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 ناصر صبحی
انتخابات دوره پیشین شورا حرف و حدیث
بسیاری داشت .از ماجرای خرید و فروش رای تا
اعتراض به ترکیب هیئت اجرایی و سایر مسایل.
مطابق قانون ،شهرهای زیر 200هزار نفر جمعیت،
شورایی  7نفره و باالی  200هزار نفر ،دارای شورای
 9نفره خواهد بود .براساس آخرین سرشماری
نفوس و مسکن ،جمعیت سیرجان حدود 300
نفر تا رسیدن به  200هزار نفر فاصله داشت و
این موضوع باعث شد تا انتخابات شورای شهر بر
اساس  7نفر برگزار شود .در این میان ،عده زیادی
به این آمار معترض بودند و تالش داشتند تا آمار
واقعی جمعیت سیرجان برای انتخابات لحاظ
شود .در نهایت علی پورعلیمطلق؛ مشاور وزیر و
مسئول هماهنگی امور اجرایی انتخابات درنامهای
به کولیوند؛ نایبرییس هیئت نظارت بر انتخابات
پنجمین دوره شوراها نوشت« :عطف به ...موضوع
افزایش تعداد اعضای شوراها از  7به  9نفر به
استناد نامه ....معاون طرحهای آماری ...جمعیت
شهر سیرجان بیش از  200هزار نفر اعالم گردیده
است ....به اطالع میرساند به استناد تبصره ماده
 6قانون تشکیالت ،وظایف و انتخابات شوراهای
اسالمی مالک تشخیص جمعیت هرشهر آخرین
سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعالم رسمی
مرکز آمار ایران است که این آمار باید پیش از
برگزاری انتخابات اعالم (میشد) ...لذا با توجه به
اعالم نتایج و شروع به کار شوراها امکان افزایش
تعداد اعضای شورای اسالمی وجود ندارد».
این جمله نشان میدهد افزایش جمعیت
سیرجان به بیش از 200هزارنفرپذیرفته شده و اگر
در دوره قبلی دیر شده بود ،باید در این دوره اعمال
میشد اما اخیرا سیدرحیم رضوینسب؛ معاون
سیاسی و اجتماعی فرمانداری سیرجان درمصاحبه
با 3نشریه محلی ،اعالم کرده تعداد اعضای شورا در

دوره آتی همچنان  7نفر خواهد بود .این
موضوع ،این سؤال را ایجاد میکند که چرا
با وجود این مدارک ،تعداد اعضای شورا
بیشترنشده است؟ معاون فرمانداردریک
جمله میگوید که نماینده و فرماندارپیگیر
این موضوع هستند اما هنوز نتیجهای
حاصل نشده است.
 شما اعالم کردید انتخابات
شورای شهر سیرجان  7نفره خواهد
بود .استناد شما برای این موضوع به
چه قانونی بوده است؟
برای تعیین نفرات شورای شهر ،روستا و
شهرهای اقماری ،آخرین سرشماری نفوس
و مسکن مالک و استناد ما است .آخرین
سرشماری نفوس و مسکن ،به سال 1395
بازمیگردد که به صراحت جمعیت شهر
سیرجان را  199هزار و  704نفر معرفی
کرده است؛ یعنی زیر 200هزارنفر .شورای
شهر شهرهای زیر  200هزار نفر نیز  7نفره
است .باالی  200هزار نفر ،شورای شهر 9
نفره خواهد داشت اما فعال ستاد انتخابات
عکس :امین ارجمند
به آخرین سرشماری استناد کرده است.
سیرجان تعداد جمعیت را بیش از 200هزارنفر
نکته مهم این است که این روند در کل
کشورجامعیت دارد و به قول معروف مالک است .اعالم کردند .دراین رابطه حتی معاون اطالعات
یعنی هرچه سرشماری نفوس و مسکن گفته باشد ،و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان
مالک تعیین تعداد اعضای شورای شهر است .یک نیزجمعیت سیرجان را  200و  2هزارنفر اعالم
ماه پیش که تعرفههای انتخابات را ازما خواستند ،کرد.
این نامهها مکتوب شدند اما در آخرین آماری
ستاد انتخابات استان اعالم کرد دور آتی شورای
که مرکز آمار ایران بعد ازپاالیش و طبق آیتمهایی
شهرسیرجان  7نفره است.
 اما در انتخابات دور پیشین شورا ،که داشتند اعالم کردند ،گفتند جمعیت قطعی
اعتراضهای زیادی نسبت به تعداد اعالم شده سیرجان  300نفر تا رسیدن به  200هزار نفر فاصله
جمعیتسیرجانپیشآمد.حتینمایندهشهر؛ دارد .آنچه به صورت رسمی اعالم شده ،این عدد
آقای حسنپوردراین رابطه به مراجع باالدست است .دراین رابطه یک سری مکاتبات انجام شد اما
نامه نوشت و آقای مکیآبادی؛ فرماندار وقت به هرصورت نشد.

نامه فرماندار سیرجان در خصوص تعداد اعضای شورای شهر

مصاحبه با معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری
پیرامون تعداد اعضای شورای شهر

شواری ششم احتماال هفت
نفره باقی میماند

 شما نامه سازمان برنامه و بودجه به دبیر
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر
را مالحظه کردید؟ در این نامه تعداد جمعیت
شهری بیش از 200هزارنفراعالم شده است.
بله .در این نامه ،به جمعیت شهری اشاره شده
است؛ یعنی این جمعیت شامل شهر سیرجان و
شهرهای نجفشهر ،زیدآباد ،بلورد ،هماشهر ،پاریز
و خواجوشهر است .به عبارت دیگر ،منظور از این
عدد ،جمعیتی است که در شهرها ساکن هستند
و این تعداد ،تجمیع جمعیت شهرنشین در این
هفت شهر هستند .این ،آمار جمعیت شهرنشین
شهرستان سیرجان است و منظور از شهرستان

نامه معاون آمار و اطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان که جمعیت سیرجان را نشان میدهد

سیرجان ،شهرسیرجان و شهرهای اقماری است.
 درنامه آقای پورعلی مطلق؛ معاون وقت
وزیر کشور در 4سال به صراحت نوشته شده
چون دیگر دیر شده و زمان مقتضی گذشته،
دیگر نمیشود تعداد اعضای شورای شهر را 9
نفراعالم کنیم .طبیعتا درحدود  4سالی که از
این نامه گذشته ،میشد اقداماتی انجام داد تا
تعداد اعضای شورا 9نفربشوند.
ببینید ،آن موقع نیز جناب آقای مکیآبادی؛
فرمانداروقت ،خیلی پیگیری کردند .حاال هر آنچه
که اتفاق افتاد یا نیفتاد ،مرکزآماربه صراحت گفت
تعداد جمعیت سیرجان زیر 200هزارنفر است.

 در این  4سال اتفاق دیگری
نیفتاد؟
درحال حاضر ،هیچ تغییری دراین آمار
داده نشده است .ستاد انتخابات به آخرین
سرشماری استناد کرده و چون از سال ،95
سرشماری جدیدی انجام نشده ،مالک در
کل کشور ،همان سرشماری است .باید
اضافه کنم که شهرهایی با وضعیت مشابه
سیرجان زیادند که چندان فاصلهای با 200
هزار نفر نداشتند اما ستاد انتخابات گفته
تا اطالع ثانوی ،مالک ما سرشماری سال
 95است .البته برای برخی مسایل نظیر
تقسیمات کشوری ،ممکن است بگویند
آخرین وضعیت آماری جمعیت فالن شهر
یا روستا را مالک قرار میدهیم اما آنچه
که ستاد انتخابات فعال به عنوان مالک
خود اعالم کرده ،سرشماری نفوس و
مسکن سال  95است .باید ببینیم در آینده
آیا امکان دارد (بنا به دستورستاد انتخابات
کشوری) یک سرشماری موردی را مرکز آمار
ایران براساس آخرین وضعیت جمعیت
اعالم کند یا خیر که تاکنون چنین چیزی
اتفاق نیفتاده است.
 آیا سیرجان چنین درخواستی داده تا
جمعیتش براساس وضعیت حال حاضر مورد
استنادقرارگیرد؟
یک سری پیگیریها توسط آقای حسنپور و
آقای فرماندار انجام شده است .تاکید میکنم که
این موضوع در حد پیگیری است و چیزی تحت
عنوان اینکه شورای شهر سیرجان  9نفره خواهد
بود ،درحال حاضروجود ندارد.
 در انتخابات دوره قبل ،اعتراضهایی از
طرف برخی کاندیداها نسبت به هیئت اجرایی
شد و این عده نسبت به شهره بودن برخی از

افراد این هیئت به طرفداری از آقای حسنپور
معترض بودند .این موضوع باعث به وجود
آمدن برخی شائبهها شد .آیا امسال فرمانداری
قصد دارد با انتخابهای متفاوت ،جلوی این
شائبههارابگیرد؟
ببینید ،آقای فرماندار رییس هیئت اجرایی
هستند .نحوه انتخاب هیئت اجرایی با ایشان است
که طبق قانون  30نفر از معتمدان شهر را دعوت
میکنند و از این بین 8 ،یا  9نفر توسط آن  30نفر
انتخاب شده و عضو هیئت اجرایی میشوند.
 آیا راهکاری برای جلوگیری ازایجاد شائبه
وجود دارد؟
ببینید ،حتی در شهری مثل سیرجان با
جمعیت قریب به  200هزار نفر ،وقتی بخواهید
 30نفر معتمد را انتخاب کنید ،باالخره برخی
از افراد انتقاد میکنند .یعنی هرچه شما تالش
کنید ،باز عدهای معترض هستند .اما فرمانداری
تمام تالش خود را انجام خواهد داد که این
 30نفر نماینده تمام سالیق ،گروههای مرسوم،
فرهنگیان و در یک کالم ،معتمد طیف وسیعی
ازجمعیت باشند .وقتی  7یا  8نفرنماینده عالیق
طیف وسیعی ازمردم را انتخاب میکنید ،ضریب
خطا ،شائبه ،نفوذ یا خدایی نکرده اعمال نظر را
بسیارپایین میآورد.
 آن 30معتمدفقطبانظرفرماندارانتخاب
میشوند؟
با توجه به اینکه همزمان با انتخابات شورا،
انتخابات ریاستجمهوری را نیز داریم ،این  30نفر
عالوه بر نظر فرماندار ،با نظر رییس ثبت احوال،
دادستان و هیئت نظارت انتخاب میشوند .این 30
نفر نیز خود از یک لیست  60تا  70نفره انتخاب
میشوند که ما پس از تعیین  30نفر ،از ایشان
دعوت میکنیم از میان خود عدهای را به عنوان
هیئت اجراییتعیین کنند.

جدول جمعیتی سیرجان

ی شده
نصب مجموعههای جدید رولهای بومیساز 

آسیاب  HPGRدر خطوط فرآوری کنسانتره شرکت گهرزمین
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت سنگ آهن گهرزمین،
رولهای شماره  ۰۵و  ۰۶از مجموعه رولهای بومیسازیشده آسیاب HPGR
در خط شماره  ۱فرآوری کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین نصب گردید.
الزم به ذکر است ،اولین نمونه این رولها که طراحی و ساخت آنها با همت
و تالش متخصصین و مهندسین بومیسازی گهرزمین و با همکاری کنسرسیوم
مجتمع صنعتی اسفراین و شرکت الماسهساز صورت پذیرفت ،پس از نصب در
خط تولید گهرزمین در تاریخ  ۲مرداد  ،۱۳۹۸دارای عملکرد بسیار موفقیتآمیز

رکوردی دیگر در

استخراج سنگ آهن گهرزمین
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین ،واحد امور
معدن با در اختیار داشتن  ۴۵درصد از ماشین آالت معدنی و با وجود مشکالت زیاد
در تامین قطعات بدلیل تحریمهای ظالمانه و همچنین کاهش تعداد نیروی فعال
بخش تعمیرگاه و معدن در شرایط فعلی ویروس کرونا ،توانست میزان استخراج
سنگ آهن را زودتر از پایان سال مالی  ۹۸-۹۹به بیش از  ۱۵,۰۰۹,۳۴۶تن برساند.

به میزان بیش از  ۱۰،۰۰۰ساعت با خردایش  ۴،۱۶۰،۰۰۰تن سنگ آهن بوده است.
شایان ذکر است ،با توجه به عملکرد مطلوب رولهای ساخت داخل آسیاب
 HPGRدر مقایسه با رولهای خارجی ،تامین کلیهی نیازهای شرکت سنگ
آهن گهرزمین از داخل کشور صورت میپذیرد که منتهی به جلوگیری از خروج
ارز از کشور به میزان سالیانه حدود  ۳میلیون یورو خواهد شد؛ همچنین ،در
راستای اجرای دستور مدیرعامل محترم شرکت گهرزمین در توسعه صنعتی و
ساخت حداکثری قطعات در استان کرمان ،با نظارت و ارایه مشاورههای فنی

متخصصین مجرب بومیسازی گهرزمین ،امکان انجام کلیهی مراحل ماشینکاری
رولها در گروه صنعتی قطعهگستر کرمان فراهم گردیده که رولهای در حال
نصب نیز ،در شرکت فوق ،با دقتهای بسیار باال ماشینکاری شدهاند.
امید میرود تا با تالشهای خستگیناپذیر مهندسین و متخصصین کشور،
بهویژه صنایع معدنی بزرگ ،شاهد پیشرفت هرچه بیشتر کشور در حوزه
خودکفایی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشیم.
روابطعمومی و امور بینالملل شرکت سنگ آهن گهرزمین

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم ماریــا یزدانپنــاه یــزدی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 45
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  14747فرعــی
از  5087اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام خانــم ماریــا یزدانپنــاه یــزدی ثبــت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لذا به دســتور
تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی
میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف
مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم دارد .در
غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی
بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 831 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/10/01 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای هژیــر علینــژاد وکیــل خانــم شــهربان علیبیگینــژاد بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  67ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت چهــار دانــگ مشــاع از
ششــدانگ پــاک  60فرعــی از  1773اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام خانــم شــهربان
علیبیگینــژاد ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی
مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتب
جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد
خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن
اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی
ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد .ضمنــا در رهــن بانک تجــارت میباشــد.
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