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 سارا پورمختار
در روزهای ابتدایی خردادماه بود که خبر
کنارهگیری علیرضا رزمحسینی از استانداری
کرمانمنتشرشد.بهگفتهویهیچعاملیاعماز
فشارهایسیاسی،خستگیکار،فرارازمسئولیت
و یا سایر گمانهزنیهای مطرح شده نقشی در
تصمیمگیریمنبرایکنارهگیری نداشتهاست
و طی مراحل درمانیام دلیل اصلی این تصمیم
است.
چند روزی از انتشار این خبر نگذشت که
یک به یک نام گزینههای احتمالی به میان آمد
و نام شهباز حسنپور هم در این میان دیده و
شنیدهشد و روز به روز قوتگرفت .در نهایت
مجمع نمایندگان استان  4گزینه را به وزارت
کشور معرفی کرد .براساس اعالم سخنگوی
مجمع نمایندگان استان کرمان لیست چهار
نفره مجمع شامل «شهباز حسنپور» نماینده
مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسالمی« ،محمدجواد فدایی» معاون هماهنگی
اموراقتصادیومنابعاستانداریکرمان«،مسعود
مرسلپور»فرماندارقرچکو«علیاصغررستمی
ابوسعیدی» رییس سابق دانشگاه پیامنور کشور
به وزارت کشور ارایه شده است.
احمد محمدی انارکی شنبه گذشته در
جلسه شورای اداری استان کرمان اظهار داشت:
«کمترین محوریت سیاسی در انتخاب استاندار
داشتهایم و تنها نگاه ما اقتصادی است و انشاءاهلل
به زودی یکی از افرادی که در لیست قرار دارند
انتخابشود».نمایندهمردمرفسنجانواناربیان
کرد« :اگر کسی که استان کرمان را نشناسد به
عنوان استاندار انتخاب شود قطعا با مشکالت
زیادی مواجه میشود .امیدوارم انتخاب خوب و
بجاییصورتگیرد».
 تنها فردی که همه با استانداری او
موافقندحسنپوراست
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور
در مجلس شورای اسالمی در رابطه با گزینههای
معرفی شده برای استانداری گفت« :تمامی
نمایندگان استان کرمان بر روی گزینه «شهباز
حسنپور» نماینده کنونی مردم سیرجان و
بردسیر در خانه ملت برای سکانداری استان
کرمان اتفاق نظر دارند ».وی با اشاره به اینکه
«شهباز حسنپور» تاکنون راضی به سکانداری
استانداری کرمان نشده است ،افزود« :اگر دولت
شهباز حسنپور را به عنوان استاندار کرمان
انتخاب کند ،نمایندگان نیز از ایشان درخواست
کنند و مجلس شورای اسالمی نیز بپذیرد،
حسنپور در شرایطی قرار خواهد گرفت که
استانداریاستانکرمانرابپذیرد».
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای
اسالمی جایگاه نماینده مردم بودن را باالتر از
استانداری دانست و بیان کرد« :برای حسنپور
استانداری از نظر حقوقی جایگاه پایینتری دارد
اما از نظر خدمتگذاری و عرصه خدمتگذاری
باالتر است ،زیرا وارد عرصه اجرایی میشود».
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
شورای اسالمی معتقد است« :گزینههای دیگر
نیز برای استانداری کرمان در مجمع نمایندگان
مطرح شده اما تنها فردی که همه با استانداری او
موافقاندحسنپوراست».
 بعید میدانم حسنپور شانسی
داشته باشد
اگرچه شهباز حسنپور برای رسیدن
به استانداری کرمان تا حدودی نظر موافق

واکنشها به مطرحشدن نام شهباز حسنپور به عنوان یکی از کاندیدای استانداری کرمان

یشود؟
آیا حسنپور از بهارستان راهی استانداری م 
 محمدمهدی زاهدی :تمامی نمایندگان استان کرمان بر روی گزینه «شهباز حسنپور» برای سکانداری
استان کرمان اتفاق نظر دارند
 محمدرضا نژادحیدری :اینکه افرادی تحت عنوان فراجناحی مطرح میشوند محلی از اعراب ندارد ،در واقع
این افراد شخصیتهای سیاسی هستند که حاضر نمیشوند گرایش سیاسیشان را عنوان کنند
 حسن اسدي زيدآبادي :انتظار داریم دولت که یک دولت اعتدالی با پایگاه رای در میان اصالحطلبان است،
مساله ضد فساد بودن را مدنظر قرار دهد
 شهباز حسنپور :اصال دنبال استانداری نیستم .اگر از سوی وزارت کشور انتخاب شدم آن زمان درباره
برنامهها و اهدافم صحبت میکنم

مجمع نمایندگان استان را به همراه دارد اما
فعاالن سیاسی به ویژه حامیان دولت نظر
مثبتی به انتخاب وی ندارند .قائممقام دبیرکل
جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان در این
باره میگوید« :ضمن احترامی که برای آقای
یدانم ایشان در بین
حسنپور قائلم اما بعید م 
گزینههای معرفی شده برای استانداری شانسی
داشته باشد .تاکید نیروهای اصالحطلب و
حامیان دولت بر این است که باید فردی
برای استانداری کرمان انتخاب شود که در
انتخاباتهای گذشته جزو حامیان آقای
روحانی باشد چرا که استاندار باید برنامههای
رییسجمهور و دولت را پیاده کند و انتخاب
فردی که متعلق به جناح و جریان سیاسی
دیگری باشد از منظر حامیان دولت قابل
قبول نیست ».محمدرضا نژادحیدری در ادامه
افزود« :اینکه افرادی تحت عنوان فراجناحی
مطرح میشوند محلی از اعراب ندارد زیرا این
افراد به معنای واقعی فراجناحی نیستند و در
واقع شخصیتهای سیاسی هستند که حاضر
نمیشوند گرایش سیاسیشان را عنوان کنند
لذا این افراد را نمیتوانیم گزینههای مفید و
شایستهایبرایاستانداریبدانیم».نژادحیدری
در ادامه خصوصیات مدنظر برای انتخاب
استاندار را اینگونه عنوان کرد« :گزینهای
برای استانداری شایسته است که در عین
روشن بودن مواضع سیاسیاش روی دو نکته
تاکید داشته باشد؛ اینکه نگاهش نگاه جناحی
و سیاسی نباشد و منافع ملی و مردم را بر منافع
خودش مقدم بداند و دوم اینکه به برنامه دولت
وفادار باشد».
 اصال دنبالش نیستم
شهباز حسنپور حاضر به اظهار نظر نیست
و با اعالم اینکه ترجیح میدهد نماینده مردم
باشد تنها به گفتن این جمله بسنده میکند:
«نمیخواهم وارد این موضوع شوم چون اصال
دنبالش نیستم .اگر از سوی وزارت کشور انتخاب
شدم آن زمان درباره برنامهها و اهدافم صحبت
میکنم».

 انتشارتوییت انتقادی
خبر معرفي شهباز حسنپور نماينده مردم
سيرجان و بردسير به عنوان يکي از گزينههاي
استانداري کرمان واکنشهاي زيادي را به
همراه داشت .حسن اسدي زيدآبادي که در
شبکه اجتماعي توييتر خود را فعال سياسي،
اصالحطلب ،پژوهشگر حقوق بشر و حقوق
نالملل معرفي کرده ،در توييتي نماينده مردم
بي 
سيرجان را به سوءشهرت و زدوبند متهم کرده
است و انتخاب وی را به عنوان استاندار دولت
روحاني در کرمان را یک رسوایی فاجعهبار
دانسته است .وي در توضيح بيشتر اضافه کرده
بود«:توضيحبيشترآنکهآقايابراهيمجهانگيري
برادر پاکدست و خوشنام اسحاق جهانگيري با
اعمالنفوذحسنپورردصالحيتشد.حاالتوقع
ازجهانگيريکهآگاهبهمسايلکرماناستاينکه
مانع از اين فاجعه شود».
انتشار این اظهار نظر عدهای از حامیان
حسنپور را به واکنش وا داشت .رسول بلوردی در
پاسخبهاینتوییتنوشت«:عقدهگشاييبهسبك
حسن زيدآبادي!!!!آقا مگر دولت روحاني چه گلي
بهسرمردمزده[که]ايناتفاقبرچسبناميموني
بر بدنه دولت او ديده شود!؟؟ همشهري گرامي!
نقداگرمؤدبانهباشدقطعاپذيرفتياستاماپست
و زشت حرف زدن شخصيت دورنيتان را نشان
مي دهد ».سعید صادقی هم نوشت«:ظاهرا شما
با تاکتیک توهین و حمله به شخصیتها قصد
بزرگ کردن خودتون رو دارید».
حسنپوردرواکنشبهتوییتمنتشرشدهبه
پاسارگادگفت«:بااینکهدرشبکههایاجتماعی
فعالیتی ندارم اما شنیدهام که بد و بیراه برایم زیاد
فرستادهاند .اینها طبیعی است ،در هر سه دوره
این حرفها گفته شده و مردم با رایی که دادند
پاسخشان را دادند».
در گفتوگوی کوتاهی که با حسن
اسدیزیدآبادیداشتم.دلیل انتقاداتشرابیشتر
جویا شدم.
 در توییتی که منتشر کردید
انتخاب آقای حسنپور به عنوان

استاندار دولت روحاني در کرمان را یک
رسوایی فاجعهبار دانستهاید .چرا این
همه صراحت؟
فارغ از اینکه مناسبات قدرت و توزیع
مناصب در استان به چه نحوی است که البته
برای دوستانی که در سطح استان فعالیت
میکنند حتما باید مهم باشد ولی بالشخصه
برای من یکی از نکاتی که در سیاستورزی
اصالحطلبانه اهمیت دارد وجه مبارزه با فساد
است.درشرایطیکهدستگاههاینظارتیوحتی
مطبوعات نمیتوانند کار خودشان را در رابطه با
موضوع شفافیت و مبارزه با فساد به نحو احسنت
انجام بدهند ،طبیعی است که افرادی با استفاده
از امکاناتی که دسترسی به قدرت در اختیار آنها
قرارمیدهد،فسادهاییراایجادمیکنندوهمین
را هم مبنایی قرار میدهند برای اینکه با تشکیل
باندهای بزرگتری از فساد و ارتباطگیری با آنها
بهمناصبباالتریدستپیداکنند.
 آقای حسنپور را جزو این دسته
از افراد میدانید؟
نماینده فعلی شهرستان سیرجان هم آن
چیزی که شهرت پیدا کرده و من اعتقاد جدی
در این مورد دارم ،متاسفانه سوءاستفادهها است
که در افواه مطرح است و به هر حال زمینههایی
در واقعیت هم دارد که اگر امروز از رای دهندگان
بپرسید ،همه روایتهایی از عملکرد ایشان دارند
که شاید خود آنها آن را فساد ندانند .چون وقتی
خودافرادمنتفعهستند،عنوانفسادرابهمسئله
اطالق نمیکنند ولی در جمع بندی آن روایتها
شمامتوجهآنمیشویدکهیکنوعسوءاستفاده
از قدرت عمال وجود دارد.
 آیا این نوع اظهارنظر به اختالف در
دیدگاههایسیاسیطرفینبرمیگردد؟
تنهاازمنظرمبارزهبافسادایناظهارنظرمطرح
شده بود .با این رویکرد انتظار داریم دولت که یک
دولت اعتدالی با پایگاه رای در میان اصالحطلبان
است ،مساله ضد فساد بودن را مدنظر قرار دهد.
 در توضیحات اضافه توییت خود به
نوعی هشدار دادید که اگر آقای حسنپور
به عنوان استاندار انتخاب شود این
مسئولیتمتوجهآقایجهانگیریاست.
در این مورد نباید سوءبرداشتی صورت
گیرد که ایشان موافق فردی است .بلکه منظور
این است که با توجه به اینکه آقای جهانگیری
در رده اول مدیریتی کشور است که کارنامه
بسیار خوبی در رابطه با مبارزه با فساد و افشای
مفاسدی که در دوره احمدینژاد و دولت
گذشته داشته و از طرفی اهل این منطقه
است و به اندازه کافی در رابطه با جریانی که
در سیرجان شکل گرفته آگاهی دارد ،پس نباید
اجازه دهد چنین اتفاقی رخ دهد .اگر ایشان
با توجه به توانایی که در اعمال تاثیرگذاری

آماده برگزاری کالسهای آموزشی برای هنرمندان هستیم
 پاسارگاد
همایش قلمهای آسمانی با موضوع کتابت آیاتی از
قرآن مجید به مناسبت ماه رمضان برگزار شد.
ابوذر حلوایی مدیر روابطعمومی مجتمع صنعتی
معدنی گلگهر به پاسارگاد گفت :این همایش با
حضور بیش از  ۳۰نفر از خوشنویسان برتر شهرستان

سیرجان صبح شنبه  ۱۹خرداد ماه در محل ساختمان
 ۴۵مجتمع گلگهر برگزار شد.
به گفتهی حلوایی در این مراسم که به همت
انجمن خوشنویسان سیرجان و با همکاری روابط
عمومی گل گهر برگزار شد ،خوشنویسان آیاتی از
قرآن را به مدت چهار ساعت به نگارش درآوردند.

حلوایی افزود :پیش از این نیز کتابت نامه حضرت
علی(ع) به مالک اشتر توسط جمعی از خوشنویسان
شهرستان به میزبانی گلگهر انجام شده است .این
آیهها که به صورت نمادین نوشته شد بعدا تذهیب و
به موزه آستان قدس رضوی اهدا میشود .حلوایی در
باره هدف برگزاری این همایش را گفت :ما قصد داریم

در تصمیمات کالن کشور دارد نسبت به این
موضوع غفلت کند ،این غفلت در کارنامه آقای
جهانگیریغفلتموجهینیست.
 با توجه به اینکه شما بیشتر در
عرصه کشوری فعالیت دارید آیا از فضای
سیاسی که بر فضای استان حاکم است
برای انتخاب استاندار اطالعی دارید؟
اساسا انتصابات دولتی از نظر افراد مهم
نیست و از نظر معیارهایش مهم است .از زاویه
اصالحطلبان صحبتی که با آقای روحانی به
عنوان رییس دستگاه اجرایی کشور داریم این
نیست که فردی که به اصطالح به صورت
قبیلهای در جریان اصالحات تعریف شده یا
در دولت آقای خاتمی مدیر بوده ،اگر آن مدیر
برگردد آن انتخاب خوبی است .به اسامی افراد
کارینداریمبلکهبه معیارها توجه داریم .در وهله
نخست؛ بری بودن از هرگونه شائبه فساد است
و در وهله بعد؛ هماهنگی با ارادهای که ملت
در دو انتخابات گذشته ریاستجمهوری نشان
دادند و خواستار بازتر شدن فضای سیاسی،
آزادیهای سیاسی و تعمیق دموکراسی است.
استاندارنماینده دولت در یک استان است و در
واقع حاکم محلی آنجاست .احترام به رای مردم
این التزام و ضرورت را ایجاد میکند که استاندار
هماهنگ با این معیارها باشد و حتما دارای
کارآمدی باشد و ویژگیهای کار اجرایی را بداند و
سابقهاجراییخوبیداشتهباشد.
 بهنوعیشمامعتقدیدفردیکهقرار
استانتخابشودازاصالحطلبانباشد؟
نه این دیدگاه مطرح نیست .این حق
طبیعی است که جریان سیاسی که پیروز بوده
و شعارهایش مورد استقبال مردم قرار گرفته در
استانهاهمامکاناعمالوپیگیریبرنامههایش
را داشته باشد .ولی به صرف اینکه فردی به
طور سنتی به اصالحطلبان منصوب باشد و
این برچسب را با خودش حمل کند؟ کفایت
نمیکند .هر فردی چه با سابقه مدیریت دولتی
چه مدیریت در بخش خصوصی اگر به شعارها و
برنامههایی که آقای روحانی بر اساس آنها رای
آورده باور داشته باشد و آنها را در دستور کار خود
داشته باشد ،میتواند در موقعیتی قرار بگیرد که
بهعنوانگزینهاستانداریمعرفیشود.
 در شرایط و موقعیت کنونی فعاالن
سیاسی استان چه نقشی در انتخاب
استاندارمیتوانندداشتهباشند؟
فعاالن سیاسی در یک انتخاباتی فعالیت
داشتند و برای اینکه برنامههای کاندیدایی را
در سطح ریاست جمهوری به مردم معرفی
کنند ،تالش کردند .اقتضای سیاستورزی این
است که محدود به ایام انتخابات نباشد و به
طور خاص در سیاستورزی اصالحطلبانه شما
باید مدام مطالبات را پیگیری کنید و خواستار
بهبود وضعیت باشید و شرایطی که بر کشور
و استان حاکم است را با آرمانهایی که دارید
و برنامههایی که به مردم اعالم کردید ،تطبیق
دهید و از هرگونه اقدامات مشروع (رایزنی با
جریانات سیاسی و مقامات) استفاده کنید .در
جریان اصالحات اقناع و بسیج افکار عمومی
ابزار کار است .فعاالن سیاسی باید بتوانند
اوال به طور سلبی در مورد گزینهها به مردم
اطالعرسانی و به شفافیت کمک کنند و در
مرحله بعد سعی در معرفی گزینههای شایسته
و معتقد به اراده ملت داشته باشند .ضمن اینکه
فعالیت سیاسی اصالح طلبانه هم نباید محدود
بهسهمخواهیباشد.

پای هنرمندان به مجموعه صنعتی گلگهر باز شود.
وی در مورد حمایت از هنرمندان هم گفت :هر کدام
از خوشنویسان و دیگر هنرمندان در حوزه آموزش
احساس نیاز کنند موضوع را به ما اطالع دهند و ما
کالسهای آموزشی را برای آنها برگزار میکنیم .مسلم
کریمینسب سرپرست انجمن خوشنویسان سیرجان
هدف از برگزاری این همایش را انس بیشتر با قرآن
فهم و تدبر در آیات و ترویج هنر واالی خوشنویسی در
بین تمام اقشار جامعه عنوان کرد.

 پاسـارگاد :بـه مناسـبت روز صنایـع دسـتی از المـان گلیـم در پارک
مسـافر رونمایـی شـد .جعفـری رییـس اداره میراث فرهنگـی ،صنایع دسـتی و
گردشـگری سـیرجان گفت :به مناسـبت روز جهانی صنایع دسـتی بـرای اولین
بار  20غرفه صنای ع دسـتی در محوطه شـهرداری برپا شـده است .در این غرفهها
گلیـم ،زیـورآالت ،سـفال ،چرم ،شیشـه ،چـوب و ...در معـرض نمایش قـرار داده
شـدهاند.

سرمقاله

مستاجر اتاق شماره هشت
 رضا مسلمیزاده
این روزها با استعفای علیرضا
رزمحسینی از استانداری
کرمان ،جنبوجوشی نو بین
مشتاقان خدمتگزاری به ملت
پدید آمده و هر گروه و باندی
تالش میکند ،غنیمت خدمت
را از رقبا برباید .در ایام کنونی ،عدهیی در راه خدمت
به خلق چنان سر از پا و پای از سر نمیشناسند که
هر لحظه بیم آن میرود که در این راه جانهای
ناقابلی تقدیم شود .تا آن زمان کسی دیگری را ندرد،
صلوات!
ردای خدمتی که علیرضای رزمحسینی وانهاد،
مشتاقان بیشماری دارد که جملگی بر عاریتی
بودنش معترفند و پذیرش آن را از روی اکراه و با
اصرار بزرگان ناچار مییابند .ایشان عمدتا به سیاق
رزمحسینی بر غیرسیاسی بودن خویش تاکید
میکنند غافل از آنکه؛ آنچه را که رزمحسینی و
مشتاقان جانشینیاش بر آن افتخار میکنند ،همانا
میتوان به حساب عقبافتادگی یک ملت گذاشت
و نشانهیی از بدفهمی به شمار آورد .در روزگاری که
جوامعپیشرفتهوتوسعهیافته«سیاستورزی»رانوعی
«خدمت اجتماعی» به شمار میآورند ،در والیت ما
هنوز تلقی کوشندگان پوشندهی ردای خدمت از
سیاست ،همچنان امری مذموم و ناپسند به شمار
میرود و این نشانهیی از واپسگرایی است .این جماعت

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 چرا شهرداران منتخب به
شهرمان رسیدگی نمیکنند؟ الاقل
ازشهردارانشهرهایدیگهیادبگیرید
ای کاش شهردار غیر بومی داشتیم.
4686
 ما آخر نفهمیدیم زبالهها را چه
ساعتیجمعمیکنندساعت۹شب۶،
بعد از ظهر یا  ۲شب؟ 3835
 از دستاندرکاران چاپ تاریخ
آموزش و پرورش سیرجان گلهمندم
چرا از افرادی تعداد زیادی عکس و
مطلب گرفته ولی دریغ از چاپ اسم
یک نفر از آنان .سلیقهای عمل کردند.
مثال مرحوم ابوالقاسم محمودآبادی
دایره امتحانات و زحمات او را همه
میشناسند قابل ندانستند که یادی
از این عزیز بکنند روحش شاد8075.
به شهرک صدف هم رسیدگی
کنید .حداقل یک پارک کوچک حق
بچههای این شهرک هست4998.
 خط راهآهن از مناطق مسکونی
شهر سیرجان میگذرد و شهروندان
جهت رفت وآمد مجبورند از روی ریل
عبور کنند و به دلیل نبود حصار و راه

دسترسی مناسب برخی از شهروندان
به زیر قطار میروند .مسئوالن محترم
تدبیریبیندیشید7538.
علیرغم چاپ گزارشهای مکرر و
درج مطالب فراوان در نشریات محلی
در مورد حضور زیاد و روز افزون
معتادان در پارک 17شهریور ،ظاهرا
ارادهای جدی جهت جمعآوری و
اسکان و درمان افراد مذکور در بین
مسئوالناجرایی،انتظامیوبهداشتی
شهر وجود ندارد4179.
 دعواهاي بين شورا و شهرداري و
امثالهمنشاندهندهاينحقيقتاست
كه در طول اين چهل سال روز به روز
از قانون فاصله گرفتيم و اكثر دست
اندر كاران به فكر حداكثر استفاده از
موقعيتشان براي تصاحب زمين و
ساخت باغ و ويال و تثبيت جايگاهي
براي فرزندانشان هستند0205 .
 تقاضا دارم نسبت به نصب وسایل
ورزشی در پیست چمران اقدام
کنید5855.
 چند روزی است زبالههای انتهای
خیابان غفاری جمع آوری نشده و

وجود انبوه زبالهها جلوی درب منازل
چهره زشتی به محله داده است.
4179
 قابل توجه مسئوالنی که شعار
حمایتازتولیدمیدهندافزایشبیش
از اندازه قیمت نهادههای دامی وعدم
نظارتکافیازسویارگانهایمربوط
همین تعداد اندک واحدهای دامی هم
درآستانهورشکستگیقراردارد9022.
 از طرف مغازهداران کمربندی
به خاطر سرویس های بهداشتی
کمربندیتشکرمیکنیم0551..
 ریاست محترم اداره بهزیستی
سیرجان!چرابعدازگذشت3ماهازسال
هنوز مابهالتفاوت افزایش مستمری
افراد تحت پوشش واریز نشده است
؟ 2954
 تشکر ویژه ای از کسانی که جمع
آوری زبالهها را شبها انجام میدهند.
با این کار روزها دیگه آشغال سرراه
مردم نیست4998.
متاسفانهازتصمیاتشورایترافیک
کامال مشخص است که اعضای این
شورافوقالعادهبیسوادهستند7041.

ویژهبرنامه گلیم برگزار میشود
 پاسارگاد
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان کرمان از برگزاری ویژه
برنامهای همراه با نمایشگاه گلیم شیرکی پیچ با
همکاری شهرداری سیرجان خبر داد .غالمرضا
فرخی روز شنبه همزمان با روز جهانی صنایع
دستی گفت :عمده صنایع دستی این استان که

موسسه خیریه میالد نور سیرجان
با مجوز و نظارت اداره بهزیستی استان

آماده دریافت خیرات ،نذورات ،عقیقه ،قربانی جهت حمایت از معلولین

شماره حساب بانک توسعه تعاون280111120324191  :
شماره کارت مجازی5029081013476219  :
5029081013476227

تلفن موسسه42395533 :

با اصرار و تکرار بر ناپسند بودن امر سیاست ،در واقع بر
کسوتکارگزاریتکنوکراتیکخویشافتخارمیکنند
و بر این گمان و پندارند که برای گشودن گره از کار
خلق نیازی به دانستن سیاست نیست و هرچه در
این وادی نادانترباشند الجرم در خدمت به خلق
موفقتر خواهند بود! عجبا از این تصور خامدستانه از
اداره جامعه که زین پس نیز بسیاری از خلق بدان
فریفته خواهند گشت .بیزاری از سیاست در بیان و
گفتار ،در عین توسل به انواع واقسام روشهای []...
برای به چنگ آوردن پستهای دولتی که چشمهای
از آن در روزهای آینده از زبان برخی مشتاقان صندلی
اتاق شماره هشت استانداری به گوش خواهد رسید،
سم مهلکی است که در جامعه تزریق میشود و
خالیق را نسبت به لزوم توسعهی سیاسی بدگمان و
بیاعتناتر میسازد .روزی که امر سیاست در محاق
نبود تشکیالت منظم و منضبط و شفاف گرفتار آمده
باشد ،جوالنگاه بندبازی و بدهبستانهای پشت پرده
روز به روز فراختر میشود و این فراخی میدان مناسب
طبع کسانی است که نظم سیاسی را مانع و مزاحمی
برای ایدههای خویش مییابند.
استانداری که توسعهی سیاسی را امری غیرضروری
بپندارد و راهحل مسایل و معضالتی نظیر بیآبی و
بیکاری و غیره را بدون مشارکت سازمانیافته و نظارت
همگانی ممکن بداند ،همان مسیری است را میرود
که رزمحسینی در نمیهراهش درمانده تصمیم به
استعفاگرفت.

آوازه جهانی پیدا کرده است را قالی ،گلیم ،پته و
صنایع فلزی است .وی همچنین گفت  :همزمان
با هفته صنایع دستی بیش از یکصد غرفه
صنایع دستی در شهرستانهای استان با همکاری
بخش خصوصی در محل اماکن تاریخی ،ادارات و
نمایندگیهای این اداره کل از امروز برپا و گشایش
یافته است .

جناب آقای مهدی بهرهمند

مصیبــت وارده را خدمــت شــما تســلیت عــرض
مینماییــم .مــا را در غــم خــود شــریک بدانیــد.

همراه09131921049:

نشریه پاسارگاد

اطالعیه

دریـــافــــت دفتـرچــه شمــاره 2
دریـــافت کـــارت ورود به جلسه
ثبـــت انتخـــــاب رشتـه کنـکـــور
شهرک رزمندگان ،ابتدای خیابان جنت
کافینت علی
09136110991-03442304159
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