
  دول�ت دونالد ترام�پ در نظ�ر دارد طی هفته 
آین�ده خروج تعداد 4هزار نظام�ی امریکایی را از 
افغانس�تان اعالم کند؛ اقدامی که گفته می ش�ود 
نوعی امتیازدهی به طالبان برای رسیدن به توافق 

صلح است

  ۷۷۷ نفر از اس�تادان دانشگاه به بیانیه ۷۷ نفر 
از اصالح طلبان که در جری�ان حوادث آبان ماه، از 
آش�وبگران حمایت ک�رده بودند پاس�خ مفصل و 

تحلیلی دادند

اگر بیماري سوخته را به بیمارستان مطهري 
بیاورند، باید منتظر ماند تا یکي از بیماران فوت 

کند یا ترخیص شود!

با حکم رهبر معظم انقالب

  از واحد ه�اي تولی�د موادغذای�ي و ل�وازم 
بهداش�تي خبر مي رس�د که قیمت  ها به صورت 

چراغ خاموش رو به افزایش است

دبیر شوراي عالي فضاي مجازي مطرح کرد

نقد 777 به بيانيه 77

ایرانیان 8 برابر میانگین 
جهاني مي سوزند

خروج 4 هزار نظامی امریکایي 
براي عکس یادگاري با طالبان

حجت االسالم شهریاري
 دبیرکل مجمع تقریب مذاهب شد

مهلت ۳ هفته اي به جهرمي 
 براي تکمیل 

طرح شبکه ملي اطالعات

 داغ کردن قیمت 
 در کارخانه ها 

مقابل نهضت فریز دولتی ها
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شهرآلود!
 شهرهای صنعتی و در رأس 

کبری فرشچی 
  اجتماعی

آنه�ا پایتخ�ت غ�رق در 
آلودگ�ی و ب�وی گن�د و 
ترافیک است. آلودگی هوا هم از آن فرزندهای ناخلفی 
است که هیچ کس نمی پذیرد از او باشد! با آنکه 14 دستگاه 
متولی مبارزه با آلودگی هوا هستند اما هرگاه پرسیده شد 
»ولی این مولود شهرهای بزرگ کیست؟«، همه سکوت 
می کنند یا به دیگری اشاره می کنند! وزیر نفت می گوید 
با پاالیشگاه ساختن آلودگی هوا درست نمی شود، باید 
س�راغ کارخانه های خودروسازی رفت. ش�هرداری   ها 
می گویند وزارت نفت بنزین را پاک کند و محیط زیست 
نظارت کند. محیط زیست فتوای دیگری دارد و پلیس 
حرف دیگری. دولت هم که ناظر بی طرف یا ناظر مغرض 
است.  اگر این 14 دستگاه نتوانند درباره بوی گند تهران و 
آلودگی هوای تهران و ش�هرهای صنعتی کاری بکنند، 
یعنی از عهده یک کار جمعی مدیریتی بر نمی آیند. بیشتر 
کارهای مدیریتی در ش�هرداری، وزارت نف�ت، وزارت 
صنعت، محیط زیس�ت و پلیس، با هر مدیریتی به یک 
ش�کل پیش می رود، جایی که »مدیر متفاوت« خودی 
نشان می دهد، در بحران  ها و انجام کارهای بزرگ است اما 
در حال حاض�ر تنها عدالتی که بالس�ویه ش�هروندان 
شهرهای صنعتی از آن برخوردار می شوند، هوای کثیف و 
بوی گند و ترافیک و ازدحام و بازی اعصاب و روان است. 
امسال فقط 25 روز از 271 روز هوای پاک داشته ایم؛ مسئوالن 
هم انگار دودی ش��ده اند و هیچ اقدامی برای بهبود شرایط 
نمی کنند جز همین تعطیلی مدارس و اجرای طرح زوج و 

فرد از در منازل !
دل مان را به باد و باران خوش کرده ایم و چشم به آسمان 
خاکس��تری این روزه��ای پایتخت، چش��م انتظار لطف 
آس��مانیم . حاال دیگ��ر م��ردم پایتخت آبی آس��مانی را 
فراموش کرده اند. آس��مان تهران روزهای متمادی است 
که خاکستری شده و گازهای آالینده و ذرات معلق موجود 
در هوا، نفس کش��یدن را برای اغلب مردم و به خصوص 
گروه های حساس سخت کرده است. در کنار آلودگی هوا 
و انتشار گازهای سمی بی رنگ و بی بو ، گازهای بدبو هم 
به آلودگی های تهران اضافه ش��ده تا پایتخت نشینان در 
نفس کشیدن نصفه و نیمه شان در کنار اکسیژن هوا بویی 
نامطبوع استنشاق کنند. مسئوالن انگار به کما رفته اند. 

ماحصل جلسات اضطراری مدیران شهری برای مواجهه با 
آلودگی تنها تعطیالت مدارس است؛ نسخه ای که هیچ گاه 
راه عالج آلودگی نبوده و نیست. عالج بوی بد پایتخت هم 
می ماند برای زمانی که منش��أ آن تش��خیص داده شود؛ 
موضوعی که یک سالی می شود با وجود اختصاص ردیف 

بودجه و اعتبار به جایی نرسیده است!
گرانی بنزین و طرح های ترافیکی مختلف هم بیش از آنکه 
چاره ای برای آلودگی هوا باشد، جنبه های اقتصادی داشت . 
نتیجه کار هم شده تنها 25 روز هوای پاک به ازای 271 روز 

سپری شده از ابتدای سال!
 بر اس��اس اعالم ش��رکت کنترل کیفیت ه��وای تهران 
میانگین کیفیت هوای پایتخت طی 2۴ ساعت گذشته 
1۴۳ و هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس بود. 
در صبحگاه امروز همزمان با آغاز تردد خودروها، غلظت 
ذرات معلق افزایش می یابد و کاهش کیفیت هوای شهر 
تهران را شاهد خواهیم بود. هرچند نسبت به روز گذشته 
از ش��دت کمتری برخوردار خواهد بود. در طول روز نیز 
عدم وزش باد مؤثر و آس��مان نیمه ابری، ش��رایط برای 
پراکندگی آالینده   ها محدود می شود و احتمال می رود 
مشابه امش��ب در مناطق پرتردد کیفیت هوا در شرایط 

نامطلوب باقی بماند. 
در ش��امگاه نیز با ازدیاد تردد خودرو  ها و انباشت آالینده ها، 
برقراری ش��رایط نامطلوب برای بیشتر مناطق پیش بینی 
می شود البته با وزش نس��بی باد و رش��د ابر در اواخر وقت 

دو  شنبه تا حدودی از غلظت آالینده   ها کاسته خواهد شد. 
هوای آلوده تنها مختص تهرانی  ها نیس��ت و کالنشهرهای 
تبریز، اصفهان و شیراز هم کمابیش با این چالش دست به 

گریبانند. 
یک سالی می شو د که تهرانی  ها در کنار آلودگی هوا با چالش 

تازه ای دست به گریبان شده اند؛ بوی بد!
انوشیروان محسنی بندپی، اس��تاندار تهران هم با اشاره به 
شناسایی 27 کانون انتشار بوی نامطبوع از مشخص شدن 
منشا بوی نامطبوع در هفته جاری خبر داده است. وی بوی 
نامطبوع ته��ران را گردن تغییر جهت وزش ب��اد انداخته و 
می گوید :»تغییر جهت وزش باد از جنوب به س��مت شمال 
باعث انتشار این بوی نامطبوع شده بود. در واقع تغییر در جهت 
وزش باد سبب شده اس��ت بوی ناشی از فعالیت دامپروری، 
کارخانه   ها و صنایع آالینده، سیستم تصفیه و دفع فاضالب 

و جمع آوری زباله منجر به انتشار بوی نامطبوع شود. این در 
حالی است که در حالت عادی جهت ورزش از غرب به جنوب 

شرق است. « 
بند پی معتقد است منشأ این بو با بویی که سال گذشته انتشار 
یافت، تفاوت اساس��ی دارد و یکی نیست و این بو به صورت 
گازی متصاعد می ش��ود و در یک ماه اخیر دو بار در تهران 
منتشر شده است. وی وعده می دهد در صورت مشخص شدن 
منشأ بو در جلسه این هفته دستگاه مسئول را مکلف به دفع 

این بو به صورت اضطراری خواهیم کرد. 
   هوای پاک اسیر بین 14 دستگاه 

1۴ دس��تگاه موظف به اجرای برنامه های قانون هوای پاک 
شده اند، اما بسیاری از این موارد همچون نصب فیلتر دوده 
یا نوس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی عماًل به فراموشی 

سپرده شده  است. 
در خصوص آلودگی هوا س��ازمان محیط زیست موظف به 
تهیه الیحه هوای پاک شد تا درواقع این الیحه تکمیل کننده 
قانون مصوب سال 79 باشد، اما این اتفاق روی نداد. در الیحه 
هوای پاک به اس��تانداردهای جدید در خودرو  ها و سوخت 
توجه شده بود و به طور مشخص وظایف دستگاه های اجرایی 
از جمله وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور، راه و شهرسازی، 
امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی، آموزش و پ��رورش، ارتباطات و 
فناوری اطالعات و نیز س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، 
معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و سازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی مشخص شد و قرار بود در صورتی 
که هر یک از دس��تگاه ها، وظایف خود را انجام ندهند مورد 

بازخواست قرار گیرند. 
تمام این دستگاه   ها موظف شدند با توجه به لزوم اهتمام جدی 
برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا، اقداماتی در زمینه سوخت، 
خودروهای در حال حرکت، منابع س��اکن، خودروهای نو، 
نیروگاه ه��ا، مدیریت حمل و نقل و تقاضای س��فر، پایش و 
پیش بینی هوا، آموزش و اطالع رس��انی و زیرس��اخت های 

شهری انجام دهند. 
این مصوبه تمام دستگاه های اجرایی را مکلف و موظف کرد، 
تمام مسئولیت های محول شده را در زمان بندی تعیین شده 
به نحو مطلوبی اجرایی کنند اما این وظایف اجرایی نشدند 
که اگر   می ش��د وضعیت هوای این روزهای تهران و س��ایر 

کالنشهر  ها این گونه نمی بود. 

شافعی: نظارتی بر شرکت های دولتی زیانده وجود ندارد

حمایت حزب اهلل از تشکیل دولت لبنان به رغم تنش های داخلی

بسیاری از ش�رکت های    اقتصادی
دولت�ی، زیان�ده و دارای 
بهره وری پایین هستند اما تاکنون در بررسی لوایح 
 بودج�ه س�نواتی، هیچ گون�ه نظارت�ی ب�ر نح�وه 
اس�ت.  نگرفت�ه  ص�ورت  آنه�ا  هزینه ک�رد 
به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، رئیس اتاق ایران در 
نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت : آنچه از الیحه 
بودجه 99 به دست می آید این است که حدود 7۴ درصد 
بودجه کل کش��ور متعلق به بودجه شرکت های دولتی، 
بانک   ها و مؤسسات انتفاعی وابس��ته به دولت است که 
در مقایسه با قانون بودجه سال جاری حدود 1۶ درصد 

افزایش دارد. 
غالمحسین شافعی افزود : انتظار می رود زمانی که بیش 
از دو سوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت های دولتی 
است بررسی های الزم هم توسط نمایندگان مجلس در 

این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی 
منتهی نشود. 

ش��افعی گفت: یکی از محل های تأمین منابع دولت در 
الیحه، مولدس��ازی دارایی های دولت اس��ت که رقمی 
حدود ۴9 هزار میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده 
است که با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف های مشابه 
در سال جاری و سال های گذشته، به نظر نمی رسد این 
ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد. به نظر می رسد 
این ع��دد صرفاً به عنوان ی��ک رقم تراز کنن��ده منابع و 

مصارف در بودجه درج شده است. 
شافعی افزود: در مجموع برآورد های اولیه حاکی از وجود 
بیش از 2۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع الیحه 
دولت اس��ت که این رقم بدون در نظ��ر گرفتن ۸۰ هزار 
میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در الیحه بودجه و 

عدم تحقق های احتمالی در سایر منابع بوده است. 

وی اضافه کرد: آنچه در خصوص بودجه 99 ادعا ش��ده 
رویکرد قطع وابستگی به درآمد نفت است، در این رویکرد 
به اصالح نظام مالیاتی، س��اماندهی به نظام یارانه ای و 
مولد س��ازی دارایی های دولت از جمل��ه جایگزین های 

درآمدی برای نفت اشاره شده است. 
رئیس اتاق ایران گفت: ما به عن��وان نمایندگان بخش 
خصوصی یک پیام روش��ن ب��رای حاکمی��ت داریم که 
بهترین راه برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید 
ملی و تقویت صادرات است. اگر تولید ملی تقویت شود 
و فضای کسب و کار به س��رعت بهبود یابد هم اشتغال 
ایجاد خواهد ش��د و هم از مس��یر ارزش آفرینی بخش 
خصوصی، درآمد ه��ای مالیاتی دول��ت افزایش خواهد 
یافت، البته دولت در موضوع افزایش درآمد های مالیاتی 
 باید مش��خص کند که این مبلغ مالی��ات از کجا وصول 

خواهد شد. 

در آستانه برگزاری جلسه    بین الملل
در  و  لبن�ان  پارلم�ان 
شرایطی که افکارعمومی منتظر انتخاب نخست وزیر 
جدید این کش�ور اس�ت، برخی تحرکات داخلی در 
تضاد با انتخاب مجدد حریری و نیز تالش های حزب اهلل 
در راس�تای تش�کیل دول�ت ش�دت گرفته اس�ت. 
قرار اس��ت پارلمان لبنان امروز در دو نوبت صبح و عصر 
در کاخ بعبدا در ش��رق بیروت تش��کیل جلس��ه دهد تا 
نامزد نخست وزیری مشخص شود. در چنین شرایطی، 
حمالت ب��ه دفاتر اح��زاب و گروه های سیاس��ی لبنان، 
فضا را در این کشور متش��نج کرده است. افراد ناشناس 
صبح روز یک    شنبه در شیش��ه ای دفتر حزب مسیحی 
»جریان آزاد مل��ی « به رهبری »ِجبران باس��یل « وزیر 
امور خارجه این کش��ور را شکس��تند و پس از به آتش 
کشیدن س��اختمان که خس��اراتی را برجای گذاشت، 
از مح��ل گریختند. تجمع ش��ماری از جوانان که پرچم  
لبنان را در برابر دفتر حزب مسیحی »کتائب« در شرق 
بیروت در دست داشتند، ناآرامی دیگری بود که بیروت 
تجربه کرد. شرکت کنندگان در این تجمع، با شعار علیه 

برخی مقام های سیاسی تحقق خواسته های اجتماعی 
و اقتصادی خود را خواستار ش��دند. عالوه بر این موارد، 
     شنبه شب هم دهها جوان معترض لبنانی، ضمن تجمع 
در میادین و مناطق مرکزی، غربی و ش��رقی بیروت، با 
نیروهای پلیس امنیت داخلی لبنان درگیر ش��دند و به 
طرف آنان سنگ پرتاب کردند که این درگیری 2۰زخمی 

برجای گذاشت. 
همزمان با تالش های سیاسی برای تشکیل دولت در این 
کشور، »سیدحسن نصراهلل « دبیرکل حزب اهلل لبنان بر 
لزوم حضور همه جناح های سیاسی در دولت بعدی لبنان 
تأکید دارد تا به این ترتیب دول��ت بتواند با وخیم     ترین 
بحران اقتصادی این کش��ور در دهه های گذشته مقابله 
کند. با این حال معترضان، سیاستمداران تمام جناح     ها 
و احزاب را به فس��اد مالی گس��ترده مته��م می کنند و 
خواستار برکناری کل نظام حاکم از جمله دولت هستند. 
»حسن فضل اهلل « نماینده فراکسیون پارلمانی »وفاداری 
به مقاومت « وابس��ته به حزب اهلل لبن��ان در واکنش به 
تحوالت اخیر گفت: »کس��انی هس��تند که می خواهند 
کشور را به فتنه و تنش بکش��انند. آنچه امروز در لبنان 

جریان دارد، نوعی جنگ مالی و اقتصادی است که بعد 
اصلی آن خارجی است. کسانی هستند که به خشونت و 
هدف قرار دادن ثبات کشور دعوت می کنند. این بخشی 
از تالش    ها برای مانع تراش��ی اس��ت زیرا نشانه های حل 
و فصل اوضاع آشکار شده است. کس��انی هستند که از 
طریق راه بندان ها، تخری��ب اموال عمومی و خصوصی و 
دیگر اقدامات تحریک  آمیز به دنبال تنش و تشدید اوضاع 

در خیابان    ها هستند.«
روزنامه سعودی »الشرق االوسط « درباره آینده سیاسی 
لبنان و موضع حزب اهلل درباره حضور مجدد حریری در 
سمت نخست وزیر نوشت که آرای ائتالف های پارلمانی 
برای انتخاب نخس��ت وزیر مشخص نیس��ت اما انتخاب 
س��عد حریری با اکثریت آرا تقریباً مشخص شده است. 
الشرق االوس��ط تصریح کرد که به نظر می رسد رویکرد 
حزب اهلل و امل هم نامزد کردن حریری باش��د و نصراهلل 
در س��خنرانی خود به این موضوع اشاره کرد. چون هیچ 
جایگزینی برای حریری تا چند ساعت قبل از آغاز جلسه 
پارلمان مطرح نشده انتظار می رود هر دو حزب حزب اهلل 

و امل به نامزدی حریری رأی مثبت دهند. 

 مظلوم نمایی و فشار 
با »استعفاي فرار«

  روحاني اس��تعفا کند؟ این موضوعي اس��ت که از س��وي 
حامیان او مطرح ش��ده است. در این پیش��نهاد مسیر فرار از 

مسئولیت را مي توان دید |  صفحه 5

شهرآلود!

   اقتصادی

 برخی مسئوالن دولتی به گونه ای با مردم روبه رو شدند 
که هر خبر آنان را باید معکوس کرد تا به حقیقت ماجرا پی  برد!

گازوئيل هم گران نمی شود!
 وزیر نفت، روز گذش��ته درباره احتم��ال افزایش قیمت گازوئیل 
گف��ت که فعالً برنامه اي نداریم. ای��ن موضع زنگنه وقتي در کنار 
مواضعش پیش از س��همیه بندي بنزین قرار بگیرد، ایجاد نگراني 
مي کند؛ افعالي که دولتي ها و وزیر نفت استفاده مي کنند، همواره 

حالت »معکوس« داشته  است. هنوز از خاطر مردم نرفته  است که 
زنگنه چند روز پیش از س��همیه بندي بنزین به دوربین زل زد و 
گفت سهمیه بندي و افزایش قیمت بنزین شایعه است. او این بار به 

صورت خفیف تر موضوع گازوئیل را اینگونه رد کرد | صفحه 4

اردوی جهادی سالمت در منطقه پاکدشت تهران - بهنام احمد خانی - باشگاه خبرنگاران

 سفر پیش روی رئیس جمهور به 
ژاپن و وعده توافقات احتمالی در 
این سفر، جریان رسانه ای حامی 
رئیس جمهور را دچار ذوق زدگی 
کرده و با برشماری دستاوردهایی 
برای این س��فر، ب��ه انتظاراتی در 
جامع��ه دامن می زنند ک��ه افکار 
عمومی مردم ایران در طول دولت 
یازدهم و دوازده��م بار  ها از ایجاد 
این انتظارات کاذب لطمه دیده  ، به 
گونه ای که کارشناسان یکی از دالیل و زمینه های اصلی آشوب های 

آبان ماه را اینگونه جریان سازی   ها می دانند. | صفحه 2

عباس حاجی نجاری

کارشناس سیاسی

سر مقاله

تجربه تلخ برجام 
در ژاپن تکرار نشود

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه  25 آذر 1۳98   -   19 ربیع الثانی 1441

سال بیست و یکم- شماره 5818 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

تهران و بیشتر شهرهای صنعتی دیروز غرق در آلودگی 
وحش�تناک هوا و ب�وی گند زباله بودن�د. امری که 14 
متولی در کش�ور دارد اما هرگاه پرس�یده شود که ولی 
ای�ن مول�ود ناخلف کیس�ت، هریک به دیگری اش�اره 
می کن�د. دول�ت و ش�هرداری تنها عدالت�ی  را که بین 
مردمان ش�هرهای صنعتی از فقیر و غنی بالس�ویه تقسیم 

کرده اند،  همین بوی گند و هوای  آلوده است!
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