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نتیجه تلخ و جشن شیرین

جهان، با من برقص!

 قتل دو تبعه لبنانی 
در تهران

برخی خوانندگان پاپ؛ هنرپیشگان اجراهای 
صحنه ای خویش

پلی بک ساعتی چند؟

سفر مکرون به لبنان در سایه احتمال 
تروریستی بودن انفجار بیروت

هشدار پاریس؛ 
اصالحات یا فروپاشی؟!

تاکید یک دیپلمات پیشین:

هوک و آبرامز در 
دشمنی با ایران 
اختالفی ندارند
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سياست 2

 ترامپ: 

 اگر در انتخابات 
 برنده شوم خيلی سریع 
با ایران توافق می کنم

دسترنج 4

 تداوم زباله گردی کودکان در پایتخت

 دست های کوچکی
 که بوی عفن نابرابری 

می دهند
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فاجعه بیروت نگرانی ها درباره ایمنی تهران را 
افزایش داده است؛

انبارهایی به  مثابه 
بمب  ساعتی

سياست 2

پس از فاجعه انفجار مهیب در بیروت، اکنون برخی مسئوالن نسبت 
به وجود انبارهای مواد شیمیایی در تهران هشدار داده و تاکید می کنند 

که فاجعه بیروت در کمین تهران نیز هست. 
مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران، یکی از همان هاست که در 
صفحه اینســتاگرام خود به همین موضوع پرداخت و نوشت: »فاجعه 
بیروت نشــان داد مطالبه خروج انبارهای مواد شــیمیایی از شهرها 
همچون خروج انبار نفت از شــهران امروز نه یک  مطالبه محلی بلکه 

مطالبه ای ملی است.«
او با بیان اینکه تجربه انفجار بیروت، تجربه ای بسیار تلخ و ناگوار بود، 
ادامه داد: »فراتر از هر حادثه و فاجعه درس آموخته ها و عبرت های آن 
باید مورد توجه قرار گیرد. حتماً در اقصی نقاط گمرک های رســمی و 
یا اسکله های غیر رســمی، در مناطق ویژه اقتصادی و یا بنادر ساحلی 
و غیرساحلی کشور انبارهای مشــابه انبار مواد شیمیایی بیروت یافت 
می شود که از این پس باید به عنوان یک بمب ساعتی نگریسته شود اما 
عالوه بر اماکن یاد شده انباشت مواد شیمیایی در بطن و مرکز شهرها 
و اماکن مسکونی خطرآفرین تر اســت. اینجاست که شناسایی نقاط 
پرخطر در شهر تهران و دیگر شهرها و احتمال بروز فاجعه و برنامه ریزی 
برای خروج این بمب های ســاعتی از شــهر را باید از دولت و مدیریت 

شهری طلب کنیم.«
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه عدم رعایت پروتکل های 
نگهداری و انباشت انبوه مواد شیمیایی در شهر می تواند در یک لحظه 
تمام نظام یک جامعه و شهر را بر هم بریزد، افزود: »فقط به عنوان یک 

مثال به انبار نفت محله شهران که یک بمب هیدروژنی...

گمانه زنی ها درباره وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور؛ 

پذیرش FATF یا فروش نفت به مردم؟
چرتکه 3

شهرنوشت 6

 24 هزار ماهی در رودخانه »اوتی جو«  سوادکوه تلف شدند

ودخانه ها   مرگ تدریجی ر
زیرپای پساب های آلوده
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