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وزیر اقتصاد بابیان اینکه برخی بانکها در نقاطی که توجیه چندان اقتصادی نداشته شعبه احداث کردهاند ،گفت :با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی
از خدمات بانکی ،شاید بخشی از شعب جمعآوری شود .رویداد :۲۴فرهاد دژپسند در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،درباره
میزان ارائه تسهیالت بانکی به مردم در جمع خبرنگاران گفت :زمانی که مطالبات معوق بانکها باالست و بانکها با ابزارهای تعریف شده نمیتوانند
اردیبهشت مطالبات خود را وصول کنند ،به همان میزان امکان اجرای تسهیالت آنها کاهش مییابد .وی بابیان اینکه برخی بانکها در برخی نقاط که توجیه چندان
اقتصادی نداشته شعبه احداث کردهاند ،افزود :این موضوع سبب میشود هزینه بانکها افزایش یابد ،لذا با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از
1398
خدمات بانکی شاید نیاز باشد که بخشی از شعب جمعآوری شود .این عضو کابینه دولت دوازدهم ،درخصوص وضعیت کاالهای اساسی ،تصریح کرد:
کاالهای اساسی بهاندازه کافی در کشور وجود داشته و ذخایر آن مناسب است و در یک جدول مصوب شده که چه کاالیی برای چه مدتی به ذخیره
چهارشنبه
نیاز دارد که همان میزان نیز کاال ذخیره شده است.

روزنامه
تحلیل خبر

گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع
بحران مطبوعات؛ وقتی غولهای مطبوعاتی هم کم آوردند!

اوضاع مطبوعات کشور بسیار اسفبار است
سه بخش عمده از جامعه ما نسبت نهفقط کاغذ ،زینک ،مرکب و
به سایر بخشها بهشدت آسیب چاپ بلکه همه بسترهای فرهنگی
دیده و حال بسیار بدی دارد :بخش زیر فشار فوقالعاده است و لذا
اقتصاد ،بخش فرهنگ و بخش مسائل روزنامهنگاران ،هنرمندان ،نویسندگان،
کانونهای
انتشاراتی،
مراکز
اجتماعی.
بخش اقتصاد که از شدت بیماری در تبلیغاتی ،چاپخانهداران ،لیتوگرافیها،
کتابخانهها،
کماست و همه اقالم اقتصادی دچار کتابفروشیها،
تب لحظهای و غیرقابلمهار شدهاند .دانشجویان ،دانشآموزان ،محققان و...
هیچ کاال و خدماتی در یک هفته همه و همه در گردابی قرارگرفتهاند
حالت ثابت و آرامی ندارد و بهتبع آن ،که راه نجاتی برای آن متصور نیست.
هم صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان و در این میان ،روزنامهنگاران که
هم مصرفکنندگان در کار روزمره مجبورند هرروز ،روزنامه خود را
منتشر کنند و این چراغ را روشن نگه
خود گیج و متحیر شدهاند.
قیمت اجناس و خدمات از دو برابر تا دارند بهمراتب شرایط بسیار بدتری
 9برابر افزایشیافته و همه مردم را از دارند .قیمت کاغذ روزنامه از 2
تعادل روانی و جسمانی خارج ساخته هزار تومان به  18هزار تومان و هر
و کمتر فردی را سراغ دارید که از برگ زینک خام از  5هزار تومان به
ابتدای صبح تا انتهای شب حداقل  46هزار تومان یعنی حدود  9برابر!
یکبار حرص نخورد و از درون ،با رسیده و با هزینه دستمزد لیتوگرافی
و چاپ و سایر هزینهها ،رمق از آنها
زمین و زمان نجنگد...
بخش فرهنگ و هنر جامعه نیز که گرفته شده است و همگی در آستانهی
بخش لطیفی است و حالت مغز برای تعطیلی یا شبه تعطیلی قرار دارند.
بدن دارد ،مرتبًا دچار حمالت مغزی اینکه چه کسانی باید این اوضاع
و شوکهای درونی و بیرونی است .نابسامان کشور را سامان بدهند،
قاعدتًا موقعی که مردم به خاطر شرایط ظاهرًا هیچکس خود را مسئول و
اقتصادی ،سیاسی و ...دچار خستگی و مقصر نمیداند...
بیقراری میشوند این بخش فرهنگ بخش مسائل اجتماعی همچون ازدواج،
و هنر است که بالطافت خود به مردم طالق ،اعتیاد ،جرائم ،بیکاری و ...خود
آرامش میدهد ،اما اینک خودِ فرهنگ حدیث مفصل دیگری دارد که اگر
و هنر با فشارهای عدیدهای که بر همه مشکالت بهداشتی ،دارویی و درمانی
اجزایش وارد شده ،بیقرارتر از سایر به آن اضافه شود ،روضه و مرثیه
بخشهای جامعه ،بهشدت مصدوم ،جداگانهای الزم دارد .امیدواریم فکری
کنند و...
مجروح و نحیف شده است.

آخرین آمار اختالالت روانی در کشور

اثر منفی مشکالت اقتصادی روی
سالمت روان مردم
معاون دفتر سالمت روانی،
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت
آخرین آمار اختالالت روانی در
کشور را اعالم کرد.
رویداد :۲۴علی اسدی معاون دفتر
سالمت روانی ،اجتماعی و اعتیاد
وزارت بهداشت ،درخصوص
اختالالت اضطرابی ،روانپزشکی
گفت :بر اساس آخرین پیمایشها،
 ۶/۲۳درصد مردم از گروه سنی
 ۱۵تا  ۶۴سال مبتال به اختالالت
روانپزشکی هستند که از این تعداد
 ۷/۱۲درصد مبتال به اختالالت
افسردگی و  ۶/۱۴درصد دارای
اختالالت اضطرابی هستند.
وی با اشاره به اینکه اختالالت روانی
در زنان بیشتر است ،گفت :این مسئله
علل مختلفی دارد که میتوان به علل
اجتماعی ،فرهنگی ،استرسهای زنان
نسبت به مردان اشاره کرد و شاید هم
بیشتر بهاینعلت باشد که زنان بیشتر
از مردان این موضوعات را پیگیری
و مراجعه میکنند ،شاید اگر آقایان
هم به دنبال این موضوعات بودند این
آمار در آنان بیشتر باشد ،این نسبت
و تناسب فقط مختص به ایران نیست
و در دنیا بهگونهای است که اختالل
افسردگی در زنان شایعتر از مردان
است .معاون دفتر سالمت روانی،
اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت
درخصوص برنامههای وزارتخانه
برای انگزایی از بیماریهای روانی،
تصریح کرد :در حال حاضر تالش ما
این است که به کمک افزایش سواد
سالمت روان مردم در جامعه بتوانیم
انگ ناشی از بیماریهای روانی را
کاهش دهیم.
وی در ادامه عنوان کرد :دانشگاهها
و وزارتخانه با آموزشهایی از
طریق پکیجهای خود مراقبتی تالش
میکنند تا دانش مردم را نسبت به
بیماریهای روانی افزایش دهند ،این
عامل میتواند انگ بیماریها کاهش
دهد همچنین رسانهها میتوانند به
مردم بگویند که ممکن است مردم
در طول عمرشان به افسردگی مبتال
شوند ،استثنا وجود ندارد و باید بدانیم
این بیماری قابلپیشگیری ،درمان

صفحه

و کنترل است و افراد باید به
متخصصان ،روانشناس و روانپزشک
مراجعه کنند.
او بابیان اینکه در جامعه ما مردم
احساس میکنند ،بیماری روانی
یک برچسب اجتماعی است،
تصریح کرد :بیش از  ۹۸درصد
روانپزشکی
بیماریهای
از
درصورتیکه بهموقع تشخیص داده
شوند و مداخالت درمانی را دریافت
کنند ،قادر به ادامه زندگی هستند.
شاید یک یا دو درصد بیماران در اثر
مزمن شدن بیماریشان ناتوان شوند
که این مقدار در بیماریهای جسمی
نیز وجود دارد.
اسدی تصریح کرد :مردم فکر
میکنند که بیماری روانپزشکی
خطرناک است ،درصورتیکه
ریسک اقدامات پرخطر در بسیاری
از افراد عادی بیشتر از این بیماران
است که این عامل ناشی از نداشتن
دانش است .وی درخصوص ارائه
خدمات پایگاههای سالمت در حاشیه
شهرها گفت :پایگاههای سالمت
در حاشیه شهرها مستقر هستند .در
حال حاضر  ۱۲میلیون نفر جمعیت
حاشیهنشین داریم که در وقع اولویت
ارائه خدمات برای وزارت بهداشت
در حاشیه شهرها است و از همین رو
پایگاههای سالمت دایر شده است.
اسدی در ادامه گفت :در پایگاههای
سالمت ،مراقبان بهداشت غربالگری
انجام میدهند و افرادی که
غربالگرشان مثبت باشد به مرکز
خدمات جامع سالمت ارجاع داده
میشوند و پزشک و روانشناسان
به معاینات میپردازند و بههیچوجه
اینگونه نیست که در حاشیه شهرها
غربالگری انجام نمیشود.
وی همچنین افزود :در بحرانهای
اقتصادی ممکن است آسیبهای
اجتماعی افزایش یابد و اصو ًال رابطه
مستقیمی در افزایش یا کاهش
آسیبهای اجتماعی با مؤلفههای
اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه
است .طبیعتًا مشکالت اقتصادی اثر
منفی بر روی سالمت روان مردم
جامعه دارد.

یک چاپخانهدار :من دوروبر خودم  ۳۵چاپخانه را میشناسم که تعطیلشدهاند

بهزودی بحران حوزه چاپ دوساله
میشود .پاییز سال  ۹۶بود که
گلهها از گرانی کاغذ و مواد
اولیه حوزه چاپ آغاز شد .سال
 ۹۷بحران ادامه یافت و در دو
ماه گذشته نیز قیمت کاغذ بهرغم
خطونشان کشیدن مسئوالن برای
دالالن ،همچنان روند افزایشی
خود را ادامه داد .بررسیها نشان
میدهد شماری از چاپخانهها
تعطیل یا با کاهش تولید مجبور به
تعدیل نیرو شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا،
جستوجو در خبرهای مربوط به
چاپ ،نشر و صنایع مرتبط با کاغذ
ما را به نتایج خوشحالکنندهای
نمیرساند .از پاییز سال  ۹۶که
زمزمههای گرانی  ۲۵درصدی
کاغذ بلند شد تا حاال که چند
وزارتخانه وعده دادهاند بحران
کاغذ و چاپ را حل میکنند،
مسئوالن همواره تالش کردهاند
خبرهای خوشی به فعاالن حوزه
نشر ،چاپخانهداران و واحدهای
مرتبط با صنعت کاغذ بدهند.
واقعیتهای بازار بالفاصله
خبرهای خوش را خنثی میکنند
و یادآور میشوند بحران همچنان
ادامه دارد .بحران از کجا شروع
شد؟ چرا کاغذ گران شد و
چرا این گرانی ادامه یافت؟
گرانی کاغذ چه تأثیری بر کار
چاپخانهها دارد و آیا با سونامی
تعدیل نیرو و بیکاری در این زمینه
مواجه هستیم؟
داستان یک گرانی
آذر سال  ۹۶رئیس سندیکای
تولیدکنندگان کاغذ و مقوای
ایران از گرانی  ۲۵درصدی قیمت
کاغذ خبر داد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی آن
زمان چند دلیل برای افزایش
قیمت کاغذ برشمرد .حذف
ارز مبادلهای ،گرانی قیمت ارز،
کاهش تولید داخلی و کاهش
ثبت سفارش دالیلی بود که برای
این گرانی برشمرده شد .یک سال
و نیم بعد که بحران در حوزه
صنایع مرتبط با کاغذ و حوزه
چاپ و نشر تعمیق شد ،نهتنها این
شرایط به قوت خود باقی بود که
حادتر نیز شد.
نرخ دالر بهیکباره از آغاز سال
 ۹۷افزایش نجومی پیدا کرد.
هرچند دولت تالش کرد با
اختصاص ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی
از گرانی برخی کاالهای وارداتی
ازجمله کاغذ و مواد مربوط به
صنعت کاغذ جلوگیری کند،
اما عم ً
ال نهتنها بازار کاغذ آرام
نگرفت که شرایط سختتر از
قبل شد .حاال تقریبًا همه میدانند
که افزایش قیمت ارز بهعالوه
محدودیت در واردات کاغذ و
مواد مرتبط با صنعت چاپ و
نشر دلیل گرانی لجامگسیخته
در حوزهای است که مستقیم یا
غیرمستقیم بر حوزههای دیگر
تأثیر میگذارد.
تولیدات صنعت کاغذ به چهار
گروه انتشارات و تحریر،
بستهبندی ،مطبوعات و کاغذهای
بهداشتی تقسیم میشود .این
گستردگی نشان میدهد که

حتی اگر طرحهایی مانند چاپ
الکترونیک کتاب و روزنامه را که
این روزها بیشتر مطرح میشود،
عملی کنیم ،بازهم در صنایع
مختلف با مشکالت عدیدهای
روبهرو هستیم .خبر گرانی کاغذ
دیگر به گوش همه رسیده است؛
از روزنامهخوانهایی که یک
روز صبح چشمباز کردند و دیدند
قیمت روزنامه موردعالقهشان دو
برابر شده تا کسانی که به شیرینی
فروشی رفتند و در کمال ناباوری
دیدند قیمت جعبه شیرینی هم
افزایشیافته و برخی ترجیح دادند
شیرینیها را در نایلون بریزند و به
خانه ببرند!
تأثیر یک گرانی
گرانی کاغذ بیش از هر چیز بر
آن گروه از واحدهای تولیدی
یا خدماتی تأثیر گذاشت که
مستقیمًا با تهیه کاغذ درگیر
بودند .سال  ۹۷حداقل دو روزنامه
«همبستگی» و «اعتدال» طاقت
گرانی کاغذ را نیاوردند و تن
به تعطیلی خودخواسته دادند.
دوهفتهنامه «صدا» و «مثلث» هم
حداقل برای مدتی دست از انتشار
کشیدند .وقتی مدیران نشریات
مختلف به رئیسجمهور نامه
نوشتند تا فکری به حال وضعیت
نشر کند ،انتظار میرفت مشکل
حل شود .آذر سال گذشته یعنی
درست یک سال بعد از شروع
بحران کاغذ ،وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی گفت« :نمیگویم
درزمینه کاغذ مشکلی نداریم،
اما از بحران خارج شدیم ».اشاره
سید عباس صالحی بهقرار گرفتن
کاغذ در فهرست کاالهای اساسی
و اختصاص ارز  ۴۲۰۰تومانی به
واردات کاغذ بود .بااینوجود در
ماههای اخیر بیشتر اخبار مربوط به
کاغذ به تخلفات گستردهای اشاره
دارد که برخی دریافتکنندگان
ارز دولتی درروند واردات کاغذ
انجام دادهاند .بعدازاینکه بانک
مرکزی فهرست واردکنندگان با
ارز دولتی را منتشر کرد ،بازهم
اخبار و اظهارنظرات دراینباره
کم نشد ،بلکه برعکس شاهد طرح
مطالبات جدیدی بودیم .بنابر اعالم
رسمی ،دو شرکت هانا تجارت
ترولیت و صنعت ساحل پرشیا ۶۷
درصد ارز دولتی اختصاصیافته
به کاغذ یعنی  ۲۳میلیون یورو را
دریافت کردهاند .اظهارات زیادی
دراینباره مطرح شده که تخلفات
گستردهای در این حوزه رخداده
است .کار آنقدر باال گرفت
که مسئوالن آشکارا به متخلفان
و محتکران هشدار میدهند .نهم
اردیبهشت امسال ،رضا رحمانی
(وزیر صنعت ،معدن و تجارت)
در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی به کسانی که با ارز ۴۲۰۰
تومانی کاغذ خریدند ،اما در انبار
یا خارج از شبکه توزیع آنها را

مسئول ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی-
هنری مساجد فارس از واریز  ۵۰میلیون تومان
سرانه برای کانونهای ثبت شده در سامانه
سجا خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه
اطالعرسانی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان فارس حجتاالسالم
حسین امیدی ،با اعالم این خبر گفت :همزمان
با اجرای طرح غنیسازی اوقات فراغت در
کانونهای مساجد مبلغ  ۵۰میلیون تومان
سرانه برای بیش از  ۱۱۰۰کانون مساجدی که
در سامانه سجا ثبتنام کردهاند ،واریز میشود.
وی با تأکید بر ثبتنام کانونهای مساجد
در سامانه سجا ادامه داد :با ثبت کانونها
در پورتال بچههای مسجد ،یکپارچهسازی،

پخش کردند ،هشدار داد که با
آنها برخورد خواهد شد .از کم و
کیف برخوردها اطالعی در دست
نیست ،اما خبرهایی که از گوشه
و کنار به گوش میرسد از ادامه
گرانی کاغذ حکایت دارد و البته
تعطیلی یا حداقل کاهش تعداد
صفحات برخی روزنامههای چاپی.
اخیرًا مدیرعامل موسسه فرهنگی
و مطبوعاتی «ایران» از کاهش
هشتصفحهای این روزنامه
خبر داد .پیشازاین روزنامه
«همشهری» هم تعداد صفحات
خود را کاهش داده بود و مجله
«کرگدن» در برههای اعالم کرد
به دلیل گرانی چاپ نمیشود .این
البته تنها بخشی از مشکالت است.
گرانی کاغذ روی نشر کتاب،
صنایع بستهبندی و تبلیغاتی و
حتی صنایعی که مواد اولیهشان
کاغذ است ،تأثیر گذاشته است.
عالوه بر تعطیلی روزنامهها و
مجلهها که به بیکاری اهالی رسانه
میانجامد ،چاپخانهها هم با بحران
کاهش تولید ،تعطیلی و تعدیل
نیرو روبهرو هستند.
تعطیلی چاپخانهها
ماهنامه صنعت چاپ به نقل از
علیاصغر شادمانی ،مدیر و مؤسس
چاپخانه شادیران که چاپخانهاش
در شمار چاپخانههای تعطیلشده
است ،نوشته« :من دوروبر خودم
 ۳۵چاپخانه را میشناسم که
تعطیلشدهاند».
مدیر چاپخانه صنوبر میگوید:
در سالهای اخیر با باال رفتن
قیمت ارز هرروز به مشکالت
ما اضافه شده است .گرانی مواد
اولیه فقط منحصر به کاغذ نیست.
ما برای چاپ مقدار زیادی مواد
اولیه وارداتی الزم داریم که همه
گران شدهاند .محمد کیان احمدی
با تأکید بر اینکه دلیل گرانیها،
افزایش قیمت ارز و محدودیت
در واردات است به ایلنا میگوید:
البته موارد دیگری نیز در رابطه
با گرانی کاغذ مطرح میشود
که همگی میتوانند مشکالت
را افزایش دهند .مواردی مانند
احتکار و تخلف قابلحل هستند
و اگر ارادهای وجود داشته باشد
میتوان افراد متخلف و محتکران
را ردگیری کرد ،اما گرانی
مواد اولیه بیش از همه مربوط
به نوسانات ارزی است و به نظر
اجتنابناپذیر میرسد.
او درباره تأثیر گرانیها بر کار
چاپخانهداران میگوید :ما قب ً
ال
سعی میکردیم از بهترین مواد
برای کار خود استفاده کنیم ،اما
گرانیها باعث شده در مواردی
به مواد اولیه باکیفیت کمتر رو
بیاوریم که باعث کاهش کیفیت
محصول نهایی میشود.
این فعال صنعت چاپ ادامه
میدهد :تأثیر مهم دیگر گرانی
کاغذ بر تولید و نیروی کار است.

نظارت و حمایتهای مالی بهصورت متمرکز
و کشوری صورت میگیرد.
امیدی افزود :سامانه سجا ،سامانه جامع آمار و
اطالعات مساجد باهدف ساماندهی کانونهای
مساجد راهاندازی شده و کانونهای مساجد
استان نیز باید برای ثبت اطالعات خود به
سایت www.bachehayemasjed.ir
مراجعه کرده و نسبت به تکمیل فرمهای
مربوطه اقدام کنند .مسئول ستاد هماهنگی
کانونهای فرهنگی-هنری مساجد استان
فارس بابیان اینکه پرداخت سرانه کانونهای
مساجد منوط به ثبتنام در این سامانه است،
گفت :بر اساس بخشنامه ابالغ شده از سال
گذشته پرداخت سرانه مساجد ،حمایت از
کانونها ،صدور کارت عضویت از طریق

در چاپخانه من  ۱۰۰نفر مستقیمًا
کار میکردند ،اما با گرانیهای
اخیر مجبور به تعدیل  ۳۰درصدی
نیرو شدهام.
وزارت ارشاد خود کاغذ را
توزیع کند
یک عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس بابیان اینکه دو وزارتخانه
در حوزه کاغذ مسئولیت دارند،
عنوان میکند :وزارت ارشاد باید
درزمینه تهیه کاغذ به انتشارات
و مطبوعات کمک کند و کاغذ
مصرفی در صنایع بستهبندی نیز
باید تحت نظارت وزارت صنعت،
معدن و تجارت باشد.
علیاکبر کریمی با اشاره به اینکه
برای تنظیم بازار کاغذ مطبوعات
و نشر ،ارز دولتی در نظر گرفته
شد ،به ایلنا میگوید :باوجوداین،
برخی تخلفات صورت گرفته
باعث بیاثر شدن این حمایتها
شد و ما شاهد تداوم گرانی کاغذ
و ایجاد مشکل برای مطبوعات
بودیم.
او ادامه میدهد :این اتفاق در مورد
بسیاری دیگر از کاالهایی که با
ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد شدند نیز
رخ داد .به نظر میرسد باید در
این مورد بازاندیشی صورت گیرد
و جای اینکه ارزی به واردکننده
برای واردات اختصاص یابد،
دولت با سودی مشخص از تجار
بخواهد کاغذ را وارد کنند و
خود وظیفه توزیع آن را بر عهده
بگیرد.
گمشدن  ۹۰درصد کاغذ روزنامه
و کتاب
 ۱۲اردیبهشت امسال دستیار ارشد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :در سال گذشته  ۲۶۰هزار
تن کاغذ ،ویژه مطبوعات و کتاب
با ارز دولتی وارد شده که فقط ۱۰
درصد آن با موافقت معاونتهای
تخصصی وزارت فرهنگ به دست
مصرفکنندگان مطبوعاتی و
انتشاراتی رسیده است.
حسین انتظامی توضیح داد:
دراینبین  ۱۳۰شرکت بازرگانی،
تخلف داشتهاند که تخلف ۴۵
شرکت بیش از هزار تن است؛
یعنی کاغذ وارد شده با ارز
دولتی را بهصورت آزاد در بازار
فروختهاند .گرانی کاغذ و دیگر
مواد اولیه مربوط به صنعت چاپ
در وهله اول به ناشران و مطبوعات
لطمه زده و به گرانی محصوالت
آنها منجر شده است .این گرانی
خود باعث کاهش فروش شده
است .در نمایشگاه امسال کتاب
بهرغم افزایش رشد فروش ،ناشران
از کاهش تعداد کتابهای فروخته
شده خبر دادند .گرانی مطبوعات
نیز با افزایش صددرصدی قیمت
چند روزنامه کلید خورد که
بیشک میتواند به کاهش خرید
منجر شود .وقتی چنین اتفاقاتی
میافتد در بهترین حالت تیراژ
روزنامه و کتاب پایین میآید و
در شرایط بدتر شاهد توقف انتشار
کتابها و روزنامهها خواهیم بود.
این اتفاق منجر به کاهش تولید
چاپخانهها یا تعطیلی آنها خواهد
شد که خود به بیکاری کارگران
میانجامد.

پورتال جامع اطالعات کانونهای فرهنگی
هنری مساجد کشور ،سجا انجام شده و منحصر
به کانونهایی است که در سامانه ثبتنام
کرده و گزارشات و برنامههای کانون خود را
در این سامانه بارگذاری میکنند.
وی با تأکید بر اینکه همه کانونهای فرهنگی
و هنری مساجد استان فارس باید در این سامانه
ثبتنام کنند ،ادامه داد :هرگونه حمایت از
کانونهای مساجد بر اساس امتیازدهی این
سامانه است.
امیدی با اشاره به اینکه سجا ،کانونهای
مساجد در سراسر کشور را به هم مرتبط
میکند ،گفت :مالک هرگونه عمل و ارائه
خدمات ستاد کانونهای مساجد کشور،
اطالعات سامانه سجا خواهد بود.
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جهانگیری در جلسه شورای عالی عتف:
وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی
به  30درصد رسید

معاون اول رئیسجمهوری گفت:
با تالشهای انجام شده در سالهای
اخیر میزان وابستگی بودجه به
درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش
یافت ،اگر زمانی بودجه دولت 80
تا  90درصد به نفت وابسته بود،
این وابستگی امروز به  30درصد
رسید.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالعرسانی
معاون اول رئیسجمهوری ،اسحاق
جهانگیری در جلسه شورای عالی
علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)
که به ریاست وی برگزار شد ،به
تحریمها و آثار آن بر بودجه کشور
اشاره کرد و افزود :با تالشهایی که
طی سالهای اخیر صورت گرفته
میزان وابستگی بودجه به درآمدهای
نفتی تا حد زیادی کاهشیافته
است.
وی تأکید کرد :اگر زمانی بودجه
دولت  80تا  90درصد به نفت
وابسته بود ،این وابستگی امروز به
 30درصد رسیده و این یعنی اگر در
بخش هزینهها در دستگاههای اجرایی
صرفهجویی شود ،منابع بیشتری
میتواند در قالب بودجه در مسیر
توسعه کشور مورداستفاده قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود
بر اهمیت نظام یکپارچه و هماهنگ
در حوزه پژوهش و فناوری کشور
تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهوری اظهار
داشت :همهساله کارهای پژوهشی
و تحقیقاتی مهمی در دستگاههای
مختلف اجرایی انجام میشود؛
اما به دلیل فقدان نظام هماهنگی
برنامهریزی و ارزیابی عملکرد
پژوهش و فناوری ،آثار و برونداد
این پژوهشها در شاخصهای اصلی
اقتصاد کشور آنطور که مورد انتظار
است به چشم نمیخورد.
جهانگیری یادآور شد :حتی گاهی

ممکن است در برخی موضوعات
دهها پژوهش در دستگاههای مختلف
انجام شده باشد اما به دلیل نبود نظام
یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش،
این پژوهشها نتوانستهاند اثرات
و کارایی الزم را در جهت تسریع
درروند توسعه کشور داشته باشند.
وی همچنین از دبیرخانه شورای عالی
عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام
هماهنگ برنامهریزی ،بودجهریزی و
ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری
کشور قدردانی کرده و این پیشنهاد
را مثبت ارزیابی کرد.
وی خاطرنشان کرد :اصل این
پیشنهاد خوب است اما با توجه به
نظرات اعضای جلسه ،الزم است
مجددًا در جلسه کمیسیون دائمی
شورا موردبررسی قرار گیرد تا
هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم
توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه
دستگاههای اجرایی ذیربط در آن
لحاظ شود و سپس در جلسات آتی
شورای عالی عتف برای تصویب
نهایی ارائه شود.
معاون اول رئیسجمهوری ادامه داد:
در این بازنگری و بررسی مجدد باید
قانونمند بودن این پیشنهاد نیز مدنظر
قرار گیرد تا اجرای برنامههای این
نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و
برنامههای قانونی دستگاههای اجرایی
نباشد بلکه زمینه را برای ارتقاء و
بهبود برنامههای پژوهشی دستگاهها
مهیا سازد.

گزارشی از وضعیت بازار مسکن؛
مدتزمان انتظار برای خرید خانه
به  33سال رسید
درحالیکه وزیر راه و شهرسازی
مدعی است مدتزمان خرید مسکن
در کشور  3سال است ،کارشناسان
مسکن میگویند این شاخص در
کشورمان با مصرف یکسوم درآمد
خانوار به  33سال رسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا،
بازار مسکن رکود  4ساله را با
افزایش قیمت بیش از  100درصدی
پشت سر گذاشت و تنها چند ماه
رونق با شیب مالیم قیمتها در بازار
دوام آورد .در سال  97هم پس از
هجوم تقاضا به بازار و جهش ناگهانی
قیمتها ،بالفاصله رکود آغاز شد و
در حال حاضر هم به گفته کارشناسان
اقتصادی با توجه به کاهش قدرت
خرید مردم و افزایش قیمت مسکن،
بازار وارد دوره رکود تورمی شده
است.
با افزایش چند برابری نرخ ارز و
سقوط ارزش ریال ،مردم سرمایه خود
را از ریال به کاال و دارایی بادوام
تبدیل کردند و ازآنجاییکه بهطور
سنتی بازار مسکن یکی از سوددهترین
بازارهای سرمایهای محسوب میشود،
تقاضای قابلتوجهی به این بازار
سرازیر شد که در شرایط کمبود
عرضه افزایش جهشی قیمتها در
بازار مسکن رخ داد.
بهطوریکه بر اساس آماری که
وزارت راه و شهرسازی و دفتر اقتصاد
مسکن استخراج کرده و همچنین
آمار بانک مرکزی ،قیمت بازار
مسکن افزایش قیمت  ۱۰۴درصدی
را تجربه کرد .این افزایش قیمتها
در بازار هنوز هم ادامه دارد و بدون
منطق اقتصادی قیمت مسکن بهویژه
در کالنشهرها در حال افزایش
است .این در شرایطی است که
قدرت خرید مردم کاهش پیداکرده

و جمعیت قابلتوجهی از خانوار
در کشورمان اجارهنشین هستند که
بهطورقطع با این شرایط معیشت این
افراد تحتفشار قرار میگیرد.
 70درصد مردم توان خرید مسکن
را ندارند
فردین یزدانی ،کارشناس اقتصاد
مسکن در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی ایلنا با اشاره به وضعیت
بازار مسکن ،گفت :با توجه به
افزایش قیمتهای یک سال گذشته
در بازار مسکن و عدم افزایش قدرت
خرید مردم ،در حال حاضر  60الی
 70درصد جامعه دیگر توان خرید
مسکن را ندارد.
وی ادامه داد :مؤثرترین راهکار
دولت برای خروج بازار مسکن از
رکود میتواند افزایش قدرت خرید
مردم باشد .بدون افزایش سقف
تسهیالت بانکی امکان افزایش قدرت
خرید مردم وجود ندارد مگر اینکه
قیمت زمین از هزینه خرید ملک
حذف شود و این موضوع هم نیاز به
حمایت دولت دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن تأکید
کرد :با شرایط فعلی امکان خرید
مسکن برای اقشار متوسط رو به
باال هم وجود ندارد مگر اینکه مگر
اینکه وام ساخت را تبدیل به فروش
اقساطی بلندمدت کنند.
یزدانی بابیان اینکه بخشی از شرایط
حال حاضر بازار مسکن که از
تعادل خارج شده ،ناشی از اثرات
سیاستهای خارجی و تحریم و
نوسانات نرخ ارز بوده است ،گفت:
متأسفانه در سالهای اخیر حجم
نقدینگی کنترل شد و بخشی از
این نقدینگی وارد بخش وارد بخش
غیرمبادلهای اقتصاد مانند مسکن و
مستغالت شد.

