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سياست 2

 الوروف در نشست خبری
با همتای سوری خود: 

سند نهایی برای احيای برجام 
مورد تایيد روسيه است

جهان 5

 تحصن حامیان مقتدی صدر، 
شورای عالی قضایی عراق را تعطیل کرد؛    

آنارشی در سایه
سهم خواهی فراقانونی
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نقد عضو جامعه حسابداران ایران به سیاست های مالیاتی: 

 مالیات خانه و خودرو لوکس، 
درآمدزایی از تورم است

چرتکه 3

سياست 2

طالبان باز هم حق آبه ایران را نداد

هامون؛ تفتیده در 
سیاست و جبر جغرافیا

وقتی پــای آب و حق آبه به میــان می آید، 
خبری از قانون و هکذا نیست. برادر به برادر رحم 
نمی کند. می گفتند درگیری های آینده بر سر 
آب است؛ اما گویی از همین حاال جنگ بر سر آب 
آغاز شده است.  دو روز پیش یک مقام مسئول در 
سازمان محیط زیست گفت طالبان حقابه ایران را 
نداده  و آب سد کمال خان را به سمت بیابان های 
»گودزره« منحرف کرده اند؛ یعنی شــوره زاری 
در والیت نیمروز افغانســتان. وقتــی حرف از 
مشــکالت می شــود، مصائب شهرنشین های 
شــهرهای مرکزی ایران را چنــد برابر کنید، 
می شود مشکالت مردم سیستان و بلوچستان 
که در مرکزش آب هامون نشسته؛ تاالبی تفتیده 

در سیاست و جبر جغرافیا. 

رودخانه هیرمند از رشــته کوه های »بابا«ی 
افغانستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از این 
کشور و تشکیل مرز مشترک ایران و افغانستان وارد 
تاالب های هامون می شود. تاالب های هامون از سه 
تاالب هامون پوزک)تقریبا واقع در افغانستان(، 
هامون سابوری)یا صابری( که مشترک بین دو 
کشور ایران و افغانستان است و هامون هیرمند 
که واقع در ایران است تشکیل شده است. ترتیب 
آب گیری هم به این صورت است که ابتدا هامون 
پوزک تغذیه می شود سپس هامون سابوری و در 
نهایت آب وارد دریاچه هامون هیرمند در ایران 
می شود.  طی بیش از صد سال گذشته دول ایران 
و افغانستان بر سر اینکه چه مقدار آب باید به تاالب 
هامون هیرمند برسد، هماره اختالفاتی داشتند...

شهرنوشت 6

نگاهی به بهترین نمایش های ارسالن مطهری 
برای استقالل

پاپ استار!
آدرنالين 8
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سياست 2

شهرنوشت 6

رئیس جمهور تصریح کرد: امــام)ره( اجرای 
عدالت را اصل می دانست و لذا همه باید مشی عادالنه 
را مورد توجه قرار دهیم و به خود و مجموعه مان اجازه 
ندهیم که کوچکترین تخطی از عدالت بشود چرا که 

آنچه مردم می پسندند، همین است.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در آستانه 
آغاز هفته دولــت که به منظور تجدیــد بیعت با 
آرمان های امــام راحل در حرم مطهــر بنیانگذار 
جمهوری اسالمی حضور یافت، افزود: حضور اعضای 
دولت در روز اول هفته دولــت در مرقد نورانی امام 
بزرگوارمان این پیام را دارد که دولت میثاق با امام 

راحل را میثاق با همه خوبی ها و ارزش ها می داند.
رئیسی با اشاره به این تعبیر امام رضا )ع( که هیچ 
امری مثل خدمت به مردم زمینه قرب و نزدیکی به 
خداوند متعال را فراهم نمی کند و امروز این زمینه 
برای ما وجود دارد، اظهار داشت: امروز در این کره 
خاکی خیلی ها مدعی خدمت به مردم هســتند. 
حتی اگر از کســانی که در کشور بیگانه ای حضور 
دارند، سوال شــود اینجا چه می کنید، می گویند 
آمدیم به مردم خدمت کنیم، اما حقیقت آن است 
آنچه این مدعیان انجــام می دهند، یک خدمت 

منفعت گرا است.
رئیس جمهور ادامه داد: این مدعیان برای نفع 
خودشــان خدمت می کنند و اگر مورد سوال قرار 
بگیرند هم می گویند که دنبال نفع خودمان هستیم. 
این یک نگاه ماتریالیستی یا مادی گرایانه به خدمت 
اســت. می گویند هیچ کاری نمی کنیم و قدمی 
برنمی داریم اال اینکه به نفع خودمان، حزب مان و 

جریان مان باشد.
رئیســی نوع دیگر خدمت را خدمت از ســر 
نوع دوستی دانست که از سر دلسوزی انجام می شود 
و تصریح کرد: کسانی که از سر نوع دوستی خدمت 
می کنند در عالم بســیارند. این نــوع از خدمت 
نیز برگرفته از نگاه اومانیســتی، انســان مدارانه و 

انسان محوری است.
رئیس جمهور با بیان اینکه آن نوع خدمتی که 
امام )ره( به ما آموختند، خدمت برای خدا اســت، 
خاطرنشان کرد: در این نگاه برای تمام اقداماتی که 
انجام و گام هایی که برداشته می شود، نباید نسبت 
به احدی منت داشت چرا که این نوع خدمت فقط 

باید برای خدا انجام شــود تا قیمت پیدا کند. این 
امر مهم، آموخته امام به مــردم و دولتمردان ایران 
اسالمی اســت و امروز به عنوان میثاق با امام)ره( 
پیمان می بندیم که خدمت مان برای خدا باشــد، 
چرا که وقتی خدمت برای خدا باشد در هیچ مقطعی 
احساس خسران به انسان دست نمی دهد، بلکه به 

انسان انگیزه و به خدمت او برکت می دهد.
رئیس جمهور این نکته مهــم را وجهه تمایز و 
تفاوت امام راحل و برخی دیگر از دین شناســان 
برشمرد و تصریح کرد: تفاوت امام )ره( این بود که 
معتقد بودند انسان معاصر باید در متن جامعه به 
دین عمل کند و تالش حکومت و دولتمردان هم بر 
این اصل استوار باشد که باید و نباید دین را تحقق 

ببخشند.
رئیسی با بیان اینکه پیمان دوم ما با امام راحل 
این اســت که همچون ایشــان، دین را نسخه ای 
نجات بخش و ســعادت آفرین برای جامعه بشری 
می دانیم که باید در جامعه اجرایی و عملیاتی شود، 
خاطرنشــان کرد: برخی معتقدند کــه این امری 
دست نایافتنی اســت، اما باور ما این است که اگر 
اینگونه بود ائمه خود را الگو و اسوه جامعه معرفی 
نکرده و به ما توصیه نمی کردند کــه به آنان اقتدا 
کنیم. ائمه توکل، ایمان به خدا، صبر، ایستادگی 
در راه هدف، دشمن شناسی و دشمن ستیزی را به 

ما آموختند که اینها اموری دست یافتنی هستند.
رئیســی نکته مهم و محوری را اجرای عدالت 
دانست و افزود: امام در آموخته ها و کتاب هایشان 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی، همواره مردم را تاکید 
و دعوت به این می کردند که می توان عدالت را اجرا 
کرد. همچنین به مجلس شــورای اسالمی برای 
وضع قوانین عادالنه، به قضات برای داوری عادالنه 
و به مجریان برای اجرای عادالنه قوانین تاکیدات 

جدی داشتند. رئیســی با تاکید بر اینکه امروز اگر 
می خواهیم در خط امام حرکت کنیم، مفسر این 
خط رهبری معظم انقالب اسالمی است، تصریح 
کرد: همه باید مشــی عادالنه را مــورد توجه قرار 
دهیم و به خودمان و به مجموعه مان اجازه ندهیم 
که کوچکترین تخطی از عدالت بشود چرا که آنچه 

مردم می پسندند، همین است.
رئیس جمهور با اظهارامیدواری نسبت به اینکه 
در هفته دولت توجه به خدا، مردم و توجه به اصل 
بســیار مهم و نجات بخش عدالت مد نظر و مورد 
توجه و ســرلوحه کار همه دولتمردان قرار گیرد، 
خاطرنشان کرد: اگر در این مسیر گام برداشته شود، 
تردید نداریم که روح مطهر امام راحل و ارواح مطهر 
شهیدان مدد خواهند کرد که بتوانیم در این مسیر 
توفیق پیدا کنیم و این همان چیزی است که رضای 

حق و اعتماد مردم را افزون می کند.
رئیسی اعتماد مردم را سرمایه بزرگی دانست و با 
بیان اینکه اینجا در کنار مرقد امام )ره( بخاطر اعتماد 
مردم خداوند متعال را شاکر هستیم، گفت: اعتماد 
مردم به دولت یکی از نعمت های خدا و ســرمایه 
بزرگی است که همواره باید پاس داشته شده و روز 
به روز افزون شود. شــکر این نعمت، خدمتگزاری 
خالصانه به مردم است که سرمایه اجتماعی کشور، 
نظام و دولت را افزایش می دهد و امیدواریم خداوند 
متعال این سرمایه عظیم را برای ما همواره حفظ 

کند و ارتقاء ببخشد.
رئیس جمهور با بیان اینکــه در هفته دولت از 
زحمات و تالش های همه دولتمردان و همکاران 
خود در دســتگاه اجرایی قدردانی می کنم، اظهار 
امیدواری کرد که در این هفته عملکرد دولت برای 
مردم و نخبگان تبیین شده و مجریان نیز متقابال 
از دیدگاه ها و نقطه نظرات نخبگان و پیشنهادهای 

صاحبنظران و انتقادات منتقدان بهره مند شوند.
رئیســی با تاکید بر اینکه دولت دیدگاه های 
دیگران به ویژه نخبگان را برای خود نعمت می داند، 
اظهار داشت: همواره از دیدگاه ها و نظرات دیگران 
استقبال می کنیم چرا که باور داریم دولت مانند یک 
کشتی در حال حرکت است کنند که اگر معلوم شود 
نقصی در آن وجود دارد، باید جبران شود تا در ادامه 

حرکت اخاللی ایجاد نکند.

خبر
رئیس جمهور:

باید مشی عادالنه را مورد توجه قرار دهیم 

فیروزآبادی:   

در حوزه پیام رسان های 
داخلی ناموفق بوده ایم

انتصاب ۱۵ امام جمعه جدید
در کشور

 »مرد هزار صدای دوبله 
ایران« درگذشت

اصالحیه ماده ۵ 
همچنان در مجلس خاک می خورد 

بیمه کارگران ساختمانی؛ 
وعده  خیالی یا اقدامی عملی؟ 

تعداد نوزادان رها شده در ۵ ماه امسال
به 9 نفر رسید 

پیکرهایی نحیف
بر پیکرة زمخت جامعه

پایان ذخیره آب سد اکباتان؛ 

همدان هر روز تشنه  تر می  شو د


