دیماه نیز افزایش داشته است که اگر با همین روند ادامه پیدا
.کند در نوروز هم با افزایش تلفات جانی روبهرو هستیم
 بیشترین علت افزایش تلفات جانی در سطح:وی بیان کرد
.جادهها افزایش ترددها است
مس��جدجامعی با بی��ان این موض��وع که باید
ب��ه تبع��ات اجتماعی بودجهبندی و سیاس��تها و
: گفت، توجه داش��ت،برنامههای مطرح در بودجه
 واقعیتی است که با زندگی شهروندان پیوند،بودجه
 که، و دس��تمان هم باز نیست،دارد و ما نمیتوانیم
بگوییم چون ش��هرداری پول ندارد به ش��هروندان
 ما نماینده ش��هر و ش��هروندان.فش��ار وارد کنیم
 ش��هردار هم نماینده ش��هر و شهروندان،هس��تیم
.است و همه بایستی در حفظ منافع آنها بکوشیم
 اگر میخواهیم:عضو شورای شهر تهران گفت
درآمد حاصل از ساختوساز را افزایش دهیم یا باید
،عوارض را بیشتر کنیم یا باید از طریق تغییر کاربری
 فروش قوانین و مانند آن اقدام کنیم،افزایش تراکم
که این هم درآمد ناپایدار است و هم بهخالف طرح
جامع تفصیلی و منافع ش��هر اس��ت و یا باید رونق
در ساختوس��از اتفاق بیفتد که در وضعیت موجود
.میبینیم که رکود بر این بخش حاکم است
 شهر گران اداره:مس��جدجامعی در ادامه گفت
 و باید هزینه، و این یعنی فشار بر شهروندان،میشود
 وی به مقایس��ه بودجه.اداره ش��هر را کاهش دهیم
پیشنهادی ش��هرداری و کمیسیون برنامه و بودجه
 بهنظر من:ش��ورای ش��هر پرداخت و نتیجه گرفت
بودجه ش��هرداری به بودجه پیشنهادی کمیسیون
برنامه و بودجه ارجحیت دارد و در مواردی شهرداری
 البته این. بهتر عمل کرده است،در ارائه ارقام و اعداد
افزایش هزینهها تنها بخشی از هزینههایی است که
شهرداری تهران قرار است تنها در حوزه حملونقل
 در حوزه.عموم��ی از جی��ب م��ردم دریافت کن��د
 عوارض، جمعآوری پسماند، ساختوس��از،نوسازی
 نیز ش��هرداری با افزایش هزینهها...کسبوپیشه و
سعی دارد تا بهازای دریافت این عوارض خدمات به
)(تسنیم.شهروندان ارائه کند
 نهج البالغه۵3 نامه

12  ماه گذشته9  طی:رئیس پزشکی قانونی کش��ور گفت
. نفر جان خود را در سطح جادهها از دست دادند803 هزار و
 درصد0.4  ماهه گذشته9  در:احمد ش��جاعی اظهار کرد
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل افزایش تلف��ات جانی در

وقتی تهرانیها برای راه رفتن و نفس کشیدن هم باید به شهرداری پول بدهند

تصمیمات پراشتباه تَکراری

 اگ��ر عوارض را، درخصوص عوارض: گف��ت،"بود
افزایش بدهیم بهمعنای فشار به شهروندان نباشد
و اگر هست؛ آیا در برابر آن کیفیت خدمات شهری
هم افزایش پیدا کرده است؟
، در دو سه هفته گذشته:مس��جدجامعی گفت
ش��ورا به ش��هرداری مجوز داد که برای حملونقل
 اما.شهری مبلغ چهار هزار میلیارد تومان وام بگیرد
در حال حاضر گفته میشود که روند قرض گرفتن
در اداره ش��هر را باید کاهش دهیم! با این مجوز ما
 هزار52 در ع��رض یک ماه بدهی ش��هرداری را از
، هزار میلیارد تومان رساندهایم56 میلیارد تومان به
بعد چگونه میتوانیم از کاهش بدهی سخن بگوییم
و در بودج��ه بگوییم که یک ه��زار میلیارد تومان
روند قرضگیری را در اداره شهر کاهش دادهایم؟

همان درآمدهای پایدار است؟ آیا عوارض است که
باعث فش��ار بر زندگی مردم شده و افزایش تغییر
 پایدار است؟ آیا ما،کاربری و تراکم را بهدنبال دارد
میخواهیم فروش تراکم یا تغییر کاربری یا قیمت
پایه را دوباره افزایش دهیم؟
 س��ؤال:عضو ش��ورای ش��هر تهران ادامه داد
این اس��ت که؛ آیا ش��هروندان تحمل فش��ار بیش
 شورا،از این اندازه را دارند؟ در س��الهای گذشته
 توجه ویژهای،بهخصوص ما که گروه اقلیت بودیم
 فشار.داش��تیم که فشار به ش��هروندان وارد نشود
به ش��هروندان حدی دارد و به این موضوعات باید
.توجهات ویژهای شود
وی با تصریح به اینکه "اگر مبنای منابع تأمین
 تبعاتی را شاهد خواهیم، اخذ عوارض باشد،بودجه

مومنزاده

صهیونیستها خواب و خوراک ندارند
سرنگونی هواپیمای صهیونیستها توسط ارتش سوریه ترس
 اس��رائیلیها همیشه به.را به جان س��ران اسرائیل انداخته است
توان هوایی خود میبالیدند و خود را قدرت اول هوایی در منطقه
 صهیونیستها خط بطالنی بر این ادعا16میدانستند اما شکار اف
 امروز سران.و البته افزایش توان دفاعی کش��ورهای مقاومت بود
صهیونیست دیگر خواب و خوراک ندارند چون میدانند مقاومت
.اگر اراده کند رژیم صهیونیستی را از روی زمین حذف میکند

حرف زشت
ب��رای آقای رئیسجمهور آن هم در لباس مقدس روحانیت که
لباس تواضع و زندگی زاهدانه اس��ت خیلی زش��ت بود که با تشبیه
خانههای مسکن مهر به قوطی خدمات گذشتگان و نیز سکونتگاه
 همه یک روز باید در محضر الهی حساب.میلیونها نفر را مسخره کند
 آیا غافلند که اگر همین تعداد مسکن هم ساخته نمیشد.پس بدهیم
آن همه متقاضی مسکن و مستاجر گرفتار چه مشکالتی بودند؟
کمیجانی

مافیای آموزش
شورای عالی آموزش و پرورش برای کاهش استرس و افزایش
نشاط در مدارس؛ حذف امتحانات ورودی پایه هفتم برای مدارس
 حذف.تیزهوش��ان و نمونه دولتی و مدارس خاص را تصویب کرد
مدارس خاص مهمترین اقدام در اجرای عدالت آموزش��ی اس��ت
 وزیر.البته بعید میدانم وزیر محترم بتواند این مافیا را جمع کند
محترم زورش به مافیای چاپ و نش��ر کتابهای تستی و یک عده

 اگر به خاطر این توهین یکسال واردات اجناس سامسونگ.میشد
به ایران ممنوع شود آن وقت این احمقهای بیشعور و خرفت به
 تحقیر ورزشکاران ایرانی یعنی تحقیر ملت.غلط کردن میافتادند
 باید.ای��ران و با یک عذرخواهی نباید این حقارت را نادیده گرفت
پوزه این ش��رکتهای آشغال و نمکنش��ناس را حسابی به خاک
 اگر مسئوالن غیرت داشته باشند باید واردات و فروش این.بمالیم
محصول ممنوع شود تا دنیا بفهمد که اگر به ایران و ایرانی توهین
.کنند تو دهنی خواهند خورد
اسدی

رشد آمار بیکاری
ام��روز اگر آم��ار بیکاران روز به روز بیش��تر میش��ود به این
 واردات بیروی��ه و ع��دم حمای��ت از تولی��د ملی؛.دالی��ل اس��ت
خصوصیسازیهای غیرکارشناسی که اخراج کارگران را به دنبال
.داشت؛ عدم اعتماد به توان جوانان ایرانی
خالقی
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ǡǷǖǄǀȁËËĳǼƤǅķǀƥȃƶıǄƥËËĥȁƨ
ǡǷǖǄǀȁËËĳǼƤǅķǀƥȃƶıǄƥËËĥȁƨ
ǀǄƤǀǄƤǅǮǼƤǅķǀƥȃƶĹȅĳĺƨǅǧǶƥǻǎ
ǀǄƤǀǄƤǅǮǼƤǅķǀƥȃƶĹȅĳĺƨǅǧǶƥǻǎ
ǩǷƯƿǺǀƤǅǪƤ
ǩǷƯƿǺǀƤǅǪƤ
ȁĳĺĳȓǺƤ
ȁĳĺĳȓǺƤ
ƭǎƤǀǼƥȋƨ
ƭǎƤǀǼƥȋƨ
ǼƘƭĴȋǶƥǺĹƥǢǀƤǼȅķƥǾȅķƗƥƻǾƤȁƨ
ǼƘƭĴȋǶƥǺĹƥǢǀƤǼȅķƥǾȅķƗƥƻǾƤȁƨ
ȁƨǼƘǼǁǎǵȊǁƩƮǆƤȄǁǿƯËËǎƤǀƤǄ
ȁƨǼƘǼǁǎǵȊǁƩƮǆƤȄǁǿƯËËǎƤǀƤǄ
ƥƨǁǾǀǅĳĹǅȋķȅǷƶĺËËǺȅǻǢıǄƥĥ
ƥƨǁǾǀǅĳĹǅȋķȅǷƶĺËËǺȅǻǢıǄƥĥ
ǄǀǼǁǎǅǖƥƺȄǼƥƯËËǊǀƤǀǀȄǄȄ
ǄǀǼǁǎǅǖƥƺȄǼƥƯËËǊǀƤǀǀȄǄȄ
ƬǁǢƥǋǺȄ
ƬǁǢƥǋǺȄ
ĹǄƥĴǻȂȄ
ĹǄƥĴǻȂȄ
ǄȅĳǃǺ
ǄȅĳǃǺ
ǵƻǺ
ǵƻǺ
ǄȅĳǃǺıȓǺƤǵȊǁƩƮȁǿȋǺǆǼƥǏȊƤ
ǄȅĳǃǺıȓǺƤǵȊǁƩƮȁǿȋǺǆǼƥǏȊƤ
ǁǎǹȂƤǅǪƤǄıǄƥĥȁƨ
ǁǎǹȂƤǅǪƤǄıǄƥĥȁƨ
ǄǀƭǎƤǀǼƥǢǂƤ
ǄǀƭǎƤǀǼƥǢǂƤ
ĺȃǶƤǁËËǊƤ
ĺȃǶƤǁËËǊƤ
ǁȋǣËËǊ
ǁȋǣËËǊ
ĹƥËËȂȄǅȋǾǆƤĹǀƤǁËËǣƮǄƥĳȁËËǺƤǀƤ
ĹƥËËȂȄǅȋǾǆƤĹǀƤǁËËǣƮǄƥĳȁËËǺƤǀƤ
ƭȃƶǼƥǺǆƥǊǄƥȋƯƾƤǄǀƤǄȀƥĸƯǺƤǁǾ
ƭȃƶǼƥǺǆƥǊǄƥȋƯƾƤǄǀƤǄȀƥĸƯǺƤǁǾ
ȁĳǁǾǀƤǀǄƤǅǮǇƩËËǊĹƥǗǪƭǎƥĳ
ȁĳǁǾǀƤǀǄƤǅǮǇƩËËǊĹƥǗǪƭǎƥĳ
ȁǏȋǻȂǀǅǺǘȅǷƨǄǁĥƥƯËËǊƤǄǽȊƤǄǀ
ȁǏȋǻȂǀǅǺǘȅǷƨǄǁĥƥƯËËǊƤǄǽȊƤǄǀ
ƭǎƥĳȄǇƩËËǊĹƥȂƥǗǪȁǿƻǒǄǀ
ƭǎƥĳȄǇƩËËǊĹƥȂƥǗǪȁǿƻǒǄǀ
ƭƩǋǾǅǻƯËËǋǺĹǄȅǗƺƥƨƭƾǄǀ
ƭƩǋǾǅǻƯËËǋǺĹǄȅǗƺƥƨƭƾǄǀ
ȒƥƨȁĦƮǄǀǡǮƤȄǼƥƯƾǄǀƭǎƥĳȁƨ
ȒƥƨȁĦƮǄǀǡǮƤȄǼƥƯƾǄǀƭǎƥĳȁƨ
ǀȅǻǾǇƩǊĹƥǗǪǽȊƤƭǊǀ
ǀȅǻǾǇƩǊĹƥǗǪǽȊƤƭǊǀ
ĹƥǗǪƥȂıǄƥĥǼƥǺǆƥǊǵǺƥǢǅȊǁǺ
ĹƥǗǪƥȂıǄƥĥǼƥǺǆƥǊǵǺƥǢǅȊǁǺ
ȁƨȀǄƥǎƤƥƨǀƥƨƘǸǅƾǄƤǀǅȃËËǎǇƩǊ
ȁƨȀǄƥǎƤƥƨǀƥƨƘǸǅƾǄƤǀǅȃËËǎǇƩǊ
ƤǄȅËËǎȅǗǢǴƥǣǪĹȅǾƥƨƥȃǿƮǀȅƶȄ
ƤǄȅËËǎȅǗǢǴƥǣǪĹȅǾƥƨƥȃǿƮǀȅƶȄ
ǼƥȋƨǇƩËËǊĹƥǗǪǵǿËËǊǅĥǄƥǿĳǄǀ
ǼƥȋƨǇƩËËǊĹƥǗǪǵǿËËǊǅĥǄƥǿĳǄǀ
ĹǁǾƤȄȀƥËËǺȄǀǔǅǢǄǀƥËËȃǿƮǀǅĳ
ĹǁǾƤȄȀƥËËǺȄǀǔǅǢǄǀƥËËȃǿƮǀǅĳ
ȁƯËËǎƥĳǄƥƯĴȂà/ßƭǣǊȄ
ȁƯËËǎƥĳǄƥƯĴȂà/ßƭǣǊȄ
ƥƨƥƨ
ĺĳǄƥĥ
ĺĳǄƥĥ
ȀƤǄǽȊƤǄǀȄȀǁȋǊǄĹǄƤǀǅƨȀǅȃƨȁƨȄ
ȀƤǄǽȊƤǄǀȄȀǁȋǊǄĹǄƤǀǅƨȀǅȃƨȁƨȄ
ĺǶƥǺĺǾƥƩȋƯǏĥƥƨǀƥƨƘǸǅƾǄƤǀǅȃǎ
ĺǶƥǺĺǾƥƩȋƯǏĥƥƨǀƥƨƘǸǅƾǄƤǀǅȃǎ
ȀǄƤȅǻȂǄȅǺƤǅƨƬǄƥǟǾȄǼƥǺǆƥËËǊǆƤ
ȀǄƤȅǻȂǄȅǺƤǅƨƬǄƥǟǾȄǼƥǺǆƥËËǊǆƤ
ǇƩǊĹƥǗǪȁǣǊȅƮĹƥȂǄƥĴǾƥƩȋƯǏĥ
ǇƩǊĹƥǗǪȁǣǊȅƮĹƥȂǄƥĴǾƥƩȋƯǏĥ
ƭǊƤȀǀȅƨ
ƭǊƤȀǀȅƨ
ȀƤǄǽȊƤǄǀǀǅĳƹȊǅǓƮǼƥȊƥĥǄǀĹȄ
ȀƤǄǽȊƤǄǀǀǅĳƹȊǅǓƮǼƥȊƥĥǄǀĹȄ
ĹƥȂȁǿȋǺǆǄǀǀƥȊǆȁǷǧǏǺǹǦǅȋǷǢ
ĹƥȂȁǿȋǺǆǄǀǀƥȊǆȁǷǧǏǺǹǦǅȋǷǢ
ȁǺƥǾǅƨȁǾƥËËǊƥǿǎǄƥĳǁȊǀƥƨ®ĹǄƥĳ
ȁǺƥǾǅƨȁǾƥËËǊƥǿǎǄƥĳǁȊǀƥƨ®ĹǄƥĳ
ĺĴȊƤǄǇƩǊĹƥǗǪȁǣËËǊȅƮȄƭǎƥĳ
ĺĴȊƤǄǇƩǊĹƥǗǪȁǣËËǊȅƮȄƭǎƥĳ
ĹƥǗǪǆƤƭǪǄǼȄǅƨĹƥËËȂǄƥĴȂƤǄǆƤ
ĹƥǗǪǆƤƭǪǄǼȄǅƨĹƥËËȂǄƥĴȂƤǄǆƤ
ǹȋǾƤǁȋǺǄȅǏĳǆȄǅǺƤ
ǹȋǾƤǁȋǺǄȅǏĳǆȄǅǺƤ
ǀȅǶƘǄƥƩǦ
ǀȅǶƘǄƥƩǦ

ǼƥǺǆƥǊƭËËǊƤǼƥǺǅȃËËǎǩǷƯƿǺ
ǼƥǺǆƥǊƭËËǊƤǼƥǺǅȃËËǎǩǷƯƿǺ
ǸǅƾǅȃǎǇƩǊĹƥǗǪȄǅǟǿǺƥǻȋǊ
ǸǅƾǅȃǎǇƩǊĹƥǗǪȄǅǟǿǺƥǻȋǊ
ĹƥȃȊǅƨǄƥĳĺȊƥËËǊƥǿǎǀǁǒǄǀǀƥƨƘ
ĹƥȃȊǅƨǄƥĳĺȊƥËËǊƥǿǎǀǁǒǄǀǀƥƨƘ
ǩǷƯƿǺǘƥËËǯǾǄǀǇƩËËǊĹƥËËǗǪ
ǩǷƯƿǺǘƥËËǯǾǄǀǇƩËËǊĹƥËËǗǪ
ȁǣǊȅƮȄƭǎƥĳǄǀƭȊȅǶȄƤȄƭǊƤǅȃǎ
ȁǣǊȅƮȄƭǎƥĳǄǀƭȊȅǶȄƤȄƭǊƤǅȃǎ
ȁǣǊȅƮǅƯǻĳǭǚƥǿǺȁƨ
ȁǣǊȅƮǅƯǻĳǭǚƥǿǺȁƨƤǄǇƩǊĹƥǗǪ
ƤǄǇƩǊĹƥǗǪ
ƭǊƤȀǀƤǀǐƥǓƯƾƤȁƯǪƥȊ
ƭǊƤȀǀƤǀǐƥǓƯƾƤȁƯǪƥȊ
ǀǅĳǼƥȋƨȁǺƤǀƤǄǀĺȃǶƤǁǊƤǁȋǣǊ
ǀǅĳǼƥȋƨȁǺƤǀƤǄǀĺȃǶƤǁǊƤǁȋǣǊ
ǼǆƤȅƮȄƭǶƥËËǊǄǽȊƤĹƥƯËËǊƤǄǄǀ
ǼǆƤȅƮȄƭǶƥËËǊǄǽȊƤĹƥƯËËǊƤǄǄǀ
ƭǎƥĳǅƨȀȄȓǢǇƩǊĹƥǗǪȁǣǊȅƮǄǀ
ƭǎƥĳǅƨȀȄȓǢǇƩǊĹƥǗǪȁǣǊȅƮǄǀ
ȁǾƥķȁǊǭǚƥǿǺǄǀıǀȅĳĹƥȃĳǄƥĥ
ȁǾƥķȁǊǭǚƥǿǺǄǀıǀȅĳĹƥȃĳǄƥĥ
ıǄƥĥ
ıǄƥĥǄƥȃĭ
ǄƥȃĭƭËËǏĳǄƥĳ
ƭËËǏĳǄƥĳ ĹǄƤǀǅȃǎ
ĹǄƤǀǅȃǎ
ıǄƥĥ®ǄƥƯĴȂåƭȋǊƥĳıǄƥĥ
ıǄƥĥ®ǄƥƯĴȂåƭȋǊƥĳıǄƥĥ ĵǄǇƨ
ĵǄǇƨ
ǼƤǅķǀƥȃƶıǄƥĥ®ǄƥƯĴȂà/áƭǣȋƩǚ
ǼƤǅķǀƥȃƶıǄƥĥ®ǄƥƯĴȂà/áƭǣȋƩǚ
ĺǾƥȋƯǎƘǁȋȃǎıǄƥĥȄǄƥƯĴȂà/ß
ĺǾƥȋƯǎƘǁȋȃǎıǄƥĥȄǄƥƯĴȂà/ß
ǄƤǅǮǄƥĳǄȅƯËËǊǀǄǀƤǄ
ǄƤǅǮǄƥĳǄȅƯËËǊǀǄǀƤǄ ǄƥƯĴȂß/å
ǄƥƯĴȂß/å
ǹȊǀƤǀ
ǹȊǀƤǀ
ıǄƥËËĥǴȄƤǆƥËËǪǀƤǀƹËËȋǖȅƮĹȄ
ıǄƥËËĥǴȄƤǆƥËËǪǀƤǀƹËËȋǖȅƮĹȄ
ĹǄƤǀǅƨȀǅȃƨȁǷƺǅǺȁƨȓƩǮƭȋǊƥĳ
ĹǄƤǀǅƨȀǅȃƨȁǷƺǅǺȁƨȓƩǮƭȋǊƥĳ
ǄǀǇȋǾǼƘǸȄǀǆƥËËǪȄǀȅƨȀǁȋËËǊǄ
ǄǀǇȋǾǼƘǸȄǀǆƥËËǪȄǀȅƨȀǁȋËËǊǄ
ĺƯƺƥËËǋǺƤǅƷǪȁȂǀǸƥȊƤǽËËȋǻȂ
ĺƯƺƥËËǋǺƤǅƷǪȁȂǀǸƥȊƤǽËËȋǻȂ
ǁȊǀǅķǵȋǻĴƮǄƥƯĴȂâ/ãǅËËƨǥËËǶƥƨ
ǁȊǀǅķǵȋǻĴƮǄƥƯĴȂâ/ãǅËËƨǥËËǶƥƨ
ĹƥȂǄƥĳȁĳĺǾƥȋƯǎƘǁȋȃǎıǄƥĥ®
ĹƥȂǄƥĳȁĳĺǾƥȋƯǎƘǁȋȃǎıǄƥĥ®
ȀǅƾȒƥƨǁȋǺƥƷǾƤǴȅǚȁƨǼƘĺǾƤǅǻǢ
ȀǅƾȒƥƨǁȋǺƥƷǾƤǴȅǚȁƨǼƘĺǾƤǅǻǢ
ǼƘƭǏĳǄƥĳǴƥËËǋǺƤǅƷǪȁȂǀǄǀ
ǼƘƭǏĳǄƥĳǴƥËËǋǺƤǅƷǪȁȂǀǄǀ
ıǄƥĥǁȋǊǄĹǄƤǀǅƨ
ıǄƥĥǁȋǊǄĹǄƤǀǅƨȀǅȃƨ
ȀǅȃƨȁƨȄǵȋǻĴƮ
ȁƨȄǵȋǻĴƮ
ĲȊǆƥǪǴƥËËǋǺƤǵȊƤȄƤǄǀƭǣȋƩǚ
ĲȊǆƥǪǴƥËËǋǺƤǵȊƤȄƤǄǀƭǣȋƩǚ
ǼƘǇƩËËǊĹƥǗǪǄƥƯĴȂßǀȄǁƺǼƘ
ǼƘǇƩËËǊĹƥǗǪǄƥƯĴȂßǀȄǁƺǼƘ
ƬȓĴǏǺǵȋǶǀȁƨĺǶȄǁËËǎȁƯǎƥĳ
ƬȓĴǏǺǵȋǶǀȁƨĺǶȄǁËËǎȁƯǎƥĳ
ƭȋǷƨƥǮĹǆƥËËǊȄǄȀǀƥȋĥǄǀĺǾƤǅǻǢ
ƭȋǷƨƥǮĹǆƥËËǊȄǄȀǀƥȋĥǄǀĺǾƤǅǻǢ
ǵȋǻĴƮƭȊƥȃǾǄǀȄƭËËǎƤǁǾƸƥƯƯǪƤ
ǵȋǻĴƮƭȊƥȃǾǄǀȄƭËËǎƤǁǾƸƥƯƯǪƤ
ȀǁǎǸƥƷǾƤǅȋƾƤǆȄǄǁǿĭǄǀıǄƥĥ
ȀǁǎǸƥƷǾƤǅȋƾƤǆȄǄǁǿĭǄǀıǄƥĥ
ƬƤǅȋǻǣǾȁËËƨǆƥȋǾǼƘĲȊǆƥǪĺËËǶȄ
ƬƤǅȋǻǣǾȁËËƨǆƥȋǾǼƘĲȊǆƥǪĺËËǶȄ
ǀǄƤǀĺǾƤǅǻǢǄȅǺƤȁǿȋǺǆǄǀĺǊƥǊƤ
ǀǄƤǀĺǾƤǅǻǢǄȅǺƤȁǿȋǺǆǄǀĺǊƥǊƤ
ĹƥǗǪƥȂıǄƥĥǼƥǺǆƥǊǵǺƥǢǅȊǁǺ
ĹƥǗǪƥȂıǄƥĥǼƥǺǆƥǊǵǺƥǢǅȊǁǺ
ȀǄƥǎƤƥƨǀƥƨƘǸǅƾǄƤǀǅȃËËǎǇƩËËǊ
ȀǄƥǎƤƥƨǀƥƨƘǸǅƾǄƤǀǅȃËËǎǇƩËËǊ

ĹǆȄǅËËȋĥǽËËǏƶƭƩËËǊƥǿǺȁƨ
ǁȋǊǄ
ǁȋǊǄ ĹǆȄǅËËȋĥǽËËǏƶƭƩËËǊƥǿǺȁƨ
ǍǯǾĹǅȃǎĹƥȂǼƥƯǊȅƨ
ǍǯǾĹǅȃǎĹƥȂǼƥƯǊȅƨ
ë ë ȀǅȃƨǽȋȊƘĺǺȓǊƤ
ȀǅȃƨǽȋȊƘĺǺȓǊƤ
ƦȓǯǾƤ
ƦȓǯǾƤ
ǀǅĸǶƥËËǊ
ǀǅĸǶƥËËǊ
ǄƤǁȊƥĥȁǣǊȅƮǄǀĺǻȃǺǄƥȋǋƨ
ǄƤǁȊƥĥȁǣǊȅƮǄǀĺǻȃǺǄƥȋǋƨ ǅƾǅȃǎ
ǅƾǅȃǎ
ǼƥƯǊȅƨâǼƥǺǇǻȂ
ǼƥƯǊȅƨâǼƥǺǇǻȂ
ĹǄƤǀǅƨ
ĹǄƤǀǅƨ
ǁǾǄƤǀĹǅȃǎ
ǁǾǄƤǀĹǅȃǎ ȄĺǾƥƯǊƤǽȋǶȅƣËËǋǺǄȅǗƺƥƨǀƥƨƘ
ȄĺǾƥƯǊƤǽȋǶȅƣËËǋǺǄȅǗƺƥƨǀƥƨƘ
ǅȃǎĹǄƤȅǎǉȋȊǄƧȊƥǾ
ǅȃǎĹǄƤȅǎǉȋȊǄƧȊƥǾ
ĹǅǟǾ
ĹǅǟǾ
ƤǅȂǆ
ƤǅȂǆ
ǁǎǄƤǇķǅƨǀƥƨƘǸǅƾǼƥƯǊǅȃǎ
ǁǎǄƤǇķǅƨǀƥƨƘǸǅƾǼƥƯǊǅȃǎ
ǼƥȋƨƥƨǹËËǊƤǅǺǽȊƤ
ǼƥȋƨƥƨǹËËǊƤǅǺǽȊƤ
ǄǀǀƥƨƘǸǅËËƾ
ǄǀǀƥƨƘǸǅËËƾ ǵȋǻĴƮƥƨƭǫķǀƥƨƘ
ǵȋǻĴƮƥƨƭǫķǀƥƨƘ
ǸǅƾǄƤǀǅȃËËǎ
ǸǅƾǄƤǀǅȃËËǎ
ĹǅȃǎĹƥȂǼƥƯǊȅƨȁĳƧǷǛǺǽȊƤ
ĹǅȃǎĹƥȂǼƥƯǊȅƨȁĳƧǷǛǺǽȊƤ ȁǾƤǅËËǊȁƨǄƥƯǳȂßàƥȂ
ȁǾƤǅËËǊȁƨǄƥƯǳȂßàƥȂ
ıǄƥĥǽËËȊƤ
ıǄƥĥǽËËȊƤ
ǄƤǁȊƥĥȁǣǊȅƮǄǀĺǻȃǺǄƥȋǋƨǍǯǾ
ǄƤǁȊƥĥȁǣǊȅƮǄǀĺǻȃǺǄƥȋǋƨǍǯǾ ȄȀǁǎȀǀȄǇǪƤǅȃËËǎǇƩËËǊĹƥǗǪ
ȄȀǁǎȀǀȄǇǪƤǅȃËËǎǇƩËËǊĹƥǗǪ
ǼƥƯǊȅƨƸƥƯƯǪƤƭǫķǁǾǄƤǀĹǅȃǎ
ǼƥƯǊȅƨƸƥƯƯǪƤƭǫķǁǾǄƤǀĹǅȃǎ ȁƨǀƥƨƘ
ȁƨǀƥƨƘ
ǸǅƾȁǷƩǺǇƩǊĹƥǗǪȁǾƤǅǊ
ǸǅƾȁǷƩǺǇƩǊĹƥǗǪȁǾƤǅǊ
ȀƥǺøƬǁǺǨǅǞǼƤǅËËķǀƥȃƶĹȅĳ
ȀƥǺøƬǁǺǨǅǞǼƤǅËËķǀƥȃƶĹȅĳ
ǁȋǊǄǁȂƤȅƾǅƯǺã
ǁȋǊǄǁȂƤȅƾǅƯǺã
ȄǅȃËËǎĹƤǄȅËËǎƬƤǄƥƿƯǪƤǆƤĺĴȊ
ȄǅȃËËǎĹƤǄȅËËǎƬƤǄƥƿƯǪƤǆƤĺĴȊ ȁȋƺƥƯƯǪƤǽȋȊƘǄǀĹǁȋËËǎǄǁȋƺȄ
ȁȋƺƥƯƯǪƤǽȋȊƘǄǀĹǁȋËËǎǄǁȋƺȄ
ǁǎƥƨĺǺĹǄƤǀǅȃǎ
ǁǎƥƨĺǺĹǄƤǀǅȃǎ ƭǎƤǀǄƥȃǞƤĹǅȃǎǼƥƯǊȅƨǄƥȃĭ
ƭǎƤǀǄƥȃǞƤĹǅȃǎǼƥƯǊȅƨǄƥȃĭ
ǀƥƨƘǸǅƾǅȃǎĹǄƤȅǎǉȋȊǄƧȊƥǾ
ǀƥƨƘǸǅƾǅȃǎĹǄƤȅǎǉȋȊǄƧȊƥǾ ǁȋȃǎ®ƭȋǊƥĳĹƥȂ
ǁȋȃǎ®ƭȋǊƥĳĹƥȂ
ǼƥƯËËǊȅƨǆȄǅǺƤ
ǼƥƯËËǊȅƨǆȄǅǺƤ
ǅȃËËǎĹƤǄȅËËǎĹƥǗǢƤĺǶǁǻȂȁƨ
ǅȃËËǎĹƤǄȅËËǎĹƥǗǢƤĺǶǁǻȂȁƨ ǆƥǪȄǅķǀƥȃƶĹƤǁȃËËǎ®ĺǾƥȋƯËËǎƘ
ǆƥǪȄǅķǀƥȃƶĹƤǁȃËËǎ®ĺǾƥȋƯËËǎƘ
ǆƤǅǺƤǽȊƤǀǅĳǼƤȅǿǢȄǀǅĳȀǄƥËËǎƤ
ǆƤǅǺƤǽȊƤǀǅĳǼƤȅǿǢȄǀǅĳȀǄƥËËǎƤ ȁƨȁƨ
ÖƥǻËËǊǄƭËËǣȋƩǚǼƥƯËËǊȅƨǸȄǀ
ÖƥǻËËǊǄƭËËǣȋƩǚǼƥƯËËǊȅƨǸȄǀ
ǹƷǿĥǄȄǀǅȃǎĹƤǄȅǎƭƩƳǺƬƥĴǾ
ǹƷǿĥǄȄǀǅȃǎĹƤǄȅǎƭƩƳǺƬƥĴǾ
ǁǾǁȋǊǄĹǄƤǀǅƨ
ǁǾǁȋǊǄĹǄƤǀǅƨ
Ȁǅȃƨ Ȁǅȃƨ
ĺǾǁǏǾ
ĺǾǁǏǾǩǒȄǩǣǎȄǄȅǎȄǁǎƥƨ
ǩǒȄǩǣǎȄǄȅǎȄǁǎƥƨ
ĺǺĺǺ ǆƥǪǵȋǻĴƮǀǅĳǼƥǏǾǅǚƥƾĹǁȋǎǄ
ǆƥǪǵȋǻĴƮǀǅĳǼƥǏǾǅǚƥƾĹǁȋǎǄ
ƭȊǅȊǁǺȄǅȃǎĹƤǄȅǎĹƥǗǢƤǽȋƨ
ƭȊǅȊǁǺȄǅȃǎĹƤǄȅǎĹƥǗǢƤǽȋƨ ǸǁǢǵȋǶǀȁƨƭǣȋƩǚǼƥƯËËǊȅƨǴȄƤ
ǸǁǢǵȋǶǀȁƨƭǣȋƩǚǼƥƯËËǊȅƨǴȄƤ
ƭǊƤ
ƭǊƤǀȅȃǏǺȓǺƥĳĹǅȃǎ
ǀȅȃǏǺȓǺƥĳĹǅȃǎ ƥƮȄȁƯËËǎǃķǄǀĺǿǪƬƥĴǾƭȊƥǢǄ
ƥƮȄȁƯËËǎǃķǄǀĺǿǪƬƥĴǾƭȊƥǢǄ
ǆƤƤǄǇƩËËǊĹƥËËǗǪǌǅƯËËǋķĹȄ
ǆƤƤǄǇƩËËǊĹƥËËǗǪǌǅƯËËǋķĹȄ
ǀƥƯǪƤǭȊȅǣƮȁƨƥȂ
ǀƥƯǪƤǭȊȅǣƮȁƨƥȂ
ǼƘƸȓǒƤ
ǼƘƸȓǒƤ
ƭȊǅȊǁǺȄǅȃǎĹƤǄȅǎǹȃǺǩȊƥǞȄ
ƭȊǅȊǁǺȄǅȃǎĹƤǄȅǎǹȃǺǩȊƥǞȄ ȁǣǊȅƮǀƥƨƘ
ȁǣǊȅƮǀƥƨƘ
ǸǅƾǄƤǀǅȃËËǎǽȋǿĮǻȂ
ǸǅƾǄƤǀǅȃËËǎǽȋǿĮǻȂ
ȄǼƥƯƾǄǀǀȄǇǪƤȄƭËËǋǾƤǀĹǅȃǎ
ȄǼƥƯƾǄǀǀȄǇǪƤȄƭËËǋǾƤǀĹǅȃǎ ǅȃǎƦȅǿƶȁǯǛǿǺǄǀǇƩǊĹƥǗǪ
ǅȃǎƦȅǿƶȁǯǛǿǺǄǀǇƩǊĹƥǗǪ
ȁǏȊǄȄǽȋǺǆĹƥȂȁȊǄǇƩǊĹƥǗǪ
ȁǏȊǄȄǽȋǺǆĹƥȂȁȊǄǇƩǊĹƥǗǪ ĹǄƤǀǅȃËËǎĹƥȂ
ĹǄƤǀǅȃËËǎĹƥȂ
ȁǺƥǾǅƨǅËËĸȊǀǆƤƤǄ
ȁǺƥǾǅƨǅËËĸȊǀǆƤƤǄ
ǁǿƯǋȂƬƥȋƺĹƥȂ
ǁǿƯǋȂƬƥȋƺĹƥȂ ǀȄǇǪƤȄǀǅĳǼƤȅǿǢȀǁǿȊƘǴƥËËǊǄǀ
ǀȄǇǪƤȄǀǅĳǼƤȅǿǢȀǁǿȊƘǴƥËËǊǄǀ
ǇƩǊĹƥǗǪƱƻƨǄǀǹȊǄƤǀǹȋǻǓƮ
ǇƩǊĹƥǗǪƱƻƨǄǀǹȊǄƤǀǹȋǻǓƮ
ǭǚƥǿǺǄǀǇƩǊĹƥǗǪȁǣǊȅƮ
ǭǚƥǿǺǄǀǇƩǊĹƥǗǪȁǣǊȅƮ
ë ë ǄȅǊƥǺȄƭËËǎǁǷķǼȅĭĺǯǚƥǿǺ
ǄȅǊƥǺȄƭËËǎǁǷķǼȅĭĺǯǚƥǿǺ
ƭȊȅǶȄƤǆƤȁƯǪƥȊȁǣǊȅƮǅƯǻĳ
ƭȊȅǶȄƤǆƤȁƯǪƥȊȁǣǊȅƮǅƯǻĳ ǹȋȂǀǸƥƷǾƤƤǄĹǅƯËËǏȋƨĹƥËËȂǄƥĳ
ǹȋȂǀǸƥƷǾƤƤǄĹǅƯËËǏȋƨĹƥËËȂǄƥĳ
ƭǊƤĹǄƥĳĹƥȂ
ƭǊƤĹǄƥĳĹƥȂ ƥƮĹǄȅĥƥËËǎǵĥǄǃķǄƥǿĳǽȋǿĮǻȂ
ƥƮĹǄȅĥƥËËǎǵĥǄǃķǄƥǿĳǽȋǿĮǻȂ
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سیاس��ت مدیریت ش��هری
اصالحطلبان بهگونهای است
پايتخــــت
که حت��ی ب��رای راهرفتن و
نفسکشیدن هم ش��هروندان تهرانی باید عوارض
پرداخ��ت کنن��د چراک��ه آنها اص��رار ب��ر تأمین
.هزینههای شهر از جیب مردم دارند
ب��ا روی کارآم��دن مدی��ران اصالحطل��ب در
 شهروندانی که به،ش��هرداری و شورای شهر تهران
آنان رأی داده بودند انتظار اتفاقات خوبی را داشتند
روی کارآمدن در
 چراکه این جناح سیاس��ی برای
حوزه ش��هری از هیچ کاری دریغ نکردند و شورای
.قبل را بهباد انتقاد گرفتند
اما حاال ورق برگش��ته اس��ت و مدیریت شهری
ناکارآمدت��ر از آن اس��ت که ش��هروندان تهرانی فکر
میکردند چراکه طی چند ماه گذشته نه پروژه خاصی
در شهر افتتاح شد نه افزایش خدمات به شهروندان را
 در این میان نارضایتی هم افزایش یافته،شاهد بودیم
اس��ت و تا دلتان بخواهد این دوره از مدیریت شهری
. ... حاشیه داشته است از زلزله و برف گرفته تا
اما یکی از حواشی که این روزها مدیریت شهری
را تحت فش��ار قرار داده است اجرای طرح ترافیک
 طرحی که ب ه گفته بسیاری،جدید در تهران اس��ت
از کارشناسان و اعضای س��ابق شورای شهر تهران
طرحی در راس��تای درآمدزایی بیش��تر شهرداری
است و مدیریت شهری برای تأمین هزینههای شهر
.دستش را در جیب مردم کرده است
جدا از طرح عجیب و غریب معاون شهردار تهران
 این،(پورسیدآقایی) مدیر مستعفی شرکت راهآهن
روزها خبر گران شدن بلیت و کرایههای حملونقل
 هم به گوش میرسد که این97 عمومی در س��ال
موضوع هم با سیاس��ت مدیریت شهری درخصوص
.اجرای طرح ترافیک جدید متناقض است

 بعداز ظهر2  صبح تا9  ساعت تماس88004349
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جامعه

 ماه9  هزار نفر طی12 کشته شدن بیش از
در حوادث رانندگی

طی هفتههای گذش��ته شورای ش��هر تهران
 ش��هر تهران را در97 بررس��ی الیحه بودجه سال
دس��تور کار خود قرار داده است و مدیریت شهری
درپی این اس��ت که هزینه اداره ش��هر تهران را از
.جیب تهرانیها تأمین کند
در همین زمینه کمیسیون حملونقل شورای
شهر تهران در نخستین گام بلیت مترو را در سال
 تومان افزایش داده اس��ت و این200 آینده مبلغ
موضوع قرار اس��ت بهزودی در صحن شورای شهر
تهران مطرح و رأیگیری ش��ود که با توجه به جو
ش��ورای ش��هر تهران و توجه نمایندگان مردم به
 تصویب این موضوع،مشکالت معیشتی شهروندان
، چراکه بهگفته مجید فراهانی.دور از ذهن نیست
شهرداری تهران برای توسعه مترو راهی جز واقعی
.کردن قیمت بلیت مترو ندارد
در هر صورت شهروندان تهرانی از همین امروز
بای��د خود را برای پرداخت هزینههای ش��هر آماده
کنند چراکه مدیریت شهری تالش دارد شهر را گران
اداره کند موضوعی که حتی احمد مس��جدجامعی
در یکی از جلسات شورای شهر تهران به آن اشاره
 وی با ابراز اینکه چالش اصلی شورای اسالمی.کرد
 پنج: عنوان کرد،ش��هر تهران کسب درآمد اس��ت
سیاس��ت پیش��نهادی مصوب برای تدوین بودجه
 ما. عمدتاً معطوف به مصارف بودجه است،97 سال
.اصوالً مدیران هزینه هستیم و مدیر درآمد نیستیم
در مصوبات ما سیاس��تهایی هم که ارائه دادهایم
 در مصوبات.عمدتاً میگوید چگون��ه مصرف کنیم
ما سیاستهایی که در ارتباط با نحوه کسب درآمد
. وجود ندارد،باشد
مس��جدجامعی ضمن اظهار اینکه بیش��ترین
منابع درآمدی ش��هرداری در بخش عوارض دیده
 باید پرس��ید؛ آیا این عوارض: ادامه داد،میش��ود

هرگز به سعادت و خوشبختى نرسد ملتى که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشود

مفتخور که کالسهای تقویتی و فوق برنامه ساعتی فالن صدهزار
 یک عده قلدر و... شوخی که نیس��ت.تومان میگیرند نمیرس��د
 س��ودهای چند هزار میلیاردی از این راه در میآورند و،رانتخوار
.برای خودش��ان و اطرافیانشان کسب و کار حسابی راه انداختهاند
.اگر این اتفاق بیفتد واقعا جای تشکر و قدردانی خواهد داشت

ریوندی

803  هزار و12  ماه گذشته9  طی: وی گفت.جادهها داشتیم
.نفر جان خود را در سطح جادهها از دست دادند
 تنها در آذرماه امسال:رئیس پزش��کی قانونی کشور گفت
 درصدی تلفات جانی بودی��م و این آمار در9 ش��اهد افزای��ش

بدون لكنت

حضور حماسی
22 حضور حماس��ی مردم ش��ریف ایران در راهپیمای��ی روز
بهمنماه بار دیگر به همان اندازه که باعث خوش��حالی دوس��تان و
عاش��قان انقالب در دنیا شد باعث ترس و ناراحتی دشمنان انقالب
 مردم ایران بار دیگر به دنیای استکبار و زر و زور.اسالمی هم گردید
.نشان دادند که عاشق انقالب اسالمی و رهبر خود هستند
نصرتی

اگر غیرت داشتند
شرکت سامس��ونگ به بهانه تحریم ورزش��کاران ایرانی را در
 باید از مدیران سامس��ونگ پرسید.المپیک زمس��تانی تحقیر کرد
اگر ما تحریم هس��تیم چگونه آنها بازار ای��ران را قبضه کردهاند و
نمایندگ��ی در ایران دارند؟ باید اعتراف کنیم مس��ئوالن ما غیرت
 اگر غیرت داش��تند آن زمانی که ش��رکت تویوتا از جامعه.ندارند
جهانی بابت فروش یک دس��تگاه خودرو خود به س��فیر ایران! در
 ورود محصوالت این خودروس��از ممنوع،ژاپ��ن عذرخواهی ک��رد

اخبار
 تن انواع موادمخدر در گلستان6 کشف بیش از

100  تن و6 فرمانده انتظامی گلس��تان از کش��ف
کیلوگ��رم انواع موادمخدر از ابتدای امس��ال تاکنون در
 باند تهیه و38  در این راس��تا:اس��تان خبر داد و گفت
.توزیع موادمخدر شناسایی و منهدم شده است
 از ابتدای سال تاکنون:علیاکبر جاویدان اظهار کرد
 کیلوگرم انواع100  تن و6 با تالش همکارانم در اس��تان
 از این میزان: وی ادامه داد.موادمخدر کش��ف شده است
، کیلوگرم از نوع تریاک450  چهار تن و،مواد کشف شده
 گرم از800  کیلو و19 ، کیلوگرم از نوع حش��یش101
 گرم از نوع هروئین و باقی200  چهار کیلو و،نوع شیشه
.از سایر انواع موادمخدر است
 میزان مواد کشف:فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد
42 شده طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 درصد نیز شاهد افزایش35 درصد افزایش داش��ته است و
.دستگیرشدگان عناصر اصلی توزیع موادمخدر بودهایم

 میلیاردی پارچه قاچاق31 توقیف محموله
در بندر لنگه

هزار و8 فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف
500  میلیارد و31  طاقه پارچه قاچاق ب��ه ارزش540
.میلیون ریال در شهرستان بندرلنگه خبرداد
 در راس��تای اجرای:س��ردار عزیزاله ملک��ی گفت
 مأموران انتظامی،طرحهای مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز
 حین کنترل محورهای مواصالتی،شهرستان بندرلنگه
و گش��تزنی در سطح حوزه استحفاظی به سه دستگاه
.کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند
 هزار۸  مأموران در بازرسی از کامیونها:وی افزود
 طاقه پارچه قاچاق که مش��خصات ارائه شده در۵۴۰ و
اظهارنامه با اصل کاال مطابقت نداش��ت را کش��ف و سه
 ملکی تصریح.مته��م را در این زمینه دس��تگیر کردند
۳۱  ارزش محموله مذکور بنا به نظر کارشناس��ان:کرد
. میلیون ریال برآورد شده است۵۰۰ میلیارد و

 زندانی نیازمند جرائم غیرعمد را۱۲ یک نیکوکار
آزاد کرد

فرد نیکوکاری با مراجعه به نمایندگی س��تاد دیه
52  بدهی مالی، پرون��ده12 اس��تان تهران و انتخ��اب
. هزار تومانی آنان را پرداخت کرد300 میلیون و
 هدف خود را،این خیر که نخواس��ت نامش بیان شود
 تأسی به سیره علوی و گرامی،از این اقدام انساندوس��تانه
 براین.داشتن ایام سوگواری حضرت فاطمه(س) اعالم کرد
 با حکم مراجع قضایی آزاد، زندانی انتخاب شده12 اساس
.شدند تا در ایام پایانی سال نزد خانوادههایشان بازگردند
خیرین میتوانند با مراجعه حضوری به نمایندگی ستاد
) یا شمارهگیری88861660 دیه استان تهران (تلفن تماس
* از طریق تلفن همراه و یا ش��ماره حساب733*1414#
. نزد تجارت به یاری زندانیان نیازمند بشتابند1414

:با حضور مسئوالن کشوری و استانی
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