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معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت، نقش و جایگاه 
کتاب و مطبوعات در توسعه کشــور، تاکید کرد: دولت با تمام 
توان از تولید کنندگان محصــوالت فرهنگی و صنعت چاپ و 
نشر کشور حمایت کرده و در این زمینه تمام تالش خود را بکار 

خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، جهانگیری ظهر دیروز )دوشنبه( در جلسه 
بررســی وضعیت واردات کاغذ و مشکالت دســت اندرکاران 
مطبوعات و کتاب کشور، با اشاره به نگرانی ها و دغدغه های دست 
اندرکاران این حوزه، تصریح کرد: از نظر دولت کتاب و مطبوعات 
جزو کاالهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه است و باید تمام 
تدابیر الزم برای تداوم حیات و رشد این محصوالت بکار گرفته 
شود. وی با بیان اینکه دولت نسبت به افزایش قیمت ملزومات 
مورد نیاز این صنعت نظیر کاغذ و زینک و پیامدهای آن برای 
صنعت چاپ و نشر کشور واقف است، افزود: نخواهیم گذاشت 
در حرکت رو به رشد تولید محصوالت فرهنگی نظیر کتاب و 

مطبوعات خللی حاصل شود.
وی یادآورشد: سال گذشته با وجود مشکالت اقتصادی، کاغذ 
به عنوان کاالی اساسی در فهرســت اقالم ضروری و مورد نیاز 
مردم قرار گرفت و ارز الزم برای واردات آن از سوی بانک مرکزی 

تامین شد و این روند امسال نیز ادامه خواهد یافت.
معاون اول رئیــس جمهور ضمن تاکید بــر ضرورت حل 
مشــکالت پیش روی مطبوعات و حوزه نشر و کتاب در زمینه 
کاغذ،  گفت: به منظور حل مشکل کاغذ باید عالوه بر نظارت جدی 
و دقیق بر جریان واردات و توزیع کاغذ، تالش شود تا ظرف چند 
ماه ظرفیت تولید کارخانه های داخلی به منظور مرتفع کردن 

نیازهای کشور در این زمینه افزایش پیدا کند.
جهانگیری خاطرنشان ساخت: دولت در موضوع فساد و رانت 
ناشی از توزیع کاالهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده اما در 
بازار به قیمت های آزاد فروخته می شود با هیچکس تعارف ندارد 
و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بانک مرکزی باید در زمینه 
پرونده های واردات و توزیع کاغذ به عنوان مدعی همه ابزارهای 
الزم را برای مسدود کردن منافذ فساد بکار گیرند و با متخلفان از 
طریق تعزیرات و محاکم قضایی برخورد شود و دستگاه قضایی نیز 
باید با سوء استفاده کنندگان ارز اختصاص یافته برای کاالهای 

اساسی از جمله کاغذ بدون مماشات برخورد کند.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ وجهه و سالمت دستگاه های 

دولتی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نظارت بر کل فرایند 
واردات و توزیع به منظور جلوگیری از ایجاد هر نوع فسادی را 
ضروری خواند و گفت: باید با همه کسانی که در شرایط سخت و 
دشوار کنونی از دولت برای واردات کاالهای اساسی ارز گرفته اما 
از آن سوء استفاده کرده اند، برخورد جدی شود زیرا این کار بازی 

با حیثیت و آبروی نظام و دولت است.
معاون اول رئیــس جمهور با قدردانــی از زحمات مدیران 
مسئول روزنامه ها و ناشــران کتاب که در این شرایط دشوار، 
صنعت چاپ و نشر را سرپا نگه داشــته اند، از آنها خواست در 
شرایط جنگ اقتصادی و عملیات روانی و رسانه ای دشمنان، 
 با قدرت در دفــاع از نظام و کشــور به کار خــود ادامه دهند.

 جهانگیری از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز خواست 
تا برای نظارت دقیق تر بر جریان واردات و توزیع کاغذ از توانمندی 
و ظرفیت نمایندگان مطبوعات و ناشران و تشکل های مرتبط 

با آنها استفاده کند.
در این جلســه که وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و رئیس 
کل بانــک مرکزی و جمعــی از مدیران مســئول مطبوعات 
و نمایندگان اتحادیه های مرتبط با ناشــران کشــور حضور 
داشــتند، دیدگاه های مختلف در زمینه مشــکالت صنعت 
 چاپ و نشر و راه های برون رفت از تگناهای موجود مطرح شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این جلسه با بیان اینکه ناشران 
و مطبوعات کشور در شرایط ســختی قرار دارند، گزارشی از 
میزان واردات کاغذ در 14 ماه گذشته ارایه کرد و از برنامه ریزی 
و اتخاذ تدابیر الزم برای از بین بردن روزنه های فســاد دراین 

بخش خبر داد.
رئیــس کل بانک مرکزی نیز بــا ارایه آمــاری از میزان ارز 
اختصاص یافته به کاغذ در سال 1397، بر تالش بانک مرکزی 
به منظور رفع مشکل ارزی و واردات ملزومات مورد نیاز دست 

اندرکاران چاپ و نشر تاکید کرد.
در این جلسه مقرر شد ارز مورد نیاز واردات کاغذ همچون 
سایر کاالهای اساسی کماکان اختصاص یابد. همچنین مقرر 
شد کاغذهای وارداتی انبار شده در گمرکات کشور ظرف دو هفته 
به بازارهای مصرف عرضه شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز موظف شد تا با تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولید کاغذ 
داخل کشور، ظرفیت تولید این کارخانه ها را در چند ماه آینده 

به حداکثر برساند.

مقارن ظهر دیروز تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران 
در اعتراض به آنچه برخورد حفاظت فیزیکی دانشگاه با نحوه 
پوشش برخی دانشجویان می دانستند، در مقابل پردیس 
هنرهای زیبا این دانشگاه تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند. 
در ادامه این تجمع مجید سرسنگی، معاون فرهنگی در بین 
دانشجویان حاضر شــد، اما تعدادی از دانشجویان ضمن 
برخورد فیزیکی با وی، از سخنرانی اش در جمع دانشجویان 

معترض ممانعت کردند.
مجید سرسنگی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تأیید این 
مطلب، با بیان اینکه هیچ نیرویی امنیتی یا »گشت ارشاد« 
در دانشگاه تهران حضور نداشته و ندارد، گفت: متأسفانه 
عده ای جاهالنه و یا عامدانه اخباری را منتشر می کنند که 
موجب تشنج فضای دانشجویی می شود و من صراحتاً اعالم 
می کنم اگر دانشجویی به دلیل پوشش حجاب به کمیته 

انضباطی دانشگاه احضار شده است، موضوع را اعالم کند.
وی در ادامه به تشــریح دالیل و جزئیات تجمع دیروز 
دانشجویان دانشگاه تهران که در محوطه پردیس مرکزی 
این دانشگاه اتفاق افتاد، اظهار کرد: متأسفانه عده ای از افراد 
جاهالنه یا عامدانه نکاتی را منتشر می کنند که انتشار این نوع 
اخبار سایر دانشجویان را دچار هیجان می کند. در صورتیکه 

بسیاری از این اخبار اساساً کذب و با واقعیت مغایر است.
معاون فرهنگی دانشــگاه تهران در ادامه تصریح کرد: 
اینکه گفته می شود در دانشگاه تهران »گشت ارشاد« ورود 
پیدا کرده و به دانشجویان تذکر می دهند یک شوخی کاماًل 
غیرواقعی است و چنین چیزی اتفاق نیفتاده. تنها چیزی 
که وجود دارد این است که هر ساله به مناسبت ماه مبارک 
رمضان و با هدف حفظ حرمت این ماه تاکید شد که مظاهر 
روزه خواری در سطح دانشگاه دیده نشود و وضع پوشش هم 
نباید به گونه ای باشد که حرمت ماه رمضان نادیده گرفته 
شود. در همین راستا نیروهای انتظامات در محوطه دانشگاه 
تهران حضور پیدا کردند تا به افرادی که حرمت روزه داری را 

حفظ نمی کنند تذکر داده شود.
سرسنگی خاطرنشان کرد: آنچه که امروز دانشجویان 
به آن اعتراض کردند این بود که برخورد انتظامات دانشگاه 
در حوزه حفظ حرمت روزه داری شدید بوده و نباید به این 
شکل برخورد شود اما من صراحتاً این را اعالم می کنم اگر 
دانشجویی به این دلیل به کمیته انضباطی احضار شده است 
را اعالم کنند. در واقع هیچ دانشجویی به دلیل روزه خواری یا 
بی حجابی به کمیته انضباطی معرفی نشده و اگر هم اتفاقی 

افتاده تنها در حد تذکر به دانشجویان بی حجاب یا روزه خوار 
بوده است.

وی تاکید کرد: دانشــجویان اگر مواردی جز تذکر از 
ســوی نیروهای انتظامات در حوزه عدم رعایت حجاب 
یا روزه خواری مشــاهده کردند را اعالم نمایند. متأسفانه 
همانطور که عنوان شــد عــده ای جاهالنه یــا عامدانه 

می خواهند اتفاقات را به گونه ای دیگر جلوه دهند.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: هیچ 
آئین نامه و یا بخشنامه جدیدی در حوزه برخورد با بی حجابی 
و یا روزه خواری در سال جاری به دانشگاه اعالم نشده است 
و آنچه که اتفاق افتاده فقط روندی است که هر ساله با هدف 
حفظ حرمت ماه رمضان روی داده، مگر می شود ما بخشنامه 
یا آئین نامه ای در این زمینه اعالم کنیــم که خودمان در 
جریان آن نباشیم. بنابراین نباید اتفاقات را به گونه ای جلوه 
داد یا به گونه ای رفتار کرد که نیروهای متدین در دانشگاه 

آزرده خاطر شوند.
سرســنگی با تاکید بر اینکه تمامی دانشجویانی که 
وارد دانشگاه تهران می شــوند در حفظ نظام نامه اخالقی 
این دانشگاه متعهد شده اند، افزود: تمامی ما وقتی به این 
دانشگاه ورود پیدا کردیم در بدو ورود خود تعهد دادیم که 
نظام نامه اخالقی دانشگاه را رعایت می کنیم و تأیید کردیم 
که رفتاری نداشته باشیم تا شئون دانشگاه به خطر بیفتد. 
بنابراین امروزه هم دانشگاه نباید جوالنگاه کسانی شود که 

قانون گریز هستند.
وی یادآور شد: ما در دانشگاه تهران مجری قانون هستیم 
اما اینکه این قانون خوب اســت یا نه؟ ما تصمیم گیرنده 
نیســتیم. ما فقط خود را مجری قانون می دانیم. بنابراین 
دانشــجویان می توانند انتقاد یا اعتراض کنند اما نباید به 
گونه ای رفتار کنند که در دانشــگاه حرمت شکنی اتفاق 

بیفتد.
سرسنگی از تمهیدات دانشگاه تهران برای رعایت حال 
افراد غیر روزه دار خبر داد و گفت: ما حتی برای رعایت حال 
کسانی که به هر دلیلی نمی توانند روزه بگیرند بخشنامه ای 
را به پردیس ها و دانشکده های دانشگاه صادر کردیم تا هر 
دانشکده ای یک اتاق برای آقایان و یک اتاق برای خانم ها در 
نظر بگیرد تا افراد بتوانند در این مکان ها غذا خورده و یا آبی 
بنوشند. بنابراین وقتی دانشگاه تا این اندازه با دانشجویان 
همراهی می کند انتظار داریم دانشــجویان نیز به قوانین 

دانشگاه احترام بگذارند.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران تاکید کرد: دانشگاه تهران 
همواره در بحث پوشش دانشجویان محترمانه و با تدبیر رفتار 
می کند. مگر ما دانشجویان را وادار به پوشش چادر اجباری 
کردیم که عده ای به برخورد دانشــگاه اعتراض می کنند. 
طبیعی است که در ماه رمضان روزه خواری، سیگار کشیدن 
و بی حجابی در محوطه دانشگاه نوعی بی احترامی به قوانین 

و بی حرمتی به ماه رمضان به شمار می رود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دانشجویان در تجمع 
امروز خود هیچ دلیل مشخصی برای اعتراض نداشتند. 
چرا که اتفاق جدیــد یا تصمیم جدیدی در دانشــگاه 
نیفتاده است و بروز رفتارهای اینچنینی به هیچ عنوان در 
دانشگاه منطقی نیست، بلکه خطرناک بوده و موجودیت 
دانشگاه را زیر سوال می برد. چرا که در کشورهای غربی 
نیز چنین رفتارهایی بروز پیدا نمی کنــد و افراد برای 
برگزاری یک راهپیمایی مجوز دریافــت می نمایند و 

دلیل آن را مشخص می کنند.
سرسنگی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در تجمع 
امروز دانشگاه تهران دو گروه از دانشجویان با تفکر و ایده های 
مختلف با یکدیگر درگیر شدند و ما سعی کردیم دانشجویانی 
که عصبانی بودند را آرام کنیم و در نهایت این غائله در آمفی 
تئاتر دانشگاه ختم به خیر شد. امیدوار هستیم شاهد بروز 

چنین رفتارهایی در دانشگاه نباشیم.
به گزارش ایســنا، ظهر دیروز تعدادی از دانشجویان 
پردیس مرکزی دانشگاه تهران با تجمع در محوطه دانشکده 
فنی و همچنین دانشکده هنرهای زیبای این دانشگاه مدعی 
شدند که عده ای با عنوان گشت ارشاد و نیروهای امنیتی 
وارد دانشگاه شده و در حوزه حجاب تذکراتی را به آنها ارائه 
می دهند به گونه ای که تعدادی از دانشجویان این دانشگاه 

به دلیل بی حجابی به کمیته انضباطی احضار شده اند.

خبرخبر

ضرب االجل دو هفته ای جهانگیری:

کاغذهای انبار شده در گمرکات
 به بازار عرضه شود 

مقابل پردیس هنرهای زیبا  صورت گرفت 

روایت معاون فرهنگی دانشگاه تهران از تجمع دیروز دانشجویان

مک ایر به حاشیه های مراسم افطار 
سفارت انگلیس واکنش نشان داد  

جنجـال های 
ضیافت  در سفارت

سياست 2

 »انتقادهای بسیار عجیبی علیه برنامه افطاری رسمی 
اخیر سفارت مطرح شده است. دیپلمات های ایرانی و غیر 
ایرانی هر هفته برنامه های مشابهی در کشورهای دیگر انجام 
می دهند. مراسم افطار به نشانه احترام به اسالم و با توجه به 
اینکه مهمان نوازی از خصلت های برجسته ایرانی ها است، 
برگزار شد.« این توئیت دیروز راب مک ایر، سفیر انگلیس 
در ایران است. اما انتقادهای عجیبی که مک ایر می گوید، 
چیســت؟ ماجرا از این قرار اســت که آغاز این حاشیه از 
توئیتر بود و آن هم توئیت آقای ســفیر. راب ماک ایر هفته 
پیش در صفحه توئیتری اش نوشت: »باعث افتخار بود که 
میزبان تعدادی از همکاران دولت، بخش خصوصی و دیگر 
دیپلمات ها برای صرف افطار در ســفارت بودیم. بیش از 3 
میلیون مسلمان در بریتانیا زندگی می کنند و بسیاری از 
سفارت های بریتانیا در دنیا طی ماه رمضان مراسم افطار برپا 
می دارند.«  سفیر انگلیس در ذیل این توئیت، تصاویری از این 
ضیافت افطار را نیز منتشر کرده بود که البته دو عکس از میز 
افطار و قاشق و چنگال و بشقاب بود و دو عکس دیگر تصاویری 
مبهم از افرادی که چهره شان قابل تشخیص نبود.  توئیت 
مک ایر صریحا می گفت که »تعدادی از همکاران دولت« 
میهمان ســفارت انگلیس بوده اند. از آن جایی که موضوع 
»نفوذ« و »نفوذی ها« به دغدغه و بحثی جدی در کشــور 
بدل شده است، این ضیافت و میهمانانی که سفیر انگلیس ...

سرنخ »30 میلیارد دالر ارز صادراتی که برنگشت« کجاست؟

فعالیت 6400 صادرکننده ناشناس در کشور!
چرتکه 3


