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میکنند؟ چه تهران شهر پانای خبرگزاری در دانشآموزان
نامخبرگزاریپانایاهمان)خبرگزاریکانوندانشآموزی(حتیدرعنوانبانامدانشآموز
عجینشدهاست.درشرایطیکههرکدامازاجزایآموزشوپرورشرسالتیبرایتربیت
پرورش و آموزش بنیادین تحول سند هایششگانه ساحت راستای در دانشآموزان
برعهدهدارد،خبرگزاریپانانیزدرهمینراستاگامبرمیدارد.تربیتدانشآموزانعالقه
مندودغدغهمنددرحوزهرسانهدرراستایتربیتاجتماعیوسیاسیدانشآموزاناست.
به خبرنگاری آموزش به اقدام سال۹۸ تابستان در تهران شهر دانشآموزی سازمان
به عالقهمند دانشآموزان جذب مهم این از هدف کرد. ۱۹گانه مناطق دانشآموزان
توانستند مند عالقه دانشآموزان از زیادی تعداد بود. پانا خبرگزاری در رسانه حوزه
سازمان همت به آبان۹۸ ۱۳ روز و شوند جذب پانا دانشآموز خبرنگار عنوان به
گذاشتند. سر پشت را میدانی گزارش تهیه تجربه اولین تهران شهر دانشآموزی
اینویژهنامهانعکاسبخشیازفعالیتهاییکسالهخبرنگاردانشآموزانپانایشهرتهراناست.
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خبرنگاریوعکاسیدرروز۱۳آبانسخنمیگویند.
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دانشآموزخبرنگاراندرروز۱۳آبان۹۸پرداختهشدهاست.

روزیبهنامدانشآموز
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اولین باری که خبرنگار پانا شدم

منطقه۵ دانشآموز خبرنگار بناء، *سارا
از  خبرهایی  می کنند؛  عوض  را  ما  دل  حال  خبرها  گاهی 
جنس اتفاق های خوب که رنگ دل ما را روشن می کنند. 
خبرهایی که هر یک به نوبه خود می تواند ما را به سمت 
اتفاق هایی که  این زندگی هدایت کند.  از  مسیر جدیدی 
باعث می شود القاب جدیدی به ویژگی های ما اضافه شود. 
در واقع این رویدادها دید دیگران به ما و دید ما به جامعه 

را تغییر می دهند. 
درست یکسال پیش که از طریق یک مکالمه به یاد ماندنی 
را  چشمانم  عینک  پیوستم،  پانا  بزرگ  خانواده  جمع  به 
به مردم،  به خیابان ها،  آبان گذشته،  عوض کردم. من 13 
دانش آموزان، پالکاردها و... با عینک خبرنگاری نگاه کردم. 
دنیای  پنجره  از  زمین  ایران  منظره  است  قشنگ  و چقدر 
اولین  که  هستم  خوشحال  بسیار  همچنین  خبرنگاری. 
تجربه ام در این حوزه در روزی متعلق به خودم یعنی روز 
دانش آموز رغم خورد. تجربه ای آمیخته شده با حس غرور، 

کنجکاوی و انگیزه.

*ایلیاخراطچی،خبرنگاردانشآموزپانادرمنطقه۳
12 آبان 1398 دوستم تماس گرفت و گفت، سرماخورده 
با  بروم.  آبان  روز 13  به عکاسی  او  بجای  و من می توانم 
روز  مدار  و  قرار  و  گرفتم  تماس  پانا  خبرگزاری  مسئول 
تهران  شهر  دانش آموزی  سازمان  همت  به  که  آبان   13
تجربه  آبان   13 روز  در  من  شد.  گذاشته  می شد،  برگزار 
داشتم  خبرنگار  یک  عنوان  به  را  فیلمبرداری  و  عکاسی 
که همین ذوقم را برای ادامه مسیر بیشتر کرد. از بخش 
فرهنگی و هنری که مورد عالقه خودم بود فعالیتم را آغاز 
کردم. اگرچه اوایل سختگیری های زیادی می شد تا خبرم 
اولین  امروز  شد.  من  رشد  باعث  همین  اما  شود  منتشر 
را بصورت خاطره می  سالگرد خبرنگار دانش آموزی خود 
بعد  بود.  من  برای  عطفی  نقطه   1398 آبان   13 نویسم. 
امروز  تا  که  کردم  پیدا  دوستانی  آبان،   13 در  حضور  از 
رفاقت مان ادامه دارد و باهم کارهای مشترک زیادی انجام 
داده ایم. خبرگزاری پانا برای همه ما فرصتی ایجاد کرد که 

عالقه های مان را جدی بگیریم.

تجربه يك رفاقت تازه در روز 13 آبان13 آباني با عینك خبرنگاري
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پانادرمنطقه۹ *فاطمهکمالی،خبرنگاردانشآموز
13 آبان ماه 1398؛ شور و شوقی که آن روز داشتم وصف 
ناپذیر بود. برای اولین بار به عنوان خبرنگار افتخاری پانا 
کرده  شرکت  راهپیمایی  در  دانش آموزان  بقیه  از  زودتر 
با  و  آزادانه  ببینم.  را  تدارکات  تمام  می توانستم  و  بودم 
می خواهم  که  کجا  هر  به  خبرنگاری ام  کارت  از  استفاده 
و  می شد  افزوده  جمعیت  مانند  نیز  من  هیجان  به  بروم. 
می توانستم با گذر زمان حرکات پروانه های داخل شکمم 
را احساس کنم. کاور و دستمال گردنم را مرتب کردم و 
تخته شاسی به دست همراه جمعیت شدم. طول مسیر را 
چندین و چند بار طی می کردم و با برخورد به آدم های 
با آن ها سعی در فروکش کردن ذوق  متفاوت و مصاحبه 
کودکانه ام داشتم. از کودک خردسال گرفته تا افراد مسن، 
همگی در مراسم حضور یافته بودند و سراسر وجود من با 
شنیدن دلیل حضورشان سرشار از احساس غرور می شد. 
بعد از پایان راهپیمایی دست به قلم شدم اما پیدا کردن 
بود.  دشواری  کار  احواالتم  توصیف  برای  مناسب  کلمات 
من  که  کشوری  مردم  فهمیدم  یادماندنی  به  روز  آن  در 
را  ذلت  نیستند  حاضر  گاه  هیچ  می کنم،  زندگی  آن  در 
طریقی،  هر  به  بلکه  بروند؛  زور  بار  زیر  و  کنند  تحمل 
به  حاضر  هایشان  رگ  در  جاری  خون  دادن  با  حتی 
محافظت از سرزمین مادری و استقالل خودشان هستند.

*مینوآقایینژاد،خبرنگاردانشآموزپانادرمنطقه۱۰
پانا چه اسم با مسمایی. پانا برای دختری به نام مینو آقائی نژاد 
محل تولد دوباره رویاها بود. دقیقا همان جایی که اهدافش اش 
را بار دگر شناخت و همچنین مکانی که با بهترین مسئولین و 
اساتید دنیا آشنا شد. پانا جز معدود فضاهای است که امروزه به 
نوجوانان اعتماد صددرصد می کنند و به آن ها مسئولیت های 
جدی و مهمی می دهند که از اردوهای کسب تجربه گروهی 
گرفته تا تهیه و پوشش اخبار مناطق را شامل می شود. حوالی 
پاییز سال 98 بود که در سیزدهمین روز آبان ماه قرار بر این شد 
که برای پوشش خبری مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی خود 
ما دانش آموزان دست به کار شویم و خودی نشان دهیم. بین 
رفتن و نرفتن به مراسم کلی شک و گمان داشتم. چرا؟ چون 
که دقیقا در همان روز امتحان ریاضی بسی سخت و دشواری 
داشتم و می دانستم با ندادن آن آزمون دیدگاه معلمم نسبت 
به من تغییر اساسی می کند. ولی در پایان تفکرات بی حد و 
اندازه تصمیم بر این شد که در مراسم شرکت کنم و به جرات 
می گوییم که یکی از بهترین تصمیمات تمام عمرم را درباره 
غیبت در امتحان ریاضی گرفتم، چون اردوی تجربه خبرنگاری 
13 آبان یکی از شیرین ترین و فراموش نشدنی ترین خاطرات 
16 سال عمر من شد و بعد از آن هم فعالیت و دوستی من با پانا 
ادامه پیدا کرد و حال با افتخار تمام می گوییم که من با افتخار 

یک خبرنگاردانش آموز هستم.

شوق خبرنگاري در روز 13 آباننقطه تغییر اساسي در يك روز به يادماندني
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منطقه۴ در دانشآموز خبرنگار علمخانی، *لیال
دانش آموزی  سازمان  شد،  قرارمان   1398 سال  آبان   12
شهر تهران تا یه سری نکته ها را خانم پویان بهمان گوش 
تجربه  اولین  برای  را  خبرنگاری مان  کارت  بعد  کنند.  زد 
خبرنگاری در روز 13 آبان تحویل بدهند. هم خوشحال بودم 
 هم استرس این را داشتم که االن چه بپرسم و چکار کنم. 
روز 13 آبان با کاور خبرنگاری و چیزهایی که یاد گرفته 
بودیم به خیابان طالقانی رفتیم. تجربه خبرنگاری در این 
روز برای من حس قشنگی بود.اینکه  باالخره می توانستم 
عالقه  کاری  هر  به  وقتی  کل  در  باشم.  مفید  آدم  یک 
 داشته باشی، سختی هایش را با دل و جان قبول میکنی و

جلو می روی. 

*امیررضاهمایون،خبرنگاردانشآموزپانادرمنطقه۱
در این گزارش قصد دارم خاطراتی  که به عنوان یک خبرنگار 
ورزشی برایم اتفاق افتاد بنویسم. از زمانی که من به عضویت رسمی 
خبرگزاری پانای شهر در آمدم نزدیک به یک سال می گذرد. من 
برای نوشتن تجربه هایم خیلی جوانم اما خاطراتم را می نویسم. اگر 
دوست داشتید بخوانید و استفاده کنید. برای من که تاکنون به 
جز نوشتن مطالب ورزشی، نوشتن مطالب سیاسی و اجتماعی 
را تجربه نکرده بودم، رویداد سیزده آبان به فرصتی تبدیل شد تا 
خودم را در زمینه مطالب اجتماعی سیاسی هم محکی بزنم. وقتی 
خبر منتشر شد و آن را با مطالب ورزشی ام مقایسه کردم فهمیدم 
در زمینه  اجتماعی استعدادی ندارم اما تجربه ای که سیزده آبان به 

من اعطا کرد هیچ برنامه دیگری این تجربه را به من نداد.

در روز ۱۳ آبان و روز دانش آموز، من به عنوان خبرنگار برای اولین 
بار در مراسم شرکت کردم. آن روز من پر از احساس استرس، 
خوشحالی، کنجکاوی بودم. در خیابان، مرگ بر آمریکا با صدای 
بلند پخش می شد، پرچم های کشور آمریکا که زیر پای مردم 
بود، دانش آموزانی که از تمامی مدارس با معاونین مدارس در 
خیابان حضور داشتند و همه یک صدا مرگ بر آمریکا می گفتند، 
همه این ها به من حس قدرت می داد. با گوشی ام چند عکس 
گرفتم. دروغ چرا! برای مصاحبه گرفتن استرس داشتم، چون 
هایی  پلیس  و  اورژانس  ماشین های  و  بود  زیاد  آنجا  جمعیت 
که دو طرف خیابان ایستاده بودند و لوکیشن  طوری برای من 
طراحی شده بود که انگار استرس داشتم. مسئول خبرگزاری 
پانای تهران را از دور دیدم. وی پیشنهاد داد که باهم مصاحبه 
بگیریم. استرسم کمتر شده بود. با دانش آموزها و با معاونین مدرسه 
هایی که آن جا بودند، مصاحبه کردم و این اولین ۱۳ آبان خاطره 
انگیزی بود که من به عنوان خبرنگار در مراسم حضور داشتم.

خاطره نگاري در روز 13 آبان

 تجربه خبرنگاری ام  با حس قدرت و ترس آمیخته بود

حس خوب خبرنگاري در روز 13آبان

۱۵ درمنطقه  پانا  دانش آموز  خبرنگار  مرادی،   *آرزو 
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 روز دانش آ موز در خیابان طالقانی

13 آبان ماه روز دانش آموز است و 
با حضور در مراسم استکبار ستیزی 

با سه دانش آ موز گپ و گفت داشتم. 
اولین دانش آ موز در ارتباط با این روز 
گفت: من به دلیل زور گویی امریکا به 
این حماسه پر از شور آمده ام تا شعار 

 مرگ بر امریکا را به زبان بیاورم.
اومی افزاید: من از طرف مدرسه ام به 
این راهپیمایی آمدم تا ثابت کنم من 

 دانش آموز ایرانم.
دانش آموز دیگری گفت: من آمده ام 
که اعتراض کنم به حکومت بی رحم 
اسراییل که دانش اموزان فلسطین را 
بی گناه می کشد. او می افزاید: من 

آمدم که شعار مرگ بر اسراییل و 
 آمریکا بگویم.

دانش آ موز دیگر گفت: من آمده ام 
در اینجا تا اعالم کنم که من دوست 
دارم که راه دانش اموزانی را که در 

اینجا و در این مکان در سال 1357به 
شهادت رسیده اند را ادامه دهم. او 

می افزاید: بگویم جای هیچ بیگانه ای 
در کشور ما نیست.

علیارزهگر
خبرنگاردانشآموزمنطقه۱6

روايت دانش آموزی از 13 آبان

 13 آبان دورهمی بزرگ دانش آ موزان

روزی  و  آموز  دانش  روز  13آبان، 
النه  مان  سرزمین  آموزان  دانش  که 
و  بردند  بین  از  را  آمریکا  جاسوسی 
نشان  بیگانه  کشورهای  و  آمریکا  به 
دادند حق تجاوز به خاکمان را ندارند. 
13آبان 98بزرگ ترین راهپیمایی بود 
مناطق حضور  همه  آموزان  دانش  که 
داشتند تا به دولت های بیگانه نشان 
ایرانی  تا یک  و  داریم  ما وجود  دهند 
نیمی  به  حتی  تواند  نمی  است  زنده 
از خاک مان تجاوز کنند. امروز جمع 
دلگرمی  رهبرمان  به  که  بودیم  شده 
تا قطره آخر خون  بگویم ما  بدهیم و 
مان پشت شما و سرزمینمان هستیم 
آمریکا و هر کشور  و نمی گزاریم که 
چشم  ما  وطن  به  که  دیگری  بیگانه 
دارد، حتی به نیمی از خاکمان را تجاوز 
کند. ما سربازانی را در مکتب علم تعلیم 
میدهیم که تا آخرین ذره جانشان را 
اجازه  و  کنند  می  سرزمینشان  فدای 
سرزمین  به  را  ای  بیگانه  هیچ  ورود 
مان نمی دهند. اگر بار دیگر این تاریخ 
تکرار شود باز به امریکا و کشور بیگانه 
نشان می دهیم نسل جوان هیچگاه از 
آرمان های خود دست نمی کشد و تا 
 آخرش پای آرمان هایشان می ایستند.

سیزده آبان، روز بیداری و استکبار ستیزی 

ریحانهجمشیدوند
خبرنگاردانشآموزپانادرمنطقه6

 13 آبان، روز بیداری و استکبار ستیزی 

در روز سیزده آبان سال 1358 
تعدادی از دانش آموزان و دانشجویان 

پیرو خط امام )ره( با فتح سفارت 
آمریکا و تسخیر آن، بر سلطه آمریکا 

بر کشورمان خط پایان کشیدند. 
این روز از طرف امام خمینی )ره( 
روز دانش آموز و استکبار ستیزی 
نامیده شد. همه ساله در این روز 

مردم عزیز کشور ما در راهپیمایی 
13 آبان شرکت می کنند و خشم و 
انزجار خود را نسبت به آمریکا فریاد 
می کنند. در خصوص سوالی که از 

دانش آموزان شرکت کننده در مراسم 
پرسیده شد)نتیجه اعتماد به آمریکا 
چیست ؟( همه متفق القول بر این 
باور بودند که اعتماد به آمریکا جز 

اسارت و پشیمانی و وابستگی چیزی 
برای ما نخواهد داشت و اگر قرار 

است اعتماد کنیم این همه شهید 
برای چیست؟ پس زنده و جاوید باد 

استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی.
ستایشآلیاسین

خبرنگاردانشآموزمنطقه۱۳
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 طوفان دهه هشتادی در 13آبان

روز 13 آبان سال روز پاسداری دوباره از 
قیام و حماسه آفرینی دانش آموزان بوده 
توسط  آمریکا  النه جاسوسی  تسخیر  و 
این  است.  امام  خط  پیرو  دانشجویان 
جوانان با غیرت ایرانی با ایستادگی و از 
خود گذشتگی شان عزت و سرافرازی را 
به کشور هدیه دادند و به دشمنان انقالب 
ثابت کردند که نمی توانند با جنگ نظامی 
و  جوانان  اکنون  دهند.  را شکست  آنها 
نوجوانان نسل سوم انقالب با شکوه در 
عرصه مقابله در برابر آمریکا حضور دارند. 
سال های  مانند  نیز  امسال  13آبان  در 
گذشته دانش آموزان سراسر کشور به ویژه 
پایتخت یاعلی بلندی سر دادند که خبر 
آن به تمام جهان مخابره شد. دانش آموزان 
انقالبی در جواب  به سوال )به عنوان یک 
دهه هشتادی برای چه به راهپیمایی 13 
دندان شکنی  پاسخ های  آمده ای؟(  آبان 
 نسبت به آمریکای جنایت کار دادند مانند: 
با  ترامپ   »آقای  پذیریم«؛  نمی  »ذلت 
ما  راه  کردن  سد  برای  که  تحریم هایی 
گذاشته بودی ما در کنار هم هستیم.«؛ 
»آمریکا در سال 58 می خواست که کشور 
ما را به استعمار خودش در بیاورد و دانش 
آموزان نگذاشتند که این خیال بیهوده 
عملی بشود؛ما دهه هشتادی ها باید از آنان 
 الگو بگیریم و ادامه دهنده راهشان باشیم.«

آبان امسال، حضور پرشور مردم توانست 
مشتی محکم بر دهان مستکبران جهانی 
دهه  دانش آموزان  که  کند  ثابت  و  بزند 
از  پای جان  در حمایت  تا  نیز  هشتاد 
انقالب اسالمی و آرمان های آن ایستاده اند.

مینوآقایینژاد
خبرنگاردانشآموزمنطقه۱۰

 پاسخ يکصدای دانش آموزان در روز13آبان

13 آبان سال 1398 روز دانش آموز با 
چند نفر از نوجوانانی که چهارمین نسل 
آمریکا  و  ایران  درباره  هستند  انقالب 
این  داشتم.  گویی  و  گفت  شهیدان  و 
اولین تجربه من در زمینه خبرنگاری 
بود و برایم جالب بود که همه یک پاسخ 
و  آمدیم  راهپیمایی  به  امسال  دادند: 
هم  آینده  سال های  گرفتیم  تصمیم 
ثابت  آمریکا  به  تا  آمده ایم  بیاییم. 
کنیم همیشه پشت کشورمان هستیم 
راه هستیم  اول  ما  و درست است که 
ملتی  ما  بدهیم  نشان  تا  آمده ایم  اما 
برویم.  زور  حرف  بار  زیر  که  نیستیم 
میتوانیم  ما  که  بگوییم  میخواهیم 
آموزان  دانش  بجنگیم.  آمریکا  با 
افزودند: آمریکا قابل بخشش نیست و 
کنیم.  اعتماد  آمریکا  به  نمیتوانیم  ما 
اگر  حتی  دادند:  ادامه  دانش آموزان 
جنگ بشود ما همراه خانواده با آمریکا 
خواهیم جنگید و ما از کشورمان دفاع 
خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت خون 
شهیدانمان پایمال شود. دانش آموزان 
خودشان  وظیفه  و  شهیدان  درباره 
شهیدان  افزودند:  شهیدان  به  نسبت 
و  بروند  زور  حرف  زیر  نمیخواستند 
و  باشند  راحت  ملت  که  میخواستند 
با  و  نترسیم  آمریکا  از  بیاموزند  ما  به 
برای  ما  جوانان  کنیم.  مقابله  دشمن 
جانشان  از  و  شدند  شهید  ما  راحتی 
را  حجابمان  باید  هم  ما  گذشتند. 
دهیم. ادامه  آنهارا  راه  و  کرده  رعایت 

آرزومرادی
خبرنگاردانشآموزمنطقه۱۵

 پیام آزادگی در روز دانش آموز

آموز  دانش  روز  با  مصادف  آبان،   13
دانش  جمعی  کشتار  واقعه  یادآور  و 
آموزان تهرانی می باشد که به نشانه 
 13 در  پهلوی،  حکومت  به  اعتراض 
محوطه  در   1357 سال  ماه  آبان 
بودند.  شده  جمع  تهران  دانشگاه 
از  مردم،  از  عظیمی  خیل  هرساله 
و  پیر  و  کوچک  و  بزرگ  مرد،  و  زن 
کرده  شرکت  راهپیمایی  در  جوان 
رخ  به  را  خود  همبستگی  و  اتحاد  تا 
برای  بکشند.امسال،  ایران  دشمنان 
این  در  خبرنگار  عنوان  به  بار  اولین 
راهپیمایی حضور داشتم و با توجه به 
عنوان  به  قبل  های  سال  در  حضورم 
را  متفاوتی  هوای  و  حال  دانش آموز، 
را  زیادی  کردم.دانش آموزان  تجربه 
نشان  را  خود  آمدن  انگیزه  که  دیدم 
دادن شکوه و قدرت ایران و پشتیبانی 
بیان  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  از 
سالخورده ای  پیرمرد  یا  و  کردند  می 
که با تمام توان خود در صحنه حضور 
داشت تا به آمریکا بفهماند ذره ای از 
خاک ایران را به دشمن نمی دهد و تا 
می ایستد.  کشورش  پای  جان  نهایت 
همچنین خانم جوانی انگیزه حضورش 
کرد:  بیان  اینگونه  را  راهپیمایی  در 
دانش آموز  شهیدان  یاد  به  امروز  ما 
تا  آمده ایم  گذشته،  سال  چهل  در 
داریم،  بدن  در  جان  وقتی  تا  بگوییم 
هستیم و راه آن ها را دنبال می کنیم. 

فاطمهساداتکمالی
خبرنگاردانشآموزمنطقه۹
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چهره ها و خاطره ها
حضور چهره های آموزش و پرورش در 13آبان ها 

 پیام آزادگی در روز دانش آموز
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  آذر فیروزی راد، در روز 21 آذر سال 1342 در شهر تهران به 
دنیا آمد و تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در منطقه 2 تهران 
به پایان رساند. وی در سال 1370 وارد آموزش و پرورش شد. 
در آن زمان در کرج سکونت داشت و در ابتدای کار در مناطق 

محروم ملزم به انجام وظیفه بود.
را  خود  ادبیات  لیسانس   76 سال  در  می گوید:  فیروزی راد 
گرفتم، معاون دبیرستانی شدم و پس از یک سال به دبیری 
ادبیات آن دبیرستان منصوب شدم. با دوازده سال سابقه کاری 
به منطقه 18 تهران انتقالی گرفتم و در آنجا هم ادبیات را 
تدریس می کردم. در دبیرستان عالوه بر تدریس، رسیدگی به 

کارهای تحقیقاتی و بخشنامه ها با من بود.
و  آموزش  طرف  از  بخشنامه ای  سال 87  در  افزاید:  می  او 
زمینه  ارسال شد که در چند  ادبیات  دبیران  برای  پرورش 
می توانند مقاله بنویسند و در کنفرانس زبان و ادبیات فارسی 

کشوری که در زیبا کنار برگزار می شد، شرکت کنند. 
این همایش هر سه سال یک بار بین دبیران ادبیات به شکل 
کشوری برگزار می شد و صاحبنظران این حوزه دور هم جمع 

می شدند و به تبادل نظر می پرداختند. 
فیروزی راد می گوید: من هم تصمیم گرفتم در این کنفرانس 
شرکت کنم و مقاله ارائه بدهم. از موضوعات مطرح در بخشنامه 
را  هنری«  ذوق  و  ادبی  خالقیت  پرورش  »راه های  موضوع 

انتخاب کردم. در این باره کتاب های متعددی را مطالعه کردم 
و از سایت های خارجی نیز بازدید و مواردی را الگوبرداری و 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم.رویکرد کشور های پیشرفته 
زمانی که ایران در آموزش اینترنتی هنوز پیشرفتی نداشت، به 
شکل آموزش از راه دور و آموزش آنالین بود. مقاله این موضوع 
را پیشنهاد می داد که در ایران هم آموزش های آنالین و از راه 
دور در موضوعات مختلف به ویژه داستان نویسی ایجاد شود و 
از نظر داوران همایش مقاله قابل ارائه در سطح کشوری اعالم 
گردید. در این همایش مقاله مورد استقبال شرکت کنندگان 
قرار گرفت و پیشنهاد داده شد که هر کس می تواند این ایده 
را به اجرا درآورد و در پیشبرد فرهنگ و ادبیات فارسی سهیم 
شود. از جمله کارهای دیگر وی داوری پرسش مهر و جشنواره 
خوارزمی در زمینه پژوهش های ادبی و داستان کوتاه و نثر 
دبیرستان  معاونت  راه،  ادامه  در  می گوید:  وی  است.  ادبی 
تیزهوشان در منطقه 18 تهران را عهده دار شدم. در زمینه 
پژوهش های علوم انسانی و مدیریت مسابقات اینگونه مدارس 
که بعضاً در سطح جهانی برگزار می شود و شرکت دانش آموزان 
در المپیادهای مختلف و مسابقات رباتیک IRAN OPEN و 
مسابقات جهانی فیزیک IYPT از جمله کارهای من در عرض 
پنج سالی بود که معاونت دبیرستان تیزهوشان را بر عهده 

داشتم.

ابتکار يك معلم ادبیات برای آموزش داستان نويسی

به را خود روزانه امروز افراد بیشتر که روزها این
صورتآنالینانجاممیدهندودیگربرایکارهایشان
ازخانهمیروندوحتیدانشآموزان بیرون به کمتر
اینترنت از را درسی مطالب هم دانشجویان و
میکنیم مصاحبه فردی با میکنند؛ جستوجو
است. آورده پدید را آنالین آموزش از نوعی که

اشکانحاسبی
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سپس به منطقه 2 تهران انتقالی گرفتم. در سایت های 
آموزش  دنبال  به  و  کردم  جست وجو  مختلف 
داستان نویسی به صورت آنالین بودم که متوجه شدم 
که در این زمینه هنوز سایتی مؤثر بوجود نیامده است 

و تصمیم گرفتم که مقدمات کار را فراهم کنم.
آنالین  آموزش  چگونگی  به  راجع  فیروزی راد 
داستان نویسی به دانش آ موزانش می گوید: در ابتدای 
کار، در پیامرسان تلگرام کانالی را درست کردم به نام 
شازده کوچولو که اعضای آن دانش آموزان دبیرستان 
موضوعات  کانال  آن  در  و  بودند  حسنیه  دخترانه 
درسی، نگارش و نکته های داستان نویسی را با آن ها 
کار می کردم و در این میان نوشته های دانش آموزان از 
جمله داستان های کوتاه، دلنوشته و... را قرار می دادم. 
بعد از مدتی سایتی را به نام داستان نویسی نوجوان 
)dastannevis.com( افتتاح کردم و دو مسابقه 
داستان کوتاه در آن برگزار شد و با استقبال بسیاری 
شرکت  آن  در  زیادی  دانش آموزان  و  شد  رو به رو 
توسط  نوجوانان  داستان های  سایت  این  در  کردند. 

هیات تحریریه مجرب ویرایش می شود و در صورت 
موافقت نویسنده در معرض دید عموم قرار می گیرد 
از جمله قابلیت های دیگر سایت آشنایی دانش آموزان 
زندگی نامه  و  جهان  کوتاه  داستان های  بهترین  با 
نویسندگان بزرگ و ارائه کتاب های داستان و رمان 

مناسب نوجوانان است.
او می افزاید: در راه ضرورت تعمیم آموزش داستان 
نویسی برای نوجوانان مرا وادار کرد که کانالی به نام 
 @dastannevisenojavan داستان نویسی نوجوان
برای دانش آموزان متوسطه اول و متوسطه دوم ایجاد 
کنم و آموزش های از راه دور را در بین دوستداران 
حال   در  آموزش ها  این  دهم.  گسترش  نویسندگی 
گسترش هستند و امیدوارم که با پیشنهادهای مؤثر 
صاحب نظران و نوجوانان سایت و کانال داستان نویسی 
نوجوان به اهداف خود هر روز نزدیک شود که هدف 
اعتالی زبان و ادبیات فارسی در میان فارسی زبانان 

ایران و کشورهای دیگر است.

*
سایتیرابهنام
داستاننویسی
نوجوانافتتاح

کردمودومسابقه
داستانکوتاهدر
آنبرگزارشد.
دراینسایت
داستانهای

نوجوانانتوسط
هیاتتحریریه
مجربویرایش
میشودودر

صورتموافقت
نویسندهدر

معرضدیدعموم
قرارمیگیرد

خبرنگاردانشآموزمنطقه۱۰
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مدير مدرسه ای که همچنان عاشق معلمی است    

مدیر  چگونه  اینکه  درباره  ترکمان پری  سحر   
دوست  کودکی  همان  از  من  گفت:  شده است، 
داشتم که معلم شوم و در همه بازی ها نقش معلم 
را داشتم و همیشه به تدریس کردن و دانش آموز 
داشتن فکر می کردم. معلم کالس اول من، معلم 
ادبیاتم در دبیرستان، دختر عمه ای که دو سال از 
من بزرگ تر بود و وارد این کار شده بود و مهم تر از 
همه عالقه خودم برای اینکه این شغل را انتخاب 
ادبیات هستم  معلم  که  اآلن  داشتند.  تأثیر  کنم، 
که  خوشحالم  و  می  کنم  خوشبختی  احساس 
توانستم راهی را که دوست دا شتم، انتخاب کنم. اما 
من هیچ زمانی به مدیریت فکر نکرده بودم چون 
با من صحبت  اداره  در  وقتی  بودم.  رو  آدمی کم 
کردند، گفتند این یک تکلیف است و خالصه همه 

این ها باعث شد من مدیریت را انتخاب کنم.
وی افزود: اآلن که درباره شغل مدیریت فکر می کنم 
کاش  ای  می گویم  خودم  با  ولی  نیستم  پشیمان 
بیشتر فکر کرده بودم چون نه تنها من بلکه همه 
در این پست رها می شویم و کسی هم از ما حمایت 
نمی کند و اگر اتفاقی بیفتد مسئول اول و آخرش 

خودمان هستیم. من زمانی که وارد این پست شدم 
تمام شخصی را که قبال بوده ام، کنار گذاشتم و یک 
آدم جدید شدم، چون در این پست چه می خواستم 
اگر  یعنی  شدم.  پناهگاه  یک  نمی خواستم  چه  و 
دانش آموزان یا اولیا مشکلی برایشان پیش می آمد 
و معاونان و معلمان نمی توانستند کاری انجام دهند 
نهایتا به من رو می آوردند و این سخت است که 

یک نفر پناهگاه چند نفر باشد.
که  شب ها  و  دارم  دفترچه ای  من  داد:  ادامه  وی 
می خواهم بخوابم با گوشی ام و یک خودکار باالی 
یک دفعه  نیمه شب  اوقات  بعضی  می گذارم.  سرم 
روشن  را  گوشی ام  نور  و  می شوم  بیدار  خواب  از 
می کنم و آن ایده ای را که در آن لحظه در ذهنم 
آمده است، می نویسم چون می ترسم صبح که بیدار 

شوم از یادم رفته باشد.
اول  روز  در  احساسش  درباره  ترکمان پری  سحر 
مدیریت گفت: شش سال گذشته است. روز اولی 
که مدیریت را قبول کردم احساس شیرینی نداشتم 
بلکه احساس اضطراب داشتم درباره این مسیری 
چه  آخرش  می  گفتم  خود  با  کرده ام.  انتخاب  که 

*
منزمانیکهوارد
اینپستشدمتمام
شخصیراکهقبال
بودهام،کنارگذاشتم
ویکآدمجدید
شدم،چوندراین
پستچهمیخواستم
وچهنمیخواستم
یکپناهگاهشدم

»اسکندرلو« دبیرستان مدیر ترکمانپری، سحر
از بیشتر مدرسهاش بچههای به است معتقد
که گاهی حتی و میدهد اهمیت خودش فرزندان
کارهای با تداخل در مدرسه در مدیریت کارهای
و کار عاشق او که آنجا از میگیرد، قرار خانهاش
بچههاست،خانوادهاشبااینموضوعکنارمیآیند.

آرزومرادی
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کامال  من  می آیم؟  بر  مسئولیت  این  عهده  از  آیا  می شود؟ 
بی قرار بودم و دنبال این بودم که کارهایم را خوب و به موقع 
برای مدرسه داشته  برنامه ریزی خیلی خوبی  انجام دهم و 

باشم.
وی گفت: من دوست دارم برای بچه های مدرسه ام هر کاری 
آن قدر  داشتم  دوست  دهم.  انجام  می آید،  بر  دستم  از  که 
به  حواسم  مدرسه  از  بیرون  حتی  که  باشم  داشته  اختیار 
دانش آموزانم باشد. من وقتی به خودم رجوع می کنم می بینم 
همه بچه های مدرسه ام را، چه کسی که درس خوانده و چه 
کسی که درس نخوانده، یک اندازه دوست دارم و حتی به 
بچه های مدرسه ام بیشتر از بچه خودم اهمیت می دهم. خیلی 
وقت ها من حواسم به دخترم نبوده فقط دورادور دیدم که چه 
کار می کند، درس می خواند. ترکمان پری افزود: یک چیز از 
بچه ها خیلی مرا اذیت می کند. من به قوانینی که در مدرسه، 
و  می دهم  اهمیت  است،  شده  وضع  جامعه  در  و  خانه  در 
اصال نمی توانم تحمل کنم که کسی قوانین را رعایت نکند. 
تا به حال نشده است به کسی به خاطر درسش تذکر دهم 
اما همیشه برای رعایت قوانین به بچه های مدرسه ام تذکر 
داده ام. دغدغه من برای بچه های مدسه ام و بچه خودم این 

است که شاد باشند. 
سحر ترکمان پری در انتها از آرزوهایش گفت: هدف نهایی 
من از معلمی و مدیریت خدمت به مردم است و چند آرزو 
دارم. آرزوی اول من این است که جامعه مان را به دست این 
بچه ها بسپاریم و دوست دارم جامعه مان آن قدر خوب باشد 
که وقتی خواستیم تحویل امام زمان دهیم، خجالت نکشیم. 
البته نمی دانم در این زمینه چقدر موفق بوده ایم. آرزوی دوم 
من در حوزه آموزش و پرورش این است که سیستم آموزشی 
عوض شود. سیستم آموزشی باید طوری باشد که وقتی ما 
زنگ خانه را می زنیم بچه ها با جیغ و هورا و خوشحالی از 
مدرسه بیرون نروند. آرزوی سوم ام این است که هیچکس 
به خصوص بچه های مدرسه ام اتصال خودشان را با خدا و 
قرآن قطع نکنند چون ما هر زمانی که از قرآن دور شدیم به 
مشکل خورده ایم. من دوست دارم این اتصال همیشه باشد. 
این هایی که گفتم شعار نیست تجربه این چند سال زندگی 

من است.

مدارس يادگیرنده چیست؟

مدرسه  یک  می خوانم  درس  در  آن  من  که  ای  مدرسه 
نوع مدارس  این  با  بیشتر  برای آشنایی  یادگیرنده است. 
گفتگویی با مدیر مدرسه یادگیرنده گوهرشاد در منطقه4 
انجام داده ام تا در این باره بیشتر بدانیم. هاجر ناصحی، مدیر 
دبیرستان گوهرشاد در منطقه4 درباره مدرسه یادگیرنده 
گفت: مدرسه یادگیرنده مدرسه ای است که بر در و دیوار 
باشند  با دانش آموزان نصب شده  مدرسه مطالب مرتبط 
فرهنگی،  پرورشی،  آموزشی،  ابعاد،  همه  در  یادگیری  تا 

اجتماعی، عاطفی صورت گیرد. 
دانش آموزان  افکار  بر  پروژه  این  که  تاثیراتی  از  گفت:  او 
می گذارد می توان به، همکاری دانش آموزان در همه امور 
مدرسه که موجب می شود همه برای بهتر شدن گام بردار 
کرد.  اشاره  باشند،  موفق  اجتماع  در  نهایت  در  و  دارند 
همچنین یک مدرسه یادگیرنده در طول سال، چهار اقدام 
مهم انجام می دهد از جمله: کار گروهی را به دانش آموزان 
یاد می دهد. به رشد خود و دانش آموزان توجه می کنند. به 
بهبود روابط بچه ها با خانواده و دوستان توجه می کنند. 

نقاط ضعف و قوت دانش آموزان را آنالیز می کنند.
او در پاسخ به اینکه چرا پروژه دبیرستانش را یادگیرنده 
انتخاب کرده است، گفت: من برای این دبیرستان پروژه 
یادگیرنده را انتخاب کردم چون ما می خواهیم دانش آموزان 
را برای زندگی در جامعه آماده کنیم و در این مسیر پیشگام 
از  بعد  به تفکر سیستمی عادت دهیم و  را  باشند. آن ها 
گذشت چند سال با شنیدن نام مدرسه احساس خوبی در 

وجودشان شکل گیرد.
او گفت: مدرسه یادگیرنده سر فصل همه مدارس منطقه به 
شمار می رود زیرا همه می خواهند رشد و توسعه همه جانبه 

داشته باشند.

فاطمهپورکریم

خبرنگاردانشآموزمنطقه۴خبرنگاردانشآموزمنطقه۱۵
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تجلی نور و مهربانی با دستان يك مديرمدرسه

یکروزگرمتابستانیدرحیاطمدرسهنشستهبودموبه
واژهانساندوستیفکرمیکردمکهچقدرمفهومواالیی
داردوچهانسانهایبزرگیکهدرزندگیبااینواژهکامال
آشناهستند.نمونهبارزاینکلمهجاویدمحمدشاهی،مدیر
دبیرستانتالشدورهاولدرمنطقه2است.مدیریکهدر
زمانسیلهایاستانگلستانوخوزستانتمامتالشو
همتشکمکرسانیبودودانشآموزانمدرسهاشرابهاین
کارتشویقمیکرد.اوحدودبیستوششسالسابقهکار
آموزشوپرورشداردودردانشگاه،علومتربیتیخواندهاست.

امیرعلی دهقانی
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آیامدیریتمدرسهانتخاباصلیشمابوده
یابهشغلهایدیگریهمفکرکردهبودید؟

من در اصل در کودکی هدفم پزشکی قلب 
)تخصص قلب( بود ولی بنابه دالیلی و اتفاقاتی 

من دارای شغل مدیریت هستم.
تواناییکلیدیشمادررشتهمدیریت

چیست؟
از نظر خودم با توکل به خداوند و توسل به اهل 
بیت توانسته ام به لحاظ حرفه ای فضای دوستانه 

بین نیروها و دانش آ موزان مدرسه ام ایجاد کنم.
چهعواملیدرموفقیتشمابرایبهبود

اوضاعمدرسهموثربوده؟
یکی از مهم ترین مسائل درک نیروهاست و از 

این جهت تمام تالشم را کرده ام.
برایموفقیتمدرسهچهتالشهایی

کردید؟
ما در بهبود منابع انسانی و ارتقاء برنامه ریزی 

فعالیت ها و ایجاد روحیه رفتارهای سازمانی تالش 
کردیم. این ها خیلی نکات مهمی در متن کارهایی 

که کردیم بوده و عالوه بر آن در چند سال اخیر 
 هوشمندسازی را نیز 

مورد توجه قرار داده ام.
چهمشکالتیسدراهشمابود؟

گاهی پیش می آمد که بعضی از اولیا در سطح 
الزم از همکاری با مدرسه قرار نداشتند یا بعضی 
از دانش آموزانی که گاهی اوقات مهارت های الزم 
را قبال فرانگرفته بودند و از اینجور مشکالت که 

همیشه سعی کردم با تعامل آن ها را حل کنم.
چهموفقیتهاییشماراخوشحالمیکرد؟
هر زمان به خواست خدا قدرت پیدا می کردیم 

و می توانستیم تحول در دانش آموزان از حیث 

آموزش و پرورشی ایجاد کنیم، خوشحال می شدم.
چهطرحونقشهایبرایموفقیتبیشتر

دارید؟
ارتقاء کیفی فرایند آموزش مهمترین دغدغه من 

 است و برای آن برنامه ریزی می کنم.
الگویشمادرشغلوزندگیچهکسی

است؟
در زندگی من مجموعه افراد اخالق محوری 

بودند، مانند استاد آیت اهلل حق شناس و به ویژه 
رفتارهای پدر و مادرم و رفیق الهی خود یعنی 
شهید احمد نّیری و در بین مدیران نیز یکی از 

مدیران منطقه هفت برای من الگو بودند.
امسالشمابیشازهشتمرحلهبرای

هموطنانعزیزماندرسیلاخیردلسوزانه
زحمتکشیدید.هدفشماچهبود؟

همه سعی ام این بوده که برای هم وطنانم مفید 
باشم و این نوع کارها از نظر معنوی، همدردی و 

دلگرمی خیلی مفید واقع می شود. این سیل اخیر 
با این همه ویرانی هایی که داشت دری به آسمان 

بود و البته برای کسانی که اراده کنند از طریق 
کمک یعنی قیام برای کمک رسانی به مردم. آنان 

که دوست داشتند این اتفاق مسیر لقاءاهلل بود.
اگرایدهایجهتموفقیتسایرمدیران

مدارسدولتیوغیردولتیدارید،بفرمایید؟
هر مدیری باور کند که حقیقت های درونی، 

شخصیتی و معنوی اش روی کارش اثر می گذارد. 
ما فکر نکنیم فقط می توانیم با فعالیت های 

ظاهری و بیرونی کار کنیم. هر چه به اخالق و 
افکار و روشمان بپردازیم، موفقیت های مجموعه 

خود باالتر می رود.
خبرنگاردانشآموزمنطقه2

*
درزندگیمن
مجموعهافراد
اخالقمحوری
بودند،مانند

استادآیتاهلل
حقشناسوبه
ویژهرفتارهای
پدرومادرمو

رفیقالهیخود
یعنیشهید

احمدنّیریودر
بینمدیراننیز
یکیازمدیران
منطقههفت
برایمنالگو

بودند
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خالقیت معلمی 
برای عالقه مند کردن دانش آموزان به درس زبان

ازآنجاییکهنقشمعلمدرتربیتوپرورشدانشآموزانوسوق
دادنآنهابهسمتموفقیتدرآیندهوعالقهمندکردنشانبه
خواندندرسبسیارمهماست،بعدازدیدنمعصومهشمس،
یکیازدبیرانزبانانگلیسیدبیرستاننمونهدولتیکوثروآشنا
شدنباروشهایتدریساوکهباعثعالقهمندیبسیاریاز
دانشآموزانبهدرسزبانانگلیسیشدهباویگپوگفتی
انگلیسی ادبیات و زبان کارشناس شمس، معصومه داشتم.
دانشگاهالزهرا)س(،بابیستوششسالسابقهتدریسبهعنوان
یکیازداورهایجشنوارهخوارزمیدرسال۹۸انتخابشد.

فاطمهساداتکمالی
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چطوربهزبانانگلیسیعالقهمندشدید؟
عالقه من به زبان انگلیسی ذاتی است. از زمانی که پدرم 
دلیل  به  که  وقتی  تا  کرد،  ثبت نام  زبان  در کالس  را  من 
سنگین بودن درس ها در دوره دبیرستان از ادامه دادن روند 
آموزشگاهی باز ماندم؛ اما تمام زنگ تفریح رو صرف تست 
زدن و سوال پرسیدن از دبیر زبان مدرسه می کردم. باالخره 
 وارد این رشته شدم و اکنون 26 سال است که زبان انگلیسی 

تدریس می کنم.
بزرگترینشکستشمااززمانیکهبهزبانانگلیسی

عالقهمندشدیدچهبود؟
بزرگترین شکست من این بود که نتوانستم به دلیل ازدواج، 
بدهم.  ادامه  دکتری  و  لیسانس  فوق  مدرک  تا  را  درسم 
البته به ادامه ی تحصیل فکر کردم اما به دلیل مشغله های 
باعث  همیشه  این  و  برسم  هدفم  به  نتوانستم  گوناگون 

افسوس من است.
ازموفقیتهایتاندراینمسیرهمبگویید؟

جشنواره  مانند  مختلف  جشنواره های  در  معموال  هرسال 
اول  رتبه  برتر  تدریس  و  برتر  درس  طرح  یا  و  خوارزمی 
یا دوم را کسب کرده ام و سال گذشته هم موفق شدم به 
عنوان داورمنطقه 9 در جشنواره نوجوان خوارزمی حضور 

داشته باشم.
نگاهشمابهعنوانیکداورازنحوهیبرگزاریمحور
گذشته سال در خوارزمی نوجوان جشنواره زبان

چیست؟
از یک لحاظ بهتر شد چون دانش آموزان باید فی البداهه 
را  خودشان  واقعی  توانایی  می توانستند  و  می کردند  اجرا 
این  که  بود  این  داشت  که  ضعفی  اما  بگذارند  نمایش  به 
بودند  قوی تر  که  اجرا شد  شاگردانی  برای  فقط  جشنواره 
و به نظر من با این کار در حق بقیه دانش آموزان اجحاف 
به  احتیاج  هستند  قوی  که  دانش آموزانی  چون  می شود 

تشویق ندارند.
خودتان دانشآموزان مدرس،حضور یک عنوان به

دراینجشنوارهتاثیریبرداوریشماداشت؟

اصال. به دلیل اینکه داوران حق داوری و نظر دادن نسبت 
به اجرای دانش آموزان خودشان را نداشتند.

زبان در دانشآموزان پیشرفت و عالقهمندی برای
چهروشهاییراپیشنهادمیکنید؟

اول از همه اگر فردی به چیزی عالقه نداشته باشد، بسیار 
بفهمد  باید  اینکه  برود و دوم  به دنبالش  سخت است که 
یادگیری این درس به چه دردش می خورد. متاسفانه بیشتر 
بچه ها و حتی کسانی که به کالس می روند، درک درستی از 
زبان ندارند. کار معلم این است که اهمیت این ارتباط را به 
دانش آموزان یاد بدهد. همچنین استفاده از دانش آموزانی 
که در این درس قوی تر هستند و تعاملشان با بقیه بچه ها، 
بسیار کاربردی و مفید است. عالوه بر آن، فیلم دیدن به 
زبان  یادگیری  کنار  افراد در  باعث می شود  انگلیسی  زبان 
رسمی که در آموزشگاه ها تدریس می شود، زبان عامیانه و 

گفتاری را هم یاد بگیرند.
دربارهرتبههایتاندرطرحدرسبرتروتدریسبرتر
روش بهبود برای پیشنهادی چه کردید. صحبت

تدریسدرمدارسدارید؟
مشکل اصلی، به روز نبودن معلم ها در تدریس است. معلم 
اتفاق نیافتد،  باید خودش خودش را باال بکشد و اگر این 
معلم و بچه ها در همان سطح خیلی پایین باقی می مانند. 
باید مثل نه گفتن، جرئت »بلد نیستم«، گفتن هم داشته 
اشتباه  از  بهتر  بسیار  بلکه  نیست  عیب  نبودن  بلد  باشیم. 
جواب دادن است. استفاده از دانش آموزان بسیار تاثیرگذار 
است چون در مواقعی باعث اضافه شدن به معلومات معلم 
می شوند. باید از خودبینی دربیاییم و متاسفانه خیلی از ما 

این خصلت را داریم.
بهعنوانپرسشآخر،اگربهگذشتهبرگردید،بازهم

زبانراانتخابمیکنید؟
مشخصا. شاید تدریس درمدرسه را انتخاب نکنم ولی یکی 
از بزرگترین آرزوهایم تدریس زبان به عنوان استاد دانشگاه 

است.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۹
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طرحی از نوع ُمدام در مدارس منطقه 15

طرح رسمی مدام در مدرسه نمونه دولتی امام حسن عسکری )ع( منطقه 15، برگزار شد. برای اجرای 
طرح مدام از برخی از دانش آموزان شایسته دعوت به عمل آمد تا با مشارکت یکدیگر بتوانیم طرح خوبی 
برگزار شود. در بخش مدیریت مدرسه، معاونین اجرایی، انظباطی، تربیتی، مشاور، دفتر دار، عکاس و 
خدمات، از دانش آموزان استفاده شد. آموزش و پرورش برای ایجاد مسئولیت پذیری در دانش آموزان این 

طرح را اختصاص داده که عالوه بر خوبی های خود، یک سری مشکالت هم دارد.
همکاری ناقص دانش آموزان را در این طرح می توان نقطه ضعف بزرگ اشاره داشت. عالوه بر آن با این 
همه تعطیلی مدارس در شهر تهران، چرا باید بخش نامه اجرای این طرح توسط آموزش و پرورش به 
مدارس ابالغ شود؟ البته نگذریم از آنکه این طرح باعث می شود که دانش آموزی که به عنوان معلم 

انتخاب می شود با همکالسی های خود ارتباط بگیرد و آن ها نیز درس را بهتر متوجه بشوند.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۱۵

محمدجوادنوائیان
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روايت يك مدرسه موفق در منطقه1۴

همچون  امسال  که  دبیرستان هایی  این  از  یکی 
اول  رتبه  کسب  با   14 منطقه  سطح  در  ستاره 
پنجم  رتبه  کسب  با  تهران  شهر  در  همچنین  و 
حسابی  دکتر  دولتی  نمونه  دبیرستان  درخشید، 
دکتر  مدرسه  مدیر  عبداللهی  است.محمدعلی 
حسابی، دارای مدرک کارشناسی است. حدود 32 
مدیریت  است  سال   30 و  دارد  کار  سابقه  سال 
این  در  که  هنگامی  دارد.  عهده  به  را  مدارس 
همه  رشد  شاهد  پذیرفت  را  مدیریت  دبیرستان 
علمی،  سطوح  کلیه  در  دانش آموزان  جانبه ی 
را  خدا  که  بود  اجتماعی  و  فرهنگی  اخالقی، 

سپاسگزار است.
انتخاب  علت  تا  خواستم  عبداللهی  محمدعلی  از 
شغل معلمی و مدیریت را توضیح دهد؛ او می گوید: 
به چند دلیل شغل معلمی را پذیرفته ام. اول اینکه 
من شغل معلمی را با عشق و عالقه انتخاب کردم 
پذیرفتم طبیعی  را  این مسئولیت  که  هنگامی  و 
صرف  را  وقتم  تمام  کار  این  برای  باید  که  است 
کنم. دوم، من دانش آموزان را به چشم یک امانت 
می بینم که باید در نظم و رشدشان تمام وقت در 
خدمتشان باشم. سوم، اعتقاد دارم که هر فرد باید 

تالش را از خود شروع کند تا اصالح و پیشرفت 
حاصل شود. او در مورد برنامه های درسی مدرسه 
نحوی  به  دبیرستان  درسی  برنامه های  می گوید: 
تدوین شده است که دانش آموزان نیازی به حضور 
مدرسه  باشند.  نداشته  درسی  موسسه های  در 
دارای امکانات کافی و مناسب برای مطالعه و رشد 

در تمام زمینه ها است.
علیرضا اسماعیلی، معاون پرورشی مدرسه، تالش 
در  تابستان  تعطیالت  در  حضور  و  دانش آموزان 
بیان  دانش آموزان  موفقیت  عوامل  از  را  مدرسه 
کرده و می افزاید: از ابتدای تابستان هشت هفته 
کالس تابستانی به صورت منظم برگزار کردیم که 
در آن ها از دبیران مجرب استفاده شد، همچنین 
تالش خود دانش آموزان باعث کسب این رتبه های 
عالی شد. او می گوید: برنامه هایی که مدرسه اجرا 
و  تهیه  دوازدهم  پایه  مشاورین  توسط  می کند 
مطالعاتی  قبیل، ساعت های  از  است  تنظیم شده 
کالس های  مدرسه،  داخل  در  مدرسه  بر  اضافه 
آموزشی، برنامه های درسی در ایام عید و علیرضا 
اسماعیلی درباره سیستم های آموزشی می افزاید: 
و  دبستان  از  اعم  آموزشی  سیستم های  اگر 

متوسطه دوم دوره مدارس حاضر حال در
دانشآموزانشان موفقیت برای ویژهای برنامههای
اینکه اما میبینند؛ تدارک سراسری کنکور در
دارد. تامل جای میشوند موفق حد چه تا

مرتضیشفقی
*
برنامههایدرسی
دبیرستانبه
نحویتدوین
شدهاستکه
دانشآموزان
نیازیبهحضور
درموسسههای
درسینداشته
باشند.مدرسه
دارایامکانات
کافیومناسب
برایمطالعهو
رشددرتمام
زمینههااست
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داشته  خوبی  ریزی  برنامه  سال  ابتدا  همان  از  راهنمایی 
باشند به هیچ عنوان دانش آموزان تنبل بار نمی آیند و وقتی 
وارد دبیرستان می شوند، می توانند به راحتی با برنامه های 
مدرسه جلو بیایند که این مطلب در مدرسه ما کامال قابل 

مشاهده است.
با سعید آرمیون از مشاورین پایه دوازدهم درباره سطح علمی 
دانش آموزان گپ و گفتی شد. وی می گوید:  دانش آموزان 
آزمون  فیلتر  با  حسابی  دکتر  دولتی  نمونه  دبیرستان  در 
باالتری  علمی  سطح  پس  می شوند؛  مدرسه  وارد  ورودی 

نسبت به دیگر دبیرستان های دولتی خواهندداشت.
با  ما  افزاید:   می  مدرسه  های  برنامه  درباره  همچنین  او 
با  را  دانش آموزان  دهم  پایه  از  مناسب  ریزی های  برنامه 
نحوه درست تست زنی و آزمون های مختلف آشنا می کنیم.

 می توان برنامه های مدرسه را در چند موضوع خالصه کرد:
ریاضی، . 1 پایه:  دروس  در  دانش آموزان  بنیه  تقویت 

فیزیک، زیست و شیمی.
کالس های . 2 و  تست زنی  المپیاد،  کالس های  برگزاری 

همایشی.
و . 3 گروهی  صورت های  به  مشاوره  جلسات  برگزاری 

فردی.
برگزاری اردوهای مطالعاتی برای دانش آموزان.. 4

آمارها  این  بودن  دار  ادامه  بر  همچنین  آرمیون  سعید 
با  مدرسه  برنامه های  اگر  می گوید:  و  می کند  تاکید 
کسب  شاهد  آینده  سال های  در  برود،  جلو  روال   همین 

رتبه های درخشان خواهیم بود.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۱۴

شهرداران مدارس پل ارتباطی مدرسه و شهر

در آبان 98 مدرسه دکتر باهنر واقع در منطقه 22 تهران در خدمت میثم کاسه گر محمدی، شهردار ناحیه3 
منطقه22 تهران برای مراسم انتخابات شهردار مدرسه بود. 

پلی  ایجاد  و  پذیر  برای ساختن شهروندانی مسئولیت  تمرینی  را  انتخابات شهرداران مدرسه  پروژه  محمدی 
ارتباطی بین خود و مدارس اعالم کرد و گفت: هدف کلی انتخاب شهرداران مدرسه تمرین و ایجاد فرهنگ 
شهروندانی مسئولیت پذیر و شهروندانی توانا برای مشارکت در مدیرت شهری است. این تمرین نوعی آموزش و 
پیش مقدمه ای برای شهرداران مسئولیت پذیر آینده این جامعه است. اما پل های ارتباطی ما چطور با شهردار 

ارتباط برقرار کنند؟
به گفته محمدی، شهرداران مدارس می توانند در جلسات فصلی مسائل خود را مطرح کنند. وی افزود: در اتاق 
من همیشه به روی شهروندان باز است و روز های دوشنبه مخصوص مالقات مردمی است؛ اما ارتباط من با 
شهرداران مدارس مختص به هر سه ماه یا یک زمان خاص نیست بلکه شهرداران مدارس به عنوان همیار من 
در نگه داشت شهر، هر زمان که صالح بدانند می توانند با یک هماهنگی کوچک برای زمان با فرم درخواستشان 

با من مالقات کنند.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۵

سارابناء
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پروندهسوم

دانشآموزاندرفضایاجتماعیاطرافخودسوژههاییکه
برایشانجذاببودهدرقالبمصاحبهیاگزارشمیدانی

تهیهکردهاند.

دغدغههایاجتماعیدانشآموزان
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کتابخانه دکتر شهیدی در سال 1374 در منطقه هشت 
این کتابخانه منزل شخصی عالمه  افتتاح شد. ساختمان 
سید جعفر شهیدی )ادیب، قرآن شناس و استاد دانشگاه( 
بود که توسط ایشان وقف سازمان فرهنگی تهران شد. اتاق 
در  ایشان  فوت  از  بعد  دکتر شهیدی هم یک سال  موزه 
سال 1387 توسط شهردار وقت قالیباف افتتاح شد و قابل 

استفاده است.
کتابداری  سابقه ی  سال  بیست  حدود  جقتایی  سیمین 

کار  عمومی  کتابخانه های  در  بعضا  و  دارد  مدیریت  و 
چنین  این  کتابخانه ها  برنامه های  درمورد  او  کرده است. 
گفت: کتابخانه کال در جامعه به عنوان یک مرکز فرهنگی 
است. مرکز فرهنگی هم عالوه بر این که قرار باشد فقط 
فعالیت کتابی داشته باشد شاید برای دوستان و مخاطبان 
کتابخوانی کسل کننده شود و این نشان می دهد ذائقه ی 
مردم متفاوت است. یعنی درخواست و مطالبه ی مردم ما 
در  جمعی  و  جدیدتر  فعالیت  یک  داشتن  در  همیشه  را 

مدير يك کتابخانه:
 گران شدن کاغذ آمار مراجعین کتابخانه ها را باال برده است

مدیریت است سال هجده جقتایی، سیمین
پیش ساختمانش که شهیدی دکتر کتابخانهی
را بوده، شهیدی جعفر سید عالمه منزل این از
از پانا خبرگزاری با ای مصاحبه در او دارد، برعهده
گفت. سخن جوانان کتابخوانی فرهنگ دغدغههای

محمدحسینعبدی
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کتابخانه کمک کرده است. براساس نیاز و درخواست 
مخاطب ما فعالیت های مختلف فرهنگی داریم؛ برای 
ما  نوجوان  و  کودک  اعضای  که  تابستان  در  مثال 
بیشترند. ما در گذشته کارگاه های داستان نویسی، 

ادبی و گلستات سعدی داشته ایم.
دسته بندی  گفت:  کتابخانه ها  انواع  درمورد  وی 
است.  نوع  دو  کتاب  انتخاب  برای  ها  کتابخانه 
کتابخانه هایی که مخزن آن ها بسته است و مخاطب 
نشانی کتاب را به کتابدار می دهد و کتابدار کتاب را 
برایش می آورد، ولی در کتابخانه های مخزن باز، و ما 
هستند،  باز  مخزن  عمومیمان  کتابخانه های  بیشتر 
مخاطب می تواند منابع را از نزدیک ببیند و تجربه 
نشان داده است رضایتمندی به این شیوه بهتر است.

او درمورد تعداد و رده سنی اعضا چنین اظهار کرد: 
در کتابخانه های عمومی تمام موضوعات کتاب را در 
نظر می گیریم و به رده سنی مخاطب مان هم توجه 
می کنیم. با توجه به اینکه کتابخانه ی ما در یک جای 
به 2500  نزدیک  اما  واقع شده  نارمک  محلی مثل 
عضو فعال دارد که حدود 600 نفرشان عضو کودک 

نوجوان هستند.
وی افزود: با توجه به باال رفتن قیمت کتاب و کاغذ 
ما به جرئت می توانیم بگوییم که مخاطب کتابخانه 
افزایش داشته است. این به این خاطر است که مردم 
را  نیاز  این  می توانیم  ما  و  دارند  را  کتابخوانی  نیاز 
امانت  روزانه ی  آمار  ما  خوشبختانه  کنیم.  تامین 
دادن حداقل صد کتاب کودک و نوجوان داریم و این 
آمار کمی نیست. در کتابخانه خیلی از عضوهایمان 
خانواده ها هستند؛ یعنی پدر و مادر و فرزند همگی 
عضو کتابخانه اند. ما از چهار سال عضو داریم تا نود 

و نه سال.
وی درمورد تازگی کتاب ها در کتابخانه گفت: اینکه 
بگوییم ما صد در صد به روز هستیم واقعیت قضیه 
مدیریت  که  محدودی  بودجه ی  با  ما  ولی  نیست. 
فرهنگی محله ی کتابخانه تامین می کند بر اساس نیاز 
و درخواست مخاطب کتاب هایی را خریداری می کنیم. 
در کنار این قضیه ما دوستانی داریم که کتاب هایی 

همچنین  و  می کنند  اهدا  نمی خوانند  دیگر  که 
که  داریم  دوست  هدیه ی  عنوان  تحت   برنامه ای 

طرح مبادله ی کتاب است.
او اظهارنظری هم درمورد افراد بی مجاورت با کتاب 
کرد و گفت: در گذشته ها بچه ها خیلی ابزار تفریحی 
نداشتند؛ ولی متاسفانه یا خوشبختانه بنظر من جای 
تاسف دارد، در این سال های اخیر با توجه به اینکه 
فضای مجازی آمده و ارتباط نزدیکی را فراهم کرده 
زمینه ی  در  حتی  ما  اند.  گذاشته  کنار  را  کتابخانه 
بزرگسال هم چنین تجربه ای را داشتیم. برای اینکه 
می گفتند ما از طریق گوشی و تبلت و غیره کتاب را 
دانلود می کنیم و اینگونه بهتر است. ولی ثابت شد 
که بعد یکی دو سال همین عضوها برگشته اند زیرا 
لذتی که خواندن کتاب، در دست گرفتن کتاب، آن 
ارتباط خاص روحی با کتاب که مخاطب زمانی که 
کتاب را می خواند و در دست نگه داشته دارد در هیچ 
نوجوان  بچه های  پیدا نمی شود.  این فضاها  از  کدام 
اغلب  دارند  زمینه  این  در  کمی  تجربه ی  هم چون 
مجاورتی ندارند. در این مرحله شیوه ی تهیه ی کتاب 
مهم نیست، همین که بگوییم یک نوجوان کتابخوان 

است، ارزشمند است.
در آخر وی گفت: من کوچکتر از این هستم و تجربه ام 
برای  بگذارم  را  پیامی  بخواهم  که  نیست  در حدی 
دوستان و این فقط حرف دل است. من فکر می کنم 
مراکز و برنامه های فرهنگی یک فرصت هستند. هر 
کس در هر رده ی شغلی که است، مثال خانم خانه دار 
که خیلی از زمانش را می گذارد برای ایجاد شرایط 
نیم  کند  مدیریت  بتواند  اگر  خانواده  برای  مناسبی 
ساعتی، به مطالعه بپردازد، می تواند خانواده را هم به 
همین سمت سوق بدهد. در منطقه ی هشت که یک 
منطقه ی اغلب کارمند نشین است 9 کتابخانه داریم 
تامین  را  مخاطب  نیاز  صد  در  صد  نگوییم  اگر  که 
مکان های  ما  می کنند.  کفایت  حداقل  اما  می کند 
فرصت این  از  باید  خودمان  و  داریم   مناسبی 

 استفاده کنیم.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۸

*
درکتابخانهخیلی

ازعضوهایمان
خانوادهها

هستند؛یعنیپدر
ومادروفرزند
همگیعضو
کتابخانهاند.

ماازچهارسال
عضوداریمتانود

ونهسال
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خداوردی می گوید: اهالی روستا اعتقادات خیلی قوی به 
و  عزاداری  به  محرم  ماه  اول  از  و  دارند  معصومین  ائمه 
سوگواری برای سید شهدا مشغول اند. مردم روستا هر روز 
و  عاشورا  زیارت  خواندن  برای  نماز  اقامه ی  از  بعد  صبح 
صبحانه دورهم جمع می شوند و بعد از صرف صبحانه ودعا 
مشغول پختن غذا برای عزاداران حسینی می شوند. اهالی 
این روستا درکل این یک دهه مشغول پذیرایی و عزاداری 

هستند.
او می افزاید: مواد اولیه تهیه این غذاها هر روز مخصوص 
اهالی همین  آن ها  و  است  یا یک خانواده  و  یک خاندان 
روستا هستند که نذر خود را از پدر به پسر ادامه داده اند 

واین کار را هر ساله انجام می دهند. 
دسته های  روزها  این  در  آن ها  می گوید:  خداوردی 
روستا  درکوچه های  و  می کنند  برپا   عزاداری 
می کنند  قربانی  گوسفند  کوچه  هر  در  و  می افتند  راه  به 
روزها  این  در  می کنند.  تهیه  غذا  روز  آن  برای   و 

حدود 2000 غذا تهیه می شود.
غذای  عاشورا  و  تاسوعا  روز  در  می گوید:  خداوردی  الهام 
از  که  روز کسانی  دو  این  در  زیرا  تهیه می شود  بیشتری 

باز  روستا  به  عزاداری  برای  بودند  رفته  شهر  به  روستا 
می گردند. در روز تاسوعا درکوچه ها به عزاداری می پردازند 
به  عزاداری  برای  روستا  مردم  همه ی  عاشورا  روز  در  اما 
می روند  خاتون  خدیجه  روستای  نام  به  باالتر  روستای 
امام جعفر  نوادگان  از  و  زاده ای درآن مکان  امام  که یک 

صادق)ع( است.
تعزیه  حسینیه،  در  عزاداری  از  بعد  می گوید:  خداوردی 
می کشند. آتش  به  را  خیمه ها  و  می شود  شروع  خوانی 

عرض  و  امام زاده  به  احترام  برای  گذشته  زمان های  از 
طایقان  روستا  مردم  )ع(،  حسین  امام  شهادت   تسلیت 

به روستای خدیجه خاتون می رفتند.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۱6

مراسم آيینی عاشورا و تاسوعا در روستای طايقان

روستاهای از یکی در حسینی عاشورای و تاسوعا
اطرافقمبهنامروستایطایقانباآدابخاصیبرگزار
میشود.اینروستانزدیکبه۱۰۰۰سالقدمتدارد
و حال از روستا این افراد از یکی الهامخداوردی و
میگوید. سخن روستا این در محرم مراسم هوای

علیارزهگر
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گزارشی از برگزاری چهل و نهمین جشنواره فیلم رشد 

این جشنواره با 56 سال سابقه و 49 دوره برگزاری، 
قدیمی ترین جشنواره فیلم در ایران است. محور اصلی 
جشنواره فیلم رشد به بررسی آثار علمی آموزشی با 

نگاه به امور درسی اختصاص دارد.
امسال جشنواره از 24 آبان ماه در سینما فلسطین آغاز 
می شود و تا 30 آبان ماه ادامه خواهدداشت که سه روز 
آن هم به بخش بین الملل اختصاص داده شده است.

در جشنواره امسال بخش دانش آموزان و معلمان فیلم 
ساز آن به بخش بین المللی اضافه شده است زیرا در 
پی کشف افرادی که دغدغه ساخت فیلم های آموزشی 

دارند کمک می کند.
وحید گلستان، دبیر جشنواره گفت: معموال چند فیلم 

به همین واسطه  شاخص و مهم دیده می شود که 
بخش بین الملل جشنواره بخش مهمی است.

دریافت  فیلم  دنیا  کشور   91 از  امسال  افزود:  وی 
کردیم که بیش از 1500 فیلم از  کشورهای خارجی 
بود و تعداد 1100 فیلم ایرانی که بدلیل سابقه آن این 
جشنواره از دوران آغاز خودش داشته تا اکنون همیشه 
در بخش بین الملل هم جشنواره مورد توجهی بوده 

است.
در پایان مراسم با حضور حجت االسالم والمسلمین 
نمایندگان  به  را  جوایزی  محترم  داورین  و  ذوعلم 

استان ها تقدیم کردند.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۳

چهلونهمینجشنوارهفیلمرشدباحضورداورانو
مسئوالنادارهآموزشوپرورشاستانتهرانبرگزار
شد.جشنوارهبینالمللیفیلمرشد،نامجشنوارهای
سینماییاستکههرسالتوسطسازمانپژوهشو
برنامهریزیوزارتآموزشوپرورشایرانودفترتأمین
میشود. برگزار وزارتخانه این آموزشی رسانههای

ایلیاخراطچی
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دغدغه های مادر و دختر دستفروش در مترو

از مادر علت دستفروشی اش را در مترو را پرسیدم. با چهره ای 
که با ماسک پوشانده شده بود، گفت: قاعدتا هیچ کس عالقه ای 
به دست فروشی ندارد ولی گاهی مشکالت زندگی، آدم را به 
جایی میرساند که برای امرار معاش حاضر میشود هر کاری 
بکند. با همسرم در روستایی که زندگی می کردیم و او کشاورزی 
می کرد. از صبح که رفته بود نگرانی و دلشوره خاصی داشتم. 
ساعت نزدیک 10 بود که به من زنگ زدند که همسرم از روی 
تراکتور افتاده و به بیمارستان منتقل شده و پس از چند روز 

درگیری و معاینه متوجه شدیم که همسرم فلج شده است. 
فردی که همسرم بر روی زمین های او کشاورزی می کرد پول 
اندکی به عنوان دیه به همسرم پرداخت کرد که در همان زمان 
بیکاری همسرم و پیدا نشدن کار برای من، بخشی را خرج 
کردیم. شنیدم در تهران حداقل از راه دست فروشی می توان 
درآمد اندکی داشت، آن اندک پول دیه باقی مانده را برداشتم و 
با همسر و دخترم به حومه تهران مهاجرت کردیم. خانه کوچکی 
اجاره کردیم و پول دیه را به عنوان پیش اجاره به صاحب خانه 

به ازمشکالتدستفروشان براینشاندادنقسمتی
ودرشروع، رفتم تهران در هایمترو ایستگاه از یکی
بامادرودختریجوانآغازکردم. صحبتهایخودرا لیالعلمخانی
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دادم و با بقیه آن پول پارچه، نخ، کش و این قبیل وسایل را 
خریدم و تل وکش مو درست کردم. یک هفته تماما نشستم تا به 
سرعت هرچه تمام تر بتوانم وسایل را برای فروش آمده کنم. برای 
شروع کار به متروآمدم. همان دست فروشان مترو با چه سختی 
اجازه فروش وسایلم را به من دادند. حتی برخی ها برای اینکه من 
برای دست فروشی به مترو آمده بودم کتکم زدند. او در حالیکه آه 
بلندی می کشید، گفت:  شاید خیلی ها بگویند خوب دست فروشان 
که پول اجاره مغازه نمی دهند، پس در آمد خوبی دارند؛ ولی هیچ 
کسی باورش نمی شود کسانی که دست فروشی می کنند حاضرند 
پولی داشتند تا برای اجاره مغازه حتی ده متری را به قیمت باال 
بدهند ولی در مترو دست فروشی نکنند که با نگاه های تحقیر آمیز 
و یا دلسوزان افراد مختلف در طول روز روبه رو شویم و یا کل روز 
صورت هایمان را بپوشانیم برای اینکه چهره مان برای کسی قابل 
شناسایی نباشد. تا به این کار وارد نشوید و با سختی های این کار 
رو به رو نگردید مطمئناً سختی های این کار را نمی فهمید. این بار 
طرف صحبت خود را دخترک کم سن و سال قرار دادم و پرسیدم 
سخت نیست در این سن کم دست فروشی میکنی؟ دختر شروع 
به صحبت کرد و گفت: هزینه ادامه تحصیلم را نداشتم و امسال را 
مجبور شدم در خانه بمانم. درسم خوب است، اگریکسال هم در 
خانه بمانم برایم مشکلی  پیش نخواهد آمد. این هم خودش نوعی 
سرگرمی است، حداقل از خانه ماندن بهتر است. ما افراد زیادی 
را میبینیم و با اخالق های مختلفی روبه رو میشویم خوب این 
در زندگی به ما کمک بزرگی خواهد کرد. همین چیزها و مثبت 
نگری ها به کارمان می تواند خیلی از سختی کار کم کند. ما که 
مجبور به ادامه این شغل هستیم حداقل با مثبت نگری بار سختی 
کار را کم  میکنیم. دختر ادامه صحبت را به مادر خود وا گذار 
کرد. و سوال آخر خود را با مادر مطرح کردم و پرسیدم خانواده 
شما از شغل شما خبر دارند؟ مادر گفت: به جز همسرم کسی از 
شغل من با خبر نیست. شغلم آنقدر دهن پر کن نیست که هر 
کجا بنشینم واز آن صحبت کنم. همسرم هم عالقه چندانی به 
صحبت راجع به شغلم با کسی را ندارد، ولی دخترم با این فکر من 
و پدرش به شدت مخالف است و می گوید ما برای ادامه زندگیمان 
تالش میکنیم پس احتیاجی نیست روش در آمدزایی خود را از 
کسی پنهان کنیم. حداقلش این است که دستمان جلوی کسی 
دراز نیست. گرچه با صحبت های او موافق هستم ولی باز هم 

ازاینکه درباره شغلم  به کسی چیزی بگویم  خجالت میکشم.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۴

اسالمی  ایرانی  طب  متخصص  منتظریان،  حسن  محّمد 
تغذیه  وزن،  را کاهش  راهکار کاهش فشارخون  مهمترین 
سالم و فعالیت بدنی می داند. فشار خون باال جزء ده دلیل 
اول مرگ و میر در جهان است. فشار خون به مقدار فشاری 
گفته می شود که توسط خون در جریان، به دیواره ی رگ ها 
وارد می آید و یکی از عالئم حیاتی است. طبق اعالم وزارت 
بهداشت، 50 درصد افراد مبتال به فشار خون دارو نمی گیرند و 
ناقص درمان می شوند. مصرف نمک ایرانیان زیادتر از استاندارد 
جهانی است؛ چاقی و اضافه وزن و بی تحرکی عوامل اصلی 
ابتال به فشار خون هستند. 5/6 میلیون ایرانی از ابتالی خود 
به فشار خون باال بی خبرند. ایرانی ها 2 برابر میانگین جهان 
نمک مصرف می کنند. فشار خون باال در اغلب اوقات عالمتی 
ندارد و بسیاری از مردم برای سالیان زیاد حتی بدون اینکه 
مطلع باشند مبتال به این عارضه هستند. فشار خون باال اگر 
درمان نشود باعث آسیب به سرخرگ ها و اندام های حیاتی 

بدن می شود به همین دلیل به آن قاتل خاموش می گویند.
اسالمی  ایرانی  طب  متخصص  منتظریان،  حسن  محّمد 
بیان می کند که  باال  برای کاهش فشار خون  راهکارهایی 
مهمترین آن ها کاهش وزن با تغذیه سالم به همراه فعالیت 
بدنی است. وی می گوید: استفاده از دمنوش هایی مانند، برگ 
درخت زیتون، سنبل الطیب و برگ درخت به، چای آلبالو، 
زعفران و آب زرشک مفید است. همچنین حجامت عام نیز 
برای درمان فشار خون باال توصیه می شود. برای بهبود اورژانسی 
فشار خون باال جویدن سیاه دانه و خوردن ترشی هایی مانند 
سرکه، آبلیمو، آبغوره و آب نارنج موثر خواهد بود. منتظریان 
متذکر می شود که استفاده از راهکارهای طب سنتی باید با 

نظر و صالحدید پزشک مربوطه همراه باشد.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۱۳

مرگ خاموشی به نام فشار خون باال 

ستایشآلیاسین
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از  با یکی  ابتدا به سمت دانشکده مهندسی صنایع رفتم و 
دانشجویان درباره تالش های او قبل از کنکور گفت وگو کردم. 
وی درپاسخ به اولین سوال درباره میزان تالش و سختی هایش 
آنقدر  خواندن  درس  کنکور،  از  قبل  سال هایی  در  گفت: 
امتحان های مدرسه  اینکه در  نبود، در حد  برای من جدی 
به  کنکور  برای  آخر  سال  اما  بود؛  کافی  بگیرم  خوبی  نمره 
عادی  روزهای  در  که  طوری  به  خواندم  درس  جدی  طور 
داشتم.  مطالعه  ساعت  تعطیل 12  روزهای  در  و  ساعت   6
سختی های  با  آمدن  کنار  برای  انتخابی اش  روش  درباره  او 
درس خواندن برای کنکور گفت: بیشتر سعی کردم با درس 
رفیق باشم؛ مثاال در سال آخر کنکور ورزش را کنار گذاشتم تا 
زمان بیشتری مطالعه کنم. سختی های زیادی هست که خود 
بچه ها باید راه مقابله با آن را پیدا کنند. وی درباره رضایتش از 
دانشگاه گفت:  احساس می کنم که سطح کیفی این دانشگاه 
از دانشگاه های دیگر بهتر باشد و من حس خوبی دارم. البته 
همچنان باید تالش کنم تا به درس هایم برسم. برای مثال 
من ساعت 10 به دانشگاه می آیم و شب به خانه بر می گردم 
و این روند در طول هفته ادامه دارد. وقتی از او درباره معنی 
موفقیت در زندگی سوال کردم، گفت: به نظر من در جهان 
امروزی درس خواندن می تواند به نوجوانان کمک زیادی بکند 
اما هرکسی زمانی موفق می شود که به دنبال عالقه خود برود. 
در ادامه با دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر برخورد کردم 

و با وی گفت وگویی داشتم. به نظرم در جهان امروزی درس 
خواندن می تواند به نوجوانان کمک زیادی بکند؛ اما هرکسی 
زمانی موفق می شود که به دنبال عالقه خود برود. این دانشجو 
درباره تالش هایش قبل از کنکور گفت: من تا یکسال مانده 
به کنکور برای المپیاد می خواندم و زمان زیادی برای مدرسه 
نمی گذاشتم؛ اما سال آخر به طور جدی شروع کردم به درس 
خواندن برای کنکور و به لطف خداوند نتیجه خوبی هم گرفتم. 
برای  خواندن  درس  گفت:  راه  این  های  سختی  درباره  وی 
من یک عشق بود و از آن خسته نمی شدم، به همین دلیل 
سختی آنچنانی نکشیدم. وی درباره میزان رضایتش از دانشگاه 
گفت: کیفیت درسی در اینجا نسبت به بعضی از دانشگاه ها 
بهتر است و قبول شدن در آن چندان کار سختی نیست به 
شرط اینکه میزان تالش باالیی داشته باشید. احساس خوبی 
دارم و از تالش خودم راضی هستم. توصیه این دانشجو به 
به  درس  در  دارید  قصد  واقعا  اگر  که:  بود  این  دانش آموزان 
جایی برسید، باید با آن رفیق شوید و درس خواندن را مثل 
یک تفریح ببینید.  امروز یک روز خوب در کنار دانشجویان 
دانشگاه صنعتی شریف بود و در آخر من به این نتیجه رسیدم، 
کسانی که دراینجا درس می خوانند افرادی با عینک ته استکانی 
و با رفتار عجیب نیستند، بلکه همان نوجوانان عادی هستند 
دارند. ایمان  به هدف خود  و  دارند  باالیی  تالش  میزان  که 

خبرنگاردانشآموزمنطقه۵

يك روز با دانش آموزان ديروز و دانشجويان امروز؛
دانشجويان بعد از کنکور به درس خواندن چه نگاهی دارند؟

یکیازمهمترینمسائلیکهامروزهذهننوجوانانرا
درگیرخودکردهاست،قبولیدرکنکوروبعد،قبولیدر
یکدانشگاهخوبوزندگیتحصیلیبعدازکنکوراست.
بههمینمنظوربهسراغافرادرتبههایبرترسالهاییقبل
دانشگاهصنعتیشریفرفتهوبادانشجویانرشتههای
انجامگرفتکهدرپیمیآید. مختلفگفتوگویی

 امیر مهدی ابراهیم زادگان



مردم در چه مواقعی به روانشناس مراجعه می کنند؟

و  کاری  زیاد  مشغله های  آن ها  اغلب  گفته های  اساس  بر 
هزینه های زیاد، مجال این کار را از آن ها گرفته است ولیکن 
هر کدام از آن ها راهی را در پیش گرفته بودند که از ابتال به 
بیماری های روحی و روانی جلوگیری کنند؛ راه های جالبی 
را اعم از توکل به خدا، ورزش کردن با هدف فکر نکردن به 
مشکالت، خوشحال و بی خیال بودن را پیشنهاد دادند ولی آیا 

این راه ها، راه های صحیحی است؟
فاطمه رجالنی، متخصص روان شناسی در پاسخ به این سؤال 
گفت: برای هر کسی مشاوره با روان شناس به صورت متوالی 
ضروری است اما گروه آسیب پذیری چون نوجوانان بیش از 

سایر اقشار جامعه نیازمند این مشاوره ها هستند. 
وی افزود: اگرچه امروزه مشاورهایی در مدارس وجود دارند 
اما نوجوانان در صورت ابتال به بیماری روانی باید حداقل 15 
جلسه با یک متخصص و با مشارکت خانواده درمان شوند 
و به مشاوره با مشاورهای مدرسه بسنده نکنند زیرا  اغلب 
آسیب های نوجوانان از سوی خانواده هایشان است و مشارکت 
آن ها در دوره ی درمان بسیار ضروری است؛ اما این حالت فقط 
در زمان تشخیص بیماری ای خاص است. مادری اّدعا کرد که 

بعضی عالئم بیماری روانی همانند جویدن ناخن، گوشه گیر 
بودن و... در فرزند نوجوانش مشاهده کرد ولی هنوز هیچ اقدام 

وپیگیری در این باره انجام نداده است. 
نوجوانان  همه ی  گفت:  چنین  باره  این  در  رجالنی  فاطمه 
دارای یک سری خصوصیاتی شبیه به عالئم بعضی بیماری 
های روانی هستند اما قطعاً این ویژگی ها درسن بلوغ بسیار 
شایع است ولی در صورت حاد بودن، احتمال ابتال به یک 
اختالل روانی وجود دارد. ولیکن امروزه، تعداد اندکی از افراد 
در زمینه ی روان شناسی و شناخت و آگاهی از بعضی بیماری 
های روانی رایج مطالعه دارند و در صورتی که بعضی از عالئم 
بیماری روانی ای را در یکی از اطرافیانشان مشاهده کنند، فقط 
در حالت شوخی و رفاقت حاضرند که این مسئله را با آن ها 
در میان بگذارند اما فراموش نکنیم که این موضوع می تواند 
آینده شخصی را به خطر بیندازد و باعث اختالل در زندگی 
هر فردی شود. امید است با اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
مضاعف، همه ی افراد برخورد مناسب تری در مواجه با چنین 

مسئله ای از خود به نمایش بگذارند.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۹

امروزهخوشبختانهدرعصریزندگیمیکنیمکهوجود
فضایمجازی،اینترنتوکتابهایآنالینباعـثشدهکه
دیدگاهنادرستمردمنسبتبهمشاورهگرفتنازروانشناس
کمرنگترشود.راجعبهموضوعکمکگرفتنازروانشناس
بامردممختلفگفتگوییداشتم.قشرهایمختلفجامعهما
مشاورهگرفتنازیکروانشناسرابهصورتمتوالیبرای
هرفردیدرروزگارحاضروباوجودمشکالتمتعددنیاز
میدانند؛اماواقعاهمهیآنهابهاعتقادشانعملمیکنند؟

ثنانبوی



پرونده سوم / مدرسه و دانش آموز

۳6

در این باره با »مهدی محمد هاشمی« جوان ترین عضو کمیته 
داوری این مسابقات گفت وگویی داشتیم. نکته جالب مصاحبه 
و  هشتادی  دهه  دانشجوی  یک  محمدهاشمی  که  بود  این 

همینطور برگزیده دوره های پیشین مسابقات روباتیک است.
ایران اوپن2۰2۰درکلچهمسابقهای

است؟
مسابقات بین المللی ایران اوپن بزرگترین 
به چالش  برای  میدان  و حرفه ای ترین 
مسابقه  این  است.  ربات ها  کشیدن 
برای  جذاب  و  متنوع  لیگ   10 در 
طیف های مختلف سنی از دانش آموزان 
برگزار  دانشجویان  تا  گرفته  دبستانی 
ربات های  از  مسابقات  این  در  می شود. 
 پرنده تا ربات های مریخ نورد و امدادگر

 به رقابت با یکدیگر می پردازند.
اینمسابقاتبرایچهدانشآموزانی

مناسباست؟
دانش آموزانی  تمام  برای  مسابقات  این 

که دغدغه  مند حوزه رباتیک و هوش مصنوعی هستند؛ مناسب 
است و باعث شکوفایی آن ها در این زمینه می شود.

جوایز وحمایتهایاینمسابقهازدانشآموزانچگونه
است؟

مثل سال های گذشته در مراسم اختتامیه 
با جوایز ویژه اعم از لوح و تندیس و جوایز 
نقدی از گروه های برتر تجلیل می شود. درباره 
حمایت از طرف سازمان های علمی تحقیقاتی 

نیز اخبار متعاقباً اعالم خواهد شد.
دانش آموزان با حضور در چنین محفل هایی 
می توانند علم با چاشنی ماجراجویی و کار 
نیازهای جامعه بشری  از  گروهی که یکی 
است را بیاموزند. نوجوانان و جوانان می توانند 
در کنار آشنا شدن با تکنولوژی روز دنیا از 
آن ها ایده  های زیادی گرفته و در راه ساختن 
 هر چه باشکوه تر آینده میهن خود سهمی را 

عهده دار باشند.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۱۰

گردهمايی ربات های شگفت انگیز در ايران اوپن ۲۰۲۰

بینالمللی ساالنه مسابقات از دوره پانزدهمین
روبوکاپ ملی کمیته باهمکاری ایران آزاد روبوکاپ
خورد. کلید قزوین اسالمی آزاد دانشگاه و ایران
الی22فروردینماهسال۹۹در از۱۸ اینمسابقات
میشود. برگزار المللی بین نمایشگاه دائمی محل

مینوساداتآقایینژاد



وندهچهارم
پر

درمیانسوژههایداوطلبانهایکهدرطولسالتحصیلیاز
سویدانشآموزانپیشنهادمیشدبیشترینمحتوایمورد
عالقهمربوطبهحوزهورزشبود.دراینپروندهگزارشهاو
گفتگوهاییکهباموضوعورزشیتوسطدانشآموزانتهیه

شدهدرجشدهاست.

ورزشودانشآموز
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چگونه برایانت کوبی مرگ از پس جهان بسکتبال
خواهدبود؟

با  اسطوره ای  مرگ  از  پس  مردم  از  بعضی  کلی  طور  به 
نوشته  او  باره  در  که  کتاب هایی  و  زندگینامه  خواندن 
می شود به سمت رشته او می آیند. می توان گفت با مرگ 
به  جهان  سراسر  جوانان  و  نوجوانان  از  بسیاری  »کوبی« 
سمت بسکتبال بیایند، من طرفدار او نبودم؛ اما همیشه به 
به کوبی احترام می گذاشتم. می توان  عنوان یک اسطوره 
رشته  از  او  بود.  کننده  ناراحت  بسیار  کوبی  مرگ  گفت 

خودش بسیار بزرگ تر بود.
نتیجهبسکتبالایراندرالمپیکچهخواهدبود؟

اما  گرفت  نخواهد  مدال  المپیک  از  قطعا  ایران  بسکتبال 
کسب  از  مهم تر  دستاورد های  دنبال  به  المپیک  در  باید 
مدال باشیم. باید از فرصت تبلیغاتی این مسابقات استفاده 
کنیم زیرا بیش از 200 کشور عضو فیبا )فدراسیون جهانی 
المپیک  در  می تواند  کشور   12 تنها  و  هستند  بسکتبال( 
شرکت کنند. خوشبختانه ایران هم یکی از این 12 کشور 

است. 
به  را  ایران  بسکتبال  جوانان  مسابقات  این  در  می توانیم 
برای  دنیا نشان دهیم، فرصتی که یکبار در سال 2008 

آن  از  صحیح  صورت  به  اما  آمد  بدست  ایران  بسکتبال 
برای   2007 سال  در  ایران  مثال  طور  به  نشد.  استفاده 
سهمیه  سال  همان  در  و  شد  آسیا  قهرمان  بار  نخستین 
المپیک 2008 را کسب کرد و رئیس وقت سازمان تربیت 
که  داد  بسکتبال  به  را  سالن  یک  اختصاص  قول  بدنی 
در  بسکتبال  اینکه  به  توجه  با  رسید.  کجا  به  نمی دانم 
12سال گذشته دوبار به المپیک رفته هنوز هم تنها سالن 
هم  سنی  رده های  تمام  که  است  آزادی  تاالر  ایران  ملی 
تمرین می کنند و هم از تیم ها میزبانی می کنند. اگر سالن 
نگاه کنید نصف  از جایگاه تماشاگران  را  بسکتبال آزادی 
زمین بازی پیدا نیست. با توجه به تعداد زیاد پروژه های 
عمرانی در کشور ساخت سالن دور از ذهن است اما بسیار 
داده  اختصاص  بسکتبال  به  افراسیابی  سالن  امیدواریم 

شود.
هدایت برای خوبی گزینه طبع شاهین مهران آیا

تیمملیاست؟
بودن  بحث  ورزشی  رشته های  همه  در  همیشه 
اما  بوده است؛  مطرح  خارجی  مربی  نبودن   یا 
داخلی  مربیان  باسوادترین  از  یکی  طبع  شاهین  مهران 
است و مانند تمام مربیان نقاط ضعف و قوت بسیاری دارد. 

آيدين مقیمی: 
المپیك برای بستکبال ايران فرصتی برای مطرح شدن است نه مدال بردن

مقیمی، آیدین دیدار به زمستانی روز دریک
و رادیو بسکتبال گزارشگر و کارشناس
برایانت کوبی گذشت در از او رفتم. تلوزیون
گفت. سخن ایران بسکتبال احتمالی نتیجه تا امیررضاهمایون



۳۹

ويژهنامهروزدانشآموز

به نظر من بهترین گزینه داخلی برای هدایت تیم 
بیاوریم  خارجی  مربی  می خواهیم  اگر  است.  ملی 
می  گذاشته  اختیارش  در  امکاناتی  چه  دید  باید 
به  می خواهیم  چه  او  از  پایان  در  ببینیم  و  شود 
عنوان مثال پس از المپیک 2020 با مربی خارجی 
بسته  قرارداد   2028 یا   2024 المپیک  پایان  تا 
قرارداد  نتایج خوبی کسب شد  پایان  در  اگر  شود 

تمدید می شود.
نتیجه پایان در جوانی و تجربه تلفیق آیا

مطلوبمیدهد؟
باید دید از المپیک چه می خواهیم. جمله ی تلفیق 
اما کلیشه ای است.  تجربه و جوانی اساسا درست؛ 
نباید به اسم ها فکر کنیم زیرا اسم ها در زمین  ما 
یخچالی  بهنام  برای  المپیک  نمی کنند.مثال  بازی 
فرصتی محسوب می شود تا خودش را به تیم های 
بازیکن   3 المپیک  در  باید  برساند.  اروپایی  بزرگ 
بازیکنان  به  اینکه  کنند  بازی  تا  بیاورید  جوان 
بزرگ گفته شود باید 30 دقیقه بازی کنید و اگر 

بازی نکردند قهر کنند، درست نیست. باید بزرگان 
کنار جوانان، تیم را رهبری کنند.

ایی نتیجه چه المپیک در ایران تیراندازی
خواهدگرفت؟

بسیار  تمرکز  به  نیاز  که  است  رشته ای  تیراندازی 
است  ساله   17 که  صادقیان  آرمینا  دارد.  زیادی 
پایان  به  مرحله   3 جاکارتا،  آسیایی  بازی های  در 
مانده بود که قهرمان شود؛ اما آن سه تیر را آنقدر 
بد شلیک کرد که چهارم شد. نه تنها قهرمان نشد 
بلکه مدال هم کسب نکرد. باتوجه به امکاناتی که 
کسب  خوب  بسیار  ایران  تیراندازان  دارد  وجود 
توکیو  المپیک  در  مدال  کسب  و  کرده اند  سهمیه 
برای  آمادگی  چگونگی  نیست.  ذهن  از  دور  هم 
المپیک و رسیدن به فینال برای کسب مدال بسیار 
بگیرد  المپیک مدال  تیراندازی در  اگر  است.  مهم 
اگر هم مدال نگرفت فکر  بسیار کار بزرگی است، 

نکنیم که فاجعه رخ داده  است.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۳

*
میتوانیمدر

المپیکجوانان
بسکتبالایران
رابهدنیانشان
دهیم،فرصتی
کهیکباردر

سال2۰۰۸برای
بسکتبالایران

بدستآمدامابه
صورتصحیحاز
آناستفادهنشد
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یکی از شرکت کنندگان در نمایشگاه راحله حاجیان 
بود که سازنده تجهیزات ورزشی و گسترش دهنده 
ورزشی نوین است. وقتی بانویی در یک رشته ورزشی 
به این شدت رشد کند پس حق دارد که لبخندی پیروز 
مندانه به رقبای دیگرش در این رشته بزند. پینت بال 
ورزشی است که طی 10 سال گذشته شناخته شده 
است. راحله حاجیان یکی از بانوانی است که در عرصه 
تولید تجهیزات ورزشی و گسترش ورزشی نوین موفق 
است. وی به همراه همسرش در سال 1388 شروع 
آن  کمتر کسی  شاید  که  کرد  ورزشی  توسعه ی  به 
ورزش را در آن زمان می شناخت اما با کاستی های 
فراوانی که در آن سال ها داشت، توانست خودش را از 
مرز ورشکستگی نجات دهد. وی می گوید: شاید برای 
من و همسرم شروعی سخت و ریسک پذیر بود. رشته 
ورزشی پینت بال در ایران آن هم در سال 1388هنوز 
شناخته نشده بود و پذیرفتن معنی و مفهوم آن برای 
مردم عادی کمی دشوار بود. کسانی که برای انجام این 

رشته ورزشی مراجعه می کردند افراد جوان بودند. 
وی در ارتباط با مشکالت راهی که آغاز کرده می گوید: 
اکنون ما زیر نظر اداره کل ورزش و نوجوانان در حال 
فعالیت هستیم اما برای اجاره اماکن باید پول هنگفتی 
را بپردازیم که در این راه احتیاج به کمک های شهرداری 
داریم چون اگر زمین های مناسبی در اختیار داشته 

باشیم حتما می توانیم برای اردوی تیم ملی با آمادگی 
بهتری حضور پیدا کنیم. وی می گوید: در این سال ها با 
اینکه هدف ما تفریح مردم بود اما توانستیم با گردآوری 
افراد توانمند تشکیل تیم ملی دهیم و راهی کشورهایی 
که این نوع مسابقات را انجام می دهند همانند کشور 
مالزی شویم. در تمامی این سال ها اسپانسر یا حتی 
حمایت های دولتی نداشتیم که بتوانند بار هزینه های 
سنگینی که بر دوشمان بابت خرید لباس و گلوله و 

رزرو هتل و بلیط بود را کمی سبک تر کنند. 
اقتصادی  که مشکالت  زیان هایی  به  راجع  حاجیان 
برایش به جا گذاشته می گوید: تمامی ابزاری که ما 
استفاده می کنیم وارداتی است. باید این ابزار را با واحد 
پول دالر خریداری کنیم. طی این مدت برای خرید 
وسایل باید پول هنگفتی را پرداخت می کردیم اما خدا 
را شکر با کاهش قیمت دالر توانستیم کاستی ها را بر 
طرف کنیم. او با اشاره به اینکه حتی یکبار هم وام 
دریافت نکرده است می گوید: شدیدا به حمایت های 
دولت نیاز داریم اما حتی برای یک بار هم وام دریافت 
نکرده ایم. وقتی مسئول یا رئیسی جا به جا می شود 
شاید به علت نداشتن عالقه به این ورزش هیچ گونه 
حمایتی نمی شود و برای همین خیلی اوقات بابت 

همین مسئله پسرفت و سقوط را تجربه کرده ایم.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۱

کارآفرينی يك بانو در رشته پینت بال

*
توانستیمبا
گردآوریافراد
توانمندتشکیل
تیمملیدهیمو
راهیکشورهایی
کهایننوع
مسابقاتراانجام
میدهندهمانند
کشورمالزی
شویم

برای خوب مکانی ورزشی، تجهیزات نمایشگاه
گشتوگذارواطالعازوضعیتابزارورزشیاست.
حاضر کنندگان استفاده و سازندگان سراغ به
داشتم. گفت و گپ آنها با و رفتم نمایشگاه در

زهرامشتاقی
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ازچهسالیفعالیتخودرادرورزشاسکیآغازکردید؟
من متولد1334هستم و ورزش اسکی را از سال 1338 آغاز 
کردم و آن زمان چهار سال بیشتر نداشتم. توانستم در مسابقات 

شرکت کنم و به درجه مربی گری برسم.
ازبنیانگذاراناسکیدرایرانچهکسانیرابخاطردارید؟

از برجسته ترین پایه گذاران فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی 
ایران قبل از سال های انقالب اسالمی می توان به ترتیب: فیلیکس 
آقایان، سرتیپ سپه پور و سرهنگ یحیائی و فیلیکس اقایان را 
نام برد که ریشه ی این ورزش را در دل ایران نهادند و مراقبت 
از آن را پس از سال های به دستان توانمند مدیران بعدی مانند 
مهندس شکراهلل حیدری، حسن زاهدی و عیسی ساوه شمشکی 
سپردند و منجر به رشد امثال من، قهرمانان و ورزشکاران نامی 

کشور در این رشته شدند.
امکاناتتمریناسکیبازانپیشازانقالباسالمیدر

مقایسهباپسازانقالباسالمیچگونهبودهاست؟
سیستم  این  کشور  در  اسکی  ورزش  پایه گذاری  ابتدای  در 
از اهمیت چندانی برخوردار نبود و از لحاظ مالی هم حمایت 

نمی شد. زمانیکه فدراسیون اسکی آقای هلما را از کشور اتریش 
برای بستن تیم ملی آورد و تمرینات بیشتر به پیست والت 
دیزر واقع در کشور فرانسه اعزام شدیم. فیلیکس آقایان )رئیس 
فدراسیون پیش از انقالب( برای حمایت بیشتر اسکی بازان بانک 
اسکی را تاسیس کرد که به صورت کامال رایگان در اختیار تیم 
ملی و همچنین مردم قرار می گرفت؛ اما از طرفی مشکالت مالی 
راه را برای رسیدن به سکوی قهرمانی را سخت تر می کرد.امروزه 
فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی ایران پیشرفت های زیادی 
کرده است؛ ازجمله این پیشرفت ها ورود زنان به عرصه ی اسکی 
و تیم ملی است که در گذشته این امکان وجود نداشت. امروزه 
شاهد اوج گرفتن و پیشرفت تیم ملی هستیم که با اضافه شدن 
بانوان به آن ها به دوره های قهرمانی باال مانند المپیک راه یافتند.

گفتنی است که فدراسیون اسکی جمهوری اسالمی ایران در 
سال 1325 به همراه پانزده فدراسیون دیگر تشکیل شد. اکنون 
تیم ملی اسکی ایران نیز در سه رشته آلپاین، صحرانوردی و 

اسنوبرد به فعالیت می پردازد.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۸

از حصار 
   پیچ در پیچ پیست ها

      تا اسکی بر بلندای هدف

عباسکیاشمشکیپیشکسوترشتهورزشیاسکی
آغاز سالگی ۴ از را اسکی ورزش سن، سال 6۴ با
کردهاست.ویازپیشکسوتاناینرشتهبهحساب
عدیده مشکالت وجود با که ورزشکاری  میآید،
بیشماری و موفق شاگردان توانسته حاال مالی،
آنها از کدام هر که کند تربیت رشته این در را
هستند. اسکی ورزشی رشتهی نام به آور مدال

نگینکیاشمشکی
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تی آر ایکس  یا به عبارتی دیگر Total Body Resistance Exercise ورزشی رو به توسعه است که در ده های اخیر و از سال 
1990 به دنیا معرفی شده است. »هما انگیزه«، مربی تربیت بدنی و مدرس ورزش تی آر  ایکس در باشگاه های کشور است و دارای 
احکام قهرمانی در رشته ی آمادگی جسمانی استان تهران و المپیاد ورزشی آمادگی جسمانی بانوان تهران است که در گفتگو با 

خبرنگار دانش آموز پانا اطالعاتی راجع به این ورزش می دهد.
»هما انگیزه« در رابطه با نوع ورزش تی آر ایکس گفت: تی آر ایکس رشته ی ورزشی نیست، نوعی روش تمرینی بشمار میرود که 
باتوجه به وزن بدن هرشخص، می تواند موجب تاثیرگذاری و بکارگیری حداکثری عضالت بدن بشود. وی در رابطه با تاثیرات این 
ورزش بر روی بدن افراد گفت: ورزش با وزن بدن، موجب بهبود و توسعه ی اکثر آیتم های آمادگی جسمانی شخص میشود، از 
جمله انعطاف پذیری، تعادل، استقامت قلبی تنفسی و ... همچنین در رابطه با چربی سوز بودن این ورزش و تأثیرات رژیم غذایی در 
این ورزش گفت: در این روش، میزان چربی سوزی به شدت باال رفته و حتی پس از پایان جلسه ی تمرینی، تا 2 ساعت همچنان 
چربی سوزی ادامه خواهد داشت. انگیزه افزود: تی ار ایکس، بشدت چربی سوز و عضله سازی انجام میدهد و از مهمترین تأثیرات آن 
میتوان به فرم دهی عضالت بدن اشاره کرد. باتوجه به شدت باالی تاثیرگذاری بر بدن، رعایت رژیم غذایی متناسب هر فرد بسیار 
تاکید میشود. وی در رابطه با وسیله ی مورد نیاز برای انجام ورزش تی آر ایکس افزود: از مزیت های منحصربه فرد تی آر ایکس 
این است که به هیچ وسیله ای به جز بند تی آر ایکس نیازی نیست. این ورزش بسیار کم جا بوده و فضای اندکی را اشغال میکند. 
کامال قابل حمل حتی توسط کودکان بوده و در هرجا و هرزمان و برای همه ی افراد قابل استفاده است. در نهایت این مربی ورزشی 
نکاتی درباره ی تاثیرگذاری این ورزش بر روی زندگی تمامی اقشار و حتی بیماران گفت: تی آر ایکس، روشی بسیار مناسب برای 
ورزش دادن تمامی عضالت بدن، حتی ریز عضالت است، زیرا به دلیل معلق بودن این روش، تمامی عضالت بدن ناچار هستند بکار 
بیافتند و خود را تقویت کنند. تی آر ایکس بسیاری از آسیب ها را نیز درمان میکند؛ به عنوان مثال افرادی که دچار مشکالت زانو، 
ستون مهره، دیسک های گردنی یا دیسک کمر هستند در این روش کامال بهبود پیدا می کنند. تی آر ایکس محدود به هیچ قشر 
خاصی نیست به این صورت که تمام افراد از پیر و جوان، بانوان و آقایان، کودکان و بطور کلی تمام افراد میتوانند در کالس های تی 
آر ایکس زیر نظر مربیان حرفه ای به ورزش بپردازند. حتی افرادی که دچار بیماری های خاص نظیر MS  هستند نیز به کمک 
مربیان حرفه ای تی آر ایکس میتوانند فعالیت ورزشی کرده و از پیشرفت بیماری خود به طرز چشمگیری جلوگیری کنند. درآخر، 
باید عنوان کنم به لحاظ تجربه ی شخصی خود در مدتی که مربی بودم، تی آر ایکس هم برای تمام افرادی که دارای اضافه وزن 
بوده و هیچگاه قدم در باشگاه ها نگذاشته اند بسیار مناسب است. همچنین برای افراد حرفه ای که نیازمند عضله سازی بیشتر و 

فرم دهی عضالت خود هستند بسیار مفید و کارآمد خواهد بود.
خبرنگاردانشآموزمنطقه۱۳

»تی آر ايکس« ورزشی برای همه ی افراد

فاطمهساداتمیرزازاده
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تشیع پیکر 
شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهیدان همراهش

مراسمتشیعپیکرشهیدسپهبدقاسم
سلیمانیوشهیدانهمراهش،برگزارشد.

محمدرضاییریحانهعمرانزاده

عکاسدانشآموزمنطقه۱۸عکاسدانشآموزمنطقه۱۰
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افتتاحیه جشنواره مردمی فیلم عمار

مراسم افتتاحیه جشنواره مردمی فیلم عمار در تاالر 
اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

ایلیاخراطچی

عکاسدانشآموزمنطقه۳
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طبیعت پايیزی روستای چاله سرا گیالن

بهرامپایدار

عکاسدانشآموزمنطقه۵






