
 

 

 

 به نام خدا

 

 به رسم روزهای آغازین دوستی هایمان در طرح همکالسی باز هم برایتان نامه می نویسم.

 و این یازدهمین نامه ی دوستی است برای تمام همکالسی های عزیزم!

چه لذتی دارد در این عصررر تکلولو ی چ چدرریدن طسم سب چسررت و بسررتن  ااتی اه با عدررا آن را روانه ی دسررت 

 می الی.عزیزانت 

 در اوج دنیای ماشیلی این روز ها ما همان آدمهای قدیمی بمانیم برای ارتباط بیدتر با همدیگر. بیایید

 به قول خیلی از همین اهالی تلگرام و دنیای مجازی :

 برسردیم به زمان های قدیم

 به ما تکلولو ی نیامده جانم.

 برایت نامه می نویسم... ب 

 دوست خوبم!

 سالم ؛

 .نیست جز دلتلگی برای شما عزیزان اوتاه می الم. ماللی االم را

نامه را تسمداً با متلی مربوط به فضررای مجازی آغاز اردم. چرا اه تجربه های همکالسرری و خیلی از آدمها ی امروزی 

دید وبازدید های  ندران داده اه دنیای مجازی هی  وقت با تمام فواید  جای رسرم و رسوم های قدیم را نمی سیرد.

 و اتاب خواندن هرسز و هرسز در دنیای مجازی امکان  ذیر نیست.  ر محبت جانانه چ نامه های 

 .اخبار می خورداسبابی مثل تلگرام و اانال های ارتباطی فقط به درد ندر 

ای انگار اتاب ههلوز هم خواندن اتاب ااغذی دللدرین تر از خیره شدن به فححه مانیتور های رایانه و سوشی است. 

 ااغذی سواد بیدتری برای آدم ها می آورد.

انگار همان چلد االمی اه در نامه با دست خط و روی ااغذ نوشته می شودچ احساس عمیا تری در خود  نهحته دارد 

 نسبت به تایپ هزاران االم عاشقانه در  روفایل های مجازی آدمها برای همدیگر.

 ثل شما تجربه های خوبی است ارد.در سالی اه سذشت همکالسی هم م

 چن سوشیتد همکالسی هم اسباب و امکان داشبومردم از امکانات ارتباطی الکترونیک  استحاده سال سذشته اه اوج 2در 

برای خیلی از دانش آموزان ممتاز فراهم ارد. تصرور همکالسی بر این بود اه با داشتن  را تبلت و سریم اارت و رایانه 

د با اسررتحاده  از این  امکانات لدر فضررای مجازی به ارتباط با هم  رداخته و تال  می المکالسرری ها این امکانات ه

 دوستی خود را با همکالسی قوی تر اللد. اما متاسحانه باید اعتراف ارد اه از این اار  دیمان شدم...!



.  داشرتلد تسداد نامه هایدان امتر شدبه این دلیل اه بسریاری از دوسرتان  ر تال  همکالسری اه ارتباط خوبی با او 

لد به نحع اطالعات ارزشماز ایلترنت ستحاده اردن مسدل تحصریلی متوسرط و زیر آن سرفتلد و بسضری ها هم به جای ا

 دیدند.آسیت های روحی و روانی  چعلمی و درسی و اخالقی در اانال های مختلف در دام افراد و فضاهای ناملاست

    هم سرن و سرال شرما اه از طریا همکالسری به وسرایل الکترونیک دسررت نیافته بودند نیز از البته خیلی از دوسرتان

الویت های افرلی زندسی خود در سرال سذشرته دست ادیده و اقدام به تهیه آن برای وقت تلف اردن های بیهوده و 

 طوالنی اردند.

 دوستان عزیزم!

ی م       یاد لحظه و ثانیه ای اه درس می خوانید و یا حرفه ای  همکالسی بار ها سحته شما در بهار عمرتان هستید. هر

 د نقش بسیار مهمی در شکل سرفتن آیلده ی زندسی شما دارد.سیری

در شرایط اقتصادی و برایتان ندارد. فضاهای مجازی هر چه قدر هم جذاب باشد فسالً جز هدر رفتن هزیله چ چیز دیگری 

ی های و سوش ایلترنت خانوادسی اه خیلی از همکالسی ها به سر می برند همان مبالغ به ظاهر اندای اه فرف خرید 

می تواند ام تدبیری برای و غیر اخالقی فررررف می الیم چ لمسررری و... ارده و اوقات زیادی اه در اانالهای بیهوده 

 ساختن آیلده محسوب شود.

به والدین و بزرسترهایمان انتقاد می الیم اه اسر با تدبیر بودی االن شرررایط ما چلین و چلان نبود. غافل از  خیلی از ما

امروز  لایلکه اسر به فرض و با رعایت احترام تمام بزرسترهایمان چ آن ها در اارها و چیزهای دیگری تدبیر نداشتلدچ نس

 بی تدبیری را برای آیلده ا  دارد.هم به شکل امروزی و با اتالف وقت و هزیله اوج 

 دی هسررت. بلکهب چیزالبته افررالً ملظورم از حرف هایی اه زده شررد این نیسررت اه امکانات ارتباطی جدید و در ال 

 ملظور استحاده اعتیاد سونه و افراطی از آنهاست طوری اه به جای داشتن ملحست به ما ضرر رسانده ! 

 بگذریم!

. هراب می تواند خود  را ارزیابی الد و ببیلد چه قدر از امکانات  سحت ا به دوستان خوبمنچه الزم بود رآ همکالسی

به هر حال شرایط همکالسی برای  و تکلولو ی عصرر حاضرر دارد بهره می برد یا برعکب به خود  ضرر می رساند.

 عضویت مثل سذشته به قوت خود باقی است.

  71مسدل باالی  

 رعایت اخالق و ادب 

 یک نامه به رسم قدیم هر ماه 

 هر چلد وقت یکبار تماس با قافدک های همکالسی 

  از دوستان خوبم می خواهم تلحن و آدرسی اه در اختیار موسسه می سذارند فحیح و در دسترس باشد. ساهی

 ها خیلی سخت بسضیاه قافردک های همکالسی مجبور به تماس و هماهلگی با شما هستلد دسترسی به 

 است.

 رسال ا       رونده شما همراه این نامه برایتان ارسال شده چ در نامه بسدی حتما آن را تکمیل ارده و اسر نقایص

 الید.



 

 

از تو می خواهم حتماً آن ها را  اسررت. برای ادامه ی ارتباط با همکالسرری در زیر اشرراره شررده  چلد نکته مهم دیگر!*

 اسر سوالی داری با همکالسی در تماس باشی!الی و بخوانی و برای انجام آن از همین حاال اقدام 

  همراه این نامه برایت مثل همیدره یک اتاب فرستاده ام. آن را در اتابخانه ی اوچک خانگی ات نگه دار و خالفه آن و نکته هایی اه از

 آن فهمیدی را در نامه های بسد برای همکالسی بلویب.

  ارسال ان.  74441-444به محض دریافت اارنامه ی هر ترم اپی آن را به فلدوق  ستی 

  حتماً  از لحظه هایی اه ندرانی از همکالسری در الار توست . فیلم اوتاه یا عکبچ با ایحیت ملاست تهیه ان توسط  ست یا تلگرام برای

یلی ها را به خ سلا می سیرد. قطساً این اار خالقیت و ذوق و سلیقه ی ارسال ان. به بهترین تصاویر و فیلم ها هدیه ای نحیب تهمکالسی 

 زودی ندان خواهد داد.

 .... و اما چلد مژده !

برای تولیدات دسرتی شرما مدرتری دارد. در فرورتی اه فلایع دستی و تولیدات نحیب اه محصول زحمت خود  همکالسری :مژده اول

 همکالسی در تماس باشید. برای فرو  آن باشماست را در اختیار دارید 

 در الویت بیماران) عزیزی اه استسداد مددااری دارند چ خانواده های نیازملدی اه مبتال به بیماری های خاص به همکالسی  مژده دوم :

ددااری مزار  اامل به همکالسی مسرفی اللد تا عالوه بر  رداخت حا الزحمه ی می باشلد را با تهیه یک س (ست و اتیسمسوختگی و  و

 السی به آن ها از خانواده مسرفی شده در فورت امکان توسط مرااز مددااری حمایت شود.توسط همک

) این اار نیاز به مطالسه و ارتباط قوی با همکالسری دارد  ب باید دقیا و حسرراب شررده عمل الید و قبل از شرررو  به هر ااری با مدرراور 

 همکالسی در تماس باشید.( 

 ارای استسدادمان به علوان رابطین زبده ی همکالسی در استان های محل سکونتدان حساب می الیم.ما روی دوستان د

 م: سومژده 

سرشار از شادی و به امید خدا توام با خاطرات خو  دعوت خواهد ارد. تاریخ  برنامه یا اردویهمکالسری به زودی دوستان خود را به یک 

 برای همکالسی های ممتاز برسزار خواهد شد.برنامه این دقیا آن مدخص نیست. اما 

 مژده آخر این که : 

سی می دهید را برای همکال  همکالسی برای دوستانش عیدی واریز می الدچ  ب از برداشت مبالغ عیدی فااتور خرید هایی اه با آن انجام

 ارد.بحرستیدچ در غیر این فورت در سال آیلده امکان واریز مبالغ دیگر برایتان وجود ند

 با قافدک های همکالسی در تماس با ....اسر در این مورد سوالی داری 

 همراه نامه برایت  اات و سربرگ به تسداد اافی سذاشته امچ حتماً نامه بلویب. 

ه را دبه الیه دوسرتانم سزارشری از هدایا و مبال ی اه از طرف همکالسی در سال سذشته به دستتان رسی 69در اولین نامه ی سروهی سرال  

السری به شما هدیه می دهد را ثبت الید و با کجهت اطال  اعالم می الیم.  یدرلهاد می الم حتما در یک دفترچه هدایا و مبال ی اه هم

 سزار  ارسالی خود تطبیا بدهید و توسط  ست به همکالسی برسانید.

 سرشار از موفقیت و سالمتی داشته باشید.سالی امیدوارم در  ایان چ سال خوبی در الار خانواده برایت آرزو دارمچ 

 81200788020  شماره تماس:

 دوستدار تو: همکالسی                     88108002200

 


