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 شهباز حسنپور صبح شنبه -فردای
انتخابات -بهمنظورزیارتحضرتاما مزادهعلی(ع)
پس از زیارت قبور شهدا به صحن مطهر اما مزاده
آمده بود در جمع مردمی که به استقبال وی آمده
بودند،سخنانمهمیبیانکرد.
وی ابتدا با تقدیر از حضور مردم سیرجان و
بردسیر که مجددا وی را به نمایندگی خود انتخاب
کردند ،از تمامی دستاندرکاران انتخابات اعم از
هیئتهایاجرایی،نظارت،بازرسی،انتظامیوبقیه
عواملتقدیرکرد.
حسنپور سپس از حجتاالسال موالمسلمین
سیداحمدحسینینمایندهادوارمجلستشکرکرد
که با کنارهگیری خود به دنبال وحدت و انسجام بود
ونهایتاًکنارهگیریخودرابهنفعهیچکسندانست.
هرچندبرخیکاندیداهاخواستنداینکنارهگیریرا
به نام خود اعالم کنند.
 این دوره اولویت نخست من مسایل
فرهنگیاست
وی گفت :برای تنویر اذهان عمومی باید
عرض کنم که من به خاطر شهرستان مجبور
بودم تاکنون برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی،
درمانی ،عمرانی ،اشتغال و مسکن مردم اقداماتی
را انجام دهم اما این دوره اولویت نخست من
مسایل فرهنگی است .در این انتخابات ،متوج ِه
یک نقیصهی بزرگ فرهنگی شدم که عدهای برای
رسیدن به مجلس تمام فرهنگ و اخالقیات را زیر پا
میگذارند و این یک نقیصه فرهنگی است که باید
اصالح شود .ما نباید بگذاریم این فرهنگ غلط هر
دور بیشتر و گسترش یابد.
حسنپور با اشاره به اینکه در انتخابات شورای
شهر ،مردم و کاندیداها از خرید رای و بداخالقیها
سخن میگفتند ،تصریح کرد :در این انتخابات،
خودم مستقیماً این موارد را مشاهده کردم و متوجه
معضل «فقر فرهنگی» شدم و انشاءاهلل به کمک
تکتک شما این معضل را حل خواهیم کرد .تمام
مردم شاهد بودند که نگذاشتم در انتخابات کسی
از ناحی ه ستاد من به بداخالقی دست بزند .مردم
این همه جلسه گذاشتند ،هیچکس حتی یک
کلمهی توهینآمیز از زبان من نشنید ولی برخیها
انگار جز من و تخریب من چیز دیگری برای گفتن
در سخنرانیهایشان نداشتند .وی ادامه داد :با این
وجود من از همه کاندیداها تشکر میکنم که آمدند
و انتخابات را حتی با تخریب من گرم کردند .من به
خصوص از خانم دکتر رنجبر ،این پزشک مومن و
خانم مهندس منصوری و کسانی که حاضر نشدند
مثلبقیهبداخالقیکنندوهمچنینازکاندیداهایی
که به نفع من انصراف دادند ،تشکر ویژه دارم .معتقد

شهباز حسنپور در اولین سخنرانیاش پس از انتخابات مجلس تهدید کرد:

حاشیهسازان انتخابات را به پای میز محاکمه میبرم

 دوازده سال سکوت کردم هر کار خواستند کردند ،هرچه خواستند گفتند .باید دستگاه قضا با کسانی که با روح و روان مردم در انتخابات بازی کردند برخورد کند
 حاج قاسم عزیز! دفتر و خانواده شما و فرزندان شما کامال اطالع دارند که شما سه دوره تکلیف کردید که من در انتخابات باشم و مشکالت مردم محروم را مرتفع کنم

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

هستم که به آقای ضابطی نیز ظلم شد و چندین بار
به دروغ ،انصراف او را به نفع خودشان اعالم کردند.
در مورد آقای معتمدی هم قرار شد که رسماً صف
خودش را از متخلفان جدا کند .دیشب با ایشان
مفصل صحبت کردم و در شورای تامین هم این
مباحث مطرح شد .آقای معتمدی بایستی رسماً
و علناً صف خودش را از افراد خائن به مردم که
با شبنامهها و پیامکهای دروغ روح و روان مردم
را در حمایت از وی آزردند ،جدا کند .در غیر
اینصورت ،تمامی موارد تخلف به صورت مستند

در اختیار من و دستگاه های مسئول قرار دارد و
از طریق مراجع ذیصالح پیگیری خواهم کرد و
مجرمان را به پای میز محاکمه میبرم تا یک بار
برای همیشه افراد مخل امنیت روانی مردم شناخته
و مجازات شوند.
 بایستی تکلیف بداخالقان و متخلفان
اینانتخاباتمشخصشود
نماینده مردم سیرجان و بردسیر ضمن
برشمردن مصادیق تخلفات و بداخالقیهای ایام
تبلیغاتانتخاباتافزود:مث ً
الدرچندیننوبتانتشار

دادند که من انصراف دادهام و یا مبحث پولهای
کثیفی که در انتخابات تزریق شد زیبنده سیرجان
و بردسیر ما نیست و قطعاً از راه نامشروع حاصل
شده است .باید تکلیف اینها را دستگاه قضایی
مشخص کند .از وزیر محترم اطالعات میخواهم
که بدون رودربایستی رسیدگی کند و بررسی کنند
برخی آرای نجومی به یک باره از کجا میآید .به
احترام برگ برگ آرای مردم که با صداقت به
صندوق انداختند و فریب برخی افراد هوچی اطراف
کاندیداها را نخوردند پیگیری میکنم و تکلیف

اینها را در شهر مشخص خواهم کرد .قطعاً از
رییس دستگاه قضا ،خواهم خواست تا پشت پرده
افرادی که باندهای مافیایی دارند و معلوم نیست از
کجا این پولهای کثیف را به دست آورده و وارد
انتخاباتمیکنند،مشخصکند.
حسنپور به متخلفان انتخابات هشدار داد :به
عنوان یک سرباز که بیش از ۲۵سال لباس مقدس
بسیجی را بر تن داشتهام ،صراحتا اعالم میکنم که
اگر قرار باشد از مجلس انصراف هم بدهم ،خائنان
به مردم و افرادی را که بداخالقی کردند ،معرفی

خواهم کرد تا با نام زیبای این شهرستان و خانواده
شهدا و فرهیختگان و فرزانگان بازی نکنند.
وی با تاکید بر این موضوع که پس از زیارت
این مکان به دیدار مردم بردسیر و سپس به
آرامگاه سرلشکرشهید سپهبد حاجقاسم سلیمانی
خواهم رفت و عقدهها و درددلهای خویش را با
آن شهید سرفراز در میان خواهم گذاشت ،گفت:
حاجقاسم عزیز! دفتر و خانواده شما و فرزندان شما
کامال اطالع دارند که شما  3دوره تکلیف کردید
که من در انتخابات باشم و مشکالت مردم محروم

را مرتفع کنم .کاش بودید و میشد بگویم که چه
ناجوانمردیهایی در حق سرباز شما انجام دادند .در
مسجدی ،یک روحانی به یکی از شهروندان گفته
بود که به فالنی رای بده چرا که مورد تایید سپاه
است .من با فرماندهی سپاه تماس گرفتم به شدت
تکذیب کردند .آقایی با لباسی مقدس در خوابگاه
دانشجویان به دنبال خرید رای بوده است .در
بسیاری نقاط خیلیها سعی کردند با فریب مردم و
خرید رای ،انتخابات را منحرف کنند که اراده مردم
نگذاشت انتخابات منحرف شود .از همه این موارد،
فیلم و عکس و مستندات داریم و ارایه شده و یا
مسئول دادستانی و امنیتی از
ارایه میشود .مقامات
ِ
من خواستند مدارک را به دستگاه قضایی بدهم و
صراحتااعالمکردندکهباهیچکسهمرودربایستی
نداریم و من پیشتر نیز به آنها گفتهام که اگر فرزند
من نیز تخلف بکند ،باید با او برخورد کنید.
شهباز حسنپور در ادامه گفت :با وجود همه
خدمات اما در تمامی محلهها ،مردم هنوز گالیه
داشتند .واقعاً شنیدن این گالیهها ،دردآور بود و
باید شهر را از این وضعیت نابهسامان نجات دهیم.
اولویت ما عالوه بر مسایل فرهنگی که این دور باید
پیگیری شود ،عمران و زیباسازی شهری و تکمیل
پروژههای نیمهتمام نیز هست .اینها خواستههای
بهحق مردمی است که در این شهر زندگی
میکنند.
 اولویت دیگر من ،مطالبهگری از
شرکتهایصنعتیومعدنیاست
نمایندهمنتخبمردمشهرستانهایسیرجان
و بردسیر در مجلس یازدهم افزود :اولویت دیگر
من ،مطالبهگری از شرکتهای صنعتی و معدنی
است که درآمدهای هنگفت میلیاردی دارند ولی
در پرداخت مالیات فرار میکنند .مالیات را نه
خواربارفروش و بقال بلکه باید کسانی بپردازند که
درآمدهای کالن دارند .مشکل امروز ما ،مدیران
پروازی است که هیچ دردی از مردم دوا نمیکنند
و به فکر مشکالت مردمنیستند .االن انتخابات تمام
شده و فارغ از هر گونه تعارف و تبلیغات ،مردم بدانید
که من فریادرس شما خواهم بود .متاسفانه هر چه
رعایتکردیم،برخیهاگستاخترشدند.بهمسئولین
معادن میگویم که اولویت اصلی آنان باید اشتغال
نیرویبومیباشد.
حسنپور با بیان اینکه در مسایل کلی
شهرستان باید او و دیگر مسئوالن تجدیدنظر
کنند ،ادامه داد :در دوره چهارم نمایندگی خودم
در مجلس بیشتر پیگیری خواهم کرد تا از نیروهای
زبده و اهل فن و مجرب به عنوان مشاور استفاده
کنم تا خالءها و نارساییها را برطرف کنیم.

جناب آقای حاجشهباز حسنپور

نماینده محترم مردم شریف سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی
حــال کــه مــردم فهیــم و شــریف شهرســتان ســیرجان و بردســیر بــار
دیگــر هماننــد گذشــته ســرمايه اعتمــاد خــود را کــه بــه حــق يــک امانت
الهــي اســت بــر دوش شــما نهادنــد ،ضمــن تبریــک صميمانــه از درگاه
خداونــد متعــال ســامتي و موفقيــت جنابعالــی را در راه دشــواري کــه
بیــش از پیــش در پیــش رو داريــد ،آرزومنــدم و از خداونــد متعــال
توفيــق روز افــزون شــما را مســئلت دارم.

جمشید مالرحمان

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

برادر گرامی

جناب سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان سیرجان
نیــروی انتظامــی شهرســتان ســیرجان بــه عنــوان یکــی از
نهادهــای محــوری برگزارکننــده انتخابــات بــا بــه کارگیــری
تعــداد کثیــری از کارکنــان خــود در جهــت تامیــن نظــم و امنیــت
انتخابــات شهرســتان ،نقشــی برجســته و بینظیــر ایفــا کــرد کــه
بســی جــای افتخــار و بالندگــی اســت.
بدینوســیله از زحمــات و تالشهــای مجاهدانــه جنابعالــی بــه
ســبب برنامهریزیهــای موثــر در جهــت تامیــن نظــم و امنیــت
انتخابــات و همچنیــن از کلیــه پرســنل خــدوم و ســربازان عزیــز
نیــروی انتظامــی کــه موجبــات امنیــت و آرامــش الزم را بــرای
برگــزاری ایــن انتخابــات در شهرســتان ســیرجان فراهــم
آوردنــد ،تشــکر و قدردانــی نمــوده ،بــرای شــما عزیــزان کــه
در راســتای تحقــق اهــداف ارزشــمند نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی ایــران تــاش میکنیــد ،آرزوی ســامتی و توفیــق
خدمتگــزاری در ایــن عرصــه خطیــر را آرزومندیــم.

بـازار مبـل امـامعلـی(ع)

