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چرا در ایران هیچ کس از خود فوتبال
 لذت نمی برد؟
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»با عــدم مدیریــت و دخالت در مســاله 
تجارت باعث شــدند از 260 هــزار تن کاغذ 
وارد شده به کشور، تنها 2۳ هزار تن آن توزیع 
شود و قیمت ها باال برود. چه کسی می خواهد 
جوابگوی این رقم سنگین مابه التفاوت باشد؟ 
االن چاپخانه دارها بیکار شده   اند چون مرکبی 
که 40 تومان بوده ۹0 تومان شده و الستیک 
چاپ از یک به هفت میلیون رســیده اســت. 
همه اینها باعث شده صنعت چاپ، در آستانه 

نابودی قرار گیرد.«
رئیس اتحادیه لیتوگرافــان و کانون های 
تبلیغاتی تهــران، با بیان ایــن مطلب گفت: 
بیــش از ۳5 چاپخانه به دلیــل بحران های 
اخیر کاغذ و زینک تعطیل شده اند. می گویند 
مشکل ارز داریم، اما وقتی به آمار نگاه می کنیم 
می بینیم مشــکلی درباره اختصــاص ارز به 
صنعت چاپ نداشــتیم بلکه مساله این است 
 که ارز اختصاص داده شــده درست مدیریت

 نشده است. 
احمد ابوالحسنی در گفتگو با ایلنا، با اشاره 
به معضلی که برای صنعت چاپ به وجود آمده، 
آن را به چند بخش تقسیم کرد و گفت: بخش 
اول و اصلی مساله کاغذ و مقواست که بیشتر 
به اتحادیه چاپخانه داران و کاغذ و مقوا مرتبط 
است. نکته مهم این است که کاغذ تا به امروز 
هرچه وارد شده با ارز 4 هزار و 200 تومان بوده 
است، ولی متاسفانه در عدم توزیع آن به جایی 
رسیدیم که االن بند کاغذی که باید درنهایت 
۱45 هزار تومــان به دســت مصرف کننده 
می رســید با حدود قیمت 520 هزار تومان 

عرضه می شود.
به گفته وی،  دلیل نابسامانی وضعیت کاغذ 
این اســت که کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نتوانســته این موضوع را به 
درســتی مدیریت کند و نظارت درســتی بر 

توزیع نشده است.
رئیس اتحادیه لیتوگرافــان و کانون های 
تبلیغاتی تهران گفــت: زینک جزو کاالهای 
مرتبط با صنعت چاپ بود که هیچ مشــکلی 
نداشت چون رقابت در آن زیاد بود و بازار خوبی 
داشت. مشــکل از جایی آغاز شــد که زینک 
را که در ارز نیمایی قرار داشــت به گروه یک 
بردند و تبلیغاتی هم برایش کردند. در نتیجه 

کســی به تاجرانی که می خواســتند زینک 
وارد کنند ارز دولتی نداد و امــکان رقابت از 
او سلب شــد. بنابراین تجار دیگر زینک وارد 
کشــور نکردند و در بهمن ســال ۹۷ خالیی 
به وجود آمد که باعث شــد زینکــی که با ارز 
نیمایی بــه قیمت حدود ۱۸ هــزار تومان در 
 بازار فــراوان بود، ناگهان بــه قیمت 45 هزار 

تومان برسد.
او با اشاره به اقداماتی که پس از این بحران 
شــکل گرفت، گفت: بالفاصله اتحادیه وارد 
عمل شــد و تجار را دور هم جمع کرد. اینجا 
دیگر ارز دولتی اختصاص یافته بود اما حتی 
یک زینک هم با آن وارد نشده بود و باز هم ارز 
نیمایی بود. ما به تجار گفتیم با ارز آزاد بروید 
از ترکیه زینک بیاورید تا بتوانیم فعال بازار را 
کنترل کنیم. یعنی اتحادیه به نوعی خودزنی 
و کاری انقالبی کــرد اما نتیجــه این بود که 
توانستیم قیمت زینک در بازار را به حدود ۳5 
هزار تومان برســانیم تا اینکه اولین محموله 
 ارز دولتــی اواخــر فروردین ســال ۹۸ وارد 

کشور شد.
ابوالحســنی با اشــاره به محتوای اولین 
محموله ارز دولتی زینــک، گفت: یک تاجر، 
سه کانتینتر با محموله حدود 200 هزار متر 
از دو برند و بالفاصله دوبــاره ۹ کانتینر دیگر 
هم وارد کرد که االن یکسری از آنها ترخیص 
شده و مابقی در گمرک است. برای حدود ۱0 
کانتینر هم پول پرداخت شده و ارز اختصاص 

یافته و قرار است بیاید.
ابوالحسین با اشــاره به اتفاق بسیار بدی 
که در زمینه ورود اولیــن محموله رخ داده، 
تصریح کــرد: وقتی به فرم ها نــگاه می کنیم 
با اختــالف قابل توجهی مواجه می شــویم؛ 
یعنی این وســط یک خأل بزرگ وجود دارد 
مبنی بر اینکــه برای زینک هایــی که باید با 
قیمت 2.۸ یورو یــا حداکثر متــری ۳ یورو 
 وارد کشور می شــد، قیمت ۳.۷0 یورو درج

 شده است.
او ادامه داد: در این راستا از طرف اتحادیه، 

نامه هایی به تعزیرات، وزارت ارشــاد و وزارت 
اطالعــات زدیم کــه این ثبت ســفارش ها 
بررسی شــود که در ابتدا روشــن شود این 
اختــالف قیمت حــدود ۳0 درصــدی کجا 
رفته اســت؟ ارز و پــول بیت المــال از این 
کشور خارج شــده و االن ۳0 درصد اختالف 
وجود دارد و جنســی که در بازار می خواهد 
 قیمت گــذاری شــود مجبور اســت قیمت 

باالتری بخورد.
26 میلیون یورو ارز دولتی اخذ شده

 اما کاغذ وارد نشده 
ابوالحسنی در پاسخ به این پرسش که »در 
موضوع واردات کاغذ، از فردی مثال زده شد 
که 26 میلیون یــورو ارز دولتی گرفته و اصال 
کاغذی وارد نکرده است؛ این مساله در مورد 
واردکننــدگان زینک هم وجود داشــت؟« 
گفت: خوشــبختانه در موضوع زینک چون 
دست افراد بســته تر بوده و تعداد تجار بیشتر 
از ۱2 نفر نمی شود، تا این ساعت شاهد چنین 
اتفاقی نبوده ایم. ولی اتفاق دیگری که افتاده 
اختالف ارز اســت؛ این ارز از کشــور خارج 
شــده اما اینکه این مابه التفاوت کجاست را 
نمی دانیم؟ یا اینکه چه کسی ثبت سفارش ها 

را تائید کرده است؟ و از گمرک بر چه مبنایی 
خارج شده است؟

او با اشــاره به ۱2 تاجری که زینک را با ارز 
دولتی وارد کشور کرده اند، گفت: این تاجران 
توسط کارگروه مجوز گرفته بودند و اتحادیه 
نقشی در معرفی آنها نداشت. اما بعد از تمام این 
ماجراها، از اتحادیه لیتوگرافی هم برای حضور 
در کارگروه دعوت کردند و دیروز با آنها جلسه 
داشتیم. آمار زینک هایی که وارد می شود را از 
آنها گرفتم و متوجه شدم در انبار االن زینک 

موجود است.
60 درصد واردات زینک 
در اختیار یک شرکت 

ابوالحسنی تشریح کرد: اختالف ارزی که 
فقط در واردات یک تاجــر واردکننده دیده 
می شود که شخصیت حقوقی دارد اما واردات 
این شرکت، بیش از 60 درصد مجموع واردات 

زینک به کشور را شامل می شود.
او با بیان اینکه »ســوال ما این بود که چرا 
اجازه واردات این حجم از زینک را تنها به یک 
تاجر دادید که تعرفه قیمت زینک وارد شده 
توســط او از همه باالتر است؟« گفت: آن هم 
شرکتی که در ســال های پیش زینک هایی 

 کــه وارد می کــرده کیفیــت متوســطی
 داشته است.

رئیس اتحادیه لیتوگرافــان و کانون های 
تبلیغاتی تهران تصریــح کرد: برآورد ریالی از 
این اختالف ارز برای دست کم یک میلیون متر 
زینکی که این شرکت وارد کشور کرده است 
بیش از ۱00 میلیارد تومان می شــود که رقم 

بسیار بزرگی است.
ابوالحســنی با بیان اینکه »چون ما دست 
روی این مساله گذاشتیم و بعد از ورود و پخش 
اولین محمولــه تازه از اتحادیــه لیتوگرافان 
برای حضــور در کارگروه دعــوت کرده اند« 
گفت: جالب است بدانید سه کانتینر از اولین 
محموله زینک وارد شــده به کشــور در بازار 
پخش و توزیع شده در حالی که کارگروه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی از آن خبر ندارد و هیچ 
تغییری هــم در بازار ایجاد نکرده اســت که 
 همه این سه کانتینر مربوط به همان شرکت

 مزبور است.
او ادامه داد: این اتفــاق در حالی رخ داده 
که کارگروه از تاجــران، تعهدنامه محضری 
گرفته بود که حــق توزیع زینکــی که وارد 
کرده اند را ندارند و باید ۱5 درصد سودشــان 
را بگیرند و کارگــروه تعیین کند اجناس بین 
چه کسانی توزیع شــود. اما وقتی می بینیم 
۱۳0 هزار زینک در طی دو روز در بازار توزیع 
شده و به دســت افراد نامعلومی رسیده، فکر 
 می کنیم البــد این تعهدنامه هــا هم صوری

 بوده است.
ابوالحســنی با اشــاره به اینکــه از طرف 
اتحادیه، این پرسش ها را در کارگروه مطرح 
کرده و االن صورت جلسه شده که سامانه ای 
برای توزیع زینک راه بیافتد، گفت: از طرفی 
خود اتحادیه ناشــران هم موافقت کردند که 
هیچ زینکی به صورت مستقیم به ناشران داده 
نشــود بلکه در اختیار لیتوگراف قرار بگیرد. 
توافق کردیم بــرای اینکه سوبســید هم به 
ناشران داده شــود، هر ناشری که می خواهد 
کتابی منتشر کند 2۷ هزار تومان به لیتوگرافی 

بدهد و کتاب را تحویل بگیرد در حالی که االن 
قیمت خام زینک در بازار آزاد ۳5 هزار تومان 

است.
او ادامــه داد: گفتیــم ما نظــارت و تائید 
می کنیم کــه ناشــر زینک کپی نکنــد و بر 
چاپخانه هم نظــارت می کنیم بــا این حال 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی با اینکه این 
موضوع صورت جلسه هم شده بود، از اجرای 
آن شــانه خالی کرده اســت. می گویند مگر 
می شــود بخش خصوصی بر بخــش دولتی 
نظارت کند؟! درحالی که اتحادیه قرار اســت 
نظارت کند و به وزارت ارشــاد گزارش دهد. 
 به نظر می رسد نمی خواهند اتحادیه از ماجرا

سر دربیاورد.
رئیس اتحادیه لیتوگرافــان و کانون های 
تبلیغاتی تهران تصریح کــرد: االن محموله 
در انبار هست اما وزارت ارشــاد اجازه توزیع 
نمی دهد چون ســازمان حمایــت از مصرف 
کننده هنــوز قیمت نهایی فــروش را اعالم 
نکرده است. ما لیست لیتوگرافان را به ارشاد 
داده ایم که در سامانه قرار دهد. االن دو مارک 
از زینک وارد شــده و ما گفتیم علی الحساب 
به هر کدام از لیتوگرافــان ۱000 زینک )از 
هر برند 500( داده شــود. زینک موجود در 
انبار، می تواند نیاز ســه ماه کشــور را به طور 
کامل تامین کند. امــا موافقت نکرده اند، البد 
به خاطر اینکــه می خواهنــد قیمت ها باال 
باقی بماند؛ در واقع ما در بازار زینک، بحرانی 
 نداریم، بحران را ســاخته اند تــا قیمت را باال 

نگه دارند.
او خاطرنشــان کرد: زینک داشــت با ارز 
نیمایی وارد می شد و مشــکلی نبود اما مگر 
می شود یک کاال را با دو نرخ وارد کشور کرد؟ 
االن هم در ثبت سفارش نیمایی می دهند هم 
دولتی. این یک معضل بزرگ است. کافی است 
دیگر ارز دولتی ندهند، نیمایی ها هم ســراغ 
واردات نمی روند و چند ماه دیگر دوباره بحران 

به وجود می آید.
ابوالحسنی تاکید کرد: طبق آماری که ما 
داریم االن دو میلیون و نیم زینک آماده ورود 
به کشور و توزیع اســت که اگر به بازار برسد 
 مشکل زینک کشــور برای یک سال برطرف 

می شود.

گفتوگو

رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران:

صنعت چاپ در آستانه نابودی است

کیفرخواست سنگین علیه 
تهیه کننده شهرزاد قرائت شد

»عیش و نوش«  
107 میلـیاردی

سياست ۲

سیدمحمدهادی رضوی، مدیرعامل یک گروه اقتصادی به 
نام »فاطمی« است. »فاطمی«؛ نامی آشنا از دسته و رسته 
»ثامن« و »مولی الموحدین« و ولیعصر)عج( و نام هایی از این 
دست است که به راحتی می توان پشت قداست آنها پنهان 
شد و شگفتی آفرید! گروه اقتصادی »فاطمی« هادی رضوی 
چندین مجموعه دارد ازجمله شــرکت صنایع سازندگان 
فاطمی، ماشین های اداری فاطمی و کارخانجات فاطمی. 
البته فعالیت این گروه فقط به اینجا ختم نمی شــود، بلکه 
یک باکس فرهنگی هم دارند که محصولش شد »شهرزاد« 
پر حرف و سخن در شبکه نمایش خانگی با دستمزدهای 
آنچنانی که با تسهیالت بانکی ساخته می شوند و از »معافیت 
مالیاتی به دلیل فعالیت فرهنگی« هم برخوردار می شوند و 
اسمشان هم می شود »بخش خصوصی!« و بعد هم جماعتی 
باید بدوند به دنبال این بخش خصوصی برای وصول طلب 
بیت المال! گذشته از تمام اینها سید محمدهادی رضوی، 
داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار، هم هست. او که دیروز 
اولین جلسه دادگاهش را می گذراند؛ تاکید می کرد او را نه به 
عنوان »داماد وزیر« بلکه با هویت خودش محاکمه کنند و در 
برابر کیفرخواست تند و تیز نماینده دادستان هم به کنایه 
گفت که »داماد شــریعتمداری هستم نه داماد نتانیاهو!«  

البته استدالل رضوی در اینکه پولداری اش...

انبارهای هالل احمر ته کشیده  و ضرورت امدادرسانی همچنان مطرح است

حق نداریم سیل زدگان را فراموش کنیم
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