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3گفتگو

گفت و گوی اختصاصی نسل فردا با  دکتر رضا علی نوروزی عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان:

دکتر رضاعلي نــوروزي عضوهیات علمــی گروه علوم 
تربیتــی دانشــگاه اصفهــان متولــد1353 در يكي از 
محروم ترين روســتاهاي شهرســتان فريدن )روستای 
کرچ( در خانواده اي مومن و ساده دل؛ پاي به عرصه حیات 
گذاشــت. وی دوران کودکي خود را تا پايان تحصیالت 
راهنمايي در هواي پاك و کوچه هاي خاکي اين روســتا 
گذراند. دوران دبیرســتان خود را در دانشسرای عالمه 
طباطبايی شــهر داران طــی نمود و در ايــن مقطع در 
مســابقات علمی و فرهنگی هنری چندين بار رتبه برتر 
استانی را کسب کرد. البته  خانواده وی  از سال1370 به 
شهرستان برخوار و میمه مهاجرت کردند. در سال 72 با 
اخذ مدرك ديپلم، به عنوان معلم در روستاهاي بويین و 

میاندشت مشــغول به کار گرديد. وی همزمان با مدرك 
کاردانی آموزش زبان، مدرك کارشناسي خود را نیز در 
اين رشته اخذ نمود. در سال 1376 از شهرستان بوئین 
و میاندشت به شهرستان شاهین شهر منتقل گرديد. در 
سال1380 به عنوان دانشجوي کارشناسي ارشد رشته 
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش  دانشگاه اصفهان پذيرفته 
شد. در اين مقطع رتبه اول دانشگاه اصفهان را در رشته 
خود کســب نمود و از کتاب ترجمه شده خود، با عنوان 
بچه هاي فیلسوف در سطح کشور تقدير به عمل آمد. در 
سال 1382 در مقطع دکتراي تخصصی فلسفه تعلیم و 
تربیت دانشگاه تربیت مدرس تهران قبول شد و همزمان 
به عنوان استاد به دانشــگاه اصفهان راه يافت و تدريس 

در دانشــگاه هاي مختلف پیام نور از جمله شاهین شهر ؛ 
دولت آباد برخوار و دانشــكده معارف اسالمي اصفهان را 
پذيرفت. البته اکنون در دانشــگاه اصفهان در سه مقطع 
کارشناسی، کارشناسی ارشــد، دکتری و دانشگاه آزاد 
اسالمی خوراسگان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری 
مشغول تدريس می باشد.  البته در سال 1384 به عنوان 
دانشجوی نمونه کشور در دوره دکترای تخصصی انتخاب 
شد و در سال 1385 از طرف دفتر مقام معظم رهبری به 
دلیل درخشش علمی مورد تقدير قرار گرفت. سال 1388 
تا 1390مدير فرهنگی دانشگاه اصفهان شد. وی در سال 
1386 و ســال 1390 به عنوان کانديــدای نمايندگی 
مجلس در شهرســتان برخوار و میمه شد که با اخذ 13 

هزار و 17 هزار رای به ترتیب دوم و ســوم شــد. با اين 
همه اوصاف محصول و نتیجه 40 ســال فعالیت و تالش 
و کوشــش وی در عرصه علم و دانش؛ چاپ بیش از 40 
کتاب و بیش از يكصد مقالــه علمی در حوزه علمی بوده 
است.  هم اکنون به عنوان دبیر کانون دانشگاهیان استان 
اصفهان در عرصه سیاسی استان فعالیت دارد. همچنین 
با دوستان گرانقدر فريدنی نیز خیريه مهر پیامبر اعظم 
)ص( در راستای حمايت مادی و معنوی از همشهريان 
عزيز بنیان گذاری نموده اند که امیدواريم در آينده منشأ 
خیر و برکت بیشتر و بهتری باشد. خبرنگار ما گفتگوی 
ويژه ای با دکتر نوروزی ترتیب داده است که در ادامه از 

نظر شما خوانندگان خواهد گذشت:

به نظر جنابعالی چرا منطقه فریدن بزرگ با 
توجه به سابقه تاریخی عظیم خود، آنگونه 
که شایســته مردم این منطقه بوده رشد 

نکرده است؟
دکتر نوروزی : داليل رشد و در مقابل عدم رشد 
می تواند متفاوت باشد و نیازمند تأمل و تدبر دقیق 
است اما در يک نگاه ســطحی می توان موارد زير 

را برشمرد:
1- وجود اختالفات قومی و سیاسی موجب هدر 
رفتن بخشی از انرژی ســـــــازنده می شود و 
انرژی هايی که می توانســت و مــی تواند صرف 
رشد فريدن شود صرف تخريب و تضعیف ديگران 

شده است.
2- نداشتن نگاه جامع توسعه ای نیز از عوامل عدم 

توسعه متوازن است.
3- عدم اســتفاده بهینه از ظرفیت های موجود 
در حوزه های مختلف که خود به دلیل عدم رشد 
فرهنگی صورت می گیرد. البته اين عدم استفاده 
از ظرفیت ها در حوزه نیروی انسانی شروع شده 
تا ظرفیت ها و امكانات مادی قابل مشاهده است. 
4- به جای استفاده از توان و فعال نمودن ظرفیت 
های موجود معطل ماندن و نگاه به سیستم های 
اداری باالدســتی نیز از عوامل ديگر عدم توسعه 

است.

چه راهکارهایی برای برون رفت فریدن از 
وضعیت فعلی را پیشنهاد می کنید؟

دکتر نوروزی : معموال نظر جامعه شناسی اين 
است که توسعه دو ســطح دارد؛ خرد و کالن  که 
برای توسعه کالن بايد حتماً توسعه خرد صورت 
گیرد. طبیعتاً در مورد فريدن هم وضع به همین 
منوال است. منظور از توسعه کالن همان توسعه 
سازمانی يا شــهری و منطقه ای است اما منظور 
از رشد خرد که پايه اســت تربیت صحیح انسان 
هاســت. به تعبیر ديگر فقر و ضعــف در فريدن 
محصول فقر فرهنگی است نه فقر اقتصادی ،نكته 
جالب اينكه حرکت انبیاء نیز بیشتر از آنكه سیاسی 
يا اقتصادی باشد فرهنگی اســت. لذا به نظر می 
رسد درفريدن نیز نیازمند راه اندازی يک نهضت 
رشــد هســتیم که اين نهضت در اليه اول قطعاً 
بايد فرهنگی باشد. شايد به همین دلیل است با 
توجه به حضور نمايندگان فريدنی دغدغه مند يا 
مديران فريدنی دغدغه مند حرکت جدی در اين 
زمینه صورت نگرفته، چرا که نگاه آنها سیاسی يا 

اقتصادی بوده است.

چرا شــما فریدن را بــرای زندگی و محل 
خدمت خود انتخاب نکردید؟یا بهتر بگوییم 

چه شد که از فریدن رفتید؟
دکتر نوروزی : اگر بخواهیم االن صحبت کنیم 
که بنده با دکترای تعلیم و تربیت در فريدن نمی 
توانم جايگاهی داشته باشم. اما در گذشته بیشتر 

تحت تاثیر خانواده بودم. 
البته شرايط زندگی باعث شــده که اين هجرت 
صورت بگیرد و من از اينكه از آن فضا خارج شدم 
خوشــحال هســتم. در آموزه های دينی ما هم 
هست که شما در شرايطی بايد هجرت کنید و اين 
هجرت در مورد من به طور خاص )البته و ســاير 

اعضای خانواده من نیز( مثبت و ســازنده بوده و 
زمینه رشد و بالندگی بیشتر به ما داده است . البته 
زمانی که از فريدن خارج شديم، يک معلم معمولی 
بوديم و مراحل رشــد را بعد از اينكــه از فريدن 
آمديم طی کرديم. اگه قرار باشد همه در فريدن 
بمانند اتفاقی حاصل نمی شود؛ منتهی مسئولین 
بايد بتوانند از توان نخبگان اعــم از علمی، فنی، 
اقتصادی و سیاسی برای رشــد فريدن استفاده 
کنند. بــه عنوان مثال بنده غیــر از عرصه علمی 
در عرصه سیاســی هم در يک جريان در سطح 
استان تاثیرگذارم و االن مشــاور دکتر مقتدايی 
رئیس مجمع نمايندگان استان می باشم که اين 
يک ظرفیت هست ولی کسی هم از اين ظرفیت 

استفاده ای نكرد .

بــرای ارتقاءفرهنگ عمومی شــهرچه 
راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

دکتر نوروزی : برای رشد ، زيرساخت هايی الزم 
است که بايد ايجاد شــود، در حوزه فرهنگ هم 
همین طور است. فرض کنید شما می خواهید در 
حوزه اعتقادی يا حوزه علمی کار انجام دهید که 
اين فرهنگ عمومی را رشد می دهد.آيا امكانات 

مختلف اين کار را داريد. 
خوب اگر ايــن ظرفیت و فرصت نباشــد اتفاقی 
نخواهد افتاد، البته جنس فرهنگ بیشتر از جنس 
نرم است تا ســخت يعنی در فضای فريدن بايد 
بتوانند انديشه ها، نگاه ها و سلیقه های مختلف را 
جذب کنند تا فريدن با جهش توسعه ای مواجه 
شود. اکنون چنین وضعیتی نه تنها در فريدن بلكه 
در بین فريدنی های مقیم اصفهان و شــهرهای 
اقماری آن مشاهده نمی شود بیشــتر واگرايانه 
برخورد می شود تا همگرايانه. مادامی که اين نگاه 
وجود دارد نمی توان از رشــد به طور عام سخن 

گفت و رشد فرهنگی به طور خاص.
برگزاری همايشهای مختلف با حضورعالقه مندان 

به رشد فريدن
زمینه سازی برای استفاده بهینه ازتوان فريدنی 

های بیرون از فريدن
استفاده از تجارب موفق مناطق ديگرکه  وضعیتی 

شبیه فريدن داشته اند
بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود در منطقه 

به ويژه جاذبه های طبیعی و گردشگری

علت عقب ماندگی فریدن بزرگ را در چه 
می دانید؟

دکتر نوروزی : اين پديده چند علت دارد و بايد 
فكر کرد، اما در نگاه ســطحی نگاه خیر محدود 
حاکم بر افراد موثر باعث شده که جامعه فريدن و 
فريدنی حداقل بیش از نیمی از انرژی خودشان را 
در هر حال هدر بدهند. ما بايد ياد بگیريم بودنمان 
به نبودن ديگران نیســت. اتفاقاً رشد هر کس در 
کنار انسان های بزرگ اســت و هر چه بتوانیم از 
افراد قوی تر و توانمندتر بهــره بگیريم، طبیعتاً 

جامعه جلوتر خواهد رفت .
متاسفانه خیلی از وقت خود دوستان نخبه کشی 
می کنند و به جای حمايت از همديگر و استفاده 
 از امكانات برای رشــد فريدن انرژی خودشان را 
 صرف خنثی کــردن و زمیــن زدن ايــن و آن

 میكنند.

 نقش و جایگاه مسائل فرهنگی و  فرهنگ 
سازی در توسعه منطقه کجاست؟!

من در سئوال های قبلی به اين سئوال جواب دادم 
و گفتم اول بايد توســعه فرهنگی صورت بگیرد 
يعنی آدم ها رشــد کنند. مدير اداره ای که رشد 
نكرده به جای اينكه انرژی خودش را صرف اولین 
اولويت کاری خود کند صــرف اولويت دهم می 
کند. در ظاهر زحمت کشیده ولی در باطن خیانت 
کرده، چرا اين کار را کرده مغرضه نه اتفاقا دلسوزه 
و دغدغه مند؛ اما درك و فكر درستی نداشته لذا 
فرصت سوزی کرده اســت. به نظرم اولويت اول 
توســعه بحث فرهنگی اســت اما با کمی تأخر و 
پشت سر رشد فرهنگی با توجه به بحث و ظرفیت 
موجود در منطقه بايد رشــد اقتصادی باشد که 
حوزه های مختلف اعم از کشاورزی و گردشگری 

و ... در بر می گیرد.

چرا بعضی از فریدنی های خارج از شهرستان 
نگاه به زادگاهشــان را مثبت ارزیابی نمی 
کنند؟ بهتر بگوییم وقتی دوســتان خود 
را در شهرســتان می بینند که از فقر مالی 
رنج می برند به آنها توصیه می کنند از این 
شــهر بروند. ماندن در این شهر را به ضرر 

فرزندانشان می دانند؟
دکتر نوروزی : البته من چنین تصوير و تصوری 
ندارم تا جايی که به خود ما مربوطه و دوستانی که 
مأنوس هستیم، همه نیروها دغدغه کمک به رشد 
فريدن و فريدنی را در هرجايی که باشــند دارند. 
البته در يكی از سئواالت قبلی نیز اين موضوع را 
عرض کردم؛  بعضی از رشد و پیشرفت ها داخل 
فريدن اتفاق نمی افتد. کما اينكه بنده ممكن است 
در هفته  يا دو هفته ای يک يــا دو روز در تهران 
باشم، خوب حتماً  در شــهراصفهان آن ظرفیت 
را برای من ايجاد نمی کند که در شهر تهران می 
توانم به نتیجه برسانم؛ لذا اين تصورم است که بايد 
فريدن ماند تا فريدن رشد کند. قطعاً يک تصوير 
غلطی اســت، اما اين تصورم که برای رشد بايد از 
فريدن بیرون برويم تصوير درستی نیست. البته در 
ارزيابی فريدن بايد واقعیت را هم در نظر گرفت، 
نمی شود با تعصب قضاوت کرد چون من فريدنی 
هستم، بگويم فريدن خوب است يا همه چیز دارد، 
بايد واقعیت ها را ديد اما به جای نقد و عیب جويی 
گذشــتگان به آينده چشم داشــت و تالش کرد 

فردايی بهتر از امروز رقم زد.

فریدن بزرگ در دوران گذشته فرصت های  
طالیی را از دست داد وآسیب های فراوانی 
نیز در زمینه های اقتصادی،ورزشی، علمی، 
فرهنگی و... به این منطقه وارد شد. به نظر 
شما فرصت های این منطقه چگونه از دست 
رفته و برای بدست آوردن این فرصت های 

دوباره چقدر هزینه باید داد؟
دکتر نوروزی : من در مقام و منصبی نیستم که 
راجع به گذشــته حتی آينده صحبت کنم. آمار 
دقیقی هم ندارم، قصد ندارم قضاوت احساســی 
هم بكنم. اگر قرار باشــد اتفاقی بیفتد بايد برنامه 
راهبردی دقیق طراحی شود چون خبری از وضع 
گذشــته و وضع موجود ندارم نمی توانم راجع به 

آينده هم نظر بدهم. البته تالش بايد کرد و ما هم 
همین جا اعالم آمادگی می کنیم کمک کنیم البته 
به شرطی که با روی باز پذيرفته شود و نیت خوانی 
نشود. متاســفانه تجربه های خوبی از حرکت در 
راستای رشــد فريدن نداريم. بعضی وقت ها آدم 
حس می کند جای ديگری بهتر می تواند حرکت 

کند و اين برای فريدن خوب نیست.

خیلی از شــهرهای جدید از نظر توسعه 
یافتگی اصاًل قابل مقایسه با فریدن نیستند. 
به عنوان مثال سپاهان شــهر اصفهان از 
شهرهای تازه تاسیس می باشد . زمانی که 
فریدن، شهر شد 50 سال بعد سپاهان شهر؛ 
شهر شد. اما االن این کجا و آن کجا.... ؟!! چه 
چیزهایی نداشتیم که فریدن هم سپاهان 

شهر شود؟ 
دکتر نوروزی : اين مقايســه يک مقايســه غیر 
منصفانه اســت مثل اينكه بگويیم ايران و امريكا 
را مقايسه کنیم يا حتی اروپا و امريكا را ؛ بألخره 
ايران تمدن بیش از سه هزار ســال دارد و حتی 
اروپا، امريكا نهايت يک تمدن 400 ساله اما خوب 
به لحاظ تكنوژيک و علم و حتی سیاسی، فضايی 
ايجاد شــده که امريكا جلو افتاده است. البته ما 
غرب را به لحــاظ ايدئولوژيک به هیچ وجه قبول 
نداريم، اما حاال بیايیم بحث احساســی کنیم، ما 
کجا بوديم آنها نبودنــد. حاال ما کجايیم آنها کجا 

هستندگرفتاری . دقیقاً همین جاست . 
ظرفیت شــهرهای شاهین شــهر، سپاهان شهر 
و فوالد شــهر با ظرفیت فريدن به لحاظ توسعه 
ای يكسان نیســت لذا همین مقايسه انرژی ما را 
هدر میدهد. ما بايد نگاه به خود داشــته باشیم، 
بايد ببینم فريدن کجا بوده اســت. اکنون فريدن 
رشدی به جلو دارد يا نه ؛ از کدام ظرفیت آن بايد 
اســتفاده کرد و در کدام حوزه روی زمین مانده 
اســت،  در منويات مقام معظم رهبری در سطح 
کالن، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درون زا  داشته 
باشیم. چنین نگاهی را دنبال می کنیم؛ نگاهی به 
بیرون که اثر مخرب روانی نداشته باشد بلكه اثر 
توسعه ای داشته باشد و نگاه به درون برنامه واقع 

گرايانه به انسان بدهد.

نگاه به کوچه ها و خیابان های شهر اشک 
از چشــمان مردم را جاری می کند. آنقدر 
وضعیت کوچه ها خراب است که در زمان 
بارندگی با پای پیاده هم نمی شــود رفت. 
آنقدر آســفالت خیابان ها خراب است که 
بگفته مردم این شــهر هر ماه باید وسیله 
نقلیه خود را به تعمیــرگاه ببرند؟ آیا این 
خدمت رســانی به مردم است؟ چه عاملی 
باعث بی توجهی مسئوالن به مسائل شهری 

است؟
دکتر نوروزی : من در اين زمینه اطالعاتی ندارم، 
نمی توانم قضاوت کنم  اما در اينكه فريدن رشد 
نكرده ، روشن و واضح اســت و اين عدم رشد در 
همه حوزه ها است و مختص فقط خیابان نیست.  
جايگاه چهار شهرستان فريدن بزرگ در کنكور 
المپیادها در کشــور و استان کجاســت؟  اما آيا 
رئیس آموزش و پرورش مقصره يا در مورد سئوال 
شما شهردار؟! يعنی اگر يكی از روسای آموزش و 

پرورش را برداريم و دکتر نوروزی دکترای تعلیم 
و تربیت بگذاريم ؛ قصه حل میشود و اگه شهردار 
يا فرماندار را عوض کنیم چطــور !! خوب  در اين 
36 ســال بعد از انقالب کم مدير عوض کرديم. 
ببینید خدمت رسانی بهتر شده، مشكل فريدن 
با عوض شدن مدير و نماينده تغییر نخواهد کرد. 
مشكل باور آدم ها است و بروز يک نهضت عظیم؛ 
نهضتی رشد که همه از خودشان و منافع شخصی 
جناحی و قومی بگذرند و به رشد فريدن و فريدنی 
فكر کنند. طبیعتاً دست های کوچک وقتی با هم 
باشند به دستهای بزرگ تبديل میشوند و به اعتقاد 
من سنت های خدا هم به کمک آدم هايی می آيد 
که می خواهند کار خوب انجــام دهند.  آن وقت 
میشود کارهای نشدنی را هم انجام داد. حاال من 
شورا بشوم يا نماينده خوب بعدش؟؟ واقع بینانه 
نگاه کنیم ؛ البته انسان های توانمند هم می توانند 
تاثیرگذارتر باشند اما نه آن قدر که بشود، نه مثل 
قصه موسی و بنی اســرائیل که گفتند برو با خدا 
بجنگ ؛ما هم هســتیم؛ اين طوری اتفاقی نمی 
افتد. کما اينكه در تاريخ هم همین جور بوده و در 

آينده هم همین گونه خواهد بود.

در کدام دوره نمایندگی می شد فریدن را از 
فقر و محرومیت نجات داد و چرا؟ 

دکتر نوروزی :  قضاوت ارزيابــی کار يک نفر، 
نیازمند داشتن اطالعات دقیق است. تنها چیزی 
که مشخص است اينكه در دوره های نمايندگی 
آقای کیان ارثی و بعــدش آقای محمدی فرصت 
بیشتری داشتند تا فريدن را از بحران فقر و عقب 
ماندگی نجات داد و طبیعتاً هر کدام از دوســتان 
اگر کم کاری کردند بايد روز قیامت جواب بدهند. 
جواب مشكالت يک پیرمرد يا پیرزن روستايی را 
آن نماينده ای که در مجلس حضور پیدا کرده بايد 
بدهد . البته اشتباه نشــود هر نماينده ای که در 
مجلس حضور می بايد در يک دوره چهار ساله می 
تواند حداقل يک پروژه عظیم برای خود در منطقه 
به يادگار بگذارد که متاســفانه اين مهم در هیچ 

کدام از دوره های نمايندگی آقايان حاصل نشد.

حمایت از سرمایه گذاران در این منطقه هیچ 
زمانی مورد توجه قرار نگرفته و نمی گیرد 

علت چیست؟
دکتر نوروزی : عدم رشــد يافتگی مسئولین و 
کسانی که بايد اين کار را انجام بدهند. مادامی که 
من مسئول بیشتر برايم جايگاه مهم است تا کار 
کردن برای مردم؛ طبیعی است که اتفاق خاصی 
نخواهد افتاد. مسئوالن فقط شعار می دهند و در 
عمل و کار ؛فريدن 50 ســال پیش همان فريدن 

است.

اگر جنابعالی شــخص اول منطقه در چهار 
شهرستان بودید با توجه به وضعیت کنونی 
اقتصادی و کمبود اعتبارات چگونه منطقه 
را اداره می کردید؟آیا در توان خودتان می 

دیدید چنین کاری را انجام دهید؟
دکتر نوروزی : بــه اين چیزها فكــر نكرده ام . 
بألخره به عنــوان يک چهره علمــی که فعالیت 
سیاســی دارم، کارهــای علمــی مــن را تحت 

تاثیر قرارداده اســت. هیچگاه بــه فريدن برای 
حرکت فكر نكردم، شــايد ترســو بوده ام و فكر 
می کردم آنجا نتوانم کاری انجام بدهم و بشــوم 
مثل بقیه؛ بــرای همین فعالیت سیاســی بنده 
رو به فريــدن نبود. شــايد هم نگاهــم اين بود 
 که اگــر جاهای ديگــه فرصت خلــق کنم بهتر

 می توانم به فريدن کمک کنم. 
واقعاً االن نمی توانم بگويم من اگر بودم بهتر عمل 
می کردم. بنده ممكن است خودم را باالتر از اين 
حرف ها ببینم، تصويری که من تو ذهنم از خودم 
دارم ،با فضايی که جامعه بــه آدم میدهد خیلی 
متفاوت اســت. خیلی از بزرگان در تاريخ بودند 
که جايگاه شايسته و فرصت شايسته خودشون را 
پیدا نكردند. من در برابر آنها هیچ هستم. جامعه 
با امام علی )ع( يا امام حسین )ع( چكار کرد،ما که 
 در اين میان؛ خاك پای اين عزيزانم نیستیم. من

 نمی توانــم در توهم زندگی کنــم ،حقیقت اين 
است دکتر نوروزی به عنوان يک نخبه نمی تواند 
نظر مردم را  به خودش جلب کند، خوب اين يک 

واقعیت است.

به نظر شما به کدام قشــر در این منطقه 
بیشتر باید توجه شــود ؟1- کارگران 2- 
کشاورزان 3- ورزشــکاران 4- بازاریان 

5- بازنشستگان 6- کارمندان 
دکتر نوروزی : به نظر من به تمام قشــرها بايد 
توجه ويژه کرد. هر قشــری به نوعــی گرفتاری 
ها دارد کــه در اين زمینه مســئوالن بايد توجه 
جدی داشته باشند. کشاورزان و کارگران قشكر 
زحمتكش جامعه، بازنشستگان قشری که بعد از 
يک عمر خدمت رسانی بايد استراحت کنند ودر 
رفاه باشند. توسعه درست و همه جانبه و متوازن  

همه قشرها را در بر می گیرد.

متاسفانه منطقه فریدن دچار مسائل شبه 
سیاسی، طایفه ای و قومی بوده و هست . به 
نظر شما چکار باید بکنیم تا شاهد این باشیم 
که روزی این مسائل سیاسی را ببوسیم و 
کنار بگذاریم و فریدن را از محرومیت نجات 
دهیم؟ و جنابعالی در حوزه سیاســی از 20 

نمره چه نمره ای را به این منطقه می دهید؟
دکتر نوروزی : فقط و فقط کار فرهنگی می تواند 
موثر باشــد يعنی اينكه نجات بخش منطقه ، کار 
فرهنگی است. گفتند معلمی خیلی شغل خوبی 
است به شرطی که در درون آن نمره دادن نباشد. 
حاال ما هم بعد بیست و چهار سال معلمی فكر کنم 
نمره ندهیم بهتر است. اما صادقانه بگويم به نظرم 

نمره خوب نمی گیرد. 

ضمن تشــکر از جنابعالی آخرین سوال را 
بطور شفاف و صریح بفرمایید : آینده فریدن 

چه می شود؟
دکتر نوروزی : آينــده را بايد بســازيم؛ آينده 
فريدن در گرو تالش ما می باشد. چه عموم، چه 
نخبگان با کنار گذاشتن اختالف سلیقه و با نگاه 
معنوی برگرفته از آموزه های اسالمی می توانند 
زمینه ساز جهشی بزرگ در فريدن شوند. به امید 

روزهای خوش برای فريدن بزرگ  

زمین های زندان ؛ زندان ، زندان ، زندان و  بازهم زمین های زندان ؛ لطفًا 
چاره ای بیندیشید. خسته شدیم از بس گفتیم و مسئولین پاسخی ندادند!

سالم ،بعد از ده سال معجزه شد و دست انداز خیابان شهید مطهری، باالی اداره آب، 
 لكه گیری وترمیم شد ! فقط کاش مجری طرح يک نگاه به محل لكه گیری شده 
 می انداخــت آن وقت قبــول می کرد کــه ما همــان قبلی را روی چشــممان 

می گذاشتیم !! 
از مســئوالن راهنمايی و رانندگی می خواهیم که برای امنیت و کاهش آلودگی 
صوتی از تردد کامیون های با سرعت باال که در سرازيری خیابان مطهری از فلكه 

پنج تن تا فلكه شهرداری جلوگیری به عمل آورد .
با سالم آقای شهردار لطفًا نگاهی به وضعیت آسفالت خیابان شریعتی 
بکنید و چاله چوله هایی که برای فاضالب کشی باقی مانده را درست کنید.

سالم ، از شــهردار محترم به خاطر اقدامات جديد برای زيباسازی و آبادانی شهر 
تشكر می کنیم.

سالم، آیامی دانید لکه کیری آسفالت بدون نظارت و به وسیله کارگر باعث 
تحمیل هزینه سنگین ،وبدتراز دست اندازها می شود ؟!!

سالم ،آيا میدانید درقسمت غرب خیابان شهید مطهری روبروی خیابان ابوريحان 
دست اندازی وجود دارد که 10 سال است سر وصدای آن ساکنین محله را کالفه 

کرده ! البته چندين بار هم لكه گیری شده !!
سالم  مسئولین شرکت گاز در محاسبه قیمت گاز هیچ گونه دقتی ندارند 
وبیشتر مواقع  یا قبوض  اشتباه است یا اینکه بدهی قبل از آن کسر نشده 

است و مشترکین برای رفع اشکال باید به شرکت گاز مراجعه کنند.
سالم و خسته باشید به شما نسل فردای ها؛ آنهايی که سالها برای فريدن کاری از 
پیش نبردند حاال دلسوز شده اند و هر روز جلسه انتخاباتی می گذارند اما مردم ديگر 

گول وعده و وعیدهای آنان را نخواهند خورد. لطفاً چاپش کنید.
باسالم ؛  از مسول اصناف می خواهیم از صدور مجوز برای نانوایی های 
جدید خودداری کنند، مگر شهر داران با این جمعیت کم چند تا نانوایی 

می خواهد.
سالم چرا شــهرداری به کوچه های 270 پالك توجهی نمی کند. روزهای بارانی  

کوچه هاش ديدنی هستند مسولین بیان ببینند.
آيا می دانید رانندکی  درخیابانهای داران بدلیل دست انداز وچاله ها زيگزاگی شده!

آیامی دانید خیابانهای اصلی و فرعی ششصد پالک پیاده رو نداره وخیلی 
خطرناک است!

آيامی دانید در خانه های باال شهر داران  گاو وگوسفند نگهداری می کنند!
سالم چند روز پیش در شهرمون بارون اومد و کوچه و خیابون هاپر شده 
بود از آب ، کسی هم هیچ توجهی نمی کرد . تا کی باید آب شاهد آبگیری 

معابر باشیم.
ای کاش همه ادارات شهر داران از اداره برق گل آرايی و چمن کاری را می آموختند.

سالم آقای شهردار تیرآهن های فلكه شهرداری زنگ زده و هر لحظه بايد منتظر 
سقوط اين بنای مجهول الهويه باشیم! لطفاً زودتر اقدامی بكنید تا مردم از سوپرايز 

طرح میدان خالص شوند.
سالم ؛  اطراف شهر داران پر شــده از نخاله های ساختمانی، زباله های 
شهری تا شعاع چند کیلومتری در منطقه پخش شده اند! تعداد زیادی 
از شهروندان واقعًا نگران این وضع هستند. اما مسئولین محیط زیست، 
منابع طبیعی و شهرداری دســت رو دست گذاشته اند تا محیط زیست 

منطقه هم نابود شود. لطفاً پیگیری کنید.
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