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زیست بـوم
روز و ساعت پخش برنامه عصرجدید
مشخص شد

همزمان با رونمایی از پوس��تر
جعب�ه ج�ادو
جدیدتری��ن برنام��ه احس��ان
علیخان��ی ،روز و س��اعت پخش اولین قس��مت از
"عصرجدید" اعالم شد.
نخستین قسمت از مسابقه بزرگ استعدادیابی
ایران امش��ب  2۷بهمنماه بعد از اخبار ش��بانگاهی
س��اعت  ۲۲روی آنتن شبکه سه سیما خواهد رفت
و بینندگان این شبکه ،نخستین روز هفته را با دقایق
پرهیجان این رقابت نفسگیر به پایان خواهند رساند.
شرکتکنندگان مستعد مسابقه عصر جدید را
رویا نونهالی ،آریا عظیمینژاد ،سیدبشیر حسینی و
امین حیایی داوری خواهند کرد و احسان علیخانی
مجری این برنامه است.

سیزدهمین شب طنز انقالب اسالمی
برگزار میشود

سیزدهمین شب طنز انقالب
از ترمه و تغزل
اسالمی از سوی باشگاه طنز و
کاریکاتور انقالب اسالمی برگزار میشود.
س��یزدهمین ش��ب طن��ز انقالب اس�لامی با
عن��وان «نطنز» همراه با برنامههایی نظیر ش��عر و
نثر خوانی ،اس��تندآپ کمدی و اجرای موسیقی از
سوی باش��گاه طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی در
حسینیه هنر برگزار میشود.
بنابری��ن گزارش ،این برنامه روز یکش��نبه ۲۸
بهمن از س��اعت  ۱۶الی  ۱۸در حسینیه هنر واقع
در می��دان انق�لاب ،خیاب��ان  ۱۶آذر ،پالک  ۶۰از
س��وی باش��گاه طنز و کاریکاتور انقالب اس�لامی
برگزار میشود .حضور برای همه آزاد است.

شهاب مرادی در همایش شهید ابراهیم هادی و شهدای کانال کمیل:

ایکاش زندگی این شهید سریال بشود

چهارمین همایش
گزارش رسانه
ش��هید ابراهی��م
هادی ،ش��هدای کانال کمیل و حنظله و
ش��هدای مدافع حرم با عن��وان «هادی
دلها» پنجش��نبه ش��ب با حضور جمع
کثیری از مردم ،جوانان ،دوستداران شهید
ابراهیم هادی و خانواده معظم ش��هدا در
تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار شد.
تصاوی��ر ش��هید ابراهی��م ه��ادی
در دس��ت حاضران و بس��تن پیشانی
بند با ذک��ر لبیک یا حس��ین(ع) و یا
فاطمهالزه��را(س) جل��وه خاصی را به
این محفل داده بود.
در ای��ن مراس��م حجتاالس�لام
شهاب مرادی در سخنانی با بیان اینکه
حضور باش��کوه عموم پسران ،دختران
و خانوادهها نش��ان میدهد که ش��هید
ابراهیم هادی چقدر در دل ملت محبوب
اس��ت ،گفت :ابراهیم هادی هیچگاه به
دنب��ال اس��م و نام نبوده اس��ت و قطعاً
اگر ش��هید نمیش��د و اکنون در جمع
ما حاضر بود ،هرگز س��خن نمیگفت.
همرزمان او نیز مانند او هس��تند .آنها
پرهیزگارانی هستند که رابطه عاشق و
معشوقی با خدا برقرار کردهاند.
وی ادامه داد و گفت که به ابراهیم
هادی پیشنهاد فرماندهی شد اما قبول
نکرد چراکه اعتقاد داشت در پاکترین
ش��رایط مانن��د جبه��ه نی��ز ،س��قای

رزمندگان بودن اجر بیش��تری دارد .او
عاشق گمنامی بود و اکنون اگر شهید
نشده بود 61 ،سال سن داشت.
حجتاالسالم مرادی با بیان اینکه
ایکاش زندگی ش��هید ابراهیم هادی
سریال بش��ود و من آرزو دارم این کار
انجام ش��ود ،گفت :م��ا باید در زندگی
او و ش��هدایی همچون عباس بابایی و
صیاد شیرازی تأمل کنیم؛ چراکه آنها
ما را ب��ه حیرت وامیدارن��د .ایکاش
تصاویر این شهدا بدون درجه و نشانی
از دس��ته یا رس��ته نظامی در کوچهها
نصب میش��د؛ چراکه جوانان بیشتر با
آنها ارتباط میگرفتند.
وی گف��ت :ش��هید ابراهیم هادی
امتداد پوریای ولی است .ما باید فتوتی
را که او داش��ت ،به جوانانمان بگوییم
و س��لوک و زندگی او را روایت کنیم.
شهید محسن حججی و سایر شهدا نیز
اینچنین هستند .آنها افرادی هستند
که در تاریخ و نسلها امتداد دارند .این
شهدا به ما جهانبینی میدهند.
حجتاالسالم مرادی در بخش دیگر
س��خنان خود با اش��اره به نفوذ دشمن
در فضای س��ایبری یادآور ش��د :گاهی
آس��یبهایی در فضای مجازی مشاهده
میکنیم که مصداقی از نفوذ است .یک
نمونه از آن مربوط به اظهار نظر در رابطه
با ازدواج با ش��هدا بود .این مس��أله کار

قانون مورفی؛ رامید جوان
صدرنشین گیشه در هفته گذشته

جدیدترین آمار فروش فیلمهای
گيـــــشه
س��ینمایی نش��ان میدهد که
«قانون مورفی» با  ۸میلیارد فروش در سکوی نخست
و «بمب» در سکوی دوم فروش قرار دارد.
آمار فروش به این ش��رح است« :قانون مورفی»
در  ۴۴روز اکران؛  ۸میلیارد و  ۱۰۰میلیون« ،بمب»
در  ۷۲روز اک��ران؛  ۷میلیارد« ،مارم��وز» در  ۶۵روز
اکران؛  ۶میلیارد و  ۵۰۰میلیون« ،کلمبوس» در ۷۲
روز اکران؛  ۵میلیارد و  ۵۰میلیون« ،پیش��ونی سفید
( »)۲در  ۱۲۹روز اک��ران؛  ۴میلیارد و  ۵۵۰میلیون،
«پاس��تاریونی» در  ۷۹روز اک��ران؛  ۲میلیارد و ۴۷۰
میلیون« ،پارادای��س» در  ۲۳روز اکران؛  ۲میلیارد و
 ۲۴۰میلیون« ،دزد و پری ( »)۲در  ۵۱روز اکران؛ ۱
میلیارد و  ۶۵۰میلیون« ،تخته گاز» در  ۳۷روز اکران؛
 ۱میلی��ارد و  ۶۰۰میلیون« ،اتاق تاریک» در  ۵۸روز
اکران؛  ۱میلیارد و  ۲۴۰میلیون؛ «درساژ» در  ۳۷روز
اکران؛  ۵۵۰میلیون« ،ترانه» در  ۳۲۳روز اکران؛۲۱۰
میلیون« ،ه��ت تریک» در  ۲روز اکران؛  ۸۰میلیون،
«جن زیبا» در  ۲روز اکران؛ ۵۰میلیون.

اش��تباه و نادرستی است و قطعاً دشمن
طرحی دارد .توصیه میکنم دوس��تان
هن��گام برخورد با چنین اظهارنظرهایی
تنها یک کلمه در فضای مجازی بگویند
که کار ش��ما نادرست است و از جدل یا
بگو مگو خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد :ما نباید خانواده
و والدین ش��هدا را فراموش کنیم .آنها
نقش بسیار مهمی در تربیت فرزندانشان
داشتهاند .باید به دیدار آنها برویم و به
آنها سرکشی کنیم.
اجرای نماهنگ و تواش��یح شهادت
حضرت زهرا(س) توس��ط گروه محراب،
اجرای اذان به وقت عاشقی با صدای شهید
هادی ،رونمایی از س��رود«هادی دلها»
توس��ط گروه دانشآموزی نورالمشکات،
روایتگ��ری «ابراهی��م در آتش» لحظات
آخر حماس��ه مقاومت در کانال کمیل از
جمله برنامههای این مراسم بود.
همچنین در خاتمه مراس��م تقدیر
از خانواده معظم شهدای مدافع حرم از
جدیدترین آثار انتشارات شهید ابراهیم
ه��ادی همچ��ون «کامبوزی��ا»« ،من
زینبیام» و «شهیدحججی» رونمایی
ش��د و از برگزیدگان اولین جش��نواره
شهید ابراهیم هادی تقدیر شد.
پای��ان بخ��ش این ی��ادواره اکران
فیلم سینمایی « 23نفر» بود که مورد
استقبال حاضرین قرار گرفت.

بیانیه جشنواره فیلم مقاومت
درپی شهادت مرزبانان و پاسداران

جش��نواره بینالملل��ی فیل��م
بیـانیــــ�ه
«مقاومت»درپیشهادتمرزبانان
و پاسداران انقالب اسالمی بیانیهای را صادر کرد.
در بخش��ی از این بیانیه آمده است :همزمان با
جش��نهای شکوهمند چهل سالگی انقالب اسالمی
دست پلید تروریس��تهای از خدا بیخبر از آستین
حامیان کثیفش��ان بیرون آم��د و با حمله بزدالنه به
مرزبانان و پاسداران ایران اسالمی در استان سیستان
و بلوچس��تان تعدادی از فرزندان این مرز و بوم را به
خاک و خون کشید .این اقدام بزدالنه درست در زمانی
توسط عمله شیطان و تروریستهای تکفیری اتفاق
افتاد که دستیاران استکبار جهانی و همپالکیهایشان
یکبار دیگر ذلت و استیصالشان را در تئاتر ورشو به
نمایش گذاش��تهاند تا به خیال واهیشان  -خللی بر
عزم و اراده ملت بزرگ و حماسه آُفرین ما بیفکنند.
این جش��نواره ضمن محکوم س��اختن اینگونه
اقدامات سبوعانه و ابراز انزجار ،همدردی خویش را
با ملت بزرگ ایران و بهویژه ،پاس��داران و مرزبانان
جان بر کف نظام اسالمی اعالم میدارد.
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پیامبر اکرم صلیاهلل علیه وآله:

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید
زیرا به هرکس هر چه قسمت اوست میرسد.
شرح فارسی شهاب االخبار ص 320

ننجون
از لیف حمام تا معاونت ریاست جمهوری

وس�ط حرفهای "عارف" نمکپرانی میکنی؟
خجالت نمیکش�ی ننه؟ از موهای سفیدش خجالت
بکش .از محاسن نداشتهاش خجالت بکش .از دوران
معاون اولی ایش�ان خجالت بکش .از خدمات چهل
ساله دکتر شرم کن .اگر از هیچکدام از اینها خجالت
نمیکشی الاقل از ژن خوبش خجالت بکش.
آقای مدیرمس�ئول اینها را گفت و با دس�ت چپ
"تکمضراب" ننجون را از ناحیه راست جر داد و خودش
را هم تا اطالعثانوی ممنوعالقلم کرد .عجالتا این چند
خط را از "تکمضراب" جرواجر به عرض میرسانیم تا
ببینیم بعدها چه اتفاقی برای این ستون میافتد.
برادر عارف :تحلیل ریش�هها و علل اعتراضات
دیماه  ۹۶امری الزم است.

ننج�ون :تحلیل ریش��هها و عل��ل ژئوپلتیکی و
ژنتیکی ژنهای خوب هم الزم اس��ت ک��ه البته فعال
اولویت همان اعتراضات دیماه است.

در ای�ن بین دولت مس�ئولیتی در ب�روز برخی
اتفاقات نداشت نمونه آن وضعیت مؤسسات مالی و
اعتباری است که مسئولیت آن به گردن دولت افتاد
که اساس ًا پذیرفتن این مسئولیت اشتباه دولت بود.

ننجون :در این مورد حق با شماس��ت .مسئولیت
موسس��ات مالی و اعتباری برعهده س��ازمان مراتع و
جنگلهای کش��ور دوس��ت و برادر جیبوت��ی بود که
متاسفانه گردن دولت تدبیر و امید افتاد.

از طرف دیگر مردم هم عاش�ق چش�م و ابروی
هیچ جریان سیاسی نیستند.

ننجون :البته چش��م ابروی شما و چند ژن خوب
دیگر که استثناست.
ما اصالحطلبان مدعی هس�تیم که سهم باالیی
درپیروزی روحانی داریم.

ننجون :م��ا هم که میگوییم دولت ما "ش��رکت
سهامی" است ولی شما به ما چپ چپ نگاه میکنید.

دیگ�ر بعض�ی اف�راد را در لیس�ت خ�ود قرار
نمیدهیم و مار در آستین پرورش نخواهیم داد.

ننج�ون :خوش به حال ای��ن "بعضی افراد" که از
االن میتوانند به انتخابشان در دوره بعدی انتخابات
مطمئن باشند.
انتقاد حق مردم است...

ننجون :و پاسخ ندادن به انتقادات هم حق مسئوالن!

حرف پس�رم در آن مصاحبه درباره ژن خوب و
نه ژن برتر بود.

ننجون :اگر لیف حمام هم اعتماد به نفس شما و
پسرتان را داشت تا حاال معاون رئیسجمهور شده بود.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ – ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺘﻪ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭﻧﻈﺮﺩﺍﺭﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎﻯ ﻣﻠﻜﻰ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺩﺭﺑﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  38ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ
ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﻭ ﺷﻴﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺭﻳﺰﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻟﺬﺍ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺑﻴﺸﺘﺮ  ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ
ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺟﺎﺩﻩ ﻧﺠﻢ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ .
-1ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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تفکری که از آن نام بردیم ،نزدیکی
بس��یاری به نگاه نئولیبرالیستی دارد.
نئولیبرالیس��تی که با انقالب اس�لامی
مردم ای��ران فاصله بس��یار دارد .برای
روشنتر شدن مس��ائل مطرح شده ،با
موافقان و مخالفان طرح گران ش��دن
تهران صحبت کردهایم.
زندگی در تهران خرج دارد
زهرا صدراعظم نوری عضو ش��ورای
شهر تهران معتقد اس��ت که اداره شهر
بزرگ تهران مستلزم تأمین منابع کافی
برای پرداخت هزینههای خدمات است
و پرداخ��ت هزینهها با توجه به وضعیت
ش��هرداری تهران که مستقل از بودجه
دولت و بودجههای عمومی عمل میکند،
از طریق اخذ عوارض و پرداخت خدمات
توسط شهروندان تأمین میشود.
وی افزود :بس��یاری از خدمات که
هزینههای آنه��ا از ش��هروندان گرفته
میش��ود ،شهرداری س��هم بیشتر آنها
را متقبل میش��ود .به طور مثال بلیت
مترو مبلغی از آن توس��ط ش��هروندان
پرداخت میش��ود اما چن��د برابر آن را
ش��هرداری تهران هزینه میکنند .این
موارد باید بیان ش��ود ت��ا دولت و مردم
مطلع شوند ،چه هزینههایی را مدیریت
ش��هری پرداخ��ت میکن��د .در نهایت
باید تس��هیالتی نیز فراهم شود تا فشار
کمتری به مردم وارد شود.
عضو کمیس��یون خدمات ش��هری
ش��ورای تهران با اشاره به صحبتهای
مطرح شده در رس��انهها پیرامون اخذ
عوارض از آزادراهها و تونلهای ش��هری
خاطرنشان کرد :این امر موضوع جدیدی
نیس��ت ،در گذش��ته ه��م در ش��ورای
چهارم مطرح ش��ده اس��ت اما اقدامات
الزم برای آن انجام نش��د .هماکنون نه
پیشنهادی از س��مت شهرداری مطرح
ش��ده است و نه در ش��ورا این امر بیان
شده است .مطرحکنندگان این موضوع
را از منظ��ر بیان کردهاند .در همه جای
دنیا شهرهای بزرگ خصوصاً پایتختها
امکاناتی را دارند که موجب بیشتر شدن
هزینهها میشود .درآمدهایی که در شهر
ل مقایسه با
تهران به دست میآید ،قاب 
دیگر شهرها نیست .کسانی که مایل به
زندگی در شهرهای بزرگ هستند تا از
امکانات آن اس��تفاده کند ،طبیعتاً باید
پذیرای هزینههای آن باشند.
ن��وری ادام��ه داد :در ای��ن رابطه
نیازمند نگاه کالن هستیم .نگاه درآمد و
هزینه باید در کنار هم باشد .این دقیقاً
مانند زمانی که ما نیازمند خدمات در
یک بیمارستان هس��تیم .بیمارستانی
که خدم��ات و امکانات بهتری را به ما
ارائه میدهد ،مطمئناً هزینه بیش��تری
را از ما خواهد گرفت .زمانی که ما یک
انتخاب بهت��ر را ترجیح میدهیم ،باید
هزینههایش را هم بپردازیم.
عضو ش��ورای شهر تهران با تأکید
بر رویکرد کالن اضافه کرد :در گذشته
مصوبه دولت درخصوص انتقال بسیاری

درآمدزایی از پایتخت خواسته مسئوالن شده است

تهران پایتختی که
میخواهند گران اداره شود
از فعالیتها به خ��ارج از تهران مطرح
ش��ده اس��ت .در صورتی که شهرهای
مختل��ف ای��ران از توس��عه مت��وازن
بهرهمند شوند ،عدالت در توسعه ایجاد
خواهد ش��د و مطمئناً شاهد مهاجرت
به ش��هرهای بزرگ نخواهیم بود .باید
در سیاس��تگذاریهای کالن تعادل و
توازن توسعهای را برقرار کنیم.
آسیب اجتماعی گران شدن تهران
ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر
چهارم تهران در مخالفت با گران شدن
تهران گفت :بس��یاری از افراد س��ابقه
 100س��اله در ته��ران دارن��د و نباید
قربانی اینگونه طرحها شوند .وضعیت
شغلی و درآمدی آنها همانند سایر افراد
در شهرهای دیگر است .کارمند وزارت
نف��ت ،وزارت کش��اورزی و حوزههای
مختل��ف براس��اس قان��ون وزارت کار
میزان مش��خص حق��وق میگیرد .در
نتیجه لزوم��ی ندارد ک��ه هزینهها در
ش��هر تهران باال ب��رود .در صورتی که
قصد ارائه سیاس��تهایی برای کنترل
مهاجرتها به ته��ران را دارند ،باید به
صورت دیگر راهکار را مطرح کنند.
وی اف��زود :درخص��وص ع��وارض
خدم��ات ش��هری که مطرح میش��ود،
ال از مردم گرفتهشده
بسیاری از موارد قب ً
اس��ت .در صورتی که خوشبینانه نگاه
کنیم و هدف مطرحکنندگان این طرح
کنترل مهاجرت باشد ،باید زیرساختها
و بسترهایی موردنیاز در استانهای دیگر
ایجاد شود تا نیاز به مهاجرت به شهرهای
بزرگ نباش��د .درصد کمی از مهاجرین
جامعه هدف هستند و بیش از  ۸۰درصد
جامعه هدف س��اکنین خود شهر تهران
میش��وند.اتفاقهایی که در شهر تهران
رخ میده��د ،ب��ا مرور زم��ان به صورت
مدل در دیگر شهرها نیز به وقوع خواهد
پیوست .طرح گران شدن تهران تنها به
یک آسیب برای پایتخت تبدیل نخواهد
شد بلکه این مشکل به دیگر شهرها نیز
سرایت خواهد کرد.
قناعتی با اشاره به وظایف مدیریت
ش��هری گفت :ابتدا باید بدانیم وظایف
مدیریت شهری در قبال مردم چیست؟
آیا دولت ب��ه تعهدات خود عمل کرده
است؟ اگر دولت به تعهدات خود عمل
کرد و شاهد ش��رایط مطلوب نبودیم،
میتوانی��م از مردم مطالبه گری کنیم.
به طور مث��ال در بحث اتوبوسها قرار
بر این بود که یکس��وم هزینه بلیت از
مردم گرفته ش��ود ،یکسوم شهرداری
پرداخ��ت کند و یکس��وم را دولت اما
تا به امروز دولت سهم یکسوم خود را
پرداخت نکرده اس��ت .زمانی که دولت

س��هم خود را پرداخت نمیکند نباید
آن را از م��ردم اتخاذ کنیم .درخصوص
اخذ عوارض از پلها ،تونلها و آزادراهها
این مسائل در شرایطی مطرح میشود
که مردم پیش از این عوارض س��اخت
آنه��ا را پرداخ��ت کردهان��د .در نهایت
رفتار بهگونهای میش��ود ک��ه اغنیا از
خدمات اس��تفاده میکنند و فقرا نباید
از خدم��ات اس��تفاده کنن��د .اینگونه
صحبتها با ش��عار عدال��ت اجتماعی
انق�لاب اس�لامی مغای��رت دارد .پول
س��اختن تمامی این موارد را از غنی و
فقیر گرفتیم ول��ی با این طرحها فقط
ثروتمن��دان قادر به اس��تفاده خواهند
بود .اخذ عوارض تنها تبعات اقتصادی
ن��دارد بلکه رفتهرفته با تبعات ش��دید
اجتماعی نی��ز مواجه خواهیم ش��د و
مطمئن��اً تبع��ات اجتماع��ی اینگونه
مسائل آسیب بیشتری خواهد زد.
کنترل مهاجرت بهانهای برای گران
کردن خدمات در تهران است
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه
عالم��ه طباطبای��ی گف��ت :دولته��ا
درآمده��ای مختلفی دارن��د و با وجود
اخذ مالیاتها و عوارض ،در شرایطی که
حداقل افزایش حقوق را شاهد هستیم،
نبای��د توق��ع از پرداخ��ت هزینههای
بیش��تر داشته باش��یم .بحث مهاجرت
بیشتر یک بهانه است زیرا خیلیها در
شرایط فعلی با وجود آلودگی هوا بعد از
بازنشستگی از تهران مهاجرت میکند.
مهاجر از مناطقی که ش��رایط مناسب
ندارد ،طبیعی اس��ت و راهکار مقابله با
آن مسائل مطرح شده نیست.
تق��وی اضاف��ه ک��رد :م��ا ش��اهد
مهاج��رت از تهران به ش��هرهای دیگر
هم هس��تیم و این صحبته��ا تنها به
علت کنترل مهاجرت نیس��ت .سیستم
کاری با توجه به عرضه و تقاضا اس��ت
و در صورت اجرایی ش��دن این مسائل
و گران ش��دن تهران ،مطمئناً اقتصاد
در دیگر ش��هرها نیز دستخوش تغییر
خواهد ش��د .ای��ن گرانی س��رایت به
اقتصاد کشور خواهد کرد.
در نهایت با توجه به مسائل مطرح
شده باید به مس��ئولین یادآور شد که
ب��ا وجود مش��کالت مس��کن ،آلودگی
ه��وا ،ترافی��ک و دهها مش��کل دیگر،
هزینههای زندگی در تهران در شرایط
بحرانی است .طرح اینگونه مسائل به
زبان س��اده نمک بر زخ��م مردم زدن
اس��ت .مردمی که در نب��رد اقتصادی
ب��ا دش��من خارجی هس��تند ،نباید از
مس��ئوالن داخل��ی ک��ه زمان��ی مورد
اعتمادشان بودند ،آزردهخاطر شوند.

نظر اصالحطلبان درباره اداره شهر تهران
نام

اظهارنظر

سمت

سید حسین هاشمی

استاندار سابق تهران

باید همچون سایر کشورهای پیشرفته ،هزینه زندگی در شهرهای بزرگ را باال برد تا از ورود جمعیت کاسته شود

غالمحسین کرباسچی

شهردار سابق تهران

باید تهران را آنقدر گران کنیم که هرکس نمیتواند ،از آن برود

مرتضی الویری

عضو شورای شهر تهران

هرکسی در شهر تهران زندگی میکند باید هزینه زندگی در آن را بپردازد

محمدحسن ملکمدنی

عضو شورای شهر تهران

اگر پدیدهای در شهر عارضه ایجاد میکند ،عوارض آن را باید از شهروندان دریافت کرد

محمود میرلوحی

عضو شورای شهر تهران

کسی که در تهران زندگی می کند باید هزینههای زندگی در تهران را بپردازد قیمت بلیت در تهران چیزی حدود ده هزار تومان تمام میشود

حسین مرعشی

کاندیدای شهرداری تهران

برای اینکه محیطی برای زندگی و هوای برای تنفس باقی بماند ،باید شرایط زندگی در تهران به نسبت سایر کالنشهرها گران شود

عباس آخوندی

کاندیدای شهرداری تهران

آنکه دارد ،از آزادراه پردیس تردد میکند و آنکه ندارد از جاده قدیم رفت و آمد کند
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ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ  028-33659474ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ021-41934
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ) (www.setadiran.irﺑﺨﺶ »ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ/ﭘﺮﻭﻓﺎﻳﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ/ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ« ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺩﻳﻒ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

1

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻛﺸﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺩﻳﻨﻰ
ﺍﻟﻮﻧﺪ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻭﺭﺳﺠﺂ

2/565/146/365

130/000/000

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎﻱ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻭﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﻰ
ﻭﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺳﺎﻝ1397

ﺭﺗﺒﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺩﻳﻒ  : 1ﺭﺗﺒﻪ  5ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺑﻨﻴﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ 97/11/27 :
ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/11/28 :

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ

