ادبیات وهنر

یک شنبه  17تیر  24. 1397شوال .1439شماره 19860

کاغذهای احتکاری را کشف میکنیم و
به مصرفکنندگان میرسانیم

به گزارش ایرنا ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با تشریح روند مسائل و مشکالت بازار کاغذ
مطبوعات ،به موجودی خوب کاغذ مطبوعات و حوزه نشرکشور اشاره کرد وگفت :با توجه به التهابات بازار کاغذ ،باید در اسرع وقت موجودیهای
آن اعم از وارداتی و داخلی طی فرایندی ارزیابی و تحلیل شود تا بدون هیچ گونه دغدغهای کاغذ در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.

...

یادداشت

بحرانکاغذ!

نظام کنترلی درباره واردکننده ها نداریم
در شرایط فعلی که بازار التهاب
دارد ،ترجیح بر این است که
استفاده از تولیدات داخلی
در دســتــور کــار قـــرار بگیرد.
متاسفانه برخی کاغذ را با ارز
دولتی وارد میکنند و با قیمت
آزاد می فروشند .این مسئله به
دلیل نبود نظام کنترلی است؛ به بیان دیگر نظام کنترلی
دربــاره واردکننده ها نداریم و فقط بــرای تولید کننده
داخلی داریم .کنترل واردکننده انجام نمی شود ،چون به
یک فرایند کنترلی نیاز دارد که مکانیزم آن وجود ندارد ،اما
برای وارد کننده به این شکل نیست .شرایط و میدان بازی
به نفع تولید کننده داخلی نیست .قرار بود بسته حمایتی
برای حمایت از کاالی داخلی باشد ،ولی این طور نشده
است .البته شرایط امروز فرق می کند با آن روزی که بحث
بسته مطرح شد .امروز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور
و نرخ دالر ،دولت هر لحظه تصمیم های جدیدی می گیرد
و می طلبد ایــن بسته با توجه به نیازهای روز بازنگری
شود .درباره تخصیص ارز  3800تومانی و نیز حمایت از
تولید  5000تــن کاغذ در مازندران نیز باید اشــاره شود
که مازندران در صورتی که تامین اعتبار شود ،می تواند
تولید خود را به  30هزار تن برساند و این رقم برای کارخانه
مازندران خیلی سنگین نیست .درباره ارز هم باید گفت در
درجه نخست باید تخصیص منابع شود .ضمن این که ارز
 3800تومانی هنوز به کسی داده نشده است .تقریبا قرار
بر این است که ارز  3800تومانی به تولید کننده داخلی
داده شود و تولید داخلی هم فقط کاغذ روزنامه نیست،
بلکه کاغذ تحریر و مواد اولیه هم هست .باید توجه کرد ما
عمال در نظام ارزی و سامانه نیما چیزی به نام ارز 3800
تومانی نداریم .قرار است مابهالتفاوت این رقم را بعدا دولت
محاسبه کند و برگرداند که این مسئله هم تاثیر آنی و فوری
روی قیمت کاغذ ندارد .اگر ارز  3800تومانی را بدهند،
حتما قیمت کاغذ به زیر4000تومان خواهد رسید و نسبتا
متعادل میشود ،اما تا زمانی که مازندران تولید نکند و ارز را
ندهند و دیگرانی که کاغذ ارزان قیمت وارد کردند ،دست
از سوءاستفاده بر ندارند ،قیمت روزنامه همین است که در
بازار میبینید و خیلی هم منصفانه نیست.

▪آمار تولید جهانی کاغذ

کاغذ در بازار موجود نیست

در مطالعهای که سال  2014انجام شد ،میانگین مصرف
کاغذ در دنیا  58کیلو گرم و در ایران به ازای هر نفر در
طول یک سال ،حدود  22کیلوگرم کاغذ بود .این عدد
در آمریکا  ،222فرانسه  ،141چین  ،76کره جنوبی
 ،186بنگالدش ،3/4ترکیه 70و مصر 22کیلوگرم بود.
انتظار میرود تولید کاغذ تا سال 2020در مقایسه با سال
 77 ،1995درصد افزایش داشته باشد  .هم اکنون 20
درصد جمعیت کل دنیا مصرف کننده  87درصد کاغذی
هستند که هر ساله تولید میشود.

طبق آمارهای رسمی گمرک ،واردات کاغذ روزنامه
در سال گذشته تنها در چهار ماه ابتدایی سال صورت
گرفته که عمده آن در اردیبهشت بوده است و پساز آن،
در هشت ماه دیگر ،واردات کاغذ روزنامه انجام نشده
است .نکته جالب دیگر این که ثبت سفارش واردات
کاغذ تا تحویل آن در تهران ،دو تا شش ماه زمان میبرد.
با وجــود ایــن ،شاهدیم فــروردیــن امسال در مجموع
سه هزار تن کاغذ (عمدتا از روسیه) وارد کشور شده

▪وضعیت کاغذ روزنامه

هرچند تعطیل شدن کارخانه های کاغذسازی چین و
هند به دلیل آالیندگی و افزایش قیمت جهانی خمیر
کاغذ در قیمت کاغذ تاثیر گذار است اما دالیل کافی
برای پیدا نشدن آن در بازار نیست .تولید نشدن کاغذ
روزنامه در کشور طی امسال و نبود سفارش و واردات
به موقع کاغذ توسط بازرگانان ،می تواند از دالیل نبود
کاغذ روزنامه در روزهای اخیر باشد.

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا:

باید خرید کاغذ راستی آزمایی شود
رئیس انجمن واردکنندگان
کاغذ و مقوا با تاکید بر این
که نهادی مانند این انجمن
مکانیسم های مشخصی برای
راســتــی آزمــایــی ایــن مسئله
ندارد  ،این مسئله را با توجه به
وضعیت بازار کاغذ بیان کردو
ادامه داد :دولت با استفاده از اهرم های اجرایی و نظارتی
که در اختیار دارد ،می تواند مشخص و اعالم کند که آیا
این شرکت ها کاالی مد نظر را وارد کرده اند یا نه.
میرباقری گفت :ما فکر می کنیم عــاوه بر فهرستی
کــه منتشر شــد ،باید فهرست دیــگــری هــم از افـــراد و
شرکت هایی که واقع ًا کاغذهای اشــاره شــده را وارد
کرده اند ،منتشر و اعــام شود که فالن تعداد از افراد
و شــرکــت هــای فهرست اول ،کــاالی مــد نظر را وارد
نکرده اند .این کار را دولت می تواند از طریق گمرک،
وزارت صمت و بانک مــرکــزی ،انــجــام دهــد .مــن فکر
می کنم در این صورت ،اطمینان به جامعه مصرف کننده
برمی گردد.

▪مقدار مورد نیاز کاغذ روزنامه در کشور

در کشور ما با توجه به شمارگان روزنامه های
موجود و همچنین با در نظر گرفتن مقدار تولید
داخل و واردات صورت گرفته در سال گذشته،
به چیزی حدود  65هزار تن کاغذ روزنامه نیاز
است .هرچند این مقدار به احتمال فراوان امسال
به دلیل کم شدن شمارگان و حذف بعضی از
نشریات که قادر به ادامه حیات با این وضع کاغذ
نیستند ،به رقم کمتری خواهد رسید.

برای این که تکلیف این مقدار کاغذ روزنامه را روشــن کنیم ،طبعا باید اسامی شرکت هایی را بررسی
کنیم که وارد کننده کاغذها هســتند .با یک حساب سرانگشتی متوجه می شــوید که حدود هشتاد
درصد ارز اختصاص داده شده به شــرکت هایی تعلق گرفته اســت که هیچ رابطه ای با کاغذ نداشته و
تاکنون در بازار کاغذ فعالیتی نداشتهاند.

▪قیمت کاغذ روزنامه در بازارهای جهانی

▪سلطان واردات کاغذ روزنامه ،وجود خارجی ندارد

شرکتهایی که ارز دولتی گرفتهاند
طبق این جدول ،بیش از  34میلیون و  254هزار و  353یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ تخصیص داده
شده است .حاال در نظر بگیرید قیمت هر ُتن کاغذ با کیفیت خوب روزنامه  730یورو است .یعنی با این رقم در
عمل باید حدود  47هزار تن کاغذ وارد کشور شده باشد .اما واقعیت موجود در بازار نشان میدهد این میزان
کاغذ روزنامه اصال وارد کشور نشده چرا که اگر شده بود روزنامه ها با بحران فعلی مواجه نبودند .این میزان
کاغذ اصال قابل احتکار کردن هم نیست .تصور کنید کل نیاز ساالنه روزنامه های کشور در مجموع  65هزار
تن است .شما حدس میزنید این همه کاغذ کجا رفته است؟
ردیف

نام شخص /شرکت

یورو دریافت شده از بانک

1

شرکت هانا تجارت پرلیت

14.042.728

2

شرکت خدمات پشتیبانی
صنعت ساحل پرشیا

8.864.164

3

شرکت ارمغان گستر نوید

2.972.304

4

شرکت هیوا گستر آرتیمان

1.978.200

5

شرکت صنایع چوب و کاغذ
مازندران

1.116.296

6

شرکت اندیشه راه صعود

996.240

7

شرکت صنعتی کیهان سپهر
شمال

895.721

8

شرکت نگار گستر هامون

661.974

شرکت ایران چاپ

439.334

10

سیدجالل جلیلی

399.523

11

شرکت جام جم بازرگان
پیشرو

327.948

12

شرکت موسسه فرهنگی
هنری خراسان

317.571

13

شرکتهوشمندساختارامرتات

311.665

9

که حتی در مقایسه با مــدت مشابه مقدار آن کمتر
از سال قبل اســت .نکته جالب تر این که اگر ادعای
واردکنندگان کاغذ را مبنی بر نقش مهم تعطیلی
کارخانه های کاغذسازی چین در این بحران بپذیریم،
با توجه به سهم 4درصدی کاغذ چینی از واردات سال
گذشته ،این موضوع تأثیر مستقیمی بر واردات کاغذ
روزنامه در ایران نداشته و تنها می توانسته با افزایش
واردات کاغذ توسط چین ،تأثیری غیرمستقیم بر بازار

ایران داشته باشد.
طبق آمــارهــای وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
اردیبهشت ماه امسال  27هزار تن کاغذ روزنامه به
ارزش  23میلیون دالر ثبت سفارش شده است که با
توجه به این که معموال تنها نیمی از ثبت سفارش ها
به واردات منجر می شود ،می توان حدس زد که به
احتمال فراوان وضعیت بحرانی کاغذ روزنامههمچنان
ادامه دارد.

پشت پرده فهرست ارزبگیران دولتی

▪فروشندگان کره ای تمایلی به فروش کاغذهایشان به
تجار ایرانی ندارند

میرباقری درباره گزینههای پیش روی تجار ایرانی برای حل
این مشکل هم یادآور شد :اگر دولت با واردکنندگان کاغذ
همکاری بیشتری کند ،می توان در موضوع خرید کاغذ و
ثبت سفارش آن ،کشورهای دیگر را جایگزین کره جنوبی
کرد؛ در این زمینه اگر ما مشکلی برای انتقال پول نداشته
باشیم ،میتوان به واردات کاغذ از چین ،اندونزی و روسیه
بیشتر فکر کرد.
رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا درباره پیش بینی
خود از وضعیت بازار کاغذ طی چند ماه آینده ،به تسنیم
گفت :اگر دولت ارز مورد نیاز را برای تامین کاغذ چاپ
و تحریر و همچنین گالسه ،به صورت مبادله ای به موقع
اختصاص دهد ،جای نگرانی نیست اما اگر تامین ارز با
مشکل روبه رو شود ،صد در صد قیمت این کاال هم در بازار
بیشتر خواهد شد.

alavi@khorasannews.com

▪سرانه مصرف کاغذ

در بین کشورهای تولید کننده کاغذ،
کشورهای چین ،آمریکا ،ژاپن ،آلمان ،کره
جنوبی و روسیه سهم به سزایی در تولید این
کاالی مهم و راهبردی در سال های اخیر
داشته اند .البته سال گذشته ،تعدادی
از کارخانه های چین به دلیل استاندارد
نبودن و ایجاد آلودگی تعطیل شدند و
شاهد کم شدن تولید  27درصدی کاغذ
این کشور بودیم.

...

▪اگر مشکل انتقال پول نداشته باشیم ،می توانیم به
واردات کاغذ از چین ،اندونزی و روسیه فکر کنیم

سیدعلی علوی

گروه ادب و هنر -هر کاری دردهایی دارد و درمانهایی ،برای چرخیدن چرخ روزنامه هم هزار درد وجود دارد و هزار درمان! اما بین تمام این دردها،
دردی است که درمانی جز خودش ندارد و آن هم کاغذ است .کاغذ که نباشد روزنامه هم نیست و این روزها این درد ،روز به روز در حال وخیم تر شدن
است .این روزها مسئوالن چاپ روزنامهها ،در بنگاههای فروش کاغذ در به در به دنبال چندصد کیلو کاغذ رول برای چاپ روزنامههایشان میگردند
تا بتوانند کلمات را روی آن بریزند و آنها را تبدیل به خبرو گزارشهایی کنند تا روی گیشه دکهها به دست شما عزیزان برسد .شاید بد نباشد شما هم
بدانید که قیمت کاغذ در طول یک سال اخیر دو برابر شده و همین دوبرابری چراغ برخی نشــریات را خاموش کرده و چند نشریه را هم مجبور به کم
کردن صفحات شان کرده است .به تازگی هم فهرستی از خریداران کاغذ روزنامه به نرخ دولتی منتشر شد که با اما و اگرهایی همراه بود .امروز سعی
کردهایم به بررسی وضعیت جهانی کاغذ و نکات عجیب و غریب فهرست واردکنندگان کاغذ روزنامه با ارز دولتی بپردازیم که در ادامه خواهید خواند.

گفت و گو

وی در بخش دیگری از این گفت وگو درباره شنیدهها مبنی
ای تولیدکننده کاغذ از ثبت
بر خودداری شرکت های کره ِ
سفارشهای تجار ایرانی به دلیل ترس از تحریمهای آمریکا
و صحت و ُسقم خبرهای مربوط به توقف واردات کاغذ از این
کشور ،گفت :بر اساس اعالم فروشندگان کره ای ،اواخر
آبان ماه امسال ،آخرین زمانی است که خطوط کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران خواهند توانست کاالها را از بنادر
کره تحویل بگیرند.
بــه گفته رئــیــس انجمن واردکــنــنــدگــان کــاغــذ و مقوا،
اکنون فروشندگان کــره ای چندان تمایلی به فروش
کاغذ با طرف های ایرانی ندارند و حاضر نیستند پروفرما
(پیشفاکتور سندی که توسط فروشندگان صادر میشود)
را به تجار ایرانی بدهند و اظهار می کنند که ریسک این
کار باالست و این احتمال وجود دارد که بانک های طرف
قرارداد با ما (کره ای ها) نتوانند پول را از خریداران ایرانی
دریافت و به ما پرداخت کنند.

...

یادداشت سردبیر

مشکالت ارزی و سوء استفاده های داخلی تامین کاغذ را دشوار کرد

ابوالفضل روغنی گلپایگانی ،رئیس
سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا

11

نام شخص /شرکت

یورو دریافت شده از بانک

14

شرکت پشم شیشه
پارس

ردیف

204.890

15

شرکت
آواسلولز

190.000

16

شرکت راحل زیتون
نوین

124.000

17

شرکت پشم شیشه مازند
پارس

116.977

18

شرکت چاپ فرشته

110.437

19

شرکت صنایع چوب
رسان آسیای میانه

81.620

20

شرکت کاغذ پیک
فراز

57.000

21

شرکت کاغذگستران
امین

32.640

22

شرکت سلولز پوشش
سپاهان

6.900

23

جعفر کرمی

6.221

بررسی فهرست ارز بگیران منتشر شده از سوی بانک
مرکزی نشان می دهد ،دو شرکت هانا تجارت و صنعت
ساحل پرشیا برای واردات کاغذ روزنامه درمجموع
حدود  23میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده اند.
نام آن ها را در سایت روزنامه رسمی کشور جست و
جو می کنیم .طبق آگهی آبــان و دی ماه سال ،94
به مــدت دو ســال مدیرانی که بــرای ایــن دو شرکت
تعیین شده اند ،تفاوتی با هم نــدارد یعنی عمال این
دو شرکت یکی هستند.در ســال  89شرکت هانا
تجارت با صد هزار تومان سرمایه و با هدف فعالیت
عمرانی و راه سازی تأسیس و در سال  95به برادران
جان محمدی واگــذار می شود؛ در حالی که سرمایه
شرکت هانا تجارت ترولیت  20میلیون تومان ثبت
شــده ،ایــن شرکت با ایــن دارایــی توانسته اســت 14
میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه
دریافت کند.نکته درخور توجه این است که هیچ کدام
از ایــن اشــخــاص در ح ــوزه کــاغــذ تــاکــنــون فعالیتی
نداشته اند اما اکنون این دو بــرادر سلطان واردات
کاغذ روزنــامــه هستند.در جست وجوی اینترنتی
این شرکت ها به آدرس هایی در خیابان میرداماد و
شریعتی می رسیم اما با مراجعه حضوری به این دو
آدرس متوجه می شویم شرکت هایی به این نام اصال
وجود خارجی ندارند.
▪از راه سازی تا واردات کاغذ!

یکی دیگر از شرکت هایی که ارز دولتی گرفته است
تا کاغذ روزنامه وارد کند ،شرکت هیوا گستر آرتیمان
است.
این شرکت در تاریخ  11بهمن سال  94تاسیس شده
است .موضوع و کار شرکت در این زمینه است :انجام
کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی و نظارت
فنی و اجرا در زمینه راه سازی ،ساختمان سازی ،پل و
تونل ،محوطه سازی ،الکتریکی و صنعتی ،تاسیسات
کشاورزی ،فضای سبز و برج سازی ،سدسازی ،بند و
شبکه وآبرسانی ،تصفیه خانه ،ژئوتکنیک و ابزار دقیق
در تاسیسات سرچاهی ،انبوه سازی و برق و تاسیساتی،
خط انتقال نفت و گاز ،ارتباطات و آی تی ،خدمات
آشپزخانه و کلیه خدمات امور کامپیوتری.
این شرکت یک میلیون و  978هزار و  200یورو ارز

دولتی گرفته است تا کاغذ روزنامه وارد کند.
▪رابطه بستهبندی میوه و کاغذ روزنامه را کشف کنید

از دیگر شرکت هایی که ارز دولتی گرفته است تا کاغذ
روزنامه وارد کند ،شرکت صنعتی کیهان سپهر شمال
است .کار این شرکت چیست؟
موضوع شرکت :سورتینگ و بسته بندی میوه جات و
مرکبات و گیاهان دارویی ،تبدیل ورق به کارتن آماده،
انجام سایر امــور وابسته و پیوسته به موضوع شرکت
است .سورتینگ نیز به درجه بندی انواع میوه ها و دیگر
محصوالت کــشــاورزی براساس انـــدازه ،رنــگ ،شکل
ظاهری میگویند .این شرکت نیز 895هزار و 721یورو
ارز دولتی گرفته است.
▪تولید پشم شیشه یا واردات کاغذ روزنامه؟

یکی دیگر از شرکت هایی که ارز دولتی گرفته است تا
کاغذ روزنامه وارد کند ،شرکت پشم شیشه پارس است.
کار این شرکت چیست؟ در روزنامه رسمی آمده است که
کاراینشرکتتولیدانواععایقهایحرارتیپشمشیشه،
کاغذ آلومینیم مسلح ساده و رنگی ،کاغذ پلی اتیلن دار،
انواع توری های فلزی گالوانیزه ،الک کردن و تمپالت
انواعفویلآلومینیم،وارداتوصادراتکلیهکاالهایمجاز
بازرگانیوترخیصکاالازکلیهگمرکاتکشوراعمازلوازم
تاسیساتوانواعمحصوالتفوالدیاعمازورقهایرنگی،
گالوانیزه ،سیاه و روغنی و کلیه محصوالت سرمایشی و
گرمایشی از قبیل اسپیلت ،چیلر و کولرهای گازی در
ظرفیتهاوتناژهایمختلفو...است.
این شرکت برای وارادت کاغذ روزنامه 204 ،هزار و
 890یورو ارز دولتی گرفته است.
▪تولید کاغذ یا واردات؟

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران که توانایی تأمین
حدود  50درصد از نیاز کشور را دارد ،امروز در فهرست
واردکنندگان کاغذ روزنامه قرار گرفته است .این شرکت
به جای تهیه مواد اولیه برای تولید به سمت واردات رفته
است .امیدواریم که ورود این تولیدکننده بزرگ ،به حوزه
واردات ،مقطعی و کوتاهمدت (که حتی همین موقتی هم
اشتباه است) باشد و شاهد بازگشت این شرکت به دوران
اوج باشیم.این شرکت برای واردات کاغذ روزنامه یک
میلیون و  116هزار و  296یورو دریافت کرده است.

اگــر تــا چــنــدی پیش افــزایــش چند
برابریقیمتکاغذمسئلهحوزهنشرو
مطبوعاتبودامامهمتریندغدغهاین
روزهاعبورازبحرانکاغذوتامینکاغذ
موردنیازبرایچاپاست.اینایامتنها
گرانیکاغذدغدغهاصلینیستبلکه
پیداکردنکاغذخوددغدغهایفراترازدغدغهگرانیاست.
گرانی و کمیابی کاغذ ،به حــدی مطبوعات را مستأصل و
سردرگم کــرده که بیم آن می رود همین شمارگان 800
هزارتاییروزنامههانیزکمترشود.
کار به جایی رسیده است که برخی نشریات اعالم کرده اند
گرانی کاغذ نیست تا از
فعال منتشر نمی شوند چون بحث
ِ
خوانندگانشانبتوانندطلبیاریکنند.اینروزهاکاغذکیمیا
شدهوپیدانمیشودوسراغهرفروشندهکاغذیکهمیرویبا
جمله «نداریم»مواجهمیشوی.
بعضیازروزنامههای ُپرسابقهومشهوربرایحفظمخاطببه
کاهششمارگانرویآوردهاند.
برای حل و خروج از این بحران نمی توان نقش دولت را نادیده
گرفتودررویاروییبااینبحرانچندگزینهپیشرواست:
-1مدیریتبازار
در اولین قدم دولت باید هر چه سریع تر برای کاغذ چاره ای
بیندیشدوکاغذموردنیازمطبوعاتراتامینکند.درشرایطی
کهمارابطهخوبیباچینوروسیهداریمالزماستدولت هرچه
سریع تر برای تامین کاغذ مورد نیاز دست به کار شود و اجازه
ندهدعدهایسودجو سرکاغذاینبالرابیاورند.
-2نظارتبرخریدوتوزیع
باتوجهبهفهرست منتشرشدهبانکمرکزیازشرکتهاییکه
برای واردات کاغذ ارز دولتی گرفته اند دولت باید با نظارت بر
عملکرد این شرکت ها از نحوه خرید و چگونگی عرضه در بازار
مطلع شده و با متخلف به شدت برخورد کند تا شاهد استفاده
هاینادرستازمنابعارزینباشیم.
-3مقابلهبااحتکار
دولت نباید اجازه دهد عده ای کاغذ را وارد و احتکار کنند و
با باال بردن تقاضا قیمت ها را افزایش دهند و با ملتهب کردن
بازارسودهایکالنببرند.
-4تخصیصمنابعارزیبهواردکنندگانتخصصیکاغذ
تجربه نشان داده اســت تخصیص ارز به شرکت هایی که
تخصصی نیستند نمی تواند کمکی به کاهش التهابات بازار
کند؛ چنان که در فهرست منتشر شده بانک مرکزی از ارز
بگیران شاهد شرکت هایی هستیم که رد و نشانی از آن ها
نیست و مقدار معتنابهی ارز را برای خود دریافت کرده اند لذا
دولت باید هر چه سریع تر با تخصیص ارز به وارد کنندگان
تخصصی کاغذ که در این حوزه فعالیت دارند نیاز کاغذ کشور
رابرطرفکند.
-5تخصیصیارانهبهحوزهنشرومطبوعات
در قدم بعد باید نگاه دولت به کاالیی چون کاغذ عوض شود.
درستاستکهکاغذیککاالستامایککاالیفرهنگیاست
ونمیتوانبامنطقصرفاقتصادیبهآننگریست؛همانطورکه
دارویککاالستامادولتبرایآنیارانهمیپردازد.شایدالزم
است برای حوزه نشر و مطبوعات در این مقطع خاص دولت به
آنهایارانهبدهد.
کالم آخر این که به نظر می رسد اگر به آن چه گفته شد توجه
نشود در خوش بینانه ترین حالت شاهد صدمه ای جبران
ناپذیربهحوزهنشروهمچنینشاهدکاهششمارگانوکاهش
صفحاتروزنامههادرآیندهاینزدیکخواهیمبود.

...
خبر

دومین جلسه کمیته ساماندهی کاغذ
مطبوعات برگزار شد
دومین جلسه کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات با حضور
نمایندگان شش موسسه مطبوعاتی بــزرگ کشور از جمله
روزنامه خراسان در معاونت مطبوعاتی و به ریاست معاون
مطبوعاتیوزیرفرهنگوارشاداسالمیبرگزارشد.
سیدمحمدرضادربندی،سخنگویکمیتهساماندهیکاغذبا
اشارهبهبررسیپیشنهادهاینمایندگانموسساتمطبوعاتی
درجلسهروزگذشته تصریحکرد:درپایاناین نشستمقررشد
برایتامیننیازیکسالهکاغذمطبوعاتونشریات،راهکارهای
ارائهشدهدراسرعوقتواردمرحلهاجراییشود.
مدیر کل مطبوعاتی و خبرگزاری هــای داخلی اف ــزود :بر
همین اســاس ،شناسایی و استفاده از ظرفیت های جدید
واردات کاغذ ،رفع برخی مشکالت ثبت سفارش و گشایش
اعتبار سفارشات قبلی ،کمک به کاهش مشکل نقدینگی،
رایــزنــی با کارشناسان بازرگانی وزارت صنعت ،تجمیع
سفارشات خرد برای تامین بهتر کاغذ از سوی واردکنندگان،
تسهیل در گشایش اعتبار درخواست موسسات مطبوعاتی
در بانک مرکزی ،تسریع و تسهیل در رونــد تولید کاغذ در
کارخانه چوب و کاغذ مازندران و رفع موانع آن از جمله موارد
مطرح شــده بــرای پیگیری در ایــن نشست ب ــود.وی اضافه
کــرد :نتایج بــررســی هــای کارشناسی دربـــاره ایــن مــوارد
همچنین پیگیری گزارش کل منابع موجود کاغذ در بازار،
تصمیم گیری در زمینه ثبت سفارش موسسات مطبوعاتی،
استفاده از ظرفیت بانکی کشور برای همراهی با موسسات
مطبوعاتی نیز در دستور کار جلسه آینده این کمیته در روز
سه شنبه قرار گرفت.دربندی همچنین تصریح کرد :با توجه
به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی و
دستور صریح نهاد ریاست جمهوری به کارخانه چوب و کاغذ
مازندران برای تولید کاغذ مطبوعات ،تسریع در تولید داخلی
ورفعبرخیموانعموجود،ازجملهمصوباتاین جلسهبود.
«مشکل کمبود جهانی کاغذ ،افزایش قیمت جهانی ،سرعت
عمل در ثبت سفارش و آغاز فرایند واردات ،تخصیص سهمیه
ارزی ،نظارت دولت بر روند واردات و توزیع مناسب کاغذ وارد
شده ،ظرفیت سنجی برای توان واردات ،مشکل نقدینگی
موسسات مطبوعاتی ،شناسایی مراکز جدید برای واردات» از
جملهمهمترینمسائلمطرحشدهتوسطنمایندگانموسسات
مطبوعاتیدراینجلسهبود.
شایان ذکر است جلسه آتی با حضور نمایندگان موسسات
مطبوعاتی ،برخی از واردکنندگان و نماینده کارخانه چوب و
کاغذمازندرانبرگزارخواهدشد.
CMYK

