
رحمانی فضلی:

به نسبت کاهش قیمت ارز، کاالها باید ارزان شوند

اتحاد ملت روزنامه اي براي آنانكه باورهاي در جهت مثبت دارند؛
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رحمانی فضلی:معاون اول رئیس جمهور:

وزیر نفت در خط 
مقدم مقابله با جنگ 
تمام عیار اقتصادی 

دشمن است

به نسبت
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کاالها باید
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انتظار ۱۵ ساله
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نشست!
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وزیر کشور با اشاره به اینکه قیمت ارز در ۱۰ روز گذشته 
روندی کاهشی داشته است، گفت: اکنون که ارز روند 
کاهشی دارد به همان نسبت قیمت کاالها باید کاهش 

یابند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز دوشنبه 
»ستاد  جلسات  اینکه  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در 
اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور« به طور مرتب 
برگزار می شود، افزود: امروز هم جلسه ستاد اطالع رسانی 
اقتصادی با حضور همه دستگاه های اجرایی و نهادهای 
گزارشات  جلسه  این  در  معمول  طبق  و  برگزار  مرتبط 
هفتگی از عملکرد حوزه های اقتصادی و اجرایی ارائه شد. 
باتوجه به پیشنهادات اعضای ستاد، عمدتاً کار ستاد این 
خواهد بود که به صورت پیشگیرانه با مسائل برخورد کنیم.

رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با 
تاکید بر اینکه مصوبات این ستاد به استحضار سران قوا 
می رسد و در آنجا نسبت به حل معضالت و مشکالت 
در  می شود  احساس  اگر  کرد:  اضافه  می شود،  اقدام 
حوزه ای اقتصادی مشکالتی وجود دارد که در آینده در 
تولید و قیمت ها اثر منفی داشته باشند، آن مشکالت 
و احتماالت مطرح، بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری 

می شود.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بعضی از دستگاه ها 
مانند قوه قضائیه با توجه به نوع تعامل و همکاری آنها 

با رسانه ها و دستگاه های اجرایی عملکرد خوبی داشته اند، 
همکاری  و  عملکرد  از  نوع  این  دلیل  به  کرد:  اظهار 
دستگاه های مرتبط، روند هماهنگی سیاست های ما در 
اجرا بسیار مناسب شده است. بر همین اساس گزارشی از 
روند هماهنگی سیاست های اجرایی با ائمه جمعه سراسر 

کشور ارائه شد که بسیار خوب و امیدوارکننده بود.
در  خوبی  بسیار  گزارشات  داد:  ادامه  کشور  وزیر 
خصوص اقدامات دستگاه های اجرایی در جهت تشویق 
تولید، مقاومت مردم و در جهت جلوگیری از برخی سیاه 
نمایی ها ارائه شد، که جای تشکر دارد. همچنین در این 
جلسه مباحث جلسه قبل و نحوه اطالع رسانی برخی 

رسانه ها مطرح شد.
رحمانی فضلی با یادآوری این نکته که طبق گزارشی که 
هر هفته وزرات صمت در این ستاد ارائه می دهد، قیمت 
حدود ۶۰ قلم کاال پیگیری و رصد می شود، تاکید کرد: در 
جلسه قبل برخی رسانه ها به نقل اینجانب از کاهش ۵۰ 
این خبر درست  که  بودند  داده  گزارش  کاالها  درصدی 
منتقل نشده بود. صحیح آن به این صورت است که از آن 
۶۰ قلم کاال، ۵۰ درصد روندی کاهشی، بین ۵ تا ۱۰ درصد 
داشته است. ۴۰ درصد ثبات و ۱۰ درصد نیز افزایش قیمت 
گزارش شده است. باید توجه شود که تمام این درصدها 

مربوط به ۶۰ قلم کاالیی است که رصد می شوند.
اقتصادی کشور  تبلیغات  و  اطالع رسانی  رئیس ستاد 

با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی را موظف کردیم 
سخنان واحد خود را در اختیار رسانه ها قرار دهند، ادامه 
داد: دستگاه های اجرایی با حضور فعال خود در عرصه 
اطالع رسانی از انتشار اعداد و ارقام غیر واقعی جلوگیری 

کنند.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن رسانه هایی 
با نیت فضا سازی و بازارسازی های کاذب موجب افزایش 
قیمت فروش و اجاره شده بودند، با تصمیم قوه قضائیه 
با حدود ۱۰ سایت غیر مجاز که به این کار مشغول بودند 
برخورد مناسب و متناسب صورت گرفت. طبق گزارشات 
فضای رسانه ای در این حوزه آرام تر شده و قیمت درحوزه 
مسکن روند کاهشی داشته است. اتفاقی مشابه مسکن 
در حوزه خودرو هم افتاده بود، با برخوردی که با سایت ها 
و عوامل افزایش قیمت خودرو شد در آن قسمت هم با 
شرایط ارامی مواجه هستیم. در حال حاضر فضای اطالع 
رسانی و رسانه ای کاال در حوزه های ارز، سکه، مسکن و 
خودرو کامالً مدیریت شده است و دستگاه های اجرایی 
مرتبط موطف هستند دائماً رصد کنند و اطالعات درست 

را به مردم بدهند.
وی افزود: گزارشی از افزایش قیمت برخی کاالها از ستاد 
تنظیم بازار داشتیم مبنی بر اینکه برخی از اقالم لبنی تا 
حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است که در ستاد، ریز 
اجزا تشکیل دهنده قیمت آن کاالها بررسی و مقرر شد 

نظارت دقیقی صورت پذیرد که باعث افزایش های کاذب 
و غیر رسمی نشود، این موضوع را اصناف و وزارت صمت 

پی گیری می کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه جلسات این ستاد به صورت 
هفتگی تشکیل می شود، اظهار کرد: در اینجا موضوعات 
مرتبط رصد، تحلیل و مناسب با فضای رصد شده وتحلیل 
شده، دستگاه های اجرایی اقدامات مناسب و الزم را انجام 

می دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که در راستای واقعی شدن 
برخی  گفت:  اید؟  داده  انجام  اقداماتی  چه  قیمت ها 
قیمت ها به صورت کاذب افزایش داشته اند و رقم کاهشی 
کم بوده است. مقرر شد دستگاه های مرتبط، این موضوع 
را در دستور کار خود قرار داده و تالش کنند ثبات قیمت ها 

اتفاق بیافتد.
رحمانی فضلی گفت: در حال حاضر یکی از عوامل و 
عناصر مهم در افزایش قیمت ها، به ظاهر مرتبط با قیمت 
ارز بوده است، لذا همانگونه که هنگام افزایش قیمت ارز 
کاال گران می شد، اکنون که ارز روند کاهشی دارد به همان 
نسبت کاالها باید کاهش یابند. با توجه به روند کاهشی 
قیمت ارز در ده روز گذشته امیدواریم دستگاه های مرتبط 
با موضوعات و کاالهای مختلف به این موضوع توجه و 
آن را کنترل کنند، مقرر شد این موضوع هم بررسی و در 

جلسات بعد گزارش آن ارائه شود.

  

گفت وگوی تلفنی نخست وزیر ژاپن با ترامپ قبل از 
عزیمت به تهران

سخنگوی دولت ژاپن گفته است که نخست وزیر این کشور یک روز 
تلفنی  ایران  درباره  آمریکا  جمهور  رئیس  با  ایران  به  از سفرش  پیش 

گفت وگو کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه ژاپنی ماینیچی، سخنگوی ارشد 
روز  ژاپن  نخست وزیر  آبه،  شینزو  که  کرد  اظهار  کشور  این  دولت 
سه شنبه، یک روز پیش از سفرش به ایران با دونالد ترامپ، رئیس 
ایران  در  موجود  وضعیت  درباره  تلفنی  تماسی  در  آمریکا  جمهور 

گفت وکرد.
یوشیهیده سوگا، دبیرکل کابینه دولت ژاپن در یک کنفرانس مطبوعاتی 
در این باره گفت: رهبران دو کشور ]ترامپ و آبه[ درباره مسائل منطقه از 

جمله وضعیت موجود در ایران تبادل نظر کردند.
یک مقام دولت ژاپن با خودداری از ارائه جزئیات درباره این تماس تلفنی 

بیست دقیقه ای، به حساسیت دیپلماتیک موضوع اشاره کرد.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن فردا به مدت سه روز به ایران سفر کرده و 

با مقامات عالی رتبه کشورمان دیدار می کند.

توئیت ظریف درباره گفت وگو با وزیر خارجه آلمان

وزیر امور خارجه کشورمان دوشنبه شب در توییتی از گفت وگوهای 
طوالنی، صریح و جدی امروز خود با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان 

گزارش داد.
نوشت:  خود  توییتر  در صفحه  ظریف  محمدجواد  ایلنا،  گزارش  به 
»گفت وگوی صریح با هایکو ماس. از اذعان آلمان به اینکه اقدامات عملی 
برجام حیاتی است،  برای حفظ  ایران،  اقتصادی  جهت تضمین منافع 
استقبال می کنیم. ما هم نظر بودیم که گفت وگو میان کشورهای منطقه 
ضروری است. ولی جنگ اقتصادی دونالد ترامپ ریشه همه تنش ها 

است.«

اخبار

روزنامه صبح ایران

کار شایسته
روی کاغذ نمانَد...

روایتی از 4۵ روز جهاد
در پلدختر
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شخصیت مرموز قدرتمندترین رهبر عرب
شاهزاده  یاغی؛ 

قدرت باور در خلق موفقيت

معاون پیشین وزیر امور خارجه:
ژاپنی ها در مراوده  با ایران به دنبال اقدامات نمایشی نیستند

معاون پیشین وزیر امور خارجه با بیان این که در طول ۹۰ سالی که میان 
تهران و توکیو روابط سیاسی برقرار است نقطه سیاه و چالش عمده ای میان 
دو کشور وجود نداشته است،گفت: ژاپنی ها در مراودات خود با ایران به دنبال 
اقدامات نمایشی نیستند و حرف های بدون پشتوانه و بی دلیل نمی زنند و اگر 

هم وارد کاری شوند با حساب و کتاب و طراحی  قبلی وارد می شوند.  
»ابراهیم رحیم پور« روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با 
اشاره نخست وزیر ژاپن به تهران اظهارداشت: سفر نخست وزیر ژاپن به تهران 
در مقطع بسیار مهم و حساسی انجام می شود و این برای نخستین است که 
چنین فردی از ژاپن در سطح رییس دولت پس از پیروزی انقالب به ایران 

سفر می کند.  
وی ادامه داد: البته طی سال های اخیر مقامات بلند پایه ژاپنی مانند وزیر 
امور خارجه و نماینده ویژه نخست وزیر به تهران آمده اند و آقایان روحانی و 

آبه در نیویورک سه بار با یکدیگر دیدار کرده اند.  
 دیپلمات پیشین با تشریح دالیل  انجام این سفر از سوی نخست وزیر ژاپن 
گفت: یک دلیل ورود ژاپن به این منازعه بین ایران و آمریکا به خاطر این است 
که آنها دوست ندارند جنگ دیگری در منطقه خلیج فارس رخ دهد و تنش ها 
از سطح کنونی افزایش یابد زیرا افزایش تنش ها و وقوع جنگ می تواند به 
افزایش قیمت نفت، از دست رفتن بازار فروش کاالهایشان و عقب افتادن از 

رقابت آنها با چینی ها شود.  

رحیم پور با بیان اینکه ژاپن بی میل نیست نقش خود در معادالت بین المللی 
افزایش دهد، تصریح کرد: سفر نخست وزیر ژاپن با رضایت آمریکا انجام شده 
و برای نقش آفرینی هم قبال چراغ سبز را گرفته اند و هم در سفر چندی پیش 
ظریف به توکیو و هم از طریق کانال های دیپلماتیک، هماهنگی های آن انجام 

شده است.  

وی با بیان اینکه سفر نخست وزیر ژاپن به تهران هم در مناسبات دوجانبه 
و هم در مسائل بی المللی می تواند مهم و اثرگذار باشد، خاطرنشان کرد: در 
عین مهم بودن سفر و اهمیت باالی آن، نباید توقعات از آن را باال برد چراکه 
تنش در روابط ایران و آمریکا به گونه ای است که با یک سفر مسائل فیمابین 
حل نمی شود هرچند می تواند مقداری از تنش ها کاسته و شرایط را برای بده 

بستان های آتی فراهم کند.  
معاون سابق وزارت امور خارجه اضافه کرد: در طول ۹۰ سالی که میان تهران 
و توکیو روابط سیاسی برقرار است نقطه سیاه و چالش عمده ای میان دو کشور 
وجود نداشته است. از طرف دیگر ژاپنی ها در مراودات خود با ایران به دنبال 
اقدامات نمایشی نیستند و حرف های بدون پشتوانه و بی دلیل نمی زنند و اگر 
هم وارد کاری می شوند با حساب و کتاب و طراحی های قبلی وارد می شوند.  

رحیم پور درباره میزان تاثیرگذاری ژاپن بر آمریکا هم گفت: ژاپن در دوره 
ترامپ نشان داده که کشور عاقلی است و با وجود بداخالقی  و لج بازی های 
رئیس جمهور آمریکا، از خود صبوری و تدبیر نشان داده که نشانه عقالنیت 
این کشور است. همین مساله موجب شده آمریکای ترامپ به ژاپن نسبت 
به دیگر متحدان سنتی اش دیدگاه مثبت تری داشته باشد و روابط بهتری هم 
داشته باشند. ما این روابط خوب را در سفر شینزو آبه به واشنگتن و هم سفر 
ترامپ به توکیو مشاهده می کنیم به گونه ای که می توان سفر به ژاپن را از 

موفق ترین سفرهای ترامپ در دو سال گذشته قلمداد کرد.

ظرفیت تولید محصوالت 
وشیمی کشور ۱۵ میلیون  پتر

تن افزایش می یابد

صنعت پوشاک
چه بالیی بر سر زمین 

می آورد؟
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