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روزﻧﻪ
رئیس قوه قضائیه:

دشمن به دنبال ناامیدکردن
مردم است
 ایســنا :رئیس قوه قضائیه روز گذشــته در جلسه
شوراي اداري خراســان جنوبي با قدرداني از حضور
حماســي مردم در راهپیمایي روز جهاني قدس ،این
حضور را متفاوت و پرانگیزه توصیف کرد و با اشــاره
به ویژگيهاي مدیریت در نظام اسالمي ،گفت» :امروز
قويترین نظام کنترلي ،خودکنترلي است؛ بهنحويکه
خود کارکنان ،قانونمند عمل کنند و تخلف نکنند .نظام
خودکنترلي بهعنوان کارآمدترین نظام کنترلي در گرو
اعتقاد به خداســت و هرچه معنویت و اخالق در یک
سازمان بیشتر باشد ،تخلف و نارسایي کمتر و کارآمدي
بیشتر ميشود«.
آیتاﷲ ابراهیم رئیســي با تأکید بر لزوم نظارت بر
بخشهاي مختلف ،عنوان کــرد» :در نگاه امام علي
)ع( اصل بر اعتماد و کنترل است .هرگز نباید از کنترل
نگران بــود ،زیرا این امر براي افزایش اعتماد اســت.
اعتماد نیز یک امر مقطعي نیست و نیاز به تداوم دارد.
اســتمرار اعتماد در گرو کنترل و نظارت اســت و این
نظارتها ميتواند کارآمدي و ســالمت یک مجموعه
را تضمین کند«.
او دربــاره اجــراي عدالــت نیز گفــت» :در نظام
اســالمي ،امام عادل در رأس نظام است ،اما این کافي
نیســت و در تمام الیههــاي حکومت بایــد از ملکه
عدالت برخوردار باشند تا مردم طعم شیرین عدالت را
بچشند .برنامه ما در دستگاه قضائي این است که از هر
فعل و اقدام مدیران که شجاعانه ،مبتکرانه ،خالقانه،
براي حفظ اقتصاد ملي ،براي مقابله با تحریمها ،براي
کارآمدي دستگاه مربوطه خودشان ،براي رونق تولید
و بــراي جلوگیري از توقف یک کارگاه باشــد ،با همه
وجود حمایت کنیم«.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایجاد یأس از سوي
دشمنان ،افزود» :دشمن ميخواهد القا کند که بر بازار
کشــور کنترلي نیست .بر این اســاس مدیران ما با یک
برنامهریزي صحیح باید نشــان دهند که ميتوانند بر
بازار و نظام توزیع کاال ،کنترل و نظارت داشته باشند«.
او افزود» :امروز دشمن به دنبال ناامیدکردن مردم
است و ما باید این توطئه را با عمل و اقدام خود خنثي
کنیم .هر شــخصي که مردم را ناامیــد کند ،بداند که
در جهت خواســت دشــمن قدم برداشته است و هر
کاري کــه در جهت امیدوارکردن مردم انجام شــود،
بــه انقالب ،نظام و اعتماد مردم نســبت به کشــور و
کارآمدي نظام کمک کرده است«.
رئیس قوه قضائیه همچنین در جلســه شــوراي
اداري خراســان جنوبي گفــت» :مدیریــت در نظام
اســالمي با مدیریت در نظامهاي دیگر کامال متفاوت
است؛ در مدیریت اســالمي انسان خود را در معرض
خدا ميبیند و ميداند قبــل از آنکه به اربابرجوع و
مقام باالدســتي خود پاسخگو باشــد باید به خداوند
پاسخگو باشد .امروزه قويترین نظام ،نظام خودکنترلي
اســت؛ یعني فرد خود را ملزم به رعایت قوانین بداند
و بــه قانون عمل کند که این نظــام در گرو اعتقاد به
خداســت .هرچه معنویت و اخالق در یک ســازمان
بیشتر باشــد ،در آن ســازمان تخلف کمتري را شاهد
خواهیــم بــود« .او افزود» :در نظــام کنترلي اصل بر
کنترل و اعتماد است و ما نباید هیچگاه از کنترل نگران
باشــیم ،چراکــه افزایش کنترل خــود باعث افزایش
اعتماد ميشــود و تداوم اعتماد در گرو کنترل اســت
و همچنین این کنترل اســت که ميتوانــد کارآمدي
مجموعه را تضمین کند و میزان آسیب را کاهش دهد
و سالمت مجموعه را تضمین کند«.
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شفافیت آرا
نوري به تاریکخانه بهارستان
نتیجه کار این کارگروه ،اصالح دو ماده از آییننامه
داخلي مجلس است .بر اساس گزارش این کارگروه،
آییننامه داخلي در علنيبــودن آراي نمایندگان در
صحــن مجلس بــا نقصهایي روبهرو اســت و باید
بــراي رفع ایــن نقصان عبــارت »همراه بــا نمایش
اســامي مخالفان ،موافقان و ممتنعان« به ماده ۱۱۹
الحاق شود .در این ماده نحوه رأيگیري از نمایندگان
از سوي هیئترئیســه آمده است .ماده  ۱۲۶هم باید
به این صورت اصالح شــود» :در تمامي مواردي که
رأيگیــري در صحن به صــورت الکترونیکي انجام
ميشود ،اسامي نمایندگان موافق ،مخالف و ممتنع
و کساني که در رأيگیري شــرکت نکردند به ترتیب
حروف الفبا در مشــروح مذاکرات ثبت و تا پایان روز
رأيگیــري در قالــب محتواي قابــل تحلیل ازطریق
رایانه در پایگاه اطالعرســاني رسمي مجلس منتشر
ميشود« .کارشناســان ميگویند که حداقل اعضاي
یک فراکســیون در مجلس ،یعني  ۷۰نفر ،ميتوانند
در مواقعي که با این اتفاق موافق نیستند با پیشنهاد
 ۲۵نماینــده و رأي یکســوم مجلــس آن را ملغي
کنند .بنابراین این تبصره نگراني نمایندگان در موارد
خــاص را هم رفــع ميکند .با این همه ،کمیســیون
تدویــن آییننامه این موضوع را مســکوت گذاشــته
اســت .به گفته محمود صادقي ،رئیس فراکســیون
شفافســازي ،الیحــه شــفافیت دولت نیــز باید در
کمیســیون اقتصادي بررسي شود .اگر طرحي در این
زمینه ارائه نشــود ،این الیحه شاید آخرین امید براي
شفافشــدن آراي نماینــدگان دهمین دوره مجلس
شوراي اسالمي باشد.
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روایت آیتاﷲ بهشتي از قیام  ۱۵خرداد
قیــام  ۱۵خرداد ســال  ۴۲از
این نظر که توانست نقطه عطف
مبارزات مردمي علیه رژیم شاه
باشــد ،حائز اهمیت است ،زیرا
به باور بســیاري از آگاهان وقت
و پژوهنــدگان تاریــخ معاصــر
آن رخــداد زمینه بــروز انقالب
اسالمي ســال  ۵۷را ایجاد کرد.
مرحوم آیتاﷲ بهشتي در سال
 ۵۷یعني در نخســتین سالگرد
 ۱۵خــرداد پــس از پیــروزي
انقالب بــا نشــریه عروهالوثقی
گفتوگویي دربــاره این رخداد
مهم انجــام داد که بخشهایي
از آن در ادامه ميآید.
آیــتاﷲ بهشــتي در ایــن
گفتوگــو دربــاره جایــگاه ۱۵
خــرداد ســال  ۴۲در تاریــخ
مبــارزات ملــت ایــران گفتــه
بــود» :بهطورکلی بایــد بگویم
که انقــالب پیروزمند اســالمی
ملت مــا ریشــههای طوالنی و
وصفآمیز در تاریخ کشــور و ملتمان دارد ،ولی شک
نیســت که  ۱۵خرداد  ۱۳۴۲نقطــه عطف بزرگی در
حرکت انقالبی اســالمی ملت ماست .جهت اصلی
این نقطه عطف این اســت که در آن ســال یعنی در
ســال  ۱۳۴۱و یک ســال قبل از آن قبل از  ۱۵خرداد
مبــارزه با رژیم طاغوتی ،مبارزه سیاســی با این رژیم
بهوســیله یک شــخصیت بســیار برجســته دینی و
اسالمی که در ســطح مرجعیت تقلید قرار داشت و
اســتاد بزرگ در حوزه بود و بیش از همه اســتادان
دیگر دارای شــاگردانی برجســته و فعال در سطح
کشــور بود یعنی آیــتاﷲ خمینی ،مبارزه از قشــر
خاص روشــنفکر یا قشــری از بازاریان و مردم عادی
یا گروه معدودی از روحانیان کشانده شد به جامعه،
روحانیــت و در نتیجه به همه قشــرهای گســترده
ملت مــا ،آیتاﷲ خمینــی در حدود  ۱۳۴۱رســما
اعــالم مبارزه با رژیم کردنــد و مراجع دیگر هم با او
همصدا و همگام شدند و روحانیت ایران بهصورتی
با رژیم درگیر شد که انعکاسش این بود که روحانیت
یکپارچه با رژیم درگیر اســت ،هرچند بودند کسانی
که حتــی در آن موقع در صحنه مبارزه گام ننهادند؛
اما بازتاب مطلب اینطور بود ،در نتیجه در هر گوشه
ایران از تهران تا شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک و
حتی در روستاها مردم احساس کردند که با رژیم در
حال مبارزه هســتند ،با این اقدام ایشان که همگامی
و همراهی قســمت بزرگی از روحانیت را داشــت،
یک مســئله مهــم یعنی مرز بین دین و سیاســت را
از میان برداشت و معلوم شــد که از دیدگاه مراجع
تقلید و کســانی که مردم در شــناخت فروع دین به
آنها مراجعه و از آنها پیروی میکنند و در شــناخت
احکام از آنها تبعیت میکنند ،مســلمانبودن یعنی
تعهد سیاســی داشــتن و تعهد سیاســی داشتن بر
پایه اســالم از اصول مسلمانبودن است و همچنین
مرز مهم میــان روحانیت و علمای اســالم و نقش
سیاســتمان هــم از بین رفت و معلوم شــد که یک
عالم دینی ،باید یک فرد بسیار متعهد و آگاه سیاسی
باشــد .این ،آن نقطه عطف بــزرگ و حاال میتوانیم
بگوییم که ریشــههای حادثه  ۱۵خرداد خیلی زیاد و
طوالنی در تاریخ است ،اما نزدیکترین و آخرین ریشه
عمدهاش عبارت بود از این ریشــه که با ورود مراجع
تقلید به میدان مبارزه سیاســی و دینی با رژیم ملت
مسلمان آمادگی آن را پیدا کرد که یکپارچه به میدان
مبارزه سیاســی با نظام طاغوتی از روی انگیزه دینی
گام بگذارد و باز در اینجــا یک نقطه عطف دیگر به
چشــم میخورد و آن اینکه انگیزه مبارزات سیاسی
میتواند انگیــزه اقتصادی باشــد و میتواند انگیزه
آزادیخواهی و اجتماعی باشد و میتواند انگیزهای
جامعتر و فراتر باشد یعنی انگیزه تعهد در برابر خدا،
تعهدی که هم شامل دستیابی به عدالت اجتماعی
و اقتصادی است و هم شامل بسیاری از بخشهای
دیگر بهطوریکه مبارزین  ۱۵خرداد کســانی نبودند
کــه بهخاطر تنگنای اقتصادی صرفــا با رژیم مبارزه
کنند و کســانی نبودند که صرفا بهخاطر دســتیابی
بــه آزادیهای اجتماعی با رژیم مبــارزه کنند ،بلکه
کســانی بودند که عــالوه بر اینکه بــرای ازبینبردن
تنگنای اقتصادی اهمیت میدادند و عالوه بر اینکه
برای ازبینبردن خفقان و دستیابی به آزادی اهمیت
میدادند ،عــالوه بر این برای ایجاد جامعهای که در
آن ارزشهای عالی انســانی و اخالقی و ارزشهای
عالی اسالمی مستقر باشد و مورد احترام باشد و پیدا
کند برای آن هم مبارزه میکردند و برای بســیاری از
مبارزهکنندگان این عامل ســوم عامل اصلی و عامل
اقتصــادی و عامل آزادی سیاســی از عوامل فرعی
بود ،بنابراین میتوان گفــت که در رویداد عظیم ۱۵
خرداد  ۱۳۴۲این دو مســئله بهعنوان دو ریشه مهم
باید مورد توجــه قرار بگیرد که به هم خیلی مربوط
است«.
زمینههاي بروز قیام
بهشــتي در بیان زمینههاي بــروز قیام ۱۵خرداد
اظهار کرد» :عامل اول ،واردشدن مستقیم مرجعیت
تقلید در میدان مبارزه سیاســی با رژیم که معنایش
این بود کــه جامعه ما و مقلدان اینهــا غالبا به این
میدان بر اثر احساس وظیفه دینی وارد خواهند شد؛
بنابراین احســاس تعهد دینــی و وظیفه دینی برای
مبارزه بهعنوان عامل نخستین در کنار عوامل دیگر یا
بهتر بگویم محیط بر عوامل دیگر و این هم میشود.
عامــل دوم این اســت که  ۱۵خرداد بــه حق نقطه

عطفی اســت در تاریخ مبارزات اســالمی و سیاسی
ملــت ما که بهدنبــال آن درگیری بــا نظام طاغوتی
همهگیر و فراگیر شــد ،انگیزه عالــی بهعنوان انگیزه
دینی و الهی پیدا کرد و انسانها با عشق به شهادت
بــه مبارزه گام نهادند و صحنههای  ۱۵خرداد در قم
کــه من آنجا بودم و در تهران که من نبودم که برایم
به تفصیل نقل کردند و در بسیاری از جاهای دیگر در
همین ورامین و حرکت مردم بهسوی تهران و خیلی
از جاهای دیگــر صحنههای شــهادت بود ،بعضی
انسانهایی که با این احساس به میدان مبارزه آمدند
که اگر در این راه کشــته شــوند به ســعادتی بزرگ
نائل شــدهاند .به این ترتیب میتوان گفت شوق به
شــهادت بهعنوان عامل نیرومند مبــارزه و بهعنوان
یک محرک الهی در مبارزه ،محرکی که دیگر دستگاه
طاغوتی قادر به پیروزی بر او نبود چون هیچ محرکی
به اندازه عشــق به شــهادت تســخیرناپذیر در برابر
دامهای طاغوتی و توطئههای اســتبداد و استعمار
و اســتثمار نیســت .این انگیزه بزرگ بــا  ۱۵خرداد
تجلی گســتردهای پیدا کرد قبال هــم این انگیزه بود
و گروههایی بودند که با همیــن انگیزه اما نه به این
گســتردگی در  ۱۵خرداد چنین انگیزهای به صورتی
گســترده در صحنه مبارزاتی سیاسی -اسالمی ملت
ما تجلی کرد ،حادثهای که به عنوان یک حادثه فقط
از نظــر تاریخی برای خوانندگان شــما و مخصوصا
نســل جوان قابل توجه اســت .در این مــورد قابل
ذکر اســت که در طول یک ســال قبــل از  ۱۵خرداد
به همان دلیل که گفته شــد کــه آیتاﷲ خمینی و
مرجعیــت روحانیت و مرجعیت دینــی پا به میدان
مبارزه گذاشــت ،پیامهــای رهبران مبارز بهوســیله
طالب جوان و روحانیون جوان و دانشــجویان سریع
به اقصی نقاط کشور فرستاده میشد و چون این پیام
از طــرف مرجعیت بود آنجا گیرندهای هم داشــت.
گیرندگان این پیام اکثرا روحانیون محلی بودند«.
سخنراني  ۱۳خرداد
بهشتي با اشاره به ســخنراني امام در  ۱۳خرداد
سال  ۴۲ادامه داد» :نکته دیگری که در اینجا یادآوری
میکنم که مناسبت نزدیکترین حادثه به  ۱۵خرداد
عبارت از سخنرانی پرشــکوه و پرطنین امام خمینی
در مدرســه فیضیه در روز عاشــورای همان سال که
همان  ۱۳خرداد بود .در آن روز ایشــان در مدرســه
فیضیــه ســخنرانی کردند و در آن روز شــهر قم در
حیرت به این سخنرانی حاضر شده بود و عده زیادی
از تهران و شــهرهای دیگر چون روز عاشورا معموال
در قم روزی است که از همه جا به قم میآیند و اگر
حافظه من اشتباه نکند در آن موقعها رقم  ۱۰۰هزار
نفــر در یک اجتماع رقم بزرگی اســت ،اجتماع عده
کسانی که در مدرســه و صحنها و مسجد اعظم و
خیابانها به پای ســخنرانی بودند بیش از  ۱۰۰هزار
نفر بود و یک گروه از فعاالن از تهران که واقعا در آن
مرحله از نهضت واقعا فعالیت داشــتند و فداکاری
میکردند که بعــدا به زندان افتادنــد این گروه هم
عهدهدار تنظیم سیســتم صوتی بودند و برای اینکه
از کارشــکنی دولت جلوگیری کنند باطریهای قوی
بــا خود از تهران آورده بودند که به محض اینکه اگر
اینها بــرق را قطع بکنند اونها بتوانند با اســتفاده
از باطریها ســخنرانی را به صورت گسترده پخش
کنند و خوب یادم اســت که در مقیــاس آن روز این
پیشبینی گــروه و آمادگی و تجهیزات به عنوان یک
نشانه از پیشــرفت فنی و تشــکیالتی در کار انقالب
تلقی میشد و بسیار مثمرثمر بود«.
علت سرکوب نهضت
بهشتي عامل ســرکوب آن نهضت توسط عوامل
رژیم پهلوي را چنین دانســت» :رژیــم در آن موقع
برنامــهای را آغاز میکرد که اســم این برنامه را باید
بگذاریــم برنامــه ایجاد رفــاه اقتصادی بــه منظور
تباهکردن انســانهای جامعه .رژیــم با الهامی که از
آمریکا و سیاســتهای اســتعماری در ایران گرفته
بود ،مصمم بود برنامهای را آغاز کند که اســم آن را
انقالب ششم بهمن و انقالب شاه و ملت گذاشته بود
که واقعش این بود که نه شــاه در آن بود و نه ملت
برای اینکه شــاه نبود که این کار دســت دیگران بود
و ملت هم نبود خوب معلــوم بود که چطور ملتی
اســت .رژیم در آغاز این برنامه بــود و این برنامه را
طرحریزی میکــرد و میدانید که ایــن برنامهها در
جامعه موفقیتی کوتاهمــدت دارد؛ بنابراین تا حدی
توانســت گروهها را متزلزل کنــد .عامل دوم این بود

که رهبری مبارزه امام خمینی و رهبری دیگران تازه
در میدان مبارزه میدرخشد و تجلی میکردند ،برای
تقویــت پیوند میان آنها و مردم زمان الزم بود .عامل
سوم این بود که نقش انگیزه مذهبی در نسل جوان
و نوجوان چندان گسترده نبود و کسانی که در میدان
مبارزه میآمدند از نسل میانسال به باال بود ،در حالی
که ما همه مبارزان از ســالهای پیش تصمیم گرفته
بودیم که مبارزه را بر اساس انگیزه اسالمی و مذهبی
به نســل نوجوان و جــوان منتقل کنیــم و ماها در
مراحل نخستین این برنامه بودیم و موفقیتآمیز هم
بود .حتی در آن موقع من خوب یادم بود که در سال
 ۱۳۴۱یا ۱۳۴۰بود که در دانشــگاه سخنرانی کردم و
برخی از شهدای برجسته مبارزات اخیر هم دانشجو
بودنــد و کارگردانــان آن ســخنرانی بودنــد و برایم
شورانگیز بود که میدیدم در آن سخنرانی که عدهای
از فضالی جوان با عدهای از جوانان دانشجو در یک
مجمع نشسته بودند و سخنران هم که من بودم یک
روحانــی بود و از قم دعوت شــده بودم یعنی پیوند
مســتقیم میان روحانیت و فرهنگیان و دانشجویان و
قشر تحصیلکرده تازه داشت نضج میگرفت و روی
این پیوند کار شد و گروههای گوناگون روی این پیوند
کار کردند ،بهخصوص تحصیلکردههای مســلمان

باایمان قهرمان که شهادتشــان
شــهادت اســالمی بــود خیلی
در ایجــاد این موج و گســترش
این موج اثر داشــتند و بعد هم
همچنان فعالیتهای حســینیه
ارشــاد کــه دنبالــه فعالیتها
و جلســات و گفتارهایــی بــود
که قبــال در ســالهای ۳۸تا۴۱
ادامــه داشــت و بــاز آنجا هم
یــک نقطــه پیوندی بــود که با
دوســتان دانشــگاهی پیوندی
داشــتیم؛ بنابراین کار حســینیه
ارشــاد پیــش آمد و ایــن کار را
گسترش داد ،نقش ویژه مرحوم
دکتــر شــریعتی روی کار آمــد
خیلی در این جریان کار حســن
اثر داشــت و مبارزات قهرمانانه
از یک ســو نســل جــوان را به
سوی اســالم میکشاند .عرضه
اســالم مترقــی بر نســل جوان
بهصورت پرجذبه کاری که تیم
دوستان ما در آموزش و پرورش
موفــق شــد انجــام دهنــد و آن طرح تغییــر کلی
کتابهــای تعلیمات دینی و برنامه آموزش دینی در
آموزشگاهها و دبیرستانها بود و قرآن و ترجمههای
آیات و آیات جهاد که انتخاب شده بود و برنامههایی
که در بیرون عدهای از دوســتان موفق شــدند ،همه
اثر گذاشــتند .برنامه آموزش قرآن و کالس قرآن در
سرتاســر کشور به وســیله عده زیادی از روحانیون و
فرهنگیان جــوان و برنامههای تعلیمــات دینی به
شیوه تازه توسط عدهای از روحانیون جوان ،من باید
بگویم برنامههای آقای قرائتی نقش داشــت در این
جریان ،نقش مؤثر داشت و برنامهاش در نسل جوان
ایجــاد جذبه میکرد و اینهــا عواملی مؤثر بودند و
انتشارات اســالمی با زبان جوانان و نوجوانان ،اینها
همه تأثیر داشــت در اینکه نســل نوجوان با مذهب
پیوندی اســتوارتر پیدا کند .یک عامل دیگر شکست
برنامههــای به اصطــالح رفاهی انقــالب و ملت و
شــش بهمن و آمریکا بود .شکســت آنها از یک سو
و گســترش برنامهها از سوی دیگر و پانهادن عدهای
از جوانان قهرمان به صــورت مداوم و فعالیتهای
اسالمی در خارج از کشــور اینها همه به هم دست
داد و توانســت زمینــه را برای اوج ایــن انقالب در
مرحله جدید فراهم کند«.
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 زبالههای پراکنده :ساکنان خیابان پیروزی ،خیابان
شــکوفه ،انتهای کوچه رازی میگویند بیشتر روزها
مخــزن زباله انتهای کوچه رازی بهوســیله کارگران
خارجي شــهرداری جابهجا میشود .برخی ساکنان
هم بر حســب عادت زبالهها را با اینکه مخزن ســر
جایش نیســت ،همانجا میگذارند و باعث انتشــار
بوی نامطبوع میشــود .اهالی محل از شــهرداری
منطقه  ،۱۴ناحیه یک تقاضای رسیدگی به زبالههای
پراکنده را دارند.
علی از تهران
 چرا فقط  ۱۰۰هزار تومان؟ آیا واریز مبلغ  ۱۰۰هزار
تومان به حســاب افراد زیر پوشش کمیته امداد امام
خمینــی)ره( ،در ماه مبارک رمضان به عنوان بســته
حمایتی نقــدی با گرانیهای افسارگســیخته ،کافي
یک مخاطب
است؟

ﺑﺎزﺗﺎب
 پاسخ روابطعمومي سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسيراني شــهر تهران:با احترام ،عطف به مطلب
منــدرج در آن روزنامه وزین مــورخ  ۱۳۹۸/۲/۱۸با
موضوع »گالیــه از افزایش کرایه تاکســيهاي خط
متــروی ابنســینا -آب موتور« خواهشــمند اســت
توضیحات زیــر را جهت تنویر افــکار عمومي چاپ
فرمایید.با تشــکر از تماس شهروند محترم به آگاهي
ميرســاند بــا توجه به اینکــه خط ) ۱۴۱۸ســهراه
شــکوفه -خیابان شــیوا ،دهــم فروردیــن( محلي
ميباشد و بخش عمدهاي از مسافرین آن در بین راه
پیاده ميشــوند داراي دو مقصد است .درخصوص
این پیام مسیر سهراه شکوفه ،متروي ابنسینا ،بزرگراه
امام علــي )ع( ،پارك ابیانه ،میدان شــکوفه مدنظر
شــهروند محترم اســت که در طول مسیر مسافران
محلههاي عــارف و کرمان را نیز پوشــش ميدهد.
شــایان ذکر اســت کرایه مصوب ســال جاري خط
مذکور  ۲۱۰۰۰ریال بوده که تاکسيرانان مبلغ ۲۰۰۰۰
ریال دریافت مينمایند .شهروندان گرامي در صورت
مشاهده هرگونه تخلف صرفا از سوي ناوگان تاکسي
تهران مراتب را با ذکر شــماره کامل پالك به سامانه
تلفنــي  ۱۸۸۸یا ســامانه ثبت تخلفات در ســایت
 ۱۸۸۸به آدرس  http://1888.tehran.irمنعکس و این
سازمان را در امر نظارت هرچه بهتر یاري فرمایند.

