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پيامك300099004806 :
 زهرا خواجویینژاد
بسیار صریح حرف م یزند و جواب سواالت را
کامل میدهد .هرکجا دوست ندارد حرفهایش
در مصاحبه بیاید ُتن صدایش را آرام میکند و
حرف م یزند .او سالهاست در فرمانداری سیرجان
مشغول به کاراست و چندماه قبل ازعید درآخرین
تصمیم استاندار سابق به عنوان معاون سیاسی
اجتماعیفرمانداریسیرجان انتخابشد.سیدرحیم
توگوی یکساعتهای
رضوینسبعصرشنبه درگف 
که در دفترکارش در فرمانداری داشت ،سعی کرد
بیشتر در مورد مسائل انتخابات حرف بزند .او
میگوید برگزاری انتخابات درسیرجان سخت است،
چون سیرجان پیچیدگیهای خاص خودش را دارد.
 چه برنامهای برای برگزاری انتخابات بدون
حاشیهدارید؟
انشاال بتوانیم از این آزمون سخت سربلند
بیرون بیاییم .شاید خیلی ازشهرها کلمهی سخت
را به کارنبرند و میگویند انتخابات هم مانند سایر
وقایع شهرستان میآید ،برگزارمیشود و میرود اما
بایدبگوییم اینرویداددرشهرستانسیرجانسخت
انجام میشود .چون پیچیدگیهایی شهرستان دارد،
واقعا آن چیزی که از بیرون میبینند با آنچه که ما
که دروسط میدان هستیم میبینیم ،خیلی متفاوت
است.
چهپیچیدگیهایی؟
یکی از مهمترین پیچیدگیهای شهرستان
سیرجان این است که مهاجرپذیر است وقتی که
این مهاجرها با فرهنگهای متفاوت و گوناگون وارد
شهرستان سیرجان میشوند .اگرنتوانند خودشان را
تطبیق دهند و یا اگرما نتوانیم فرهنگ خودمان را با
فرهنگ افرادمهاجری کهدارند کنارمازندگیمیکنند
تطبیق دهیم ،باعث تقابل و نزاع میشود .پیچیدگی
بعدی سیرجان این است که در آن دارد یک تضاد
طبقاتی خیلی ناهمگونی شکل میگیرد .تضاد
طبقاتی سیرجان 20،80است یعنی افرادی هستند
خیلیمتمکنو ازلحاظمالیخیلیقویهستندودر
مقابل افرادیهستند کهواقعافقیرهستندوهمهی
اینهابهپیچیدگیهایشهرسیرجان اضافهمیکند.
پیچیدگی بعدی این است که در سال  1399اداره
کلتعاونو کارورفاهاجتماعی استانبرایشهرستان
سیرجان حدود  4800تا  5000فرصت شغلی تعهد
کرد اما زمانی کارگروه اشتغال سیرجان با حضور
فرماندارو نماینده سیرجان برگزارشد گفتند باید 10
هزارفرصت شغلی درسیرجان تا پایان سال ایجاد
شود و در پایان سال  99براساس آمار سامانه رصد
بیش از  10هزار فرصت شغلی در سیرجان ایجاد
شده بود .حاال با ایجاد این همه شغل اما باز هم
در شهرستان بیکار وجود دارد و از آمار بیکاران ما
کمنمیشود.
 چرا؟
چون رشد مهاجرت افراد غیربومی به سیرجان
زیاد است.
 برنامهتانبرایانتخاباتچیست؟
برای برگزاری انتخابات یک تیم بسیار خوب،
باتجربه و باتقوا در شهرستان شکل گرفته به نام
ستاد انتخابات که به ریاست آقای فرماندار است.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری سیرجان پیرامون انتخابات شوراها اعالم کرد:

   19درصد  کاهش ثبتنام

 به هرحال این طبیعی است که آقای حسنپور کسانی را جزو هیئت نظارت شهرستان بگذارند که حرفشنوی داشته باشند

همان روزهای اول فرمان صدور
انتخابات ،هیئت اجرایی ستاد
انتخابات را تشکیل دادیم که
این هیئت متشکل از معتمدین
مردم بود و سعی کردیم  30نفر
از همهی اقشار و گروهها باشند؛
هم از اساتید دانشگاه ،هم از
بانوان توانمند که شمهی سیاسی
داشتند ،هم از کسبه ،بازاریان،
طالب و ...دعوت کردیم و یک
هیئت اجرایی تشکیل دادیم.
مالک انتخاب معتمدین هیئت
اجرایی فقط تقوا ،شرط امانتداری
بود .نه اینکه بگوییم فالنی همراه
با دولت است یا در جبهه مخالف
دولت ،هرچند در بین این افراد
فعاالن سیاسی هم وجود دارد.
این  30نفررا فرمانداربا نظرهیئت
نظارت انتخاب میکند و درنهایت
این  30نفر 8نفر آقایان ایرامنش،
زیدآبادی ،مستقیمی ،طباطبایی،
یعقوبی ،کارآموز ،دهیادگاری،
اسدی را به عنوان هیئت اجرایی
انتخابکردند.
سید رحیم رضوی ،معاون سیاسی فرمانداری سیرجان /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
 هیئت نظارت برانتخابات
نظارت استان هستند ،کسانی را جزو هیئت نظارت را تاییدصالحیت کنند و یا میتواند بر نظر هیئت
چهکسانیهستند؟
امسال دو هیئت نظارت داریم؛ هیات نظارت بر شهرستان بگذارند که باالخره حرفشنوی داشته اجراییصحهبگذارد.
 ثبتنام کاندیداهایشوراهای اسالمی کی
انتخابات ریاستجمهوری که برعهده هیئت نظارت باشند و نمیآید که مخالف خودش را بگذارد .این
شورای نگهبان است که آقای مهدی حلوایی رییس دوره یکی از اتفاقات خوب این بود که آقای اکبری به اتمامرسیدوچندنفرثبتنام کردند؟
ثبتنام شوراهای شهرهای سیرجان از 20اسفند
این هیئت است و آقای مهدی عباسی و آقای مهدی هم دربین دوستان حضوردارد بالخره همه میدانند
لریکرانی مسئول دفترامام جمعه ازاعضای هیئت آقای اکبری وابسته به آقای حسینی است و حضور شروع شد و در 26اسفند به پایان رسید .ثبتنام
شوراهای روستاها و تیرههای عشایری هم از 16
نظارت برانتخابات ریاستجمهوری هستند .اعضای ایشان درهیئت نظارت اتفاق خوبی است.
 چرا در بین  8نفر معتمدین خانم حضور فروردین آغاز میشود و به مدت  7روز کاری ادامه
هیئت نظارت برانتخابات شوراهای اسالمی شامل:
دارد .امسال به خاطر شرایط کرونا آمدند ثبتنام
آقایمحمدپیشبینبهعنوانرییسهیئت،حسین ندارد؟
مادربین 30نفردعوتیمانچندنفرخانمداشتیم شوراهای شهرو روستا را تفکیک کردند .کل ثبتنام
اسالمی ،احسان اکبری،محمدجوادنوروزیونسرین
خانم دکترحسینی ،خانم دکترپورشهسواری ،خانم کنندگان ما درانتخابات شوراهای شهر 171نفربودند
امین یزادهبهعنوان اعضای اینهیئتهستند.
 گروهی از مردم به اعضای هیئت نظارت دکترنرگس جهانگیری حضورداشتند .روند تشکیل که از این تعداد  24نفر خانم بودند و  147نفر آقا،
برانتخاباتشوراها انتقاددارندومیگویندبیشتر هیئت اجرایی این است که افراد نامزد نمیشوند و همچنین مدرک تحصیلی  9نفر لیسانس 41 ،نفر
اسامی را روی وایتبرد مینویسند و هریک از اعضا فوقلیسانس 3 ،نفر دکتری 4 ،نفر حوزوی 15 ،نفر
اعضایآنمنتسببهآقاینمایندههستند؟
نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی طبق نام 8نفررامینویسندحاال اینخانمهایی کهحضور فوق دیپلم و 6نفردیپلم بود.
 چگونه افرادیبامدرکدیپلموفوقدیپلم
قانون اساسی بر عهدهی مجلس شورای اسالمی داشتند نه خودشان به خودشان رای دادند و نه سایر
ثبتنامکردند؟
است در استان کرمان سه نفر ازنمایندگان مجلس آقایان حاضردرمراسم.
افرادی که با مدرک دیپلم و فوقدیپلم ثبتنام
 کاراصلیهیئتنظارتبرشوراهاچیست؟
شورایاسالمی هیئت اصلی نظارت بر انتخابات
بر تمام روند انتخابات نظارت دارند .از تشکیل کردند قبال جزو شورا بودند و طبق قانون افرادی که
شوراهای استان را تشکیل میدهند؛ آقای
غضنفرآبادی نماینده مردم بم رییس این هیئت هیئتاجراییگرفتهتاتاییدیاردصالحیتنامزدهای قبال عضو شورا بودند ازشرط مدرک تحصیلی معاف
است و آقایان شهباز حسنپور و شکرالهی اعضای انتخابات .یعنی صالحیت نامزدهای انتخابات ابتدا هستند .چون هردوره شورا یک مقطع تحصیلی به
این هیئت هستند و این سه نفر اعضای هیئت توسط استعالم مراجع چهارگانه در هیئت اجرایی حسابمیآید.
 چگونه توانستند دورههای قبلی ثبتنام
نظارتبرانتخاباتشوراهایهر 23شهرستان استان بررسی میشود و در نهایت توسط هیئت اجرایی
کرمان را انتخاب میکنند .به هرحال این طبیعی تایید یا رد میشود .افراد هیئت نظارت میتوانند کنند؟
دورههای قبلی هم یا جمعیت شهرهایشان کم
است آقای حسنپور که خودشان عضو هیئت درصورتی که نامزدی ردصالحیت میشود ،این فرد
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محبوبترین اتوبار

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری ،صنعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

آدرس :انتهای بلوار فاطمیه جنب شرکت لنگر بار
42252330 - 09136473880
 09139473880سلطانی(قدیم)

حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

دل در گرو وطنمان داریم و واقعا
میخواهیم اسم ایران همیشه
بدرخشد و راهی هم جز این نداریم
که یک انتخابات قدرتمند و سالم
و بدون حاشیه برگزار کنیم .البته
ماهیت انتخابات به شکلی است
که همیشه حرف و حدیثهایی
پشت آن وجود دارد .در انتخابات
مجلس شورای اسالمی که سال
پیشبرگزارشد،همینتیمحضور
داشتند و واقعا انتخابات راحت و
بیدردسری را برگزار کردیم .خود
هیئت اجرایی که چند نفرشان در
هیئت اجراییشوراهاهمهستند،
میگفتندانتخاباتراحتیبود.
یزاده
 ولی آقای معتمد 
هنوز به آن انتخابات اعتراض
دارد؟
ایشان درمصاحبههایش اشاره
دارد به حرفهای آقای حسنپور،
ایشان میگوید آقای حسنپور بر
چه اساسی در صورتی که هنوز
 40درصد آرا صندوقها شمارش
نشده بود رفته در بین هوادارانش
جلوی فرمانداری و بهشان تبریک
گفته است ،که من گفتم این سوال را ازخودشان
بپرسید .به هرحال سعی میکنیم انتخابات امسال
حتمابیحاشیهبرگزارشود.
 مالک تایید صالحیت افرادی که برای
انتخاباتشوراثبتنامکردندچیست؟
قانون انتخاباتشایدیکنقصیهمداشتهباشد.
چون قانون اساسی میگوید هرفرد ایرانی حق دارد
انتخاب شود .یعنی من خودم را در معرض رای
مردم قرار دهم و هر فرد ایرانی حق دارد رای دهد،
فارغ از همهی سالیق .یک ماه دیگر خواهید دید
برای انتخابات ریاستجمهوری سیبزمینیکاربرای
ثبتنام آمده ،استاد دانشگاه آمده ،کرواتی آمده و
به صراحت هم میگوید من سلطنتطلب هستم،
انقالبی آمده ،مومن ،مسجدی ،روحانی همه آمدند.
نیامدند یک قانون قدیمی که  40سال از عمرش
میگذرد را تغییر دهند و بگویند برای انتخابات
ریاستجمهوری وقتی میگوییم فرد باید رجل
سیاسی باشد ،حداقل یک یا دو دوره عضو خبرگان،
حداقل نماینده مجلس باشد یا برای شوراها قانونی
نیست که بگوید مثال فرد مدرک تحصیلی خاصی
باید داشته باشد یعنی افراد باید دارای مدرک عمران،
سازه ،مدیریت شهری و ...باشند.
 نداشتن تخصصو مدرک تحصیلی مرتبط
در شوراهای گذشته واقعا به شهر آسیب زده
است

بوده است و یا ایثارگری داشتند .شهرهای تا 20هزار
نفر مدرک فوقدیپلم میخواهد و از 20هزار نفر تا
 200هزار نفر مدرک لیسانس و باالی  200هزار نفر
مدرکفوقلیسانسمیخواهد.
 چرا هر سال برای ثبتنام در انتخابات
شوراهاازتعدادخانمها کاستهمیشود؟
نمیدانم .اما در کل امسال ثبتنامیهای
شوراهای اسالمیهفتشهرماننسبتبهچهارسال
گذشته 19درصد کاهش داشته است.
 علت این کاهش ثبتنامچیست؟
شاید بتوان گفت خیلی کسی جرات نمیکند پا
به این عرصه بگذارد .میشود گفت افراد محدود
خردمندی دارد وارد شورا میشود.
 البته فکر کنم شما نیمه پرلیوان را نگاه
میکنید؟
ما قبل ازثبتنام جلسهای برای احزاب سیرجان
گذاشتیم و درخواست کردیم ازافراد مومن ،باتقوا،
تحصیلکرده ،متخصص ،با تجربه ،دلسوزکه واقعا
دلشان برای شهر میسوزد تشویقشان کنند که
بیایند .اکثر افرادی که در آن جلسه بودند گفتند ما
به هرکسی گفتیم که بیاید در انتخابات شرکت کند
میگوید آرامشم را برهم نزنید ،مگرمن ازجانم سیر
شدهام ،و ...استقبال نکردند .در هر صورت تمام
سعی ما این است یک انتخابات خوب ،سالم ،با
حضورحداکثری برگزار کنیم .به هرحال همهی ما

امـالک امیـرکبیـر

زمین  12/5قصب  100متر پروانه دو نبش جنب پزشکان 3
منزل  7قصب دو طبقه شهرک سمنگان  1/700میلیارد

زمین  8قصب با  165متر پروانه ابتدای جاده فرودگاه با سند تک برگ
منزل  10/5قصب درب حیاط شنارژ دار  15سال ساخت خیابان طالقانی  3/800میلیارد
منزل  17قصب نوساز  700متر زیربنا تریبلکس طراحی بسیار شیک و عالی سردار

ضایـعات و
آهـنآالت
09133456403
09132456684

جنگل نقدی یا معاوضه

محمود سلطانی

زمین  20دو کله دارای پروانه روستای اسطور

باغ  120قصب با حصار استخر دو حبه آب درختان ثمری بزرگ چشم انداز عالی محل
ساخت ساختمان آماده روستای هندیز پاریز

ضایعات و آهن

خانه باغچه  25قصب دارای حصار آب درختکاری و آالچیق فضا سازی کامل محل ساختمان
آماده شده شریفآباد
زمین با حصار  35قصب دارای تعدادی درخت  15دقیقه آب قنات روستای توتوئیه پاریز

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

هفت هکتار باغ پسته ثمری بسیار عالی دارای  16حبه آب شیرین تاسیسات زیر سطحی و
رو سطحی استخر بزرگ روستای دولت آباد توافقی یا معاوضه
آپارتمان  85متر طبقه سوم دارای آسانسور انباری پارکینگ مجتمع جهان  600میلیون

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360
09923963619 - 09132799667

منازل فروشی :

زمین فروشی :

 150قصب دو نبش لب بلوار جدید ولیعصر  15میلیارد
 10قصب درب ساختمان شهرک صدرا  1/300میلیارد

 10قصب درب حیاط برگ واگذاری کهنشهر  160میلیون
 10قصب  3کله قولنامه پروانه نصرت آباد  200میلیون

 13قصب دو کله برگ واگزاری  25متر لب بلوار ابن سینا  2/500میلیارد

 8قصب  50متر درب حیاط برگ واگزاری پروانه شهرک راهآهن  800میلیون

 10قصب درب حیاط برگ واگزاری پروانه جالل آباد  300میلیون
 8قصب دو کله برگ واگزاری پروانه فخرآباد  380میلیون
 30قصب دو نبش برگ واگزاری پروانه محمودآباد  70میلیون
 70قصب حصار قولنامه درب ساختمان حجت آباد  400میلیون
 35قصب دو کله قولنامه حسن آباد شیخی  700میلیون

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520
فروشی

امتیاز آموزشگاه
آرایش زنانه
(با  30سال سابقه کاری)
به فروش میرسد.
09374428873

 14قصب دو نبش امتیازات کامل سند بلوار دکتر صادقی  1/300میلیارد
 10قصب دو نبش سند پزشکان  1/200 2میلیارد
 72متر تجاری لب بلوار سند ولیعصر  1/200میلیارد
 50قصب  3نبش سند پروانه بلوار شیخ فضل اهلل  6میلیارد
 40قصب دو نبش قولنامه سند خرم آباد شهرک صدف  800میلیون

امــــــالک آذرنــــگ

10قصب دو طبقه همکف شیک -طبقه باال نیمساز-سند پروانه شهرک اندیشه  3/600م
 10قصب دو نبش شیک نما سنگ اسکلت سند پروانه بلوار نبوت  2/600میلیارد
 17قصب درب ساختمان تیرآهنی سند آیت اهلل سعیدی  4/200میلیارد
 10قصب درب حیاط ساختمان گنبدی سند مالک اشتر  2/200میلیارد
 11قصب درب حیاط گنبدی سند میرزارضا کرمانی  650میلیون
 120متر دو نبش طرح جدید سند پروانه پرسی گاز  600میلیون
 7قصب دو نبش گنبدی سند شهدا  600میلیون
 11قصب  200متر گنبدی قولنامه عادی مکیآباد  800میلیون
 12/5قصب درب حیاط اسکلت سند پروانه وحید  2/100میلیارد
 10قصب دو طبقه  300متر زیربنا سند پروانه خزر 4میلیارد
 10قصب  200متر زیربنا میخی سند پروانه نجف شهر قدیم  700میلیون
 10قصب  200متر اسکلت سند پروانه خزر  2/600میلیارد
 45متر همکف کابینت سند پروانه بهزیستی  270میلیون
قصب دو طبقه اسکلت بتون شیک اوقاف پروانه بلوار خبرنگار60متر تجاری دو طبقه اسکلت سند پروانه  17شهریور  3میلیارد

متاسفانه این فقط معضل شهر ما نیست .در
همه جای کشوراین معضل وجود دارد .برای همین
است درخیلی ازشهرها شهرداردورمیزشورا انتخاب
نمیشود و در خانهها و با البی انتخاب میشود
و تا زمانی که قانون انتخابات اصالح نشود و تا
وقتی افراد ذینفوذ دخالت کنند ،وضعیت همین
است .پس مالک برای ثبتنام شوراها فقط مدرک
تحصیلی است نه چیزدیگر .حتی بومی و غیربومی
بودن مالک نیست .فقط قانون میگوید وقتی فرد
انتخاب شد باید ساکن آن شهری که انتخاب شده
باشد .برای همین نمیتوان گفت مثال چرا فالنی از
فالن شهرآمده درانتخابات سیرجان شرکت کرده و
به واسطه طایفه وعشیرهای که دارد رای هم میآورد
و درنهایت آن فرد هم قاعدتا مدیون رای طایفهاش
است .برای همین مثال دستگاه فنیشر شهرداری را
که مثال درخیابان شیخمفید درحال آسفالت است
عضو محترم شورا میآید جلوی فنیشرمیایستد و
میگویدبایدبرویدفالننقطهرا آسفالت کنید.
 برای جلوگیری از خرید رای چه تدابیری
اندیشیدهاید؟
قانون انتخابات گفته است هر نامزدی که از
طریق خرید و فروش رای موفق بشود اسمش از
صندوق رای بیرون بیاید رایهای او باطل و جرم
مرتکب شده است و مراجع ذیصالح باید به آن
رسیدگی کند .این قانون طی این سالها به همین
شکل باقی مانده است .این قانون مال سال 1360
است .آن زمان نه خودپرداز بوده ،نه ریشسفید
طایفه قرآن وسط میآورده ،آن زمان عابربانک و
کارت شارژنبوده است ،اپهای موبایل نبوده است.
واقعا سخت و پیچیده است که بخواهیم ثابت
کنیم فالنی دارد رای میخرد .ما هم که نمیتوانیم
این موضوع را رها کنیم .در راستای تشکیل ستاد
انتخاباتآقایسپهریرییسدادگستریاولینجلسه
پیشگیری ازجرمراتشکیلدادند.یکی ازدستورکارها
برخورد با خرید و فروش رای بود ،ما هم درفرمانداری
کمیتهرسیدگیبهتخلفاتانتخاباتیراتشکیلدادیم
گفتیمبیاییمبشینیموراهکاریبرایجلوگیری ازاین
اتفاق بیاندیشیم .یعنی پیشگیری بکنیم ،هرچند به
نظرمن هیچ راهی ندارد به جز اینکه فرهنگ مردم
باالبرود.سنواتقبلهم آمدیمچندتاتیمتشکیل
دادیم همراه هرهیئت اجرایی یک عامل انتظامی و
یک قاضی بود که در اگردیدند درخانهای که مردم
اطالعاتش را دادند آثاری ازخرید و فروش رای وجود
داشت ،سریع برخورد کنند .یادم هست یک خانهای
را جناب دادستان زنگ زدند که بروید آنجا دارند رای
میخرند .سپس نیروی انتظامی ازروی درداخل خانه
شد و دیده بود یک پیرمرد و پیرزن درخانه بودند و
گفتند ازشدت استرس قلبشان درد گرفته است.
یعنی اثبات کردن چنین قضایایی خیلی دشوار
است .االنچهارشنبهیاپنجشنبهمنتهیبه انتخابات
یک نفرریشسفید و معتمدی میرود شناسنامهها
را میگیرد و قسم جالله میدهد که به فالنی رای بده
و در ازایش پول هم میدهند .با این حال امسال
ما تمام تجربیاتمان را به کار میگیریم که مردم
رای نخرند .سعی میکنیم ازظرفیت فضای مجازی
استفاده کنیم تا سطح فرهنگ مردم را باال ببرند.

رهن و اجاره ای:

سوئیت  1خوابه آب-برق-گاز-سرامیک-کابینت خیابان نجات الهی  60م
 1اتاق اشتراک میرزارضا  5-400همکف  1خوابه شهرک ابوالفضل 1م100-م
سوئیت  45متر سردار جنگل 5-1500
طبقه اول دو خوابه کوچه حاج رشید  10-1600طبقه اول  100متر ابن سینا 10-1700
طبقه 2-6خوابه فردوسی  10-3همکف 1خوابه شهرک ثاراهلل  50میلیون
همکف  3خوابه چهرراه دانشگاه آزاد 150م طبقه باال دو خوابه آباده  15-1200م
همکف  3خوابه شهدا 100-300م
همکف  2خوابه پوریا ولی 80-50
همکف  4اتاق ابوفاضل  80میلیون
فروش قطعات  30قصبی در محمودآباد-حجت آباد با پروانه مسکونی-خانه
باغچه دولت آباد ارزان قیمت

 3طبقه زیرزمین -همکف-مغازه-بلوار امام رضا سند پروانه تجاری  4میلیارد

 7قصب  3دهنه مغازه خیابان  17شهریور تجاری  7میلیارد

 4دهنه مغازه نوساز خیابان میرزا کرمانی
آدرس :خیابان  17شهریور روبروی
سهراه میرزارضا
42207293
09131453816- 42201212

