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چرا بار کمبود سرانه آموزشی ،به دوش مردم گذاشته میشود؟

جز ییات پرداختها
در مدارس دولتی

 رییس آموزش و پرورش :باز هم تأکید میکنم با توجه به قوانین و مقررات موجود ،دریافت
هرگونه وجه به جز هزینه تهیه کتاب و بیمه از دانشآموزان ممنوع و قابل پیگیری است
ن .محمدی
تصــور خیلــی از والدیــن ایــن اســت کــه آینــده فرزندانشــان،
بــه کیفیــت آمــوزش و موفقیــت تحصیلــی گــره خــورده اســت.
در مقابــل عــدهای نیــز ممکــن اســت بگوینــد کــه آینــده ،کارگــر،
راننــده ،رفتگــر و ....هــم میخواهــد .در پاســخ بایــد بگوییــم
حــق بــا شماســت ،ولــی آینــده اگــر پزشــک میخواهــد ،مســلمًا
پزشــک باســواد و ماهــری میخواهــد کــه بیمــار زیــر دســتش
تلــف نشــود .آینــده اگــر مهنــدس نیــاز دارد ،مهندســی بایــد کار
را بــه دســت گیــرد کــه« متروپل»نســازد .پــس کیفیــت مطلــوب
آمــوزش ،مهمتریــن نکتــه در تأمیــن ســامت جســمی ،روحــی و
اقتصــادی آینــدگان اســت .انتظــار مـیرود دولــت همــان قــدر که
جمعیــت اســت ،نگــران کیفیــت تنــزل یافتــه
نگــران پیــر شــدن ُ
آمــوزش نیــز باشــد .افتــی کــه کرونــا هــم بــه آن دامــن زد.
گرچــه نظــام آموزشــی فعلــی ،متفــاوت از گذشــته شــده و
مــدارس غیرانتفاعــی و حتــی تدریــس ُپرهزینــه خصوصــی
جایــگاه ویــژهای یافتهانــد ،ولــی ایــن امــر دلیلــی بــر عــدم اهمیــت
بــه کیفیــت آمــوزش در مــدارس دولتــی نیســت و وظیف ـهای را
از شــانه دولــت و مســؤولین بــر نمــیدارد  .در وزارت آمــوزش
و پــرورش قانــون وضــع میشــود ،بخشــنامه صــادر و ابــاغ
میشــود ،ولــی متأســفانه حمایــت مالــی از آمــوزش تقریبــا
صفــر اســت .ســرانه آموزشــی واریــزی بــه حســاب مــدارس
بســیار ناچیــز بــوده و همیــن مبلــغ کــم نیــز مدتــی اســت کــه
پرداخــت نشــده .از ســویی اوضــاع اقتصــادی و معیشــتی مــردم
بــا شــرایط فعلــی بــه گونهایســت کــه بســیاری از خانوادههــا در
◄آقـای عزتآبـادی از شـهریهها و
ثبتنامهـا شـروع کنیـم .آیـا میـزان
شـهریه مـدارس غیرانتفاعـی و هیـأت
امنایـی توسـط آموزش وپـرورش تعیین و
ابلاغ شـده اسـت؟
بنـام خـدا ،بلـه شـهریه یـا هزینـه فعالیتهـای
فـوق برنامـه مـدارس هیئـت امنایـی هـر سـاله
بهصـورت متمرکـز اسـتانی در شـورای آموزش و
پرورش اسـتان تصویـب و به شهرسـتانها اعالم
میشـود و بعـد از تصویـب در شـورای آموزش و
پرورش شهرسـتان ،رسـمیت پیـدا میکند .برای
مـدارس غیردولتـی هـم بعـد از ثبـت اطالعـات
در سـامانه مشـارکتهای سـازمان مـدارس
غیردولتـی و تأییـد منطقـه و اسـتان بـه کمیته
شـهریه وزارت ارسـال و بهصـورت سیسـتمی
شـهریه محاسـبه و بـه مـدارس و ادارات اعلام
میشـود.
◄ هـر سـاله در ایـن ایـام موضـوع
ثبتنامهـا و شـهریهها بـه خصـوص
در مـدارس دولتـی بـه چالشـی میـان
خانوادههـا و مـدارس تبدیـل میشـود.
اآلن هـم در فصـل ثبتنـام مـدارس
هسـتیم و متأسفانه توسـط مدارس دولتی

تنگنــا هســتند و اینکــه از والدیــن توقــع داشــته باشــیم نبــود
ســرانه آموزشــی دولتــی را بــا پرداخــت شــهریههای اجبــاری
جبــران کننــد و هزینههــای مدرســه را مــردم از جیبشــان
بپردازنــد ،دور از اخــاق ،انصــاف و قانــون اســت.
متأســفانه علیرغــم آگاهــی از مشــکالت مالــی در اداره مــدارس
دولتــی و نبــود هرگونــه بودجــه ،بایــد بگوییــم ،هنــگام ثبتنــام
در برخــی مــدارس دولتــی ،والدیــن از جانــب اولیــا مدرســه
مجبــور بــه پرداخــت مبلغــی بــه عنــوان کمــک بــه مدرســه
میشــوند و ثبتنــام دانشآمــوز ملــزم بــه پرداخــت ایــن
مبلــغ !.حــاال در کجــای دنیــا کمــک اجباریســت نمیدانیــم!
شــاید تاکنــون مــدارس بــا کمــک ّ
خیریــن و یــا والدیــن اداره
شــده ولــی بایــد فکــری اساســی بــه اوضــاع آشــفته مالــی
مــدارس شــود ،تــا مدیــران مــدارس مجبــور بــه نادیــده گرفتــن
بخشــنامهها در مــورد غیرقانونــی بــودن دریافــت وجــه از
والدیــن ،نشــوند.
بایــد قبــول کنیــم در اوضــاع کنونــی بــرای خانــواده کارگــری
بــدون درآمــد ثابــت ،کــه  ۳فرزنــد دارد پرداخــت  ۲میلیــون و
۱۰۰هــزار تومــان بــه عنــوان کمــک بــه مدرســه ســه محصــل،
واقعــا غیرممکــن اســت .دکتــر عبــاس عزتآبادیپــور رئیــس
اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان کــه خــود دارای مــدرک
دکتــرای علــوم تربیتــی و از بــا تجربههــای ایــن ســازمان اســت در
مــورد مشــکالت آموزشــی دانشآمــوزان و نحــوه پرداختهــا
در مــدارس دولتــی اینگونــه بــه مــا توضیــح داد .بــا تشــکر از
وقتــی کــه وی گذاشــت ایــن گفتگــو را کــه ســواالت بســیاری
خانوادههــا در آن نهفتــه اســت بــا هــم میخوانیــم.

موقـع نامنویسـی دانشآمـوزان ،وجوهـی
غیر از هزینـه کتاب و بیمه از والدینشـان
درخواسـت و ملـزم به پرداخت میشـوند.
در غیـر ایـن صـورت ثبتنامـی از
فرزندانشـان صـورت نمیگیـرد ،در ایـن
مـورد بـه صراحـت بگوییـد کـه داسـتان
چیسـت و آیـا دریافـت ایـن هزینههـای
اجبـاری مبنـای قانونـی دارد یا خیـر .اگر
دارد چـرا اعالم نمیشـود و اگر نـدارد چرا
بـا مدیـران مـدارس برخورد نمیشـود که
اینقـدر مـردم را در تنگنـا نگذارنـد؟
بـا توجـه بـه قوانیـن و مقـررات موجـود و نیـز
بخشـنامههای ارسـال شـده از جانـب وزارت
آمـوزش و پـرورش ،دریافت هرگونـه وجه به جز
هزینـه مربـوط بـه «تهیـه کتـب درسـی و بیمه
دانشآمـوزی» ممنـوع میباشـد .البتـه والدیـن
خیریـن بـدون هیچگونـه اجبـار و در
محتـرم و ّ
قالـب کمـک بـه مدرسـه میتواننـد وجوهـی را
بـه منظـور خریـد وسـایل و امکانـات آموزشـی
و کمـک آموزشـی بـه مـدارس اهـدا کننـد ولی
مدیـران مـدارس حـق دریافـت وجـه اجبـاری
ندارنـد .البتـه در بحـث دریافـت پـول از والدیـن
ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه با توجـه به
سـرانه ناچیـز مـدارس و هزینههـای باالیـی

شش ماه از اولتیماتوم وزير اقتصاد میگذرد
اما هیچ خبری نیست که نیست!

وام  100ميليونی
بدون ضامن
چه شد؟

گـروه خبـر :برخلاف سـالها پیـش کـه بـه
خاطـر انجـام امور بانکی بـا اسـتفاده از اینترنت،
بانکهـا خلـوت شـده بودنـد اما مدتی اسـت که
بانکهـا به خاطر مشـکالت اقتصـادی و کمپولی
مـردم با افزایـش تعـداد تقاضای حضـوری برای
دریافـت وام و تسـهیالت بانکی مقداری شـلوغتر
از قبـل بـه نظر میرسـند.
وامهایـی کـه البته تا حاال حرفشـان زده شـده
و کمتـر پرداخـت شـدهاند .مثل همیـن وام صد
میلیونـی بـدون ضامـن که بـه رغم وعـده وزیر
اقتصـاد و اولتیماتـوم وی بـه بانکهـا امـا هنوز
چشـم متقاضیـان بـه آن نیفتـاده اسـت .حـاال
حـدود  6مـاه از خـط و نشـان  24سـاعته وزير
اقتصـاد بـراي پرداخـت وام 100ميليونـي بدون
ضامـن ميگـذرد .بخشـنامهاي کـه قرار بـود با

اعتبـار سـنجي و در کوتاهتريـن زمـان ممکـن
پرداخـت وام بـدون تشـريفات و دوندگيهـاي
مرسـوم بانکـي ،بـه مـردم پرداخـت شـود امـا
دیگـر خبـری از آن نشـد حـاال امـا نـه تنهـا
وامهـاي خُ ـرد بـدون ضامـن در نظـام بانکـي
پرداخـت نميشـود کـه حتـي بـراي دريافـت
وامهـاي ديگـر ماننـد ازدواج و غیـره هـم
دوندگـي بسـياري الزم اسـت.
اگـر سـاعتی پـای درد دل مـردم در ایـن رابطه
بنشـینیم حرفهـای زیـادی برای گفتـن دارند.
از دوندگیهـای بیحاصـل تـا ایرادهـای بنـی
اسـراییلی و تحقیـر متقاضیان.
آرمـان ملـی در گزارشـی در ایـن رابطـه
مینویسـد :رئيـسکل بانـک مرکـزي در
بهمنمـاه سـال گذشـته ،ضمـن اشـاره

کـه دارنـد (کـه در بعضـی از سـالها همیـن
مقـدار هـم پرداخـت نشـده) ،بعضـی از مدیـران
کمکهـای داوطلبانـهای بـرای اداره مدرسـه
دریافـت میکننـد .بـا ایـن وجـود اگـر گزارشـی
از دریافـت اجبـاری دریافت شـود برخورد خواهد
شـد .چـه بسـا از عزیزانـی کـه تحـت پوشـش
بهزیسـتی و کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره)
هسـتند وجوهـی دریافـت نمیشـود و خیلـی از
مدیـران مـدارس ،دانشآمـوزان نیازمنـد را خود
تحـت پوشـش دارنـد.
◄ هزینههایـی که اشـاره کردیـد قاعدت ًا
قبضهـای آب ،بـرق ،تلفن ،اینترنـت و ...و
همینطـور هزینـه کاغـذ و دفاتـر و احیان ًا
ترمیـم و تجهیـز مـدارس اسـت .ایـن
هزینههـا دقیقـ ًا بر عهـده کیسـت ،مردم
یـا آمـوزش و پـرورش؟ اگـر بـر عهـده
آمـوزش و پـرورش اسـت آیـا پرداخـت
میشـود یـا خیـر؟
ببینیـد اشـتراک آب ،بـرق و گاز مـدارس از
ابتـدای سـال  ۱۳۹۹تحـت عنـوان حاملهـای
انـرژی و تفاهمنامـه وزارت آمـوزش و پـرورش
بـا وزارت نیـرو بـر اسـاس رعایت الگـوی مصرف
معـاف از پرداخـت هزینـه میباشـند .البتـه بـه
بـه تجربيـات مثبـت يکـي از بانکهـاي
قرضالحسـنه دربـاره اجـراي اعتبارسـنجي
اظهـار داشـت« :بـر اسـاس تجربيات ايـن بانک
که تسـهيالت خرد و با تضامين آسـان به مردم
ارائـه ميدهـد؛ مجمـوع معوقات مشـترياني که
از رتبـه اعتباري مناسـبتر و باالتـري برخوردار
بودنـد؛ کمتـر از 1درصـد بـوده اسـت».
هميـن اظهارنظـر ،بهوضـوح بيانگـر اهميـت
اعتبارسـنجي مشـتريان بـراي اعطـاي وام و
تسـهيالت در نظـام بانکـي اسـت.
 وام بدون ضامن شايد وقتي ديگر
امـا در حالـي کـه اواخـر سـال گذشـته مانـور
تبليغاتـي زيـادي روي پرداخـت ايـن وام شـد
ولـی بـه نظـر ميرسـد زيرسـاخت الزم بـراي
اجـراي آن هنـوز فراهـم نشـده اسـت.
ایـن در حالـي اسـت کـه حتـي بـراي پرداخت
وام بـا ضامـن هـم نظـام بانکـي محدوديتهای
فراوانـي دارد .یـک کارشـناس نظـام بانکـي در
ایـن رابطـه میگویـد :بهتر بـود قبـل از هرگونه
تصميمگيـري بـراي اجـراي چنيـن طرحـي،
زيرسـاختهاي کامـل آن مهيـا ميشـد تـا
زمانـي که مشـتري ،خواهان وام اسـت مباحثي
چـون اعتبارسـنجي ،در رونـد کار وقفـه ايجـاد
نکند .
جديـت ايـن موضـوع تـا حـدي اسـت کـه وزير
ّ
اقتصـاد هـم خـود تحقـق ايـن امـر را منـوط به
مدرنسـازي صنعـت اعتبارسـنجي در کشـور
ميدانـد و تأکيـد کـرده اسـت بايـد اطالعـات
مربـوط به  80ميليون نفر جمعيت کشـور کامل
در نهادهـاي اعتبارسـنجي قـرار گيـرد .اما طرف
ديگـر ايـن ماجـرا بـه افـرادي بـاز ميگـردد که
جـزو حقوقبگيران نيسـتند و متقاضـي دريافت
وامهـاي بـدون ضامـن محسـوب ميشـوند.

◄ پـس چـرا موقـع ثبتنـام بـه مـردم
میگوینـد مـا خیلی هزینـه داریـم و باید
شـماها کمک کنیـد و در نهایـت یک رقم
اجبـاری در قالـب شـهریه جلو پایشـان
میگذارنـد و تـا پرداخت نکنند بچهشـان
را ثبتنـام نمیکننـد؟
بـه هیچ وجـه ایـن کار قانونی نیسـت .اگر جایی
ثبتنـام را منـوط بـه پرداخـت پـول کردنـد
گـزارش کننـد حتمـاً پیگیـری میکنیـم .عرض
کـردم هیـچ مدرسـهای حـق دریافـت پـول بـه
جـز بیمـه و کتـاب نـدارد .البتـه والدیـن محترم
خیریـن در صـورت تمایـل خـود میتواننـد
و ّ
وجوهـی را بـه منظـور خریـد وسـایل و امکانات
آموزشـی و کمـک آموزشـی بـه مـدارس اهـدا
کننـد ولـی تأکید میکنم هیـچ اجبـاری در کار
نیست .

دغدغه بسـیاری از خانوادههاسـت توضیح
مید هیـد ؟
شـرط الزم جهـت موفقیـت تحصیلـی ،فراهـم
آوری فضایـی اسـت کـه در آن بتوان بـه آرامش
جسـمی ،روحـی و روانـی رسـید .دانشآمـوزی
کـه از بهداشـت و امنیـت روانی برخوردار نباشـد
حتـی اگـر دانشآمـوز مـدارس اسـتعدادهای
درخشـان باشـد ،قطعـاً موفـق نخواهـد بـود .من
بـه عنـوان کسـی کـه سـیزده سـال در مدرسـه
اسـتعدادهای درخشـان بـه عنـوان دبیـر ،معاون
و مدیـر انجـام وظیفـه نمـودهام عـرض میکنم،
والدیـن هیـچگاه جهـت قبولـی در آزمـون ایـن
مـدارس بـه فرزندانشـان فشـار نیاورنـد و آنها
را درگیـر اسـترس ،اضطراب ،دلشـوره ،وسـواس،
رقابـت و مقایسـه فـردی ننماینـد .دانشآموزانی
بودهانـد کـه تیزهوشـانی نبـوده ولـی از بهتریـن
دانشـگاههای کشـور فارغالتحصیـل شـدهاند.
تعـدادی از دانشآمـوزان نیـز بـا فشـار اطرافیان
و بـه دور از عالقـه ،بـا ضریـب هوشـی پاییـن
بـا شـرکت در کالسهـای خصوصـی بـه ایـن
مـدارس وارد ،ولـی در پایـه باالتـر دچـار
مشـکالت تحصیلـی شـدهاند .پـس قبولـی در
آزمون مـدارس اسـتعدادهای درخشـان هیچگاه
نمیتوانـد تضمیـن کننـده موفقیـت درسـی و
رسـیدن به فرصتهای تحصیلی و شـغلی باشـد.

◄ سـال قبـل وجهـی بـه عنوان سـرانه
بهداشـتی به حسـاب مـدارس واریز شـد،
بـا توجه بـه هزینـه بـاالی تهیه دسـتگاه
ضـد عفونـی کننـده ،ماسـک و الـکل ،آیا
حمایتـی از جانب دولـت و ارگانها صورت
گرفته اسـت یـا خیر؟
در دو مرحلـه وجهـی به میـزان  ۱۹هـزار تومان
بـه ازای هر دانشآموز با عنوان سـرانه بهداشـتی
بـرای مـدارس کمبرخـوردار جهت تهیه ماسـک
و مـواد ضدعفونیکننـده واریز شـد .علاوه برآن
وجـه ،مـواردی نظیر صابون مایع ،ماسـک و مواد
ضدعفونیکننـده دسـت و سـطوح و بنرهـای
آموزشـی و هشـدار دهنـده توسـط اداره کل
آمـوزش و پرورش اسـتان بـرای تمامـی مدارس
دولتی تهیه و توزیع شـد .در سـال گذشـته اقالم
بهداشـتی نظیر ماسـک ،مواد ضد عفونی دست و
سـطوح نیز توسط برخی از شـرکتهای صنعتی
و معدنـی بـرای اسـتفاده در حـوزه سـتادی در
اختیـار آمـوزش و پـرورش قـرار گرفت.

◄ بـا افزایـش تأثیـر معـدل در کنکـور،
مسـلم ًا مسـوولیت شـما در برگـزاری
عادالنـه امتحانات بیشـتر خواهد شـد ،آیا
برنامـهای در ایـن زمینـه داریـد؟
بحـث تأثیـر معـدل دروس نهایـی (کتبـی) پایه
دوازدهـم ،سـالهای گذشـته نیـز مطـرح بـوده
و آنچـه اعمـال میشـد تأثیـر معـدل امتحانات
نهایـی خـرداد ماه پایـه دوازدهم به شـکل مثبت
و بـا هـدف ارتقـای رتبهی کنکـور داوطلـب بود.
ولی از امسـال بـه بعد تأثیر معـدل دروس نهایی
(کتبی) به شـکل مسـتقیم و قطعـی خواهد بود،
حتـی اگـر منجر به ضعیف شـدن رتبـه داوطلب
در کنکـور شـود .لـذا آموزش و پـرورش به جهت
عـدم تضییـع حقـوق دانشآمـوزان و برگـزاری
عادالنـه آزمونهـای نهایـی تالش نمـوده و قطعاً
بـا توجـه بـه حساسـیت موضـوع و رعایـت اصل
عدالـت آموزشـی ،نهایت کوشـش خویـش را در
امـر برگـزاری امتحانـات بـه شـکل شایسـته و
مطلـوب انجام خواهـد داد.

◄ در مـورد مـدارس اسـتعدادهای
درخشـان ،کـه قبولـی در آزمـون آن

◄ حـال که بحـث معدل و کنکور و ...شـد
متأسـفانه بـا همهگیـری کرونـا ،سیسـتم

شـرط اینکـه مـدارس الگـوی مصـرف را رعایت
کننـد .در غیـر این صـورت مشـمول جریمه هم
ت هزینههـای جاری و
خواهنـد شـد .ولـی پرداخ 
مصرفی شـامل خرید کاغـذ و ...از محل اعتبارات
سـرانه دانشآمـوزی میباشـد .در ایـن زمینـه
آمـوزش و پـرورش از مـدارس کمبرخـوردار و
حاشیهنشـین بـر حسـب اولویت با تنظیم سـند
یـا کمـک سـرانه حمایـت میکند.

آموزشـی بـه شـدت دچار آسـیب شـد و
بسـیاری داوطلبـان کنکـور از ایـن بابـت
متضـرر شـدند .آیـا مقایسـه کردهاید که
میـزان افـت تحصیلـی در دانشآمـوزان
سـیرجان در مقایسـه با بقیه شهرستانها
چگونـه بوده اسـت؟
در دوران شـیوع کرونـا بـا انجام فراینـد یاددهی
و یادگیـری بـه شـیوه غیرحضـوری ،وضعیـت
رفتـاری دانشآمـوزان هم در زمینـهی یادگیری
و عملکـرد مربـوط بـه آن و هـم در زمینـه ایجاد
و رشـد مهارتهـای اجتماعـی دچـار نقیصـه و
خلأ هایـی شـد .پیامدهـای دیگـر شـامل تکرار
پایـه ،تـرک و بازماندگـی از تحصیـل نیز نسـبت
بـه دوران قبـل از کرونـا بیشـتر شـد .در مواردی
هـم بـه علـت شـیوههای ناصحیـح پاسـخدهی
بـه ارزشـیابی غیرحضـوری ،سـطح نمـرات ایـن
دانشآمـوزان باالتـر از عملکـرد واقعـی حاصـل
از یادگیـری بـود .افـت تحصیلـی و نقیصـه در
عملکـرد واقعـی در سـیرجان ماننـد شـهرها و
اسـتانهای دیگـر بـه ویـژه بـرای دانشآمـوزان
مناطـق محروم فاقـد امکانات مربـوط به آموزش
مجـازی گـزارش شـده اسـت .واقعـاً دریافتیـم
کـه آمـوزش بـه شـیوه غیرحضـوری هیـچگاه
نمیتوانـد جایگزیـن مناسـبی بـرای آمـوزش به
شـیوه حضـوری باشـد.
◄جهـت افزایش کیفیت آموزش و سـطح
دانـش محصلیـن و جبـران کمبودهـای
دوران کرونـا ،چـه سـاز و کاری در نظـر
گرفته شـده .آیـا برنامـهای در ایـن رابطه
دارید؟
در ایـن راسـتا بـرای کیفیت بخشـی بـه فرایند
یاددهـی و یادگیـری ،تقویـت بنیـه علمـی و
حمایـت از دانشآمـوزان الزم التوجـ ِه مشـمول
تکـرار پایـه و بازمانـده از تحصیـل ،دو برنامه در
تابسـتان در مدارس ابتدایی در حال اجرا اسـت:
یکـی تثبیـت و تعمیـق یادگیـری و دیگـری
مطالعـه دقیـق ،یادگیـری عمیـق .در برنامـه
تثبیـت بـرای دانشآمـوزان اول ابتدایـی در
دروس فارسـی و ریاضـی و دوم ابتدایـی بـرای
دروس فارسـی ،ریاضـی و علـوم کـه مقیـاس
«نیـاز بـه تلاش» یـا «قابـل قبـول» کسـب
نمودهانـد ،کالسهـای جبرانـی رایـگان برگـزار
میگـردد کـه در ایـن خصـوص  8پایـگاه در
مرکـز شـهر و در بلـورد ،خسـروانی ،دارسـتان،
نجفشـهر ،هماشـهر ،پاریـز ،شـریفآباد،
نصرتآبـاد ،زیدآبـاد ،مکیآبـاد ،سـمنگان،
شـهرک ثـارا ...و آبـاده در نظـر گرفتـه شـده و
کالسهـا در حـال برگـزاری میباشـد .امـا در
مـورد طـرح مطالعـه دقیـق و یادگیـری عمیق،
جهـت افزایـش و ایجـاد «فرهنـگ مطالعـه از
کودکـی»در حـال برگـزاری اسـت ،کـه هشـت
کتـاب در شـبکه شـاد بـرای دانشآمـوزان (هر
هفتـه یـک کتـاب) ،بـه صـورت فایـل متنـی،
صوتـی و پیـش آزمـون و پـس آزمـون ارایـه
گردیـده کـه اولیـا جهـت اطلاع از رونـد انجام
ایـن دو برنامـه میتواننـد بـه مـدارس محـل
تحصیـل فرزنـدان خـود مراجعـه کننـد.
◄ متشـکرم از وقتـی کـه گذاشـتید .اگر
حرفـی باقی مانـده میشـنویم...
مـن هـم تشـکر میکنـم از شـما و همکارانتان.
همچنیـن از زحمـات تمـام همکارانـم در سـنگر
آمـوزش وپـرورش و خصوصـاً معلمـان عزیز که
در دوران شـیوع کرونـا وظیفـه سـنگین آموزش
مجـازی را بـر عهده داشـتند سپاسـگزارم.

به بهانه فرا رسیدن ماه پُرسوگ
محرم و واقعه کربال

محرم و
ّ
هویت تازه تشیع

امـروز اولیـن روز از محـرم  1444هجـری قمـری اسـت .ماهـی کـه در
آن حسـین بـن علـی (علیهالسلام) درس آزادگـی و دینـداری بـه دنیـا
آموخـت .شـهادت امـام حسـین(ع) در واقع جانـی دوبـاره و هویتی تازه
به تشـیع بخشـید .تشـیع چنـان با حادثه عاشـورا عجین گشـته اسـت
کـه امـروزه قسـمت اعظمـی از بنیـان و بنیادهـای شـیعی را ،آموزهها و
مسـایل مرتبـط با عاشـورا و حرکت امام حسـین(ع) میسـازد .از این رو
اسـت کـه در نـگاه شـیعی ،این نه فقط شـیعیان ،که همه عالـم ،گیاهان
و بیجانـان و حیوانـات تـا انسـانها ،و نـه امـروز ،کـه از ابتـدای حوادث
کربال تا امروز ،بر شـهامت و شـجاعت امام حسـین (ع) صحه گذاشـتهاند
و از حرکـت آن حضـرت درسهـا آموختهانـد .ماه محرم و وقایع تاسـوعا
و عاشـورا امـا جـدای از درسهـای فراوانی که برای بشـر داشـت ،ماه غم
و انـدوه دوسـتداران اهل بیت پیامبر و امیرالمؤمنین (علیهمالسلام) نیز
اسـت .ماهـی کـه از محـرم سـال  61هجری قمـری تا هم اکنـون خیل
عاشـقان بـه خاندان مطهر رسـول ا( ...صلـی ا ...تعالی علیه و آله و سـلم)
را عـزادار کـرده اسـت .مصیبتی کـه بزرگی آن قابل وصف نیسـت! و چه
مصیبتـی از ایـن باالتـر که فرزنـد امام علی (علیهالسلام) که جانشـین،
بـرادر ،دامـاد و خلیفـه پـس از پیغمبـر خـدا (ص) یعنـی امـام حسـین
(علیهالسلام) را کمتر از پنجاه سـال از رحلت نبی خدا به مسـلخ ببرند؛
آن هـم کسـانی که خـود را از امت مسـلمان رسـول خدا میدانسـتند!
کربلا تنهـا یـک حادثـه نیسـت بلکه یـک واقعه اسـت که انسـانهای
بسـیاری در طـول چهـارده قـرن در ایـن مکتـب تربیـت شـدهاند .چه
بسـیار انسـانهایی کـه بـا حضـور در مجالـس محـرم ،سـمت و سـوی
زندگـی خـود را عـوض کردهانـد.
کربلا و محـرم ،نگـرش انسـان را بـه زندگـی تغییـر میدهـد .محـرم

هـدفِ زندگـی کـردن را عمیقتـر میکنـد .محـرم بـه زندگـی معنایی
بـس عظیـم میبخشـد .محرم ماه توبه اسـت و ماه بازگشـت بـه خدا و
مـاه پیـدا کـردن حقیقـت و راه درسـت زندگی کـردن و درسـت ُمردن
اسـت .محرم بهترین شـیوه زندگی را به انسـان میآموزد و نیز بهترین
مـردن و بـدرود دنیا گفتـن را .محرم و کربال اوج فضایل اخالقی اسـت؛
محـرم اخلاق را بـا نمونههـای عینیاش به مـا میآموزد .محـرم درس
وفاسـت درس آزادی و آزادگـی و درس عـ ّزت و انسـانیت اسـت .بـا این
اوصـاف جـای تعجـب نـدارد که محـرم ،انسـانها را در یک شـب بلکه
کمتـر از آن متحـول نماید چرا کـه ماه محرم از ماههای حـرام و دوری
از هـر گونـه گناه و محرمات اسـت .اینکه مشـاهده میشـود بسـیاری
از کسـانی کـه گرفتـار گناهـان هسـتند که بـه آنها خـوی گرفتهاند و
عـادت آنهـا شـده اسـت ،اما این عـادت ناروای خـود را بـه حرمت ماه
محـرم کنـار میگذارنـد پـس محـرم عزمآفریـن اسـت .عـزم بـر ترک
معصیـت الهـی .عـزم بر کسـب فضایـل و در یـک کالم عزم بـر بندگی.
نقطـه آغـاز بندگـی خدا نیـز ترک هـر آن چیزی اسـت کـه خداوند از
ارتـکاب بـه آنهـا نهی کرده اسـت و نقطه آغـاز ترک گناه ،توبه اسـت.
نمونـه بـارز توبـه در صحنـه کربال ملحق شـدن حر بن یزیـد ریاحی به
سـپاه امام حسـین (علیه السلام) است.
حر وقتی متوجه شـد که عمر
عاشـورا
در تاریـخ آمـده اسـت که در روز
ّ
بـن سـعد قصـد دارد تا بـا امام حسـین (علیه السلام) بجنگـد به خود
آمـده بـه سـپاه امام پیوسـت تا بـه همـه درس توبه و بازگشـت به حق
و حقیقت داده باشـد.

شهر
بررسی آمار و علل ایجاد ترافیک و تصادفات در معابر شهری

سهم بانوان  32درصد

 طبق آمار به طور میانگین روزانه ۳۰فقره تصادف کوچک و بزرگ در معابر شهری
به پلیس راهور گزارش میشود .البته باید تصادفاتی را که منجر به صدمات جانی نمیشود و طرفین
بالفاصله با همدیگر مصالحه و بدون گزارش به پلیس راهور صحنه را ترک میکنند را نیز به این آمار
اضافه کرد .در این گزارش با رییس پلیس راهور شهرستان به بررسی علل افزایش ترافیک،
تصادفات و راههای پیشگیری از آن پرداختهایم.
فاطمهایراننژاد
چــراغ ســبز شــد ،در مســیر مســتقیم از چهــارراه عبــور
میکــردم .راننــده خــودروی ســمت راســت نیــز هــم مســیر
مــن بــود .ولــی ناگهــان وســط چهــارراه تصمیــم گرفــت وارد
خیابان ســمت چپ شــود .بــرای جلوگیــری از برخــورد ،مجبور
شــدم ســریعًا ترمــز  کنــم و در فاصلــه چند ســانتیمتری بــا او،
متوقــف شــدم .علیرغــم اینکــه مقصــر بود شیشــه ماشــین
را پاییــن آورد و بــا قیافـهای حــق بــه جانــب و طلبکارانــه فریــاد
زد« :کــی جــارو و خاکانــداز را از دســت شــما خانمهــا گرفتــه و
بهتــون گواهینامــه داده خــدا میدونــه؟!»
ـت پیــش گرفتــه بــود کــه پــس نیفتــد» .قوانیــن
انــگار «دسـ ِ
رانندگــی را نمیدانســت و تخلــف کــرده بــود کــه هیــچ،
عذرخواهــی بــه دنبــال اشــتباه را دیگــر اصــًا بلــد نبــود.
شــهری مــا مهــارت خاصــی
اینکــه رانندگــی در معابــر
ِ
میطلبــد ،نکت ـهای کامــًا روشــن اســت ،چــرا کــه قوانیــن
راهنمایــی و رانندگــی و فرهنــگ صحیــح ترافیــک در اینجــا
بــه راحتــی نادیــده گرفتــه میشــود .یعنــی اگــر شــما در
مســیر یکطرفــه بلــوار در حــال رانندگــی باشــید و خودرویی
از جلــو ،در مســیر خــاف بــه ســمتتان بیایــد اصــًا تعجــب
نکنیــد ،چــرا کــه ایــن راننــده متخلــف عزیــز احتمــاًال حوصله
رانندگــی تــا بریدگــی بلــوار را نداشــته و مســیر کوتاهتــر را
برگزیــده هــر چنــد بــا تخلــف .یــا حتــی اگــر در یــک خیابــان
شــلوغ بعــد از کلــی انتظــار بــرای پیــدا کــردن یک جــای پارک،
بــا حرکــت رو بــه عقــب در حــال پــارک کــردن خــودرو باشــید
و ناگهــان یــک اتومبیــل ســر برســد و بــدون در نظــر گرفتــن
حــق تقــدم شــما ،اتومبیلــش را پــارک کنــد و اصــًا بــه روی
خــودش نیــاورد کــه تخلــف کــرده ،بــه دل نگیریــد .باالخــره
ایــن هــم نوعــی زرنگــی اســت و از نظــر خیلیهــا اینگونــه
زرنگیهــا قابــل تحســین(!).
اصــوًال رانندههــای متخلــف در شــهر مــا چنــد دســتهاند:
گــروه اول راننــدگان ســنتی (ایــن گــروه همانگونــه کــه در

خیابانهــای خلــوت ۳۰ســال پیــش رانندگــی میکردهانــد،
در خیابانهــای شــلوغ امــروزی هــم رانندگــی میکننــد.)!.
گــروه دوم ،اصــًا بــه چــراغ  قرمــز ،خــط کشــی ،حــق تقــدم،
راهنمــا زدن و ...اعتقــادی ندارنــد و دســته دیگــر هــم آن
قــدر از ســر حوصلــه و بــا آرامــش رانندگــی میکننــد کــه
بیشــتر کارشــان شــبیه مدیتیشــن اســت تــا رانندگــی و
خالصــه راه همــه را بنــد میآورنــد! .گروهــی هــم بــا اینکــه
قوانیــن را میداننــد ،ولــی خودشــان را بــه «کوچــه علــی
چــپ» زده و حقــوق دیگــران را بــه راحتــی پایمــال میکننــد،
بگذریــم از عــدهای کــه متأســفانه خیابانهــا را بــا پیســت
اتومبیلرانــی اشــتباه گرفتــه و بــه دنبــال حــرکات نمایشــی
و ثبــت رکــورد جدیــد در رانندگــی هســتند!.
ناگفتــه نمانــد کــه موتورســیکلت ســواران و یــا دوچرخــه
ســواران هــم اصــًا خودشــان را ملــزم بــه رعایــت قوانیــن
نمیداننــد در حالــی کــه در جریــان تصادفــات رانندگــی،
آســیب پذیرتریــن گــروه هســتند! .بــا همــه ایــن تفاســیر ،بــه
جــرأت میتــوان گفــت ،مهمتریــن قوانینــی کــه نیــاز اســت و
بایــد در جامعــه رعایــت شــود ،قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی
اســت ،چــرا کــه مســتقیمًا بــا جــان انســانها ســر و کار دارد و
تخلــف از ایــن قوانیــن بــه راحتــی میتوانــد خیلیهــا را روانــه
آرامســتان کنــد  .طبــق آمــار بــه طــور میانگیــن روزانــه ۳۰
فقــره تصــادف در معابــر شــهری ســیرجان  بــه پلیــس راهــور
گــزارش میشــود .البتــه بایــد تصادفاتــی را کــه منجــر بــه
صدمــات جانــی نمیشــود و طرفیــن بالفاصلــه بــا همدیگــر
مصالحــه میکننــد و بــه پلیــس راهــور گــزارش نمیدهنــد را
نیــز بــه ایــن آمــار اضافــه کــرد.
بــرای آگاهــی بیشــتر از جزییــات ایــن اتفاقــات پــای صحبــت
رییــس پلیــس راهــور شهرســتان نشســتیم .ســرهنگ
مجتبــی شــهیدی کــه خــود دانشــجوی دکتــرای مدیریــت
ایمنــی ترافیــک اســت در ایــن گــزارش بــه بررســی علــل
افزایــش ترافیــک ،تصادفــات و راههــای پیشگیــری از آن
میپــردازد.

 شما دالیل عمده ایجاد تصادفات شهری را
در سیرجان چه می دانید ؟
طبق آمار بیشــترین علت تصادفــات در معابر درون
شــهری ،عدم رعایت رعایت حق تقدم و توجه به جلو
اســت .البته ســرعت غیرمجاز نیز در افزایش شدت
تصادفات نقش بسزایی دارد.
 در سیرجان با وجود خیابانهای عریض ،اما
با ترافیک عجیبی در برخی معابر روبرو هستیم.
علت این ترافیک چیست ،آیا افزایش بیرویه
تعداد خودروها در ایجاد این معضل نقش دارد
یا نحوه مدیریت ترافیک؟
قطعاً افزایش روزافزون تعداد وســایل نقلیه ،همچنین
افزایــش تعداد افراد گواهینامــهدار ،در تراکم ترافیک
در معابر شــهری مؤثر است و این موضوع امری عادی
میباشــد ،اما موضوع اصلی ،مدیریت جریان ترافیک
اســت .با توجه به این که کارشناسان ترافیک در دنیا
امروزه به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوان همگام با این
رش ِد تعداد خودرو ،به توسعه و ساخت معابر پرداخت،
بنابراین سایر روشهای مدیریت ترافیک مانند مدیریت
عرضه و تقاضا ،تمرکز زدایی مشــاغل جاذب سفر در
هسته مرکزی شــهر مانند برخی ادارات ،مؤسسات و
مراکز تجاری و پزشــکی و جایگزین کردن روشهای
حمل و نقل عمومــی به جای اســتفاده از خودروی
شخصی و  ...برای کاهش ترافیک توصیه میشود.
 معموالً تصادفات بیشــتر در چه ساعتی از
شبانه روز رخ میدهند و بیشترین آمار در بین
رانندگان کدام گروه سنی است .بیشتر خانمها
مقصرند یا آقایان؟
بیشــترین فراوانی وقوع تصادف را در ساعات  ۱۸الی
 ۲۲داریم در حالیکه شدت تصادفات در ساعات پایانی
شب و ساعات ظهر که معابر خلوت هستند باال است.
بیشترین تقصیر در تصادفات را رده سنی جوانان  ۱۸تا
 ۳۰سال داشته و به طور متوسط  ۶۸درصد تقصیر در
تصادفات مربوط به آقایان و تنها  32درصد مربوط به
خانمها میباشد که این آمار در ساعات و ایام مختلف
متغیر است.
 به لحاظ آماری متوسط سوانح رانندگی در
شهر ،ماهیانه چند فقره تصادف است و آیا آماری
از تعداد کشتهشــدگان تصادفات شهری در
دسترس هست ،اعم از عابر پیاده و یا سرنشین؟
بر اساس آمار متوسط تعداد تصادفات ماهیانه در شهر
سیرجان ۹۰۰فقره میباشد که متأسفانه با تلفات جانی
هم همراه اســت .در همین چهارماه نخســت امسال
متأســفانه تعداد ۱۰نفر در معابر درون شهری بر اثر
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در قبل و حین اجرای کار توسط پیمانکاران ،از وقوع
تصادفات جلوگیری کنیم ولی بــا این حال ترمیم و
بازسازی حفاریهای صورت گرفته باعث تغییر مسیر
رانندگان از مسیر خود یا ترمزهای ناگهانی در سطح
راه و وقوع تصادفات می شود.

ســوانح رانندگی جان باختهاند که از این تعداد  ۲نفر
راننده خودرو ۲ ،نفر راننده موتورســیکلت و  ۶نفر نیز
عابر پیاده بودهاند.
 یکی از مشــکالت مردم در سالهای اخیر
اجرای ُکند طرح فاضالب شــهری اســت .آیا
عملیات حفر کانال و لولهکشــی در این طرح
که منجر به مسدود شدن خیابانها و کوچهها
میشود و همینطور ترمیم نامناسب آسفالت
بعد از اتمام کار ،در میزان تصادفات شهری و یا
افزایش حجم ترافیک تأثیر داشته است؟
بله ،قطعــاً عملیات مربوط به اجــرای طرح فاضالب
شهری در ســطح معابر باعث ایجاد ترافیک سنگین
در خیابانهای محل اجرای پروژه و ســایر مسیرهای
منتهی به اجرای طرح میشود .البته فاضالب شهری
یکی از نیازهای اصلی شهر است و بایستی اجرا شود.
مــا هم همواره ســعی کردهایم با نظارت مســتمر و
ســختگیری در خصوص نصب عالئم هشدار دهنده

 در برخی چهارراهها ،به طور مثال چهارراه
مکیآباد ،مدت زمان چراغ سبز (برای عبور از
بلوار مکیآباد به سمت بیمارستان دکتر غرضی)
یا برخی نقاط دیگر مثل بلوار نماز ،میدان امام
خمینی(ره) و ...این زمان آن قدر کوتاه اســت
که قبل از رســیدن به آن طرف چهارراه ،چراغ
ابتدایی
قرمز میشــود ،حتی اگر در ردیفهای
ِ
اتومبیلهای منتظ ِر چراغ سبز باشیم!
تنظیم دســتی چراغهای راهنمایی با توجه به متغیر
بــودن ترافیک معابر در ســاعات و ایام مختلف هفته
در مسیرهای مختلف ،پاسخگوی نیاز ترافیکی معابر
نیست و می بایست هوشمندسازی چراغهای راهنمایی
و رانندگی توسط شهرداری اجرایی شود که متناسب
با خودروهای موجود در هر تقاطع ،زمان مناسب برای
عبور آنها تخصیص داده شود.
 اگر مطلبی ناگفته مانده مطرح کنید.
از همه شهروندان تقاضا دارم هنگام رانندگی به حقوق
سایر شــهروندان احترام بگذارند .پلیس هم در اعمال
قانون تخلفات به دنبال حفظ حقوق ســایر شهروندان
است .مث ً
ال در رانندگی مخاطرهآمیز برای سایر کاربران
راه ،از قبیــل ســایر رانندگان یا عابریــن پیاده ،خطر
ایجاد میشــود و یا در توقف دوبله یا ورود کامیون در
مناطق شــهری یا سایر تخلفات به نحوی حقوق سایر
افراد نادیده گرفته میشــود که وظیفه پلیس برخورد
با این تخلفات اســت و اگر شهروندان محترم مقررات
راهنمایــی و رانندگی را رعایت کنند ،ضمن احترام به
حقوق سایرین ،به پلیس نیز در حفظ انضباط ترافیکی
و کاهش حوادث رانندگی کمک بسزایی میکنند.
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بازیگران هنر ششم و شروعی متفاوت از نمایش های قبل

تئاتر سیرجان
یک استثنا است

 گفتگو با محمدعلی سجادیان کارگردان نمایش هفت دقیقه یک نفس سکوت
رضاسیوند
بــا رفــع محدودیــت هــای کرونایــی از بهمــن مــاه
ســال قبــل ،اجراهــای نمایــش تئاتــر ،بــا رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی بعــد از دو ســال ،کار
خــود را در تهــران و شهرســتانها بــا حضــور تماشــاگرها از ســر گرفتند.
بــه تبــع آن تئاتــر ســیرجان هــم کــه قدمــت زیــادی دارد جانــی دوبــاره
گرفــت و ایــن ســرآغازی شــد تــا هنرمنــدان شــهر دوبــاره بتواننــد روی
صحنــه تــاالر فردوســی ،خودنمایــی کننــد .امــا ایــن شــروع ،متفاوتتــر
از همــه دورانهــا بــود .اگــر از بهــای  50هــزار تومانــی بلیــط ،در ایــن
وضعیــت اقتصــادی فاکتــور بگیریــم تراکــم نمایشهــا ،موضوعــی
بــود کــه بیشــتر از هــر چیــز دیگــری بــه چشــم میآمــد .یعنــی بالفاصلــه
بعــد از اتمــام یــک نمایــش ،اجــرای دیگــر روی صحنــه میرفــت! ..ایــن
ـردگی برنامــه ،دس ـتمایه نقــد بعضــی از اهالــی قدیمیتــر تئاتــر
فشـ ِ
ســیرجان شــد چــرا کــه در میــان ایــن نمایشهــا ،کارهایــی بــه مراتــب
ضعیــف از منظــر بازیگــری ،متــن و اجــرا دیــده میشــد.
پاییــن بــودن کیفیــت برخــی اجراهــا ،بیرغبتــی شــرکتهای
صنعتــی ســیرجان را در پــی داشــت کــه همــواره در حمایــت
از فعالیتهــای فرهنگــی مقــدار قابــل توجهــی بلیــط را بــرای
پرســنل خــود خریــداری میکردنــد .اســتدالل درجهگــذاری
کیفــی نمایشهــا ،موضوعــی کامــًا موجــه اســت کــه بایــد
در ســاز و کار تئاتــر لحــاظ شــود تــا مخاطــب کــه الحــق نوعــی
تماشــاگر حرفــهای بــه حســاب میآیــد را دلگــرم نگــه دارد .در
شهرســتان ســیرجان بــه فراخــور دگرگونیهــای اقتصــادی،
در چنــد دهــه اخیــر ،طبقــه متوســط فرصــت بیشــتری بــرای
 آقای سجادیان از ســابقه کارتان در
تئاتر توضیح میدهید؟ همینطور از میزان
تحصیالت و زندگی هنریتان؟
با ســام ،بنده متولد  ۶۶شهرستان نیریز استان
فارس و کارشناس  HSEهستم .تحصیالتم در
رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
است .کار هنری من در حوزه تئاتر تقریباً از مقطع
راهنمایی و جشــنهای دهه فجر در شهرستان
نیریز آغاز شد و این عالقهمندی موجب شد کم
کم با گروههای حرفهای تئاترآشنا شوم بهطوری
که علیرغم ســن کم میبایست به عنوان یکی از
عوامل فنی بــا گروه همکاری کنم .مث ً
ال به دلیل
کمبــود امکانات ســالن تئاتــر ،روی چهار پایه
میایستادم و نور پروژکتور را به دست میگرفتم.
حتی یکبــار به خاطر گرم شــدن نــور المپ
پروژکتور لباســم سوخت و این نقطه عطفی بود

پرســهزنی فرهنگــی و هنــری داشــتهاند و بهتــر میتواننــد
در ســتایش و یــا نقــد یــک نمایــش اســتداللهای منطقــی
بیاورنــد .تئاتــر ســیرجان ســابقه خوبــی دارد و در ردیــف یکــی از
اصلیتریــن عناصــر فرهنگــی شهرســتان ،جــای پایــش محکــم
اســت .لکــن وضعیــت کنونــی ،تئاتــر ســیرجان را در یــک دو
راهــی بالتکلیفــی قــرار داده اســت .دو راهــی کــه یــک ســویش
بــه نمایشهــای بیکیفیــت ختــم میشــود و چــه بســا جایــش را
بــه نمایشهــای لــوده و ُجنگهــای شــاد دهــد و مســیر دیگــری
َ
کــه بایــد کمیــت جایــش را بــه کیفیــت دهــد تــا غنــای هنــری و
فرهنگــیاش را حفــظ کنــد.
  هفت دقیقه یک نفس سکوت
در ایــن میــان نمایــش «هفــت دقیقــه یــک نفــس ســکوت» بــه
کارگردانــی محمدعلــی ســجادیان آخریــن نمایــش ایــن دوره از
اجراهــا بــود ،کــه جمعــه هفتــه گذشــته بــا برگــزاری جلســه نقــد
و بررســی بــه کار خــود پایــان داد .ســجادیان بــه واســطه ایــن
نمایــش ،ســال گذشــته موفــق شــد در جشــنواره اســتانی فجــر در
چنــد آیتــم برگزیــده شــود .ایــن نمایــش به قلــم ســعیدرضا خوش
شــانس ،روایــت قصــه زن و شــوهری اســت کــه بیــن آنهــا اختــاف
زناشــویی شــکل میگیــرد .کارگــردان بــا برداشــتی شــخصی از زاویه
دیــد خــود بــه ایــن اثــر نگاهــی تجربــی انداختــه ،اجرایــی کــه از فــرم
کالســیک فاصلــه گرفتــه ولــی در میزانســن ،حســاب شــده جلــو
م ـیرود و در مجمــوع نمایشــی شســته و ُرفتــه ارائــه میدهــد.
تــاش ســجادیان بــرای اجــرای ایــن نمایــش خــوب قابــل ســتایش
اســت و ایــن بهانـهای بــود کــه بــا او راجــع بــه ســوابق هنــریاش بــه
گفتگو بنشــینم.

که با میزانسن تئاتر به صورت مستقیم و بازیها و
ریتم آشنا و درگیر شوم.

بنا به دالیلی رد شد .در کل فعالیت تئاتریام در
جدی و حساب شده بود.
نیریز خیلی ّ

 در آن سالها چه فعالیتهایی در قالب
بازیگری و یا کارگردانی داشتید؟
تقریباً اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشــتاد به
گــروه «میعاد و بامداد» نیریز پیوســتم .در این
گروه همه تحصیل کرده و اهل کار گروهی بودند
و ما مدام در حال نمایشنامه نویسی ،تمرین و اجرا
مقدس مثل «یوسف
بودیم .کارهایی در ژانر دفاع ّ
گمگشته» و «روز خداحافظی» که جایزه بهترین
بازیگر را هم نصیبم کرد در آن زمان انجام شــد.
در جشــنوارههای دانشجویی شرکت کردم .یکی
دو کار را هــم خودم نوشــتم ،مثل متن کمدی
با عنوان «اندر حکایت واتس آپ» و«ســورن باغ
قاصدکها» که متأســفانه سورن باغ قاصدکها

 چه شد که به سیرجان آمدید و ظاهرا ً
اینجا هم نمایشهایی در فضای جدید روی
صحنه بردید..؟!
من به واسطه همســرم خانم نجمه اسدی که
ســیرجانی بود به اینجا مهاجرت کردم .ایشان
مدتها در سیرجان بازیگر تئاتر بود و اجراهای
و لینکهای زیادی داشــت .به واسطه ایشان با
عوامل و فضای تئاتری ســیرجان آشنا شدم و
زمینه کار برایم ایجاد شد.
 از هنگامی که با فضای تئاتر سیرجان
آشنا شــدید در مقایسه با شهرتان آن را
چگونه ارزیابی کردید؟

تئاتر ســیرجان یک استثنا است و با بقیه جاها
قابل قیاس نیست .مخاطب سیرجانی برای هر
اجــرا ،بلیط پنجاه هزار تومانــی تهیه میکند.
این مخاطب دغدغهمند است و حامل اندیشه.
آرزوی هر کارگردانی است که در مقابل اینگونه
تماشاگران خودش را محک بزند و خیلی قوی
و شایسته در صحنه ظاهر شود.
 ظاهرا ً در سالهای نخست حضور در
سیرجان به صرافت افتادید که نمایشی را
روی صحنه ببرید ولی با مشکالتی همراه
بودید .توضیح میدهید؟
بله من نمایشــنامهای با عنوان «رقص شور» را
که نوشته خودم بود آماده اجرا کردم .تیم ما در
نیریز به هم دیگر اعتقاد داشــتند ،حواشی کم
بود ،اما این جا با وجود پویایی تئاتر حواشیاش
بیشــتر بود و تذکرات من داستان میشد! .در
ابتدای حضور برایم جالب بود که قبل از شروع
تمرین باید سِ َمت افراد مشخص میشد .چیزی
که من با آن غریبه بودم .ولی االن فکر میکنم
که من حق نداشــتم به کســی تذکر بدهم و
حرفهای هــم همین بود .اینکــه وضعیت هر
ال مشخص باشد ،قطعاً
شــخص در نمایش کام ً
درست است و تندی من از تعصب به تئاتر بود
نه تعمدی .خالصه این قبیل مشــکالت من را
به آگاهی رســاند و سبب شــد اجرای بعدیام
بهتر باشد.
 برای نمایــش «هفت دقیقه یک نفس
سکوت» چه پیش زمینهای نسبت به این
نمایشنامه داشتید که این متن را انتخاب
کردید؟
قبل از پاســخ جا دارد از سعید خوش شانس،
نویســنده نمایش یاد کنم .ســعید یک دوست
صمیمی و باسواد است و روی نمایشنامههایش
وسواس دارد .من فضای فکری و دراماتیکی وی
را میپســندم .در این متن چالش زمانی وجود
دارد من عاشــق کارهایی هستم که در آنها،
زمان به چالش کشــیده شــود و مقوله مرگ
تحلیلی فرا واقعی پیدا کند...

من در جلســه نقــد هم گفتم ،دنبــال روایت
نیســتم .این متن کام ً
ال مینیمال است .دوست
داشــتم تماشاگر در صحنه با سکوت و به قولی
فریــز کردن زمــان ،همزاد پنــداری کند .ابدا ً
دوســت نداشــتم مخاطب را به گریه بیاندازم.
بــه همین دلیــل هفت صحنه بــه کار بردم و
میانشــان فاصلهگذاری کردم تا فضای روانی
حاکم بر صحنه با تکیه بر دکور تخلیه شود.
 حرف از دکور شد ،صحنه شما توسط
هفت میز کوچک تبدیل به یک میز بزرگ
شد که نشان میداد این زن و شوهر از هم
دور شدند ،این حرکت در واقع کلیشهترین
تضاد بین یک زن و شــوهر است .تحلیل
شما از این میزانسن چیست؟
حق با شماســت .میخواســتم تضــاد و جدا
افتادگــی را بــه صورت متریالــی که خاصیت
کشســانی داشــته باشــد بازنمایی کنــم .اما
متأســفانه چیزی که مد نظرم بود را نتوانستم
پیدا کنم .این کار یک طراح صحن ه حرفهای را
میطلبیــد و از عهده امکانات ما خارج بود .من
در ابتداییترین حالت ،از هفت میز کوچک در
صحنه استفاده کردم.

 اصــوالً کارگردانهای نمایشــی ،در
ایران همواره یک سبک را دنبال نمیکنند
و به قول معروف از این شاخه به آن شاخه
میپرند در مورد شما چگونه است؟
تخیل تعریف شــده است .من
برای من فضای ّ
عاشق ساختارشــکنیهای کالســیک هستم
و ســعی میکنــم آنقــدر در کارهایم دقت و
وســواس به خرج دهم کــه امضای خودم پای
کارهایم باشد.

 در اجرای شما آنچه به چشم میآمد
صحنه تمیز و عاری از شلختگی بود و این
حس خوبی را بــه مخاطب انتقال میداد،
ایــن ایده در متن بود یــا خودتان آن را
اضافه کردید؟
من با کســانی کار کردهام که اصل اولشــان،
احترام به مخاطب بوده است .معتقدم اول باید
خودمان خوب باشــیم .میزانســن باید تمیز و
عاری از چیزی باشد که بخواهد ذهن تماشاگر
را پرت کند .برای نمایش هفت دقیقه یک نفس
ســکوت ،صحنه را خودم رنگ زدم ،پردهها را
عوض کردم ،کولرها تعمیر شد .این رویه احترام
متقابل هنرمند و مخاطب را شکل میدهد .من
دوســت دارم وقتی چراغهای ســالن خاموش
میشوند بگویم به دنیای من خوش آمدید!...

 به نظر شــما این حجم از ورکشاپ
که توسط اساتید برجسته تئاتر ایران در
سیرجان برگزار میشود چه ماحصلی برای
غنای تئاتر سیرجان دارد؟
ابتدا باید بدانیم آیا مســیر تئاتر ســیرجان راه
درستی در پیش گرفته؟ ارتباط تئاتر و جامعه
چیســت؟ چرا مــا داریم تئاتــر کار میکنیم،
اص ً
ال دغدغه تئاتــر داریم؟ ابتــدا باید جایگاه
هنــری خودمــان را تعریف کنیــم .وقتی به
جواب رســیدیم ،ورکشاپها ارزش بهتری پیدا
خواهندکرد ،ولــی چیزی که فعــ ً
ا به عنوان
ورکشاپ در جریان است بعید میدانم خروجی
درخوری داشته باشد.امیدوارم دستاندرکاران
تئاتر سیرجان برای طبقهبندی کیفی نمایشها
همت کنند تا ریزش مخاطب نداشته باشیم.

 گفته میشــود اجرای شــما از متن
اصلی نویسنده فاصله زیادی گرفته است
چگونه از این تغییر دفاع میکنید؟
متــن اصلی یــک قصه خطی اســت و مفهوم
مهاجــرت و مشــکالت آن را در ذهــن زن
بازنمایی میکند ،ولی در زاویه دید من ارتباط
مرگ یک زن و احواالت او در آن لحظات خاص
از دید او مهم بود و سعی کردم با راویتی کام ً
ال
انتزاعی به آن بپردازم.
 در این اجرا زن ظاهرا ً دچار مشکالت
روانی بــود و رابطــه دال و مدلول دیده
نمیشد .در واقع هیچ اطالعی به تماشاگر
داده نمیشــد که داستان رنج زن از کجا
آب میخورد...

معاون خدمات شهری شهرداری خبر داد:

آمادگی ستاد باران شهرداری در مواجهه با بارشها

معاون خدمات شهری شهرداری از آماده
باش کامل نیروهای ستاد باران در مناطق
شهرداری برای مواجهه با بارشها خبر داد
و گفــت :همانگونه که تا امروز در خدمت
شــهروندان بوده ایم از این پس نیز آماده
کمک رسانی به شهر و شهروندان در قبال

حوادث ناشی از بارش ها هستیم.
به گزارش مدیریت ارتباطات شــهرداری
ســیرجان ،تورج صادقی با بیــان اینکه
ســتادی باعنوان باران متشــکل نیروهاز
مناطــق و تجهیــزات الزم بــا همکاری
سازمانهای وابسته تشکیل شده ،گفت:
نیروهای ستاد باران به صورت شبانه روزی
در آماده باش کامل برای مواجهه با سامانه
های بارشی هستند .طبق اعالم سازمان
هواشناســی این ســامانه تا روزهای آتی
نیز ادامهدار خواهد بود که در این راســتا
شهرداری سیرجان با تجهیزات و امکانات
الزم جهت مقابله با بارش های تابستانی
در آمادگی به ســر می برند تا از بروز هر
گونه مشکل در محدوده شهر جلوگیری

کنند .وی اضافه کرد :برنامهریزیهای الزم
بهمنظور فراهم کردن تمهیدات مورد نیاز
صورت پذیرفته و در این راستا نیروهای
شهرداری در مواقع بارش با حضور میدانی
در سطح شهر به دنبال رفع سریع مشکالت
ناشی از بارشها هستند تا شهروندان در
حین و بعد از بارندگیها با مشــکل روبرو
نشوند .معاون خدمات شهری با اشاره به
اینکه در این چند روز نیز نیروهای ستاد
باران شهرداری به صورت شبانهروزی در
حال خدماترســانی به مردم بوده اند از
شهروندان خواســت در صورت برخورد با
هر گونه مشکل با سامانه  ۱۳۷شهرداری
تماس بگیرند تا همکاران ما مشکل را در
اسرع وقت برطرف کنند.

جلسه ستاد پیشگیری
خبر دیگری از این روابط عمومی حاکی
است جلسه ستاد پیشگیری و مدیریت
بحران شــهرداری ســیرجان با حضور
شهردار و اعضای این ستاد در شهرداری
ســیرجان برگزار شــد .در این نشست
شهردار ســیرجان با تاکید بر هماهنگی
و آمادگی الزم جهت خدمت رســانی به
شهروندان از مدیران اجرایی شهرداری
خواست با تمام پرسنل و تجهیزات آماده
مقابله با بروز هر گونه مشــکل باشــند.
الزم به ذکر اســت تا پایــان بارندگیها
کلیــه مرخصــی معاونیــن و مدیران
شــهرداری لغــو شــده تــا در خدمت
شهروندان باشند.

حوادث و اتفاقات پیرامون خود را به ما اطالع دهید
آخرین اخبار و تصاویر حوادث را با ما در اینستاگرام دنبال کنید

havaades.negarestan

گروه حوادث :در مرور پروندههای طالق ،به
پیشپا افتادهای بر میخوریم که به
ماجراهای ِ
رغم سادگی و بیارزش بودن ،سرنوشت یک
خانواده را تغییر میدهنــد .مثل این پرونده
کــه در آن زوجی جوان به خاطر هدیهای که
آقا برای خانم خریده بــود به دادگاه خانواده
رفتند تا از هم جدا شــوند چون خانم معتقد
بود آقا عطری قالبی برایش خریده و به خاطر
دروغگویی او خواستار جدایی شده است.
بــه گزارش رکنا ،این زن وقتی در برابر قاضی
دادگاه خانــواده قرار گرفــت ،درباره ماجرای
زندگیاش چنین گفت :دعــوای من و طاها
درســت بعد از هدیهای که او برای من خرید،
شروع شد .مدتها بود میخواستم عطر مورد
عالقــهام را بخرم ولی گرانقیمت بود و هربار
منصرف میشدم .حتی چند بار خود طاها به
من گفت اگر تا این اندازه آن را دوست داری
بــرو و عطر را بخر ،ولی باز به خاطر گرانیاش
منصرف میشدم .چند شب قبل طاها به خانه
آمــد و یک هدیه به من داد .وقتی کادو را باز
کردم شوکه شدم ،او عطر گرانقیمت و مورد
عالقــهام را برایم خریده بود .از خوشــحالی
نمیدانســتم باید چه بگویم .تا چند روز دلم
نمیآمد از آن اســتفاده کنم .چند شب قبل
به یک مهمانی رســمی دعوت شدیم .من از
همان عطر استفاده کردم .ولی در کمال تعجب
وقتی هنوز در راه بودیم ،بوی آن پرید .به طاها
گفتم ،او گفت اشتباه میکنی هنوز بوی عطر
روی لباست هســت .ولی اص ً
ال نبود .چند بار
دیگر از آن عطر اســتفاده کــردم و در نهایت
فهمیدم که عطر تقلبی اســت .خیلی تعجب
کــردم .طاها برایم عطر تقلبــی خریده بود!.
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حوادث

کانال و پیج خبری نگارستان
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داستانی دیگر از جداییهای بدون پایه و اساس و سستی بنیان خانواده

جدایی به خاطر شیشه عطر!
موضوع را بــه او گفتم ،ولی باز هم انکار کرد.
مسأله هدیه نیست .من خودم بارها به او گفتم
چون قیمت این عطر زیاد اســت ،الزم نیست
آن را بخریم .مسأله ،مسأله دروغگویی این مرد
است .چون مشخص است که این عطر تقلبی
است و با قیمت بسیار پایینی خریداری شده
است .حتی برای اینکه به او ثابت کنم ،عطر
را به مغازه عطرفروشــی معتبر بردم آنها به
محض مشاهده آن فهمیدند که تقلبی است
ولی باز هم انکار میکند.
به او گفتم که از کدام مغازه خریدی ،بیا برویم
و آن را پس بدهیم .کلی پول این عطر است،
اگر به عنوان عطر اصــل آن را خریدی .ولی
باز هم طفره میرود .دو هفته اســت که سر

برقراری دوباره محدودیتها ضروری نیست

آسترازنکا از چرخه تزر یق
خارج شد

 سویه جدید کرونا چه عالیمی دارد؟

گروه حوادث :معاون امور بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی پایتخت ضمن
اشــاره به سرعت انتشار ،عالیم و شدت بیماریزایی سویه  BA5امیکرون و
همچنین تاریخ مصرف واکسنهای کرونا ،در عین حال تأکید کرد که واکسن
آســترازنکا به دلیل منقضی شــدن تاریخ مصرف موارد موجود در کشور ،از
چرخه مراکز بهداشتی و درمانی خارج شده است.

این موضوع با هم دعوا داریم ،در نهایت طاها
کلی به من توهین کرد و این دعوا شدید شد.
حاال هم من دیگر نمیخواهم در کنار این مرد
دروغگو زندگی کنم.
 پشیمانی به خاطر خرید هدیه
در ادامه شوهر این زن به قاضی گفت :آقای
قاضی من برای همســرم هدیه خریدم ،آن
هم بدون مناســبت .مدتها بود که دلش
میخواست آن عطر را داشته باشد .من هم
آن را برایــش خریدم امــا او اصرار دارد که
این عطر تقلبی اســت .در صورتی که من
عطــر اصل خریدم و کلی پول بابتش دادم.
دلیلی ندارد کــه بخواهم دروغ بگویم .ولی

او گوشــش به این حرفها بدهکار نیست
و حرف خــودش را میزند .او مرا متهم به
دروغگویی کرده است .اصرار دارد که ثابت
کنم عطر اصــل خریدهام .مــن هم وقتی
دیــدم او به من و حرفهایم اعتماد ندارد و
بهخاطر یک هدیه اینطور رفتار میکند ،از
کوره در رفتم .او به جای تشکر مدتهاست
که جنگراه انداخته و مرا از کارم پشیمان
کرده است.
در حالی که دعوای این زوج جوان به خاطر
یک عطر شدت گرفته بود ،قاضی سعی کرد
این زوج را از جدایی منصرف کند ولی وقتی
اصرار آنها را دید رسیدگی به این پرونده را
به جلسه بعدی دادگاه موکول کرد.

به گزارش ایســنا ،دکتر محمدرضا سهرابی با بیان اینکه در سه هفته اخیر
تعداد موارد ابتال ،بســتری و درمان سرپایی کرونا افزایش داشته و در برخی
از روزها به دو تا سه برابر نیز رسیده است ،اظهار کرد :این آمار نشان دهنده
شــروع موج هفتم کرونا اســت .سویه شــایع این موج  BA5است که در
کشورهای دیگر  BA4نیز مشاهده شده که قطعاً ایران نیز از این سویه مصون
نخواهد ماند .وی با اشــاره به خصوصیات این سویه جدید ،توضیح داد :این
ســویه ،یک بیماری شبیه به آنفلوانزا را ایجاد میکند که دوره کمون  3تا 5
روز دارد .همچنین اختالل بویایی و چشایی مجددا ً به مجموعه عالیم کرونا
در این سویه جدید بازگشته است ،در حالی که در سویه امیکرون این عالئم
وجود نداشــت .وی با بیان اینکه دوره بیماری پنج تا شــش روز و گاهی به
 ۱۰روز نیز به طول میانجامد ،یادآور شد :خوشبختانه شدت بیماری در این
ســویه نسبت به سویههای قبلی خفیفتر است ،اما نکته مهم شدت سرایت
این سویه است که نسبت به قبل قدرت سرایت بسیار باالیی دارد .در امیکرون

 نگاه یک روانشناس
رکنا در ادامه این گزارش دیدگاه یک روانشناس
را در این رابطه بررسی کرده است .دکتر سارا
شقاقی در این خصوص میگوید :به نظر من
یکی از دالیل اختالف بین زن و شوهر نداشتن
مهارتهای ارتباطی است .شیوه صحبتکردن
صحیح با همســر ،تنشهای زندگی مشترک
را کاهش میدهد .نوع و لحن ســخن گفتن
در تحکیم زندگی بسیار مؤثر است .به همین
دلیل برای داشتن خانوادهای سالم زن و مرد
باید مهارتهای ارتباط با همســر یا ارتباط با
فرزند را یاد بگیرند.
یکی از مهمترین مهارتها ،مهارت گفتوگو
و گوشدادن به حرفهای طرف مقابل است.
مهارت گوشدادن از مهارتهایی اســت که
همســران باید بیاموزند .چراکه گوشدادن به
حرفهای یکدیگر باعث میشود نیاز همدیگر
را بشناسند و برآورده کنند .هنگامی که یک
زن و شــوهر به حرفهــای همدیگر گوش
میدهند ،به هم میفهمانند که برای هم مهم
هستند .همین امر باعث میشود آنها با هم
بسیار صمیمی شوند .نحوه صحبت با همسر
اغلب چالشهایی را برای زوجها به همراه دارد.
نداشتن مهارتهای ارتباطی مناسب ،یکی از
دالیل اختالفات بین زن و شوهر است.
بسیاری از زوجها با وجود عالقهای که نسبت
به هم دارند ،نمیدانند چطور با همسر خود به
شیوهای صحیح صحبت کنند یا واکنشهای
ناسازگارانه از خود نشان میدهند .صحبت با
همسر به صورتی که در کالم محبت ،احترام
و درک وجود داشــته باشد ،به نزدیک شدن
زوجها به همدیگر کمک خواهد کرد.

 1نفر میتوانست تا  ۱۰نفر را مبتال کند ،اما این سویه جدید  1نفر میتواند
تا  ۱۸نفر را مبتال کند.
 فقط واکسیناسیون
وی با تأکید بر لزوم انجام واکسیناسیون هموطنان علیه کرونا ،گفت :تنها راه
مقابله با سویههای جدید تکمیل زنجیره واکسیناسیون است .او گفت :تاکنون
 ۵۰درصد مردم هنوز دوز سوم را تزریق نکردهاند و کسانی که  6ماه از تزریق
قبلی آنها گذشته است ،میتوانند دوز بعدی را تزریق کنند .شاید برخی از
افراد با این ادعا که این ســویه خفیف اســت ،خود را توجیه کنند و واکسن
تزریق نکنند؛ اما باید بدانیم ،با سرعت باالی گردش ویروس امکان رخ دادن
جهش دیگر و شروع مجدد مشکالت ،وجود دارد .دکتر سهرابی درباره کارایی
واکســنها نیز تأکید کرد :واکسنها هنگام ورود به بازار چندین بار آزمایش
میشوند ،لذا کارایی و اثربخشی آنها مورد تأیید است.
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جامعه و سالمت روانی

گروه حوادث :اگر چه با آمدن کرونا ،وضعيت ســامت رواني جامعه دچار
چالش شد ولی با وجود آسیبهای اجتماعی که همیشه وجود دارد و افزایش
مشکالت اقتصادی و تورم میتواند این اختالالت را بیشتر کند .پیشتر وزارت
بهداشت و درمان اعالم کرده بود از هر  4ايراني ،يک نفر دچار اختالالت روحي
و رواني است .با ورود کرونا وضعيت کشور از لحاظ اقتصادي و اجتماعي در
مرحله ناپایداری قرار گرفت و آمار اختالالت رواني و اجتماعی را بیشتر کرد.
سوگهاي بدون سوگواري از ترس کرونا ،بيکاري گسترده ،قرنطينه اجباري
و از همه مهمتر ،ترس از آينده و ابتال به کرونا ،جامعه ايران را با بحران روحي
و رواني بیشتری درگیر کرد ،به شکلي که کارشناسان و جامعه شناسان دائم
هشدار ميدادند در دوران پســا کرونا ،بايد با شيوع اختالالت رواني مبارزه
کنند.
به گزارش ایســنا اکنون آمار پزشکي قانوني نشان ميدهد که عالوه بر
مشــکالت پساکرونا ،شــرایط اقتصادی مردم این وضعيت را وخیمتر از
قبل کرده اســت .چند روز پس از آنکه ســازمان پزشک قانوني ليست
عصبانيترين مردم اســتانهاي کشــور را منتشــرکرد ،اين سازمان در
آمــاري ديگر اعالم نمود روزانه  1700نفر ايراني در دعواها و درگيريها
با يکديگر کتک کاري ميکنند يا براي هم تيزي ميکشــند و همديگر
را مجروح ميکنند .اين آمار در حالي منتشــر ميشود که چند روز قبل
نيز اين ســازمان در گزارشي ليســت عصبانيترين مردم و استانهاي
کشــور را منتشــر کرده بود .براســاس اين گزارش در ســال گذشته،
استانهاي خراسانرضوي و اصفهان بيشترين و استانهاي ايالم ،بوشهر
و خراســانجنوبي کمترين آمار ارجاعات نزاع را داشــتهاند .بنا به یک
گزارش دیگر استان کرمان در یک بررسی آماری در میانه این جدول قرار
میگیــرد و با توجه به میزان پروندههای نزاعی و مراجعات دادگاهی ،از
جمله استانهایی است که نزاعهای خیابانی ،پرخاشگریهای خانوادگی
و یا خشــونتهای طایفهای را در درون خودش دارد اما نه به آن میزانی
که در برخی اســتانها مشــاهده میشود .یک بررســی نشان میدهد
بيشترين نرخ نزاع (تعداد نسبت به جمعيت استان) مربوط به استانهاي
اردبيل ،آذربايجان شــرقي ،همدان و زنجــان بوده و کمترين مربوط به
سيستان و بلوچستان ،بوشهر و هرمزگان بوده است .حاال پزشکی قانوني
در خبري هشدارگونه اعالم کرده است که در سال جاري يعني همزمان
با افزايش شديد فشارهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي ،آمار نزاعهاي
خياباني و خانوادگي نيز افزايش داشته است.
آماري که ميتواند زنگ خطري باشــد براي آنکه «خشــم» در جامعه
نهادينه شــود .از این رو موضوع پیدا کردن راهکار برای پیشــگیری و
کاهش خشــونت و ســوق دادن افراد و جامعه به سمت آرامش بیشتر
اهمیت پیدا میکند .اصوالً کاهش خشونت در هر کشور به عنوان یکی
از آسیبهای اجتماعی که سبب تضییع سرمایههای ملی است؛ بیتردید
از مهمترین اهداف به شــمار میرود .کاهش فشــارهای اجتماعی ،حل
مشــکالت اقتصادی و فرهنگی و کم کردن تنشهای سیاسی در سطح
فردی و اجتماعی از جمله راهکارهای کاهش خشونت و افزایش سالمت
روانی جامعه است که از طریق فرهنگسازی ،آگاهسازی جامعه و وضع
برخی از قوانین و مقررات در جهت رفاه حال مردم قابل دسترسی است.

پيامبر مهربان اسالم (صلي ا ...تعالی عليه
و آله و سلم) :خداوند عيد قربان را برنهاد
تا مستمندان از گوشت سير شوند؛ پس از
گوشت قربانى به ايشان بخورانيد.

سیاسی  /اجتماعی  /فرهنگی

السالم  :خداوند قربانى
امام محمد باقر عليه ّ
كردن و اطعام كردن را دوست دارد.
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گروه ورزش :اگر زمــان برگزاری فصل
جدید لیگ برتر تغییر نکند دو هفته دیگر
یعنی از جمعــه  21مرداد ایــن رقابتها
شــروع میشــود و کرمانیها ایــن بار با
ســه تیم به مصاف حریفانشان میروند.
براساس برنامهریزی سازمان لیگ ،گلگهر،
مس کرمان و مس رفسنجان در هفته اول
به ترتیب برابر تراکتور ،نساجی مازندران و
نفت مسجد سلیمان به میدان خواهند رفت
تا در اولین دیدار از فصل جدید ،عیار خود
را به نمایش بگذارند .در این میان گلگهر
که “وسکلی گومز” بازیکن تکنیکی و گلزن
برزیلــی را به اردوی خــود آورده همزمان
تعدادی از بازیکنان فصــل قبل خود را از
دست داد از جمله سعید صادقی بازیساز
و نفــر اول پاس گل لیگ برتر که انتقالش
به پرسپولیس با سر و صدای زیادی همراه
شد .با این حال قلعهنویی تیم خود را برای
فصل نو جمع و جور کرده تا باز هم امسال
مدعی باشد .گلگهر فصل گذشته با نفوذ
باشــگاههای بزرگ و نامهربانیهایی که در
حق این تیم شــد نتوانســت مقامی باالتر
از چهارمی بدســت آورد و گرنه با روند رو
به رشــدی که در جدول داشت بعید نبود
جایگاه تیمهــای اول و دوم لیگ را تهدید
کند .به هر روی سرمهایپوشان گلگهر با
وجود اتفاقات ناعادالنه فصل قبل با کسب
جایگاه چهارمی لیگ بیســت و یکم ،باالتر
از فوالد ،سپاهان ،تراکتور و ...قرار گرفتند.
این تیم این بــار نیز به صورت یک مدعی
رونــد نقل و انتقاالتش را دنبال کرد و پس
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در اوقات فوق ،جانب احتیاط را رعایت کنید

ُ
توپ   پر  کرمانیها
در  لیگ  بیست و دوم

به بهانه آغاز لیگ برتر فوتبال از دوهفته دیگر

از جذب محمد خدابندهلو ،امیر شــهیم و
مهران درخشــان مهر که بازیکنان جوانی
محسوب میشوند؛ یک بازیکن خارجی را
نیز از برزیل بهعنوان چهارمین خرید خود
به تیم افزود .مس کرمان نیز که بازگشــت
موفقــی به عنوان تیــم دوم صعود کننده
داشت پس از یک دهه دوری از لیگ برتر،
تالش میکند با مربــی بومی خود حضور
چشمگیری در بازیهای آینده داشته باشد.
این تیم به نوشته «تک به تک»خود را اسیر
احساسات و فشارهای رسانهای که نامهای
زیادی را برای مس ردیف کرده بودند نکرد
و مطابــق آنچه که برای خود برنامهریزی
کرده بــود ،در قدم اول ،اســتخوانبندی
ترکیــب اصلی تیــم فصل قبــل خود را
حفظ کرد .اصوالً یکی از مشکالت اساسی
تیمهای صعود کــرده از لیگ یک به لیگ
برتر همیشــه این بوده که به محض صعود
به این رقابتها ،یا اسیر هیجانات میشوند
و یا تحت تأثیر فشــار داللهــا ،به تغییر

وداع  با  شناسنامه
فوتبال  سیرجان
یکــی دیگــر از معــدود فوتبالیهای نســل اول ســیرجان
غریبانــه رفــت .فرهنگــی خوشــنامی کــه بار ســنگین
«اســتادی» نســل دوم را بــه دوش میکشــید و برگی از

حداکثری نفرات فصل قبل خود میپردازند
و با این توجیه غلط که بازیکنان تیم صعود
کــرده از لیگ یک ،لیگ برتری نیســتند،
چهــره تیمهای خود را بــا چنان تغییرات
حداکثری مواجه میکنند که این تیمها را
بــه خصوص در نیم فصل اول دچار چالش
فنی و حاشیهای میکند.
اما رویه هوشــمندانه مس کرمان در این
فصل مطابق اســتراتژی طرحریزی شــده
برای خــودش متفاوت بود و در اولین قدم
نشــان داد ،قصد دارد شاخصههای مثبت
فصل قبل خود را در لیگ یک ،به تیم لیگ
برتریاش تزریق کند .مس رفســنجان نیز
که ســال گذشــته حضور موفقی در لیگ
برتر داشــت و نتایج خوبی گرفت با حفظ
ســرمربی و اســتخوانبندی تیم و اضافه
کردن چند بازیکن جدیــد ،میخواهد به
اتفاق دو تیم دیگر ،از دفاع از جایگاه فوتبال
اســتان دفاع کند .با این تفاسیر باید دید
ســه نماینده فوتبال استان کرمان که یک

تاریــخ دهــه ۴۰و  ۵۰ورزش و فرهنــگ ســیرجان بــود.
کاظم اصفهانی در جوانی توســط مرحوم یزدانپناه  -رییس
وقت ترییت بدنی ســیرجان  -کشف شد و خیلی زود دانش
مربیگری آموخت و علم فوتبال را در کنار استعداد ذاتی خود
در زمین خاکی تختی متبلور ساخت.
فوروارد تند و تیزپای فوتبال سیرجان شاگردان زیادی تربیت
کرد که تبریزیها ،شــریفیها ،و بدخشانها از آن جملهاند.
او خــود هرگاه در تیم فوتبال ســیرجان قــرار میگرفت با
شــوتهای ســهمگینش دروازه حریفان را به شدت تهدید
میکرد و لرزه بر اندام حریف میانداخت .اصفهانی که سالها
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سیرجانی را نیز در باالی سر هیأت فوتبال
خود در اســتان میبینند چــه روندی در
فصل جدید طی خواهند کرد.
◄ آرمانگهــر بالتکلیفترین تیم
ایران
شــاید بالتکلیفترین تیم فوتبال در ایران
«آرمانگهر» ســیرجان باشد که به دلیل
نداشــتن روحیه ورزشــی ،نــزد مدیران
شــرکتش همچنــان بالتکلیــف و بدون
برنامهمانده است! .این تیم با رفتن سلطانی
مدیر سابق شرکت و آمدن اسکندری مدیر
جدید ،دیگر هیچ روز خوشــی در فوتبال
ندید و به رغم مشــکالت شــدید مالی و
تدارکاتــی امــا تنها به همــت بازیکنان و
کادر فنی خود توانســت عنوان سوم لیگ
یــک را به خود اختصــاص دهد و حتی تا
مرز صعود نیز پیــش رفت .آرمانگهریها
پس از نمایشی(!) که فصل گذشته «جهاد
نصریها» در قالــب « انتقال مالکیت تیم

» نمایش دادند ابتدا تصور میرفت روزگار
بهتری پیدا کنند اما چیزی نگذشــت که
ماهیت این انتقال رو شــد و با بازگشــت
مجدد تیم مشخص شد آنچه اتفاق افتاد
جز یک حرکت توخالی نبوده اســت .اآلن
نیز کــه اکثر بازیکنان خوب این تیم از آن
جدا شدهاند ،شنیده شده با تعدادی بازیکن
بومی و به منظور حفظ امتیاز تیم ،در لیگ
آینده شــرکت میکند که با این شــرایط
باید از همیــن اآلن ،آن را اولین کاندیدای
سقوط لیگ یک به دسته پایینتر دانست
تا به راحتی آب خوردن تیمی که کاندیدای
صعود بود حاال کاندیدای ســقوط باشــد
و نشان دهد در ســیرجان برای فوتبال و
عالقمندانش “یک بام و دو هوا” وجود دارد.
در یک جا میلیارد ،میلیارد خرج میکنند و
قرارداد میبندند اما در چند متری آن ،تیم
دیگری از خانواده صنعت و معدن با وجود
داشتن یک شرکت متمول در باالی سر که
از غولهای پیمانکاری شهرســتان است،
پول قرارداد با بازیکــن محلی و بومی هم
در اختیار ندارد .شــرکتی که تنها عوارض،
آالیندگــی و آثار افزایــش قیمت زمین و
مسکنش برای سیرجانیهاست و یک قدم
برای رفاه حال این مردم و مســئولیتهای
اجتماعــی خود برنمــیدارد .حــال باید
از شــورای بــه اصطالح سیاســتگذاری
و فرهنگــی اجتماعــی منطقــه گلگهر
پرســید در قبال این تبعیض و بیعدالتی
چه پاســخی برای جوانان ورزش دوســت
سیرجان و عالقمندان بیشمار آن دارند.

به ورزش و فوتبال ســیرجان خدمت کرد یک روز میگفت:
«دنیا ،دنیای بیرحمی اســت ,تا به خودت میآیی میبینی
روی نیمکــت جاخوش کردی! تا به خودت میآیی نســلی
رفتهاند و تو انتظار رفتن میکشــی ..درســت مثل بازیکن
تعویضی! خیلی زود صدایــت میکنند که بیا لب خط ...بیا
بنشین روی نیمکت ،بیا و برو استراحت کن ...و گوشهایت
منتظرنــد که در ندای آخــر صدایت بزنند کــه بیا و برای
همیشه نیمکتنشین شو!!!!» و حاال او با کولهباری از تجربه
و خدمت و مردمدوســتی برای همیشه نیمکتنشین شد!.
یاد و نامش گرامی.

ستون آخر

موانع   رشد   سرمایهگذاری

محسن جاللپور *

یکــی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران ،منفی شــدن رشــد
سرمایهگذاری اســت .کاهش نرخ ســرمایهگذاری در اقتصاد ایران
متأثــر از عوامل متعدد ســاختاری ،سیاســتهای داخلی و عوامل
برونزاســت کــه عموماً موجــب بیثباتی بازارهــا ،کاهش کارایی
برنامهریزی اقتصــادی ،افزایش انگیزه ســفتهبازی و کاهش انگیزه
ســرمایهگذاری بلندمدت شده است .عالوه بر آن ،بیثباتی قیمتها
زمینه دخالتهای مستقیم دولت در اقتصاد و اخالل در بازارها و در
نتیجه کاهش رشد اقتصادی را دامن می زند.
موانع رشد ســرمایه گذاری چیست و چرا رشد آن کاهش پیدا کرده
است؟ همانطور که اشاره شد ،یکی از کلیدیترین متغیرهای اثرگذار
بر رشــد اقتصادی ،سرمایهگذاری است .در ســالهای گذشته رشد
اقتصــاد ایران تحت تأثیر این متغیر قرار داشــته ،در آینده هم عنصر
ســرمایه به شدت در این روند نقش ایفا خواهد کرد .عوامل زیادی در
ســالهای گذشته بر روند سرمایهگذاری در کشور اثرگذار بودهاند که
یکی از مهمترین آنها «عامل نااطمینانی» است که به ثبات اقتصادی
کشــور گره خورده اســت .به صورت کلی همه افرادی که توان مالی
برای انجام ســرمایهگذاری دارند ،در درجه اول ریســک و بازده آن را
اندازهگیری میکنند و هرچه یک پروژه بازده بیشــتری داشته باشد
به احتمال زیاد ریســک باالتری هم دارد؛ بنابراین وقتی میخواهیم
پروژههای سرمایهگذاری در کشور رونق پیدا کنند ،باید بستری فراهم
شود که ریسکهای اقتصاد کالن و ریسکهای دیگر کم باشد و صرفاً
ریســک آن پروژه برای ســرمایهگذار مطرح باشد .وقتی در شرایطی
قرار داریم که عالوه بر ریســکهای ذاتی پروژههای خُ رد ،ریسکهای
اضافهای هم در سطح کالن داریم ،قاعدتاً هیچوقت سرمایهگذار انگیزه
ســرمایهگذاری پیــدا نمیکند .برخی عوامل و موانع دیگر در رشــد
اقتصاد و سرمایهگذاری که حرکت در این مسیر را در کشور ما مختل
میکند زیادی وجود دارد که رشد اقتصاد را مختل میکند «سیاسی»
اند که ناپیوستگیهایی در روند رشد اقتصاد ایجاد میکند .عامل مهم
دیگر ،نفت است؛ یعنی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشور ما به این
محصول ،نوســان صادرات و قیمت آن همواره برای ما مشکلآفرین
بودهاست .در واقع به دلیل تحریم ها ،ما نمیتوانستیم صادرات داشته
باشیم یا اگر داشــتیم فروش نفت عواید زیادی برای ما نداشت؛ این
مسائل باعث ناپیوستگی و نوسانات در رشد اقتصادی ما شدهاست.
جان کالم اینکه اگر بخواهیم اقتصاد کشور تبدیل به اقتصادی شود
که بتواند رشد سرمایهگذاری داشته باشد باید عوامل یاد شده از سر
راه آن برطرف و از ســویی سرمایه خارجی را جذب کنیم و در کنار
آن از طریــق باال بردن بهرهوری کل اقتصاد ،رشــد پایدار بلندمدت
را ایجاد نماییم .اگر این اتفاقات در ذهن برنامهریزان کشــور وجود
داشــته باشد ،یعنی اتفاقاتی که هم سرمایه خارجی وارد کشور شود
و هم اینکه بهرهوری کل اقتصاد افزایش یابد ،میتوان انتظار داشت
که رشدهای باال در بلندمدت هم برای اقتصاد کشور رخ دهد .ولی با
وضع نااطمینانیهایی که اکنون داریم ،با وضع جذب سرمایهای که
با آن مواجه هســتیم و با وضع بهرهوری حال حاضری بعید به نظر
میرسد که با همین وضعیت بتوانیم به رشد مورد انتظار برسیم.
*رییس سابق اتاق بازرگانی کرمان

