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اول سخن 

چشم انداز مبهم سال 1400
آشفته ترین  و  پرالتهاب ترین  از  یکی  را می توان  تردید سال 1399  بدون 
مقاطع کشور از نظر اقتصادی و سیاسی دانست. سوای از بحث همه گیری 
کرونا که از ابتدای سال تاکنون جزئی جدایی ناپذیر از زندگی مردم و فعاالن 
اقتصادی بوده و فعالیت های مختلف اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار داده، 
مهم ترین مشکالت اقتصادی کشور در سالی که گذشت را می توان کسری 
بودجه شدید دولت، افزایش شدید نرخ ارز، گرانی و کمبود مواد اولیه تولید و 
مسائل مربوط به تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز صادراتی عنوان کرد 
که نتیجه این وضعیت، افزایش شدید نرخ تورم، جهش چندبرابری قیمت انواع 
مواد اولیه و کاالهای واسطه ای تولید، افزایش قیمت انواع کاالهای مصرفی 
و نیازهای روزمره مردم و همچنین تضعیف صادرکنندگان کشور بوده است. 

در پی همین شرایط، از یک طرف تولیدکنندگان بخش خصوصی با افزایش 
شدید هزینه های تولید و صادرات و رشد قیمت تمام شده محصوالت خود 
مواجه هستند و از طرف دیگر، به دلیل عدم تناسب درآمد مصرف کنندگان 
بازار در  نسبی  رکود  جامعه،  عموم  خرید  قدرت  شدید  کاهش  و  تورم  با 

آنکه،  نتیجه  است.  حاکم شده  غیرضرور"  اقالم  با  ارتباط  در  مخصوصا   "
تولیدکنندگان با وجود افزایش شدید هزینه های خود، قادر نیستند به همان 
نسبت قیمت محصوالت خود را افزایش دهند چراکه در بخش مصرف کننده، 
کششی برای این افزایش قیمت وجود ندارد و هرگونه افزایش قیمت بیشتر در 
هر کاال، مترادف با خروج آن کاال از سبد خرید مردم و عامه مصرف کنندگان 

)طبقات متوسط و ضعیف( خواهد بود.
متاسفانه در حوزه مسائل سیاسی نیز از آغاز سال تاکنون همین التهابات 
و  نابسامانی ها  انواع  با  کشور  اقتصاد  که  مقطعی  در  درست  و  بوده  حاکم 
گرفتاری های ریز و درشت مواجه است، مسئوالن کشور نیز با علنی کردن 
اختالفات و منازعات خود، بعضا آتش مشکالت موجود را شعله ورتر کرده اند. 
و  برجام  بازار سرمایه،  بودجه 1400،  بر سر  و مجلس  دولت  نظر  اختالف 
سیاست خارجی تنها چند نمونه از چندصدایی هایی است که در یک سال 
گذشته از طرف مسئوالن کشور به گوش رسیده و متاسفانه دود این اختالفات 

نیز تنها به چشم مردم عادی و فعاالن بخش خصوصی کشور رفته است.
تحوالت پیش آمده در ماه های پایانی سال مخصوصا در ارتباط با بودجه و 
توافق هسته ای نیز نوید روزهای بهتری را در سال 1400 نمی دهد و هرگونه 
اگرهای  اما و  با  آینده  اقتصادی و سیاسی کشور در سال  بهبود در اوضاع 
بسیاری مواجه است. بر اساس آخرین اطالعات، صادرات 1.5 میلیون بشکه 
نفت در بودجه سال آینده هدف گذاری شده که طبیعتا تحقق آن مستلزم 
ایجاد گشایش سیاسی و رفع تحریم هاست. این در حالی است که هنوز هیچ 
سیگنال مثبتی مبنی بر اینکه تحریم ها در یکی دو ماه آینده برداشته شوند، 
مشاهده نمی شود و تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر باال گرفته است. مطمئنا 
عدم تحقق درآمدهای نفتی پیش بینی شده برای سال آینده، همانند امسال به 
کسری بودجه شدید دولت منجر خواهد شد که این مسئله به افزایش مجدد 
نرخ ارز، تشدید تورم و افزایش بدهی های دولت منجر خواهد گردید و بی تردید 

بازندگان اصلی چنین وضعیتی، بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی و عامه 
مردم خواهند بود.

از طرف دیگر، برای سال آینده افزایش 25 هزار میلیارد تومانی درآمدهای 
مالیاتی دولت پیش بینی شده است که مطمئنا در شرایط رکود تورمی فعلی، 
واقع،  در  وارد خواهد کرد.  اقتصاد  به بخش های حقیقی  را  فشار مضاعفی 
به دلیل ناکارآمدی سیستم مالیاتی در شناسایی مودیان واقعی، معافیت های 
مالیاتی برخی نهادها و ارگان های خاص و فرارهای مالیاتی گسترده در کشور، 
احتماال عمده فشارها در این زمینه معطوف به فعاالن اقتصادی شناسنامه دار، 
بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی و عامه مردم خواهد شد. این 
در حالی است که اکثر فعاالن اقتصادی طی یک سال گذشته و پیش از آن، 
به دلیل رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و همچنین همه گیری کرونا، 
افزایش  دلیل،  به همین  و  بوده اند  مواجه  تعطیلی  و حتی  درآمد  با کاهش 
درآمدهای مالیاتی در چنین شرایطی، نمی تواند چندان در راستای حمایت 
از بخش های تولیدی-خدماتی و همچنین رونق تولید و اشتغال در کشور، 

ارزیابی گردد.
مسئله مهم دیگر، احتمال افزایش 30 تا 35 درصدی حقوق کارگران و 
کارمندان دولت در سال آینده است. تردیدی نیست که با توجه به تشدید تورم 
و کاهش قدرت خرید کارمندان و کارگران در یک سال گذشته، اصالح حقوق 
این اقشار متناسب با این شرایط باید انجام گیرد اما در عین حال، مسئوالن 
محترم در دولت و مجلس بهتر است تبعات افزایش دستمزدها را بر رشد 
هزینه های واحدهای اقتصادی و تولیدکنندگان بخش خصوصی لحاظ نمایند 
چراکه در صورت عدم اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب از بنگاه های کوچک 
و متوسط کشور، افزایش دستمزدها می تواند به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت 
تولید و حتی تعطیلی برخی از بنگاه ها منجر شود که این مسئله قطعا مطلوب 

نظر دولت نخواهد بود. 
اشاره شود که طی یک سال گذشته،  باید  موارد ذکرشده  در جمع بندی 
فعاالن اقتصادی کشور متاسفانه شرایط سختی را به دلیل افزایش شدید تورم، 
کمبود مواد اولیه، افزایش فشارهای مالیاتی و ... تجربه کرده اند و قدرت خرید 
اکثر طبقات جامعه نیز حداقل 50 درصد کاهش پیدا کرده است. اینکه عامل 
اصلی بروز این مشکالت، تحریم های خارجی است یا سیاست های ناکارآمد 
داخلی، شاید دستاویز جذابی برای برخی سیاسیون جهت تصاحب کرسی های 
اما قطعا این موضوع برای فعاالن اقتصادی و مردمی که به  قدرت باشد، 
دنبال استانداردهای حداقلی برای انجام کسب وکار و گذران زندگی روزمره 
هستند، نمی تواند چندان جذاب و حایز اهمیت باشد. بر همین اساس، امیدواریم 
مسئوالن و دست اندرکاران کشور نیز ضمن پرهیز از منازعات سیاسی آنهم در 
فاصله حدود 3 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری، تصمیمات و سیاست هایی را 

دنبال نمایند که به رفاه و آسایش حداکثری جامعه ایرانی منجر گردند.  

نیما بصیری
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اخبار و گزارش های انجمن

نگاهی به عملکرد انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران 
در سال 1399

بهداشتی همچون سایر صنایع  و  در سال جاری صنعت سلولزی 
با توجه  سال پر فراز نشیبی را پشت سرگذاشت. در سال 1399 
به افزایش نرخ ارز نیمایی و قیمت جهانی تیشو روزهای پرچالش 
انجمن  بودیم.  شاهد  محصوالت  از  گروه  این  بازار  سطح  در  را 
و  محترم  اعضاء  از  حمایت  راستای  در  را  خود  تالش  تمام  نیز 
اقدامات  این  از  برخی  به  مختصرا  که  داد،  انجام  تولیدکنندگان 

اشاره می شود:

وود  سافت  و  وود  هارد  خمیر  ارز،  نرخ  افزایش  به  توجه  با   •
منظور  به  انجمن  داشت.  صعودی  قیمت  رشد  مرحله  چند  در 
رایزنی ها  کنندگان  مصرف  و  تولیدکنندگان  دوجانبه  حقوق  حفظ 
مدیره  هیئت  توسط  ذیربط،  سازمان های  با  فراوانی  مذاکرات  و 
اعضا  اندیشی  هم  جلسات  برگزاری  با  داد.  انجام  انجمن  دبیر  و 
افزایش  به  توجه  با  بازار  ساماندهی  کمیته  همفکری  همچنین  و 
کلیه هزینه های واحدهای تولیدی به ویژه افزایش قیمت جهانی 
و داخلی تیشو طی سه مرحله؛ ناگزیر قیمت محصوالت سلولزی 
تا کنون  انجمن  تاسیس  زمان  از  که  یافت  افزایش  نیز  بهداشتی 

سه مرتبه افزایش قیمت در یک سال بی سابقه بوده است.
و  بازار  رصد  با  انجمن  کرونا،  ویروس  همه گیری  ابتدای  از   •
سازمان های  به  مجوز،  فاقد  تولیدی  واحدهای  تخلف  گزارش 
واحدهای  به  اخطار  جهت  در  حکومتی  تعزیرات  و  دارو  و  غذا 
و  استاندارد  غیر  محصوالت  جمع آوری  و  متخلف  تولیدی 
معرفی  و  شناسایی  در جهت  را  خود  مسئولیت  توانست  غیرمجاز 

به واحدهای نظارتی انجام داد.
• برگزاری جلسه با مدیر کل غذا و دارو جهت معرفی حدود 10 
از طریق فروشگاه های آنالین و زنجیره ای  برند فاقد مجوز که 
توزیــع می گشت و پیگیـــری این محصــوالت که مسلما سالمت 
مصرف کنندگان و همچنین چرخه تولید کارخانجات دارای مجوز 
از  اقدام  و  دستور  انتظار  مرحله  در  امر  این  می نماید.  تهدید  را 

جانب این سازمان و پیگیری مستمر انجمن می باشد.
فروشگاه های  سود  حاشیه  معضل  فصل  و  حل  راستای  در   •
صورت  مذاکره  حمایت،  سازمان  مربوطه  مسئولین  با  زنجیره ای 
سود  حاشیه  حداکثر  سازمان  این  ارسالی  نامه  طبق  و  گرفت 

با  شفاهی  مذاکرات  زمینه  این  در  اعالم شد. همچنین  25درصد 
انجام شد. انجمن  از فروشگاه های زنجیره ای توسط  برخی 

هارد  و  وود  سافت  خمیر  پالپ،  فالف  تعرفه  تفکیک  جهت   •
وود مکاتباتی با اداره گمرک، سازمان توسعه و تجارت و وزارت 
است  گفتنی  است.  اقدام  دست  در  امر  این  و  شد  انجام  صمت 
هزینه  درخواست  مجدد  آزمایشات  انجام  برای  استاندارد  اداره 
جداگانه نموده است و انجمن در اولین فرصت نسبت به اخذ این 

اقدام خواهد کرد. تصمیم 
و صادرات  واردات  به  مربوط  مسائل  پیرامون  جلسه  برگزاری   •

تیشو با سازمان توسعه و تجارت.
جهت  تخصیصی  ارز  پیگیری  جهت  صمت  وزارت  با  مکاتبه   •
پالپ، سافت وود  نظیــر خمیــر فالف  اولیه   واردات کلیه مواد 

و هارد وود، ماشین آالت سلولزی و...
• مذاکره با سازمان غذا و دارو در مورد کدهای IRC رفع موانع 

تولیدکنندگان.  مازاد  هزینه های  کاهش  و 
• برگزاری جلسه با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت 
حمایت  سازمان  مسئوالن  و  صمت  وزارت  مربوطه  مسئولین  و 
و  بچه  کامل  پوشک  تولیدکننده  واحدهای  مشکالت  پیرامون 
قیمت  افزایش  از  جلوگیری  راستای  در  تولید  هزینه های  کاهش 

کننده. مصرف 
• شرکت در هم اندیشی شورای رقابت، جهت بررسی راه های 
عضو  تولیدکنندگان  تمام  منافع  حفظ  برای  بازار  در  سالم  رقابت 

انجمن.
سلولزی  محصوالت  تولیدکننده  شرکت   20 از  بیش  پیوستن   •
بهداشتی به اعضا انجمن در راستای حمایت از تعداد بیشتری از 

واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در سراسر کشور.
با  انجمن  دبیر  و  مدیره  هیئت  مستمر  ارتباط  و  پیگیری   •
سایر  و  ایران  بهداشتی  سلولزی  صنایع  انجمن  محترم  اعضاء 
جهت  در  ایشان  نظرات  اخذ  مساعدت  و  تولیدکننده  شرکت های 

رفع موانع و مشکالت صنفی.
• اخذ سهمیه تیشو از شرکت های پارس حیات و حریر خوزستان 
عضو  شرکت های  بین  آن  تقسیم  و  سال  پایانی  ماه های  در  و... 

انجمن.
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با  کلین  و  بیوتی  ایران  نمایشگاه  برگزاری  زمان 
در  فعلی  شرایط  و  کرونا  بیماری  شیوع  به  توجه 
تاریخ 28 الی 31 اردیبهشت ماه سال 1400 مقرر 
ابالغ  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  و  گردید 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سوی  از  شده 
دائمی  محل  در  گذشته  سالیان  مطابق  و  پزشکی 
اتوبان  تهران  در  واقع  بین المللی  نمایشگاه های 

چمران، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

سال  نوزدهمین  برای  نوین  پاد  سامع  شرکت 
متـــوالی، نمایشگاه بیــــن المللی مواد شوینــده، 
پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آالت وابسته 
سلولزی  صنایع  انجمن  نظارت  و  همکاری  با  را 
بهداشتی  انجمن صنایع شوینده،  ایران و  بهداشتی 

ایران برگزار می نماید. و آرایشی 

بیماری  همه گیری  فعلی  شرایط  به  استناد  با 
کامل  رعایت  با  نیز  جاری  سال  نمایشگاه  کرونا، 
واحدهای  طرف  از  که  بهداشتی  پروتکل های 
نمایشگاه  و  تجارت  توسعه  سازمان  به  نظارتی 

ابالغ شده اند؛ برگزار خواهد شد. 

بازدیدکنندگان،  برای  بهداشتی  پروتکل های  این 
سایت  روی  بر  نمایشگاه  مجری  و  غرفه داران 

اسالمی  جمهوری  بین المللی  نمایشگاه های  سهامی  شرکت 
ایران، به صورت کامل موجود است. 

به منظور حفظ سالمت هموطنان و  با شرایط موجود  همچنین 
و  اقشار  تمام  ورود  امکان  قطعا  اجتماعی،  گذاری  فاصله  رعایت 
و  تنها متخصصین  و  نمی باشد  بازدیدکننده عام مقدور  گروه های 

صنعتگران با در دست داشتن کارت ویزیت و دعوت نامه امکان 
ورود به محوطه نمایشگاه را خواهند داشت.

متقاضیان  و  همکاران  نام  ثبت  پیش  امکان  اکنون  هم 
لینک طریـــق  از  نمایشــگاه  ایـــن  در  مشـــارکت  جهـــت 
  http://iranbeauty.spnco.net/register.aspx

می باشد. فراهم 

 برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مواد 
شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آالت 

وابسته در اردیبهشت ماه سال 1400
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اخبار و گزارش های انجمن

اعضای جدید انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
که  را  گرانقدری  همکاران  ورود  کشور،  بهداشتی  سلولزی  تخصصی  نشریه  تنها  عنوان  به  آوند  نشریه 
در چند ماه گذشته به خانواده بزرگ انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران پیوسته اند، را تبریک عرض 
نموده و برای همگی آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون دارد. در ادامه مشخصات اعضای جدید به سمع 

و نظر خوانندگان گرانقدر می رسد:

شرکت: آبشاران سفید 

مدیریت: جناب آقای فرزاد خداکرمی
برند: آبشار- نازان- گلدن رز

زمینه فعالیت: تولید انواع دستمال کاغذی 
اطالعات تماس: لرستان - الیگودرز-کیلومتر 9 

جاده اصفهان 
06643320951

شرکت: آریا سیوان جم

مدیریت: جناب آقای سید محمدرضا بکایی
برند: جم

تولید تیشو  فعالیت:  زمینه 
اطالعات تماس: قم - ساالریه- میثم - بین فلکه پیچک و       

الله- خ شهید خلیلی- پ246- واحد2 
02533354038

شرکت: آویسا پالست سبز

مدیریت: جناب آقای علی مام عزیزی
برند: کژین

زمینه فعالیت: تولید انواع دستمال کاغذی 
بابا سلمان خیابان گلزار شهدا-   اطالعات تماس: شهریار - 

کوچه بغدادی پالک 23- طبقه همکف
02165234750

شرکت: آلتین کیمیا

مدیریت: جناب آقای فرشاد بنیادی
yoyo- you :برند

زمینه فعالیت: تولیــد انواع دستمـــال مرطوب و محلــول 
کننده ضدعفونی 

اطالعات تماس: تهران- انتهای شهرک نفت- سرای محله نفت
02144821343

شرکت: آذر پاک لطیف

مدیریت: جناب آقای حسین اشرفی
برند: هدف- عروسکه- خوشنام

زمینه فعالیت: تولید انواع دستمال کاغذی 
اطالعات تماس: تبریز- پشت پلیس راه شهر جدید سهند- 
االئمه-  ثامن  خیابان  آخوال-  صنعتی  شهرک  به  نرسیده 

قطعه ششم- سمت چپ
04132432672

شرکت: پرنیان آباده

مدیریت: جناب آقای شهرام شکیبایی
شکیبای برند: 

زمینه فعالیت: تولید انواع دستمال کاغذی
روبروی  شهریور-   17 خیابان  آباده-  تماس:  اطالعات 

شهدا دبیرستان 
07144353370
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مدیریت: سرکار خانم سیده سحر موسوی
برند: روتانا

زمینه فعالیت: تولید انواع دستمال کاغذی 
جنب  جهرم  شیراز-  جاده  کیلومتر25  تماس:  اطالعات 

خورشید مجتمع 
07138303644

مدیریت: جناب آقای حسن مهرابی
برند: گلمهر- روزگار

زمینه فعالیت: تولید انواع دستمال کاغذی 
روستای  انار-  شهرستان  رفسنجان-  تماس:  اطالعات 

گلشن- ابتدای بلوار مدرس
034034189200

شرکت: روماک گستر دیبا

مدیریت: جناب آقای امیرحسین جوکار
تینا برند: 

زمینه فعالیت: تولید انواع دستمال کاغذی 
اطالعات تماس: آمل- شهرک صنعتی امامزاده عبداهلل- فاز 

یک الله 3
01144049000

شرکت: شیمی پژوهش تجارت فردوسی

مدیریت: جناب آقای ابوذر فردوسی
برند: پاک لند

زمینه فعالیت: تولید انواع دستمال کاغذی 
فاز 3-  اطالعات تماس: گلستان- شهرک صنعتی آق قال- 

صنعت5
01734534280

شرکت: جهان تجارت اوژن 

مدیریت: جناب آقای اکبر سلیمانی
برند: دیپ کلین

زمینه فعالیت: تولید انواع دستمال کاغذی 
اعتصامی-  پروین  خ  فاطمی-  خ  تهران-  تماس:  اطالعات 

پالک 72
02188007932

شرکت: صنایع سلولزی کاغذ پائیزان

مدیریت: جناب آقای مجتبی موسوی
برند: پالیز- رامک- نیکتا- عمبر- نانیسا

و  بچه  پوشک  کاغذی،  انواع دستمال  تولید  فعالیت:  زمینه 
بهداشتی نوار 

اطالعات تماس: تهران- خ شریعتی- دوراهی قلهک - جنب 
بیمارستان کیان- کوچه مرشدی- پالک18- واحد4

02126409247

شرکت: تولیدی حضرتی

مدیریت: جناب آقای مجتبی حضرتی
برند: آنا رز

زمینه فعالیت: تولید انواع دستمال کاغذی 
غربی-  غزالی  اشتهارد-  صنعتی  شهرک  تماس:  اطالعات 

گلشهر دوم- گلسار دوم- قطعه 1345
02634090955
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بر  زنجیره ای  فروشگاه های  نقش 
روشن  خانواده ها  معیشت   و  اقتصاد 
است. تقریبا در تمام شهر های کوچک 
و بزرگ ایران، این مراکز توزیع که با 
به  مشغـــول  گوناگــــون  عناویــن 
می خورند  چشم  به  هستند،  فعالیت 
چنین  نیازمند  امروز  اقتصاد  قطعا  و 

می باشد.  فروشگاه هایی 
توجهـــی  قابل  هـــــر روزه بخش 
فروشگاه ها  این  در  حضور  با  مردم  از 
نیازهـــای روزانـــه خـــود را تامین 
می کننــد. سال هاست که تخفیفــات 
حواشی  زنجیره ای  فروشگاه های  در 
و  تولیدکنندگان  برای  را  فراوانی 
مصرف کنندگان در پی داشته است. 

و  قیمت  ارائه  عدم  همچون  مسائلی 
کنندگان،  مصرف  به  واقعی  تخفیفات 
قفسه ها،  روی  بر  واقعی  تخفیف  درج 
درخواست حاشیه سود غیرمتعارف این 
تولیدکننـــدگان،  از  فروشگاه هـــا 
تفاوت در برچسب قیمت تخفیف روی 

با فیش پرداختی مشتریان و...  کاالها 
که  شده  بسیاری  چالش های  باعث 
به  کاالها  فروش  و  توزیع  رونـــد  در 
ویژه محصــوالت سلولزی بهداشتــی 

شده است.

تخفیفات  قیمت ها،  سازی  شفاف 
از  استفاده  عدم  شده،  اعمال  واقعی 
تخفیف  فریبنــــده  هـــای  برچسب 
رعایت اصل صداقت  و  بر روی کاالها 
مصرف  که  می شود  باعث  مشتری  با 
کنندگان تنها با توجه به نیاز و بودجه 
خود مایحتاجشان را خریداری نمایند.

نظارتی  سازمـــان های  تاکنــــون 
جهت  در  را  فراوانی  اقدامات  مربوطه 
و  کنندگان  مصرف  منافع  حفظ 
انجام  راستا  این  در  تولیدکنندگان 
داده اند، در بهمن ماه سال جاری عباس 
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  تابش، 
از  حمایت  سازمان  رئیس  و  تجارت 
تولیدکننــدگان  و  کنندگان  مصرف 

اتحادیه  هماهنگی  با  نمود  اعــالم 
واژه  درج  زنجیره ای،  فروشگاه های 
تخفیف روی کاالهــا در این مراکـــز 
هدف  با  تصمیم  این  شد.  ممنوع 
حقوق  تضییع  و  فریب  از  جلوگیری 
مصرف کنندگان اتخاذ شده و کماکان 
تخفیف  زنجیره ای  فروشگاه های  در 
اعمال می گردد. با این تفاوت که مقرر 
زنجیره ای  فروشگاه های  در  تا  شده 
تنها دو قیمت شامل قیمت روی کاال 
قیمت  که  شود  درج  فروش  قیمت  و 
کاال  روی  قیمت  برابر  می تواند  فروش 
باشد که به معنی بدون تخفیف و اگر 
کاال  تخفیف  معنای  به  باشد  پایین تر 
فروشنده  برای  اطالعات  این  و  است 
تخفیف  از  کاال  بداند  تا  است  کافی 
برخوردار است یا خیر! از اینرو نیازی 
به درج واژه "تخفیف" برای تحریک به 
خرید و اغفال فروشنده نیست. تفاضل 
کاال  روی  قیمت  و  فروش  قیمت  بین 
در فروشگاه های زنجیره ای در واقـــع 

همان تخفیف است.

معــاون وزیرصنعت،معدن و تجارت 
تخفیف  با  کاال  عرضـــه  افــــــزود: 
منعی  زنجیره ای  فروشگاه های  در 
این  کار  فلسفه  از  بخشی  و  ندارد 
پایین تر  نرخ  با  کاال  عرضه  فروشگاه ها 
و  اغفال  برای  تخفیف  وقتی  اما  است 
کننده  مصــرف  حقوق  بردن  بین  از 
گرفته  صورت  صنفی  تخلف  باشد، 
همچنین  شود.  برخورد  آن  با  باید  و 
فروشگاه هـــــای  شـــده  مقـــــرر 
قدیمی  کاالهای  اتمام  تا  زنجیره ای 
جدیــــــد  کاالهای  عرضه  به  اقدام 
شاهد  کنندگان  مصــرف  تا  نکنند 
فروش کاال با دو نرخ متفاوت در یک 

نباشنـــد. فروشگاه 

حذف کلمه تخفیف از قفسه های فروشگاه های زنجیره ای

اخبار و گزارش های انجمن
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علمی مقاالت 

1-مقدمه
بهداشت می تواند نقش بسیار اساسی در اجتناب از عفونت ها و بیماری های 
واژینال ایفا کند. شواهد علمی در مورد بهترین اقدامات بهداشتی این ناحیه 
بسیار کمیاب است اما چیزی که مشخص است عادات بهداشتی مانند شستشو، 
رعایت نظافت شخصی، رعایت بهداشت در زمان قاعدگی و خشک نگه داشتن 
این قسمت، که مشاهده می شود در این راستا امروزه استفاده از پدهای بهداشتی 
روزانه رواج بسیاری یافته است؛ مواردی است که می تواند تاثیر بسزایی در 

سالمت داشته باشد. )1(
بخش خارجی این قسمت از بدن ساختار پیچیده ای دارد که رابطه بین محیط 
خارجی و بخش های داخلی را فراهم می کند. با توجه به خارجی بودن، این بخش 
در معرض ابتال به بسیاری از بیماری ها است که حتی می تواند سایر بخش های 

اندام تناسلی و توابع آن را به خطر بیاندازد. یکی از مکانیزم های دفاعی پیشگیری 
از عفونت در این ناحیه ترکیب میکروبی واژنی است. فاکتور های متعددی از جمله 
عادات بهداشتی ممکن است باعث ناپایداری سیستم طبیعی واژینال شود. برای 
زنان این عادات شامل شستشو و خشک کردن تمام بدن و بهداشت این ناحیه 

بعد از ادرار و در طول دوران قاعدگی می باشد.
در یک مطالعه بر روی زنان آمریکایی توسط چرزوینسکی )2( مشخص شد 
که اکثر آنها از پدهای بهداشتی روزانه استفاده می کنند. بسیاری از پزشکان ادعا 
می کنند استفاده روزانه از پدهای بهداشتی ممکن است از تهویه مناسب هوا 
جلوگیری کند و موجب تغییر pH واژن شده و به طور بالقوه منجر به ایجاد 
عفونت های بانوان گردد. این در حالی است که تحقیقات جدید نشان داده اند  
که مصرف مداوم و روزانه پدهای بهداشتی باعث افزایش التهاب، حساسیت و 

چکیده: رعایت اصول بهداشتی تاثیر مستقیمی بر میکروارگانیسم های دستگاه تناسلی زنانه دارد
و امروزه بدین منظور محصوالت بسیاری در زمینه بهداشت این ناحیه در بازار موجود می باشد، از
جمله آنها پدهای روزانه را می توان نام برد که به صورت قابل توجهی مورد استقبال قرار گرفته است.
از زمان معرفی این محصول تاکنون تحقیقات بسیاری در زمینه بهبود شکل ظاهری، مراحل تولید و
مواد اولیه این محصول انجام شده است. بسیاری از پزشکان ادعا می کنند استفاده روزانه از پدهای
بهداشتی ممکن است از تهویه مناسب هوا جلوگیری کند و موجب تغییر pH واژن شده و به طور
بالقوه منجر به ایجاد عفونت های واژینال گردد. در این مقاله سعی داریم منسوجات به کار رفته در
تولید پدهای بهداشتی را با تمرکز بر توسعه محصول در آینده مورد بررسی قرار دهیم و تاثیر آن بر

سالمت و ایجاد انواع عفونت ها بررسی نماییم.

زمستان  زمستان  9999        شماره          شماره  7979

بررسی پدهای بهداشتی روزانه و تاثیر آن بر سالمت
نویسنده: مریم قاسمیان

وبسایت اسپان باند لند
)مرجع تخصصی آموزش و اطالع رسانی اسپان باند و صنایع بی بافت(
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باکتری های واژینال نمی شود. )3( )4( )5( )6(

2 - تاریخچه پدهای بهداشتی
پدهای بهداشتی هزاران سال است که مورد استفاده قرار می گیرند. این پدها از 
مواد نرمی جهت جذب ترشحات قاعدگی ساخته شده اند . پزشک یونان باستان؛ 
بقراط، در نسخه های خطی خود به استفاده از تامپون اشاره کرده است. برای 
قرن ها روش های حفاظت از قاعدگی تکاملی نداشت و زنان اغلب باریکه هایی از 
پارچه و یا کهنه جهت حفاظت از قاعدگی تهیه می کردند که آنها را می شستند و 

مجددا استفاده می کردند. )7( )8( )9( )10( )11( )12( )13( )14( )15(

اولین پد بهداشتی یکبار مصرف )که موفق نبود( توسط جانسون و جانسون در 
سال 1896 تولید شد. شرکت کیمبرلی- کالرک Kotex را در سال 1921 به 
بازار ارائه داد. در این حین جانسون و جانسون "Modess" را معرفی کرد، این 
محصول جاذب یکبار مصرفی بود که شباهتی به شکل فعلی پدهای امروزی 
نداشت. اولین پیشرفت عمده در پدهای بهداشتی یکبار مصرف، حدود 50 سال 
بعد محصولی به این صورت  که یک چسب برای حصول اطمینان از ثابت ماندن 

پد در موقعیت خود، در قسمت زیرین آن گنجانده شد، وارد بازار شد.  )14( )4(
با پیشرفت های فناوری، صنعت شروع به تولید پدهای نازک تری کرد این پدها 
از پشم پنبه مخلوط با کریستال پلیمری )پلی آکریل آمید و سدیم پلی اکریالت( 

که برای جذب مایعات طراحی شده بود ساخته شد.

زمانی که پد مرطوب می شود کریستال های پلیمری آن را جذب کرده و تبدیل 
به ماده ای ژل مانند می کند که در داخل پد باقی می ماند. گام بعدی توسعه 
محصوالت راحت تر و ایمن تر بود. در دهه 1990 صنعت نوآوری های دیگری را 
ارائه داد، مانند اضافه کردن بال هایی بر روی پد با لبه های برگردان که به زیر تا 

می شد تا به صورت کامل به فرم لباس زیر درآمده و ثابت شود. )6(

 امروزه یکی از نگرانی های اصلی جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع می باشد 
)16( )17( )18( )19( )20( )21( )22( )23( )24(و همچنین پیشرفت های شایان 

توجهی در زمینه جذب مایع صورت گرفته است. )25( )26(

3 - پدهای روزانه و کاربرد آن
پدهای روزانه نوارهای محافظ بهداشتی نازکی هستند که اغلب از نوارهای 
بهداشتی ضخیم که در دوران قاعدگی استفاده می شوند، متفاوت هستند. از 
پدهای روزانه برای جلوگیری از آلودگی لباس زیر بالفاصله قبل یا بعد از قاعدگی، 
یا در طی دوره به عنوان مکملی به همراه تامپون استفاده می شود. عالوه بر آن 
پدهای روزانه توسط بسیاری از مصرف کنندگان جهت جذب ترشحات واژینال، 

عرق و رطوبت خارج از دوران قاعدگی نیز استفاده می شود. )27(

این پدهای کوچک و باریک بوده که اغلب جهت جذب ترشحات بین دو 

معرفی  شمالی  آمریکای  در  دهه 1970  در  می شوند  استفاده  قاعدگی  دوره 
شدند و امروزه در کل دنیا در دسترس هستند. این پدها متشکل از یک الیه 
نفوذپذیر رویین )تاپ شیت( یک هسته جاذب و یک الیه زیرین غیر قابل نفوذ 
)بک شیت( می باشد که با یک نوار چسب به لباس زیر متصل شده و آن را 

محافظت می کند. )28(

تاپ شیت مایع را جذب کرده و به سمت هسته جاذب جاری می سازد. تاپ 
شیت ها از پارچه های نبافته از جنس پلی اتیلن و یا پلی پروپیلن یا فیلم های 
پلی اتیلنی سوراخ دار و یا ترکیب آنها ساخته می شوند. اگرچه پارچه های نبافته 
بیشتر شبیه پنبه هستند ترکیبات شیمیایی آنها شبیه فیلم های سوراخ دار )مشبک(  
می باشند. فیلم های مشبک خواصی دارند که سطح پد را تمیز و خشک نگه 
می دارند امروزه ثابت شده فیلم های مشبک دارای لطافتی هستند که انعطافشان 
بیشتر بوده و در برابر پوست، بیشتر مشابه پارچه عمل می کنند. حدود 50 درصد 
از زنان آمریکای شمالی و اروپای غربی از پدهای روزانه استفاده می کنند. )29( 
برخی از زنان از این پدها به صورت روزانه و مداوم استفاده می کنند، اما گاها این 

سوال پیش می آید که آیا این محصوالت سالم هستند؟
دالیل استفاده از این پدها عموما به شرح ذیل است:

 - حفاظت نسبی قبل و در روزهای آخر دوره قاعدگی
-  به عنوان پشتیبانی برای تامپون

 - جذب ترشحات واژینال
 - محافظت از کثیف شدن و لک شدن لباس زیر

 - جذب عرق و رطوبت
 - کنترل بوی نامطبوع

4 - بررسی سالمت پدهای روزانه
پدهای روزانه در تماس نزدیک و مستقیم با واژن و پوست دستگاه تناسلی 
قرار می گیرند و به طور بالقوه می توانند با گذشت زمان، از طریق افزایش میزان 
خشکی، رطوبت و یا ایجاد انسداد، بسته به نوع استفاده، منجر به تغییرات 
فیزیولوژی طبیعی پوست یا تغییرات در فلور میکروبی )که ممکن است زمینه 

ساز عفونت باشد( شوند.

شایعترین نگرانی بیان شده این است که پد ممکن است گرما و رطوبت را بر 
)Vulvovaginal Candidacies(   روی پوست نگه داشته  و خطر  ابتال به

VVC را افزایش دهد. )30( همچنین ادعا شده استفاده از این پدها خطر ابتال 

به عفونت های ادراری را با تسهیل انتقال میکروب از روده افزایش می دهند، اما 
شواهد علمی از ارتباط بین استفاده از پدهای روزانه و افزایش بیش از حد رطوبت 

پوست، خطر ابتال به VVC و ابتال به عفونت حمایت نمی کنند.

می توان گفت پدهای روزانه تاثیر قابل اندازه گیری بر روی تغییر دما و رطوبت پوست 

مقاالت علمی
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دارد اما مقدار این اثرات، تغییر خاصی در میزان ابتال به عفونت های بانوان ایجاد نمی کنند.

در مجموعه ای از مطالعات دمای پوست تقریبا 1 درجه سانتیگراد باالتر در 
شخصی که پدی با بکشیت غیرقابل نفوذ استفاده کرده در مقایسه با شخصی که 
از پد استفاده نکرده مشاهده شد اما از این لحاظ می توان گفت این مقدار با مقدار 
نوسانات طی روز که به علت تغییرات درجه حرارت محیط، مصرف غذا، ورزش 

و یا ریتم شبانه روز ایجاد شده بودند قابل مقایسه است. )31(

در تحقیق دیگری افزایش 34 درصدی میزان تبخیر آب از رطوبت سطح 
پوست بالفاصله پس از حذف پدهای دارای بک شیت های غیرقابل نفوذ در 
برابر کسانی که از پد استفاده نکرده بودند مشاهده شد اگرچه میزان رطوبت در 
الیه زیرین اپیدرم بدون تغییر بود. گرچه در بک شیت های غیر قابل نفوذ هیچ 
حساسیت پوستی قابل مشاهده نبود اما تراکم میکروب های هوازی بر روی 
پوست نسبت به افرادی که از پد استفاده نکرده بودند باالتر بود این تفاوت مقدار 
بسیار اندکی بود که می توان از آن چشم پوشی نمود، ولی هیچ تفاوتی در سایر 
موارد دیده نشد. از این رو شواهد علمی ارتباطی بین استفاده از پد روزانه و خطر 

ابتال به عفونت پیدا نکردند. )32(

فناوری مواد جدید توسعه نسل جدیدی از پدهای روزانه تنفس پذیر را میسر 
کرده است که دارای بک شیت هایی با قابلیت عبور بخار و یا قابلیت عبور هوا و 
بخار هستند. استفاده از پدهایی با بک شیت تنفسی و هسته سوپر جاذب درجه 
حرارت، رطوبت و pH پوست را در سطوحی قابل مقایسه با آنهایی که از پد 
استفاده نمی کنند، نگه می دارد. تغییرات میکروبی بین گروه ها قابل چشم پوشی 
بود. این مطالعات نشان می دهد که پدهای تنفس پذیر ممکن است راحتی فرد را 

با تسهیل انتقال گرما و رطوبت سطح پوست بهبود بخشند. )33( )34(

تحقیقات انجام شده در بخش نساجی ممکن است خواص مواد و فرآیندها 
را در پدهای بهداشتی روزانه بهبود بخشد. در سال های اخیر محققان کاربرد 
منسوجات مرتبط در زمینه های بهداشت، سالمت و زیبایی را بررسی کرده اند . 
مواد نساجی که در عناصر تشکیل دهنده آنها عناصر مراقبت از بدن، تناسب اندام 
و سالمت به کار رفته است با عنوان "منسوجات آرایشی  بهداشتی" شناخته 
می شوند. در تماس با پوست و بدن انسان این منسوجات یک ماده فعال برای 

مقاصد آرایشی بهداشتی را انتقال می دهند. )30(

5 - ساختار پدهای بهداشتی
پدهای بهداشتی عموما دارای یک طرح الیه الیه به این صورت است: یک 
الیه رویی )top sheet( است که اجازه می دهد مایعات آلی عبورکنند، یک 

هسته جاذب و یک الیه زیرین چسب دار برای پشتیبانی از ساختار می باشد.

ترکیب اجزای محصول در شکل 1 شرح داده شده است. به طور خالصه، 

صفحه فوقانی نرم از یک پارچه غیربافته پلی اتیلن/پلی پروپیلن است. هسته 
شامل یک فوم پلیمر دو الیه، کم چگال، سلول باز، پلی اکریالت است و الیه 
زیرین )بک شیت( شامل یک فیلم پلی اتیلن رنگدانه ای غیر قابل نفوذ است به 
همراه یک قسمت چسبدار که به لباس زیر بچسبد. نسخه های معطر پد حاوی 
مقدار کمی عطر است که بین صفحه پشت و سطح زیرین هسته اعمال می شود. 

)35( شکل )1( ساختار اساسی پدهای بهداشتی را نشان می دهد.

 
 

شکل1 - ساختار اساسی پدهای بهداشتی

1-5 موادی که مستقیما با پوست در تماس هستند، تاپ شیت 
و نرم کننده

تاپ شیت های پلی پروپیلن/پلی اتیلن مانند دیگر تاپ شیت های بی بافت 
)nonwoven( تاریخچه طوالنی مصرف در صنعت تولید پد بهداشتی دارند. 
بافت پارچه این محصوالت به گونه ای است که ترشحات را به داخل خود می راند 
و همانجا محصور می کند. وزن مولکولی باالی بافت و باقی مانده ای ناچیز و 
قابل چشم پوشی، باعث شده اند  که هیچ نگرانی از بابت آلوده و سمی شدن تاپ 

شیت وجود نداشته باشد. 

نرم کننده های بر پایه وازلین دارای ترکیباتی هستند که با درجه باال تصفیه 
و پاالیش شده اند  و تماما توسط مراجع و استاندارد های مختلفی تایید شده اند  
این  از  برخی  تا جاییکه   )CFR, 2014a, CIR, 2015, EU, 2004(

ترکیبات حتی برای مصرف خوراکی نیز بی خطر شناسایی شده اند . ترکیبات 
استفاده شده در نرم کننده دارای استاندارهای باال و قابل مقایسه با ترکیباتی 
است که در صنعت آرایشی بهداشتی و مراقبت از پوست به کار می رود. اختالف 
فاحشی از نظر بی خطری ترکیبات نرم کننده بین محصول با محصوالت دیگر 

در بازار جهانی مشاهده می شود. 

هیچ ارتباطی بین مواد اولیه بکار رفته با مشکالتی مثل جهش های ژنتیکی1  
نقص در جنین2 و یا سرطان زایی3  دیده نشده است . در همین راستا یک تست 
تاییدPatch  هم بر روی بخشی از تاپ شیت که نرم کننده دارند، بر روی افراد 

1 Mutagenicity  - 2 Teratogenicity - 3 Carcinogenicity
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با پوست حساس انجام شده است )36( )37( و هیچ مورد قابل تشخیصی از اریتم 
پوستی یا حساسیت شدید ناشی از تماس بلند مدت دیده نشده است. )35(

6 - آنالیز ترکیبات شیمیایی با استفاده از طیف تولیدشده توسط
 ATR-FTIR

در پژوهشی که بر روی 6 مدل از پدهای بهداشتی موجود در بازار انجام 
شده است. )38(  

سرعت جذب مویرگی آب در تست ها سنجیده شد. این مواد اغلب در تماس 

مستقیم با پوست هستند بنابراین اهمیت باالیی دارد که رطوبت مایع )مخاط-
ادرار-خون-عرق( به سرعت از طریق منسوج نبافته جریان یابد تا رطوبت ایجاد 
شده در محل را کاهش دهد.بخشی از نمونه های تاپ شیت در زمان مشخص 
)10، 30 و 60 ثانیه( در آب مقطر قرار گرفتند تا ارتفاع آب منتقل شده اندازه گیری 
شود. مشاهده شد که در منسوجات بی بافت در نمونه های 1 و 2 وب به صورت 
افقی )اریب( و در سایر نمونه ها به صورت عمودی )در درازا ( کشیده شده بود.

پس از جداسازی تاپ شیت ها از پدهای بهداشتی آنالیز ترکیبات شیمیایی انجام 
شد. طیف تولید شده توسط ATR-FTIR از محدوده اسکن شده )شکل 2( 

FTIR / ATR شکل2 - طیف ترکیب شیمیایی تاپ شیت پدهای بهداشتی تولید شده توسط طیف سنجی
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نشان داد که نمونه های 1-3-4-5 و 6 از پلی پروپیلن C3 H6(n( تشکیل شده 
و در نمونه های 2 و 6 حضور سلولز C6 H10O5(n( دیده شد که احتماال از الیه 

جاذب بر روی آن باقی مانده است. )38(

در آنالیزهای SEM انجام شده بر روی نمونه های موجود جنس مواد تشکیل 
دهنده آنها مشخص شد. فتومیکروگراف های مواد با بزرگ نمایی 50 برابر در 
شکل شماره )3( مشخص کرد که مواد موجود متراکم شده و به یکدیگر متصل 
شده اند  که این یکی از خواص مورفولوژیکی موادی است که به عنوان پارچه های 

نانوون شناخته می شوند. )13(

منسوجات بی بافت در محصوالت بهداشتی و مراقبت شخصی با توجه به 
قابلیت جذب رطوبتشان کاربرد گسترده ای دارند. منسوجات بی بافت یکبار 
مصرف و راحت بوده و می توانند به سرعت تولید شوند. اگرچه بی بافت ها از 
رشته ها و الیاف تشکیل شده اند  این مواد از پارچه ها متفاوتند زیرا الیاف آنها 
بافته نشده اند . )39( )40( )41( )42( بر اساس استاندارد های برزیلی)38( نانوون 
یک ساختار مسطح، انعطاف پذیر و متخلخل متشکل از رشته ها یا الیاف است 
که به صورت جهت دار و یا تصادفی که با وسایل مکانیکی)سایش( و یا شیمیایی 

)چسباندن( و یا حرارتی به یکدیگر پیوسته اند .

فتومیکروگراف های SEM از مواد مورد آنالیز نشان داد که به وسیله روش های 
اسپان باند و پوینت باندینگ تولید شده اند . همچنین نشان داد که نمونه ها با ذرات 
ریزی آلوده شده بودند. با این حال آنالیز مورفولوژی اجزا قادر به تعیین این نبود که 

این ذرات گرد و غبار است یا سلولزی که از الیه جاذب خارجی نفوذ کرده است.
عالوه بر این به استثنا نمونه شماره 1 سایر نمونه ها ساختارشان با الیاف پنبه 
آمیخته بودند. الیاف پنبه یک ساختار تخت نامنظم دارند و به راحتی می توان آن 
را در میان الیاف منظم پلی پروپیلن مشاهده کرد. پنبه عمدتا شامل سلولز )36( به 
همراه مقادیر زیادی از گروه های هیدروکسیل است و با توجه به ماهیت آبدوست 

آن، قابلیت جذب آب باالیی دارد. 

بنابراین اعتقاد بر این است که اختالط این مواد منجر به پیشرفت در هر دو جنبه 
نرمی و جذب آب محصول شود. برای به دست آوردن مقدار جذب مویرگی مایع، 
قسمتی از نمونه های پارچه نانوون در آب مقطر برای مدت مشخصی )10، 30 
و 60 ثانیه( قرار گرفته است تا ارتفاع باال آمدن آب اندازه گیری شود.از هر نمونه 
3 عدد تست شده که شکل 4 مقادیر میانگین به دست آمده را نشان می دهد. 
به طور کلی نمونه 1 و 2 سرعت جذب مویرگی باالتری را نشان دادند که در 
60 ثانیه حداکثر 66 . 1 میلیمتر جذب داشته اند . بیشترین مقدار جذب در سایر 
نمونه ها  66 . 0 میلیمتـر بود. اعتقاد بر این است که نمونه 2 عناصری داشته 
که در جذب بیشتر آب دخالت داشته اند . با این حال هیچ ارتباطی بین ترکیبات 
نمونه 1 و مقدار جذب آب یافت نشد. عالوه بر این مشاهده شد الگویی از جذب 

آب مویرگی از مواد مورد بررسی وجود ندارد. )38(

شکل 3-  فتومیکروگراف تاپ شیت پدهای بهداشتی

فلش ها نشان دهنده پنبه مخلوط شده در پلی پروپیلن هستند و 

دایره ها ذرات ناخالصی موجود را نشان می دهند
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شکل4  -  اندازه گیــری نرخ عبــور مویــرگی مایع )میلیمتــر( 

تاپ شیت پدهــای بهداشتــی که در 10-30 و 60 ثانیـــه اندازه گیـــری شــده است. 

هر نــوار مربوط به میانگیــن سه نمونه است.

6 -  جمع بندی
امروزه با افزایش استفاده از پدهای روزانه و مصرف مداوم آنها، بسیاری از 
پزشکان ادعا می کنند استفاده روزانه از پدهای بهداشتی ممکن است از تهویه 
مناسب هوا جلوگیری کند و موجب تغییر pH واژن شده و به طور بالقوه منجر 
به ایجاد عفونت های واژینال گردد. شایعترین نگرانی بیان شده این است که این 
پدها در استفاده روزانه و دائمی ممکن است گرما و رطوبت را بر روی پوست نگه 

داشته و خطر ابتال به عفونت های ادراری و واژینال را افزایش دهد، اما شواهد 
حاکی از این است که استفاده از این پدها عالوه بر حفظ پاکیزگی و سالمت 
روزانه تاکنون منجر به ایجاد عفونت نشده است و امروزه با وجود بک شیت های 
تنفسی عالوه بر تضمین راحتی و لطافت پدها این نگرانی به حداقل رسیده است. 

با بررسی های به عمل آمده بر روی تحقیقات مختلف متریال استفاده شده 
در این پدها مطالعه شد و نمونه هایی مورد بررسی قرار گرفت و طیف تولید 
شده توسط ATR-FTIR نشان داد که مواد اولیه این پدها غالبا از پلی پروپیلن 
تشکیل شده بودند و در برخی نمونه ها حضور سلولز مشهود بود که احتماال 
از باقی مانده الیه های داخلی است. فتومیکروگراف های SEM از مواد آنالیز 
شده نیز بیانگر این است که تاپ شیت ها از پارچه های نانوون که به روش های 
اسپان باند و پوینت باندینگ تولید شده اند ، تشکیل می شوند. مطالعه حاضر با 
بررسی تحقیقاتی که در این زمینه بر روی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی 
و مورفولوژیکی مواد مورد استفاده از پدهای بهداشتی روزانه انجام شده، تشریح 
کرد که استفاده از پارچه های بی بافت پلی پروپیلنی و ترکیبات استفاده شده در 
نرم کننده آنها دارای استاندارهای باال و قابل مقایسه با ترکیباتی است که در 
صنعت آرایشی بهداشتی و مراقبت از پوست به کار می رود. اختالف فاحشی از 
نظر بی خطری ترکیبات دارای نرم کننده با محصوالت دیگر مشاهده نمی شود. 
هیچ مورد قابل تشخیصی از اریتم پوستی یا حساسیت شدید ناشی از تماس بلند 

مدت دیده نشده است. )35( 
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تیشو دنیای 

ترجمه: الهام صنعتی

بازسازی شركت كاغذسازی مانتا 
متعلق به شركت متسا تیشو توسط شركت والمت 

را   Valmet سوئدی  شرکت    Metsä Tissue شرکت 
و   10 ام  پی  مدل  تیشو  تولید  دستگاه  اساسی  بازسازی  برای 
انتخاب  فنالند  در  واقع    Mänttäدرکاغذسازی کنترل  سیستم 
نموده است. این سرمایه گذاری بخشی از برنامه آتی این شرکت 
افزایش  نیز  و  انرژی  و  تولید  در  وری  بهره  هدف  با  که  است، 
کار  این  انجام  با  همچنین  می پذیرد.  صورت  تولید  ظرفیت 
کیفیت  بهبود  همان  که  نیز  کننده  مصرف  مشتریان  انتظارات 

محصول می باشد، فراهم خواهد آمد. 

در  است  قرار  والمت  شرکت  که  است  سفارشی  سومین  این 
در   )Advantage ViscoNip( نیپ  ویسکو  سیستم  از  آن 
فناوری  این  نماید.  استفاده  تیشو  کیفیت  ارتقای  و  پرس  بخش 
قابل اعتماد که قبال در Raubach TM1  آلمان و در شرکت 
 Metsa سوئد نیز بکار رفته سبب شد تا شرکت Pauliström
انتخاب  امر  این  برای  را   Valmet که  شود  متقاعد   Tissue

نماید.

یک  این  که  است  معتقد  تیشو  متسا  شرکت  تولید  بخش  معاون 
هر  صنعتی  کارایی  به  دستیابی  برای  آنها  استراتژی  در  مهم  گام 
بازسازی  او  عقیده  به  می باشد.  محصـــول  کیفیت  و  بیشتر  چه 
برای  را  تیشو  بیشترکاغذ  استقامت  و  نرمی  تنها  نه  ماشین آالت 
قابل  بطور  انرژی  مصرف  بلکه  دارد،  به  همراه  کنندگان  مصرف 
توجهـــی کاهش می یابد. این کار همچنین باعث کاهش انتشار 

دی اکسیدکربن مطابق با اهداف پایدار می شود. 
 

در مقابل مدیر فروش شرکت والمت نیز این اقدام را افتخاری 
کند  می  یاد  فرصتی  به عنوان  آن  از  و  می داند  خود  شرکت  برای 
تا سهم خود را در مسیر استراتژی شرکت متسا تیشو برای تولید 
پایدارتر محصوالت با کیفیت باال ادا کند. وی همچنین می افزاید 
که فناوری Advantage ViscoNip برای نوسازی با هدف 
محصول  کیفیت  و  ظرفیت  انرژی،  وری  بهره  اجرا،  قابلیت  بهبود 

است.  مناسب 

اطالعات فنی در مورد تحویل دستگاه 
شامل  که  بوده  جدید  پرس  بخش  یک  دارای  تحویل  دامنه 
کن  خشک  قسمت  است.   Advantage ViscoNip پرس 
Advantage Yankee و هود  مجهز به خشک کن فوالدی 
Advantage AirCap خواهد بود. این دامنه همچنین شامل 
سیستم Valmet DNA است که دارای جدیدترین نیرو محرکه 
بر  نظارت  آسیاب،  مهندسی  ایمنی،  های  کنترل  و  والمت   DNA

نصب و سیستم های کمکی است.

درباره شرکت متسا تیشو  
تامین  در  پیشرو  کنندگان  تامین  از  یکی  تیشو  متسا  شرکت 
اصلی  از  یکی  نیز  و  باشد  می  خانوارها  برای  اروپا  در  تیشو  کاغذ 
هست.  نیز  جهان  سطح  در  روغنی  کاغذ  کنندگان  تامین  ترین 
 ، Lambi ، Serla ، Mola ، Tento برندهای این مجموعه
Katrin و SAGA می باشنـــد. این شرکت دارای واحــدهای 
تولیدی متعددی در پنج کشور دنیا می باشد که حدود 2500 نفر 
این  فروش   ،2019 سال  در  باشند.  می  کار  به  مشغول  آنها  در 
شرکت بالغ بر یک میلیــارد یورو بوده است. شرکت متسا تیشـو 

بخشی از گروه متسا می باشد. 

papnews:منبع
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دنیای تیشو

تاثیرکرونا در تغییر روند جهانی تولید تیشو و کاغذ توالت
ترجمه: كیومرث خمیس آبادی

مدیر بازرگانی خارجی شركت طلیعه صنعت

بنا بر گزارش فیشر، خوشبختانه با عرضه دستمال توالت و افزایش 
که  بزرگ  محتکران  برخی  رفتار  تغییر  همچنین  و  تامین  زنجیره 
ابتدای بیماری همه گیری کووید-19 باعث کمبود محصوالت  در 
بهداشتی به ویژه کاغذ تیشو در فروشگاه ها شده بود، اکنون شاهد 
بازگشت تعادل و ثبات در عرضه این محصوالت به بازار هستیم. 

همچنین انتظار آن نیز می رفت که زنجیره های تامین در برخی 
چالش  به  خانه  محل  از  محصوالت  سفارش  لحاظ  به  کشورها 
جدیدی تبدیل شود و با توجه به عواملی همچون دورکاری، ماندن 
در خانه، عدم صرف غذا بیرون از منزل و اجتناب از مسافرت های 
نظر  مورد  محصوالت  تامین  در  اختالل  ایجاد  باعث  غیرضروری 

شود.

محصوالت  از  اعم  جهانی  تیشوی  محصوالت  تنوع  زیر  نمودار 
می دهد.  نشان  تفکیک  به  را  صنعتی  و  تجاری  مصرفی،  تیشوی 
براین اساس، مصرف کنونی جهانی دستمال حوله بالغ بر51 درصد 
کل ظرفیت می باشد. این درحالی است که از لحاظ نسبت سنجی 

زنجیره تامین صرفا قادر به تامین 7 درصد آن بوده است. 

 

 برخی از محصوالت حوله ای در اشکال مصرفی معمول و رایج 
برای  بیشتر  آنها  استفاده  و  می شوند  تولید  کننده  مصرف  برای 

بیرون از منزل مانند هتل ها و سرویس های بهداشتی کم رفت و 
آمد می باشد که معموال در رول های تکی لفاف شده در دسترس 
قسمت  لیکن  می باشد.  بیشتر  نیز  آن  شیت های  تعداد  و  می باشد 
از این محصوالت حوله ای در قالب هایی کانورت و تغییر  اعظمی 
را  منزل  در  استفاده  پذیری  تطبیق  عمال  که  می کنند  پیدا  شکل 
ندارند. بعنوان مثال رول های بزرگ تیشو که معموال برای استفاده 
در مکان هایی همچون کارخانه ها و استادیوم ها مورد استفاده قرار 
می گیرند فاقد پرفراژ می باشند، لذا دستگاه هایی که این نوع رول ها 
برای  پرفراژ  ایجاد  و  سازی  کوچک  به  قادر  می نمایند  تولید  را 
رول های کوچکتر نیستند. بنابراین طبیعی بنظر می رسد که دسترسی 
و فراهم بودن واقعی حوله کاغذی برای استفاده خانگی تا حدی 

بایستی بیش از 51 درصد و کمتر از 58 درصد باشد. 

کاغذی  دستمال  رول های  از  استفاده  و  ترکیب  میزان  البته   
برای بیرون از خانه و خانگی در کشورهای مختلف متغیر می باشد و 
به صورت  کشورها  برخی  می شود.  تبدیل  کوچکتر  واحدهای  به 
شیت های آماده، برخی بصورت دستمال کاغذی تاخورده و برخی 
نیز بصورت دستمال سفره استفاده می کنند که طبیعتا نمی توان آنها 
تبدیل کرد. حوله های تجاری مخصوص  به صورت رول حوله  را 
استفاده  مورد  بهداشتی  سرویس های  در  که  دست  کردن  خشک 
قرار می گیرند را نمی توان به صورت شیت یا تاخورده استفاده نمود. 

بزرگترین  که  دنیاست  کشور   15 دهنده  نشان  بعدی  نمودار 
رول های  از  ترکیبی  تولید  زمینه  در  تیشو  جهانی  تولیدکنندگان 
ایاالت  و  چین  پیداست  که  همانگونه  می باشند.  تیشو  مختلف 
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متحده بیشترین سهم در تولید حوله تجاری و مصرفی را دارند.
سطح  در  تولیدی  تیشوی  اطالعات  جداسازی  به  بعدی  نمودار 
جهانی می پردازد که صرفا نشان دهنده ظرفیت تیشوی مصرفی 

و تجاری می باشد. 

نشان  را  برتر  تولیدکننده   10 ذیل  نمودار  همانگونه که می بینید 
داده و ستون سبزرنگ انتهایی چشم انداز مابقی کشورهای دنیا را 
نشان می دهد که با یکدیگر ادغام شده اند. بخش آبی رنگ ستون 
از این کشورهاست. در  نشان دهنده میزان سهم تجاری هر یک 
واقع همین بخش است که بایستی به میزان مشخصی کاهش یابد 

و امکان استفاده از آن را در خانه مشکل می سازد.

بزرگترین  از  ایتالیا  آنها  ایاالت متحده و در کنار  باز هم چین و 
تولیدکنندگان اینگونه تیشوی تجاری در دنیا می باشند. 

برخی تولیدکنندگان 5 روز کاری در هفته و برخی دیگر در دو 
شیفت کاری اقدام به کانورت و تولیــــد دستمـــال می نماینــد که 
شامل تولیدکنندگان مستقل و غیــر یکپارچــه می باشند. اینگونه 
سیستم های کاری می تواند منجر به افزایش نیروی کار و در نتیجه 
افزایش تولید رول تیشوی حمام متناسب با استفاده در خانه شده 

و از عدم اختالل و کمبود آن در زنجیره تامین جلوگیری نماید.

از مسائلی همچون ترکیب محصوالت تیشو و اختالل در  فراتر 
توزیع  کارگران  نیز  و  کاغذسازی ها  آلودگی  احتمال  تقاضا،  میزان 

زنجیره ای نشانگر اختالل در زنجیره تامین می باشد. 

تولیدکننده ای  کشورهای  نیز  زیر  نمودار  در  قبل  نمودار  مانند 
مشاهده می شود که میزان آلودگی آنها به ویروس به ازای هر یک 
انگلستان،  آلمان،  متحده،  ایاالت  می دهد.  نمایش  را  نفر  میلیون 
می دهند.  نشان  را  ابتال  موارد  از  باالیی  سطوح  کانادا  و  روسیه 

از  این اطالعات نشان دهنده آن است که در طی زمان  بنابراین 
کدام واردات بایستی انجام شود.

نمودار بعدی اطالعاتی در مورد شدت تاثیر ویروس بر هر کشور 
را نشان می دهد. خط موجود در نمودار بیانگر درصدی از مواردی 
می باشد که به مرگ و میر ختم شده اند. در میان 10 کشور برتر 
تولیدکننده تیشو؛ ایتالیا، اندونزی و انگلستان باالترین درصد موارد 
امر  این  لذا  شده اند.  ختم  مرگ  به  که  می دهند  نشان  را  آلودگی 
نشان می دهد که در کجا بایستی انتظار اختالل در زنجیره تامین 

را داشت. 

واقعیت تلخ این است که در برخی مناطق در کوتاه مدت بایستی 
که  کنیم  باور  باید  و  بود  تیشو  تامین  زنجیره  در  اختالل  منتظر 
عبور صنعت تیشو از همه گیری ویروس کرونا بدون آسیب و گزند 

نخواهد بود. 

و  نزولی  سیر  به  توجه  با  خوشبختانه  که  گرفت  نتیجه  می توان 
روند کاهشــی بیمــاری کرونــا در کشورهای تولیدکننده خمیــر 
کاغذی  محصوالت  کمبود  که  دارد  وجود  امیدواری  جای  کاغذ، 
به ویژه تیشو در زنجیره تامین در حال برطرف شدن بوده و در این 
میان نیز رفتار خرید نزد مصرف کنندگان نیز به مرور زمان تغییر 
بهتر  زندگی  برای  را  رسیده است که خود  آن  و شاید وقت  نموده 

دوران پسا کرونا آماده کنیم.

fisher :منبع
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گزارش

گزارشی از برگزاری بیست و چهارمین سالروز ملی صادرات

 بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات با حضور مسئوالن 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  ازجمله  کشور  اجرایی  ارشد 
الی  از ساعت 9  نمونه و ممتاز،  معاونان وی و صادرکنندگان 
12 روز دوشنبه، 22 دی ماه 1399با رعایت کامل پروتکل های 
به  توجه  با  گردید.  برگزار  ایران  اتاق  ساختمان  در  بهداشتی 
برای  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  جدیت 
مراسم  چهارمین  و  بیست  در  بهداشتی،  پروتکل های  رعایت 
مدیره  هیات  روسای  و  عامل  مدیران  تنها  صادرات  ملی  روز 
شرکت های برگزیده جایزه حضور داشتند و امکانی تهیه شد تا 
عالقه مندان بتوانند به صورت مجازی از طریق سایت اتاق ایران 

در این رویداد مشارکت داشته باشند.

معاون اول رییس جمهور در مراسم روز ملی صادرات تاکید 
کرد:

صادرکنندگان روحیه قوی و مثبت خود را در شرایط 
واقعی  جایگاه  باید  بخش خصوصی  کنند/  سخت حفظ 

خود را در اقتصاد کشور پیدا کند

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه صادرکنندگان کشور در 
شرایط تحریم خود را به آب و آتش زدند تا ارز مورد نیاز دارو، 
کاال های اساسی و تجهیزات پزشکی تامین شود، گفت: این جفا 
است که درباره بخش خصوصی و صادرکنندگان در جامعه به 

گونه ای صحبت شود که گویی عده ای چپاول گر هستند.

بیست و چهارمین سالروز ملی  اسحاق جهانگیری در  دکتر 
صادرات با قدردانی از برگزاری این مراسم از سوی اتاق بازرگانی 
ایران، افزود: دولت باید تالش کند کارها را به بخش خصوصی 
واگذار کند چرا که بخش خصوصی عملکرد بهتری از دولت دارد 
را در بخش های مختلف  بتوانیم کارهای مهمی  امیدواریم  و 
صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به اتاق بازرگانی و تشکل 

های مختلف واگذار کنیم.

از سال 97 تاکنون سه سال سخت و نفس گیر بر کشور 
گذشت

 97 سال  از  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
تاکنون سه سال سخت و نفس گیر بر کشور گذشت، گفت: در 
سختی ها است که افراد باید خود را نشان دهند. روزهای گل 
و بلبل همه هستند و همه چیز مرتب است. در روزهای سخت 
که همه می خواهند از هر مسئولیتی فرار کنند باید هم پیمانی 

داشته باشیم تا بتوانیم از شرایط سخت عبور کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشور امروز در شرایط دشوار و خطیر 
قرار دارد، گفت: از یک سو آثار و عوارض تحریم های ظالمانه 
آمریکایی ها باعث شده در بخش های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی زندگی تک تک آحاد مردم را تحت تاثیر قرار دهد و 
از سوی دیگر بیماری کرونا آثار نامطلوبی را در همه کشورها 

برجای گذاشته است.

گفت:  کشور  کنندگان  صادر  به  خطاب  جهانگیری  دکتر 
اقتصادی  فعالیت  و  کار  برای  را  شرایط  ظالمانه  های  تحریم 
دشوار کرده و خدماتی نظیر حمل و نقل و انتقال پول با دوره 

پیش از تحریم ها قابل مقایسه نیست.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی نقدها نسبت به 
نرخ ارز، تصریح کرد: برخی افراد به گونه ای صحبت می کنند 
تعیین  ارز  برای  نرخ  بار است در کشور چند  اولین  که گویی 
اهلل هاشمی  آیت  و دوره  در دوره مهندس موسوی  می شود. 
رفسنجانی قیمت های متفاوتی برای نرخ ارز در کشور وجود 
داشت و در دوره آقای احمدی نژاد نیز همین روال حاکم بود 
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و دولت تدبیر و امید وقتی در شهریور 1392 کار خود را آغاز 
کرد یکی از اولین اقداماتش این بود که قیمت سه نرخی ارز را 

از بین برد و آن را به دو نرخ تقریبا نزدیک به هم تبدیل کرد.

وی افزود: مهمترین کاری که بانک مرکزی می توانست برای 
بازار  در  را  ارز  اسکناس  که  بود  این  دهد  انجام  ارز  نرخ  مهار 
تزریق کند. در سال های قبل بانک مرکزی حداکثر روزی 150 
میلیون دالر در بازار تزریق می کرد اما در فروردین سال 97 در 
شرایطی قرار گرفتیم که هنوز هم قصد ندارم بگویم چه میزان 

اسکناس ارز در بازار تزریق شد.

رییس  پورابراهیمی  انتقادات  به  اشاره  با  جهانگیری  دکتر 
در  مراسم  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصاد  کمیسیون 
خصوص ارز، اظهار داشت: در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه 
با تصمیم سران قرار شد نرخ ارز که قیمت آن 4400 تومان شده 
بود به همان قیمت 4200 تومان برگردد و آقای پورابراهیمی نیز 
در همین جلسه حضور داشت اما حاال یکباره همه می گویند 
فالنی این کارها را انجام داده است. ما که همواره موضع روشنی 

در این خصوص داشته ایم.

باید تصمیمات را متناسب با شرایط مردم اتخاذ کنیم
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید تصمیمات را 
با شرایط مردم اتخاذ کنیم، خاطر نشان کرد: مردم  متناسب 
ایران شویم و  باید فدای مردم  ما  کشور اصل هستند و همه 
نباید بگذاریم شرایط سخت شود تا معلوم شود که ما قهرمان 
هستیم. ما وقتی قهرمانیم که مردم خوش باشند و زندگی آنها 

دچار فروپاشی نشود.

صادرکنندگان روحیه قوی و مثبت خود را در شرایط 
سخت حفظ کنند

معاون اول رییس جمهور ضمن درخواست از صادرکنندگان 
از آنها خواست روحیه قوی و مثبت خود را حفظ کنند و از 
شرایط سخت خسته نشوند، ادامه داد: در پاییز سال 99 نسبت 
به ماه های مشابه سال قبل، اقتصاد کشور رشد مثبت داشته و 
در سه ماهه تابستان نیز رشد اقتصادی 5.1 درصد مثبت بوده 
است که همه این دستاوردها نتیجه عملکرد صنعتگران و فعاالن 

اقتصادی کشور است.

وی خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی، 
در شرایط کرونا ریزش شاغلین به چند میلیون نفر رسید و این 

ریزش در ایران در فصل بهار 1 میلیون و 400 هزار نفر بود و 
همین عدد در تابستان به 1 میلیون و 200 هزار نفر رسید و در 
پاییز نیز 1 میلیون نفر بود که از این عدد سهم بخش صنعت در 

تابستان 43 هزار نفر و در پاییز 8 هزار نفر بوده است.

کارکنان  به  نسبت  کرونا  در شرایط  صنعتگران کشور 
خود مانند فرزندانشان عمل کرده اند

داران  بنگاه  کشور،  صنعت  کرد:  تصریح  جهانگیری  دکتر 
صنعتی و فعاالن اقتصادی در شرایط تحریم، نسبت به کارکنان 
خود مانند فرزندان خود عمل کرده اند. در بسیاری از بازدیدها 
از کارخانه ها شاهد بودم که حتی یک نفر از نیروهای خود را 

تعدیل نکرده اند.

های  دوره  در  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
گذشته درآمد حاصل از فروش نفت خام تا سالی 120 میلیارد 
دالر هم بود، گفت: در دولت تدبیر و امید این درآمدها به حدود 
از  اما سال گذشته درآمدهای حاصل  50 میلیارد دالر رسید 
فروش نفت تنها 8 میلیارد دالر بود و امسال کمتر خواهد بود. با 
این شرایط، صادرات 85 میلیون تن کاال در 9 ماهه سال جاری 
و 25 میلیون تن واردات چگونه و توسط چه کسانی انجام شده 
است. این موفقیت ها نتیجه عملکرد خوب بخش خصوصی و 

فعاالن اقتصادی بوده است.

شده  مردم سخت  برای  شرایط  البته  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است، گفت: تحریم کنندگان ملت ایران جنگی اقتصادی به راه 
انداختند تا ما را از پا دربیاورند اما فعاالن اقتصادی نگذاشتند 
اقتصاد کشور زمین بخورند. امروز می بینیم که ترامپ و کسانی 
و  دارند  شرایطی  چه  داشتند  را  ما  کشور  فروپاشی  قصد  که 
زمین گیر شده اند و ما چه شرایطی داریم. دولت جدید آمریکا باید
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 از این شکست ها درس بگیرد و سر تعظیم در برابر دولت 
ایران فرود آورد.

با روسای  برگزاری سه نشست  به  اشاره  با  دکتر جهانگیری 
اتاق های مشترک بازرگانی کشورهای خارجی در یک ماه اخیر، 
نشان  برجام  دوره  در  ما  خارجی  های  همکاری  تجربه  گفت: 
داد که از آمادگی کافی برخوردار نبودیم و حتی در پذیرایی از 
شرکت های خارجی که به ایران سفر می کردند، ضعف داشته ایم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه حتما تحریم ها باید 
رفع شود و دولت این موضوع را وظیفه خود می داند، از اتاق 
هم  از  خواست  خارجی  کشورهای  با  بازرگانی  مشترک  های 
اکنون برای آینده آمادگی داشته باشند و گفتگو های خود را با 

طرف های خارجی آغاز کنند. 

وی ادامه داد: البته دولت تالش هایی برای مقابله با تحریم 
انجام داده است و در سه سال اخیر در ستاد مقابله با تحریم 
انواع روش ها و راهکارها مورد استفاده قرار گرفته تا تحریم ها 
را هم دور بزنیم و هم بی اثر کنیم که خوشبختانه در این زمینه 
دستاوردهای خوبی نیز حاصل شده و الزم است در خصوص 
تجربه این ایام کتاب ها نوشته شود که چگونه توانستیم از این 

مقطع عبور کنیم.

اقتصاد  باید جایگاه واقعی خود را در  بخش خصوصی 
کشور پیدا کند

دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه فعاالن اقتصادی و بخش 
خصوصی باید جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور پیدا کنند، 
تصریح کرد: امروز دیگر اتاق بازرگانی خود را پایین تر از یک 
مسئول دولتی نمی داند بلکه همانند او در جلسات حضور دارد 
و نظرات خود را بیان می کند. چندی پیش بخشنامه ای را ابالغ 
کردم که هیچ جلسه ای برای تصمیم گیری در سطح دولت 

نباید بدون حضور نماینده بخش خصوصی انجام شود.

به مشکالت مطرح شده  اشاره  با  اول رییس جمهور  معاون 
از سوی صادرکنندگان گفت: بخشی از این مشکالت به خاطر 
و  گیری  تصمیم  در  خاطر ضعف  به  بخشی  و  تحریم  شرایط 
سیاست گذاری ها بوده است که الزم است بخش خصوصی نقدها 
و راهنمایی های خود را اعالم کند تا تصمیمات را اصالح کنیم.

ضرورت ایجاد شرکت های بزرگ صادراتی توسط بخش 
خصوصی

بزرگ صادراتی  های  ایجاد شرکت  بر ضرورت  تاکید  با  وی 
توسط بخش خصوصی، افزود: وقتی روسیه تحریم شد، تصمیم 
گرفتند که برخی کاالها و اقالم مورد نیاز خود مانند میوه را از 
ایران تامین کنند اما یکی از مشکالت بر سر راه این همکاری 
عدم وجود شرکت های بزرگ صادراتی بود و طرف های روسی 

ناچار بودند با چندین شرکت مذاکره داشته باشند.

دکتر جهانگیری با تاکید بر گسترش صادرات خدمات فنی و 
مهندسی، گفت: صادرات این خدمات در دوره کرونا به خاطر 
شرایط و محدودیت ها کم شد اما نباید اجازه دهیم این شرکت 
ها تضعیف شوند چرا که شرکت های خدمات فنی و مهندسی 

جزو سرمایه های مهم کشور هستند.

را  طرحی  تهران  در  وقتی  گفت:  جمهور  رییس  اول  معاون 
کیست  طرح  این  پیمانکار  پرسیم  می  و  کنیم  می  افتتاح 
می گویند فالن نهاد نظامی قرار بود این گونه نهادها در صورتی 
فعال شوند که بخش خصوصی برای انجام آن کار وجود نداشته 
باشد اما وقتی این سخن را می گوییم، می گویند مگر در تهران 

طرحی هست که پیمانکارش نهادهای نظامی نباشند.

وی از بخش خصوصی و به خصوص اتاق بازرگانی که از پشتوانه 
کارشناسی خوبی نیز برخوردار است خواست وقتی مشکالت و 
موانع را مطرح می کنند، پیشنهادات خود را نیز به دولت ارائه 
دهند و اگر موضوعات مطرح شده دستور کار دولت نشد و مورد 

بررسی قرار نگرفت آنگاه گالیه آنها درست خواهد بود.
دکتر جهانگیری از فعاالن اقتصادی و صادر کنندگان خواست 
روحیه خود را حفظ کنند و خود را پیروز میدان جنگ اقتصادی 
بدانند و افزود: باید برای برنامه ریزی های آینده و برنامه های 
بلند پروازانه خود را آماده کنیم و اطمینان داشته باشید که 

دولت از شما حمایت خواهد کرد.

در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر 
اینکه به دنبال حذف امضاهای طالیی و امتیازات ویژه هستیم، 
گفت: وزارت صمت در تالش است از صدور بخشنامه های خلق 
الساعه پرهیز شود و سیاست های با ثبات در کشور وضع شود.

از  تعدادی  و  ایران  بازرگانی  اتاق  رییس  مراسم  این  در 

گــزارش
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صادر کنندگان برتر نیز به بیان دغدغه ها و مطالبات خود پرداختند.

رئیس اتاق بازرگانی در مراسم روز ملی صادرات:

روز ملی صادرات، تبلور افتخارآفرینی جهادگران عرصه 
تجارت است/ نقطه عطف تضمین معیشت مردم و عدالت 

اجتماعی، پشتیبانی واقعی از صادر کنندگان می باشد

 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز ملی 
صادرات را تبلور افتخارآفرینی جهادگران عرصه تجارت دانست.

ملی  روز  چهارمین  و  بیست  مراسم  در  شافعی  غالمحسین 
صادرات با بیان این مطلب، افزود: در شرایط کامال استثنایی و 
ویژه قرار داریم که باید از دیوار سخت و ستبر تحریم ها عبور کنیم.

وی از صادرات با اعمال شاقه به عنوان تعبیری برای چنین شرایط 
سختی نام برد و گفت: صادرات به عنوان نوک پیکان حرکت 
توسعه اقتصادی کشورها به رسمیت شناخته شده است و مالک 
اول سنجش قدرت اقتصادی حضور در بازارهای رقابتی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نقش 
صادرات در مسائل اجتماعی، فرهنگی و امنیتی اشاره کرد و 
تصریح کرد: اگر کاالیی از مرزها عبور نکند سربازان از آن عبور 

می کند که اهمیت این موضوع باید درک شود.

شافعی با بیان اینکه معیشت مردم در سایه توسعه اقتصادی 
پایدار استوار است، گفت: توسعه اقتصادی در سایه توسعه صادرات 
است. صادرکنندگان  توسط  صادرات  توسعه  و  می شود  ایجاد 

اجتماعی،  عدالت  و  مردم  معیشت  تضمین  عطف  نقطه 
پشتیبانی واقعی از صادر کنندگان است.

وی نقطه عطف تضمین معیشت مردم و عدالت اجتماعی را 
پشتیبانی واقعی از صادر کنندگان دانست.

بیان  ایران  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  رئیس 
کرد: صادرکنندگان مسیر امنیت و هموار را می خواهند و اعتماد 

به آینده حرکت خود را مطالبه می کنند.

شافعی خواستار حمایت واقعی از بخش خصوصی شد و عدالت 
در مدیریت و توجه به مسائل اساسی را خواستار شد.

وی تصریح کرد: فرصت ها نباید به خاطر تصمیم گیری های 
نادرست از بین بروند و بی اعتمادی ایجاد شود.

بخش خصوصی می تواند ظرفیتهای بالقوه را فعال کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان 
گفت: بخش خصوصی می تواند ظرفیتهای بالقوه را فعال کند و 

برای این حوزه برنامه دارد.

شافعی تصریح کرد: صادر کنندگان و فعاالن اقتصادی منتظر 
حرکت های جدید هستند و شرایط مهیا است.

گفتنی است در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور 
از تمبر بیست و چهارمین سالروز ملی صادرات رونمایی و از 

صادر کنندگان برتر قدردانی شد.

منبع: وزارت صنعت، معدن و تجارت
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بیست و هفتمین دوره 
نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته

نمایشـــــگاه  هفتمیــــــن  و  بیست 
و  بنــــدي  بسته  چـاپ،  المللي  بیــن 
ماه  13دی  وابسته شنبه  ماشیـــن آالت 
زمانـي مدیرعامل  با حضور حسن   1399
مصطفي  تهران،  المللي  بین  نمایشگاه 
و  کشور  مطبوعات  خانه  رئیس  کواکبیان 
چاپخانه  اتحادیه  رئیس  ابوالحسني  احمد 
رئیس  فراهاني  نوده  قاسم  تهران،  داران 
دوم  رئیس  نایب  ابراهیمي  خسرو  و 
روساي  از  تعدادي  و  تهران  اصناف  اتاق 
اتحادیه هـــاي صنفــي تهران در محل 
نمایشگاه هــاي بین المللي تهران افتتاح 
شد. این نمایشگاه از شنبه 13 لغایت 16 

در   17 لغایت  9 صبح  ساعت  از  ماه  دي 
محل نمایشگاه هــاي بین المللي تهران 
میزبان عالقه منــــدان این صنعت بود.

ویروس  شیوع  علت  به  نمایشگاه  این 
این  شیوع  از  جلوگیری  برای  و  کرونا 
نهایتا  لغو  مرتبه  دو  یکی  از  پس  بیماری 
تهران  ای  هفته  دو  تعطیالت  از  پس 
و  آذرماه  در  کشور  بزرگ  شهرهای  و 
الزم  مجوزهای  اخذ  با  ابتال  آمار  کاهش 

برگزار شد.

احمد  پالستیک،  صنایع  گزارش  به 

ابوالحسنی در مراسم افتتاح این نمایشگاه 
با  چاپ  صنعت  فعاالن  داشت:  اظهار 
وجود شیوع بیماری کرونا به فعالیت خود 
ادامه داده و بخشی از فعاالن این صنف 
و  بسته بندی  جعبه های  ماسک،  تهیه  کار 
الکل  بسته بندی  و  تولید  به  مربوط  لوازم 
فعاالنه  بازار  به  عرضه  برای  را  غیره  و 
شیوع  از  وسیله  این  به  تا  اند  داده  انجام 

نمایند. کرونا جلوگیری  بیشتر  هر چه 

مواد  تامین  در  مشکالت  به  وی سپس 
افزود:  و  کرد  اشاره  چاپ  صنعت  اولیه 
اولیه  مواد  درصد  پنج  و  هفتاد  از  بیش 

گــزارش
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صنعت چاپ نیاز به واردات دارد، اما هم 
اکنـون علی رغم همـــه قول هــا ثبت 
مشکالت  با  اولیه  مواد  واردات  سفارش 

فراوانی مواجه است.

ایرنــا و به گفته فعـــاالن  به گزارش 
صنعت  این  بسته بندی،  و  چاپ  صنعت 
تامین  در  درصدی   85 از  بیش  وابستگی 
خود  ماشین آالت  و  ملزومات  اولیه،  مواد 
مرکب،  نظیر  اولیه  مواد  عمده  و  دارد 
حالل ها، ماشین آالت چاپ و قطعات آن 
وارداتی بوده و از کشورهایی مانند چین، 
ژاپن، آلمان، سوئد، سوئیس و ایتالیا وارد 

می شود.

با  صنعت  این  کارشناسان،  گفته  به 
میلیارد  یک هزار  از  بیش  مالی  گردش 
جایگاه  در  جهان،  سطح  در  دالری 
خودروسازی  مانند  صنایعی  از  باالتری 
کشورمان  در  و  دارد  قرار  گردشگری  و 
بنا به آمار منتشر شده بورس، در جایگاه 

قرار گرفته است. هفتم 

حمایت  با  باید  معتقدند:  کارشناسان 
فرسوده  ناوگان  نوسازی  زمینه  مسووالن 
ماشین آالت  به کارگیری  و  چاپ  صنعت 
شود،  فراهم  آن  در  نوین  تجهیزات  و 
یک  دست کم  نیازهای  که  ای  گونه  به 
صنعت  کند.  تامین  را  کشور  آینده  دهه 
و  فناورانه  رویکردی  به سمت  باید  چاپ 
نویـــن  فنــاوری های  از  بهره گیـــری 
فناوری اطالعات حرکت کند  به خصوص 
با تحوالت سایر بخش ها  تا در پساکرونا 

کند. همراهی  بتواند 

بین المللی  نمایشگاه  هفتمین  و  بیست 
وابسـته  صنایع  و  بسته بنــــدی  چاپ، 
سالن   7 در  و  شرکت   190 حضـور  با 
اختصاص  گردد.  می  برگزار  نمایشگاهی 

هفت سالن از نمایشگاه با توجه به اینکه 
نمایشگاهها  اغلب  در  ریزش  باعث  کرونا 
دوره  هفتمین  و  بیست  برای  است،  شده 
بندی  بسته  چاپ،  المللی  بین  نمایشگاه 
و صنایع وابستــه یک رکــورد به شمار 
اهمیت  بــــر  تاکیــد  شایــــد  رود.  می 
بستــه بندی خاصه در بخش های مواد 
در  بهداشتی  نیز  و  آشامیدنی  و  غذایی 
دوران شیوع کرونا، یکی از عوامل حضور 
پر رنگ اهالی این صنعت در این رویداد 

باشد. می 

به  توجــــه  با  که  داشت،  توجه  باید 
شرایط ویژه کشور،  بیست و هفتمیــــن 
و  بسته بندی  چاپ،  بین المللی  نمایشگاه 
خاص  مخاطبان  پذیرای  وابسته  صنایع 
برای  هم  فرصت  این  و  بود  تخصصی  و 
مخاطبان  که  آمد  فراهم  غرفه داران 
تخصصی بیشتری را به نمایشگاه دعوت 
کنند و از مخاطبان عمومی ، خبری بود.

مجازی نمایشگاه 
اکثــــر نمایشگاه ها در کنار  امســـال 
مجازی  نمایشگاه  یک  واقعی،  نمایشگاه 
به  بنا  که  کسانی  تا  اند  داده  ترتیب  هم 
امکان  کرونا  پاندمی  با  مرتبط  دالیل 
بتوانند  ندارند،  را  نمایشگاه  در  حضور 
زمینه،  همین  در  کنند.  استفاده  آن  از 
مدیر فنی برگزاری نمایشگاه آقای بهنام 
نیز گفت: پلت فرمی طراحی شده  نجفی 
اخبار  آخرین  شرکت کنندگان  تا  است 
عالقه مندان  و  کنند  بازدید  را  نمایشگاه 
آدرس  به  مراجعــــه  با  می تواننــــــد 
از  مجازی  صورت  به    iroxpo.com

کنند. دیدن  نمایشگاه 

مجازی  بازدید  امکان  به  اشاره  با  وی 
از  استفاده  با  کرد:  اظهار  نمایشگاه  از 
دنیا  روز  به  و  تخصصی  نرم افــزارهای 

است  شده  خریداری  آلمان  کشور  از  که 
است  شده  فراهم  مجازی  بازدید  امکان 
حضور  بازدید  امکان  که  عالقه مندانی  و 
ندارند می توانند به صورت مجازی بازدید 
به  که  غرفه دارانی  حتی  و  باشند  داشته 
دالیلی تمایل به حضور ندارند به صورت 

نمایشگاه شرکت کنند. این  آنالین در 

تشریفات  مدیر  شجــاع،  غالمرضــــا 
اینکه  بیان  با  نیز  نمایشگاه  برگزاری 
مردم  زندگی  از  بخشی  به  اکنون  کرونا 
رعایت  کرد:   اظهار  است،  شده  تبدیل 
رعایت  و  سخت گیرانه  مقررات  و  قوانین 
برگزاری  برای  بهداشتی  پروتکل های 
و  چاپ  نمایشگاه  جمله  از  نمایشگاه ها 
گرفته  قرار  کار  دستور  در  بندی  بسته 
برگزاری  سالن   7 تمامی  در  و  است 

رعایت شد. پروتکل ها  این  نمایشگاه 

در  هم  تهران  اصناف  اتاق  رئیس 
نمایشگاه  و هفتمین  بیست  افتتاح  حاشیه 
بیـــن المللي چـــاپ و بسته بنــــدي 
این  در  که  عزیزاني  از همه  داشت:  بیان 
را  تشکر  کمال  اند  کشیده  زحمت  حیطه 
پیشرفت  شد،  مشاهده  امروز  آنچه  دارم 
این  در  زیادي  بسیار  هاي  آوري  نو  و 
سال  به  نسبت  سال  هر  که  بود،  صنعت 
است.  شده  برگزار  پربارتر  گذشته  هاي 
دستیابي به فن آوري و علم روز در این 
ایـــــن  در  است.  مهم  بسیار  صنعت 
از  بهرمندي  با  جوانـــان  نمایشـــگاه 
از تخصص  استفاده  و  خود  دانش  و  علم 
باعث  عرصه  این  پیشکسوتان  تجارب  و 
چاپ  صنعت  در  بسیار  نوآوري هاي  خلق 

و بسته بندي گردیده اند. 

وی از تالش پیگیـــر این صنف برای 
ها  پروتکل  رعایت  و  با کرونــــا  مبارزه 

تشکر کــرد.
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ترجمه: ف. اسکندرخو

گزارش جهانی خطرات 2021، شانزدهمین نسخه تجزیه و تحلیل 
ساالنه مجمع جهانی اقتصاد است و به سالی می پردازد که وضعیت 
آشفتگی  اقتصادی،  رکود  جهانی،  گیری  همه  یک  واسطه  به  آن 
سیاسی و بحران آب و هوایی رو به وخامت است. این گزارش نحوه 
عملکرد کشورها و مشاغل در مواجهه با این خطرات را بررسی می کند.
به گزارش فوالد ایران، جای تعجب نیست که یکی از تغییرات بزرگ 
بین سال جاری و سال گذشته، از نظر ریسک، به دلیل شیوع ویروس 
کرونا ایجاد شده است. خطر ناشی از بیماری های عفونی اکنون در 
رتبه یک قرار دارد، در حالی که در سال 2020 در رتبه دهم قرار داشت.

اثرات گسترده
در این گزارش آمده است که بیماری عفونی در رتبه اول خطرات 
قرار دارد. هزینه های انسانی و اقتصادی کووید-19 بسیار زیاد است. 
این امر سال ها پیشرفت در کاهش فقر و نابرابری جهانی را کاهش 
بیشتری  اجتماعی و همکاری جهانی آسیب  انسجام  به  می دهد و 
می رساند. کرونا نه تنها منجر به مرگ گسترده افراد شده، بلکه مانع 
های  نابرابری  و  شده  نیز  جهان  مختلف  نقاط  در  اقتصادی  توسعه 

ثروت را در سراسر جهان تقویت می کند.
در عین حال، نگرانی هایی نیز وجود دارد که مبارزه با کرونا باعث 
مثل  بهداشتی،  مهم  های  مراقبت  و  ها  چالش  سایر  بردن  بین  از 

برنامه های واکسیناسیون سرخک شده است.

نگرانی های اقلیمی
علی رغم عواقب اجتناب ناپذیر کرونا، موارد مربوط به آب و هوا نیز 
وجود دارد که قسمت عمده ای از لیست مخاطرات امسال را تشکیل 
برای  "تهدیدی موجود  به عنوان  را  این گزارش آن  می دهند، که 
بشریت" توصیف می کند. علی رغم کاهش انتشار کربن ناشی از 
محدودیت ها و اختالل در تجارت و مسافرت بین المللی، این نگرانی وجود 

دارد که با شروع بهبود اقتصادی، انتشار گازهای گلخانه ای افزایش یابد.
عنوان  به  هوا  و  آب  به  مربوط  خطرات  ها،  انجمن  برخی  برای 
"محتمل تریــــن و تاثیـــرگذارترین خطرات طوالنی مدت" تلقی 
می شوند. آنها همچنین در مورد خطرات "سرخوردگی جوانان" در 

سراسر جهان اخطار می دهند.
مدت  کوتاه  تهدیدهای  به  خود  گزارش  در  جهانی  اقتصاد  مجمع 
نابرابری دیجیتال و  بیماری های عفونی، بحران معیشت،  از جمله 
سرخوردگی جوانان که احتماال طی دو سال آینده بشر با آنها درگیر 
دارایی،  حباب  انفجار  گزارش  این  است.  کرده  اشاره  بود،  خواهد 
شکست زیرساخت های فناوری اطالعات، بی ثباتی قیمت و بحران 
آینده،  سال  پنج  تا  سه  در  مدت  میان  خطرات  عنوان  با  را  بدهی 
شناسایی کرد و در بلند مدت، نگرانی های خود را در مورد سالح های 
کشتار جمعی، سقوط دولت، از بین رفتن تنوع زیستی و پیشرفت های 

نامطلوب فناوری ابراز کرد.

مقابله با خطرات
که  کرونا  درسهای  به  شده،  ذکر  خطرات  کنار  در  گزارش  این 
می تواند مقاومت جهانی را تقویت کند، پرداخته است.  این موارد شامل 
فرمول بندی چهارچوب های تحلیلی، ایجاد اشکال جدید مشارکت و 
ایجاد اعتماد از طریق ارتباطات شفاف و سازگار است. همچنین این 
به کشورها و مشاغل کمک  توصیه هایی است که  گزارش شامل 
می کند تا در مقابل خطرات، به جای واکنش، کنش نشان دهند. در 
رویداد آینده داووس که به صورت مجازی اجرا می شود، رهبران جهان 
گرد هم خواهند آمد تا درباره چگونگی پیشبرد اصول، سیاست ها و 
مشارکت های الزم برای انجام این کار بحث و تبادل نظر نمایند.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد

بزرگترین تهدیدهای جهان در سال 2021

گــزارش
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آسیب صنعت از دستکاری ارزی
در شرایطی که فرصت جهش تولید صادرات محور پیش روی صنایع داخلی 
است، برنامه های دولت و مجلس در حوزه ارزی مستقیما این پتانسیل را 
ارائه به مجلس محل دعوای  نشانه رفته است. بودجه 1400 که از زمان 
دولتمردان و نمایندگان مجلس بوده، در هر دو سناریو ارائه شده از سوی دو 
نهاد، به شکل جدی در پی صنعت زدایی است و ناخواسته توسعه صنعتی را 

هدف قرار داده است.

آسیب شناسی ها نشان می دهد سرکوب نرخ دالر در شرایط فعلی، مانعی 
افزایش صادرات کاالهای صنعتی است. عموم تجربیا ت  جدی بر سر راه 
جهانی نیز حکایت از آن دارد که رشد تولید صنعتی و افزایش صادرات کاال 
حاصل ثبات ارزی و حتی کاهش مصنوعی ارزش پول ملی است. دولت و 
مجلس اما کماکان بدون گرفتن درس  از تجربیات قبلی بر وعده کاهش 
در  میزان  این  البته  دارند.  توجه  مردم  عموم  جلب نظر  با هدف  ارز  قیمت 
نرخی که دولت با رقم 11هزار و 500تومان برای ارز تعیین کرده بود، شدت 
بیشتری دارد ولی نرخ اعالمی از سوی مجلس نیز که روی رقم 17هزار و 

500تومان متمرکز شده، کارکردی مشابه با نگاه و نظر دولت اما در ابعاد 
کمتر و کوچک تر دارد. با این حال در هر دو سناریو، صنعت قربانی خواهد شد.

این روند که بارها و بارها در برهه های مختلف طی 5دهه گذشته تکرار شده، 
عموما از ناحیه سرکوب قیمت ارز به پایین تر از نرخ واقعی آن اتفاق افتاده و 
تداوم آن از مجرای دالرهای نفتی شارژ شده است. حال که برای نخستین 
بار در نیم قرن گذشته نرخ بازاری ارز از نرخ حقیقی ارز پیش افتاده، فرصت 
اولیه،  مواد  کارگر،  از  اعم  ایران  اقتصاد  نسبی  مزیت های  از  استفاده  برای 
انرژی و جغرافیای کشور فراهم است. با این حال تحول صنعتی از مجرای 
است. ارزی دولت و مجلس شده  بازیچه سیاست  دوباره  صادرات محوری 

آنچه از هشدار فعاالن اقتصادی، کارشناسان صنعت و اقتصاددانان نسبت 
از  ترس  است،  فهم  قابل   1400 بودجه  در  سیاست گذار  ارزی  رویکرد  به 
بازگشت نوسان ارزی است که عمدتا ناشی از بازی دولت با بازار پول از 
مجرای تورم و انتظارات تورمی رخ می دهد و تبعات زیان بار بسیاری را به 
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تولیدکنندگان تحمیل می کند. نوسان ارز که توضیح زیان آن بر تولید نیاز به 
توضیح ندارد، تولیدکننده را از ناحیه سازمان دهی کارخانه و خرید موجودی تا 
انبار و فروش و صادرات تحت تاثیر قرار می دهد. در این باره علی سعدوندی 
ارائه  را  با »ایبنا« نقطه نظرات جالبی  و محمدرضا کالهی در گفت وگویی 
کردند. نقطه اتصال پیشنهاد این دو کارشناس به سیاست گذار البته یک چیز 
است: لطفا از سرکوب نرخ ارز پرهیز کنید! هرچند پیشنهاد علیرضا کالهی 
 )devaluation money( بیشتر روی تجربه کاهش مصنوعی نرخ ارز
متمرکز است که در اقتصادهای جنوب شرق آسیا به ویژه چین و ژاپن به کار 
می رود. سعدوندی هم معتقد است سیاست تخیله حباب ارزی باید کامال کنار 

گذاشته شده و از صنعت زدایی دوباره با اهرم دالر ارزان پرهیز شود.

سعدوندی: فرصت جهش بزرگ پس از نیم قرن
نقطه  سه  ارز  نرخ  سرکوب  و  نفتی  دالرهای  تزریق  هلندی،  بیماری 
وصل  صنعت زدایی  به  را  سعدوندی  علی  بحث  که  است  نگران کننده ای 
می کند. این اقتصاددان معتقد است نه تنها صنعت که بازار بورس و کل بازار 
سرمایه از اشتباهات سیاستی در حوزه ارز متاثر خواهد شد و این تنها به بهای 
یک رفتار پوپولیستی برای یک رضایت خاطر عمومی آن هم در کوتاه مدت 
رخ می دهد. سیاست گذار که به واسطه برخی اتفاقات در فضای خارجی در 
ماه های اخیر پیوسته وعده تخیله حباب ارزی، کاهش قیمت دالر و ایجاد 
امید در راستای گشایش اقتصادی را به جامعه داده، برنامه دارد نرخ ارز را در 

محدوده پایین تر از 20 هزار تومان تثبیت کند. 

با این حال عمده اقتصاددانان و افرادی نظیر پویا ناظران، معتقدند نرخ ارز 
در محدوده 20 تا 22 هزار تومان قرار دارد و باید از طریق سپردن تعادل آن 
به بازار و خروج کشور از اقتصاد نفتی و وابستگی به پترودالرها، کشور از 
ناحیه نوسانات ارزی و تورم مصون شود. در این باره علی سعدوندی معتقد 
است: تخلیه حباب ارز دستاوردی برای اقتصاد ایران ندارد. در واقع تخیله 
این حباب نه تنها دستاوردی برای اقتصاد ایران به همراه نداشته که اگر 
از این مقدار هم پایین تر رود، خوب نیست زیرا باعث به وجود آمدن روندی 
تحت عنوان صنعت زدایی خواهد شد. سایر کشورهای جهان نرخ ارز را تحت 
کنترل درمی آورند، منتها منظور از این کار آن است که نرخ ارز باالتر از نرخ 

حقیقی متوقف شود.

سعدوندی در ادامه افزود: مشکلی در اقتصاد کشور وجود دارد به نام بیماری 
هلندی که بسیار پابرجا و ادامه دار بوده است. این بیماری زمانی روی می دهد 
که نرخ ارز به زیر نرخ حقیقی آورده شود که با دسترسی به منابع ارزی به 
سادگی امکان پذیر است و می توان از این طریق قیمت ارز را کاهش داد، حتی 
در کوتاه مدت هم توانایی روبه رو شدن قیمت ارز با کاهش شدید وجود دارد، 
اما به نفع اقتصاد کشور نیست. این استاد دانشگاه همچنین افزود: این کارها 
سیاست هایی است که 50 سال انجام می شود و به وضعیت امروز رسیده، 
متاسفانه برای سیاست فوق پذیرش زیادی هم وجود دارد، ولی اشتباه است.

کالهی: دچار رکود تورمی هستیم
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، یک سیاست امتحان 
شده در اقتصادهای صادرات محور شرق آسیا را به سیاست گذار ایرانی پیشنهاد 
می دهد. علیرضا کالهی در گفت وگو با »ایبنا« اعالم کرده اقتصادهای موفق 
از  اکثرا سعی می کنند  دارند،  اقتصادی  و رشد  ُپررونق  تولید  آنهایی که  و 
افزایش نرخ ارز ملی خودشان جلوگیری کنند. در حقیقت به یک نحوی نرخ 
ارز خودشان را سرکوب می کنند که بتوانند رقابت پذیری اقتصادشان را حفظ 
بکنند. کما اینکه می بینید در بحث های بین اتحادیه اروپا، آمریکا و چین و 
در بحث هایی که سازمان تجارت جهانی با چین داشته، اصلی ترین اتهام 
سرکوب نرخ آر.ان.بی است و می گویند چین به صورت مصنوعی نرخ آر.ان.

بی را پایین نگه می دارد.

این فعال اقتصادی می افزاید: یکی از شواهد این امر، همین است که دولت 
چین با منابع مازاد خودش مرتب اوراق قرضه دالر می خرد و دارایی اش در 
این مورد به بیش از 3 تریلیون دالر رسیده است. مسیری که ما برعکس 
رفتیم؛ البته اقتصاد ما یک جوری بیمار شده که رشد تولید مناسبی نداریم و 
دچار رکود تورمی هستیم، آن وقت در مقاطعی هم نرخ دالر را مصنوعی 
سرکوب کردیم که عمدتا برمی گردد به نیمه دوم دولت گذشته و حتی اوایل 
دولت تدبیر که این کار به تولید و اشتغال آسیب زد؛ ولی تورم را تا یک حدی 

مدیریت می کند، اگر هم نرخ ارز رها شود، منجر به جهش تورم می شود.

از آن طرف هم چون اقتصاد آماده نیست و رابطه های تجاری اش با بازار 
هدف تعریف نشده، در نتیجه ما رشد صادرات نمی بینیم. در واقع در یک 
جایی گیر کرده ایم که از همه طرف چوب موضوع نرخ ارز را می خوریم؛ یعنی 
با افزایش آن، صادرات ما به سایر کشورها رونق نمی گیرد و از آن طرف هم 
تورم ایجاد می شود و کاهش هم می دهیم و منجر به از بین رفتن تولید می شود.

توسعه صنعتی با تعویض سیاست ارزی
قاطبه کارشناسانی که روی تجربیات توسعه صنعتی تمرکز دارند، بر لزوم 
ثبات و نه تثبیت نرخ ارز تاکید می کنند. کالهی نیز در همین راستا معتقد 
است باید بازی های سیاسی با نرخ ارز و حرکت هایی که سعی در نگه داشتن 
نرخ ارز در یک سطح غیرواقعی که نهایتا هم از کنترل خارج و باعث جهش 
می شود را کنار بگذاریم و دچار این پارادایم ها نشویم، تا بتوانیم یک ثباتی را 
در اقتصاد حفظ بکنیم که بتواند تولید کشور را رونق دهد و فعاالن اقتصادی 
بتوانند تا مدتی چشم اندازی داشته باشند. این را همه باید بدانیم که در شرایط 
شکل  اصولی  شکل  به  ریشه دار  فعالیت  وقت  هیچ  بی ثباتی،  و  ناپایداری 
نمی گیرد و فقط فعالیت های سوداگرانه است که در این شرایط جذاب است 

و نهایتا هم عمده سرمایه کشور به سمت فعالیت های سوداگرانه می رود.

منبع: دنیای اقتصاد

گــزارش
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چطور هزینه عدم اصالح نظام مالیاتی، بخش صنعت را زمین گیر می كند؟

تیغ دولبه اصالح مالیاتی

سیاست مالیاتی چگونه تولید را تضعیف می کند؟ بررسی ها نشان می دهد 
اصالح نظام مالیاتی به ضرر تولیدکنندگان شفاف بخش صنعت و به سود 
واسطه گران غیرشفاف بخش خدمات تمام شده است. شاهد این ادعا رشد 120 
هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت است که در آن صنعت با سهم 21درصد 
از اقتصاد، به  طور کامل مشارکت داشته اما بخش خدمات با داشتن سهم 72 
درصدی در کیک اقتصاد تنها 25درصد از مالیات خود را پرداخت کرده و مابقی 
به شکل فرار مالیاتی نزد واسطه گران و فعاالن بخش خدمات باقی مانده است. 
بر این مبنا سیاست گذار الزم است در کنار تمرکز روی ادامه روند شفاف اخذ 
مالیات از بخش صنعت، از دو مجرا درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و کسری 

بودجه را کاهش دهد.
 

»کاهش ابعاد فرار مالیاتی در بخش خدمات« و »تغییر شیوه اعطای معافیت 
مالیاتی به بخش کشاورزی« دو موردی است که باید هرچه سریع تر در دستور 
کار قرار گیرد. بی توجهی به چنین اقدامی به این معناست که در شرایط فشار 
توامان تحریم و تورم، صنعت باید تامین کننده اصلی دخل و خرج ناتراز دولت 
باشد و این در حالی است که بخش تولید با مشکالت بسیاری نظیر سرکوب 

قیمت یا تحریم روبه روست. 

نتیجه اینکه در شرایط افزایش فشار روی تولید، بخش عمده عایدی صنعت 
نه به سمت سرمایه گذاری یا قوت تولید که راهی سیاهچال کسری بودجه 
می شود و اصالح بودجه با اهرم کاهش فرار مالیاتی به فراموشی سپرده  می شود.

ضرر تولید از قانون مداری
تصویری که در باال ارائه شد، تلویحا نشان می دهد بخش تولید از قانون مداری 
اما روی دیگر عدم  سود نبرده است. این گزاره گرچه کامال درست نیست 
اصالح نظام مالیاتی را نشان می دهد. جایی که بخش مولد قربانی زیرکی 
واسطه گران می شود. گزارشی که در نشست اتاق ایران ارائه شد این موضوع را 
تایید می کند. در واقع »پرداخت سهم بیشتر از مالیات« و »قبول نظارت دقیق 
بر روند سرمایه گذاری و فعالیت« دو موضوعی است که از ناحیه عملکرد شفاف 
نصیب بخش تولید شده است. مواردی که در یک اقتصاد شفاف نه تنها منفی 
نیست که یک امتیاز مثبت برای صنعت محسوب می شود. با این حال وقتی شما 
تنها بازیگری باشید که تن به اجرای این قواعد می دهد، بازی کسب سود را 
از آغاز به واسطه گران و دالالن باخته اید. این یعنی دالالن و واسطه گران که 
پرونده مالیاتی خود را شفاف نمی کنند، کل سود ناشی از فعالیت اقتصادی خود 
را برای خود نگه داشته و سهم خود را در اداره کشور پرداخت نمی کنند. البته کار 
به همین جا ختم نمی شود. از آنجا که کسری بودجه هرسال ابعاد گسترده تری 
پیدا می کند، فشار را بر صنعت پیوسته افزایش می دهد. در واقع نیاز دولت به 
افزایش درآمد مالیاتی را به بهای فشار بیشتر بر صنعت برطرف می کند. ارائه 
گزارشی تازه در نشست اتاق ایران ابعاد تازه ای از تاثیر سیاست مالیاتی روی 
تولیدکنندگان را هویدا می کند.  این گزارش نشان می دهد ضعف در اصالح 
دقیق سیاست مالیاتی دولت و تاثیر سوء آن بر بخش صنعت موجب شده تا اخذ 
مالیات از بخش صنعت به طور کامل اجرا شود اما بخش خدمات 75درصد از 
سهم خود را پرداخت نکند. در واقع در جریان این اصالح، بخش هایی همچون 
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مسکن یا واسطه گری با زیرکی هرچه تمام تر از زیر بار پرداخت هزینه مالیات 
شانه خالی کرده اند و در تکمیل پرونده مالیاتی خود مشارکت نکرده اند و همین 
عامل باعث شده تا به دلیل کمبود اطالعات سیاست گذار، سهم واقعی آنها از 
مالیات پرداخت نشود. این در حالی است که اصالح نظام مالیاتی که با استقبال 
تولیدکنندگان همراه بود، به شفافیت بخش صنعت منجر شده و به کاهش عدم 
تعادل بودجه کمک کرده است. جز بخش تولید اما سایر مؤدیان در آن مشارکت 
چندانی نداشته اند. این رویه از دو سمت سرمایه گذاری در تولید را نشانه رفته و 

واسطه گری را تحریک می کند.

گزارش اتاق درباره سهم بخش های مختلف اقتصاد ایران
تعادل های  عدم  و  تحریم  مشکالت  آماج  کشور  که صنعت  شرایطی  در 
تاریخی اقتصاد ایران است، مساله رشد فزاینده مالیات باعث شده تا بازهم 
توان بخش مولد کشور برای تولید ثروت و ارزش افزوده تحلیل رود. گزارش 
تازه ارائه شده در نشست اخیر اتاق ایران با محوریت قرار دادن مسائل مالیاتی 
کسب و کارهای صنعتی در کشور نشان می دهد تولید از یکسو زیر تیغ رشد 
فزاینده مالیات ستانی از سوی دولت است و از دیگر سو پیوسته به دلیل افزایش 
کسری بودجه و نیز رشد تورم، دچار بحران در تامین موجودی یا خرید قطعات 
و مواد اولیه است. تصویر ارائه شده در این گزارش به ما نشان می دهد صنعت 
در ایران همچون کاغذی نازک و نحیف است که بیش از این تاب مقاومت در 
برابر لبه های تیز سیاست گذاری اقتصادی را ندارد.  ارزیابی این گزارش حاکی 
از آن است که با وجود سهم 21 درصدی صنعت از اقتصاد اما این بخش تقریبا 
به صورت کامل مالیات خود را پرداخت می کند. با این حال بخش کشاورزی که 
صاحب 7درصد از کل کیک اقتصاد ایران است، به طور کامل از مالیات معاف 
شده و بخش خدمات نیز که حدود 72 درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران را 
ایجاد می کند، عموما برای نظام مالیاتی ناشناخته مانده و این فقدان شفافیت 
موجب شده تا تنها 25 درصد مؤدیان مالیاتی فعال در بخش خدمات، سهم خود 
را از هزینه اداره کشور ادا کنند. در واقع مرور ساده اعداد باال نشان می دهد از 
رشد 120 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت، بخش خدمات احتماال تنها 
20 تا 30 هزار میلیارد تومان سهم داشته و مابقی توسط بخش تولید و سایر 
مؤدیان مالیاتی پرداخت شده است. بر این مبنا بزرگ ترین سهامدار اقتصاد ایران 
که همان بخش خدمات است 75 درصد از سهم مالیات خود را پرداخت نکرده 
و این در حالی است که بیشترین بهره را از تحوالت قیمتی همین بخش می برد. 
این فرار مالیاتی که عموما ناشی از فقدان شفافیت در بخش های مسکن و 
واسطه  گری است، در صورت شفاف شدن به راحتی قابل حصول است و زمینه 
کاهش فشار به تولید از جانب بخش مالیات را فراهم می کند. این گزاره شاید 
تاحدی تلخ باشد اما مادامی که اصالحات نظام مالیاتی به شکل جدی کلید 
نخورد، اقتصاد ایران باید هزینه کسب و کارهای غیرشفاف را از جیب صنعت و 

بخش های مولد و شفاف پرداخت کند.

گزارشی که در نشست اتاق ایران از سوی رضا شعاعی ارائه شد، تلویحا تاکید 
دارد که هزینه عدم اصالح نظام مالیاتی در ایران را مؤدیان شناسنامه دار، شفاف 
و عمدتا صنعتی می پردازند که به دلیل داشتن پرونده مالی شفاف و روند کار 

مشخص، آماج رشد پیوسته اخذ مالیات هستند. این گزارش که با بررسی مورد 
به مورد پرونده های مؤدیان صنعتی و شیوه برخورد نظام مالیاتی با آنها، ارزیابی 
جالبی از تبعات فقدان شفافیت نظام مالیاتی ارائه می کند، اذعان می کند که 
فشار عدم اخذ مالیات از بخش بزرگی از بنگاه های خدماتی یا معافیت بخش 
کشاورزی را بازیگران سالم و شفاف متحمل خواهد شد. این موضوع از آن 
جهت برای بهبود سیاست اقتصادی حائز اهمیت است که نه تنها سهم بخش 
اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی را در اقتصاد ایران کاهش می دهد که زمینه 
را برای خلق اعتبار مالی و رشد نقدینگی در راهروهای تاریک و غیرشفاف 
از بین برده و فشار بخش غیررسمی به بخش رسمی را نیز کاهش داده یا 
کنترل می کند. به این ترتیب صنعت با این کار هم فشار مالیاتی کمتری را 
تحمل کرده و هم از ناحیه قاچاق، فروش غیررسمی کاالها و مسائلی از این 
دست کمتر تحت فشار قرار می گیرد. از آنجا که در طول برنامه ششم توسعه 
سهم درآمد مالیاتی کشور از بودجه ساالنه از 113 هزار میلیارد تومان به بیش 
از 233 هزار میلیارد تومان رسیده، تعلل در اصالح نظام مالیاتی به معنی تداوم 
بهره کشی از صنعت است. روندی که در کنار تزریق پیوسته دالرهای نفتی که 
به صنعت زدایی منجر می شود و نیز سرکوب قیمت که به از بین رفتن رقابت 
در سطح اقتصاد منتهی می شود، بنیه صنعت را نحیف کرده و به مسائلی نظیر 
افت سرمایه گذاری یا کاهش سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی 

منجر می شود.

مالیاتی  نتیجه سیاست  این توضیحات مشخص می شود که در  لحاظ  با 
کنونی، فشار زیادی به صنایع درخصوص مالیات ستانی وارد آمده و اکنون که 
طی سال های گذشته به دالیل بسیاری همچون رکود، تحریم، فرسوده بودن 
تکنولوژی تولید که قدرت رقابت و تولید محصوالت برای بازارهای بین المللی 
را گرفته است »فشار نهادهای دولتی و تابعه«، »سیاست های اشتباه دولت ها 
در امر اختصاص یارانه که تاکنون برخالف برنامه پیش بینی شده هیچ یارانه ای 
پرداخت نکرده اند«، »معافیت نهادهای دولتی و دستگاه های وابسته به آن« 
حتی در امر دریافت پیش پرداخت مالیات واردات باعث شده تا صنایع از نظر 
اقتصادی بسیار ضعیف شوند. موردی که یکی از نشانه های آن معوقات بانکی 
طی سال های گذشته است. در عین حال در این برهه که دولت ها تصمیم به 
قطع وابستگی به نفت را در برنامه خود دارند و بخش اعظم بودجه کشور از 
محل مالیات تامین می شود، اعمال سیاست هایی همچون وصول مالیات از 
محل تراکنش های بانکی مؤدیان که بسیاری از آنها مدیران عامل، اعضای 
هیات مدیره، سهامداران و مدیران دیگر واحدهای تولیدی هستند، انگیزه ای 
برای تولید نخواهند داشت. این گزارش با مرور قوانین مالیاتی کشور و لوایحی 
که در این زمینه طی سالیان اخیر بین مجلس و دولت رد و بدل شده نشان 
می دهد دریافت مالیات از فعاالن اقتصادی بخش صنعت در حالی رخ می دهد 
که گستردگی معافیت ها به موضوعی آزاردهنده در نظام مالیاتی تبدیل شده 
است. چارچوبی که در کنار فقدان شفافیت عملکرد مالی بسیاری از بنگاه ها، 

آتیه بخش تولید را پرهزینه نشان می دهد.

منبع: دنیای اقتصاد 
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در سال۲۰۲۱ قطعا یکی از مهم ترین عوامل كاهش بحران اقتصادی در ایران، توسعه صادرات ملی است. خون تازه ای كه صادرات 

پایدار به اقتصاد بیمار ایران وارد می كند، می تواند بسیاری از شاخص های كلیدی را دستخوش تغییرات مثبت كند. ضمن اینکه با 

ظهور گاه و بیگاه قوهای سیاه )رویدادهای غیرقابل پیش بینی با اثرات شدید و غیرقابل تخمین(، چه در سطح جهانی و چه در سطح 

كشوری، می توان از اهرم صادرات در مقابل آثار منفی محتمل آنها در آینده جهت مقاومت اقتصادی استفاده كرد.

استراتژی های صادراتی ایران در سال۲۰۲۱

بنابراین افزایش پایدار صادرات ایران باید یکی از اهداف اصلی دولت و 
صاحبین کسب و کار در سال آینده باشد. برای تحقق چنین هدف مهمی 
قطعا باید استراتژی های موثری در سطوح دولتی و خصوصی تعریف 

شوند. در اینجا به چند استراتژی کاربردی اشاره خواهد شد.

استراتژی های سطح دولت

1- ایجاد صندوق ملی توسعه صادرات
با نگاه به بسیاری از کشورهای پیشرو در صادرات به یک نکته مشترک 
می رسیم؛ عمده آنها دارای یک صندوق ملی صرفا و تنها صرفا جهت 
توسعه صادرات هستند. هدف اصلی صندوق ملی توسعه صادرات رفع 
گلوگاه هایی است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان کاالها و خدمات 
صادراتی با آنها مواجه هستند و به دنبال بهبود و اعتالی عملکرد بخش 
صادرات کشور است. این صندوق به دنبال ایجاد و تقویت زیرساخت های 

الزم جهت توسعــه صادرات در تمامی بخش هـــای درگیـــر است. 
سرمایـــه گذاری در پروژه هـای صادراتی و ارائه تسهیالت صادراتی از 

دیگر وظایف صندوق ملی توسعه صادرات است. 

 دو عامل کلیدی در اثربخشی این صندوق وجود دارد که می بایست 
از سوی دولت رعایت شوند؛ تخصیص بودجه و تعیین منابع مالی الزم 
جهت تقویت صندوق، و شناسایی موارد و مقاطع نیازمند استفاده از این 

صندوق جهت افزایش کارآیی آن.

2- ارائه وام تولید در ازای اسناد صادراتی
بسیاری از تولیدکنندگان کشور با معضل کمبود نقدینگی در سازمان 
خود دست و پنجه نرم می کنند. همین امر باعث می شود که آنها با وجود 
دریافت سفارشات صادراتی، قادر به تامین مواد اولیه و شروع فرآیند تولید 
نباشند. در چنین مواردی دولت و سازمان ها و بانک های وابسته می توانند 

نویسنده: امیر نیک خواه     )مدیرعامل گروه توسعه صادرات ایران مدیوم، مشاور كسب و كار و تجارت بین الملل(
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گــزارش

با دریافت اسناد صادراتی الزم از تولیدکننده و براساس بازه زمانی دریافت 
وجوه صادراتی، وام تولید کاالی صادراتی ارائه دهند. تولیدکننده نیز با 
دریافت ارز صادراتی، بدهی خود را با دولت تسویه می کند. این روش 
یکی از موثرترین اهرم های انگیزشی جهت تولید صادراتی در بسیاری 

از کشورهاست.

بستر  ایجاد  جهت  دوست  کشورهای  با  رایزنی   -3
صادرات مجدد و گذرگاه های لجستیکی در آنها

در شرایط تحریمی، یکی از مهم ترین چالش های صادرکنندگان ایرانی، 
عدم امکان صادرات مستقیم از ایران به کشورهای هدف بوده است. در 
چنین شرایطی یکی از راه حل های موثر، استفاده از کشور ثالث برای 
کراس  و  ترانشیپمنت  مانند  روش هایی  کاالست.  غیرمستقیم  ارسال 
استاف در چنین مواقعی استفاده می شوند که عمدتا همراه با هزینه های 
نسبتا زیاد و مشکالت خاص خود هستند. خصوصا در سال های اخیر 
چالش های  امارات،  و  ایران  بین  تنش های سیاسی  افزایش  با  همراه 
جدیدی برای استفاده از روش های مذکور ایجاد شد. در اینجا این انتظار 
می رود که دولت، صادرکنندگان را با چنین مشکالتی تنها نگذارد و به 
سرعت با کشورهای دوست و همسایه وارد مذاکرات الزم جهت ایجاد 
زیرساخت های لجستیکی جهت مقابله با تحریم ها شود. همچنین اگر 
در چنین شرایطی با تعامل بین اتاق بازرگانی و همینطور وزارتخانه ها 
و سازمان های مرتبط در ایران و کشور واسطه، و تعریف محصوالت 
استراتژیک و استانداردهای تولیدی مشترک، شرایط دریافت گواهی مبدا 

از کشور واسطه برای تولیدکنندگان ایرانی مهیا شود، بخش قابل توجهی 
از چالش های صادرکنندگان ایرانی حل خواهد شد.

4- ایجاد کارگروه های تجاری با کشورهای واردکننده
در  و  کند  می  ایفا  را  تولیدکننده  نقش  از صنایع  بسیاری  در  ایران 
سال های اخیر نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته است. اما غیر از 
کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان، عمده کشورها به وجود چنین 
از طریق  بتواند  اینجا اگر دولت  ایران آگاهی ندارند. در  توانمندی در 
با کشورهای  را  تجاری هدفمندی  کارگروه های  متولی،  سازمان های 
واردکننده ایجاد کند، تا حد زیادی این عدم آگاهی را پوشش می دهد. با 
ایجاد این کارگروه ها در صنایع مختلف، می توان به شناخت واردکنندگان 
کشورهای هدف از تولیدکنندگان ایرانی و محصوالت آنها کمک و به 
نوعی شرایط بازاریابی بین المللی کاالهای ایرانی را تسهیل کرد. در این 
کارگروه ها می توان فرصت ها و تهدیدات پیش روی تجارت دو کشور در 
صنعت مربوطه را شناسایی کرد و همچنین به مشکالت و چالش های 

بین تجار ایرانی و کشور هدف رسیدگی کرد.
استراتژی های سطح کسب و کار

1- تمرکز بر بازارهای منطقه ای
جهانی،  اقتصاد  شدن  کوچک  و  کرونا  ویروس  شیوع  با 
Globalization  یا همان جهانی سازی دچار افت محسوسی شد. در 
چنین شرایطی پیش بینی می شود که منطقه گرائی در اولویت قرار بگیرد. 
بازارهای منطقه ای نیز به عنوان ظرفیت های متمرکز مصرفی، می توانند 
اهداف مناسبی برای صادرکنندگان باشند. بنابراین تولیدکنندگان ایرانی 
باید با بررسی دقیق کشورهای مصرف کننده محصوالت شان، بازارهای 
منطقه ای مناسب را انتخاب کنند. بدین ترتیب هزینه های بازاریابی و 
توزیع کاال نیز کاهش چشمگیری خواهند یافت. همچنین با توجه به 
همین رویکرد منطقه گرائی، واردکنندگان نیز تمایل به تامین کاالهای 
موردنیاز خود از مناطق جغرافیایی اطراف شان خواهند داشت؛ به همین 
علت بازارهای منطقه ای نزدیک به ایران، گزینه های با اولویت باال برای 
صادرکننده ایرانی خواهند بود. به طور مثال منطقه CIS )شوروی سابق( 
و خصوصا منطقه اتحادیه گمرکی اوراسیا می تواند گزینه مناسبی برای 

بسیاری از صنایع ایرانی باشد.

 2- ایجاد سندیکای صادراتی در شاخه های صنعت
فعالیت  صادراتی  سندیکاهای  صنایع،  برخی  در  ایران  در  اگرچه 
می کنند، اما اثربخشی و کارآیی الزم را ندارند. نکته قابل توجه در ایجاد 
سندیکاهای صادراتی تعریف اهداف مشخص و اقدامات اجرایی هدفمند 
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است. در ایران عمده سندیکاها صرفا درگیر جلسات پراکنده و بدون 
برنامه می شوند. سندیکای صادراتی موثر، با تعریف خدمات کاربردی، به 
دنبال افزایش منافع تمامی اعضا است. به طور مثال اگر یک تولیدکننده 
صنایع غذایی بخواهد در کشور روسیه تحقیقات بازار انجام دهد، با نرخ 
فعلی ارز، باید میلیون ها تومان هزینه کند، که برای بسیاری از شرکت های 
ایرانی غیرممکن است. اما اگر در یک سندیکای صادراتی، چنین پروژه 
تحقیقاتی تعریف و اجرا شود، هزینه آن بین تمامی اعضا تقسیم و در 
عین حال همگی از گزارش و نتایج آن بهره مند می شوند. شرکت های 
ایرانی باید با درک کار تیمی، ایجاد سندیکاهای صادراتی را در دستور 

کار خود قرار دهند.

3- ایجاد شبکه بازاریابی در کشورهای هدف
در شرایطی که کرونا بر دنیا تحمیل کرده است، سفرهای بین المللی 
دچار اختالل شده اند و به نظر می رسد در سال 2021 نیز تا حدی این 
مشکل وجود داشته باشد. بنابراین به احتمال زیاد تولیدکنندگان ایرانی 
روبرو  بازاریابی  کشورهای هدف جهت  از  بازدید  در  دشواری هایی  با 
خواهند شد. ضمن اینکه با توجه به هزینه های باالی سفرهای کاری 
بین المللی به دلیل افزایش نرخ ارز، بازاریابی حضوری برای بسیاری 
از تولیدکنندگان ایرانی سخت و حتی غیرممکن شده است. در چنین 
در  بازاریابی  شبکه های  ایجاد  دنبال  به  باید  تولیدکنندگان  شرایطی، 
نفراتی  شامل  بازاریابی  شبکه های  این  باشند.  خود  هدف  کشورهای 
هستند که در کشورهای هدف، به نمایندگی از شرکت ایرانی، اقدامات 
در  انجام می دهند.  بالقوه  مشتریان  با  را  فروش  مذاکرات  و  بازاریابی 
انتخاب این نفرات باید به این نکته توجه کرد که بهتر است بومی همان 
کشور و دارای تجربه در صنعت مربوطه باشند تا بتوانند با کمترین زمان 
و هزینه ممکن، واردکنندگان، توزیع کنندگان، عاملین فروش و به طور 

کل مشتریان بالقوه را شناسایی و ترغیب به همکاری کنند.

4- صادرات مشارکتی
هدف از صادرات مشارکتی، ترکیب منابع و ظرفیت های دو یا چند 
شرکت در تحقق منافع صادراتی است. شرکت ها می توانند در چند حالت، 
صادرات مشارکتی داشته باشند. یکی از این حالت ها عقد قرارداد شراکت 
یک  است.  شرکت  دو  بین   Joint Ventureو  Partnership
تولیدکننده ایرانی می تواند این قرارداد را با یک یا چند شرکت ایرانی 
و یا خارجی منعقد کند. بدین ترتیب شرکت ها با هم افزایی منابع خود و 
تعیین وظایف و منافع، به صورت مشترک روی تولید و فروش محصول 
یا محصوالت مشخصی در کشور یا کشورهای هدف همکاری می کنند. 
به غیر از هم افزایی در منابع، تسهیم ریسک ورود به بازارهای جدید نیز 

در چنین همکاری هایی اتفاق می افتد. 

 Private Label حالت دیگر صادرات مشارکتی، از طریق قرارداد
با  با عقد چنین قراردادی  ایرانی می تواند  ترتیب شرکت  بدین  است. 
یک شرکت خارجی، تحت نام و برند او، محصوالت خود را تولید و 
به بازارهای جهانی عرضه کند. با توجه به بهای تمام شده پایین تولید 
محصوالت در برخی صنایع در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای 
دیگر، این استراتژی در شرایط اقتصادی فعلی جهان از محبوبیت باالیی 
برخوردار است. البته قابل ذکر است که این استراتژی باید با درک کامل 
شرایط شرکت و برند ایرانی و محصوالت آن اتخاذ شود. حالت دیگر 
صادرات مشارکتی نیز می تواند برون سپاری تولید باشد. در این شرایط 
صادرکننده ایرانی بنا به دالیل متعدد مانند نبود شرایط و مجوزهای الزم 
جهت تولید و یا بهای تمام شده باال به دلیل نبود صرفه به مقیاس، با 

تولیدکننده دیگری قرارداد برون سپاری تولید منعقد می کند.

استراتژی های مذکور، بخشی از استراتژی های قابل اجرا در راستای 
تحقق هدف توسعه صادرات کشور در سال 2021 هستند. همانطور که 
اشاره شد، بخشی از آنها در اختیار دولت و بخشی در اختیار تولیدکنندگان 
و صاحبین کسب و کار است. بنابراین همکاری و ارتباط پیوسته و موثر 
بین بخش دولتی و خصوصی الزمه اعتالی اقتصاد صادراتی ایران است.

منبع: اقتصاد آنالین
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نااطمینانی  وجود  به  اشاره  با  اقتصادی  مسائل  تحلیل گر  یک 
نسبت به شرایط اقتصادی، معتقد است نیاز به زمان داریم تا با 
شاهد  آن،  تثبیت  و  ارز  نرخ  کاهش  پذیرفتن  و  اطمینان  ایجاد 

باشیم. و حذف چسبندگی  قیمت ها  کاهش 

وی درباره چسبندگی قیمت ها با وجود افت نرخ ارز در یکی 
دو ماه اخیر و همچنین کاهش انتظارات تورمی می گوید:  اقتصاد ایران 
اقتصاد  واقع  در  و  نبوده  اقتصادی  عوامل  تاثیر  تحت  گاه  هیچ 
شاهد  نتیجه  در  دارد،  بخش  این  در  بیشتری  نمود  سیاسی 

بازارها هستیم.  در  عمده  قیمتی  نوسانات 

نوعی  با  ما  کرد:  تصریح  ایِبنا  با  وگو  گفت  در  دشت بانی  یاور 
همین  به  و  هستیم  مواجه  اقتصاد  آتی  روزهای  از  اطمینانی  نا 
می  باال  به شدت  نیز  تورمی  انتظارات  ارز  نرخ  افزایش  با  دلیل 
رود و بازارها سریعا نسبت به افزایش قیمت عکس العمل نشان 
می دهد. این در حالی است که بخش عمده ای از مواد اولیه و 

واسطه ای تولید ما وارداتی و متاثر از نرخ ارز است.

ثبات  به  و  یابد  می  کاهش  ارز  نرخ  که  زمانی  داد:  ادامه  وی 
متاثر  این کاهش قیمت  این است که  بر  نسبی می رسد، تصور 
بلندمدت  بنابراین  و  است  مقطعی  و  موقتی  اتفاقات  و  اخبار  از 

کاهش  نیز  ها  قیمت  نتیجه  در  بود.  نخواهد 
نمی یابد چون این تصور وجود دارد که نرخ 
سرآغاز  تورم  این  و  رود  می  باال  هم  باز  ارز 
تورم های بعدی است. دلیل این موضوع هم 
بارها  ما  که  است  مرتبط  گذشته  تجربه  به 
اقتصاد  در  مقطعی  شرایط  چنین  شاهد 

ایم. کشور بوده 

اقتصادی،  مسائل  گر  تحلیل  این  گفته  به 
میان  شکاف  آن  دنبال  به  و  ناطمینانی  این 
تورم  از  مردم  انتظارات  و  واقعی  تورم 
پایین   سمت  به  قیمت ها  چسبندگی  باعث 
اینکه  )مقاومت برای کاهش( می شود. ضمن 
شرایط تحریــــم ها و عوامل سیاســی ایــن 

می کند.  بیشتر  را  نااطمینانی 

دشت بانـی گفت: مورد بعدی اینکه در تئوری 
اقتصاد کالن نیز »چسبندگی رو به پایین قیمت« وجود دارد و 
نه تنها در کشور ما بلکه در همه دنیا نیز امکان دارد و متداول 
است، اما مانند ایران مشهود نیست. در کشورهای توسعه یافته و 
پیشرفته به دلیل ثبات حاکم بر اقتصاد و عدم نوسانات، چسبندگی 

ندارد.  نمود  ها خیلی  قیمت 

اقتصادی  فعاالن  به  باید  وضعیت  این  بهبود  برای  افزود:  وی 
و  ایمن  مدت  طوالنی  برای  بازار  که  شود  داده  اطمینان  این 
ایجاد  با  تا  داریم  زمان  به  نیاز  چند  هر  بود.  خواهد  ثبات  با 
اطمینان و پذیرفتن کاهش نرخ ارز و تثبیت آن از سوی مردم 
انتظارات تورمی و  و فعاالن اقتصادی و همچنین کاهش شکاف 

باشیم.  قیمت ها  کاهش  واقعی، شاهد  تورم 

ایــــن تحلیـــل گــــــر مسائل اقتصــــادی تاکیــــد کرد: 
استفاده  وارداتی  ای  واسطه  و  اولیه  مواد  تولیدکنندگان  عمــده 
مـــی کنند؛ بنابراین با توجه به شرایط ناپایــدار موجود تمایلــی به 
کاهـــش و تعدیـــل قیمت ها ندارد چـــرا که اطمینـــان از 

روزهای آتی ندارند.

ایِبنا منبع: 

دلیل چسبندگی قیمت ها پس از افت نرخ ارز
نیاز به زمان داریم ...

گــزارش
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کارشناس پژوهشی - حمایتگری مرکز 
در  جامعه  و  حاکمیت  توانمندسازی 
یادداشتی یکی از بهانه های همیشگی برای 
مقاومت در برابر مدیریت تعارض منافع را 
هدررفت استعدادها و نخبگان در کشورهای 
قرار  محور  با  و  برشمرده  توسعه  در حال 
دادن این مسئله موضوع مدیریت ظرفیت 
نخبگان در فرایند مدیریت تعارض منافع را 

مورد توجه خود قرار داده است.

سعید  یادداشت  در  ایسنا،  گزارش  به 
بهانه های  از  یکی  است:  آمده  هراسانی 
همیشگی برای مقاومت در برابر مدیریت 
و  استعدادها  هدررفت  منافع،  تعارض 
نخبگان در کشورهای در حال توسعه بوده 
تعارض  مدیریت  مخالفان  استدالل  است. 
منافع در کشورهایی با ظرفیت های پایین 
متخصصان  نامعقول  حذف  انسانی  منابع 
امور عمومی  اداره  در  آنان  و ظرفیت های 

است. اما آیا این استدالل موجه است؟ 
این مقاله با محور قرار دادن این مسئله 
موضوع مدیریت ظرفیت نخبگان در فرایند 
مدیریت تعارض منافع را مورد توجه خود 

اختصاصی،  آموزش های  است.  داده  قرار 
تنظیــم  و  شفــاف  دستورالعمل های 
پروتکل های مشخص برای استفاده از ظرفیت 
برخی  منافع  تعارض  درگیر  کارشناسان 
از راهکارهای مواجهه با این مسئله است.

تعارض  با متخصصان در حوزه  صحبت 
منافع اغلب کاری دشوار است. این موضوع 
به سبب موقعیت تعارض منافع برای آن ها 
پدید می آید؛ یعنی شما با کسانی صحبت 
موقعیت های  درگیر  خود  که  می کنید 
تعارض منافع هستند. در یکی از مصاحبه ها 
وی  مرکزی،  بانک  اسبق  ارزی  معاون  با 

گزاره ای را بیان کرد که تأمل برانگیز بود. 

قوانین  می گفت  بانکی  کارشناس  این 
استفاده  امکان  منافع  تعارض  مدیریت 
نیز  محدود  که  را  کشور  استعدادهای  از 
ساده  زبان  به  می دهد!  تقلیل  هستند 
می گفت مگر چقدر خبره بانکی داریم که 
اگر کسی در شبکه بانکی فعال بود، دیگر 

در بانک مرکزی سمت نگیرد؟ 
تعارض منافع برای زمانی است که سطحی 

حوزه های  در  انسانی  نیروی  توسعه  از 
تخصصی پدید آمده باشد. این موضوع از 
آن زمان دغدغه ذهنی نویسنده شده بود.

آموزش های تخصصی به مثابه راهکار 
مدیریت تعارض منافع

چندی بعد یکی دیگر از متخصصان حوزه 
بانکی به این ابهام پاسخ داد. این متخصص 
که سالیان دراز در بانک مرکزی مشغول 
به فعالیت بوده است، اشاره می کند بخش 
عمده ای از کژکارکردی های بانک مرکزی 
بانک مرکزی آموزش  آغاز شد که  زمانی 
متوقف  را  خبره  کارشناسان  مستقل 
شبکه  فعاالن  از  را  خود  کارشناسان  و 
بانکی و کسانی که برای بانکداری تجاری 
راه  وی  کرد.  انتخاب  بودند  آموزش دیده 
نجات بانک مرکزی را بازگشت به سال های 
ابتدایی شکل گیری این بانک و آموزش و 
بورسیه کارشناسانی دانست که به صورت 
مرکزی  بانک  در  فعالیت  برای  مستقیم 

پرورش داده می شوند.

این مسئله نه تنها پاسخی به گفته های 

مدیریت تعارض منافع؛ 
استعدادهایی که هدر می شوند



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 زمستان  زمستان  9999        شماره          شماره  7979 4444

تغییر  را  قاعده  بلکه  است،  اول  شخص 
می دهد. به زبان ساده مسئله از چشم انداز 
ما به موضوع شکل می گیرد. نه تنها نبود 
به  منجر  فنی  حوزه های  در  متخصص 
شکل گیری تعارض منافع نمی شود، بلکه 
وجود همین تعارض منافع مانع از توسعه 
متخصص  انسانی  نیروی  ظرفیت های 

می شود.

مسئله  دیدگاه  این  است،  ذکر  به  الزم 
بسیاری از موقعیت های تعارض منافع را نیز 
مدیریت می کند. برای مثال سال ها است 
که مسئله قضاوت درباره اشتباهات پزشکی 
بوده است. پزشکان  مغالطه همراه  این  با 
همواره این استدالل را مطرح می کنند که 
پزشکی  اشتباهات  درباره  باید  کسی  چه 
پزشکی  از  جز  کار  این  آیا  کند؟  قضاوت 
مسئله  این  به  پاسخ  برمی آید؟  دیگر 
تأسیس رشته ای با عنوان پزشکی قضایی 
یا بسط حوزه فعالیت پزشکی قانونی است. 
از متخصصان  در چنین شیوه ای گروهی 
بر  عالوه  که  می شوند  تربیت  پزشکی 
آموزش های  پزشکی  عمومی  مهارت های 
اشتباهات  درباره  قضاوت  درباره  الزم 
بر  را  قانونی  پزشکی و همچنین پزشکی 
عهده می گیرند و درعین حال پروانه طبابت 
برای این گروه صادر نخواهد شد. با چنین 
شیوه ای نه تنها موقعیت های تعارض منافع 
مدیریت می شود بلکه حتی قضاوت درباره 

اشتباهات پزشکی تخصصی تر خواهد شد. 
نیز صدق  موارد  سایر  درباره  موضوع  این 
می کند. آموزش نظارت مهندسی، قضاوت 

و بسیاری موارد دیگر.

مدیریت تعارض منافع با تفکیک منافع
ظرفیت های  تقلیل  چاره  راه  بنابراین 
خبرگانی در صورت مدیریت تعارض منافع، 
به  تعارض منافع  رها کردن موقعیت های 
به سبب  ما نمی توانیم  نیست.  حال خود 
برخی مشکالت صورت مسئله را پاک کنیم. 
تفکیک شده  و  تخصصی  آموزش های 
تعارض  موقعیت های  درگیر  که  وظایفی 
منافع هستند موجب می شود، دو گروه با 
منافع متضاد ایجاد شوند که تعادلی مثبت 

در جامعه ایجاد کنند. 

در  منافع  تعارض  وضعیت  مثال  برای 
نظام مهندسی را مدنظر قرار دهید. مسئله 
اصلی تعارض منافع در نظام مهندسی آن 
است که افراد بر خودشان نظارت می کنند، 
بر  نظارت  طریق  از  خود  بر  نظارت  این 
عبارت  به  ناشی می شود.  »گروه خودی« 
دولتی  دستگاه های  کارکنان  اکثر  ساده 
نظارت  حاکمیتی  وظایف  که  عمومی  و 
مهندسی بر عهده دارند، خود عضو سازمان 
نظام مهندسی بوده و پروانه مهندسی دارند؛ 
خود  متبوع  سازمان  از  خارج  در  یعنی 

مشغول به فعالیت مهندسی هستند. 

افراد همه جزو  این  در چنین شرایطی 
به  واقعی  تعلق خاطر  و  بوده  گروه  یک 
ناظر خود  آن دارند. همچنین وقتی یک 
دیگری  نظارت  سوژه  آینده  در  می تواند 
باشد، از » سهــل انگارانه شــدن نظارت 
مهندسی« منتفع خواهد شد. مجموع این 
عوامل آنان را درگیر موقعیت های مختلف 

تعارض منافع می کند.

و  مهندس  گروه  دو  آنکه  به محض  اما 
نظارت مهندسی از یکدیگر مجزا شوند و 
اجازه  مهندسی  نظارت  دانش آموختگان 
فعالیت های مهندسی نداشته باشند، آنگاه 
دو گروه با منافع متفاوت پیش رو خواهیم 
درگیر  نمی توانند  به هیچ وجه  که  داشت 
منافع  شوند.  منافع  تعارض  موقعیت های 
کشف  مهندسی  نظارت  دانش آموختگان 
خواهد  مهندسی  تخلفات  بیش ازپیش 
تخلفات  روش های کشف  دانش  این  بود. 
مهندسی را توسعه خواهد دارد و یک جریان 
مدافع منافع عمومی را پدید خواهد آورد.

مقابل  در  منافع  تعارض  مدیریت 
حذف تعارض منافع

بااین حال مدیریت تعارض منافع محدود 
به موقعیت های تعارض منافعی که بتوان 
با رشته های تخصصی آن را مدیریت کرد 
متعددی  موقعیت های  شامل  و  نیست 
درآمد  سهامداری،  خویشاوندی،  همچون 

گــزارش
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و وظیفه و غیره است. در چنین شرایطی 
خبرگانی  ظرفیت های  هدررفت  امکان 
وجود خواهد داشت. برای مثال فرض کنید 
در یک شهر فرضی تنها شرکت متخصص 
ترافیک  کنترل  مصنوعی  هوش  حوزه 
چنین  در  است.  شهردار  برادر  به  متعلق 
عقد  ممنوعیت  راه  ساده ترین  شرایطی 
قرارداد با خویشاوندان است، اما به سبب 
آن، امکان استفاده از تنها ظرفیت خبرگانی 

از بین خواهد رفت، حال باید چه کرد؟
منافع  تعارض  مدیریت  در  مهم  نکته 
آخرین  کامل«  »ممنوعیت  که  است  آن 
مدیریت  در  راهکار  سخت گیرانه ترین  و 
دیگر  راهکارهای  است.  منافع  تعارض 
همچون افشای اطالعات مجریان یا به زبان 
ساده شفافیت کامل فرایند اجرا و همچنین 
محدودیت مجریان نیز در مدیریت تعارض 

منافع بسیار سودمند است. 

که  زمانی  عمومی  به طور  مثال  برای 
استخدام  قصد  مسئول  یک  خویشاوندان 
به طور  دارند،  را  دولتی  سازمان  یک  در 
بلکه  نمی شوند؛  منع  استخدام  از  کل 
آن ها  درباره  ویژه ای  دستورالعمل های 
اعمال می شود. برای مثال مسئول دولتی 
خویشاوند به طورکلی از فرایند جذب کنار 
یا  مستقل  هیئتی  و  خواهد شد  گذاشته 
صالحیت  درباره  باالدستی«  »مقامات 
فرد برای استخدام در آن سازمان تصمیم 
خواهند گرفت. عالوه بر این محدودیت ها 
در صورت استخدام نیز ادامه خواهد داشت 
و  پاداش  دستمزد،  همچون  مواردی  و 
اضافه کار، نظارت و غیره به اشخاصی که در 
موقعیت تعارض منافع قرار ندارند سپرده 

خواهد شد.

خدمت  در  منافع  تعارض  مدیریت 
بهره برداری حداکثری از نخبگان

گایات و همکارانش در مقاله »مشکالت 
آزاردهنده راهنماها و تعارض منافع: یک 

راهکار بالقوه« به تفصیل درباره این مشکل 
در حوزه پزشکی بحث کرده اند که از آن 
می توان به صورت عمومی در تمام حوزه ها 
تدقیق  آن ها  به طورکلی  کرد.  استفاده 
منافع،  تعارض  مدیریت  دستورالعمل های 
شفاف کردن موقعیت های مادی و معنوی 
تعارض منافع و راهکارهای مواجهه با آن 
و همچنین »شفافیت« را اصلی ترین شیوه 
مدیریت  دستورالعمل های  آزارهای  حل 

تعارض منافع می دانند.

به  که  موقعیت هایی  برای  بااین حال 
تخصص یک شخص یا سازمان نیاز است 
و نمی توان از آن گذشت، اما آن شخص یا 
سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار دارند 
نیز دو راهکار مشخص ارائه می شود. اول آنکه 
»مسئولیت« بر دوش فردی باشد که درگیر 
هیچ نوع موقعیت تعارض منافعی نیست. 

یعنی مسئولیت پروژه و موضوع بر عهده 
درگیر  که  باشد  سازمان هایی  یا  اشخاص 
منافع  تعارض  از  موقعیتی  و  نوع  هیچ 
تعارض  درگیر  متخصص  افراد  و  نیستند 
منافع صرفاً در نقش مشاور خدمت خواهند 
کرد. نکته دوم و مهم تر آن است که تمام 
نظرات کارشناس درگیر موقعیت تعارض 
منافع ثبت و شفاف شده و تصمیم گیری 
درباره تصدیق و اجرای این نظرات بر عهده 
یک کمیته مستقل یا هیئت مدیره مسئول 
تبعات  و  مسئولیت ها  تمام  و  بود  خواهد 
آن تصمیم بر عهده کمیته یا هیئت مدیره 

خواهد بود.

اجرای این شیوه و همچنین راهکارهای 
پیشنهادی دیگر امکان بهره گیری از دانش 
موقعیت های  سبب  به  که  متخصصانی 
تعارض منافع نمی توانند به صورت مستقیم 
در پروژه ها و خدمات دولتی درگیر شوند را 

فراهم می کند.

بااین حال باید اشاره کرد که برای تمام 
مصادیق تعارض منافع نمی توان راهکارهای 
مشخصی ارائه کرد. برای مثال ازنظر برخی 
کارشناسان هر نوع تفکیک اجباری میان 
تهی  موجب  وکالت  و  قضاوت  رشته های 
شدن دادگاه های قضایی از بااستعدادترین ها 
خواهد شد؛ چراکه برترین های رشته حقوق 
پیدا  سوق  وکالت  گرایش های  سمت  به 
عالقه مند  نخبه ای  کمتر  و  کرد  خواهند 
خواهد  قضاوت  گرایش های  در  به حضور 
بود. در حال حاضر نیز بیان می شود عمده 
عالیق برای حضور در مناصب قضایی به 
و  آن  پسینی  شرایط  مهیاکردن  خاطر 
زبان  به  است.  وکالت  عرصه  در  حضور 
ساده داوطلبان وکالت با اشتغال چندساله 
در عرصه قضا اعتبار خود را افزایش داده 
موقعیت  به  دادن  شکل  با  همچنین  و 
شرایط  پساشغلی(  )روابط  درب گردان 
بهتری را برای خود در بازار وکالت ایجاد 
خواهند کرد؛ بنابراین درصورتی که امکان 
وکالت برای قضات بازنشسته از میان برود، 
دیگر کمتر نخبه ای عالقه مند به حضور در 

عرصه قضاوت خواهد بود.

این نکته باید مدنظر قرار گیرد که حتی 
در چنین شرایطی نه تنها مدیریت تعارض 
بلکه  نمی شود،  کم اهمیت  ممکن  منافع 

حتی ضرورت بیشتری نیز پیدا می کند. 

موقعیت  معایب  اگر  ساده  عبارت  به 
قرار  ترازو  کفه  یک  در  را  منافع  تعارض 
دهیم و مزایای استفاده از دانش متخصص 
معایب  کفه  به یقین  دیگر،  کفه  در  را 
موقعیت تعارض منافع پایین خواهد آمد. 
ناکارآمدی  عمومی،  اعتماد  رفتن  بین  از 
دستگاه های اجرایی و پیچیده شدن شبکه 

منافع تنها بخشی از این معایب هستند.

منبع: ایسنا
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تصویر زندگی ایرانیان در پایان قرن

مرکز آمار ایران در یک گزارش متفاوت به تصویربرداری از زندگی و 
مختصات جامعه ایرانیان 6  ماه قبل از ورود به قرن جدید خورشیدی 
اقدام کرده، این گزارش نشان می دهد هرچند دسترسی شهروندان 
به برخی خدمات به نحو مطلوبی افزایش یافته، اما کیفیت زندگی 
ایرانیان همچنان با مشکالت و چالش های جدی از جمله نابرابری 
شدید درآمدی، گسترش فقر و نارضایتی مردم مواجه است. آنچه در 
گزارش رسمی این مرکز منتشر و نمایان شده، تصویری از واقعیت 
رشد پایین اقتصادی، نامطلوب بودن شاخص توزیع درآمد، نرخ تورم 
باال و البته خطای سیاستگذاری برای ورود جامعه ایران به قرن جدید 
است. هرچه تورم باالتر، فقر مردم بیشتر و هرچه بیکاری باالتر، خطر 
فقر شدیدتر می شود و شاید  پدیده هایی چون  به  پناه آوردن مردم 
درباره  اندیشیدن  برای  زنگ هشدار جدی  گزارش یک  این  انتشار 

آینده جامعه به شدت سیاست زده ایران باشد.

افزایش جمعیت و کاهش فرزندآوری

ایران براساس سرشماری  این گزارش رسمی، جمعیت  بر مبنای 
پایان سال  بوده که در  نفر  بر 78میلیون و 940هزار  سال 95بالغ 
اما نکته مهم اینجاست که  98به 83میلیون و 75هزار نفر رسیده 
و هم شهرها  روستاها  در  به شدت هم  فرزندآوری  به  ایرانیان  میل 
ثبت شده  تولدهای  تعداد  آمار می گوید:  مرکز  است.  یافته  کاهش 
در سال 95بیش از یک میلیون و 528 هزار نفر بوده که در سال 
98به یک میلیون و 196هزار نفر یعنی 332هزار نفر کمتر رسیده 
است. نتیجه اینکه الگوی کاهشی شدن تعداد فرزندآوری در هر دو 

مناطق شهری و روستایی  تکرار شده و تعداد متولدین در بهار امسال 
هم 19هزار و 500نفر بوده که در تابستان گذشته به 300هزار نفر 

رسیده بود.

افزایش طول عمر و ردپای کرونا

آمارهای رسمی از افزایش طول عمر ایرانیان به ویژه در بین زنان 
از  فوت شدگان  سنی  میانگین  که  به گونه ای  دارد  حکایت  ایرانی 
63.3سال در سال 95به 66.3در تابستان 99رسیده یعنی افزایش 
3ساله طول عمر ایرانیان با این توضیح مهم که در سال 95میانگین 
تابستان  در  بوده که  زنان 65.2سال  مردان فوت شده 61.9و  سن 
امسال به ترتیب به 64.7و 68.3سال رسیده است. براساس داده های 
ثبت احوال کشور در تابستان امسال بالغ بر 130هزار و 879ایرانی 
از  را  خود  جان  909زن  و  56هزار  و  970مرد  و  73هزار  شامل 
دست داده اند که نسبت به تابستان سال گذشته تعداد مرگ ومیرها 
38درصد رشد کرده که علت اصلی این جهش مرگ در کشور، شیوع 

بیماری کرونا اعالم شده است.

تغییر معنادار سن ازدواج

در تابستانی که گذشت، 161هزار و 556هزار فقره ازدواج در ایران 
به ثبت رسید و در مقابل 48هزار و 122زوج هم زندگی شان به طالق 
کشیده شد.  در مقایسه با تابستان سال گذشته رشد ازدواج 6و رشد 
طالق 7درصد برآورد شده و نکته جالب اینکه میانگین سن ازدواج در 
شهرهای ایران در حال باال رفتن است و در کل کشور میانگین سن ازدواج 
27.7سال در بین مردان و 23.4سال در بین زنان گزارش شده است.

زنگ هشدار جدی برای جامعه سیاست زده ایران

گــزارش
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عجیب اما واقعی تر اینکه در همین تابستان امسال 3پسر زیر سن 
و  ازدواج کرده  و 58دختر در سن 10تا 14سال  و 9هزار  15سال 
ازدواج آنها به ثبت هم رسیده است. بیشترین ازدواج تابستان امسال 
در بین مردان هم در بازه سنی 30تا 39سال و در بین زنان 20تا 
29سال بوده و سؤال اصلی این است که دلیل شیوع ازدواج دختران 
از  آمارهای رسمی حکایت  اینکه  به ویژه  پایین چیست؟  در سنین 
و  19سال  15تا  زمانی  بازه  در  مردان  بین  طالق  165مورد  ثبت 

188مورد طالق در بین دختران 10تا 14سال دارد.

دسترسی به آب سالم و بهداشت

درحالی که همچنان برخی از شهروندان ایرانی از دسترسی به آب 
می دهد  نشان  رسمی  آمارهای  هستند،  محروم  بهداشتی  و  سالم 
شده  مدیریت  و  سالم  آشامیدنی  آب  از  برخوردار  جمعیت  نسبت 
در پایان سال 97به 99.6درصد رسیده و تنها 4دهم درصد ایرانیان 
هنوز به آب سالم آشامیدنی دسترسی ندارند و البته فقط 51درصد 

جمعیت کشور از خدمات دفع فاضالب بهره مند می شود.

پزشکان شاغل در  تعداد  اگرچه  و درمان هم  بهداشت  در بخش 
دانشگاه های علوم پزشکی روندی افزایشی را در فاصله سال های 94تا 
نفر  هزار  به هر صد  بیمارستان ها  تعداد  نسبت  اما  کرده  98تجربه 
جمعیت از سال 1394تا سال 1397تنها یک واحد افزایش داشته و 
نسبت تعداد تخت فعال بیمارستانی به ازای هر ده هزار نفر جمعیت 
15.4واحد و نسبت تعداد داروخانه به ازای هر ده هزار نفرجمعیت 
1.1 واحد افزایش و نسبت تعداد آزمایشگاه ها به ازای هر صد هزار 

نفر 6 واحد کاهش داشته است.

بازار کار درآستانه تحول قرن جدید

مرکز آمار می گوید: جمعیت فعال 15ساله و بیشتر ایران در 3ساله 
95تا 98روندی صعودی داشته و در تابستان امسال به 26میلیون نفر 
رسیده که نسبت به فصل بهار 551هزار نفر بر تعداد جمعیت فعال 
نفر  1.6میلیون  گذشته  سال  تابستان  به  نسبت  اما  داشته  افزایش 
کاسته شده است. همچنین جمعیت شاغل کشور در سال 1395برابر 
و  24میلیون  1398برابر  سال  در  و  نفر  525هزار  و  22میلیون 
274هزار نفر برآورد شده که نشان می دهد یک میلیون و 750هزار 
در  و  افزوده شده  مدت  این  در  ایران  دارای شغل  به جمیعت  نفر 
تابستان امسال هم نسبت به بهار گذشته 579هزار نفر دیگر شاغل 
شاغل  جمعیت  از  پارسال  تابستان  به  نسبت  حال   بااین  شده اند. 
ایران بیش از 1.2میلیون نفر کاسته شده که نشانه ای ازآثار نمایان 
کرونا بر بازار کار ایران است. برآورد مرکز آمار ایران این است که 
نسبت اشتغال در ایران از 37.8درصد در سال 95به 39.4درصد در 

سال 98بهبود پیدا کرده و در تابستان امسال دوباره به 37.8درصد 
بازگشته است. 

در  35-18ساله  جمعیت  بیکاری  نرخ  می افزاید:  گزارش  این 
تابستان 1399، به حدود 17درصد رسیده که نسبت به فصل بهار 
امسال 2درصد افزایش و نسبت به فصل تابستان پارسال یک درصد 

کاهش پیدا کرده است.

بیکاری، اعتیاد و فقر
پناه آوردن  ایران، گسترش فقر و  بازار کار  بودن  نتیجه شکننده 
بیکاران گرفتار به دام مواد مخدر است. تا جایی که مرکز آمار ایران 
تأیید کرده تعداد مراکز درمان اعتیاد از 2308مرکز در سال 1395به 
این  افراد تحت پوشش  یافته و  2415مرکز در سال 1398افزایش 
مراکز از 417هزار نفر در سال95 به 663هزار نفر در سال98 جهش 
داشته و 87هزار و 412نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی 
دچار اعتیادشده و به مراکز کاهش آسیب اعتیاد مراجعه کرده اند. 
درحالی که تعداد قاچاقچیان و عوامل توزیع کننده موادمخدر دستگیر 
شده از 250هزار نفر در سال95 به 226هزار نفر در سال98 رسیده 
109هزار  از  شده  دستگیر  مصرف کنندگان  و  معتادان  تعداد  ولی 
آمارهای  این  به  است.  داشته  نفر جهش  از 191هزار  بیش  به  نفر 
افراد پذیرش شده در مراکز  نگاه کنید که می گوید؛  هشداردهنده 
در  روانگردان  و  مواد مخدر  به  اعتیاد  آسیب  کاهش  و  درمان  مجاز 
بخش دولتی از 78هزار نفر در سال94 به 123هزار نفر در سال98 

و در بخش غیردولتی از 71هزار نفر به 123هزار نفر رسیده است.

همچنین تعداد این افراد در مراکز تحت نظارت وزارت بهداشت از 
417هزار نفر به 795هزار نفر، تحت نظارت بهزیستی از 354هزار 
حدود  از  زندان ها  سازمان  نظارت  تحت  و  نفر  498هزار  به  نفر 
اینکه  بر  افزون  است.  رسیده  نفر  60هزار  از  بیش  به  نفر  24هزار 
تعداد دستگیرشدگان مرتبط با انواع مواد مخدر در سال 1395برابر 
359نفر بوده که در سال 1398به 417هزار نفر افزایش یافته است.

مرگ  های ناخواسته ایرانیان

ایران کشور مرگ  و میرهای غیرطبیعی است به نحوی که در تابستان 
امسال 10هزار و 896نفر ایرانی به صورت غیرطبیعی جان خود را از 
دست داده اند، 4409نفر به دلیل حوادث رانندگی، 242نفر با سالح 
با  به دلیل سوختگی، 266نفر  سرد، 546نفر غرق شده اند، 429نفر 
برق گرفتی، 580نفر سقوط از بلندی، 23نفر به دلیل حوادث ریلی، 
301نفر به دلیل خوردن سم، 184نفر با مسمومیت دارویی، 72نفر 
گاز گرفتی، 255نفر به دلیل مصرف مواد مخدر، 64مورد ناشی از مواد 
محرک، 546مورد ناشی از داروی مخدر، 327مورد ناشی از مصرف 
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چندگانه و 2652مورد ناشی از سایر موارد؛ البته 531نفر هم به دلیل 
حوادث کار جان خودشان را از دست داده اند.

ساختار خانواده های ایرانی

مرکز آمار ایران در گزارش خود از روند صعودی تعداد خانوارهای 
و  23میلیون  از  خانوارها  تعداد  می گوید  و  می دهد  خبر  ایرانی 
594هزار نفر در سال94 به 25میلیون و 667هزار نفر در سال98 
سازمان  پوشش  تحت  خانوار  سرپرست  زنان  تعداد  البته  و  رسیده 
بهزیستی کشور و کمیته امداد از 1.3میلیون نفر در سال1395 به 
1.45میلیون نفر در سال98 رسیده است. البته نکته امیدوارکننده 
اینکه نرخ مرگ و میر مادران به هنگام زایمان به شدت پایین  آمده و 

تعداد مراکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده رو به افزایش است.

تغییر ذائقه فرهنگی ایرانیان

طبق آمارهای رسمی در آستانه تغییر قرن، ذائقه فرهنگی ایرانیان 
تعداد  سو  این  95به  سال  از  درحالی که  و  داشته  تغییر جدی  هم 
و ظرفیت  داشته  افزایش  سالن  به 635  از 415  سینما  سالن های 
سالن های سینما از 129هزار صندلی به 161هزار صندلی رسیده، 
تعداد تماشاگران فیلم در سینما از 2.5میلیون نفر به 2.6میلیون نفر 
رسیده و تعداد فیلم های تولیدی سینمای ایران از   81 فیلم در سال 
95به88 فیلم در سال 98 تغییر کرده و از این تعداد فیلم فقط 74 

فیلم در سینماهای کشور در سال گذشته اکران شده است. 

شبکه  در  شده  عرضه  فیلم های  حتی  می گوید؛  رسمی  آمارهای 
در  فیلم   239 به  فیلم   611 از  و  کرده  افت  هم  خانگی  نمایش 
کنسرت های  تعداد  آن  جای  به  اما  رسیده  3ساله  زمانی  بازه 
بار  5.3هزار  از  ایران  در  موزیک  صحنه ای  اجرای  و  موسیقی 
است.  کرده  جهش   98 سال  در  بار  هـزار   7.1 به  سال95  در 
افزایش  به  ایرانیان در عرصه فرهنگ  تغییر زندگی  از  روایت دیگر 
تعداد کتاب ها و رسانه های چاپی مربوط می شود البته این به معنای 
چاپی  رسانه های  به  مردم  اعتماد  افزایش  و  بیشتر  خواندن  کتاب 
و  فرهنگی  یارانه های  قالب  در  ریالی  رانت  اگر  بسا  چه  و  نیست 
سفارش های دولتی و عمومی از آمارهای رسمی کاسته شود، بتوان 

به  واقعیت روشن تری دست پیدا کرد. 

3.3هزار  از  ایران  در  عمومی  کتابخانه های  تعداد  اینکه  ازجمله 
در  و  سال98رسیده  در  کتابخانه  3.5هزار  سال95به  در  کتابخانه 
واحد  8.2هزار  به  6.4هزار  از  مساجد  کتابخانه های  تعداد  مقابل 
به  نفر  از 2.3میلیون  اعضای کتابخانه ها هم  تعداد  و  یافته  افزایش 

2.5میلیون نفر رسیده است.

افزایش پهنای باند ایرانیان در اینترنت

آمارها نشان از افزایش قابل توجه دسترسی ایرانیان به ابزارهایی 
چون لپ تاپ، کامپیوتر، تبلت، اینترنت خانگی، افزایش پهنای باند 
اینترنت پهن باند  تعداد مشترکان  به گونه ای که  ثابت و سیار دارد؛ 
به 69میلیون مشترک در  از 19میلیون مشترک در سال94  سیار 
سال 98رسیده که بیانگر افزایش زیرساخت های کشور برای ورود به 

عصر اینترنت پرسرعت است.

دخل و خرج  ایرانیان

ریال  278میلیون  از  شهری  خانوار  یک  ساالنه  درآمد  میانگین 
اما در  افزایش داشته  ریال در سال98  به 541میلیون  در سال94 
از 262میلیون ریال  همین مدت هزینه خالص یک خانوار شهری 
یک  ساالنه  درآمد  متوسط  و  داشته  جهش  ریال  474میلیون  به 
خانوار روستایی از 161میلیون ریال در سال94 به 297میلیون ریال 
یک  هزینه های خالص ساالنه  مقابل،  در  کرده.  در سال98 جهش 
ریال در سال94به  از 147میلیون  میانگین  به صورت  ایرانی  خانوار 

261میلیون ریال در سال98 قد کشیده است.

شکاف فقر و غنا

سال 98  در  درآمدی  نابرابری  شاخص  بهبود  از  ایران  آمار  مرکز 
از 6سال نخست دهه90  باالتر  این شاخص  این حال  با  داده  خبر 
در  درآمد  توزیع  وضع  همچنان  که  معنا  این  به  است  خورشیدی 
ایران مناسب نیست. به بیان دیگر ضریب جینی در سال98 نسبت 
به سال97 کاهش داشته و به عدد0.3992 رسیده است، به عبارتی 
تنها می توان گفت میزان نابرابری درآمدی در ایران در سال گذشته 

حداقل نسبت به سال قبل آن یعنی  97بدتر نشده است. 

ضریب جینی شاخصی عددی بین صفر تا یک برای اندازه گیری 
میزان توزیع درآمد است که هرچه وضع  توزیع درآمد در یک جامعه 
بهتر باشد، این عدد به سمت صفر و هرچه بدتر باشد به سمت یک 
باشد  کامل  جامعه  یک  در  برابر  توزیع  اگر  و  می کند  پیدا  جهش 
ضریب جینی صفر خواهد بود. بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد 
که وضعیت ضریب جینی در ایران در دهه ی90 تقریبا روند صعودی 
از  است. پس  بوده  نابرابری  افزایش  و در حقیقت در مسیر  داشته 
کاهش ضریب جینی در سال های 90و 91 از سال 92 این ضریب رو 
به افزایش بوده تا اینکه در سال97 این ضریب به عدد0.4093رسید. 

این رقم باالترین میزان در دهه90 خورشیدی است.

منبع: روزنامه همشهری

گــزارش
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مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزیر صمت گفت: برای 
امکان  بلند  الیاف  مانند خمیر  اولیه محصوالت سلولزی  مواد  تامین 

داخلی سازی وجود ندارد.

به گزارش اقتصاد آنالین، معاون امور صنایع وزیر درباره مشکالت 
تولید در صنایع سلولزی و داخلی سازی در این حوزه گفت: در بخش تولید 
محصوالت سلولزی چند مشکل وجود دارد. خمیر ویرجین و الیاف های 
بلند و کوتاه که در این صنعت مصرف می شوند، وارداتی هستند و به 
مقاطع چوبی احتیاج دارند و فقط چند کشور در دنیا تولید می شوند.

و  داریم  کمی  بسیار  وابستگی  بازیافت  حوزه  در  کرد:  بیان  او 
مجموعه های داخلی خمیر های مختلف محصوالت سلولزی را تولید 
می کنند که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در اقالم 
بهداشتی سلولزی مانند دستمال کاغذی امروز به صادر کننده تبدیل 
واردات  طریق  از  است  خمیر  که  محصول  این  اولیه  ماده  شده ایم. 

واردات تامین می شود.

بیشتری داریم و همین  نیارکی تصریح کرد: در پوشک وابستگی 
موضوع باعث شده تا با کمک چند واحد پیشتاز با تعریف پروژه به 
کاهش وابستگی در این محصول بپردازیم اما در برخی موارد مثل 

خمیر الیاف بلند امکان داخلی سازی وجود ندارد.

معاون امور صنایع وزیر صمت درباره تامین مواد اولیه محصوالت 

با توجه به اظهار نگرانی تولیدکنندگان صنایع  سلولزی بیان کرد: 
سلولز، سیستم توزیع مواد اولیه با همکاری سازمان حمایت مورد رصد 
قرار گرفته است و تولیدکنندگان تیشو باید میزان تولید و توزیع خود را 

به سازمان های صمت استانی و سازمان حمایت اعالم کنند. 

سوء  هرگونه  از  محصول  این  توزیع  میزان  مستمر  بررسی های  با 
استفاده جلوگیری خواهد شد و تولیدکنندگان می توانند بدون نگرانی 

مواد اولیه خود را تامین کنند.

صنایع  با  تیشو  تولیدکنندگان  همکاری  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
باالدستی بیان کرد: قیمت گذاری مناسب محصوالت سلولزی به ویژه 
تیشو و عرضه مستمر این مواد اولیه به واحدهای تولیدکننده محصوالت 
است. بخش  این  صنعتگران  دغدغه  مهمترین  جمله  از  سلولزی 

چاره ای جز وارات خمیر الیاف بلند نداریم

مشکل مواد اولیه صنایع سلولزی 
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مدیران راهنمای 

روند سال های اخیر در همه بخش های صنعتی و مهمتر از همه در 
است، خواه  به سمت سیاست های سبز  تولیدی، حرکت  قسمت های 
پایداری محیط زیست باشد یا صرفه جویی در انرژی خالص! راه حل های 
مانیتورینگ مداوم، ابزارهای پیشرفته تشخیصی، ذخیره سازی کارآمد 
داده ها، پردازش و در نتیجه اتوماسیون هوشمند به شما این امکان را 
می دهد تا فرآیندهای موجود را بهینه کرده و با صرف کمترین میزان 

انرژی ممکن، محصوالت بی عیب و نقص تولید نمایید.

 2)DCS( سیستم کنترل توزیع شده
تجزیه و تحلیل داده ها و نظارت بر عملکرد، قسمت های اصلی و 

اساسی برای اجرای فرآیندهای صنعت 4.0 هستند. این رویکرد داده 
محور، مبتنی بر فناوری یا یارانش ابری3  است و به کارخانه های تولیدی 
اجازه می دهد تا حتی از راه دور نیز بر اطالعات ذخیره شده کامال نظارت 

داشته باشند. 

همواره نقطه شروع، سیستم کنترل توزیع شده )DCS( است، سیستمی 
که توانایی مدیریت تمام نیازهای اتوماسیون کارخانه را دارد. داده های 
بدست آمده از دستگاه های مختلف در زمان واقعی جمع آوری و به طور 

مداوم تجزیه و تحلیل شده و تاریخ ها در بایگانی ثبت می شود. 
متعاقبا از اینجا، داده ها توسط نرم افزار اختصاصــی برای اهـــداف 

 A.Celli Group 1 :  شرکتی است که در تامین ماشین آالت و فناوری های پیشرفته برای بازار کاغذ و منسوجات نبافته در لوکا پیشرو می باشد.
2Disterbuted Control System

3Cloud technology

 A.Celli : چگونه می توان به لطف مدیریت اطالعات صنعت 4.0، 
مصرف انرژی ماشین آالت تیشو را کاهش داد؟

ترجمه: الهام صنعتی
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زمستان  زمستان  9999        شماره          شماره  7979

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

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

w w w . i a h c i . i rw w w . i a h c i . i r5151

جمع آوری اطالعات و آموزش به دستگاه، پردازش می گردد. بنابراین 
هر دو اپراتور در محل کارخانه و مدیر خارج از سایت یک نمای کلی 
از داده های به دست آمده در زمان واقعی و روند مورد انتظار خود را بر 

اساس پیشرفت روند در حال انجام در دست خواهند داشت. 

DCS  حاکم بر دستگاه، دائما جریان داده باالیی را فراهم می کند که 
پس از پردازش مجدد، می توان با مقادیر ایده آل آن مقایسه کرد تا به 

بهینه سازی فرایندهای تولید برسد.

پنج پارامتر اصلی که باید براساس آنها عمل کرد
پارامترهای اصلی ماشین  آالت تیشو با هدف صرفه جویی در مصرف 

انرژی که می توان بر اساس آن عمل نمود به شرح زیر است:
1. درجه تصفیه، که با تنظیم پارامترهای مربوطه در آن مداخله خواهد شد

2.  غلظت استوک در هدباکس
3. تاثیر سطح خالء، بر فشار مکش و بر روی جعبه های مکش

4. دما و فشار بخار داخل خشک کن یانکی
5. دمای هوای ساطع شده توسط هود استخراج کننده

اهداف اصلی که به عنوان مرجع تنظیم ماشین آالت تیشو در نظر گرفته 
می شود، مقدار روزانه و کیفیت کاغذ تولید شده می باشد. پس از تعریف این 
دو هدف، می توان دستگاه را به گونه ای تنظیم کرد که با تلفیق پنج متغیر 
فوق، که می توانند به طور مستقیم بر مصرف برق و سوخت تاثیر بگذارند، 
بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی و نهایتا حداکثر بازدهی حاصل شود.

مزایــای آمــوزش دستگاه و نگهــداری داده های قابل 
پیش بینی در آن

به لطف فرآیند یادگیری هوشمند دستگاه، نرم افزار کارخانه قادر خواهد 
بود اهداف تعیین شده را با اصالح استراتژی کنترل فرآیند، محدود کردن 

یا حتی حذف محصول خارج از مشخصات استاندارد، مصرف بیش از حد 
مواد افزودنی شیمیایی و مصرف بی رویه انرژی و منابع متغیر، دنبال کند. 
نتیجه نهایی ثبات عملیاتی بیشتر و کاهش ضایعات و پسماند خواهد بود.
کنترل هوشمند و راهنمایی های ارائه شده به اپراتور در اجرای وظایف 
تشخیصی  توالی های  از  مجموعه ای  تا  می دهد  را  امکان  این  وی 
پیشنهادات  و  بینی شده شود  پیش  کنترل  و  تنظیمات  به  منجر  که 
برنامه ریزی شده برای تسهیل در نگهداری بهتر از دستگاه ها و به حداقل 

رساندن زمان خرابی را در اختیار اپراتور قرار دهد.

A.Celli راه حل صنعت چهارم از نگاه
در سال 2016 گروه A.Celli اولین بخش خود را به طور کامل به 
ابتکاری برای تجزیه و تحلیل و مدیریت  توسعـــه راه حل هـــای 
داده های ماشیــن آالت خود اختصـــاص داد. واحد تجـاری به نام 
Extreme Automation ، یک شرکت نوپا متخصص در تجزیه 
و تحلیل داده های بزرگ زیرساخت های فنـــاوری اطالعات، آموزش 
دستگاه و هوش مصنوعی است که راهکارهای پیشرفته صنعت 4.0 را 
ارائه می دهد و می تواند مزایای قابل توجهی برای کارخانه های تولید 

تیشو دستمال کاغذی داشته باشد، مانند:

• بهبود بهره وری و فرصت های صرفه جویی در انرژی
• بهینه سازی محصول و استانداردسازی نسبی

• کاهش تعداد محصوالت خارج از مشخصات ایده آل
• کاهش ضایعات مواد اولیه

• کاهش زمان خرابی ماشین آالت
• اجرای فرآیندهای نگهداری پیش بینی شده

• به روزرسانی مداوم نرم افزارها

   tissuemag  :منبع
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راهنمای مدیران

در ابتدای سخن طبق رسوم نوشتارهای پیشین مطلب کوتاهی از یک کتاب 
را مطلع نگارش می کنم، نیکوالس طالب در کتاب معروف و محبوب خود یعنی 
"Skin in the Game" می نویسد: "جهان از طریق رضایت و موافقت 
عمومی اداره نمی شود، بلکه توسط اقلیت های پر رونق که سلیقه و اخالق آنها 

را بر دیگران تحمیل می کنند، اداره می شود". 
رویکرد انحصار طلبی در جوامع گوناگون، خصوصا در موضوع صنعت و کاال 
همواره دالیل نزاع بین نظریه پردازان اقتصادی، فعاالن بخش خصوصی و 
مجموعه های تصمیم  ساز و تصمیم گیرنده بوده است. شواهد به دست آمده از 
کارگاه هاي صنعتی داراي 10 نفرکارگر و بیشتر، گویای این است که رقابت، 
اثر مثبت و معناداري بر صادرات دارد، بنابراین سیاست هاي ضد انحصار به 
رشد صادرات و صنعتی شدن اقتصاد از این جنبه خاص، کمک خواهد کرد. 
هر چند پذیرش این مطلب از سوي اندکی از عالقمندان به موضوعات توسعه 
کمی دشوار به نظر می رسد، اما اغلب اقتصاددانان توسعه، بر این امر تاکید 
می ورزند و بر سر آن اتفاق نظر دارند )اینگهام ،1993( به تبع این بحث موضوع 
رویکردهاي صنعتی شدن نیز به میان می آید که این مقوله دیگر مورد اجماع 
متخصصان توسعه نیست و پراکندگی نظریات در آن بیش از مقدار خود ضرورت 
صنعتی شدن است. برخی محققان به شواهدي از اثر مثبت صادرات بر رشد 
اقتصادي دست یافتند )باالسا – 1978،  فدر - 1982، دالر - 1992 و یلوا و 
دیوک - 2013( برخی مطالعات نیز دال بر این مطلبند که گسترش صادرات در 
مقایسه با جایگزینی واردات اشتغال بیشتري ایجاد می کند )کروگر - 1978 و 
ستفال – 1978( شواهدي نیز در دست است که نشان می دهد توسعه صادرات 
و جایگزینی واردات به ترتیب همبستگی مثبت و منفی با بهره وري کل عوامل 

دارند )نیشیمیزو و رابینسون – 1984(. 
 برنارد و ینسن ) 1999 ( نیز دریافتند که رشد اشتغال و احتمال بقا براي 
بنگاه هاي صادرکننده بیشتر است. لوکر )2007( نیز شواهدي از وجود بهره وري 
محمدي  و  بزازان  کرد.  گزارش  را  اسلوونی  در  صادراتی  بنگاه هاي  باالتر 
)1387 ( نیز به این نتیجه رسیدند که رشد بخش صنعت ایران در سال هاي 
)1372 – 1367( تحت تاثیر استراتژي توسعه صادرات بوده است. با این وصف 
که از آثار گسترش صادرات به عمل آمد اهمیت صادرات وضرورت توجه ویژه 

به آن در برنامه هاي توسعه رخ مینماید.
بنابراین اهمیت صادرات در فرایند صنعتی شدن در این نوشتار به جنبه خاصی 
از این موضوع توجه دارد و آن نقش ساختار بازار در تمهید شرایط براي رشد 
و رونق صادرات صنعتی است. ازآنجا که مطالعه اي دراین رابطه براي ایران 
مشاهده نگردید، بنابراین در این نوشتار تالش می شود تا اثر رقابت بر صادرات 

در بخش صنعت ایران مورد بررسی قرار گیرد. براین اساس، محور اصلی این 
رویکرد را آزمون این فرضیه تشکیل می دهد که گسترش فضاي رقابتی در 

بخش صنعت ایران صادرات صنایع کشور را رونق می بخشد.
 

جدال بر سر مفید بودن ساختار رقابتی یا انحصاري براي رفتار صادراتی 
بنگاه ها ریشه در متون قدیم اقتصادي دارد. ایده هایی که محیط رقابتی در 
درون یک اقتصاد را براي توانمند شدن بنگاه ها جهت ورود به بازارهاي جهانی 
و رونق صادرات مناسب می داند، ریشه در افکار و آراي آدام اسمیت دارد. وي در 
ثروت ملل خود اینگونه می نویسد: "همانطور که قدرت مبادله موجب تقسیم 
کار می شود، همانطور هم وسعت و دامنه این تقسیم کار باید محدود به میزان 
قدرت مبادله شود یا به سخن دیگر محدود به وسعت بازار گردد". از این عبارت 
چنین مستفاد می شود که ورود به بازارهاي بین المللی که در آن سطح رقابت، 
باالتر از رقابت در داخل یک اقتصاد )کشور( است زمینه مناسبی براي تقسیم 
کار و به بیان بهتر تخصص، که الزمه رشد صادرات است فراهم می سازد. 
اسمیت در جاي دیگري از ثروت ملل عنوان می کند که: "انحصار دشمن بزرگ 
مدیریت خوب است که نمیشود آن را ایجاد نمود، مگر در نتیجه رقابت آزاد". 
مفهوم این عبارت می تواند چنین باشد که با گسترش رقابت شیوه مدیریت یک 
بنگاه بهبود یافته و کارایی در تخصیص نهاده ها افزایش می یابد. حال اگر این 
فرض را موقتا بپذیریم که بنگاه هاي صادرکننده آنهایی هستند که از کارایی 
باالتري نسبت به همتایان غیرصادرکننده خود برخوردارند، آنگاه اثر ساختار بازار 

بر صادرات روشن می شود. 
بر پایه چنین ادبیاتی بود که حمایت از رقابت و مخالفت با انحصار و تشکیل 

تراست ها گسترش یافت.
 پورتر به عنوان یکی از نظریه پردازان و حامیان این ایده وجود رقباي محلی 
قوي را قدرتمندترین و آخرین محرک در خلق و تداوم مزیت رقابتی می داند. به 
عقیده وي شرکت ها از قرار گرفتن در معرض فشار و مبارزه از سوي بهترین رقباي 
خود در عرصه جهانی منتفع می شوند و از داشتن رقباي داخلی قوي سود می برند. 

نگرشی بر اهمیت تعامل بازار داخلی و صادراتی صنعت  

پژوهش و نوشتار:  محمدحسن قنبری نژاد
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رقابت محلی )داخلی( بازخوردهاي اطالعاتی را تسهیل می کند و بر رقبا فشار 
وارد می کند، بنابراین فقدان رقیب در اقتصاد داخلی محتمال منجر به استفاده 
ناکارامد از منابع می شود و انگیزه ها را براي درگیرشدن درفعالیت هاي تحقیق و 
توسعه تضعیف می کند. از آنجا که بازارهاي جهانی عرصه اي نیستند که بتوان 
با ناکارایی و توجه اندک به تحقیق و توسعه به آن وارد شد وآن را تسخیر 
نمود، ظاهرا رقابت از این طریق می تواند زمینه مناسبی براي رشد صادرات 
یک اقتصاد به ویژه در بخش صنعت باشد. از میان مجموعه استدالل هایی که 
در حمایت از ساختار رقابتی بازار در رابطه با صادرات ارائه می شود می توان به 
این ادعا اشاره نمود که فقدان رقابت مؤثر داخلی در برخی صنایع به افزایش 
هزینه ها، پایین بودن میزان نوآوري و پاسخگو نبودن به ترجیحات مشتریان 
ختم می شود که چنین وضعیتی صنایع را در مقابل نفوذ بنگاه هاي خارجی با 

بازارهاي جهانی آسیب پذیر می سازد.
 آدامز و براک – 1988 پس از مطالعه بر روي بنگاه ها و سیاست هاي رقابت 
به غول پیکرسازي  نمودند که گرایش  نتیجه گیري  اینگونه  ژاپن  و  اروپا  در 
شرکت ها از طریق ادغام و یکپارچه سازي کلید بهبود و ارتقاي کارایی، نوآوري 
فناورانه و رقابت پذیري بین المللی نیست، به عبارت دیگر، کاستن از تعداد رقبا    
)کاهش رقابت و افزایش انحصار( از طریق ادغام آنها در یکدیگر یک سیاست 
سازگار با اهداف برون نگر و صادراتی نیست، همچنین عنوان شد که در اروپا 
تشخیص رو به رشد مشاهده می شود که کسب وکارهاي کوچک و متوسط 

موتورهاي اصلی رشد اقتصادي و ایجاد شغل اند. 

از دید دیگر، صادرات که به مثابه متغیر وابسته در الگو به کار می رود به 
صورت نسبت ارزش صادرات به شاخص قیمت صادراتی تعریف می شود. این 
رویه منجر به قیمت زدایی از صادرات می شود تا صرفا عملکرد صادراتی صنایع 

مورد مشاهده قرار گیرد و قیمت ها در این امر دخالت نداشته باشند. 
سطح قیمت هاي داخلی بی شک یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر صادرات 
و توسعه آن است و به این دلیل به جاي سطح قیمت هاي داخلی، از شاخص 
بهاي تولیدکننده در تابع صادرات استفاده می شود. بنابراین الگو، انتظار بر آن 
است که هرچه تورم در کشور باالتر باشد تقاضاي خارجی براي کاالهاي داخلی 

کمتر می شود، از این رو اثر قیمت هاي داخلی بر صادرات منفی خواهد بود. 
نرخ ارز عامل دیگري است که نمی توان آن را در بحث از صادرات نادیده 
گرفت که در اینجا نرخ ارز به صورت ارزش دالر بر حسب ریال در نظر گرفته 

می شود، بنابراین با افزایش آن انگیزه براي صادرات نیز بیشتر خواهد شد. 
مطرح شدن نظریه صنعتی شدن به عنوان راهی براي نیل به توسعه اقتصادي 
و در عین حال نگرش هاي مختلف به فرایند صنعتی شدن اهمیت ویژه اي به 
مطالعه در باب صادرات به ویژه در بخش صنعت می دهد. از آنجا که دیدگاه ها و 
شواهد جدید حمایت بسیاري از نقش مثبت صادرات در صنعتی شدن می کنند، 
شناسایی زمینه مناسب براي تحقق رونق صادرات بیش از پیش ضروري خواهد 
بود. از جمله موضوعاتی که می تواند در رابطه با عملکرد صادراتی اقتصاد مطرح 

شود ساختار بازاري است که صنایع در آن به فعالیت می پردازند. 
در این زمینه دو نگرش رقیب وجود دارد که یکی محیط رقابتی را براي رشد 
صادرات مفید می داند، در حالیکه دیگري به دالیل مختلف ساختار انحصاري 
را براي عملکرد یک اقتصاد از جمله در حوزه صادرات مناسب می بیند. از این 
رو، بحث بر سر اثر ساختار بازار برعملکرد صادراتی صنایع ایران موضوع این 

نوشتار را تشکیل داده است. 
نتایج حاصل از این مطالعه مؤید آن است که رقابتی تر شدن فضاي بازار به 
صورت افزایش تعداد بنگاه ها در بخش صنعت ایران به رشد صادرات این بخش 
کمک می کند، بنابراین انحصاري شدن بازار به عنوان مانعی براي رشد اقتصاد 

کشور از این منظر خاص عمل می کند.  
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راهنمای مدیران

گزارش رقابت پذیری جهانی
مجمع جهانی اقتصاد، هر ساله گزارشی را تحت عنوان »رقابت پذیری جهانی« 
منتشر و جایگاه کشورها را به لحاظ شاخص رقابت پذیری مشخص میکند. با 
این وجود، در سال 2020 به دلیل شرایط بحرانی موجود، این رتبه بندی متوقف 
شد و در مقابل، نسخه جدید این گزارش که در 16 دسامبر این سال منتشر 
شد به شرح اولویت های بهبود و احیا و در نظرگرفتن عناصر سازنده تحول 
سیستم های اقتصادی از جمله بهره وری و جامعه اختصاص یافت. در سال 
2021 تدوین و انتشار این گزارش مجددا به روند پیشین خود باز خواهد گشت 
و قطب نمای جدیدی را برای مسیر آینده رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد.
هدف از ارائه گزارش ویژه 2020 ، پرداختن به این موضوع است که کشورها 
چگونه می توانند تمرکز خود را بر برگشت به مسیر رشد ضمن توجه به بهبود 

آن، گسترش دهند.
پیشنهادها و چهارچوب های زمانی در این گزارش، در چهار حوزه عملیاتی 
دسته بندی می شوند: 1( احیا و تحول محیط توانمندساز، 2( احیا و تحول 
سرمایه انسانی، 3( احیا و تحول بازارها و 4( احیا و تحول اکوسیستم نوآوری. 
در ادامه برای هریک از حوزه های چهارگانه مزبور، راهکارهایی برای فاز احیا 
و فاز تحول ارائه شده است. همچنین ارزیابی اولیه از کشورها در مورد آمادگی 
آنها برای تحول ارائه شده که طی آن اولویت های اصلی برای 37 اقتصاد به 

اقدامات کمی تبدیل شده است.

محیط توانمندساز
پیش از بحران کووید- 19، یکی از نگرانی های طوالنی مدت، فرسایش 
مستمر و مداوم نهادها بود که در قالب تضعیف شاخص های شفافیت، توقف یا 
افت نظارت و تعادل ها بروز می کرد. با توجه به این موضوع، در فاز احیا، دولت ها 
باید بهبود ظرفیت تفکر بلندمدت را در اولویت قرار دهند و سازوکارها برای 
ارائه خدمات عمومی، از جمله دیجیتالی شدن بیشتر خدمات عمومی را افزایش 
دهند. در مرحله تحول، دولت ها باید تالش کنند تا نهادهای عمومی، اصول 
حاکمیت قوی را در خود تقویت کنند و با ارائه خدمات به شهروندان خود، اعتماد 

عمومی را به دست آورند.

بدهی  باالی  سطوح   ،2020 همه گیری  از  پیش  نگرانی  زمینه  دومین 
اقدامات  انجام  بود.  نابرابری  افزایش  همچنین  و  منتخب  اقتصادهای  در 
ضروری و تحریک مالی برای مقابله با ویروس کرونا، باعث شد تا میزان 

بدهی عمومی را که پیش از این هم در سطح باالیی قرار داشت، به سطوح 
بی سابقه ای برساند و در همین دوره پایه های مالیاتی هم در حال فرساش 
و جابجاشدن به سمت مناطق با نرخ کمتر مالیاتی هستند. برای پاسخ به 
این معضل، در فاز احیا، اولویت باید ارائه اقدامات حمایتی برای کشورهای 
عمومی  بدهی های  کاهش  برای  برنامه ریزی  و  باال  بدهی  با  درآمد  کم 
را  تمرکز خود  باید  تحول( کشورها  )فاز  بلندمدت  بازه  باشد. طی  آینده  در 
بر روی حرکت به سمت سیستم مالیات تصاعدی تر معطوف کنند و نحوه 
مالیات گذاری بر درآمد شرکت ها، ثروت و نیروی کار را مورد بازنگری قرار 
دهند. این امر به اصالحات ملی و تعیین چارچوب همکاری بین المللی نیاز دارد.

دسترسی  توجه  قابل  گسترش  رغم  به   ،  19 کووید-  بحران  از  پیش 
به ICT،  در دسترس بودن و استفاده از فناوری اطالعات فاصله بسیاری با 
فراگیری آن در جهان دارد. بحران کووید- 19 دیجیتالی شدن در اقتصادهای 
توسعه یافته را سرعت بخشیده و در مقابل جبران فاصله را برای کشورها یا 
مناطقی که پیش از بحران در این زمینه عقب مانده بودند، دشوارتر کرده است. 
برای مقابله با این چالش، در فاز احیا، کشورها باید خدمات همگانی و سایر 
زیرساخت ها را ارتقا و همچنین شکاف دیجیتالی را در داخل و بین کشورها 
هم برای بنگاه ها و هم خانوارها کاهش دهند. در فاز تحول، اولویت باید ارتقا 
زیرساخت ها به منظور افزایش دسترسی به برق و فناوری اطالعات و ارتباطات 

و در عین حال تسریع گذار انرژی باشد.

احیا و تحول سرمایه انسانی
چندین سال پیش از بحران، عدم تطابق مهارت ها، کمبود استعداد و عدم 
تطابق فزاینده بین انگیزه ها و پاداش ها برای کارکنان، به عنوان مساله ای برای 
پیشرفت بهره وری، شکوفایی و فراگیر شدن مطرح شده بود. به علت همه گیری 
و به دنبال آن، تسریع استفاده از فناوری، این چالش ها با از دست دادن دائمی و 

موقت اشتغال و درآمد، بیشتر و آشکارتر نیز شد.

برای پرداختن به این موضوع، کشورها باید در فاز احیا بر انتقال تدریجی از 
طرح های ترک موقت کار به فرصت های جدید بازار کار، مقیاس بخشیدن به 
برنامه های تجدید و ارتقاء مهارت ها و بازنگری در سیاست های فعال بازار کار 
متمرکز شوند. در فاز تحول، رهبران باید برای به روزرسانی برنامه های آموزشی 
و توسعه سرمایه گذاری در مهارت های مورد نیاز برای مشاغل بازار کار آینده، 
تالش کنند و به موازات آن در مورد قوانین کار موردنیاز برای اقتصاد جدید 

)بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد(

رقابت پذیری جهانی

تهیه كننده: فروغ كریمی امیركیاسر
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بیاندیشند و از فناوری های جدید مدیریت استعداد برای سازگاری با الزامات 
جدید نیروی کار استفاده کنند.

بحران کووید- 19 مسئله دومی را نیز برجسته کرده است: چگونه سیستم های 
مراقبت سالمت از رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه و پیرشدن جمعیت 
در کشورهای توسعه یافته عقب مانده است؟ برای پاسخ به این روند، کشورها 
باید در مرحله احیا، ظرفیت سیستم سالمت را به منظور مدیریت فشار مضاعف 
همه گیری فعلی و نیازهای آتی سیستم مراقبت سالمت، افزایش دهند. طی 
مدت زمان طوالنی تر )فاز تحول( باید تالش شود تا زیرساخت ها و نوآوری های 
مراقبت از سالمندان، مراقبت از کودکان و مراقبت های بهداشتی گسترش یابد.

احیا و تحول بازارها
پیش  شرایط  به  نسبت  مالی  سیستم های  اینکه  علیرغم  اخیر،  دهه  طی 
همچنــان  آنها  اما  شده اند،  سالم تــر   ،  2008 مالـــی  بحـــران  از 
تطابق  عدم  و  شرکتی  بدهی  ریسک  افزایش  جمله  از  شکنندگی هایی 
رغم  به  مالی،  منابع  به  دسترسی  بعالوه،  داده اند.  نشان  را  نقدینگی 
اخیر  مالــی طــی سال های  فراگیـــری  افزایش  برای  تالش هایــی که 

) از جمله از طریق برنامه های فناوری مالی )Fintech(( انجام شده، به اندازه 
کافی گسترده نبوده است. با توجه به این شرایط، کشورها باید در فاز احیا، 
ثبات بازارهای مالی را در اولویت قرار دهند و در عین حال اقدام به معرفی 
مشوق های مالی برای بنگاه ها به منظور سرمایه گذاری های پایدار و فراگیر 
نمایند. در فاز تحول می باید توجه به ایجاد انگیزه برای هدایت منابع مالی به 
سمت سرمایه گذاری های بلندمدت، تقویت پایداری و در عین حال استمرار 
افزایش فراگیری، معطوف شود. پیش از بحران، تمرکز بازار رو به افزایش بود و 
شکاف های زیادی در بهره وری و سودآوری بین شرکت های برتر در هر بخش 
و سایر بخش ها وجود داشت؛ عواقب ناشی از همه گیری و رکود اقتصادی 
همراه با آن، احتماال این روند را تشدید می کند. برای رسیدگی به این مسئله، 
کشورها باید در فاز احیا، به منظور جلوگیری از شکل گیری بنگاه های زامبی1 ، 
می باید توازنی را بین استمرار اقدامات پشتیبانی از بنگاه ها و تقویت بیش از اندازه 
صنایعی که از انعطاف پذیری خوبی برخوردار هستند، برقرار کنند. در فاز تحول، 
کشورها می باید چارچوب رقابت و ضد انحصار مورد نیاز در انقالب صنعتی 
چهارم را مورد بازنگری قرار دهند و از دسترسی به بازار، هم در سطح داخلی و 
هم بین المللی، اطمینان حاصل کنند. به عنوان یک سیاست تکمیلی، کشورها 

باید ایجاد »بازارهای فردا« را، بخصوص در مناطقی که به همکاری بخش های 
عمومی و خصوصی نیاز دارد، تسهیل کنند. 

روند سوم که در این زمینه پدید آمده، افت مداوم میزان بازبودن تجارت 
و جابجایی بین المللی افراد است که هم اکنون به دلیل همه گیری، این روند 
به طور گسترده ای متوقف شده است. در هر دو فاز احیا و تحول، کشورها 
باید بنیان هایی را برای ایجاد تعادل بهتر در جابجایی بین المللی کاال و افراد 

با پیشرفت و انعطاف پذیری استراتژیک در زنجیره تامین محلی، ایجاد کنند.
در نظرسنجی که توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شده، در کره جنوبی 

)جمهوری کره(، 92 درصد از پاسخ دهندگان انتظار دارند که زنجیره های ارزش 
طی 5 سال آینده این کشور بیشتر به سمت جهانی تر شدن پیش برود. بیشترین 
درصد انتظار نسبت به افزایش جهانی شدن پس از کره جنوبی نیز مربوط به دو 

کشور دیگر از آسیای شرقی، چین و اندونزی، بوده است.
• در عین حال، در آرژانتین، بیشتر از نیمی از پاسخ دهندگان انتظار دارند که 
زنجیره های ارزش در این کشور طی 5 سال آینده بیشتر به سمت داخل هدایت شوند.
• در فرانسه نیز 44 درصد از پاسخ دهندگان انتظار دارند زنجیره های ارزش 

این کشور کمتر جهانی شود.

  1 بنگاه های زامبی، اصطالحی است که برای بنگاه های فاقد کارایی که برای ادامه فعالیت خود، متوسل به دریافت کمک مالی می شوند و در بازپرداخت بدهی های خود تعلل می کنند، اطالق می شود.
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راهنمای مدیران

• حدود 53 درصد از پاسخ دهندگان در هند نظر خنثی نسبت به آینده بازار 
این کشور داشته اند.

در نظرسنجی پرسیده شده که در کشور شما از حیث انحصار فعالیت شرکت ها 
را چگونه دسته بندی می کنید؟

• 1 = تحت تسلط تعداد کمی از گروه های کسب وکار
• 7 = عدم تمرکز

• امتیازها در مقیاس صفر تا 100 درجه بندی شده اند، 100 = 2008
• با توجه به نتایج نظرسنجی، سطح رقابت پذیری در آلمان و ایاالت متحده 
آمریکا در سال 2019 و 2020 ، به طور قابل توجهی کاهش یافته و در برزیل 

در سال 2020 ، رقابت پذیری با کمی بهبود همراه بوده است.
• طی کل بازه زمانی 2009 الی 2020 ، سطح رقابت پذیری در کشورهای نوظهور 
و در حال توسعه باالتر از کشورهای گروه 20 و اقتصادهای پیشرفته بوده است.

احیا و تحول اکوسیستم نوآوری
• در زمینه اکوسیستم نوآوری اخیرا تناقضی مشاهده شده است: تکامل مثبت 
فرهنگ کارآفرینی در دهه گذشته و در عین حال توقف ایجاد بنگاه های جدید 

و فناوری های پیشرفته.
• فناوری، به ویژه در زمینه ارائه راه حل برای بهینه سازی مصرف انرژی، 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تامین تقاضا برای خدمات اجتماعی فراگیر، 

دچار عقب افتادگی شده است.
• برای مدیریت این پیچیدگی ها، کشورها باید در فاز احیا، سرمایه گذاری 
عمومی را در تحقیق و توسعه گسترش داده و مشوق هایی را برای سرمایه گذاری 
خطرپذیر و تحقیق و توسعه بخش خصوصی در نظر بگیرند و فناوری های 
موجود را که از ایجاد شرکت های جدید و اشتغال در بازارهای آینده پشتیبانی 
می کنند، ارتقا دهند. در بلندمدت یا در فاز تحول، کشورها باید مشوق هایی را 

برای اولویت دهی به سرمایه گذاری صبور )سرمایه گذاری بلند مدت از حیث 
انتظار برای بازگشت سود( در تحقیقات، نوآوری و اختراع پیش بینی کنند، از 
ایجاد »بازارهای آینده« جدید پشتیبانی کرده و بنگاه ها را تشویق کنند تا از 

تنوع بخشی، برابری و فراگیری برای افزایش خالقیت استفاده کنند.
در سه شاخص کلیدی مربوط به فناوری، فهرست 10 کشور برتر آورده شده 
است. این فهرست براساس متوسط امتیازی تنظیم شده که شرکت کنندگان در 
نظرسنجی، به شرکت های کشور خود از حیث دارا بودن و یا برخورداری از عوامل 

مزبور اختصاص داده اند.
• در شاخص مهارت های دیجیتالی، سه کشور فنالند، سوئد و استونی بهترین 

جایگاه را داشته اند. سنگاپور و کره جنوبی دو کشور آسیای شرقی در این فهرست 
بوده اند و عربستان سعودی در این شاخص جایگاه باالتر از جمهوری کره را 

کسب کرده است.
• در چارچوب قانونی دیجیتال، آمریکا، لوکزامبورگ و سنگاپور در سه جایگاه 

نخست قرار گرفته اند.
• به لحاظ ترتیبات شغلی منعطف )تیم های مجازی، دورکاری، کار نیمه وقت 

و...(، هلند، نیوزیلند و سوئیس بهترین عملکرد را داشته اند.

11 اولویت برای تحول اقتصادی
و  قدرتمند  حکمرانی  اصول  عمومی،  موسسات  اینکه  از  اطمینان یابی   •
چشم انداز بلندمدت را به کار گرفته اند و با خدمت به شهروندان خود اعتماد 

ایجاد می کنند.
• به روزرسانی زیرساخت برای تسریع گذار انرژی و توسعه دسترسی به برق 

و فناوری اطالعات
• حرکت به سمت مالیات تصاعدی تر، تجدیدنظر درباره اینکه بنگاه ها، مبادی تولید 
ثروت و نیروی کار، در سطح ملی و چارچوب همکاری بین المللی، چگونه مالیات می دهند.
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• به روزرسانی برنامه آموزشی و توسعه سرمایه گذاری در مهارت های مورد نیاز 
برای مشاغل در بازارهای آینده

• بررسی مجدد قوانین و مقررات مرتبط با نیروی کار و حمایت اجتماعی برای 
اقتصاد جدید و نیازهای جدید نیروی کار

مراقبت های  زیرساخت های  و  کودکان  و  سالمندان  از  مراقبت  توسعه   •
سالمت، دسترسی و نوآوری برای جامعه و اقتصاد

• افزایش مشوق ها برای هدایت منابع مالی به سمت سرمایه گذاری های 
بلندمدت، تقویت پایداری و توسعه فراگیری

• بازنگری نسبت به چارچوب های رقابتی و ضد انحصار مورد نیاز در انقالب 
صنعتی چهارم و اطمینان از دسترسی به بازار )داخلی و بین المللی(

• تسهیل ایجاد » بازارهای آینده« بخصوص در حوزه هایی که نیاز به همکاری 
بخش خصوصی و عمومی دارد 

• تشویق و توسعه سرمایه گذاری های »صبور« در تحقیقات، نوآوری و اختراع 
که می توانند » بازارهای فردا« جدید ایجاد کنند

• تشویق بنگاه ها برای پذیرش تنوع بخشی، برابری و فراگیری به منظور 
افزایش خالقیت

ارزیابی آمادگی برای تحول اقتصادی
در بخشی از گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد، با جمع بندی 11 
اولویت حاصل از این تحلیل برای تحول اقتصادی، میزان »آمادگی تحول« 
کشورها به صورت مقدماتی اندازه گیری شده است. این اندازه گیری، مجموعه 
کوچکی از کشورها )37 کشور( را در بر می گیرد و به جای مجموعه کامل 
عوامل مورد نیاز برای بهره وری، پایداری و رفاه مشترک، تنها اولویت های تحول 

اقتصادی را ارزیابی می کند.

هدف این ارزیابی، در سه محور دسته بندی می شود:
یا  اقدامات  معرفی  هدف  با  را  اولویت دار  حوزه های  نخست،  وهله  در   -
سیاست های مورد نیاز برای ساخت مجدد اقتصادهایی که بهره ور، پایدار و فراگیر 

هستند، ترسیم می کند.
- در مرحله دوم، تصویری آنی از شرایط فعلی در هر کدام از 37 کشور ارائه 

کرده و موقعیت قرارگیری کشورها در مسیر تحول و گذار را ارزیابی می کند.
- در وهله سوم، مشخص می کند که در شرایط فعلی، شکاف اصلی اطالعات 

در ارزیابی سیاست ها و عملکرد ملی، کجاست.
علیرغم اینکه آمارهای موجود برای اندازه گیری همه جوانب دستیابی به تحول 
اقتصادی، کافی نیستند، ولی نتایج بررسی ها نشان می دهد که هیچ کشوری هنوز 
کامال آماده تحول نیست. در میان سیاست های قابل اندازه گیری فعلی »مدل 
نوردیک2« به عنوان مناسب ترین مدل در جهت تغییر به سمت یک اقتصاد 

بهره ور، پایدار و فراگیر است.

ارزیابی تاب آوری و اختالالت بحران
براساس نظرسنجی انجام شده از فعاالن اقتصادی، بحران فعلی سالمت اثر 
عمیقی بر ذهنیت و ادراک رهبران کسب و کار داشته است. طی بحران اخیر، 

در برخی زمینه ها، پیشرفت متوقف و یا به طور قابل توجهی کند شده است؛ این 
در حالی است که در سایر زمینه ها بهبود چشمگیری نسبت به روندهای قبلی 

وجود داشته است. 

5 حوزه نخست که بیشترین حرکت رو به پایین و نزولی را در اقتصادهای 
پیشرفته تجربه کردند، رقابت در خدمات شبکه ای، خدمات خرده فروشی، خدمات 
حرفه ای، همکاری بین بنگاه ها و سهولت یافتن کارکنان ماهر است. این در حالی 
است که در اقتصادهای نوظهور این حوزه ها شامل؛ هزینه های کسب وکار در 
رابطه با جرم و خشونت، استقالل قضایی، جرایم سازمان یافته، میزان انحصار در 

بازار و اعتماد عمومی به سیاستمداران بوده است.

5 زمینه ای که بیشترین حرکت رو به باال و صعودی را طی کرده، در هر دو 
اقتصادهای پیشرفته و نوظهور شامل 3 مورد مشترک؛ پاسخ دولت به تغییر، 
همکاری در درون یک بنگاه و در دسترس بودن سرمایه خطرپذیر است که دو 
مورد سالمت بانک ها و حمایت از شبکه تامین اجتماعی مختص اقتصادهای 
پیشرفته، و دو مورد کارایی خدمات آموزشی و ظرفیت جذب استعداد مرتبط با 

اقتصادهای نوظهور است.

نظرسنجی انجام شده همچنین به تشخیص برخی از ویژگی های مشترکی 
که کشورها بهتر بتوانند اثر همه گیری بر اقتصاد و مردم خود را مدیریت کنند، 
کمک کرد. براساس ارزیابی نظرات رهبران کسب وکار، الف(دیجیتالی سازی 
اقتصاد و مهارت های دیجیتالی. ب( شبکه های تامین اجتماعی و سالمت مالی. 
ج(حکمرانی و برنامه ریزی. د( سیستم سالمت و ظرفیت تحقیقات، در میزان 

مقاومت پذیری کشورها در برابر بحران سالمت نقش داشته است.

منبع: معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن و کشاورزی

  2 منظور از مدل نوردیک، مدل اقتصادی و اجتماعی کشورهای نوردیک )دانمارک، فنالند، ایسلند، نروژ و سوئد( است که ترکیبی از اقتصاد بازار آزاد و دولت رفاه هستند.
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راهنمای مدیران

 بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی 
بر تمدید مهلت استفاده از مصوبه این شورا در خصوص تعیین 
تکلیف بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی تا پایان شهوریور ماه 

1400 را به شبکه بانکی ابالغ کرد. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در متن بخشنامه شماره 99.382529  
مورخ 1399.11.29 آمده است:

پیرو بخشنامه شماره 98.431353 مورخ 12  .12  .1398 موضوع ابالغ مصوبه 
جلسه مورخ 29 .11 .1398 شورای محترم پول و اعتبار در خصوص لزوم امهال 
مطالبات واحدهای تولیدی که دارای بدهی غیرجاری می باشند، به استحضار 
می رساند، شورای محترم پول و اعتبار در یک هزار و سیصد و نهمین جلسه 
مورخ 1399.11.21، با هدف مساعدت به بنگاه های تولیدی در سالی که مزین 
به نام »جهش تولید« می باشد،  با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر تمدید مهلت استفاده از مزایای مصوبه یاد شده موافقت کرد و 
بدین ترتیب مهلت مذکور در تبصره )2( ذیل بند »الف« بخشنامه فوق الذکر، تا 

پایان شهریور ماه سال 1400 تمدید شد.

واحدهای  به درخواست  بنا  اعتباری موظف است  اساس، مؤسسه  این  بر 
تولیدی مشمول، مطالبات از آن  ها را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده 
است، برای یک بار و حداکثر به مدت پنج )5( سال، با أخذ میزان )7.5 درصد( از 
مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه در چارچوب »دستورالعمل نحوه امهال 

مطالبات مؤسسات اعتباری«، امهال کند.
با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و 
با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153       .96 مورخ 1396.5.16  به تمام واحدهای 
ذی ربط آن بانک     /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر حسن اجرای آن 

نظارت دقیق به عمل آید.  

بانک مرکزی ابالغ کرد؛

تمدید فرصت امهال مطالبات واحدهای تولیدی 
تا شهریورماه 1400

جناب آقای مهندس محسن ترحمی
بیانگر  که  سلولزی"  و  پوشاک  نساجی،  صنایع  دفتر  "سرپرست  عنوان  به  را  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  احتراما؛ 
تعهد،کارآمدی، شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی در صحنه های خدمت صادقانه به میهن اسالمی است تبریک عرض 
نموده؛ موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم. امید است بتوانیم با مشارکت و همراهی جنابعالی، 

رشد و ارتقاء جایگاه انجمن را شاهد باشیم.

ضمنا جا دارد از همکاری و مساعدت بی دریغ "سرکار خانم مهندس محرابی" و زحمات ارزنده ایشان در توسعه و 
پیشرفت صنایع سلولزی بهداشتی کشور تشکر و قدردانی نماییم، از درگاه ایزد منان، دوام و عزت و سالمت، تداوم حضور 

و موفقیت آن بزرگوار را مسئلت داریم.

هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
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فرم اشتراک
نام:

50.000  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  

همراهان گرانقدر و فرهیخته نشریه آوند

با سالم و تقدیم احترام؛

در آستانه سال نو، عید نوروز باستانی را به همراهان گرامی نشریه آوند صمیمانه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال، شادکامی، 
سالمتی، سربلندی و برکت را آرزو داریم. شایسته است؛ در آخرین شماره از نشریه آوند سال 1399، از حمایت و همکاری صنعتگران 
خانواده بزرگ سلولزی بهداشتی، پیشگامان عرصه کسب و کار، اندیشمندان، فرهیختگان، محققان، اساتید و سایر عزیزانی که در انتشار 

این نشریه همراه ما بودند، تشکر و قدردانی نماییم.
استدعا داریم که با ارسال مطالب، مقاالت، انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود به دفتر شورای سیاست گذاری آوند که تنها نشریه 
تخصصی متعلق به صنعت سلولزی بهداشتی کشور و وابسته به "انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های صنایع سلولزی بهداشتی ایران" 

می باشد، ما را از حمایت های همه جانبه خود بهره مند فرمایید.

                                                                                                                                                  با سپاس فراوان
                                                                                                                                                  الهام صنعتی 

                                                                                                                                                  سردبیر نشریه آوند
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Uncertain outlook for 2021

Undoubtedly, the year 2020 can 
be considered as one of the most 

inflammatory and turbulent periods 
of the country from the economic 
and political point of view. Apart from 
the corona epidemic, which has been 
an integral part of people›s lives and 
economic activities since the beginning 
of the year and has affected various 
economic activities, the country›s most 
important economic problems last 
year were: severe government budget 
deficit, sharp exchange rate increase, 
high cost and shortage of raw materials 
for production and issues related to the 
export commitment of exporters and the 
return of export currency.

These problems caused a sharp rise in 
inflation, a multiplier jump in the prices 
of various raw materials and intermediate 
goods, an increase in the prices of various 
consumer goods and the daily needs of the 
people.

As a result, on the one hand, private sector 
producers are facing a sharp increase in 
production costs and rising prices of their 
products. on the other hand, due to the 
mismatch of consumer income with inflation 
and a sharp decline in public purchasing 
power, a relative slump in the market - 
especially in relation to non-essential items 
- is dominant. As a result, producers are not 
able to increase the price of their products 
in the same proportion, despite the 
sharp increase in their costs. In fact, in the 
consumer sector, there is no elasticity for this 
price increase, and any further price increase 
in any product is synonymous with leaving 
that product out of the basket of general 
consumers )middle and poor classes(.

The 28th International Exhibition of Deter-
gents, Cleaners, Hygienic, Cellulose prod-
ucts and related machineries will be held in 
May 2021

Due to the coronavirus outbreak and the cur-
rent situation, Iran Beauty and Clean Exhibi-

tion will be held from 18 to 21 May 2021. This ex-
hibition will be held in accordance with the health 
protocols announced by the Ministry of Health and 
in accordance with previous years at the Tehran In-
ternational Exhibition Center.

For the 19th consecutive year, Same Pad Novin 
Company is holding this exhibition with the cooper-
ation and supervision of the Iranian Association for 
Hygenic Cellulose Industry and the Association of 
Detergent, Sanitary and Cosmetic Industries of Iran.

Due to the existing conditions and in order to 
maintain the health of exhibitors and visitors, it is 
not possible for the general visitors to enter the ex-
hibition area and only specialists and craftsmen will 
be able to enter the exhibition area by presenting 
business card and invitation letter.

بخش انگلیسی
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Performance of Iranian Association for Hygenic Cellulose Industry in 2019-2020

This year, the cellulose and hygienic industries, like other industries, have gone through ups 
and downs. In 2020, due to the increase in the exchange rate and the world price of tissue, we 

witnessed challenging days in the market of tissue products. Accordingly, the Association made every 
effort to support members and producers, some of which are briefly mentioned:

• Due to the increase in the exchange rate, the prices of hardwood and softwood pulp increased in several 
stages. In order to protect the mutual rights of producers and consumers, the association held numerous 
consultations and negotiations with the relevant organizations by the board and the secretary of the 
association. Finally, due to the increase in the costs of production units, especially the increase in the global 
and domestic prices of tissue in three stages; Inevitably, the price of hygienic cellulose products also increased.

• From the beginning of the Corona virus epidemic, the association, after monitoring the market and 
reporting unlicensed production units to the relevant organizations, performed its duties in order to warn the 
violating production units and collect non-standard and unauthorized products.

• Holding a meeting with the General Director of Food and Drug Administration to introduce about 10 
unlicensed brands that distribute and follow up these products through online stores and distribution chains 
that threaten the health of consumers as well as the production cycle of licensed factories. This issue is waiting 
for orders and actions from this organization and continuous follow-up of the association.

• In order to resolve the problem of profit margins of chain stores, negotiations were held with the relevant 
officials of the Protection Organization, and according to the letter sent by this organization, the maximum 
profit margin was announced at 25 percent. The association also conducted oral negotiations with some 
chain stores in this regard.

• In order to separate the tariffs for fluff pulp, softwood and hardwood pulp, correspondence was made 
with the Customs Administration, the Development Organization and the Ministry of Industry, Mines and 
Trade, and this issue is underway. It should be noted that the Standards Office has requested a separate fee 
for re-testing and the Association will take this decision as soon as possible.

• Holding a meeting with the Development and Trade Organization on issues related to the import and 
export of tissue.

• Correspondence with the Ministry of Industry to follow up the allocation of foreign exchange for the 
import of all raw materials such as fluff pulp, softwood and hardwood pulp, cellulose machines, etc.

• Negotiate with the Food and Drug Administration on IRC codes to remove barriers and reduce surplus 
costs for manufacturers.

• Holding a meeting with the Minister of Industry, Mines and Trade, the relevant officials of the Ministry 
and the officials of the Support Organization about the problems of diaper manufacturers and reducing 
production costs in order to prevent the increase in consumer prices.

• Participate in a symposium of the Competition Council, to explore ways of healthy competition in the 
market to protect the interests of all producers members of the association.

• Membership of more than 20 manufacturers of hygienic cellulose products in the association in order to 
support more small and large production units across the country.

• Continuous follow-up and communication between the board of directors and the secretary of the the 
Iranian Association for Hygenic Cellulose Industry with the members of Association and other manufacturing 
companies and receiving their opinions in order to eliminate barriers and problems.

• Receiving tissue quota from Pars Hayat and Harir  Khuzestan, etc. in the last months of the year and 
distributing it among the member companies.
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