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سخن اول

چرا گشایش اقتصادی اتفاق نیفتاد
در طی سالیان گذشته ،یکی از نقدها و ایرادات جدی که به نظام
تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور وارد بوده ،تاثیرپذیری باالی
تصمیمات و سیاستهای اتخاذشده ،از تحوالت سیاسی داخلی و
بینالمللی بوده است .قوانین و برنامههای متعددی توسط دولتها و
مجلسها در ادوار گذشته تدوین و تصویب شده که متاسفانه با تغییر
آرایش سیاسی قوا و روی کار آمدن گروههای سیاسی رقیب در عرصه
قدرت ،به کناری نهاده شده یا اجرای آنها متوقف شده است .نتیجه آنکه،
بعد از تدوین پنج برنامه پنجساله توسعه و نیز برنامه ششم توسعه که
از سال  1396تا  1400باید اجرایی شود ،هنوز خط مشی و مسیر کل
توسعه اقتصادی کشور به درستی مشخص نیست و هر روز و هر هفته،
یک دستورالعمل و بخشنامه جدید برای اداره اقتصاد در حوزههای
مختلف اعم از ارز ،تولید ،صادرات ،واردات ،تسهیالت بانکی و  ...صادر
میگردد که بعضا  180درجه با بخشنامه قبلی مغایرت دارد .اسنادی
هم که تاکنون تحت عنوان سند استراتژی توسعه صنعتی توسط وزارت
صنایع گذشته یا وزارت صنعت ،معدن و تجارت فعلی تدوین شده ،متاثر
از همین تغییرات سیاسی و بعضا سلیقه وزرا و مسئوالن وقت ،به کناری
نهاده شده و با سند دیگر جایگزین شدهاند.
ل قبل و حتی پیش از اعمال
این در حالی است که از چندین سا 
تحریمها ،کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی ،افزایش صادرات
غیرنفتی ،افزایش سهم بهرهوری در رشد اقتصادی ،کوچکسازی دولت
و  ...جزو برنامههای راهبردی مندرج در اسناد باالدستی کشور قرار
داشته ،ولی متاسفانه به دلیل نبود عزم سیاسی و اولویت پیدا کردن
منافع حزبی و جناحی بر منافع کالن اقتصادی ،هیچ کدام به صورت
جدی پیگیری نگردیده و اگر هم اقدامی صورت گرفته ،در کشاکش
منازعات سیاسی و شعارهای عوامگرایانه ،بینتیجه باقی مانده است.
متاسفانه در مقطع فعلی نیز که کشور با کسری شدید بودجه و
مشکالت عدیده ناشی از آن مواجه است ،باز هم شاهد سایه سنگین
فشارها و تنشهای سیاسی داخلی و بینالمللی هستیم که شرایط را
برای حل مشکالت اقتصادی موجود و برداشتن فشارها از دوش فعاالن
اقتصادی و مردم ،دشوار کرده است .مخصوصا در حوزه بینالمللی،
دولت آمریکا و شخص رئیسجمهور این کشور در ماههای پایانی منتهی
به انتخابات این کشور ،تحرکات علیه کشورمان را به شدت افزایش داده
و به قول معروف ،قصد دارد آخرین تیرهای در ترکش خود را روانه
کشورمان کند .دولت آمریکا بامداد یکشنبه  30شهریورماه در اقدامی
یکجانبه و با وجود مخالفتهای بینالمللی ،مکانیسم بازگشت تحریمها
علیه ایران را فعال کرده که حتی اگر این تصمیم از وجاهت قانونی
برخوردار نباشد و با مخالفت لفظی شورای امنیت و کشورهای اروپایی
مواجه گردد ،اما قطعا اثر روانی این تصمیم و نگرانی شرکتهای خارجی
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از تحریمهای احتمالی توسط آمریکا ،میتواند شرایط را برای مراودات
اقتصادی کشور محدودتر از قبل بنماید .ضمن اینکه بیتردید دولت
آمریکا حداقل تا زمان انتخابات این کشور در تاریخ  13آبان 1399
دست از التهابآفرینی علیه ایران برنخواهد داشت و شاهد تبعات منفی
این فضاسازیها بر اقتصاد کشور خواهیم بود.
مطمئنا اگر نظام اقتصادی کشور در طی سالهای گذشته مستقل
از نظام سیاسی ،تغییرات جناحی و تغییر و تحوالت مدیریتی عمل
میکرد ،میتوانستیم از فرصتهای بیبدیلی که در سالهای قبل ایجاد
شد برای انجام اصالحات اقتصادی ،ایجاد زیرساختهای تولیدی-
صنعتی و سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی استفاده کنیم و
همین ساختار اقتصادی قوی میتوانست امروز پشتوانه و نجاتبخش
کشور باشد .در طی سالهای  1383تا  1393یعنی به مدت یک
دهه ،کشور هر سال بیش از  40میلیارد دالر درآمد نفتی داشت و
حتی در سال  1390درآمد نفتی کشور به قله بیتکرار  118میلیارد
دالر رسید که متاسفانه این درآمد هنگفت به جای سرمایهگذاری در
زیرساختهای تولیدی و صنعتی ،صرف یک سری طرحهای بیحاصل
همچون بنگاههای زودبازده ،کلنگزنیهای تبلیغاتی و از همه بدتر،
واردات گسترده انواع کاالها به کشور گردید .طبیعی است که وقتی
درآمد نفتی  118میلیارد دالری نتوانسته دردی از اقتصاد کشور دوا
کرده و کشور را در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی قرار دهد ،اکنون که
درآمدهای نفتی به زحمت به  10میلیارد دالر میرسد (تازه اگر پول آن
به کشور برسد) ،انتظار ایجاد گشایش در اقتصاد کشور انتظاری گزاف
و دور از واقعیت است.
البته نباید این نکته مهم را هم از نظر دور داشت که در همین شرایط
دشوار اقتصادی ،این تولیدکنندگان ،صنعتگران و کارآفرینان تالشگر و
دلسوز بخش خصوصی هستند که به پشتوانه سرمایهگذاری ،دانش فنی
و تالش شبانهروزی خود همچنان چراغ تولید و اشتغال را در کشور
روشن نگاه داشتهاند و به رغم اینکه طی سالهای اخیر به جای حمایت
و تشویق ،بیشتر با سختگیری و فشار ،اعمال محدودیت ،نوسان و
بیثباتی و جریمه و تنبیه مواجه بودهاند ،اما هنوز هم مجدانه پای کار
ایستادهاند.
بر همین اساس ،امید است مسئوالن و دست اندرکاران کشور نیز این
ازخودگذشتگی و مجاهدت بیچشمداشت فعاالن بخش خصوصی برای
حفظ تولید و اشتغال کشور را سرلوحه کار خود قرار دهند و با تالش
همدالنه و همراهی حداکثری با فعاالن اقتصادی و مردم ،در مسیر
کاهش مشکالت موجود و ایجاد گشایش واقعی در عرصه اقتصاد کشور
گام بردارند.
نیما بصیری

www.iahci.ir

گزارش مصور از بازدید سرکار خانم مهندس محـرابی و
معاونین محترم جناب آقایان دکتر ترحمی و دکترمیرمحمدی

از خطوط تولیــد مجتمع صنعتی بافتینــه و بافتسـان
شرکت بافتینه

خط تولید  :1تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه اسپان باند و منسوجات کامپوزیت اسپان باند
و ملت بلون با ظرفیت تولید  28000تن در سال

شرکت بافتسان

بهره برداری از خطوط تولید منسوج نبافته چندالیه اسپان باند بایکو با ظرفیت تولید  28000تن در سال

طرح توسعه شرکت بافتینه

 مراحل نصب و راه اندازی خط تولید منسوج نبافته چندالیه اسپان باند با بیش از  95درصد پیشرفت و ظرفیتتولید  12000تن در سال با امکان تولید منسوجات کامپوزیت
 -نصب و راه اندازی خط تولید ملت بلون با پیشرفت  95درصد و ظرفیت سالیانه  3000تن الیه ملت بلون

پست  63/20اختصاصی مجتمع صنعتی بافتینه و بافتسان با ظرفیت  25مگاوات

اخبار و گزارش های انجمن

گزارش افتتاح بیستوهفتمین نمایشگاه بینالمللی
مواد شوینده ،پاککننده ،بهداشتی ،سلولزی و
ماشینآالت وابسته (ایران بیوتی و کلین)

بیستوهفتمین نمایشگاه بینالمللی مواد شوینده ،پاککننده،
بهداشتی ،سلولزی و ماشینآالت وابسته (ایران بیوتی و کلین) از
تاریخ  26الی  29مردادماه سال  1399از ساعت  10لغایت  18در
محل نمایشگاه دائمی بینالمللی ایران ،پذیرای شرکتکنندگان و
بازدیدکنندگان متخصص بود.
از سال  1380تاکنون برگزارکننده نمایشگاه ،شرکت «سامع پاد
نوین» بودهاست و این نمایشگاه با نظارت انجمن صنایع شوینده،
بهداشتی و آرایشی ایران و انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
برگزار میگردد.
* کاالها و خدمات نمایشگاه ایران بیوتی و کلین سال 99
در نمایشگاه بینالمللی
انواع مواد شوینده ،پاککننده (محصوالت مقابله با کرونا)،
محصوالت سلولزی بهداشتی ،محصوالت محافظتی پوست،
مو ،رنگ مو ،عطر ،ادکلن و اسپری ،خوشبوکننده و محصوالت
بهداشتی منزل ،مواد اولیه واسطهای ،خدمات بازرگانی و مشاوره،
ماشینآالت و صنایع وابسته در این نمایشگاه در معرض دید

www.iahci.ir

مخاطبان (به صورت مجازی) قرار گرفت.
تعداد حدودا  130شرکت داخلی در نمایشگاه ایرانبیوتی و
کلین امسال مشارکت نمودهاند و به دلیل شرایط بحرانی شیوع
بیماری کشورهای خارجی در این نمایشگاه حضور نداشتند.
* مراسم افتتاحیه نمایشگاه
این نمایشگاه پس از چندین مرتبه تغییر در تاریخ و تعطیلی،
با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و نظارت ستاد ملی کرونا و
رعایت پروتکلهای ابالغ شده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی با حضور جناب آقای دکتر حسینزاده؛ مدیرعامل
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ،جناب آقای علیخانی؛
معاونت استانها و تشکلهای اتاق ،جناب آقای نیما بصیری؛
ریاست محترم هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی
ایران ،جناب آقای علی مرادی؛ مجری و برگزارکننده نمایشگاه
و جمعی از مسئوالن در تاریخ  1399/05/26ساعت  11صبح از
مبدا در ورودی سالن  6فعالیت خود را آغاز نمود.
در این نمایشگاه تخصصی با توجه به لزوم رعایت اصول
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کیفیــت تولیــد را بــا چســب هــای
هات ملــت ایرانــدار تجربــه کنیــد

بهداشتی و فاصلهگذاری ،با شرایط خاصی پذیرای مهمانان
و بازدیدکنندگان محترم بود و فقط مدعوین متخصص با ارائه
دعوتنامه ،مجاز به ورود و بازدید از نمایشگاه بودند .عالوه بر
بازدیدکنندگان تخصصی ،از رایزنان بازرگانی و سفرای کشورهایی
که در ایران حضور دارند نیز دعوت شد تا دستاوردهای داخلی
در این زمینه را مشاهده نمایند .البته این امکان نیز فراهم بود
که عموم مردم از طریق وبسایت شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی ایران به صورت مجازی از این نمایشگاه دیدن کنند.
تونلهای ضدعفونیکننده جلوی دربهای ورودی و خروجی
نمایشگاه و سالنها تعبیه شد و از ورود بازدیدکنندگان بدون
ماسک اکیدا خودداری میگشت و همچنین برچسبهایی برای
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی بر روی زمین الصاق شدهبود.
فعالیت و خدمات اصلی این نمایشگاه به دلیل شرایط خاص به
صورت مجازی صورت پذیرفت و نمایشگاه با حضور حداقل افراد
برگزار گردید.
* نمایشگاههای تخصصی بستری برای ایجاد ارزش
افزوده تولیدات داخلی است
گفتنی است معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
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شماره 77

در حاشیه بازدید از نمایشگاه محصوالت بهداشتی ،سلولزی و
ماشین آالت این صنعت تصریح کرد :برپایی نمایشگاههای تخصصی
و به نمایش گذاشتن توانمندیهای تولیدی و صنعتی بستری
مناسب برای ایجاد ارزش افزوده و رشد تولید ناخالص ملی است.
به گزارش شاتا ،مهدی صادقینیارکی گفت :در بازدید از محل
دائمی نمایشگاهها به خوبی رعایت شیوهنامههای بهداشتی در
نمایشگاه قابلمشاهده است و مبادی ورودی سالنها همگی
مجهز به دستگاههای ضدعفونی و ملزومات بهداشتی است.
وی با اشاره به ظرفیت بازدید عمومی از نمایشگاه به صورت
مجازی اضافه کرد :کارشناسان معتقدند ،در زمان شیوع ویروس
کرونا سرعت فراگیری فناوری اطالعات به اندازهای زیاد شده
که میزان استفاده از تجهیزات و تکنولوژی ارتباطات در زندگی
امروز ،ده سال جلوتر از زمان فعلی ارزیابی می شود.
صادقی نیارکی ادامه داد :در شرایط کنونی که برپایی
نمایشگاهها هرچه بیشتر به سمت بازدید مجازی پیش میرود
تعداد بازدیدکنندگان از هر نمایشگاه هم چندین برابر میشود
که این امر خود بازارهای هدف بیشتری را برای صادرات و فروش
در دسترس تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی قرار میدهد.
به گفته معاون امورصنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت
حتی مذاکرات میان شرکتها و واحدهای تولیدی نیز از طریق
پلتفرمهای الکترونیکی و در اینترنت انجام میشود که زمینهساز
توسعه بیشتر تجارت الکترونیک است .صادقی نیارکی با اشاره به
سیاست دولت مبنی بر اینکه هیچ محدودیتی متوجه کسبوکارها
در جامعه نیست ،تصریح کرد :سیاست ستاد ملی کرونا و ریاست
جمهوری نیز بر این اصل است که برای تمامی کسبوکارها با
رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
وی افزود :در این شرایط موظف هستیم با تلفیق زنجیره سالمت
و اقتصاد با یکدیگر ،هم از حیات و جان انسانها و هم از حیات
اقتصاد ملی محافظت کنیم.
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دکتر بهمن حسین زاده:

برگزاری نمایشگاهها؛ یکی از روشهای حمایت از جهش تولید
به گزارش آوند؛ دکتر بهمن
حسین  زاده ،مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی جمهوری
اسالمی ایران ،پیرامون برگزاری
بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی
مواد شوینده ،آرایشی ،بهداشتی و
ماشینآالت وابسته گفت :با توجه به
شرایطی که ناگزیر در اثر شیوع ویروس
کرونا در سراسر دنیا و همینطور ایران
اتفاق افتادهاست ،نمایشگاه با تمهیدات
خاص و با اخذ مجوز از ستاد ملی کرونا،
به صورت تخصصی و تنها با حضور افراد
متخصص برگزار گردید .این چهارمین
نمایشگاهی است که در شرایط خاص
کرونا با رعایت پروتکلهای بهداشتی
منعقد گردیدهاست.
بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی
(مجازی) مواد شوینده ،پاک کننده،
بهداشتی ،سلولزی و ماشینآالت وابسته
به دلیل اعالم وضعیت قرمز و به منظور
حفظ سالمتی هموطنان با دو هفته
تاخیر ،در تاریخ  26الی  29مرداد ماه
آغاز به فعالیت نمود .از محدودیتهای
موجود با ابتکار و خالقیت تدابیر خاصی
را اندیشیدیم تا با توجه به لزوم برگزاری
نمایشگاه و تاثیر غیرقابل انکار آن بر
شرایط اقتصادی کشور ،ابراز تمایل
مشارکتکنندگان و همچنین صرف
هزینهای بیش از  20میلیارد تومان برای
ساخت غرفهها ،این نمایشگاه به صورت
مجازی و با حداقل حضور فیزیکی افراد
برگزار شود.
وی در خصوص تدابیر و تمهیدات
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ویژه برگزاری نمایشگاه امسال افزود:
کل مساحت مفید فضای نمایشگاهی
 67/5هکتار است و برای نمایشگاه
ایران بیوتی امسال با حضور حدود
 130شرکت کننده16000 ،مترمربع
(فضایی چند برابر مساحت استاندارد)،
به سالنها اختصاص داده شد و از این
طریق به منظور اجرای فاصلهگذاری
اجتماعی ،بین هر غرفه  120-110متر
فاصله تعیین گردید.
به طور کلی نمایشگاه تخصصی
بسیار محدود برگزار شد و به منظور
جلوگیری از ازدحام و تجمع ،از ورود
بازدیدکنندگان عادی با کمال احترام
و پوزش ممانعت به عمل آمد .حتی در
مورد مشارکتکنندگان نیز مالحظاتی
صورت گرفت ،به این صورت که
غرفهداران از استانهای مختلف کشور
به دلیل جلوگیری از سفرهای بین
شهری ،در نمایشگاه حاضر نشدند و
همچنین در مورد شرکتهای حاضر نیز
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در هر غرفه  1الی  2نفر حضور داشتند.
از سوی دیگر با توجه به شرایط ویژه و
محدودیت در پروازها ،شرکتکنندگان
خارجی در این نمایشگاه حضور
نداشتند و تنها برخی از نمایندگان این
شرکتها در نمایشگاه شرکت نمودند.
همچنین ممانعت از ورود افراد بدون
ماسک به فضای نمایشگاه ،تعبیه
گیتهای ضدعفونی فعال در ورودی
و خروجی تمام سالنها ،در دسترس
قرار دادن محلولهای ضدعفونی
دست و سطوح ،نظافت و ضدعفونی
تجهیزات و فضای نمایشگاه در هر روز
کاری ،تجهیز تهویههای سالنها و ...از
جمله اقداماتی بود که به منظور رعایت
بهداشت و حفظ سالمتی هموطنان با
جدیت انجام شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های
بین المللی در مورد پروتکلهای ابالغی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی اظهار نمود :در حال حاضر
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اخبار و گزارش های انجمن
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هات ملــت ایرانــدار تجربــه کنیــد

چندین پروتکل بهداشتی تدوین شده
که مورد تایید وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی قرار گرفتهاست
و جناب آقای رئیسی معاون محترم
بهداشتی وزارت بهداشت به کل کشور
از جمله دانشگاههای علوم پزشکی و
شرکت نمایشگاهی ابالغ نمودهاند ،ما
نیز تمام استانداردها را با دقت باالیی
رعایت کردهایم ،تا جایی که صنعت
نمایشگاهی جهان ،برگزاری نمایشگاه
ایران را الگوی خود قرار دادند .به
نظر بنده ،مسئولین این امر مخصوصا
در تهران باید توجه داشتهباشند که
نمایشگاه ما ،نمایشگاه فروش یا بهاره
و پاییزه نیست و یک نمایشگاه کامال
تخصصی با حضور افرادی متخصص و
تحصیلکرده است که طبیعتا فرهنگ
استفاده از ماسک و رعایت پروتکلها
را دارند .از طرفی حضور افراد در
این نمایشگاهها بسیار محدود است
و فاصلهگذاری اجتماعی به خوبی
رعایت میشود ،بنابراین ما اجتماع
نیستیم و این نمایشگاه به معنای
واقعی "نمایشگاه تخصصی بین المللی
مجازی" بودهاست.
ارگانها و نهادهای نظارتی نیز
در برپایی این نمایشگاه همکاری و
مساعدت داشتند ،نیروی انتظامی پیش
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از برگزاری ،از نمایشگاه بازدید نمودند
و تمام مالحظات را از نزدیک رصد و
تایید کردند .همچنین از جناب آقای
دکتر علیرضا زالی؛ رئیس ستاد مقابله
با کرونا در کالنشهر تهران و استاندار
محترم تهران نیز دعوت بعمل آمد تا
مجددا در انتهای نمایشگاه حضور بهم
رسانند و شرایط را مالحظه نمایند.
نهایتا با یاری خداوند تالش نمودیم
که این نمایشگاه به خوبی و بدون
هیچگونه خطر و مزاحمتی برگزار شود.
وی ضمن تاکید به این نکته که
برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی
تجربهای جدید است ،توضیحاتی
پیرامون امکانات ارائه شده به
شرکتکنندگان داد :طبیعی است
که برگزاری نمایشگاه مجازی برای
ما نیز ،همراه با چالشهای جدید و
صرف هزینههای جانبی بود .در این
راستا به منظور بهرهبرداری تمام افراد
متخصصص و عالقمند ،دوربینهای
متعددی در داخل سالنها تعبیه شد تا
مصاحبه با غرفهداران به صورت مجازی
در سایت شرکت سهامی نمایشگاههای
بینالمللی جمهوری اسالمی ایران به
صورت همزمان و مستقیم در اختیار
عموم قرار گیرد.
ابتکار دیگر؛ دعوت نامههای دیجیتالی
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به صورت مجازی برای مدعوین و
مخاطبین این نمایشگاه ارسال شد ،به
این صورت که غرفهداران لینک بازدید
را در اختیار مخاطبین قرار داده تا
فیلم و کلیپ تهیه شده از غرفه خود
را نمایش دهند ،در عین حال فیلم
زنده هم بر روی سایت قابل مشاهده
بود .از جمله مواردی که به منظور
افزایش بازدهی برخی از نمایشگاههای
آتی پیشبینی شدهاست ،میتوان به
ایجاد فضایی برای گفتگوی صوتی و
تصویری ،اتاق جلسه مجازی ،تبادل
پیش پرداخت ،انعقاد قرارداد ،امضای
دیجیتالی و  ...از طریق سامانههای
مجازی اشاره نمود.
دکتر حسین زاده ضمن تقدیر از
تالشهای صورت گرفته ،این نمایشگاه
را در راستای تحقق شعار «جهش
تولید» دانست و اظهار نمود :یکی از
روشهای حمایت از جهش تولید در
زنجیره ارزش ،برگزاری نمایشگاهها
است؛ تا تولیدکنندگان بتوانند
محصوالت خود را معرفی و عرضه
نمایند و در نتیجه فروش بهتری
داشتهباشند .در این راستا مجری
نمایشگاه از مقامات و مسئوالن ذیربط
کشوری و همچنین هیئتهای تجاری
خارجی ،رایزنان بازرگانی و اقتصادی و
سفرا دعوت به عمل آورد تا بتوانند از
نزدیک مشکالت این صنایع را مشاهده
نموده و به ارائه راهکارهای سازنده
اقدام نمایند .گفتنی است جناب آقای
مهندس صادقی نیارکی معاونت محترم
امور صنایع با حضور خود در این
نمایشگاه از نزدیک مشکالت و مسائل
صنعتگران را رصد نموده و با ایشان
گفتگو نمودند .عالوه براین جلسات
 B2Bنیز به صورت دیجیتالی و
حضوری برگزار شد .همچنین از انجمن
شوینده ،آرایشی و بهداشتی و انجمن
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سلولزی بهداشتی نیز درخواست داریم
تا بستری را فراهم آورند که حضور این
صنایع در نمایشگاههای سال آینده
پررنگتر شود.
وی با بیان اینکه تاثیر برپایی
نمایشگاههای تخصصی بر واردات و
صادرات صنایع بر هیچکس پوشیده
نیست ،ادامه داد :در حال حاضر
واردات اقالم مختلف آرایشی بهداشتی
ساالنه با مبلغی بالغ بر  3میلیارد دالر
در کشور صورت میگیرد .بهمنظور
فعالیت کارخانجات این صنایع ،مواد
اولیه با قیمت مصوب (ارز نیمایی و
آزاد) از طریق واردات تامین میشود،
اما در راستای حمایت از تولیدکنندگان
داخلی با تدابیر وزارت صمت ،واردات
اقالم غیرضروری آرایشی و بهداشتی
ممنوع شدهاست.
در شرایط کنونی که تحریمها
شدیدا بر فروش نفت حاکم میباشد
و قیمت نفت کاهش داشتهاست،
صادرات غیرنفتی (با مبلغی حدود 41
میلیارد دالر) نقش شریان حیاتی را در
کشورمان ایفا مینماید .یکی از راههایی
که سبب توسعه صادرات غیرنفتی
میگردد؛ برگزاری نمایشگاهها است و
ما نیز تمام تالش خود را مینماییم تا
در شرایطی فعلی با مدیریت صحیح و
رعایت پروتکلهای بهداشتی در این
امر مهم سهیم باشیم.
در مورد برگزاری سایر نمایشگاهها
در سال جاری نیز اظهار نمود :طبق
پیشبینی متخصصین ممکن است
ناگزیر حداقل  2الی  3سال ناچار به
زندگی با این پدیده منحوس باشیم
و بدیهی است در چنین شرایطی
نمیتوان تمام فعالیتهای اقتصادی و
اجتماعی خود را متوقف نمود ،مسلما
این امر غیرممکن است و اقتصاد
باید در جریان باشد ،ما نیز به عنوان
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دستاندرکاران این امر موظف هستیم
در سالی که طبق فرمایش مقام معظم
رهبری سال جهش تولید نامگذاری
شده ،از صنعتگران ،تولیدکنندگان و
تجار حمایت کنیم.
با یاری خداوند سایر نمایشگاهها
نیز با رعایت تمام اصول به صورت
مجازی ،کامال تخصصی و تنها با حضور
افراد متخصص برپا میشود و حتی
در صورت لزوم و محدودیت بیشتر
بهداشتی ،بدون حضور فیزیکی افراد
متخصص و تنها از طریق فیلمهای سه
بعدی و به صورت کامال مجازی برگزار
خواهد شد و تا بهبود شرایط ،همچنان
با عرض پوزش از ورود بازدیدکنندگان
عادی جلوگیری بعمل میآید و همانند
نمایشگاه ایران بیوتی ،برای عموم افراد
امکان بازدید مجازی ،بدون محدودیت
از طریق سایت شرکت نمایشگاهی
فراهم خواهد بود.
دکتر حسین زاده ضمن تاکید
بر اینکه نمایشگاهها برند کشور ما
هستند ،استقبال مشارکتکنندگان و
بازدیدکنندگان از برگزاری نمایشگاه
امسال را مطلوب دانست و تصریح
کرد :به عنوان مثال طی بیست و
هفت سال نمایشگاه مواد شوینده ،پاک
کننده ،آرایشی ،بهداشتی ،سلولزی و
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ماشینآالت وابسته و ...تبدیل به یک
برند شده و بدیهی است تداوم آن
برای تولیدکنندگان و صنعتگران این
صنایع بسیار مهم و حیاتی است .در
مورد بازدیدکنندگان هدف این است
که در نمایشگاههای تخصصی فقط
افراد متخصص حضور داشته باشند و
گفتنی است برگزاری نمایشگاه برای
مشارکتکنندگان بسیار مهم است
و همکاران ما نیز در این روند به
مشارکتکنندگان ،انجمنها و تشکلها
خدمات الزم را ارائه میدهند و تمام
توان از تولیدکنندگان حمایت کنیم.
امیدواریم تولیدکنندگان داخلی
بتوانند با برگزاری نمایشگاهها ،افزایش
تعرفهها ،جلوگیری از واردات اقالم
غیرضروری ،توانمندیهای خود را ارائه
دهند و شاهد موفقیتهای روزافزون
صنعتگران ایران زمین باشیم و از
انجمنها و تشکل درخواست داریم تا
با حمایت و تعامل بیشتر صنعت
نمایشگاهی کشور را حمایت نموده
و حضور اکثریت تولیدکنندگان را در
نمایشگاههای آتی شاهد باشیم .در
پایان از ریاست محترم هیئت مدیره
انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
که در این مسیر همراه ما بودند ،کمال
تشکر را داریم.
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گفتگو نشریه با آقای احسان هوشیار
مدیر عامل شرکت پدیده صنعتی آویژه

احسان هوشیار هستم ،متولد 1363
و فارغالتحصیل کارشناسی رشته گیاه
پزشکی.
فعالیت اصلی اقتصادی خود را به
صورت جدی در سن  19سالگی و با
واردات پارچههای زینتی از کشورهای
آسیای شرقی شروع کردم و از سال
 1393کار خود را در صنعت سلولزی
بهداشتی آغاز نمودم.
• شرکت پدیده صنعتی آویژه
شرکت پدیده صنعتی آویژه فعالیت
خود را از اواسط سال  1395با تولید
یک نوع خمیر کاغذ بهداشتی (آنتریتد)
آغاز نمود .پس از آزمون و خطاهای
فراوان و بهروزرسانی ماشینآالت خود
توانست  3نوع خمیر تولید کند ،که
هرکدام از خمیرها به طور اختصاصی
برای دستگاههای مواد اولیه کارخانجات
بهداشتی و غیربهداشتی مورد استفاده
قرار میگیرد.
شرکت آویژه در حال حاضر  3نوع
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خمیر کاغذ بهداشتی آنتریتد ،تریتد،
سوپر تولید میکند که برای استفاده در
پوشک کامل بچه ،پوشک معمولی ،نوار
بهداشتی ،زیراندازهای بهداشتی ،صنایع
دفاع و مصارف دیگر استفاده میشود.
خاصیت اصلی این خمیرها جاذب بودن
آنهاست.
• طرح توسعه و صادرات
در حال حاضر این مجموعه،
محصوالت فاز اول خود را با برند
«خمیر کاغذ شاین» عرضه میکند و
انشاهلل محصوالت فاز جدید (توسعه)
خود را با برند «گرین لند» بهزودی در
بازار عرضه خواهد نمود .شرکت آویژه
آماده بهرهبرداری از فاز جدید خمیر
فالف پالپ خود میباشد که با راهاندازی
آن ،حجم تولید شرکت آویژه از حدود
ماهیانه  300تن به  1200تن در ماه
خواهد رسید و حدود  28نفر را بهطور
مستقیم مشغول به کار خواهد کرد.
آویژه در حال حاضر قادر به صادرات
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محصوالت خود نمیباشد چرا که اولویت
اول شرکت آویژه تامین مواد اولیه
کارخانجات داخل کشور و همکاری با
تولیدکنندگان داخلی است.
این مجموعه در راهاندازی خط تولید
جدید خود به غیر از افزایش حجم
تولید به دنبال باالبردن کیفیت محصول
خود نیز میباشد ،از این رو با راهاندازی
خط تولید فول اتوماتیک و پیشرفته که
مشابه آن در خاورمیانه وجود ندارد،
خمیری با کیفیت باالتر از خمیرهای
نمونه خارجی تولید خواهد کرد ،امید
است ،بتوانیم به اهداف اصلی خود که
همانا کیفیت و قیمت مناسب (ارزانتر
از نمونه خارجی محصول) و دسترسی
آسان برای کارخانجات است ،دست
یابیم و در حد توان خود به صنعت
سلولزی کشور خدمت کنیم.
• تاثیر محدویتهای حاصل از
شیوع ویروس کرونا بر بازدهی
نمایشگاه امسال
امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا
نمایشگاه با تاخیر چند ماهه برگزار شد،
از این رو تعداد شرکتکنندگان نسبت
به سالهای گذشته حدود  60درصد
کمتر بود ،شور و هیجان سالهای
گذشته به چشم نمیخورد.
و شاید نکته همین جاست! که ما
در چنین شرایط بحرانی نباید صحنه
را ترک کنیم و با رعایت پروتکلهای
بهداشتی و همچنین مدیریت صحیح
بتوانیم ستونهای این صنعت را پایدار
نگه داریم.
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علیرغم اینکه تعداد مراجعهکنندگان
امسال بسیار کمتر از سالهای قبل
بود اما از نظر بنده خروجی مثبتی
داشت و عزیزانی که میزبان ایشان
بودیم ،مشتریان واقعی به شمار رفته و
این امر یکی از محاسن نمایشگاه سال
جاری بود .امید است سال آینده دیگر
کرونایی وجود نداشته باشد تا بتوانیم در
نمایشگاه ایران بیوتی  ،1400در کنار
اکثریت دوستان و همکاران عزیز شاهد
همکاری و تعامل بیشتری باشیم.
• مزایا و معایب برگزاری نمایشگاه
به صورت مجازی
برگزاری نمایشگاه مجازی میتواند
دارای مزایایی چون:
 دردسترس بودن برای تمام دوستانو همکاران در سراسر کشور که بعضا به
دلیل بعد مسافت نمیتوانند در زمان
برگزاری نمایشگاه به تهران یا نقطهای
خاص از کشور سفر کنند.
 استفاده از پروفایل شخصی بدونهیچگونه هزینه اضافی نظیر حمل
و جابجایی و ...که قادر خواهند بود
خدمات و محصوالت خود را به راحتی
معرفی و ارائه نمایند.
 نمایشگاه مجازی در هر ساعتو در هر جایی قابل دسترس برای
کلیه همکاران و عالقمندان میباشد
و صددرصد میتوانند به راحتی از
محصوالت تمامی شرکتها دیدن
نمایند در حالی که در نمایشگاه
غیرمجازی به دلیل کمبود وقت یا
خستگی شاید امکان بازدید از تمام
غرفهها وجود نداشته باشد.
 ورود به نمایشگاه مجازی هزینهبسیار بسیار کمتری نسبت به نمایشگاه
حضوری در بردارد.

شد نمایشگاه مجازی معایبی نیز دارد،
از جمله:
 در نمایشگاه مجازی امکان کپی،تقلید و یا سرقت ایدهها آسانتر است
و باید تمهیداتی پیرو امنیت فعالیت
مجازی اندیشیده شود.
 در نمایشگاه مجازی امکان ورودافراد ناشایست و معامالت خطرناک و
پرریسک به مراتب باالتر است و این امر
میتواند باعث هرج و مرج و تفرقه در
میان همکاران گردد.
 برگزاری نمایشگاه به صورت دیجیتالفرصت رودررو بودن با همکاران جدید را
از بین میبرد چرا که یکی از مهمترین
دالیل نمایشگاه شکلگیری ارتباطات
جدید و آشنایی با مشتریان جدید
میباشد.
• وضعیت صنعت سلولزی
در حال حاضر به خاطر وضعیتی که
در کشور وجود دارد و مشکالتی مانند
تحریمها ،کمبود ارز و مشکالتی از
این قبیل ،مواد اولیه با قیمتی متغیر و
صعودی به دست تولیدکنندگان مرجع
میرسد و تا زمانی که خمیر فالف پالپ
و یا تیشو به دست تولیدکننده محصول
نهایی برسد قیمت دستخوش تغییرات
فراوانی میشود .پس نمیتوان قیمت
ثابتی ارائه داد به همین دلیل بازار با

نابسامانی روبروست .دراین وضعیت
تولیدکنندگان نیز ناگزیر طی هرماه یا
هرهفته بر اثر تغییر قیمت ،با مشتری
خود دچار چالش میشوند .البته صنعت
سلولزی هرچه به سمت پاییز و زمستان
میرود ،روند بهتری برای عرضه و فروش
دارد ،پس میبایست همکاران محترم
برای ماندن در این عرضه سرمایه در
گردش خود را روزبهروز افزایش دهند
تا بتوانند مواد اولیه و هزینههای جانبی
خود را تامین کنند.
در پایان باید عرض کنم که علیرغم
تمام دشواریها ،نمیتوان به راحتی
از تولید گذشت و باید ماند ،ساخت و
عرضه کرد .از همکاران و دوستان محترم
این خواهش را دارم که هرکس در حد
توان خود به سایر همکاران به هر نحوی
میتواند ،کمک کند تا چرخه تولید در
این صنعت متوقف نگردد و پایههای
صنعت سلولزی سست نشود چرا که در
این وضعیت باید چه در زمینه تامین مواد
اولیه و چه در فروش محصول ،با یک
رقابت سالم ،یکدیگر را حمایت کنیم.
امیدوارم تا پایان سال برای همکاران
اتفاقات خوبی رقم بخورد .از اعضای
محترم انجمن سلولزی بهداشتی ایران
و نشریه آوند کمال تشکر و قدردانی را
دارم و برای همگی در این راه سخت و
پر فراز و نشیب ،آرزوی موفقیت دارم.

اما در کنار محاسنی که به آن اشاره

www.iahci.ir

تابستان 99

شماره 77

15

اخبار و گزارش های انجمن
کیفیــت تولیــد را بــا چســب هــای
هات ملــت ایرانــدار تجربــه کنیــد

گفتگو نشریه با آقای بهزاد اباذری
مدیر کل فروش شرکت کیمیا تجارت لطیف ایرانیان
بهزاد اباذری هستم ،متولد ،1351دانش آموخته دکتری رشته
مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی.
از سال  1373وارد بازار کار شدم و در طی این سالها با
شرکتهای بزرگ و نام آشنایی همکاری داشتهام .تخصص
اصلی بنده مشاوره مدیریت و آموزش در حوزههای فروش
مارکتینگ و تبلیغات میباشد ،از سال  1398افتخار همکاری با
شرکت کیمیا تجارت لطیف ایرانیان با نام تجاری ایزیپیک ،با
سمت مدیر کل فروش را دارم.
• فعالیت شرکت کیمیا تجارت لطیف ایرانیان
کارخانه در شهرک صنعتی اشتهارد در زمینی بالغ بر  21هزار
مترمربع احداث شدهاست و از ویژگیهای این شرکت ،میتوان
به بهرهگیری از آخرین ماشینآالت روز دنیا و همچنین پرسنل
مجرب و حرفهای اشاره نمود.کیمیا تجارت با توجه به قدمت نه
چندان طوالنی فعالیت خود ،توانسته جایگاه مناسبی را در بازار
کسب و سهم نسبتا خوبی را از آن خود کند.
• معرفی محصوالت
محصوالت شرکت به سه گروه محصوالت اقتصادی ،جعبهای
و دستمال توالتهای نسل جدید تقسیم میشود .تفکر خالق
مدیریت مجموعه باعث شد تا محصوالت جدیدی پا به عرصه
بگذارد که این محصوالت همان نسل جدید دستمال توالت
هنگردار میباشد و عالوه بر سهولت در مصرف ،به صورت کامال
بهداشتی در سرویسهای بهداشتی قابل استفاده میباشد.
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علیرغم رکود بازار ،کیمیا
تجارت طی یکسال اخیر هر ماه
رشد قابلمالحظهای در فروش
داشته و توانسته رشد 500
درصدی را نسبت به سال گذشته
تجربه کند.
•تاثیر برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی
طبیعتا ما نیز به دلیل شرایط بیماری اپیدمی که کل دنیا دچار
آن هستند ،بازخورد چندان خوبی از نمایشگاه امسال نداشتیم،
اما حسن این نمایشگاه حضور افراد متخصص و فعال دراین
حوزه بود که میتوان گفت از نظر کیفی برای مجموعه کارآمد
بود .خوشبختانه توانستیم از میان اندک مراجعهکنندگان
تعدادی نماینده خوب در سراسر کشور جذب کنیم .از آنجا که
تاثیر مالقات حضوری بر هیچ کس پوشیده نیست و اساسا افراد
تمایل دارند که از نزدیک با افراد مذاکره نمایند ،محصوالت را از
نزدیک مشاهده و لمس کنند و تاثیر کالم خود را نیز در چهره
فرد مقابل ببینند ،لذا به اعتقاد شخصی بنده نمایشگاههای
مجازی راندمان چندان باالیی نخواهد داشت.
در پایان امیدوارم بتوانیم با همکاری و همیاری پرسنل
حرفهای مسیری رو به رشد را طی کنیم و در خدمترسانی به
جامعه گامی کوچک برداریم .همچنین برای تمامی همکاران،
فعاالن و تولیدکنندگان در صنعت سلولزی آرزوی موفقیت روز
افزون دارم.
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گفتگو نشریه با آقای کیومرث خمیس آبادی
مدیر بازرگانی خارجی شرکت طلیعه صنعت
کیومرث خمیس آبادی هستم ،فارغ التحصیل کارشناسی رشته زبان
و ادبیات انگلیسی.
مدت  8سال است که بهعنوان مدیر بازرگانی خارجی در شرکت
طلیعه صنعت مشغول به فعالیت میباشم.
• فعالیت شرکت طلیعه صنعت
طلیعه صنعت توانسته است طی 50سال فعالیت ،در دو بخش تولید
محصوالت سلولزی و عرضه ماشینآالت مربوطه گام مهمی در رونق
این صنعت در سراسر کشور بردارد .با گذشت زمان و تشخیص نیاز
تولیدکنندگان با بهرهگیری از تکنولوژیهای روز این صنعت ،تمرکز این
شرکت بر مشاوره ،تامین ،نظارت و راهاندازی خطوط تولید با استفاده
از ماشینآالت مدرن قرار گرفت .خوشبختانه با اخذ نمایندگیهای
خاص از شرکتهای بزرگی همچون دیچانگیو و سنترو که در زمین ه
تولید ماشینآالت تبدیل دستمال کاغذی و بستهبندی فعالیت دارند،
توانستهایم در طی  10سال صنعت سلولزی را متحول سازیم .با ورود
ماشینآالت جدید روشهای تولید سنتی جای خود را به روش نوین
داده است که صرفهجویی در زمان و کاهش هزینه بسیاری برای
تولیدکنندگان بههمراه داشته است .با اتکاء به خداوند و حسن اعتماد
عزیزان تولیدکننده بیوقفه تالش مینماییم در راه خدمت هر چه بیشتر
قدم برداریم.
برخی از دستاورهای این شرکت عبارتند از:
 عرضه دستگاههای فول کات در ایران برای اولین بار راه اندازی خط تولید پیشرفته و رباتیک برند ایزی پیکهمچنین از آنجائی که الزمه موفقیت در هر کاری ایجاد تغییر
و روزآمد بودن میباشد ،سعی ما بر آن بوده است تا با رصد
تکنولوژیهای بکاررفته در ماشینآالت صنایع سلولزی در سرتاسر
دنیا اقدام به معرفی آنها به عالقمندان عرصه تولید نمائیم .از جمله
این اقدامات میتوان به شرکت در نمایشگاههای بینالمللی ،ارتباط
مستمر با شرکتهای معتبر ،حضور در وبینارهای تخصصی و
عضویت در سایتهای اطالعاتی اشاره نمود.
• تاثیر محدودیتهای حاصل از شرایط بحرانی کرونا بر
بازدهی نمایشگاه امسال
متاسفانه با توجه به محدودیتهای متاثر از شیوع بیماری کرونا بر
نمایشگاه امسال بسیاری از کسانی که قصد شرکت در نمایشگاه را
داشتند از این کار صرف نظر کردند و همین امر باعث شد تا نمایشگاه
امسال از رونق کمتری برخوردار باشد .حتی در مورد بازدیدکنندگان
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نیز روال به همین شکل بود یعنی بازدیدکنندگان متخصص نیز حضور
چشمگیری در این رخداد نداشتند.
قطعا نمایشگاه در سالهای قبل در مقایسه با نمایشگاه امسال از
راندمان باالتری برخوردار بود .از ویژگیهای نمایشگاههای گذشته حضور
بازدیدکنندگانی از کشورهای همجوار مانند ترکیه ،عراق ،افغانستان و
ارمنستان بودیم که به آن رونق بیشتری میبخشید و در بسیاری از
موارد منجر به عقد قرارداد میگشت که امسال به دلیل محدودیت در
پروازها نتوانستیم میزبان ایشان باشیم .در مجموع نمایشگاه امسال از
رونق کمی برخوردار بود و بازخورد مورد انتظار را نداشت.
• معایب و مزایای برگزاری نمایشگاه مجازی
مسلما نمایشگاه مجازی مزایا و معایب خاص خود را دارد .از مزایای
آن میتوان به ارزان بودن ،در دسترس بودن ،اختصاص زمان بیشتر
به نمایشگاه در طول زمان ،حضور نامحدود بازدیدکنندگان از سرتاسر
دنیا ،کنترل دقیق بر آمار بازدیدکنندگان ،گزارشگیری از تعداد
درخواستکنندگان و  ...اشاره نمود.
از سوی دیگر عدم ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مشتریان
بالقوه ،عدم امکان لمس کاال یا محصول توسط مشتریان ،عدم جلب
نظر شرکتکنندگان به محصولی خاص و در نهایت عدم تمرکز الزم در
حین بازدید مجازی بهعلت حضور در شبکههای اجتماعی دیگر و  ...را
میتوان به عنوان مواردی از معایب نمایشگاه مجازی برشمرد.
در انتها امیدوارم که هرچه سریعتر شاهد از بین رفتن این بیماری
منحوس از جامعه بشری که همه ابعاد زندگی ما را دستخوش تغییر
کرده است ،باشیم و نیز امیدوارم صنعت سلولزی همچون سالهای
پیشین از رونق بیشتری برخوردار باشد .در پایان از همکاران نشریه آوند
بهخاطر انعکاس نظرات و دیدگاههای اعضاء بسیار سپاسگزارم.
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جلسه هماندیشی تولیدکنندگان دستمال مرطوب
با حضور هیئت مدیره انجمن

در روز سهشنبه مورخ 1399/06/25
جلسهای با حضور اعضاء هیئت مدیره،
دبیر انجمن و تعدادی از شرکتهای
تولیدکننده دستمال مرطوب عضو انجمن
از ساعت  14الی  16در محل انجمن
برگزارشد .در این نشست پیرامون ابعاد
گوناگون مسئله نابسامانی بازار دستمال
مرطوب ،نوسانات و افزایش قیمت ارز،
افزایش نرخ مواد اولیه و سایر موانعی
که منجر به افزایش قیمت تمامشده

18

تابستان 99

محصوالت و اختالل در برنامهریزی تولید
و فروش میگردد ،بحث و گفتگو شد.
در این جلسه مدیران و نمایندگان
شرکتهای ماریناسان ،حریر پارسیان،
رزآرا آسیا ،سیالنه سبز ،پنبه ریز و نازگل
البرز حضور داشتند .اغلب تولیدکنندگان
بر این باور هستند که روند افزایش قیمت
مواد اولیه مورد مصرف ،منجر به کاهش
تولید خواهد شد .بدیهی است کاهش
فروش تبعات مالی را به تولیدکنندگان

شماره 77

تحمیل مینماید و حتی سبب عدم
پوشش هزینههای تولید میشود ،اما
از سوی دیگر با توجه به رشد بیسابقه
قیمت ارز و مشکالت موجود در تامین
مواد اولیه وارداتی ،ناچار به افزایش
قیمت محصول نهایی هستند.
هریک از حاضرین جلسه ،به بیان
نقطه نظرات خود پرداخته و با همفکری
یکدیگر راهکارهایی در راستای بهبود
وضعیت موجود ،ارائه دادند.
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بازدید مدیرکل دفتر صنایع نساجی ،پوشاک و سلولزی
وزارت صمت از کارخانجات بافتینه و بافتسان
روز چهارشنبه  1399/6/26مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت به همراه رئیس صنعت ،معدن و تجارت استان
همدان از کارخانجات بافتینه و بافتسان شهرستان مالیر بازدید و مشکالت این کارخانجات را بررسی کرد/ .عکس :شهرام ذبیحی
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شیوع ویروس کرونا و بازار محصوالت
سلولزی بهداشتی در ایران

بنا بر گزارش آوند؛ با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در
سراسر دنیا اغلب صنایع و تولیدیهای کوچک و بزرگ درگیر
تبعات و مشکالت ناشی از این مهمان ناخوانده شدهاند .به
اعتقاد کارشناسان اقتصادی ،ریسک ویروس کرونا به حدی است
که میتوان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی
دانست.البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای
مختلف یکسان نیست ،بررسی اخبار و آمارها نشان داده است
که تولیدکنندگان مواد بهداشتی تا حدی از این قاعده مستثنی
بودهاند و کمترین آسیب را از این شرایط دیدهاند.
شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورها از قبیل آمریکا،
استرالیا ،ژاپن و ...باعث شد تا تقاضا برای انواع دستمال
کاغذی و به ویژه دستمال توالت به شدت افزایش پیدا کند و
مردم با هجوم به قفسههای فروشگاهها به صورت غیرمنطقی
اقدام به خرید و انبار این محصوالت نمایند .ویروس کرونا با
سرعت بسیار زیادی خود را به اکثر کشورهای جهان رسانده
و ترس از ابتال به کرونا و همچنین نگرانی افراد در تامین این
گروه محصوالت در بسیاری از کشورها باعث شده است تا
تقاضا برای انواع دستمال کاغذی افزایش پیدا کند .همچنین
مسئوالن مربوطه در برخی از کشورها به مردم هشدار دادند
تا به جای قرنطینه به صورت مدام دستهای خود را شسته و
آنها را با دستمال تمیز کنند و دستمال کاغذی یا مرطوب را
همواره با خود داشته باشند .از این رو چنین مواردی باعث شد
تا مردم بیش از پیش به خرید گسترده و انبار کردن دستمال
کاغذی روی بیاورند.
از سوی دیگر بسیاری از مردم بر این باورند یکی از ارزانترین
روشهای حفظ سالمتی خرید دستمال و تمیز کردن دستها
با آن است و به همین دلیل تقاضا برای خرید این کاال افزایش
چشمگیری پیدا کردهاست .همچنین دستمال کاغذی یک کاالی
شناخته شده با دسترسی آسان در حوزه حفظ سالمت محسوب
میشود .با توجه به مجموع این عوامل اگر میزان عرضه ،تقاضا و
تامین بازار از سوی مسئوالن مربوطه مدیریت نگردد ،منجر به
خرید بی رویه یا خرید از روی ترس ،از جانب مردم میشود و در
نهایت سبب اخالل در نظم چرخه اقتصادی صنایع مرتبط و بر هم
خوردن آرامش سایر مصرف کنندگان میگردد.
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باتوجه به توصیههای بهداشتی و همچنین اهمیت رعایت
بهداشت فردی و عمومی از سوی شهروندان ،این موضوع باعث
شده که به دلیل شیوع بیماری کرونا در ایران نیز،روند افزایشی
قابل توجهی در مصرف انواع محصوالت بهداشتی مشاهده شود.
براساس برآوردهای انجام شده میزان افزایش تقاضا در محصوالت
صنف صنایع سلولزی بهداشتی در کشور نزدیک به  40درصد
بوده که خوشبختانه با توجه به توان تولیدی واحدهای تولیدکننده
هیچ کمبودی در تامین کاالی مورد نیاز هموطنان وجود نداشته
است و این امر سبب شده که مردم با اطمینان از تامین نیاز خود
از سوی تولیدکنندگان و وجود محصوالت سلولزی بهداشتی در
تمام فروشگاهها و مراکز توزیع هیچ کمبودی احساس نکنند و
خوشبختانه خرید مازاد بر میزان مصرف و احتکار خانگی اتفاق
نیفتد.
در این میان باید به زیانهای احتمالی در صنایع هم توجه
داشت ،سالمت پرسنل در فرایند تولید و سالمت محصوالت
بهداشتی نقش مهمی دارد ،در صنایع سلولزی بهداشتی
پروتکلهای بهداشتی در تمامی واحدهای تولیدی رسمی و
قانونی با وسواس بیشتری نسبت به گذشته رعایت شده است
و به همین دلیل خوشبختانه در فرآیند تولید محصوالت،
آسیبی به روند تولید نرسیده است و کارکنان با رعایت اصول
بهداشتی و بکارگیری تمهیدات صورت گرفته ،مشغول به
انجام فعالیت روزانه خود هستند.
همچنین انجمن صنایع سلولزی بهداشتی از طریق انتشار اخبار
اعالم نمود که در مورد بازار فروش نیز تولیدکنندگان مشکلی در
زمینه تقاضا ندارند ،زیرا همانطورکه اشاره شد تقاضا نه تنها کاسته
نشده بلکه افزایش  40درصدی را هم تجربه کردهاست .بنابراین
از لحاظ اقتصادی ،صنایع سلولزی بهداشتی جزو صنایعی است
که کمترین آسیب اقتصادی را از شیوع گسترده ویروس کرونا
دیده است .سرانه مصرف محصوالت سلولزی بهداشتی حدود
2کیلوگرم برآورد شدهاست که متناسب با این نیاز ،توان تولید
در کشور وجود دارد و براساس سرمایهگذاریهای اخیر ،توان
صادراتی مناسبی نیز به کشورهای اطراف وجود دارد و با توجه
به این حجم از تولید حتی در شرایط بحرانی ،نگرانی بابت تامین
محصوالت سلولزی بهداشتی وجود نخواهدداشت.
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اعضای جدید انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
نشریه آوند به عنوان تنها نشریه تخصصی سلولزی بهداشتی کشور ،ورود همکاران گرانقدری را که
در چند ماه گذشته به خانواده بزرگ انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران پیوستهاند ،را تبریک عرض
نموده و برای همگی آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون دارد .در ادامه مشخصات اعضای جدید به سمع
و نظر خوانندگان گرانقدر میرسد:

شرکت :آترین صنعت پارسیان طب
مدیریت :سرکار خانم رقیه خرم
برند :گلد پد
زمینه فعالیت :تولید انواع زیرانداز بهداشتی
اطالعات تماس :تهران -جردن -ابتدای میرداماد غربی-
پالک - 311واحد3
02188888254
شرکت :پدیده سازان مرکزی
مدیریت :جناب آقای محمد فراهانی
برند :آندریا  -ویزیبل -صداقت
زمینه فعالیت :تولید انواع دستمال کاغذی
اطالعات تماس :اراک -شهرک صنعتی حاجی آباد -خیابان
صنعت -کدپستی3819959857 :
08634131666
شرکت :گروه صنعتی پالس وی
مدیریت :جناب آقای سعد شرف
برند :پالس وی
زمینه فعالیت :تولید انواع دستمال کاغذی -تامین مواد اولیه
اطالعات تماس :تهران -خ وصال شیرازی -خ طالقانی-
شماره  -566کدپستی1416863831 :
02188358817
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شرکت :طنین تجارت طالئی مهرگان زرندیه
مدیریت :جناب آقای مهدی فرزدی
زمینه فعالیت :توزیع تیشو
اطالعات تماس :زرندیه -مامونیه -میدان امام حسین-
پالک 6166
08645227556

شرکت :لطافت کیش
مدیریت :جناب آقای علی اصغر بیستونی
برند :دلی-روژانو
زمینه فعالیت :تولید انواع دستمال کاغذی
اطالعات تماس :جزیره کیش -فاز  3صنعتی -خیابان کاوش
قطعه -A 15کدپستی7941895347 :
07644450725
شرکت :نگین مهر ابهر
مدیریت :جناب آقای مهرعلی مرسلی
برند :پر پرواز
زمینه فعالیت :تولید انواع دستمال کاغذی
اطالعات تماس :زنجان -ابهر -هیدج -شهرک صنعتی هیدج
02435751551
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مقاالت

تکنولوژي  ATMOSبرای تيشوي بسيار مرغوب
با ظرفيت جذب آب و بالک زياد
محمد طاليي پور ،دانشيار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران
مقدمه
در طول دهههاي گذشته صنعت تيشو
نيز مانند ساير صنايع توليدکننده کاغذ
و مقوا پيشرفتهاي زيادي داشتهاست
و عالوه بر تکنولوژيهاي جديد در
بخش فرمينگ ،ساير بخشهاي ماشين
کاغذ تيشو نيز دستخوش تغييرات و
پيشرفتهاي قابل توجهي شدهاست.
يکي از پيشرفتهاي اخير در ماشين
توليد کاغذ تيشو که توسط شرکت
شرکت  VOITHتوسعه داده شدهاست
تکنولوژي  ATMOSميباشد .در کاغذ
تيشو يک سري ويژگيهاي کيفي مهم
وجود دارد که کيفيت تيشو به آنها بسيار
وابسته است .از جمله اين ويژگيهاي
کيفي مهم ميتوان به نرمي تيشو و
قابليت جذب آب تيشو اشاره کرد که در
همه انواع تيشو از اهميت بسيار زيادي
برخوردار است .هر دو ويژگي متاثر از
ميزان فشردگي کاغذ تيشو در حين
توليد هستند .مبناي عملکرد تکنولوژي
 ATMOSدر واقع امکان توليد تيشو با
فشردگي کمتر است .در اين تکنولوژي
با تغييراتي که در بخشتر ماشين کاغذ
ايجاد شدهاست ،ورقه خيس کاغذ تيشو
قبل از رسيدن به سيلندر يانکي و پرس،
از طريق بهرهگيري از تکنولوژي ابداعي
شرکت شرکت  ،VOITHبه ميزان زيادي
آبگيري ميشود .اين کار از طريق عملکرد
توام يک غلطک مکشي و يک هود دمنده
هواي داغ يا بخار انجام ميگيرد .در واقع
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آبگيري از ورقه خيس کاغذ تيشو به
عهده يک غلطک مکشي ميباشد که به
واسطه وجود خال در آن ،مقدار زيادي از
آب موجود در ورقه تيشو خارج ميگردد.
عالوه بر آن يک هود مخصوص در باالي
اين غلطک مکشي نصب ميگردد که با
دميدن هواي داغ و بخار باعث تسهيل
خروج آب از ورقه خيس تيشو ميشود.
نتيجه عملکرد اين سيستم کاهش قابل
مالحظه رطوبت ورقه تيشو ورودي به
بخش پرس و سيلندر يانکي ميباشد.
بنابراين در بخش پرس و سيلندر
يانکي نياز به فشار کمتري براي پرس
کردن ورقه تيشو وجود دارد و در نتيجه
فشردگي کاغذ کاهش يافته و به عبارت
ديگر بالک تيشو افزايش مييابد که يکي
از ويژگيهاي مهم تيشو محسوب گرديده
و تاثير بسيار زيادي در بهبود نرمي و
قابليت جذب آب تيشو دارد .از طرف
ديگر از آنجائيکه ورقه تيشوي ورودي به
بخش سيلندر يانکي رطوبت کمتري دارد
نياز به مصرف انرژي در سيلندر يانکي
براي خشک کردن آن کاهش يافته و
در واقع باعث صرفه جويي انرژي نيز
ميگردد.
صرفهجويي در مصرف انرژي و
الياف با تکنولوژي ATMOS
صرفهجويي در مصرف انرژي و الياف ،به
همراه امکان استفاده از صد در صد الياف
بازيافتي و نيز توليد تيشو از کيفيت متداول
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تا بسيار مرغوب ،تکنولوژي  ATMOSرا
به يک تکنولوژي دوستدار محيط زيست
تبديل کرده است .اين تکنولوژي بهترين
جايگزين براي تکنولوژيهاي موجود
توليد تيشو از نظر تعادل هزينه و کيفيت
است و ميتواند طيف وسيعي از نيازهاي
بازار را پوشش دهد.
صرفهجويي انرژي
يکي از دغدغههاي اصلي
توليدکنندگان تيشو در سالهاي اخير،
هزينههاي فزاينده انرژي است که باعث
افزايش هزينههاي توليد و کاهش سود
شده است .با توجه به فشار زيادي که
هزينههاي انرژي بر توليد تيشو تحميل
ميکند شرکت  VOITHتکنولوژي
 ATMOSرا توسعه دادهاست .اين
تکنولوژي به توليدکنندگان اجازه
ميدهد که تيشو با کيفيت متداول تا
بسيار مرغوب را با کمترين مصرف انرژي
به ازاي هر تن تيشو در مقايسه با ساير
تکنولوژيهاي موجود در بازار توليد
کنند.
در توليد تيشو اين حقيقت مورد پذيرش
همگاني است که بيشترين هزينه توليد
تيشو مربوط به هزينه الياف سلولزي
است .در اين ارتباط شرکت  ،VOITHبا
تاکيد بر صرفهجويي در منابع طبيعي،
تکنولوژي  ATMOSرا براي توليد تيشو
با طيف وسيعي از کيفيت متداول تا بسيار
مرغوب توسعه دادهاست .اين تکنولوژي
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به  30درصد الياف کمتر نسبت به ساير
تکنولوژيهاي موجود در بازار نياز دارد.
عالوه بر آن امکان توليد تيشوي بسيار
مرغوب با  100درصد الياف بازيافتي و بکر
وجود دارد.
بالک و ضخامت
توليد تيشوي با کيفيت مرغوب از
طريق محبوس کردن مقدار زيادي هوا
در حداقل مقدار الياف امکان پذير است.
بالک ( )Bulkو ضخامت (،)Caliper
جنبههاي بنيادي کيفيت تيشو را تشکيل
ميدهند .اين جنبههاي کيفي باعث
ظرفيت جذب آب در حوله کاغذي و
نرمي سطحي و ساختاري در کاغذ توالت
ميشوند که ويژگيهاي مهم مورد نياز
تيشو در بازارهاي جهاني مي باشند .اين
ويژگيهاي کيفي ،بسته به نيازمنديهاي
بازارهاي مختلف جهاني ،به سه دسته
استاندارد (کیفیت متداول تیشو)،
بينابيني و مرغوب تقسيم ميشوند.
همانطوريکه در شکل  1نشان داده
شدهاست ،بالک تيشوي مرغوب و بسيار
مرغوب با استفاده از تکنولوژي ATMOS
بسيار زيادتر از تيشوي متداول است.
ماشين  ATMOSبراي توليد تيشو
با عرض هاي  2800ميليمتر تا 5600
ميليمتر طراحي شدهاست و ميتواند
به عنوان تکنولوژي  ATMOSبراي
توليد تيشوي مرغوب و يا به عنوان
ماشين کرپ خشک متداول براي توليد
تيشو با کيفيت استاندارد عمل نمايد.
همانطورکه گفته شد اين تکنولوژي
از نظر کيفيت تيشوي توليدي بسيار
انعطاف پذير است و طيفي متنوعي از
کيفيت تيشو را ارائه ميدهد .اين در
حالي است که تيشوي با کيفيتهاي
مختلف را ميتوان با استفاده از الياف
صد در صد بکر تا صد در صد بازيافتي
توليد کرد.
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تکنولوژي  ATMOSو توسعه پايدار
از نظر  ،VOITHپايداري توليد دو
جنبه اصلي را در بر ميگيرد :توليد
دوستدار محيط زيست و سيستمهايي که
توليدکنندگان تيشو را قادر سازند طيف
وسيعي از تيشوها را با حداقل مصرف الياف،
آب ،انرژي و حداقل پسماند توليد نمايند.
در اين ارتباط  VOITHاهداف مشخص
خود را به صورت حداکثر استفاده از الياف
بازيافتي ،کاهش مصرف انرژي به نصف،
توليد بدون پساب و حداقل مصرف آب
تازه تعريف نمودهاست.
همانطوريکه در شکل  2نشان داده شده
است ،جذب آب تيشوي مرغوب و بسيار
مرغوب با استفاده از تکنولوژي ATMOS
بسيار زيادتر از تيشوي متداول است.
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 ATMOSبراي توليد
تيشوي استاندارد و مرغوب
تيشوي مرغوب و ساختارمند در
منطقه شکل گيري تيشو بين يک توري
شکلگيري و يک توري ساختاردهنده
تشکيل ميگردد .پس از تشکيل ،ورقه
تيشو ،در بخش  ATMOSبا رطوبت و
حرارت زياد ،توسط خال ،فشار و هوا
آبگيري مي شود .ورقه تيشو در بخش
 ATMOSتوسط توري ساختاردهنده
حمايت شده و سپس به بخش خشک
کن يانکي سيلندر و هود براي خشک
کردن حرارتي انتقال داده ميشود.
با جايگزيني توري ساختاردهنده
در ماشين  ATMOSبا فلت متداول
مي توان ماشين  ATMOSرا به يک
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ماشين تيشوي متداول تبديل کرد.
تکنولوژي  ATMOSچگونه کار
مي کند؟
بخش  ATMOSبين بخش فرمينگ
و سيلندر يانکي قرار مي گيرد .در
اين تکنولوژي ،شکلگيري ورقه
تيشو شبيه ماشينهاي کرسنت فرمر
( )Crescent Formerمتداول است
ولي فلت توسط يک توري ساختاردهنده
به نام  AtmosMaxجايگزين شده
است (شکل  .)3اين توري ،تشکيل ورقه
سه بعدي تيشو و حمل آن را از هدباکس
تا سيلندر يانکي به عهده دارد.
يک غلطک مکشي ويژه به نام غلطک
 ATMOSوظيفه حداکثر آبگيري را به
عهده دارد .آب به طور عمده در اثر خال از
ورقه تيشو خارج مي شود .در اين ناحيه
ورقه تيشو با يک توري آبگيري جديد به
نام  AtmosFlexدر تماس است .اين
توري بين غلطک  ATMOSو توري
 AtmosMaxنصب مي شود.
تماس نزديک بين ورقه تيشو و
توري  AtmosFlexاز طريق يک
تسمه نفوذپذير نسبت به هوا به نام
 AtmosBeltميسر ميگردد .اين
تسمه به ويژه براي تحمل نيروهاي
کششي زياد طراحي شده و در باالي
توري  AtmosMaxقرار مي گيرد .از
آنجائيکه اين تسمه در تماس با ورقه
کاغذ نيست ،هيچ تاثيري روي کيفيت
کاغذ ندارد.
هود  ATMOSدر قسمت باالي غلطک
 ATMOSنصب ميشود و حرارت اضافي
را از طريق وزيدن هواي داغ و بخار
تامين ميکند .عملکرد اين هود باعث
مي شود دماي آب باال رفته و ويسکوزيته
آن کاهش يابد و در نتيجه سرعت
آبگيري از ورقه تيشو افزايش يابد .جعبه
شکل دهنده تر که در جلوي سيستم
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 ATMOSقرار ميگيرد ،از طريق
اعمال خال ،تاثير ساختاردهي توري
 AtmosMaxرا افزايش ميدهد.
در منطقه پرس ،ساختار توري
 AtmosMaxفشردگي ورقه تيشو را
به حداقل رسانده و از اين طريق کيفيت
تيشو را ارتقا مي بخشد .در نتيجه تيشويي
با کيفيت مرغوب توليد ميگردد.
در شکل  4تصوير ميکروسکوپ
الکتروني تيشوي متداول و تيشوي
 ATMOSنشان داده شده است.
همانطوريکه در شکل  4نشان داده
شده است ،ساختار سه بعدي تيشوي
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 ATMOSکامال از ساختار تيشوي
متداول متمايز است.
بسته به کيفيت فرنيش (،)Furnish
گرماژ و نيازمنديهاي کيفي تيشو ،يک
ماشين تيشوي  ATMOSبا عرض 5500
ميلي متر و هود  500درجه سانتيگراد
قادر به توليد  200تن تيشو در روز خواهد
بود[ .به مجموعه الياف سلولزي و مواد
افزودني خروجي از هدباکس براي توليد
کاغذ فرنیش گفته مي شود] در شکل 5
نیز يک ماشين تيشوي  ATMOSنشان
داده شده است.

برگرفته از مجله تخصصي شرکت VOITH
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آیا صنعت تیشو ،سبز است؟
مترجم :الهام صنعتی

گزارشی اعالم کرده که صنعت
سلولزی به آن اندازه که ادعا میکند
دوستدار محیط زیست نیست .در
همین رابطه ،سیمون کریزی ،روزنامه
نگاری آزاد ،برای پاسخ به این گزارش
به کارخانه محصوالت سلولزی مستقر
در انگلیس رفت.
سال گذشته یک مجله محیط زیست
غیرانتفاعی در منچستر این سوال را
پرسید :صنعت تیشو به چه میزان سبز
است؟
در گزارش Ethical Consumer
ادعا کردهاست که در سال 2019
عمده محصوالت سلولزی با برندهای
مختلف از مواد بازیافت کمتری نسبت
به سال  2011استفاده کردهاند.
این مجله استدالل میکند که
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افزایش تقاضای مصرف کننده برای
محصوالت نرمتر مانند دستمال توالت
 4الیه باعث استفاده بیشتر از خمیر
ویرجین شدهاست .این ماده که عمدتا
توسط شرکت کیمبرلی کالرک ()K-C
به عنوان نمونه استفاده میشد ،بیان
داشت که این شرکت طی چند سال
گذشته استفاده از الیاف بازیافتی برای
تولید برخی محصوالت خود را کاهش
دادهاست.
الکس کرومبی؛ نویسنده مقاله،
میگوید به نظر میرسد بازار حاکم
در محصوالت کاغذی لوکس وابسته
به خمیر ویرجین هستند .برندهای
مختلف به ظاهر از مواد بازیافتی
استفاده میکنند و میگویند ما باید
تا آنجا که میتوانیم مخصوصا دستمال

تابستان 99

توالت را از محصوالت بازیافتی بسازیم.
کرومبی میگوید :حتی اگر استفاده
از مواد بازیافت شده  1تا  2درصد
افزایش یابد؛ این نکته همچنان باقی
است و این کار هنوز کافی نیست.
استفاده از خمیر ویرجین و مخلوط
کردن آن با خمیر بازیافتی کار
بیهودهای است .حتی اگر استفاده
از خمیر ویرجین ،دستمال توالت را
نرمتر کند؛ استحکام دستمالهای
بازیافت شده به مراتب باالتر است.
او استدالل میکند که کاهش میزان
استفاده از دستمال توالت اقتصادی
همزمان با تجمالتی شدن دستمال
توالت اتفاق افتاده است.
بنابراین به نظر میرسد که این
مشاغل برای افزایش فروش ،دستمال
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توالت را بسیار مجلل تولید میکنند
و به همین دلیل به خمیر ویرجین
بیشتری احتیاج دارند .این مسئله
باعث میشود تا استحکام دستمال
کاهش یابد .به نظر میرسد که
مصرف کنندگان هم خواستار نرمتر
شدن و تجمالتی شدن دستمال توالت
هستند .بنابراین الزم است که ترجیح
مصرف کننده نیز تغییر کند اما در
حقیقت مسئولیت اصلی این وضعیت
بر عهده صنایع تیشو است.
این گزارش که از منابع مختلفی
همچون فعاالن محیط زیست منطقهای،
کمیسیون اتحادیه اروپا و پارلمان ایالتی
استفاده و بیان میکند که دستمال
توالت ساخته شده از خمیر ویرجین،
حتی اگر دارای مجوز ( FSCگواهی
بینالمللی حمایت از جنگلها) باشد،
نیز نمیتواند برگشت پذیر به محیط
زیست تلقی گردد و استفاده از خمیر
ویرجین توجیه پیچیدهای نسبت به
استفاده از محصوالت بازیافتی دارد.
این امر به ویژه در زمانیکه گزینههای
برگشت پذیر به محیط زیست وجود
داشته باشد و خمیر بازیافتی به راحتی
در دسترس باشد؛ صادق است.
از جمله موضوعات دیگری که مطرح
میشود ،بحث در مورد چگونگی صدور
گواهینامه  FSCبرای بامبو است .زیرا
در مورد موضوعات مربوط به برگشت
پذیری به محیط زیست در جنگلها،
درختی جایگزین نمیشود .در تعدادی
از محصوالت تیشوی بازیافتی مانند
کاغذ توالت و همچنین در گزینههایی
مانند خمیر تهیه شده از بامبو ،ساقه
گندم و باگاس ماده شیمیایی مضر
بیسفنول Aیافت میشود.
این گزارش اذعان دارد که شرکت
کیمبرلی کالرک اقداماتی را برای
سرمایهگذاری در جایگزینی بامبو با
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الیاف ویرجین انجام داده و قصد دارد
تا سال  2025میزان استفاده از الیاف
ویرجین که از جنگلهای طبیعی
به  دست آمدهاست را تا  50درصد
کاهش دهد .همچنین در سال ،2017
 76.5درصد الیاف مورد استفاده ،تهیه
شده از خمیر ویرجین بودهاست.
کیمبرلی کالرک( )K-Cو الکساندر
در انگلستان سهم عمده محصوالت
سلولزی را در دست دارند و بیان کردند
که در حال حاضر تمام نوآوری های
ما بر روی سواالتی از قبیل "از چه
موادی استفاده کنیم ،چطور این
محصوالت را بسازیم و این که چگونه
مشتری محصوالت ما را استفاده و دور
بیاندازد "،متمرکز است.
نام تجاری الکساندر به عنوان
یک پشتیبان خاص از محصوالت
سبز شناخته شده است .الکساندر
در گواهینامه  100 FSCدرصد به
رسمیت شناخته شده است و متعهد
به تهیه منابع الیاف و حفاظت از
جنگل ها مطابق ( WWFصندوق
جهانی طبیعت) میباشد و همچنین
همراه با  K-Cباالترین امتیاز را در
رتبه بندی  UK-Timberبدست
آوردهاست.
و بیان مینمایند :در عین حال
همچنان به ارزیابی منابع جایگزین
الیاف ویرجین از جمله استفاده از
الیاف بازیافتی ادامه میدهیم .تولید
تیشو در استراتژی ما همچنان یک
اولویت است و در سال گذشته در
کارخانههای تیشو  K-Cانگلستان
میزان دفن زباله آنها صفر بوده و به
میزان  27درصد کاهش تولید گازهای
گلخانهای و  18درصد کاهش مصرف
آب داشتهاند.
در سال  K-C ،2018به میزان 25.2
درصد افزایش مصرف الیاف بازیافتی
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داشته و در سال  2017متعهد به
افزایش این مقدار در سالهای آینده
شدهاست.
بسیاری از تولیدکنندگان تیشو در
انگلستان و همچنین در سطح جهانی
تعهدات مشابهی را به عمل آوردهاند .به
همین دلیل به عنوان مثال مدیر عامل
شرکت لستر تیشو ،معتقد است که این
مجموعه نسبت به اثرات زیست محیطی
خود توجه ویژهای دارد و تمام اقدامات
الزم را برای کاهش کربن انجام میدهد.
مدیر فروش و بازاریابی شرکت تیشو
لستر نیز میگوید :این یک ماموریت
در حال انجام است و در این برند
بستهبندی کاغذی محصوالت در
مقابل بسته بندی پالستیکی پیشتاز
است .مصرف کننده به طور غریزی
درباره تفاوت و تاثیر آن بر آلودگی
زمین آگاهی دارد .همچنین در حال
استفاده از بامبو در دستمال توالت و
دستمال آشپزخانه هستیم.
اودی ابوش بنیان گذار و مدیر اجرایی
شرکت  Better All Roundو صاحب
 Consumaمیگوید که در سال
گذشته بیش از  10تن از محصوالت
با بسته بندی پالستیکی مورد مصرف
برای محصوالت  Tescoرا کاهش داده
و همچنین برای اولین بار نوعی از خمیر
کاغذ را برای جایگزینی پالستیک مورد
استفاده در بسته بندی دستمال توالت
و آشپزخانه ،ارائه داده است.
ابوش میگوید :هدف ما صفر کردن
زبالهها در محل دفن زباله است ،کاری
که ارزش آن کمتر از بازیافت نیست .ما
در حال توسعه محصوالتی هستیم که
بتوانیم زبالههای خود را از بین ببریم
و همچنین در حال بررسی و آزمایش
گزینههای بستهبندی پالستیکی
تجزیهپذیر هستیم و امیدواریم در
ماههای آینده اطالعات بیشتری را در

www.iahci.ir

فصلنامه تخصصی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
کیفیــت تولیــد را بــا چســب هــای
هات ملــت ایرانــدار تجربــه کنیــد

این مورد به اشتراک بگذاریم.
شرکت Northwood Paper
همواره در تالش است تا اثرات زیست
محیطی خود را کاهش دهد اما هنوز به
طور کامل به اهداف خود نرسیدهاست.
این شرکت تامین کننده محصوالت تیشو
 Afhیا ]1[ Away-From-Home
است ساالنه بیش از  55000تن تیشو را
از بازیافت تولید میکند.
رئیس شرکت Northwood
میگوید :اگر محصوالت مصرفی ما
بیش از محصوالت بازیافت شده باشد و
همچنان در این راستا حرکت کنیم یا
باید این حلقه را توسط بازیافت ببندیم
و یا باید در زبالههای خود زندگی
کنیم! مسئله اصلی که با آن رو به رو
هستیم ،توانایی استفاده از منابعی است
که پیش تر استفاده شدهاند.
مسئله جنگ با پالستیک از سال
 2019شتاب گرفت .شرکتهایی
مانند  FMCGتوجه چشمگیری
برای تغییر به سمت استفاده از مواد
بازیافتی جهت بستهبندی داشتند.
درنتیجه موارد نوظهور قانونی در
جهان به وجود میآید که باید مورد
توجه قرار بگیرند.
کل بازار بازیافت به دلیل دخالت
دولت چین مورد توجه قرار گرفته
است و اکنون در سایر کشورها نیز
اتفاق افتادهاست .در هلند میزان زباله
وارد شده را محدود میکنند و تا حد
امکان از آن استفاده مجدد میکنند.
بنابراین ،این موضوع بسیار پیچیدهتر
از آن است که بگوییم ،شرکتهای
تیشو از الیاف بازیافت شده کمتری
نسبت به گذشته استفاده میکنند.
این دیدگاه توسط  Millwardبیان
شد که برخی برندها در سال 2011
نسبت به گذشته از مواد بازیافتی
کمتری استفاده می کنند اما دالیل
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زیادی برای این تغییر وجود دارد.گرید
محصوالت بازیافتی مخصوصا دستمال
توالت نشانه تالش برای بهبود این
روند بوده است.
یکی از ویژگیهای مورد نیاز
مصرف کننده نرمی محصوالت است.
 Millwardدر این باره توضیح
میدهد که این یکی از معدود مواردی
است که مصرف کننده ،هزینهای
را بابت برخورداری از این ویژگی به
محیط زیست پرداخت نمیکند اما
ناخواسته عاملی میشود تا تعداد
تولیدکنندگان محصوالت بازیافتی
کاهش یابد و این امر تهیه مواد اولیه
را دشوار میسازد.
اگر صنعت نتواند نسبت مصرف
الیاف بازیافت شده در محصوالت
تیشو را معکوس کند ،این صنعت
همچنان تبلیغات منفی در مقابل
محیط زیست خواهد داشت .ابوش
میگوید :همواره کارهایی که توسط
تجارت تیشو قابلیت انجام دارد ،بیش
از سایر بخشهای صنعت است .ما
یک گروه بزرگ هستیم که در بعضی
مواقع میتوانیم تحوالتی ایجاد کنیم
اما تغییرات الزم نسبت به نوع تجارت
ما کمی سختتر انجام میشود .زیرا
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در بخشهای جوانتر و طیف خانگی
شاهد درخواست محصوالت با پایداری
باالتر و مجللتر هستیم.
پیشبینی میشود که طی سالهای
آینده ،مواد زائد کمتری تولید شود
زیرا نسل جوان کمتر از صنعت چاپ
استفاده میکنند و مانند گذشته
روزنامه و مجله مصرف نمیشود؛
بنابراین مقدار آخال برای تهیه تیشوی
بازیافتی به میزان قابل توجهی کاهش
خواهد یافت .همچنین انتظار میرود
که برندهای معتبر دنیا در سالهای
آینده به جای بستهبندی پالستیکی از
بستهبندی کاغذی استفاده کنند و این
مسئله بر روی زنجیره تامین مواد اولیه
از کاغذهای بازیافتی نیز تاثیر خواهد
گذاشت.
این مقاله قبل از شیوع کووید 19نوشته شده است.

پی نوشت

 -1منظور از  AfHتمامی محصوالت تیشو

(شامل دستمال کاغذی ،حوله کاغذی،
دستمال توالت و )...است که برای کاربردهای
بهداشتی در اماکن عمومی استفاده میشود.

منبع
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تعیین خواص ضد میکروبی کاله شامپو (یونی مد)
بهرام جوادپور ،مدیر عامل هلدینگ آذر گستران آسیا
شیدا اکبری شهابی ،مدیر تحقیق و توسعه البراتوار شرکت رز آرا آسیا
چکیده
هدف از این تحقیق تولید کاله شامپویی
با خاصیت ضد میکروبی میباشد که در
این تحقیق ماده بنزآلکونیوم کلراید به
عنوان ماده ضد میکروبی برای منسوج
نبافته کاله شامپویی در نظر گرفته
شدهاست.
روش مورد استفاده مربوط به ایجاد
هاله عدم رشد برای محصوالت جامد
میباشد که پس از انجام آزمون قطر هاله
اندازهگیری و ثبت گردید .این قطر برای
اشرشیاکلی و آسپرژیلوس براسیلینسیس
یکسان بوده ولی در استافیلوکوکوس
اورئوس بیشتر میباشد.
نتایج نشان داد بنزآلکونیوم کلراید
خاصیت ضدمیکروبی بسیار خوب و
پایداری را در طول مصرف این محصول
به وجود آورد.
مقدمه
اگر پوست سر انسان به طور کامل
و مکرر با مواد پاک کننده مناسب
مانند شامپوها شسته نشود ،در معرض
تجمع میکروبی قرار میگیرد .تجمع
میکروارگانیسمها میتواند منجر به
خارش ،التهاب ،اختالالت پوست سر یا
بیماریهایی مانند شوره سر که در بین
مردم شایع است ،شود و این عامل سبب
ایجاد حس بد در افراد می شود[.]1
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شامپوها انواع چربیها و کثیفیها را از
سطح موها و کف سر از بین میبرند[.]2
بهداشت عمومی افراد ایجاب میکند که
با استحمام و استفاده از شامپو باعث
حفظ سالمتی مو و کف سر شود.
حال برای افرادی که به هر دلیلی مانند
معلولیت ،بستری بودن در بیمارستان،
جراحی و  ...امکان استحمام ندارند برند
یونی مد از شرکت تولیدی رز آرا آسیا با
استفاده از منسوج نبافته و با به کارگیری
روش نوآورانه ،کالههای شامپویی را تولید
کردهاست.
این کالهها عالوه بر عمل پاک کنندگی،
مزیت اضافی از بین بردن و یا کاهش بار
میکروبی مو و پوست سر را فراهم میکند
و به این ترتیب احتمال بروز اختالالت
و بیماریهای پوست و مو را به حداقل
میرساند.
فرموالسیون این محصول شامل
ترکیبی از سورفکتانتها و ماده
ضدمیکروبی بنزآلکونیوم کلراید میباشد
که به منظور پاک کردن انواع چربیها،
باکتریها و قارچ ها از کف و موی سر
طراحی شدهاست .سایر مواد شامل
ویتامین  B5جهت تقویت و بهبود مو،
عصاره آلوئه ورا جهت ایجاد نرمی و براق
شدن آن و آمینواسیدهای ضروری برای
رطوبت رسانی میباشد.
بنزآلکونیوم کلراید مخلوطی از
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کلریدهای آلکیل بنزیل دی متیل
آمونیوم است که در آن گروه آلکیل دارای
زنجیرههای طولی متفاوت آلکیل با تعداد
زوج می باشد(شکل.)1

بنزآلکونیوم یک نوع سورفکتانت
کاتیونی است .این ماده یک نمک آلی
می باشد که به عنوان یک ترکیب آمونیوم
4تایی طبقه بندی می شود .مکانیسم
عملکرد ضدعفونی کنندگی آن به دلیل
بر هم کنش فعل و انفعاالت بین مولکولی
می باشد.
این ماده میتواند باعث تجزیه الیههای
دوگانه لیپیدی غشای سلولی شود که
کنترل نفوذپذیری سلولی را به خطر
میاندازد و باعث نشت محتوای سلول
میشود .سایر کمپلکسهای زیست
مولکولی درون سلول باکتریایی نیز
میتواند تجزیه شود به ویژه آنزیمهایی
که طیف گستردهای از فعالیت های
سلولی تنفسی و متابولیکی را به خوبی
کنترل میکنند نیز در معرض غیر فعال
شدن هستند]3،4[ .
مواد و روشها
میکروارگانیسمهای مورد استفاده در
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این تحقیق از باکتریهای گرم مثبت و
گرم منفی و قارچ استفاده شدهاست.
 استافیلوکوکوس اورئوس()Staphylococcus aureus
 اشرشیاکلی ()Escherchia coli آسپرژیلوس براسیلینسیس()Aspergillus brasiliensis

آمپول لیوفیلیزه میکروارگانیسمهای
مورد استفاده زیر هود المینار فلو در
شرایط استریل باز شده و به محیط کشت
مایع مولر هینتون انتقال یافت و سپس به
مدت  24ساعت در گرمخانه  35درجه
سانتیگراد قرار دادهشد ،سپس از محیط
 24ساعته مایع به محیط کشت جامد
مولر هینتون آگار انتقال یافت تا به عنوان
منبع میکروبی مورد استفاده قرار گیرد.
از این منبع میکروبی سوسپانسیون
باکتری تهیه میشود که در هر
میلیلیتر آن )cfu/ml( 1/5×108
باکتری میباشد.
قارچ نیز در محیط سابرودکستروز آگار
به مدت  48ساعت در انکوباتور  25درجه
سانتیگراد قرار داده شد.
سنجش فعالیت ضد میکروبی بر اساس
متد هاله عدم رشد برای محصوالت جامد
انجام شد.
قطر هاله عدم رشد توسط کولیس
اندازه گیری شد.
آزمونها حداقل  3بار تکرار شدند
و میانگین گزارش و همچنین میزان
انحراف معیار محاسبه گردید.
پایداری قطر هاله عدم رشد نیز به
صورت پریودیک  6ماهه تا زمان اتمام
تاریخ انقضای آن انجام شد.
حداقل غلظت مهاری ( )MICو حداقل
غلظت کشندگی برای باکتری ()MBC
و برای قارچ ( )MFCنیز تعیین گردید
(روش رقت لوله ای).
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نتایج و بحث
نتایج به دست آمده نشان میدهد که
ماده بنزآلکونیوم کلراید در منسوج نبافته
کالههای شامپویی کامال کارایی داشته و
هاله عدم رشد آن به وضوح تشکیل شده
است.
میزان قطر هاله ها کامال معنی دار بود
و ضد میکروبی بودن کاله شامپویی را
اثبات میکند.
قطر هاله ایجاد شده برای اشرشیاکلی و
آسپرژیلوس براسیلینسیس یکسان بوده
ولی در استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر
میباشد.
این نتایج توسط مدیر آزمایشگاه
تخصصی  THORانگلستان تایید
شدهاست و گزارش مفصل آن موجود
میباشد.
این نتایج میانگین کل آزمونهای انجام
شده بوده و شامل آخرین تست در  1ماه
آخر تاریخ مصرف نیز میباشد.
در کل میکروارگانیسمها نقش بسیار
مهمی را در ایجاد بیماریهای انسان ایفا
میکنند .مشکالت ناشی از این عوامل
همواره بشر را بر آن داشتهاست تا به فکر
راههای مقابله با میکروارگانیسمها برآید.
برخی مواد نیز در صنعت دارویی ،آرایشی
و بهداشتی دارای این ویژگی بوده و لذا
در مطالعه حاضر نیز این ماده خاصیت
ضدمیکروبی به محصول بخشیدهاست.
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در ایران برای اولین بار برند یونی مد
از شرکت تولید کننده رز آرا آسیا ،واحد
تولیدی هلدینگ آذر گستران ،توانست
محصولی به نام  shampoo capتولید
کند که نیازی به آبکشی نداشته و حاوی
مواد نرم کننده و تقویت کننده مو نیز
میباشد (شکل 2و .)3
این محصول برای انواع مو مناسب می
باشد و بعد از قرار دادن کاله بر روی سر
نیاز به چند دقیقه ماساژ می باشد تا
بتواند چربی ها را از بین برده و ماده ضد
میکروبی نیز موثر واقع شود.
جهت مالیم شدن فرموالسیون این
ماده از سورفکتانت سدیم لوریل سولفات
و سدیم لوریل اتر سولفات نیز استفاده
نشدهاست.
کلیه محصوالت بهداشتی سلولزی
آنتی باکتریال یونی مد با داشتن مواد
ضدعفونی کننده قادر به از بین بردن
انواع میکروارگانیسمها بوده و همچنین با
داشتن خواصی مانند عدم نیاز به شستشو
با آب و صرفهجویی در وقت ،قابلیت
حمل آسان ،میتواند برای سالمندان،
بیماران و تمام کسانی که به هر دلیلی
امکان حرکت ندارند و یا در مسافرت به
آب دسترسی ندارند ضروری باشد.
منابع
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توسعه صنعت سلولزی مبتنی بر مسیر فرهنگسازی مصرف
پژوهش :محمدحسن قنبری نژاد کارشناس ارشد بازرگانی /گروه صنعتی پالسوی
ابتدای سخن به بازی راجندر نگاهی میاندازیم ،این کار بسیار
جالبی بود که سوگاتا میترا ( ،)Sugata Mitraفیزیکدان ،از
موسس ه ان آی تی ( ،)NITتولیدکننده نرمافزار و آموزشگاه
کامپیوتر انجام داد ،هیچ دستورالعملی عرضه نشد و فرد بزرگسالی
هم برای مراجعه وجود نداشت .یک کامپیوتر شخصی با صفحه
لمسی و یک خط اینترنت سریع را بر دیوار سنگی نزدیک یک
محله زاغهنشین نصب کردند .مقابل آن یک دوربین قراردادند و
بعد نتیجه را بررسی نمودند ،اما نتیجه باور کردنی نبود! به زودی
بچههای کمپ ساروودایا ( ،)Sarvodaya Campزاغهنشین
مجاور ،آن را کشف کردند ،بچه های عمدتا  6تا  12ساله آن را
غارت نکردند ،بلکه با آن بازی را آغاز کردند ،آن ها طی دو روز،
انتقال داده ،جاگذاری ،ایجاد فایل و پوشه و سایر کارها و راهیابی
به اینترنت را یادگرفتند و به هم آموزش دادند ،نه معلمی ،نه
کالسی و نه آزمونی.
مثال فوق نمونه واضحی از یک واقعیت است که اگر فرصت را
ایجاد کنیم ،یادگیری رشد خواهد کرد و سطح فرهنگ را با این
رشد همسان و توسعه بخشیم ،اما اکنون در کشور بجز ابزار گران
قیمت تبلیغات ،چه راهکاری را در جهت توسعه فرهنگسازی
مصرف به انجام رساندهایم؟ آیا ابزارهای دیگری را برای تاثیر در
حس کنجکاوی ،عالقهمندی به توسعه بهداشت فردی و اجتماعی
آزموده ایم؟
آنچه بهصورت محسوس در صنعت کاالهای مصرفی میبینیم،
اوج خالقیت تولیدکنندگان و صاحبان کاال میتواند هزینه
های گزاف تبلیغات باشد و در کنار آن چند فعالیت خیریه و
عامالمنفعه ،اگرچه این فعالیتها در حوزه خودشان و در زمان
و مکان مناسب بسیار مفید هستند اما شاهکلید توسعه صنعت
نیستند ،و کاال به راحتی در تالطمات بازار ممکن است با رکود در
ی است که
فروش تا حد تصور اشباع بودن بازار برسد ،و این چالش 
برخی صنعتگران هم راوی آن هستند.
همواره با مطرح شدن تاثیر فزاینده فرهنگسازی مصرف در
مذاکره با برخی صنعتگران پیر و با تجربه اما بعضا خسته ،احتماال
سخن تافلر در ذهن ما تداعی شود که "همیشه بهرهگیری از
کنجکاوی و توانایی یادگیری در انسانها رویکرد فراتر از تصوری
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را در سیستمهای صنعتی و اقتصادی به همراه داشته است ،اگر
چه برخی از صنعتگران ،اقتصاددانان و متخصصان آمار در دفاع
از فرمولهای قدیمی ،سنتی و منسوخ ممکن است لجوجانه
به حاشیه بروند اما واقعیت چیز دیگری خواهد بودAlvin( ".
)2006 Toffler, Revolutionary Wealth, NY
برای بهتر شدن روند موضوع و واضح شدن هدف به بررسی
مقادیر سرانه مصرف با توجه به فکتهای جمعیتی ،مذهبی و
فرهنگی میپردازیم ،تا شاید مقادیر حساسیت نقش فرهنگسازی
در توسعه صنعت سلولزی را به ثبوت برسانیم و در یک همفکری
مجدانه و همدلی کارا ،در حد تواناییهای خود پا در این عرصه
بگذاریم ،چرا که این فرهنگسازی هم به رشد سطح بهداشت
جامعه و کنترل بیماریهای عمومی کمک وافر خواهد نمود و
هم به توسعه و ایجاد جهش بزرگ در تولید ،با مطالعه آماری و
نگرشی به مستندات در سه کشور ایران ،ترکیه و ایاالت متحده
آمریکا میتوانیم از زوایای متفاوت فرهنگی ،دینی و جمعیتی به
بررسی نکات قابل توجهی برسیم که سرنخهایی از کالف سر در
گم فرهنگسازی را نشان میدهد.
همانطور که میدانیم طبق اعالم آمار جهانی در سال 2019
جمعیت کشور ایران  81میلیون نفر ،ترکیه  82میلیون نفر و
ایاالت متحده امریکا بیش از  320میلیون نفر است و بدیهی
است که نسبت جمعیت ایران از ترکیه بیشتر و حدودا یک چهارم
ایاالت متحده آمریکاست.
موسسه توماس ،آمار مقدار فروش دستمال توالت در ایاالت
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متحده آمریکا در سال  2017را بالغ بر  8میلیارد دالر برآورد کرده
است و همچنین انجمن کاغذ آمریکا مقدار سرانه مصرف دستمال
حوله را به ازای هر نفر در ایاالت متحده آمریکا برابر با 40پوند
(حدود  18کیلوگرم) اعالم نموده است.
ضمن آنکه طبق اعالم نشریه تیشو ورد سرانه مصرف محصوالت
سلولزی در کشور ترکیه با جمعیت  77میلیون نفر در سال 2014
برابر با  5کیلوگرم بوده است که دولت ترکیه در تالش است
با جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی این سرانه مصرف را
به مقدار  15کیلوگرم به ازای هر فرد برساند .از بررسی آمار
فوق ،تناسب جمعیتی ایران ،ترکیه و آمریکا و همچنین موضوع
اشتراکات مذهبی ایران با ترکیه در مورد استفاده از محصول
سلولزی دستمال توالت در سرویسهای بهداشتی و میانگین
نرخ مصرف آن و عالوه بر آن نرخ قیمتی محصوالت سلولزی
نسبت به مقادیر درآمدی خانوار در ایران و ترکیه و باتوجه به نرخ
مالیات بر ارزش افزوده 2برابری ترکیه نسبت به ایران ،با توجه به
نرخ جمعیتی ایران و در مقایسه با کل سرانه مصرف محصوالت
سلولزی ،ساالنه حدود  2کیلوگرم ،درمییابیم که از نظر توسعه
فرهنگسازی مصرف محصوالت سلولزی هیچگونه اقدامی انجام
نشده و شاید اگر بخواهیم با دید اغماض بررسی کنیم ،این
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فرهنگسازی انجام شده اما چنان که باید موثر نبوده است ،و
باید دید چگونه میتوان به نقطه مشترکی در میان فعاالن صنعت
رسید که این حلقه مهم و مفقوده را دریابند و بهتر و سازندهتر از
گذشته پای در میدان عملگرایی بگذارند ،باید با استفاده از جامعه
نخبگان مطالعات و پژوهشهای گستردهای در سطح بین المللی
انجام داد که با توجه به فاکتورهای دینی و فرهنگی بهطور
مناسب اجرایی شود ،اینکه گوییم فاکتورها و مشترکات دینی
و فرهنگی ،به آن دلیل است که به عنوان مثال در فرهنگ غرب
عمدتا در سرویسهای بهداشتی خانگی و عمومی از محصول
سلولزی دستمال توالت استفاده میشود که در کشورهای اسالمی
و باالخص کشورهایی مثل ایران و ترکیه بیشتر آب مورد مصرف
قرار میگیرد ،اما هر آنچه باشد محصوالت سلولزی در طیف
بزرگ و متنوعی تولید و عرضه میشوند و محدود به یک محصول
نیست ،و میتوان امیدوار بود که با یک انسجام و اتحاد اعضاء
صنعت با کارگروههای تخصصی و جامعه نخبگان ،و همچنین با
همکاری مستمر متولیان بهداشت و سالمت کشور و ایجاد روابط
بهتر و آگاهی رسانهها به عموم جامعه به سطوح فعلی بین المللی
برسیم ،همچنان که در سطح پیشگیری و درمان از بسیاری از
کشورهای پیشرفته جهان برتری داریم.
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عدم قطعیتها در بازار محصوالت سلولزی
ترجمه :علیرضا هاشمی

با آغاز همهگیری کووید 19یک
شوک سیستمی به اقتصاد ،رفاه،
سالمت و زندگی جمعی انسانها
وارد شد .متاثر از این شرایط،
صنعت محصوالت سلولزی تالش
زیادی انجام داد تا تقاضای فوری
و فزایندهای که برای انواع ماسک
و دستمال توالت ایجاد شد و باعث
ایجاد تنش و کمبود در فروشگاهها
گردید را تامین نماید و اهمیت
صنعت سلولزی را در جریان مقابله
با کرونا نمایان کند .در هفتهها و
ماههای بعد از آغاز همهگیری ،برخی
از مدیران کارخانجات شروع به
کاهش تولید کردند ،تیمهای خرید
و تدارکات برای جابجایی مواد اولیه
تالش میکردند و مدیران اجرایی
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نیز درباره چگونگی عبور از شرایط
نامطمئن فعلی به بحث پرداختند.
اما آنچه که ذکر شد داستانی درباره
کووید 19نیست؛ بلکه موارد ذکرشده
واقعیتهایی درباره این موضوع
است که چگونه تغییر و تحوالت
ایجادشده توسط کووید 19صنعت
محصوالت سلولزی را برای سالهای
آینده دچار اختالل و متعاقبا آبستن
تغییر خواهد کرد .این همهگیری
یک سری تغییرات رفتاری و اختالل
در زنجیره تامین را ایجاد کرده
است که میتواند چشمانداز صنعت
محصوالت سلولزی را برای همیشه
تغییر دهد .اینطور میتوان گفت
که صنعت محصوالت جنگلی و
سلولزی به گذشته و شرایط پیش
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از پاندمی بازنخواهد گشت بلکه در
عوص ،این صنعت در مسیر یک دوره
جدید حرکت خواهد کرد و خود را با
شرایط جدیدی تطبیق خواهد داد.
بر همین اساس ،تصمیمسازان
صنعتی نیز باید با این تغییرات
اساسی و تاثیرات غیرقابلپیشبینی
آنها و همچنین سیگنالهای قیمتی
و دیگر شاخصهایی که بازار را به
سمت جلو هدایت خواهند کرد،
همگام شوند .در این گزارش،
شرایط بازار و یک سری شاخصهای
اقتصادی که ممکن است پایدار
و قابلپیشبینی باشند ولی با
گذشت زمان از تاثیرگذاری آنها
کاسته میشود ،مورد بررسی قرار
گرفته است .به طور خاص 6 ،عامل

www.iahci.ir

فصلنامه تخصصی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
کیفیــت تولیــد را بــا چســب هــای
هات ملــت ایرانــدار تجربــه کنیــد

و محرک که دارای قدرت تجمعی
برای تغییر شکل آینده محصوالت
سلولزی هستند ،ارزیابی شده است.
برخی از این محرکها ممکن است
برای خوانندگان مشهود و ملموس
باشند ،اما دیگر موارد چه بسا
جنبههای پنهان داشته باشند و در
پشت یک اقتصاد ظاهرا پایدار مخفی
شده باشند .شرایطی که در  12تا
 18ماه آینده پیش میآید ،بسیار
حیاتی و تاثیرگذار است .درک این
محرکها و پتانسیل آنها میتواند
حوزه
کسبوکارهای
صاحبان
سلولزی را از مزیت خوبی برخوردار
نماید .در ادامه  6محرک کلیدی که
چشمانداز صنعت محصوالت سلولزی
را تغییر خواهند داد اشاره میگردد:
 -1رشد مصرف محصوالت
بهداشتی و مراقبت فردی
ایجاد تقاضای شدید برای انواع
ماسک ،گان و دیگر تجهیزات
مراقبت فردی ( )PPEنظیر
منسوجات بیبافت پایه سلولزی،
تیشو و محصوالت تنظیف
کاغذی همچون دستمال مرطوب
ضدعفونیکننده ،یکی از واکنشهای
فوری به شیوع همهگیری کووید19
بوده است .نشانههایی وجود دارد که
این تقاضا همچنان باال خواهد بود
چراکه دولتها ،مراقبان بهداشتی،
کسبوکارها و مصرفکنندگان ،به
دنبال افزایش استانداردهای بهداشی
و مراقبت فردی خود هستند.
* دولتها :دولتهای ملی ،محلی
و شهرداریها ،احتماال به تقویت
و تشدید مقررات و استانداردهای
بهداشتی ادامه خواهند داد .دیگر
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اقدامات مرتبط دولتی میتواند
شامل خرید مستقیم محصوالت
حوزه سالمت و بهداشتی و اعمال
محدودیت صادراتی در مورد برخی
از محصوالت ضروری نظیر ماسک
باشد.
* بخش مراقبت بهداشتی :هجوم
بیماران جدید ،تقاضای بیشتر برای
مراقبت و آزمایش ،و پیامدهای
همهگیری برای عموم مردم ،فشارها
بر بخش سالمت و درمان را برای
مدت نامعلومی تداوم خواهد بخشید.
* کسبوکارها :در حالی که
اقتصادها برای بازگشایی و از
سرگیری فعالیتها تالش میکنند،
همزمان فشار زیادی بر رستورانها،
فروشگاهها و ادارات جهت محافظت
از کارمندان و مشتریان دربرابر
ویروس ،وارد میشود .این موضوع
همزمان با افزایش تدریجی
فعالیتهای اقتصادی ،تقاضای
مضاعفی برای محصوالت بهداشتی
و تجهیزات محافظت فردی ایجاد

تابستان 99

خواهد کرد.
* مصرف کنندگان :اگرچه
عطش و تقاضای وحشتناک اولیه
برای محصوالت سلولزی بهداشتی
فروکش کرده ،اما به نظر میرسد
مصرفکنندگان موجودی بیشتری
از تیشو ،محصوالت پاککننده و
انواع ماسک را برای خود نگهداری
میکنند .البته اینکه ویروس
چگونه تکامل پیدا خواهد کرد و
مصرفکنندگان چگونه نسبت به
خطرات پیش رو واکنش نشان
خواهند داد ،قطعی نیست .آیا از
این به بعد ،انواع ماسک و دیگر
اقالم بهداشتی ،به یکی از اجزای
سبد مصرفی هفتگی خانوارها تبدیل
خواهد شد؟ یا اینکه آیا تجهیزات
مراقبت فردی مانند یک کپسول
آتشنشانی خانگی خواهند شد
که خریداری شده ولی صرفا برای
مواقع بحران نگهداری میشوند؟ در
واقع سوال این است که طی  2سال
آینده و از آنجایی که موسسات و
مصرفکنندگان مختلف به دنبال
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مراقبت روزمره و روزانه از خود
هستند ،در این شرایط وضعیت
طبیعی پایدار چگونه خواهد بود؟
 -2افزایش دورکاری ،آموزش
از راه دور و ...
داشتن یک دفتر دیجیتال،
همواره یک چشمانداز بلندمدت
برای کسبوکارها بوده است .اما
در واقعیت ،این هدف هرگز محقق
نشده چراکه عادتها و نیازهای
قدیمی و سنتی تا پیش از کرونا،
عمال فرصتهای عرصه دیجیتال را از
بین برده است .اما اکنون که جهان
با همهگیری کووید 19دست و پنجه
نرم میکند ،یک دفتر عاری از کاغذ
میتواند در نهایت به واقعیت تبدیل
شود چراکه بسیاری از کارمندان
اداری ،بدون دفتر کار شدهاند .همین
انتقال و تغییر به سمت انجام بیشتر
امور در منزل  -از کار روزانه گرفته
تا مدرسه ،دانشگاه ،خوردن غذا
و گذراندن تعطیالت  -پیامدهای
گستردهای در پی خواهد داشت
که در ادامه به برخی از آنها اشاره
میشود:
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* مصرف کاغذ تحریر :با توجه
به کاهش تقاضا برای کاغذ چاپ و
کپی تجاری ،بخش کاغذ تحریر که
در حال حاضر با روند کاهشی مواجه
است ،به سطوح پایینتری تنزل پیدا
خواهد کرد .بسیاری از کارخانجات
تولید کاغذ تحریر احتماال تعطیل
خواهند شد ،ماشینآالت خود را
به سمت تولید دیگر محصوالت
تغییر کاربری خواهند دارد یا اینکه
داراییهای کمارزششده خود را به
فروش خواهند رساند .همچنین،
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حذف کاغذ باطله اداری از بازار کاغذ
بازیافتی ،زنجیره جهانی تامین الیاف
و خمیر کاغذ را مختل خواهد کرد.
* مصرف تیشو :تقاضا برای تیشو
و محصوالت بهداشتی خارج از منزل
(با مصرف اداری تجاری) کاهش
پیدا میکند و این صنعت باید به
سمت گسترش تولید محصوالت
خانگی سوق پیدا کند .محصوالتی
که مصرف خانگی دارند ،به شکل
متفاوتی تولید و بستهبندی میشود،
در مقادیر کمتری به فروش میرسند،
و به طور کلی الیاف باکیفیتتری در
قیاس با محصوالت خارج از منزل،
برای آنها باید استفاده شود.
* مصرف چوب و محصوالت چوبی:
اگرچه بخش مسکن ایاالت متحد
آمریکا در ماه آوریل  30درصد
سقوط کرده ،اما در عین حال
چشمانداز روشنی در ارتباط با مصرف
محصوالت چوبی خانگی (دستساز)
ایجاد شده چراکه بسیاری از مردم
خودشان خانههای خود را بازسازی
میکنند .قیمتهای چوب و الوار
افزایش یافته است .اگر فرآیند کار
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و آموزش از راه دور تداوم داشته
باشد ،آنگاه بسیاری از مردم احتماال
به مناطق ارزانتر و اقامتگاهها نقل
مکان خواهند کرد .یک خانه متوسط
برای سکونت یک خانواده ،در قیاس
با یک ساختمان متوسط برای اقامت
چند خانواده ،حدود  3برابر الوار
بیشتری مصرف میکند .رشد پایدار
بخش مسکن و همچنین بازسازی
منازل ،تاثیر محسوسی بر تقاضای
الوار خواهد داشت و بر طرف عرضه،
فشار وارد خواهد کرد .همین امر
میتواند باعث افزایش قیمتها
شود .اکنون سوال این است که آیا
صاحبخانهها همچنان به دنبال
بازسازی منازل خود خواهند رفت و
آیا روند ساختوساز جدید در خارج
از شهرها شتاب خواهد گرفت؟
 -3گسترش تجارت الکترونیک
اگرچه تجارت الکترونیک به یکی
از رقبای جدی خردهفروشی فیزیکی
و فروشگاهی تبدیل شده است ،اما
این بخش در سال  2019کمتر از
 20درصد از کل درآمدهای بخش
خردهفروشی ایاالت متحد آمریکا را
به خود اختصاص داده است .بعد از
شیوع همهگیری ،خرید و هزینهکرد
به صورت آنالین از یک اولویت به
یک نیاز ضروری برای بسیاری از
خانوارها تبدیل شده است .خرید
آنالین بسته به نوع کاال ،بین 100
تا  200درصد افزایش یافته است.
در واکنش به این شرایط ،گروهی
از خردهفروشان شیوههای فروش
آنالین خود را گسترش دادهاند و
با مدلهای کسبوکار جدیدی وارد
بازار شدهاند؛ گروهی دیگر هم با
کاهش فروش و حتی ورشکستگی
مواجه شدهاند.
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ایجاد رکود در فعالیتهای
اقتصادی ،تقاضای کلی برای
بستهبندی کاغذی و متعاقبا کاغذ
بستهبندی را سرکوب کرده است.
با این حال ،تجارت الکترونیک
کمک کرده که تقاضا برای جعبه
و بستهبندیهای کاغذی همچنان
پابرجا باقی بماند .تجارت الکترونیک
در قیاس با خردهفروشی فیزیکی و
فروشگاهی« ،جعبه محورتر» است به
طوری که فروش به شیوه الکترونیک،
 7برابر نسبت به شیوههای سنتی
خرده فروشی در فروشگاهها ،کاغذ
و مقوا کروگیت و موجدار بیشتری را
به ازای هر دالر خرید کاال ،مصرف
میکند.
اکنون سوال این است که در صورت
احیای اقتصادی ،آیا مصرفکنندگان
همانند شرایط پیش از پاندمی ،به
فروشگاهها و رستورانهای فیزیکی
مراجعه خواهند کرد؟ و آیا اساسا
فروشگاههایی که مصرفکنندگان
به دنبال آنها هستند ،بعد از پایان
همهگیری هنوز هم سرجای خود
هستند ؟
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 -4پویشی برای پایداری
()sustainability
پایدار
توسعه
استراتژیهای
با هدف کاهش انتشار گازهای
گلخانهای ،حذف کامل پسماندها
و کاهش آالیندههای پالستیکی ،از
مدتها پیش از کووید 19در جریان
بودهاند .این روندها و گرایشات
همگی در صنعت بستهبندی کاغذی
نیز مصداق دارند و از مدتی قبل
توجهات فعاالن این صنعت را به
خود معطوف کردهاند .با این حال،
بحران همهگیری به دو دلیل باعث
جهش استفاده از انواع پالستیک
شده است :یکی تمیزی پالستیک و
دیگری مقرونبهصرفه بودن آن.
به منظور کاهش شیوع میکروبها،
بسیاری از اقالم چندبارمصرف با
اقالم یکبار مصرف جایگزین شدهاند.
برای مثال ،بسیاری از خردهفروشان
غذایی و دولتهای محلی ،استفاده
از ساکهای خرید چندبارمصرف را
در فروشگاههای مواد غذایی ممنوع
کردهاند و رستورانها نیز بشقابها،
جعبهها ،ظروف و لیوانهای
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یکبارمصرف بیشتری را استفاده
میکنند .بسیاری از این اقالم
یکبارمصرف از پالستیک ساخته
شدهاند که به طور معمول ،ارزانتر
از محصوالت کاغذی مشابه هستند.
در واقع ،همگام با ایجاد رکود
اقتصادی ،تمایل مصرفکنندگان
برای پرداخت بیشتر بابت
بستهبندیهای کاغذی سازگار با
محیط زیست ،ممکن است کاهش
پیدا کند .با این وجود ،کسبوکارها
همچنان به سرمایهگذاری در حوزه
پایداری و توسعه پایدار ادامه
میدهند .فعاالن کلیدی نظیر
Dunkin Donuts، PepsiCo
و  L’Orealدر میانه همهگیری
کووید ،19همگی نوآوریهایی را
در حوزه بستهبندی مبتنی بر کاغذ
ارائه کردهاند.
تالشها در راستای پایداری
بیشتر فعالیتها ،و بلندپروازیها
برای توسعه اقتصاد چرخهای ،قطعا
ضرباهنگ خود را باز خواهد یافت و
همین موضوع تقاضا برای کاغذ را
افزایش خواهد داد .اکنون سوال این
است که منحنی رشد مصرف کاغذ
بستهبندی در آینده ،چه شیبی
خواهد داشت ،به ویژه که صنعت
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کاغذ به دنبال آن است که تولید
خود را با نوسانات کوتاهمدت در
بخش تقاضا ،هماهنگ نماید؟
 -5تاثیرات ژئوپلیتیکی
بر تجارت جهانی
ملیگرایی در اقتصاد ،پوپولیسم،
تغییرات در رهبری کشورها ،و
دیگر روندهای سیاسی همگی به
صورت بالقوه میتوانند زنجیره
تامین محصوالت جنگلی و سلولزی
را بیثبات کنند .برای مثال،
«جنگهای تجاری» تاثیرات عمیقی
بر قیمتهای جهانی خمیر و کاغذ
بازیافتی داشتهاند .در سال 2016
چین محدودیتها را برای واردات
کاغذ باطله (آخال) تشدید کرد و
واردات کاغذ باطله این کشور تاکنون
 70درصد کاهش یافته است .چین
در سال  2021واردات کاغذ باطله
را به طور کامل متوقف میکند .در
شرایطی که هدف اصلی چین از
این تصمیم ،کاهش مشکالت ناشی
از کاغذ بازیافتی طبقهبندینشده
و بیکیفیت بوده است ،اما این
ممنوعیت به موضوع بحث و جدل
این کشور با ایاالت متحد آمریکا
تبدیل شده است چراکه آمریکا تا

شماره 77

پیش از این ،بزرگترین صادرکننده
کاغذ باطله به چین بوده است.
این محدودیتها تاثیر مستقیمی
بر بازار جهانی الیاف و خمیر
کاغذ داشته است .بدون واردات
جعبههای مقوایی قدیمی از ایاالت
متحد آمریکا ،تولیدکنندگان کاغذ
بستهبندی چین باید بهای بیشتری
بابت دیگر منابع الیاف کاغذ
بپردازند .این موضوع هزینههای
تولید کاغذ بستهبندی و متعاقبا
محصوالت نهایی را افزایش میدهد
که ممکن است در گام بعدی ،به
مصرفکنندگان نهایی منتقل شود.
در همین حال ،ایاالت متحد آمریکا
اکنون با وفور جعبههای مقوایی
مواجه است که این مسئله ،فشار
کاهندهای بر قیمتهای الیاف در
صنایع داخلی این کشور ایجاد
میکند.
دیگر تحوالت ژئوپلیتیکی که ممکن
است بر صنعت محصوالت جنگلی و
سلولزی اثر بگذارند عبارتند از:
 وضع مجدد موانع تجاری بینانگلستان و اتحادیه اروپا بر اساس
برگزیت
 تعرفههای ایاالت متحد آمریکا برواردات الوار از کانادا
 محدودیتهای مرتبط باکووید 19نظیر ممنوعیت صادرات
ماسک و تجهیزات محافظت فردی
البته حتی زمانی که شرایط بازار
پایدار به نظر برسد ،بازهم موضوعات
در حوزه سیاست وجود دارند که
میتوانند به تغییرات در صنایع
سلولزی منجر شوند .برای مثال،
اگر مردم آمریکا یک رئیسجمهور
دموکرات (جو بایدن) را انتخاب
کنند ،آنگاه جنگ تجاری بین آمریکا
و چین احتماال پایان خواهد یافت.
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همچنین دولتهای مطرح جهان
ممکن است رویکرد متفاوتی را برای
مقابله با پاندمی اتخاذ نمایند .هر
کدام از این سناریوهای ژئوپلیتیکی،
باید مورد توجه فعاالن صنعتی در
مسیر پیش رو قرار بگیرد.
 -6مداخالت دولتی
هرچقدر هم که شرایط و روندهای
اخیر اقتصادی بد باشند ،اما شرایط
ممکن است از این هم بدتر شود.
حتی با وجود اینکه بحران فعلی به
رکود سراسری در کل جهان منجر
شده ،اما دولتها با مداخالت خود
نقش مهمی را در تداوم فعالیتهای
اقتصادی ایفا میکنند .این مداخالت
عبارتند از:
* محرکهای مالی نظیر مزایای
بیکاری ،کاهش و تعویق مالیات ،یا
پرداخت مستقیم به کارفرمایان برای
جلوگیری از بیکاری کارکنان.
* محرکهای پولی مانند نرخ بهره
پایین ،افزایش بدهی دولت ،خرید
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داراییهای بخش خصوصی شامل
سهام ،وامها و بدهی شرکتها.
* سایر مداخالت دولتی در
بازار نظیر خرید مستقیم از طرف
عرضه ،ممانعت از تعطیلی اجباری
کسبوکارها ،مقررات زیستمحیطی
و اعمال محدودیتهایی برای واردات
و صادرات.
به عنوان مثال ،مداخالتی که با
هدف حمایت از مصرفکنندگان
مرتبط با بازار محصوالت چوبی
ایاالت متحد آمریکا در نظر گرفته
شده ،تاثیر بسیار خوبی بر این بازار
در نیمه اول سال  2020داشته
است .رونق ساختوساز مخصوصا
برای مصارف مسکونی ،یکی از
محرکهای اصلی تقاضا برای الوار،
تخته سه ال و مواد مرتبط محسوب
میشود.
به طور کلی ،دولتها میتوانند
در مقیاس بزرگتری نسبت به دیگر
فعاالن اقتصادی ،هزینه کنند .اما
سوال این است که این مداخالت
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اقتصادی اضطراری چه زمانی
منقضی میشوند؟ زمانی که این
مداخالت پایان یابند ،آنگاه ثبات
مصنوعی در بازارها از بین میرود
و عواقب آن میتواند برای صنعت
سلولزی و کل اقتصاد ویرانگر باشد.
تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم
برای محصوالت جنگلی و سلولزی
در این مقاله ،محرکهای اصلی
و تاثیرات آنها بر بخشهای کلیدی
صنعت سلولزی مورد بررسی قرار
گرفت .متاسفانه هرکدام از این
محرکها به صورت جداگانه و مستقل
از سایر مولفهها کار نمیکند .مولفهها و
محرکهای مختلفی میتوانند زنجیره
تامین صنعت سلولزی را در مسیرهای
غیرقابلپیشبینی به پیش ببرند .این
محرکها به صورت مستقیم بخش
بازار را تحتالشعاع قرار خواهند دارد
در حالی که تاثیرشان بر دیگر بخشها
به صورت غیرمستقیم خواهد بود.
منبعrisiinfo.com :
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دنیای تیشو

گروه والمت سفارش هشتمین خط تولید تیشو را از
شرکت حیات کیمیا ترکیه دریافت کرد

گروه والمت ( )Valmetهشتمین خط تیشو سفارشدادهشده
توسط شرکت حیات کیمیا را که شامل یک پکیج با درجه
اتوماسیون باالست را تامین خواهد کرد .شرکت حیات کیمیا یکی
از تولیدکنندگان مطرح تیشو در ترکیه است و تصمیم دارد این
خط جدید با عنوان  TM2را در روسیه راهاندازی نماید .هدف از
سفارش این خط جدید نیز تامین تقاضای فزاینده مشتریان برای
انواع محصوالت پایه تیشو عنوان شده است .این اولین ماشین
نصبشده در کارخانه جدید شرکت در خارج از مسکو میباشد.
خط تیشو جدید 70 ،هزار تن به ظرفیت تولید تیشو حیات کیمیا
در زمینه دستمال کاغذی ،دستمال توالت و دستمال حوله ،اضافه
خواهد کرد.
شرکت حیات کیمیا ،با در اختیار داشتن ماشین  TM2شرکت
والمت در داخل ترکیه ،در حال حاضر رکوردار سرعت تولید تیشو
در جهان محسوب میشود .این شرکت به طور مستمر به دنبال
جدیدترین تکنولوژیها جهت دستیابی به باالترین راندمان تولید
و کمترین میزان مصرف انرژی تا جای ممکن ،میباشد .به غیر از
این ماشین ،شرکت ترکیهای تاکنون  6خط تولید تیشو پیشرفته
 200TS DCTساختهشده توسط والمت را در کارخانجات خود
در ترکیه ،روسیه و مصر ،نصب و راهاندازی کرده است .یک خط
تولید دیگر هم قرار است در سال  2021راهاندازی شود.
در همین ارتباط ،لطفی آیدین مدیر گروه کاغذ شرکت حیات
کیمیا گفته« :آرمان ما این است که با راندمان باال تولید کنیم و
تکنولوژی شرکت والمت قطعا این هدف را پشتیبانی میکند .ما
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به طور مستمر و منظم ناوگان ماشینآالت خود را بهروزرسانی
میکنیم تا مطمئن شویم که تولیدات شرکت ،همواره در سطح
بهینه قرار دارد».
همچنین مدیرفروش بخش کارخانجات تیشو و کاغذ در
شرکت والمت نیز گفته« :ما بسیار خرسندیم که بخشی از مسیر
موفقیتآمیز شرکت حیات کیمیا هستیم .این شرکت تنها 14
سال قبل شروع به کار کرده و اکنون یکی از فعاالن جهانی صنعت
تیشو است و در آینده نزدیک 8 ،خط تیشو فعال در نقاط مختلف
جهان خواهد داشت.
مشخصات فنی
گفتنی است ماشین تیشو جدید با عنوان  TM9عرضی برابر با
 5,6متر خواهد داشت و سرعت درنظرگرفتهشده برای آن 2200
متر بر دقیقه است .مواد اولیه مورد استفاده برای تولید تیشو،
الیاف و خمیر بکر ( )virginاست و خط تولید جدید با هدف
صرفهجویی در انرژی و ارتقای کیفیت محصول نهایی ،بهینهسازی
شده است.
پکیج تحویلشده توسط والمت شامل خط کامل تولید تیشو به
همراه سیستمهای آمادهسازی خمیر و و یک ماشین تیشو مدل
 TS 200 DCTبرند والمت است .ماشین جدید با یک هدباکس
مدل  OptiFloو سیلندر یانکی آلیاژی تجهیز خواهد شد .از دیگر
مشخصات ماشین مذکور بدین شرح است:
سیستم پرس مدل  ،ViscoNipهود مدل  AirCap Heliو
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سیستم هوا برای تولید همزمان ،سیستم کنترل گردوغبار از نوع
 ،WetDustسیستم انتقال ورق تیشو و قرقره مدل .SoftReel L
این خط تولید همچنین شامل یک رولجمعکن مدل )F(O
 CUSمتعلق به والمت است .بخش آمادهسازی خمیر نیز شامل
خمیرساز مدل  ،OptiSlushپاالیشگر مخروطی  OptiFinerو
صفحه نمایشگر ماشین مدل  OptiScreenمیباشد .عالو بر این،
یک پکیج اتوماسیون مخصوص والمت شامل سیسستم کنترل
ماشین  ،DNAکنترل فرآیند و کنترل کیفیت  ،IQهمراه خط
تولید تحویل خواهد شد .کلیه فرآیندهای مهندسی ،نظارت بر
نصب ،آزمایش ،نصب و راهاندازی نهایی نیز بعد از تحویل خط
تولید به طرف ترکیهای ،توسط والمت انجام خواهد شد.

درباره حیات کیمیا
گفتنی است شرکت حیات کیمیا بخشی از گروه حیات است.
گروه حیات در وهله اول ،در زمینه تولید اقالم مراقبت در منزل،
بهداشتی و تیشو برای صنعت کاالهای مصرفی فعالیت میکند.
این گروه از  14سال قبل یعنی زمان ورود به بخش تیشو ،به
سرمایهگذاری قابلتوجه در این بخش ادامه داده است و اکنون به
عنوان «بزرگترین تولیدکننده تیشو در منطقه آفریقا ،خاورمیانه و
شرق اروپا» شناخته میشود .ظرفیت تولید تیشو گروه حیات 490
هزارتن در سال است.
ترجمه :نشریه آوند

منبعValmet.com :

استفاده از کاغذ کرافت در بستهبندی
محصوالت Sofidel
به گزارش آوند ،شرکت ایتالیایی
 Sofidelیکی از شرکتهای پیشرو جهان
در زمینه تولید کاغذ تیشو برای مصارف
بهداشتی و خانگی شامل دستمال توالت،
دستمال سفره و حوله آشپزخانه است.
این شرکت به تازگی گامهای جدیدی
را برای استفاده از بستهبندیهای سازگار
با محیط زیست انجام داده است .در این
زمینه ،جایگزین کردن بستهبندیهای
پلیاتیلنی برای تمام سایزهای حوله
کاغذی در انگلستان و ایرلند تکمیل شده
است و حوله آشپزخانه این شرکت نیز
که در بستهبندی از جنس کاغذ کرافت
پیچیده شده ،در فرانسه رونمایی شده
است.
در همین راستا ،چندین بستهبندی
جدید که همگی از کاغذ کرافت تولید
شدهاند ،در بازارهای مختلف اروپایی ارائه
شدهاند که قرار است جایگزین یا مکمل
محصوالت موجود  Sofidelباشند.
کاغذ کرافت یک ماده پایه گیاهی است
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که کامال تجدیدپذیر بوده و به سادگی
بازیافت میشود.
به دنبال عرضه حوله کاغذی شرکت
به صورت تکرول بستهبندیشده در
کاغذ کرافت ،در اواسط اکتبر 2019
در انگلستان ،بستهبندیهای دو رول و
سهرول این برند که آنها هم از جنس
کاغذ کرافت هستند ،تابستان امسال
در انگلستان و ایرلند رونمایی شده
است و گامهای نهایی برای جایگزین
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کردن کل طیف محصوالت  Sofidelبا
بستهبندیهای سازگار با محیط زیست
برداشته شده است.
از طرف دیگر ،در فرانسه نیز بستههای
حوله آشپزخانه این شرکت از جنس
کاغذ کرافت ،در ماه ژوئن امسال رونمایی
شده و مشابه محصوالت حوله کاغذی،
دیگر برندهای  Sofidelدر اروپا نیز با
کاغذ کرافت بستهبندی شدهاند.

منبعSofidel :
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نگاهی به ماشین تیشو PrimeLineTM W6
تحویلشده به گروه  Arkhbumروسیه
در اوایل ماه ژوئن ،ماشین تیشو  PrimeLineTM W6با
عرض  5,6متر ،توسط گروه آندریتز ( )ANDRITZبه گروه تیشو
 Arkhbumروسیه تحویل گردید .سرعت این ماشین به 2000
متر بر دقیقه با گراماژ  16گرم بر مترمربع میرسد و در حال
حاضر ،برای تولید دستمال کاغذی ،دستمال توالت ،دستمال
سفره و حوله آشپزخانه با استفاده از خمیر  100درصد بکر چوبی
(خمیر سفیدشده سخت چوب و نرم چوب) ،مورد استفاده قرار
میگیرد.
به گفته رئیس هیئت مدیره گروه « ،Arkhbumما از
محصوالت تولیدشده با این ماشین جدید بسیار راضی هستیم
و مشتریانمان نیز رضایت خود را ابراز کردهاند .این محصوالت از
کیفیت و نرمی باالیی برخوردار هستند .عالوه بر این ،به کمک این
ماشین گروه آندریتز ،صرفهجویی قابلتوجهی در هزینههای تولید
شرکت ،در قیاس با سیستمهای دارای پرس و یانکی معمولی
ایجاد شده است.
در ماشین تیشو جدید آندریتز ،از یک پاالیشگر مخصوص با نام
 Papillonدر بخش آمادهسازی خمیر استفاده شده تا خواص عالی
الیاف با حداقل مصرف انرژی حاصل گردد .سیلندر یانکی فوالدی
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این ماشین و جدیدترین تکنولوژی شو پرس ()shoe press
آندریتز ،ظرفیت خشک کردن و انعطافپذیری عملیاتی باالیی
را ایجاد میکند .همچنین سیستم تبخیر مجدد نصبشده در
ماشین ،انرژی حرارتی را به فرآیندهای تولید بازمیگرداند و در
نتیجه ،صرفهجویی مضاعفی را به ارمغان میآورد.
گروه آندریتز ماشین تیشو  PrimeLineTM W6را به
همراه سیستم آمادهسازی خمیر ،سیستم کنترل و انتقال خمیر
( ،)approach flow systemسیستم تبخیر مجدد برای
بازیابی حرارتی ،سیستم تهویه سالن ،اتوماسیون دستگاه و نیز
سیستم برقرسانی ،به شرکت روسی تحویل داده است.
این پروژه موفق ،بار دیگر جایگاه و موقعیت قدرتمند گروه
آندریتز را به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو جهان در زمینه
تامین خطوط کامل تیشو ،قطعات کلیدی و خدمات مرتبط با آن
نشان میدهد .همچنین وجود سیستم بازیابی و بازچرخانی منابع
در ماشینآالت این شرکت ،تاثیر قابلتوجهی در صرفهجویی
انرژی و کاهش هزینههای شرکتها میتواند داشته باشد.
ترجمه :نشریه آوند

منبعpapnews :
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تعویق نمایشگاه تیشو استانبول
به دلیل اوج گیری کرونا
به گزارش آوند ،نمایشگاه تیشو استانبول
( )Tissue World Istanbulبه
عنوان تنها رویداد مرتبط با صنعت
تیشو در ترکیه است .سومین دوره
این نمایشگاه قرار بود روزهای 26
تا  28اکتبر  2020در مرکز کنگره
استانبول ( )ICCبرگزار گردد و
پذیرای غرفهگذاران و بازدیدکنندگانی
از سراسر اروپا ،روسیه ،کشورهای
مشترکالمنافع ،خاورمیانه ،شرق
آسیا و شمال آفریقا باشد که با هدف
تجارت ،نوآوری و توسعه فعالیتها
گرد هم میآیند .با این حال ،در پی
اوج گرفتن دوباره ویروس کرونا در
سراسر دنیا از جمله ترکیه ،مسئوالن
برگزاری نمایشگاه تصمیم گرفتند
این رویداد را لغو کرده و به زمان
دیگری موکول کنند .این در حالی
است که پیشتر برنامهریزی شده بود
که باالترین سطح از اقدامات ایمنی
و بهداشتی برای تامین سالمت و
اطمینان بازدیدکنندگان و غرفهگذاران
در نظر گرفتهشود .طبق اعالم مجری
نمایشگاه تیشو استانبول ،تاریخ جدید
برگزاری این رویداد متعاقبا اعالم
خواهد شد.
گفتنی است در سال 2018
نمایشگاه تیشو استانبول پذیرای
 1767بازدیدکننده بینالمللی از
 93کشور جهان بود و  66غرفهگذار
بینالمللی نیز در آن مشارکت
کردند .در حال حاضر ،ترکیه
پنجمین تولیدکننده بزرگ حوله
کاغذی و تیشو در منطقه اروپاست
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و جایگاه هشتم جهان را در صادرات
این محصوالت به خود اختصاص
داده است.
برنامه آتی
الزم به ذکر است نمایشگاه
بینالمللی  Tussue Worldمدت
 25سال است که با صنعت تیشو
پیوند دارد و طی این مدت ،در پنچ
منطقه استراتژیک شامل استانبول،
دوسلدورف ،میامی ،سائوپائولو و
بانکوک برگزار شده است.
الزم به ذکر است نمایشگاه
بینالمللی  Tussue Worldمدت
 25سال است که با صنعت تیشو
پیوند دارد و طی این مدت ،در پنچ
منطقه استراتژیک شامل استانبول،
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دوسلدورف ،میامی ،سائوپائولو
و بانکوک برگزار شده است .بر
اساس تقویم اعالمشده ،قرار است
روزهای  16تا  18مارس 2021
این نمایشگاه در دوسلدورف آلمان
برگزار گردد و میزبان هزاران نفر از
متخصصان و فعاالن صنعت تیشو
باشد .جدیدترین محصوالت در حوزه
تولید کاغذ و تیشو ،از ماشینآالت
تبدیل کاغذ و بستهبندی تیشو
گرفته ،تا ماشینآالت آمادهسازی
خمیر ،انواع راهکارهای شیمیایی
و نیز محصوالت بهداشتی در این
نمایشگاه ارائه خواهد شد.
منبع
https://www.tissueworld.com
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گزارش
حذف محدودیت فروش ارز صادرکنندگان بزرگ

بازار ارز در مسیر آزادسازی
با تصمیم روز چهارشنبه  26شهریورماه بانک مرکزی
محدودیت عرضه ارز پتروشیمیها ،فوالدی و معدنیها که به
صادرکنندگان بزرگ معروف هستند برداشته شد .پیشازاین،
این صادرکنندگان ملزم به فروش ارز از کانال صرافیهای بانکی
بودند و حق فروش ارز به صرافیهای تضامنی را نداشتند .اکنون
بانک مرکزی محدودیت فروش ارز صادرکنندگان بزرگ در نیما
را حذف کرده و آنها نیز مانند سایر صادرکنندگان میتوانند ارز
حاصل از صادرات را به صرافیهای غیربانکی نیز واگذار کنند.
با این حساب حلقه خریدوفروش ارز در نیما کمتر شد
زیرا در رویه قبلی صرافی بانکهای ارز خریداریشده را به
بانکها و بانک مرکزی میفروختند و تخصیص ارز به واردات
از کانال بانکهای انجام میشد اما با تصمیم روز چهارشنبه 26
شهریورماه ،صرافیهای تضامنی نیز میتوانند تأمین نیازهای
وارداتی از کانال ارز پتروشیمیها را انجام دهند .انتظار میرود
با این اتفاق عالوه بر اینکه ارز عرضه در بازار تقویت شود سبد
فروش و خرید ارز نیز متنوع شود و ارز صادراتی با سرعت
بیشتری به دست متقاضی برسد.
در این حالت صف خرید ارز در نیما نیز میتواند در مقایسه
با قبل کم تراکمتر باشد و حتی با توجه به شبکه مویرگی
صرافیهای تضامنی نقلوانتقال ارز نیز روانتر در مقایسه با
کانال بانکی به دلیل تحریمها انجام شود .تا قبل از این تصمیم
صادرکنندگان بزرگ اعم از پتروشیمیها ،فوالدیها و معدنیها
الزام داشتند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار نیما با نرخ
دو روز قبل سامانه سنا عرضه کنند .عالوه بر این فروش ارز
صرفاً محدود به صرافیهای بانکی بود و این شرکتها دادوستد
با صرافیهای تضامنی نداشتند.اما از فردا محدودیت فروش
برداشته میشود البته در خصوص سقف قیمتی تعیینشده
برای این شرکتها هنوز تصمیمی گرفته نشود اما شنیدههای
اقتصاد نیوز حکایت از آن دارد که بهاحتمالزیاد سقف قیمتی
برای این شرکتها نیز برداشته خواهد شد و قیمت ارز این
صادرکنندگان نیز بر اساس عرضه و تقاضا تأمین میشود.
آزادسازی دوم در بازار ارز
دو روز قبل از این تصمیم نیز بانکی مرکزی سقف قیمت در
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بازار نیما را برداشت و اجازه داده بود ارز حاصل از صادرات برای
صادرکنندگان سنتی و سایر صادرکنندگان بر اساس عرضه
و تقاضا کشف شود .از این تصمیم بهعنوان آزادسازی اول
میتوان یاد کرد که عالوه برافزایش سمت عرضه ،احتمال رانت
را نیز کاهش میداد .اما در این بازار هنوز یک بخش با الزاماتی
در عرضه ارز روبرو بود .بر اساس قاعده نیما صادرکنندگان
بزرگ کماکان ملزم بودند کانال فروش ارز را صرفا از کانال
بانکی انجام دهند قیمت تعیین شده برای این کانال نیز نرخ
دو روز قبل سامانه سنا تعیینشده بود .نرخ سنا بیانگر نرخ
میانگین خریدوفروش ارز در صرافیهای مجاز سراسر کشور
است .با تصمیم امروز بانک مرکزی محدودیت کانال عرضه
برداشتهشده است و حذف مبنای قیمتی نیز در دستور کار
قرار دارد .امکان دارد به پتروشیمیها ،فوالدیها و معدنیها
اجازه داده شود که بر مبنای عرضه و تقاضا ارز خود را به
فروش رسانند.
شوک مثبت دوم به بازار ارز
این اتفاق برای بازار ارز نیز به منزله شوک دوم مثبت است،
در شوک اول فاصله قیمتی دالر صرافی ملی به عنوان نماد بازار
متشکل با بازار کم شد ،این فاصله عالوه بر حذف تقاضای غیر
ضروری از بازار دامنه نوسان در بازار را کم کرد و سرعت  گیر
قیمت در بازار آزاد شد .تصمیمی که قرار است عملیاتی شود
کمک میکند بخشی از تقاضای واقعی که تاکنون به هر دلیل
دستش از تامین ارز در نیما کوتاه میماند و به ناچار به بازار
آزاد مراجعه میکرد از شانس برابری در مقایسه با سایر نیازهای
وارداتی تامین شده در نیما برخوردار باشد .بدین ترتیب امکان
عرضه ارز به بخشی بیشتر از نیازهای وارداتی فراهم میشود
که میتواند فشار تقاضای واقعی از بازار آزاد را تعدیل کند.
البته این به شرطی است که بانک مرکزی اجازه دهد تخصیص
ارز از کانال عرضه و تقاضا انجام شود در غیر این صورت و اصرار
بر رویههای اداری ممکن است بخشی از تقاضای نیما به دلیل
جاماندگی مجددا برای تامین ارز به بازار برگردد .اما اگر تامین
نیاز بر مبنای قیمت توافقی باشد عالوه بر حذف رانت موجب
خواهد شد نیازهای واقعی و ضروری وارداتی برای تامین ارز
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وارد رقابت در نیما میشوند .این رقابت عالوه بر تقویت عرضه
ممکن است موجب حاشیهنشینی تقاضای کمتر ضروری شود.
به بیانی دیگر قیمت تعیینکننده اولویت تامین ارز میشود و
واردکننده بر اساس این سیگنال در صف خرید و نوبت تامین
قرار میگیرند.
تفاهم 4گانه ارزی بخشخصوصی با بانک مرکزی
گفتنی است روز شنبه  22شهریورماه نیز در نشست مشترک
رئیس اتاق ایران و تعدادی از صادرکنندگان با رئیسکل بانک
مرکزی ،بر چهار محور اصلی در زمینه ارز صادراتی توافق شد؛
قرار است جلسات هفتگی در بخشهای مختلف صادراتی با
حضور نمایندگان بخش خصوصی ،تشکلها و بانک مرکزی
برای بررسی مشکالت هر حوزه در بخش بازگشت ارز صادراتی
تشکیل شود.
غالمحسین شافعی رئیس پارلمان بخشخصوصی کشور
به همراه تعدادی از اعضای هیات رئیسه اتاقهای بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی در نشست مشترک با رئیسکل
بانک مرکزی شرکت کرد و از دغدغههای صادرکنندگان برای
رفع تعهد ارزی سخن گفت .در این نشست رئیس اتاق ایران
به همراه رئیسکل بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی
در چهار محور اصلی تفاهم کردند .طبق مذاکرات انجام شده
مقرر شد ارزش پایه صادراتی براساس توافق اتاق ایران ،گمرک
و بانکمرکزی تعدیل شود؛ دومین تفاهم صورت گرفته بر این
اساس است که جلسات هفتگی با حضور نمایندههای بخشهای
مختلف صادراتی با بانک مرکزی تشکیل شود؛ در سومین مورد
قرار شد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزی
تمهیدات ویژهای در نظر گرفته شود؛ در چهارمین مورد تفاهم
مقرر شد که برای صادرات به کشورهای منطقه مثل عراق،
افغانستان که مبادله با آنها با ارز دالر نیست ،شرایط خاصی
در نظر گرفته شود.
شافعی ،رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
در این نشست با بیان اینکه صادرکنندگان متعهد دلیلی برای
عدم رفع تعهد صادراتیشان ندارند تأکید کرد :درک متقابل
مشکالت بانک مرکزی و صادرکنندگان توسط طرفین برای
گذر از شرایط سخت کشور ضروری است و برگزاری چنین
جلساتی به افزایش این همگرایی کمک میکند.
رئیسکل بانک مرکزی هم در این دیدار ،ضمن قدردانی
از عملکرد اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و
فعاالن اقتصادی در بازگشت ارزهای صادراتی به بررسی و
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مرور مشکالت آنان در این مسیر پرداخت .عبدالناصر همتی
تأکید کرد که بانک مرکزی تعامل با صادرکنندگان را در
دستور کار دارد و از هرگونه همکاری با آنان در راستای
بازگشت ارزهای صادراتیشان دریغ نخواهد کرد .همتی با
بیان اینکه صادرکنندهها نقشی اساسی در مقاومت اقتصادی
کشور ایفا کرده و میکنند ،بر ضرورت همدلی و تالش جمعی
صادرکنندهها برای عبور از شرایط سخت کنونی کشور تأکید
کرد .همتی با اشاره به تعدد وظایف بانک مرکزی ،تأمین
ارز کاالهای اساسی ،دارو و مواد اولیه را اولویت اصلی بانک
مرکزی دانست و گفت :باید توجه داشته باشیم که بانک
مرکزی تولیدکننده ارز نیست و بههرحال ناچار به اولویتبندی
نیازهای کشور است.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین با اشاره به معرفی  ۲۵۰نفر
از صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه گفت :اینها تولیدکننده
نبودند و با حقالعملکاری و روشهای خالف متعدد نسبت به
خروج سرمایه و تخلف در اجرای تعهد صادراتی خود عمل
کرده بودند و چارهای جز برخورد قضایی برای بانک مرکزی
باقی نگذاشتند .همتی افزود :بانک مرکزی هیچگاه بنای
برخورد قضایی با صادرکنندگان واقعی و درستکار نداشته و
حتیاالمکان تعامل با آنها را دنبال میکند .او تصریح کرد:
بانک مرکزی مشکالت صادرکنندگان در شرایط کنونی را درک
میکند و قصدی برای فشار مضاعف بر آنها ندارد.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به روند مناسب
تأمین ارز در سامانه نیما طی روزهای گذشته گفت :در روز
جاری  ۱۲۸میلیون دالر در سامانه نیما عرضهشده که بیش از
 ۷۰میلیون دالر آن معاملهشده است .بر همین اساس در این
روزها متوسط عرضه ارز در نیما بهصورت روزانه  ۱۰۰میلیون
دالر بوده و تداوم این روند نشاندهنده بهبود روند بازگشت
ارزهای صادراتی به کشور بر مبنای سیاستهای اتخاذشده و
استقبال صادرکنندگان است .رئیسکل بانک مرکزی همچنین
با اشاره به کاهش میزان صادرات کشور در سه ماه نخست سال
جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا و برخی محدودیتها گفت:
خوشبختانه روند صادرات کشور پس از طی سهماهه اول سال
در حال احیاست و روند تأمین ارز کاالهای وارداتی سرعت
خواهد گرفت.
در این جلسه همچنین صادرکنندگان مشکالت و موانع خود
در بازگشت ارزهای صادراتی را مطرح و توجه بانک مرکزی در
رفع آنها را خواستار و از تالشهای این بانک قدردانی کردند.
منابع در دفتر نشریه موجود است.
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رشد جهشی شاخص بورس ،سراب یا واقعیت
نویسنده :فیصل مرداسی دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی
بازار سرمایه یکی از ارکان مهم تامین سرمایه برای سرمایهگذاری در
کشورهاست و به میزان رشد و بالندگی و عمق این بازار مهم ،میتواند
منشا رشد و توسعه اقتصادی را به ارمغان آورد .در کشورهایی که بورس
نقش فعالی در اقتصاد ایفا میکند گاهی تا بیش از  50درصد از جمعیت
کشور در بازار سرمایه فعالیت کرده و با سرمایههای کوچک و بزرگ نقش
مهمی در افزایش سرمایهگذاریها ایفا میکنند و از این محل برای خود
منابع درآمدی پایدار ایجاد مینمایند .به گونهای که نوسانات بورس جز
اخبار مهم و پر طرفدار روزانه در این جوامع بوده و هرگونه نوسانات ،اثر
اجتماعی گستردهای ایجاد میکند.
متاسفانه در ایران تا پیش از این نقش بازار سرمایه در مقایسه با
اثرگذاری شبکه بانکی در تامین مالی شرکتها ،بسیار محدود بوده
و همواره اقتصاد کشور از وابستگی زیاد به بانکها و جوالن نقدینگی
در بازارهای موازی مانند مسکن ،طال و ارز آسیب های روانی زیادی
دیدهاست .برای کارشناسان اقتصادی و فارغ التحصیالن رشته های مالی،
فعال شدن بورس و یافتن جایگاه واقعی و افزایش جمعیت فعال در بازار
سرمایه و تبدیل این بازار مهم به عنوان یک روش اساسی برای تامین
نقدینگی پروژهها و طرحهای جدید سرمایهگذاری ،بهخصوص در تولید
یک آرزوی ملی است.
سیاستهای سرکوب تقاضای ارز بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در
واردات ،کنترل فضای روانی بازارهای جایگزین طال و مسکن در سال
گذشته مانندمحدود شدن بانکها از حضور در این بازارها و در نهایت
کاهش سود سپردههای بانکی ،فرصت طالیی برای ورود نقدینگی به بازار
بورس را فراهم کردهاست .به عبارتی سرمایهگذاران فرصت دیگری برای
برای دستیابی به درآمد یا برای حفظ ارزش سرمایه های نقدی خود در
برابر تورم نمیبینند.
نکته مهم دیگر وجود رکود در برخی از صنایع یا مشاغل و تعطیلی
پروژههای زیاد عمرانی در نتیجه تحریمهای ظالمانه کشور آمریکا یا در
نتیجه بحران شیوع ویروس کروناست که باعث شدهاست فعالین اینگونه
مشاغل در اثر از دست رفتن فرصت های شغلی و برای کسب درآمد به
بازار بورس عالقه نشان دهند.
اینگونه دالیل به همراه سایر دالیل خرد دیگر ،این فرصت استثنایی
را در اختیار دولت قرار دادهاست تا با پاسخ مثبت مردم برای حضور
در بازار سرمایه و ورود نقدینگی به بورس مواجه شود .این همراهی
مردم با سیاست دولت یک رخداد بیسابقه است و درس مهمی در حوزه
سیاستگذاری و حکمرانی به دولتمردان میدهد.
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تا این لحظه آنچه بیان شد شواهد خوشایندی است که با فعال شدن
بازار سرمایه و رشد چشمگیر شاخص بورس همراه بوده است .لیکن رشد
خیره کننده بازدهی بازار بورس اوراق بهادار این سوال اساسی را ایجاد
کردهاست که آیا این رشد ناشی از بازدهی واقعی شرکتها است یا گونه
ای حباب است که الجرم پس از مدتی با سقوط بازار این حباب تخلیه
میشود .این سوال اضطراب و نگرانی در دو گروه ایجاد کرده است:
گروه اول سرمایهگذاران هستند بهخصوص سرمایهگذاران غیرحرفهای
جدید که نگرانند مبادا با سقوط قیمتها ،اندک سرمایههای خود را از
دست دهند.
گروه دوم نخبگان سیاسی هستند که نگرانند هرگونه نوسانات شدید
در بازار بورس پس از استقبال تاریخی و سیل آسای مردم برای مشارکت
در بورس ،منجر به بحرانهای اجتماعی و حتی امنیتی همانند آنچه در
ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری شاهد آن بودیم ،گردد.
کارشناسان بازار سرمایه چند عامل مهم را در افزایش قیمتها در
بورس ارائه میکنند:
 .1تعدیل ارزی و تورمی به عبارتی سهام شرکتها متناسب با نرخ تورم
و رشد نرخ ارز در حال جبران عقب ماندگی قیمت خود متناسب با نرخ
تورم جاری و تورم انباشته و قیمت دالر هستند.
 .2کاهش بازدهی خرید و فروش ارز بهدلیل سرکوب تقاضای ارز برای
جلوگیری از افزایش قیمت دالر
 .3آرام شدن فضای روانی در بازارهای مسکن و طال
 .4وجود نقدینگی سرگردان جویای بازدهی مناسب
 .5سیاستگذاری تشویقی دولت برای جبران خال درآمدهای نفتی و
واگذاری سهام شرکتهای دولتی
در ارزیابی نقطه نظرات کارشناسان و فعاالن بازار سرمایه کمتر به
عامل بازدهی واقعی شرکتهای بورس به عنوان عامل مهم و اثر گزار
مواجه میشویم .به نظر میرسد عوامل فوق ،عوامل اساسی هستند
لیکن پاسخگوی کاملی برای رشد سرسام آور شاخص بورس بهطور
کامل نیستند .معتقدم عوامل فوق تقاضا برای ورود به بورس را تحریک
کردهاست .اما این تحریک بهمنی از تقاضا را به حرکت در آورده است که
بازار سرمایه موجود و دولت آمادگی برای مدیریت این حجم از استقبال
سیلآسا را نداشتهاست .افزایش تقاضا و محدودیت بازار سرمایه ،میل به
معامالت سفته بازی را به شدت افزایش داده و بازدهی ناشی از افزایش
قیمتها به ویژه با افزایش دامنه نوسانات قیمتها تا  5درصد مثبت
یا منفی را باال بردهاست.ادامه چرخش شتابان نقدینگی در یک بازار
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محدود و نرخهای باالی بازدهی بورس میتواند فرهنگ سرمایهگذاری
را بهم ریخته و موجب کم رونق شدن و کاهش جاذبه سرمایهگذاری در
فعالیتهای مولد که میتوانند منشا افزایش تولید و عرضه در اقتصاد
باشند ،گردد و آنچه به صورت منفی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت عرضه
واقعی و رشد تولید ملی واقعی در اقتصاد است که در کنار رشد اسمی
درآمدها نتیجهای جز تورم همراه با رکود و یا رکود تورمی نخواهد داشت.
عالوه بر این ممکن است تداوم جاذبه اسمی بورس در ترکیب نقدینگی
به انتقال شبه پول به پول (برای واردکردن آن به بازارسهام) منجرشودکه
در اینصورت الجرم رشد حبابی قیمت سهام بسیاری از شرکتها را شاهد
خواهیم بود و با رفتن به وضعیت خطرناک ترکیدن این حبابها ،دارایی
کسانی سوخت خواهد شد که برای گذران زندگی خود به درآمدی ناشی
از آن دارایی ها وابسته شدهاند.
معتقدم گرانیگاه سقوط بازار بورس پس از رشد غیر عادی شاخصها،
اعتماد مردم است .همچنین همان دالیلی که باعث تمایل مردم در
گستره وسیع برای ورود به بازار سرمایه شدهاست در صورت تزلزل
میتوانند بر استمرار حضور مردم در بازار سرمایه اثر معکوس بگذارد.
نکته بسیار اساسی تفاوت رفتار مردم عادی با افراد حرفهای در بازار
سرمایه است .سرمایهگذاران حرفهای بهدلیل تجربه و آشنایی با نوسانات
بازار معموال از رفتار هیجانی برای فروش سریع سهام و خروج از بازار
خودداری میکنند .لیکن مردم عادی ممکن است به گونهای دیگر در
مقابل شکها در بازار بورس عکسالعمل نشان دهند و این یک خطر
جدی است .تصور کنید همانند بهمن تقاضا که باعث رکوردهای خیره
کننده در بازار شد این بار بهمن عرضه در نتیجه ترس از سوخت
سرمایهها شکل بگیرد.
توصیههایسیاستی
 .1وقتی شرایط بحرانی در کشور ایجاد میشود همانند بحران شیوع
ویروس کرونا ،دولت و ارکان حاکمیت آرایش مقابله با این بحران را
در همه سطوح میگیرد .نتیجه مثبت عملکرد دولت در کنترل نسبی
شیوع بیماری و کاهش آمار جان باختگان ثمره این عملکرد است .درباره
عملکرد بازار سرمایه کشور در نقطهای قرار دارد که باید یک آرایش
منسجم برای کاهش تهدیدات و افزایش فرصتهای حضور گستره
وسیعی از مردم با سرمایههای پراکنده در این بازار مهم به خود بگیرد
و بهصورت روزانه ضمن رصد بازار با مردم با ادبیات عامه پسند سخن
بگوید.
 .2آموزش و اطالعرسانی صادقانه و درست توسط رسانه ملی همانند
آنچه که در بحران کرونا شاهد آن بودیم حیاتی است.
 .3بسیاری از شرکتهای زیانده و یا دارای عملکرد ضعیف در
بورس ،در فضای مثبت بورس نیز با افزایش معامالت و رشد قیمت
مواجه شدهاند ،درحالیکه این رشد هرگز در بازدهی سهام اینگونه
شرکتها ریشه نداشته و بدون شک خریداران سهام چنین شرکتهایی
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بهدلیل دانش کم در تحلیل عملکرد مالی ،آسیب خواهند دید .افزایش
کنترلهای سختگیرانه بر افشای سریع و کامل اطالعات مالی شرکتها،
انتظار نهادی از بازار بورس است و هرگونه کوتاهی یا سهل انگاری خیانت
در اعتماد مردم در این برهه حساس است.
 .4نکته مهم افزایش عرضه سهام شرکتهای جدید در بورس و
گسترش کمی بورس است .شاید دولت فرصتی جذابتر از شرایط
کنونی برای ورود شرکتهای دولتی در بورس و منتفع شدن مردم پیدا
نکند .لیکن مبنای عملکرد دولت در این باره احترام به اعتماد مردم و
رفتار صادقانه و از روی امانت داری است تا مردم واقعبینانه ببینند دولت
صرفا برای جبران کاهش درآمدهای نفتی قصد دست درازی به جیب و
سرمایههای آنها ندارد.
 .5نکته دیگر تعمیق بازار سرمایه است که بسیار مهم بوده ولی کمتر
مورد توجه میباشد .عمق بخشی به بازار سرمایه به این معنی است که
بازار اوراق میبایست از انحصار در اوراق سهام شرکتها خارج شده و
بازار اوراق قرضه اسالمی را هم در حجم وسیعی در خود جای دهد .به
عبارت دیگر بنگاههای اقتصادی با ابزارهای اسالمی مانند اوراق صکوک
می توانند از بازار سرمایه ،نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند .به این
ترتیب بار سنگین تامین مالی سرمایه گذاری از دوش نظام بانکی برداشته
شده و بانک ها می توانند به صورت کارآمدتری متمرکز بر خدمات بانکی
و دادن وام های خرد شوند  .این تحول خود بازار سهام را نیز متعادل
کرده و از هجوم نقدینگی حفظ خواهد کرد .این از جهت شکل دادن
یک فرهنگ سرمایه گذاری صحیح و اسالمی نیز بسیار میتواند اثرگذار
باشد( .دکتر اله مراد سیف)99/02/14،
توصیه به مردم
 .1بین نرخ بازدهی و ریسک رابطه مستقیمی برقرار است .به زبان ساده
هر کجا امکان سودآوری باال و غیرمتعارف وجود داشته باشد احتمال
سوخت سرمایه هم بیشتر است .لذا با هیجان تصمیم گیری نکنید و
در خرید سهام با افراد صالحیت دار و مطلع و در عین حال امانت دار
مشورت کنید .برخی از فعالین در بورس بهدلیل ذینفع بودن ،در ارائه
اطالعات ،ناخودآگاه منافع فردی را ترجیح میدهند.
 .2کسانیکه به دنبال سرمایهگذاری بلند مدت در بورس هستند باید
آگاه باشند که بازدهی مطلوب را در سهام شرکتهای معتبر و در بازه
زمانی بلند مدت جستجو کنند و وجود نوسان در قیمتها را عاملی برای
فروش سریع سهام ندانند.
 .3سودآوری باال و غیر متعارف فعلی بورس نمی تواند چندان در
بلندمدت ادامهدار باشد .لذا باید انتظارات خود را از بازار سرمایه تعدیل
و واقعبینانه نمایند.
"در تهیه این یادداشت از گزارشات و همچنین مصاحبه با اساتید و
دوستان خوبی استفاده کردم که جا دارد صمیمانه از ایشان تشکر و
قدردانی نمایم".
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معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران گزارش داد:

تاثیر همهگیری کووید 19-بر استارتآپها
باعث تقویت انگیزه کسب وکارهای نوپا
میشود ،پتانسیلهای بالقوه کارآفرینی
را بهبود میبخشد ،به محدود کردن
اثرات مخرب در حوزه اشتغال و
نوآوری نسل از دست رفته بنگاههای
جدید ،کمک کرده و سرعت بهبود را
در آنها افزایش میدهد.

کسبوکارهای نوپا (استارتآپها)
یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی
و اشتغالزایی محسوب شده و غالبا
عامل اصلی نوآوری بنیادی هستند.
کسبوکارهای نوپا حدود  20درصد
اشتغال را تشکیل میدهند و نوآوری
این شرکتها نقش قابل توجهی در
رشد کل بهرهوری دارد .در طول
بحران کووید ، 19 -کسب وکارهای نوپا
ی را برای اقتصادها
همچنان نقش مهم 
داشتهاند .برخی از بنگاههای نوآور نوپا،
واکنش سریع و انعطافپذیری نسبت به
مسئله همهگیری بیماری نشان دا د هاند و
در کمک به بسیاری از کشورها در مسیر
رسیدن به شغل ،آموزش و خدمات
کامال دیجیتال ،نقش مهمی

سالمت
داشته و همچنین نوآوریهایی در حوزه
تولید کاالها و خدمات پزشکی ارائه
دادهاند .در ادامه گزارش به فرصتها
و چالشهای پیش روی کسب وکارهای
نوپا طی بحران کووید 19-و پس از آن
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پرداخته میشود.
نکات کلیدی
 بنگاههای نوپا یا همان استارت آپهااز نظر اشتغالزایی ،نوآوری و تامین رشد
بلند مدت ،نقش اساسی در کشورهای
عضو  OECDدارند ،اما بروز بحران
کووید 19 -باعث کاهش شکلگیری
این نوع بنگاهها ،به چالش کشیدن
امکان بقا و محدود کردن رشد آنها
شدهاست.
 مداخالت سیاستی ،برای بدستآوردن فرصتهای شغلی جدیدی
که ممکن است در طول و یا بعد
از همهگیریها بهوجود آید ،باید
چالشهای کوتاه مدتی را از جمله
تامین مالی کوتاه مدت و در دسترس
بودن بودجه و همچنین توانایی کسب
و کارهای نوپا ،رفع کند.
 در بلندمدت ،سیاستهایی کهموانع کارآفرینی را کاهش میدهد،
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مقدمه
کسبوکارهای نوپا (استارتآپها) یکی
از محرکهای اصلی رشد اقتصادی و
اشتغالزایی محسوب شده و غالبا
عامل اصلی نوآوری بنیادی هستند.
در واقع ،کسب وکارهای نوپا حدود
 20درصد اشتغال جهان را تشکیل
میدهند ،اما به طور متوسط تقریبا
نیمی از مشاغل جدید در کشورهای
عضو  OECDتوسط این بنگاهها ایجاد
میشود .نوآوری بنگاههای نوپا به طور
قابلتوجهی در رشد کل بهرهوری نقش
داشته؛ به طوری که نیمی از رشد
بهرهوری در ایاالت متحده امریکا ناشی
از بنگاههای نوپاست.
در طول بحران کووید ،19-کسب
وکارهای نوپا همچنان نقش مهمی
را برای اقتصادها داشتهاند .برخی از
بنگاههای نوآور نوپا واکنش سریع و
انعطافپذیری نسبت به همهگیری
این بیماری نشان دادهاند و در کمک
به بسیاری از کشورها در مسیر رسیدن
به شغل ،تحصیالت و خدمات بهداشتی
کامال دیجیتال ،نقش مهمی داشتهاند

ضمن اینکه نوآوریهایی در زمینه
تولید کاالها و خدمات پزشکی هم ارائه

www.iahci.ir
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کردهاند .برای مثال ،انطباق محصوالت
تجاری (مانند تغییر ماسکهای
غواصی با هدف تامین اکسیژن
موردنیاز بیماران مبتال به ویروس در
بیمارستانها) ،را هاندازی طیف وسیعی
از خدمات بهداشتی دیجیتال ،از
جمله ردیابهای کووید ،19-نظارت
از راه دور بیمار و ابزارهای مشاوره از
راه دور ،تحویل غذا "بدون تماس"
و ارائه راهحلهای مبتنی بر استفاده
از هوش مصنوعی برای محققان و
دانشمندان ،ابزار دورکاری یا یادگیری
و سرگرمی آنالین ،که در برخی موارد
بهصورت رایگان ارائه میشود ،از جمله
دستاوردهای کسبوکارهای نوپا در
دوران همهگیری کووید 19 -است.
چالشهای اساسی کسبوکارهای
نوپا در دوران همهگیری کووید19-
اکثر کسب وکارهای نوپای موجود با
چالشهای قابل توجهی مواجه هستند،
لذا ازین منظر در مقایسه با بنگاههای
قدیمیتر ،نسبت به شوکهای ناشی
از کووید ،19-آسیبپذیرتر هستند.
آنها در مقایسه با سایر بنگاههای
کوچک و متوسط بیشتر تمایل دارند
به فعالیتهای پرریسک بپردازند ،در
دسترسی به بودجه با محدودیتهایی
روبهرو هستند و در عین حال رابطه
سازندهای با تامینکنندگان و
مشتریان ،دارند.
زمانی که نااطمینانی اقتصادی بسیار
چشمگیر بوده و درآمد کسبوکارهای
نوپا تحت تاثیر اقدامات مهارکننده و
افت قابل توجه تقاضا قرار گرفته ،ممکن
است کسبوکارهای نوپا حتی از نظر
اقتصادی شکنندهتر شوند و برایتامین
نیازهای نقدینگی کوتاهمدت خود ،که
برای بقای آنها بسیار مهم است ،به
پشتیبانی نیاز داشته باشند .در شرایط
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فعلی ،در بسیاری از کشورها ،پاسخهای
سیاستی با هدف محافظت از اقتصاد
در مقابل بحران ،شکنندگیهای مالی
بنگاهها بخصوص بنگاههای کوچک و
متوسط را هدف قرار داده است که
ن نیازهای
شامل اقداماتی برای تامی 
نقدینگی کوتاه مدت ،مانند ارائه
ضمانت وام ،تخصیص وام مستقیم،
کمکهای مالی و یا یارانه است .با
این حال ،واکنشهای سیاستی باید
ویژگیها و تمایزهای کسبوکارهای
نوپا نسبت به سایر بنگاههای کوچک
و متوسط را هم در نظر داشته باشد.
کاهش تعداد بنگاههای جدید ،حتی
در یک سال واحد ،اثرات قابل مالحظه
و مداومی بر ابعاد مختلف اجتماعی و
اقتصادی از جمله نوآوری و بویژه اشتغال
کل دارد .مطابق شبیه سازیهای بانک
اطالعاتی ( OECDنمودار  ،)1کاهش
 20درصدی تعداد بنگاههای جدید
(افت مشابه آنچه در جریان بحران
مالی جهانی سال  2008رخ داد)،
منجر به کاهش  0.7درصدی اشتغال
کل طی سه سال پس از شوک و
همچنین کاهش  0.5درصدی پس از
گذشت  14سال خواهد شد.
برخی از کشورها در حال انجام
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اقداماتی هستند که به طور خاص
روی کسب وکارهای نوپا متمرکز
شدهاست .به عنوان مثال ،فرانسه یک
صندوق با سرمایه  4میلیارد یورویی
برای پشتیبانی از نقدینگی کسب
وکارهای نوپا ،از جمله تامین مالی از
نوع پلی استارتآپ [ ، ]1را ایجاد کرده
است .آلمان برنامهای برای کمک به
کسبوکارهای نوپا در جهت گسترش
و تسهیل تامین اعتبار سرمایه گذاری
ن مالی
و انگلستان نیز صندوق تامی 
برای بنگاههای نوآور که با مشکالت
مالی روبرو هستند را معرفی و یا ایجاد
کردهاند.
کووید 19-نه تنها برای کسب
وکارهای نوپای موجود ،بلکه برای
کسب وکارهای نوپای تازه تاسیس ،نیز
چالش ایجاد کردهاست .در حقیقت،
دورههای بحران معموال با افت ثبت
کسب وکارهای جدید مطابقت دارد.
تجزیه و تحلیل جدیدترین دادهها در
فرانسه تایید میکند که ایجاد بنگاه در
مارس  ،2020حدود  25درصد کاهش
یافته است؛ این درحالی است که به
نظر میرسد آخرین تجزیه و تحلیلهای
آمارهای هفتگی شکلگیری کسب
وکارهای جدید آمریکا [ ، ]2کاهش
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کیفی مشابهی همراه با انقباضات کوتاه
مدت شدید نشان میدهد که بیش
از موارد مشاهده شده در دوره رکود
اقتصادی بزرگ ،است.
اگرچه شیوع کووید 19-چالشی
مهم برای کسب وکارهای نوپا بوده
و امکان ادامه آن هم وجود خواهد
داشت ،اما بحران فعلی ممکن است از
منظری دیگر ،فرصتهای کوتاه مدت و
بلندمدتی را نیز ایجاد کند.
فرصتهای مربوط به کسب
وکارهای نوپا در زمان بحران
علیرغم اختالل چشمگیر اقتصادی
ناشی از بحران کووید ،19-پیامدهای
منفی بلند مدت آن بر اشتغال و
نوآوری میتواند با انجام اقداماتی برای
حمایت از کسبوکارهای نوپا موجود
و ایجاد بنگاههای جدید ،کاهش یابد
به نحوی که اثرات ناخوشایند مورد
بحث در بخش قبلی را کاهش دهد.
رکود اقتصادی اغلب میتواند به عنوان
زمانی برای اعمال تغییر شدید در
ساختار اقتصادی باشد که در عین حال
میتواند منجر به شکلگیری اقتصادی
قویتر و مقاومتر هم شود.
در حقیقت ،در دوران رکود اقتصادی،
حتی زمانی که تعداد ثبت نام
کسبوکارهای جدید کاهش مییابد،
بسیاری از مشاغل و کسبوکارهای
نوپا از دوران بحران موفق بیرون آمدند.
برای مثال بنگاههای Dropbox,
Uber, Airbnb WhatsApp,
 Grouponو  Pinterestهمگی
در جریان بحران مالی جهانی و یا
بالفاصله پس از آن ایجاد شدهاند .در
سال  2003نیز شرکت Alibaba’s
 Taobaoدر زمان شیوع سارس در
چین ،تاسیس شد.
دورههای بحران نه تنها یک چالش
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و تهدید هستند ،بلکه میتوانند
فرصتهای جدیدی را هم برای
کارآفرینی فراهم کنند ،کسب وکارهای
نوپا میتوانند به رفع محدودیتهای
ایجاد شده در شرایط دشوار بهداشتی
یا اقتصادی کمک کنند و به تغییر
ترجیحات و نیازها ،پاسخ دهند .برخی
از نمونههای مرتبط در زمان شیوع
کووید 19 -ذیال ارائه شده است.
اول ،فرصتهایی برای کسب وکارهای
نوپا وجود دارد که نوآوریهای بنیادی
را معرفی کرده و در کوتاه مدت
میتواند مفید باشد .در شرایط فعلی،
موضوعاتی مانند نوآوری در پزشکی
از راه دور ،مراقبت از راه دور شخصی،
تجهیزات پزشکی ،تحویل درب منزل،
فرآوری مواد غذایی ،دورکاری ،آموزش
آنالین و ردیابی قابل طرح هستند.
دوم و مهمتر از همه ،شیوع کووید19-
ممکن است تغییرات مداومی را به
جوامع ،عادات مصرفکننده یا نیازها
تحمیل کند که میتواند فرصتهای
ارزشمند تجاری را برای کسب
وکارهای نوپا که قادر به پیشبینی
تغییرات هستند ،آشکار کند .بنابراین
سیاستگذاران میتوانند در زمینه
افزایش آگاهی نسبت به این فرصتها،
کمک کنند به ویژه در صنایعی که
نسبت به کووید 19 -مقاومت بیشتری
دارند؛ مانند بخشهای دیجیتالی،
که به طور کلی با رشد اشتغال باالتر
(نمودار  ،)2مشخص میشوند و
مشارکت مناسبی در ایجاد شغل دارند.
همانطور که از نمودار  2مشخص
است ،مقایسه رشد اشتغال صنایع
دیجیتال [ ]3نسبت به فعالیتهای
غیردیجیتال در سالهای پس از
بحران کووید 19 -نشان میدهد
که رشد اشتغال بخش دیجیتال از
بخش غیردیجیتال بیشتر خواهد بود
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و این فاصله در سالهای آتی بیشتر
نیز خواهد شد؛ به گونهای که رشد
اشتغال بخش دیجیتال  14سال پس
از بحران کووید 19-به بیش از 175
درصد خواهد رسید؛ درحالی که رشد
بخش غیردیجیتال کمتر و حدود 100
درصد خواهد بود.
این مداخالت سیاستی باید با هدف
فراهم کردن شرایط و انگیزههای
مناسب برای کسب وکارهای نوپای
نوآور و کارآفرینان بالقوه فراهم شود
و پتانسیلها و تواناییهای آنها را
برای نیل به این هدف ،افزایش دهد.
کاهش موانع کارآفرینی مانند تسهیل
فرآیندهای اداری ،ایجاد انگیزه برای
کسب وکارهای نوپا و کارآفرینان،
اطمینان از دسترسی به منابع مالی و
تقویت پتانسیل کارآفرینی و آموزش
میتواند تاثیرات مخرب شیوع ویروس
بر کاهش اشتغال و نوآوری در نسل از
دست رفته بنگاههای جدید را محدود
کرده و به تسریع بهبود کمک کند.
توصیههای کلیدی
مقابله با چالشهای کوتاه مدت
* پشتیبانی از تامین نیازهای مالی
کوتاه مدت کسبوکارهای نوپای
موجود (به عنوان مثال از طریق ارائه
ضمانت وام ،تخصیص وام مستقیم،
کمکهای مالی یا یارانه) با حداقل
بروکراسی و پشتیبانی از کارکنان آنها
برای ایجاد شغل و درآمد
* ارتقاء سطح آگاهی و اطالعرسانی
در مورد اقدامات در حال انجام و
ارائه ابتکارات حمایتی برای کمک
به کسبوکارهای نوپا برای تطبیق با
بحران کووید( 19 -برای مثال از طریق
سیستم عاملهای رسمی که اطالعات
را در مورد برنامههای پشتیبانی متمرکز
میکنند و مشاورههایی در مورد
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مدیریت جریان نقدینگی یا بهترین
روشها برای برقراری ارتباط از راه دور
با سرمایهگذاران را ارائه میدهند)
* حمایت از تحقیق و توسعه و
اختصاص جایزه برای انجام نوآوریهای
بنیادی در زمینه کمک به مقابله با
بحران سالمتی و حمایت از کسب
وکارهای نوپا متناسب با تولیدات آنها
* سرمایهگذاری در ارتقاء مهارتها
و ارائه آموزش آنالین برای جلوگیری
از کاهش سطح مهارتها و تشویق
کارکنان کسب وکارهای نوپا برای
بکارگیری آنها کاهش موانع کارآفرینی
و فراهم کردن انگیزههای مناسب
* تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش
بروکراسی الزم برای انجام کسب
وکارهای نوپا با اجرای روشهای ساده
و تسریع در گذر به دولت الکترونیک
* به حداقل رساندن عدم قطعیت
ناشی از مقررات هم در طول بحران
(مانند خط قرمز) هم پس از آن
(الزامات سالمت و ایمنی در فاز اولیه
درمان)
* کاهش موانع احتمالی مرتبط با
وضعیت کارآفرینان بویژه مواردی که
ممکن است در طول و بعد از همهگیری
ویروس بسیار جدی به نظر آیند (به
عنوان مثال دسترسی به مراقبتهای
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بهداشتی و پرداخت مربوط به مرخص
کردن بیمار) ،تسهیل ارائه حمایتهای
اجتماعی از طریق پرداخت به افراد تا
به مشاغل
* حصول اطمینان از دسترسی کسب
وکارهای نوپای نوآور به منابع مالی الزم
در همه مراحل توسعه آنها با هماهنگی
فعاالن بخش خصوصی (به عنوان مثال
اختصاص منابع مالی عمومی مازاد به
صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر
عمومی که میتواند در سرمایهگذاری
مشترک با سرمایهگذاران خصوصی
برای تامین مالی کسبوکارهای نوپا
استفاده شود).
* تصاحب سهام بیشتر نسبت به
سرمایهگذاران اولیه صندوق از طریق
صندوقهای عمومی اضافی یا تامین
مالی به روش سرمایه خطرپذیر
تقویت پتانسیل کارآفرینی
* ارتقا آموزش کارآفرینی ،همراه با
پرداخت مزایای رفاهی به کارگرانی
که شغل خود را از دست دادهاند و
ارائه خدمات یادگیری مادامالعمر به
منظور تسهیل فرآیند گذار از اشتغال
یا بیکاری به کارآفرینی همراه با توجه
ویژه به گروههای محروم
* ارتقا همکاری بین دانشگاهها و
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کسب وکارها برای تسهیل استفاده از
برنامههای نوآورانه صنعتی و انتقال آن
از دانشگاه به کارآفرینی
* تقویت توسعه شبکه ،از جمله
آنهایی که افراد در جستجوی کار را به
کسب وکارهای نوپا متصل میکند و یا
آنهایی که موجب تسهیل در دسترسی
به بازارهای بینالمللی میشود.
* حفظ سرمایهگذاری در اکوسیستم
کسب وکارهای نوپا ،بهویژه با هدف
حصول اطمینان از استمرار ایفای نقش
مراکز رشد و شتابدهندهها در هدایت،
رهبری و ارائه مشاوره به کارآفرینان
بالقوه و کسبوکارهای نوپای موجود
در بازه میان مدت

تهیه شده توسط مهسا رجبی نژاد

پاورقی
up funding rounds- -1
ن مالی پلی
 :Bridging startتامی 
استارت آپ نوعی تامین اعتبار موقتی
ن هزینههای کوتاه
است که برای تامی 
مدت یک شرکت تا لحظهتامین اعتبار
مالی منظم بلند مدت انجام میشود.
بنابراین ،آن را به عنوان تامین مالی
پلی نامگذاری کردهاند زیرا مانند
پلی است که یک شرکت را از طریق
وامهای کوتاه مدت به سرمایه متصل
میکند.
US Weekly Business -2
Formation Statistics
 -3صنایع دیجیتال شامل رایانه و
الکترونیک ،ماشینآالت و تجهیزات،
تجهیزات حمل و نقل ،ارتباطات از
راه دور ،فناوری اطالعات ،حقوقی و
حسابداری ،تحقیق و توسعه علمی،
بازاریابی و سایر خدمات اداری میباشد.
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پیش و پس کرونا در ۲۰۲۰
شده است .براساس گزارش سازمان
ملل میتوان گفت تنشهای تجاری و
نااطمینانیهای سیاستی منجر به آن
شد که رشد اقتصادی جهان در سال
 ۲۰۱۹بهکمترین نرخ از زمان بحران
مالی  ۲۰۰۷تا ۲۰۰۹برسد .پیش از
شیوع ویروس کرونا سازمان ملل در
سال  ۲۰۲۰این نرخ را با افزایش اندکی،
 2.5درصد پیشبینی کرد .اما سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه و
صندوق بینالمللی پول ،رشد اقتصادی
جهان پس از شیوع این بیماری همهگیر
را در سال  ۲۰۲۰به ترتیب  1.5درصد و
منفی  ۳درصد برآورد کردهاند.

پس از شیوع ویروس کرونا در کنار
نگرانیهایی که از نظر سالمت و
بهداشت در جهان بهوجود آمد اغلب
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی
نگران به هم خوردن وضعیت اقتصاد
جهان و معیشت خانوارها شدند .در
این میان پیشبینیهای مختلفی از
شرایط بهوجود آمده توسط صندوق
بینالمللی پول ،بانک جهانی و سازمان
همکاریهای اقتصادی و توسعه برای
کنترل تبعات اقتصادی شیوع ویروس
کرونا انجام شد.
پژوهشکده امور اقتصادی نیز در
مطالعهای به بررسی همه دیدگاههای
این نهادهای مالی پرداخته و آنها را
در یک پژوهش گردآوری کرده است.
آنچه در نهایت از خالصه این مطالعات
بیرون آمده این است که بهبود عملکرد
اقتصاد کالن در کشورهای درحال
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توسعه با شیوع ویروس کرونا نیاز به
محرک پولی و مالی دارد .اما بهدلیل
محدود بودن فضای مالی و انتقال پولی
ضعیف ،بهتر است هدف اصلی به جای
محرکبخشی به اقتصاد ،تداوم خدمات
عمومی از جمله مراقبتهای بهداشتی
و پشتیبانی از آسیبپذیرها باشد .در
نهایت با توجه به وضعیت اقتصاد ایران،
پژوهشگران این مطالعه توصیه کردهاند
برای خروج از رکود اقتصادی بهتر است
سرمایهگذاریها در بازار سرمایه کشور
افزایش پیدا کند.
چشمانداز جهانی در سال ۲۰۲۰
در گزارشهای سازمان ملل ،بانک
جهانی ،سازمان همکاریهای اقتصادی
و توسعه ،آنکتاد و صندوق بینالمللی
پول ،وضعیت اقتصاد جهان و چشمانداز
اقتصاد جهانی در سال  ۲۰۲۰بررسی
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تورم صعودی یا نزولی؟
براساس مطالعات سازمان ملل پیش
از شیوع ویروس کرونا ،در اقتصادهای
توسعهیافته روند کاهشی تورم و در
کشورهای درحال توسعه ،در سال
 ۲۰۱۹پایداری میانگین تورم انتظار
میرفت .این درحالی است که با شیوع
ویروس کرونا و دامنهدار شدن و تشدید
نگرانیها از شیوع بیماری ،اقتصاد جهانی
درحال پشت سرگذاشتن یک شوک
تورم منفی عظیم است .براساس گزارش
صندوق بینالمللی پول ،رشد قیمت
مصرفکننده که در سال  ۲۰۱۹در اروپا
برابر با  ۳درصد بوده در سالهای ۲۰۲۰
و  ۲۰۲۱به ترتیب به  ۲درصد و 2.4
درصد خواهد رسید .از سوی دیگر در
اروپای نوظهور و در کشورهای درحال
توسعه این منطقه ،از  6.5درصد در سال
 ۲۰۱۹به  ۵درصد در سال  ۲۰۲۰و 5.1
درصد در سال  ۲۰۲۱نزول خواهد کرد.
در منطقه آسیا تورم از  2.7درصد در
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سال  ۲۰۱۹به  2.5درصد در سالهای
 ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱خواهد رسید و در
آسیای نوظهور و درحال توسعه این
میزان از  3.2درصد در سال  ۲۰۱۹به
ترتیب به  ۳و  2.9درصد در سالهای
 ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱خواهد رسید.
وضعیت ایران در پیش و پس کرونا
براساس گزارش صندوق بینالمللی
پول ،در مهر ماه سال گذشته پیشبینی
میشد که اقتصاد ایران رشد اقتصادی
درحد صفر را در سال  ۲۰۲۰تجربهکند
اما با شیوع ویروس کرونا این برآورد به
منفی  ۶درصد کاهش یافت که بهرغم
منفی بودن نسبت به برآورد صندوق
نسبت به سال  ۲۰۱۹که منفی 7.6
درصد بود با بهبود همراه خواهد بود.
با این حال پیشبینیها نشان میدهد
در سال  ۲۰۲۱اقتصاد ایران رشد مثبت
 3.1درصدی را تجربهکند.
خروج سرمایه در اقتصادهای نوظهور
براساس برآورد سازمان ملل پیش از
شیوع ویروس کرونا نرخ رشد تجارت
جهانی به  0.3درصد در ۲۰۱۹
رسید .اما در جریان شیوع کرونا،
سرمایهگذاریهایی به ارزش نزدیک به
 ۹۰میلیارد دالر از کشورهای درحال
توسعه و اقتصادهای نوظهور خارج
شدهاند.
پیش از شیوع ویروس کرونا برآورد
سازمان ملل برای سال  ۲۰۱۹حاکی
از جریان باثبات سرمایهگذاری مستقیم
خارجی به سمت اقتصادهای نوظهور
درحدود  ۵۳۵میلیارد دالر بود .این
درحالی است که آنکتاد پیشبینی کرد
سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان
طی سالجاری به دلیل همهگیری و
گسترش ویروس کووید ۱۹-در جهان
نسبت به دو دهه گذشته  ۴۰درصد
کاهش خواهد یافت.
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اشتغال در پیش و پساکرونا
در بخشی از این مطالعه به وضعیت
اشتغال در جهان پس از شیوع ویروس
کرونا پرداخته شده است .مطالعات
نشان میدهد سازمان ملل پیش از
شیوع کرونا روند مثبت اشتغال جهانی
در سال  ۲۰۱۹را پیشبینی کرد .این
در شرایطی است که براساس مطالعات
سازمان بینالمللی کار ویروس کرونا
منجر به تعطیلیهای کامل یا جزئی
مشاغل شده که این تعداد ۸۱ ،درصد
از نیروی کار جهان را شامل میشود.
این سازمان پیش از شیوع ویروس
کرونا کاهش نرخ جهانی بیکاری به
حدود  ۵درصد را که بهطور عمده
ناشی از افزایش اشتغال در اقتصادهای
توسعهیافته است برآورد کرد .در این
خصوص ،در اتحادیه اروپا میانگین نرخ
بیکاری  7.4درصد و در ایاالتمتحده
 3.6درصد برآورد شد .براساس
پیشبینی صندوق بینالمللی پول ،پس
از شیوع ویروس کرونا ،نرخ بیکاری در
اروپای پیشرفته در سال  ۲۰۱۹برابر با
 6.6درصد است .این نرخ در سالهای
 ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱به ترتیب برابر با 9.2
درصد و  7.9درصد پیشبینی شده
است .در ایاالتمتحده نیز نرخ بیکاری
 3.7درصد در سال  ۲۰۱۹بوده که در
سال  10.4 ،۲۰۲۰درصد و در سال
 ۲۰۲۱حدود  9.1درصد پیشبینی
میشود .در نتیجه با شیوع ویروس
کرونا نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۰
افزایش مییابد و سپس در سال ۲۰۲۱
روند کاهشی خواهد داشت.
این صندوق پیشبینی کرده است نرخ
بیکاری در ایران نیز در سال  ۲۰۲۰به
 16.3درصد افزایش خواهد یافت.
طبق گزارش سازمان ملل پیش از
شیوع ویروس کرونا جریان خالص
سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهور
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در سال  ۲۰۱۹کامال پایدار و ورود
سرمایه به اقتصادهای نوظهور در
بحرانها با چشمانداز رشد ضعیف،
افزایش بدهی یا عدم اطمینان سیاسی
باال کاهش چشمگیری داشت .عالوه بر
این جریانهای پرتفوی از جمله جریان
سهام و بدهی در اقتصادهای نوظهور
در سال  ۲۰۱۹بهبود یافته است.
این درحالی است که طبق تازهترین
گزارش صندوق بینالمللی پول پس
از شیوع ویروس کرونا بازارهای سهام
سریعترین سقوط در تاریخ را با افت
 ۲۰درصدی  S&P۵۰۰از زمان اوج
خود تجربه کردند .براساس پیشبینی
صندوق بینالمللی پول انتظار میرود
شرایط سخت اقتصادی برای اقتصادهای
پیشرفته و نوظهور بازار برای نیمه اول
سال همچنان پابرجا بماند .مطابق با
پیشبینی مسیر همهگیری ،برآورد
میشود شرایط مالی در نیمه دوم سال
 ۲۰۲۰بهبود یابد.
با توجه به گزارش سازمان ملل
پیش از شیوع ویروس کرونا وجود
ریسکهای مختلف نیز اقتصاد جهانی
را تهدید میکند .از جمله این ریسکها
میتوان به خطرات اقلیمی ،تنشهای
تجاری ،خطرات ژئوپلیتیک و افزایش
سطح بدهی جهان اشاره کرد .خطرات
اقلیمی بهطور فزایندهای برای رشد
اقتصادی تهدید محسوب میشوند.
همه مناطق در برابر پیامدهای
تغییرات آب و هوایی آسیبپذیر
هستند ،از اینرو سیاستگذاران الزم
است برای رفع ابهامات موجود در
مورد خطرات اقلیمی اقدامات فوری
پیش گیرند .تنشهای تجاری نیز کند
شدن رشد را بهدنبال دارد .تجارت
جهانی با افزایش فشارها بر سیستم
تجارت چندجانبه تهدید میشود ،از
این رو ،تشدید بیشتر تنشهای تجاری
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میتواند خسارتهای طوالنیمدت به
چشمانداز رشد وارد کند .عالوه بر این
موارد خطرات ژئوپلیتیک هم تهدید
بزرگی برای اقتصاد جهانی است .در
این راستا تنشهای منطقهای ممکن
است پیامدهای نامطلوب جهانی به
همراه داشته باشد .از جمله خطرات
سطح باالی بدهی است که میتواند
یک چرخه معیوب در رکود اقتصادی
ایجاد کند.
اقدامات سیاستی و راهبردی در
پساکرونا
با توجه به مطالعات سازمان ملل پیش
از شیوع ویروس کرونا میتوان گفت
اقتصاد جهانی با چالشهای ساختاری
و کالن اقتصادی روبهرو است .با وجود
سیاستهای پولی انبساطی و تسهیل
وامگیری ،سرمایهگذاری مولد در
بسیاری از کشورها طی دهه پیشین
ناکافی بوده است .برای حل این
چالشها ،نیاز به ترکیبی متوازن از
سیاستها به ویژه گستردهتر سیاست
مالی در کنار سیاست پولی انبساطی
با هدف تسریع رشد اقتصادی است.
عالوه بر آن اصالحات ساختاری
برای مقاومسازی اقتصاد به تکانهها و
شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی از
مهمترین اقدامات است .در این راستا
مهمترین اولویت کنترل و مدیریت
تغییرات اقلیمی ،حرکت سریعتر به
سمت انرژیهای نو و تجدیدپذیر،
اصالحات بازار کار و نظام بازنشستگی،
سرمایهگذاری در زیرساختها و
آموزش و راهکارهایی برای تنوعبخشی
به اقتصاد هستند .چالشهای کالن
اقتصادی ،تحقق نرخ رشد را با مشکل
روبهرو کرد و در نتیجه مانع دستیابی
به اهداف توسعه پایدار هستند.
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بنابراین الزم است که ترکیب سیاستی
متوازنتری توسط دولتها بهکار گرفته
شود .بررسیهای انجام شده توسط
نهادهای بینالمللی مانند سازمان
همکاری و توسعه اقتصادی ،بانک
جهانی ،آنکتاد و صندوق بینالمللی
پول پس از شیوع ویروس کرونا نشان
میدهد که بهبود عملکرد اقتصاد کالن
با شیوع بیماری همهگیر کووید ۱۹-در
کشورهای درحال توسعه ممکن است
محرک پولی و مالی را درگیر کند .با
این حال از آنجا که انتقال پولی ضعیف
و فضای مالی محدود است ،اثر بخشی
سیاست کالن با افزایش تقاضا ممکن
است در بسیاری از کشورهای درحال
توسعه ضعیف باشد .در عوض ،هدف
اصلی ،به جای محرک ،باید تداوم
خدمات عمومی از جمله مراقبتهای
بهداشتی و پشتیبانی از آسیبپذیرها
باشد .از سوی دیگر اگر ریسکهای
رو به پایین ،بروز کرده و افت رشد
اقتصادی برای بازه زمانی طوالنیتری
ادامه یابد ،در این صورت به همکاری
چندجانبه کشورها برای خصوص
اطمینان از اعمال سیاستهای اثر
بخش و مهارکننده درحوزه سالمت،
نیاز خواهد بود .در این گزارشها
ذکر شده است که یک شوک جهانی
و بسیار مسری مانند کووید ۱۹-نیاز
به هماهنگی بینالمللی دارد که اثرات
بیرونی مثبت جهت کاهش عفونت و
عوامل بیرونی اقدامات منفی را که از
نظر اقتصادی به سایر کشورها آسیب
میرساند ،درونی سازد.
پنج توصیه برای اقتصاد ایران
در پژوهش انجام شده پنج توصیه
برای اقتصاد ایران برای عبور از بحرانی
که پاندمی کرونا بهوجود آورده عنوان
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شده است .اول اینکه دولت باید از
بهکارگیری ابزار مناسب و موثر حوزه
سالمت عمومی برای جلوگیری از شیوع
ویروس کرونا اطمینان حاصل کند.
سیاستهایی هدفمند را برای پشتیبانی
از نظام مراقبت سالمت و شاغالن
تدوین و اجرایی کرده و در عین حال از
گروههای اجتماعی با سطح درآمد پایین
و آسیبپذیر پشتیبانی کند.
دوم ،افزایش سرمایهگذاری برای
تقویت تقاضای کل با اتکا به بازار سرمایه
راه اصلی خروج از رکود است .بازار
سرمایه ایران بیشتر متمرکز روی بازار
ثانویه است .باید با اتکا به منابع موجود
در بازار سرمایه با پیشتازی سهامداران
بزرگ که دولتی و شبهدولتی هستند،
مانند صندوقها و سهامداران عمده
شرکتهای بزرگ ،سرمایهگذاری در
پروژههای جدید انجام شود .سوم ،برای
تقویت ظرفیت اعتباردهی بانکها باید
بانک مرکزی با اعطای اعتبار به بانکها
و تزریق منابع به آنها ظرفیت اعتباردهی
بانکها برای اعطای اعتبارات را افزایش
دهد .چهارم ،باتوجه به شیوع ویروس
کرونا در اکثر اقتصادهای بزرگ جهان
و چشمانداز منفی اقتصاد دنیا که در
کاهش شدید و کمسابقه شاخصهای
بورسهای بینالمللی و کاهش قیمت
نفت نمایان شده است ممکن است
محدودیتهای ارزی کشور بیش از
گذشته شود.
در نهایت با توجه به محدودیت منابع
دولت و همچنین یکسان نبودن شرایط
بنگاهها و کسبوکارها در منتفع یا
متضرر شدن از شرایط فعلی الزم است
برای برخی تحقیقات یا بخششهای
مالیاتی ،بیمهای یا بانکی شروطی در
نظر گرفته شود.
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فصلنامه تخصصی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
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روایت آمار از تجارت خارجی ایران در  ۵ماهه ۹۹

تراز تجاری به منفی  2.8میلیارد دالر رسید
تجارت کاالیی ایران با سایر کشورها در  ۵ماهه نخست سال
به حدود  ۲۴.۶میلیارد دالر رسیده که نسبت به ارزش ۳۵.۶
میلیارد دالری تجارت ایران در  ۵ماهه نخست سال ۱۳۹۸
حدود  ۳۱درصد کاهش داشته است .آمارهای منتشر شده از
سوی اتاق تهران نشان میدهد :در  ۵ماهه سال  ۱۳۹۹حدود
 ۱۰.۹میلیارد دالر کاالی بدون نفت خام از ایران به سایر
کشورها صادر شده و در مقابل حدود  ۱۳.۷میلیارد دالر کاال
به کشور وارد شده است و تغییر موازنه تجاری به نفع واردات،
تراز تجاری کشور در این دوره زمانی را به  2.8میلیارد دالر
رسانده است .البته سایر آمارهای گمرک ایران نشان میدهد
بخش عمده واردات انجام شده به کشور را کاالهای اساسی
ازجمله محصوالت کشاورزی و نهادههای دامی تشکیل دادهاند.
تغییرات تجارت خارجی از زبان آمار
بررسی وضعیت ارزش تجارت خارجی ایران در  5ماهه
امسال به تفکیک صادرات بدون نفت خام و واردات کاال،
نشان میدهد در این دوره زمانی ،مجموع ارزش صادرات
بدون نفت خام کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل
کاهش قابلتوجه  39درصدی مواجه شده است و در مقابل،
مجموع ارزش واردات کاالیی کشور در این دوره نیز در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل  23درصد کاهش پیدا
کرده است .محدودیتهای کرونا برای تجارت خارجی ،موانع
تحریم ،سختگیریهای مربوط به پیمانسپاری ارزی برای
صادرکنندگان و کاهش قدرت پیشبینی بازرگانان از معادالت
ارزی و اقتصادی ازجمله مواردی است که میتواند سهم
پررنگی در کاهش شدید صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.
همچنین محدودیتهای دولت و وزارت صنعت برای ثبت
سفارش واردات کاالی دارای مشابه داخلی یا کاالهایی که در
شرایط فعلی غیرضروری تشخیص داده میشوند نیز در قالب
فهرست ممنوعیتهای وارداتی توانسته است ارزش واردات را
با کاهش جدی مواجه کند.
مقاصد عمده صادراتی
آمارها نشان میدهد در  ۵ماهه  ،۱۳۹۹چین با واردات
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حدود  ۳میلیارد دالری از ایران ،بزرگترین مقصد صادرات
کاالی بدون نفت خام ایران بوده است .باوجودآنکه واردات
کاالیی چین از ایران در  ۵ماهه امسال نسبت به  ۵ماهه
سال قبل حدود  ۳۱درصد کاهش یافته اما سهم چین در
میان مقاصد صادراتی ایران در این دوره زمانی نسبت به مدت
مشابه سال قبل افزایش یافته و از  ۲۵درصد به  ۲۸درصد
رسیده است .عالوه بر این ،کشور ترکیه که با حدود ۵.۲
میلیارد دالر واردات از ایران ،مقصد صادراتی ایران در  ۵ماهه
 ۱۳۹۸بوده ،در  ۵ماهه  ۱۳۹۹با واردات تنها  ۵۱۳میلیون
دالر ،به جایگاه پنجم رسیده است.
همچنین ارزش  ۸۷۱میلیون دالری واردات افغانستان از
ایران که در  ۵ماهه  ۱۳۹۹به جایگاه چهارم مقاصد عمده
صادراتی ایران رسیده ،همچنان از ارزش واردات آن در ۵
ماهه نخست  ۸۹۸( ۱۳۹۸میلیون دالر) کمتر است .امارات
متحده عربی نیز با حدود  ۶.۱میلیون دالر واردات از ایران
سومین مقصد صادراتی ایران در  ۵ماهه نخست سال ۱۳۹۹
است که ارزش واردات آن حدود  ۷درصد نسبت به  ۵ماهه
 ۱۳۹۸کمتر شده است.
مبادی عمده واردات ایران
بررسی آمارها حاکی از این است که واردات ایران از  ۵مبدأ
عمده وارداتی در  ۵ماهه  ۱۳۹۹نسبت به مدت مشابه سال
 ۱۳۹۸با کاهش حدود  ۲۰درصدی مواجه شده و در مدت
مذکور ،سهم چین و امارات از کل واردات ایران افزایش یافته؛
اما سهم ترکیه ،هند و آلمان با کاهش مواجه شده است.
در دوره موردبررسی ،چین بهعنوان بزرگترین مبدأ وارداتی
ایران حدود  ۵.۳میلیارد دالر صادرات به ایران داشته که
نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش  ۱۷درصدی مواجه
شده است .در این میان ،ارزش واردات کاالیی امارات به ایران،
رشد  ۵درصدی داشته است .همچنین در رابطه با کشورهای
ترکیه ،هند و آلمان نیز به ترتیب ،کاهش  ۳۳درصدی۵۰ ،
درصدی و  ۲۴درصدی در ارزش واردات کاالیی به ایران طی
 ۵ماهه  ۱۳۹۹نسبت به  ۵ماهه  ۱۳۹۸اتفاق افتاده است.
منبع :اتاق تهران
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نکاتی برای طراحی بستهبندی محصول
زمانی که طراحی یک محصول انجام میشود یکی از اصول مهم
که باید به آن توجه کرد طراحی بستهبندی محصول است .طراحی
بستهبندی محصول به دلیل اهمیت ویژهای که دارد معموال توسط
افراد متخصص انجام میشود؛ زیرا یکی از عوامل اصلی که در بازاریابی
یک محصول باید به آن توجه کرد بستهبندی محصول است .با توجه
به اینکه امروزه در یک حوزه مشخص کسبوکارهای مختلف در
حال فعالیت هستند و تعداد رقبا در آن حوزه زیاد است برای اینکه
شما بهعنوان صاحب یک کسبوکار بتوانید مشتری را قانع کنید تا
از محصول شما استفاده کند میتوانید با طراحی یک بستهبندی
منحصربهفرد مشتری را نسبت به محصول خود جذب کنید و نسبت
به رقبای خود پیروز شوید .اگر یکی از دغدغههای اصلی شما بهعنوان
صاحب یک کسبوکار طراحی بستهبندی برای محصوالتتان است
میتوانید از طراحان خبره در این زمینه کمک بگیرید.
اصول طراحی بستهبندی محصول
شخصی که قصد دارد برای یک محصول یک بستهبندی ویژه
طراحی کند باید به این نکته دقت داشته باشد که بستهبندی محصول
با توجه به فرهنگ جامعه ،رنج سنی ،میزان درآمد افراد مصرف کننده،
محل فروش ،سلیقه افراد و کیفیت محصول باید طراحی و تولید شود.
معموال در طراحی بستهبندی محصول از تصاویر ،رنگهای مختلف
و نوشتهها با فرمتهای گوناگون استفاده میشود .حتما شما هم
میدانید که رنگها در بازاریابی ،تبلیغات ،بستهبندی و در نگاه مشتری
تاثیرگذار است.
بهعنوان مثال در کشورهای اروپایی افراد رنگ سبز را پسند نمیکنند
یا در ایران رنگ قهوهای براق ،قرمز مات یا مشکی مات طرفدار زیادی
ندارد و در سوئیس استفاده کردن از رنگ زرد در وسایل آرایشی
نشانهای از مرگ است .به همین علت بهتر است شما با اصول طراحی
آشنا باشید تا بتوانید با طراحی یک بستهبندی خوب برای محصول
خود ،توجه مصرف کننده را جلب کرده و فروش خود را افزایش دهید.
با مصرف کننده صادق باشید
یکی از اصولی که طراحان باید در طراحی خود آن را رعایت کنند این
است که در طراحی بستهبندی محصول با مشتری صادق باشند .گاهی
اوقات طراحان در ویژگیهای یک محصول اغراق میکنند و محصول
را به گونهای جلوه میدهند که در واقعیت آن ویژگیها را ندارد .بدون
شک اگر مشتری بر اساس آن ویژگیها محصول را خریداری کند و
شاهد آن ویژگیها در محصول نباشد ،به آن اعتماد نکرده و دیگر از
آن استفاده نمیکند .در نتیجه یک کسبوکار مشتری خود را از دست
خواهد داد .تجربه نشان داده است که مشتریان اندکی اغراق را دوست
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دارند اما اگر این اغراق به اندازهای باشد که محصول را زیر سوال ببرد
بهتر است که هرگز انجام نشود.
طراحی بستهبندی محصول باید واضح ،ساده و با اصالت باشد
منظور از سادگی و واضح بودن بستهبندی محصول این است که
شما با مشاهده کردن یک محصول باید به راحتی بتوانید کاربردی که
آن محصول دارد و برندی که تولیدکننده آن محصول است را ببینید؛
بهعنوان مثال شما میتوانید به یک سوپرمارکت رفته و بستهبندیهای
مختلف محصوالت را مشاهده کنید .در قدم بعدی سعی کنید با نگاه
کردن به محصوالت مختلف بفهمید که برند آنها چیست و محصوالت
چه کاربردی دارند .شما باید در یک مدت زمان کوتاه بتوانید به این
سوالها پاسخ دهید .پاسخ دادن به این سوالها یعنی بستهبندی آن
محصول بهدرستی طراحی شده است؛ اما اگر نتوانید به این سواالت
پاسخ دهید یعنی بستهبندی این محصول ایراد دارد .پس شما نیز
بهعنوان یک طراح باید سعی کنید طراحی خود را به گونهای انجام
دهید که پاسخگوی این دو سوال باشد .طراحی ساده باید در باز کردن
بستهبندی محصول نیز رعایت شود.
گاهی افراد زمان زیادی برای باز کردن بستهبندی یک محصول
ندارند یا به دلیل مشغلههای زیادی که دارند میخواهند سریعا از
محصول استفاده کنند؛ به همین علت بهتر است بستهبندی بهگونهای
باشد که باز کردن آن راحت باشد .همچنین شما میتوانید برای باز
کردن بستهبندی محصول یک دستورالعمل کوتاه روی آن بنویسید؛
فرقی نمیکند که بستهبندی شما ساده یا پیچیده باشد .یکی دیگر
از نکاتی که باید در طراحی بستهبندی محصول به آن توجه شود
اصالت یک محصول است که بدون شک در ویژگیهای محصول که
روی بستهبندی درج میشود باید نوشته شود .این ویژگیها باید به
گونهای باشد که یک محصول را نسبت به سایر محصوالت رقیب خود
متمایز نشان دهد و از طرفی این ویژگیها به صورت واقعی و عینی
در محصول وجود داشته باشد تا اصالت و اعتبار آن محصول تضمین
شده باشد.
نمای کلی محصول در قفسههای فروشگاهی
بعضی از محصوالت هستند که به تنهایی بستهبندی آنها بسیار
زیبا طراحی شده است اما زمانی که آنها را در کنار یکدیگر قرار
میدهیم زیبایی طراحی آن از بین میرود و نمای زیبایی از خود به
جا نمیگذارد .شما باید بدانید که وقتی یک محصول را تولید میکنید
آن محصول را در حجم زیاد به فروشگاهها و سوپرمارکتهای مختلف
میفروشید؛ پس یک محصول به تنهایی در یک قفسه قرار نمیگیرد
بلکه در تعداد زیاد این کار انجام میشود .پس باتوجه به اینکه در
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سوپرمارکتها تعداد زیادی از محصوالت مختلف وجود دارد شما باید
طراحی بستهبندی محصول خود را به گونهای انجام دهید که عالوهبر
اینکه به تنهایی زیبا است وقتی در کنار یکدیگر قرار میگیرند نیز
نمای زیبایی را از خود به جا بگذارند تا بتوانند توجه مشتری را نسبت
به خود جلب کرده و در نهایت فروش آن محصول افزایش پیدا کند.
امکان توسعه بستهبندی محصول وجود داشته باشد
طراحی بستهبندی یک محصول باید به گونهای باشد تا اگر نمونههای
دیگری از آن محصول به خط تولید اضافه شد بتوان از همان بستهبندی
اولیه برای این محصوالت جدید نیز استفاده کرد؛ به عنوان مثال فرض
کنید که بستهبندی یک آبمیوه پرتقال به شکل پرتقال است حال اگر
قرار باشد که به این خط تولید آب آلبالو نیز اضافه شود نمیتوان یک
طراحی جدید برای آن در نظر گرفت؛ زیرا از لحاظ زمان و هزینه اصال
به نفع تولید کننده نیست .به همین علت هنگام طراحی باید طرح را
به گونهای طراحی کرد که در صورت توسعه پیدا کردن یک محصول
امکان استفاده از همان طرح وجود داشته باشد.
امنیت محصول خود را با بستهبندی درست نشان دهید
بستهبندی شما باید به گونهای باشد که محصول داخل آن کامال
در امنیت و حفاظت باشد .به عبارت دیگر زمانی که یک مشتری
میخواهد یک محصول را بخرد اگر احساس کند که بستهبندی
محصول دچار مشکل شده یا یک ایرادی در آن وجود دارد آن را
نمیخرد و در نهایت فروش شما ضرر خواهد کرد .به همین علت باید
بستهبندی خود را به گونهای طراحی کنید که امنیت محصول حفظ
شود ،امکان تعویض محصول داخل آن و یا امکان دستکاری بستهبندی
توسط افراد وجود نداشته باشد.
امالی درست و اصول نگارشی را در طراحی بستهبندی
محصول رعایت کنید
بدون شک در طراحی بستهبندی محصول شما نوشتههایی وجود
دارد که باید از لحاظ امالیی درست بودن آنها تایید شود .اگر در یک
بستهبندی شاهد غلط امالیی باشیم در حقیقت این امر نشاندهنده
عدم کیفیت آن محصول است .هنگام نوشتن متن باید دقت کنید که
از واژههای درست و متناسب با محصول استفاده کنید؛ بهعنوان مثال
هنگامیکه درباره هندزفری دارید صحبت میکنید نمیتوانید از واژه
لذیذ در نوشته خود استفاده کنید چون کامال واژه بیربطی است!
بستهبندی محصول را با توجه به محصول طراحی کنید
هنگامیکه میخواهید بستهبندی یک محصول را طراحی کنید سعی
کنید باتوجه به نوع محصول این کار را انجام دهید و از بستهبندیهای
نامرتبط استفاده نکنید؛ بهعنوان مثال اگر شما قصد طراحی و
بستهبندی یک جعبه پیتزا دارید سعی کنید از تصاویر مرتبط استفاده
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کنید و از زدن طرحی که ارتباط چندانی با محتوای داخل جعبه ندارد
خودداری کنید!
اهمیت استفاده از تصاویر طراحی بستهبندی محصول
استفاده کردن از تصاویر در طراحی بستهبندی میتواند یک ایده
خوب باشد .از تصاویری استفاده کنید که با محصول مرتبط هستند.
حتی این تصاویر میتواند تصویر خود محصول یا کاریکاتوری از
محصول باشد .کیفیت تصویر خود را به گونهای انتخاب کنید که در
ابعاد کوچک و بزرگ قابل چاپ باشد و کیفیت خود را از دست ندهد.
به برچسبهای روی محصول دقت داشته باشید
امروزه افراد نسبت به گذشته از لحاظ سطح دانش و تجربه پیشرفت
کردهاند و سعی میکنند تصمیمات هوشمندانهتری بگیرند .زمانی که
یک فرد قصد خرید یک محصول را دارد برای اینکه بتواند یک تصمیم
درست بگیرد و محصوالت را با یکدیگر مقایسه کند برچسبهای روی
محصول را میخواند .گاهی اوقات برچسبها به قدری کوچک هستند
یا فونت ناخوانایی دارند که این کار را برای استفاده کننده سختتر
میکنند .به همین علت توصیه میشود که برچسبها را در یک سایز
اندازه و با یک فونت خوانا طراحی کنید تا مصرفکنندگان بتوانند
بهراحتی آنها را بخوانند.
مزایای طراحی بستهبندی محصول
 با طراحی یک بستهبندی مناسب میتوان از حجم زبالههای اضافهشهری جلوگیری کرد و بستهبندیهایی را طراحی کرد که در محیط
زیست قابل تجزیه هستند.
 صنعت بستهبندی صنعتی است که به تازگی شکل گرفته استو با شکلگیری آن میزان اشتغالزایی در سطح کشور افزایش پیدا
کرده است.
 بستهبندی به خریداران کمک میکند تا بتوانند با آگاهی یکمحصول را خریداری کنند.
 با بستهبندی توزیع محصوالت راحتتر خواهد بود. بستهبندی به فروش بیشتر محصوالت کمک خواهد کرد. باتوجه به این که بستهبندی محصوالت در حجم مشخصی انجاممیشود به همین علت خیلی راحت میتوان تعداد آنها را شمرد و از
سرقت آنها جلوگیری کرد .همچنین با بستهبندی امکان حمل و نقل
محصوالت آسان تر خواهد بود.
 با بستهبندی چیدمان محصوالت خیلی بهتر انجام خواهد شد. بستهبندی باعث میشود که از محصول در برابر تغییرات فیزیکیو شیمیایی محیط محافظت شود.
اهمیت طراحی بستهبندی محصول
یکی از عواملی که در طراحی بستهبندی محصول اهمیت دارد
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خالقیت و نوآوری است و یکی از عواملی که در بازاریابی هر کسبوکاری
میتواند تاثیرگذار باشد بستهبندی محصوالتش است .هراندازه شکل،
بستهبندی ،رنگ و تصویر جذابتر باشد رضایت مشتری نیز بیشتر
خواهد شد .برای اینکه یک محصول در ذهن مخاطب ماندگار شود
میتوان از بستهبندیهایی استفاده کرد که حتی بعد از اینکه از محصول
استفاده میشود امکان استفاده از آن بستهبندی وجود داشته باشد.
این عامل باعث میشود که آن محصول برای طوالنی مدت در دست
مصرف کنندگان بماند و این امر باعث ماندگاری برند و در نهایت
فروش بیشتر آن برند خواهد شد .وقتی که یک بستهبندی زیبا و
خالقانه باشد مشتری ترغیب میشود که آن محصول را صرفا به دلیل
بستهبندی که دارد بخرد یا قیمت بیشتری برای آن پرداخت کند.
نوشتن مشخصات دقیق و کامل محصوالت روی بستهبندی باعث
میشود مخاطب نسبت به محصول اطالعات کاملی داشته باشد و
ترجیح میدهد به جای انتخاب یک محصول که هیچ اطالعاتی درباره
آن ندارد این محصول را برای خرید انتخاب کند.

امروزه مشتریان صرفا به دنبال خرید یک محصول نیستند بلکه
میخواهند با خرید محصول به مزایای بیشتری دست پیدا کنند .توقع
مشتریان از برندها بیشتر شده است به همبن خاطر داشتن بستهبندی
برای یک برند اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شما با یک بستهبندی خوب
نشان میدهید که برای خود ارزش و احترام قائل هستید و حتی این
احترام میتواند نسبت به مشتریان نیز باشد.
یکی از عواملی که باعث میشود شما نسبت به رقبایتان متمایز
باشید طراحی بستهبندی محصول است؛ زیرا شما نمیتوانید صرفا
با یک کیفیت خوب و یک بستهبندی ساده محصول خود را در
اختیار مشتری قرار دهید البته مشتری هم استقبالی نخواهد کرد.
یک بستهبندی خوب عالوهبر اینکه میتواند فروش شما را افزایش
دهد ،باعث ماندگاری شما در ذهن مخاطب خواهد شد .کسبوکارها
از طریق تبلیغات به دنبال این هستند که خود را در ذهن مخاطب
ماندگار کنند پس از طریق بستهبندی محصول این کار را انجام
خواهند داد.

تاثیر بستهبندی در بازاریابی محصوالت
با یک بستهبندی درست میتوان مشتریان زیادی را جذب کرد.

نویسنده :حسین موسوی
منبعyaraplus.agency :

مطالعه رفتار مشتریان در زمانهای بحرانی
فعالیت کسبوکارها در شرایط
بحرانی حالت ویژهای دارد .بسیاری از
کسبوکارها آمادگی مواجهه با بحران
را ندارند .این امر به طور مشخص در
مورد بحران کرونا قابل مشاهده است.
اگر شما توانایی مدیریت بحران به
صورت تاثیرگذار را نداشته باشید ،به
سرعت با شکست و ورشکستگی مواجه
خواهید شد .این امر شرایط دشواری
برای تمام کسبوکارها ایجاد کرده است
بنابراین در عمل باید نسبت به بهبود
شرایط جاری کسبوکار حتی در طول
دوران بحرانی توجه کرد .مطالعه رفتار
مشتریان و وضعیت بازار در وضعیت
بحرانی همیشه ساده نیست .برخی از
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نها به
کسبوکارها در مواجهه با بحرا 
طور کلی این امر را به دست فراموشی
میسپارند .هدف اصلی مقاله کنونی
آشناسازی مخاطب هدف با شیوههای
مطالعه رفتار مشتریان و به طور کلی
ارزیابی بازار در شرایط ناگوار کرونایی
است.
 .1تغییر سریع
یکی از انتقادهای همیشگی به
کسبوکارها در شرایط بحرانی عدم
سرعت عمل باالست .برندها همیشه
برای واکنش در قبال بحرانها نیاز
به زمان فراوانی دارند .این امر موجب
دلسردی مشتریان از توانایی مدیریت

شماره 77

ی شود .شما در طول
بحران برندها م 
مواجهه با شرایط بحرانی باید به سرعت
نسبت به شناسایی بحران مورد نظر و
سپس طراحی راهحلهایی برای تعامل
پایدار با مشتریان باشید .اگر این نکته
مدنظر شما قرار نگیرد ،بحرانهای مالی
گسترد های به سراغتان خواهد آمد.
تیمهای کاری در شرایط کرونا باید به
سرعت دادههای تازه پیرامون مشتریان
را گردآوری نمایند .این امر برای ادامه
فعالیت آنها ضروری خواهد بود .رفتار
مشتریان در طول زمانهای بحرانی به
سرعت تغییر میکند بنابراین اگر شما
سرعت عمل مناسبی در زمینه شناسایی
رفتارهای تازه مشتریان نداشته باشید،
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با مشکالت عمیقی مواجه خواهید شد.
 .2ایجاد فضایی برای اطالعات تازه
استفاده از اطالعات تازه پیرامون
مشتریان بدون افزایش تعداد کارکنان
بخش ارزیابی مشتریان و روابط عمومی
نپذیر نیست .بسیاری از برندها در
امکا 
طول دوران بحرانی با داد ههای وسیعی
مواجه هستند .پردازش چنین داد ههایی
نیازمند کار گروهی قابلتوجهی
است .در غیر این صورت شما امکان
بهر هبرداری مناسب از اطالعات پیرامون
مخاطب هدف را نخواهید داشت.
پس از ایجاد فضایی برای کار با
داد ههای پیرامون مشتریان باید نسبت
به عنصر زمان نیز توجه کرد .زمان در
دسترس برندها در دوران بحرانی بسیار
اندک است ،بنابراین مطالعه رفتار
یهای
مشتریان باید با استفاده از فناور 
کمکی صورت گیرد .امرزوه هوش
مصنوعی مهمترین ابزار در دسترس
برندهاست .فناوری هوش مصنوعی در
تمام بخشهای زندگی نفوذ کرده است.
این امر به معنای ضرورت استفاده از
چنین فناوری برای بهبود پردازش
داد هها پیرامون مشتریان است.
نکته مهم درخصوص فناوری
هوش مصنوعی امکان پردازش حجم
وسیعی از دادهها در مدت زمانی
اندک است بنابراین هزینههای اضافی
کسبوکارها در شرایط موردنظر به
شدت کاهش خواهد یافت .اگر شما
نیز در شرایط بحرانی مشغول فعالیت
در عرصه کسبوکار هستید ،باید
نسبت به تجدیدنظر کلی در وضعیت
کسبوکارتان اقدام نمایید.
 .3توجه به ماهیت
نها
کوتاه مدت بحرا 
شیوع بحرانها بسیار سریع و
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غیرمنتظره است با این حال معنای این
امر تداوم بحرانها نیست .هر بحرانی
پس از مدت زمانی اندک ناپدید خواهد
شد بنابراین شما باید در زمان فعالیت
برای مدیریت بحران به این نکته توجه
داشته باشید .در غیر این صورت وضعیت
شما به شدت دشوار خواهد شد .برخی
از کسبوکارها در طول مدت بحرانی
اقدام به ساماندهی هرگونه فرآیندهای
یکنند .این امر شاید
طوالنیمدتی م 
تاثیر روانی مناسبی بر روی مشتریان
داشته باشد ،اما توانایی برندها برای
افزایش کاراییشان در طول بحران را
کاهش میدهد.
مطالعه رفتار مشتریان در شرایط
بحرانی باید با توجه به ماهیت زودگذر
آن صورت گیرد بنابراین شما با استفاده
از روندهای تازه در بخش مطالعه رفتار
مشتریان اقدام به شناسایی بخشی از
رفتار زودگذر آنها خواهید کرد .رفتار
مورد نظر به سرعت پس از پایان
بحران تغییر خواهد کرد بنابراین
فرآیندهای تازه شما نیز با پایان بحران
باید ناپدید شود .این امر از نقطه نظر
روابط عمومی و مدیریت بحران اهمیت
حیاتی دارد .برخی از کسبوکارها تا
مدتها پس از پایان بحرانها نیز امکان
رهایی از آن را ندارند بنابراین با پایان
بحران ضررهای مالی گسترده آنها به
دلیل سرمایهگذاری بر روی روندهای
بلندمدت شروع میشود.
 .4به اشتراکگذاری سریع
اطالعات با شرکت
کسب اطالعات تازه در مورد رفتار
تها اهمیت باالیی
مشتریان برای شرک 
دارد .اگر شما به عنوان مسئول بخش
کسب اطالعات از مشتریان به داد ههای
تاز های دست پیدا کردید ،باید آن
را به سرعت در اختیار شرکت قرار
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دهید .سرعت عمل شما در این بخش
ی
سرنوشت کسبوکار را مشخص م 
کند بنابراین در صورت بروز هرگونه
خطایی شما به عنوان مقصر اصلی
شناسایی خواهید شد.
برخی از برندها در تالش برای جمع
سشان
بندی تمام اطالعات در دستر 
و سپس اقدام برای تعامل با مشتریان
هستند .این امر مدت زمان زیادی
را طلب میکند .همانطور که پیش
از این نیز بیان شد ،شرایط بحرانی
به طور ماهوی کوتاه مدت است
بنابراین شما باید در مدت زمان کوتاه
نسبت به پیاد هسازی تکنیکها و
یتان اقدام نمایید .برندهای
استراتژیها 
بزرگ درست با همین شیوه پس از
پایان بحرانها با سرعتی کمنظیر به
فعالیتشان باز میگردند.
 .5مطالعه رفتار مشتریان را به
سرعت تمام نکنید
پایان شرایط بحرانی به معنای اتمام
فرآیند مطالعه رفتار مشتریان نیست.
شما در زمینه بازاریابی و تبلیغات پس
از پایان بحران همچنان سرمایهگذاری
خواهید کرد بنابراین چرا مطالعه رفتار
مشتریان چنین وضعیتی نداشته باشد؟
بسیاری از برندها در تمام شرایط دارای
تیم مطالعه رفتار مشتریان هستند .این
امر تاثیر قابلمالحظ های بر روی رفتار
مشتریان دارد .وقتی شما به طور مداوم
رفتار مشتریان را ارزیابی نمایید ،امکان
جلب نظر مخاطب هدف به صورت
تاثیرگذارتر را خواهید داشت بنابراین
حتی با پایان شرایط بحرانی نیز باید
مطالعه رفتار مشتریان در دستور کار
برند شما قرار داشته باشد.
مترجم :علی آل علی
منبع prdaily :و فرصت امروز
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Uncertainty in forest products markets

C

ovid19- is a shock to the system:
to the economy, our well-being,
and our collective way of life. The forest
products industry has scrambled to meet
immediate hyper-demand for masks and
toilet paper, which created tension in
stores and highlighted the relevance of
the industry. In the weeks and months
that followed, some mill managers
started to curtail production, logistics and
procurement teams struggled to move
raw materials, and executives debated
how to navigate uncertain conditions.
The pandemic has unleashed behavior
shifts and supply disruptions that have
the potential to permanently alter the
landscape. The forest products industry will
not snap back like an elastic band; instead
it will adapt and morph towards a «next
normal.»
Decision-makers must keep up with the
underlying forces and their unpredictable
effects, and the price signals and other
indicators that will guide the market
forward.
This report, and its supporting webinar
series, will explore market and economic
indicators that may have been stable
and predictable, but will be less so going
forward. Specifically, we review 6 forces
that have the collective power to reshape
the future of forest products. Some of these
may be obvious to you, but others have
perhaps been hidden, brewing beneath
a seemingly stable economy. The next 12
to 18 months are critical. Understanding
these forces and their potential will put you
and your business at an advantage.
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Valmet receives the eighth tissue line order
from Hayat Kimya

V

almet will supply the eighth tissue line
delivery including an extensive automation package to Turkish tissue producer Hayat
Kimya. The company has decided to invest in
a third machine in Russia in order to meet the
increasing demand for their high-quality tissue
products. This is the first machine at their new
mill outside Moscow. The new line will add
70,000 tons of tissue to company’s current production of facial, toilet and towel tissues.
The order is included in Valmet’s orders received of the second quarter 2020. The value
of the order will not be disclosed.
Hayat Kimya, the current world speed record
holder with their TM2 tissue machine in Turkey
supplied by Valmet, is constantly targeting latest technology to reach the highest efficiency
and the lowest possible energy consumption.
Previously the company has installed six Valmet
Advantage DCT 200TS tissue production lines to
its mills in Turkey, Russia and Egypt with one
more starting-up in 2021.
“Our ambition is to run at high efficiency and
Valmet’s technology is certainly supporting that
target. We are regularly updating our machine
fleet to make sure we always operate at optimum production level. We find both Valmet’s
technology and people easy to deal with,” says
Lütfi Aydin, Director, Paper Group, Hayat Kimya.
“We are excited to be part of Hayat Kimya’s
successful journey. The company started only
fourteen years ago and is already a world player, who will soon have nine tissue lines in operation,” says Björn Magnus, Sales Director,
Tissue Mills business unit, Paper business line,
Valmet.
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Why the economic opening did not happen

O

ver the past years, one of the serious
criticisms and objections to the
country›s decision-making system is that
the decisions and policies adopted have
been strongly influenced by domestic
and international political developments.
Numerous laws and programs have been
drafted and approved by governments and
parliaments in the past, but unfortunately,
with the change in the political arrangement
of forces and the emergence of rival political
groups in power, their implementation has
been abandoned or stopped.
As a result, after formulating five fiveyear development plans and the sixth
development plan, which must be
implemented from 2017 to 2021, the
policy and the whole path of the country›s
economic development is still not clear and
every day and every week, a new guideline
and directive is issued for the management
of the economy in various fields, including
currency, production, export, import,
banking facilities, etc., which sometimes
contradicts the previous directive by 180
degrees.
Documents that have so far been drafted
as the Industrial Development Strategy
Document by the former Ministry of Industry
or the current Ministry of Industry, Mines
and Trade, due to these political changes
and sometimes the tastes of the ministers
and officials at the time, have been set aside
and replaced with another document.
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International Exhibition of Detergents,
Cleaners, Hygiene, Cellulose and Related
Machinery (Iran Beauty and Clean) was
held

T

he 27th International Exhibition
of Detergents, Cleaners, Hygiene,
Cellulose and Related Machinery (Iran
Beauty and Clean) was held from 16
to 19 August 2020 at the Permanent
International Exhibition Center of Iran
and welcomed expert participants and
visitors.
About 130 domestic companies
participated in this year›s exhibition,
and due to the corona epidemic, foreign
countries did not attend the exhibition.
Different types of detergents, cleaners
(anti-corona products), cellulose hygiene
products, skin and hair protection
products, hair dyes, perfumes, colognes
and sprays, fragrances and home
hygiene products, intermediate raw
materials, business and consulting
services, machinery and related industry
was exposed to the audience (virtually)
in this exhibition.
The opening ceremony of the exhibition
Held on August 2020 ,16 with the
presence of Dr. Hossein Hosseinzadeh,
CEO of International Exhibitions
Company, Mr. Alikhani, Deputy of
Provinces and Organizations of Iran
Chamber, Mr. Nima Basiri, Chairman
of the Board of the Iranian Cellulose
Industries Association, Mr. Ali Moradi,
organizer of the exhibition and a group
of officials.
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