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رییس دفتر رییس جمهوری با ابزار امیدواری برای تسریع 
در تصویب الیحه تفکیک وزارت صمت در مجلس شورای 
اسالمی، گفت: در صورت عدم تصویب این الیحه، پیشنهاد 
آن  اساس  بر  تا  شده  ارائه  جمهوری  رئیس  به  جدیدی 
»معاونت بازرگانی« متشکل از بخش هایی از وزرات جهاد 

کشاورزی و وزارت صنعت؛ معدن و تجارت تشکیل شود.
»محمود واعظی« روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیات 
عنوان  بازرگانی  پیشنهاد تشکیل معاونت  دولت گفت:در 
شده است که این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی زیر نظر رئیس جمهوری تشکیل شود تا بازار را 
اداره کند. رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به افزایش 
قیمت برخی کاالهای اساسی گفت: طبیعی است که دولت 
باید بازار را سر و سامان بدهد، اما در دولت هر فعالیت و 
اقدامی متولی خود را دارد. وی افزود: بحث تولید محصوالت 
و  است  وزرات جهاد کشاورزی  اولویت نخست  کشاورزی 
وزارت صنعت معدن و تجارت هم به طور ذاتی به دنبال تولید 
صنعتی است. آنچه این وسط می ماند، رهاشدگی بازار است.

واعظی گفت: امیدوارهستیم نمایندگان مجلس با سرعت 
بیشتری الیحه یا طرح دولت را به تصویب برسانند یا اگر 
این طور نیست پیشنهاد جدیدی به رئیس جمهور ارائه شده 
است که ایشان یک معاون اختصاص دهند و از شورای عالی 

هماهنگی اقتصادی برای تشکیل آن اجازه بگیرند.
این  اساس  بر  کرد:  اضافه  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
و  صنعت،معدن  وزارت  معاونت  این  از  بخشی  پیشنهاد 
تجارت، و بخش دیگر در وزارت جهاد کشاورزی است تا زیر 

نظر این معاونت جمع شده و بتواند بازار را اداره کنند.
 بررسی الیحه شفافیت در دولت به پایان رسید

دولت  در  امروز  گفت:  جمهوری  رییس  دفتری  رییس 
الیحه مهم شفافیت را تمام کردیم. این الیحه در سه جلسه 

در دولت بحث شد و دارای 44 ماده است وان شاء الله به 
مجلس خواهیم فرستاد. وی با اشاره به اینکه بخش دیگری 
رهبر  سخنان  به  دولت  هیأت  امروز  نشست  محتوای  از 
معظم انقالب در دیدار شب گذشته شان با مسئوالن نظام 
اختصاص داشت، گفت: موضوع دیگر این جلسه مسائل 
اینکه چگونه می توانیم اشتغال و  اقتصادی، رونق تولید و 
تسهیالت برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به وجود 
آوریم و بنگاه هایی را که هم دولت و هم نیروهای نظامی 

تصدی گری می کنند به مردم واگذار کنیم.
گردشگری  بحث  درباره  همچنین  امروز  افزود:  واعظی 
رونق  این شرایط،  در  می توانیم  که چگونه  کردیم  صحبت 
گردشگری داشته باشیم و در مجموع وقت مان صرف این 
شد که چه کنیم که دستورات مقام معظم رهبری با سرعت 

بیشتری عملیاتی شود.
پیشنهاد کاالبرگ الکترونیکی روی میز دولت است

رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین درباره ارز 4200 و 
تصمیم دولت درباره کاالبرگ گفت: تصمیم سال گذشته 
دولت به قوت خود باقی است و مباحث مطرح شده درباره 
کاال برگ الکترونیکی یا روش های دیگر، پیشنهاداتی است که 
سازمان برنامه و بودجه و برخی از دستگاه های دیگر تنظیم 
کردند. واعظی گفت: این پیشنهادات در کمیته ای بررسی 
می شود تا اگر روزی به این نتیجه رسیدیم که بهتر جواب می 

دهد آن را اعمال کنیم.
وی اضافه کرد: این پیشنهادات روی میز است و روش های 
آمادگی است تا اگر در آینده الزم شد استفاده کنیم، اما فعال 

سیاستی که دنبال می شود همان ارز 4200 است.
قرار است برای سخنگویی یک نفر به رئیس جمهور معرفی 

شود
انتخاب سخنگوی دولت گفت:  درباره  واعظی همچنین 

به  نفر  را بررسی کردیم و قرار است یک  موضوع سخنگو 
رئیس جمهور معرفی شود. رییس دفتر رییس جمهوری با 
اشاره به حاشیه های ایجاد شده درباره سهمیه بندی بنزین 
اظهارداشت: پیش از آنکه دولت درباره سهمیه بندی دولت 
تصمیم بگیرد و موضوع نهایی شود، بر اساس اشتباه در 

خبررسانی، التهابی در جامعه به وجود آمد.
این که در همان زمان هم مسئوالن درباره  بیان  با  وی 
شایعه بودن این موضوع و قعطی نشدن آن واقعیت را به 
مردم گفتند، گفت: البته ما جلسات مختلفی در این باره 
تشکیل دادیم اما این که این تصمیم چه زمانی و چگونه 
اجرایی می شود، هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است و 

منتظر هستیم که آرامشی به وجود بیاید.
 در دولت به یک نفر حامی مصرف کننده نیاز داریم

وزارت  موضوع  به  سخنانش  از  دیگر  بخش  در  واعظی 
صنعت،معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: وزارت بازرگانی 
گذشته دو شقه شد، بخشی در وزارت صنعت، و بخشی در 
وزارت بازرگانی است و این دو بخش از یک سیاست تبعیت 
نمی کنند و با هم اختالف سلیقه  دارند بنابراین یک نفر باید 

بر آن ها نظارت و اقدامات را هم هماهنگ کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: ما در دور میز دولت به 
یک نفر حامی از مصرف کننده نیاز داریم که آن وزیر بازرگانی 
است. واعظی درباره موضوع کمبود شکر تصریح کرد: ما در 
داخل کشور به هیچ وجه مسئله کمبود شکر نداریم اما به 
دلیل دیرکرد در توزیع آن این وضعیت پیش آمده است. االن 
در داخل کشور هم شکر وارداتی و هم شکر هایی که در 

داخل کشور تولید می شوند، وجود دارد.
 تعهدات برجامی طرف مقابل باید اجرا شود

وی درباره پیشنهاد ایران برای صادرات نفت یک و نیم 
میلیون بشکه ای به اروپا تصریح کرد: چیزی که در بیانیه و 

در صحبت های چهارشنبه گذشته رئیس جمهوری بود، این 
است که تعهدات برجامی طرف مقابل باید اجرایی شود که 

اگر اجرایی شود این مطلبی گفتید در آن وجود دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره 
اینکه اروپا به 120 روز زمان برای نشان دادن تعهدش به 
اینستکس نیازدارد، خاطرنشان کرد: به نظر من حرف درستی 
نیست آن چیزی که ثبت شده و سازوکارش مشخص است، 

اجرایش نباید بیش از یک هفته طول بکشد.
وی همچنین گفت: قرار است وزاری خارجه 3 کشور و 
اتحادیه اروپا راجع به مساله ایران بحث کنند و مذاکراتی با 
طرف ایرانی داشته باشند و ما حرفهایمان را آنجا خواهیم زد.

واعظی با بیان این که اینکه اروپایی ها از 120 روز زمان 
درست  اند،  گفته  سخن  اینستکس  کردن  اجرایی  برای 
نیست،گفت: ما به هیچ وجه )از مهلت ارائه شده( کوتاه نمی 
آییم و در زمان 60 روز به آنچه که اعالم کردیم اقدام می کنیم 
که این زمان شروع هم شده است و در 60 روز دوم هم آنچه 

که در مرحله دوم است اجرایی خواهد شد.
وی درباره سخنان رئیس جمهوری در جمع فعاالن سیاسی 
درخواست  بار   19 آمریکا  جمهوری  رئیس  اینکه  بر  مبنی 
مالقات کرده و پاسخی داده نشده است، اظهار داشت: آقای 
رئیس جمهور این گونه گفت؛ در سفری که به نیویورک رفتم 
در سه روزی که آنجا بودم از کانال های مختلف 19 بار برای 
مالقات تماس گرفته شد که من هم گفتم کسی از برجام 
خارج شده و میز مذاکره را برهم زده است ابتدا باید به قوانین 
بین المللی متعهد باشد تا طرف مقابل هم گفته های او را 

باور کند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری تاکید کرد: خواسته جمهوری 
اسالمی ایران این است که هرکس که ادعایی دارد، ادعای 

خودش را در عمل و نه در حرف مشخص کند.

  
 وزیر فرهنگ خبر داد 

حدود 30 هزار تن کاغذ بزودی وارد کشور می شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به ترخیص 6 تا 10 هزار تن کاغذ از 
گمرک تا دو هفته آینده، از ورود حدود 20 تا30 هزار تن کاغذ به کشور در 
آینده نزدیک خبر داد و گفت: با این ورود این حجم کاغذ مشکالت نشر کتاب 

و مطبوعات برطرف خواهد شد.
سید عباس صالحی روزچهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران با اشاره به جزئیات و روند امور درباره مسائل و مشکالت کاغذ، 
گقت: موضوع کاغذ که در چند ماه اخیر مطرح شده مسئله مهم همه کسانی 

به شمار می رود که حوزه فرهنگی فعال هستند.
وی با اشاره به اینکه عناوین مختلفی در این قضیه دخیل و تأثیرگذارهستند 
اظهارداشت: تولید کشور ما در حوزه کاغذ بسیار کم است. سه کارخانه کاغذ 
در کشور وجود دارد که به طور اسمی 170 هزار تن تولیدات دارند اما باید گفت 
تولیدات این کارخانه ها در سال 96 حدود حدود 10 هزار تن و در سال 97 
حدود 20 هزار تن بوده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید براینکه نیاز 
کاغذ ما در سال حدود 400 هزار تن است در حالیکه که سهم تولیدات ما بسیار 
اندک است بنابراین نیاز به واردات داریم و از سویی باید در موضوع خودکفایی 
از قبل اقدامات الزم را انجام می دادیم. تولیدات کارخانه های کاغذ ما بسیار 
اندک است. صالحی در عین حال گفت: ساالنه حدود 400 هزار تن نیاز به 
کاغذ داریم که بخش عمده آن وارداتی است بنابراین در بخش مطبوعات با 

توجه به تیراژ، حدود 80 تا 100هزار تن مورد نیازاست.
 بیان طرح، تالطم در بازار کاغذ را رقم زد

عضو کابینه دولت دوازدهم در بخش دیگری از سخنان خود به تصمیمات 
اتخاذ شده در دولت درباره کاغذ اشاره کرد و اظهار داشت: در اوایل سال 
مطرح شد که آیا ما می توانیم ارز 4200 تومانی را از کاغذ برداشته و به نیمایی 
تبدیل کنیم؟، که همین بیان طرح، تالطم هایی را در بازار کاغذ ایجاد کرد 
بنابراین تصمیمات باعث شد کاغذهایی که به گمرکات وارد شده بود ترخیص 
نشوند. صالحی ادامه داد: گفتگوهای مختلفی در دولت با تاکید رهبر معظم 
انقالب مطرح شدکه دو مسئله تصمیم گیری از آن بیرون آمده و موجب شد 

کاغذ مطبوعات و نشر با همان ارز 4,200 تومان باشد.
به گفته وی این تصمیم مبنای تصمیم گیری برای کاغذ شد که همه آنچه در 
گمرکات است ترخیص شود و حدود 6 تا 10 هزار تن در یک تا دو هفته آینده 
ترخیص می شوند. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در عین حال، گفت: 
حدود 20 تا30 هزار تن کاغذ هم در مسیر ورود به کشور است که با این ورود 
این مقدار و حجم کاغذ بطور یقین تا حد زیادی مشکل این حوزه برطرف 
می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین با بیان اینکه کاغذهای سال 
گذشته وارداتی به کشور به بازار نرسید، یادآورشد: سازمان تعزیرات و وزارت 
فرهنگ کمیته ای تشکیل داده و به شکل جدی وارد میدان شدند. به گفته وی 
قرار است مجموعه کسانی که ارز گرفته و کاغذ وارد نکردند یا وارد کرده اند اما 
توزیع آنها مشخص نیست، در این کمیته مورد بررسی قرار گیرند. به گزارش 
ایرنا،رئیس کارگروه ساماندهی کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته 
)دوشنبه( با اشاره به جلسه با معاون اول رئیس جمهوری، از باقی ماندن ارز 
تخصیصی به کاغذ نشر و مطبوعات با قیمت چهار هزار و 200 تومان خبر 
داده بود. حسین انتظامی دراین باره گفت: در نشست مشترکی که به همت 
اسحاق جهانگیری و با حضور مسئوالن همه دستگاه های مرتبط با کاغذ از 
جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس بانک مرکزی و نمایندگان حوزه های 
نشر و مطبوعات برگزار شد، پیشنهاد مشترک وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
صنعت، معدن، تجارت )صمت( بررسی شد و با توجه به تاکیدات رهبر معظم 
انقالب مبنی بر حل مساله کاغذ حوزه فرهنگ، مقرر شد ارز تخصیصی برای 

مصرف کاغذ نشر و مطبوعات، همچنان 4200 تومانی باقی بماند.

اخبار

روزنامه صبح ایران

 همه برندهای لوازم خانگی کشور
 ایرانی هستند

با افزایش تهدیدهای روزافزون دونالد ترامپ 
علیه پکن

صفحه 3

صفحه 5 صفحه 7

نشانههاییازپایانخوشاختالفاتایرانوآمریکا
نخست وزیرعراق:

پاسداشت فردوسی، پاسداری از ایران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
افزایش قیمت خودرو توجیهی ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ممنوعیت واردات خودرو 
به دلیل آن بود که خودروسازان داخلی از این فرصت برای افزایش کیفیت 

تولیدات خود بهره ببرند اما متأسفانه در این راستا گام برنداشتند.
مهرداد الهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از افزایش شدید قیمت 
خودرو، اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو به ویژه خودروهای داخلی هیچ 
توجیهی ندارد و کامالً غیرمنطقی است. وی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی 
با خودروسازان متخلف، گفت: ممنوعیت واردات خودرو به دلیل آن بود که 
زمینه رقابت برای خودروسازان داخلی فراهم شود و خودروسازان باید از این 

فرصت برای افزایش کیفیت تولیدات خود استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: با وجود این متأسفانه 
در این مدت خودروسازان داخلی هم کیفیت خودروها را پایین آورده اند و هم 
قیمت تولیدات خود را هر روز و به صورت افسار گسیخته ای افزایش می دهند.

الهوتی با انتقاد از خودروسازانی که افزایش قیمت خودرو را به نوسانات 

نرخ ارز نسبت می دهند، تأکید کرد: نرخ ارز در قیمت بسیاری از خودروهای 
داخلی به ویژه خودروهایی که قطعاتشان را خودمان تولید می کنیم، تأثیری 
ندارد و برخی افراد صرفاً از این موضوع سو استفاده می کنند و علت گرانی های 
ارز ربط می دهند. سخنگوی فراکسیون  نرخ  افزایش  به  را  بی دلیل خودرو 
مستقلین مجلس با تاکید بر اینکه قطعاً این موضوع را پیگیری می کنیم تا 
مانع افزایش بی رویه قیمت خودرو شویم، اظهار داشت: تاکنون چندین بار 
رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات فراکسیون مستقلین 
مجلس حضور یافته و درباره افزایش قیمت خودرو توضیحاتی را به نمایندگان 
داده است که قطعاً ما این روند را ادامه می دهیم و از وزیر می خواهیم که در 
این باره پاسخگو باشد. وی با اشاره به توضیحات رحمانی درباره افزایش قیمت 
خودرو، تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان کرد که در فرآیند 
خرید و فروش خودرو داللی هایی وجود دارد و یکی از برنامه هایشان این است 

که با دالل های بازار خودرو برخورد کنند تا قیمت خودرو کاهش یابد.

تولیدپکرهایمتورمشونده
قابلبازیافتکاربردی
درچاههاینفت

فعالینسیاسی
برایپیروزیدرجنگامید

چهمیگویند

بررسی راهکارهای مقابله با تحریمبا تالش پژوهشگران دانشگاه شریف صورت گرفت
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