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اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

کرمان تبریز اصفهان قم مشهد تهران 
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س��رنگوني هواپيم��اي مس��افربري اي��ران توس��ط ن��اوگان آمريکاي��ي در خلي��ج ف��ارس )1367 ش(  قت��ل مي��رزاده عش��قي ش��اعر و روزنام��ه ن گار آزادی  خ��واه )1303 ش(  رحل��ت مرزب��ان حري��م تش��يع، عالم��ه ش��يخ "عبدالحس��ين امين��ي صاح��ب كت��اب امروز در تاریخ
الغدي��ر )1349ش(  انعق��اد عهدنام��ه گلس��تان مي��ان روس��يه و اي��ران پ��س از شکس��ت اي��ران از روس)1228 ق(  ثب��ت اخت��راع ماش��ين حروفچين��ی )لينوتاي��پ( توس��ط اتم��ار مرگتال��ر )1886(  تول��د "فرانتي��س كاف��کا" نويس��نده ب��زرگ چ��ك )1883م( 

مدیرکل نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزى:

بیش از 2000 کالس درس در استان مرکزى نیاز به نوسازى دارد
تجهیز  و  توسعه  نوسازى،  مدیرکل 
این  بیان  با  مرکزى  استان  مدارس 
کالسه   81 کانکسى   مدرسه   74 که 
گفت:  دارد،  وجود  مرکزى  استان  در 
هم اکنون 2 هزار و 188 کالس در استان 
مرکزى به بازسازى و نوسازى نیاز دارد.
بیست ویکمین  در  محمدى  حسین   
استان  مدرسه ساز  خیران  جشنواره 
نوسازى  مشارکت  به  اشاره  با  مرکزى 
اظهار  مدرسه ساز  خیران  و  مدارس 
داشت: هر پروژه اى که از سوى خیران 
آغاز شود،  اداره کل نوسازى مدارس از 
را  آن  ادامه  و  تکمیل  براى  ملى  منابع 

حمایت مى کند.
بهره بردارى  درخواست  افزود:  وى 
سوى  از  ایجادشده  فرصت هاى  از 
جبران  درراستاى  تا  هستیم   خیران 
سرانه  به  نسبت  استان  عقب ماندگى 

کشور اقدام شود.
تجهیز  و  توسعه  نوسازى،  مدیرکل 
کرد:  تصریح  مرکزى  استان  مدارس 
رویکرد جشنواره بیست ویکم، نوسازى 
گذشته  سنوات  در  که  است  مدارسى 

احداث شده اند.
هزار   2 هم اکنون  کرد:  بیان  محمدى 
به  مرکزى   استان  در  کالس   188 و 

بازسازى و نوسازى نیاز دارد.
مدرسه   74 همچنین  کرد:  عنوان  وى 
مرکزى  استان  در  کالسه   81 کانکسى  
حمایت  به  اساس  برهمین  دارد،  وجود 
جدید  مدارس  ایجاد  درراستاى  خیران 
کانکسى  مدارس  با  جایگزینى  براى 
مدارس  استانداردسازى  و  بازسازى  و 

فرسوده نیاز داریم.
تجهیز  و  توسعه  نوسازى،  مدیرکل 
داد:  ادامه  مرکزى  استان  مدارس 
خیران،  مشارکت  با  امیدواریم 
دانش آموزان این حوزه ها از حداقل هاى 

آموزشى بهره مند شوند.
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
به  اشاره  با  مراسم  این  در  نیز  مرکزى 
به  انسان  توجه  گفت:  خیران  جایگاه 

در  و تالش  اعتالى جامعه خود  و  رشد 
این راستا، اوج انسانیت است.

داریم  اعتقاد  افزود:  فوالدوند  شهریار 
عالوه  بر نیازى که به منابع خیران وجود 
مشارکت  یادگیرى  و  آموزش  دارد، 
به  مدارس  این  دانش آموزان  کمِک  و 
مهمى  بسیار  نکته  هم  خود  هم نوعان 

است.
هستیم  این  دنبال  به  کرد:  تصریح  وى 
اعتالى  براى  که  بفهمد  دانش آموز  که 
خود  مادى  داشته هاى  از  خود  جامعه 
جامعه  پشرفت  درراستاى  و  کند  عبور 

گام بردارد.
مجمع  رئیس  ادامه  در  همچنین 
گفت:  مرکزى  استان  نمایندگان 
على رغم تمام اقدامات خوبى که توسط 
مدرسه سازى  حوزه  در  دولت  و  خیران 
وجود  کمبودهایى  هم  باز  شده،  انجام 
که  است  نیاز  اساس  برهمین  دارد، 
اقدامات در این زمینه افزایش پیدا کند.
بیست ویکمین  در  مقدسى  سیدمهدى 
استان  مدرسه ساز  خیران  جشنواره 
مرکزى با اشاره به سابقه طوالنى خیران 
مدرسه ساز استان مرکزى اظهار داشت: 
استان  در  پیش  سال   23 به  نزدیک 
خیران  جهاد  عنوان  به  جمعى  مرکزى 
سپس  اما  شد،  تاسیس  مدرسه سازى 
در  جهاد  این  اساس نامه،  در  تغییر  با 
مدرسه ساز  خیران  مجمع  به  استان ها 

تبدیل شد 
وى افزود: چشم امید آموزش و پرورش 
و نوسازى مدارس به خیران است، زیرا 
به  چقدر  هر  که  است  این  امر  واقعیت 
موضوع مدرسه سازى توجه شود باز هم 

کم است.
نماینده مردم اراك، خنداب و کمیجان 
در مجلس شوراى اسالمى تصریح کرد: 
على رغم تمام اقدامات خوبى که توسط 
مدرسه سازى  حوزه  در  دولت  و  خیران 
وجود  کمبودهایى  هم  باز  شده،  انجام 
که  است  نیاز  اساس  برهمین  دارد، 
اقدامات در این زمینه افزایش پیدا کند.

این لطف خدا است  بیان کرد:  مقدسى 
راستاى  در  خود  اموال  از  خیران  که 
این  به هم نوعان خود مى گذرند،  کمک 
امر خیرخواهانه اثر گذارى بسیار خوبى 
در جامعه دارد زیرا دانش آموزانى که به 
این  در  کشور  این  آینده سازان  عنوان 
موفقیت  با  مى کنند  تحصیل  مدارس 
خود سبب سربلندى کشور مى شوند.
خیرخواهانه  عملکرد  کرد:  عنوان  وى 
نوع دوستى  فرهنگ  اعتالى  به  خیران 
با  مردم  زیرا  مى کند،  کمک  جامعه  در 
به  کمک  به  خیران  اقدامات  مشاهده 

دیگران تشویق مى شوند.
نماینده مردم اراك، خنداب و کمیجان 
داد:  ادامه  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
جشنواره  این  نتایج  امسال  امیدواریم 
بیشتر و بهتر از سال هاى گذشته باشد 
پیدا  ادامه  شده  انتخاب  مسیر  این  و 

کند.
امروز  ظهر  کریمى  على اکبر  همچنین  
خیران  جشنواره  بیست و یکمین  در 
اشاره  با  مرکزى  استان  مدرسه ساز 
در  مدرسه ساز  خیران  جایگاه  به 
کارى  کمتر  شاید  داشت:  اظهار  جامعه 
خیر  عمل  ماندگارى  و  قداست  ارزش، 
زیرا  باشد،  داشته  را  مدرسه سازى 
و  تربیت  تعلیم،  براى  مکانى  مدرسه 

آموزش نسل آینده است.
نماینده مردم اراك، خنداب و کمیجان 
در مجلس شوراى اسالمى افزود: نتیجه 
تعلیم  اگر  حتى  مدرسه سازى  خیر  کار 
فردى  عنوان  به  دانش آموز  یک  تنها 
مفید براى آینده کشور باشد، براى خیر 

کافى است.
خیران  انجمن  کرد:  تصریح  وى 
در  متمادى  سال هاى  مدرسه ساز 
بخش ها  امروز  و  درخشیده اند  کشور 
غیره  و  ورزش  درمان،  و  بهداشت  مثل 
کارهاى  با  و  گرفته  الگو  انجمن  این  از 
خیرخواهانه اقدامات بسیار خوبى را در 

کشور انجام داده اند.
سطح  در  همچنان  کرد:  بیان  کریمى 

نوسازى  و  بازسازى  حوزه  در  استان 
کانکسى  مدارس  جایگزینى  مدارس، 
زیادى  کاستى هاى  و  ایرادها  غیره  و 
وجود دارد، قطع یقین با بضاعت کنونى 
این  تنهایى  به  نمى تواند  دولت  دولت، 
دولت  که  هرچند  کند،  جبران  ایرادات 
نیز  مجلس  و  داده  انجام  را  تالش خود 
تالش  ساالنه،  بودجه  چهارچوب  در 
بازسازى  راستاى  در  اعتباراتى  مى کند 
آموزش  حوزه  در  و  مدارس  نوسازى  و 
و پرورش  در اختیار دولت قرار گیرد.
برطرف  یقین  قطع  کرد:  عنوان  وى 
حوزه  کمبودهاى  و  ایرادات  کردن 
اتصال  مستلزم  پرورش،  و  آموزش 
اقیانوس  به  دولتى  محدود  امکانات 
نامحدود توان و همت خیران در عرصه 

جامعه است.
نماینده مردم اراك، خنداب و کمیجان 
داد:  ادامه  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
هرکارى که به مردم متصل شد به پیش 
رفت، اما هرکارى که تنها به دوش دولت 
بود، خیلى پیشرفتى نداشته است.

در  انگیزه ها  و  توان ها  افزود:  کریمى 
و  توان  اما  است،  محدود  دولت  حوزه 
انگیزه خیران در حوزه مالى و مدیریتى 

گسترده و نامحدود است.
وى تصریح کرد: تالش مشارکتى دولت 
و مردم با همت خیران مى تواند شرایط 
استان  مدارس  براى  را  مناسب ترى 
محلى  عنوان  به  مدارس  تا  کند  ایجاد 
براى تعلیم و تربیت آینده سازان کشور 
باشند،  داشته  مناسب ترى  شرایط 
نیز  گذشته  سال هاى  در  که  هرچند 
اما  شده  انجام  خوبى  بسیار  اقدامات 
شرایط  از  استان  مدارس  همچنان 

ایده آل فاصله دارند.
مجلس  اقتصادى  کمیسیون  عضو 
نیک  نام  داد:  ادامه  اسالمى  شوراى 
خیران پس مرگ آنها نیز باقى مى ماند، 
براى  داشته هاى خود  از  انسان  که  این 
ارزشى است  به هم نوعان بگذرد  کمک 

که نسیب هرکسى نمى شود.

آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى رضانژاد ف محمدحســن به شرح درخواستى که به شماره 1/980323 
این شــعبه ثبت گردیده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته 
که شــادروان محمدحسن رضانژاد ف غالمحسین ش ش 4989093259 صادره بابلسر 
در تاریــخ 98/1/3 در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگــى گفته، ورثه حیــن الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت بــه :1-مریم طاهریــان ف میرزاآقا  کدملــى 2062637993 ت 
ت 1324/4/30 همســر متوفى2-مهــدى  کدملــى 4989614933 ت ت 59/6/21   
3-مهسا  کدملى 4989817468 ت ت 65/3/21   4-محبوبه  کدملى 4988451976 
ت ت 56/6/1  5-ناهیــد کدملــى 4988432491 ت ت 44/8/2   6-زهــرا  کدملى 
4989412583 ت ت 43/1/6   7-طیبــه  کدملــى 4989452054 ت ت 46/9/14   
8-میتــرا  کدملــى 4989518489 ت ت 52/5/3 همگــى رضانــژاد ف محمدحســن-
فرزندان متوفى والغیر، اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را یــک نوبت آگهى مى نمایــد تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او 
مى باشــد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اکبر رضانژاد قادى

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمســاحت کل 1021/5  متر مربع بشماره 
2072 فرعــى از 56 اصلــى واقع در مشــاء که ذیــل ثبت و صفحــه 58  دفتر جلد 252 
داراى سند مالکیت چاپى بشماره 190765 بنام آقاى حمید صاحب کشاف صادر و تسلیم 
گردیده است.ســپس سید على محمدى نژاد و امن اله صالحى طبق وکالتنامه 61542 - 
1397/5/6 دفترخانه 106 تهران با ارائه یک برگ استشــهاد محلى که امضاء شهود در 
ذیل آن بشماره 00065-  11 /2/ 1398 بگواهى دفترخانه 106 تهران رسیده مدعى 
است که سند مالکیت آن بعلت قیدنشده مفقود گردیده است و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 
120 أنین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کســى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد . از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبأ ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
باین اداره تســلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند مالکیت به دارنده 
اعاده و از ادامه عملیات خود دارى شــود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت ســند 

مالکیت المثنى بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد.6151/1
عابدین نورى شیرازى - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ یک باب خانه احداثى بمساحت کل 993 متر مربع بشماره 
2073 فرعــى از 56 اصلــى واقع در مشــاء که ذیل ثبت و صفحــه 61  دفتر جلد 283 و 
252 داراى ســند مالکیت چاپى بشــماره 190766-542211 بنام آقاى محمد و حمید 
صاحب کشــاف صادر و تسلیم گردیده است.سپس سید على محمدى نژاد ازجانب محمد 
صاحب کشــاف و حمید صاحب کشــاف طبــق وکالتنامه هــاى 62412 - 1397/11/14 
و 61542 - 1397/5/6 دفترخانــه 106 تهــران با ارائه یک برگ استشــهاد محلى که 
امضــاء شــهود در ذیل آن بشــماره 00067-  11 /2/ 1398 بگواهــى دفترخانه 106 
تهران رســیده مدعى اســت که ســند مالکیت آن بعلت قیدنشــده مفقود گردیده است 
و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باستناد 
تبصــره یــک اصالحى ذیل مــاده 120 أئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود 
چنانچه کســى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود 
میباشــد . از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبأ ضمن ارائه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله باین اداره تســلیم و رســید اخذ نماینــد تا با تنظیم 
صورت مجلس ســند مالکیت به دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود دارى شــود در غیر 
این صورت پس از انقضاء مهلت سند مالکیت المثنى بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد 

شد.6151/2
عابدین نورى شیرازى - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت مشاعى بمســاحت کل 2907/9  متر مربع بشــماره 24 فرعى از 52 
اصلى واقع در تمیســیان که ذیل ثبت و صفحه 463  دفتر جلد 30 داراى ســند مالکیت 

چاپى بشماره 334 بنام آقاى حوا خاتون قلیان صادر و تسلیم گردیده است.
سپس محمدرضانورى طبق وکالتنامه 19639 - 1398/3/22 دفترخانه 4 دماوند 
از جانب یوســف قاســمى با ارائه یک برگ استشــهاد محلى که امضاء شــهود در ذیل آن 
بشــماره 385282-  26 /3/ 1398 بگواهى دفترخانه یک دماوند رسیده مدعى است 
کــه ســند مالکیت آن بعلت جابه جایى مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور ســند 
مالکیــت المثنى ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره یک اصالحى ذیل 
مــاده 120 أنیــن نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه کســى مدعى انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد . از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبأ ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله باین اداره تســلیم و رســید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند مالکیت به 
دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود دارى شــود در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت 

سند مالکیت المثنى بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد.6154
عابدین نورى شیرازى - کفیل اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى محمدمراد حاصلى به شــماره ملى 0383597633  به شــرح دادخواســت به 
کالســه  142/2/98  از این شــورا نموده و درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنین 
اشعارداشــته که شادروان حسین  مرادحاصلى به شماره ملى 0383367026 در تاریخ 
98/2/10 در اقامتــگاه دائمــى خود در گذشــته و ورثه حین الفــوت وى عبارتند از :1. 
محمــد مرادحاصلى فرزند حســین به شــماره ملــى 0383597633  - فرزند متوفى2. 
مهــدى مرادحاصلى فرزند حســین به شــماره ملــى 0063983529  - فرزند متوفى3. 
لیال مرادحاصلى فرزند حســین به شماره ملى 0051377421  - فرزند متوفى4. مریم 
مرادحاصلــى فرزند حســین به شــماره ملــى 0068686935  - فرزنــد متوفى5. داود 
مرادحاصلى فرزند حســین به شــماره ملــى 0068801351  - فرزنــد متوفى6. زهرا 
مرادحاصلى فرزند حسین به شماره ملى 0383584186  - فرزند متوفى 7. امه کلثوم 
مرادحاصلى فرزند حســین به شــماره ملى 0383546621  - فرزند متوفى 8. خدیجه 
اهوئى فرزند حســین به شــماره ملــى 0384365612  - همســر متوفى.اینک با انجام 
تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى 
دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به 

دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد شد.6152 
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى ابالغ اجرائیه
کالســه: 139804024053000002/1 بدینوســیله بــه آقــاى ســید مصطفــى 
توحیدى راد فرزند ســید طهماســب بــا کدملى 4240151708 بدهکار پرونده کالســه 
139804024053000002/1 کــه برابر گــزارش مامور ابالغ شــناخته نگردیده اید 
ابالغ مى گردد که برابر قرارداد شــماره 94848455129 بین شــما و بانک ملى شــعبه 
جم مبلغ 900/000/000 ریال بدهکار مى باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونى اجرائیه صادر و بکالسه فوق 
در این اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى 
بشما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار چاپ درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت بیست روز 
نســبت به پرداخت بدهى خود اقــدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهى دیگرى 

عملیات اجرائى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف/181
 مسئول واحد اجراى اسناد رسمى جم

آگهى ابالغ مالیاتى

روابط عمومى اداره کل امور مالیاتى استان گیالن 

در اجراى ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتى مودى که آخرین نشانى آن در دسترس واحد مالیاتى نمى باشد به شرح زیر ابالغ مى گردد.

ش��هروندان تهرانی تا به امروز تمايلی برای ثبت ن��ام در اين دوره از 
انتخابات شوراياری ها از خود نشان ندادند؛ برگزاری الکترونيك اين 
انتخابات كه ناظر و مجری آن هر دو ش��ورای شهر تهران است، چه 

تاثيری در عدم استقبال مردم از اين انتخابات داشته است؟
پنجمي��ن دوره انتخابات ش��وراياری ها س��رانجام پ��س از حرف و 
حديث های بس��يار مبنی بر غير قانونی ب��ودن اين انتخابات، برگزار 
خواهد شد. شورای شهر تهران در اين دوره تغييراتی را در اساسنامه 
و آيين نامه اجرايی انتخابات شوراياری ها لحاظ كرده است و پس از 
تصويب آيين نامه و اساسنامه در نهايت ثبت نام از كانديداها در اين 

دوره از سوم تيرماه آغاز شد.
بر اساس اعالم ستاد هماهنگی شوراياری ها، ثبت نام از نامزدها دهم 
ارديبهشت به پايان رسيد و پس از آن به درخواست برخی از اعضای 
شورای شهر تهران و با موافقت ستاد هماهنگی شوراياری ها ثبت نام 

از كانديداها تا شانزدهم ارديبهشت ماه تمديد شد.
اگر چه از س��وی شورای ش��هر تهران، دليل تمديد زمان ثبت نام از 
نامزدهای انتخابات شوراياری ها، عدم اطالع رسانی اعالم شده است 
اما ظاهراً حقيقت چيز ديگری است چرا كه شهروندان در اين دوره 

از انتخابات تمايلی به ثبت نام و شركت در آن ندارند.
ابوالفضل قناعتی عضو س��ابق شورای شهر تهران در اين باره گفت: 
با توجه به جلساتی كه در ستاد هماهنگی شوراياری ها برگزار شده 
است، دوستان در اين ستاد همچنين در شورای شهر تهران بنا دارند 

اين انتخابات را به صورت الکترونيکی برگزار كنند و از 
آنجايی كه اين شيوه هنوز در مقياس ملی و شهری 

اجرا نشده است، شبهاتی در اين زمينه وجود دارد.
عضو س��ابق س��تاد ش��وراياری محالت تهران افزد: 
در انتخابات گذش��ته شورای شهر تهران )پنجمين 
دوره( و در فرآيند اعالم نتايج، اصولگراها نس��بت به 
اع��الم نتايج اعتراض داش��تند و در آن مقطع ما به 
فرمانداری اعالم كرديم ك��ه 10 درصد از صندوقها 
را بازشماری كنند اما آنها امتناع كردند؛ در پنجمين 
دوره انتخابات ش��ورای شهر تهران و علی رغم اينکه 
نمونه رأی مردم وجود داش��ت، جناح اصالح طلبان 
تخلفاتی را انجام داد و اين در حالی است كه دوستان  
بنا دارند انتخابات شوراياريها را در اين دوره به صورت 

الکترونيک��ی برگزار كنند و در واق��ع در اين انتخابات نه نمونه رأی  
وجود دارد و نه نظارتی از سوی سازمان بازرسی و شورای نگهبان!

به اعتقاد قناعتی، برگزاری انتخابات شوراياری ها به روش الکترونيکی 
قطعاً به نفع اصالح طلبان است چرا كه آنها با اين روش افراد خود را 
در محالت و مناطق انتخاب و وارد ش��وراياری ها خواهند كرد عالوه 
بر اينکه در فرآيند انتخابات الکترونيکی ِسرور موردنظر نيز در اختيار 
اصالح طلبان قرار دارد؛ آنها بنا دارند اين  انتخابات را مهندسی كنند 
و اصالح طلبان بنا دارند كه نفرات خود را در ش��وراياری ها بگمارند 
به طوری  كه در انتخابات گذشته شوراياری ها كه آقای طاليی  رئيس 
وقت س��تاد ش��وراياری ها بود اعالم كرد كه اين انتخابات به صورت 
الکترونيکی برگزار ش��ود كه اين پيش��نهاد م��ورد مخالفت اعضای 
اصالح طلب ش��ورای شهر تهران واقع  شد و آنها ادعا كردند كه اين 
روش منجر به تخلف در انتخابات می ش��ود اما حاال ورق برگشته و 
همان اعضايی كه در آن دوره مخالف بودند، حاال موافق شدند و در 
شورای پنجم اعالم می كنند كه انتخابات شوراياری ها بايد به صورت 

الکترونيکی برگزار شود!
همچنين مرتضی طاليی رئيس سابق شوراياری ها در ارتباط فرايند 
ثبت نام از كانديداها در اين دوره از شوراياری ها گفت: در حال حاضر 
محالت مطلقاً درگير انتخابات نيستند، سطح هيئت اجرايی و نظارت 
در سطح مناطق را گرفته اند و حتی مالك ُحسن و سوءشهرت برای 
كانديداهای ش��وراياری ها را در مصوبه صد و چهلمين جلسه شورای 

ش��هر حذف كردند كه اين موضوع عواقب خوشايندی برای شهر و 
شهروندان ندارد؛ اين در حالی است كه افرادی كه داوطلب می شوند 

بايد شرايط آنها بررسی شود.
وی گف��ت: در دوره قبل فضاس��ازی های زيادی انجام دادند و حتی 
در نقاطی كه با آيين نامه پيش می رفتيم هم مشکالت زيادی برای 
ما ايجاد كردند، حتی آدرس افرادی كه تطبيق با محل ش��ركت در 
انتخابات نداشت را بررسی و حذف می كرديم و سوابق را هم تطبيق 
می دادي��م و در صورت مش��کل آن را برطرف می كرديم اما اين بار 
به نظر می رس��د كه خيلی كار را راحت گرفته اند؛ ش��نيده ها نشان 
می دهد كه س��اماندهی هايی صورت گرفت��ه و به يك نوعی از قبل 
چيدمان ها انجام شده است كه چه افرادی بايد انتخاب شوند و برای 
اين امر برنامه ريزی های الزم انجام گرفته است؛ الزم است در موارد 
گفته شده ستاد شوراياری ها يا شورای شهر شفاف سازی های الزم را 
انجام دهند حتی شنيده شده كه صحبت هايی در بين خود اين افراد 
ردوبدل شده كه ميزان مشاركت موضوعيت ندارد اما نکته قابل توجه 
اين است كه در دوره جديد مديريت شهری فقط تالش می كنند كه 
اين دوره از  انتخابات را برگزار كند و در كارنامه خود اين كار را  ثبت 
كنند اما تأكيد می كنم كه ش��وراياری ها دو س��ال است كه تعطيل 
شده اند. طاليی عنوان كرد: نکته اساسی اين است كه شورای پنجم 
خيلی به مش��اركت مردم توجه ندارد، اعضای شوراياری ها در تهران 
بيش از 3500 نفر هستند؛ فقط برويد و به صورت رندوم تعدادی از 
آنها را انتخاب  با آنها صحبت كنيد آنها می گويند 
كه شورای پنجم به موضوع شوراياری ها بها نداده 
است و به مش��اركت مردم اعتقادی ندارند و بر 
اس��اس آخرين اخبار به دست آمده استقبالی از 
ثبت نام نشده كه منجر به تمديد مهلت ثبت نام 

شده است.
عدم تمايل شهروندان برای ثبت نام در پنجمين 
دوره انتخابات ش��وراياری های به نوعی نش��انه 
ع��دم اعتماد مردم به نحوه برگزاری اين دوره از 
انتخابات شوراياری ها به صورت الکترونيك و بها 
ندادن اعضای شورای شهر تهران در اين دور به 

شوراياری ها است.
تسنیم  

علتعدماستقبالتهرانیهاازثبتنامانتخابات"شورایاریها" چیست؟
روايت از گدايی اس��ت كه قصد كوبيدن درب خانه ای را داش��ت تا 
لقمه غذايی اس��تمداد نمايد اما قبل از ضربه زدن به درب صدای 
مردی را شنيد كه درون خانه بر سر كسی فرياد می زد چرا چوب  
كبريت ها را در زباله دان می ريزد؟! پيش خود انديشيد از اين خانه 
رزق��ی به ما نمی رس��د و قصد هجرت نمود. ناگهان در باز ش��د و 
مردی لبخند زنان از آن بيرون آمد و پرسيد: برادر كاری داشتی؟ 
فقير جواب داد: می خواستم درخواست لقمه ای غذا بنمايم اما قبل 
از اينکه حرفش تمام شود آن مرد به خانه برگشت و با ظرفی مملو 
از غ��ذای گ��رم بيرون آمد و گفت: نوش جان��ت بخور و ظرفش را 
همين جا بگذار! فقير كه متحير شده بود، گفت: از پشت در شنيدم 
با كس��ی بر سر چوب كبريتی نزاع می كرديد حاال چگونه با ظرفی 
پر از مائده به سراغ من آمدی؟ مرد صاحبخانه درحالی كه همچنان 
لبخند بر لب داش��ت جواب داد: هر چيز قابل  اس��تفاده ای را نبايد 
دور انداخت حتی اگر يك چوب كبريت سوخته باشد كه گفته اند: 

حساب به دينار، بخشش به خروار! 
امروز همه اين نصايح كه ميراث گذشتگان اين آب  و خاك است به 
حاشيه رفته زيرا بعضی دولتمردان تا زمانی كه بر مسند نشسته اند 
ه��ر آنچه بتوانند با عنوان هزينه از وجوه بيت المال خاصه  خرجی 
می كنند در حالی  كه در محيط خانه از چوب  كبريتی نيم  سوخته 
نمی گذرند و پيش خود نمی انديش��ند اين خصلت نيکوی در خانه 
را به محل كار نيز تسری داده و در اين انديشه نباشند كه در چند 
روز مديريت خود از كيسه خزانه اين گونه بذل و بخشش نمايند و 
می دانند اين روزها يك س��که دو ريالی برای صندوق كشور از زير 
پای فيل به دس��ت می آيد و آنچه هزينه می شود نه از محل توليد 
و درآمد بلکه به  واس��طه فروش سرمايه نفتی است كه به آيندگان 

تعلق دارد و زمانی نه چندان دور پايان خواهد يافت! 
معضل كمبود نقدينگی در ارگان های خدماتی همچون شهرداری 
اگر چه ظاهراً با خزانه دولت ارتباطی ندارد و می بايس��ت از محل 
درآمده��ای خ��ود هزينه كند، ام��ا تنها ممر درآم��د قابل  اتکا در 
ش��هرداری ها فروش تراكم و دريافت عوارض ساالنه نوسازی است 
كه هر دو اين ها چند سالی است رو به افول گذاشته تا بدهی های 
اين ارگان را در تراز مالی انباش��ته نمايد! اينجاس��ت كه رس��الت 
ش��وراهای اسالمی شهر و همچنين كارگزاران در مديريت مالی را 

بر آن می دارد تا از سروده سعدی شيرازی درس عبرت بگيرند كه 
می گويد: »چو دخلت نيست خرج آهسته تر كن«. 

معتقد نيستيم ش��هرداری اصفهان از اقتصاد مقاومتی غافل مانده 
است كه تنها صرفه جويی را به مبحث ارائه خدمات خالصه نموده 
و نگاهی درون گرا به ريخت  و پاش گروهی از واحدهای خود ندارند 
زيرا هنوز ه��م هيأت مديره ش��ركت های زيرمجموعه كه همگی 
از مديران دس��تگاه هستند جلس��ات خود را به  طور مرتب برگزار 
می نمايند كه اكثراً به  ص��رف ناهارهای آنچنانی در دفاتر يکديگر 
اس��ت و حق ش��ركت در اين جلس��ات را نه  تنها به  عنوان حقوق 
بلکه با عنوان هايی س��وا از پاداش و مزاي��ا دريافت می نمايند! كه 
برای نمونه جلس��ه هيئت  مديره تاكس��يرانی در معاونت حمل  و 
نقل و ترافيك درس��ت س��اعت يك و نيم بعد از ظهر دوشنبه 27 
خرداد در دفتر اين معاونت برگزار می شود تا عالوه بر دريافت حق 
الحضور در جلس��ه وليمه ناهار را هم داشته باشند! امروز در حالی 
 كه اكثر سازمان های دولتی در پايتخت كه ساعات كارشان تا چهار 
بعدازظهر اس��ت از ناهار محروم بوده و ناچارند شخصاً غذای خود 
را تأمي��ن نمايند اما گروه قابل  توجهی از مجموعه 11 هزار نفری 
شهرداری اصفهان همچنان پای سفره اين ارگان بدهکار نشسته اند 
تا پس از صرف ناهار كه معموالً س��اعت 1 بعدازظهر می رس��د با 
دريافت مرخصی ساعتی به سوی مركز آموزش علمی كاربردی در 
خيابان جی رفته و يا در محل اداره به  صرف چای و احياناً دورهمی 
ها با عنوان نشس��ت های اداری كه هيچ وقت تمام  ش��دنی نيست 
بپردازند! كه محاس��به روزانه اين نوبت غذا رقم كالنی را به دوش 
اين ارگان گذاش��ته و ديون را افزايش می دهد در حالی  كه درست 
در همان روزی كه جلسه هيئت مديره تاكسيرانی همراه با پذيرايی 
برگزار می ش��ود آب پاركينگ طالقانی و س��اختمان اداره 5 طبقه 
شهرداری شامل صدای شهر، روزنامه اصفهان زيبا، اطالعات 137 
و اداره ارتباط با رسانه ها به دليل بدهی 8 ميليون تومانی از طريق 
س��ازمان آب و فاضالب قطع می شود تا مسئوالن مالی اين ارگان 
كالن شهر آگاه باشند طلبکاران هرروز افزون تر می شوند و چاره ای 
جز عموميت بخش��يدن به صرفه جويی در همه واحدها نيس��ت و 
بانك شهر هم تا حدودی می تواند اين ارگان را از محل سپرده های 

جامعه پشتيبانی نمايد!

روانشید حسن 
روزنامه نگار پیشکسوت

حساب به دینار، بخشش به خروار!


