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ی برخی کشورهای عربی در روابط تهران-دمشق
کارشکن 
برخی از کشورهای عربی درصددند تا بار دیگر دمشق را به سوی خود بکشانند و پس از
ده سال قطع رابطه ،سوریه را در جمع کشورهای عربی بپذیرند .سوریه در آستانه بازگشت
به اتحادیه عرب قرار گرفته است .ده سال پیش و در آغاز اعتراضات در سوریه که منجر به
جنگ داخلی در این کشور شد ،با فشار عربستان و امارات،سوریه از میان کشورها عضو
اتحادیه عرب اخراج شد و رهبران این کشورها بشار اسد را تنها گذاشتند .اما با بازگشت
نسبی آرامش به سوریه و قدرتگیری بیشتر اسد در دمشق ،بار دیگر برخی از کشورهای
عربی مانند امارات و اردن پیشقدم شدند تا هم روابط خود را با این کشور از سر بگیرند و

سرمقاله

سید حامد مرندی

هم باعث و بانی بازگشتش به اتحادیه عرب شوند .با آغاز بحران در سوریه کشورهایی چون
عربستان ،امارات ،قطر ،بحرین ،مصر ،اردن ،تونس و ...در کنار مخالفان اسد ایستادند و
مواضعی مشابه برخی از کشورهای غربی گرفتند .آنها فوری سوریه را از اتحادیه عرب اخراج
کردند و عمال دولت بشار اسد را به رسمیت نشناختند .برخی از این کشورها حتی طرف
مخالفان مسلح دولت سوریه را گرفتند و همین امر باعث شد تا اعتراضات به حکومت داری
بشار اسد تبدیل به یک جنگ داخلی خونبار شود.

فرجام توافق برجام ،بر اقتصاد مردم
چهخواهد بود؟

شرح درصفحه 11

رئیسجمهوری
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

کولبر نوجوانی به خاطر توقیف قاطرهایش خودکشی کرد

«ک» مثل «کولبر»
مثل «کمکاری»

زمان کمی تا هشتم آذرماه برای آغاز مذاکرات تیم جدید
سیاست خارجی با طرفهای غربی برای بحث درباره
چگونگی امکان بازگشت آمریکا به برجام و نیز نحوه
اطمینان از چگونگی بازگشت همه طرفهای این توافق
به انجام تعهدات خود ،ذیل برنامه جامع اقدام مشترک
باقیمانده است و در این میان بسیاری از امکان رسیدن به
توافق و یا عدم توافق صحبت کردهاند .حال باید دید که با
فرض توافق طرفین و کاهش محدودیتهای اقتصادی و یا
عدم رسیدن به توافق ،شرایط برای مردم کشورمان به کدام
سو تغییر خواهد کرد که در این نوشتار سعی شده با فرض
بر انجام توافق به بررسی وضعیت بپردازیم.
برای مردم برجام به کورسوی امید ،برای خروج از تورم
افسارگسیخته حاضر و بهبود وضعیت معیشت تبدیل شده
است ،زیرا برخی از مردم معتقدند درصورت انجام توافق،
دولت با دست اندازی کمتر به داراییهای خرد و نیز تعادل
بخشی به جریان گردش وجوه و نیز درصورت رفع تمامی
تحریمهای موضوعی علیه اقتصاد ایران شامل تحریم های
قبل از برجام( ،مالی و بانکی ،بیمه ،انرژی و پتروشیمی،
کشتیرانی ،کشتی سازی و بخش بنادر ،طال و فلزات گرانبها،
نرم افزار ،صنعت خودرو ،فروش هواپیما و خدمات مربوطه،
و واردات فرش و مواد غذایی از ایران) و تحریمهای بعد از
برجام ،زمان ترامپ (صنایع فلزات ایران ،صنایع معدنی،
عمران ،صنایع نساجی ،تولید) تا حدودی امکان کنترل
بیماری مهلک اقتصاد ایران ،یعنی تورم برای دولت ممکن
خواهد بود و پس از آن با دسترس بودن منابع مالی ،میتوان
به حل بحرانهای بی سابقه در تاریخ کشور امیدوار گشت.

ممنوعیت تردد شبانه
لغو شود
صفحه 2
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کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با سوریه خیز برداشتند

صفحه 6

دالیل توقف نیم ساعته قطار مترو چه بود؟

کمبود  ۴ساله قطعات و عدم
اورهال قطارهای مترو
صفحه 2

ادامه درصفحه 2

اخبار
محمدباقرقالیباف:

مشکالت اقتصادی مردم را از مطالعه و کتاب خواندن دور
کرده است
رییس مجلس شورای اسالمی با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی گفت :فعاالن
حوز نشر در تمامی مراحل تولید ،توزیع و فروش کتاب ،نقش بسیار مهمی در
رشد و توسعۀ شاخصهای انسانی در کشور دارند .به گزارش ایسنا ،محمدباقر
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام
خود نوشت« :بسیاری از مشغلهها و به خصوص مشکالت اقتصادی مردم را
از مطالعه و کتاب خواندن دور کرده است؛ هر چند که وظیفۀ حاکمیتی نیز
حکم میکند تا در راستای گسترش آگاهی عمومی و فراهم کردن زمینۀ دسترسی
مردم به دانش و اطالعات ،نهادهای ذیربط برای رونق صنعت نشر تمام تالش
خود را به کار ببندند و زمینههای دسترسی عموم مردم به خصوص جوانان را
به کتاب تسهیل کنند.در زمان شهرداری یکی از مهمترین اولویتهای ما در
عرصۀ فرهنگ ،اقدامات عملیاتی در زمینه ترویج کتابخوانی بود؛ از احداث پروژه
باغ کتاب که امروز به یکی از پاتوقهای اصلی جوانان و نوجوانان تهرانی تبدیل
شده است تا برگزاری نمایشگاههای کتاب یاد یار مهربان و توزیع گسترده کتاب
در مدارس و همچنین حمایت از ناشران و مولفان و تجهیز کتابخانههای عمومی
و بسیاری اقدامات دیگر که نیازمند ادامه یافتن و توسعه پیدا کردن است .تجربه
به ما نشان داد که اگر مسئوالن در زمینههای فرهنگی یک قدم بردارند ،مردم 10
قدم خواهند برداشت و خود به آن اقدامات فرهنگی ،ضریب فزاینده میبخشند.
فعاالن حوزۀ نشر در تمامی مراحل تولید ،توزیع و فروش کتاب ،نقش بسیار
مهمی در رشد و توسعۀ شاخصهای انسانی در کشور دارند و هر گونه فعالیتی
در راستای پرورش افرادی آگاه و عالقهمند به پژوهش و مطالعه ،اقدامی ارزشمند
در خدمت به آیندۀ کشور و تربیت نسل آینده است.هفتۀ کتاب و کتابخوانی را
به تمام مردم خوب ایران به خصوص به عالقهمندان به کتاب و تمام نویسندگان،
پژوهشگران ،مترجمان ،ویراستاران ،کتابداران ،فروشندگان کتاب و تمامی فعاالن
حوزۀ نشر تبریک میگویم».

مرتضویمقدم:

بسیاری از آراء دیوان عالی کشور در عرص ه حقوق بشر
قابل ارائه است
رئیس دیوان عالی کشور گفت :بسیاری از آراء دیوان عالی کشور در عرص ه
حقوق بشر قابل ارائه است .به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین سید
احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در دیدار رئیس ستاد حقوق بشر
قوه قضائیه با ایشان ضمن خوش آمدگویی به اقدامات صورت گرفته در دیوان
عالی کشور اشاره کرد و گفت :باید از ظرفیت های دیوان عالی کشور برای جهانی
سازی نظام قضایی استفاده شود .وی تصریح کرد :در تعامالت بین المللی و
سفرهای هیئت قضایی به کشورهای مختلف باید دست ما پر باشد تا بتوانیم
پاسخگوی سواالت حقوق بشری باشیم و از طرفی دستاوردهای مثبت خود را
ارائه دهیم .به عنوان مثال کمیسیون جبران خسارت یک نهاد متعالی در سیستم
قضایی است که در سفر هیئت قضایی به ایتالیا ،بسیاری از آنها از اینکه چنین
نهادی در سیستم قضایی ما وجود دارد متعجب بودند .در این دیدار غریب آبادی
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار کرد :نقش دیوان عالی کشور در عرصه
حقوق بشر و حق الناس مهمتر از دادگاه بدوی و تجدیدنظر است و نشان می
دهد نظام قضایی تا چه اندازه متعالی و پیشرفته است .وی با اشاره به عملکرد
مثبت دیوان عالی کشور در برگزاری مالقات های مردمی گفت :پیشنهاد می
کنم از ظرفیت صداوسیما به منظور نشان دادن اقدامات و فعالیت های دیوان
عالی کشور برای عموم استفاده شود تا مردم نیز در جریان این امور قرار گیرند.
رئیس ستاد حقوق بشر گفت :با توجه به اینکه برخی آرا دیوان عالی کشور در
زمینه حقوق بشر و عرصه بین المللی اهمیت بسزایی دارد ،پیشنهاد میکنم یکی
از همکاران ما این آرا را جهت بهره برداری استخراج و گردآوری کند .غریب آبادی
با اشاره به اینکه دیوان عالی کشور یک نقش کامال تخصصی و حقوقی در همه
کشورها دارد ،افزود :در همه محاکم رئیس دیوان عالی کشور در صدر قضات
است و مقام باالیی دارد و نسبت به دیوان عالی دید سیاسی وجود ندارد ،انشالله
از ظرفیت دیوان عالی کشور در عرصه بین المللی استفاده شود.

واکنش به تجمع مردم اصفهان برای آب

تنش آبی در ایران؛ هشدار به مسئوالن درباره وعده انتقال آب
اعتراض کشاورزان شرق اصفهان که چندین سال است
با بحران آب دست و پنجه نرم میکنند ،این روزها وارد فاز
تازهای شده است .آنها با تجمع در بستر خشک زایندهرود
برای رفع مشکلشان راهحل عملی میخواهند.
به گزارش فرارو ،مردم اصفهان به تجمع کشاورزان
پیوستند و آنها هم آب برای زایندهرود را مطالبه کردند.
روز جمعه سیلی از مردم در زاینده رود جاری شد و
واکنش مقامات کشور را به دنبال داشت .تا اینجای کار
رئیس جمهوری و معاون اول او نسبت به تجمع اعتراضی
کشاورزان اصفهانی واکنش داشته و به نظر میرسد فعاالنه
وارد میدان شدهاند .همچنین روز گذشته وزیر نیرو به خاطر
مشکالت پیش آمده برای کشاورزان اصفهانی عذرخواهی
کرد .محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به وزرای نیرو
و جهاد کشاورزی دستور داده که هرچه سریعتر برای حل
بحران آب در هر سه استان اصفهان ،یزد و چهارمحال و
بختیاری فکر اساسی شود .دستوری که اگرچه اقدام به
موقعی به نظر میرسد اما بعید است بتواند در کوتاهمدت
مشکل کشاورزان را حل کند ،بسیاری از کارشناسان عقیده
دارند که اساسا راهحلی که هم پایدار و توسعهمحور باشد و
هم به سرعت نتیجه بدهد به سختی پیدا خواهد شد ،چرا
که مشکل سوءمدیریت آب در مرکزی ایران اتفاقی نیست
که به سرعت افتاده باشد و بتوان به سرعت عوارض آن را
برطرف کرد .همچنین وضعیت اقلیمی ،خشکسالی و کاهش
شدید بارندگیها به مسئله دامن زده است.
از طرف دیگر بحران آب در پنج استان چهارمحال و
بختیاری ،لرستان ،یزد ،اصفهان و خوزستان به تنش آبی
تبدیل شده است .از یک طرف حمالت گاه و بیگاهی به
تاسیسات انتقال آب از اصفهان به یزد شده است و از طرف
دیگر مردم چهار محال و بختیاری ،خوزستان و لرستان از
این که آب از سرچشمه ها به استانهای دیگر منتقل می
شود شکایت دارند .همچنین سیاست سدسازی نیز مورد
انتقاد شدید آنها قرار گرفته است.
هشدار به مسئوالن درباره وعده انتقال آب
روز گذشته پس از برگزاری تجمع بزرگ اصفهانیها
واکنشهای مثبتی به این تجمع و مطالبهگری اصفهانیها

صورت گرفت اما برخی نمایندگان استانهای مجاور
اصفهان واکنش منفی به این آن نشان دادند.
به نظر میرسد استانهای همجوار اصفهان نگران آنند که
برای حق مشکل بی آبی این استان دولت اقدام به انتقال
آب کند.
یحیی ابراهیمی نماینده لرستان از تجمع روز گذشته
اصفهانیها انتقاد کرد و گفت« :اگر بنابر تجمع باشد
لرستانیها که بیشتر در حقشان اجحاف شده باید تجمع
کنند اما این اصال بدعت خوبی نیست!»
او افزود« :اگر نیاز آب کشاورزی لرستان و چهارمحال
بختیاری به شکل کامل برطرف شد مازادش به سایر استان
ها جاری شود و سپس انتقال یابد چرا که این استان ها از
نظر صنعت بی بهره مانده اند و کشاورزی اصلی ترین راه
کسب درآمد ساکنان آن است».
او ادامه داد :بهتر است به جای بردن آب لرستان و
بختیاری به یزد و اصفهان برای مصارف صنعتی این استان
ها ،این صنایع به استان های لرستان و بختیاری آورده شوند
تا ضمن توسعه این استان های محروم ،از هدر رفت باالی
آب در شبکه های انتقال جلوگیری شود.
او تاکید کرد« :در استان های کویری به جای استفاده
از صنایع آب بر ،بهتر است بر توسعه صنعت گردشگری

تاکید شود».
ابراهیمی با بیان اینکه “انتقال آب از یک حوضهی آبریز
به حوضه آبریز دیگر برای مصارف غیرِ شرب کامال ً اشتباه
است ،تاکید کرد« :به عنوان نماینده مردم استان لرستان به
هیچ وجه از حق مردمم کوتاه نخواهم آمد».
در همین حال مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد در
ی را حاصل سیطره طوالنی
مجلس شورای اسالمی تنش آب 
مافیای آب بر مدیریت آب دانست و گفت“ :تحقیق
ص از مافیای آب راهکاری اساسی است که در
و تفح 
کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیر هستم.
او در توئیتی نوشت« :چرا اطالعات مدیریت آب کشور
تاکنون محرمانه تلقی شده؟ سدسازی و حق آبه استانها با
چه معیار علمی انجام شده؟«فرار به جلو» و «تصمیمات
غیرکارشناسی» راهکار حل مسأله نیست!مردم و مسئوالن
به هوش باشند!»
ویس کرمی در ادامه به مسئوالن هشدار داد در اظهار
نظرها ،تصمیمات و وعده های خود مراقب مصالح کشور
ت باشند.
و عدال 
به نظر میرسد این هشدار درباره وعدههای اخیر مسئوالن
به معترضان خشکی آب زاینده رود در اصفهان است.
در همین حال خبرگزاری ایسنا نیز گزارشی از شکایتهای

کشاورزان چهارمحال و بختیاری از بی آبی منتشر کرده
است.
در این گزارش آمده است :کمآبی زندگی کشاورزان
چهارمحال و بختیاری را تحت تاثیر خود داده است،
طرحهای انتقال آب از این استان بحرانها را تشدید کرده
و همچنان نیز پروژههای انتقال آب از استان اجرا میشود،
در حالیکه بیشتر چشمهها ،چاهها ،قناتها و رودخانههای
فصلی این استان خشک شدهاند و رودخانههایی مانند
زایندهرود نیز آبدهی کمی دارند ،کشاورزان این استان از
تبعیضها گالیهمند ،این در حالی است که حتی وعدهای
برای حل مشکلشان از سوی مسئوالن داده نمیشود”.
در ادامه این گزارش آمده است« :زمانیکه آبدهی منابع
آبی در سرچشمه بهشدت کاهش پیدا کرده است و نیازهای
حوضه مبدا را برآورده نمیکند ،قطعا اجرای پروژههای انتقال
آب زندگی و معیشت مردم در سرچشمه را تحت تاثیر قرار
میدهند و همچنین استانهای مقصد نیز با مشکل مواجه
خواهند شد ،زیرا بر روی آبی سرمایهگذاری میکنند که به
هیچ عنوان پایدار نیست».
با این وجود طرحهای انتقال آب همچنان به قوت خود
باقی است و ادامه دارد و حتی ممکن است در شمال کشور
نیز اجرا شود و آب خزر به سمنان انتقال داده شود.
در همین حال استاندار خوزستان نیز نسبت به کمی آبی
در این استان هشدار داده است .صادق خلیلیان گفت :این
استان در شرایط مناسب آبی قرار ندارد.
خلیلیان در مصاحبه با تلویزیون افزود :بخشی از شهرهای
استان خوزستان از آب شیرینکن برای آب آشامیدنی
استفاده میکنند و در بخشهای شمالی استان با وجود
سدها ،آب آشامیدنی از طریق تانکر تامین میشود.
استاندار خوزستان ،وضعیت سدهای این استان را نگران
کننده خواند و اظهار کرد :خش عمده کشاورزان استان
خوزستان از تابستان تا کنون موفق به کشت خود نشدهاند.
استان خوزستان با بحران کم آبی مواجه است و در
روزهای پایانی تیرماه و هفت ه اول مردادماه امسال اعتراضات
گستردهای در استان خوزستان در اعتراض به کمآبی و نبود
آب برای کشاورزی صورت گرفت.

خبر خوش وزیر دفاع برای حل مشکل مسکن

وزارت دفاع تولید صنعتی ساختمان را شروع کرد
روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نوشت :وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح توسعه صنعتیسازی ساختمان را یکی از روشهای
موثر و تسهیل کننده حل مشکل مسکن در کشور عنوان کرد و گفت :وزارت
دفاع آمادگی دارد تکنولوژی و فناوری تولید صنعتی ساختمان را در اختیار
نهادها و سازمانهای مسئول کشوری قرار دهد.
امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه بازدید
وزیر راه و شهرسازی از کارخانه صنعتی ساختمان این وزارتخانه ،با ارائه گزارشی
از اقدامات انجام شده توسط وزارت دفاع در حوزه صنعت ساختمان گفت :هدف
اجرای این طرح تولید ساختمانهای پیش ساخته فلزی به روش نوین است که
به منظور تسریع در تحقق اهداف مزبور قرارگاهی تحت عنوان « قرارگاه ساخت»
در وزارت دفاع تشکیل شده تا با ایجاد ظرفیتهای الزم مسیر پیشرفت فرایند
صنعتیسازی ساختمان را دنبال کند.
وی اظهار کرد :در این روش عمر ساختمان از  ۲۵تا  ۳۰سال به متوسط ۱۰۰

سال افزایش مییابد .همچنین ضمن افزایش مقاومت ساختمان در زلزلههای با
ریشتر باال ،سرعت ساخت ساختمان نیز که هم اکنون به طور متوسط  ۳۶ماه
است به شش ماه کاهش مییابد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خاطرنشان کرد :بنابراین اتخاذ سیاست
توسعه صنعتیسازی ساختمان یکی از روشهای موثر و تسهیل کننده حل
مشکل مسکن در کشور خواهد بود.
سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه وزارت دفاع قرار نیست به یک انبوه ساز تبدیل
شود ،اظهار کرد :هدف ما تامین نیازهای نیروهای مسلح وحل مشکالت مردم در
این حوزه است .لذا وزارت دفاع آمادگی دارد تکنولوژی و فناوری تولید صنعتی
ساختمان را در اختیار نهادها و سازمانهای مسئول کشوری قرار دهد.
وی یادآورشد :ما این توانمندی را داریم با هر ظرفیتی که مورد تقاضا باشد این
کارخانه را در هر جایی احداث کنیم؛ تکنولوژی و ماشین آالت مورد نیاز همگی
بومی سازی شده و فرآیند صنعتیسازی ساختمان از ایده تا محصول امروز در

وزارت دفاع صورت میگیرد.
در همین رابطه وزیر دفاع ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک ساخت مسکن
صنعتی به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شود.
وزیر راه و شهرسازی هم در جریان این بازدید با تقدیر از اقدامات وزارت دفاع
در حوزه صنعتی سازی ساختمان  ،وزارت دفاع را پیشران و پیشرو در عرصههای
مختلف ملی عنوان کرد.
رستم قاسمی پیشرفت و صنعتی سازی ساختمان توسط وزارت دفاع را
ارزشمند عنوان کرد و گفت :این مهم باید هر چه سریعتر در بخشهای مختلف
کشور پیاده سازی ،اجرا و توسعه پیدا کند.
وی با بیان اینکه صنعتیسازی ساختمان کاهش هزینه ساخت و به تبع آن
کاهش هزینه مسکن توسط مردم را در پی خواهد داشت ،تصریح کرد :وزارت
مسکن و شهرسازی برای پیشبرد و توسعه کارخانه صنعتی سازی ساختمان
اهتمام و تعامل هر چه بیشتر خود را با وزارت دفاع افزایش خواهد داد.

