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بازار و اصناف
با توزیع ۲هزار تن کاغذ احتکارشده در بازار

صنعت نشر در انتظار کاهش نرخ کاغذ
در حال��ی که ای��ن روزها خبرهای فراوان��ی درباره وضعیت
بحرانی نرخ کاغذ از گوش��ه و کنار کش��ور به گوش میرسد،
هفته گذش��ته ،خبری روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت
که میتواند مقدمهای بر کاهش نرخ کاغذ در بازار باشد.
حامد س��هرابی ،مدیرکل حقوقی و مالکی��ت فکری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی هفته گذشته از توقیف  ۲هزار و ۲۰۰
تن کاغذ وارداتی احتکار شده با ارز دولتی خبر داد و گفت :با
گشودن این انبارها بیش از  ۲هزار تن کاغذ با دیدبانی معاونت
فرهنگی و پیگیریهای دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی و همکاری مرجع قضایی ،وارد بازار نشر خواهد شد.

س��هرابی در این باره تاکید کرد :ش��کایت معاونت
امور فرهنگی وزارت ارشاد از شرکتهایی که برای
واردات کاغ��ذ ارز دولتی دریافت کرده اما نس��بت
ب��ه توزیع و واردات آن اقدام نمیکردند ،به نتیجه
رسید و کاغذ احتکار شده در اختیار وزارت فرهنگ
قرار گرفت .این شرکتها اکنون با دستور بازپرس
و پلیس اقتصادی مکلف به باز کردن انبارها و نیز
تحویل کاغذها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شدهاند .وی
گفت :با حکم بازپرس��ی و دس��تور قضایی شعبه  ،۱۲شرکت
واردکنن��ده حوالهه��ای  ۲هزار و  ۲۰۰تن کاغ��ذ را به دادگاه

ارائه داد و به دستور قضایی ،انبارها توقیف و کاغذها
تحویل وزارت فرهنگ و ارش��اد شده و بهزودی وارد
بازار کاغذ خواهد شد ۲ .هزار و  ۲۰۰تن کاغذ حجم
بسیار زیادی است و بخشی از کاغذها اکنون در انبار
وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی نگهداری میشود
و بخش دیگر در روزهای آینده تخلیه خواهد ش��د
ک��ه امیدواریم بتوانیم با توزیع آن در قیمتها تاثیر
بگذاریم .مدی��رکل حقوقی و مالکیت فک��ری وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی در ادامه عنوان کرد :فشاری که به صنعت
نش��ر وارد شده و از س��وی دیگر افزایش نرخ کاغذ که موجب

ش��د ناش��ران نتوانند کتابهای خود را منتشر کنند ،باید در
فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد و در مسئله ایفا نشدن
تعهد ،باید این نکته نیز در نظر گرفته و ضرر و زیان ناش��ران
دیده ش��ود .بن��ا بر گزارش ایرنا ،در نیمه س��ال  ۱۳۹۸وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،از شرکتهای خصوصی واردکننده
کاغذ خواست تا در ازای ودیعه و تضمین بانکی با دریافت ارز
دولتی ،کاغذ وارد کنند و کارگروه کاغذ همان سال در معاونت
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی تشکیل شد .بنا
بر تصمیمات این کارگروه ،فراخوانی منتش��ر و به ش��رکتها
اعالم ش��د کس��انی که عالقه دارند ارز دولتی دریافت و کاغذ

بهدنبال درمان ریشهای باشیم
بی��ژن بهادری ،نایبرئی��س اتحادیه لیتوگراف��ان تهران و عضو
هیات مدی��ره تعاونی لیتوگرافان ایران درباره مش��کالت کاغذ در
صنعت چاپ و نش��ر کش��ور در گفتوگو ب��ا
اظهار کرد :تا
امروز صنعت تولید کاغذ در کش��ور رش��د نکرده ،در حالی که این
صنعت س��ابقه زیادی دارد و ش��اید اگر تا امروز اس��تفاده از کاغذ
تولید داخل اجباری میش��د ،بسیاری از مشکالت در این زمینه را
پش��ت سر گذاش��ته بودیم .این دقیقا مشابه کاری است که کشور
هند با صنعت چاپ کرد و باعث شد امروز نهتنها کاغذ مورد نیاز خود را تولید
کند ،بلکه یکی از صادرکنندگان بزرگ این کاال در جهان باشد.
وی تصری��ح کرد :ام��روز روزنامههای معتبر دنیا ب��ا تیراژهای میلیونی وارد
ش سالهای
بازار میشوند ،در حالی که تیراژ کل روزنامههای ما براساس گزار 
قبل به  ۲میلیون نس��خه نمیرسد .حساب کنید اگر تیراژ روزنامهها ،نشریات
و کتاب در ایران ،با ارقام جهانی برابری میکرد ،این بحران به چه ش��کلی رخ
میداد؟
نایبرئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران در ادامه درباره لزوم کاهش نرخ کاغذ
در کش��ور خاطرنش��ان کرد :اگر خواهان ماندگاری صنعت چاپ و نشر چه در
حوزه کتاب و چه در حوزه مطبوعات هستیم ،باید کاغذ بهعنوان نهاده اصلی
ای��ن صنعت با نرخ مناس��ب در اختیار فعاالن صنعت چاپ و نش��ر قرار دهد.
همچنین باید نظارتهای الزم در بخشهای مختلف واردات ،توزیع و مصرف
این کاال وجود داشته باشد .بهادری درباره خبر کشف انبار بزرگ احتکار کاغذ
در روزهای گذش��ته و تاثیر آن بر بازار کاغذ کش��ور نیز تصریح کرد :در اخبار
منتش��ر شده نوع کاغذهای مکشوفه بهدرس��تی مشخص نیست .در واقع باید

دی��د چه میزان از این کاغذها کاغذ تحریر بوده و چه حجمی کاغذ
مطبوعات که بر اساس آن بتوان درباره میزان تاثیرگذاری ورود این
کاغذها به بازار اظهارنظر کرد .در هر حال اگر توزیع این کاغذها -از
هر نوع که باشد -بهطور عادالنه صورت گیرد ،باتوجه به حجم باالی
آن قطع��ا میتواند منجر به کاهش ن��رخ کاغذ در حوزههای مربوط
ش��ود .وی درباره تخلفات انجامش��ده در حوزه کاغذ در س��الهای
گذش��ته نیز تاکید کرد :در زمینه کاغذ با مش��کالت فراوانی روبهرو
بودیم که یکی از مهمترین آنها فروش کاغذهای دولتی به نرخ آزاد بود؛ یعنی
برخی از کس��انی که ارز  ۴۲۰۰تومانی برای واردات کاغذ دریافت کرده بودند
قس��مت محدودی از این کاغذ را با نرخ مصوب به مصرفکنندگان و ناش��ران
واگذار میکردند تا به این صورت مش��کالت مربوط به مالیات برطرف ش��ود و
باق��ی کاغذها را بهصورت آزاد در بازار توزی��ع میکردند .پیگیریهای متعدد
اتحادیههای مختلف نیز بهدلیل مستمر نبودن به سرانجام مشخصی نمیرسید
که البته بحثهای مافیایی پیرامون این موضوع نیز مزید بر علت بود.
ای��ن عضو هیات مدیره تعاونی لیتوگرافان ایران عنوان کرد :دولت جدید به
این موضوع ورود کرده و پیگیر بحث کاغذهای وارداتی با ارز دولتی اس��ت که
امیدواری��م این پیگیریها بهصورت جامع و مس��تمر ادامه پیدا کند .اگر این
پیگیریها دامنهدار و مستمر نباشد نمیتوان انتظار داشت به سرانجام مطلوبی
برس��د .بهعالوه اینکه باید کارهای زیربنایی زیادی انجام شود تا شاهد کاهش
و تعدیل نرخ دائمی کاغذ در کش��ور باش��یم .یکی از نکاتی که میتوان درباره
نابسامانیهای بازار کاغذ درکشور به آن اشاره کرد نبود آمار و اطالعات دقیق
درباره میزان مصرف ،میزان تولید ،واردات و توزیع این کاال در کشور است.

عکس:

پیمان صفردوست :تامین کاغذ جزو آن دسته مسائلی است که در چند سال اخیر مشکالت
فراوان�ی را برای اهالی مطبوعات و صنعت نش�ر ایجاد کرده اس�ت .بس�یاری از مطبوعات و
صاحبان نش�ر در این س�الها تنها با تکیه بر ارز ترجیحی کاغذ به فعالیت خود ادامه دادهاند
اما این ش�رایط چن�دان پایدار نبود و در س�ال  ۱۴۰۰اوضاع به هیچ وجه مناس�ب حال اهالی
مطبوعات و صاحبان نشر نیست .بسیاری از دستاندرکاران این حوزه درباره احتمال تعطیل
ش�دن جراید بهدلیل افزایش نرخ کاغذ هشدار میدهند و بقا را منوط به تعدیل نرخ و تامین

کاغذ میدانند .در حوزه نشر نیز اوضاع چندان بهتر نیست و آمار نشر کتاب گواه این مسئله
اس�ت .اما در این اوضاع نفسگیر کاغذ ،کشف بیش از  ۲هزار تن کاغذ احتکار شده و احتمال
کاه�ش نرخ کاغذ در هفتههای آینده ،خبری بود که میتوانس�ت فع�االن این حوزه را کمی
ب�رای ادامه فعالیت دلگرم کند .به همین بهانه در این ش�ماره روزنامه
موضوع کاغذ و
مشکالت مربوط به آن را در گفتوگو با فعاالن و دستاندرکاران این حوزه مورد بررسی قرار
دادیم که شرح آن را در ادامه میخوانید .با ما در این گزارش همراه باشید:

وارد کنند ،رزومه و گردش کارش��ان را به وزارت ارشاد ارسال
کنن��د .در ادامه این روند از ش��رکتهای دریافتکننده ارز دو
ش��رکت در واردات کاغذ تخلف انجام دادند؛ بهاین صورت که
یکی ارز را دریافت و کاغذ را وارد کرده اما متاس��فانه آن را در
کشور توزیع نکرده و دومی نیز اصال کاغذی وارد نکرده است.
باتوجه به مشکالت ایجاد شده در حوزه تامین کاغذ ،در نیمه
اس��فند  ۱۳۹۹نخستین زمزمههای کمبود کاغذ میان ناشران
به گوش رسید و در ادامه افزایش قابلتوجه نرخ کتاب در سال
 ،۱۴۰۰ناموفق بودن اقدام ناش��ران در تهیه کاغذ برای انتشار
آثار جدید ،کمکم کمبود کاغذ به نبود آن تبدیل شد.

نظارت دولت باید بیشتر باشد
شهاب قاسمیپناه ،مدیرعامل چاپ رواق نیز در
گفتوگ��و با
درباره تاثیر کش��ف کاغذهای
احتکارش��ده بر بازار کاغذ عن��وان کرد ۲ :هزار تن
کاغذ گرچ��ه حجم باالیی اس��ت ،ام��ا باتوجه به
میزان نیاز کش��ور برای مدت طوالن��ی نمیتواند
تامینکننده نیاز کاغذ کش��ور باش��د؛ ضمن اینکه
هنوز مشخص نیس��ت کاغذهای احتکار شده که
درباره آنها سخن گفته میشود از چه نوع کاغذی
هستند و در مطبوعات کاربرد دارند یا خیر.
قاس��میپناه افزود :با رش��د بیرویه نرخ کاغذ،
تامین نشدن آن ازسوی دولت و افزایش هزینههای

جاری ،رمقی برای اصحاب مطبوعات و
چاپخانهه��ا برای ادام��ه فعالیت نمانده
اس��ت .بهنظر میرسد دولت و نهادهای
ذیربط باید به فکر چارهای عاجل و در
عین ح��ال پایدار برای کنترل و تعدیل
قیمتها در این حوزه باشند.
وی درب��اره مش��کالت مطبوع��ات و
صنعت چاپ و نش��ر برای ادامه بقا تاکید کرد :در
زمینه کاغذ فقط با مس��ئله احتکار و توزیع نشدن
آن مواجه نیس��تیم .شنیده شده حتی کاغذی که
برای چاپ در اختیار مطبوعات قرار میگیرد ،برش

سخن پایانی...

نیمه اس��فند  ۱۳۹۹نخس��تین زمزمههای کمبود کاغذ ازسوی ناشران به
گوش رسید .مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز با تایید این مسئله،
درصدد جس��توجوی راهحلی برای برطرف کردن این مس��ئله برآمدند .بنا
بر اعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،نیاز س��االنه کشور به کاغذ چاپ و
تحریر ...بهطور میانگین بیش از  300هزار تن اس��ت که پیشبینی میشود
با ورود س��ریع این محموله کاغذ تحریر به بازار نشر ،بهای کاغذ در روزهای
آینده کاهش قابلتوجهی را تجربه کند .البته این کاهش نرخ منوط به نحوه
توزیع کاغذ در بازار خواهد بود ،اما اینکه تا چه حد خواهد بود و تا چه زمانی

خ��ورده و برای مصرف در بس��تهبندی
می��وه راه��ی آن بازاره��ا و بهاصطالح
س��فید چاپ میش��ود .این موضوع در
بس��یاری از موارد نش��أت گرفته از نیاز
مالی چاپخانهها و مطبوعات اس��ت که
ترجی��ح میدهند بهج��ای مصرف این
کاغذه��ا آن را ب��ا ن��رخ آزاد روانه بازار

کنند.
قاس��میپناه در پای��ان گف��ت :در کن��ار تامین
بهموقع و مناسب کاغذ برای جلوگیری از تخلفات
سوداگران نیز باید تدابیری اندیشیده شود.

میتوان به آن دل بست همچنان جای سوال دارد.
جدا از مورد اخیر کشف کاغذهای احتکار شده و همین طور فارغ از بحث
نوع کاغذهای مکشوفه باید به این نکته دقت داشته باشیم که وضعیت کاغذ
چه در حوزه کتاب و چه در حوزه مطبوعات بحرانی اس��ت و ُمس��کنهای
مقطعی و موضعی مانند کشف یک محموله احتکار شده نمیتواند متضمن
حیات پایدار رس��انههای مکتوب در کش��ور باش��د؛ بنابراین بهنظر میرسد
دول��ت بای��د راهکارهای بهتری را ب��رای کنترل و تعدیل ن��رخ این کاال در
کشور بهکار بندد.

