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مسیر تردد زمینی به 
ارمنستان بسته شد

هشت نکته در مورد قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان

قرعه مرگ برای ایرانی ها

 اتفاق »کوچه خوشبختی«، آغازی برای حذف نمایش 
از عرصه هنر کشور ارزیابی شد؛

 زخمی بر تن 
نیمه  جان تئاتر

بی توجهی گسترده به خیرجمعی دستمزد شایسته

»فوق العاده ویژه«،سهم 
کارمندان و »هیچِ  

بزرگ«، سهم کارگران!

تکذیب یک شایعه از سوی سازمان غذا و دارو و هالل احمر؛
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رئیس جمهوری پس از اولین جلسه هیات 
دولت، صبح جمعه به خوزستان سفر کرد و در 
فرودگاه اهواز گفت: ما نســبت به همه کشور 
وظیفه داریم ولی نســبت به مردم خوزستان 

وظیفه مضاعف داریم.
به گزارش ایرنا،   سیدابراهیم رئیسی گفت: 
قصد سفر به خوزســتان را پیش از این داشتم 
ولی به دلیل کثرت کار و مشــغله این توفیق 

حاصل نشد و امروز این توفیق حاصل شد .
وی یادآور شــد: اســتان خوزستان مردم 
بســیار خوبی دارد و آنها حق بزرگی به گردن 
ملت ایران دارند، مردمی که از همه ظرفیتشان 
برای دفاع از کشــور مایه گذاشتند. مشکالت 
مردم خوزستان و مشکالت منطقه همه را رنج 
می دهد، ما هم به تبع وظیفه سنگینی نسبت 

به منطقه داریم.
رئیســی گفت: در این ســفر کوتاه امکان 
دیدارهای مردمی به آن شکل میسر نیست، 
گرچه دوست داشتم که به صورت مختصر در 
جریان مهمترین مسائل خوزستان که مردم را 

رنج می دهد قرار گیرم.
وی گفت: با مسئولین مشورت خواهم کرد 
تا ببینیم چه راهکارهایی هســت تا گام هایی 
سریع در جهت رفع مشکالت مردم عزیزمان 

در این خطه برداریم.
قول مساعد رئیس جمهوری برای رفع 

محرومیت از هویزه
نماینده مــردم دشــت آزادگان و هویزه 
در مجلس شــورای اســالمی گفت: رییس 
جمهوری در ســفر خود به خوزســتان قول 
مســاعد داد تا رفع محرومیت، ایجاد اشتغال 

و حل مشکل تنش آبی در این شهرستان، در 
برنامه کاری دولت سیزدهم قرار گیرد. 

قاسم ســاعدی روز جمعه در حاشیه آیین 
بهره برداری از طرح آبرســانی به ۲ روستای 
جفیر یک و ۲ که با حضــور رییس جمهوری 
انجام شــد، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان 
کرد: امید اســت که حضور رییس جمهوری 
در این شهرســتان باعث خیر و برکت در این 
منطقه شود و انتظار داریم که دولت به وعده ها 
و قول های خود عمل کند تا فقر و محرومیت از 

این منطقه برطرف شود.
وی گفت: از پارسال خط انتقال آب به این 
۲ روستا از توابع شهرستان هویزه، به طول ۱۵ 
کیلومتر آغاز شد که هشــت کیلومتر توسط 
آبفای خوزستان انجام شــد و هفت کیلومتر 

دیگر بنا به دالیلی رها شد.
ســاعدی ادامــه داد: بــا تــالش و همت 
گروه های جهادی و بســیج و ســپاه، هفت 
کیلومتر دیگر تکمیل شــد و امروز با حضور 
رییس جمهوری به بهره برداری رسید تا ۴۰۰ 
نفر از اهالی این ۲ روستا از آب شرب با کیفیت 

بهره مند شوند.
وی با اشــاره به مشــکل تنــش آبی در 
شهرستان های هویزه و دشت آزادگان گفت: 
این مشــکل باید طبق یک برنامه ریزی و یک 
چهارچوب مشــخص برطرف شود و تنها رفع 

مشکل به صورت مقطعی کارگشا نیست.
نماینده مردم دشــت آزادگان و هویزه در 
مجلس شورای اســالمی افزود:یکی دیگر از 
معضالت این منطقه، بی آبی تاالب هورالعظیم 
است که باعث خشک شدن نقاط مختلف این 
تاالب و از بین رفتن برخــی آبزیان این تاالب 

شده است.
ســاعدی بیان کرد: به گفته کارشناسان 
محیط زیســت بــه دلیــل گرمــا و کاهش 
آورد رودخانــه کرخه، بخش هایــی از تاالب 
هورالعظیم خشک شده و این تاالب در معرض 

خطر جدی است.
وی افزود: امروز به همراه وزیر نیرو از تاالب 

بازدیدی داشتیم و مقرر شد موضوع آبگیری 
این تاالب در نشست امروز با مسووالن استان 
مطرح و برای رفع آن تصمیم مناســب گرفته 

شود.
نماینده مردم دشــت آزادگان و هویزه با 
بیان اینکه تنش آبی با وجــود تالش فراوان 
همچنان در دشت آزادگان و هویزه وجود دارد 
ادامه داد: متاســفانه همچنان روستاهایی در 
این ۲ شهرســتان وجود دارند که در گرمای 
شــدید هوا، در روز تنها ۲ تا چهار ساعت آب 

آشامیدنی دارند.
ســاعدی با بیــان اینکــه تنــش آبی در 
خوزستان در هویزه و دشت آزادگان خالصه 
می شــود بیان کرد: اعتبارات خوبی از سوی 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به شرکت آبفای 
خوزستان در جهت رفع تنش آبی اختصاص 
داده شده که به شهرســتان هویزه اعتبارات 
چندانی در این بخش تخصیص داده نشــده 

است.
وی گفت: این موضوع را به طور جدی مورد 
تحقیق و تفحص قــرار خواهم داد تا وضعیت 
تخصیص اعتبار تنش آبی به شهرستان هویزه 

شفاف سازی و بهبود یابد.
رییس جمهــوری روز جمعه بــه همراه 
وزیــران کشــور، جهــاد کشــاورزی، نیرو، 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، و نیز 
رییس ســازمان برنامه وبودجه در نخستین 
سفر استانی دولت سیزدهم به خوزستان سفر 
و طی آن به صورت هوایــی از وضعیت تاالب 
هورالعظیم و رودخانه های کرخه نور و نیسان 

و تاسیسات نفتی در این تاالب بازدید کرد.

گزارش

رئیسی در سفر به اهواز:

نسبت به مردم خوزستان وظیفه مضاعف داریم 

تکرار وعده ساخت و ساز ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم

نهضت »خانه دار کردن« مردم  
ادامه دارد!
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تحقق شعارهای رئیسی مرد میدان می خواهد و کارآمدی و توانمندی

ترکیب کابینه و 
چشم انداز مه آلود آینده

رأی اعتمادها داده شد و رجال پیشنهادی 
ابراهیم رئیســی برای تصدی وزارتخانه ها 
بجــز باغگلی بر مســند کار نشســتند. این 
تغییر ســکان وزارتخانه ها در شــرایط و در 
عرِض رخدادهایــی صــورت می گیرد که 
فقط در گستره اقدامات بنیادین و تغییرات 
ســازنده کارآمد و قابل اعتناست. در غیر این 
صورت تصور آینده مطلوبــی در حوزه های 
اجرایی کشور تاحدودی دشــوار است. این 
در حالی اســت که رئیس دولت سیزدهم بنا 
بر آنچه ماهیت انقالبی خــود می داند، طی 
سخنان و اشــعار گوناگون بر تسریع درروند 
بهبودی وضعیت کشــور به ویــژه در حوزه 

اقتصادی و معیشتی مردم و معضالت ناشی 
از فراگیری ویروس کرونا تأکید داشته است. 
این ها یک ســوی ماجراســت و سوی دیگر 
واقعیت هایی است که ورای این اشعار وجود 
دارد. چه اینکه به منصه ظهور برسد یا فقط 

در مرحله شعار متوقف شود.
رئیسی و کابینه متبوعش با چند مسئله 
و چالش اساسی روبرو هستند. یکی اتفاقات 
منطقه ای است که اخیراً تسلط شبه نظامیان 
طالبان بر افغانســتان به آن افزوده شــده و 
دیگری معضل اقتصادی و معیشــتی مردم 
است که با چاشنی معضل دیگری چون کرونا 

و روند صعودی مرگ ومیر و ابتال ...

حمله به کاخ سفید درپی انفجارهای مهیب و خونین کابل؛

بایدن در دام معامله شرورانه با طالبان
جهان 5


