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ﻣﺤﻤﻮد آﻣﻮزﮔﺎر رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎﺷﺮان و ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﺎن ﺗﻬﺮان در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎﺑﮕﺮدی ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای واردات
ﮐﺎﻏﺬ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪوداً  ۲۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻏﺬ در ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ،وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ارز
ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای  ۷ﻗﻠﻢ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺟﺰو آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،در
روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ  ۱۰۰در  ۷۰در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺣﺪود ۹۵
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ  ۶۰در  ۹۰ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺎﺷﺮان و ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﺎن ﺗﻬﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﻣﺠﺪداً ﺑﺤﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات ﮐﺎﻏﺬ از ۵
ﺑﻪ  ۱۰درﺻﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ دوﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻏﺬ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ اﻓﺰاﯾﺶ آن از رﻗﻢ ۲۰
درﺻﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﺪی را ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺷﺮان ،ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
آﻣﻮزﮔﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه از
ﮐﺎﻏﺬ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺎﻻ رود اﻇﻬﺎر
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن وزﯾﺮ
اﻗﺘﺼﺎد و اﻣﻮر داراﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی
ﺻﺎﻟﺤﯽ ،وزﯾﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ،
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺸﺮ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ

ﻣﻮﺿﻮع

و

وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ در ﮐﺸﻮر در
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ  ۲۰درﺻﺪ از ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ »در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﯾﻦ
اﻗﺪام درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﮐﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﺘﺎب ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن و ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزار ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻏﺬ در ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ
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