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رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام تبریک به مناسبت هفته بسیج تأکید کردند؛

مشکل گشایی در همه مسائل با همت بلند، 
درست اندیشی و توکل به خدا

حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه ای در پیامی ب�ا تبریک هفته 
بس�یج،»همت بلند، خردمندی، درست اندیشی و توکل به 
خدا« را ابزارهای تجربه شده برای غلبه بر مشکالت کشور 

دانستند.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 

متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هفته  بس��یج بر همگان مبارک باد، بویژه بر رویش های تازه و با 
طراوت بس��یجی که همچنان مانند نس��ل پیش از خود، فرزندان 

محبوِب امام راحل عظیم الشأنند.
عزیزان!

قدرشناس جایگاه خود باشید و بدانید که با هّمت بلند، و در پرتو خردمندی و درست اندیشی، 
و ب��ا اعتماد و توّکل به خداوند دانا و توانا، می توانید در همه  مس��ائل عمومی کش��ور و ملت، 

اثربخش و مشکل گشا باشید. این تجربه  چند دهه  ملت ایران است.
و السالم علیکم و رحمةاهلل

سّیدعلی خامنه ای
۳ آذر ۱۴۰۰

رییس جمهوری برای شرکت در اجالس سران 
سازمان اکو به ترکمنستان می رود

رییس جمهوری اس�امی ایران به دعوت رس�می همتای ترکمنستانی و به منظور 
ش�رکت در پانزدهمین اجاس  سران سازمان همکاری اقتصادی )اکو(، به عشق آباد 

سفر می کند.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل س��ید ابراهیم رییسی به دعوت »قربانقلی بردی محمداف« رئیس 
جمهور ترکمنس��تان، در راس هیات عالیرتبه سیاس��ی و اقتصادی عازم عش��ق آباد، پایتخت 
ترکمنستان می شود.  رییس جمهوری با حضور و سخنرانی در اجالس سران سازمان همکاری 
های اقتصادی )اکو(، مواضع و پیشنهادات جمهوری اسالمی ایران در زمینه تقویت مناسبات 
منطقه ای و بین المللی و بویژه رفع موانع و افزایش س��طح  همکاری ها و تبادالت اقتصادی  
کش��ورهای عضو س��ازمان اکو را تش��ریح و تبیین خواهد کرد. رییسی همچنین در این سفر 
ضمن دیدار با همتایان ش��رکت  کننده در اجالس، راه های توس��عه و تعمیق روابط دوجانبه 
را م��ورد بحث و بررس��ی ق��رار می دهد. دیدار با تج��ار و ایرانیان مقیم ترکمنس��تان از دیگر 
برنامه های س��فر رئیس جمهوری است. جمهوری اسالمی ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، 
ترکمنس��تان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، ۱۰ عضو 
سازمان همکاری اقتصادی اکو را تشکیل می دهند.  پانزدهمین نشست سران سازمان همکاری 
اقتصادی )اکو( یکشنبه هفتم آذر ماه سال جاری به میزبانی ترکمنستان برگزار خواهد شد و 
این کشور ریاست دوره ای اکو را عهده دار خواهد بود. منابع و ظرفیت های گسترده اقتصادی 
بویژه در بخش های معدن، نفت و گاز و گردش��گری کش��ورهای عضو س��ازمان اکو س��رمایه 
ارزش��مندی را دراختیار این سازمان مهم اقتصادی منطقه قرار داده است. از طرفی جمهوری 
اسالمی ایران به دلیل داشتن مرز زمینی با ۵ کشور عضو اکو و دارا بودن موقعیت استراتژیک 
جغرافیائ��ی برای برقراری اتصال س��ایر اعض��اء به آب های بین المللی و نیز به دلیل اس��تقرار 

دبیرخانه دائمی اکو در تهران از موقعیت محوری در این سازمان برخوردار است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه تاکید کرد:

حمایت کامل وزارت امور خارجه از فعالیت های 
صنعت پتروشیمی

معاون دیپلماس�ی اقتص�ادی وزارت امور خارجه بر حمایت کام�ل از فعالیت های 
صنعت پتروشیمی و آمادگی برای رفع مشکات آنها تاکید کرد.

به گزارش ایرنا از از اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، به منظور بررسی 
وضعیت صنعت پتروشیمی کشور و رفع مشکالت این صنعت در زمینه صادرات، جلسه ای با حضور 
مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و متولیان صنعت پتروشیمی کشور و 
صاحبان و شرکت های فعال در این بخش برگزار شد. در این دیدار پس از گزارش نمایندگان حاضر 
در جلسه در مورد شرایط صنعت پتروشیمی و مشکالت آنان در زمینه سرمایه گذاری خارجی و 
صادرات محصوالت، معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور خارجه بر حمایت کامل وزارت امور 
خارج��ه از فعالیت های این صنعت، آمادگی وزارت امور خارجه را برای رفع مش��کالت آنها تاکید 
کرد. صفری تاکید کرد: معاونت دیپلماسی اقتصادی با همکاری سفارتخانه های جمهوری اسالمی 
ایران می توانند در زمینه بازاریابی و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی کمک کنند. 
نمایندگان صنعت پتروش��یمی نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلس��ه، آمادگی خود را برای 

همکاری نزدیک با بخش دیپلماسی اقتصادی در جهت رفع مشکالت بین المللی اعالم کردند.

ریی�س جمه�وری پرداخت ه�ای نامتع�ارف 
در دول�ت و ش�رکت های دولت�ی را قابل تحمل 
ندانست و از سازمان اداری و استخدامی کشور 
خواست قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت 
ب�ه تدوین یک نظام پرداخ�ت عادالنه حقوق و 

دستمزد اقدام کند.
ب��ه گ��زارش ایرنا از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت 
جمهوری، آیت اهلل س��ید ابراهیم رییس��ی در جلسه 
هیات دولت ضمن گرامیداش��ت هفته بسیج و تشکر 
از خدمات بس��یجیان به همه بخش های کشور گفت: 
بس��یج در مسکن س��ازی، اقتص��اد مقاومتی و فضای 
مج��ازی اقدامات خوبی انجام داده اس��ت و می تواند 

برای همه بخش ها گره گشا باشد.
رییس جمهوری با اشاره به فعالیت بسیج در طرح 
غربالگری ش��هید س��لیمانی اظهار کرد: نقش بسیج 
بس��یار اثرگذار است و بس��یجیان نیروهای مخلص و 
کارآمد هس��تند و اس��تفاده از این ظرفیت می تواند 
کارها را دقیقتر و س��ریع کند. امروز بسیجی بودن و 
داشتن روحیه بسیجی از شاخص های مهم تحرک و 

پویایی در دولت است.
آیت اهلل رییس��ی با اشاره به ش��یوع بیماری کرونا و 
موفقیت دولت در تامین واکس��ن و واکسیناس��یون 

عمومی بیان کرد: پس از موضوع کرونا مس��أله اصلی 
دولت معیشت مردم است، وزیران نیز اقدامات انجام 

شده خود در این زمینه را برای مردم تبیین کنند.
وی در مورد مشکالت آب در استان های اصفهان و 

چهارمحال و بختیاری گفت: باید مصوباتی که در این 
مورد انجام شده، پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود. 
مسأله تامین آب شرب و کشاورزی مردم مهم است.

رییس جمهوری ضمن قدردانی از سرپرست وزارت 

آموزش و پ��رورش برای برگزاری کالس های مدارس 
بصورت حضوری، بیان کرد: والدین دانش آموزان هم 
از برگ��زاری توام��ان کالس ها به ص��ورت حضوری و 

غیرحضوری راضی هستند.
آیت اهلل رییس��ی با اش��اره به موض��وع حقوق های 
غیرمتعارف تصریح کرد: حقوق یک حدی دارد که حد 
آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های 
دولتی مش��خص ش��ود و بیش از آن میزان هم نباید 
پرداخت ش��ود. مردم انتظار ش��نیدن اخباری درباره 
حقوق ه��ای چند ۱۰ میلیون��ی را ندارند و به حقوق 
نجوم��ی باید خاتمه داده ش��ود. وی در همین زمینه 
از س��ازمان اداری و استخدامی کشور خواست هر چه 
سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به 
تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد اقدام 
کند. رییس جمهوری تاکید کرد: ش��اید طبق قانون 
دستگاه هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت ها و یا 
افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز 
اقداماتی انجام شود. پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف 

در دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل نیست.
رییس��ی با تاکید بر اهمیت یک صدایی در دولت، 
گفت: س��ند تحول دولت در ۳۷ مس��اله اصلی کشور 

تدوین شده که به زودی اعالم خواهد شد.

رافائل گروس�ی که در تهران با رییس سازمان 
ان�رژی اتم�ی و وزیر ام�ور خارجه دی�دار کرد. 
همانط�ور که در دیدارهای روز گذش�ته با مدیر 
کل آژانس تاکید ش�د، انتظ�ار طبیعی تهران به 
عنوان عضو متعهد آژانس این اس�ت که به دور 
از فشارهای سیاسی به وظایف فنی و بی طرفانه 

خود عمل کند.
رافائل گروس��ی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی درآستانه نشست شورای حکام آژانس و مذاکرات 
هش��تم  آذرماه بین ایران و نمایندگان۱+۴ سه شنبه 
ش��ب وارد تهران شد و دیروز با محمد اسالمی رییس 
س��ازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه کش��ورمان 

دیدار و گفت و گو کرد.
 وی که پیشتر و در شهریور ماه به تهران سفر کرده 
و بیانیه مشترکی در خصوص تداوم همکاری های فنی 
با ایران صادر کرده بود، طی هفته های اخیر خواستار 
سفر به ایران و دیدار با وزیر امور خارجه هم شده بود 
خواس��ته ای که دیروز محقق شد و گروسی در وزارت 

امور خارجه با امیرعبداللهیان دیدار کرد.
 گروس��ی بعد از دیدار به اس��المی نشست خود را 
رییس سازمان انرژی اتمی را "مثبت و امیدوار کننده" 
ارزیابی کرد و گفت تالش می کنیم از نشس��ت امروز 
)سه شنبه( نتیجه گیری مثبتی داشته باشیم. اسالمی 
هم بر لزوم رعایت وجوه فنی وظایف آژانس تاکید کرد 
و از "تفاهم دو طرف برای حل مس��ائلی که طی ماه ها 
و هفته ه��ای اخیر بین ایران و آژانس وجود داش��ته" 
خب��ر داد.  معاون رییس جمهوری و رییس س��ازمان 
انرژی اتم��ی بعد از دیدار با گروس��ی و در کنفرانس 
خبری با بیان اینکه مس��ائل بین ایران و آژانس کامال 
فنی اس��ت و مسائل سیاس��ی و نفوذهای توطئه آمیز 
دشمنان ایران برای آژانس مطرح و موضوعیت ندارد، 
گفت: مطلب مهمی را که امروز آقای گروسی چندین 
بار در گفت وگوی خود و در مالقات بیان کردند، این 
اس��ت که "هیچ انحرافی در برنامه های هسته ای ایران 

مش��اهده نکردند و فعالیت های هس��ته ای ایران طبق 
معاهدات و ضوابط در حال انجام است".

وی یادآور شد: "پیرامون مواردی که به عنوان مدارک 
در اختیار آژانس که از س��وی دشمنان ما منتشر می 
شود، سواالتی را مطرح کرده بودند که به این سواالت 
پاسخ داده شده است؛ بخش هایی مانده و بخش هایی 
هم کاًل مربوط به مسائل بسته شده گذشته است که 
در برجام به آنها پرداخته و بس��ته شده است. ما امروز 
تفاهم کردی��م این موارد را خاتمه بدهیم و با رویه ای 

که اتخاذ خواهیم کرد، این موارد تداوم پیدا نکند".
رییس س��ازمان ان��رژی اتمی کش��ورمان همچنین 
گفت: ای��ران در اجرای برنامه هس��ته ای خود مصمم 
اس��ت، با توجه به تاثیرات برنامه هس��ته ای ایران در 
زندگی مردم، بتواند همه ابعاد فناوری هسته ای را در 
بخش های گوناگ��ون مورد بهره برداری قرار بدهد که 
این در دستور کار ما است و آژانس در این راستا به ما 

کمک خواهد کرد.
اسالمی از ابالغیه ای خبر داد که بر اساس آن ایران 
حداق��ل ۱۰ هزار مگاوات برق هس��ته ای ب��ه ویژه با 
نیروگاه های کوچک ک��ه ظرفیت آن حداکثر تا ۳۰۰ 
م��گاوات را راه ان��دازی می کند و مقرر ش��ده آژانس 
کشورهای دارای تکنولوژی و صاحب صنعت را تشویق 
و پشتیبانی کند با استفاده از ظرفیت صنعتی صنایع 
ایران بتوانند در راس��تای توس��عه و گسترش ظرفیت 

برق اتمی به ایران کمک کنند.

رییس س�ازمان انرژی اتمی ای�ران با تاکید بر 
اینک�ه ای�ران در اج�رای برنامه هس�ته ای خود 
مصمم اس�ت،  گف�ت: مطلبی که امروز گروس�ی 
چندین ب�ار در مالق�ات بیان کردند این اس�ت 
که هیچ انحرافی در برنامه های هس�ته ای ایران 
مش�اهده نکردند و فعالیت های هسته ای ایران 

طبق معاهدات و ضوابط در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار سیاس��ی ایرنا، محمد اس��المی 
در نشست خبری مشترک با رافائل گروسی مدیرکل 
آژان��س بین المللی انرژی اتمی، با اش��اره به مذاکرات 
خود با گروس��ی اظهار کرد: نکت��ه حائز اهمیت برای 
ما و آژانس این است که کل مسائل فی مابین مسائل 
فنی اس��ت و آژانس از مس��ائل سیاس��ی و نفوذهای 
توطئه آمیزی که دش��منان ایران برای پیشبرد برنامه 

هسته ای ایران اعمال می کنند، تأثیر پذیری ندارد.
معاون ریی��س جمهوری ادام��ه داد: مطلب مهمی 
را ک��ه ام��روز آق��ای گروس��ی چندین ب��ار در گفت 
وگ��وی خود و در مالقات بیان کردند، این اس��ت که 
هیچ انحرافی در برنامه های هس��ته ای ایران مشاهده 
نکردند و فعالیت های هس��ته ای ایران طبق معاهدات 
و ضوابط در حال انجام است. وی یادآور شد: پیرامون 
م��واردی که به عنوان م��دارک در اختیار آژانس که از 
س��وی دشمنان ما منتشر می شود، سواالتی را مطرح 
کرده بودند که به این س��واالت پاسخ داده شده است؛ 
بخش های��ی مان��ده و بخش هایی ه��م کاًل مربوط به 

مسائل بسته ش��ده گذشته است که در برجام به آنها 
پرداخته و بسته شده است.

رییس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: ما امروز 
تفاهم کردی��م این موارد را خاتمه بدهیم و با رویه ای 
که اتخاذ خواهیم کرد که مذاکرات آن هم هنوز ادامه 

دارد، این موارد تداوم پیدا نکند.
اسالمی گفت: موضوع حائز اهمیت این است که ایران 
در اجرای برنامه هسته ای خود مصمم است با توجه به 
تاثیرات برنامه هسته ای ایران در زندگی مردم، بتواند 
همه ابعاد فناوری هسته ای را در بخش های گوناگون 
م��ورد بهره برداری قرار بدهد که این در دس��تور کار 
ما اس��ت و آژانس در این راس��تا به م��ا کمک خواهد 
کرد. رییس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: همچنین 
ابالغی وجود دارد که ما حداقل ۱۰ هزار مگاوات برق 
هسته ای به ویژه با نیروگاه های کوچک که ظرفیت آن 
حداکثر تا ۳۰۰ مگاوات اس��ت را باید در ایران ایجاد 
کنیم و آژانس کش��ورهای دارای تکنولوژی و صاحب 
صنعت را تشویق و پشتیبانی خواهد کرد با استفاده از 
ظرفیت صنعتی صنایع ایران بتوانند در راستای توسعه 
و گسترش ظرفیت برق اتمی به کشور ما کمک کنند. 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم با قدردانی 
از دعوت و میزبانی رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران 
گفت: چن��د ماه پیش ک��ه ایران آمدم ب��ا جمهوری 
اس��المی توافق کردیم چند ماه دیگ��ر برمی گردم تا 
کار مش��ترک مان را در زمینه شفاف سازی و تداوم آن 
را ادامه دهی��م. وی افزود: همانطور ک��ه می دانید به 
منظور ت��داوم و تعمیق گفت وگوها ب��ا دولت جدید  
تا چند س��اعت دیگ��ر این افتخ��ار را دارم به مالقات 
وزیر امور خارجه هم بروم. مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی با اشاره به مذاکرات خود با رییس سازمان 
انرژی اتمی گفت: صحبت هایی که امروز صبح داشتیم 
بسیار فشرده بود و به دنبال آن هستیم تا کار را تداوم 
ببخش��یم و مناس��بات را با این ن��گاه ادامه دهیم که 

بتوانیم زمینه های مشترکی را پیدا کنیم.

 انتظار تهران از آژانس
 حرکت در مدار بی طرفی

رییس سازمان انرژی اتمی: 

ایران در اجرای برنامه هسته ای خود مصمم است

نظام پرداخت عادالنه قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ تدوین شود
رییس جمهور: 

در جری�ان گران�ی کاغ�ذ، روزنام�ه های 
غیردولتی کش�ور اولی�ن قربانی هس�تند؛ 
رس�انه هایی که با وجود س�ختی های بسیار 
در سالیان گذشته همچنان سرپا مانده و به 

فعالیت خود ادامه می دهند.
برای همین هم، مدتی است که مدیران مسئول 
روزنامه های غیردولتی کش��ور نسبت به کمبود و 
گران��ی کاغذ گالیه دارند؛ به گونه ای که برخی از 
آن ه��ا اعالم کرده اند که ب��ا وضعیت موجود توان 

ادامه کار و چاپ ندارند!
کارشناس��ان حوزه رسانه هش��دار می دهند که 
در وضعیت کنونی، گرانی و کمبود ش��دید کاغذ، 
مطبوع��ات مس��تقل را تعطیل نم��وده و بیکاری 

روزنامه  نگاران و خبرنگاران را پدید می آورد!
مدی��ران روزنامه ه��ای غیردولت��ی می گویند 
بح��ران کاغذ بار دیگر به جان مطبوعات افتاده تا 
عالوه بر دشواری های کار در دوران کرونا، عاملی 

باشد برای اینکه رمق مطبوعات را بگیرد.
  شرکت های وارداتی مشغول به واردات 
کاغذی هس�تند که ب�ا تعرفه گمرک صورت 

می گیرد
بح��ران کاغذ در کش��ورمان مس��ئله جدیدی 
نیس��ت به طوری که به امروز بسیاری از مدیران 
مس��ئول روزنامه  های غیردولتی و فعاالن صنعت 
چاپ کش��ور بارها از مش��کالت نبود کاغذ سخن 

گفته اند. 
کمبود و بحران کاغذ باعث ش��ده اس��ت برخی 
روزنامه ها و انتش��اراتی ها تی��راژ خود را کاهش 

داده و یا مجبور به تعدیل نیرو شوند.
برخی هم به طور کلی ورشکسته شده و از دایره 
این صنعت خارج ش��ده اند زیرا افزایش تقاضا در 
بخ��ش کتاب تجاری اعم از کتب درس��ی، کمک 
درس��ی و حوزه بس��ته بندی دلیل دیگری است 
که اغلب فعاالن صنعت چاپ را با مشکل کمبود 
و بحران کاغذ مواجه س��اخته است. بحران کاغذ 
باعث ش��ده اس��ت که روزنامه ه��ا، کاغذی برای 
چاپ نداش��ته باش��ند و روزگار خود را با کمبود 
و گرانی س��ر کنند و از طرف دیگر شبه ناشران و 
دالالن ای��ن صنف نیز بر بحران کاغذ دامن زده و 
با گرفتن سهمیه های دولتی و اهدایی کاغذ، بازار 

را بیش از پیش ملتهب نمایند!
کاغذ کاالی وارداتی کشور ماست و شرکت های 

وارداتی زیادی مش��غول به واردات کاغذ هستند 
که تماماً با تعرفه گمرک صورت می گیرد.

از تعرف��ه واردات کاغذ می ت��وان به انبارداری، 
اس��تاندارد، پروانه، ترخیصیه، کرایه حمل و غیره 
اشاره کرد که ترخیص و کرایه حمل جزو عوامل 

تاثیر گذار روی قیمت کاغذ هستند.
از سال ۹۷ نرخ تعرفه های گمرگ افزایش پیدا 
کرده و افزایش قیمت ارز باعث ش��ده تا سفارش 
دهی کاغذ و مقوا با مش��کالتی مواجه گردد و در 

نهایت قیمت کاغذ و مقوا افزایش یابد.
دولت دوازده��م در ماه های پایان��ی عمر خود 
با ت��الش چند تن از مدیران مس��ئول مطبوعات 
۴۰ میلی��ون دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
کاغ��ذ تخصیص داد که نیم��ی از آن برای کاغذ 
مطبوع��ات و ۲۰ میلیون دالر دیگ��ر برای کاغذ 

صنعت نشر در نظر گرفته شد.
  معلوم نیس�ت چرا تامین کاغذ روزنامه 
ها وظیفه وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�المی 

نیست
ب��رای چرخیدن چ��رخ هر روزنام��ه  - به ویژه 
روزنام��ه ه��ای غیردولتی - اگر هزار درد باش��د 
و ه��زار درم��ان، یک درد وج��ود دارد که برایش 

درمانی نیست و آن "کاغذ" است!
کاغ��ذ روزنامه که نباش��د، روزنامه هم نیس��ت 
و همی��ن درد اس��ت که باعث ش��ده ای��ن روزها 
مس��ئوالن چاپ روزنامه های غیردولتی، در به  در 
در بازار به دنبال کاغذ روزنامه باش��ند تا اخبار و 

گزارش ها کلمه شوند و روی دکه بیایند.
در ای��ن بین اما، قیمت کاغ��ذ روزنامه در یک 
س��ال اخیر دو برابر ش��ده و همی��ن افزایش دو 
برابری قیمت، چ��راغ چند تحریریه را خاموش و 
از صفح��ات روزنامه های دیگر ک��م کند اما گران  
بودن کاغذ را اگر بش��ود تحمل کرد، نبودن آن را 
نمی توان و به همین دلیل است که تلفِن خاموش 
فروش��ندگان بزرگ بازار کاغذ و البته قیمت های 
پیشنهادی دیگر فروش��ندگان، زنگ خطر جدی 
حیات روزنامه ها را به صدا درآورده و البته، هنوز 

ُچرت مسئوالن امر را پاره نکرده است!
کارشناس��ان معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
مش��کل س��از اس��ت زیرا اکنون که قیمت کاغذ 
روزنام��ه در بازار آزاد به ۳۰ هزار تومان رس��یده 
اس��ت اگر ارز دولتی حذف ش��ود احتماالً به ۶۰ 

هزار تومان رس��یده و روزنامه ها کاًل تعطیل شوند 
در حالی که س��ال گذشته در زمان مشابه قیمت 

کاغذ روزنامه حدود ۱۶ هزار تومان بود!
مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی با 
اش��اره به اینکه تامین کاغذ مورد نیاز روزنامه ها 
وظیفه وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی نیست 
گفت: ای��ن وزارتخانه همواره کاغذ حمایتی مورد 
نی��از روزنامه ه��ا را ب��ا ارز ترجیحی و بر اس��اس 
معیارها و ارزیابی های ص��ورت  گرفته، در اختیار 
مطبوع��ات قرار داده اس��ت. به گفته شمس��ایی، 
وزارت صمت و سازمان های نظارتی نظیر سازمان 
تعزیرات حکومتی تالش داشته اند از احتکار کاغذ 
در کشور جلوگیری گردد اما آنچه که پدید آمده 

گویای کمبود کاغذ است!
  اگ�ر ارز دولت�ی ح�ذف ش�ود ب�ه طور 
حتم روزنامه های غیردولتی کش�ور تعطیل 

می شوند
با گس��ترش گرانی کاالها ک��ه به طور عمده به 
خاطر تحریم هاست کاغذ نیز به کاالیی "لوکس" 
تبدی��ل ش��ده و ادامه کار رس��انه های چاپی را با 

مشکل جدی روبرو کرده است.
ب��ا این که دول��ت کاغذ را از کاالهای اساس��ی 
دانس��ته و برای ساماندهی واردات آن کارگروهی 
ویژه تشکیل داده است، اما مشکل همچنان ادامه 
دارد به طوری که در هفته های گذش��ته بسیاری 
از روزنام��ه ه��ای غیردولتی، ب��رای جلوگیری از 

تعطیلی، به کاهش صفح��ات و تعدیل نیرو روی 
آورده اند!

واردات ب��ی روی��ه ب��ا ارز ۴۲۰۰ تومانی ضربه 
س��ختی را به کارخانه های تولید کاغذ کشور وارد 
کرده که همین عامل باعث گرانی کاغذ در س��ال 

های اخیر بوده است.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان کاغ��ذ و مقوا از 
تعطیل��ی کارخان��ه چوب و کاغ��ذ مازندران خبر 
داد و علت کمبود کاغذ روزنامه را همین مس��ئله 
عنوان کرد و گفت: مصرف س��االنه کاغذ روزنامه 
در کش��ور حدود ۳۰ هزار تن اس��ت اما کارخانه 
چوب و کاغذ مازندران ظرفیت تولید س��االنه ۶۰ 
هزار تن کاغذ روزنامه را دارد و حتی می تواند نیاز 

خاورمیانه را تامین کند.
احمد ش��ریفان افزود: کش��وری که بزرگترین 
کارخانه و صنعت کاغذسازی خاورمیانه در بخش 
کاغ��ذ روزنامه را دارد به حاش��یه رفته و چوب و 

کاغذ مازندران به دست افراد نااهل افتاده است.
وی با بی��ان اینکه ای��ن کارخانه ن��ه تنها نیاز 
کل کش��ور بلکه می تواند مص��رف کاغذ روزنامه 
خاورمیانه را تامین کند اضافه کرد: علت تعطیلی 
این کارخانه مدیریت غلط، البی گری و بهانه های 

واهی است که باید فکری برای آن می شد!
هرچن��د مس��ئوالن کنون��ی وزارت فرهنگ و 
ارش��اد تاکنون پیگیر تخصیص این ارز و واردات 
کاغذ بوده اند اما به نظر می رسد که اولویت بانک 
مرکزی پرداخت ارز برای مطبوعات و صنعت نشر 
نیس��ت، به همین دلیل تاکنون این ارز تخصیص 
پیدا نکرده است؛ اتفاق ناخوشایندی که می تواند 
روزنامه ه��ای سراس��ری ب��ه  وی��ژه روزنامه های 

غیردولتی را به تعطیلی بکشاند.
  خودکفای�ی در تولید کاغذ زمانی مورد 
پذیرش اس�ت که با گران�ی و کمبود مواجه 

نباشیم!
عض��و کمیس��یون فرهنگ��ی مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: ام��روز اندیش��مندان و متفکران 
نباید به بهانه نبود کاغذ قلم های خود را به زمین 
بگذارند، شاید در ظاهر خساراتی نداشته باشد اما 
خاموشی قلم ها گاهی خسارات جبران ناپذیری را 

به دنبال خواهد داشت.
س��یدرضا تقوی در مورد نب��ود کاغذ و کابوس 
بیکاری روزنام��ه نگاران اف��زود: زمزمه کمبود و 

نبود کاغذ که مجدداً در س��رتیتر رس��انه ها قرار 
گرفته اس��ت، باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
به درستی مدیریت شود زیرا کاغذ به عنوان یکی 
از اب��زار اصلی و مهم فرهنگی کش��ور محس��وب 
می شود که در قالب کتاب، مجله و روزنامه ایفای 

نقش می کند.
وی ادامه داد: روزنامه ها یک جریان مهم اطالع 
رسانی و فرهنگی در کشور هستند که امروز این 
گرانی و کمبود ضربه س��نگینی ب��ه خبرنگاران، 
ناشران و صنعت چاپ کشور می زند و حیف است 

صنعت ۲۰۰ ساله کشورمان متالشی گردد!
تق��وی اضاف��ه ک��رد: گاهی خبر هایی ش��نیده 
می ش��ود که ب��ا واقعی��ت فاصله بس��یاری دارد، 
خودکفای��ی کش��ور در تولید کاغ��ذ زمانی مورد 
پذیرش اس��ت که امروز ب��ا گرانی و کمبود کاغذ 
مواجه نباشیم لذا از وزارت صمت تا وزارت ارشاد 

باید موضوع کمبود کاغذ را پیگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه کاغذ به عنوان یک کاالی 
اساس��ی برای بخش فرهنگی محس��وب می شود 
تاکید کرد: از دانش آموزان و دانش��جویان گرفته 
تا روزنامه نگاران نمی توانند هزینه سوء مدیریت و 
عدم برنامه ریزی گروهی دیگر را در قالب بیکاری 
تحمل کنند! تقوی یادآور ش��د: تنها راه حل این 
مش��کل ورود بخش خصوصی و س��رمایه گذاری 
اس��ت، در زمینه خودکفای��ی کاغذ می توان روی 
ظرفیت های برخی از مناط��ق منجمله مازندران 
س��رمایه گ��ذاری ک��رد، باید مس��ئوالن مربوطه 
ضوابط مصرف کاغ��ذ را برای ۶ ماه آینده تعریف 

کنند که شاهد چنین شرایطی نباشیم!

واقعًا کاغذ نداریم
»عصرآزادی« از گالیه مدیران مسئول روزنامه های 

غیردولتی کشور در قبال بحران کاغذ گزارش می دهد؛

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده 

دی
رآزا

عص
ز: 

س ا
عک

عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس:

تنها راه حل بحران 
کاغذ ورود بخش 

خصوصی است تا در 
زمینه خودکفایی بر 
روی ظرفیت های 

داخلی سرمایه گذاری 
گردد


