یادبود
برگزاری نخستین سالگرد شهادت شهید
حججی را از آنتن شبکه یک ببینید

یک پیشنهاد معنوی و ارزشی

امامجمعه نجفآباد گفت :در نخستین سالگرد
شهادت پاســدار شــهید مدافع حرم محسن
حججی که روز پنجشنبه و جمعه هفته جاری
برگزار خواهد شــد« ،حجتاالسالم مهدوی»
بهعنــوان ســخنران و «ســعید حدادیان» از
مداحان کشوری نیز دعای ندبه را به روی آنتن
زنده شــبکه یک خواهند برد.حجتاالســام
مصطفی حســناتی در گفتوگو با خبرگزاری
ایمنا از شهرستان نجفآباد با اشاره به پیشبینی
حضور جمعیت چندینهزارنفری در این مراسم
اظهار کرد :به همت ســتاد مردمــی برگزاری
مراسم و خادمان شــهدا ،امکانات زیرساختی
و پیشبینیهای خاص نخستین سالگرد این
شهید در نظر گرفته شده است و شهر با آمادگی
کامل به استقبال این مراسم میرود.وی افزود:
در این برنامه که با دعوت از هیئتهای مذهبی
سراسر استان و حتی کشور همراه است ،مداحی
مهدی سلحشور و سیدرضا نریمانی نیز در لیست
برنامهها قرار گرفته اســت.وی به برنامهریزی
انجام شده برای اســتفاده از ظرفیت مدارس،
دانشگاهها و حسینیههای نجفآباد در راستای
اســکان شــرکتکنندگان از نقاط اصفهان و
دیگر نقاط کشور اشــاره کرد و افزود :همزمان
با همکاری نیروهای انتظامــی ،پلیس راهور،
بسیج و سپاه در کنار مجموعه شهرداری تالش
شده تمامی اقدامات موردنیاز در محل برگزاری
مراسم توســط نیروهای داوطلب مردمی که با
لباس فرم مخصوص مشــخص شدهاند ،انجام
شــود.امامجمعه نجفآباد خاطرنشــان کرد:
از ظرفیت هیئتهــای مذهبی در راســتای
برگزاری هرچهبهتر مراسم و اقداماتی همچون
برپایی موکبهای فرهنگی و خدماتی ،برپایی
غرفههای عکس ،پوســتر و طــرح گرافیکی،
مشــاوره خانواده و احــکام در کنار نقاشــی
کودکان و عرضه محصوالت فرهنگی استفاده
خواهیم کرد.به استناد گزارش ایمنا ،از ساعت
پنج عصر روز پنجشــنبه هفته جاری هجدهم
مردادماه نخســتین مراسم ســالگرد شهادت
شهید حججی در گلســتان و یادمان شهدای
نجفآباد با سخنرانی حجتاالسالم پناهیان آغاز
خواهد شد و بعد از نماز صبح روز جمعه ،نوزدهم
مردادماه نیز برنامه قرائت دعای ندبه با مداحی
ســعید حدادیان و ســخنرانی حجتاالسالم
مهدوی ،نماینده اســتان در مجلس خبرگان
رهبری آغاز خواهد شد.

معاونت فرهنگیاجتماعی منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان خبر داد:

تجربه یک هفته شاد در منطقه ۱۰

نخستین و متفاوتترین جشنواره بازی و ســرگرمی با عنوان «اتل
متل سه نقطه» در راستای ارتقای نشاط ،سرگرمی و ترویج بازیهای
پرتحرک برای خانوادهها به مدت یک هفته در ورزشگاه  ۹دی برگزار
شده است.معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان
بهمنظور ترویج فرهنگ تفریح سالم و بهکارگیری بازیها به روشهای
نوینهمچنینبرایایجادسرگرمی،جشنوارهخانوادگی«اتلمتلسه

اصفهان

Esfahan

با خبرنگار ایمنا با اشاره به برگزاری این جشنواره تفریحی اظهار کرد:
نقطه» ویژه تمام سنین و برای خانوادهها را برگزار کرده است.
در این جشنواره با ســادهترین ابزار و وســایل جذابترین بازیها ایجاد شادی و نشاط برای عموم شهروندان در راستای تحکیم خانواده
طراحی و در  ۱۰غرفه اجرا شده که محتوای هر غرفه بیانگر بازیهای بهعنوان قلب جامعه انجام میشود.وی افزود :این جشنواره که از دوازده
آن است .جشنواره بازی «اتل متل ســه نقطه» صبحها مخصوص مردادماه آغاز شده به مدت یک هفته در ورزشگاه ۹دی واقع در خیابان
مهدهای کودک ،مدارس و مراکز فرهنگــی و بعدازظهرها میزبان معراج ادامه خواهد داشــت و درصورت اســتقبال مردم از آن زمان
شهرونداناست.شهروندان،مدیرانمدارسومراکزفرهنگیبرایتهیه جشنواره تمدید خواهد شد.مدیر منطقه ۱۰شهرداری اصفهان گفت:
بلیتمیتوانندبهمراکزوفرهنگسراهایمنطقه ۱۰شهرداریاصفهان اینجشنوارهباهدفایجادنشاطوتفریحسالمدرشهروندانهمچنین
باتوجه به اینکه محرومیت باعثشده استفاده از این برنامهها برای مردم
همچنینورزشگاههایاینمنطقهمراجعهکنند.
عبدالرسول امامی ،مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان در گفتوگو این منطقه میسر نباشد ،برگزار شده است.
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بانک
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی
کشور اعالم کرد:

بیش از  1500گروه همیار
فعال در کشور

باالخره آرزوهای بچههای اصفهان در قاب پوستر جشنواره فیلم کودکونوجوان دیده شد

یک پوستر و یک دنیا حرف
سمیه مسرور  /گروه اصفهان

soroor.aslami@gmail.com

«دخترهــا درسخوان
هســتند و در مدرسه
بهســر میبرند و پسرها که اهل
درس نیستند به کوچه آمدهاند تا
بروند بــه تماشــای فیلمهای
جشنواره ».این جمله بیوزن و
بیمنطق در پاسخ به خبرنگاری
بــود کــه در نشســت خبری
بیستوهشتمین جشنواره فیلم
کودک و نوجوان پرسید :چرا همه
تصاویر و المانهای جشــنواره
پســر و مربوط به پســربچهها
هســتند؟ آن ســال دور تا دور
دبیرخانه ماکت پســربچههایی
بود که بهدنبــال توپ بودند و به
هواپیمای در حال پــرواز نگاه

 300نفر از زنان
خانهدار از كارخانه
پسماند بازديد
كردند

میکردند یا خودشان کایت هوا
کرده بودند .دریغ از یک دختر.
پوسترهای جشنواره هم بهتر از
این نبود .عدهای تالش داشتند
نیمــی از جمعیت جهــان را با
تعاریف مضحکی مانند دختران
درسخوانترند و در مدرســه
بهسر میبرند ،انکار کنند .بعدها
هم که اندکــی تغییر در نگرش
ایجاد شد ،شاهد تصاویر دختران
با محدودیتهای فراوان بودیم؛
گویی دختران مهاجران سوری
که زیر بار جنگ چهــره در هم
کشیده بودند برای تصاویر روی
پوستر انتخاب شده بودند.
با این توصیف بهســراغ پوستر
سراسر رنگ و شــور جشنواره
امســال میرویــم کــه وحید
شــریفی ،کاریکاتوریســت

اصفهانــی آن را خلــق کرده و
با وجودی که بــه گفته خودش
فرصت زیادی نداشته است ،اما
اثری کمنظیر برای سیویکمین
دوره جشنواره بینالمللی فیلم
کودک و نوجوان خلق کرده که
قطعاً حجم عظیمی از آرزوهای
مردم اصفهان را و نهتنها کودکان
شــهر گنبدهای فیروزهای را در
خود جای داده است.
آســمان آبی ،درشکهای با اسب
ســپید ،کودکانی ســرخوش،
نقشــی از جهان نامیرای میدان
نقشجهــان و بادبادکهــای
رنگی که پروانههای شادی را بر
تن خود نگاشــتهاند :این پوستر
نهایت یک اثر هنری است برای
مردمانی که سالهاست آسمان
شهرشان از آلودگیها کدر شده و

رودخانهشان دیگر زنده نیست و
رنگینکمان خیالشان به قوسی
بیقزح بدل شده است.
هر بــار میتوان به ایــن تصویر
زیبا نگاه کرد و آرزوها و آمالمان
را در آن به وضــوح دید .بهواقع
اگــر طــراح پوســتر اصفهانی
نبود ،نمیتوانســت این چنین
دلمشغولیهایمان را به تصویر
بکشــد .باید از مهدی تمیزی،
مدیر هنری جشنواره سیویکم
هم ویژه تشکر کرد بابت دقتنظر
و ســپردن کار به اهلاش .بدون
قضاوت روند طی شده تا کنون در
جشنواره امسال ،تا این جا برای
پوســتر باید گفت دستمریزاد.
امیدواریم بقیه جشــنواره هم
مانند خلق پوسترش کمنظیر و
خوب و خوشــایند باشد و حال

بچههای شهرمان را خوب کند
و بــه کودکهــای درون آدم

بزرگهــا نیز حســابی خوش
بگذرد.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
در آیین افتتاح بازار موبایل فرتاک در اصفهان
گفت :در ســطح کشــور بالغ بر  1500گروه
همیار و  3000گروه مالی خرد فعال هستند.
حبیباله مسعودی فرید با بیان اینکه سازمان
بهزیســتی خدمات متعددی به مددجویان
خود اختصاص میدهد ،اظهار داشــت :گام
اولیه اشــتغالزایی ،آمادهسازی شغلی است
که روی مباحث توانمندســازی درونی مثل
ارتباط مؤثر ،اعتمادبهنفــس ،حرفهآموزی و
غیره تمرکز میشود.
وی افزود :هرگروه از جامعه هدف بهزیستی
شغل متناسب با شرایط خود را میطلبد؛ شغل
بانوان سرپرست خانوار باید کوچک یا خانگی
باشد تا اگر دارای فرزند کوچک هستند دچار
مشکل نشوند یا برای اشتغال معلوالن باید با
توجه به نوع معلولیت آنان اشتغالزایی داشت.
دکتر مســعودی فرید تصریــح کرد :حرکت
بهسمت شغلهای نوین و شغلهایی با ارزش
افزوده باال ،سیاست کنونی ما است که در این
بازار هم شاهد همین موضوع هستیم که یک
کارآفرین معلوالن توانمند در حوزه موبایل را
در یک مجموعه همدل و کوشا بهکار گرفته
است.
وی با اشــاره به ارائه خدمات بهزیســتی در
اشتغال ادامه داد :سازمان بهزیستی خدماتی
چون کمکهای بالعــوض ،وام کارفرمایی،
گروههای تأمین مالی خرد و گروههای همیار
بستری برای اشــتغال زنان سرپرست خانوار
فراهم کرده است.

