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کمتر کسی پیشبینی میکرد او  46هزار و  99رای در
انتخابات به دست بیاورد و با اختالفی اندک نسبت به شهباز
حسنپور ،دررتبه دوم قرار گیرد .به همین دلیل نیزپدیده
یزاده
انتخابات نام گرفت .هرچند این نتیجه برای معتمد 
وزن سیاسی قابلتوجهی به همراه داشت اما پیش و پس
ازانتخابات ،حواشی فراوانی حول نام او شکل گرفت .ازخبر
ائتالف با سیداحمد حسینی و معین ضابطی تا برهم خوردن
آن ،ازپیوستن نامی جنجالی مانند محمدرضا عربگویینی
به او تا سخنرانی حسینی و حذر دادن طرفدارانش از دادن
یزاده و سخنرانی شهباز حسنپور در فردای
رای به معتمد 
یزاده هشدار داد تا صف خود را
انتخابات که به معتمد 
از متخلفان جدا کند .متخلفانی که بنا به گفته حسنپور
پولهای کثیفینظیرقاچاقموادمخدرراواردشهرمیکردند.
حتاسخنانحسنپوربهصورتتلویحی،بهورود اینپولها
یزاده
یزاده اشاره میکرد .معتمد 
به ستاد انتخاباتی معتمد 
در گفتوگویی که پیش رو دارید ،پیرامون این مسایل
حرفهاییزده است .ازحسینیدلخوراست ،ازعربگویینی
دفاعمیکندوحسنپوررابهسببسخنانشدراعالمنتایج،
دروغگومینامد.
 از شما با عنوان پدیده انتخابات نام میبرند ،چه
اتفاقیافتاد؟
ن میزان رای دارم و دلیل هم داشتم.
من میدانستم ای 
من با دو دو تا چهارتا وارد انتخابات شدم .ازاوایل دهه ،80در
بخشهای مختلف اعم ازشهرو روستا بودم و فعالیتهای
فرهنگی زیادی داشتم .کار من در شهرداری ،شلوغترین
بخش یعنی حوزه مالی و اداری بود .شهرداری مراجعه زیاد
دارد و مردم نحوه کارکارمندان را میبینند .درخیلی ازموارد
من باید پاسخ مردم را میدادم .سعی من این بود حتا اگر
کاری انجام نشد اما جواب مردم را درست و صحیح بدهم.
فکرمیکنم به همین دلیل اعتماد مردم جلب شد .من در
کارهایمفراجناحیبودم.کارینداشتمکه اربابرجوع ازکدام
دسته یا حزب است .من درانتخابات مختلفی درسطحهای
کوچکتر شرکت کرده بودم؛ از جمله در انتخابات شورای
مهندسیکشاورزیسیرجانیا انتخاباتکانونمداحان.یکی
دیگرازموارد این است که مردم همیشه نیازبه تغییردارند.
 چه احساس نیازی وجود داشت که وارد این عرصه
شوید؟
همه ما به سهم خودمان اگر میتوانیم کاری برای
مردم انجام دهیم ،باید آن را انجام دهیم .در قضیه ورود
به انتخابات ،شاید خیلی راغب نبودم .در عرصه سیاسی
بداخالقی زیاد است و خیلی ازسیاستمداران اخالق را زیرپا
میگذارند .متاسفانه اینطورجا افتاده که سیاست و اخالق
دو مقوله هستند که با هم درتعارض هستند ولی اگرجایی
که سیاست هست ،اخالق هم باشد ،کار مردم بیشتر و
بهتر پیش برود .من طرفدار تقویت احزاب هستم چون
باعث کمترشدن مشکالت میشود و خیلی ازسیاسیون
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دیگر جرات انجام هر کار و حرفی را ندارند .ما نیاز به ورود
نخبگان داریم .در انتخابات این دوره خیلی از بزرگان بودند
که میتوانستند بیایند ولی آنقدرعرصههای سیاسی را به
خصوص با پولهایی که دراینعرصه هزینه میشود کثیف
کردهاند که باعث میشود خیلیها ورود نکنند .متاسفانه
هزینههای بسیارسنگینی شد که روال و نظم کاررا به هم
ریخت و باعث شد مردم نتوانند تصمیمی را که میخواهند
بگیرند .این انتخابات برای من تجربه سنگین و خوبی بود.
از طرف دیگر مسایل زیادی در انتخابات رخ داد که من
پیگیرشان خواهم بود .با وجود گذشت دو ماه از انتخابات،
هنوز آقای حسنپور را در سیرجان ندیدیم که یقهاش را
بگیریم .ما فقط مجبور بودیم به شورای نگهبان شکایت
کنیم که انتخابات را تایید کردند .اما آقای حسنپور باید
پاسخگوی خیلی ازمسایل باشد .چرا آقای حسنپورپیش
و در ایام تبلیغات انتخابات ،در تاالرهای شهر ناهار و شام
میداد؟ دلیل چه بود و این پولها از کجا آمده است؟ من
که چنین پولی نداشتم تا هزینه کنم .ایشان چندین سال
مسئولیت داشتند و خیلی ازشرکتهای صنعتی و معدنی

 نیم نگاه

 خیلیها هم در انتخابات مشارکت
نکردند .من دلیل را عدم صداقت برخی
مسئوالن با مردم میدانم؛ از رئیسجمهور
گرفته تا برخی از نمایندگان ،متاسفانه
خیلی جاها با مردم صادق نبودند و این
باعث لطمه خوردن به اعتماد عمومی بود
و افراد به او کمک میکردند .من از روزی که از معاونت
شهرداری سیرجان کنار آمدم ،مسئولیت خاصی نداشتم و
به عنوان یک کارمند ساده مقابل آقای حسنپور ایستادم.
برداشتن من ازمعاونت همُ ...خب ،نمیدانم ،خواستند و
برداشتند .آقای حسنپورباید در اخالق و رفتارسیاسیاش
تجدیدنظرکند .ازاینبهبعدهممنبهعنوانیکمطالبهگر
در میدان هستم .سهم من کاندیدا شدن بود و مردم هم
آمدند و رای دادند .البته خیلیها هم در انتخابات مشارکت
نکردند .من دلیل را عدم صداقت برخی مسئوالن با مردم
میدانم؛ازرئیسجمهورگرفتهتابرخیازنمایندگان،متاسفانه
خیلی جاها با مردم صادق نبودند و این باعث لطمه خوردن
بهاعتمادعمومیبود.آقایحسنپوربایدپاسخگویخیلیاز
مسایلدرشهرستانهایسیرجانوبردسیرباشد.چرانخبگان
و فرهیختگان جامعه از آقای حسنپور ناراحت هستند؟
دلیلعدم توجه ایشان به نخبگان چیست؟ چرا ایشان فقط
دنبال بچههای ستادیاش است؟ چرا هر فردی هر کاری
بخواهد در این شهر انجام دهد ،باید یک نامه ازدفتر آقای
حسنپورداشتهباشد؟ اگرقراراستنمایندهپیگیراینهمه
مسایلباشد،مسئوالنچکارههستند؟پسمسئولنداشته
باشیم و حقوقی هم ندهیم تا هزینهای از جیب دولت و
ملتخرجنشود.منبارهابهخود ایشان گفتمشمانماینده

همه مردم هستی ،نه اینکه فقط نماینده کسانی باشی که
به شما رای دادند .نماینده باید مطالبه همه مردم را درنظر
بگیرد .با توجه به ریزش رایی که آقای حسنپوردراین چند
دوره داشته و خودشان هم میدانند و میبینند که بخشی
ازجامعه با رای ندادن به او واکنش نشان میدهند ،باید در
جهت اعتمادسازی کار کند اما ما میبینیم که درخیلی از
ادارات حتما افراد باید ازستاد ایشان باشد .دربحث گلگهر
مردم سوال دارند که خیلی ازافرادی که با آقای حسنپورکار
کردهاند یا رای دادهاند ،خیلی راحت به سرکارمیروند .یکی از
انتقادهایمنبهمسئوالنسیرجان این است کهچرابرخی از
ایشان درخانههای سازمانی گلگهرکه دراصل حق کارکنان
گلگهراست ،مینشینند؟ احساس من این است که وقتی
فردی درخانه سازمانی یک شرکت عظیم معدنی و صنعتی
با آن همه پول مینشیند ،نمیتواند برفرآیندهایی اقتصادی
کهدراینمجموعه اتفاقبیفتد،نظارت کند.من اگرنماینده
شده بودم و حتا همین حاال ،از مسئوالن میخواستم که
برونددرخانههایسازمانی اداراتخودشانساکنشوند .این
شائبهها که ایجاد شده و مردم میگویند اینها همه با هم
هستند ،نتیجه چنین رفتارهایی است و این درست نیست.
من درجلسات مختلف به مردم قول دادم که نمیگذارم به
اعتمادشانلطمهبخورد.
 تصور این بود که در نهایت بین شما و آقایان
حسینی و ضابطی ،اجماعی صورت بگیرد و یک نفر در
انتخابات باقی بماند .اما آقای حسینی پس از انصراف ،به
نفع آقایضابطیسخنگفتندوحتاتاکیدکردندطرفداران
ایشانبهشمارایندهند.
ابتدا از بچههای شهرستان یک شورای انقالبی تشکیل
شد .آنها بین خودشان رایگیری کردند و یک شورای 19
نفره تشکیل شد .دراین شورا ،کاندیداهای مختلف را بررسی
کردند و به 5کاندیدا رسیدند .بنا بود هرکدام ازاین 5نفرکه
در نظرسنجیها باالتر بود ،بماند .هر چه جلوتر میآمدیم،
من اقبال خودم را بیشترمیدیدم .دربردسیردوستانی که
خودشان قصد ورود به انتخابات را داشتند ،به نفع من کنار
رفتند .آنجا شورایی تشکیل شد و به آقای حسینی گفته
بودند شما اقبالی ندارید و کنار بروید .با آقای ضابطی هم
صحبت کردند .آقایحسینیدلشانمیخواستخودشان
بمانند و ما از ایشان حمایت کنیم .مردم و به خصوص
جوانان نه آقای حسینی و نه آقای حسنپوررا برنمیتابیدند.
آقایضابطیهم ازدوستانبودندو کارهایسیاسیمختلفی
با هم داشتیم .من هیچکجا نه درخصوص آقای حسینی
و نه آقای ضابطی و نه سایردوستان بداخالقی نکردم و کار
خودم را انجام دادم .حتا وقتی آقای حسینی آن صحبتها
را انجام داد ،من روزبعد و درهمان مکان سخنرانی داشتم.
آنها شام دادند و من شام هم ندادم اما جمعیتی نزدیک به
 800نفر آمده بودند .در آن سخنرانی هیچ واکنشی درقبال
سخنان ایشان نداشتم .البته دلخور شدم .ما سالیان سال
از ایشان به عنوان کاندیدای مورد نظر حمایت کردیم .در

یزادهراهکارهایوحدترا
سخنرانیشان گفتهبودندمعتمد 
نپذیرفته است .درتمام جلساتی که یک ماه آخرداشتیم،
بارها گفتم که کنارنمیروم و تا آخرمیایستم.
 من از روایت شما احساس کردم شما پذیرفته
بودید به نظر شورای  19نفره ،تمکین کنید و همان را
بپذیرید.
در آن جلسات بنا بود نظرسنجی علمی انجام شود
و هرکدام از کاندیدها که رتبه باالیی بیاورد ،بماند .ولی آن
نظرسنجی علمی مدنظر ما صورت نگرفت و همین هم
تبدیلبهپاشنه آشیلشوراشد.
آنهاچگونهنظرسنجی کردهبودند؟
ببینید ،درنظرسنجی علمی باید همه جوانب سنجیده
شود و هزینهبر است .مثال زنگ بزنید دانشگاه تهران یا
مجموعههایی که نظرسنجیهای نزدیک به واقعیت انجام
میدهند؛ اینهاهزینهدارند.بایدیکیدوماهبیاینددرمنطقه
مستقرشوندوازاقشارمختلف،نمونههایمختلفبگیرنداما
نظرسنجیانجامشدهچنینخصوصیاتینداشت.
شمامشروطبه اینشوراپیوستیدیاغیرمشروط؟
مشروط .در این شورا یک مرامنامه یا میثاقنامه بود که
چند بند داشت .میثاقنامه را امضا کردم ولی مشروط بر
اینکه ایننظرسنجی،یکنظرسنجیعلمیوخوبباشد.
 جز این ،دلیل دیگری هم بود که از ائتالف خارج
شوید؟
خیر .همین یک مورد بود .چون تمام اعضای شورا را
میشناختم و قبول داشتم .ولی نظرسنجی علمی صورت
نگرفت .من تا  40هزاررای را راحت درتوان خودم میدیدم.
چندبارمن با آقای حسینی درجلسات مختلف نشستم و
ایشان میگفتند که من 44هزاررای دارم .من گفتم این رای
متعلق به زمانی بود که بین شما و آقای حسنپوردوقطبی
ایجاد شده بود ولی االن شرایط تفاوت دارد .من هرجا
میرفتم با جان و دل برایم کارمیکردند 40.درصد هزینههای
انتخاباتی من را دوستان خودم که سالها همکاری داشتیم،
پرداختند.بههرحالیک انتخاباتمثلمجلس،هزینهبردار
است .اصال کار سازمانی هزینه دارد .از چاپ پوستر و بنر
تا راهاندازی ستاد در شهرهای مختلف و نیروهای ستادی
و ...کار ،یک کارسازماندهی شده است .البته متاسفانه در
سیرجان هزینههای سنگینی از طرف رقیب شد که من نه
چنین پولی داشتم و نه موافق هزین ه زیاد بودم.
چهمیزاندرانتخاباتهزینه کردید؟
حدود  320میلیون تومان خودم و  100میلیون تومان
هم دوستان هزینه کردند .درنظرداشته باشید که مثال وقتی
درشهربردسیرمیخواستم مکان مناسبی برای ستاد اجاره
کنم ،نزدیک 15میلیون هزینه دادیم .درهرکدام ازشهرهای
اقماری سیرجان و بردسیر باید یک مکان برای ستاد اجاره
میکردی و بنرمیزدی و یا به افرادی که با ماشین شخصی
خودشان پای کار میآمدند ،باید هزینه میدادی .نمیشود
بگویی خودت هزینه کن .این افراد باید یکسره در مناطق

سلطانی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تـجاری،
صنـعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر
خدمات خاص ،تفاوت ماست

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار
 09139473880 - 42252330 - 09136473880سلطانی(قدیم)

با

حسنپور از مردم
عذرخواهی کند

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد

باشند؛ به خصوص در ایام تبلیغات .االن شاید نزدیک به
 50تا  60میلیون تومان از بدهی من مانده و کم کم دارم
پرداختمیکنم.
یکی ازمسایلی کهباعث ایجادبرخیحواشیدرمورد
شماشد ،اعالمحمایت آقایعربگویینی ازشمابود.
ببینید ،ایشان خودشان کاندیدا بودند و به هردلیلی،
صالحیت ایشاننیزمثلخیلیهایدیگراحرازنشد.خیلی از
دوستانمشترکمابه ایشان گفتهبودندشما کهدرانتخابات
حضورنداری و ازطرفی در انتخابات شورای شهررای باالیی
یزاده حمایت کن .ایشان ،آمدند و
را آوردی بیا و ازمعتمد 

مثلخیلیهایدیگرازمنحمایت کردند؛ آنهمبدونهیچ
خواستهای .ایشان در جمع بچههای ستادی خودشان هم
اعالم کردند کههیچخواستهایندارموفقط آمدمتاتغییری
ایجاد شود و تا جاییکه توانست ،صادقانه کمک کرد .جز
ایشان افرادی نظیردکترمحسن جهانشاهی ،دکترلشکری،
آقای اناری و آقای پرتونیا نیزواقعا حمایت کردند.
 بسیاری معتقد بودند ایشان هزینههای شما را
پوششمیدادند.
اصال چنین چیزی نبود .ایشان در بحث مالی کمکی
نکردند بلکه دربخش نیروی انسانی کمک کردند .البته این
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را بگویم که ایشان دربحث تبلیغات حرفهای عمل میکند.
شاید پیش ازانتخابات آن تبلیغ «جوان مظهرامید است» را
درسطح شهردیده بودید که بعدا درپوسترهای خودم نیز
استفادهکردم.
بهسراغروزانتخاباتبرویم .آیادرحوزههای انتخابی
تخلفیاتفاقافتاد؟
خیر.درحوزهها اتفاقخاصینمیافتادولییکی ازبندهای
شکایتی که من داشتم ،بحث مهندسی شدن انتخابات بود.
نمیخواهم اسم ببرم چون افراد مشخص هستند اما مثال
دربعضی ازمناطق افرادی بودند که درستاد تبلیغاتی آقای

با یک بار امتحان
مشتری دائمی ما
خواهید شد

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی
 09136342007 - 42252330سلطانی(قدیم)
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حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

قابل توجه همشهریان گرامی -خدمات ثبت احوال

فقط در کمتر از  5دقیقه میتوانید در این دفتر ،ثبتنام کارت ملی
هوشمند و تعویض شناسنامه خود را انجام دهید

صـدور و تـحویل دو روزه

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان دفتر پیشخوان نوین ارتباط 4 2 2 3 5 0 9 9

CMYK

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

با
س مجوز
ر می

تعمیر یخچال فریزر و لوازم گازسوز
تعمیر در محل کار و منزل شما

 0 9 1 3 9 4 7 0 5 3 5کورکی

مصالح ساختمانی

عباسلو
نمایندگی سیرجان

فروش اقساطی  3ماهه مصالح
با چک کارمندی
قیمت درب کارخانه

آدرس :خیابان هجرت
صد متر قبل از چهارراه آهکی

www.pasargadnews.com

گفتوگو با محمد معتمدیزاده
پیرامون حواشی انتخابات مجلس:

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار

شبانه روزی

@PasargadNews

@PasargadNews

تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

آدرس:کمربندی جنب شرکت حمل و نقل پوررنجبران

09138420437-09140965915
سلطانی 42268532

آگهــی تغییــرات شــرکت دارچیــن ســما جنــوب شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4341و شناســه ملــی
 14007215571بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بــه طــور فوقالعــاده مــورخ 1398/09/20
الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو
ســال انتخــاب گردیدنــد:
آقــای پوریــا بهرامــی شــماره ملــی  3060300003خانــم
پرویــن قاســمیپور افشــار شــماره ملــی 3179945893
خانــم ســحر بهرامــی لــری شــماره ملــی 3060178267
ب -آقــای محمدباقــر یوســفی شــماره ملــی 3071874731
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و خانــم فرزانــه فتحـیزاده شــماره
ملــی  3071910150بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد.
ج-روزنامــه پاســارگاد جهــت درج آگهیهــای شــرکت انتخــاب
گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()803371

ساخـت تیـرچه و اجـرای سقـف

آدرس :شهرک صنعتی شماره یک اولین
خیابان ،سمت چپ
 0 9 1 3 3 4 5 4 3 4 9جواد عسکری

آگهــی تغییــرات شــرکت دارچیــن ســما جنــوب شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4341و شناســه ملــی
 14007215571بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ 1398/09/20
الف-تعییــن ســمت مدیــران :آقــای پوریــا بهرامــی شــماره
ملــی  3060300003بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو
هیئتمدیــره خانــم پرویــن قاســمیپور افشــار شــماره ملــی
 3179945893بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره خانــم
ســحر بهرامــی لــری شــماره ملــی  3060178267بــه ســمت
نایبرییــس هیئتمدیــره
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از
قبیــل (چــک ،ســفته و بــرات ) و قراردادهــای شــرکت و ســایر
نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت
معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()803350

گف توگو 5

حسنپور سخنرانی میکردند و در عین حال در انتخابات
نماینده فرماندار بودند .قطعا چنین چیزی جالب نیست.
مثال فالن مسئول فالن اداره سیرجان درجلسات تبلیغاتی
سخنرانیمیکرد.مثالیکمسئولدروقت اداری،با امکانات
اداری درهمان اداره جلسه تبلیغاتی گذاشته بود .این موارد را
مستنددارم.کوتاهنمیآیموبایدپاسخگوباشند.اینتخلفات
دردورههایبعدنباید اتفاقبیفتد.باید اینهزینههاییکهشد
و مردم هم دیدند و شنیدند ،مشخص شود.
 در مورد خرید رای توسط هواداران شما ،شایعاتی
وجودداشت...

ببینید،منحقیقتاپولینداشتم کهبخواهمرایبخرم .از
آن مهمتر ،یکی ازمخالفان سرسخت این موضوع هستم.
نیازی هم به خرید رای نمیدیدم .چون راحت با نتیجه
انتخاباتکنارمیآمدم.منمعتقدمنتیجههرچهباشد،خیر
است .من تاکید دارم که مخالف این قضیه هستم و هرگزبه
آن دامن نزدم .این را هم بگویم که خرید و فروش رای ،حتما
این نیست که پول بدهی و رای بخری .خرید رای آنجایی
است که میروی در خانهها و شام و ناهار میدهی .آنجا
نقدی است و اینجاغیرنقدی .تمام شامهای انتخاباتی جزو
خرید رای هستند .تخلفات زیاد بودند .از جمله مثال به ما

میگفتنددرمکانهایعمومیحقجلسه گرفتننداریدولی
میدیدیم رقیب ما درتمام حسین هها و نظایراینها و سایر
مکانهایعمومیجلسهتبلیغاتیمیگذاشت.
 در شب انتخابات آقای حسنپور اعالم پیروزی
کردند و آمارهایی نیزدادند که با آمارهای نهایی همخوانی
نداشت.شما آنجاحضورداشتید؟چه اتفاقی افتاد؟
بله،هردودرفرمانداریبودیمو اتفاقا ایشان کنارمنبود.
آمد و یک جدولی به من نشان داد و گفت آقای معتمدی،
من  53هزار ،شما  42هزار و آقای ضابطی  18هزار رای
آوردهایم .گفتم از کجا آوردی؟ این اشتباه است .گفتم
اگر همین االن که هنوز صندوقها را دارند میشمارند ،به
اختالف رای من و خودت دقت کنی ،متوجه میشوی که
چنین اختالفرایی ایجادنمیشودو اختالفما اندکخواهد
بود .حدود ساعت یک بعد ازنیمهشب بود که این حرفها
را زدیم .فکر کنم حدود ساعت  3بود که آن آمار را اعالم
کرد .من دربیانیهای که بعد ازتاییدیه انتخابات صادرکردم،
 5یا 6مطالبه جدی داشتم و گفتم آقای حسنپوربابت این
دروغ بزرگ باید ازمردمعذرخواهی کند که هنوزهم این کار
را نکرده است .چرا ایشان درحالیکه هنوز 50تا  60صندوق
مانده بود ،این حرف را زد .از این حرف بوی خوبی به مشام
نمیرسید .من همانجا اعتراض کردم و به بازرسان گفتم
این کارتخلفمحرزاست.منبعدهابهخود آقایحسنپور
هم گفتم که باید به خیلی ازمسایل آدمی که راحت دروغ
میگوید،شک کرد.
 صبح پس از انتخابات آقای حسنپور در اما مزاده
علی سخنانی گفتند که مخاطبشان شما بودید .ایشان
دو بحث را مطرح کردند .مورد اول این بود که گفتند از
یزاده میخواهم صف خودش را ازمتخلفان
آقای معتمد 
جداکند.
آقای حسنپور تخلفات خودش را نمیبیند .جلسات
در تاالرها و شامهایی که میداد را نمیبیند ،دروغ بزرگ را
نمیبیند و بعد این حرفها را م یزند .حرف آقای حسنپور
توهینبودومنمیتوانستم ازایشانشکایت کنم .ایشانبا
گفتن این حرف ،به 46هزارنفری که به من رای دادند توهین
کردند.هیچفردی ازاطرافیانمنمتخلفنبوده.همهباجان
و دل آمدند و مردم همین جامعه بودند .من دربیانیه خودم
هم به آقای حسنپورگفتم باید ازمردم عذرخواهی کنی یا
تغییر رویه بدهی .دور و بر من متخلف نبود و همه افراد
صادقودرستکاریبودند.منیکشنبهبه آقایحسنپورزنگ
زدم و گفتم به چه حقی این حرفها را زدی و تهدید کردی؟
گفت من شما را تهدید نکردم ،منظورم یک سری ازافراد بود.
گفتم من هم میتوانم بیایم و اسم ببرم ،کاری ندارد .من
میتوانم بگویم درفالن اداره به تمام افراد ستادی خودتان
مسئولیت دادید من انتقاد کلی کردم و حتا مصداقی نام
نبردم .اما شما خیلی راحت میآیی و توهین میکنی.
ایشانچهپاسخیداشتند؟
گفتمنتهدیدنکردم.گفتممردحسابی،صحبتهایت

به تعدادی نیروی کار جهت همکاری
در خط تولید شرکت پایا صنعت
نیازمندیم
09136827327

به یک راننده بابکت جهت کار در
معدن گلگهر به صورت شیفتی
با حقوق و بیمه نیازمندیم
09132457323

به دو نفر نیروی حسابدار خانم ماهر

به یک منشی خانم با روابط عمومی باال
جهت انجام فعالیت در دفتر بیمه به
صورت دو شیفت نیازمندیم

جهت کار در دفتر مواد غذایی نیازمندیم
ساعت کاری 7/5 :صبح الی 13/5

09051451470
مجوز حمل سالح شکاری به نام محمد جواد
علیبیگینژاد به شماره ملی3060134227 :
با شناسه سالح21409-B2011 :
مفقود گردیده است

خـریـد و
فــروش آهـنآلـات
دسته دوم و ضایعات
در محل
09133791899
09396176997

فروش امتیاز
وام رسـالـت

09103792289
ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

خریدار ضایعات

آهن و غیره هستیم

09132476144
09133470520

خریـد و
فروش امتیاز وام
رسالت
هر سه شعبه
09135323325

ضایــعـات

و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

09135010059-09130467038
بازاریاب آقا با حداقل مدرک دیپلم و
حداکثر  30سال سن جهت کار در شرکت
کوکا کوالی مشهد(دفتر سیرجان) با حقوق
ثابت  ،بیمه و پور سانت نیازمندیم
تلفن42298045 :

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نـادری نیا

09133455472

ابتدای بلوار دکتر صادقی 100 -متر بعد از تقاطع دهخدا

امـــــالک توکــــــل
خریــد فــروش ،رهــن اجــاره
 09135989435میدان آزادی

سوله با حیاط و کلیه امکانات لب جاده
زیدآباد اجاره داده میشود
اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

باغچه30و40
قصبیحصارکشیشده
درروستایسعادتآباد
(هماشهر)بهفروشمیرسد
09195506417

پخش شده .جالب اینکه در این مراسم یک عده هم که
کنارآقایحسنپوربودند ،کفوسوتمیزدند.منمیگویم
مست قدرت شدی،
نباید قدرت ،انسان را مست کند .وقتی
ِ
هرحرفی را م یزنی .آقای حسنپورسه دوره نماینده مجلس
بود ،تمام مسئوالن در مشتش بودند و برایش سخنرانی
میکردند اما با من به عنوان یک کارمند شهرداری فقط 2
هزارو 800رای اختالف داشت .نمیشود ازموضع قدرت هر
حرفی را زد .ایشان حق نداشت این حرفها را بزند.
 منظور آقای حسنپور این بود که عدهای پولهای
حاصل از مواد مخدر را آوردهاند و در ستاد شما هزینه
کردهاند؟
بله .در صورتی که دروغ محض است .من تا زمانی که
باشم و تا زمانی که آقای حسنپورازمردم عذرخواهی نکند،
به ایشان خواهم گفت دروغگو .ایشان شب انتخابات،
واضح به مردم دروغ گفت .این حرف هم دروغ بود .این
حرفها توهین و افتراست و حداقل 6ماه زندان دارد؛ بروید
درقانون نگاه کنید .ایشان یک دروغ بزرگ دیگرهم گفتند.
یزاده مفصل صحبت کردم اما
گفتند من با آقای معتمد 
من اصال با ایشان صحبت نکردم .آنشب درجلسه شورای
تامین ،فقط صحبت این شد که هر فردی برنده شد ،رقبا
به او تبریک بگویند .بعد از این صحبتها درجلسه ،آقای
حسنپوررفت و حرفی زد که میتوانست آبستن یک سری
ازمسایلامنیتیباشد.
 چه حرفی؟
همینکه گفت من 53هزاررای آوردهام .همه طرفداران
من بیرون از فرمانداری بودند .کافی بود یکی از اینها بلند
شود و یک سنگ بزند توی شیشه فرمانداری یا به کله آقای
حسنپور که چرا وقتی هنوز یک سوم آرا شمارش نشده،
چنینحرفیم یزنید؟
 تا جایی که خاطرم هست ،آقای حسنپور برای
تخلفات خواستار ورود نهادهای امنیتی و قضایی شده
بودند.
اصال ایشان برود شکایت کند و من هم میروم شکایت
میکنم تا ببینیم حق با چه کسی است.
 شما گفتید که مستنداتی برای اثبات برخی موارد
تخلفجمعآوریکردید.
بله .من مستنداتم را به شورای نگهبان تهران ،کرمان
و سیرجان تحویل دادم ولی صالح دیدند و حتما بررسی
کردند و چون دیدند که مشکلی نبوده ،انتخابات را تایید
کردند .البتهمنخیلیپیگیری کردم.
 اصوال به نظرمیآید که این شکایتها چندان به
جایینمیرسد.
باطل کردن انتخابات به این راحتی نیست .خیلیها
پای صندوق آمدند و رای دادند و نمیشود به راحتی گفت
که انتخابات باطل است ولی درقبال این همه تخلفی که
صورت گرفته ،باید یک واکنشی صورت بگیرد .حداقل
به طور شفاف با مردم صحبت شود .من این توقع را

دارم .آیا شامهای انتخاباتی نمیتواند روند انتخابات را
تغییر دهد؟ آیا وقتی مسئوالن ادارات در اختیار یک
فرد باشند و برایش سخنرانی کنند ،نمیتواند سرنوشت
انتخابات را تغییر دهد؟ و یا موارد دیگری هم بود.
صورتجلسه شورای امربه معروف و نهی ازمنکربردسیر
موجود است که در آن به وضوح به خرید و فروش رای
در انتخابات اشاره شده است .چند پرونده در دادسرای
بردسیرتشکیل شد که فرد را گرفته بودند و خانه تیمی
کشف شده بود که رای خرید و فروش میکردند .تعداد
قابل توجهی استشهاد مردمی در خصوص خرید و
فروش رای وجود دارد .اینها روند انتخابات را تغییر
نمیدهد؟ حداقل کاری که من انتظارداشتم این بود که
 10تا صندوق دوباره باز و شمارش شودُ .خب میگویند
تخلفی نشده و من هم به قانون تمکین میکنم .چون به
نظر من شورای نگهبان ،کارش را درست انجام میدهد
و باید به این شکل عمل کند .همانطورکه کاندیداها را
تایید میکند ،صحت انتخابات و عملکرد شورای نظارت
و هیات اجرایی را نیزتایید میکند.

 نیم نگاه

 خرید و فروش رای ،حتما این نیست که
پول بدهی و رای بخری .خرید رای آنجایی
است که میروی در خانهها و شام و
ناهار میدهی .آنجا نقدی است و اینجا
غیرنقدی .تمام شامهای انتخاباتی جزو
خرید رای هستند .تخلفات زیاد بودند
 ممکن است سرفصل مستندات شما را پیرامون
مواردتخلف کهبهنهادها ارایه کردید،بپرسم؟
بله .اولینموردمهندسی انتخاباتبود.
 به چه شکل؟
مهندسی انتخابات درروز انتخابات .گفتم که بعضی
از نمایندگان فرمانداران که در جلسات تبلیغاتی نماینده
شرکتمیکردند،درروزانتخاباتنمایندهفرمانداربودند.
 این افراد چه کارمیکردند؟
نمایندهفرمانداروهیئتهایاجراییبایدبیطرفباشند.
وقتی من تا چهارروزپیش درجلسات ،تبلیغ و سخنرانی
میکردم ،نمیشود که پای صندوق هم باشم .این موارد
شائبه ایجاد میکند .درهمین سیرجان ،رییس اداره []...
درایام تبلیغات درجلسات تبلیغاتی حضورداشت .آقای
حسنپور ایشان را دو ماه قبل از انتخابات برای چه آورد؟
من تمام عکسها و فیلمها را مستند کردم .یکی دیگراز
مواردی که باید اشاره کنم ،پرداخت وامهای سفارشی در
ماههای منتهی به انتخابات ازسوی بانکهایی مثل [ ]...و
[]...درسیرجان و بردسیربود.
 موارد دیگرچه بودند؟
بحث شامهای انتخاباتی و خرید و فروش آرا ازجمله
مواردی بودند که بابتشان شکایت کردیم و یکسری

مستنداتهم ارایهدادیم.
 شما ادعا دارید شامها انتخاباتی و خرید و فروش
آرا درحدی بود که سرنوشت انتخابات را تغییرمیدهد؟
ببینید ،اختالف و رای من با آقای حسنپورخیلی کم
بود.وقتیمسئوالنبرای ایشانسخنرانیمیکردند،منچه
داشتم؟ حتا همکاران من درشهرداری جرات نداشتند در
ستادمنحضورپیدا کنند.
 شما ازطرفی میگویید مردم به آگاهی رسیدند و
ازطرفی ازتاثیرشامهای انتخاباتی و خرید و فروش رای
صحبتمیکنید.
بعضی اوقات میشود با پول روی مردم ضعیف و فقیر
تاثیر گذاشت .در مورد فساد ،شائبههای زیادی در ذهن
مردم به وجود آمده است .درخیلی ازجلسات گفتم اولین
کاری که انجام میدهم ،دعوت ازتیمهای بازرسی ،هم از
دیوان محاسبات و هم بازرسی کل کشور است که در
سیرجان و بردسیرحضورپیدا کنند و اگرفسادی هست
جمعکنند.یکی ازبرنامههایمتشکیلدوکانوننخبگاندر
سیرجان و بردسیربود تا سازماندهی شوند و به دغدغههای
مردم برسند انتقاد جدی من به حسنپورهمین است که
فقط دنبال بها دادن به افرادی که برایش رای جم ع میکنند
و افراد ستادیاش و اطرافیانش است.
شماقبال گفتید آقایحسنپوربهدلیل ارجحقرار
دادننیروهایستادی،نخبهگریزیمیکند.
به ایشان گفتم از این پس هر اشتباهی که ببینم ،به
مردممیگویم.بنانیستفکرکنیدهرحرکتی کردید،فکر
کنیدهیچکسحرفیبهشمانم یزند.
 یعنی آقای حسنپور تخلفاتی داشتند که شما
مطلعهستیدوجاییبازگونکردید؟
بله ،این موارد همه تخلف است دیگر ،مثال همین
شامهای انتخاباتی،نذری کهنبوده.
 سوال من این است که آیا در مورد آقای
حسنپور،تخلفاتیوجوددارد کهعیاننکردهباشید؟
نه،بحثمنهمینتخلفات انتخاباتی است.
 کاری به قبل ازانتخابات ندارید؟
آن را سیستمهای نظارتی باید ورود کنند .من اگرجایی
تخلفی دیدم نباید جاربزنم .شاید خیلی جاها هم مسایلی
را مطرح کرده باشم اما اصوال این وظیفه سیستمهای
نظارتی است کهبیایندوپیگیری کنند.
 اینطور که نمیشود .اگرشما نسبت به تخلفی
آگاهیدارید...
من فقط از این مبادی میتوانم پیگیری کنم چون
من نه قاضی هستم و نه درسیستمهای نظارتی وظیفهای
دارم .نباید هر حرفی را جار زد زیرا تبعات دارد که به هم
خوردن آرامش مردم ،درگیر شدن فکرشان و از دست
دادن اعتمادشان از جمله آنهاست .من نباید باعث
چنین مسایلی شوم .اگرجایی تخلف دیدم ،وظیفه دارم
بهمسئوالنی کهپیگیراینمسایلهستند اطالعدهم.

