دبیر ارشد هیئت دولت ژاپن:

تاریخ

شینزو آبه امروز راهی ایران میشود

22

خرداد

1398

روزنامه

چهارشنبه

یوشیهیده سوگا «دبیر ارشد هیئت دولت ژاپن بهصورت رسمی اعالم کرد شینزو آبه نخستوزیر این کشور ،امروز چهارشنبه بهمنظور دیدار
و گفتوگو با مقامات جمهوری اسالمی ایران راهی تهران میشود.
به گزارش کیودو ،سوگا در یک نشست خبری اعالم کرد که آبه در تهران با مقامات جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
وی همچنین با اشاره به تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا و «شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن در روز سهشنبه گفت :دو طرف
در این تماس در مورد مسائل مهم منطقه ازجمله ایران بحث و تبادلنظر کردند.
سفر «شینزو آبه» به تهران ،نخستین سفر یک نخستوزیر ژاپن به ایران در چهار دهه گذشته است.

جهانگیری:

تحلیل خبر

گروه تحلیل خبر روزنامه طلوع

نگاهی به بحران اقتصادی رسانهها در ایران:

حیف است  ۲۰۰سال روزنامهنگاری کشور
با بحران کاغذ متالشی شود
چشمانداز روشنی برای آینده مطبوعات
در ایران دیده نمیشود

وقتی بحرانهای اقتصادی ،بنیانهای
فرهنگی را میبلعد ،چه سرنوشتی
در انتظار جامعه خواهد بود؟ هویت
فرهنگی یک جامعه به چیست؟ جز
کتاب ،مطبوعات ،آموزشوپرورش،
دانشگاهها ،مساجد و. ...
اگر اینها به خاطر بحرانهای اقتصادی
دچار تزلزل ،تعطیلی ،رکود و اضمحالل
شوند آیا فضای مجازی میخواهد
جای آنها را بگیرد؟ در کشوری
همچون ژاپن که پیشرو در اختراعات
الکترونیک ،کامپیوتر و اینترنت است
چرا روزنامهای مانند آساهی شیمبون
با تیراژ  12میلیون در نیمروز صبح و
 8میلیون در نیمروز بعدازظهر چاپ و
منتشر میشود و فضای مجازی نهتنها،
بازار داغ کتاب و روزنامه را تعطیل
نمیکند بلکه پررونقتر کرده و به آن
کمک میکند.
مشکل کشور ما این است که برای
اعتالی فرهنگی و بر صدر نشاندن
فرهنگیان و فرهنگوران ،هدفگذاری

ب شده
و برنامههای مدون و حسا 
نداریم.
ژاپن اگر ژاپن شد بعد از ویرانههای
جنگ جهانی ،سراغ فرهنگ و
آموزشوپرورش رفت و سرمایهگذاری
اصلی خود را بر روی معلمان و پرورش
نیروهای انسانی ماهر قرارداد چراکه
میدانست همه نیروهای متخصص باید
 12سال تحت تربیت و آموزش همین
معلمان بهخوبی رشد کنند.
خروجی
به عبارت دیگر
آموزشوپرورش و دانشگاهها ،ورودی
همه وزارتخانهها و سازمانها خواهد
بود .پس آنها راه را از اول خوب
تشخیص دادند .ژاپن بر روی مطبوعات
و کتاب نیز بهموازات آموزشوپرورش
بیشترین سرمایهگذاری را کرد چراکه
میدانست مطبوعات و کتاب نیز
معلمان افکار عمومی جامعه هستند و
این دو بازو بودند که ژاپن را در جهان
«ستاره» کردند .حال ما برای این دو،
چه برنامهای داشته و داریم؟

سخنگوی سپاه اعالم کرد؛

فرار و دستگیری چند تن از سرداران سپاه
صحت ندارد
سردار شریف هدف دشمن از
طرح شایعات و ادعاهای کذب علیه
فرماندهان سپاه را انتقام از محبوبیت
روزافزون و معنادار این نهاد مردمی
پس از اقدام شیطانی اخیر آمریکاییها
در قرار دادن نام سپاه در فهرست
سازمانهای تروریستی دانست.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز؛
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان
شریف سخنگو و مسئول روابط
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در پاسخ به سؤالی پیرامون
چرایی تالش دشمن در افزایش
شایعات و انتشار اخبار کذب علیه
فرماندهان و مسئولین این نهاد در
هفتههای اخیر اظهار داشت :پس از
اقدام کینهتوزانه و مغایر با قوانین
بینالمللی آمریکاییها در قرار دادن
نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
فهرست سازمانهای تروریستی که
تالشی نامتعارف و خباثت آمیز به
شمار میرفت ،شاهد واکنشهای
گسترده بینالمللی و انتقاد اغلب
رسانهها ،کارشناسان و کشورها از
این تصمیم شیطانی بودیم.
وی افزود :بهرغم آمال و آرزوهای
دشمنان انقالب و نظام ،بهویژه
رژیم پلید و تروریستی ایاالتمتحده
آمریکا ،این اقدام قبیحانه برخالف
تصور کاخ سفید و دنبالهروهای
ترامپ ،درصحنهای معکوس در
داخل کشور باعث شکلگیری
وحدت و حمایت ملی و معنادار از
سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد
که بهویژه آمریکاییها را بسیار
منفعل و دچار حیرت و گیجی
کرد.
سخنگوی سپاه اقدام آمریکاییها
در معرفی سپاه بهعنوان سازمان
تروریستی را خطایی راهبردی
توصیف و با اشاره به اقدام
قابلتحسین آنی دولت و مجلس
شورای اسالمی در تروریست خواندن
نیروهای آمریکا در منطقه موسوم به
سنتکام و تمام نیروهای وابسته به آن
در منطقه خاطرنشان کرد :دشمنان
برای تأثیرگذاری بر روند حمایت و
همراهی شگفتانگیز افکار عمومی
داخلی و خارجی از سپاه پاسداران

صفحه

انقالب اسالمی ،به تاکتیک نخنما
شدهای متوسل و درصدد برآمدند با
بهرهگیری از رسانههای وابسته و
شبکههای اجتماعی تبهکار پس از
تغییرات و تحوالت اخیر در سطح
فرماندهی سپاه و برخی دیگر از
فرماندهان ،به شایعهپراکنی پیرامون
سرداران و مسئولین و بعضًا خانواده
آنان در سپاه بپردازند و در همین
راستا به طرح اکاذیب مشمئزکنندهای
مانند فرار از کشور و یا دستگیری
چند تن از سرداران سپاه ازجمله
سرداران نصیری ،ربیعی ،توالیی و ...
مبادرت ورزیدند.
سردار شریف تصریح کرد :این
در حالی است که این عزیزان از
نیروهای مخلص و فعال سپاه بوده
و در جایگاهی جدید در سپاه فعال
و با جدیت به ایفای مأموریتها
و مسئولیتهای محوله ،اشتغال به
خدمت دارند و حتی اخباری از
حضور آنان در محافل منتشر شده
است.
سخنگوی سپاه هدف دشمن از طرح
ادعاهای کذب و انتشار شایعات
بیاساس نسبت به فرماندهان و
سرداران این نهاد مردمی و انقالبی
را انتقام از محبوبیت روزافزون آنان
پس از اقدام قبیحانه و غیرقانونی
آمریکایی ضد سپاه دانست و تأکید
کرد :به کوری چشم دشمنان و
سرکردگان کاخ سیاه و رئیسجمهور
ماجراجو و مجنون آمریکا ،سپاه در
قلب مردم ایران جای دارد و به مدال
خادمی ملت و پیشتازی در دفاع
از امنیت ملی در محیط تهدید علیه
جمهوری اسالمی در هر نقطهای -که
با تقدیم شهدای فراوان همراه بوده
است -افتخار میکند.
سردار شریف در پایان با تأکید بر
اینکه پاسداران خود را سپر بالی
حوادث کشور دانسته و لحظهای از
خدمت به مردم عزیز ایران اسالمی
غفلت نخواهند کرد ،گفت :افزایش
بنیه دفاعی کشور و تأمین امنیت
پایدار و خدمت خالصانه در همه
صحنههای نیاز کشور در دستور کار
سپاه است و به اینگونه جوسازیها
اعتنایی نمیکنند.

معاون اول رئیسجمهوری گفت :در مبارزه با
مفاسد اقتصادی نباید تعلل و سستی به خود راه
دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و
درعینحال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد
قاطعانه دفاع کنیم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی معاون اول
رئیسجمهوری ،اسحاق جهانگیری در چهل و
چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد
اقتصادی که به ریاست وی برگزار شد ،تأکید
کرد :آسیبشناسی تخلفات صورت گرفته باید با
جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود.
وی افزود :در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید تعلل
و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این
مسیر گام برداریم و درعینحال از عملکرد نظام
در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.
معاون اول رئیسجمهوری با ابراز تأسف از اینکه
شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم،
تصریح کرد :پروندههای فسادی که کشف و با
آنها برخورد شده است نباید رها شوند بلکه باید
ضمن برخورد با موارد مختلف فساد ،رویهها و
روندها نیز اصالح شود تا از تکرار وقوع فسادهای
مشابه جلوگیری شود.
جهانگیری اصلیترین راه مبارزه با فساد و
تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و اظهار
داشت :اگر فرآیندها اصالح شود و عملکردها در
معرض دید عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات
و سو استفادهها جلوگیری میشود.
وی بابیان اینکه بخش زیادی از تخلفات و سو
استفادهها در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق
میافتد ،گفت :بانک مرکزی باید بهعنوان
اصلیترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانکهای
عامل بااقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفهای و
اعضای هیئتمدیره بانکها که دارای صالحیت
اخالقی و تخصصی هستند عمل کند و در مبارزه
با فساد و تخلفات جدی باشد.
سیاستگذاری بانک مرکزی درخصوص
چکهای تضمینی نتایج مثبتی داشته است
معاون اول رئیسجمهوری به سیاستگذاری

بانک مرکزی درخصوص چکهای تضمینی
اشاره کرد و یادآور شد :این اقدام نتایج مثبت
و سازندهای به همراه داشت و امیدوارم اینگونه
برنامهها و اصالح فرآیندهای نادرست در سایر
بخشهای اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شود.
جهانگیری همچنین در مورد گزارش دبیرخانه
این ستاد درخصوص کمیته تخصصی فرادستگاهی
آسیبشناسی شکلگیری مفاسد اقتصادی ،از
دبیرخانه ستاد خواست برنامه آسیبشناسی علل
وقوع فساد را با جدیت هر چه بیشتر دنبال کند
و راهکارها و پیشنهادات الزم برای شناسایی
گلوگاههای فسادخیز و نیز اصالح فرآیندها را در
جلسات بعدی ارائه کند.
وی در ادامه به فشارهای سنگین اقتصادی از
سوی آمریکا علیه ملت ایران اشاره و خاطرنشان
کرد :آمریکا  ۳۰درصد اقتصاد دنیا را در اختیار
دارد و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی تمامعیار
علیه جمهوری اسالمی ایران به راه انداختهاند.
آنها تصور میکردند که با این فشارها ،اقتصاد
ایران بهسرعت با فروپاشی مواجه خواهد شد ،اما
به فضل الهی نهتنها اهداف آنها محقق نشد بلکه
روزبهروز بر اقتدار کشور افزوده میشود.
در این جلسه حجتاالسالموالمسلمین غالمحسین
محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه نیز بابیان
اینکه ضعفها و اشکاالتی در برخی بخشها
وجود دارد ،گفت :باوجود همه این ضعفها و
باوجود فشارهای بسیار سنگین دشمنان اما به
لطف خداوند و باهمت مدیران کشور وضعیت
معیشت و امنیت در کشور قابلقبول است.
مسعود پزشکیان نایبرئیس اول مجلس شورای
اسالمی هم در این جلسه با یادآوری اینکه ریشه

تمام مشکالت کشور نبود اطالعات و دادههای
دقیق برای تصمیمگیری است ،گفت :اگر بانک
اطالعاتی کامل وجود داشته باشد تصمیمگیریها
با دقت بیشتر انجام خواهد شد و زمینه بروز
تخلفات و فساد از بین خواهد رفت.
در این جلسه که وزیران دادگستری ،اطالعات،
امور اقتصادی و دارایی ،رئیسکل بانک مرکزی،
رئیس سازمان برنامهوبودجه ،رئیس سازمان
بازرسی کل کشور ،رئیسکل دیوان محاسبات،
دادستان عمومی و انقالب تهران ،نمایندگان
اطالعات سپاه و نمایندگان مجلس شورای
اسالمی عضو ستاد نیز حضور داشتند ،دبیر ستاد
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از
جلسات برگزارشده کمیته تخصصی فرادستگاهی
آسیبشناسی و بازنگری در فرآیندها و
گلوگاههای فسادخیز و پیشگیری از فساد مبتنی
بر پروندههای مفاسد کالن اقتصادی که با
مشارکت قوای سهگانه و نهادهای اطالعاتی و
امنیتی برگزار میشود ،ارائه کرد.
در این گزارش علل اصلی شکلگیری مفاسد
اقتصادی در نظام بانکی مورد آسیبشناسی قرار
گرفت و ضمن تشریح پروندههای فساد در برخی
بانکها ،راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار
این تخلفات ارائه شد و مقرر شد این جلسات برای
بررسی و آسیبشناسی سایر موضوعات حوزه
ضد فساد نیز ادامه یابد و راهکارهای مربوطه
استخراج و در ستاد مطرح شود.
در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش کمیته
تخصصی فرادستگاهی آسیبشناسی و بازنگری
در فرآیندها و گلوگاههای فسادخیز ،اعضای
جلسه نظرات و دیدگاههای خود را درخصوص
این گزارش ارائه کردند و راهکارهای پیشگیری
از بروز تخلفات و تکرار فسادهای اداری و
اقتصادی موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت.
در این جلسه همچنین نماینده اطالعات سپاه
گزارشی از نحوه برخورد با تعدادی از مفسدان
بزرگ اقتصادی و شبکههای وابسته به آنها ارائه
کرد.

نماینده دادستان تهران در دادگاه
رسیدگی به اتهامات مسئوالن
سابق بانک سرمایه ،از دستگیری
حیدرآبادی مدیرعامل پیشین بانک
سرمایه با کمک پلیس اینترپل در
کشور اسپانیا خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،رسول
امیر قهرمانی در دادگاه رسیدگی
به اتهامات مسئوالن سابق بانک

سرمایه اعالم کرد :علیرضا
حیدرآبادیپور مدیرعامل سابق
بانک سرمایه که به کشور اسپانیا
گریخته بود ،توسط پلیس اینترپل
دستگیر شد .وی در جریان اخذ
آخرین دفاعیات احسان دالویز متهم
ردیف دوم پرونده بانک سرمایه
گفت :حیدرآبادی مدیرعامل
سابق بانک سرمایه بهعنوان یکی

از متهمان پرونده بانک سرمایه
که به کشور اسپانیا گریخته بود،
با همکاری پلیس اینترپل دستگیر
شده و پس از انجام تشریفات
قانونی ،به کشور بازگردانده خواهد
شد .به گفته اسداهلل مسعودی مقام
قاضی رسیدگی کننده به پرونده
بانک سرمایه ،در این بانک تخلف
 ۲۹هزار میلیارد ریالی صورت

گرفته که علی بخشایش یکی
دیگر از مدیران این بانک متهم به
خیانتدرامانت به میزان  ۲۹هزار و
 ۳۵۴میلیارد و  ۸۸۰میلیون ریال،
کاظمی متهم ردیف دوم به مبلغ ۲۴
هزار و  ۸۸۳میلیارد و  ۳۹۹میلیون
ریال و توسلی به میزان  ۲۵هزار
و  ۱۲میلیارد و  ۶۱۶میلیون ریال
است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استانداری فارس
گفت :با توجه به تخصیص
اعتبارات اشتغال پایدار روستایی
و عشایری (سرمایهای) کشور،
تاکنون یک هزار و  ۸۹۱میلیارد
ریال به بخش کشاورزی استان
فارس تخصیصیافته است که در
رستههای ،محصوالت گلخانهای،
شیالت و آبزیان ،گیاهان دارویی،
صنایع تبدیل و تکمیلی ،تولیدات
دام و طیور و ...در سطح استان
سرمایهگذاری گردیده است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از

پایگاه اطالعرسانی استانداری فارس
یداله رحمانی در سی و ششمین
جلسه شورای راهبری اشتغال بیان
داشت :کل سهم منابع ملی بندالف
تبصره  18سازمان جهاد کشاورزی
استان نیز  5662میلیارد ریال است
که تاکنون تعداد  12واحد با
تسهیالت درخواستی به مبلغ 403
میلیارد ریال به بانک کشاورزی
معرفی شدهاند.
وی در ادامه افزود :بانکهای
کشاورزی ،توسعه تعاون و
پستبانک بهعنوان بانک عامل
درخصوص ،آئیننامه اجرایی بند

الف تبصره  18فعال هستند و از کل
مبلغ ابالغ شده به جهاد کشاورزی
در این طرح به استان فارس
مبلغ  949میلیارد ریال در بخش
بازسازی و نوسازی و یک هزار
و  877میلیارد ریال نیز ،تسهیالت
سرمایه در گردش اختصاصیافته
است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استانداری فارس با
توجه به نرخ سود تسهیالت بند
الف تبصره  18عنوان داشت :نرخ
سود بسته به نوع طرح مورداجرا و
مناطق مختلف متفاوت است که در

مناطق برخوردار معمو ًال نرخ سود
از  9درصد تا  14درصد و در مناطق
غیر برخوردار نیز از  7درصد تا 12
درصد متغیر است.
یداله رحمانی درخصوص منابع
استانی بند الف تبصره  18اظهار
داشت :تاکنون از بالغبر 2000
میلیارد ریال سهم استانی این
منابع 930 ،میلیون ریال تسهیالت
در رسته محصوالت گلخانهای و
گیاهان دارویی و زعفرانی و یک
هزار  160میلیون ریال تسهیالت
در رسته صنایع تبدیلی و تکمیلی
پرداخت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس:

رئیس بیمارستان مادر و کودک شیراز غدیر عنوان کرد؛

اجرای طرحهای توسعه بیمارستان در آینده نزدیک
رئیس بیمارستان مادر و کودک
شیراز گفت :ماهیانه بیش از هشت
هزار نفر از استانهای همجوار و
کشورهای حاشیه خلیجفارس برای
درمان به این بیمارستان مراجعه
میکنند.
سرویس خبری /خدیجه غضنفری:
مسعود امینی در جمع خبرنگاران با
اشاره به اینکه این بیمارستان در
 ۲۳خرداد  ۸۸با کمک خیرین
و دانشگاه علوم پزشکی شیراز به
بهرهبرداری رسید گفت :هزینههای
دریافتی این مرکز درمانی برای
ارائه خدمات مختلف تخصصی و
فوق تخصصی نسبت به سایر مراکز
مشابه در کشور بین  ۳۰تا 4۰
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نماینده دادستان تهران در دادگاه بانک سرمایه:

درصد کمتر است.
امینی بخش زنان را از مهمترین
بخشهای این بیمارستان برشمرد
و افزود :این بیمارستان بزرگترین
مرکز درمان ناباروری فارس به
شمار میرود و تنها مرکز درمانی
است که جراحی درون رحمی
انجام میدهد .وی اظهار داشت :از
هر یکصد نفر از متقاضیان درمان
ناباروری که به این بیمارستان
مراجعه کردهاند ۳۰ ،مورد عمل
موفقیتآمیز بوده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین
جراحی الپاراسکوپی در شیراز
در بیمارستان مادر و کودک
غدیر صورت میگیرد ،افزود:
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تاکنون بیش از هفت هزار جراحی
الپاروسکوپی در این مرکز درمانی
انجامشده است.
رئیس بیمارستان مادر و کودک
غدیر با اشاره به تعداد جراحیهای
این بیمارستان افزود :در هر
ماه در این بیمارستان نزدیک
به یک هزار جراحی انجام
میشود .رئیس بیمارستان مادر و

کودک غدیر با اشاره به برگزاری
مراسم نکوداشت خیرین این
بیمارستان نیز ،گفت :پنجشنبه
 ۲۳خردادماه جاری در تاالر
حافظ مراسم نکوداشت بیمارستان
مادر و کودک برگزار میشود
و از دو نفر از خیرین اصلی این
بیمارستان در خارج از کشور تجلیل
میشود.
در ادامه مدیرعامل مرکز خیریه
بیمارستان مادر و کودک «غدیر»
شیراز از اجرای طرحهای توسعه
بیمارستان در آینده نزدیک خبر
داد و گفت :امیدوارم بتوانیم
خدمات را به شکل کمی و کیفی
ارتقا دهیم.

نگاهی به بحران اقتصادی رسانهها در ایران:

حیف است  ۲۰۰سال روزنامهنگاری کشور
با بحران کاغذ متالشی شود

چشمانداز روشنی برای آینده مطبوعات در ایران دیده نمیشود
رسانههای مکتوب هم بسیار بیشتر
شد؛ اما عالوه بر شرایط اقتصادی و
افزایش قیمت کاغذ ،مشکل اصلی
در دولتی بودن رسانههاست که نقد
و زندگی جاری مردم در آنها نیست».
چشمانداز روشنی برای آینده
مطبوعات در ایران دیده نمیشود
محمود صدری (مترجم ،مدیر انتشارات
دنیای اقتصاد و روزنامهنگار) درباره
آینده مطبوعات با شرایط کنونی نگاه
خوشبینانهای ندارد و معتقد است
«هرچند دستمزدی که به خبرنگار
پرداخت میشود ناچیز است اما
مجموع آن برای کارفرما قابلتوجه
است».
او در این زمینه به ایلنا میگوید :امسال
شاهد بودیم هزینه کاغذ باالتر رفته،
توان خرید مردم کاهش پیداکرده
و اولین اثرش حذف هزینههای
فرهنگی و کاهش خرید روزنامه و
تعدیل نیروی بیشتر است؛ بنابراین
معتقدم چشمانداز روشنی برای آینده
مطبوعات در ایران دیده نمیشود.
محمود صدری با اشاره به مسئله
تعدیل نیرو و اخراج خبرنگاران
که به بحرانی در مطبوعات تبدیل
شده ،میگوید :بارها گفتهام رسانه و
روزنامه هم مثل هر بنگاه دیگری باید
بتواند اقتصادی اداره شود .اگر مدیرش
نتواند دخلوخرج کند و ناگزیر به
کاهش هزینههایش شود ،تنها محل
صرفهجوییاش بخش ستادی است؛
تعدیل و اخراج نیروها موضوعی
غمانگیز و تلخ است اما مدیر رسانه هم
مجبور به این کار است.
صدری تصریح میکند :وقتی رسانه
نیرویاش را کاهش میدهد کیفیت
تولید محتوایش هم پایین میآید؛ اما
این به نظرم انتخابی ناگزیر و از سر
ناچاری است و خودشان هم قطعًا این
را میدانند .یا باید کل رسانه را تعطیل
کنی یا با این روشها حیات رسانه.
فرقی ندارد بنگاه موردنظر روزنامه
باشد یا کفشسازی؛ برای اینکه
دخلوخرج خود را هماهنگ کند باید
هزینههایش را پایین بیاورد.
حیف است  ۲۰۰سال روزنامهنگاری
کشور متالشی شود
هرچند که ماههاست کارگروه کاغذ
در وزارت ارشاد برای رسیدگی به این
بحران تشکیل شده و قرار بر نظارت
و سازماندهی واردات کاغذ و ابزار
صنعت چاپ بوده؛ اما باوجود گذشت
چند ماه از تشکیل این کارگروه و
تخصیص ارز دولتی به کاغذ و وارد
شدن چند محموله ،هنوز اثری از
کاهش این بحران به چشم نمیخورد.
مختاریان که خود از روزنامهنگاران
پیشکسوت و استاد دانشگاه عالمه
طباطبایی است ،میگوید :عموم
روزنامهنگاران ما ازنظر مالی در
وضعیت بد مالی قرار دارند و این مسئله
در رسانه نمود پیدا میکند .بسیاری از
روزنامهها صفحات چهار رنگشان را
تکرنگ کردهاند و همین سبب شده
جذابیت بصریشان را از دست بدهند
و برخی روزنامهها هم دیگر روزهای
پنجشنبه منتشر نمیشوند.
محمود مختاریان با تأکید بر اینکه
«حیف است  ۲۰۰سال روزنامهنگاری
کشور متالشی شود» تصریح میکند:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید
مدیران رسانهها را دعوت به همفکری
کرده و راهکار طلب کند.
همه باید به ساماندهی مشکالت
رسانهها کمک کنیم اگرنه آسیب
جدی در انتظارمان است؛ احترام
امامزاده با متولی است ،باید جایگاه
روزنامهنگار را باال برد و تحقیرش
نکرد .وزارت ارشاد باید همهجوره
از رسانه حمایت کند تا بیشتر از این
آسیب نبیند.

بحران کاغذ برای خانواده فرهنگ
و هنر جدی است؛ صنعت چاپ
خوابیده و نشریات دست به اقدامات
انتحاری مانند تعدیل گسترده نیرو،
تعطیلی و کاهش صفحات خود زدهاند.
بحرانی که به اعتقاد کارشناسان
رسانه خبر از آیندهای تیره برای
روزنامهنگاری ایران میدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا« ،کاغذ» یک
سالی است که با ما بازی خطرناکی
را شروع کرده است؛ یا چون ماهی
در آب شده و یافتنش هزاران ترفند
و قالب مخصوص میخواهد ،یا مثل
شب به سیاهی پیوسته و برای دیدنش
چشم مسلح الزم است .چشم مسلح و
قالبهای مخصوص را هم همه ندارند؛
باید برای داشتنشان ،سرمایه هنگفتی
در جیب داشت و دل را به بازار آزاد
کاغذ زد تا بلکه اندکی از نیاز را با
چند برابر قیمت به دست آورد.
طی دو سال اخیر ،با گسترش
نابسامانیهای اقتصادی و گرانی
کاالها از یکسو و بحران کاغذ از
سویی دیگر ،بسیاری از نشریات
کاغذی و خبرگزاریها با تصمیم
سخت تعطیلی ،کاهش صفحات و حتی
تعدیل نیروهای گسترده روبرو شدند.
بحران افزایش هزینه ،تبعات زیادی
داشته که کمابیش دامن همه رسانهها
چه خصوصی و چه وابسته به نهادهای
دولتی را گرفته و باوجود سپری شدن
چند ماه از تشکیل کارگروه کاغذ از
سوی دولت برای ساماندهی واردات
این کاالی اساسی ،همچنان تب بازار
برای کاغذ داغ است و همین امر
رسانهها را وادار به انتخاب روشهایی
موقت برای ادامه حیات کرده است.
تا اطالع ثانوی تعداد صفحات
روزنامه را کم میکنیم
اردیبهشت امسال بود که «جواد
دلیری» سردبیر ایران از کاهش
هشتصفحهای این روزنامه به علت
آنچه «بحران جدی کاغذ» میخواند،
خبر داد.
دلیری در صفحه توییتر خود گفته بود
به دلیل بحران جدی کاغذ ،از یکشنبه
( ۲۲اردیبهشت) و تا اطالع ثانوی
هشت صفحه از صفحات روزنامه
ایران را کاهش میدهیم و این روزنامه
بهجای  ۲۴صفحه در  ۱۶صفحه روی
دکه میآید.
او درباره این تصمیم گفته بود:
«مجبوریم به فکر کاهش تیراژ ،کاهش
صفحات و تعطیل کردن روزنامه در
بین تعطیلیها باشیم تا مصرف کاغذ را
کاهش دهیم و روزهای بیشتری دوام
بیاوریم .مشکالتی از قبیل افزایش
قیمت کاغذ ،زینک و مرکب و دیگر
هزینههای جاری در کنار کاهش منابع
درآمدی مطبوعات از مواردی است
که رسانههای مکتوب را گرفتار کرده
است .بحران کاغذ به حدی جدی
است که تیراژ بسیاری از روزنامهها
در دو ماه گذشته به یکسوم کاهش
پیداکرده است و بر اساس اطالعاتی
که من دارم برخی روزنامهها تا یکی
دو شب دیگر بیشتر کاغذ ندارند».
اندکی بعدازاین خبر« ،نیلوفر
قدیری» عضو شورای سردبیری
روزنامه همشهری هم از کاهش
هشتصفحهای این روزنامه تا
اطالع ثانوی خبر داد؛ همشهری که
در  ۲۴صفحه منتشر میشد مانند
روزنامه ایران به  ۱۶صفحه رسید
چراکه به گفته خانم قدیری «بحران
کاغذ آتشبهجان مطبوعات زده
است».
محمود مختاریان استاد دانشگاه عالمه
طباطبایی و روزنامهنگار پیشکسوت
در گفتگو با ایلنا ،نگاهی به ریشههای
بحران رسانهها داشته و میگوید:
«افزایش نرخ دالر ،قیمت سایر
اجناس و خدمات را هم افزایش داد و
را در ستون
ازآنجاکه حدود  ۹۵درصد
ل این خبر
کاغذ ما وارداتی است ،تحلی
ت بخوانید
سمت راس
با افزایش قیمت کاغذ
روزنامهها ،هزینههای تولید

