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بیان مسأله

در صنعت چوب و ام دی اف در کشور ، واردات ام دی اف روکش شده 
ممنوع است ولی واردات ام دی اف خام ازاد است و از طرفی صادرات 
صادرات ام دی اف روکش شده ممنوعیت ندارد ولی صادرات مصنوعات 
چوبی خام )ام دی اف خام( پیرو بخشنامه شماره 1411577/1400 مورخ 
1400/10/15 موضوع صادرات MDF خام دارای ممنوعیت بوده ولی با 
صدور بخشنامه شماره 374333/1401 در تاریخ 1401/03/22 با شرایطی تا 

30 درصد صادرات مجاز گردیده است.
دو سال  پیش نیز ، در جلسه ای در سازمان توسعه تجارت که جناب آقای 
رجایی نیز که عنوان دبیرکمیسیون صنع و معدن اتاق تعاون هستند به عنوان 
نماینده اتاق تعاون در جلسه حضور داشته اند، بطور مجدد درباره ممنوعیت 
واردات ام دی اف خام رأی گیری شده که قوانین فوق تغییر نماید ولی مجددا 
تایید گردیده است .ولی در حال حاضر یکی از انجمن های باالدستی )انجمن 
تولید کنندگان مواد فشرده چوبی( که عمده موثر در آن شرکت آرین سینا 
)تولید کننده ام دی اف( می باشد که 40 درصد از تولید ام دی اف داخلی را 
انجام می دهد، درخواست ممنوعیت واردات و مجاز شدن صادرات را دارد 
ولی بعضی از اتحادیه ها و انجمن های پایین دستی مخالف این امر )ممنوعیت 

واردات ام دی اف خام ( هستند.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت روکش های مصنوعی و نئوپان و ام دی 
اف ایران ،اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان، اتحادیه دوردگران تهران، 
اتحادیه تعاونی های درودگران و مبل سازان  از جمله مخالفان واردات ام دی 
اف خام می باشند که طی مکاتباتی، ادله و مستندات خود جهت مخالفت را 
اعالم و پیگیری نموده اند. قابل ذکر است در زمینه صنایع چوب و مبلمان ، 
دو انجمن باال دستی )تولید کننده (وجود دارد که یکی از آنها قدمت بیشتری 
داشته و شرکت آرین سینا به دالیلی از آن انجمن جداشده و انجمن جدیدی 
با محوریت خود تأسیس نموده است. انجمن قدیمی که شرکت های به نام 
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و بزرگی در آن حضور دارند، موضع خاصی در این موضوع اتخاذ ننموده و 
ابراز نکرده اند.

تحلیل مسأله : 

ابعاد گوناگون این موضوع در ذیل مورد بررسی قرار گرفته است : 
شرکت آرین سینا و انجمن فوق الذکر مدعی است علت این درخواست . 1

، وجود مازاد بر تولید و انباشت ام دی اف است و می توانند نیازهای 
این صنعت در داخل را تأمین نمایند حال آنکه در پاسخ ، مخالفان ایشان 
اظهار داشته اند، نیاز داخل کشور بیشتر از مازاد تولید این شرکت می 
باشد و از طرفی میزان اندک مازاد تولید نتیجه طبیعی رکود اقتصادی در 
کشور در این برهه از زمان بوده که در تمامی بخش ها نمود دارد و این 
شرایط عارضی دلیل موجهی برای تغییر سیاست های کشور در زمینه 

واردات و صادرات بصورت دائمی و مطلق نمی باشد.
پایین و فاقد . 2 مخالفان ممنوعیت واردات، کیفیت تولید کننده داخل را 

استانداردهای الزم)از جهت فشردگی، استحکام و سایر ویژگی ها( و 
قیمت آن را باالتر)به میزان حدود 30 درصد( از قیمت مورد انتظار از 
یک تولید کننده در داخل کشور عنوان نموده اند این فقدان کیفیت نیز در 
عدم توانایی این شرکت های تولیدی دارای مازاد تولید برای صادرات 
محصوالتشان تاکنون بروز داشته و اعتراضات و مرجوعی های مکرر 
کاالهای آنها از طرف اندک کشور های وارد کننده)از جمله افغانستان( 

گواه بر این موضوع می باشد.
موافقان ممنوعیت واردات مدعی هستند در صورت ممنوعیت واردات ، . 3

مکان تأمین نیاز داخل را بصورت کامل دارند، حال آن که مخالفان این 
امر را مستلزم قطع غیر مجاز درختان دانستند و مدعی هستند که بعضی 
از تولید کنندگان در حال حاضر به جنگل ها تعدی کرده و به تعهد قانونی 
خود مبنی بر جبران برداشت چوب با کاشت درختان زود رشد مناسب 

عمل ننموده اند.
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موافقان ممنوعیت واردات، شرکت تولید کننده داخل )شرکت آرین سینا( . 4
را به دلیل قدرت زیاد، دارای انحصار دانسته اند بصورتی که  قیمت را 
دربازار تعیین می کنند و هر تصمیمی توسط سیاستگذاران اخذ شود، این 

شرکت در اجرا امکان بهره برداری به نفع خود را دارد.
مخالفان ممنوعیت واردات مدعی هستند، با ممنوعیت واردات ام دی اف . 5

خام، تولید کنندگان موافق ممنوعیت واردات، این امکان را دارند که 
انحصار خود راتقویت نمایند زیرا می تواند به واردات چوب با پوست 
اقدام کرده و از آنجایی که از نظر قانونی باید قبل از وارد شدن چوب، 
وارد کوره شده و آفت زدایی شود، و این شرکت با توان مالی باال تنها 
امکان این نوع واردات رادارد و در این زمینه هیچ رقیبی ندارند و در ادامه 
بدلیل هزینه تمام شده باال ، ام دی اف تولید شده با قیمت باالیی به بازار 
داخل عرضه می شود و این انحصار و ممنوعیت واردات، بازار را مجبور 

به خرید از این شرکت تولید کننده خواهد نمود.
موافقان ممنوعیت واردات بیان نموده اند که شرکت آرین سینا تا چند ماه .  

قبل ، به بهانه کمبود مواداولیه تولید ام دی اف یعنی چوب، ام دی اف 
های تولیدی را در قبال تحویل چوب توسط خریدار ام دی اف به فروش 
می رسانده است. در حالی که االن ادعای مازاد تولید دارد و از طرفی 
متقاضی صادرات است، در حالی که با این شرایط می بایست در فرآیند 
صادرات نیز ام دی اف تولیدی را در قبال دریافت چوب از کشورهای 

خارجی به فروش برساند که این گونه نیست.
موافقان ممنوعیت واردات ، همچنین خواستار جواز صددرصدی صادرات . 7

هستند که برای اثبات این امر ابتدا باید تولید مازاد خود را در بورس 
عرضه کرده و در صورت عدم تقاضای داخلی امکان صادرات آن را 
بدست می آوردند که متاسفانه با عرضه صوری کاال در بورس با قیمت 
باال در حالی که همین کاال در بازار غیربورس با قیمت نازل تر به فروش 
می رسید، عدم تقاضای  داخلی را اثبات نموده و مجوز صادرات را اخذ 

نموده اند.
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راهکارهای پیشنهادی 

به جهت شفافیت صحنه اختالف و تصمیم گیری بهینه پیشنهاد می گردد 
اقدامات ذیل توسط سیاستگذاران مربوطه انجام شود:

با مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت ، ابعاد گوناگون موضوع که . 1
بخشی از آن در این گزارش و نامه پیوستی ذکر شده است، تشریح و 
تبیین شده و درخواست شود تا مالحظات الزم را قبل از تصمیم نهایی 
داشته باشند.شایسته است این مکاتبه هم در سطح وزیر صمت و هم 
درسطح معاونت عمومی وزارت صمت )جناب اقای برادران( و هم در 

سطح مدیرکل سلولزی)سرکار خانم ابروفراخ( انجام گیرد
کارشناسان متعددی بصورت مجزا این موضوع را ابعاد گوناگون بررسی . 2

نموده و بصورت کارشناسی از جهت اقتصادی،سیاسی و محیط زیستی 
نظرات کارشناسی خود را اعالم کنند و این نظرات تجمیع گردیده و 
مسئله از دیدگاههای گوناگون مالحظه شود و سپس جمع بندی شود.

از آنجایی که قریب به 20 انجمن در زمینه صنایع مرتبط با چوب وجود . 3
و  تحلیلی گرفته شود  انجمن ها بصورت مستدل و  نظر همه  دارد، 
قدرت و نفوذ یک انجمن ذینفع سبب نشود این امکان را پیدا کند، نظر 
غیرکارشناسی خود را زمینه تصمیم گیری و اتخاذ یک سیاست نادرست 

نموده و سایر ذینفعان از قبل این تصمیم نادرست متضرر گردند.
با بررسی های الزم ذینفعان، در زمینه موافقت و مخالفت واردات ام دی . 4

اف  شناسایی شوند. طبیعی است کسانی که مستقیما در چند سال اخیر 
اقدام به واردات ام دی اف نمودند با ممنوعیت واردات مخالف باشند و 
تولیدکنندگانی که واردات مانع از فروش کاالی آنها در شرایط رقابتی می 
شود، موافق ممنوعیت واردات باشند که باید این امر در توزین نظرات 
اتحادیه های مخالف ممنوعیت واردات در  ، لحاظ گردد.  اخذ شده 
مصاحبه، مدعی شدند، در چند سال اخیر هیچ گونه وارداتی انجام نداده 
اند و بیشتر تأمین نیازشان را از تولیدات داخل انجام داده اند و انگیزه 
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اصلی مخالفت خود را حمایت از محیط زیست و پیشگیری از نابودی 
آن عنوان نموده اند.

اثبات تخلف موافقان ممنوعیت واردات در زمینه قطع غیر مجاز جنگل ها . 5
یا قاچاق مواد اولیه تولید ام دی اف، می تواند مستندی قوی برای فهم 
پس زمینه این موضوع و فهم انگیزه های گوناگون مطالبه گران آن باشد.


