نغمه پيروزي اردوغان

نقل و انتقاالت داغ ليگ يازدهم

گ�روه جه�ان :اردوغان در ش��ب پي��روزي پارلماني حزب
متبوعش ،در جمع طرفداران عدالت و توسعه سرود پيروزي
خواند .او دس��ت در دست همسر خود با همراهي جمعيت،
ترانه «يكبار ديگر» را كه سرود اين حزب است به سرمست
پيروزي زمزمه كرد.

گ�روه ورزش :هرچند قلعهنويي ميگوي��د« :كي گفته من به
تراكتورسازي رفتهام» ،اما بالفاصله ميافزايد« :هنوز با اين تيم
قرارداد نبستهام» .به اين ترتيب به نظر ميرسد حضور قلعهنويي
در تراكتورسازي تقريبا قطعي است همچنين سكانداري دايي
در سپاهان نيز روزهاي داغ نقل و انتقاالت ليگ را رقم زده است.

قلعهنويي به تراكتورسازي رفت
دايي به سپاهان

عدالت و توسعه
در قدرت ماند
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تيترها
پاسخ وزارت كشور به انتقادات انتخاباتي

اتهامات وارده يادآور
كميته صيانت از آراست
صفحه 2

احزاب مخالف يمن اعالم كردند

تشكيل شوراي موقت
رياستجمهوري در صنعا

سال هشتم

سرطان ريه و معده
در كمين تهرانيها
صفحه 19

گره يارانه اتوبوسراني تهران

دولت از  300ميليارد تومان
 40ميليارد پرداخته است
صفحه 19
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ريزگردها اولويت عراق نيست
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گروه سياسي :محور اكثر سواالت خبرنگاران در چهاردهمين
نشس��ت خبري س��خنگوي ق��وه قضايي��ه از غالمحس��ين
محس��نياژهاي به موضوعات مرتبط به دولت اختصاص پيدا
كرد؛ از بازداشت تعدادي از نزديكان رييسجمهور كه به جريان
انحرافي ملقب ش��دند ،گرفته تا اظهارات اخير احمد توكلي،
نماينده اصولگراي مجلس در مورد معاون اول رييسجمهور،
از انتشار ويژهنامه روزنامه نزديك به دولت كه سه مقام حوزوي،
قضايي و نظامي را اقتدارگرا خوانده بود ،گرفته تا تغيير تعداد
فهرست مفسدان اقتصادي  250نفره رييسجمهور به  312نفر
از سوي وي ،از تخلفات ارايه شده دولت از سوي مجلس به قوه
قضاييه گرفته تا آخرين وضعيت حكم انفصال از خدمت بقايي،
همه و همه مواردي بودند كه در نشست روز گذشته سخنگوي
قوه قضاييه مطرح شد .البته سوال در مورد مرگ مرحوم هدي
رضازادهصابر نيز از موضوعات مهم ديگر اين نشس��ت بود كه
وي نيز با بيان اينكه ابهاماتي در پرونده فوت هدي رضازادهصابر
وجود دارد ،اظهار داشت :س��واالتي را براي سازمان زندانها و
دادس��تاني تهران درباره مرگ هدي رضازادهصابر مطرح كرده
كه هنوز پاسخ ندادهاند .خبرنگاران علت تاكيد بر بيان جزييات

بهار ناسالم تهران

گفتوگو با محمد آلمهدي /صفحه8

دولت آغوش خود را
به روي اتاق بگشايد
حميد حسيني

*

فض��اي انتخابات نس��بت به
دفعهه��اي قب��ل گرمت��ر و
رقابتيتر به نظر ميرس��د .در
اين دوره نس��بت به دورههاي
قب��ل ب��ر تع��داد نامزده��اي
انتخاباتي نيز افزوده شده است.
ش��ايد بتوان گفت ،يكي از دالي��ل مهم اين رخدادها،
طرح انتق��ادات گوناگون بر عملكرد رييس فعلي اتاق
اس��ت كه نتوانس��ته رضايت منتق��دان را جلب كند.
دومين دليل پرش��ور بودن انتخابات ،مشكالت بخش
خصوصي اس��ت كه هنوز چارهاي براي آنها انديشيده
نشده و فعاالن اين بخش بر اين باورند تنها نهاد بخش
خصوصي كه اتاق است ميتواند راهگشاي آنان باشد.
در حال حاضر كل اعضاي هيات نمايندگان كشور 555
نفر هس��تند كه حدود  380نفر آنها ح��ق راي دارند.
عالوه بر اين 40درصد نيروها به تازگي وارد اين عرصه
شدهاند .همين مساله به شكست اقتدار سنتي اتاقها در
نقاط مختلف كشور منجر شده است.
ادامه در صفحه 4

ادامه در صفحه 2

هواي دو سوم روزهاي سپري شده سال  90ناسالم و اضطراري بود

آنچه باید نقد کنیم سنت است
حرف اول

هزينههايزيستمحيطي
قانونگريزي
معصومه ابتكار

ابهاماتي در گزارش فوت «هديصابر» وجود دارد
با عوامل حادثه خمينيشهر برخورد قاطع و رسيدگي خارج از نوبت ميكنيم

و ش��فافيت در پاسخها را از زبان س��خنگوي قوه قضاييه كم
شدن فضاي ابهام مطرح كردند .در اين نشست ،خبرنگاري به
طرح پرسش خود پرداخت و گفت :شما قبال گفتهايد تعدادي
از مقامات ارش��د دولتي تحت تعقيب قرار گرفتهاند ،دليل آن
هم مسايل مالي اس��ت و امكان دارد بحث اخالقي هم داشته
باش��ند ،سوال من اين اس��ت كه آيا متهمان به دادسرا احضار
ش��دهاند و دادستان موارد عنوان ش��ده را وارد ميداند يا خير،
كه محس��نياژهاي گفت :من چه وق��ت تعبير برخي مقامات
ارشد دولتي را به كار بردم .ادبيات من اينطور صحبت كردن
نيست .اگر ميخواهيد سوالتان را اصالح كنيد تا پاسخ دهم.
اين خبرنگار سوال خود را اينطور اصالح كرد كه رييس دفتر
رييسجمهور و برخي از معاونان آن در مظان اتهامات مربوط به
تخلفات مالي قرار گرفتهاند ،آخرين وضعيت اين پروندهچيست،
كه محسني اژهاي گفت :برخي افراد دستگير ش دهاند اما در بيان
جزيي��ات آن طبق قانون معذوريت داريم 12 ،10 ،نفر در اين
خصوص دستگير شدهاند و پرونده در حال رسيدگي است ولي
اجازه بيان جزييات آن را نداريم.

گروه اجتماعي ،صدرا محقق :از ابتداي س��ال  90تا امروز
تهرانيها  35روز را س��الم 47 ،روز را ناس��الم و سه روز را
در شرايط بسيار ناسالم و اضطراري گذراندهاند .باقيمانده
ماههاي سال  90را ميتوان از وضعيت بهارش پيشبيني
كرد؛ بهاري كه هواي دو س��وم روزهايش تاكنون ناسالم و
بسيار ناسالم بود و در روزهاي اخير چنان شده كه احتمال
تعطيلي روز چهارش��نبه نيز مطرح ش��ده است .آلودگي
هواي تهران از دود و دم يك و نيم ميليون خودرو كه هر
روز در آن تردد ميكنند و كارخانههاي اطراف كم نبود كه
معضل ريزگردهاي عربي هم به آن اضافه شد؛ گرد و خاكي
كه از هزار كيلومتر آن سوتر در سرزمين همسايههاي غربي
بلند و بر سر پايتخت ايران در مركز كشور ريخته ميشود.
بهار ناسالم تهران
يوسف رشيدي ،مدير كنترل كيفيت هواي تهران در
رابطه ب��ا وضعيت اين روزهاي هواي تهران به «ش��رق»
ميگوي��د« :از ابتداي اين هفته هواي تهران در ش��رايط
ناسالم و بسيار ناسالم بود ،آنگونه كه شاخصهاي كيفيت
هوا نش��ان ميدهد امروز (دوش��نبه) نيز وضعيت هوا در
حالت اضطرار است.
پيشبين��ي ما حاكي از آن اس��ت كه اين ش��رايط تا
پاي��ان هفته نيز ادامه پيدا ميكند .از ابتداي امس��ال نيز
در تهران  35روز هوا س��الم 47 ،روز ناسالم و سه روز نيز
بسيار ناسالم و اضطراري بود ».رشيدي ميافزايد« :چون
اين گردوخاكها از س��طوح فوقاني هوا وارد ميش��وند از
شهروندان ميخواهيم براي حفظ سالمتيشان اين روزها
به ارتفاع��ات نروند چون غلظت آاليندهه��ا در ارتفاعات
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بيش��تر اس��ت ».حتي اگر اعداد و ارقام و ش��اخصهاي
شركت كنترل كيفيت هواي تهران هم در ميان نبود ،رنگ
خاكستري و افق ديد اندك روزهاي گذشته تهران به اندازه
كافي گوياي وضعيت اضطراري ميزان آاليندههاي هوا بود
چرا كه در ميانه خردادماه  90ميزان وزش باد به اندازهاي
بود كه بتواند از پس آاليندههاي شهري هميشگي تهران
برآيد ،اما وقتي نيروي كمكي از عراق رسيد ،بادهاي ايراني
كم آوردند .نتيجه آن شد كه تهران هفته سوم خردادماه را
از ابتدا تا انتها در آلودگي و اضطرار سر خواهد كرد.
البته آنگونه كه پرويز رضازاده ،كارش��ناس س��ازمان
هواشناسي به «ش��رق» ميگويد ،س��ازمان هواشناسي
از ابت��دا اي��ن آلودگ��ي را پيشبيني كرده ب��ود .رضازاده
ميگوي��د« :روز ش��نبه اطالعي��هاي با همي��ن مضمون
منتشر كرديم كه در آن پيشبيني شده بود گرد و خاك
برخاس��ته از كش��ور عراق به داخل كش��ور خواهد آمد.
بر اس��اس پيشبينيهاي ما هم بيشترين چگالي ذرات
معلق در مركز كشور و شهر تهران براي روز يكشنبه بود و
روز دوشنبه از ميزان آن كاسته شد.
اين روند كاهش��ي نيز ادامه پي��دا خواهد كرد و امروز
سهشنبه ميزان غلظت آاليندهها باز هم كمتر ميشود».
اين كارش��ناس هواشناسي ميافزايد« :پيشبيني ما اين
اس��ت كه در روزهاي آينده و ت��ا آخر هفته وضعيت هوا
به شرايط عادي باز خواهد گشت چرا كه هم اكنون هيچ
نش��انهاي مبني بر اينكه ميزان غلظت آاليندهها در اين
روزها افزايش يابد ،وجود ندارد».
ادامه در صفحه 19
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 600تومان

سرمقاله

دالر
كمياب شد

تشكيل كارگروه ويژه دولت
و بخش خصوصي براي رفع بحران ارزي
گروه اقتصادي :معلوم نيس��ت در بازار ارز چه خبر اس��ت
و بانك مركزي ميخواهد براي اين آش��فته بازار چه كند.
يك روز رييسكل بانك مركزي اعالم ميكند آنقدر ارز به
بازار ميريزيم تا حباب شكسته و بازار اشباع شود و روزي
ديگر صرافان از نبود ارز در بازار خبر ميدهند .در پي اين
روزهاي آشفتگي در بازار ارز پايتخت ،صرافيهايي كه بنابر
تصميم جديد بانك مركزي براي ارز مسافرتي نرخي جديد
را روي تابلو بردهاند از نبود ارز مس��افرتي خبر ميدهند و
بح��ران ارزي را به نمايش ميگذارند .ديروز در حالي كه
گفته ميشد مسافران با در دست داشتن بليت و گذرنامه
خود ميتوانند ارز دريافت كنند ،يكي از صرافان در خيابان
مطهري كه قيمت ارز مس��افرتي را روي تابلو فروش خود
زده بود در پاسخ به خبرنگار «شرق» كه چه ميزان ارز به
مس��افران پرداخت ميكنيد و چه ميزان براي دريافت ارز
زمان الزم اس��ت ،ميگوي��د« :االن كه ارز نداريم ،گفتهاند
كه ميآيد .اگر ارز بدهند تحويل ميدهيم ،اگر ارز ندهند
كه اسم مسافران را در فهرست انتظار مينويسيم ».انتظار
براي دريافت ارز مس��افرتي ،داس��تان اين روزهاي بازاري
اس��ت كه قيمت دالر در آن به هزار و  250تومان رسيده
و هر يورو هزار و  800به دس��ت متقاضيانش ميرس��د؛
روزهايي كه هر پوند دو هزار و  25تومان به فروش ميرود
ت��ا بحران ارزي را پررنگتر ب��ه نمايش گذارد؛ در همين
خصوص رييس اتاق بازرگان��ي و صنايع و معادن ايران از
تشكيل كارگروه ويژهاي با مسووليت بانك مركزي و حضور
نمايندگان اتاقهاي بازرگاني و دس��تگاههاي مس��وول به

وي��ژه وزارتخانههاي اقتصاد و بازرگاني براي كاهش آثار و
تبعات نوسانات نرخ ارز خبر داد« .مهر» در خبري با تيتر
«تشكيل كارگروه ويژه دولت و بخش خصوصي براي رفع
بحران ارزي» به نقل از محمد نهاونديان ،عضو شوراي پول
و اعتبار با يادآوري اينكه عمده وقت جلسه ديروز اين شورا
ب��ه بحث ارز اختصاص يافته ،خبر داد كه كارگروه ويژهاي
با مس��ووليت بانك مركزي و حضور نمايندگان اتاقهاي
بازرگاني و دس��تگاههاي مس��وول به ويژه وزارتخانههاي
اقتصاد و بازرگاني براي كاهش آثار و تبعات نوسانات نرخ
ارز و رفع نگرانيهاي فعاالن اقتصادي تش��كيل شد و قرار
اس��ت در آن راهكارهايي براي خ��روج بازار ارز از وضعيت
فعلي پيشنهاد و بررسي شود .خبر تشكيل كارگروه ويژه در
روز پرخبري براي ارز مطرح شد؛ روزي كه رييسكل بانك
مركزي در وعدهاي جديد سكوت چند روزه پس از گراني
به يكباره نرخ رسمي ارز را شكست و از كاهش  24ساعته
نرخ ارز خبر داد .در اين ميان حسيني ،سخنگوي اقتصادي
دولت نيز گفته است :برنامه اقتصادي و جهتگيري دولت
اين است كه مانع از نوسانات نرخ ارز شده و تالش خواهيم
كرد كه نرخ ارز را به نرخ مرجع كاهش دهيم و بعد از آن
در جهت تعديل به س��مت پايي��ن حركت كنيم .به اين
ترتي��ب ،روز پر خبر ارز ك��ه از گراني دوباره دالر و كمبود
آن در بازار شروع شده بود با موضعگيري دولتيها به پايان
رس��يد و بايد ديد امروز چهارراه استانبول تحت تاثير اين
موضعگيريها چهروزي را پشت سر خواهد گذاشت.
گزارش صفحه  5را بخوانيد

عكس:چاووش هماوندي ،جامجم
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سخنگوي قوه قضاييه:
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افزايش آلودگي هوا موجب شد
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اين روزه��ا در برخورد با
برخي مش��كالت ب��ه ظاهر
الينحل كشور ،با واكنشهاي
مختلفي مواجه ميش��ويم.
بعضي افراد ريشه مشكالت
را در ع��دم تخصيص بودجه
يا نيازمند فناوريهاي بس��يار پيشرفته دانسته و
برخي ديگر مسايل پيچيده را براي مديريت كشور
به حدي الينحل ميدانند كه حل و فصل آن را به
دعا موكول ميكنند.
در حال��ي كه هر مش��كلي نيازمن��د تجزيه و
تحليل م��وردي و خاص خود بوده و با بررس��ي و
احص��اء آن ميتوان به رفعش هم��ت گمارد .اما از
معضالت كش��ورهاي در حال توس��عه در گذشته،
ع��دم برنامهريزي صحيح و در صورت برنامهريزي،
عدم اس��تمرار برنامهها بوده اس��ت .در كش��ور ما
نيز از س��اليان قبل تالش شد به سمت نظامهاي
برنامهريزي ،تعريف اهداف و چش��مانداز بلندمدت
حرك��ت كنيم .چ��را كه تجربي��ات نش��ان داده،
تالشه��اي مقطعي بدون هدفگ��ذاري و ارزيابي
مس��تمر ،يا ما را از اهداف دور كرده يا دسترسي به
نتايج را پس از زمان طوالني محقق ساخته است.
بنابراين اقداماتي چون تعريف سند چشمانداز 20
ساله به عنوان ميثاقي ملي (كه در سال  82نهايي
شد) و تعيين اهداف مشخص در زمينههاي علمي،
اقتص��ادي ،اجتماعي و از جمله محيطزيس��ت در
اين س��ند ،اقدامي بسيار مهم و حايز اهميت بوده
و ميتواند حركت منس��جمي را ب��ه وجود بياورد؛
چشماندازي كه بهرهمندي از محيطزيست مطلوب
را تكليف كرده اس��ت .همچنين قانون برنامه پنج
س��اله چهارم ك��ه با همين رويكرد تنظيم ش��د و
بسياري از برنامههايي كه در تداوم و استمرار برنامه
سوم تدوين و به تصويب رسيد ،مانند برنامه جامع
كاهش آلودگي هوا براي تهران در سال  79و هفت
كالنشهر كشور كه در سالهاي بعد تصويب شد.
حايز اهميت اينكه برنامه كاهش آلودگي هوا طي
س��الهاي بعد از حالت ش��عار و ح��رف در آمده و
عملياتي شد .براساس اين برنامه در سال  81تمام
خطوط توليد خودرو كشور مشمول استانداردهاي
آلودگي هوا ش��ده و ميزان آاليندههاي خودروهاي
جديد تا حدود  80درصد كاهش يافت .در همين
برنامه در جهت استانداردس��ازي سوخت ،سرب از
بنزين كل كشور حذف شد و خطوط مكانيزه معاينه
فني گسترش چشمگيري يافت.
همچنين توسعه شبكههاي حمل و نقل عمومي
شامل اتوبوس و مترو پايهگذاري و توسعه استفاده
از گاز طبيع��ي به عنوان نوعي س��وخت جايگزين
عملياتي ش��د .در كنار اين اقدامات زمينهس��ازي
براي فعاليت مطلوب رس��انهها و فضاي مس��اعد
براي تش��كلهاي مردم نهاد تحقق يافت .با توجه
به تاكيدي كه در س��ند چشمانداز  20ساله كشور
درباره محيطزيست ش��ده بود ،اين تصور ميرفت
كه مساله حفظ محيطزيست و آلودگي هوا نهادينه
ش��ده و دولتهاي بعدي به موضوع اهميت داده و
آن را اس��تمرار بخشند .غافل از اينكه دولت بعدي
با ادعاي متفاوت بودن از دولتهاي قبل و داشتن
برنامههاي متفاوت رويكردي ديگر داشت.
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