
 شهردار تهران در دیدار الریجانی مطرح کرد

الریجانی بر حل معضل ترافیک و آلودگی هوای تهران تاکید کرد

 رییس ستاد کل نیروهای مسلح:
حضور آمریکا در خلیج فارس ناامنی ایجاد می کند

رییس ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران گفت: حضور امریکا  
در خلیج فارس چیزی جز نا امنی برای منطقه ندارد.

به گزارش ایرنا، سردار سرلشگر محمد باقری روز یکشنبه پس از ورود به بندر 
عباس، در فرودگاه این شهر اظهارداشت: خروج امریکا از سوریه عقب نشینی خفت 
بار کشوری است که بدون اجازه و رضایت مردم و دولت قانونی در آن حضور پیدا 

کرده بود.
وی این خروج را 'برای ماموریت های دفاعی و امنیت منطقه بی اهمیت' توصیف 
کرد و گفت: در هر جایی که امریکایی ها حضور پیدا کردند موجب ناامنی بودند 
و حتماً ترک منطقه سوریه و سایر قسمت های منطقه موجب ارتقای امنیت و 

آرامش خواهد شد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: در خلیج فارس هم به همین صورت 
هست و خود کشورهای منطقه امنیت آن را تامین می کنند و حضور امریکا در 

منطقه چیزی جز ناامنی ندارد.
سرلشگر باقری هدف از سفر به استان هرمزگان را مالقات و ارزیابی وضعیت 
نیروهای مسلح مستقر در استان اعالم کرد و گفت: در این استان از ارتش، سپاه، 
نیروی انتظامی و وزارت دفاع واحدهای مختلف هوایی، دریایی و زمینی و انتظامی و 

مرزبانی حضور دارند که در این سفر از نزدیک با آنها دیدار می کنم.
وی گفت: نیروهای مسلح در هرمزگان به لحاظ قرار گرفتن در کنارخلیج فارس و 

تنگه هرمز باید ماموریت های مهم دفاعی را به بهترین وجه انجام دهند.
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صفحه 3

یک نفس عمیق
 گزارشی از افزایش نزاع

صفحه 2

چرا تکرار سخنان گذشته
توییت رضایی را کانون مباحثات کرد

گزارش تحلیلی از روایت های عملیات کربالی 4

دولت در ممنوعیت های وارداتی تجدیدنظر کند
جالل میرزایی:

زمانی که دالر به باالترین حد خود در سال جاری رسید، بازار جهش های 
عجیب وغریبی تجربه کرد؛ قیمت برخی اقالم در بازار حتی به ده برابر 
قیمت چند ماه پیش خود رسید، بسیاری از اقالم ضروری نیز در بازار نایاب 
و یا کمیاب شد و برخی کاال هم که ارز دولتی دریافت کرده بودند، حداقل 

60 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.
بازار  رسید،  جاری  سال  در  خود  حد  باالترین  به  دالر  که  هنگامی 

جهش های عجیب وغریبی را تجربه کرد، به گونه ای که قیمت برخی اقالم 
در بازار، حتی به ده برابر قیمت چند ماه پیش خود رسید. همچنین بسیاری 
از اقالم ضروری در بازار نایاب یا کمیاب شد و برخی کاال هم که ارز دولتی 

دریافت کرده بودند، حداقل 60 درصد افزایش قیمت را تجربه کردند.
با این  حال، با ارزان شدن بهای ارز و کاهش آن از 18 هزار تومان به حدود 
10 هزار تومان، هنوز اثری از کاهش قیمت ها در بازار نیست و همچنان قیمت 

برخی کاالها رو به افزایش است. بسیاری بر این باورند، در این شرایط برای 
کنترل بازار باید نظارت از سوی دولت بیشتر شود. در مقابل عده ای دیگر 
می گویند، نظارت کارساز نیست و بازار باید از طریق عرضه و تقاضا کنترل 
شود و دولت به  جای محدود کردن واردات اجازه دهد تا بازار به روال طبیعی 

خود بازگردد.

وزیر بهداشت استعفا داد
الیاس حضرتی:
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حق مسکن و بن کارگران بیشتر می شود؟ زمان وفای عهد دلواپسان نفتی فرا رسید
کمک هزینه مسکن کفاف اجاره دو اتاق را نمی دهدبعد از فرصت سوزی های متعدد

وزیر نیرو اعالم کردنگاهی به سریال های نوروز ۹8

فعال 
از »پایتخت« 
خبری نیست

افزایش ۱۱ برابری 
انرژی تولیدی 
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با رییس  امروز  تهران در تشریح جلسه  شهردار 
جلسه  این  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
الریجانی بر حل معضل ترافیک و آلودگی هوای 
تهران از طریق توسعه شبکه حمل و نقل عمومی 

تاکید کرد.
به گزارش ایرنا از خانه ملت، پیروز حناچی با اشاره به 
جلسه امروز- یکشنبه- با علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی، عنوان کرد: دو الیحه مالیات بر ارزش 
برای شهرداری ها  پایدار  مالی  منابع  الیحه  و  افزوده 
و دهیاری های کشور که از لوایح پایه ای است که از 
دولت به مجلس ارائه شده در دستور کار مجلس قرار 
دارد که با تصویب آن بخشی از مالیات های محلی به 
رسمیت شناخته می شود و به نظام مدیریت شهری 
می رسد که بر این اساس بسیاری از مشکالت قابل 

حل خواهد بود.
شهردار تهران افزود: یکی دیگر از نکاتی که در نشست 
شد،  مطرح  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  با  امروز 
موضوع آلودگی هوا و ترافیک تهران بود که بر اساس 
میزان  با  تهران  مردم  از  گرفته  نظرسنجی های صورت 
فراوانی باالی 90 درصد، از مشکالت اصلی شهر تهران 
است که در این زمینه کمک برای توسعه مترو، افزایش 
واگن ها و گسترش شبکه حمل نقل ریلی و همچنین 
اتوبوسرانی از موضوعاتی که رییس مجلس نیز بر آن تأکید 

داشت.

نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی تهران به 3 هزار 
دستگاه اتوبوس

وی ادامه داد: در همین زمینه آماری به رییس قوه مقننه 
ارائه شد که بر اساس آن تهران برای توسعه تکمیلی شبکه 
اتوبوسرانی بیش از 3 هزار اتوبوس نیاز دارد تا این خدمات 
رسانی به همه نقاط فراگیر باشد. شهردار تهران خاطرنشان 
کرد: در این زمینه اگر بخواهیم شرایط سختگیرانه  ای برای 
خودروهای شخصی فراهم کنیم باید حمل و نقل عمومی 

سرویس قابل قبولی را به مردم ارائه دهد.
حناچی یادآور شد: مقرر شد در این زمینه نیز گزارشی 
به رییس مجلس شورای اسالمی ارائه شود تا از ظرفیت 
مجلس از طریق اقدامات حقوقی و مراودات بین المللی 

استفاده شود.
اختصاص فاینانس در بودجه سال ۹8 برای توسعه 

حمل و نقل عمومی
شهردار تهران در پاسخ به این سوال که آیا این موارد در 
الیحه بودجه دولت لحاظ شده است یا خیر، گفت: موضوع 
فاینانس برای توسعه حمل و نقل عمومی با هدف کاهش 

آلودگی هوا در بودجه سال آینده دیده شده است.
که  مشارکتی  اوراق  همچنین  کرد:  بیان  حناچی 
شهرداری ها می توانند منتشر کنند نیز در بودجه دیده 
شده که البته روی رقم آن بحث داشته و تقاضای افزایش 
این رقم را داریم. همچنین در الیحه بودجه سال 98 به 

قوانین ثابت نیز اشاره شده است.


