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 ن آهاي کاغذي و راهکارهاي بهبود فراوردهبررسي وضعيت عرضه و تقاضاي 

 

 ٤پور مهدي فائزي           محمد٣اكبر عنايتي              علي٢ريي امديسع          ١ييقعلي رف
 

 :چكيده 

 يشرفته منابع مالي پي کشورها عموماً. دارديت فراواني اهمي هر کشوري حاصل از آن براي درآمد ارزجاديل ايدل کاال به صادرات

واردات . کنند ين مي از صادرات تامي ناشيق درآمد ارزي از طر.دشو ين نمي تاميد داخليز طريق تولااز خود را که يمورد ن

ع  صنايي يا حتکردتوان خمير کاغذ را وارد  يه مک طوري ه ب.ر استييکرد باال قابل تغيز با نگرش به روي آماده به کشور نيکاغذها

 و توسعه صنايع کاغذ ي حاصل از صادرات به نوسازيمربوط به توليد خمير کاغذ را گسترش داده  و با اختصاص درآمد ارز

طي   .ساخت را نصيب اقتصاد کشور ي کاغذ را در داخل كشور انجام داد و در نتيجه ارزش افزوده بيشتريي توليد نها.يساز

  تن در سال ۳۲۹۷۳۶که از  طوري هب . داشتهيوسط واحدهاي صنعتي داخلي روند افزايش تيكاغذ يها فراورده توليد اخير هاي سال

 از درصد ٦۵ اين مقدار توليد بيش ازالبته . دهدي درصد افزايش نشان م۳۰حدود كه  رسيده است ۸۱  تن در سال ۴۲۶۹۵۳ به ۷۷

 که روند طوري ه ب. داشتهي نيز سير صعودي کاغذهاي فراورده  همچنين واردات و صادرات .نيازهاي داخلي را جبران كرده است

 درصد ۶۶ حدود . ۷۷ نسبت به سال ۸۱ و در سال   درصد۶/۲۷  . ۷۲ نسبت به سال ۷۷ در سال ي کاغذهاي فراورده انواع واردات

 نسبت ۸۱ سال  درصد و در۹۵ .۷۲ نسبت به سال ۷۷ به خارج  نيز در سال ي کاغذهاي فراورده ميزان صادرات .افزايش داشته است

 است و در ي انواع کاغذ و مقوا نيز بديهمصرفبه همين ترتيب روند افزايش  .دهد ي درصد افزايش نشان م۶۸۵ حدود .۷۷به سال 

 از يمشکالت.   است درصد افزايش داشته۵۰ نزديک به . ۷۷ نسبت به سال ۸۱ درصد و در سال ۵۰  .۷۲  نسبت به سال ۷۷سال  

 توليد ي کاغذهانامطلوب کيفيت . و مواد اوليهي خميرسازي و محدود بودن واحدهايوب از منابع داخلقبيل محدوديت تامين چ

 قابليت رقابت اين صنعت و سهم كشور از بازار داخلي را کاهش . وغيرهي آن نسبت به توليدات مشابه خارجبيشترداخل و قيمت 

ها و کاهش قيمت تمام شده   جديد و تقويت مديريتيها س کارخانه در اين صنعت و تاسيي  با حمايت از سرمايه گذار.داده است

 .   فائق آمدد و بر مشکالت موجود در اين صنعت کر پيشبرد اهداف و توسعه اين صنعت به ييتوان کمک بسزا  مي.در اين صنايع

 

 . بهره وريو بهينه . تيشو.ي مزيت رقابت.ي مزيت نسب.يکاغذ صنعت :هاي کليدي واژه

                                                 
 com.alirafighi@yahoo  :mail-E  دانشکده منابع طبيعی ، دانشگاه تهران و کاغذ صنايع چوب دانشجوی دکترای‐۱

  دانشيار دانشکده منابع طبيعی ، دانشگاه تهران  ‐۲

 ir.ac.ut.Aenayati@chamran  :mail-E دانشيار دانشکده منابع طبيعی ، دانشگاه تهران  ‐۳

   استاد دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران‐۴

 



 ...هاي اوردهفر وضعيت عرضه و تقاضاي يبررس                                                     ٢٠٠

 مقدمـه

يكي  و ي توسعه اقتصاديها  از شاخصي يک.مصرف کاغذ
 .هاي شناخت ملل مترقي جهان از نظر پيشرفت علم از راه

  مصرف سرانه كاغذ. بهداشت و اقتصاد. فناوري.فرهنگ
درآن جامعه  ي توسعه اقتصاديعنوان معيار عمده ارزياب هب

 . ]۱[  است 
تا ي نسبي ي رسيدن به خودكفامنظور بهكشورهاي جهان 

 از نيازهاي اساسي زياديحدي كه قادر به توليد قسمت 
 عالوه برتجارت بين المللي مبتني برتخصص و .خود باشند
 توليدي و تجاري جامعه خود را از هاي سياست .تقسيم كار

  .كنند بعد استقالل و عدم وابستگي دنبال مي
 دارا بودن دانش دليل بهيافته صنعتي  كشورهاي توسعه

 متعدد  كاغذ و خمير يها ه كافي و كارخانريفناوو فني 
 بلكه . قادر به تامين نياز داخلي خود هستندفقط نه .كاغذ

ي از انواع اين محصوالت را به كشورهاي در زيادمقادير 
به كشور  حال توسعه صادر كرده و مقادير بسياري ارز را

  .خود وارد مي كنند
 يها هرخانداليل متعددي از جمله كمبود كا هكشور ما ب
منظور  بههاي جنگلي   عدم توسعه جاده.كاغذسازي

 توسعه .ها در ساخت كاغذ از چوب جنگلبهينه برداري  بهره
جنگل كاري مصنوعي براي استفاده در صنعت  ينيافتگ

 ساخت انواع منظور به دانش فني كافي فقدان .كاغذ سازي
سرمايه گذاري مناسب  بودن حجم کمكاغذ و خمير و 

 يبخش خصوصبخش وعدم حمايت دولت از اين دردولت 
 از ي و احياناً صادرات بعضيدر پوشش دادن مصارف داخل

 مواجه است که اين ي با مشکالت.ي کاغذهاي فراورده
 با ي به راحتگاهي و يستندمشکالت غير قابل حل ن

 و حمايت از توليدات ي گمرکيها  تعرفهيساز متناسب
ا قابل ه يارانها تعديل  در مقابل واردات با حذف ييداخل

  .د بودناصالح خواه
 كاغذ باطله و . شمالهاي چوب  .باگاسدر حال حاضر 

كاشت به همراه خمير  دست هاي جنگلحاصل از  هاي چوب
كننده مواد اوليه صنعت در  الياف بلند وارداتي منابع تامين

 كه البته جوابگوي نياز بازار مصرف .روند به شمار ميايران 
  .يستايران ن

 صادرات و مصرف انواع . واردات.با بررسي ميزان توليد
توان تشخيص داد كه اين صنعت درچه  كاغذ در كشور مي

ريزي   تا با برنامه .يطي قرار دارد و نيازهاي آن چيستشرا
 حل مشكالت و زمينهدر مناسب  يگذار سياستصحيح و 

 شاهد نيل به خودكفايي و کنيم اقدام شكوفايي اين صنعت
 بر اين است تا با يمقاله سعن يدر ا .و ارزآوري آن باشيم

 انواع کاغذ و نيز ي وضعيت عرضه و تقاضاي اجماليبررس
 .يمقدار صادرات و واردات و مصرف آن در يک دوره زمان

 مشکالت يضمن مشخص شدن روند پيشرفت آن با بررس
 مرتفع ي براي راهکارهاي.يموجود در صنايع کاغذ ساز

 . ارائه شودساختن آنها
 

 ها  مواد و روش

و ) آماري (اي آوري در اين مطالعه كتابخانه روش جمع
اي با بررسيهاي  ميداني بوده و در بخش كتابخانه

 تا ۷۲هاي آماري بازرگاني خارجي كشور از سال  سالنامه
 . واردات. صادرات. تمام اطالعات و ارقام مربوط به توليد۸۱

ندي و چاپ و تحرير از ب  بسته.و مصرف كاغذ بهداشتي
منابع موجود وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و گمرك ايران 

ضمن مصاحبه نيز  در بخش ميداني .]۹ و۱۱[استفاده شد 
ن چندين كارخانه از نظر مشكالت توليد و موانع با مسئوال

 اطالعات .هاي كيفي و كمي توليد موجود در رشد شاخص
 . الزم كسب شد

 طبقه بندي آماري كاال ها ۱۳۷۴تا سال با توجه به اينكه 
 بوده و از ۱۳۵۰ تعرفه گمركي بروكسل مصوب اساسبر 

 جديد كه نظام هماهنگ المللي بندي بين  طبقه۱۳۷۵سال 
گذاري كاال جايگزين طبقه بندي قبلي شده توصيف و كد

 تغييراتي در طبقه بندي كاال ايجاد شده كه در اين .است
 .ظر گرفته شده استبررسي هماهنگي آنها در ن
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 ــد   يتول

هاي متعددي به توليد انواع كاغذ اشتغال  ر ايران كارخانهد
جدول در توليد انواع كاغذ زان يو م كه ظرفيت اسمي .دارند
 ۱۳۸۱ تا ۷۲ هاي سال ي و جمع کل توليد انواع کاغذ برا۱

 با .  نشان داده شده است۴جدول به مدت ده سال در 
 افزايش ذاتي .يلي از قبيل افزايش جمعيتحال به دال اين

مصرف سرانه و نيز عدم عالقه مشتريان به خريد توليدات 
 ضمن .علت كيفيت نازل اين محصوالت به“ ابعض .داخلي

 داخلي قادر به تامين صنايعادامه واردات محصوالت مذكور 
 سطح ي ضمن ارتقا بايد.به همين دليل. نيستندنياز كشور 
 داخلي و يها هكيفيت توليدات كارخان افزايشمديريت و

 اقدام به احداث . جهانپيشرفتههاي  تجهيز آنها به سيستم
 عالوه بر تامين سرانجامد تا شو جديد فناوريبا صنايع 

 توانايي صادرات محصوالت خود را نيز .نيازهاي داخلي
  .داشته باشيم

 
 صادرات 

  .صادرات كاال براي هر كشور ضمن ايجاد درآمد ارزي
 مواد . كاالهاي مصرفي.امكان خريد ماشين آالت صنعتي

صنعت رو  ازاين .سازدمي فراهم  را غيرهاوليه صنعتي و 
 ضمن .خمير و كاغذ نيز بايد پس از تامين نياز داخلي

 به فكر صادرات و .افزايش كمي و كيفي محصوالت خود
 زمينهنيازهاي ارزي خود را در  اشد تا الاقل بارزآوري 
حجم صادرات  .کنندي و توسعه اين صنعت تامين نوساز

 درجه . ظرفيت توليدي.نگر توليداتاكاالهاي هر كشور نماي
  در توليد وي نسبيها وجود مزيت ويژه به توسعه اقتصادي و

 ا زير.استالمللي   بينيهانقش تجاري آن در بازارنيز 

 مازاد برتقاضاي .گيرد كه توليدات صادرات وقتي صورت مي
 از نظر ظرفيت و كيفيت توان رقابت در  ياباشد داخلي

المللي را داشته باشد و نيز بيانگر آن است كه  بازارهاي بين
اي در خريد و فروش كاال  كشورهاي مربوطه نقش واسطه

وليد انواع محصوالت  ت.دنپرداز مي  و به تجارت آندارند
كاغذي در ايران از يك طرف براي تامين نيازهاي داخلي 

 با توجه به اينكه كشور . و از طرف ديگريستنكافي 
  غيره وها ه مواد اوليه كارخان. تامين كاالهاي صنعتيمنظور به

ها با وجود كافي  بعضي از شركت .نياز مبرم به ارز دارد
صورت پراكنده  هب . تقاضاي داخليبراي تاميننبودن عرضه  

و ضعيف اقدام به صادرات محصوالت كاغذي به كشورهاي 
و در اين اند  کردهرجي بخصوص كشورهاي همسايه خا

 . عربستان سعوديهايصادرات بيشتر به كشور عمده زمينه
 كشورهاي تازه استقالل يافته شوروي .امارات متحده عربي

 هاي سالروند آن طي   وگيرد سابق و افغانستان صورت مي
 ).۲جدول (مختلف صعودي و در حال افزايش بوده است 

 به كيفيت نازل محصوالت داخلي و هزينه  با توجههرچند
 در داخل كشور و كمبود ظرفيت توليد زيادتوليد 

 صادرات آنها رشد چشمگيري نداشته .محصوالت كاغذي
 است که با ي اقدام آغازين درخور توجهي ول.است

 دولت در تعديل و يها  درست و حمايتيها يگذار سياست
 در يد رشد مناسبتوان شاه  ميي صادراتيها يا حذف تعرفه

درگير ها به طور مستقيم  باره کارخانه در اين. آينده بود
 .صادرات بوده و با توسعه و افزايش حجم صادرات كشور

 . پذير خواهد بود ورود بخش خصوصي نيز امكان
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كننده سال گذشته واحدهاي توليدپنج مقايسه ظرفيت اسمي و توليد ‐١جدول   

درصد  )تُن: (واحد )         سال( توليد ميزان
رات ييتغ
ت به نسب

 سال قبل
٧٩ ٨٠ ٨١ ۷۸ ۷۷ 

 
ظرفيت 

 )تُن(اسمي

 
 

 نام شركت

 
 

 نوع توليد

 کاغذسازي حريرخوزستان ١٥٠٠٠ ۶۵۴۸ ۷۸۱۱ ۴۶۳۴ ٤٩٨٦ ٥١٨٩ ‐ ۲۰

 کاغذ سازي لطيف ١٥٠٠٠ ۷۱۹۲ ۶۸۷۰ ۶۰۸۱ ۶۲۲۵ ٨٧٣٩  +۲۱
 کاغذسازي نوظهور ٥٠٠٠ ۲۵۶۴ ۳۱۰۴ ۳۰۵۶ ۲۸۸۴ ٣٢٥١  +۲۶
 جمع ٣٥٠٠٠ ۱۶۳۰۴ ۱۷۷۸۵ ۱۳۷۷۱ ۱۴۰۹۵ ١٧١٧٩   +۵

 
 كاغذ بهداشتي

 )چوکا(چوب و کاغذ ايران ١٥٠٠٠٠ ۱۲۰۹۵۰ ۱۲۲۱۰۷ ١١٦٦٦٠ ۹۹۶۹۵ ١٠٣٥٠٧ ‐ ۱۴
 چوب و کاغذ مازندران ٨٥٠٠٠ ۴۷۳۶۰ ۵۹۷۵۰ ۶۸۴۹۴ ٨٨٧۵۷ ٨٠٩۶۶  +۷۱
 کاغذسازي کهريزک ٤٥٠٠٠ ۲۶۷۱۷ ۳۳۳۰۵ ۳۸۶۸۰ ٤٣١٥۱ ٤۲٧٩٠  +۶۰
 کاغذسازي کاوه ٣٠٠٠٠ ۲۰۹۵۷ ۲۵۲۱۲ ٢٧٤٠١ ۲۷۳۲۲ ٣٠٥٠٧  +۴۵
 کاغذسازي ايران پاپيروس ١٥٠٠٠ ۱۱۰۰۰ ۱۱۶۰۰ ١١٨١٤ ۷۱۸۴ ٩٧٨٠ ‐ ۱۱

 پارت کاغذ ۱۰۰۰۰ ۴۶۶۷ ۳۹۳۲ ‐ ۴۰۸ ۵۵۰۴  +۱۸
 کاغذفارس  ۵۰۰۰ ۴۰۴۴ ۴۲۵۶ ۵۰۲۴ ۴۰۳۱ ۴۶۲۵  +۱۴
 جمع ٣٢٥٠٠٠ ۲۳۵۶۹۵ ۲۶۰۱۶۲ ۲۶۸۰۷۳ ۲۷۰۵۴۸ ۲۷۷۶۷۹  +۱۸

 
 

كاغذبسته 
صنعتي و  (بندي

 )مقوا
* 

 صنايع کاغذ پارس ۱۰۵۰۰۰ ۵۶۰۹۳ ۶۵۲۴۴ ۵۵۷۶۵ ۴۹۰۵۱ ۴۹۲۳۳ ‐ ۹۳
افزايش خيلي 

 زياد
 چوب و کاغذ مازندران ۹۰۰۰۰ ۱۴۰ ۶۷۵ ۱۰۰۱۸ ۱۶۰۱۸ ۴۴۱۲۳

 صنايع کاغذ غرب ۵۵۰۰ ۴۹۲ ۴۷۴ ۱۲۲ ۱۵۷ ‐ ‐
 کاربن لس ۳۰۰۰ ۱۷۴۸ ۱۶۷۱ ۲۸۰۳ ۲۴۲۵ ۱۸۰ ‐ ۸۹
 جمع ۲۰۳۵۰۰ ۵۸۴۷۳ ۶۸۰۶۴ ۶۸۷۰۸ ۶۷۶۵۱ ۹۳۵۳۶ ‐ ۷۸

 
 

کاغذ چاپ و 
 تحرير 

 چوب و کاغذ مازندران ۹۰۰۰۰ ۱۹۲۶۴ ۳۸۶۴۵ ۴۸۳۸۳ ۴۹۳۲۸ ۳۸۵۵۹ +۱۰۰
 جمع ۹۰۰۰۰ ۱۹۲۶۴ ۳۸۶۴۵ ۴۸۳۸۳ ۴۹۳۲۸ ۳۸۵۵۹ +۱۰۰

 کاغذ روزنامه

 جمـــــع كل ۵۶۳۵۰۰ ۳۲۹۷۳۶ ۳۸۴۶۵۶ ۳۹۸۹۳۵ ۴۰۱۶۲۲ ۴۲۶۹۵۳   +۵

 
 ۱۳۸۲ع و معادن ياداره کل آمار و اطالعات وزارت صنا: مأخذ 

 . در سال است تن۱۸۰۰۰ تن توليد دارند که البته ظرفيت اسمي آنها نيز ۱۸۰۰۰مقوا سازان متفرقه نيز ساالنه حدود *
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 ۱۳۸۱  تا ۷۲ هاي سال کاغذي طي هاي فراوردهزان صادرات ي م‐۲جدول 

  صنايع و گمرك ايران . بازرگانيجمع آوري محقق از آمارهاي:ماخذ

  
 واردات

از نيازهاي داخلي به اي   تامين بخش عمدهمنظور به
ناپذير   واردات اين محصوالت اجتناب. كاغذيهاي فراورده
 مختلف در هاي سال نوسانات زياد در طول با وجود. است

 مقدار )۳جدول (مجموع روند افزايشي آن مشهود است 
  .ي ميزان توليد داخل.نيز به درآمد ارزي كشور واردات

 ميزان .قوانين گمركي  .المللي  در بازارهاي بينقيمت كاغذ
 مختلف هاي سال دارد كه طي بستگي  غيرهنرخ ارز و

 . متفاوت است

طور عمده از  هكشور بكاغذ به واردات در گذشته 
  كانادا و و نروژ. سوئد. اتريش. آلمان.كشورهاي فنالند

 كه البته با .صورت مي پذيرفت بعضي از كشورهاي آسيايي
قيمت  و پايين بودن هاي حمل و نقل نهي به كاهش هزتوجه

هم اكنون  . از كشور هاي آسيايييوارداتكاغذ شده  مامت
 آسيايي از جمله تمايل بيشتري به واردات از كشورهاي 

همچنين  اندونزي و . امارات متحده عربي.كره جنوبي
                                            . وجود دارد كراين  و  تركيهو ا.روسيه

 
 

 جمع كل كل صادرات محصوالت كاغذيـزان يم

 تن
 
 چاپ و تحرير روزنامه سال

 صنعتي
 )بسته بندي(

 بهداشتي
 دالر

رات ييتغدرصد 
 نسبت به سال قبل

١٣٧٢ ‐ ٦/٥٦٠ ٤/٤٦٦ ١/٤٧ ١/٤٧ ٠٢٣/٠ 
٥٥٩ ٤٢٦ ٦٠٢٧٥ ٠٠٣٨٥ ٣٥ ۷۲۰۰۶۶ ‐ 
٩/١٠١٠ ٧٠٤ ٤/٢٨٢ ٤/٢٣ ١/١ ۸۰  + ١٣٧٣ 

٣ ٢٠٤٦۵١ ٤٦٢ ٧٢٤ ٨١٢ ٥١٢ ٨٠٩٦٢٠ ٧٢٧ ۱۰۳+   
۰ ٦/١٢١٥ ٧/٢٨٧ ١/٨٥٣ ٨/٧٤ ۲۰ +  ٧٤ 
۰ ١ ٦٣٤ ٩٧٦ ٣ ٥٥ ٢٣٦ ٣٤٦٢٢٧١ ٣٩٤٥٢ ۱۲+   
۰ ۰ ٥/٩٩٣ ٨/٢٨١ ٧/٧١١ ۱۸  ‐ ٧٥ 
۰ ۰ ١ ٦٠٩ ١٣٥ ٣١٦ ٣٧٩ ٧٥٦٢٩٢١ ۶/۱  ‐ 
۰ ٨ ٤٢٦/۶۶۹ ٩/١٤٢٧ ١/٣٣٢ ۴۳+   ٧٦ 
۰ ٢ ٥٥٩ ٠١١ ٣٨٨ ١٣٢ ٠٩١٣٧٦١ ٧٨٨٧٩٤ ۵۹+   
۰ ٦/١٠٩١ ٢/١١٣ ٦٥٠ ٤/٣٢٨ ۲۳  ‐ ٧٧ 
۰ ١ ٦٠٠ ٠١٧ ١٤٠ ٥٣٩ ٢٨٨٢٦٩١ ١٩٠١٩٠ ۳۷ ‐ 
٩/١٦٧٣ ٣/٢٢٩ ٤/١٢٥٥ ٩/١٢٩ ٣/٥٩ ۵۳+   ٧٨ 
١ ٠٥٠ ٢٧٠ ٢٩٧ ٤٥٤ ٣٠٧٦٥٤ ٩٧٥١٠٥ ٢٢ ٥٣٤ ۳۴  ‐ 
۰ ٥/٣٦٧٥ ٩/٣١٤ ٢/٣١٦٦ ٤/١٩٤ ۱۱۹+   ٧٩ 
۰ ٤١٤ ٤٧٧ ٢٢٦٣٠٢١ ٥٩٨٣٥١ ۱۰۶۸۳۰۱ ۷/۱+  
٤/١٢٩٤ ٥/٤٨٣ ٦/٦٢٧ ٢/١٦٠ ١/٢٣ ۶۵ ‐ ٨٠ 

۹١ ٧٥٦ ٨٤٤ ٧٦١ ٥٠٧ ١٧٨٤٦٧ ٢٤٩٥٢٠ ٧ ١٠ ۶۵+   
۷/۸۴ ۵/۷۰۱ ۷۰۷۷ ۷۰۵ ۲/۸۵۶۸  ۵۶۲  + ۸۱ 

۳۵۵۸۲ ۶۹۲۴۵۲۱۹۶۸۰۲۶۷۱۸ ۲۱۷ ۱ ۷۷۸ ۹۱۳ ۳  ۱۲۳+  
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 ۱۳۸۱  تا ۷۲ هاي سال کاغذي طي هاي فراوردهزان واردات ي م‐۳جدول 

 جمع كل ات محصوالت كاغذيواردكل ـزان يم

 تن
 
 روزنامه سال

چاپ و 
 تحرير

 هداشتيب صنعتي
 هزار دالر

رات ييتغدرصد 
نسبت به سال 

 قبل

۴۴۰۶۴ ۱۱۵۸۳۷ ۸۶۳۳۳ ۵۴۸۶ ۲۵۱۷۲۰ ‐ ١٣٧٢ 
۲۵۸۷۲ ۱۳۲۲۷۵ ۷۱۰۲۱ ۷۳۱۵ ۲۳۶۴۸۳ ‐ 
۴۷۸۷۸ ۱۸۸۷۹۶ ۸۵۹۱۶ ۴۸۵۱ ۳۲۷۴۴۱ ۳۰+  ١٣٧٣ 
۲۲۸۸۰ ۱۶۶۴۳۲ ۵۴۶۲۸ ۵۵۸۹ ۲۴۹۵۲۹ ۵۵+  
۶۴۷۸۱ ۳۳۱۶۶۶ ۹۱۵۷۱ ۹۲۴ ۴۷۸۹۴۲ ۴۶+  ٧٤ 
۵۵۷۰۸ ۹۸۹۸۱۲ ۷۷۴۱۴ ۱۲۳۴ ۱۱۲۴۱۶۸ ۳۵۰+  
۹۳۲۹۶ ۲۱۰۶۲۱ ۱۳۱۷۸۸ ۳۱۲۳۵ ۴۳۵۷۲۵ ۹  ‐ ٧٥ 
۹۰۷۳۰ ۲۷۴۱۸۵ ۱۶۸۹۵۵ ۴۱۷۱۴ ۵۷۵۵۸۴ ۴۹ ‐ 
۳۵۷۵۹ ۱۹۶۱۷۴ ۱۶۸۲۷۸ ۱۹۱۶ ۲/۴۰۰۲۱۲ ۸  ‐ ٧٦ 
۱۷۷۷۵ ۱۷۶۸۹۹ ۱۳۱۳۱۴ ۲۵۵۹ ۳۲۸۵۴۷ ۴۳ ‐ 
۵۳۲۰۶ ۱۲۶۶۸۱ ۱۴۰۹۴۰ ۲۶۹ ۳۲۱۰۹۶ ۱۹ ‐ ٧٧ 
۲۵۷۱۹ ۱۱۰۷۲۴ ۱۱۳۴۸۲ ۳۰۴ ۲۵۰۲۲۹ ۲۴ ‐ 
۳۳۷۰۳ ۱۸۸۹۸۶ ۱۵۰۴۷۸ ۵۶۱۳ ۳۷۸۷۸۰ ۱۸+  ٧٨ 
۱۶۰۷۸ ۱۳۶۲۶۹ ۱۲۸۵۳۴ ۶۳۲۵ ۲۸۷۲۰۶ ۱۵+  
۲۸۴۳۳ ۲۵۶۱۴۴ ۲۲۱۶۹۶ ۶۴۲۵ ۵۱۲۶۹۰ ۳۵+  ٧٩ 
۱۴۳۴۲ ۲۳۱۰۴۶ ۱۵۸۴۶۵ ۶۸۵۲ ۴۱۰۷۰۵ ۴۳+  
۴۸۴۳۹ ۱۷۶۴۷۳ ۲۴۸۵۵۹ ۱۱۲۰۶ ۴۸۴۶۷۷ ۵  ‐ ٨٠ 
۲۶۰۱۰ ۱۳۵۴۱۹ ۱۶۵۶۳۲ ۱۰۶۴۱ ۳۳۷۷۰۲ ۱۷ ‐ 
۶۵۵۸۷ ۲۳۱۵۹۱ ۲۲۵۵۲۷ ۱۲۱۸۰ ۵۳۴۸۸۵ ۱۰+   ۸۱ 
۲۸۲۹۰ ۱۶۹۸۹۵ ۱۵۵۷۱۷ ۱۰۱۷۶ ۳۶۴۰۷۸ ۸+   

  مختلفهاي سال درآمار بازرگاني خارجي گمرك ايران : ماخذ 

 
 افزايش%       ۱۱۲ وزني

 ۷۲ نسبت به ۸۱
 افزايش%        ۵۴ ارزشي
 افزايش%        ۶۷ وزني

 واردات كل كاغذ در سال
 ۷۷ نسبت به ۸۱

       افزايش%  ۴۵ ارزشي
 كاهش قيمت كاغذ  ركود بازار جهاني كاغذ و ‐١                                      

 سال   تغيير نوع محصول وارد شده در طي اين دو‐٢           يارزشيل كاهش   دال
  قيمت نازل تركاغذ .           كمترحمل ونقل  هزينه     دليل به افزايش واردات از كشورهاي آسيايي ‐٣                 نسبت به وزني  
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 افزايش %    ۲۳ وزني

 ۷۷ نسبت به ۸۱ واردات كاغذ روزنامه
 افزايش  %      ۱۰ ارزشي
 افزايش %   ۸۳ وزني

 ۷۷ نسبت به ۸۱ واردات كاغذ چاپ وتحرير
 افزايش  %    ۵۴ ارزشي
 افزايش  %     ۶۰ وزني

 ۷۷ نسبت به ۸۱ واردات كاغذ صنعتي ومقوا
 افزايش %     ۳۷ ارزشي

 
  افزايش توجه به صنعت بسته بندي  ‐١                                                               

 وزنـي                                                       
 رشد صنعتي كشور ‐٢                               تغييرات وزني و ارزشييل دال
                              چاپ و صنعتي .كاغذ روزنامه  

                                كاهش ارزش دالري ‐١                                                       
  )كاهش قيمت(سازي جهان كم برصنعت كاغذبحران حا ‐۲         يارزش                                             

 ) كاهش قيمت(افزايش واردات آن ازكشورهاي همسايه و آسيايي  ‐٣                                                         
 
 

واردات كاغذ  با درصد افزايش بسيار زياد وزني
 )تيشو(بهداشتي

 ۷۷ نسبت به ۸۱
 زيادبا درصد افزايش بسيار  ارزشي

                            
  افزايش قدرت خريد مردم  ‐١                                                    

 رشد بهداشتي جامعه  ‐٢     ي  ـ وزن                               
 يل افزايش        دال

 ليد دو شركت توليدكننده دستمال كاغذي  شروع به تو‐١                           كاغذ بهداشتي 
  افزايش قدرت خريد مردم ‐٢      ي ارزش                      

  رشد بهداشتي جامعه ‐٣                                     
 

 مصرف 

تواند نشانه شناخت  مقدار مصرف محصوالت كاغذي مي
ش  بهداشتي و اجتماعي و سنج. فرهنگي.وضعيت اقتصادي

 . سطح زندگي افراد يك كشور و ميزان توسعه آنها باشد
دهنده اختالف شديد مصرف سرانه كاغذ  آمار فعلي نشان

 مصرف براي مثال .مانده است در جوامع پيشرفته و عقب
 ١٥ و در ايران ٢٢٨   در ژاپن.٣١٠سرانه كاغذ در آمريكا 

ميانگين مصرف سرانه كشورهاي جهان . ]۱۰[استکيلوگرم 
 .)۲۰۰۲فائو(  کيلوگرم است ٥٥ حدود

مصرف سرانه در رشد با توجه به افزايش جمعيت كشور و 
اي كاغذي ه هفراورد ميزان تقاضا براي انواع . آيندههاي سال
  . آينده افزايش خواهد يافتهاي سالدر 

نگين درصد افزايش ذاتي اميبه به اين ترتيب با توجه 
 حال توسعه مصرف سرانه كاغذ در سال در كشورهاي در
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 در . )درصد ٨/٥معادل  ( شدهمحاسبه  ائوفتوسط  كه
كاغذ  هاي توسعه برداري از طرح اندازي و بهره صورت راه

سازي هاي كاغذ  و كارخانه٨٣كارون و غرب و مراغه تا سال 

 نيز كمبودهايي .٨٨وابسته به طرح توسعه نيشكر تا سال 
 صورت در( هزار تن وجود خواهد داشت ٣٧٤ و ٢٧٧حدود 

 .)توليد معادل ظرفيت اسمي
 

 تن:                          واحدت بازرگاني انواع کاغذيسه وضعي مقا‐ ۴جدول              

 (%)زان رشديم مصرف صادرات واردات توليد سال
٦٢٣/٥٦٠  ٢٥١ ٧٢٠  ١٨٣ ٤٠٥ ٧٢  ۴/۴۳۴۵۶۴ ‐ 
٧/١٨ ٥١٦ ١/٠٠٩ ٩/١٠١٠  ٣٢٧ ٤٤١  ١٨٩ ٥٧٩ ٧٣+  
٩/١٢١٥  ٤٧٨ ٩٤٢  ٢٦٣ ٢٥١ ٧٤ ۱/٥/٤٣  ٧٤٠ ٩٧٧+  
٢/٥  ٧٠٢ ٢٥٩ ١٧٤٨  ٤٣٥ ٧٢٥  ٢٦٨ ٢٨٢ ٧٥ ‐  
٨/١  ٦٨٩ ٦/٢٢١ ٩/١٤٢٧ ٤٠٠ ٢/٢١٢ ٢٩٠ ٣/٤٣٧ ٧٦ ‐  
٧٧ ۳۲۹۷۳۶ ٦/١٠٩١  ٣٢١ ٠٩٦ ۴/۶۴۹۷۴۰ ۶    ‐ 
٧٨ ۳۸۴۶۵۶ ٩/١٦٧٣ ٣٧٨ ٧٨٠  ۱/۷۶۱۷۶۲ ۱۷+    
٧٩ ۳۹۸۹۳۵ ٥/٣٦٧٥  ٥١٢ ٦٩٨  ۵/۹۰۷۹۵۷ ۱۹+     
٨٠ ۴۰۱۶۲۲ ٤/١٢٩٤  ٤٨٤ ٦٧٧  ۶ /۸۸۵۰۰۴ ۵/۲ ‐ 
٨١ ۴۲۶۹۵۳ ۸۸۵ ۵۳۴ ۲/۸۵۶۸ ۸/۹۵۳۲۶۹ ۷/۷+   

 

  ـجينتا

ه يـ د کل يـ در مجمـوع تول    .۱جـدول   مطابق   :ديتول) الف  
 ي شاهد رشـد   .۸۱ ي ال ۷۷ ساله   ۵ ي ط ي کاغذ هاي  فراورده
 است کـه حـداکثر رشـد       ياين در حال  . است درصد   ۵معادل

 درصـد و حـداقل   ۱۰۰مربوط به توليد کاغذ روزنامه معادل      
 ۵برابـر   ) تيشـو  ( ي بهداشـت  يآن مربوط به توليـد کاغـذها      

 و مقوا نيـز     ي و صنعت  يبند اشد توليد کاغذ بسته   ب  ي م درصد
 هـر چنـد توليـد    .دهـد  ي درصد رشد مثبت را نشـان مـ   ۱۸

 درصد کـاهش مواجـه شـده        ۷۸ چاپ و تحرير با      يکاغذها
  .است
 

 ده سـال    ي ط ۲جدول  ميزان صادرات در     :صادرات  ) ب  
 ميزان صادرات بـه لحـاظ ارزش        .گذشته بر آورد شده است    

ـ          ۱۵ بيش از    يوزن دسـت آمـده     ه برابر و از نظـر ميـزان ارز ب
ترين يشـ  برابر افزايش داشته کـه در ايـن ميـان ب           ۵بيش از   
  ي و صـنعت   يبند  بسته ي مربوط به صادرات کاغذها    يارزآور

 ي مربــوط بــه کاغــذهايو رتبــه بعــد)   دالر ۱۹۶۸۰۲۶( 
و کاغـذ چـاپ و تحريـر        )  دالر ۱۲۱۷۷۱۸ (يبهداشتــــــ

 آن نيـز متعلـق بـه کاغـذ          و کمترين بوده  )   دالر ۶۹۲۴۵۲(
 ۸۱ تـا    ۷۷ سـاله    ۵ در   .است)  دالر ۳۵۵۸۲معادل  (روزنامه  

ا هـ  فـراورده نيز به همان نسبت شـاهد رشـد صـادرات ايـن             
 .باشيم يم

 
 کاغذ بـر    هاي  فراوردهميانگين رشد واردات     : واردات) ج  

ــاس  ــدول اس ــد .٣ج ــت از رش ــي ١٥٢ حکاي  درصــدي ط
   هـاي ارزي از     بـه لحـاظ هزينـه       دارد و     ٨١ تا   ٧٢ هاي  سال
ايـن درصـد افـزايش       . درصد رشد برخوردار بوده اسـت      ٥٤

 درصد  و     ٩٨ به ترتيب معادل     ٨١ تا   ٧٧ هاي  سالرشد طي   
 درصد از نظر وزني و ارزش دالري را به خود اختصـاص             ٤٦

 .داده است
 ي از مجموع کل واردات محصـوالت کاغـذ        ۸۱    در سال   

اردات مربوط بـه کاغـذ چـاپ و          بيشترين و  .) تن ۵۳۴۸۸۵(
و کمتــرين )  درصــد۳/۴۳معـادل   () تــن۲۳۱۵۹۱(تحريـر  

معـادل  ) (  تـن  ۱۲۱۸۰( يمقدار مربوط بـه کاغـذ بهداشـت       
 ي و کاغـذها   ي  صـنعت   يو کاغـذها  بوده اسـت    ) درصد  ۳/۲
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 درصــد را بــه خــود ۳/۱۲ و ۱/۴۲روزنامــه نيــز بــه ترتيــب 
 . اند اختصاص داده

 
 ي بيانگر روند افزايش   ۴دول  ج نتايج حاصل از     :مصرف) د  

 و همه   است ) درصد ۱۴۳(  ۸۱ تا   ۷۲ هاي  سال يمصرف ط 
ــ ــانگين  هســاله ب ــ۱۰طــور مي ــه مصــرف ۱۵ ي ال  درصــد ب
 . در کشور افزوده شده استي کاغذهاي فراورده

 ي کاغذ هاي  فراورده درصد مصرف    ۵۰ بيش از    ۸۱در سال   
 . شـود  ي و مقوا مـ    ي و صنعت  يبند  بسته يمربوط به کاغذها  

 نسبت به سـاير     فراوردهکه سهم توليد و واردات اين        يدرحال
 نيز مربـوط     يباشد باالترين رقم صادرات    ها بيشتر مي    فراورده

 بـه   فـراورده  نسبت صادرات ايـن      .شود ي م فراوردهبه همين   
 ي مـ ۳۲  و نسـبت بـه واردات   ۳۹توليد آن برابـر اسـت بـا     

نامـه  در همين سال حداقل مصرف مربوط به کاغذ روز        .باشد
 . شودي را شامل مفراورده درصد از کل ۷/۱۰که 
 

 ري يجه گيبحث و نت

 درصـد    ۱ توليد و ميانگين نسبت رشد       ي درصد ۵  رشد    ‐
 افزايش رشـد    يمسلم تکافو  طور  به ۸۱ تا   ۷۷ هاي  سال يط
چنانچـه رونـد توليـد و       .  ساالنه کشور را نخواهد کرد     ينسب

 هـر   .ته باشـد   موجود به همين منوال ادامه داش      يها ظرفيت
يابـد و ميـزان واردات رو بـه     ي افـزايش مـ  يساله نياز داخلـ  

 )  ۱جدول . (اشتگذ خواهد يفزون
ــد ‐ ــد۱۰۰  رش ــل   ي درص ــه حاص ــذ روزنام ــد کاغ  تولي
 مجتمع شرکت چوب و کاغذ مازندران با ظرفيـت          يانداز راه

 ۴۰ فقـط  هرچند اين ميزان توليد در سال   است،قابل توجه   
چنانچه ايـن مجتمـع     . دهد يپوشش م  را   يدرصد نياز داخل  

 تن در سال توليـد      ۹۰۰۰۰ يبخواهد با حداکثر ظرفيت يعن    
 خـود و    ي کيفيت کاغذ روزنامه توليـد     ي به شرط ارتقا   .دکن

 دولت از توليد داخل و   ي حمايت هاي  سياستهمچنين اتخاذ   
 و تعديل رقابـت نـابرابر       ي واردات ي در کاغذها  ها  يارانهحذف  
 درصـد از نيـاز      ۹۰داشت که نزديک به      توان اميد  ي م .يفعل

ــ  پوشــش داده شــود و از انباشــت کاغــذ و انباشــت  يداخل
 .به عمل آيدي  جلوگيري داخليسرمايه در انبارها

ميزان توليد نسبت به ، بيشترين ۸۱  تا ۷۷ ساله   ۵ ي  ط  ‐
بيش ( بوده   ي مربوط به کاغذ بسته بند     يکل توليدات کاغذ  

 سـاله   ۵ ياردات نيـز طـ    و باالترين نسـبت و     ) درصد ۷۰از  
 بـا ايـن نـوع       ياخير به نسبت کل واردات محصوالت کاغـذ       

 ي سـهم بـاال    بيـانگر کـه   )  درصد ۴۵نزديک به   (کاغذ  بوده    
که بيش   طوري ه ب .استمصرف اين نوع کاغذ در سبد خانوار        

 درکشورمتعلق بـه    ي کاغذ هاي  فراورده درصد مصرف    ۵۰از  
 ) ۴جدول . (ست و مقواي وصنعتيکاغذبسته بند

 ۵۵۶رشـد   با وجـود     ي  ميزان صادرات محصوالت کاغذ     ‐
 که بيـانگر تـالش      ۷۷ نسبت به سال     ۸۱ سال   ي ط يدرصد

 ي مناســب در بازارهــاي کســب ســهم صــادراتيايــران بــرا
ـ  ، اسـت  يالمللـ  بين  در مقايسـه بـا ميـزان واردات ايـن     ي ول

ايـن نسـبت در     . دهد ي را تشکيل م   يها سهم ناچيز   فراورده
 درصد  ۶/۱ برابر   ۸۱ درصد و در سال      ۵/۰  کمتر از  ۷۷سال  

         سـال کمتـر از     ۵ درايـن    کـه نسبت به ميزان واردات بـوده       
 درصد سهم صادرات کشور نسبت به ميـزان واردات ايـن            ۱

نوع محصوالت بوده است و دليل عمده آن نيزکيفيت نسبتاً          
 ي تمام شده باال و داشتن مزيت نسـب        يها  و قيمت  نامطلوب

 يالملل  بيني مناسب در بازارها يبر الزمه سهم  و   استپايين  
 ي مناسـب توليـدات داخلـ      ي و رقـابت   يدارا بودن مزيت نسب   

 .نسبت به کشور هدف خواهد بود
 ۱۱۲ ميزان واردات بيش از ،۸۱ تا ۷۲ هاي سال ي  در ط‐

کـه حـداقل آن     ) ۳جـدول   (دهـد     يدرصد رشد را نشان مـ     
داکثر آن نيـز     درصد و حـ    ۴۸ / ۸مربوط به کاغذ روزنامه با      
  برابـر    ۲۰حـدود   در   بـوده کـه      يمربوط به کاغـذ بهداشـت     

 اگر چه واردات کاغذ روزنامه با توجه به         ،افزايش يافته است  
 ميـزان   . اخيـر  هـاي   سال يتوليد اين نوع کاغذ در داخل  ط       

 افزايش مصرف سرانه و افـزايش جمعيـت         با وجود رشد آن   
 سـالمت و     سـطح  ي به لحـاظ ارتقـا     ي ول ،چندان زياد نبوده  
ــد رشــد واردات و مصــرف کاغــذها.بهداشــت مــردم  ي رون

 ي ارز يهـا  شدت رو به افـزايش نهـاده و هزينـه           به يبهداشت
 . رو به تزايد استپيوسته به کشور شده تحميل

  بر اسـاس     ۸۱ تا   ۷۷  ساله    ۵ ي  افزايش مصرف کاغذ ط     ‐
    درصـد   ۸/۵ مصـرف سـرانه کاغـذ بـه ميـزان            يافزايش ذات 

 بيانگر ميانگين . در هر سال و افزايش جمعيت  )۱۹۹۹،  فائو(
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مصـرف سـرانه کشـور در       . است درصد   ۹/۱۰ برابر با    يرشد
 کيلـوگرم بـوده و بـر اسـاس بـرآورد         ۰۵/۱۶  برابر    ۸۱سال  

 بـه   ۸۸د تا سـال     شو  ي م يبين پيش) ۱۳۷۶(مرکز آمار ايران    
 .)۱۳۸۲ .يصياد( کيلوگرم  برسد۹/۲۰
 همه سـاله    .قاضا و توليد   بر اساس مقادير ت    ،ي کل طور  به  ‐

يـم کـه از     ا   در کشـور مواجـه     ي کاغـذ  هاي  فراوردهبا کمبود   
شـود   ي مـ  يبينـ  شده و پيش  طريق واردات اين نياز برطرف      

 نيز ادامه يابد و در صـورت آغـاز          ي آت هاي  سالاين روند در    
 توسعه کاغذ کارون و کاغذ غـرب و         يها  از طرح  يبردار بهره

گردد کـه ايـن ميـزان        ي م يبين  پيش ،۱۳۸۳مراغه در سال    
 هزار تـن در سـال بـه ميـزان           ۵۵۰ تا   ۵۰۰ از   يکمبود فعل 

 . هزار تن در سال تقليل يابد۳۰۰ تا ۲۵۰
 

 و موانعمشكالت 

 تجـاري شـمال و      هاي  جنگلبا توجه به محدوديت حجم       ‐
ـ  امكـان تـامين چـوب   .تخريب گسترده آن  راي واحـدهاي   ب

 .استال مشكل منتفي و براي واحدهاي فع   كامالً،جديد
 خميـر اليـاف بلنـد و        بويژهكمبود واحدهاي خميرسازي     ‐

 خمير مورد نيـاز از خـارج        درصد ٢٠نياز به واردات حداقل     
  .كه ارز بري زيادي دارد

محدوديت مواد اوليه و نياز به سازگار كردن خـط توليـد             ‐
 . استفاده از باگاس نيشكربرايخمير كاغذ 

ـ     افز ‐ باتوجـه بـه    (غـذ روزنامـه      كا ويژهايش مصرف كاغـذ ب
  .)هاي جديد افزايش تيراژ و مجوز روزنامه

 عـدم   دليـل   به كاغذهاي توليد داخل كه      نامطلوبكيفيت   ‐
  .استقبال مشتري در انبارها مانده اند

نداشـتن   كاغذهاي توليد داخل در عين       زياد  قيمت نسبتاً  ‐
 .مطلوبكيفيت 

وي  پشــتوانه قــســازي ازعــدم برخــورداري صــنعت كاغذ ‐
  .ها تحقيقاتي و نيز عدم رغبت به همكاري با دانشگاه

قابل رقابت نبودن كيفيت توليـدات داخلـي بـا توليـدات             ‐
  .وارداتي مشابه

ـ           ‐  هـاي   هكاهش سهم بازار و دپو شـدن محصـوالت كارخان
  .داخلي در انبار و اثر سوء آن برگردش نقدينگي

اتب كمتـر   مر ع كاغذها در داخل كشور به     اميزان توليد انو   ‐
 . ستآنها) نياز(از ميزان مصرف 

  .هاي اين صنعت  بخشبيشتر مديريت در ضعف ‐
 كه مي توانند از ضايعات      هايي  همحدود بودن تعداد كارخان    ‐

عنوان مـاده اوليـه صـنعت      شده به  محصوالت كاغذي مصرف  
به ايـن ترتيـب مقـادير كمـي از          . كاغذسازي استفاده كنند  
 . شود ضايعات كاغذ بازيافت مي

  .شدت وابستگي درآمد ارزي كشور به صادرات نفت ‐
گـذاري در ايـن      عدم وجـود قـوانين حمـايتي از سـرمايه          ‐

 ضمن وجود مشكالت دست و پا گير اداري و مـالي            .صنعت
  . صادراتبراي

 
گـروه  (  كاغذ چاپ و تحرير       هاي  کارخانهمشكالت  

  )اغذسازي پارسک

ير باگاس بـا واحـد      متعادل نبودن ظرفيت واحد توليد خم      ‐
  .كاغذسازي

مـواد اوليـه و قطعـات       ساختن   فراهم   منظور  بهكمبود ارز    ‐
  .يدكي وارداتي

  .فرسودگي ماشين آالت و تجهيزات ‐
 .دن نفر١٠٠٠ مازاد شركت كه حدود کارکنان ‐
 بـودن كيفيـت كاغـذ توليـدي و نيـز اسـتاندارد          نامطلوب ‐

  .يدشده در خط تول نبودن قطعات يدكي جايگزين
 كه هم .اي هاي توسعه  اجراي طرحمنظور بهكمبود سرمايه  ‐

 . گذارد در كيفيت و هم در كميت كاغذ اثر مي
 

   ضمناً

 نـامطلوب  كيفيـت    دليل  بهانباشت كاغذهاي اين شركت      ‐
  .آن و استقبال بيشتر مشتري از كاغذ وارداتي است 

ي هـا   كاغذسازي مراغه و طـرح     .اندازي طرح كارون   با راه  ‐
توسعه نيشكر مشكل كمبود توليد كاغذ چـاپ و تحريـر تـا             

 . شدحد زيادي برطرف خواهد 
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ع چوب  يصنا(د کنندگان کاغذ روزنامه     يمشکالت تول 

 )و کاغذ مازندران

 .ران استيدکننده کاغذ روزنامه در اين مجتمع تنها توليا ‐
ش هرسـاله   يد کاغذ روزنامه بـا توجـه بـه افـزا          يزان تول يم ‐
تواند  ي نم يين مجتمع به تنها   يرف کاغذ روزنامه ا   زان مص يم

 . باشدي بازار داخليپاسخگو
د بـودن   يـ ت کاغذ روزنامـه بـا توجـه بـه جد          يفيمشکل ک  ‐

 يهرچنـد در شـرف ارتقـا      (شـرفته آن    ي پ فناوريکارخانه و   
ت آن  يـ في کاغذ نسبت به ک    يک سو و گران   ي از   .)است يفيک

 ير انبارهـا  ن کـاال د   يـ  انبـار شـدن ا     موجـب  .گري د ياز سو 
 .ده استشمجتمع 

ن ي واردات کاغذ و همچنـ     ين گمرک يي پا يها مشکل تعرفه  ‐
ز يـ ربط ن يـ داران ذ يـ د کاغـذ توسـط خر     ي در خر  يارانهوجود  

  .استن مجتمع ي ايمعضل جد
 كارخانـه وپاسـخگو    زياد ظرفيت   دليل  بهكمبود ماده اوليه     ‐

نبودن طرح هاي جنگلي طرف قـرارداد نيـز مشـكل بعـدي             
 .است

 
: ننـدگان كاغـذهاي صـنعتي و مقـوا          مشكالت توليد ك  

  )س"چوكا"چوب و کاغذ ايران شركت (

عمر مفيد ماشين آالت خـط توليـد بـه پايـان رسـيده                ‐
  .است
آالت   مستعمل بودن ماشـين    دليل  بهميزان توليد شركت     ‐

  .كاهش يافته است
 تغييـر مـداوم     دليـل   بـه هـا    گيري تغيير مداوم در تصميم    ‐

  .مديريت
ــان      ‐ ــت درخت ــه كاش ــحيح در زمين ــديريت ص ــدم م ع

 ي مصـنوعي و رونـد نـابود       هـاي   جنگـل الرشد و ايجاد     سريع
  . شمالهاي جنگل

 
حريـر  (توليـد كننـدگان كاغـذهاي بهداشـتي         مشكالت  

 )خوزستان و لطيف

 هاي دولتي  عدم مديريت صحيح در اين شركت ‐
  .قديمي و مستعمل بودن ماشين آالت ‐

ارشناسان به اندازه كافي و عدم آمـوزش        عدم استخدام ك   ‐
 .کارکنان

  .عدم نگهداري و استفاده صحيح از ماشين آالت ‐
  . مواد اوليهامين تبرايكمبود ارز  ‐
 

  هاپيشنهاد

ايجاد پشتوانه قوي تحقيقاتي بـراي صـنايع كاغذسـازي           ‐
 و مرغوبيـت     و بهـره وري     افزايش كيفيـت   زمينهموجود در   

يت رقابت با توليـدات وارداتـي مشـابه را          توليدات آنها تا قابل   
  .داشته باشند

 بــا توجــه بــه .)كاغــذ باطلــه ( جــايگزين كــردن آخــال  ‐
كاهش واردات خمير اليـاف بلنـد       براي  هاي ارزي    محدوديت

رافت نخواهـد شـد و در    ك توليد كاغذ موجبكه اين كاهش    
ايـن طريـق جبـران       واقع تا حدودي كمبـود مـواد اوليـه از         

  .خواهد شد
استفاده از لينتر پنبه به عنوان جـايگزين خميـر اليـاف             ‐

 حمايت ازصنايع داخلي و جلوگيري از خـروج         منظور  بهبلند  
ت كاغذي مصرف شده كه از ضايعات محصوال استفاده و ارز

 .اسـت هاي تامين كاغـذ در مقيـاس جهـاني           حل يكي از راه  
ا ند ت ا  داراي منابع سلولزي و صادركننده در تالش       كشورهاي

 از ضـايعات و كاغـذهاي باطلـه خـود را            درصـد  ٥٠بيش از   
 درصـد  ٧٠حـدود   ر ما كه    وكه در كش    درحالي .ندکنبازيافت  

 مقـادير   .دشـو   از كاغذ مورد نياز از طريق واردات تامين مـي         
  .مي شودكمي از ضايعات كاغذ بازيافت 

 کاهش  . آموزش ي با هدف ارتقا   يمديريت بر منابع انسان    ‐
نهايت کـاهش قيمـت تمـام شـده     در  عات و   هزينه ها و ضاي   

 . نسبي كاالکاال و افزايش مزيت
 آنهـا و    يتکيه بر صادرات کاالها با افـزايش مزيـت نسـب           ‐

 بـه   ي و دسـتياب   ي بين المللـ   يورود موفقيت آميز به بازارها    
   .درخورتوجهسهم مناسب و 

 در دسـت اجـرا و       يتـر واحـدها     هرچه سـريع   يراه انداز  ‐
  .ن پروژه ها با توجه به رشد مصرف ساالنهسرعت دادن به اي

 محصــوالت ياســتفاده از باگــاس نيشــکر و ســاير بقايــا ‐
  .يکشاورز
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 صـنعت کاغـذ     يالرشد مناسب برا   کاشت درختان سريع   ‐
  . کشوريساز

 و کمـک    ي واردات يها  يارانه و حذف    ي اقتصاد يآزاد ساز  ‐
  .ي داخليبه توسعه صنايع کاغذ ساز
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Abstract 
Export of commodities is very important for the economy in every country, because of its resulting 

revenue. Most developed countries gain part of their financial resources through export. Considering 
the above mentioned policy, the trend of importing paper in to the country can be reversed. Paper pulp 
and its related industries can be imported and expanded to produce the final export and non-export 
products. The related export revenue can be used to improve and expand the said industries. In recent 
years the products of our industrial paper units in Iran have increased from 329736 M.T. in 1377 
(1980) to 426953 M.T. in 1381 (2002) to meet over 65% of domestic needs. Accordingly importing 
and exporting of paper products has had an upward trend in the same period.  The annual import of all 
kinds of paper products in 1377 (1998) has increased by 27% in comparison with 1372 (1995) while 
the export volume of all kinds of paper products in 1377 (1998) showed an increas of 95% in 
comparison the year 1372 (1993) approximately 685% increase in 1381 (2002) as compared with 1377 
(1998). As the upward trend and increase in paper and paperboard consumption can be considered a 
normal phenomenon, so the ratio of about 50% increase during a five year period (1993-98) and a 
similar increase during 1998-2002 seem to be completely normal. Certain restrictions and limitations 
limit the competing abilities of our paper industries and thus he market share. Limitations in domestic 
sources of wood supplies, raw materials and paper pulp making units together with the low quality and 
high price of local paper products in comparison with foreign products can be considered as the main 
factors in this respect. Boosting investment in paper industries, installation of new factories, improving 
management to reduce the price of final products are the firm protective steps in overcoming the 
problems and to develop the paper industry in Iran. 
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