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کاغذ از معدود کاالهایی است که نسبت به دو سال پیش، کاهش قیمت داشته و با وجود تحریم ها و مشکالت 

بازرگانی، به هر صورت تأمین شده و تاکنون در انبارها، در حد نیاز موجود است. اما حفظ ثبات بازار مستلزم 

تداوم جریان واردات و فعالیت واردکنندگان باتجربه و خبره بازرگانی کاغذ است. متأسفانه تعیین مالک های 

ســابقه واردات کاال و سقف میانگین واردات دو سال اخیر، برای واردکنندگان کاغذ مانع این کار می شود. 

این در حالی اســت که نیاز صنایع تبدیلی)تولید کاغذ A4( و نشــر)باتوجه به نمایشــگاه کتاب 1401(، 

در پیش اســت، از طرفی با اعمال سیاســت ســابقه و ســقف واردات، ســفارش کاغذ تحریر متناسب 

بــا نیــاز صورت نمی گیرد در عیــن حال قیمت جهانی کاغــذ در حال باال رفتن اســت و نکته دیگر این 

کــه اگر مــا امروز ســفارش بگذاریــم کمتر از 3 یــا 4 ماه دیگــر کاغذ به کشــور وارد نخواهد شــد. 

همــه اینها نشــان می دهد که دولت باید به نظر بازرگان و کارشناســان خبــره واردات کاغذ توجه کند.

این هــا اصلی ترین ســخنان سیدحســن میرباقــری، رئیس هیئــت مدیــره  انجمــن واردکنندگان 

کاغــذ و مقــوا اســت کــه در نیمــه اســفند 1400 بــا ماهنامه صنعــت چــاپ در میــان می گذارد. 

می خوانیــد.  ادامــه  در  کــه  دارد  کاغــذ  بــازار  دربــاره  نیــز  دیگــری  شــنیدنی  نکته هــای  او 

محدودیت سابقه و سقف واردات را بردارید
بازار کاغذ تحریر باثبات می ماند

سیدحسن میرباقری در گفت و گو با ماهنامه صنعت چاپ:

چشم انداز کاغذ تحریر در سال 1401 کاغذ
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»مصــرف کاغذ چاپ و تحریر کشــور، در 
شــرایط غیرکرونا، 400 هزار تن اســت، در 
صورتــی که ســال گذشــته واردات کاغذ 
چــاپ و تحریر تنهــا 150 هــزار تن بوده 
اســت. البته دو، ســه ســال اخیــر بر اثر 
شــیوع کرونا و محدود شــدن بسیاری از 
فعالیت هــا و تعطیلــی مــدارس، مصرف 
کاهش یافته ولی در صورت عادی شــدن 
شــرایط زندگــی و کســب و کارها پس از 
فروکش کردن کرونا، مصرف دســت کم به 
میزان ســالهای گذشته باال خواهد رفت.«

میرباقری با بیــان این مطلب، گریزی به 

توصیــف وضعیت زنجیره تأمین کاغذ در 

می زند: جهان 

» قیمت کاغذ در دنیا به دلیل مسائلی که 
با آن مواجه اند  کارخانه های کاغذســازی 
و همچنیــن  به دلیل افزایش اخیر قیمت 
انرژی و نیز افزایــش جهانی قیمت های 
حمل ونقل  بیــن المللی،  رو به افزایش 
اســت و به  ویــژه کاغذ چــاپ و تحریر به 
فراوانی ســابق عرضه نمی شــود. شما اگر 
همیــن االن پول نقد هــم بدهید ، فوری 
به شــما کاغــذ تحویل نمی دهنــد. به هر 
حــال بازرگانــی خارجی به  ویــژه پس از 
ماجرای جنگ اوکراین بســیار سخت شده 
اســت. به  طوری که برای انتقــال مبلغی 
به خارج کشــور  باید تیمی چندنفره درگیر 

باشــند که شاید موفق شوند.«
به نظر می رســد دولت به خاطر شــرایط 

تحریــم برخــی محدودیت هــا را اعمال 

می کنــد کــه ارز کمتری از کشــور خارج 

شوئد. 

بله    ، چنین است ولی بعضی محدودیت ها 
و بهتر اســت بگویم اذیت  ها هم هســت 
کــه ربطی به تحریم ندارد و صرفَا ناشــی 
از رویه هــای اداری اســت. مثــَا یکی از 
مشــکات اصلی ما مسأله بانک ها است. 
رابطــه ما بــا وزارت صمت بســیار خوب 
اســت ولی در بانک ها مشــکات زیادی 
داریــم، مثــا همیشــه اختاف بســیار 
اندکــی بین مقــدار ثبت ســفارش اولیه 
بــا کاالی ورودی وجود دارد که ناشــی از 
شــرایط تولید و ماهیت کاغذ ومقوا، نوع 
بســته بنــدی درکارخانه مبــدا و اختاف 
باســکول وجود دارد که  بنــا بدالیل فنی 
وعلمــی  فوق همیشــه بــوده و درآینده 
هم میتواند ایجاد شــود اما این شایسته 

نیســت بــازرگان ما بــرای مقــدار اندک 
1000 دالر اختــاف ناچیز کاهش  500 یــا 
کاالی وارداتی خود که بنــا بدالیل علمی 
وفنــی گفتــه شــده، برایش پیــش آمده 
اســت  ، برای ترخیص معطل بماند و کل 

بماند.  معلق  سرمایه اش 
  بهرحــال بــازرگان مــی رود بــه بانــک 
می گویــد من حاضــرم کل مبلغ ارز  مورد 
اختاف  کاالی مذکور را به شــما بپردازم ، 
و  نداریم  دســتورالعمل  آن ها می گوینــد 
به همین سادگی ســرمایه کان بازرگانان 
بــرای مقــدار ناچیزی از اختــاف حبس 
می شود . جنس ها می ماند و هزینه های 
بعــدی زیادی  به آن تحمیل میشــود که 
قیمت تمام شــده آن را برای تولیدکننده 
ومصرف کننده باال می بــرد. درحالیکه با 
صــدور یک دســتورالعمل ، ســاده جلوی 
بســیاری از این مشــکات گرفته میشود 
. آیــا صــدور دســتورالعمل هــم ،ربطی 
بــه تحریم هــا دارد؟ چــرا باید بــازرگان 
ایرانی با چنین مشــکاتی روبرو باشــد؟ 
مــا مکاتبات بســیاری با مراجــع ذیربط 
کرده ایــم ، ولی متأســفانه هنــوز نتیجه 
مشــکاتی که  همه  امیدوارم  نگرفته ایم. 
بر ســر راه  تولید و تجارت و تامین مواد 

اولیه در کشــور هست، برطرف شود. 

آیــا پتانســیل تولیــد کاغــذ در داخل، 

بخشــی از نیاز بازار را تأمیــن نمی کند؟ 

و بــا توجه به صحبت هایی که از ســوی 

وزیر ارشــاد درباره رشد تولید کاغذ چاپ 

و تحریر شــنیده ایم، ســال آینده باز هم 

بود؟ واردات مثل گذشته خواهد  به  نیاز 

است. میرباقری  از  ما  پرسش  این 

»سال گذشته تولید داخل تنها 5 درصد از 
مصرف کاغذ چاپ و تحریر را تأمین کرده 
اســت و بنابراین بیــش از 90 درصد کاغذ 
چــاپ و تحریر، از طریــق واردات تأمین 
خواهد شــد. ظرفیت تولیــد کارخانه های 
کاغذســازی ما مشــخص است و افزایش 
ناگهانی تولید کاغذ هم به این ســادگی و 

نمی افتد. اتفاق  زود  خیلی 
ضمــن این کــه اقلیــم ایــران و ظرفیت 
جنگل هــای ما و همچنین میزان بارندگی 
و منابــع آبــی جوابگوی توســعه صنعت 

نیست.« کاغذسازی 

وارد شود چطور؟ کاغذ  اگر خمیر 

واردات پالــپ نیز بــرای تولید کاغذ چاپ 
و تحریــر، چنــدان به صرفــه نخواهد بود. 
تنهــا به این مــورد توجــه فرمایید که در 
یــک کانتینــر 13 تن پالپ جــا می گیرد، 
 18 درحالی که در همــان کانتینر می توان 
تــن کاغذ را جا داد. با توجــه به افزایش 
هزینه هــای حمل و نقــل می بینید که در 
تولیــد  و  واردات خمیــر  مقیــاس کان، 

به  خارجی  بازرگانــی 

ماجرای  از  پس   ویژه 

جنگ اوکراین بســیار 

است سخت شده 

ســال گذشــته تولید 

داخل تنها 5 درصد از 

مصــرف کاغذ چاپ و 

کرده  تأمین  را  یر  تحر

است
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کاغذ هم چندان ارزان تمام نمی شــود.
کشــور ما بــرای کاغذهــای قهــوه ای، و 
کارتن ســازی)مثل  صنعــت  کاغذهــای 
تســت الینر( قابلیت های خوبی دارد و از 
ایــن نظر می توان گفت خودکفا هســتیم، 
چراکه مواد اولیــه این صنعت، کاغذهای 
بازیافتی و آخال اســت که بخشــی از آن 

وارداتی است.  هم 
در مــورد تأمین کاغذ در داخــل باید دید 
ایــن چند ماه  اتفاقی می افتــد، در  چــه 
که از آن وعده یک ســاله گذشــته است، 
فعالیتــی متناســب بــا این بــازه زمانی 

امیدواریم  البته  اســت.  نشــده  مشاهده 
کــه تدابیــر و برنامه های تولیــد محور به 
نتیجه برســد، مثًا بــه تولید کارخانه های 
کاغذســازی در شــیراز و در غرب کشــور 
می تــوان امیــدوار بود که تحولــی ایجاد 

. کنند
نکتــه مهــم اینجاســت کــه بازرگانــی و 
تولیــد  مقابــل  نقطــه  نبایــد  را  واردات 
قرارداد. چه بســا کاالهایی کــه مورد نیاز 
بازرگان می توانند  و  اســت  تولیدکنندگان 
وارد کننــد. امــا دلیلی نــدارد کاالیی که 
در داخل تولید می شــود و کیفیت بســیار 
خوبی دارد ،کســی برود همان کاال را وارد 
کنــد. ما بایــد تولید و صادرات و واردات 

باشیم.  داشته  کنار هم  در  را 

می پرسیم تولید کاغذ مازندران هم رو به 

افزایش است و اخیرًا اعالم شد که همه 

کتاب های درســی با کاغــذ داخلی چاپ 

شوند، در مورد ناشــران نیز همین رویه 

مطرح شــده اســت. آیا این تصمیمات، 

نیــاز ما را به واردات کاغذ کم نمی کند؟ 

 بنظر مــا حتما کارخانه کاغــذ  مازندران 
مــی تواند مقداری از نیازکشــور را تامین 
کنــد ، همانطــور که قبا هــم این کار را 

داده است.  انجام 
حاال که داریم ســال 1400 را پشــت سر 

می گذاریم، آخریــن وضعیت قیمت کاغذ 

تحریر چیست و چشم انداز قیمت آن در 

می بینید؟ چگونه  را   1401 سال 

در چنــد مــاه اخیر قیمت انــواع کاغذ در 
جهان روند  افزایشــی  داشــته اســت، با 
روزمــره قیمتهای  تغییــرات  بــه  توجــه 
جهانــی انــواع کاغذ و مقــوا و نرخ حمل 
المللــی، طبیعتــا نــرخ کاالهــای  بیــن 
وارداتــی  ودرنتیجــه فــروش داخلی آن 
متغیــر و در نوســان اســت . همچنیــن  
ازآنجــا که موجــودی کاالهــای وارداتی  
4200 تومانــی رو به پایان  با ارز مبنــای 
اســت  ونیز  بــا توجه  به حــذف مبنای 
4200 تومانی در محاســبه هزینه های  ارز 
گمرکــی و مبنا قــرار گرفتن  ارز از حدود 
23 هزار تومــان در فرآیندهای تجاری و 
حمــل کاال، قیمت تمام شــده  انواع کاال 
تغییــر و افزایش می یابــد ، و قطعًا  بنا 
بــه این دالیل، قیمت انــواع کاغذ و مقوا 

می رود. باالتر 
بازار  خوشــبختانه به هر ترتیــب تاکنون 
کاغذ جوی نسبتًا آرام داشته و وعده های 
حمایتی ارشــاد بــرای توزیــع کاغذ بین 
ناشــران، در ثبات قیمت کاغذ تحریر مؤثر 
بوده اســت. امیدواریم با سیاست گذاری 
و برنامه ریزی درست  و استفاده از تجربه 
بازرگانان خبره، تصمیمات درســتی گرفته 

شود.
می دانیــد کــه عاوه بــر ناشــران، بخش 
قابل توجهی از کاغذ ســفید در واحدهای 
تبدیلی کاغذ A4 مصرف می شــود. حدود 
30 کارخانــه تولیــد کاغــذ A4  و تعــداد 
زیادی  واحدهای  دفتر ســازی در کشور 
فعال است که روزانه بیش از  200 تا 300 
تــن مصرف دارنــد، بعضــی از واحدهای 
بــزرگ  نیز با 5 خــط تولید که ظرفیت هر 

کدام 15 تن در روز اســت، کار می کنند. 
بــا توجه بــه در پیــش بودن نمایشــگاه 
کتاب، در ماه های اول ســال، بخش قابل 
توجهــی از موجودی کاغــذ تحریر مصرف 
خواهد شــد. بــا این اوضاع اگــر فقط 10 
درصــد کمبــود کاغــذ تحریر باشــد، این 

کمبود به کل بازار تســری پیدا می کند.
بنــده معتقــدم بایــد ورود کاغــذ جریان 
داشــته باشــد و بــرای تأمیــن کاغــذ با 
بهتریــن شــرایط و مناســب ترین قیمت، 
بازرگانان بــا تجربه بتواننــد ایفای نقش 
کنند و محدودیت سابقه و سقف واردات 
کاغذ برداشــته شــود.  تا نتایج موثرتری 
برای تامین نیاز  وثبات بازار اصل شــود.

الزم اســت به عرض برســانم این انجمن 
همواره ســعی نموده کــه در کنار دولت و 
بــه عنوان  بازوی کمکــی  دولت درجهت 
انجــام اهــداف دولت وکمک بــه بخش 
تولیــد وصنعــت و مصرف  و  خصوصــی 
مردم نقش خــود را ایفا نماید و همچنان 
بــه تاش خود بــرای  تحقق این هدف و 
تعالی هرچه بیشــتر کشور عزیزمان ادامه 

دهد.  می 

چشم انداز کاغذ تحریر در سال 1401 کاغذ


