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گزارشی از نشستهای خبری کاندیداهای انتخابات مجلس در سیرجان

مبارزه با فساد ،شعار اول

 ناصرصبحی
پرونده ثبتنام انتخابات مجلس ،ساعت 18روز شنبه بسته شد.
خودداری برخی از شاخصترین کاندیداهای انتخاباتی سیرجان
تا آخرین روز و ساعات ثبتنام ،موجب شلوغی ستاد انتخاباتی
فرمانداری شده بود .در این زمان هنوز بازار گمان هزنی داغ بود.
اخبار متعددی پیرامون احتمال حضور ابراهیم جهانگیری به گوش
میرسید.خبرانصرافسیداحمدحسینیدهانبهدهانمیچرخید
و گفته میشد هنوز مدارک حسنپور برای ثبتنام از تهران نرسیده
است و حتا خبرهایی مبنی بر انصراف حسنپور از ثبتنام ،مورد
تحلیلوشرطبندیقرارمیگرفت.البتهدرنهایتجهانگیرینیامد
اماحسینیوحسنپورآمدند.میتوانگفتدقیقاهمانچهرههایی
در انتخابات حضور یافتند که از دو یا حتا سه سال پیش ،حضورشان
کامال بدیهی و قابل پیشبینی بود و نیامدنشان تا روز آخر که
احتماال به قصد ایجاد تعلیق بوده ،بیشتر شبیه بله گفتن سر سفره
عقد بود که همه پیشاپیش جواب را م یدانند.
در میان سخنان کاندیداها ،بحث مبارزه با فساد و رانت رتبه اول
را داشت .وضعیت اقتصادی مردم ،رتبه دوم و دلزدگی جامعه از
جناحهای سیاسی رتبه سوم را به خود اختصاص داده بود.
کدهایخاصمعتمدیزاده
اولین نشست خبری آخرین روز ثبتنام مربوط به محمد
یزاده؛ معاون مالیاداری سابق شهرداری سیرجان بود.
معتمد 
یزاده منتسب به جریان اصولگراست اما جریانی که راه خود
معتمد 
را از راست سنتی جدا کرده و گاه از آن به عنوان نواصولگرایی یاد
یزاده با رد این انتساب ،خود را کاندیدای مستقل
میشود اما معتمد 
دانست.اودرابتداوضعیتاقتصادیراموجبنارضایتیمردموانتقاد
شدید مردم از نمایندگان فعلی دانست و بر لزوم توجه جدی مجلس
آیندهبهاقتصاد،معیشتوفرهنگتاکیدکرد.لزومتوجهبهجوانانو
یزادهدچار
بهمیدانآوردنفرهیختگانونخبگانکهبهتعبیرمعتمد 
بیتفاوتی شدهاند ،از دیگر مسایل طرح شده بود.
وی در ادامه گفت« :من به هیچکدام از جناحهای سیاسی
دل نبستم و رای را در توده مردم میبینم .مردم امروز نیاز به افراد
خدمتگزار ،صادق و سالم دارند .در میان برخی مدیران اقصی نقاط
کشور ،بحث فساد را میبینیم .یکی از دالیل من برای حضور در
انتخابات ترمیم اعتماد لطمه خورده مردم است .مسایلی که در
مجلس این دوره اتفاق افتاد در شان برخی نمایندگان نبود».
یزاده با اشاره به ماجرای گرانی بنزین را نشانه ضعف
معتمد 
مجلس عنوان کرد و گفت« :مردم برای انتخاب باید به کسانی که
سالم و پاک هستند و اشتهار به فساد و ز دوبند ندارند توجه کنند».
یزاده در پاسخ به پاسارگاد پیرامون تاثیر احتمالی
معتمد 

اعتراضها و وقایع مرتبط به گرانی بنزین روی انتخابات و شرکت
مردم گفت« :اعتقاد دارم آنچه ممکن است روی شرکت مردم در
انتخابات تاثیر بگذارد ،بحث فساد است .البته قوه قضاییه به میدان
آمده و باید این مسئله پیگیری شود و به مردم ثابت شود نظام ما
تالمال دستدرازی کند تعارف ندارد .از اینکه
با هرکس که به بی 
دولت و مجلس ماجرا را به گردن یکدیگر م یاندازند ،آبی برای مردم
گرمنمیشود».
وی حاشیهنشینی و بیتفاوتی نخبگان و فرهیختگان را صحیح
ندانست و افزود« :وقتی مردم ببینند سیاسیکاری زیاد است یا
نماینده فقط دنبال افراد ستادی خودش یا دنبال ویژهخواری و رانت
برای اطرافیانش است ،قطعا اعتمادشان را از دست میدهند و این
روش دارد لطمه م یزند».
یزاده پرسیدیم منظور شما فساد در سیرجان است یا
از معتمد 
کشور؟ او پاسخ داد« :من به صورت کلی میگویم ولی اگر اینجا من
فساد داشته باشم ،در مسایل کالن کشور یک فساد بزرگتری انجام
میدهم .اگر امروز در اینجا برای رای آوردن به هر کاری دست
بزنم ،دنبال خرید رای یا استفاده از پولهای کثیف باشم ،قطعا این
پولهاازجیبافرادیبیرونمیآیدکهصدهاتوقعدارندومنباید
صد تا کار خالف دیگر هم در سطح کالن کشور انجام دهم .اگر
کسی دنبال خرید و فروش رای باشد ،هیئت اجرایی و نظارت باید
ورود پیدا کنند و فرد را رد صالحیت کنند».
معینضابطی؛منتقدچپوراست
معین ضابطی از اساتید دانشگاه پیامنور را شاید بتوان
صری حاللهجهترینکاندیدایایندورهانتخاباتسیرجاندانست.
ضابطیسخنانخودراباموضوعاقتصادشروعکرد«:راهعزتمند
کردن ملت از اقتصاد میگذرد .اقتصاد ،فرهنگ و سیاست ایران باید
سامان پیدا کند و تنها راه تحقق آن تشکیل مجلس قدرتمندی
است که به مردم فکر کند .مشکل اساسی کشور ،اشرافیت سیاسی
و اقتصادی است ».و سپس به انتقاد از چپ و راست پرداخت« :پسر
سرلیست اصالحطلبان یعنی پسر آقای عارف خودش را ژن خوب
معرفی میکند و از آن طرف ،همسر سرلیست اصولگرایان یعنی
همسر آقای حدادعادل ،هیچ کالس درسی را در شان پسرش
نم یداند .اینها دو لبه قیچی هستند که اعتماد عمومی ملت را نابود
میکند .راست و چپ متهمین اصلی وضعیت امروز ایران هستند
و باید به دادگاه مردمی فراخوانده شوند تا پاسخگوی  40سال
مدیریتشانبرکشورباشند».
«منمسایلاصلیکشوررافساد،رانت،سربازیبیفایدهجوانان،
پرداختهای نابرابر در بخش دستمزد و حقوق بسیار پایین کارگران
م یدانم .مسئله دیگری که مجلس میتواند آن را حل کند ،مشکل

احتکار زمین و مسکن است .وقتی برای یک جوان زمین و مسکن «آنچه که در سالهای اخیر به فرهنگ آسیب زده ،این است که
نباشد ،به دنبالش فقر ،ناهنجاریهای اساسی اجتماعی ،فرهنگی و آزادی را در حوزههای مختلف از مردم گرفتهایم .من به آزادی به
سیاسی میآید .اگر دولت با مصوبه مجلس تنها نیم میلیون هکتار طور کامل و مطلق اعتقاد دارم .معتقدم باید آزادی را گسترش
زمیندرایرانتوزیعکند،قیمتزمیندرایرانیکشبهصفرخواهد دهیم .عدهای در این کشور میگویند اگر مردم را آزاد بگذاریم ،فاسد
شد و همه جوانان ایرانی میتوانند صاحب مسکن و وضعیت خوب میشوند .قطعا آن آدم خودش فاسد است».
ضابطی در مورد مشکالت شهر گفت« :یکی از مسایل اصلی
اقتصادی شوند ،ازدواج کنند و زندگی تشکیل دهند .با راه افتادن
صنعتساختمانسازی،تماماقتصادایرانمتحولخواهدشد.ماباید شهر ما رانت ،فساد و تبارگرایی و خانوادهگرایی است .امروز شما
بهاقتصاداسالمیبرگردیمکهحضرتعلیمعتقدبودیکحکومت میبینید برخی از معادن شهر و کشور فقط در اختیار چند خانواده
باید آب سالم ،مسکن و امنیت را برقرار کند تا بتواند نام خود را خاص قرار گرفته است .مردمی که در این معادن کار میکنند اگر
حکومتاسالمیبگذارد.امروزتنهاحلقهمفقودهکشور،عدالتاست .یکشیفتحضورپیدانکنند،بایدبههزارجاجوابگوباشند.امایک
نسل سوم و چهارم انقالب پرسشگر و مطالبهگر است که باعث عدهحقوق،ماموریتبرداشتهایماهانهشاندرحسابنمیگنجد.
یک خبرنگار نهایتا دو میلیون تومان درآمد دارد اما افرادی در این
میشود از راست و چپ و اصالحطلب و اصولگرا عبور کنند».
ضابطی در مورد تاثیر وقایع و اعتراضهای اخیر روی انتخابات و شهر حقوقهای نجومی میگیرند و تحت حمایتهای خاص
مشارکت مردم گفت« :اگر مردم عزتمند باشند ،هیچوقت به خیابان خانوادههای خاص قرار دارند».
احمدحسینی؛گفتمانرسمی
نمیآیند و بانک و پمپبنزین آتش نم یزنند .حکومت باید راههای
سیداحمد حسینی مسنترین کاندیدای این دوره است.
 نیم نگاه
گفتمان حسینی مطابق گفتمان راست سنتی و نزدیک به
 جهانگیری نیامد اما حسینی و حسنپور آمدند .حکومت است .حسینی هدف خود از شرکت در انتخابات را
میتوان گفت دقیقا همان چهرههایی در انتخابات خدمت به اسالم ،انقالب اسالمی و ملت بزرگ ایران م یداند .او در
حضور یافتند که از دو یا حتا سه سال پیش،
ادامه به طور غیرمستقیم از امیدواری خود برای یکدستی مجلس
حضورشان کامال بدیهی و قابل پیشبینی بود و ازمیانهمفکرانخودواحتماالدولتسخنمیگوید«:بایددنبال
نیامدنشان تا روز آخر که احتماال به قصد ایجاد هرکار خیری که برای عظمت و پیشرفت کشور و مردم باشیم و
تعلیق بوده ،بیشتر شبیه بله گفتن سر سفره عقد برای اجرای آن باید فکر ،ایده و دوستانی همفکر داشته باشیم».
بود که همه پیشاپیش جواب را میدانند.
حسینی سادهزیستی و مبارزه با فساد را از خصلتهای خود
اعتراض مردمی را باز کند .نمیتوانیم با هر اعتراضی با سرکوب
برخوردکنیموبعدبگوییمچرامردمتندمیشوندورفتارغیرامنیتی
دارند.منبهمردمحقمیدهمدلسردباشندولیامیدوارمبرایآینده
و سرنوشت خودشان ،برای انتخاب یک مجلس انقالبی ،مومن و اهل
کار ،در صحنه حضور پیدا کنند وگرنه همان اتفاق 40سال گذشته
تکرار خواهدشد و قاعدتا مردم خستهتر از این خواهند شد».
«مردم به چپ و راست ،اصالحطلبان و اصولگرایان ،موتلفه و
مشارکت ،مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز فرصت
دادند .آنها بودند که فرصتها را سوزاندند و به اعتماد مردم خیانت
کردند .وقتی یک اصولگرا با  30منصب به روی مردم خیره نگاه
میکندومیخندد،وقتیدیگریبا 40منصببهناماصولگرادرتمام
مجامعانقالبیوسیاسیکشورحضوردارد،مردمبایداینهاراتصفیه
کنند.قرارنیستاینهادر 40سالگیانقالبهنوزبرسرمناصبشان
بنشینندومنتظرمرگشانباشند».
وی در پاسخ به سوال پاسارگاد پیرامون مسایل فرهنگی گفت:
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موضـوع مناقصـه :سـنجش آالیندههـای هـوا ،صـدا ،خـاک ،گیـاه ،آب و
پسـاب در مجتمـع مـس سرچشـمه
شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در نظـر دارد« :سـنجش آالیندههای هـوا ،صدا ،خـاک ،گیاه،
آب و پسـاب در مجتمـع مـس سرچشـمه» را از طریـق مناقصـه عمومـی بـه انجـام برسـاند.
جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایتهای رسـمی شـرکت به آدرسهای ذیل مراجعه شـود.
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م یداند« :آنچه که برای من بنا بر توصیه امام و رهبری اهمیت
دارد،سادهزیستیاست.مهمترینمسئلهایکهامروزبرایمنمطرح
تالمال است و بیتوجهیهایی که باعث شد
ی بی 
است ،غارتگیر 
سرمایههای عظیمی از ملت از بین برود که قابل تحمل نبود .شرایط
را وخیم م یدانم».
حسینی در پاسخ به پاسارگاد پیرامون تاثیر وقایع اخیر بر حضور
مردم در انتخابات میگوید« :مسئوالن کشور ،مجلسیها و دولتیها
بایداقداماتیانجامدهندتااگردلزدگیهاییایجادشده،برطرفشود.
اعتراض حق طبیعی هر انسانی است .اما اگر این تبدیل شود به
سواستفادهجریاننفاق،حزببعث،وهابیت،داعش،آمریکا،اسرائیل
و انگلیس ،باید برای امنیت کشور و راحتی مردم دست به دست
همبدهیم».
حسینی پیرامون میدان دادن به جوانان گفت« :بعد از مشخص
شدن تایید صالحیتها اگر دیدم وضع جوان کاندیدا بهتر است،
مخلص او هم هستم ،اگر هم دیدم وضع پیرمردها بهتر است ،جوانان

شهباز حسنپور

سید احمد حسینی

خودشانهرتصمیمیخواستندبگیرند».
حسنپور؛متفاوتوپرسشبرانگیز
شهباز حسنپور میگوید تصمیمی برای ثبتنام نداشته و
هوادارانش در ساعات پایانی او را راضی به حضور کردند .اظهاراتی
که منتقدانش قبول ندارند و ماجرا را به حساب کارهای تبلیغاتی
او میگذارند .حسنپور در نطق طوالنی ابتدای نشست ،به تعریف
و تمجید از رقیبان و نصیحت ایشان پرداخت و با اشاره به حوادث
اخیر کشور وتاثیر آن بر انتخابات افزود« :دشمن بداند ما پرشورترین
انتخابات را داریم و سال نکو از بهارش پیداست که حضور تعداد زیاد
ثبتنامکنندگاندرکلکشوردلیلشاست».
حسنپور در ادامه «بابت نواقص و اشتباهاتی که در این 12سال
داشت» عذرخواهی کرد« :من هرچه در بضاعتم بوده انجام دادم و بنا
ندارم بگویم آمدم کار جدیدی انجام دهم اما هر فردی انتخاب شد
بایدادامهپروژههاراباقدرتبیشترپیگیریکند».حسنپوردرپاسخ
به خبرنگاری که گفت او به سیداحمد حسینی گفته به احتمال99
درصددرانتخاباتشرکتنمیکند،اظهارداشت«:هرکساینجمله
را گفته باید استغفار کند .من صادقانه عمل کردم و قصد ثبتنام
نداشتم .من برای اینکه ثبتنام نکنم به دو نفر از اعضای ستادم در
بردسیرگفتمثبتنامکنند.درسیرجانهمبه دوستانتوصیهکردم
ثبتنامکنند.اینحرفهاناصواباست».
حسنپور در ادامه پاسخ به پرسش قبلی پیرامون حضور جوانان،
گفت« :بنده با  10نفر از افراد نامآور مجلس قبل از آمدن مشورت
کردم .هم دوستان اصولگرا ،هم اصالحطلب و هم مستقل .بعد از
مشورت با این دوستان هفته گذشته با پنج نفر از چهرههای شاخص
ت کردم .امیدوارم یکی از جوانان رای بیاورد .من
مملکت هم صحب 
جیبیبرایمجلسندوختم».
حسنپوردرپاسخبهاینکهآیاقراراستشاهدردصالحیتهای
گسترده یا ردصالحیت برخی چهرههای خاص باشیم ،گفت:
«منظورم این نیست .حرف بنده این است که در اثر بیتوجهی و
ندانمکاریمامسئوالنگاهیتصمیماتاشتباهیگرفتهمیشودوبا

حضورمردممشکالتحلخواهدشد.بندهاصلورکناساسینظام
را رهبری و مردم م یدانم .گاهی به شوخی میگویم که مسئوالن با
نظام سر ناسازگاری دارند ولی مردم نمیگذارند .خدا ،رهبری و مردم
نظام را حفظ کردهاند و هیچ بحثی برای رد صالحیت ندارم».
حسنپور در باره ارتباط خود با محمدباقر قالیباف گفت:
«من ثبتنام قالیباف را در مسیر که میآمدم متوجه شدم .بنده
همانطور که تا امروز ثابت کردم و در همه دولتها حضور دارم،
فرقی برایم ندارد چه کسی بیاید یا نیاید .در مجلس به آنچه که
تشخیص دهم رضای خدا و مردم را در پی دارد رای میدهم .در
بحثانتخابرییسمجلسیاتصویبلوایحتااینلحظهبراساس
تشخیصخودمعملکردم».
در ادامه یکی از خبرنگاران با اشاره به بحث فساد و رانتخواری
عملکرد ضعیف و نظارتی حسنپور را مورد پرسش قرار داد و
حسنپور در پاسخ گفت« :با صراحت میگویم نُرم تخلف در
سیرجان نسبت به کشور پایینترین است .آنچه اتفاق افتاد عدم
نظارت دولتها و عملکرد منصوبین دولتها بوده .بنده مسئولی
منصوب نکردم .نظارت مجلس ضعیف بوده ولی دیوان محاسبات
باید پاسخ بدهد نه بنده .ما دستگاهی بودیم که دیوان محاسبات
بایددقیقنظارتمیکرده.خوشبختانهدراستانوسیرجانپرونده
مربوطبهدیوانمحاسباتیانداشتیمیاکمترداشتیم».
حسنپور در انتقاد از «برخی آقایان و خبرنگاران» گفت« :آنچه
که این عده میگویند همان چیزی است که دشمن القا میکند که
همه چیز را سیاه جلوه دهد .شهر در بهترین وضعیت است .قطعا
ایرادات و اشکاالتی وجود دارد .امالی نانوشته است که غلط ندارد
اما دستگاه قضایی ما قدر است و به مشکالت رسیدگی میکند.
مسئولیت بنده در مجلس قانونگذاری است و میتوانید عملکرد من
را از هرکدام از جناحهای سیاسی یا نمایندگان اقلیتهای مذهبی
بپرسید .ظرفیت گلگهر 20هزار نفر است اما 50هزار نفر متقاضی
ورود هستند و قطعا آن  30هزار نفر ناراحت هستند .مالک اصلی
من قانون است».

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران گرامی و عزیزانی که
در مراسمهای تدفین ،ترحیم و خاکبندان شادروان

موضـوع مناقصـه :تامیـن خودروهـای سـبک و ارایـه خدمـات ایـاب و
ذهـاب پرسـنل شـرکت مـس در مجتمـع مـس شـهربابک

شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران در نظـر دارد« :تامیـن خودروهـای سـبک و ارایـه خدمـات
ایـاب و ذهـاب پرسـنل شـرکت مس در مجتمع مس شـهربابک» را از طریـق مناقصه عمومی
به انجام برسـاند .جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایتهای رسـمی شـرکت به آدرسهای
ذیل مراجعه شـود.
Dargah.nicicoportal.com

Sarcheshmeh.nicico.com

www.nicico.com

روابطعمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر

شهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
جدولگذاری معابر سـطح شـهر شـماره  )4به شـماره  2098005674000082را از طریق
سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت
اسـناد مناقصـه تـا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و
الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/09/11میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :سـاعت  18:00روز پنجشـنبه تاریـخ
1398/09/21
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزدوشنبه تاریخ 1398/10/02
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  15:00روز سهشنبه تاریخ 1398/10/03
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد
مناقصـه و ارایـه پاکتهـا
الـف :آدرس :سـیرجان -میـدان انقلاب -شـهرداری مرکـزی -امـور قراردادهـا تلفـن:
034 - 41325077

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای پروژه
تکمیل هدایت آبهای سـطحی بلوار شـاهد و بلوار والیت) به شـماره 2098005674000081
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه
از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریـق درگاه
سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد
و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکور و
دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/09/11میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :سـاعت  18:00روز پنجشـنبه تاریـخ
1398 /09 /21
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1398/10/02
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز سهشنبه تاریخ 1398/10/03
اطالعات تماس دسـتگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه
و ارایـه پاکتها
الـف :آدرس :سـیرجان -میـدان انقلاب -شـهرداری مرکـزی -امـور قراردادهـا .تلفـن:
034 - 41325077

دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

CMYK

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

باشد که وابسته به آقای نماینده نباشد .کسی که متخصص باشد و
خودش از اختیارات خودش بتواند استفاده کند .شورایی میخواهیم
که بدون دخالت نماینده انتخاب شود و شهرداری که نگوید من بنده
نمایندهام .متاسفانه ثروت در شهر ما هدر میرود .شما وقتی وارد
سیرجانمیشوید،آ نرافاقدمدیریتشهریتصورمیکنید».
جعفرقلیخانی معتقد است این مشکالت تنها یک راه حل
دارد« :الزم نیست نماینده هیچ زحمتی بکشد؛ فقط کافی
است که پای خود را از حریم سازمانهای اداری بیرون بکشد
و مداخلهاش را کم کند».
او در مورد احتمال همراهی کردن جریان اصالحات با
خود میگوید« :من نماینده هیچ حزبی نیستم اما توقع دارم
جریانهایی که از نظر فکری به من نزدیک هستند ،از حضورم
حمایتکنند».اومیگوید«:اینطورنیستکسانیکهمشارکت
نکنند الزاما حامی اصالحات باشند؛ چرا که اصالحطلبها اهل
گفتمان هستند و طبیعتا مذاکره و روشنگری میکنند .عدم
مشارکت چه نتیجهای برای مردم و جامعه ما دارد؟ آیا به نفع
مردم ماست؟ من مطمئن هستم که این احساسات که همه ما از
آن متالم هستیم ،آهسته آهسته جای خودش را به تفکر بیشتر
میدهدوآنموقعمردمفکرمیکنندومقایسهمیکنندومتوجه
میشوندنبایدعرصهتحمیلرابهعرصهانتخابترجیحدهند.به
نظرمنهمیشهانتخابمناسبترازتحمیلاست».
اودربارهشکستاصالحطلبانسیرجانیدرانتخاباتچنددوره
اخیر میگوید« :این نتیجهگیری شما را قبول ندارم .در انتخابات
ریاستجمهوری اصالحطلبها نامزد نداشتند ولی گفتمانی که
به اصالحطلبی نزدیکتر بود رای آورد .در انتخابات مجلس هم
نامزد اصالحطلبها رد صالحیت شد و اصال وارد انتخابات نشد
کهشکستبخورند».
جعفرقلیخانی در مورد برنامههای خویش در سطح کالن
کشور ابتدا به توجه جدی به دو قشر بانوان و معلمان و تعیین
خان هداری به عنوان شغل برای قشر اول و بازگرداندن شان قشر

دوم اشاره میکند و در ادامه میگوید« :اگر قوانین کیفیت بهتری
داشته باشند و اگر ساختار دولت بهروز و متناسب با مقتضیات
امروز بازسازی شود ،هزینههای کشور خیلی پایین میآید .کشور
ما به علت فربگی بیش از حد دولت بسیار گران اداره میشود.
متاسفانه قوانین ما االن کیفیت الزم را ندارد .اکثر نمایندگان
رویکرد غیرعلمی به مسایل دارند ،سیستم را نمیشناسند و
متوجهنیستندکهتصمیمهاشاندرهمهجاتاثیرمیگذارد.اصوال
تصمیمهاودرمانهاییکهمیدهندموضعیاستوسیستماتیک
نیستند .برای همین هم ممکن است یک قسمتی را به صورت
موقتیتسکیندهدولیدرماننمیکندودربقیهاجزایسیستم
هممشکالتجدیتریایجادمیکند».
گفتوگو با تنی چند از کاندیداهای شاخص روزهای
اولثبتنام
محسنمصباح؛اصولگراییکهمستقلشد
محسن مصباح مدرس دانشگاه و آموزش و پرورش است.
تحلیلگران سیاسی او را جزو جناح اصولگرا م یدانند اما خود
میگوید که به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات ثبتنام کرده.
مصباح در گفتوگو با پاسارگاد ،به انتقاد از دوقطبیسازی فضای
سیاسی سیرجان میپردازد .او اسم نمیبرد اما آشکارا منظورش دو
قطبیحسینی-حسنپوراست.مصباحمیگوید«:خیلیهادلشان
میخواهد دوقطبیسازی کنند؛ به خصوص کسانی که م یدانند در
این دوقطبیسازی برنده انتخابات خواهند شد .اما من فکر میکنم
نسلجدید،بچههایدهههای 60تا 80ایندوقطبیرابشکنندودر
انتخاباتنتیجهایرقمخواهدخوردکهکسیانتظارندارد».
گویا مصباح روی شاگردانی که طی سالها داشته حساب
ویژهای گشوده .او معتقد است به دلیل زندگی با نسل جدید،
زبان ،افکار و نیازهای آنها را بهتر درک میکند .مصباح در ادامه
طعنهای به کاندیداهای مسن نیز میزند« :حضور آدمهای دهه
 30و – 40در عرصه مسئولیت یا نمایندگی-دیگر بس است.
کسی که با نسل جدید زندگی کرده میتواند آنها را بفهمد و

عباسلومعتقداستاگرجوانانبدانندافرادیهستندکهصدای
ایشان را به مسئوالن برسانند ،امیدوار خواهند شد و این موضوع به
کاهش خشم و عداوت بین افراد جامعه خواهد انجامید ».تحلیل
عباسلو کمی عجیب به نظر میآید اما او روی حرف خویش تاکید
دارد .او در جملهای میگوید«:آمدهام هزینه بدهم تا مردم کمتر
هزینه بدهند .آمدهام مردم را به سمت آرامش و پرهیز از خشونت
فرا بخوانم» عباسلو در پاسخ به اینکه آیا برای دعوت مردم به
آرامش،راهیجزکاندیداتوریانتخاباتمجلسوجودندارد،گفت:
«یکی از راههای عمده دموکراسی که شامل جمهوریت نظام
میشود ،بدون خشونت است و با هزینه اندک امکانپذیر است،
مشارکت پای صندوقهای رای است».
او در پاسخ به اینکه چه هزینهای قرار است بدهد تا مردم کمتر
هزینهبدهند،میگوید«:همهمیگویندانتخاباتسیرجان،راحت
نیست .هم هزینه مادی دارد و هم معنوی .چون مورد حمله رقبا
قرار خواهی گرفت و آبروی چندین سالهات بدون داشتن گناه،
دچار تهمت و افترا میشود .من آبروی خود و خانوادهام را وسط
گذاشتهام .من در این صحنه به هر حال برنده هستم چون هدفم
کاهش التهاب،یاس و سرخوردگی در جامعه و ایجاد امید است».
ادامه سخنان عباسلو در مورد هزینه دادن ،بسیار جالب توجه
است« :من هزینه میدهم که مردم مشغول انتخابات شوند و
احساس کنند میتوانند از طریق صندوق رای نظراتشان را
بیان کنند .این ایجاد امید باعث کاهش خشونت و التهاب جامعه
میشودوبهتلطیففضایاجتماعمنجرخواهدشد».
او در ادامه آسیب رسیدن به مردم و نیروهای نظامی و انتظامی
را آسیب به خودمان و جامعه نامید و ضمن اشاره به جلوگیری از
خشونت از سوی هر دو گروه ،تاکید کرد «مردم و این نیروها تفاوتی
با یکدیگر ندارند .ما همه از یک قوم هستیم و تمام ما فرزندان ایرانیم.
اگر مشکل یا اختالف نظری داریم ،راه حل آن صندوقهای رای
است و این آخرین راه نجات ماست .مهم این است که مردم بدانند
صدایشان شنیده میشود .پرهیز از خشونت اصل اساسی ماست.

هوالباقی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای پروژه تکمیل هدایت

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934

جواد عباسلو

آگهی مناقصه شماره 21982728

روابطعمومی شرکت ملی صنایع مس ایران

سطح شهر شماره  4سال ( 1398نوبت دوم)

معین ضابطی

جعفرقلیخانی؛امیدواربهاصالحات
ابوالفضلجعفرقلیخانی؛رییسپیشیندانشگاهآزادوحقوقدان
است .او در مورد انگیزه خود برای حضور در انتخابات میگوید« :ما
پارلمان را مفت به دست نیاوردیم .پارلمان در کشور ما ثمره انقالب
مشروطیت است که خیلی برای کشور هزینه داشته و ما باید به هر
طریقیحفظشکنیم».
او پیرامون تاثیر اعتراضهای اخیر بر حضور مردم در انتخابات
میگوید« :به هر حال وجدان عمومی جامعه ،وجدان بیداری است
وطبیعتاگرانیهامیتواندرویمشارکتتاثیربگذارد.اینجاوظیفه
نخبگان است که بیایند و مردم را از پیامدهای عدم مشارکت آگاه
کنند.مردمیکسرینارضایتیهاوگلههاییدارند،ناراحتهستندوما
درکمیکنیم.ماهمناراحتیمولیمعلومنیستنتیجهاعتراضهای
خیابانی چه شود .آن چیزی جامعه را اصالح میکند که با تفکر،
اندیشه،دارایجهتمشخصوقابلکنترلباشد».
او در مورد وضعیت شهر میگوید« :وضعیت شهر مناسب
نیست .عدم شایستهساالری ،غلبه روابط بر ضوابط ،رانتبازی و
فساد اقتصادی شهر ما را به یک شهر غیرقابلتحمل تبدیل کرده.
من وظیفه خودم دانستم به عنوان کسی که حقوق اساسی خوانده و
تدریس کرده بیایم و وارد این عرصه شوم و دستکم گفتمان اصول
حقوق اساسی را در بحث نمایندگی و در جامعه مطرح کنم».
جعفرقلیخانیبابرشمردنحاکمیتقانون،شفافیت،مسئولیت
و پاسخگویی ،احترام به خرد جمعی ،تفکیک قوا ،کارایی و اثربخشی
وبرابریوانصافبهعنوانشاخصهایحکمرانیخوب،میگویداگر
در جامعهای تفکیک قوا نباشد ،سخن از آزادی و توسعه گزاف است:
«بر اساس بحث تفکیک قوا ،هرکدام از قوا وظایف خاص خودشان را
دارند .هیچ قوهای نباید در قوه دیگر مداخله کند ولی شما میبینید
که در شهر ما نماینده در همه سازمانها دارد مداخله میکند .این
چیزی است که شهر ما را از پای در آورده است .ما شهری میخواهیم
با نمایندهای که به کار قانونگذاری خودش برسد و وظایف نظارت
نمایندگیاشراانجامدهد.بایددراینشهر،فرمانداریکآدمشایسته

محمد معتمدیزاده

ابوالفضل جعفرقلیخانی

زهرا رنجبر

برایشان قانون بگذارد .فکر میکنم آدمهای نویی داشته باشیم
که این نسل جوان را درک میکنند».
او در مورد احتمال اثر گذاری وقایع اعتراضی آبانماه روی
انتخابات میگوید« :امیدوارم تاثیری نگذارد .ما باید از یک راه
مدنی مشکالت را حل کنیم .خواستههای مردم به حق است
ولی باید از راه بهتری مطرح شود ».مصباح معتقد است بخشی
از اتفاقات کشور و اعتراض مردم به خاطر انتخابهایی است که
صورت گرفته .او مجلس و دولت را مدنظر دارد .مصباح در پاسخ
به این سوال که آیا معتقد است اعتراض مردم ،به دلیل انتخاب
مردم است ،تاکید میکند «فقط بخشی از مردم» او اعتقاد دارد
که مشکالت و به خصوص وقایع اخیر «حاصل مجلس قانونگذار
و دولت خدمتگزاری» است که با رای بخشی از مردم به روی کار
آمدهاندواقداماتشانموجبنارضایتیبخشدیگریازمردمشده.
مصباحدرپایانسخنانشبااشارهبهاینکهسطحنمایندهمجلس
باید خیلی فراگیرتر از شهر باشد میگوید« :البته این به این معنی
نیست که نمایده مشکالت شهر را فراموش کند .ما مشکالتی داریم
که یکی بحث کشاورزی و تامین آب آن و دیگری آب شرب است اما
به نظرم بزرگترین مشکل شهر که شامل کشور نیز میشود ،بحث
آموزش است .یک مشکل اساسی ما بحث آموزش و پرورش است.
من به عنوان کسی که شغلش تدریس و آموزش است ،به بازار کنکور
اعتراض دارم و مخالفش هستم .کنکور ،آموزش را میبلعد».
جوادعباسلو؛هزینههاییکپزشک
جواد عباسلو در سیرجان جدا از پزشک بودن به فعال محیط
زیستی نیز مشهور است .او از جمله کاندیداهای جناح اصالحات
محسوب میشود .عباسلو هدف خود از ثبتنام در انتخابات را
یداند .او در پاسخ به اینکه
«ایجاد فرصتهای برابر برای همه» م 
ایا وقایع اعتراضی آبانماه روی مشارکت مردم در انتخابات تاثیر
خواهد داشت یا خیر ،میگوید« :یکی از انگیزههای من از شرکت
در انتخابات این بود که مردم را به مشارکت فرا بخوانم تا احساس
ناراحتی و یاسی که در برخی جوانان وجود دارد ،مرتفع گردد».

محسن مصباح

قانونگرایی و مبارزه با فساد و ناکارآمدی از اصول اولیه ماست».
 زهرا رنجبر؛ 40سال تکراری
زهرا رنجبر پزشک و فعال سیاسی است .او هدف خود از
شرکت در انتخابات را «احقاق حقوق مردم و کرامت انسانی»
یداندورنجبردرادامهباانتقادازوضعموجوداقتصادیمیگوید:
م
«قرار بود محرومینی که هدف شعارهای انقالب بودند ،به مراحل
باالی سعادت ومعنویت برسند ولی متاسفانه بعد از  40سال،
محرومین در همان محرومیت خودشان ماندهاند و فکرشان
همچناندرگیرمایحتاجاولیهزندگیاست».
رنجبرپیرامونتاثیروقایعاعتراضیآبانرویمشارکتعمومی
مردم میگوید« :احتمال زیاد تاثیر خواهد گذاشت ولی کاندیداها
نیز میتوانند تاثیر مثبتی داشته باشند .حضور کاندیداهایی که
مردم به آنها اعتماد دارند ،میتواند باعث ایجاد انگیزه جهت
مشارکتبیشترشود».
وی در مورد مشکالت شهر سیرجان به ظاهر این شهر و
مناسب نبودن وضعیت شهرسازی و آسفالت اشاره و در ادامه
تاکید کرد« :با وجود موقعیت سیرجان از نظر اقتصادی که به
واسطه معادن و شرکتهای گوناگون ایجاد شده اما توزیع ثروت
درشهرعادالنهنیست».
اظهارت انتهایی رنجبر پیرامون مشکالت سطح کالن کشور
و نسبت به روند میانه سخنان قبلیاش ،کوبنده بود« :به هر حال
حتما علتهایی بوده که اوضاع به این شکل درآمده است .بخشی
از مسئوالن انتخابی و انتصابی براساس صالحیت فردی بر سرکار
نیامدند .در این  40سال برخی مسئوالن نه براساس صالحیت
که براساس مسائل دیگر و روابط به مسئولیت رسیدهاند .آنها
مسئولیترامقامدیدنددرحالیکهمسئولیتیعنیخدمت.آنها
تالمال متعلق به خودشان است و تا توانستند آن را
فکر کردند بی 
بهاطرافیانشانبخشیدند».
رنجبر چنین افرادی را مقصر به وجود آمدن مشکالت کشوری
م یداند و امید دارد با حضور در مجلس بتواند روند را عوض کند.

آبهای سطحی بلوار شاهد و بلوار والیت (نوبت دوم)

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

سیدعلی قرشی کرانی

آگهی شناسایی و جذب نیروی انسانی مرد متخصص

شرکت و ابراز همدردی نمودهاند ،به اطالع میرساند مراسم چهلمین روز

کارخانه ذوب و فوالدسازی سیرجان

درگذشت آن مرحوم روز پنجشنبه  98/09/21برگزار میگردد.
ساعت حرکت  15عصر

شرکت نظمآوران صنعت و معدن گلگهر (بهرهبردار کارخانه ذوب و

از مقابل منزل آن مرحوم واقع در روستای کران به سمت بهشت زهرای کران

فوالدسازی سیرجان) در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون ،مصاحبه

خانواده قرشی

تخصصی و روانشناختی در مقاطع و رشتههای زیر برای خود و یا پیمانکاران

شـرکت نیـک رایــان پــارسیــان

تحت پوشش خود نسبت به شناسایی و بکارگیری نیروی متخصص مورد
نیاز مرد اقدام نماید .لذا واجدین شرایط میتوانند برای آگاهی و کسب
اطالعات بیشتر از شرایط آزمون و ثبتنام از تاریخ

 98/09/16لغایت  98/09/21به آدرس اینترنتی www.karasa.ir

مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به نامنویسی اقدام نمایند.
ردیف مقطع تحصیلی
1

دیپلم

5

فوق دیپلم

3

لیسانس

رشته تحصیلی
عمومی (اولویت جذب با رشتههای فنی
برق و مکانیک)

توضیحات

متالورژی (کلیه گرایشها)

عنوان شغلی

کارشناس فروش

حداکثر سن  52سال

کارشناس

حسابداری

شیمی (کلیه گرایشها)
برق (کلیه گرایشها)

مکانیک (کلیه گرایشها)

متالورژی (کلیه گرایشها)

صنایع (گرایشصنایع -تحلیل سیستمها)

حداکثر سن  33سال

شرایط احراز

 خالق و با انگیزه
 آشنا به اصول و فنون مذاکره
 دارای سابقه کار فروش IT
مسلط به نرم افزارهای آفیس و نرم افزارهای کاربردی 
 آشنایی با روالهای اداری

حداکثر سن  52سال

برق (کلیه گرایشها)

مکانیک (کلیه گرایشها)

جهت تکمیل کادر فروش ،حسابداری و فنی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید.

کارشناس فنی و
پشتیبانی

 دارای سابقه کار در حوزه حسابداری و مالی
 آشنایی به حسابداری شرکتهای خدماتی
 مسلط به نرمافزار حسابداری
 ثبت و بایگانی روزانه کلیه اسناد حسابداری
 مسلط به حقوق و دستمزد
 آشنا به سیستم حضور و غیاب
 مسلط به نرم افزارهای آفیس
مسلط به قوانین تامیناجتماعی ،قوانین وزارت کار ،بیمه و مالیات
 آشنایی با شبکه و توانایی کار با تجهیزات میکروتیک و
سیسکو

رشته تحصیلی
مهندسی کامپیوتر ،مهندسی
فناوری اطالعات و
علوم کامپیوتر

کارشناس حسابداری

مهندسی کامپیوتر ،مهندسی
فناوری اطالعات

از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی صرفا
به آدرس ایمیل  jobs@nikranet.comارسال نمایند.
شرکت نیک رایان پارسیان سهامدار و عاملیت فروش  FCPارتباطات ثابت پارسیان ،اپراتور
ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت

