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فردای کرمان: مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
قانونی نبودن اخذ رضایت نامه از والدین برای حضور دانش آموزان در مدارس، گفت که این موضوع 
وجاهت قانونی ندارد. به گفته ی وی، هرگونه شکایاتی درباره ی اخذ رضایت نامه از سوی مدارس از 
طریق سامانه ی shekayat.medu.ir ظرف مدت 10 روز پیگیری و پاسخ داده می شود.وی  افزود: 
»با توجه به این که ستاد ملی مبارزه با کرونا مخالفتی با بازگشایی مدارس ندارد، لذا ضرورتی نیز بر 

اخذ گواهی و رضایت نامه از والدین نیست«.      

 دریافت رضایت نامه 
از والدین برای حضور 

دانش آموزان در 
مدرسه قانونی نیست

 دستگیری سارق کابل برق شبکه هوایی در سیرجان
گروه استان ها- کرمان- سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان سیرجان از دستگیری یک سارق کابل برق شبکه هوایی و کشف 10 فقره سرقت 
همراه با توقیف یک دستگاه خودروی پژو در عملیات ماموران پاسگاه انتظامی پاریز این فرماندهی خبر داد. سرهنگ منصور رمضان نژاد در گفت و گو با 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: در پی قطع برق منازل در مناطقی از سطح شهرستان سیرجان ناشی از سرقت سیم و کابل برق شبکه هوایی، 
بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت. وی افزود: در این رابطه ماموران پاسگاه انتظامی پاریز با انجام اقدامات اطالعاتی 
یک سارق را شناسایی و طی عملیاتی غافلگیرانه هنگام سرقت به همراه ابزارآالت انجام سرقت دستگیر کردند. وی بیان داشت: این سارق که سابقه دار 

و گرفتار اعتیاد به مواد روان گردان بود در بازجوئی های انجام شده به 10 فقره سرقت سیم و کابل برق شبکه هوایی معترف شد.

 انتهای خیابان مالک اشتر چندین ماه است که کنده کاری 
شده و به حال خود رها شده است! اهالی منطقه به جز اینکه 
مشکل رفت و آمد دارند از خاکی که به خاطر گرد و غبارِ بلند 

شده از این حفاری ها می خورند گالیه دارند. 
و  نقد  مورد  شهر  شورای  در  دوشنبه  روز  موضوع  همین 

بررسی قرار گرفت.
شهر  شورای  دوشنبه  روز  علنی  نشست  در  صادقی  امین 
سیرجان از روند کنونی اجرای طرح فاضالب شهری انتقاد 
کرد. باقی اعضای شورای شهر هم با او هم نظر بودند. به جز 

حمزه صادقی که عضو غایب جلسه ی دیروز بود.
انتقاد صادقی به روند کند پروژه در برخی خیابان ها بود و 
ذکر این نکته ی مهم و اساسی که مرمت آسفالت پس از پایان 
حفاری از تعهدات پیمانکار پروژه ی فاضالب بوده اما چندان 
به آن عمل نمی شود و در واقعیت شاهد رها شدن کانال های 

پر شده از خاک هستیم!
را  تعهداتش  پروژه،  پیمانکار  که  بود  این  صادقی خواستار 
اجرا کند و شهرداری بررسی کند که که چرا به این تعهدات 

نیز در  عمل نمی شود.  حسن خدامی رییس شورای شهر 
بلوار مالک اشتر و چند خیابان  به آخر  انتقاد صادقی  تاید 
دیگر اشاره کرد که چندین ماه است هنوز کار حفاری شان 

ادامه دارد.
صادقی در ادامه پیشنهاد داد که یک چارچوب تهیه شود 
و  مشخص  فرصت  و  تذکر  و  نامه  با  شهرداری  آن  طبق  و 
اولتیماتوم خواستار ترمیم خیابان ها و رعایت بند بند صورت 

جلسه توسط پیمانکار شود. 
گرچه شاید شورا به این موضوع بی توجه است که حق مردم 
فقط در پی ُکندی حفاری فاضالب و مرمت نشدن بعد از 
آن نیست. خود شهرداری نیز در کند پیش بردن پروژه های 
عمرانی و رها کردن و موازی کاری در چند خیابان به صورت 
ندارد.  فاضالب  پروژه ی  پیمانکاران  از  کمی  همزمان دست 
خیابان  نکرده،  تمام  را  بروجردی  خیابان  هنوز  شهرداری 
قدس را شروع به بهسازی می کند و بعد همزمان از میدان 
امام )ره( به سمت سه راه قریب را هم برای شروع عملیات 
عمرانی می بندد. به جز اینکه سرعت کار کاهش پیدا می کند،  
نوسازی همزمان دو خیابان نزدیک به هم، چه بار ترافیکی 
را در آن منطقه ی شلوغ و پر تردد شهری ایجاد می کند؟! 

در کنار این چقدر از زمان شهروندان به هدر می رود و  در 
کنار آن اعصاب و روان مردم تحت تاثیر قرار می  گیرد و این 
برای  بعدها  به کنار که چه هزینه ای  این میان  موضوع در 

زیربندی خودروها تراشیده می شود. 
مشکل چهاراه مکی آباد نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در 
شورا بود با اشاره ی به این موضوع که شهردار یک ماه گذشته 
قول برطرف کردم مشکل  به صورت ضرب االجلی داده بود 
اما از آن هنگام یک ماه گذشته است و هنوز مشکل به قوت 

خودش باقی ست.
مصطفا اسفندیارپور نیز از وضعیت بد آسفالت بلوار عباسپور 

انتقاد کرد و خواستار رسیدگی شد. 
حسن خدامی به پروژه ی عمرانی در حال انجام در خیابان 
اینکه  کرد.  گوشزد  را  مردمی  انتقاد  و  کرد  اشاره  غفاری 
چرا اول سنگفرش پیاده رو انجام می شود درحالی که هنوز 
همچنین  خدامی  نشده اند!  جمع آوری  قدیمی  تیربرق های 
از بی توجهی به درختان هنگام تعویض جدول ها انتقاد کرد 
و خواستار این شد که شهرداری هنگام نوسازی جدول هر 
بهره ی الزم  از کارشناسان کشاورزی و فضای سبز  خیابان 

را ببرد.

نمایشنامه ای که پیش از این با مجوز وزارت ارشاد منتشر 
شده بوده و تاکنون در شهرهای مختلف با گروه های بازیگری و 
کارگردان های مختلفی روی صحنه ی تآتر به نمایش در آمده، 

اجرایش در سیرجان به بن بست رسید!
درحالی که اداره ارشاد سیرجان با موافقت شورای نظارت بر 
تآتر برای نمایش خروس مجوز اجرا صادر کرده بود، اما تنها با 
عیب جویی یک صفحه ی اینستاگرامِی کم بازدید، جلوی اجرای 

تآتر را پیس از چند شب اجرا گرفت!
مشخص نیست چرا حافظی رییس اداره ارشاد سیرجان زیر 
است؟  رفته  هنرمندان  قبال  در  بی مسوولیتی ئی  چنین  بار 
هنرمندانی که بعد از کلی تمرین و خاک صحنه خوردن و وقت 
گذاشتن، از فیلتر ایرادهای فنی و اخالقی شورای نظارت رد 
می شوند و برای چاپ بنر و بلیط و تبلیغات شان هزیه می کنند 
و آنگاه یکباره اداره ارشاد سیرجان این طور سنگ داغی را در 

کاسه شان می گذارد.
بازدید  ایرادهای گرفته شده توسط یک رسانه ی کم  شاید 

در اینستاگرام درست یا نادرست باشد، اما یک انتقاد از سوی 
رسانه ای که هویتش هم مشخص نیست، چقدر مهم بوده که 
رییس اداره ارشاد را مجبور به عقب نشینی کرده است؟!  اگر 
خود ارشاد قانون خودش را قبول نداشته باشد و برای مجوزهای 
خودش تره خرد نکند که دیگر هرج و مرج می شود و دیگر 
سنگ روی سنگ هنر بند نمی شود. در چنین فضایی در تولید 
آثار هنری و فرهنگی در سیرجان به کلی تخته می شود چون 
ریسک باالیی دارد. آیا اداره ارشاد سیرجان هم نیتش همین  
است؟ در این صورت اگر شهری با این همه پیشرفت صنعتی 

و رشد جمعیت دچار فقر فرهنگی و توسعه ی نامتووازن بشود، 
کدام نهاد پاسخگوست؟

بوده اند که فضای  نامناسب  قدری  آن  تآتر  دیالوگ های  آیا 
در  نوجوانان  و  کودکان  حضور  و  خانواده ها  برای  را  نمایش 
صندلی های تماشای آن، ناموجه می کرد؟ در این صورت چرا 
اتفاقا کارشناس مذهبی هم دارد-  خود شورای نظارت -که 
متوجه این نکته نشده بود؟! و در این صورت آیا حتا امکان 
تماشاگران آن شرط سنی  برای  اجرا،   لغو  به جای  نداشت 

گذاشت؟

آیا نمایشی که داستان معضالت اجتماعی یک گروه پرآسیب 
را در جامعه نشان می دهد، می تواند برای واقع گرایی از ادبیات 
خاص آن طبقه ی خاص استفاده نکند؟ فقط برای اینکه چهارتا 

آدم هنرنشناس و متعصب ناراحت نشوند؟
جالب آنکه پیج مورد نظر در پاسخ به کامنت های اهالی تآتر، 
پشت نقاب انتقاد هم پنهان می شود و هنرمندان را متهم به 

انتقادناپذیری می کند! 
آخر این چه انتقادی است که با داغ و درفش حذف اثر تولید 
شده همراه است و به خود اجازه می دهد به جای کل مخاطبان 

تصمیم بگیرد و یک تنه به قاضی برود و دیگران را از تماشای 
نمایش محروم کند؟!

مشکل لغو اجرای این نمایش فقط گویای این نیست که چه 
نگاه تنگ و تعصب آلودی بر فرهنگ و هنر سیرجان حاکم 
شده است بلکه گویای این نکته هم هست که امنیت برای کار 
و تالش هنرمندان وجود ندارد وگرنه از اول مجوز ندادن بهتر 
از مجوز دادن و سپس پس گرفتنش است که فالن گروه تندرو 
را خوش نیامده است. مگر قانون به خوش آمد و خوش نیامد 

یک اقلیت است؟
به  و فرهیختگان  انتقادات هنرمندان  بهانه سیل  به همین 
عملکرد بد رییس اداره ارشاد در این باره متوجه حافظی شده 
برخی  و  رییس  که  می دهد  نشان  خود  که  موضوعی  است. 
کارمندان خود اداره ی ارشاد سیرجان نیز در باطن با گروه های 
فشار هم نظرند و اگر کلیات سعدی و مثنوی موالنا را هم 
جلوشان بگذاری، بسیاری از ابیات را به اتهام سخیف بودن از 

این دو مجموعه حذف و سانسور می کنند!

انتقاد شورا به کندی عملیات بهسازی معابر

ازخاکیکهمیخوریم

وقتی اداره ارشاد سیرجان خودش هم مجوز خودش را قبول ندارد!
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