
افزایش شگفت انگیز قیمت کاغذ نگرانی های بسیاری 
را در زمینــه نشــر و فعالیت های فرهنگــی و تبلیغاتی 
مرتبط بــا این حوزه ایجاد کرده اســت. کســانی که 
آشــنایی بیشتری با حوزه چاپ و نشــر دارند، می دانند 
که کاغذ گرچه مهم ترین عنصر در صنعت چاپ کتاب و 

نشریات است اما یکی از این عوامل به حساب می آید و 
گرانی های اخیر موجب افزایش قیمت سایر این عوامل 
نیز شــده اســت؛ یعنی قیمت زینک و سایر هزینه های 
چاپ، صحافی، سلفون کشــی و خدمات مربوط به چاپ 
و نشــر همه گران شــده اند و در این میان قیمت کاغذ 

مهندس امیر شیری
عضو شورای سر دبیری
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در گرانی پیشــتاز بوده و بیشــتر به چشــم آمده است. 
پیش ازاین هم بــا افزایش های ناگهانی در زمینه قیمت 
کاغذ روبه رو بوده ایم. چــه زمانی که یارانه کاغذ حذف 
شد و چه هنگامی که دالر حدود هزارتومانی یک باره به 
بیش از 3 هزار تومان رســید کاغذ گران شد. آن گرانی 
یک باره بود و با توقف آن روند، آثار آن نیز کم کم تحلیل 
رفت و قیمت کاغذ تعدیل شــد؛ اما وضعیت اخیر کاغذ 

به گونه ای دیگر است و هنوز این افزایش ادامه دارد.
افزایش قیمت کاغذ و مقــوا موجب بی ثباتی در بازار 
نشر و برخی صنوف مرتبط شده است. همه این اتفاقات 
در حــوزه ای رخ داده که قیمت محصول تمام شــده به 
ســهولت افزایش نمی یابد و قیمت کتاب و نشــریات 

بــرای افزایش نیازمند عوامل متعددی اســت. افزایش 
قیمت نشــریات و مجالتی کــه در زمینه های متفاوتی 
مانند تبلیغات و آگهی هــای تخصصی فعالیت می کنند 
به مراتب پیچیده تر است و افزایش قیمت تعرفه های این 
محصوالت روند ســخت تری دارد. چراکه مصرف کننده 
نهایی در بیشــتر موارد عمال پولــی بابت محصولی که 
دریافت می کند پرداخت نمی کند و سفارش دهنده آگهی 
نیز محصول نهایی را چندان مصرف نمی کند و از کم و 
کیف این مسائل تا حدود زیادی بی خبر است. به همین 
دلیل قانع کردن افراد و شــرکت هایی که تبلیغاتشان را 
در این نشریات منتشر می کنند کار بسیار سختی است.

فاصلــه به صــدا درآمدن زنگ خطر بــرای کاغذ در 

اقتصاد آشــفته ما تا ســقوط این کاالی استراتژیک به 
عمق فاجعه، فاصله بســیار کوتاهی بوده اســت. شاید 
در نگاه اول، »ســقوط« و »عمــق فاجعه« گزاره های 
هولناکی به نظر برســند و شــما فکر کنید از آنها بهره 
برده ایــم تا توجه ها را به این گزارش  جلب کنیم؛ اما اگر 
ذره ای گمان می برید شــلوغش کرده ایم، شما را ارجاع 
می دهیم به اخبار و گزارش هایی که حکایت از افزایش 
400 تا 600 درصدی قیمت کاغذ و زینک در چندماهه 
اخیر داشته اســت درحالی که در برخی مواقع این اقالم 

با همین قیمت های نجومی هم کمیاب و نایاب بودند.
نوســان قیمت ها در بازار همه فعــاالن این صنف را 
کالفه کرده اســت. نیمه بهمن قیمــت کاغذ از هر بند 
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400 هزار تومان به حدود 380 هزار تومان کاهش پیدا 
کرد و بعد از تعطیالت جشــن سالگرد پیروزی انقالب، 
بدون هیچ دلیل روشــن و مشخصی دوباره قیمت کاغذ 
به بنــدی 401 هزار تومــان افزایش پیــدا کرده و در 
مواردی شنیده شده که کاغذ تحریر تا بندی 420 هزار 
تومان هم قیمت گذاری شده است. کسی دالیل این اوج 
و فرودها را نمی داند اما چیزی که روشــن است افزایش 
500 درصدی قیمت کاغذ در مقایســه با ســال گذشته 
اســت و این یعنی کاغذ از هر کاالی اساســی دیگری 
که ارز  یارانه ای دریافت می کند، افزایش قیمت بیشتری 
طی یک ســال گذشته داشــته و هر ورق کاغذ تحریر 
تقریبــا 850 تومان قیمت پیدا کرده اســت. کاغذهای 
دیگری مثل کاغذ گالســه که نمی دانیم بر اساس چه 
منطقی جزء کاالهای لوکس نیز قلمداد شــده اســت! 
افزایش قیمت بســیار بیشتری داشــته به گونه ای که از 
کیلوئی 3500 تومان در ابتدای امسال به قیمت کیلوئی 
25000 تومان در اسفندماه رسیده است. نکته اینجاست 
که اهالی صنعت نشــر هیچ پیش بینی مشخصی درباره 
آینده ندارند و مشــخص نیســت که آیا در سال آینده 
دوباره شــاهد افزایش قیمت هــا و کمبود آن ها در بازار 

خواهیم بود؟

قیمت كاغذ در صدر تورم
واردکنندگان کاغذ ارز یارانه ای می گیرند تا با افزایش 
نــرخ ارز، قیمت این محصول فرهنگی و اســتراتژیک 
افزایش پیدا نکند اما در تمام این سال ها نتیجه برعکس 
بوده و هرقدر دولت بیشتر تالش کرده، نتیجه بدتر شده 
و قیمت کاغذ افزایش بیشتری یافته است. کاغذ تحریر 
ســال قبل در همین زمان حدود 80 هزار تومان قیمت 
داشــته و حاال به حدود 400 هزار تومان رســیده و این 
یعنی تورم 500 درصدی رخ داده و می توان مدعی شد 
کاغذ بیشــتر از هر کاالی اساســی دیگری با افزایش 
قیمت مواجه شده، درحالی که دولت ساماندهی کاغذ را 
در دســتور کار قرار داده، سامانه ثبت سفارش راه اندازی 
کــرده و به مــوازات آن تالش هایی برای دســتگیری 

سالطین کاغذ صورت گرفته است!
برخی ناشــران بــا دخالت های دولــت در بازار کاغذ 
مخالف هســتند و بســیاری دیگر هیچ دلیل روشن و 
مشــخصی برای نوســانات ارز پیدا نمی کنند و کســی 
نمی دانــد چرا بازار کاغذ از قواعد عرضه و تقاضا پیروی 
نمی کنــد و اتفاقاتی کــه در این بــازار رخ می دهد با 

هیچ کدام از تئوری های علم اقتصاد هماهنگ نیست.

روند صعودی قیمت زینک
زینــک یکی دیگــر از کاالهای مهم و اساســی 
اســت که در صنعت نشر نقش زیادی دارد. نوسانات 
قیمت ها در صنعت چاپ و نشر شامل حال زینک هم 
شده و این محصول با افزایش قیمت 400 درصدی 

همراه بوده است.
غالمرضا شجاع، مدیرعامل شرکت تعاوني لیتوگرافان 
عنوان کرد: در گذشــته متاســفانه زینــک در اولویت 
کاالهای اساســی نبود ولی بــا حمایت وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و معاون فرهنگی این وزارتخانه توانستیم 
زینک را در فهرست کاالهای اساسی ببریم و به همین 
منظور ارز دولتی بــرای واردات زینک در اختیار تعاونی 
لیتوگرافان و دیگــر واردکنندگاني که ســابقه واردات 

داشته اند قرار داده شده است.
وی ادامــه داد: زینک کاالی مهم و اســتراتژیکی در 
صنعت چاپ و نشــر و مطبوعات کشور به شمار می آید 
و حتی می توان گفت که از کاغذ هم اهمیت بیشــتری 
دارد، زیرا در داخل کشور مقدار کمي کاغذ تولید می شود 
و حتی می توان از کشــورهای همسایه هم تامین کرد 
امــا در داخل کشــور زینک تولیــدی نداریم همچنین 

کشورهای اطراف ما نیز تولیدکننده زینک نیستند.
شــجاع با بیان اینکه بیــش از 85 درصد مکتوبات و 
کارهای چاپی نیازمند زینک افســت هستند، گفت: اگر 
همه تهران هم انبار کاغذ باشــد و مشکلی در تامین آن 
وجود نداشــته باشد اگر زینک در کشور نباشد تمام این 
کاغذها بدون اســتفاده می شوند و به همین دلیل تامین 

زینک موردنیاز صنف اهمیت ویژه ای دارد.

وی تاکیــد کــرد: شــرکت تعاونــی لیتوگرافان از 
مردادماه امســال پروفرما آماده کــرده بود و جنس نیز 
از ســوی تولیدکننده چینی به گمرک ارســال شده بود 
اما ازآنجایی که نتوانستیم به چین ارز بفرستیم، محموله 
75 روز در بندرعباس ماند و چینی ها جنسشــان را پس 

گرفتند و به دبی فروختند.
شجاع با بیان اینکه در سال حدود 3 میلیون مترمربع 
زینک در کشور مصرف می شود، گفت: دو ماه است که 
300 هزار مترمربع زینک که یک دهم مصرف یک سال 
کشــور است ثبت  سفارش شده است و برای بهره مندی 
ایــن کاال از ارز دولتی موضــوع در کارگروه زینک که 
زیرمجموعه کارگروه کاغذ اســت مطرح شــد و طبق 
دســتور هیات دولت زینک به گروه یک منتقل شــد و 

توانستیم از ارز دولتی استفاده کنیم.
وی یادآور شــد: زمانی که به زینک فهرســت کاالی 
اولیــه رفت اقدامــات خود را بــراي واردات زینک آغاز 
کردیم و اکنون بیش از یک ماه است که بانک مرکزي 
پروفرماهاي تعاوني لیتوگرافان ایران را تایید و به بانک 
عامل اعالم کرده اســت. در کل می توان گفت که همه 
کارهای ضروری انجام شــده است و هر زمان که بانک 
مرکزی پول را به خارج از کشــور ارسال کند زینک به 

کشور وارد می شود.



وی با بیان اینکه قیمت زینک را ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان تعیین مي کند، توضیح داد: این زینک ها 
با نظارت و دســتور وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با 
همکاری تعاونی لیتوگرافان توزیع خواهند شد و شرکت 
ما و واردکنندگان دیگر تعهد محضری به ارشاد داده ایم 
که بدون اجازه ارشاد هیچ زینک و کاغذی فروخته نشود.

شــجاع همچنیــن از گرانی 350 تــا 400 درصدی 
زینک ســخن گفت و افزود: اگر زمینه ای فراهم شــود 
که فهرســت زینک دولتی تا آخر بهمن ماه ارسال شود 
می توانیم به لیتوگرافان، مطبوعات و ناشران قول بدهیم 
که فروردین ماه سال آینده زینک با قیمت مناسب توزیع 
خواهد شــد و اولویت با کســانی اســت که این زینک 
را پیش خرید کرده باشــند و بعیــد مي دانم زینک ما به 

کساني که پیش خرید ندارد زینک داده شود.

نشر، گنگ و خواب زده
گرانی افسارگسیخته کاغذ و زینک، صنعت نشر را به 
خواب و رخوت فروبرده و صدایی از جایی بلند نمی شود. 
ناشران انگار به امید معجزه نشسته اند. دولت از ناشران 
خواســته برای دریافت کاغذ در سامانه مخصوص ثبت 
ســفارش نام نویســی کنند و گویا از ایــن طریق کاغذ 
موردنیاز با قیمت مناســب در اختیار ناشران قرار گرفته 

اســت اما دراین باره هم دو نکته مهم وجود دارد: نکته 
اول این کــه برخی ناشــران کتاب هایشــان را با کاغذ 
یارانه ای منتشــر و مانند ســایر کتاب ها قیمت گذاری و 
عرضــه می کنند گویی کتاب ها را با کاغذ آزاد منتشــر 
کرده انــد. نکته دوم این که عدالــت در تخصیص کاغذ 
رعایت نمی شود و مثال ناشران کتاب های کمک درسی 
چون چاپ بیشــتری دارنــد، کاغذ بیشــتری دریافت 
می کنند و کتاب هایی منتشــر می کنند که درهرصورت 
و با هر قیمتی توســط دانش آموزان خریداری می شود 
درحالی کــه ممکن اســت کتاب های ادبــی و رمان ها 

به راحتی فروخته نشوند.
باوجود این مشــکالت، ناشــران از عملکرد سامانه 
ثبت ســفارش راضی هســتند و معتقدند حداقل فایده 
ســامانه ثبت ســفارش این اســت که می توانند کاغذ 
را بــه قیمت مناســب تهیه کنند اما گویا این ســامانه 
پاسخگوی نیاز همه ناشران نیست چراکه تعداد ناشران 
و میزان درخواســت ها زیاد اســت و دولت نمی تواند از 
عهده برآورده کردن تمام تقاضاها بربیاید. این وضعیت 
ناشرانی اســت که در بخش کتاب فعالیت می کند حال 
ببینید سایر مشاغلی که به نوعی با کاغذ و چاپ سروکار 
دارنــد و چنین امتیازاتی هم ندارنــد چگونه باید با این 

افزایش قیمت ها به فعالیتشان ادامه دهند.

تازه ترین اقدامات
گرچه ناشــران و اهالی صنعت چاپ و نشــر تماشاگر 
شــرایط موجود هســتند و احتماال به فکر راهکارهای 
انفرادی و شــخصی برای بهبود کسب وکارشان هستند، 
دو برنامه جدی اجرا شــده اســت. برنامه اول برخورد و 
دســتگیری محتکران اســت که طبــق آخرین خبرها 
همچنــان ادامه دارد و یکی از آخرین موارد آن کشــف 

25 تن کاغذ احتکار شده در شهرستان صحنه است.
یکــی دیگــر از اقدامات صــورت گرفتــه در جهت 
ســاماندهی وضعیت بازار کاغذ، تغییر ارز واردات کاغذ 

بوده است. 
اداره کل مطبوعات و خبرگزاری ها اواسط ماه جاری 
اعالم کرد بعد از هماهنگی های صورت گرفته با بانک 
مرکزی، شرکت های متقاضی ورود کاغذ با ارز دولتی 
می توانند با تغییر نوع ارز درخواستی خود به »یوان«، 
»درهم« و »روبل«، معادل یورویی آن را در کمترین 
زمان ممکن دریافت کننــد. گویا این اداره کل وعده 
داده بــا تغییر نوع ارز واردکننــدگان می توانند ظرف 
ســه روز ارز های نامبرده را دریافت کنند. درحالی که 
پیش ازاین، بیشــتر از ســه ماه برای تغییر نوع ارز و 

دریافت آن صرف می شد.

از نحوه  وزارتخانه هــای صمت و ارشــاد 
واردات كاغذ گزارش دهند

نماینده مردم تهــران در مجلس با انتقــاد از گرانی 
بیش ازحــد کاغذ نشــر و مطبوعــات از وزارتخانه های 
صمت و ارشاد خواســت که در رابطه با نحوه واردات و 

توزیع کاغذ گزارش دهند.
مصطفی کواکبیان در نشســت علنی روز دوشنبه، 13 
اسفند مجلس شورای اســالمی در تذکر شفاهی گفت: 
گرانی بســیار سرســام آور شــده و هر صنفی نیز یک 
وزارتخانه متولی دارد، به طوری که اگر نرخ پراید به اندازه 
هلی کوپتر افزایش یابد، وزارت صمت باید پاسخگو باشد 
و اگر گوشــت گران شــود، وزارت جهاد کشاورزی باید 
پاسخ دهد، اما اهالی رســانه و مطبوعات که قرار است 
زبان مردم باشند، نمی دانند که با کجا باید مراجعه کنند.

نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر 
و پردیس در مجلس شــورای اســالمی خطاب به علی 
مطهــری نایب رئیس مجلس ادامــه داد: هم اکنون هر 
کیلو کاغذ مطبوعات بیــش از 12 هزار تومان افزایش 
پیدا کرده است، بنابراین شما که دست اندرکار انتشارات 
هســتید، پاسخ دهید که قیمت هر بند کاغذ تا چه اندازه 

باید باال برود تا اهالی نشر دادشان درآید؟
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: کاغذ 
نشــر و مطبوعات ازجمله کاالهای اساســی محسوب 
می شود، بنابراین وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت 
و فرهنگ و ارشــاد اسالمی باید از نحوه واردات کاغذ و 

نحوه توزیع آن به مردم گزارش دهند.
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