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مهرممنوعالخروجیبرپیشانیانواعکاغذ

بر اساس اعالم گمرک محمد شریعتمداری در نامهای به
فرود عسکری ،رئیس کل گمرک ،ممنوعیت صادرات انواع
کاغذ شامل چاپ ،بستهبندی و روزنامه ،انواع تیشو ،انواع
شیر خشک صنعتی ،انواع شیر خشک اطفال ،چای فله و
بستهبندی و کره در بستهبندی باالی  ۵۰۰گرم را اعالم
کرد .ممنوعیت صادرات انواع کاغذ شامل چاپ ،بستهبندی
و روزنامه از آنجایی اهمیت پیدا میکند که صنایع کارتن و
ورقسازی با صادرات آخال و کاغذ بستهبندی بهشدت دچار
مشکل شده بودند که این دستور وزیر صنعت بارقهای از
امید را برای این صنایع به همراه داشت.

ممنوعيت صادرات كاغذ بستهبندی
اقدام مهم و بهجايي است

در همین راستا علي اكبري ،نماينده مردم شيراز در
مجلس شوراي اسالمي ،راجع به ممنوعيت صادرات كاغذ
بستهبندی گفت :اولويت دولت تأمين نياز داخل است؛ يعني
زماني ميتوان صادرات انجام داد كه توليد مازاد بر مصرف
داخل داشته باشيم .كاغذي را كه در حوزه نشر و بستهبندي
استفاده ميشود ،اگر در داخل نياز داشته باشيم ،دليلي برای
صادرات آن نيست .ممنوعيت صادرات كاغذ اقدام مهم و
بهجايي است و زماني كه در داخل كشور با كمبود مواجه
هستيم ،جلوگيري از این صادرات درست است.

خروج بدون برنامه كاغذ كارتنسازي
این صنعت را با مشكل مواجه كرد

سيدراضي نوري ،نماينده مردم شوش در مجلس شوراي
اسالمي ،هم به دو دسته كاغذ مصرفي اشاره كرد و گفت:
دسته اول كاغذ براي مصرف مطبوعات است كه با ارز
چهارهزار و  200تومانی وارد ميكنيم و دسته دوم كاغذ
مورد نياز صنایع كارتنسازي است كه ناهماهنگي موجود
در توليد ،واردات و صادرات كاغذ و باال رفتن نرخ ارز باعث
كمبود اين محصول در بازار داخل شده است .بايد عرضه
و تقاضا هماهنگ باشد .در بعضي از استانها از جمله
استان خوزستان دالالن اين صنعت باعث ايجاد اين شرايط
شدهاند .عالوه براين بعضي از توليدكنندگان اقدام به احتكار
محصوالت خود ميكنند و در نهايت خروج بدون برنامه
كاغذ كارتنسازي از داليلي است كه صنعت كارتنسازي
را با مشكل مواجه كرده .نماينده مردم شوش در مجلس
شوراي اسالمي ادامه داد :براي بستهبندي محصوالت
توليدي كارخانهها كيفيت كاغذ متفاوت است .كاغذ از
محصوالت استراتژيك مورد نياز کشور است و بايد واردات
و صادرات آن كنترل شود كه وظيفه كنترل آن بر عهده
سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان است.
بايد تعزيرات به قضیه احتكار ورود كند تا بتوان شرايط را
كنترل كرد .نوري در ادامه اظهار كرد :جلوگيري از صادرات
كاغذ مورد نياز داخل كار درستي است و با اين كار ميتوان
در بازار داخل ثبات ايجاد كرد .زماني كه در اقتصاد ثبات
وجود نداشته باشد ،خريدار و فروشنده هيچ بهرهاي از بازار
نميبرند .بايد به ثبات اقتصادي برسيم تا خريدار و فروشنده
بتوانند به فعاليت اقتصادي رونق دهند.

دليل كمبود كارتن در كشور
احتكار عدهاي فرصتطلب است

حبيباهلل نيكزاديپناه ،نماينده مردم بم ،ريگان ،فهرج و
نرماشير در مجلس ،نيز با ابراز گله از بحران به وجود آمده
در صنعت كاغذ و كارتنسازی گفت :به دليل كمبود كاغذ
در صنعت كارتنسازي ،وزير صنعت ،معدن و تجارت دستور
داد كه سه هزار تن كاغذ در اختيار كارتنسازان قرار گيرد،
اما به دليل تحريمهاي اخير عدهاي از سودجويان در پي
بحران اقتصادي و افزايش قيمت دالر ،خمير كاغذ توليدي
را صادر و از سوي ديگر دوباره همان خمير كاغذ را وارد
ميكنند تا سود بسیاری را به جيبهاي خود سرازير سازند.
نيكزاديپناه در ادامه گفت :پس از بحرانهاي پيدرپي كه
به دنبال كمبود كاغذ و كارتن در صنايع مختلف به وجود
آمد ،وزير صنعت ،معدن و تجارت طي نامهاي به رئيسكل
گمرك ممنوعيت صادرات كاغذ را اعالم كرد ،اما به دليل
نبود نظارت كافي ،مشكل كمبود كاغذ و كارتن هنوز برطرف
نشده است .اين نماينده مجلس دليل كمبود كارتن در كشور
را احتكار عدهاي فرصتطلب دانست و گفت :طبق گزارشات
حجم بسیاری كارتن در انبارهاي سراسر كشور ذخيرهشده
است و حتي انبارهاي شهرهايي كه داراي نخلستان هستند
نيز حجم زیادی كارتن دارند ،اما سودجويان باوجود نياز
مبرم باغداران و نخلداران به كارتن براي جمعآوري ميوه و
خرما ،به دليل منافع خود از توزيع اين كارتنها جلوگيري
كردهاند يا با قيمتي گزاف آن را در اختيار نخلداران قرار
ميدهند .سال گذشته قيمت كارتنهاي ويژه بستهبندي
خرما تنی  240هزار تومان بود که اوايل امسال اين قيمت
به  260هزار تومان رسيد ،اما در حال حاضر و با وجود
نياز مبرم نخلداران به اين نوع كارتن ،قيمت آن به 450
هزار تومان رسيده است .نيكزاديپناه از سازمان تعزيرات
و دادستاني درخواست کرد هرچه سريعتر با قانونشكنان
برخورد کنند و چارهاي برای مشكالت ايجادشده بينديشند.
وي در ادامه گفت :طي نامهاي از وزير جهاد كشاورزي
درخواست كردم كارتن مورد نياز باغداران و كشاورزان را كه
جزو نهادههاي اين زيرگروه محسوب ميشود ،تأمين كند تا
كشاورزان بتوانند كارتن مورد نياز خود را از اتحاديه مركزي
سازمان تعاون روستايي كشور و تشكلهاي مرتبط دريافت
کنند .از وزارت جهاد كشاورزي درخواست ميكنم هرچه
سريعتر بابت تأمين كارتن مورد نياز نخلداران پيش از نابود
و خرابشدن خرماها اقدام كند.

جلوي صادرات كارتن و آخال گرفته شود

عليقلي حسنياعظمي ،مديرعامل انجمن مديران صنايع
كارتن و ورق ،نیز گفت :مواد اوليه كارتنسازيها كاغذ است
كه مسئوالن متوجه آن شدهاند كه اگر با كمبود مواجه شود،
چه اتفاقي براي ساير صنایع ميافتد .تا چندي پيش كسي
مشكالت صنعت كارتنسازی را نميدانست و صادرات
زيادي در بخش كاغذ مربوط به كارتنسازي داشتيم تا
اینکه اكنون با كمبود كاغذ كارتنسازي مواجه شديم.
مسئوالن متوجه شدهاند كه تمام صنايع توليدي اعم از
مواد غذايي ،دارويي ،صنعتي و ...براي جابهجايي و فروش
محصول خود نياز به كارتن دارند و اگر با كمبود كاغذ كارتن
مواجه شويم ،تمام صنايع با مشكل روبهرو ميشوند؛ براي
مثال خرما بايد بهموقع برداشت شود و به سردخانه برود
كه این امر مستلزم بستهبندي است .همينطور در صنعت
تخممرغ نیز بستهبندی بسیار مهم است ،چراکه نميتوان از
تخمريزي مرغها جلوگيري كرد .مديرعامل انجمن مديران
صنايع كارتن و ورق ادامه داد :بحمداهلل اهميت مسأله براي

مسئوالن مشخص شد و از صادرات بيرويه كاغذ جلوگيري
كردند .منظور ما جلوگيري  100درصدی از صادرات كاغذ
نبود ،ولي در كنار صادرات كاغذ درخواست واردات آخال را
داريم .حسنياعظمي در ادامه به نامهاي كه به مسئوالن
توسط انجمن مديران صنايع كارتن و ورق نوشته شد ،اشاره
و اظهار كرد :نامهاي به مسئوالن مربوط مبني بر اينكه از
صادرات كارتن هم جلوگيري شود نوشتیم و اميدواريم کار
تولید کارتن بستهبندي را بدون كمبود كاغذ انجام دهيم.
بند دوم نامه نتيجهبخش بوده ،ولي بند اول نامه به نتيجه
نرسيده است .متن نامه بدین شرح است :انجمن صنايع و
كارتن ايران اعتقاد دارند كارتن بايد در خدمت بستهبندي
محصوالت توليدي غذايي و كشاورزي و بهطور كلي صنعت
كشور باشد .به اين معني كه كارتن بايستي ارزش افزوده
جهت محصوالت توليدي داخل كشور را ايجاد کند؛ در
نتيجه به خاطر منافع كلي كشور در شرايط ويژه فعلي از
سود خود چشمپوشي کرده و مخالفت انجمن را با صادرات
كارتن بدون مظروف با تعرفه  4819اعالم ميکنيم .ضمناً
جهت تأمين مواد اوليه صنايع كاغذسازي شرايط واردات
كارتن باطله باید توسط سازمان محیطزيست تسهيل تا در
اسرع وقت كمبود كاغذ صنايع بستهبندي مرتفع شود و در
ادامه جهت تسهيل امور صادرات كاغذ صنايع بستهبندي
فقط و فقط به مجموعههايي كه كارتن باطله وارد كردهاند،
با در نظر گرفتن مصالح دیگر صنایع مجوز صادرات كاغذ
داده شود.
مديرعامل انجمن مديران صنايع كارتن و ورق در پايان
از دولت و وزير صنعت ،معدن و تجارت بابت جلوگيري از
صادرات بيرويه كاغذ تشكر كرد و ادامه داد :تأكيد ميكنم
بايد جلوي صادرات كارتن نيز گرفته شود .از سازمان
محيطزيست نيز درخواست دارم اجازه دهد تا واردات كاغذ
باطله بيشتر و كاغذ وارداتي كارتنسازان با نرخ دولتي وارد
شود؛ البته براي حمايت از توليد داخل با وجود كاغذسازان
داخلي نبايد واردات انجام شود و ما حاضر به خروج ارز از
كشور نيستيم.

سازمان حفاظت محیطزیست
واردات آخال را تسهیل کند

رسول ورشوچيمنفرد ،عضو هيئت مديره شركت تعاوني
اعضاي انجمن مديران صنايع كارتن و ورق ،هم گفت:
متأسفانه براي جلوگيري از صادرات كاغذ دير اقدام شده و
مقدار زيادي آخال و مواد اوليه كاغذسازي صادر شده است
و در نتيجه درحالحاضر با كمبود آخال روبهرو هستيم .بايد
هرچه زودتر واردات آخال انجام شود .از هر يك تن آخال
 30تا  35درصد در فرآيند کاغذسازی از بين ميرود .عضو
هيئت مديره شركت تعاوني اعضاي انجمن مديران صنايع
كارتن و ورق ادامه داد :پيشنهاد ما به نحوي بود كه در
يك سال آينده بابت هر میزان واردات آخال ،بيشتر از 20
درصد وزن مندرج در برگ سبز گمرکی مجوز صادرات
کاغذ داده نشود و مابقی کاغذ تولیدی صرف رفع نیاز داخل
شود .درحالحاضر همين محدوديت صادرات اقدام بهجايي
است .ورشوچيمنفرد اظهار كرد :بايد دو محدوديت در نظر
گرفته شود؛ اوالً هر مجموعه تولیدی واردکننده آخال 20
درصد حجم وزنی واردات خود ،اجازه صادرات داشته باشد
و دوماً مجموعههاي تولیدی كه توان توليد انواع كاغذهای
سفید ،کرافت ،تستالینر ،کاغذ الینر و فلوتینگ را دارند،
بیشتر از  25درصد ظرفیت تولید فعلی خود اجازه صادرات
نداشته باشند؛ به عبارتی این اتفاق نیفتد که یک مجموعه
تولیدی چنانچه پنج برابر ظرفیت توان تولیدی خود آخال
وارد کرد ،اجازه صادرات کل آن را داشته باشد؛ لذا بايد
اوضاع مديريت و كنترل شود تا به شرايط پايدار برسيم .وي
تصريح كرد :درحالحاضر با توجه به شرايط ،واردات آخال
ضروری است ،زيرا چوبی براي توليد كاغذ در كشور وجود
ندارد .همچنين نميتوان چوب وارد کرد ،زيرا حدود 104
شركت در زمينه كارتنسازي فعال هستند كه فقط شركت
چوب و كاغذ مازندران و شركت چوب و كاغذ ايران (چوكا)
ميتوانند چوب را به كاغذ تبديل كنند و مابقي شركتها
اين امكان را ندارند و تنها با استفاده از آخال ميتوانند كاغذ
تولید كنند .عضو هيئت مديره شركت تعاوني اعضاي انجمن
مديران صنايع كارتن و ورق گفت :بعضي از دوستان براي
واردات آخال ارز دولتي ميخواهند ،درحالیکه نیازی به
تخصیص ارز دولتی نیست ،چراکه ميانگين قيمت آخال در
جهان حدود  100تا  150دالر برای هر تن است که ميتوان
آخال يا همان كارتن باطله را با  80تا  85دالر از عراق وارد
کشور كرد كه با نرخ دالر آزاد نيز مقرونبهصرفه بوده و با
قیمتهای داخلی آخال قابل رقابت است .ورشوچيمنفرد
در مورد معضالت اصلي واردات آخال اظهار داشت :در
ابتدا به دوستان كاغذساز اشاره ميكنم كه پيگير نبودند و
دومی كه مهمترين معضل است ،ممانعت سازمان حفاظت
محيطزيست از واردات آخال است كه ميگويند واردات
آخال باعث آلودگي کشور ميشود .بايد گفت كاغذسازها
تمام اصول را رعايت ميكنند تا آسيبی به محيط زيست

نرسد .اگر قرار است آخال وارداتي به محيطزيست آسيب
بزند ،آخال داخل هم آسیب میرساند .واردات آخال باعث
وارد كردن غيرمستقيم چوب از كشورهاي ديگر میشود و
در تمام كشورهاي جهان اين روش رايج است .اگر امكانات
واردات آخال نباشد ،صادرات بايد تا ابد ممنوع شود .در
كنار اين ممنوعيت به وجود آمده شرط صادرات بايد واردات
آخال باشد .بعد از گذشت مدت زمان الزم اگر شرايط توليد
كاغذ خوب بود ،ميتوان به صادرات هم فكر كرد .وي در
مورد چگونگي تأثيرگذاري دستور ممنوعيت صادرات
كاغذ بر كسب و كار در صنعت كاغذسازي بيان كرد :چون
ممنوعيت از اول شهريورماه است ،يك هفته براي صادرات
زمان وجود دارد و صادركنندگان تا جايي كه بتوانند
صادرات انجام ميدهند كه اين خود وضع را بدتر ميكند و
نياز به آخال خود را بيشتر نشان ميدهد.
از اول شهريور اميدوار هستيم كه شرايط بهتر شود كه
تحقق این مهم همكاري سازمان محيطزيست را میطلبد.
عضو هيئت مديره شركت تعاوني صنايع كارتن و ورق ادامه
داد :چون اكثر كاغذسازان توانايي واردات آخال را ندارند،
بايد به غیر تولیدکنندگان کاغذ و تجار اجازه واردات آخال
داده شود تا بهترين نوع آن را تهيهكنند .وي در پايان از
وزير صنعت ،معدن و تجارت كه حمايت و دستورات الزم را
مبذول داشت ،تشكر و تصريح كرد :متأسفانه محیطزیست
هنوز هيچ اقدامي انجام نداده است که امیدوارم در آیندهای
نه چندان دور برای رفع مشکالت صنایع کاغذسازی
قدم بردارد.

تأمیننشدن کارتن مورد نیاز کشور
عواقب سنگين اقتصادي و اجتماعي دارد

محمدرضا خيرخواهكرماني ،مديرعامل صنايع بستهبندي و
كارتن خيرخواه و عضو هيئت مديره انجمن مديران صنايع
كارتن و ورق ،هم اظهار داشت :ميزان توليد كاغذ و كارتن
در سال گذشته هر كدام بهطور جداگانه بين  800تا 900
هزار تن بود و تقريباً بازار متعادلي داشتيم ،بهطوريكه سال
 96حدود  95هزار تن كاغذ صادر و در مقابل كاغذ كمي
هم وارد شد .با توجه به اينكه درصد باالي كاغذ مورد نياز
صنعت كارتنسازی توسط كاغذسازيهای داخل توليد و
تأمين ميشود ،افزايش نرخ ارز موجب صادرات بيرويه
كاغذ و در نهايت ايجاد بحران در صنعت كارتن شده است.
طبق آمار از ابتداي امسال تا تيرماه با رشد فزايندهاي در
صادرات كه به  78هزار تن رسيد ،روبهرو شديم و اگر اين
روند ادامه يابد ،در پايان سال دچار كمبود شديد كاغذ
خواهيم شد .اگر بهجاي صادرات كاغذ ،آن را تبديل به
كارتن مورد نياز بستهبندي محصوالت توليدي ،غذايي و
كشاورزي در داخل كشور کنيم ،به مراتب ارزش افزوده
بيشتري براي محصوالت بستهبندي شده و صادرات آن
ايجاد خواهد کرد .مديرعامل صنايع بستهبندي و كارتن
خيرخواه ادامه داد :صنعت كارتن به خاطر حمايت از توليد
داخل ،واردات كاغذ را به حداقل رسانده است ،ولي متأسفانه
واحدهاي كاغذسازي بهجاي رفع نياز داخل كشور ،اقدام به
صادرات مواد اوليه صنعت كارتنسازی کردند .من به عنوان
يك توليدكننده ايراني بر لزوم صادرات تأكيد دارم و آن را
جزو الينفك چرخه اقتصادي كشور ميدانم ،ولي مشروط
به اينكه به زندگي روزمره مردم لطمهاي وارد نكند .بسياري
از كاالهاي اساسي ،صنايع دارويي ،غذايي ،كشاورزي و ديگر
محصوالت توليدي كه با سالمتي مردم در ارتباط مستقيم
هستند ،محصوالت خود را داخل كارتن بستهبندي و به بازار
داخلي يا جهاني عرضه میکنند؛ به عنوان مثال ساالنه بيش
از  22ميليون تن محصوالت باغي و گلخانهاي در كشور
توليد و عمدتاً در فصول تابستان و پاييز برداشت ميشود؛ لذا
براي پيشگيري از ضايعات آن بايد در زمان كوتاه در كارتن
بستهبندي شود .امسال حدود يك ميليون و  200هزار تن
خرما در استانهاي خرماخيز كشور روي درخت است كه به
حدود  80تا  100هزار تن كارتن براي بستهبندي نياز دارد.
متأسفانه پيشبيني ميشود با وضعيت موجود امكان تأمين
این مقدار کارتن مقدور نباشد که اين مسأله خود عواقب
سنگين اقتصادي ،اجتماعي و غيره ...در پی دارد .در شرایط
فعلی محصول نخلداران جنوب كشور در صورت عدم تأمين
كارتن از بین میرود؛ لذا ضروري است در جهت تأمين
كارتن خرماي آنان توجه بيشتري مبذول شود .شايان ذكر
است هر محصول صادراتي كشور مانند نفت ،پتروشيمي،
فوالد ،مس و ...با توجه به منابع زيرزميني فراوان امكان
جايگزيني دارد ،ولی متأسفانه كاغذ به دليل كمبود منابع
جنگلي و ممنوعيت برداشت از درختان در صورت صادرات
جايگزيني ندارد و در آينده نزديك كشور دچار كمبود شديد
كاغذ خواهد شد .در اينجا الزم ميدانم از مسئوالن محترم و
كارشناسان مجرب و مطلع وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
همچنين سازمان توسعه تجارت تشكر کنم كه با تشخيص و
تحليل صحيح از شرايط ويژه كشور تصميم به جلوگيري از
صادرات كاغذ گرفتند .مصوبه اخير دولت مبني بر جلوگيري
از صادرات كاغذ تا اطالع ثانوي ،مهر تأييدي بر ادعاي ما

بود كه گفتیم كاغذ مواد اوليه محسوب ميشود و كارتن
هم كاالي واسطهاي است نه محصول نهايي؛ لذا بايد در
خدمت بستهبندي محصوالت توليدي كشور باشد .ممكن
است برخي از دوستان كاغذساز از اجراي اين مصوبه كمي
دلگير شده باشند ،ولي اگر اين روند ادامه پيدا ميكرد ،ديگر
كاغذي در كشور باقي نميماند تا صادر شود .كارخانجات
كاغذسازي ميتوانند ضايعات كاغذ (آخال) را به صورت
موقت وارد و پس از تبديل به كاغذ صادر کنند .عضو هيئت
مديره انجمن مديران صنايع كارتن و ورق در پايان با اشاره
به اينكه ميزان مصرف كارتن ،نماد و شاخص ميزان توليد و
نشاندهنده توسعه يافتگي هر كشور است ،بر اهميت و نقش
بستهبندي در ايجاد ارزش افزوده برای محصوالت و توليدات
كشور تأكيد کرد.

صادرات آخال موجب شد بسیاری
از کارخانجات تولیدی با کمبود کارتن
مواجه شوند

محسن رشید فرخی ،رئیس انجمن ملی خرمای ایران ،هم
در رابطه با ممنوعیت صادرات کاغذهای بستهبندی گفت:

بازار باید همیشه بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم شود.
متأسفانه اقدام برخی از سودجویان در صادرات آخال و
مواد اولیه تولید کاغذ موجب شد که بسیاری از ارگانها
و کارخانجات تولیدی با کمبود کاغذ و کارتن مواجه شوند؛
درنتیجه عدم تعادل عرضه و تقاضا موجب شد وزیر صنعت،
معدن و تجارت دستور ممنوعیت صادرات کاغذ را اعالم
کند .این تصمیم موجب شد وضعیت برخی کارخانجات،
باغداران و نخلداران در حال حاضر بهبود یابد و کارتنهای
مورد نیاز این واحدها تا حدودی تأمین شود.
مشکالت ایجادشده در زمینه کمبود کارتن تنها به صنعت
خرما محدود نمیشود ،بلکه بسیاری از باغداران نیز با کمبود
این کاالی ضروری مواجه هستند .رئیس انجمن ملی
خرمای ایران در ادامه افزود :بههیچعنوان موافق ممنوعیت
همیشگی صادرات کاغذ و متضرر شدن صنایع کاغذ و
کارتن نیستم ،اما با توجه به مسائل ایجادشده ،ممنوعیت
صادرات کاغذ در زمان فعلی امری واجب و ضروری است.
مسلماً این محدودیت ادامهدار نخواهد بود و پس از بهبود
شرایط و کاهش التهابات ،اجازه صادرات کاغذ مجددا ً داده
خواهد شد.
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ممنوعيت صادرات كاغذ بستهبندي
باعث ميشود كارتن مورد نياز داخل
راحتتر تأمين شود

وحيد نيكفر ،نايبرئيس كميسيون تخصصي خرماي
اتحاديه بنكداران ،گفت :كارتن از ملزومات اوليه بستهبندي
خرماست .كسب و كار ما هم در ارتباط با خرما و رطب
است كه بهصورت مستقيم و غيرمستقيم با كارتن جهت
بستهبندي ارتباط دارد .بديهي است اگر قيمت كارتن مناسب
باشد ،قيمت تمامشده بستهبندي ارزان خواهد شد و محصول
نهايي كه آماده ارائه به بازارهاي داخلي و خارجي ميشود،
رقابتيتر خواهد شد و اين به نفع توليدكننده و تاجر خواهد
بود.نايبرئيسكميسيونتخصصيخرماياتحاديهبنكداران
ادامه داد :در محصولي مانند رطب مضافتي كه همزمان با
برداشت بايد بستهبندي و بالفاصله به سردخانه منتقل شود،
اگر كارتن بهموقع به كشاورز يا سالنهاي بستهبندي نرسد،
خسارت و زيان فراواني به محصول از لحاظ كيفيت و كميت
خواهد رسید .کمبود کارتن معضلي بود كه متأسفانه امسال
با آن روبهرو شديم که بحمداهلل چند روزي است با تالش
مسئوالنمحليخصوصاًنمايندهمحترمشهرستانهايشرق
ن كرمان تا حدودي برطرف شده است ،اما به هر صورت
استا 
قيمت كارتن نسبت به سال قبل دو برابر شده و به كشاورزان
فشار زيادي وارد كرده است .نيكفر اظهار كرد :مسلماً دستور
وزیر صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر عدم صادرات كارتن كه
جايبسيتشكردارد،باعثشدهتاكارتنبستهبنديراحتتر
تأمين و باعث كاهش دغدغه توليدكنندگان شود و به تبع آن
قيمت تمام شده توليد از اين باالتر نرود و در نهايت محصولي
رقابتيتر و به نفع كشاورز و تاجر وارد بازار شود.
به گزارش «سبزینه» هیئت مدیره انجمن مديران صنايع
كارتن و ورق نیز طی نامهای مراتب قدردانی خود را از
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ابراز داشت .متن نامه به شرح
ذیل است:
جناب آقای دکتر شریعتمداری ،وزیر محترم صنعت ،معدن
و تجارت
با سالم و عرض احترام
دلسوزی ،تالش و کوشش حضرتعالی در نظام صنعت کشور
که همواره با انتقال تجربیات ارزشمند جنابعالی در برقراری
رابطه صمیمی و دوستانه با صنعتگران و تولیدکنندگان
موجب ایجاد فضایی سالمت درکشور شده ،حقیقتاً قابل
ستایش است .هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع کارتن و
ورق به نمایندگی از تمام دستاندرکاران صنعت بستهبندی
سلولزی بر خود وظیفه میداند در کسوت شاگردی از
دستور اخیر جنابعالی در خصوص ممنوعیت صادرات
کاغذ بستهبندی که همانا خدمت به کل صنایع کشور
(تمامی مصرفکنندگان کارتن بستهبندی) است ،تقدیر
و تشکر کند .از خداوند متعال برایتان سالمتی ،موفقیت و
توان برقراری توازن و عدالت را مسألت مینماییم .با احترام،
علیقلی حسنیاعظمی ،مدیرعامل انجمن مدیران صنایع
کارتن و ورق

