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اخبــــار

روانچی :آمادگی داریم اما بعید است ترامپ
شیطنت کند

بازداشت شهردار ارومیه

در ادامه دســتگیریها در شــهرداری ارومیه محمد حضرت پور شــهردار
ارومیــه توســط ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) بازداشــت شــد .بــه
گزارش فارس این بازداشــت در ادمه بازداشــت چندنفر دیگر از کارکنان
شــهرداری این شهر توسط ســربازان گمنام امام زمان (عج) انجام شده
اســت .براســاس این خبر این بازداشــت ها در ادامه روند مبارزه با فساد
توســط نهادهــای امنیتی صــورت گرفته و عزم جدی نیروهــای قضایی و
امنیتی استان در برخورد با فساد در هر رده و مقامی را نشان میدهد.

ادامه از صفحه اول

یهــای
گــروه سیاســی /آزادســازی دارای 
مســدود شــده ایــران در کــره جنوبی در
مذاکــرات مقامــات دو کشــور در تهران
پیگیری شــد .دارایی بیش از  7میلیارد
دالری کــه به بهانه تحریمهــای امریکا
علیــه ایــران در بانکهــای کــره جنوبی
مســدود شــده و حاال همزمان با تالش
مقامــات کــره جنوبــی بــرای آزادی
نفتکــش توقیــف شدهشــان موضــوع
مذاکــرات قائم مقام وزیــر امور خارجه
کرهجنوبــی در ســفرش بــه ایــران قــرار
گرفته اســت تــا اعتمــاد از دســت رفته
بــه فضــای روابــط تهــران  -ســئول
بازگــردد؛ تالشــی که از زاویه نــگاه ایران
نتیجهبخش بودنش در گرو آزادســازی
داراییهای مسدود شده است.
فــارغ از جزئیاتــی کــه از محتــوای
مذاکرات «چویــی جونگ کان» معاون
وزیــر امور خارجــه کره جنوبــی و هیأت
همراهش بــا محمدجــواد ظریف وزیر
خارجه ،عباس عراقچی معاون سیاسی
وزیــر امــور خارجــه و عبدالناصر همتی
رئیس بانک مرکزی کشــورمان منتشــر
شــد ،روز گذشــته ســخنگوی دســتگاه
دیپلماسی کشورمان در نشست خبری
با خبرنــگاران به تشــریح مواضع ایران
در این مذاکرات پرداخت.
ســعید خطیبزاده با تأکید بر اینکه
متولی مذاکرات درخصوص آزادسازی
پولهــای بلوکــه شــده ایــران در کــره
جنوبــی ،بانک مرکــزی اســت و وزارت
خارجــه صرفــاً هماهنگیهــای الزم را
انجام میدهــد ،تأکید کرد :امکان عدم
پرداخــت این پولهــا وجود نــدارد و ما
از همــه مجاری قانونــی و حقوقی برای
آزادسازی این پولها استفاده میکنیم.
او بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت کــره
جنوبی به تعهدات خــود به بهانههای
مختلــف از جملــه تحریمهــای امریکا
در ایــن زمینه عمــل نکردهانــد ،افزود:
بــا این حــال آنهــا هیچوقــت نگفتهاند
کــه ایــن پولهــا وجــود ندارنــد یــا آن را
پرداخــت نمیکنند ،بلکه در بازگشــت
آن بهانــهآوری کردهانــد و مــا بارهــا به
آنهــا گفتهایم کــه بهانههــای آنها مورد
قبــول ما نیســت و بایــد ایــن بهانهها را
کنار بگذارند.
خطیــبزاده با یادآوری اینکه ســفر
هیأت کــرهای پیش از ماجــرای توقیف
نفتکــش ایــن کشــور و بــرای مذاکــرات
دربــاره موضوعات مختلــف و در رأس
آن موضــوع پولهــای بلوکــه شــده
برنامهریــزی شــده بــود ،ادامــه داد :مــا
بــه کرهایهــا تأکیــد کردهایم کــه اقدام
آنها در عدم آزادســازی پولهای بلوکه
شــده ایران در کره غیرمتعهدانه اســت
و آنهــا باید ایــن پولها را هرچــه زودتر

در اختیار ایران قرار دهند .ما همچنین
بــه آنهــا میگوییــم کــه در انتظــار ۲۰
ژانویه ننشــینند چرا که بعد از  ۲۰ژانویه
اقدامات کشــورها جور دیگــری ارزیابی
میشود.
ëëانتقاد تهران از تســلیم شدن سئول در
برابرباجخواهیامریکا
معــاون وزیــر خارجــه کــره جنوبــی
امــا در دیــدار بــا عراقچــی تأکیــد کــرد
کــه ســفرش بــه تهــران نشــاندهنده
اهمیتی است که کشورش برای توسعه
مناســبات بــا ایــران قائــل اســت .او در
ادامه تأکیــد کرد «کــره جنوبی درصدد
است که در ســال جدید میالدی با حل
مشــکالت در روابط دو کشور ،اعتماد را
به روابط دو کشور بازگرداند».
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجه
کشــورمان در مقابل در دیدار با همتای
خود بــر موضوع مســدود شــدن منابع
مالــی ایران در کــره جنوبــی تمرکز کرد
و توســعه روابــط دو کشــور را در گــرو
حل این مشــکل دانســت .او خطاب به
جونــگ کان گفــت« :حــدود دو ســال و
نیم اســت که بانکهای کــرهای بهطور
غیرقانونی منابع ارزی ایران را به دلیل
آنچــه تــرس از تحریمهــای امریکا ذکر
میشود ،مسدود کردهاند .این اقدام که
تنها تســلیم شــدن در برابر باجخواهی
امریکاست قابلقبول نمیباشد و طبعاً
توســعه روابط نیز تنها زمانــی معنادار
خواهد بود که این مشکل حل شود».
عراقچی با اشــاره به ناموفق ماندن
مذاکــرات مختلفــی کــه در ایــن مــدت
با مقامــات کــرهای بویژه توســط بانک
مرکزی کشــورمان صورت گرفته است،
گفت :از نظــر ما مســدود ماندن منابع
ارزی ایــران در کره بیش از آنکه بهدلیل
تحریمهای ظالمانه امریکا باشد ناشی
از فقــدان اراده سیاســی نــزد دولــت
کــره جنوبــی اســت .او ســپس خطــاب
بــه قائم مقــام وزارت امــور خارجه کره
جنوبــی خواســتار اهتمام جدی ســئول
برای یافتن ســازوکار الزم برای حل این
موضوع ،به عنوان اولویت اول در روابط
دو کشور شد.
موضعی کــه مقام کرهای در پاســخ
به آن تأکید کرد فراهم آوردن دسترسی
ایــران بــه منابــع ارزی خــود در کــره از
جمله اولویتهای دولت آن کشور بوده
و سئول مصمم است که این موضوع را
تا حل نهایی پیگیری کند.
ëëهمتــی :نســبت بــه ادامــه توقــف
داراییهایمانبیتفاوتنخواهیمبود
دومین دیدار هیأت کرهای در تهران
بــا عبدالناصــر همتــی رئیــس بانــک
مرکــزی کشــورمان انجــام شــد .همتی
در ایــن مذاکره با بیــان اینکه  ۷میلیارد

ظریف :منابع ارزی ایران نزد بانکهای کرهای سریعتر آزاد شود

چــوی جونــگ کن قائــم مقــام وزیر امــور خارجــه کره
جنوبــی کــه در رأس هیأتــی بــه منظــور بررســی حــل
مشــکالت روابط دو کشــور و بویژه موضوع منابع مالی
ایــران در این کشــور به تهران ســفر کرده اســت ،با وزیر
توگو
امور خارجه جمهوری اســامی ایــران دیدار و گف 
کرد.
به گزارش مهر ،محمدجــواد ظریف در این دیدار
بزرگتریــن مانع توســعه روابط ایران و کــره جنوبی را
محدودیــت ایجاد شــده بــرای منابع ارزی ایــران نزد
بانکهــای کــرهای ذکــر کــرد و از دولت کره خواســت
هرچه ســریعتر در جهت رفع این موانع اقدام شــود.
او تأکیــد کــرد کــه بــا توجــه بــه پیامدهای بهداشــتی
و اقتصــادی کرونــا ،در حــال حاضــر اولویــت اصلــی
مناســبات دو کشــور فراهم شــدن دسترســی بــه این
منابــع اســت .ظریــف در ادامــه اظهار داشــت :اقدام
غیرقانونی بانکهای کره ،جو عمومی و دیدگاه مردم
ایران نســبت به کره را بشــدت منفی کرده و به وجهه

دالر متعلــق به ملت ایــران بیش از دو
ســال است که در بانکهای کره جنوبی
متوقف شــده ،خواستار اســتقالل رفتار
کــره جنوبــی در قبــال منابــع ایــران در
این کشــور شــد و گفت :ایــن نکته امری
غیرقابــل قبــول اســت و قطعــاً ایــران
نســبت به تداوم این مســأله بیتفاوت
نخواهد بود.
بــه گــزارش ایرنــا ،وی با بیــان اینکه
«بانکهــای کــرهای منابــع ایــران را
متوقــف کردهانــد ،موضــوع را تعییــن
تکلیف نمیکنند و حتی به این ســپرده
ســود نیز تعلق نگرفته است» ،مسدود
شدن پول ایران در کره جنوبی را چالش
اصلی دو کشور دانست و با اشاره به سفر
ســال پیــش خود به ســئول گفــت :یک
سال و نیم پیش با مقامات کره جنوبی
و از جملــه معــاون نخســتوزیر و وزیر
اقتصــاد آن کشــور درباره ایــن موضوع
مذاکراتی داشــتم و آنها قول مساعدت

این کشور آسیب جدی وارد کرده است لذا نمایندگان
مــردم در مجلــس شــورای اســامی با تأکیــد بر حق
قانونــی خود بــرای ورود بــه موضوع ،تأکیــد دارند که
این مشــکل باید هرچه زودتر حل شــود .مقام کرهای
نیــز در این دیدار با تأکید بر اراده کشــورش برای حل
مشکل خاطرنشان کرد :سئول از همه توان خود برای
فراهم آوردن شرایط دسترسی به این منابع استفاده
خواهد کرد.
قائــم مقام وزیر امور خارجه کره با اشــاره به توقیف
کشتی متعلق به این کشور ،خواستار تسریع در حل این
موضوع شد.
ظریف در این خصوص تأکید کرد :کشــتی کرهای به
دلیل آلودهســازی آبهای خلیج فارس توقیف شــده،
لــذا صرفاً موضوعی فنی اســت که رســیدگی بــه آن در
چارچوب مقــررات حقوقی و قضایــی در حال پیگیری
اســت و طبعــاً دولــت امــکان دخالــت در ایــن فرآیند
قضایی را ندارد.

و همکاری دادند که متأسفانه عملیاتی
نشــد .حتــی نامهنگاریهایــی نیــز بــا
مقامات کرهای انجام شــد که علیرغم
قول و قرارها نتیجهای در پی نداشــت و
ما نتوانســتیم از منابع مــان حتی برای
خرید کاال و دارو استفاده کنیم.
او در ادامــه خطاب بــه طرف کرهای
تأکید کــرد :این رفتار کشــور کره جنوبی
خطای بزرگی اســت و اساســاً این نکته
که کره با تبعیت از دستور کشوری ثالث
پول ایران را مسدود کند غیرقابل قبول
اســت .همتــی در ادامه افزود :شــرکای
تجاری باید در شرایط حساس و سخت
در کنــار یکدیگــر باشــند و اال در شــرایط
عادی دادن اجازه برداشت از حسابها
کــه هنــری نیســت ،بــر همیــن مبنــا ما
نیــز انتظار داریم دولت کــره جنوبی به
صورت مســتقل و بدون در نظر گرفتن
دســتورات دولت در حال اخراج امریکا
در این باره تصمیمگیری کند.

عمران خان ،نخست وزیر پاکستان:

ایران ظرفیت تبدیل شدن به قدرت اقتصادی منطقه را دارد
«عمــران خــان» نخســتوزیر پاکســتان کــه
همــواره بــر لــزوم لغــو فــوری تحریمهــای
غیرقانونــی امریکا تأکید کرده اســت ،گفت:
متأســفانه ایران با تحریمهایی مواجه است
کــه جلــوی توســعه همکاریهــای تجــاری
پاکستان با آن کشور را گرفته است.
بــه گــزارش ایرنا ،نخســتوزیر پاکســتان
در دیدار با پژوهشــگران و چهرههای ارشــد
رســانهای این کشور با ابراز امیدواری نسبت
بــه رفــع تحریمهــای ناعادالنه علیــه ایران
گفت :جمهوری اســامی ایران این ظرفیت
را دارد که به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل
شود.
عمرانخــان در ایــن نشســت بــا اشــاره
بــه سیاســت خارجــی مســتقل اســام آباد

بهمنظــور تقویــت روابــط بــا کشــورهای
همســایه و دوســت ،افــزود :طی ســالهای
اخیــر تفاهــم خوبــی بــرای تحکیــم روابط

پاکســتان بــا جمهــوری اســامی ایــران
برقرار شــده اســت .نخســتوزیر پاکســتان
که همــواره بر لزوم لغو فــوری تحریمهای
غیرقانونی امریکا تأکید کرده اســت ،افزود:
مــا تفاهــم خوبــی بــا ایــران بــرای توســعه
روابــط داریــم .عمرانخــان در واکنــش به
تصمیــم ایــران ،پاکســتان و ترکیــه بــرای
راهانــدازی قطــار کانتینربــر اکــو و همزمان
گشــایش دومیــن مــرز رســمی ایــران و
پاکستان ،با اشاره به تحریمهای ضدایرانی
و کارشــکنی آن در توســعه تجارت میان دو
کشــور اظهــار داشــت :متأســفانه ایــران بــا
تحریمهایی مواجه است که جلوی توسعه
همکاریهای تجاری پاکســتان با آن کشــور
را گرفته است.

«همنا» جبهه جدید اصولگرایان برای انتخابات شوراها
جبهــه همبســتگی ملــی نیروهــای انقــاب
اســامی (همنــا) بــرای انتخابــات شــوراهای
اســامی شهر و روستا در سراسر کشور کار خود
را آغــاز کــرد .به گزارش ایرنــا ،مرتضی طالیی
در این باره بــه خبرنگاران گفت :عنوان جبهه
همبســتگی ملــی نیروهــای انقالب اســامی
(همنــا) بیانگــر آن اســت که کشــور ،جامعه و
مردم با هویتهای ملــی و دینی درهم تنیده
و بهم پیوســته اســت ،از راهبردهــای ما ایجاد
همبستگی ملی و تالش برای افزایش حضور
مردم در عرصههای اجتماعی است.دبیر کل
جبهههمبستگیملینیروهایانقالباسالمی
افــزود :تــاش خواهیــم کــرد تا بــا بهرهمندی
از طریــق تشــکیالت بــه موضوع کادرســازی و
تربیــت نیــرو در عرصــه سیاســی و اجتماعی

بپردازیــم .وی از اعتماد ســازی و واگذاری امور
بــه مردم به عنــوان یکــی دیگر از اهــداف این
جبهه یاد کرد و افزود :مدیریت شهری یکی از
اهداف کوتاه مدت ما است ،در حوزه مدیریت
شــهری این جبهه تالش خواهد کــرد تا عالوه
بر حضور مردم در اداره شهرهایشــان شورایی
را با عنوان شــورای کار و خدمت ایجاد کند که

بــه دور از هرگونــه اقدام سیاســی باشــد .عضو
سابق شــورای اسالمی شــهر تهران با تأکید بر
اینکــه وقتــی سیاســت وارد مدیریت شــهری
شــود از تکالیف ذاتی این حــوزه فاصله گرفته
میشــود ،اظهــار داشــت :در فعالیتهایمان
بــه الیههــای پایینــی جامعــه توجــه خواهیم
داشــت و آنها را ب ه عنوان سرمایههای جامعه
در نظــر گرفتهایم .وی افــزود :ما با هیچ یک از
جریانهای سیاســی تعارض و تقابلی نداریم
بلکه اگــر هم اختالفی هســت ،این اختالفات
درحوزه ســلیقهها و رویهها اســت ،ما در همنا
بر این باوریم که مکانیســم انتخابات مجلس
و ریاســت جمهوری با شوراهای شهر متفاوت
است و نمیتوان با عینک سیاسی به مدیریت
شهری نگاه کرد.

ëëتوصیــه بــه کــره بــرای خــودداری از
سیاسی کردن ماجرای نفتکش
«چویــی جونــگ کان» کــه در رأس
هیأتی از مقامهای سیاســی و مالی کره
جنوبــی بــه تهران آمــده بــود و پیش از
ترک ســئول به مقصد تهــران گفته بود
«از اینکه میدانم خدمه کشــتی ســالم
هســتند خیالــم کمــی راحت اســت اما
اوضــاع جــدی اســت» طبیعتــاً در کنار
مذاکرات مربوط به دارایی مسدود شده
ایران مســأله نفتکشــی را پیگیــری کرد
کــه روز دوشــنبه  15دی بــه دلیل ایجاد
آلودگی محیط زیستی در خلیج فارس،
بــا حکم دادســتانی هرمزگان و توســط
نیروی دریایی ســپاه توقیف شده است.
درخواست او از وزارت خارجه کشورمان
در دیــدار بــا عراقچــی اینگونــه پاســخ
گرفــت که توقیف این کشــتی در خلیج
فارس و آبهای ایران صرفاً اقدامی بر
پایه مالحظات فنــی و به دلیل آلودگی

زیســت محیطــی بــوده و رســیدگی بــه
ایــن موضــوع از ســوی مقامــات قــوه
قضائیه آغاز شــده اســت .معــاون وزیر
امور خارجه کشــورمان بــه طرف کرهای
توصیــه کرد از سیاســی کــردن موضوع
و تبلیغــات بیحاصل خــودداری کرده
و اجــازه دهد روال قانونی رســیدگی در
دادگاه مربوطه در آرامش طی شود.
ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان
تأکید کرد :به دولت ســئول و کشورهای
دیگــر که در مــورد توقیــف نفتکش کره
جنوبــی از ســوی ایــران به دلیــل ایجاد
آالیندگــی زیســت محیطــی اظهارنظر
کردهاند توصیه میکنیم که از سیاســی
کــردن این موضــوع بپرهیزنــد ،چرا که
سیاســی کردن ایــن موضــوع کمکی به
حل آن نمیکند.
ســعید خطیــبزاده روز گذشــته
در پاســخ بــه برخــی اظهارنظرهــا و
جوســازیهای رســانهای کــه تــاش
دارنــد اینگونــه القــا کننــد کــه «ایران
بــا توقیــف نفتکش کــرهای بــه نوعی
گروگانگیــری کــرده اســت تــا از ایــن
طریق کره را برای آزادسازی پولهای
بلوکــه شــده ایــران تحــت فشــار قــرار
دهد» گفت :رعایت حقوق بینالملل
محیط زیست دریایی یکی از تعهدات
جــدی کشورهاســت و طبــق مقررات
همــه کشــتیها بایــد ایــن موضــوع را
رعایــت کننــد .کشــتی کــرهای نیــز به
خاطر آلوده کردن محیط زیست دریا
در خلیــج فارس توقیف شــده اســت.
بــه این کشــتی اخطــار داده شــده بود
و ســپس بــا حکــم قضایی به ســمت
ســاحل هدایت شده اســت .او با بیان
اینکــه موضــوع نفتکــش کــرهای یک
موضــوع کامــاً فنــی اســت ،افــزود:
کســانی که میخواهند این موضوع را
سیاســی کنند در مسیر غلطی حرکت
میکننــد و کشــورهایی کــه در ایــن
زمینه اظهارنظرهایی کرده و دخالت
کردهاند ،گویی جایگاه خود و مقررات
و تعهــدات بینالمللــی را فرامــوش
کردهاند .خطیبزاده با تأکید بر اینکه
پرونده این کشــتی باید مسیر قضایی
خــود را طــی کنــد ،گفــت :دســتگاه
دیپلماســی ایــران تــاش کــرده تــا
کمکهای کنسولی و غیرکنسولی الزم
را به سرنشینان این کشتی ارائه کند تا
آنان در سالمت و آرامش باشند .او در
پاسخ به این سؤال که آیا این احتمال
وجود ندارد که ملوانان و ســاکنان این
کشــتی زودتر آزاد شــوند ،گفت :هیچ
منعــی برای ایــن کار از نظــر ما وجود
ندارد ولی این موضوعی است که باید
رونــد قضایی خود را طی کند و دادگاه
در ارتباط با آن تصمیمگیری کند.

زیرساختهای آب و عدالت همهجانبه

ادامه از صفحه اول

نخســت؛ مســیر الیحه اســت کــه از طریق دولــت ارائــه میشــود و دیگری؛
طرحهایــی اســت که توســط نمایندگان پیشــنهاد خواهد شــد .البته مســیر
سومی هم در نظر گرفته شده که بنا بر آن شورای عالی استانها میتواند به
مجلس شورای اسالمی پیشنهاد وضع قانون بدهد.
آنچــه در این مدت در ارتباط با مجلس یازدهم مورد بحث بوده ،مســیر
دوم قانونگذاری است .طرحها ،آنگونه که در قانون فوق آمده ،با امضای 15
نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه تقدیم میشود که آن را به معاونت قوانین
ارجاع میدهند .این معاونت بررسیهای الزم را انجام داده و پیشنهاداتی را
هم ارائه میکند که پذیرش آن در اختیار همان  15نماینده قرار دارد .اما در
هر صورت هیأت رئیسه موظف به اعالم وصول طرح نمایندگان خواهد بود.
بنابراین اصل تعدد طرح ،امری قانونی اســت و آنچه همواره بحث برانگیز
اســت و در دورههای گذشــته نیز کم و بیش شاهد آن بودهایم ،در نوبت قرار
گرفتن طرحهایی است که بعضاً با اعمال سلیقه هیأت رئیسه تا پایان دوره
مجلس هم نوبت به رسیدگی آن فرا نمیرسید .اما در مورد مجلس یازدهم
ماجرا کمی متفاوتتر از همیشه ،در حال رقم خوردن است .اگر نمایندگان
این مجلس براســاس اولویتهای کشور طرحها را ارائه کنند ،امری مطلوب
و منطقی خواهد بود؛ حال آنکه واقعیت امر چیز دیگری اســت .کسی منکر
این اصل نبوده و نیست که لوایحی که از سوی دولت ارائه میشود -هرچند
کــه ایــن نقد وجــود دارد که بموقع انجام نمیشــود ،-کارشناســی شــدهتر و
دقیقتر از طرحهایی اســت که نمایندگان ارائه میدهند .مشــکل از آنجایی
ناشــی میشود که هرکســی میخواهد هر کاری را به نام خود تمام کند و این
هم شــامل اشــخاص حقیقی مانند نماینده مجلس و فردی از افراد دولت
میشود و هم اشخاصی حقوقی را دربر میگیرد و در نتیجه مجلس و دولت
نمیتوانند در یک مسیر واحد حرکت کنند.
نمونــه قابل مثــال آن طرح اصــاح قانون انتخابات ریاســت جمهوری
اســت .با اینکه الیحه جامع انتخابات از طرف دولت حسن روحانی ،هم به
مجلس دهم ارائه شــد و هم دوباره به مجلــس یازدهم رفت و در آن برای
همه انتخاباتها کار کارشناســی انجام شد و براحتی میتوانست در دستور
قــرار بگیــرد ،به دلیــل نگاه جزیــرهای و جناحی که بر مجلــس جدید حاکم
بوده کنار گذاشــته شــد .نمایندگان در ماههای آغازین حضور در بهارستان،
به ســراغ اصالح قانون انتخابات ریاســت جمهوری رفتند و کامالً مشخص
است که هدف سیاسی برای انتخابات  1400مدنظر بخشی از آنان است .در
ســایر موضوعات هم به همین شکل عمل کردهاند و موضوعات مقطعی،
موردی و جناحی بر اولویتهای واقعی مردم ترجیح پیدا کرده است.
قصد قضاوت عام نسبت به همه نمایندگان و طرحهای آنان ندارم ،اما
برآیند مجلس یازدهم حکایت از این دارد که از مسیر برنامهها و شعارهای
اعالمی خود خارج شــده است .آنان با شعار حل مشکالت معیشتی مردم
وارد بهارســتان شــدند اما در عمل به مســائل سیاســی و جناحی ورود پیدا
کردند .تعدد طرحهای آنان که حاال رئیس مجلس را هم به چاره اندیشــی
واداشته ،به این امر برمیگردد که نمایندگان فکر میکنند مشکالت کشور را
میتوانند به صورت جزیرهای حل کنند .در حالیکه مردم مجموعه نظام را
یکپارچه میبینند .بهتر اســت برای این منظور کــه نگاه ملی بر مصوبات و
طرحهای مجلس حاکم باشد ،شورای عالی هماهنگی قوا وارد میدان شود.
این شورا که با تدبیر رهبری تشکیل شده ،اولویتها را مشخص کند و آنچه را
که نیاز به قانونگذاری دارد به نمایندگان اعالم کند .به گونهای که مشکالت
مــردم احصا شــده و یــک بازی بــرد -برد بین قــوا در حل مشــکالت مردم
تعریف شــود .روشی که در حال حاضر بر مجلس حاکم است و نمایندگان
گمــان میبرند که با باال بردن تعداد طرحهایی که اثری از راهکار برای حل
مشکالت معیشتی مردم در آن دیده نمیشود ،میتوانند موکلهای خود را
راضــی نگه دارند ،حتی به جلب افکار عمومی هم منجر نخواهد شــد .چرا
که بدون هماهنگی بین قوا مشــکلی حل نخواهد شــد و دود نگاه بخشــی و
جناحی نمایندگان به چشم همه میرود.

اولویت؛ آزادی منابع ارزی

بــــرش

ســفیر و نماینــده دائــم ایران در ســازمان ملــل متحد گفــت با توجه
بــه فضــای کنونــی امریــکا و حساســیتهای جنــاح رقیــب نســبت
بــه تصمیمــات و اقدامــات احتمالــی ترامــپ در روزهــای پایانــی
مســئولیتش ،شــخصاً بعیــد میدانــم دونالــد ترامــپ در روزهــای
پایانی ریاســت جمهــوریاش بخصوص در موضوع اقدام هســتهای
نگرانیســاز باشد .به گزارش ایســنا ،مجید تختروانچی افزود :البته
بهدلیــل غیرقابــل پیشبینــی بودن ترامــپ نباید هیــچ موضوعی را
منتفی دانســت ،ولی او به این ســمت نخواهد رفت .اینکه شــیطنت
دیگری صورت گیرد ،باید هوشــیاری و آمادگی الزم را داشته باشیم؛
البتــه اســتنباط شــخصیام این اســت کــه در این حــوزه هــم اتفاقی
نخواهد افتاد.تختروانچی در تحلیل رویکرد راهبردی دولت بعدی
امریکا در قبال ایران گفت :اینکه بگوییم دولت جدید از ابزار تحریم
دست میکشــد ،شاید قرین واقعیت نباشــد .البته در برخی جنبهها
ممکــن اســت تاکتیکهــای متفاوتــی را ببینیــم .شــاهد یــک رشــته
سیاســتهایی خواهیم بود که شاید چهره بیرونی آن متفاوت باشد،
امــا چهره درونی آن ادامه همان سیاستهاســت و شــاهد تغییرات
 ۱۸۰درجهای نخواهیم بود.

تعدد طرحها مشکلی را حل نمیکند
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مذاکرات فشرده هیأت کرهای با وزیر خارجه و رئیس بانک مرکزی

گروسی :توافق هستهای
باید ظرف چند هفته آتی احیا شود

مدیــرکل آژانــس بینالمللی انــرژی اتمــی در پی اعالم غنیســازی
 ۲۰درصــدی اورانیــوم در ایــران بــر لزوم احیــای هرچه زودتــر توافق
هســتهای تأکیــد کــرد و گفــت :واضــح اســت کــه ماههــای زیــادی
پیشرویمان باقی نمانده اســت .تقریباً چند هفته در پیشرو داریم.
به گزارش ایسنا« ،رافائل گروسی» ،در سخنانی در کنفرانس «رویترز
نکســت» در واکنــش به قانون مجلس شــورای اســامی بــرای توقف
برخی بازرســیهای آژانس بینالمللی انــرژی اتمی در صورت عدم
پایبنــدی طرف مقابــل به تعهداتش نیز گفت :مــن باید آن را جدی
بگیــرم چراکه قانون اســت .مــن معتقــدم جمهوری اســامی ایران
قصد اجرایی کردن این قانون را داشته باشد .گروسی در ادامه مدعی
شــد که ایران «به ســرعت در حال پیشروی» به ســوی غنیسازی ۲۰
درصــدی اســت و براســاس تخمینها ایــران میتواند در تأسیســات
فردو به ماهی  ۱۰کیلوگرم (غنیســازی) نیز برســد .او در ادامه گفت:
باید درک آشــکاری درخصوص چگونگی پایبنــدی مجدد به مفاد و
شروط اولیه برجام داشته باشیم.

http://irannewspaper.ir

توسعه دسترسی روستاهای کشور به آب شرب
و بهداشت پایدار یکی از وجوه تقویت عدالت
در دسترسی به زیرساختهاست .آخرین آمار
و اطالعات موجود نشان میدهد  99.9درصد
جمعیــت شــهری و  82.5درصــد جمعیــت
روســتایی ایــران از نعمت آب شــرب ســالم و
پایــدار بهرهمنــد هســتند .ایــن آمــار در جهان
بــه ترتیب  85و  53درصد اســت .عملکرد 8
ساله دولت تدبیر و امید بهگونهای بوده که هر
ســال بهطور متوســط دسترســی یک میلیون و
 160هزار نفر جمعیت روســتایی به آب پایدار
و ســالم فراهــم شــده اســت و به ایــن ترتیب
تاکنــون در دولت تدبیر و امیــد تعداد 12437
روســتا از شــبکه آب ســالم و پایــدار بهرهمند و
بهطور متوســط هر هفته بیش از  30روســتا به
شبکه آب سالم و پایدار متصل شدهاند.
توســعه آبرســانی روســتایی در هفتــه ســی
و ششــم پویــش هرهفته_الف_ب_ایــران
بــا آبرســانی بــه  100روســتا در چهــار اســتان
کردســتان ،زنجــان ،البــرز و همــدان کــه بــا
ســرمایهگذاری  111میلیارد تومان انجام شــده
است ادامه خواهد یافت و به ترتیب ،43825
 9764 ،7598و  1432نفــر از هموطنــان
در اســتانهای مذکــور را تحــت پوشــش
شــبکه آبرســانی روســتایی ســالم و پایدار قرار
میدهد .خرســندی بیشــتر از آن جهت اســت
کــه بیشــترین حجم ســرمایهگذاری و توســعه
آبرســانی روســتایی در ایــن هفتــه از پویش در
استان کردستان صورت میگیرد.
افتتــاح طرحهــای آبرســانی روســتایی
مذکــور از طریــق ارتبــاط راه دور و در محــل
تصفیهخانــه فاضالب فیروزبهــرام در تهران
صــورت میگیرد .اگرچه ایــن تصفیهخانه در
ادامــه پویش افتتاح خواهد شــد امــا اهمیت
آن بــه حــدی اســت کــه جــا دارد دربــاره آن
توضیحی به شهروندان ارائه شود.

تصفیهخانــه بــزرگ فیروزبهــرام یــا
تصفیهخانــه غــرب تهــران ،بخشــی از 22
واحــد تصفیهخانــه الزم بــرای جمعیــت 11
میلیــون و  400هزار نفری این شــهر اســت که
پیشتــر  6واحــد آن در تصفیهخانــه جنــوب
تهــران بــه بهرهبــرداری رســیده و  4واحد آن
نیــز در قالــب تصفیهخانــه فیروزبهــرام در
حــال تکمیل اســت .فاضالب شــهر تهران با
 8هزار کیلومتر شــبکه و خطــوط انتقال برای
تصفیه به این تصفیهخانهها منتقل میشود.
آغــاز بــهکار تصفیهخانه فیروزبهــرام یا غرب
تهــران ،دو میلیــون و صــد هــزار نفــر دیگر بر
جمعیت تحت پوشــش تصفیــه فاضالب در
تهــران افــزوده و بــه پنج میلیــون و  650هزار
نفــر میرســاند .ایــن تصفیهخانه قادر اســت
ســاالنه  192میلیــون مترمکعــب فاضالب را
تصفیه کند.
تکمیــل تصفیهخانــه فیروزبهــرام یکــی از
آرزوهــای محیــط زیســتی شــهر تهــران یعنی
تصفیــه فاضالب ،جلوگیــری از ورود فاضالب
خام به محیطزیســت و استفاده از همه فواید
محیــط زیســتی تصفیــه فاضــاب را محقــق
خواهــد کــرد .اطالعــات دقیقتر دربــاره ابعاد
مختلــف و مهم این تصفیهخانه و ویژگیهای
فنــی و پیامدهــای محیطزیســتی آن بــه امید
خدا هنــگام تکمیــل و افتتــاح تصفیهخانه در
هفتههای آتی پویش هرهفته_الف_ب_ایران
به مردم اطالعرسانی خواهد شد.
هفتــه ســی و ششــم پویــش بــا تکمیــل
طرحهــای آبرســانی روســتایی و بازدیــد از
پیشرفت کار تکمیل تصفیهخانه فیروزبهرام و
نظارت بر پیشرفت طرح ،گامی دیگر در مسیر
توسعه عدالت در دسترسی به زیرساختهای
صنعت آب و برق و همچنین توســعه عدالت
ط زیســت
ط زیســتی و دسترســی به محی 
محیــ 
پایدارتر را محقق میسازد.

