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عضو هیأت رئیسه مجلس

آمریکا با ط��رح بازگشت گام به گام به
خرید زمان و بیاثرس��ازی
برجام در پی 
نقش��ه راه حق جویانه کشورمان اس��ت،
نخواهد

البت��ه در اصل این امر محق��ق
ش��د ،چراک��ه جمهوری اس�لامی ایران
تنها با رفع بدون پیش شرط تحریمهای
بعد از راس��تی آزمایی آن
ظالمانه آمریکا 
موافق��ت می کند .اج��رای مرحله بندی
طرح اق��دام راهبردی مص��وب مجلس
یازدهم ضام��ن منافع ملی و حفظ اقتدار
نظام اس�لامی است .هدف عمده آمریکا
از این طرح اجرای سیاس��ت دفع الوقتی
پیشبرد پروژه پیشرفت

و معطل گذاشتن
صنعت هسته ای کشورمان است .در این
راستا مجلس بر اجرای نقشه راه ترسیمی
تأکید
رهب��ر فرزانه انقالب در این ارتباط 
ارد و مسئوالن جمهوری اسالمی ایران
د 
در مذاک��رات جاری بین کشورهای ۴+۱
نیز چیزی جز اجرای منویات رهبر معظم
نخواهند کرد .بازگشت

انقالب را پیگیری
آمریکا به مذاکراتی که با بدعهدی از آن
خارج شد ،ب��دون رفع تحری��م ها علیه
کشورم��ان و اعط��ای ضمان��ت اجرایی
نخواهد بود .جمهوری

الزم امک��ان پذیر
اس�لامی ایران براس��اس تمام معاهدات
بین المللی و از جمله مقررات آژانس بین
المللی انرژی اتمی حق استفاده از دانش
صلح آمیز هسته ای در صنایع غیر دفاعی
ارد و بر خالف جوی س��ازی دشمنان
را د 
س��اخت و توس��عه بمب اتم بر اس��اس
فت��وای انقالبی رهبر عال��ی قدر انقالب
اسالمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی
جمهوری اسالمی ایران ندارد .آمریکا بی
دون هیچ شک و شبههای حامی و مروج
سالح های مخرب و مخل امنیت جهانی
اس��ت ،کشورهای مدعی قانونمداری در
غرب ب��رای اثبات ادع��ای صلح طلبی
باید رژی��م اشغالگر قدس را بخاطر
خود 

دارابودن بیش از  ۴۰۰کالهک هسته ای
مواخذه وتنبیه کنند .جمهوری اس�لامی
ای��ران بدون اعتنا ب��ه هیاهوی آمریکا و
خود
متحدانش به راه روشن وصلح آمیز 
خواهد داد.

در صنعت هسته ای ادامه

www.asre-iranian.ir
صفحه5

سخنگوی وزارت خارجه:

د و تأمین مسکن» در خانه ملت؛
تصویب طرح «جهش تولی 

مجلس غل و زنجیر دولت
بر ساخت مسکن را باز کر د

تاکید ک��رد :تنها راه
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
بازگش��ت آمریکا به توافق ،رف��ع مؤثر تمام تحریمها
سعید خطیبزاده
اس��ت .به گزارش «عصر ایرانیان» ،
خود در توئیتر ،نوشت...
در حساب کاربری 
صفحه2

آیتاهلل جنتی:

مسئوالن برای اصالح
وضع اقتصا دی
د یا بیاعتنا
یا ناتوانن 

یوسفی ،عضو کمیسیون عمران در مجلس:

رشد  700درصدی نرخ مسکن

دولت روحانی عامل

صفحه2

در آستانه ماه مبارک رمضان؛

کریمی ،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

تولید مسکن موجب کاهش اجارهبها

طرح جهش

تبقیمتمحصوالتپروتئینی
باالگرفت

تند قیم��ت محص��والت پروتئین��ی در شرایط
ت��ب 
تواند نشانهای از کم
فراوانی در بازار باالس��ت که می 
عملکرد نامناس��ب مسئوالن باشد.به گزارش

کاری و
فارس،قیمت گوشت قرمز و ان��واع ماهی هم در بازار
محصوالت پروتئینی در آستانه ماه رمضان از...
صفحه6

حسنروحاالمین
شد
چهره هنر انقالب  ۹۸
صفحه7

صفحه2

رئیس کارگروه مقابله با تحریمها در مجلس:

د
دای انتخابات نکن 
دولت منافع ملی ف 

رئی��س کارگروه مقابله با تحریمها در مجلس با اشاره به شروط ایران برای بازگشت به
ی اغراض سیاس��ی و
نباید منافع مردم را فدا 
تعهدات برجامی ،گفت :وزارت امور خارجه 
تاکید بر اینکه طرفهای
س��ید احسان خاندوزی در گفتوگو با مهر ،با 
انتخاباتی کند .
خود را در قبال ایران انجام دهند ،گفت :یکی از مهمترین ارکان
باید تعهدات 
برجام��ی 
مند بودن توافق کشورهای  ۵+۱با ایران انتفاع اقتصادی ایران از محل رفع تحریمها
فایده 

چند سال گذشته به طور مشخص به حداقل ممکن رسید.
بود که در 

رویکر د ناقص مذاکرهکنن دگان به کشور آسیب ز د


وی متذک��ر شد :تجربه توافق اولی��ه برجام حاوی یک درس بسیار عبرتآموز اس��ت،
مبن��ی بر اینکه نوع رویکردی که وزارت ام��ور خارجه ما به توافق برجام داشت ،ناقص
خورد که در ذهنیت
رویک��رد ناقص 

ب��ود و بیشترین آس��یب را کشور ما از محل همین

وجود داشت .نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
مذاکرهکنندگان ما 
بود که برخوردار شدن جمهوری اسالمی
رویکرد عبارت از این 

تصریح کرد :آن نقص در
ایران از منافع اقتصادی برجام صرف ًا موکول به لغو حقوقی تحریمها اس��ت و این ساده
بود ک��ه در دوره اول ،مذاکره کنندگان ما داشتند .خان��دوزی ادامه داد :نتیجه
اندیش��ی 
رآمد و
شد زمانی که تحریمه��ا روی کاغذ به صورت تعلیق د 
این س��اده انگاری باعث 
اقتصاد ایران از محل لغو تحریمها استفاده

متاس��فانه به شکل کامل هم لغو نشده بود،
کاملی نبرد.
نها دهای ایران به دالیلی غیرهستهای در لیست تحریم قرار گرفتن د


نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در واقع از طریق دو کانال
بود از اینکه
ود شده بود ،گفت :کانال اول عبارت 
مؤثر انتفاع اقتصادی ایران بسیار محد 
بسیاری از نهادهای تحریمی یا موضوعات تحریمی ایران به دالیلی غیر از تحریمهای
هست��های و برجام در لیست وزارت خزانهداری آمریکا قرار داشتند .وی تصریح کرد :به
عنوان مثال ،بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران به دالیلی از جمله حقوق بشری،
چند برچسب همزمان
کم��ک به تروریسم و هستهای در لیست تحریمها قرار داشت و 
روی نهادهای مختلف کشور قرار گرفته بود .رئیس کارگروه مقابله با تحریمها در مجلس
بود که علیرغم لغو تحریمهای برجامی ،بنا به
شورای اس�لامی گفت :کانال اول این 
اشتند و
سایر دالیل ،همچنان نهادهای ما تحت محدودیتهای خزانه داری آمریکا قرار د 
بعد از برجام
بود که حتی نهادهایی که تمام برچسبهای تحریمی آنها 
کانال دوم هم این 
ب��ی اثر شده بود ،از طریق فشارهای کام ً
ال غیررس��می و تهدیدات مقامات خزانهداری
آمریکا دچار محدودیت روابط تجاری و ارزی میشدند.
ته دی د شرکای مهم تجاری برای مراو ده با ایران


خاندوزی ادامه داد :به این معنا که با شرکای مهم تجاری و حتی شرکتهای جزئی که

چند میلیون دالر با ایران برقرار کرده بودند ،تماس گرفته
حد 
م��راودات بسیار اندکی در 
خواهد گشت و شما

ند به اینکه به زودی تحریمهای ایران باز
ید میشد 
شد و آنها تهد 
می 
خواهید

مورد تعقیب و تحریم آمریکا قرار
اقتصاد ایران داشتید ،

مراودهای که با
به جهت 
بلند مدت شما
ند که منفعت 
ید میشد 
گرفت .وی اظهار داشت :همچنین آنان اینگونه تهد 
خواهید در نظام چرخش مالی دالر و همکاری با شرکتهای

کند که اگر می
ایجاب می 
باید به سرعت
مانند سوئیفت استفاده کنید ،
باشید یا از سامانههایی 
آمریکایی و اروپایی 
ارید خاتمه دهید.
مراودهای که با ایران د 
به این نوع 
ایران در عمل از منافع رفع تحریمها بهرهمن د نش د


شد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی متذکر شد :این تهدیدات موجب می 
که علیرغم اینکه روی کاغذ تحریمها مرتفع شده بود ،اما در عمل جمهوری اسالمی
ایران از منافع آن استفاده نکند.
بازگشت به برجام منوط به راستیآزمایی عملی لغو تحریمها باش د


تاکی��د کرد :در پای��ان این تجربه پرهزینه ،حداقل انتظ��ار ما نمایندگان مجلس از

وی
نکنند
خود را تکرار 
رویکرد ناقص قبلی 

مسئوالن وزارت امور خارجه آن اس��ت که آن
خود بازگردد ،مطابق با
و ای��ن بار اگر قرار بر این اس��ت که کشور به تعهدات برجام��ی 
فرمایش رهبر معظم انقالب حتم ًا پس از راستیآزمایی عملی لغو تحریمها باشد .نایب
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اس�لامی تصریح ک��رد :به عبارت دیگر ما
تواند با یک فرمان اجرایی توس��ط
یک راس��تیآزمایی ص��وری و حقوقی داریم که می 
شود و تعدادی از فرامین اجرایی صادر شده در
رئیس جمهور آمریکا روی کاغذ محقق 
دوره ترامپ را خنثی کند .رئیس کارگروه مقابله با تحریمها در مجلس شورای اسالمی
وجود این ،ممکن است در شرایطی که به ظاهر و روی کاغذ تحریمهای
تاکید کرد :با 

اقتصاد ایران از منافع

شود اما از طریق کاناله��ای دوگانه مذکور ،همچنان
زی��ادی لغو 
نشود و حیات اقتصادی فع��االن اقتصادی ،صادرکنندگان،
مند 
اقتص��ادی خودش بهره 
تاکید کرد :مهمترین مطالبه ما
بانکها و مردم متأثر از فشار تحریمها باقی بماند .وی 
بگذارد و از آن تجربه

از دس��تگاه دیپلماسی آن است که ساده انگاری دوره قبل را کنار
بگیرد و این بار شاخصهای کام ً
ال دقیق ،س��نجش پذیر و ک ّمی را برای راس��تی
درس 
آزمایی لغو تحریمها در عرصه عمل تعیین کند .نماینده مردم تهران در مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :پس از گذشت یک دوره دو یا سه ماهه از اجرای عملی لغو تحریمها،
باید از محل درآمدهای نفتی خودش عم ً
بتواند تراکنشهای
شود و 
ال منتفع 
اقتصاد ایران 

بتواند بخش قابل توجهی از
هد و همچنین 
ارزی و بانکی خودش را به سهولت انجام د 
خود در خارج از کشور را در اختیار بگیرد .پس راستیآزمایی این
داراییهای بلوکه شده 
بازخواهد گشت.

اقدامات ،جمهوری اسالمی ایران نیز به تعهدات برجامی خودش

چین :آمریکا باید تمام تحریمهای ایران را بردارد

نماینده چی��ن در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در
«وین» پایتخ��ت اتریش خواس��تار برداشته شدن تمام
تحریمه��ای غیرقانونی ایاالت متح��ده علیه جمهوری
اسالمی شد .به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس،
نماینده چین در مذاکرات روز سهشنبه کمیسیون مشترک
برجام در «وین» پایتخت اتریش خواستار برداشته شدن
تمامی تحریمهای غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا علیه
جمهوری اسالمی شد .شبکه «سی سی تی وی» چین
ب��ا انتشار تصاویری از نشست کمیسیون مشترک برجام
کرد که یکی از نمایندگان چین روز س��هشنبه از
گزارش 
ایاالت متحده خواست تا تمامی تحریمهای غیرقانونی
افراد
ارد و اعمال زور علیه شرکتها و 
علی��ه ایران را برد 

خارج��ی به ویژه از کشورهای چین را کنار بگذارد .پیش
از این نیز «ژائو لیجیان» س��خنگوی وزارت امور خارجه
چین و همچنین «چانگ هووا» سفیر چین در ایران نیز
قید و ش��رط ایاالت متحده به
بر ل��زوم بازگشت بدون 
برجام و همچنین برداشته شدن تحریمهای غیرقانونی
تأکی��د کرده بودند .دو ر

آمریکا علیه جمهوری اس�لامی
نخس��ت نشست حض��وری کمیسیون مشت��رک برجام
شد
«گران��د هتل» شهر وین ام��روز در حالی برگزار 

در
که با توافق برای ادامه رایزنیها در س��طح کارشناس��ی
پایان یافت .بر اس��اس توافق صورت گرفته ،دو نشست
کارشناسی موازی بین اعضای کمیسیون مشترک برجام
جه��ت انج��ام رایزنیهای فنی در ح��وزه رفع تحریم و

د آمریکا در مور د
دی 
طرح ج 
برجام تله سیاسی است

روزنامهصبحايران

تنهاراهبازگشتآمریکابهتوافق
رفعمؤثرتمامتحریمهاست

یادداشت

هستهای تشکیل شد .این نشستهای کارشناس��ی قرار
اس��ت به بحث و رایزنی در خص��وص جنبههای فنی و
جزئیات مسائل مربوط به لغو تحریمها و مسائل هستهای
خود را به کمیسیون گزارش
ازند و نتیجه بحثهای 
بپرد 
«س��ید عباس عراقچی » معاون سیاسی وزیر امور

کنند.
خارج��ه و رئیس هی��أت ایرانی در نشس��ت روز گذشته
ی
تأکید ک��رد :رفع تحریمها 
کمیسیون مشترک برجام 
آمریکا ،اولین و ضروریتری��ن اقدام برای احیای برجام
ارد
اس��ت و جمهوری اس�لامی ایران آمادگ��ی کامل د 
به محض رف��ع تحریمها و پس از راس��تی آزمایی آن،
خود را متوق��ف کرده و به
اقدام��ات جبرانی هست��های 
اجرای کامل برجام برگردد.

رئیس جمهور قزاقستان:

دی در منطقه است
ایران شریک کلی 

رئیس جمهور قزاقستان در دیدار وزیر امور خارجه ،ایران
خوان��د و بر گسترش همه

را شری��ک کلیدی در منطقه
جانبه روابط با جمهوری اس�لامی در حوزههای سیاسی
تأکید کرد .به گزارش گروه سیاس��ت خارجی
و اقتصادی 
جواد ظری��ف وزیر امور خارجه
خبرگ��زاری فارس ،محمد 
مقصد سفرش
جمهوری اس�لامی ایران که در سومین 
به چهار کشور آس��یای مرکزی و به منظور دیدار و تبادل
نظر با مقامات قزاقستان در نورسلطان پایتخت این کشور
به سر میبرد ،با «قاسم جومارت توکایف» رئیس جمهور
مورد عالقه دو
قزاقستان دیدار و در خصوص موضوعات 
کشور بحث و گفتوگو کرد .وزیر امور خارجه جمهوری

اس�لامی ایران در این دیدار قزاقست��ان را از کشورهای
خواند و نزدیکی مواضع دو کشور
دوست و همسایه در خزر 
در موضوعات منطقهای و بینالمللی را با اهمیت ارزیابی
کرد .ظریف تالش برای یافتن مسیرهای همکاری پایدار
برای حفظ و گسترش روابط فیمابین را ضروری برشمرد.
قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان نیز در این
تاکید بر تاریخ مشترک و اهمیت توسعه همکاریها
دیدار با 
با کشورمان ،جمهوری اسالمی ایران را شریک کلیدی در
خواند و بر گسترش همه جانبه روابط در حوزههای
منطقه 
روند صلح
تأکید کرد .تحوالت برجام ،
اقتصادی و سیاسی 
مورد
روند آستانه و سیکا از دیگر موضوعات 
در افغانستان ،

گفتوگ��و در این دیدار بود .وزی��ر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران همچنین امروز با «مختار تیلو بردی» همتای
کرد و برنامه همکاری بین
خود دیدار و گفتوگو 
قزاقستانی 
وزارت خارجههای دو کشور نیز به امضای دو وزیر خارجه
رسید .رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران
همچنین در نشست خبری مشترک با همتای قزاقستانی
کرد که مذاکرات درباره ترسیم خط مبدا در
ابراز امیدواری 
برسد و از حضور قزاقستان در
خزر هر چه سریعتر به نتیجه 
اینچه برون ،بندرعباس و چابهار استقبال کرد .ظریف پیش
از این به ازبکستان و قرقیزستان سفر و با رئیس جمهور و
وزیر خارجه این دو کشور دیدار و گفتوگو کرد.

رئیس ائتالف «فتح» عراق:

د داریم
همچنان بر لزوم خروج آمریکاییها از خاک عراق تأکی 

خود همزمان
رئیس ائتالف «فتح» عراق در جدیدترین مواضع 
اد
با آغاز قریب الوقوع دور سوم گفتگوهای راهبردی میان بغد 
و واشنگتن ،گفت :همچنان بر لزوم خروج آمریکاییها از خاک
تأکید داریم .به گزارش مهر به نقل از المعلومه« ،هادی
عراق 
العامری» رئیس ائتالف فتح عراق در آستانه آغاز گفتگوهای
اد و واشنگتن ،سخنانی را مطرح کرد .وی
راهبردی میان بغد 
در ای��ن خصوص گفت :ما همچنان بر لزوم خروج نظامیان

تأکید داریم .بر اس��اس این گزارش،
آمریک��ا از خاک عراق 
العامری افزود :همزمان با آغاز دور سوم گفتگوهای راهبردی
اد و واشنگتن ،انتظار ما این اس��ت که تیم مذاکره
میان بغد 
وارد مذاکرات شده به حضور
کننده عراق با شجاعت کامل 
بیگانگان در خاک عراق پایان دهد .رئیس ائتالف فتح عراق
افزود :حفظ حاکمیت ملی عراق در گرو پایان یافتن حضور
بیگانگان در این کشور است .با دقت مسأله خروج نظامیان

ایاالت متحده آمریکا از خاک عراق را پیگیری و دنبال می
کنیم .پیش از این ،هیأت هماهنگی گروه های مقاومت عراق
تأکید کرده ب��ود :با توجه به اطالعات دریافت
در بیانیه ای 
شده ،بیانیه ای که فردا از دور فعلی گفتگوهای راهبردی صادر
بود که هیچ
خواهد 
خواهد شد ،یک بیانیه سست و بی نتیجه 

نشان��ی از اجرای تصمیم نمایندگان پارلمان مبنی بر اخراج
نخواهد داشت.

اشغالگران آمریکایی

بازگشت همه به سوي اوست

جناب آقای مهرزا د نعمتی و سرکار خانم مریم نعمتی

بدينوسيله درگذش��ت مادرگراميتان را تسليت عرض نموده براي آن مرحومه علو
درجات الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
اصغر نعمتی

بازگشت همه به سوي اوست

دالعلی
همکار گرامی جناب آقای مجتبی عب 

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی تسليت عرض نموده براي آن مرحوم علو درجات
الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
همکاران شما در چاپ گلآذین و موسسه دنیای تغذیه و سالمت

