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جامعه

پيامك300099004806 :

 سارا پورمختار
شورای چهارم نفسش به شماره افتاده
و اعضای شورای پنجم برای شروع به کار
لحظهشماری میکنند اما عدهای بر این باورند
که این شورا تشکیل نمیشود .با گذشت حدود
یک ماهونیم از اعالم تایید صحت انتخابات شورای
شهر سیرجان از سوی فرمانداری،کاندیداهای
معترض معتقدند هنوز پرونده رسیدگی به
انتخابات شورای سیرجان در هیئت مرکزی
نظارت باز است و نتیجه نهایی اعالم نشده است.
در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شورای شهر
بعد از اینکه سرلشکر محمد ایراننژاد از رییس
شورا خواست تا برای آشنایی بیشتر در جلسهای
اعضای شورای پنجم را دعوت کند ،نسرین
یزاده گفت« :هنوز شایعاتی مبنی بر اینکه
امین 
انتخابات تایید نشده وجود دارد» و رییس شورا
در پاسخ گفت« :این در حوزه کاری ما نیست،
لیست اعضای شورای پنجم را فرمانداری تایید
و منتشر کرده است» .سرلشکر ایراننژاد ضمن
تایید وجود ابهاماتی در تایید انتخابات سیرجان
گفت« :هر چند تا آخرین روزها وضعیت صحت
انتخابات سیرجان بالتکلیف و در هالهای از ابهام
و سکوت بود ولی طبق اعالم اخبار سراسری
نام استان کرمان در بین لیست استانهایی که
تعیینتکلیفنشدهاندنبود».
 برای رفع شبهات نامه هیئت مرکزی
نظارترامنتشرکنید
اما محسن اسدی که جزو کاندیداهای
معترض به نتیجه انتخابات شورای پنجم است،
در توضیح دالیلی مبنی بر عدم تایید صحت
انتخابات سیرجان گفت« :بر اساس بند  4ماده
 73فرماندار موظف است نظر قطعی و نهایی
هیئت نظارت استان در خصوص تایید و یا عدم
تایید انتخابات را از طریق انتشار آگهی اهالی
حوزه انتخابیه برساند .اما متاسفانه فرمانداری
به نامهای که از سوی هیئت مرکزی نظارت
در تاریخ  31خردادماه به همه استانهای
کشور ارسال شده استناد کرده است و نام ه و
صورتجلسهای مشخص برای این موضوع وجود
ندارد» .اسدی در ادامه به مندرجات این نامه
اشاره میکند« :با توجه به اینکه  31خردادماه
آخرین روز اعالم نظر هیئتهای نظارت در
خصوص صحت انتخابات است ،چنانچه تا این
تاریخ هیئتهای نظارت اعالم نظر ننمایند به
منزله تایید صحت انتخابات است» .وی ادامه
میدهد در پایین این نامه دو پاراف متناقض در
تاریخ یکم تیرماه وجود دارد یکی پارافی از سوی

برخی از کاندیداهای معترض معتقدند هنوز صحت انتخابات سیرجان تایید نشده است

ابطال گریبان شورای پنجم را رها نمیکند
 نسرین امینیزاده :شایعاتی مبنی بر عدم تایید انتخابات وجود دارد
 اسماعیل خواجویی :لیست اعضای شورای پنجم را فرمانداری تایید و منتشر کرده است
 محسن اسدی :پرونده انتخابات سیرجان در هیئت مرکزی نظارت باز است
 احمد حمزه :تا دوهفته پیش صحت تایید انتخابات سیرجان اعالم نشده بود
 فرهاد تجری :وضعیت انتخابات تمام شهرهای کشور تا پایان هفته مشخص میشود

عکس :حسین ایرانمنش | پاسارگاد

دبیر هیات نظارت استان ،که بر اساس همین
بند بخشنامه انتخابات سیرجان را تایید میکند:
«فرماندارمحترمشهرستانسیرجان،حسباین
بخشنامهانتخاباتشهرستانسیرجانتاییدتلقی
میگردد .لطفا فرایند قانونی مربوطه را به انجام
رسانید ».و پاراف دیگر که در پایین نامه قرار دارد
و بر اساس آن هنوز وضعیت انتخابات سیرجان
نامعلوم است« :ریاست محترم ستاد انتخابات
استان جهت استحضار و اقدام الزم ،در استان
به جز سیرجان ،شهرستان بالتکلیف نداریم».
اسدی ادامه داد « :هنوز پرونده انتخاباتسیرجاندر
هیئتمرکزینظارتباز است ،در هر صورت تقاضا
میکنم ،آقای فرماندار وقتی اشاره کردهاند به نامه
هیئت مرکزی نظارت ،اگر نامهای به غیر از این
نامه وجود دارد آن را چاپ کنند که این شک و
شبهات برطرف شود».

 نتیجهانتخاباتبرنامهریزیشدهبود
اسدی در توضیح بیشتر به پاسارگاد گفت:
«در هیئت نظارت استان آقای انارکی اعالم
کردند که برای سیرجان عدم تایید صحت
انتخابات اعالم کردهاند ،اما فرمانداری سیرجان
نتیجه را جور دیگری اعالم کرده است» .وی
در ادامه افزود« :یکی دیگر از موارد شبههبرانگیز
این است که تا االن  2ماه و نیم از روز انتخابات
میگذرد اما هر چه از فرمانداری تقاضا کردیم
پرینت صندوقها را در اختیار ما بگذارند
نمیپذیرند .اگر اتفاقی نیفتاده و تخلفی صورت
نگرفته باید شفاف باشند و پرینت صندوقها را به
ما نشان دهند» .وی معتقد است نتیجه انتخابات
برنامهریزی شده بوده و کسی که سالهاست با
من دشمنی میکند اینجا هم نظر خود را اعمال
کرده است .حتی زمانی که فرماندار در نشست

مطبوعاتی اعالم کرد ناکارآمدها به شورا راه
پیدا نمیکنند مشخص بود قرار است اتفاقات
ناخوشایندی بیفتد و در حق عدهای ظلم شود».
 اولتیرماهصحتانتخاباتتاییدشد
معاون سیاسی امنیتی فرماندار معتقد است
نتیجه انتخابات همان یک ماه و نیم پیش تایید
و اعالم شده است« :چنین ادعایی که هنوز
انتخابات تایید نشده کذب است و اصال چنین
چیزی وجود ندارد .اول تیرماه یعنی حدود یک
ماه و نیم پیش اعالم کردیم که صحت انتخابات
تایید شده و آگهی آن منتشر شد ،ظرف چند روز
آینده مراسم تحلیف برگزار میشود برای ما هم
سئوال است که این دوستان به دنبال چه هستند
و هدفشان چه هست اصال نمی توانیم راجع به
این افراد اظهار نظر کنیم».
سهراب بهاءالدینی همان نامه با پارافهای

و یک آموزش
تحول
یک اتّفاق،
یک ّ
با دنیا خیلی فاصله داریم ،بیا فاصله رو کم کنیم
به نظر من وقتش رسیده که...
ا ّما چطور؟
بیا...
بیا جلو بزنیم
خانه ی ادب ّیات شاملو برگزار می کند :دوره های آموزشی فنـون داستـان نویسی و ُسرایش
شعـر کـاری متفـاوت از   انـجمـن عکـس و خـاطــره
جهـت ثبت نــام با شمـاره هـای  09132795705و09371865871تماس حاصل فرمایید.
فــرصت ثبت نام تا تاریخ۱۳۹۶/۵/28

یداند« :بر
متناقض را دلیلی بر صحت انتخابات م 
اساس نامهای که از هیئت نظارت مرکزی آمده و
هیئت نظارت استان زیر آن پاراف کرده ،صحت
انتخابات سیرجان مورد تایید است» .وی درباره
دلیل عدم انتشار پرینت صندوقها گفت« :باید
حتما مجوز هیئت نظارت داشته باشیم ،که ما
برای این موضوع نامه زدهایم ،اما هنوز جوابش
نیامده است ».بهاالدینی در ادامه افزود« :هر
زمان که مجوز از سوی هیئت نظارت صادر شد
اطالعات را منتشر و روی سایت قرار میدهیم».
 زمانبندی برای تایید انتخابات وجود
ندارد
اگرچه از سوی فرمانداری سیرجان در تاریخ
اول تیرماه صحت انتخابات سیرجان تایید و
آگهی شد اما در خبرگزاری خانه ملت در تاریخ
 12تیرماه از قول رئیس هیات مرکزی نظارت
بر انتخابات شوراها منتشر شده است« :در رابطه
با انتخابات شورای شهر سیرجان درخواستی
برای ابطال آن رسیده که هیات مرکزی آن را
بررسی خواهد کرد» .محمد محمودی شاهنشین
همچنین اضافه کرد« :زمانبندی وجود ندارد
که مشخص کند چه مقدار زمانی برای تایید
انتخابات وجود دارد».
 باید منتظر نظر هیئت مرکزی ماند
احمد حمزه رییس هیات بازرسی انتخابات
شوراهای اسالمی شهر و روستا در کرمان درباره
نتیجه نهایی انتخابات شهر سیرجان گفت« :تا دو
هفته پیش هنوز صحت تایید انتخابات سیرجان
اعالم نشده بود .در این دو هفته تایید شده یا نه
اطالعی ندارم و از اینجا به بعد باید هیئت نظارت
مرکزیتصمیمبگیرندمناطالعدقیقیازنتیجه
نهاییندارم».
 وضعیتتمامشهرهایکشورتاپایان
هفتهمشخصمیشود
سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات
شوراهای اسالمی کشور در خصوص تایید
انتخابات سیرجان گفت« :درحال حاضر حضور
ذهن ندارم که سیرجان جزو شهرهایی است
که ما هنوز اظهار نظر نکردهایم یا نه ولی صحت
انتخابات خیلی از شهرها تایید شده است» .فرهاد
تجری در ادامه افزود« :با وجود اینکه از وضعیت
نهایی اطالعی ندارم اما سیرجان جز شهرهایی
نبوده که حساسیت زیادی داشته باشد که تایید
نشدن صحت انتخاباتش در ابهام باشد که جای
شک و شبههای در تایید آن وجود داشته باشد».
وی در پایان به تعیین تکلیف وضعیت تمام
شهرهای کشور تا پایان هفته خبر داد.

آغاز به کار
دوره پنجم
شوراهای شهر
و روستا از 12
شهریور

 ایسنا :عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه قانون اصالح
قانون انتخابات شوراها پس از تایید شورای نگهبان مراحل نهایی خود را میگذراند،
گفت:عمال اصالحیه این قانون به شوراهای فعلی نمیرسد و زمان آغاز به کار دوره
پنجم شورای شهر و روستا بر اساس قانون قبلی  12شهریور ماه خواهد بود .علیاصغر
یوسفنژاد افزود :در حال حاضر بسیاری از اعضای شوراها سردرگم هستند و هنوز
مراجع رسمی مثل دولت پاسخ ندادهاند ،نهایتا چون اصالحیه قانون هنوز در روزنامه
رسمی چاپ نشده عمال بیش از دو هفته به طول می انجامد و زمان آغاز به کار شوراها
 12شهریور خواهد بود.

یادداشت

چون «امیرحسین» نام سیرجان را ارتقا بخشیم
 عباس دعاگویی
خبر کسب رتبه اول علوم
تجربی در کنکور سراسری
سال  96توسط یک سیرجانی
بااستعداد چون «امیرحسین
برای
قاسمینژا درائینی»
همگان بهخصوص همشهریان
سیرجانیاش بسیار شعفانگیز و هیجانآور بود .ن َقل
خبر فوق در گروههای مجازی و نُقل مجلس شدن آن
در خانوادههای سیرجانی حکایتی است از نکتههای
حایز اهمیتی که بعضا به فراموشی سپرده میشود و آن
تالش در ارتقای نام سیرجان و سیرجانی است .در حالی
که گهگاهی اخبار چندشآور و ناراحتکننده از بعضی از
اقوال و افعال ما سیرجانیها به گوش میرسد و ما ناآگاهانه

به آن دامن میزنیم .خوردن حشرات و مسموم شدن از
مسکرات و سرقت و ضرب و شتم افراد مطالبی نیستند که
سیرجانیهای فرهیخته و دارای اصالت به آن بپردازند .باید
همچون «امیرحسین» تمام همتمان را مصروف ارتقای
فرهنگسیرجانیکنیم.
به فرهیختگان خود ببالیم .در اشاعه و ترویج آثار و
کتب آنان همت بگماریم و ویژگیهای انسانی ،اخالقی،
علمی و دینی آنان را فرا راه خود و دیگران قرار دهیم
تا سیرجانیها به خصلتهای نیکو شناخته شوند نه به
اقدامات ناپسند چند جوان نادان .به نویسندگانی چون
باستانیپاریزی افتخار کنیم که انتشار  60کتاب از ایشان
از وی چهرهای جهانی ساخته است .به دکتر طاهره

صفارزاده قرآنپژوه ،نویسنده و شاعر توانای سیرجانی،
به شهی د مهدی نصیری معلم اخالق و اعجوبهی زمان
خویش ،به فرماندهان و دالوران شهیدی چون زندینیا،
هللدادی افتخار کنیم .به مدیران توانمند و
شول ،نادری ،ا 
صدها تن از اساتید به نام سیرجانی چون دکتر جهانگیری،
دکتر میرزاده ،دکتر گلزاری ،دکتر صدری ...به غیورمردان
و شیرزنان عشایر و ایستادگی آنان در برابر بیگانگان که
امیرحسین نیز از آن تبار است ،افتخار کنیم.
از کشاورزان ،پستهکاران و صادرکنندگان نمونه یاد
کنیم .از ایثارگرانی که علیرغم تمامی مشکالت هنوز
جوانمردانه بر سر میثاق ایستادهاند ،زبان به میان آوریم.
بههنرمندانمتعهدوبهورزشکارانافتخارآفرینسیرجانی
ببالیم و عکس و خبر موفقیت آنان را در گروهها نشر دهیم.
به معدن خدادادی و ذخیره ارزشمند گلگهر و توسعهی
روزافزون آن
بپردازیم .به
آثار باستانی ،به
قدمت تاریخی،
به باغسنگی ،به
گلیمشیرکیپیچ
دارستان و به
صدها مورد از
د ستا و ر د ها ی
دیروز و امروز
سیرجانیانافتخار
کنیم.
به قول فرزند
فاضل و با تقوای
امام ،رییس دولت اصالحات در جمع مردم سیرجان
که فرمود« :سیرجان سرشار از استعدادهاست» از این
رو حداقل درسی که باید از همت و تالش «امیرحسین
قاسمی» گرفت ،این است که اوال خود موجب ارتقای نام
سیرجان شویم و برایش افتخار کسب کنیم و یادگار بهجا
بگذاریم .ثانیا آنقدر ویژگیها و استعدادهای سیرجان و
سیرجانی فراوان هست که به نکات منفی که در هر دیاری
یافت میشود ،نپردازیم و هدایتگر خوبیها و زیباییها
باشیم.
در پایان با درود به امیرحسین قاسمی که برای
همهی ما افتخارآفرین گردید و برای خانوادهی محترمش
بهترینها را از خدای مهربان آرزو میکنم.

به مناسبت ميالد سراسر نور و رحمت سلطان
عليابن موسيالرضا(ع)
و توجهات  حضرت ولي عصر(عج)

اعالم برندگان جشنواره عکس کودک صرافی سیرجان
عکس نفر اول در شماره بعد
نشریه پاسارگاد چاپ میشود

صرافی سیرجان (عباسلو ) تنها

مرکز مجاز و مورد تایید بانک مرکزی
در سطح شهرستان اماده ارایه
خدمات ارزی می باشد

آدرس چهار راه اشكذري نبش بلوار دكتر صادقي ٤٢٢٠٦١٤١

