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 ناصر صبحی
«من  53هزار رای ،آقای معتمدی  42هزار
رای ،آقای ضابطی  18هزار رای»« .پولهای کثیف،
پولهایی که قطعا از طریق نامشروع به دست آمده،
باید پشت پرده این پولها مشخص شود .این پولها
از طریق فروش مشروبات الکلی یا از طریق مواد
مخدر هستند .افرادی که پشت پردهشان چه باندهای
مافیاییهست،اینپولهایکثیفازکجامیآیدوچرا
جلوی ورود پولهای کثیف به این شهرستان گرفته
نمیشود؟».
این دو اظهار نظر متعلق به شهباز حسنپور
هستند.اولیپیشازاتمامرایگیری،جلویفرمانداری
و در میان هوادارن بیان شده و دومی در جشن پیروزی
پس از انتخابات .ادعای اول حسنپور درحالیست که
یزاده
مطابقآماررسمی،او 48هزارو 864رای،معتمد 
 46هزار و  99رای و ضابطی  7هزار و  208رای آورده
بودند .نکته دیگر این است که حسنپور آمار خود را
درحالی ارائه داد که بنا به گفته سرپرست فرمانداری
در مصاحبه با پاسارگاد 30،درصد صندوقها شمارش
نشدهبودند.ازسویدیگرسهراببهاالدینی؛سرپرست
فرمانداری و مسئول برگزاری انتخابات ،در حالی در
جلسه شورای اداری سخن از صحت و سالمت کامل
انتخابات میزد که شهباز حسنپور در سخنرانی پس
از پیروزی ،پس از انتقاد شدید از اطرافیان یک کاندیدا،
از پولهای حاصل از تجارت مواد مخدر و مشروبات
الکلیسخنگفت.
این دو ادعا موجب شد تا به سراغ سرپرست
فرمانداری برویم و پاسخ او را جویا شویم.
 در جلسه شورای اداری گفتید که
انتخابات امسال مشکل سو امنیتی و حاشیه
وجود نداشته .ممکن است در این مورد توضیح
بدهید؟
تقریبا از اوایل برج  ،۱۰آقای استاندار دستور
دادند که فرماندارها تمام کارهایشان را تعطیل کنند
و به بحث انتخابات بپردازند ،چون حساسیت خاصی
دارد .ما هم بر اساس دستورالعملی که از وزارت کشور
برایماصادرشدهبود،یکسریکمیتهتشکیلدادیم.
مثل کمیته اطالعرسانی ،امنیت ،برخورد با تخلفات و
سایر کمیتهها .هر کمیتهای هم کار خودش را انجام
م یداد؛ازجملهکمیتهامنیتکهمسئولیتشبافرمانده
نیروی انتظامی بود و امسال با همکاری دوستان بسیج
الحمداهلل در زمینه مسائل امنیتی عملکرد خوبی
داشتند ،.گرچه ما در سنوات گذشته هم در زمینه
امنیتی مشکلی نداشتیم ولی فکر میکنم نسبت به
سنوات گذشته ،نه تنها از نظر امنیتی بلکه کل مراحل
اجرای انتخابات به نحو شایسته و خوبی برگزار شد.
پسخروجیماجراحاصلاینکمیتهها
بود؟

خُ ب ما از همان روز اول،
کار را محکم گرفتیم .خصوصا در
بحثمهلتیکهفتهایتبلیغات،
کمیتهای در خصوص برخورد با
تخلفاتتشکیلدادیمکهدوستان
قضایی هم عضو آن کمیته بودند.
تیمهایی با حضور قضات محترم،
نیروهای انتظامی و دستگاههای
دیگر تشکیل شد که در طول
هفته در شهر گشت میزدند و با
تخلفاتی که گاه مشاهده میشد و
امسال هم خیلی کم بود ،برخورد
میشد .البته این که میگویم
تخلفات ،منظور من تبلیغات غیر
مجاز است .شما میبینید که در
سطحشهرهیچعکسوپوستری
بر در و دیوار نصب نشده است .اما
شاید اگر به شهرهای دیگر بروید،
ببینید شهرداریها یکسره دارند
در و دیوار شهر را تمیز میکنند.
در بحث مسائل انتخاباتِ امسال
البته من فکر میکنم که همهانتخابات خوب بودند -ولی
انتخابات امسال از یک نظم و
قانون خاصی برخوردار بود .چون
ما با برنامه پیش رفتیم و در هر
کاری برنامهریزی داشتیم .یکی
از کارهای خوب و مسائل مهم،
همکاری و همفکری تنگاتنگی
بین هیئتهای اجرایی و نظارت
سهراب بهاالدینی؛ سرپرست فرمانداری و مسئول برگزاری انتخابات  / 98عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
بود .ما همه کارها را رصد می
کردیم و با همدیگر همدل و همفکر بودیم که انتخابات میخریدند ،اصال مورد تایید ما نیست؛ چون هیچ آراراقرائتکردیم.همچنینماازهمهکاندیدهادعوت
مدرک معتبر و موثقی توسط نامزدها به ما ارائه نشد کردیم یک نماینده به ستاد انتخابات اعزام کنند و بر
به این خوبی پیش رفت.
چون ما مرکز حوزه انتخاباتی هستیم و بردسیر که به موضوع رسیدگی کنیم .این که یکی زنگ قرائت و شمارش آرا نظارت داشته باشند که حاال
سال م یزند و میگوید فالن جا رای میخریدند یا توی خیلیهانمایندهشانرامعرفیکردندوبعضیهایشان
هم در حوزه ما بود ،برای اولین بار در طول اینِ ۴۰
انقالب ،یک نفر هم از اهالی محترم بردسیر که عضو یک ماشینی پول بوده ،خُ ب توی همه ماشینها پول هم معرفی نکرده بودند .یک تعداد از کاندیدها هم
شورایاینشهرهمبود،عضوهیئتاجراییشد.یعنی هست .هر که را میبینی ،توی داشبورد ماشینش ،10خودشان حضور داشتند .ما جلسه مشترکی با این
برای اولین بار این کار را انجام دادیم و مسائل مربوط به  ۱۰۰،۲۰یا ۳۰۰هزار تومان پول دارد .ای ن موارد خیلی کاندیدهاودوستانشورایتامینگذاشتیموآنجاهم
موثق نبودند و اصال تایید نمیکنیم .همچنین امسال برنامه داشتیم که هر کاندیدایی رای آورد ،طرفهای
بردسیر را هم در این موضوع رصد میکردیم.
به نحوی برنامهریزی کردیم که وقتی صندوقهای مقابل به او تبریک بگوید و هیچ مشکل ،حاشی ه و
درروزانتخاباتچطور؟تخلفینبود؟
روز انتخابات که همه دوستان شاهد بودند اخذ رای وارد فرمانداری میشوند ،هرج و مرج نباشد .تنشیایهمطرفدارهاشانایجادنکنند.
منالبتهچندروزپیشمتوجهشدمکه
و خبرنگارانی هم رفتند و از بعضی از حوزهها بازدید همان دم در نوبت داده میشد و هر کسی بر اساس
شب شمارش آرا ،آقای حسنپور پیش از
همان
کردند .در این روز هم ما در خدمت حاج آقا حسینی؛ نوبت ،صندوقش را تحویل م یداد و بنابراین نظم و
ِ
امامجمعه محترمبودیمکهبهچندینحوزه سرکشی انضباطخاصیحاکمبود.هنگامشمارشهم،صندوق اعالم نتایج رسمی آرا از فرمانداری خارج شدند
کردند .الحمداهلل ما در بحث اجرای انتخابات و روند به صندوق ،در همان شعبهها شمارش و ثبت در و در میان هوادارنشان اعالم پیروزی کردند.
اجرایی هیچ مشکل خاصی نداشتیم و در سالمت صورتجلسهمیشد.صورتجلسهبهصورتآنالینبه همچنین نکته عجیب دیگر ،میزان آرایی بود
کامل برگزار شد .حاال این که گاه اعالم میشود که وزارت کشور ارسال میشد و بعد به ما عودت م یدادند که ایشان برای کاندیداها برشمردند و با نتایج
مثال در کوچه پس کوچههای اطراف شعبهها رای کهدراینزمینههمالحمدهللمشکلینداشتیموشب ،همخوانینداشت.

کنکاشی پیرامون حرف و حدیثهای انتخابات مجلس یازدهم در سیرجان

و ستادهای انتخاباتی و پس از
تاییدهیئتنظارتاجرائیمنتشر
شود که ما هم منتشر کردیم .من
یدانم ایشان آن آما را از کجا
نم 
آورده بودند.
 گویا زمانی که ایشان
این آمار را در میان مردم
اعالم کردند ،هنوز شمارش
آرا ادامه داشت؟
بله .حدود  ۷۰درصد از
صندوقها شمارش شده بود و۳۰
درصد باقی مانده بود.
 برای مردم سوال
شده چرا به طور مثال آقای
حسنپور اعالم کردند آقای
ضابطی ۱۸هزار رای آورده
در صورتی آرای ایشان زیر 8
هزار بوده است؟
من هم نم یدانم این آمار
از کجا منتشر شده .من هم یک
نمودار را در فضای مجازی دیدم
کهاصالغیرموثقبودومعلومنبود
برچهاساسوازکداممنبعمنتشر
شده است.
 آن نموداری که
میگویید در فضای مجازی
منتشر شده بود ،با آمارهایی
نپور گفتند،
که آقای حس 
همخوانیداشت؟
بله،تقریباهمخوانیداشت.
البتهبایدازخودشسوالکنیدکه
از کجا آن آمار را درآورده بود.
 اینکه پیش از اتمام شمارش آرا ،آماری
ارایه شود که منبع موثقی هم نداشته ،تخلف
نیست؟
حاال در مورد اینکه عنوان تخلف روی این ماجرا
بگذارید ،نمیشود گفت تخلف بوده ولی باالخره آمار و
ارقام صحیح نبوده است .باید از مرجع قضایی سوال
کنیم که تخلف بوده یا نبوده .ما این را منعکس کردیم
تادوستانبررسیکنند.
دوستان قضایی هم خودشان -کلیپ -را دیده
بودند .آمار دادن ،تخلف محسوب نمیشود .خیلی
از دوستان ،نه فقط در سیرجان که در خیلی از
شهرستانها معموال قبل از اینکه نتیجه نهایی گفته
شود ،در فضای مجازی میآمدند و میگفتند مثال
فالنی فالن قدر رای آورده است .زیاد نمیشود به این
موضوع استناد کنیم .خیلی تخلف خاصی هم نشده و
قانون هم اشارهای به این موضوع نکرده.

سرپرست فرمانداری چیزی را گردن نگرفت

چــه آرام و بیصــدا مــا را تنهــا گذاشــتی و
مــا چــه بیقــرار و ناباورانــه دلمــان تــا ابــد
همیشــه هــوای آغــوش گــرم و پــر مهرت
را خواهــد کــرد و دلتنــگ لحظههــای بــا
تــو بــودن خواهیــم بود.

 ۲۲اسفند  ۹۸اولین سالگرد پرواز برادر عزیزم

حاج علیآقا ستودهنیا
را گرامی میداریم.

برادرت داوود

آگهــی تغییــرات خیریــه داراالیتــام علــی ابــن ابیطالــب علیــه
الســام موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت  5و شناســه ملــی
 10630000737بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده
مــورخ  1398/02/30بــر طبق مجوز شــماره 2914/2/516/01/107
مــورخ  98/03/24فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمــان
 - 1محــل شــرکت در واحــد ثبتــی ســیرجان بــه آدرس اســتان کرمــان-
شهرســتان ســیرجان -بخــش مرکــزی -شــهر ســیرجان -محلــه بــازار-
کوچــه [شــهید انــاری] دکتــر صادقــی  -23کوچــه [موســی کرانی] شــهید
خلیــل اصغــری -پــاک  -0طبقــه همکــف و کدپســتی 7813616939
تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح
گردیــد.
 -2اهــداف موسســه بــه شــرح ذیــل تغییــر یافــت و مــاده  8اساســنامه
اصــاح گردیــد -1 :خدمــات مرکــزی شــبانهروزی معلولیــن مــرد و
نوجوانــان بدسرپرســت و بیسرپرســت تــا  18ســال  -2خدمــات
ازدواج نیازمنــدان و ایتــام و کمــک بــه آزادی زندانیــان جرائــم غیــر
عمــد  -3خدمــات سرپرســتی ،پرداخــت وام و خدمــات امــور خیریــه
بــه خانوادههــای ایتــام و نیازمنــدان  -4خدمــات فرهنگــی و امــور
خیریــه هیئــت مولیالموحدیــن علیهالســام و ســتاد مرکــزی اعتــکاف
و آمــوزش قــرآن کریــم بــه خانــواده هــای ایتــام و نیازمنــد  -5خدمــات
همســریابی و گــروه مشــاورین ازدواج و اصــاح ذاتالبیــن  -6خدمــات
بیتالــزوار علیبنموســیالرضا علیهالســام بــه مشــهد مقــدس الزم
(ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد).
 -3اساســنامه جدیــد موسســه مشــتمل بــر  3فصــل 41 ،مــاده و 30
تبصــره بــه تصویــب هیئــت امنــا رســید - .بــا اســتعفای بعضــی از اعضای
هیئــت امنــا موافقــت گردیــد و اعضــای هیــات امنــا بــا همــان تعــداد 13
نفــر منــدرج در مــاده  12اساســنامه انتخــاب گردیدنــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()797464

ی از جلسه قرائت
آقای حسنپور در بخشهای 
آرا حضور داشتند؛ تقریبا شاید نصف مدت قرائت .در
بیشترمراحلصورتجلسههاییکهمیآمدندوقرائت
صندوقهانیزبودند.شماگفتیدکهفرمانداریراترک
کردند ،من یک کلیپ دیدم که در فضای مجازی
منتشر شد و ایشان جلوی فرمانداری و در میان
جمعیتی از هوادارهایشان ،آماری را ارائه کردند که
این آمار اصال مورد تایید ما نبود .اصال چنین آماری
را ما نداشتیم .اینکه ایشان از کجا آن آمار را آوردند،
باید بروید از خودشان بپرسید اما مورد تایید ما نبود.
خودتان هم دیدید که نتیجه آرا چیز دیگری بود.
ضمن اینکه ما بارها به حاضرانی که آن شب اینجا
بودند ،از جمله اعضای شعبه ،نمایندگان فرمانداری و
خبرنگاران گفتیم که اصال آمار را بیرون درج نکنند؛
چون آمارهایی که افراد از صندوق ها میگیرند با
آمارهای کلی که ما میدهیم ،فرق دارند .مطابق
قانون باید آمار کلی نتیجه انتخابات توسط فرمانداری

غیرازفرمانداری،هیچشخصحقوقیوحقیقی
نباید آمار بدهد و آن آمار اصال صحیح نیست .فقط آن
آماری که از طرف ستاد انتخابات منتشر میشود ،آمار
رسمیاست.
 آقای حسنپور بعد از انتخابات در
امامزاده علی یک سخنرانی داشتند .ایشان
در آنجا به موضوع پولهای کثیف حاصل از
تجارتموادمخدرومشروباتالکلیمیپردازند.
اینپولهاواردانتخاباتشده؟
ما اصال این حرف را تایید نمیکنیم .خودشان
بایدجواببدهند.
 برای تاکید میپرسم .از نظر شما به
عنوان متولی برگزاری انتخابات ،آیا پول کثیف
واردانتخاباتشده؟
نه ،اصال.
 شما گفتید پیش از برگزاری انتخابات
مواردی از تخلف دیده نشده .من شاید نتوانم
تخلف را اثبات کنم اما به نظر میآمد برخی
فعالیتهامثلافتتاحیههایگوناگوندرآستانه
انتخابات و یا به طور مثال انتشار تبلیغ رسمی
سخنرانی یکی از کاندیداها توسط یکی از
کانالهایرسمیورزشیازاینجملهبودند.این
مواردتخلفنیستند؟
مایکشخصیتحقوقیداریمویکشخصیت
حقیقی .شخصیتهای حقوقی که معموال ادارات و
دستگاهها را شامل میشوند ،حق ندارند از امکانات
تالمال به نفع یا علیه کسی استفاده کنند.
و اموال بی 
اما بله ،کارمندان ادارات که روئسای ادارات هم جزو
کارمندان محسوب میشوند ،در ساعتهای غیراداری
می توانند از کاندیدای مورد نظرشان حمایت کنند
یا اینکه مرخصی بگیرند و این کار را انجام دهند.
در همین انتخابات ،خیلی از کسانی که رئیس ستاد
تبلیغاتی نامزدها بودند ،کارمندانی بودند که مرخصی
گرفتند،رفتندواینکارراانجامدادند.منعقانونیندارد.
راجع به افتتاحیهها ،بله .ما یکی دو مورد افتتاح
داشتیم که متعلق به بخش خصوصی بودند؛ مثل یک
زورخانه که صاحبش گفته بود که میخواهم اکنون
زورخانهراافتتاحکنم،حاالیکیازنامزدهابیایدوافتتاح
کند .در این زمینه منع قانونی نداریم اما اگر افتتاحیه
دولتی بود ،فرق میکرد.
افتتاحدولتیهمداشتیم.
مثالکجا؟
 سالن امام حسین که توسط معاون
وزیرورزشافتتاحشد.
آنجا کاندیدایی وجود نداشت .ضمن آنکه
این افتتاح از قبل برنامهریزی شده بود .معاون وزیر
که بخواهد بیاید ،حداقل از یک ماه قبل برنامهریزی
میکنندواینافتتاحیههمبرنامهریزیشدهبود.

پیشاپیش فرا رسیدن سال نو و ایام فرخنده عید
نوروز را خدمت همشهریان گرامی ،همکاران معزز
و تمامی تالشگران عرصه صنعت تبریک و تهنیت
عرض نموده ،آرزوی صحت و طول عمر برایتان دارم.
امید است در پرتو الطاف بیکران باریتعالی سالی
سرشار از سالمتی و طراوت آغاز کنید .شادکامی
همواره قرین لحظاتتان باد.
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