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مالکان چاپخانه و به عبارتی مالکان ابزار تولید، دچار رکود 
و خواب سرمایه می شوند که هرچند آسیب زننده است، 

این فشار به کارگران و نیروهای کار او وارد می شود. 
کم شــدن حقوق و دســتمزد، یا پرکاربردشــدن عباراتی 
نظیــر »از ســرِ مــاه دنبــال کار جدید بگرد«، شــاید مالک 
بنــگاه را تــا حــدی از زیر فشــار خــارج کند و بــه او مجالی 
بــرای نفس کشــیدن بدهــد؛ ولــی ایــن کارگــر چاپخانــه، 
صحافی یا پخش است که به خاطر بی تدبیری مسئوالن 
و سوءاستفاده کنندگان بازار کاغذ، بی کار می شود و همان 

سفرۀ کوچکش را هم از دست می دهد.
شــاید در ظاهر، کاغذ و در مرتبۀ باالتر، کتاب مســئلۀ 
اول و حتــی دهــم مــردم در بحران اقتصادی نباشــد؛ ولی 
می بینیــم کــه دســت های فعالــی کــه از این فضــا امورات 
روزانــۀ خــود را می گذرانند و یک خانوادۀ کوچک را ســر پا 
نگه داشته اند، دچار ضربه های جبران ناپذیری می شوند. 
نوع آسیبی که ناشران در این آشفته بازار کاغذ می بینند، 
در حــد کاهــش ســودی اســت که تــا پیش از این کســب 
می کردند؛ ولی هیچ گاه این فشــار ســبب نمی شــود آن ها 
بــه خاک ســیاه بنشــینند و بــه فالکت بیفتند و کارشــان 
به تعطیلی بکشــد. آن کســی کــه خودش و خانــواده اش 
متحمل ضربه می شوند، کارگران و نقش آفرینان اصلی اند.

بــرای همیــن وقتی از بحــران کاغذ حرف زده می شــود، 
پیکان توجه ها به ســمت کتاب و نشــر است و این صدای 
فریاد ناشــران اســت که برای رهایی از این وضعیت فریاد 
می زنند؛ اما در حقیقت باید صدای آن هایی را نیز شنید 
که جز ناشران و چاپخانه داران، مدافعی برای حقوق خود 

ندارند. 
 بیاییــد بــرای یــک بــار هــم کــه شــده، حواســمان بــه 
زحمت کشان صنف نشر و کتاب باشد که هیچ گاه نه دیده 
می شــوند، نه خودشان تالشی برای دیده شدن می کنند، 
نه توان چندانی برای این کار دارند. اولویت آن ها سیرکردن 
شــکم خــود و خانواده شــان در بحران اقتصادی ناشــی از 
فساد، بی تدبیری ها و بی کفایتی دولت است. شاید آن ها 
ترجیح می دهند مردم برای دیگرانی چون نویسنده، ناشر 
و کتاب فــروش و... هــورا بکشــند؛ ولــی آســیبی به ســفرۀ 

کوچک خودشان نرسد.

ســیّدمهدی نظام الدیــن: وقتــی از کاغــذ و مشــکالت آن در 
حــوزۀ نشــر حــرف زده می شــود، ممکن اســت عــده ای با 
خود بگویند: »ای آقا، این همه مشکل داریم. مگر کتاب 
کجــای اقتصاد ماســت که حاال این همــه درباره اش حرف 

می زنید؟«
 شــاید در باور عمومی و با توجه به آمار و ارقام، کتاب 
به عنــوان یــک کاالی ضروری یــا یک صنعت کالن مطرح 
نباشد که شمارگان کتاب ها، گردش مالی و میزان فروش 
نیز این مسئله را تأیید می کند؛ اما وقتی حرف از کتاب ها 
می شــود، تنها متوجه ناشــران و کتاب فروشــان نیستیم؛ 
بلکــه از خانــوادۀ بســیار بزرگــی حرف می زنیم که ناشــر و 
کتاب فــروش حلقــۀ آخــر و به نوعــی ویتریــن آن، اما تنها 
بخشی از این خانواده هستند. اگر صنعت نشر بخوابد، 
تمام حلقه های باالدستی آن، یعنی نویسندگان و اهالی 
قلم و اندیشه هم در بلندمدت آسیب می بینند، سطوح 
زایندۀ فکر و اندیشــه ضربه می خورند و این ضربه بعضاً 
جبران ناپذیــر اســت. اگــر از ویراســتاران و تصویرگــران و 
گرافیست ها هم یاد و عبور کنیم، تازه به حلقه های دیگر 

می رسیم که عموماً نادیده گرفته می شوند. 
پیکان ســخن در اینجا به ســمت کارگران فعال در این 
صنــف اســت؛ کســانی کــه به معنــای واقعی، کارگر نشــر 
هســتند و ایــن عبــارت تعریفــی مبالغه آمیــز بــرای آن ها 
نیســت. فرایند تولید یک کتاب روندی اســت زمان بر که 
دست های بسیاری در چاپ و انتشار نهایی یک اثر نقش 
دارنــد. حســاب کنید کــه ناشــربودن تنها به پروانۀ نشــر 
نیســت. یک بنگاه نشــر برای تبدیل شــدن به یک ناشــر 
جدی، باید چندین و چند عنوان کتاب در ویترین داشته 

باشد تا حائز لقب ناشر شود.
بخش هــای  و...  چاپخانــه  لیتوگرافــی،  صحافــی، 
مهــم تشــکیل دهندۀ صنعتــی هســتند کــه ایــن روزهــا 
دست به گریبان مقولۀ کاغذ است. به عبارتی، وقتی کاغذ 
گران شــود یا در اختیار محتکران و بازار ســیاه قرار بگیرد، 
بایــد منتظــر مانــد کــه بســیاری از ناشــران یــا تعــداد آثار 
منتشرشدۀ خود را کم کنند، یا برخی مجبور شوند تولید 
کتــاب را متوقــف کنند و از طریق بازنشــر آثــار قبلی خود 
اموراتشان را بگذرانند. در این وضعیت است که ناشران و 

خرده کاغذهاییی که
فراموش می شوند!
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اوم اد�ج�یات ز�غان م�ت

�جار ط ا�غ �غ
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آیین اختتامیۀ هفدهمین جایزۀ ادبی قلم زرین و تجلیل 
از غالمعلی حدادعادل، عضو پیش کسوت انجمن قلم، در 

باغ کتاب تهران برگزار شد.
در ایــن مراســم کــه دبیــری آن را رحیــم مخدومــی بــر 
عهــده داشــت، چهره هایــی چــون رحمانیــان مدیــر رادیو 
فرهنگ، محمدرضا سرشــار،  محسن پرویز، راضیه تجار، 
احمد شاکری و رضا اسماعیلی از اعضای انجمن حضور 

داشتند.
محسن پرویز، رئیس انجمن قلم، ابتدا به برگزاری دو 
برنامۀ ســاالنه اشــاره کرد و گفت: »در دوره های گذشــته، 
جز یک ســال که وقفه ای در برگزاری جشــنوارۀ قلم زرین 
رخ داد، هــر ســال دو برنامــه مدنظــر مــا بــوده: تجلیــل از 
پیش کسوتان اهل قلم که از سال 1٣81 آغاز شده و برنامۀ 

دیگر هم جشنوارۀ قلم زرین است.«
وی گفــت: »ابتدا جشــنوارۀ قلم زرین در ســه شــاخه 
برگزار می شد؛ اما در ادامه، عناوین شعر و داستان کودک 
و نوجوان، شعر و داستان بزرگ سال و پژوهش و نقد ادبی 

هم به آن افزوده شد.«
پرویز خاطرنشــان کرد: »در هر رشــته ما یک برگزیده 
یــا یــک اثر تقدیری خواهیم داشــت. اگــر داوران آثــاری را 
هم ســطح تشــخیص دهنــد، دو اثــر تقدیــری یــا برگزیده 
به صورت مشــترک معرفی می شوند و جوایز هم تقسیم 

می شود.«
پرویز افزود: »انجمن قلم بودجۀ ثابت ندارد و حمایت مالی  
نمی شــود. البتــه ارشــاد در ادوار مختلف بــا تأخیر یک یا 

دوساله با مبلغی که افزایش نمی یابد، حمایت هایی کرده 
اســت؛ اما نهــاد کتابخانه های عمومی کشــور کمک حال 

انجمن در برپایی این جایزۀ ادبی بود.«
پرویــز بــه تجلیل از غالمعلــی حدادعادل اشــاره کرد و 
گفت: »در برخی از اخبار دیدم به اشــتباه عنوان »تقدیر 
از چهرۀ ادبی ســال« گفته شــده بود؛ در حالی که معرفی 
چهرۀ ادبی سال را فقط حوزۀ هنری به طور ساالنه انجام 
می دهد. انجمن قلم از یک پیش کسوت عضو خود طبق 
روال هــر ســال تقدیــر می کنــد؛ همــان طــور کــه آغــاز این 

تجلیل ها هم با مراسمی برای حمید سبزواری بود.«
وی اضافــه کــرد: »متأســفانه به دلیــل کمبــود بودجــۀ 
انجمــن، برای جلوگیری از تعطیلی ناچار شــدیم مراســم 
اهدای جوایز قلم زرین را با تجلیل از پیش کسوت عضو، 
هم زمــان در یــک روز برگــزار کنیــم. امســال توفیق شــد از 
تالش هــای اســتاد غالمعلــی حدادعــادل تجلیــل کنیــم. 
امیدواریــم متولیــان نهادهــای فرهنگــی از فعالیت هــای 

انجمن حمایت کنند تا این مراسم هرساله برگزار شود.«
در ادامه، رحیم مخدومی، دبیر هفدهمین جشــنوارۀ 

قلم زرین، بیانیۀ هیئت داوران را قرائت کرد.
سپس تعدادی از برگزیده ها معرفی شدند. ناشر برتر 
این دوره با دو کتاب تقدیری و دو کتاب برگزیده، انتشارات 

شهرستان ادب معرفی شد.
در بخــش رمــان بزرگ ســال دو رمــان پــس از بیســت 
سال، نوشتۀ سلمان کدیور از نشر شهرستان ادب و باران 
تمشــک، نوشــتۀ مصطفی فعله گری از نشــر ســورۀ مهر 

هیچ قلمی زرین نبود؟
د  ار �ش �غ �گ د�ی �ج �غد �ت�ت �یده و �جا �پ �غ �گ غ �جدون �ج لم زر�ی ٔه �ت غ ا�ی غ �ج

دهم�ی ه�غ

انجمن قلم بودجۀ 
ثابت ندارد و 
حمایت مالی  
نمی شود. البته 
ارشاد در ادوار 
مختلف با تأخیر 
یک یا دوساله 
با مبلغی که 
افزایش نمی یابد، 
حمایت هایی 
کرده است؛ اما 
نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور 
کمک حال انجمن 
در برپایی این 
جایزۀ ادبی بود
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و آبادانی و ایجاد را دارد. ما اکنون در دورۀ ایجاد هستیم. 
جوان هــا ســرمایۀ مملکــت هســتند و برای این ســاختن 
بایــد آن هــا را جــذب کــرد، نه دفع. خوش حالم در جلســۀ 
نکوداشت فردی شرکت کرده ام که پنجاه سال با او رابطۀ 

عاطفی داشته ام.«
وی ادامــه داد: »از همــان اول، آقــای حدادعــادل را در 
ساحت فرهنگی ادب و قلم شناختم و همیشه از اخالق 
و فروتنی ایشان متعجب بودم و بیشتر از آن انسانیتش 
برایم جالب بود. بیست سال است در فرهنگستان زبان 
فارســی با آقای حدادعادل با هم هســتیم. حسن خلق و 
فروتنــی عجیبــی دارد. گاهی از ایــن خصلت او متعجب 
می شــوم. البته او در جوانی هم رگۀ عمیقی از انســانیت 

در وجودش بود.«
در ادامــه فاضــل نظــری، مدیــر کانــون پــرورش فکــری 
کودکان و نوجوانان گفت: »دوســت داشتم دربارۀ ترجمۀ 
شــعر به شــعری که آقای حدادعادل از زبان عربی انجام 
داده صحبــت کنم؛ چــرا که انصافاً هیچ یک از ویژگی های 
تحریف متن در آن ها نیست؛ گویی نعل به نعل به لحاظ 
لفظــی تطابق دارد. خیلی ها متعقدند ترجمه ای نیســت 
که انجام شود و از متن اصلی بیشتر نشود؛ اما این گونه 

شد.«
محمدرضا ترکی، اســتاد زبان فارســی دیگر سخنرانی 
بود که روی جایگاه رفت و گفت: »جشنواره ها با زحمات 
فــراوان برگزار می شــود و نهایتــاً با معرفی برگزیدگان تمام 

می شوند؛ اما این جفا به کار فرهنگی است.«
وی گفت: »جوان ها و بزرگانی را که کارشان دیده شده 
و اثــری را کــه جایــزه گرفته، نباید رها کــرد. این نقص را در 

جشنواره ها می بینیم که باید مرتفع شود.«

نامزد بودند که هیئت داوران اثری را برگزیده معرفی نکرد؛ 
اما هر دو اثر مشترکاً شایستۀ تقدیر معرفی شدند.

در بخش داستان کودک و نوجوان از میان 1929 کتاب 
چاپ شــده در ســال 1397، در نهایت سه اثر نامزد شدند 
که اثری برگزیده شناخته نشد؛ اما از رمان خواب پلنگ، 
نوشتۀ هادی حکیمیان از انتشارات شهرستان ادب تقدیر 

به عمل آمد.
در بخش شعر کودک و نوجوان اثری برگزیده شناخته 
نشــد؛ اما دو کتاب آبنبات گنده، ســرودۀ طیبه شامانی از 
نشر سورۀ مهر و باید تو را پیدا کنم، سرودۀ مرضیه تاجری 

از انتشارات به نشر مشترکاً تقدیر شدند.
در ادامــه فتــح هللا مجتبایــی، اســتاد برجســتۀ زبان و 
ادبیات فارسی و عضو فرهنگستان زبان فارسی اظهار کرد: 
»دنیا مدیون فرهنگ ما است. فرهنگ، ادب و زبان چیزی 
نیســت که برای ما درآمد داشــته باشد؛ بلکه باید برایش 
هزینه کرد. ایراد من به فرهنگستان این است که آن گونه 
کــه باید، بــه این جنبه توجه نمی شــود؛ در حالی که برای 
شناســاندن و بزرگداشت این میراث فرهنگی باید هزینه 

کرد.«
اســتاد برجستۀ زبان و ادبیات فارسی با اشاره به لزوم 
توجه به فرهنگ ایرانی گفت: »باید این میراث گران بها را 
عزیز داشت و برایش خرج کرد. کسانی را می شناسم که 
عمر خود را خرج این فرهنگ کرده اند. من هشــتاد ســال 
عمرم را در این مســیر گذاشــتم. من نود سال دارم؛ اما در 
نودسالگی هم شاگردی می کنم؛ زیرا ندانسته هایم بیش 

از دانسته ها است.«
وی بــا تأکیــد بــر جذب جوانــان و ابــراز امیــدواری برای 
موفقیت انجمن قلم گفت: »هر انقالبی دوره های تخریب 

هر انقالبی 
دوره های تخریب 
و آبادانی و ایجاد 
را دارد. ما اکنون 

در دورۀ ایجاد 
هستیم. جوان ها 
سرمایۀ مملکت 

هستند و برای 
این ساختن باید 

آن ها را جذب کرد، 
نه دفع
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فارســی اســت. من معتقدم یک سیستم فرهنگی وجود 
دارد که باید حفظ شــود و این زیســت بوم فرهنگی، یکی 

دین است و دیگری زبان فارسی.«
حدادعادل زبان فارسی را زبان دوم عالم اسالم دانست 
و بیان کرد: »اگر زبانمان از دست برود، هوشمان از دست 
می رود. در طول تاریخ، زبان های محلی و قومی مختلفی 
داشــتیم کــه هیچ کــس نباید بــا آن ها عناد کند. بــا وجود 
این، در طول تاریخ همۀ اقوام علم و ادب را با زبان فارسی 

مبادله می کردند.«
مدیــر گــروه واژه گزینــی فرهنگســتان زبــان و ادبیــات 
فارســی همچنین گفت: »باورم این است که توانایی های 
زبان فارسی از زبان انگلیسی کمتر نیست؛ در صورتی که 

به آن دل ببندیم.«
حدادعادل همچنین به اهمیت نقش مدیران فرهنگی 
در کمال دانشمندان اشاره کرد و گفت: »مهم نیست که 
نام ما در تاریخ بماند. مهم آن اســت که نام ایران بماند و 

زمینه برای نسل آینده فراهم شود.«
از  فرهنگــی  مختلــف  نهادهــای  برنامــه،  ادامــۀ  در 
تالش های حدادعادل تجلیل کردند و ســپس برگزیدگان 
نقد و پژوهش ادبی معرفی شدند. در این بخش دو کتاب 
بومی ســازی رئالیســم جادویــی در ایران، نوشــتۀ محمد و 
محسن حنیف از نشر شهرستان ادب و سنجش منابع 
تاریخی شــاهنامه، نوشــتۀ فرزین غفوری از نشــر میراث 

مکتوب تقدیر شدند.
در بخــش شــعر بزرگ ســال هــم برگزیدگان مشــترک 
عبارت اند از: از پیله تا پروانگی، سرودۀ محمدرضا روزبه و 
آنجا که نامی نیست، سرودۀ یوسف علی میرشکاک هر دو 

از نشر شهرستان ادب.

ترکــی ادامــه داد: »آقــای حــداد شــاعر اســت؛ اما هنرش 
به شــعر محدود نیســت. او دارای ســوابق مبارزاتی پیش 
از انقــالب اســت. او انســان سیاســت مداری اســت و از 
پیش کســوتان تعلیم و تعلم در کشور شناخته می شود. 
ایشــان را می تــوان از بنیان گــذاران آموزش وپرورش پس از 
انقالب دانست. شخصیت او با زبان فارسی عجین شده 
اســت. بخش زیادی از دشــمنی ها با ایشــان برای همین 

است.«
ترکــی گفــت: »وقتی به ســوابق کســانی می نگریم که 
شــخصیت ایشــان را تخریــب می کنند، می بینیــم آن ها 
بــرای اینکــه با زبان فارســی و فرهنگ ایرانــی مخالف اند، 
جســارت هایی روامی دارند. ایشــان در روزگار ما نماد زبان 
فارســی اســت و علت دشــمنی ها مســائلی از این دست 
اســت. حتی معتقدم مســائل سیاســی در مراتب بعدی 
باید مطرح شــود. ایشان مترجم قرآن است؛ اما این تنها 

فضیلت ایشان نیست.«
ســپس نوبــت بــه غالمعلــی حدادعــادل رســید تــا در 
مراسم بزرگداشت خود سخنرانی کند. او در حالی که این 
مراسم را لطف و مرحمت انجمن قلم دانست، اظهار کرد: 
»من از روز اول عضو این انجمن بودم و در سال های اخیر 
هم سمتی در هیئت مدیره به بنده واگذار شده است؛ اما 
هیچ وقت فکر نمی کردم در این مراسم ها نامی از من برده 

شود.«
او ضمن تشکر از معلمان و استادان خود و خانواده اش 
و همچنین بیان خاطراتی از آخرین لحظات حیات پدرش، 
نکته ای دربارۀ زبان فارسی مطرح کرد و گفت: »کار اصلی 
من فلسفه است و من هیچ گاه در دانشگاه، معلم رسمی 
زبان و ادبیات فارسی نبوده ام؛ اما در زندگی عشق من زبان 

اگر زبانمان از 
دست برود، 
هوشمان از دست 
می رود. در طول 
تاریخ، زبان های 
محلی و قومی 
مختلفی داشتیم 
که هیچ کس نباید 
با آن ها عناد کند. 
با وجود این، در 
طول تاریخ همۀ 
اقوام علم و ادب 
را با زبان فارسی 
مبادله می کردند
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به دنبــال برگــزاری موفــق پویــش »بهــار مهربانــی« کــه بــا 
هــدف کاهش آالم مردم ســیل زده به ویــژه کودکان، کاهش 
آســیب های اجتماعی، پرکــردن اوقات فراغت و ســرگرمی 
کودکان در مناطق ســیل زده اجرا شــد، طرح »مهربانی در 
مهر« با هدف تهیۀ نوشت افزار اسالمی ایرانی و کتاب های 
کمک درســی بــرای کــودکان و دانش آمــوزان از ســوی نهاد 

کتابخانه های عمومی کشور برگزار می شود.
این اقدام با توجه به نزدیک شــدن به ســال تحصیلی 
و  اســالمی ایرانی  نوشــت افزار  تهیــۀ  به منظــور  و  جدیــد 
کتاب هــای کمک درســی، در راســتای اولویت هــای نهــاد 
کتابخانه های عمومی کشــور برای امداد فرهنگی و تأمین 

نیازهای روانی کودکان و نوجوانان در مناطق سیل زده، از ۲۰ 
تیر تا 3۰ مرداد برگزار می شود. طی این مدت، کتابخانه های 
عمومی سراسر کشور به عنوان پایگاه جمع آوری کمک های 
مردمــی، شــامل نوشــت افزار اســالمی ایرانی و کتاب هــای 

کمک درسی، فعالیت خواهند کرد.
بــر اســاس برنامه ریــزی صورت گرفتــه در رونــد اجــرای 
طــرح »مهربانــی در مهــر«، اقــالم جمع آوری شــده پــس 
از ســامان دهی و تفکیــک، تــا تاریــخ 1۰ شــهریور بــه انبار 
اداره کل منابع ارســال می گردد تا پس از ارزیابی های الزم، 
به اســتان های سیل زده ارســال شود و در اختیار کودکان و 

دانش آموزان این مناطق قرار گیرد.

مهربانی در مهر
برای دانش آموزان سیل زده

نوشت افزار  تهیۀ  به منظور  مهر«  در  آغاز سال تحصیلی، طرح »مهربانی  آستانۀ  در  و  کتابخانه های عمومی کشور  نهاد  به همت 
اسالمی ایرانی و کتاب های کمک درسی برای کودکان و دانش آموزان در استان های سیل زده اجرا می شود.
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جشن انتشار چهار کتاب ساجی، صباح، چراغ های روشن 
شــهر و زیباتریــن روز هــای زندگی، بــا عنوان »زنــان مقاوم 

خرمشهر« در تاالر سورۀ حوزۀ هنری برگزار شد.
این مراسم رونمایی با حضور محسن مؤمنی شریف، 
رئیس حوزۀ هنری، مرتضی سرهنگی، مدیر دفتر ادبیات 
پایــداری حوزۀ هنری و حجت االسالم والمســلمین محمد 
قمــی، رئیــس ســازمان تبلیغــات اســالمی برگــزار شــد. 
مؤمنــی شــریف با اشــاره به اینکه امروز بــرای ما و ادبیات 
دفــاع مقدس روز مهمی اســت، گفت: »پیــش از این، در 
تخیلمان نمی گنجید که در یک روز، چهار کتاب را از چهار 
بانــوی مبارز رونمایی کنیم. خوشــحالم امروز بار عظیمی 
از خاطرات دفاع مقدس را خواهران نویســنده می کشند. 
ادبیــات جنــگ در دنیــا معمــوالً خاســتگاه دیگــری دارد؛ 
برخالف همۀ دنیا که خاستگاه جناحی و حکومتی دارد، 

خاستگاه ادبیات دفاع مقدس ما مردمی است.«
وی افــزود: »خانــواده به عنــوان هســتۀ مرکــزی جامعه 
است و خانم ها نقش محوری و حیات بخشی در خانواده 
دارنــد. زن از زندگــی می آیــد و از زندگی نشــئت می گیرد. 
حضور زنان در همه جا به ویژه در خانه مایۀ حیات اســت. 
زنان در ادبیات دفاع مقدس یا در نقش مادر هستند، یا 

در نقش همسر، یا به عنوان رزمنده نقش مؤثری در جنگ 
دارند. گاهی هم تمام این ها با هم ممزوج است. مطالعات 
نشــان می دهد جنــگ ما در دفاع مقــدس جنگ بین دو 
ارتــش منظم نبــود؛ بلکه جنگ بین یــک ارتش مجهز با 

مردم بود.«
رئیس حوزۀ هنری با اشاره به اینکه اگر توجه به ادبیات 
بانوان در حوزۀ دفاع مقدس ادامه می یافت، امروز جایگاه 
ادبیــات دفــاع مقدس جور دیگری بود، بیــان کرد: »کتاب 
نامه هــای فهیمــه کتابی جریان ســاز بود کــه به همت آقای 
کمره ای منتشر شد. پس از آن، کتاب دا بود که مردم از آن 
استقبال کردند و هنوز هم کتابی جریان ساز است. همین 
آغــاز کارها در حــوزۀ روایت دفاع مقدس به قلم زنان، افق 
روشنی را به ما نشان می داد و ادبیات امروزمان را بیشتر 
معطر کرده اســت. ادبیات دفاع مقدس برای شناساندن 

زن ایرانی به دنیا مؤثر خواهد بود.«
در ادامۀ این مراسم، حجت االسالم محمد قمی، رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی، با اشاره به اینکه زن همواره در 
هســتی مبدأ، چشــمه، مولد و منشــأ اســت، گفت: »زن 
چون مولد اســت، به وجود می آورد. امروز زن از همیشــه 
مهم تــر اســت. وقتــی بــه نقــاط پایانــی ایــن کارزار تمدنی 

زنان مقاوم ادبیات
هار ��تاب ار �پ �غ ا�غ�تسش سش ار�ش از �ج �غ �گ

پیش از این، 
در تخیلمان 
نمی گنجید که 
در یک روز، 
چهار کتاب را 
از چهار بانوی 
مبارز رونمایی 
کنیم. خوشحالم 
امروز بار عظیمی 
از خاطرات 
دفاع مقدس را 
خواهران نویسنده 
می کشند
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در ایــن مراســم شــریف لو، نویســندۀ کتــاب زیباتریــن 
روزهــای زندگــی، با اشــاره به اینکه این کتاب اســمش را از 
ایــن جملــۀ حضرت زینبh گرفته اســت کــه می گویند 
»مارایــت اال جمیــال«، اظهــار کــرد: »تمام روزهایــی که در 
کتاب زیباترین روزهای زندگی گفتم، زیبا بود و برایم مهم 
بود در کتاب زندگی را روایت کنم. فقط داخل جبهه نباشم 
و راجــع بــه بیرون از جبهه صحبت کنم. ابتــدا راوی دفاع 
مقدس بودم. بعد وارد کار پژوهشــی شــدم به این نتیجه 
رسیدم که واقعیت دفاع مقدس را باید مستند و خواندنی 
بــه جامعــه عرضــه کرد و روی هــم ۲1 مرحلــه را طی کردم. 
بارها و بارها بازنویسی کردم تا خواندنی شود. حتی یک واو 

غیرواقعی در کتاب نیست.«
وی بــا بیــان اینکــه در مراجعه به اســناد کــه تاریخ این 
مملکــت اســت مشــکل دارم، افــزود: »برایــم اتفــاق افتاد 
ماه هــا و ماه هــا برای چک کردن یــک روایت از قم به تهران 
رفتم. بعضی از اسناد دست اشخاص حقیقی است که 
متعلق به آن ها نیست. گاهی مراجعه به اسناد می تواند 

راهگشای نویسنده باشد.«
در ایــن مراســم بهنــاز ضرابــی زاده، نویســندۀ کتــاب 
ساجی، با اشاره به اینکه اگر خانواده ام نبودند کتاب دختر 
شــینا، گلســتان یازدهم و ساجی نوشــته نمی شد، گفت: 
»نگارش کتاب ســاجی بــرای خانواده ام نفس گیــر بود. دو 
بــار مجبــور شــدیم با خانــواده ام به خرمشــهر برویــم و در 
کوچه پس کوچه های این شهر قدم بزنیم. اولین کسی که 
کتاب ساجی را خواند، دخترم بود. از نظرش دربارۀ کتاب 
اســتفاده کردم. او ســه بار پیش از چاپ، پس از انتشــار و 

قبل از امتحان نهایی اش، کتاب را خواند.«
گفتنی است هم زمان با جشن انتشار این چهار کتاب، 

نسخۀ الکترونیک آن ها هم رونمایی و روانۀ بازار شد.

می رســیم، زن مهم تر می شــود. هرچه نــزاع ما پیچیده تر 
می شــود، زن مهم تر می شــود. اگر زن مجاهد باشــد، یاد 
حضرت فاطمهh را تداعی می کند. زن مقاومت حضرت 

زینبh را تداعی می کند.«
وی افزود: »ما تعداد زیادی شــهید زن و تعداد باالیی 
اســیر زن داشــتیم؛ آزاده هایــی کــه ســرافرازند. در جنگ و 
تهاجم فرهنگی ســهم و نقش زنان متفاوت است. شاید 
اجر کسانی که دربارۀ جنگ می نویسند، کمتر از کسانی 

نباشد که در آن روز ها حضور داشتند.«
در ادامــه، ساســانی خواه، نویســندۀ کتــاب چراغ هــای 
روشــن شــهر با اشــاره به اینکه این کتاب جنگ را از نگاه 
دختری چهارده ساله روایت می کند، گفت: »خانم فرهادی 
شخصیتی کنشگر و فعال است که با رخداد های جنگ 
حرکت می کند، تصمیم می گیرد و بعد عمل می کند. وی 
با ســن کمی که در دوران جنگ داشــت، یکی از الگو های 

جوانان، نوجوانان و افراد در سنین باالتر است.«
وی افــزود: »کتاب چراغ های روشــن شــهر حاصل پنج 
ســال مصاحبۀ عمیــق، هدفمند و ســاختاریافته با خانم 
فرهادی، خانوادۀ وی و کسانی است که حتی نصف روز با 
وی بودند و از خانم فرهادی خاطراتی داشتند. من دو بار 

به خوزستان رفتم و به عنوان پژوهش به کار نگاه کردم.«
نویســندۀ کتــاب چراغ هــای روشــن شــهر بــا اشــاره بــه 
اینکــه ســعی کــردم در بیــان کلیــات و حــوادث بــه عمــق 
و جزئیــات برســم، بیــان کــرد: »از تجربیــات کســانی کــه 
در حــوزۀ خاطره نویســی کار کردنــد، اســتفاده کــردم. پنج 
ســال از بهتریــن ســال های عمــر مــن و خانــم فرهــادی به 
ایــن کار اختصــاص داده شــد. برایــم مهم بود کتــاب برای 
مخاطب جذابیت داشــته باشــد و با اســتفاده از ظرفیت 
خاطره نویسی، سعی کردم اثر، پرکشش و پرتعلیق باشد.«
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Ĵ  رمــان صخــور، نوشــتۀ امیــد کوره چــی، در کمتــر از دو
ماه به چاپ ســوم رســید. این رمان جلد سوم از مجموعه 
رمان های هفت جن است که انتشارات کتابستان معرفت 
آن را منتشر کرده است. پیش از این هم دو جلد دیگر این 
مجموعه با نام های هفت جن و لوثیا با استقبال چشمگیر 

عالقه مندان مواجه شده بود.
Ĵ  کتــاب دنــدۀ لــج، نوشــتۀ محمــد ترکاشــوند، از ســوی

انتشــارات کتاب نیســتان منتشر شــد. این اثر داستانی 
پرکشــش و پرتعلیــق از رویارویــی پــدری با فرزند جــوان و 
سرکش خود است که در اوج دورۀ بلوغ و جوانی، به دلیل 
اختالف سلیقۀ فکری و فرهنگی از منزل فرار کرده و پدر را 

برای رفع این اختالف به فکر فروبرده است.
Ĵ  نشــر جام جم با همکاری انتشــارات ســورۀ مهر کتاب

صوتی لبخند مســیح، نوشتۀ  ســارا عرفانی را  با گویندگی 
شکوفه عزیزی روانۀ بازار نشر کرد.

Ĵ  چــاپ دوم کتــاب مــردم گله مندنــد، هم زمــان بــا ایــام
ســالگرد امضای برجام از ســوی انتشارات شهید کاظمی 
روانۀ بازار شــد. این کتاب مجموعۀ تحلیل ها، توصیه ها، 
نگرانی هــا و نقدهای مقام معظم رهبــری در دوران دولت 

یازدهم است. 
Ĵ  چاپ شــانزدهم کتاب اقیانوس مشرق، نوشتۀ مجید

پورولی کلشتری، به همت انتشارات عهدمانا منتشر شد. 
این کتاب داستان سرگشتگی عِمران و وصال شورانگیزش 
به والیت علی بن موســی الرضاj اســت. این رمان برندۀ 
جایــزۀ کتــاب ســال پژوهش هــای دینــی در ســال 139۲ و 
همچنین کتاب سال رضوی در شاخۀ رمان در همان سال 

است.
Ĵ  رمان عصرها؛ داستان یک زمستان، نوشتۀ جرارد ریو

با ترجمۀ مرتضی غالمی از سوی انتشارات علمی منتشر 
شد. این رمان یکی از آثار معروف ادبیات هلند است که 
بسیاری آن را همتای رمان بیگانه، اثر آلبر کامو خوانده اند.

Ĵ  مجموعه داســتان صید قزل آال در باالدســت رودخانۀ
کودور نوشتۀ فاضل اسکندر، عنوان مجموعه ای از هشت 

داســتان کوتاه اســت کــه اصغر قدرتــی از زبان روســی به 
فارســی ترجمه کرده و از ســوی انتشــارات کتاب نیســتان 

منتشر شده است.
Ĵ  انتشارات شهید کاظمی کتاب شین طوفان، زندگی نامۀ

داســتانی شهید ثاقب حیدر را هم زمان با بازگشت پیکر 
شهید مدافع حرم، ثاقب حیدر، از شهدای لشکر زینبیون 
منتشــر کرد. این اثر دومین کتاب از شــهدای دلیر لشکر 

زینبیون است که طاهره آقازاده آن را نوشته است.
Ĵ  چــاپ هشــتم کتــاب راز مثل هــای مــا، نوشــتۀ محمد

میرکیانی از سوی مؤسسۀ انتشاراتی محراب قلم منتشر 
شــد. این کتاب دارای ۴۸۰ مَثَل فارســی برای گروه ســنی 
نوجوان است و نوجوانان را با آداب و رسوم، مردم شناسی 
و از همه مهم تر سبک زندگی با زبانی طنز، روان و شیرین 

آشنا می کند.
Ĵ  انتشارات اکسیر قلم کتاب کجایند مردان بی ادعا؟! را

کــه با مطالعۀ موردی اشــعار دفاع مقــدس علی رضا قزوه 
ویژگی های ســبکی شعر دفاع مقدس را بررسی می کند، 

با حمایت حوزۀ هنری استان مازندران به چاپ رساند.
Ĵ  چــاپ هفدهــم کتــاب خانــوادۀ موفــق، تألیــف دکتــر

ســیدعظیم قــوام از ســوی مؤسســۀ فرهنگی هنــری قدر 
والیت منتشر شد. این کتاب در راستای تحکیم خانواده 
و آشــناکردن زوجیــن بــه حقــوق و تکالیف یکدیگــر و نیز 
آشناکردن آن ها با تکنیک های تربیت فرزند تألیف شده 

است.
Ĵ  اولین کتاب داستانی با محوریت شهدای مسیحی با

عنوان تاتیک به قلم حســن شیردل در انتشارات شهید 
کاظمی منتشر شد.

Ĵ  حمــزه نوشــتۀ  فرشــته،  یــک  خاطــرات  کتــاب 
شریفی دوست، به کوشش دفتر نشر معارف منتشر شد. 
این کتاب داستان زندگی ملک و فرشته ای است که مأمور 
حفاظت از امام رضاj و خدمت به ایشــان است از این 

رهگذر وقایع و زندگانی امام را شاهد است.
Ĵ  انتشــارات ســورۀ مهر کتاب خاطرات ســفیر، نوشــتۀ

نیلوفر شادمهری را برای پنجاه وهشتمین بار تجدید چاپ 
و روانۀ بازار نشر کرد.

Ĵ  ،کتــاب دلهره های آخرین خاکریز را محمــد اصغرزاده
نویســنده و پژوهشــگر تاریخ شــفاهی ســبزوار، به رشــتۀ 
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روایــت زندگــی فرمانــده بی ســر شــهید مدافع حــرم حاج 
عبدهللا اسکندری، توسط انتشارات شهید کاظمی خبر 

داد.
Ĵ  حجت االســالم احمــد مــروی، تولیــت آســتان قــدس

رضــوی، بــا اشــاره بــه حضــور ســاالنه 3۰میلیــون زائــر در 
حــرم امام رضاj گفت: »باید از این ظرفیت برای ترویج 

کتاب خوانی استفاده کنیم.«
Ĵ  احســان بیســادی، معاون فرهنگــی و اجتماعی مترو

تهران، دربارۀ حواشی به وجودآمده در خصوص کتابستان 
ایستگاه متروی شهدا گفت: »بنابر اين شد كه فضاهای 
فرهنگــی، به ويــژه غرفه های فروش كتــاب، صرفاً با همين 
كاربری و تنها برای عرضۀ کتاب واگذار شود.« پیش از این 
قرار بود کتابستان ایستگاه متروی شهدا به بهانۀ کسب 
سود بیشتر، در مزایده ای آزاد به باالترین پیشنهاد اجاره 

داده شود.
Ĵ  سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، در

احکامی جداگانه دبیران علمی سی وهفتمین دورۀ جایزۀ 
کتاب ســال جمهوری اســالمی ایران و بیســت وهفتمین 
دورۀ جایــزۀ جهانی کتاب ســال را منصــوب کرد. طی این 
احــکام، حجت االســالم محمدعلی مهــدوی راد به عنوان 
دبیر علمی سی وهفتمین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری 
اســالمی ایران و احمدعلی حیــدری به عنوان دبیر علمی 
بیست  وهفتمین دورۀ جایزۀ جهانی کتاب سال منصوب 

شدند.
Ĵ  میثم رشــیدی مهرآبادی از انتشــار کتابــش با عنوان

صد روسی، شامل خاطرات عبدالعلی یزدانیار، از جانبازان 
دوران دفــاع مقدس، به همت انتشــارات شــهید کاظمی 

خبر داد.
Ĵ  حجت االســالم محســن قمی، عضو مجلس خبرگان

رهبــری، دربــارۀ کتــاب روایــت رهبــری گفــت: »این کتاب 
به لحــاظ دقــت، کیفیــت و حتی ســرعت اثر خوبی شــده 
است. بحث این کتاب مناسبت جمهوریت و اسالمیت 
اســت، اینکــه اساســاً جمهوری اســالمی یعنی چــه؟ این 
موضــوع بــا ترجمــۀ امروزیــن، یعنــی رابطــۀ دمکراســی و 

حقیقت.«
Ĵ  حسین سعیدی، مدیرعامل انتشارات به نشر، از آغاز

ششمین پویش مطالعاتی این مجموعه با محوریت کتاب 
اوسنۀ گوهرشاد، نوشتۀ سعید تشکری خبر داد. مهلت 

شرکت در این پویش تا آبان 139۸ است.
Ĵ  سیدعلی کاشفی خوانساری، دبیر مجموعۀ گنجینۀ

تاریــخ ادبیات کودک و نوجوان گفت: »قدیمی ترین چاپ 
کتــاب کودکــی کــه من با تاریخ مشــخص دیدم، در ســال 
1۲۶3، یعنی آخرین سال محمدشاه قاجار به نام حسنین 
بود؛ ولی این احتمال که کتاب های کودک فراوانی قبل از 

تحریر درآورده اســت. این کتاب زندگی و خاطرات ســردار 
شهید محمدرضا شمس آبادی، از شهدای شاخص جهاد 
سازندگی سبزوار را روایت می کند و دفتر مطالعات جبهۀ 
فرهنگــی انقالب اســالمی ســبزوار به زودی آن را منتشــر 

خواهد کرد.
Ĵ  کتــاب حدیــث زندگی، شــامل ۲۰۰ حدیث و داســتان

مرتبــط بــا این احادیث، بــه قلم حجت االســالم غالم رضا 
حیدری ابهری از سوی نشر جمال منتشر می شود.

Ĵ  مجموعه داستان کوتاه بازی عوض شده، نوشتۀ سجاد
خالقی در انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. این کتاب 
شــامل داســتان های کوتــاه برگزیــده در حــوزۀ انقــالب و 
دفاع مقدس اســت. سیر زمانی این مجموعه که از یازده 
داستان تشکیل شده، از قبل از پیروزی انقالب اسالمی تا 

جانبازی شخصیت داستان است.
Ĵ  کتــاب خودی هــا و غیرخودی ها، بــا موضوعات جایگاه

حُّب و بغض، شناخت ویژگی ها و خصوصیات خودی ها و 
غیرخودی ها و وظایف مردم و مسئوالن و گروه ها در قبال 
جریان غیرخودی، از ســوی مؤسســۀ فرهنگی هنری قدر 

والیت منتشر شد.
Ĵ  مؤسســۀ نشر شــب های سپید کتاب سیر مطالعاتی

آشــنایی با اندیشــۀ آیت هللا العظمی خامنــه ای، به همت 
علی خاک رنگین، فاطمه تقی زاده، مهدیه شیروانی، فروغ 

آسایش و حمیده روح پرور را منتشر کرد.
Ĵ  کتــاب دل مــن هیــچ، زندگی نامــۀ داســتانی شــهید

اسدهللا پازوکی به روایت طوبی پازوکی همسر شهید، به 
قلم ســمانه زالی از سوی انتشــارات روایت فتح راهی بازار 

نشر شد.

Ĵ  جعفــر ابراهیمــی کــه ســال ها ترجمۀ شــعر به شــعر
حیدر بابا استاد شهریار را در دست داشت، آن را به پایان 
رســانده و ایــن کتــاب بــه زودی به صورت دوزبانه به ناشــر 
تحویل داده می شود. قرار است انتشارات سورۀ مهر این 

کتاب را منتشر کند.
Ĵ  رضــا نیکــوکار از در دســت انتشــار بــودن چهارمیــن

مجموعه شعر مستقل خود با عنوان ماه آن سوی پنجه ها 
خبــر داد. ایــن کتــاب حاوی چهل غزل بــا مضامین دفاع 
مقــدس و شــهدای مدافــع حرم اســت و قرار اســت بنیاد 

حفظ آثار استان گیالن آن را روانۀ بازار کند.
Ĵ  ،اکبر صحرایی از انتشار کتابش با عنوان کتیبۀ ژنرال

شخصیت های خبرساز
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پیرامــون انجمــن حجتیه، به همــراه متن کامــل مناظره با 
یکی از سران انجمن حجتیه در انتشارات شهید کاظمی 

منتشر شد.

Ĵ  انتشارات روایت فتح کتاب ایستاده ام به قلم حسین
گلدوست و تحقیق محمدعلی زمانیان را منتشر کرد. این 
کتــاب خاطــرات هادی صدقــی، از افراد واحــد اطالعات و 
عملیــات در مبارزه با ضدانقــالب در جنگل های گیالن و 

هشت سال جنگ وی را بیان می کند.
Ĵ  ،انتشــارات علمــی رمــان وقتــی هرگــز از راه می رســد

نوشــتۀ باربارا دیویس را با ترجمۀ مائده بشــارت منتشر 
کرد.
Ĵ  مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر والیت چاپ چهارم کتاب

معجــزات و کرامات نبرد حــزب هللا؛ الوعدالصادق را که به 
شرح امدادهای غیبی در نبرد حزب هللا لبنان با نظامیان 
رژیــم صهیونیســتی در جنــگ 33روزه اختصــاص دارد، 
منتشــر کرد. این کتاب را شــیخ ماجد الزّبیدی نگاشته و 
محمدرضا میرزاجان آن را ترجمه کرده است. محمدجواد 
مهــدی زاده نیــز بازنگــری و اضافــات مربوطــه بــه اماکن و 

مختصات جغرافیایی و تصاویر را انجام داده است.
Ĵ  انتشــارات شــهید کاظمــی کتــاب راض بابــا، روایــت

زندگی شهید راضیه کشاورز را برای چهارمین بار منتشر 
کرد. این کتاب روایت شــخصیت دختری 1۶ســاله است 
که تمام تالشش را به کار می  بندد تا در زندگی اول باشد. 
در شانزدهمین بهار عمرش حادثه ای رخ می دهد و به او 
در رسیدن به خواسته اش کمک می کند. انفجاری که در 
سال 13۸7 در حسینیۀ سیدالشهدای شیراز رخ داد، اوج 

زندگی او را رقم زد.
Ĵ  کتــاب کتابســتان معرفــت چــاپ ســوم  انتشــارات 

جُنــدی مُکلــف نوشــتۀ محســن صالحی خــواه را روانــۀ 
کتاب فروشــی ها کــرد. ایــن کتــاب خاطــرات چهــار ســال 
اســارت ســردار حسین اصغری اســت که از طرف راوی و 
نویســنده به سردار پاسدار، حاج قاسم سلیمانی تقدیم 
شــده اســت. »جُندی مُکلف« به معنای ســرباز وظیفه، 
هویتی اســت که ســردار اصغری خود را با این عنوان در 

اردوگاه های عراقی معرفی کرده بود.
Ĵ  انتشــارات ســورۀ مهر کتاب چوپاچو، نوشتۀ شاهین

رهنمــا را منتشــر کــرد. این کتاب داســتان بلنــد نوجوان 
است و با نشان مهرک منتشر شده است.

آن مربوط به دوران محمدشــاه قاجار داشــته باشیم، کم 
نیست.«

Ĵ  ســعید عالمیــان، نویســنده و پژوهشــگر، از انتشــار
کتابــش بــا عنــوان مســافران وطــن کــه شــامل مجموعه 
خاطرات ۴7 آزادۀ خط لولۀ نفت کشــور اســت، از ســوی 

انتشارات سورۀ مهر در آیندۀ نزدیک خبر داد.
Ĵ  بهناز ضرابی زاده، نویسندۀ کتاب ساجی، دربارۀ روند

نفس گیر تألیف این اثر گفت: »بارها در مراحل مختلف 
نوشــتن، به حــدی اذیت شــده بودم که چنــد بار تصمیم 
گرفتم نوشتن را رها کنم؛ اما به دلیل جذابیت کار، تصمیم 
گرفتم ادامه دهم.« این کتاب خاطرات نســرین باقرزاده، 
همســر ســردار شهید بهمن باقری را روایت می کند. این 
اثر از ســال های کودکی خانم باقرزاده در خرمشــهر آغاز 

می شود و تا زمان جنگ در این شهر ادامه می یابد.
Ĵ  مهدی فاطمی، معاون ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ

آثــار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس گفــت: »با توجه به 
اینکــه یــک مرحلــۀ بین المللــی بــه جایــزۀ ادبی یوســف 
افــزوده شــده، ازایــن رو در حال برگــزاری بخش بین الملل 
آن در کشــورهای اســالمی و همســو هســتیم.« به گفتۀ 
او، قرار است مرحلۀ نهایی هشتمین دوره به شکل ملی 
و بین المللی برپا شــود و در فصل زمســتان ســال جاری 

برگزیدگان تقدیر  شوند.
Ĵ  :محســن پرویز، دبیر جایزۀ جهانی فلســطین گفت

»در ســفر بــه لبنــان و ســوریه قرار شــد برای بهتــر برگزار 
شــدن جایــزۀ جهانی فلســطین، دفاتر اجرایــی جایزه در 
کشــورهای مختلــف راه انــدازی شــود و آثــار در دفترهــای 
اجرایی جمع آوری و داوری اولیه شوند تا در ادامۀ مسیر، 
بــرای داوری نهایی آثار به دفتر مرکزی ارســال شــوند. در 
لبنــان، مســئولیت ایــن کار بــر عهــدۀ دکتر طــراد حماده 
گذاشــته شــد. در ســوریه نیــز بدیــع الصغور، از شــعرای 
شناخته شده در سوریه، این مسئولیت را بر عهده دارد.«

Ĵ  محســن مؤمنی شــریف، رئیس حوزۀ هنری انقالب
اســالمی، طی حکمی عبدالحمید قره داغی را به ســمت 

معاون اداری مالی حوزۀ هنری منصوب کرد.
Ĵ  ،بهنــاز ضرابی زاده، نویســنده، از ســوی فاضل نظری

مدیرعامــل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، 
به عنــوان مدیــرکل جدید کانون اســتان همدان منصوب 

شد.
Ĵ  احمــد یوســف زاده، نویســنده، از نــگارش جلد ســوم

خاطراتــش خبــر داد. او پیش تــر آن بیست وســه نفــر و 
اردوگاه اطفال را نوشــته بود. این دو اثر خاطرات بخشــی 
از نوجوانان آزاده در هشــت ســال دفاع مقدس را روایت 

می کند.
Ĵ  جدیدترین اثر رضا اکبری آهنگران با عنوان حقایقی

ناشران خبرساز
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Ĵ  آیین رونمایی یادداشــت تجلیــل رهبر معظم انقالب
برای کتاب شــیر زیتان برگزارشــد. در متن این یادداشــت 
آمــده اســت: »شــهید عزیــز آقــای ذوالفقارنســب و هــر 
فــداکاری مانند آن عزیز، مایۀ ســربلندی کشــور و ســرباز 
حقیقی اسالم و قرآن اند. ارتش جمهوری اسالمی ایران و 
همۀ ما باید به کسانی چون شهید ذوالفقارنسب افتخار 

کنیم.«
Ĵ  نشست نقد و بررسی کتاب دختر ماه با حضور هادی

خورشــاهیان، ناصر نادری و ســارا عرفانی، نویسندۀ اثر، با 
همکاری کانون بانوی فرهنگ در باغ کتاب برگزار شد.

Ĵ  ،کتــاب روایــت رهبــری، نوشــتۀ سیدیاســر جبرائیلــی
بــا حضور حجت االســالم محســن قمی، ســعید اوحدی، 
عطارزاده و میثم نیلی در فرهنگ سرای اندیشه معرفی و 

رونمایی شد.
Ĵ  نشست همدلی و هم زبانی نویسندگان ادبیات کودک

افغانســتان و ایران از ســوی انجمن نویســندگان کودک و 
نوجوان برگزار شد. در این نشست، نویسندگان و شاعران 
ادبیــات کودک افغانســتان همچون محمدســرور رجایی، 
محمدکاظــم محقــی، ســیدنادر موســوی، ســیدمحمود 
حســینی، حسن نوروزی، سیدمرتضی شــاه ترابی، ام فروه 
موســوی، حســین ســوختانلو، احمــد مدقــق و ... حضــور 

داشتند.
Ĵ  آیین رونمایی از مجموعۀ گنجینۀ تاریخ ادبیات کودک

و نوجوان از انتشارات مدرسه با حضور نیکنام حسینی پور، 
حمیدرضــا شــاه آبادی، ســیدعلی کاشــفی خوانســاری، 
محمود حکیمی، علی رفیعی و جمعی از نویسندگان این 
مجموعه، در ســرای اهل قلم مؤسســۀ خانۀ کتــاب برگزار 

شد.
Ĵ  مراســم قرعه کشــی پویــش مطالعاتــی همســفر بــا

محوریت هشــت کتــاب دربارۀ انقــالب و دفاع مقدس، با 
حضور جمعی از فعاالن رسانه، خادمان شبکۀ ملی وارثون، 
مؤسسۀ سیرۀ شهدا و... در ساختمان خاتم قم برگزار شد.

Ĵ  آییــن رونمایــی کتــاب شــعر نوجــوان بــا تــو هــوا خوب
است با حضور جمعی از مدیران حوزۀ هنری و شاعران و 
هنرمندان حوزۀ کودک و نوجوان و محمود پوروهاب، شاعر 
اثر، در حوزۀ هنری استان قم برگزار شد. این کتاب شامل 
هفده شعر نیمایی با مضامین عاشقانه و اجتماعی است 

که از سوی انتشارات سورۀ مهر منتشر شده است.
Ĵ  آییــن رونمایــی از ســه کتــاب مهناز فتاحی بــا عناوین

گمبی، من عروسک گلهانم و قلب کوچک سپهر با حضور 

Ĵ  انتشارات کتاب نیستان رمان برج سکوت، اثر حمید
منایی برای دومین بار منتشر کرد. این اثر پیش از این در 
سه جلد منتشر شده بود و در چاپ جدید در قالب یک 

جلد و با ویرایش تازه چاپ و منتشر شده است. 
Ĵ  ،نشر شهرستان ادب مجموعه شعر فرصت فراموشی

سرودۀ ایمان مشایخی را منتشر کرد.
Ĵ  انتشــارات امیرکبیر کتاب آمایش و پیمایش خدمات

الکترونیــک در ایــران، تألیــف سیدســعیدرضا عاملــی را 
منتشــر کرد. ایــن کتاب که در مجموعۀ فرهنگ، رســانه 
و فضای مجازی منتشــر شده، برگرفته از طرح پژوهشی 
»مجازی سازی نظام جمهوری اسالمی ایران« است که با 
هدف تدوین نقشــۀ راه فضای مجازی جمهوری اسالمی 

ایران صورت گرفته است.
Ĵ  انتشــارات شــهید کاظمــی کتــاب دهلیــز انتظــار، اثر

حمیــد حســام را روانۀ بازار نشــر کــرد. این کتــاب روایت 
داستانی از تنهایی و رهایی یک فرمانده خسته و زخمی 

در عملیات کربالی ۴ است.
Ĵ  انتشارات روایت فتح شرایطی برای دریافت سوژه های

ادبیات پایداری در سایت خود فراهم کرده تا نویسندگان، 
خانوادۀ شهدا، جانبازان و عالقه مندان بتوانند سوژه ها و 

طرح ها و موضوعات خود را ارسال کنند.
Ĵ  انتشــارات دارالکتــب اســالمیه و انتشــارات کتــاب

جمکران قرارداد واگذاری حق انتشار کتاب مهدی موعود، 
بــا ترجمۀ زنده یاد علــی دوانی را امضــا کردند. این کتاب 
را انتشــارات دارالکتــب اســالمیه از ســال 13۶۸ منتشــر 
می کرد که به موجب این قرارداد، بناســت از این پس در 

انتشارات کتاب جمکران منتشر شود.
Ĵ  انتشــارات ســورۀ ســبز مراســم رونمایــی یادداشــت

تجلیــل رهبــر معظــم انقــالب بــرای کتاب شــیر زیتــان و 
رونمایی کتب شهدای مدافع حرم و تازه های نشر نیروی 

زمینی محوری ارتش را برگزار کرد.
Ĵ  مؤسســۀ فرهنگی هنــری قــدر والیــت جلــد یازدهــم

مجموعۀ سبک زندگی اسالمی ایرانی در الگوی شهیدان 
را با نام سرزندگی و شوخ طبعی خردمندانه منتشر کرد.

Ĵ  دفتــر نشــر معــارف جدیدتریــن اثــر فقهــی آیت هللا
سیداحمد خاتمی به نام فقه الحکومة را راهی بازار کتاب 
کرد. این اثر را که مبانی فقهی موضوع »والیت فقیه« را 
بررســی و تبیین می کند، حجت االسالم علی احمدخواه 

کوهنانی تدوین کرده است.
Ĵ  انتشــارات علمــی رمان بــازی دروغ، نوشــتۀ روت ور با

ترجمۀ هانیه دوست اوشانی را منتشر کرد.
Ĵ  انتشــارات شــهید کاظمی کتاب برای زِین اَب، روایت

کودکی تا شــهادت شــهید مدافع حرم محمد بلباسی را 
منتشر کرد.

رخدادهای فرهنگی
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جهان عرب، اتحادیۀ ناشران فلسطین، اتحادیۀ نویسندگان 
لبنان و جمعی از شخصیت های ادبی فلسطین و جهان 
عرب، با تأکید بر ضرورت زنده نگاه داشتن موضوع فلسطین 
به عنوان یک اولویت اســالمی و برجسته سازی آن در آثار 

و تألیفات ادبی از جایزۀ جهانی فلسطین حمایت کردند.
Ĵ  کتاب ســرای ویــژۀ زائــر و ایســتگاه مطالعــه در حــرم

امام رضا j با حضور حجت االســالم گنابادی نژاد افتتاح 
شــد. این فضــا تحت عنوان »طــرح ترجمان آفتــاب« و با 
هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی در بین زائران و مجاوران 
حــرم مطهــر امام رضــاj راه انــدازی شــده و عالقه مندان 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه رواق امام خمینــیe از صد ها 
عنوان کتاب موجود در قفسه ها استفاده و آن ها را مطالعه 
کننــد. همچنیــن می تواننــد کتــب خــود را به ایــن فضای 

فرهنگی اهدا کنند.
Ĵ  انتخابــات انجمــن فرهنگی ناشــران کــودک و نوجوان

در دفتر انجمن برگزار شــد. در این انتخابات که با حضور 
۴3 نفــر از اعضــا برگــزار شــد، افــرادی به عنــوان اعضــای 
هیئت مدیــره مشــخص شــدند. اســامی منتخبــان بــرای 
فعالیت در هیئت مدیره به مدت ســه ســال عبارت اند از: 
عبدالعظیم فریدون، فروغی، محســن طائب، محمدی و 
محمدتقی حق بین. همچنین محمد مجری سازان طوسی 

)نشر سازوکار( به عنوان بازرس انجمن معرفی شد.
Ĵ  نشست نقد و بررسی رمان آوای تار یحیی، اثر کیوان

امجدیان، با حضور نویسنده، مریم میرمحمدی و سیامک 
صدیقی در فرهنگ سرای معرفت برگزار شد.

Ĵ  با پایان یافتن طرح »تابســتانۀ کتاب 9۸« که با شــعار
»کتــاب، همنشــین دلنشــین« در شــهر تهــران و ســایر 
اســتان ها اجرا شــد، 11میلیــارد و 1۵۰میلیــون و ۸۴۸هزار و 

۵۲ تومان کتاب به فروش رسید.
Ĵ  ،نشســت نقــد و بررســی کتــاب تحــوالت اجتماعــی

فرهنگــی و اقتصــادی شــهر دزفول در دورۀ پهلوی، نوشــتۀ 
غالم رضا درکتانیان، با حضور علی محمد طرفداری، مطلب 

مطلبی و مؤلف اثر برگزار شد.
Ĵ  در سی امین جلسۀ برنامۀ »آینه بندان« که در فروشگاه

ســورۀ مهر برگزار شــد، کتاب زن آقا، نوشتۀ زهرا کاردانی با 
حضور علی اصغر عزتی پاک و نویسنده نقد و بررسی شد.

Ĵ  در دومیــن »عصرانــۀ کاغــذی« نشــر معــارف، آییــن
رونمایی کتاب ســی و ده، نوشــتۀ ســیداحمد بطحائی، با 
حضور وحید یامین پور، حجت االسالم محمدرضا زائری و 

نویسنده در دانشگاه معارف قم برگزار شد.
Ĵ  نشست نقد کتاب از دشت لیلی تا جزیرۀ مجنون، اثر

محمدسرور رجایی، با حضور نویسندۀ این کتاب و احمد 
مدقــق از محققــان افغانســتان، در اداره کل کتابخانه های 

عمومی استان قم برگزار شد.

نویســنده، فاضــل نظــری، ســیدصادق رضایــی و عبــاس 
محمدی در حوزۀ هنری برگزار شد.

Ĵ  جشنوارۀ »کتاب ریحانه« از سوی انجمن کتاب فروشان
جبهــۀ فرهنگی انقالب اســالمی »خوشــه« و با همکاری 
شــبکۀ فراگیر فعاالن عفاف و حجاب کشــور برگزار شــد. 
در این طرح که به مدت ده روز ادامه داشــت، عموم مردم 
می توانستند با مراجعه به کتاب فروشی های فعال در طرح، 
دوازده کتاب منتخب جشنواره را با تخفیف ۲۰درصد تهیه 
کنند. همچنین آیین جشن امضا و نقد و بررسی تعدادی 
از کتاب های جشنواره با حضور نویسنده در فروشگاه های 

عضو انجمن برگزار شد.
Ĵ  آیین تجلیل از نویسندگان و راویان مجموعه کتاب های

زنان مقاوم خرمشــهر با عناوین ساجی، صباح، چراغ های 
روشن شهر و زیباترین روزهای زندگی که به تازگی از سوی 
انتشارات سورۀ مهر روانۀ بازار نشر شده است، با حضور 
محســن مؤمنی شــریف، حجت االســالم قمی و مرتضی 

سرهنگی در حوزۀ هنری برگزار شد.
Ĵ  مســابقۀ کتاب خوانی با محوریت کتاب مبانی قرآنی

بیانیــۀ گام دوم انقــالب، نوشــتۀ حجت االســالم محســن 
قرائتی، با همت آستان قدس رضوی برگزار  شد.

Ĵ  در همایش مساجد تدبرمحور که در مسجد دانشگاه
تهران و به همت مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت 
برگــزار شــد، کتــاب ســند فعالیت های مســجد بــا رویکرد 
نظام ســازی توحیــدی شــهر و جامعــه، نوشــتۀ احمدرضــا 

اخوت، رونمایی شد.
Ĵ  آییــن اختتامیــۀ هفدهمین جایــزۀ ادبی قلــم زرین با

تجلیل از غالم علی حدادعادل به عنوان پیش کسوت اهل 
قلم و اعالم شهرستان ادب به عنوان ناشر برگزیدۀ سال در 

باغ کتاب تهران برگزار شد.
Ĵ  آییــن رونمایــی تازه هــای نشــر آســتان قــدس رضــوی

بــا حضــور حجت االســالم احمد مــروی و حجت االســالم 
گنابادی نــژاد در مرکــز پژوهش هــای اســالمی این آســتان 
برگزار شــد. اوســنۀ گوهرشاد نوشتۀ ســعید تشکری، ماه 
غریــب مــن نوشــتۀ مجید مالمحمــدی و چشــمۀ معارف 
رضــوی نوشــتۀ محمدباقــر پورامینــی برخــی از کتاب های 

رونمایی شده بودند.
Ĵ  ۴7۵ اثــر در قالب هــای مختلــف به اولیــن دورۀ جایزۀ

مردمــی و ادبی »شــهید ســیدعلی اندرزگــو« با محوریت 
»مبــارزۀ ادبــی با تحریف تاریخ معاصــر« و »بیان حقایق 
و روشــنگری دربارۀ رژیم پهلوی« ارســال شــده است. قرار 
است برگزیدگان در شهریور طی مراسمی معرفی و تقدیر 

شوند.
Ĵ  در طــی ســفر اعضای شــورای سیاســت گذاری جایزۀ

جهانی فلسطین به لبنان و دیدار با نویسندگان و شاعران 
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نیــز  کاغــذ  واردکننــدگان 
مجبورنــد کاالی خــود را بــه 
قیمــت روز عرضــه کننــد تــا 
دوباره تــوان فعالیت در بازار 
را داشته باشند. در غیر این 
صــورت، توان خریــد مجدد 
کاال را نخواهند داشت.

امسال در تولید كاغذ تحریر 
و روزنامه بیش از ۴9درصد 
كاهش داشتیم كه از محل 

واردات تأمین شد.

تولید کاغذ تحریر حدود 
7۰درصد و کاغذ روزنامه 
حدود 1۰۰درصد کاهش 
یافته است.

رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ
و مقوا و فراورده های سلولزی

معاون وزیر صنعت

دبیر سندیکای
تولیدکنندگان کاغذ و مقوا

سیدحسن میرباقری

محسن صالحی نیا

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

خرداداردیبهشتفروردین

1

2231

کارخانۀ چوب و کاغذ مازندران و کاغذ 
تبریز و کارخانۀ پارس، سه کارخانۀ 
تولیدکنندۀ کاغذ چاپ و تحریر در 

کشور هستند که در سال 139۶ تولید 
جدی نداشتند؛  زیرا تمام نیاز بازار از 

طریق واردات انجام شد و تولیدات این 
کارخانه ها یا دپو شد یا خمیر؛ بنابراین 

تولید صرفۀ اقتصادی نداشت.

عده ای از سرمایه داران 
پشت صنعت کاغذ هستند 
که با تولید کاغذ در ایران یا 
اجارۀ کارخانۀ تولید کاغذ در 
خارج کشور توسط ناشران 
ایرانی مخالفت می کنند؛ 
چون سود کمتری به این 
سرمایه داران خواهد رسید.

تا االن صرفاً در حوزۀ 
تخصیص ارز در واردات 

کاغذ، پنج پرونده تشکیل 
و 1۵ نفر در این فقره 

بازداشت هستند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا

سخن گوی قوۀ قضائیهمدیر انتشارات شهید کاظمی

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

غلامحسین اسماعیلیحمید خلیلی

21

موافقت بانک مرکزی 
با تخصیص ارز 

3۸۰۰تومانی برای 
کاغذ چاپ و تحریر

خبرگزاری مهر
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مقرر شده است که در اسرع وقت، 
موجودی کاغذ وارداتی و داخلی 
طی فرایندی ارزیابی، تحلیل و 
آسیب شناسی جدی صورت گیرد تا 
بدون هیچ گونه دغدغه ای، کاغذ در 
اختیار مصرف کنندگان واقعی این 
کاال قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

سیدعباس صالحی

 تعزیرات نباید تنها به جریمه اکتفا 
کند؛  بلکه باید واردکننده های متخلف 
را شناسایی کند و با همکاری سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کننده و دفتر 
اقتصاد و بازرگانی وزارت صنعت و 
بخش خصوصی که مصرف کنندۀ 
کاغذ است،  محموله ها را شناسایی و 
واردکنندگان را وادار به فروش کند.

نمایندۀ مصرف کنندگان کاغذ

غلامرضا شجاع

مطابق بررسی های 
وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، در سه 
ماه نخست امسال، 
7۰۰ تخلف معادل 
1۰میلیارد تومان در 
حوزۀ واردات کاغذ 

شناسایی شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

سیدعباس صالحی

متأسفانه تولید داخل 
به میزان مصرف در 
داخل کشور نیست 
که بخش عمده به 
کمبود مواد اولیه و 
تکنولوژی قدیمی 
واحدها برمی گردد. 

معاون طرح و برنامۀ
وزارت صنعت، معدن و تجارت

 رضا رحمانی

از آنجا که واردکنندگان 
نمی خواستند از صبح چهارشنبه به 
تصمیم وزارت صمت مبنی بر اعالم 
موجودی کاغذشان تن دهند، شبانه 

کاغذها را از تهران خارج کردند. 
یعنی کاغذها از سه شنبه شب و 

هر شب در هزاران کامیون از تهران 
خارج و در سوله های غیرقانونی و 
غیراستاندارد مخفی شده است.

نمایندۀ مصرف کنندگان کاغذ

غلامرضا شجاع

شأنیت وزارت ارشاد تنها 
دفاع از ذی نفعان خود در 

حوزۀ نشر و مطبوعات 
است و قانون گذار نه اختیار 
تنظیم بازار کاغذ، نه اختیار 

تخصیص ارز و نه اختیار 
تأمین ارز مورد نیاز برای 
واردات کاغذ را به وزارت 

ارشاد نداده است.

رئیس کارگروه کاغذ وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی

رئیس کارگروه کاغذ وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی

همایون امیرزاده

همایون امیرزاده

در چهارماهۀ اول امسال، تنها چیزی در 
حدود ۲هزار و ۸۰۰ تن کاغذ در داخل 

کشور تولید شده است که حدود نیم درصد 
از نیاز کشور است.

ارشاد اسامی واردکنندگان 
کاغذ موردتأیید را اعالم کرد.

�سنیم

این بار باید مراقب بود دوباره 
حواله های کاغذ مصرفی سر از 

کاغذفروشی ها درنیاورد، نوچه ها 
کاغذ اضافی نگیرند، نورچشمی ها 
دوباره بزرگ نشوند، صندوق رانت ، 

به جیب وابستگان خاص، چه 
وابستگان به ارشاد، چه وابستگان به 
دولت، چه تیول داران و افراد و گروه ها 

و باندهای خاص سرازیر نشود.

مدیر انتشارات نقش و نگار

ابوالقاسم شهلاییی مقدم 

1382616220

15511658
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 تعزیرات نباید تنها به جریمه اکتفا کند؛  
بلکه باید واردکننده های متخلف را شناسایی 

کند و با همکاری سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کننده و دفتر اقتصاد و بازرگانی وزارت 
صنعت و بخش خصوصی که مصرف کنندۀ 

کاغذ است،  محموله ها را شناسایی و 
واردکنندگان را وادار به فروش کند.

نامۀ مجمع ناشران انقالب اسالمی به 
کمیسیون فرهنگی مجلس

نام�ۀ مجمع ناشران انقلاب اسلامی

در حال حاضر، کمیسیون فرهنگی مشغول 
بررسی مشکل بزرگی به نام مافیای کاغذ است 

که وجود آن را نمی توان کتمان کرد. در واقع، 
متأسفانه در وضعیت نابسامان اقتصادی و 
ارزی، بسیاری از ارز دولتی به واردات کاغذ 
تخصیص یافته است؛ در صورتی که برای 

کاغذهای واردشده هیچ تعیین تکلیفی نشده و 
چه بسا اصالً کاغذی وارد نشده است.

نمایندۀ مردم مالیر و سخن گوی کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی

حجت الاسلام احد آزادی خواه

تشکیل 
کارگروه 

سامان دهی 
کاغذ در وزارت 

فرهنگ و 
ارشاد اسالمی 

به ریاست 
حسین 
انتظامی

به یقین، در پشت پردۀ 
به تعطیلی کشاندن کارخانۀ چوب 

و کاغذ مازندران، مسئله ای دیگری 
غیر از مشکالت ظاهری آن نهفته 

است. آنچه مانع شکل گرفتن 
تولید می شود، غفلت مسئوالن و 

مافیای واردات کاغذ است.

نمایندۀ مردم ساری در مجلس

محمد دامادی

حذف چاپخانه دار از چرخۀ 
دریافت کاغذ و بسنده کردن به 
ناشران به عنوان مصرف کنندۀ 
اصلی، گواهی بر تصمیمات 
غیر کارشناسی است و در خود 
هزار نکته و حرف نگفته دارد.

به نظر می رسد دخالت دولت در بحث 
تخصصی کاغذ و ورود به جزئیات به جای 

استفاده از ظرفیت باالی بخش خصوصی برای 
واردات کاغذ و تنظیم بازار و ایجاد سازوکار، 

نتیجۀ خیلی خوبی نداشته باشد و ممکن است 
به رانت و فساد ختم شود.

مدیر چاپ ناب نقش

مدیر چاپ ناب نقش

سعید کلاری

سعید کلاری

توزیع کاغذ یارانه ای برای حمایت از ناشران در 
حالی در دستور کار معاون فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی قرار گرفته که تجربۀ تاریخی این 
جنس حمایت ها نشان داده که چنین اقداماتی 
صرفاً منجر به کاغذفروشی شده و یک سیاست 
اصولی نیست؛ اما در چرخۀ مدیران، بار دیگر به 
این راهکارهای اشتباه مراجعه می شود و به جای 
آنکه یارانه در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، به 
تولیدکننده ای تعلق می گیرد که می تواند همه یا 

بخشی از آن را صرف تولید نکند و در بازار آزاد به 
فروش برساند.

�یابناک

17118201123113

17972269
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سیاست های حمایتی 
چندان تأثیرگذار نیست و 

موجب رانتی شدن صنعت 
نشر می شود یا با خود 

فساد می آورد.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

محسن جوادی

راه اندازی سامانۀ توزیع کاغذ توسط 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

در حال حاضر، ارزی که به ورود کاغذ 
تعلق می گیرد، همان ارزی است که در 

سال گذشته به آن تعلق می گرفته است. 
در واقع، جز محدودیت های بیمه ای و 
معامالتی و افزایش هزینۀ حمل ونقل 
حاصل از تحریم های خصمانه، قیمت 
پایۀ ورود کاغذ مانند سال قبل است. 

بنابراین، افزایش شدید قیمت کاغذ اصالً 
منطقی نیست؛ ضمن آنکه این افزایش 

زمانی اتفاق افتاده که میزان انبوهی کاغذ 
در انبارهای کشور موجود بوده است.

یادداشت بدون نام یک کارشناس فرهنگی

ایسنا

در حال حاضر، ما قابلیت 
تولید ۶۰۰ تا 7۰۰هزار تن 
کاغذ را در کشور با پایۀ 

باگاس داریم؛ ولی بیش 
از ۸۰درصد این ظرفیت 

هدر می رود.

مدیرعامل مجمع ناشران 
انقالب اسالمی

میثم نیلی

نیروی انتظامی تهران بزرگ یک 
گروه 1۶نفره را دستگیر کرده 

که با استفاده از بخشی از ارز 
دولتی دریافتی، 3۰هزار تن کاغذ 
به کشور وارد و احتکار کرده اند. 

ارزش این پرونده تا امروز بیش از 
هزار و 7۰۰میلیارد تومان برآورد 

شده است.

 رئیس پلیس پایتخت

سردار رحیمی

در خبرها اعالم شد که سلطان کاغذ دستگیر شده است. 
این در حالی است که چندین سلطان کاغذ در صنف ما 

کاغذفروشان برای خود می چرخند . چند البی گر با سیستم 
اقتصادی کشور را دستگیر کرده اند ؛ اما این کافی نیست . 

سلطان های اصلی در صنف کاغذ هنوز هستند.

نایب رئیس اتحادیۀ فروشندگان کاغذ و مقوا

احمد شریفان

به عقیدۀ من شاید بتوانیم  
با راهکاری مانند بازیافت 

کمی از بحران کاغذ بکاهیم. 
اغلبِ کشورهای پیشرفته 
9۰ تا 9۵درصد کاغذهایی 

که استفاده می کنند، 
بازیافتی است.

ما در کشورمان قابلیت این را 
داریم که با پایۀ تفالۀ نیشکر، 
ایران را به طور کامل در کاغذ 

تحریر خودکفا کنیم. ولی 
چه چیز را نداریم؟ ارادۀ این 

کار را نداریم. در چه کسانی؟ 
اول در دولتمردان و بعد در 

مدیریت دانش بنیان ها.

مدیرکل  روابط عمومی سازمان 
محیط زیست

مدیر عامل مجمع ناشران انقالب 
اسالمی در گفت وگو با مهر

میثم نیلیامیر عبدالرضا سپنجی

2612027113301193416

24614261202811831630
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در زمینۀ کاغذ تحریر و روزنامه 
که مسئوالن باید حمایت کنند و 

قوانین را به نفع تولید داخل هدایت 
کنند و سرمایه گذاران را به سمت 

سرمایه گذاری داخلی دعوت کنند، 
اتفاقی نمی افتد. کمترین توجه هم 
به سرمایه گذاری داخلی نمی شود.

سال ها قبل، مقام معظم رهبری در دیدار 
با مدیران اجرایی، در خصوص اهتمام به 

تولید داخلی کاغذ، مؤکداً دستوراتی صادر 
فرمودند. اگر آن سال ها اهتمام شده بود و 
ما نیاز کشور را به صورت حداکثری با کاغذ 
ایرانی مطلوب برطرف کرده بودیم، نوسانات 
ارزی نمی توانست ظرف هفت سال سرمایۀ 

ناشران را به یک دهم برساند.

در برنامۀ اول توسعه قرار بود چهار کارخانۀ 
کاغذ در هفت تپه احداث شود. اولین آن 

کارون بود که در حال حاضر ناقص است و سه 
کارخانۀ دیگر هنوز احداث نشده اند. اگر کسی 

پیگیری می کرد، می فهمیدیم که چرا چهار 
کارخانه با پایۀ باگاس هنوز ساخته نشده است. 

ما بیشتر از اینکه به فکر واردات کاغذ باشیم، 
باید سراغ خودکفایی کاغذ و احیای کارخانه ها 
برویم؛ اما کسی این قضیه را جدی نمی گیرد؛ 

چون مافیای کاغذ همیشه منافع خود را در 
واردات می بیند.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا

نامۀ صنف ناشران و تشکل های نشر به 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور

رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
کاغذ و مقوا

مدیرمسئول انجمن ناشران 
دانشگاهی و مدیر انتشارات 

حقوقی مجد

رئیس جدید اتحادیۀ ناشران و 
کتاب فروشان تهران

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

نام�ۀ صنف ناشران و �شکل های نشر هومان حسن پورعباس حسینی نیکابوالفضل روغنی گلپایگانی

قصد دولت قصد تخصیص ارز 
است؛ اما منابع در اختیار وجود 

ندارد. االن کاالهایی داریم که 
چندین ماه است ثبت سفارش 
شده؛ اما تأمین اعتبار برای این 
کاال با مشکالتی همراه است. 

بنابراین زمینۀ واردات کاغذ 
به شدت کم شده است.

آیا در شأن جمهوری 
اسالمی است که کارخانه ای 

که کاغذ خوب تولید 
می کرده، اکنون بشقاب و 

لیوان یک بارمصرف تولید و 
صادر کند؟

۲۰۰هزار تن کاغذ به 
کشور وارد شد؛ اما 

1۴هزار تومان توزیع 
شد. این را که مابقی 

چه شده است، 
وزارت ارشاد باید 

پاسخ دهد.

مدیر عامل مجمع ناشران 
انقالب اسالمی

مدیر انتشارات شهرآب
و عضو چندین انجمن نشر کشور

علی اکبر �ورانیانمیثم نیلی

4019364738021

412103371537025
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اگر واردات کاغذ با ارز آزاد ممنوع نبود، شاید قیمت کاغذ 
7۰درصد از قیمت فعلی ارزان تر شده بود. راهکار مشکالت 
بازار کاغذ این بود که دولت روی ارزی که برای واردات کاغذ 
تخصیص داده بود، به طور دقیق نظارت می کرد و بخشی از بازار 
را نیز آزاد می گذاشت تا با پول و امکانات شخصی کاغذ وارد 
کرده و به قیمت آزاد نیز بفروشد.

دستگاه های نظارتی باید به دنبال این باشند که یارانه به چه 
کسانی تعلق گرفته و اگر یارانۀ ارزی تعلق گرفته، آیا کاغذ 
یارانه ای به ازای آن به بازار آمده است یا خیر؟ اگر کاغذ 
یارانه ای آمده، آیا تحت نظارت توزیع می شود یا خیر؟ آیا این 
کاغذ به قیمت ارز دولتی عرضه می شود یا خیر؟ همۀ این ها 
نیاز به رصد دارد. بنابراین، دستگاه های نظارتی، از تعزیرات تا 
دیگر دستگاه ها، باید نظارت الزم را بر این بازار انجام دهند.

رئیس اتحادیۀ صادرکنندگان صنعت چاپ

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا دبیر سابق کارگروه سامان دهی کاغذ
دبیر کارگروه کاغذ

یعقوب فروغیان

 حجت الاسلام پژمان فربابک عابدین

ابوالفضل روغنی گلپایگانی
حسین انتظامی

برای تأمین بازار امید چندانی 
به تولید داخل نیست. در حال 

حاضر، میزان دقیق ظرفیت فعال 
صنعت کاغذ مشخص نیست؛ 
اما می شود گفت با وجود اینکه 
ظرفیت تولید 1۵۰هزار تن کاغذ 

وجود دارد، تولید ما نهایتاً به 
۲۰هزار تن می رسد.

در سال گذشته، 13۰ 
شرکت بازرگانی تخلف 
کرده اند که تخلف ۴۵ 
شرکت بیش از هزار تن 
است؛ یعنی کاغذ واردشده 
با ارز دولتی را به صورت آزاد 
در بازار فروخته اند.

قیمت هر بند 
کاغذ تحریر: 

۵۵۰هزار تومان. 
حدود ۲۴درصد 

افزایش قیمت در 
یک شبانه روز

ابالغ دستور 
رهبر انقالب برای 
سامان دهی وضع 

کاغذ به وزرای 
صمت و فرهنگ و 

ارشاد اسالمی

در سال گذشته، 37هزار و 3۵۴ تن 
کاغذ روزنامه ای و ۲1۸هزار و ۶۲3 تن 

انواع کاغذ تحریر وارد کشور شده 
است؛ اما فقط ۶91۵ تن کاغذ روزنامه ای 

و 13۶۴9 تن کاغذ تحریر با حوالۀ 
معاونت های فرهنگی و مطبوعاتی 

وزارت فرهنگ توزیع شده است. به این 
معنا که سایر مقادیر که با ارز دولتی 

وارد شده، غیرقانونی توزیع شده است.

400285509

4508 3721747015
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بنده مخالفم دولت به بازار کاغذ 
ورود کند. این نوسانات هم رانت 

ایجاد می کند و هم باعث می شود 
نوسانات افزایش یابد. نگاهم این 

است که دولت نباید کارخانه بسازد؛ 
بلکه بخش خصوصی باید کارخانۀ 
کاغذ را بسازد و دولت زیرساخت ها 

را فراهم کند.

داستان از این قرار است که دولت محترم مبالغ هنگفتی دالر ۴۲۰۰تومانی در 
اختیار تعداد اندکی می گذارد که با آن کاغذ دولتی وارد کنند. این کار ابتدا معدود 

تولیدکنندگان داخلی کاغذ و تاجرانی را که به چنین دالری دسترسی ندارند، از گردونۀ 
رقابت و فعالیت خارج می کند و خود به خود تولید و واردات و عرضه کاهش می یابد. در 

مرحلۀ بعدی، مکانیزم های نظارتی دولت توان رصدکردن دقیق مسیر رفت و برگشت 
دالر ۴۲۰۰تومانی را ندارند و کسی به درستی نمی داند چه بخشی از این دالرهای ارزان 
صرف خرید و واردات کاغذ می شود و چه بخشی در این رفت و برگشت دود می شود.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و 
سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

واردکنندۀ کاغذسخن گوی قوۀ قضائیه

روزنامه نگار

 نیکنام حسینی پور
 محمود صدری

علی خوش بینغلامحسین اسماعیلیافسانه محرابی

در حال حاضر، گمرک ها در 
هماهنگی با بانک مرکزی، تمامی 
ثبت سفارش هایی را که با نرخ 
۴۲۰۰ تأمین ارز شده و بعضاً 
وارد کشور شده، ولی ترخیص 
نشده اند، ملزم به پرداخت 
مابه التفاوت تا نرخ ارز نیمایی 
دانسته اند.

تا االن صرفاً در حوزۀ 
تخصیص ارز در واردات 
کاغذ، پنج پرونده تشکیل 
و 1۵ نفر در این خصوص 
بازداشت هستند.

چند ماه گذشته برای برطرف کردن نیاز کاغذ 
کشور جلساتی را برگزار کردیم؛ اما به بازرگانان 
اجازه داده نمی شود با ارز نیمایی واردات انجام 
دهند. البته وزرا اعالم کرده اند برای نشر و 
مطبوعات ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص می دهیم؛ 
اما در عمل مشمول چنین اتفاقی نیستیم و این 
مسئله در حد حرف باقی مانده و عمالً اجازۀ 
ثبت سفارش داده نمی شود. مطلعم که تا چند 
روز پیش ثبت سفارشی انجام نمی شد.

455148013

510224607
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آخرین آمار منتشرشده از تولید 
کاالهای منتخب صنعتی که از سوی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر 
شده است، نشان می دهد که تولید 

انواع کاغذ در سال 1397، معادل 
9۴۵هزار تن بوده که نسبت به تولید 
9۴1هزار و 7۰۰ تنی این محصول در 
سال 139۶، تنها ۰.3درصد افزایش 

داشته است. 

وزارت ارشاد از همان زمان 
که یارانه را برای رساندن به 
مخاطبان در دست گرفت، 

با افزایش تعرفۀ واردات 
کاغذ مخالفت کرد. وزارت 
ارشاد بزرگ ترین مخالف 
تولید داخلی کاغذ است. 

شرکت »جام جم بازرگانان پیشرو« با مجوز 
کارگروه کاغذ وزارت ارشاد، ۲هزار و ۲۶۰ تن 

کاغذ به ارزش یک میلیون و ۴۲3هزار و ۵3۰ 
یورو با ارز ۴۲۰۰تومانی به کشور وارد کرده 

است که به درد روزنامه ها نمی خورد و بیشتر 
برای بخش صنعت نظیر لمینت و کار چاپ 

بر روی جعبه های خرما مناسب است. 

سخن گوی سازمان تعزیرات حکومتی

دبیر سابق سندیکای کاغذ و 
مقوای ایران

 سیدطاهر شبیری باز�یاب

 روزنام�ۀ شرق

یک واردکنندۀ کاغذ در گفت وگو با فارسسیدیاسر رایگانی �سنیم�سنیم

حدود ۲۰ پروندۀ تخلف در 
عرضۀ کاغذ که از سوی سازمان 

حمایت به سازمان تعزیرات 
حکومتی ارسال شده است، در 

حال رسیدگی در شعب مختلف 
سازمان تعزیرات حکومتی است 

و این روند همچنان ادامه دارد.

شرکت ما تقریباً ۲۵هزار تن به 
دولت کاغذ تحویل داد. یک شرکت 

دیگر ۴۵۰۰ تن کاغذ به دولت 
تحویل داده است. این کاغذها کجا 
رفته است؟ کدام انبار؟ فاکتورهای 

ما موجود است. چرا رسانه  ها به 
این موضوع ورود نمی کنند؟ چرا 

فقط این عینک را زده ایم که همۀ 
واردکنندگان دزد هستند؟ دزد در 

جای دیگری است.

نگاهی به آمارهای 
نشر نشان می دهد 
که در فروردین سال 
جاری، نسبت به 
بازۀ زمانی مشابه 
در سال گذشته، با 
کاهش ۲۲درصدی 
انتشار کتاب مواجه 
بوده ایم.

آمارهای نشر 
در اردیبهشت 

نشان از افزایش 
۸۸درصدی 

قیمت کتاب 
دارد؛ افزایشی 

که تاکنون 
بی سابقه بوده 

است.

505265054

4851851030
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چطور ممکن است که بیش از ۲۵۰هزار تن 
کاغد در مدت تقریباً یک سال با ارز دولتی وارد 

کشور شده باشد؛ اما کمتر از ۲۰هزار تن از آن 
در بازار توسط کارگروه مربوط توزیع شده باشد؟ 

مابقی این کاغذها کجاست؟ آیا وارد نشده؟ 
تمامی اسناد نشان می دهد وارد شده است. 
پس اگر وارد شده، در کدام انبارها هستند؟ 

در سال 1397، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نوع ارز پرداختی به واردات 
کاغذ را به ۴۲۰۰ تومان تغییر داد که این موضوع هم اکنون منجر به تولید 
نشده است؛ چرا که واردات به صرفه تر است. این در حالی است که مواد 
اولیۀ وارداتی برای تولید کاغذ چاپ و تحریر باید 9درصد مالیات بر ارزش 
افزوده و نیز حقوق ورودی چوب را نیز بپردازد که این شرایط سبب شده 

تا تولیدکنندۀ داخلی امکان تولید را نداشته باشد.

دغدغۀ نخست آقای انتظامی سینماست. ایشان االن رئیس  سازمان سینمایی 
هستند و طبیعی است که دردی که خانوادۀ نشر تحمل می کند، دیرتر به 
ایشان منتقل شود. بنابراین کارگروه کاغذ در وزارت ارشاد، نیازمند تغییر 
ساختار، مدیریت و تجدید بنا است. این کارگروه قطعاً کارآمد نبوده، نیست و 
باید بازسازی شود.

آغاز تخصیص 
مجدد کاغذ نشر 
کتاب با ارز دولتی به 
ناشران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارتمدیرعامل مجمع ناشران انقالب اسالمی

مدیرعامل مجمع ناشران 
انقالب اسالمی

فرشاد مقیمیمیثم نیلی

میثم نیلی

ایسنا

5351253015

5309

26

ب
کتا

زه 
یرا

ش
ۀ 

ام
هن

ما
37

 و 
36

رۀ 
ما

ش
 

13
98

ور 
ری

شه
 و 

اد
رد

م



تیر

1719

162024

دولت برای حل مشکل کاغذ کارگروهی 
تشکیل داد؛ اما به مصداق ضرب المثل 

»از قضا سرکنگبین صفرا فزود«، این 
کارگروه نه تنها مشکلی از رسانه های 

کاغذی حل نکرد، بلکه به مشکالت چاپ 
روزنامه اضافه کرد.

از کاغذهایی که دادستانی 
کشف کرد،  تاکنون هیچ 
برگی به دست وزارت 
ارشاد نرسیده است.

در طول یک سال گذشته، وزارت ارشاد 3۰هزار تن کاغذ 
بین ناشران توزیع کرده است. این 3۰هزار تن کاغذ باید 
تبدیل به ۴۰میلیون جلد کتاب شده باشد. آیا این اتفاق 

افتاد؟ خیر. ناشری که کتابش را با ارز دولتی منتشر کرده، 
کتاب را با چه قیمتی به فروش می رساند؟ بر اساس آمار 

خانۀ کتاب، قیمت کتاب نسبت به سال گذشته ۸۰درصد 
گران تر شده است.

3۰۰۰ تن کاغذی که در 
حال حاضر در گمرک ها 

موجود است، در هفتۀ آینده 
ترخیص خواهد شد.

هیچ گاه این ارز را در اختیار تولیدکنندۀ داخلی قرار نداده ایم و همین االن ارز 
۴۲۰۰تومانی به واردات کاغذ می دهیم؛ اما تولیدکنندۀ داخلی موظف است مواد اولیه 

و قطعات یدکی مورد نیاز خود را با ارز نیمایی وارد کشور کرده و کاغذ تولید کند که 
همین موضوع، موجب اختالف ۵۰ تا ۶۰درصدی قیمت نهایی کاال می شود.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های 
داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزیر فرهنگ و ارشاداسالمیرئیس اتحادیۀ چاپخانه داران خراسان رضوی

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا

ابوالفضل روغنی گلپایگانیسید محمدرضا دربندی

سیدعباس صالحیعلی مغانی

مدیرمسئول روزنامۀ شرق

مهدی رحمانیان

51523

5301849030
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کاغــذ و حوزه هــای مرتبط با آن، یکی از مباحث بااهمیت 
کتــاب محســوب می شــود.  انتشــار  و  تولیــد  در حــوزۀ 
موضوعــات مرتبــط با کاغــذ را در یک نگاه کلی می شــود 
به دســته  های متعددی تقســیم کرد: جنس کاغذ، تولید 
کاغذ، صرفه جویی در مصرف و واردات و صادرات آن و... .
 ایــن موضوعــات در نــگاه ناشــران و مخاطبــان کتــاب 
اهمیت بیشتری دارد. اهمیت موضوع از نگاه ناشر از این 
جهت اســت که برای تولید کتاب ها باید کاغذ مناسب را 
به اندازه و با قیمت مقرون به صرفه استفاده کنند. بدیهی 
اســت در صورتــی کــه ناشــران نتوانند کاغذ مناســب و با 
قیمت مقرون به صرفه پیدا کنند، این مشــکل در قیمت 
تمام شــدۀ کتاب هــا به طــور مســتقیم خودنمایــی کــرده و 
قیمــت کتاب ها افزایش چندبرابــری پیدا می کند. همین 
افزایــش قیمــت در کاغــذ، هــم دغدغــۀ مخاطــب و هــم 
مصرف کننــدۀ کاغــذ می شــود. اگر همۀ این هــا را کنار هم 
قرار دهیم، به صورت زنجیره ای و به هم پیوســته ای شــاهد 
کاهش سرانۀ مطالعه، افت جریان تولید علم و تنزل سرانۀ 

پیشرفت علم خواهیم بود. 
اهمیت موضوع کاغذ تا  جایی است که از سال های دور 
و از جنبه های مختلف، در ادبیات و اندیشۀ رهبر معظم 
انقالب، حضرت آیت هللا خامنه ای، به این موضوع اشاره 

شده و ایشان دربارۀ آن صحبت کرده اند. 

ذ اده از اک�غ �ورت ا��ت�غ صغ
در جســت وجوهایی کــه دراین بــاره انجــام شــده، اولیــن 
صحبت هــای ایشــان در خصــوص کاغذ، ضــرورت توجه 
بــه موضــوع فرهنگ و ضــرورت قراردادن کاغــذ در اختیار 
دستگاه های تولید کنندۀ محتواهای فرهنگی بوده است. 
ایشــان در آذر 13۶۸، در دیــدار بــا اعضــای شــورای عالــی 
انقالب فرهنگی می فرمایند: »اگر ما امروز بودجۀ ارزى یا 
ریالى را به کار فرهنگى متوجه مى کنیم، باید توجه نماییم 
که اگرچه ممکن اســت در کوتاه مدت، این بودجه به درد 
کارهاى اقتصادى و گردش امور اقتصادى کشور ما نخورد، 
اما در اندکى بعد از کوتاه مدت، نه اینکه در بلندمدت زیاد، 
عایدی اش فوراً به خود ما برمى گردد؛ مثل همین مسئلۀ 
انتشارات و کاغذ که ما باید بتوانیم کتاب و نشریۀ علمى 
و امثال این ها را در اختیار داشته باشیم. باید کاغذ را در 
اختیار دســتگاه هاى فرهنگى گذاشــت تا بتوانند این کار 

مهم را انجام بدهند.« 

اطب �ی�غه �ج�ای محغ اکهش ه�غ
این دغدغه در ســال های بعد وارد ابعاد دیگری می شــود. 
توجــه به هزینۀ تمام شــدۀ کتاب بــرای مخاطب، از جمله 
نکاتــی اســت کــه رهبــری بــه آن توجــه می کنند. ایشــان 
در ســال  بعــد، یعنــی 13۶9، بعــد از بازدیــد از نمایشــگاه 

باید مسئل�ۀ کاغذ را حل کنید؛
این طوری نمی شود

�ت�ج مؤم�غ ��یدمحج

ی ه ره�ج ذ و اهم�یت آن در �غ�گ اک�غ

ما باید بتوانیم 
کتاب و نشریۀ 
علمى و امثال 
این ها را در اختیار 
داشته باشیم. باید 
کاغذ را در اختیار 
دستگاه هاى 
فرهنگى گذاشت 
تا بتوانند این 
کار مهم را انجام 
بدهند



29پروندۀ ویژه

بین المللی کتاب تهران، در مصاحبه با خبرنگار ســازمان 
صداوســیمای جمهوری اسالمی ایران، خطاب به ناشران 
می گویند: »سفارشى هم به ناشران مى کنم. اگرچه خوب 
است که کتاب را در کاغذها و جلدهاى اعال چاپ کنند، اما 
بعضى از کتاب هایى که مشترى زیادى دارد، چاپ عمومى 
و مردمى هم برایش داشته باشند؛ یعنى با کاغذ کاهى و 
البته با چاپ خوانا منتشر کنند. چاپ باید خوب باشد؛ 
اما روى کاغذ کاهى بزنند و به میزان زیادى توزیع کنند تا 
ارزان تر تمام بشود و افراد متعدد و زیادترى بتوانند از آن ها 

استفاده کنند.« 
توجــه ایشــان بــه موضــوع کاغذ تا انــدازه ای اســت که 
وقتی در سال 137۵ از نمایشگاه بازدید می کنند و ناشران 
هیــچ گلــه ای از جریان کاغــذ ندارند، ایشــان در مصاحبۀ 

تلویزیونی خود به آن اشاره می کنند.

�غ �جار
�ج�ای اول�ی

اولیــن بــاری کــه ایشــان به صــورت مســتقیم بــه جریــان 
تأثیر کاغذ بر قیمت کتاب ها اشــارۀ مســتقیم کردند، در 
ســال 137۴ و بعد از نمایشــگاه کتاب بود. ایشــان بعد از 
بازدیــد از نمایشــگاه بین المللــی کتــاب، در مصاحبــه بــا 
خبرنگار سازمان صداوسیما به مسئلۀ کاغذ اشاره کردند 
و فرمودنــد: »مطلــب دومــى که من امروز فکر کــرده بودم 
بگویــم، مســئلۀ کاغذ اســت. من وقتــى از ناشــران دربارۀ 
مشکلشــان و فــروش کتــاب مى پرســم، بعضــى بعــد از 
ســؤال من و بعضى بدون ســؤال، به مشــکل کاغذ اشاره 
مى کننــد. کاغــذ در جامعۀ ما نباید یــک کاالى تزیینى و 

تجمالتــى به حســاب بیایــد؛ بلکه باید یــک کاالى اصلى 
محسوب شود. کما اینکه دولت هم براى کاغذ واقعاً یارانه 
مى دهد. على اّى حال، االن دولت به روزنامه ها، مطبوعات 
و ناشرین، کمک مى کند. این کارها مى شود؛ لکن در عین 

حال، مشکالت دارند.«
ایشان در ادامه، به صورت مستقیم به قیمت تمام شدۀ 
کتــاب اشــاره کــرده و افزودنــد: »مــن مى بینم کتابــى را به 
قیمت گزافى مى فروشند؛ در حالى که خریدار نمى تواند 
بخــرد. مــن به مواردى برخورد کــردم که قیمت ها به نظرم 
زیاد و بیش از اندازه اى که امروز مقتضى است، بود. این 
بدیــن خاطــر اســت که مــا از لحــاظ کاغذ مشــکل داریم. 
خالصــه، بایــد روى بازیافــت، صرفه جویــى و تولیــد کاغذ 
داخلى کار شود؛ یعنى کارى کنند که در کاغذ صرفه جویى 

شود.«
ایشــان در انتهای مصاحبه شــان، به ضرورت موضوع 
صرفه جویــی بــه خصــوص در حــوزۀ کاغذ اشــاره کردند و 
گفتند: »امروز با اینکه آدمى گاهى فکر مى کند که دیگر 
حاال دوران "ادقوا اقالمکم، قارعوا بین ســطورکم" نیست، 
مى بینیم نه! اتفاقاً باز هم دوران همین هاست. باز هم باید 
قلم ها را ریز تراشــید تا کاغذ کمتر مصرف شــود و باز هم 
باید در باب کاغذ، صرفه جویى کرد تا به نیاز جامعه برسد. 
عالوه بر این، مسئلۀ بازیافت کاغذ و همچنین تولید کاغذ 

داخلى، باید ان شاءهللا مورد توجه قرار گیرد.« 
دغدغه مندی در موضوع کاغذ و اهمیت آن را می توان 
در سال 137۵ به وضوح مشاهده کرد. به نظر می رسد که 
موضــوع کاغذ و دغدغۀ ناشــران در این ســال تــا اندازه ای 

کاغذ در جامعۀ ما 
نباید یک کاالى 

تزیینى و تجمالتى 
به حساب بیاید؛ 

بلکه باید یک 
کاالى اصلى 

محسوب شود
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تعدیل شده باشد. رهبر انقالب در خرداد 137۵ و بعد از 
بازدید از نمایشــگاه، به موضوع کاغذ اشــاره می کنند؛ اما 
ایــن بار از نگاهی متفاوت: »نکتــه اى که باید عرض کنم، 
ایــن اســت کــه ناشــران ایرانى مثل ســال هاى گذشــته، از 
وضعیت کاغذ شــکایت نداشــتند. در سال هاى گذشته، 
گاهى از وضع نامطلوب کاغذ و ســایر موارد چاپ و نشــر 
گله و شکایت داشتند که امسال بحمدهللا این طور نبود. 

الحمدلله این هم خبر خوبى است.« 

�یک مطال�جٔه مس�تم�
ایشــان در ســال 1391، در بازدیــدی کــه بــا همراهــی وزیــر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت صورت گرفت، در خصوص 
ضروت توجه به کاغذ و رفع برخی از موانع تولید و نشــر 
کتاب تأکید کردند: »وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید 
بــا کمک دولــت، این موانع به ویژه موضــوع گرانی کاغذ را 

برطرف کند.« 
ایشــان در ادامــه و در خصــوص تولید کاغــذ در داخل 
کشور و ملی شدن تولید آن، این تولید را از جمله تولیدات 
امتداددار خواندند و خاطرنشان کردند: »مهم ترین تولید 
ملی، تولید امتداددار اســت و با برطرف شــدن مشــکالت 
کارخانه هــای کاغــذ، قطعــاً راه برای کتاب خوانیِ بیشــتر و 

ارزان شدن قیمت کتاب باز می شود.«
پیگیــری رهبــر انقــالب در خصــوص موضــوع کاغذ از 
دســتگاه های مســئول، موضوعی بــود که در این ســال ها 
به صورت متناوب در جریان بوده اســت. آخرین پیگیری 
ایشــان در خرداد امسال و در حاشیۀ بازدید از نمایشگاه 

بین المللی کتاب تهران صورت گرفت.
در این بازدید و در غرفۀ مجمع ناشران انقالب اسالمی، 
میثــم نیلــی، مدیر این مجموعه، در حضــور رهبر انقالب 
مسئلۀ کاغذ را بزرگ ترین مشکل ناشران دانست و گفت: 
»متأســفانه در کاغــذ خودکفا نیســتیم. با اینکــه راه های 
خودکفایــی جلوی روی مان باز اســت.« در این زمان رهبر 
انقالب گفتند: »وزیر صنعت شــخص اجرایی و پیگیری 
اســت« و بعد با اشــاره به وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
گفتند: »جلسه بگذارید و این مسئله را حل کنید. باید 

مسئلۀ کاغذ را حل کنید. این طوری نمی شود.«
بــا بررســی بخشــی از نظــرات و بیانــات رهبــر معظــم 
انقــالب، بــه نظــر می رســد کــه دغدغــۀ تأمیــن، تولیــد یا 
قراردادن کاغذ در اختیار ناشران و سیاست گذاری درست 
در توزیــع و تولیــد ایــن محصــول برای خدمــت به جریان 
نشر، سابقه ای نزدیک به سه دهه دارد؛ اما متأسفانه در 
طول این مدت، اقدام اساسی و ماندگاری انجام نپذیرفته 
و بعضاً اقدامات موقت صرفاً به منظور تعدیل التهاب بازار 

کاغذ صورت گرفته است.
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هزار�وی بی کاغذی

سال 1٣97 از نظر اقتصادی، سالی پر از تالطم بود و این به هم ریختگی همچنان ادامه دارد. سال گذشته تقریباً همۀ بازارها به هم ریخت 
و بسیاری از کارشناسان اقتصادی ریشۀ اصلی این مشکل را ارز 4200تومانی معرفی کردند. بازار خودرو، مسکن، کاالهای اساسی، طال، 
سکه، ارز، کاغذ و بسیاری از محصوالت دیگر دچار افزایش قیمت 100 تا 400درصدی شد. البته شواهد نشان می دهد تأمین و واردات 
کاالهای مورد نیاز کشور در این سال افزایش چشمگیری داشته است؛ اما توزیع نامناسب باعث شد تا کاال با نرخ آزاد ارز به دست 
مصرف کنندگان برسد. نکتۀ جالب ماجرا این بود که برخی کاالها مانند کاغذ، متقاضی با نرخ ارز آزاد هم داشتند؛ اما به دلیل احتکار 
صورت گرفته، محصولی در بازار نبود که بتوانند تهیه کنند.

سال 1٣97 برای فعاالن صنعت نشر با اوج گیری بحران کاغذ در زمان برگزاری سی ویکمین نمایشگاه کتاب آغاز شد. این نمایشگاه با 
نامشخص ماندن وضعیت 86درصد کاغذهای واردشده به کشور با مجوز صادر شده از سوی دو وزراتخانۀ فعال یعنی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و وزارت صمت پایان یافت؛ اما این پایان بحران نبود.

تداوم بحران در سال 1٣98 منجر به ثبت رکوردهای حیرت انگیز در قیمت کاغذ شد؛ به طوری که هم زمان با برگزاری سی ودومین نمایشگاه 
کتاب تهران، قیمت هر بند کاغذ به حدود 560هزار تومان رسید. تعطیلی، کاهش تعداد صفحات و شمارگان برخی مطبوعات و کاهش 
حدود 20درصدی انتشار کتاب، از نخستین پیامدهای کوتاه مدت تداوم بحران بود و پیامدهای بلندمدت آن در قالب خسارت های 
فرهنگی هنوز بروز نیافته است. 
همۀ این اتفاقات در اوضاعی به وقوع پیوست که بررسی ها نشان می دهد در سال 1٣97، مجموع واردات حوزۀ کاغذ اعم از انواع کاغذ، 
ماشین آالت و خمیر کاغذ، 812میلیون دالر بوده که نسبت به واردات 57٣میلیون دالری سال 1٣96، حدود 41درصد افزایش یافته است. 
همچنین مطابق آمارهای گمرک، در سال 1٣97، بیش از ٣4میلیون دالر کاغذ روزنامه با ارز دولتی 4200تومانی وارد شده است. با وجود 
این، قیمت کاغذ در مقاطعی از زمان تا پنج برابر نسبت به قبل افزایش یافت و به یک بحران تبدیل شد. در این مطالب قصد داریم نقش 
وزارتخانه ها و نهادهای مختلف را در کنترل یا تشدید این بحران تحلیل و بررسی کنیم.

ی غ �ىل ا��ج
��ش / محمد�س�ی محمد �ت�غ
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وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی یــک پای ماجــرای کاغذ 
است و مسئول توزیع این کاالی اساسی را بر عهده دارد. 
البته هم پوشــانی وظایف وزارت صمت و وزارت ارشــاد در 
زمینۀ کاغذ باعث شده است تا در زمان بحران، هیچ کدام 
خــود را مســئول حــل مشــکل نداننــد و دســتگاه دیگر را 
موظــف بدانند. در این میــان، اظهارنظر برخی مدیران در 
وزارت ارشاد، آب پاکی را روی دست همه ریخت. محسن 
جــوادی، معاون فرهنگی این وزارتخانه اعالم کرد: »وزارت 
ارشــاد مقــام نظارتــی دارد کــه امیدواریــم در ســایۀ ایــن 
راهنمایی و نظارت، توزیع کاغذ منظم تر از گذشته شود.«

ماجرا از جایی شــروع شــد که به منظور ســازمان دهی 
بازار کاغذ، کارگروه کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تشــکیل شــد. ایــن مســئولیت در قالــب یکــی از وظایف 
ستاد تنظیم بازار انجام می شد؛ اما موضوع کاغذ در قالب 

کارگروهی به وزارت ارشــاد ســپرده شــد تا این بخش هم 
مانند گمرک از چندتصمیمی رنج ببرد. 

برخی کارشناسان حوزۀ تجارت معتقدند ثبت سفارش 
باید در وزارت صمت انجام شود؛ اما عملیات ترخیص آن 
بــا وزارت اقتصــاد اســت که همین موضوع به مشــکالت 
تجارت افزوده اســت. کارگروه کاغذ با هدف پایان دادن به 
همین بی نظمی ها و نابســامانی ها شــکل گرفت؛ اما این 

اقدام حاصل چندانی در پی نداشت. 

دامات مسک�غی ا�ت
در یــک ســال گذشــته، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
به عنوان عضوی از بدنۀ دولت، اقدامات متعددی برای حل 
بحــران کاغــذ انجــام داد. با وجود رفع پاره ای از مشــکالت 
به صورت موقت، هیچ کدام راهکاری اساسی نبوده است. 

هزار�وی بی کاغذی

کارگروه کارنابلد

٣2

ذ �ان اک�غ ذ در �ج �وه اک�غ یه �جه معلک�د اکر�گ �غ�گ

هم پوشانی وظایف 
وزارت صمت و 
وزارت ارشاد در 
زمینۀ کاغذ باعث 
شده است تا 
در زمان بحران، 
هیچ کدام خود 
را مسئول حل 
مشکل ندانند و 
دستگاه دیگر را 
موظف بدانند
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دولــت به منظــور کاهش قیمت کاغذ، این محصــول را در 
فهرســت کاالهــای اساســی قــرار داد؛ امــا همــان طــور که 
کارشناســان اقتصادی عنــوان می کننــد، ارز ۴۲۰۰تومانی 
ایــن  بــه  ارزان  ارز  تخصیــص  به عبارتــی،  فسادزاســت. 
محصول، به جای اینکه باعث شود کاال با قیمت کمتری 
به دست مصرف کننده برسد، برخی افراد را به سرمایه های 

کالن رساند. 
بایــد توجــه کرد که واردات کاغذ از ســوی واردکنندگان 
مــورد تأیید وزارت ارشــاد بــا ارز ۴۲۰۰تومانی، در نیمۀ دوم 
سال گذشته تا حدودی نیاز ناشران را به کاغذ مرتفع کرده 
است؛ اما در این زنجیره، گروهی دیگر شامل چاپخانه داران 
و... هستند که دیده نشده اند. ناشران نیز در این میان از 

حجم کاغذهای دریافتی راضی نیستند. 

ه �ت� ا�ت! واردات �جه ص��غ
از طرفی، اقدامات کارگروه کاغذ وزارت ارشاد به هیچ وجه 
در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی کاغذ نیست. 
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در 
1۲ تیر سال جاری به خبرنگار مهر گفت: »در سال 1397، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نوع ارز پرداختی به واردات 
کاغذ را به ۴۲۰۰ تومان تغییر داد که این موضوع هم اکنون 
منجــر بــه تولیــد نشــده اســت؛ چراکــه واردات به صرفه تر 
است. این در حالی است که مواد اولیۀ وارداتی برای تولید 
کاغذ چاپ و تحریر، باید 9درصد مالیات بر ارزش افزوده و 
نیز حقوق ورودی چوب را نیز بپردازد که این شرایط سبب 

شده تا تولیدکنندۀ داخلی امکان تولید نداشته باشد.« 
در حقیقت، تســهیل شــرایط برای واردکنندگان کاغذ 
در کنــار حمایت نکــردن از تولیــد داخلــی، ضربۀ ســختی 
بــه تولیدکننــدگان داخلی کاغــذ وارد کــرد. این موضوعی 

است که برخی از واردکنندگان نیز به آن اشاره می کنند. 
محمد متولی، از ناشران واردکنندۀ کاغذ، در این خصوص 
می گویــد: »مشــکل کاغــذ از زمانی شــروع شــد که تولید 
داخل جدی گرفته نشد و به جای توسعه و تقویت تولید 
داخــل، چشــم ها بــه واردات دوخته شــد. در مســیری که 
فســاد بــه وجود آمــده اســت، باالخره برخی ســودجو هم 
از این موقعیت بهره می برند و ســود خودشــان را افزایش 
می دهند.« اما متأسفانه ظاهراً گوش شنوایی وجود ندارد. 

�ا �غمی ��غد دولت �تصو�یب می ��غد؛ اما ا�ج
بی توجهی ارشــاد به تولید کاغذ داخلی، به ســال ها قبل 
از تشــکیل کارگــروه کاغــذ بازمی گــردد. در ســال 13۸۵ که 
دولــت تصویــب کرد یارانــۀ کاغذ از تولیدکننده به ســمت 
مصرف کننــده هدایــت شــود، بــه تولیدکننــدگان داخلی 
وعده داد به آن ها برای ارتقائشان یاری رساند و با حمایت 
تعرفــه ای، قــوای واردات و تولیــد را هم ســنگ کنــد؛ اما در 
این مســیر، ارشــاد همواره مخالف افزایش تعرفۀ واردات 
باقــی مانــد. ســیدطاهر شــبیری، دبیر ســابق ســندیکای 
تولیدکنندگان کاغــذ و مقوا، در این خصوص به خبرنگار 
مهر می گوید: »در همه جای دنیا، جنگ اســتفاده از ابزار 
تعرفه ها برای حمایت از تولید داخل وجود دارد و این یک 
سیاســت منطقــی و توجیه پذیــر اســت. از ســال 13۸۵ تا 
کنــون، هنــوز این اتفاق رخ نــداده و دولت مصوبۀ خودش 
را اجرا نکرده اســت. از ســال 13۸۵ تا کنون، مصوبۀ دولت 
معطــل تصمیم گیــری دولــت اســت. جالب اینکــه وزارت 
ارشاد از همان زمان که یارانه را برای رساندن به مخاطبان 
در دســت گرفت، با افزایش تعرفۀ واردات کاغذ مخالفت 
کــرد. در طــول ایــن ســال ها، وزارت محترم ارشــاد هیچ گاه 
حاضر به پذیرش تعرفۀ حمایتی از واردات کاغذ روزنامه و 

مشکل کاغذ از 
زمانی شروع شد 

که تولید داخل 
جدی گرفته نشد 
و به جای توسعه 
و تقویت تولید 

داخل، چشم ها به 
واردات دوخته شد
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چاپ و تحریر نشد و هیچ گاه فهرستی از دریافت کنندگان 
یارانۀ کاغذ را در اختیار هیچ نهاد و شخصی قرار نداد.«

نظــارت دولــت بر قیمت گــذاری و توزیع کاغذ تا ســال 
13۸۵ ادامه پیدا کرد. در این ســال، با فعالیت های زیاد و 
اقدامات و توجیهات علمی و عملی، دولت تصویب کرد تا 
یارانۀ کاغذ از تولیدکننده به سمت مصرف کننده هدایت 
شود و در جهت ارتقاء توان تولید داخلی کاغذ، از شمول 
قیمت گذاری خارج شود تا امکان رشد و توسعۀ واحدها با 
استفاده از فضای عرضه و تقاضا میسر شود؛ اما متأسفانه 
مصوبۀ دولت به دلیل تأسی نکردن وزارتخانه های مسئول 
اجرای آن از بندهای حمایتی تولید، مسیر دیگری را طی 
کــرد. این مســیر موجب تضعیف بیش از پیش صنعت 

و نهایتاً کاهش توان تولید داخلی در مقابل واردات شد.

وز وز�جاال�ت �ت
بــا توجــه بــه اینکــه فــروش نفــت ایــران به ســختی انجام 
می شــود، بانک مرکــزی برای تأمیــن ارز همۀ محصوالتی 
که ثبت ســفارش می شود، منابع کافی در اختیار ندارد و 
این کار بر اساس اولویت انجام می شود. متأسفانه، همین 
ارز محــدود تخصیص داده شــده نیز به درســتی اســتفاده 
نمی شود. برخی شواهد نشان می دهد این ارز در اختیار 
برخــی از واردکنندگانــی قــرار داده شــده کــه در ایــن حوزه 
تخصص ندارند و مشکالت دیگری را در پی داشته است. 
بررســی ها نشــان می دهــد وزارت ارشــاد بــه کاغــذی 
مجــوز ورود داده کــه بــه درد روزنامه هــا نمی خــورد. بــرای 
بررســی بیشــتر این موضوع، با مســئوالن ایــن وزارتخانه 
تمــاس گرفتیــم؛ اما جوابی جز ســکوت نگرفتیــم. جدول 

واردکنندگان کاغذی که ســازمان تعزیرات حکومتی آن را 
منتشر کرده، نشان می دهد یک شرکت ۲۲۶۰ تن کاغذ به 
ارزش یک میلیون و ۴۲3هزار و ۵3۰یورو به کشور وارد کرده 
است که به دلیل ابعادش، در بسیاری از مطبوعات اصلی 

کشور نمی شود از آن استفاده کرد.
در حقیقت به جز چند نشــریه، ســایر نشریات کشور 
قــادر بــه اســتفاده از کاغــذی با قطــر رول 1۲۰ ســانتی متر 
در چاپخانه هــای خود نیســتند. به همین دلیــل، کاغذی 
کــه ایــن شــرکت وارد کرده و ارشــاد یارانــۀ ۴۲۰۰تومانی به 
آن اختصاص داده اســت، مرهمی بر درد مشــکل کمبود 
کاغذ مطبوعات نخواهد بود. این شــرکت واردکننده طی 
اطالعیــه ای اعــالم کرد کــه مطبوعات به صــورت مکتوب، 
خواســتۀ خــود را مبنی بر اینکــه کاغذی که وارد شــده به 
درد آن هــا می خــورد یا خیر، مطــرح کنند. همین موضوع 
شــک سوءاســتفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی را به یقین تبدیل 
کرد؛ زیرا کاغذ وارداتی بیشتر به درد لمینت و کار چاپ بر 
روی جعبه های خرما و... می خورد و برای این نوع کاغذ ارز 

۴۲۰۰تومانی تخصیص داده و پرداخت شده است. 

ٔه �غظار�تی! �ی�غ دن وطغ �اموش �ش �غ
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی چنــدی قبــل، در حالــی 
جدول های واردات کاغذ با ارز دولتی را منتشر کرد که در 
میان آن ها، شرکتی به چشم می خورد که با وجود تأمین 
ارز در سال 139۶ برای واردات کاغذ، هنوز محصولی را به 

بازار عرضه نکرده است.
بر اساس اطالعات منتشرشده از سوی این وزارتخانه 
در سال جاری، حداقل 3۶ پرونده برای واردات کاغذ چاپ 

 جدول 
واردکنندگان 
کاغذی که سازمان 
تعزیرات حکومتی 
آن را منتشر کرده، 
نشان می دهد 
یک شرکت 
2260 تن کاغذ به 
ارزش یک میلیون 
و 423هزار و 
530یورو به کشور 
وارد کرده است که 
به دلیل ابعادش، 
در بسیاری از 
مطبوعات اصلی 
کشور نمی شود از 
آن استفاده کرد
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و تحریــر و بالک و چهار پرونده بــرای واردات کاغذ چاپ و 
تحریر رول بررســی شــده که منجر به تأیید واردات بیش 
از 1۶هــزار تــن کاغذ با ارزش بیش از 1۶میلیون دالر شــده 
است. جالب اینکه از این میزان، کمی بیش از 3هزار تن 
بــا ارزش کمــی بیــش از 3میلیــون دالر تــا کنــون از گمرک 
ترخیــص شــده اســت. ســؤال اینجاســت کــه باقــی ایــن 

تقاضاهای واردات راه به کجا برده است.
در حالی که اکثر فعاالن حوزۀ چاپ و نشــر معتقدند 
مشکل نه در کمبود کاغذ، بلکه در نحوۀ توزیع آن نهفته 
اســت، کارگــروه کاغــذ گویــی در تمــام ایــن مــدت، وظیفۀ 
نظارتی خود را یکسره فراموش کرده است و فقط پس از 
برگزاری نمایشگاه کتاب و در آخرین هفتۀ اردیبهشت به 

یاد آورده که نقش نظارتی هم دارد! 
حســین انتظامــی، دبیر کارگــروه کاغــذ وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی، در ۲9 اردیبهشــت ســال جــاری، در 
نشســت خبری کارگروه کاغذ در پاســخ به ســؤالی دربارۀ 
نظــارت بــر واردات و توزیــع کاغذ گفت: »مســئلۀ نظارت 
از جمله وظایف کارگروه از زمان تأســیس آن بوده اســت. 
هفتــۀ گذشــته، در همیــن کارگــروه جلســه برگــزار شــد و 
در آن نماینــدگان ســازمان حمایــت و ســازمان تعزیــرات، 
پیشنهادهای خود را در این زمینه بیان کردند که در جلسۀ 
امروز ما، آن پیشــنهادها مصوب شــد. در واقع، کمیته ای 
سه جانبه متشکل از سازمان تعزیرات، سازمان نظارت و 
کارگروه، مســئلۀ نظارت را بررســی و تصویب کرده اســت 
و پیشــنهادهای عملی آن ها به تصویب رســید که اجرای 
آن ها نیز از این هفته شــروع خواهد شــد. بر این اســاس، 
این نظارت به شــکلی خواهد بود که کاغذ واردشــده با ارز 
دولتی حتماً به مصرف کنندۀ حقیقی برسد و کاغذ وارداتی 

به بازار سیاه نیز راه پیدا نکند.« 
حال، باید دید این جلسۀ دیرهنگام تا چه حد می تواند 

در کنترل توزیع کاغذ مؤثر واقع شود. 

�وه اکر�غا�جلد! اکر�گ
کارگــروه کاغــذ وزارت ارشــاد در شــهریور 1397، بــا هــدف 
ســامان دهی بــازار کاغذ تشــکیل شــد؛ اما اکنــون پس از 
گذشــت نزدیــک بــه یــک ســال، بــازار کاغذ همچنــان در 
اوضاع بحرانی است و می شود نتیجه گرفت این کارگروه 
نتوانسته اســت عملکرد موفقی داشته باشد. بررسی ها 
نشان می دهد که از ابتدا نیز صالحیت برخی متقاضیان 
واردات محل تردید بوده؛ ولی کارگروه در غربال نمودن آن ها 
دقــت الزم را بــه خرج نداده اســت. از طرفی، ادعا می شــد 
برخــی از افــرادی کــه در کارگــروه عضــو بوده انــد، خــود در 
واردات کاغــذ ذی نفــع بوده اند و همین موضوع شــرایط را 

 برای سوءاستفاده از ارز دولتی فراهم کرده است. 

غالمرضا شجاع که عضو کارگروه سامان دهی کاغذ است، 
این موضوع را قویاً تکذیب می کند؛ اما مدیرعامل مجمع 
ناشــران انقــالب اســالمی بــه سوءاســتفادۀ ذی نفعــان از 
تصمیمات کارگروه  اشاره نموده و بر ضعف شدید ساختار 

این کارگروه تأکید می کند.
میثم نیلی با بیان اینکه چندین نهاد در به وجودآمدن 
وضــع فعلی کاغذ و اوضاع نابســامان آن مســئول اند، به 
گزارشــگر روزنامــۀ کیهــان می گویــد: »اول و مهم تــر از هر 
جایی، کارگروه کاغذ مسئول است. آقای حسین انتظامی 
مســئول این کارگروه هســتند. البته دستگاه های دیگری 
هــم در دل کارگــروه کاغــذ حضــور دارنــد. وزارت صمــت، 
مجموعه های نظارتی و... عضو این کارگروه هستند. گاهی 
اوقات این مجموعه ها مدعی می شوند که ابزارهای کافی را 
در اختیار ندارند؛ در حالی که اگر این طور بوده، چرا در این 
مدت جابه جا نشــدند و برای تغییر وضعیت کاری انجام 

ندادند؟« 
محمــد رحمانیــان، مدیرمســئول روزنامۀ شــرق نیز از 
منتقدان عملکرد وزارت ارشــاد اســت. وی در گفت وگوی 
خود با خبرگزاری مهر در تاریخ ۲۴ تیر سال جاری گفت: 
»ریشــۀ اصلی مشــکل کاغذ را در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی می بینم. این مشکل برای روزنامۀ شرق کار را به 
جایی رساند که طی هفتۀ گذشته، برای تأمین کاغذ برای 
چاپ شبانه به مشکل برخوردیم.« وی ادامه داد: »وزارت 
ارشــاد برای رفع مشــکل روزنامۀ شرق اعالم کرد که دو تن 
کاغذ با ارز نیمایی تخصیص خواهد داد که همین میزان 
نشان می دهد افرادی که در آنجا مشغول هستند، درک 
درســتی از کار مطبوعــات ندارنــد. بعــد از اینکه مشــکل 
کاغــذ برای مجموعۀ ما حل نشــد، ناگزیــر از همکارانمان 
در ســایر نشــریات کاغــذ قــرض گرفتیــم.« مدیرمســئول 
روزنامــۀ شــرق افــزود: »کارگــروه تشکیل شــده بــرای حــل 
مشکل کاغذ دارای مشکل است و برای حل بحران کاغذ، 
باید این کارگروه کنار گذاشــته شــود و با ســازوکار دیگری 

 واردکنندگان کاغذ مطبوعات را تأمین کنند.« 
شــاید گفته هــای میثم نیلــی، مدیرعامل مجمع ناشــران 
انقــالب اســالمی، یکــی از علــل اصلــی مؤثر واقع نشــدن 
کارگــروه کاغــذ را نشــان دهــد. وی بــا انتقــاد از قرارگرفتــن 
سرپرست سازمان سینمایی وزارت ارشاد در رأس کارگروه 
کاغــذ بــه خبرنگار کیهان گفــت: »دغدغۀ نخســت آقای 
انتظامی سینماست. ایشان االن رئیس  سازمان سینمایی 
هستند و طبیعی است که دردی که خانوادۀ نشر تحمل 
می کند، دیرتر به ایشان منتقل شود. بنابراین کارگروه کاغذ 
در وزارت ارشاد، نیازمند تغییر ساختار، مدیریت و تجدید 
بنا اســت. این کارگروه قطعاً کارآمد نبوده، نیســت و باید 

بازسازی شود.« 

دغدغۀ نخست 
آقای انتظامی 

سینماست. 
ایشان االن رئیس 
 سازمان سینمایی 
هستند و طبیعی 
است که دردی که 

خانوادۀ نشر تحمل 
می کند، دیرتر به 

ایشان منتقل شود
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وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از سازمان های درگیر 
در مسئلۀ تولید کاغذ است و در حوزۀ واردات، مسئولیت 
تأییــد ثبــت ســفارش را نیــز بــر عهــده دارد. از طرفــی، به 
استثنای محصوالت کشاورزی، مسئولیت نظارت بر بازار 
و تنظیم آن نیز بر عهدۀ وزارت صمت است. برای شروع، 
به سراغ این وزارتخانه می رویم تا ببینیم برای حل بحران 

کاغذ چه اقداماتی انجام داده است.

�غ �ج�د؟
ذ را از �ج�ی ه ��یا��تی �تول�ید اک�غ �پ

متأسفانه در ســال های اخیر، وابستگی کشور به واردات 
کاغذ چاپ و تحریر افزایش یافته و همین موضوع سبب 
شده است قیمت کاغذ وابستگی مستقیمی به نرخ ارز 
داشــته باشــد. از پاییــز 139۶ کــه جهش نــرخ ارز از 37۰۰ 
تومــان آغــاز شــد و در مقاطعــی به حــدود ۲۰هــزار تومان 
رسید، در کنار احتکار و توزیع نامناسب، این افزایش نرخ 
سبب شد قیمت کاغذ تا حدود شش برابر افزایش یابد. 
این در حالی اســت که برای ســایر کاالهایی که بخشی از 
آن در داخل کشور تولید می شود، چنین افزایشی اتفاق 
نیفتاد و سهم تولید داخل تا حدی  توانست جلوی رشد 

افسارگسیختۀ قیمت ها را بگیرد.
چــرا  بپرســید  صمــت  وزارتخانــۀ  مســئوالن  از  اگــر 
کارخانه هــا کاغذ تحریر تولید نمی کنند، تــوپ را به زمین 
وزارت ارشــاد خواهنــد انداخــت. همــۀ دردســرهای تولید 
کاغذ تحریر از همین جا آغاز می شود. در واقع، هم اکنون 

سیاست گذاری های مرتبط با کاغذ را دو وزارتخانه پیگیری 
می کننــد. وزارت صمــت مســئول سیاســت گذاری های 
مســئول  ارشــاد  وزارت  و  غیرتحریــر  کاغــذ  بــه  مربــوط 
سیاست گذاری های مرتبط با کاغذ چاپ و تحریر است.  

بــه نظــر می رســد وزارت صمت توانســته در خصوص 
کاغذهای غیرتحریر عملکرد مقبولی داشته باشد و امروز 
نه تنها بخش عمده ای از نیاز داخلی تأمین می شود، بلکه 
صادرات نیز انجام می شود؛ اما سیاست گذاری های وزارت 

ارشاد دربارۀ کاغذ چاپ و تحریر، واردات محور هستند. 
فرشــاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت، در 
گفت وگو با خبرگزاری مهر به این موضوع اشاره می کند و 
می گوید: »هم اکنون مجتمع های چوب و کاغذ مازندران، 
کاغــذ پــارس و مجتمع کاغذ امیرآباد، توانایی تولید کاغذ 
چاپ و تحریر را دارند. این در حالی است که وزارت ارشاد 
به منظــور تنظیــم بازار، سیاســت خــود را بر این گذاشــته 
تــا مالیــات بر ارزش افزوده را برای کســانی کــه واردات این 
نوع کاغذ را انجام می دهند، صفر در نظر گرفته و آن ها را 
معاف کند؛ ضمن اینکه حقوق و عوارض و تعرفه ها را به 

۵درصد کاهش داده است.«
مقیمــی افــزود: »در ســال گذشــته، وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اسالمی نوع ارز پرداختی به واردات کاغذ را به ۴۲۰۰ 
تومان تغییر داد که این موضوع هم اکنون منجر به تولید 
نشده است؛ چراکه واردات به صرفه تر است؛ در حالی که 
مــواد اولیــۀ وارداتــی بــرای تولید کاغذ چــاپ و تحریر باید 
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حمایت فراموش شده
ذ �ان اک�غ یه �جه معلک�د وزارت ص�غعت در �ج �غ�گ

در سال گذشته، 
وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی 
نوع ارز پرداختی 
به واردات کاغذ 
را به 4200 تومان 
تغییر داد که این 
موضوع هم اکنون 
منجر به تولید 
نشده است؛ 
چراکه واردات 
به صرفه تر است
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9درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیز حقوق ورودی چوب 
را نیز بپردازد که این شــرایط ســبب شــده تا تولیدکنندۀ 

داخلی امکان تولید را نداشته باشد.« 
انگیزه های ارشاد از سیاست های واردات محورش هرچه 
باشــد، ایــن موضوع واضح اســت که سیاســت گذاری  به 
جایی واگذار شده که نمی توان از آن انتظاری غیر از واردات 
داشت. ارشاد ماهیتاً وزارتی فرهنگی و غیراقتصادی است 
و حتی اگر تصمیم بگیرد سیاست هایی تولیدمحور اتخاذ 

کند، ابزارهای الزم را برای اجرای آن ها در اختیار ندارد.
بــر  اســت  موظــف  کــه  اســت  صمــت  وزارت  ایــن 
اســاس راهبردهــای صنعتــی و تجاری کشــور، از توســعۀ 
زیرساخت ها و واحدهای صنعتی در کشور حمایت نماید. 
این وزارت صمت اســت که برای توســعۀ صنعت، معدن 
و تجارت کشــور بایــد حمایت ســرمایه گذارهای داخلی و 

خارجی را جذب نماید. 
از تولید که بگذریم، وزارت صمت حتی وظیفۀ تنظیم 
بازار را هم بر عهده دارد. طبق شرح وظایف این وزارتخانه، 
ســامان دهی زنجیره هــای تأمین و توزیــع کاال و خدمات و 
مدیریت تنظیم و کنترل بازار و نظارت بر شبکه های توزیع 

کاال بر عهدۀ وزارت صمت است.

ه می ��غد؟ ًا �پ �ی�ت ��تاد �ت�غظ�یم �جازار د�ت
در تیر ســال جاری، ســتاد تنظیم بازار گزارشــی از کمیتۀ 
ســامان دهی کاغــذ دریافــت کــرد. ایــن ســتاد مقــرر کــرد 
کــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا اخــذ فهرســت 
دریافت کننــدگان ارز برای واردات کاغذ در ســال گذشــته 
تــا کنــون، به منظور کنترل عملکــرد آن ها و ارائۀ گزارشــی 
از رفــع تعهــد ارزی و تحویل کاال در شــبکۀ تحت نظارت، 

بــه تفکیک شــرکت اقدام نماید و فهرســت شــرکت های 
متخلف را به دستگاه های مسئول و دبیرخانۀ ستاد تنظیم 

بازار ارائه کند.
در این راســتا ستاد تنظیم بازار، مسئولیت های بانک 
مرکزی را در راستای رفع تعهد ارزی و آزادسازی تضامین 
دریافت کننــدگان ارز ۴۲۰۰تومانــی کاغذ در ســال 1397 و 

139۸ تعیین کرد.
بــه ایــن ترتیب، ثبت ســفارش های تأمین ارز شــده با 
نرخ ۴۲۰۰ تومان که قبل از شانزدهم مرداد سال گذشته 
ترخیص شده اند، منوط به ارائۀ تأییدیۀ سازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان شــد. بنابرایــن، همــۀ 
ترخیص کننــدگان کاغــذ ۴۲۰۰تومانی قبــل از تاریخ فوق، 
بایــد بــا مراجعــه بــه ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان و ارائۀ فاکتور فروش و فهرست توزیع، برای 

دریافت تأییدیه اقدام کنند.
با وجود همۀ این مصوبات، مشکالت همچنان وجود 
دارند. بانک مرکزی همچنان درگیر بحران تأمین ارز است 
و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز 

تاکنون در این زمینه گزارشی ارائه نکرده است. 
تالش هــای خبرنــگار مــا هــم بــرای گفت وگو بــا عباس 
تابــش، رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان، بی نتیجــه مانــد؛ اما یکی از کارشناســان 
روابط عمومی این سازمان به خبرنگار ما گفت: »موضوع 
کاغذ به صورت مستقیم به سازمان ما مربوط نمی شود و 
اگر دستگاه های متولی تنظیم بازار گزارشی در این زمینه 
بخواهنــد، آن را ارائــه می کنیــم؛ اما مســتنداتی مبنی بر 
اینکه بحران کاغذ به این ســازمان مربوط می شود، وجود 

ندارد.«

ارشاد ماهیتاً 
وزارتی فرهنگی 
و غیراقتصادی 

است و حتی اگر 
تصمیم بگیرد 
سیاست هایی 

تولیدمحور اتخاذ 
کند، ابزارهای الزم 

را برای اجرای آن ها 
در اختیار ندارد
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باور می کنید اگر بگوییم کاغذ همین مطلبی که شما االن 
در حال خواندن آن در این مجله هستید، به سختی تهیه 
شــده اســت؟ بحران کاغذ از جایی شدت یافت که تأمین 
ارز واردات آن توســط بانک مرکزی با مشــکل روبه رو شد. 
تأمین ارز توســط بانک مرکزی همانند این است که شما 
از فروشگاهی خرید کنید و تا زمانی که پول کاالهایی را که 
قصد خرید دارید پرداخت نکنید، اجازۀ خروج آن کاال را به 
شما نمی دهند. آن طور که وزارت صمت اعالم کرده است، 
ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیۀ تولید کاغذهای چاپ 
و تحریــر و روزنامــه، از ســوی بانک مرکــزی در اولویت ویژه 
قــرار دارد؛ اما آمارها نشــان می دهد فقــط ۲7درصد ثبت 
ســفارش های تائید شــده از ســوی وزارت صمــت، از طرف 
بانک مرکزی گشایش اعتبار شده است. از این مقدار نیز 
مقادیر کمتری منجر به انتقال ارز به فروشنده شده و در 

نهایت، مقادیر کمتری کاغذ وارد شده است.
و  مطبوعــات  مدیــرکل  دربنــدی،  ســیدمحمدرضا 
خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در 
گفت وگو با خبرگزاری تسنیم به این موضوع اشاره کرده و 
می گویــد: »در ســال 1397، در مجمــوع از کل مقداری که 
کارگروه کاغذ برای واردات کاغذ روزنامه تأیید کرد ، ۸۰درصد 
توســط وزارت صمــت تأیید شــد که بانــک مرکزی تنها به 
۲۰درصــد ایــن ۸۰درصد ارز داد و تاجران کاغذ توانســتند 
حدود 1۲هزار تن کاغذ وارد و ترخیص کنند که این مقدار 

با مجوز ارشــاد بود و  همۀ آن ها بین نشــریات توزیع و در 
سامانه ثبت شده است.«

برخی آمارها نشان می دهد 872میلیون دالر از سوی 
بانک مرکزی برای هفت تعرفۀ گمرکی در حوزۀ کاغذ تأمین 
شــده اســت؛ ولی آنچه ارشــاد تأیید می کند، 270میلیون 
دالر کاغــذ وارد کشــور شــده اســت که عبارت انــد از کاغذ 
روزنامــه ای، چــاپ و تحریــر، چــاپ و تحریــر رنــد، بالکی و 

.NWC

ن �جا�غک  �یب همسا�ی�گ ارز دول�تی محدود در �ج
ی؟ م���غ

تالش هــای خبرنــگار مــا بــرای برقــراری ارتباط بــا مقامات 
بانــک مرکزی بی نتیجه ماند؛ اما برخی مدیران این بانک 
اعــالم کردنــد اگر بانک مرکزی ارز کافی در اختیار داشــته 
باشد، بدون شک هیچ کاالیی در گمرک نمی ماند و بدون 
معطلی می تواند ترخیص شود؛ اما زمانی که با محدودیت 
ارزی مواجه هســتیم، کاالها بر اســاس اولویت به مرحلۀ 
پرداخت ارز می روند. این مدیران به هم ریختگی بازار کاغذ 
را ناشی از پرداخت نشدن ارز نمی دانند و می گویند نظارت 
بــر عهدۀ بانک مرکزی نیســت و وظیفۀ این بانک تأمین 
ارز و پرداخــت آن بــه واردکننده اســت که تاکنــون این کار 

انجام شده است. 
البتــه در خصــوص نحــوۀ اختصــاص ارز دولتــی بــه 

هزار�وی بی کاغذی
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ارز دولتی در جیب همسایه ها!
ذ �ان اک�غ ی در �ج یه �جه معلک�د �جا�غک م���غ �غ�گ

آمارها نشان 
می دهد فقط 
27درصد ثبت 
سفارش های 
تائید شده از سوی 
وزارت صمت، از 
طرف بانک مرکزی 
گشایش اعتبار 
شده است
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واردکننــدگان، حــرف و حدیث هــای زیــادی وجــود دارد. 
روزنامــۀ شــرق در تاریــخ 1۶تیــر1397، از دو شــرکت »هانا 
تجــارت پرلیت« و »خدمات پشــتیبانی صنعت ســاحل 
پرشــیا« نام بــرد که دفترشــان دیوار به دیــوار بانک مرکزی 
واقــع شــده و در حالــی که در بازار کاغذ هیچ کــس آن ها را 
نمی شناسد، توانســته اند از بانک مرکزی ۲۲میلیون یورو 
ارز دولتــی بــرای واردات کاغــذ دریافت کننــد! ماجرا وقتی 
جالب تر می شود که بدانیم در فهرست واردکنندگان کاغذ 
به کشــور از ابتدای ســال 1397، اثری از نام این دو شرکت 
نیست. بانک مرکزی منکر ارتباط این افراد با بانک است؛ 
اما گفته های صاحب ملکی که این دو شــرکت ملک او را 
بــرای چند ماه اجاره کرده بودند، نشــان می دهد این افراد 
اگرچه در بازار کاغذ ناشناس هستند، به نظر می رسد در 

بانک مرکزی چندان غریبه نبوده اند.
از آنجایــی کــه در اوضــاع فعلــی، نقــش بانــک مرکزی 
در تنظیــم بــازار کاالهــای اساســی بســیار پررنگ اســت و 
کوچک تریــن تصمیــم در ایــن حــوزه ممکن اســت منجر 
بــه برهم خوردن تعــادل و افزایــش قیمت ها در بازار شــود، 
الزم بود این نهاد حساســیت بیشــتری در تخصیص ارز 
دولتــی نشــان مــی داد و همان منابع محــدود را در اختیار 
واردکنندگان قدیمی و شناسنامه دار بازار کاغذ قرار می داد.  

�ا�غی     ی �ج�ای �گ م�ک و �جا�غک م���غ هم د�ــ�تی �گ
ذ! ..اک�غ

اهمال کاری در تخصیص ارز به واردکنندگان معرفی شده 
از ســوی کارگــروه کاغــذ و صمــت، تنهــا نکتــۀ منفــی در 
کارنامۀ بانک مرکزی نیســت.  افســانه محرابی، مدیرکل 
دفتر صنایع نســاجی، پوشــاک و سلولزی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، در گفت وگویی با کیهان که در تاریخ ۲3 
اردیبهشــت ســال جاری منتشــر شده اســت، با اشاره به 
لزوم ترخیص واردات کاغذ با ارز ۴۲۰۰تومانی برای کاهش 
التهابــات بازار کاغــذ گفت: »در حال حاضــر، گمرکات در 
هماهنگی با بانک مرکزی، تمامی ثبت سفارش هایی را که 
با نرخ ۴۲۰۰ تأمین ارز شده و بعضاً وارد کشور شده، ولی 
ترخیص نشده اند، ملزم به پرداخت مابه التفاوت تا نرخ ارز 
نیمایی دانسته اند.« این عملکرد در مغایرت با تصمیمات 
دولت به منظور کنترل بازار کاغذ است و مشخص نیست 

چرا این ناهماهنگی با اعتراض دولت روبه رو نمی شود. 

ارز دول�تی �جه مص�ف ��غ�غده �غمی ر�د
تــداوم نابســامانی در بــازار کاغــذ، دربــارۀ واردات کاغــذ با 
ارز دولتــی تردیدهایــی جدی ایجاد کــرد و البته این تردید 
منحصــر بــه واردات کاغــذ نشــد. ســرانجام، نماینــدگان 
مجلس در زمان اصالح ساختار بودجه تصریح کردند ارز 

۴۲۰۰تومانی برای واردات کاالهای اساســی حذف شــود و 
مابه التفــاوت آن یــا به صورت نقدی یا به صورت کاالیی در 
اختیار مردم قرار گیرد. تصمیم مجلس به این دلیل بود که 
کاالهایی که با ارز ارزان ۴۲۰۰تومانی وارد کشــور می شود، 
با همان نرخ به دســت مردم نمی رســد و مابه التفاوت آن 
در جیب برخی افراد سودجو قرار می گیرد. بنابراین، بهتر 
است این مابه التفاوت مستقیم به جیب مردم وارد شود، 
تــا اینکــه برخی افــراد رانت خوار از آن بهره مند شــوند؛ اما 
تصمیم و پافشاری دولت بر این بود که می خواهد نرخ ارز 
۴۲۰۰تومانی را برای کاالهای اساســی ادامه دهد که کاغذ 

هم در این بخش قرار دارد. 
همچنین برخی کارشناســان معتقدنــد دولت به جای 
اینکــه بــه بانک مرکــزی دســتور دهد بــرای برخــی کاالها 
نظیــر کاغــذ ارز ۴۲۰۰تومانــی پرداخــت کنــد، همان مبلغ 
به روزرســانی کارخانه هــای  بــرای  به صــورت مســتقیم  را 
ازکارافتــاده و راه انــدازی کارخانه های جدید ســرمایه گذاری 
کنــد تــا بــا مســکن های مختلــف در زمان هــای گوناگــون، 

نخواهیم هزینۀ زیادی از جیب مردم پرداخت کنیم. 
بایــد توجــه داشــت که اگــر هماننــد واردات، در عرصۀ 
تولیــد نیــز بــرای تأمیــن مــواد اولیــه ارز دولتــی در نظــر 
می گرفتند و نظارت قوی در این زمینه وجود داشت، اکنون 
به جای تأمین ارز برای واردات کاغذ، بانک مرکزی به دنبال 
ایــن بود که چگونه ارز حاصل از صــادرات ایران را دریافت 
کند. در نتیجه بهتر بود چند ماه ارز ۴۲۰۰تومانی به واردات 
تخصیــص می یافــت و در ادامــه، ایــن ارز را بــرای تجهیــز 
کارخانه های داخلی اختصاص می دادند. یک کارشــناس 
حــوزۀ صنعت کاغــذ می گوید اگــر یارانــۀ ۴۲۰۰تومانی که 
ســال گذشــته بــرای واردات کاغــذ اختصــاص داده شــد، 
در اختیــار واحدهــای تولیــد داخلی قرار می گرفت، شــاید 
برای همیشــه 7۰درصد نیاز کاغذ کشــور حل می شد؛ اما 

متأسفانه این گونه نشد.
با توجه به مســائل ذکرشــده، اگر دولت همت خود را 
به جای پول پاشی بی رویه با ارز ۴۲۰۰تومانی و ایجاد رانت 
بــرای شــرکت های دیواربه دیــوار بانک مرکــزی، به حمایت 
از تولیــد داخل و بازکردن گره از مشــکالت تولیدکنندگان 
داخلــی معطــوف می کــرد، کاغــذ موردنیــاز بــرای نشــر و 
مطبوعــات در داخــل کشــور تأمین می شــد. همچنین با 
رونق دادن به تولید، قدمی در راســتای تحقق شــعار سال 
برداشــته و با اســتفاده از صادرات کاغذ مازاد بر نیاز بازار 
نیز ارزآوری چشمگیری حاصل می شد؛ اما نه تنها چنین 
اتفاقی نیفتاد، بلکه با فرافکنی مســئولیت و تشتت آراء 
در نهادهــای ذی ربــط، شــرایط عــادی تأمین کاغــذ نیز به 
بن بســت خورد و شــاهد رشــد ۵۰۰درصــدی قیمت کاغذ 

بودیم.

دولت به جای 
اینکه به بانک 
مرکزی دستور 

دهد برای برخی 
کاالها نظیر کاغذ 
ارز 4200تومانی 

پرداخت کند، 
همان مبلغ را 

به صورت مستقیم 
برای به روزرسانی 

کارخانه های 
ازکارافتاده 

و راه اندازی 
کارخانه های جدید 
سرمایه گذاری کند 

تا با مسکن های 
مختلف در 

زمان های گوناگون، 
نخواهیم هزینۀ 
زیادی از جیب 
مردم پرداخت 

کنیم
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قوانیــن تصویــب و ابــالغ می شــود؛ امــا برخــی از افــراد یــا 
شرکت ها به منظور کسب سود بیشتر آن را اجرا نمی کنند. 
برای این دسته از افراد یا شرکت ها مهم نیست کاالیی در 
بازار به اندازۀ کافی موجود باشد یا نه و مهم نیست تنظیم 
بازار را بر هم بریزد. در هر صورت، دارندۀ کاال به فکر سود 
بیشتر است و احتمال دارد آن را به بازار عرضه نکند یا با 
قیمت باالتری به دست متقاضیان برساند. برای حل این 
مشکل، سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل می شود و با 
گشت های نامحسوس و گزارش های مردمی به موضوعات 
رســیدگی می کنــد. البته باید توجــه کرد کــه در برخورد با 
احتکار کاالهایی مانند کاالهای اساسی، این سازمان نقش 

مؤثری دارد. 
در ادامۀ این گزارش، به نقشــی که ســازمان حکومتی 
دربــارۀ بحران به وجود آمده برای کاغذ دارد و همکاری های 
این سازمان با سایر بخش های مرتبط با بازار دربارۀ کاغذ، 
مانند ســتاد تنظیم بازار یا وزارتخانه های ارشــاد و صمت، 

اشاره کردیم. 

اول�ت�یما�توم ��تاد �ت�غظ�یم �جازار
مــرداد ســال 1397 و حــدود یک ســال پــس از آغاز بحران 
کاغذ، ستاد تنظیم بازار برای موجودی کاغذ داخل کشور 
سقف قیمتی تعیین کرد و و از پیگیری برنامه هایی برای 
مقابله با احتکار کاغذ خبر داد. بر اســاس مصوبۀ ســتاد 
تنظیم بازار، مقرر شــد موجودی انبارها و مراکز نگهداری 
کاغــذ بــه وزارت ارشــاد و ســازمان های صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتانی اطالع رســانی شــود. در غیر ایــن صورت، 
موجــودی مذکــور احتکار و اختفا تلقی شــده و مشــمول 

برخــورد قانونی  شــود. در عین حــال، وارد کنندگانی که در 
گمرک ها محموله های وارداتی کاغذ دارند، موظف شــدند 
ظرف یک هفته با هماهنگی گمرک و بانک مرکزی، برای 
کارسازی و ترخیص محمولۀ خود اقدام کنند. همه چیز روی 
کاغذ خوب به نظر می رسید؛ اما فعاالن بازار کاغذ معتقد 
بودنــد تــا زمانی که محموله های واردشــده با ارز ترجیحی 
به بازار تزریق نشوند، اقدامات تعزیراتی فایده ای نخواهد 
داشت و احتکار بیشتر خواهد شد. این پیش بینی بعدها 

درست از آب درآمد.

ی �غ ذها �جه ا�غ�جارهای محغ �جا�غٔه اک�غ ال �ش ا�غ�ت�ت
ســتاد تنظیــم بازار قصد داشــت با قیمت هایــی که اعالم 
کرده، با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی جلوی افزایش 
قیمــت کاغذ را بگیرد؛ اما بســیاری از واردکنندگان تمایل 
نداشــتند کاغذشــان را بــا قیمت های تعیین شــده عرضه 
نماینــد. اینجــا بــود کــه کاغذهــای موجــود در انبارهــای 
ثبت شــده، یک شــبه به انبارهــای نامشــخصی در حومۀ 

تهران انتقال یافتند و احتکار کاغذ شدت یافت. 
غالمرضــا شــجاع، نمایندۀ تشــکل های صنعت چاپ 
و مصرف کننــدگان کاغــذ، بــه جلســۀ کارگــروه کاغــذ برای 
قیمت گــذاری ایــن کاال در تاریــخ دوم مــرداد 1397 اشــاره 
می کنــد و می گویــد: »صورت جلســه شــبانه بــرای وزیــر و 
نمایندۀ وی ارســال شــد؛ ولی متأســفانه فقط وزیر ارشاد 
در تاریــخ ســوم مــرداد ایــن موضــوع را اعالم نمود و ســایر 
ســازمان های حاکمیتی کوتاهی کــرده و با دو هفته تأخیر 
قیمت هــا را اعالم کردنــد. در همین مدت دو هفته، چهار 
تا پنج هزار کامیون به صورت شبانه کاغذها را از بنگاه های 

هزار�وی بی کاغذی

کاغذهای موجود 
در انبارهای 
ثبت شده، 
یک شبه 
به انبارهای 
نامشخصی در 
حومۀ تهران 
انتقال یافتند 
و احتکار کاغذ 
شدت یافت

فرار سلاطین!
ذ �ان اک�غ ات در �ج �ی یه �جه معلک�د �تع�غ �غ�گ
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شناخته شــدۀ کاغــذ تهــران خــارج نمــوده و بــه بنگاه های 
ناشــناس غیرتخصصــی کاغــذ در اطــراف تهــران منتقــل 
کردند. به راحتی می شد این محموله ها را از طریق اتحادیۀ 
حمل ونقل تهران ردگیری و کامیون هایی را که بین سوم تا 
پانزدهم مرداد 1397 کاغذ جابه جا کردند، شناسایی کرد. 
یا از اتحادیۀ بنگاهداران می خواستند موجودی انبارشان را 
اعالم نمایند و می گفتند اگر این کاغذها در انبارهای شما 

باشد، شما نیز شریک جرم محسوب خواهید شد.« 

د؟ ه �ش ده �پ ف �ش ذهای �سش اک�غ
به دنبال شکل گیری مطالبه از تعزیرات به منظور برخورد با 
محتکران، در ماه های مرداد و شهریور خبر کشف انبارهای 
احتکار کاغذ در شــهرری و اصفهان و مشــهد در رسانه ها 
منتشر شدند. سیدیاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی، در تاریــخ ۲1شــهریور1397، 
در گفت وگو با خبرگزاری تســنیم گفت: »از ابتدای مرداد 
امسال تاکنون، تعداد ۵31 فقره پرونده با موضوع احتکار 
تشــکیل شــده کــه از این تعــداد، ۲1۴ فقره پرونــده مهم و 
ملــی بــوده اســت.« رایگانــی ادامــه داد: »ارزش ریالی کل 
پرونده های احتکار، 9۵۵میلیارد و 7۸۸میلیون ریال است 
که تاکنون در ۲۸۰ پرونده حکم صادر شده و از این تعداد، 

۲۸ حکم، برائت است.«
به نظر می رســید ورود کاغذهای کشف شــده بــه بازار، 
کاهش قیمت ها را در پی داشته باشد؛ اما چنین اتفاقی 
نیفتــاد. سیدیاســر رایگانــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری 
تســنیم، در پاســخ به این ســؤال کــه تاکنون چه میــزان از 
کاالهای احتکاری کشف شــده در بازار عرضه شده است، 
اظهــار کــرد: »عرضــۀ کاالهــای احتکارشــده بــا ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی نیســت و بر عهدۀ ســازمان صنعت، 

معدن و تجارت است.«
با پایان شهریور، دیگر اخبار چندانی از کشف انبارهای 
احتکار شنیده نشد. در اردیبهشت سال جاری و هم زمان 
با برگزاری نمایشگاه کتاب، افزایش نجومی قیمت کاغذ و 
پس از دستور رهبری مبنی بر سامان دهی بازار کاغذ، بار 
دیگر خبرهایی از کشف انبارهای میلیاردی کاغذ در کرج و 
کازرون و بندرعباس منتشر شد؛ اما بحران همچنان باقی 

ماند.
گفت وگوی سید محمدرضا دربندی، مدیرکل مطبوعات 
و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
بــا خبرگــزاری تســنیم در تاریخ 17 تیر ســال جــاری، دلیل 
استمرار بحران را به خوبی نشان می دهد. وی در پاسخ به 
خبرنگار تسنیم که پرسید: »در طول سال گذشته، بارها 
خبــر از کشــف انبارهــای احتکار کاغذ مطبوعــات و چاپ 
و نشــر منتشــر شــد . این کاغذها تاکنون در اختیار ارشاد 

برای توزیع قرار گرفته است؟« پاسخ داد: »از کاغذهایی که 
دادســتانی کشف کرد،  تاکنون هیچ برگی به دست وزارت 

ارشاد نرسیده است.«

ذ! �غ اک�غ
�ار �الط�ی �ی�ات و �غ م �تع�غ ورود د�ی�ه�غ�گ

»مدیــرکل امــور حقوقــی و تعزیــرات ســازمان حمایــت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ارسال ۲۰ پروندۀ تخلف 

واحدهای عرضه کنندۀ کاغذ به تعزیرات خبر داد.« 
این خبری خوب، اما اقدامی دیرهنگام بود که خبرگزاری 
فارس در تاریخ ۲۶ خرداد سال جاری منتشر کرد. غالمرضا 
صارمیــان در گفت وگــو بــا فــارس گفــت: »بــا عنایــت بــه 
بررســی های انجام شــده توســط حوزه هــای نظارتــی ایــن 
سازمان، تخلف تعداد بیست شخص حقیقی و حقوقی 
عرضه کنندۀ کاغذ محرز تشــخیص داده شــد. بر اســاس 
مادۀ 9 قانون تعزیرات حکومتی، پرونده تشکیل و به ادارات 
کل تعزیرات حکومتی استان های تهران، اصفهان، کرمان، 
گیــالن، آذربایجان شــرقی و هرمزگان جهت ســیر مراحل 

قانونی ارجاع شد.«
ناصر رایگانی، سخن گوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز 
در گفت وگو با همشهری، با تأیید ارسال پروندۀ اشخاص 
حقوقی و حقیقی متخلف در واردات و عرضۀ کاغذ به این 
ســازمان گفــت: »حدود بیســت پروندۀ تخلــف در عرضۀ 
کاغــذ که از ســوی ســازمان حمایــت به ســازمان تعزیرات 
حکومتی ارســال شــده است، در حال رسیدگی در شعب 
مختلــف ســازمان تعزیــرات حکومتــی اســت و ایــن روند 
همچنان ادامه دارد.« او در خصوص روند رسیدگی و اعالم 
نتایــج ایــن پرونده ها افزود: »رســیدگی بــه این تخلفات با 
سرعت و دقت در شعب سازمان تعزیرات حکومتی ادامه 
دارد و نتایــج رســیدگی بــه این پرونده هــا در آیندۀ نزدیک 

اعالم خواهد شد.«
خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه متخلفــان شناســایی 
شده اند و پرونده های آن ها در دست بررسی است و نتایج 
به زودی اعالم می شــود. تــا زمانی که پای تاریخ ها به میان 
نیایــد، همه چیــز خــوب و عالی به نظر می رســد؛ اما وقتی 
به تاریخ شــروع بحران کاغذ، یعنی پاییز 139۶ نگاه کنیم 
و ببینیم نخســتین اخبار ارســال پرونده های متخلفان به 
سازمان تعزیرات در اواخر خرداد سال 139۸ منتشر شده 
است و معلوم نیست آیندۀ نزدیکی که سازمان تعزیرات از 
آن سخن می گوید چه وقتی است، متوجه می شویم چرا 

بحران کاغذ تاکنون استمرار یافته است. 
از طــرف دیگــر، خبرهــا حاکــی از ایــن اســت کــه افــراد 
بازداشت شده مهره های اصلی فساد نیستند و از اغلبشان 
سوءاســتفاده شــده اســت. عباس جعفــری دولت آبادی، 
دادســتان ســابق تهــران، در گفت وگــوی رادیویــی در تاریخ 

در اردیبهشت 
سال جاری و 

هم زمان با برگزاری 
نمایشگاه کتاب، 
افزایش نجومی 

قیمت کاغذ و 
پس از دستور 

رهبری مبنی بر 
سامان دهی بازار 

کاغذ، بار دیگر 
خبرهایی از کشف 
انبارهای میلیاردی 

کاغذ در کرج و 
کازرون و بندرعباس 

منتشر شد
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۲۵دی1397، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا افرادی 
که در پرونده های تخلف در واردات کاغذ دستگیر یا متواری 
شده اند، افراد شاخصی بودند یا خیر، گفت: »خیر، کسانی 
بودند که در این حوزه با تأسیس شرکت ها ارز گرفتند؛ ولی 
متهمان اصلی از کشــور خارج شــدند؛ زیرا می دانســتند 
چه جرمی مرتکب شــده اند.« ســردار حسین رحیمی در 
واکنش به اظهارات دادستان تهران دربارۀ سلطان کاغذ و 
فرار سه متهم اصلی این پرونده در گفت وگو با ایسنا گفت:  
»این ســه نفر پیش از تشــکیل پرونده و پیگیری از ســوی 

پلیس، فرار کردند.«

ه می ��غد؟ ان �پ ل�غ �ی�ات �جا م�تحغ �تع�غ
تخلفات انجام شــده در واردات و توزیع کاغذ به دو شــکل 
انجــام شــده اســت. دســته ای از افــراد ارز دولتــی دریافت 
نموده انــد؛ امــا اقدام بــه واردات نکرده اند و برخی دیگر نیز 
کاال را وارد کرده انــد؛ امــا آن را احتکار کرده یا با قیمت بازار 

آزاد توزیع کرده اند. 
تعزیــرات  ســازمان  ســخن گوی  رایگانــی،  سیدیاســر 
حكومتــی، در گفت و گویــی کــه بــا خبرنــگار ما داشــت، از 
ارسال گزارش وضعیت توزیع کاغذ با ارز ترجیحی در سال 
گذشــته به این ســازمان خبر داد و تصریح کرد: »سازمان 
تعزیــرات حکومتی لیســتی را با همکاری بانــک مرکزی و 
وزارت ارشــاد تهیــه کــرده و تقریباً از انبارهــای همۀ افرادی 
که ارز دریافت کرده بودند، بازدید شده که نشان می دهد 
اغلب آن ها هم گران فروشــی و هم خارج از شــبکه توزیع 
کرده انــد.« وی افــزود: »پرونــدۀ متخلفــان تشــکیل شــده 
و مســتندات را بــه وزارت صمــت تحویــل دادیم تــا میزان 

تخلفاتشان مشخص شود.«
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: »اقدامات ســازمان 

تعزیرات خارج از چهارچوب و مهلت های رسیدگی انجام 
شده و به زودی نتایج به دست آمده به اطالع مردم خواهد 

رسید.«
از آنجایی که رایگانی به این موضوع اشاره کرد که بیشتر 
تخلفات در استان تهران صورت گرفته است، با محمدعلی 
اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، تماس 

گرفتیم تا صحبت های وی را هم دراین باره بشنویم. 
اســفنانی در ایــن خصوص گفــت: »اگــر بانک مرکزی 
یــا وزارت صمــت اعــالم کنــد کــه کســی ارز گرفتــه و قصد 
برهــم زدن بــازار را دارد، تعزیــرات برخــورد خواهد کرد؛ کما 
اینکه در گشت های تعزیرات به منظور بازدید از انبار افرادی 
کــه ارز دولتــی گرفته بودند، متوجه احتکار شــدیم و همۀ 

کاالها به بازار عرضه شد.«
بــه گفتۀ اســفنانی، تعزیــرات در برخــی پرونده ها تا دو 
سال فعالیت کارت بازرگانی را تعلیق می کند و اگر متخلف 
کارت بازرگانی یک بار مصرف در اختیار داشته باشد، عالوه 
بــر بازگردانــدن ارز دریافتــی، مشــمول جریمــۀ نقــدی نیز 

خواهد شد. 
بهمن حســن بیگی، معــاون حقوقی و ارجــاع ادارۀ کل 
تعزیرات حکومتی استان تهران نیز در در حاشیۀ جلسۀ 
ســتاد تنظیم بازار اســتان تهــران، دربارۀ جریمۀ ســنگین 
احتکارکنندگان این  چنین گفت: »مالکانی که کاالهایشان 
را در انبارها احتکار کنند، اگر احتکار در شــعب تعزیرات 
محرز شــود، عالوه بر عرضۀ کاال در ســطح بازار، دو تا پنج 

برابر مبلغ احتکارشده هم جریمه خواهند شد.«
بــا وجــود ایــن، بررســی ها نشــان می دهد تعزیــرات به 
موضــوع کاغــذ دیــر وارد شــده اســت و بــا وجود تشــکیل 
پرونده های متعدد، شفافیتی در خصوص سرانجام آن ها 

و سرنوشت کاغذهای کشف شده وجود ندارد. 

اگر بانک مرکزی 
یا وزارت صمت 
اعالم کند 
که کسی ارز 
گرفته و قصد 
برهم زدن بازار را 
دارد، تعزیرات 
برخورد خواهد 
کرد؛ کما اینکه 
در گشت های 
تعزیرات به منظور 
بازدید از انبار 
افرادی که ارز 
دولتی گرفته 
بودند، متوجه 
احتکار شدیم و 
همۀ کاالها به بازار 
عرضه شد



4٣پروندۀ ویژه

حتماً ضرب المثل از آب گل آلود ماهی گرفتن را شنیده اید: 
فردی که برای شکار ماهی آب را گل می کرد تا ماهیان مسیر 
را گم کنند و گرفتار تور ماهیگیر شوند. این ضرب المثل حاال 
حکایت واردکنندگانی اســت که در بحران ارزی کشــور، به 

فکر سود خود هستند. 
آمارهــا نشــان می دهــد واردات کاغــذ در ســال 1397 
نسبت به سال 139۶، افزایش بیشتری داشته است؛ اما با 
این حال، قیمت این کاال در بازار به چند برابر افزایش یافت. 
بهار امســال، کارگــروه کاغذ وزارت ارشــاد طــی اطالعیه ای 
اعالم کرد که چه میزان کاغذ در ســال گذشــته وارد کشور 
شــده اســت. در ایــن اطالعیــه آمده بــود کــه واردکنندگان 
کاغذ چنانچه مصرف کنندگان و میزان مصرف را به تأیید 
معاونت هــای ذی ربــط وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی یا 
کارگــروه ســامان دهی کاغــذ برســانند، مراتــب به ســازمان 
تعزیرات حکومتی اعالم می شود تا مشکلی برای آنان به 

وجود نیاید. 
انتشار این آمار با اینکه در بند بعدی آن اعالم شده بود: 
»به اطالع کلیۀ مصرف کنندگان می رساند کاغذهایی که با 
ارز دولتی وارد شده یا در فرایند واردات هستند، همچنان 
بر اساس قیمت گذاری قبلی و با حواله های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی توزیع می شود تا اختاللی در مصرف مورد 
نیاز ناشــران و مطبوعات ایجاد نشــود«، باز هم نتوانست 
مرهمــی برای بازار آشــفتۀ کاغذ باشــد. طبق آنچه ســتاد 
تنظیم بازار، وزارت ارشاد و سازمان تعزیرات حکومتی تأیید 
کردنــد، مشــکل اصلــی از واردکننــدگان بود کــه ارز دولتی 
دریافــت کردنــد؛ اما پس از واردات، اقدام به عرضه در بازار 

نکردند و به قول معروف، از آب گل آلود ماهی گرفتند.

�ان ��د ذ را �گ ارز 4200�توما�غی اک�غ
تخلفات واردکنندگان در واردات کاغذ به سه شکل انجام 
شــده اســت. دســتۀ اول ارز دولتی را دریافت کرده و بدون 
ورود کاال به کشور، ارز را در بازار آزاد فروخته اند. دستۀ دوم 
کاغذ را با ارز دولتی به کشور وارد کرده؛ اما آن را توزیع نکرده 
و در انبارها احتکار کرده اند تا بتوانند در شرایطی که نظارتی 
روی عرضۀ کاالها نیســت، ســود هنگفتی کسب نمایند. 
دستۀ سوم با استفاده از تعرفۀ وارداتی صفر کاغذ تحریر، 

کاالهای دیگری را به کشور وارد کرده اند. 
تقریباً اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند تخصیص 
ارز دولتــی بــه کاغــذ، اقدامی رانتی و فســادزا بوده و زمینۀ 

سودجویی را برای برخی واردکنندگان فراهم کرده است. 
البته حســن میرباقــری، رئیس اتحادیــۀ واردکنندگان 
کاغــذ و مقــوا، نظــر دیگــری دارد. وی در تاریخ ۴تیــر1397، 
ضمن پیش بینی افزایش قیمت کاغذ، به خبرنگار تسنیم 
گفت: »اقدام دولت برای تخصیص ارز 3۸۰۰تومانی برای 
کاغذ چاپ و تحریر، اقدامی مؤثر بود و اگر انجام نمی شد ، 

قیمت کاغذ بسیار گران تر می شد.«
البتــه تمایــل واردکنندگان به کســب ســود حداکثری، 
موضــوع تازه ای نیســت. سیدحســن میرباقری آذر ســال 
139۶، یعنــی در نخســتین ماه هــای آغاز بحــران کاغذ، در 
پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم که پرسیده بود: »چرا قیمت 
کاغذهای موجود در بازار نیز افزایش یافته است؛ در حالی 
کــه پیــش از افزایش قیمت جهانی، خریداری شــده اند؟« 
پاسخ داده بود:  »واردکنندگان کاغذ نیز مجبورند کاالی خود 
را به قیمت روز عرضه کنند تا دوباره توان فعالیت در بازار 
را داشته باشند. در غیر این صورت، توان خرید مجدد کاال 
را نخواهند داشت.« فارغ از مذموم بودن این شکل کسب 
ســود در اســالم، الیــۀ دیگــر صحبت های رئیــس اتحادیۀ 
واردکنندگان کاغذ و مقوا این است که هزینۀ حفظ سرمایۀ 

واردکنندگان باید از جیب مصرف کنندگان پرداخت شود!

�یمت ��تاب  ن �جا �ت ـــو��یی وارد��غ�غداکگ �ــــود�ج
ه ��د؟ �پ

امروز شنیدن جملۀ »افزایش قیمت کاغذ چندان تأثیری 
بــر قیمــت کتــاب نخواهــد داشــت« بــرای اهالــی نشــر و 
کتاب خوان ها یک شوخی است؛ اما این جمله ای است که 
رئیس اتحادیۀ واردکنندگان کاغذ و مقوا در آذر سال 139۶ 
به خبرنگار تسنیم گفت! سیدحسن میرباقری این ادعا را 
که با افزایش قیمت کاغذ، قیمت محصوالت مصرفی کاغذ 
همچون کتاب و محصوالت چاپی نیز افزایش می یابد، رد 
کرد و گفت: »برخی مواقع آقایان تمام گرانی ها را به گردن 
کاغــذ می اندازنــد. بــا یــک حســاب و کتاب ســاده متوجه 
می شــویم کــه افزایــش ۲۰درصــدی قیمــت کاغــذ چندان 

هزار�وی بی کاغذی

تقریباً اکثر 
کارشناسان 

اقتصادی معتقدند 
تخصیص ارز 

دولتی به کاغذ، 
اقدامی رانتی و 
فسادزا بوده و 

زمینۀ سودجویی 
را برای برخی 

واردکنندگان فراهم 
کرده است

آب گل آلود �وزیع
ذ �ان اک�غ ن در �ج یه �جه معلک�د وارد��غ�غداکگ �غ�گ
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تأثیری بر قیمت کتاب نخواهد داشــت. مگر چند درصد 
یــک کتــاب ۲۰هزارتومانــی هزینۀ کاغذ اســت؟ اصــالً این 
کتاب چه درصدی از یک تن کاغذ را مصرف کرده اســت؟ 
اگر افزایش قیمت هر تن را بر تعداد شمارگان کاغذ تقسیم 

کنیم،  رقم حاصله بسیار خرد خواهد بود.« 
این در حالی گفته می شــود که کارشناســان بازار نشر، 
ســهم قیمــت کاغــذ را در قیمت کتــاب حداقــل ۵۰درصد 
می دانند. از زمانی که این صحبت ها انتشار یافته است، 
ارز ۴۲۰۰تومانــی همچنان به واردکنندگان پرداخت شــده 
و قیمت کاغذ شــش برابر شــده و قیمت کتاب نیز رشــد 

9۰درصدی داشته است. 

ذ �یل �جازار اک�غ �غٔه آ�ش �غ�جود �غظارت �ج� �توز�یع؛ �پا�ش
در کنــار رانت زابــودن تخصیــص ارز دولتــی بــه کاغذ، نبود 
نظارت بر توزیع این محصول عامل دیگری است که برخی 
واردکننــدگان را تشــویق می کنــد از ایــن آب گل آلود ماهی 
بگیرنــد. ابوالفضــل روغنی گلپایگانی، رئیس ســندیکای 
تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، در گفت وگو با خبرنگار فارس 
گفــت: »اینکــه دولت ارز تخصیص داده و آن را تأمین هم 
کرده، درست است.  دولت تا اینجا کنترل هایی کرده است؛ 
امــا نظارتــی بــر عمــده و خرده فروشــی وجــود نــدارد. چون 
ارز۴۲۰۰ تخصیص می دهیم، باید دولت تا انتها کنترل را 

انجام دهد.« 
وی همچنیــن در گفت وگــو با خبرنــگار ما به قیمت ها 
اشــاره کرد و گفت: »ارز ۴۲۰۰تومانی به این معناســت که 
کاغذ روزنامه باید کمتر از ۴هزار تومان و کاغذ تحریر و کتب 
کمتــر از ۶هزار تومان باشــد؛ اما نرخ کاغــذ از 1۲هزار تومان 
آغاز می شــود. قیمت ها نشــان می دهد نظارت بر شــبکۀ 

پایین دستی توزیع وجود ندارد.«

و�ید؟ ه �سی را�ت می �گ �پ
حسین انتظامی، دبیر کارگروه کاغذ وزارت ارشاد، در تاریخ 
1۲ اردیبهشــت ســال جاری به تخلــف واردکنندگان کاغذ 
اشــاره کرد و گفت: »در ســال گذشــته، ۲۶۰هزار تن کاغذ 
ویــژۀ مطبوعــات و کتــاب بــا ارز دولتــی وارد شــده که فقط 
1۰درصــد آن بــا موافقــت معاونت هــای تخصصــی وزارت 
فرهنگ به دست مصرف کنندگان مطبوعاتی و انتشاراتی 
رسیده است.« جملۀ آخر آقای انتظامی کمی ابهام دارد و 
ممکن است از آن برداشت شود که باقی کاغذها در اختیار 
ارشــاد بــوده؛ اما موافقتــی در خصوص توزیــع آن ها وجود 
نداشته است. البته این سؤال هم بی پاسخ است که باقی 
کاغذهای وارداتی، یعنی آن 9۰درصد دیگر، چه سرنوشتی 

داشته اند؟ 
وی در ادامــه توضیــح داد: »در ایــن بیــن، 13۰ شــرکت 

بازرگانی تخلف داشــته اند که تخلف ۴۵ شــرکت بیش از 
هزار تن است؛ یعنی کاغذ واردشده با ارز دولتی را به صورت 
آزاد در بازار فروخته اند.« باز هم اعداد مشخصی از حجم 
تخلف عنوان نمی شــود و در نهایت مشــخص نمی شــود 
واردکننــدگان چــه حجــم مشــخصی از کاغــذ را در اختیار 
ارشــاد قــرار داده، یــا چــه حجمــی از آن را در بازار به قیمت 

آزاد فروخته اند. 
زمانی که به ســراغ نهادهای نظارتی می رویم، ابهامات 
حتــی بیشــتر هــم می شــود. غالمحســین اســماعیلی، 
سخن گوی قوۀ قضائیه، در تاریخ 31 اردیبهشت سال جاری 
در نشســت خبــری قوۀ قضائیه گفــت: »تــا االن صرفاً در 
حوزۀ تخصیص ارز در واردات کاغذ، پنج پرونده تشــکیل 
و 1۵ نفــر در ایــن ارتباط بازداشــت هســتند.« حــدود یک 
مــاه بعد، غالمرضا صارمیــان، مدیرکل حقوقی و تعزیرات 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خبر از 
ارســال بیســت پروندۀ تخلف در عرضۀ کاغذ به تعزیرات 

داد.

�ی ا�ت؟ ای د�یکگ دزد در �ج
صرف نظر از تعداد پرونده های تشکیل شده، اینکه برخی 
از واردکنندگان در واردات کاغذ تخلف کرده اند، جای بحث 
نــدارد؛ امــا آیا این همۀ ماجراســت؟ یکــی از واردکنندگان 
معــروف کاغــذ در دوم تیر ســال جاری، بــه خبرنگار فارس 
گفت: »اینکه بازرگانان را متهم کنند کاغذ احتکار کرده اند، 
حرف درســتی نیســت. البته نباید بگذریم از کســانی که 
ایــن کار را انجام می  دهنــد. اما 97درصد بازرگانان با حوالۀ 
ارشــاد و حوالۀ وزارت بازرگانی در طبق اخالص کارشــان را 
انجــام دادنــد. ... می  توان گفت اکثر واردکنندگانی که این 
ارز را دریافت کرد ه اند، توانسته اند کاغذها را تحویل دهند. 
شــرکت مــا تقریباً ۲۵هــزار تن به دولت کاغذ تحویــل داد. 
یــک شــرکت دیگر ۴۵هزار تن کاغذ بــه دولت تحویل داده 
است. این کاغذها کجا رفته است؟ کدام انبار؟ فاکتورهای 
ما موجود است. به روزنامه ها کاغذ مورد نیازشان را تحویل 
داد ه ایم. سؤال من این است که چرا رسانه  ها به این موضوع 
ورود نمی کننــد؟ چــرا فقــط ایــن عینــک را زده ایم که همۀ 

واردکنندگان دزد هستند؟ دزد در جای دیگری است.«
بــا شــنیدن صحبت هــای ایــن واردکننــده، ایــن ســؤال 
به ذهن می رســد که چه کســی راســت می گویــد؟ آیا همۀ 
تقصیرها را باید گردن واردکنندگان انداخت؟ پاسخ به این 
ســؤال، مستلزم شفافیت بیشتر و برطرف شدن ابهاماتی 
اســت که در مرحلۀ توزیع این کاال در کشــور وجود دارد و 
با توجه به مسئولیت کارگروه کاغذ، توقع داریم این نهاد با 
ارائۀ شفاف اطالعات و اعداد و ارقام، ابهامات مطرح شده در 
خصوص توزیع کاغذ را یک بار برای همیشه از میان بردارد. 

در کنار 
رانت زابودن 
تخصیص 
ارز دولتی به 
کاغذ، نبود 
نظارت بر توزیع 
این محصول 
عامل دیگری 
است که برخی 
واردکنندگان را 
تشویق می کند از 
این آب گل آلود 
ماهی بگیرند



پروندۀ ویژه

بــا وجــود فروش خــوب کتاب در ســی ودومین نمایشــگاه 
کتــاب تهــران، قیمــت ۵۶۰هزارتومانــی هــر بنــد کاغــذ در 
روزهای برگزاری این رویداد فرهنگی، شــیرینی نمایشگاه 
را بــه کام اهالــی نشــر تلــخ کــرد. ناشــران کاغــذ را در بــازار 
به سختی و با قیمت باال تهیه می کردند. چند هفته بعد 
از پایان نمایشــگاه کتــاب تهران و در 11 مــرداد، خبرگزاری 
فارس از دپوی هزاران تن کاغذ در گمرک های کشــور خبر 
داد. علی خوش بین، از واردکنندگان قدیمی کاغذ کشور، 
در گفت وگو با فارس دربارۀ تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به 
واردات کاغــذ اظهــار کــرد: »از ۲۵ فروردین، بخش نامه ای 
ارســال شــد کــه کاغــذ به عنــوان کاالی گــروه ۲ محســوب 
می شــود و تــا امروز، همچنان سیســتم های گمــرک برای 

کاغذ، گروه ۲ و تخصیص ارز نیمایی را نشان می دهند.«

در حقیقت زمزمه هایی که از اسفند سال گذشته آغاز 
شد، نشان می داد دولت قصد دارد پرداخت ارز دولتی را 
به واردات کاغذ متوقف کند. حتی از توقف تخصیص ارز 
دولتی به واردکنندگان کاالهای اساسی و بازگشت کوپن 
ســخن بــه میان آمد. محمد قبله، مدیــرکل امور خدمات 
بازرگانــی وزارت صمــت، در پاســخ بــه پرســش خبرنگاری 
مبنــی بــر اینکــه آیــا حــذف ارز ۴۲۰۰تومانی بــرای واردات 
کاغذ صحت دارد یا خیر، گفت: »من هم شنیده ام؛ ولی 

نمی توانم به طور دقیق تأیید یا رد بکنم.«
در حقیقــت، در فروردین و تا نیمۀ اردیبهشــت ســال 
جــاری، مشــخص نبــود کــه سیاســت ارزی دربــارۀ کاغــذ 
چگونه خواهد بود و آیا قرار است ارز ۴۲۰۰تومانی به روال 
گذشــته به کاغذ اختصاص یابد، یا اینکه دولت تصمیم 

هزار�وی بی کاغذی
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از 25 فروردین، 
بخش نامه ای 
ارسال شد که 
کاغذ به عنوان 
کاالی گروه 2 

محسوب می شود 
و تا امروز، همچنان 
سیستم های گمرک 

برای کاغذ، گروه 
2 و تخصیص ارز 

نیمایی را نشان 
می دهند

�رخیص؛ شاید وقتی دیگر ...
ذ  �ان اک�غ م�ک در �ج یه �جه معلک�د �گ �غ�گ
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اســم کاغذ و مقوای گالســۀ چاپ و تحریر و با استفاده از 
معافیت ها و تعرفۀ صفر آن ها، کاغذها و مقواهایی را وارد 
کنند که این معافیت ها را ندارند و در برخی موارد، تعرفۀ 

گمرکی باالیی نیز دارند. 
ایــن تخلــف گســترده در واردات کاغــذ کــه از طریــق 
جابه جایی تعرفه ها انجام می شــود، ســبب شده است تا 
میلیون ها دالر ارز مبادله ای در سال های گذشته، به تعداد 
معــدودی واردکننــده پرداخــت شــده و میلیاردهــا تومان 
مالیــات و عــوارض گمرکــی نیــز دریافــت نشــود. تخمین 
روزنامۀ شرق از این تخلف بر مبنای قیمت ۶۵۰دالری هر 

تن کاغذ، حدود ۴هزارمیلیارد تومان است!
غالمرضا شجاع، نمایندۀ مصرف کنندگان کاغذ و مقوا 
نیز در گفت وگو با روزنامۀ گسترش صنعت به این تخلفات 
گسترده اشاره می کند و می گوید: »در سه سال گذشته، 
هــر ســال نزدیک به ۲۰۰هزار تن کاغذ گالســه وارد شــده 
اســت. بر اساس اطالعات به دســت آمده تا پایان دی 9۶، 
نزدیک به ۴۰۰هزار تن مقوای پشت طوسی و پشت سفید 
و... با تعرفۀ کاغذ گالسه وارد شده که با ارزش ۴۰۰میلیارد 

تومان از دولت سوءاستفاده شده است.«
در بین چند سندی که دربارۀ این موضوع پیدا شده، 
نامــه ای بــه تاریــخ خــرداد 1397 وجود دارد کــه به امضای 
مدیــرکل صنایــع شــیمیایی و ســلولزی وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت رســیده و به ادارۀ کل دفتر واردات و امور 
مناطق آزاد و ویژۀ گمرک فرستاده شده است. در بخشی 
از این نامه آمده است: »مجدداً یادآوری می شود که کل 
نیاز ساالنۀ کشور به کاغذ گالسه، حدود ۲۰ تا ۲۵هزار تن 
است؛ در حالی که واردات تحت تعرفه های "۴۸1۰13۰۰"، 
"۴۸1۰1۴۰۰"، "۴۸1۰19۰۰" و "۴۸1۰۲9۰۰" بــا ارز مبادله ای، 
حقوق ورودی ۵درصد و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده 
در سال 9۶، حدود ۲1۲هزار تن بوده که نسبت به سال 9۵، 
حدود 37درصد افزایش را نشان می دهد؛ لذا خواهشمند 
است دستور فرمایید نظرات کارشناسی این دفتر در مورد 
جابه جایی تعرفه که شامل کاغذهای فتوکپی، لیبل، کاغذ 
پشت برچســب دار، مقــوای دوبلکــس و FBB  تحــت این 
تعرفه ها بوده، مورد بررسی قرار گرفته و موارد جابه جایی 
تعرفه که باعث لطمات سنگین به تولیدات داخلی است، 

احصا و اقدام الزم در این زمینه معمول گردد.«
نمایندۀ گمرک در جلسه ای در پاسخ به پرسش دربارۀ 
جابه جایــی تعرفــه، این موضوع را می پذیــرد و دلیل آن را 
کمبــود نیــروی انســانی عنــوان می کنــد. نماینــدۀ گمرک 
توضیح می دهد: »در بعضی از گمرک ها با مشکل کمبود 
نیروی انسانی روبه رو هستیم و ممکن است نمونه به خود 
ترخیص کار سپرده شود تا به مرکز استاندارد منتقل شود 

و به این ترتیب، امکان تغییر نمونه وجود دارد.«

می گیرد کاغذ را از مشموالن دالر ۴۲۰۰تومانی حذف کند 
و محاســبات آن را با نرخ نیمایی که تا دو برابر می رســد، 
انجام دهد. همین بالتکلیفی سبب شد ترخیص کاغذ از 

گمرک با مشکل روبه رو شود.
چنانچه تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ متوقف 
می شــد، گمــرک ناگزیــر بــود در چهارچوب سیاســت ها و 
دســتورالعمل های ابالغی هیئت وزیــران، وزارت صمت و 
بانک مرکزی، مابه التفاوت نرخ ترجیحی و نیمایی را هنگام 
ترخیص کاغذ دریافت نماید. نرسیدن دستورالعمل های 
جدید ســبب شده بود سیســتم های گمرک همچنان ارز 
نیمایی را مبنای محاســبات قرار دهند و همین موضوع، 
واردکننــدگان را بــرای اظهــار کاغــذ ورودی بــه گمــرک و 
ترخیص آن بی میل کرد و به همین دلیل، هزاران تن کاغذ 

در بندرها و گمرک دپو شد.
پس از صحبت های رهبر انقالب در نمایشگاه کتاب و 
دستور ایشان به وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و صمت 
برای سازماندهی بازار کاغذ، حل مشکل واردات نخستین 
راهــکاری بــود کــه بــه ذهــن کارگــروه کاغــذ وزارت ارشــاد 
رســید. حســین انتظامی، در تاریخ ۲3 اردیبهشت، خبر 
از ادامــۀ تخصیــص ارز ۴۲۰۰تومانی بــه واردات کاغذ داد 
و افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک 
و ســلولزی وزارت صنعــت، معدن و تجــارت نیز از گمرک 
خواست تا کاغذهای چاپ و تحریر و روزنامه ای که با نرخ 
۴۲۰۰تومانــی تأمیــن ارز شــده اند و در برخــی از گمرک ها 
موجودنــد، بــا همان نرخ ارز ترخیص شــوند. با وجود این 
صحبت ها، اظهار و ترخیص کاغذهای وارداتی از گمرک تا 
لحظۀ تنظیم این گزارش انجام نشده است؛ به طوری که 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، دو ماه 
بعد در تاریخ ۲۰ تیر، از ترخیص 3۰۰۰ تن کاغذ موجود در 

گمرک تا هفتۀ آینده خبر داد!

م�ک ه ای در �گ سادهای �تع��غ �غ
گرچــه نابســامانی ترخیــص کاغــذ از گمــرک را می شــود 
بازتابــی از بالتکلیفــی دولــت در تخصیــص ارز دولتی به 
کاال دانست، فساد 13۰میلیون دالری به جایی جز گمرک 
بازنمی گردد. روزنامۀ شرق در تاریخ 9 مرداد سال گذشته، 
در گزارشی با عنوان »13۰میلیون دالر فساد گالسه ای«، 
موضــوع واردکــردن انــواع کاغذها و مقواهای تجــاری را با 
سوءاستفاده از تعرفۀ صفر کاغذ تحریر و گالسه بررسی 
کرد. به نوشتۀ شرق، میزان مصرف کاغذ گالسه در کشور 
حدود ۲۰ تا ۲۵هزار تن در ســال اســت؛ اما طبق آمار، این 
کاال در برخی سال ها حدود پنج برابر نیاز کشور وارد شده 
است. در حقیقت، چنین حجمی از کاغذ گالسه در بازار 
وجــود نــدارد و برخــی از واردکننــدگان موفــق شــده اند به 

این تخلف 
گسترده در 
واردات کاغذ که از 
طریق جابه جایی 
تعرفه ها انجام 
می شود، سبب 
شده است تا 
میلیون ها دالر 
ارز مبادله ای در 
سال های گذشته، 
به تعداد معدودی 
واردکننده پرداخت 
شده و میلیاردها 
تومان مالیات و 
عوارض گمرکی نیز 
دریافت نشود



پروندۀ ویژه

هزار�وی بی کاغذی

47

کاغذ مهم ترین مادۀ اولیه برای تولید کتاب است و ناشران 
جزو مصرف کنندگان نهایی آن هستند. به همین دلیل، 
وقتی تأمین کاغذ دچار مشــکل شود، ناشران جزو اولین 
گروه هایی هســتند که از این مشــکل آســیب می بینند. 
اکنون، وضع به گونه ای اســت که هر ناشــر بتواند سهمی 
جداگانه برای دریافت کاغذ دولتی داشته باشد. تخصیص 
سهمیۀ کاغذ یارانه ای به ناشران سیاستی بود که در اواخر 
دهــۀ هفتــاد و اوایل دهۀ هشــتاد نیــز آزموده شــده و آثار 
منفی خود را نشان داده بود. آلوده شدن صنعت نشر به 
فســاد و رانت خواری در حوزۀ کاغذ، از جملۀ این آثار بود. 
اساســاً یکی از دالیل تقاضای گســترده و افزایش بی رویۀ 
پروانۀ نشر در آن سال ها، همین سهمیۀ کاغذ بوده است. 
همان طور که در گزارش های مختلف آمده، ارز دولتی 
نــه فقــط در حــوزۀ کاغذ کــه در بســیاری از حوزه ها باعث 
ایجــاد رانــت در کشــور شــد و از برکــت ارز ۴۲۰۰تومانــی، 
عده ای به سودهای سرشاری دست یافتند. برخی ناشران 
نیــز تــالش کردنــد از این قافلــه عقب نمانند. ایــن عده با 
دریافــت ســهمیۀ خــود و فــروش آن در بــازار آزاد، بی آنکه 

زحمتی بکشند، سود خوبی نصیبشان شد. 
ارز  معتقدنــد  اقتصــادی  کارشناســان  همــۀ  تقریبــاً 
۴۲۰۰تومانی باید از سیستم اقتصاد کشور حذف شود؛ اما 
ادامه دادن این سیاست، با وجود اینکه به دولت دوازدهم 
اثبات شده که کاالها با این نرخ به دست مردم نمی رسد، 
جای تأمل دارد. کاغذ ســال پرفرازونشــیبی را پشــت ســر 
گذاشت.  عده ای سودهای میلیاردی بردند و عده ای زیان 
کردند؛ اما در این میان، این صنعت نشر بود که بیش از 
گذشــته کم توان شــد و این جماعت کتاب خوان بودند که 

بیش از گذشته قدرت خریدشان کاهش یافت.
شــاید همیــن موضوعات بود کــه عده ای از تشــکل ها 
و انجمن هــای صنعــت نشــر کشــور را بر آن داشــت تا در 
واپسین روزهای اسفند سال گذشته، نامه ای را به مقامات 
دولتی بنویسند و به آن ها هشدار دهند تنها راه حل بحران 
کاغذ، خودکفایی و تولید این محصول در داخل است که 
ظرفیت و امکان آن در کشور موجود است. مجمع ناشران 
انقالب اسالمی، انجمن اسالمی ناشران و کتاب فروشان، 
انجمن فرهنگی ناشران آموزشــی، انجمن ناشران کودک 

و نوجــوان اســتان قــم، انجمــن فرهنگــی ناشــران کتــاب 
دانشگاهی، مجمع ناشران دفاع مقدس، انجمن فرهنگی 
ناشــران کتاب کــودک و نوجوان، مؤسســۀ فرهنگی هنری 
زنان ناشر، شرکت تعاونی خدمات فرهنگی دانشگاهیان 
پارسا و شرکت تعاونی ناشران و کتاب فروشان استان قم، 
انجمن ها و تشکل هایی بودند که این نامه را امضا کردند؛ 
امــا بــا گذشــت حــدود پنج مــاه از ایــن درخواســت، هنوز 

اقدامی برای اجرای آن مشاهده نمی شود. 

طا �غ�یست؟ آزموده را آزمودن �غ
کافی است ۲۵ سال یا بیشتر داشته باشید، سابقۀ کیفری 
هم نداشــته باشــید، لیسانســی هم داشــته باشید، یک 
ســقفی هم داشته باشــید. حاال وقت تأسیس یک دفتر 
نشــر یا مؤسســۀ انتشــاراتی اســت تا هرچه می خواهید، 
چاپ کنید. روزنامۀ فرهیختگان در دی 1397، آمار جالبی 
از ناشــران فعــال و غیرفعــال منتشــر کرد. به نوشــتۀ این 
روزنامــه، ناشــران حرفــه ای در ایران کمی بیــش از ۲درصد 
هستند. فرهیختگان نوشت: »در آخرین آماری که اعالم 
شده است، حدود 17هزار مجوز نشر در بازار نشر و چاپ 
حضور دارند که حدود 7۲هزار و ۸7۸ عنوان کتاب در سال 
منتشر کرده اند. طبق این آمار، تنها 13۰ ناشر توانسته اند 
باالی 7۵ عنوان کتاب منتشر کنند. همچنین ۲3۵ ناشر 
بــاالی ۵۰ عنــوان و ۵۴۰ ناشــر نیــز باالی ۲۵ عنــوان کتاب 
منتشــر کرده انــد. ســه هزار و ۶9 ناشــر کمتــر از ۲۵ عنوان 
کتــاب چــاپ کرده اند که در مجموع، 397۴ ناشــر در طول 
سال در چاپ عنوان کتاب فعال هستند. با نگاهی به رقم 
17هزار مجوز نشــر می بینیم که 77درصد ناشران حضور 

فعالی در صنعت نشر کتاب نداشته اند.«
البتــه ایــن موضــوع از دیــد مقامــات مســئول پنهــان 
نمانده و تمهیداتی در نظر گرفته شــده تا کاغذ به دســت 
مصرف کننــدگان واقعــی اش برســد؛ امــا همیشــه راه های 
دورزدن قانون وجود دارد و در نهایت، تخلفات فراوانی در 
این حوزه اتفاق افتاده اســت. خبرگزاری تســنیم در تاریخ 
۲3 اردیبهشــت ســال جــاری، گفت وگویــی را بــا علی اکبر 
مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، منتشر 
کــرد کــه در آن بــه تخلفات شــش ناشــر از هفت ناشــری 

تخصیص سهمیۀ 
کاغذ یارانه ای به 
ناشران سیاستی 
بود که در اواخر 

دهۀ هفتاد و اوایل 
دهۀ هشتاد نیز 

آزموده شده و 
آثار منفی خود را 

نشان داده بود. 
آلوده شدن صنعت 

نشر به فساد و 
رانت خواری در 
حوزۀ کاغذ، از 

جملۀ این آثار بود

ناشران کاغذفروش
ذ �ان اک�غ ان در �ج ش �غا�ش یه �جه �غ�ت �غ�گ
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ســهمیۀ کاغذ و زینک یا دیگــر مزایا مانند دریافت غرفۀ 
بزرگ تر در نمایشگاه کتاب تهران را هم نادیده گرفت.«

ــذ دول�تی  ص�یص �ــهم�یٔه اک�غ ٔه �تحغ آ�یــا �غ�ت�یحج
�پ�یش �ج�ی�غی �پذ�ی� �غ�جود؟

برای اینکه به نتیجۀ یک سیاست پی ببرید، لزوماً نیازی 
نیســت آن را در عرصــۀ عمــل بیازماییــد. گاهــی اوقــات 
می شــود از تجربه های گذشته یا توصیه های کارشناسان 
بهره گرفت. این کار در حوزۀ تخصیص کاغذ ســهمیه ای 
بــه ناشــران انجام نشــده اســت. گذشــته از اینکه نتیجۀ 
سیاســت تخصیــص ســهمیۀ کاغــذ بــه ناشــران در دهۀ 
هشتاد آزموده و نتایج آن مشخص شده بود، کارشناسان 
اقتصادی، روزنامه نگاران و فعاالن صنعت نشر به دفعات 

دربارۀ عواقب این سیاست هشدار داده بودند.
ســرویس فرهنگــی پایگاه خبری تابنــاک در دهم آبان 
1397 نوشت: »توزیع کاغذ یارانه ای برای حمایت از ناشران 
در حالــی در دســتور کار معاون فرهنگــی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی قرار گرفته که تجربــۀ تاریخی این جنس 
حمایت ها نشــان داده که چنین اقداماتی صرفاً منجر به 
کاغذفروشی شده و یک سیاست اصولی نیست؛ اما در 
چرخۀ مدیران، بار دیگر به این راهکارهای اشتباه مراجعه 
می شود و به جای آنکه یارانه در اختیار مصرف کننده قرار 
گیرد، به تولیدکننده ای تعلق می گیرد که می تواند همه یا 
بخشی از آن را صرف تولید نکند و در بازار آزاد به فروش 

برساند.« 
در ادامــۀ این یادداشــت آمده اســت: »ســوابق نشــان 
داده وقتــی دولت به عنوان حاکمیت نه تنها نظارت، بلکه 
دخالت مســتقیم در توزیع یارانه های این چنینی داشته، 
بخش قابل توجهی از این یارانه ها به بازار آزاد سرازیر شده 
اســت. اکنون که این نقش نیز کم رنگ خواهد بود، توقع 
این است که کاغذ یارانه ای به ناشران تعلق گیرد و در عین 
حال، هیچ تخلفی در این حوزه رخ ندهد. در عین حال، با 
چه مکانیزمی می توان اطمینان حاصل کرد که ناشر همۀ 
کاغذ را صرف نشــر کرده اســت؟ سوابق نشان می دهد با 

هیچ مکانیزمی!« 
البته دامان مقامات تصمیم گیرنده از اتهام ناآگاهی از 
عواقب این سیاســت مبراســت. محســن جوادی، معاون 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در نشستی 
با حضور تعدادی از ناشــران که یک روز بعد برگزار شــد، 
گفت: »سیاست های حمایتی چندان تأثیرگذار نیست و 
موجب رانتی شدن صنعت نشر می شود و با خود فساد 
می آورد.« با وجود این، واقعاً مشخص نیست چرا با علم 
قطعی به پیامدهای یک سیاســت اشتباه، این سیاست 

دوباره اتخاذ شده و تا امروز تداوم داشته است.

که در اســتان البرز موفق به دریافت ســهمیۀ کاغذ شــده 
بودند، اشــاره شــده بود. علی اکبری به تسنیم گفت: »در 
اســتان البــرز، از هفت ناشــری که کاغذ گرفته اند، شــش 
انتشارات به صورت صوری بوده و به جای آدرس محل کار، 
آدرس منزل داده اند و این گونه اســت که دفتر ندارند؛ اما 
سهمیۀ کاغذ را گرفته اند. این افراد متأسفانه سهمیۀ کاغذ 
را گرفته و کار را به استان های دیگر واگذار می کنند. برخی 
هم مدارس غیر انتفاعی داشــتند که ســهیمۀ کاغذ را در 
مدارس غیرانتفاعی می گرفتند. این اقدامات خالف بوده و 

برای همۀ این موارد پرونده تشکیل شده است.«

ت �ــهم�یٔه  اره ای �ج�ای در�یا�غ �پد�یدٔه ز�ی�غک ا�ج
ذ! اک�غ

ظاهــراً زمانــی که عده ای عزم می کنند تا کاغذ ســهمیه ای 
دریافــت کننــد، هیچ چیــز جلودارشــان نیســت! یکــی از 
پدیده های عجیب و تأســف انگیزی که اخیراً در بازار نشر 
کشور به وقوع پیوسته است، پدیدۀ زینک اجاره ای است. 
برخــی از ناشــران، زینک کتاب های پرفــروش برخی از 
ناشران دیگر را برای مدت معینی اجاره می کنند و با تغییر 
صفحۀ شناسنامۀ کتاب و نام مترجم و طرح جلدش، آن 
را منتشــر می کنند. خبرگزاری ایبنا در گزارشی که خرداد 
ســال جاری منتشــر کرد، دربارۀ هدف از انتشــار کتاب با 
زینک هــای اجــاره ای نوشــت: »کتاب هایــی کــه بــا زینک 
اجاره ای تولید می شوند،  دو سرنوشت دارند. یا در مسیر 
تولید کتاب های قاچاق می افتند، یا از آن ها برای دریافت 
رانت و سهمیه های دولتی استفاده می شود. افزایش تعداد 
عناوین کتاب یکی از نتایج این اقدامات است که عموماً با 
هدف سودجویی و سوءاستفاده از بازار کتاب های پرفروش 
انجــام می شــود؛ اما در ایــن میان، نباید میل بــه دریافت 

کتاب هایی که با 
زینک اجاره ای 
تولید می شوند،  
دو سرنوشت 
دارند. یا در مسیر 
تولید کتاب های 
قاچاق می افتند، 
یا از آن ها برای 
دریافت رانت و 
سهمیه های دولتی 
استفاده می شود.
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�یم �ــه دولــت  و     م�تٔ��ــ�غ �جــ� واردات  �غظار�تــی 
ذ �غمی ��غد �توز�یع اک�غ

محمدمهــدی زاهدی، نمایندۀ 
مردم کرمان در مجلس شورای 
اســالمی و رئیــس کمیســیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلــس، به خبرنگار شــیرازه گفت: 
»متأسفانه در یک سال گذشته شاهد بودیم که میلیاردها 
دالر ارز کشــور بــه افرادی داده شــد که اجنــاس و کاالهای 
مــورد نیــاز و ضروری کشــور را وارد کننــد. آیا همۀ این پول 
به کاالهای واقعاً ضروری کشــور اختصاص یافته اســت؟ 
مثالً آیا ضرورت داشت موز به کشور وارد شود؟ آیا واردات 
موبایــل ضرورت داشــت؟ به عنــوان یک ضــرورت، باید ارز 
۴۲۰۰تومانی داده بشود؛ اما آیا واردکردن سنگ پا ضرورت 

داشت؟«
وی در ادامه افزود: »بخشــی از این پول به عنوان یارانۀ 
کاغذ داده شد تا کاغذ مورد نیاز کشور، به ویژه مطبوعات 
تأمین بشود؛ اما  اکنون رسانه های مختلف مکتوب استان 
گالیه مند هستند و با ما تماس می گیرند.« زاهدی تصریح 
کرد: »همین روزنامه ها به شدت از تخصیص نیافتن کاغذ 
ناراحت اند. حتی می گویند کاغذ وارد کشــور شــده است؛ 
اما انبار شده و معلوم نیست قرار است به دست چه کسی 

برســد. این کاغذها باید در یک سیســتم دقیق توزیع به 
دســت مصرف کننــدۀ اصلــی آن، مثــالً همین رســانه های 
مکتوب کشــور برسد یا در اختیار ارگان هایی قرار گیرد که 

می خواهند کارهای فرهنگی انجام دهند.«
وی وضعیت بحرانی پیش آمده را این گونه شرح می دهد: 
»از این بابت ما واقعاً متأسفیم که دولت نتوانسته است بر 
ورود کاغذ و توزیع دقیق آن و خدمت رسانی به خصوص به 

اصحاب رسانه نظارت جدی بکند.«

ذ  �تول�ید اک�غ �جومی ��دن 
ار مهم �تو�عه ا�ت ا�ج�غ

داوود محمــدی، نمایندۀ مردم 
شــورای  مجلــس  در  تهــران 
اسالمی، در گفت وگو با شیرازه 
و  کاغــذ  کــرد: »تولیــد  اظهــار 
بومی کردن صنعت آن از ابزارهای مهم توســعه در کشــور 

است.«
وی بــا بیــان اینکه تولید مواد نوشــتاری از جمله کتاب 
و نشــریات، از عوامــل مهــم آگاهــی و رشــد فکری جامعه 
هســتند،  افزود: »با وجود اینکه امروزه شــاهد پیشرفت و 
گستردگی فضای مجازی و رسانه های الکترونیک هستیم، 
امــا این هــا نتوانســته اســت تعلــق خاطــر و عالقه منــدی 

مجلس، پای کار �ولید کاغذ

��یده زه�ا ��جداللیه

ذ �ان اک�غ لس در�جاره �ج ن محج �غظ� �غما�ی�غداکگ

تولید کاغذ و 
بومی کردن صنعت 
آن از ابزارهای مهم 

توسعه در کشور 
است
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امســال ویژگی های خاصی دارد. باید حواسمان باشد که 
آخر امسال، انتخابات مجلس است و قطعاً حجم کاغذ 
مصرفی کشور چند برابر خواهد شد؛ لذا وزارت صمت از 

االن باید روی آن تمرکز کند.«
ســعیدی بیــان کــرد: »اعتقاد بنــده این اســت که اگر 
شرکت های کاغذسازی کمی همت کنند و وزارت صمت 
هم به شرکت های کاغذسازی توجه کند و همچنین بتواند 
سرمایه گذاری کند، وضعیت کاغذ در کشور بهتر خواهد 

شد.«
وی عنوان کرد: »به نظر من اگر وزارت صمت روی این 
شرکت ها تمرکز بیشتری کند و این شرکت ها فعالیتشان 
را بیشتر کنند یا سرمایه گذارانی را در این زمینه پیدا کنند، 

فکر نمی کنم مشکل خاصی در بازار کاغذ پیدا شود.«

ای �مک �جه  دولت �جه �ج
ن  واردات، �جه �تول�ید��غ�غداکگ

�تسه�یالت دهد
ســکینه الماســی، ســخن گوی 
کمیسیون انرژی، در خصوص 
اهمیت تولید کاغذ در کشــور 
تصریح کرد: »کاغذ یکی از محصوالتی است که بر میزان 
تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی تأثیر بسیاری دارد و 
الزم اســت قوانین گمرکی در این زمینه به گونه ای تنظیم 

شود که به رونق تولید کمک کند.«
نمایندۀ مجلس شــورای اسالمی دربارۀ مشکالتی که 
در حــوزۀ کاغــذ تحریر وجود دارد گفت: »مســئلۀ اصلی 
در این زمینه مربوط به هزینه های ناشــی از تولید اســت 
و شرکت های فعال در این حوزه به دلیل صرفۀ اقتصادی 
تولیــد ســایر کاغذها، کمتر کاغذ چــاپ و تحریر و روزنامه 

تولید می کنند.«
وی در همیــن زمینــه افــزود: »بــا توجــه بــه مقــررات 
گمرکی واردات که به نفع واردکنندگان اســت، عده ای که 
واردکنندۀ حرفه ای نیستند و فقط پول دارند، به این حوزه 
وارد شــده اند و حتــی برخی از تولیدکنندگان نیز به دلیل 
شرایط سخت تولید، به سمت واردات روی آورده اند و این 

موضوع موجب برهم زدن آرامش بازار شده است.«
الماســی راهکار رونق بخشــیدن به تولید کاغذ تحریر 
در داخــل کشــور را دخالت نکردن دولــت در بازار عرضه و 
تقاضا دانســت و گفت: »دخالت دولت در ســامان دادن 
بــه بــازار کاغــذ ضــروری بــه نظــر می رســد؛ به شــرطی که 
بتوانــد تــوازن دقیقی بین نیاز واقعــی و کاغذ تحویلی به 

مصرف کنندگان ایجاد کند.«
وی افــزود: »اگــر دولــت به جــای کمــک بــه واردات، به 
تولیدکنندگان تســهیالت ارائه کند یا از طرح های نوینی 

مخاطبان را به کتاب و نشریات کاغذی کاهش دهد.«
ایــن عضــو فراکســیون امید مجلس شــورای اســالمی 
بــر همین اســاس اضافه کــرد: »با وجود مصــرف انبوه در 
اســتفاده از مواد و تولیدات کاغذی، هنوز نتوانسته ایم از 
تکنولوژی صنعت کاغذ بهره مند شویم. ما به توسعۀ این 
صنعــت مهم توجه نکرده ایم تا به جای آسیب رســانی به 
محیط زیســت و قطع درختان، از مواد بازیافتی استفاده 

کنیم که می توانند جایگزین قطع درختان شوند.«

راه  ــت،  �جاز�یا�غ �تو�ــعٔه 
�وج از �جح�ان �غ

رئیــس  جعفرپــور،  جمشــید 
کمیســیون فرهنگــی مجلس 
شــورای اســالمی، در گفت وگو 
با شیرازه عنوان کرد: »اهمیت 
رسانه های مکتوب نظیر جراید و مطبوعات و همین طور 
جایــگاه ویژۀ کتــاب و کتاب خوانی در بین اقشــار جامعه،  
موضــوع کاغــذ را بــه موضوعی حســاس تبدیل نمــوده و 
کمبــود آن اوضــاع صنعــت چــاپ را بغرنــج کــرده اســت. 
کمبود و گرانی کاغذ نه تنها برای ناشر، بلکه برای نویسنده 
و خواننده نیز مشکالت عدیده ای را در پی داشته و ادامه 
یا تشــدید این روند، پیامدهای منفی فرهنگی بســیاری 
در پــی خواهــد داشــت. از همین رو، کاغذ باید در دســتۀ 

کاالهای اساسی قرار بگیرد و شامل ارز دولتی شود.«
جعفرپور در ادامه افزود: »در کشور تنها چند کارخانۀ 
تولید کاغذ داریم که حتی اگر به ظرفیت تولید اسمی خود 
نیز برسند، باز با توجه به میزان مصرف کاغذ، نیاز مبرم به 
واردات احســاس می شــود.« وی بیان کرد که محدودیت 
منابع و مالحظات زیست محیطی اجازۀ تولید بیشتر در 
داخل را به ما نمی دهد و تناسب نداشتن تولید و مصرف، 

ما را ناگزیر به واردات کاغذ می کند.
نماینــدۀ الرســتان و خنــج و گــراش خاطرنشــان کــرد: 
»بی شــک یکی از راه های اساســی خروج از بحران کنونی 
کاغذ، اقبال نشــان دادن به صنعت بازیافت کاغذ اســت. 
توجه جدی به این حوزه می تواند تا حد چشمگیری نیاز 
کشور را به واردات کاغذ برطرف نموده و ضمن اشتغال زایی 

پایدار، از خروج ارز نیز جلوگیری کند.«

ذاری روی  �ـــــــ�ما�یه �گ
ــات را �ل  �تول�ید مسش

می ��غد
زهــرا ســعیدی، نماینــدۀ مردم 
شــورای  مجلــس  در  مبارکــه 
اســالمی، اظهــار کــرد: »کاغــذ 

در کشور تنها 
چند کارخانۀ 
تولید کاغذ داریم 
که حتی اگر به 
ظرفیت تولید 
اسمی خود نیز 
برسند، باز با توجه 
به میزان مصرف 
کاغذ، نیاز مبرم به 
واردات احساس 
می شود
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کشور شد.«
نماینــدۀ مــردم فریــدن در مجلــس شــورای اســالمی 
همچنیــن تصریــح کــرد: »وزارت صنعــت و البتــه وزارت 
ارشــاد باید مشــکالت بدنۀ نشــر را مرتفع کنند تا هرچه 
سریع تر بازار کاغذ سامان یافته و وضعیت واردات بهبود 

یابد.«
ترکــی ادامــه داد: »متأســفانه دســتگاه های ذی ربــط 
تاکنون نتوانســته اند در حل مشــکل کمبــود کاغذ موفق 
باشــند و از طرفــی، بی ســامانی بــازار ارز در ســال اخیــر و 
درگیربــودن صنایــع دیگر موجب شــده اســت تــا واردات 

کاغذ نیز دچار مشکل شود.«
وی در خاتمه عنوان کرد: »وزارت ارشاد و وزارت صنایع 
برای انجام مراحل مقدماتی واردات کاغذ، با واردکنندگان 
مــورد تأییــد خــود همــکاری خوبــی کرده انــد ؛ امــا انتظــار 
چندماهۀ این واردکنندگان در صف تخصیص های ارزی 

بانک مرکزی مشکل آفرین شده است.«

مثــل اســتفاده از بــاگاس نیشــکر که جایگزین چــوب در 
تولید کاغذ اســت حمایت کند، قطعاً هم محیط زیســت 
بهتری خواهیم داشــت و هم مشکالت موجود در زمینۀ 

کاغذ تحریر مرتفع می شود.«

ص�یص  ا�غ�تظار در صف �تحغ
�غ ا�ت

��ی لک آ�غ ارز مسش
اکبر ترکی، نمایندۀ مردم فریدن 
در مجلس شورای اسالمی، در 
خصوص وضعیت تولید کاغذ 
در ایران اظهار کرد: »متأسفانه 
سال گذشته برای بسیاری از صنایع، سرشار از چالش و 

مشکالت اقتصادی بود.«
وی افزود: »در این میان، بازار متالطم ســال های اخیر 
چاپ و نشر درگیر مشکالت متعدد دیگری از جمله گرانی 
بیــش از انــدازۀ کاغــذ و مقوا و در مواقعی کمبود کاغذ در 
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ده؛ در �الی �ه  �یمت ارز �ــه �ج�ا�ج� �ش علی، �ت ع �غ در وصغ
ده  ش �ج�ا�ج� �ش اطعی �دود �پ�غ�ج �تا �ش ذ در م�ت �یمت اک�غ �ت
ــه �یا�جی �ج�می آ�ی�یــم، �غهادهای  �تی در ��پی ر�یسش ا�ــت. و�ت
� می ا�غداز�غد. �جه �غظ�  �تلف �توپ را �جه زم�یــ�غ �یکد�یکگ محغ
ــلک های  �غ �تسش

رگ �ت��ی ــما، �جه ��غــواِن مد�ی� �یکــی از �ج�غ �ش
�ته �جازار  �غ ص� آ�ش ه �سی م�ت ــورمان، �پ � �سش �ی�دول�تِی �غسش �غ

علی ا�ت؟ �غ
مــن به جای آنکه از دســتگاهی نــام ببرم، ترجیح می دهم 
ولنــگاری مدیریتــی، فقــدان تــوان نظارتــی و نبــود قدرت 
مقابلــه بــا ســودجویی های ســیری ناپذیر را اصلی تریــن 
دلیــل این وضــع بدانم. حاکمیت هــای واگذارشــده عمالً 
دولت ها و دســتگاه های سیاست گذار را منفعل کرده اند. 
سیاســت گذاری می شــود، آیین نامــه نوشــته می شــود، 
همه چیــز هــم مصــوب اســت و ظاهــراً همه چیز درســت 
است؛ اما همۀ این ها با واقعیت اجتماع و اتفاقات بازار، 
کیلومترهــا فاصلــه دارد. تــو برای خودت سیاســت گذاری 
می کنــی و در پایین دســت، اتفــاق دیگــری در حــال وقوع 
اســت و هیچ کاری نمی توانی انجــام بدهی. البته این طور 
نیست که واقعاً نشود کاری کرد؛ اما به این راحتی نیست؛ 
مســتلزم صرف انرژی زیاد اســت. به گروهی شــبانه روزی 
بــا انگیزه هــای قــویِ مبــارزه با جماعــت ســودجو احتیاج 

داریــم. ظاهــراً در دولــت اعتقاد بر این اســت کــه کارها را 
رها کنیم؛ همه چیز خودبه خود درست می شود! در حوزۀ 
کاغذ همین اتفاق افتاده اســت. وقتی مســئوالن ارشــاد 
خودشــان می گویند از مجموع کاغذهای واردشــده در دو 
سال اخیر، کمتر از 1۵درصد توزیع شده است، این سؤال 

پیش می آید که مابقی کجاست و چرا توزیع نمی شود؟

�یک ا�ــت و راه�ر دولت  ذ در د�غ�یا اکال��یی ا�ــ�ت�ا�ت�ش اک�غ
ما،  ط واردات ا�ــت. �جه �غظ� �ش �ت اه�ًا �غ �غ آن طغ

�ج�ای �تٔ�م�ی
ذ در  �غ اک�غ

آ�یا واردات ا�ا�ــًا راه�ر م�غا�ــ�جی �ج�ای �تٔ�م�ی
ور ا�ت؟ �سش

تا زمانی که به کاغذ وارداتی وابسته باشیم، بحران قیمت 
کاغــذ همچنان هســت. مــا در موضوع کاغذ به خــارج از 
کشور وابسته ایم و این وابستگی باعث می شود نوسانات 
ارزی، تغییــرات چندبرابــری قیمت کاغذ را در پی داشــته 
باشد. وقتی شما در موضوعی به دشمن وابسته هستی 
و ابزار دشمن هم ابزار مالی است و شما هم خودت را به 
آن ابزار مالی وابســته کرده ای، طبیعی اســت که دشــمن 
بتواند شما را زمین گیر کند. هیچ چاره ای جز استفاده از 
ظرفیت های داخل کشور برای تولید کاالهای استراتژیک 

وجود ندارد.

�قریبًا همه چیز  روشن است

��ش محمد �ت�غ

و �جا م�ی�ش �غ�یىل  ت و�گ �غ ذ در �گ ع �جازار اک�غ رصان وصغ ر� م�ت �ج

مجمع ناشران انقالب اسالمی از زمان شدت یافتن بحران کاغذ، تالش کرده است از ظرفیت های موجود برای کمک به حل مشکالت 
صنعت نشر بهره گیرد. این مجمع در 2٣مرداد1٣97، نامه ای دربارۀ بحران کاغذ و مشکالت بازار آن به کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی نوشت و در دوازدهم اسفند همان سال، نشست نقد و بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع کنونی را 
در تهران برگزار کرد. هنگام بازدید رهبر معظم انقالب از سی ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز مجمع ناشران مسئلۀ کاغذ را 
مطرح کرد که دستور ایشان برای حل مسئلۀ کاغذ را در پی داشت. در یک بعدازظهر تابستانی، پای صحبت های میثم نیلی، مدیرعامل 
مجمع ناشران انقالب اسالمی و مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در حوزۀ کتاب و نشر نشستیم و نظرهای وی را در خصوص 

بحران کاغذ جویا شدیم.

در تمام این 
سال ها وزارت 
صنعت، معدن 
و تجارت 
متهم اصلی 
خودکفانبودن 
تولید کاغذ است
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وارد کند.  وزارت صنعت پاســخ دهد که چرا این کارخانه 
کار نمی کند؟ این وزارتخانه حتی مسئول کنترل بازار هم 
هســت؛ زیرا مجــوز واردکننــدگان را در حقیقت، خودش 

می دهد و وظیفۀ کنترل بازار نیز با اوست. 
تنهــا راهــکار، خودکفایــی در تولید کاغذ اســت. ما در 
خوزستان، مواد اولیه اش را داریم. به اندازه ای باگاس داریم 
که خودکفا و حتی صادرکننده بشویم. در همان منطقه، 
کارخانه هم داریم. یکی از آن ها از ابتدا، افتتاحی نمایشی 
داشــت و از همــان ســال تا اکنون تعطیل اســت. دیگری 
کــه از ســال 13۴7 فعالیت می کــرده، وزارت صمت با یک 
واگــذاری غیراصولی به بخش خصوصی و نظارت نکردن 
باعث شد خط تولید کاغذ آن کارخانه نه تنها ترقی نکند و 
به روزرسانی نشود، بلکه به خط تولید خمیر کاغذ و ظروف 

یک بارمصرف تبدیل شود. 
چه کسی قیمت گذاری را بر عهده دارد؟ وزارت صنعت. 
چه کســی عــوارض ورود کاال از خــارج از کشــور را تعریف 
می کنــد و مصوبــه می گیــرد؟ وزارت صنعــت. چه کســی 
نوسازی صنایع راهبردی را بر عهده دارد؟ وزارت صنعت. 
چه کســی از واردات کاغذ ســود می برد؟ تقریباً همه چیز 

روشن است.

�ا ه�ی�چ  �ی�ی� دولت ها، �پ ود �تعغ �غ �ــال ها، �جا و�ج
در همٔه ا�ی

�تــاده و ه�ی�چ  ذ �غ�ی�غ اصــی در �وزٔه �تول�یــد اک�غ ــاق �غ ا�ت�غ
�ته ا�ت؟ ود �غدا�ش اه�تمامی و�ج

در نــگاه اول، بــه نظــر می رســد ایــن بی عملــی ریشــه در 

 بــه نظر مــن، در تمام این ســال ها وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت متهم اصلی خودکفانبودن تولید کاغذ اســت. 
خودکفایــی در تولیــد کاغــذ کاری شــدنی اســت و حتــی 
می توانیــم از آن فراتــر برویــم و الاقــل در منطقۀ خودمان 
بــه صادرکننــده تبدیل شــویم. چــرا این تا به حــال انجام 
نشده است؟ وزارت صمت مقصر است. چرا کارخانه های 
مــا به تولید و فروش خمیــر و تولید ظروف یک بارمصرف 
روی آورده انــد؟ چــرا باگاســی که می توانــد در تولید کاالی 
استراتژیکی نظیر کاغذ استفاده شود، اکنون در بهترین 
حالت، به ام دی اف و ظروف یک بارمصرف تبدیل می شود 
و کاغــذی که کاالی اســتراتژیک اســت، محصولی فرعی 
و کم اهمیت تلقی می شــود؟ چه کســی باید این مســائل 
را ســامان دهی کنــد و چه کســی بایــد موضــوع و ســطح 
حمایت ها را از صنتعگران مشخص کند؟ وزارت صنعت 
در این ســال ها، چه کاری برای تولید کاغذ بر پایۀ باگاس 

انجام داده است؟ 
چرا از سال 137۵ تا امروز، کارخانۀ کارون به بهره برداری 
نرســیده و تعطیــل اســت؟ این کارخانــه از ســال 13۸۰ تا 
13۸3 سه بار افتتاح شده است. نتیجۀ این افتتاح ها چه 
شــد؟ از آن ســال تا امروز، آیا کارون یک برگ کاغذ تولید 
کرده است؟ مگر افتتاح نشد؟ ما دقیقاً از جایی صحبت 
می کنیــم کــه حجــم انبوهی از بــاگاس در آن وجــود دارد؛ 
باگاســی که تا چند ســال پیش سوزانده می شــد و هوای 
خوزستان را آلوده می کرد و اکنون در جهان، به بهترین نوع 
کاغذ تبدیل می شــود؛ بی آنکه آســیبی به محیط زیست 

وزارت صمت 
با یک واگذاری 

غیراصولی به 
بخش خصوصی و 
نظارت نکردن باعث 

شد خط تولید 
کاغذ آن کارخانه 

نه تنها ترقی نکند 
و به روزرسانی 

نشود، بلکه به 
خط تولید خمیر 

کاغذ و ظروف 
یک بارمصرف 

تبدیل شود
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لی �ج� ا�اس  ذ دا�غ ذاری اک�غ �یمت �گ علی، �ت ع�یت �غ در وصغ
ود؛ در صور�تی �ه �جا�ید  �غ می �ش

ذ واردا�تی �تع�ی�ی �یمت اک�غ �ت
صی از  حغ ٔه درصد مسش ا�غ ده �جه اصغ �یمت �تمام �ش �ج� ا�اس �ت
�ی�ی�  علی �تعغ ذاری �غ �یمت �گ � مدل �ت ــود. ا�گ �غ �ش

�ود �تع�ی�ی
لی، �تا�جعی از  ــذ دا�غ �یمت اک�غ �غان �ت �غک�غــد، �جاز هم همحپ
ور را  ــ� �سش واهد �جود و دردهای ص�غعت �غسش �یمت ارز �غ �ت
ه راه�ری می �توا�غد  ما �پ واهد ��د. �جه �غظ� �ش درمان �غحغ

ی ��غد؟ لی را م�غط�ت ذ دا�غ �یمت اک�غ �ت
مــا ســه متغیــر داریــم. اولی کیفیــت و مطلوبیت اســت. 
دوم متغیــر قیمــت کاغذ وارداتی اســت و ســومی قیمت 
تمام شــده اســت. در بخش مطلوبیت کاغذ، اگر دولت از 
صنعتگــر مــا در این زمینه حمایت کنــد تا کیفیت کاغذ 
قابل رقابت یا نزدیک به کاغذ خارجی باشد و از آن طرف، 
عــوارض واردات کاغــذ را زیــاد کنــد، اینجــا می توانــد برای 
تولیدکنندۀ داخلی شرط و شروط بگذارد و بگوید حاال از 
تو توقع دارم قیمت کاغذ از این حد باالتر نرود. دولت باید 
بتواند روی کاغذ قیمت بگذارد؛ همچنان که روی بسیاری 

از کاالهای دیگر بخش خصوصی قیمت می گذارد. 
دولت باید قیمت گذاری کند و سیاســت های خودش 
را اعمــال کنــد؛ ولی کِــی می تواند ایــن کار را بکند؟ زمانی 
که مطلوبیت و کیفیت کاال برای خریداران تأمین شود و 
واردکننده نیز محدود شــود و واردات کاغذ برایش صرف 
نکند. آن وقت اســت که این صنعت شــکوفا می شــود و 
کارخانه های جدید تأسیس می شوند و حتی میزان تولید 
نیشــکر هم افزایش می یابد. چه کســی همۀ این کارها را 
نمی کند؟ دولت محترم؛ دولتی که بلد نیست کارخانه را 
درست واگذار کند. دولتی که بلد نیست سیاست هایش 
را اِعمــال کنــد. دولتی که بلد نیســت نظــارت کند. این ها 

اشکاالت است. 

ی  ذ اک�غ لی اک�غ علی �ه ه�غوز �تول�ید دا�غ ع �غ ه �جه وصغ �جا �تو�ج
�غ 

ت از ا�ی و�ج�یت الزم را �غدارد، راه�ر �ج�ون ر�غ �غ�یست و م��غ
ه می دا�غ�ید؟  �جح�ان را در �پ

اگر کسی کاغذ را با کمک دولت و با بیت المال وارد کرده 
و در طول دو سال گذشته، آن را احتکار کرده است، باید 
به مثابۀ محتکر با او رفتار شود. نظارت بر بازار و مبارزه با 
احتکار، وظیفۀ دولت است. دولت باید کاغذ احتکارشده 
را پیدا و ضبط کند و محتکران بفهمند زندان رفتن نتیجۀ 
مهمی نیســت. این ضبط اموال اســت که مهم اســت و 
در صورت احتکار، ضررِ مالی می کنند. باید با کســی که 
بازار را به این وضعیت ملتهب رسانده و عمالً نشر کشور 
را متوقــف کــرده اســت، برخــورد اقتصادی شــود. برخورد 
اقتصــادی یعنــی کاالیش را مصادره کنند و به قیمتی که 
دولت مشخص کرده، توزیع کنند. راه حل مصادره است.

درک نکــردن راهبردی موضوع داشــته باشــد. نمی شــود 
دربــارۀ انگیــزۀ آدم هــا صحبــت کــرد؛ اما عملکــرد کامالً 
واضــح اســت و می تــوان آن را نقــد کــرد. وقتــی یــک 
بانــک دولتــی یا شــبه دولتی، صنعتی را بــا این حجم از 
سرمایه گذاری قفل می کند، باید وزارت صنعت بیاید و 
پدری کند و مســئله را حل کند. باید در ســطح دولت با 
این بانک صحبت شود. کدام بخش خصوصی در آینده 
آمادگی دارد این قفل را بردارد و عوارض این دیرکردهای 
رباخوارانــۀ بانک هــا را تحمل کند؟ چه کســی باید این را 
مدیریــت کند جز وزارت صنعت؟ دیدگاه این وزارتخانه 
باید این باشــد که این صنعت برای ما راهبردی اســت و 
باید راه بیفتد و حتی خودش هم ســرمایه گذاری بکند. 
اگر کارخانه ای متعلق به بخش خصوصی است، باید از 
آن حمایت کند و آن را موظف کند که کاغذ تولید کند، 
نــه اینکــه خط تولیــد کاغذ را به خــط تولید خمیر کاغذ 
و ظــروف یک بارمصــرف تبدیــل نماید. مــن معتقدم در 
حوزۀ نظارت، هم وزارت ارشــاد، هم وزارت صنعت، هم 
دستگاه های نظارتی و هم دستگاه های امنیتی، عملکرد 
مناســبی نداشته اند؛ اما در بحث کاغذ و مدیریت بازار 
و تولیــد کاغــذ داخلــی که راه حل واحد مســئلۀ کاغذ در 
کشــور اســت، مقصــر اصلــی وزارت صنعــت، معــدن و 

تجارت است. 

ود �غدارد و  �یت و�ج ا�غ �غ ذ، �ش د�غد در �جازار اک�غ ی مع�ت�ت �ج��غ
ما  ده ا�ت. �غظ� �ش علی �ش ع �غ وع �جا�ث وصغ �غ موصغ

هم�ی
�یست؟ �غ �جاره �پ

درا�ی
باید بگویم حجم واردات کاغذ واضح اســت. واردکننده 
بایــد پروفورمــا بگیــرد، بایــد مجوزهــای الزم را از وزارت 
صنعــت بگیــرد، بایــد ارز را از بانک مرکزی بگیرد. وقتی 
کاغذ را وارد کرد، در مبادی ورودی بازدید می شود. همۀ 
این اعداد و ارقام مشخص است. معلوم است چه کسی 
چه وقتی ســفارش داده و چه وقتی از کدام کشــور وارد 
کــرده اســت. نقطــۀ غیرشــفاف کجاســت؟ انجمن هــای 
واردکنندگان و انجمن توزیع کنندگان کاغذ، انجمن هایی 
غیرشــفاف، تودرتو، دارای خویشــاوندی و به هم پیوســته 
هستند که با این موضوع سودجویانه برخورد می کنند. 
وقتی واردکننده و توزیع کننده به یکدیگر نزدیک باشند 
و شــفافیت وجود نداشــته باشــد، وضع فعلی به وجود 

می آید. 
از دستگاه های نظارتی خبری نیست و ما بعد از یک 
سال و اندی می شنویم که تعدادی را دستگیر کرده اند. 
ایــن خوب، اما دیر اســت. دســتگاه های امنیتــی در این 
مدت کجا بوده اند؟ وزارت ارشــاد و صمت در این مدت 

کجا بوده اند؟ بازرس ها کجا بوده اند؟

دولت باید 
بتواند روی کاغذ 
قیمت بگذارد؛ 
همچنان که 
روی بسیاری از 
کاالهای دیگر 
بخش خصوصی 
قیمت می گذارد
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ذ رخ  ی �ه در �وزٔه اک�غ ا�ت �غ ا�ت�غ
�ی�، مهم �ت��ی در �یک �ال ا�غ

ده  ا�یم؟ ع�ی�تی �ش �غ وصغ
�غ�ی ار �پ �ا ام�وز د�پ �یست؟ �پ داده، �پ

علت وضعیت امروز را باید در عملکرد مقطعی خودمان 
جســت وجو کنیــم که نه تنها جنبــۀ اجتماعی و ملــی و... 
دارد، بلکــه در رفتارهــای شــخصی نیــز این گونــه عمــل 
می کنیــم. وقتی بیماری و معضلی به وجــود می آید، دارو 
تجویز می کنیم و با بهترشدن اوضاع، داروها را قطع کرده 
و رسیدگی را متوقف می کنیم، تا وقتی دوباره شرایط حاد 

شود.
برای همین است که ما برای اولین بار شاهد نوسانات 
قیمــت کاغــذ نیســتیم. در ادوار گذشــته و در دهه هــای 
مختلــف این نوســانات وجود داشــته اســت و هــر بار نیز 

کســانی که دغدغۀ کاغذ را داشــتند، به صورت جدی وارد 
میدان شــدند؛ اما در نهایت با مســکن هایی این دردها را 
مرتفع کردیــم. به بیان بهتر، هیچ وقت به صورت درمانگر 
وارد ماجرا نشده ایم که ببینیم مسئلۀ کاغذ چگونه است 

و باید چطور آن را رفع کنیم. 
ما از سال 139۶، پنج تا شش برنامۀ جدی دربارۀ کاغذ 
روی آنتــن برده ایــم. گپ وگفت هــای جدی با مســئوالن و 
فعاالن حوزۀ کاغذ صورت گرفت. بحث های جدی و داغی 
مطرح شــد و طرفیــن موضوع با یکدیگــر پرچالش بحث 
کردند. ما در دی 139۶، یعنی چند ماه پیش از آغاز بحران، 
دربارۀ مسئلۀ کاغذ به صورت جدی صحبت کردیم و از آن 
به بعد هم به صورت مستمر به این بحث ها ادامه داده ایم.

بحران کاغذ را
دو سال قبل پیش بینی کردیم

»اقتصاد حوالی فرهنگ« یک شب نشینی فرهنگی است که طی سال های اخیراز رادیو اقتصاد با شنوندگان همراه می شود. حمیدرضا 
ولیان، مدیر گروه جامعه و اقتصاد رادیو اقتصاد، به عنوان کارشناس و مجری برنامه، در این شب نشینی فرهنگی به حوزه های متنوع 
فرهنگ با موضوعات مختلف وارد می شود. کاغذ یکی از موضوعاتی است که وی بر آن تأکید کرده و بارها برنامه های مختلفی را در 
خصوص آن روی آنتن برده است. ولیان در خصوص رویکرد این برنامه می گوید: »رویکرد ما در این برنامه با تأکید بر شعار سال که 
رونق تولید است، کنترل التهابات بازار است. در فضای فرهنگی، موضوعات متنوعی وجود دارد که به دلیل محدودیت آنتن به مشکل 
برخورده و گاه تا بررسی مجدد موضوع، زمان زیادی صرف می شود. اما چاپ و نشر از آن حوزه هایی است که حتماً ماهی یک بار دربارۀ 
آن صحبت می کنیم.«
ولیان که در برنامه با کارشناسان و فعاالن حوزۀ نشر گپ وگفت های مختلفی کرده است، از میان اهالی رسانه بهترین گزینه برای بررسی 
وضعیت کاغذ بود. به همین دلیل به سراغش رفتیم و با او گفت وگویی کردیم.

�ی�غ رصاف محمدمهدی �ش

ا ول�یان، �ته�یه ��غ�غدٔه راد�یو  و �جا مح�یدرصغ ت و�گ �غ �گ

هیچ وقت به صورت 
درمانگر وارد ماجرا 

نشده ایم که ببینیم 
مسئلۀ کاغذ 

چگونه است و باید 
چطور آن را رفع 

کنیم
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کشــوری کــه در یــک حــوزه ســرآمد اســت، بایــد در حوزۀ 
علوم، فنون و صنایع مرتبط با آن نیز ســرآمد باشــد. این 
قاعدۀ یک فعالیت اســت. وقتی شــما نگارگری و نقاشی 
را در یــک تمــدن داریــد، طبیعی اســت که قلم مــو، رنگ، 
ابزارهــای جانبــی و مواد اولیه و صنایع تأمین کننــدۀ آن را 
نیز در کنارش داشته باشید. شما نگاه کنید به وضعیت 
دهۀ شصت و آن را مقایسه کنید با دهۀ هفتاد که دوران 
سازندگی پس از جنگ بود. یک سری از صنایع زیربنایی 
ماننــد فوالد، ســیمان، آهن، نیروگاه، ســد، بــرق و... چون 
نیاز کشور شد، در صدر توجه قرار گرفت. در سطح برخی 
صنایــع مصرفی نیز ماننــد صنایع لبنیات به خودکفایی 

رسیدیم. 
اگــر در صنعــت چاپ و نشــر هم به کاغــذ همین طور 
توجــه می شــد، وضعیــت امــروز ما ایــن نبود. پــس اتفاقاً 
در یک ســری از صنایــع، عموماً صنایع فرهنگی، به عمد 
وارد موضــوع نشــده ایم. امــروز در حــوزۀ صنایــع فرهنگ 
و هنــر دچــار ضعــف هســتیم و ایــن حــوزه در آخریــن 
الیه هــای رســیدگی در فضای صنعت قــرار دارد و در نگاه 

تصمیم گیران، در الیه های عقب تر قرار دارد.

�غ دل�یل �غ�یســت �ــه مد�یــ�ان و م�تول�یان �وزٔه 
آ�یــا �جه ا�ی

ــو�غد و  ، �مومــًا م��جــوط �جه ا�یــ�غ �وزه �غمی �ش �ه�غــکگ �غ
ی دار�غد؟ �ه�غکگ �ی��غ صص و �وا�جق �غ �تحغ

بــرای مثــال، در شــهریور 1397، در خصــوص صنعت 
چــاپ و تأثیــری کــه در صنایع بســته بندی دارد، صحبت 
کردیــم. ایــن صنعت نیــز از این نوســانات قیمت بی بهره 
نیســت و هزینه ها در آن به طور چشــمگیری تغییر کرد. 
حتــی در ایــن یکــی دو ســال اخیــر، بعضــی از چاپخانه ها 
تعطیــل شــدند. واقــع ماجــرا این اســت کــه ما در رســانه 
ایــن موضوع را به صورت یــک پرونده و به طور جدی دنبال 
کــرده و بــه آن رســیدگی می کنیــم. ایــن یــک طرف قضیه 
اســت. از طرفی این مســئله به درستی و به شکل صحیح 
بررســی نمی شــود. هیچ وقــت فکــر نمی کنیــم کــه راهکار 
پایدار موضوع چیست. به دنبال راهکاری سریع و راحت 
هستیم. راحت ترین کار در این موضوع، خرید و واردات و 

سپس توزیع آن است. 

ذ �یکی از �غهاده های �تول�ید ا�ت و  د�غد اک�غ �وهی مع�ت�ت �گ
ود.  �غ می �ش

امعه �تٔ�م�ی ه ا�ت، در �ج لکی �ه �جه ص��غ �جه آن �ش
�ی. آ�یا  �دا طور د�یکگ ه ا�ت و �غ ــلک �جه ص��غ �غ �ش

ام�وز �جد�ی
ه در�ت ا�ت �ه ما�غ�غد �ا�ی� �غهاده های �تول�ید �جا  �غ �غ�گ

ا�ی
ما  �یکی دارد؟ �جه �غظ� �ش �غ�جٔه ا��ت�ا�ت�ش ود؟ �یا �ج ورد �ش آن �ج��غ

عی؟ �یک �جودن ژور�غال�یس�تی ا�ت، �یا وا�ت �غ ا��ت�ا�ت�ش
ا�ی

کاش مانند ســایر نهاده های تولیدی قلمداد و با آن رفتار 
می شــد. در یک نگاه به پیشینۀ تاریخی کاغذ در کشور، 
متوجــه ســابقۀ وســیع آن می شــویم. طبیعــی اســت که 

امروز در حوزۀ 
صنایع فرهنگ و 
هنر دچار ضعف 
هستیم و این 
حوزه در آخرین 
الیه های رسیدگی 
در فضای صنعت 
قرار دارد و در نگاه 
تصمیم گیران، در 
الیه های عقب تر 
قرار دارد
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می دهیــد و دقیقــاً می دانیــد در کدام نقطه از کشــور و در 
چه ساعتی، چه میزان سوخت مصرف شده است. کامالً 
بی درنگ می توانید این اطالعات را دریافت کنید. اما چرا 
ما نمی توانیم در موضوعات مهمی مانند ارز و کاغذ این کار 
را انجام دهیم؟ قطعاً عده ای نمی خواهند. چون برایشــان 
منفعت دارد و در غیر این صورت، منافعشان به مخاطره 

می افتد. 

 ، �غ د ا�ــت �ه اکالهای ا�ا�ــی ما�غ�غد رو�غ دولت مع�ت�ت
اد  �غ می ��غد و �جا�ث ا�یحج

�ج��غــ�ج و... را �جــا ارز دول�تی �تٔ�م�ی
ــده ا�ت. �غظ�  �یمت در �جازار اکالهای ا�ا�ــی �ش �ش�جات �ت

�یست؟ �غ �جاره �پ
ما درا�ی �ش

 نکتــه همیــن جــا اســت. آیــا در جاهایــی که عمل کــرده، 
به درســتی وارد شــده اســت؟ در این موضوع با دو مقولۀ 
جدا از هم مواجه هستیم. اوالً در بحث کاالهای اساسی، 
اصناف باید وارد شوند. اگر اصناف مدیریت جریان را خود 
به دست بگیرند، حتماً کارکردشان بهتر از وقتی است که 
دولت بخواهد به موضوع وارد شود. در ماه مبارک رمضان 
بــا افزایــش قیمــت شــکر، کمیاب شــدن آن و احتــکار و... 
مواجه شــدیم. با پایان یافتن این ماه، آن التهاب فروکش 

کرده است. آیا بازار مدیریت شده است؟ خیر. 
دولــت بایــد اقتصــاد کالن کشــور را مدیریــت کند، نه 
اینکه به اقتصاد خرد به این شکل وارد شود. وقتی شما 
در اقتصاد خرد وارد می شوید، در ادامه می خواهید هم تراز 
فعاالن اقتصادی فعالیت کنید و به عنوان فعال اقتصادی 

کار کنید. در نتیجه این عوارض نیز به وجود می آید. 

ذ در  �یمــت اک�غ ــده، �ت �تــی �غ�خ ارز �ــه �ج�ا�ج� �ش ــ�ا و�ت �پ
�ا در�جارٔه اکالهای  ده ا�ــت؟ �پ ــش �ج�ا�ج� �ش �ج�هه ها��یی �ش
ــده  ــلک رخ �غداده و �جا�ث �ش �غ �ش

اق �جه ا�ی ــ� ا�یــ�غ ا�ت�غ د�یکگ
ذ �یاد ��غ�غد؟ وع �جه ��غوان �جح�ان اک�غ �غ موصغ

�یلی ها از ا�ی �غ
فعاالن اقتصادی به دنبال ســود بیشــتر هســتند و هرچه 
فضا پنهان تر باشــد، سودآوری بیشتری به وجود می آید. 
در واقع، منابع بیت المال را به عده ای می دهیم که بروند 
ســود بیشــتری کنند و اصالً آن را پیگیری نمی کنیم. باید 
نظــام ورودی و خروجــی کنترل شــود؛ در غیر این صورت، 
طبیعی است نظامی که شکل می گیرد، ناسالم و ناکارآمد 
و مفسده انگیز باشد. عالوه بر این، فرض کنید عناصری 
وارد ایــن جریــان می شــوند کــه در حالــت عــادی دخیــل 
نیســتند. در موضوع کاغذ این جریان در یک ســال ونیم 
گذشــته جــدی شــده اســت و کارگــروه ســامان دهی کاغذ 
وارد شــده اســت. همچنین فــرض کنید عــده ای وارد این 
جریــان ســودآوری کاغــذ می شــوند کــه اصالً فعــال حوزۀ 
کاغــذ قلمداد نمی شــوند. شــرکت های بی نام ونشــانی که 

نه، لزوماً این گونه نیست. در حوزۀ فرهنگ هم نیاز به افراد 
متخصص داریم، هم نیاز به مدیریت در این حوزه. یعنی 
صرف اینکه فردی فرهنگی است، کفایت نمی کند. البته 
در جاهایی مثل وزارت ارشــاد، آقای صالحی شــجاعت از 
خود نشــان داد که خود وزارتخانه دچار مشــکل شــد. اما 
خوشبختانه آقایان صالحی و انتظامی بر موضوع پافشاری 
کردند. اینکه شــما بتوانیــد بیالن کاری، گــزارش عملکرد 
مالی، فعالیت های کالن مجموعۀ وزارت ارشاد، نمایشگاه 
و جشنواره و... را بررسی کنید و به عنوان یک اهل رسانه 
به آن دسترسی داشته باشید، مزیت است. منظورم این 
است که در جاهایی این مقاومت در درون دستگاه نیز قرار 
دارد، یک جاهایی هم نه! از بیرون دســتگاه همراهی الزم 

صورت نمی گیرد. 
یکــی از اصلی تریــن مجموعه هــا بــرای دسترســی آزاد 
اطالعــات در ســطح کشــور وزارت ارشــاد اســت. دولــت 
مســئول اســت. در دولت وزارت ارشــاد مسئول است. در 
موضوع کاغذ وزارت صمت باید ایفای نقش کند. یکی از 
مشکالت این حوزه توزیع است. انتشار اطالعات باید از 

طریق این فضا صورت بگیرد. 

�ی�د؟ اف �ازی صورت �غمی �گ �غ �ا �ش �پ
همــۀ این هــا می تواند بی درنگ صورت پذیــرد. این امکان 
از طریق سیستم های الکترونیک مجازی فراهم است. با 
کدزنی و شابک زنی به راحتی می توانید اطالعات را منتقل 
کنید. چرا این کار صورت نمی گیرد؟ چون مجموعۀ وزارت 

ارتباطات به این فضا وارد نمی شود. 

�غ ا�ــت �ه در ه�ی�چ 
ذ ا�ی ــات اک�غ �غ مسش

�یکی از مهم �ت��ی
ت ��غ�غده، اطال�ات  ــی، �غه از �توز�یع ��غ�غده و �غه در�یا�غ سش �جحغ

�یست؟ �غ �جاره �پ
ما درا�ی ود �غدارد. �غظ� �ش ی و�ج ا�غ �غ �ش

فضای شفافی وجود ندارد. اینکه ارز داده شده به چه کسی 
و چه مقدار داده شده، مشخص نیست.

ده ا�ت. � �ش ه���تی م�غ�تسش �ی�ًا �غ ا�غ
بلــه؛ امــا هیچ وقــت ایــن فهرســت ها بهنــگام و بی درنــگ 
نیست. این فهرست ها به گونه ای نیست که شما در لحظه 
آن را ببینید. عالوه بر این، این لیست باید با لیستی که 
در بانک مرکزی قرار دارد، تطابق داشــته باشــد. باید این 
لیست ها همدیگر را تکمیل کنند. این فرایند را در گمرک 
در زیرمجموعۀ وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت ارشاد، 
ناشر تا کتاب فروشی و... کامالً می شود تعقیب کرد. برای 
درک بهتــر مطلــب به کارت ســوخت اشــاره می کنــم. این 
ســهمیه بندی در دوره ای انجــام شــد و ظاهــراً قــرار اســت 
دوباره تکرار شــود. شــما به خودرو و مالک کارت ســوخت 

یکی از اصلی ترین 
مجموعه ها برای 

دسترسی آزاد 
اطالعات در سطح 
کشور وزارت ارشاد 

است. دولت 
مسئول است. در 

دولت وزارت ارشاد 
مسئول است. 

در موضوع کاغذ 
وزارت صمت باید 
ایفای نقش کند. 
یکی از مشکالت 

این حوزه توزیع 
است. انتشار 

اطالعات باید از 
طریق این فضا 

صورت بگیرد
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در ســال های گذشته، تجربیات مختلفی داشته ایم و این 
فضــا را بــه همه داده ایــم. به یکی ارز دولتــی می دهیم، به 
یکی تسهیالت بانکی، به دیگری وام، به یکی یارانۀ خرید 
بن کتاب. مشکل اینجاست که نظارتی روی مصرف یارانۀ 
پرداختی وجود نداشته است. مثالً به ناشری وام داده ایم 
و او دفتــری خریــده و در ادامــه، بــه کســب وکار وارد شــده 
است. یا مثالً به واردکننده ای برای واردات کاغذ ارز دولتی 
داده شــده؛ اما کاالی دیگری را وارد کرده یا ارز را به صورت 
آزاد فروختــه اســت. به ناشــری کاغــذ داده شــده؛ اما برای 
ســود بیشــتر، آن را به قیمت آزاد در بازار فروخته اســت. 
کارخانــۀ کاغذ به جــای واردات مواد اولیه، کاغذ وارد کرده و 
مصرف کننده با بن کتاب لوازم التحریر یا اسباب بازی خریده 
است. همۀ این ها به دلیل نبود نظارت دقیق و کافی است.

ذ �تو�ــط  وع واردات اک�غ ود �جه موصغ در صح�جــت های �غ
�غ ا�ت �ه 

ع�یت ا�ی ــاره ��د�ید. وا�ت ذ�ازی ا�ش ا�غٔه اک�غ اکر�غ
ــود؛ اما وزارت  ت می �ش ذ �یارا�غه �پ�دا�غ �جــ�ای واردات اک�غ
�تصاص  ذ و مواد اول�یه �یارا�غه ای ا�غ صمت �ج�ای �تول�ید اک�غ
�ی�د.  �یمت آزاد صورت می �گ ع، �تول�ید �جا �ت �غمی دهد و در وا�ت
دقیقاً نکته همین جا اســت. تا زمانی که تکلیفمان را در 
حوزۀ واردات، تولید و فضای کالن صنعت نشر مشخص 
نکنیــم، وضعیــت به همیــن گونه اســت. تولیدکننده هم 
می بیند باید چرخ کارخانه اش بچرخد، نقدینگی داشــته 
باشــد، بدهــی و تعهداتــی دارد؛ چه تعهدات جــاری و چه 
بلندمدت. سریع ترین کاری که می توان فعالً در بازار آشفتۀ 
کاغذ انجام داد، همین اســت. فقط هم در کاغذ نیســت. 
در صنایــع دیگــر هــم همیــن وضــع را داریم. مثــالً کفش 
چینــی را وارد کــرده اســت و به عنــوان تولیــد ملی فروخته 
است. جالب است بدانید با یکی از تولیدکنندگان دارو در 
برنامه صحبت می کردیم. می گفتند در هیچ جای دنیا، برای 
واردات دارو یارانه تعلق نمی گیرد. یارانه به تولیدکننده داده 
می شــود تــا بتواند راحت تر تولید کند. هــم در قیمت دارو 
تأثیر می گذارد و هم تکلیف مشــخص اســت که یارانه در 

کجا هزینه می شود. 

لط  �غ �جح�ان ها در �توز�یع �غ
ــٔه همٔه ا�ی ت ر�یسش �غ ود �گ می �ش

�یارا�غه ا�ت؟
در سال های اخیر موضوعی حاد می شود، فروکش می کند 
و می رود تا موضوع دیگری حاد شود. اصالً شاید بعضی ها 
دوســت دارنــد که هــر از چند گاهی موضوعی حاد شــود؛ 
یــک وقــت روغــن، یــک وقــت پوشــک و یک وقت مــرغ و 
دارو. عده ای بدشان نمی آید در فضای کشور، موضوعاتی 
حاد شــود تــا جریان ذهنی و فکری جامعــه را معطوف به 
موضوعات سطحی و عام کنند. قطعاً این افراد فعاالن آن 

بدون هیچ پشتوانۀ جدی، اگر رانت و ارتباط الزم را داشته 
باشــند، یک شبه شــکل گرفته و ثبت می شوند. در اینجا 
اگر تعداد این افراد بیشتر شوند، دچار کمبودهای بیشتری 
می شویم. اینکه اشاره می کنید که نوسان قیمت تناسبی 
بــا فضــای کاالهای اساســی نــدارد، به این دلیل اســت که 
سامان دهی در آن وجود ندارد. پایۀ قیمت را بی دلیل تغییر 
می دهند. چه کســی قرار است مدیریت کند؟ همان هایی 

که این کاال در دستشان قرار دارد.
 

ــ�، وارد��غ�غدٔه  مله �غا�ش ا��تور از �ج �غد �غ در �ــوزٔه ��تاب �پ
�ت�ی دار�یم. �وزٔه  ــ� و مسش �تصاد �غسش �وش، ا�ت ذ، ��تاب �غ اک�غ
د�غد �یارا�غه ای �جا�ید �جه  �، �وزه ای ا�ــت �ه ا��ش�ًا مع�ت�ت �غسش
ای  صغ ــور، در �غ ع�یت �سش ه �جه وصغ �ی�د �تا �جا �تو�ج آن �تعلق �جکگ
�غ �الت �جا�ید 

� در �جه�ت��ی �غ �یارا�غٔه �غسش
�ی�د. ا�ی �ار �جکگ �جه�ت�ی �ت

ه �سی �ج��د؟ �جه �پ
وقتــی بحــث اقتصــاد فرهنــگ و هنــر مطــرح می شــود، 
ناخواسته درگیر حوزۀ دیگر، یعنی صنایع فرهنگ و هنر 
می شویم. وقتی شما می پذیرید که با صنعت نشر مواجه 
هستیم، یعنی با صنعت روبه رو هستیم. در این صورت، 
بایــد ســازوکارهای صنعتــی آن را در نظــر بگیریــد. وقتــی 
پذیرفتید که با صنعت سینما روبه رو هستید، باید سازوکار 
صنعتی شدن آن را نیز در نظر بگیرید. واقعیت این است 
که ما هنوز در این موضوع دچار چالش هستیم. بین حوزۀ 
فرهنــگ و صنعــت دچار نوســان هســتیم. در جایی نگاه 
فرهنگی و در جای دیگر نگاه صنعتی به موضوع می کنیم. 
در جاهایی قوانین، ما و فعاالن فرهنگی را به سمت حوزۀ 
صنعت سوق می دهد. بعد از سال ها فعالیت و تجربه در 
حــوزۀ صنایع فرهنگی و صنعت نشــر، هنــوز معطل این 
هســتیم که آیا صنعت چاپ زیرمجموعۀ وزارت صنعت 
است، یا زیرمجموعۀ وزارت ارشاد؟ هنوز در این خصوص 
نتوانسته ایم به نتیجۀ درستی برسیم و در نهایت، سایۀ آن 

روی اقتصاد فرهنگ می افتد. 
در بحث کاغذ اگر ما بپذیریم که با صنعت نشر مواجه 
هســتیم، اگر این یارانه به مصرف کننده تعلق بگیرد، چه 
اتفاقــی رخ می دهــد؟ قیمت هــا واقعــی می شــود. امــا اگر 
قرار باشــد تســهیالتی داده شــود، باید به بخش صنعت 
واگــذار شــود. یعنــی تســهیالتی بــه بخش صنعــت داده 
شود تا راحت تر تولید کند. این تسهیالت می تواند شامل 
معافیت های مالیاتی، پشتیبانی، اولویت واردات و... باشد. 
تســهیالت یک مقوله اســت و اعطای آن مقوله ای دیگر. 
فرض کنید یک شرکت دانش بنیان از ضایعات نیشکر و 
کاه، خمیــر کاغــذ مواد اولیه تولید کرده و با ابتکارات دیگر 
در بازیافت مواد، کاغذ بهتر و باکیفیتی را تولید کند. بهتر 

است تسهیالت را به او بدهیم.

وقتی شما 
می پذیرید که 
با صنعت نشر 
مواجه هستیم، 
یعنی با صنعت 
روبه رو هستیم. 
در این صورت، 
باید سازوکارهای 
صنعتی آن را در 
نظر بگیرید



59پروندۀ ویژه

در جایگاه خود کارکرد دارد. فضای مجازی، تلویزیون، رادیو 
و... را در جایگاه خود استفاده می کند. نشست مطبوعاتی 

دارد و با خبرنگاران در تعامل است.
 

دهای  ا�جــات، �غام�غ ع ا�غ�تحغ هم�یــ�غ االن در ا�ی�ان هــم مو�ت
ون  ــود را دار�غد. �پ ا�جا�تــی �ج��غامه هــای راد�یو��یی �غ ا�غ�تحغ

می دا�غ�غد مهم ا�ت. 
انتخابــات مجلــس را پیــش رو داریــم. از ماه مهــر به بعد، 
اهالی مجلس و نمایندگان از آنتن رادیو استقبال می کنند. 
همکاری کرده و پاسخ گوی تمامی سؤاالت هستند. اما سال 
آینده که رأی گیری پایان می یابد، وضعیت به گونۀ دیگری 
اســت. البته نباید فراموش کرد که بعضی از نمایندگان و 

مسئوالن همیشه با روی گشاده پاسخ گو هستند.

و�جی  ذ هم�ری �غ ه �سی در �وزٔه اک�غ از م�یان مسٔ�والن، �پ
و �جوده ا�ت؟ ه �پا��غ �گ ��ده و هم�یسش

در موضوع کاغذ آقای حدادی، معاون مطبوعاتی و روابط 
عمومی، همیشــه پاســخ گو بوده اند. ولی با آقای انتظامی 
هماهنــگ کردیــم و پیــام دادیــم کــه منتظــر هســتیم؛ اما 
توفیق نداشــتیم در خدمتشــان باشــیم. با اینکه ایشــان 
مطبوعاتی هستند و انتظار ما از حوزه های ارشاد به عنوان 
مجموعه های رسانه ای و فرهنگی بیشتر است، متأسفانه 
چنین برخوردی می شود. اینان باید در این خصوص الگو 
باشند تا بخش های دیگر دولتی نیز ورود کنند. برای یک 
برنامۀ رادیویی، با یکی از اعضای کارگروه سامان دهی کاغذ 
هماهنگ کردیم. در ابتدای برنامۀ زندۀ رادیویی هم اعالم 
کردیم که در ادامه در خدمت ایشــان هســتیم؛ اما به هر 

دلیلی، تلفنشان خاموش یا از دسترس خارج شد.

حوزۀ خاص نیســتند. در حوزۀ صنعت چاپ و نشــر هم 
همین طور است.

و�غه  کگ ا �پ صغ �غ �غ
و��یی مسٔ�والن در ا�ی ان �پا��غ �گ �غحوه و م�ی�غ

ود�تان  �یه ها��یی هم در �ج��غامــٔه �غ ــ�غ�ید�یم �ه �گ ا�ــت؟ �ش
ط  �ت و می ��غ�غد، �یا �غ ت و�گ �غ ت �گ ��د�ید �ه مسٔ�والن �ــحغ

�غ ا�ت.
�یمت �پا�ی�ی و می ��غ�غد �ه �ت ت و�گ �غ عی �گ موا�ت

کاش در آن زمان هم گفت وگو کنند. گاهی اوقات با تغییر 
رفتار مواجه هستیم که کار را کمی سخت می کند. مثالً در 
موضوع کاغذ قرار شد با دبیر کارگروه سامان دهی کاغذ به 
مدت پنج دقیقه در برنامه ای رادیویی ارتباط تلفنی برقرار 
کنیــم. همــکاران ما دو هفته پیگیری کردند و بعــد از هزار 
پیچیدگــی در مســیر، گفتند یک هفتــه تــا ده روز قبل از 
برنامه، نامه ای ارسال کنید که در آن، موضوع و زمان برنامه 
قید شود تا در ساختار روابط عمومی دستگاه مربوط مثالً 
ارشــاد بررســی شــود و بعد به موضوع مربوط ارجاع داده 

شود که آیا امکان مصاحبۀ ده دقیقه ای وجود دارد یا نه!

�یع�غی �ماًل �غه!
اصــالً کار رســانه در دنیــا این طــور نیســت. موضوعی االن 
ایجاد شــده و می خواهیم درباره اش گزارش بدهیم. فرض 
کنید کارگروه سامان دهی کاغذ امروز جلسه داشته است. 
حاال ما صبر کنیم که آیا نشســت خبری برگزار می شــود 
یــا نــه. آنجا صحبتی می شــود یا نه. اصــالً در دنیا برخورد 
با رســانه ها این گونه نیســت. مثالً رئیس جمهور کشــوری 
نطــق رادیویــی دارد. همین االن که در ســال ۲۰19 میالدی 
هســتیم، ایــن همه رســانه های مختلف وجــود دارد، نطق 
رادیویی مستقل دارد. چون بحثش این است که هر رسانه 
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دچار مشکل هستیم. 
در سال 139۶ که این موضوعات مطرح بود، منابع مالی 
هم این صورت محدود نبود. وضعیت دولت در منابع مالی 
به مراتب بهتر از االن بود. برجام امضا شده و گشایش های 
مالی صورت گرفته بود. همچنین امکان واردات تجهیزات 
نیز راحت تر بود. جالب است بدانید برخی از واردکنندگان 
که سالمت نفس دارند، بر تقویت تولید تأکید می کنند و 
این گونه منافع کشور را بر منافع شخصی ترجیح می دهند. 
معتقدند که واردکننده به جای واردکردن کاغذ، مواد اولیه 
وارد می کند. کارشــان واردات اســت و بدین صورت تغییر 
عنــوان شــغلی نمی دهنــد و بــاز هــم واردکننده هســتند. 
بــه همیــن دلیــل، بــر واردات مــواد اولیــه تأکیــد می کنند؛ 
چــون مصــرف بیشــتری دارد. یعنی با تقویــت تولید، هم 
تولیدکننده تقویت می شــود، هم صادرکننده. چون مازاد 
محصول به کشورهای هم جوار صادر می شود؛ مانند عراق 
که مصرف کننده است، پاکستان که تیراژ روزنامه ها در آنجا 
میلیونی است، افغانستان که یکی از جدیدترین پایگاه های 
چاپ کتاب است، آسیای میانه و حوزۀ خلیج فارس. برای 
آن ها بهتر است تا در مسافت کمتر، با هزینۀ حمل ونقل 
کمتر کاغذ باکیفیت دریافت کنند. در این زمینه می توانیم 
پایگاه منطقه ای باشیم. در این صورت، عالوه بر خودکفایی 
در حوزۀ کاغذ، به صادرات نیز دست یافته ایم. همۀ این ها 
دست به دست هم می دهد تا مخاطب با قیمت پایین تری 
کتاب را دریافت کند و رغبت بیشتری برای خواندن کتاب 

پیدا کند.

واقع قضیه این است که با فعاالن اقتصادی در حوزۀ کاغذ 
مشکل نداریم. تولیدکننده، مصرف کننده، واردکننده و... 
همه پاسخ می دهند؛ اما وقت عمل که می رسد، همراهی 
نمی کننــد. البتــه مــا به وظیفــۀ رســانه ای خودمــان عمل 
می کنیم و پیگیری های الزم را انجام می دهیم. به آن دسته 
از مسئوالن هم که همراهی الزم را دارند، باید دست مریزاد 

گفت.

�ما�ی�ید. � �غک�ته ای هست �ج�غ در �پا�یان ا�گ
یکی از موضوعاتی که در سال 139۶ به طور جدی پیگیری 
می کردیــم، تولیــد و واردات بود. زمانی که هنوز فضا دچار 
ایــن تنش و بحران نشــده بود، برنامه هــای مختلفی برای 
واردات و تولید کاغذ روی آنتن بردیم. اتفاقاً عناصر دخیل 
اعــم از تولیدکننــده، واردکننــده، مصرف کننــده و... نیز در 
برنامه حضور داشــتند. بحث کیفیت نیــز در همان زمان 
پیــش آمــد. بررســی کنیــد ببینید که چــه میــزان ارز برای 
واردات کاغذ پرداخت شده است. متوجه خواهید شد این 
میزان از ارز باعث چه مقدار اشتغال زایی در کشور می شد. 
در ادامه باعث می شــد  تراز ما در منطقه در چه ســطحی 
قرار گیرد. در برنامۀ گذشته »اقتصاد حوالی فرهنگ«، با 
دو مدیرعامــل کارخانه هــای پارس و چوکا صحبت کردیم. 
آن ها برای این کار آمادگی داشــتند. مثال خوبی هم بیان 
کردند و به بنزین اشاره کردند که با پشتیبانی و تضمین 
کیفیت آن بهتر شــد. همچنین در حوزۀ اصالح قوانین و 
پشــتیبانی تجهیزات لوازم نیز دوســتان معتقد بودند که 

با تقویت تولید، 
هم تولیدکننده 
تقویت می شود، 
هم صادرکننده. 
چون مازاد 
محصول به 
کشورهای هم جوار 
صادر می شود
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�یست؟ س �پ �جااکگ
حــاال شــاید خیلی هــا ندانند کــه اصالً باگاس چیســت.
بــاگاس تفالــۀ نیشــکر اســت کــه 3۴درصــد وزن ســاقۀ 
نیشــکر را تشــکیل می دهد و در جهان، به عنوان کاالیی 
مهــم در صنعــت کاغذســازی اســتفاده می شــود. از این 
ماده می توان فراورده هایی همچون نئوپان، MDF، خوراک 
دام و الــکل بــه دســت آورد. همچنین می تــوان از باگاس 
به عنوان ســوخت تولید بخار، اســتفاده از باگاس فشرده 
به عنوان جایگزین هیزم، تولید برق، زغال، گاز متان، گاز 
خانگــی، متانول و خمیر کاغذ اســتفاده کــرد. با توجه به 
مزارع وســیع نیشکر در استان خوزستان و کمبود چوب 
در کشــور، بــاگاس مناســب ترین جانشــین بــرای چــوب 
اســت. حاال دیگر حتماً متوجه شــدید که باگاس به چه 
دردی می خــورد. االن بــا توجــه بــه مشــکلی کــه در حوزۀ 
کاغذ داریم، باگاس می تواند مشــکالتمان را برطرف کند 
تا کارخانه های کاغذ ســرپا بمانند و کاغذ مورد نیازشــان 

را بــدون اینکــه درختی قطع شــود، اســتخراج کننــد؛ اما 
اتفافــات زیــادی در ایــن میــان می افتد و باعث می شــود 
بــاگاس بــه آنچه باید، تبدیل نشــود و به مصرف کاغذی 

نرسد.
 

�ت�یم س ا�غدا�غ ان �جااکگ ی �ه �جه �ج آ�تسش
باگاسی که از تفالۀ نیشکر به دست می آید، اشتعال پذیر 
اســت. بــرای همیــن تــا ده ســال پیــش، به دلیــل نبــود 
زیرساخت های الزم و نداشتن اطالع از اینکه چه اتفاقی 
می تواند در فرایند تولید باگاس در مصارف دیگر بیفتد، 
باگاس تولید شده در کارخانه های نیشکر، در بیابان های 
اطراف کارخانه ها آتش زده می شد. به طور مثال در سال 
13۸۲، ســه کارخانــۀ تولیــد نیشــکر امام خمینــی، دعبل 
خزاعــی و امیرکبیــر بیش از یک میلیون تن باگاس تولید 
کردنــد که با هزینه ای بالــغ بر دومیلیارد تومان باگاس ها 

جمع آوری و در بیابان های اطراف کارخانه ها دفع شد.

آ�شی که به جان باگاس انداختیم

اینکه سال ها است گفته می شود برای تولید کاغذ احتیاجی به قطع درختان نیست، حرف اشتباه و گزافی نیست. دیگر زمان آن گذشته 
است که بخواهیم برای تولید کاغذ درخت قطع کنیم و خیلی ها هم به این نتیجه رسیده اند و در کشورهای مختلفی، از مواد دیگری برای 
تولید کاغذ استفاده می کنند. از جملۀ این مواد، باگاس است. در این گزارش چرایی تولیدنشدن کاغذ در کشورمان توسط کارخانه های 
مختلف را بررسی کرده ایم. 

�ی ع�غ ه �ج �اط�غ
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االن با توجه به 
مشکلی که در 

حوزۀ کاغذ داریم، 
باگاس می تواند 
مشکالتمان را 
برطرف کند تا 

کارخانه های کاغذ 
سرپا بمانند و 

کاغذ مورد نیازشان 
را بدون اینکه 

درختی قطع شود، 
استخراج کنند
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 تن شکر سفید، 3۵,۰۰۰ تن مالس و 3۴۰,۰۰۰ تن باگاس.
دکتر سعودی، معاون کشاورزی این کارخانه، در یادداشتی 
در روزنامــۀ فرهیختــگان، دربــارۀ این موضــوع و اینکه چه 
اتفاقــی در ایــن کارخانه برای باگاس تولیدشــده می افتد، 
این گونه توضیح داده اســت: »محصوالت جانبی نیشکر 
بســیارمتنوع است؛ محصوالتی همچون کاغذ، دستمال 
کاغذی، خوراک دام، الکل یا ســوخت زیســتی، چســب، 
صابون و... . در دنیا هدف از کشــت نیشــکر، محصوالت 
جانبــی آن بــوده و تولید قند هم از آن انجام می شــود. در 
حــال حاضــر، از بــاگاس تولیدی بــرای مصــارف دامی هم 
به صورت مستقیم برای تغذیۀ گاومیش ها و هم به صورت 
کنســانتره و فشرده شــده بــرای تغذیــۀ گاو و گوســفند، 
به عنــوان مــواد اولیه برای تولید کمپوســت کــود آلی برای 
تقویــت و اصالح خاک، به عنوان مواد اولیۀ کاغذســازی و 
تختۀ فشرده MDF و دستمال کاغذی استفاده می شود. 
حــدوداً 3۰ یــا 3۲درصد از کل نیشــکر تولیــدی به باگاس 
تبدیل می شود. قیمت خرید باگاس با توجه به فاکتورهای 
عرضــه و تقاضــا متفاوت اســت. در حال حاضر، بیشــتر 
فروش این محصول برای خوراک دام است که روستاییان 
اطــراف کارخانــه، آن را بــه ازای هــر کیلوگرم1۰ تــا 1۲ تومان 

می خرند.«
 

ت �ت�په ک� ه�غ ت و ص�غعت �غ�یسش ��ت �سش �ش
این شــرکت به منظور تســطیح اراضی و ایجاد و نگهداری 
راه های ارتباطی داخل حوزۀ عمل شــرکت، احیای اراضی 
و کشــت و برداشــت نیشــکر، توســعه و ایجــاد صنایــع 
وابسته جهت تصفیۀ نیشکر و تبدیل مواد زائد نیشکر 

ک� دار�یم؟ ا�غٔه �غ�یسش �غد اکر�غ �پ
در موقعیتی که گفته می شود تولید در کشور گرفتار رکود 
شده است، مگر چه تعداد کارخانۀ نیشکر در کشور فعال 
هستند؟ به گفتۀ یکی از مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، 
در حال حاضر 3۵ کارخانۀ تولید نیشکر داریم که حدود 
۲۸ کارخانه فعال هســتند و بیشــترین ســطح زیر کشت 
مزارع این محصول در اســتان خوزســتان با ۴۰هزار و ۵۰۰ 
هکتــار بوده اســت. این نیشــکر بــرای تبدیل به شــکر به 
کارخانه های نیشکر می رود و بعد هم به محصوالت جانبی 
تبدیل می شود. برای اینکه بدانیم در فرایند تولید نیشکر 
چه اتفاقی برای باگاس می افتد، به سراغ سه کارخانۀ فعال 
در جنوب کشــور رفتیم و با کســانی که در این کارخانه ها 
بــاگاس،  فعالیــت و کار می کردنــد، دربــارۀ رونــد تولیــد 
خریدارها و قیمتشان گفت وگویی انجام دادیم. ببینید چه 
اتفاقی برای این مادۀ ارزشمند در کارخانه هایشان می افتد.

 
دا ک� دهحغ ت و ص�غعت �غ�یسش ��ت �سش �ش

شــرکت کشــت و صنعــت نیشــکر دهخـــدا در راســتای 
و  کشـــور  اجتماعـــی  و  اقتصــادی  کالن  سیاســت های 
به منظور تأمین بخشـــی از نیازهـــای جامـــعه و خصوصاً 
مـــنطقه به مـــواد غـــذایی و ســـایر مـــواد استحصالـــی از 
نیشــکر و ایـــجاد اشتـغـــال و تولیــد، بــا ســرمایه گذاری 
بانک هــای صــادرات و ملــی ایــران راه انــدازی شــد. خالص 
اراضی این کشــت و صنعت 11هزار و 3۶9 هکتار اســت و 
محصوالت تولیدی اصلی و فرعی و ظرفیت اسمی تولید 
آن هــا در ایــن کشــت و صنعــت عبــارت اســت از ســاالنه 
1,۰۰۰,۰۰۰ تــن نیشــکر، 1۰۰,۰۰۰ تــن شــکر خــام، 17۵,۰۰۰ 

 محل کارخانه: جادۀ ساری سمنان 
 سال تأسیس: 137۶، سهامی عام

ظرفیت فعلی تولید کاغذ تحریر: 9۰۰۰۰ تن کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر بر اساس آنچه در سایت 
این کارخانه ذکر شده و شاید مدت ها از به روز رسانی آن گذشته باشد.

شرایط فعلی: در حال حاضر، این کارخانه به عنوان مهم ترین تولیدکنندۀ کاغذ روزنامه شناخته می شود. تا همین 
سال گذشته، کارخانه با مشکالت نقدینگی و سرمایه گذار برای ادامۀ تولید دست به گریبان بوده است. از سال 
پیش، مدیرعامل این مجموعه تغییر کرده و این مسئولیت به علی حسین پور سپرده شده و نیز ۵۸درصد از سهام 

این کارخانه در اختیار بانک ملی بوده که طبق قانون باید واگذار شود.

صنایع چوب و کاغذ مازندران
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ت و ص�غعت اکرون ��ت �سش �ش
طرح اولیۀ شــرکت کشــت و صنعت کارون برای ســاخت 
و شــکل گیری در ســال 13۵۰ انجــام شــد و در نهایــت در 
ســال 13۵۲، شــرکت کشــت و صنعــت کارون )ســهامی 
کــرد. شکســتگی ســد  آغــاز  را  خــود  فعالیــت  خــاص( 
گتونــد در ســال 13۵۸، آســیب های جــدی بــه اراضــی این 
کارخانــه وارد کــرد. در ســال های 13۵9 تــا 13۶7، با شــروع 
جنــگ تحمیلــی، ایــن کارخانــه از نزدیک در معــرض آثار 
گســتردۀ جنــگ قــرار گرفــت. صرف نظــر از چند بمبــاران، 
تبعــات اقتصــادی و اجتماعی و سیاســی جنگ، فعالیت 
شــرکت را به صــورت عمیــق و همه جانبه تحت تأثیــر قرار 
داد. در ســال 13۸3، ایــن کارخانــه تولیــد حــدود 17۰هــزار 
 تــن شــکر و ثبــت رکورد تولید شــکر در کشــور را داشــت.
مهنــدس اندیشــه کــه در بخش آزمایشــگاه ایــن کارخانه 
فعالیت می کند، دربارۀ باگاس تولید شــده در این کارخانه 
گفت: »باگاس تولیدشــده بســتگی به نیشــکری دارد که 
وارد کارخانه می شــود. در ســال 1397، حدود ۵۴۰هزار تن 
باگاس در کارون تولید شده است. البته بستگی به سطح 
زیر کشتمان دارد. هرچه بیشتر نیشکر وارد کارخانه شود، 
باگاس بیشــتری هم تولید می شــود. این باگاس هم برای 
خوراک دام، هم کود دامی و هم کاغذ اســتفاده می شــود. 
البتــه در نئوپــان هم جدیــداً از باگاس اســتفاده می کنند؛ 
همچنیــن بــرای روغن ماشــین و البته الکل کــه فرایندش 
ســخت است و در ایران انجام نمی شود. بیشترین خرید 
باگاس برای کاغذ است. باگاس کیلویی ۲۰ تومان است و 
یک تن آن حدود ۲۰هزار تومان می شود. البته شاید کمی 

افزایش قیمت داشته باشد.«

به فراورده های مصرفی در سال 133۸ کار خود را آغاز کرد 
و اولیــن دورۀ بهره بــرداری در آذر ســال 13۴۰، از ســطحی 
معــادل ۲میلیــون و ۲۰۰ هکتــار و تولید حــدود 1۲میلیون 
و ۶۰۰ تــن شــکر شــروع شــد. هم اکنــون ایــن شــرکت در 
مساحتی بالغ بر 7۲۰۰ هکتار برداشت محصول و 3۰9۰ 
هکتار کشــت جدید مشــغول به کار اســت و تولید آن در 
ســال 13۸9 تا 139۰، متجاوز از ۶۰هزار تن اســت. شــرکت 
کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپــه، قدیمی تریــن واحد 
تولید شکر از نیشکر در کشور است و با توجه به قدمت 
آن و به منظور افزایش تولید و بهره وری، نیاز به نوسازی و 
بازســازی در بخش های مختلف آن احســاس می شد که 
این اتفاق صورت گرفت و نوســازی انجام شد. برای اینکه 
از میــزان تولیــدی بــاگاس ایــن کارخانــه بدانیم، به ســراغ 
مرادی، مســئول فروش بــاگاس در این کارخانه رفتیم و او 
دربــارۀ تولیــد باگاس توضیحاتــی را ارائه کــرد: »باگاس ما 
معموالً برای خوراک دام، کود کمپوست، کود دامی و کاغذ 
هم اســتفاده می شود. زیرمجموعۀ خودمان یک کارخانه 
کاغــذ داریــم و باگاس مصرفی شــان را بــرای تولید کاغذ از 
ما می خرند. جدیداً از این مواد برای نئوپان هم اســتفاده 
می کننــد. تولید باگاس ما بســتگی به نیشــکری دارد که 
وارد چرخۀ تولید می شود. االن خروجی ۲۰هزارتنی شکر، 
حدود 9۰هزار تن باگاس برای ما دارد. البته همۀ این ها به 
تولید و برداشت نیشکر بستگی دارد. مقداری از نیشکر 
به شکر و مقداری به مالت و بقیۀ آن هم به باگاس تبدیل 
می شــود. از ایــن 9۰هــزار تــن هم تقریباً بیــش از نیمی از 
آن بــرای کارخانــۀ کاغذ می رود و بقیه برای خــوراک دامی 

استفاده می شود.«

 محل کارخانه: شمال خوزستان، نزدیک شوش 
 سال تأسیس: 13۴۶، سهامی عام

شرایط فعلی: این کارخانه با اینکه به منظور تولید کاغذ چاپ و تحریر راه اندازی شده و از سال 13۴9 در این زمینه 
تولیداتی داشته، در حال حاضر بیشتر از هر چیز دیگر خمیر سلولزی کاغذ تولید و صادر می کند. گروه صنایع 
کاغذ پارس افت و خیزهای بسیاری را پشت سر گذاشته که از مهم ترین آن ها می توان به آسیب هایی اشاره کرد که 
در دوران دفاع مقدس به آن وارد شده است؛ اما با همۀ این ها، امروز یکی از صنایع پویا و فعال محسوب می شود.

گروه صنایع کاغذ پارس

ظرفیت فعلی تولید کاغذ تحریر: صفر

این کارخانه به منظور اســتفاده از باگاس کارخانۀ نیشــکر هفت تپه تأســیس 

شد و اولین واحد تولیدکنندۀ کاغذ چاپ و تحریر در ایران محسوب می شود.
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 را نشــانه گرفــت و ســبد محصــوالت خــود را متنــوع کرد.
کــه  اســت  کارون  کاغــذ  کارخانــۀ  بعــدی،  کارخانــۀ 
فعالیت هایش در حال حاضر متوقف شــده و مشــکالت 
زیادی دارد. ابتدا نام این کارخانه کاغذ کارون بود که سال 
139۲، امــوال منقــول و غیرمنقــول آن طی یــک مزایده از 
ســوی شــرکت آتیــه دماوند واگذار شــد و مجموعــه ای به 
نام »گلریز صنعت شوشتر« تأسیس شد. این مجموعه 
بزرگ ترین مجموعۀ  تولید خمیر از باگاس در ایران است 
کــه ظرفیــت ۸۵هزارتنی خمیر برای تولیــد کاغذ تحریر و 
چاپ را دارد؛ اما تا امروز فعالیتی نداشته است؛ چون در 
گیرودار مســائل حقوقی افتاده اســت. پس عمالً باگاس 

هم در این کارخانه استفادۀ خاصی نمی شود.
 

ود! ذ صادر می �ش م�ی� اک�غ �غ
باگاس به خودی خود نمی تواند صادر شــود؛ چون قابلیت 
اشــتعال دارد. امــا اگــر بــه تولیــدات دیگــر تبدیــل شــود، 
می شــود خیلی راحت آن را صادر کرد. فکر کنید مثالً به 
خمیــر کاغذ تبدیل شــود و بعــد به راحتی و با یک قیمت 
خــوب آن را صــادر کننــد. ایــن اتفــاق هم می افتــد. کاغذ 
داخلــی را قبــالً بــه دلیــل اینکــه کیفیت خوبی نداشــت، 
نمی خریدنــد. بــرای همیــن، کارخانه هــای کاغــذ ترجیــح 
می دادند این خمیر را به جای اینکه به کاغذ تبدیل کنند، 
بفروشــند و اتفاقاً خریداران خوبی هم در خارج از کشــور 
دارد. چــون االن همــۀ دنیــا بــه این ســمت می رونــد که از 
باگاس استفاده کنند و همین خمیر کاغذ استخراج شده 

از باگاس، کلی به آن ها کمک می کند.

اده می ��غ�غد؟ س ا��ت�غ ذ از �جااکگ ا�غه های اک�غ اکر�غ
شــرکت چوب و کاغذ مازندران که در شــمال کشــور واقع 
شــده اســت، از چوب برای تولید کاغذ اســتفاده می کند. 
البتــه ایــن کارخانه مشــهور به این بــود که کاغــذ روزنامه 
تولید می کند؛ اما به گفتۀ مســئوالن این کارخانه، حدود 
یــک ســال اســت کــه تولیــدات ایــن شــرکت بــرای کاغــذ 
روزنامه هم به صفر رســیده و متوقف شــده اســت؛ چون 
 کاغذ تولیدی شــان را نمی توانســتند به فروش برســانند.
از کارخانــۀ کاغــذ مازنــدران که بگذریم، بــه کارخانۀ کاغذ 
پــارس می رســیم کــه کاغــذ بیشــتری تولید می کنــد و در 
عرصه های مختلف فعال است. گروه صنایع کاغذ پارس 
سال 13۴۶ در شمال خوزستان، با هدف استفاده از باگاِس 
تولیدشــده در کارخانۀ نیشــکر هفت تپه تأســیس شد و 
در ســال 13۴9 به بهره برداری رســید. این کارخانه پس از 
راه اندازی، تا مدت ها یگانه تأمین کنندۀ کاغذ چاپ و کاغذ 
تحریر داخل کشور بود؛ اما به دلیل صدمات وارده در طی 
دوران دفاع مقدس و انجام نشــدن نوســازی و بازسازی در 
زمان تصدی بخش دولتی، در معرض تعطیلی همیشگی 
قرار گرفت و وضعیت آن در سال های منتهی به 1391، به 
کمتر از ۲۰درصد ظرفیت اســمی رسید. مهر سال 139۲، 
فصل جدیدی در کارخانۀ کاغذ پارس آغاز شد. سهام این 
شرکت به بخش خصوصی و شخصی به اسم محمدجواد 
مقــدم واگــذار شــد و سلســله اقدامــات بــرای بازســازی و 
نوســازی ماشین آالت، فرایندها و منابع انسانی آغاز شد 
و طی دو ســال فعالیت شــبانه روزی، کاغذ پارس به رکورد 
تولید عمر خود دست یافت. همچنین بازارهای صادراتی 

 محل کارخانه: شوشتر، نزدیک هفت تپه 
 سال تأسیس: 13۶3

ظرفیت فعلی تولید کاغذ تحریر: صفر

شرایط فعلی: این کارخانه بزرگ ترین مجموعۀ  تولید خمیر از باگاس در ایران است که ظرفیت ۸۵هزارتنی خمیر را 
برای تولید کاغذ تحریر و چاپ دارد؛ اما به دلیل مشکالت حقوقی فعالً پلمب است. مدیرعامل این کارخانه به تازگی 
در گفت وگویی با فارس گفته است اگر یارانه ۴۲۰۰تومانی را که سال گذشته برای واردات کاغذ اختصاص داده شد، 

در اختیار کارخانه های داخلی قرار می دادند، تاکنون 7۰درصد نیاز کشور به کاغذ تحریر برطرف می شد.

کارخان�ۀ کاغذ کارون

باگاس 
به خودی خود 
نمی تواند صادر 
شود؛ چون قابلیت 
اشتعال دارد. اما 
اگر به تولیدات 
دیگر تبدیل شود، 
می شود خیلی 
راحت آن را صادر 
کرد
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تولیــد کاغذ و همچنین وجود کارخانه هایی که می توانند 
به سمت تولید کاغذ از این محصول بروند، باز هم شاهد 
این هســتیم که مسئوالن ترجیح می دهند سراغ واردات 
کاغــذ برونــد. همین گــزارش و همیــن باگاس تولیــدی در 
کارخانه های داخل، نشــان می دهد که می شود این کار را 
انجام داد؛ کما اینکه دو کشور آمریکا و پرو از باگاس برای 
تولید کاغذ استفاده می کنند. از طرف دیگر، فکر کنید که 
هزینۀ تولید یک تن خمیر کاغذ از چوب جنگلی حدوداً 
1۲۰هزار تومان و از باگاس حدود 1۴هزار تومان است. همۀ 
این ها را کنار هم بگذارید. با یک حســاب و کتاب ســاده 
می تــوان فهمیــد کــه باگاس محصول ارزشــمندی اســت 
کــه تولید کننــدگان کاغذ از آن غافل بودند. باگاس شــاید 
اسمش سخت باشد؛ اما هم ارزان است هم در دسترس. 

باگاس همین تفالۀ نیشکر خودمان است.
هزینــۀ هــر تــن خمیــر کاغــذ از تنــۀ درختــان معــادل 
1۲۰هزار تومان اســت و این هزینه در قبال هر تن باگاس 
حاصل تفالۀ نیشکر، 1۴هزار تومان است. هر تن باگاس را 

می شود به ۴.۵ تن خمیر کاغذ سفید تبدیل کرد.
آمــار تولیــد ســاالنۀ بــاگاس ۲.۵میلیــون تــن در ســال 
اســت. نســبت تولیــد کاغــذ به باگاس هم ســه بــه یک و 
در بدبینانه ترین حالت پنج به یک اســت؛ یعنی حداقل 

می توان ۵۰۰هزار تن کاغذ از باگاس تولید کرد.
هر بند کاغذ ۵۰۰ برگ کاغذ می دهد. از هر درخت، 17 
بند کاغذ A4 یا ۸۵۰۰ برگ کاغذ استخراج می شود. برای 
مصرف ســالیانه، 3۵۰هزار تن کاغذ تحریــر و 1۰۰هزار تن 

کاغذ روزنامه احتیاج داریم.

واهد ر��ید؟ ا �غ ذ �جه �حج �ای اک�غ  ما�ج
آمــاری اوایــل ســال 1397 اعالم شــد مبنی بــر اینکه نیاز 
ســاالنۀ کشــور بــه کاغــذ، حــدود ۲میلیــون تن اســت که 
3۵۰هــزار تــن کاغــذ تحریــر، 1۰۰هزار تــن کاغــذ روزنامه و 
7۰۰هــزار تــن کاغذ بســته بندی مــورد نیاز ماســت. طبق 
آخرین اعالم رســمی، آمار تولید ســاالنۀ تفالۀ نیشــکر یا 
همــان بــاگاس، ۲/۵میلیون تن در ســال اســت. نســبت 
تولید کاغذ به باگاس هم ســه به یک و در بدبینانه ترین 
حالت، پنج به یک است؛ یعنی حداقل می توانیم ۵۰۰هزار 
تن کاغذ از طریق مواد اولیۀ باگاس در داخل تولید کنیم. 
با نگاهی به این آمار، می شــود گفت کاغذ تولیدشــده از 
بــاگاس، می توانــد نیاز کاغذ تحریر و کاغــذ روزنامۀ داخل 
را تأمیــن کنــد؛ امــا مســئله این اســت که چنیــن اتفاقی 
نمی افتــد؛ چــون اراده ای پشــت آن نیســت و برخــی از 
 مسئوالن چارۀ مشکل کاغذ را فقط در واردات می بینند.
در یک سال اخیر، کمبود کاغذ مشکالت فراوانی را برای 
حوزۀ نشــر و مطبوعات به وجود آورده است. کاغذ  بندی 
۵۲۰هزار تومان مشکل کوچکی نیست. فکر کنید که یک 
ناشــر چقــدر باید خــرج کند تا کاغذ بخرد و بعــد آن را به 
کتاب تبدیل کند. یا روزنامه ها تعطیل می شوند یا اینکه 
صفحاتشــان را کم می کنند. کاغذ موضوع مهمی است؛ 
آن قدر مهم که مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه 
کتاب، به وزیر ارشــاد برای حل مســئلۀ کاغذ تذکر دادند. 
ضمن اینکه  ایشان هم دربارۀ تولید داخل و حل مشکالت 
کارخانه های داخلی کاغذ تذکر داده بودند. با وجود حجم 
انبوهــی از تولیــدات بــاگاس نیشــکر به عنوان مــواد اولیۀ 

 محل کارخانه: بندر آزاد امیرآباد در به شهر 
 سال تأسیس: کارخانۀ کاغذسازی تبریز از سال 13۸9 طراحی شده بود؛ اما سال ها در انتظار انجام 
تعهدات دولت و سرمایه گذار مانده بود، تا اینکه فروردین سال 139۶، به صورت رسمی افتتاح شد.

شرایط فعلی: در شرایطی که بسیاری از کارخانه های تولید کاغذ، از جمله کاغذ پارس، جواب گوی نیاز کشور در 
زمینۀ کاغذ تحریر نبودند، دولت بر آن شد که یک کارخانۀ تولید کاغذ تحریر راه اندازی کند و آن را تنها تولیدکنندۀ 
کاغذ تحریر نامید. گفته شده در راه اندازی این مجتمع کاغذی، از تکنولوژی اروپا استفاده شده و قرار بود ساالنه 

۵۵هزار تن کاغذ چاپ و تحریر تولید کند؛ اما دربارۀ ظرفیت تولید آن اطالعی در دست نیست.

مجتمع کاغذ �بریز

ظرفیت فعلی تولید کاغذ تحریر: نامعلوم

کاغذ تولیدشده از 
باگاس، می تواند 

نیاز کاغذ تحریر و 
کاغذ روزنامۀ داخل 

را تأمین کند؛ اما 
مسئله این است 
که چنین اتفاقی 

نمی افتد؛ چون 
اراده ای پشت آن 

نیست و برخی 
از مسئوالن چارۀ 

مشکل کاغذ را 
فقط در واردات 

می بینند
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ه  ذ در �پ ــما ا�ی�ان از �غظــ� �توا�غم�غدی �تول�ید اک�غ �جه �غظ� �ش
�ورت  ــور صغ ذ در �سش ــ�ار دارد؟ آ�یا �تول�ید اک�غ هی �ت ا�ی�گ �ج

دارد؟
در ابتدا، به نیاز کشور در حوزۀ کاغذ تحریر اشاره می کنم. 
مــا بــا ضریــب ده درصد باال و پاییــن، حــدود 3۸۰هزار تن 
کاغذ تحریر در کشور نیاز داریم؛ اما شرکت هایی که قبل 
و بعد از انقالب بنا شده اند، ساالنه ظرفیت تولید حدود 
1۸۰هــزار تــا ۲۰۰هزار تن کاغذ تحریــر دارند. این یعنی در 
حــوزۀ کتاب های با کاغذ تحریر و درســی، حــدود 1۸۰هزار 
تــن کاغذ تحریر کمبــود داریم و حتماً بایــد در این زمینه 
واردات انجام شــود. اما در زمینۀ مطبوعات، آمارها کمی 
متفاوت اســت. آنچه وزارت ارشــاد بر آن صحه می گذارد 
و تا حدودی هم ما تأییدش می کنیم، چیزی حدود ۶۰ تا 
7۰هزار تن کاغذ نیاز است. از نگاهی می شود گفت امکان 

تولیــد صددرصــدی در کشــور وجــود دارد؛ امــا از نگاهــی 
دیگر، حداقل ۵۰ تا ۶۰درصد از این نیاز تأمین خواهد شد. 
ســؤال اصلــی ایــن اســت که چه عواملی ســبب شــد 
گرفتــار وضــع فعلــی شــویم و در نهایــت، موضــوع کاغــذ 
به عنوان دغدغه ای جدی برای اصحاب مطبوعات، رسانه 
و اهالــی قلــم مطــرح شــود. بــرای همیــن، بــه گفت وگوی 
شفافی نیاز است. من سعی می کنم برخی از واقعیت ها 
را بدون مالحظات بیان کنم که چندان خوشــایند برخی 

از افراد نیست. 
یکــی از مشــکالت مــا شــبکه های توزیع هســتند. در 
همه جای دنیا، یکی از دالیل افزایش قیمت در هر کاال و 
مرسوله ای، هزینۀ حمل ونقل و توزیع و فروش است؛ اما 
این عوامل بر اساس استانداردی تعیین می شوند. کامالً 
مشخص است از مرحلۀ تولید تا عمده فروشی، بنکداری 

 پیروزی واردات در جنگ با �ولید

زا�ی ا��تمادی مهد�یس م�ی

و �جا  ت و�گ �غ ذدر �گ ع�یت واردات و �غظام �توز�یع اک�غ ر� وصغ �ج
ان وای ا�ی ذ و م�ت رٔ��یس ��غد�ی�ی اک�غ

در کشور ظرفیت های خوبی برای تولید کاغذ وجود دارد. عالوه بر اینکه فعاالن عرصۀ کاغذ، عالقه مند به سرمایه گذاری هستند، به نظر 
می رسد با اصالح برخی از قوانین موجود، زمینه برای سرمایه گذاری مهیا شود؛ اما اینکه چرا این اتفاق به درستی صورت نمی گیرد و به 

تصمیم گیری نهایی نرسیده ایم، موضوعی است که باید بررسی شود.
بهترین گزینه در خصوص بررسی وضعیت واردات و نظام توزیع کاغذ در کشور، ابوالفضل روغنی، رئیس سندیکای  کاغذ و مقوای ایران 

است.
روغنی سال ها مدیریت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران را عهده دار بوده است. او که یکی از شخصیت های تأثیرگذار این عرصه 
به شمار می آید، عالوه بر ریاست سندیکای کاغذ و مقوای ایران، در حال حاضر، یکی از اعضای هیئت مدیرۀ کارخانۀ کاغذ پارس است.
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واهــی می دهد �ه از  صی م�دم �گ ــحغ ی �ش ٔه ز�غد�گ �ــا�ج�ت
�غ 

�ته ا�غد �تا �سب �لم ��غ�غد. ا�ی ذ�ش ود �گ �وری �غ �غ�یازهای صغ
�ی�د  اپ ��تاب صورت �گ � ا�ی�غکه �پ ام�ن �پذ�ی� �غ�یســت؛ مکگ
�اهم  ود، �تو�عٔه �لمی را �غ ــ� �ش امعه م�غ�تسش و ��تاب در �ج

ود. ود �ل �ش ای �غ �تصادی هم در �ج ات ا�ت ��غد و مسش
بله، مردم فرهیخته و فرهنگی ایران این موضوع را خوب 
درک می کننــد کــه باالخــره کشــور در مضیقه و مشــکل 
اســت. در ایــن صــورت، ایــن مشــکالت بــه ســایر جاهــا 
منتشر می شود. می خواهم بگویم اتفاقاً مشکل کاغذ از 

ارز ۴۲۰۰تومانی است.

�ا؟ �پ
دولت چیزی نزدیک به ۲۵۰هزار تن ثبت ســفارش کرده 
اســت و تخصیص ارز داده و کاغذ وارد شــده اســت؛ اما 
آیــا مصرف کننــدۀ نهایــی نفعــی از ایــن ارز ۴۲۰۰تومانــی 
می برد؟ با مراجعه به سایت های روز دنیا، متوجه خواهید 
شــد که قیمت کاغذ روزنامه در دنیا بیشــتر از 7۴۰ دالر 
نیســت و ایــن بــا ارز ۴۲۰۰تومانی تقریباً ســه هزار تومان 
می شــود. کدام یــک از اصحــاب مطبوعــات در یکــی دو 
ســال گذشته توانســته اند کاغذ ســه هزارتومانی بخرند؟ 
به نظر من ارز ۴۲۰۰تومانی ایجاد رانت و فســاد می کند. 
افرادی پیدا می شــوند که با ســاخت شرکت های صوری، 
این ارزها را دریافت کرده و منابع کشور را هدر می دهند. 
ایــن نشــان دهندۀ ایــن اســت که نظــام توزیــع و تأمین و 
تخصیص غلط اســت. قیمت بهتریــن کاغذ تحریر دنیا 

تا سیســتم های خرده فروشــی و شبکه های مویرگی، باید 
فواصلــی رعایــت شــود. بســته بــه نــوع کاال و محصــول، 
می توان تقســیم بندی کــرد و بر مبنــای آن، قیمت کاالی 
کارخانــه را افزایش داد تا به دســت مصرف کننده برســد. 
امــا صراحتــاً می توانم عرض کنم که شــبکۀ توزیــع ما در 
همۀ زمینه ها دچار مشکل است و شبکۀ توزیع اساسی 
در اکثر ســاختارهای کشــور وجود ندارد. بــرای مثال، قرار 
بــود هدفمنــدی یارانه ها در هفت مرحله انجام شــود؛ اما 
در مرحلــۀ دوم متوقــف شــد. صراحتــاً عــرض می کنم که 
شبکه های مویرگی درست و دقیق و مناسب برای توزیع 

کاغذ در کشور وجود ندارد.

ــد ارز 4200�توما�غی �جه  ــ�ار �ش ــذ، �ت ــه �جه �غ�یــاز اک�غ �جــا �تو�ج
ا�تی  ا�ت ه ا�ت�غ ش، �پ �غ �جحغ

ود. در ا�ی ذ داده �ش ن اک�غ وارد��غ�غداکگ
و�غه  کگ صوص �پ �غ �غ

ص�یــص ارز در ا�ی ع�یت �تحغ �تــاد؟ وصغ ا�غ
ا�ت؟

اینجــا ممکن اســت صحبت هــای من کمی زاویه داشــته 
باشد و برخی ناراحت شوند. اساساً ارز۴۲۰۰تومانی از پایه 
غلط است. دلیل آن هم این است که کشور متأسفانه در 
جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته است و خروج نفت و 
ورود منابع ارزی به کشور، به شدت محدود شده است. به 
نظرم قرارگرفتن کاغذ در ردیف کاالهای اساسی مانند غذا 
و دارو با تخصیص ارز، صورت چندان خوشی ندارد. مردم 
فرهیخته، آگاه، دانا و توانای ایران حاضر نیستند کتاب در 

ردیف کاالهای اساسی قرار گیرد.
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عرضه و تقاضای باال.
کمیتۀ کاغذ در کشــور تشــکیل شده است؛ اما هدف 
از برگزاری این جلســات چیســت؟ من چند باری به این 
جلســات دعــوت شــدم و اعتــراض کــردم و در نهایــت، 
دیگر به این جلســات دعوت نشــدم. باید پرســیده شود 
کــه دوســتانی کــه از ارز ۴۲۰۰تومانی اســتفاده می کنند، 
چه کســانی و با چه شناســنامه ای هســتند؟ ما به عنوان 
کســانی کــه در ایــن مملکــت کار می کنیــم، در ایــن بــازار 
کوچــک همدیگــر را به خوبــی می شناســیم. بایــد از افراد 
صاحــب صالحیت و شناســنامه دار در عرصۀ صنعت و 
تجارت اســتفاده شــود. اســتفاده از افرادی که بی هویت 
هستند، باعث می شود چنین اتفاقاتی رخ دهد. معتقدم 
ارز ۴۲۰۰تومانــی وجــود نــدارد و بهتــر اســت خودمــان را 

سرکار نگذاریم.

ا��یی �ه  �جکٔه �توز�یع ا�ت؛ �ج دی ما در �ش الش �ج لک و �پ مسش
�غ 

اد ��غ�غد. در ا�ی �ار ا�ت �جا هم �تعادل ا�یحج ا �ت اصغ ه و �ت�ت ��صغ
�ما�ی�ید. ه�تان را �ج�غ صوص د�یداکگ �غ

در خصوص کمبود کاغذ ابتدا عرض می کنم که همۀ ما 
از دولــت، تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان و 
حتی مصرف کنندگان، بالاســتثنا مقصر هســتیم. یکی 
دیگر از اشکاالت در عرصۀ کاغذ، به دو وزارتخانۀ عریض 
و طویل ارشاد و صمت برمی گردد. هر دو با هم در حوزۀ 
کاغــذ کار می کننــد. یکی ثبت ســفارش می کند، دیگری 
تأمین. یکی تکذیب می کند و یکی به شکل دیگری رفتار 
می کنــد. بنابرایــن وزارت ارشــاد باید به ســهم خود دقیق 
و شــفاف و روشــن باشــد و همین طور وزارت صمت هم 

1۲۰۰ دالر است که با ارز ۴۲۰۰تومانی و با همۀ هزینه ها، 
تقریباً ۶هزار تومان می شــود. البته عدد کوچک تر است 
و مــن عــدد را پــر عــرض می کنــم. امــروز کاغــذ بــه بندی 
۵۰۰هزار تومان رســیده اســت؛ یعنی هر کیلو کاغذ باالی 
۲۰هزار تومان اســت؛ در صورتی که قیمت تمام شــدۀ آن 
بــا ارز ۴۲۰۰تومانی و بهترین نوع کاغذ، 1۲۰۰ دالر، یعنی 
زیــر ۶هزار تومان اســت. در واقع، دولــت ارز ۴۲۰۰تومانی 
را در اختیــار مــردم قرار نداده اســت. اینجا ممکن اســت 
برخی از ناشــران گالیه کنند؛ اما چندین ســال اســت که 
بــه ناشــران انتقاد می کنیــم کــه از کاالی داخلی حمایت 
کننــد. مســئله ای وجــود دارد کــه ما می گوییــم از قیمت 
تمام شدۀ یک جلد کتاب، ۲۵درصد آن قیمت کاغذ است 
و در نیمــۀ پــر لیوان،۵۰درصــد را قیمــت کاغــذ می دانیم. 
مابقی ۵۰درصد برمی گردد به سایر هزینه ها. باید اظهار 
تأســف کنیم از اینکه ســرانۀ مطالعه در کشــور ما پایین 
اســت. اما نباید فراموش شــود که فرهیختگان جامعه با 
نوســانات قیمت کنار آمده و تحت هر شــرایطی کتاب را 
تهیه می کنند. پس نمی توانیم بگوییم افزایش نرخ کاغذ، 
همــۀ مــردم را از خوانــدن کتــاب و روزنامــه دور می کنــد. 
مــن به عنوان یک ایرانی کــه در عرصۀ فرهنگ و اقتصاد 
فعال هســتم، با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات 
مخالفــم و معتقــدم که بهترین شــکل ممکن، اســتفاده 
از ارز نیمایی اســت. با جایگزین شــدن ارز نمایی به جای 
ارز ۴۲۰۰تومانــی، قیمــت کاغذ در بازار به شــدت ســقوط 
می کنــد و نمــودار روی اعــداد متعادلی می ایســتد. یکی 
از مشــکالتی که با ارز ۴۲۰۰ به وجود می آید، ازبین رفتن 
باالنــس عرضــه و تقاضــا اســت؛ به معنی دیگــر، کمبود 
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محدودیت های ما جدی است. بنابراین، ارز ۴۲۰۰تومانی 
معطل گذاشتن اهالی قلم است.

ــده  ص�یص داده �ش ذ، �ج�یش از �غ�یاز ارز �تحغ �ج�ای واردات اک�غ
ار  دن 184ه�غ ود�ش �ت اهد م�غ ش �توز�یع، �ش ا�ــت؛ اما در �جحغ
�غ 

ــذ واردا�تی هســ�ت�یم. ا�ی ار �ت�غ اک�غ �تــ�غ از 200 �تــا 250هــ�غ
ه و  �غ �یع�غی �غظام ��صغ

ــ�جکٔه �توز�یع. ا�ی �تالل در �ش �یع�غی ا�غ
ما  ده ا�ت. �غظ� �ش دی را م�تحمل �ش ا �غو�ــا�غات �ج اصغ �ت�ت

�یست؟ �غ �جاره �پ
درا�ی

تخصیــص دادن ارز بــه ایــن معنــی نیســت کــه تأمیــن 
شــده اســت. آقای صالحی، وزیر ارشــاد، در ســخنانی به 
نیاز ۴۰۰هزارتنی کاغذ اشــاره کردند که از این میان، نیاز 
حــوزۀ چــاپ و نشــر تنها ۸۰هزار تن اســت. اگــر تنها این 
۸۰هــزار تــن باشــد، همۀ مشــکالت ما حل می شــود و با 
درخواســت از تولیدکنندگان داخلی در عرض دو تا ســه 
ماه تأمین می شود. اما من با این موضوع مشکل دارم و 
قضیه پیچیده تر از این حرف ها است. از طرف دیگر، من 
به عنوان یک تاجر هم مقصر هستم و باید در این زمینه 
پاســخ گو باشــم. وقتــی تاجران بــا کد کاغذ تحریــر، کاغذ 
گالســه وارد می کننــد، نمی توان فقط دولــت و مجلس را 
مقصر دانست. نه! هرکس سهمی دارد. به نظر می رسد 
راهــکار کوتاه مــدت بــرای ایــن حــل مشــکل، مدیریــت 
نظــام واردات اســت. عالوه بر این، باید مشــارکت بخش 
خصوصی را هم داشــته باشــیم. در این بین، دولت باید 

راهبرد ارائه و بر کار نظارت کند.

دار  ه م�ت �ما�ی�ید و ا�ی�غکه �پ ذ �ج�غ ان مص�ف اک�غ آماری از م�ی�غ
ان واردات  ه م�یــ�غ ــود و �پ ــل �تول�یــد می �ش از آن در دا�غ

�ی�د. صورت می �گ
سرانۀ مصرف کاغذ در دنیا به طور متوسط در کشورهای 
اروپایی، حدود ۵۴ کیلوگرم و در کشورهای اسکاندیناوی 
و آمریــکا، حــدود 1۵۰ کیلوگــرم و در کشــور مــا حــدود ۲۲ 
به عنــوان یکــی از  کیلوگــرم اســت. ایــن موضــوع قبــالً 
شاخص های توسعه یافتگی محسوب می شد. بر اساس 
آمــار، حــدود دومیلیــون تــن کاغــذ نیاز کشــور اســت که 
شامل کاغذ بسته بندی، تیشو، کاغذ تحریر، روزنامه و... 
اســت. از این میــان، 3۸۰هزار تن کاغذ تحریر نیاز داریم 
کــه 1۸۰ تــا ۲۰۰هزار تــن می تواند در داخل کشــور تأمین 
شــود. 3۰ تــا ۵۰هــزار تن نیز بــرای روزنامه نیــاز داریم. در 
حالــت واقع بینانــه، می توانیــم تمــام کاغــذ روزنامــه را در 
داخل کشور تأمین کنیم؛ اما متأسفانه در دو دهۀ اخیر، 
به موضوع تولید در داخل کشور توجه نشده است. این 
در حالی است که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر، 
در انتخاب شعار سال بر حمایت از تولید تأکید کرده اند. 

باید تکالیفش روشن باشد. معتقدم که این کار باید جزو 
کارهای وزارت صمت قرار گیرد و وزارت ارشاد با راهبردی 

دقیق، کالن نگری کند.

ــود.  ــ� مادٔه اول�یه محســوب می �ش ذ �ج�ای �وزٔه �غسش اک�غ
�غ �وزه 

ط�ج�یعی ا�ــت �ه وزارت ص�غعت می �توا�غد در ا�ی
ا ��غد. ش �جه�ت�ی ا�ی�غ �غ�ت

چون بازار، واردکنندگان و تشکل ها را می شناسد. همان 
طور که عرض کردم، بخشــی از مشکالت به حوزۀ توزیع 
برمی گــردد. در حــوزۀ توزیع به شــدت ضعیف هســتیم. 
واردکننده کار خود را انجام داده است و کاغذ را وارد کرده 
اســت و کاغذ به دســت بنکدار رسیده است. از اینجا به 
بعد، معلوم نیســت چه اتفاقی در شــبکه رخ می دهد و 
ایــن به دلیل نبود نظارت و کنترل اســت. به همین دلیل 
اســت وقتــی از ناشــران و روزنامه چی ها ســؤال می کنید، 
می گوینــد کاغــذ گیــر نمی آید یا به شــدت گران اســت یا 
احتماالً سهمیه ای که به آن ها تعلق گرفته، بسیار ناچیز 
است. اخیراً شاهد کم شدن تیراژ روزنامه ها و تعدیل نیرو 
هستیم. چرا؟ ارز ۴۲۰۰تومانی که نباید منجر به تعطیلی 
شــود. دقیقاً مانند گذشــته منابع مالی تأمین می شــود. 
ایــن حکایــت از کمبود عرضــه دارد و ما نتوانســته ایم در 
حــد نیــاز، کاغــذ تأمین کنیــم و در نهایت، منجــر به این 
تعدیل نیرو شده است. شبکه های توزیع دچار مشکالت 
ساختاری و اساسی هستند که باید روی این موضوع کار 

شود.

�غ المللی 
��جه و مطالعا�تی �ه در ��صٔه �ج�ی ه �جه �تحج �جا �تو�ج

ــ�ف  ذ در �ش ــما �ج�ای �غظــام �توز�یع اک�غ دار�یــد، راه�ر �ش
و�غــه  کگ �یســت؟ �پ �پ�یش آمــده م�یــان �تول�یــد و واردات �پ
�غ 

ه �ســا�غی در ا�ی ــلک را �ل ��غ�یم و �پ �غ مسش
می �توا�غ�یم ا�ی

�غد؟ �ته �جا�ش زم�ی�غه می �توا�غ�غد مسٔ�ول�یت دا�ش
معتقدم کشــور باید در همۀ کارها از جمله کاغذ، نقشــه 
و اســتراتژی داشــته باشــد. مقام معظم رهبری حدود ده 
ســال پیش در نمایشــگاه کتاب، به آقای ســالک، رئیس 
کمیسیون فرهنگی وقت مجلس، دستور دادند و فرمودند 
که باید بازار کتاب سامان دهی شود؛ اما با پایان یافتن دورۀ 
مجلــس و پایان دولــت، همه چیز به هم ریخت. به نظرم 
برای این کار به یک استراتژی به صورت کالن نیازمندیم؛ 
اما کار امروز و فردا نیست و حداقل به دوسه سال زمان 
نیاز دارد. باید در کوتاه مدت مشکالت را حل کنیم و این 
جز از طریق واردات و ارز نیمایی صورت نمی پذیرد. اهالی 
فرهنگ باید بدانند که با ارز ۴۲۰۰تومانی مشکالتشــان 
بیشــتر می شود. خودشــان باید بگویند ارز ۴۲۰۰تومانی 
نمی خواهنــد. کشــور در جنــگ اقتصــادی قــرار دارد و 
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کــه گنجینــۀ تاریخــی هســتند و در کتابخانه هــا از آن ها 
نگهــداری می شــود. اما متأســفانه دولــت ارز را در جهت 
این کار اختصاص می دهد و به نوعی منابع ملی را از بین 
می برد. در این موقعیت می شود گفت مسئوالن و حتی 
مصــرف کنندگان به تولید توجه نمی کنند. البته باید به 
این نکته اشاره شود که مقصر در این قضیه تنها دولت 
نیست. تولیدکنندگان نیز با تولیدنکردن کاالی باکیفیت 
به سهم خود مقصر هستند. به یاد دارم در مازندران که 
بزرگ ترین تولیدکنندۀ کاغذ تحریر در ایران اســت، باید 
بــرای فــروش کاغــذ روزنامه التماس می کردیم؛ چــرا که از 

چوب بی کیفیتی استفاده می کردند.
امــروز ارز گــران شــده و منابــع ارزی محــدود اســت. 
دوستان درخواست کاغذ تحریر می کنند؛ اما باید بدانند 
از آن زمانی که از تولید حمایت نشد و تولید انقدر ذلیل 
شد، امروز هیچ انگیزه ای برای تولید کاغذ تحریر در کشور 

وجود ندارد.

�غ زم�ی�غه 
دامی �ملی در ا�ی ود �تٔ���ید �ج� �تول�ید، ا�ت �ا �جا و�ج �پ

ص�یص ارز �جه واردات  اهد �تحغ ود و در ادامه �ش د�یده �غمی �ش
هس�ت�یم؟ 

چند ســال اســت که این هشدار داده می شــود که اگر از 
تولیــد حمایــت نکنید، کشــور دچار بحرانی می شــود که 
امــروز دچــار آن هســتیم. امــروز قیمــت کاغذ تــا کیلویی 
۲۰هــزار تومــان می رســد کــه در اقتصاد موضوعــی کامالً 
طبیعی اســت. وقتی در کشــور عرضه و تقاضایی وجود 
نداشته باشد و تولیدی صورت نگیرد، خب طبیعی است 
که خارجی ها به هر شکلی که بخواهند، می توانند برخورد 

کنند.

�غ �ــال، زم�ی�غه های 
وع در ��ی �غ موصغ

ت ا�ی �غ ــود �گ می �ش
ع،  �اهم می ��غد. در وا�ت �اد را �غ ی از ا�غ ادٔه �جعصغ �وءا�ــ�ت�غ
ساد �غ�ی�غ  ات واردات، �غ ارها و �تح��یم ها و مسش سش �الوه �ج� �غ
ا�ی�یه وارد �پ�و�غده های  صغ ؤه �ت �ی�ًا �ت ود. ال�ج�ته ا�غ اد می �ش ا�یحج

�یست؟ �غ �جاره �پ
ما درا�ی ده ا�ت. �غظ� �ش ذ �ش اک�غ

اگــر چارچــوب درســت و ضابطه منــدی داشــته باشــیم، 
می توانیــم منابــع ارزی ازدســت رفته را بازگردانیــم. قــوۀ 
قضاییــه هــم الزامات و شــرایط خــاص خــود را دارد. باید 
بــه ایــن نکته توجــه کنیم که اگر به تولید توجه می شــد، 
امروز دچار این اتفاقات و ســردرگمی نمی شدیم و شاهد 
11.۸درصد بیکاری در کشــور نبودیــم. نه صرفاً در کاغذ، 

بلکه در همۀ زمینه ها عرض می کنم.

�غا �جا�ث  �غ �ت�غکگ
ت ر�ــ�یدن �جه ا�ی �غ ه می �توان �گ در �یک �غ�گ

امعه  �ورت های �ج �ت�ی �جه صغ ت �ج�یسش ده ا�ــت �تا �جا د�ت �ش

این نشان دهندۀ این است که تولید، موتور محرکۀ ایجاد 
شغل، توسعه یافتگی و فعال شدن اقتصاد کشور است.

خــوب اســت بدانید کــه فرصت ســرمایه گذاری کاغذ 
در ایــران از ظرفیــت باالیــی برخــوردار اســت. همین االن 
حــدود ۲3۰ تــا ۲۵۰هــزار تــن بــرای کاغــذ تحریــر فرصت 
ســرمایه گذاری داریــم؛ چــرا کــه تقریباً تمام منابــع آن در 
کشور وجود دارد. اما وقتی تمام امتیازات و قوانین به نفع 
واردکننــده اســت، هیچ انگیزه ای برای ســرمایه گذار باقی 
نمی ماند. شاهد مثال این موضوع هم بنیان گذار کارخانۀ 
تبریز است که تاجر بزرگی بود و کارخانۀ کاغذسازی را بنا 
نهاد؛ اما در عرض مدت کوتاهی، از ســرمایه گذاری خود 
در این عرصه پشــیمان شــد و کارخانــه را تقریباً تعطیل 
کرد. بارها و بارها به او تذکر دادند که به تولید ادامه دهد. 
گفت چشــم، شــما قوانیــن را تغییر دهید، مــا کارخانه را 
بــرای تولیــد ایجاد کرده ایم. بنابراین، قوانین در کشــور ما 
اصالً به نفع تولیدکننده نیســت. برای مثال، متأســفانه 
ارزش افــزوده بــرای واردات کاغــذ حــذف شــده اســت؛ در 
صورتی که به تمامی کاالهای تولیدی ارزش افزوده تعلق 
می گیــرد و قیمــت تمام شــدۀ آن حتــی بیــش از 9درصد 
اســت. از طرفی، تعرفه های گمرکی کامــالً به نفع واردات 

است.
اگر واقعاً قول و قراری بود، دولت و مجلس و بخش های 
مختلف با هم توافق کرده و قوانین را به نفع تولید و کشور 
تغییر می دادند و این فرصت و انگیزه برای تولیدکنندگان 
داخلی فراهم می شــد؛ اما چنین حمایتی را نمی بینیم و 
ارز ۴۲۰۰تومانی را برای واردات کاغذ اختصاص می دهیم. 
این در حالی است که باید پرسید برای تولید چه چیزی 
اختصــاص یافته اســت؟ بــا ایــن ارز ۴۲۰۰تومانی، منابع 
کشــور و فرصت ســرمایه گذاری و ایجاد شغل پایدار را از 
دست می دهیم و متأسفانه روی آن اصرار هم می کنیم. 
اگــر ایــن منابع بــه تولید اختصــاص داده می شــد، امروز 
دچــار ایــن گرفتــاری نمی شــدیم. بــرای حل ایــن موضوع 
هم نمی توان یک شــبه پیش رفت. چرا که ســالیان ســال 
است با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری، به حمایت از 
تولید توجه نکرده ایم. از طرفی، در جلسات متعددی که 
با دولت و مجلس و مصرف کنندگان داشتیم، عنوان شد 
که هیچ دلیلی ندارد برای کتاب های درسی باکیفیت ترین 
کاغــذ دنیــا را وارد کنیــم؛ چــرا کــه از ایــن کتاب هــا نهایتاً 
هفت هشت ماه اســتفاده می شود. چرا باید منابع ارزی 
کشــور را بدین صورت از بین ببریم؟ اما کســی گوشــش 

بدهکار نبوده و نیست. 
کیفیــت تعریــف دارد و کامالً می شــود آن را ردیابی و 
رصد کرد. کاغذ »وود فری« بهترین کاغذ در دنیا است؛ 
امــا بــرای چــه کاری مصــرف می شــود؟ بــرای کتاب هایــی 
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در داخــل کشــور کاغذ گالســه تولید نمی کنیم. از ســوی 
دیگر، اگر شما کاغذی با استاندارد باال برای کتب تاریخی 
بخواهید که پنجاه سال در کتابخانه نگهداری شود، این 
کاغــذ در ایــران تولیــد نمی شــود. ایــن در حالی اســت که 
کاغــذ مــورد نیاز برای دفترچۀ مشــق، کتاب های درســی، 
روزنامه و... در ایران تولید می شود و حتی می توان گفت 
1۰۰درصد پاسخ گوی نیاز مصرف کننده است و کیفیت آن 

انتظارات را برآورده می کند.

�یمت  ل �جا �ت ذ در دا�غ دٔه �تول�ید اک�غ �یمت �تمام �ش اوت �ت �ت�غ
در ا�ت؟ �ت ذ �پ دٔه واردات اک�غ �تمام �ش

حدود سه سال پیش، کاغذ باکیفیت حدود 1۸۵۰ تومان 
بــود و کاغــذ خارجــی ۲۵۰۰ تومان به فروش می رســید که 
البته از شــفافیت بیشــتری برخوردار بود. این در صورتی 
بــود کــه اصالً ضرورتی بر اســتفاده از کاغذ خارجی نبود؛ 
اما شــاهد واردات کاغذ برای کتاب های درســی بودیم که 
در عین ضرورت نداشتن، اصالً نمی شد آن را با تولیدات 
داخلــی مقایســه کــرد. آنچــه مــورد نیاز کشــور اســت، با 
کیفیت و قیمت مناسب در داخل کشور تولید می شود؛ 
امــا حمایت نکردن از ســوی مصرف کننده، تولیــد را دچار 
رکــود کــرده اســت؛ اما هنوز هم دیر نشــده اســت و قطعاً 
امــکان بازســازی و نوســازی وجود دارد؛ مشــروط بــر ارادۀ 
مســئوالن و تصمیم گیــران، چــه در حــوزۀ قانون گــذاری و 
چه در حوزۀ اجرا. در ادامه باید دســت اندرکاران فرهنگی 
مثــل صداوســیما، مطبوعــات، جرایــد و... نیــز در جهت 
فرهنگ سازی وارد میدان شوند. در این صورت می توانیم 

امیدوار باشیم.

ه  ، �پ �غ
�غ �ج�ی

ل �ما�یت ��غ�یــم. در ا�ی ــه و از �تول�ید دا�غ �تو�ج
��ی�غی  ش آ�غ دی �غ�ت ه �ســی می �توا�غد �جه طور �ج �غهادی و �پ

��غد؟
متأســفانه وزارت ارشــاد بیش از آنچه نیاز است، واردات 
انجــام می دهــد. از طرفــی، نبــود وحــدت نظــر در وزارت 

صنعت، به مشکالت دامن زده است.
بــا قیمــت تمام شــدۀ  نبــود کاالی باکیفیــت ارزان و 
مناســب در بــازار را نیــز نبایــد از نظــر دور نگــه داریــم. از 
سویی مصرف کنندگان نیز بیشتر به سمت کاالی خارجی 
گرایش دارند. همۀ این عوامل سبب می شود که از کاالی 
تولید داخل حمایتی صورت نپذیرد. اما باید توجه کرد که 
موضوع تولید، بسیار مهم است و نمی توان به سادگی از 
آن عبور کرد. کارشناسان موافق و مخالف مسئله باید نظر 

خود را بیان کنند تا در انتها مردم به قضاوت بنشینند.

�یت  ذ، آ�یا ��ی�غ ــما در �وزٔه اک�غ عال�یت های �ش ه �جه �غ �جا �تو�ج
�یت  ــود، ��ی�غ هار می �ش ود، �جــه ا�غدازه ای �ه اطغ ذ مو�ج اک�غ

�پا�ی�ی�غی دارد؟ 
در بخــش بســته بندی، امــکان صــادرات بــه انگلیــس و 
کشــورهای اروپایی و آســیایی را داریم و این بدین مفهوم 
است که کاغذ تولیدی به لحاظ کیفیت در سطح باالیی 
قــرار دارد. امــا در خصــوص کاغذ تحریر، هیــچ گاه تجربۀ 
صادرات را نداشته ایم و دلیل آن هم کمبود کاغذ تحریر 
در کشــور اســت. ولی یک سری شاخص های بین المللی 
وجود دارد که کاغذ تولیدی ایران بر مبنای آن شاخص ها، 
برای کتاب های درسی، روزنامه و نشریات از کیفیت الزم و 
مشخصات فنی دقیقی برخوردار است. در این بین، اصالً 
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ــذ �تح��ی� �تول�ید  � اک�غ ا�غــٔه �پارس در �ــال �اصغ آ�یــا اکر�غ
می ��غد؟

شــرکت گــروه صنایع کاغــذ پارس در ســال 13۴9 با هدف 
تولید کاغذ چاپ و تحریر پایه گذاری شده و به بهره برداری 
رســیده اســت؛ امــا طــی ۴۵ســالی کــه متعلــق بــه بخش 
دولتــی بوده، مشــکالت اقتصادی و معضــالت متعددی 
داشــته است. همچنین حمایت نکردن قانون گذار سبب 
شــده اســت که از تمام ظرفیت  ها و پتانسیل  های موجود 
در ایــن صنعــت بهره بــرداری نشــود. از موانــع مهمــی که 
ســبب رشــدنکردن ایــن صنعــت در زمینــۀ تکنولــوژی و 
افزایش نیافتن ظرفیت تولید کاغذ چاپ و تحریر اســت، 
می توان به قوانین این حوزه اشاره کرد. یکی از کارکردهای 
اساســی قانــون، هموارکــردن مســیر کســب وکار و تجارت 
برای ســرمایه گذار در دو حوزۀ دولتی و خصوصی اســت. 
قوانین به گونه ای اســت که شــرایط بســیار ناعادالنه ای را 
برای تولیدکنندۀ داخلی در مقایسه با واردات و تولیدات 

نهایت درخواست 
تولیدکنندگان 
داخلی این است 
که با تولیدکنندۀ 
خارجی شرایط 
مساوی داشته 
باشند و 
قانون گذاران ما 
به کاغذ خارجی 
یارانۀ واردات 
ندهند

خارجی ایجاد می کند. پس از ســال 139۲ که این شرکت 
بــه بخش خصوصی واگذار شــده اســت، تــالش کرده ایم 
بــا وجود تمام موانع، ظرفیت های تولیــد را افزایش دهیم 
و خوشــبختانه در ایــن حــوزه موفقیت هایــی نیــز کســب 
کرده ایم. برای حل مشــکل صنعت کاغذ باید این ســؤال 
پرســیده شــود که چــرا برخــالف دهه های پیشــین، امروز 
در تولیــد برخــی از کاغذهای بســته بندی بــه خودکفایی 
رسیده ایم؛ ولی در حوزۀ کاغذ های چاپ و تحریر واردکنندۀ 

محض هستیم.

ه �جود؟ �غ �پ
وا�غ�ی م�غظور�تان از �ت

با ذکر مثال، مهجوربودن تولیدکنندۀ این صنعت را شرح 
خواهم داد. نهایت درخواست تولیدکنندگان داخلی این 
اســت که با تولیدکنندۀ خارجی شــرایط مســاوی داشته 
باشــند و قانون گــذاران مــا به کاغــذ خارجی یارانــۀ واردات 
ندهند. اگر فقط شرایط برابر داشته باشیم، تولیدکنندۀ 

یارانه ای که
به �ولیدکنندۀ خارجی می رسد

ذ �پارس  دم مد�ی �امل اک�غ ام �ج �جا امحد م�ت وی �ج ت و�گ �غ �گ
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گروه صنایع كاغذ پارس كه از زیرمجموعه های متعددی تشكیل شده، قدیمی ترین كارخانۀ تولید كاغذ چاپ و تحریر است. کاغذ پارس 
برای خیلی ها جزو نوستالژی های دوران تحصیل محسوب می شود. اما كارخانۀ تولید كاغذ پارس كه به صورت سهامی عام پایه ریزی شده 
و در بازار بورس حضور دارد، سال هاست فعالیتش را به بسیاری از حوزه های مربوط به كاغذ گسترش داده است، به جز تولید كاغذ چاپ و 
تحریر! احمد مقدم، مدیرعامل كاغذ پارس، همان قدر كه برای صحبت كردن دربارۀ مشكالت كاغذ مشتاقانه برخورد كرد، پاسخ مهم ترین 

و اصلی ترین سؤال این گفت وگو، یعنی ظرفیت تولید کاغذ تحریر این كارخانه را با اكراه داد.



7٣پروندۀ ویژه

مطمئنم اگر 
فردا مشکالت 
تحریم برطرف 

شود، باز هم مثل 
تمام این سال ها، 

تولیدکنندگان 
داخلی به فراموشی 
سپرده خواهند شد 

و سرمایه گذاری 
در زمینۀ تولید در 
فهرست اولویت ها 

نخواهد بود

مبنی بر اینکه در عصر رشــد و رونق، باید اقداماتی برای 
حمایــت از تولید و تولیدکنندۀ داخلــی انجام داد؛ چرا که 
کشــور مــا همیشــه در آمــاج تحریم ها بــوده و پیش بینی 
ایــن شــرایط دور از ذهــن نبــود. از متولیــان خواســتیم که 
دســت به دســت مــا بدهنــد و شــرایطی فراهــم کنند که 
تولید کاغذ در کشور جان بگیرد تا اگر روزی دوباره درگیر 
تحریم هــای ظالمانه شــدیم، دچار بحــران کاغذ و تبعات 
بعدی آن نشــویم. متأســفانه در آن روزها کســی توجهی 
بــه خواســته های ما نکــرد و این فرصت در اختیــار ما قرار 
نگرفــت کــه کار کارشناســی انجــام بدهیــم، برنامه ریــزی 
و عارضه یابــی کنیــم، ســفارش بدهیــم، تأمیــن بودجــه 
انجام بشــود، تجهیزات را ســاخته یا وارد و نصب کنیم و 
دست به تولید بزنیم. این فرصت و این امکان در اختیار 
تولیدکننــدگان قــرار نگرفت تا به شــرایط امروز رســیدیم. 
مطمئنم اگر فردا مشــکالت تحریم برطرف شــود، باز هم 
مثل تمام این سال ها، تولیدکنندگان داخلی به فراموشی 
ســپرده خواهند شــد و ســرمایه گذاری در زمینۀ تولید در 

فهرست اولویت ها نخواهد بود.

ذ �تح��ی� �تول�ید می ��غد  ذ �پارس اک�غ ا�غٔه اک�غ �مود�ید؛ اکر�غ �غ�غ
�ی�؟ �یا �غ

قوانین و سیاســت گذاری های کالن به ما اجازۀ تولید این 
محصول را نداده است؛ ولی در خصوص سایر محصوالت 
کاغــذی کــه کامــالً وارداتــی بوده انــد، موفقیت هــای زیــاد 
داشته ایم. این کارخانه هم اکنون در حال تولید محصوالت 
دیگری در حوزۀ بسته بندی صنایع غذایی، لیوان و انواع 
کاغذ های بســته بندی چندالیه و... اســت. در صورتی که 
بــرای مــا تولیدکننــدگان داخلی شــرایطی ایجاد شــود که 
بتوانیم عارضه یابی کنیم، از متخصصان داخلی و خارجی 
دعوت کنیم، امکان سنجی انجام شود و در نهایت قانون از 
ما حمایت کند و بودجۀ مورد نیاز تأمین بشود، ان شاءهللا 

کاغذ تحریر نیز تولید خواهیم کرد.

ود �غدارد؟ �غ ام��غی و�ج
�غ�ی � �پ �پس در �ال �اصغ

خیر، فعالً کاغذ چاپ و تحریر تولید نمی کنیم. البته کاغذ 
چــاپ و تحریــر فقــط یکی دو نــوع نیســت. در واقع کاغذ 

7۰گرمی که مد نظر شماست، تولید نمی کنیم.

ــود و از �ما�یت های الزم  ــده �ج�ط�ف �ش � موا�غع �یاد�ش ا�گ
ان  ه م�ی�غ ذ �پارس می �توا�غد �پ ا�غٔه اک�غ و�ید، اکر�غ وردار �ش �ج��غ

اپ و �تح��ی� �تول�ید ��غد؟ �می م�غا�ب �ج�ای �پ ذ 70�گ اک�غ
ظرفیت اسمی این کارخانه در صورت تأمین امکانات 
فــوق ، 1۰۰هــزار تن خواهد بود، یا به طور دقیق تر، 1۰۵هزار 
تن ظرفیت اسمی خواهد داشت.                 منبع: جام جم

داخلی به تولید کاغذ چاپ و تحریر عالقه مند می شود و 
مشکل این نوع کاغذ حل خواهد شد. اگر یک تولیدکنندۀ 
خارجــی و داخلــی را مقایســه کنیــم، بــه بی عدالتی  هایی 
 برمی خوریــم کــه بــه ذکر چنــد نمونــه اکتفا خواهــم کرد.

یارانــه: کاغــذ چــاپ و تحریــر خارجــی بــا ارز ۴۲۰۰تومانی 
اگــر  تولیدکننــدۀ داخلــی  کــه  وارد می شــود؛ در حالــی 
بخواهــد از شــرکت های پتروشــیمی داخلــی، کاســتیک 
ســودا یــا دیگــر مــواد اولیــه را بخرد، با نــرخ نیمایی یــا ارز 
آزاد بایــد خریــداری کنــد. در واقــع، مهم تریــن بخــش از 
قیمت تمام شدۀ کاغذ را شامل می شود. این در شرایطی 
اســت که با احتســاب بهترین حالت، به تولیدکننده ارز 
نیمایــی اختصــاص داده شــود )ارز نیمایــی امــروز بین 11 
تــا 1۴هــزار تومان اســت(. یعنی تا همیــن جا تولیدکنندۀ 
عقب تــر  خارجــی  تولیدکننــدۀ  از  ۵۰درصــد  داخلــی 
اســت؛ چــون بــه کاغــذ خارجــی ارز ۴۲۰۰تومانــی تعلــق 
می گیــرد؛ ولــی تمام نهاده های تولید کاغــذ داخلی با نرخ 

 تسعیر ارزی باید حداقل ۲ تا 3 برابر تأمین شود. 
تعرفــۀ گمرکــی: یکــی از ابزارهــای حمایــت از تولیدکنندۀ 
داخلی، وضع تعرفۀ مناســب گمرکی برای کاالی مشــابه 
خارجی است. در حال حاضر، کاغذ چاپ و تحریر وارداتی 
چند درصد حق گمرکی دارد؟ هیچ حمایتی از تولیدکنندۀ 
داخلــی صورت نگرفته اســت. مگر همۀ زیرســاخت های 
تولیــد کاغــذ در ایــران بــا کشــورهایی مثــل چین و ســایر 
کشــورها شــبیه بــه هم اســت کــه بــرای بیشــتر کاالهای 
تولیــد داخــل تعرفــه در نظــر گرفته شــده، اما بــرای کاغذ 
تحریر هیچ تعرفه ای در نظر گرفته نشده است؟ بنابراین، 

 انگیزه ای برای تولید این کاغذ باقی نمی ماند. 
مالیــات بر ارزش افزوده: تولیدکننده برای تمام نهاده های 
تولیــدش ناگزیــر بــه پرداخــت 9درصــد مالیات بــر ارزش 
افــزوده اســت؛ لیکــن از آنجــا کــه زنجیــرۀ کاالی فرهنگی 
کتاب معاف از ارزش افزوده است، کاغذ نیز هنگام فروش 
از این قاعده مســتثنی نیســت و این بدان معناســت که 
تولیدکننــدۀ داخلــی ناگزیر بــه پرداخــت 9درصد مالیات 
بر ارزش افزوده ای اســت که هنگام فروش قابل اســترداد 
نیســت. حــال این شــرایط را بــرای کاغذ خارجی بررســی 
می کنیــم. کاغــذ خارجــی هنــگام واردات، از پرداخت این 
مالیــات معاف اســت؛ بنابرایــن، در این مقطع نیز قیمت 

کاغذ وارداتی عمالً 9درصد یارانۀ پنهان دارد.

�ی�ی ها��یی ��ده ا�ید.  ــالت �پ�یکگ �غ معصغ
��تمــًا �ج�ای �ل ا�ی

ه �غ���یده ا�ید؟ ت �جه �غ�ت�یحج ه�ی�چ و�ت
خیلــی قبل تــر از آنکــه بحران کاغــذ رخ بدهد یا مشــکل 
خاصی ایجاد بشــود، با مســئوالن و متولیان در مجلس 
و دولــت جلســاتی ترتیب دادیــم و بارها گفت وگو کردیم، 
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درت �تالش  �یا��یی �پ��ت ــود ما�غ �ته می �ش �غ ــ�ج�ی�ی، �گ ای �ش آ�ت
ذ در  ــود و اصــوالً واردات اک�غ ام �ش می ��غد �تا واردات ا�غحج
صوص  �غ �غ

ما در ا�ی � ا�ت. �غظ� �ش هار �تا �پ�غ�ج �غ�غ د�ت �پ
�یست؟ �پ

اول باید ببینیم تعریفمان از مافیا چیســت؟ اگر کســانی 
را که در این بازار زحمت کشــیده اند و جایگاهی به دســت 
آورده انــد و ســهمی از بــازار را از آن خــود کرده انــد، مافیــا 
بنامیم، قطعاً درست نیست. همین افراد بودند که در زمان 
جنگ و تحریم های گذشــته، توانســتند وضعیت بــازار و 
قیمت ها را حفظ کنند و پاسخ گوی عرضه و تقاضا باشند. 

پیش کسوتان بازار کاغذ را مافیای کاغذ ننامیم.
مافیا در جایی شکل می گیرد که قدرتی فرادستی وارد 
بــازار تجارت می شــود. ایــن قدرت فرادســتی هم می تواند 
خارج از دولت باشد، هم می تواند داخل دولت باشد. این 
قدرت بدون آنکه بازار را بشناسد، بعضی از اتفاقات داخل 
بازار را دیکته می کند، یا قوانین متناقضی وضع می کند. آن 
وقت است که خالئی ایجاد می شود و افرادی وارد می شوند 
که از این وضعیت برای منافع اقتصادی خودشان استفاده 
می کننــد؛ یعنــی همان افــرادی که با اســتفاده از خألهای 
قانونــی می تواننــد کارهــای فراقانونــی انجــام دهنــد و بازار 
را بــه هــم بزنند. مثــالً اگر قرار باشــد ارز دولتی تخصیص 
یابد، آن هایی که ارتباطات بهتری دارند، می توانند ســهم 
بیشتری را از آن خود کنند. اگر تنظیم بازار عرضه و تقاضا 
منحصراً دست واردکنندگان و تجار و تولیدکنندگان باشد، 

وضعیت بازار خودبه خود متعادل می شود.
آنچــه گفتــم، به صورت کلی بــود و فرقــی نمی کند کاال 
ســیمان باشــد یا خودرو یا کاغذ. در حوزۀ کاغذ متأسفانه 
ما قوانین متواتر و متناقضی داریم. از سال 13۸۵ به بعد 
که یارانۀ کاغذ هدفمند شد و قرار شد به جای تولیدکننده، 
مســتقیم به دست مصرف کننده برســد، شاهد قوانین و 

تصمیمات مختلفی در این حوزه بوده ایم.
به طور مثال، دولت تصمیم گرفت یارانۀ کاغذ را که پیش 
از ایــن بــه تولیدکننــده پرداخت می کرد، با هــدف افزایش 

آمــار کتاب خوانــی، بــه مصرف کننــده یعنی دانشــجویان 
و کتاب خوان هــا بدهــد. از آن طــرف، واردات را آزاد کــرد و 
حمایتــی از تولیــد داخلی به عمل نیاورد. نتیجــۀ این ها را 

نمی شد پیش بینی کرد؟

�یا �غمی دا�غ�ید؟ ما �جازار را ما�غ �پس �ش
خیر، من بازار را مافیا نمی دانم. کســانی که در بازار ســهم 
زیادتری دارند و فعالیت بیشتری می کنند، مافیا نیستند؛ 
بلکه کســانی کــه از این خألهای به وجودآمــده و از قوانین 
سوءاستفاده می کنند و نسبت به افراد مجرب بازار، زودتر 

به ارز دسترسی پیدا می کنند، مافیا هستند.

�غ �ال ها 
وار در طول ا�ی ٔه را�غت �غ �غ ط�ج�ت

ما ا�ی آ�یا �جه �غظ� �ش
د ��ده ا�غد؟ ر�ش

از ســال 13۸۸ بــه ایــن طرف بله؛ چون کســانی وارد حیطۀ 
کاغذ شده اند که اساساً سابقه ای در این زمینه نداشته اند. 
این ها کسانی بودند که توانستند با پول هایی که از آن سوی 
آب هــا طلبکار بودیم، جنس وارد کنند و به جای اینکه ارز 
دولتی را به بانک مرکزی بدهند، کاال وارد کنند و به قیمت 
آزاد بفروشند و مابه التفاوتش را با ارز دولتی به جیب بزنند 
و ثروت های هنگفتی را کسب کنند. بنابراین، کسانی وارد 
این حیطه شدند که هیچ سابقه ای در بازار کاغذ نداشتند. 
بعضی از آن ها به علت آنکه تجارت نمی دانستند، از میدان 
کنار رفتند و عده ای که تأثیر سرمایه ها و درآمدشان خیلی 

باال بود، در این بازار باقی ماندند.

�ی�غ�یم،  ا�غه داران می �غسش ا�پحغ �ان �یا �پ �تی �پای صح�جت �غا�ش و�ت
ه م�غد هس�ت�غد؛ در صور�تی  ل �گ ذ �تول�ید دا�غ �یت اک�غ از ��ی�غ
ود �جه روز �جوده ا�غد؛  ا�غه ها در زمان �تٔ��ــ�یس �غ �غ اکر�غ

�ه ا�ی
�غ �جه روز�جــودن �تداوم �پ�یدا �غک�ده ا�ــت و ام�وز �جا 

امــا ا�ی
�تاده  اق ا�غ �غ ا�ت�غ

�ا ا�ی اصله دار�غد. �پ هان �غ ا�غه های روز �ج اکر�غ
ا�ت؟ 

کارخانه های کاغذسازی ما در سال های قبل دولتی بودند 

بازار مافیای کاغذ نیست

�غس�ی ا�د�پور

ی �ج�ی و �جا ��یدطاه� �ش ت و�گ �غ �گ

سیدطاهر شبیری از فعاالن بخش خصوصی کاغذ است. او سال هاست که به اصطالح خاک این صحنه را خورده است و این روزها 
که حال و هوای کاغذ در کشور خوب نیست، برآن شدیم تا دربارۀ موضوعاتی همچون مافیا در واردات کاغذ، تولید کاغذ، شرکت های 
واردکننده که در عوض صادرات کاالهای دیگر، کاغذ وارد کرده اند و مسائل دیگر، با او به گفت وگو بنشینیم. متن زیر شرح این گفت وگو 

است.
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کسانی که در بازار 
سهم زیادتری 
دارند و فعالیت 
بیشتری می کنند، 
مافیا نیستند؛ 
بلکه کسانی که 
از این خلأهای 
به وجودآمده 
و از قوانین 
سوءاستفاده 
می کنند و نسبت 
به افراد مجرب 
بازار، زودتر به ارز 
دسترسی پیدا 
می کنند، مافیا 
هستند
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یارانۀ کاغذ به سمت تولیدکنندۀ خارجی است و چنانچه 
تولیدکنندگان داخلی از بازار حذف شوند، تمام بازار کاغذ 
در اختیار تولیدکنندگان خارج قرار می گیرد. واردکننده ای 
که کاغذ وارد این کشــور می کند، وقتی مطمئن باشــد که 
حتــی 1۰درصــد هم رقیب ندارد، هر کار که بخواهد با بازار 
خواهد کرد و ما ناچاریم که مطیع و پیرو باشیم. این اتفاقی 

است که امروز افتاده است. 
یعنــی مــا همان یارانه ای را که از تولید گرفتیم، در قبال 
واردات بــه تولیدکننــدۀ خارجــی دادیــم و تولیــد داخلی را 

تبدیل به واردات کردیم.

 � �تلف د�یکگ ��ت ها هس�ت�غد �ه در �وزه های محغ ی از �ش �جعصغ
ده ا�غد  ذ �ش عال�یت می ��ده ا�غد؛ اما ا��غون وارد �وزٔه اک�غ �غ
ــور محســوب  ذ �سش رگ اک�غ ن �ج�غ و امــ�وزه از وارد��غ�غداکگ

�ما�ی�ید. صوص �ج�غ �غ �غ
ا �غظ��تان را در ا�ی و�غد. لط�غ می �ش

اول ما باید ببینیم که چرا بعضی از شرکت ها از حوزه های 
دیگر وارد بازار کاغذ شده اند. به عنوان مثال، عده ای بوده اند 
که در مقابل صادرات محصوالت نفت و پتروشیمی، برای 
آنکه سرمایه شان را حفظ کنند، وارد عرصۀ کاغذ شدند. 
دولــت شــرکت ها را مکلــف کــرده بــود کــه ارز حاصــل از 
صادرات سنگ آهن و محصوالت پتروشیمی را به دولت 
تحویل دهند. به همین دلیل، شرکت ها ترجیح دادند در 
قبال صادرات، به جای ارز کاال دریافت کنند تا بتوانند آن را 
با قیمت آزاد در بازار بفروشند و چه کاالیی بهتر از کاغذ که 

فاسدشدن و فرسودگی ندارد و از بین نمی رود.
در آن زمان، این شرکت ها در آن بازار بی نظم توانستند 
کاغذها را به قیمت ارز آزاد بفروشند و با توجه به تعهدی 
که داشتند، مثالً یک کیلو کاغذ را با ارز 3۸۰۰-37۰۰ تومان 
فروختند و 1۲۲۶ تومان آن را از روی تعهد، به دولت داده و 

و به دلیــل نوع قیمت گذاری، امکان حضور رقابتی در بازار 
برایشان ممکن نبود. در نتیجه، سودشان مشخص بود و 
به اندازه ای نبود که بتوانند خط تولیدشــان را به روز کنند. 
این شرایط آن ها را در یک خط مصرف دائمی قرار داده بود 

و مستهلکشان کرده بود. 
نظارت و قیمت گذاری دولتی تا سال 13۸۵ ادامه یافت 
و در ایــن ســال، دولــت تصویــب کــرد یارانــۀ کاغــذ به جای 
تولیدکننــده، به مصرف کننده برســد و در عــوض، کاغذ از 
شــمول قیمت گــذاری خــارج شــود تا امــکان به روزرســانی 
و توســعۀ واحدهــا فراهــم شــود؛ امــا متأســفانه در عمــل، 
وزارتخانه های مسئول مصوبات را اجرا نکردند و در نهایت 
مسیری طی شد که تضعیف بیش از پیش صنعت و توان 

تولید داخلی را در پی داشت.
دولت هــا بــرای آنکــه صنعت خــود را توانمند کنند، به 
ابزارهایــی نیازمندنــد از قبیــل دادن تســهیالت ارزان بــه 
تولیدکننــدگان یا اســتفاده از تعرفه های قانونــی ورود کاال 
به کشــور. یعنی وقتی کشوری تصمیم می گیرد صنعتی 
را توانمند کند، تعرفۀ واردات آن کاال را تا حدودی افزایش 

می دهد که در مقابل واردات، انگیزۀ تولید از بین نرود.
از ســال 13۸۵، قــرار بــود با افزایش تعرفۀ واردات کاغذ، 
تولیــد کاغــذ و واردات آن متوازن شــود؛ امــا از همان ابتدا، 
وزارت ارشــاد یکــی از طرف هــای دعــوای مــا و از مخالفــان 
جــدی افزایــش تعرفــۀ واردات بــود و در طول این ســال ها، 
ایــن وزارتخانه هیــچ گاه حاضر به پذیــرش تعرفۀ حمایتی 
از واردات کاغــذ روزنامــه و تحریــر نشــد. وقتــی ما تعرفه را 
افزایــش ندادیــم، توانمندی تولید داخل را به مــرور زمان از 

آن گرفتیم.
مــا بارهــا به کمیســیون های مختلف مجلس هشــدار 
دادیم که مقاومت در برابر افزایش تعرفه، به مفهوم هدایت 

ما بارها به 
کمیسیون های 

مختلف مجلس 
هشدار دادیم که 
مقاومت در برابر 

افزایش تعرفه، به 
مفهوم هدایت 

یارانۀ کاغذ به سمت 
تولیدکنندۀ خارجی 

است و چنانچه 
تولیدکنندگان 
داخلی از بازار 

حذف شوند، تمام 
بازار کاغذ در اختیار 

تولیدکنندگان 
خارج قرار می گیرد
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ما باید کار را از جایی شــروع کنیم. پیشــنهاد من این 
اســت که به جای آنکه مصداقی حرف بزنیم، بپرســیم که 
آقای تاجر! بگویید که شما چطور و از چه زمانی وارد حوزۀ 
کاغذ شده اید؟ چطور مستقیماً واردکننده شدید؟ چطور 
از صادرکننــده بــه واردکننده تبدیل شــدید؟ در این حجم 
عظیــم، منابــع مالــی خــود را تعریــف کن که اصــالً چطور 
کاسب شدی؟ آیا این سرمایه از پدرت به دست تو رسیده 

یا از قبل داشته ای؟ رانت بوده یا از کسی به تو رسیده؟
االن همه میلیاردر شده اند و هیچ کس از آن ها نمی پرسد 
که اصالً از کجا آورده ای و چطور به این همه ثروت رسیده ای 
و چطور فرصت کردی که این طور پول بسازی. بعدها این 
افــراد در رده های باالی ثروت کشــورها می نشــینند و برای 

آیندۀ کشور ها تصمیم گیری می کنند. 
در همۀ دنیا وضع این گونه بوده اســت؛ منتها بعضی 
جاها جلوی آن ها گرفته شده یا محدود شده اند؛ اما برای 

کشور ما هنوز این اتفاق نیفتاده است و باید بیفتد.
از زمانی که پیشنهاد هدفمندسازی یارانه ها مطرح شد، 
سه ماه آخر سال جلوی افزایش قیمت در صنعت داخلی 
گرفته شد و سه مرحله یارانه به مردم پرداخت و حجمی 
از نقدینگی در جامعه ایجاد شد. از طرف دیگر، افرادی که 
رانت اطالعاتی داشــتند، شــروع به واردات اجناسی نظیر 

گوشت و مرغ و کاغذ کردند.
مافیا جایی شکل می گیرد که عده ای از اجرای قوانین 
اطالعات قبلی دارند و از افزایش نرخ ارز و اتفاقاتی که در 
بخش نامه ها و دستورالعمل ها قرار است بیفتد، مطلع اند. 
یا حتی بخش نامه ها و دستورالعمل ها را به نفع خودشان 
نــگارش و تدویــن می کنند. اینجاســت که مافیــا به وجود 
می آید؛ وگرنه به صورت سنتی در هیچ بازاری مافیا وجود 

ندارد.

مابقی را در جیب خود گذاشتند.
برای این افراد چه بهتر از این بود که در مقابل صادرات، 
وارداتی انجام دهند که هیچ حســاب و کتابی در عرضه و 
قیمت آن وجود ندارد. چنین شــرکت هایی به این شــکل 
متولد شدند و تاکنون هم بعضی از آن ها همچنان به این 

روال ادامه می دهند.

ده و  �غا�ی �ش �یمت های اکر�ش �یمت های �جازار �تا �ت �اال هم �ت
�غ م�یان، 

اصلهٔ  �جس�یار ز�یادی دارد. در ا�ی ده �غ ارش �ش �ش�جت ��غ
ع �جه  �غ م�غا�غ

�ی�ی ��د �ه ا�ی �غا�ــا��یی و رد�گ آ�یا �غمی �توان �ش
ا می رود؟ �حج

مگر می شود امکان ردگیری حساب ها وجود نداشته باشد 
و معلــوم نباشــد ایــن حســاب ها از کجــا می آیــد و به کجا 
می رود؟ شــاید اصالً انگیزه ای وجود ندارد که این مســائل 
پیگیری شــود و مشــخص شــود این پول ها و سرمایه ها از 
کجــا بــه کجا می رود. این انگیزه هیچ ربطی به شــخص یا 

دولت یا زمان خاصی ندارد.
وقتــی کشــوری رو به توســعه مــی رود، خألهــای زیادی 
ایجــاد می شــود و آدم هــای جدیــدی وارد حــوزۀ تجــارت و 
اقتصاد می شوند؛ اما کم کم و به ندرت، همه چیز قانونمند 
می شود و زمانی طول می کشد تا در مدار درست قرار گیرند 
و حقوق مدنی جامعۀ خودشان را رعایت کنند. این راهی 
اســت که اکثر کشــورها رفته اند و به آن رسیده اند و ما هم 
باید این مســیر را برویم تا به مقصد برســیم و تکلیفمان 

روشن شود.
در وهلــۀ اول، بایــد مشــخص شــود که چــه جریانی از 
نقدینگی را نمی شود ردگیری و کنترل کرد و چقدر می شود 
به جای آنکه عملیات مالی غیرمولد را هدایت کرد، تبدیل 

به پشتوانه ای مالی برای عملیات مولد در کشور شود. 

مگر می شود 
امکان ردگیری 
حساب ها وجود 
نداشته باشد و 
معلوم نباشد این 
حساب ها از کجا 
می آید و به کجا 
می رود؟ شاید 
اصالً انگیزه ای 
وجود ندارد که این 
مسائل پیگیری 
شود
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»ســال 139۲ بــود که امــوال منقول و غیرمنقــول کارخانۀ 
کاغذ پارس، طی مزایده ای از ســوی شــرکت "آتیۀ دماوند" 
بــه مــا واگذار شــد و ما مجموعه ای بــه نام "گلریز صنعت 

شوشتر" را تأسیس کردیم.« 
ایــن صحبت هــای قاســم فدایــی، مدیرعامــل کارخانۀ 
گلریــز صنعت شوشــتر در گفت وگــو با خبرگــزاری فارس 
است. مزایده و خریداری این کارخانه آغاز داستانی است 

که همچنان با راکدماندن کارخانه ادامه دارد. 
وقتــی قاســم فدایــی در ســال 139۲ ایــن مجموعــه را 
خریــد و بــه گفتۀ خــود، تقریباً حــدود 1۰۰میلیــارد تومان 
بــرای تجهیــز و راه انــدازی آن هزینه کرد، نمی دانســت در 
چــه راهــی قــدم گذاشــته اســت؛ راهی کــه هنوز بــه پایان 
نرسیده و کارخانه پلمب است. بله، درست متوجه شدید! 
کارخانه ای که خریده شد، قبل از بهره برداری پلمب شد. 

ایــن مجموعــه در ســال 139۲، طــی یک مزایدۀ رســمی از 
شــرکت آتیــۀ دماوند خریــداری و پیش پرداخــت اولیۀ آن 
پرداخت شــد و در ادامه، قرار بود ظرف مدت 9 ماه اســناد 
مالکیت منتقل شود؛ اما به گفتۀ فدایی، عملیات انتقال 
ســند انجــام نپذیرفــت و مشــکالت همچنان باقــی ماند، 
تــا اینکــه در 31خــرداد1393، طی حکمی از ســوی دادگاه 
عمومی حقوقی تهران، کاغذ کارون ورشکسته اعالم شد. 
همچنین مشخص شد در تاریخ 7اردیبهشت139۲، حکم 
توقیف برای کارخانۀ کاغذســازی کارون آمــده؛ در صورتی 
که مزایده در 7آبان139۲ برگزار شــده اســت. این مسیر تا 
فروردین سال 139۵ ادامه داشت تا اینکه کارخانه پلمب 
شــد. ســؤال این اســت که آیا شــرکت آتیۀ دماوند با علم 
بــه جریــان رســیدگی قضایــی ایــن کارخانــه و پیش بینی 
پلمب شــدن آن، اقــدام بــه فــروش ملــک کرده اســت؟ آیا 

اینکه سال ها است گفته می شود برای تولید کاغذ احتیاجی به قطع درختان نیست، حرف اشتباه و گزافی نیست. دیگر زمان آن گذشته 
است که بخواهیم برای تولید کاغذ درخت قطع کنیم و خیلی ها هم به این نتیجه رسیده اند و در کشورهای مختلفی، از مواد دیگری برای 
تولید کاغذ استفاده می کنند. از جملۀ این مواد، باگاس است. در این گزارش چرایی تولیدنشدن کاغذ در کشورمان توسط کارخانه های 
مختلف را بررسی کرده ایم. 

زا�ی ا��تمادی مهد�یس م�ی

همچنان بلا�کلیف ...
ذ اکرون ا�غٔه اک�غ ع�یت اکر�غ ر� وصغ �ج
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کارخانۀ سابق شرکت کاغذسازی کارون و مجموع اموال و 
دارایی های واگذارشده به خریدار نموده است .

۴. با توجه به اینکه تمامی اموال توفیقی قبل از تاریخ 
توقــف و حتــی قبــل از طرح دعــوی ورشکســتگی در طی 
ســال های ۸۸-9۰ بــه تملــک این شــرکت درآمــده، مراتب 
مورد اعتراض این شــرکت قرار گرفت و ضمن طرح دعوی 
حقوقی به خواستۀ فک پلمب، موضوع در حال پیگیری 

و دفاع و در جریان رسیدگی در مراجع قضایی قرار دارد .
آنچــه تــا کنون مشــخص اســت، بعــد از حدود شــش 
ســال، هنوز این پرونده باز اســت و متأسفانه شرکت آتیۀ 
دماوند حتی حاضر به اجرای قرارداد هم نیست؛ در حالی 
که در قرارداد صراحتاً آمده که فروشنده موظف است که 
ثمن پرداختی اولیه به عالوۀ ۲1درصد نرخ بهرۀ سالیانه را 
مســترد نماید و عالوه بر آن، کلیۀ هزینه های انجام شــده 
نیز باید به نرخ روز محاسبه و بازگردانده شود؛ ولی تاکنون 
اقدامــی در ایــن راســتا انجــام نشــده اســت. عالوه بــر آن، 
کلیۀ هزینه های انجام شده نیز باید به نرخ روز محاسبه و 
بازگردانده شود؛ اما تا به امروز حرکتی از سوی شرکت آتیۀ 

دماوند صورت نگرفته است. 
به راستی چرا وقتی یک مجموعۀ خصوصی برای حل 
مشکل کاغذ که امروز نیز دچار بحران است، وارد مسیر 
ســرمایه گذاری شده است، باید با چنین پرونده ای روبه رو 
باشد که حتی با گذشت شش سال، قدمی برای حل آن 
برداشته نشده است. این در صورتی است که همان طور 
که گفته شــد، بازار با کمبود کاغذ و افزایش شــش برابری 
نرخ آن روبه رو است. در حالی که این مجموعه بزرگ ترین 
مجموعۀ  تولید خمیر از باگاس در ایران است که ظرفیت 

۸۵هزارتنی خمیر برای تولید کاغذ تحریر و چاپ را دارد.

قانوناً و عرفاً فروش این اموال توســط شــرکت آتیۀ دماوند 
صحیح بوده یا خیر؟ چرا پس از گذشت تقریباً شش سال 
از دریافت حکم  و همچنین پلمب کارخانه، شرکت آتیۀ 
دماوند به عنوان فروشــنده نتوانسته است این مشکل را 
رفع نماید؟ چرا شرکت آتیۀ دماوند خود را ملزم به رعایت 

قانون و برگرداندن ضرر و زیان نمی داند؟
در سال 139۶، محمدرضا رستمی، عضو هیئت  مدیره 
و مدیرعامــل شــرکت آتیــۀ دماونــد، در خصــوص انتقــال 
دارایی های شرکت کاغذ کارون و وضعیت پروندۀ حقوقی 
آن، در چهــار بنــد شفاف ســازی کــرد. در ایــن بندها آمده 

است :
1. این شرکت به منظور وصول مطالبات خود از شرکت 
کاغذسازی کارون نسبت به اسناد رهنی در اختیار از طریق 
حقوقــی اقــدام و در تاریــخ ۸۸/۸/1۴، مبــادرت به صدور 
اجراییه نمود. در ادامۀ روند توقیف، ارزیابی و مزایدۀ اموال 
و دارایی هــای رهنی به انجام رســید و نهایتــاً اموال مذکور 
به عنوان اموال تملیکی در مالکیت این شرکت قرار گرفت .
۲. این شرکت از طریق برگزاری مزایده اقدام به فروش 
امــوال تملیکی نمود و نهایتــاً برندۀ مزایده انتخاب گردید 
و طــی قراردادهــای شــماره 7۰۴۵/11 و 7۰۴۶/11 مــورخ 
9۲/7/۸، اموال و دارایی های تملیکی شرکت کاغذ کارون 

به خریدار واگذار گردید .
3. بــه موجــب دادنامــۀ مــورخ 93/3/31، صــادره از 
دادگاه عمومی حقوقی تهران، شــرکت کاغذســازی کارون 
ورشکســته اعــالم گردید. با توجه به اینکه ســند رســمی 
محــل کارخانه در مرحلۀ تشــریفات قانونی انتقال به نام 
خریــدار بــود، لذا در راســتای حکم صــادرۀ ادارۀ تصفیه و 
ورشکستگی در تاریخ 9۵/1/1۸، مبادرت به پلمب محل 

آنچه تا کنون 
مشخص است، 
بعد از حدود 
شش سال، هنوز 
این پرونده باز 
است و متأسفانه 
شرکت آتیۀ 
دماوند حتی 
حاضر به اجرای 
قرارداد هم نیست
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�ه�غکگ ��جد �ما�ی�تی �ج�ای �غ
عباس صادقی، مدیر فروش مؤسســۀ قــدر والیت، اولین 
نفــری بــود که بــا او صحبــت کردیــم. صادقی با اشــاره به 
مشکالت حوزۀ کاغذ گفت: »در یک سال گذشته، حوزۀ 
کاغذ دچار مشکالتی بود و طبیعتاً به تبع آن امکان چاپ 
محصــوالت جدید پاییــن آمد. برای مثال، انتشــارات قدر 
والیت تعدادی محصول باکیفیت و متنوع آمادۀ انتشار 

داشت که هیچ کدام به چاپ نرسید.« 
مدیــر فــروش مؤسســۀ قــدر والیــت ناهماهنگــی بین 
مسئوالن و نداشتن آینده نگری در حوزۀ چاپ و کاغذ را از 
جمله عوامل ایجاد این مشکل دانست و بیان کرد: »شاید 
بشــود گفت دلیل این مشکل، کم اهمیت دانستن حوزۀ 

کتاب و مطالعه و در کل موضوع مهم فرهنگ است.«
وی در خصــوص راهکار برای حل این مشــکل توســط 
مسئوالن گفت: »در صورتی که دولت از ناشران حمایت 
کند، ناشران می توانند با تولید محصوالت متنوع، عالوه بر 
ارتقاء سطح فرهنگی، سرانۀ مطالعه را بهبود ببخشند.« 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه حمایت هــای متنــوع دولــت در 
حوزه هــای مختلــف ادامــه داد: »همــان طــور کــه دولــت 
ســبد های مختلف حمایتی بــرای ملت طراحــی می کند، 
کتاب را هم باید به عنوان یک محصول در سبد فرهنگی 

مردم تعبیه کند و به این ترتیب از ناشران حمایت کند.«
عبــاس صادقــی در خصــوص اســتقبال مخاطبــان از 
نمایشــگاه امســال ابراز داشــت: »با توجه به مشــکالتی 
کــه در حوزۀ کاغذ عرض کردم، امســال قیمت گذاری های 
مــا روی برخــی محصوالت بــا افزایش مواجــه بود. همین 
افزایــش باعــث می شــد کــه مخاطبــان از خریــد کتاب ها 
منصــرف شــوند. بارها پیش می آمد کــه وقتی کتابی را به 
مخاطب معرفی می کردیم، مشــتاق به تهیۀ آن می شــد؛ 
ولــی بعد از اینکه قیمت محصــول را می فهمید، از خرید 

آن منصرف می شد.«
صادقــی در ادامــه ضمــن بیــان کاهــش درصــد خرید 
مشتریان گفت: »من به عنوان کسی که سی سال است 

در حوزۀ کتاب فعالیت می کنم، امسال با گِله هایی از سوی 
مخاطبان حوزۀ کتاب مواجه شــدم. همچنین امســال در 
مقایسه با سال های قبل، مخاطبان کتاب های کمتری تهیه 

کردند.« 
وی در انتهــا بــا اشــاره به ادامۀ این روند در حوزۀ نشــر 
افزود: »اگر این روند ادامه پیدا کند، فاصلۀ بین مخاطبان 
بــا کتــاب بیشــتر می شــود و ایــن در درازمــدت آســیبی 
جبران نشــدنی بــه کشــور و بــه همــۀ اقشــار جامعــه وارد 
می کند. در حال حاضر، کتاب یک عنصر مهم و تأثیرگذار 

در مسئلۀ فرهنگ کشور است.«

لِک �جی �تد�ج�ی�ی مسش
مهــدی بوشــهریان، مدیرعامــل انتشــارات ســتاک هم با 
توجه به دغدغۀ کمبود کاغذ گفت: »با وجود بازدید رهبر 
انقالب از نمایشگاه کتاب و تذکر بابت قیمت کاغذ، شاهد 
بودیــم که باز هم قیمت کاغذ ۲۰درصد افزایش پیدا کرد. 
این نشان دهندۀ نبود نظارت و پیگیری بر وضعیت کاغذ 

است.«
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه پیگیری هــای شــخصی اش 
دراین باره گفت: »قبل از برگزاری نمایشگاه کتاب، به دفتر 
رهبــری نامــه ای فرســتادم و پیشــنهاد کردم کــه مدیریت 
موضــوع کاغــذ را به یــک تیم متخصص بســپارند؛ چون 
به نظر من در حال حاضر، کاری از خود وزیر هم ســاخته 

نیست.«
بوشــهریان با اشــاره به پیگیری از شــخص وزیر ارشاد 
در خصوص بحران کاغذ ادامه داد: »ما در نشستی که با 
آقای وزیر داشتیم، با ایشان صحبت کردیم. ایشان پیگیر 
موضوع هستند؛ ولی گویا نتوانند به تنهایی کاری از پیش 

ببرند.«
مهدی بوشــهریان افزود: »ریشــۀ مشــکل کاغــذ را در 
مجوزنــدادن دولــت بــرای واردات درســت کاغــذ به کشــور 
می دانــم. در حال حاضــر، این واردات به صورت انحصاری 
در اختیار چند نفر است. حتی اگر بخواهیم تورم جهانی 

250 گرم گوشت به جای کتاب

یکی از موضوعات مهمی که به صورت مشخص در میزان خرید مخاطبان اثر دارد، قیمت کتاب است؛ قیمت هایی که در برخی کتاب ها، 
تا سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. به همین بهانه به سراغ تعدادی از ناشران رفتیم و دربارۀ تأثیر این بحران بر 
تولید کتاب و فروش آن سؤاالتی پرسیدیم.

أ�یم غ �ت
��ید�س�ی

و�ی�غد ذ یم �گ غ اک�غ
ان از �غا�جساما�غ �تٔ�م�ی �غا�ش

به دفتر رهبری 
نامه ای فرستادم و 
پیشنهاد کردم که 
مدیریت موضوع 

کاغذ را به یک 
تیم متخصص 

بسپارند؛ چون به 
نظر من در حال 
حاضر، کاری از 

خود وزیر هم 
ساخته نیست
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ای ��تاب ت �جه �ج و�ش �م �گ �غدصد �گ �پ
محمدصــادق رئیســی، مدیــر انتشــارات ســوالر، گزینــۀ 
دیگری بود که ســراغش رفتیم. رئیســی ده ســال ســابقه 
در حــوزۀ نشــر دارد و بیــش از 13۰ جلــد کتــاب منتشــر 
کــرده اســت. او در خصــوص وضعیــت انتشــار امســال و 
تولیــدات جدیــدش بیان کرد: »ما در ســال های گذشــته، 
برای نمایشگاه دست کم بیست کتاب چاپ اول و تعدادی 
تجدید چاپ داشتیم؛ اما امسال به علت مشکالت کاغذ، 
نهایتاً پنج کتاب داشتیم که این کتاب ها را هم متأسفانه 
به صــورت دیجیتــال و در تیــراژ شــصت یا هفتاد نســخه 

منتشر کردیم.«
قیمــت  ثبــات  به هم خــوردن  بیــان  ضمــن  رئيســی 
محصوالت انتشاراتش افزود: »با اینکه در بین دوستان به 
قیمت گذاری مناسب مشهور هستیم، امسال نتوانستیم 
ایــن رونــد را ادامــه بدهیــم. مثــالً کتاب هایــی که در ســال 
گذشــته حــدود پنج هــزار تومان تمام می شــد، امســال در 

حدود چهارده  هزار تومان به فروش رسید.«
مدیر انتشــارات ســوالر در خصوص اســتفاده از کاغذ 
داخلــی، بــا اشــاره بــه کیفیــت این محصــول گفــت: »در 
صورتــی کــه کاغذهــای داخلی کیفیت هــای اولیــه را برای 
چاپ داشته باشند، می توان از آن ها استفاده کرد. اولویت 
اصلــی ما در انتشــارات، اســتفاده از کاغذ داخلی اســت. 
امــا نکتــۀ مهمی که در این بین وجود دارد، این اســت که 
هنــگام اســتفاده از کاغــذ داخلی، اگر در حیــن کار نیاز به 
کاغــذ جدید باشــیم، دیگر نمی توانیــم با همان کیفیت و 
مختصات قبلی کاغذ را تهیه کنیم؛ چون کیفیت های کاغذ 
داخلــی در هــر پالت با پالت دیگــر فرق می کند و این ما را 
با مشــکل مواجه می کند؛ وگرنه بنده تمایل دارم از کاغذ 

ایرانی استفاده کنم.«
رئیسی با اشاره به مشکالت کاغذ خارجی ادامه داد: 
»فارغ از اینکه استفاده از کاغذ ایرانی کمک به تولید ملی 
است، حس نوستالژیک خوبی به مخاطب القا می کند؛ 
البتــه بمانــد کــه کاغذهای خارجــی هم کاغذهــای خوبی 

نیستند. کاغذهای خارجی عموماً بسیار بی کیفیت اند.«
وی در پایــان، راه حــل مشــکل گرانــی کاغــذ را این گونه 
بیان کرد: »راه حل مشکل کاغذ این است که بر عملکرد 
واردکنندگان و فروشندگان کاغذ و گردش کار آن ها نظارت 
شود. همه می دانیم که این ها کاغذ را با دالر۴۲۰۰تومانی 
وارد می کنند؛ ولی قیمت ها را چند برابر حساب می کنند. 
همین موجب می شــود که قیمت تولید کتاب باال برود و 
مخاطب نمی تواند محصولی را که می خواهد، تهیه کند. 
در حــال حاضــر، مخاطب به دلیل همین مســئله مجبور 
است به جای تهیه یک کتاب پنجاه هزارتومانی، چندصد 

گرم گوشت برای خانه اش تهیه کند.«

و افزایش قیمت دالر در داخل کشور را در وضعیت کاغذ 
مؤثر بدانیم، در وضعیت کنونی باید کاغذ حدود 3۰درصد 
گران شــده باشــد. این در حالی اســت که در حال حاضر، 

قیمت کاغذ حدود شش برابر گران شده است.«
مدیرعامل نشــر ستاک با اشــاره به تأثیر قیمت کاغذ 
بر چاپ ادامه داد: »وقتی قیمت کاغذ افزایش پیدا کند، 
چاپخانه ها هم به صورت طبیعی و شاید به دلیل تأثیرات 
روانی، قیمت چاپ را افزایش می دهند. این در حالی است 
که قیمت محصوالت اولیه برای چاپ مثل رنگ  ها، چسب 
گرم، ابزارهای صحافی و دیگر ملزومات آن افزایش قیمت 
چشــمگیری پیدا نکرده اســت. بــا این اوصــاف، آن ها هم 
قیمت های خود را افزایش دادند و به همین دلیل، قیمت 
تمام شدۀ هر کتاب به صورت فزاینده ای صعود کرده است. 
در ایــن بین، نکتۀ مهمی هم وجــود دارد. در حال حاضر، 
حجــم زیــادی از کتــاب های موجــود در بازار در گذشــته و 
پیش از گرانی کاغذ منتشــر شــده اســت و اثر اصلی این 

گرانی ها در نیمۀ دوم سال خودش را نشان می دهد.«
بوشهریان دلیل بحران کاغذ را به طور مشخص دولت 
دانست و بیان کرد: »متأسفانه در دولت تدبیر و امید هیچ 
تدبیری برای این مسئله اندیشیده نشده است و اساساً 
این موضوع مسئلۀ دولت نیست. از کارخانه های داخلی 
کاغــذ هم حمایت نمی شــود و همین هم باعث تعطیلی 
کارخانــۀ کاغــذ پــارس شــد. با اینکه کاغــذ پــارس را کاغذ 
مرغــوب و درجه یکی نمی دانم، از این کاغذ می شــد برای 
تولید محصول استفاده کرد؛ اما دولت تدبیر و امید هیچ 

تدبیری برای این کارخانه نیندیشید.«
مهــدی بوشــهریان در پایــان صحبت هایش، با اشــاره 
بــه یکــی دیگــر از مشــکالت حــوزۀ عمومــی نشــر عنوان 
کــرد: »نکتــۀ مهــم دیگــری کــه وجــود دارد، این اســت که 
درصــد زیــادی از ســهمیۀ کاغذ واردشــده هم بــرای تولید 
کتاب هــای آموزشــی و کمک آموزشــی مصــرف می شــود؛ 
همین کتاب های قرمز، آبی و سبز و مشکی. این در حالی 
است که این تولیدات به مسئلۀ کتاب خوانی کشور کمکی 
نمی کنــد. یعنی ایــن درصد از کاغذ اصالً به چرخۀ نشــر 
عمومــی نمی رســد؛ در حالــی کــه بیشــتر محصوالتی که 
مــردم اســتفاده می کننــد، از محصوالت ناشــران عمومی 
اســت؛ اما اصل کاغذ در حوزۀ آموزشی مصرف می شود. 
من فکر می کنم در صورت ادامۀ این مشــکالت، ناشــران 
متوســط و ضعیف تر، از حوزۀ نشــر خداحافظی می کنند 
و تنهــا ناشــران بــزرگ در ایــن حــوزه به فعالیتشــان ادامه 
خواهند داد. ناشران بزرگ به علت داشتن نقدینگی زیاد و 
ارتباط ها و البی ها در تعاونی های خاص، می  توانند اعمال 
نفوذ کنند. ادامۀ این روند به تعطیلی صنعت نشر خواهد 

رسید.«

متأسفانه در 
دولت تدبیر و 
امید هیچ تدبیری 
برای این مسئله 
اندیشیده نشده 
است و اساساً این 
موضوع مسئلۀ 
دولت نیست
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حــوزۀ طنــز اســت. وقتــی از او دربارۀ تعــداد آثار جدیدش 
پرســیدیم، گفت: »دارید با من شوخی می کنید؛ درست 

است؟!«
نمایشــگاه  از  خــود  فعالیــت  در خصــوص  عباســی 
گذشته تا امسال بیان کرد: »در نمایشگاه سال گذشته، 
هجــده عنــوان کتــاب جدیــد منتشــر کردیــم و امیــدوار 
بودیم که در ســال جدید عناوین بیشــتری منتشر کنیم. 
در برنامه ریزی هایــی کــه برای انتشــارات کردیــم، به اینجا 
رسیدیم که عالوه بر کتاب های طنز، به حوزه هایی دیگری 
مثــل ســفرنامه با همــان نگاه طنز وارد شــویم؛ امــا بعد از 
نمایشگاه سال گذشته و التهاب هایی که در حوزۀ کاغذ با 

آن روبه رو شدیم، عمالً این تصمیم محقق نشد.«
مدیــر نشــر قــاف دربــارۀ شــروع ایــن بحــران در ســال 
گذشــته گفــت: »نزدیــک بــه نمایشــگاه ســال گذشــته، 
افزایش1۰درصــدی قیمت برایمان شــک  آور بــود؛ ولی این 
روزها که شاهد افزایش چندبرابری هستیم، تقریباً در برابر 
این جریان بی حس شــده ایم. واقعیت این اســت که فکر 
نمی کردیــم دیگــر در این حوزه ادامۀ فعالیت بدهیم. بعد 
از نمایشــگاه ســال 1397، بارقه هایی از ورشکستگی را در 
انتشارات می دیدیم. این تغییرات حوزۀ دالر و کاغذ باعث 
شد که از همان عنوان های سال گذشته، تنها بتوانیم دو 

کتاب را دو بار منتشر و راهی بازار کنیم.«
عباســی ادامه داد: »این عوامل ما را به ســمتی برد که 
از چاپ های چندهزارتایی افســت به چاپ دیجیتال روی 

ذ �یای اک�غ ما�غ
نشــر ســاقی هم از بحــران کاغــذ در امان نماند. محســن 
دریالعل، مدیرعامل نشر ساقی، با اشاره به ماجرای کاغذ 
گفت: »ما امسال به علت بحران کاغذ، نتوانستیم برخی 
از کتاب ها را تجدید چاپ کنیم. از کتاب هایی که به عنوان 
چاپ اول در انتشارات داشتیم، کالً ده عنوان در نمایشگاه 
عرضه کردیم و بقیۀ عناوین را منتشر نکردیم. البته گفتن 
نــدارد که اگــر بحران کاغذ وجود نداشــت، می توانســتیم 

تعداد آن را افزایش دهیم.«
مدیر نشر ساقی با اشاره به اینکه کتاب هایش منابع 
دانشــگاهی اســت، بیان کرد: »فارغ از چاپ جدید، چون 
عمومــاً کتاب هــای مــا منبــع دانشــگاهی اســت، تجدیــد 
چاپ های آن هم اهمیت بسیاری دارد؛ اما به علت گرانی، 
امــکان تجدید چاپ نداشــتیم. چند نفری از مشــتری ها 
کتاب های چاپ گذشته مان را می خواستند که متأسفانه 

نتوانستیم آن ها را برای امسال بازنشر کنیم.«
دریالعل در خصوص استقبال مخاطبان از نشر ساقی 
و خرید کتاب گفت: »به نظر من سبد خرید مخاطب ها 
کوچک تــر شــده اســت. مثــالً در ســال های گذشــته، اگــر 
مخاطبانمــان چهــار یا پنــج کتــاب از ســاقی می خریدند، 
امسال نهایتاً دو کتاب تهیه می کنند و این در مجموع به 

ضرر ناشران تمام می شود.«
مدیر نشر ساقی در خصوص استفاده از کاغذ داخلی 
گفــت: »اســتفاده از کاغــذ داخلــی قطعاً کمــک می کند. 
شما هر چقدر موجودی کاغذ بیشتری داشته باشید، در 
دام هایی مثل تحریم واردات و عرضه نمی افتید و قیمت 

شکسته و واقعی می شود.«
وی در بخش انتهایی صحبت  هایش به مافیای کاغذ 
اشــاره کرد و افزود: »شــما می بینید که قیمت دالر تقریباً 
سه برابر شده است و بیشتر از این تغییر نکرده؛ ولی کاغذ 
تقریباً پنج یا شش و در بعضی موارد تا ده برابر گران شده 
اســت. این یعنی اینکه مافیا داریم و یعنی ربطی به دالر 
و ارز و تحریم ندارد. این در حالی است که همه می دانیم 
بــرای ورود کاغــذ ارز دولتــی داده می شــود. ارز دولتــی هم 
تقریبا۲۰ًدرصد رشد کرده و از 3۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان 
رسیده است؛ ولی می بینیم که قیمت کاغذ تا نزدیک به 
ده برابر افزایش یافته است. همۀ این ها یعنی این موضوع 
مدیریت نشــده اســت. یعنی در این بین، دالل ها فضای 
کاغــذ را مدیریــت می کنند و مَراجعی بــرای این کار وجود 

ندارد.«

لی ذ دا�غ ط اک�غ �ت �غ
مهران عباســی، مدیر نشــر قاف، شــخص دیگری بود که 
به سراغش رفتیم. عباسی از سال 139۲ ناشر تخصصی 

دالل ها فضای 
کاغذ را مدیریت 

می کنند و َمراجعی 
برای این کار وجود 

ندارد



ماهنامۀ شیرازه کتاب . شمارۀ 36 و 37 . مرداد و شهریور 1398 82

کودک و نوجوان ما در دهۀ هفتاد با نام و نشــان بنفشــه 
شناخته می شد. کتاب های مخاطبان خردسال و کودک را 
با نام بنفشــه و کتاب های نوجوان و بزرگ ســاالن را با نام و 

لوگوی قدیانی منتشر می کنیم.«
اولیــن ناشــر خصوصــی حــوزۀ کــودک و نوجــوان در 
خصــوص فعالیــت ایــن انتشــارات در دو ســال اخیــر و 
مدیریــت جریــان کاغذ گفــت: »با توجه به ســابقه ای که 
از نشــر قدیانی می دانید، ما یک ناشــر حرفه ای هســتیم 
کــه به صــورت تخصصــی در حوزۀ کتاب کــودک و نوجوان 
فعالیت می کنیم. تجربۀ سال های گذشته، همیشه ما را 
بر آن داشــته اســت که با انبارهای پر از کاغذ کار را ادامه 
دهیــم. بــه همیــن دلیل، در یک ســال ونیم گذشــته که با 
بحــران کاغذ مواجه بودیم، مشــکالت کمتری داشــتیم و 
توانستیم در یک دورۀ خاص با سرعت کمتری فعالیتمان 
را ادامه دهیم. از طرف دیگر، در ماه های آخر سال گذشته 
که توزیع کاغذ دولتی هم آغاز شد، خوشبختانه توانستیم 
حدود 1۰درصد از محصوالتمان را با کاغذ های توزیع شده 

تولید و منتشر کنیم.«
قدیانی دربارۀ ادامۀ فعالیت انتشارات در زمان بحران و 
تیراژ آثارش ابراز کرد: »تا چند ماه آینده با سرعت کمتری 
چاپ می کنیم. از طرف دیگر، با توجه به اینکه کارهای ما 
رنگــی اســت و کار رنگی پیچیدگی های خــودش را دارد، با 
تیراژ حدود 1۵۰۰ تا 3۰۰۰ نســخه کار را منتشــر می کنیم. 
همچنین کتاب های سیاه و سفید که عموماً رمان هستند، 
بین 1۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نسخه تیراژ دارند که آن ها را هم منتشر 

می کنیم.«
مدیــر انتشــارات قدیانــی در ادامــه گفــت: » تــا قبل از 
این، برای تولید هر محصول، یک برنامه ریزی هجده ماهه 
می کردیم تا به نتیجه برسیم؛ اما با توجه به معضالتی که 
برای کاغذ به وجود آمده اســت، این بازه به حدود هشــت 
ماه رسیده است تا اگر برای هشت ماه آینده کاغذ وجود 
داشــته باشــد، بتوانیم کتاب ها را تجدید چاپ کنیم و اگر 
هم کاغذی وجود نداشته باشد، به برنامه ریزی مان آسیبی 

نرسد.«
قدیانــی دربــارۀ اســتفاده از کاغــذ داخلی گفــت: »من 
از وضعیــت کاغــذ تحریــر داخلــی در پنــج ســال گذشــته 
بی خبرم. نه کاغذ پارس و نه کاغذ مازندران وجود ندارد. تا 
پیش از آن، ما از کاغذ مازندران استفاده می کردیم. کاغذ 
خوبی هم بود و راضی بودیم. کاغذ مازندران شبیه به کاغذ 
بالکــی اســت. در حال حاضر، کاغذ تحریر داخلی ســراغ 
نــدارم که بشــود بــا آن کار کــرد. اگر حــرف از کاغذ داخلی 
زده می شود، احتماالً در حوزۀ کارتن و مقوای بسته بندی 
است. اگر کاغذ داخلی در حوزۀ تحریر وجود داشته باشد، 

قطعاً از آن استفاده می کنم.«

آوردیــم. چــاپ دیجیتــال عــالوه بر اشــکاالت مهمی مثل 
کاهش کیفیت، اشــکال مهم دیگری هــم دارد: باید همۀ 

محاسبات را به صورت نقدی پرداخت کنیم.«
مدیر انتشارات قاف تنها راه حل این مشکل را استفاده 
از کاغــذ داخلــی دانســت و ادامــه داد: »فکر می کنم تنها 
چارۀ این موضوع استفاده از کاغذ داخلی است؛ چون در 
این اوضاع بحرانی، استفاده از این کاغذ خوب است. من 
در همــان اوایــل دوران بحــران کاغذ، ایــن کار را انجام دادم 
و نتیجــه هــم گرفتم. اما نکتۀ مهم این اســت که در حال 
حاضــر کاغــذ داخلــی نداریــم. دولــت هــم از این صنعت 
حمایت نمی کند. تا جایی که من می دانم، زیرساخت هایی 
که برای کاغذ داخلی داریم، مربوط به دهۀ پنجاه اســت؛ 
البتــه مــن اطالعات تخصصی در این حوزه نــدارم و صرفاً 
می توانم به عنوان یک مخاطب نظر بدهم. اما در حقیقت 
این شــوخی اســت کــه بگوییم ما نمی توانیــم کاغذ تولید 
کنیم. باید زیرســاخت های این حوزه تأمین شــود تا کاغذ 

داخلی سهم خود را در صنعت نشر پیدا کند.«

و�ی�ید واه�ید اکر �غک�غ�یم، �جکگ � می �غ ا�گ
نــادر قدیانــی، مدیر انتشــارات قدیانی، آخریــن نفری بود 
کــه برای تکمیل این گزارش به ســراغش رفتیــم. وی که از 
ســال 13۶۲ وارد حــوزۀ تخصصی کودک شــده اســت، در 
خصــوص ســابقۀ انتشــارات قدیانــی گفــت: »کتاب های 

این شوخی است 
که بگوییم ما 
نمی توانیم کاغذ 
تولید کنیم
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کاغذ به عنوان یک کاالی اســتراتژیک کــه در حدود ۸۵ تا 
9۰درصد آن از درختان جنگل  های طبیعی و دست کاشت 
به دست می  آید، سهم وسیعی از زباله  های خانگی، اداری 
و تجــاری را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــا توجــه بــه 
مشکالت مربوط به کمبود مواد اولیۀ چوبی برای صنایع 
خمیر کاغذ کشــور، یکی از بهترین راه حل های ممکن در 
دنیا، بازیافت کاغذ اســت . بازیافــت کاغذ به عنوان کاالی 

استراتژیک و ارزشمند در کشور مزایای فراوانی دارد.
همچنین استفاده از تفالۀ نیشکر  که به آن »باگاس« 
گفته می شود، امروزه در صنعت کاغذسازی دنیا جایگاه 
ویژه ای یافته است؛  اما در ایران به دلیل نبود دستگاه های 
مرتبــط بــا آن، چندان بهره ای در ســاخت کاغذ نــدارد؛ در 
صورتی که به جنوب کشــور، به عنوان یکــی از دورریزهای 

کشت نیشکر نگاه می شود.
یکی دیگر از منابع تولید کاغذ در دنیا چوب است که 
در ایران نیز در سال های اخیر، از این مادۀ اولیۀ برای تهیۀ 
کاغذ اســتفاده می شــد. کارخانــۀ چوب و کاغــذ مازندران، 
یکی از کارخانه های بزرگ تولیدکنندۀ کاغذ در کشــور، تا 
چند سال گذشته مدیریت بخشی از جنگل های شمال را 
بر عهده داشت و در قبال برداشت از جنگل ها، نهال های 
جدید می کاشت.  در پی ابالغیۀ سازمان جنگل ها،  مراتع و 
آبخیزداری کشور در مهر 139۶، مبنی بر توقف بهره برداری 

صنعتــی و تجاری از جنگل های شــمال، خط تولید کاغذ 
تحریر این کارخانه رفته رفته خاموش شد.

تصمیم سازمان جنگل ها تصمیمی مهم و اساسی در 
راســتای پایداری جنگل اســت و بر اساس قانون پنج سالۀ 
ششم توسعه انجام می شود؛ اما این تصمیم نیز به مانند 
بســیاری از سیاست های اشــتباه در سال های اخیر، تنها 
یک بعــدی اســت و ابعاد دیگر ماجــرا و زیان هایی را که به 
حوزه هــای مختلــف وارد می کنــد، در نظــر نگرفته اســت؛ 
از جملــه خودکفایــی در حوزۀ تولید داخلــی کاغذ که تازه 

داشت اندک جانی به خود می گرفت .
این تصمیم از سوی بخشی از بدنۀ دولت گرفته شده 
اســت . از دولتی که به مشــکالت واردات کاغذ و ضرورت 
خودکفایی در این زمینه آگاه اســت،  توقع می رفت  که به 
موازات اجرایی شــدن این ابالغیه،  تســهیالت الزم را برای 
ورود مــواد اولیــۀ دیگر برای تولید کاغذ همچون کاغذهای 
بازیافتی فراهم کند، یا تعرفۀ مواد اولیه را به صفر برساند 

یا... .
در ســال 139۶ و در زمان انتشــار این ابالغیه،  ۲۲۰هزار 
هکتار زراعت چوب در ســطح کشــور وجود داشــته است 
کــه ســاالنه ۴/۵میلیــون مترمکعــب چــوب از ایــن محل 
اســتحصال و در صنایع مختلف به مصرف می رســید. از 
مجموع شش میلیون مترمکعب چوب مصرفی، سالیانه 

ىل اه�ت ا �ش ��ی

کاغذ امروز به یک بحران برای کشور تبدیل شده است. ریشۀ پیدایش این بحران به سیاست های نادرست و فرهنگ غلط ما در سال های 
گذشته بازمی گردد. اگر امروز با کمبود کاغذ و افزایش افسارگسیختۀ قیمت آن در بازار روبه رو هستیم،  نتیجۀ برداشت های نادرست از 
خودکفایی در حوزۀ کاغذ است.  یکی از این برداشت های نادرست که این گزارش تالش می کند تا به آن اشاره کند،  مواجهۀ عامه پسند با 
استفاده از چوب به عنوان منبع اولیۀ تولید کاغذ است. در همین راستاست که امروز کارخانۀ چوب و کاغذ مازندران، تنها کارخانۀ بزرگ 
تولیدکنندۀ کاغذ تحریر در کشور، خط تولید کاغذ تحریر خود را متوقف کرده است.

»درختان را قطع نکنید«: یک مواجه�ۀ 
»عامه پسند« با �ولید داخلی کاغذ

این تصمیم نیز 
به مانند بسیاری 
از سیاست های 

اشتباه در سال های 
اخیر، تنها 

یک بعدی است و 
ابعاد دیگر ماجرا و 
زیان هایی را که به 
حوزه های مختلف 

وارد می کند، در 
نظر نگرفته است
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است که ظرفیت تولید 3۰هزار تن آن در ایران وجود دارد؛ 
اما این تولید در سال های اخیر کاهش چشمگیری یافته و 

عمالً متوقف شده است.
مهم تریــن دلیــل توقــف تولیــد کاغــذ داخلــی، آن هم 
در مهم تریــن مرکــز تولیــدی کشــور ، منــع برداشــت از 
جنگل هاســت. این موضوع بسیار جدی است. کشور ما 
به ســمت خشک سالی می رود و طبیعی است که منابع 
طبیعــی از جملــه جنگل هــا را دریابیــم؛  اما اگــر با نگاهی 
فراخ تــر بــه موضوع بنگریــم،  خواهیــم دید که ایــن دیدی 

بسیار عوامانه و سطحی نگر به موضوع است.
از فعالیــت  نیــز  از کارشناســان  دراین بــاره، بســیاری 
کارخانه هایی چون چوب و کاغذ مازندران که کاغذ را با مادۀ 
اولیــۀ چــوب تولید می کند، انتقاد می کنند. در ســال های 
اخیر، در رسانه ها نیز مخالفت هایی مبنی بر ممانعت از 
تولید کاغذ با استفاده از چوب در مازندران و قطع درختان 
به این بهانه منتشــر شــد که گویا عمدۀ آن ها بدون توجه 
به اصل ماجرا و شــیوۀ اســتفاده از چوب برای تولید کاغذ 
بوده است. این منتقدان اذعان می کنند که اگر قرار است 
درختــان را بــرای تولید کاغذ قطع کنیــم ، همان بهتر که از 
کاغذهای وارداتی بهره بگیریم. حتی در بسیاری از موارد 
از زیان های خودکفایی کاغذ سخن گفته شده است؛ اما 
چــرا گفتیم حمایت از تولیدنکردن کاغــذ برای حمایت از 

جنگل ها سطحی نگرانه است؟
کارخانــۀ چــوب و کاغــذ مازنــدران بــا ظرفیــت اســمی 
17۵هزار تن کاغذ )9۰هزار تن کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر 
و ۸۵هــزار تــن کاغذ فلوتین( فعالیــت می کند . بانک ملی 
ایران، صندوق بازنشستگی کشور و شرکت سرمایه گذاری 
صنایع پتروشــیمی و شــیمیایی از جمله ســهام داران این 

زراعــت  بخــش  از  مترمکعــب  کشــور ۴/۵میلیــون  در 
چــوب، ۵۰۰هــزار مترمکعــب از محــل ضایعــات باغــی، 
۵۰۰هــزار مترمکعــب از جنگل هــا و ۵۰۰هــزار مترمکعب 
دیگر به صورت واردات تأمین می شــد که با ابالغیۀ توقف 
بهره بــرداری از جنگل هــای شــمال، حجم چشــمگیری از 

چوب مصرفی نیازمند واردات شد.
 یکــی از زمینه های مصرفــی چوب زراعتی جنگل های 
شمال، کاغذ بود.  کاغذ به عنوان کاالیی فرهنگی و به عنوان 
نماد توسعه یافتگی، به خودی خود اهمیت فراوانی دارد. 
ســرانۀ مصــرف کاغــذ در اروپــا ۵۵، در آمریــکا 1۵۰ و در 
کشــوری مانند فنالند ۲۰۰ کیلوگرم اســت؛ اما این رقم در 
ایــران بــه ۲۰ تا ۲۲ کیلوگرم رســیده که شــامل انــواع کاغذ 
مقوا و دستمال کاغذی می شود. در سال 139۶ در مجموع، 
میــزان مصــرف کاغذ در ایران ســاالنه حــدود 7۰۰هزار تن 
بــود کــه از این رقم بیــن 9۰ تا 1۰۰هزار تن به کاغذ روزنامه، 
3۵۰هزار تن به چاپ و نشر، گرافیت، فلوتینگ، تسالینر 
و 3۰۰هزار تن نیز به سایر بخش ها اختصاص داشت. اما 

ظرفیت تولید در کشور چگونه است؟
در حوزۀ کاغذ بسته بندی که سرمایه گذاری های خوبی 
در ده ســال گذشــته انجام شــده اســت،  ۲.۸ میلیون تن 
پروانۀ تولید صادر شده است که در نهایت یک میلیون و 

پانصد تن تولید می شود. 
در حــوزۀ چــاپ و تحریــر ســاالنه 3۸۰هــزار تــن نیاز به 
مصــرف وجــود دارد کــه از ایــن میــان، 17۰ تــا 1۸۰هــزار تن 
امکان تولید در کشور وجود دارد که در اوضاع فعلی، این 
تولید بســیار بســیار محدود و نهایتاً در حدود 1۰هزار تن 

است.
اما در حوزۀ کاغذ روزنامه، نیاز کشور حدود 7۰هزار تن 

مهم ترین دلیل 
توقف تولید کاغذ 
داخلی، آن هم 
در مهم ترین مرکز 
تولیدی کشور ، 
منع برداشت از 
جنگل هاست
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علمی، بهره برداری عبارت است از فن اجرای جنگل داری 
علمی و تحقق بخش دیدگاه ها و اهداف جنگل شناسی که 
ساماندهی برنامه های اکولوژیکی مدنظر جنگل شناسان 
را بــه عهــده دارد. این فن، تقویت توده ها و درختان نخبه، 
پــرورش گونه های مدنظــر، فضادادن بین درختان، تنظیم 
نــور، تجزیۀ الشــبرگ ها و تولید هوموس را به دنبــال دارد. 
بهره برداری از جنگل از طریق برداشت بعضی از درختان، 
مطابق نظر طراحان که بر اساس قواعد علم جنگل شناسی 
تدویــن و توســط ورزیده تریــن نیروهای کارشناســی انجام 
می شود ، زمینۀ تعالی جنگل  ها را به خوبی فراهم می کند 
و در واقــع، شــرایطی را پدید مــی آورد که برای برقراری یک 

تعادل اکولوژیکی اساسی است.
رفیعــی دربــارۀ صدمات برداشــت از جنــگل می گوید: 
»به مصرف رســیدن حجم چشــمگیری چوب برای تأمین 
ســوخت، رشــد فزایندۀ جمعیت و افزایش میزان بیکاری 
و بــه تبــع آن روی آوردن تعــداد کثیــری از روســتاییان بــه 
شغل گوسفندداری، تبدیل عرصه های جنگلی به باغات 
و مزارع کشاورزی، بهره برداری از معادن و برداشت بی رویۀ 
شن و ماسه که خود یکی از عوامل اصلی بروز سیل های 
خانمان ســوز بــه شــمار می آیند، از جملــه عوامل تخریب 
جنگل هستند که اساساً ارتباطی با عملیات بهره برداری 

جنگل در قالب کتابچه های طرح جنگل داری ندارند.«
رفیعــی می گویــد:  »شــدت تجــاوز و تخریــب، اعــم از 
کمــی و کیفــی و بخش اعظــم تبدیل ســطوح منابع ملی 
بــه ویالســازی و خطراتــی کــه از ایــن منظر بقــاء جنگل را 
به جــد تهدیــد می کند، در مناطــق فاقد طــرح از جمله در 
ســطح جنگل هــای در اختیــار ســازمان محیط زیســت، 
به مراتب بیشتر از مناطقی است که بهره برداری در قالب 
طــرح تدوینــی در آن ها صــورت می گیرد. همچنین تعداد 

کارخانه به شــمار می رونــد. این کارخانه حــدود 3۵درصد 
چــوب مصرفی خود را از 1۵۰هزار هکتار طرح جنگل داری 
تحت پوشش تأمین می کرد. استفاده از چوب برای تولید 
کاغــذ در ایــن کارخانــه کامالً بر اســاس روش های علمی و 
در قالــب برنامــۀ ده ســالۀ اجرایــی مصــوب شــورای عالــی 

جنگل داری انجام می شده است. 
اکبر رفیعی، یکی از مدیران طرح و برنامۀ کارخانۀ چوب 
و کاغذ مازندران در سال های اخیر، دربارۀ این روش علمی 
و برنامۀ ده ســالۀ اجرایی می گوید: »برداشــت درختان در 
قالب برنامه های اجرایی ده ساله انجام می شد. این برنامۀ 
ده ساله مصوب شورای عالی جنگل بوده که باالترین مرجع 
فنی ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور است.  
ایــن برنامه کامالً مطابق با علم جنگل شناســی و محدود 
بــه درختانــی بود که قطــع آن ها به منظور احیــاء جنگل و 
ایجــاد فضــا بــرای تجدید حیــات طبیعــی اجتناب ناپذیر 
است. ضمن آنکه بخشی از برداشت درختان نیز مربوط 
بــه عملیات پرورشــی اســت که هــدف آن، انتقــال رقابت 
طولــی بــه رقابــت قطری اســت؛ چــرا که بالفاصلــه پس از 
برداشــت درختان، عرصۀ مورد عمل با گونه های جنگلی 
عمدتاً بومی منطقه با صفات پسندیدۀ ژنتیکی در حدود 
هر هکتار ۲۵۰۰ اصله کاشته می شود که پس از پنج سال 
عملیــات مراقبتی، از جمله سله شــکنی )نرم کــردن خاک 
اطــراف نهال کاشته شــده( و همچنین وجیــن )حذف بوته 
و علف هــای مزاحــم کــه در رقابــت با نهال هســتند(، وارد 
عملیــات پرورشــی می شــود. در ایــن عملیــات، نهال های 
ضعیف به نفع نهال های قوی حذف می شوند و در نهایت، 
تعداد نهال های کاشته شده به 1۵۰ اصله تقلیل می یابد که 
بخشی از چوب های تولیدی، حاصل این فعالیت است.«

بهره برداری از جنگل به چه معناست؟ در یک تعریف 

این برنامه کامالً 
مطابق با علم 

جنگل شناسی و 
محدود به درختانی 

بود که قطع آن ها 
به منظور احیاء 
جنگل و ایجاد 

فضا برای تجدید 
حیات طبیعی 
اجتناب ناپذیر 

است
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تنها با استفاده از تجارت قوه و چوب. پس می شود گفت 
صنعت چوب می تواند به یک کشور کمک هایی اساسی 

ارائه کند.«
اما با وضع قانونی که دو سال از آن می گذرد، چه باید 
کــرد؟ قطعاً روشــی که تولیدکننــدگان در پیش گرفته اند،  
همان دست روی دست گذاشتن است که نتیجۀ آن امروز 
برای همگان مشخص است. در وضعیتی که کشور بیش 
از هر زمان دیگری نیازمند خودکفایی در تولید کاغذ است 
و کارخانه هــای داخلی می توانســتند  خودی نشــان دهند 
و نامشــان را بر زبان ها بیندازند و محصولشــان را به بازار 
معرفی کنند،  خط تولید خوابیده است و نان صدها کارگر 
ایرانی آجر شــده اســت. آن هم به بهانۀ ابالغیه ای که در 
سایه اش قرار است جنگل نفس بکشد و کاغذ جان دهد. 
طبیعتاً بهترین راه حــل برای به گــردش درآوردن چرخۀ 
تولید،  تأمین نیاز واردات چوب از کشورهایی چون روسیه ، 
چین و... است؛  اما بروزنشدن قانون حفظ نباتات در ایران 
طی ۴۵ ســال گذشــته، واردات چوب را با مشــکالت ریز و 
درشتی مواجه خواهد کرد.  صفرشدن تعرفۀ واردات چوب 
به این موضوع بســیار کمک کرده اســت؛ اما بروزشــدن و 

تسهیل قوانین و ... نیز می تواند کمک خوبی بکند.
برای نمونه، یکی از مشکالتی که تولیدکنندگان کاغذ 
در زمینــۀ واردات چــوب به آن اشــاره می کنند، این اســت 
که طبق قانون، چوب باید بدون پوسته وارد شود. باالبودن 
هزینه های حمل ونقل چوب ، کیفیت نامرغوب چوب های 
وارداتی که عمدتاً از روســیه هستند ، گران شدن احتمالی 
کاغذ و... از دیگر مشکالت موجود است. اگر چاره ای برای 
این مشکالت اندیشیده نشود،  قطعاً اندک رمقی که تولید 

کاغذ در کشور گرفته است، تمام خواهد شد.
یک طرفــه نگاه کــردن به موضوع برداشــت از جنگل ها 
کاری نســجیده اســت؛  اما اینکه کارخانه های تولیدی نیز 
بــه این بهانه خط تولیدشــان را خاموش کــرده و اقداماتی 
چون تولید کاغذهای بسته بندی صرف،  واردات کاغذ و... 
انجام دهند، در نوع خود پذیرفتنی نیست. باید پرسید که 
چه شــده اســت  کارخانه ای که با افتتاح طرح جدید خود 
به سمت استفاده از کاغذهای بازیافتی برای تولید در حال 
حرکت بود،  امروز برای عمل به تعهداتش به واردات کاغذ 

روی آورده است.
استفاده از بازیافت در کشورهای جهان امروز، به عنوان 
 محــوری کلــی برای تولید کاغذ در نظر گرفته شــده اســت 
و ایــران نیــز در افــق چشــم انداز خــود بایــد بــه آن ســمت 
حرکــت کنــد. به هر حال بازیافت کاغذ، به مراتب از قطع 
درختان ولو با کیفیت های خاص یا پرورشی، یا طرح های 
مراقبتی جنگل، یا استفاده از روش های علمی و... روشی 

پسندیده تر و کم دردسرتر است.

پرونده های تشکیل شده در خصوص تخلفات در مناطق 
فاقد طرح به مراتب بیشتر از مناطق دارای مجری است.«

مقام معظم رهبری در ســخنرانی خود در شهرســتان 
نوشــهر اســتان مازنــدران در ســال 13۸۸، ضمــن تأکید بر 
حفاظت از جنگل و دریا، بر بهره برداری صحیح و اقتصادی 

نیز تأکید کردند. 
بنابرایــن، بیــراه نیســت کــه بگوییــم  یکــی از ابعــاد 
بهره برداری صحیح و اقتصادی از جنگل، استفاده از چوب 
برای تولید کاغذ است . البته اینکه کدام درختان برای تولید 
چوب استفاده می شوند،  بسیار حائز اهمیت است؛ چرا 
کــه در غیــر ایــن صورت، درختان با گذشــت زمان از ســن 
بهره برداری خارج و با رســیدن به ســن دیرزیستی )توقف 
رشد( از درون خالی، از پایین ته المپی، از سر خشک و در 
نهایت ریشه کن و شکسته شده و ارزش اقتصادی خود را 

از دست می دهند.
 ابوالفضــل روغنــی، مدیرعامــل اســبق کارخانۀ چوب 
و کاغــذ مازنــدران، دربــارۀ مراقبت هایی کــه از جنگل های 
تحــت پوشــش انجــام شــده اســت،  می گوید: »مــا تالش 
کردیــم عــالوه بــر مراقبــت از این جنگل هــا، گســترۀ آن را 
نیز افزایش دهیم؛ چرا که برخالف ذهنیتی که می گویند 
شــرکت های تولیدکنندۀ کاغذ موجب کاهش جنگل ها و 
ازبین رفتن آن ها می  شوند، ما چنین نکردیم. در مجموع، 
بایــد گفــت کشــور مــا در ناحیۀ خشــک دنیا قــرار گرفته؛ 
بنابراین، آتش ســوزی مهم ترین دلیــل ازبین رفتن جنگل 
در ســال های اخیر اســت. کارخانۀ چوب و کاغذ مازندران 
در سال های نظارتش بر فضای جنگل تحت اختیار، 1۲۰۰ 
کیلومتر جاده در جنگل احداث کرد. این اقدام موجب شد 
تا به جنگل های تحت پوشش آن در آتش سوزی سه سال 
اخیر در جنگل های گلســتان و مازندران، کمترین آسیب 
ممکن وارد شود. البته اقدامات دیگری از جمله استفاده از 
جنگل بان و سیستم اطفای حریق نیز در این زمینه نقش 

داشتند.«

ود، �غه �غهال  طع می �ش �تی �ه �ت �جه ازای ه� در�غ
ود �ته می �ش اک�ش

روغنــی با بیــان این مطلب که برای اســتفاده از درخت ها 
می دهــد:  ادامــه  می کردیــم،  نشــانه گذاری  جنــگل   در 
»درخت هــای ســال خورده و فرتــوت را کــه از درون پــوک 
شــده اند، نشــانه گذاری می کردیم و به ازای هر درختی که 
قطع می شــد، نه نهال می کاشتیم. چوب یک ثروت ملی 
محسوب می شود و اقتصاد چوب در بسیاری از کشورهای 
دنیا موضوع مهمی است. در این زمینه، می شود به تجربۀ 
کشور برزیل اشاره کرد که از جایگاه مقروض ترین کشور، 
امروز به جایگاه نهمین اقتصاد بزرگ دنیا رســیده اســت؛ 

یکی از ابعاد 
بهره برداری صحیح 
و اقتصادی از 
جنگل، استفاده از 
چوب برای تولید 
کاغذ است



پروندۀ ویژه

مهم ترین سؤال دربارۀ گرانی کاغذ این است که چرا شتاب 
افزایــش قیمت این کاالی اســتراتژیک از افزایــش نرخ ارز 
بیشتر بوده است؟ سؤال ساده تر این است که چرا با اینکه 
نرخ ارز سه برابر شد، کاغذ شش برابر گران تر فروخته شد؟
پاسخ به این سؤاالت چندین بعد دارد و حتی اگر نرخ 
کاغذ را با ارز آزاد محاسبه کنیم، می شود برای آن توجیه 
اقتصــادی یافــت؛ امــا بررســی ها نشــان می دهــد عوامــل 
غیراقتصــادی نقــش پررنگ تــری در رخ دادن ایــن اتفــاق 
دارد. در مطلب پیش رو، همۀ ابعاد این اتفاق بی ســابقه 

را بررسی می کنیم.

اکهش ارزش �پول ملی: شــاید راحت ترین پاســخ به 
این سؤال که چرا قیمت کاغذ با سرعتی باورنکردنی گران 
شــده، این اســت که ارزش پول ملی کاهش یافته اســت. 
بررسی عوامل کاهش ارزش پول ملی می تواند به بازشدن 

این گره کمک کند. این عوامل عبارت اند از:
الــف. برتری یافتن پرداخت ها بــر دریافت های ارزی. به 

عبارتی، خرج بیشتر از دخل باشد؛
ب. افزایــش نــرخ تورم داخلی به هر دلیل؛ از چاپ پول 
بی پشتوانه و افزایش اعتبارات بانکی گرفته تا کاهش رشد 

اقتصادی؛
ج. نفتی بودن بودجه؛

د. کســری در بودجــۀ عمومــی کشــور و محقق نشــدن 
درآمدهای پیش بینی شده؛

ه. دورنمای سیاسی و اقتصادی مبهم و پیش بینی ناپذیر؛
و. افزایش حجم نقدینگی؛

ز. کاهش تولید ملی و افزایش واردات؛
ح. افزوده شدن سالیانۀ بخش های غیرمولد به بودجۀ 
دولت و به دنبال آن، فربه شــدن بدنۀ دولت و ســازمان ها و 

ارگان های هزینه بر و غیر مفید؛
ط. تحریم های بین المللی.

بایــد بپذیریم که علت اصلی و اساســی کاهش ارزش 
پول ملی، سیاست های غلط دولتی بوده و تحریم فقط در 
بروز و تشــدید آن مؤثر بوده اســت. اگر بگوییم مهم ترین 
عامــل به وجودآمــدن بحران کاغذ کاهــش ارزش پول ملی 

بوده، حرفی گزاف نزده ایم. 

ذ: مسئوالن عنوان کرده اند  �ی�غٔه �ته�یٔه اک�غ ا�یش ه�غ �غ ا�غ
قیمت ارزی که به کاغذ و مقوا اختصاص یافته است،  از 
ابتــدای ســال 1397 بــرای کاغذ تحریــر از 3۸۰۰ تومان به 

�غد�ت محس�غ �ج

علت اصلی و 
اساسی کاهش 
ارزش پول ملی، 

سیاست های 
غلط دولتی بوده و 

تحریم فقط در بروز 
و تشدید آن مؤثر 

بوده است.

آ�ش بی �دبیری بر جان کاغذ
ذ �یمت اک�غ خ ارز �جا �ت یه �جه �غس�جت �غ �غ�گ

87



ماهنامۀ شیرازه کتاب . شمارۀ 36 و 37 . مرداد و شهریور 1398 88

و منجر به محکومیت های سنگین در دستگاه قضا شده 
است. این مسئله نشان می دهد که دولت در تخصیص و 
تأمین ارز واردات کاغذ به شدت بی تدبیری کرده و توانایی 

جلوگیری از سوءاستفاده را نداشته است.

ا: یکــی از  اصغ ــه و �ت�ت ــوردن �تعادل ��صغ �ج�هم �غ
علــل مهم ایجاد بحــران کاغذ، برهم خوردن تعادل عرضه 
و تقاضــا بــود. بــا توجــه بــه گرانــی ارز بیــم گران ترشــدن 
کاغــذ، تقاضا افزایش چشــمگیری یافت. تولیدکنندگان 
محصوالت کاغذی مانند ناشران و روزنامه چی ها تقاضای 
معمولی را افزایش دادند تا عمالً کاغذ به کاالیی سرمایه ای 
تبدیل شود. یعنی هرکس بیشتر کاغذ انبار می کرد، سود 
بیشــتری می کــرد؛ چون گرانــی کاغذ را به راحتی می شــد 
پیش یبینی کرد. فراموش نکنیم هفت ماه آینده، انتخابات 
مجلس در کشور برگزار می شود و انتخابات ایران یکی از 
انتخابات های پرهزینه از لحاظ استفاده از کاغذ محسوب 
می شــود. به علــت عالقۀ کاندیداها به تبلیغات ســنتی و 
اســتفاده از پوســتر، همواره در ایام انتخابات فروشندگان 
کاغذ قیمت ها را افزایش می دهند و قطعاً انتخابات پیش 
رو، سود تضمین شده ای را برای کاغذداران کنار می گذارد. 
افزایش شدید تقاضا و به وجودآمدن تقاضای انتظاری، بر 

آتش گرانی کاغذ دمید و می دمد و خواهد دمید.

ا��ت�ر: از همــان ابتدا که ســیگنال های گرانی کاغذ به 
وجــود آمــد، محتکــران دســت به کار شــدند. در کشــور به 
انــدازۀ نیاز همیشــگی کاغــذ وجود داشــت؛ اما هیچ کس 
نمی دانست کجاست. محتکران به راحتی به گرانی کاغذ 
دامــن زدند و ســود بردند و این ســود بــه بهای ازبین رفتن 

بسیاری از مشاغل مرتبط با کاغذ شد.

۴۲۰۰ تومان و برای کاغذ گالســه و مقوای بســته بندی از 
3۸۰۰ تومــان بــه حدود ۸۰۰۰ تومــان )ارز نیمایی( افزایش 
یافته است. بعضی از کارخانه ها دیگر حاضر به همکاری 
با ایران نیستند و مابقی تأمین کنندگان قیمت های فروش 
خــود را افزایــش داده اند. قیمت حمل به ایران تا تنی 1۰۰ 
یورو گران تر شــده اســت. هزینۀ انتقال پول به بانک های 
خارجــی نیــز افزایــش یافته و شــامل ۸ تا 9درصــد کارمزد 
می شود؛ بنابراین، قیمت تمام شدۀ کاغذ نسبت به ابتدای 
ســال افزایــش جدی داشــته اســت. جالــب اینکه همین 
تخصیص ارز دولتی نیز در مقطعی متوقف شد و کاغذ با 
ارز نیمایی و ارز آزاد محاسبه شد. یعنی کاغذی که تا سال 
139۶ با دالر 3۸۰۰ تومان وارد می شد، با دالر 13هزار تومان 
تا 1۶هزار تومان وارد شد. به عبارت بهتر، می شود گفت در 
مقطعی، قیمت ارز تا پنج برابر قیمت اولیه گران شد. البته 
به طور کلی، به ادعای دولت برای واردات کاغذ ارز نیمایی 
تعلق گرفت و این بدان معناســت که بــرای واردات کاغذ، 
نرخ ارز حدود ســه برابر شــد؛ اما عرضه کننــدگان کاغذ را 
بیش از شش برابر گران تر فروختند و این مسئله آشفتگی 
گستردۀ بازار را نشان می دهد. طبیعی است که در چنین 
شــرایطی، قیمت کاغذی که باید با ارز دولتی وارد شــود، 
گــران شــود. افزایش هزینه ها نیز در این شــرایط مزید بر 

علت شد تا وضع کاغذ بحرانی تر شود.

ع�یف: در کشور کاغذ با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد  �غظارت صغ
شده بود؛ اما با قیمت ارز 13هزار تومانی فروخته شد. این 
فقط یک معنا دارد: نظارت نکردن. واردکنندگان بسیاری 
به علت سوءاستفاده از ارز دولتی محاکمه شدند و حتی 
شــخصی با لقب »ســلطان کاغذ« بازداشــت شد. حجم 
بگیروببندهای قضایی در حوزۀ کاغذ نیز بی ســابقه بوده 

دولت در 
تخصیص و 
تأمین ارز واردات 
کاغذ به شدت 
بی تدبیری کرده و 
توانایی جلوگیری 
از سوءاستفاده را 
نداشته است

ان
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کاغذ کاالیی اســت که برای فعاالن بازار نشــر و مطبوعات 
مانند رگ حیات است و حاال نزدیک به دو سالی می شود 
که نبضش به سختی می زند و در مقابل هم نفس کسانی 
را که با آن سروکار دارند، به شماره انداخته است. این کاال 
از اواسط سال 139۶ و به دنبال افزایش قیمت جهانی اش، 
ناشــران و فعاالن این عرصه را با رشــد ۲۵درصدی قیمت 
خــود مواجــه کــرد؛ اما از ماه های میانی ســال گذشــته که 
قیمت ارز به یک باره ســیر صعودی را دنبال کرد، حتی تا 
مرز کاالی لوکس شدن هم پیش رفت! و حاال پیداکردن آن 
برای بسیاری از فعاالن این عرصه به رؤیایی دست نیافتنی 

تبدیل شده است.

� ا�ی�ان! ذ در آ�مان �غسش �پ�واز اک�غ
از همــان روزهــای اول کــه قیمــت کاغــذ بــه پــرواز درآمــد و 
مسئوالن اظهارنظرهای مختلفی دربارۀ چرایی و چگونگی 
کنترل این وضعیت کردند، رسانه ها گزارش های متعددی را 
منتشر کردند. این گزارش ها در نهایت به ایجاد سازوکاری 
برای تخصیص ارز دولتی به این کاال ختم شد و امیدها را 
برای کنترل قیمت در دل ناشران و اهالی رسانه زنده کرد؛ 
هرچند همین کورســوی امید نیز به ســرعت خاموش شد 
و وزارت ارشــاد واردات کاغــذ را تنهــا بــه چنــد گــروه خاص 
محدود کرد. همین کار باعث شــد تا قیمت هر بند کاغذ 
به طــور میانگیــن بــه ۵۰۰هزار تومان برســد و امــروز نیز در 
همین نقطه ثابت بماند؛ اما مشکل فقط به افزایش قیمت 
ختم نشد و بعد از آن، پیداکردن کاغذ همانند پیداکردن 

سوزن در انبار کاه شد!
بعــد از نوســانات شــدید قیمــت کاغــذ، فروشــندگان 
ایــن کاال ترجیــح دادند با وجود نیاز شــدید بــازار به توزیع 
متوازن کاغذ، در ســایۀ نظارت نکردن دســتگاه های دولتی 
راه احتــکار را پیــش بگیرند تا از این طریق، قیمت کاغذ را 
حتی از بندی ۵۰۰هزار تومان نیز باالتر ببرند که برای مدت 
محدودی هم موفق شدند. بعد از چندی، خبر پیداشدن 

انبارهای دپوشده از کاغذ، جایگزین اخبار افزایش قیمت 
کاغذ شــد. این خبرها بعد از گذشــت یک ســال از بحران 
کاغذ، همچنان در صدر خبرها قرار دارد. نکتۀ تأســف بار 
ایــن اســت که با وجود کشــف انبارهایی که بعضــاً تا ۵۰۰ 
تــن کاغذ هم در آن ها مخفی شــده بــود، هیچ تغییری در 
قیمت کاغذ ایجاد نشده است. شاید اصلی ترین دلیل این 
مشکل، توزیع نکردن به موقع کاغذهای کشف شده در بازار 

از سوی متولیان باشد. 
یکدیگــر  از  جدایی ناپذیــر  مؤلفــۀ  دو  گرانــی  و  احتــکار 
هســتند و در بــازار، قیمــت هــر کاالیــی کــه رو بــه افزایش 
برود، فروشندگانش ترجیح می دهند با احتکار راه را برای 
افزایش قیمتِ بیشتر هموار کنند؛ اما نکتۀ شایستۀ تأمل 
اینجاست که چرا دستگاه های متولی، از سازمان تعزیرات 
گرفته تا سازمان حمایت از مصرف کننده، نه تنها در اسرع 
وقــت بــرای کشــف انبارهــای محتکــران اقــدام نمی کنند، 
بلکه بعد از کشف نیز شیوۀ درستی برای توزیع کاالهای 
پیداشــده ندارنــد و برای انجام ایــن کار، زمان زیادی صرف 
می کنند؛ تا جایی که عمالً ورود کاالهای احتکارشده به بازار 

دیگر نمی تواند در کاهش قیمت ها اثرگذار باشد.

ذ  �ته �جازار اک�غ �غ واهان �تداوم آ�ش ا�غه �غ �دام وزار�تحغ
ا�ت؟

البتــه مســئوالن در مقــام حــرف دربــارۀ شــیوۀ چگونگــی 
توزیع کاالهای مکشــوفه صحبت کرده اند؛ به طوری که بر 
اساس گفته های محمد قبله، مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در شهریور سال گذشته، توزیع 
کاالهای کشف شــده از دو روش دنبال می شــود؛ یعنی یا 
کاالهــا شــبکۀ توزیــع منظمــی دارنــد و مصرف کننــدۀ آن 
مشــخص اســت که در این صورت، مســئولیت تنظیم بر 
عهدۀ بازار اســت و به محض کشــف این گروه کاال، پرونده 
مستقیماً در اختیار تعزیرات قرار می گیرد. در این صورت 
نیــز بــا هماهنگــی دبیرخانــۀ تنظیــم بــازار، کاالهــا عرضه 

ا�غ زه�ا �ىل رمصغ

دستگاه های نظار�ی؛ همچنان نظاره گر

با وجود کشف 
انبارهایی که بعضاً 
تا 500 تن کاغذ هم 

در آن ها مخفی 
شده بود، هیچ 

تغییری در قیمت 
کاغذ ایجاد نشده 

است
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شــده، تا پایان ســال 139۸ تأمین اســت و هیچ مشــکلی 
از این بابت وجود ندارد! اما مســئلۀ اصلی اینجاســت که 
پیش تر نیز بازار در عمل نشــان داده که علی رغم پربودن 
انبارها از کاغذ، امکان دسترســی به آن وجود ندارد. حال 
باید دید که روند توزیع سهمیۀ کاغذ مطبوعات تا چه اندازه 

می تواند از التهاب این بازار کم کند. 
شــاید بــا انتشــار این خبــر کمــی از نگرانی هــای اهالی 
مطبوعــات بــرای تأمین کاغذ موردنیازشــان برطرف شــده 
باشد؛ اما موضوع مهم این است که بعد از گذشت بیش 
از چهار ماه از سال 139۸ و با وجود انتشار خبرهای گوناگون 
دربارۀ کشــف انبارهای احتکارشــدۀ کاغــذ، هیچ خبری از 
توزیع این کاغذها در بازار منتشــر نشــده اســت. وقتی به 
ســراغ سیدیاســر رایگانــی، ســخن گوی ســازمان تعزیرات 
حکومتی رفتیم، او نیز خبر جدیدی از زمان توزیع کاغذهای 
مکشوفه نداشته و با بیان اینکه تا االن تغییر جدیدی در 
پرونده های مربوط به انبارهای کاغذ احتکارشده رخ نداده 
اســت، می گوید: »امســال گزارشی مبنی بر احتکار کاغذ 
در اســتان فارس به دســتمان رســید که بالفاصله گشــت 
مشترک تعزیرات به محل اعزام و پس از بررسی مشخص 
شد فردی بدون ثبت اطالعات محموله در سامانۀ جامع 

 انبارها، محموله را در انباری نگهداری کرده است.« 
از  »بعــد  می دهــد:  ادامــه  این طــور  را  حرف هایــش  او 
و همچنیــن مشخص شــدن  متهــم  اظهــارات  دریافــت 
ســوءنیت وی بــرای احتــکار ایــن حجــم از کاغــذ، حکــم 
توزیــع کاغذهای مکشــوفه در شــبکۀ رســمی صادر شــد 
و در نهایــت، ایــن کاغذها به نرخ مصوب ســازمان نظارت 

 صنعت، معدن و تجارت در بازار توزیع شد.« 
ســخن گوی ســازمان تعزیــرات حکومتی دربــارۀ وضعیت 
کاغذهای کشف شده در استان سمنان نیز تصریح می کند: 
»در استان سمنان نیز شش پروندۀ انجام ندادن تعهدات 
برای خرید کاغذ تشکیل شده و در همین راستا، سه شرکت 
متخلف به شش ماه تا یک سال تعلیق کارت بازرگانی و اعادۀ 

 عین ارز دریافتی به بانک شاکی محکوم شده اند.« 
رایگانی با بیان اینکه ارزی های دریافتی شامل 13میلیون 
 یــورو، ۶۶۲میلیــون ون کــره و 3میلیــون یــوآن چیــن بــوده، 
اظهــار کــرد: »در اســتان تهــران، تعــداد 3۰ فقــره پرونــدۀ 
احتــکار کاغــذ تشــکیل شــده کــه یــک فقــره به دلیــل 
نداشــتن صالحیت به مراجع ذی صالح ارســال و برای دو 
پرونــده منع تعقیب صادر شــده و ســه پرونده نیــز با ارائۀ 
مــدارک برائــت گرفته انــد. همچنیــن 1۵ پرونــدۀ دیگــر در 

 حال رسیدگی و دریافت استعالم هستند.« 
رایگانــی خاطــر نشــان کــرد: »بــرای نــه پرونــده نیز مهلت 
یک هفته ای در خصوص اجرای ضوابط قیمت گذاری صادر 

شده است.«

می شود. البته در این بین نیز برخی کاالها با قیمت گذاری 
مصــوب ســازمان حمایــت وارد بــازار می شــوند. در همین 
راســتا، کاغذ هم که دارای مصرف کننده و بازار مشــخصی 
است، نیازمند شبکۀ مخصوصی است که از سوی وزارت 
ارشاد و آموزش وپرورش مشخص می شود و گویی گره کار 
هم دقیقاً همین جاست! یعنی وزارت ارشاد که خود متولی 
ایجاد آشفته بازار فعلی کاغذ است، حتی در حوزۀ توزیع، 
عزمی برای ورود منظم انبارهای کشف شده ندارد و ترجیح 
می دهد کاغذ همچنان ســیمرغ وار به پروازش در آســمان 

نشر کشور ادامه دهد!

ور  ذ مط�جو�ات در �سش �غ اک�غ
لکی �ج�ای �تٔ�م�ی مسش

ذ مط�جو�ات �غدار�یم؛ �توز�یع �هم�یٔه �ه ماهٔه اک�غ
البته تیر از نیمه گذشته بود که سید محمدرضا دربندی، 
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشــاد، 
در گفت وگو با یکی از رســانه ها از توزیع سهمیۀ سه ماهۀ 
کاغذ مطبوعات تا پایان مرداد خبر داده بود. به گفتۀ او در 
این توزیع، برای مشخص شدن هر سهمیه این وزارتخانه 
مراحل مختلفی را طی می کند. شمارۀ نشریه، هماهنگی 
با چاپخانۀ طرف قرارداد هر نشریه برای صحت انتشار آن، 
بازرســی از چاپخانه هــا و برآورد کارشناســان ایــن ادارۀ کل 
چهار عاملی اســت که در تعیین ســهمیۀ کاغذ نشــریات 
دخیل اند. در این میان، ســطح بندی نشریات و روزنامه ها 
نیز لحاظ خواهد شــد و در کل، نشــریات در چهار دســته 
قرار می گیرند. نکتۀ درخور تأمل اینجاست که این روند هر 
سه ماه یک بار تکرار می شود. نکتۀ دیگر در صحبت های 
این مقام مسئول آن است که به گفتۀ او، کاغذ مورد نیاز 
مطبوعات که با اعتبــار ۴۰میلیون یورویی اختصاص داده 

وزارت ارشاد که 
خود متولی ایجاد 
آشفته بازار فعلی 
کاغذ است، حتی 
در حوزۀ توزیع، 
عزمی برای ورود 
منظم انبارهای 
کشف شده ندارد



کافه شیرازه

وا�غ�ید! غ غ ط��یق ��تاب �غ ًا از ا�ی لط�غ
وا�غ�ی ��ی و �غیم �غ �ت  �غیم �غ و�ت

وا�ج �جا »�واد روا�یت« ب �غ �ش
واهد سارت یم �غ غ اکر �ج ا�ی

�م؟ ه���ت را �غیم �غ �ا ��تاب های �غ �پ
ورٔه �تصا�ب ��تاب ها! �غ

ا�غه ام �غ�یامد�غد غ ای ��تاب ها�ی �ه �جه ��تا�ج �ج
! �م؛ �پس هس�ت ��تاب �غیم �غ

ذی ٔه اک�غ �غ معحج
الیم ای �غ هؤه آ�ت ٔه �جدون �ت اک�غ

اِن آن �وی دروازه دولت �هکسش
ولِع �جه ا��ت�یادر��یده

}کتابی که نخریدم{
از دو سال قبل که قیمت کاغذ راه صعود در پیش گرفت و قیمت هر بند از 70هزار تومان 
در سال 1٣96، به حدود 500هزار تومان در سال 1٣98 رسید، قیمت کتاب نیز سر به فلک 
گذاشت و افزایشی 98درصدی را به خود دید. بحران کاغذ عالوه بر افزایش قیمت، کاهش 
1٣درصدی عناوین و کاهش ٣0درصدی شمارگان کتاب را نیز در پی داشت. این طور بود 
که سبد خرید کتاب خانواده ها سبک تر و فهرست خرید کتاب ها کوتاه تر شد. به همین 
مناسبت تصمیم گرفتیم موضوع یادداشت های این شماره از نشریه »کتابی که نخریدم« 
باشد. البته از نویسندگان خواستیم نوشته های خود را به موضوع افزایش قیمت کتاب 

محدود نکنند و هرچه دل تنگشان می خواهد، بنویسند. 
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ایــن یادداشــت احتماالً باید یک یادداشــت بــا رویکردی 
فرهنگی می بود؛ یادداشتی خاطره طور که باید شما را به 
یاد کتاب هایی بیندازد که تاکنون به هر دلیلی نخریده اید. 
احتماالً هم قرار بوده در نهایت شما را به این جمع بندی 
برساند که کتاب ها ارزشمندتر از آن هستند که بخواهیم 
صرفاً آن ها را با متر و معیار پول و قیمت بســنجیم؛ ولی 
واقعیــت این اســت کــه ایــن یادداشــت، هیچ کــدام از آن 
کارکردهایی را که فکر می کنید، ندارد؛ چراکه خاطره ای از 

یک نوع کتاب خوانی غیرفرهنگی است!
ماجــرا درســت چنــد روز بعــد از رونمایــی از تازه تریــن 
مجموعه شعر فاضل نظری با عنوان اکنون آغاز شد. من 
که به رســم عالقۀ همیشــگی به شــعرهای فاضل نظری، 
تصمیم داشتم تا در اولین فرصت کتابش را برای مطالعه 
بخرم، در اولین مراجعه به نزدیک ترین کتاب فروشــی به 
محــل کار، بــا قیمتــی روبه رو شــدم که با خــودم گفتم اگر 
شعرهای فاضل نظری را به این سرعت هم نخوانم، عیبی 
در زندگی ام ایجاد نمی شود! ۲۲هزار تومان برای مجموعه 
شعری که فقط شامل چهل شعر می شد، آن قدر به نظرم 
زیاد بود که هر کاری کردم، نتوانستم خودم را راضی کنم 
برای خریدنش دست به جیب شوم. خالصه اینکه دست 
از پا درازتر و در حالی که داشــتم خودم را راضی می کردم 
که احتماالً یکی از دوستان و همکاران که عشق شعرهای 
حضرت فاضل است، تاکنون چند جلدی از این مجموعۀ 
جدیــد را خریــده و مــن چنــد روزی کتابــش را از او قــرض 
می گیرم، کتاب فروشی را ترک کردم؛ غافل از اینکه دست 
تقدیــر این گونه رقــم زده بود که آن شــب، بدون نخواندن 

اکنون، سر بر بالین نگذارم!
ورود اتفاقــی من به اینســتاگرام همانــا و دیدن یکی از 
شعرهای مجموعۀ اکنون همان! شعری که با هشتگ های 
#فاضل_نظــری و #اکنــون در صفحــۀ یکی از دوســتان 
معرفــی شــده بــود، من را وسوســه کــرد تا این هشــتگ را 
جست وجو کنم. از قضا آن شعر، تنها شعری نبود که من 
از کتــاب جدید فاضل نظری خوانــدم. به جرئت می توانم 
بگویــم کــه بیش از یک ســوم از شــعرهای این مجموعه را 
در صفحات اینستاگرام با همان جست وجوهای ابتدایی 

پیدا کردم!
در شــب های بعــد، هرچــه تــالش کــردم تــا در برابــر 
وسوســۀ جســت وجوی نام مجموعۀ جدید فاضل نظری 
در اینســتاگرام و توئیتر مقاومت کنم و برای خرید کتاب 
آســتینی باال بزنم، نشــد که نشــد! دوســتی خاله خرســۀ 
برخی از هواداران فاضل نظری از یک طرف و لذت خواندن 
رایگان شــعرهایی که روزی حاضر نشــده بــودم بهایش را 

بپردازم از طرف دیگر، حسابی کار دستم داده بود.
خالصه اینکه شــاید این یادداشــت نتواند در معرفی 
یک کتاب جدید کمک چندانی به شما بکند و صدالبته 
هیچ تأثیری نیز بر ارتقاء فرهنگ کتاب خوانی شما نخواهد 
گذاشــت؛ ولــی حداقــل به شــما که شــاید یکــی از همان 
طرف دارانی بودید که چند وقت پیش، بخشی از شعرهای 
جدید فاضل نظری را منتشــر کردید، می گوید لطفاً قبل 
از انتشــار آزادانــۀ شــعرهای یــک شــاعر از روی مجموعه 
اشعارش، به این فکر کنید که شاید این کار شما مصداق 

همان ماجرای معروف دوستی خاله خرسه باشد.

ا�سان �ایمل

لطفًا از این طریق کتاب نخوانید!
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وقِت خواســتگاری، یکــی از موضوعاتی که به خانمی که 
بعدتر همســرم شــد گفتم، این بود که در زندگی ممکن 
است از پول خورد و خوراک بزنم؛ اما از خرید کتاب، نه. 
تقریبــاً در ایــن ســال های زندگــی که حاال دیگــر دورقمی 
شــده  اند، بــر همیــن منــوال پیــش رفته ایــم. هــی کتــاب 
خریده ایــم و خوانده ایــم. و هــی کتــاب نخریده ایــم. برای 
همچــو منی، رفتــن به کتاب فروشــی و کتابخانه ها، رفتن 
بــه تفرجگاهی اســت دل ربا کــه البه الی عنــوان کتاب ها 
و تورقشــان، آرزوهــا، تخیل هــا،  ایده هــا و نیازهای مــان را 
می جوییــم. و حــاال، نبوییــدن و ننوشــیدن کتاب هــا، کــه 

برای مان سخت است، علت هایی دارد.
فهرســت کتاب هایــی کــه نخریــده ام، عمــالً ملغمه ای 

است از دو گونۀ مختلف:
کتاب هایی که فعالً نباید بخوانم؛ چون در سیر فعلی 

خواندنی هایم اختالل ایجاد می کند.
و کتاب هایــی که فعــالً نباید بخوانم؛ چــون نمی توانم 
به صــورت کامل موضوعات مرتبط با آن را مفصل خوانی 
کنــم و عمــالً حســرت نخواندنشــان تا مدت هــا همراهم 

خواهد ماند.
گاهی شــده که در فاصله ای یک ماهه، مجبور شده ام 
ده کتــاب بخــرم و صرفاً بخش هایــی از آن ها را بخوانم. یا 
خرید آن کتاب یا کتاب ها، صرفاً برای مرور سریع مباحث 
آن بوده است و نیازی به عمیق خوانی آن نداشته ام و برای 

همین مرورها مجبور شده ام کتاب ها را بخرم. 
بســیاری از کتاب هایــی کــه ایــن روزهــا می خوانــم، در 
کتابخانه های محله ها هم نیســتند که بشــود امانتشان 
گرفت تا نیازی به خریدشان نباشد. این اجبارِ به خریدِن 
کتاب هایی که نیاز نداری همیشه در قفسۀ کتابخانه ات 
باشــد، بخشــی جدی از خرج و مخارج ماهانۀ زندگی ما 
شــده است که در این روزهای سخت اقتصادی، فشاری 

مضاعف بر زندگی است.
چیز دیگری که باعث می شود کتابی را نخرم، وضعیت 
چــاپ آن اســت: نــوع و انــدازۀ فونــت و صفحه بنــدی و 
جنــس کاغــذ و روی جلــد و این جور چیزهــای ظاهری که 
البته برایم خیلی مهم اســت. بارها شــده اســت به  دلیل 
همیــن ویژگی هــا، کتاب هایــی را نخریــده ام و نخوانــده ام، 
یــا خوب بــودنِ این ویژگی ها در یک کتاب باعث شــده تا 
ســرعت خوانــدن یــک کتاب چندیــن برابر حالــت عادی 
باشــد. همــه اش هــم نخریــدن نیســت؛ مثــالً کتــاب یــا 
کتاب هایــی می خــرم و شــروع بــه خواندنشــان می کنــم؛ 
امــا درگیــر کار و موضوعــی می شــوم کــه اجــازه نمی دهد 
خوانــدن را ادامه دهم. هر وقت ســر کتابخانــه ام می روم، 
همان کتاب ها خودنمایی می کنند و مشــت توی صورتم 

می کوبند. 
و متأســفانه، صورتمــان کبــود شــده اســت از همیــن 

کتاب ها... .

ا�غعىل م�ی�ش رمصغ

وقتی  نمی خریم و نمی خوانیم
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خبرنــگاری در حــوزۀ کتــاب، نــه نــان دارد و نــه آب. البتــه 
این ظاهر ماجراســت. کســی که وسط این همه حوزه های 
خبری، عدل رفته باشد سراغ گروه فرهنگ و هنر و از بین 
حوزه های مختلفش، کتاب و ادبیات را انتخاب کرده باشد، 

نه نان را می شناسد، نه آب را.
قوت غالب خبرنگار حوزۀ کتاب، کلمه است و کیبورد. 
شب تا صبح می خواند و صبح تا شب می نویسد، تا بلکه 
بتواند با خبرها و گزارش هایش، کتاب خوبی را ترویج کند، 
یا مشکلی را از پیش پای ناشری بردارد. یا دارد نویسنده ای 
را به یک مجموعۀ انتشــاراتی وصل می کند، یا می کوشد 
بــا کلماتش به مخاطب بفهماند خرید از فالن فروشــگاه 
کتاب چه مزیت هایی دارد. در این وضعیت، طبیعی است 
که ناشران و نویسندگان سعی می کنند ارتباطشان را با او 
به اندازۀ ارسال یک نسخه از جدیدترین منشورات، وصل 
نگــه دارنــد. این البتــه دربارۀ همه ناشــران و نویســندگان 

صدق نمی کند.
از ناشــری که حال ندارد حتی برای بهترین کتاب های 
نشــرش یک مراســم رونمایی جمع وجور برگــزار کند، چه 
انتظــار کــه کتاب هــای تــازه اش را داخل کیســۀ نایلونی یا 
پارچــه ای بگــذارد و برای خبرنــگاران فعال حــوزۀ کتاب در 
رســانه ها بفرســتد؟! ایــن ناشــران حتی حــال ندارند خبر 
انتشار کتاب های جدیدشان را در شبکه های اجتماعی به 
اشتراک بگذارند. از این دسته ناشران که بگذریم، بقیه به 
فراخور حالشان، سعی می کنند رابطه با خبرنگاران حوزۀ 
کتاب را گسترش بدهند؛ اما در این میان مشکالت دیگری 

هم هست.
گاهی ناشــران خوبی پیدا می شــوند کــه به لحاظ خط 
و ربــط سیاســی و اعتقــادی، با فالن خبرنگار و رســانه اش 
میانــه ای ندارنــد و این ارتباط از اســاس شــکل نمی گیرد. 

آنجاســت که خبرنگار باید برای اطالع از آخرین کتاب ها 
و آثار شایان توجه، دست به جیب شود. آن هم خبرنگاری 
که در حوزه های خبری اش نه کارت هدیه ای در کار اســت 
و نــه در رســانه بــرای خبرهــای دســت اول و گزارش هــای 
خواندنی اش تشویقی در نظر می گیرند. همین جاست که 
باید از نان شــب بزند و با رصد تخفیف ها در ســایت های 
کتاب فروشی و امثال آن، کتاب مدنظرش را بخرد و بخواند.

نسبت من با یکی از ناشران برجسته و فعال در حوزۀ 
روایت، مخلوطی از مواردی اســت که در باال نوشــتم. یادم 
هست کتاب سواد روایتِ این ناشر از جمله کتاب هایی بود 
که به علت دست کوتاه من و نشستن قیمت این کتاب بر 

نخیل، خریدن و خواندنش به تأخیر می افتاد.
آن روزها باید قیمت دو تا سه جلد کتاب را برای خرید 
آن هزینه می کردم و هیچ وقت نتوانستم بر شیرینی خرید 
چند جلد کتاب غلبه کنم؛ اما دلم روشن بود. می دانستم 
باالخره روزی صاحب یکی از آن کتاب های قطورِ جلدقرمز 

می شوم. 
روزی در بین صفحات اینستاگرام، چشمم به نمایشگاه 
کتاب هــای علــوم انســانی در یکی از دبیرســتان های مرکز 
شهر افتاد که خبر از ارائۀ کتاب های نشر اطراف با ۲۵درصد 
تخفیف می داد. فرصت مغتنمی بود. سری به دبیرستان 
شرف الدین زدم و در »کتاب مان« توانستم سواد روایت را 
بخرم. شوق و ذوقم از داشتن این کتاب آن قدر بود که هنوز 
هم دلم نیامده روکش نایلونی اش را باز کنم و صفحاتش 
را ورق بزنم. هر چند روز یک بار، در قفسه های کتابم به او 
ســالم می کنم و می گویم: »آن قدر درباره ات نقد و بررسی 
و یادداشت خوانده ام که می دانم داخلت چه خبر است. 
فقط می خواستم شب ها که در کتابخانه می خوابم، نفس 

تو هم با اکسیژن اندک فضا قاطی شود.«

�یدی مه�آ�جادی م�ی�ش ر�ش

شب خوابی با »سواد روایت«
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همیشــه ســعی کرده ام کتاب های خوبی را که در ژانرهای 
مختلف وارد بازار نشر می شود، فهرست بندی و در گوشی 
همراهم ذخیره کنم تا بتوانم برای خریدشان اقدام کنم. این 
فهرســت همواره در حال افزایش اســت و خیلی کم پیش 
می آید که تعداد کتاب های موجود در آن کم شود؛ اما در 
این یک ســال اخیر، با توجه به گرانی های کتاب، کمتر از 

۲۰درصد از این فهرست را توانسته ام تهیه کنم.
اگــر اهــل کتاب و کتاب خوانی باشــید، احتمــاالً در این 
یک سال اخیر برایتان پیش آمده است که وقتی وارد یک 
کتاب فروشــی می شــوید، از بیــن ده ها کتابی کــه در ذهن 
داریــد، تنهــا یکــی از آن ها را خریده و باقــی را به ماه بعد و 

بودجۀ بعدی می سپارید.
ایــن روزهــا هــر وقــت گــذرم بــه کتاب فروشــی های دنج 
خیابان انقالب افتاده اســت، قســمتی از این دنج خانه به 
لوازم التحریــر و امثالهم اختصاص یافته اســت؛ اما اینجا 
فقط ناشر نیست که تیراژ کتاب هایش به دلیل بحران کاغذ 
و گرانی ها دم به دم کمتر می شــود؛ بلکه کتاب فروشــی ها و 
دنج خانه هــای کتــاب و من و شــما هم در ایــن آتش گرانی 

کتاب می سوزیم!
جســارت  کتاب خریــدن  فی الحــال  دوســتی،  به قــول 
می خواهد. حتماً شــما هم وقتی در این اوضاع نابسامان 
اقتصادی و ولنگاری که در حوزۀ کتاب رخ داده است، خرید 
کتاب را به دوستی پیشنهاد می دهید، با این جمله روبه رو 
می شــوید که در این گرانی ها، باید حتماً از حلقۀ مرفهان 

باشی که بتوانی دو قران درآمدت را خرج کتاب کنی!
درســت می گوینــد. وقتــی مردم بــرای گوشــت و مرغ و 
نانشان هشتشان گرو نهشان است، چه جایی برای کتاب 

می ماند؟
عالقــه بــه کتــاب را اگــر کنــار بگذاریــم، بــه ایــن نتیجه 
می رسیم که خرید کتاب برای اهالی قلم هم مقرون به صرفه 
نیست؛ چه برسد به عامۀ مردم. این نکته بین من و شما 
بماند که دیگر اهل قلمی هم نمی تواند به راحتی کتابی را 
که به معنای واقعی کلمه کتاب باشد، چاپ کند؛ مگر اینکه 
اینفلوئنســری باشــد و ناشر مطمئن باشــد که فالوئرهای 
دوســتدار این نویســنده، با وجود محتوای سخیف کتاب 
هــم پشــت در کتاب فروشــی بــرای خریــد کتــاب صــرف 
می کشند. حال می خواهد عکس های پست شدۀ صفحۀ 

اینستاگرامی اش باشد، یا متن های بی محتوای پراکنده.
مــن و شــما متأســفانه کتاب هــای منتخــب خــود را با 
نگاهی به قیمت پشــت جلد به قفســه برمی گردانیم و با 
خرید یک کتاب ۵۰صفحه ای با قیمت 3۰هزار تومان، به 
صندوق می رویم و در ذهنمان خرید باقی کتاب ها را به ماه 

بعد حواله می دهیم.
اگــر  و  بــرد  پنــاه  کتابخانه هــا  بــه  بایــد  مع االســف، 
خوش شانس باشیم، کتاب مدنظر را پیدا می کنیم؛ هرچند 
بعید می دانم کتابی را که برای دو ســال اخیر باشــد، پیدا 
کنیــم. اگر هم پیدا کنیم، باید مالکیت کتاب های نفیس 

باالی 200 صفحه را شب ها در خواب ببینیم !

ک�غ ا�غ �ی اد �ش �حج

این کار جسارت می خواهد
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من همیشــه فهرســتی دارم از کتاب هایی کــه می خواهم 
بخــرم؛ کتاب هایی کــه به ندرت می خرمشــان! و در عوض 
کتابخانــه ام پــر اســت از کتاب هایــی کــه قصــد خریــدن 
دســتۀ  جــزو  حــاال  ولــی  نداشــته ام؛  را  خواندنشــان  و 
خوانده شده ها هستند. عجیب است! ولی چرا کتاب های 
فهرســتم را نمی خــرم؟ راســتش کتاب خریــدن در یکی دو 
ســال گذشــته، تبدیل شــده به یک رفتار لوکــس. آن قدر 
کــه قیمــت کتاب هــا به طور عجیبی بــاال رفته، پولــی را که 
برای دو یا سه کتاب کنار گذاشته ام، باید برای یک کتاب 
پرداخــت کنــم. قیمــت کتاب هــا در نخریدنشــان قطعــاً 
مؤثرنــد؛ ولــی به نظرم مســئلۀ دیگری که باعث می شــود 
کتاب های داخل فهرســتم را نخرم، قیمت آن ها نیســت؛ 
دردسترس نبودنشــان است. بســیاری از کتاب هایی را که 
می خواهم، در قفســۀ کتاب فروشــی های معروف، جذاب 
و در دســترس پیــدا نمی کنــم و گویــا فقــط می توانم آن ها 
از طریــق خریــد اینترنتــی تهیــه کنــم؛ در حالــی که وقتی 
مخاطــب داخــل فضایــی پــر از کتاب می شــود کــه احیاناً 
موســیقی مالیمــی هــم در حــال پخــش اســت و فضــای 
مطبوعــی برای گذران وقت دارد، میل بیشــتری به خرید 
کتــاب دارد تــا از پشــت صفحــۀ نمایشــگر. تــورق کتاب، 
خوانــدن چنــد صفحــه از آن، دقیق تردیــدن حجم کتاب، 
خواندن توصیف پشــت جلد و چیزهای به ظاهر ساده ای 
مثــل این ها، عوامل مؤثر و محرکی برای خرید یک کتاب 
هســتند. مضاف بر اینکه شــخصاً تجربۀ لذت بخشی از 

خرید کتاب به صورت اینترنتی نداشته ام؛ هر چند این راه 
بسیار ساده تر و آسان تر است. قبل از نوروز امسال، چون 
ســفر بودم و دسترسی به فروشگاه نداشتم، مجموعه ای 
ســه جلدی را به صــورت اینترنتــی ســفارش دادم. با توجه 
بــه هزینه ای کــه پرداخت کردم، انتظار داشــتم هرکدام از 
کتاب ها حداقل پنجاه شصت صفحه باشند و قطعشان 
هم شــونیز باشــد؛ ولی در کمال تعجب و به دلیل ضعف 
اطالع رســانی ســایت، قطــع کتاب هــا کوچک تــر بودنــد و 
تعداد صفحات هر کتاب حدود سی صفحه. شاید خرید 
اینترنتی برای کتاب هایی مناسب باشد که یک بار آن ها را 

دیده ام و تورقی کرده ام.
توزیع مناسب کتاب ها در فروشگاه هایی که افراد زیادی 
بــا نیــت خرید کتاب به آن هــا رجوع می کنند و مخاطبان 
اصلی نویسندگان و ناشران هستند، قطعاً یکی از دالیل 
خریدن یا نخریدن یک کتاب است؛ موضوعی که فروش 
ناشــران، وابســته به آن اســت. این بخش از تهیه و تولید 
یک محصول فرهنگی )کتاب(، حلقۀ مفقوده ای است که 
ارتبــاط نهایــی را با مخاطب ایجاد نمی کنــد؛ در حالی که 
کتاب ها نوشته می شوند برای خوانده شدن. توزیع نکردن 
مناسب را اضافه کنید به نبود تبلیغ درست برای کتاب ها. 
در اوضاعی که بسیاری از ما به واسطۀ تبلیغات سرسام آور 
تلویزیونی و شــهری می دانیم اجزای تشــکیل دهندۀ یک 
روغن یا دلستر چیست، از محتوای دقیق کتاب نویسنده 

یا ناشر موردعالقه مان اطالعات چندانی نداریم. 

زه�ا ذو�لم

چرا کتاب های فهرستم را نمی خرم؟
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محال اســت با کتاب ها سروکار داشته باشید و حسرت 
داشــتن کتابــی را نداشــته باشــید. اصــالً مگــر می شــود 
کتاب باز باشید و دلتان نخواسته باشد کتابی را تصاحب 
کنید. اگر از شــما بخواهند یکی دو کتاب را نام ببرید که 
دلتان می خواهد داشــته باشید، احتماالً به جای یکی دو 

عنوان، فهرستی از چند کتاب ارائه خواهید کرد.
حسرت بزرگی است؛ ولی خب قرار هم نیست خیلی 
بــرای این دلبرهای کاغذی حســرت بخوریــم و در نهایت 
آن ها را به گور ببریم. پس اندازکردن و خریدن کتاب هایی 
که دلمان می خواهد، یکی از راه هایی است که می توان از 
این طریق به آرزوی خود در تصاحب و تملک یک کتاب 
برســیم؛ ولی نبایــد فراموش کنیم که ایــن روزها کتاب ها 
سواره اند و ما خیل مشتاقان پیادگان )البته خودمانیم و 
باید روراســت باشیم که خیلی نیستیم( و هرقدر هم که 
پول پس انداز کنیم، وســعمان در بهترین حالت به جلد 

کتاب می رسد و از محتوای آن خبری نیست.
همــۀ این مقدمه هــا را گفتم تا بگویــم برخالف تصور 
دوســتان و نزدیکان که تصور می کنند این کمترین، روی 
گنج کتاب ها نشسته ام و بی نیازم، من هم آرزوی داشتن 
کتاب هایــی را دارم؛ کتاب هایــی کــه یــا وســعم نرســیده 
بخــرم، یــا اینکــه پیدایشــان نکــرده ام. یــا به دلیــل حجم 
انبــوه کتاب هایــی کــه نخوانــده ام و کمبــود فضــا در خانۀ 

استیجاری، نتوانسته ام آن ها را بخرم. 
کیشــوت  دُن  کتــاب  می خواهــد  دلــم  مثــال،  بــرای 
سروانتس با ترجمۀ محمد قاضی یا جان شیفته از رومن 
روالن و همچنین کتاب کنت مونت کریستو اثر الکساندر 
دوما را داشته باشم و این ها نَمی از یَم کتاب هایی است 
که دلم می خواهد داشته باشم؛ ولی محدودیت هایی از 
نظــر مالی و جای نگهداری ســبب می شــود کــه تا اطالع 

ثانوی سراغ آن ها نروم.
نکتــۀ دیگــری کــه بایــد یــادآوری کنــم، این اســت که 

ممکــن اســت کتاب هایــی را دلم بخواهد داشــته باشــم؛ 
ولی اولویت نداشــته باشــد. بــرای مثال، رمــان عظیم در 
جســت وجوی زمــان ازدســت رفته اثر مارســل پروســت را 
به ســختی تهیه کردم؛ اما به مــرور فهمیدم که برای تهیۀ 
آن عجله کرده ام و خواندنش در اولویت من نبوده است. 
ازایــن رو، همیــن کتاب هایی را که دلم می خواهد داشــته 
باشم، باید برای روزهایی که پیری عصاکش شدم در نظر 
بگیرم تا با آزادی و رهایی بخوانمشان. پس خیلی غصه 

نخورید!
ولی حاال که حرف از کتاب هایی شد که دوست داریم 
داشــته باشــیم، بایــد بگویــم خیلی هم ســخت نگیرید. 
کتاب هایی که می خواهیم داشته باشیم، کتابخانه ای به 
بزرگی کتابخانۀ اومبرتو اکو، نویسندۀ ایتالیایی می خواهد 
که خب در اوضاعی که ما در آن زندگی می کنیم، امکان 
تحقق آن زیر صفر اســت. بهتر اســت به جای تصاحب 
کتاب ها و حبسشــان در کتابخانه های خانگی و احتماالً 
عمومــی  کتابخانه هــای  از  را  آن هــا  خوانده نشدنشــان، 
تهیــه کنیــم تــا هم از لــذت خواندن آن بهــره ببریم و هم 
بــه جیبمــان و فضــای خانه هــای نقلی خود کمــک کرده 
باشــیم. ضمنــاً کتاب هایــی کــه از کتابخانه هــای عمومی 
تهیه می کنیم، خودشان قصه هایی دارند که اگر درست 
نــگاه کنیم، می توانیم رد قصه هــای آن ها را نیز بگیریم و 

وارد دنیای شان شویم.
بــه هــر صــورت، کتاب بــاز بــودن مســاوی اســت بــا 
حسرت داشــتن و اصالً بابت حسرِت داشتن یا خواندِن 
یــک کتــاب ناراحــت نباشــید؛ چون تــازه داریــد کتاب باز 
می شــوید. به عبارتی، اگر روزی رســید که بابت نداشــتن 
کتابــی ناراحــت نبودیــد یــا خــوره ای هــر روز شــما را بــه 
کتاب فروشی نکشید تا از وجود کتاب مدنظرتان مطمئن 
شوید، بدانید باید دنبال محبوب دیگری باشید؛ چراکه 

دیگر کتاب برایتان جذابیتی ندارد.

�سام آ�ج�غوس

خورۀ �صاحب کتاب ها!
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قطعــاً همــۀ آدم هــا در زندگی شــان دوســت داشــته اند 
کتاب هایی را داشته باشند؛ اما به هر دلیلی نشده است. 
مثــالً دوســتی داشــتم که می گفــت دلم می خواســت در 
دهۀ سی یا چهل زندگی می کردم، خیلی از نویسندگان و 
شاعران معاصر را می دیدم، همان لحظه کتاب ها را از دست 
خودشان می گرفتم و بعد هم با آن ها گفت وگو می کردم. 
مــن کــه عاشــق ادبیات هســتم و زندگــی در داســتان ها و 
رمان ها برایم عجین شــده اســت، هرچقدر کتاب داشــته 
باشم، باز هم احساس می کنم کم است و راضی نمی شوم 
به داشتن همین کتاب ها. شاید اتاقم دیگر جایی نداشته 
باشد و کتابخانه در چند ردیف پر شده باشد و حتی دیوار 
اتاقم هم کتابخانه ای جداگانه دارد؛ اما همۀ این ها را هم که 

داشته باشم، باز هم کم است. 
همیــن امســال در نمایشــگاه کتــاب کــه قدم مــی زدم، 
کتاب هایــی را کــه از شــاعران معاصــر نــدارم، می نوشــتم؛ 
مثالً چند کتاب از قیصر امین پور، سیدحســن حسینی، 
هوشــنگ ابتهاج و خیلی های دیگر. در داســتان هم مثالً 
دلم می خواست همۀ کتاب های هوشنگ مرادی کرمانی را 
داشته باشم. نه برای خودم؛ برای برادرزادۀ هشت ساله ام 
که عاشــق کتاب اســت. اما امســال یک حســرت جدید 
هم داشــتم که در نمایشــگاه اضافه شــد: تصحیح جدید 
محمدرضا شــفیعی کدکنی بر کتاب تذکرة االولیا؛ کتابی 
که نشر سخن آن را منتشر کرده است؛ اما خب قیمتش 

آن قدر زیاد بود که مطمئناً نمی توانستم آن را بخرم. هر روز 
در نمایشــگاه، به غرفۀ انتشــارات سخن می رفتم و کتاب 
را نــگاه می کــردم. اتفاقاً غرفه دار چند باری پرســید که اگر 
کتــاب را می خواهیــد، تخفیــف هم می دهیــم؛ اما قیمت 
ســیصدهزار تومان برای یک کتاب کم نیســت و حسرت 
داشــتنش به دلم ماند؛ تا زمانی که پولی داشــته باشــم و 

بتوانم کتاب را بخرم. 
حــاال کــه بحــث بــه اینجــا رســید، بگذاریــد از زمــان 
دانشــجویی هــم بگویــم. کتــاب خیلی دوســت داشــتم و 
یک جورهایی دلم می خواســت همۀ کتاب های داســتانی 
که اسمشان را شنیده بودم، داشته باشم؛ اما بودجۀ الزم 
را هم نداشــتم. برای اینکه کتاب ها را از دســت ندهم، به 
کتاب فروشــی های خیابــان انقالب می رفتم، کتاب هــا را از 
قفســه برمی داشــتم و چندصفحــه ای می خوانــدم. بعــد 
دوباره توی قفســه می گذاشــتم و به کتاب فروشــی بعدی 
می رفتــم. در این بیــن، یکــی از کتاب فروش ها که می دید 
کار همیشگی ام همین است، گفت کتاب ها را امانت ببر؛ 
امــا قبــول نکردم. چون می دانســت کتاب خیلی دوســت 
دارم، قیمت کتاب ها را پایین تر حساب می کرد و مشتری 

همیشگی اش شدم. 
مطمئناً االن که قیمت کتاب چندین برابر شده است، 
باید به کتاب ها در همان کتاب فروشــی فقط نگاه کنیم و 

حسرت آوردن کتاب ها به کتابخانۀ شخصی را بکشیم. 

�ی  ع�غ ه �ج �اط�غ

برای کتاب هاییی که
به کتابخانه ام نیامدند
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بعــد از مدت      هــا به یکی از کتاب      فروشــی      های محبوبم در 
خیابان انقالب رفته بودم. می      گویم یکی از کتاب فروشی      ها؛ 
چــون برای مــا کتاب خوان      ها دالیــل فراوانی وجــود دارد تا 
یــک کتاب فروشــی را در فهرســت مورد عالقه      هایمان قرار 
دهیم تا توجیهی باشد برای خریدهای بیشترمان! »این 
رو از همین کتاب فروشــی نزدیک خونه خریدم«، »کتاب 
تخصصی      هــام رو فقــط از پرهــام می خــرم«، »معلومــه 
کــه مــی رم اونجا کتــاب می      خــرم. عضویت نقــره      ای دارم و 

1۴درصد تخفیف برای هر خرید« و... .
اول از همــه، بــه میــز تازه      هــای نشــر و پرفروش            ها ســر 
می      زنــم. آن      هایــی را کــه ایــن مــدت، دورادور اسمشــان را 
شــنیده      ام، برمــی      دارم و نگاهــی می انــدازم. بعــد، نوبــت 
تازه      های نشر است که طرح جلدشان چشمم را می      گیرد. 
طرح جلد یک جورهایی برایم مثل ماست کنار قرمه سبزی     
اســت و میــل و رغبتــم را بــه اصل ماجرا بیشــتر می      کند. 
بعد همان      طور مستقیم می      روم سمت کتاب      های عکس 
و یکی      شان را انتخاب می      کنم. یکی دو تا از عکس      هایش 
را دوســت دارم. چشــم      هایم را می بندم و لحظۀ ثبتشــان 
را تصــور می      کنــم. کاش مــن عــکاس آن عکس      هــا بــودم. 
قیمتــش را می      بینــم. ســریع در ذهنــم حســاب وکتاب 
می کنــم. نــه! نمی توانم بخرم. اصالً بیشــتر دوســت     دارم 
کتاب      های عکس را هدیه بگیرم تا اینکه خودم بخرمشان. 
تا امروز که این نظریه حداقل برای نخریدن کتاب عکس 

جواب داده!
قفسۀ کتاب      های عکاسی، ادبیات ملت      های مختلف، 
جســتارهای روایــی و... گزینه      هــای بعــدی بــرای ســرزدن 
هســتند. آن روز هم تقریباً مســیر مشــابهی را طی کردم 

تا اینکه کتابی روایی دربارۀ نوشتن از انتشارات محبوبم 
نظــرم را جلب کرد. مشــخصات نویســنده، پشــت جلد، 
فصل      هــا و تورقــی چنددقیقه ای، مجابم کــرده بود که این 
کتاب را بخرم. آن را برداشــتم. دســتم رفت ســمت کتاب 
دیگــری از آن مجموعــه. دوباره همان مراحل باال برای این 
کتاب هم تکرار شد. جلوی قفسه کمی این پا و آن پا کردم 
و باالخره تصمیم گرفتم. یکی از کتاب      ها را دوباره به قفسه 
برگرداندم، کتاب دیگر را حســاب کردم و از کتاب فروشــی 

بیرون آمدم.
بیــرون کتاب فروشــی نفــس عمیقــی کشــیدم. بــاورم 
نمی شد این من بودم که کتاب را به قفسه برگردانده بودم! 
مجمــوع قیمــت دو کتاب زیاد نبود؛ پس چــرا دومی را آن 
لحظه نخریدم؟ من که پول کافی داشتم. تمام سال      هایی 
کــه جزئی از جامعــۀ کتاب خوان      ها بودم، مقابل چشــمم 
گذشت: نمایشگاه های کتابی که بعد از بازدید، دست      ها و 
شانه      هایم توانایی حمل خریدهایم را نداشت. لحظه هایی 
کــه اگــر جلــوی صندوق، یک کتــاب در دســتم بود، حس 
بــدی بهم دســت مــی      داد و حتی گاهی گالیه      هــای مامان 
برای اینکه کل خانه را کتاب گرفته و دیگر جا نداریم، همه 
در ذهنم مرور شــد. من همان آدم بودم؛ اما به گمانم یاد 
گرفته      ام کتاب      ها را بار ذهنم کنم، نه بار دستم. فهمیده      ام 
کتاب       در کتابخانه قشنگ است؛ اما اگر بر جانم بنشیند، 
زیباتر است. خود را ملزم کرده      ام که اگر کتاب نخوانده      ای 
در خانــه چشــم انتظارم اســت، کتــاب جدیــدی را مهمان 
کتابخانــه      ام نکنــم. بــا دنیــای جــذاب کتاب      هــای صوتــی 
آشــنا شــده ام و مهم تــر از همــه، اینکــه حاال یــاد گرفته      ام 

کتاب نخریدن به معنی کتاب نخواندن نیست.

زه�ا ��جا�
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دســت خــودم نبود. درســت وســط فرجۀ امتحان هــا ویرم 
می گرفــت. فرزانــگان بود و شــوخی نداشــت؛ اما من همۀ 
معادالت را می ریختم به هم. دوم راهنمایی، توی فرجه های 
تــرم آخر،چهــار جلــد از آن شــرلی را خوانــده بــودم. هرچه 
امتحــان ســخت تر بــود، کتــاب کت وکلفت تــری دســت 
می گرفتم که یعنی من آدم خودمم، نه چهار مسئلۀ توان 

و رادیکال. 
ســال بعدش امــا امتحانات خدا پیچیده تر شــده بود. 
درست هنگام فرجه امتحان آمادگی دفاعیِ هزارصفحه ایِ 
خط به خط حفظــــــــی، کتاب هــــــــا توی گــــــــــــروه دوســتی 
چهار پنج نفره مان چرخید و مردی در تبعید ابدی رسید به 

منِ تشنۀ فهمیدن.
پیــش تو که زیاد اعتــراف کرده ام محمد؛ امــا اجازه بده 
عالــم و آدم هــم بفهمنــد مــن آن دو روز، از درس و آب و 
غذا افتادم و عاشــق شــدم؛ عاشق جناب عالی، مالمحمد 
صدر قوام شــیرازی که نادر ابراهیمیِ کلمه شــناس، جوری 
روایتت کرده بود که از همه دل می بردی. مخصوصاً از من 
که آن روزهای نوجوانی قحط اآلدم حسابی، دنبال راهبری 
چیزفهم می گشــتم که دســتم را بگیرد و شــهروند دنیای 
آگاهــی کند؛ همان جا که آدم هاش همۀ عشقشــان، همۀ 

لذتشان، فهمیدن است.
توی آن دو روز، بزرگ ترین ریسک زندگی ام  را کردم. به آدم 
عاشق که  حرجی نیست؛ اما محض رضای آبرو و نیفتادن، 
یــک صفحه هم آمادگی دفاعی نخوانــدم. تجدیدی برای 
یک فرزانگانی شبیه اعدام صحرایی است. آن هم برای من 
که رئیس شورای مدرسه بودم و کیابیایی داشتم. بی خیال 
عاقبــت کار، یک روزونیــم بیــدار بــودم و صفحه صفحــۀ 
نیمه پارۀ کتاب قدیمی را آن قدر به ســینه ام چســباندم که 
پاره تر شد. هر  جمله را سه بار می خواندم، با محمد سماع  
می کردم. با حضرت میرفندرسکی و شیخ بهایی و میرداماد 
می نشستم گوشه ای از دربار شاه  عباس، زیر نگاه سنگین 
مالها و ســؤال جواب دادن هاش را می شــنیدم. قدم به قدم 
همراهش تبعید می شدم به کََهک و غمش  می نشست 
وســط جانم؛ غم آشــنایش. گمانم آدم ها تــوی این دنیا از 
قبیله های مختلف اند، با خواست و سالیق و نگاه متفاوت 

و من از قبیلۀ  صدرای شیرازی بودم. 
  صبح امتحان، رسیده بودم فصل آخر. ایستادم پشت 

پنجرۀ اتاقم رو به کاج های بلند ته کوچه. با انگشــت های 
خیس از وضو، نشانۀ کاغذی الی کتاب را برداشتم و بازش 
کردم؛ انگار که کتاب مقدس. کلمه به کلمۀ صفحات آخر را 
بلعیدم. خطوط آخر را با مال و همسر و بچه هاش، با فیاض 
الهیجی و فیض کاشــانی چک چک اشک ریختم، وقتی 
حضرت اســتاد گفت: »می رویم بساط آوارگی مان را جای 

دیگری بگسترانیم...«
سر  امتحان هول برم داشت کم کم؛ اما عشق مالمحمد 
توی سینه ام می کوبید. وسط امتحان، مراقب ما یک ربعی 
رفــت. همۀ گروهان تا آخرین نفس تقلب کردند. اعتراف 
می کنــم کــه من هم، برای اولین بار توی عمرم. امتحان که 
تمام شد اما، در دم شرمنده شدم. شرمندۀ اخالق ورزشی 
خودم و عشــق مال. ســر به دیوار راهروی مدرسه، مردی در 
تبعیــد ابــدی را بغــل زده بــودم و موزاییک می شــمردم که 
معجزه شــد. تَقّش درآمد که همه تقلــب کرده ایم و مدیر 
مدرســه، نه گذاشــت و نه برداشت، همۀ برگه ها را ریخت 

توی سطل آشغال که باید امتحان تجدید شود.
تجدیــد شــده بــود؛ امتحــان امــا، نــه من. همــۀ بچه ها 
می کوبیدنــد توی سرشــان و مــن با چهــره ای برافروخته از 
انوار معجزه، با عبا و دستار سرمه ای، از میان گمراهان رد 
شــدم و کش دار قدم زدم به سوی نور. وسط زمین والیبال، 
ایکیوسان طور، نشستم زیر تیغ آفتاب و همۀ اتفاقات این 
دو روز را مرور کردم. هنوز دو ساعت مانده بود به اذان ظهر 
و هیچ هللا اکبری به گوش نمی رسید که ته دلم لرزید. توی 
حال و هوای نوجوانی احساس کردم باید کاری کنم. همان 
جــا عهــد کردم با خودم که عشــق مالمحمد را برســانم به 

آدم های تشنه ای که می شناسمشان.
تا امروز ۲3 تا ازش هدیه داده ام و قبل از هدیه دادن، یک  
فصلش  را خوانده ام؛ اما هیچ وقت برای خودم نخریدمش. 
اولین مالقات من و مال از یک اتفاق شــروع شــد و به یک 

معجزه ختم.
من همۀ این سال ها، تشنۀ آن اتفاق و معجزۀ بعدش 
بــه انتظــار نشســته ام. هــر از گاهــی کــه دلم ســخت برای 
محمد  قوام تنگ می شــود، اتفــاق می افتد. توی کتابخانۀ 
کافی شــاپی، یا دست رفیقی سر قرار خودش را می رساند 

به من. 
و معجزه می کند.

��ی�غاز ر�ج�ییع �غ

معجزۀ کاغذی
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ایــن روزهــا کــه قیمت مجــالت و روزنامه هــا افزایش یافته 
و بعضی روزنامه ها هم مطالبشــان را در سایتشــان پولی 
کرده اند، خیلی از دکه دارها در مقابل اینکه بخواهم نشریه 
یا روزنامه ای را تورق کنم، سریع مقاومت نشان می دهند 
و از همان دریچۀ کوچک فریاد می زنند که: »نمی شه ورق 

بزنی، باید بخریش.«
هر وقت این جمله را می شنوم، پرت می شوم به پانزده 
سال قبل؛ وقتی زنگ مدرسه می خورد و دل و دماغ رفتن 
به خوابگاه را نداشــتم. نه آن قدر پول داشــتیم که هر روز 
برویــم گیم نــت و کافی نــت، نــه آن قــدر اجــازه داشــتیم از 
مدرسه دور شویم که بتوانیم سری به زمین چمن بزنیم. 
به جز روزهایی که در همان زمین آســفالت مدرسه دنبال 
توپ می دویدیم، خیلی از روزها در خیابان پرسه می زدیم. 

ولی مگر چقدر می شود پرسه زد و خسته نشد؟  
در تمــام آن خیابان هایــی کــه قــدم می زدیم، فقط یک 
کتاب فروشــی بــود کــه هیچ کتاب کمک درســی نداشــت 
و کتاب هایــش هــم به انــدازۀ کتابخانه مان قدیمــی نبود. 
می شــد هــر روز ایســتاد و کتاب هایــش را ورق زد و البتــه 
نخرید؛ بدون آنکه چشم غرۀ کتاب فروش تهدیدت کند که 

اگر کتاب نخری، دیگر راهت نمی دهم!
یــک بعــداز ظهر که بــاران امان نمی داد، مجبور شــدم 
به دلیل نداشتن چتر، بیشتر در مغازه اش بمانم. نشستم 
روی صندلی و در همان نیم ســاعت، سی چهل صفحه از 
برادران کارامازوف را خواندم. آن قدر محوش شده بودم که 
حواسم نبود ممکن است آقای غالمی از اینکه مغازه اش را 

با کتابخانه اشتباه گرفته ام، عصبی شود. سرم را باال آوردم 
و بیرون را نگاه کردم تا ببینم باران بند آمده یا نه. می شد 
رفت. بلند شــدم تا کتاب را ســر جایش بگذارم که دست 
آقای غالمی روی شــانه ام نشســت و با مهربانی گفت که 
اگر کتاب را می خواهی، با تخفیف بهت می فروشم. گفتم 
یک بار که خواندم، باید کنارش بگذارم. آن قدر پول ندارم 
کــه هــر مــاه، چنــد جلــد از داستایوســکی و روالن و مارکز 
بخرم. دلم هم نمی آید که همین طور ناتمام کتاب را زمین 
بگذارم. یک نگاه به دوستم انداختم که هنوز غرق در کتاب 

بود. گفتم برویم و بیشتر مزاحم آقای غالمی نشویم. 
فردایش که دوباره داشتیم از آن خیابان رد می شدیم، 
بدون آنکه وارد مغازه شویم، به آقای غالمی سالم کردیم؛ 
اما با اشــاره بهمان گفت که بیایید داخل. تا وارد شــدیم، 
دیدیــم همان جلــد اول بــرادران کارامــازوف و بینوایان روی 
صندلی هاست. معلم بازنشستۀ مهربان دو صندلی اش 
را پاتوقمان کرد. نه پاتوق ما، که پاتوق هفت هشت نفر از 
دانش آموزهای دیگر که نمی خواستیم )یا نمی توانستیم( 
رمان هــای گران قیمــت را بخریم؛ اما شــوق خواندنشــان را 
داشــتیم. چند ماه بعد، ســال تحصیلی تمام شــد و من 
هــم دیگــر بــه آن مدرســه نرفتــم؛ امــا در همان چنــد ماه، 
بــرادران کارامــازوف و چند کتاب دیگر را روی صندلی کافۀ 
بدون قهوۀ آقای غالمی تمام کردم؛ بدون آنکه الزم باشــد 
آن ها را بخرم. می گفت اینجا کافه است؛ اما قهوه نداریم. 
شعارمان هم این است که کتاب بخوانید، حتی اگر کتاب 

نمی خرید.

ن ا�ی�گ مسعود �ش

کاف�ۀ بدون قهوۀ آقای غلامی
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آدرس مغــازه را از دروازه دولــت می دادیــم. بعــد از ایــن 
همــه ســال، هنــوز کمتر کســی به آنجــا می گویــد میدان 
امام حسین. نمی دانم چه اصراری بوده برای تغییر نام یک 
میدان بزرگ قدیمی که توی اسمش نشانی هم از طاغوت 
ندارد، مردم را بیندازند توی رودربایســتی با امام حســین. 
بعد خودشان بردارند همان جا بدترکیب ترین بنای ممکن 
را با نمای بی قواره تر آجر سه ســانتی، روبه روی ســاختمان 
قدیمی شــهرداری اصفهان بســازند و یک زشتی ابدی را 
بــه آن میدان هدیه بدهند. جایزۀ بهترین معماری را هم 
ببندند به خیک خودشان که بله! عجب فیلی هوا کردیم 
بیــخ گــوش نقش جهــان! و چنــد ســال بعد هم یونســکو 
مجبورشــان کنــد بــه کوتاه کــردن قد فیــل! چنــد طبقه از 
ارگ جهان نمــا به دلیل رعایت نکــردن حریم همان میدان 

تاریخی تخریب شد... کجا رفتم؟!
برای ادامۀ آدرس می گفتیم ابتدای چهارباغ پایین. خدا 
را شکر به اسم این یکی دست نزده بودند. همین طور به 
اسم کوچۀ مسجدسرخی که یک بر کامل کوچه را دیوار 
ســفید کنســولگری روســیه گرفته بود. این را که چرا باید 
اسم آن مسجد نقلی روبه روی کنسولگری شوروی سابق 
»ســرخ« باشــد، هیچ وقت نفهمیــدم. مغازه امــا به کوچۀ 
مسجدســرخی نمی رسید. روی شیشــۀ قدی اش نوشته 
بــود: »انتشــارات قائم«؛ مغــازه ای قدیمی با شیشــه های 
قدی بزرگ و یک زیرزمین کوچک. نام اینجا از همان قبل 
انقالب، انتشارات قائم بوده و سال های دهۀ شصت رونق 
زیــادی داشــته. در دهــۀ هفتــاد و بعــد از دوره ای طوالنــی 
تعطیلی، دایی هایم آن را از صاحبش تحویل گرفته و با هم 
دوباره راهش انداخته بودند. انبارشان شده بود زیرزمین 

خانۀ خودشان و اینجا هم فروشگاه.
 اولیــن بــار کــه پایــم بــه آنجــا باز شــد، فکــر نمی کردم 
ســالیان بعد بخش مهمی از زندگی ام به قفســه های آن 
کتاب فروشــی گــره بخورد. هر بار به عشــق دیــدن دایی و 
بــوی کتــاب می رفتم آنجا، دوچرخۀ یاماها را مــی زدم روی 
جک و با یک سالم می پریدم داخل مغازه. کتاب هایی که 
دوست داشتم، با تخفیف می خریدم؛ اما پول توجیبی ام 
به همۀ خواسته هایم کفاف نمی داد. بعضی وقت ها یک 
کتــاب را دســت می گرفتم و همــان جا تمامش می کردم و 
برمی گردانــدم به قفســه. این کار بارها تکرار شــد. خیلی 
از کتابخانــه جذاب تــر بــود. لــذت شــنیدن گفت وگــوی 
مشــتری ها و فروشــندۀ کتاب فروشــی، چیــزی نبــود کــه 
بشــود آن را از دســت داد. البتــه تــوی هیــچ کتابخانــه ای 
موقــع خوانــدن کتاب، چای تــازه دم با پولکی بهت تعارف 
نمی کننــد. حــرف دیگــر هــم ایــن بــود کــه تــوی بهتریــن 
کتابخانه ها هم برای آمدن یک کتاب جدید به قفسه های 
کتابخانه، باید دست کم چند سال صبر می کردیم و حتی 

ممکن بود آرزوبه دل بمانیم! 
به مرور که پایمان به انبار کتاب فروشی باز شد، این کار 
را آنجا هم تکرار  کردم. آن روزها فکر می کردم کتاب فروشی 
بهترین شــغل دنیاســت و مدام به آن فکر می کردم. طی 
چند سال، کسب وکار دایی ها هم از کتاب فروشی به بنگاه 

پخش کتاب گسترده تر شد. 
نیمۀ دوم دهۀ هفتاد بود که نشر افق یک سری رمان 
علمی تخیلــی از آرتــور ســی .کالرک و آیــزاک آســیموف و 
دیگران منتشر کرد. مترجم بیشترشان هم محمد قصاع 
بود؛ کتاب هایی اغلب قطور با کاغذ مرغوب که طرح جلد 

�ی�غ رصاف محمد مهدی �ش

کهکشاِن آن سوی دروازه دولت
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از کتاب فروش کتاب کرایه می کرد. منتها من عضو طالیی 
باشــگاه مشــتریان کتاب فروشــی دایی جان بودم! سال ها 
طــول کشــید؛ اما این کتــاب پیش من ماند. بارها ازشــان 
کتــاب خریــدم، هدیــه گرفتــم و حتــی برایشــان فروختم. 
از یــک جایــی بــه بعد، برایم حســاب دفتــری بــاز کردند؛ 
یعنــی می بــردم؛ ولی بعــداً تســویه می کــردم. از نیروهای 
جــدی داوطلــب فروش کتــاب در غرفۀ انتشــارات قائم در 

نمایشگاه های کتاب هم بودم. 
در ایــن مــدت، هیچ وقــت آقامهــدی ســراغ آن کتاب را 
نگرفت. دایی ها هم که خبر نداشتند. من هم یا فراموش 
می کــردم، یــا دیگــر رویم نمی شــد چیــزی به زبان بیــاورم. 
فقــط یــک عــذاب وجــدان برایــم مانده بــود و یــک کتاب 
دوست داشــتنی کــه از تعــدد مطالعه، جلدش از شــیرازه 
جــدا شــده بــود! در گذر ایــام، دایی ها یکی یکی رفتند پی 
کسب وکار تازه. اول انبار پخش را تعطیل کردند، بعد هم 
کتاب فروشی را تحویل صاحبش دادند. آقامهدی هم اول 
بــرای خــودش یک کتاب فروشــی زد، بعد پخــش کتاب و 
حاال هم ناشــر سرشناســی است در اصفهان. فقط دایی 
بزرگم در این کار ماند. او ناشر شد و یکی از همین سال ها، 
ناشر برتر استان. من هم هنوز دارم فکر می کنم که چه کاره 

بشوم!
اگــر یــک روز گذرتان به دروازه دولت اصفهان افتاد و از 
خیابان چهارباغ پایین رد شدید، هنوز مغازۀ کتاب فروشی 
قائم، نزدیکی بریانی اعظم، سر جایش هست؛ ولی یکی 
از کتاب هایش در قفسۀ شخصی من است: کتاب پایگاه 
ربات های شورشی نوشتۀ فرد سابرهاگن و شش نویسندۀ 

دیگر. باید باالخره یک روز این ماجرا را به دایی ها بگویم.

جذابی هم داشــتند. دنیای تازه ای به رویم گشــوده شــده 
بــود. از صدمتــری دروازه دولــت پــرواز می کــردم به فضای 
بی کران بین ستاره ها و سیاره ها و منظومه های کهکشان. 
پولم به خرید همه اش نمی رسید. تصمیم گرفتم همه را 
اول بخوانــم و بهترین هایــش را بخرم. یک بار توی مغازه، 
کتــاب تــازه ای از همــان مجموعــه دیــدم کــه خواندنــش 
طول کشــید. مغازه داشــت بسته می شــد. یک بار دیگر 
بــه شناســنامه نگاه کــردم: چــاپ اول، 137۶، قیمت ۸۸۰ 
تومــان. آن موقــع زورم به خریدش نمی رســید. آقامهدی، 
دوســت و همکار دایی، گفت کتاب را ببر، بخوان و بیاور! 
فقط مواظب باش خراب نشــود. درجا قبول کردم. کتاب 
را انداختــم تــوی کیف مدرســه و کل مســیر عبدالــرزاق و 
ولیعصــر را تــا خانــه رکاب زدم و دوبــاره از ابتدا شــروعش 
کــردم. ایــن یکی با همۀ آن های دیگر فرق داشــت. هفت 
نویسنده داشت. هر فصلش یک داستان کوتاه بود و در 
عین حال، کل کتاب یک رمان بلند پیوسته. نویسنده اش 
هفــت داســتان منفصــل را بــا حلقه هــای زنجیــر بــه هم 
پیونــد داده بــود؛ کاری کــه هنوز هم ندیده ام نویســنده ای 
به این خوبی انجامش بدهد. خواندن کلمه ای نیست که 
بتوانــد رفتــار من با کلمات کتاب را توصیف کند. بلعیدن 
نزدیک ترین واژه برای اتفاقی است که افتاد! آن قدر خوشم 
آمده بود که هر فصل را دو بار می خواندم و بعد می رفتم 
سراغ فصل بعد. وقتی کتاب تمام شد، دلم نیامد پسش 
بدهم. اول گفتم بیشتر پیشم باشد، بعد پس می دهم. 
بعد گفتم بماند، پولش را می دهم و هر بار این پول دادن را 
پشت گوش انداختم. بعد از آن، بارها کتاب امانت گرفتم 
و پس دادم. شده بود مثل سریال »قصه های مجید« که 
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اواخــر ســال گذشــته و اوایل امســال، ســال خوبــی برای 
کتاب خریــدن و ســال بــدی برای کتاب بــود. قیمت کاغذ 
رشــد نامعقولــی داشــت و هزینه هــای جانبــی نشــر هم 
افزایــش یافــت. فضــای بــازار طــوری شــد که بســیاری از 
کتاب هــای پرفروش هم به ســختی تجدید چاپ شــدند. 
همیــن گرانی بیدادگــر، آدم را خیلی غلغلک می دهد که 
یک عالمــه کتــاب بخــرد؛ چون اگــر تجدید چاپ بشــود، 

قیمتش چندبرابر خواهد شد.
امســال دربارۀ کتاب دو عهد با خودم بسته ام. یکی شان 

عهد جدید بود و دیگری تجدید عهد.
عهد اولم این بود که دیگر کتاب نخرم؛ مگر به این شرط 
کــه بخواهــم همین االن بخوانمش. اصــالً هم برایم مهم 
نیست که ممکن است نایاب شود یا قیمتش باال برود. 
یــک روز حســاب کــردم و دیدم حجم کتابی کــه در طول 
ســال می خــرم، اقالً ده  برابر کتابی اســت کــه می خوانم و 
این اصالً خوب نیست. عهد سختی بسته ام. هم به دلیل 
اینکه قرار اســت بر یک ولعِ به اعتیادرســیده غلبه کنم، 
هــم اینکه وقتی یــک کتاب دوست داشــتنی را می بینم، 

قیمتش جلوی چشمم چند برابر شود و آن را نخرم.
عهد دوم هم این است که حتماً حداقل روزی 3۴ صفحه 
کتــاب بخوانــم. اینکه چرا 3۴ صفحــه، قصه اش مفصل 
اســت و به این یادداشــت مربوط نمی شــود. ان شــاءهللا 

بتوانم از پسِ این دو عهد بربیایم.

پی نوشــت 1: یــک نقل عمومی هســت که در کشــور ما 
هرچه گران بشود، مردم برای خریدنش در صف طوالنی 
خرید می ایســتند. این دربارۀ کتاب خیلی ضعیف بود. 
خوبی اش این بود که بازار ملتهب تر نشد و بدی اش این 
بود که شاید کتاب از سبد کاالی مصرفی خیلی ها خارج 

شده باشد.

پی نوشــت ۲: گاهی فکر می کنم اگر قرار باشــد یک بند 
به چشم انداز بیست ســالۀ کشور اضافه کنم، می گویم: 
»ایران کشوری خواهد بود که در آن، مردم روزانه حداقل 

ده صفحه کتاب می خوانند.«

اگر آن روز ایران ما صدمیلیون جمعیت داشــته باشــد، 
روزی یک میلیــارد صفحــه کتاب خوانده خواهد شــد. با 
برنامه ریزی و عزم ملی می شــود به این عدد رســید. این 
عدد کل بازار ما را زیرورو خواهد کرد؛ نویســنده و ناشــر 
و کتاب فروش را پول دار خواهد کرد؛ کتابخانه ها را شلوغ 
خواهد کرد؛ فرهنگمان را تغییر خواهد داد؛ قیمت کتاب 
را ارزان تــر خواهــد کــرد؛ تصمیم گیری هــا را بهتــر خواهد 
کرد؛ اوضاع فکرکردن را بهتر خواهد کرد؛ چهرۀ شــهرها 

زیباتر خواهد شد .

به امید آن روز؛ توکل به خدا.

ولِع به اعتیادرسیده



طعم کتاب

ه��یور �غهادی م�داد و �ش ٔه �پ�یسش �جس�ت
ازد�ام �جو�ه

� و ده
ی روا�یت ره�ج

ان هوری ا�الیم ا�ی والت محج غ �ت �تار�ی
�ید غ �ی �غ �ج

وش �وه �جود�ی �ت در آ�غ و�ت
�جار ده در �غ مسش �گ

�جازی دروغ
�دم�غدا�غه وخ ط�جیع �غ �ز�غد�گ و �ش

غ آب ای ز�ی �ج
�ب ��یا�ت �غ
�ایط مح�جت ا�غ
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سی و ده

 ��یدامحد �جطحأ�

 معارف

سی و ده، مجموعه داستان هایی از کشمکش های یک طلبه در دو محیط تبلیغی در چهل 
قاِب روایی است. نویسنده با استفاده از تجربیات شخصی و حضور در میان مردم، سعی 
کرده با روایت و لحنی جذاب و در عین حال داستان پردازی دقیق و هوشمندانه، چالش های 

یک روحانی را در محیطی غریب و تازه روایت کند. 
سی و ده را می توان نخستین روایت شخصی و خصوصی از درون زندگی یک روحانی در ادبیات داستانی قلمداد کرد. 
نویسنده سعی می کند در مواجهه با این محیط جدید و نو، بخش های شگفت و بدیع، اتفاقات و حوادثی را که برایش 
پیش می آید، بی واهمه از قضاوت ها و رعایت احتیاط ها و محافظه کاری بگوید. این داستان ها به خاطر شخصیت و فضای 

بکر و دست نخورده شان تقارنی عجیب و شگفت دارند؛ سرشار از شور و هیجان، گوارایی یا حتی درد و رنج. 
می توان سی و ده را نمایی از پرسپکتیو چندبعدی یک روحانی در شهری غریب دانست. چیزی شبیه نقاشی های 

سزان که در عین سادگی، ژرف و عمیق اند.

ازدحام بوسه اثر داستانی بلند با موضوع پیاده روی اربعین حسینی است که نویسنده آن را بر 
پایۀ نخستین تجربۀ خود از سفر پیاده روی اربعین حسینی منتشر کرده است؛ سفری که در 
سال های اخیر، با وجود همه گیرشدنش در میان بخشی وسیع از جامعۀ ایران، به دلیل تنوع 

در انجام و اتفاقات پیش روی آن از جذابیت زیادی برای روایت برخوردار است.
ازدحام بوسه با وجود در اختیارداشتن راوی زن، در دام سانتی مانتالیسم روایت زنانه نیفتاده است. این اثر یک روایت 
حس برانگیز و جالب از این رویداد را روایت کرده اســت. کتاب از شــرح چگونگی حرکت در این مســیر برای راوی شــروع 
می شود. از آنچه او طلبیده شدن عنوان کرده است و در ادامه، شرحی است پرتعلیق از آنچه بر او برای جمع کردن اسباب 

و آالت سفر و فراهم کردن مقدمات مالی و غیرمالی آن رفته است.
نگاه مقصودی در کتاب و برای شرح سفرش، نگاهی داستانی است. نکتۀ دیگر دربارۀ این متن، دورشدن آن از اطناب 

و تفسیر و توصیف های بیجا و یا به شدت عاطفی و مصنوعی در کتاب است. 

ازدحام بوسه

صودی س م�ت �گ  �غ

 ��تاب �غ�یس�تان

بست�ۀ پیشنهادی مرداد و شهریور
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روایت رهبری

أ��یىل �ج  ��ید�یا� �ج

الب ا�الیم( ارات ا�غ�ت الب )وا�جس�ته �جه ا�غ�تسش  �غس�ی ا�غ�ت

کتاب روایت رهبری حاوی نکاتی جدید و منتشرنشــده از نحوۀ انتخاب آیت هللا خامنه ای 
به عنوانِ رهبر انقالب اسالمی در سال 13۶۸ و بخش هایی منتشرنشده از خاطرات سیاسی 

ایشان است.
پس از پیروزی انقالب اســالمی تاکنون، ســه رویداد مهم ناظر به تعیین رهبر نظام اســالمی رخ داده است. نخست، 
رسمیت و قانونی شدن رهبری حضرت امام خمینیe با مصوبۀ مجلس خبرگان قانون اساسی؛ دوم، تعیین آیت هللا 
منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی؛ سوم، تعیین حضرت آیت هللا خامنه ای توسط 
مجلس خبرگان به رهبری انقالب اسالمی. کتاب روایت رهبری روایتی مستند و دست اول از هر سه رویداد مذکور است 

که نشان می دهد این سه رویداد از یک منطق مشخص پیروی کرده اند.
در این کتاب، برای اولین بار از مذاکرات شــورای انقالب و متن مذاکرات اجالســیۀ  خبرگان در ســال 13۶۴ و اجالســیۀ  
خبرگان در ســال 13۶۸ اســتفاده شــده است. همچنین بخشی از مذاکرات جلســۀ رؤسای قوا و مرحوم حاج احمدآقا در 
حضور امامe در مهر 13۶7 )شش ماه قبل از عزل آیت هللا منتظری(، در این کتاب منتشر شده که در آن برای اولین بار، 

حضرت امامe حضرت آیت هللا خامنه ای را برای رهبری آیندۀ نظام مطرح می کنند.

جلد پنجم این اثر، وقایع تاریخی جمهوری اسالمی را از 1تیر13۶۰ تا 31خرداد13۶1 بررسی 
می کند.

نگارنده تحوالت مهم در این بازۀ تاریخی از انقالب اسالمی را در نُه فصل متعدد بررسی 
کرده است. فصل اول و دوم تحوالت، منجر به عزل بنی صدر تا فرار او به همراه مسعود رجوی از ایران است و نیز عملیات 

تروریستی سازمان منافقین در سال 13۶۰ بررسی می شود.
فصل سوم و چهارم این مجموعه به بازخوانی رخداد های منتهی به دومین انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای 
مجلس شورای اسالمی اختصاص یافته و فصل پنجم به انتخاب حضرت آیت هللا خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 

به عنوانِ سومین رئیس جمهور ایران اشاره می کند.
در فصل ششم، با مروری بر روند جنگ تحمیلی، پیروزی ها و پیشروی های ایران در این مقطع زمانی بررسی می شود 
که شکست حصر آبادان، عملیات طریق القدس و عملیات های بزرگ و غرور آفرین فتح المبین و بیت المقدس از نقاط 

درخشان این برهۀ تاریخی است.
فصل هفتم به طور اجمالی تحوالت در قوۀ قضائیه و قوۀ مقننه در این دوران را بررسی می کند و فصل هشتم با توجه 
به شرایط جنگ، اوضاع اقتصادی را واکاوی می کند. فصل نهم نیز به مسئلۀ کشف کودتای نقاب و دستگیری و محاکمۀ 

عوامل کودتا، کشف کودتای قطب زاده و افشای خیانت های سیدکاظم شریعتمداری می پردازد.

تاریخ تحوالت سیاسی جمهوری اسالمی ایران

�ی ها�غکگ  ��یام�ث �ج

الب ا�الیم  م���غ ا��غاد ا�غ�ت
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برخیزید

�یدی  روح الله ر�ش

الب ا�الیم �ه�غ�گ ا�غ�ت �جهٔه �غ �ت مطالعات �ج  د�غ

کتاب برخیزید، مجموعه ای از خاطرات شفاهی سیدحمید شاهنگیان را در خود جای داده 
است.

شاهنگیان تنظیم و آهنگسازی بسیاری از سرودهای انقالبی نظیر »برخیزید ای شهیدان 
راه خدا« و »خمینی ای امام« را بر عهده داشته است. وی پس از انقالب تا سال 13۶۰ نیز در سمت ریاست شورای شعر 

و موسیقی صداوسیما فعالیت می کرد.
کتاب برخیزید به دنبال بیان این موضوع است که مساجد، مدارس دینی، روضه ها، هیئت ها، انجمن های اسالمی 
و جلسات قرآن در جهت تربیت مردم فعالیت کردند و به عنوانِ عاملی اصلی در کنار هم آمدن بدنۀ انقالب شناخته 
می شــوند. بســتر این هســته ها و مراکز انقالبی، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بوده؛ از اشعار و ترانه های اعتراضی و 
انقالبی گرفته تا پوسترها، کارت پستال ها، دیوارنوشته ها، نمایشنامه ها و تئاترها، مستندها، عکس ها و... همه و همه ابزاری 

در دست هنرمندان و مردم بودند تا به گسترش و عمق فکری و عینی انقالب، یاری رسانند.

گمشــده در غبار، داســتان خودکشی مرموز دختری دانشجو است. دختری که در بحبوحۀ 
فعالیت هــای سیاســی تشــکل های دانشــجویی، وارد دانشــگاه شــده و جــذب یکــی از این 

تشکل ها می شود.
راوی داستان دخترعموی شخصیت اصلی است که حاال با کمک دفترچۀ خاطرات او و از طریق پیگیری های مختلف، 

سعی در بازکردن گره این کالف سردرگم دارد.
آیا او به راستی خودکشی کرده؟ یا اینکه نیروهای مدعی تقلب، برای پوشاندن بعضی مسائل پشت پردۀ تشکیالت 

دانشجویی، او را حذف کرده اند؟ این مسئله به ظرافت و با جذابیت های داستانی خاص، در این اثر روایت می شود.

گمشده در غبار

اطمه ا��ت�  �غ

ت  ��تا�جس�تان مع��غ

وقتی در آغوش کوه بودیم

ها�غ غ  اص�غ �و�ت اطمه �غ  �غ

 �جه �غ�ش

کتاب وقتی در آغوش کوه بودیم از مجموعه کتاب های روزهای جنگ، مجموعه داستان هایی 
از جنگ تحمیلی ویژۀ نوجوانان است.

ایــن کتاب داســتان هایی خیال انگیــز ویژۀ نوجوانــان را در حال وهوای جنگ، ســختی ها، 
مشکالت پیش روی مردم و صبر و امید بیان می کند.

وقتــی در آغــوش کــوه بودیــم روایتگر داســتان میترا و دوســتانش اســت کــه در جریان جنــگ تحمیلــی دوران بلوغ و 
نوجوانی اش را می گذراند. او در این دوران، از نزدیک شاهد اتفافات تلخ جنگ است و این رویدادها را از نگاه خود ترسیم 
می کند. او با کمک دوستان هم سالش سعی می کند به رزمنده ها امدادرسانی کند و در خالل سال های جنگ، شخصیت 

او نیز شکل می گیرد.
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بازی دروغ

ا�غ : ها�غ�یه دو�ت او�ش �ج  روت ور  / م�ت

 �لیم

بازی دروغ با یک راز آغاز می شود؛ رازی که سبب شده است چهار زن که 17 سال پیش در 
دبیرستان هم کالس بوده اند، پس از این  همه سال، دور هم در خانۀ در حال ویرانیِ یکی از آن 

چهارنفر جمع شوند و تصمیم بگیرند چه باید بکنند.
نکتۀ مهم دربارۀ رمان بازی دروغ این است که این رمان سرشار از تعلیق است. همۀ داستان ها و ماجراها در پرده ای 
از ابهام قرار دارند و خواننده تا انتهای رمان را نخواند، متوجه اصل ماجرا نمی شود و همین یک باره دریافتن ماجرا، سبب 

شوک بزرگی می شود؛ شوکی ناشی از اینکه خواننده به هیچ وجه حدس نمی زده داستان از چه قرار بوده است. 
یک ویژگی جالب رمان بازی دروغ این است که یکی از این چهار دختر، دختری مسلمان به نام فاطیما است که با 
همسر خود، علی زندگی می کند. شرح ماجرای حجاب انتخابی فاطیما و مشکالتی که او به عنوانِ یک مسلمان در میان 

غیرمسلمانان دارد، یکی از جذابیت های این رمان به خصوص برای مردم کشور ما است.

کتاب برای زِین اَب، روایت زندگی شهید مدافع حرم، محمد بلباسی، از کودکی تا شهادت 
است.

محمد بلباســی یکی از شــهدای مدافع حرم اســت که در منطقۀ »خان طومان« سوریه 
حین مبارزه با تروریست های تکفیری به همراه دیگر هم رزمانش به درجۀ رفیع شهادت نائل شد و پیکر مطهرش نیز هنوز 

به وطن بازنگشته است .
وی متولد 13۵7 بود و والدت و بزرگ شدن سه فرزند خود را دید؛ اما زینبِ او بعد از شهادتش، دیده به جهان گشود؛ 

زمانی که پدر، چشم از این جهان فروبست. ولی دیدگان او نظاره گر این طفل از آسمان ها است.
خواننده پس از خواندن این اثر، با مفهوم صحیح آتش به اختیار بودن و البته روحیۀ جهادی شهید در مقاطع مختلف 
از عمر کوتاه، اما پربرکتش آشنا می شود و می فهمد که اگر انسان از زمان خود به درستی استفاده کند و به هر اتفاقی در 

وقت و جایگاه خودش رسیدگی کند، دیگر هیچ چیز در زندگی قضا نمی شود.

برای زِین اَب

ی �غ�ج اطمه �ت  ��یه ا�الیم و �غ

یم ه�ید اکطغ  �ش

سرزندگی و شوخ طبعی خردمندانه 

در وال�یت ی �ت �ه�غ�گ ه�غ  مؤ�سٔه �غ

در وال�یت  �ت

 مجموعۀ سبک زندگی اسالمی ایرانی در الگوی شهیدان در چهارده جلد طراحی شده است. 
جلد یازدهم این مجموعه با نام سرزندگی و شوخ طبعی خردمندانه منتشر شده است.

در ایــن کتــاب، در چهــار فصل به موضوعات روحیه، نشــاط و شــادابی، ورزش پهلوانی و 
آمادگی جســمانی شــهدای دفاع مقدس پرداخته شــده و در قالب خاطره، الگوســازی موفقی از این چهار موضوع مورد 
نیاز جامعۀ شاداب و موفق و اسالمی انجام شده است. علت انتخاب عنوان خردمندانه برای »سرزندگی و شوخ طبعی« 

رعایت جوانب شرعی و الگوسازی است.
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انتخــاب دوســت در همــۀ مراحــل زندگــی مهــم اســت و در دورۀ نوجوانــی و جوانی مهم تر. 
دشواری های ناشی از بلوغ چنان است که بسیاری از روان شناسان، خوشبختی یا بدبختیِ 
انسان را به این دوره پیوند می زنند. یکی از پیچیده ترین گرفتاری های ویژۀ نوجوانان و شاید از 

فراگیرترین آن ها در این گروه سنی نیز »محبت افراطی و وابستگی عاطفی« است.
کتاب محبت افراطی به دنبال شناساندن راهکارهای بینشی و رفتاری برای مواجهۀ درست و سازنده با نوجوان گرفتار 

محبت افراطی است.
هدف بخش نخست کتاب »تبیین چیستی محبت افراطی« برای خواننده است. دومین بخش کتاب، »چرایی محبت 

افراطی« نام دارد که »عوامل پیدایش محبت افراطی« و »زمینه های پیدایش محبت افراطی« را تبیین کرده است.
در بخش سوم کتاب، با توجه به سه عامل اساسی ایجاد محبت افراطی در نوجوان، سه دسته از راهکارهای پیشگیرانه 

در قالب سه گفتار آورده شده است.
آخرین بخش این اثر، بیانگر »چگونگی درمان محبت افراطی« است. راهکارهای درمانی پیشنهادی در سه دستۀ کلی 
معرفی شده اند: راهکارهای مبتنی بر تقویت ارادۀ نوجوان، راهکارهای مبتنی بر تقویت فضای معنوی نوجوان و راهکارهای 

مبتنی بر تغییر شرایط روحی و روانی نوجوان.

بازنویسی و روان نویسی کتاب سیاحت غرب، با تصویرسازی های حرفه ای امیر گل محمدی 
منتشر شده است. آقانجفی کتاب را به عنوان گزارش های برزخی خود معرفی کرده و آن را از 
زبان اول شخص روایت کرده  است. نثر سیاحت غرب متعلق به اوایل سدۀ چهاردهم هجری 
شمسی بوده و در آن، از عبارات عربی و دینی فراوانی استفاده شده  است. در متن کتاب، آیات و احادیث ترجمه نشده  

است. در نسخۀ مصور جدید، عبارت های سنگین و نامأنوس و معنای آیات و روایات با زبانی روان، بازنویسی شده اند.
روایت کتاب سیاحت غرب با جملۀ »و من مُردم« آغاز می شود و به همین سادگی، مخاطب را در نقطه ای متفاوت قرار 
می دهد. این جمله یکی از به یادماندنی ترین و عوام پسندترین نمونه های آغاز طرح داستان است. تمام داستان بر اساس 

همین جمله در دنیای پس از مرگ می گذرد.
تصویرسازی های این کتاب سال گذشته و پیش از انتشار کتاب، در دوساالنۀ تصویرسازی قم برگزیده شده است.

محبت افراطی

سیاحت غرب )مصور(

�ا�جا�غ وان و محمدهادی �ت ، �یا� ا�غ ا�ی �ت�ج رصغ   محج

ا�غ و�پ �غ �ت ج  محمد�س�غ �غ

 مص�جاح اهلدی 

ک�ان  ��تاب محج
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��جه ج ایل �ت ای �غ �ج
ه �ه �غو�یس�غده اد از �غ�گ وه��ش او��غٔه �گ

ع�یت سا�غه �یا وا�ت اد«؛ ا�غ وه��ش »او��غٔه �گ
� زمان اد در ��غ وه��ش �جا�غو �گ

ک! �ی�ی داد؛ �ج �ش �ته یم �توان آ�ی�غده را �تعغ ذ�ش غ �گ �ت �غ �جا �گ
��تاب اویل ها ص�جوری ��غ�غد

�غا�د؟ غ زن را �غیم �ش �ا ه�ی�چ �س ا�ی �پ
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جای خالی �جربه

اطمه �ل�یما�غ از�غدر�یا�غ �غ

استعداد ذاتی یکی از عوامل مهم شکوفاشدن هنرِ یک هنرمند است. این عامل معموالً به صورت ناخودآگاه باعث عالقۀ فرد به یک هنر 
خاص می شود. نقاشی های کودک پنج ساله ای را در نظر بگیرید که جزئیات فراوانی دارد. تصویر او حیرت انگیز است و فقط با نگاه کردن 
به تصاویر خلق شده می شود فهمید که آن کودک نبوغ و استعداد ذاتی دارد. طبیعتاً اطرافیان، این کودک را تشویق و تحسین می کنند. 
تحسین و تعریف و تمجید کودک و درک کردن مهارتش در این هنر خاص باعث می شود تا نقاشی تبدیل به یکی از عالقه های مهم آن 
کودک شود. در نتیجه، این استعداد منجر به عالقه می شود و این عالقه در وجود فرد ریشه می دواند و به مسیر پیشِ روی کودک جهت 
می دهد. این عالقه و استعداد باعث می شود که پرورش هنر نقاشی به یکی از اهداف مهم او تبدیل شود؛ اما داشتن استعداد و عالقه 
به تنهایی کاری از پیش نمی برد. به بارنشستن هنر در وجود هنرمند، نیازمند تالش و پشتکار زیاد است. هنر بدون تمرین و ممارست به 
بار نمی نشیند. به احتمال زیاد، همۀ این عوامل در کنار هم بدون استاد و راهنما نتیجه بخش نباشد و مسیر هنرمند به بیراهه برود. البته 
هنرمندان زیادی بوده اند که بدون استاد یا راهنما آثاری شگفت انگیز خلق کردند؛ اما باید توجه کرد که آنان به درجۀ  نبوغ رسیده بودند. 
در واقع، اکثر هنرجوها در هر هنری بی نیاز از استاد و راهنما نیستند. یکی از دالیل مهم آن هم تکرارنکردن خطای پیشینیان است. 

بهره بردن از راهنمایی استادان یعنی استفاده کردن از تجربیات همۀ نسل های گذشته.
هنر و فن داستان نویسی هم خارج از این قاعده نیست. وجود کارگاه های بی شمار و کتاب های آموزشی متنوع در این زمینه مؤید این 

نکته است. 
یک هنرجوی نویسندگی با داشتن استعداد خدادادی و با استفاده از راهنمایی استادان برجسته و با تالش و پشتکار زیاد موفق به خلق 
آثار خاص خواهد شد. و نیز با تجربۀ شخصی و نکات و ظرایفی که فقط از این طریق به دست می آید. این نکات را گاهی استادان هنگام 
تدریس به هنرجوها منتقل می کنند و گاهی در جلسات نقد کتاب و گفت وگوهای ادبی عنوان می شوند. گاهی هم تجربیات شخصی 
نویسندگان یا حتی خوانندگان کتاب های داستان و رمان است که به صورت یک فوت کوزه گری خصوصی نزد هر شخص محفوظ می ماند. 
از بین استادان و نویسندگان، افراد زیادی نکات و تجربه های شخصی شان را چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی با دیگران به 

اشتراک گذاشته اند؛ اما تقریباً هیچ اثر مکتوب و منسجمی این نکات را بیان نکرده است.
از این شماره به بعد، قصد داریم حاصل برخی از این تجربه های شخصی را با مخاطبان این نشریه درمیان بگذاریم. این تجربه ها فقط هنگام 
نوشتن داستان به دست نیامده است. برخی از آن ها تجربیاتی هستند که حاصل مطالعه و نقد آثار نویسندگان مختلف است. تعدادی از 

آن ها هم پاسخی است به سؤاالت فنی یا جزئی هنرجویان داستان نویسی یا داستان نویسان نوقلم. 
پیش از این، مخاطبان بسیاری در دنیای مجازی از نکته هایی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد، استقبال کرده اند. به همین دلیل، تصمیم 
گرفتیم که این نکته ها را به صورت منسجم جمع آوری کنیم و با عنوان »نکته هایی برای نوشتن« با مخاطبان حرفه ای کتاب به اشتراک بگذاریم؛ 

به این امید که برای هنرجویان داستان نویسی و داستان نویسان نوقلم راهگشا باشد. 

غ )1( �ت ای �غو�ش �غک�ته ها�ی �ج
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می دهــد. یــا فــردی که دچــار بیمــاری العالجی شــده، در 
آخرین ماه های عمرش برندۀ التاری می شود.

 برای تمرین، اطرافیان خود را زیر نظر بگیرید و اتفاقات 
مهــم زندگــی هرکــدام را یادداشــت کنیــد. بعــد بــا تلفیق 

اتفاقات، به ماجرای جدیدی برسید. 

2. ط�ح
طرح داستان یعنی داشتن تصویر کلی از داستان: شروع، 
ادامه و پایان. برخی از نویسندگان، داستان را با یک ایدۀ 
اولیه شروع می کنند و خودشان را به دست شخصیت های 
داستان می سپارند تا شخصیت ها هرطور که دوست دارند، 
داســتان را به پایان برســانند. شــبیه این داســتان ها را در 
سریال های مناسبتی تلویزیون زیاد دیده ایم. فیلم برداری 
با چند صفحه فیلم نامۀ اولیه شروع می شود و هم زمان با 
فیلم برداری، فیلم نامه نیز نوشته می شود. معموالً به دلیل 
عجله و زمان کم،سناریو فرصتی برای قوام و چکش کاری 
پیدا نمی کند. همین هم موجب می شــود تا با پایان های 
ضعیف و به قول معروف آبکی مواجه شــویم. البته چون 
معموالً برای نوشتن رمان و داستان عجله ای نیست، خطر 
پایان ضعیف کمتر است؛ اما پیش رفتن بدون طرح معموالً 
باعــث ازبین رفتــن یکدســتی و ناهماهنگــی در داســتان 
می شود. همان طور که قبالً اشاره شد، طرح داستان یک 
نمــای کلــی از داســتان ارائه می دهد. این نمــا اول در ذهن 
نویســنده شــکل می گیرد؛ ولی به علت ذهن فراموشــکار 
انسان، بهتر است که طرح مکتوب شود. هر نویسنده برای 
نوشتن طرح، شیوۀ مخصوص به خود را دارد. برخی فقط 
به نوشــتن یک خالصه از داســتان اکتفا می کنند. برخی 
کتاب را فصل بندی می کنند و خالصۀ هر فصل را جداگانه 
می نویسند. برخی روش های منحصربه فرد خود را دارند. 
در ادامه، به یکی از روش های اصولیِ اجراکردن طرح اشاره 

می کنیم.

همان طور که پیش از این اشاره شد، از این شماره به بعد 
با نکته هایی برای نوشتن همراه شما هستیم. در ابتدا ذکر 
این نکته الزم است که تقدم و تأخر این نکته ها دلیلی بر 
اهمیت بیشتر یا کمتر آن ها نیست؛ چون کشف هرکدام 
از ایــن نکته ها در موقعیتی خــاص اتفاق افتاده و پیش از 
این، بدون نظم و ترتیبی خاص به ضرورت موضوع یا طرح 

سؤال به اشتراک گذاشته شده است.
 برای شروع، در این شماره به طور خالصه از ایده و طرح 
و پیرنــگ می گوییــم. در کتاب های دیگر به تفصیل به این 
موضوعات اشــاره شــده اســت؛ اما برای شروع مبحث به 
آن ها نیازمند هســتیم. سعی بر این است که از زاویه دید 

متفاوتی این نکات را بیان کنیم.

ک� اول�یه )ا�یده �یا �وژه( �ت�غ �غ 1. روش �یا�غ
برخی از نویسندگان برای نوشتن معتقد به الهام هستند 
و مدت هــا منتظــر ایــن الهــام می ماننــد. گویــا قرار اســت 
الهامی از عالم باال و به صورت وحی نازل شــود؛ اما اگر به 
پدیده های اطرافمان خوب و با دقت نگاه کنیم و آن ها را با 
هم تلفیق کنیم، الهام خودبه خود به وجود می آید. برخی 
در تعریف داستان می گویند: »دروغی که دیگران می دانند 
دروغ اســت؛ اما باورش می کنند« و در تعریف نویســنده 
می گوینــد: »کســی که داســتان خودمان را بــرای خودمان 
تعریف کند؛ بدون اینکه متوجه بشویم آن داستان متعلق 

به ماست.«
به عنوان مثال، در اطراف ما هستند افرادی که از همسر 
خــود جدا شــده اند، یا کســی کــه دچار بیمــاری العالجی 
شده، یا نابغه ای که به دلیل کمبود امکانات سرخورده شده، 

یا کسی که در التاری برنده شده و... .
بــا تلفیق ایــن ماجراهــا می توانیم ماجراهــای جدیدی 
خلــق کنیم. مثالً جوان نابغــه ای که به دلیل نبود امکانات 
سرخورده می شود و پس از ناکامی، همسر خود را از دست 
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طرح از چند بخش زیر تشکیل می شود.
الف( صحنۀ شروع داستان؛

ب( معرفی شخصیت های اصلی )سن، شغل، موقعیت 
اجتماعی، نقش کلیدی در داستان، نسبت شخصیت ها 

با هم و...(؛
ج( حادثــۀ اصلــی رمــان؛ یعنــی ماجرایــی کــه رمــان بــا 

محوریت آن حادثه پیش خواهد رفت؛
د( صحنۀ پایانی داستان؛

ه( درون مایه، چرایی و دلیل داســتان و هدف نویســنده 
از نوشتن این ماجرا.

ممکن است در طول نوشتن داستان، هرکدام از ارکان 
باال تغییر کند. برخی معتقدند که نویسنده باید به طرح 
وفادار باشد؛ اما قطعیت در هنر جایی ندارد. چون آدمی 
هر لحظه در حال آموختن و تجربه کردن است و هر لحظه 
ممکن است به ایدۀ جدیدتر و بهتری برسد. اما توجه کنید 
که بهتر اســت همۀ جوانب طرح بررســی شــود و به قوام 
برســد، بعد نوشــتن داســتان را شــروع کنیم. عوض کردن 
مداوم طرح، فرق زیادی با نداشــتن طرح نمی کند. باید از 
هر عملی که باعث برهم زدن یکدســتی کار شــود، پرهیز 

کرد.

3( �پ�ی��غکگ
برخی پیرنگ را همان طرح می دانند. چون تعریف پیرنگ 
شــبیه به تعریــف طرح اســت: پیرنگ در ادب داســتانی، 
ســاختمان و اســکلت بندی یک داســتان اســت؛ به طوری 
کــه ضمن رعایت قصــه )توالی زمانی کارکردهــا(، بر روابط 
علّی و معلولی نیز اســتوار باشــد. پیرنگ طرح، شــالوده و 
اســکلت بندی اصلی داســتان اســت که به صورت الگویی 

منسجم، داستان را از آغاز تا پایان همراهی می کند.
 در واقــع، پیرنــگ نظــم منطقــی داســتان اســت. هــر 

حادثــه حادثــه ای دیگــر را رقم می زند و هــر اتفاقی باید بر 
اساس منطق داستان برای مخاطب باورپذیر باشد. وقتی 
می گوییــم منطــق داســتان، به این دلیل اســت که شــاید 
عملــی در دنیــای واقعــی باورپذیــر نباشــد؛ اما نویســنده 
در داســتان طــوری آن را روایــت کــرده باشــد کــه آن اتفاق 
باورکردنی باشد. مثال خیلی واضح آن کتاب ها و فیلم های 
علمی تخیلی است. اما در برابر برخی از ماجراهای رئال، با 
اینکه امکان وقوعشان زیاد است، باورپذیری کمی داریم؛ 
مگر اینکه منطق و دلیلی پشت آن باشد. مثالً در داستان 
با کودک دوساله ای مواجه می شویم که قهرمان شنا است. 
پیرنگ این قهرمانی باید به این صورت باشد که مخاطب 
از ابتدای تولد با این کودک همراه باشــد و مراحل آموزش 
را در داستان دنبال کند. یا مثالً حیوانی وحشی که اهلی 

شده، یا یک زن تک تیرانداز و... .
ممکــن اســت ایــن افــراد خــاص در اواســط ماجــرا بــه 
داســتان اضافه شــوند و شــاید حتی به فراخور داســتان، 
نیــازی به بازگویی پیشــینۀ این افراد نباشــد؛ امــا اگر مثالً 
بچۀ دوســاله ای که هیچ وقت آب ندیده، توی آب بیفتد و 
خودش را با شــنا نجات دهد، این یعنی نقص پیرنگ. یا 
مثالً زن ترسویی که حتی از دست گرفتن چاقوی ضامن دار 
می ترســد و هیچ وقت از نزدیک اســلحه ندیده اســت؛ اما 
وسط داستان با یک اسلحه شروع به تیراندازی می کند و 

بدتر از آن، تیرهایش به هدف می خورد.
یا یک داســتان تکرارشــونده در ســریال ها و فیلم های 
ســینمایی کــه همــۀ ما بارهــا شــاهد آن بوده ایــم: دختری 
از روســتایی محــروم یــا دختــری خیابانی کــه وارد خانه ای 
اعیانی می شوند و بالفاصله شروع به هنرنمایی می کنند؛ 
مثالً سفره آرایی یا تغییر دکوراسیون منزل و در اتفاق های 
عجیب تر، پیشرفت های شغلی محیرالعقول که دیگران با 

وجود سابقه و تجربه، به آن ها دست پیدا نمی کنند.
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اوسن�ۀ گوهرشاد از نگاه سه نویسنده   

شاید هیچ تقویمی به اندازۀ تقویم ایرانی، یادآور روزهای سخت و حوادث تلخ نیست؛ آن قدر که این خاک، زخم خوردۀ چکمه های استبداد 
است؛ از اسکندر و مغول گرفته تا قاجار و پهلوی. این را که زخم های حاصل از ظلم عمیق تر بوده یا جراحت های ناشی از بی لیاقتی حکام، 
باید تاریخ قضاوت کند؛ زخم هایی که شاید دردشان زیر گردوغبار زمانه و گذر سال ها کمتر شده باشد؛ اما هرگز به فراموشی سپرده 
نمی شود. یکی از این حادثه ها واقعۀ گوهرشاد بود که در تیر سال 1٣14 شمسی رقم خورد. در این تاریخ، مردمی که در اعتراض به کشف 
حجاب در مسجد گوهرشاد تجمع کرده بودند، قتل عام شدند. این فاجعه منجر به کشته شدن بیش از هزار نفر از اهالی مشهد شد و 
همگی بدون آداب مسلمانی در گورهای دسته جمعی دفن شدند. در سال های بعد از انقالب، هنرمندان و پژوهشگران فراوانی در قالب 
آثار هنری و مستند، این واقعه را بازگو کرده اند. سعید تشکری یکی از هنرمندانی است که همواره دغدغۀ این حادثه را داشته و در آثار 
مختلفی به مسجد گوهرشاد و گوهرشاد بانو اشاره کرده؛ اما در رمانک فانتزی اوسنۀ گوهرشاد، با نگاهی متفاوت این واقعه را روایت کرده 
است. به همین بهانه، در چند یادداشت این اثر را بررسی کردیم.

ی؛ غ ا�غ�ت غ در رما�غک �غ �جاز�غما�ی �تار�ی
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اطمه �ل�یما�غ از�غدر�یا�غ �غ

اما وقتی با عنوان »فانتزی« مواجه می شود، راحت تر دست 
به انتخاب می زند. این عنوان هوشمندانه باعث می شود 
مخاطب اگر این کتاب را برای خواندن انتخاب کرد، در میانه 
دل زده نشود. قبل از بررسی داستان، الزم است تا از ادبیات 
فانتزی، تعریفی جزئی کنیم. »ادبیات فانتزی یک گونۀ ادبی 
است که در آن از جادو و دیگر اشکال فراطبیعی، به عنوان 
عنصــر اولیــۀ طــرح و توطئــه، درون مایه یا فضای داســتان 
استفاده می شود. در این سبک، قواعد و قوانین فیزیکی و 
طبیعی زیر پا گذاشته می شود و موجودات ناموجود تصویر 
ً شامل حوادث خارق العاده  می شوند. این نوعِ ادبی معموال
و موجــودات خیالــی اســت. ویژگی اصلی ادبیــات فانتزی، 
داشتن عناصر خیالی در فضایی خاص است؛ فضایی که 
منطق و قوانین خاص خود را دارد که متفاوت با منطق عادی 
اســت و داستان، آن قوانین را نمی شکند. در این ساختار، 
هر مکانی برای عناصر خیال پردازی ممکن است. شاید این 
مکان مخفی باشد، یا در جهان ظاهراً واقعی ما رخنه کرده 
ً در دنیایی خیالی رخ بدهد. در هر اثری،  باشد یا شاید کامال
عناصــر نــه فقط باید از قوانین پیــروی کنند، بلکه به دلیل 
انسجام طرح و توطئه، داستان باید شامل محدودیت هایی 
باشد تا به قهرمانان و تبهکاران داستان اجازه بدهد با هم 
بجنگند. عناصر جادویی باید بی قیدوبند استفاده نشوند؛ 

وگرنه ساختار داستان از بین می رود.«
نویســنده در کتــاب اوســنۀ گوهرشــاد به خوبــی از ایــن 
عنصر بهره برده است؛ جایی که گوهرشاد بیگم را از قصر 
شاهرخ شاه سوار بر کالسکۀ خیال کرده و به روزهایی می برد 
که واقعۀ گوهرشــاد در حال وقوع اســت. حضور گوهرشاد 
در مشــهد آن روزگار، تعلیــق و حــس کنجــکاوی زیــادی 
بــه مخاطــب تزریــق می کند. آیا گوهرشــاد  بیگــم به قصد 
جلوگیری از فاجعۀ گوهرشاد وارد ماجرا شده؟ یا اینکه قرار 
اســت تاریخ تکرار شــود؟ آیا می شــود به زمان ســفر کرد و 
جلــوی وقــوع حوادث را گرفت؟ یا حتی در صورت ســفر در 

زمان هم فقط باید نظاره گر بود؟

آن هایی که با آثار و قلم ســعید تشــکری آشــنا هســتند، 
می دانند که در همۀ آثار این نویسندۀ مشهدی، ردپایی از 
مشهد و ارادت به امام رضاj به چشم می خورد. به قول 
خود نویسنده، نقل به مضمون از کتاب اوسنۀ گوهرشاد، 
چه کسی که لباس فراشی پوشیده، چه کسی که تبلیغات 
می کند و چه پیش نماز و چه کســی که قلم می زند، همه 
خود را خادم می دانند و این خادمی برایشان افتخار است. 
ایــن خــادم خوش قلــم این بار هــم با مکتوب کردن اوســنۀ 
گوهرشــاد بــه آســتان حضرت ســلطان عــرض ارادت کرده 

است. 
کمتر کسی است که نداند گوهرشاد کیست و چه کرده 
اســت. شــاه بانوی مغول که به خاطر ارادت به ضامن آهو، 
موقوفات بسیاری در مشهدالرضا از خود به جا گذاشته که 
معروف ترین  آن ها مسجد گوهرشاد است؛ مسجدی جنب 
حرم که برای خیلی ها باب ورود به حرم است و رمز و راز و 

کششی در خود دارد که گفتنی نیست.
امــا چرا اوســنۀ گوهرشــاد؟ مگــر نه اینکه اســطوره ها و 
افسانه ها در هاله ای از رمز و راز و خیال پیچیده شده اند؟ و 
مگر نه اینکه تشخیص مرز واقعیت و خیال در افسانه ها 
مرز باریکی اســت که بخش رؤیاگونۀ آن پررنگ تر اســت؟ 
پس چرا اوسنۀ گوهرشاد؟ گوهرشاد که افسانه نبود. یک 
شخصیت حقیقی و واقعی بود که در روزگاری نه چندان 
دورتر از ما می زیســت. چند ســده پیش تر از ما، در قیاس 
بــا هبــوط آدم بر زمیــن، روزگاری طوالنی نیســت. بنابراین 
گوهرشاد هم نمی تواند افسانه باشد؛ اما سعید تشکری 
گوهرشاد را تبدیل به افسانه کرده است؛ افسانه ای در دل 
یــک داســتان فانتــزی، یا به قــول خودش رمانــک فانتزی؛ 
عنوانــی کــه در اولیــن صفحه و پیشــانی کتاب ذکر شــده 
اســت. ایــن عنوان تکلیف مخاطــب را روشــن می کند که 
ایــن کتاب مناســب ذائقه اش هســت یا نــه. مخاطب آثار 
ســعید تشــکری می داند که در آثار او همیشــه هاله ای از 
رؤیا وجود دارد. شــاید این هاله خیلی هم پررنگ نباشــد؛ 

اوسن�ۀ گوهرشاد از نگاه سه نویسنده   

»اوسن�ۀ گوهرشاد«؛افسانه یا واقعیت
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خواننــدۀ کتاب در هــر فصل، منتظر غافل گیری جدیدی 
اســت. زیباتریــن زاویه دیــد که در چند فصل کتــاب از آن 
اســتفاده شده، زاویه دید دوم شخص یا تک گویی نمایش 
اســت: یکــی از زاویه دیدهای دشــوار در داستان نویســی، 

خصوصاً رمان.
»از وقتــی شــنیدی تلگرافــی فــوری برایت رســیده، به 
دفتر کارت رفتی و تلگراف را خواندی و برگشتی. ساعتی 
گذشته و تو دوباره اینجایی. عطر او را همیشه از میان آن 
همه دود و سیگارهای برگ و عطرهای فرانسوی زنان دیگر 
و بوی الکل و شراب می توانی حس کنی؛ همان عطر روز 
اول که تو را کنار ساحلی در استانبول جذب خودش کرد.«

نثــری خیال انگیــز که اگر کل کتاب با همیــن زاویه دید 
می شــد  نمونــه ای  خــود  نــوع  در  می کــرد،  پیــدا  ادامــه 
منحصربه فــرد، خــاص و مثال زدنــی؛ امــا به دلیــل فضای 
داســتان و اســتراتژی نویســنده، اعمــال ایــن زاویه دید در 
کل کتــاب ممکــن نبود. همان طور که پیش از این اشــاره 
شد، ماجرای اصلی کتاب حادثۀ کشتار مردم در مسجد 
گوهرشاد است؛ حادثه ای که در پی فرمان کشف حجاب 
بــه وقوع پیوســت. اگــر از این حادثه اطالعــی ندارید، این 
کتاب را بخوانید تا سوار بر بال خیال، برگی از تاریخ را ورق 
زده و با مسببان اصلی این فاجعه آشنا شوید؛ مخصوصاً 
کــه در فصلــی از کتاب، مســتنداتی دراین باره ارائه شــده 
است. شاید با خواندن این فصل، این سؤال پیش بیاید 
کــه آیا ارائۀ ســند، آن هم به صــورت یک فصل در کتاب و 
بدون روایت داســتانی، منطقی است یا نه؟ بله، منطقی 
اســت؛ چون ما با یک داســتان فانتزی روبه رو هســتیم و 
استفاده از هر آیتمی که در خدمت پیش برندگی داستان 
باشد، منطقی است؛ مگر اینکه با قراردادهای خود کتاب 

هم خوان نباشد.

فارغ از نقش گوهرشاد در وقوع یا به وقوع نپیوستن حادثۀ 
مســجد گوهرشــاد، حضور او در داســتان خوش نشسته 
اســت. مخاطبــی کــه از گوهرشــاد فقط اســمی شــنیده،  
بــا خوانــدن این کتــاب با زندگی و نقش او در تاریخ آشــنا 
می شود. هرچند بخش اندکی به این مسئله اختصاص 
داده شــده و بیشترِ اطالعات به واسطۀ مکالمۀ نویسنده 
و گوهرشاد  بیگم به مخاطب منتقل می شود، میزان این 
اطالعــات به اندازه ای هســت که ابعــاد وجودی او معرفی 

شود. 
شــاید بــا خوانــدن جمــالت باال تعجــب کرده باشــید: 
مکالمۀ نویســنده با گوهرشــاد! اما جای تعجب نیست؛ 
چون در دنیای فانتزی، وقوع هر اتفاقی ممکن است؛ حتی 
حضور نویسنده در داستان و گفت وگو با شخصیت ها و 

مخاطب.
»سالم! خوشوقتم از زیارتتون. خیلی خوش اومدید... 
نه نه، اشتباه نکنید. این اصالً گفت وگوی اون خانم و آقا 
در فصل قبل نیست. این منم که با شما صحبت می کنم. 
مســتقیم و بی واســطه. چی؟ باید خودم رو معرفی کنم؟ 
بلــه... بــه روی چشــم. مــن به عنــوان نویســندۀ کتابی که 
می خونید و شما به عنوان مخاطب عزیز، حق داریم با هم 

آشنا بشیم.«
»خیلی چیپ شد. اهل دال که این طوری خواستگاری 

نمی کنن. شما ببخشید.«
و نمونه هایی از این دست که در کتاب فراوان به چشم 
می خورد که به کمک طنازی کتاب آمده و به این ماجرای 
تراژیک، رنگ وبوی طنز داده اســت؛ طنزی که مثل پاگرد 
و بــرای نفس گرفتــن مخاطــب عمــل می کنــد؛ اما شــگرد 
نویســنده فقــط ایــن نیســت. اســتفاده از زاویه دیدهــای 
مختلــف در فصل هــا نیز باعث تنوع شــده؛ به طــوری که 
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قبــل از هــر ســخنی، به شناســنامۀ رمــان اشــاره می کنم. 
ناشــر یا شاید هم نویسنده در شناسنامۀ رمان نوشته اند 
»رمانک فانتزی«. بعد از سال ها مطالعه در حوزۀ ادبیات، 
یــادم نمی آید که رمان به دو قســمت رمانــک و رمان کمی 
بزرگ تــر تقســیم بندی شــده باشــد! رمــان به دلیــل تعدد 
شــخصیت، تعدد مکان )لوکیشن(، تعدد جغرافیا، تعدد 
خرده و کالن روایت ها و... است که رمان نام گذاری شده که 
این کتاب همۀ این ویژگی ها را داراست. البته »فانتزی« که 

خود تعریف دیگری دارد.
از نظر من رمان اوسنۀ گوهرشاد یک رمان پست مدرن 
است. همان صفحات اول، نویسنده رسماً با خواننده وارد 
گفت وگو می شــود؛ آن هم با نثری محاوره ای. حتی خیلی 
جاها جواب پرسش های احتمالیِ ذهن خواننده را می دهد. 

»حرکت یک رمان نویس در هنگام نگارش رمان، از تاریکی 
مطلق به سمت روشنایی مطلق است.«

جملۀ باال یکی از آموزه های »محمدحسن شهسواری« 
از کتاب ارزشمند حرکت در مه است که همیشه در ذهن 
من می درخشد. وقتی خواندن یک رمان را شروع می کنم، 
برای ســرگرمی و کمی هم وســواس گونه، در ذهنم به دنبال 
نقطۀ تاریکی و روشنایی مطلق رمان می گردم. از نظر من 
نقطۀ تاریک رمان اوسنۀ گوهرشاد در همان چند صفحۀ 
اول رمان اســت؛ همان جایی که نویســنده و بانو گوهرشاد 
درون کالسکۀ تاریکی نشسته اند و در حال سفر در زمان 
هســتند. آن هــا بــه ســال 131۴ هجری شمســی می روند؛ 
نویسنده و بانو گوهرشاد. بله، نویسنده در کتابش حضور 

دارد. حضوری گاهی زیادی پررنگ!

�غ اهلام ا�ش
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دوم شخص مفرد، گاهی به روش مصاحبه با شخصیت های 
رمــان، گاهــی بــا نامــه، گاهــی بــا آوردن بریده هــای روزنامه 
به عنوان مدرکی بر مستندبودن روایت و گاهی با دل نوشته 
که از نظر من فصل دل نوشته برای گوهرشاد بیگم، به لحاظ 
نثر و به کارگیری آهنگین کلمات و نیز اطالعات تاریخی که 
نویسنده در دل متن با هوشمندی گنجانده، از فصل های 
درخشان رمان است. این تعددِ روش های روایت هم خود 

نشانۀ دیگری بر پست مدرن بودن متن است.
نویسنده بانو گوهرشاد و ندیمه اش، پریزاد را از چندصد 
ســال قبــل بــه ســال 131۴ آورده تا همــراه و به کمــک آن ها 
واقعــه ای تاریخــی، مذهبــی، سیاســی و خونیــن را روایــت 
کنــد. ایــن تقارن دو موضوع دور از هم، دقیقاً یکی دیگر از 
اِلِمان های ادبیات پســت مدرن است. کنار هم قرار گرفتن 
دو فرهنــگ و ســنت همیشــه بــر جذابیت هر نــوع هنری 
می افزاید؛ چنان که در انواع هنرهای بصری فراوان دیده ایم. 
ولی بشخصه دوست داشتم این تقارن گاهی هم تبدیل 
بــه تقابــل می شــد. در هیچ دیالــوگ یا هیــچ موقعیتی در 
رمان، ندیدم که بانو گوهرشاد و ندیمه اش از دیدن تغییرات 
به وجودآمــده در گــذر زمان ابراز شــگفتی کنند یا حتی به 
وجد بیایند. پریزاد خیلی عادی حتی وارد دفتر کار امروزی 
نویســنده می شــود و از دیدن هیچ وســیله ای ابراز تعجب 

نمی کند.
تشــکری در ایــن رمــان گاهــی بــا اســتفاده از نظــرگاه 
دوم  شــخص مفرد که نظرگاهی تکنیکی اســت و گاهی با 
نثری زیبا که تک تک کلماتش ســر جای خود نشســته و 
گاهــی هــم بــا دیالوگ هایــی محاوره گونــه، با خواننــده وارد 
چالــش می شــود که ایــن خود نوعی برداشــتن مــرز میان 
ادبیــات عامــه و ادبیات تکنیکی تر اســت. )ادبیات خاص 

خیلی جاها هم پند و اندرز اخالقی می دهد.
»مرد غریبه که گفتم، منظورم خودم بود. برای گوهرشاد 
بیگم و پریزاد غریبه؛ اما برای شــما آشــنام. نویســندۀ این 

کتابم و در خدمت شما!«
»خرید عروسی به این سادگی! پس چی؟ فکر کردین 
باید یه لشکر راه بیفتن از این مغازه به اون فروشگاه، از این 
پاســاژ به اون بازار، ...نه عزیزای من. هرچی ساده تر، بهتر. 

وهللا ... سالن مد که نمی خوان بزنن. ....
خیلی عصبانی شدم؟ خیلی تند رفتم؟ شما ببخشید. 

اصالً هرکی هرجور راحته...«
حضور نویسنده در متن و استفاده از نظرگاه دوم شخص 
مفــرد، یکــی از ویژگی هــای ادبیــات پســت مدرن اســت؛ 
چنان که پیش از این هم نویسندگان معاصر زیادی از این 
روش اســتفاده کرده اند؛ مانند رضا امیرخانی در رمان مِن 
او و ایتالو کالوینو در رمان اگر شــبی از شــب های زمســتان 
مسافری. در چند صفحۀ اول رمان اخیر، نویسنده، ایتالو 
کالوینــو، دربــارۀ مدل های نشســتن یا خوابیــدن احتمالی 

خواننده هنگام خواندن این کتاب با او صحبت می کند.
ســعید تشــکری با این تکنیک پلی صمیمی به ذهن 
خواننــده می زنــد. بــا او احوالپرســی می کنــد و دســت او را 
می گیرد و تا آخر رمان او را با خود می کشاند؛ گرچه از نظر 
مــن برخی  جاهــا در این کار زیــاده روی می کند؛ مثالً وقتی 
همــراه خواننــده فصل های گذشــته و حتی ســرفصل های 
آینــده را مــرور می کند. این طور ســطح پاییــن درنظرگرفتن 

خواننده یک جور راه رفتن روی لبۀ تیغ است.
در هر حال، ما با یک رمان پست مدرن مواجه هستیم. 
نویسنده در هر فصل، قصۀ تاریخی اش را با یک تکنیک 
روایی روایت می کند. گاهی با راوی اول شخص مفرد، گاهی 
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نام گــذاری اش نمی کنم!( ایــن ویژگی که از ویژگی های مهم 
ادبیــات پســت مدرن اســت، باعــث جــذب مخاطــب عام 
می شود و در عین حال، خواننده ای که به تکنیک های ادبی 
مسلط اســت، دســت خالی از کتاب برنمی گردد. این گونه 
است که ادبیات در زندگی هرکسی جریان پیدا می کند و 

هنر فقط برای هنر باقی نمی ماند.
رمان اوسنۀ گوهرشاد واقعه ای تاریخی را روایت می کند. 
بنابراین می توان با رویکردی تاریخی نیز به آن نگاه کرد. در 
رویکرد تاریخ گرایی نوین، بررسی ارتباط بین زبان و دانش 
و قدرت درون تاریخی مدنظر اســت. در این رمان، دانش و 
قدرت زمانۀ آن دوره به خوبی نمود دارد. دو شخصیت امینه 
و فتح هللا پاکروان نمونۀ دستگاه و قدرت و عقاید رضاشاه 
هســتند. این دو به تازگی از فرانســه برگشته اند و به عنوان 
دو مستشرق می خواهند هم بنیادی نو و غربی در عقاید 
عامۀ مردم ایجاد کنند و هم به این وسیله، راهی به قدرت و 
دربار باز کنند. آن ها با برپایی کافه مولن روژ و حتی با آوردن 
تک تک وسایلشــان از فرانســه و برپایی مجالس جشن و 
رقــص زنان و دختران بی حجاب، مجــری قدرت زمانۀ خود 
هستند. ولی آیا نویسنده به لحاظ آوردن زبان تاریخی آن 
دورۀ خــاص، موفــق عمل کرده اســت؟ آیا بانو گوهرشــاد و 

پریزاد مثل زمانۀ خودشان صحبت می کنند؟
محــل وقــوع حــوادث رمان مشــهد اســت و نویســنده 
کــه خــود اهــل شــهر مشهدالرضاســت، به خوبــی از پس 
توصیف هــای جغرافیایی رمان برآمده اســت؛ ولی دریغ از 
یک دیالوگ با لهجۀ مشــهدی! در سراســر این رمان هیچ 
اثــری از لهجــه نیســت؛ حتــی صــادق و خانــواده اش که از 
عامۀ مردم قلمداد می شــوند، هیچ لهجه ای ندارند. گرچه 
به کارگیری بیش از حد لهجه لذت خواندن یک متن را کم 
می کند، استفاده از آن در حد چند جمله به شیرینی اثر 

اضافه می کند.
در آخــر ایــن ســطور، باید اضافه کنم که بــا وجود خرده  
بهانه هایی که به رمان گرفتم، خواندن این رمان را به همه، 
به خصوص به نوجوان ها و جوانان توصیه می کنم. معروف 
اســت کــه ملتی که تاریخ دیار خــود را نمی داند، مجبور به 
تکرار آن خواهد شد. چه بهتر که هم گوشه هایی از تاریخ 
سیاسی و مذهبی و اجتماعی کشورمان را در قالب رمان  و 
داستان کوتاه بخوانیم و هم به لحاظ ادبی لذت ببریم و هم 
آگاه شویم؛ همان گونه که نویسنده در همین رمان نوشته 

است:
»شــاید کــه تاریــخ را نتــوان تغییــر داد. شــاید تقویــم 
گردن کلفت تر از آن است که بتوانی گذشته را در آن عوض 
کنی؛ اما می شود تاریخ را کاوید، گذشته را زیرورو کرد و اگر 
نوشتن را بدانی، یقیناً می توانی بر همان شایدها هم غلبه 
کنی. با گفتن گذشته می توان آینده را تغییر داد؛ بی شک!« 



همیشــه خوانــدن و شــنیدن وقایــع تاریخــی از زبــان و 
قلــم کســانی کــه قصه گوهــای خوبــی هســتند، جــذاب و 
ســرگرم کننده اســت. تشــکری قصه گــوی خوبــی اســت. 
دنیــای اوســنۀ گوهرشــاد را می شناســد، به اقلیــم و راه ها و 
بناهای تاریخی و خود تاریخی که دست مایۀ رمانش قرار 
داده، اشراف کامل دارد و با این شناخت، روایت را به نفع 

موقعیت های داستانی پیش می برد.
از همــان صفحــات نخســت و در صفحــۀ ۶ کتــاب، بــا 
خواندن معرفی نویســنده در فصل »بازگشــت به حال« و 
با جمالت »من به عنوان نویسندۀ کتابی که می خونید...«، 
درمی یابیــم نویســنده در داســتان حضــور دارد، اظهارنظر 
می کنــد، مخاطــب را بــه چالــش می کشــد و همراهی اش 
را می طلبــد. در کتــاب، رد پا و حضور مســتقیم نویســنده 
را می بینیم که شــاید طعنه به پســت مدرن بودن می زند. 
شــاید هم تشکری خواســته به کمک زاویه دید منِ راوی و 
تک گویی و مصاحبه با قهرمان های کتاب و دوم شــخص، 
فرم ها را به سخره بگیرد و شاید هم نوآوری کند. نویسنده ای 
که مستقیماً وارد رمانش می شود و شخصاً با مخاطبش 
حــرف می زنــد، به خواننده این امــکان را می دهد تا صدای 
شخصیت هایی را که کنش و واکنش های داستانی را انجام 
می دهند، بشــنود. شــاید با این شــیوۀ روایــت می خواهد 
خیال مخاطبش را راحت کند که من آنجا بوده ام و وقایع 
را دقیقــاً دیــده ام. باور کنید و به من اعتماد کنید! این جور 
روایت کــردن، توجــه مخاطــب را بیشــتر بــه نویســنده و 
حضورش جلب می کند تا خود داستان. بهتر است تأمل 
بیشتری بر این شیوۀ روایت کرد و اینکه حضور نویسنده 
به این پررنگی نباشد. نویسنده از صفحۀ 7 با تغییر فونت 
و هایالیت کــردن گفت وگوهایش، در بطن ماجرا ها حضور 
دارد و ممکن است خط طرح را کم رنگ کند. راوی در فصل 
»کمــی قبــل« و فصــل »کمی بعــد« در ۵1 بنــد، از ابتدا تا 
انتهای داستانی را که هنوز گفته نشده، به اختصار یادآوری 

می کند! 

ســعید تشــکری در فصــل »مالقــات تاریخی«، بــا عنوان 
نویســنده، سوار بر کالسکۀ شــاهی، مخاطب را با خود به 
هفتصدهشــتصد ســال قبــل می بــرد. گوهرشــاد بیگم و 
ندیمۀ مشکوکش، پریزاد را به داستانش دعوت می کند و 
به مشهدالرضا می کشاند و ما را در تعلیق حضور مسافران 
تــا اوج داســتان و رویارویــی مادام پاکروان و گوهرشــاد نگه 

می دارد. 
کشــمکش خــوب، نتیجــۀ شاخ به شاخ شــدن دو طرف 
ماجــرا نیســت؛ نتیجۀ برخــورد ارزش ها و اندیشــه های دو 
آدم اســت. امینــه پاکــروان، بزرگ شــدۀ پاریــس، در تالش 
اســت تا مشــهدالرضا را تبدیل به پاریســی کوچک کند و 
دست به دامان اندیشمندان و روشن فکران و فرنگ رفته های 
مشهد می شود و در مقابلش گوهرشادآغا، نماد سنت و 
مانــدگاری هنــر و دیــن و از اشــراف دورۀ تیموریان، قد علم 
می کند. پررنگ ترین تقابل کتاب، تقابل مدرنیته و سنت 
است که این در سراسر کتاب به صورت یکدست و منظم 
دیــده می شــود و نویســنده از شــاخه ای بــه شــاخۀ دیگــر 

نمی پرد. 
گوهرشــاد نمــاد هویت اســت و اگر بخواهیــم هویت را 
به زبان ســاده معنا کنیم، وجه تمایز فردی با فرد دیگر، از 
اجتماعی با اجتماع دیگر و ملیتی با ملیت دیگر است. در 
این رویارویی، مدرنیته در مقابل سنت زانو می زند. اوسنۀ 
گوهرشاد حکایت ملتی است که بر سر داشته های هویتی 

خود، در مقابل رضاخان و زورگویی اش می ایستد.
رمانک فانتزی اوسنۀ گوهرشاد ماجرامحور است با نثری 
روان و طنزی که در بعضی از دیالوگ های راوی جریان دارد 

و حوصله را سر نمی برد. نویسنده زبان را می شناسد. 
اثــر تفــاوت لحــن نداریــم. همــۀ  ایــن  متأســفانه در 
دیالوگ های شخصیت ها، چه از پاریس آمده )پاکروان ها( و 
چه از زمان تیموریان دعوت شده )گوهرشاد و پریزاد( و چه 
مردم عادی در زمان حال مشهد )معصومه و مادر صادق(، 
یکدســت و یک جــور اســت. بــا توجــه بــه مشــهدی بودن 
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اوسن�ۀ گوهرشاد از نگاه سه نویسنده   

وا�غساری معصومه �غ

با گفتن گذشته می �وان
آینده را �غییر داد؛ بی شک!
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نویسنده و شخصیت ها، جالب است که نویسنده لهجۀ 
مشهدی را از اثر درز گرفته است.

نویسنده هوشمندانه شخصیت های فرعی مثل صادق 
و معصومه را در کنار شخصیت های اصلی وارد معرکۀ قصه 
می کند تا در پیشبرد داستان، بخشی از تاریخ گوهرشاد را 
بازنمایی کنند. شخصیت ها با صداها و روایت های مختلف 
بار داســتان را به گرده می کشــند. بیشترین صداهایی که 
از روایت هــا بــه گــوش می رســد، صــدای مبــارزه، نــوآوری و 
تجدد، صدای مردم و عشق و انقالب است. یکی دیگر از 
شــخصیت های کمکی، پریزاد، ندیمۀ گوهرشاد است که 
حضور کم رنگی دارد، بیشــتر اوقات غایب اســت و با راوی 
ســر جنگ دارد. حضور کم رنگ پریزاد این شــبهه را ایجاد 
می کند که آیا با حذفش به داستان لطمه ای وارد می شود، 

یا وجودش فقط جنبۀ تزئینی دارد؟
ویژگی ممتاز اثر، تشخص دادن به محتوای آن است. در 
فصل »چند گزیده از چند کتاب، گزارش، خبر، نامۀ اداری 
و...« با مستندات تاریخی روبه رو هستیم و عیناً مجالت 
و اسناد را می خوانیم. تشکری با این ترفند نشان می دهد 
که شــخصیت ها به داســتان تعهد دارند و خــارج از تاریخ 

نیستند..
در هــر صحنه، شــخصیت هدفی را دنبــال می کند که 
در ارتبــاط با کل داســتان یا ســتون فقــرات جریان کلی اثر 
است. یکی از صحنه های محرک داستان، درگیری فیزیکی 
پاکروان و گوهرشاد بیگم است که با پرتاب مادام به کافه اش 
به نقطۀ اوج نزدیک  شده و پیشاپیش از سرانجام کار، آگاه 

می شویم. 
پایان بندی اوسنۀ گوهرشاد با کل داستان تناسب دارد 

و منتظر چیزی جز این پایان نیســتیم. تشــکری برای فرار 
از پایان تلخ، صادق تیرخورده را از میان قبر دســته جمعی 
شهدای مسجد گوهرشاد، نیمه جان بیرون می کشد و سر 
سفرۀ عقد می نشاند و در قالب مصاحبه، سراغ تک تک 
شخصیت ها یا به قول خودش قهرمان ها رفته و عقوبتشان 

را نشانمان می دهد تا پایانی بسته داشته باشیم. 
هنرمند در جنگ ها و انقالب ها و بی فرهنگی ها تقصیری 
نــدارد؛ ولــی اگــر این ها را در دســترس جامعه و مخاطبش 
نگذارد، گناهکار است. کتاب تشکری در نقطه ای از تاریخ 
ایستاده است که در آن دین و سیاست با هم می جنگند. 
هر هنرمندی باید بتواند به واسطۀ هنر و تخیلش تاریخ را 

بازنمایی کند.
»شــاید کــه تاریــخ را نتــوان تغییــر داد. شــاید تقویــم 
گردن کلفت تر از آن است که بتوانی گذشته را در آن عوض 
کنی؛ اما می شود تاریخ را کاوید، گذشته را زیرورو کرد و اگر 
نوشتن را بدانی، یقیناً می توانی بر همان شایدها هم غلبه 
کنی. با گفتن گذشته می توان آینده را تغییر داد؛ بی شک!« 
مسئلۀ مهم بعد از خواندن هر کتابی این است که آیا 
داستان، خواننده را مجبور می کند تا آن را برای بقیه تعریف 
کند و دیگران را ترغیب به خواندن کتاب کند؟ اینکه کتاب 
چقدر در ذهن ها باقی می ماند؟ خواندن کتاب تشکری را 
با روایت ســاده و یکدســت و مسئلۀ تاریخی اش، می توان 
به بقیه پیشنهاد داد. تشکری مشهدی در قالب قصه ای 
سرراست و خالصه توانسته تاریخ را بازخوانی کند و آن را 
نمایش دهد. خواندن رمانک فانتزی خالی از لطف نیست 
و می تــوان در سراســر کتــاب، قصــه ای را با کشــمکش ها و 

تعلیق  مناسبش پی گرفت.
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ه های دا��تان �غو�یســی  اهــ�ًا دا��تان �غو�یســی را از اکراکگ طغ
در در �پ�ورش �غو�یس�غده  �ت ه ها �پ �غ اکراکگ

�وع ��ده ا�ید. ا�ی �ش
مؤ�ش��غد؟

قطعاً برای شــروع نویســندگی، اصول اولیه ای الزم است 
کــه یکــی از راه هــای فراگیری این اصــول و فراگیری آن ها، 
کارگاه های داستان نویسی هستند. اما تا چه جور کارگاهی 
باشــد و چقــدر کارآمــد! خیلی هــا را دیده ام کــه مرتب در 
کارگاه هــای مختلــف داستان نویســی شــرکت می کنند و 
وقــت زیــادی صــرف رفتن بــه این کارگاه هــا می کنند. من 

بــه ایــن افــراد می گویــم کالس روهــای حرفــه ای! خیلی از 
این ها شــاید به شــکل تئوری مطالب زیادی یاد بگیرند و 
داستان نویســی را با اســتادهای مختلــف بگذرانند؛ ولی 
مهم این است که آیا می توانند یک نویسندۀ حرفه ای هم 
بشــوند یا خیر. تجربۀ خودم می گوید شــرکت در یکی دو 
کارگاه داستان نویســی خــوب کافــی اســت. ضمن اینکه 
صــرف شــرکت در کارگاه هــای داستان نویســی نمی تواند 
کسی را نویسنده کند. به جز استعداد، عامل مهم تر برای 

نویسندگی تالش و پشتکار مداوم است.

12٣

ندا رسولی نویسندۀ نوقلم دهه شصتی است که به تازگی اولین اثرش را با نام هیچ کس این زن را نمی شناسد انتشارات کتاب نیستان 
روانۀ بازار کتاب کرده است. او از نویسندگانی است که داستان نویسی را از کارگاه های داستان نویسی شروع کرده و اولین کتابش مؤید این 
نکته است که فضای ادبیات و داستان برای او فقط تفنن و سرگرمی نیست؛ بلکه اهداف جدی تری را دنبال می کند. در این شماره با این 
نویسندۀ جوان به گفت وگو نشستیم و در ادامه، در یادداشتی کوتاه  کتابش را بررسی کردیم.

اطمه �ل�یما�غ �غ

کتاب اولی ها صبوری کنند
�غا�د« غ زن را �غیم �ش و �جا �غدا ر�ویل، �غو�یس�غدٔه »ه�ی�چ �س ا�ی ت و�گ �غ �گ
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در �جه  �ت ه زم�ی�غه ای ا�ــت و �پ ــ�ت� در �پ  مطالعا�ت�تان �ج�یسش
�ت�غ �مک می ��غد؟  �غو�ش

چون داستان نویس هســتم، اصلی ترین حوزۀ مطالعه ام 
رمــان و داســتان کوتاه اســت؛ ولــی گاهــی در زمینه هــای 
دیگری هم مطالعه می کنم. مثالً گاهی به فراخور قصه ای 
کــه می نویســم، بایــد تاریخ بخوانم یــا بــرای درآوردن یک 
شــخصیت، کتاب های روان شناســی بخوانم و... . به طور 
کلــی، یک نویســنده بایــد دایــرۀ مطالعاتی اش گســترده 
باشد. آن وقت است که آن اصطالح ورزش ذهنی برایش 

اتفاق می افتد و نوشتنش هم جان می گیرد.

�ت�ید؟  �غ �وژه ر�غ
�ت�غ ��اغ ا�ی �ا �ج�ای �غو�ش �پ

جرقــۀ اولیــۀ ایــن رمان وقتــی زده شــد که یکــی دو روایت 
واقعی از زمان جنگ جهانی دوم، ورود روس ها به ایران و 
پیامدهای بعد از آن از جمله قحطی شنیدم. این روایت ها 
برایم خیلی تأثیرگذار بود و فکر کردم که این دوره در کشور 
ما چه مقطع مهمی بوده و چقدر می شود درباره اش حرف 
زد. به این ترتیب، شــروع به مطالعۀ این مقطع تاریخی 
کردم و هرچه پیش رفتم و اطالعاتم بیشــتر شــد، به این 
نتیجه رســیدم که اشــتباه نکرده ام و مصمم تر شدم برای 
نوشــتن رمانی که بخشــی از وقایعش در آن تاریخ اتفاق 
افتــاده اســت. فکر می کنــم گاهی ایــن بازخوانی تاریخی 
در ادبیات خیلی مهم است. این جملۀ تکراری »گذشته 
چراغ راه آینده است« را هم می گویم. گاه آدم ها خودشان 
را در گذشــته پیــدا می کنند. ضمن اینکــه به طور کلی در 
مواجهــه بــا تاریخ، بــا موضوعات انســانی مهــم و ویژه ای 

روبه رو می شویم که نوشتن از آن ها بسیار بااهمیت است.

�تان  �ی�ت �یق ��د�یــد؟ روش �تح�ت �غ اکر �تح�ت
ــدر �ج�ای ا�ی �ت �پ

در طول  �ت ا�غه ای �جود؟ �پ �غ ��تاب، م�یدا�غی �یا ��تا�جحغ
�ج�ای ا�ی

�ید؟  �سش
تالش کردم تحقیقاتم به اندازه ای کامل باشد که حداقل 
هیــچ ابهامی برای خــودم باقی نماند. کتــاب می خواندم، 
جســت وجو می کردم و ســعی می کردم با کســانی ارتباط 
برقــرار کنــم و روایت هایشــان را بشــنوم کــه به نوعــی بــا 
آدم هایی که در آن دوره می زیســته اند، ارتباط داشته اند؛ 
نوعی تاریخ شــفاهی. یعنی تحقیقاتم هــم میدانی بود، 
هــم کتابخانه ای. از یک ســال قبــل، کم و بیش مطالعاتی 
داشتم. اما دوسه ماه قبل از شروع رمانم، به شکل جدی 
تحقیقــات را انجام دادم و ســعی کــردم اطالعاتم را کامل 

کنم.

لق  �غس ا�ت. آ�یا از �غ �ی�هم �ج ما �غ  راوی اصلی دا��تان �ش
ی های  �گ ص�یت �غ�ت���ید�ید؟ �ج�ای ر��یدن �جه و�ی�ش حغ �غ �ش

ا�ی
ه اکر ��د�ید؟  �ته �پ ذ�ش وان در دهٔه �گ �یک م�د �ج

راســتش نه! اصالً نترســیدم. می توانم بگویم در نوشــتن 
جســور هستم. خیلی از دوســتانم در شروع رمان به من 
این نکته را گفتند که انتخاب راوی غیرهم جنس مشکل 
اســت. همچنیــن دربــارۀ بومی بــودن کار؛ چــون خــودم 
تُرک زبــان نیســتم و فضــای رمان در شــهر اردبیــل اتفاق 
می افتد؛ اما من فکر کردم که این داستان، این شخصیت 
و ایــن فضــا را می طلبــد و نویســنده بایــد بتوانــد آنچــه 
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داستانش می طلبد، برایش خلق کند. امیدوارم که موفق 
بوده باشــم. من سر کالس استادم، جناب احمد دهقان، 
یــاد گرفته ام که نویســنده بایــد با رمانش زندگــی کند؛ با 
جهانی که خودش خلق می کند، با شخصیت هایش و.... 
در طی یک ســالی که نوشــتن این رمان طول کشــید، با 
شــخصیت های رمانــم زندگــی کــردم. اغــراق نیســت اگر 
بگویــم گاهــی که چند روزی از نوشــتن فاصله می گرفتم، 
واقعاً دلم برای شــخصیت های رمانم تنگ می شد. انگار 
که همه شان را می شناختم و به گونه ای بهشان وابستگی  
پیــدا کــرده بــودم. بــرای خلــق شــخصیت آصــال ســعی 
می کردم توجه بیشتری به رفتارهای مردانه بکنم؛ چه در 
فیلم ها، چه آقایان اطرافم. کمی هم روان شناسی خواندم 
و ســعی کردم با تمام وجود، این شــخصیت را خلق کنم. 
طوری شــده بود که گاهــی تکیه کالم ها یا بعضی حرکات 

آصال را ناخودآگاه در زندگی خودم تکرار می کردم.

ه  ص�یت مل�یحه و م�غ�ی�ش حغ اطب ��تاب، �ش م�غ �جه ��غوان محغ
ه.  ی و�وا�ی �جودن م�غ�ی�ش �گ �غ آن و�ی�ش را م�شل هم د�یدم؛ �جه �ج
اوت  �غ ا�یــ�غ دو آدم در دو دورٔه م�ت�غ

ــ�جاهت �ج�ی �غ �ش
آ�یا ا�ی

�ی  ه �جوده؟ آ�یا �س د�یکگ اکگ ودآ �مدی �جوده؟ �یــا ا�ی�غکه �غا�غ
ده ا�ت؟ �جاهت �ش �غ �ش

ه ا�ی هم م�تو�ج
ملیحه مادر است. یک شخصیت بیش از حد کنجکاو یا 
همان فضول اســت و گاهی حسادت می کند. من سعی 
کردم با این ویژگی ها این شخصیت را پررنگ کنم. منیژه 
از شــخصیت های فرعی است که خودم خیلی دوستش 
دارم: یــک زن مهربــان بی شــیله پیله و وسواســی. ایــن  
ویژگی ها این دو شــخصیت را از هم متمایز می کند؛ ولی 
عجیب نیســت اگر به نظر شما شــبیه هم آمده باشند؛ 
چون زن های آن دوره، نسبت به حاال، شباهت بیشتری 
بــه هــم داشــته اند. از حیث خانه داربودن، ســطح ســواد، 
گاهی انفعال داشتنشان و... . مخاطب دیگری تا به حال 

به این قضیه اشاره نکرده است.

ص�یت  ــحغ ع �یک �ش ی ها�یش در وا�ت �گ ه �جه و�ی�ش   آصال �جا �تو�ج
اطب  ی �جودن طوری �غ�جود �ه محغ �غ م�غ�غ

ی �جود؛ اما ا�ی م�غ�غ
د.  اها��یی �جا آصال هم�اه می �ش از او �جدش �ج�یا�ید؛ ��تی �ج
�یست؟ آ�یا �جه�ت� �غ�جود آصال �می �ت�ی�ه �ت� �جه �غظ�  دل�یلش �پ

می آمد؟
قبــل از اینکــه از منفــی یا مثبت بودن شــخصیت آصال 
بگوییم، بهتر اســت بگوییم آصال یک انســان اســت؛ با 
بعد های منفی و مثبت. بسیار موافق خلق شخصیت های 
خاکستری هستم. نه سفید یا سیاه مطلق. حتی اگر یک 
شخصیت منفی را هم بخواهیم نشان دهیم، بد نیست 
جست وجویی کنیم که آیا می شود بعدهای انسانی را هم 

در این شخصیت پیدا کرد و به مخاطب نشان داد یا نه. 
در این صورت اســت که فکر می کنم مخاطب بیشــتر با 

آن همراه می شود. 

ان را  ا�غوادٔه آصال و �ــار�گ و ��تی رمصغ ای �غ صغ ــما �غ �ش
ه �واملی �جا�ث  ــ�ید�ید. �پ �یلی ملموس �جه �تصو�ی� �سش �غ
ما  در �جه �ش �ت ��جٔه ز�یســ�تی �تان �پ د؟ �تحج ــما �ش �یت �ش �ت مو�غ

�مک ��ده ا�ت؟
همــان طور که عــرض کردم، من با شــخصیت های رمانم 
زندگی کردم. سعی کردم آن ها را همان گونه که نمونه شان 
در دنیای واقعی وجود دارد، در این رمان خلق کنم. سعی 
کــردم فکــر کنم کــه خانواده هایی مثــل خانــوادۀ آصال یا 
سارگل یا رمضان در دنیای واقعی چگونه می توانند باشند 
و اصــالً هســتند یا نه! رمضــان و بچه هایــش را در دنیای 
پــر از فقــر امروز هم می بینم. یا جوان های فــراری از اصل 
و ریشــۀ خود مثل آصال یا زنانی مثل ســارگل؛ زنانی که 
روزگار آن قــدر فشارشــان داده که گاهی هیچ کس آن ها را 

نمی شناسد.

ان در  وا�غد�غد؟ آ�یا �غظ��ش � ��تاب را �غ �غد �غ�غ اپ، �پ �جل از �پ �ت
�جاز�غو�یسی مؤ�ش� �جود؟ 

به جــز جنــاب احمــد دهقــان کــه خیلــی چیزهــا ازشــان 
آموخته ام و صمیمانه ازشان سپاسگزاری می کنم، قبل از 
چاپ پنج شش نفر از دوستانم هم کتاب را خواندند. بله، 
سعی کردم به همۀ نظراتشان فکر کنم. از بعضی از نظرها 

هم استفاده کردم.

طور �جود؟ اپ ��تاب �پ وردها �جعد از �پ �جاز�غ
 سپاســگزارم از خداونــد کــه فرصت نوشــتن ایــن رمان را 
بــه مــن داد و شــکر می کنــم کــه بازخورد خیلــی خوبی تا 
ایــن لحظــه داشــته  ام. خیلــی از مخاطبانــی کــه کتــاب را 
خوانده انــد، بعــدش بــه هیچ کس ایــن زن را نمی شناســد 
اظهار لطف فراوانی کرده اند و پیام های محبت آمیزشــان 

موجب دلگرمی ام شده است. 
اما بگذارید کمی هم درددل کنم، نه از طرف خودم، از 
طرف همۀ کتاب اولی ها. متأسفانه انگار رسم چنین است 
کــه کتاب اولی هــا بایــد خیلی صبــوری کنند تا کتابشــان 
خوانــده و دیــده شــود؛ حتی اگــر کتاب کار خوبی باشــد. 
نمی دانم مشکل از کجاست. آیا احتیاج به تبلیغ بیشتر 
اســت؟ یــا اینکه مخاطــب اعتماد نمی کند؟ یــا چه؟ ولی 
ایــن ماجراهــا گاهــی نویســنده را آزار می دهد. نویســنده 
می نویسد تا کتابش خوانده و دیده شود. اینکه به کتابش 
بی مهری شود، چون کار یک کتاب اولی است، آزاردهنده 

است.
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ما ایرانی ها از روزگار دیرین با شعر و داستان آشنا بوده ایم. 
از روایــت رمان گونــۀ تاریــخ بیهقی گرفته تــا حکایت های 
شــیرین گلســتان و حکایت هــا و داســتان هایی کــه رونق 
بزم های خانگی و قهوه خانه ای بودند؛ اما ادبیات داستانی 
با شیوۀ مرسوم امروزی سابقۀ زیادی ندارد. با این حال، در 
همین دوران کوتاه به رشد و بالندگی زیادی رسیده است. 
هم زمان با هنر نویســندگی، فن یا صنعت نقد داســتان 
نیز پابه پای داستان رشد کرده است. همان طور که دنیای 
داســتان با تفاوت تکنیک ها و جهان بینی ها به وســعت 
و تنوع هنر داستان نویســی کمک کرده، تنوع دیدگاه نیز 
باعــث تفــاوت دیــدگاه بین منتقدان شــده اســت. گرچه 
معموالً اقبال به یک اثر یا رد آن از ســوی جمع کثیری از 
منتقــدان رخ می دهــد، گاهی دربــارۀ برخی اصول تفاوت 

دیدگاه کامالً مشهود است.
 مثالً عده ای از اهل فن مخالِف غیرهم جنس نویســی 
هســتند؛ یعنی نویســندۀ مرد حق ندارد با زاویۀ دید مِن 
راوی، وارد دنیای زنانه شود و نویسندۀ زن هم اجازۀ ورود 
به دنیای مردانه را ندارد. در جلســات نقد هم شــاهد این 
بوده ایــم که اغلب منتقــدان به آثار این چنینی تاخته اند. 
اما نویسندگان بسیاری هستند که با رد این نظر، دنیایی 
خلــق می کننــد دور از دنیــای زیســتی خود و چه بســا که 
در ایــن کار موفــق هم می شــوند. ندا رســولی در اولین اثر 
مکتوب خود دســت به چنین جســارتی زده و داستانش 
را بــا یــک راوی غیرهم جنــس روایــت کــرده اســت. آصال 
کــه داســتان زندگی اش در دهۀ چهل شمســی می گذرد، 
جوانــی اســت از خطــۀ اردبیــل کــه در چهارچــوب دنیای 
پدرانــش نمی گنجد و به دنبال مفرّی می گردد تا از شــهر 
و دیار خود کوچ کند. به عالوه، یک داستان موازی مربوط 
بــه دهــۀ بیســت و حملــۀ روس ها بــه ایران و مشــکالت و 
مصائبی که همراه خود آوردند نیز روایت می شود؛ یعنی 

دو داستان موازی با فاصلۀ زمانی بیست ساله.

 پیــش از آنکــه بــه ادامۀ ماجرا نگاه کنیم، اول باید به این 
نکته توجه کنیم که آیا نویسندۀ کتاب هیچ کس این زن را 
نمی شناسد در خلق راوی غیرهم جنس موفق عمل کرده 

است یا نه؟
یک قرارداد نانوشته بین خوانندگان و مخاطبان کتاب 
و داســتان وجــود دارد با این مضمــون که راوی، هم جنِس 
نویســنده اســت؛ یعنــی اگــر نویســنده زن اســت، راوی 
داســتان زن اســت یا برعکس. شاید برای شما هم پیش 
آمده باشد که بعد از خواندن چند صفحه یا حتی چند 
فصل از یک کتاب، تازه متوجه راوی غیرهم جنس شــده 
باشید. معموالً این فهم جدید موجب سردرگمی مخاطب 
می شود و گاهی باید مجدداً به صفحات قبل رجوع کرد.

راوی  معرفــی  بــرای  قــدم  اولیــن  در  رســولی  نــدا 
غیرهم جنس، خوب و درســت عمل کرده اســت. کتاب با 

این جمالت آغاز می شود:
»لحاف را کنار زدم، یک سرمایی نشست به جانم که 
بیا و ببین! خمیازۀ کش داری کشیدم و گوشه های سبیلم 
را تاباندم باال. بعد بلند شدم و رفتم توی اتاق کناری، پیش 
پــدر و خاتــون. چراغ عالءالدین وســط اتاق بود. بوی نفت 

پیچید توی دماغم.«
نویسنده با چند جمله، هم راوی را معرفی کرده و هم 
مخاطب را به فضای داستان پرتاب کرده است. مخاطب 
با همین چند جمله و جمالت بعدی متوجه می شود که 
داســتان مربوط بــه چند دهۀ قبل اســت و ماجراهای آن 
در جایی دورتر از پایتخت رخ داده اســت. این فضاســازی 
به خوبی در دل داستان نشسته و تصویرسازی های نابش 

به زیبایی و لطافت داستان کمک کرده است.
»آب رنگ گرفته از بینِ چندتا برگ افتاده کِف حوض، 
راه گرفــت و رفــت.«، »بین همین خدا و پیغمبر گفتنش 
بود که ناگهان پرنده های روی درخت های دو طرف خیابان 
و درخت هــای تــوی حیاط بقعۀ شــیخ صفی، همــه با هم 
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پریدند و ناگهانی چادر سارگل از بین دندان هایش رها شد 
و کمی سر خورد پایین و ناگهانی همۀ سرهای جمعیتی 
که توی خیابان با آن هول وواَل می رفتند، رو به آسمان بلند 
شد و خیره ماند. صالح دستش را سایه بان چشمش کرد 
و زل زد به هواپیماهایی که دور می زدند. مدتی خیره ماند 
و اشــک چشــم های آفتاب زده اش را پاک کرد و دوباره سر 

باال برد.«
همان طور که قبالً اشاره شد، کتاب با دو داستان موازی 
پیش می رود و طبیعتاً یک جایی این دو داســتان به هم 
پیوند می خورند. تقریباً هر دو داستان هم با قوتی یکسان 
روایت می شوند و نشان دهندۀ تسلط نویسنده بر عناصر 
داستان است. نویسنده از همۀ عناصر به خوبی بهره برده 

است، به جز تعلیق. 
تعلیــق عنصــری بســیار مهــم بــرای ایجــاد کشــش و 
جذابیت داستان است؛ اما در این کتاب در کمترین حد 
ممکن از آن استفاده شده است. نویسنده برای تحریک 
کنجــکاوی مخاطب تالش زیادی نکرده و حتی می شــود 
گفت تعلیق داســتان تــا حدی تعلیق کاذب اســت. مثالً 
آصال به دالیل نامعلومی قصد دارد با دختری به نام هما 
ازدواج کند؛ دلیلی که عشق نیست؛ اما این دلیلِ مجهول، 
دلیل محکمی نیست که باعث شود مخاطب صفحات 
کتاب را با ســرعت ورق بزند تا پی به راز آصال ببرد؛ رازی 
که در یک سوم پایانی کتاب بر مال می شود. داستان صالح 
و ســارگل هــم کــه مربوط به دهۀ بیســت و حملۀ روس ها 
به کشور و اشغال خانه هاست، از تعلیق زیادی برخوردار 
نیســت. اینجا بحث چرایی و چگونگی در میان نیســت. 
سؤال اصلی »چه می شود؟« است. گرچه زندگی سارگل و 
اطرافیان، متأثر از حضور اشغالگرانۀ روس هاست، روس ها 
عمالً نقش زیادی در داستان ندارند و به جز چند صحنه، 
حضــور ملموســی ندارنــد. مخاطــب فقــط با نشــانه های 
حضــور آن هــا مواجــه اســت و تأثیــری کــه در سرنوشــت 
مردم دارند. حتی اسم کتاب هم در خدمِت پیش برندگی 
داســتان نیســت. عنوان هیچ کس این زن را نمی شناســد 
به عــالوۀ طرح جلد کنجاوی برانگیز، به اندازۀ کافی جذاب 
هســت که مخاطب را برای دســت گرفتن و ورق زدن کتاب 
کنجکاو کند. اما موضوع اصلی داستان، ناشناخته بودن 
آن زن نیست. زنی که ناشناخته بودن او محدود به چند 
دیالوگ کوتاه است و تقریباً از میانۀ داستان هویتش برای 

خوانندۀ باهوش مشخص می شود. 
البته نویسنده برای جذابیت کتاب از ترفندهای زیادی 
اســتفاده کرده اســت. مثــل خلق فضای بومــی اقلیمی و 
استفادۀ بجا و به اندازه از کلمات و عبارات ترکی. نه آن قدر 
زیاد که برای مخاطب ســخت خوان باشــد و نه آن قدر کم 
که فضا ملموس نباشــد. »بویور«، »تزول«، »ایش قالسا 

اوستونه قار یاغار«. هرکجا هم که الزم بوده، زیرنویس به 
کمک متن آمده است؛  رفت« 

» از امــروز ســرتان را از خانــه در نمیســتان ناشــناخته 
بودن آن زن اما جای خالی آوای ترکی در دیالوگ ها کامالً 
مشــهود اســت. »یک چیزی بگو، دلم ترکید«، »این ها را 
بینداز بیرون«، »از امروز سرتان را از خانه درنمی آورید«، 
»از آن روز تا حاال یک کالم پرســیدی انگشــت گذاشته ام 

روی کی؟«
اگر دیالوگ ها با چاشــنی آوای ترکی همراه می شدند، 
نثــر روان و یکدســت،  زیبایــی کار دوچنــدان می شــد. 
شــخصیت پردازی، تلخیــص، رفت و برگشــت های بجا از 
ویژگی هایی اســت که باعث جذابیت کتاب شــده است. 
این کتاب به عنوان اولین اثرِ خالق خود شایستۀ تحسین 

است.
انتشارات کتاب نیستان اولین کتاب خانم ندا رسولی را 
با نام هیچ کس این زن را نمی شناسد در سال 1397 با تیراژ 

1۲۰۰ نسخه و قیمت ۲7۰۰۰ تومان منتشر کرده است.
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