گزارش خبری
پیشنهاد طرح صلح کرونا برای ایران و آمریکا

وقتنشناسی ترامپ برای تضعیف
رقبای سیاسی!
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درحالیکــه رئیسجمهور آمریــکا در تازهترین
موضعگیریهای خود علیه دولت ایران عنوان کرده
است که قص ِد تمدید تحریمهای تسلیحاتی سازمان
ملل علیه ایــران را دارد ،یک ســناتور دموکرات
آمریکایی به تازگی طرح صلحی را در راستای حل
و فصل اختالفات ایران و آمریــکا ارائه کرده و در
قالب این طرح ،راهکارهایی همچون حذف موقت
تحریمهای آمریکا علیه ایران برای رفع تنش میان
دو کشــور و جلوگیری از وقوع جنگ احتمالی در
آینده ارائه کرده است
«طرح صلح کرونا ویروس» عنوانی است که یکی
از ســناتورهای آمریکایی در ایالــت کالیفرنیا در
قالب بررسی شرایط میان ایران و آمریکا و با هدف
جلوگیری از افزایش بیثباتیها در ایام شیوع کرونا
برای ارائه راهکارهای پیشنهادیاش در روابط دو
کشور انتخاب کرده است .خانم «دایانفاینشتاین»
اجرایی شدن این طرح را از طریق بهکارگیری دو
شیوه اساسی امکانپذیر دانسته است .شیوه نخست
که از سوی وی طرح شده ،برگزاری نشستی میان
وزرای دفاع و خارجه دو کشــور ایران و آمریکا و با
هدف جلوگیری از جنگ اســت .شیوه دوم نیز در
قالب حذف موقت تحریمهای آمریکا علیه ایران و
موافقت «ترامپ» با اعطای وام  5میلیارد دالری به
ایران از طریق صندوق بینالمللی پول است.
اگرچه هر دو طرح مطرح شده از سوی فاینشتاین،
به میزان زیادی متناســب با منافــع اقتصادی و
سیاسی جمهوری اســامی ایران مطرح شده و
میتواند در شرایط کنونی که اقتصاد کشور-جدا
از بحث تحمل فشار سنگین ناشی از تحریمها،-
درگیر مشکالت بسیاری برای مقابله با کرونا شده
است ،راهکار قابل تاملی باشد ،اما به دلیل مواضع
اتخاذ شده از سوی مقامات سیاسی ایران و آمریکا
عملی شدن آن تا اندازه زیادی بعید به نظر میرسد.
جمهوری اسالمی ایران پیش از این بارها به صورت
رسمی و غیررسمی اعالم کرده بود که با هر گونه
مذاکره مجدد با آمریکا به دلیل بدعهدیهای این
کشــور در جریان موافقتنامه «برجــام» مقابله
میکند؛ ضمن اینکه شــکلگیری هر گونه توافق
بین دو کشور را تنها در چارچوب برجام امکانپذیر
دانسته بود .از طرف دیگر ترامپ به تازگی تالش
زیادی را در راستای اعمال تحریمهای تسلیحاتی
دیگری علیه ایران به کار برده است و در این راستا
سعی میکند  تحریم تجارت تسلیحاتی متعارف
علیه ایران را تمدید کند .وزیر خارجه آمریکا نیز در
همین راستا تاکید کرده است که تمام «گزینههای
دیپلماتیک» را برای تمدید تحریمهای ســازمان
ملل علیه ایران مورد استفاده قرار میدهد.
فشارهای سیاسی و تهدیدهای مقامات آمریکایی
علیه جمهوری اسالمی ایران در شرایطی صورت
میگیرد که نظام جهانی به دلیل شیوع گسترده
ویروس کرونا در وضعیتی غیرعادی به سربرده و
همه کشــورهای جهان در تالش هستند تا برای
یافتن راهکاری اساسی به منظور مقابله با ویروس
کرونا هماهنگی و همکاریهای خود با ســایران
را ارتقا دهند .هماکنون کارشناسان بینالمللی و
مقامات سیاسی بسیاری به نقد عملکرد و مواضع
دولت ترامپ علیه ایران پرداختهاند .یک پژوهشگر
ایرانی در دانشــگاه «پرینســتون» آمریکا نیز در
همین رابطه خاطرنشان کرد :در شرایطی که شیوع
ویروس کرونا به عنوان یــک تهدید جهانی علیه
بشریت اســت ،آمریکا میبایســت سیاستهای
فشــار حداکثری خود علیه ایران را متوقف کند؛
چراکه در نهایت این اقدامات میتواند شیوع بحران
کرونا در ایران را مرگبارتر سازد .مقامات سیاسی
کشورهایی همچون آلمان ،روسیه ،فرانسه و سایر
کشورهای دیگر نیز هر یک به نحوی به مخالفت با
طرح تحریمهای جدید ترامپ علیه ایران پرداخته
و ســعی در منصرف کردن فعلی وی از اقداماتی
دارند که زمینه افزایش تنشها میان دو کشور را
فراهم میآورد.
این در حالی است که ســخنگوی وزارت خارجه
کشورمان در پیامی اقدامات آمریکا برای مقابله با
کرونا در جهان را تفرقهانگیز و خشونتآمیز دانست
و از اقدامات ترامپ در این راستا انتقاد کرد .پیش از
این نیز «ظریف» ضمن اشاره به مشکالت ناشی از
تحریمها در وارد کردن کاالهای پزشکی به ایران در
شرایط کنونی از تغییر رویه دولت ترامپ از تحریم
اقتصادی به سمت تحریم دارویی انتقاد کرده و از
جامعه جهانی خواسته اســت تا با عدم همراهی
آمریکا در اجرای چنین طرحهای غیرقانونیای،
با شکلگیری یک جنایت جنگی بزرگ در ایران
مقابله کنند.اوج سیاســتهای غیربشردوستانه
ترامپ و عدم همراهی وی برای مقابله با مشــکل
شــیوع ویروس کوویــد 19را میتــوان در عدم
موافقت وی با رایگیری برای اجرای پیشنویس
قطعنامهای بــود که خواســتار آتشبس جهانی
برای مقابله بهتر کشــورهای مختلف با ویروس
کرونا میشــد و کشــورهای موافق پیشنویس،
خواســتار باالرفتن هماهنگی میان دولتها شده
بودند.
در شرایطی که ترامپ دولت چین را متهم ردیف
اول شیوع ویروس کرونا در جهان دانسته و سعی
در حذف بسیاری از امتیازات کشور چین در جامعه
جهانی دارد و بر سر فعالیتهای سازمان بهداشت
جهانی ســنگاندازیهای بســیاری کرده است،
صحبت از تحریم تسلیحاتی علیه ایران و افزایش
فشار به مواضع این کشــور چندان تعجببرانگیز
نیست و غیرعادی به نظر نمیرسد.

ماده مربوط به عدمرویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد

ابالغ اصالح آییننامه قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو

ایسنا :سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت :درآخرین بررسی کمیسیون درطرح مقابله با
اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی ،ماده مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد« .نقویحسینی» اظهار
داشت :کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در جلسهای به بررسی جزئیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه
رژیم صهیونیستی پرداخت ومواد پانزدهگانه آن را تصویب کرد .وی افزود :در آخرین بررسی کمیسیون بنابرپیشنهاد و درخواست وزارت
ورزش بند مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شده اســت .هفته گذشته دو فوریت طرح مقابله با اقدامات
خصمانه رژیم صهیونیستی به تصویب رسید وعلیالریجانی از کمیسیون امنیت ملی خواست که هرچه سریعتر این طرح را در دستور
کار و بررسی قرار دهد.

ایرنا :معاون اول رئیسجمهوری تصویبنامه موضوع اصالح آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو را
برای اجرا به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ابالغ کرد« .اسحاقجهانگیری» تصویبنامه موضوع اصالح آییننامه اجرایی قانون
حمایت ازحقوق مصرفکنندگان خودرو را برای اجرا به وزارت صنعت ،معدن و تجارت ابالغ کرد .هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،جدول ذیل ماده( )۴آییننامه اجرایی قانون حمایــت از حقوق مصرفکنندگان خودرو را اصالح کرد.
براین اساس ،در بخش حداقل سود مشارکت عبارات «حداقل سود سپرده یکساله نظام بانکی» و «حداقل سود سپرده سهساله
نظام بانکی» به عبارت «سود مشارکت با تشخیص وزارت براساس شرایط بازار حداکثر تا سقف سود سپرده یکساله نظام بانکی»
اصالح شده است.
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شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اعالم کرد رهبر انقالب سخنران ویژه مراسم روز قدس

لغوراهپیماییخودروییومنتفیشدندرمناطقسفید

شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی با
صدور اطالعیهای ،با اعــام اینکه رهبر
معظم انقــاب اســامی در روز جهانی
قدس به صورت زنده و تلویزیونی با مردم
سخن خواهند گفت ،یادآور شد :به منظور
کســب فیض حداکثری از بیانات ولیامر
مسلمین ،هیچ برنامه دیگری تحت عنوان
روز قدس در هیچ نقطه از کشــور برگزار
نخواهد شد.
متــن اطالعیــه شــورای هماهنگــی
تبلیغات اســامی به شــرح زیر اســت:
روز جهانی قدس یکی از برجســتهترین
و ماندگارترین یادگاران احیاگر اســام
ناب محمدی(ص) ،حضرت امام خمینی
(رضوانالهتعالیعلیه) و نماد صفبندی
حق در مقابل باطل و مظهر حمایت جهانی
از مردم رنجکشیده فلسطین است.
روز قدس نمایش وحــدت و یکپارچگی
جهان اسالم به ویژه ملت مسلمان ایران
در موضوع فلســطین و حمایت از آرمان
قدس شــریف به مثابه مسئله اول جهان
اســت .آرمانی که متعلق بــه همه ابنای
آزادیخواه بشــر و درد مشــترک همه
انسانهای عدالتطلب به عنوان حادثهای
برای موحدین و مؤمنان در اعصار گذشته،
حال و آینده از روزی که مســجداالقصی
پایهگذاری شد تا همیشه تاریخ است.

یوماله قدس ،روز دمیدن خــون تازه در
رگهای امت اسالمی و برافراشتهترکردن
پرچم مبارزه بــا رژیم صهیونیســتی و
مقاومت توأم با امیــد و معنویت تا آزادی
فلســطین و محــو کامل غاصــب قبله
اول مســلمین و جرثومــه فســاد یعنی
رژیــم جعلی ،کودککش و نژادپرســت
صهیونیستی اســت .بیشک پاسداشت
موضوع فلســطین به عنوان مسئله اول
جهان اســام و دفاع از مظلــوم ،واجب

شرعی و در هر شــرایطی تعطیلناپذیر
اســت؛ لذا در پی محدودیتهای ناشی
از شــیوع ویــروس کرونا و عــدم امکان
برگزاری شایســته و گسترده راهپیمایی
سراســری ،امســال روز جهانی قدس با
ویژه برنامهای بس گرانبها و اســتثنایی
پاسداشته خواهد شد و آن عبارت است
از :سخنرانی مقتدای مقتدر و عظیمالشأن
امت اسالمی(مدظلهالعالی) .بر این اساس
در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان (۲

تشنج در شورای شهرتهران باال گرفت و 4عضو شورا قهر کردند!

خروج به کارگردانی محسن هاشمی

چهار عضو شورای شهر تهران در جلسه اخیر شورا
در اعتراض نسبت به اداره جلسه توسط «هاشمی»
ریاست شورای شــهر ،صحن علنی را ترک کردند.
ماجرا از این قرار بود که در جریان جلسه شورای شهر
تهران بررسی نامه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان تهران درباره تمدید مصوبه تأمین منابع مالی
مورد نیاز پروژههای توسعه و بازسازی تأسیسات آب

خانه ملت

و فاضالب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری
شهر تهران و تأمین بخشی از کسری قیمت تمامشده
تعرفه خدمات آب و فاضالب در دستور کار اعضای
شورای شهر تهران قرار گرفت.
در جریان بررســی این نامه ،محمدساالری رئیس
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران
به محسنهاشمی ،رئیس شورای شهر تهران مبنی

نماینده برخوار و میمه در مجلس شورای اسالمی:

خرداد  ۱۳۹۹مصادف بــا ۲۲می ۲۰۲۰
میــادی) رهبر معظم انقالب اســامی
ساعت ( ۱۲:۰۰به وقت تهران) به صورت
زنــده با امت اســامی ســخن خواهند
گفت .این ســخنرانی به صــورت زنده از
شبکههای مختلف رادیویی و تلویزیونی
داخلی و بینالمللی پخش خواهد شد .به
همین مناسبت و به منظور کسب فیض
حداکثری از بیانات حکیمانه و راهگشای
ولی امر مسلمین ،حضرت آیتالهالعظمی

بر عدم ارائه پیشــنهادش اعتراض کرد که در ادامه
این امر به تشنج انجامید و ساالری ،محمدعلیخانی
و حسنخلیلآبادی در اعتراض به این مسئله صحن
علنی را ترک کردند.
هنگام خروج ساالری از صحن علنی شورای شهر
تهران ،شهربانوامانی از وی خواست صحن شورا را
ترک نکند که ســاالری در پاسخ به این درخواست
گفت :بلد نیستند شورا را اداره کنند.
در ادامه علیخانی ،رئیس کمیسیون حمل و نقل و

امــام خامنهای(مدظلهالعالی) هیچگونه
برنامهای تحت عنوان مراسم روز قدس در
هیچ نقطهای از کشور برگزار نخواهد شد.
این در حالی اســت که سخنگوی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اظهار
کرد :بیشترین موارد شناسایی شده کرونا را
موارد سرپایی تشکیل میدهند و کمترین
تعداد مبتالیان بســتری را طی ماههای
اخیر داشتهایم« .کیانوشجهانپور» ادامه
داد :کماکان جزو پنج کشور برتر در زمینه
بهبودیافتگان کرونا هســتیم؛ اما به هیچ
وجه در وضعیت عادی به سر نمیبریم و
هیچ کجای جهان نیز این شرایط را ندارد.
ســخنگوی وزارت بهداشــت ،درمان و
آموزش پزشــکی بیان کرد :روند بیماری
کرونا مدیریت شده است؛ اما رعایت نکات
بهداشــتی فردی باید با جدیت از سوی
مردم تداوم داشته باشد .جهانپور ،با اشاره
به برگزاری راهپیمایی روز قدس در سراسر
کشور گفت :راهپیمایی روز قدس به جز
در مناطق ســفید که به صورت تجمع در
محل نمازجمعهها خواهد بود ،در شــهر
تهران به صورت خودرویــی و با هدایت
سپاه برگزار میشــود که با این احتساب
باید انجام راهپیمایی در مناطق ســفید
کشور ،همچنین راهپیمایی خودرویی را
منتفی دانست.

ترافیک شهر تهران نیز نسبت به این رخداد اعتراض
کرد و گفت :اگر قرار است پیشــنهادات ما مطرح
نشود لزومی به نشســتن در جلسه وجود ندارد .بد
نیســت بدانید که در این دوره از مدیریت شهری
بارها اعضای شــورای شهر تهران نســبت به اداره
جلسات از ســوی هاشــمی انتقاد و حتی صحن
شورای شهر تهران را ترک کرد هاند و برخی از اعضا
معتقدند که هاشمی شــورای شهر تهران را جدی
نمیگیرد   .

بهارستان

عضو شورای اجرایی فراکسیون انقالب اسالمی مجلس یازدهم:

کسر5درصد حق بیمه از نفتکشهای پاالیشگاه ناپسند است

رئیس مجلس باید «نمایندهنمایندگان» باشد

برداشت5درصد حق بیمه از کارکرد نفتکشهای پاالیشگاه ازجمله
دریا وفایی /گروه پارلمانی
موضوعاتی اســت که همچنان درهالهای از ابهام قرار دارد و البته
daryavafaei2009@gmil.com
مدتهاســت زبان اعتراض بســیاری از صاحبــان نفتکشها و
رانندگان را گشوده است.
نماینده مردم شاهینشهر میمه و برخواردرمجلس شورای اسالمی ،در این باره به «نسلفردا» گفت :کسر5درصد
حق بیمه از نفتکشها موضوعی بسیار ناپســند است که دارد رخ میدهد و عدد بســیار باالیی است .این رقم
درحالی از کارکرد ماشــینهای نفتکش و سوخترسان برداشت میشــود که اتفاقا ماشین و رانندگان ،بیمه
هســتند .وی افزود :درباره این موضوع از وزیر کار و رفاه و وزیر نفت توضیح خواســتیم که متاسفانه هرکدام به
نوعی به گردن دیگری انداختند .مستندات نامهنگاریهایش نیز تماما وجود دارد .دولت دراین زمینه آنطورکه
باید جوابگو نیست؛ یعنی جوابی که منجر به حل مشــکل باشد ارائه نکرده است« .حسینعلیحاجیدلیگانی»
تاکید کرد :شــخصا پای این ماجرا ایســتادهام تا این رقم بیجهت ازمالکان و رانندگان دریافت نشــود .وی به
وجود معایب دیگری نیز اشاره کرد و گفت :متاسفانه ضعفهایی مانند تقســیم ناعادالنه بار و نوبتدهی داریم
که درگذشــته نیز به وزارت نفت تذکر دادیم اما هنوز این تبعیض برطرف نشده اســت.نماینده برخوار و میمه
ادامه داد :این درحالی اســت که درسایر نقاط کشــور میبینیم اولویت با افراد بومی اســت؛ اما در اصفهان این
اتفاق نمیافتد و رعایت نمیشــود .حتی درخصوص نحوه برگزاری مناقصههایی که درمنطقه انجام میشــود،
مثال پتروشــیمی اصفهان ،گاه این اشــکاالت را شــاهدیم .وی با تاکید بر اینکه «همچنان مشکالت رانندگان
نفتکشهای اصفهــان را پیگیری خواهم کرد» ،درخصــوص عدم حق رای رانندگان در انجمن صنفیشــان
بیان داشــت :تا االن از چنین موضوعی اطالع نداشــتم و اگر یک نســخه از اساسنامه به دســتم برسد پیگیر
میشوم.

عضو شورای اجرایی فراکسیون انقالب اســامی مجلس یازدهم گفت :اختیارات مجلس در دوره تصدی
علیالریجانی بیش از حد بود ،تالش بر این است که رئیس مجلس ،نماینده نمایندگان مجلس باشد و مجلس
را «مسلوبالید» نکند .علیرضازاکانی ،در نشست فراکسیون مردمی انقالب اسالمی که در محل خبرگزاری
فارس برگزار شد اظهارداشت :کشور در شرایط حساس و خاصی است که نیاز به تحول را در ابعاد مختلف
ایجاب میکند .با نگاهی به جامعه میتوان دریافت که بهرغم گفتهها حال عمومی جامعه خوب نیست.
این فعال اصولگرا افزود :به نظر میرسد که این نقش اساسی مجلس یازدهم است و مجلس به عنوان قوه
مقننه باید بتواند نیازهای جامعه را در دستور قرار دهد و ناکارآمدی را منکوب سازد و زمینه بهبود جامعه
در زمینههای مختلف را فراهم و وظیفه خطیر و انقالبی خود را در رفع مشکالت مردم بیکاری ،فقر کاهش
ارزش پول و ...ایفا کند.
زاکانی ،مجلس یازدهم را نیازمند پرهیز از حاشیهسازی دانست و ادامه داد :به همین دلیل اسم فراکسیون،
نیروهای مردمی انقالب اسالمی بوده و خدمت به مردم و حفظ هویت انقالبی از ضروریات است.
وی خاطرنشان کرد :برخورداری از مدیریت توزیع شده در متن کار و استفاده از همه ظرفیتهای نمایندگان
ایجاب میکند راه را با کمترین دور و زمان با اعتمادسازی انجام دهیم .بیشک نجات اقتصاد کشور و تقویت
زیرساختها در کنار رفع مشکالت در کنار رفع پلشتیها از اهداف ماست.
منتخب مردم قم در مجلس یازدهم ،با بیان اینکه فراکسیون اکثریت مجلس از  ۲۰۷نماینده جبهه ائتالف
تشکیل شده اســت ،افزود :با توجه به اقبالی که مستقلین برای حضور در این فراکســیون دارند ما دارای
فراکسیونی با حضور اکثریت نمایندگان هستیم.زاکانی یادآور شد :با توجه به شرایط کرونا امکان گردهمایی
این نمایندگان فراهم نشده است و بنا شــد از هر حوزهای یک نفر و مجموعا ۶۲نفر به عنوان شورای موقت
فراکسیون مردمی مجلس معرفی شوند .هفته پیش جلسه این فراکسیون برگزار و چهار کارگروه تشکیل شد.

دولت هند اعالم کرد :حضور کارگران مهاجر در شــهرهای مختلف و ترددهای آنها در خیابانها
میتواند عامل انتشار ویروس کرونا باشد .از آنجا که این افراد در شهرهای محل کار خود بیخانمان
تلقی میشوند حتی نمیتوان با اجرای طرح قرنطینه عمومی آنها را کنترل کرد .تاکنون  ۴۵۰هزار
کارگر مهاجر به خانههای خود بازگردانده شدهاند.

شمار زیادی از معترضان به محدودیتهای کرونایی در انگلیس ،برای چندمین بار پس از اجرای
محدویتهای کرونایی در این کشــور ،با برپایی تظاهرات در هایدپارک مرکز لندن تداوم اجرای
محدودیتها را به باد انتقاد گرفتند.

دنیای سیاست
 ارسال کمک روسیه به ایران
برای تولید ماسک

ایلنا :سفارت روســیه در ایران اعالم کرد که
طی روزهای اخیر سه محموله پارچه با حجم
 ۳.۵برای تولید ماسک از طرف روسیه به ایران
ارسال شده است.

گفتوگوی ویژه خبری با
حضور الریجانی

فارس :رئیــس مجلس شــورای اســامی
در آســتانه پایــان دهمیــن دوره مجلــس،
گفتوگوی زنــده تلویزیونی خواهد داشــت
.دکتر علیالریجانی ســاعت  ۲۲و  ۴۵دقیقه،
در  آســتانه پایان کار دهمیــن دوره مجلس
شــورای اســامی با برنامه گفتوگوی ویژه
خبری درباره اقدامات ایــن دوره از مجلس و
مســائل مرتبط با نظام قانونگذاری و نظارت
کشور  در حوزههای گوناگون داخلی و خارجی  
گفتوگوی تلویزیونی خواهد داشت .الریجانی
که در ادوار هشتم ،نهم و دهم مجلس شورای
اسالمی ریاست قوه مقننه را به عهده داشته ،در
این گفتوگو به سواالت مرتبط با  فعالیت ۱۲
ساله قوه مقننه پاسخ خواهند داد.
روز چهارشــنبه ( ۳۱اردیبهشــت ماه) دوره
دهم مجلس شورای اسالمی به کار خود پایان
میدهد و یک هفته بعــد در هفتم خردادماه،
مجلس یازدهم رسما آغاز به کار خواهد کرد.

کشف جسد سفیر چین
در سرزمینهای اشغالی

مهر :صبح یکشنبه جسد «دووئی» ()Du Wei
سفیر چین در رژیم صهیونیستی در آپارتمان
وی در «هرتزلیا» در نزدیکی تلآویو کشف شد
.او کارش را به عنوان سفیر چین در اسرائیل از
فوریه شروع کرد و پیش از آن سفیر کشورش در
اوکراین بود .وزارت خارجه رژیم صهیونیستی
مرگ وی را تأیید کرده ،امــا هنوز دلیل مرگ
مشخص نیست و پلیس در حال بررسی علت آن
است .با این وجود رادیو ارتش اسرئیل گزارش
داده هیچ اثری از خشونت در محل پیدا نشده
و احتمال دارد که وی بــه مرگ طبیعی جان
باخته باشد .به گزارش رســانههای اسرائیل،
پلیس در اطراف محل اقامت سفیر حضور دارد
و از عبورومرور افراد عادی جلوگیری میکند.

نمایشگاه شانگهای فرصتی
برای اقتصاد ایران است

ایلنا :ســفیر ایران در چین گفت :ســومین
نمایشگاه وارادت شانگهای که  ۱۵تا  ۲۰آبان
برگزار میشود فرصت بینظیری برای کشورها
ازجمله ایران بــرای حضور در بــازار چین در
شرایط رکود کرونایی است .کشــاورززاده در
توئیتر نوشــت :چین پرجمعیتترین کشور
جهان با طبقه متوسط وســیع به بزرگترین
بازار مصرف دنیا و بزرگترین مقصد صادراتی
کشورمان تبدیل شده اســت .اوگفت :ساالنه
بیش از ۳۰هزار شــرکت از سراسر دنیا در این
نمایشگاه شــرکت و در دو دوره گذشته بیش
از ۱۲۰میلیــارد دالر قرارداد تجــاری در  آن
امضا شده اســت .وی تصریح کرد :این رویداد
دریچهای برای ورود به بازار بزرگ چین است که
باید با برنامهریزی و جدیت در آن حضور یافت.
ایران سال گذشته نیز در این نمایشگاه حضور
مناسبی داشت.

نامزد ریاست مجلس نباید
هدفش ریاستجمهوری باشد

ایرنا :منتخب مردم تهران در مجلس شورای
اســامی گفت :نامزد ریاســت مجلس نباید
هدفش ریاستجمهوری باشد و نخواهد مجلس
را ســکو قرار دهد؛ زیرا اصــ ً
ا باالتر از مجلس
نداریم و این تفکر اشــتباهی است بین برخی
نمایندگان که مجلس را سکو قرارمیدهند تا
به جایگاه دیگر برسند .میرسلیم ،با بیان اینکه
بین آنچه در ذهنمان از ریاســت مجلس است
با واقعیت تفاوت وجود دارد ،اظهار داشت :در
مجلس رئیــس نداریم بلکه ســخنگو داریم؛
تلقی اینکه مجلــس هم مثــل وزارتخانه و
ریاستجمهوری بوده ،اشتباه است؛ چون آنجا
مدیریت عمودی و سلسله مراتبی حاکم است
که آثار و تبعات خــود را دارد ولی در مجلس
اینگونه نیســت و ذاتاً هیچ فرقی بین نماینده
تهران و نماینده یک شهرستان کوچک وجود
ندارد و هرکدام یک رای دارند.

