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جزئیات اعتراضات در برخی شهرها؛

اینترنت در ایذه همچنان 
قطع است

هفت مسابقه سرنوشت ساز در هفته پایانی لیگ برتر

رستاخیز! 

بختیار با اشاره به تشکیل دولت رئیسی:

سهم خواهان به 
 هدف شان نرسند، 

دردسر درست می کنند

نخست وزیر پیشین لبنان با حمایت بین المللی وارد 
گود تشکیل کابینه شد؛ 

 رنسانس اقتصادی 
به سبک میقاتی

جهان 8

سياست 2

آدرنالين 7

سياست 2

با وجود 35 هزار ابتالی جدید در یک روز مطرح شد؛

وزیر بهداشت: دنیا از 
کنترل کرونا در ایران 
حیرت زده است)!(

شهرنوشت 6

همين صفحه

 به عنوان بیست و ششمین
  میراث جهانی ایران؛

 »هورامان« 
ثبت جهانی شد

بنگاه ها4

 عظیمیان با تاکید بر ضرورت اعتماد 
 به توان داخلی مطرح کرد:

توانمندی فوالد مباركه برای 
صادرات اسلب گاز ترش
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ســخنگوی دولت گفــت: مــا در مقابله با 
جنگ اقتصادی بــه نقطه ای رســیده ایم که 
احساس مقاومت و پایداری ایران، باید از سوی 
تحریم کنندگان درک شود؛ برای همین نباید 
بهانه ای برای اســتمرار تحریم به تحریمگرها 

داد. 
به گزارش ایرنا، علی ربیعی دیروز در نشست 
خبری هفتگی که به صورت مکتوب برگزار شد، 
اظهار کرد: سال های اخیر را باید سال های گذار 
و سال های حیاتی خواند و توصیف کرد. تحمل 
سه سال تحریم و سه سال پُرفشار اقتصادی که 
در ماه های اخیر آثار حــاد آن بر زندگی مردم 
مشهودتر شده است، پاندومی کرونا و ابهام در 
زمان پایان  یافتن ویروس کووید ۱۹ و ضرورت 
مبارزه بی امــان ملی با آن، در کنــار کم آبی و 
خشکسالی بی نظیر در ۵۰ ســال اخیر و تاثیر 
آن بر آب و کشاورزی،  در مجموع باعث ایجاد 

فشاری کم نظیر بر جامعه شده است.
ســخنگوی دولت با اشــاره به تغییر دولت 
و انتقال قدرت  در کشــور گفت: مجموعه این 
موارد ایجاب می کند تا ما بیش از هر دوره ای، با 
هوشمندی همگانی و همدلی ملی بتوانیم این 
دوره را پشت سر بگذاریم و بتوانیم فردایی بهتر 

را برای ایران ترسیم کنیم.
 دولت تمام مسئولیت خود را برای لغو 

تحریم ها به سرانجام رسانده است
ربیعــی گفــت: دولــت دوازدهــم تمام 
مســئولیت خود را بــرای لغــو تحریم ها در 
مذاکرات به ســرانجام رســانده اســت و اگر 
محدودیت هــای غیرضــروری اعمال شــده 
 در قانون مذکور نبــود، امروز شــاهد نتیجه 

متفاوتی می بودیم.
 وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
افتتاح خط لوله جدید )گوره-جاسک(انتقال 
نفت چه اهمیت و تاثیری در صادرات نفت ایران 
خواهد داشت، اظهار کرد: ساخت و بهره برداری 
از مگاپروژه خط لوله انتقال نفت گوره - جاسک 
برای ایران مجموعــه ای از اهــداف امنیتی، 

اقتصادی و توسعه ای را در بردارد. 

 دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رییس 
جمهوری اظهار کرد: در نگاه نخست، این پروژه 
در شرایطی اجرا شــد که ایران شدیدترین و 
ســخت ترین تحریم های نفتی را تجربه کرد. 
حضور شــرکت های ایرانی در مراحل مختلف 
طراحی و اجرا، سرعت اجرای طرح با توجه به 
حجم کار و وسعت جغرافیایی و طوالنی  بودن 
مسیر طرح، استفاده از تجهیزات و تأسیسات 
ساخت داخل در مراحل مختلف ساخت خط 
لوله و تأسیســات مســتقر در پایانه جاسک و 
مواردی از این دست، سبب ارتقای سطح دانش 
فنی و مهندسی در صنعت نفت و شرکت های 

سازنده اقالم و تجهیزات طرح شده است.

 ۱۰۰ درصد آب های تجدیدپذیر را 
مصرف کرده ایم

ربیعی عنــوان کرد: زمانی کــه ارگان های 
جهانی می گویند که کشورها نباید بیش از ۴۰ 
درصد آبهای تجدیدپذیر را مصرف کنند، و بقیه 
هم سهم محیط زیست و حق نسل های بعدی 
است. ما طی سال ها حدود ۱۰۰ درصد آبهای 

تجدیدپذیر را مصرف  کرده ایم.
 ســخنگوی دولت درباره اینکه دولت چه 
توجیهی برای غفلــت از توصیه های رهبری 
نسبت به خوزســتان و بروز اوضاع فعلی دارد، 
اظهار کرد: خوزستان به طور ویژه مورد توجه و 
تاکید دولت قرار داشته و سهم اختصاص منابع 
استان هم نسبت به اســتان های دیگر، بیشتر 

بوده است. 
ربیعی خاطرنشان کرد: پروژه های متعددی 
برای مبــارزه بــا ریزگردها، مقابله با ســیل 
و ســیالب ها، اصالح اساســی خطــوط برق 

خوزستان در این دولت انجام شد و مواردی از 
این قبیل،  به طور ویژه در کنار طرح های دیگر 

دنبال شده است.
  دولت در خوزستان کوتاهی 

نداشته است
وی ادامه داد: ما دو طــرح بزرگ درباره آب 
داشتیم که طی برنامه ریزی های صورت گرفته،  
قرار شد با فاینانس کشــورهای خارجی،  این 
طرح ها اجرا شود. اما به خاطر تحریم با مشکل 
برخوردیم. لذا بنا شد از منابع صندوق ذخیره 
ارزی یا از ســهم نفت، تامین شــود. در همین 
راستا، همان طور که در پاســخ به سوال ایرنا 
مطرح کردم، طرحی تصویب شد که بر مبنای 
آن  ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمد نفت 
به خوزستان اختصاص می یابد که در مراحل 
تصمیم گیــری نهایی اســت. بنابراین دولت 
در این زمینه، هیچ کوتاهی نداشــته اســت و 
بخاطر عامل تحریم ، امــکان فاینانس از ایران 

گرفته شد.
 نتایج سیاه نمایی در جامعه 
به دولت محدود نخواهد شد

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری 
درباره ادعای برخی کارشناسان مبنی بر اینکه 
تصمیمات دولت روحانی مشکالتی برای دولت 
آینده ایجاد خواهد کرد، گفت: ما سال هاست 
که به سیاه نمایی ها عادت کرده ایم اما امروز در 
پایانی دولت قرار داریم، نه به عنوان ســخنگو، 
بلکه به عنوان یک شهروند مایلم بگویم نتایج 
این ســیاه نمایی که به قیمــت دولت زدایی و 
ناکارآمد جلــوه دادن دولت صــورت گرفت، 
خوانش آن در جامعه فقط محــدود به دولت 
نمی ماند. با ایــن ســیاه نمایی ها روح و روان 
جامعه نیز آزار دیــد و نتایج آن امــروز در هر 
سنجشی مشخص شده است. پاشیدن جوهر 

سیاه، فقط یک نقطه را سیاه نمی کند.
ربیعی گفــت: ما کارنامه ســیاهی به جای 
نگذاشــته ایم اما کارنامه ســیاه نمایی توسط 
رسانه های پروژه ای خارجی و مخالفان جریانی 

داخلی به جای مانده است.

بیســت و ششــمین میراث جهانی ایران 
به نام »منظر فرهنگــی هورامان/اورامانات« 

ثبت شد.
به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی نامزدهای 
ثبت در فهرست میراث جهانی یونکسو، پرونده 
هورامان از ایران رأی مثبت یونسکو را گرفت 
و به عنوان بیست و ششــمین میراث جهانی 
ایران ثبت شــد. دو روز پیش نیــز، راه آهن 
سراســری )شــمالـ  جنوب( ایران در این 

فهرست ثبت شد.
پرونــده ثبت جهانــی منظــر فرهنگی 
اورامانات/ هورامان در اســتان های کرمانشاه 
و کردستان با حدود ۴۰۹ هزار هکتار عرصه و 
حریم قرار دارد که ۱۰۶ هزار هکتار آن مربوط 
به عرصه و ۳۰۳ هزار هکتــار نیز جزء حریم 
اســت. این پرونده سال گذشــته به یونسکو 

ارسال شد.
در ســال ۱۳۹۹ ارزیابــی میدانی منظر 
فرهنگی هورامان/اورمانات توســط ارزیاب 
ایکوموس جهانی انجام شــد. پیــش از آغاز 
کمیته میراث جهانی یونســکو نیز نظر اولیه 
کارشناســان ایکوموس بر این بــوده که این 
پرونده شانس باالیی برای ثبت جهانی دارد. 
سرانجام دیروز )سه شنبه پنجم مردادماه سال 
۱۴۰۰( پرونده هورامان/اورامانات براســاس 
معیارهای شــماره ۳ و ۵ در فهرست میراث 

جهانی یونسکو ثبت شد.   
 هورامان یا اورامانات نام منطقه ای تاریخی 
با بافت پلکانی و آداب و رســوم خاص اســت 
که بخش هایی از شهرســتان های سروآباد، 
ســنندج و کامیاران در اســتان کردستان و 
شهرستان های روانسر، پاوه، جوانرود و ثالث 
باباجانی در استان کرمانشاه را شامل می شود. 
بخش اصلی منظر فرهنگی هورامان/اورامانات 
شامل دره های ژاوه رود، اورامان تخت و لهون 

است.
در گــزارش وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دســتی آمده که حدود  
۷۰۰ روســتا در منطقــه هورامان/اورامانات 

قرار دارد. این منطقــه دارای قدمت تاریخی 
با پیشــینه  کهن فرهنگی، آداب و رســوم و 
نمادهای فرهنگی ویژه ای اســت که هر کدام 
از این نمادها گوشــه هایی از زوایای فرهنگ 
غنی و پربــار این منطقه را نمایــان می کند. 
پیشینه  سکونت در این منطقه به پیش از تاریخ 
برمی گردد که کشف قباله های هورامان وجود 
حاکمیت آشــوریان، مادها، هخامنشــیان و 

یونانیان را تأیید کرده است.
کهن تریــن آثــار ســکونت انســان در 
بررســی ها و کاوش های باستان شناسی در 
اطراف روســتای هجیج یافت شده و مربوط 
به دوران پارینه سنگی است که طبق گزارش 
باستان شناسان بیش از ۴۰ هزار سال تا حدود 

۱۲هزار سال قدمت دارند.
معماری پلکانی اورامان تخت و خانه های 
دیدنی آن، روستا را به شکل هرم گونه درآورده 
اســت که در راس این هرم قلعه ای باستانی 

قرار دارد.
چهل و چهارمین کمیتــه میراث جهانی 
یونسکو هم اینک در شهر فوجو چین به صورت 
مجازی درحال برگزاری اســت که در جریان 
آن ۳۹ اثر پیشنهادی از سوی کشورها بررسی 
می شــود. ایران موفق شــد در این اجالس با 
حمایت دیگر کشــورها، دو پرونــده راه آهن 
سراسری )بخش شــمالـ  جنوب به وسعت 
۱۴۰۰ کیلومتر( و هورامــان/ اورامانات را به 

ثبت یونسکو برساند. 
به این ترتیب، شمار میراث جهانی ایران به 
۲۶ اثر رسید. پیش تر، تخت جمشید، میدان 
امام اصفهــان، چغازنبیل، تخت ســلیمان، 
پاســارگاد، بــم و منظر فرهنگــی آن، گنبد 
سلطانیه، بیستون، مجموعه کلیساهای ارامنه 
)سنت اســتپانوس، چوپان، دره شام، مریم 
مقدس و قره کلیسا(، سازه های آبی شوشتر، 
مجموعه آرامگاه و خانقاه شــیخ صفی الدین 
اردبیلــی، مجموعه بازار تاریخــی تبریز، باغ 
ایرانی )دولت آبــاد یزد، پهلوان پــور مهریز 
یزد، ارم شیراز، پاســارگاد شیراز، چهلستون 

اصفهان، فین کاشــان، عباس آباد بهشــهر، 
اکبریه بیرجند، ماهان کرمان(، گنبد قابوس، 
مســجد جامع اصفهان، کاخ گلستان، شهر 
سوخته، شوش، منظر فرهنگی میمند، بیابان 
لوت، قنات ایرانی )قصبه گناباد، مون اردستان، 
گوهرریز جوپار، اکبرآباد بم، قاسم آباد بم، بلده 
فردوس، زارچ، حسن آباد مشیر، ابراهیم آباد، 
وزوان، مزدآبــاد میمه(، شــهر تاریخی یزد، 
منظر باستان شناســی ساسانی و جنگل های 
هیرکانی در فهرســت میراث جهانی یونسکو 

ثبت شده  بود.
ثبت جهانی »اورامانات/هورامان« مسیر 
توسعه گردشگری غرب کشور را هموار کرد

وزیــر میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی گفت: ثبت جهانــی »منظر 
فرهنگی اورامانات/ هورامان« عالوه بر ارتقای 
جایــگاه میراث فرهنگــی ایــران در جهان، 
چشم انداز گردشــگری ایران را درخشان تر 
و مســیر توســعه گردشــگری غرب کشور 
 را همــوار کــرده و موجــب جذب بیشــتر 

گردشگران خارجی می شود. 
علی اصغر مونســان در پیامــی با تبریک 
ثبت جهانــی منظــر فرهنگــی اورامانات/

هورامان نوشــت: ثبت جهانی پرونده منظر 
فرهنگی اورامانات/ هورامان به عنوان بیست 
و ششــمین اثر تاریخی،  فرهنگــی، طبیعی 
و باستانی ایران در فهرســت میراث جهانی 
یونســکو کام ملت فرهیخته ایران اســالمی 
به ویژه مردم شریف کردســتان و کرمانشاه 
 را شــیرین و قلــب هم وطنــان را ماالمــال 

از شادی کرد.
مونسان گفت: این پیروزی فرهنگی نتیجه 
ســال ها پیگیری، همت و تالش پژوهشــی، 
تعامــل و همکاری های بین بخشــی ملی و 
ارتباطات موثر بین المللی بوده است و بی تردید 
نه تنها جایگاه میراث فرهنگی ایران را در جهان 
ارتقا می بخشد، بلکه مسیر توسعه گردشگری 
غرب کشور را هموار ســاخته و موجب جذب 

بیشتر گردشگران خارجی می شود.

خبرخبر

ربیعی:

 نباید بهانه ای برای استمرار تحریم به تحریمگران داد
به عنوان بیست و ششمین میراث جهانی ایران؛

»هورامان« ثبت جهانی شد

در پی تهدیدات بایدن عملیاتی شد؛

 جاخالی نفتی چین 
در برابر ایران

سياست 2

چرتکه 3

پیامی که بایدن در دیدار با الکاظمی برای ایران فرستاد؛

دستخط 
هشدارآمیز

از سیاستمدار کهنه کاری چون بایدن بعید 
است که در دیدار با باالترین مقام اجرایی یک 
کشور دیگر، محتوای برگه یادداشتش را لو 

دهد؛ مگر آنکه عمدی در کار باشد!
تصویر برگه یادداشت دیروز او در جریان 
دیدار بــا مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر 
عراق خبرساز شد. رســانه ها از او تصویری 
منتشــر کردند که بیش از همه نوشته های 
روی برگه ای که در دســتش بود جلب نظر 
می کرد؛ به ویژه آنکه کلمه »ایران« در آن به 

چشم می خورد. 
روی این برگه نوشته شــده بود: »آمریکا 
آماده اســت تا بــه حمالت )علیــه خود در 

خاک عــراق( واکنش نشــان دهــد. ایران 
می بایســت توقف حمالت )بــه نیروهای 
آمریکایی در خاک عــراق( را مدنظر خویش 
قرار دهــد.« پیش از اینکه دو سیاســتمدار 
از عراق و آمریــکا یعنی الکاظمــی و بایدن 
با یکدیگر دیــدار کنند، العــرب، نزدیک به 
عربستان سعودی در تحلیلی نوشته بود که 
»مذاکره اســتراتژیک عراق و ایاالت متحده 
اگر دربــاره آینده حضور نظامــی آمریکا در 
عراق باشــد، نمی تواند از همــکاری نظامی 
و امنیتــی بــرای مقابلــه با داعــش، نفوذ 
 ایران در عراق و تســلط حشدالشــعبی بر 

عراق به دور باشد.« ...

اعتراضات مردم در خوزستان با رهاسازی آب سد کرخه کنترل شد؟!

پاسکاری بحران؛ از امروز به آینده 
شهرنوشت 6
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