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انتقاد فراكسيون قرآن و عترت مجلس از بودجه قرآني كشور

موريانههاي سند2030
در كوچههاي اصفهان!

ÊÆ³MÄZÀ

حسن روانشيد*
شهر تاريخي اصفهان همانند يك كاس��ه چيني است كه در طول
تاريخ ديرينهاش بارها به زمينخورده اما نشكسته باشد ،زيرا همه
بناهاي آن از بدو ايجاد ش��هر موزه جهاني با مالت ايمان به يكديگر
تنيده شدهاند .اين مقاومت سابقهاي حيرتآور دارد زيرا نهتنها اقوام
مغول بلكه محمود افغان هم همراه با لشكريانش بهرغم شش سال
ستيز و تخريب در آن نتوانستند ذرهاي از هويت و فرهنگ اين ديار
را خدشهدار كنند .آنها چهارباغ را بارها با لشكريان خود وحشيانه به
خيش كشيدند و قصرها را آتش زدند ،پلها را تخريب و آب را به زير
و بند مساجد روان کردند اما همه آثار بديع همچنان جاودانه پابرجا
ماندند تا درنهايت اقوام بيگانه را خسته و ناچار به ترك اين ديار کنند
و در انتها نوبت قوم قاجار شود كه يكي از نوادگان آن با عنوان حاكم
اصفهان در طول سيطره خود هر آنچه در قدرت داشت صرف نابودي
آثار بهجا مانده از تمدن آن كرد كه در اين يورش عمارت و قصرهاي
صفويه در چهارباغ و محدوده آن اولويت داش��تند .تاريخ همه اين
نابسامانيها را به چشم بصيرت خود ديده و ثبت كرد و تحمل نمود
و منتظر ماند تا شايد روزگاري حراست از بهجا ماندههاي فرهنگ و
تمدن سروسامان گرفته و متولي پيداكرده و به حفظ باقيمانده آثار
ارزشمند بپردازد .امروز كه س��ازمان ميراث فرهنگي وظيفه خطير
ايجاد امنيت براي اين يادمانهاي ايمان و عظمت را عهدهدار شده
ساز ناكوك سر ميدهد و سرنا را از سر گشاد آن مينوازد تا هر لحظه
صداي اس��تخوانهاي شكس��ته يكي از اين آثار از سويي به گوش
بهجاماندگان از تاريخ رسيده و با چشمهاي نگران خود اين جفاها را
به هويتشان ببينند!
درباره محله سنبلس��تان حدفاصل دو خيابان بافت مركزي ش��هر
اصفهان يعني عبدالرزاق و ابنسينا حرف ميزنيم .آنچه اين محدوده
را بيش از همه س��ر زبانها انداخته امامزادگان مدفون آن است كه
وعدهگاه آرزومندان ميباش��د تا ش��بانهروز در صحن و س��راي آن
س��فره نان و ماس��ت نذر كنند و زائران را اطعام نمايند .در جوار اين
واجبالتعظيمها بيمارس��تان قديمي امين قرار دارد كه قبل از آن
زايشگاه سنبلستان نام داش��ت و اولين مركز مخصوص زايمان اين
شهر بود .دهها خانه تاريخي از ديگر آثار اين محله پرفيض است كه
معروفترين آنها خانه تاريخي بخردي ،قصر جميالن با قدمت 1500
ساله از ملكش��اه س��لجوقي ،زورخانه حاجرحيم نجارپور ،كوي تل
عاشقان ،قبرستان سنبلستان ،باغ سنبلستان و خانه جمشيديهاست
كه هركدام براي خود سرگذشتي شنيدني دارند .اين محله هنوز هم
پس از قرنها در تكاپوي حفظ هويت خود باقيمانده زيرا در بازارچه
قديمي آن چهرههاي تكيده اما نوراني ،مرداني ديده ميشود كه اوراقي
از تاريخ و تمدن را در افكار خود بايگاني نمودهاند .آنها اگرچه بهظاهر
پير و فرتوت شدهاند اما مغزهايش��ان همچون ساعت كار ميكند و
ميتوانند ساعتها مخاطب را مشغول شنيدن خاطرات خود کنند
كه ميتوان از اسطورهاي به نام دباغيان نام برد.
محله سنبلس��تان بهخوديخود يك موزه تاريخي بيبديل است
كه وجود بيمارس��تان نوس��تالژي امين يا همان سنبلستان سابق
به آن ابهت تازهاي ميبخش��د و امروز اولين پارك عمومي احداث
شده در اصفهان با نزديك به يك قرن سابقه به فضاي اين درمانگاه
افزوده شده است كه ميتواند يك روز گردشگري را براي توريست
داخلي و خارجي پر كند .دريغ كه اين روزه��ا خاطره تلخ ربع قرن
پيش در اصفهان كه تخريب ش��بانه تنها حمام تمامسنگ تاريخي
جهان يعني خسروآقا واقع در خيابان سپه اين شهر به نحوي ديگر
رقم ميخورد و براي اهالي اين كالنش��هر تداعي ميشود ،مدرسه
دوقلو يا آليانس يعني اولين واحد آموزش��ي اصفهان واقع در كوچه
يخچال محله مش��ير كه س��الهاي طوالني در سنبلستان پذيراي
دانشآموزان آن بوده و اين روزها توسط آموزشو پرورش اين شهر
همراه با مدرسه ديگري درس��ت در صد متري آن و در ميان بهت و
حيرت اهالي كهنسال اين منطقه خود حکایت رنجآور دیگری است.
مدرسهای كه خود و پدرانشان ش��اگردان اين نوستالژيها بودند و
همچنين صدها دانشآموزي كه اول مهر امسال آواره و سربار ديگر
مدارس ش��هر خواهند شد به لودر و بولدوزر س��پرده ميشوند تا از
صحنه قديميترين محله پايتخت فرهنگ و تاريخ اس�لامي جهان
محو شوند زيرا وسعت زمين آنها در مركز ش��هر ارزش بااليي دارد
و ميتوان با ايجاد پروژههاي نو تاريخ و تمدن و نوس��تالژيك كشور
را به دامنه مدرنيته و الكچريهاي غرب واگذار کرد و گوش��هاي از
ايدههاي يونسكو را زيركانه جامه عمل پوش��اند كه دليلي باشد بر
حضور مستمر و پشت پرده موريانههاي سند  ۲۰۳۰در كالبد آموزش
و پرورش .نگاهي به پايتخت سياستهاي مزورانه يعني لندن نشان
ميدهد كه همه ساختمانها و بخصوص مدارس و دانشگاههاي آن
كه تاريخي هستند همچنان پابرجا بوده و تنها با تعميرات اساسي به
كار خود ادامه ميدهند تا هويتهاي ناداشته پايدار بماند در صورتي
كه مرگ را تنها براي همسايگان خود ميطلبند تا سند سياه ۲۰۳۰
در آنها اجرايي شود!
*روزنامهنگار پيشكسوت
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نهضت روانخواني قرآن دركشور فعال ميشود

هادي عسگري

امس�ال نهضت روخوان�ي و روانخوان�ي قرآن
كريم در سراس�ر كش�ور فع�ال خواهد ش�د،
ه�دف از برپايي اين نهضت اين اس�ت كه همه
در اي�ران بتوانند ق�رآن را روانخوان�ي كنند.

در قانون اساسي كشور برنامهريزي براي انس با قرآن
جزو تكاليف خوانده شده است كه بايد برنامهريزي
منظم و دقيقي داشته باشيم .البته تالشها متعدد
و زياد بوده است اما متأسفانه با وجود گذشت 40
سال از پيروزي انقالب اسالمي و فعاليت گسترده
و تربيت جوانان حافظ و قاري ق��رآن ،هنوز با افق
برنامهريزيشده فاصله زيادي داريم.
حجتاالس�لام پژمانفر عضو فراكس��يون قرآن و
عترت مجلس ،با اشاره به درخواست مقام معظم
رهبري ب��راي تربي��ت  10ميليون حاف��ظ قرآن
ميگويد :فاصله با اين رقم خواستهشده زياد است و
حتي در ارزيابيهايي كه داشتيم ،مشاهده شد كه
حتي دانشآموزان پ��س از پايان تحصيل مهارت
روخواني و روانخواني قرآن را ندارند ،در حالي كه از
پايههاي اوليه مقطع ابتدايي آموزش قرآن وجود
دارد و دو تا سه س��اعت درس قرآن در مدارس در
نظر گرفته شده است .فقط با  ۱۰ساعت ميتوان به
راحتي اين مهارت را كسب كرد.
پژمانف��ر تأكيد ميكن��د :فعال كردن ش��وراهاي
برنامهريزي قرآني در اس��تانها بود ك��ه با توجه
به قانون ،اس��تانداران مكلف هس��تند كه شوراي
برنامهريزي توسعه قرآني را در استانها پيگيري

كنند و متأس��فانه ب��ا توجه ب��ه وضعيت��ي كه از
استانهاي مختلف داش��تيم ،عموم استانها اين
برنامه را با رياست امامان جمعه برگزار نميكردند.
عضو فراكس��يون قرآن و عت��رت ميگويد :طبق
صحبتها با وزارت تع��اون و تأمين اجتماعي قرار
شد مجموعههاي كارگري كه در كل كشور هستند
و سواد دارند ،حتماً روخواني و روانخواني قرآن را
بياموزند .با جمشيد انصاري رئيس سازمان اداري و
استخدامي صحبت و قرار شد در آموزشهاي ضمن
خدمت ،تمام كارمندان كشور نسبت به روخواني و
روانخواني قرآن مسلط شوند.
در همين رابطه ،سيدمحمدجواد ابطحي ،نماينده
مردم خمينيشهر در مجلس شوراي اسالمي و عضو
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ،ميگويد:
آموزش و پرورش زمان درس تعليمات ديني و قرآن
را از سه ساعت به دو ساعت تقليل داد؛ اين اقدام در
حالي صورت گرفته كه با گسترش فضاي مجازي
و شبكههاي اجتماعي ،دسترسي دانشآموزان به
محتواهاي شبههانگيز در حال افزايش است .وي با
بيان اينكه نهادينه كردن فرهنگ قرآني با شعار و
حرف محقق نميشود و بايد اقدامات عملي در اين
زمينه انجام ش��ود ،تصريح ميكند :از وزيري كه
خود متدين ،روحانيزاده و داراي فرزند طلبه است
انتظار ميرود يكي از اصليترين سياستهاي نظام
آموزشي را درك و فهم مفاهيم قرآني قرار دهد.
اين نماينده مجلس ميگويد :تفكر و تدبر در آيات
قرآن مقدمه عمل ب��ه قرآن اس��ت .زماني كه در

نهادي مانند آموزش و پرورش كه دستگاه تعليم
و تربيت است به مفاهيم قرآني توجهي نميشود
نميتوان انتظار داشت دانشآموزان به اصول اين
حوزه پايبند باشند.
عدم تخصيص بودجه قرآني
در چند س��ال اخير بودج��ه قرآني كش��ور يكي از
مهجورتري��ن بخشه��اي بودجه عمومي كش��ور
بوده است .در متن بودجه سال  ،98سهم صندوق
مشاركت توس��عه فرهنگ قرآني تنها  ۲۷ميليارد
تومان اعالم شد كه نسبت به اعتبارات سال جاري
 ۷۳درصد كاهش داشته است .اين در حالي است كه
در سال  97بودجه قرآني در ابتدا  ۴۰ميليارد مصوب
شد ،اما با توجه به رايزنيهاي انجام شده مبلغ آن به
 ۱۰۰ميليارد افزايش پيدا كرد .بودجه سال  ۹۶نيز
با توجه به اينكه در متن اليحه بودجه  ۱۰۰ميليارد
تومان بود اما ريالي اختصاص پيدا نكرد .در سال ۹۵
نيز با اختصاص چند درصد فعاليتهاي قرآني ادامه
پيدا كرد .با نگاهي در اعتبارات دولت در چند سال
اخير به مصوب بودج��ه فعاليتهاي قرآني در متن
اليحه بودجه ،شاهد سير كاهشي اعتباري در اين
خصوص بودهايم ،به نحوي كه از  ۲۰۰ميليارد تومان
بودجه در س��ال  ۹۳به  ۲۷ميليارد تومان در متن
اليحه بودجه سال  ۹۸تقليل پيدا كرده است.
تكاليف قانوني با دستهاي بسته
پيشبيني اين بود كه ميتوان در افقي ۱۰س��اله،
س��الي ه��زار ميلي��ارد توم��ان در س��احت قرآن
س��رمايهگذاري كرد ام��ا دولت هم��ه رديفهاي

قرآن��ي را در كل جداول حذف و ب��ه طور متمركز
۲۰۰ميليارد تومان را در ش��وراي توسعه فرهنگ
قرآني پيشبيني كرد تا اين شورا هم بر توزيع بودجه
و هم برعملكرد دستگاهها در هزينهكر ِد آن نظارت
كند اما متأس��فانه بودجهها تخصيص نيافت و در
سال سوم هم نزديك به ۱۲ميليارد تومان پرداخت
شد و در سال جاري هم تاكنون هنوز ريالي در اين
حوزه تخصيص نيافته است! با اين وضعيت ،طبيعتاً
هيچ نوع برنامهريزي قابل دفاعي در اين حوزه شكل
نميگيرد و نميتوان كاري را پيش بُرد.
بنا بر اليحه بودجه پيش��نهادي دولت براي سال
آينده ۲۷ ،ميليارد تومان بودجه پيشنهادي براي
برنامه حمايت از اجراي منش��ور توسعه فرهنگ
قرآني همچون «حمايت از اجراي سند راهبردي
توسعه آموزش عمومي قرآن»« ،حمايت از اجراي
س��ند راهبردي توس��عه فعاليته��اي تبليغي و
ترويجي»« ،حماي��ت از اجراي س��ند راهبردي
توس��عه پژوهش و آم��وزش عال��ي»« ،راهبري
اجراي اس��ناد راهبردي منش��ور توسعه فرهنگ
قرآن��ي» و «حمايت از اج��راي برنامههاي قرآني
برنامههاي مصوب شوراهاي هماهنگي و گسترش
فعاليتهاي قرآني در راس��تاي اسناد سهگانه در
استانها» اختصاص يافته است.
مهدي قرهش��يخلو ،رئي��س س��ازمان دارالقرآن
الكريم ،با انتقاد از وضعيت بودجه در مقابل تكاليف
قانوني ،ميگويد :بودجهها بايد به تناسب وظايف
و مأموريتها اختصاص يابند ،براي مثال سازمان
دارالقرآن الكريم از س��وي ش��وراي عالي انقالب
فرهنگي و به دستور رئيسجمهور ،مأمور برگزاري
آزمون اعطاي مدرك تخصصي به حافظ قرآن مجيد
است اما پس از گذشت چند سال هنوز نتوانستهايم
اين را در اليحه بودجه جزو وظايفمان بگنجانيم و
به دولت بقبوالنيم اعتبار الزم براي اين مأموريت را
تأمين كند؛ چون اين آزمونها در سراسر كشور و
در چند مرحله برگزار ميشود و به بودجه نياز دارد.
قرهش��يخلو با بيان اينكه كاهش بودجه مربوط به
شوراي توسعه فرهنگ قرآني است ،تأكيد ميكند:
اين بودجه از پنج ،شش سال پيش تصويب شد اما
متأس��فانه هر سال س��ير نزولي دارد ،چنان كه در
اليحه پيش��نهادي دولت براي بودجه سال آينده،
۶۰درصد كاهش يافته است.
به نظر ميرس��د دولت بهرغم ق��رار دادن تكليف
قانوني بر دوش نهادهاي قانوني و درخواست براي
انجام فعاليتهاي قانوني مؤثر چون برگزاري نهضت
روخواني ،با تخصيص ندادن بودجه به فعاليتهاي
مورد نظر عم ً
ال سنگ بزرگي را جلوي فعاليتهاي
قرآن و عترت قرار داده اس��ت ،اقدامي كه تبعات
ناگوار فرهنگي را به دنبال خواهد داشت.

«قصه دلكندن» داستان زندگي طلبه شهيد مدافع حرم منتشر شد
داس�تان زندگ�ي طلب�ه مداف�ع حرم ش�هيد
محمد مس�رور با عن�وان «قصه دلكن�دن» به
قلم مهدي دُري�اب نويس�نده كازروني نگارش
و توس�ط انتش�ارات زاد انديش�ه منتش�ر شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران پويا ،مه��دي ُدرياب
نويسنده اين كتاب در اين رابطه به كازروننما گفت:
ش��روع نگارش اين كتاب از اس��فند 1396بود؛ اين
كتاب توسط يكي از ناشران مشهور ،با اسم ديگري تا
مرحله چاپ پيش رفته بود ،اما خانواده شهيد به داليل
مختلف با چاپ آن مخالفت كردند .وي افزود« :قصه
دلكندن» به صورت داستانهاي كوتاه نوشته شده و
شباهت زيادي به «تپه جاويدي و راز اشلو» استاد اكبر
صحرايي دارد .ايشان استاد بنده هستند و در نگارش
اين كتاب راهنماييهاي ارزشمندي داشتهاند .فني
بودن كار از لحاظ داستاننويسي برايم مهم بوده ولي
گاهي اوقات مخاطب ،يك نوشته ساده و روان را بيشتر
از يك متن فاخر ادبي ميپسندد.
ُدرياب خاطرنشان كرد :در اين كتاب تالش شده هر دو

ºÌ¿Z¼]¾¼ËYZeºÌÀ¯¶¼¾¼ËY,ºÌÀ¯°§¾¼ËY|ÌËZÌ]ÊÀ¼ËY¹ZÌa

Ê»Â¼Ã|ËY»½YÂyY§ÊÆ³M

طرف اين كشمكش لحاظ شود .بنابراين اگر بخشي
از متن ،ماجراي گيرايي نداشته ،آن را حذف كردهام.
حذفياتي كه حدود8هزار كلمه شد.
نويسنده اين كتاب افزود :بيش از  70قصه به صورت
تاريخي پشت سر هم قرار گرفته و سعي كردهام تعليق
داستان كتاب حفظ ش��ود به طوري كه خواننده با
خواندن يك ماجرا دنبال مطالعه قصه بعدي برود.
مه��دي ُدري��اب همچني��ن درخص��وص جزئيات
چاپ اي��ن اثر گفت :نقاش��ي روي جل��د اين كتاب
كار خواهر شهيد اس��ت كه با خودكار كشيده شده.
انتش��ارات «زادانديش��ه» براي «قص��ه دلكندن»
سنگ تمام گذاشته كه جا دارد در همين جا از مدير
و دس��تاندركاران «مؤسس��ه فرهنگي هنري زاد»
قدرداني كنم .قطع كتاب ،طرح جلد و صفحهآرايي
هنرمندانه كتاب ،بر زيبايي كار افزوده است و البته
استفاده از كاغذ با كيفيت باال .اين كتاب به مبلغ 25
هزار تومانجهتعالقهمندانبهزندگينامهاينشهيد
مدافع حرم عرضه شده است.
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محمد صادقي

بعد از وقف�هاي چند ماهه ،نخس�تين قطار گردش�گري
غرب كش�ور دوب�اره فعاليت خ�ود را آغ�از خواهد كرد.

گردش��گري ريلي يكي از شيوههاي گردش��گري است كه بر
اساس استفاده از خدمات ريلي صورت ميگيرد .در اين روش
گردشگران با استفاده از قطار يك مس��ير گردشگري را طي
ميكنند و به شهرهاي مختلف در اين مسير مسافرت دارند.
اولين قطار گردش��گري در اي��ران با س��رمايهگذاري بخش
خصوصي قرار بود از نوروز  98فعالي��ت خود را آغاز كند .اين
قطار در مس��ير ريلي غرب كش��ور فعاليت ميكرد و قرار بود
گردشگران را به مس��يرهاي گردش��گري در استان لرستان
ببرد .روحاهلل تقيزاده ،مديرعامل راهآهن غرب كشور ،درباره
مسير گردش��گري ريلي ميگويد :اين قطارهاي گردشگري
كه با پكيج تور همراه خواهند بود ،ش��امل هزينه اقامت ،غذا
و گردش در اماكن تفريحي ميشوند و هر شركت مسافرتي
ميتواند اين پكي��ج را آماده و عرضه كن��د .روحاهلل تقيزاده
ميافزايد :تور قطار گردشگري به آژانس خاصي واگذار نشده و
همه شركتهاي مسافرتي آزاد هستند تا اين پكيج را طراحي
و فروش بليت را آغاز كنند.
خليلي مج��ري طرح قط��ار گردش��گري غرب ني��ز درباره
مشخصات مس��ير گردش��گري ريلي توضيح ميدهد :مسير
74كيلومت��ري منطقه گردش��گري روزانه از دورود ش��روع
ميشود و تا ايستگاه كشور ادامه دارد.
به گفته خليلي قطار گردشگري در طول مسير در 14ايستگاه
توقف ميكند و گردشگران ميتوانند از آثار تاريخي ،طبيعي و
ابنيه فني مسير راهآهن لرستان بازديد كنند.
با وجود اينكه همه چيز براي فعاليت قطار گردشگري در نوروز
امسال آماده بود ،وقوع سيل ناگهاني در غرب كشور و تخريب
زيرساختها و آسيبديدگي مسير ريلي كشور ،عم ً
ال فعاليت
قطار گردش��گري را ناممكن كرد اما اكنون با مس��اعد شدن
دوباره شرايط ،بار ديگر قرار است قطار گردشگري غرب كشور
روي ريل قرار گيرد.
سيدامين قاس��مي مدير كل ميراث فرهنگي استان لرستان
درب��اره راهان��دازي مج��دد قط��ار گردش��گري ميگويد :با
پيگيريهاي ص��ورت گرفته و هم��كاري راهآهن جمهوري
اس�لامي حركت قطار گردش��گري اس��تان لرس��تان از روز
سهشنبه  ۲۹مرداد آغاز خواهد شد.
قاسمي با اشاره به اينكه پس از آخرين حركت اين قطار در
 ۱۰فروردين امسال و جاري شدن سيل در استان كه موجب
تخريب بخشي از زيرساختهاي گردشگري در مسير ريلي
گردشگري لرس��تان ش��د ،ميافزايد :با تالشهاي فراوان و
موافقت شركت راهآهن حركت قطار گردشگري استان از سر
گرفته ميشود.
مديركل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
لرس��تان ميگويد :در حركت قطار گردش��گري اس��تان دو
تور يكروزه و س��هروزه پيشبيني ش��ده كه در تور يكروزه
زيباييهاي مسير ريلي و در تور سهروزه بازديد از جاذبههاي
طبيعي و تاريخي ش��هرهاي خرمآباد و بروجرد و همچنين
زيباييهاي مس��ير ريلي براي عالقهمندان و گردشگران در
نظر گرفته شده است.
قاسمي با بيان اينكه دومين حركت قطار گردشگري لرستان
هم روز  ۵مهر همزمان با روز جهاني جهانگردي انجام خواهد
شد ،تأكيد كرد :عالقهمندان به استفاده از اين قطار گردشگري
ميتوانند از طريق ش��ركت حامي گش��ت گهر مجري قطار
گردشگري لرستان نسبت به رزرو بليت خود اقدام كنند.
هماكنون با راهان��دازي قطار تهران -همدان ،مس��ير جديد
گردشگري به مقصد همدان راهاندازي شده و قطار گردشگري
تهران -همدان فعاليت خود را آغاز كرده اس��ت .با راهاندازي
مجدد قطار گردشگري لرستان ،گردشگري غرب ايران داراي
زيرساخت مناسبي براي دسترسي ايرانگردان به پتانسيلهاي
گردشگري و مناطق بكر طبيعي لرستان خواهد شد.
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در بخشي از اين كتاب ميخوانيم:
«  ...و من يقين دارم كه شهادت نصيبم ميشود».
محمد اين جمله را 10سال قبل از شهادت در دفترچه
محرمانهاش يادداشت كرده بود .روانشناسان به اين
دوره  10ساله «مرگآگاهي» ميگويند .موضوعي
كه اگر چه بسيار بكر و جذاب است اما فيلمسازان و
ُرماننويس��ان غربي كمتر به آن ميپردازند؛ يا بهتر
است بگوييم از پرداختن به اين موضوع فرار ميكنند.
از نگاه «انسانشناسي مدرن» چنين شخصي بايد
افسرده و بيمار شود و به ناچار به قرصهاي اعصاب
و مواد مخ��در و اعتياد به الكل پناه بب��رد يا اينكه از
فرصت باقي مانده اس��تفاده كند و آنقدر غرق لذت
شود كه به مرگي ناگهاني و زودتر از آنچه ميترسيده
گرفتار شود!
محمد مسرور عم ً
ال نشان داد كه راه سومي هم هست
و براي اثبات اين «راه ديگر» از خودش مايه گذاشت.
او كار كرد ،درس خواند ،ازدواج كرد و فعاليت اجتماعي
داشت اما دل نبست!

قطار گردشگري به لرستان ميرود
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