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� خط

 آب در آبادان سهمیه بندى شد

 آیا میزبانى جام جهانى از نظر اقتصاد به صرفه است؟

اداره آبفاى آبادان با صــدور اطالعیه اى اعالم 
کرد: آب شــرب شــهروندان آبادان با توجه به 
شورى آب رودخانه بهمنشــیر به حد آب دریا،و 
متوقف شدن برداشت آب از این رودخانه و نیز افت 

فشار، سهمیه بندى شده است.
در این اطالعیه آمده است: شورى آب رودخانه 
بهمنشیر به حد آب دریا رسیده و به دلیل شورى 
بسیار، نمى توان از آن برداشــت کرد که این امر 
سبب کاهش تولید آب آبادان شده است. در این 
اطالعیه افزوده شــده است: هم اکنون آب شرب 
شهروندان آبادان تنها از خط آبرسانى غدیر تأمین 
مى شود. این اطالعیه مى افزاید: تا پایان تیر جارى 
که خط دوم آبرسانى غدیر کامل مى شود، ناچار 
به سهمیه بندى آب شــرب در مناطق مختلف 
آبادان هستیم. در بخش دیگرى از این اطالعیه 
آمده است: تا بهره  بردارى کامل از خط دوم غدیر 

شهروندان نســبت به نصب منبع آب در منازل 
براى ذخیره سازى اقدام کنند.

به  گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیرى معاون اول 
رئیس جمهورى روز دوشــنبه هفته گذشته در 
نشست شوراى اقتصاد مقاومتى گفته بود: دولت 
عزم خود را براى رفع مشکل آب شرب شهرهاى 
آبــادان و خرمشــهر در کوتاه ترین زمان ممکن 
جزم کرده است. شــهروندان آبادان و خرمشهر 
در چند هفته گذشــته به دلیل شورى بیش از 
حد آب رودخانه بهمنشیر که تامین کننده اصلى 
آب آشــامیدنى شــهروندان آبادان و خرمشهر 
است، با مشــکالت زیادى روبه رو شده اند. براى 
برطرف کردن شورى آب شرب خرمشهر و آبادان، 
طرح احداث سد خاکى مارد، اجراى مرحله دوم 
طرح آبرســانى غدیر و راه اندازى دســتگاه آب 

شیرین کن در دست اجراست.

میزبانى رقابت هاى جام جهانى در نخستین نگاه 
یک پروژه اقتصادى عظیم براى سرمایه گذارى و 
بهبود اوضاع هر کشور است؛ اما این مسأله از نظر 
کارشناسان مســائل اقتصادى و در ابعاد کالن 

ارزش سرمایه گذارى ندارد.
به گــزارش تایمــز، سرپرســت پیمانکاران 
توسعه دهنده زیرساخت هاى مورد نیاز بازى هاى 
جام جهانى روسیه پیش بینى کرد که روند تأمین 
ســرمایه 30,8 میلیارد دالرى براى میزبانى این 

جام تا  ســال 2023 بر اقتصاد این کشور اثرگذار 
خواهد بــود. به گفته کارشناســان، هزینه هاى 
هنگفت میزبانى جام جهانى در کنار مزیت هاى 
آن، یک موقعیت اقتصادى کالن اما پرریسک را 

مهیا مى کند.
یکى از مهمتریــن دالیل براى اســتقبال از 
میزبانى جام جهانى، حضور پررنگ توریست ها 
از اقشار و فرهنگ هاى مختلف در کشور میزبان 

است. 
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نگاهى به زمینه هاى بى آبى و راهکارهایى 
براى صرفه جویى در مصرف آب

 صفر تا صد
«خشکسالى»

   صفحه 11

توضیح عضو شوراى شهر 
مشهد درباره جمله طعنه آمیز 

تقى زاده خامسى: 
ما تالش بسیارى 

براى پخش 
بازى هاى 

جام جهانى 
کردیم، اما 
نتیجه نداد

   صفحه 2

   صفحه 10

   صفحه 13

یوزهاى ایرانى امشب در حساس ترین بازى تاریخ تیم ملى
به مصاف اسپانیا مى روند

8  سال پس از سرقت مجسمه هاى پایتخت
به تازگى 5 سردیس برنز در کرج ناپدید شده است

یکى از اعضاى شوراى شهر کرج: امیدوارم انگیزه سارقان مالى باشد

   صفحه 14

 من نمی خرم؛ شما چطور؟
با توجه بــه افزایش قیمت ارز و ســکه و 
خودرو و نیز مســکن در ماه هاي اخیر، این 
پرســش پیش آمد که علت آن چیست؟ و 
مردم چــه واکنشــی در برابر ایــن پدیده 
می توانند داشــته باشند؟ بخشــی از این 
رویداد ناشــی از تشــدید نوعی از نگرانی 
نسبت به آینده اســت. نگرانی اى که ممکن 
اســت در واقعیت تا این حد جدي نباشد، 
ولی همیــن نگرانی موجب هجــوم به بازار 
براي تبدیل نقدینگی به کاال ازجمله چهار 
مورد فوق شــده اســت و همین هجوم به 
نوبه خود موجــب افزایش بیشــتر قیمت 
و تشــدید نگرانی می شــود. حال اگر روند 
خرید متوقف شــود، این وضــع بهبود پیدا 
می کند. پس این پرسش طرح مى شود که 
چه کســانی می توانند این روند را متوقف یا 
ُکند کنند؟ بخشی از این کار متوجه دولت 
است که با تمهیدات الزم به مردم اطمینان 
دهد که نگرانی آنان ضرورتی ندارد. بخشی 
دیگر نیــز از طریق چهره هــاي اجتماعی و 
صاحب نفوذ می تواند انجام شــود. از این رو 
چهره هاي شناخته شــده که به ســلبریتی 
مشــهورند، در برابر رویدادهاي جامعه خود 
مســئولیت دارند. آنان باید در غم و شادي 
مردم شریک باشــند. آنان از جامعه خیلی 
چیزها را به دســت می آورند، بنابراین باید 
به تناسب نیز در برابر جامعه مسئولیت پذیر 
باشند. اقداماتی که برخی از آنان در جریان 
زلزله سرپل  ذهاب کردند، نمونه اي از ایفاي 
این نقش اجتماعــی اســت. در این مورد 
نیز، اعالم آقاي علی کریمــی در راه اندازي

«منـ  نمی خرم» نمونه جدید آن است.
ولی ایفاي چنین نقشــی را نباید ســاده 
انگاشــت. همان طور که پیــش از این نیز 
نوشــتیم، کمک به زلزلــه زدگان فقط این 
نیســت که یک شــماره حســاب بدهیم و 

مردم پــول بریزند، طبیعی اســت که بعدا 
هم عده اي تبلیغات ســوء درباره پول هاي 
دریافت شده خواهند کرد و کل ماجرا لوث 

خواهد شد.
در جریــان کمپین «مــن - نمی خرم» 
همین نکته ظریف نیز باید مورد توجه واقع 
شود و نباید انتظار داشت که با اعالم چنین 
ایده اي از فردا هیچ کس یــا تعداد زیادي از 
مردم ایــن حرف را گوش کــرده و از خرید 
آن کاالها پرهیز خواهنــد کرد! اگر موضوع 
به این سادگی قابل حل بود، قطعا بسیاري 
از مسائل تاکنون حل شــده بود. اتفاقا اگر 
بدون دقت و مشــورت چنین ایده هایی را 
طرح کنیم و به طور عادي موفقیتى حاصل 
نشود، این مسأله موجب بی اعتمادي مردم 
به این ایده ها خواهد شــد و حتــی اعتبار 
اجتماعی افــراد پیشــنهاددهنده را نیز از

میان می برد.
براي آن که دچار این وضع نشــویم، الزم 
است که این افراد از کارشناسان حوزه هاي 
گوناگون مشــورت بگیرنــد. در واقع انجام 
چنین کاري امري حرفه اي اســت و در این 
مورد خاص باید از اقتصاددانان، کارشناسان 
تبلیغات و فضاي مجــازي و... کمک گرفت 
و ســلبریتی ها فقط از اعتبــار و نفوذ خود 
اســتفاده کنند و نــه این که جملــه اي یا 
عنوانی گفته شــود و تمــام. حتی مدیران 
دولتــی نیــز می توانند به کمــک این نوع 
کمپین هــا بیایند. حکومــت و دولت ایران 
باید نگاه خود را نســبت بــه جامعه تغییر 
دهد. دوره اي که انجام همه کارها در اختیار 
دولت بود، گذشته است. ظرفیت هاي مدنی 
و چهره هاي اجتماعــی، فرهنگی و هنري 
براي اصالح مشــکالتى از نوع امور باالست. 
باید به این ظرفیت ها احترام گذاشــت و با 

آن همراه بود.

يادداشت جینپینگ در دیدار اون بیان کرد: 

دراصالحات چینى مردم چشمان خود 
را به روى دنیا باز کردند

رئیس جمهورى چیــن از رهبر کره شــمالى 
قدردانــى و از نتایــج «مثبت» دیــدار تاریخى 
او بــا دونالد ترامپ اســتقبال کــرد. به  گزارش 
جینپینــگ،  شــى  رویتــرز،  خبرگــزارى 
رئیس جمهورى چیــن در جریــان دیدارش با 
کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالى که در  ســال 
میالدى جارى براى ســومین بار به چین ســفر 
کرده است، گفت: پکن مایل است به ایفاى نقش 
مثبت خود در راســتاى پیشبرد فرآیند صلح در 
شبه جزیره کره ادامه دهد. رئیس جمهورى چین 
به رهبر کره شــمالى گفت، از این که شاهد نتایج 
مثبت دیدار او با دونالد ترامپ، رئیس جمهورى 
آمریکا بوده، بسیار خرسند است. شى جینپینگ 
همچنین نســبت به اتفاق نظر حاصل شــده در 
این دیدار در راســتاى خلع ســالح هسته اى در 
کره شــمالى و ایجاد مکانیزمى براى تحقق صلح 
پایدار ابراز خرســندى کرد. براســاس گزارش 
تلویزیون دولتــى چیــن، رئیس جمهورى این 
کشــور اظهار کرد: موضع قاطع حــزب حاکم 
و دولــت پکن بدون توجه بــه تغییرات در وضع 
منطقه اى و بین المللى مبتنى بر این اســت که 
روابط میان پکن و پیونگ یانگ تحکیم و توسعه 
یابد. وى گفت: اصالحات به عمل آمده در چین 
بدین معنا بود که مردم این کشور چشمان خود 

را به روى دنیا باز کردند.

چرا
آقاى شهردار
از فینال گفت؟

را  کامل کنید

غیب شدن تندیس ها 
این بار در کرج

گفت وگوى «شهروند» با 2 زورگیرى
 که شگردهاى عجیبى را براى سرکیسه کردن مردم انتخاب کرده بودند

  نمایش اعدام با طناب دار
 در خانه وحشت خیابان انقالب

   صفحه 10   صفحه 3

پاى على کریمى
به دادسرا رسید

مراقب پست هاى
 اینستاگرامى ات باش

ریسک کردن و کارهاى سخت را
دوست دارم

زهرا نعمتى
زنى براى تمام فصول

حضور بازیگر - مجرى زن به دالیل عجیب 
در ویژه برنامه جام جهانى متوقف شد 

آزاده صمدى : انگار فوتبال 
موضوعى مردانه است! 

   رجوع به صفحه 12

با انتقاد از شیوه فیلمبردارى  و پخش 
تلویزیونى بازى ها

پاى فراستى به جام 
جهانى باز شد

جدایى اعضاى اصلى گروه تلفیقى مشهور چه آینده اى را براى آن رقم خواهد زد

سرنوشت آریان در انتظار پالت؟

مرکز مطالعات استراتژیک گروه سایپا خبرداد:

دستاوردها و موفقیت هاي گروه سایپا
در 6 ماه گذشته 

5 سردیس در کرج به ســرقت رفت. این سردیس ها همگى متعلق 
به چهره هاى شناخته شــده معاصر این شــهر بودند که از  سال 92 
در مجموعه باغ فاتح این شهر نصب شــده بودند. ارزش ریالى این 
مجســمه ها 300 میلیون ریال برآورد شده است و آن طور که مقامات 
شهرى و کرج مى گویند، سارقان هم به همین دلیل اقدام به دزدیدن 

این سردیس ها کرده اند...

   صفحه 15
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معـجـزه

   صفحه 15

ش  گـزار
مردم به 

هزینه هاى مستقیم هالل احمر از منابع داخلى خود در زلزله کرمانشاه را مشاهده مى کنید.گرفت. در اینجا گزارش آمارى از میزان و نحوه هزینه کرد کمک هاى مردمى و همچنین میزان در این میان، جمعیت هالل احمر واسطه اى قابل اعتماد براى کمک به مردم حادثه دیده قرار دستان پرتوان مردم نوع دوست ایران اسالمى از سراسر کشور براى یارى زلزله زدگان دراز شد.غیور کرمانشاه مرکز این حادثه بود. خانه ها آوار شد و خانواده هاى زیادى به ماتم نشستند اما 21 آبان 1396 ساعت 21:48 زلزله بزرگ دیگرى کشورمان را لرزاند. این بار دیار مردان و زنان 

٣

٢
١

٢
١

ھزینه از محل کمک ھای مردمی
٩٧ /٢ /٣١ لغایت   ٩٦ /٨ /٢٢

ھزینه از محل منابع جمعیت ھالل احمر
٩٧ /٢ /٣١ لغایت   ٩٦ /٨ /٢٢

٦٥١٫٠٨
٢٫٤٢٠٫٧٢٧

ب از محل وجوه
ریز به حسا

وا

ده کمک های مردمی
 جمع آوری ش

١٤٫٦٢٧٫٦٨١٫٥٨٩

واریز به حساب از محل سود سپرده

بلند مدت کمک های مردمی

٧٫٧٢١٫١٥٣٫٢١٥
واریز به حساب ارزی به نرخ

مرجع ٩٧/٢/٣١

پرداخت به حساب ٢٩١٩٥ خانوار٥٨٣٫٩٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
بابت خرید لوازم ضروری زندگی

١٢٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

پرداخت به حساب 

متولدین و خانواده های متوفیان
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تقى زاده خامسى: 
ما تالش بسیارى 

آقاى شهردار
از فینال گفت؟
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