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نمایندگان اصفهان خواستار شدند

اجماع علیه ایران ،ارتباط مستقیم با اسراییل از
محورهای نشست اجالس سران عرب بود

جلسه اضطراری
با رییس جمهور برای بحران آب

تالش عربستان
ی بازیابی
برا 
قدرت منطقهای
5

استاندار یزد هم به فوریت برای جلسه با وزرا و شورای امنیت کشور به تهران آمد

 :هنوز تابستان از راه نرسیده و بارشهای متناوب کماکان
ادامه دارد اما بحــران بی آبی در منطقه کویری یزد و اصفهان خیلی
زود خود را نشان داده و به درگیری های انسانی و توسل به خشونت
ختم شده است.
طی روزهای اخیر استاندار اصفهان هشدار داد که بحران کم آبی
در اصفهان جدی اســت .برخی خبرهای تایید شــده نیز از وخامت
حال زاینده رود حکایــت دارد .اواخر هفته گذشــته نیز تجمعات
پراکنده بعضا خشونت باری در مناطق مختلف اصفهان روی داد که
در حادترین شــرایط به درگیری آبی میان یزد و اصفهان منجر شد
بطوریکه اصفهانی ها خط انتقال آب به یزد را تخریب کردند.
این تنش ،اســتاندار یزد را به تهران کشــاند .استاندار ،برای رفع
مشکل قطع شدن آب انتقالی به استان یزد به قید فوریت استان محل
ماموریت خود را برای جلســه با وزرا و شورای امنیت کشور در تهران

الریجانی در واکنش به حمله اخیر آمریکا:

رفتار برخیکشورها
تأسف آور است

ترک کرد .محمود زمانیقمی شبانه و به اضطراربه تهران عزیمت کرد
تا از نزدیک با وزرای کشور ،نیرو و اعضای شورای امنیت کشور جلسه
برگزار کند و برای حل بحران چاره ای پیدا کند.
اما از آن سو و در اصفهان ،رئیس شورای شهر اصفهان گفت که
در این روزها شاهد اعتراضات در حوزه عدم تامین حقوق قانونی
کشــاورزان بودیم که امیدواریم با جلوگیری از برداشت های غیر
مجاز آب این اعتراضات پایان یابد .فتح اهلل معین این دغدغه را با
موضوع اساسی بحران در زاینده رود گره زده و می گوید :علیرغم
تمام تالشهای صورت گرفته گاهی برداشــتهای جدید نیز در
باالدست اتفاق میافتد ،اگر جلوی برداشت غیرمجاز گرفته شود
و مصوبه  ۹مادهای احیای زاینده رود اجرا شود ،مشکالت کمتری
وجود خواهد داشت....
صفحه 1
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حزباهلل لبنان حمله هوایی اسراییل به
حومه حلبرا تکذیب کرد

اخبارتاییدنشدهاز
حمله بهپایگاه ایران
در سوریه

«امید»های تهران جلسه مشترک برگزار کردند
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انتخاب شهردار درکانونگفتگوها

در پی حمالت موشکی به سوریه انجام شد

سحر زکریا در گفتگو با

Pعارف:اعضای شورای شهر طبق میثاق نامه عمل کنند

اســتعفای نجفی بازار گمانهزنی در خصوص شهردار بعدی تهران
بسیار داغ کرده اســت و در همین راستا نمایندگان تهران در مجلس
و اعضای شورای اسالمی شهر تهران استعفای شهردار تهران و مسائل
مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دادند .روز گذشته سیدفرید موسوی
سرمقاله

طنز در ایران اجازه شوخی
با سیاست را ندارد

با اعالم این خبر گفته است که «  51نفر اعضای مجمع امید متشکل
از نمایندگان تهران و اعضای شورای شهر تهران ،تاکنون جلساتی را از
ابتدایتشکیلشورایشهرداشتهاندوطیاینجلساتدربارهمباحثی
همچون شهرداری ،مسائل زیست مردم تهران و ...
3

توگویتلفنی
گف 
ظریفوجانسون

:
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آمریکا ،فرانسه و انگلیس به دنبال تصویب قطعنامه ای علیه دولت بشار اسد هستند

تالش بی حاصل
علی خرم
کارشناس روابط بین الملل

همچنانحاشیههادربارهحملههواییایاالتمتحده
به ســوریه ادامه دارد .در این میــان نیز گفت و گوهای
مهمی نیز بین ایران و ســران برخی کشورهای اروپایی
انجام گرفته اســت که موضع گیری طرفین را نسبت
به این مساله نشــان داد و تصور بر آن بوده که همچنان
کشورهایمنطقهسعیمیکنندبدوندخالتمستقیم
به این ماجرا یک راهکار جدی برای برون رفت این ماجرا
و در نهایت بازگشت ثبات به منطقه فراهم کنند .البته
طرف غربی نیز بر این مساله ادعا دارد ،هرچند که آمریکا
و متحدانش در حمله هوایی به سوریه مرتکب یک کار
خالف و کامال غیرقانونی شدند و می بایست نسبت به
عملشان پاسخگو باشند .چراکه اگر آنان واقعا به دنبال
یک راه حــل قانونی ولو با راهــکار نظامی در خصوص
ماجرای سوریه در دوران پس از داعش بودند ،می بایست
این مساله را به صورت رســمی در سازمان ملل مطرح
کرده و با تکیه بر اکثریت آرای اخذ شده عمل می کردند.
همین طور اگــر ادعای آنــان درباره اســتفاده از
سالحهای شیمیایی در سوریه صحت داشت ،آنان باید
منتظر بررسی و واکاوی بازرسان بین المللی از مناطق
مورد ادعا در ســوریه مانده و سپس بعد از تایید ماجرا از
مجاری قانونی وارد عمل می شدند ولی واقعیت آن است
که دولت ترامپ و همپیمانــان بین المللی نه از راهکار
ابتدایی و نه راهکار ثانویه تبعیــت کردند.در این میان
تصور و برداشتی که از رفتار ایاالت متحده مطرح شده
است ،اشــاره به آن دارد که آنان بعد از خروج نیروهای
داعش و پایدار ماندن دولت اســد بــه مدد حمایت
کشورهای منطقه برای خروج نیروهای تروریستی از
خاک سوریه ،اکنون آمریکا و همپیمانانش را مجاب
بر آن کرده تا برای امتیازگیری مجدد از منطقه وارد
عمل شود .در واقع آنان تالش می کنند تا جایی برای
خودشان در خاک سوریه باز کنند.
در اثبات این ادعــا نیز همان بس که ترامپ در وهله
خواســتار مذاکره و گفت و گو درباره سرنوشت سوریه
با روس ها و ایرانی ها شــده و این نشــان می دهد که او
به هر شــکلی تالش دارد تا جای نیروهای آمریکایی را
در ســوریه باز کند که به زعم او حمله هوایی به سوریه
میتوانست مقدمه مهمی برای این هدف باشد .البته در
این میان نیز نمی توان از نقش برخی کشورهای منطقه
از جمله عربســتان سعودی چشم پوشــید .ریاض در
جریان حمله هوایی آمریکا به سوریه بیشترین حمایت
را از واشنگتن داشت و در کنار آنان نیز اسراییلی ها تمام
تمرکز خود را بر آن متمرکز کردند تا از طریقی شــدت
حمالت آمریکا به سوریه را بیشتر و بیشتر کنند .هرچند
که در نهایت با چنین خواســته ای در آمریکا موافقت
نشــد تا دامنه حمالت به چند نقطه خــاص محدود
شود؛ محدودیتی که البته مشخص نیست دوباره تکرار
میشود یا خیر چراکه بازندگان ماجرای ورود داعش به
منطقه همچنان در تکاپوی آن هستند تا رویه اتفاقات را
در ادامه به نفع خودشان تغییر دهند.

آمادگی ترامپ برای حمله مجدد به سوریه

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آمادگی
برای حمله مجدد به سوریه خبر داد ،درحالی که
آمریکا ،فرانســه و انگلیس به دنبال این هستند
که پیشنویس قطعنامه مشترکی را علیه دولت
بشار اسد به تصویب برسانند.
به گــزارش ایســنا ،دونالد ترامــپ ،رئیس
جمهوری آمریکا به دولت ســوریه هشدار داده
است در صورتی که این کشــور بار دیگر دست
به حمله شــیمیایی بزند ،آمریکا آماده است تا
مجددا به این کشور حمله کند.

همزمان گزارشها حاکی از تالشــهای تازه
در شورای امنیت ســازمان ملل متحد است تا
یک تحقیقات مستقل درباره ادعاها درخصوص
استفاده سوریه از ســاح شیمایی مورد بررسی
قرار گیرد.
آمریکا ،انگلیس و فرانســه که روز شــنبه به
اهدافی در ســوریه حمله کردنــد پیشنویس
قطعنامهای را در این باره در این شــورا منتشر
کردند .روسیه تاکنون تحقیقات مستقل در این
زمینه را وتو کرده است.

خبرگزاری فرانســه هم گزارش داد :آمریکا،
فرانسه و انگلستان بار دیگر پيشنويس قطعنامه
مشترکی را بين اعضای شــورای امنيت توزيع
كردند تا مانع به کارگیری تسلیحات شیمیایی
رژیم اسد شوند.
براساس قطعنامه جدید ارائه شده به اعضای
شورای امنیت ،ســازمان منع تکثیر تسليحات
شيميایی بايد طی  ۳۰روز گزارش دهد آيا رژیم
اســد بطور كامل ذخاير تســليحات شيميایی
خود را علنی كرده اســت يا نه .این سازمان یک

هفته پیش گروهی را برای تحقیق درباره حمله
شیمیایی در دوما به این منطقه اعزام کرده است.
به گزارش بی.بی.ســی ایــن تحوالت کمی
پس از آن صورت گرفته اســت کــه آمریکا به
همراه انگلیس و فرانســه قلب برنامه تسلیحات
شــیمیایی حکومت ســوریه را هدف قرار داده
و میگوینــد آن را فلــج کردهانــد .همزمــان
تالش روســیه در شــورای امنیت سازمانملل
متحــد بــرای محکوم کــردن ایــن حمالت
ناکامماندهاست.

نمایندگان اصفهان خواستار شدند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :

یبا رییس جمهور برای بحران آب
جلسه اضطرار 

مردم به سپردهگذاری ارزی در بانکها اعتماد ندارند

ادامه از همین صفحه
 ...مطرح کردن موضوع برداشــت غیر مجاز بیانگر این است که نصف جهانی ها به
برخی روندها و برداشت های غیر اصولی معترض هستند.
صدای اعتراض مســئوالن شــهری در اصفهان از این هم بلند تر است بطوریکه
شــیرین طغیانی دیگر عضو شورای شهر در بیســت و نهمین جلسه علنی شورای
اسالمی شهر اصفهان هشدار می دهد :اگر برای مشکل آب اصفهان فکری نشود یک
تمدن دچار مشکل می شود.
پیشنهادجلسهاضطراری
با بحرانی شــدن اوضاع ،عصر روز گذشته نمایندگان اســتان اصفهان در نامهای
خواستار برگزاری جلســه اضطراری با رییسجمهور برای بررسی مشکل آب شرب
و بیآبی در این استان شدند.
در نامه نمایندگان استان اصفهان خطاب به حسن روحانی آمده است:
با توجه به اتمام آب شرب ۵میلیون نفر جمعیت استان اصفهان در مردادماه سال
جاری و همچنین استمرار خشکی زاینده رود و عدم وجود آب برای کشاورزان استان،
خواهشمند است دستور فرمایید فورا زمانی جهت تشکیل جلسه اضطراری با حضور
نمایندگاناستان تعیینواعالم شود».
به نظر می رســد بحران آب در فالت مرکزی ایران ،عالوه بر هشــدار در خصوص
تنش های خشکسالی ،درگیری میان دو استان یزد و اصفهان را تشدید خواهد کرد
به خصوص که جوادیانزاده مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد هم گفته ناچار به
استفاده از آب انتقالی کوهرنگ به اســتان یزد هستیم ،ضمن آنکه استاندار یزد هم
در برابر اقدامات تخریبی معترضان اصفهانی گفته خط انتقالی آب به یزد بر اســاس
مقررات و موازین قانونی ایجاد شده و آســیب رسانی به آن مصداق قانون شکنی به
شمار می رود.او گفت :تکلیف ما و دست اندرکاران با قانون شکنان روشن است .
امیر رضا پرحلم

عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
با انتقــاد از عملکــرد بانک هــا تاکید کرد :مــردم به
سپردهگذاری ارزی در بانک ها اعتماد ندارند.
سیدناصر موسوی الرگانی در گفتوگو با خانه ملت،
با اشاره به بخشــنامه بانک مرکزی برای سپرده گذاری
ارزی در بانــک ها اظهار داشــت :با توجه بــه عملکرد
بانکها در گذشــته اعتماد مردم از بانک ها سلب شده
است و با راهاندازی ســپرده های ارزی بعید است مردم
سپردهگذاری ارزی داشته باشند.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه باید اعتماد مردم نســبت بــه بانک ها جلب
شــود ،گفت :مردم باید مطمئن شــوند در صورتی که
ســپرده گذاری ارزی می کنند هر زمــان که بخواهند
میتوانند به سپرده شان دسترسی داشته باشند.
نماینده مــردم فالورجان در مجلس دهم شــورای
اسالمی با تاکید براینکه بانک ها باید به وعده های خود
عمل کنند ،بیان داشت :بانک ها باید سود متعارف را که
مصوبه شورای پول و اعتبار است را پرداخت کنند.
وی با اشــاره به رویه بانک هــا در خصوص دریافت
سود وام ارز ،اظهار داشــت :بانک ها سود وام ارزی را به
قیمت روز محاســبه و اخذ می کنند این در حالی است
که در قانون رفع موانع تولید تاکید شــده ســود باید بر
اســاس قیمت روز گشایش حســاب جهت دریافت وام
ارزی باشد اگر چنین رویه پیش روند ضربه سنگینی به

تولیدکننده و صنعت گر وارد می شود.
این نماینده مجلــس با بیان اینکه بــا روند بانک ها
ارزش سرمایه تولیدکنندگان نصف می شود ،ادامه داد:
این در حالی است که اگر فردی سپرده ارزی داشته باشد
سود سپرده آن به قیمت روز محاسبه نمی شود بنابراین
اگر سود سپرده معقول باشد و ســرمایه گذار بتواند هر
زمان به ســپرده خود دسترسی داشــته باشد مردم به
سمت سپرده ارزی سوق پیدا می کنند.
موســوی الرگانی در ادامه گفتوگو بــا خبرگزاری
خانه ملت ،با اشــاره به اینکه در بخشنامه بانک مرکزی
مردم را مجاز به نگهداری  10هــزار یورو در خانه کرده
اســت ،گفت :نگهداری این میزان ســرمایه در خانه ها
اتفاق مناســبی نیســت ،باید این میزان را کاهش داد تا
مردم بیشتر به سمت ســپرده گذاری ارزی در بانک ها
پیش بروند.
وی افزود :همچنین محدود کردن این سپرده گذاری
به ارز یورو ،اقدام قابل دفاعی نیســت ،بسیاری از مردم
دالر در اختیار دارند بنابراین یا باید زمینه تبدیل دالر به
یورو را در بانک ها فراهم کرد یا برای سپرده گذاری دالر
در بانک ها نیز برنامه ریزی داشت.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
تاکید کرد :اگر قرار اســت دالر از معامالت کنار گذاشته
شود و یورو ارز کشور شود باید بانک ها زمینه تبدیل دالر
به یورو را فراهم کنند.

حسین کمالی :دولت نقش مهمی در شکلگیری وحدت ملی دارد
دبیرکل حزب اسالمی کار توصیه کرد دولت در سال جدید اصالح
ساختارسیاسی،افزایشروابطبینالمللوهمچنینحرکتبهسمت
وحدتملیرااولویتبرنامههایخودقراردهد.
به گزارش اعتمادآنالین ،حسین کمالی با بیان این مطلب ،افزود:
«در سطح بینالمللی اولین موضوعی که باید در دستورکار دولت قرار
گیرد بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها و بهبود موقعیت جمهوری
اسالمی ایران در سطح بینالمللی اســت؛ چرا که در صورت افزایش
مراودات با سایر کشورهاست که بخشی از مشکالت اقتصادی کشور

حل خواهد شد».کمالی اضافه کرد« :دولت بهموازات افزایش مراودات
اقتصادی با کشورهای دیگر باید اصالح ساختار اقتصادی کشور را نیز
در دستورکار خود قرار دهد .مشکالت و معضالت اقتصادی امروز برای
کشور بحرانساز شده است و مردم از وضعیت معیشتی خود رضایت
ندارند؛ ازاینرو اصالح ساختار اقتصادی کشور مهمترین کاری است
که دولت باید در سال جدید به آن توجه ویژه کند».
دبیرکل حزب اســامی کار افزود« :بیکاری نیز اکنون به یکی از
معضالت کشور تبدیل شده اســت .با این روشها نمیتوان به مساله

بیکاری پاسخ داد .شاید بهترین روش برای کمک به دولت حل علمی
مسئلهبیکاریوارائهراهکارهایعملیاتیمنتجبهایجاداشتغالپایدار
باشد».
کمالی در ادامه به موضوع وحدت ملی اشــاره کرد و با بیان اینکه
دولت نقش مهمی در شــکلگیری این مهم دارد گفت« :در شرایط
فعلی کشور رسیدن به وحدت ملی بیش از همیشه احساس میشود.
در این شرایط دولت میتواند نقش مهمی در شکلگیری وحدت ملی
داشتهباشد».

خبر
طی تماس تلفنی

پوتین و روحانی تحوالت منطقه
را بررسی کردند

رؤسای جمهور ایران و روســیه در گفتگویی تلفنی
آخرین تحوالت بین المللی ،منطقهای ،اوضاع سوریه و
چگونگی همکاریها و روابط دوجانبه تهران-مســکو را
مورد بررسی قرار دادند.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاستجمهوری،حجت
االسالم والمسلمین حسن روحانی دیروز عصر در تماس
تلفنی «والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری فدراســیون
روســیه ،حمله آمریکا ،فرانســه و انگلیس به سوریه به
بهانه استفاده از سالح شــیمیایی را اقدامی تجاوزکارانه
و در راســتای روحیه دادن به تروریســتهای شکست
خورده در این کشور عنوان کرد و گفت :اگر تجاوز و نقض
آشکار قوانین بین المللی به سادگی و بدون پرداخت هیچ
هزینهای از سوی عامالن آن امکان پذیر شود ،باید شاهد
بیثباتیهای جدیدی در نظام بین الملل و منطقه باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه «این اقدام تجاوزکارانه آمریکا
نشان داد که با تروریستها رابطه مستقیم دارند» ،افزود:
آمریکاییها زمانی که احساس کردند دست تروریستها
از منطقه مهمی مانند غوطه شرقی کوتاه شده ،اینگونه
عکسالعملازخودنشاندادند.
روحانی افزود :حمله آمریکا و متحدانش به ســوریه
نشان دهنده آنست که در مسیر مبارزه نهایی با تروریسم
در سوریه با مشکالت و مسائل جدید روبرو هستیم و باید
رایزنی و همکاری بیشتری با هم داشته باشیم .روحانی
ادامه داد :اراده جمهوری اسالمی ایران بر توسعه روابط و
همکاریهاینزدیکوصمیمانهترباروسیهاست.
«والدیمیر پوتیــن» رئیس جمهوری فدراســیون
روســیه نیز در این گفتوگوی تلفنی ،با اشاره به اینکه
ایران و روسیه در بسیاری از مسائل و موضوعات منطقهای
و بین المللی دیدگاه مشترکی دارند ،گفت :حمله آمریکا
و کشــورهای غربی به سوریه با هربهانهای نقض فاحش
قوانین بین المللی است و این اقدام آمریکا و متحدانش
چیزی جز جنایت بینالمللی و تجاوز نبوده و بهانه کاربرد
سالح شیمیایی در سوریه بی اساس و خالف واقع است.
پوتین با بیان اینکه حمله آمریکا به ســوریه در حالی
انجام شد که کارشناسان کمیســیون بین المللی منع
سالح های شــیمیایی برای بررســی وارد سوریه شده
بودند ،اظهار داشت :سازمان ملل متحد برای اجماع میان
کشورهاایجادشدونبایددرراستایتامینمنافعسیاسی
برخی قدرت ها باشــد چراکه اگر همه بخواهند با شیوه
خود در عرصه بین الملل عمل کنند ،با هرج و مرج مواجه
خواهیمشد.
وی با تاکید بــر اینکه«این اقدامات متجاوزانه مانع از
تالش ما در مسیر مبارزه با تروریســم و افراطگرایی در
منطقه و بویژه سوریه نمیشود» ،گفت :روند رسیدن به
صلح در ســوریه با این اقدام آمریکا دشوارتر شد ،اما باید
در هر صورت رایزنیها و روابط ســه جانبه ایران ،روسیه
و ترکیه ادامه یافته و برای توسعه صلح و ثبات و برقراری
گفتگو در این کشور تالش کنیم.

