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اول سخن 

بازگشتبهاقتصادجهانیبارفعتحریمها
ازتاریخ18اردیبهشتماه1397کهدونالدترامپرئیسجمهورسابق
ایاالتمتحدآمریکاازتوافقبرجامخارجشد،تابهامروزکهبیشازدو
سالونیمازآنتاریخگذشته،اقتصادکشورپیوستهتحتشدیدترین
وبیسابقهترینتحریمهایظالمانهویکجانبهقرارداشتهوتقریباتمامی
کشورهایجهانازاینتحریمهاتبعیتکردهاند.اینتحریمهاازیک
طرفکشورراازنظردرآمدهایارزیبامضیقهبیسابقهایمواجهکرده
وازطرفدیگر،فعاالناقتصادیومردمعادیرابامحدودیتهای
شدیدیازنظرانجامکسبوکاروزندگیروزمرهخودمواجهساخته

است.
اگربخواهیمروندتغییراتنرخدالررابهعنوانیکشاخصمهم
در دالر نرخ کف کنیم، بررسی اخیر تحریمهای تاثیر تبیین برای
ازبرجامرقم5415 ازخروجآمریکا اردیبهشتماه97یعنیپیش
تومانبودکهچندماهبعدازآن،بهرقم18500توماندرمهرماههمان
سالافزایشپیداکردتادومینشوکارزیاقتصادکشوررقمبخورد.از
اوایلسال99نیزباردیگرروندصعودینرخارزبهصورتجدیآغاز
شدودرنیمهاولامسالبهاوجخودرسیدبهطوریکهروزشنبه19
مهرماه99بهکانال30هزارتومانورودکرد)شوکارزیسوم(.البته
بامشخصشدننتایجانتخاباتآمریکاوپیروزیبایدن،نرخدالررو
بهکاهشگذاشتوامروزدرلحظهنگارشاینمطلبدرمحدوده25

هزارتومانقراردارد.
بنابراینازتاریخخروجآمریکاازبرجاموآغازمجددتحریمهاتابه
امروز،نرخدالرتقریبا5برابرشدهکهمتاسفانهاینجهشقیمتی،
افزایشقیمتسایرکاالهاوخدماتمخصوصاکاالهایاساسیوضروری
خانوارهاونیزرشدچشمگیرهزینههایتولیدرابهدنبالداشتهاست.

بهطورخاصدربخشتولیدوصنعتکشور،درطیاینمدتبه
جزشرکتهایبزرگدولتیوشبهدولتی،اکثرشرکتهایخصوصی
وبنگاههایکوچکومتوسطکشورتحتتاثیرشدیدترینفشارها
وتنگناهادرزمینهتامینمواداولیه،تقبلهزینههایتولیدازجمله
هزینهنیرویکار،تامیناجتماعی،مالیاتارزشافزودهو...،تامینارز،
صادرات،پیمانسپاریارزی،نقلوانتقالپول،وارداتماشینآالتو
تجهیزاتتولیدو...قرارداشتهاندومسئوالنکشورنیزبابخشنامههای
رنگارنگوضدونقیضبهاستقبالواحدهایتولیدیکشوررفتهاند.

کشور، اقتصاد برای تحریمها هزینه از نمونه یک تنها عنوان به
سیدکمالسیدعلیمدیرعاملاسبقصندوقضمانتصادراتاخیرا
گفتهکهدرحالحاضربرایانتقالپول،ایرانبرایهرتراکنشبین8
تا14درصدازمبلغحوالهرابهعنوانکارمزدپرداختمیکند.ویبا
اشارهبهاینکهکشورساالنهحدود100میلیارددالرنقلوانتقالارزی
باکشورهایدیگردارد،خاطرنشانکردهکهدرحالحاضرباتوجهبه
اینمبلغساالنهیکمیلیارددالرکارمزدنقلوانتقالمالیبهدالالنو

واسطههاپرداختمیشود.
اینمورد،تنهایکنمونهملموسازهزینهتحریمهابرایاقتصادکشور
استوگرنهابعادودامنهاثرگذاریاینتحریمهابهمراتببیشازآن
استکهذکرآندراینمجالکوتاهبگنجد.اکنونبعدازگذشتاین
دورانسختوبارویکارآمدنرئیسجمهورجدیدآمریکاکهبازگشت
بهبرجامیکیازشعارهایانتخاباتیویبوده،اینذهنیتدربینمردم
وفعاالناقتصادیشکلگرفتهکهبهاحتمالزیاددرآیندهنزدیک
توافقیصورتخواهدگرفتوتحریمهایظالمانهقبلیعلیهکشورمان
برداشتهخواهدشد.البتهتردیدینیستکهبازگشتاحتمالیدولت
آمریکابهبرجامنهازسردوستیوعالقهبهکشورمانبلکهبهایندلیل
استکههیئتحاکمهفعلیاینکشور،منافعملیآمریکارادراین
تصمیممیبینند.برهمیناساس،اکنونکهچنینفرصتیبرایرفع
تحریمهافراهمشدههیچدلیلینداردکهدرداخلکشور،جریاناتی
بخواهنددایهمهربانترازمادرشوندوسازمخالفتبنوازند.اینتصمیم
نهتنهاهیچمنافاتیباعزتومنافعملیکشورندارد،بلکهدرصورت
رفعبخشیازتحریمهاوفراهمشدنمجددامکاننقلوانتقاالتو
مراوداتتجاریمنصفانهوبرابربادنیا،میتوانددریچههایجدیدیرا

بهرویاقتصادازنفسافتادهکشوربگشاید.
خوشبختانهموافقتاخیررهبرانقالبباتمدیدزمانبررسیمجدد
لوایحمربوطبهFATFدرمجمعتشخیصمصلحتنظامونیزاظهار
نظرایشانمبنیبراینکه»اگربتوانتحریمرارفعکرد،حتییک
ساعتهمنبایدتأخیرکنیم«میتواندیکعالمتبسیارمثبتبرای
عموممسئوالنکشوردردولتومجلسودیگرارگانهاباشدتابه
جایصفبندیجناحیوسیاسیاحتمالیدربرههحساسفعلی،
متغیرهای نامطلوب وضعیت و کشور اقتصاد موجود واقعیتهای
مهماقتصادیمخصوصاگرانیهاوتورمبیسابقهوکمرشکنفعلی
ونیزشرایطسختبنگاههایتولیدی-صنعتیرامدنظرقراردهندو
تصمیماتیرااتخاذکنندکهدرراستایرشدوتوسعهاقتصادیکشور،
افزایشتعامالتسازندهبادنیاوارتقایسطحرفاهوآسایشمردم

ایرانباشد.
بیتردید،دنیایامروزبیشازهرزماندیگر،برمبنایتعامالتو
مراوداتاقتصادیوسیاسیسازندهباتمامکشورهایدنیامیچرخد.
پسچهبهتراستکهمسئوالنمحترمکشوردرعینتوجهبهاستقالل
وعزتملی،ازتمامظرفیتهایموجودبرایانجامتوافقیکهبهرفع
تحریمهاوکاهشفشارهایاقتصادیوسیاسیعلیهکشورمانمنجر
شود،درجهترشدوتوسعهاقتصادیکشورنهایتاستفادهراببرندو
بعدازآن،درراستایانجاماصالحاتساختاری،بهبودفضایکسبوکار

وخودتحریمیهانیزگامبردارند.
نیما بصیری
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جلسهایدرتاریخ1399/08/14با
حضورجنابآقایدکتررزمحسینی؛
وزیرمحترمصنعت،معدنوتجارت،
محترم معاون قبادی؛  آقای جناب
نیازی؛ آقای جناب داخلی، بازرگانی
صنایع، امور معاونت محترم مشاور
سرکارخانممحرابی؛مدیرکلمحترم
سلولزی، و پوشاک نساجی، صنایع
مدیرکل پور؛ مهدی آقای جناب
محترمنظارتبرمحصوالتبهداشتی
جناب پزشکی، تجهیزات و دارویی
هیئت محترم عضو موسوی آقای
حمایت سازمان معاون و مدیره
و تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
قائم زالی و مهاجر آقایان همچنین
سلولزی صنایع انجمن دبیر و مقام
از نمایندگانی و ایران بهداشتی
و رویا زرین شرکت شرکتهای
در ارونلری، ساغلیک حیات پارس
تجارت و معدن وزارتصنعت، محل

گردید. برگزار
نیازی آقای جناب جلسه آغاز در
گزارشیازآمارتولیدپوشککاملو
نواربهداشتیبانوانارائهدادکهنشان
با 1398 سال تولید میزان میداد،
میزان با مقایسه در تن هزار 118
تولید6ماههاولسال1399با48
کاهش با درصد 16 حدود تن هزار
را تولید افت این و بودهاست مواجه
پارس شرکت تولید کاهش از ناشی
)مولفیکس( ارونلری ساغلیک حیات

اعالمکرد.
و ناچیز بسیار را واردات ایشان
اعالم تن 1300 حدود را صادرات
قیمت افزایش شد متذکر و کرد
و یورو نرخ افزایش از ناشی پوشک
ارزنیماییاست.)نرخیورودرتاریخ
137000،1398/11/14ریالودر
حالحاضر31000ریالمیباشد(

رویا زرین نمایندهشرکت ادامه در
تخصیص زمینه در را خود مشکالت
و اولیه مواد واردات منظور به ارز
نقدینگی شدید کمبود همچنین
توجه با و نمود مطرح تولید برای
مواد بالطبع و ارز نرخ افزایش به
اولیهاعالمداشتنقدینگیواحدهای
به نیاز و نیست پاسخگو تولیدی
دارند. بیشتری تسهیالت دریافت
پارس شرکت نماینده همچنین

اعالم نیز ارونلری ساغلیک حیات
که است ماه چهار مدت که نمود
وخط نگرفته ارزیصورت تخصیص
کمبود بدلیل نیز شرکت این تولید
لذا است. شده متوقف اولیه مواد
برای کشور بزرگ تولید واحدهای
جلوگیریازادامهروندافزایشقیمت
نیازمندمساعدتوزارتصمتجهت
مرکزی بانک توسط ارزی موانع رفع

باشند. نقدینگیمی تامین و
سلولزی صنایع انجمن رئیس نایب
مدیره هیئت عضو و ایران بهداشتی
نیز بافتسان و بافتینه شرکتهای
داخلی اولیه مواد تامین از گزارشی
اعالم آقایمهاجر نمود، ارائه پوشک
کرد:منسوجنبافتهیکیازانواعمواد
کامل پوشک تولید برای اصلی اولیه
که است بانوان بهداشتی نوار و بچه

جلسهاعضاءانجمنبامسئولینمحترم
وزارتصنعت،معدنوتجارتجهتبررسی

بازارپوشکبچه
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و بافتینه شرکتهای توسط تاکنون
علیرغم و میشوند تامین بافتسان
عدمتخصیصارزنیماییظرفچهار
کمبودی الحمدهلل گذشته، سال
قیمت افزایش است. نداشته وجود
ناشی متاسفانه نیز نبافته منسوج
بار 26 از )بیش پیدرپی افزایش از
پایه قیمت )1399 سال آذرماه تا
درصد 171 با پتروشیمی اولیه مواد
در ناسالم رقابتهای وجود و رشد
از متاثر همچنین و کاال بورس بازار
افزایشنرخیوروبرایوارداتگرانول
،SPINFINISH روغن بلون، ملت
و لوازم و افزودنی مواد رنگ، انواع
در بودهاست. مصرفی یدکی قطعات
حتی بورس بازار ناسالم رقابتهای
شاهدافزایشنرخبارقابت65درصد
و بافتینه شرکتهای بودهایم. هم
برای اخیر ساله چند در بافتسان
به اقدام خود تولید خطوط توسعه
نسل ماشینآالت راهاندازی و نصب
نموده یورو میلیون 43 با RF5
بینالمللی نشریه اعالم مطابق که
ایران Nonwovens Markets
چنین که است کشوری چهارمین
میکند. استفاده را تکنولوژی

مهم خبر یک عنوان به همچنین
و پلیپروپیلن گرانول تولید جهت
واردات به وابستگی عدم و ملتبلون
پتروشیمی واحد دو احداث به اقدام
نموده فیزیکی پیشرفت 40درصد با
میتواند سرمایهگذاریها این که

باعثکاهشقیمتتمامشدهشود.
استماع از پس صمت محترم وزیر
گزارشاعضایانجمنصنایعسلولزی
واحدهای که نمود اعالم بهداشتی
ارز اعتبار گشایش برای تولیدی
تعهد رفع طریق از خود نیاز مورد
یا متقاضی ارز صادرکنندگان، ارزی
افزایش با و نمایند اقدام شخصی
قیمتهای هزینهها، کاهش و تولید
مرکزی بانک ندهند. افزایش را خود
درآمد کاهش با حاضر حال در
تولیدکنندگان و است مواجه ارزی
استفاده چگونگی برای میتوانند
با ارزی تعهد رفع یا شخصی ارز از
جناب وزیر، بازرگانی محترم معاون
انجام را الزم هماهنگی قبادی آقای
اولیه مواد نمود: تاکید وی دهند.
با کهصرفا تولیدی کارخانجات کلیه
ثبت و مواجهاند ارز تخصیص مشکل
سریعا شدهاست، انجام آنها سفارش

بایدترخیصشوند.همچنینصنایعی
پتروشیمی اولیه مواد به نیاز که
حمایت سازمان دارند، داخلی
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
الزم رسیدگی آنها تامین به نسبت

رابهعملآورد.
نمود توصیه محترم وزیر پایان در
خود ارز تامین تولیدکنندگان که
سایر از و نکنند دولت به منوط را
روشهاارزموردنیازراتامیننمایند.
خواستند تولیدکنندگان از همچنین
در تخفیف آسیبپذیر اقشار برای
دوجانبه همکاری با تا بگیرند نظر
تولیدکنندگان برای اقتصادی شرایط

مطلوبترشود. مصرفکنندگان و
شایانذکراستدرچندماهاخیربا
ارز، قیمت بیسابقه افزایش به توجه
همانند نیز پوشک تولیدکنندگان
نیاز مورد اولیه مواد صنایع سایر
تهیه باالتر بسیار قیمتی با را خود
نمودندوعالوهبراین،سایرهزینهها
... و نقل و حمل و تعمیرات نظیر
در که یافتهاست افزایش بالطبع نیز
تمام قیمت افزایش به منجر نتیجه
اما شدهاست. نهایی محصول شده
خود توان حداکثر با تولیدکنندگان
وعلیرغمتماممشکالتدرتامینارز
داده ادامه را تولید و... نقدینگی و
در کمبودی هیچ حاضر حال در و
و ندارد وجود بازار در پوشک زمینه
فروشگاههای و توزیع مراکز تمام در
برندهای با پوشک انواع زنجیرهای
مختلفدردسترسمصرفکنندگان

درسراسرکشورقراردارد.
راجع اخباری جاری سال پاییز در
که شد شنیده پوشک کمبود به
سلولزی صنایع انجمن گزارش طبق
سودجویانی آن مسبب بهداشتی
بودندکهعرضهراکاهشدادهوباعث
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افزایشتقاضاوایجاداختاللدرسطح
حاضر حال در شدند. بازار در عرضه
محصوالت زمینه در کمبودی هیچ
بچه الخصوصپوشک وعلی سلولزی

داخلی تولیدکنندگان و ندارد وجود
توجه با را قیمتمحصوالتخود نیز
نظر زیر نیمایی ارز قیمت افزایش به
میزان حداقل با و حمایت سازمان

اگر طبیعتا و دادهاند افزایش ممکن
وجود غیرمتعارفی قیمت افزایش
حمایت سازمان قطعا باشد، داشته

نمود. قانونیخواهد برخورد



Avizhe.co گرین پالپ آویژه - ثبت سفارش از طریق

w w w . i a h c i . i rw w w . i a h c i . i r پاییز  پاییز  9999        شماره         شماره 7878 1010

اخبار و گزارش های انجمن

بهگزارشنشریهآوند،فلسفهتاسیس
منظور به زنجیرهای فروشگاههای
کاهش و هزینهها در صرفهجویی
جانبی هزینههای و مردم آمد و رفت
همچنین و کنندگان مصرف خرید
بنا حذفواسطههادرسیستمتوزیع
فروشگاهها این پیدایش و شد نهاده
هفتاد به نزدیک طوالنی سابقهای
پیشرفته اقتصاد بیشک دارد. سال
امروزنمیتواندنسبتبهفرایندتوزیع
خردهفروشیها اگرچه باشد؛ بیتفاوت
وسایرعواملدراقتصادبخشیازاین
مسئولیترابهعهدهگرفتهاند،اماباید
اذعانکرددراقتصادامروزیوباتوجه
این نمیتوان جوامع گستردگی به
مهمراتنهابردوشخردهفروشیهای
کوچکگذاشتودرهمینجاستکه
زنجیرهای فروشگاههای فعالیت لزوم
که فروشگاههایی میآید؛ میان به
تسهیل در موثر ابزار یک نقش در
و کاال به مصرفکنندگان دسترسی
بهطور کاال تامین روزمره، مایحتاج
متمرکزوحذفواسطهها،سهیمکردن
سود در تولیدکننده و مصرفکننده

حاصلازتوزیع،فروشوثباتقیمتها
ظاهرمیشوند.

بر زنجیرهای فروشگاههای نقش
اقتصادومعیشتخانوادههاقابلکتمان
نیست.تقریبادرتمامشهرهایبزرگو
کوچکایران،اینفروشگاههاباعناوین
فعالیت به مشغول گوناگون و متعدد
توجهی قابل بخش روزه هر هستند.
فروشگاهها این در حضور با مردم از
نیازهایروزانهخودراتامینمیکنند.
درصورتیکهاینفروشگاههابارعایت
با بیتردید بپردازند؛ فعالیت به قوانین
حذفواسطههاهمتولیدکنندگانوهم

مصرفکنندگانمنتفعخواهندشد.
واسطه به زنجیرهای فروشگاههای
موقعیتوتعدادشعباتباالازمزایایی
برای بودن دسترس در همچون
آمدهای و رفت کاهش مشتریان،
غیرضروریشهری،ایجاداشتغالبرای
جویندگانکار،ارائهمحصوالتداخلی
باکیفیتو ایرانی ازکاالی وحمایت
انتخاب حق برند، و کاال تنوع ارزان،

برایمشتریانو...برخوردارهستند.
یکیازمعایبفروشگاههایزنجیرهای

این شعبات رویه بی تراکم و افزایش
که است محله یک در فروشگاهها
سنتی سوپرمارکتهای تعطیلی باعث
وکوچکوبیکاریافرادگردیدهاست.
باید بزرگ اینفروشگاههای همچنین
صرفه که شود تاسیس مناطقی در

اقتصادیداشتهباشد.
درشرایطاقتصادیکنونیکهقدرت
عرضه یافته، کاهش مردم خرید
محصوالتموردنیازآنهاباقیمتهای
فروشـگاههای جانـب از پاییـنتر
شمار به تقدیر قابل امری زنجیرهای
میرودامابایدبهایننکتهتوجهداشت
کهارائهکاالهاباقیمتپایینتردراین
فریب به منجر نوعی به فروشگاهها
این از برخی نگردد. کنندگان مصرف
یاتخفیفات باقیمتگذاریهاو مراکز
هر به مشتری جذب درصدد کاذب،

روشیهستند.
دلیل به زنجیرهای فروشگاههای
خریدهاییباحجمباالازتولیدکنندگان،
دریافت توجهی قابل تخفیفهای
میکنندوهمینموضوعباعثاختالف
قیمتیفاحشمیانقیمتگذاریاقالم
فروشگاههای در عرضهشده اجناس و
زنجیرهایدرمقایسهباسوپرمارکتهای
طرف از میشود. کوچک و محلی
از برخی در قرارداد انعقاد روند دیگر
کارخانههای با زنجیرهای فروشگاههای
تولیدی،بهصورتپیشخریدمیباشد
شرایطی در تولیدکننده وقتی مسلما
قرارمیگیردکهبرایمحصولیکههنوز
نقدی به دست مشتری نشده تولید
پیدامیشود،یکفرصتویژهبهشمار

میرود.
بین رابط توزیع، آنجاکهسیستم از

نقشفروشگاههایزنجیرهایدرثباتبازار
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تغییر هرگونه است، مصرف و تولید
از یکي در عمده و اساسي تحول و
تغییري به مصرف، و تولید بخش دو
منتهي توزیع بخش در بنیادي
خواهدشد.اهدافاولیهشکلگیرياین
علت به و اقتصادي عمدتا فروشگاهها
که است بوده باال سود حاشیه وجود
فروشگاههای تاسیس به اقدام افراد،
تدریج به ولي مينمودند. زنجیرهای
ایننهادنوینتوزیعنشاندادکهعالوه
سرمایه صاحبان )براي سودآوري بر
نیز جامعه براي خصوصي( بخش در
آورد مي ارمغان به اي عمده مزایاي
واینسببشدهکهامروزهدولتمردان
را فروشگاهها این توسعه و ساخت
بیشترتشویقوتبلیغکردهویاخود
متولیساختاینفروشگاههاباشند.

اصولفعالیتفروشگاههایزنجیرهای
و مخارج تامین برای دنیا سراسر در
که شرایطی در فروشگاهها این بقای
قراراستمحصوالتعرضهشدهدراین
مراکزبهقیمتهایحداقلیبهفروش
برسند،جذبمشتریوافزایشکمی
فروشمیباشدنهدریافتحاشیهسود
نباید و تولیدکنندگان! از نامتعارف

توزیع مراکز این پیدایش اصلی هدف
راازیادبرد.

امامتاسفانهدرسالهایاخیرشاهد
توسط باال سود حاشیه درخواست
تولیدکنندگان از فروشگاهها این
اقتصادی شرایط به توجه با هستیم.
خالص سود حداقل با تولیدکنندگان
ارائه حال در خود توان حداکثر با و
محصوالتهستندواینامربارهزینه
تحمیل آنها دوش بر دیگری سنگین
افزایش است مشهود آنچه مینماید.
افزایش از اعم تولید هزینههای تمام
اولیه، مواد قیمت افزایش و ارز نرخ
هزینههای افزایش دستمزد، افزایش
را عرصه ... و تعمیرات و تجهیزات
برایهمهکارخانجاتتنگکردهاست.
جانب از جا به نا درخواستهای و
نفع به وجه هیچ به توزیع مراکز این
کنندگان مصرف و تولیدکنندگان
سازمانهای راستا این در نمیباشد.
از حمایت سازمان مخصوصا نظارتی
تولیدکنندگان و کنندگان مصرف
همانا خود قانونی رسالت راستای در
میباشد، تولیدکنندگان از حمایت
انجمنهای همکاری با میبایست

بیشتری نظارت تولیدکنندگان صنفی
برحاشیهسوددرخواستیفروشگاههای

زنجیرهایاعمالنمایند.
سازمان قیمتگذاری ضوابط طبق
حمایتحاشیهسودجهتفروشگاههای
ولی میباشد 25درصد زنجیرهای
صنوف برخی از مذکور فروشگاههای
سود حاشیه بهداشتی سلولزی مانند
بیشتریرامطالبهمیکنندومتاسفانه
سازمانحمایتتاکنونبرخوردجدی
است نیاورده عمل به  زمینه این در
واحدهای متوجه آن از ناشی فشار و
راستا این در شدهاست، تولیدکننده
با مکاتبه حال در صنفی انجمن
کنندگان مصرف از حمایت سازمان
این ساماندهی برای تولیدکنندگان و
وضعیتمیباشدوسازمانحمایتنیز
قولمساعدتوهمکاریدراینزمینه
رادادهاست.بارعایتقوانینازجانب
فروشگاههایزنجیرهایوبهرهبرداری
میتوان فروش مراکز این از صحیح
نظم را مصرف و توزیع تولید، چرخه
قیمتی با کنندگان مصرف و بخشید
کاالهای زمان کمترین در و مناسبتر

موردنیازخودراتهیهنمایند.



Avizhe.co گرین پالپ آویژه - ثبت سفارش از طریق

w w w . i a h c i . i rw w w . i a h c i . i r پاییز  پاییز  9999        شماره         شماره 7878 1212

رپرتاژ آگهی

به کشور جاری سال ابتدای از
مشکالت با کرونا بیماری وجود دلیل
تاثیر که بوده همراه متعددی
چشمگیریبرتامینارزوتامینمواد
نرخ تغییر همچنین گذاشت، اولیه
کانال به تومان 14،000 کانال از ارز
30،000تومانبااختالففاحش،تاثیر
منفیبراقتصادکشوربهدنبالداشت.
شرکتپدیدهصنعتیآویژهازاوایل
کارخانه احداث مقدمات 1398 سال
علیرغم و آورد فراهم را خود جدید
و گذشته سال در که مشکالتی
پیش کشور در جاری سال همچنین
و نکشید دست خود هدف از آمد
به امید با داد. ادامه خود راه به
خداوندولطفپروردگارتوانستیمدر
به را آذرماه1399طرحتوسعهخود

برسانیم. بهرهبرداری

ظرفیت جدید، فاز از بهرهبرداری با
صنعتی پدیده شرکت سالیانه تولید
تن 24000 به تن 6000 از آویژه
ظرفیت این با که رسید سالیانه

کارخانجات حداکثری نیاز میتوانیم
را ... و پزشکی تجهیزات و سلولزی

تامیننماییم.
با شرکت این تولید اندازیخط راه
جدیدترین و بهروزترین از بهرهگیری
تکنولوژیقادراست،خمیریباکیفیت
ومطابقبااستانداردهایروزدنیاتولید
قرار ودردسترسکارخانجاتداخلی

دهد.
بیش سرمایهگذاری با شرکت این
بزرگی اهداف تومانی میلیارد 70 از
کاغذ خمیر صنعت پیشرفت برای را
روز و میکند دنبال کشور بهداشتی
به و آنالیزهایجدید بهدنبال بهروز
روزدنیامیباشد.امیداستبتوانیمبا
و دوستان تمامی همیاری و همکاری
همکاراندرصنعتسلولزیبهاهداف

واالتریدستپیداکنیم.

راهاندازیبزرگترینوبهروزترینخطتولید
خمیرکاغذبهداشتی)فالفپالپ(درکشور

)سالجهشتولید(
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اهداف مجموعه 
پدیده صنعتی آویژه:

باالترین با تولیدی محصوالت -1
کیفیت،مطابقبااستانداردهایروزدنیا
وقابلرقابتباتولیداتمشابهخارجی

2-دردسترسبودنکاالیتولیدی
درکمترینزمانممکن

3-صرفهجوییدرگردشسرمایه

از کارخانجات تمامی استفاده -4
محصولویرجین

5-جلوگیریازصادراتارز

6-اشتغالزایی

محصوالت تولیدی شرکت پدیده 
صنعتی آویژه در دو نوع آنتریتد و 
تریتد با برندهای زیر ارائه می گردد:

• گرین پالپ آویژه
• خمیر کاغذ شاین

• گرین لند

مشتریانوهمکارانمحترممیتوانند
ازطریقسایتAvizhe.coسفارشات
خودراثبتنمایندتادراولینفرصت

همکارانماباشماتماسبگیرند.
محترم اعضاء از دارد جا پایان در
انجمنسلولزیبهداشتیایرانکمال
تشکررابعملآوریم،کههرروزبهتر
ازدیروزباپیگیریهایمکرردرهمه
مشکالت و مسائل به دلسوزانه امور

مینمایند. رسیدگی صنعت این

مدیرعامل شرکت پدیده صنعتی آویژه،  
احسان هوشیار
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علمی مقاالت 

محمد طالیي پور، دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

دورنمايوضعیتمیانگینمصرفسرانهتیشودرجهان

درطولسيسالگذشتهمصرفجهانيتیشوسالبهسال
رشدداشتهاست.حتيدرسال2009،کهساليمنفيبراي
سایرانواعکاغذبود،بازارجهانيتیشوبهرشدخودادامهداد.
درسال2018،مصرفجهانيتیشوبه38.7میلیونتنرسید
وبهمقدار40میلیونتنپیشبینينزدیکشد.ایندرحالي
استکهدرسال1993مصرفجهانيتیشوتنها15.5میلیون
بازار اندازه از بازارحتي اندازه نظر از تیشو واقع، بود.در تن
روزنامهنیزفراتررفتچیزيکهباورآندربیستسالپیش

بسیارسختبود.
اماعلیرغموضعیتمطلوبدرطيدهههايگذشته،سواالتي
نیزدراینموردبوجودآمدهاست.آیااینرشدمصرفادامه
بازار نیروهایيمحرکرشد تاچهمدت؟چه و یافت خواهد
دهنده تغییر عوامل هیچگونه مدت، بلند در آیا هستند؟
رقابتيوجود یاسیستمهاي مانندمحصوالت تیشو دورنماي
فرصتهاي بهترین جهان از نقطه کدام در داشت؟ خواهند
توسعهوجودخواهدداشت؟چهمقدارتیشوبرايهرشخص
موردنیازاست؟آیارشدشدتمصرفادامهخواهدیافتیاما

بهتدریجبهیکحدثابتمصرفنزدیکميشویم؟
روشي ،)Per Capita Consumption( سرانه مصرف
نواحي در کاال یک مصرف چگونگي مقایسه براي عمومي

میانگین ،2018 سال در است. مختلف
مصرفسرانهتیشودرجهانبیشتراز5.2
کیلوگرمنبودامااختالفزیاديبیننقاط
به داشت. وجود نظر این از دنیا مختلف
تقریبا از تیشو عبارتدیگرمصرفسرانه
تاکمتر آمریکايشمالي 26کیلوگرمدر
از1کیلوگرمدرآفریقاوشرقدوروجود
داشت.درشکل1مصرفسرانهتیشودر
دادهشدهاست. نشان نقاطمختلفجهان
جهت چند از میتوان را وضعیت این
موردبررسيقرارداد.بهطورخوشبینانه،

پتانسیل یک داشتهاند، رشدکمي که مناطق از بسیاري در
عظیمبرايرشدمصرفوجودداردوتنهاموضوعزمانمطرح
استکهدرچهزمانيمصرفتیشودرکشورهايکمترتوسعه
آن بیني پیش این مخالف نظریه کرد. خواهد جهش یافته
استکهتیشوهرگزدرهمهمناطقمورداقبالنخواهدبود.
واقعیتایناستکهتیشودرکشورهايصنعتيیکضرورت
محسوبميشود،حالآنکهدرکشورهايکمترتوسعهیافته،با
فرهنگها،مذاهب،وآدابوعاداتمختلف،ممکناستحتي

مورداقبالواقعنشود.
ميتوانگفتتیشوبهتدریجدرمناطقجدیدنفوذميکند
یامصرفسرانهآنشبیهمناطق و وليهرگزشدتمصرف
در موجود تفاوتهاي دلیل به این که شد نخواهد پیشرفته
سبکزندگيمناطقمختلفمیباشد.عواملمختلفيبهعنوان
نیرويمحرکمصرفتیشووجوددارند.رشدجمعیتوتوسعه
اینمیانهستند.درکشورهاي اصليدر اقتصاديدوعامل
با نزدیکي خیلي رابطه داخلي ناخالص تولید رشد پیشرفته
مصرفتیشوندارد،امادرکشورهايفقیربهعنوانیکمانع
عملمیکند.تغییراتویژگیهايجمعیتيرابطهمستقیمتري
بامصرفتیشوداردودراینمیانرسیدنبهیکسطحمعیني
ازتوسعهاقتصاديمثالرسیدنبهآستانهدرآمدسرانهسالیانه
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نفوذ آغاز در دالر، 3000-4000 حدود
تیشوبهعنوانیکفرآوردهمصرفيموثر
افراديکهدر است.بههمیندلیلسهم
مناطقفقیرآفریقاوآسیاازتیشواستفاده
نميکنندهنوزنسبتازیاداست.همچنین
و ویژهدرکشورهايمسلمان، به مذهب،
از استفاده مانند سنتي، بهداشتي عادات
تیشو مصرف کننده محدود هند، در آب

هستند.
جهاني محصول چند از یکي تیشو
عنوان به ویژه به کاربردش در که است
در محدودي نسبتا رقابت با توالت کاغذ

هاي توالت ژاپن در است. مواجه کاغذ انواع سایر با مقایسه
باتکنولوژيباال،کهدرآنهاازآبیافشارهواهمراهباچند
موزیک،سیستمهاي اتوماتیک، بازشدن مانند اضافي قابلیت
ضدبوبابهرهگیريازاوزون،وآزمایشادراراستفادهميشود،
داشته توالت کاغذ رويمصرف منفي اثرات ميرسد نظر به
باشند.دربحثحولههايکاغذي،خشککنهايهوايگرمو
تیشوهايغیرسلولزيرقبايمشخصيبرايکاغذحولههستند.
دردستمالهايکاغذي،تیشوهايغیرسلولزيبادستمالهاي
کاغذيرقابتمیکنند.شایدبیشترینتاثیررقابتيمربوطبه
جاي به )Super-absorbents( ابرجاذبها از استفاده
تیشوهايحامل)CarrierTissue(سنتيدرساختارپوشک
بچهباشداگرچهدوبارهتیشوهايسلولزيبهدلیلبخشیدن
قابلیتهايخاصبهتیشومانندسفتي)Stiffness(وپایداري
)Stability(بیشتر،درعرصهتولیدمحصوالتبسیارباکیفیت

بهعنوانبازیگرمهميدرصحنهمطرحهستند.
امااکنونبامیانگینمصرفسرانهتیشوباالي5کیلوگرم،

هنوزپتانسیلزیاديدربسیاريازمناطقوجوددارد.
باشیمسطح داشته باور که است خیليسخت حالیکه در
مصرفتیشودرمناطقدیگرغیرازآمریکابه25کیلوگرمیا
بیشتربرسد،وليمیانگینمصرفسرانه10کیلوگرمکهدو
برابرمصرفجهانيتیشواست،مصرفرابهنزدیک80میلیون
تندرسالخواهدرساند.اینمقدارمصرفکامالامکانپذیر
استامارسیدنبهاینمیزانازمصرفنیازبهزمانطوالنيتري

دارد.
باافزایشجمعیتجهان،بهاینمعنيکهاگرجمعیتجهان
در تیشو مصرف دهد، ادامه سال در رشدحدود1درصد به
اکثرمناطقپیشرفتهازجملهآمریکايشماليافزایشخواهد
یافت.درمناطقمختلفدنیا،پتانسیلزیاديدرآسیا)بهغیر

ازژاپن(،آمریکايالتین،وبخشهایيازآفریقادیدهميشود.
چیناخیرابازیگراصليدرمصرفتیشوشدهاستوباوجود
مصرفسرانه6.3کیلوگرمهنوزپتانسیلزیاديدراینمنطقه

وجوددارد.
درتعداديازکشورهايشرقدوردرآسیامصرفتیشودر
اماسطحمصرفهنوز حالرشداست،حتيدرهندوستان،
خیليکماستوزمانالزماستتامیزانمصرفدراینناحیه
ازنظرجهانياهمیتپیداکند.آمریکايالتینازالگويمصرف
کشورهايغربيپیرويميکندودورنمايرشدمصرفتیشودر
آنقابلتوجهخواهدبود.حتيدرآفریقاطيچندسالاخیردر

تعداديازکشورهاتوسعهمصرفتیشودیدهشدهاست.
مصرفجهانيتیشورويمسیررشدخودادامهخواهدیافت،
امامیانگیننرخرشدسالیانهاحتماالدرحدود3.7-3.5درصد
درسالخواهدبود.درشکل2نرخرشدمصرفجهانيتیشوتا

سال2027نشاندادهشدهاست.
پیشبینيمصرفتیشودر10سالاخیررسیدنبهسطح
50میلیونتنبودهاستودلیلينداردکهاینوضعیتدوباره
اتفاقنیفتد.بنابراینمیتواننتیجهگرفتکهدورنمايآینده
تیشوخوبباشد،اگرتقاضابرايتیشونیزهمینطورادامه
یابد.بههرحالاینبهمعنايآننیستکهورودبهعرصهتیشو

آسانخواهدبود.
بسیاريازشرکتهامتوجهجذابیتبازاردراینعرصهشدهو
سرمایهگذاريهاهمچنانادامهداردکهباعثایجادیکرقابت
شدیدبینتامینکنندگاندرتقریباهرگوشهدنیاشدهاست.

منبع:
1. Uutela, E., Global average per capita tissue 

consumption stands at above 5kg- but 10kg is 
possible, Tissue World, 2019.
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مقاالت علمی

نگارش: الهام صنعتی، سردبیر نشریه آوند

افزایشمقاومتکششی،حفظفرمونرمی
خمیرکاغذبااستفادهازاکالیپتوس

مقدمه
امروزهدردنیاکمبودروزافزونمنابع
بزرگ چالشهای از یکی سلولزی
صنایعتهیهخمیرکاغذبهشمارمیآید
کردن برطرف حلهای راه از یکی و
تندرشد درختان کاشت کمبود، این
بسیاری پژوهشگران اینرو از میباشد.
با ایران همچنین و دنیا سراسر در
امکان مختلف مناطق اقلیم به توجه
بهرهبرداریبهینهازگیاهانمختلفیرا
بررسینمودند.ازاینمیاناکالیپتوس
بهعنوانیکگیاهگرمسیریتندرشد
شدهاست. شناخته مناسبی گزینه
و اکالیپتوس چوب باالی دانسیته اما
زیاد، استخراجی مواد داشتن همراه
ایجاد پخت فرایند در را مشکالتی
و ناقص پخت باعث که نماید می
خواص بازده و کیفیت افت درنتیجه
راستا این در فیزیکیخمیرمیگردد.
استفاده با تا گرفته صورت مطالعاتی
ازروشهایفیزیکیوشیمیایینظیر
اینمشکل و... ها افزودنسورفکتانت
حلشودکهطبعاهرکدامازروشها
مزایاومعایبیدربرخواهدداشت.در
اینزمینهمطالعاتبسیاریدرمقیاس
به اما گرفته صورت آزمایشگاهی
تازگیگزارشیتوسطنشریهتخصصی
 Tissue World Magazine
یک اندازی راه که رسیده چاپ به
کارخانهتولیدخمیرکاغذدربرزیلبا
بهرهگیریازفناورینوینجهتبهبود

استفادهازاکالیپتوسراارائهدادهاست.

راه اندازی خط تولید خمیر کاغذ 
در کارخانه Trés Lagoas با فناوری 

نوین
پسازنهسالتحقیقدرموردکاهش
سوزانو پالپ، تن هر در چوب مصرف
در را صنعتی مقیاس در خمیر تولید
راه برزیل در TrésLagoas کارخانه

اندازیکردهاست.
درحالیکهازتفالهاکالیپتوسبهدلیل
کاغذ، در نرمی ایجاد و تولید توانایی
استفاده تیشو تولید در بهطورسنتی
خصوصیات بتوانیم اگر میشود،
و دهیم افزایش نیز را کاغذ مکانیکی
تماممزایایموجودرانیزحفظکنیم،

بایدچهکاریانجامشود؟
پسازنهسالتحقیقوتوسعهآخرین
خطتولیدفیبرتوسطسوزانوراهاندازی

شدهاست.بهعنوانیکفرآیندپخت
در و اشباعگستردهطراحیشدهاست
مقاومت افزایش پتانسیل حاضر حال
از را تصفیه انرژی کاهش و کششی
طریقخواصفیزیکیوشیمیاییخود

نشاندادهاست.
پایلوتوآزمایشاتهمراهباشرکای
با کار هنگام را بهتری نتایج ایشان
نشان کرافت فرآیند در باالتر کاپای
که است فرآیندی پخت دادهاست.
قسمتهای بیشتر جداسازی برای
چوباتفاقمیافتدوحدود95درصد
این در میشود. خارج آن از لیگنین
جهان آسیاب اولین توسط کارخانه
با میکند، استفاده فناوری این از که
صنعتی مقیاس در باال کاپای تعداد
شروعبهکارنمودهاند.اینبهمعنای
افزایش مانند مزایایی از بهرهگیری
کاهش کاغذ، خمیر تولید در بازدهی
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مصرفچوبدرهرتنخمیر،افزایش
مواد مصرف کاهش محصول، کیفیت
کاهش و پخت فرایند در شیمیایی

هزینههامیباشد.
همچنینموفقشدندچوباکالیپتوس
راباعددکاپایمعمولیکهباالتراز20
استپختنمودهوایندرحالیاست
کهاکثرآسیابهادرکاپای16تا18
کارمیکنند.بههمیندلیلاینروش
کششی استحکام معمولی ویژگیهای

باالتریرانشانمیدهند.
سطح مقاومت باعث فوق فناوری
و حفظ برای باالتر کشش برابر در
نگهداریزنجیرههایسلولزیمیشود.
به تمایل مکانیکی خواص که آنجا از
محدودکردناستفادهازاکالیپتوسدر
تهیهکاغذرادارند،موادیمانندپالپ،
امکاناستفادهبیشترازاینگیاهرادر

فرموالسیونکاغذفراهممینمایند.
درمناطقمختلفهمچنانتحوالت
زیستی خانه تصفیه مانند جدیدی
فرآیند توسعه و میشوند بررسی
به دستیابی جهت دائما خمیرسازی
خمیر تولید برای پایدارتر روشهای
کار یک این مینمایند. تالش کاغذ
یک در زیرا است فرد به منحصر
اکالیپتوس، برای باالتر عملکرد سطح
بدون کند، می حفظ بهتر را الیاف
کند رد را خام چوب اصطالحا اینکه
و عملکرد نظر از نشده پخته )چوب
بهخطر را فرایند سالمتخاک،روند

میاندازد(
راستا این در تولیدکننده این هدف
فزاینده طور به بتوان تا است بوده
محصوالتیباپایداریباالتر،باکیفیت
مطلوبتروباکمترینآسیببهمحیط

زیستراتولیدشود.

نتیجه گیری و پیشنهاد 
اهمیتروزافزونفناوريتولیدخمیر
کاغذباتوجهبهمحدویتمنابعطبیعی
عواملي به توجه با است. آشکار امری
کاغذ سرانه مصرف افزایش قبیل از
جمعیت، و فرهنگي رشد کشور، در
منابعسلولزي و فزایندهچوب کمبود
سرمایهگذاریهاي به نیاز جنگلي،
دست جنگلهاي ایجاد براي بزرگ
سرعت که چوبي گونههاي از کاشت
امري آنهازیاداست،درکشور رویش
به ميرسد. نظر به ناپذیر اجتناب
طورکليجنگلکاريدرختانتندرشد
بخشي تامین و اشتغالزایي سبب
مقوا و کاغذ به کشور فزاینده نیاز از
نگران تخریب روند نهایت در و شده
کنندهجنگلهابهوسیلهمجتمعهاي
بزرگچوبوکاغذراکندخواهدکرد.
از چوب برداري بهره محدودیتهاي
جنگلهايشمالکشور،لزومتوجهبه
کشور مختلف نقاط در را منابع سایر
از یکي اکالیپتوس ميکند. ایجاب
تندرشداستکهدرشرایط گونههاي
کرده رشد خوبي به ایران اکولوژیکي
است.اکالیپتوسدرکشورماباتوجهبه
موقعیتاقلیميایرانکهسطحوسیعي
ازآنرامناطقخشکفراگرفتهاست
دارايارزشواهمیتخاصياست.در
چندسالگذشتهدرمناطقزیادياز
)جنوب فراواني نسبتا مقدار به ایران
اکالیپتوسکاشتهشده کشور(درخت
افزوده آنها مقدار به ساالنه و است
هزینه گیاه این تولید و ميشود
چندانیندارد.ازاینرومیتوانازاین
دنیا روز تکنولوژیهای با مطابق گیاه
بهعنوانمنبعیدردسترسودوستدار

محیطزیستبهرهبردارینمود.
منابعدردفترنشریهموجوداست.
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مقاالت علمی

نگارش: نیره شیرازی زاده، كارشناس ارشد میکروبیولوژی

کدامسفرهیکبارمصرفبهداشتیتراست؟

مقدمه
اخیرامصرفسفرههاییکبارمصرف
افزایش ایرانی خانوادههای بین
چشمگیریداشته،بهطوریکهغالب
مردمدرمجالسومهمانیهاوحتی
سفرههای از خود مسکونی منازل
استفاده مصرف یکبار رنگارنگ

مینمایند.
یکبار سفرههای از استفاده اینکه با
مصرفمزایایفراوانیازقبیلسهولت
دراستفاده،قیمتپایین،حجمووزن
کمومهمترازهمهعدمنیازبهتمیز
کاریواستفادهمجددو...دارداماباید
مربوط مشکالت نظیر آن معایب به
محیط مخاطرات و آنها بازیافت به
به مونومرها مضر مواد انتقال زیستی،
نمود. اشاره نیز خاص شرایط در غذا
محصوالت این تولید در آنجاییکه از
ازپلیاتیلنکهدارایخواصمطلوبی
صرف الکلی، مواد به مقاومت شامل

قابلیت تولید، برای کمتر انرژی
متفاوت گستردگی با باال شکلپذیری
شفاف پذیری، طرح فیزیکی، خواص
میگردد. استفاده میباشد، و... بودن
که هستند پلیمرهایی پلیاتیلنها،
مونومر نام به اولیهای مواد سنتز از
موادیسمی مونومرها میشوند. تهیه
هستند؛ مضر انسان سالمت برای و
هستند خنثی پلیمرها که حالی در
اشکال اما نمیکنند. ایجاد مشکلی و
فرایند در معموال که اینجاست کار
باقی مونومر مقداری پلیمرها تهیه
میماند.اگراینفرآینداصولیومطابق
استانداردهایالزمصورتگرفتهباشد،
وجود به افراد سالمت برای مشکلی
از استفاده در همین برای نمیآورد.
باید غذا ظروف عنوان به پالستیکها
بسیارمحتاطبودودرضمنبههرنوع
پالستیکینبایدمجوزبستهبندیمواد

غذاییدادهشود.

انواع سفره یکبار مصرف و ترکیبات

1-تکالیهازجنسپلیاتیلن

2-دوالیهازجنسیکالیهکاغذ
تیشوویکالیهپلیاتیلن

مواد تشکیل دهنده 
سفره کاغذی

گرماژ با الیه تک تیشوی 1-کاغذ
استاندارد مطابق پایه )جرم مشخص

مليشماره2421(

الیه یا اتیلن پلی 2-گرانول
پوششدهي روش با )که پلیاتیلن
اکستروژنبهکاغذلمینتمیگرددو
یاالیهپلیاتیلنیبههمراهیکچسب

خاصبهکاغذمتصلمیگردد.(

برای رنگها )از بهداشتی 3-رنگ
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منقوشکردنسفرههاییکبارمصرف
استفادهمیشودرنگچاپبایدداراي
و سازنده ازکشور بهداشتي گواهینامه
یامراجعرسميذیصالحباشدوثبات
تایید 5755 ملي استاندارد طبق آن

شدهباشد.(

4-فیلریاپرکنندههایشبیهپلیاتیلن.

سفرهها در بکاررفته پلیاتیلنی مواد
قیمتباالییدربازارخریدمواداولیه
درایراندارند،ممکناستتولیدکننده
پرکنندههایی یا فیلر از محصول این
شبیهپلیاتیلندرتولیدخوداستفاده
بیشتر در حاضر حال در کنند.
سفرههایتولیدیتابیشاز50درصد
استفاده )کربنات( پرکننده یا فیلر از
اغلب و است مضر بسیار که میشود
شیری رنگهای سفرهها قبیل این
ما کشور در نیستند. شفاف و داشته
)کربنات ترکیبات بهصورت کربن از
پرکننده یا فیلر بعنوان کلسیم(
این در که کربنی میشود، استفاده
بزرگی تهدید رفته کار به محصوالت
برایسالمتیمردممحسوبمیشود.
در مشکالتی بروز به منجر کربنات
بدنازقبیلمشکالتمعده،ریزشمو،
بودن مخرب میشود. و... قد کوتاهی
برخی استکهحتی میزانی به کربن
تولید را سفرهها این که دستگاههایی
به نیاز ماه 6 تقریبا از پس میکنند،

بازسازیپیدامیکنند.
پودرکربناتکلسیمیکجامدسفید
رنگاستکهبهفراوانیدرصخرههاو
بیشترنقاطجهانیافتمیشود.این
مرمر،کلسیت، سنگ نامهای به ماده
گچفرنگی،سنگآهک،آرگونیتو...
کانیهای مهمترین و شده شناخته
آهک، سنگ ماربل، تراورتن، آن،

شیمیایی فرمول است. آرگونیت
کربناتکلسیمیاCaCO3است.

کربناتکلسیمبهعنوانپرکنندهبه
دلیلاستفادهکمترازپالستیک،قیمت
سهولت روغن، اندک جذب مناسب،
پخش،استحکامبخشیدنوباالبردن
حرارت، مقابل در محصول مقاومت
بودن نرم و عالی بسیار درخشندگی
میشود. استفاده سفره تولید در آن
از کلسیم کربنات پودر همچنین
کلوخهشدنپلیمرجلوگیریمینماید
مینماید، بهبود را آن پراکندگی و
از استفاده برای است ذکر شایان
باید صنعت هر در کلسیم کربنات
کیفیت و مصرفی مجاز درصد مقدار
بهتر لذا شود، رعایت و بررسی ماده
دلیل به خوراکی پلیمرهای از است
مزایاییهمچونکاهشآلودگیمحیط
پلیمرهای جایگزین عنوان به زیست،

مصنوعیاستفادهگردد.

کلسیم کربنات کاربرد بیشترین
تهنشیني کلسیم کربنات و خاکي
کاغذ، صنایع در )Precipitated(
از کاغذ است. رنگسازي و پالستیک
شبکهسلولزيتشکیلشدهکهفیبرهای
پرميشود، ریز دانه کاني ذرات با آن
موادپوششيبرايافزایشکیفیتچاپ
استفاده کاغذسازي در کاغذ روي بر
ميتواند کلسیم کربنات که ميشود
دهد. تشکیل را آن درصد 5-50
همچنیندرصنعتکاغذسازیدرتمام
دنیابهخاطردرخشندگیبسیارعالیو
اینمادهارزشمندتلقی پراکندگینور
میگرددوازآنبهعنوانیکپرکننده
تا میشود استفاده مناسب قیمت با

سطحکاغذراروشننماید.

نکاتی پیرامون استفاده از 
سفره های یکبار مصرف

از که هستید کسانی جزء اگر
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زندگی در مصرف یکبار سفرههای
میکنید، استفاده زیاد خود روزمره

حتمابهنکاتزیرتوجهکنید:

1-مراقبباشیدمحصولیکهخریداری
مجوز استاندارد، نشان دارای میکنید
در و باشد ساخت پروانه و بهداشت
باشد. تولیدشده، استاندارد محیطی
محصولسفرهیکبارمصرفپلیاتیلنی
دارایشمارهاستاندارد22033وسفره
دارای کاغذی الیه دو مصرف یکبار
که میباشد 16461 استاندارد شماره
با و استانداردتشویقیمیباشد هردو
توجهبهعدمتدویناستاندارداجباری،
نظارتیبرسفرههاییکبارمصرفنیست
کهتوصیهمیشودمصرفکنندگاناین
محصولراازتولیدکنندگانوازمراکز

معتبرخریداریکنند.

ارتباط از میشود توصیه -2
سفرههای روی غذایی مواد مستقیم

یکبارمصرفخودداریکنید.

3-ازسفرهیکبارمصرفنبایدبوی
یکبار سفره شود. استشمام نامطبوع
روشن رنگ دارای مرغوب، مصرف
ریز ذرات آن در و است شفاف و

پراکندهسیاهرنگوجودندارد.

4-آندستهازسفرههاییکهمرکب
باسایش بهآسانیو نقوشسطحآن
میکند، رنگی را دست و جدا دست
نیز غذایی مواد به راحتی به میتواند
تماس در خصوص به و یافته انتقال
دلیل به گرم غذایی مواد با مستقیم
رطوبتایجادشدهازبخارآنسریعتر
شروعبهفعلوانفعاالتمضرشیمیایی
برخی تولید برای متاسفانه کند.
رنگهای از مصرف یکبار سفرههای

غیراستانداردکهحاویسربوفلزات
به میشود. استفاده هستند، سنگین
عالوهاینکهموادغیراستاندارددربرابر
صورت در و هستند ناپایدار حرارت
بروزحرارتازپالستیکجدامیشوند.
بهعنوانمثالاگرنانداغرارویاین
میکنید مشاهده دهید قرار ها سفره
چاپ جوهرهای کوتاهی مدت در که
میچسبد. نان روی سفره روی شده
ایناتفاقمیتواندمشکلآفرینباشد
چراکهازاینطریقسربوموادفلزی
بهراحتیواردبدنفردمصرفکننده
میشوندوبهمرورزماناورابامشکل
رنگ یا سرب فلز میکنند. مواجه
صنعتیموجوددراینسفرههاییکبار
و... مصرفمانندپروتئین،چربی،قند
قابلجذبنیستندودرمعدهشکسته

وهضمنمیشوند.
راه دو مواد این طورکلی به پس
بیشترپیشروندارند؛یاازبدندفع
به باتوجه کنند. پیدا تجمع یا شوند
سنگین فلزات شده انجام مطالعات
مگر نمیشوند دفع بدن از راحتی به
و طبیعی آبمیوههای کمک با اینکه
سرشارازفیبربتواناینکارراانجام
شرایط دلیل به افراد برخی اما داد.
این از بدنشان حتی دارند که بدنی
مواد این دفع به قادر هم طریق
پیدا تجمع دلیل همین به و نیست
این تجمع زمان گذشت با میکنند.
مزمن عارضه یک به تبدیل مضر واد
میکند پیشرفت قدری به و میشود
و کبد ازجمله اندامها برخی به که
میکند. وارد آسیب گوارشی اعضای
اختالل باعث است ممکن همچنین

دررشدونموکودکانشود.

گیري نتیجه 
نتایجحاصلهازاینتحقیقحاکياز

آناستکهباتوجهبهاینکهپلياتیلن
خودبهعنوانیکمادهکامالبيخطربه
حسابميآید،تنهادلیليکهميتوان
برايخاصیتجهشزایيوبیماریزایي
فعالي بسیار مواد حضور کرد، عنوان
استکهبهپلياتیلناضافهشدهودر
فرایندساختآنکاربرددارد)پرکننده
باتوجه لذا هاورنگهایغیرمجاز(.
بهحساسیتاینموضوعميبایستدر
نحوهساختاینمحصولدقت،توجه

وکنترلبیشتريصورتگیرد.
استفاده دلیل به حاضر حال در
پایه بدون پلیمرهای از غیرمجاز
و بستهبندی در food grade
شناسایی غذایی، مواد نگهداری
تا مردم توسط اینمحصوالت صحیح
است. شده روبهرو مشکل با حدودی
لذاازتمامیمصرفکنندگانایننوع
از قبل میشود درخواست محصوالت
نشانهگذاری مطالعه از بعد خریداری،
نشان داشتن از محصول لیبل روی
سیب عالمت رهگیری، کد استاندارد،
سازمان ساخت پروانه شماره سالمت،
وزن به مربوط اطالعات و دارو و غذا
مبادرت بهخریدمحصول آن متراژ و

نمایند.

منابع:
[1] Subhas C. Shit ;Pathik M. Shah; 

A Review ofEdible Polymers: Chal-

lenges and Opportunities; Jour-

nal of Polymers ;(2014);Article ID 

427259; 630;p1-13 

[2] Jimoh, O; Shah Ariffin,K; Bin 

Hussin, H; A Review of Synthesis 

of precipitated calcium carbonate; 

(2018); Springer; 33, p331–346

]3[پورتالرسمیسازمانملیاستاندارد



پاییز  پاییز  9999        شماره         شماره 7878

فصلنامه تخصصی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایرانفصلنامه تخصصی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

راه اندازی بزرگترین خط تولید خمیر کاغذ بهداشتی )فاف پالپ( در کشور

w w w . i a h c i . i rw w w . i a h c i . i r2121

اتفاقاترخدادهدر بهگزارشآوند،
چندماهگذشتهشرایطیرابهوجود
را تصورش آنچه از بیش که آورده
پیشبینی غیرقابل میکردیم،
ماندن، خانه در لزوم است. بوده
فاصله رعایت دستورالعملهای
ترس روی از خریدهای و اجتماعی
عمدهای آشفتگی مصرفکنندگان،
الگوهای و حوله و تیشو بازار در را
این است. کرده ایجاد مصرفی
را بزرگی فرصت همچنین چالشها
تیشوو تولیدکنندگان به برایکمک
انطباقوواکنش حولهکاغذیجهت
ناگهانی تغییرات این به مناسب

فراهمکردهاست.

حرکت به سمت بهره وری
مصرفکنندگان که آنجایی از
حال در شدت به جهان سراسر در
کاالهای و مایحتاج ذخیرهسازی
اساسیخانگیبودهاند،تولیدکنندگان

تولید حداکثرسازی برای نیز تیشو
برخی در گرفتهاند. قرار فشار تحت
حمام تیشو فروش کشورها، از
)BathTissue(درماههایابتدایی
افزایش درصد 50 از بیش پاندمی
از بهرهبرداری نرخ اگرچه کرد. پیدا
درصد 100 نزدیک به ماشینآالت
برای مشکالتی هم هنوز اما رسیده،
تامینتقاضاوجوددارد.دراینزمینه،
طریق از تولید افزایش برای تالش
گامی تولید بهرهوری بودن باالتر
جدید شرایط با انطباق برای مهم
روزانه نیازهای کردن برآورده و بازار
میشود. محسوب مصرفکنندگان
برایاینمنظور،کمکبهبهینهسازی
و )Wet-end( تر پایانه فرآیند
)Coating( کوتینگ بیشتر پایداری
کیفیت و بهرهوری ارتقای جهت
موثر اقدامات جمله از تیشو، کاغذ
میشود باعث تالشها این میباشد.
باالترین به تیشو تولیدکنندگان که

تا کنند پیدا دست ماشین سرعت
را تقاضا پیشبینینشده جهشهای

پاسخدهند.

مربوط  مدیریت چالش های 
الیاف تامین  به 

بازیافتی الیاف از تولیدشده تیشوی
تقریبا30درصدازکلتولیدجهانی
ماه چند طی میدهد. تشکیل را
نوسانات بازیافتی کاغذ بازار گذشته،
شدیدیراتجربهکردهاست.افزایش
مقوای و تیشو برای تقاضا بیسابقه
حجم کاهش کنار در بستهبندی،
کاهش و اداری باطله کاغذهای
قدیمی، موجدار مقوای به دسترسی
کرده محدودتر را اولیه مواد عرضه

است.
تولیدکنندگان از برخی شرایط این
جای به که داشته آن بر را تیشو
استفادهازکاغذباطلهاداریباکیفیت
با جایگزینهای سمت به باالتر،

صنعتتیشووحولهکاغذیدردورانجدید
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کنند پیدا سوق پایینتر کیفیت
کاهش به میتواند امر همین که
خمیر آلودگی افزایش و استحکام
پایانهترمنجرگردد.برهمیناساس،
تالششرکتهابرایارزیابیواصالح
مقاومتخشک)dry-strength(و
کنترلدرجهآالیندههایخمیرکاغذ
ضروری چالشها این بر غلبه جهت

است.
تولیدکنندگان از فزایندهای تعداد
غیرچوبی الیاف از همچنین تیشو
ساخت برای بامبو نظیر جایگزین
اگرچه که میکنند استفاده تیشو
پاندمی شرایط با ارتباطی فسه
چالشهای از دیگر برخی اما ندارد،
صنعتتیشوراتشدیدمیکند.تیشو
تقریبا غیرچوبی الیاف از ساختشده
10درصدازکلتولیدجهانیتیشورا
تشکیلمیدهد.ایننوعتیشواگرچه
اقیانوسیه آسیا منطقه در امروز
نقاط دیگر در اما است، متداولتر
جهاننیزدرحالگسترشاست.در
تیشو تولیدکننده برند چندین واقع،
شدهاند، راهاندازی اخیرا که مصرفی

الیاف از100درصد تولیدشده تیشو
آسیا منطقه از خارج در را بامبو

میفروشند.
جایگزین یک تیشو از نوع این
تیشو برای پایدارتر و زیستسازگارتر
پایهچوبیمحسوبمیشود.بااینحال،
سطوح معموال غیرچوبی خمیرهای
و سیلیس نظیر آالیندهها از باالتری
ریزذراترادرخوددارندکهچالشهایی
رادربخشپوششسیلندریانکیماشین
تیشودرارتباطباسختی،ایجادگردو
غباروسایندگیایحادمیکند.لذاتوجه
شرکتهابهچالشهایمرتبطبابهبود
نرمی/زیردستتیشو،افزایشطولعمر
داکتر تیغههای عمر افزایش و ماشین
بلید)DoctorBlade(،ضروریاست.

فرصت های  برای  شدن  مهیا 
جدید در حوزه حوله کاغذی

کرونا، جهانی همهگیری پی در
بهداشتدستهامورد مجددامسئله
به مسئله این که گرفت قرار تاکید
شستشوی دفعات تعداد افزایش
راهکارهای همچنین و دستها

شده منجر دست کردن خشک
همچنین موسسات از بسیاری است.
با را داغ و جتایر خشککنهای
سرویسهای در کاغذی حولههای
میکنند. جایگزین عمومی بهداشتی
توصیه متخصصان این، بر عالوه
تماس درجه با سطوح که کردهاند
باال،حداقلیکباردرروزتمیزشده
انتقال خطر تا شوند ضدعفونی و
سطوح با تماس طریق از کووید19
روندها این همه برسد. حداقل به
محرکیبرایافزایشاستفادهازحوله
به تولیدکنندگان حرکت و کاغذی
جهت تولید تجهیزات ارتقای سمت

بازارشدهاند. نیاز تامین
دراینزمینه،الزماستشرکتهای
سمت به تیشو تولیدکننده
مقاومت افزایش برای راهکارهایی
حرکت خود محصوالت تر و خشک
کنند.همچنیناستفادهازافزودنیها
کاغذی حوله کیفیت ارتقای جهت
دوامحوله )که تر مقاومت زمینه در
مواد از استفاده هنگام در را کاغذی
موجب ضدعفونیکننده/پاککنندهها
و جذب قابلیت بهبود و میشود(
از اطمینان )برای شستشوپذیری
را وسیعتری سطوح حوله اینکه
میتواندتمیزکند(،ازدیگرراهکارها

میشود. محسوب

دوران جدید
جهان کووید19، همهگیری از بعد
احتماالبسیارمتفاوتازگذشتهعمل
به باید تامینکنندگان کرد. خواهد
خدمات آنها به که مشتریانی اندازه
کنند متحول را خود میدهند، ارائه
وقابلیتهایخودرامتناسبباتغییر
و داده توسعه جهانی مصرف الگوی

بازتعریفنمایند.
Solenis منبع:















)RF5 طرح توسعه شركت بافتسان )تکنولوژی

شرکتبافتسانتولیدکنندهمنسوجاتنبافتهدرایرانسفارشیکخطجدیداسپانلید)spunlaid(نسل

پنجم)RF5(رادادهاست.بدینترتیببافتسانچهارمینشرکتیدردنیامیباشدکهدرخواستخریداین

تکنولوژیراپسازرونماییدرنمایشگاه INDEX-2017دادهاست.

اینمجتمعصنعتیدرراستایتأمیننیازهایمنسوجاتنبافتهصنایعبهداشتیوپزشکیوادامهبرنامهتوسعه

پایدارخودهمگامباپیشرفتجهانیتکنولوژیاقدامبهخریدمدرنترینتکنولوژیروزدنیارایکوفیل5نموده

است.اینتکنولوژیبابهرهمندیازجدیدترینیافتههاییادگیریماشینی)MachineLearning(وداده

کاوی)Datamining(افزایشکمیوکیفیمحصولراتضمینمینماید.بارزترینویژگیهایاینفناوری

شامل:ارتقابهرهوری،تولیدمحصوالتیکنواختبااستفادهازسیستمهایهوشمند،افزایشسیستمهایاپتیک

کنترلکیفیتOnlineو...میباشد.

درخصوصمحصولتولیدشدهشاخصترینمزایاعبارتانداز:

1-بهبودخواصمکانیکیمحصولازجملهاستحکامطولیوعرضی

2-ارتقاکیفیتنرمیولطافتمنسوج

3-تولیدمحصولبااستفادهازفیالمنتهایبسیارظریف

4-محصولمتشکلازفیالمنتهایچندجزئی

منبع:

"RISI"،جلد33،شماره9،مورخ2018/5/2
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ترجمه: علیرضا هاشمی

نگاهی به صنعت تیشو ترکیه

آغاز  از  پیش  و  قبل  دو سال  حدود 
ارزش  کاهش  میالدی،   2019 سال 
هزینه های  افزایش  و  ترکیه  لیر 
اساسی  نگرانی های  از  وارداتی  خمیر 
پایان  از  اما  بود.  ترکیه  تیشو  صنعت 
روند صعودی قیمت های  سال 2018 
اکنون  و  شده  معکوس  تیشو  خمیر 
جهانی  تقاضای  کووید19  همه گیری 
به  خمیر  مختلف  گریدهای  برای  را 
از گرید تیشو و کاغذ بسته بندی  غیر 
پایانی  ماه های  در  است.  داده  کاهش 
ارزش  بی سابقه  کاهش  جاری،  سال 
برابر دالر آمریکا،  پول ملی ترکیه در 
اقتصاد ترکیه را تحت تاثیر قرار داده. 
تیشو  صادرات  اگرچه  مسئله  این 
در  اما  کرد  خواهد  را جذاب تر  ترکیه 
عین حال، قیمت خمیر وارداتی برای 
تولید تیشو را نیز افزایش خواهد داد. 
کاهش  روند  می رود  انتظار  همچنین 
ارزش لیر ترکیه، به باالتر رفتن تورم 
در  بهره  نرخ  افزایش  و  مصرف کننده 

این کشور منجر گردد.
بعد  ترکیه  اقتصاد  حرکتی  روند 
بین  درصدی   7.4 رشد  تجربه  از 
اکنون   ،2017 و   2016 سال های 
رشد  نرخ  است.  شده  کند  اندکی 
 2020 سال  در  کشور  این  جمعیت 
است  کرده  رشد  درصد   0.45 حدود 
بازار  می رسد  نظر  به  مجموع،  در  و 
رو  روند  به  همچنان  ترکیه  در  تیشو 
به رشد خود ادامه دهد. البته شرایط 
ممکن  اقتصادی  مولفه های  از  برخی 
این  در  تیشو  تقاضای  رشد  است 

به  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  کشور 
عنوان مثال، نرخ تورم طی چند سال 
گذشته شتاب گرفته و در عین حال، 
نرخ بیکاری نیز بین سال های 2012 
را  پایداری  افزایشی  روند   2018 تا 
نرخ  همچنین  است.  کرده  تجربه 
 11 از   2019 ترکیه در سال  بیکاری 
و  کرده  پیدا  افزایش  درصد   14 به 
با   2020 سال  در  روند  این  احتماال 

شد.  خواهد  بدتر  پاندمی،  به  توجه 
کاهش سرانه  به  می تواند  این شرایط 
با  مصرف تیشو در ترکیه منجر شود. 
رو  روند  صادرات،  افزایش  حال،  این 
به رشد صنعت تیشو در این کشور را 

بخشید. تداوم خواهد 
حجم واردات تیشو ترکیه در قیاس 
تیشو،  صادرات  به  مربوط  ارقام  با 
در  تیشو  واردات  است.  اندک  نسبتا 
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مقاالت علمی

سال 2011 به باالترین سطح رسید و 
از آن تاریخ به بعد، روند نزولی داشته 
آلمان  کشور  حاضر،  حال  در  است. 
ترکیه  تیشو  تامین کننده  مهم ترین 
به  دیگر،  سوی  از  می شود.  محسوب 
تیشو  صادرات  واردات،  کاهش  رغم 
طوری  به  است  افزایش  به  رو  ترکیه 
که بر اساس عملکرد سال های 2016 
این  تیشو  صادرات  نرخ   ،2019 تا 
کشور حدود 500 درصد بیش از نرخ 

واردات است.
صنعت  رشد  نشانه های  از  یکی 
تعداد  خالص  افزایش  ترکیه،  تیشو 
این  در  نصب شده  تیشو  ماشین آالت 
 2007 سال های  بین  است.  کشور 
جدید  ماشین   10 تعداد   2017 تا 
تیشو  صنعت  به  خالص،  صورت  به 
تعداد،  این  از  که  شده  اضافه  ترکیه 
 2014 سال های  بین  فقط  ماشین   5
سال  در  است.  شده  نصب   2015 و 
جدید  تیشو  ماشین  یک  نیز   2020
شد  خواهد  اضافه  صنعت  این  به 
در  است  قرار  نیز  دیگر  ماشین   4 و 
راه اندازی شوند.  و  سال 2021 نصب 
ایجاد  به  منجر  ظرفیت  افزایش  این 
نسبتا  و  بزرگ  تجهیزات  و  امکانات 
ترکیه خواهد  در  تیشو  جدید ساخت 

این  از شرکت های تیشو  شد و برخی 
ظرفیت  ساخت  هم اکنون  از  کشور، 
آغاز  را  کشورها  دیگر  در  تولید 

کرده اند.
به  ترکیه  تیشو  صنعت  ظرفیت 
حوله  مصرفی  گریدهای  روی  شدت 
شده  متمرکز  کاغذی  دستمال  و 
تیشو  کمی  نسبتا  مقادیر  البته  است. 
تیشو  ناچیزی  تقریبا  حجم  و  تجاری 
مخصوص نیز تولید می شود. در حال 
تقریبا  حمام  مصرفی  تیشو  حاضر، 
تیشو  تولید  ظرفیت  کل  از  نیمی 
می دهد.  اختصاص  خود  به  را  ترکیه 
از  برخی  است  ممکن  حال،  این  با 
نظیر  کشورهایی  از  وارداتی  تیشو 

تجاری  تولید محصوالت  آلمان صرف 
شود.

نیاز  مورد  الیاف  عمده  بخش 
و  است  وارداتی  ترکیه  تیشو  صنعت 
خارجی  الیاف  درصد   50 تا   40 بین 
خمیر  به  مربوط  خریداری شده، 
ویرجین می باشد. بر حسب نوع الیاف، 
کرافت  خمیرهای  از  وسیعی  طیف 
و  نرم چوب  نوع  از  جنوبی  و  شمالی 
درخت  خمیر  کنار  در  سخت چوب 
خریداری  ترکیه  توسط  اکالیپتوس 
معناست  بدان  این  است.  شده 
کنترل  منظور  به  کشور  این  که 
منابع  از  مختلف  الیاف  هزینه ها، 
مخلوط  یکدیگر  با  را  مختلف  جنگلی 
می کند.  استفاده  تیشو  تولید  در  و 
استفاده  مورد  الیاف  از  بخشی  البته 
تامین  داخل  در  نیز  تیشو  صنعت 
الیاف  این  تولید  منابع  که  می شود 
بازیافتی  از کاغذهای  استفاده  پایه  بر 
الیاف  این  از  نیمی  تقریبا  است. 
جوهرزدایی و سفیدگری می شود، اما 
عملیات  تحت  هم  قابل توجهی  بخش 
صورت  به  و  نگرفته  قرار  جوهرزدایی 

می گردد. استفاده  سفیدنشده 
ترکیه  در  مستقر  تیشو  ماشین آالت 
تمامی  تقریبا  و  هستند  مدرن  نسبتا 
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طی  صنعت،  این  جدید  تاسیسات 
است.  شده  ساخته  گذشته  دهه  یک 
ماشین آالت،  بودن  جدید  به  توجه  با 
باال،  سرعت  و  آنها  عملیاتی  ظرفیت 
تیشو  ماشین آالت  نسبی  کیفیت 
رقبای  برخی  با  قیاس  در  ترکیه 
مناسبی  و  پایدار  موقعیت  در  اروپایی 
مقرون به صرفه  نظر  از  دارد.  قرار 
ترکیه  تیشو  صنعت  نیز  تولید  بودن 
رقبا  به  نسبت  را  معقول تری  شرایط 
دارد. طبق بررسی های صورت گرفته، 
تیشو  خمیر  به  مربوط  هزینه های 
تولید  هزینه  کل  از  را  سهم  باالترین 
اختصاص  خود  به  صنعت  این  فعاالن 
می دهد. این موضوع احتماال به دلیل 
ضعیف تر بودن ارزش پول ملی ترکیه 
حال،  این  با  رقباست.  با  قیاس  در 
به خوبی کنترل  اقالم هزینه ای  دیگر 
در  ترکیه  تیشو  صنعت  تا  می شود 
را  خود  رقابت پذیری  صادرات  حوزه 
منابع  کشور  این  چنانچه  کند.  حفظ 
الیاف داخلی به میزانی فراتر از حجم 
استفاده  که  بازیافتی  باطله  کاغذ 
باشد،  داشته  اختیار  در  می کند، 
نظر  از  را  خود  رقابت پذیری  می تواند 
چشمگیری  صورت  به  تولید  هزینه 
اینطور  نهایت  در  ببخشد.  بهبود 
وجود  با  که  کرد  جمع بندی  می توان 
چالش های مربوط به پول ملی ترکیه، 
صنعت تیشو این کشور می تواند زنده 
شکوفا  گذشته  از  بیش  حتی  و  بماند 
باالی  هزینه  می رسد  نظر  به  شود. 
الیاف وارداتی بر پایه واحد پول ملی، 
تحت کنترل قرار دارد و ظرفیت های 
تجاری  عملکرد  تیشو،  تولید  جدید 
در  ترکیه  تیشو  صنعت  برای  را  عالی 

آینده رقم بزند. 
fisher منبع: 
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اقتصادی مقاالت 

پدرام سلطانی نایب رئیس سابق اتاق ایران

داستان واردات بدون انتقال ارز

به  ارز  انتقال  بدون  واردات  موضوع 
بانک  میان  روزها  این  چالشی  بحث 
از  دولتی  دستگاه های  سایر  و  مرکزی 
یکسو و موافقان و مخالفان این تصمیم 
در اهالی اقتصاد و تجارت از سوی دیگر 
کردن  ساده تر  برای  است.  شده  بدل 
تصمیم،  این  عوامل  و  علل  دریافت 
پرسش  هفت  قالب  در  می کنم  تالش 
پاسخ  همچنین  و  ریشه ای  و  مهم 
این  چرایی  و  به چیستی  آنها  تحلیلی 

سیاست بپردازم.

واردات بدون انتقال ارز چیست؟
عبارت  بدون انتقال ارز  واردات 
پیش  سال ها  از  که  است  نادرستی 
نظام  در  ذی ربط  دستگاه های  توسط 
ارزی و تجاری کشور تعبیه شده است 
بانک  از سوی  ارز آن  به وارداتی که  و 
مرکزی تامین  نمی شود اطالق می شود.

آیا واردات بدون انتقال ارز روش 
درستی است؟

الزم  شفافیت  دارای  روش  این  خیر، 
نظام  امروز  استانداردهای  بر  مبتنی  و 
مالی جهانی نیست. همچنین این روش 
توسط  ارز  بازار  مدیریت  و  پایش  در 

بانک مرکزی اشکال ایجاد می کند.

ارز مورد نیاز برای واردات از کجا 
باید تامین  شود؟

بانک  نظارت  با  و  بانکی  سیستم  از 
مرکزی.

ارز به میزان تقاضای  چرا تامین  
واردکنندگان اتفاق نیفتاده است و 
کاال  زیادی  مقدار  که  شده  موجب 
و  بماند  کشور  گمرکات  در  پشت 

اجازه ترخیص نداشته باشد؟
کشور  ارزی  درآمد  تحریم،  به دلیل 
کاهش یافته است و نظام مالی جهانی 
با  و  کرده  پیروی  تحریم ها  از  هم 
بانک های ایران کار نمی کند. همچنین 
بانکی  مقررات  نکردن  رعایت  به دلیل 
جهانی مانند FATF و بازل ۳ بانک های 
ایران پر ریسک شناخته شده اند و نظام 
با  همکاری  به  تمایلی  جهانی  بانکی 
موجب  دو  این  ندارد.  ایران  بانک های 
عمال  ایران  بانکی  نظام  که  است  شده 
به  را  متعارف  خدمت  این  نتواند 

واردکنندگان بدهد.

مسئولیت عدم انطباق نظام بانکی 
با مقررات جهانی با کیست؟

موضوع  سیاسی  وجه  از  گذشته 
و  آمریکا  با  بین المللی  تنش های  و 
این  مسئولیت  اصوال  کشورها،  دیگر 
دستگاه های  و  دولت  با  سیاست ها 
در  داوری  از  فارغ  است.  حاکمیتی 
دستگاه ها  این  قصور  میزان  خصوص 
این  است  مسلم  که  آنچه  امر،  این  در 
اقتصادی تحت الشعاع  فعاالن  است که 
هیچ  که  گرفته اند  قرار  شرایطی 

تقصیری در آن ندارند.

از  غیر  به  گذشته،  سال  دو  در 
پرسش های  در  اشاره شده  موارد 
موجب  سیاست هایی  چه  باال، 
ارز  تقاضای  و  عرضه  که  شده اند 
نیازهای تجاری دچار مشکل  برای 

شود؟
بانک مرکزی، پس از روی کار آمدن 
دکتر همتی، اختیار بی مانندی در تاریخ 
خود برای کنترل بازار ارز پیدا کرد. این 
درستی  تصمیمات  برخی  و  اختیار 
نظام مند کردن  برای  مرکزی  بانک  که 
بانکی  شبکه  در  ریال  جا به جایی 
از جوالن ریال های  کشور و جلوگیری 
کرد،  اتخاذ  ارز  بازار  در  بی شناسنامه 
تقاضاهای  چشمگیر  کاهش  باعث 
کار  این  شد.  ارز  بازار  در  سوداگرانه 
جدیدی  تعادل  در  ارز  نرخ  شد  سبب 
در عرضه و تقاضا بایستد و ثباتی نسبی 
بانک  سیاست های  از  بخش  این  بیابد. 

مرکزی درست و قابل تقدیر است.
سیاست های  دیگر  بخش  یک  اما 
بانک مرکزی، افزایش کنترل و نظارت 
خارجی  تجارت  از  ناشی  ارز  چرخه  بر 
نیما  ایجاد سامانه  با  بانک مرکزی  بود. 
را  صادرات  از  ناشی  ارز  که  کرد  تالش 
به  را  آن  و  بگیرد  خود  زیرکلید  کامال 
اما  دهد.  سوق  کشور  وارداتی  تقاضای 
داد.  رخ  فاحش  اشتباه  دو  کار  این  در 
ارز  اهرم  با  بانک مرکزی  اینکه  نخست 
عمومی،  بخش  و  دولتی  شرکت های 
تالش  فوالد،  و  پتروشیمی ها  ارز  مانند 
در دیکته کردن نرخ به بازار داشت. این 
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به طور  نیما  نرخ  باعث شد که  سیاست 
بازار  از  پایین تر  40-۳0 درصد  متوسط 
آزاد قرار گیرد بنابراین توجیه اقتصادی 
برای شرکت هایی  نیما  سامانه  به  ورود 
ارزان  خوراک  بی اندازه  امتیازات  از  که 
)مانند شرکت های پتروشیمی و فوالدی( 
صادرکنندگان  یعنی  نبودند،  برخوردار 
بخش خصوصی، بسیار کاهش یابد. لذا 
کاهش صادرات صادرکنندگان قانونمند 
تجاری  چرخه  از  ارز  خروج  افزایش  و 
پیامد  مرکزی  بانک  نظارت  تحت  و 
این  ساده تر  بیان  به  بود.  سیاست  این 
سیاست موجب شد عرضه ارز از ناحیه 

صادرات آسیب ببیند.
بود که سیاست های  این  دوم  اشتباه 
به  مرکزی،  بانک  دست  در  ارزی 
سیاست های تجاری کشور دست اندازی 
تعرفه ای  غیر  مانع  یک  به  بدل  و  کرد 
برای واردات شد. سیاست های ارزی به 
انباشت تقاضا برای واردات مواداولیه و 
این  به  بود،  کاالهای ضروری کم توجه 
معنی که کنترل نرخ ارز هدف غایی آن 
ارزی  درآمد  در سال جاری که  لذا  بود 
صادرات به دلیل پیش گفته و همچنین 
به دلیل همه گیری کرونا و افت میزان و 
یافت،  کاهش  خام  نفت  فروش  قیمت 
و  اولیه  مواد  مشهود  کمبود  به  منجر 
کشور  در  ضروری  کاالهای  به تدریج 
سیاست های  منفی  برونداد  پس  شد. 
متخذه، کاهش درآمدهای ارزی کشور 

و کمبود کاالی وارداتی بود.

چرا دولت به سمت واردات بدون 
انتقال ارز روی آورد؟

که  رسید  جمع بندی  این  به  دولت 
عمومی  ارزاق  کاال،  کمبود  منفی  آثار 
اولیه تولید در کشور به مراتب  و مواد 
بیشتر از کنترل نرخ ارز شده  است. از 

سوی دیگر دولت تا حدی متوجه آثار 
روی  مرکزی  بانک  سیاست های  منفی 
نرخ  بازگشت  و ضریب  میزان صادرات 
ارز شد لذا برای مدیریت بحران ناشی 
از کمبود کاال و همچنین جلوگیری از 
بدون  واردات  صادرات،  بیشتر  کاهش 

انتقال ارز را مجددا مجاز شمرد.

نتیجه گیری
فعاالن اقتصادی از زمان ایجاد سامانه 
بارها  تاکنون  پیش(  سال  )دو  نیما 
سیاست های  منفی  پیامدهای  هشدار 
نیما و همچنین  ارز  نرخ  دستکاری در 
حریم  به  ارزی  سیاست های  تجاوز 
بودند.  داده  را  تجاری  سیاست های 
موجب  مزبور  سیاست های  در  افراط 
واردات  مجاز شمردن  در  امروز  تفریط 
بدون انتقال ارز شد. نبود یکپارچگی در 
تصمیم گیری ها همواره موجب مدیریت 
پاندولی اقتصادی می شود، یعنی یک بار 
از آن ور بام افتادن و بار دیگر از این ور 
بام افتادن. اگر بانک مرکزی در دو سال 
گلخانه  در  را  صادرات  ارز  نرخ  گذشته 
نیما تنظیم نمی کرد، امروز دولت به این 

تصمیم نمی رسید که از هراس کمبود 
اقتصادی  اجتماعی،  پیامدهای  و  کاال 
ارز  انتقال  بدون  واردات  به  آن  وخیم 
انتخاب  اگرچه  تصمیم  این  آورد.  روی 
بین بد و بدتر بود اما در شرایط کنونی 
خوش اقبالی  بود.  ناگزیر  دولت  برای 
با  سیاست  این  که  آنجاست  دولت 
رئیس جمهور  به عنوان  بایدن  انتخاب 
انتخاب  این  و  شد  همزمان  آمریکا 

بالشتکی برای جهش نرخ ارز شد.

سخن پایانی
 با تصحیح سیاست های ارزی کشور در 
یکسان سازی  واردات،  و  صادرات  بخش 
نرخ ارز و نزدیک ساختن نرخ ارز سامانه 
نیما به نرخ بازار آزاد و تسهیل واردات در 
مقابل صادرات، به تدریج می توان درآمد 
ارزی کشور از محل صادرات را افزایش 
داد و به موازات آن عطش اقتصاد کشور 
برای واردات کاالهای ضروری، مواد اولیه 
و ملزومات مورد نیاز مردم را کاهش داد و 
آنگاه همپای آن از واردات بدون انتقال ارز 

به تدریج کاست.
منبع: دنیای اقتصاد
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مقاالت اقتصادی

تهیه کننده: فروغ کریمی امیرکیاسر

مدل های کسب و کار  جدید بر اساس چشم انداز مصرف

چکیده
کووید-19 ضرورت یافتن راه حل های موثر برای تسریع در 
داده  افزایش  را  زیست محیطی  و  اجتماعی  چالش های  حل 
است. این همه گیری، شرکت ها و مصرف کنندگان را به سطح 
منحصربه فردی  فرصت  و  داده  مشارکت سوق  از  بی سابقه ای 
است.  کرده  ایجاد  اکوسیستم  در سطح  و  اقدام جمعی  برای 
از  سوم  دو  حدود  اقتصاد،  جهانی  مجمع  گزارش  براساس 
شرکت  مجمع  اخیر  نظرسنجی  در  که  مصرف کنندگانی 
کرده اند، بر این باورند که کووید-19 نیاز به مشارکت کسب 
وکارها را برای کسب عواید اجتماعی و زیست محیطی تشدید 
کرده است و پاسخ دهندگان انتظار دارند کسب وکارها در این 

زمینه با هم همکاری کنند.
انتظارات  مصرف کنندگان،  این  خرید  تصمیمات  همچنین، 
برابرتر را منعکس می کند. از  آنها نسبت به جهانی سالمتر و 
ابتدای شروع همه گیری، حدود 94 درصد از مصرف کنندگان، 
مثال خرید  به عنوان   - به سالمت  مربوط  تغییر  حداقل یک 
مبتنی بر آگاهی از سالمتی - را انجام داده اند. در عین حال، 
60 درصد آنها محصوالت پایدارتر و تولیدشده براساس رعایت 
اصول اخالقی را خریداری می کنند. این روندها و سایر موارد به 

شکل گیری راه حل های مناسب کمک خواهد کرد.

نتایج بحران کووید-19 و چالش های مهم و سیستماتیک
بهار 2020، صنایع  از  کووید-19  همه گیری  با  مواجهه  در 
مصرف کننده با هدف عرضه کاالها یا خدماتی با ارزش بیشتر، 
هم به عنوان کسب و کارهای مستقل و هم در قالب مشارکت 
بین شرکتی، بسیج شده اند. با این وجود، این صنایع در معرض 
عمیق ترین آسیب پذیری ها هم قرار دارند. به عنوان مثال، عدم 
توازن باال در عرضه و تقاضا، موجب ایجاد ضررهای باالیی برای 

برخی تولیدکنندگان به ویژه در حوزه کشاورزی شده است. 
به  غیررسمی  کارکنان  متزلزل  وضعیت  حال،  عین  در 
کوچک  بنگاه های  که  آنهایی  جمله  از  ویروس،  شیوع  دلیل 
و متوسط را اداره می کنند، منجر به از دست دادن شغل و 

نشان  فعلی  برآوردهای  توجهی شده است.  قابل  ورشکستگی 
می دهد که در صورت مهار شیوع ویروس، مشاغل از دست 
 165 از  بیش  به  مجموع  در  می تواند   2020 سال  در  رفته 
از  نفر  میلیون  تعداد 265  و همچنین  میلیون شغل رسیده 
مردم جهان به دلیل این همه گیری، به گرسنگی حاد دچار 

خواهند شد.

همسوسازی روند مصرف کننده و پاسخ به بحران
یا  کاال  ارائه دهنده  شرکت های  بحران،  این  به  پاسخ  در 
نیازها  اولویت بندی  و  به طبقه بندی  نسبت  خدمات مصرفی 
اقدام می کنند. با این حال، همه گیری کووید-19، مشکالت 
برجسته و مداومی را که پیش از بحران کووید-19 نیز وجود 
داشت، پررنگ تر و اثرات آن را تشدید کرده است که مواردی 
در  ضعیف  آموزش  نابرابری،  زیست محیطی،  آلودگی  مانند 
زندگی  سبک  برای  منابع  و  اطالعات  کمبود  تغذیه،  مورد 
در  را  مصرف کننده  رفته  دست  از  اعتماد  سطح  و  سالمتر 
کسب و کارها،  همکاری  به  نیاز  آخر،  مورد  که  برمی گیرد 
مهم  روندهای  دارد.  اجتماعی  و  علمی  پیشروان  و  دولت 
سیستماتیک  تغییر  بینی  پیش  از  حاکی  مصرف کننده 
است. حدود دو سوم از مصرف کنندگانی که در نظر سنجی 
باورند  این  بر  کرده اند،  شرکت  اقتصاد  جهانی  مجمع  اخیر 
عواید  برای  را  مشارکت کسب وکارها  به  نیاز  کووید-19  که 
دارند  انتظار  و  کرده است  تشدید  زیست محیطی  و  اجتماعی 
کسب وکارها در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند. همچنین، 
تصمیمات خرید این مصرف کنندگان انتظارات آنها نسبت به 
جهانی سالمتر و برابرتر را منعکس می کند. از ابتدای شروع 
همه گیری، حدود 94 درصد از مصرف کنندگان، حداقل یک 
بر  مبتنی  خرید  مثال  عنوان  به   - سالمت  به  مربوط  تغییر 
آگاهی از سالمتی - را انجام داده اند. در عین حال، 60 درصد 
اصول  رعایت  براساس  تولیدشده  و  پایدارتر  محصوالت  آنها 
به  موارد  سایر  و  روندها  این  می کنند.  خریداری  را  اخالقی 

شکل گیری راه حل های مناسب کمک خواهد کرد.
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صنایع  برای  پتانسیلی  واحد؛  ماموریت  و  انداز  چشم 
مصرف کننده

این  به فردی، هدایت  به طور منحصر  صنایع مصرف کننده، 
جنبش را در دست گرفته اند. آنها یک پنجم نیروی کار جهان را 
به کارگرفته اند و میلیون ها نفر روزانه از محصوالت آنها استفاده 
می کنند. بعالوه، آنها تا آنجا که این مسئولیت را بپذیرند، جدا از 
الزامات زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی )ESG(، اقداماتی 

را انجام خواهند داد.
در  آن  همکاران  و  اقتصاد  جهانی  مجمع  منظور،  همین  به 
در  را  بستری  تا  آمدند  هم  گرد  مصرف کننده  صنایع  مجمع 
اختیار رهبران این صنعت قرار دهند که بتوانند مسیر دستیابی 
به موفقیت را شناسایی کنند. در نخستین و چالش برانگیزترین 
روزهای شیوع بیماری، این مجمع بر روی کاهش اثرات منفی 
کووید-19 بر جریان کاالهای اساسی و معیشت افراد، تمرکز 
برای  چشم انداز  و  ماموریت  ایجاد  طریق  از  مجمع،  داشت. 
حمایت از تالش ذینفعان در جهت بهتر ساختن، تمرکزش را به 

سمت تغییر متحول کننده و وسیع هدایت کرده است.

اقدامات اکوسیستم و شرکت
حرکت از سمت آرمان گرایی به سمت واقعیت، نیاز به مدل های 
کسب و کار تحول آفرین خواهد داشت که ترکیبی از مولفه های 
نوظهور را دربرمی گیرند و منجر به ایجاد ارزش جدید می شوند 

و این مولفه ها عبارتند از:
 :)Circular-economy( چرخشی  اقتصاد  رویکردهای   •

هدف آن حفظ مصرف محصوالت یا مواد خام تا حداکثر زمان 
مثال:  عنوان  به  است.  ارزش  بیشترین  کسب  برای  ممکن، 
زنجیره های تامین پایدار و مصرف پس از تولید. به طور کلی، 
اقتصاد چرخشی از رویکردهای اقتصادی است که در آن اتالف 

منابع به حداقل می رسد و سرعت تولید افزایش می یابد.
 :)Shared-value chains( زنجیره های ارزش اشتراکی •
شرکت ها، زنجیره های ارزش خود را به صورت عمودی و یا از 
طریق مشارکت، یکپارچه می کنند و یا به اشتراک می گذارند؛ به 

عنوان مثال تسهیم و اشتراک گذاری نیروی کار.
• توانمندسازی دیجیتال: داده و فناوری های جدید، دیدگاهی 

یکپارچه، بینشی وسیع و قابلیت های برجسته فراهم می کنند.
لوپ یا حلقه، نمونه ای از مدل کسب و کاری است که توسط 
مجمع جهانی اقتصاد برای نشان دادن چالش پایدار بسته بندی 
از طریق مشارکت کنندگانی که  این مدل،  طراحی شده است. 
بسته بندی های  هستند،  ارزش  زنجیره  اندازه گیری  حال  در 
آسان  و  مستقیم  ارتباط  با  همراه  را  مجدد  استفاده  قابل 
با  می دهد.  قرار  حمایت  و  تشویق  مورد  مصرف کننده،  با 
همسوسازی اکوسیستم گسترده تری مبتنی بر اهداف مشترک، 
بود.  خواهد  یافتن  دست  قابل  نیز  بزرگتر  موفقیت های  حتی 
-بهبود  مصرف کننده  صنایع  برای  مجمع  تعیین شده  اهداف 
سالمت و رفاه مصرف کننده، افزایش مصرف پایدار، تسریع رشد 
پایدار و ایجاد اعتماد و شفافیت- به خوبی برای دستیابی به این 

هدف مناسب است. 
اقدامات  از  مجموعه ای  مصرف کننده  صنایع  مجمع  نهایتا، 



Avizhe.co گرین پالپ آویژه - ثبت سفارش از طریق

w w w . i a h c i . i rw w w . i a h c i . i r پاییز  پاییز  9999        شماره         شماره 7878 4040

مقاالت اقتصادی

اقتصادی  بنیان های سیستم  صنعتی مشارکتی را برای بهبود 
و اجتماعی در اولویت قرار داده است. این اقدامات، همچنین 
شامل  اقتصاد،  جهانی  مجمع  فعالیت های  سایر  تکمیل کننده 
پلتفرم »شکل دهنده آینده مصرف« می شوند: تغذیه بهتر برای 
همه، انتخاب پایدار مصرف کننده، قرارداد جدید برای نیروی کار 

و رهبری حکمرانی، اجتماعی و زیست محیطی.
کووید-19، نیاز فوری به راه حل هایی برای غلبه بر چالش های 
اجتماعی و زیست محیطی را پررنگ کرده است. این همه گیری 
همچنین فرصتی را برای اقدام جمعی به وجود آورده است. اعضای 
مجمع صنایع مصرف کننده، به دنبال استفاده از قابلیت مجمع 
برای جمع آوری بازیگران گوناگون صنایع و بخش عمومی در یک 

پلتفرم مستقل در راستای ایجاد آینده بهتر و مقاومتر هستند.
کووید-19 ضرورت یافتن راه حل های موثر برای تسریع حل 
چالش های اجتماعی و زیست محیطی را افزایش داده است. این 
همه گیری، شرکت ها و مصرف کنندگان را به سطح بی سابق های 
از مشارکت سوق داده است و همچنین فرصت منحصر به فردی 
کرده است.  ایجاد  اکوسیستم  سطح  در  و  جمعی  اقدام  برای 
اعضای مجمع صنایع مصرف کننده در مجمع جهانی اقتصاد 
متعهد به راه حل های انسان محور هستند که آینده ای روشن و 
انعطاف پذیر ایجاد می کند. آنها به دنبال استفاده از توانایی مجمع 
دولت ها،  صنایع،  سراسر  در  متنوع  بازیگران  جمع آوری  برای 
جامعه مدنی و دانشگاهی در یک بستر مستقل و ساخت جوامع 
مشارکتی که با هدف تحقق اهداف عمل می کند، هستند. این 
گروه، هم راستا با اعضای کمیته راهبردی صنایع مصرف کننده، 
که طی  قدرتمندی هستند  و  راه حل های خالقانه  انتظار  در 

ماه ها و سال های آتی، در نتیجه تالش ظاهر خواهد شد.
به  باید  کسب و کارها  فوق،  موارد  به  توجه  با  کلی،  طور  به 
سمت مدل هایی حرکت کنند که انسان محور هستند. توجه 
به ارتباطات و وابستگی های متقابل و نوآوری در توصیه های 
مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد دیدگاه مجمع نسبت به 
می کند  تاکید  و  است  دوستانه  انسان  کسب و کار،  مدل های 
گیرد  قرار  این مدل  ابتدای  در  )مصرف کننده(  افراد  باید  که 
دیدگاهی  چه  مشتری  یا  مصرف کننده  که  باشد  مشخص  و 
محیطی  زیست  و  اقتصادی  اجتماعی،  جنبه های  به  نسبت 

مدل کسب و کار دارد.
مدل های کسب و کار نوآورانه ای که ایجاد می شود، باید ترکیبی 
از استراتژی های تحول آفرین و مولفه های نوظهور باشند که در 
اشکال بعدی نمایش داده شده است. همانطور که در قسمت های 
قبلی اشاره شد استراتژی های تحول آفرین، در تبدیل نوآوری به 
این استراتژی ها،  واقعیت، به کسب و کارها کمک می کنند. در 
نوعی از نوآوری باعث ایجاد زنجیره ارزش جدید می شود و یا 

تحولی در زنجیره ارزش فعلی ایجاد می کند.
 ،)END to END( پایان  به  پایان  راهکار  فوق،  شکل  در 
استراتژی است که یک کسب و کار باید تمام نیازهای مشتری را 
برآورده کند و هیچ منبع یا کسب و کار دیگری نباید درگیر شود. 
مدل دارایی سبک )Asset Light(، استراتژی است که در آن، 
یک کسب و کار، دارایی های سرمایه ای کمتری نسبت به ارزش 
استارت آپ های  استقبال  مورد  روش  این  دارد.  خود  عملیاتی 

بسیاری قرار گرفته است. 
منبع: اتاق بازرگانی تهران، معاونت بررسی های اقتصادی 
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فیصل مرداسی دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی

تله آزادی قیمت گذاری محصوالت 
پتروشیمی در فضای تحریم

نزاع تئوریک بین مدافعین آزادسازی قیمت گذاری کاالها و خدمات 
به ویژه نهاده ها )برای افزایش کارایی اقتصادی و رفع رانت از اقتصاد( و 
عالقمندان به افزایش نظارت های دولت و حضور مؤثر در قیمت گذاری 
بلند می شود. معموال تئوری ها دارای خاستگاه و  هرچند وقت یکبار 
زمینه های شکل گیری هستند و خود به خود منطقی و قابل دفاع به 
نظر نمی رسند، اما آنچه که از آن غفلت می شود، الزامات و زمینه های 
بکارگیری تئوری است که بیان می کند یک تئوری در چه بستری و با 
چه الزاماتی قابل پیاده سازی و اجرا است. به عبارتی یک تئوری سخن 
مطلق و تمام شمول ندارد و بدون الزامات و زمینه ها، قابل طرح نیست. 
این یک مقدمه اساسی درباره عموم تئوری ها در علوم انسانی است و به 
نظر همیشه مورد غفلت قرار می گیرد. لذا شاید سخن گفتن از ناکارآمدی 

و کارآمدی یک تئوری فارغ از شرایط و بستر آن غیرعلمی باشد. 
این موضوع درباره شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورمان با حال و روز 
تحریم، بحران ارزی، وجود انحصارات، تولید غیررقابتی و محدود و مهمتر 

از همه منازعات سیاسی داخلی و بین المللی نمود بیشتری دارد.
یکی از معضالت مهم مردم گرانی افسارگسیخته و مستمر کاالهاست 
که هر روز عرصه را بر اقشار آسیب پذیر تنگ کرده و همگان از علل آن 
ناآگاه بوده و جزء سواالت بدون پاسخ مردم است. البته یک پاسخ کلی 
همواره فراروی همه است و آن گروه های مافیایی، پشت پرده و دزد که 
یک پاسخ کلیشه ای برای فرار از واقعیت ها و سرگرم شدن مردم است. 
درحالیکه متولیان، مسئول پاسخگویی کلی و جزئی علل گرانی ها در هر 

برهه ای هستند.
کشورمان از یک پتانسیل ارزشمند در تولید محصوالت پتروشیمی 
که پایه و مواد اولیه بسیاری از محصوالت به خصوص کاالهای مصرفی 
مانند ظروف یکبار مصرف، ظروف بسته بندی محصوالت لبنی و شوینده، 
... است،  و  اولیه نساجی و سلولزی  مواد  قطعات مصرفی در خودرو، 
بهره مند می باشد. این یک خوشبختی بزرگ است که این گستره بزرگ 
از محل فرآورده های نفت خام و گاز به دست می آید و این یک آرزوی 
قدیمی است که ما از صادرات نفت خام به سمت صادرات محصوالت 
در  این ظرفیت  وجود  با  لیکن چرا  کنیم.  نفتی حرکت  فراوری شده 
تولیدات پتروشیمی، باید شاهد این واقعیت باشیم که همین ظرفیت 

زمینه ساز بسیاری از گرانی های داخلی است؟
اگرچه بورس کاال حتما دالیلی برای افزایش مستمر قیمت هفتگی 
رقابت،  برداشته شدن سقف  برای  حتما  و  دارد  پتروشیمی  کاالهای 
انگیزه های فنی و منطقی مانند حذف دالالن از چرخه توزیع وجود 
دارد، لیکن عالوه بر ضرورت اقتصادی بودن فرآیند کار، باید برون داد هم 

منطقی و قابل دفاع باشد.
دلیل  با  پتروشیمی  تولیدات  و  پایه  قیمت  پی  در  پی  افزایش  اگر 
افزایش قیمت جهانی و همچنین رشد نرخ ارز در داخل کشور توضیح 
داده می شود و برداشته شدن سقف رقابت برای توسعه سرمایه گذاری 
تولیدات پتروشیمی و سالم سازی فرآیند عرضه در کشور توجیه  در 
می گردد. لیکن اگر این فرآیند به ظاهر سالم باعث سرایت تورم در 
گستره وسیعی از کاالهای مصرفی مردم می شود، احتماال یک اشکال 
قابل تأمل و نیازمند بازبینی وجود دارد که غفلت از آن به معنای ایجاد 
فشار بر زنجیره پایین دستی و حذف تولیدکنندگان کوچک و در نهایت 
انتقال گرانی بر سفره های کم بنیه مردم خواهد بود. دولت مسئول کل 
فرآیند است نه بخشی از آن و نمی تواند با ادعای پاک سازی رانت، رانت 
جویی و بکارگیری مکانیزم قیمت گذاری آزاد در یک گوشه از اقتصاد در 

گوشه بزرگ دیگری فاجعه تولید نماید.
هم اکنون همگان اذعان دارند نظارت فنی و دقیق و عمیق دولت در 
شرایط سخت اقتصادی الجرم است، اگرچه این نظارت توان زیادی از 
دولت می گیرد. این واقعیت پذیرفتنی نیست که عده ای اندک حتی اگر 
تولیدکنندگان خصولتی و دولتی باشند، با بهره گیری از منابع الیزال نفت 
و گاز و تسهیالت کالن دولتی محصولی را تولید کنند و به جای رونق 
اقتصاد و گسترش توان سفره مردم، کالف سردرگرم سودهای کالن و 

افزایش گرانی باشند.
سازوکار بازار لزوما به معنای رهاسازی اقتصاد نیست و دولت باید با 
مکانیزم هایی مانند نهادسازی و تنظیم گری نقشی فعال و عدالت محور 
و به دور از مداخله گری ناسالم ایفا نموده تا بازار کارکرد درستی داشته 
باشد. زیبنده نیست آنجا که دولت باید حضوری فعال و موثر داشته 
باشد متهم به ترک فعل باشد و آنجا که باید حضور مستقیم خود را 
با نهادسازی و تنظیم گری به حداقل برساند متهم به دخالت ناکارآمد 
و فساد گردد. همانگونه که بطور مستمر شاهد هستیم دولت در زمینه 
نهادسازی و تنظیم گری به خوبی عمل نمی کند بنابراین مجبور است 
مستقیما وارد قیمت گذاری با تبعات و مفاسد فراوان شود. باید یکبار دیگر 
نقش دولت در اقتصاد باز تعریف شده تا دولت و مردم از بازرگانی داخلی 

و خارجی ناسالم و غیرشفاف رهایی یابند.
این یادداشت اصراری بر قیمت گذاری دستوری با بهانه ضرورت حمایت 
از تولیدکنندگان صنایع پائین دستی و مردم ندارد ولی مسئولیت دولت 
را یادآور می شود که نمی تواند مردم را در مقابل شرکت های پتروشیمی 
تنها و بی یاور رها کند تا حداقل های زندگی خود را سینه کش آفتاب، 

آب شده ببینند.
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مقاالت اقتصادی

اخیر  دهه  در  ایران  اقتصاد  مباحث  مهم ترین  از  یکی 
اشتغال،  اقتصاد،  در  آن  نقش  و  غیرنفتی  صادرات  بحث 
رشد  بر  آن  مثبت  تاثیر  و  اقتصادی  رونق  و  ارزش افزوده 
و  اقتصاد کالن کشور  ناخالص داخلی و شاخص های  تولید 
قابل توجهی  مطالعات  و  بوده  مردم  اقتصادی  رفاه  افزایش 
کشور  اقتصاد  در  غیرنفتی  صادرات  جایگاه  زمینه  در  نیز 
امروزه  تا جایی که  شده،  انجام  ارزی  درآمدهای  ایجاد  و 
صاحب نظران  و  کارشناسان  برای  نه تنها  صادرات،  اهمیت 
اقتصادی بلکه برای عامه مردم نیز قابل فهم و درک است.

اقتصادی   تحریم های  اینکه  به  اذعان  با  راستا  همین  در 
را  عدیده ای  مشکالت  کشورمان،  علیه  اعمال شده  بانکی  و 
در  هم  و  واردات  بخش  در  هم  تجاری  مبادالت  زمینه  در 
و همچنین حمل و نقل  پول  انتقال  و  نقل  و  بخش صادرات 
کاال به وجود آورده و تجار و فعاالن اقتصادی را با چالش ها 
و مشکالت فراوانی مواجه کرده، اما از طرف دیگر با توجه 
ملی  پول  ارزش  کاهش  و  ارز  نرخ  محسوس  افزایش  به 
قابلیت های  و  ظرفیت ها  به  عنایت  با  و  اخیر  ماه های  در 
ایرانی  کاالهای  از  بسیاری  کشور،  در  موجود  تولیدی 
رقابت پذیر شده و در عمل می توان گفت، صادرات با وجود 

همه موانع و مشکالت سودآور شده است.
کارشناسان  نظرات  براساس  اگرچه  شرایط،  این  در 
را  ارز  نرخ  افزایش  تاثیر  باید  اقتصادی  صاحب نظران  و 
در  ولی  می دیدیم،  صادرات  جهش  و  محسوس  رشد  بر 
تجاری  مبادالت  بر  کرونا  بحران  تاثیر  و  تحریم ها  کنار 
یا کم ارزش گذاری صادرات  در صادرات  کشور، کم اظهاری 
از  فرار  برای  غیررسمی  مرزهای  از  قاچاق  و  یک طرف  از 
از صادرات در  ارز حاصل  به عرضه  ارزی و عدم الزام  تعهد 
آثار  مدت  کوتاه  در  باعث شده  دیگر،  طرف  از  نیما  سامانه 
توجه  با  اما  نشود،  مشاهده  کشور  صادرات  افزایش  بر  آن 
بنگاه های  رقابت پذیری  قدرت  بهبود  و  ارز  نرخ  افزایش  به 
بازارهای  در  ملی  پول  ارزش  کاهش  واسطه  به  تولیدی 
ارز  بازگشت  نحوه  اخیر درخصوص  و تصمیمات  بین المللی 

با  و  صادرات  مقابل  در  واردات  پذیرش  و  صادرکنندگان 
توجه به جهش 74درصدی صادرات در مهرماه 99 نسبت 
به شهریور ماه و روند رو به رشد 7 ماهه، قطعا در ماه های 
آینده شاهد این تاثیرگذاری بر افزایش صادرات رسمی نیز 
خواهیم بود و پیش بینی می شود در نیمه دوم سال کاهش 
اینکه  است  مسلم  آنچه  شود.  جبران  اول  نیمه  صادرات 
نفی  را  کشور  اقتصاد  بر  تحریم ها  سوء  اثرات  نمی توان 
را  کشور  بر  تحریم ها  اثرات  تا  کنیم  تالش  باید  اما  کرد، 
برسانیم.  به حداقل ممکن  را  این آسیب ها  و  کاهش دهیم 
بر همین اساس اگرچه سهم صادرات غیرنفتی در 20 سال 
تولید،  کیفیت  افزایش  جمله  از  مختلف  دالیل  به  گذشته 
مشوق های  و  حمایت ها  بازاریابی،  فعالیت های  توسعه 
داخلی  تولیدات  رقابت پذیری  و  ارز  نرخ  افزایش  صادراتی، 
همه  به رغم  اخیر،  سال های  در  و  بوده  افزایشی  همواره 
اما  است،  شده  دالر  40میلیارد  بر  بالغ  تحریم ها  و  موانع 
در مجموع صادرات کشور از ۳ مشکل اساسی رنج می برد؛ 
و  است  خام  مواد  ما  صادرات  درصد   70 اینکه حدود  اول 
در  باال  ارزش افزوده  با  و  دانش بنیان  صنایع  صادرات  سهم 
 70 حدود  اینکه  دوم  است.  پایین  کشور  صادراتی  سبد 
درصد صادرات ما نفت پایه یا وابسته به نفت است و دلیل 
بودن  پایین  به دلیل  که  است  رقابتی  مزیت  آنها  صادرات 
قیمت فرآورده های نفتی در داخل ایجاد شده است و سوم 
همسایه  کشورهای  با  ما  صادرات  درصد   70 حدود  اینکه 
و  پیرامونی  بازارهای  بر  از حد  باعث تمرکز بیش  است که 

آسیب پذیری صادرات کشور شده است.
مهم  مشکالت  از  یکی  که  بپذیریم  باید  آن  بر  عالوه 
در  تجارت  دانش  و  بازاریابی  ضعف  ما  کشور  در  صادرات 
حضور  نتیجه  در  و  کشورمان  صادرکنندگان  و  تجار  بین 
لذا  است.  بازار  در  برنامه ریزی  بدون  و  موقتی  و  ناگهانی 
تجاری  و  اقتصادی  توانمندی های  و  ظرفیت ها  به  توجه  با 
کشور، اگر قرار است شرایط تغییر کند باید با درس گرفتن 
رایزنان  تعداد  افزایش  ضمن  کشورها،  سایر  تجربیات  از 

آسیب شناسی صادرات در شرایط تحریم
سید مهرداد سیادت نسب، مشاور معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت 
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با  روابط تجاری  تقویت  و  هدف  کشورهای  در  بازرگانی 
تجاری،  قوی  دیپلماسی  یک  طریق  از  کشورها،  سایر 
بازاریابی  فعالیت های  و  میدانی  مطالعات  انجام  بر  عالوه 
با  تجاری،  بنگاه های  مورد نیاز  مشاوره ای  خدمات  ارائه  و 
داخلی  توانمندی های  معرفی کردن  و  مثبت  تصویرسازی 
خارجی  ظرفیت های  معرفی  همچنین  و  کشورها  سایر  در 
بالفعل  را  موجود  پتانسیل های  داخلی،  تولیدکنندگان  به 
کرده تا بتوانیم عالوه بر ماندگاری و پایداری در بازارهای 
بهبود  بهره وری،  و  اشتغال  افزایش  اقتصادی،  رونق  هدف، 
تراز تجاری کشور، افزایش رفاه اقتصادی و در نهایت رشد 

اقتصاد کشور را  محقق کنیم. و توسعه 
کلی  سیاست های  به  توجه  با  اساس  برهمین 
از  حمایت  صادرات،  بحث  بر  ویژه  تاکید  و  اقتصاد مقاومتی 
 ... و  نفتی  به در آمدهای  وابستگی  اشتغال، کاهش  و  تولید 
در  تغییر  با  که  است  این  فعلی  شرایط  در  راهبرد  بهترین 
و  فناوری  با  محصوالت  سهم  کشور  صادراتی  رویکردهای 
به منظور  و  شود  بیشتر  صادراتی  سبد  در  باال  ارزش افزوده 
صادراتی  کاالهای  ترکیب  خام فروشی،  از  جلوگیری 
سمت  به  پایین  ارزش افزوده  با  محصوالت  و  مواد خام  از 
کاالهای با ارزش افزوده باال، محصوالت واسطه ای و نهایی و 
دستور  در  دانش بنیان  صنایع  صادرات  و  صنعتی  تجهیزات 

کار قرار گیرد.

نیز  پیرامونی  بازارهای  بر  تمرکز  درخصوص  همچنین 
فرصت  به عنوان  کوتاه مدت  در  تحریم  شرایط  در  اگرچه 
همه  گذاشتن  بلند مدت  در  اما  می شود  تلقی  صادرات 
می تواند  همسایه  کشورهای  صادراتی  سبد  در  تخم مرغ ها 
سیاسی  روابط  در  اختالل  صورت  در  که  باشد  تهدید  یک 
مواجه  جدی  مشکالت  با  را  کشور  صادرات  دلیلی،  هر  به 
می کند و در این زمینه، باید با ایجاد زیرساخت های مناسب 
و  مالیاتی  تخفیف های  و  بانکی  و  مالی  تسهیالت  اعطای  و 
ابزار  از  استفاده  و  اقتصادی  حمایت های  و  مشوق ها  سایر 
دیپلماسی تجاری، استراتژی توسعه بازارهای هدف و تنوع 
دانش بنیان  کاالهای  افزایش صادرات  و  بازارهای صادراتی 
و با فناوری باال که دارای ارزش افزوده بیشتری هستند، در 
اشتغال   در  آن  مثبت  تاثیر  شاهد  تا  گیرد  قرار  کار  دستور 

و رونق اقتصادی و رفاه مردم باشیم.
خوش بین  صادرات  به  باید  موانع  و  مشکالت  وجود  با 
و  توانمندی ها  و  ظرفیت ها  به  توجه  با  زیرا   باشیم، 
به  توجه  با  و  کشور  صادراتی  و  تولیدی  زیرساخت های 
بازارهای  در  تولیدی  کاالهای  از  بسیاری  رقابتی  مزیت 
به  دستیابی  صادرات،  موانع  برداشتن  صورت  در  جهانی، 
صادرات 100 میلیارد دالری و قطع وابستگی به نفت دور 

نیست. انتظار  از 
اقتصاد دنیای  منبع: 



w w w . i a h c i . i rw w w . i a h c i . i r پاییز  پاییز  9999        شماره         شماره 7878 4444

گــزارش

از  پس  ایران  کشاورزی  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق 
 8 آینده،  سال  بودجه  الیحه  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی 
دیدگاه و 8 پیشنهاد عملی درباره بودجه 1400 ارائه داده 

است.
به  دولت  توسط   1400 بودجه  الیحه  آذرماه  دوازدهم 
بخش  زمان  همان  شد؛  تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس 
آن ها  برای  منظر  دو  از  بودجه  که  کرد  اعالم  خصوصی 
اقتصاد  کالن  متغیرهای  بر  بودجه  اثرگذاری  دارد:  اهمیت 
و اثرگذاری آن بر محیط کسب وکار. اتاق بازرگانی، صنایع، 
بخش خصوصی  فعاالن  عموم  از  ایران  کشاورزی  و  معادن 
شهرستان ها  اتاق های  و  خود  تخصصی  کمیسیون های  و 
خواست تا نظرات کارشناسی خود را به مرکز پژوهش های 
اتاق  پژوهش های  مرکز  دهند.  ارائه  ایران  اتاق  اقتصادی 
خود  ارزیابی  و  تحلیل  دیدگاه ها،  بررسی  از  بعد  ایران 
درباره الیحه بودجه 1400 ارائه داده است. بر این اساس، 
ارائه  زیر  محور   8 در  ایران  اتاق  نهایی  دیدگاه  و  تحلیل 

شده است:

منابع  تأمین  به  مربوط  ریسک های  دلیل  به   -1
پیش بینی شده و عدم انعطاف هزینه های دولت، درباره آثار 
آینده  سال  اقتصادی  ثبات  بر   1400 بودجه  کالن  اقتصاد 
حاصل  منابع  تحقق  عدم  درصورتی که  دارد.  وجود  نگرانی 
از صادرات نفت با این ترکیب مصارف، جهش ارزی و تورم 

فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست.

ملی  توسعه  صندوق  منابع  به  بودجه ای  دست اندازی   -2
خصوصی  بخش  متناسب  توسعه  عدم  مهم  دالیل  از  یکی 

است که در بودجه 1400 تکرار شده است.

بر  مالیات  ارقام  رشد  که  دارد  وجود  نگرانی  این   -۳
درصد،   50 از  بیش  میزان  به  غیردولتی  حقوقی  اشخاص 
موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب وکارهای 

و رسمی شود. شناخته شده 

اساسی  کاالهای  قیمت  کنترل  دولت،  هدف  به رغم   -4
به  ارز  تخصیص  طریق  از  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت  و 
به  اساس گزارش های متعدد کارشناسی  بر  ترجیحی  قمت 
هدف خود نرسیده است. یکی از ویژگی های الیحه بودجه 

1400، مبهم بودن سیاست ارزی و حمایتی دولت است.

ایران،  در  بودجه ریزی  نهادی  ضعف های  از  یکی   -5
شورای  مجلس  مصوب  بودجه ای  ترازهای  بودن  بی اعتبار 
عمده  بخش  تخصیص،  سازوکار  با  عمل  در  است.  اسالمی 
عدم  طریق  از  مصوب،  ارقام  به  نسبت  منابع  تحقق  عدم 
جبران  عمرانی  طرح های  به  مصوب  اعتبارات  تخصیص 
طرح،  انجام  زمان  شدن  طوالنی  موجب  که  می شود 
از ظرفیت  افزایش قیمت تمام شده طرح ها و عدم استفاده 

است. کشور شده  پیمانکاری 

6- مسائل ناظر بر فرایند واگذاری پروژه ها و عدم شفافیت 
آن و همچنین مشکالت تأمین مالی این قراردادها از عمده 
خصوصی  بخش  انگیزه  کاهش  سبب  که  است  چالش هایی 
مشارکت  توسعه  و  پروژه ها  این گونه  در  مشارکت  برای 

عمومی و خصوصی شده است.

دستمزد  و  حقوق  افزایش  سیاست  اخیر  سال  دو  در   -7
کشورهای  تجربه  است.  انتخاب  شده  تورم  جبران  برای 
می دهد  نشان  درحال توسعه  و  توسعه یافته  از  اعم  مختلف 
و  تولید  و  سرمایه گذاری  افزایش  فقر،  با  مقابله  راه حل 
این صورت در مسابقه  تورم است. در غیر  همزمان کنترل 
افزایش حقوق و دستمزد و تورم، تورم برنده و آحاد حقوق 
بازنده  بخش خصوصی  و  عمومی  بخش  بگیران  دستمزد  و 

. هستند

کیفیت  درباره  روشنی  و  علنی  دقیق،  گزارش  هنوز   -8
آن  مصارف  و  منابع  حجم  که  دولتی  شرکت های  بودجه 
طبق الیحه بودجه سال 1400 بالغ بر 1600 هزار میلیارد 

مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارش داد

8 پیشنهاد اتاق ایران درباره بودجه 1400
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تومان است، منتشر نشده است. سرمایه های این شرکت ها 
عالوه  تا  دارند  حق  مردم  و  است  مردم  عموم  به  متعلق 
درباره  کارشناسی  گزارش های  دقیق،  مالی  گزارش های  بر 
اختیار  در  را  این شرکت ها  اختیار  در  عملکرد سرمایه های 

باشند. داشته 

بودجه  الیحه  درباره  نیز  ایران  اتاق  8گانه  پیشنهادهای 
در عناوین زیر اراده شده است:

بودجه ریزی  سیاست های  استمرار   1400 بودجه   -1
با  مقننه  قوه  و  مجریه  قوه  است.  گذشته  سال   50 در 
موجودیت  که  اقتصادی  تحریم های  تجربه  از  درس آموزی 
دو  با  بود،  گرفته  هدف  را  کشور  سیاسی  نظام  مقبولیت  و 
بازتعریف  و  اجرایی کشور  بازآفرینی ساختار  اساسی  هدف 
)نه فقط  تولید  از  منابع حاصل  از  استفاده  و  مدیریت  نحوه 
بودجه ریزی  نفت و گاز در کشور اصالح ساختار  صادرات( 
اصالحاتی  چنین  دهند.  قرار  کار  دستور  در  را  کشور  در 
دشوار  تصمیم گیری های  فرصت ها،  از  استفاده  نیازمند 
که  است  کارشناسان  و  مردم  آحاد  گسترده  حمایت  و 
زمینه های آن باید عمدتا توسط سیاستمداران فراهم شود.

2- با گفتگوی صادقانه و صریح با مردم، بخشی از مصارف 
و  دستمزد  و  حقوق  افزایش  درصد  تعدیل  طریق  از  دولت 
فوق العاده های کارکنان، نظارت دقیق بر هزینه کرد بودجه 
و  نهایی  ذینفع  به  پرداخت  مانند  روش هایی  با  دستگاه ها 
با آن بخشی  یابد و متناسب  این قبیل کاهش  از  اقداماتی 
از منابع غیرقطعی تعدیل شود در صورت عدم پذیرش این 
به  سقف  دو  در  مصارف  و  منابع  می شود  توصیه  پیشنهاد، 
تحقق  به  منوط  مصارف  از  بخشی  انجام  و  برسد  تصویب 

شود. احتمالی  منابع 

۳- تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه 
موضوع  این  درباره  مشخص  پیشنهاد  است.  ضروری   1400
آن است که یا مابه التفاوت قیمت حمایتی کاالهای اساسی 
به مردم  نقدی  یارانه  به شکل  نیما  ارز مثال سامانه  باقیمت 
پرداخت شود و یا سبد کاالی مشخصی تعیین و دسترسی 

مردم به این سبد باقیمت های یارانه ای تضمین شود.

4- در الیحه بودجه 1400 هرگونه استفاده بودجه ای از 
توسعه ملی حذف شود. منابع صندوق 

پیش بینی  توجیهی  دالیل  درباره  مستقلی  گزارش   -5
و  خصوصی  حقوقی  اشخاص  بر  مالیات  درصدی   55 رشد 
موردنیاز  دولتی  حقوقی  اشخاص  منفی  رشد  درعین حال 
از متغیرهایی مانند  است به گونه ای که نشان دهد هر یک 
تورم و نرخ ارز چه تأثیری بر سود شرکت ها در بخش های 
غیره(  و  معدن  فوالد،  پتروشیمی،  قبیل  )از  مختلف 
دارد. همچنین  پیش بینی  این  در  و چه سهمی  گذاشته اند 
فرارهای  با  مقابله  به  مربوط  افزایش  این  از  سهمی  چه 

است. مالیاتی  امتیازهای  و  معافیت ها  کاهش  یا  مالیاتی 

طی  بودجه  تصویب  در  اسالمی  شورای  مجلس   -6
حکمی دقیق روند نامطلوب 20 سال اخیر را تغییر دهد و 
تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح های 
عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از 
تخصیص اعتبارات عمرانی و در صورت مازاد منابع حاصل 
اضافی  منابع  عمرانی،  اعتبارات طرح های  بر  گاز  و  نفت  از 

نماید. را صرف پرداخت هزینه های جاری 

7- حمایت از تولید ملی و تشویق سرمایه گذاری و تولید 
نوع  هر  معیار  مهم ترین  صادرات محور،  تولیدات  به ویژه 
قرار  بودجه ای  ردیف های  و  احکام  درباره  تصمیم گیرهایی 

گیرد.

ساالنه  بودجه های  در  که  است  داده  نشان  تجربه   -8
تعرفه ای  و  ارزی  و  مالیاتی  خلق الساعه  تصمیمات  می توان 
و پولی گرفت اما بخش عمده ای از این تصمیمات به دلیل 
هم  اگر  و  نمی یابند  اجرا  امکان  بودجه  یک ساله  ماهیت 
ایجاد می کنند و  برای دولت  نه درآمد چندانی  اجرا شوند 
اما  می کنند.  پیدا  دست  تعیین شده  پیش  از  اهداف  به  نه 
محیط  کردن  ناامن  بر  را  اثر  مهم ترین  تصمیمات  این گونه 
کسب وکار و عدم اطمینان فعاالن اقتصادی دارند. پیشنهاد 
می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی از اتخاذ 

کنند. خودداری  تصمیمات  این گونه 
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بررسی  بر  مبنی  خبری  گذشته  ماه 
در  سرمایه  عایدی  بر  مالیات  طرح 
که  طرحی  شد؛  منتشر  مجلس 
اما  شده،  صحبت  آن  از  مدت هاست 
هنوز سرانجامی نداشته است. محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی درباره این طرح 
گفت: در مجلس ۳ تا 4 ماه در این باره 
وقت گذاشته ایم. طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه در کمیسیون اقتصادی تصویب 
شده  تقدیم  رئیسه  هیئت  به  و  شده 
است و به زودی در صحن علنی مجلس 
از  یکی  موضوع  این  و  می شود  بررسی 
پایه های جدید درآمدی مالیات محسوب 
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  می شود. 
مجلس گفت: مالیات بر مجموعه درآمد 
هم از سوی این کمیسیون بررسی شده 
و راهکاری برای آن در نظر گرفته شده 
است. اما آیا این طرح می تواند بر بهبود 
بگذارد؟  تاثیر  اقتصادی کشور  وضعیت 

مزایا و معایب آن چیست؟

جامعه  شناسایی  در  ما  مشکل 
هدف این طرح است

با  گفتگو  در  اقتصاددان  افقه  مرتضی 
مالیات  طرح  گفت:  باره  این  در  فرارو 
کلی  بطور  می تواند  سرمایه  عایدی  بر 
به  آن  به شرطی که روی  باشد  مثبت 
طور دقیق و حساب شده کار شود. پس 
که  می شود  سالی  سه  دو  تحریم ها  از 
دولت با کمبود درآمد مواجه شده است 
و به دنبال منابع جدید می گردد. مالیات 
بر عایدی سرمایه هم در این سال ها به 
اما  است  شده  مطرح  مرتب  صورت 
به مشکل  تا  دارد  نیاز  کارشناسانه  کار 

برنخورد.

مشکالت،  این  از  یکی  افزود:  وی 
یا  کوچک  سرمایه های  که  است  این 
برخی  از  که  خانواده هایی  پس انداز 
معامالت خود، کمبود های درآمدی شان 
را جبران می کنند هدف قرار نگیرند و 
به خصوص  و  ابرثروتمندان  روی  بیشتر 
غیرمولد  فعالیت های  در  که  آن هایی 
اگر  شود.  تمرکز  هستند،  مشغول 
بتوانند صاحبان فعالیت های غیرمولد یا 
درآمد  بزرگی که  فعالیت های خدماتی 
دارند  مالیاتی  فرار  اما  دارند،  خوب 
شناسایی کنند اصل قضیه خوب است 
و یک منبع خوب درآمدی برای دولت 
است؛ ولی باید به گونه ای تنظیم شود که 
مشکالتی برای افراد با درآمد متوسط که 
از سرمایه های شان برای جبران کمبود 
باال  بسیار  تورم  این  در  هم  آن  درآمد 
استفاده می کنند، ایجاد نکند. این طرح 
اگر روی بخش غیرمولد تمرکز کند به 
مقدار زیادی می تواند از آشفتگی گاه و 
ارز،  مانند  غیرمولدی  بازار های  بی گاه 
طال و مسکن جلوگیری کند. البته این 
هم بستگی به نرخ مالیات دارد و این که 

چقدر دقیق به آن پایه مالیاتی اصابت 
بکند و چقدر هم خوب اجرا شود. یعنی 
به  مالیاتی،  ممیزی های  هم  اجرا  در 
در  بکنند.  اعمال  را  وظیفه  این  خوبی 
این صورت، می تواند بر سطح تقاضا های 
غیرمولد تاثیرگذار باشد و تورم هایی که 
گاهی از طریق بازار ارز به سایر بازار ها 

وارد می شود را تحت تاثیر قرار دهد.
هم  دیگر  کشور های  در  داد:  ادامه  او 
مالیات بر عایدی سرمایه امری رایج و 
مالیات شناخته شده با یک پایه مالیاتی 
آن جا  در  ولی  است.  شناخته شده 
سیستم اطالعاتی، قوی است و به خوبی 
تمام  و  هستند  شناسایی شده  افراد 
معامالت ثبت می شود. به همین دلیل 
اصابت های مالیاتی به جاست. این همان 
نگرانی است که بابت اجرای این طرح 
در ایران وجود دارد. به عبارت دیگر در 
اطالعاتی  سیستم  نبود  دلیل  به  ایران 
مناسب، ممکن است که این قانون فقط 
پس انداز های  صاحبان  یا  خرده مالکان 
و  بدهد  قرار  تاثیر  تحت  را  کوچک 
ابزار هایی  با  ثروت های کالن  با  افرادی 

اما و اگرهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه

گــزارش
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قانون،  این  از  دارند  اختیار  در  که 
جاخالی بدهند. اما در کشور های دیگر 
این قانون به خوبی اجرا می شود و توزیع 

ثروت از این طریق صورت می گیرد.
افقه بیان کرد: ما در این زمینه خالء 
داریم و بیم این می رود که این قانون هم 
مثل قوانین دیگر اجرا نشود. عادت ما 
این است که قوانین را خوب می نویسیم، 
باید  که  جا هایی  و  اجرا  قسمت  در  اما 
اطالعات داشته باشیم به دلیل اطالعات 
مشکل دار،  و  ناتوان  مجریان  و  ناقص 
نمی شوند  اجرا  به خوبی  خوب  قوانین 
اصابت  غیرهدف  جامعه  به  قانون  و 
می کند. او افزود: مشکل ما، مشکل این 
قانون نبود. مشکل ما شناسایی کسانی 
بازار های  در  انبوه  صورت  به  که  است 
امکان  اما  هستند،  فعال  غیرمولد 
شناسایی آن ها کم است. هرچند امکان 
بانکی  حساب های  طریق  از  شناسایی 
وجود دارد، ولی آن هم مشکالتی دارد. 
ممکن است اگر بخواهند به حساب های 
بانک ها  از  پول ها  بکشند  سرک  بانکی 
ایجاد  دیگری  مشکالت  و  بشود  خارج 
بکند. ولی دولت باید ابزاری داشته باشد 
ابرثروتمندان یا کسانی که بر  تا بتواند 
شاخص های اقتصادی تاثیر منفی دارند 
این  از  را  مالیات  و  کنند  شناسایی  را 
نقاط هدف بگیرند. اما اگر این قانون هم 
مثل بقیه قوانین بد اعمال شود نتیجه 

عکس می گیریم.
این کارشناس تشریح کرد: مالیات بر 
دولت  درآمد های  جزء  سرمایه  عایدی 
است و دولت هم اگر بتواند آن را صرف 
می تواند  بکند  تولیدی  فعالیت های 
موجب رشد تولید بشود. االن به دلیل 
کاهش درآمد های نفتی، دولت در تامین 
با مشکل  هم  بخش های جاری  بودجه 
مواجه شده است. اگر این پول به بخش 
جاری برود، تاثیر مثبتی ندارد، اما اگر 

استفاده  عمرانی  طرح های  در  بتواند 
شود نقدینگی را به سمت تولید هدایت 
کرده است. به دلیل بوروکراسی حاکم 
و  دولت  باالی  ناکارآمدی  دولت،  بر 
بهره وری پایین سیستم اداری- اجرایی 
آنچنان  بودجه ها  این  معموال  کشور 
با  و  نیستند  تاثیرگذار  توسعه  روند  بر 

بازدهی کم، تاثیرگذار هستند.
 

جامع  سامانه  نبود  در  طرح  این 
و  سرمایه  فرار  موجب  اطالعاتی، 

التهاب در بازار می شود
بازار  کارشناس  میرمعینی  حمید 
سرمایه نیز در این باره اظهار کرد: آثار 
مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بستگی 
به این دارد که درآمد ناشی از مالیات 
خیلی  این  بشود؛  اموراتی  چه  صرف 
اهمیت دارد. اگر بخواهیم مثل گذشته 
باشیم  داشته  بودجه ای  بی انضباطی 
فروش  از  درآمدی چه حاصل  منابع  و 
فروش  از  مالی، چه حاصل  دارایی های 
دارایی های سرمایه ای یا منابع حاصل از 
هزینه های  عمدتا صرف  درآمد ها  سایر 
ندارد؛  مناسبی  آثار  شود  دولت  جاری 
بنابراین هرگونه ایجاد درآمدی صرفا با 
قصد تامین هزینه های جاری دولت ها، 
کتاب،  و  بی حساب  ریخت وپاش های 
بی انضباطی  و  دولت ها  کارایی  عدم 
نخواهد  به جای مناسبی  راه  بودجه ای 

برد.
خودش  این  شاید  حتی  افزود:  وی 
بشود.  پولی  پایه  افزایش  و  تورم  منبع 
این طوری ما هیچ وقت از شر آسیب های 
تورمی خالص نمی شویم. باالخره منابع 
کم  دولت  بودجه های  در  ما  درآمدی 
از گذشته هم منابع درآمدی  نیست و 
سهم  متأسفانه  ولی  داشتیم،  بسیاری 
صرف  بایستی  که  عمرانی  بودجه های 
عادالنه  توزیع  و  زیرساخت ها  ایجاد 

ثروت بین اقشار مختلف جامعه بشود، 
ناکارآمدی در بخش  متأسفانه  و  نشده 
به خصوص  دولت  بودجه ای  هزینه های 
دولت  جاری  هزینه های  بخش  در 
به  دولت  مالی  مضیقه  االن  داشتیم. 
کسری  تامین  بابت  که  رسیده  جایی 
به  چه  می زند  دری  هر  به  بودجه اش 
مختلف،  دارایی های  پیش فروش  لحاظ 
یا مثال  مالیاتی  افزایش درآمد های  چه 
عواید  بر  مالیات  بحث  کردن  عنوان 
آثار  می تواند  این ها  اما  سرمایه ای، 
و  بگذارد  سرمایه گذاری  بر  را  مخربی 
و  بکند  تشتت  دچار  را  سرمایه گذاران 
را  سرمایه گذاری  جریان  طرف،  آن  از 
سرمایه  بازار  طریق  از  چه  داشت  که 

مالیات بر عایدی سرمایه 
در این سال ها به صورت 
مرتب مطرح شده است اما 
کار کارشناسانه نیاز دارد تا 
به مشکل برنخورد.

یکی از این مشکالت، این 
است که سرمایه های کوچک 
یا پس انداز خانواده هایی 
که از برخی معامالت خود، 
کمبود های درآمدی شان 
را جبران می کنند هدف 
قرار نگیرند و بیشتر روی 
ابرثروتمندان و به خصوص 
آن هایی که در فعالیت های 
غیرمولد مشغول هستند، 
تمرکز شود
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چه از طریق مستقیم و بازار اولیه شکل 
می گرفت با مشکل مواجه کند.

او اضافه کرد: ترس از پرداخت مالیات، 
جریان سرمایه گذاری را با اشکال مواجه 
می کند؛ بنابراین به نظر می رسد اولین 
آثار طرح چنین موضوعی، ریزش بازار 
از  سرمایه  فرار  طور  همین  و  سرمایه 
بازار رسمی سرمایه گذاری شده و ایجاد 
و متأسفانه  بازار های سیاه است  دوباره 
دولت ها  که  را  اهدافی  آن  نمی تواند 
طرح هایی  این گونه  وضع  از  بایستی 
از  را  دولت  و  کند  تامین  کنند  دنبال 

این که بتواند منبع درآمدی برای ایجاد 
داشته  توسعه ای  اهداف  و  زیرساخت ها 
کارایی  همچنین  می کند.  دور  باشد 
سرمایه ها و جریان نقدینگی که در بازار 
آمده و تازه ابتدای کارش است و ضریب 
پیدا  خانواده ها  در  هم  مناسبی  نفوذ 

کرده است را هم از بین می برد.
میرمعینی در پاسخ به این پرسش که 
آیا شناسایی فعاالن غیرمولد و دالالن 
و تدوین این قانون به صورتی که این 
آثار  از  می تواند  بگیرد  هدف  را  جامعه 
کرد:  عنوان  بکاهد  طرح  این  منفی 
بخش داللی االن هم وجود دارد. بخش 
ارز  یا  مسکن، خودرو  بخش  در  داللی 
به  توجه  با  برنامه ها  این  و  دارد  وجود 
ناکارآمدی سیستم ها، نداشتن جامعیت 
اطالعاتی در آن ها و فقدان یکپارچگی 
به  منجر  اطالعاتی،  سیستم های  کامل 
شکست می شوند. چه به لحاظ مالیات 
چه  امالک،  انتقال  و  نقل  عواید  بر 
این  طال  بازار  چه  و  ارز  چه  و  خودرو 
طرح نمی تواند راه به جایی ببرد. تنها 
جا هایی که به درستی سوابق معامالتی 
بازار  و  بانک ها  دارد  وجود  آن ها  در 
سرمایه هستند که می توانند یک پایگاه 
قرار  مالیاتی  مرجع  اختیار  در  داده 
بدهند؛ بنابراین طرح این مسائل، بیشتر 
باعث می شود که سرمایه ها به بازار های 
این  آن ها  در  که  بکنند  فرار  غیرمولد 
ناکارآمد  تقریبا  اطالعاتی،  سیستم 
است. در نتیجه آثار این طرح در بازار 
سرمایه مخرب است و آثار مخربش در 
و چه  مقطعی  به صورت  بازار چه  این 
سرمایه گذاری  فرار  موجب  بلندمدت، 
حوزه  در  و  می شود  سرمایه  بازار  از 
بازار های  از بخش داللی  عواید حاصل 
ناکارآمد  طرح  این  متأسفانه  مختلف، 
سیاسی  بحث  یک  افزود:  وی  است. 
مطمئنا  است.  قضیه  این  پشتوانه  هم 
البی های  و  است  کار  در  دست هایی 

در حال  مختلف  بازار های  در  که  قوی 
مانع  هستند  فعالیت  و  سرمایه گذاری 
از ایجاد سامانه های اطالعاتی می شوند. 
و  خودرو  بازار های  البی های  مانند 
تا  که  هستند  قوی  آنقدر  که  مسکن 
االن هیچ سامانه جامع اطالعاتی مانند 
بازار امالک و خودرو هنوز به سرانجامی 

نرسیده است.
چنین  داد:  ادامه  کارشناس  این 
و  هماهنگ  صورت  به  باید  طرح هایی 
بشود  طراحی  و  ترسیم  همه جانبه نگر 
از  قبل  موضوعات  این  کردن  مطرح  و 
آنکه این سامانه ها به طور کامل بازدهی 
داشته باشند تنها موجب التهاب در بازار 
می شود. او ادامه داد: این اقدام مجلس به 
دلیل نبود بانک اطالعاتی جامع، موجب 
چون  می شود.  غیرمولد  بخش  تقویت 
به  و  نداریم  جامعی  اطالعاتی  بانک  ما 
هرحال سامانه هایی هم که تا االن طراحی 
شده است جوابگو نیست. همین بحث ها 
حدود یک سال گذشته هم مطرح شد. 
بعد از افزایش قیمت در بخش مسکن در 
چند ماه گذشته، قرار شد سامانه جامع 
مسکن به زودی ایجاد شود و مالیات بر 
واحد های خالی هم اخذ بشود که آن هم 
با شکست مواجه شد؛ بنابراین تا زمانی 
اطالعاتی  جامع  سامانه های  این  از  که 
بیشتر  این مسائل  نیست، طرح  خبری 
ایجاد  و  می شود  بازار ها  التهاب  باعث 
عامل  مهم ترین  که  سرمایه  امنیت 
سرمایه گذاران  مشوق  و  سرمایه گذاری 
گاه به گاه  دستورالعمل های  این  با  است 
و مقطعی و ُمسکن وار با مشکل مواجه 
این  کردن  مطرح  بنابراین  می شود؛ 
کامل  اشراف  و  آگاهی  علی رغم  مسائل 
زیرساختار ها  نبودن  آماده  به  مجلس 
طرح  آمادگی  ما  بازار های  این که  و 
بیشتر مسئله ای  ندارند؛  را  این موضوع 

سیاسی به نظر می رسد.
منبع: فرارو

در کشور های دیگر هم 
مالیات بر عایدی سرمایه 

امری رایج و مالیات 
شناخته شده با یک پایه 

مالیاتی شناخته شده است. 
ولی در آن جا سیستم 

اطالعاتی، قوی است و 
به خوبی افراد شناسایی شده 

هستند و تمام معامالت 
ثبت می شود. اما در ایران به 
دلیل نبود سیستم اطالعاتی 

مناسب، ممکن است که 
این قانون فقط خرده مالکان 

یا صاحبان پس انداز های 
کوچک را تحت تاثیر قرار 

بدهد و افرادی با ثروت های 
کالن با ابزار هایی که در 

اختیار دارند از این قانون، 
جاخالی بدهند
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وب سایت شرکت شهرک های صنعتی استان تهران اعالم کرده، 
19 شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی در اطراف و داخل شهر تهران 
فعالیت می کنند. از این تعداد، حداقل دو شهرک صنعتی بزرگ 
در جنوب شرق تهران واقع شده که ایجاد اشتغال کرده اما باید 

دید این صنایع بر محیط  زیست منطقه چه تاثیری می گذارند.
از  جداناپذیر  جزئی  شدن  صنعتی  قبل  دهه  چند  تا  اگر 
کالنشهرها بود، اما حاال خیلی از شهرهای بزرگ سیاست خود 
در قبال صنعت و کارخانه های صنعتی را تغییر داده اند. توسعه 
ایجاد  و  تازه ترین تجهیزات  به  پایدار، مدرن شدن، دستیابی 
اما روی دیگر  رفاه فقط یک روی سکه صنعتی شدن است. 
آن، آلودگی های زیست محیطی است. آلودگی های صنعتی که 
در  و  صنعت  به  مربوط  که  آنچه  هر  و  صنعتی  شهرک های 
برای شهروندان و شهر  اطراف شهرها شکل گرفته،  و  داخل 
در  صنایع  بزرگترین  و  بیشترین  ایران،  در  می کند.  ایجاد 
آذربایجان شرقی  استان مرکزی،  تهران، اصفهان،  استان های 

و فارس مستقر هستند.
قدیمی ترین شهرک صنعتی تهران به نام »علی آباد یا پایتخت« 
در منطقه خاوران مستقر است، اما این منطقه در دل خود شهرک 
صنعتی بزرگ »عباس آباد« را هم جای داده است. عالوه  بر این، 
شهرک صنعتی خوارزمی و همچنین نواحی یا لکه های صنعتی 
جمال آباد، خاتون آباد، فرون آباد و عباس آباد عالقه مند در جنوب 
شرق- شرق تهران، جایگاه برجسته ای در استان به خود اختصاص 
داده است. این در شرایطی است که فعالیت صنعتی در شعاع 
120 کیلومتری شهر تهران، جز برای صنایع پاک و دانش بنیان ها 

ممنوع است. 
گرچه بیشتر این شهرک های صنعتی در وب سایت خود، در 
بخش قوانین و مقررات به محیط زیست و اینکه مواردی مانند 
استاندارد خروجی فاضالب یا آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب را 
رعایت می کنند، اشاره کرده اند اما به گفته ناظران محیط زیست، 
برخی از این اقدامات نمایشی و برای پاک کردن صورت مسئله 
است. صنایع و شهرک های صنعتی بر محیط فیزیکی )کیفیت 
هوا، صدا، فرسایش خاک و ...( بیولوژیکی )اکوسیستم خشکی، 
جمعیت جانوارن، تغییر زیستگاه های جانوری و مهاجرت آنها( 
اقتصادی اجتماعی )ایمنی و امنیت، ترافیک، تغییرات جمعیتی 
و مصرف آب( و فرهنگی )چشم اندازها و مناظر( جامعه پیرامونی 

خود تاثیر می گذارند.

سهم صنایع در آلودگی، کمتر از 1۰ درصد
البته گروهی که به نحوی با صنایع و کارخانه های معدنی در 
ارتباط هستند، سهم شان در آلودگی زیست محیطی تهران را 
بهرامن  پیشتر محمدرضا  می کنند.  عنوان  درصد  از 10  کمتر 
رییس خانه معادن ایران گفته بود: »در تهران نزدیک به 400 
واحد معدنی وجود دارد که اکثر آنها در حوزه مصالح ساختمانی 
از  ناشی  مانند شن، ماسه، گچ و غیره هستند و گرد و خاک 
استخراج است که در همان منطقه در زمان کوتاهی به زمین 
می نشیند در حالی که بر اساس تعاریف زیست محیطی ذرات 
زیر 2.5میکرون به عنوان ذرات آالینده هوا خطرناک شناخته 
می شوند که در مورد معادن تهران نمی تواند مصداق داشته باشد«

اما دیدگاه دیگری هم هست که مخالف وجود صنایع در شهر 
نیست اما با رعایت شرایطی. جعفر قادری استاد برنامه ریزی شهری 
دانشگاه شیراز معتقد است »صنایعی که ضرورتی به وجودشان در 
تهران نیست باید از شهر خارج شود، آنهایی هم که باید بمانند 
و چاره ای ندارند، باید هزینه ماندنشان در پایتخت و آلودگی و 
مزاحمت های ترافیکی که ایجاد می کنند را بپردازند.« او می گوید: 
»شهرداری باید وضع عوارض یا مالیات، تمامی صنایعی که در 
تهران مستقر هستند را ملزوم به پرداخت هزینه های استقرار در 

شهر کند.«
اطراف  در  روزافزون شهرک های صنعتی  به گسترش  باتوجه 
شهرهای بزرگ و مشکالت اجتماعی و زیست محیطی حاصل از 
آنها، بسیاری کشورها در دو دهه گذشته به فکر ایجاد شهرهای 
صنعتی کوچک افتاده اند. به این شکل که بسیاری از مدیران و 
صاحبان شرکت های موجود در شهرک های صنعتی را راضی به 
انتقال کارخانه و نیروی انسانی خود به شهرهای صنعتی کوچک 
با ارایه امکانات و تسهیالت ویژه کرده اند. مثل تجربه کره جنوبی 
و روسیه. در کره جنوبی شرکتی مانند »هیوندایی« به شهری 
با جمعیت یک میلیون نفری منتقل شده و همه کارکنان این 

کارخانه همراه خانواده شان در آن شهر مستقر هستند.
انتقال  هزینه  ایران،  در  اقتصادی  ناظران  برخی  حال  این  با 
صنایع به خارج از شهرها را زیاد می دانند. اما همچنان دولت ها و 
شهرداری ها بر سر دوراهی مانده اند؛ این که هزینه های مالی این 
کار را به جان بخرند یا این که اجازه دهند صنایع کوچک و بزرگ 

در شهرها مستقر باشند.
منبع: همشهری

استقرار صنایع در کالنشهرها
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گــزارش

کمتر  که   ،1۳90 دهه  سال های  سراسر  در  ایران  اقتصاد 
عظیم  چاله ای  سیاه  در  می رسد،  پایان  به  دیگر  ماه  سه  از 
نوسان  دلیل  به  که  می دهند  نشان  برآورد ها  شد.  گرفتار 
جمع  سر  که  دهه  این  در  اقتصادی  رشد  نرخ  زیاد  بسیار 
دهه ای  ایران  اقتصاد  می کند،  میل  صفر  به  تقریبا  آن ها 
از  فقیرتر  اکنون  ایران  مردم  و  را طی کرده  تاریک  سراسر 
جایگاه  تدریج  به  اما  روند،  این  شده اند.  دهه  این  ابتدای 
در  را  ما  و  کرده  متزلزل  هم  را  جهان  در  ایران  اقتصادی 

مقایسه با رقبای منطقه ای خود عقب رانده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی حدود یک ماه 
پیش در گزارشی به این موضوع اشاره کرد که اگر در 6 سال 
اقتصادی  رشد  درصد   8 حدود  ساالنه  ایران  اقتصاد  آینده 
ایستاد که در  نهایت در جایی خواهیم  ما در  باشد،  داشته 
سال 1۳90 ایستاده بودیم. به عبارت ساده تر، با این فرض 
تقریبا محال که ما در 6 سال آینده بتوانیم ساالنه 8 درصد 
خدمات،  و  کاال  از  اعم  خود،  اقتصادی  تولیدات  حجم  بر 
بیفزاییم، گویی برای حدود 16 سال در جا زده ایم. این، اما 
در حالی است که رشد اقتصادی ساالنه 8 درصد در طول 
نیازمند  و  تجربه شده  ایران  در  ندرت  به  پنج دهه گذشته 
صد ها هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ساالنه است و این 

حجم از سرمایه، اکنون در ایران وجود ندارد.

می شویم؟ فقیرتر  چگونه 
و  روحانی  حسن  پیشین  اقتصادی  مشاور  نیلی،  مسعود 
یکی از اقتصاددانانی که در سه دهه گذشته نقشی اساسی 
داشته،  عهده  بر  ایران  در  کالن  اقتصادی  برنامه ریزی  در 
بود  گفته  فردا  تجارت  هفته نامه  با  گفتگو  در  پیش  چندی 
پیش  در  آینده  سال های  در  دشوار  مسیری  ایران  اقتصاد 
روند  تنها  نه   ،1۳90 دهه  در طول  که  داشت، چرا  خواهد 
ایران اساسا مختل شده که شیبی منفی  سرمایه گذاری در 

را تجربه کرده است.
ثابت  سرمایه  تشکیل  روند  که  حالی  در  نیلی،  گفته  به 
در   )1۳8۳ ثابت سال  قیمت  )به  ایران  اقتصاد  در  ناخالص 

سراسر سال های 1۳68 تا 1۳90 در مجموع مثبت بوده و 
به طور متوسط ساالنه 6.2 درصد رشد داشته است، اوضاع 
اساس،  این  بر  است.  شده  دگرگون   1۳90 دهه  ابتدای  از 
تا   1۳90 سال  از  ناخالص  ثابت  سرمایه  تشکیل  شاخص 
متوسط  طور  به  و  بوده  منفی  کلی  طور  به   1۳98 سال 
شروع  تازه  این  اما  است.  داشته  افت  درصد   6.8 ساالنه 

ماجرا است.
آینده  سال های  در  ایران  در  سرمایه گذاری  نزولی  شیب 
داد.  خواهد  نشان  ایرانی ها  تک تک  زندگی  بر  را  خود  اثر 
و  کافی  سرمایه  نبود  در  می رسد  نظر  به  اساس،  این  بر 
حقوق  پرداخت  برای  صندوقی  به  دولت  که  شرایطی  در 
تا  )دست کم  نمی تواند  دیگر  و  شده  بدل  خود  کارمندان 
سال ها( کاری برای توسعه ایران انجام دهد، جایگاه ایران 
به عنوان یک قدرت منطقه ای هم دستخوش تزلزل خواهد 

شد.
که  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان،  طیب  رجب  اظهارات 
پیروزی  رژه  جریان  در  احساسی  شعری  خواندن  قالب  در 
جمهوری آذربایجان در شهر باکو مطرح شد، تنها نوک کوه 
یخی است که نشان می دهد بی توجهی به توسعه اقتصادی 

چگونه می تواند به تهدیداتی امنیتی هم بدل شود.

سندی که فراموش شد
»سند  به  که  ایران  توسعه  ساله   20 چشم انداز  سند 
 1۳84 سال  در  شد،  معروف  هم  ایران«   1404 چشم انداز 
به تصویب رسید و قرار بود در فاصله دو دهه باقی مانده تا 
و  فرهنگی  اقتصادی،  نخست  قدرت  به  ایران   ،1404 سال 
علمی منطقه بدل شود و کشور های دیگر از ایران به عنوان 

برای توسعه خود استفاده کنند. الگویی 
با این همه، وقایع 15 سال گذشته نشان داد که نه تنها 
منطقه  در  دیگر  کشور های  که  نشده،  محقق  هدف  این 
فاصله شان را با ایرانی که آن زمان بسیار از آن ها جلوتر بود، 
از سطحی  ایران  اقتصاد  مدت،  همین  داده اند. طی  کاهش 
اقتصاد عربستان، به سطحی  اقتصاد ترکیه و  با  برابر  تقریبا 

سهم ایران از اقتصاد جهانی، در حال نزول است

اقتصاد ترکیه چگونه از اقتصاد ایران پیش افتاد؟
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کرده  پیدا  تنزل  کشور  دو  این  اقتصاد  از  پایین تر  بسیار 
کویت،  قطر،  عربی،  متحده  امارات  همچون  اقتصاد هایی  و 
اقتصاد  با  خود  فاصله  هم  آذربایجان  جمهوری  و  بحرین 
ایران را با وجود جمعیت بسیار کم این کشورها، به شدت 
کاهش داده اند. در این میان، یک پرسش حیاتی برای آن ها 
آن  و  می آید  میان  به  هستند  ایران  توسعه  نگران  دل  که 
طی  پیش بینی ها  به  توجه  با  ایران  اقتصاد  جایگاه  اینکه 

دهه های آینده چگونه خواهد بود؟

اقتصاد کشور ها چگونه با یکدیگر مقایسه می شوند؟
بپردازیم که به طور  این پرسش  به  باید  از هر چیز  پیش 
کلی، اقتصاد کشور های مختلف با چه معیار هایی با یکدیگر 
مقایسه می شوند؟ اصلی ترین معیار برای اندازه گیری قدرت 
داخلی«  ناخالص  »تولید  میزان  کالن،  بعد  در  اقتصاد ها 
برابر  واقع  در  داخلی،  ناخالص  تولید  است.  آن ها   )GDP(
تولیدشده  نهایی  خدمات  یا  کاال ها  تمامی  بازاِر  ارزش  با 
یک  )معموال  مشخص  زمانی  بازه  یک  در  اقتصاد،  یک  در 
سال( است. به عبارت ساده، سهم ریالی یا دالری هر کاال 
یا خدماتی که مثال در سال 1۳99 در ایران تولید شده، در 
تولید ناخالص داخلی ایران در این سال به حساب می آید.

تولید  با  کشور هایی  که  است  واضح  ترتیب،  این  به 
بهترین  و  محصوالت  متنوع ترین  کاال،  میزان  بیشترین 
خدمات، تولید ناخالص داخلی باالتری دارند و از این نظر، 
اقتصاد قدرتمندتری خواهند داشت. این، اما در حالی است 

که تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های اخیر به دلیل 
حجم  کاهش  و  اقتصادی  شدید  بسیار  تحریم های  اعمال 

اقتصاد ملی ایران، افت کرده است.
با این همه، بر اساس رتبه بندی های مختلفی که از تولید 
هنوز  ایران  اقتصاد  می گیرد،  صورت  ایران  داخلی  ناخالص 
در  اما  این،  است.  اقتصاد های جهان  بزرگترین  از  یکی  هم 
حالی است که در همین سال های اخیر، درجا زدن اقتصاد 
اندازه ای  به  نتواند  ما  ملی  اقتصاد  ایران موجب شده حجم 

که باید، رشد داشته باشد.
سال  در  ایران  می دهد  نشان  جهانی  بانک  داده های 
کاال  دالر  میلیارد   445 حدود  تولید  با  میالدی،   2019
بزرگ  اقتصاد  هشتمین  و  بیست  جایگاه  در  خدمات،  و 
ایران،  منطقه  رقیب  سال،  همین  در  است.  ایستاده  جهان 
در  خدمات،  و  کاال  دالر  میلیارد   754 تولید  با  ترکیه، 
جایگاه نوزدهم جهان و دیگر رقیب منطقه ای ایران، یعنی 
دالر  میلیارد   792 حدود  تولید  با  نیز  سعودی  عربستان 
کاال و خدمات، در جایگاه هجدهم قرار داشت. نکته اینجا 
است که اگر معیار جمعیت را که یکی از عوامل تاثیرگذار 
عملکرد  بگیریم،  نظر  در  است  کشور ها   GDP میزان  در 
ایران در سال 2019 میالدی، با توجه به اندازه جمعیتش، 
تا حدی غیرقابل قبول بوده است، چرا که ایران هفدهمین 
نظر  از  آن  طبیعی  جایگاه  و  است  جهان  پرجمعیت  کشور 
در  کم  باید دست  هم  داخلی  ناخالص  تولید  عددی  اندازه 

باشد. رده هفدهم جهان 
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جایگاه  دیگر،  داده های  گرفتن  نظر  در  با  همه،  این  با 
ایران حتی بدتر هم می شود. تولید ناخالص داخلی یا همان 
GDP معیار خامی است که در مقام مقایسه، اندازه تولیدات 
بر  ساله،  بازه یک  یک  در  در یک کشور  را  و خدمات  کاال 
که  است  واضح  همه،  این  با  می سنجد.  آمریکا  دالر  حسب 
شما با یک دالر آمریکا، در ایران، ترکیه یا سوئیس، قدرت 
یک  با  است  ممکن  مثال،  داشت.  خواهید  متفاوتی  خرید 
ایران 10 بطری آب معدنی بخرید،  بتوانید در  دالر آمریکا 
نه  باید  برای خرید یک بطری آب معدنی  ولی در سوئیس 

یک دالر، که چند دالر هزینه کنید.
عنوان  )به  دالر  خرید  قدرت  تفاوت  یعنی  مسئله،  این 
شده  موجب  مختلف،  کشور های  در  المللی(  بین  ارز  واحد 
معیار  یک  با  مختلف  کشور های  اقتصاد  میان  مقایسه  تا 
»شاخص  دقیق تر،  معیار  این  بگیرد.  صورت  هم  دقیق تر 
 )Purchasing power parity( خرید«  قدرت  برابری 
است. به این ترتیب، مثال تولید 10 میلیارد دالر در ایران، 
قدرت خرید بیشتری برای ما ایجاد می کند تا تولید همین 

میزان کاال مثال در سوئیس.
قدرت خرید«  برابری  منظر »شاخص  از  ایران  جایگاه  اما 
چگونه است؟ داده های بانک جهانی که البته تا پایان سال 
2019 را در بر می گیرند و تاثیر همه گیری کرونا را پوشش 
با  منظر  این  از  را  ایران  اقتصادی  قدرت  تصویر  نمی دهند، 
سال  پایان  تا  فرارو،  گزارش  به  می کاوند.  بیشتری  دقت 
میلیارد   172 و  تریلیون  یک  حدود  تولید  با  ایران   ،2019
رده  در  خرید(،  قدرت  برابری  شاخص  مبنای  )بر  دالر 
بیست و دومین اقتصاد بزرگ جهان بوده، اما ترکیه بر این 
اساس، با تولید حدود 2 تریلیون و ۳00 میلیارد دالر کاال 
و خدمات، در جایگاه سیزدهمین اقتصاد جهان قرار داشته 
و تقریبا دو برابر ایران کاال و خدمات تولید کرده است. بر 
پله  یک  حتی  ترکیه،  اقتصاد  جهانی،  بانک  گزارش  اساس 

باالتر از اقتصاد کره جنوبی در این سال قرار گرفته است.
طول  تمام  در  تقریبا  که  مصر  که  است  اینجا  جالب 
در  داشته،  ایران  از  ضعیف تر  اقتصادی  گذشته  دهه های 
نیجریه،  و  ایستاده  ایران  از  باالتر  پله  یک  رده بندی  این 
ایران  از  بیست و سوم، پس  نیز در رده  آفریقا  کشوری در 
با امارت متحده عربی، کشوری  قرار گرفته است. فاصله ما 
بسیار کوچک تر از ایران و بسیار کم جمعیت تر از ایران هم 
به شدت کم شده و به تنها چند پله در این جدول کاهش 

پیدا کرده است.

چه  و  هستند  نگران کننده  حد  چه  تا  تصاویر  این  اما 
بر  در  آن  اقتصادی  سیاست گذاران  و  ایران  برای  پیامی 
دارند؟ برای درک بهتر این موضوع، بهتر است به وضعیت 
نیز تغییرات جایگاه  ایران در سال های گذشته و  اقتصادی 
گریزی  کشورها،  میان  اقتصادی  تنگاتنگ  رقابت  در  ایران 
 2018 سال  در  جهانی  بانک  گزارش های  از  یکی  بزنیم. 
مبنای  بر  ایران  اقتصاد  سهم  که  می دهد  نشان  میالدی، 
گذشته  دهه های  طول  در  خرید«  قدرت  برابری  »شاخص 
اقتصاد  گزارش،  این  اساس  بر  است.  کرده  تغییر  چگونه 
درصد   1.9 معادل  سهمی  میالدی   1980 سال  در  ایران 
برابری  شاخص  اساس  )بر  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  از 
سهم  اما  گزارش،  همین  اساس  بر  داشت.  خرید(  قدرت 
ایران از اقتصاد جهانی در سال 2017 به حدود 1.۳ درصد 

رسید.
برابری  شاخص  اساس  )بر  جهان  داخلی  ناخالص  تولید 
 142 حدود  به  میالدی   2019 سال  در  خرید(  قدرت 
با توجه به سهم حدود 1.1 تریلیون  تریلیون دالر رسید و 
دالری ایران از این میزان، سهم اقتصاد ایران از کل اقتصاد 

جهانی اکنون به حدود 0.7 درصد رسیده است.
هم  منطقه ای  رقبای  با  مقایسه  در  ایران  اقتصاد  اوضاع 
تعریفی ندارد. ایران و ترکیه، در حوالی سال های 2004 تا 
2005 میالدی، از نظر اقتصادی در یک سطح قرار داشتند. 
برای  شاید  شمسی  سالی های  به  میالدی  سال های  تبدیل 
باشد.  هم  مفیدتر  ذهن،  به  مقایسه  وضعیت  کردن  متبادر 
در واقع ایران و ترکیه در حدود سال های 1۳8۳ و 1۳84 
با  داشتند.  قرار  اقتصادی  رده  یک  در  خورشیدی،  هجری 
برابری  »شاخص  مبنای  بر  اکنون  ترکیه  اقتصاد  همه،  این 
اقتصاد  از  بزرگتر  برابر   2 حدود  در  چیزی  خرید«  قدرت 

ایران است.
قرار  حیاتی  و  مهم  بزنگاه  یک  در  اکنون  ایران  اقتصاد 
نفری،  میلیون   85 حدود  جمعیت  با  کشوری  است.  گرفته 
با  جمعیت  باالی  سهم  کم نظیر،  جغرافیایی  موقعیت 
از کل جمعیت کشور، زیرساخت های  تحصیالت دانشگاهی 
به نسبت مناسب و دارای ذخایر بی نظیر نفت، گاز، معادن 
و البته سرمایه های نمادین و انسانی، در حال باختن قافیه 
یک  اندازه  به  جغرافیایی شان  ابعاد  که  است  کشور هایی  به 
با  جز  وضعیتی  چنین  توجیه  نیست.  هم  ایران  استان 

است؟ بی تدبیری چگونه ممکن 
فرارو منبع: 
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وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: پیرو سیاست های 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  بخش  در  سرمایه گذاری  توسعه 
ظرفیت های تولیدی و خدماتی زیادی در سراسر کشور ایجاد 
از  برخی  در  صورت گرفته،  توصیه های  علی رغم  است.  شده 
بیشتر  کشور  نیاز  از  ایجادشده  فعالیت ها، ظرفیت های  رشته 
است و بعضا موجب شده تا برخی واحدها در حداکثر ظرفیت 

فعالیت ننمایند.

تولیدی  ظرفیت  حداکثر  از  نتوانند  تولیدی  واحدهای  اگر 
نیز  آنها  محصوالت  شده  تمام  قیمت  نمایند،  استفاده  خود 
مصرف کنندگان  به  زیادی  صدمه  باعث  و  می گردد  بیشتر 
خواهد شد و از طرفی تولیدکنندگان نیز به علت هزینه های 
سربار باال ناگزیر به افزایش بهای تمام شده کاال شده و بالطبع 
توسعه  وارد می شود. گرچه  اقتصاد کشور  به  زیادی  صدمات 
صادرات می تواند رافع این مشکل باشد. اما نوع محصوالت و 
نداشتن صرفه و پتانسیل صادرات، کیفیت محصوالت تولیدی، 

رقابت در بازارها و ... از موانع عملیاتی شدن این مهم است.

سرمایه گذاری های  جهت  منابع  بهینه  صرف  که  ازآنجا 
اصلی  رسالت های  از  یکی  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  جدید 
وزارت صمت این است که سرمایه گذاری را در زمینه صنایع 
از نظر قیمت تمام شده جهت  اقتصادی  مولد و قابل توجیه 
متعادلسازی با تجارت خارجی هدایت نماید، اگر تولید کاالیی 
نمونه  با  مقایسه  در  شده  تمام  بهای  برابر  چند  با  کشور  در 
وارداتی و یا با صرف منابع غیرقابل تجدیدپذیر طبیعی صورت 
گیرد، در صورتی که قیمت آن محصول در خارج از کشور نصف 
بهای تمام شده تولید داخلی باشد، بهتر است از تولید آن کاال 

صرفنظر گردد.
صنعت،  حوزه  در  خصوصی  بخش  تشکل های  همکاری  با   
تابعه  سازمان های  و  تخصصی  معاونت های  و  تجارت  و  معدن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت هایی که به دالیل فوق 
و یا سایر دالیل اشباع بوده و دارای ریسک سرمایه گذاری باال 
هستند، شناسایی و اطالع رسانی شده است و سرمایه گذاری در 
این زمینه ها توصیه نمی شود. البته سرمایه گذاری در این صنایع، 

با شناسایی بازار هدف جدید صادراتی صورت پذیر خواهد بود.

عناوین رشته فعالیت های  اشباع و دارای ریسک سرمایه گذاری باال
رشته فعالیتردیفرشته فعالیتردیف

شمش فوالدی با تکنولوژی کوره القایی16آرد1
میلگرد فوالدی17تولید فرآورده های حجیم غالت2
مفتول فوالدی18بسته بندی آب )معدنی- آشامیدنی(۳
لوله و پروفیل فوالدی19چیپس سیب زمینی4
انواع سیم و کابل مسی20فرآورده های گوشتی )انواع کنسرو گوشتی(5
شیرآالت بهداشتی و ابزارآالت ساختمانی21انواع محصوالت لبنی از شیر6
مخازن 22CNGتصفیه روغن نباتی و روغن کشی7
لوله و اتصاالت پلی اتیلن و 2۳PVC  بسته بندی دستمال کاغذی8
دی اکتیل فتاالت )DOP(24سیمان خاکستری9
ظروف پالستیکی و یکبار مصرف25آجر10
قیر26شن و ماسه11
اتانول27کاشی12
سموم و کود28محصوالت سفالی و سرامیکی ساختمانی نسوز1۳
شوینده ها29گچ ساختمانی14
روغن موتور۳0بتن آماده15

فهرست صنایع اشباع و دارای ریسک سرمایه گذاری
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 بسته جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان آماده شد. در این 
چارچوب، قرار است اتاق تهاتر ارزی یا واردات در مقابل صادرات 
با مسوولیت وزارت صمت تشکیل شود. در این راستا، مقررشده 
است این وزارتخانه در قالب این اتاق جدید اقالم مجاز وارداتی را 
در اختیار صادرکنندگان قرار دهد. ازسوی دیگر در بسته مزبور 
تکلیف موضوعات مختلف تجاری مانند »صادرات ریالی«، »ورود 
موقت« و »واگذاری کوتاژهای صادراتی« مشخص خواهد شد. 
این تصمیم جدید در حالی اتخاد شده است که اثرات تشکیل 
این اتاق جدید بر تجارت خارجی و صادرکنندگان در هاله ای از 

ابهام قرار دارد.
تصمیمات جدید برای رفع تعهد ارزی در راه است. براساس 
آنچه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم شده، قرار است 
که تصمیمات جدید در این خصوص توسط رئیس جمهوری ابالغ 
شود. آنگونه که متولیان تجاری اعالم کرده اند بسته جدید رفع 
تعهد ارزی قرار است،مشکالت پیش روی صادرکنندگان را در 
بخشنامه تیرماه سال 99 بانک مرکزی برطرف و در قالب تشکیل 
اتاق تهاتر و اتاق واردات در مقابل صادرات موانع قبلی را حذف 
کند. البته تشکیل اتاق تهاتر ارزی در میان ذی نفعان موافقان و 
مخالفانی دارد، برخی آن را تسهیل کننده امور می دانند و برخی 
تشکیل آن را یک مانع جدید در فرآیند بوروکراسی بانک مرکزی 
و دستگاه های اجرایی تعبیر می کنند. البته بخشنامه قبلی از ابتدا 
مورد انتقاد بخش خصوصی بود، به طوری که فعاالن اقتصادی 
معتقد بودند این بسته بر خالف توافقات صورت گرفته تدوین 
و ابالغ شده است. اما اکنون قرار است بسته جدیدی از سوی 
بر طرف کند.  را  قبلی  ابالغ شود که خألهای  رئیس جمهوری 
اگرچه تا  روز گذشته هنوز جزئیات این بسته جدید به طور رسمی 
اعالم نشده، اما گمانه زنی هایی درباره آن مطرح شده است. آن 
طور که برخی رسانه ها اعالم کرده اند در بسته مذکور، موضوع 
»صادرات ریالی« و »ورود موقت« تعیین تکلیف می شود و معامله 
»کوتاژهای صادراتی« هم آزاد خواهد شد، ضمن اینکه وزارت 
صمت، مسوولیت »واردات در مقابل صادرات« را به عهده خواهد 
گرفت و فهرستی از اقالم مجاز وارداتی را در اختیار صادرکنندگان 
قرار خواهد داد. در واقع به نظر می رسد در سیاست جدید رفع 
تعهد ارزی، یکی از دغدغه های فعاالن در خصوص تهاتر ارزی 

و مکانیزم واردات در مقابل صادرات از سوی سیاست گذار رفع 
شده است.

شنیده ها از این بسته حاکی از آن است که قرار است اتاق مبادله 
کاال برای واردات در مقابل صادرات در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تشکیل و جلسات آن به صورت هفتگی برگزار شود، به 
گونه ای که در این جلسات کاالهای ضروری و اقالم مورد نیاز 
تولیدکنندگان که فهرست آن در وزارت صمت تهیه شده، در 
اختیار صادرکنندگان قرار گیرد و هر صادرکننده و واردکننده ای 
که از سال 98 به بعد تعهد ارزی داشته و در حال فعالیت است، 
باید با مراجعه به این وزارتخانه یا به انتخاب خود یا با کمک وزارت 
که  واردکننده ای  البته  کند،  انتخاب  را  واردکننده  یک  صمت، 
توان واردات فهرست وزارت صمت را داشته باشد.  از سوی دیگر 
صادرکنندگان می توانند کوتاژ صادراتی خود را به واردکننده واگذار 
کنند و براساس آن تیک رفع تعهد برای آنها زده خواهد شد. به 
اعتقاد تجار، این تغییر می تواند باعث گشایش در تولید و صادرات 

شود و در عین حال روند تا مین مواد اولیه تولید بهبود پیدا کند.
البته بخش خصوصی تا  حدودی به دیده تردید به بسته مزبور 
نگاه می کند. ترجیح بخش خصوصی این است که پیشنهادهای 
10 بندی اتاق که پیش از این به دولت و بانک مرکزی ارائه شده 
بود، دست کم برای ادامه سال 99 اجرایی شود و از سال 1400، 
دستورالعمل جدید دولت عملیاتی شود. در این خصوص رئیس 
روشی  گونه  هر  اگر  است،  معتقد  ایران  صادرات  کنفدراسیون 
به عنوان اتاق تهاتر، اتاق انتقال، اتاق مبادله و اتاق صادرات در 
مقابل واردات شکل بگیرد، حتما می تواند مانعی اضافه بر موانعی 
باشد که بانک مرکزی ایجاد کرده است. به گفته محمد الهوتی، 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هر گونه روشی به عنوان اتاق 
تهاتر، می تواند مانعی اضافه بر موانعی باشد که بانک مرکزی ایجاد 

کرده و باز هم صادرات کشور را دچار لطمه خواهد کرد.
اما جزئیات دیگری هم از بسته سیاستی جدید رفع تعهد ارزی 
اعالم شده است. بر این اساس مقرر شده است، در خصوص ارز 
اشخاص نیز هر فردی که اعالم عدم نیاز به ارز داخل کشور 
برای واردات داشته باشد و همچنین افرادی که واردات را برای 
صادرات مجدد انجام می دهند، قادر خواهند بود که از مزایای 
مختار  صادرکننده  اینکه  ضمن  کنند؛  استفاده  بخشنامه  این 

بسته جدید برای صادرکنندگان در راه است

تشکیل اتاق تهاتر ارزی
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برای  مرکزی  بانک  و  بفروشد  نیما  در  را  ارز خود  بود  خواهد 
تا مین مواد اولیه دیگر تولیدکنندگان صادراتی بتواند از آن ارز 
استفاده کنند. براساس این بسته، افرادی که در خارج از کشور 
اختیار   در  ارزی  اقتصادی،  فعالیت  یا  دلیل داشتن شرکت  به 
ارائه  از  دارند، می توانند به وزارت صمت مراجعه کرده و پس 
اطالعات الزم به این وزارتخانه، اقدام به واردات مواد اولیه و مورد 
نیاز کشور کنند. براساس اطالعات حاصله، مشکل ورود موقت 
نیز در این بسته مرتفع شده و صادرکنندگان می توانند به همان 
شیوه گذشته کاالی نیمه ساخته یا مواد اولیه وارد کشور کرده 
و پروسه ارزش افزوده را طی و آن را صادر کنند. همچنین در 
خصوص صادرات ریالی به کشورهایی مانند عراق و افغانستان 
نیز، وزارت صمت فایلی جداگانه را آماده کرده و در اختیار بانک 
مرکزی قرار خواهد داد؛ البته باید اسناد مربوط به صادرات ریالی 
ارائه شده و در قبال آن، کاالهای الزم برای کشورهای خاصی 

که مراودات بیشتری با آنها وجود دارد، تا مین شود.

جزئیات نشست با صادرکنندگان
اما نشستی با حضور وزیر صمت و رئیس اتاق ایران و جمعی 
از صادرکنندگان برگزار شد که در این جلسه در خصوص بسته 
جدید رفع تعهد ارزی صحبت هایی مطرح شد. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه در پنج جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت، 
موضوع تا مین ارز از محل صادرات غیرنفتی به عنوان نقطه حیات 
اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، گفت: شیوه نامه جدید 
واردات در مقابل صادرات در روزهای آینده از سوی رئیس جمهوری 
ابالغ می شود. علیرضا رزم حسینی در نخستین نشست هم اندیشی 
با صادرکنندگان کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران، افزود: در یک ماه گذشته نخستین و مهم ترین ماموریت 
تعریف شده در وزارت صنعت، بازکردن  قفل صادرات کشور بوده 
است. به گفته این مقام مسوول، نخستین تا ثیر خروج آمریکا 
از معاهده برجام با زیرپا گذاشتن همه تعهدات مربوطه و آغاز 
نرخ  و  ارزی  درآمدهای  بر  ایران،  مقابل  طرفه  یک  تحریم های 
ارز در بازار بود. وی اظهار کرد: فهرست اقالم وارداتی مورد نیاز 
کشور تهیه شده که در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد و همه 
بازرگانان دارای تعهد ارزی از سال 98 می توانند یک واردکننده 
را معرفی یا خود، اقالم مورد نیاز کشور را وارد کنند. رزم حسینی 
ادامه  داد: از این طریق پیمان سپاری ارزی محقق شده و رفع تعهد 
نیز انجام خواهد شد که گامی خردمندانه برای حمایت از صادرات، 
گشایش مسیر برای توسعه صادرات و افزایش تولید در کشور 
محسوب می شود تا  تا مین مواد اولیه تولید با این روش تسهیل 
این شیوه نامه پیش بینی شده که مباحث  شود. وی گفت: در 

تعهدات ارزی اقالم کاالیی گروه های دو و سه همانند گذشته با 
بانک مرکزی بوده و تخصیص ارز نیز از این مسیر انجام شود. وزیر 
صنعت افزود: درخصوص ارز اشخاص نیز هر فردی که عدم نیاز به 
ارز داخل کشور را اعالم کند و همچنین افرادی که واردات را به 
منظور صادرات مجدد انجام می دهند، با همین فرآیند امکان پذیر 
است. وی تا کید کرد: اکنون باید دست به دست هم بدهیم تا  
بتوانیم مسیر توسعه صادرات را هموار کنیم، همچنین ضرورت 
دارد زمینه های الزم با همکاری وزارت امور خارجه برای تسهیل 
شرایط افزایش مبادالت تجاری با کشورهای همسایه فراهم شود. 
رزم حسینی اظهار  کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان 
تا مین کننده کاال و زمینه ساز اشتغال در کشور، در شرایط جدید 
خود را مسوول معیشت مردم می داند و به دنبال ایجاد فراوانی 
کاال در سطح بازار و عرضه است. وی ادامه  داد: این مهم نیازمند 
باز گذاشتن مسیر صادرات و واردات کاالهای ضروری مورد نیاز 
مردم است. وزیر صنعت اظهار کرد: در این شیوه نامه، بخشی که 
مربوط به کاالهای اساسی و نیازمند ارز ترجیحی است باید از 
طریق بانک مرکزی تا مین  شود و بخشی که نیازمند ارز نیمایی 
است، افراد می توانند در صف تا مین ارز باشند. رزم حسینی گفت: 
افرادی که ارز متقاضی در اختیار دارند از طریق تهاتر می توانند 
قطعات و مواد اولیه بخش تولید را تا مین کنند و از این طریق 

می توان جلوی رسوب کاالها در گمرکات را گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همین 
جلسه نیز با اشاره به تحقق خواسته های فعاالن اقتصادی به دست 
وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، گفت: امیدواریم در مرحله 
بعدی 10خواسته مطرح شده بخش خصوصی در شورای گفت و گو 
در دستور کار مذاکرات وزیر قرار گیرد. وی ادامه داد: ما در یک 
ماراتن خسته کننده در رابطه با صادرات و با هر تالشی نتوانستیم 
آنگونه که باید منطق فعاالن اقتصادی را در مسیر درست تصویب 
قرار دهیم؛ اما اکنون به موارد مطرح شده خود رسیدیم. امیدواریم 
که 10 خواسته ای که در شورای گفت وگو مطرح کردیم هم در 
مرحله بعد، در پیگیری های کمیته ماده و وزیر صمت قرار گیرد 
و با این شیوه تداوم یابد. شافعی معتقد است رمز توفیق کشور 
همین شیوه ای است که وزارت صمت در توجه به نظرات بخش 

خصوصی در پیش گرفته است.
ایران  اتاق  غیرنفتی  صادرات  کمیسیون  رئیس  نفر،  جمشید 
همچنین با تا کید بر ضرورت ساده، قابل فهم و غیرقابل تفسیر 
بودن شیوه نامه  جدید رفع تعهد ارزی تا کید کرد: واردات در مقابل 
صادرات 80 درصد مشکالت را حل می کند و نباید بخشنامه را 

پیچیده صادر کرد.
منبع: اقتصادنیوز
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گــزارش

رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی ویژه خبری مورخ 17آذر ماه 
99 بیان نمود: ما بر مبنای دالر نیمایی 17 هزار تومان پیش بینی 
کردیم که تورم متوسط یکساله منتهی به خرداد 1400 را به 22 
تا 24 درصد برسانیم و تا آن زمان 6 ماه فرصت داریم. به گزارش 
خبرگزاری صداوسیما، عبدالناصر همتی با اشاره به آمار های تجارت 
کشور گفت: در حال حاضر صادرات کشور به 26 و نیم میلیارد دالر 
و واردات به 25 میلیارد دالر رسیده که تراز تجاری یک و نیم میلیارد 

دالر مثبت است. 

انتقاد درباره ترخیص کاالها بدون انتقال ارز
رئیس کل بانک مرکزی گفت: عده ای کاالهای خود را به امید 
اینکه ارز 40 تا 50 هزار تومان شود نگه داشتند تا پس از آن ترخیص 
کنند و اطالعات ناقصی مبنی بر اینکه بانک مرکزی ارز نمی دهد، را 
ارائه می دهند. در حالیکه اعالم کرده ایم کسانی که به صورت اعتباری 
کاال وارد کرده اند، تعهد بدهند که کاال را سریع ترخیص کنند تا 
تضمین چندماهه بدهیم و ارزشان را تامین کنیم. وی افزود: اجازه 
نخواهیم داد ارز بابت کاالهایی که در اولویت نیازهای مردم نیستند 
تحت عنوان واردات بدون انتقال ارز وارد کشور شود و بعد از سررسید 
دستور رئیس جمهور، اجازه انتقال ارز بر خالف ضوابط بانک مرکزی 
را نمی دهیم. تعهد بانک مرکزی برای ارز 4200 تومانی، 8 میلیارد 
دالر است و بانک مرکزی به تعهد خود پایبند بوده و تاکنون 7 
میلیارد دالر تامین شده است. بیش از یک میلیارد دالر تاییدیه ارز 

دادیم ولی ترخیص کاال صورت نگرفته است.
وارداتی  کاالهای  مرکزی  بانک  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ارز می کند. وی  تامین  به کشور  به شرط ورود فوری  را  اعتباری 
افزود: در 2.5 سال تحت شدیدترین تحریم ها بانک مرکزی اجازه 
نداد کمبودی برای مایحتاج ضروری مردم ایجاد شود. وزارت صمت 
نیز باید ثبت سفارش را بر اساس برآورد درآمدهای ارزی انجام دهد 
و مدیریت تقاضا را به درستی مدیریت کند. وی تصریح نمود: بانک 
مرکزی تا جایی که بتواند از بازار سرمایه حمایت می کند. همچنین 
منابع بودجه سال 1400 محقق می شود. باید خرج های بودجه کم 

شود و از متغیر های کالن مراقبت کنیم.

اجرای تدریجی شرایط جدید صدور چک
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شرایط جدید در صدور چک را به 

تدریج اجرا می کنیم، از اواخر دی ماه مردم می توانند به روش های 
جدید چک صادر کنند. وی گفت: این موضوع در شورای پول و 
اعتبار هم مطرح شده و از رئیس جمهور هم درخواست نمودیم که به 
علت شرایط کرونا شرایط جدید صدور چک را به تدریج اجرا کنیم.

قانون جدید چک از 22 دی امسال اجرایی خواهد شد و 70 درصد 
کارهایی که برعهده بانک مرکزی بود، نظیر صدور بخشنامه ها و 
آیین نامه ها را انجام شده است، اما بخشی از این کار نیازمند راه اندازی 
سامانه است که مردم از این به بعد در زمان نوشتن چک باید مبلغ و 
تاریخ چک را در این سامانه درج کنند و شخصی که چک را می گیرد 

نیز حتما باید در سامانه اعتبار آن را بررسی و تاییدیه بگیرد.

رشد 8۰ درصدی نقدینگی در 3 دولت گذشته
رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشد حجم نقدینگی در کشور در 
20 سال گذشته و در ۳ دولت قبلی و فعلی، بطور متوسط حدود 
80 درصد بوده است. همتی در پاسخ به سوالی درباره افزایش حجم 
نقدینگی در دوره فعلی افزود: این روزها برخی می گویند در دوره 
ما نقدینگی بیشتر شده است اما باید توجه کرد اکنون در شرایط 
استثنایی به سر می بریم و در دوران پس از انقالب اسالمی هرگز 
با چنین تحریم هایی و با چنین فشارهایی روبرو نبوده ایم و با توجه 
به این شرایط، نقدینگی رشد آنچنانی نداشته است. بررسی وضع 
نقدینگی از سال 1۳79 تا سال 1۳99 نشان می دهد که معموال در 
هر دوره یک قله ۳8 درصدی از افزایش نقدینگی داشتیم که این 

مسئله نیز به علت اتفاقات خارجی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رهنمودهای اخیر مقام معظم 
رهبری درباره کنترل نقدینگی در کشور و تامین کسری بودجه از 
طریق فروش اوراق و واگذاری سهام دولت افزود: از ابتدای امسال 
تاکنون هیچ اسکناس جدیدی چاپ نکرده ایم و تا االن رشد پایه پولی 
فقط 1۳ درصد بوده است. وی با بیان اینکه افزایش قیمت ها چندان 
ارتباطی به افزایش نقدینگی ندارد گفت: افزایش قیمت ها بیشتر ناشی 
از رشد افزایش قیمت ارز و رشد تقاضا ناشی از انتظار تورمی است. 
البته بیماری کرونا نیز در این باره بی تاثیر نبوده است و ما در ابتدای 
امسال به علت شیوع بیماری کرونا با کاهش تولید مواجه بودیم و 
وقتی تولید لطمه می خورد موجب می شود تا قیمت تولید با قیمت 
دارایی ها باال برود و افزایش قیمت دارایی ها نیز انتظار تورمی ایجاد 

می کند و نهایتا انتظار تورمی به افزایش قیمت ها منجر می شود.

رئیس کل بانک مرکزی: 

علت تشدید تورم در ماه های اخیر شوک ارزی است
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فرم اشتراک
نام:

5۰,۰۰۰  توماناشتراک یکساله:

- لطفا پس از واریز وجه اشتراک، اصل فیش بانکی یا رسید واریز را به همراه فرم تکمیل شده، به آدرس دفتر یا شماره فکس مجله ارسال 
نمایید و کپی فیش واریز را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید. 

- خواهشمند است هرگونه تغییر نشانی را در اسرع وقت به دفتر نشریه اطالع دهید.

نام خانوادگی:

شهرستان: شهر: استان:
آدرس:
فکس:

هزینه اشتراک

آخرین مدرک تحصیلی:محل تولد:

تلفن ثابت: 

* شماره حســاب 0106226377002 بانک ملی شعبه اسدآبادی

زمینه فعالیت:

موبایل:

نام شرکت:

کد پستی:
ایمیل:

آدرس دفتر مجله: تهران- خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی- شماره 192
تلفن: 88711951  فکس: 88724906  

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تا بخشی از افزایش نقدینگی 
مربوط به شیوع کرونا است گفت: امسال برای مقابله با بیماری کرونا 
یک میلیارد یورو ارز از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده ایم و ناچار 
تا امروز باالی 700  شدیم آنها را به ریال تبدیل کنیم که تقریبا 
میلیون یورو از آن را به ریال تبدیل کرده ایم و تقریبا روزانه 16 هزار 

میلیارد تومان پرداخت کرده ایم.
همتی با اشاره به برخی گالیه ها از سوی متصدیان امر بهداشت و 
درمان کشور مبنی بر اینکه بانک مرکزی معادل ریالی برداشت از 
صندوق ذخیره ارزی را پرداخت نمی کند گفت: من مسئول حفظ 
ارزش پول ملی هستم و باید به نحوی این پول را تزریق کنیم که 

افزایش نقدینگی نداشته باشد.
از برخی اظهار نظرهای مبنی  انتقاد  با  رئیس کل بانک مرکزی 
بر اینکه بانک مرکزی نتوانست نقدینگی را کنترل کند گفت: بانک 
مرکزی امروز با یک معادله چند مجهولی مواجه است و در بدترین 
شرایط ۳0 سال گذشته، رشد نقدینگی فقط ۳ درصد بیشتر شده 
است. نمی دانم چرا برخی  می گویند بانک مرکزی نتوانست نقدینگی 

را کنترل کند . همتی درباره کمک این بانک به بازار سرمایه نیز افزود: 
تا امروز به بورس کمک کرده ایم که البته وظیفه ماست و از این به 
بعد هم کمک خواهیم کرد و این اطمینان را به فعاالن بازار سرمایه 

می دهیم که بانک مرکزی هر کمکی بتواند انجام می دهد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره بودجه هم گفت: وظیفه ما نیست که 
به جزئیات بودجه ورود کنیم اما بر تاثیر بودجه بر متغیرهای کالن 
نظارت داریم و باید مراقبت کنیم تا برخی شاخص های کالن دچار 
تغییر نشود. همتی با بیان اینکه من به آینده بسیار خوشبینم گفت: 
ابتدای امسال تاکنون نسبت به 6 ماه سال گذشته کارگاه های  از 
صنعتی ما 10 درصد رشد کرده است و من بسیار خوشبینم. وی 
افزود: همچنین فکر می کنم رشد نفت ما از این ماه مثبت خواهد 
شد و انشااهلل به زودی آمارش را منتشر خواهیم کرد. همتی با اشاره 
به تامین کسری بودجه از طریق فروش اوراق و سهام دولت گفت: 
برنامه ششم پیش بینی کرده است تا 40 درصد از تولید ناخالص ملی 
را دولت می تواند به صورت اوراق منتشر کند و تا االن این رقم به ۳8 

درصد رسیده است.
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 Tissue World Düsseldorf 2021 postponed 
to September 

Informa Markets, the organiser of Tissue 
World events, issued a statement today 

announcing the postponement of the 
upcoming Tissue World Düsseldorf 2021. 
The decision was made following the 
recent developments of COVID19- and after 
extensive consultations with exhibitors, 
delegates, speakers, industry partners, 
while taking into consideration the effects 
on the tissue and related industries. 
Current and foreseeable international 
travel restrictions were also an important 
consideration.

For Tissue World Düsseldorf (which was 
initially planned on 18-16 March 2021 at 
the Messe Düsseldorf, Germany), the trade 
show is postponed to 23-21 September 
2021 at the Messe Düsseldorf, Germany.

However, the organiser keeps positive 
about the industry and its prospects. In 
the face of so many challenges, the tissue 
businesses have been remarkably resilient. 
In order to allow industry players to stay 
connected, a digital event will be organised 
later this month. The 3 days of the upcoming 
Tissue World Digital Days, has already seen 
a very positive response from the industry 
with high numbers of registrations from 
solution providers and manufacturers alike.

Open to the entire industry, Tissue 
World Digital Days will take place on 
13–11 November, and will give tissue 
manufacturing professionals the chance to 
network with the industry and attend the 
live webinars with industry key players.

 Handling Tumultuous Times in the Tissue and 
Towel Market

The unfolding of the past several months has 
led to more unpredictability than any of us 

could have imagined. Stay-at-home orders, social 
distancing guidelines and consumer panic buying 
have created major irregularities in tissue and tow-
el market dynamics and consumption patterns.

These challenges also present a great opportu-
nity to help tissue and towel producers adapt and 
respond to these sudden changes.

As consumers around the world actively stock-
piled supplies and household staple items, tissue 
makers were pushed to maximize production. In 
some countries, bath tissue sales increased by 
more than 50% during the early months of the 
pandemic. Though machine utilization rates spiked 
to nearly 100%, there were still difficulties meeting 
demand. For Solenis, being part of a larger effort 
to help customers increase output through higher 
production efficiency was an opportunity to trans-
form our expertise and capabilities into tangible 
benefits for our customers and, ultimately, for con-
sumers who rely on their products every day. Our 
teams partnered with tissue makers

across the globe to help optimize wet-end pro-
cess and coating stability to improve productivity 
and paper quality. These efforts have helped mul-
tiple customers achieve record machine speeds 
to meet the unexpected surge in demand.

Tissue made from recovered fiber accounts for 
approximately 30% of global production. Over 
the past few months, the recovered paper market 
has experienced extreme volatility. An unprece-
dented surge in tissue and packaging board de-
mand, combined with reductions in office waste-
paper and old corrugated cardboard availability, 
has tightened supply.

بخش انگلیسی
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Return to the global economy after the 
lifting of sanctions

F rom May 8, 2018, when former US 
President Donald Trump withdrew 

from the Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion (JCPOA), to today, more than two and 
a half years after that date, Iran›s economy 
has been under the most severe and 
unprecedented oppressive and unilateral 
sanctions. And almost all countries in the 
world have complied with these sanctions. 
On one hand, these sanctions have limited 
the country in terms of foreign exchange 
earnings, and on the other hand, they 
have severely restricted economic players 
and the Iranian people.
In the industrial sector of the country, 
during this period, except of large 
state-owned companies, most private 
companies and small and medium 
enterprises in the country were affected 
by the most severe pressures in the 
supply of raw materials, production costs 
including labor costs, value added tax, etc. 
currency supply, export, money transfer, 
import of machinery and production 
equipment, etc.
Today, the world works on the basis 
of effective economic and political 
interactions with all countries of the 
world. So, it is better for the country›s 
officials to use all available capacities to 
reach an agreement that will lead to the 
lifting of sanctions and the reduction of 
economic and political pressures against 
our country. And then take steps to make 
structural reforms, improve the business 
environment and reduce self-sanctions.

The members of the association met with the 
officials of the Ministry of Industry, Mines and Trade

On November 2020  ,4, a meeting was held at 
the Ministry of Industry, Mines and Trade 

with the presence of Dr. Razm Hosseini; Honorable 
Minister of Industry, Mines and Trade, Mr. Ghobadi; 
Honorable Deputy Minister of Internal Trade, Mr. 
Niazi; Honorable Advisor to the Deputy Minister 
of Industry, Ms. Mehrabi; Director General of 
Textile, Garment and Cellulose Industries, Mr. 
Mehdipour, Director General of Supervision of 
Health Products, Pharmaceuticals and Medical 
Equipment, Mr. Mousavi, Member of the Board and 
Deputy Chairman of the Consumers and Producers 
Protection Organization, as well as Mr. Mohajer 
and Mr. Zali, Deputy Chairman and Secretary of the 
Association for Iranian Hygenic cellulose industries 
and representatives of Zarrin Roya and Pars Hayat 
companies. After hearing the report of the members 
of the Association of Sanitary Cellulose Industries, the 
Minister of Industry announced that the production 
units should take action to open the credit of their 
required currency by fulfilling the foreign exchange 
obligation of the exporters, the applicant or personal 
currency and by increasing production and reducing 
costs, avoid raising prices.

The Central Bank is currently facing a decline 
in foreign exchange earnings, and producers can 
coordinate with the Deputy Minister of Commerce, 
Mr. Ghobadi, on how to use personal currency or meet 
the foreign exchange obligation. He emphasized: 
the raw materials of all production factories that 
only face the problem of allocating currency and 
their order registration has been done, should be 
cleared immediately. Also, in the case of industries 
that need domestic petrochemical raw materials, the 
Consumers and Producers Protection Organization 
will take action to meet their needs.
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آگـهــی
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واگذاری شرکت کیمیا تجارت لطیف ایرانیان به گروه صنعتی میهن

شرکت کیمیا تجارت لطیف ایرانیان با برند ایزی پیک با تولید انواع دستمال کاغذی با بسته بندی جدید 
و منحصر به فرد با باالترین کیفیت در سطح استانداردهای ملی و جهانی در سال 1395با مساحتی بیش 
از 22۰۰۰ متر در شهرک صنعتی اشتهارد با شماره ثبت 29942 تاسیس گردید و با بهره گیری از نیروهای 
و تحت  دنیا  تکنولوژی روز  از  استفاده  با  و  نوآوری  و  بر اساس اصول دانش محور  و  و متخصص  مجرب 
بار در  اولین  برای  انحصاری  و  تولید محصولی جدید  به  اقدام  اتریش  رایز  لیسانس شرکت مدرن  سان 
عرصه صنایع سلولزی نمود که منطبق با استانداردهای جهانی بوده و ثبت جهانی محصول در طرح های 

صنعتی و ثبت در اختراعات سازمان های جهانی از جمله WIPO و PCT انجام گرفته است. 
این واحد تولیدی در آذرماه 1399 به گروه صنعتی میهن واگذار گردید.

گروه صنعتی میهن یکی از بزرگترین مجموعه ها در عرصه تولید و کارآفرینی می باشد که با ایجاد اشتغال 
برای 22۰۰۰ نفر در حال خدمت به هم میهنان عزیزمان است. شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی میهن 
در عرصه های صنایع غذایی، ساختمان، پتروشیمی، فروشگاه های زنجیره ای، مواد شوینده، فوالد  و ... در 
کشور عزیزمان فعالیت می کند و هم اکنون با ورود به عرصه سلولزی نیز گستره فعالیت خود را وسیع تر 

نموده است.
این مجموعه  موفق  آفرینی  نقش  و  پررنگ  است شاهد حضور  امید  میهن  گروه صنعتی  به  تبریک  با 

همچون سایر حوزه های فعالیت هایشان، در صنعت سلولزی نیز باشیم.

فروشی
دستگاه برش تمام اتوماتیک مقوا- برند  ABC آلمانی

1( کامال سالم
2( اورهال شده در سال 1393 درآلمان و فقط 2۰ ساعت کارکرد

3( مدل 1992 آلمان
4( برش ورودی از پالت و خروجی به روی پالت

5( ابعاد دستگاه 9×8 متر )L شکل(
6( دارای 1۰ تیغه قابل تنظیم برای برش در تمام ابعاد

7( سرعت برش: یک پالت در ساعت
تلفن تماس:
)داخلی 2۰7(     ۰26-323۰1887
۰912483934۰ 
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