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فهرستتوزیعکنندگانغیرقانونیکاغذمنتشرمیشود 
از 37 هزار تن کاغذ روزنامه ای، فقط  حدود 7 هزار تن آن  قانونی و بقیه غیرقانونی توزیع شده است.

واعظی: 
دفتررئیسجمهوریازسفراسدبهتهراناطالعنداشت

کشور،  رسانه های  جامع  سامانه  گزارش  به 
دبیر کارگروه ساماندهی کاغذ با اشاره به اینکه 20 
هزار تن کاغذ روزنامه و تحریر زیر نظر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی توزیع شد، گفت: فهرست 

توزیع کنندگان غیرقانونی کاغذ منتشر می شود.
کاغذ  تن  هزار   37 افزود:  فروغیان  یعقوب 
روزنامه ای وارد کشور شده؛ اما فقط  حدود 7 هزار 
تن آن  با حواله معاونت های فرهنگی و مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ توزیع شده است و بقیه که با ارز 

دولتی وارد شده، غیرقانونی توزیع شده است.
37354 تن کاغذ روزنامه ای وارد کشور شده است؛ 
اما فقط  6915 تن روزنامه ای  با حواله معاونت های 
توزیع شده  فرهنگ  مطبوعاتی وزارت  و  فرهنگی 
است. به این معنا که سایر مقادیر که با ارز دولتی 

وارد شده، غیرقانونی توزیع شده است.
کاغذ  ساماندهی  کارگروه  دبیر  فروغیان،  یعقوب 
کارگروه  جلسه  آخرین  برگزاری  به  اشاره  با 
ساماندهی کاغذ در 25 اسفند گفت: در این جلسه 
انواع کاغذ مصرفی حوزه نشر و مطبوعات  قیمت 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  حواله  با  که  شد  تعیین 

اسالمی توزیع می شود.
کاغذ  انواع  قیمت  اساس،  این  بر  افزود:  وی 
 4950 اروپایی   تومان،   5100 روسی   روزنامه ای 
به    LWC کاغذ  و  تومان   4800 هندی  تومان، 
قیمت 6225 تومان تعیین شد. همچنین کاغذ تحریر 
تومان،   6200 اندونزی   نشر،  حوزه  مورداستفاده 
کاغذ  و  تومان   5750 هندی  تومان،   6100 چینی  
بالکی اروپایی 60 گرمی  ۶۶۸۰ تومان تعیین قیمت 

شد.
اینکه  به  اشاره  با  کاغذ  ساماندهی  کارگروه  دبیر 
»جدول واردات انواع کاغذ که با ارز دولتی وارد 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سایت  روی  می شوند 
به  جدول  این  افزود:  است«  قابل مشاهده  اسالمی 
و  تنظیم شده  سفارش،  ثبت  پرونده  هر  تفکیک 
پیشرفت  مختلف  مراحل  تاریخ  درج  به  توجه  با 
کار، به راحتی می توان هر محموله را از لحظه ثبت 

سفارش تا ترخیص از گمرک ردگیری کرد.
در  که  همچنان  کرد:  تأکید  درعین حال  وی 
ابتدای  از  است؛  قابل مشاهده  منتشرشده  جدول 
سال تاکنون، منهای کاغذهای چاپ کتب درسی، 

37354 تن کاغذ روزنامه ای و  218623 تن 
اما فقط   انواع کاغذ تحریر وارد کشور شده است 
6915 تن روزنامه ای و  13649 تن تحریر با حواله 
معاونت های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
توزیع شده است. به این معنا که سایر مقادیر که با 
ارز دولتی وارد شده، غیرقانونی توزیع شده است. 

این  فهرست  اساس،  این  بر  افزود:  فروغیان 
واردکنندگان به سازمان تعزیرات ارائه  می شود تا 
راستای  در  همچنین  شود.  معمول  قانونی  اقدامات 

شفافیت، این فهرست منتشر می شود.
با  کاغذ  ساماندهی  کارگروه  می شود  یادآور 
سفارش  ثبت  به منظور  بازار  تنظیم  ستاد  مصوبه 
توزیع  و  دولتی  ارز  تخصیص  فرایند  بر  نظارت  و 
شده  تشکیل  تحریر  و  روزنامه ای  کاغذهای  انواع 
است. این کارگروه به ریاست دستیار ارشد وزیر 
نمایندگان  عضویت  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
مرکزی،  بانک  صمت،  و  ارشاد  وزارتخانه های 
گمرک، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان 
تعزیرات حکومتی و نمایندگان تشکل های نشر و 

مطبوعات تشکیل می شود.

دلیل  به  تهران  به  اسد  بشار  سفر  واعظی: 
مسائل امنیتی سفری بود که لحظه ای درباره آن 
تصمیم گیری شد؛ چراکه نه قرار بر آن بود که 
داخل  در  و  متوجه شود  داخل سوریه کسی  در 

ایران نیز دو سه نفر بیشتر مطلع نبودند.
برخی  به  اشاره  با  رئیس جمهوری  دفتر  رئیس 
وزیر  استعفای  پیرامون  شده  ایجاد  حواشی 
دیدار  جلسه  در  او  حضور  عدم  و  خارجه  امور 
اینکه  بابیان  سوریه  و  ایران  جمهور  رؤسای 
نداشت،  این سفر اطالع  از  دفتر رئیس جمهوری 
وارد  اسد  آقای  که  زمانی  من  کرد:  اظهار 

مطلع موضوع  از  شدند  ریاست جمهوری   حیات 
شدم.

دفتر  رئیس  واعظی  محمود  ایسنا،  گزارش  به 
جلسه  آخرین  حاشیه  در  رئیس جمهوری 
هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره حواشی 
امور خارجه  وزیر  استعفای  پیرامون  مطرح  شده 
و عدم حضور او در جلسه دیدار رؤسای جمهور 
استعفا  خود  درباره  کرد:  اظهار  سوریه  و  ایران 
عدم  درباره  آنچه  اما  کردند،  صحبت  همه 
رؤسای  دیدار  جلسه  در  ظریف  آقای  حضور 
دوستان  اگر  که  بگویم  باید  مطرح شده  جمهور 

سوریه  در  امروز  که  شرایطی  بتوانند  ما 
وجود دارند را خوب تجسم کنند و مسیری که 
طی  ایران  به  آمدن  برای  سوریه  رئیس جمهور 
کند را بشناسند و بدانند که فضا دست چه کسی 
 است، مقداری قضاوت کردن برایشان راحت تر 

می شود.
دلیل  به  تهران  به  اسد  بشار  سفر  گفت:  وی 
مسائل امنیتی سفری بود که لحظه ای درباره آن 
تصمیم گیری شد؛ چراکه نه قرار بر آن بود که 
داخل  متوجه شود و در  داخل سوریه کسی  در 

ایران نیز دو سه نفر بیشتر مطلع نبودند.

جناب آقای مهندس سیدعلی حسینی
انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت ریاست سازمان نظام مهندسی 
توفیقات  نموده،  عرض  تبریک  صمیمانه  کازرون  شهرستان 

روزافزون شما را از درگاه ایزد متعال خواستاریم.
7/1963

آگهی فروش
لودر کشویی هیدرولیکی  بکهو  یک دستگاه 
الستیکی،  چرخ    SP100 مدل  اتاقدار 
دستگاه  سریال  شماره  به  دیفرانسیل   تک 
شماره  با  سیلندر  چهار    SP100870530
  F24580 به شماره شاسی ،  LFWO508U
پارس  سنو  سازنده  شرکت    1387 ساخت 
و  جره  بخش  از  قصرعلی  دهیاری  به  متعلق 
باالده شهرستان کازرون، با قیمت 58 میلیون 

تومان به فروش می رسد.
هزینه کارشناس و درج آگهی در روزنامه به 

عهده برنده می باشد.            
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حوادث همراه با تحلیل خبر

 انفجار حین ساخت ترقه 
در آباده

 حال 2 نفر وخیم اعالم شده است

نحوه ارائه خدمت به مبتالیان 
سکته مغزی و قلبی در نوروز

برپایی نخستین جشنواره 
 حلوای مسقطی الری 

در نوروز 98

 با حضور رئیس جمهور 
و به صورت ویدئوکنفرانس؛

 33 پروژه زیربنایی و اقتصادی 
در استان بوشهر افتتاح یا عملیات 

اجرایی آن آغاز شد
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همراه با نمایش فیلم
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فهرستتوزیعکنندگانغیرقانونی
کاغذمنتشرمیشود

از 37 هزار تن کاغذ روزنامه ای، 
فقط  حدود 7 هزار تن آن  قانونی 
و بقیه غیرقانونی توزیع شده است.

واعظی: 

دفتررئیسجمهوریازسفر
اسدبهتهراناطالعنداشت

روزنامـهطلوعآگهیومشـترکمیپـذیرد
4229246-32344772

29976

جمعی از دوستان

تلفن تماس: 09171543498

7/1965 دهیاری قصرعلی

ِاّنالّلَوِاّناِاَلْیِهراِجعُون
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهاني همکار عزیزمان 

آقای عباس جوکار 
از پرسنل زحمتکش فرمانداری شهرستان شیراز  را به خانواده محترم 
آن مرحوم  تسلیت عرض می نمائیم. هرچند كه تاب فراق و هجران 
سخت و دشوار است، لیكن تقدیر الهی را جز صبر و بردباری چاره ای 
نیست. از خداوند بزرگ برای آن سفر كرده غفران واسعه الهی و برای 

كلیه بازماندگان محترم صبر جمیل و اجر جزیل را مسئلت داریم.
جورکش، پرواز، کوثری،محمدی،عالیشوندی
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