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گ�روه اجتماعي| بازار كاغذ در س��ال هاي اخير با 
نوس��ان هايي روبه رو بوده است. ش��وك ارزي اواخر 
دولت محمود احمدي نژاد يكي از اين بدترين دوران 
عرضه كاغ��ذ و خصوصا كاغذ روزنام��ه در ايران بود. 
افزايش قيمت و ناشفاف بودن ميزان كاغذ وارداتي و 
مسائلي از اين دست مطبوعات را به سختي انداخته 
بود. بعد از آن بازار كاغذ نوسان هايي را تجربه كرد اما 
نه به اندازه اي كه در ماه هاي گذشته با آن مواجه بوده 
است. روند افزايش قيمت كاغذ از سال 96 شروع شده 
بود اما بازار هيچ وقت به اندازه اكنون در التهاب نبوده 
اس��ت. افزايش قيمت دالر و التهابات پس از آن روي 
قيمت بس��ياري از كاالها اثرگذار بود. از جمله اينكه 

قيمت كاغذ هم اثر پذيرفت. 
به گزارش اعتماد آنالين، هم��ه اين اتفاقات تنها در 
مدت زماني كمتر از 9 ماه رخ داده است و كارشناسان 
تح��والت ب��ازار ارز را دليل اصلي اي��ن اتفاق عنوان 
كرده اند. رش��د 300 درصدي قيم��ت دالر و فقدان 
صنعت توليد كاغذ عمال قيمت آن را به دالر و قيمت 
جهاني كاغذ گره زده اس��ت. اواس��ط سال گذشته و 
پيش از نوسانات بازار ارز، افزايش قيمت جهاني كاغذ 
باعث شد تا اولين ش��وك به بازار آن وارد شود. كاغذ 
25 درصد گران شد، اتفاقي كه حتي با ورود سازمان 
تعزيرات نتوانست نوس��انات را مهار كند و تغييرات 
ص��وري در فاكتورهاي ف��روش راه گري��زي بود كه 
عمال نظارت بر بازار كاغ��ذ را تا حدودي خنثي كرد. 
عباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي حدود 
دو هفته قبل هش��دار داد كه ذخيره كاغذ كش��ور تا 
پايان ش��هريورماه تمام مي شود. اين مشكالت نفس  
مطبوعات، نش��ريات، چاپخانه ها و تمامي مش��اغل 
مرتبط با اين كار را به شماره انداخته است. چاپخانه ها 
يكي پس از ديگري يا فعالي��ت خود را محدود كرده 
يا آنكه مجاب ب��ه تعطيلي مي ش��وند. روزنامه هاي 
سراس��ري و بومي براي جبران معضل كاغذ و تامين 
قيمت خري��د كاغذ به سياس��ت هاي انقباضي مثل 
تعديل نيروها و كاهش صفحات و بعضا توقف انتشار 

كاغذي روي آورده اند. انتشار كتب و نشريات هم بيش 
از هر زمان ديگري تقليل پي��دا كرده و همين اتفاق 
نوعي اولويت بندي در عقد قراردادها و چاپ كتاب ها 
به بازار تحميل كرده است كه نگراني و اعتراضاتي را 

با خود به همراه داشته است.

260 ميليون دالر ارز تخصيصي چه شد؟
در ماه ه��اي اخير دولت اعالم ك��رد كه براي كاهش 
اين التهابات، كنترل قيم��ت و حمايت از مطبوعات 
ارز ۴هزار و 200 توماني در اختيار واردكنندگان قرار 
مي ده��د. آن طور كه محمدرض��ا دربندي مديركل 
مطبوع��ات داخلي اع��الم ك��رده 260 ميليون دالر 
ارز ۴ه��زار و 200 تومان��ي ب��راي واردات كاغ��ذ به 
وارد كنندگان تخصيص داده شده است. اما سرنوشت 
اين 260 ميليون دالر چه شد؟ آيا واقعا كاغذ به كشور 
وارد شد؟ و اگر كاغذ وارد شده به دست مصرف كننده 
رسيده است؟ حسين زارع، يكي از فروشندگان كاغذ 
به »اعتماد« مي گويد: »خيلي صادقانه بايد بگويم كه 

همه اين مشكالت ناشي از رانت است. دولت در بازار 
كاغذ خ��ودش را با كارخانه چ��وب و كاغذ مازندران 
هماهن��گ ك��رد آنها هم بر اس��اس سياس��ت هاي 
خودش��ان ب��ازار را تنظيم مي كنن��د.« او مي افزايد: 
»كلي كاغذ در گمرك اس��ت اما اجازه ترخيصش را 
نمي دهند. امروز كاغذ كاهي روزنامه ش��ده كيلويي 
7 ه��زار و 200 تومان. چه كس��ي مي خواهد جواب 
اين را بدهد؟ بازار كاغذ مس��اله پيچيده اي نداشت و 
هيچ وقت با كس��ري كاغذ برنخورديم حتي در سال 
92 كه قيمت دالر چهار برابر ش��ده بود. اين ناش��ي 
از رانتي است كه به ش��ركت چوب و كاغذ مازندران 
دادند. آنها اعالم كرده اند از روز شنبه كاغذ روزنامه را 
هر كيلو ۴هزار و 375 تومان مي فروش��ند. معني اش 
اين اس��ت تا اين كاغذ فروش ن��رود كاغذهاي باقي 
مان��ده در گمرك ترخيص نخواهد ش��د.« مديركل 
مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت ارش��اد، 
س��ه روز قبل در نشس��ت خبري با خبرن��گاران در 
پاس��خ به اين سوال كه 260 ميليون دالر ارز ۴هزار و 

200 تومان به چه كس��اني داده شده است؛ از اسامي 
وارد كنندگان اظهار بي اطالعي كرد و گفت: »از نظر 
قانوني وزارت ارش��اد در اين باره مسووليتي ندارد اما 
وقتي ديديم مش��كالت مطبوعات زياد است كميته 
كاغذ را براي ساماندهي به اين مساله تشكيل داديم. 
چند بار هم فهرست دريافت كنندگان ارز را از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تقاضا كرده ايم كه مكاتبه هاي 
ما تاكنون بي پاس��خ مانده است. البته بخشي از ثبت 
س��فارش ها مربوط به كاغذ مورد نياز ناشران بوده اما 
هنوز فهرستي به دست ما نرسيده است.« با اين حال 
دربندي تاييد كرد كه حراست وزارت ارشاد به تخلف 
دو واردكننده كاغذ پي برده است: »جوان ٢٥ ساله اي 
كه دو ماه قبل شركتش را ثبت كرده بود براي واردات 
كاغذ، ارز گرفته است.« به گفته اين مقام مسوول در 
وزارت ارشاد در ماه هاي گذشته معموال كساني دالر 
گرفته اند و اصال كاغ��ذ وارد نكرده اند و افراد ديگري 
دالر گرفته اند و كاغ��ذ وارد كرده اند اما به قيمت ارز 

آزاد فروخته اند.
اين تنها نقطه ش��ائبه برانگيز واردات كاغذ نيس��ت. 
چنانكه به گزارش »اعتماد آنالين« در همان بدو كار، 
گمرك طي بخشنامه اي براي مهار افزايش احتمالي 
كاغذ در س��ال 97، اعالم كرد كه »واردات انواع كاغذ 
كه تنها به منظور نوشتن، چاپ، تحرير و مطبوعات و 
دفاتر تحرير به كار مي رود، از پرداخت ماليات و عوارض 
معاف اس��ت.« اين بخش��نامه نه تنها تسهيل كننده 
واردات كاغذ و حالل مش��كالت چاپ و مطبوعات و 
نشريات نبود، بلكه با ورود و نفوذ چهره هاي غيرمرتبط 
در جريان واردات كاغذ بالي جان آنان شد. تخصيص 
ارز دولتي ب��ه واردكنندگان كاغذ در نهايت س��ر از 
ماجراهايي بيرون آورد كه عمال بازار كاغذ در كشور 
را فلج كرد. بخش��ي از اين واردات صرفا شكل صوري 
داش��ت و واردكنندگان با ارز دولت��ي به جاي كاغذ، 
كاالهاي ديگر و بعضا غيرضروري و گران وارد كشور 
كردن��د. رقم ه��اي باورنكردني در ماج��راي واردات 
كاغذ تعجب همه را به خود جلب كرد، اينكه با وجود 

محسنيان راد، استاد ارتباطات در تحليل احتكار كاغذ و بازار آشفته آن گفت 

چرا روزنامه نگاران نمي توانند حقوق حقه خود را به دست آورند

تخصيص منابع ارزي چگونه كاغذ مصرفي كش��ور 
هنوز تامين نشده است. همان زمان حسن ميرباقري، 
رييس انجمن واردكنندگان كاغذ و مقوا گفته بود كه 
»بيش از 90 درصد اين شركت ها عضو انجمن نيستند 
و ۸0 درصد آنها را اصال نمي شناسم. اغلب ارقامي كه 
دريافت شده هنوز كااليي وارد نكرده اند. اين افراد يا 
اساس��ا كاالي خود را وارد نمي كنند يا به موقع وارد 
نمي كنند.« اخبار بعدي به مراتب عجيب تر بود. كمتر 
از 10 نفر با ثبت چند ش��ركت صوري و غيرمرتبط با 
صنعت چاپ، بالغ بر 20 تا 30 ميليون يورو ارز دولتي 
براي واردات كاغذ دريافت كردند، آن هم در حالي كه 
هيچ خبري از كاغذ وارداتي نيست و حتي شركت هاي 

ثبت شده وجود خارجي ندارند.
از اواخر خردادماه سال جاري تا امروز در مدتي كمتر از 
60 روز نوسانات كاغذ آنچنان متفاوت و عجيب بود كه 
حتي فعاالن عرصه چاپ هم نمي توانستند قيمت روز 
را براي هفته بعد تضمين كنند. برهمين اساس فروش 
اقساط و نقدي كاغذ لغو و تنها به شكل پيش فروش 
از سوي تجار كاغذ قابل قبول بود كه اين مساله عمال 
چند روزنامه را يا به تعطيلي كش��انده يا در روزهاي 
پايان��ي حيات خود قرار داده اس��ت. نامه نگاري هاي 
اخير رييس اتاق اصناف به وزير صنعت براي سامان 
بخشيدن به بازار كاغذ كه امروز با رشد قيمتي 300 
تا ۴00 درصدي قيمت نس��بت به پايي��ز 96 همراه 
اس��ت، حداقل تا امروز نتيجه اي نداشته است. البته 
محمد ش��ريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت 
يكي از راهكاره��اي نجات بخش را ح��ذف عوارض 
كاغذ باطله دانس��ته و در نامه اي خط��اب به معاون 
اول رييس جمهوري خواس��تار تامين كاغذ و مقواي 

داخلي شده است. 

احتكار 1700 تن كاغذ
واقعيت آن اس��ت كه موجودي تامين كاغذ كش��ور 
نه تنها تا پايان تابس��تان بلكه براي يك س��ال آينده 
نيز كافي اس��ت و در اين ميان احتكار كاغذ از سوي 

مطبوعات زير بار فشار كمبود و افزايش قيمت كاغذ كمر خم كرده اند

ما در روزنامه ش��رق ب��راي حل 
روزنام��ه كاغ��ذي خيلي تالش 
كردي��م. ه��م ب��ا همكاران مان 
و وزارت ارش��اد جلس��ات زيادي 
برگ��زار كرديم و ه��م مطالبي را 
درباره مشكل كاغذ منتشر كرديم 
و از مش��كالتي كه كمبود كاغذ 
براي رسانه ها به وجود آورده نوشته ايم. اما نكته اين است 
كه مساله كاغذ به روزنامه ها ارتباطي ندارد. وقتي دولت 
فله اي به دو شركتي كه حوزه كاري شان اصال كاغذ نبوده 
و نيست، ارز اختصاص مي دهد، كاري از دست رسانه ها 
برنمي آيد. رسانه ها هم كه خبر از اين موضوع نداشتند. 
ما اولين بار موضوع احتكار كاغذ را منتشر كرديم و بعد از 
آن گزارش هاي مفصلي درباره اين موضوع نوشتيم. ما در 
روزنامه شرق آن دو شركت را شناسايي كرديم. دفتري كه 

اجاره كرده بودند و بعد تحويل داده بودند را پيدا كردم. همه 
اين موارد را هم در قالب گزارش در روزنامه شرق منتشر 
كرديم. به نظرم رسانه ها از آنجايي كه نمي توانند پيشگويي 
كنند، طبيعي است كه بعد از اينكه اتفاقي بيفتد، به موضوع 

مي پردازند. ما هم همين كار را كرديم. 
فكر مي كنم مس��اله كاغذ ظرف يك هفت��ه آينده حل 
مي ش��ود. موضوع به جاهاي نسبتا خوبي رسيده است. 
فكر مي كنم 7-6 ه��زار تن كاغذ ظرف هفت��ه آينده از 
نوش��هر بارگيري مي ش��ود و به تهران ارسال مي شود و 
ان شاء اهلل روند بهبود پيدا مي كند. االن پيش بيني هايي 
شده و اگر ان شاءا هلل اين پيش بيني ها تحقق پيدا كند من 
فكر مي كنم كه ما اين گردنه سختي كه هم براي كشور 
هست و هم براي ما در عرصه رسانه وجود دارد، پشت سر 

خواهيم گذاشت.
مديرمسوول روزنامه شرق

در آنج��ا در خصوص راه حل هاي ب��رون رفت از اين 
بحران بحث و تبادل نظر شود تا به راهكاري معقول 
دس��ت پيدا كنند چرا كه آنها خ��ود در خط مقدم 
اي��ن جبهه قرار دارند و بهتر از هر كس��ي مي توانند 
وضعيت كنوني را تحليل و نتيجه گيري كنند. ثانيا، 
مي توان »ارز« دولتي تعيين شده را در اختيار برخي 
روزنامه هاي بزرگ گذاشت تا آنها خود راسا اقدام به 

وارد كردن كاغذ كنند. 
در مورد روزنامه ه��اي كوچك نيز اي��ن روزنامه ها 
مي توانند گروه هايي را تش��كيل دهن��د و هر چند 
روزنام��ه، با هم »ارز« را درياف��ت كنند و كاغذ وارد 
كنند. بدين ترتيب، هم خ��ود روزنامه ها مي توانند 
بر چگونگي واردات كاغذ نظارت داش��ته باش��ند و 
هم سودي كه قرار اس��ت نصيب تاجر شود به خود 
رسانه ها مي رسد و صرف تقويت آنها مي شود. حتي 
اگر نخواهي��م چنين كنيم، مي توان »ارز« دولتي را 
در اختيار تشكل هاي صنفي معتبر و فعال رسانه اي 
گذاش��ت تا آنها كاغ��ذ را وارد و توزي��ع كنند. البته 
شايد بد نباشد كه بدانيد قبل از اين هم، اين تجربه 

اجرا شده است. 
يعن��ي در بره��ه اي اعتب��ارات ارزي در اختي��ار 
تشكل هاي صنفي مرتبط با حوزه نشر قرار مي گرفت 
و آنه��ا كاغذ وارد و توزيع مي كردند. البته در ابتداي 
اجراي اين طرح نگراني هايي وجود داش��ت ولي در 

نهايت اين طرح به نحو قابل قبولي اجرا شد. گرچه 
ايرادهايي نيز داشت ولي در نهايت موفقيت آميز بود. 
در مورد راه��كار دوم يا همان راهكار كوتاه مدت نيز 
مي توان گفت، با توجه به جايگاه و نقش مطبوعات 
در كش��ور ما، دولت و بخش هاي مختلف بايد به هر 
طريق ممكن مش��كل كنوني كاغ��ذ را در اين برهه 

حل كنند. 
به خصوص در اين زمان كه كشور به دليل مشكالت 
اقتصادي با ش��رايط خاصي روبرو است و مطبوعات 
مي توانند نقش موثري در روشنگري و اطالع رساني 
به شهروندان داش��ته باشند. اينها مواردي است كه 
ش��ايد بتواند به كابوس اتمام كاغذ رس��انه هاي ما 
پايان ده��د و مجالت و مطبوعاتي كه در چند هفته 
گذش��ته به دليل معضل كاغذ انتشارش��ان متوقف 
شده بود، مجددا فعاليت شان را از سربگيرند و با خون 
تازه اي كه در رگ هاي آنها جريان پيدا خواهد كرد، 
بتوانيم دوباره شاهد رونق انتشار و تنوع مطبوعات 
روي كيوسك هاي مطبوعاتي باش��يم. اميدوارم با 
تدابيري كه متوليان مي انديش��ند، به زودي شاهد 
تحقق اين موض��وع و جان گرفتن دوباره مطبوعات 
باشيم چرا كه در غير اين صورت ديگر چيزي از بدن 
نحيف مطبوعات كش��ور باقي نخواه��د ماند و بايد 
منتظر رقم خوردن سرنوشتي تلخ براي مطبوعات 

كشورمان باشيم.

ما به اصول حرفه اي متعهد شده ايم و بايد بكوشيم كه 
ظرفيت پيش آمده كنوني را در مسيري شكل دهيم 
كه به بازسازي جايگاه رسانه و روزنامه نگاري و نقش 

بي بديل آن در توسعه جامعه منجر شود.
اين اميد دادن به آينده درخش��ان روزنامه نگاري در 
ايران از س��وي بنده، فقط يك ش��عار يا خيال واهي 

نيست. ش��ايد مطبوعات نتوانند از اين گرداب سالم 
عبور كنند ولي موضوع روزنامه نگاران تفاوت دارد. يك 
جامعه مدرن براي زنده ماندن نيازمند رسانه به مفهوم 
مدرن آن است. پس اگر اميد به زندگي جامعه خودمان 
داريم بايد اميد به احياي رس��انه و روزنامه نگاري نيز 

داشته باشيم.

مدير مسوول هيچ نهاد فرهنگي و 
روزنامه اي كارش تجارت نيست. 
به جز تعاوني مطبوعات هيچ يك 
از تشكل هاي مربوط به رسانه ها و 
نشريات سبقه كار تجاري ندارند. 
اصل كار در نش��ريات و رسانه هاي 
اين است كه عده اي از اهالي دانش 
و قلم و فرهنگ جمع شده اند تا بخش اطالع رساني كشور 
را شكل دهند و براي همين است كه موضوع تجارت كاغذ 
و رفع كمبود بازار جزو وظايف نهادهايي است كه تخصص 
اين كار را دارند. حاال اما سوال اصلي ما اين است كه آيا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و هر نهاد ديگري كه اين وظيفه را 
بر عهده دارد آيا واقعا اين سازوكار را فراهم كرده است يا نه؟ 
سابق بر اين بازرگاني دولتي و نش��رآوران وزارت ارشاد، در 
زمان جنگ مركز تهيه و توزيع چوب و كاغذ را داشتيم و اين 
امور متولي داشت، متولياني كه نسبت به كساني كه قرار 
بود از اين اقالم بهره ببرند احساس مسووليت مي كردند و 
سعي مي كردند بازار پشتيباني مطبوعات را سر پا نگه دارند. 
آيا حاال نسبت به ملزومات رسانه ها اين مالحظات صورت 
گرفته است يا اينكه صرفا اعالم كنيم كه جهت تامين كاغذ 
مورد نياز فرهنگ و مطبوعات ارز دولتي مورد نياز تامين شده 
است؟ آيا اين شيوه مديريت مسووالنه است؟ به كساني كه 
كارشان قلم و اطالع رساني و حفظ حيثيت فرهنگي جامعه 
است نمي توانيد بگوييد ارز اختصاص داده شده و حاال برويد 
كاغذ مورد نيازتان را تامي��ن كنيد. مگر وقتي پاي تغذيه 

كودكان در ميان باش��د مي توانيم م��واد اوليه غذايي را در 
اختيارشان بگذاريم و بگوييم سير شويد؟ 

تاس��ف از اين است كه در مقطعي در جريان تخصيص ارز 
به اصطالح كار از سر باز شده است. اين ارز به دست كساني 
سپرده شد كه به موضوع فرهنگ هم كامال كاسبكارانه و 
تجاري نگاه كردند. به اعتقاد من اين انديشه ها را بايد اصالح 
كرد چون نمي ش��ود همه چيز را بر مبناي تجارت و سود 
پيش برد. رس��انه اي كه نمي تواند كاغذ مورد نيازش را به 
دست آورد بايد خبرنگارش را دنبال تهيه كاغذ بفرستد؟ 
روزنامه بايد وارد بازار معامالت كاغذ شود؟ نمي توان با حوزه 
فرهنگ اينگونه برخورد كرد و باز هم بايد پرسيد كه اين ارز 
را دست چه كساني سپرديد و چقدر نسبت به امانتداري آنها 

اطمينان داشتيد؟
نتيجه اين نحوه عمل اين است كه حدود 20 هزار فرصت 
شغلي سطح باال در خطر افتاده است. اشتغال در مطبوعات 
در رده توليدهاي ساده نيس��ت، اشتغال تحصيلكرده ها 
و فرهيختگان اس��ت و از جمله حساس ترين بخش هاي 
كش��ور محسوب مي ش��ود و حاال اين بخش به حال و روز 
كنوني افتاده فقط به اين دليل كه در زمان تامين كاغذ به 
آنها گفته ش��د كه ارز مورد نياز تامين شده و حاال بگرديد 
دنبال كاغذ. بيت المال و پول مردم هزينه شده است تا بازار 
چاپ و مطبوعات تعادلش را حف��ظ كند، نه اينكه در اين 
ميان بگرديم دنبال قاچاقچيان ارز. وضع مطبوعات بزرگ و 
پرسابقه كشور هم در خطر افتاده است و بايد براي گذر از اين 

وضعيت فكري اساسي شود.

م��ا آدم ه��اي اه��ل س��ايه و 
آب خن��ك هس��تيم. وقت��ي 
كه فراواني هس��ت اس��تفاده 
مي كنيم و كارهاي م��ان را به 
سهولت انجام مي دهيم، زماني 
كه ش��رايط دش��وار مي شود 
مقاوم��ت و ت��اب آوري الزم را 
نداريم. در م��ورد موضوع كاغ��ذ در مطبوعات هم 
همين روحيه ديده مي شود، سال ها كاغذ در اختيار 
مطبوعات ب��ود و مديران روزنامه ها - به اس��تثناي 
چند روزنامه- به اين موضوع فكر نمي كردند كه اگر 
زماني كاغذ نباشد چطور روزنامه منتشر كنند. حاال 
كه اين بحران ايجاد ش��ده به اين فكر افتاده ايم كه 
روزنامه ها كاغذ مورد نياز را خودش��ان وارد كنند تا 
توسط دالالن و تجار، شرايط و قيمت به آنها تحميل 

نشود. اما اين راه بايد زودتر بسته مي شد. 
موضوع قابل تامل ديگر در اين رابطه، اين است كه 
دولت بايد در بازار ثبات ايجاد كند. در چند ماه اخير 
قيمت دالر چندين بار نوسان چشمگير داشت. با اين 
بي ثباتي در رويه هاي دول��ت، امكان تصميم گيري 
از تمام فعاالن اقتصادي و مديران نش��ريات گرفته 
مي شود. نهادهاي تاثيرگذار در اين زمينه بايد به يك 

ثبات رويه فكر كنند. 
اين انتظاري اس��ت كه از دول��ت و در مفهوم عام تر 
از حاكميت مي توان داش��ت. در مورد شرايط فعلي 
مطبوعات هم معاون��ت مطبوعاتي وزارت ارش��اد 
مي تواند تمهيداتي را به كار گيرد كه مطبوعات براي 
انتشار نگران نرخ ارز نباشند و سازوكارهايي هم در 
نظر بگيرند كه ملزومات ديگر اعم از زينك و كاغذ را 

با برنامه ريزي تهيه كنند. 

قيمت تمام شده هم مساله اي است كه تشكل هاي 
مطبوعاتي باي��د به آن فكر كنن��د و راهكارهايي را 
در نظر بگيرند كه وابس��تگي كاغ��ذ به ارز حاصل از 
فروش نفت كاهش پي��دا كند. اين راهكار كه دولت 
كاغذ را در اختيار موسس��ات مطبوعاتي قرار دهد، 
يك راهكار موقت اس��ت. اما كنترل و نظارت زماني 
ضروري مي شود كه زمينه سوءاستفاده فراهم باشد، 
اين اتفاق هم وقتي مي افتد كه قيمت كاال در نتيجه 
نوسان قيمت دالر افزايش و كاهش دارد. پس باز به 
اين نتيجه مي رس��يم كه ثبات اهميت بيش��تري از 

قيمت كاال دارد. 
دولت در اين موارد به طور موقت مي تواند تاثيرگذار 
باشد و با طرح هاي مختلف زمينه را براي ارايه كاغذ 
با قيمت منصفانه به مطبوعات فراهم كند. در حال 
حاض��ر اما به اين نتيجه رس��يده اند ك��ه روزنامه ها 
خودش��ان كاغذ وارد كنند، اما از آنجا كه روزنامه ها 
كه به اندازه تجار به بازار اشراف ندارند، در اين بحران 
بايد بتوانيم با حمايت وزارت ارش��اد و دستگاه هاي 
ديگر تالش كنيم كه بتوانيم از تعطيل شدن نشريات 
جلوگيري كني��م، چرا كه اين خطر براي مطبوعات 

وجود دارد. 
البته مداخله وزارت ارش��اد و نهادهاي ديگر موقت 
اس��ت تا زماني كه بازار به آرامشي برسد. اما زماني 
كه باز وضعيت بازار كاغذ به آرامش رسيد، مطبوعات 
دوباره نبايد زير سايه بنشينند و آب خنك بنوشند، 
بلكه باي��د به اين فكر كنند كه چط��ور مي توانند از 
گسس��ت ناپذير بودن زنجيره تامين كاالهاي مورد 
نياز خ��ود اطمينان حاصل كنند ت��ا در بحران هاي 

بعدي تا اين اندازه آسيب پذير نباشند.
مدير مسوول جهان اقتصاد

مشكل كاغذ مجوز فله اي به واردات است 

كار را به روزنامه ها بسپاريد 

MAIDS ،بيماري ميدز

حمايت وزارت ارشاد براي عبور از بحرانارز دولتي را به دست چه كساني سپرديد؟

اين روزها رسانه هاي ايران با مشكالت گوناگوني 
براي ادامه حيات حرفه اي شان روبرو هستند. در 
ميان رسانه ها، آنها كه به صورت مكتوب منتشر 
مي شوند مشكالت ش�ان بيشتر است. افزايش 
قيمت دالر، افزايش قيمت كاغ�ذ و در ادامه آن 
كمبود كاغذ روزنامه در كشور مهم ترين مشكل 
اين روزهاي مطبوعات اس�ت. البته مطبوعات 
بخش خصوصي از مس�ائل ديگري مانند توزيع 
ناعادالنه آگهي هاي بخش دولتي هم گاليه هايي 
دارند. محمدرضا دربندي، مديركل مطبوعات و 
خبرگزاري هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در گفت وگو با »اعتماد« از اصالح شيوه 
توزيع آگهي ه�ا تا يك ماه آين�ده و همين طور 
تصميم هاي وزارت ارش�اد براي كمك به بهبود 

وضعيت توزيع كاغذ در كشور خبر مي دهد. 

 آقاي دربندي االن رسانه هاي شناسنامه دار و 
معتبر كشور با مشكالت مختلفي روبرو هستند. 
جدي ترين اين مشكالت كه عمال تبديل به بحران 
شده مساله كمبود كاغذ براي انتشار رسانه هاي 
مكتوب است. آيا وزارت ارشاد براي كاهش بحران 

موجود برنامه اي دارد؟
به ط��ور كل��ي االن در دنيا گرايش به نس��خه كاغذي 
روزنامه ها كم ش��ده و اقبال به نسخه هاي آنالين آنها 
افزايش يافته اس��ت. االن ديگر در كشورهاي اروپايي 
كيوسك مطبوعاتي نمي بينيد. آن  تعدادي هم كه چاپ 
مي شود از طريق سيستم اشتراك به دست مخاطبان 
مي رسد. ما با يك شيب ماليم به سمت خاموش شدن 
نشريات مكتوب حركت مي كنيم. اتفاق اخير در بازار 
كاغذ يكي از داليلش به بح��ران جهاني كاغذ مربوط 
است. تمام كشورها براي رعايت استانداردهاي زيست 
محيط��ي از قطع درخت��ان براي توليد كاغذ دس��ت 
كش��يده اند. بهترين نمونه اش كش��ور چين است كه 
خودش صادر كننده كاغذ ب��وده اما االن به وارد كننده 

تبديل شده است. از طرف ديگر 
در داخل كش��ور ما هم وزارت 
جهاد كشاورزي به دو كارخانه 
توليد كاغذ اجازه نمي دهد كه 
چوب مورد نيازشان را از طريق 
قطع درختان تامين كنند. اين 
اتفاق��ات در كنار گران ش��دن 
قيمت دالر در ماه هاي گذشته 
بحران را تش��ديد كرده اس��ت. 
بنابراين بايد راه هاي جايگزين 
پيدا كنيم. همي��ن جا بايد اين 
خبر را اعالم كنم كارخانه اي در 
نطنز راه افتاده براي تبديل كاغذ 
باطله به كاغ��ذ روزنامه. اين كار 
يك دس��تگاه خاص مي خواهد 
كه االن در نطنز راه اندازي شده. 
اما مش��كالتي پي��ش روي اين 
كارخانه است كه داريم براي رفع 
آنها تالش مي كنيم. اين كارخانه 
توان توليد س��االنه 1۸ هزار تن 
كاغذ را دارد كه تقريبا يك سوم 

نياز ما را تامين مي كند. 
 شما در نشس�ت خبري تان اش�اره كرديد كه 
260 ميلي�ون دالر ارز 4200 تومان�ي به واردات 
اين كاال تخصيص داده ش�ده كه البته فهرست 
واردكنندگان را ه�م در اختيار نداريد. از طرفي 
هم گفتيد كه كميته كاغذ تشكيل داده ايد. اين 

كميته چه وظيفه اي دارد؟
م��ا در اين كميت��ه واردكنندگان ش��ناخته ش��ده را 
فراخوانده ايم و با آنها توافق كرده ايم كه مطابق ضوابط 
كاغ��ذ وارد كنند و در بازار عرض��ه كنند. تاييديه ثبت 
سفارش واردات 60 هزار تن كاغذ را به بانك مركزي ارايه 
كرده ايم تا واردات كاغذها و ترخيص آن بخشي كه در 
گمرك متوقف شده را تسهيل كنند. اگر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و بانك مركزي دس��تور دهند واردات 
همين 60 هزار تن كاغذ كه ما تاييد كرده ايم، انجام شود 
ظرف يك ماه تا چهل روز ديگر اين مشكل رفع مي شود.
   شما اشاره كرديد كه در اروپا نسخه هاي كاغذي 
كاهش يافته و فروش نسخه هاي آنالين افزايش 
يافته است. اما در ايران نسخه هاي آنالين پولي 
نيستند و قانون كپي رايت هم رعايت نمي شود. 
به نظر مي رسد بهترين سياست شما اين مي تواند 
باشد كه رس�انه هاي بخش خصوصي بتوانند در 
ش�رايط برابر با س�اير رس�انه ها فعاليت كنند و 

اقتصاد رسانه تقويت شود؟
از زم��ان آقاي دكت��ر انتظامي كميت��ه اي در معاونت 
مطبوعاتي ش��كل گرفته بود به اسم اقتصاد رسانه كه 
راه هاي برون رفت رسانه ها از مشكالت اقتصادي شان 
را بررسي مي كرد. اين كميته كارش مقداري كمرنگ 
ش��ده بود. ان ش��اءاهلل به زودي دوباره احيا مي ش��ود و 
تالش مي كنيم به نش��ريات بخ��ش خصوصي كمك 
كنيم راه هاي درآمدزايي را شناسايي كنند و پويا شوند. 
  بسياري از مديران رسانه ها معتقدند كه اساسا 
دخال�ت دولت هر چقدر هم خيرخواهانه باش�د 
س�رانجام موجب ايج�اد رانت براي ش�ماري از 
رس�انه ها مي ش�ود. براي نمونه موض�وع توزيع 
آگهي ها كه عمال به نشريات بخش خصوصي كه 
توليد محت�واي با كيفيت دارن�د آگهي چنداني 

نمي رسد؟
اتفاقا يكي از تصميم هاي ما بازنگري در ش��يوه توزيع 
آگهي هاي مطبوعات اس��ت. پيشنهادها و آسيب ها را 
يادداشت كرده ايم. تصورم اين است كه تا يك ماه آينده 
طرح جديدي را براي توزيع آگهي هاي دولتي تدوين 

كنيم كه بتواند مشكالت كنوني را برطرف كند. 
   رويكرد اين طرح مشخصا چه خواهد بود؟ 

رويكردي كه دس��ت واس��طه ها را قطع كند. االن يك 

اپراتور ميان ارشاد و مطبوعات وجود دارد كه گاهي تا 30 
درصد درآمد هر آگهي را كسب مي كند. يك اشكال ديگر 
اين است كه هر چند مطابق قانون هيچ سازمان دولتي 
حق ندارد مستقيم به نشريات آگهي بدهد اما متاسفانه 
برخي وزارتخانه ها و س��ازمان ها اين قان��ون را رعايت 
نمي كنند. ما دو هفته قبل با امضاي آقاي صالحي نامه اي 
نوشته ايم به آقاي جهانگيري و از ايشان خواسته ايم كه 
ضميمه آن را تاييد كنند. محتواي نامه اين است كه به 
تمام وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي اعالم شود كه اگر 
بعد از دريافت اين نامه به طور مستقيم به نشريات آگهي 

بدهند ذي حساب سندشان را رد مي كند. 
  خب اگ�ر وزارتخانه ها به اين قانون عمل كنند 
باز هم نمي توان اطمينان داشت كه توزيع آگهي 
رانتي از بين برود. ممكن است اين اتفاق از سوي 
كارشناسان وزارت ارشاد و در ظاهر قانوني انجام 
شود. بحث اصلي اين اس�ت كه دولت در توزيع 

آگهي ها به يك مدل شفاف برسد؟
به هر حال قانون مشخص كرده كه آگهي هاي دولتي 
بايد از سوي وزارت ارشاد توزيع شوند. ما هر كاري كنيم 
يك راهي پيدا مي ش��ود كه عده اي سوءاستفاده كنند 
اما رعايت قانون و توزيع آگهي از كانال ارش��اد به دليل 
نظارت مديران ارشاد در سراسر كشور موجب مي شود 

اين فساد خيلي كمتر شود. 
 بهتر نيس�ت براي طراحي يك مدل موفق در 
تصميم گيري هاي تان از ديدگاه روزنامه نگاران و 
مديران رسانه هاي بخش خصوصي هم استفاده 

كنيد؟
روش كار من اين است كه اول پيش نويس  طرح هاي مان 
را آماده مي كنيم و بعد ديدگاه روزنامه نگاران و مديران 
رس��انه ها را جويا مي ش��ويم. معموال ه��م ديدگاه ها 
روزنامه نگاران باعث مي شود طرح اوليه ما اصالح شود. ما 
از مشورت گريزان نيستيم. براي اصالح طرح اختصاص 

يارانه مطبوعات هم از همين روش استفاده كرده ايم.
  شما به عنوان مديركل مطبوعات داخلي وزارت 
ارشاد آيا به جز مساله كاغذ آيا ساير آسيب هايي 
كه مان�ع فعالي�ت مطبوعات بخ�ش خصوصي 
هستند را بررسي كرده ايد؟

يك��ي از مش��كالت اين اس��ت 
كه نش��ريات م��ا جنجالي اند. 
روزنامه ه��اي ب��زرگ ديگر به 
دنبال اين نيس��تند ك��ه با تيتر 
مخاطب جذب كنند. نشريات ما 
هم بايد حرفه اي شوند. از طرف 
ديگر نش��ريات بايد به س��مت 
تعاوني شدن حركت كنند. يعني 
روزنامه نگارها هم سهام نشريات 
را بتوانند بخرن��د. از اين طريق 
ثبات حرفه اي بيش��تر مي شود 
و اقتصاد رس��انه ها هم بيش��تر 

تضمين مي شود.
   م�ن مقصودم موانعي بود 
ك�ه از جانب س�ازمان هاي 
رسمي بر مطبوعات تحميل 
مي شود. مثال قبول داريد ما 
در زمينه آزادي مطبوعات 
هن�وز هم ب�ا موان�ع جدي 
و تفس�يرهاي ناص�واب از 
قان�ون مطبوع�ات روبه رو 

هستيم؟
من سال هاست كه در حوزه فرهنگي كار مي كنم. 25 
سال پيش مديركل مطبوعات خارجي بودم. بر اساس 
تجربه ام بايد بگويم كه مشكل ما آزادي مطبوعات نيست. 
بس��ياري از روزنامه نگاران در كشورهاي غربي آزادي 
روزنامه نگاران را در اختيار ندارند. مش��كل ما احساس 
عدم آزادي است. يعني به يك خبرنگار امريكايي طوري 
مي گوين��د فالن موض��وع را نبايد بنويس��يد كه اصال 
احساس نمي كند آزادي اش محدود شده است. نظام 
طوري طراحي شده اس��ت كه هر چيزي را نمي تواند 
بنويس��د. در كشور ما اما س��از و كارها طوري است كه 
آزادي وج��ود دارد و خبرنگاران ما از آن اس��تفاده هم 

مي كنند اما چنين احساسي ندارند. 
  يكي از كشورهايي كه به نظر شما در مقايسه با 

آن، فضاي آزادتري داريم را نام مي بريد؟
امريكا. 

   واقعا اين طور فكر مي كنيد؟
من با قاطعيت عرض مي كنم يك خبرنگار و نويسنده 
ك��ه در امريكا قل��م به دس��ت مي گي��رد در ذهنش 
محدوديت هاي��ي را تعري��ف مي كند ك��ه خبرنگار و 
روزنامه نگار م��ا آن محدوديت ه��ا را در ذهنش براي 

خودش نمي چيند. حاال بقيه كشورها بماند. 
  در اينكه هر رس�انه اي سياس�ت خودش را در 
پوش�ش رس�انه اي دارد، شكي نيس�ت. اما آيا 
مثال در همان كشورهاي اروپايي دولت ها تا اين 
حد در قانون مطبوعات دخال�ت دارد؟ در ايران 
براي انتش�ار يك گزارش انتقادي از يك صنف 
مثال پزش�كان يا س�اير صنوف رس�انه ها تحت 
شديدترين فشارها قرار مي گيرند چه برسد به 
انتشار مطلب درباره دستگاه هاي دولتي و... اين 

را قبول داريد؟ 
ببينيد در همان امريكا فرهنگ عمومي طوري افراد را 
تربيت مي كند كه خودشان متوجه منافع ملي هستند 
و قرار نيست دائما به آنها بگويند چه بنويسند چه چيزي 
ننويسند. از همان دوره دبستان قوانين و چارچوب منافع 
را افراد درك مي كنند. درباره مطالبي كه شما مثال زديد 
ما مشكل فرهنگي داريم. بلكه ممكن است يك وزير هم 
زنگ بزند به صدا و سيما و بگويد مثال چرا فالن سريال 
را پخش مي كنيد و فشار بياورند كه پخش نشود. اين 
اتفاق ها كمتر در كشورهاي توسعه يافته اتفاق مي افتد. 
ما مساله مان فرهنگي است بايد از كودكي اين موارد را 
آموزش ببينيم. يكي اش هم اين اس��ت ياد بگيريم هر 
چيزي كه در رس��انه توليد مي شود توهين به صنف يا 

قوميت ما نيست. 

مديركل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت ارشاد: 

60 هزارتن كاغذ با نظارت دولت وارد مي شود

نگاه مديرمسوول- 3

نگاه مديرمسوول- 2

ادامه ازصفحه اول

حل بحران كاغذ مطبوعات تنها يك 
راه دارد؛ شفافيت. اگر دولت مصمم 
است با قرار دادن كاغذ مطبوعات 
در ليست كاالهاي اساسي كشور، 
به خيال خ��ودش حال مطبوعات 
را خوب كند، بايد قبال   تكليف چند 
مورد را براي خودش، اهالي رسانه 

و مردم مشخص كند: 
   پرون��ده 3۴ ميليون يورو ارز دولتي كه به 23 ش��ركت 
اختصاص داده شد. اينكه يك ليست منتشر شود با چند عدد 
و اسم كه شفافيت نيست. اتفاقا شفافيت نصفه و نيمه ضد 
روشنگري است و بر ابهامات مي افزايد. بايد مشخص شود 
بيش از ۴0 هزار تن كاغذ در مرحله اول ثبت سفارش ها چه 
شد؟  گزارش هاي رسانه ها درباره 2 شركت كذايي كه 23 
ميليون يورو براي واردات كاغذ روزنامه، ارز دولتي گرفته 
بودند، بي جواب مانده و مگر مي شود اين ميزان ارز تخصيص 
يابد و قيمت كاغذ امروز كيلويي 6500 تومان باشد؟ اينكه 
بگوييم »عده اي ارز گرفتند و سوءاستفاده كردند و جنس 
را وارد نكردند يا بخشي از جنس را وارد كردند و بخش ديگر 
را در بازار آزاد فروختند و مش��كالت ديگري به وجود آمد، 
بنابراين طرح به گونه اي ش��د كه در كنارش رانت و فساد 

به وجود آمد« تمام است؟ مشكل حل شد؟!
ما رسانه اي ها هم تا تعيين تكليف ۴2 ميليون يورو به مردم 

يك گزارش بدهكاريم و البته به خودمان. 
  وضعيت روزنامه هاي دولتي، عمومي و شبه دولتي. دولت 
بايد مشخص كند با چه استداللي مي خواهد همچنان با 
ضرر موسسات مطبوعاتي غيرخصوصي خودش را بدهكارتر 
كند؟ اصال دليل ايجاد كارگروه كاغذ با حضور موسس��ات 
مطبوعاتي دولتي و عمومي چيست؟ مگر دولت وظيفه اش 
تامين كاغذ بنگاه هاي دولتي است؟ آيا دولت مجري اجراي 

قانون برنامه توسعه ششم نيست كه بر رفع تبعيض براي 
بخش خصوصي و صرفه جويي در هزينه هاي عمومي دولت 

تاكيد مي كند؟!
موسسات مطبوعاتي دولتي و عمومي هر روز براي دولت و 
حاكميت خرج مي تراشند و هيچ كس نمي داند چند نسخه 

توليد مي كنند و از همه مهم تر چند نسخه مي فروشند؟!
  امنيت شغلي خبرنگار. وقتي سياست هاي اجرايي درباره 
مطبوعات هر روز امنيت شغلي روزنامه نگاران را متزلزل تر 

كند، كاغذ روزنامه چه دردي از رسانه ها دوا مي كند؟ 
چه كس��ي اس��ت كه نداند بحران اقتصادي كه اين روزها 
گريبان رسانه هاي بخش خصوصي را گرفته، چه عواقب 

خطرناكي براي معيشت روزنامه نگاران دارد؟ 
  آي��ا فقط ارز به كاغذ اختصاص بدهيم، مي توانيم جلوي 
خيل عظيم روزنامه نگاران در ش��رف بيكاري را بگيريم؟ 
دولت مهم تر از ارز كاغذ، براي بهبود وضعيت معيش��تي و 
تداوم اشتغال خبرنگاران چه چيزي را اختصاص مي دهد؟ 
در پايان مجدد تاكيد مي كنم اگر كاغذي قرار است بيايد و 
وضعيت توزيع و انبار و تخصيص آن مشخص نباشد، دو ماه 
ديگر باز خواهيم گفت: »در كنارش رانت و فسادي به وجود 

آمد« و آن وقت روز از نو، ارز از نو.
 مدير مسوول خبر ورزشي

كاغذ شيشه اي 

هادي فياضي

مهدي رحمانيان 
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امين شول سيرجاني 

تاييديه ثبت سفارش واردات 60 
هزار تن كاغذ را به بانك مركزي 
ارايه كرده ايم تا واردات كاغذها و 
ترخيص آن بخشي كه در گمرك 
متوقف شده را تسهيل كنند. اگر 
وزارت صنع�ت، معدن و تجارت 
و بان�ك مركزي دس�تور دهند 
واردات همين 60 هزار تن كاغذ 
كه ما تاييد كرده ايم، انجام شود 
ظرف يك ماه تا چهل روز ديگر 

اين مشكل رفع مي شود.

    نامه نگاري هاي اخير رييس اتاق اصناف به وزير صنعت براي سامان بخشيدن به بازار كاغذ كه 
امروز با رشد قيمتي 300 تا 400 درصدي قيمت نسبت به پاييز 96 همراه است، حداقل تا امروز 
نتيجه اي نداشته است. البته محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت يكي از راهكارهاي 
نجات بخش را حذف عوارض كاغذ باطله دانسته و در نامه اي خطاب به معاون اول رييس جمهوري 

خواستار تامين كاغذ و مقواي داخلي شده است.
   واقعيت آن است كه موجودي تامين كاغذ كشور نه تنها تا پايان تابستان بلكه براي يك سال 
آينده نيز كافي است و در اين ميان احتكار كاغذ از سوي واردكنندگان پنجه بر گلوي نشريات 

و مطبوعات انداخته است.
   پيگيري هاي اعتمادآنالين مشخص كرد كه قريب به 170 هزار تن كاغذ در گاوداري هاي اطراف 
تهران احتكار شده و صاحبان آن قصدي براي فروش آن نداشته و ترجيح مي دهند تا كاغذي 
كه از پايه قيمت 2 تا 2هزار و 500 تومان مرز 7هزار و 500 تومان را گذرانده است، ارزش بيشتري 

پيدا كرده و با قيمت باالتري به فروش برسانند.
   از رسانه هايي كه ارز دريافت مي كنند تعهد گرفته ايم كه كاغذشان صرفا براي استفاده خودشان 
باشد و اگر از اين مقداري هم كه خريداري مي كنند، كاغذي ماند، آن را در اختيار ما قرار دهند تا 

در بازار مصرف كنندگان كاغذ روزنامه توزيع كنيم.

واردكنندگان پنجه بر گلوي نش��ريات و مطبوعات 
انداخته اس��ت. پيگيري هاي اعتمادآنالين مشخص 
كرد كه قريب به 170 هزار تن كاغذ در گاوداري هاي 
اطراف تهران احتكار شده و صاحبان آن قصدي براي 
فروش آن نداش��ته و ترجيح مي دهند تا كاغذي كه 
از پايه قيمت 2 تا 2ه��زار و 500 تومان مرز 7هزار و 
500 تومان را گذرانده اس��ت، ارزش بيش��تري پيدا 
كرده و با قيمت باالتري به فروش برس��انند. يكي از 
چاپخانه داران تهران در اين خصوص به اعتمادآنالين 
گفته اس��ت كه »اگرچه نوس��انات ارز شروع كننده 
تحوالت بازار كاغذ ب��وده ولي نمي تواند پايان دهنده 
آن باشد، چون سياست هاي اشتباه اقتصادي دولت، 
اعتماد و ارتباط بين تج��ار و دولت را مخدوش كرده 
است«. تضعيف تعامالت و ارتباطات بين تجار و دولت 
يك نتيجه ديگ��ر هم با خود به همراه داش��ته و آن، 
رقابت هاي پيدا و پنهان براي كسب منافع حداكثري 
ولو آنكه منافع عمومي و ملي تضعيف شود. ادبياتي كه 
از درون آن اقداماتي چون كم فروشي، احتكار، قاچاق 

و گرانفروشي توجيه پذير مي شود.

مطبوعات ضعيف تر از فست فودها
تنزل توان مالي مطبوعات با توجه به تغيير چندين و 
چندباره قيمت كاغذ و رشد تصاعدي آن و نيز تغيير 
ش��رايط فروش كاغذ باعث ش��ده ت��ا واردكنندگان 
و تجار ب��ازار كاغذ به دنبال خري��داران توانمندتري 
باشند و در اين ميان استقبال فست فودها باعث شده 
تا كاغذها قبل از آنك��ه در چاپخانه ها براي صفحات 
روزنامه برش و قطع زده ش��وند، در ابعاد بشقاب ها، 
جعبه هاي سفارش��ي بيرون  بر و ساندويچ ها طراحي 
شوند. اين ش��ايد تلخ ترين خبر در روز خبرنگار براي 
جامعه مطبوعات باشد كه كمبود كاغذ دير يا زود آنان 
را خانه نشين مي كند. چرا كه رسانه امروز توان سابق 
را ندارد و از طرف ديگر فرار از ش��فافيت باعث شده تا 
مطبوع��ات در تامين حتي نيازه��اي مقدماتي خود 
عاجز باشد. شايد تشكيل يك سنديكاي مطبوعاتي 
بتواند راهكاري باش��د تا واردات كاغذ مطبوعاتي را 
در انحصار مطبوعات ق��رار دهد ولي قبل از همه اين 
اتفاقات بايد دولت مسووليت خود را در مساله واردات، 
تخصيص تسهيالت اعم از ارز دولتي و معافيت مالياتي 
و عوارضي و همين طور حمايت از مصرف كنندگان و 
برخورد با تخلفات از جمله احتكار و گرانفروش��ي و 

كم فروشي بپذيرد.

وعده هاي اميدواركننده
بنا به اعالم دولت در بس��ته جديد ارزي كاغذ چاپ، 
تحرير و كاغذ روزنامه به منظور تامين ارز ترجيحي و 
حمايت از فعاليت هاي فرهنگي و رسانه اي در فهرست 
كاالهاي گروه يك كاالي اساسي و ضروري قرار گرفته 
است. يعني اينكه باز هم واردكنندگان كاغذ ارز ۴هزار 
و 200 توماني دريافت مي كنند. اما در ش��رايطي كه 
هنوز سرنوش��ت 260 ميلي��ون دالر ارز تخصيصي 
روش��ن نش��ده آيا مي توان اميدوار بود كه فسادهاي 
ناش��ي از اين تصمي��م بر التهاب��ات و افزايش قيمت 
نيفزايد؟ به گفت��ه مديركل مطبوعات داخلي وزارت 
ارشاد دولت با »پنج واردكننده شناخته شده كاغذ« 
مذاكره ك��رده  تا آنها كاغذ وارداتي ش��ان را با قيمت 
مش��خص به بازار عرضه كنند. همچنين محمدرضا 
دربندي گفته اس��ت كميته كاغذ زمين��ه واردات يا 
ترخيص 60 هزار تن كاغذ را فراهم كرده كه 20هزار 
تن آن ظرف روزهاي آتي وارد بازار مي شود. به گفته 
او روزنامه هاي خراس��ان جنوبي، همش��هري و جام 
جم هم براي واردات كاغذ موردنيازشان ارز دريافت 
خواهند كرد. دربندي گفت: »از رس��انه هايي كه ارز 
دريافت مي كنند تعهد گرفته ايم كه كاغذشان صرفا 
براي استفاده خودشان باشد و اگر از اين مقداري هم 
كه خريداري مي كنند، كاغذي ماند، آن را در اختيار 
ما قرار دهند تا در بازار مصرف كنندگان كاغذ روزنامه 
توزيع كنيم.« ح��اال با اين توضيحات ش��ايد بتوان 
اميدوار بود كه التهابات فعلي بازار كاغذ فروكش كند 
و كاغذ مورد نياز مطبوعات و ناشران به قيمت مناسب 
در بازار توزيع شود. اما به جز تامين كاغذ مساله حل 
نش��ده ديگري هنوز باقي اس��ت. سرنوشت آن 260 
ميلي��ون دالر و تخلف هاي گس��ترده اي كه تعدادي 
از درخواس��ت كنندگان واردات مرتكب شده اند چه 
مي ش��ود؟ آيا وزارت صنعت و بانك مركزي فهرست 
دريافت كنن��دگان آن 260 ميليون دالر را منتش��ر 
مي كنند؟ و آيا پرونده قضايي براي متخلفان تشكيل 
مي ش��ود؟ پاس��خ اين پرس��ش ها خيلي زود روشن 

مي شود.

نگاه دانشگاه

گ�روه اجتماعي| كاغذ مهم تري�ن كاالي اوليه 
براي توليد در مطبوعات است اما بازار كاغذ بدون 
حضور مطبوعاتي ها اداره مي ش�ود به اين معنا 
كه وارد كنندگان و اتحاديه كاغذفروش�ان هيچ 
ارتباط مشخص و شفافي با مطبوعات و رسانه هاي 
كاغذي ندارند. در چنين شرايطي و با وجود آنكه 
مطبوعاتي ها از پاييز سال گذشته گرفتار تامين 
كاغذ و گراني قيمت آن به سبب خالي بودن بازار 
ش�دند، عمال نتوانس�تند دولت را مجاب كنند 
كه براي حل مس�اله از خود مطبوعاتي ها كمك 
بگيرد. نتيجه اين شد كه دالر 4 هزار و 200 توماني 
تخصيص يافته به واردات كاغذ توس�ط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به كس�اني تعلق گرفت 
كه هم، سن و سال شان به اين كار نمي آمد و هم 
دستي در بازار كاغذ و انتشار مطبوعات و صنعت 
نشر نداشتند. مهدي محسنيان راد، استاد تمام 
علوم ارتباطات در گفت وگو با »اعتماد« ناتواني 
مطبوعات در دفاع از حقوق خود براي جلوگيري 
از رانت و سوءاس�تفاده در ب�ازار كاغذ را تحليل 

كرده است. 

   جامعه مطبوعاتي ايران هيچگاه موفق به دفاع 
از حقوق صنف�ي و اقتصادي خود نبوده اس�ت. 
ش�رايط امروز بازار كاغ�ذ مطبوعات هم گوياي 
همين وضعيت اس�ت. بنا بر اعالم رس�مي، 260 
ميليون دالر با قيمت دولتي 4 هزار و 200 تومان، 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختيار 
افراد غير مطبوعاتي ق�رار گرفته كه كاغذ وارد 
كنند در حال�ي كه اين مي�زان ارز، يا به مصارف 
غير از واردات كاغذ رس�يده، يا در بازار با قيمت 
گران تر فروخته شده يا حتي اگر با اين ارز، كاغذ 
وارد شده، كاغذ وارداتي در انبار احتكار شده و 
به دس�ت اهالي مطبوعات نرسيده است. سوال 
اين اس�ت كه چرا اين ارز در اختيار موسس�ات 
مطبوعاتي همچون دني�اي اقتصاد و اطالعات و 
كيهان قرار نگرفت بلكه به افراد غير مطبوعاتي 
داده شد كه امروز اعالم شود كل موجودي كاغذ 
مطبوعات كشور، تا پايان شهريور تمام خواهد 

شد؟ 
 در واقع س��وال شما از من اين اس��ت كه چرا در ايران، 
روزنامه نگاران نمي توانند حقوق حقه خود را به دست 

بياورند. گاهي دستيابي به حقوق حقه يك مجموعه، 
نيازمند تعادل ق��درت در  دهنده اين نياز و  گيرنده اين 
نياز اس��ت. به عنوان نمونه، روابط فيمابين تجار بازار 
تهران از اين دست است اما رابطه روزنامه نگاران ايران با 
حكومت، به هيچ وجه يك رابطه افقي موازي همچون 
رابطه تجار بازار تهران نيست. با روزنامه نگاران ايران به 
گونه اي رفتار شده كه رابطه حكومت با روزنامه نگاران، 
مثل رابط��ه يك پدر مقتدر اس��ت كه ه��ر كار دلش 
مي خواهد انجام مي دهد و چندان به حقوق مورد ادعاي 
فرزندانش قائل نيس��ت. طبيعي اس��ت كه در چنين 
شرايطي شاهد هر وضعيتي باش��يم كه شرايط امروز 
كاغذ مطبوعات هم نمونه اي از اين وضعيت است. اصال 
چه كسي گفته كه بايد به مطبوعات كاغذ بدهند؟ به 
مطبوعات كاغذ ندهند، روزنامه نگاران را به زندان هم 
نيندازند و روزنامه ها را توقيف هم نكنند تا مطبوعات 
هم كارشان را درست انجام بدهند و مردم هم، چند برابر 
قيمت امروز روزنامه ها، پول براي خريد روزنامه مي دهند 
تا نيازهاي خبري شان را تامين كنند. روند طبيعي اين 
است كه مطبوعات هم مانند هر عرضه كننده خدمات 
يا كاال، متناسب با تقاضا زندگي اقتصادي داشته باشند. 

اما وضعيتي كه امروز، مطبوعات ايران را گرفتار كرده به 
دليل همين يارانه اي است كه به مطبوعات مي دهند 
و آنها را نيازمند مي كنند در حالي كه اگر مطبوعات را 
آزاد مي گذاشتند، وضعيت مطبوعات و كشور به اينجا 
نمي رسيد كه يكي از نفت خيز ترين كشورهاي جهان 
دچار فقر و شرايط خاص شود. من در مورد توزيع كاغذ 
دولتي هيچ حقي براي مطبوعات قائل نيستم. چرا بايد 
مطبوعات را به اين روز بيندازند؟ چرا بايد كاري كنند كه 
مطبوعات به اين سرنوشت گرفتار شوند كه دست شان 
رو به حكومت دراز باشد؟ و چرا به جاي اينكه ارز كاغذ را 
به فرد مطبوعاتي بدهند، به افراد غير مطبوعاتي داده اند 
آن هم در شرايطي كه كشور به ش��دت نيازمند بوده و 
بايد اقدامي صورت مي گرفت ك��ه حداقل در اين بازار 
فساد و ش��رايط بحراني چنين اتفاقي براي مطبوعات 
نيفتد؟ كاغذ براي مطبوعاتي ها خيلي مهم است اما چه 
كسي گفته كه كاغذ مطبوعات، از داروي خارجي يك 
بيمار در حال شيمي درماني كه تمام زندگي اش را هم 
فروخته و در حال مرگ است و امروز از پرداخت هزينه 
درمان ناتوان اس��ت، مهم تر اس��ت؟ اگر كمبود كاغذ 
مطبوعات يك استثنا بود، من با روزنامه نگاران همدردي 

مي كردم اما شرايط تمام كاالها همين گونه است و كاغذ 
مطبوعات، استثنا نيست. بس��ياري از قطعات يدكي 
اتومبيلي كه مخارج يك خانواده را تامين مي كرد ناياب 
شده. فكر مي كنيد براي اين خانواده كه خريدار هر روزه 
روزنامه اعتماد هم بوده، توقف انتش��ار روزنامه اعتماد 
به دليل نبود كاغذ مهم تر است يا اينكه وسايل يدكي 
ماشينش پيدا نمي شود و او از نان خوردن افتاده؟ البته 
ظاهر حرف هاي من اين اس��ت كه به مطبوعات حمله 

مي كنم و با مطبوعات همدردي نمي كنم، اما با ذره اي 
تعمق، مي بينيد كه در دل اين حرف ها پر از همدردي 
است و اين همدردي فراتر از تامين كاغذ است و با تمام 

حوزه هاي زيستي شماست. 
    هر زم�ان دولت اقدامي در ح�وزه مطبوعات 
انجام داده، اتفاق�ا آثار زيانبار اين اقدامات براي 
مطبوعات بيش از منفعتش بوده است. چرا دولت 
دس�ت از دخالت در امور زيربناي�ي يا معمولي 

مطبوعات بر نمي دارد؟
  فكر مي كنم هم ش��ما و هم س��ردبير روزنامه اعتماد 
پاسخ اين سوال را مي دانيد. يك حكومت ايدئولوگ و 
مسلكي اگر در هر چيزي دخالت نكند، قطعا در كاركرد 
و رسالت و ساختار رسانه هايش دخالت مي كند. از آنجا 
كه حكومت ايران، يك حكومت مسلكي است، بديهي 
است كه شاهد اين وضعيت باشيم. در قانون اساسي آمده 
كه راديو و تلويزيون بايد در دست دولت باشد. سرتاپاي 
تيراژ روزنامه هاي ايران، يك ميليون نسخه است. ببينيد 
كه اين تيراژ در مقاب��ل تعداد گيرنده هاي تلويزيون و 
راديو كه در ايران روش��ن است چه عدد ناچيزي است. 
چرا اگر راديو و تلويزيون انحصار دولتي دارد و هر آنچه 
مي خواهد مي گويد و هر آنچه نمي خواهد، نمي گويد، در 
نظر اهالي مطبوعات غيرعادي نيست اما وضعيت مشابه 
در مورد مطبوعات را غيرعادي مي بينند؟ اين شرايط 
در ايران، با ساختار موجود قدرت، كامال طبيعي است. 

   آيا مطبوعات بايد خودش�ان را با اين ش�رايط 
وفق دهند؟ 

 خير، بايد اين وضعيت را تغيير دهند چون اين وضعيت 
صحيح نيس��ت. اهالي مطبوعات بايد ب��اور كنند كه 
كامال در يك فضاي نادرس��ت حركت مي كنند و بايد 
آن را اصالح كنند. من 73 سال دارم و زورم بيش از اين 
نمي رسد و نهايت اينكه با شما مصاحبه كنم اما شما بايد 

تغييرات را ايجاد كنيد.

احتكار170 هزار تن كاغذ

   از نظر قانوني وزارت ارشاد در اين باره مسووليتي 
ندارد اما وقتي ديديم مشكالت مطبوعات زياد 
اس��ت كميته كاغذ را براي س��اماندهي به اين 
مس��اله تش��كيل داديم. چند بار هم فهرس��ت 
دريافت كنندگان ارز را از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تقاضا كرده ايم كه مكاتبه هاي ما تاكنون 

بي پاسخ مانده است.
   تنزل توان مالي مطبوعات با توجه به تغيير 
چندين و چندباره قيمت كاغذ و رشد تصاعدي 
آن و نيز تغيير شرايط فروش كاغذ باعث شده 
تا واردكنن��دگان و تجار ب��ازار كاغذ به دنبال 
خريداران توانمندتري باش��ند و در اين ميان 
استقبال فست فودها باعث شده تا كاغذها قبل 
از آنكه در چاپخانه ها ب��راي صفحات روزنامه 
برش و قطع زده ش��وند، در ابعاد بش��قاب ها، 
جعبه هاي سفارش��ي بيرون  بر و ساندويچ ها 

طراحي شوند.

برش


