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بابک عابدین عضو كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ایران:

در صنعت كاغذ مافيا وجود ندارد
بابک عابدین عضو كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ایران و رئيس هيئت مدیره صادركنندگان صنعت چاپ در
خصوص علت گراني كاغذ و مشكالت پيش آمده صحبت كرده و وجود مافيا در صنعت كاغذ را قویا تكذیب
كرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون  ICTاتاق بازرگاني ایران ،عابدین با ذكر این كه هيچ مافيایي در زمينه كاغذ
وجود ندارد گفت :بحث مافيای كاغذ كه گفته ميشود قيمت را باال برده به هيچ وجه وجود ندارد .یک ماه است
این اتفاق برای كاغذ افتاده چطور ممكن است كه قيمت كاغذ كه دو سال ثابت بوده ،یكباره این گونه شده
است؟
رئيس هيئت مدیره صادركنندگان صنعت چاپ ایران افزود :در صنعت كاغذ مافيا وجود ندارد سيستم مافيایي
را خود مسووالن امر با تصميم گيری غلط به وجود آوردهاند .در شرایطي كه دالر پلكاني زیاد مي شود و قيمت
كاغذ نيز به عنوان یک كاالی استراتژیک لحظه ای است به یكباره اعالم شد ارز مبادله ای كاغذ قرار است قطع
شود و از سوی دیگر پييشنهاد افزایش تعرفه ورود كاغذ تا  10درصد نيز عنوان شد.
این عضو كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ایران اضافه كرد :یک تاجر كاغذ كه مي خواهد كاغذ بخرد و بفروشد
باید تامين سرمایه از فروش داشته باشد .پس برای داشتن امكان خرید در هفته بعد ترجيح داده مي شود
معاملهای انجام نداده و صبر شود تا ثبات ایجاد شود اما در عين حال تقاضا وجود دارد .در چنين شرایطي اگر
هم تاجر كاغذ فروش داشته باشد ناچار است كه با افزایش قيمت ریسک خرید مجدد را پوشش دهد .پس
درواقع باید گفت مافيای حبابي توسط تصميم گيران دولتي ایجاد شده است.
عابدین در خصوص دیگر عوامل ایجاد بحران كاغذ نيز گفت :در چين به دليل آالینده هایي كه توليد كاغذ دارد
و آسيبهایي كه به محيط زیست وارد ميشود كارخانه های كوچک كاغذ بسته مي شود كه این موضوع نيز تا
حدودی اثرگذار بوده است.
این عضو كميسيون  ICTاتاق بازرگاني در خصوص اینكه گفته ميشود همشهری با خرید حجم باالی كاغذ
باعث ایجاد بحران و كمبود كاغذ در كشور شده نيز گفت :همشهری هميشه به اندازه مصرف  4ماه باید پيش
بخرد .پس این موضوع معمول و هميشگي بوده و تاثيری بر كمبود و گراني كاغذ ندارد.
عابدین در آخر متذكر شد :مسلما هر چه عرضه در این مقطع بيشتر شود قيمت كاغذ كم تر مي شود اما به
شرطي كه دولت به قيمت قبلي و با تعرفههای قبلي اجازه ورود كاغذ را بدهد .در حال حاضر كمبود كاغذ
وجود ندارد و فقط نوسان قيمت كاغذ است كه این مشكالت را به وجود آورده است.
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