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احسان بداغی روزنامهنگار پارلمانی روزنامه همشهری:

 پاسارگاد  :شهردار سیرجان مهمترین اهداف پروژه جداسازی آب شرب از آب خام را استفاده بهینه از
جداسازی منابعمحدودآبشربعنوانکرد«:عدماستفادهازآبشربدرآبیاریفضایسبز،حذفتانکرهایآبرسانیازمعابر،
افزایش راندمان آبیاری فضای سبز و کاهش هزینههای آبیاری از دیگر اهداف و مزایای اجرای این طرح محسوب
آب شرب از
میشود ».سروشنیا در ادامه افزود« :این طرح در بلوار و خیابان ولیعصر در حال طی مراحل پایانی است و همچنین
آب خام در بلوار شهید زندینیا لوله گذاری و در بلوار سیدجمال انجام شد ».وی در ادامه گفت « :این پروژه با اعتباری بالغ بر
1میلیارد و 600میلیون ریال و با استفاده از4هزار متر لوله و اتصاالت در مسیرهای مذکور اجرا شده است».

هیچ قانون جدیدی گره از کار ما باز نمیکند

درپیانتشارسرمقالههایپاسارگاد
در هفتههای اخیر با موضوع « ارایه
طرح ممنوعیت مداخله نمایندگان
در عزل و نصب مدیران» و استقبال
شهباز حسنپور از این پیشنهاد این
باراحسانبداغیروزنامهنگارسیرجانی
روزنامه همشهری با ارسال یادداشتی
نسبت به طرح این موضوع واکنش
نشان داد .با توجه به اهمیت این
موضوعامیدواریمسلسهبحثهاییدر
این خصوص شکل گیرد که پاسارگاد
از این موضوع استقبال میکند.
 احسان بداغی
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بعد
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جلسه استیضاح
کار،
وزیر
هفتهنامهپاسارگاد
درچندشمارهمتوالیخواهانپیشنهاد
طرحی از سوی نمایندگان مجلس برای منع
آنها از دخالت در امور اجرایی شد .هفته قبل هم
شهباز حسنپور ،نماینده سیرجان در مجلس
با استقبال از این پیشنهاد به «پاسارگاد» وعده
داد که این طرح به زودی نوشته و در پارلمان
به جریان خواهد افتاد .درباره تبعات منفی و
مخرب دخالت نمایندگان در امور اجرایی کشور
تا به حال آنقدر روضهخوانی شده است که نیاز
به تکرار نداشته باشد .سؤال اساسی اکنون این
است که آیا تهیه قانونی جدید برای منع دخالت
نمایندگان در امور اجرایی میتواند ثمربخش
باشد یا خیر؟ مسئله اینجا میتواند دو بعد
داشته باشد؛ بُعد اول اینکه آیا اگر قانونی تصویب
شود اجرا هم خواهد شد؟ بعد دوم هم این است
که آیا اساسا با این ساختار قانوننویسی کشور،
تولید چنین قانونی مؤثر و تامینکننده اهداف
نویسندگان خواهد بود یا خیر؟
دربارهموضوعاولیعنیاجرایقوانین،کافی
است به وضعیت قوانین به مراتب مهمتری نگاه
کنیم؛ مثال در شش دوره گذشته از ادوار برنامه
 5ساله توسعه کشور ،قوانین ناظر به این موضوع
در بهترین حالت تا سی درصد اجرا شده است.
یا مثال درباره قانون هدفمندی یارانهها در کشور
تخمینها حکایت از این دارد که در این سالها
در بهترین شرایط  40تا  50درصد این قانون
اجرا شده است .حتی در مورد قانوناساسی

حقوقدانان معتقدند نیمی از آن اجرا نمیشود
و این موضوع الاقل درباره فصل سوم این
قانون یعنی فصل حقوق ملت مشتمل بر 23
ماده تقریبا قطعی است .برنامه  5ساله توسعه
پنجم در کشور ما در حالی به پایان رسیده که
نزدیک به  60درصد آییننامههای اجرایی آن
نوشته نشد و ...از این نمونهها میتوان فهرست
بلندباالیی را نام برد که نشان میدهد احتمال
اجرای قانونی برای عدم دخالت نمایندگان در
امور اجرایی حتی در صورت تصویب ،آنقدرها
هم زیاد نیست و چنین قانونی بعد از نوشته
شدن فقط برای خاک خوردن بر لب طاقچه
خوب است ،نه بیشتر.
امامسئلهفقطایننیست.بیاییدبرایپاسخ
به این سؤال از یک آمار قابل تأمل شروع کنیم
که مرکز پژوهشهای مجلس دو سال پیش
آن را منتشر کرد؛ حدود  60درصد طرحهای
مصوب مجلس ناظر به اصالح و یا الحاق به
قوانین قبلی است .این یعنی یک مشکل جدی
در کار قانوننویسی ما وجود دارد که باعث
میشود مجبور شویم به طور مکرر قوانین
خود را با الحاقیات و اصالحیات تغییر دهیم و
البته در بسیاری از موارد این تغییرات هم باعث
کارآمدی قانون نمیشوند .دلیلش هم این است
که قوانین ما جامع ،مانع و کامل نیستند ،چرا
که اوال؛ فضای قانوننویسی فاقد یک ساختار

کارشناسی اثرگذار است و ثانیا؛ قانوننویسان
ما هم نه مسلح به تخصص و فن قانوننویسی
هستند و نه انگیزه قانوننویسی فنی دارند.
چیزی که در این سالها جای این موارد را
گرفته انگیزههای پوپولیستی با هدف نمایش
دغدغهمندی برای رایدهندگان حوزههای
انتخابیهاستکهناگفتهپیداستنتیجهاشچه
میشود .از همین روست که ما فقط در حوزه
اقتصادی کشور بیش از  16هزار ماده قانونی
متناقض و متعارض داریم .یا همین امسال در
همایش قانوننویسی کشور آماری ارایه شد
که آمار مواد قانونی را که در یک قانون واحد
با همدیگر تناقض دارند ،باالی  20هزار مورد
اعالم میکرد .این یعنی قانونگذار ما بیش از
 10هزار بار موادی را در قوانین کشور گنجانده
که مادهای دیگر در همان قانون آن را نقض
میکند.
ما اکنون دچار تورم شدید قانون هستیم و
هیچ قانون جدیدی گره کار ما را باز نمیکند.
 111سال از نظام قانونگذاری ایران میگذرد و
حدود  11هزار قانون طی این سالها مصوب
شده ،این در حالی است که در فرانسه با عمر
نظام قانونگذاری  200ساله فقط  2800قانون
به تصویب رسیده است و امروز ما با مشکل و
معضلی به نام تورم قوانین در آن کشور مواجه
نیستی .م

با این توصیف سراغ موضوع اصلی یعنی
بحث تالش برای عدم دخالت نمایندگان در
امور اجرایی بر میگردیم .ریشه این موضوع
در نداشتن قانون برای منع نمایندگان نیست
که حاال نوشتن یک قانون جدید کار را درست
کند .ریشه اصلی در نقص ساختاری و یا نقص
اجرایی برخی از «قوانین مادر» در کشور است؛
دو نمونه مهم آن قانون احزاب و قوانین مربوط
به رسانه و مطبوعات و گردش آزاد اطالعات
است .در واقع تورم قوانین در ایران به این دلیل
است که ما هیچگاه به سمت بازنویسی و به روز
کردن قوانین اصلی خود نرفتهایم .اکنون هم اگر
دغدغهای واقعی در خصوص دخالت بیجای
نمایندگان در امور اجرایی و دغدغههایی دیگر
از این دست وجود دارد ،باید در حوزه این
دو دسته از قوانین به سمت تنقیح یا همان
بازنویسیکلیبرویم.
در کشور ما به شکل کامال مشهودی نه
امکان فعالیت حزبی فراگیر و بسیط به شکل
مؤثر وجود دارد و نه امکان کار رسانهای آزاد
که هم امکان دسترسی به اطالعات را داشته
باشد و هم امکان انتشار آن برای افکار عمومی
را میسر باشد .به این مسایل اضافه کنید نقص
جدی قانون جرم سیاسی در کشور را که اجازه
میدهد هر نوع فعالیت سیاسی ،رسانهای
و منتقدانهای در قالب اتهام امنیتی مطرح و

سرمقاله

خارج از شیوه دادرسی جرایم سیاسی،
بدون استانداردهای الزم مورد
رسیدگی قرار بگیرد .امکان فعالیت
آزادانه حزبی ،سیاسی و رسانهای و
آزاد بودن گردش اطالعات به مثابه
نورافکنهایی هستند که بر پستوهای
تاریک قدرت و زد و بندهای سیاسی
تابانده میشوند و امکان اقدامات مغایر
غیرقانونی و مغایر با منافع عامه را
میگیرند.
چیزی که اجازه میدهد خیلی
بزای سیاسی مانند
از رفتارهای آسی 
دخالت وسیع نمایندگان در امور
اجرایی ،دادن پیشنهادهای مکرر
به دولتیها و سواستفاده از بازوهای
نظارتی مجلس مانند استیضاح به
مثابه اهرم فشار برای پیش بردن
این تقاضاها به طور وسیعی تکرار
شود ،نبود قوانین اثر بخشی است
که چون نورافکنی فضای فعالیت سیاسی را
از تاریکی خارج کنند و در معرض دید عمومی
قرار دهند .در نبود این عامل اگر هزار قانون
هم برای منع دخالت نمایندگان نوشته شود،
خود آنها هزار بار آن را دور خواهند زد .چون
نه حزب قدرتمندی به عنوان رقیب آنها در
صحنه وجود دارد که از او مچگیری کند و نه
رسانه آزادی که باعث شود افکار عمومی یقه
این نماینده را در بزنگاه بگیرد و او را از قدرت
پایین بکشد .یا اینکه ابزاری وجود ندارد که در
صورت دخالت نماینده در امری که چه به او
مربوط باشد و چه نباشد ،به همان میزان از وی
پاسخگوییومسئولیتپذیریبخواهد.
بر همین اساس اگر نماینده محترم
شهرستان واقعا دغدغه منع نمایندگان از
دخالت در امور اجرایی را دارد پیشنهاد میکنم
سراغ تنقیح و بازنویسی این قوانین مادر برود.
یداند که مثال عدم توجه
ایشان خود بهتر م 
به این قوانین مادر در حوزه اقتصاد و پیش
کشیدن مکرر طرحها ،لوایح و قوانینی چون
طرح حمایت از تولید داخلی ،الیحه خروج
از رکود ،قانون حمایت از بنگاههای زود بازده
و ...چقدر تا کنون بیتاثیر بودهاند که اگر این
عدم تاثیر نبود اکنون شرایط اقتصادی کشور
با این وضعی که گرفتار آن هستیم بسی فرق
میکرد.

ت هفتهها ازخاتمه کار نمایشگاه محوطه ورزشگاه امام علی تنظیف نشده است
با گذش 

شهردار :تنظیف نمایشگاه وظیفه شهرداری نیست
 گروه خبر:با گذشت ده روز از خاتمه کار
نمایشگاه عرضه مستقیم کاال هنوز فضای ورزشگاه
امام علی(ع) به روال عای برنگشته است .سازهها
سرپا و تلی از زباله را باد به این طرف و آن طرف
میبرد و این در حالیست که نه اتاق اصناف و نه
شهرداریمسئولیتجمعآوریزبالههارانمیپذیرد.
یکی از شهروندان که نسبت به این موضوع
معترض است به پاسارگاد گفت« :هر سال  2بار
نمایشگاه عرضه مستقیم کاال در محوطه ورزشگاه
امام علی برگزار میشود .یک بار قبل از مهر و یک بار
هم قبل از عید .هر بار چندین هفته طول میکشد

که سازهها جمعآوری شوند و این در حالیست که در
این مدت زبالهها جمعآوری نمیشوند .از این گذشته
توشوی محوطه ماهها
بعد از جمعآوری زبالهها شس 
طولمیکشد».
محمود اسدی رییس اتاق اصناف دراین بارهمیگوید« :بچههای شهرداری باید اینجا را تنظیف
کنند منتها چونهنوز سازه سرکار بود تنظیف کامل
انجام نگرفت ».وی دلیل این تاخیر را اینگونه عنوان
کرد« :متاسفانه با توجه به اینکه درگیری در برگزاری
نمایشگاه بم پیش آمده تاخیری به وجود آمد و روز
گذشته برای باز کردن سازه اقدام شد که بعد از آن

تنظیف کامل انجام شود».
ایندرحالیاستکهشهردارمعتقداستوظیفه
تنظیف به عهده اصناف است و این ایراد بر مجموعه
تحت مدیریت وی وارد نیست« :نمایشگاههای قبلی
در سازمان اتوبوسرانی شهرداری برگزار میشد و
بابت هر غرفه مبلغی به شهرداری واریز میشد و
در قبال آن شهرداری صفر تا صد خدمات را تامین
میکرد .اما امسال دوستان اتاق اصناف قصد برگزاری
نمایشگاه به تنهایی را داشتند و نه تنها هیچ مبلغی
بابت غرفه به شهرداری نپرداختند که حتی هزینه
تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را هم تقبل نکردند.

ورزشگاهامامعلی(ْع)پسازبرپایینمایشگاهعرضهمستقیمکاال/عکس:امینارجمند|پاسارگاد

وقتی آنها هیچ همکاری با شهرداری نداشتند پس
نباید توقعی داشته باشند .با این حال زبالههای بزرگ

را جمعآوری کردیم اما مسئولیت تنظیف به عهده
شهردارینیست».

وارونگی عوامفریبی
 رضا مسلمیزاده
به نظرم این روزها جامعه
آنقد عصبی و خشن شده
است که تالش برای ایجاد
آرامش در جامعه رفتاری
خردمندانه و خداپسندانه
است .هرچند جامعهی
خشن به شکلی ناخواسته بدش نمیآید بر
طبل خشونت بیشتر بکوبد و در شیپور خشم تا
حد انفجار بدمد .از همین روست که افشاگری
و مخالفخوانی مشتریان زیادی دارد و اگر
اندکی بعد آن افشاگری باطل از آب درآید،
دیگر کسی گوشش بر حقیقت تازه از راه رسیده
شنوا نیست .آب رفته به جوی بازنمیگردد و
مشغولالذمهگیاش میماند برای آن که از سر
جوگیری و جلب توجه باعث صدمه رسیدن
به فرد یا گروهی شده است .با نضج گرفتن
شبکههای اجتماعی که فرصت «شهروند/
رسانهگی» را روز به روز گستردهتر میسازد،
مطبوعات ممکن است برای عقب نماندن از
قافله اخبار هیجانی بیش از گذشته در دام
چنین مخاطراتی گرفتار آیند .در چنان شرایطی
کسانی که دانش اطالعرسانی را کموبیش
فراگرفتهاند ،به دنبالهروی مردمان عادی گرفتار
میآیند و فریب هیاهوی عموم چشمهای
ایشان را بر واقعیت کور میکند و عوامفریبی
در شکلی وارونه جلوهگر میشود .مرزی ظریف
میان «پوپولیسم» و «مردمی بودن» وجود دارد
که ناهشیاری نسبت به آن موجب خسران برای
خویش و دیگران است.
روزنامهنگاری مسئوالنه در شرایط کنونی که
ابرچالشهایی تاریخی حیات این سرزمین را با
تهدید روبهرو کرده است ،دشوارتر از همیشه
است .در حالی که ناتوانیهای دولت در ادارهی

مملکت ،بلبشویی غیرقابل دفاع را به وجود آورده
است ،چگونه میتوان روحیهی اعتماد را در
مردم تقویت کرد؟ در شرایطی که مردم از ترس
نایابی و گرانیهای احتمالی هر روز برای خرید
یک جنس خاص به مغازهها هجوم میبرند و
نگران چندرغاز اندوختههایشان هستند ،چگونه
میتوان از نگرانی ایشان کم کرد؟ کوبیدن بر
طبل مشکالت و افزودن بر موج نگرانیهای
مردم هنر نمیخواهد .بیهنرترین آدمیان از
قضا این روزها در انتشار خبرهای نگرانکننده به
رقابتی سخیف برخاستهاند .به قسمی که هر که
زودتر خبر گرانتر شدن دالر و سکه را منتشر
کند ،شب آسودهتر سر بر بالین میگذارد.
در کنار این تولیدکنندگان امواج نگرانی،
الیههای پنهانی از خشم و نفرت نیز با برساختن
تقابلهای ساختگی و در مواردی نژادپرستانه به
تقدیر از گذشتههای موهوم ،گاهی دین را نشانه
میروند و زمانی به همسایگان میتازند .اینها
هیچکدام نشانههای خوبی برای آینده نیستند.
افزایش و انباشت این حجم از ناامیدی و بدبینی
و خشم و نفرت افق را تیره میسازد و فردای
روشنی را نوید نمیدهد.
مطمئنا در بروز شرایط کنونی ندانمکاری
و تخلف و فساد برخی مدیران نقش موثرتری
دارند که نباید چشم بر آنها بست و آسان از
کنارشان گذشت .در چگونه چنین شدن احوال
این ملک بدون شک بار اصلی گناه بر دوش
ایشان است و یکی از مطالبات اصلی متوجه
پاسخگویی ایشان و رفتار در چارچوب قانون
است .روزنامهنگاری مسئوالنه در چنین روزهایی
میتواند جو عمومی را به شکلی منطقی به سوی
اصالح امور سوق دهد .در روزهایی که دل خوش
کمیاب است ،باید راهی برای نشاندن لبخند و
شیرینی زندگی هم پیدا کرد.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
یدانم
 به عنوان یک شهروند الزم م 
از تالش و زحمات دلسوزانه مجموعه
مدیران شهرستان به ویژه ریاست
پرانرژی مجمع خیرین سالمت
سیرجان بابت راه اندازی مرکز
فوقتخصصیچشمپزشکیصمیمانه
تشکروقدردانیکنم4179.
 درشهرک صدف برای زیر زمین
گودبرداری انجام میدهند ،خاکها را
همان جا پشت زمین رها میکنند .باد
همینخاکهارابهخانههایمسکونی
میآورد4998 .
 کوچه پشت پمپ بنزین صدف
که محل عبور چند شهرک است را
آسفالت کنید .ما اهالی آن منطقه از

بس خاک خوردیم 3590
 از شهردار میخواهیم به قول خود
عمل کند .ماه رمضان قول داد برای
شهرک سیبیجی پارک درست
کند7356.
 ما انقالب کردیم و شهید دادیم
که گردن کلفت و دزد نداشته باشیم
نه اینکه گوش پسر بچهای را ببرند.
خجالت هم خوب چیزی است.
3117
 مردم لباسهای کهنه و دست دوم
خود را نگه دارند نیازشان میشود
حتی ثروتمندان هم طعم بیپولی و
فقر را خواهند چشید5018 .
 میخواهم به آن عضو شورایی

که چند روزنامه را خریده و شهردار
را تخریب میکند و به قول خودش
میخواهد یک شبه کوچهها و
خیابانها را آسفالت کند و خودش
را باالتر از بقیه اعضا میبیند بگویم
کارهایت فقط جنجال است ،کیه
که نداند دردت از کجاست؟ عقده
شهردار شدن داری؟ چند ساله پول
یک مشت بدبخت بیچاره را گرفتی
و قرار بوده سال  ۹۶خانه هایشان را
تحویل دهی اما هنوز یک آجر هم
جابجانکردی3029.
 چرا به فکر اشتغال جوانان نیستید؟
با وجود معدن عظیم گلگهر چرا باید
جوانان امثال من بیکار باشند9561 .

حوزه محترم معاونت بهداشتی
دانشکده علوم پزشکی سیرجان

بدیــن وســیله از زحمــات شایســته ســرکار خانــم
ابریشــم ،کارشــناس مســئول برنامــه مــادران و
مربیــان مهربــان و دلســوز کالسهــای آمادگی برای
زایمــان آن معاونــت بــا خانمهــا دهقانــی ،مظفــری و
عباســلو کــه بــا برپایــی غرفـهای شــاد و خالقانــه در
جشــنواره ترویــج زایمــان طبیعــی و حضــوری گــرم
و عاشــقانه ،مــا را در طــی نمــودن ایــن مرحلــه از
زندگیمــان راهنمایــی نمــوده و همراهــی خواهنــد
کــرد ،صمیمانــه تشــکر و قدردانــی مینماییــم.

جمعی از مادران باردار بازدید کننده
رستگار ،قهاری ،خداکرمپور ،حسن زاده

همکار گرامی جناب آقای  اسماعیل شهبا

در کمــال تاســف باخبــر شــدیم پــدر گرامیتــان دار فانــی را وداع
گفتنــد .واژه تســلیت ناتــوان از تســکین اســت .تحمــل ســوگ
فقــدان پــدر صبــری الهــی میطلبــد .بــرای شــما و خانــواده
محترمتــان از درگاه خداونــد متعــال صبــر عظیــم مســئلت
مینماییــم.

فرارســیدن مــاه محــرم و ایــام ســوگواری و عــزاداری
ســاالر شــهیدان و ســرور آزادگان جهــان حضــرت
اباعبداهللالحســین(ع) و یــاران باوفایــش را خدمــت
همشــهریان عزیــز ســیرجانی تســلیت عــرض مینمایــم.

پوشاک اتوک

مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

