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 گروه خبر
با توجه به شروع فصل برداشت پسته در
سیرجان و علیرغ م پیشبینیهای افزایش
تولید پسته قبل از شروع این فصل ،رییس
جهادکشاورزی معتقد است وضعیت پسته
امسال خوب نیست و با کاهش تولید مواجه
هستیم .او میگوید پیشبینیمان در ابتدای
فصل  28هزار تن بود که االن حدود  25درصد
کاهش داشته است ،یعنی کل پسته امسال
حدود  21هزار تن است.
میگوییدپستهامسالپستهخوبی
نیست،چرا؟
شروع سال که الحمداهلل خوب بود .سال
پرباران خوبی داشتیم .ابتدای فصل هم به
خاطر این بارندگیهای مناسب ،طغیان پسیل
را نداشتیم .ولی بعد از آن گرمای باالی 46
درجه باعث آسیب فراوان به محصول پسته
امسال شد.
 با این اوصاف پیشبینیتان برای
پستهشهرستانچقدراست؟
امسال با توجه به آماری که ابتدای فصل
گرفته بودیم پیشبینی تولیدمان روی مرز
 28هزار تن بود ولی االن این عدد به مراتب
کمتر است یعنی حداقل  25درصد از آن
پیشبینیمان کمتر است .درواقع با توجه به
پوکیها و سقط جنینی که داشتیم تا مرز 25
درصد تولیدمان کاهش داشته است.
سالهایقبلچقدرپستهداشتیم؟
ما تا رکورد  45هزار تن پسته در سیرجان
داشتهایم .سال قبل که اصال پسته نداشتیم
یعنی جمعا  2600تن بود .چون تغییرات
اقلیمی باعث شد اصال جوانه زایشی تشکیل
نشود .سال قبلتر هم  36هزار تن بود .هرسال
فصل پستهچینیمان از  20شهریور شروع
میشد ،یعنی عمده مالکها از این تاریخ شروع
میکردند ،کشاورزان معمولی هم که بیشترین
طیف را شامل میشدند سوم چهارم مهر شروع
به چیدن پسته میکردند .االن که 18مهر است
خیلیها هنوز نچیدند و اگر چیدند محصول به
صورت کال روی درخت مانده است.
 شما مدام میگویید تغییرات
اقلیمی ،منظورتان از تغییرات اقلیمی
بحران کمآبی است یا مشکالت هوایی؟
ما االن دو سال است که تجربهی تلخ
کاهش تولید پسته را داریم .مناطقی از
شهرستان را داریم که کیفیت آبشان با توجه
به وجود قنات خوب است اما همین وضعیت را
دارند مثال قنات خیرآباد خالصه بهترین ECو با
کیفیتترین آبی هست که وارد دشت میشود
اما امسال کشاورزان آن منطقه هم همین
مشکل را دارند .بیشتر این کاهش تولید ناشی از
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با کاهش تولید پسته ،پیشبینی میشود

 21هزار تن پسته در سیرجان
 در حال حاضر مرکز تجارت پسته کشور در سیرجان است

تغییراتهواییاست.
 میگویند حداقل  60درصد پسته
امسالدهانبستهاست.
بله صحت دارد .البته باالتر از  60درصد.
یعنی درصد باالیی از پسته امسال دهانبسته
است .یکی از دالیلش همان گرمای 46
درجهای است که در تابستان تجربه کردیم .در
مردادماه هوا گرم شد ،هم سقط جنین زیادی
داشتیم و هم شیره آخر فصل.
کدام مناطق سیرجان امسال
پستهاش بهتر از جاهای دیگر بوده است؟
سمتبرجشیله،ملکآباد،دارستانکیفیت
محصولمان هم از نظر تناژ و هم از نظر کیفیت
خوب بوده است .فقط تگرگ ابتدای سال باعث
کاهش محصول در سلیمانیه و روستاهای
نزدیک امامزاده علی شد.
 نرخگذاری قیمت پسته در
سیرجان توسط چه نهادی انجام میشود؟
خرید و فروش پسته تابع نرخ دالر و تابع
عرضه و تقاضا است چون این محصول کال
صادراتی است و مصرفاش در کشور کم است.
آنهایی که دستاندر کار صنعت پسته در دنیا
هستند اگر قیمت پایه پسته را باال ببرند این
عدد به ما تسری پیدا میکند .افزایش قیمتی
که سال گذشته داشتیم ناشی از افزایش بیرویه
دالر بود امسال دولت دنبال این است که این
عدد را ثابت نگه دارند .یا حداقل تغییراتش

ناچیز باشد که سرمایهگذاران بتوانند فعالیت
اقتصادی انجام دهند .با توجه به ثابت بودن نرخ
دالر به نظر من قیمت پسته از این عددی که
االن هست تغییری نخواهد کرد .یعنی دوسال
پیش که قیمت هر کیلو فندقی 28تا 30تومان
بود االن دو نیم تا سه برابر شده است.
 ما با چه کشورهایی بیشتر مراوده
اقتصادیداریم؟
یک توری انجمن پسته گذاشته بود و یک
سری تولیدکنندگان و تاجر از اسپانیا و ترکیه
و آلمان به سیرجان آمده بودند و مراودات و
جلسات خوبی هم برگزار شد ،بازدید از باغات
پسته انجام شد و هیچکدام فکر نمیکردند
کیفیتمحصول مااینقدرخوبباشد.واینقدر
در صنعت پسته بهخصوص در بخش فراوری
پسته پیشرفت کرده باشیم .جو نامناسبی که در
خارج از کشور علیه ما شکل گرفته بود الحمداهلل
با این بازدیدها یک مقدار مرتفع شد و میتواند
کمککننده باشد .همچنان بازار اصلیمان
کشور چین است و سپس هند و روسیه که با
آنها به نوعی مراوده داریم و اگر بتوانیم یک
مقدار شاخصهای اروپا را مدنظر قرار بدهیم،
یعنی استانداردهای پسته مثل افالتوکسین ،یا
سموم پسته در حدی باشد که آنها مدنظرشان
هست آنها خریدار پسته ما هستند.
 در سیرجان چندتا شرکت فرآوری
وترمینالپستهداریم؟

در سیرجان نزدیک به  292ترمینال اعم
از مکانیزه و نیمهمکانیزه وجود دارد شرکتهای
صادراتی و افرادی که کارت بازرگانی دارند هم
الحمداهلل در سیرجان تعدادشان فوقالعاده
زیاد است و االن مرکز تجارت پسته کشور
در سیرجان است .قبال در شهرهایی مثل
رفسنجان یا تهران بود اما االن این به سمت
سیرجان شیفت داده شده است.
 چرا؟
چون ما در سیرجان آدمهای اقتصادی و
تاجرهای موفقی داریم که توانستند بازارهای
خوبی را در آن طرف آب پیدا بکنند و سیرجان
از ناحیه صادرات بسیار موفق بوده است.
 صادرات پسته سالیانه چقدر برای
سیرجان ارزآوری دارد؟
متناسب با تولیدمان ،درواقع هر تن پست ه
حدود  8تا  10هزار دالر ارز وارد کشور میکند
هر میزان پستهای که در شهرستان تولید
میشود را ضرب در این عدد کنید میزان
ارزآوری ما هست.
 چندهکتار باغ پسته در سیرجان
وجود دارد؟
 43هزار و  500هکتار باغ پسته در
سیرجان وجود دارد این بدون باغاتی است که
خشک و از انتفاع خارج شدهاند.
 توصیه تان به کشاورزان و باغداران
پستهچههست،چونخیلیهاپستهشان

را نگه میدارند تا قیمت باالتر رود؟
این اتفاقاتی که در سنوات قبل افتاد که
مردم احساس کنند دوباره یک مرتبه قیمت
پسته یک عدد نجومی میرسد و باال میرود
و پستهشان را نگه دارند این تقریبا غیرعقالنی
است و این اتفاق قطع یقین نمیافتد .ضمن
اینکه مدت زمانی که امسال طول میکشد
که ما پسته را به بازار چین برسانیم به خاطر
مسایل مربوط به تحریمها یک مقدار بیشتر
شده است و باید پسته را زودتر بفرستیم که
به اعیاد و مناسبتهای آنها بخورد .از طرفی
هم این بدان معنا نیست که کشاورزان یک
مرتبه پسته را در بازار بریزنند که از آن طرف
قیمت پایین بیاید .این هم درست نیست.
ضمن اینکه کشاورزانمان باید با ما همراه و
همدل باشند .ما اگر بخواهیم اقتصاد پسته را
در سیرجان نگه داریم باید دنبال این باشیم
که تولید را باال ببریم و هیچوقت دنبال این
نباشیم که قیمت را باال ببریم .این یک روش
غلط است .هرچند پارامترها و نهادههایی که
درتولیدپستهاستفادهمیشودهزینههایشان
خیلی باال رفته است.
 چگونه میتوان تولید را باال برد؟
مردم باید بیشتر همت کنند .بیشتر
زحمت بکشند .آدم داریم در سیرجان دو
هکتار باغ دارد و  5-4تا بچه هم دارد اما به
باغشان سر نمیزنند و مراقبت نمیکنند،
مدیریت نمیکنند که کارگرشان به باغ آب
داده است یا نه .در اثر این بیتوجهیها تولید
پایین میآید .باید در داشت ،برداشت و تغذیه
باغات ،استفاده از سیستمهای آبیاری ،مبارزه
به موقع با آفات ،سرکشی به موقع از باغات
توسط کارشناسان کشاورزی نهایت توجه
را بکنند تا تولید افزایش یابد .ما باید دنبال
تولید محصول عاری از باقیمانده سموم باشیم
چون دنیا برای مردمش خیلی ارزش قایل
است .برای تغذیهشان برای محصولی که وارد
کشورشانمیشود
 جهادکشاورزی روی سموم نظارت
دارد؟
بله االن دیگر سموممان کامال شبیه
س فنی
داروخانه شده است .حتما کارشنا 
باید باشد .سمی که توصیه میشود باید ثبت
شوند ورودی سم از طریق شماره سریالی که
وارد مغازه شده باید ثبت شود .االن مرتب ما
با اماکن ،تعزیرات ،اداره صنعت و معدن و نظام
مهندسی نظارتها و پایش را انجام میدهیم.
قبل در یک سوپرمارکت هم سموم فروخته
میشد اما االن به هیچ وجه سموم فروخته
نمیشود .همه سموم مجوزدار و زیر نظر
جهادکشاورزیفروختهمیشوند.

در نشست خبری رییس اداره ورزش مطرح شد

زیرساختها متناسب با رشد ورزش نیست
 گروه خبر
روز پنجشنبه ،رییس اداره ورزش به
مناسبت هفتهتربیتبدنی میزبان خبرنگاران
بود .در ابتدای این نشست ،ناصر گلمحمدی
با اشاره به دو سال و سه ماه مسئولیتش در این
پست گفت« :روزی که این مسئولیت را برعهده
گرفتم ،نه به صورت اداری و رسمی چیزی
تحویل ما شد و نه از کسی تحویل گرفتیم .همه
یدانند که سیرجان در حوزههای مختلف چه
م
وضعیتی داشت .مثال در حوزه اداری به شدت
در تنگنای نیروی انسانی بودیم .تعداد کمی از
دوستان وضعیت رسمی داشتند و اداره روی
دست اینها می چرخید ولی کفاف وضعیت
یداد .سعی کردیم با برنامههایی
ورزش را نم 
که اجرا میکنیم سیرجان در حد نام خودش
مطرح شود».
 شرکتهای زیادی راغب شدند به
بحث ورزش ورود کنند
وی در تشریح وضعیت ورزشی سیرجان
در سالهای پیشین گفت« :آن روزها انتظارات
نهایتا در حد قهرمانی استان بود .در سطح
کشور فقط گلگهر را میدیدیم که گاهی
افتخارآفرینی میکرد .اما در یکی دو سال
اخیر شرایطی فراهم شد که شرکتهای
دیگر هم راغب شدند تا به بحث ورزش ورود
کنند .در جلسهای که به زودی قرار است با
هیئتهای ورزشی داشته باشیم ،بحث اول
ما استعدادسنجی و استعدادیابی است .باید
برنامهریزی کنیم شرکتهای معدنی وارد
ورزش شدهاند ،در نیمه راه پشیمان نشوند .به
نظر من نحوه حمایت گرفتن از این شرکتها
تدبیر خاص خودش را میخواهد .تا االن کار به
صورتمقطعیبوده.مثالتیمجودومیخواست
به مسابقات برود و از یکی از شرکتهای معدنی
در حد یک یا دو میلیون تومان کمک گرفته
است .اما ما دیدگاه مقطعی نداریم و دنبال
برنامه بلندمدت هستیم .ما باید به شرکتها
برنامه بدهیم تا بدانند مثال دو یا سه سال آینده
چه کار باید بکنند».
گلمحمدی افزود «در سالهای گذشته
مصوبهای بود مبنی بر اینکه شرکتها از
هیئتهای ورزشی حمایت کنند اما این
اتفاق نیفتاده بود و مدیران وقت نتوانسته

بودند شرکتها را به هیئتهای ورزشی وصل
کنند .دلیل عمدهاش نداشتن برنامه بود .هیچ
دستگاهی حاضر نبود یکی از رشتههای ورزشی
را بدون برنامه قبول کند .اما ما در زمان فرماندار
سابق طی جلساتی که با مدیران ،معاونان و
مسئوالن روابطعمومی شرکتها داشتیم،
هیئتهای ورزشی را تحت پوشش شرکتها
در آوردیم .قرار بود برنامه کوتاهمدت و بلندمدت
در بحث ورزشهای قهرمانی و همگانی تدوین
شود که تاکنون نیمی از این برنامه را انجام
دادیم و نیم دیگر مانده که باید پیگیری و کامل
کنیم.فکرمیکنمبااینبرنامهباقیدستگاههای
اقتصادی هم وارد بحث ورزش شوند».
 پنج شرکت صنعتی پنج رشته
ورزشی را زیر پوشش گرفتهاند
رییس اداره ورزش در ادامه از شرکتهای
نظم آوران ،گهر زمین ،گلگهر ،آرمانگهر
و فوالد ایرانیان به عنوان پنج شرکت بزرگ
اقتصادی که پنج رشته ورزشی را زیر پوشش
گرفتهاند ،نام برد .وی در مورد کمبودهای
سختافزاری در ورزش گفت« :رشد بخش
سختافزاری ورزش با رشدی که در ورزش
قهرمانی کردیم مناسب و متوازن نیست.
متاسفانه شرکتها در بحث سختافزار ورود
پیدا نکردهاند یا اگر هم مواردی بوده ،چون
بازدهی بخش سختافزار طوالنی است،
نتیجه در بلندمدت مشخص خواهد شد.
برخی از شرکتها دنبال زمین هستند و
مراحل اولیه را طی میکنند ،بعضی دنبال
موافقت اصولی هستند و بعضیها در بحث
زمین دچار مشکل شدند .اگر مدیران
شهرستان کمک کنند این مسایل حل شود
و زمین و فضای الزم را در اختیار دستگاههای
اقتصادی بگذارند تا در بحث ورزش پایهای
هم ورود کنند ،آینده ورزش سیرجان مطمئنا
شکل دیگری خواهد داشت».
گلمحمدی سپس با ورود به بحث
اعتبارات گفت« :سال گذشته آرمانگهر در
سالن امام علی نزدیک به  ۲۰۰میلیون تومان
هزینه کرد .االن این سالن تمام امکانات را جز
یک کفپوش درجه یک دارد .این قسمت ما
به دولت وصل شدیم .متاسفانه موفق نشدیم
از اعتبارات دولتی سال استفاده کنیم .امسال
از نزدیک دو میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان

اعتبار بابت سه اماکن ورزشی سیرجان ،تنها
 ۱۶۰میلیون تومان تخصیصی ما بوده است».
وی در ادامه با اشاره به قانون واگذاریها گفت:
«ما مجبور هستیم سراغ منابعی که دولت در
اختیار ما گذاشته و قوانینی که در این بخش
هست برویم؛ یعنی واگذاری .دولت خودش
یداند که توان مالیاش ضعیف است و
م
قانون واگذاریها به کمک دولت آمده است.
شرکت گهرزمین درخواستی برای سالن امام
علی داده است که به صورت بلندمدت در
اختیارش بگذاریم .ما هم دوتا شرط داشتیم
که اوال مشکل کفپوش حل شود و دوما یک
ساختمان اداری سه طبقه که طبقه سومش
سالن اجتماعات  100نفره است ،در زمین
خالی کنار سالن احداث شود .گهرزمین
موافقت کرده و آقای پوریانی نامه نوشته
و درخواست داده .ما نیز نامه را به کرمان
ارسال کردیم تا از طریق ماده  ۲۷به صورت
قانونی پیگیری و مجوز گرفته شود ».بنابه
گفته گلمحمدی حمایت از تیمهای جوانان،
بزرگساالن و استعدادیابی در رشته فوتسال و
هندبال از جمله برنامههای این شرکت است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا عموم هم
میتوانند از این سالن استفاده کنند ،گفت:
«بله ،قطعا مدیریت میشود .یک وقتهایی در
اختیار اداره است که ما سالن را به ورزشکاران
واگذار خواهیم کرد و برخی ساعات خود
شرکت استفاده میکند و ساعات دیگری که
سالن خالی است ،احتماال اجاره خواهند داد».
 ساختمان اداره ورزش از نظر ایمنی
صفراست
گلمحمدی با اشاره به اینکه پس از
احداث ساختمان اداری توسط شرکت ،اداره
ورزش منتقل خواهد شد ،افزود« :فکر میکنم
تنها ادارهای که از قبل از انقالب جایش تغییر
نکرده ،همینجا است .این ساختمان شرایط
خوبی ندارد و از نظر ایمنی هم صفر است.
اگر زلزله بیاید قطعا اولین ساختمانی است که
خراب میشود».
 جدیدا یک کمیته نظارت بر اماکن
ورزشیتشکیلدادیم
گلمحمدی در پاسخ به دلیل اینکه چرا
هزینه بیمه ورزشی  20هزار تومان است اما در
سیرجان  25هزار تومان گرفته میشود ،گفت:

«هزینه همان  20هزار تومان است و آن 5
هزار تومان به صورت دلخواه برای پرس کارت
است .هر فردی دلش خواست ،کارت را بگیرد
و خودش برود پرس کند .البته االن کار بیمه
میتواند به صورت آنالین انجام شود .قبول دارم
که در این مورد ضعف بوده و اطالعرسانی خوبی
انجام نشده است تا مردم بدانند میتوانند بدون
مراجعه حضوری ،برای بیمه ثبتنام کنند».
وی در پاسخ به سؤالی پیرامون مواد نیروزا
گفت« :بحث مواد نیروزا را انکار نمیکنم
یدانم به وفور در دست مردم هست و
وم
داروخانهها و مراکز دیگر دارند توزیع میکنند.
نظارت بر چنین اماکنی بر عهده ما نیست .ما
بحثمان فقط باشگاهها است .ما جدیدا یک
کمیته نظارت بر اماکن ورزشی تشکیل دادیم.
اگر در باشگاه مواد نیروزا توزیع شود قطعا
برخوردمیکنیم».
گلمحمدی در پاسخ به سوالی پیرامون
آماده بودن زیرساختهای استادیوم فوتبال
برای ورود بانوان گفت« :با پیگیریهای وزیر
ورزش و رییسجمهور ورود بانوان به ورزشگاه
اخیرا آزاد شد اما بانوان فقط در بازیهای تیم
ملی میتوانند حضور داشته باشند .هنوز هیچ
دستورالعملسراسریپیراموناجازهورودبانوان
برای بازیهای لیگ ابالغ نشده است .به نظر
من بیشتر از بحث زیرساختها ،بحث نظارت
و کنترل است .البته یک مقدار امکانات اولیه
هم نیاز است .من فکر میکنم استادیوم امام
علی شرایط الزم را داشته باشد .دری که از این
استادیوم به خیابان ولیعصر باز شده ،کامال آن
قسمت را جدا میکند .هم سرویس بهداشتی
دارد و هم سکوهای جدا .ما میتوانیم این کار
را انجام دهیم اما دستورالعملی در این رابطه
نیامدهاست».
وی در مورد زمین ورزشی بدرآباد که اخیرا
در نشریات هم مطرح شده بود ،گفت« :در مورد
این زمین بهزودی جلسهای در فرمانداری برگزار
خواهد شد .باید فرمانداری و شهرداری صاحب
زمین را راضی کنند .قرار شده برای ساخت
سالن دستگاههای اقتصادی وارد کار شوند.
چون اختصاص اعتبارات دولتی در حال حاضر
امکانپذیر نیست .مگر آنکه سولهای زده شود
و ما آن را بیاوریم در طرحهای نیمهتمام و در
سالهای آینده تکمیل کنیم .اما به طور کلی

هیچچیز این زمین به ما ارتباطی ندارد .زمین
مال دیگری است و کس دیگری آن را باید
بسازد .کسی که میتواند آنها را بهم نزدیک
کند ،دستگاه دیگری است که مسئول شهر
است .فقط پیگیری میخواهد که آن کار را ما
حتماانجاممیدهیم».
 مصایب بانوان ورزشکار
در انتهای این نشست خبری ،فرصتی
بسیار اندکی در اختیار مسئول ورزش بانوان
قرار گرفت تا به طور فشرده برخی مباحث از
جمله انتقاد از بیتوجهی رسانهها به ورزش
بانوان را مطرح کند.
زکیه رضایی با اشاره با برگزاری بیش از
صد برنامه به صورت همایش ،گردهمایی،
جشنواره و مسابقات فرهنگی و ورزشی برای
یدانم اطالعرسانی
بانوان شهرستان ،گفت« :نم 
ما ضعیف است یا خبرنگاران توجهی به ورزش
بانوان ندارند که خبرهایش در رسانهها منعکس
نمیشود .با وجود آنکه ما در فضای مجازی
هم خبرها را منتشر میکنیم اما در مراسمها ما
حتاخبرنگارانخانمهمحضورپیدانمیکنندو
اطالعرسانی نمیشود .در شش ماه گذشته بالغ
بر  3هزار مدال توسط بانوان ورزشکار کسب
شد اما باز هم جز معدودی ،دیده نشدند و
یدانمعلتشچیست».
نم 
رضایی با اشاره به استعدادهای بانوان
ورزشکار سیرجانی گفت« :با اینکه بانوان
در چندین رشته ورزشی توانایی حضور در
لیگهای برتر را دارند اما به دلیل نداشتن
حمایت مالی این اتفاق نمیافتد .از جمله تیم
تکواندوی بانوان که به همین دلیل با وجود
حضور در مرحله اول نتوانست به مرحله دوم
لیگ برتر بروند .ما در تیمهای فوتبال ردههای
مختلف بانوان سیرجان  13ملیپوش به همراه
دو مربی ملی داریم اما همچنان مشکالت مالی
دارند .اگر بخواهیم مقایسه کنیم ،کمترین رقم
دریافتیبانوانفوتبالیستتیمفوتبالشهرداری
بم  70میلیون تومان است .اعتبارات ما خیلی
کم است».
مسئول ورزش بانوان سیرجان در انتهای
سخنان خود افزود« :بچههای ما در فوتبال
بیشترینآسیبدیدگیرادارندچوننمیتوانند
از چمن طبیعی استفاده کنند و مرتبا روی
چمنمصنوعیآسیبمیبینند».

سرمقاله

چه باید کرد
 رضا مسلمیزاده
«چه باید کرد؟» موضوع
مناظرهی دو فعال سیاسی
بود که پس از تحمل حبسی
چندساله راهی متفاوت در
پیش گرفتهاند .این مناظره
از دو جهت برای سیرجانیها
میتوانست مهم باشد .اول آنکه یک پای این مناظره
روزنامهنگار همشهری احمد زیدآبادی بود و دو دیگر
آنکه «چه باید کرد؟» اکنون یک دغدغهی عمومی
برای اصالحطلبان به حساب میآید و اصالحطلبان
سیرجان هم از آن برکنار نیستند .چندان که «چه
باید کرد؟» عنوان گروهی در فضای مجازی است که
به محل تبادل نظریات جمعی از فعاالن این عرصه
تبدیل شده است.
احمد زیدآبادی بر این باور است؛ «جامعه هر گاه
فرصتی یافته در بطن و الیههای گوناگون خود شروع
به رشد و بالندگی کرده و نیرویی اجتماعی پدید آورده
است .متأسفانه در سر بزنگاههای تاریخی ،احزاب
سیاسی این نیروی بالنده را به ابزاری برای نزاع قدرت
بر سر تسخیر دولت تبدیل کردهاند و نه فقط آن را
به نیستی و تباهی کشاندهاند بلکه خود نیز به اهداف
مورد نظرشان از طریق سهیم شدن در قدرت دست
نیافتهاند و وضع را عم ً
ال به بن بست کشاندهاند».
از نظر او؛ جنبش اصالحات نیروهای اجتماعی بالنده را
در نزاعی بیسرانجام درگیر و خنثی کرده است و بهتر
است به سمت نوعی کار مدنی برای کاهش مرارت
عمومی تغییر جهت دهد.
پیشنهاد او این است که عرصه سیاسی را به
اصولگرایان و محافظهکاران واگذاشت و امیدوار است
که واقعیتهای اداره کشور خود را به آنها تحمیل
میکند و ایشان به اتخاذ روشهای معقول کشورداری
ناگزیر خواهند شد .در عوض مصطفی تاجزاده با دفاع
از دستاوردهای اصالحطلبان تالش این جناح سیاسی
را برای حضور و شراکت در قدرت سیاسی ارج مینهد
و بر آن تاکید میکند.
از نگاه ناظر بیرونی چنین به نظر میرسد که مختصات

مناظره به گونهای است که طرفین را چنان در دفاع از
مواضع خود متعصب میسازد که اساسا فهم دیگری
غیرممکن میشود و کار به لجبازی هم میرسد.
چندانکه همشهری شریفمان تمامی تالشهای
مصلحان ایرانی از امیرکبیر تا سیدمحمد خاتمی را
نفی و بر باد رفته میبیند و نه تنها «چه باید کرد؟» را
بیوجه میانگارد که «چه میتوان کرد؟» پیشنهادی
خودش را هم پاسخی قانعکننده نمیدهد .البته این
موضع اگرچه غیرقابلدفاع اما قابل فهم است.
غفلتاصالحطلبانازجامعهمدنیواقعیتیانکارناپذیر
است و به نظر میرسد اصالحطلبان بابت این غفلت
و گناه نابخشودنی در بنبست کنونی گرفتار آمدهاند.
پس از دوم خرداد سیدمحمد خاتمی از همراهان خود
خواست که به سراغ جامعهمدنی بروند و به تقویت آن
بپردازند اما مدهوشان مقام و قدرت ،فرصت فراهم
شده را غنیمت یافته و حریصانه به جان پستها و
ثروتهای کشور افتادند و هنوز هم بر سر عقل نیامده
و با سوءاستفاده از ظرفیتهای اجتماعی و نامطلوبی
رقیب«استمرارطلب»شدهاند.
اشکال و ایرادی که آقای زیدآبادی به اصالحطلبی
موجود میگیرد ،تقریباً شبیه این وضعیت است که
جامعه در هر انتخابات چکی با مبلغ باال را به این
گروه سیاسی میدهد که ایشان در چانهزنی برای
نقد کردنش به مبلغی بسیار پایینتر از مبلغ اصلی
رضایت میدهند .اینکه در هنگامهی انتخابات جوگیر
بشوند و حرفهای آنچنانی بزنند و وعدههای چنین
و چنان بدهند و چون از نردبان قدرت باال رفتند
همه چیز را فراموش کنند و بر سر تقسیم قدرت با
رقبا ز دوبند کنند ،جز سرخوردگی برای تالشگران
پشتیبان ایشان ثمری نخواهد داشت .و ما اکنون در
چنین روزهایی به سر میبریم .موقعیتی که اسباب
سرخوشی و شادمانی رقیبان شده و از آن برای جنگ
روانی و تبلیغات زودهنگام به نفع نامزد خویش بهره
میجویند .اما خودآگاهی پدیدآمده در اصالحطلبان
میتواند ققنوسوار از خاکستر ناامیدی جنبشی را
برانگیزاند که رقص امروز رقبا را به تحسری عظیم
تبدیلکند.

خبر

افزایش  7درصدی پروندههای طالق در استان کرمان
 پاسارگاد :معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری
استان کرمان از افزایش  ۷درصدی پروندههای طالق
در استان کرمان در  ۶ماهه اول امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل خبر داد و عنوان کرد :در  ۶ماهه اول سال
گذشته  ۵هزار و  ۲۷تعداد پروندههای ورودی طالق به
دادگستریهای استان بوده که در مدت مشابه سال جاری
 ۵هزار  ۳۸۳پرونده در این زمینه داشتیم.
به گزارش ایسنا ،حمید خالقی به مناسبت روز ملی آمار و
برنامهریزی با محوریت آخرین خدمات الکترونیکی قضائی
به مردم گفت :پروندههای ورودی به دادگستری در  ۶ماهه
اول سال گذشته ۲۷۰ ،هزار  ۵۸۹مورد بوده که نسبت به
 ۶ماهه اول سال جاری با  ۵.۵۴درصد رشد به  ۲۸۵هزار و
 ۵۸۱رسیده است .وی ادامه داد :در  ۶ماهه اول سال ۹۷
پروندههای خروجی از دادگستری استان کرمان  ۲۷۰هزار
و  ۵۴۱مورد بوده که در  ۶ماهه اول امسال با  ۴.۸درصد
رشد به  ۲۸۳هزار و  ۴۸۱مورد رسیده است؛ همچنین
پروندههای کیفری در  ۶ماهه اول سال گذشته  ۱۱۰هزار
و  ۱۳۱مورد بوده که با  ۳.۸۲درصد رشد در مدت مشابه
امسال به  ۱۱۴هزار و  ۳۳۸پرونده رسیدهاند .معاون آمار و
فناوری اطالعات دادگستری استان کرمان به اتهامات اول

استان اشاره کرد و افزود :بیشترین اتهامات استان کرمان
به ترتیب؛ سرقت موجب تعزیر با  ۱۹.۶۲درصد ،ضرب
و جرح عمدی با  ۱۴.۷درصد ،توهین با  ۱۲.۹۲درصد،
ایراد صدمه غیرعمدی (تصادفات) با  ۱۲.۵درصد ،تهدید
با  ۱۱.۶۸درصد ،نگهداری مواد مخدر با  ۳.۸۴درصد و
حمل مواد مخدر  ۳.۸۳درصد از کل پروندههای استان را به
خود اختصاص دادهاند .وی بیان کرد :سرقت ،ضرب و جرح،
توهین و تهدید؛ ۴۷درصد پروندههای قضائی استان کرمان
را تشکیل میدهند که این موارد نشان دهنده کاهش
آستانه تحمل مردم است .او ادامه داد :در  ۶ماهه اول سال
گذشته  ۲هزار و  ۵۲۵پرونده طالق توافقی داشتیم که
نسبت به بازه زمانی مشابه؛ امسال با  ۳درصد افزایش به
 ۲هزار و  ۶۰۲مورد رسیده است .وی افزود ۲ :هزار و ۸۰
پرونده طالق در  ۶ماهه اول سال گذشته به درخواست
زوجه داشتیم که در  ۶ماهه اول امسال این تعداد پرونده
به  ۲هزار و  ۲۳۶مورد رسیده که نشاندهنده  ۸درصد
رشد در این زمینه است ،همچنین  ۴۲۲پرونده طالق به
درخواست زوج در  ۶ماهه اول سال گذشته در دادسراهای
استان کرمان ثبت شده که امسال در مدت مشابه سال
گذشته با  ۲۹درصد رشد ،به  ۵۴۵مورد رسیده است.

روی خط

پیامک300099004806 :
 مریض دکتر[ ]...متخصص قلب هستم .برای
تست ورزش رفتم گفتند دستگاه خرابه برو هفته
آینده مجددا مراجعه کردم گفتند دستگاه خرابه.
برای بار سوم رفتم گفتند نوبت نداریم .آیا این
بیمارستان بزرگتری ندارد که بررسی کند؟ 6019
 خواهش میکنم به گوش مسئوالن برسانید چرا
این گرانیها ،بدبختیها ،بیچارگیها از گریبان مردم
بخصوص قشر فقیر و بیدرآمد دست بردار نیست؟
صبر و تحمل وحوصله تا کی؟ 2059
 با سالم من يک سيرجاني هستم که پس
از 40سال به سيرجان برگشتم .نميدانم ثروت
هنگفتي را که در معادن سيرجان هست باور کنم
يا نه .نميدانم وضيعت خراب خيابانها با اين همه
ثروت در سيرجان و جواناني که بيکارند چون که
پارتي ندارند و2854 ...
 سالم ،سپاس و تشکر فراوان از زحمات و
پیگیریهای صادقانه مدیریت شریف و پرسنل
پرتالش اداره برق به ویژه جناب نخعی بابت
ایجاد روشنایی کوچه حسینیه و مسجد ساالر
شهدا خ.ابوریحان .روبروی کمیته امدادامام(ره)
وخیابانهای اطراف .اجرتان با ساالرشهدا(ع).
خداقوت4179 .
 انصافا حسن برخورد با ارباب رجوع و مردمداری
مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری ،و همچنین مسئول آژانسهای این

سازمان مثالزدنی است .میخواستم به شهردار بابت
انتخاب این گونه مدیری تبریک بگم5542 .
 سالم خواهشی از مسئوالن اداره برق دارم برای
روشنایی خیابان اصناف فکری بردارند واقعا تاریک
است ،بچههامون شبها جرأتی که در مغازه بروند
ندارند5855 .
 بعدازچندسال پیاده روی اربعین حرم تا حرم
کماکان مشکالت باقیست؛  -1عدم آنتن دهی تلفن
همراه  -2نبودسرویس بهداشتی کافی درمحوطه
امامزاده علی وطول مسیر پیادهروی -3 ،یکطرفه
کردن مسیررفت و برگشت وترافیک سنگین مسیر
همه را بامشکل مواجه کرده بود  -4مهمتر از همه
اگر همین روز برای شهروندانی که ازاین مسیراستفاده
میکنند حادثهای رخ دهد قطعأبه مراکز درمانی
نخواهدرسید و جانش را ازدست میدهد0114 ۰
 اداره برق هزینهای که بابت روشنایی معابر در
روستایی خیرآباد خالصه دریافت مینماید هیچ گونه
خدماتی در قبالش ارائه نمیدهد 7690
 بخشدارمحترم؛ ما در روستاي خيرآبادخالصه
روشنايی معابر نداريم وهيچ کدام از اعضای شورا
جوابي در این زمینه نميدهند ،خواهشمنديم اقدام
نماييد 5276
 آقای فرماندار من یک روستایی بیچارهام که قبال
کپسول گاز را  ۷هزار تومان به راحتی تهیه میکردم
که االن با این هزینه باال بدبخت شدیم5743 .

