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یادداشت
نگاهی روانشناختی
به افزایش بیرویه قیمتها
|رضاحیدری|مشاور|
این روزها خیلیها از گرانی و افزایش بیرویه قیمتها
و تبعاتی که میتواند داشته باشد ،صحبت میکنند .افراد
زیادی از این مســأله گالیه دارند و معتقدند این افزایش
بیرویه قیمتها ســبب کاهش رفاه و افزایش نارضایتی
مردممیشود.
اگر از دید روانشناختی به این مسأله نگاه کنیم ،آسیب
خطرناکتری جامعه ما را تهدید میکند و آن درماندگی
آموخته شده است .شاید الزم باشد برای کسانی که با این
مقوله آشنایی ندارند ،توضیح مختصری پیرامون آن ارایه
دهیم.
مارتین ســلیگمن روانشــناس معروف و اثرگذار در
تحقیقات خود به مسأله درماندگی آموختهشده پرداخته
است.سلیگمنوهمکارانشدرآزمایشهایخودکهروی
حیوانات انجام دادند ،مشــاهده کردند زمانی که حیوان
نمیتواند بر محیط خود اثر بگذارد ،در آینده نیز با وجود
اینکه انجام یک کار ساده میتواند محیط را به نفع او تغییر
دهد اما همچنان تالشی برای تغییر محیط خویش انجام
نمیدهد.
ســلیگمن به این نتیجه رســید که اگر انسان هم در
برابر اتفاقاتی که برایش رخ میدهد ،به این باور برسد که
کاری از او ساخته نیست به درماندگی آموختهشده دچار
میشود .به بیان دیگر ،انســانهایی که درگذشته مدام
شکســت میخورند ،این باور را در خود شکل میدهند
که تالشکردن فایدهای ندارد و بهتر است تسلیم وضع
موجود شــوند.در درماندگی آموختهشده فرد هیچگونه
تالشیبرایرهاییازشرایطیکهدرآنگرفتارشدهاست،
انجام نمیدهد؛ زیرا تالشهای قبلی او بیاثر بوده است.
زمانی که افراد به این باور برســند که کاری از دستشان
برنمیآید ،حتی در شرایط دیگر که تالش آنان میتواند
به نتیجه دلخواه منجر شود ،هم تالشی انجام نمیدهند.
حالاگربخواهیمازدیدروانشناسیبهوضعکنونیجامعه
نگاهیبیندازیمومشکالتآنبهخصوصافزایشبیرویه
قیمتها را مورد بررســی قرار دهیم ،میتوان گفت که
جامعه در مسیر درماندگی آموختهشده قرار گرفته است.
اگر در جامعه روزبهروز قیمت کاالهای مختلف افزایش
پیدا کند و افراد با وجود تالش بســیار برای رفع نیازهای
خود،همچناندرتأمینایننیازهاناتوانباشند،بهاحتمال
قوی به درماندگی آموختهشده دچار میشوند .بهعنوان
مثال ،زوجی که به مدت چندسال مبلغی از درآمدشان
را پسانداز میکنند تا با آن خــودرو بخرند ،به یکباره و
در مدت فقط چندماه قیمت خودرو موردنظرشان دوبرابر
میشــود .در اینجا این زوج تمام تالشهای خود برای
خرید آن خودرو را بیهوده میداند .جوانی که سالهاست
بهسختیکارمیکندتابتواندازمبلغیکهپساندازکرده،
مقدماتازدواجرابرایخودشفراهمکند.حاالبهیکباره
با افزایش قیمتها مواجه میشود .این فرد با مبلغی که
چندسال پیش میتوانسته کل هزینه ازدواج را پرداخت
کند ،تنها میتواند چند وسیله ساده که بخش کوچکی از
مقدماتتشکیلخانوادهاستراخریداریکند.افرادیکه
در دو مثال قبلی به آنها اشاره کردیم ،همگی در معرض
درماندگیآموختهشدهقراردارند.اینافرادباوجودتالشی
که انجام میدهند اما نمیتوانند نیازهای خود را برطرف
کنند.حالاگراینناکامیدرتأمیننیازهاتکرارشود،افراد
کمکم به این باور میرسند که تالش آنان با نتیجهای که
به دنبال آن هستند ،رابطهای ندارد.اتفاق دردناکی که در
اینجا رخ میدهد ،این است که درصورت تغییر شرایط
همچنان این طرز فکر باقی میماند و افراد خود را درمانده
و ناتوان میبینند .زمانی که این طــرز فکر در جامعه به
وجود میآید ،آســیبهای خطرناکی را با خود به همراه
دارد .یکی از این آسیبها این اســت که افراد جامعه به
گوشهنشینیوانفعالرومیآورند.زمانیکهافرادبهانفعال
فکری دچار شوند و خود را درمانده ببینند ،دیگر تالشی
برای بهبود زندگی خود انجــام نمیدهند .این انفعال و
تالشنکردن بهمراتب آسیبی خطرناکتر از کاهش رفاه
مردم را به دنبال دارد.جامعهای که در آن تفکر درماندگی
آموختهشده شکلگرفته باشد ،جامعهای گوشهنشین
و افســرده خواهد بود .افراد چنین جامعهای امید خود را
برای ســاختن آینده از دست میدهند .بالی درماندگی
آموختهشده به قدری خطرناک است که حتی اگر تمام
شرایط الزم هم در اختیار افراد قرار بگیرد ،بازهم آنان به
خود و تواناییهایشــان بدبین بوده و تالشی برای بهبود
زندگیخودنمیکنند.
برای جلوگیــری از این بالی خطرنــاک باید تمامی
مسئوالن کشور تالش کنند تا جایی که توان دارند ،در رفع
مشکالت معیشتی مردم بکوشند .هرچقدر که مشکالت
معیشتی مردم کمتر شــود ،آنان بیشتر به خواستههای
خود میرســند و بهتبع آن کمتر به تفکــر درماندگی
آموختهشدهدچارمیشوند.

در روزهـای پـس از بـروز یک
حادثه ،کـودکان بـه حمایت و
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند.
ممکـن اسـت خیلی بترسـند
و فشـار زیـادی بـه آنهـا وارد
شـده باشد.

تشکیل کمیتهای از
دانشگاههای برتر
برای حل بحرانها

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از تشکیل کمیتهای با حضور ۱۳دانشگاه برتر برای حل بحرانهای اقتصادی و اجتماعی کشور خبر داد.محمود فتوحی
فیروزآباد در اینباره گفت« :کشور در شرایط سخت و خطیری قرار گرفته و اکنون برای حل مشکالت باید با هم همکاری کنیم .بهطبع در این میان یکی
از ارگانهایی که برای برونرفت از این شرایط بسیار میتواند موثر و در عین حال کمککننده باشد ،دانشگاهها هستند .در این شرایط مهمترین وظیفه
دانشگاهها اثربخشی آنها است که در سطح جامعه نقش بسزایی خواهد داشت ».او ادامه داد« :ما نیز در دانشگاه صنعتی شریف چه پیش از بروز این اتفاقات
و دشواریها و چه امروز که مشکالت نمود بیشتری پیدا کرده ،تالش و کوشش خود را کردهایم تا بتوانیم به نوعی در حل مسائل کشور اثرگذار باشیم .در
همینراستایککمیتهراتشکیلدادیمتااینکمیتهبتواندنظراتراهگشاوراهکارهایمختلفیدرارتباطبامسائلصنعتوهمچنینمسائلمدیریتیو
اقتصادیبهدولتارایهدهد».

گفتوگوی«شهروند» با دانشآموزان یک کالس مدرسه در سراوان که توانستهاند با رتبههای عالی در رشته پزشکی و داروسازی قبول شوند

پدیدههایی از بلوچستان ،اسوههای اراده و تالش
معلم زیست مدرسه شهید مطهری :تعداد زیادی از این  ۱7دانشآموز حتی سالی یک بار به خانه نمیروند چون پول کرایه ندارند

محمدباقــرزاده| پدیدههایــی آمده از فقــر ،از دیار
بلوچســتان .مردم ســراوان و روســتاهایش ،در جنوب
شرقیترین نقطه ایران ،نزدیک مرز ایران و پاکستان از دو
روزپیشتابهحاللبخندمیزنند؛ازخوشحالیقبولشدن
پسران دانشآموز یک دبیرســتان در دانشگاه و به ویژه در
رشتهپزشکی.
از دو روز پیش ،نام  ۱۷دانشآموز که همه در یک کالس و
رشتهتجربیبودهاندودرکنکورسراسریرشتههایپزشکی
و داروسازی قبول شدهاند در شبکههای اجتماعی دست به
دست میشود؛ دانشآموزان مدرسه شهید مطهری که یک
مدرسه شبانهروزی است و به این دلیل که وضع مالی خوبی
ندارند،یابورسیهکانونقلمچیاندیاتحتپوششخیریهها.
خبرقبولیایندانشآموزانرانخستینبارنظرمحمداربابی،
رئیس دبیرستان نمونه دولتی شهید مطهری سراوان اعالم
کرد و گفت« :این موفقیت نتیجه برنامهریزیهای مدون 4
ساله و مجموعه فعالیتهای مکمل و بستههای آموزشی،
آزمونی و تحلیل عملکرد دانشآمــوزان بوده و این نتیجه
حاصل شــده تا حدود زیادی قابل پیشبینــی بود ».این
مدرسه ۲۸۰دانشآموز دارد و کل سال به مدرسه میآیند.
«محمود نصرت» اما معلم زیســت ایــن دانشآموزان

بوده؛ او در گفتوگو با «شــهروند» میگوید که این کالس
 ۳۰دانشآموز داشته و همه آنها در دانشگاههای ایران قبول
شــدهاند .آن طور که او میگوید این مدرسه شبانه روزی
است و بیشتر دانشآموزانش از روستاهای اطراف سراوان
میآیند« .مدرسه ما امسال  ۲۸۰دانشآموز داشته و سال
بعد حدود یک کالس اضافه میشــود .مدرسه در مقطع
متوسطه دوم است و در رشتههای تجربی ،انسانی و ریاضی
دانشآموز دارد .این بچهها از همان سال اولی که به مدرسه
میآیندباتوجهبهبرنامهخاصوتیمیکه 5سالاستثابت
کارمیکنندتحتبرنامههایمدرسهقرارمیگیرند».
او میگوید مهمترین عامل موفقیت این دانشآموزان،
نیروی انســانی متخصصیاند که در مدرسه کار میکنند:
«دبیرهــای مختلــف مدرســه متخصصانــد و البته
صددرصدشان ،بومی ســراوانند .ما در مدرسه ،تیم اداری
کارآمد پرتالش و همه فن حریف داریم کــه در  ۳۶۰روز
سال ،سرکارند .در مدرسه ،معموال سال تحصیلی جدید را
روزبعدازآخرینامتحانبچههاشروعمیکنیم.مثالامسال
روز آخر سال تحصیلی  ۶خرداد بود و همان موقع آغاز سال
تحصیلی 9۷را داشتیم؛ یعنی بچهها به خانه نرفتند ،آنها را
توجیه کردیم برنامه کل سال تحصیلی را دادیم و گفتیم از

فرهاد دهواری ،رتبه  64تجربی و اهل سراوان:

چشمهای مادرم مشکل دارند
میخواهم تخصص چشمپزشکی بخوانم

بهترین رتبه تجربی مدرســه نمونه مطهری سراوان،
فرهاد دهواری اســت که از چند روز دیگر باید عازم تهران
و دانشــگاه علوم پزشکی ایران شــود .او ساکن روستای
محروم در اطراف سراوان است و خانوادهاش اصرار فراوانی
بر انتخاب زاهدان به عنوان شهر و دانشگاه محل تحصیل
داشتند .آنطور که دهواری میگوید در نهایت و با وساطت
رئیس مدرسه و مدیر آموزش و پرورش سراوان ،او دانشگاه
علوم پزشــکی ایران را پیش از مرکز استان خود انتخاب
کرد .او هم مانند دیگر همکالسیهایش میخواهد بعد از
پایان تحصیل ،به سراوان برگردد و به مردمی که اینروزها
مجبورند برای درمان به زاهدان بروند ،خدمت کند .عالقه
فرهاد دهواری برای تخصص ،چشمپزشکی است که البته
برای این عالقه هم دلیلی شخصی دارد؛ چشمهای ضعیف
مادرش.
آقایدهواری،متولدچهسالیهستیدوقبلاز
اینهمسابقهشرکتدرکنکوررادارید؟
متولد  ۷۹/ ۲/ ۳۰از شهرســتان سراوان ،شهر محمدی،
روستای کهنو هستم .امسال سال اول بود که کنکور دادم و
رتبه ۶۵تجربیشدم.
وضعیتمالیخانوادهچطوراســت؟ساکن
روستایکهنوهستند؟
بله،همهساکنهمینروستاهستند.پدرمشغلآزاددارد
با مدرک سیکل .مادرم بیسواد است .سه برادر و یک خواهر
هستیم.وضعیتمتوسطیداریم.
دورهدبیرســتانرادرهمینمدرسهمطهری
بودید؟
از سال اول دبیرستان ،مدرسه مطهری بودم .راهنمایی
هممدرسهنمونهامامسجادسراوانبودم.
ثبتناموشروعکالسهاازچهزمانیاست؟
من االن همین روستای خودمان هستم .شروع کالسها
از اول مهر است و من هم برنامه دارم در این اردوهای جهادی
شرکتکنمچونهمینبچههاخیلیبهماکمککردند.
بهنظرخودتچهعواملیباعثشــدکهاین

مدرسهدریککالس،اینهمهموفقباشد؟معلمان
خوبیداشتیدیاتالشخودتانبود؟
کالس ما از اول دانشآموزان درسخوانی داشــت و در
امتحاناتنهاییسالسوم،مادراستاناولشدیمواززاهدان
بااینامکاناتجلوتربودیم.مدیرمدرسهکهعالیبودوازاول
صبح میآمد و شب هم در خوابگاه میخوابید؛ بسیاری از
شبها.خودشسراوانیبودولیاکثرشبهاآنجامیخوابید
و حتی از جیب خــودش خرج میکرد .کالس مذهبی هم
بودیموخداکمککردکهقبولشویم.
چهبرنامهایبرایآیندهدارید؟
منطقه ما االن پزشک ندارد؛ پزشک متخصص .االن در
شهر ما هیچ پزشک متخصصی نیست و من برنامه دارم که
حتما تخصص بگیرم .االن مــردم ما برای درمان به زاهدان
یا شیراز و مشهد میروند .خیلیها هم وسع و توان این کار
را ندارند که شیراز یا مشهد بروند .حتی بعضی نمیتوانند تا
زاهدان هم بروند .به همین دلیل میخواهم حتما تخصص
بخوانموبههمینشهربرگردم.تخصصچشمپزشکی.
چراچشمپزشکی؟
دلیل شخصی دارم و بیشتر انتخابم شخصی است چون
مادرم االن دو چشمش خیلی ضعیف هستند و به سختی
میبیند.درمنطقهماهمتخصصچشمپزشکیاصالنداریم.
میخواهمحتماتخصصبگیرموبعدبهسراوانبرگردم.
بعدازخبرقبولی،مردمروستاوخانوادهاتچه
واکنشیداشتند؟
همه خوشحال شدند .روســتای ما همه تقریبا بیسواد
هســتند و همه میگفتند برو زاهدان درس بخوان چون
نزدیکتر و هزینه آن کمتر اســت .در خاندان ما ،خاندان
دهواری اصال پزشکی نداریم و میگفتند که زاهدان درس
بخوان .اولش میخواستم زاهدان را اتخاب کنم چون فشار
خانواده خیلی زیاد بود .ولی مدیر مدرسه و مدیر آموزش و
پرورش ســراوان با خانواده صحبت کردند که من تهران را
انتخاب کنم .من خودم به شخصه دوست داشتم دانشگاه
بهتردرسبخوانم.

امروز تا ۲۰شهریور ،هدف این است که درسهای پایه دهم
و یازدهم را تمام کنیم .با توجه به وضعیت خاصی که در پایه
دوازدهم در سال جدید داریم و درسها جدیدند و تجربهای
وجود نداشته ،سعی کردیم پایه دهم و یازدهم را تمام کنیم
و با آمادگی کامل وارد پایه دوازدهم شویم ».به گفته نصرت،
در سالهای گذشته هم این مدرسه ،موفقیتهای زیادی
داشته اســت« :تیم مدرسه از  ۶ســال پیش ،برنامههای
راهبردی زیادی برای پیشبرد سال تحصیلی دارند؛ از همان
اولکارهدفگذاریهاوتقویمکاریمشخصاست.البتهبه
این دلیل که اغلب بچهها خوابگاهیاند ،کار سختتر است
چون از یک طرف کارهای روتین مدرســه اســت و از یک
طرفکارهایبچههاییکهدرخوابگاهند».
امسالدرمدرسهشهیدمطهری،یکنفردررشتهانسانی
رتبه دوی منطقه  ۳و رتبه کشــوری  ،۲4یک نفر رتبه ۶4
تجربی منطقه  ۳و 4۲۱کشوری و یک نفر رتبه  ۲۷هنر در
منطقه  ۳شده است .این مدرسه در کل ۳۰ ،رتبه زیر هزار
داشته و همه دانشآموزان بدون استثنا برای انتخاب رشته
مجازشدهاند.اززمانیکهنامدانشآموزاناینمدرسهدست
به دست میشــود ،بعضی گفتهاند که آنها چون از سهمیه
مناطق محروم اســتفاده کردهاند ،در رشتههای پزشکی
قبول شدهاند ،اما معلم زیست آنها این حرف را رد میکند
و میگوید همه آنها از سهمیه استفاده نکردهاند« :سهمیه
مناطق محروم برای بعضی از این دانشآموزان بوده .کسانی
کهایرانوتبریزقبولشدهانددرسهمیهآزادبودهاند.ازطرف
دیگر ســهمیه مناطق محروم برای همه شهرهای محروم
وجود دارد و این طور نیســت که فقط این دانشآموزان از
آن استفاده کرده باشــند ».آنطور که معلم زیست مدرسه

میگوید هزینه ورودی این مدرسه 150هزار تومان است
و چون هزینههای مدرســه با این پول درنمیآید ،از سال
 92بنیاد قلمچی به صورت رایگان 50درصد دانشآموزان
را بورسیه کرده و تا حدودی هم خیریههای دیگر پای کار
بودهاند؛ خیریههای مهر گیتی ،گروه جهادی الســابقون و
غیره« :این مدرســه یک روز هم تعطیل نیست .غذا ،ایاب
و ذهاب و  ...همه با حســاب مدرسه است .معلمان خیلی از
کالسها به صورت جهادی تدریس میکنند».او میگوید
بیشــتر این دانشآمــوزان از نظر مالــی خیلی ضعیفند،
مخصوصا روســتاییها« :خانوادههای آنها بهویژه به دلیل
خشکســالیها عمال هیچ درآمدی ندارند .ما بچههایی را
داریم که از اول تا آخر سال به مدرسه میآیند و اصال خانه
نمیروند ،یعنی پولی ندارند که بروند .برای ما دو عید قربان و
فطرخیلیمهماستوهرسالبرایاینکهاینبچههابتوانند
این دو روز عید را به خانه بروند ،بعضی همکاران پول جمع
میکنندتابتوانندکرایهبدهند».
به گفته نصرت ،فارغالتحصیالن موفق این مدرسه بعد از
اینکه دانشگاهشان تمام میشود به سراوان و روستاهایش
برمیگردند« :تعدادی از بچههایی که فارغالتحصیل شدند
در سالهای قبل از بهترین دانشآموزان رشتههای پزشکی
بودند.ازفارغالتحصیلهایقبلیدبیرستان،یکنفرمتخصص
قلب است ،یک نفر متخصص چشم و یک نفر متخصص مغز
و اعصاب .ما میبینیم که حتی افرادی که با ســهمیه قبول
شدهاند،وقتیبهمحیطبزرگتررفتهاند،توانستهاندخودشانرا
ابرازکنند».آنطورکهاومیگویدتعدادیازدبیراناینمدرسه،
ازفارغالتحصیالنهمینمدرسهاند«.آنهابهخانهبرمیگردند؛
خانهشاناینجاست،خاکشاناینجاست».

«صالح کرد» دانشآموز قبولشده در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

پزشک میشوم و برمیگردم به سراوان

خبرقبولیدررشتهپزشکیدانشگاهتبریزرادرمهرستان
شنیده است؛ شــهری محروم که این روزها میزبان اردوی
جهادی اســت« .صالح کرد» که با رتبــه  ۲۰۰از اول مهر
باید وارد کالسهای پزشکی دانشگاه تبریز شود ،مشاوره
و آموزش به دانشآموزان محروم سیستانوبلوچســتان
را وظیفه خود و دیگر دوســتانش میدانــد .آنطور که او
خیر و جهادی نبود ،امکان
میگوید ،اگر حمایت گروههای ّ
چنین موفقیتی برای بچههای مدرســه مطهری سراوان
وجود نداشــت و حاال ادامــه این مســیر را وظیفه خود و
دوستانشمیداند.ایندانشآموزکهدوسالآخردبیرستان
را در خوابگاه مدرسه مطهری گذرانده ،میگوید که حتما
بعد از پایــان تحصیالت برای خدمت به مردم ســراوان به
همین شهر بازخواهد گشت .او در ادامه از روزهای مدرسه
وبرنامهاشبرایآیندهزندگیاشمیگوید.
آقایکردمتولدچهسالیهستیدودربارهشرایط
تحصیلیووضعمدرسهمطهریتوضیحدهید.
من متولد  ۲۰آذر  ۷۸هســتم؛ تا ســال دوم دبیرستان
مدرسه دبیرســتان دانشــگاه خاش بودم .ســال سوم و
پیشدانشگاهی را مدرســه نمونه مطهری سراوان درس
خواندم .وضعیت درسیام خوب بود و راهنمایی هم مدرسه
نمونه خاش بودم و هر سه سال هم نفر اول بودم.
ساکنسراوانیدیاخوابگاهیبودید؟
من در این دو سال خوابگاه بودم.
زندگی در خوابگاه و همزمان درسخواندن برای
کنکورسختنبود؟
تحمل روحیات بقیه بچهها شاید کمی سخت باشد ولی
وقتی بتوانی آرا و نظریات بقیه بچهها را تحمل کنی و این
موارد را در کنار خودت قبول کنی ،به شخصیت آدم کمک
میکند و من این سازگاری و ارتباط را با بچهها گرفتم .االن
بهتریندوستانممربوطبههمینمدرسهوبچههایخوابگاه
هستند.
یعنیشمااالندراردویجهادیبهسرمیبرید؟
بله؛ من خودم چون مدرســه نمونه بودم ،گروه جهادی
السابقون از دانشگاه امیرکبیر به مدرسه ما زیاد میآمدند
و من با مســئول جنوب کشــور این گروه آشنا شدم و این
زمینهای شد که االن من به این مدرسه بروم.
شرایطاینمدرسهودانشآموزانچطوراست؟
این مدرســه تازه تاســیس است و امســال نخستین
تجربه کنکور را دارد .شهر بسیار محرومی است و امکانات
بسیار کمی دارد .دبیرهای زحمتکشــی دارد ولی تجربه
کنکور ندارد .از طرفی مشاور خوب ،کتابخانه و کتابهای
کمکآموزشی ندارند و این شد که حضور ما الزامی در این
شهرشد.

کالس شما امســال  ۱6قبولی پزشکی و یک
داروسازی دارد ،ســالهای قبل وضع این مدرسه
چطوربود؟
بله؛ مدرســه مطهری ،حدودا  ۳۰۰دانشآمــوز دارد .از
کالس ما  ۱۶نفر پزشــکی و یک نفر هم داروسازی قبول
شدند .سالهای قبل هم آمار  ۱۰و  ۱۱نفر از یک کالس را
داشتهاماامسالبهترینآمارراداشتهاست.
این مدرسه رشته ریاضی هم دارد؛ نتیجه کنکور
بچههایریاضیچطوربود؟
مدرسه رشــته ریاضی هم داشت و رتبههای سه رقمی
زیادی داشــتیم .بچهها رتبههای خوبی داشــتند ولی به
تربیت دبیری بیشتر عالقه دارند؛ چون زندگی مردم اینجا
به شکلی است که با سختی تا االن آمدهاند و دبیری شرایط
آینده آنها را تا اندازهای تأمین میکند؛ چون در دوره دانشگاه
هزینهایازخانوادهنمیگیرند.دانشگاهدبیریخرجدانشجو
را میدهد و حتی باعث میشود این دانشجویان بتوانند به
خانوادهکمکهمکنند.
آقای کرد شما دلیل موفقیت این مدرسه را در
کنکورچهمیدانید؟
ســال  9۰که آقای اربابی مســئولیت ریاست مدرسه
را برعهده میگیــرد ،مطالعه جامعی انجــام میدهد و به
دبیرستانهای مختلفی در تهران میرود و بررسی میکند
که چه شــرایطی باعث موفقیت دانشآموزان میشــود.
عالوهبراین یک ارتباط خوبی با مردم شــهر میگیرد؛ االن
یک نانوایی نان رایگان به مدرســه میدهد؛ هر تعداد نانی
که مدرســه بخواهد به طور مجانی در اختیار مدرسه قرار
میدهند؛ مثال در عید قربان مردم بخشــی از گوشتهای
خیریــن زیادی هم به این
قربانی را به این مدرســه اهدا و ّ
مدرســه کمک میکردند .عالوهبراین معلمهای ما بسیار
زحمتکش وباسوادهستندومدامتالشمیکنندکهسطح
خودراباالببرند.
چه برنامهای برای آینــده دارید؟ بعد از اینکه
درستانتمامشدبهسراوانبرمیگردید؟
قصد دارم که پشت ســر هم تخصص و فوقتخصصام
را بگیرم .عالقهام به تخصص در حوزه مغز و اعصاب است.
مردمی تالش و یک مدرســه نمونه را حمایت کردند .االن
وظیفه ما است که نتیجه این عمل خیر را به آنها برگردانیم.
من میخواهم حتما به این شــهر و نه تهــران یا زاهدان
برگردم و به همین مردم خدمت کنم .دلیل اینکه من االن
مهرستانام این است که پشتیبان من خیلی به من کمک
کرد و این وظیفه من اســت که این زنجیره را ادامه دهم و
پشتیبان بچههای دیگری باشــم و این باعث میشود که
جامعهخوبیدربلوچستانایجادکنیم.

