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 امینشول سیرجانی

درگیری دبیر و جدیدی در شورایشهر تهران

ایسنا :دو عضو ورزشکار شورای تهران به دلیل انتقاد از عملکرد یکدیگر با هم درگیرشدند.علیرضا دبیر در
جلسهدیروزگفتهاستکهعملکردبرخیاعضامثلجدیدیباعثشدهکهمردمبهورزشکارانبدبینشوندوبه
هیچ کدام رای ندهند .جدیدی هم میگوید ادعاهای او صحت ندارد و میخواهد ،رای نیاوردن خود در شورای
شهر را گردن من بیاندازد .دبیر هم میگوید که درست صحبت کن! پس از آن جدیدی باالی سر دبیر میرود و
بهصورتاومشتم یزندودبیرنیزدرجوابمشتیدیگربهاوم یزند!وپسازاینزدوخورد،عباسجدیدیفحشهاییرکیکنثاردبیرمیکند.

دستفروشی که نفر اول شورای شهر خرمآباد شد

ایلنا:ولیاهللرستمینژاد،دستفروشخرمآبادینفراولانتخاباتشورایشهرشد.اودستفروشقدیمیشهرخرم
آباد است که کارشناسیارشد زبانهای خارجه از دانشگاهتهران دارد .رستمینژاد سالها قبل معلم مدارساستان
لرستان بوده که به دالیل نامعلوم بیکار شده و سالهاست که کنار قلعه فلکاالفالک ،بساط دستفروشی دارد .او پرنده
فروش است .در انتخابات شورایشهر ،رستمینژاد توانست نفر اول شود؛ او نه ستاد انتخابات یداشت و نه برای انتخابات
تبلیغ گسترده کرد؛ تنها یک بنر را در شهر همراه خود حملکرد و توانست چهلهزار و هشتصد رای آورد؛ دو برابر نمایندگان مجلس در خرم آباد.

جهانشاهی از خودسوزی منصرف شد
پاسارگاد :محسن جهانشاهی کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر سیرجان که در
توگوباهفتهنامهنسیماعالمکردهبودعصریکشنبهجلویبازارخودشرابهآتشم یزند،عصردیروز
گف 
با انتشار فایل صوتی از این تصمیم منصرف شد .جهانشاهی که بعد از اعالم نتایج انتخابات شورایشهر به
همراه اکثر کاندیداهای جا مانده از شورا به نتایج اعتراض داشت  ،پیش از این گفته بود :در انتخابات تخلف
شده است ،یا باید ریشه ظلم در این شهر بسوزد یا اینکه خودش را میسوزاند.

«محسن هاشمی» نفر اول انتخابات شورای پایتخت شد

انتخاب :نتایج شمارش آرای شورای شهر تهران ،ری و تجریش ازسوی
فرمانداری تهران اعالم شد .براساس آن محسن هاشمی با بیش از
یک میلیون و  700هزار رای نفر اول است .فاصلهی آرای او با چمران
(سرلیست اصولگرایان) بیش از یک میلیون و صد هزار رای است .سایر
راهیافتگان به شورای تهران نیز همگی از فهرست ائتالف اصالحطلبان هستند.

خبر

«میرزا آقا» با رییسجمهور دیدار میکند
 پاسارگاد :براساس گفته مقامات استانداری اردبیل میرزاآقا با
رییسجمهور دیدار می کند .به گزارش ایسنا ،میرزا آقا همان پیرمردی است که
تصویرش در سفر تبلیغاتی روحانی به اردبیل ماندگار شد .او با نگاهی پر از بیم و
امید در بین هواداران روحانی حضور داشت و با در دست داشتن تصویری از روحانی
حمایتش را از رییسجمهور اعالم کرد تا نشان دهد حامیان رئیس جمهور تنها
محدود به قشر خاصی نیستند .بعد از انتشار این تصویر در فضای مجازی بسیاری از
هنرمندان و فعاالن اجتماعی آن را در صفحات شخصی خود در اینستاگرام بازتاب
دادند و از رئیسجمهور خواستند که شرایط دیدار با او را فراهم کند و پای درد دل
او بنشیند .میرزاآقا یکی از اقشار فرودست جامعه است که به دلیل مشکالت مالی مجبور به فروختن وانت ،تنها داراییاش برای
امرار معاش شده و اکنون با میوهفروشی آن هم بدون هیچ وسیلهای زندگیاش را میچرخاند.

 پاسارگاد :سپردهگذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین بار دیگر تجمع کردند .خبر این تجمع را در صفحه 7
بخوانید عکس :حسین ایرانمنش

اشکهای ماندگار آقای جهانگیری
 شهسوار صادقی
مرد را دردی اگر باشد خوش است
درد بیدردی عالجش آتش است.
یکی از نشانههای بارز
دردمندی و همدردی با دیگران
گریه است .درست مانند کار
ماندگاری که اسحاق جهانگیری
از شدت درد و همدردی با مردم انجام داد.
جبران خلیل جبران شاعر و نویسنده پراحساس لبنانی
نیز در این باره گفته است« :ممکن است افرادی را که با آنها
خندیدهای فراموش کنی اما کسی را که با او گریستهای هرگز».
با این وصف فکر میکنم مردم ایران شخصیت وخدمات آقای
اسحاق جهانگیری را به خاطر برادر دو شهید واالمقام و دولتمرد
موفق و با سابقه و یا نقشآفرینی در جایگاه معاون اولی ریاست
جمهوری و به ویژه قطرات اشکی که در حین مناظرات اخیر
ریخت فراموش نخواهند کرد و قطرات اشک او در این سر
زمین جاری خواهد ماند .این در حالی است که مردم ایران
معموال گریه سیاستمداران را با شک و تردید مینگرند و فراتر
از آن چنین کنشی را نشانه ترس و یا تزویر تفسیر میکنند .اما
سابقه و عملکرد اسحاق جهانگیری مانع از آن شد تا این گریه

که فوران بغضی فروخورده بود شامل چنین تفسیر و تحلیلی
شود .آن قطرههای اشک بیش از پیش صداقت و مردمداری او
را نزد میلیونها بیننده تثبیت نمود و دلها را منقلب کرد.
جهانگیری در کنار این اشکها کارهای مهم دیگری نیز انجام داد
که به پیروزی گفتمان اصالحات و اعتدال منجر شد .جهانگیری
بر خالف تصور برخی افراد و گروههای رقیب در انتخابت اخیر
نامزد پوششی نبود .او نامزد کوششی بود و آمده بود تا در راستای
پیروزی گفتمان اصالح و اعتدال بکوشد و خوشبختانه همانگونه
که بزرگان اصالحات پیشبینی میکردند کوششهای
صادقانهاش در مناظرهها وگفتوگو و سخنرانی تحسین بسیاری
برانگیخت و آرای مردم را به سبد روحانی سوق داد .نکته حایز
اهمیت این که ایشان در همان لحظات آغازین حضور در رسانه
ملی با صراحت هویت اصالحطلبی خود را بر مال کرد و خویش
را مدافع و سخنگوی این جریان و گفتمان معرفی نمود و از پس
این کار هم برآمد .مردم نیز دانستند انتخاب وی به عنوان معاون
اول رییسجمهور و حضور در مبارزات انتخاباتی کاری بجا و
پسندیده بوده است .جهانگیری در پیروزی روحانی نقشی ویژه
ایفا نمود که هرگز از یاد نخواهد رفت و به قول ژاله اصفهانی؛
صحنهپیوستهبهجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

«خرید و فروش رأی»،
«طایفهگرایی مفرط» و
«عملکرد ضعیف تشکلهای
غیردولتی و احزاب» در
سیرجان سه مسالهای هستند
که دوره به دوره اثرشان
بر نتایج انتخابات شورای شهر بیشتر شده است.
درباره طایفهگرایی ویرانگر و ضعف تشکلهای
مسئولیتگریز در شمارههای آینده بیشتر مینویسم.
این شماره اما صرفاً بحث بر سر پدیدهای مذموم
است که اگر چه تا چند سال پیش دربارهاش در
خفا سخن گفته میشد؛ اما امروز چنان نشانههای
آن عیان است که نمیتوان کتمانش کرد .خرید و
فروش رأی در سراسر کشور به یک معضل تبدیل
شده است چنانکه در روز جمعه  29اردیبهشتماه،
غالمحسین اسماعیلی ،رییس کل دادگستری
استان تهران با اشاره به «گزارشهای واصله مربوط
به خرید و فروش آرا» از دستگیری بیش از 100
نفر به خاطر تخلفهای انتخاباتی خبر داد .خرید
و فروش رأی چنان در حال ریشه دواندن است که
سال گذشته احمد جنتی دبیر شورای شهر نگهبان
هم در این باره اظهار نگرانی کرده و گفته بود« :یکی
از مشکالت عمده در جریان برگزاری انتخابات خرید
و فروش آراست که متأسفانه رواج زیادی پیدا کرده
است و این مسئله یعنی هر کسی پول بیشتری دارد
میتواند مجلس برود که باید جلوی تمامی تخلفات
در انتخابات گرفته شود .».اظهار نظر دبیر شورای
نگهبان نشان میدهد که دیگر نباید خرید و فروش
رأی را کتمان کرد و صحبت درباره آن را به مثابه
زیر سؤال بردن اصل انتخابات و مشارکت گسترده
مردم قلمداد کرد.
امسال خرید و فروش رأی در سیرجان
جلوههای ویژهای داشت .انتشار چند ویدئو در
فضای مجازی و روایتهای آدمهای قابل اطمینان
از مشاهداتشان نشان داد علیرغم جدیت و
حساسیت مسئوالن شهرستان برای مبارزه با
تخلفهای انتخاباتی ،بازار عرضه و تقاضا همچنان
رونق دارد .این رونق باعث شد برخی نامزدهایی
که از کمترین سرمایه اجتماعی نزد مردم شهر
هم بیبهره بودند؛ بدون احساس نیاز به تبلیغات
و داشتن برنامه برای اداره شهر ،از شیوههایی
برای جمعآوری رأی استفاده کنند که در تضاد
آشکار با منطق مردمساالری است .شیوههایی که
پایمالکننده حقوق شهروندان و نامزدهای دیگر

فـروش گنـدم و آرد محـلی

دعوت به همکاری
درود بر مردم شریف سیرجان
از اینکـه خداونـد خواسـت کـه ایـن سـعادت نصیـب من شـود تـا پـای در رکاب خدمت به
مـردم عزیز شـهرم بنهـم و خالصانـه در راه آبادانـی و تحول این شـهر قدمی بـردارم ،به خود
میبالـم و بـه داشـتن چنیـن مردمی کـه با وجـود تخریبهـا و دشـمنیها همچنـان در کنارم
بودنـد و بـا قلبهـای پاکشـان از جـان و دل حمایتـم کردنـد افتخـار میکنـم؛ مـن متعلق به
تک تک شـما هسـتم و دسـتتان را میبوسـم.
وظیفـهی خـودم میدانـم کـه که به یـاری خدا و شـما مـردم عزیـز و فهیم سـیرجان ،تمام
تالشـم را در راه ایجـاد تحولـی بـزرگ در این شـهر بـه کار گیرم و انشـاءاهلل بتوانـم کاری کنم
کـه همه شـما چه کسـانی که حمایتـم کردنـد و چه عدهای کـه با مـن مخالف بودنـد تفاوت و
بهبـود اوضـاع را در سـیرجان ،شـهری که الیق بهترینهاسـت احسـاس کنید.

ارادتمند شما
محمدرضا عربگوئینی

یــک شــرکت تولیــدی واقــع در منطقــه
ویــژه اقتصــای بــه همــکاری یــک نفــر
حســابدار و یــک نفــر انبــاردار بــا مــدرک
معتبــر دانشــگاهی و حداقــل  1ســال
ســابقه کار مفیــد جهــت کار در شــرکت
نیازمندیــم.
متقاضیــان میتواننــد رزومــه خــود
را از ســاعت  8الــی  14بــه شــماره
 034 -42382411فکــس نماینــد.

اعضای محترم شورای شهر زیدآباد
وشوراهای روستایی بخش زیدآباد

جناب آقای
مهندس محمدرضا عربگویینی
بــر خود میبالیم که همشــهریان شــریف ســیرجان
شایســتگیها و لیاقتهــای شــما را ارج نهادنــد و
بــا انتخــاب شــما در شــورای اســامی شــهر نشــان
دادنــد کــه بــه شــما اعتمــاد دارنــد .ایــن موفقیــت
را خدمــت جنابعالــی تبریــک عــرض نمــوده ،موفقیــت و بهروزیتــان را از درگاه
خداونــد متعــال خواســتارم.
رضا نورمندی -بازرگانی ابزار میالد

است.
شاید بخشی از اتفاقات امروز نتیجه
محافظهکاری مسئوالن سالهای پیش است که در
برابر اتفاقات تلخ انتخاباتها محافظهکارانه برخورد
کردند و اقتدار الزم را برای پیشگیری و یا مبارزه
با چنین پدیدهای از خودشان نشان ندادند .توزیع
کارت شارژ ،پرداخت صورتحساب قهوهخانه رفتن
رأی دهندگان و در نهایت خرید مستقیم .اتفاقاتی
نیستند که امروز به یک باره سر بر آورده باشند .از
گذشته هم کم و بیش درباره این اتفاقات نشانههای
گستردهای وجود داشته است .حتا این اتفاقات در
گذشته انتقاد جدی حجتاالسالم حسینی ،امام
جمعه سیرجان را هم در پی داشت .امسال اما
انگار مشتریان و فروشندگان به خودشان جرات داده
بودند علنیتر فعالیت کنند .البته روی سخن این
نوشته با همهی نامزدهای حاضر در انتخابات نیست.
پیش از این چند باری شاهد بودهام که فرماندار
سیرجان هم بر لزوم مبارزه با تخلفهای انتخاباتی
مصر است .ایشان و مسئوالنی که وظیفه نظارت بر
انتخابات شوراها را بر عهده دارند در موقعیتی دو
گانه قرار گرفتهاند .هم میتوانند راه محافظهکاری در
پیش بگیرند و به قول معروف الکی برای خودشان
دردسر درست نکنند و یا اینکه با دقت نظر بیشتر
آغازگر راهی باشند برای سالمسازی روند برگزاری
انتخابات در سیرجان .راه اول شاید در ظاهر
کمهزینه و کم دردسر به نظر برسد اما راه دوم برای
تامین منافع عمومی سودمند و آیندهنگرانه است.
همین فیلمهای دستبهدست شده در
شبکههای اجتماعی و مشاهدات مردمی بهترین
منبع برای شناخت بهتر وضع موجودند .هر چند
یقین دارم بسیاری از مدیران شهر هم بیش و کم
در این باره اطالعاتی دارند .باید از جایی جلوی
این پدیده مذموم گرفته شود و این میسر نیست
مگر با برخورد جدی با متخلفان و در سوی دیگر
تغییر فرهنگ رفتار انتخاباتی بخشی از جامعه .اولی
از عهده مسئوالن ساخته است و دومی بر عهده
نهادهای مدنی و رسانههاست .وقت عمل است.
وقت مقابله جدی با خریداران رأی .چه به شورا
راه یافته باشند و چه راه نیافته باشند .این مقابله
میتواند آغاز راه اصالح باشد .میتواند آغاز عبور از
فضای مسمومی باشد که آینده شهر را نشانه گرفته
ِ
درخت تنومند ،باید
است .برای خشکاندن ریشه این
چارهای اندیشید .یادمان باشد غده بدخیم خرید و
فروش رای را نمیتوان با تزریق ُمسکن و انشااهلل و
ماشااهلل گفتن درمان کرد.

انتخــاب بهجــا و شایســته شــما از ســوی
مــردم بزرگــوار ایــن روســتاها را تبریــک
گفتــه ،امیــد اســت حــل مشــکالت معلولین
را در ســرلوحهی کارهــای خــود قــرار
دهیــد.
موسسه خیریه میالد نور سیرجان(زیدآباد)

آقـای حجـازی

آدرس :محمودآباد(عمده و جزئی) 09133455633

جناب آقای عظیم ستودهنیاکرانی

انتخاب بهجا و شایســته جنابعالی را در شــورای
اســامی روســتای کــران کــه نشــان از لیاقــت و
شایســتگی شــما میباشــد را صمیمانــه تبریــک
عــرض نمــوده ،موفقیــت روزافــزون حضرتعالی
را از خداونــد متعال خواســتارم.

مجتبی مسعود سینکی

جناب آقای مهندس
عربگویینی
انتخــاب بهجــا و شایســته
حضرتعالــی در سرلیســت
اعضــای شــورای شــهر
ســیرجان را تبریــک گفتــه ،امیــد اســت
خداونــد متعــال کمککــردن بــه معلولیــن را
همچــون گذشــته در وجــود شــما خیــر محتــرم
و بزرگــوار قــوت بخشــد.
موسسه خیریه میالد نور سیرجان
معلولین بخش زیدآباد ،حجتآباد و باسفهرجان

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
بــا نهایــت احتــرام و رعایــت ادب و در کمــال تواضــع و ارادت و بــا عــرض
ســپاس ،بدینوســیله از یکایک شــما ســروران و همشــهریان ارجمندی
کــه صادقانــه بنــده را همراهــی کردیــد ،تقدیــر و تشــكر مینماییم.
هــدف مــا ســاختن شــهری آبــاد بــا رای پــاک بــود و بنــده افتخارم بــه این
اســت کــه حمایــت و پــاک دســتی شــما عزیــزان را در ایــن عرصــه همراه
خود داشــتم.
امیدواریــم خداونــد بــزرگ عنایــت فرمایــد تــا بتوانیــم لطــف و زحمــات
یکایــک شــما عزیــزان را جبــران نماییــم.

سعید خاتم -کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهرسیرجان

