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مهرداد رمضانی

پیش بینی 
وضعیت 

صنایع 
چوب و 
مبلمان 

در 
سال 96

سال 1395 نیز با تمام فراز و نشیب هایش پایان یافت و سال 1396 با ابهامات بسیار از راه رسید. 
لحاظ  به  بسیار سختی  اقتصادی، سال  از صاحبنظران و کارشناسان  بسیاری  به زعم  سالی که 
اقتصادی خواهد بود و توجه بسیار زیاد تولیدکنندگان در راستای تولید محصوالتی باکیفیت و 
رقابتی تر برای حضور بهتر در بازارهای جهانی و افزایش سهم اشتغالزایی را می طلبد. به این 
ترتیب بهتر دیدیم تا در شروع سال 96 و در ابتدای سخن، پس از تبریك سال جدید و آرزوی 
بهروزی و سعادت برای تمامی خوانندگان مجله صنایع چوب و کاغذ، به بررسی آنچه در سال 
گذشته بر صنعت ما گذشت بپردازیم و در ادامه نظرات مسووالن و روسای تشکل ها، صاحبان 

صنایع، فعاالن و تاثیرگذاران بر این صنف و صنعت را جویا شویم.
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و  ایران  میان  گرفته  صورت  توافقات  از  پس 
پیش   جدیدی  چشم اندازهای   5+1 کشورهای 
و  چوب  صنعت  به ویژه  کشور  اقتصاد  روی 
تصور  زمان  آن  در  گرفت.  قرار  ایران  مبلمان 
می شد که با اجرایی شدن برجام کشور از رکودی 
و  می یابد  نجات  بود،  آن  گریبانگیر  سال ها  که 
بازار مرده و ساکن ما برمی گردد. چرا  به  رونق 
که اعتقاد مردم بر آن بود که با سرمایه گذاری های 
گسترده داخلی و خارجی پس از لغو تحریم ها، 
ویژه به  عمرانی،  فعالیت های  در  سریعی  رشد 

آنچه در سال 95 بر صنایع چوب و مبلمان کشور گذشت:

و  گرفت  خواهد  صورت  ساختمان  صنعت 
مردم  خرید  قدرت  افزایش  و  شرایط  بهبود  با 
رشد دوباره ای در بازار مصرف مشاهده شده و 
مبلمان و دکوراسیون  به تدریج صنعت چوب، 

می تواند به شکوفایی بیشتری دست یابد.
اما حقیقت چیزی جز این بود و کمبود نقدینگی، 
رکود  مردم،  خرید  قدرت  کاهش  بازار،  رکود 
معامالت و تجارت، شرایط نامناسبی را به صنف 
و صنعت تحمیل کرد. از سویی دیگر وضعیت 
بزرگ  رقابتی  که  رفت  پیش  جایی  تا  رکود 
تولیدی  واحدهای  و  بزرگ  تولیدکنندگان  میان 
کوچک و متوسط که اساس حیات این صنعت 
را تشکیل می دادند صورت گرفت که نتیجه این 
رقابت کامال مشخص بود. در اینجا بود که کم کم 
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با افزایش 
این  گردونه  از  رقابتی  توان  کاهش  و  فشارها 
رقابت کنار رفتند و بسیاری از این تولیدکنندگان 
روش های  با  که  دادند  ترجیح  فروشندگان  و 

و  کنند  خانواده  معاش  تامین  به  اقدام  دیگری 
عطای این فعالیت را به لقای آن ببخشند.

برخی  اینکه  تا  یافت  ادامه  وضعیت  این 
به  توجه  با  شدند  مجبور  تولیدکنندگان  از 
کاهش  به  نسبت  انبارهایشان  حجم  تکمیل 
به  آنها  فروش  و  شده  دپو  محصوالت  قیمت 
کنند. اقدام  بازار  عرف  قیمت  از  کمتر  قیمتی 
چنین  وجود  کارشناسان  از  بسیاری  زعم  به 
مساله  این  نشان دهنده  برجام  از  پس  شرایطی 
بود که انتظارات و توقعات ایجاد شده در سطح 
کالن جامعه و بین اقشار مختلف چیزی بیشتر 
از آنچه بود، که تصور می شد و شاید تنها تاثیر 
موج  به  بخشیدن  پایان  ما  بر صنعت  آن  مثبت 
انتظارات بیش از حد و خروج از سردرگمی بود
کوچک  تولیدکنندگان  سال  این  در  متاسفانه 
اقتصادی  نامناسب  شرایط  از  غیر  به  مبلمان 
ضرر دیگری را از سوی تولیدکنندگان زیرپله ای 
تولید. به  مبادرت  افراد  این  شدند.  متحمل 

 مبلمانی می کردند که فاقد هرگونه استاندارد بوده 
و از مواد اولیه ای بی کیفیت در تولید آنها استفاده 
می شد. وجود چنین افرادی هم موجب تضییع 
حقوق مصرف کنندگانی می شد که بی خبر از هر 
جا پولی را بابت خرید مبلمانی هزینه می کردند 
نمی کرد  برابری  آن  ارزش  با  به هیچ عنوان  که 
صنعت  نصیب  را  بی اعتباری  نوعی  کل  در  و 
تولیدکنندگانی  همچنین  کشور  کرد.  مبلمان 
مربوطه  اتحادیه های  سوی  از  جواز  دارای  که 
بسیاری همچون  بودند و می بایست هزینه های 
با  عمل  این  با  بپردازند  را   ... و  بیمه  مالیات، 
ادامه  در  که  شدند  روبرو  عدیده ای  مشکالت 
مبلسازان  و  درودگران  اتحادیه  تالش های  با  و 
این  رفع  راستای  در  خوبی  فعالیت های  تهران 

مشکل صورت گرفت. 
از  بسیاری  که  دیگری  مشکل  همچنین 
فروشندگان مبلمان به آن اذعان داشتند پدیده ای 
مبلمان نمایشگاه های  بی رویه  برگزاری  نام  به 
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از جهات مختلفی  بود که  تهران  در سطح شهر 
برگزاری  نخست  درجه  در  بود.  آسیب رسان 
را  فروشگاه داران  بازار  نمایشگاه هایی  چنین 

تحت الشعاع قرار  داد. 
و  مشکالت  مبلمان  فروشگاه های  آنجایی که  از 
مسایل خود را دارند و با هزینه هایی چون اجاره، 
در  هستند،  مواجه  و...  شهرداری  بیمه،  مالیات، 
فرصت  از  نمایشگاه هایی  چنین  وجود  با  نتیجه 
فروش ویژه محصوالت در ایامی مناسب بی بهره 

می ماندند. 
مبلسازان  و  درودگران  اتحادیه  نیز  اینجا  در 
تهران با پیگیری های خود توانست چرخه اداری 
به سمتی  نمایشگاه ها را  برگزاری  صدور مجوز 
پیش ببرد که در نهایت جز با تایید این اتحادیه 

هیچ نمایشگاهی در این بخش برگزار نشد.
که  و مسکن  نفوس  از سرشماری عمومی  پس 
در سال 95 انجام شد، مرکز آمار ایران جمعیت 
کشور را )79 میلیون و 926 هزار و 270 نفر( در 
حدود 80 میلیون نفر اعالم کرد که 49 درصد آن 
را زنان و 51 درصد را مردان تشکیل می دادند. 
سال های  با  سال  این  در  ایران  جمعیت  مقایسه 
رشد  نرخ  که  بود  موضوع  این  نشان دهنده  قبل 

جمعیت در ایران رو به کاهش است. 
سوی  از  نیز  بسیاری  اخطارهای  بین  همین  در 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی مطرح شد و زنگ 
برای  آن  منفی  تبعات  و  جمعیت  کاهش  خطر 

صنایع چوب و مبلمان را به صدا درآورد.

چرا که با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت و 
روند نزولی ازدواج، تولیدکنندگان مبلمان بایستی 
به فکر ورود محصوالت خود به بازارهای جهانی 
باشند که الزمه آن باال بردن کیفیت محصوالت 

تولیدی است.
شد،  اشاره  آنها  به  که  افت وخیزهایی  تمام  با 
خورد  رقم  سال  این  در  نیز  خوبی  اتفاقات 
عدم  طرح  رسیدن  تصویب  به  آنها  از  یکی  که 
هیرکانی  جنگل های  از  تجاری  بهره برداری 
آن  کنار  در  و  شد  مطرح  دولت  توسط  که  بود 
از  صنعتی  چوب  واردات  تسهیل  ضرورت  به 
کشورهای تولیدکننده و صادرکننده آن به منظور 

تامین نیازهای صنایع چوب اشاره شد.
صنایع  اولیه  مواد  کمبود  دنبال  به  بین  این  در 
منابع  از  چوب  برداشت  عدم  طرح  و  چوب 
ایران  چوب  صنایع  کارفرمایان  انجمن  جنگلی 
منبع  عنوان  به  چوب  زراعت  باالی  پتانسیل  از 
پایدار در تولید مواد اولیه صنایع چوب خبر داد. 
استان های  از  بسیاری  در  انجمن  این  اعتقاد  به 
از  باالیی  از حجم  که  تهران  به خصوص  کشور 
منابع آب های غیرمتعارف مانند آب تصفیه شده 
زراعت  برای  می توان  برخوردارند  فاضالب 

چوب استفاده کرد.
 در ادامه روند تولید و تهیه مواد اولیه سرانجام 
با  چوب  واردات  مسیر  در  تالش ها  واسطه  به 
با  گرده بینه  محموله  اولین  کشور  به  پوست 
از روسیه وارد کشور شد  از گونه غان،  پوست 
این ترتیب نقطه عطف جدیدی در حوزه  به  و 
صنایع چوب و کاغذ ایران پدیدار شد که مبنای 
واردات  از  خارجی  منابع  از  چوب  تامین  آن 
گرده بینه و منابع غیرجنگلی )زراعت چوب( بود.
اقداماتی  بهترین  از  یکی  می دانید  که  همان طور 
از  حمایت  راستای  در  می تواند  دولت  که 
تولیدکنندگان داخلی در زمان اشباع بازار داخلی 
انجام دهد تسهیل شرایط اتصال آنها به بازارهای 

جهانی است که این امر در صنعت مبلمان و با 
توجه به شرایط فعلی بازار بسیار مهم است. 

یکی از بهترین اقدامات انجام شده توسط اتحادیه 
در  ایران  مبلمان  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
این خصوص مذاکره با رییس اتحادیه های چوب 
به منظور همکاری در   )FLA( ایتالیا و مبلمان 
که  بود  لیسانس  تحت  و  مشترک  تولید  جهت 
منجر به عقد تفاهمنامه هایی میان مسووالن ارشد 
این اتحادیه ها شد که نتیجه آن حضور قدرتمند 

و بهتر مبلمان ایران در بازارهای جهانی بود.
تجاری،  مراودات  توسعه  راستای  در  همچنین 
ایران در سال گذشته برای دومین بار میزبان یک 
هیات تجاری از کشور فنالند به همراه صاحبان 
ارزیابی  منظور  به  این کشور  الوار  تولید  صنایع 
الوار  انواع  عرضه  برای  ایران  بازار  ظرفیت های 

به کشور بود.
نیز  مالزی  الوار  صنعت  مدیران  دیگر  سوی  از 
به همراه هیاتی به ایران سفر کردند و به معرفی 
ظرفیت های صنعت الوار مالزی به تولیدکنندگان 
صادرات  توسعه  و  ایران  در  چوبی  مصنوعات 
کامل  آمادگی  و  پرداختند  به کشور  مالزی  الوار 
ایران  تجار چوب  با  کامل  همکاری  برای  خود 

را اعالم کردند.
و اما در پایان سال 95، صنعت چوب و مبلمان 
مهمترین  برگزاری  در  نابسامانی  نوعی  با  ایران 
که  شد  مواجه  خود  نمایشگاهی  و  فنی  رویداد 
نتیجه آن برگزاری دو نمایشگاه »صنایع چوب، 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته« و »ماشین آالت، 
یراق آالت و تجهیزات مبلمان« با فاصله پنج روزه 
بالتکلیفی  ایجاد  جز  چیزی  که  بود  یکدیگر  از 
و  برای اصحاب صنعت چوب  اذیت  و  آزار  و 

مبلمان کشور را به همراه نداشت. 
متاسفانه این بی برنامگی که نتیجه عدم هماهنگی 
و نگاه واحد تشکل های صنعت چوب و مبلمان 
کشور که شامل »انجمن کارفرمایان صنایع چوب
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ایران«، »انجمن کارفرمایی روکش های مصنوعی 
»اتحادیه  و  اف«  دی  ام  و  تخته خرده چوب 
ایران«  مبلمان  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
بود، صدمات جبران ناپذیری به روند توسعه این 
صنعت وارد کرد و از وجهه صنعت ما در سطح 

بین المللی کاست.
به هر حال امیدواریم که در سال آینده سازمان 
نمایشگاه های  توسعه تجارت و شرکت سهامی 
مدبرانه  و  مسووالنه  رویکردی  بین المللی 
نمایشگاه  این  برگزاری  مجوز  واگذاری  در 
فدای  را  ما  صنعت  آینده  و  گرفته  پیش  در  را 

تصمیم های عجوالنه خود نکنند.

پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال 96:
از آنجایی که کشور ما در سال های گذشته شرایط 
متنوعی را تجربه کرده است و انباشت مشکالت 
اقتصادی به همراه تحریم ها شرایط بسیار سختی 
را به مردم تحمیل کرده و ابهامات پیرامون برجام 
نتوانسته زمینه اجرای درست مفاد آن به گونه ای 
کامل  طور  به  را  باشد  کشور  مردم  نفع  به  که 
فراهم کند در نتیجه سال 96 به واقع سال سخت 

اقتصادی ایران خواهد بود.
زمان  به  شدن  نزدیک  به  توجه  با  همچنین 
انتخابات ریاست جمهوری ایران و ایست دولت 
اقتصادی،  اصالحات  هرگونه  انجام  برابر  در 
و  پرخطر  تغییرات  انجام  و  ریسک  پذیرش 
نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان که در ایران 
با نوعی کاهش در حجم فعالیت ها در بعضی از 
مبهمی  شرایط  است،  همراه  صنعتی  بخش های 
حداقل در سه ماهه اول سال جاری بر وضعیت 
مبلمان  و  چوب  صنایع  ویژه  به  ایران  اقتصاد 

کشور تحمیل خواهد شد. 
صدمات  می شود  تصور  دیگر  سویی  از 
به  و  ایران  اقتصاد  پیکره  بر  که  جبران ناپذیری 
وارد  دهم  دولت  نادرست  فعالیت های  واسطه 
شد، موجب خواهد شد به رغم گذشت 4 سال 
از آن دوران، دولت بر سر کار آمده به جای انجام 
اصالحات اقتصادی، اهتمام خود را همچنان بر 
مدیریت بحران متمرکز کرده و چاله های به جا 
مانده از آن دوران را پر کند. البته این در صورتی 
است که دولت جدید پیش برنده اهداف دولت 

فعلی و در راستای آن باشد.
تا  می شود  موجب  ابهاماتی  چنین  وجود 
نگرانی های بسیاری بابت وضعیت اقتصادی در 

سال آینده وجود داشته باشد. 
حجم  در  منفی  شرایط  به  توجه  با  همچنین 
سرمایه گذاری های داخلی در صنعت و باال رفتن 
ریسک سرمایه گذاری عالمت سوالی بزرگ در 
ذهن ما پدیدار می شود که آیا تحقق شعار سال 

که اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است در حد 
حرف باقی می ماند و یا در عمل هم تولید داخلی 
می یابد،  افزایش  اشتغالزایی  سهم  هم  و  کشور 
چرا که اشتغال تنها از طریق رونق تولید داخلی 
و افزایش سرمایه گذاری ها محقق می شود و در 
بخش تولید داخلی نیز تا به بهبود زیرساخت ها 
توجه نشود و زمینه ورود محصوالت ایرانی به 
باال  آن  الزمه  که  نشود  محقق  جهانی  بازارهای 
برای  محصوالت  قیمت  کاهش  و  کیفیت  رفتن 
به  تولید و عرضه کاالی رقابتی است نمی توان 

اتفاق های خوبی در سال آینده امید داشت.
همان طور که می دانید وضعیت اقتصادی ایران در 
بخش تولید مبلمان با توجه به اشباع بازار داخلی 
از شرایط خوبی برای صادرات برخوردار است. 
حال  در  که  می دهد  نشان  جهانی  آمارهای 
سرعت  برای  جهان  کشورهای  بیشتر  حاضر 
به  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  رشد  به  بخشیدن 
توجه  با  و  پیدا کرده اند  صنایع کوچک گرایش 
به قرار گرفتن صنعت مبلمان در این زمره، این 
و  نظام مند  برنامه ریزی های  با  می تواند  صنعت 
خصوص  به  ذیربط  مسووالن  خوب  استراتژی 
مبلمان  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه 
ایران نه تنها در دستیابی به بازارهای مبل منطقه 
موفق عمل  نیز  اروپا  اتحادیه  بازارهای  به  بلکه 
حمایتی  سیاست های  با  جز  مهم  این  که  کند 
و  شناخت  در  حمایتی  مشوق های  پرداخت  و 
صادرکنندگان  به  صادراتی  بازارهای  مطالعه 

محقق نمی شود.
شدن  نزدیک  به  توجه  با  امیدواریم  همچنین 
سایر  و  دولت  جمهوری،  ریاست  انتخابات  به 
و  هیجانی  رفتارهای  هرگونه  از  کاندیداها 
تحریک کاذب بازار بپرهیزند که نتیجه آن چیزی 

جز دالل پروری در کشور نیست. 
به  کشور  صنایع  جدید  سال  در  که  باشد 
خصوص صنایع چوب و مبلمان شرایط رکود را 
پشت سر گذاشته و با تصمیم گیری های درست 
به جایگاهی که شایسته نام آن است دست یابد.

              مهندس فاطمه رحیمی
    دبیر تحریریه مجله صنایع چوب و کاغذ
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آینده رو به رشد صنایع چوب و مبلمان در 
گرو همکاری خوب اتحادیه ها و تشکل ها

اتحادیه  رییس  احمدیان  حسن  دکتر 
ایران،  مبلمان  تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
به  کاغذ  و  چوب  خبرنگار  با  گفت و گو  در 
سال  در  خود  متبوع  اتحادیه  وضعیت  تشریح 
اخیر  سال  چند  در  گفت:  و  پرداخت  گذشته 
کرد  درگیر  را  اتحادیه  که  نشیب هایی  و  فراز 
نمایشگاه های  برگزاری  عدم  تحریم ها،  مثل 
مرتبط ، برگزاری برخی نمایشگاه ها مثل مبلمان 
رضایت  عدم  و  رضایتمندی  خانگی،  و  اداری 
برخی از اعضا، مشارکت با اتحادیه های مرتبط 
و ایجاد اتاق فکر، اختالف با برخی اتحادیه ها 
که البته در نهایت به دوستی انجامید، چانه زنی 
توسعه،  سازمان  مثل  ارگان ها  و  سازمان ها  با 
شرکت تعاونی نمایشگاه ها، چانه زنی با گمرک 
جایگاه  و  اعضا  حقوق  احقاق  با  رابطه  در 
اتحادیه و کنترل تعرفه مواد اولیه، حضور فعال 
با تشکل های خارجی  بازرگانی،ارتباط  اتاق  در 
مثل تشکل های صنایع چوب در اسپانیا، مالزی، 
)اتحادیه  فی مابین،  تفاهمنامه های  عقد  و  ایتالیا 
با کنفدراسیون مبلمان ایتالیا تفاهمنامه  ای تنظیم 
کرد(، همچنین ارتباطات با دانشگاه ها و سازمان 
این  تمامی  صنعت،  وزارت  و  حرفه ای  و  فنی 
توسعه  و  رشد  و  ثبات  و  حفظ  باعث  موارد 

فعالیت های اتحادیه شد. 
وی در ادامه به برخی از برنامه های اتحادیه در 
اصلی  برنامه  گفت:  و  کرد  اشاره  جدید  سال 
برگزاری  در جهت  برنامه ریزی  اتحادیه،  در  ما 
در  مبلمان  صنعت  تخصصی  نمایشگاه های 
تهران و شهرستان ها و برای اولین بار در خارج 

از کشور است. 

همچنین اتحادیه درصدد راه اندازی کارگروه های 
تخصصی اعضای اتحادیه است، که رویکرد آن 
رشته   15 حدودا  و  است  صادراتی   – تولیدی 
مبلمان  اداری،  مبلمان  مثل  دارد.  تخصصی 
خانگی مدرن، کالسیک، صندلی، کابینت، مواد 
اولیه تفکیک شده مثال کارگروه تخصصی نوار 
یک  هر  که  ماشین آالت  و  یراق آالت   ،PVC
برای  ما  و  می کنند  فعالیت  مستقل  صورت  به 
مبادرت  آنها  عملیاتی  و  علمی  توان  بردن  باال 
بر  تخصصی  آموزشی  کالس های  برگزاری  به 
همچنین  می کنیم.  آنها  اعضای  نیازهای  حسب 
با وزارت خانه ها، اتاق بازرگانی، گمرک، دارایی 

و سازمان های دولتی تعامل فی مابین را داریم.
وی در ادامه افزود: یکی از کارهای اصلی دیگری 
که در حال انجام است ایجاد شعبه در کشورهای 
عاملی  می خواهیم  است. چون  هدف صادراتی 
اتحادیه و کشورهای هدفی  بین اعضای  باشیم 

که با آنها مذاکره انجام شده است. 
هر سال چند کشور هدف در این برنامه با عنوان 

طی  که  می شوند  شناسایی  هدف  کشورهای 
تاسیس  به  اقدام  خارجی  طرف های  با  مذاکره 
با  عنوان Persian house یا خانه  یک شعبه 
ایرانی خواهیم کرد که محصوالت ایرانی در آنها 

به نمایش و فروش گذاشته می شوند. 
شرایط  تشریح  به  ادامه  در  احمدیان  دکتر 
مبلمان  روی صنعت  پیش  و چشم انداز  کنونی 
وجود  متاسفانه  گفت:  و  پرداخت  کشور  در 

در  انتخابات  تاثیرات  همچون  منفی  مواردی 
امریکا  جمهور  رییس  تهدیدات  جدید،  سال 
تهدیدی  کامل  به  طور  تحریم ها  نشدن  حل  و 

جدی برای شرایط اقتصادی ایران هستند. 

دالر، خالی  قیمت  افزایش  دیگر  از طرف  ولی 
مبلمان،  تولید  در  ظرفیت   %50 از  بیش  بودن 
عالقمندی کشورهای هدف به خرید و واردات 

از ایران به آن کشورها و ایجاد شعبات، همه و

برنامه اصلی ما در 
اتحادیه، برنامه ریزی در جهت 

برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
صنعت مبلمان در تهران و 

شهرستان ها و برای اولین بار در 
خارج از کشور است
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زمان  از  برهه ای  در هیچ  که  نشان می دهد  همه 
مبلمان ایران وضعیتی به این خوبی نداشته است. 
پیشرفت  حال  در  اوضاع  صادرات  بخش  در 
هم  دست  به  دست  همه  اینکه  به  منوط  است، 
دهیم، مثال اتحادیه ها و تشکل ها با هم همکاری 
و  کنند  عمل  موازی  صورت  به  اینکه  نه  کنند 
فراهم  را  الزم  تسهیالت  دولت  اگر  همچنین 
کند و اگر اعضا با توجه به ظرفیت های خالی و 
ارتقایی که در صنعت به  وجود آمده عال قمندی 
و  است  پیشرفت  درحال  اوضاع  دهند،  نشان 

آینده پیش رو را بسیار مثبت ارزیابی می کنم.
تامین  به وضعیت فعلی سه حلقه  پایان  وی در 
مواد اولیه، تولید و توزیع صنایع چوب و مبلمان 
نیز اشاره کرد و افزود: خوشبختانه اوضاع روز 
ام دی اف  کیفیت  است،  بهبود  درحال  روز  به 
درحال رشد است، در بخش یراق  و ماشین آالت 
نیز اوضاع مناسب است، در حلقه دوم که حوزه 
که  جدیدی  ماشین آالت  وجود  با  است،  تولید 
است،  شده  گرفته  کار  به   گذشته  سال های  طی 

شرایط خوبی حکمفرماست، ایده های نو و
پتاسیل های  از  از ظرفیت های خالی هم  استفاده 

این بخش هستند. 
در حلقه سوم که مربوط به توزیع می شود، رفع 
آمادگی  خارجی  بخش  در  و  داخلی  نیازهای 
شرایط  و  صنعت  این  بهبود  از  صادرات،  برای 

امیدبخش آن خبر می دهد.

دریافت مالیات بر ارزش افزوده 
غیرقانونی از واردات چوب

کارفرمایان  انجمن  دبیر  آقاجانی  عبدالعظیم 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ایران،  چوب  صنایع 
به  دولت  رویکرد  به  اشاره   با  کاغذ  و  چوب 

بحث قطع برداشت چوب از جنگل های کشور، 
درازمدت  و  کوتاه مدت  برنامه های  از  برخی  به 
انجمن در قبال این رویکرد اشاره کرد و گفت: 
از  چوب  برداشت  میزان  اخیر  سال های  در 
جنگل های شمالی نسبت به دهه گذشته شدیدا 

 600‘000 حدود  به  سالیانه  و  یافته  کاهش 
آن  یک سوم  حدود  که  است  رسیده  مترمکعب 
باقیمانده  و  می گردید  مبلمان  صنعت  صرف 
صرف صنایع کاغذ و اوراق فشرده چوبی می شد. 
بعبارت واضحتر چوب آالت جنگلی حدود 15 
تامین  نیاز صنعت چوب و مبلمان را  از  درصد 
می نمود که بنظر می رسد در اجرای برنامه ششم

سالیانه  آتی  سال  سه  ظرف  اقتصادی  توسعه 
بمیزان 000‘200 مترمکعب کاهش یافته و نهایتا 

برداشت چوب از جنگل متوقف می گردد.
از طرف دیگر بخش اوراق فشرده چوبی کشور 
از  استفاده  در  صنایع  صاحبان  رویکرد  تغییر  با 
رو  شدیدا  بزرگ  مقیاس  در  و  باال  ظرفیت های 
به توسعه بوده و تقریبا هر سه ماه یکبار شاهد 
صنعتی  واحد  یک  بهره برداری  شروع  و  افتتاح 

بزرگ اوراق فشرده چوبی در کشور هستیم.
که  می رسد  بنظر  فوق  توضیحات  به  توجه  با 
عرضه مواد اولیه چوب با محدودیت همراه شده 
و در طرف دیگر تقاضای خرید چوب افزایش 
رفع  انجمن،  وظیفه  وضعیتی  چنین  در  می یابد. 
چوب  واردات  طریق  از  کوتاه مدت  در  تنگناها 
و چیپس چوب و در بلندمدت با زراعت چوب 
با وزارت  انجمن مکاتبات زیادی را  این  است. 
مراتع  و  جنگل ها  سازمان  و  کشاورزی  جهاد 
به  را جهت کمک  آمادگی خود  و  آورده  بعمل 
توسعه زراعت چوب و حتی مباشرت به زراعت 
چوب را اعالم نموده و منتظر پاسخ وزارتخانه و 
سازمان جنگل ها هستیم. ما پیشنهاد کرده ایم که 
عرصه های مناسب و مساعد درختکاری را دولت 
بطور امانی و با حفظ مالکیت دولت در اختیار 
ما بگذارد تا صاحبان صنایع بتوانند راسا اقدام به 
نظیر صنوبر  زراعت چوب درختان سریع الرشد 
را  کشور  در  تولید چوب  و  کرده  اکالیپتوس  و 
زراعت  که  هستید  مستحضر  البته  دهند.  توسعه 
چوب نیاز به یک دوره زمانی 8 تا 10 ساله دارد 
قطر  به  بمرحله  مرحله  سریع الرشد  درختان  تا 
در  برسند.  استحصال  و  قطع  برای  مشمولیت 
طول این دوره عرصه های تحت زراعت چوب 
و  آب و هوا  تثبیت  آلودگی ها،  رفع  در  می توانند 
ترسیب کربن و اصالح محیط زیست و ... موثر 

باشند.
اعضای انجمن کارفرمایان صنایع چوب ایران که 
فشرده  اوراق  و  کاغذ  تولیدکنندگان  از  جملگی 
چوبی هستند همه ساله یک درصد از هزینه خرید

کارفرمایان  انجمن  اعضای 
از  جملگی  که  ایران  چوب  صنایع 
فشرده  اوراق  و  کاغذ  تولیدکنندگان 
چوبی هستند همه ساله یك درصد از 
هزینه خرید چوب و مواد اولیه مورد 
نیاز خود را صرف تهیه و تامین نهال 
بین  آن  مجانی  توزیع  و  واگذاری  و 

کشاورزان محلی می کنند

به اعتقاد ما صنایع 
پایین دستی، باید رویکرد صادرات 

محور داشته باشند و صرفا به 
بازارهای داخلی اکتفا نکنند باید 

روی بازارهای کشورهای همجوار 
که از جمعیتی حدود 400 میلیون 
نفر برخوردار است کار کنند و 

سالیق بازارهای مختلف را دریابند 
و محصوالت مناسب آن بازارها را 

تولید و صادر کنند
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چوب و مواد اولیه مورد نیاز خود را صرف تهیه 
آن  مجانی  توزیع  و  واگذاری  و  نهال  تامین  و 
بین کشاورزان محلی می کنند. همچنین کاشت 
کار  دستور  در  نهال  اصله  میلیون  یک  سالیانه 
اعضای این انجمن قرار دارد و ما در برنامه های 
اطراف  در  خصوصا  چوب  زراعت  توسعه 
شهرهای بزرگ و با استفاده از آب های نامتعارف 
)فاضالب شهری( نقش موثری داریم. در سال 
93 و 94 تعداد یکصدهزار اصله نهال مجانی به 
سازمان جهاد کشاورزی شهرری واگذار شد تا 
نامتعارف  آب های  با  سبزی کار  کشاورزان  بین 

توزیع نموده و الگوی کشت را تغییر دهند .
جاری  سال  در  نیز  چوب  واردات  بخش  در 
اقداماتی را برای واردات چوب برای مصارف 
معمول  روسیه  کشور  از  چوبی  فشرده  اوراق 
بصورت  چوب  مقادیری  واردات  با  و  داشتیم 
کاتین و گرده بینه اشکاالت موجود را شناسایی 
کرده و در حال برطرف کردن آنها هستیم مثال 
به رغم اینکه چوب خام یک فرآورده کشاورزی 
محسوب شده و مشمول معافیت موضوع ماده 
لیکن  است  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   12
گمرک ایران از چوب وارداتی بطور غیرقانونی 
ما  و  می کند  دریافت  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
ایجاد  همچنین  هستیم.  معضل  این  رفع  درگیر 
پایگاه قرنطینه در بنادر فعال شمالی کشور برای 
واردات چوب با پوست نیز در دستور کار قرار 
دارد. وی در ادامه به پیش بینی روند بازار عرضه 
اوراق فشرده چوبی کشور در سال  تقاضای  و 
96 اشاره کرد و اظهار داشت: بنظر می رسد که 
صنعت ساختمان در نیمه دوم سال 1396 بطور 
این  یابد.  توسعه  و  رکود خارج شده  از  نسبی 
امر موجب افزایش تقاضای اوراق فشرده چوبی 
تقاضا  افزایش  اعظم  بخش  لیکن  شد.  خواهد 
توسط تولیدکنندگان داخلی اوراق فشرده چوبی 
چوبی  فشرده  اوراق  واردات  و  می شود  تامین 
در سال آتی رشدی نخواهد داشت و تولیدات 
داخلی بخشی از سهم واردات را تصرف خواهد 
بنظر می رسد در سال 1396  کرد. در هر حال 
فشرده  اوراق  مترمکعب  میلیون   3/3 حدود 
توسط  آن  دو سوم  که  برسد  مصرف  به  چوبی 
طریق  از  باقیمانده  و  داخلی  تولیدکنندگان 
اوراق  تولید  ما  سیاست  شود.  تامین  واردات 
ارزان جهت تصرف  با کیفیت و  فشرده چوبی 

سهم واردات است.
سه  میان  همکاری  ضرورت  به  پایان  در  وی 
زنجیره تولید اولیه و ثانویه و مبلمان به منظور 
گفت:  و  کرد  اشاره  صنعت  این  رونق  افزایش 
و  مبلمان  صنعت  قدر  هر  داریم  اعتقاد  ما 
دکوراسیون توسعه یافته و این بخش بتواند پس 

از تامین نیازهای داخلی بخشی از تولیدات خود 
شده  تقاضا  افزایش  موجب  کند،  صادر  نیز  را 
پتانسیل های  همه  درآمدن  حرکت  به  باعث  و 
از  و  شده  کشور  چوب  صنعت  تولیدی 
ظرفیت های موجود استفاده بهینه می شود بعبارت 
چوبی  فشرده  اوراق  صنایع  بهره وری  دیگر 
یعنی  زنجیره سوم  فعالیت های  توسعه  در گرو 
صنعت مبلمان و دکوراسیون است . به اعتقاد ما 
صنایع پایین دستی، باید رویکرد صادرات محور 
اکتفا  داخلی  بازارهای  به  و صرفا  باشند  داشته 
همجوار  کشورهای  بازارهای  روی  باید  نکنند 
که از جمعیتی حدود 400 میلیون نفر برخوردار 
را  مختلف  بازارهای  سالیق  و  کنند  کار  است 
دریابند و محصوالت مناسب آن بازارها را تولید 
و صادر کنند. به اعتقاد ما تولیدکنندگان مبلمان 
و دکوراسیون الزم است که در قالب اتحادیه و 
تشکل های  زمینه  مستقل  بطور  یا  و  تعاونی  یا 
صادراتی را فراهم کرده و درکشورهای همجوار 
پس از تحقیق و بررسی کامل بازارها، شعباتی 
تاسیس نموده و عمال وارد حوزه رقابت شوند .
بمنظور  دارند  آمادگی  نیز  انجمن  این  اعضای 
مساعدت در بهبود رویکرد زنجیره سوم از هر 
 گونه کمک و مساعدتی دریغ نکرده و حتی در 
سرمایه گذاری های آنان مشارکت کنند. امکانات 
که  داریم  کشور  در  موثری  و  خوب  بسیار 
می توانیم با رویکرد مناسب و سرمایه گذاری های 
کرده  فتح  را  همجوار  کشورهای  بازار  جدید، 
آنرا  پایین دستی  زنجیره های  و  و صنایع چوب 
عزمی  و  اراده  نیازمند  امر  این  و  دهیم  توسعه 
عضو  صنایع  بین صاحبان  در  که  است  استوار 

انجمن ما مشهود است.

لزوم ایجاد فضای مذاکره و اتخاذ 
استراتژی های هماهنگ به منظور 

همسوسازی منافع

مدیرعامل شرکت صنعت  فدایی  مسلم  دکتر 
به  ما  خبرنگار  با  مصاحبه  در  شمال،  چوب 
در  مبلمان  و  چوب  صنایع  وضعیت  پیش بینی 
شرایط  در  داشت:  اظهار  و  پرداخت   96 سال 
متالطم اقتصادی و عدم قطعیت های فراوان در 
مورد مولفه های گوناگون بدون شک پیش بینی 
وضع آتی کار پر مشقتی به نظر می رسد و طبعا 
احتمالی  آن  تحقق  که  بود  سناریوهایی خواهد 
است و در چارچوب مفروضات مربوطه معنی 
پیش بینی ها  این  دقت  افزایش  برای  می دهد. 
قاعدتا در نظر گرفتن چالش های موجود می تواند 
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 با توجه به وضعیت 
فعلی صنعت اوراق فشرده چوبی 
دو پارادوکس  جالب در این میان 
بچشم می خورد که یکی از آنها 

کاهش مستمر منابع چوبی و بطور 
همزمان افزایش مستمر ظرفیت های 
جدید تولید و دیگری کاهش و 
یا تثبیت نرخ فروش محصوالت 
و بطور همزمان افزایش نرخ مواد 

اولیه است

 با توجه به بازتر شدن 
دست دولت برای تقویت قدرت 

خرید مردم و ایجاد رشد اقتصادی، 
در طول سال 96 شاهد رشد نسبی 
بازار مصرف در بخش های مختلف 

اقتصاد خواهیم بود که آثار آن 
در بازار مصرف انواع مبلمان و 

دکوراسیون و به طبع آن مواد اولیه 
چوبی و یراق آالت و ماشین آالت 

هم مشاهده خواهد شد

اوراق فشرده باشد. صنعت  نقطه شروع خوبی 
نیست. مستثنی  کلی  قاعده  این  از  نیز  چوبی 
فرا  عدیده  چالش های  میان  از  حاضر  درحال 
بی شک  چوبی،  فشرده  اوراق  صنعت  روی 
محسوب  چالش  مهمترین  اولیه  مواد  کمبود 
روز  تشدید  در  مهم  بسیار  عامل  می شود. چند 
افزون این کمبود موثر بوده اند. اولین عامل فقر 
منابع چوبی در سطح کشور اعم از منابع چوبی 
جنگلی و منابع چوبی دست کاشت است. عامل 
دیگر محدودیت و ممنوعیت واردات چوب با 
پوست به داخل کشور است که رفع این موانع 
منجمله  ذیربط  سازمان های  همکاری  مستلزم 
سازمان حفظ نباتات و همچنین سرمایه گذاری
دولت در زیر ساخت های بنادر شمال و جنوب 

کشور می باشد.
به  توجه  با  متاسفانه  افزود:  ادامه  در  وی 
اوراق فشرده چوبی دو  فعلی صنعت  وضعیت 
این میان بچشم می خورد  پارادوکس  جالب در 
و  چوبی  منابع  مستمر  کاهش  آنها  از  یکی  که 
بطور همزمان افزایش مستمر ظرفیت های جدید 
تولید و دیگری کاهش و یا تثبیت نرخ فروش 
مواد  نرخ  افزایش  همزمان  بطور  و  محصوالت 
اولیه است. که با توجه به متناقض بودن این دو 
روند، قطعا تعادل در بازار مواد اولیه بهم خورده 
و به نقطه تعادل جدید نمی رسد. از سویی دیگر 
توسط  چوبی  اولیه  مواد  نرخ  بی رویه  افزایش 
شرکت ها  سایر  بر  را  عرصه  نوپا  شرکت های 
تنگ تر کرده و بدلیل محدود بودن منابع کشور 
عمال این افزایش نرخ ها منجر به افزایش تالطم 
حلقه های  در  چوب  خروج  و  ورود  جریان 

مختلف این زنجیره شده است.
مدیرعامل شرکت صنعت چوب شمال با اشاره به 
عدم هماهنگی میان تشکل های مهم و تاثیرگذار 
از  تئوری بازی ها  منظر  از  گفت:  صنعت  بازی این  آنجا که در شرایط حاضر شرکت ها یک 

به  شرکت  هر  می کنند،  دنبال  را  غیرهمکارانه 
در و  می باشد  خود  منافع  حداکثر سازی  دنبال 
توجهی  خود  پیش روی  استراتژی های  اتخاذ 
روند  این  تداوم  لذا  ندارد،  بازیکنان  سایر  به 
لذا  است.  بازیکنان  کل  منافع  کاهش  معنی  به 
صنفی  تشکل های  و  انجمن ها  آفرینی  نقش 
اتخاذ  و  مذاکره  فضای  ایجاد  باعث  می تواند 
استراتژی های هماهنگ شود تا منافع کل زنجیره 
هستند(  شرکت ها  )که  زنجیره  اعضای  طبعا  و 
مجموع  در  گفت:  پایان  در  وی  شود.  حداکثر 
پایانی  ماه های  وضعیت  که  کرد  اظهار  می توان 
از  حکایت   96 آغازین  هفته های  و   95 سال 
شرکت ها  بین  نابرابر  نبردی  و  قیمت ها  جنگ 
دارد. لذا پیش بینی می شود طی ماه های آتی اگر 
هماهنگی و توافقی بین شرکت ها حاصل نشود، 
شرکت های دارای ظرفیت بیشتر برای جلوگیری 
از زیان های سنگین خواب سرمایه و رسیدن به 
تولید در نقطه سر به سر فیزیکی و یا باالتر از 
آن و بهره برداری از شرایط بازار، افزایش قیمت 
مالی  به سر  نقطه سر  نزدیکی مرز  تا  را  چوب 
سایر  آوردن  روی  باعث  طبیعتا  و  دهند  ادامه 
میان  از  آیتم  چند  یا  یک  انتخاب  به  شرکت ها 
افزایش  از  تبعیت  منجمله  مختلف  گزینه های 
مواد  از  استفاده  تولید،  سطح  کاهش  قیمت ها، 
توقفات  چوبی،  ضایعات  خصوصا  جایگزین 
کوتاه مدت، و یا احیانا خروج از صنعت خواهد 

بود.

چشم انداز پیش روی صنعت چوب و 
مبلمان در سال 96 بطور نسبی بهتر از 

سال 95 خواهد بود 

دکتر محسن ضیایی دبیر اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان مبلمان ایران، در گفت و گو با

خبرنگار ما به پیش بینی وضعیت صنایع چوب 
و مبلمان کشور در سال جدید پرداخت و اظهار 

داشت: 
به نظر من صنعت چوب و مبلمان ایران در سال 
96 همگام با سرعت گرفتن رشد اقتصادی در 
نسبت  را  بهتری  رشد  روند  نفتی،  غیر  بخش 
بهبود  روند  البته  می کند.  تجربه   95 سال  به 
شرایط خیلی پررنگ و هیجان انگیز نخواهد بود 
معنادار  ارتباط  ملک  بازار  رونق  با  مشخصا  و 
به  توجه  با  ساده تر  عبارت  به  داشت.  خواهد 
قدرت  تقویت  برای  دولت  دست  شدن  بازتر 
طول  در  اقتصادی،  رشد  ایجاد  و  مردم  خرید 
در  مصرف  بازار  نسبی  رشد  شاهد   96 سال 
آثار  بود که  اقتصاد خواهیم  بخش های مختلف 
آن در بازار مصرف انواع مبلمان و دکوراسیون 
و  یراق آالت  و  چوبی  اولیه  مواد  آن  طبع  به  و 

ماشین آالت هم مشاهده خواهد شد. 
درعین حال باید این را هم در نظر داشته باشیم 
صنعت  بخش  از  دولت  جدی تر  حمایت  که 
توسعه  برای  را  مناسبی  فرصت   ،96 سال  در 
فعالیت آن بخش از صنایع چوب و مبلمان که 
محصوالت آن از طریق واردات تامین می شوند 

فراهم می کند. 
بطور مثال توسعه تولید ام دی اف خام در بخش 
راحتی  مبلمان  انواع  تولید  توسعه  و  باالدستی 
از  بهره گیری  با  که  روز  مدل های  و  طرح ها  با 
از جمله  باب شده،  استادکاران ترک در کشور 
بخش هایی هستند که از فرصت رشد و توسعه 

بهتری برخوردار خواهند بود.
نظر  به  جوانب  همه  گرفتن  نظر  در  با  اما 
پتانسیل  پر  و  بکر  بازار  تنها  همچنان  می رسد 
زنجیره  کلیت  در  چشمگیر  رشد  ایجاد  برای 
بازار کشور،  مبلمان  و  چوب  صنعت  تولید 
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صادرات خواهد بود که البته به فعلیت رسیدن 
آن همچنان مشروط به اراده جدی دولت برای 
خواهد  مبلمان  صنعت  با  همکاری  و  حمایت 

بود. 
در این زمینه حمایت قاطع دولت برای اجرای 
طرح پنج ساله توسعه صادرات مبلمان ایران که 
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  توسط 
مبلمان ایران تهیه و ارایه شده شاخص و معیار 
مناسبی برای ارزیابی میزان جدیت دولت برای 

توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می شود.
که  هست  این  امر  واقع  افزود:  پایان  در  وی 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، شرایط دولت 
تنگناها  و  اخیر  سال  چهار  طی  امید  و  تدبیر 
به  را  دولت  روی  پیش  موانع  و  اولویت ها  و 
خوبی درک کردند، اما انتظار می رود که انشااهلل 
در دولت دوم تدبیر و امید یا دولت دوازدهم، 
شاهد تمرکز و توجه جدی و عملی مسووالن 
صادرات  توسعه  موضوع  به  دولت  ذیربط 
محصوالت متنوع صنعت مبلمان و دکوراسیون 
متوجه  همه  از  بیش  توقع  این  باشیم.  کشور 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته سازمان 

توسعه تجارت ایران است.

ادامه رکود اقتصادی در سال 96 به 
واسطه کاهش قدرت خرید مردم

صنایع  علوم  انجمن  رییس  آرین  امین  دکتر 
چوب و کاغذ ایران،  در گفت و گو با خبرنگار 
صنایع  وضعیت  پیش بینی  به  کاغذ  و  چوب 
چوب و مبلمان کشور در سال جدید پرداخت و 
گفت: واقعیت غیر قابل انکار موجود در فضای 

اقتصادی کشور، رکود است. 
کشور  اقتصاد  بر  است  سالی  چند  که  رکودی 
با  متاسفانه  دارد.  ادامه  همچنان  و  شده  حاکم 
توجه به شرایط فعلی بازار، پیش بینی می شود که

این رکود در سال جدید نیز ادامه یافته و حتی 
شدت خواهد یافت. 

گفتنی است رکود اقتصادی موجود فارغ از دالیل 
سیاسی، مدیریتی و اقتصادی آن رابطه علت و 
معلولی با قدرت خرید مردم دارد، چرا که قدرت 
خرید و میل به خرید مردم کاهش یافته است. 
وی در ادامه افزود: صنعت فرآورده های چوبی 
جدید  سال  در  صنایع،  سایر  مانند  نیز  کشور 
فروش،  کاهش  اقتصادی،  رکود  با  همچنان 
کاهش تولید، کمبود نقدینگی و فشار اقتصادی 

دست به گریبان خواهد بود. 
تامین کننده  بعنوان  مبلمان  صنعت  بین  این  در 
کاالیی نسبتا لوکس و غیرضروری برای خانوار 
مقدار حتی  که   - می شود  محسوب  ایرانی 

به اعتقاد ما صنایع 
پایین دستی، باید رویکرد صادرات 

محور داشته باشند و صرفا به 
بازارهای داخلی اکتفا نکنند باید 

روی بازارهای کشورهای همجوار 
که از جمعیتی حدود 400 میلیون 
نفر برخوردار است کار کنند و 

سالیق بازارهای مختلف را دریابند 
و محصوالت مناسب آن بازارها را 

تولید و صادر کنند

20



یافته  کاهش  غذایی اش  مواد  سرانه  مصرف 
است-  و همچنان با رکود فروش روبرو خواهد 
اولیه  مواد  تولیدکننده  صنایع  آن،  طبع  به  بود. 
نیز در رکود  اوراق فشرده چوبی  مانند  مبلمان 

بسر خواهند برد. 
رییس انجمن علوم صنایع چوب و کاغذ ایران 
ایران درسال  اقتصادی  به سال سخت  اشاره  با 
ادامه  گفت  باید  متاسفانه  داشت:  اظهار  جدید 
از  حتی  دشوار  سال  این  از  گذار  و  حیات 
سال های گذشته نیز سخت تر خواهد بود. صنایع 
سر  پشت  را  سختی  سال های  چوب  مختلف 
گذاشته اند و بنیه مالی آنها در گذار از سال های 
رکود گذشته بسیار تحلیل رفته و ضعیف شده 
است و متاسفانه زمزمه های تعطیلی، مشکالت 
مالی و ورشکستگی بعضی شرکت های ضعیف 

نیز در حال شنیده شدن است. 
در  زندگی  و  مرگ  رقابت  شرایطی،  درچنین 
بازار داخل، حیات هیچکدام از رقبا را تضمین 
ورطه،  این  از  فرار  راه  تنها  شاید  و  نمی کند 

تولیدی  محصوالت  صادرات  باشد.  صادرات 
درصورت  کشور  مبلمان  و  چوب  صنایع 
حیات  ادامه  می تواند  توسعه  و  گسترش 
صادرات  زمینه  البته  کند.  تامین  را  شرکت ها 
در  داخل  بازار  روزهای خوش  در  باید  امروز 

سال های قبل ساخته می شد. 
فعلی  شرایط  مثبت  جنبه های  به  پایان  در  وی 
برای  فرصت  ایجاد  افزود:  و  کرد  اشاره ای  هم 
صنعتگران  توسط  جدید  سرمایه گذاری های 
که  چرا  است.  موارد  این  از  نمونه ای  حرفه ای 
تشدید رکود، رسیدن به پایان چرخه عمر بعضی 
کارخانجات را تسریع کرده و در دوران پس از 
رکود زمینه را برای فعالیت خطوط جدید بازتر 
می کند. این فرآیند می تواند به نوسازی صنعت 

چوب و مبلمان کشور بیانجامد.

برای واردات چوب به کشور نیازمند 
قوانین جدید هستیم

ربیع  شرکت  مدیرعامل  ربیع  داوود  مهندس 
پیش بینی  به  ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  چوب، 
در حال حاضر  مبلمان  و  وضعیت صنعت چوب 
و  پرداخت  آن  روی  پیش  چشم اندازهای  و 
تولید چوب  خام،  مواد  تولید  بخش  در  گفت: 
در جنگل های طبیعی با توجه به قوانین جدید 
از  آبی  کم  و  خشکسالی  دلیل  به  همچنین  و 
و  نبوده  برخوردار  مناسبی  و  خوب  وضعیت 
ورود  منظور  به  جدید  قوانین  منتظر  شدیدا  ما 
بخش  در  هستیم.  کشور  به  چیپس  و  چوب 
راه اندازی  به  توجه  با  نیز  اولیه  مواد  تولید 
اف،  دی  ام  و  تخته خرده چوب  بزرگ  خطوط 
بخش  در  و  است  متصور  روشنی  چشم انداز 
نگرانی  می توانیم  نیز  بینابینی  تولید محصوالت 
از بابت راندمان و کیفیت تولید نداشته باشیم. 

و  محصوالت  بخش  در  افزود:  ادامه  در  وی 
تکنولوژی  خوشبختانه  نیز  چوبی  فرآورده های 
و ماشین آالت اروپایی و شرقی با استانداردهای 
مواجه  تقاضا  میزان  در  افزایش  با  اروپایی، 

راندمان  و  کیفیت  خود،  بدنبال  که  شده اند 
محصول، ایمنی باال و کاهش ضایعات را بدنبال 
خواهند داشت و به طبع آن بحث حیاتی صنعت 
که صادرات محصوالت است را تقویت خواهد 

کرد.

در بخش محصوالت و 
فرآورده های چوبی، خوشبختانه 
تکنولوژی و ماشین آالت اروپایی 
و شرقی با استانداردهای اروپایی، 
با افزایش در میزان تقاضا مواجه 
شده اند که بدنبال خود، کیفیت 
و راندمان محصول، ایمنی باال و 
کاهش ضایعات را بدنبال خواهند 
داشت و به طبع آن بحث حیاتی 
صنعت که صادرات محصوالت 

است را تقویت خواهد کرد
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منافع صنفی مانع از همکاری بین انجمن ها

مجتبی پورمند نایب رییس انجمن کارفرمایی 
تخته خرده چوب  مصنوعی  روکش های 
به  ما  خبرنگار  با  گفت و گو  در   ،MDF و 
روکش  صنایع  مشکالت  و  مسایل  عمده ترین 
کرد  اشاره  گذشته  سال  طی  فرمینگ  پست  و 
رقابت  ما  بزرگترین مشکالت  از  و گفت: یکی 
است.  »زیرپله ای«  اصطالح  به  تولیدکنندگان  با 
پرس  به  اقدام  کوچک  کارگاه  در  که  کسانی 
پرداخت  بدون  می کنند،  چوبی  فشرده  اوراق 
هزینه های یک کارخانه اعم از هزینه های سنگین 
کیفیت،  با  اولیه  مواد  خرید  تولید،  خط  خرید 
پرداخت مالیات، عوارض های گوناگون و بیمه، 
قادر هستند با قیمت های بسیار متفاوت از قیمت 
کارخانه ها، بخش عمده ای از بازار را در انحصار 

خود بگیرند.
در بین تولیدکنندگان نیز، برخی از آنان به واسطه 
که  می کنند،  استفاده  امتیاز  این  از  بودن  دولتی 
در  بخصوص  است.  آن  فاقد  خصوصی  بخش 
دیگر  سوی  از  کاال.  ترخیص  و  گمرکی  امور 
تعرفه های  و  کاال  واردات  به  مربوط  قوانین 
گمرکی طوری تدوین شده اند که کامال به ضرر 
تعرفه ای  قوانین  متاسفانه  است.  روکش  صنعت 
گمرک، فاقد هرگونه منطق و استدالل علمی و 
و  است  کشور  مشکالت  گرفتن  نظر  در  بدون 
سازمان،  این  کارشناسان  وجود  با  است  بدیهی 
عده ای  القای  و  تاثیر  تحت  تصمیمات  این 
از  افزوده  ارزش  دریافت  می گیرد.  صورت 
تولید وارد  برای  کاالهای وارداتی واسطه ای که 
پی وی سی،  روکش های  انواع  قبیل  از  می شوند 
نیز،  خام  اچ دی اف  و  ام دی اف  یا  و  دکوراتیو 
در  تولید  هزینه های  افزایش  بر  موثر  عوامل  از 
صنعت روکش است. وی در ادامه به ضرورت 
فرمینگ  پست  و  روکش  صنایع  میان  همکاری 
اولیه صنعت  مواد  تامین کننده  صنایع  عنوان  )به 
مبلمان و دکوراسیون( و صنعت تولید مبلمان و 

مشکالت  از  بخشی  رفع  منظور  به  دکوراسیون 
این دو حلقه از صنعت چوب کشور و افزایش 
و  کرد  اشاره  بخش  هردو  رقابتی  توان  و  رونق 
ما  باالدستی  انجمن  بین  اگر  بنده  نظر  به  افزود: 
که مربوط به تولیدکنندگان اوراق فشرده چوبی 
است، انجمن ما به عنوان صنعت روکش که یک 
صنعت میانی محسوب می شود و ما تامین کننده 
و  مبلمان  تولیدکنندگان  انجمن  اولیه  ماده 
به  و همکاری  تعامل  هستیم،  مصنوعات چوبی 
وجود آید، زمینه حل و رفع بسیاری از مشکالت 
نتیجه رشد و توسعه  صنایع چوب کشور و در 
این صنعت فراهم می آید، اما واقعیت این است: 
این  صنفی  منافع  و  خاستگاه  که  دلیل  این  به 
جداست،  یکدیگر  از  مبلمان  صنعت  حلقه های 

این بخش ها نمی توانند به تعامل برسند.
حتی اگر هر بخش از این صنعت به این نتیجه 
برسد که طرز تفکر و دیدگاه و استدالل بخش 
دیگر صحیح است، اما حاضر نمی شود از منافع 
با  و  بپوشد  کوتاه مدت صنفی خود چشم  حتی 
آینده نگری به صورت مقطعی به ضرر خود کار 
تمامی صنایع  آشیل  پاشنه  این  کند. در حقیقت 
و  چوب  صنایع  به  منحصر  و  است  کشور  این 
که  دولتمردان  درباره  اینجا  من  نیست.  مبلمان 
به  عنوان یک صنعت  به  را  اصال صنایع چوب 
صادرات  زمینه  در  اینکه  با  نمی آورند،  شمار 
صحبت  نمی کنند،  صنعت  این  از  حمایتی 
تعامل  عدم  اینجا  من  اصلی  بحث  نمی کنم. 
بخش های مختلف صنایع چوب به خاطر منافع 
صنفی است. تا این نوع نگرش و طرز تفکر تغییر 
نکند، بدیهی است که ما به نتیجه نخواهیم رسید. 
البته اگر دال بر سیاه نمایی نشود، من معتقدم هیچ 
نوع  این  زیرا  نمی شود  حل  مشکل  این  وقت 
در  دبستان ها  و  کودکستان ها  در  باید  نگرش ها 
توانایی  ما  آنگاه  شود.  نهادینه  بچه ها  شخصیت 
از  ملی،  منافع  برای  که  داشت  خواهیم  را  آن 
منافع شخصی بگذریم. وی در پایان به پیش بینی 
روند بازار عرضه و تقاضای اوراق فشرده چوبی
فکر  من  گفت:  و  پرداخت   96 سال  در  کشور 

شکوفایی صنعت چوب  سال   ،96 سال  می کنم 
که  شرکت هایی  از  بسیاری  چون  باشد.  کشور 
طی  و  بودند  گرفته  را  ام دی اف  تولید  مجوز 
سال های گذشته اقدام به خرید و نصب خطوط 
تولید کرده بودند، امسال به بهره برداری خواهند 
رسید و کشور از نظرتولید  ام دی اف به خودکفایی 
خواهد رسید و پس از آن ما باید به فکر صادرات 
در  هم  تخته خرده چوب  تولید  زمینه  در  باشیم. 
حال حاضر با تولید 800 تا 900 هزار مترمکعب 
نیاز  کمی  نظر  از  سال،  هر  در  تخته خرده چوب 
می شود،  مرتفع  تخته خرده چوب  به  ما  صنایع 
کیفیت  نظر  از  داخلی  تخته خرده چوب  با  ما  اما 
از کارخانه های تولیدکننده  مشکل داریم. برخی 
تخته خرده چوب به دلیل استفاده از خطوط تولید 

بسیار قدیمی، امکان افزایش کیفیت ندارند و تنها 
راه حل آنها نوسازی است. این کارخانه ها تولید 
محصول بی کیفیت خود را به مصرف کننده نهایی 

تحمیل می کنند.

 متاسفانه قوانین تعرفه ای 
گمرک، فاقد هرگونه منطق و 
استدالل علمی و بدون در نظر 
گرفتن مشکالت کشور است و 

بدیهی است با وجود کارشناسان 
این سازمان، این تصمیمات تحت 

تاثیر و القای عده ای صورت 
می گیرد

در زمینه تولید 
تخته خرده چوب در حال حاضر 
از نظر کمی نیاز صنایع ما به 

تخته خرده چوب مرتفع شده، اما 
ما با تخته خرده چوب داخلی از 
نظر کیفیت مشکل داریم. برخی 

از کارخانه های تولیدکننده 
تخته خرده چوب به دلیل استفاده از 
خطوط تولید بسیار قدیمی، امکان 

افزایش کیفیت ندارند و تنها راه حل 
آنها نوسازی است
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 ارتباط تنگاتنگ اتحادیه پخش فرآورده های 
خام چوبی با تشکل های صنایع چوب و 

مبلمان کشور

پخش  اتحادیه  رییس  الهیان  اسماعیل 
فرآورده های خام چوبی تهران، در گفت و گو 
در  مختصر  تاریخچه ای  ارایه  به  ما  خبرنگار  با 
این  گفت:  و  پرداخت  اتحادیه  این  خصوص 
کشور  تشکل های  قدیمی ترین  از  یکی  اتحادیه 
است که در 85 سال گذشته یعنی در سال 1310 
تحت عنوان اتحادیه فروشندگان چوب و تخته، 
رسید  ثبت  به  تخته خرده چوب  و  سه ال  و  فیبر 
که طی سال های گذشته به اتحادیه فروشندگان 
چوب و تخته و پخش فرآورده های چوبی خام 
تهران تغییر نام داد. در حال حاضر این اتحادیه 
750 عضو رسمی دارد، اما همانگونه که می بینید، 
در  تهران  سطح  در  نیز  غیرعضو  واحد  صدها 

زمینه فروش فرآورده های چوبی فعال هستند. 
وی در ادامه به چگونگی همکاری این اتحادیه 
مبلمان  و  چوب  صنعت  تشکل های  سایر  با 
که  همانطور  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  کشور 
است  قدیمی  بسیار  تشکل  این  کردم  عرض 
روال  یک  طبق  اعضا  گذشته،  سال های  تا  و 
همیشگی فعالیت می کردند. اعضای این اتحادیه 
بیشتر کسانی هستند که بین تولیدکنندگان عمده 
تولیدکنندگان  و  اولیه  مواد  واردکنندگان  و 
مصنوعات چوبی مثل کابینت سازان و مبلسازان 
اوراق  مثل  چوبی  فرآورده های  و  دارند  قرار 
 فشرده  چوبی را از کارخانه ها یا بنکداران خریده 

و به صورت خرد به تولیدکنندگان می فروشند.
به این ترتیب تمامی تولیدکنندگان به اعضای این 
اتحادیه که عرضه کنندگان مواد اولیه هستند نیاز 
دارند و باید ارتباط تنگاتنگی بین این اتحادیه ها 
با  نخست  درجه  در  تا  باشد  داشته  وجود 
آنها  رفع  برای  و  شده  آشنا  یکدیگر  مشکالت 
ارایه  راهکارهایی  دیگر  طرف  از  و  کنیم  اقدام 

دهیم تا روند تولید مصنوعات چوبی، به سمت 
تولید محصوالت باکیفیت حرکت کند.

الهیان در ادامه به ارزیابی وضعیت بازار چوب و 
فرآورده های چوبی طی سال گذشته و پیش بینی 
بازار در سال جدید پرداخت و گفت: متاسفانه 
فروشندگان  بازار  بر  حاکم  اقتصادی،  رکود 
از  عمده ای  بخش  بود.  هم  چوبی  فرآورده های 
صنف ما با ساخت وساز ساختمان ارتباط مستقیم 
دارد و بخش دیگر نیز با شرایط اقتصادی جامعه.
برای  تقاضا  کاهش  موجب  مسکن  بازار  رکود 
تولیدات مرتبط با ساختمان مثل درب و کابینت 
می شود و اوضاع بد اقتصادی هم تقاضای خرید 

کاهش  را  دیگر  چوبی  مصنوعات  و  مبلمان 
می دهد.

است  مهمی  سال  سیاسی  نظر  از  آینده،  سال 
در  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  ما  که  چرا 
از  بعد  آینده  سال  که  امیدواریم  ما  داریم.  پیش 
شدن  بهتر  سوی  به  اقتصادی  شرایط  انتخابات 
تغییر کند. البته پیش بینی در این زمینه کار سختی 
است و نمی توان قاطعانه گفت که سال آینده چه 

اتفاقی می افتد.
برداشت  ممنوعیت  طرح  تاثیر  به  ادامه  در  وی 
گفت:  و  کرد  اشاره  بازار  بر  جنگلها  از  چوب 
و  محدودیت  بحث  که  گذشته  سال  چند  از 
ممنوعیت برداشت چوب از جنگلها مطرح شد، 
قیمت چوب خیلی تغییر کرد. قبل از این مباحث 
که  است  مسلم  بود.  ارزان  بسیار  داخلی  چوب 
از  چوب  برداشت  ممنوعیت  یا  و  محدودیت 
نتیجه  در  و  چوب  تولید  کاهش  باعث  جنگلها 
افزایش قیمت آن می شود. اما فراموش نکنیم که 
متاسفانه طی چند دهه اخیر فقط برداشت داشتیم 

برداشت ها  این  برای  جایگزینی  متاسفانه  و 
صورت نمی گرفت.

همه ما می دانیم که کشور ما دارای جنگل بسیار 
محدودی است که خیلی از مساحت آن از بین 
و  حفظ  برای  فکری  مسووالن  اگر  است.  رفته 
چند  تا  مسلما  نمی کردند،  جنگلها  از  صیانت 
سال دیگر با فاجعه از بین رفتن جنگلهای شمال 

مواجه می شدیم.
حال باید برای برطرف کردن نیاز کشور به چوب 
به دنبال راه حل های جدیدی باشیم و چشم از 
سریع الرشد  گونه های  کاشت  برداریم.  جنگلها 
یکی از مهمترین روش های تامین چوب داخلی 
فشرده  اوراق   کارخانه های  برای  به خصوص 
درحال  که  هم  چوب  واردات  است.   چوبی 
حاضر انجام می شود، در تامین نیاز تولیدکنندگان 

به الوار ضروری است.

کشور ما دارای جنگل 
بسیار محدودی است که خیلی 
از مساحت آن از بین رفته است. 
اگر مسووالن فکری برای حفظ 

و صیانت از جنگل ها نمی کردند، 
مسلما تا چند سال دیگر با فاجعه 

از بین رفتن جنگل های شمال 
مواجه می شدیم
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