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 ناصر صبحی
بدون شک انتخابات شورای شهر سیرجان
دچار خسران زیادی شده است .روند روی آوردن
کاندیداها به انجام اعمال خالف نظیر خرید رای،
سیر صعودی دارد .حتی اگر قانون بنا به محدود
بودنش یا به مصالح ،این نکته را عنوان نکند ،از
حقیقت گریزی نیست .کافیست سری به مردم
کوچه و خیابان بزنید تا ببینید نظرشان در مورد
سالمت فضای رقابت انتخابات شورا چیست .مردم
در حالت عادی نظر مساعدی نسبت به کارآمدی و
فایده شوراها نداشتند و اکثریت ناقد عملکرد شورا
بوده و هستند .حال تمایل روزافزون به خرید رای،
قوز باالی قوزی برای اعتبار نهادی است که قدرت
دارد اما اعتبار چندان قابل اعتنایی ندارد.
همین دغدغه باعث شد تا به سراغ سیدرحیم
رضوینسب؛ معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری
برویم .البته این گفتوگو ناقص است زیرا عاله
بر فرمانداری ،عوامل دیگری نظیر هیئتنظارت،
دادستانی ،نیروی انتظامی و ...نیزدر این بحث دارای
مسئولیت هستند .در حقیقت روش درست این
بود که این ارگانها پس از انتخابات یک نشست
خبری مشترک برگزار کنند تا پاسخ شبهات و ابهامها
را بدهند اما هیچ مسئولیت یا وظیفهای از سوی
ایشان برای پاسخگویی به مردم ،حداقل تا این
لحظه مشاهده نشده است .در این بین ،آمادگی
معاون فرماندار برای پاسخگویی به افکار عمومی
غنیمتی است که باید ارج نهاد.
 قرار بود شاهد انتخاباتی بدون حاشیه
باشیم اما امسال هم حاشیه بر متن غلبه کرد.
چه اتفاقاتی رخ داد؟
ابتدا میخواهم از مردم سیرجان تشکر کنم که
باالتر از میانگین کشوری در انتخابات  ۲۸خرداد
شرکت کردند .مشارکت مردم سیرجان  ۵۵درصد
و دور از انتظار بود .شاید بگوییم این آمار کم است
اما در شرایطی که به طور مرتب دشمنان علیه نظام
مقدس جمهوری اسالمی تبلیغ میکردند رای ندهید
و یا برخی به خاطر بیماری کرونا تمایلی به رای دادن
نداشتند ،رای دادن بیش از نیمی از مردم قابلتقدیر
است .در مورد سوال شما و اینکه شاید از بیرون
بگویند انتخابات حاشیهسازی بود ،ما نمیتوانیم
کتمان کنیم و بگوییم همه چیز خوب بود و از
نظر ما هیچ حاشیهای وجود نداشت اما به نظر من
حاشیهها آنقدرتاثیرگذارنبودند .البته یکی دو مورد
هم داشتیم اما بحث انتخابات بدون حاشیه ،وعده
ما بود که در زمان قبل از انتخابات و در جلسه با
کاندیداهای شورای شهر طرح شد .ما گفتیم سعی
میکنیم که این دوره مماشاتی در بین نباشد و
بیش از دورههای قبل به مر قانون عمل شود .فکر
میکنم حداقل به این وعده پایبند بودیم .ببینید ،دو
نفر از کاندیداها در کوران انتخابات و یکی به دلیل
اعمال خالف قانون و خالف شرع و دیگری به علت
اقدام نامتعارف رد صالحیت شدند .باید بین این
دو مورد تمایز قایل شویم .در مورد فردی که اقدام
نامتعارف انجام داد ،ما پیشنهاد رد صالحیت ایشان
را به هیئت نظارت دادیم و هیئت نظارت به هیئت
استان داد .به دلیل اینکه اقدام وی خالف عرف
اجتماعی بود اما خالف قانون نبود ،هیئت مرکزی
ً
مجدد صالحیت ایشان را تایید کرد.
نظارت درتهران
رد صالحیت نفر اول یکی از اقدامات قاطع قانونی
این دوره بود و فکر میکنم باعث شد از خیلی
تخلفاتی که قرار بود اتفاق بیفتد جلوگیری کند.
حال سوال این است که چرا این اتفاقها میافتد؟
ببینید ،انتخابات شورای شهر یک انتخابات محلی
است .این انتخابات مخصوصا درسیرجان طایفهای
است و به قاعده یک مقدار حرکت در چارچوب

قانون سخت میشود .نمیگویم اصال امکانپذیر
نیست که در چارچوب قانون حرکت کرد؛ بلکه
میگویم یک مقدار سخت و پیچیدهتر میشود .با
این وجود ما سعی کردیم اقدامی خالف قانون یا
به تعبیر امامجمعه خالف شرع اتفاق نیفتد .تمام
تالشهای هیئت اجرایی ،نظارت ،دستگاه قضایی،
امنیتی و انتظامی این بود که اتفاقی خالف قانون
نیفتد اما متاسفانه اتفاق افتاد .البته گزارشهایی
که در این موارد رسیده ،بر اساس روند قانونی در
حال بررسی است .ما باز هم میرسیم به هیئت
نظارت .تصمیمگیرنده نهایی بر اساس گزارشهای
متقنی که دستگاههای سیاسی ،امنیتی و اطالعاتی
و مخصوصا مرجع قضایی میدهند ،هیئت نظارت
است .آنها نیز بر اساس شرایط تصمیم میگیرند
که آیا آرای یک نامزد به طور کلی در تمام شعب
اخذ رای باطل شود یا اینکه بخشی از آرا یک نامزد
در چند صندوق ابطال شود .زیرا ممکن است اقدام
خالف قانون صرفا در  ۱۰صندوق اتفاق افتاده باشد
یا اینکه تخلف آنقدر سیستمی بوده که تمام آرا
در تمام شعب حوزه انتخاباتی مثال سیرجان باطل
میشود .متاسفانه چون در انتخابات شوراها افراد
زیادی با گرایشها و فرهنگهای مختلف حضور
دارند ،شاهد مواردی از تخلف هستیم .البته در این
میان گاهی کاندیداها دست به اقداماتی م یزنند که
الزاما غیرقانونی نیست؛ بلکه بیشتر چالش و تقابل
است و جزو حواشی انتخابات محسوب میگردد.
 من شخصا فکر میکنم برخی از مواردی
که جزو تخلفات نام برده میشوند ،قابل اغماض
هستند؛ مثل بنرهای مشترک اما درمقابل برخی
از تخلفات بسیار مهم بودند .مثل وعدههای
کذب یا نسبت دادن برخی اقدامات به خود
که هم برخی از کاندیداهای عضو شورا و هم
برخی از کاندیداها مرتکب این کارشدند و عمال
فریب مردم بود .سوال این است که چرا با این
وعدههای دروغ برخورد نشد و چرا اجازه دادید
این فریب صورت بگیرد؟
ما مجری انتخابات هستیم .یعنی باید
ساز و کار انتخابات را فراهم کنیم؛ مانند تهیه و
توزیع تعرفهها ،مسائل مرتبط به شعب اخذ رای،
عوامل اجرایی و ...برخورد با وعدههای کذب یا
خارج از حیطه وظایف شورا در حیطه اختیارات
هیئت نظارت است .اعضای هیئت نظارت پیش
از انتخابات از کاندیداها خواهش کردند که از
دادن اینگونه وعدهها خودداری کنند .گفتند اگر
چنین وعدههایی بدهید ،مصداق بارز جعل و نشر
اکاذیب است .به هر حال این مسایل در حیطه
اختیارات اعضای هیئت نظارت است که میتواند با
آن برخورد کند یا اگر تخلفات بیش از حد باشد به
مرجع قضایی ارجاع دهد .این هیئت میتواند تذکر
کتبی بدهد یا رد صالحیت کند .در همین راستا
نیز چندین اخطار کتبی نیز توسط هیئت نظارت
به برخی از کاندیداها در مورد شیوه تبلیغات و
وعدههای کذب داده شد .البته من دقیقا جزئیات
این مسایل را نمیدانم و هیئت نظارت بهتر از من
میتواند به این سوال پاسخ دهد اما میدانم که
این دوره واقعا هیئت نظارت برخالف دورههای قبل
بیشترپای کاربود و برشیوه تبلیغات نظارت داشت.
درهمین راستا تذکرات کتبی نیزداشتیم .این اخطار
کتبی نقش بازدارند را داشت و به کاندیداها گفته
بودند که دفعه بعد اخطار کتبی در کار نیست بلکه
رد صالحیت مطرح است.
 درجلسهای که برای کاندیداها برگزارشد،
آقای قدیمی به عنوان قاضی انتخابات گفتند در
صورت انجام تخلف ،حتی ممکن است در محل
کاندیدا رد صالحیت شود اما عمال این اتفاق
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نیفتاد و جلوی رایگیری نیز گرفته نشد .چرا؟
این سوال را جناب قاضی قدیمی و هیئت
نظارت باید جواب بدهند اما چون من از نزدیک در
جریان ماجرا بودم ،توضیحاتی ارایه میکنم .وقتی
گزارش میرسد که تخلفی صورت میگیرد ،قاضی
نیاز به ادله کافی دارد .بنابراین جناب قدیمی و
جناب دادستان درهمان لحظه و درفرایند انتخابات
به ضابطان قضایی دستور دادند که چون چنین
جرم مشهودی در حال اتفاق افتادن است ،سریعا
گزارشات متقن و میدانی تهیه ،سردستههای اعمال
خالف قانون شناسایی و بدون فوت وقت دستگیر
شوند .روز انتخابات ما چند مورد دستگیری افرادی
را داشتیم که وابسته به یکی دو نفر از نامزدها بودند
و در بحث فعل حرام و خرید و فروش رای مشارکت
داشتند .همان روز انتخابات و با دستور قضایی این
اتفاق (رسیدگی و دستگیری) رخ داد اما ادله روز
بعد از انتخابات جمع شد زیرا روز انتخابات این
ادله تکمیل نشد تا بتوانیم در محل حکم را اجرا
و رد صالحیت کنیم اما اتفاقاتی که افتاد ناشی از
دستوراتی بود که قاضی در روز انتخابات داده بود.
 چرا افرادی که دستگیرشدند ،چند ساعت
بعد آزاد شدند؟
ببینید ،زمانی فرد به عنوان مظنون دستگیر
میشود و زمانی به عنوان مجرم قطعی .گاهی فرد
دستگیر و تفهیم اتهام میشود اما نگه داشتنش با
دستور قاضی است .این افراد تفهیم اتهام شده و با
قید کفالت آزاد میشوند.
 حتی در روز مهم و تاثیرگذاری مانند
انتخابات که ازقضا روزتعطیل هم هست؟
همانطور که گفتم این سوال را قضات بهتر
میتوانند پاسخ دهند اما میدانم که به طور مثال
فردی را به عنوان مظنون یا مطلع دستگیر میکنند،
چند ساعت تحتالحفظ نگهداری شده و گزارشات
از او اخذ میشود .بعد با یک تعهد ،فیش حقوقی یا
کفالت و خالصه وثیقه مناسب آزاد میشود .به هر
حال در روز تعطیل هم قاضی کشیک حضور دارد.
 در این دوره انتخابات این تحلیل وجود
داشت که ممکن است امسال از انتخابات
استقبال نشود .آیا این موضوع باعث شد که
نوعی مصلحتسنجی اتفاق بیفتد و برخی از
تخلفات نادیده انگاشته شود تا به شورانتخاباتی

لطمه نزند؟
من به طور جد و قطعی به شما میگویم تا
آنجا که مربوط به حوزه اجرا و اختیارات ما است
به هیچ عنوان حتی به اندازه سر سوزن مماشات
نکردیم .زیرا دستور رهبری و بزرگان نظام این
است که شور انتخاباتی وجود داشته باشد اما
در چارچوب مر قانون .حداقل ما سعی کردیم در
جایگاهی که هستیم هیچگونه مماشات نداشته
باشیم و هیچگونه تخفیفی به مجرمین ندهیم.
هیئت اجرایی که در حیطه فرمانداری است ،با
قاطعیت کار خود را انجام داد .در ضمن در مورد
هیئت نظارت هم ما موردی از مماشات ندیدیم.
اتفاقا بر حسب تجربه شخصی ،این دوره یکی از
بهترین دورهها بود .همکاری تنگاتنگ و بسیار
خوبی بین هیئت اجرایی و نظارت وجود داشت.
در عرصه انتخابات شورا و ریاست جمهوری همه
ما با هدف مشارکت حداکثری و درعین حال عمل
به مر قانون اقدام کردیم .باز هم تاکید دارم که
نمیگویم یکسری تخلفات اتفاق نیفتاد .این که
بگوییم هیچ تخلفی اتفاق نیفتاد ،بیانصافی و یک
نگاه غیرواقعی است .تخلف وجود داشت اما ما
هم برخورد کردیم.
 آیا گزارشی در مورد ورود غیرسیرجانیها
برای رای دادن درسیرجان داشتیم؟
اینکه به صورت سازماندهی شده یا به قول
معروف اتوبوسی افرادی وارد سیرجان شده باشند،
ما هیچگونه موردی ندیدیم .حتی گزارشهای
تاییدنشده هم در این مورد نداشتیم؛ چه رسد به
گزارشهای تاییدشده .اتفاقا ماجرا برعکس بود؛
مثال مواردی شنیدیم که افرادی از داخل شهر
سیرجان رفتند و در فالن آبادی رای دادند .البته
اصالت این افراد مال همان آبادی بوده است .به
طور مثال قوم و خویشی داشتند که کاندیدا شده
بود و به او رای دادند .یعنی افرادی بودند که یا
اهل منطقه بودند یا در آنجا کشاورزی داشتند یا
صاحب خانهباغ بودند و همیشه آخر هفتهها در
آن منطقه حضور داشتند .اینگونه نبوده که افراد
غیربومی بروند در یک آبادی رای بدهند.
 خیلی از مردم به رسانهها پیام داده
بودند که در مورد تخلفات و خرید و فروش رای
اطالعرسانی کرده بودند اما نه پلیس و نه هیئت
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نظارت اقدامی انجام ندادند.
این که مثال تماس میگیرند و میگویند در
فالن شعبه در فالن خیابان خرید و فروش رای
صورت میگیرد و این موضوع را به ما یا هیئت
نظارت یا قاضی یا پلیس منعکس میکنند ،آیا
توقع دارند که بالفاصله نیرو حضور پیدا کند؟ آیا
آن فرد هم آنجا میماند تا ما به سراغش برویم؟
کسی که خرید و فروش رای میکند ،در جای ثابت
نمیماند بلکه در لحظه موقعیت خودش را تغییر
تزنی
میدهد .از طرفی اکیپهای ضابط با گش 
اوضاع را برای این متخلفان ناامن میکردند.
آن فردی هم که رای میخرد به هر حال فردی
بدون هوش که نیست .وقتی میبیند یک ماشین
شخصی دارد میآید ،ممکن است حدس بزند که
متعلق به یکی از نهادهای نظارتی است .آیا مردمی
که میگویند نیروی انتظامی نیامد ،میتوانند
شهادت بدهند که ما آنجا ایستادیم ،آن فرد
متخلف هم آنجا حضورداشت اما پلیس نیامد .در
نظرداشته باشید که پیگیریها و برخورد با تخلفات
انتخاباتی مثل صحنه تصادف نیست که مثال
ماشین پلیس با چراغ گردان و سر و صدا ورود
پیدا کند که اگر مردم چنین چیزی ندیدند ،بگویند
پلیس نیامد .من قبال هم این نکته را گفتم که
خرید و فروش رای در این زمانه اینگونه نیست که
یک نفر با یک دسته اسکناس بیاید سرگذر بایستد
و پول بدهد و رای بخرد .البته هنوز موارد معدودی
وجود دارد .این اتفاق برای یکی از کاندیداها هم
افتاد .تقریبا در ساعات پایانی رایگیری بود که یک
دستگیری با ضبط مقدار قابل توجهی وجه نقد
داشتیم .اطالع دارم تا یکی دو روز پس از انتخابات
هم آن فرد بازداشت و یک نفر هم متواری بود
که شناسایی و حکم دستگیریاش هم صادر
شده است اما خبر ندارم آیا دستگیر شده یا خیر.
میخواهم بگویم با این همه روشهای نوین و
تکنولوژی و تکنیک هنوز هم معدود افرادی بودند
که با روش سنتی خرید و فروش رای میکردند
اما اکثرا اینگونه نیستند و به روشهای دیگری
عمل میکنند .اما مردم بدانند این گونه نیست
که تماسهایشان هیچ اهمیتی نداشته باشد و
به آنها رسیدگی نشود .قطعا رسیدگی و پیگیری
شده اما مردم تصور میکنند هیچ اتفاقی نیفتاده.

قطعا در بحث گزارشات متقن یکی از بازوهای ما
هم همین تماسهای مردمی بوده است که باید
تشکرکنیم.
 ورود امام جمعه به تخلفات انتخاباتی و
صحبتی که در نماز جمعه داشتند ،یا ناظر به
همان یک مورد مشهور تخلفاتی است یا موارد
دیگری هم وجود داشت؟
در مورد دو سه نفر از کاندیداهای شورای
شهر اتفاقاتی افتاده است .حاال یا رای آوردند یا
نیاوردند .یک جنبه صحبت امام جمعه کلی بود
که گفتند تمام افرادی که با فعل حرام قصد
جلب آرای مردم را داشتند (و به شوراه راه یافتند)،
خودشان به صورت مسالمتآمیز و با یک بیانیه
انصراف خودشان را از حضور در شورا اعالم کند.
اگر هم کنار نروند ،نهادهای نظارتی و به طور
مشخص هیئت نظارت استان بر اساس ادله کافی
بر علیه افرادی که با تخلف رای آوردند ،آنها را
حذف میکند .قانون دست نهادهای نظارتی را باز
گذاشته است .بر اساس صراحت بند الف و جیم
ماده  ۷۰قانون انتخابات ،آرایی که از طریق خرید
و فروش یا تهدید و تطمیع به دست آمده است،
باطل هستند .مورد دوم که امام جمعه اشاره
داشتند که در مورد یکی دو تا از کاندیداها بود،
این است که مراجع نظارتی باید با هر کاندیدایی
که رای آورده یا نیاورده اما در هر صورت تخلف
کرده ،برخورد کنند.
 در مورد باطل کردن آرا یک کاندیدا،
اگر ابتدا انجام میشد ،راحتتر بود اما پس از
تجمیع آرا کار سخت است .به طور مثال من
ممکن است بگویم من بدون فروش رای و
صادقانه به این کاندیدا رای دادم .مطمئنا افراد
زیادی این ادعا را صرفنظر از صحیح یا دروغ
بودن عنوان خواهند کرد .پس ازانتخابات چطور
میتوان بین آرای ناشی از تخلف و آرای سالم
تشخیص داد؟
ببینید ،زمانی وجود دارد که تخلفات از حد
خودش عبور میکند .ما میگوییم بر اساس ادله
قانونی و گزارشات مراجع رسمی مانند هیئات
اجرایی ،نظارت ،نیروی انتظامی و به طور مشخص
پلیس اطالعات و مرجع قضایی اکثریت آرای فالن
کاندیدا از طریق خرید و فروش ،تهدید و یا تطمیع
به دست آمده است.
 ببخشید مورد تهدید هم داشتیم؟
تطمیع بوده ولی تهدید خیر .چون در قانون این
دو کلمه کنار هم آورده شده است ،گفتم .خالصه
وقتی که این نتیجه به دستآید که اکثریت آرای
فالن کاندیدا بر اساس به طور مثال خرید و فروش
رای به دست آمده است ،آن آرایی هم که به
صورت سالم به دست آمده ،باطل میشود.
 مشخص شده که در مجموع چند تخلف
در انتخابات رخ داده است؟
ما رای تجمیعی نداریم چون چند نهاد به این
موضوع رسیدگی میکندً .
مثال هیئت بازرسی وزارت
کشوریا چند هیئت اجرایی داریم که برخی تخلفات
به ایشان گزارش داده میشود .ازهمه مهمترهیئت
نظارت ،مراجع انتظامی امنیتی ،قضایی و سپاه
است.به همین دلیل مشخص کردن میزان عددی
تخلفات هم ابهام دارد و هم سخت است .دقت
کنید که تخلف باید محرز باشد .چون بخشی از این
موارد گزارش است که بسیار هم زیاد هستند اما
باید صحت و سقم آنها تایید شودً .
مثال گزارش
میآید که خرید و فروش رای در خیابان مرکزی
انجام میشود .حاال باید یک تیمی برود و ببیند آیا
این موضوع صحت دارد یا ندارد؟ آیا دستگیری
انجام شده است یا نه؟ آیا در مرحله ابتدایی
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 20روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت
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تاریخ انتشار :دوشنبه 1400/04/07
آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون
ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه
اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر آقــای حســن
محیاپــور لــری فرزنــد خــداداد بــه شناســنامه  5کــد ملــی
 3179733357صــادره از حــوزه ســیرجان بــا نمایندگــی بنیــاد
مســکن انقالب اســامی ســیرجان درخواســت صدور ششــدانگ
خانــه پــاک ثبتــی  359فرعــی از  5070اصلــی بــه مســاحت
 237/5متــر مربــع واقــع در نجفشــهر ســیرجان بخــش 36
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آییننامــه اجرایــی قانــون فوقالذکــر رای بــه صــدور ســند
مالکیــت واگــذاری نامبــرده صــادر نمــوده بدینوســیله بــه اطــاع
عمــوم میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار
ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت،
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم
و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت  1مــاه دادخواســت اعتــراض بــر
ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه

رایگیری بوده و یا در مراحل انتهایی و تاثیرگذار؟
بنابراین در مجموع درآوردن عدد تخلفات بسیار
سخت است.
 بسیاری از تخلفات مانند خرید و فروش
رای الزاما در محل انجام نمیشود بلکه در
مکانهایی و به شیوههایی انجام میشود
که قانون به آنها دسترسی ندارد .اما نکته
اینجاست که این روند و این مسایل به شدت
به اعتبار انتخابات شورای شهر سیرجان لطمه
زده است و به نظر میآید که به طور پیشفرض
هر کسی که بخواهد وارد انتخابات شود ناچار
است مبالغی را برای خرید و فروش را اختصاص
دهد .برای این آفت چه میتوان اندیشید؟
این موردی را که میگویید ،ما نیز به آن اذعان
داریم و حتی گزارشاتی به ما میدهند .حداقل افراد
دلسوز این شهر میآیند و دغدغههایشان را با ما،
امام جمعه یا نماینده درمیان میگذارند و میگویند
انتخابات در سیرجان به تدریج در حال تبدیل شدن
به مزایده است .میگویند هر کس که بخواهد ورود
کند ،باید هزینه کناربگذارد .اما این موضوع قابلیت
اصالح دارد .بخشی به عهده ماست و بخشی به
عهده اصحاب رسانه .ما باید سطح آگاهی و فرهنگ
مردم را باال ببریم .وقتی مردم بدانند که رای آنها
بسیار با ارزشتر این مبالغ است و بدانند در صورت
فروش رای ،دیگر نمیتوانند توقع داشته باشند که
شورایی که بر سر کار میآید ،یک کار زیرساختی
در شهر انجام دهد .وقتی رایت را فروختی ،برآیند
انتخاب شورای شهر یک شهردار باتجربه و کارآمد
نخواهد بود و نمیتوانید یک شهر پویا ،فعال و
سالم با شهرداری که شهروندمدار باشد داشته
باشید .رهبر معظم انقالب به صراحت فرمودند
انتخابات یک روز است اما اثرات آن  ۴ساله .اما
نکته دوم؛ خواهشی است که از هیئتهای نظارت
داریم تا بر اساس استعالمهای مراجع چهارگانه
یعنی ثبت احوال ،وزارت اطالعات ،دادسرا و نیروی
انتظامی حرکت کنند و تسامح و تساهل به خرج
ندهند .وقتی که این مراجع نظر منفی دادند ،شما
هم رد صالحیت کنید .من تایید صالحیت یک
فرد متخلف که استعالمش در مراجع چهارگانه به
صراحت رد شده است را شور انتخاباتی نمیگذارم.
اینکه ما بیاییم به طور مثال یک آدم زمینخوار،
یک جاعل که سابقه جعل سند دارد ،یک آدمی
که مفاسد مالی دارد را تایید کنیم و بعد اسمش
را بگذاریم شور انتخاباتی اشتباه است .ما در مورد
افرادی که عضو شورا بودند ،صحبت نمیکنیم ولی
فردی که میخواهد برای بار اول وارد شورا شود و
پرونده تخلف دارد ،اصال نباید مجال داشته باشد
که به عرصه انتخابات و کاندیداتوری برسد .ما این
درخواست را از هیئتهای محترم نظارت داریم.
البته آنها همکاری بسیار خوبی داشتند اما همین
اندک تسامح و تساهل را در مورد چنین افرادی
نباید داشته باشند .وقتی فردی در مرحله ثبتنام
ردصالحیت شود ،کمهزینهتر است تا اینکه
بخواهیم یک آدم متخلف را در بحبوحه انتخابات
ردصالحیت کنیم که هزینه بسیار بیشتری دارد.
حاال اگر چنین فردی با فعل حرام و کارهای خالف
رای هم بیاورد ،باطل کردن رایهایش خیلی بیشتر
هزینه دارد .اگر چنین فردی عضو شورای شهر شود
و در این چهار سال تخلفی مرتکب شود آن موقع
دستگاه قضایی باید ورود کند و ایشان را به زندان
بیندازد و عضویتش را سلب کند و دوباره شهر روی
آنتن میرود و سرتیتر خبرها میشود .همانطور
که خودمان در سیرجان تجربهاش را داشتیم .این
مسایل نه تنها هزینه ایجاد میکند که زیبنده نظام
مقدس جمهوری اسالمی نیزنیست.

اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نمایــد .چنانچــه ظــرف مــدت
 20روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت
بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ســند مالکیــت بــهنــام
متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد 1086 .م.الــف
تاریخ انتشار :دوشنبه 1400/04/07
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای عبــاس خضریپــور بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  184نجفشــهر مدعــی اســت کــه
ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک 10331
فرعــی از  5087اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه نــام
آقــای عبــاس خضریپــور 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
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 اعتراض
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 1096 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/04/07 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امالک شهرســتان
سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای حســین ملکپــور افشــار بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه
از دفتــر اســناد رســمی شــماره  202ســیرجان مدعــی اســت کــه
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  7639فرعــی از  2312اصلــی
واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای حســین ملکپــور
افشــار 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 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 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 ششــدانگ در
رهــن بانــک رفــاه میباشــد 1080 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/04/07 :
محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک
شهرســتان ســیرجان

