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شهباز حسنپور به مناسبت روز خبرنگار نشست مطبوعاتی برگزار کرد

 پاسارگاد
«تعداد افرادی که شنیدم اسفندماه
میخواهند برای انتخابات مجلس در سیرجان
ثبتنام کنند کم نیستند از االن بروند یقهی
دولت را بگیرند که بیاید مشکالت مربوط به
 دولت مشکل مردم را حل کند تا از این فرصت استفاده نکنم
زمین را حل کند و این فرصت طالیی را از
 من یک کارشناس بیشتر نیستم .بنده نیاز به این الفاظ نداشته و ندارم
دست من بگیرند ».این را شهباز حسنپور
 قیمت زمین از سبدکاالی خانوار باید حذف شود
نماینده مردم سیرجان که شنبه این هفته در
هتل جهانگردی میزبان خبرنگاران بود ،گفت.
نشستی که با نیم ساعت تاخیر شروع و ابتدای
آن با گالیههای مجیدپورمحسنی رییس اداره
ارشاد آغاز شد.
 من نمیبخشم کسی که این
اتهامات را میزند
گالیههایی که سرمنشا آن به رویداد
دوباغ ختم میشد .پس از اعتراضاتی که
خبرنگاران به میزبانی اداره ارشاد و نحوه دعوت
از خبرنگاران برای این نشست داشتند حاال
پورمحسنی فرصت را غنیمت شمرده و گفت:
«با توجه به اتفاقاتی که در یکی دور روز گذشته
حواشی این جلسه به وجود آمد قصد ندارم این
جلسه را سمت گالیهگذاری ببرم .حاج آقا
نظرشان این بود دعوت از مرجع رسمی این
حوزه انجام شود .از من خواستند جلسهای
تشکیل دهیم که حواشی سال گذشته را
نداشته باشد .خبرنگاران در جلسهی قبل
شاکی بودند که افرادی غیرخبرنگار در جلسه
حضور داشتند و جلسه را به انحراف کشاندند .عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
اصال قرار نبود دعوتنامه ارسال شود و فقط قرار
نماینده شد یک آمپول بهش تزریق میکنند و متخصص
بر ارسال فراخوان بود چون معتقدم خبرنگار واقعی کسی فرصت طالیی را از دست من بگیرند».
او با بیان اینکه ده هزار متقاضی مسکن در سیرجان همهی رشتهها و فنون میشود .بنده در آن جلسه هم
است که خودش باید دنبال خبر باشد و کسی نیست که ما
برایش دعوتنامه بفرستیم و میبایست کنجکاوی و رسالت وجود دارد ،گفت« :سال گذشته بنیاد مسکن  1200قطعه مشخصا جواب دادم که کارهای فرهنگی در شهر بسیار
کار خبرنگاری باعث شود که در این جلسه حضور پیدا کنند زمین و اداره راهوشهرسازی  3هزار واحد مسکن واگذار زیاد است یکی از دالیلش همین که این شهر را دارالحسین
اما با حرفهایی که زده شد من اعتقاد دارم قلم آلوده شد ،کردند .سالی  4هزار نفر واجد شرایط ورودی داریم ،باید نامیدیم خب دارالحسین غیر از یک کار فرهنگی بوده است؟
زبان آلوده شد و بعضا اتهاماتی وارد کردند و من نمیبخشم برای آنها هم فکری کنیم .ما با طرحی که میخواهیم مسئولیت در قبال مسایل فرهنگی بر عهدهی شورای
کسی که این اتهامات را میزند و انگهای مختلفی که در بحث ساخت مسکن در سیرجان اجرا کنیم حداقل فرهنگ عمومی شهر است نه نماینده! کجا را سراغ دارید
زیبنده حوزه قلم نیست و تقاضا دارم سعه صدر خودشان به ده شرکت تعاونی ،زمین در حد رایگان واگذار میشود ،که یک رویداد مهم فرهنگی انجام شود و صدهزار نفر از
را رعایت کنند و یک کم منطقیتر باشند .بعضیها قلم را زمینهایی که در داخل شهر سیرجان هست تا برای مردم جمعیت  300هزار نفری شهر از آن بازدید کنند؟ چرا این
آلوده کردند و این اتفاق از رویداد دوباغ شروع شد .دوستان مسکن ارزان بسازنند ».وی افزود« :روز پنجشنبه با معاون زیباییها را شما به تصویر نمیکشید؟ کار بزرگی از معراج
کاش یک بار مراجعه و سوال میکردند چه اتفاقی افتاده وزیر به این جمعبندی رسیدیم که  50میلیون تومان وام اندیشه بود که سال گذشته در این شهر با ابتکار و نوآوری و
است .آیا آقای پورمحسنی آن شب خودش شام خورد با کارمزد  9درصد داده شود و از شهردار و رییس راه و خالقیت انجام شد هم اکنون هم این رویداد بزرگ فرهنگی
که بعضی دوستان شام نخورده ناراحت شدند و رفتند؟ آیا شهرسازی بخواهید نقشهی بافت فرسوده را در اختیارتان امسال با حرکت بهتر و با برنامههای متنوعتر انجام میشود.
یک خبرنگار برای یک شام آمده بود خبر تهیه کند؟ به قرار دهد تا مردم از حق و حقوقی که شامل حالشان اینها کارهای فرهنگی است حاال هرکس از ظن خود شد
یار فرهنگ؛ یکی شاید بگوید سالن اجتماعات صدهزار نفره
هرحالبعضادوستانیکه «خبرنهار»هستندرسالتشانرا میشودمطلعشوند».
قطعا ما به دنبال رشته پزشکی برای شهرستان احتیاج داریم ،یکی بگوید وضعیت موسیقی چه هست و...
با خبرنگار عوض نکنند .من آموختم که کار کنم ،کار کنم،
ما اعتقادمان بر این است که با توجه به ظرفیتهایی که
کار کنم و اگر کسی شایستهتر از من در این مجموعه وجود هستیم
او در بحث بعدی در مورد گرفتن مجوز رشتهی پزشکی شهرستان دارد قریب به  50درصد کل فعالیتهای استان
داشت خودم بالشخصه کنار میروم.
 اگر مردم مشکل نداشته باشند به من مراجعه گفت« :یک طرح در مجلس شورای اسالمی آماده شده و فقط در شهرستان سیرجان انجام میشود ».وی افزود:
جمعی از همکاران بنده این طرح را امضا کردند که ظرفیت «چرا شما به عنوان یک فعال فرهنگی به همکارانت تبریک
نمیکنند
شهباز حسنپور کالمش را با این جمله آغاز کرد؛ «ما دانشگاه علوم پزشکی کشور را به دو برابر افزایش دهد اما نمیگویی ،سال گذشته در جشنواره مطبوعات استان مگر
قلبی مجموعهی رسانه شهرستان را دوست داریم و برای این طرح مخالفان و موافقان جدی دارد .شاید در هر روزی قریب به  40درصد از جوایز و هدایا را سیرجانیها نداشتند
قریب به صدها پیام از سوی مخالفان این طرح از سراسر و من آنجا شاهد بودم خیلی از مطبوعاتیهای استان به
مطبوعات ارزش و جایگاه خاص قایل هستیم».
نماینده مردم سیرجان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه کشور داریم که ظرفیت به هیچ عنوان افزایش پیدا نکند .عنوان گالیه جلسه را ترک کردند و گفتند این جلسه
شما در جلسهی شورای اداری عنوان کردید که این دوره هم چون یکی از دغدغههای ما دانشجویان پزشکی خارج از جشنواره سیرجانیهاست و این کار باارزش توسط شماها
در دفترتان ثبتنام زمین انجام میشود و باتوجه به اینکه در کشور است که با مسایل و مشکالت عدیدهای روبهرو شدند .انجام شد ،قرار نیست همه کارهای فرهنگی به نام من و
دور قبل به همهی افرادی که برای گرفتن زمین از سوی امروز صبح با دوستان بازرسی استان جلسهای داشتم ،آنها فرد دیگری تمام شود ،کار فرهنگی خودجوش توسط مردم
دفتر شما به بنیاد مسکن معرفی شده بودند زمین داده نشد ،تاکید کردند که مجموعهی شرکتهایی که در شهرستان دارد انجام میشود .به هرحال انتقادات را هم میپذیریم
بسیاری معتقدند این یک شوی تبلیغاتی بوده است و امسال هستند حمایت بیشتر و جدیتری در قبال مسئولیتهای قطعا کاستیهایی هست و قطعا معصوم نیستیم و ایراد و
هم که سال انتخابات است قرار است این شوی تبلیغاتی اجتماعیشان داشته باشند و قرار شد از این راه مبلغی را اشتباه داریم اما سرجمع امروز انتظار بنده از شما این است
دوباره اجرا شود ،گفت« :من در جلسهی شورای اداری برای دانشکدهی علوم پزشکی با هماهنگی سازمان بازرسی حداقل ده درصد از زیباییهایی که توسط خود شماها خلق
تاکید کردم اینجا هم تاکید میکنم تا مدیران ادارات متوجه تاکیداتی به مدیران شهرستان داشته باشم ».وی افزود :قطعا میشود را به تصویر بکشید».
 آقای پورمحسنی موظف است سهمیه کاغذ
شوند بنده مطالبهگریام را تا سر حد امکان دنبال میکنم .ما به دنبال رشته پزشکی برای شهرستان هستیم ،االن قریب
بنیاد مسکن در سه صفحه به من در این رابطه جواب داده به  9رشتهی پیراپزشکی در شهرستان داریم اما برای آماده نشریات را بدهد و خودشان هم پاسخگو باشند
حسنپور در بحث کاغذ نشریات هم گفت« :وزارت
است .اینکه چه تعداد زمین دارد ،چه تعداد میخواهد واگذار کردن زیرساختها به زمان بیشتری نیاز داریم ،چندین
کند ،در کدام روستاها قرار است این زمینها واگذار شود .هیئت از تهران به سیرجان آمدند و یک سری ایرادات از ارشاد موظف است که سهمیه نشریات را بدهد و آقای
اعتقادم این است که قیمت زمین از سبدکاالی خانوار باید ما گرفتند و ما به دنبال برطرف کردن آن ایرادات هستیم ».پورمحسنی موظف است سهمیه نشریات را پیگیری کند
 تجمع نوبتدهی در بخش سونوگرافی ،بحث و خودشان هم پاسخگو باشند».
حذف شود .دولت مکلف است وضعیت مسکن مردم را
مشخص کند .در مدت  6ماه گذشته سه بار معاون وزیر کالسگذاشتناست
 نه نماینده و نه فرماندار نمیتواند دخالتی در
حسنپور همچنین در بخش دیگری از سخنانش در تغییر و تحول در شرکتها داشته باشند
راهوشهرسازی را به سیرجان آوردم هفته گذشته تا پاسی
نوشهرسازی را به مورد مشکل مردم در زمینه سونوگرافی و شیمیدرمانی
اتفاقات شرکت گهرزمین یکی دیگر از سؤاالتی بود
از شب معاون بافت فرسوده وزیر مسک 
سیرجان آوردم و رفتیم انتهای مکیآباد و آباده و دهیادگار و گفت« :در بحث سونوگرافی بر اساس استانداردی که در که حسنپور به آن پاسخ داد؛ «اوال تغییر و تحول در
بدرآباد و مسایل و مشکالت مردم را به ایشان گفتم .افرادی کشور تعریف شده است ،ما باید  5دستگاه سونوگرافی شرکتها توسط هیئتمدیره و مجامع انجام میشود
بودند که 70سال است در خانههایشان نشستند و خانه دو داشته باشیم اما هم اکنون 11دستگاه سونوگرافی داریم اما هیچ دخالتی نه نماینده و نه فرماندار و نه هیچ مسئول
بار تخریب شده است اما هنوز سندشان به نام دولت است .اینکه تجمع نوبتدهی است بحث کالسگذاشتن است .در دیگری نمیتواند داشته باشد .آنچه که بنده در جریانش
قرار شد یک هکتار زمین دولتی در قلب مکیآباد در نظر بحث شیمی درمانی هم یکی از نیازهای ضروری شهرستان هستم مجمع نمایندگان از آقای پوریانی حمایت خودشان
بگیریم با قیمت مناسب در اختیار انبوهساز قرار دهیم در است یک سری اقدامات را انجام دادیم و  5-4میلیارد تومان را اعالم کردند اما روال قانونی است و آنچه که بنده در رابطه
چهارطبقه ساخته شود تا خدای ناخواسته مثل بقیه شهرها پول الزم داریم که در بحث خیرین سالمت به دنبال این گهرزمین و گلگهر رسما اعالم میکنم این است؛ توسعه
درآیندهمشکلحاشیهنشینیوحلبیآبادنداشتهباشیم.در هستیم که ساختمانش ساخته شود البته در حال حاضر طرحهایی است که در دست اقدام است .ما فعال نیاز به
کنار همان مجموعه ،یک مجموعهی فرهنگی ،فضایسبز ،مرکز غربالگری و تشخیص سرطان راهاندازی شده است ».وحدت وهماهنگی و انسجام بیشتری داریم ».وی ادامه داد:
 قریب به 50درصد کل فعالیتهای استان فقط «االن  5ماه از سال رونق تولید میگذرد هنوز هیچکدام از
ورزشی در نظر گرفتیم».
مدیران قادر به پاسخگویی نیستند که چه اقدامات اساسی
حسنپور گفت« :هر تهمت و ناسزا به بنده بگویند به درشهرستانسیرجانانجاممیشود
یکی از خبرنگاران پرسید در جلسهی شورای اداری صورت گرفته است و اینجا هم شفاف بگویم دیگر اجازه
جان میپذیرم چون من وظیفهام حل مشکل مردم است،
اگر آقایان میخواهند بنده از این فرصت استفاده نکنم شما گفتید انتقادی که به من میشود این است که در فعالیت مدیر غیربومی را نخواهم داد .در بحث گلگهر هم
دولت تدبیر و امید بیاید قبل از اسفندماه مشکل مردم را طول دوران نمایندگیتان بیشتر تمرکزتان روی مسایل به واسطه حواشی که پیش آمده بود خود عزیزان ما در
حل کند .بنده دارم فریاد میزنم اگر مردم مشکل نداشته اقتصادی بوده و از مباحث فرهنگی غافل بودید ،بعد گفتید گلگهر موافقت فرمودند که یک مدیر غیربومی برای یک
باشند به من مراجعه نمیکنند .مردم زمانی به من مراجعه که رفتن خودجوش مردم به امامزاده علی به عنوان یک مدت مشخصی بیاید و وضعیت را یک مقدار سر و سامان
میکنند که دیگر فریادرسی برایشان نیست .تعداد افرادی حرکت فرهنگی است در حالی که این حرکت خودجوش بدهد .در شهرستان سیرجان بیش از صد مدیر الیق و
که شنیدم اسفندماه میخواهند برای انتخابات مجلس در مردمی بوده و مسئوالن خیلی در انگیزش اجتماعی آن توانمند وجود دارد که هرکدام میتوانند چادرملوی یزد و
سیرجان ثبتنام کنند کم نیستند از االن بروند یقهی دولت دخیل نبودند ،به غیر از این میشود موارد دیگری را بگویید ذوبآهن اصفهان را اداره کنند».
حسن پور گفت« :آقایان فکر میکنند هرکس که
 از اول سال بیش از  1517نفر به جمع
را بگیرند که بیاید این مسایل و مشکالت را حل کند و این

بیمهشدگان تامیناجتماعی اضافه شده
است
یکی از خبرنگاران در رابطه با اشتغال
پرسید ،سؤالی که بسیار مورد عالقهی
حسنپور بود؛ «دغدغهی اصلی بنده از همان
زمانی که نمایندگی را پذیرفتم ،بحث اشتغال
بوده است و همچنان هم بحث اشتغال است.
خوشبختانه بر اساس آمار واقعی از آن تعهدی
که دادیم جلوتر هستیم .در بعضیاز ماهها تا
 480نفر بیمهشده جدید داشتیم ».پس از آن
حسنپور در تماس با رییس تامیناجتماعی
گفت« :بر اساس گفتهی آقای حاجبی در حال
حاضر بزرگترین پوشش بیمهای استان با
ضریب 70درصد در شهرستان سیرجان شکل
گرفته است و این یکی از افتخارات استان
است .از اول سال  98بیش از  1517نفر به
جمع بیمهشدگان تامیناجتماعی اضافه شده
است که نشان از رونق و تولید در شهرستان
است .اگر بخواهیم این آمار را به صورت ریز
ارایه دهیم در فروردین  243نفر ،اردیبهشت
 407نفر ،خرداد ماه  387نفر و تیرماه  480نفر
بیمه شدهاند ».او سپس گفت« :در کشور 52
درصد تحت پوشش تامیناجتماعی هستند،
در استان کرمان  45درصد و در سیرجان از
مرز  70درصد گذشته است».
حتما مسابقات در سیرجان برگزار
میشود
وقتی یکی از خبرنگاران از آخرین وضعیت
ورزشگاه امام علی پرسید ،حسنپور از سر
جایش بلند شد؛ «روز گذشته بازدیدی به اتفاق کلیه
مسئوالن فرهنگی باشگاه از مجموعهی امامعلی داشتیم
خوشبختانه کار بسیار با سرعت دارد انجام میشود و
پیشرفت باالیی دارد .البته باید در کار دقت بیشتری شود
که خدای ناخواسته حادثهای پیش نیاید .همان جا آقای
فتاحی رییس سازمان لیگ فوتبال کشور اعالم کرد که
باید همهی باشگاهها بیایند از سیرجانیها کار با سرعت و با
دقت و با کیفیت را یاد بگیرند و حتما مسابقات در سیرجان
برگزار میشود .آن زمینهی اخالقی را که آقای پورمحسنی
اشاره کردند از هماکنون باید فراهم کنید .الحمداهلل کار
بیش از آنچه که شما تصور کنید دارد پیش میرود جالب
است امروز توسط دکتر قرایی یک مهمان از امارات داشتیم
میگفت به خاطر همین پیشرفتهایی که سیرجان داشته
قصد دارد یک کارخانه تولید البسه برند آلمان را در منطقه
ویژهاقتصادی سیرجان احداث کنند که فعال در مرحلهی
مذاکرههستیم».
در این قضیه بنده مشورت و نظر دادم
درادامهیجلسهبازهم قصهی تغییرو تحولدرگلگهر
پیش آمد .و انگار خبرنگاران نمیخواستند قانع شوند که در
یزاده ،حسنپور نقشی نداشته است.
داستان برداشتن تق 
شهباز حسنپور در این باره گفت« :خوشبختانه اسناد
معتبر در اختیار همه مردم هست شرکت گلگهر یک
شرکت سهامداری است و سهامدارانش مشخص هستند،
یزاده داشتم  6-5ماه
بنده ضمن رضایتی که از مهندس تق 
هم وقت صرف کردم که با سهامداران و وزارتخانه بتوانم
یک وفاقی را ایجاد کنم متاسفانه این امکانش نبود .در این
قضیه بنده مشورت و نظر دادم ،نظر داشتم ،نظر دارم قطعا
آنجا که حق مردم هست در همهی مسایل دخالت میکنم
و کارم را پیگیری میکنم اما این تصمیم وزارت صنعت،
معدن و تجارت بود .ما حداقل سه ماه مرتب بین وزارت
اقتصاد و گلگهر و مجلس بودیم یعنی دیگر داشت وقت
یزاد
من را بیش از اندازه میگرفت اما همه آنچه آقای تق 
انجام داده بود با قوت و قدرت و شتاب بیشتری انجام
خواهد شد .نمونهی عینیاش استادیوم امام علی است در
این مدت متوسط روزی یک میلیارد تومان در این شهر
هزینه شده است».
 نیازی به این الفاظ نداشته و ندارم
در ادامه سوال خبرنگاری به مدرک تحصیلی و این که
در یک میزگرد در شبکه دو مجری ایشان را دکتر حسنپور
خطابکردبازمیگشت.
حسنپور گفت :یکی از رقبا یک بار به من پیام داد که
آقای حسنپور من فیل و شیر هستم و شما پشهای بیشتر
نیستید .من در جوابش نوشتم پشه هم خودت هستی،
من حسنپور هیچی نیستم و فقط خادم کوچک مردم
ِ
سیرجان هستم .آنجا هم به خبرنگار نه یک بار چند بار
حتی دیروز که رادیو با من گفتگوی زنده داشت زمانی
گفت؛ دکتر حسنپور گفتم من یک کارشناس بیشتر
نیستم .بنده نیاز به این الفاظ نداشته و ندارم و خودم هم
رسما اعالم میکنم دارای هیچ مدرکی نبوده و نیستم.
در ادامه پرسش و پاسخهای این خبرنگار و حسنپور
باعث بگومگوهایی در جلسه شد و خبرنگار قصد ترک
جلسه را داشت که حسنپور با گرفتن دستش سعی
داشت این کدورت را برطرف کند اما وی نپذیرفت وجلسه
را ترک کرد .پس از رفتن این خبرنگار با چند سوال دیگر
جلسه به پایان رسید .در انتهای جلسه ابوذرخواجویی یکی
از فعاالن رسانهای درخواست راهاندازی خانه مطبوعات در
سیرجان و تشکیل یک تشکل صنفی برای خبرنگاران را
کرد که این درخواست وی با پذیرش از سوی رییس اداره
ارشاد مواجه شد و او گفت با توجه به مشکالتی که پیش
آمده از فردا صبح کارهای راهاندازی خانه مطبوعات را انجام
میدهیم.

این دوره هم در دفترم ثبتنام زمین دارم

نمایش«مثل میمون» بر روی صحنه رفت
 گروه خبر
پس از پنج شب (نه سانس) اجرای موفق تئاتر
مثل میمون به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم
اسدی در کرمان این نمایش از شب گذشته در
سیرجانرویصحنهرفتهاست.
اسدی به پاسارگاد گفت :پالتوی سیرجان
درگیر اجرای یک تئاتر بود و ما در کرمان اجرا کردیم
واستقبالخیلیخوببود.اینتئاترکهکاریازگروه

میم است ،و قرار است از 13مرداد تا هشت شهریور
هر شب ساعت 20:30در پالتوی تئاتر فرهنگسرای
شهرداری اجراشود.
او با بیان اینکه برای این کار دوماه و  20روز
تمرین کردهاند ،گفت :صابر سلطان احمدی ،آیدا
دولت آبادی ،مرتضی مطلق ،محمود موذنی ،فرشته
گلستانه ،حسام نورمندی ،محمدرضا موسوی،
شهرزادپژمانویسنامطلقهمبازیگرانایننمایش

هستند  .اسدی در مورد ژانر این نمایش میگوید:
این یک کار کمدی وحشت است .و موضوع آن
دربارهی چند آدم است که به واسطهی اشتباهاتی
که انجام میدهند درگیر ماجرای عجیب و غریب
میشوندوکمکمدرموقعیتهایمختلفهمدیگررا
پیدا میکنند و درصدد برطرف کردن این مشکالت
هستند.درحیننمایشمخاطبباشخصیتدرونی
و زندگی که افراد در گذشته داشتند آشنا میشود.

اصطهباناتی
مدیرعامل
سازمان
آتشنشانی
شد

 پاسارگاد :اسماعیل اصطهباناتی مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری سیرجان شد .او با بیان
اینکهیکیدوهفتهاستکهبطوررسمیمدیرعاملاینسازمانشدهاست،گفت:درسازمانآتشنشانیقریببه
 16سال است مشغول به کار است و از بدنه این سازمان است و آشنایی کامل با این مجموعه دارد .او گفت :آقای
فیروزآبادی مدیرعامل سابق این سازمان از مجموعه شهرداری خارج و در مجموعه گلگهر مشغول به کار شده
است .او در مورد مشکالت این سازمان گفت :در حال حاضر در حال بررسی همهی قسمتها هستیم اینکه چه
تجهیزاتینیازداریموچهتعدادنیرویمتخصصمیخواهیمپسازآنمیتوانیممشکالتمانرامشخصکنیم.

سرمقاله

دولت امید و اصالحطلبان ناامید
 رضا مسلمیزاده
کمتر از هفت ماه مانده به
انتخابات مجلس ،سرخوردگی و
ناامیدی شایعترین وضعیت در
میاناصالحطلباناست.بهگونهای
که اصولگرایان از همین االن سرود
فتح ساز کردهاند و از اصولگراتر
شدن مجلس آینده خبر میدهند .پیشبینی که البته در
بیناصالحطلبانهمموافقانیدارد.
دلیل این ناامیدی هم کسی و چیزی نیست جز دولت
طلبان ناگزیر را
تدبیر و امید که با کلی وعده و وعید ،اصالح ِ
به حمایت بیشتر از خویش ترغیب کرد و چون خرش از
پل انتخابات گذشت ،دستشان را در پوست گردو گذاشت.
البته بر سر نتوانستن و یا نخواستن دولت برای تحقق
وعدههای انتخاباتی معرکه آرا گشوده است اما در نتیجهی
اجتماعی آن تاثیری ایجاد نمیکند .اصالحطلبان که در20
سال گذشته باالترین نفوذ را در بین اقشار مردم داشتهاند
و این مزیت نسبی را در سال  96برای اقناع جامعه در
رای دادن به حسن روحانی هزینه کردهاند ،اکنون میزانی
از شرم و پشیمانی را در خویش احساس میکنند .هم از
این رو وقتی که پیام مشارکت جدی در انتخابات از سوی
سران اصالحات مخابره میشود ،موجی از اعتراض و خشم
را در الیههای زیرین برمیانگیزد .به نظر میرسد شورای
سیاستگذاری اصالحات دشوارترین سال را برای جلب
مشارکت مردم به صندوقهای رای داشته باشد .وقتی که
فعاالن ستادی این جریان میگویند؛ روی نگاه کردن در
چشم رایدهندگان را ندارند ،چه امیدی است که بخواهند

ایشان را به رای دادن دوباره تشویق کنند.
در سیرجان حال و روز اصالحطلبان از معدل ملی
هم وخیمتر است .ناکامی ایشان در حفظ همبستگی که
پس از رد صالحیت ابراهیم جهانگیری بروز کرد ،شکوه
و گالیههای بسیاری را برانگیخت که همچون استخوان
الی زخم مانع از همکاری در انتخابات پیش رو میشوند.
نادیدهگرفتن این زخم و یا تالش برای الپوشانی آن هیچ
کمکی به حل مسئله نمیکند .نگرانی از سوءاستفاده رقبا
مانعی است محافظهکارانه که اصالحطلبان با تمسک بدان
فقط زخم را عمیقتر میکنند .بماند که اصلحطلبی در
معنای اصیل خودش از این شیوهها بیزار است.
تشکیالت گذشته اصالحطلبان در سیرجان عمال
کارایی و مشروعیت خویش را از دست داده است .دیگر با
تکیهبرروشهایهیئتیوریشسفیدینمیتواننیروهای
نوگرای این جریان را به تبعیت از خویش دعوت کرد .از این
رو این «ناامیدی مضاعف» اصالحطلبان سیرجان را باید
«فرصت»ی مغتنم به حساب آورد .تا زمانی که ناامیدی
به حد مطلق خود نرسد و هنوز کورسویی از امید وجود
داشته باشد ،ذهن محافظهکار ما با خودفریبی دلبستن به
شیوههای گذشته را توجیهپذیر میکند ،اما وقتی رشتهی
امید به کلی گسسته شود ،روزنی تازه رخ مینمایاند.
ایجاد ساختاری شفاف و دموکراتیک که با شیوه و مشی
واقعی اصالحطلبی هم سازگارتر است ،در دل خود بسی
گوهر مقصود نهفته دارد که تن سپردن و تالش برای ایجاد
آن ،کمترین نتیجهاش پیروزی در انتخابات آینده است.
«قطع امید» همیشه هم بد نیست .فرصت ناامید شدن
از تکرار گذشته را قدر بدانیم.

جنبش پسماند صفر

حذف ظروف یکبار مصرف
 فاطمه رضایی مراد
دیگر سخن گفتن از مضرات
پالستیک برای محیطزیست و
سالمت انسان و دادن آمار و ارقام
خیرهکننده لطفی ندارد که همگی
تکرار مکررات است و موجب مالل
خاطر .ارجح آن است که به جای
توسل به این آمار ،نگاهی ریشهای و انتقادی به تأثیر این تازه
اختراع بشری بر فرهنگ دیرینهی خود داشته باشیم.
به دو سنت ایرانی و اسالمی خود که نظر افکنیم ،هرکدام
به گونهای مدافع و حامی حقوق انسان ،حیوانات و احترام به
محیطزیست هستند .از روایتهای اسطورهای ایزدان و الهگان
ایران باستان گرفته تا آموزههای سرشار از مودت و رحمت دین
اسالم ،در هر دو اسراف ،آسیب به طبیعت و زیرپا گذاشتن حقوق
جانداران به شدت مورد نکوهش و مذمت بوده است.
ما را چه میشود که به محض روبهرو شدن با این اختراع
منحوس اینچنین عنان اختیار از کف داده و تمام آن آموزهها
و اسطورههای باارزش را به دست نسیان میسپاریم؟ کافیست
مراسم و اعیاد امروزی خود را با بیست سال پیش مقایسه کرده تا
متوجه شویم چه شکافی بین هویت گذشته خود و آنچه اکنون
هستیم ،ایجاد شده است .دیگر خبر چندانی از آن نذریهای
تداشتنی با آن ظروف گلقرمز چینی که غذا در آن
دوس 
طعمی دیگر مییافت ،نیست .ظروفی که همسایگان به هنگام
بازگرداندنش ،برگ سبزی به نشان تشکر در آن مینهادند که
روح و روان صاحبنذر را تازه کنند و خستگی را از تنش دور.
گسترش غذاهای بیرونبر اگرچه اتفاق خوشایندی در برابر

رشد فستفودهاست و از این بابت مایهی مسرت ،اما از نگاهی
دیگر خود عاملیست در جهت مصرف بیش از پیش ظروف
یکبارمصرف پالستیکی .این ظروف به علت سه لالوصول
بودن و مصرف راحت اگرچه زحمت شستوشو را از سرمان
کم کردهاند ،اما به محض تماس با غذای داغ ،سمومی را آزاد
کرده که به مرور موجب بیماریهای مختلف است .انداختن و
رها کردنشان در خیابان هم بماند که خود ح قالناسی بر گردن
شهرونداناست.
اما از آیینها و مناسک کالن که بگذریم اتفاقی ناگوار در سطوح
کوچکتریعنیبعضیمهمانیهایخانوادگیوحتیرسمیدر
جریان است .معلوم نیست چه سحر و جادویی در این موجودات
بیشمایل نهفته که به عنوان مثال بر لیوانهای چند صد هزار
تومانی چیره شده و بر سفرهها جوالن میدهند .فرقی ندارد تازه
عروس و دامادی باشند که طبق طبق لیوان بلور و کریستال
آخرین مدل جهاز عروس در کابینتها صف کشیدهاند و یا
زوجی سرد و گرم چشیدهی روزگار که سالها از ازدواجشان
میگذرد .آنچه بر سفره نهاده میشود لیوانهای یکبارمصرفی
است که لذت نوشیدن را از انسان م یربایند .بیم آن میرود که
درآیندهاینهچنداندور،سایرملزوماتیکسفرهمانندبشقاب
و قاشق و چنگال نیز یک بار مصرف شوند ،مبادا لکهای یا خشی
برظروفگرانقیمتمانبیفتد.
چقدر همه چیز میتوانست بهتر شود اگر برای ثانیهای کاهلی
و منفعت طلب بودن را کنار گذاشته و به این ظروف نازیبا نه
بگوییم ،چه در نذرها و آیینهایمان و چه در مصارف خانگی.
اینگونه هم لذت و ثواب معنوی این امور را دو چندان کردهایم
و هم لذت مادی را.

خبر
دکتر فدایی در نشست با مدیران مسئول مطبوعات و رسانههای استان:

از انتقاد استقبال میکنیم

 ایسنا :استاندار کرمان گفت :باید فرد مسئولیت را در
شرایطی قبول کند که توانایی دارد و ما در شرایطی از انتقاد
استقبالمیکنیم.
دکترمحمدجوادفداییدرنشسته ماندیشیاستانداربامدیران
مسئولمطبوعاتورسانههایاستانکرمانباتشکراززحمات
رسانههای استان در زمینه اطالع رسانی ،ارتقاء فرهنگ جامعه
و ایجاد ارتباط خوب بین مردم و مسووالن اظهار کرد :مسائل
مطرحشدهتوسطمدیرانمسئولدرایننشستقطعادربرنامه
هایآیندهماتاثیرمیگذارد.
وی درباره حمایت از مطبوعات و مسائل مالی و کاغذ افزود :کاغذ
بحث ملی و در حیطه مسئولیت های وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی است اما ما نیز در بخش استانداری کرمان مشکالت را
منعکسوپیگیریخواهیمکرد.
فدایی درباره پاسخگو بودن مسئوالن به رسانه ها تصریح کرد:
اصلبرایناستکهبندهومدیراندستگاههاپاسخگویرسانهها
باشیم و اگر نشستهای خبری در این مدت برگزار نشده،
تعمدی در کار نبوده ضمن آنکه در این مدت  8ماه استانداری
بنده،کارهایدیگریقصدبودهانجامشود،امابهدلیلمشکالت
واتفاقاتدیگردراستانحتینتوانستیمآنبرنامههاراپیگیری
کنی .م
استاندار کرمان درباره پاسخگویی مدیران استانی به خبرنگاران
نیز بیان کرد :تصمیم بر این شد که در شورای اداری استان این
فرصت را برای رسانهها فراهم کنیم که بعضی از سئواالتشان را
ازمسئوالناستانیمطرحکنند.
وی با بیان اینکه نشستهای خبری برگزار خواهیم کرد ،افزود:
اگربخواهیمخودمانرااصالحکنیمبایدجلویآیینهبایستیمو
انتقادبهاینمعناهمپسندیدهاستامابایدمرزانتقادباتمسخر
روشن باشد و اینکه رسانه ای تیتر تمسخرآمیز بزند و متلک
بگوید،بهلحاظروانشناسیاثرمنفیمیگذارد.
فدایی درباره مطلبی مبنی بر از دست رفتن محبوبیتش اظهار
کرد :باید بین کار و محبوبیت یکی را انتخاب کرد و باید وظیفه
مان را انجام بدهیم .محبوبیت و منفور بودن نباید مالک باشد و

معیار این است که بین خود و خدا آنچه در توان داریم انجام
بدهیم.
وی با اشاره به اینکه بنده معتقدم باید همه جلسات منتج به
تصمیمگیری و همه تصمیم ها مستند شود ،عنوان کرد :شاید
کسی به اندازه من در کشور مستندسازی نکرده و چه در زمان
معاون عمرانی استانداری و چه در زمان حال به عنوان استاندار
کرمانهمهجلساترامستندمیکنمکهمعتقدمیکمجموعه
ای از کارهایی انجام شده یا نشده است که حتی ممکن است
کسیدرجریاننباشد.
وی با اشاره به اینکه هر کاری بتوانیم برای این استان و مردم
نجیب کرمان اگر به معنای انعکاس مشکالت مردم و نیازها
باشد که استقبال میکنیم اما اگر به معنای خواسته های
غیرکارشناسیوتحمیلبهدولتباشد،نتیجهبخشنیست.
ویبااشارهبهتذکراتیکهدرجلساتبهمدیرانمیدهد،تصریح
کرد :معتقدم اگر مدیری با تذکر اشکاالت را رفع و رفتارش را
درستکند ،لزومیندارد آن مدیر را تغییربدهیم و از سوی دیگر
وقتی بخواهیم مدیری را تغییر بدهیم ،نمایندگان ،وزارتخانه و
گروه های سیاسی نظر دارند و میانگین گرفتن این نظرات کار
سختی است و معموال وزارتخانه ها به راحتی مدیران را تغییر
نمیدهند.استاندارکرمانبیانکرد:چندماهاستکهمیخواهم
مدیری را در استان تغییر بدهم و به این نتیجه رسیده ام که
قطعا باید تغییر کند ،اما احساس می کنیم هنوز برای دوستان
ما در وزارتخانه این تغییر مدیر سخت است .هر چند در مدت
استانداری بنده ،جاهایی که الزم بوده مدیرانی را تغییر داده ایم و
ازطرفیوقتیبخواهیممدیریراتغییربدهیمبایدفردبهتریرا
انتخابکنیموبایدمطئمنباشیمکهاینتغییر،بهبودایجادمی
کند و به نفع استان است .وی افزود :تذکرات از باب این است که
معتقدم برخی مدیران سوء نیت ندارند اما آشنا نیستند و تذکر
میدهیمکهتغییررفتاربدهندواینمسئلهمحسوساست.
فداییتصریحکرد:موفقیتهرسیستمیبههمکارانآنسیستم
است و یک مدیر باید همکارانی انتخاب کند که کارآیی داشته و
بتوانندکارکنندودرغیراینصورتموفقنخواهندبود.

