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مسئوالن ارشد شهرستان در جلسه شورای اداری تاکید کردند

 گروه خبر
فحوای کالم سخنرانان سومین جلسهی
شورای اداری «ایجاد امید در بین مردم» بود.
عصر شنب ه همهی مدیران آمده بودند تا پس از
مدتها در سومین شورای اداری حاضر باشند.
 امام جمعه سیرجان :دشمن میگوید این هم حکومت اسالمی ،این هم حکومت آخوندی ،تا االن چه کرده است؟
مورد
گاهی مورد تمجید قرار میگرفتند و گاهی
این همه گرانی ،فساد ،تورم و ...اینها همه القائات و سیاهنمایی دشمن است
هم
ان
نقد .در این جلسه عالوه بر مردم خبرنگار
 نماینده سیرجان :یاس و ناامیدی که حاجآقا حسینی گفتند ظاهرا ماموریت بعضی از ماست
دستور
برای اولینبار مورد توجه قرار گرفتند و
که ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن میریزییم
داده شد مدیران پاسخگوی نشریات باشند.
اگرچه بهانهی این جلسه معارفه رییس جدید
کمیته امداد بود و به منظور حضور مدیرکل
کمیتهامدادجلسهیشورایاداریبهبعدازظهر
موکول شده بود اما هدف اصلی جلسه تشویق
مدیرانبهبرگزاریباشکوهراهپیمایی 22بهمن
بود .اینکه همه مدیران از اآلن باید برنامهریزی
کنند و با نشان دادن خدماتشان به مردم بذر
امید در دلشان بکارند و با برگزاری باشکوه
راهپیماییدرچهلمینسالانقالبدرسبزرگی
به ترامپ داده شود.
نگذاریدمردمناراضیبیرونروند
اولین سخنران جلسه امامجمعهی
سیرجان بود .او ضمن تسلیت ایام فاطمیه رو
تان
به مدیران گفت شما باید زیرمجموعههای
عکس :پاسارگاد
را به آینده امیدوار کنید؛ «دشمن درصدد ناامید
کردن مردم است .دشمن میگوید این هم حکومت آموز 
شوپرورش استان رتبه اول را کسب کرده است .ناخواستهوناآگاهانهآببهآسیابدشمنمیریزییم است .روز  22بهمن قرار است یک پیام درست و
اسالمی ،این هم حکومت آخوندی ،تا االن چه کرده شهباز حسنپور رو به امامجمعه گفت« :اینکه به ومناعتقادمبرایناستکهبعضیهاماموریتدارند حسابی در کشور به آقای ترامپ داده شود .ببینیم
است؟ این همه گرانی ،فساد ،تورم و . .اینها همه مدیرانمیفرماییدخوبکارکنید،اگرمیخواستیم و جیرهخور آن طرف هستند ».به گفته حسنپور؛ سهم شما مدیران چقدر است ،از امروز باید شروع
القائات و سیاهنمایی دشمن است ».حجتاالسالم خوب کار کنیم که کارمند دولت نمیشدیم یا اصال «در جلسهای یک نفر گفت حاال تکلیف انقالب چه کنید ،از االن برنامهریزی نکنید سه روز تعطیل است
حسینی با تاکید بر اینکه چطور میتوان این همه اگر کار میکردیم که اینقدر مردم ناراضی و ناامید میشود؟گفتمکورخواندی،ما 10میلیوننفرفدایی وبگوییدمیرویمآبهایخلیجفارسوبندرعباسو
برکات انقالب را نادیده گرفت ،گفت« :حاال چهار نفر نبودند.چونمردمکهبانظا مورهبریمشکلندارند ،انقالبهستیم،تاآخریننفسپایانقالبمانسفت در آنجا راهپیمایی میکنیم .ماموریت شما این است
همپیدامیشوندکهخطامیکنند،خالفمیکنند ،اینکه مردم ناراضی هستند به خاطر این است که ما و محکم ایستادیم .شما بروید فکری به حال خودتان روز  22بهمن را از االن برایش برنامهریزی کنید و
اختالس میکنند ،دزدی میکنند ،بد عمل کار نمیکنیم ».شهباز حسنپور در ادامه گفت« :باز کنید ،امسال چهلمین سال انقالب است .من ایاماهلل دهه فجر بایستی ایام ارسال پیام امید به مردم
میکنند ،فساد میکنند ،اعدامشان میکنند ،همه حاجآقا فرمودند که زیرمجموعههایتان را زیر نظر نمیگویم تحریمها سخت نیستند اما اگر تحریمها باشد .به حول و قوهالهی چندین پروژهبزرگ هم
را که نباید به یک چشم دید .همهی دنیا همیشه داشته باشید ،من میخواهم خواهش کنم حاجآقا دهها مشکل دارند  100تا ُحسن هم دارند اولین برای این ایام داریم».
همین جور بوده است .ما هم توقع داریم این موارد سری به بعضی از ادارات و مدارس بزنید .من دوتا
ُحسنش اتکا به نیروهای داخلی است .امروز بیش
حسنپوردربخشپایانیسخنانشنیمنگاهی
وجود نداشته باشد .اما آیا زمان پیغمبر اکرم(ص) ،اتفاق در همین هفته برایم افتاد؛ به مناسبت دههی از  250پزشک در سیرجان داریم 15 .هزار دانشجو هم به خبرنگاران کرد؛ «اگر توفیقی هست بخش
امیرالمومنین(ع) ،امامحسین (ع) این موارد نبود؟ فجر به یک مدرسه رفتم .دیدم اصال خبری از دهه داریم ،الحمداهلل بحث دانشجوی پزشکی سیرجان عمدهی آن به واسطهی اطالعرسانی به موقع،
دشمن دارد این سیاهنمایی و یاس را پررنگ میکند .فجر نیست ،از یک دانشآموز در مورد  22بهمن برای سال دیگر حل شد ».او همهی اینها را گفت شفاف و چشمان باز دستگاههای نظارتی مخصوصا
باید خیلی حواسمان جمع باشد ».او سپس اظهار پرسیدم اصال نم یدانست .البته توجیه کردند چون که به بحث 22بهمن برسد؛ «شما را به خدا بهانهی خبرنگاران است ،همهی خبرنگاران بدون استثنا
امیدواری کرد؛ «قطعا انقالب ما به انقالب جهانی نماینده با 40-30نفر آمده بچهها دستپاچه شدند ایام فاطمیه را نیاورید ،شهر حتما باید با پرچم سه گالیه داشتند که مدیران د ِر اتاقشان بسته است و
حضرتعصر(عج) متصل میشود 40،سالراپشت و نم یدانستند چه بگویند .از یکی از دانشآموزان رنگجمهوریاسالمیآذینبندیشود.یعنیکسی حاضرنیستندپاسخگوباشند،خواهشمیکنمبرای
سرگذاشتیم.هرکسییاهرحکومتیبودبااینهمه خواهش کردم بروید کارخانه روغن نباتی فریکو را که از سمت بندرعباس ،کرمان ،تهران ،شیراز میآید رضای خدا هم شده همهی مدیران کنفرانسهای
جنگ ،توطئه ،کودتا از پا در میآمد .در بحث امنیت ببینید شما دارید درس میخوانید باید با شرکتها تفاوت را احساس کند که اتفاقات خاص و مبارکی مطبوعاتی را برگزار کنند .بگذارید چهارتا انتقاد
کشورمانراباکشورهایاطراف،آمریکا،اروپامقایسه آشنا شوید ،آن دانشآموز خیلی با جرات و جسارت افتاده است ».او سپس از فرماندار خواست پیگیر این هم شود ،چهارتا عیبهایمان هم گفته شود ،چه
کنید.میبینیدچهامنیتیدرکشورحکمفرماست .گفت برای چه برویم و ببینیم ،برای چه اصال درس موضوع باشد .برای  22بهمن جلسه بگذارد و حتی میشود؟»
 به مناسبت چهلمین سالگرد
خدا روح امام را شاد کند که کمیته امداد را تاسیس بخوانیم ،گفتم درس بخوانید که بتوانید فردا کشور برخوردکند.
حسنپور باز هم رو به امام جمعه گفت :انقالب شهرداران  40درصد تخفیف پروانه
کردچهخدماتیبهمحرومانداردارایهمیشود.قبل را اداره کنید ،خیلی مقتدرانه گفت :اینجا که همه
از انقالب اصال چنین نهادی داشتیم؟ قبل از انقالب چیز دست غیربومیهاست ،گفتم فکر میکنی «حاجآقای حسینی از اول امسال تا االن  120دهند
او باز هم به  22بهمن پرداخت؛«زمانی
بنیاد مسکن ،نهضت سوادآموزی ،و . .داشتیم؟ در چند درصد غیربومی داریم ،گفت 99/75:درصدش میلیارد تومان به حساب شهرداریها و دهیاریهای
ماندگاری انقالبمان اگر شورای نگهبان و مجمع غیربومی هستند .میگفت آمارش دقیق است و شهر واریز شده است .اگر یک درصدش را هم شهردار بودم قولی به مردم دادم ،آن زمان به
تشخیص مصلحت نظام نبود چه بر سر کشور اصال هم کوتاه نمیآمد ،جلوی همان دانشآموز بخواهند صرف نظام و 22بهمن کنند میشود یک مناسبت بیست و هشتمین سالگرد انقالب 28
میآمد؟»اوبهمسئوالنتوصیهکرد«:دلگرمباشیدو زنگ زدیم به معاون نیروی انسانی گلگهر گفتم میلیارد و دویست میلیون تومان ،همیشه از اولین درصد تخفیف پروانه ساختمانی به همهی مردم
دیگران را دلگرم کنید ،خوب کار کنید ،تالش کنید ،چندرصد نیروهایتان غیربومی است،گفت آنچه روزی مدرسه میرفتیم اولین برخوردی که معلم با دادیم ،گفتند تو را دادگاه میبرند ،گفتم هیچ
تکریماربابرجوعکنید،نگذاریدمردمناراضیبیرون که کد سیرجانی دارند ،بیش از  60درصد است ما میکرد بحث آبان و جشنهای  2500ساله بود ،اتفاقی نمیافتد .االن هم از شهرداران میخواهم به
روند،چونمادروضعیتبسیارحادیبهسرمیبریم اما اگر با اطراف بخواهیم حساب کنیم  85درصد» االن هم باید همین جور باشد ».حسنپور سپس رو مناسبت چهلمین سالگرد انقالب در دههی فجر
مال خود
وگردنهبسیارسختیراداریمطیمیکنیمکهبایدبا حسنپور اظهار داشت؛ «شب همان روز خدمت به مدیران گفت« :من میگویم با این همه مسئول  40درصد به مردم تخفیف پروانه بدهندِ ،
آقای دانشمند در مهدیه رسیدیم ،ایشان گفتند چرا خوب نباید فقط در زمینه اشتغال رتبه اول را داشته مردم است و برکتش بیشتر است ،آن زمان قول
همدلی و وحدت از آن عبور کنیم».
اگر کار میکردیم که اینقدر مردم بایدهمهینیروهایتانغیربومیباشند.بهمسئوالن باشیم و باید در همه زمینهها رتبه اول را کسب دادم در صدمین سالگرد انقالب در دهه فجر 100
مهدیهگفتماگرغیربومیهمهستشمابابکردید ،کنیم .عملکرد شما مدیران در  22بهمن ارزیابی درصد تخفیف پروانه داده شود.
ناراضیوناامیدنبودند
در اکثر شاخصها رتبه اول را داریم
نماینده مردم سیرجان قبل از شروع کالمش این جمله را لطفا خبرنگاران ننویسند گفتم چرا [  ]..میشود .اگر  400تا مسئول و مدیر داریم هرکدام
فرماندارسیرجاننیزبااشارهبهبازنشستهشدن
خبر داد چند دقیقه پیش به او خبر دادند که میآورید .به هرحال بحث یاس و ناامیدی که حاجآقا در محله خودشان راه افتادند و مردم را با خودشان
شهرستان سیرجان با فاصلهی زیادی در بین ادارات حسینی گفتند ظاهرا ماموریت بعضی از ماست که به راهپیمایی آوردند و خجالت نکشیدند ،درست رییس کمیته امداد گفت« :درست است تا وضعیت

تالش برای برگزاری 22بهمن باشکوه

مطلوب خیلی فاصله داریم شهرستان سیرجان
به واسطه موقعیتی که دارد در اکثر شاخصها
شوپرورش ،آب
رتبه اول را دارد؛ در اشتغال ،آموز 
روستایی،آبشهری،دامپزشکی،تامیناجتماعی
و . .رتبههای برتر را داریم .و در این سالها تالش
کردیم همهی کارها را به خوبی انجام دهیم .دو
دستگاه سیتیاسکن خریدیم ،مشکل حقوق
پرستاران را حل کردیم ،الحمداهلل مدیران پای
کاری داریم و همه همت میکنند حاال امکان
داردبعضیجاهامردمگالیهداشتهباشند».
باید سیرجان را به شهری بدون
مددجوتبدیلکنیم
مدیرکل کمیته امداد به عنوان مهمان
جلسه گفت؛ «در سیرجان بالغ بر  7هزار
خانواده تحت پوشش این نهاد است .من
این تعداد را واقعا زیبنده شهرستان سیرجان
نم یدانم .البته از یک سری اتفاقات نمیتوان
جلوگیری کرد و اجتنابناپذیر هستند
مثل سرپرست خانواری که در تصادف
فوت میکند ».صادقی از ایجاد نیروگاههای
خورشیدی به عنوان یکی از راههای درآمد
مدجویان یاد کرد و گفت« :یکی از راههای
درآمد برای مددجویان کمیته امداد در
سیرجان نیروگاههای خورشیدی است که در
سیرجان خیلی خوب جواب داده است .ما تا قبل
از امسال برای این کار 25میلیون تومان تسهیالت
سه ساله در اختیار مددجو قرار م یدادیم و خیلی
هم خوب بود اما امسال هزینه نصب نیروگاه
 42میلیون تومان شده است با این حال سعی
کردی تسهیالت را بدهیم .در سال  96قرار بود
 4هزار شغل در استان ایجاد کنیم که در پایان
سال به  7800شغل رسید ».او با اشاره به اینکه
آقای یزدانخواه  32سال در کمیتهامداد خدمت
کردند و با وجود  50سال سن بازنشسته شدند،
گفت :بنده سه معاون داشتم که یکی از معاونانم را
کم کردم و به عنوان رییس کمیته امداد سیرجان
انتخابکردمکهازشانسسیرجانیهاایشانبرادر
آقای یزدانخواه رییس قبلی کمیتهامداد است و
تالشمان این است با کمک ایشان سیرجان را به
شهریبدونمددجوتبدیلکنیم».
بهمناسبتچهلمینسالگردانقالب
همهبایدبیمهباشند
شهباز حسنپور در ادامهی حرفهای آقای
مدیرکل گفت« :من برای این پست دو سیرجانی؛
آقای امیری و اندرز را پیشنهاد دادم که آقای
مدیرکل گفتند ما از قبل برای سیرجان تصمیم
گرفتیم و میخواهیم تحوالت گستردهای را انجام
دهیم ».او با بیان اینکه واقعا این تعداد مددجو با این
همه امکانات زیبنده این شهر نیست ،گفت« :طبق
آخرینآماریکهگرفتم 115درصدمردمسیرجان
تحت پوشش بیمهها هستند ،یعنی تمام جامعه
هدف شما بیمه هستند و در آینده کمیته امدادی
نخواهیم داشت .و شما آقای مدیرکل به فکر کاری
برای همکارانتان باشید .چون داریم اینجا همه را
بیمه میکنیم اینجا هم با صدای رسا اعالم میکنم
درچهلمینسالانقالبهرکسکسیرامیشناسد
کهبیمهنیستبهآقاییزدانخواهاسمشرابدهدو
اگر حتی کسی هزینه بیمهاش را هم نداشته باشد،
ما 50درصدش را با کمک آقای فرماندار میپردازیم
و 50درصدش را هم نهادهای حمایتی میپردازند.
هیچکسنبایددرمحدودهشهرستانسیرجانباشد
کهبیمهنباشد».

کاهش سن  ایسنا :فرمانده انتظامی استان کرمان گفت :نرخ کاهش سن مصرف مواد یک خطر جدی است به
مصرف ویژه مصرف مواد مخدر صنعتی که وحشتناک و آسیب زاست .سردار رضا بنیاسدی فر با اشاره به کاهش
موادمخدر یک کشفیات مواد مخدر در استان کرمان در سال جاری تصریح کرد :این مسئله در اغلب استانها رخ داده و در
خطر جدی سال جاری بیش از  76تن انواع مواد مخدر در استان کشفیات داشتهایم که به جز حشیش که  7درصد افزایش
ت ایم .اقدامات پیشگیرانه می طلبد با آسیب شناسی مناسب و تقویت
است داشته ،در کشف سایر مواد کاهش داش 
رده های درگیر مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان صورت بگیرد.

سرمقاله

از اهلش بپرسید

 رضا مسلمیزاده
همه ما خود را خدمتگزار ملت
یدانیم و از این رو جامعه مدیران
م
کشور جملگی شیفتگان خدمت
به خلق هستند که ذرهای هوا و
هوس و میل به قدرت در آنها وجود
ندارد .جملگی اگر نه فرشتگان نازل
شده بر زمین که بندگان خاص و برگزیدهی خدا هستند و از
سر وظیفه و برداشتن باری از دوش ملت این جیفهی دنیا را
دودستی چسبیدهاند و رها نمیکنند .این میزان از ایثارگری
در تاریخ و جغرافیای جهان بینظیر است .در گرماگرم
دعواهایاینروزهایشهرکهمقدمهیجدالبراینشستنبر
بزرگترینصندلیخدمتدرخانهیملتمحسوبمیشود،
یکیدیگری رابااستنادحدیث«اگرجاییمثمرثمرنیستید،
باید آنجا را ترک کنید» مواخذه کرده است که «اگر تخصص
نداشتید نباید این کار را بر عهده میگرفتید ».و البته سمت
مقابل هم بیکار ننشسته و عملکرد او را در سمتش به پرسش
گرفته و ...واقعا اگر قرار بود هر کدام از ما لیاقت و تخصص
خویشرابرایقرارگرفتندرجایگاهیکههستیم،میسنجید
اکنون کدام یک از ما سر جای خود بودیم .البته تا زمانی که

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 به مسئولین بگین یه فکری هم برای
شهرک نظام مهندسی جنب میدان تره بار
بکنن5636.
باتشکر از آقای معتمدی که به فکر
نیروهای شهرداری هستند ولی به نظر
شما نیرویی که ۱۸سال برای این شهرکار
کرده حاال باید حجمی شود و از این هم
بدبختترشود؟ مگرچند عدد مدرک
دانشگاهی در شرکتها است ،حدود
150نفر ،بقیه آدم نیستند و خانواده ندارند،
مگر یک راننده پایه یک یا راننده لودر
لیسانسالزمداردیامهارت؟مگرجاروکشی
ورفتگرانآدمنیستند،شهرداریغیرازیک
حقوق ثابت هیچ رسیدگی به نیروهایش
ندارد شما که بهتر م یدانید ،پس مدیون
حق الناس نشویدکه بارسنگینی است
4800.
 مسئوالنی که پس از بازنشستگی
حاضر نمیشوند پست خود را ترک کنند
و به هر طریق که شده کماکان سعی در
حفظآنهستندهمگیآنهاشیفتهخدمت
ساند و هیچ چشم داشتی به
به نظام مقد 
حقوقهای آنچنانی که تاکنون به جیب
زدهاند و همچنان نیز میتواند ادامه داشته
باشد ندارند ولی واقعأ دل کندن از این
خدمتخالصانهسختاست0114
 متاسفانه رصد حضور برخی افراد
مرتبطباشبکهبانکیسیرجان(خودواعضاء
خانواده) که باعث اخالل در نظام ارزی و

اقتصادی و طال کشور شده ،کامال محرز
شده است5018 .
 مسیر جاده شهربابک به سیرجان،
روبروی بریدگی دوچاهی(الین برگشت)
به طول دو کیلومتر وضعیت آسفالت واقعأ
اسفناک است .ازمسئوالن خواهشمندیم
جهت روکش و ترمیم اقدام کنند .تشکر
جهانشاهی3847
 سبد حمایتی که به کارگران
وکارمندانیکهحقوقشانزیرسهمیلیون
تومان تصویب شده بود تاکنون کسی از
کارمندان وکارگران آن را دریافت نکرده
شاید این هم ادامه همان دروغهایی
است که همیشه میگویند .مانند شهریه
نگرفتن مدارس از اولیاء دانش آموزان که
آن هم طی چهل سال نه تنها قطع نشده
بلکه هرسال افزایش هم داشته وجدیدا
دانشآموزان توسط معلمان مجبور به
شرکت درکالسهای فوق برنامهی هزینه
دار میشوند0114.
 بازارمسکن درحالت رکود تورمی به سر
میبرد ،افزایش شدید جمعیت و تقاضای
زیاد درآینده ،باال رفتن 100درصدی
قیمت زمین و مسکن درسال 1397و
بیارزش شدن بیش از70درصد از ارزش
ریال واحد پول ملی ،تحریمهای خارجی و
بیمدیریتهای داخلی و مسکن به عنوان
اولویت اول خانوادههای ایرانی در تجربه
40سالاخیرانقالب(کههمیشهباتورمبوده

حسنپور در نشست خبری مطرح کرد:

امضای طالیی و رانتی ،مانع  MRIدولتی

 گروه خبر
در بحث انتخابات بعدی بنا دارم
یک حزب در کشور راه اندازی کنم به
نام«مستقلینعملگرا»یا«مستقلین
آبادگر» و تا االن نظر مساعد آقای
یحیی کمالیپور نماینده جیرفت و
آقایمحمدرضاپورابراهیمینماینده
کرمان را برای همراهی با این حزب
جلب کردهام .این موضوع را شهباز
حسنپور نماینده مردم سیرجان
در نشست خبریاش با اهالی رسانه
عنوان کرد .این نشست عصر جمعه
در محل اداره ارشاد برگزار شد و به
سئواالت خبرنگاران هرچند کوتاه
پاسخ داده شد.
یکی از موضوعاتی که بیشترین
سئواالت خبرنگاران را به خود
اختصاص داد مربوط به تغییر
مدیرعامل گلگهر بود .حسنپور
تا پیش از این موضع خود حمایت عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
از مدیرعامل فعلی و در صورت
برکناری حمایت از مدیر بومی را اعالم کرده هنوز در دستور کار وزارتخانه است .بحث فقط
بود .نماینده مردم سیرجان که نامه حمایت مربوط به گلگهر نیست و تغییرات گسترده
مجمع نمایندگان استان از مدیرعامل گلگهر و خانه تکانی در چهار وزارتخانهای که جدیدا
را امضا نکرده بود در پاسخ به خبرنگاران گفت :وزرایشان عوض شده ،خواهیم داشت».
«در رابطه با تغییرات در مجموعه گلگهر هیچ حسنپور در رابطه با دلیل امضا نکردن نامه
خبر و اتفاق تازهای روی نداده است .ضمن حمایتی از مدیرعامل گلگهر گفت« :آن روزی
اینکه تاکید میکنم هرگونه تصمیمی در این که نامه به صحن مجلس آمده بود ،بنده برای
خصوص مربوط به سها مداران و هیئت مدیره پیگیر مجموعه جهان فوالد در وزارت اقتصاد و
این شرکت است و نهایتا وزرای مربوطه در دارایی بودم و در صحن مجلس حضور نداشتم
انتصابهایگلگهرنقشدارند.بندههمچنان که اگر الزم باشد این اسناد را منتشر خواهم
حامی همه مدیران شهرستان هستم .طی کرد ».در همین خصوص از وی پرسیده شد
آخرین تماسی که داشتم معاون وزیر فرمودند اگر حضور داشتید امضا میکردید«:حاال که
ما همه مسایل را رصد میکنیم و این بحث نبودم» .وی همچنین نسبت به تغییرات

فرمانداران سیرجان و بردسیر در پی روی کار
آمدن استاندار گفت«:فرمانداران سیرجان و
بردسیر هر دو ماندگار هستند و در صورتی
تغییر پیدا میکنند که هر دو بتوانند جایگاه
باالتریداشتهباشند».
دیگر سئوال در بحث پرونده تخلفات بنیاد
مسکن بود .حسنپور در اینباره گفت« :صفر تا
صد این پرونده مورد بررسی قرار گرفت .برابر
گزارشهای سازمان بازرسی همه اقدامات
قانونی انجام شد و بعد از چندین جلسه در
دادگاه بیطرف که در کرمان برگزار شد ،نهایتا
اعالم شد که هیچگونه تخلفی در شهرستان
سیرجان انجام نشده است و هیچ فردی در این

پرونده متهم شناخته نشد .خدا رحم کند به
حالکسانیکهبیجهتواردبحثهایغیبت،
تهمتوناسزاهاشدند».
موضوع ابهام در تایید انتخابات شورای شهر
سیرجان هم در این جلسه به بحث گذاشته
شد که شهباز حسنپور در این باره گفت« :بنا
به درخواست مردم به وزارت کشور شکایت
کردم .در بیش از  10جلسه بررسی ،در
نهایت بازرسانی که به سیرجان آمدند و با همه
مقامات شهرستان و استان جلسه گذاشتیم و
نهایتا صحت انتخابات شورای شهر را صد در
صد تایید کردند .وقتی صحت انتخابات تایید
میشود همه باید تابع مقررات کشور باشیم.

در انتخابات شورای شهر تخلفاتی وجود
داشت اما این تخلفات در حدی نبود که
انتخاباتباطلشود».
مبارزه با فساد دیگر بحثی بود که
نماینده مردم سیرجان به آن پاسخ داد:
«در یک کشور 80میلیونی ،قطعا در کنار
این همه کار خوب که انجام شده است
تخلفاتی هم وجود دارد .من نمیخواهم
از فرد خاصی نام ببرم اما اینکه در هر
دولتی تعدادی از نمایندگان بنا بر هر
دالیلی رد صالحیت میشوند شاید یکی
ازدالیلشایناستکهمطابققانونعمل
نمیشود».
مسایل مربوط به حوزه بهداشت و
درمانبیشترینزماناینجلسهرابهخود
اختصاص داد .اینکه که چرا در سیرجان
هزینههای درمانی باالست و هزینه بسیار
باالی ام آر آی یکی از این موارد بود.
حسنپور در پاسخ به این بحث گفت:
«هزینههای درمانی باید رایگان باشد و
بحث ام آر آی در سیرجان اختالفی است
بین بخش خصوصی و مجموعهی درمان و
هیچ ربطی به دولت و مردم ندارد .بنده نامه را از
شخصمعاونوزیرگرفتمکهاینجاتعرفههایش
دولتی باشد که تا حدودی کاغذبازی و فشل
بودن مسایل اداری باعث اخالل در آن شده
است .در بحث دولتی نشدن ام آر آی مقصر
اصلی مجموعه درمان شهرستان است و بخش
خصوصی هیچ تقصیری ندارد و دهها بار اعالم
آمادگی کرده است اما کارشکنی از طرف
دوستاندولتیاست.یکیازعزیزانیکهامضای
طالیی و رانتی در شهرستان دارد این همکاری
را نمیکند که اگر همکاری نکند در جلسهی
بعد نامش را افشا خواهم کرد».

سر متر دست خودمان باشد ،هیچ اتفاقی نمیافتد و ما قطعا
خویش را شایستهترین فرد برای پستی که اشغال کردهایم
یدانیم .شاید این نتیجه هم با خلوص نیت و صداقت تمام
م
حاصل شده باشد و فرد بین خود و خدای خودش به آن
دست یافته باشد .این گونه توهمات و تصورات که برای بعضی
از باالترین درجه یقین برخوردار است ،حاصل همان نفی
«میل» آدمی به کسب قدرت است .آدمیانی که در بزنگاههای
انتخاباتی شوق خدمت و ایثار از سیمایشان جاری است،
در بهترین حالت و اگر هم راست بگویند ،در واقع با انکار و
سرکوب میل طبیعیشان به کسب قدرت و ثروت و منافع
مادیجهان،ازاژدهایخفتهدراعماقجانخویشبیخبرندو
ازهمینروستکهدربزنگاههایبعدیپایشانمیلغزد.هیچ
بنیبشری از اشتهای قدرت مصون نیست و همین اشتهای
پنهان است که همگان را در جایی که نشستهاند ،دچار توهم
شایستگی میکند .اگر قرار بود به جای خود این آدمها متر
و معیار دیگری در کار باشد ،احتماال سنگ روی سنگ بند
نمیشد .شاید محک دموکراسی و انتخاب عمومی گزینهی
نسبتا مناسبی برای تشخیص میزان شایستگی افراد برای
حضور در مناصبشان باشد .البته به شرطها و شروطها که از
هزار آن اکنون یکی هم در کار نیست.

است) همگی دالیل قوی برافزایش زمین
ومسکن درسال 1398خواهد بود3127.
 از مسئوالن مربوطه درخواست دارم اگه
سالمت 500تا خانواده که در مجتمعهای
بلوار والیت ساکن هستند براشون مهم
است برای این مرغداری که چسبیده به
مجتمعهایماستیهفکریبکنند.شبها
بوی این مرغداری آسایش را از ما گرفته
است4451 .
انتشار«پروندهیکرویدادتلخ»باموضوع
واکاویوموشکافیاتفاقتلخاخیرسیرجان
وگفتگوباکارشناسانواهالیفنوهمچنین
مطالب مرتبط اصحاب فرهنگ وادب
درموردپیشینه افتخارآمیز سیرجان
درشماره قبل پاسارگاد جای تشکرفراوان
دارد.سپاس ازاهتمام وجدیت شما عزیزان
بابت اختصاص شماره قبل نشریه به
چنین موضوعات مهمی که تا اندازهای
التیام بخش آالم همشهریان شد و موجب
سالعملمثبتدردفاعازسیرجان
ایجادعک 
عزیز وسیرجانیهای فرهیخته ،متمدن
وبزرگوارگردید.سپاسگزارم.جهانشاهی(از
دوستدارانفرهنگ،ادبوهنر).
 آقای شهردار چرا پرچمهای اطراف
میدان امام علی را نسب نمیکنید.
چهره شهر خیلی زشت شده است.
نزدیک22بهمن هم هست .آقای به ظاهر
شهردار از خدا بترس و برای شهر قدمی
بردار6427 .

خبر

ارتقای گمرک سیرجان از ریاست به مدیریت
 گروه خبر
گمرک سیرجان از ریاست به مدیریت ارتقا پیدا کرده و
هر چه سطح این اداره باالتر باشد دامنه اختیارات باالتر
است .این موضوع را مهدی محتشم رئیس گمرک منطقه
ویژه اقتصادی سیرجان در آستانه روز جهانی گمرک به
پاسارگاد عنوان کرد و گفت :کار گمرک یک کار تخصصی
در زمینه تجارت خارجی (صادرات و واردات) است .به
گفتهی وی وقتی کار تخصصی میشود قشر کمتری از
جامعه با آن سر و کار دارند و اربابرجوعهای گمرک
مشخص هستند .وی ادامه داد :اما کارهایی هستند
که عام مردم با آن ارتباط
دارند .به عنوان مثال خروج
موقت یکی از این کارهاست
که در اصطالح عامیانه به
آن کاپوتاژ میگویند .وی
در توضیح این کار گفت:
اگر شهروندان بخواهند با
خودرو به کشورهای دیگر
سفر کنند نباید به مرزهای
اطراف برای کارهای گمرکی
مراجعه کنند و تشریفات
گمرکی در سیرجان انجام میشود .محتشم افزود :قبل
از خروج باید به گمرک سیرجان مراجعه کنند و کارها
را انجام دهندو در مرز برای امور مرتبط با گمرک کاری
ندارند .وی ادامه داد برای مردم پرسش به وجود میآید
که چه نوع کاالهایی از گمرک ترخیص میشود ،در
حال حاضر کاالها در چهار گروه اساسی تقسیم شدهاند.
کاالهای اساسی و مورد نیاز جامعه مثل داروها در گروه
یک قرار دارند و کاالهایی که کمتر به آن نیاز است و به
عبارتی لوکس محسوب میشوند در گروههای دو تا چهار
قرار میگیرند .به گفتهی رئیس گمرک سیرجان واردات
سه گروه کاالیی اول مجاز است ولی کاالهای گروه
چهارم مثل مبل ،البسه ،سنگ و  ...در حال حاضر به علت
حمایت از کاالی داخلی ثبت سفارش انجام نمیشود .وی

ادامه داد البته برای ترخیص کاالها گمرکهای کشور به
گمرکهای تخصصی تقسیم شدهاند و گمرک سیرجان
در رویه واردات ماشینآالت راهسازی نو و مستعمل،
خودرو ،لوازم جانبی وتجهیزات فناوری اطالعات و
ارتباطات (تجهزیات رایانه ،نوت بوک ،دوربینهای
عکاسی ،دوربین های مدار بسته و  ،)...لوازم آرایشی و
بهداشتی ،لوازم خانگی ،انواع چسب و انواع الستیک
گمرک تخصصی محسوب میشود و امکان ترخیص این
کاالها از گمرک سیرجان وجود دارد .وی ادامه داد بخاطر
حضور گمرک در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان یکسری

تسهیالتفراهمشدهکهسرمایهگذاریدرمنطقهمزایای
قابل توجهی دارد .برای سرمایهگذاری در زمینه تولید
که مواد اولیه از خارج تهیه میشود من مناطق ویژه را
پیشنهاد میدهم .ماشینآالت و دستگاههای خط تولید
با کمترین تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق
ورودی و اخذ مجوزها و تنها با صدور حکم تحویل کاال
وارد منطقه میشوند و در داخل منطقه استفاده کنند.
تولید در منطقه ویژه با شرایطی که دارد از ارزش افزوده
هم معاف میشود.
محتشم همچنین به راه اندازی سامانه جامع گمرک
ایران از سال 94اشاره کرد و گفت :از اوایل دهه 90
مطالعات این طرح شروع شد و با اجرای آن تمام خدمات
و رویههای گمرک الکترونیکی است.

