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تنش هاي بودجه اي در امتداد تنش هاي شورا- شهرداري

بودجهايکه
ي ر ا د ش�هر
ته�رانبراي
سالآيندهبهش�ورايشهرارائهکرده
حاشیهس�ازشدهاس�ت؛بودجهايکه
رئیسکمیتهبودجهونظارتش�وراي
ش�هرته�رانآنراباعب�ارت»بذلو
بخش�شهايبيحس�ابوکت�اب«و
»حفرههايمسئلهس�ازدراعتبارات«
توصی�فميکن�دومحمدعلينجفي،
ش�هردارتهرانمعتقداس�ت،بودجه
سالآيندهش�هرداريتهرانبهشدت
انقباضي،ب�اابه�امومحدوديتمنابع
بستهشدهاست.اعضايشورايشهر
ته�رانازبودجهارائهش�دهازس�وي
ش�هرداربهش�دتناراضيان�د.يكي
ازاصليتري�نمحوره�ايمباحث�ات
اعض�ايش�ورايش�هروش�هرداري
همبرس�رپ�اركپرديس�اناس�ت.
مجيد فراهان��ي، رئيس كميت��ه بودجه 
شوراي ش��هر تهران در چهل و ششمين 
جلسه شوراي شهر تهران كه براي بررسي 
رديف هاي بودجه شش حوزه مأموريتي 
شهرداري تهران برگزار شد، درباره بودجه 
سال آينده ش��هرداري گفت: با توجه به 
انقباضي بودن بودجه، كاهش درآمدهاي 
بودجه و نيز به دليل 180 ميليارد توماني 
كه به حمل و نقل عمومي اختصاص پيدا 
كرد، كسر شده اس��ت. در نهايت بودجه 
اين مأموري��ت با رقمي مع��ادل 6 هزار و 
700 ميليارد توم��ان و با 4درصد كاهش 
نس��بت به بودجه س��ال قبل به تصويب 

رسيد. 
زهرا صدراعظم نوري، رئيس كميسيون 

سالمت، محيط زيست و خدمات شهري 
ش��وراي ش��هر تهران در جريان بررسي 
بودجه پروژه پارك پرديس��ان در اين باره 
گفت: ب��ه پ��ارك خواج��وي كرماني در 
منطقه 12، 26 ميليارد تومان تخصيص 
داده ش��ده، اما در بودجه پارك پرديسان 
براي 200 هكتار، 37 ميليارد تومان براي 
دسترس��ي پاركينگ م��وزه آب و تاريخ 
طبيعي اختصاص داده ش��ده است. البته 
اينكه اين پ��ارك زيرمجموعه س��ازمان 
محيط زيست است، خود جاي بحث دارد. 
س��يدمحمود ميرلوحي، رئي��س كميته 
اقتصادي ش��وراي اسالمي ش��هر تهران 
ني��ز در واكنش به كاه��ش بودجه پارك 
پرديس��ان گفت: زماني كه س��اماندهي، 
طراحي و توس��عه پارك پرديس��ان را به 

عهده گرفتيم حتماً بايد كارهايي بشود. 
وي اف��زود: در م��ورد ط��رح نيلوفري و 
ساماندهي خط راه آهن تهران - تبريز بايد 

بدانيم كه رويكرد ما افزايش تقاضاي سفر 
نيست، اما شايسته است در مقابل تحمل 
صداي قطار طي ساليان سال توسط مردم 

اين فضا را ساماندهي كنيم. 
علي اعطا نيز گفت: براي پارك پرديسان، 
برنامه هاي زيادي است و پيشنهاد مي شود 
با حذف بودج��ه اش، عمليات را در س��ه 

معاونت مرتبط تقسيم كنيم. 
مجيد فراهاني، عضو شوراي اسالمي شهر 
تهران يك��ي از اعضاي مخال��ف با كليت 
بودجه ارائه ش��ده از س��وي ش��هرداري 
براي سال 97 اس��ت. وي درباره مصاديق 
اين مخالفت گفت: حمايت از مؤسس��ات 
فرهنگ��ي هن��ري از 13ميلي��ارد به 2۵ 
ميليارد افزايش يافته است. اين در صورتي 
است كه ما اساساً با اين نوع كمك و بذل 
و بخشش كه حس��اب و كتاب ندارد، بايد 
مخالفت كنيم؛ اي��ن از همان حفره هايي 

است كه بعداً مي تواند مسئله ساز باشد. 

فراهاني درباره پرديسان نيز گفت: نجفي 
تفاهمنامه امضا كرده و در خصوص پارك 
پرديس��ان تعهد داده اس��ت و اميدواريم 
عملياتي ش��ود.  محمد س��االري، رئيس 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي 
شهر تهران با توجه به بدهي ها، خواستار 
كاهش 30 ميليارد تومان در رديف بودجه 

پارك پرديسان شد. 
در اين جلس��ه حجت ميرزاي��ي، معاون 
برنامه ريزي و امور ش��وراهاي شهرداري 
تهران با انتقاد از اعضاي شوراي شهر در 
به رسميت نشناختن منطق بودجه ريزي 
ش��هرداري تأكيد كرد: براي رديف هاي 
مختل��ف بودجه، مطالع��ات الزم صورت 
گرفته اس��ت، اما ش��ما جوري رديف ها 
را جابه ج��ا مي كني��د كه بودج��ه تغيير 
مي كند و انگار از اول مي خواهيد بودجه 

بنويسيد. 
اما تنش هاي ايجاد ش��ده مي��ان اعضاي 
شوراي شهر و ش��هردار تهران به مجراي 
بودجه س��ال آينده منتهي نمي ش��ود و 
ش��ايد بتوان آن را ماحصل درگيري هاي 
درون حزبي مي��ان جري��ان اصالحات و 
كارگ��زاران دانس��ت. اگرچ��ه اكثري��ت 
اصالح طلب شوراي شهر و بدنه مديريت 
شهري كارگزاران نتوانس��تند با هم كنار 
بيايند. به خص��وص اينكه ش��هردار تازه 
تهران در ع��زل و نصب ه��ا اصالح طلبان 
را كنار گذاش��ت. از س��وي ديگر كارنامه 
عملكرد نجفي در مديريت شهري نه مردم 
را راضي كرده و نه شوراي شهر را. با تمام 
اينها آيا مي توان درگيري هاي بودجه اي 
ش��هرداري و شوراي ش��هر را در راستاي 

پروژه عبور از نجفي ارزيابي كرد؟

25 ميليون مرغ با آنفلوآنزا رفتند
گسترشآنفلوآنزايپرندگانبهرغمتكذيبمسئوالنبهحديرسیدهکه25میلیونمرغ،يعني40درصدمرغهاي

کشورمعدومشدهاندووزيرجهادکشاورزيهمگفتهآنفلوآنزايجديدپرندگانقابلانتقالبهانساناست

بیماري»آنفلوآنزايفوقحادپرندگان«
اکنونباتبديلش�دنب�هيكچالش
بزرگ،زنگخطررابرايمس�ئوالنبه
صدادرآوردهاست.وزيرجهادکشاورزي
بابی�اناينكهاينس�ويهجدي�دقابل
انتقالبهانسانهمهست،گفتهاست:
اخی�راًيكم�وردازايندس�تنیزدر
درياچهخلیجفارستهرانمش�اهده
ش�دهاس�ت.دراي�نزمین�هکارهاي
مقدمات�يالزمازجمل�هسمپاش�ي،
اقدام�اتايمن�يواع�الماخطارهاي
مربوطهانجامشدهاس�تومسئوالن
دامپزش�كي،محیطزيس�تونی�ز
استاندارانشماليکشورهمهدرحالت
آمادهباشقرارگرفتهاند.ايناظهارات
درحالياستکهکمکاريهايوزارت
جهادکش�اورزيهمچونع�دمپايش
هماهنگمرغداريهاوحمايتنكردن
ازمرغداريه�ايزياندي�ده،ازجمله
عواملگس�ترشبیماريبودهاس�ت.
با آنكه مسئوالن معتقدند از زمان شيوع 
اين بيماري در آذرماه امس��ال در كشور 
اقدامات مناسبي در راستاي جلوگيري از 
گسترش بيماري انجام شده، اما آنفلوآنزاي 
پرندگان شيوع گسترده اي در كشور داشته 

است. 
پيش از اين، عليرض��ا رفيعي پور، رئيس 
سازمان دامپزش��كي ايران روز 17 بهمن 
با اش��اره به تعداد مرغ هاي معدوم ش��ده 
به منظور پيش��گيري س��ريع از انتش��ار 
آنفلوآنزاي پرندگان  گفته بود كه اين اقدام 

موجب كنترل اين بيماري شده است. 
گس�ترشبیماريبهدلیلکمبود

اعتبارات
دبيركل كانون سراس��ري مرغ تخم گذار 
اي��ران، از افرادي كه با طي��ور زنده و تلف 
شده سر و كار دارند خواست مراقبت هاي 

ويژه به عمل آورند. 
ف��رزاد طالك��ش، اس��تان هاي ش��مالي 
همچون گي��الن، مازندران، گلس��تان و 
اس��تان هاي ش��مال غربي مانند اردبيل، 
آذربايجان ش��رقي و آذربايجان غرب��ي را 
بيشتر از س��اير نقاط در معرض احتمال 
س��رايت اين بيماري به انس��ان دانست و 
خواستار اطالع رس��اني كافي منطقه اي 

شد. 
وي هشدار داد در غيراين صورت، عالوه بر 
گسترش بيشتر اين ويروس ممكن است 
شاهد سرايت آن به انسان ها نيز باشيم  و 
از وزارت بهداشت خواست آموزش در اين 
زمينه را به روستاييان مناطق شمالي ايران 
آغاز كنند و در اي��ن مورد بر آنچه »پايش 
ش��عاع كانون آلوده« به ويژه در روستاها 

ناميد، تأكيد كرد. 
به گفته دبي��ركل كانون سراس��ري مرغ 
تخم گذار ايران در سال هاي گذشته وقتي 
واحدي معدوم مي ش��د، براي جلوگيري 
از گس��ترش بيم��اري، تم��ام واحدهاي 
مرغداري واقع تا شعاع سه كيلومتري آن 
واحد نيز معدوم مي شد، اما امسال به دليل 
اينكه اعتبارات كافي وجود نداش��ت، اين 

كار انجام نشد. 

آنطور كه وي اعالم كرد، در دو سال گذشته 
خسارت واقعي مرغداران به آنان پرداخت 
نشده، بنابراين بسياري از توليدكنندگان 
در گزارش بيماري پنه��ان كاري كردند؛ 
بيماري گس��ترش پيدا ك��رد و بعد خبر 

دادند.
  بيتوجهيمسئوالنبهالتماسها

طالكش درباره جب��ران كمبود تخم مرغ 
با واردات نيز گفت: »اص��اًل ما نمي توانيم 
مقدار زيادي تخم م��رغ وارد كنيم، چون 
كشوري مانند تركيه كه واردات ما از آنجا 
انجام مي شود خود با اين بيماري درگير 
اس��ت و تخم مرغ ك��م دارد؛ ضمن اينكه 

گران است.«
ناص��ر نبي پ��ور، رئي��س اتحادي��ه مرغ 
تخم گذار اس��تان تهران ه��م گفت: »باال 
رفتن قيمت تخم مرغ در خرده فروشي ها 
ب��ه توليدكنن��دگان مرب��وط نيس��ت و 
توليدكنندگان طبق توافق با ستاد تنظيم 
بازار بايد تخم مرغ را ب��ا قيمت كيلويي ۵ 

هزار و 300 تومان در اختيار تش��كل قرار 
دهند تا در ميادين توزيع شود.«

به گفته وي بيشتر استان ها مانند تهران 
و البرز ديگر توليدي ندارند. اس��تان هاي 
باقي مانده به كمك تش��كل ها آمده اند و 

تخم مرغ كشور را تأمين مي كنند.
نبي پور نيز با اشاره به اينكه هر روز توليد 
تخم مرغ در داخل در حال كاهش است، 
مس��ئوليت بروز اي��ن بح��ران را متوجه 
مقام هاي دولتي كرد و گف��ت: زماني كه 
از ما تخم مرغ مان را كارتني 2 هزار تومان 
مي خريدند و به مسئوالن التماس كرديم 
كه آن را ذخيره كنند، هيچ كس توجهي 
نكرد، اما حاال اين بيماري مسئوالن را به 

تكاپو انداخته است.
  نابوديبیشاز25میلیونمرغ

رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخم گذار 
استان تهران پيش تر نيز يكي از عوامل بروز 
چنين بحراني را دولت معرفي كرده است. 
نبي پور از معدوم شدن بالغ بر 2۵ ميليون 
مرغ و از ميان رفت��ن 40 درصد مرغ هاي 
مرغداري ها خب��ر داد و اف��زود: واقعيت 
اين اس��ت كه توليدكننده و سرمايه اش 
از بي��ن رفته ان��د و اي��ن موض��وع را بايد 
مصرف كنندگان بدانند كه تا بازگشت به 
شرايط عادي، دو تا سه سال زمان مي برد.

وي درباره واردات تخم مرغ گفت كه امروز 
تخم مرغ داخلي به كيلويي 6 هزار و ۵00 
رسيده است. اگر از خارج وارد كنند، باالتر 

از 7هزار تومان تمام خواهد شد. 
به گفت��ه نبي پ��ور، توليد تخم م��رغ در 
اس��تان هاي اصلي متوقف ش��ده است و 
كرج، قزوين، قم، آذربايجان با 80 درصد 
معدوم سازي و تهران كه از توليدكنندگان 
اصلي بودند، در حال حاضر توليد ندارند و 

تلفات همچنان ادامه دارد.
  تكذيبتلفاتانساني

به صرفه نبودن واردات تخم مرغ در حالي 
بيان ش��ده كه پيش تر دبير ستاد تنظيم 
بازار با اش��اره به صدور مجوز واردات 20 
هزار تن تخم مرغ به كشور گفته بود دولت 
قصد دارد به اين وسيله كمبود تخم مرغ در 

كشور جبران شود. 
همچنين ج��الل محم��ودزاده، نماينده 
مجلس از وارد شدن 310 ميليارد تومان 
خس��ارت به مرغداري ها در ايران به دليل 
آنفلوآنزاي فوق حاد پرن��دگان خبر داده 

بود. 
پي��ش از اين، به دنب��ال ش��يوع بيماري 
آنفلوآنزاي مرغي در مرغداري هاي كشور، 
اخباري مبني بر ابت��الي چند تن به اين 
بيماري در ش��بكه هاي اجتماعي منتشر 
ش��ده بود كه محمدمه��دي گويا، رئيس 
مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت 

بهداشت اين موضوع را تكذيب كرد. 

نما | محمود محمدتبریزی

88498440سرويس اجتماعي

برخيدرقضیهخودکش�يس�یدامامي
بهرغ�ماينكهپزش�كيقانون�ي،قاضي
وي�ژهدادس�رايجناي�يوخان�واده
متوفياع�المکردن�دکهاي�نموضوع
خودکش�ياس�ت،کم�اکانفرافكنيو
تشكیكميکنند.مس�ئوالنوکساني
ک�هدراي�نب�اباظهارنظ�رميکنند،
توجهداش�تهباش�ندکهاي�نموضوع
يكپرون�دهقضاي�ياس�تودخالتو
اظهارنظردرپروندهقضايياشكالدارد.
عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران 
در ارتباط ب��ا آخرين پرونده جاسوس��ان 
محيط زيس��ت اظهار داشت: عده اي گاليه 
مي كنند كه مس��ئول حفظ جان متهمان 
و زندانيان چه كسي اس��ت، اين در حالي 
است كه دادستان تهران در تمام زندان ها، 
قاض��ي مقي��م دارد و ب��ر تم��ام زندان ها 
نظارت هاي ش��ديدي ص��ورت مي گيرد و 
به صورت مستمر، مكرر و منظم از زندان ها 
و بازداش��تگاه ها بازديد مي شود و از طرفي 
معاونان مكلفند هفته اي يكبار به زندان ها 
سر بزنند و نظارت هاي الزم را انجام دهند.  
وي اظهار داشت: خودكشي يا فوت متهم 
در ساير زندان هاي دنيا نيز وجود دارد، اما 
اينكه م��ا بگوييم دس��تگاه قضايي در اين 
زمينه نظارت كرده كه اين فرد خودكشي 

كرده، خير، اينگونه نبوده است. 
جعفري دولت آبادي در توضيح اين مطلب 
گفت: وقتي اسناد و تحقيقات به متهم ارائه 
شد، فرصتي براي پاسخ خواسته است كه 
تحقيقات به روز بعد موكول شد و چون اين 
فرد مالحظ��ه كرده كه اس��ناد و اطالعات 
زيادي در اختيار سيستم تحقيق كننده قرار 
گرفته، تصميم به خودكشي گرفته و اين امر 

ناشي از نظارت نداشتن نبوده است. 
دادستان تهران بيان كرد: در اين مورد هم 
كه مي گويند چرا دادستان دير اطالع رساني 
كرده است، بايد گفت در پرونده هاي مهم 
امنيتي، س��رنخ هاي زيادي وجود دارد كه 
با بيان مطالب، تحقيقات آس��يب مي بيند 
و عده اي هوشيار مي ش��وند و از طرفي ما 

زماني اقدام به اطالع رس��اني مي كنيم كه 
به داليل متقني برس��يم. بنابر اين اينگونه 
نيست كه هر كسي دس��تگير مي شود، ما 
بالفاصل��ه تكليف به اطالع رس��اني داريم. 
البته ب��ه خانواده ها اطالع داده مي ش��ود، 
اما اطالع رس��اني عمومي منوط به صحت 
تحقيقات، اقرارها و اقناع دادستان از انجام 

تحقيقات است. 
وي تصريح كرد: برخي به رغ��م اينكه هم 
پزش��كي قانوني، هم قاضي ويژه دادسراي 
جنايي و هم خانواده متوفي اعالم كرده اند 
كه اي��ن موضوع خودكش��ي بوده اس��ت؛ 
كماكان فرافكني و تش��كيك مي كنند، در 
واقع اين خودكش��ي رخ داده و در گزارش 

كالبد شكافي پزشكي قانوني وجود دارد. 
جعف��ري دولت آب��ادي ب��ا بي��ان اينك��ه 
اظهار نظرهايي كه در اين رابطه مي ش��ود، 
ناش��ي از بي اطالعي از امور پرونده است، 
گفت: مسئوالن و كس��اني كه در اين باب 
اظهار نظر مي كنند، توجه داش��ته باش��ند 
كه اين موضوع يك پرونده قضايي اس��ت 
و اظهار نظر و دخالت در امر قضايي اشكال 
دارد.  دادستان تهران تأكيد كرد: ما از اين 
حادثه متأس��ف ش��ديم، اما تحقيقات اين 
پرونده ادامه دارد و حداقل بيش از ش��ش 
ماه روي اين موضوع بررس��ي هايي انجام 
شده اس��ت. وقتي اقدام به دستگيري شد 
كه ضرورت داشت انتقال اطالعات متوقف 
ش��ود. بنابراين افراد نبايد اظهار نظرهايي 
مغاير با محتويات پرونده، اقرارهاي متهم 
و اس��ناد موجود در پرونده مط��رح كنند. 
دس��تگيري ها بر اساس سلس��له مراتب و 
قانون انجام مي شود و دادستان بر اين موارد 

نظارت دارد. 

  تعدادي از گروه هاي جهادي كه براي كمك به مردم زلزله زده در كرمانشاه حضور دارند در 
بيانيه اي اعالم كردند: بسياري از نيازهاي منطقه داراي فوريت  است و مديريت هاي مرسوم 

اداري به فرصت سوزي هاي پرهزينه براي مردم منجر خواهد شد. 
   سخنگوي كميسيون آموزش مجلس گفت: مجلس قانون معافيت مدارس را از پرداخت 
هزينه هاي آب، برق و گاز مصوب كرد و از سال 97، مدارس از پرداخت اين هزينه ها به شرط 

رعايت الگوي مصرف معاف هستند. 
   دبير اجراي��ي دومين كنگره بين الملل��ي چالش هاي باليني در مامايي، زن��ان و نازايي با 
اشاره به شايع ترين دليل ناباروري مردان و زنان گفت: 12 تا 1۵درصد زوج هاي ايراني دچار 

ناباروري هستند. 
   يك فوق تخصص ديابت و غدد درون ريز گفت: از هر 12نفر در جهان يك نفر مبتال به ديابت 

بوده كه ۵0 درصد آنها از بيماري خود مطلع نيستند. 
   پريوش الج��وردي، عضو هيئت مديره مح��ك ضمن قدردان��ي از دانش آموزان مجتمع 
نيمايوشيج گفت: دانش آموزان اين مدرس��ه قهرمانان كوچكي هستند كه هفت سال است 
با اهداي خودرو به محك با دوستانش��ان در محك همراه شده اند و اين همراهي براي محك 

بسيار ارزشمند است. 
   رئيس بسيج جامعه پزشكي گفت: درخواست پزشكان براي دريافت معوقات بحق است 
و نبايد بگذاريم در اين شرايط فش��ار بي تدبيري مديران تمام سازمان هاي بيمه گر بر دوش 
مردم و بيماران باشد. گفتني است پزشكان طرحي در مناطق مختلفي از كشور از ديروز دست 
به اعتصاب سراس��ري زده اند. بنا بر اظهارات اعتصاب كنندگان حقوق اين پزشكان پايين و 

مطالبتشان هم پرداخت نشده است. 
   مدير عامل سازمان بيمه سالمت گفت: ما در مديريت هزينه ها نبايد اجازه دهيم به مردم و 

اقشار آسيب پذير فشار وارد شود، اما هزينه هاي اضافي و غير الزم بايد كنترل شود. 
  سرپرست س��تاد مديريت بحران سازمان بهزيستي كش��ور گفت: سيستم هاي دولتي و 
غير دولتي به صورت غير تخصصي و بدون آموزش و دانش كافي وارد ارائه خدمات به كودكان 

در بحران ها شدند و اين خيلي وقت ها ضربه مضاعفي به كارها مي زد. 

دادستانتهران:

  تشكيك در خودكشي سيدامامي
   از بي اطالعي است

زهرا چيذري
   گزارش  دو

دراينستونپیامها،متنها،عكسنوشتهاوخبرهايکوتاه
منتشرش�دهدرفضايمجازيرامنتش�رخواهیمکرد؛بدون
هیچگونهتوضیحوتفسیر.بازنشراينمواردهمبهمنزلهتأيید

ياردمحتوايهیچکدامازآنهانیست.

توييت عليرضا وهاب زاده، خبرنگار و دبير گروه پزش��كي، بهداش��ت و درمان 
خبرگزاري فارس در مورد پزش��كي كه  محبت هديه مي ده��د، اينگونه بود: 

جراحي  رايگان جمجمه بيمار  كارتنخواب در  كمپيِن نذر مهرباني
  

هاني هاشمي در واكنش به وقايع اخير نوشت: دو سال پيش  سام خسروي فرد، 
روزنامه نگار محيط زيست ايراني كانادايي در خصوص روابط پنهان ابتكار رئيس 
سازمان محيط زيست ايران و مراد طاهباز تاجر ايراني  امريكايي درخصوص 

اعطاي مجوز هاي گرانقيمت براي شكار گونه هاي ناياب ايراني نوشت!

واكنش ها به يك جشن با ريشه غير ايراني:
سالتو بارانداز: بچه ها ولنتاينه؟/ آخه من تازه از خارج اومدم هنوز آداب 

و رسوم ايراني هارو بلد نيستم.
محمد موحد: با اين كادوهاي ولنتاين هم ميشه فقيرها را سير كرد يا 

فقط با قيمه نذري ميشه؟
سيد حميد عليزاده: ما آريايي هستيم... )پيام تبريك ولنتاين را ارسال مي كند(

البته حاج حسين مشتي هم در توييتي نوشت: 
2۵ بهمن، ولنتاين بولد مي كنند تا كسي از حكم تاريخي امام خميني 
) ره ( حرف نزنه: سلمان رشدي نويسنده كتاب آيات شيطاني كه از طرف 
ملكه عجوزه بريتانيا لقب س��ر گرفته، مرتد است و بر هر مسلماني كه 

توانايي كشتن او را دارد واجب است كه اين كار را انجام دهد. 
  

قاوف توييت كرد:  چرا زير اون خطوط فش��ار قوي ب��رق، آب داره رد 
مي شه؟ طبيعيه ! كاًل هم مترو نوبنياد بوي فاضالب مي ده.

 

  رگال مهرباني:  اقدام پسنديده يك فروشگاه در نصف راه تبريز 
وسايل زير مختص كساني است كه به هيچ وجه توانايي هزينه ندارند.

 

 وضعيت نمازخانه ورزشگاه آزادي تهران

 

*دانش آموزان اهوازي بايد امروز در اين كالس و روي نيمكت درس بخوانند؟ 

 

*ابراهيم رئيسي توليت آس��تان قدس رضوي با اشاره به پايان يافتن 
شرايط اضطراري در مناطق زلزله زده كرمانشاه و پايان خدمت رساني 
دستگاه هاي مختلف در اينستاگرام نوش��ت: خدام بارگاه منور رضوي 
همچنان در كرمانشاه در كنار مردم و مشغول خدمت رساني هستند. 

م�ا از ک�ه زمان�ي
تخممرغمانراکارتني
2هزارتومانميخريدند
وبهمس�ئوالنالتماس
کرديمکهآنراذخیره
کنند،هیچکستوجهي
نك�رد،ام�اح�االاي�ن
بیم�اريمس�ئوالنرا
بهتكاپوانداختهاس�ت

عليرضا سزاوار
   گزارش  يك

نيره ساري
   قضائی

  بانكمرکزيبخواند
اصفهان-طاهري: با اقدامات بانك مركزي بسياري از كس��به ها متصور شده اند چرا قباًل 
پول هاي آنان در هر روز چهار مرحله واريز مي شد ولي حاال با تصميمات بانك مركزي پول ها 

از طريق سيستم شاپرك در روز بعد به كسبه تحويل مي شود.


