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کنارهگیری  4نفر از نامزدهای انتخابات در حمایت از شهباز حسنپور

رضا خالقی

چهار نفر از نامزدهای خوشنام یازدهمین
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه
سیرجان و بردسیر در حمایت از نامزدی شهباز
حسنپور نماینده مردم سیرجان و بردسیر
در مجلس شورای اسالمی و نامزد این دوره از
انتخابات ،از کاندیداتوری کنارهگیری کردند .از
این رو با ایشان پیرامون دالیل انصراف در حمایت
توگو نشستیم که در ادامه
از حسن پور به گف 
میخوانیم.
خالقی :حسنپور را اصلحتر میدانم
رضا خالقی نامزد یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی از حوزه سیرجان و بردسیر،
اهل سیرجان ،فرزند شهید بزرگوار محمدعلی خالقی،
دانشآموخته رشته روانشناسی است .وی مدیرکلی
آیندهپژوهی و طرحهای ملی سازمان نظام روانشناسی
کشور ،مدیریت دفتر مطالعات دفتر ریاست جمهوری،
مدیریت بررسی اسناد نهاد ریاست جمهوری را در
کارنامه خود دارد و هم اکنون نیز مشاور ریاست سازمان
نظام روانشناسی و مشاوره کشور و رییس مرکز مشاوره
گوهر سالمت است.
خالقی درباره دالیل کاندیداتوری خود در انتخابات
پیش رو میگوید« :باتوجه به ویژگیهایی که در
خودم دیدم ،نگرشی که به آینده سیرجان داشتم و
ارتباطاتی که در حوزههای مختلف خصوصا سالمت

دکتر مهدی یداللهی مسئول کمیته
ارزیابی منابع رشته مدیریت دولتی و مدیریت
شهری دانشگاه پیا م نور کشور و عضو شورای
تخصصی رشته مدیریت و عضو هیئت
علمی دانشگاه پیامنور تهران ،دکتر غالمرضا
جهانشاهی معاون درمان دانشکده پزشکی
سیرجان ،دکتر امیر شریفی جوان برتر حوزه
کارآفرینی و مدرس دانشگاه ،سه نفر از فعاالن
حوزه علمی ،فرهنگی و اجتماعی در حمایت
از آقای حسنپور نماینده فعلی مردم سیرجان
و بردسیر و نامزد یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی.
 حسنپور ،همراه و همدل مردم
است
دکتر مهدی یداللهی ،دلیل اصلحتر
بودن آقای حسنپور را از دیگر کاندیداهای
این دورهی مجلس شورای اسالمی متفاوت
بودن وی نسبت به دیگر کاندیداها دانست:
« -1تالش خستگیناپذیری که حاجآقا
حسنپور برای جذب سرمایه ،اشتغال و
کارآفرینی و توسعه شهر دارد -2 .صمیمیت،
سادگی و خادم مردم دانستن خودش .وی
همراه و همدل مردم است -3 .حسنپور
نیازهای شهر را خوب میشناسد و در دریافت
مشکالت عمومی با مردم همراهتر است-4 .
داشتن روحیه جهادی .این ویژگیها و کارنامه
درخشان کاری او باعث شده است که حاجآقا
حسنپور از دیدگاه ما یک نماینده ویژه باشد .با
توجه به همه احترامی که برای سایر رقبا قایل
هستم حاجآقا حسنپور نسبت به بقیه برای
شهرمیتواندمفیدترباشد».
او در پاسخ به این سوال که چه شد
حمایت خود را از حاجآقا حسنپور اعالم
کردید ،گفت« :کارهایی که آقای حسنپور
برای مردم انجام میدهد را دیدم .اما اینکه
شخصا برای من کاری انجام بدهند ،این گونه
نبوده و توقعی هم از ایشان ندارم .من استاد
دانشگاه و خارج از استان کرمان بودم .حیطه
کاری من با آنها متفاوت است .درست است
که من شهروند این شهر هستم اما جای دیگری
زندگی میکنم .اینکه میبینم پیگیر کار مردم
شهر است همیشه حیرتزده شدهام .بنده به
مجلس زیاد میروم و گاهی از وی برای انجام
کارهای دانشگاه تهران کمک میگرفتم .عضو
انجمن شورای تخصصی تهران هستم .کمک
دادم که رشتههای ارشد به سیرجان بیاید و
هرجا که الزم بود به حاجآقا حسنپور زنگ
میزدم .ایشان برای توسعه تحصیالت تکمیلی
دانشگاه سیرجان کمک بسیاری کردند».
وی خطاب به مردمی که میخواهند
رای بدهند ،گفت« :توسعه شهر نیاز به ادامه
دارد و این روند با حسنپور مستمر و بهتر

دکتر نسرین صفاجو

علیرضا مومنی

با پایتخت دارم ،تصمیم به ورود به کارزار انتخابات
مجلس شورای اسالمی از حوزه سیرجان و بردسیر
گرفتم» .وی ادامه میدهد« :همواره و در زمان ثبتنام
در این انتخابات ،خودم را بعد از آقای حسنپور صاحب
صالحیت میدانستم .اما زمانی که ایشان برای انتخابات
ثبتنام کردند ،فکر کنارهگیری در حمایت از ایشان
به عنوان کاندیدای اصلح به سراغم آمد تا اینکه امروز
تصمیم قطعی گرفتم به آن فکر جامعه عمل پوشانده
و در حمایت از آقای حسنپور انصراف دهم» .خالقی
تاکید میکند« :جامعهای که از لحاظ جسمی ،روحی
و روانی سالم باشد مشارکتپذیرتر ،خالقتر و پویاتر
است .البته بعد اساسی سالمت بعد روانی و معنوی است
که به مراتب مهمتر از بعد سالمت جسمی است .پس
بایستی به مقوله سالمت توجه ویژه شود و بنده با توجه
به تخصصم در این زمینه ،برای شهرم از هیچ تالش
و کوششی دریغ نخواهم کرد» .وی میافزاید« :حوزه
سالمت سیرجان در چند سال اخیر رشدی فرای از روال
طبیعی را داشته است .این رشد و توسعه مرهون تالشها
و پیگیریهای آقای حسنپور است .نمیتوان رایزنیهای
ملی ایشان در توسعه جوانب گوناگون شهرستانهای
سیرجان و بردسیر را نادیده گرفت .البته این رشد و
توسعه فقط در حوزه سالمت نبوده و حوزههای صنعت،
اشتغال ،کشاورزی ،رفاهی و ...نیز از وجود این مرد بزرگ،
بهره گرفتهاند».

مومنی :با حمایت از حسنپور ،به نفع
توسعه و آبادانی کنارهگیری میکنم
علیرضا مومنی اهل شهرستان بردسیر ،نامزد
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی از
حوزه سیرجان و بردسیر ،مدرس دانشگاههای کرمان،
از فرهنگیان آموزش و پرورش ،دانشآموخته رشته
تربیت بدنی از دانشگاه تهران است .وی در دروه گذشته
انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز کاندیدا بود که
توانست بیش از  4هزار رای از این حوزه انتخابیه را از
آن خود کند.
علیرضا مومنی اما این دوره انتخابات مجلس
در حمایت از شهباز حسنپور ،از نامزدی انتخابات
کنارهگیری کرده و در این رابطه میگوید« :این دوره
از انتخابات با توجه به عملکرد موفق و کارایی که آقای
حسنپور برای بردسیر و سیرجان و حتی در سطح
کشور داشتند ،از کاندیداتوری در حمایت از ایشان
انصراف میدهم چرا که وی علیرغم همه مشکالت
اقتصادی و شرایط فعلی کشور ،توانستند به نفع مردم و
آبادانی این دو شهرستان تالش موثر داشته باشند .مردم
فهیم سیرجان و بردسیر آگاهاند و خدمات ارزنده آقای
حسنپور را میبینند و درک میکنند».
وی میافزاید« :آقای حسنپور پروژههای عظیمی را
در بردسیر و سیرجان به اتمام رساندند اما برخی پروژهها
و طرحهایی که در این سالها به همت ایشان آغاز شده

محسن خراسانی

است ،تنها در توان ایشان است که به بهرهبرداری برسند؛
برای همین و به خاطر تکمیل و ادامه روند پیشرفت و
توسعه و افزایش بیشتر اشتغال ،از ایشان حمایت کرده و
از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد».
صفاجو :به تجربه حسنپور نیاز داریم؛
جوانان حمایت میکنند
دکتر نسرین صفاجو نامزد یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی از حوزه سیرجان و بردسیر اهل
سیرجان و دارای مدرک دکترای شیمی است .وی از
چهرههای علمی و پژوهشی و از فعاالن فرهنگی و
اجتماعی در حوزه دانشگاه و آموزش عالی است .دکتر
صفاجو در حمایت از شهباز حسنپور ،از کاندیداتوری
انتخابات مجلس شورای اسالمی انصراف داد.
وی در مورد انگیزهاش از نامزدی انتخابات مجلس
شورای اسالمی میگوید« :در خودم توان این را دیدم
که بتوانم برای شهرم کارهای مفید و موثری انجام
دهم .برای همین تصمیم گرفتم در این دوره کاندیدای
انتخابات شوم» .دکتر صفاجو میافزاید« :االن که میبینم
آقای حسنپور چگونه و با نیت خالصانه و پرتالش برای
سیرجان و بردسیر تالش میکند و همچنین دلسوزیای
که ایشان برای این دو شهرستان دارد ،هزاران برابر از
دلسوزیهای بنده و دیگران بیشتر است و نیز به دلیل
اینکه تجربه کافی در این حوزه را ندارم ،تصمیم گرفتم
به حمایت از ایشان از صحنه کاندیداتوری انتخابات

کنارهگیری کرده و با انداختن رایام به نام ایشان با همه
دلسوزان به آبادانی سیرجان هم صدا و هم رای شوم».
وی به لزوم افزایش مشارکت در انتخابات پیش رو
تاکید میکند و ادامه میدهد« :با شرکت در انتخابات در
سرنوشت خود سهیم باشیم .با رای دادن دشمنان نظام
و انقالب را مایوس کنیم» .صفاجو میافزاید« :بایستی
به دور از تخریبها و تهمتها ،فضا را برای انتخابی
آگاهانه و آزادانه فراهم کنیم .اینکه برخی با حاشیهسازی
سعی در مطرح کردن خود دارند ،عالوه بر اینکه موفق
نمیشوند بلکه اعتماد مردم را نیز از دست خواهند
داد .چرا که مردم ما آگاه هستند و فریب جوسازیها،
تخریبها و تهمتها را نخواهند خورد».
خراسانی :حسنپور خالصانه و تالشگرانه
خدمت میکند
محسن خراسانی نامزد یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی از حوزه سیرجان و بردسیر
متولد پاریز ،ساکن سیرجان و دارای مدرک کارشناسی
ارشد در رشته مهندسی مکانیک است .وی که از
نخبگان استانی جامعه کارگری محسوب میشود،
چندین بار رتبه کارکنان نمونه شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر را کسب کرده و جزو پیشنهاددهندگان برتر در
جشنوارههای مرتبط شرکت مذکور است .خراسانی در
حمایت از شهباز حسنپور ،از کاندیداتوری انتخابات
مجلس شورای اسالمی انصراف داد.

وی حسنپور را فردی جهادی و تالشگر میداند
و میگوید« :آقای حسنپور برای توسعه سیرجان
و بردسیر از هیچ کوششی دریغ نمیکند .زمان و
وقتی که برای بررسی مشکالت و رایزنیهایش در
جهت آبادانی این دیار میگذارد ،فرای از توان یک
فرد عادی است» .خراسانی میافزاید« :زمانی که
پا به عرصه انتخابات و کاندیداتوری این دوره از
انتخابات مجلس گذاشتم ،جوانی و روحیه جوانی
خودم را فقط میدیدم اما اکنون میبینم که خودم و
بسیاری از جوانان که مدعی هم هستند ،توان و انرژی
که آقای حسنپور دارد را نداریم .او خود جوانانه و
خالصانه تالش میکند و با روحیات جوانباورانهای که
دارد برای جوانان شهرستانهای سیرجان و بردسیر
آنقدر ارزش قائل است که در وصف نمیگنجد» .وی
ادامه میدهد« :توسعه سیرجان و افزایش اشتغال در
سیرجان و بردسیر در سالهای اخیر را که بررسی
میکنیم ،میبینیم که در همین منطقه گلگهر در
طول این سالها ،چندین هزار فرصت شغلی به خاطر
راهاندازی کارخانجات و توسعه صنعت ،پدید آمده
است؛ توسعهای که یک پای ثابت آن آقای حسنپور
است .برای همین دالیل تصمیم گرفتم با انصراف از
نامزدی این دوره انتخابات مجلس در حمایت از آقای
حسنپور ،به ایشان و پیشرفت سیرجان و بردسیر
کمک کنم».

تحلیل عملکرد شهباز حسنپور ،نماینده فعلی مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با چهرههای دانشگاهی سیرجان

چرا حسنپور برای سیرجان یک فرصت است؟
 دکتر مهدی یداللهی :حسنپور نیازهای شهر را خوب میشناسد
 دکتر غالمرضا جهانشاهی :اگر همت و تالش حاجآقا حسنپور نبود ،االن دانشکده پزشکی نداشتیم
 دکتر امیر شریفی مدرس دانشگاه :سیرجان گزینهای بهتر از حسنپور پیدا نخواهد کرد

خواهد بود .هرچند دیگران هم
میتوانند مفید باشند اما بین
خوب و خوبتر ،خوبتر را انتخاب
میکنم .توصیه من به مردم این
است که مقایسه کنند و آگاهانه
انتخاب کنند .کارنامه کاری
نماینده فعلی و برآیند کار ،تالش،
خستگیناپذیری و مردمداری
ایشان را ببینند .غیر از اینها چه
چیزی را برای یک نماینده خوب
میخواهند .توصیهام به مردم این
است که با دید باز نگاه کنند نه
باصحبت».
 حسنپور ،بسیار
فرصتسازاست
دکتر غالمرضا جهانشاهی
معاون درمان دانشکده پزشکی
سیرجان درباره چرایی انتخاب
حسنپور و حمایت از وی
توضیح داد« :حاجآقا حسنپور،
حرفش حرف دل است .صادقانه
و رک و راست و بیریا حرفش
را میزند .بسیار زیرکانه و نکتهسنج و در عین
حال شجاعانه و با شهامت اقداماتش را انجام
میدهد .بسیار فرصتساز است .کوچکترین
روزنه را تبدیل به دروازه بسیار بزرگی میکند.
سزاوارترین،بهترینوصادقترین،پرتالشترین
و خستگیناپذیرترین مردی است که در دوران
کاری و زندگیام دیدهام .حاجآقا حسنپور
قدرت خالق و نیروی تفکر خوبی دارد و نترس
است .قدرت جهادی و ایثاردر وجودش بهطور
ذاتی است» .وی به کمکها و حمایتهای
نماینده فعلی مردم سیرجان و بردسیر در حوزه
بهداشت و درمان سیرجان اشاره کرد« :طی
سالهای  89-88در سیرجان دانشکدهای
نداشتیم .اگر همت و تالش حاجآقا حسنپور
نبود ما االن دانشکده پزشکی نداشتیم .شروع
دانشکده با  20دانشجوی رشته فوریتهای
پزشکی بود .در دفتر ریاست وقت دانشگاه
کرمان اولین جلسه در این مورد برگزار شد و

پرانرژیترین فردی که در آن جلسه صحبت
کرد ،وی بود .به نحوی رایزنی کرد که همه
راغبشدندایندانشکدهراهبیافتد.اگربخواهیم
توسعه االن حوزه بهداشت ،درمان و سالمت را
با دوران قبل از حاجآقا حسنپور مقایسه کنیم،
شاید رشد  300-200درصدی داشته است.
در همه حوزهها خصوصا در حوزه دانشجویی
رشد خوبی داشتیم .در حوزه اورژانس
پیشبیمارستانی با کمک حاجآقا حسنپور
توانستیم حدود  8-7دستگاه آمبوالنس مجهز
و به روز را به ناوگان اورژانس  115اضافه کنیم.
صرفا با رایزنیهای ویژهای که ایشان داشت،
توانستیم این ناوگان را ارتقا دهیم .با پشتوانه
ایشان و ارتباطات خوبی که ایشان با جناب وزیر
و یا معاونان ایشان داشتند ،توانستیم در بحث
تجهیزات بیمارستانی بهترین دستگاهها را در
حوزه درمان در بیمارستان امامرضا(ع) داشته
باشیم .بیمارستانهایی که همراه با بیمارستان

سیرجان شروع به ساخت کردند هنوز به مرحله
بهرهبرداری نرسیدند اما بیمارستان سیرجان با
همت حاجآقا حسنپور و کمکی که توانست از
شرکتهای محلی بگیرد و به کمک وازرتخانه
بیاید ،با  235تخت راهاندازی شد .همچنین در
حوزه بهداشت و درمان اعتبارات زیادی را برای
بحث ارتقای ساختار فیزیکی مراکز بهداشتی و
درمانی از جمله در هماشهر ،زیدآباد ،نجفشهر
و بلورد گرفتیم .این موارد از شفافترین و
بهترین یادگاریهایی است که در دوران 12
ساله نمایندگی حاجآقا حسنپور در حوزه
سالمت رقم خورده است و جزو ماندگارترین
حرکتهای ایشان خواهد بود».
جهانشاهی افزود« :حاجآقا حسنپور از
بزرگترین خیرین سیرجان هستند .او جزو
لیدرهای اصلی است که خیرین را دور هم
جمع میکند .حسنپور جزو خیرینی است
که زندگی و خانواده خودش را وقت و

دیروقت وقف کرده است .هیچ زمانی نبوده
که ما درخواست جلسهای بکنیم و ایشان
احساس خستگی کند یا آن جلسه را رد کند.
در تمام اوقات شبانهروز پرتوان ظاهر شده
است .او نقش کلیدی در تعامل با مجموعه
خیرین سالمت دارد.با همت وی و در تعامل
با مجموعه خیرین سالمت تعداد تختهای
بخش دیالیز از  14-13تخت به  32تخت
ارتقا داده شد و فضای بیشتری به بخش
بیماریهای خاص اختصاص یافت».
اگرفردیکهاینهمهایثارمیکند
را تنها بگذاریم ،به خودمان جفا کردیم
معاون درمان دانشکده پزشکی سیرجان
جدای از بحث درمان به اقدامات حسنپور در
حوزههای دیگر اشاره کرد و گفت« :در همه
حوزهها سرانه شهر ما از سرانه کشور باالتر
است .به همت این مرد خیر و بزرگوار ،شهر
ما جزو بهترینها است .خیر به این دلیل که

از سالمتی خودش بگذرد و ایثار
کند و خودش را وقف جامعهای
کند که  24ساعته در خدمت
باشد .ایشان از حد نمایندگی
شهرستان سیرجان وبردسیر
فراتر است و میتواند بُعد ملی و
کشوری داشته باشد .اگر فردی
که این همه همت و ایثار میکند
را تنها بگذاریم عمال به خودمان
جفا کردیم .در دریای متالطم
وضعیت اقتصادی امروز ،یک
سکاندار قوی الزم داریم که
بتواند این کشتی آشوبزدهی
اقتصادی شهر و یا حتی استان و
کشور را به ساحل آرامش برساند.
هر کسی که بخواهد این سکان
را به عهده بگیرد در حد توان
حاجآقا حسنپور ،نمیتواند انرژی
بگذارد».
جهانشاهی ادامه داد:
«جامعهی درمان سیرجان،
خودشان را مدیون حاجآقا
حسنپور میدانند .نسبت به بقیه دانشگاهها
پرداختهایمان بهروزتر است .خیلی از
معوقات سالهای قبل را با پشتوانه ایشان و
با رایزنی با معاونت توسعه وزارتخانه و سیستم
تامیناجتماعیگرفتیم.توانستیمیکدانشکده
با اعتباری بالغ بر  60میلیارد تومان داشته
باشیم که صرفا حاصل تالش و رایزنی حاجآقا
حسنپور است .وی عالیترین بودجه را برای
ما بست».
 حسنپور انگیزه دارد و مسلط بر
امور است
امیرشریفیمدرسدانشگاه،دلیلحمایت
خود را از حسنپور چنین اعالم کرد« :با توجه
به ارتباطی که در فراکسیون اصناف مجلس و
ارتباطی که با شخص حاجآقا حسنپور داشتم
حرفهای زیادی دارم که برای مردم بازگو کنم.
دوستان دیگری هم امروز در قامت نمایندگی
سیرجان بلند شدند اما بیانصافیها را هم

دیدم .برخی که از توانمندیها و پرتالش بودن
حسنپور یاد میکنند ،به دلیل اهداف حزبی،
امروز با حسنپور رقابت میکنند .شریفی ادامه
داد« :به واهلل اگر گزینهای بهتر از حسنپور
میدیدم امروز از وی حمایت نمیکردم.
سیرجانگزینهایبهترازحسنپورپیدانخواهد
کرد زیرا تمامی پارامترهای تاثیرگذار و مثبت
یک نماینده را به عنوان یک شاخص در او
میبینم .وی  12سال وقت ،تالش ،انگیزه ،فکر
و حتی مسایل شخصیاش را کنار گذاشته تا
بتواند یک شهر موفق را پایهگذاری کند .در
سیرجان زیرساختهایی که توانایی به وجود
آوردن یک شهر صنعتی و ...را داشته باشد،
نداشتیم .حرکتی  12سال قبل شروع شد و
امروز سیرجان جزو سرآمدهای استان کرمان و
شهرستانهای کشور است .این به خودی خود
به وجود نیامده و شخصی پیگیر کار بوده که
هدف و برنامهای برای این شهر داشته است .اگر
امروز تخریبهایی صورت میگیرد به دلیل این
است که سیرجان در  12سال گذشته همان
منابع معدنی را داشته ولی هیچوقت این سطح
از اشتغال در سیرجان وجود نداشته است .وی
نمایندهای تکمحور و نماینده یک جناح ،یک
حرف و یک فکر خاص نبوده است .سیرجان
شخصی را میخواهد که دلسوزانه و پدرانه برای
این شهر وقت بگذارد و پیگیری کند».
شریفیاظهارکرد«:وقتییکنمایندهاز
تریبونمجلسفریادمیزندسیرجانبهشتی
برای کارآفرینان شده است و از کارآفرینان
مطرح کشور دعوت میکند که برای بازدید
به سیرجان بیایند ،نشاندهنده این است
که این شخص تمام زیرساختهای موجود
برای کارآفرینی را در سیرجان به وجود
آورده است .حاجآقا حسنپور را از یک جوان،
جوانتر میبینم به دلیل اینکه توانی را که در
کار میگذارد از توان یک جوان معمولی باالتر
است؛ انگیزه و تجربه دارد و مسلط بر امور
است و نیازی به پیشزمینههای مطالعاتی
و تخصصی ندارد .تالش میکنیم تا 290
نماینده از جنس حسنپور در مجلس
داشته باشیم .نمایندههای مجلس در حوزه
تخصصیشان در کمیسیونهای مختلف
فعالیت میکنند .ولی امروز ما حسنپوری
را داریم که در تمامی تخصصهای موجود
حرف برای گفتن دارد و این پارامتر باالیی
است .نمایندهای داریم که میتواند در هر
مطلبی با تخصص و تجربه از حق و حقوق
مردم دفاع کند .بابت این ویژگی ،مردم
سیرجان هزینه پرداخت کردند .اگر بخواهیم
نماینده دیگری را جای ایشان بگذاریم
بیشترین کسی که ضربه میخورد فقط
مردم سیرجان و بردسیر هستند».

