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 مهران مدیری
  قورباغه و  مافیا
 علیه تلویزیون

3 6

تازهخبر

اعتراض به سبک بازی 
»حسین آرتیست« در جوار استقالل؛ راند دوم!

خسرو شایگان آرام گرفت

منابع  تأمین  مصوبه  دوم  ماده  اصالح 
مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات 
کمی وکیفی  ارتقای  راهکارهای  و  ایمنی 
شهر  شهروندان  آموزش  و  تجهیزات 
 تهران در جلسه شورای شهر مورد بررسی

 قرار گرفت.
سوی  از  نوری  صدراعظم  زهرا 
و  محیط زیست  سالمت،  کمیسیون های 
خدمات شهری و برنامه وبودجه در توضیح 
گفت:   »در سال ۹۵ شورای شهر  این طرح 
مصوبه ای را تصویب کرد که براساس آن به 
شهرداری اجازه اخذ عوارض بهای ایمنی از 
ساختمان ها داده شده است. در مصوبه 
 سال ۹۵ به شهرداری تکلیف می شود که از  
سال ۹۶ این مصوبه اجرا شود اما شهرداری 
سازوکار های  کردن  فراهم  عدم  دلیل  به 

الزم، آن را از  سال ۹۸ اجرا می کند.«
که اخذ می کند  بهایی  افزود: »لذا در  او 
یا  حسابی  خوش  جایزه  عنوان  معموال 
شهرداری  حال،  می کند.  تلقی  را  جریمه 
ساختمان های  برای  را  جایزه  امکان 
ساخته شده در فاصله سال های ۹۶ الی 

موضوع  می خواهم  شورا  از  لذا  ندارد   ۹۸
 اخذ بهای ایمنی را از  سال ۹۶ به سال ۹۸ 

منتقل کند.«
این عضو شورای شهر عنوان کرد: »شورای 
و  شهرداری  بر  نظارتی  دستگاه  باید  شهر 
مصوبات خود باشد و وقتی مصوبات ما اجرا 
کنیم. این  نمی شود ما باید آن را پیگیری 
مصوبه از  سال ۹۶ اجرا نشده لذا شهرداری 
تاریخ  که  دارد  نیاز  آن  فعلی  اجرای  برای 

اجرای قانون برای آن تغییر کند.«
در  شهر  شورای  سخنگوی  اعطا،  علی 
سوالی گفت: »سوال مهم این است که رقم 

بهای ایمنی برای ساختمان ها در طول این 
مدت چقدر است؟«

سازمان  رئیس  داوری،  مهدی 
کرد:  به اعطا عنوان  آتش نشانی در پاسخ 
»این رقم برای دو  سال ۹۶ الی ۹۸ برابر با 
۴۰ میلیون تومان است. در آن زمان سامانه 
ک باید به سامانه آتش نشانی متصل  امال
که متأسفانه  تا الیحه اجرا شود  می شده 
انجام نشده است اما حال از  سال ۹۸ اجرا 
طرح  این  بررسی ها  از  پس  است.  شده 
تصویب  به  موافق  رأی   ۱۶ با  درنهایت 

رسید.«

رقابت پر تب و تاب شبکه نمایش خانگی و صداوسیما!

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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پروانه های ساخت پس از  سال ۹۸ موظف به پرداخت هستند؛ 
الزام سازندگان ساختمان به پرداخت بهای ایمنی 

عنابستانی از سرباز راهور شکایت کرد

نمایش استقالل مقابل پیکان بار دیگر 
صدای هواداران این تیم را در آورده است

 وداع با 
عکاس طالیی سینمای تجاری ایران

هاتف، برای نجات سگ ها به آتش 
زد و سوخت

 عیسی آل کثیر بعد از پایان 
 محرومیتش جنجال جدیدی را 

تجربه کرد

 ناجی سگ ها 
در حمایت از آنها 

کتاب نوشت

آل  کثیر دوباره جنجال 
درست کرد!
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ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

گفت: »من از نیروی  نماینده مردم سبزوار 
انتظامی و از آن سرباز به علت توهین شکایت 
درحال  نظامی  دادسرای  در  پرونده  و  کردم 

رسیدگی است.«
این  به  پاسخ  در  عنابستانی  علی اصغر 
هیأت  در  پرونده اش  نتیجه  که  پرسش 
نظارت بر رفتار نمایندگان و در دادستانی چه 
گفت وگو در  گفت: »عالقه ای به  شده است، 
این خصوص ندارد.« نماینده مردم سبزوار 
به  زدنش  سیلی  ماجرای  گذشته  که  سال 
گفت: »زمان، همه  سرباز راهور خبرساز شد، 

که  کرد. ماجرا آن طور  چیز را مشخص خواهد 
فضاسازی رسانه ای شد، نبود. من از نیروی 
انتظامی و از آن سرباز به علت توهین شکایت 
درحال  نظامی  دادسرای  در  پرونده  و  کردم 
نیروی  »پرونده  افزود:  او  است.«  رسیدگی 
دادسرای  در  نیز  اینجانب  علیه  انتظامی 
کارکنان دولت درحال رسیدگی است. هیأت 
نظارت بر رفتار نمایندگان هم درحال انجام 
که من اطالع  کار خودش است. تا آنجا  دادن 
پاسخ  نشده  حاضر  انتظامی  نیروی  دارم 

مجلس را بدهد.«

انتقاد تنــد جهانگیری از مجلس و مجمع تشــخیص

زندگی مردم را گروگان نگیرید!
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کرد پزشک قانونی علت مرگ مجری معروف را اعالم 

کنم! سجاد عبادی: این اتفاق را باور نمی 

7راز مرگ آزاده

 دنیای رنگی 
اوتیسم با 

مادرانه های 
مریم

 

4
 آموزش نقاشی

 به کودکان دارای اوتیسم در شیراز 

 روز جهانی
گاهی از خطر مین  آ

 توزیع ۴هزار و300 میلیارد 
تومان سود سهام عدالت 

میان خانوار ها

بیش از سه دهه مین زدایی با وجود 
بحران هایی همچون کرونا

  واریز مابقی سود سهام عدالت
 تا یک هفته آینده
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 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و وال استریت ژورنال

 را بخوانید

به جاش عید گذاشتیم برید مسافرت!

کسن تا پایان ۹۹ محقق نشد  که برخی  در حالی وعده یک میلیون و سیصد هزار دوز وا
 کشورها حدود ۸0 درصد و برخی کشورهای بزرگ تر

کسینه کرده اند  نیمی از جمعیت خود را وا

مالیات خریدن 
غذا؛  مالیات 
خوردن غذا!

گزارشی از یک نشست 
 کارشناسی صمیمانه 

در کالب هاوس


