
چرا زبان ما ایرانیان عربی نشد؟

مسجدسلیمان
42 °C

اهواز
44 °C

آبادان
44 °C

 آمار زائران اربعین حسینی نسبت
به سال گذشته ۲ برابر می شود

 هیچ تیم اروپایی حق بازی با
ایران و عربستان را ندارد

صفحه ۲    

 ناطق  نوری از شرکت پتروشیمی
مسجدسلیمان بازدید کرد

صفحه ۲  

 شرکت کشت و صنعت شهید رجایی تامین کننده ۹۰ درصد پیش بینی آب و هوای استان خوزستان
بذر بهاره و ۵۰ درصد بذر پائیزه کشور است

اجرای تبلیغات شما به صورت گسترده توسط شرکت رایسام
طراحی و پشتیبانی وبسایت، سئوسازی، برندینگ

Raysam.ir   |   +989369618255

ایذه
37 °C

دزفول
43 °C

شوشتر
43 °C

پسازفروپاشیپادشاهیساسانیانزبانفارسیکمکمروبهفراموشیمیرفتوزبانرسمیکشورعربیشدهبود.سالها
ازحملهاعراببهایرانمیگذشتوزبانفارسیرفتهرفتهازمکاتباتدیوانیکنارگذاشتهوبهجایآنتکلمبهزبانزبان
عربیدردستگاههایدیوانی،اجباریودرمدارسنیزاینزبان،آموزشدادهمیشد.خلفایعباسیدربغدادبااینکهخالفت
خودرامدیونایرانیانمیدانستندباتکبروغرورخاصیایرانیانمسلمانراموالیبهمعنایبردهمیخواندنوازهیچگونهظلم
وستمیبرآنانکوتاهینمیکردند.درسیستانخشکسالیاتفاقافتادهبودولیمامورینخلیفهبیرحمانهخراجومالیات
سنگینیراازدهقانانوبازرگانانطلبکردهوبرایخلیفهمیفرستادندتاصرفخوشگذرانیخلفایعباسیگردد.دراین
میانجوانمردیرویگرزادهازسیستانبرمیخیزد،بنامرادمانپورماهک،یایعقوبپسرلیثوچونلیث،پدراومسگر
بودبهصفارمعروفشدهبودند؛بنابرایندرتاریخاورابنام“یعقوبلیثصفاری”بنیانگذارسلسهصفاریمیشناسیم.او
باگردآوریدالورانسیستانودیگرنقاطایرانزمینبهجنگباخلیفهمیپردازدوتمامیسیستانوخراسانتاماورانهرو
مازندرانوگیالنوریواصفهانوفارسوکرمانتاقسمتیازخوزستانراازتسلطمتجاوزانعربآزادمیکند.یعقوب
ازآن رایجمیکند)دردفاتردیوانیوحکومتی را پارسیدری زبان و راحذف زبانعربی ایران نقاط تمام به فرمانی در
بهبعدکسیاجازهنداشتبهعربیبنویسد(تابعدهاماشاهدپیدایشعارفانوشاعرانبسیاریدرفرهنگوادبایران
کردند پاسداری پارسی زبان وگسترش دررونق چگونه که باشیم سعدی و حافظ و نظامی و مولوی و فردوسی همچون

 تولید ۱۲۰۰ تن بذر گندم و ۴۵۰ تن بذر
کلزا در خوزستان

صفحه ۲

صفحه ۱

رادمانپورماهک،کهبهنامیعقوبلیثصفاریمشهوراست،نخستینکسیبودکهزبانپارسیرا۲۰۰سالپسازوروداسالمبهایران،بهعنوانزبانرسمیایراناعالمکرد

بهگزارشخبرروزازاندیمشک،»حسندهقان«صبحروزپنجشنبه۲۸

اربعینوهماهنگیهفتهدفاعمقدسکهدر شهریوردرنشستستاد

فرمانداریشهرستاناندیمشکبرگزارشداظهارکرد:درشهرستاناندیمشکبه

همتمردمومسئوالندرسالگذشته۷۳موکبازورودیشهرستانعوارضی

پلزالتاخروجیشهرستانشهرکشهیدمدنیجهتخدماترسانیبهزوار

اربعینحسینیبرپاشدوبهبیشازیکمیلیونزائرخدماترسانیصورت

گرفت.مسئولستادعتباتعالیاتشهرستاناندیمشکتصریحکرد:۶۰هزار

نفرازاینزائران،از۵۹کشورخارجیبودندوهمچنینبهبیشاز۳۰۰هزار

زائردر۳۰مسجدوحسینیه،مصالینمازجمعه،حسینیهعاشقانثاراهللو

بیشاز۱۰۰منزلمسکونیاسکاندادهشد.ویبابیاناینکهسههزارو۸۲۵

نفرازخواهرانوبرادرانبهعنوانخادمدرمواکببهامرخدماترسانیبهزوار،

فعالیتکردندافزود:شهرستاناندیمشکورودیاستانخوزستانوگلوگاهسه

پایانهمرزیمهران،چذابهوشلمچهاستوباتوجهبهاینکهامسالهمویزا

حذفشدهپیشبینیمیشودآمارزوارنسبتبهسالگذشته۲برابرشود

دهقاناذعانکرد:بهمنظورپذیراییواسکانزائرانتوسطمسئوالنو

مردموالیتمدارشهرستانتمهیداتالزمجهتخدماترسانیواسکان

دیدهشدهکهدراینرابطهتاکنون۸۰موکبجهتخدماترسانیبه

پروانه و نهایی ثبت آمادگیکردندکهدرخواست۵۵موکب اعالم زوار

موکبداریآنهاصادرشدهومابقیمواکبهمدردستاقدامهستند.

ستاد کرد: اضافه اندیمشک شهرستان عالیات عتبات ستاد مسئول

اربعینشهرستانبهریاستفرماندارتشکیلشدهوکمیتههایاربعین

دارند کامل آمادگی مواکب های زیرساخت به وجهتکمک مشخص

 لزوم توجه شهرداری به جلوگیری
از ساخت و ساز غیر مجاز

صفحه 4   

 زلزله مدارس نوبت عصر
 سه شهرستان خوزستان را به

تعطیلی کشاند
صفحه 4

 اخراج نجات غریقان متخلف استخر نفت هیچ ربطی به
مسائل سیاسی در شهرستان مسجدسلیمان ندارد

بازرسی و  انضباطی  کمیته  رئیس  حسنوند   مهران 
هیئت نجات غریق شهرستان مسجدسلیمان ادامه داد

صفحه ۲

 مسلمانی رییس تعاون روستایی
شهرستان کارون شد

صفحه ۲

توصیه های پلیس
درمورد سرویس مدارس

صفحه ۲
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اخراج نجات غریقان متخلف استخر نفت هیچ ربطی به مسائل سیاسی در شهرستان مسجدسلیمان ندارد

یوفادربیانیهایمداخلهجویانه

و ملی تیم هیچ کرد اعالم

باشگاهیازقارهاروپاحقبازی

ایرانوعربستان باتیمهای

راندارند.بهگزارشخبرروز،

درجلسهکمیتهاجرایییوفا

شفرین الکساندر ریاست به

دربارهموضوعممنوعیتورود

ورزشگاه به زنها

بعضی در ها

رها کشو  ز ا

تصمیمجدید

گرفتهشد.براین

تیمهای تمامی به اساس

اروپادستور باشگاهی و ملی

در بازی حق که شد داده

کشورهاییکهدرآنزنهابرای

ورودبهورزشگاهبامحدودیت

رند ندا  را هستند .مواجه

ازمسئوالنفدراسیونفوتبال

خاطر به قبل سال ایتالیا

این برگزاریدیدارسوپرجام

کشوربینمیالنویوونتوسدر

عربستانکهزنهاباممنوعیت

ورودبهورزشگاهمواجههستند،

انتقادشد.درادامهآمدهاست:

دو دانیم می که جایی تا

دسترسی زنهاحق به کشور

ندادندوما را بهورزشگاهها

نمیتوانیمآنهارا

کنیم جریمه

ر د  ن چو

فیفا  ر اختیا

استولینمیتوان

همین به بود. نیز ساکت

۵۵ تمامی های تیم دلیل

عضویوفاچهباشگاهیوملی

و کشورها این در بازی حق

بازیباتیمهاینمایندهاین

داشت نخواهند را .کشورها

 یوفا: هیچ تیم اروپایی حق بازی با
ایران و عربستان را ندارد

 دو کشور به

 زنها حق دسترسی به

ورزشگاه ها را ندادند

صفحه ۲

توصیه های پلیس به والدین دانش آموزان
درمورد سرویس مدارس

 معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا تاکید کرد: رانندگان سرویس مدارس باید افراد
بدون سوءپیشینه کیفری و عدم اعتیاد به موادمخدر و داروهای روان گردان باشند

سرهنگعیناهللجهانیبااشارهبهآغازسالتحصیلیجدید،گفت:باتوجهبهشروعسالتحصیلیجدید،آیندهسازانکشورعزیزمانبا
شوروشوقوصفناشدنیدرمسیررفتوبرگشتآموزشیقرارمیگیرندوازاینرورفتوآمدایمنوبهدورازحادثهدانشآموزاناز
اهمیتویژهایبرایپلیسراهوربرخورداراست.ویدرخصوصسرویسمدارسبهوالدینتوصیهکرد:فرزندخودرابههرفردیاوسیلههای
متفرقهنسپارندوحتماباثبتنامدرسامانه“سپند”نسبتبهانتخابرانندهخودروباهماهنگیشهرداریهاوآموزشوپرورشاقدامکنند

نوع گندم روی کیفیت نان گیالن اثر گذاشته است
بهگزارشخبرروزازگیالن،فرهاددلقپوشباتاکیدبراهمیتتأمینکاالهایاساسیمردم،گفت:بایدبتوانیمرضایتو
ارکانحاکمیتی و لزومهمکاریدستگاهها بر تأمینکنیم.وی را نیازدارند راکهدرزندگیروزمره آنچه نیازهایمردمو
درجهتتأمینکاالهایضروریمردمتأکیدکردوافزود:شرایطخاصیاقتصادیقرارداریموحفظحقوقمصرفکننده
وتولیدکنندهازاولویتهایمااست.دلقپوشباتأکیدبراینکهمشکلیدرتأمینکاالیاساسیمردمنداریم،تصریحکرد:
اما واردشد بازارشوک به وکمی آوردند فشار فروشگاهها به روانیدشمن دلیلجو به گرچهطیسالهایگذشتهمردم
رئیس  هستیم. خدماتی و اجرایی دستگاههای همگانی بسیج نیازمند هرچند برخورداریم، نسبی اقتصادی ثبات از اکنون
تأمینموادغذاییدرطولماههایمحرموصفرگفت:۴۸۲تن به اشاره با استانگیالن سازمانصنعت،معدنوتجارت
شکر،۳۲۱تنگوشتمنجمدو۱۶۱تنمرغمنجمددراختیارسازمانتبلیغاتاسالمیواوقافوامورخیریهجهتواگذاری
اساسشاخصهای بر اینکه بیان با گیالن استان تجارت و معدن سازمانصنعت، رئیس یافت. تخصیص مذهبی هیآت به
گیالن افزود: آورده، بهدست یککشور مناطق استانهای بین در را پنجم رتبه گیالن سازمانحمایت ارزیابیسال۹۷،
درحوزهتنظیمبازارنیزدرکشوررتبهیکراکسبکردهکهاینمهممرهونشعوروفهممردمبهویژهبازاریانبودهاست

معاوناجتماعیوفرهنگترافیکپلیسراهورناجاخاطرنشانکرد:مقررات،بخصوصآییننامهحملونقلدانشآموزیمویدآناستکهسازمانهایذیربطدرانتخابخودروورانندهبرایسرویسهایمدارسدقتهایالزم
رامبذولدارند،گواهیسالمترانندگانسرویسدانشآموزیکهبرایمدتیکسالتوسطشهرداریهاصادرمیشودنیزبسیارمهماست.جهانیادامهداد:برابرآییننامه،رانندگانسرویسمدارسبایدافرادبدونسوءپیشینه
کیفریوعدماعتیادبهموادمخدروداروهایروانگردانباشندوازطرفیدرزمانانعقادقرارداد،موسساتحقوقیوشخصیبامدارس،موضوعرعایتظرفیتمیبایستکامالرعایتشود،بطوریکهبرایسواریباظرفیت
چهارنفر،نبایدتعدادبیشتریبرایجابجاییمحولنشود.ویبااشارهبهنقشهمیارانپلیسدرکاهشتصادفاترانندگی،گفت:براساسپژوهشهایانجامشده،همیارانپلیس۱۸درصددرکاهشتصادفاترانندگیموثربودهاند
بنابراینازدانشآموزانمیخواهیمبهعنوانهمکارانمادرداخلخودروها،اوالخودشاننکاتایمنیالزمرارعایتکنندوثانیااگرتخلفاتینظیرصحبتباتلفنهمراهونبستنکمربندایمنی،خوردنوآشامیدن،یااستعمال
دخانیاتو...راشاهدبودند،مودبانهومحترمانهبهرانندهتذکردهند.براساساعالمسایتپلیس،معاوناجتماعیوفرهنگترافیکپلیسراهورناجاگفت:رانندگانسرویسمدارس،معلمانکالسسیارترافیکهستندونقش
آناندرتعلیممقرراتراهنماییورانندگیبهدانشآموزانبسیارحائزاهمیتاستچراکهکودکانچشمانیبیناوگوشهایتیزیدارندوبخشعمدهایازیادگیریآناندرمسیررفتوبرگشتدرمدرسهومنزلشکلمیگیرد

مهرانحسنوندرئیسکمیتهانضباطیوبازرسیهیئتنجاتغریقشهرستانمسجدسلیمانادامه
داددرخصوصتخلفاتیکیازنجاتغریقاناستخرنفتمسجدسلیمانبهنامسروشمهدیپورکه
درسال۹۳بدونکارتپایانخدمتسربازیوبدونکارتنجاتغریقجذباستخرشرکتنفت
ودرگیریوفحاشیوتوهیندراماکنشناوریودیگرنجاتغریقمتخلفاقایساسانکریمیبه
دلیلدرگیریوزدوخوردوغیبتهایمکرردرمکانشناوریوفحاشیوتوهینباکادرکارفرما
وتوهینوفحاشیبهارکانهیئتنجاتغریقشهرستانونقضقانونونادیدهگرفتنقوانیننجات
غریقفدراسیوننجاتغریقافزود:پسازپیگیریهایکمیتهانضباطینامبردگاندرسال۹۷به
کمیتهانضباطیاحضارشدکهمتاسفانهازطریقالبیگریوباحمایتمسئولینشهرستانوورزش
پیگیریهایشبانهروزیهیئتنجات از بهشرکتدرجلساتنمیگردیدکهپس استانحاضر
غریقخوشبختانهبادستورمدیرکلورزشوجواناستاناجباربهحضوردرکمیتهانضباطیشدند
اینکمیتهپسازبررسیهایبهعملآمدهازاسنادوشواهدحکمرابرجابجایینامبردگانصادروبهصورت
نامهرسمیبهادارهورزشجوانانورئیسهیاتنجاتغریقارسالنمود.خوشبختانهنامبردگانازلیست
معرفیدرپروانهبازگشایی۹۸حذفگردیدندوپروانهبازگشاییبهشرکتنفتمسجدسلیمانابالغشد

بهگزارشخبرروزبهنقلازروابطعمومیتعاونروستایی
کارون، شهرستان فرمانداری در مراسمی طی خوزستان
شهرستان روستایی تعاون رییس بعنوان مسلمانی عباس
کارونمعرفیواززحماتسیدعباسموسویامینتوسط
آمد بعمل تقدیر کارون فرماندار خنفری، دکتر .خانم
مسئولیت این از پیش مسلمانی عباس است گفتنی
روستایی تعاون مدیریت توسعه و آموزش اداره
این اخیر سالهای در که بود دار عهده را خوزستان
است بوده استانها سایر میان برتر ادارات از یکی اداره

شرکت کشت و صنعت شهید رجایی تامین کننده ۹۰ درصدمسلمانی رییس تعاون روستایی شهرستان کارون شد
بذر بهاره و ۵۰ درصد بذر پائیزه کشور است

مدیرکل خوزستان، روستایی تعاون عمومی روابط از نقل به روز خبر  گزارش به
کشور کشت مهمترین پائیزه کشت اینکه به اشاره با خوزستان روستایی تعاون
داد. کلزادرخوزستانخبر بذر تن و۴۵۰ بذرگندم تن تولید۱۲۰۰ از باشد می
با ترینکشتهایکشور استراتژیک از یکی پائیزه فریگفت:کشت بنی جمشید
های نهاده و اقالم سازی آماده رو این از باشد، می کلزا و گندم کاشت به توجه
ادامهداد:تامیننهادههاییازجملهبذر موردنیازکشتبسیارمهممیباشد.وی
بخش در خوشبختانه که باشد می توجه مورد بسیار سموم و کود کلزا، و گندم
ایم توانسته رجایی شهید صنعت و کشت شرکت خوب فعالیت با مختلف های
تامینکنیم را پائیزه و بهاره نیازکشاورزاندرکشت مورد بذر از ای .بخشعمده
پائیزه بذر درصد ۵۰ و بهاره بذر درصد ۹۰ تامین داشت: بیان فری بنی
و ایم آمده بر آن پس از خوشبختانه که است عظیم و بزرگ ،کاری
داریم را گندم بذر ۱۲۰۰ و کلزا بذر تن ۴۵۰ توزیع آمادگی امروز .
هایوال نوع از شده تولید بذرهای گفت: خوزستان روستایی تعاون مدیر
در شده تولید بذر از تن ۴۳۰ که باشد می دلگا و ۴۸۱۵ هایوال ،۵۰
داراست را اول رتبه خوزستان حیث این از و توزیع خوزستان استان

رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانگیالن،گفت:گندمباکیفیتباالدرگیالنتوزیعنمیشودواینامرمستقیماًرویکیفیتناناثرگذاشتهاست.ویبااشارهبهنگرانیهایایجادشدهدر
بینصنوفوواحدهایتولیدنانوشیرینیدرگیالنتصریحکرد:ازاواخرمردادماهامسالسامانهخریدشکرشرکتغلهوخدماتبازرگانیبستهشدهوماهیچخریدشکریرابرایشیرینیپزیها
زیر ظرفیتهای از استفاده بر تأکید با گیالن استان تجارت و معدن صنعت، سازمان رئیس است. باال استان در تقریباً نیز آن مصرف و است شیرینی تولید قطب گیالن درحالیکه نداشتهایم
برسد.دلقپوش بهدستمصرفکنندگان و انبارشوند استان پرمصرفدرهمین اقالم وسایر داردکهالزمستشکر انبارهایخوبیوجود افزود:درگیالن وسیلوها انبار ازجمله ساختیگیالن
اجرای به تعدادیحاضر شالیکوبیها،  از برخی در برنج به تبدیلشلتوک قبال در وجنس اجرت دریافت نرخ نصب بر تأکید علیرغم افزود: و داد شالیکوبیهایگیالنخبر از برخی تخلف از
است اعمالشده آنها برای جریمه تومان میلیون ۵۰۰ و میلیارد یک آن پی در که داشتهاند تخلف مورد ۱۰۷ شالیکوبی، از شکایت ۷۴۷ بین از ازاینرو و نبودند بازار تنظیم ستاد مصوبات
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 ناطق  نوری از شرکت پتروشیمی
مسجدسلیمان بازدید کرد

 به گزارش خبر روز، حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری
و خوزستان  استاندار  شریعتی  غالمرضا  همراه   به 
شرکت از  شهرستان،  و  استان  مسئوالن  از   جمعی 
.پتروشیمی در حال احداث مسجدسلیمان بازدید کرد
 پروژه پتروشیمی مسجدسلیمان که محصول اولیه آن اوره
.و آمونیاک بوده، دارای ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی است

با بود.  خواهد  سال  در  آمونیاک  تن   ۵۰ و  هزار   ۲ و  اوره  تن   ۲۵۰ و  هزار  سه  کارخانه  این  تولید   ظرفیت 
شد خواهند  کار  به  مشغول  کارخانه  این  در  مستقیم  صورت  به  نفر   ۷۰۰ حدود  پروژه  این  از  .بهره برداری 
 مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار و در منطقه زیالیی شهرستان مسجدسلیمان، در محدوده ۱۳۰ کیلومتری شمال
. شرقی اهواز، ۳۰ کیلومتری شمال غربی مسجدسلیمان مجاور جاده اللی)منطقه هفت شهیدان( و ۱۱ کیلومتری جنوب رودخانه کارون قرار دارد
است اجرا  حال  در  دالر  میلیارد   ۲ از  بیش  اعتبار  با  آن  نخست  فاز  که  شده  اجرا  فاز   ۲ در  پروژه  . این 
کرد بازدید  نیز  بهبهان  در  بیدبلند  گاز  مجتمع  از  گذشته  روز  نوری  ناطق  لمسلمین  ا و  االسالم  حجت 

شهردار خرمشهر برکنار شد
این شهردار خرمشهر اسالمی شورای روز؛ خبر گزارش به

کرد برکنار خدمت محل در سکونت عدم دلیل به را .شهر

نشستشورایاسالمیخرمشهرروزیکشنبهباموضوعاحرازسکونت

ازوزارتکشور نامهواصله براساس اینشهر داوددارابیشهردار

گردید احراز اینشورا ازسوی عدمسکونتشهردار و .برگزارشد

درایننشستپسازعزلشهردار،عزیزساعدیبهعنوانسرپرست

شهرداریخرمشهرانتخابشد.دارابی۲۷آذرماهسال۱۳۹۶باکسب

.پنجرایموافقو۲رایمخالفبهعنوانشهردارخرمشهرانتخابشد

پیشتر  که  خرمشهر ری شهردا سرپرست ساعدی  عزیز

ر دا عهده  را خرمشهر شهرداری مسئولیت ماه ۱۱ نیز

است خرمشهر نداری فرما اجتماعی سیاسی معاون  بود.

استقالل ۰ - پرسپولیس ۱ ؛ تکرار پنالتی آبی و جشن سرخ ها
استقاللبعدازشروعنهچندانخوبیکهدراینفصلداشتوطیسههفتهاخیرمقابلماشینسازیشکستخوردو
برابرفوالدخوزستانونفتمسجدسلیمانبهتساویرسید،امروزدردربی۹۰سعیدرقطعروندناکامیهایشوغلبه
برپرسپولیسبودتادوبارهباهوادارانآشتیکند،اماآبیهاباوجوداینکهدردقیقه۲۸فرصتعالیگلزنیداشتندولی
.ضربهپنالتیراباشوتعلیکریمیومهارتوپعلیرضابیرانوندهدردادندتادرنیمهاولبهتساویبدونگلبرسند

درنیمهدومنیزبعدازآنکهسرخابیهاموقعیتهایخطرناکزیادیبهوجودنیاوردند،سرمربیانخارجیدوتیمدست
امیریوحضورسعیدعبدی بابیرونکشیدنوحید بهتغییردرترکیبخودزدندکهسومینتغییرگابریلکالدرون
گمنامنتیجهدادواینبازیکنجوانثانیههاییپسازورودبهزمین،پاسدرعمقترابیراباشوتمحکمزدتاتوپ
بعدازبرخوردبهتیرکعمودیوکمرسیدحسینحسینیتبدیلبهگل۳امتیازیپرسپولیسشودوقرمزهاهمانند
دربیبرگشتفصلقبل،دوبارهازفرصتسوزیاستقاللباازدستدادنپنالتیاستفادهکنندوبهبرترییکبرصفردستیابند

داور:موعودبنیادیفر/کمکها:محمدرضامنصوریوحسنظهیری؛داورچهارم:سعیدعلینژادیان؛کمکداوران
.اضافی:سیدرضامهدویوسیدعلیمیرغفاری/ناظرداوری:حسینعسگری

ترامپ ورود مقام های ایران و خانواده هایرئیسی از بازداشت عده ای در قوه قضاییه خبر داد
آنها به آمریکا را تعلیق کرد

ابراهیمرییسی،رئیسقوهقضاییهوقتیدورهمدیریتی
همه و میآیند بعدی مدیران میشود، تمام عده یک
روابط، اگر میاندازند؛ قبلی مدیران گردن را چیز
باشیم رفتارهایی چنین شاهد نباید باشد، سالم

بهت که شده اخذ رشوههایی قضائیه قوه خود در
تا گرفته متری ۶۰۰ آپارتمانهای از است؛ آور
متهمان البته شمال؛ در هزارمتری ۴ ویالهای
شدهاست ضبط آنها نامشروع اموال و بازداشت

رئیسجمهورآمریکا،بامدادپنجشنبه،باصدوریکفرمان
اجرایی،ورودمقامهایارشدحکومتایرانبهآمریکابه
عنوانمهاجریابرایاهدافغیرمهاجرتیراتعلیقکرد

ادعاهای تکرار از بعد اجرایی فرمان این در ترامپ
ورود تعلیق من، است: گفته ایران علیه همیشگی
مقامهایارشدحکومتایرانواعضایخانوادهدرجه
یکآنهابهآمریکابهعنوانمهاجریاغیرمهاجررااقدامی
درراستایمنافعایاالتمتحدهآمریکاتشخیصمیدهم

صفحه ۳

شعیبیه بخش آبرسانی تاسیسات مشکالت به اشاره با شوشتر پزشکی علوم دانشکده رئیس روز؛ خبر گزارش به
از یکی در هم اخیر مورد یک در و نمیشود داده آبرسان تاسیسات به ورود اجازه ما بهداشتی بازرسان به گفت:
استان درمان و بهداشت کارگروه جلسه در ابولنژادیان فرهاد دکتر شویم. وارد توانستیم دادستان حکم با مناطق
اظهار آبرسانی بهمشکالتبخششعیبیهدر اشاره با برگزارشد، استانداریخوزستان امروز)۳۱شهریورماه(در که
مشکالتی همچنین نمیشود. انجام شده تهنشین حوضچههای الیروبی شوشتر، شعیبیه آبرسانی تاسیسات در کرد:
درخصوصخطوطآبرسانیوجوددارد.ویافزود:اینوضعیتدرحالیاستکهبهبازرسانبهداشتیمااجازهورود
واردشویم توانستیم دادستان باحکم مناطق از یکی در هم اخیر مورد یک در نمیشود. داده آبرسان تاسیسات به

ورود بازرسان بهداشتی به تاسیسات آب با حکم دادستان شوشتر

ابولنژادیانعنوانکرد:بنیادمسکنجهتبایدترمیموتحکیمطرحهادی،درخصوصوضعیتفاضالبروستاییچهارروستااقدامکند.رئیسدانشکدهعلومپزشکیشوشتر
گفت:درزمینهکلرسنجیآب،بیشاز۵هزارموردنمونهبرداریدرشعیبیهشوشترانجامشدهکه۶۱۷موردنامطلوببودهاستویبیانکرد:یکیدیگرازمشکالتما
بادهیاریها،جمعآوریروتینزبالهاستودهیاریهاعنوانمیکنندکهدرزمینهتامینماشینآالتمشکلدارند.بهگزارشخبرروزدرادامه،معصومهخنفریفرماندار
کاروننیزاظهارکرد:کیفیتآبدرشهرستانکارونپاییناست.شرکتآبفاعنوانمیکندکهمیزانکلرتزریقشدهبهشبکهآبتوزیعکافیاستاماکدورتباالیآبکه
عللمختلفیداردویکیازعلتهایآنسرریزفاضالباهوازبهسمتکاروناست،موجباینشرایطمیشود.ویافزود:همچنینفیلتراسیونتاسیساتوچندتصفیهخانه
موجوددرکارون،فرسودهوخارجازمدارهستند.فرماندارکارونگفت:اینموضوعبارهابهآبفااعالمشدهاستامابهدلیلمشکالتمالیدراینزمینهاقدامنکردهاند
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صفحه ۴

 به گزارش خبر روز، حسین میرزایی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهارداشت: پیش از این قرار بود تا پایان هفته جاری به ترتیب این پیامک

 به افراد ارسال شود و با توجه به اینکه دو هزار و ۱۴۰ شماره تماس از سرپرست خانوار نداشتیم اما با هماهنگی های انجام شده با وزارت

 ارتباطات شماره تماس افراد خانواده احصا شد و براین اساس پیامک به تمام خانواده ها ارسال شد. وی درباره شناسایی سه دهک باالیی

 توضیح داد: در تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۸، مجلس شورای اسالمی دولت را مکلف کرد یارانه سه دهک درآمدی باال را حذف

 کند. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ما حذف نداریم بلکه تخصیص یا عدم تخصیص یارانه داریم و به عبارتی به چه

 کسانی یارانه تعلق بگیرد یا نگیرد. سخنگوی ستاد اجرایی هدفمندی یارانه ها افزود: براساس این تکلیف باید سه دهک باالیی درآمد را

 شناسایی و سپس اطالع رسانی می کردیم که مشمول تخصیص دریافت یارانه هستند یا نه؟ برای این منظور از دستگاه های مختلف اطالعات

 مرتبط با کدملی افراد را احصاء کردیم. وی بیان کرد: شاخص های ما برای شناسایی دهک های باالی درآمدی تعداد ارزش خودروی خانوار،

 ارزش تعداد امالک سرپرست و اعضای خانوار، مشاغل مهم همچون پزشکان، وکال، اعضای هیات علمی، شرکت های خصوصی،

 تجار، صرافی ها و اصنافی که درآمد باالیی دارند، مجموع حقوق و دستمزد اعضای خانوار و برخی شاخص های جمعیتی

 همچون تعداد اعضای خانوار، جنسیت، محل زندگی و مالکیت و اجاره نشینی را مبنا قرار دادیم و افراد را براساس فرمولی

 که داشتیم رتبه بندی کردیم. میرزایی تصریح کرد: از بین افرادی که رتبه بندی شدند، آنهایی که توان مالی باالیی داشتند

 و کاندیدای قرارگرفتن جزو سه دهک باالی درآمدی هستند. براین اساس کمتر از ۲۰۰ هزار خانوار را به عنوان نخستین گروه

 کاندیدای حذف شناسایی کردیم. سپس به شماره تلفن سرپرست خانوار پیامکی ارسال شد با این محتوا که سرپرست محترم خانوار با

 کدملی مربوطه، یارانه شهریورماه به دلیل قرارگرفتن در سه دهک باالی درآمدی شما حذف شده است. سخنگوی ستاد اجرایی هدفمندی

 یارانه ها گفت: نکته مورد توجه این است که افرادی که حذف شده اند باید پیامک دریافت کنند و حتما در سربرگ پیامک عبارت انگلیسی

 درج شده باشد. وی افزود: افراد تنها با دریافت پیامک حذف مطلع می شوند که حذف شده اند و به محض اینکه )Yaraneh( یارانه

 پیامک دریافت کردند، سرپرست خانوار با در دست داشتن شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه می توانند به یکی از دفاتر

 پیشخوان خدمات دولت مراجعه کنند و اسناد و مدارک را ارائه کنند. میرزایی اضافه کرد: پس از انجام احراز هویت، رضایت نامه کتبی به

 سرپرست خانوار مبنی بر اینکه رضایت می دهم دولت به تمام اطالعات بانکی و مالی من دسترسی داشته باشد ارائه می شود و پس از امضا

 و تایید به دفتر پیشخوان خدمات دولت می دهد و پس از اسکن وارد مرحله بررسی  می شود و کدرهگیری برای سرپرست خانوار ارسال

 مراجعه کنند Yaraneh10.mcls.gov.ir می شود. وی بیان کرد: ۴۸ ساعت پس از دریافت کد رهگیری خانواده ها می توانند به سامانه

 و پس از وارد کردن کد ملی، کدرهگیری و کد امنیتی وارد سامانه شوند و در این سامانه مجموع درآمد خانوار را وجود دارد. سخنگوی ستاد

 اجرای هدفمندی یارانه ها گفت: چنانچه براساس اطالعات متوسط هزینه کرد خانوار در چهار ماه ابتدای سال ۹۸ کمتر از میزان تعیین شده

 باشد یارانه برقرار می شود و چنانچه بیشتر باشد فرد جزو سه دهک باالی درآمدی محسوب می شود و یارانه آنها حذف می شود. وی توضیح

 داد: برای خانوار تک نفره حداقل هزینه کرد ماهیانه چهار میلیون تومان، خانوار دو نفره پنج میلیون تومان، سه نفره ۶.۵ میلیون تومان، چهار

 نفره ۷.۵ میلیون تومان، پنج نفره ۸.۵ میلیون تومان و خانوار ۶ نفره و بیشتر به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان نسبت به خانواده پنج نفره افزایش

 می یابد. میرزایی افزود: این مبالغ در واقع مجموع خرید اعضای خانوار است که از طریق دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداختی اینترنتی

 جمع آوری می شود. کارت به کارت کردن، برداشت نقدی جزو این موارد نیست و در واقع توان مالی خانوار را برمبنای میزان خرید و هزینه

 کردی که انجام می دهند احصاء می کنیم. وی بیان کرد: با توجه به اینکه در تهران ۴۰ درصد افراد اجاره نشین هستند هزینه ای

 که بابت اجاره پرداخت می کنند را لحاظ نکردیم و هزینه های جدا از اجاره بها است و اگر فرد اجاره بها را از طریق کارتخوان ها

 پرداخت کند پس از تایید هزینه را کسر می کنیم و هزینه اجاره بها را جزو هزینه ها حساب نمی کنیم. سخنگوی ستاد اجرایی

 هدفمندی یارانه ها تاکید کرد: اگر باز هم افراد اعتراض کنند، ثبت اعتراض را در سامانه انجام می دهند و حداکثر ظرف دو ماه

 نتیجه اطالع رسانی می شود. به گفته وی ساز و کاری طراحی شده  است که در صورت نیاز بررسی میدانی و تحقیقات محلی نیز

 انجام شود و این در واقع اقدام کالنی در کشور است. میرزایی گفت: ممکن است خانواده ها مشمول دریافت یارانه باشند، ولی به یکی از دالیل

 -اختالل در حساب بانکی واریز یارانه همچون مسدود شدن یا تغییر شماره حساب، تغییر یا فوت سرپرست خانوار و تاخیر در انتقال یارانه به

 حساب سرپرست خانوار توسط بانک یارانه به حساب سرپرست خانوار واریز نشده باشد. وی تصریح کرد: افراد برای اطالع از اینکه یارانه  به خانواده 

 مراجعه کنند و در بخش مربوطه شماره حساب، شماره ملی  و شماره سریال شناسنامه Refahi.ir آنها اختصاص یافته یا نه باید به سامانه

 سرپرست خانوار را وارد کند و مطمئن شود که یارانه به او تخصیص یافته است یا خیر؟ سخنگوی ستاد اجرایی هدفمندی یارانه ها، گفت: اگر

 یارانه تخصیص یافته بود مشکالت بانکی را با مراجعه به بانک و مشکالت سرپرست خانوار را با مراجعه به پلیس +۱۰ حل کنند. وی اضافه کرد:

 چنانچه خانواده ها واریز یارانه نداشتند و پیامکی نیز دریافت نکردند، به فرمانداری، استانداری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ عنوان

.مراجعه نکنند چرا که تنها زمان خود را تلف می کنند و می توانند با سامانه ۰۲۱۶۳۶۹ تماس بگیرند و ظرف ۷۲ ساعت نتیجه به آنها اعالم می شود

پیامک قطع یارانه دهک های باالی درآمدی ارسال شد

 پیامک قطع یارانه با

 سرشماره »یارانه« به ۲۰۰ هزار

خانواده   ارسال شد
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زلزله مدارس نوبت عصر سه شهرستان
خوزستان را به تعطیلی کشاند

 لزوم توجه شهرداری ها به جلوگیری
از ساخت و سازهای غیر مجاز

 پمپئو به مجلس نمایندگان
آمریکا احضار شد

بهگزارشخبرروزوبهنقلازروابطعمومیمدیریتبحرانخوزستان،
کیامرثحاجیزادهروزسهشنبه۲مهرماهاظهارداشت:درپیوقوعهفت
زمینلرزهازصبحتاظهرامروز،ابتدابهچهارشهرستاناعالمآمادهباشداده
شدوسپساینآمادهباشبهکلاستاناعالمشد.ویبیانکرد:هماکنون
تمامیاعضایشورایهماهنگیمدیریتبحرانشهرستانهاودستگاههای
عملیاتیوخدماتیخوزستاندرحالتآمادهباشکاملهستندتادرصورت
وقوعهرگونهحادثهوزمینلرزهاحتمالی،آمادگیالزمدرخوزستانوجود
داشتهباشد.مدیرکلمدیریتبحراناستانداریخوزستانادامهداد:تاکنون
گزارشدقیقیازخسارتاحتمالیاینزمینلرزههادریافتنشدهاست

بهگزارشخبرروزبهنقلازروابطعمومیسازمانشهرداریهاو
دهیاریهایکشور،مهدیجمالینژاددرجریانبازدیدازشهرداری
هایشهرستانسرخسدراستانخراسانرضویبااشارهبهآغازفصل
پاییزگفت:برایمقابلهاصولیباحوادثطبیعیوکاهشخسارات
روستاها، و شهرها آوری تاب افزایش زمینه در جدی بطور باید
تقویتآمادگیهاوپیشگیریوحضورموثرتشکلهایمردمیو

تحقیقات با مرتبط اسناد ارائه برای خارجه وزیر است: آمده کنگره به پمپئو احضار نامه در روز، خبر گزارش به
منزله به اسناد این ارائه عدم که است حاکی نامه این است. شده فراخوانده ترامپ« »دونالد استیضاح درباره
امور کمیتههای روسای کامینگز« »الیجاه و شیف« »آدام انگل«، »الیوت بود. خواهد قانون اجرای در کارشکنی
اطالعات ارائه عدم به را پمپئو آنها هستند. اوکراین دولت با ارتباط در اسنادی دنبال به مشخصا احضاریه این صدور با نظارت و اطالعات خارجی،
خارجه وزارت مقام پنج شهادت ادای برای را جلساتی نمایندگان مجلس کمیتههای کردهاند. متهم اوکراین با ترامپ ارتباطات و تعامل با مرتبط
خواسته وی از اوکراین جمهوری رئیس زیلنسکی« »ولودیمیر با تلفنی تماسی در جاری سال ترامپ کردهاند. برنامهریزی آینده هفته دو طی آمریکا
اوکراین در »بوریسما« گاز شرکت مدیره هیأت عضو زمانی که خود دموکرات انتخاباتی رقیب بایدن جو پسر بایدن« »هانتر درباره تحقیقاتی تا بود
رامتوقفکرده اوکراین بهدولت وام بازیلنسکی،پرداخت تلفنی ازتماس ترامپیکهفتهپیش آورد.همچنینشواهدیوجودداردکه بهعمل بوده،
نیز آمریکا نمایندگان مجلس دموکرات رئیس پلوسی« »نانسی تلفنی، مکالمه این محتوای افشای با دهد. قرار فشار تحت همکاری برای را کییف تا
شد ترامپ استیضاح به مربوط تحقیقات شروع خواستار رسماً بود، کرده مقاومت استیضاح فرآیند آغاز برای درخواستها مقابل در تاکنون که
از نفر سیصد از بیش شدهاند. ترامپ استیضاح فرآیند آغاز خواستار آمریکا نمایندگان مجلس اعضای از نفر ۲۱۸ تاکنون
کردهاند اعالم را ترامپ استیضاح از خود حمایت بیانیهای، صدور با آمریکا ملی امنیت و خارجی سیاست سابق مقامهای

شهروندانبرنامهریزینماییمویدربخشدیگریازسخنانشبابیاناینکهدرحالحاضرالگویمهاجرتتغییرپیداکردهوبصورتپلکانیدرآمدهکهشاهدمهاجرتابتدابهشهرهایکوچکومتوسطوازاینشهرهابهشهرهای
بزرگترودرنهایتکالنشهرهاهستیم،گفت:باتوجهبهروندمهاجرتهاوزارتکشوروسازمانشهرداریهاودهیاریهایکشورتوجهجدیبهتقویتشهرهایمیانیوکوچکباهدفارتقایکیفیتزندگیدراینشهرهاو
همچنینروستاهارابهعنوانسیاستمحوریدردستورکارقراردادهاست.ویدرادامهبرارتباطمستمرشهرداریباشهروندانباهدفشناختنیازهاورفعآنانولحاظنمودنآنهادراولویتهایکاریشهرداریتاکیدنمووگفت:
امروزشهروندانعالوهبرفعالیتهایفنیوعمرانیوسختافزاریازمدیریتشهریانتظارارایهخدماتدرحوزههایفرهنگی،اجتماعی،دینی،ورزشی،تفریحیو...راهمدارندکهشهرداریهابایدطوریدراینموضوعاتبرنامه
ریزینمایندکهدرتمامیمحالتشهراینخدماتبهمردمارایهشود.ویهمچنینبرلزومبابرنامهحرکتنمودنشهرداریهاتاکیدنمودوخواستارتوجهانهابهابالغیههایوزارتکشوروسازمانشهرداریهاودهیاریهادر
اینخصوصشد.معاونعمرانوتوسعهامورشهریوروستائیوزیرکشور،گردشگریرابهعنوانیکیازمهمترینمحورهایایجاددرآمدپایداربرایشهرداریهابرشمردوگفت:شهرداریهاباتقویتزیرساختهایگردشگریعالوه
برکسبدرآمدپایدارمیتوانندبهرونقفضایکسبوکاردربخشهایمختلفشهرهمکمکنمایند.ویاضافهکرد:بسیاریازمناطقکشوردارایظرفیتهایمناسبیبرایتوسعهگردشگری،بومگردیوکویرگردیهستند
کهسرمایهخوبیبرایتامیندرآمدهایشهرداریهاودهیاریهایاینمناطقمحسوبمیشودولیبایدبابرنامهریزیهایدقیقوبهرهگیریازمشارکتهاومنابعمردمیبرایایجادوتوسعهزیرساختهایگردشگریخاص
اینمناطقاقدامنمود.جمالینژادباتاکیدبرضرورتتغییردرنگاهبهادارهشهرباتوجهبهمحدودیتهایمالیدولت،تصریحکرد:شهرداریبرایپاسخبهانتظاراتشهروندانواجرایپروژههایموردنیازآنهاوتوسعهواقعیشهر
نیازمندایدههاوفکرهایخالقانهوجدیدیاستکهمیتواندمنتهیبهایجاددرآمدپایدارواشتغالوثروتشود.ویتصریحکرد:شناساییمزیتهایشهربهمنظورایجاددرآمدپایداروجذبسرمایهگذارممکناستدرگام
هایاولسختودشوارباشدولیشوراهاوشهرداریهابایددراینمسیرقدمبردارندتاواردفضایجدیدیازکاروتالشبرایادارهشهرشوندکهدرآننگاهبهپولفروشنفتواعتباراتدولتیجاییندارد.ویهمچنیناز
پیگیریهایسازمانشهرداریهاودهیاریهایکشورووزارتکشوربهمنظورتسهیلدرامرسرمایهگذاری،رفعمشکالتشهردارانوکارکنانشهرداریهادرزمینهاموراداریواستخدامیوافزایشحقوقومزایایآنان،تامین
ماشینآالتوقیرموردنیازشهرداریها،بکارگیرینیرویجدیددرآتشنشانیهاوکمکبهساماندهیپسماندهایاستانهایساحلیواعطایتسهیالتبهطرحهایاقتصادیودرامدزایشهرداریهاودهیاریهاخبرداد

پیوست. وقوع به ۴،۶ قدرت با دقیقه ۱۲:۳۱ ساعت در آن آخرین و ۲،۹ قدرت با صبح ۵:۵۸ ساعت امروز زلزله نخستین است، ذکر به الزم
۲۱۰ فاصله در آن مرکز و خوزستان شرق در ایذه شهرستان است، گفتنی شد. احساس اهواز حتی و ایذه اطراف های شهرستان در لرزه زمین این
است نفر هزار ۱۹۸ حدود در ،۱۳۹۵ سال در مسکن و نفوس عمومی سرشماری طبق شهرستان این جمعیت است. واقع اهواز از کیلومتری


