باشیم.
ëëرمضـ ــان آدابی دارد که همـ ــه روزه داران
باید بدانند
سـ ــیما احمـ ــدزاده  -کانـ ــال تلگـ ــرام
«ایـ ــران» :ماه رمضان ،ماه نیایش اسـ ــت
و چون کالً همه تو خانوادههای شـ ــیعه به
دنیـ ــا آمدهایـ ــم و از بچگی با مـ ــاه رمضان
و ربنای شـ ــجریان آشـ ــنا بودیـ ــم خودمان
را مکلـ ــف میکنیـ ــم کـ ــه حتمـ ــاً تمـ ــام
فریضههای ایـ ــن ماه را به جـ ــا آوریم .اما
یک مثل هسـ ــت کـ ــه میگوید گرسـ ــنه که
دین و ایمان حالیش نمیشـ ــود .هدف از
این ماه این بوده که گرسـ ــنهها را دریابیم.
کسـ ــانی که به نان شـ ــب محتاج هسـ ــتند
امـ ــا فطریههایـ ــی کـ ــه جمع میشـ ــود به
نیازمنـ ــدان کمـ ــک نمیکند .عـ ــدهای هم
فقط بهخاطر سـ ــفرههای رنگین و پر زرق
و برق افطار و میهمانیهای سفره افطار،
روزه میگیرنـ ــد که این درسـ ــت نیسـ ــت و
بیشـ ــتر خرج و هزینه میکننـ ــد تا اینکه به
دیگران کمک کنند .عدهای در مکانهای
عمومـ ــی و محـ ــل کار رعایـ ــت حـ ــال روزه
داران را نمیکننـ ــد ،جـ ــدا از اینکه ممکن
اسـ ــت مریض احوال باشند و مشکل برای
گرفتن روزه داشته باشند .عدهای بهدلیل
گرسـ ــنگی زیاد دچار سـ ــردرد میشـ ــوند و
وقتی بعـ ــد از افطـ ــار ناگهان معدهشـ ــان
پر میشـ ــود با ایـ ــن روند صدمه جسـ ــمی
به خودشـ ــان میزنند(کـ ــه صدمه زدن به
خود در اسـ ــام جایز نیسـ ــت) امـ ــا در کل
این مـ ــاه دارای آداب اجتماعی اسـ ــت که
هـ ــر روزهداری بایـ ــد آن را بدانـ ــد ،عدهای
بـ ــه خاطر بـ ــوی بـ ــد دهـ ــان هنـ ــگام روزه
باعث اذیـ ــت دیگـ ــران میشـ ــوند .نظرم
اینه کـ ــه ناگهـ ــان معـ ــده را تا خرخـ ــره پر
نکنیم .همچنین گرسنگی خودش باعث
عصبانی شدن میشود .این یک ماه انگار
همه چیز تعطیل و خرید و فروشی انجام
نمیشـ ــود این خـ ــود نشـ ــان از آن دارد ما
آداب این کار را بلد نیستیم.

پسر من چند سالی از عمرش را در مدارس
تیزهوشان به هدر داد ،وقتی پذیرفته شد خیلی
خوشحال بودیم ولی پس از یکی دو سال پی
بردیم که آواز دهل شنیدن از دور خوش است.
پسر من در مدرسه استعداد درخشان دچار
افت تحصیلی شد درحالی که پیش از آن جزو
دانشآموزان برتر در مدرسه غیر انتفاعی بود

آموزش و پرورش رفت آزمونهای قلمچی
و ..شروع شد.بهنظر بسیاری دارند مدارس
ســـمپاد را حـــذف میکنند تا ســـطح پایین
بـــودن آمـــوزش در مـــدارس دولتی نشـــان
داده نشـــود و االنفقـــط بـــه نفـــع مدارس
غیرانتفاعی کار میکنند.
ëëحذف مدارس استعداد درخشان به ضرر
دانشآموزان با هوش و عادی
احسان  -ارتباط حضوری :من در مدرسه
اســـتعداد درخشـــان درس میخوانـــم .به
نظرم وقتـــی یـــک تیزهوش برود مدرســـه
دولتی هم در حق او اجحاف میشود و هم
در حـــقفردی کـــه هوش عـــادی دارد .فرد
باهوشتر در کالس مدام ســـؤال میپرســـد
و معلـــم حوصلـــه جـــواب دادن نـــدارد یا
اینکـــه بچههـــای باهوشتـــر نکتـــه را زودتر
میفهمد و وقتی معلـــم  ۷۰بار برای دیگر
دانشآمـــوزان مســـائل راتوضیـــح میدهد
دانشآمـــوز باهوش انگیزهاش را از دســـت
میدهد و از طرف دیگر محصل عادی هم
فکر میکند هوششپایین است.

ëëدانشآمـــوزان را در مـــدارس بهصـــورت
ویترینی تربیت نکنیم
فرجـــی – :0912...412باید از حذف مدارس
اســـتعداد درخشـــان حمایت شـــود چرا که با
این تصمیم ،آموزش و پرورش به یک مســـیر
حرفهای و غیر طبقاتی ،بـــا فرصتهای برابر
برای همه افراد وارد میشـــود .اینجور طرحها
باعث شـــده آموزش و پرورش تجاری داشـــته
باشیم .تردیدی نیست که دو دسته با این طرح
مخالف هستند .دسته اول کسانی هستند که با
حذف این آزمونها بازار و تجارت آموزشی آنها
بهخطر میافتد و منافع مالیشـــان را ازدست
میدهند ،یعنی کاسبان حوزه آموزش .دسته
دوم اولیایی هســـتند که از نظر فرهنگی توجیه
نیســـتند و تصورشان این است که فرزندانشان
در مـــدارس خاص بهتر تربیت میشـــوند ،در
حالی کـــه دانشآمـــوزان در مـــدارس خاص
در یک محیـــط خاص و ایزوله شـــده آموزش
میبینند و در شـــرایط ویترینی رشد و پرورش
مییابنـــد و بعـــد از فارغالتحصیـــل شـــدن با
مشکالت جدی در زندگی مواجه میشوند.

تیترهای
برتر ایران

ایمان یاوریـــان ،خواننده روزنامه هر
هفته تیترهای روزنامه از سهشـــنبه تا
دوشنبه هفته پیش را بررسی میکند
وبهتیترهاییکهدرصفحاتمختلف
«ایران»انتخابکرده،امتیازمیدهد.
ëëگزارش
ن داری بـــا هـــم
10هـــزار تومـــا 
کتابخانهبسازیم؟
آرزوهای زنان عبدل آباد
بیباری کمرمان را خم کرد
شهر در دست بچههاست
حسرت نساجی به دل قائمشهر
دیوار بلند مرز
ëëپرونده
ققنوس سرپلذهاب در حال سر
برآوردن است
ëëاندیشه
صدای مردم را بشنویم
ناشر،نویسندهمامتهمیم!
ëëرسانه
محدودیـــت مانـــع انجـــام
مسئولیتروزنامهنگاری
ëëسینما
راوی امین زندگی ایرانی
ëëحقوقی
فیلترینـــگ تلگـــرام در تـــرازوی
قانون و حقوق
زمین از آب تهی شد؛ وقتی همه
خواب بودند!
ëëموسیقی
بـــاران عشـــقی بـــود از زمیـــن بر
آسمان
ëëاجتماعی
بهبود کیفیـــت زندگی در شـــهر
هوشمند
صنعـــت حـــرف دانشـــگاه را
نمیخواند

ذبح اخالق در فضای مجازی
ëëآلبومقرن
از ترس سرخ
ëëسینمایجهان
جهان همچون صحنه نمایش
ëëجامعه
سوء تغذیه ذهنی
ëëزندگی
در ساحل آرامش زندگی کنید
زندگی برای «انتها» پایانی ندارد
بدون بال هم میتوان پرواز کرد
درس بخشندگی در دیار آفتاب
ëëتوانش
اگر پالک «ژ» نداری طرح رایگان
نداری
ëëخوانندگان
چرا و چه کســـانی به نمایشـــگاه
کتابمیروند؟
ëëکارآفرینی
جـــای چنـــد واحـــد «مهـــارت
ریسک» خالی بود
ëëشعر
شعر مدرن ضرورتها و ریشهها
ëëورزشی
دختران ایران بر فراز قله فوتسال
آسیا
ابروهای درهم کارلوس!
ëëپایداری
روزهای روشن آثار مکتوب دفاع
مقدس
سفر به سرزمین نخل و ستاره
اما سه تیتر برتر و جذاب هفته از نظر
خوانندگان به ترتیـــب عبارتند از:
«بیباری کمرمان را خم کرد»
از گـــروه گـــزارش« ،باران عشـــقی
بود از زمین بر آســـمان» از صفحه
موسیقی و «ســـوء تغذیه ذهنی» از
گروه جامعه.

خوانندگان محترم روزنامه ايران
با اين چهار پل ارتباطي با ما در
ارتباط باشند:
تلفن  - 84711000 :داخلي 129
روابط عمومی88769074 :
سالم ايران88769075 :
پيامك3000451213 :
ايميلkhanandegan@icpi.ir :

