سرمقاله

ایرنا :عضو هیئت رئیسه مجلس در نطق میاندستور خود گفت :رسانه ملی باید از تضعیف نقش نظارتی آحاد نمایندگان دست بردارد
و سانسور نمایندگان را متوقف کند« .حسینعلی حاجیدلیگانی» در نطق میان دستور خود افزود :ملت بزرگ و قدرتمند ایران اسالمی
در دفاع مقدس به درستی دریافت که رمز پیروزی در مقابل جنگ هشت ســاله دشمنان خارجی ،همانا مقاومت فعال است و امروز هم
اروپایی جادهصافکن آمریکا ،همان مقاومت فعال است.
میدانند رمز پیروزی و سربلندی در مقابل زیادهخواهیهای آمریکا و کشورهای
ِ
وی در تذکری خطاب به مسئوالن صدا و سیما گفت :رســانه ملی باید از تضعیف نقش نظارتی آحاد نمایندگان دست بردارد و سانسور
نمایندگان را متوقف کند .مجلس اگر رئیس و هیئت رئیسه دارد ،بالغ بر  ۲۷۰نماینده دیگر هم دارد .تلویزیون باید نظرات تمام نمایندگان
را پوشش دهد.

ایسنا« :محمد علیبک» سفیر جمهوری اسالمی ایران در ابوجا با «تیمیپره سیلوا» وزیر نفت نیجریه دیدار و درمورد موضوعات مورد
عالقه گفتوگو کرد .در این دیدار ،دو طرف ضمن تاکید بر اشــتراکات بین ایران و نیجریه در حوزه انرژی ازجمله عضویت دو کشــور
در سازمان کشــورهای صادرکننده نفت (اوپک) و مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیای ســیاف) بر لزوم گسترش بیشازپیش
همکاریهای دو کشور در این حوزه تاکید کردند .سفیر ایران نیز در این خصوص در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشت« :مالقات
بسیار سازنده و مفیدی با سیلوا ،وزیر نفت فدرال نیجریه داشتم .عضویت نیجریه در اوپک و در اختیار داشتن پست دبیرکلی آن سازمان و
همچنین عضویت این کشور در اوپک گازی زمینههای مشترک فراوانی را به منظور توسعه همکاریهای گازی و نفتی دو کشور به وجود
آورده است».
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Policy

 افتتاح پردیس نوآوریهای
حقوقی و قضایی

مهمترین پیامهای رئیسجمهور ایران خطاب به جهان:

مهر :پردیس نوآوریهــای حقوقی و قضایی
با حضور رئیس قوه قضاییه افتتاح شــد .همه
مسئوالن عالی قوه قضاییه ،رئیس دستگاه قضا
را در این بازدید همراهی کردند .این پردیس کار
خود را با چهل تیم اســتارتآپی و دانشبنیان
آغاز کرده و قرار اســت موتور محرکهای برای
شرکتهای دانشبنیانی باشد که میتوانند به
هوشمندسازی قوه قضاییه کمک کنند.

جوابصلحجنگنیست

حجتاالسالموالمســلمین «حســن روحانــی» در
هفتادوپنجمین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان
ملل متحد انتخاب نماینده کشور دوست و برادر ترکیه
به ریاســت هفتادوپنجمین نشست ســاالنه مجمع
عمومی ملل متحد تبریک گفت و برای وی ،دبیرکل و
همه همکارانش که در مسیر تحقق اهداف ملل متحد
تالش میکنند ،آرزوی توفیق کرد .روحانی با اشاره به
شیوع کرونا در جهان اظهار داشت :جهان ،غافل از دو
نعمت بزرگ سالمت و امنیت ،ناگهان با بانگ بیدارباش
کووید ۱۹مواجه شد .کرونا با همه کوچکی خود ،چنان
ِ
مدیریت جهانی و حکمرانی داخلی کشورها را به چالش
کشید که مهمترین تجمع جهانی هم به ناچار به صورت
مجازی برگزار شد.
ایران دهههاست بهای آزادیخواهی را
پرداخت کرده است
روحانی گفت :ملت دالور ایران دهههاســت اینگونه
بهای آزادیخواهی و رهایی از ســلطه و اســتبداد را
پرداخت کرده ولی با ایستادگی ،به بالندگی و پیشرفت
خود ادامه داده و بر نقش تاریخــی و تمدنی خود ،به
عنوان محور صلــح و ثبات ،مبارزه با اشــغال و افراط
و منــادی گفتوگــو و رواداری پایدار مانده اســت.
رئیسجمهوری خاطرنشان ساخت :ما در برابر دهها
گروه تروریست تکفیری ،تجزیهطلبان و جنگجویان
خارجی درکنار مردم ســوریه ایســتادیم ،و از سال
 ۲۰۱۳میالدی که دیگران به دنبــال راه حل نظامی
بودند،طرح  ۴مادهای صلح مبتنی بر خواســت مردم
ســوریه را ارائه کردیم و در ســال  ۲۰۱۶با همکاری
روسیه و ترکیه،فرآیند آستانه را برای رسیدن به صلح
و ثبات سیاسی در سوریه ،پایهریزی کردیم .روحانی
تاکید کرد :ما در برابر اشــغالگری صهیونیســتها،
جنگافروزان داخلی و توطئهگــران خارجی درکنار
مردم و دولت لبنان ایستادیم.
هرگز بر سر حقوق مردم فلسطین معامله
نکردیم

وی تصریــح کرد :هرگز اشــغالگری ،نسلکشــی
آوارهســازی و نژادپرســتی را نادیــده نگرفتیــم و
برســر قدس شــریف و حقوق مردم فلسطین ،هرگز
معامله نکردیم و در ســال  ۲۰۱۲راهحل دموکراتیک
موضوع فلسطین را از طریق همهپرسی ارائه کردیم.
رئیسجمهوری ادامه داد :ما آشکارا از ظلم وستمی که
به مظلومان یمن میرود ،دادخواهی کردیم و در آغاز
جنگ یمن در سال  ،۲۰۱۵پیشنهاد چهار مادهای برای
صلح در یمن را ارائه دادیم.
جواب صلح جنگ نیست
رئیسجمهوری اظهار داشــت :چنین ملتی
شایســته تحریم نبوده و جواب صلح ،جنگ نیست.
پاداش مبارزه با افراطگری ،ترور نیســت .پاسخ رأی
ملتها در ایران ،در عراق و در لبنان ،تحمیل آشوبهای
خیابانی و حمایت از روندهای غیردموکراتیک نیست.
روحانی ،با بیان اینکه باید بدانیم ادعاها مالک نیست و
تنها عمل مالک است ،تاکید کرد :ادعا کردند که برای
مبارزه با صدام به منطقه آمدهاند ،درحالیکه خود ،این
هیوال را در جنگ تحمیلی علیه ایران تنومند ساختند
و او را با سالح شــیمیایی و مدرنترین جنگافزارها
تسلیح کردند.
با فشار حداکثری حق حیات ایرانیها را
هدف گرفتهاند
رئیسجمهــوری ادامه داد :از حقوق بشــر ســخن
میگویند؛ ولی با فشارحداکثری ،معیشت و سالمت
و حتی حق حیات همه ایرانیان را هــدف گرفتهاند.
روحانی گفت :خود و دستنشاندگانشــان در هرچه
جنگ و اشغال و تجاوز در فلسطین ،افغانستان ،یمن
سوریه ،عراق ،لبنان ،لیبی ،سودان و سومالی است،به
طور مســتقیم به آتش افروزی مشغول هستند؛ ولی
ایران را مسئول شکســتهای محتومشان برابر اراده
مردم منطقه میداننــد .وی افزود :بــا فروش صدها
میلیارد دالر ســاح به منطقه ما ،آن را به انبار باروت
بدل کردهاند ولی بر خالف همه قواعد حقوقی و اجماع

مجلس با جنجال و فریاد همراه شد!

دست خالی؛ سهم صمت از بهارستان

حضــور وزیــر پیشــنهادی «صمــت» در صحن
وصــول نامه معرفــی وزیر
علنی بعــد از اعــام
ِ
پیشــنهادی صنعت ،معدن و تجــارت در مجلس
خیلی بــاب نبود؛ ولی رفتــار نمایندههــا نیز نادر
بود .ابتدای جلســه علنی مجلس شورای اسالمی
«روحالهمتفکــرآزاد» عضو هیئترئیســه مجلس
نامه معرفی «علیرضارزمحسینی» وزیر پیشنهادی
صنعت،معدن و تجــارت را قرائت کرد .دقایقی بعد

از قرائت این نامه رزمحســینی به همراه «امیری»
معاون پارلمانی رئیسجمهور وارد مجلس شد که
حضور او باعث اعتراض تعدادی از نمایندگان شد.
«علیبابایی» نماینده ســاری با فریادهایی حضور
رزمحسینی در مجلس را قبل ازرأی اعتماد مجلس
غیرقانونی خواند .او با فریادهایی اعتراض خود را بیان
میکرد که تعدادی ازنمایندگان دور او جمع شدند
تا او را آرام کنند! درهمین حین «جبارکوچکینژاد»

بین الملل

مأموریت توئیتری «مورگان اورتاگوس» سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا

واکنش به سخنرانی روحانی در سازمان ملل

قالیباف سِ مت جدید گرفت

عکس  :ایرنا

ادامه از صفحه یک...
به خودرو نیاز دارنــد تا بتوانند به روســتاها
سرکشی و درجلســات شــرکت کنند .مث ً
ال
نمایندگان شهرهایی مانند بندرعباس ،زاهدان،
ارومیه و مشهد که با تهران فاصله زیادی دارند
قطعاً نمیتوانند هر هفتــه با خودروی خود به
حوزههــای انتخابیه بروند و دوبــاره به تهران
برگردند؛ بنابرایــن نمایندگان در این زمینه با
مشکل مواجه هستند و بعضاً برخی نمایندگان
در حوزههــای خود خــودرو ندارند و مجلس
نمیتواند اتومبیل مورد نیــاز آنها را تأمین
کند .همــه این صحبتها درحالی اســت که
رهبرمعظم انقالب ازســالها قبل در تذکرات
متعدد به مســئوالن تصریح کردهاند که اگر
خودتان ماشــین دارید حق ندارید از ماشین
اداری استفاده کنید .این موضوع درمجموعه
استفتائات ایشان هم درج شده است.
این ماجرا پیامدهای منفی دارد
مجلس وظیفه ندارد ماشــین و منزل
نماینــدگان را تأمیــن کنــد :مخالفان طرح
واگذاری خودرو به نمایندگان معتقدند این ادعا
که باید ماشین و منزل به نماینده داده شود و
اینها ابزار کار نماینده است ،مردود است .اوالً
نمایندگان حقوق باالی ۲۰میلیون میگیرند یا
به واسطه مسئولیتهای قبلی خود مسکن و
خودروی مناسبی دارند.
این موضوع بهخصوص درباره نمایندگان تهران
و شهرهای بزرگ بیشتر مصداق دارد؛ زیرا تردد
چندانی به حوزه انتخابیه در مســیرهای دور
و صعبالعبور ندارند و دیگــر اینکه از قبل در
تهران محل اســکان داشتهاند .همین موضوع
درباره نمایندگانی کــه در ادوار قبلی مجلس
هم حضور داشته و از امکانات مشابه مانند وام
خودرو و ودیعه مسکن بهرهمند شدهاند مصداق
دارد .مگر نمایندگان چه قدر حقوق میگیرند
کــه میتوانند چنیــن قســطی را بپردازند:
گفتنی است قسط 8.5میلیون تومانی خودرو
تحویلی به نمایندگان ،عالمت ســؤال بزرگی
مقابل درآمد نماینــدگان قرار داد .پیشتر نیز
پرداختی مجلــس به نماینــدگان در تضاد با
شرایط اقتصادی عموم مردم دانسته شده بود
و حاال این پرسش مطرح است که نمایندگان
چه قدر حقوق میگیرند که میتوانند چنین
قسطی را پرداخت کند؛ آن هم زمانی که قسط
خودرو سه برابر پایه حقوق تعیین شده کارگری
اســت .همچنین برخی ارائه این خودروها به
نمایندگان را به عنوان دلیلی برای عدم پیگیری
وضعیت بازار خودرو مطرح کردند.
تبعیض بیــن نمایندهها و مردم
گسترش مییابد
در شــرایط کنونی که قیمت خودرو بهشدت
رو به افزایش اســت و مردم حتی توان خرید
خودروی ســادهای چون پرایــدرا  هم ندارند
چرا نمایندگانی که ادعای نمایندگی مردم را
میکنند باید حاضر به دریافت چنین خودرویی
آن هم با شــرایط ویژه باشــند! گفتنی است
دناپالس در ورود به بــازار حدود  600میلیون
تومان قیمتگذاری شده است .همچنین این
نکته که در حال حاضر با گرانی قیمت خودرو
و شــرایط خاص خودروســازان برای فروش
خودرو به مردم با قیودی مثل نداشتن خودروی
پیشــین و پالک فعال یا نداشتن مجوز نقل و
انتقال تا یک سال ،باز هم صف ثبتنام طوالنی
است و قرعهکشی تعیین میکند که چه کسی
میتواند خودرو خــود را از کارخانه تهیه کند،
وگرنه درصورت نیاز باید خودرو را در بازار آزاد
با تفاوت قیمتی فاحش تهیه کند ،چطور برای
نماینــدگان بدون نوبت بهتریــن تولید ایران
خودرو با قیمت کارخانه و اقســاط بلندمدت
تهیه میشــود؟! اگر این رانــت و ویژ هخواری
صاحبان منصب نیست ،پس چیست؟ درواقع
بر این اساس ،ارائه خودرو دناپالس اتوماتیک
به نمایندگان بــه گونهای تبعیض دانســته
شده اســت؛ (چه اینکه پیشتر نیز دسترسی
نمایندگان به تســت کرونــا در زمانی که در
بسیاری از مراکز آزمایشگاهی کیتهای کرونا
موجود نبود ،نشانی از تبعیض میان نمایندگان و
مردم دانسته شد ).این دست اقدامات در شرایط
ویژه امروز که هر روز قیمتها رکورد جدیدی
را ثبت میکننــد و محدودیتهای اقتصادی
و معیشتی بیشــتر گریبان مردم را میگیرد،
اعصاب

بیشتر بازی با روان مردم و راه رفتن روی
آنهاست.
رقابت بر سر تصاحب منصب جهت
بهر همندی از مزایا افزایش پیدا
میکند
اشکال اساسی و انحراف عمیقتر از خرید یک
خودرو  ۶۰۰میلیونی این است که وقتی اینطور
مزایای مادی و حــق بهرهمندی از امکانات در
پستها و مناصبی را که باید محل خدمت به
مردم و کار جهادی برای حل مشکالت کشور
باشد باال میبرند؛ به صورت طبیعی دعواهای
سیاسی و مادی بر سر دستیابی به این مناصب
از سوی افراد فاقد صالحیتوعالقهمندبهچنین
ویژهخواریهایی شــکل میگیرد .نمایندگان
در پاسخ به انتقادات ،خود را با مدیران دولتی
همرده خود مقایسه میکنند و میگویند وزرا
و معاونان وزیر چندین خودرو در اختیار دارند
و بسیار بیشتر از اینها از این حقوق بهرهمند
میشــوند .این عذر بدتر از گناه است! مردم به
نمایندگان انقالبی رأی دادند تا جلوی همین
اتفاقات و موارد مشابه را بگیرند ،نه اینکه همین
موارد بهانه کنند و برای اقدامات مشــابه خود
توجیهتراشی کنند.

رسانه ملی از تضعیف نقش نظارتی نمایندهها دست بردارد

سفیر ایران با وزیر نفت نیجریه دیدار کرد

جهانی ،بیهوده میکوشند تا ایران را از حداقل نیازهای
دفاعی محروم ســازند و محدودیتهای تسلیحاتی
ایران را بهرغم نص صریح قطعنامه  ۲۲۳۱تمدید کنند.
رئیسجمهوری اظهار داشــت :اینجــا الزم میدانم
از روسای دورهای شــورای امنیت در ماههای اوت و
سپتامبر و ۱۳عضو این نهاد به ویژه کشورهای روسیه
و چین تشکر کنم که دو بار به صورت قاطع به استفاده
ابزاری و غیرقانونی آمریکا از شورای امنیت و قطعنامه
 ۲۲۳۱با صدای بلند «نه» گفتند؛ این یک پیروزی نه
برای ایران که برای دوران گذار نظام بینالملل در جهان
پساغربی است که رژیم مدعی هژمونی در چنین انزوای
خودساختهای فرو رود.
سخت است اما ســختتر از زندگی با
تحریم ،زندگی بدون استقالل است
وی با تاکید بر اینکه آمریکا نه میتواند مذاکره را بر ما
تحمیل کند و نه جنگ را ،تاکید کرد :زندگی با تحریم
سخت است ،اما سختتر از آن زندگی بدون استقالل
اســت .رئیسجمهوری تصریح کرد :آزادی سیاسی
داخلی برای ما بسیار مهم است و ما به عنوان کهنترین
دموکراسی در خاورمیانه به مردمساالری خود میبالیم
و آزادی داخلی را با دخالت خارجی سودا نخواهیم کرد.
دمکراسی حق حاکمیت ملت است نه

حق دخالت بیگانه
روحانی ادامه داد :دمکراسی حق حاکمیت ملت است
و نه حق دخالت بیگانه؛ آن هم بیگانهای تروریســت
و مداخلهجو که هنوز هم در همــان توهم ۲۸مرداد
 ۱۳۳۲زندانی است همان روزی که اسالفشان ،تنها
دمکراســی آن زمان خاورمیانه را با کودتا ســرنگون
کردند.
ما ابزار چانهزنی داخلــی و انتخاباتی
آمریکا نیستیم
وی با بیان اینکه برای ما عزت و آسایش ملتمان مهم
است که با دیپلماســی متکی بر اراده ملی و همراه با
مقاومت به دست میآید ،گفت :ما ابزار چانهزنی داخلی
و انتخاباتی آمریکا نیســتیم؛ هر دولتی که در آمریکا
انتخاب شود ،به ناچار تســلیم تابآوری ملت بزرگ
ایران خواهد شد.
امروز زمــان نه گفتن بــه زورگویی و
قلدرمابی است
رئیسجمهوری افزود :برای جهان نیز امروز زمان «نه»
گفتن به زورگویی و قلدرمآبی اســت .دوران سلطه و
هژمونی به سرآمده است .ملتها و فرزندان ما سزاوار
دنیایی بهتر ،امنتر و قانون مدارترند امروز زمان تصمی ِم
صحیح و درست است.

نماینده رشت در ابتدای صحبتهای خود در زمان
بررســی طرح اصالح قانــون تضمینی محصوالت
کشــاورزی گفت :حضور گزینه پیشنهادی وزارت
صمت قبل از آنکــه از مجلــس رأی اعتماد بگیرد
خالف قانون است و هیئترئیسه باید قانون را رعایت
کند .در نهایت رزمحســینی بعد از حضور کوتاه در
حد چند دقیقه در صحن علنی جلسه را ترک کرد
که شــاید دلیل آن اعتراض نماینــدگان بود .این
جنجالهــا درحالی رخ داد که ســخنگوی هیئت
رئیسه مجلس شورای اسالمی ازبررسی جلسه رأی
اعتماد به وزیر پیشــنهادی صمت در هفته آینده

خبر داد« .محمدحســینفرهنگی» در گفتوگو با
خبرنگار خبرگزاری خانهملت ،درباره معرفی علیرضا
رزمحسینی از سوی رئیسجمهوری به عنوان وزیر
پیشنهادی صنعت ،معدن و تجارت گفت :ازآنجاکه
آقای رزمحسینی روز گذشته به مجلس معرفی شده
است ،به احتمال زیاد جلســه رأی اعتماد به ایشان
سهشنبه هفته آینده برگزارمیشود .نماینده مردم
تبریز ،آذرشهر واســکودرمجلس شورای اسالمی
افزود :نامه معرفی وریر پیشنهادی صمت در مجلس
اعالم وصول شد وجلسه رأی اعتماد نیز به احتمال
زیاد سهشنبه ( 8مهرماه) برگزار خواهد شد.

بین الملل

واکنش رئیسجمهور فرانسه به حرفهای ترامپ:

برسربازگردانی تحریمها علیه ایران با آمریکا سازش نمیکنیم

یورونیوز :سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی ،به سخنرانی رئیسجمهور کشورمان در
سازمان ملل واکنش نشان داد« .مورگان اورتاگوس» در صفحه توئیترش در واکنش به سخنرانی حسن روحانی
رئیسجمهور کشورمان در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی ســازمان ملل نوشت :حسن روحانی در
سازمان ملل مدعی شد که ایران از صلح حمایت کرده و با افراطگرایی مبارزه میکند ،کاش این حقیقت داشت.
وی در ادامه با بیان این ادعا که ایران در واقع بیش از  ۱۶میلیارد دالر برای آنچه حلقههای نیابتی و شرکای ایران
از سال  ۲۰۱۲میخواند ،فرستاده است ،مدعی شد که این پول باید به مردم ایران باز میگشت .در حالیکه ایران
همواره اعالم کرده حضور مستشاری در برخی کشورها به دعوت دولتهای آن کشورها دارد ،اورتاگوس در ادامه
ادعاهایش علیه ایران مطرح کرد :اگر دوره «سلطه و هژمونی» که روحانی از آن حرف میزند پایان یافته ،چرا
ایران نظامیان و نیروهای نیابتیاش را از عراق خارج نکرده و تالش برای سلطه بر لبنان از طریق حزباله را پایان
نمیدهد؟ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در دفاع از تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران ادعا کرد که
تحریمهای آمریکا علیه ایران علیه آنچه حمایت ایران از تروریســم ،برنامه هستهای و مقامات ایران میخواند
است و علیه تجارت و کمکرسانی بشردوستانه نیست! وی در ادامه ادعا کرد که آمریکا حتی به ایران پیشنهاد
کمکرسانی در زمینه کووید ۱۹را داده اما ایران آن را نپذیرفت.

اسپوتنیک :رئیسجمهور فرانسه طی سخنرانیاش در سازمان ملل با بیان کردن اینکه اقدام واشنگتن به بازگردانی
تحریمها علیه ایران موجب کارشکنی در شورای امنیت میشود ،گفت :فرانسه بر سر این موضوع سازش نخواهد کرد.
«امانوئلمکرون» گفت :اروپا بر سر اقدام واشنگتن به بازگرداندن تحریمها علیه ایران با آمریکا سازش نخواهد کرد
و هشدار داد که این بازگردانی تحریمها میتواند موجب کارشکنی شورای امنیت و افزایش تنشهای منطقه شود.
مکرون ،سیاست «فشارحداکثری» رئیسجمهور آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت :این رویکرد نتوانسته است
آنچه مداخله ایران در منطقه عنوان کرد را متوقف کند یا اطمینان حاصل کند که به سالح هستهای دست نخواهد
یافت .مکرون که در هفتاد و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به صورت ویدئویی سخنرانی میکرد ،در
این باره بیان داشت :ما بر سر فعال کردن مکانیسمی که آمریکا پس از خروج از توافق هستهای در جایگاه فعال کردن
آن قرار ندارد ،سازش نمیکنیم .این موجب کارشکنی در اتحاد شورای امنیت و تمامیت تصمیمهای آن خواهد شد
و باعث ایجاد خطر تنشهای بیشتر در منطقه خواهد شد .او افزود که چارچوبهای اضافهای برای کنار آمدن مؤثر
با برنامه هستهای الزم بود و باید «ظرفیت تکمیل» توافق هستهای وجود میداشت .مکرون ادامه داد :اینها تضمین
میکرد که ما بتوانیم به برنامه موشکی ایران و ثباتزدایی آن در منطقه پاسخ دهیم .او در آخر اظهار کرد آنها آنچه
«تخطیهای انجام شده توسط ایران» میخواند را نخواهند پذیرفت.

سخنرانی انتخاباتی ترامپ در جمع حامیانش در فرودگاه «تول ِدو» در شهر «سوانتون» در ایالت
«اوهایو» آمریکا
منبع :رویترز

یک مــادر و فرزند در دو ســوی « َفنــس» در اردوگاه جدید پناهجویان در جزیره «لســبوس»
یونان
منبع :رویترز

ایسنا :نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره
به انتخاب اعضای فراکسیون نیروهای انقالب
گفت« :قالیباف» به عنوان رئیس این فراکسیون
انتخاب شد« .توانگر» از انتخاب اعضای هیئت
رئیسه فراکســیون نیروهای انقالب اسالمی
خبر داد .وی گفت :حجتاالســام پژمانفر و
حجتاالســام میرتاجالدینی به عنوان نواب
رئیس فراکســیون نیروهای انقالب اســامی
انتخاب شدند .نماینده مردم تهران در مجلس
تصریح کرد :یوســفی ،نماینده مــردم اهواز
به عنوان ســخنگو؛ گــودرزی ،میرمحمدی و
معصومه پاشــایی به عنوان دبیران فراکسیون
نیروهــای انقالب اســامی انتخاب شــدند.
توانگر اظهار داشت :نادری به عنوان کارپرداز
فراکسیون نیروهای انقالب انتخاب شد.

واکنش فرمانده کل سپاه به
تهدید ترامپ برای ترور بشاراسد

ایرنا :فرمانده کل ســپاه با تاکیــد بر اینکه ما
باثبات قدرتافزایی میکنیم ،اظهار داشــت:
نیروی دریایی ما از ســطح دریا فاصله گرفته
و امروز یک قدرت دریایــی هواپایه با ترکیبی
از پهپادها ،بالگردها و هواپیماهای آبنشــین
است .سرلشــکر ســامی درمراســم الحاق
پهپادهــا و بالگردها به نیروی دریایی ســپاه
در بندرعباس اظهار داشــت :آمریکا دست از
استراتژی توســعهطلبانه برنداشــته و در پی
تحمیل اراده خود به دیگر کشورهاست که این
خود دشمنساز است و نشان میدهد رهبران
این کشــور فاقد عقل سیاســی و دچار زوال
تدبیر شدهاند .وی افزود :رئیسجمهور آمریکا
میگوید میخواســتم رئیسجمهور سوریه را
ترور کنم؛ این یعنی پایان فصل سیاســی یک
قدرت که بخواهد آشکارا رئیسجمهور قانونی
یک کشور را ترور کند.

پایاندادنبهتحریمها؛درخواست
کنگره ایرانیان کانادا از دولت

فارس :کنگره ملی ایرانیان کانادا در بیانیهای
از دولت کانادا خواســتند طرفهــای توافق
هستهای را ترغیب به مذاکرات پیرامون پایان
دادن به تحریمهای ایــران کند .این کنگره در
صفحه توئیترش نوشــت :ما از دولت «ترودو»
میخواهیم از تالش متحدان اروپایی کانادا برای
حفظ توافق عدم اشاعه هستهای با ایران حمایت
و تمام طرفها را تشویق به مذاکره دیپلماتیک
برای پایان دادن به تحریمهای فاجعهبار علیه
مردم ایران کند .اظهارات این نهاد کانادایی در
پی این مطرح میشود که آمریکا پس از خروج
از توافق هستهای در سال  ،۲۰۱۸تحریمهای
متعددی علیه ایران اعمال کرده است.

حمایت «اردوغان»
از برنامه هستهای

فرارو :رئیسجمهور ترکیه خواهان اســتفاده
از دیپلماسی برای حل مسئله هستهای ایران
شــد« .اردوغان» گفت :از حل مسائل مربوط
به برنامه هســتهای ایران از طریق دیپلماسی
براساس قوانین بینالمللی حمایت میکنیم؛
بار دیگر از همه میخواهم به تعهدات خود در
قبال «برجام»  پایبند باشند.

رد دوفوریت طرح تشکیل
شورایعالیمحیطزیست

همشــهریآنالین :نمایندگان مجلس در
نشست علنی خانه ملت ،با پیشنهاد دوفوریت
طرح تشــکیل شــورایعالی محیطزیست به
ریاســت معاون اول مخالفت کردند و با توجه
به رأی پایین به پیشنهاد دوفوریت با تشخیص
رئیسجلسه ،یک فوریت آن نیز به رأی گذاشته
نشد و طرح در نوبت رسیدگی قرار گرفت.

