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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس :

ترامپ میخواست موفقیت سیاست فشار حداکثری را نشان دهد

مواضع رییسجمهور در برجام
همسو با رهبری است

ســخنگوی کمیســیون کشاورزی
مجلــس شــورای اســامی بــا
تاکیــد بــر اینکــه هیــچ کــس
موافــق ادامــه شــرایط موجــود
و فشــار بــه مــردم نیســت بیــان
کــرد :همانطــور کــه مقــام
معظــم رهبــری و رییسجمهــور
تاکیــد کردنــد اگــر آمریــکا دســت از تحریمهــای ظالمانــه برداشــته
و بــه برجــام بازگــردد مذاکــرات ایــرادی نــدارد.
علــی ابراهیمــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا اشــاره بــه
ناعادالنــه بــودن هجمههایــی کــه بــه رییسجمهــور در
ســفر بــه نیویــورک در خصــوص مذاکــره بــا آمریــکا وارد
میشــود ،گفــت :چیــزی کــه مســلم اســت تحریمهــا
موجــب آســیب بــه کشــور شــده اســت کــه ضــرر و زیــان
نهایــی متوجــه مــردم اســت .هیــچ کــس موافــق ادامــه
شــرایط موجــود و تحریمهــا نیســت.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :تحریمهــای آمریــکا یــک
ظلــم آشــکار و زورگویــی بیمنطــق از ســوی رییــس
جمهــور آمریکاســت کــه بــر مــا تحمیــل شــده اســت و بــه
دنبــال ایــن اســت کــه بــا ایــن فشــارها و تحریمهــا مــا را
بــه میــز مذاکــرهای ببــرد کــه از اهــداف خــود در برجــام
عقبنشــینی کنیــم.
نماینــده مــردم شــازند در مجلــس شــورای اســامی تصریــح
کــرد :مــا بایــد بــه دنبــال راهحلــی باشــیم کــه بــه دنیــا
پایبنــدی خــود بــه تعهــدات را نشــان داده و برحقانیــت
ملــت ایــران بیفزاییــم .مســئوالن کشــور مــا در حــوزه
دیپلماســی و مذاکــره تــا بــه امــروز منابــع ملــی را در
اولویــت قــرار دادنــد.
ابراهیمــی در ادامــه تاکیــد کــرد :اگــر آمریــکا همانطــور
کــه مقــام معظــم رهبــری و رییــس جمهــور تاکیــد کردنــد
از تحریمهــا دســت بــردارد و بــه برجــام بازگــردد میتــوان
در چارچــوب برجــام مذاکــرات صــورت گیــرد ،امــا عــدهای را
همــواره در داخــل داریــم کــه اصــرار دارنــد همــواره کشــور
در انــزوا بمانــد کــه ایــن درســت خواســته دشــمن اســت
بــا انــزوا کشــور از توســعه جــا میمانــد و ایــن خواســته
دشــمن اســت .برخــی از هجمههــا و فشــارهای تندروهــا
همســو بــا بیگانــگان اســت .عــدهای بــه جــای تــاش بــرای
بهبــود اوضــاع بــا اقدامــات خــود زمینــه شــرایط ســخت را
فراهــم میکننــد.

رئیس اتاق اصناف تهران اعالم کرد

قیمت نان سفارشی درچند روزآینده تعیین میشود
رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف
اصلــی اعــام نرخنامــه جدیــد ،ارائــه نــان بــا کیفیــت بــه
مــردم اســت ،گفــت :واحدهــای آزادپــز هــم آرد یارانــهای
دریافــت میکننــد و در چنــد روز آینــده قیمــت نــان
سفارشــی تعییــن خواهــد شــد.
قاســم نــوده فراهانــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در رابطــه
بــا قیمتگــذاری جدیــد نــان گفــت :هــدف اصلــی اعــام
قیمتهــای جدیــد ،ارائــه نــان بــا کیفیــت بــه مــردم بــوده و
در کنــار آن اتــاق اصنــاف و ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان
و تولیدکننــدگان بــه دنبــال آن هســتند کــه بــه بهانههــای
واهــی نــان سفارشــی بــه اجبــار بــه مــردم ندهنــد.
رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران خاطرنشــان کــرد :در حــال حاضر
قیمــت نــان ســاده بررســی ،تصویــب و بــه اتحادیههــای
مربوطــه ابــاغ شــد و در چنــد روز آینــده قیمــت نــان
سفارشــی (بــه همــراه کنجــد یــا ســبزیجات) تعییــن خواهــد
شــد .وی بــا بیــان اینکــه بــرای نانهــای سفارشــی ســقف
قیمتــی تعییــن خواهــد شــد ،گفــت :نانواییهــای آزادپــز در
خریــد آرد و گنــدم ،یارانــه دریافــت میکننــد از ایــن رو بایــد
قیمتهــای مصــوب و ابالغــی را رعایــت کننــد.
نــوده فراهانــی یــادآور شــد :نانواییهــا نبایــد بــه اجبــار نــان
سفارشــی بــه مــردم عرضــه کننــد و از ســوی دیگــر بــه هیــچ
واحــد نانوایــی بــدون کســب مجــوز از اداره غلــه ،پروانــه
کســب اعطــا نخواهــد شــد .رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران
در انتهــا تاکیــد کــرد :نرخنامــه جدیــد نــان بایــد در دیــد
مشــتریان قــرار بگیــرد.

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس
شــوریا اســامی گفــت :ترامــپ مــی خواســت بــا دیــدار
و گرفتــن عکــس یــادگاری بــا رئیــس جمهــور موفقیــت
سیاســت فشــار حداکثــری را بــه دنیــا نشــان دهــد.
«عــاء الدیــن بروجــردی» نماینــده مــردم بروجــرد در
مجلــس شــورای اســامی و عضــو کمیســیون امنیــت ملــی
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی در گفــت
و گــو بــا ایرنــا دربــاره علــت تــاش دســتگاه دیپلماســی
آمریــکا بــرای دیــدار ترامــپ بــا روحانــی گفــت :همانطــور
کــه حضــرت آقــا فرمودنــد آن هــا مــی خواهنــد بــه
افــکار عمومــی دنیــا و کشــورهای انقالبــی منطقــه اعــام
کننــد کــه آمریــکا موفــق شــد بــا سیاســت اعمــال فشــار
حداکثــری ایــران را وادار بــه مذاکــره کنــد .امــا ایــن اتفــاق
نخواهــد افتــاد و همانطــور کــه طبــق قانــون اساســی هــم

سیاســت گــذاری کالن بــا رهبــری هســت ،ایشــان بــه
صراحــت فرمودنــد آمریــکا بایــد توبــه کنــد وتحریــم هــای
غیــر قانونــی خــود را لغــو کنــد ،تــا پــس از آن بتــوان بــا
آمریــکا در کنــار ســایر کشــورها ،مذاکــره کــرد.
وی بــا رد ایــن نظریــه کــه تــاش فــراوان آمریــکا بــرای
تحقــق ایــن دیــدار ،فرصــت مناســبی را مــی توانــد بــرای
کســب امتیــازات بیشــتر توســط جمهــوری اســامی ایجــاد
کنــد ،افــزود :در شــرایط فعلــی امتیــازی کــه مطــرح اســت
چارچــوب روشــن و شــفافی دارد .در ایــن شــرایط ابتــدا
آمریــکا بایــد کلیــه تحریــم هــا را لغــو کنــد.
عضــو فراکســیون مســتقلین مجلــس خاطــر نشــان کــرد:
اگــر ترامــپ اعــام کنــد کــه تحریــم هــا را لغــو خواهــد
کــرد ،راه بــرای گفــت و گــو دربــاره امتیــازات بیشــتر بــاز
خواهــد شــد و تــا پیــش از ایــن مســئله فرصتــی بــرای
گرفتــن امتیــازات بیشــتر فراهــم نیســت.رئیس جمهــوری
ایــران روز گذشــته در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
متحــد بــا بیــان ایــن کــه وقتــی آمریــکا قطعنامــه ســازمان
ملــل متحــد را حرمــت نمیگــذارد و اروپــا ناتوانــی خــود را

بــه نمایــش میگــذارد ،تنهــا راه ،تکیــه بــر عــزت ،غــرور
و اقتــدار ملــی اســت ،عنــوان کــرد :مــا را بــه مذاکــره
میخواننــد؛ در حالــی کــه خــود از معاهــدهگریزاننــد.
مــا بــا همیــن دولــت فعلــی آمریــکا بــر ســر میــز ۵+۱
در گفتوگــو بودیــم؛ امــا آنهــا بــر عهــ ِد ســلفِ خویــش،
خــط بطــان کشــیدند .همــان طــور کــه رهبــر معظــم
انقــاب اعــام کردهانــد ،تنهــا راه بــرای گفتوگــو مجــدد،
بازگشــت بــه تعهــدات اســت.
حســن روحانــی بــا تاکیــد بــر آنکــه برجــام بــر اســاس
حداقــل خواســته هــای کشــورمان بــود تاکیــد کــرد :اگــر
امتیــازات بیشــتر از برجــام را میخواهیــد ،بایــد بیشــتر
بپردازیــد .اگــر بــر ســر حــرفِ خــود هســتید کــه فقــط یــک
خواســته از ایــران داریــد و آن ،عــدم ســاخت و بهرهگیــری
از ســاح هســتهای اســت ،ایــن امــر بــا نظــارت آژانــس
و باالتــر از آن،بــا فتــوای رهبــری ایــران ،حاصــل اســت.
ـش مذاکــره ،بــه واقعیــتِ
فقــط کافــی اســت بــه جــای نمایـ ِ
مذاکــره بازگردیــد .عکــس یــادگاری آخریــن ایســتگا ِه
مذاکــره اســت ،نــه اولیــن ایســتگاه آن.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبرداد:

قطعات الکترونیکی خودرو ساخت داخل میشود
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت گفــت :بخــش عمــده دپــوی
خودروهــا در پارکینــگ خودروســازان ناشــی از عــدم واردات
قطعــات مــورد نیــاز الکترونیکــی اســت کــه در بازدیدهــای
انجــام شــده ،شــرکتهایی را دیــدم کــه تولیــدات مهمــی
داشــتند و توافقاتــی شــد کــه ایــن شــرکتها نیــاز داخــل را
مرتفــع کننــد و ایــن در راســتای خودکفایــی اســت.
بــه گــزارش وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،رضــا رحمانــی
در بازدیــد از منطقــه ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد بــم ،اظهــار
کــرد :بــا هــدف بررســی وضعیــت موجــود شــرکتهای مســتقر
در منطقــه ویــژه اقتصــادی ارگ بــم و بــه ویــژه شــرکتهای
خودرویــی و خودروســازان ،از چنــد واحــد در ایــن منطقــه
بازدیــد کردیــم .او بــا بیــان اینکــه مــوارد مطــرح شــده از ســوی
مســئوالن ،فعــاالن و دســت انــدرکاران ایــن واحدهــا جهــت
پیگیــری و رســیدگی جمــع بنــدی خواهــد شــد ،تصریــح کــرد:
در جهــت بــه حداکثــر رســاندن ظرفیــت تولیــد ایــن واحدهــا
بیشــترین تــاش را انجــام خواهیــم داد.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه ســاخت
داخلــی کــردن قطعــات داخلــی یــک اولویــت و کار مهــم در

برنامــه هــای امســال وزارتخانــه اســت ،گفــت :در بازدیدهــای
امــروز ظرفیتهــای خوبــی در ایــن حــوزه مشــاهده کردیــم.
در حوزه ساخت مودم به خودکفایی رسیدیم
رحمانــی بــا بیــان اینکــه بایــد از ظرفیــت قطعــه ســازی ای ـن
منطقــه در کشــور اســتفاده شــود ،یــادآوری کــرد :نمودهایــی
از نهضــت ســاخت داخــل را در بازدیدهــای امــروز دیدیــم و
مــی توانــم اعــام کنــم کــه در حــوزه ســاخت مــودم ،بــه
خودکفایــی رســیدیم و اگــر واحدهایــی کــه در ایــن حــوزه
بازدیــد کــرده ام بــا تمــام ظرفیــت خــود کار کننــد ،دیگــر
نیــازی بــه واردات ایــن کاال نداریــم.
توافق برای ساخت قطعات الکترونیکی خودرو توسط
قطعهسازان منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم
او بــا اشــاره بــه اینکــه کمبــود قطعــات الکترونیکــی مشــکل
صنعــت خــودروی کشــور اســت ،افــزود :بخــش عمــده دپــوی
خودروهــا در پارکینــگ خودروســازان ناشــی از عــدم واردات
قطعــات مــورد نیــاز الکترونیکــی اســت کــه در بازدیدهــای
امــروز شــرکتهایی را دیــدم کــه تولیــدات مهمــی داشــتند و
توافقاتــی شــد کــه ایــن شــرکتها نیــاز داخــل را مرتفــع کننــد

و ایــن در راســتای خودکفایــی اســت.
بازگشت به کار کارگران تعدیلی برخی کارخانجات بم
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ادامــه داد :بــا توافقاتــی کــه
امــروز انجــام خواهــد شــد و بــا جــدی گرفتــن ســاخت داخــل،
هــم کارگــران تعدیــل شــده برخــی کارخانــه هــا بــه ســر کار
خــود بازخواهنــد گشــت و هــم نیــاز بــه نیــروی جدیــد بــه
وجــود خواهــد آمــد.
رحمانــی در ایــن خصــوص اضافــه کــرد :بــه عنــوان نمونــه
امــروز از یــک واحــد تولیــدی کــه جــزو برنامــه ســاخت داخــل
اســت ،بازدیــد کردیــم کــه ایــن واحــد تعــداد نیروهایــش را از
 ۳۵نفــر در پارســال بــه  ۱۵۰نفــر در امســال رســانده کــه ایــن
نشــانگر موفقیــت ایــن برنامــه اســت.
او بــا تاکیــد بــر ضــرورت جــدی نــگاه کــردن بــه ســاخت
داخــل ،گفــت :همــه بایــد پــای کار بیاینــد و ایــن یکــی از
راهکارهــای حفــظ وضعیــت موجــود و رونــق تولیــد اســت.

درخواست مدیرعامل ایران خودرو دیزل از مسئوالن:

رئیس مجلس شورای اسالمی :

زیرساخت های الزم برای استفاده از فیلتر جذب دوده فراهم شود

استقالل اقتصادی نیازمند یک دوره مقاومت است

مدیرعامــل ایــران خــودرو دیــزل ،فراهــم
ســازی زیرســاختهای الزم همچــون
ســوخت مناســب و باکیفیــت بــرای اســتفاده
از فیلتــر جــذب دوده در خودروهــای تولیدی
ایــن شــرکت را از مســئوالن خواســتار شــد.
بــه گــزارش گــروه صنعتــی ایــران خــودرو
(ایکوپــرس)« ،مهــدی یونســیان» بــا انتقاد از
هیاهویــی کــه بــرای پیشــنهاد ایــران خــودرو
دیــزل مبنــی بــر امهــال در اجــرای قانــون
نصــب فیلتــر جــذب دوده بــه راه افتاده اســت
افــزود :بــه جــای ایــن جوســازیها بایــد بــه
دنبــال ایجــاد زیرســاخت الزم از جمله تامین
و توزیــع ســوخت مناســب بــرای اســتفاده از
فیلتــر جــذب دوده بــود .وی نصــب فیلتــر
جــذب دوده بــدون توزیــع ســوخت مناســب
را ماننــد اســتفاده از دســتگاه حســاس
تصفیــه کننــده آب و اســتفاده از آب گل
آلــود توصیــف کــرد و گفــت :اســتفاده
از فیلترهــای جــذب دوده بــدون تامیــن
ســوخت باکیفیــت و اســتاندارد بیفایــده
اســت و الــزام بــر اجــرای آن صرفــا ســبب
هدررفــت منابــع ارزی کشــور میشــود.
یونســیان بــا بیــان ایــن کــه تمامــی
محصــوالت ایــران خــودرو دیــزل مجهــز

بــه ایــن سیســتم بودهانــد تصریــح کــرد:
درخواســت ایــران خــودرو دیــزل معافیــت
از قانــون نصــب فیلتــر دوده و یــا صــدور
مجــوز محــدود تــا زمــان تامیــن ،توزیــع و
اســتفاده از ســوخت مناســب و بــا کیفیــت
بــوده اســت .وی افــزود :نمونهبرداریهایــی
کــه از ســوخت انجــام شــده نشــان میدهــد
عــدد  PPMآن از  ۵۰تــا  ۶هــزار اســت و
مادامــی کــه بــاک خــودرو از ســوختی بــا
 PPMنامناســب تغذیــه شــود کارایــی
سیســتم جــذب فیلتــر از بیــن خواهــد رفــت.
مدیرعامــل ایــران خــودرو دیــزل بــا تاکیــد
بــر تبعیــت ایــن شــرکت از قانــون گفــت :هــر
هزینــه ای بایــد از نــگاه ملــی آثــار مثبــت
داشــته باشــد ،برهمیــن اســاس پیشــنهاد
کارشناســی را بــه رئیــس ســتاد اقتصــاد
مقاومتــی ارایــه کردهایــم کــه بررســی
شــود .وی هزینــه بســته سیســتم  ATSرا
حــدود  ۵هــزار دالر دانســت و ادامــه داد :هــر
خودرویــی کــه مجهــز بــه فیلتــر دوده باشــد
امــا از گازوئیــل مناســب اســتفاده نکنــد نــه
تنهــا کارایــی نخواهــد داشــت بلکــه هزینــه
هــای قابــل توجهــی را بــه مشــتری تحمیــل
خواهــد کــرد.

رئیــس مجلــس شــورای اســامی
اســتقالل اقتصــادی نیازمنــد یــک دوره
مقاومــت اســت ،اظهــار داشــت :بایــد بــا
تحمــل شــرایط ســخت فعلــی و دوری از
فرافکنــی ،محدودیتهــای اقتصــادی را
واقعــی دانســت و بــرای حــل مشــکالت
اقتصــادی بــا وحــدت گام برداشــت.
بــه گــزارش خانــه ملــت ،علــی
الریجانــی در مراســمی کــه در جمــع
اعضــای بســیج قــوه مقننــه و بــا حضــور
ســردار ســرتیپ پاســدار تنگســیری
فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی و جمعــی
از مدیــران مجلــس بــه مناســبت
بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در
مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد،
ضمــن تشــکر از خدمــات و فعالیــت
هــای بســیج قــوه مقننــه اظهــار
داشــت :حضــور مقتدرانــه جمهــوری
اســامی در منطقــه حاصــل زحمــات
نیــروی دریایــی ســپاه و ســایر نیروهــای
مســلح اســت.
وی ادامــه داد :افتخــار مجلــس ایــن

اســت کــه تعــداد قابــل توجهــی از
نماینــدگان و کارکنــان آن از ایثارگــران
بــوده و در بدنــه بســیج حضــور دارنــد و
ایــن بــه معنــای آن اســت کــه نیروهــای
رزمنــده ،بخــش اعظمــی از پارلمــان
کشــور را تشــکیل داده انــد لــذا نیروهای
مســلح از بطن مــردم هســتند و پارلمان
نیــز همیــن ویژگــی را دارد کــه بایــد از
ایــن ســرمایه اســتفاده کــرد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در
ادامــه بــا بیــان اینکــه نیــروی مســلح
میدانــد مجلــس حامــی آنهــا در تمامــی
بخــش هــا اســت ،عنــوان کــرد :نیــروی
مســلح امنیــت ملــی کشــور را بــه
خصــوص در شــرایط ســخت فعلــی
تأمیــن و حفــظ میکنــد.

