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اول سخن 

نوسان و بی ثباتی، بالی جان فعاالن اقتصادی
فعاالن اقتصادی کشور سه ماهه ابتدایی سال جاری را همچون سال 
گذشته و سنوات قبل، پرالتهاب سپری کرده اند و باز هم نوسانات و 
التهابات شدیدی در بازارهای کشور حاکم بوده است. تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان کشور نیز رفته رفته با این شرایط خو گرفته اند و چه بسا 
اگر روزی آرامش و ثبات به اقتصاد کشور برگردد، در اداره کسب و کار 

خود با مشکل مواجه شوند! 
در کنار مسائل و مشکالتی که سال هاست بر محیط کسب وکار کشور 
حاکم است و اقدام مهمی هم برای رفع آنها صورت نگرفته، اقتصاد 
کشور در سال جاری، به طور خاص با دو چالش جدی مواجه شده 
است: یکی شیوع بیماری کرونا است که اگرچه از اسفند سال گذشته 
آغاز شده، اما در سال جاری نیز همچنان تداوم دارد و به رغم کاهش 
محدودیت ها و بازگشایی اکثر مشاغل، هنوز هم شاهد افزایش آمار 
مبتالیان و جانباختگان هستیم و بعید نیست در صورتی که همین 
قرنطینه  شرایط  و  محدودیت ها  دیگر  بار  باشد،  داشته  تداوم  روند 

بازگردد و شاهد تشدید مشکالت اقتصادی ناشی از کرونا باشیم. 
موضوع دوم که اثرات به مراتب شدیدتری نسبت به کرونا داشته، 
کسری بودجه شدید دولت در سال جاری است که مسئوالن را در 
است.  داده  قرار  کشور  اقتصاد  مدیریت  برای  سختی  بسیار  آزمون 
متاسفانه به دلیل همین کسری بودجه، از ابتدای سال جاری رفته رفته 
فشار بر منابع ارزی کشور و متعاقبا نرخ ارز رو به افزایش است و نرخ 
دالر که در اواخر اردیبهشت ماه وارد کانال 18 هزار تومان شده بود، در 
اواخر خرداد و اوایل تیرماه برای اولین بار به محدوده 20 هزار تومان 
وارد شد و نهایتا با مداخله دولت و تزریق حدود 180 میلیون دالر به 
بازار )طبق اخبار نیمه رسمی(، بار دیگر روند کاهشی پیدا کرد. البته 
به نظر نمی رسد این کاهش چندان پایدار باشد چراکه مشکل اصلی 
که همانا کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدودیت های منابع ارزی 
کشور است، همچنان به قوت خود باقی است و بعید نیست در ماه های 

آینده نرخ دالر باالی 20 هزار تومان تثبیت شود.
متاسفانه روند افزایش تدریجی نرخ ارز از ابتدای سال جاری، تاثیرات 
تورمی خود را بر قیمت سایر کاالها و خدمات از مواد اولیه و نهاده های 
تولید گرفته تا کاالهای مصرفی مردم، بر جای گذاشته و در عین حال، 
شاهد ثبت ارقام نجومی و حیرت انگیز در بازارهای طال، سکه، خودرو 
و مسکن هستیم که شاید دو سال قبل، کمتر کسی حتی نیمی از این 
قیمت ها را هم تصور نمی کرد. مطمئنا اگر روند افزایش نرخ ارز تداوم 
داشته باشد، شاهد تورم بسیار سنگین در کل اقتصاد کشور خواهیم 

بود که قطعا دود آن در چشم همه خواهد رفت.
از طرف دیگر، به دلیل همین افزایش نرخ ارز و محدودیت های منابع 

بازار و مدیریت شرایط،  به  ارز  تزریق  به منظور  ارزی کشور، دولت 
فشار خود را بر صادرکنندگان افزایش داده و مقررات سختگیرانه ای 
همین  در  است.  گرفته  نظر  در  آنها  توسط  ارز  بازگرداندن  برای  را 
زمینه، رئیس کل گمرک در مورد اقداماتی که قرار است برای رفع 
تعهد ارزی صادرکنندگان انجام شود اعالم کرده که در گام اول از 
تسهیالت ویژه گمرکی محروم خواهند شد، همچنین معافیت مالیاتی 
صادراتی آنها مراعا و منوط به رفع تعهد ارزی خواهد  ماند و در ادامه، 
کاالی آنها از مسیر سبز گمرکی به مسیر زرد و قرمز هدایت می شود. 
همچنین وزارت صمت نیز برای کارت های بازرگانی اشخاصی که رفع 
تعهد ارزی نکرده اند محدودیت اعمال خواهد کرد و اگر به نتیجه نرسد 
این کارت ها ابطال می شود و در صورتی که این روش ها جواب ندهد 
به مراجع ذی ربط و قضایی معرفی خواهند شد. دولت نیز تصمیم 
گرفته به منظور اطمینان از بازگشت ارز صادراِت کارت های بازرگانی 
تازه صادرشده، سقف 500 هزار دالری را تعیین کند و اگر صادرکننده، 

رفع تعهد ارزی کرد، دوباره اجازه صادرات داشته باشد.
ارز و وضع  بازگشت به موقع  ارتباط، اگرچه منکر ضرورت  این  در 
برخی مقررات برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز نیستیم، اما 
ناتوانی در حل  اینطور باشد که دولت به دلیل  نباید  در عین حال 
مشکالت ارزی خود، فشار بر صادرکنندگان بخش خصوصی را افزایش 
دهد. قطعا صادرکنندگان کشور که با سختی های فراوان مشغول تولید، 
صادرات و ارزآوری هستند، برای خرید مواد اولیه و ملزومات تولید 
از  ارز حاصل  بازگرداندن  نیازمند  و پرداخت هزینه های جاری خود 
صادرات می باشند و اگر این اتفاق نیفتد برای ادامه فعالیت به مشکل 
خواهند خورد. بنابراین نباید تخطی تعدادی صادرکننده محدود در 
عدم بازگرداندن ارز، به پای بقیه صادرکنندگان کشور نوشته شود و 
دولت باید محدودیت های مربوط به تحریم ها و مشکالتی که در زمینه 

نقل و انتقال ارز وجود دارد را نیز در نظر بگیرد.
ضمن اینکه عالوه بر بحث بازگشت ارز، باید به این موضوع هم توجه 
داشت که صادراتی به نفع کشور است که باعث بروز مشکل در تامین 
نیاز داخل و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی نشود و ترجیحا  
صادرات باید در ارتباط با کاالهای نهایی با ارزش افزوده باالتر صورت 

بگیرد نه کاالهای نیمه ساخته یا مواد خام فرآوری نشده.
در پایان امیدواریم فعاالن اقتصادی و عموم مردم بتوانند التهابات و 
مشکالت اخیر را هم به سالمت پشت سر بگذارند و با بازگشت ثبات و 
آرامش به عرصه اقتصاد، شاهد روال طبیعی کسب وکار و زندگی خود 
باشند. به قول معروف، »آنچه که ما را نکشد، ما را قوی تر خواهد کرد.«
نیما بصیری
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اخبار و گزارش های انجمن

در روز دوشنبه مورخ 1399/04/02 به دعوت 
بهداشتی  سلولزی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت 
ایران، جناب آقای طارق دمیریاکان؛ مدیر عامل 
شرکت پارس حیات، سرکار خانم هومان؛ مدیر 
ارتباطات، جناب آقای قره ایاقی؛ رئیس دفتر به 
منظور مذاکره پیرامون مسائل تامین تیشو، در 
ایران  بهداشتی  سلولزی  صنایع  انجمن  محل 

حضور بهم رساندند.
هیئت مدیره انجمن با توجه به اینکه شرکت 
پارس حیات هم در تولید تیشو و هم محصول 
دارد، در مورد مشکالت  فعالیت  بازار  نهایی در 

بی رویه  افزایش  بازار،  در  تیشو  قبیل کمبود  از  تولیدکنندگان  کلی 
با ایشان به بحث و تبادل نظر پرداخت. همچنین  قیمت تیشو و... 
و  حیات  پارس  شرکت  سیاست های  اینکه  پیرامون  را  توضیحاتی 
پایین تر بودن 20درصدی قیمت مصرف کننده محصوالت سلولزی این 
شرکت نسبت به سایر شرکت های عضو انجمن، عرصه رقابت را برای 
تولیدکنندگان دیگر تنگ نموده، ارائه دادند. ریاست و اعضاء هیئت 
مدیره از مدیریت شرکت پارس حیات خواستند تا با تعامل و همکاری 
دمیر،  ادامه طارق  در  نمایند.  این مشکالت کمک  بهبود  به  بیشتر 
توضیحاتی را ارائه نمود و افزود با کمال میل عالقمند به همکاری 

متقابل با انجمن می باشد.
حاضرین در جلسه خواهان رفع اختالفات قبلی بوده و طبق توافق 
نامه امضاء شده مدیریت شرکت پارس حیات متعهدگردید؛ تا پایان 
سال 1399، ماهیانه حداقل 500 تن تیشو در اختیار انجمن قرار دهد 
تا توسط هیئت مدیره بین اعضاء محترم تقسیم شود و در صورت 
تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی این میزان تا سقف 1000تن نیز 

افزایش یابد.
بهای 500 تن تیشو در تیر ماه سال 1399 به ازای هر کیلوگرم 
که  گردید؛  تعیین  افزوده  ارزش  9درصد  عالوه  به  159500ریال 
طبیعتا با توجه به نوسانات بهای ارز، در ماه های آتی قیمت روز توسط 

شرکت پارس حیات اعالم خواهد شد.
ضمنا مدیریت پارس حیات متذکر شد جهت یکسان سازی قیمت 
تمام شده محصوالت خود با سایر همکاران، با توجه به اخذ مجوز 
سازمان محترم حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ قیمت 
مصرف کننده انواع دستمال کاغذی را به میزان 15.۶درصد، قیمت 
نوار بهداشتی بانوان را 20درصد و قیمت انواع پوشک بچه کامل را 

17 درصد افزایش خواهد داد.
در پایان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، طرفین تمایل 

خود را برای ادامه همکاری و تعامل بیشتر ابراز نمودند.

خبر ویژه

توافق انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران 
با مدیر عامل جدید شرکت پارس حیات در 
راستای تامین تیشوی مورد نیاز تولیدکنندگان

این توافق نامه برای اولین بار بین انجمن و شرکت پارس حیات منعقد شد و به دلیل اهمیت موضوع، انتشار 
فصلنامه بهار آوند، به بعد از برگزاری این نشست موکول گردید.
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اخبار و گزارش های انجمن

انجمن  مدیره  هیئت  درخواست  با 
صنایع سلولزی بهداشتی ایران پیرامون 
واحدهای  مشکالت  و  مسائل  بررسی 
تولیدی جلسه ای با جناب آقای کالمی 
و  توزیع  تامین،  برنامه ریزی،  دفتر  در 
داخلی  بازرگانی  معاونت  بازار،  تنظیم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 

1399/02/10 برگزار گردید. 
)رئیس  بصیری  آقایان  جلسه  این  در 
سلولزی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت 
هیئت  )عضو  ابولنژادیان  بهداشتی(، 
مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی(، 
زرین  شرکت  )مدیرعامل  میزبان 
زرین  )شرکت  عظیمی  پرشیا(،  برگ 
کارشناسان محترم  از  تن  و چند  رویا( 
مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان 
حکومتی،  تعزیرات  تولیدکنندگان،  و 
ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی حضور 

داشتند.
ارز  تامین  مباحث  نشست،  این  در 
محصوالت  اولیه  مواد  برای  نیاز  مورد 
خمیر  جمله  از  بهداشتی  سلولزی 
بحث  مورد  و...  جاذب  پودر  کاغذ، 
مدیره  هیئت  گرفت.  قرار  بررسی  و 
انجمن در خصوص ضرورت تامین این 
بهداشت  و  سالمت  حفظ  برای  مواد 
ارائه  توضیحاتی  جامعه  مردم  عموم 
دادند و لزوم این امر که مواد اولیه این 
صنعت هم تراز مواد اولیه ضروری مثل 
برنج، شکر و... می باشد و می بایست در 
گروه کاالیی 1-2 قرارگیرد، را تشریح 
موارد  این  اینکه  به  توجه  با  نمودند. 
تمام  در  و  هستند  بهداشتی  کاالهای 
دنیا نیز این باور پذیرفته شده است که 

پیشگیری  هزینه های  شدن  متحمل 
درمان  از  منطقی تر  و  کمتر  بسیار 
و  تولید  در  سهولت  مسلما  است، 
ارائه محصوالت سلولزی بهداشتی، به 
کاهش  در  پیشگیرانه،  حل  راه  عنوان 
و  آتی  مشکالت  و  درمانی  هزینه های 
بیماری های  به  ابتال  کاهش  همچنین 
فعلی،  شرایط  در  )علی الخصوص  رایج 
بسزایی  نقش  کرونا(  ویروس  شیوع 

خواهد داشت. 
دو  نیاز  مورد  ارز  تامین  خصوص  در 
ارز  تخصیص  یکی  دارد؛  وجود  مقوله 
این میان،  ارز؛ که در  و دیگری تامین 
تامین ارز حائز اهمیت تر است. در این 
نشست طبق توافقاتی که با جناب آقای 
تعرفه های  پذیرفت،  صورت  کالمی 
در  اولیه،  مواد  مابقی  و  کاغذ  خمیر 
راستای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه 
نیمایی  ارزی  الویت  با  پوشک  و  تیشو 
در گروه 1-2 قرار گرفت. مقرر شد که 
انجمن ضمن ارائه برنامه تولیدی سال 

1399 و سه ماهه اول سال 1400 به 
اولیه  مواد  تولیدی  واحدهای  تفکیک 
تیشو  زمینه  در  را  ایشان  نیاز  مورد 
به   1399/02/13 تاریخ  تا  پوشک  و 
ارائه  بازار  تنظیم  کارگروه  دبیرخانه 
کند تا در جلسه ای که 1399/02/15 
بانک  حضور  با  بازار  تنظیم  ستاد  در 
مرکزی و نهادهای ذیربط دیگر برگزار 
می گردد، بررسی شود و تامین ارز مورد 

نیاز به مرحله اجرا برسد.
تامین  مورد  در  که  دیگری  مبحث 
این  دارد  وجود  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
است که موادی که به گمرک رسیده 
و  مانده  باقی  گمرک  درهای  پشت  و 
هزینه های مازادی را به تولیدکنندگان 
قرار  سبز  الین  در  می نماید،  تحمیل 
ارزی  اولین  وقت،  فوت  بدون  و  گیرد 
به  می شود،  وارد  نیما  سامانه  در  که 
و گفتنی است  تعلق گیرد  این کاالها 
پیگیری های  انجام  درصدد  انجمن 
الزم برای تحقق این امر نیز می باشد. 

جلسه هیئت مدیره انجمن با جناب آقای کالمی جهت 
بررسی مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی

بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه در کشور
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جلسه ای اضطراری در روز جمعه مورخ  
دفتر  در   ،18 ساعت   ،1399/03/1۶
جناب آقای مدرس خیابانی؛ سرپرست 
محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منعقد گردید و ریاست این جلسه را نیز 
جناب آقای دولت عهده دار بودند. این 
نشست، پیرو جلسه مورخ 1399/02/10 
با جناب آقای کالمی؛ مدیر کل محترم 
دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم 
و مشکالت  مسائل  بررسی  بازار، جهت 
واحدهای تولیدی که منجر به پذیرش 
درخواست صنعتگران سلولزی بهداشتی 
جهت تامین مواد اولیه و انتقال به گروه 

کاالیی 1-2 شد، برگزار گردید.
در جلسه پیشین؛ پیرامون لزوم رعایت 
هزینه های  وکاهش  بهداشتی  اصول 
درمان، با محقق ساختن شعار "پیشگیری 
بهتر از درمان است"، توضیحاتی ارائه شد 
و هم چنین انجمن به ستاد تنظیم بازار 
سلولزی  تولیدکنندگان  که  شد  متذکر 
بهداشتی در زمان بحران و شیوع بیماری 
کرونا توانستند، قفسه های فروشگاه های 
زنجیره ای را همچون شرایط عادی بازار 

اشباع نگه دارند اما امروز به دلیل عدم 
 40 تا  نهایتا  خمیر  اولیه  مواد  وجود 
شده،  انجام  مذاکرات  )طبق  دیگر  روز 
از تاریخ 10اردیبهشت ماه( این صنعت 
قادر به تامین و پر نگه داشتن قفسه های 
فروشگاه های  بهداشتی  سلولزی 
زنجیره ای خواهد بود. همچنین با توجه 
به دلیل تحریم ها و فشارهای  اینکه  به 
وجود  مرکزی  بانک  در  ارزی  موجود، 
جهت  روزنه ای  مشاهده  از  پس  ندارد، 
تخصیص ارز برای کاالهای استراتژیک از 
جمله غالت، خوراک دام، روغن، برنج و... 
پیگیری هایی که توسط انجمن از ستاد 
انجام شد،  وزارت صمت  و  بازار  تنظیم 
و نهایتا مقرر گردید مواد اولیه سلولزی 
بهداشتی نیز در همان گروه کاالیی قرار 

گیرد.
با  جلسه  این  در  دیگر،  سوی  از 
انجمن،  مدیره  هیئت  پیگیری های 
برای  دالری  50میلیون  بودجه  مصوبه 
سلولزی  صنعت  اولیه  مواد  تامین 
بهداشتی خصوصا خمیر کاغذ و خمیر 
تیشو اخذ گردید. گفتنی است این ارز، 

ایران به  از فروش بنزین و برق  حاصل 
قبلی  مطالبات  از  که  می باشد  عراق 

کشور بوده است.
دو  طی  ارز  این  شد؛  مقرر  بنابراین 
زمینه  در  که  افرادی  اختیار  در  هفته 
کاالی  نموده،  اقدام  اولیه  مواد  واردات 
آنها خریداری و در مسیر قرار دارد و در 
و  قرار گیرد  انبار گمرک موجود است، 
در مورد کاالهایی که ثبت سفارش آن 
درحال انجام است این مدت زمان به یک 
ماه خواهد رسید. باید به این نکته توجه 
داشت که گرچه این ارز با قیمت نیمایی 
در اختیار این صنعت قرار می گیرد اما 
مسلما هزینه های تبدیل به همراه دارد 
بود،  خواهد  واردکنندگان  عهده  بر  که 
همچنین از دو هفته آتی این ارز توسط 
صرافی و با دینار عراق پرداخت می شود.

راهکار  فعلی  شرایط  در  متاسفانه 
بر  زیرا  ندارد،  وجود  دیگری  مناسب 
مرکزی  بانک  که  است  روشن  همگان 
در  پس  ندارد،  موجودی  هم  دالر  یک 
ناگزیر  نیز  تولیدکنندگان  حاضر  حال 
باید این شیوه را پذیرفته و خود را با آن 
وقف دهند. مسلما در این میان انجمن 
با مسئولیت اجتماعی که بر عهده دارد، 
تمام تالش خود را در جهت حفظ منافع 
در  و  داده  انجام  انجمن  اعضاء  اکثریت 
صورت عدم تامین و بروز هرگونه مشکل 
انجمن  عهده  از  آن  مسئولیت  دیگر، 
احتمالی  محدودیت های  و  بوده  خارج 
مسئوالن  جانب  از  شرایط،  به  توجه  با 
و نهادهای ذیربط دولتی می باشد، که 
ایشان،  مساعدت  و  تعامالت  با  قطعا  

راهکار مناسب حاصل خواهد شد.

جلسه هیئت مدیره انجمن با سرپرست محترم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت

بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه در کشور
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 در روز سه شنبه 27 خرداد ماه 1399 راس ساعت 14:30، جلسه ای 
با حضور دکتر بهفر؛ مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی، 
دکتر صداقت؛ نماینده سازمان بازرسی کل کشور در سازمان غذا و 
دارو، دکتر قاسم زاده؛ معاونت امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی، علم 
بیگی؛ رئیس هیئت مدیره انجمن  صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی 
ایران، بصیری؛ رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی 
ایران، برخی از اعضاء هیئت مدیره هر دو انجمن و اعضاء تعاونی، در 
محل جدید انجمن  صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران برگزار شد. 
در این نشست یکایک تولیدکنندگان عضو هر دو انجمن به بیان 
مشکالت خود پرداخته و مسائل مشترکی بین این دو صنف بیان شد، 
که عبارتند از: تخصیص و تامین ارز، واردات مواد اولیه و امور گمرکی 
محصوالت  فروش  کاهش  و  خارجی  سرمایه گذاران  وجود  مرتبط، 
باکیفیت داخلی، وجود برندهاي خارجي نما و فریب مشتریان، ورود 
نهادهای غیرمرتبط در شرایط بحرانی کنونی )شیوع ویروس کرونا( و 

خلل در تولید، زمان و نحوه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و... .
بصیري ضمن تشکر ویژه از دکتر بهفر و تالش شبانه روزی وی در 
شرایط بحرانی کرونا، اظهار نمود: مسلما هزینه های پیشگیری بسیار 
کمتر از هزینه های درمان است و بدیهی است، عرضه به موقع و به میزان 

کافی محصوالت سلولزی بهداشتی در این امر نقش به سزایی دارد. 
وی در ادامه عنوان کرد: حال که این فرصت دست داده تا به بیان 
مشکالت اعضاء خود در حضور مسئوالن سازمان بازرسی کل کشور و 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بپردازیم، از ایشان درخواست 
ارز  با هر شیوه ای که می توانند مشکل تامین و تخصیص  داریم که 
تولیدکنندگان را مرتفع نمایند، چرا که در صورت عدم ورود مواد اولیه 
به داخل کشور دیگر قادر به تولید محصوالت و تامین بازار سلولزی 
بهداشتی نیستیم و مسلما پیامدهای آن در سالمت آحاد جامعه جبران 
ناپذیر خواهد بود. همانطور که عزیزان در انجمن شوینده هم موکدا بیان 
نمودند عدم تامین مواد اولیه منجر به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری عده 
کثیری از کارگران نیز خواهد شد. از طرفی تبعیض  از جانب نهادها بین 
تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران خارجی وجود دارد که صنعتگران 
داخلی را دچار نگرانی کرده است، از نظر بنده اگر مشکالت مطروحه 
در این جلسه، توسط سازمان های ذیربط به نحوی حل شود، مشکالت 

بخش خصوصی به خودی خود قابل حل است.
دکتر بهفر و دکتر صداقت پس از شنیدن مسائل و مشکالت عنوان 
ایشان خواستند که مشکالت  از  از جانب تمام تولیدکنندگان،  شده 
واحدهای تولیدی را به صورت کتبی اعالم نمایند تا همکاری با ایشان 
در اسرع وقت صورت پذیرد. همچنین از کلیه تولیدکنندگان حاضر که 
همگی به نوعی در حفظ بهداشت و سالمت جامعه دخیل هستند و با 
تالش شبانه روزی خود در سال های اخیر و به ویژه در شرایط بحرانی 

کنونی باعث بقاء و پیشرفت صنعت کشور بوده اند، قدردانی نمودند.
دکتر صداقت با بیان اینکه وظیفه اصلي سازمان بازرسی کل کشور 
نظارت بر حسن جریان امور و انجام صحیح قوانین و مقررات می باشد، 
تاکید کرد که می توان گفت نظارت حتی مهمتر از بازرسی است و از 
حضار خواست تا درخواست های خود را مکتوب نموده تا پیگیری های 

الزم با سرعت بیشتری صورت گیرد. 

انجمن  در  مدیره  هیئت  اعضاء  جلسه 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

اخبار و گزارش های انجمن
بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه در کشور
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مورخ  مدیره  هیئت  مصوبه  پیرو 
شماره  نامه  طبق  و   1399/03/19
277/ص/99 مبنی بر ضرورت تشکیل 
جلسه کمیسیون بررسی و ساماندهی 
شامل  انجمن  اعضا  تعدادی  از  بازار، 
تولیدات  پاکان،  شرکت های  مدیران 
پارسیان،  حریر  خراسان،  کاغذی 
لطیف  تجارت  کیمیا  پاپیروس،  رها 
ماریناسان،  بهداشت،  گلخند  ایرانیان، 
پارسه  تجارت  نرمینه  سمنان،  ماهین 

و نیمه شعبان دعوت به عمل آمد.
برای نخستین بار به پیشنهاد هیئت 
مدیره انجمن؛ کمیسیون و ساماندهی 
بازار در تاریخ 1399/03/20 با حضور 
هیئت  )عضو  ابول نژادیان  مهران 
ماریناسان(،  مدیریت شرکت  و  مدیره 
مدیره  هیئت  )عضو  هاشمعلی حسنی 
پارسیان(،  حریر  شرکت  مدیریت  و 
حسن آتش پوش )عضو هیئت مدیره 
شعبان(،  نیمه  شرکت  مدیریت  و 

شرکت  )مدیریت  سارنگ پور  سامان 
رضا  ایرانیان(،  لطیف  تجارت  کیمیا 
نرمینه  شرکت  )مدیریت  حسنی 
)دبیر  زالی  حسن  و  پارسه(  تجارت 

انجمن( تشکیل شد. 
نظرات  بیان  و  مذاکره  از  پس 
نامبردگان،  توسط  کارشناسانه 
نظر  در  با  قیمت  افزایش  پیشنهاد 
گرفتن عوامل موثر بر قیمت تمام شده 
نظیر نوع تیشو )ویرجین یا بازیافتی(، 
اقتصادی(،  یا  )جعبه  بسته بندی  نوع 
پرسنل،  دستمزد  کارتن،  و  جعبه 
مارجین،  مالی،  سربار  هزینه های 
نتیجه  در  شد.  داده  و...  افزوده  ارزش 
مقرر گردید قیمت تمام شده دستمال 
با  اقتصادی  دستمال  و  حوله  کاغذی، 
دو  در  مصرفی  تیشوی  نوع  به  توجه 
دسته مجزا، برای محصوالت تهیه شده 
از تیشو درجه یک )تیشو 100 درصد 
ویرجین( با 1۶درصد افزایش قیمت و 

در مورد محصوالت درجه 2 )با تیشوی 
تعیین  قیمت  افزایش  بدون  بازیافتی( 
محصوالت  برای  است  گفتنی  گردید. 
دلیل  به  رنگی  و  )چاپی(  طرح دار 
قیمت  افزایش  هزینه ها  بودن  متفاوت 

20 درصد در نظر گرفته شد.
در  پیشنهادات  است،  ذکر  به  الزم 
این جلسه صرفا جهت تصویب هیئت 
پس  مصوبه  این  و  شده  ارائه  مدیره 
از  حمایت  محترم  سازمان  تایید  از 
به  تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان 
اعضاء محترم انجمن ابالغ خواهد شد.

که  است  درصدد  انجمن  همچنین 
در آینده نزدیک با تشکیل کمیته های 
کاالیی  سبدهای  سایر  مورد  در  دیگر 
سلولزی بهداشتی، بازار را رصد نموده 
تولیدکنندگان  منافع  راستای  در  و 
مصرف کنندگان،  و  انجمن  عضو 
انجام  نحو  بهترین  به  را  خود  رسالت 

دهد.

تشکیل اولین کمیته تخصصی بررسی و سامان دهی 
بازار سلولزی بهداشتی

بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه در کشور
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اخبار و گزارش های انجمن

 1399/03/31 مورخ  روز  شنبه  در 
جلسه ای با حضور اعضاء هیئت مدیره 
انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران 
تولیدکننده  شرکت های  اکثریت  و 
دستمال کاغذی عضو انجمن از ساعت 
14 الی 18 در محل انجمن برگزار شد. 
هیئت  )رئیس  بصیری  نیما  ابتدا  در 
مدیره انجمن( ضمن خوشامدگویی به 
حضار، جلسه را آغاز نمود و توضیحاتی 
را مبنی بر ضرورت تشکیل کمیسیون 
بازار  ساماندهی  و  بررسی  تخصصی 

توسط اعضاء انجمن ارائه داد.
مجموع  به  توجه  با  افزود:  وی 
تمام  قیمت  بر  تاثیرگذار  عوامل 
عامل  مهمترین  محصوالت،  شده 
کاغذی  دستمال  قیمت  تعیین کننده 
یا  و  )ویرجین  مصرفی  تیشوی  نوع 
قیمت  باید  مسلما  و  است  بازیافتی( 
نوع  البته  شود.  تعیین  آن  اساس  بر 
و  اقتصادی(  یا  )جعبه  بسته بندی 
نیز  دستمال  بودن  رنگی  و  چاپدار 

میزان  شود.  گرفته  نظر  در  باید 
نوع  به  توجه  با  باید  قیمت  افزایش 
مجزا  صورت  به  بندی  بسته  و  تیشو 
ساماندهی  کمیسیون  و  گردد  تعیین 
این  به  توجه  با  را  جدولی  نیز  بازار 
که  نموده  پیشنهاد  و  طراحی  عوامل 
این  اعضاء حاضر در  توافق  در صورت 
به  مصوبه  این  آراء،  اکثریت  و  جلسه 

و  تولیدکنندگان  از  حمایت  سازمان 
و  ارائه  تایید  جهت  کنندگان  مصرف 
انجمن  اعضاء  به  ایشان  تایید  از  پس 
پس  است  بدیهی  شد.  خواهد  ابالغ 
ابالغ  و  حمایت  سازمان  تصویب  از 
درج  صورت  در  محترم،  اعضاء  به 
قیمت های بیش از این جدول بر روی 
واحدهای  با  آن  محصوالت، مسئولیت 

تولیدی مربوطه خواهد بود.
نظرات  حاضرین  از  هریک  ادامه  در 
پیشنهاد  با  را  خود  موافق  و  مخالف 
ارائه  محصوالت  نهایی  قیمت  افزایش 
کردند،  بیان  را  خود  دالیل  و  دادند 
قیمت  افزایش  درخواست  عده ای 
درخواست  حاضرین  از  تعدادی  و 
قیمت  کاهش  به  نسبت  رسیدگی 
قیمت  داشتن  نگه  ثابت  و  تیشو 

دستمال کاغذی را داشتند. 
هدف از تشکیل این جلسه اخذ یک 
و  اعضاء  همفکری  با  واحد  تصمیم 
تغییر  زمینه  در  انجمن،  مدیره  هیئت 

نوع تیشوی مصرفی عامل تعیین کننده قیمت تمام شده 
محصوالت سلولزی بهداشتی
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که  بوده  محصوالت  جلد  پشت  قیمت 
رعایت  به  ملزم  محترم  اعضاء  همه 
بهبود  به  طریق،  این  از  و  باشند  آن 

وضعیت بازار کمک شود. 
تصمیم  آراء  اکثریت  با  نهایت  در 
شد  گرفته  قیمت  افزایش  بر  مبنی 
و  بررسی  کمیسیون  نامه  آئین  و 
هیئت  رئیس  توسط  بازار  ساماندهی 

مدیره به شرح زیر قرائت شد:

»آئین نامه کمیسیون بررسی و ساماندهی بازار«

پیرو مصوبه هیئت مدیره انجمن صنایع سلولزی ایران و ضرورت تشکیل کمیسیون مذکور نسبت به تشکیل این کمیسیون اقدام 
و ضوابط اجرایی ذیل مورد تصویب قرار گرفته است:

1- هدف از تصویب آئین نامه هماهنگی و مدیریت بهتر بازار مصرف محصوالت سلولزی و حفظ منافع مشترک تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان نهایی این محصوالت می باشد.

2- دامنه پوشش آئین نامه کلیه شرکت های عضو انجمن صنایع سلولزی بهداشتی می باشد.
تبصره: شرکت های غیر انجمن صنایع سلولزی نمی توانند به دلیل عدم عضویت خود در انجمن در بازار  مصرف عملکردی داشته 

باشند که منافع مصرف کنندگان گرامی  و یا تولیدکنندگان دیگر را دچار آسیب نماید.

3- قیمت های پیشنهادی کمیسیون متناسب با آنالیز مواد اولیه مصرفی خصوصا نوع تیشوی مصرفی می باشد و کلیه شرکت های 
عضو انجمن صنایع سلولزی موظف هستند صرفا بر اساس نوع مواد مصرفی از قیمت های پیشنهادی کمیسیون استفاده نمایند.

4- کلیه شرکت های عضو انجمن جهت استفاده از قیمت های پیشنهادی کمیسیون موظف هستند نمونه کاالی تولیدی خود را با 
ذکر نوع تیشوی مصرفی و درج قیمت مورد نظر به انجمن اعالم نمایند. بدیهی است هرگونه تغییر در مواد اصلی مصرفی خصوصا 
تیشو و نوع جعبه مصرفی و مصرف از ملزومات درجه پائین تر و استفاده از قیمت دیگر گروه )باالتر( محصوالت ممنوع می باشد.

5- نظارت: چارچوب نظارتی انجمن در خصوص رعایت قیمت ها چنان خواهد بود که در صورت عدم رعایت ضوابط آئین نامه تذکرات 
الزم را به شرکت تولیدکننده خواهد داد و شرکت صاحب کاال موظف به رعایت ضوابط می باشد. در غیر این صورت مسئولیت پاسخگوئی 

به مراجع نظارتی بر عهده صاحب کاال می باشد و انجمن هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص  نخواهد پذیرفت.

۶- کمیسیون موظف است به صورت دوره ای و حداقل ماهانه قیمت های بازار را رصد و به اطالع هیئت مدیره انجمن برساند و 
از صحت پیاده سازی آئین نامه اطمینان حاصل نماید.

7- این آئین نامه در تاریخ 1399/04/01 در جلسه هیئت مدیره انجمن مصوب و برای ارائه به سازمان محترم حمایت از تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان آماده سازی شد.
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در تاریخ اول خردادماه 1399، آقای 
حسن زالی با حکم رئیس هیئت مدیره 
صنایع  انجمن  دبیر  سمت  به  انجمن، 
منصوب  ایران  بهداشتی  سلولزی 
آقای  کاری  و سوابق  بیوگرافی  گردید. 

زالی به شرح زیر است:

بیوگرافی
متولد 1345

کارشناسی  تحصیلی  مدارک  دارای 
حسابداری و کارشناسی حقوق، دانشجوی 

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

سوابق کاری
پارس  کاغذ  صنایع  گروه  کارمند   •
هفت تپه )از سال 13۶7 الی 1374(

• مدیر فروش و صادرات و تضمین 
ایزو محصوالت کاغذی لطیف  کیفیت 

)از سال 13۶7 الی 1374(
• مدیر عامل خمیرسازی الیاف گستر 

سمنان )از سال 1381 الی 1382(
ستاره  شرکت  بازرگانی  مدیر   •
تیشوسازی  "نمایندگی  فارس  خلیج 
الی   1382 سال  )از  پیپیر"  سعودی 

)1384

سازان  الیاف  شرکت  عامل  مدیر   •
کویر "برند نارسیس" )از سال 1382 

الی 1384(
هیئت  در  کارگران  نماینده   •
تشخیص اداره تعاون و کار و رفاه امور 

اجتماعی )از سال 1398 تا کنون(
تولیدی  بازرگانی،  • مشاور حقوقی، 

و مالی

سلولزی  صنایع  انجمن  محترم  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی  مجمع  جلسه  در  می گردد  دعوت  ایران  بهداشتی 
عادی در روز دوشنبه مورخ 1399/04/23 از ساعت17 الی18 
و مجمع عمومی فوق العاده از ساعت 18 الی 19در محل اتاق 
بفرمایید.  شرکت  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی 

دستور جلسات به شرح ذیل است:

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
طبق  بازرسی  گزارش  و  مدیره  هیئت  عملکرد  گزارش   -1

ماده 15 اساسنامه به صورت خالصه 
2- تصویب ترازنامه مالی مربوط به سال 1398

3- قرائت مرام نامه و علت آن و تصویب و امضا توسط اعضا
4- تصویب بودجه سال1399 انجمن و نشریه آوند

5- انتخاب بازرسان قانونی
۶- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
1- تصویب الحاق انجمن به اتاق بازرگانی ایران

2- اصالحات اساسنامه طبق پیش نویس ارائه شده 
توسط اتاق

3- تغییر در حق عضویت ها و گروه بندی جدید اعضا 

عادی  عمومی  مجمـع  جلســه  در  شرکت  با  است  امید 
بهداشتی  سلولزی  صنایع  انجمن   1399 سال  فوق العاده  و 
ایران به حفظ همبستگی و تداوم فعالیت های انجمن همت 

گماریم. 

هیئت مدیره 
انجمن صنفی کارفرمایی صنایع سلولزی بهداشتی ایران 

انجمن  اجرایی  انتصاب دبیر 
ایران بهداشتی  صنایع سلولزی 

دعوت به مجمع عمومی عادی و فوق العاده سال 1399 
انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران 
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اعضای جدید انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
سلولزی  تخصصی  نشریه  تنها  عنوان  به  آوند  نشریه 
بهداشتی کشور، ورود همکاران گرانقدری که در شش ماه 
بهداشتی  سلولزی  انجمن صنایع  بزرگ  خانواده  به  گذشته 
همگی  برای  و  نموده  عرض  تبریک  را  اند،  پیوسته  ایران 
اسامی  ادامه  در  دارد.  روزافزون  توفیق  و  موفقیت  آرزوی 

اعضای جدید به سمع و نظر خوانندگان گرانقدر می رسد:

شرکت: برزین نام آور
مدیریت: علی امانی پور

گلوند-پایون برند: 
مبارکه- راه  اصفهان-سه  صنعتی  شهرک  تماس:  اطالعات 

فاز4-خ ششم-پ19
031523734۶3 -031523734۶1

شرکت: فرآورده های بسته بندی آفرین ها
ایرج آفرینگاه مدیریت: 

برند: اوج-الرژ
اطالعات تماس: تهران- میدان محمدیه-نبش مولوی شرقی-
ضلع جنوب شرقی مولوی-پ8 -کدپستی: 11۶9۶4841۶

5589124۶ -55۶27555 

شرکت: تک نام چهره طالیه داران
امیرکالنتری مدیریت: 

برند: به آفرین
شمال  بزرگ  صنعتی  اصفهان-شهرک  تماس:  اطالعات 
35-پ2- داران  طالیه  اول-کوچه  اصفهان-فاز2-خیابان 

همکف-کدپستی8331134848 طبقه 
03137۶55027

شرکت: تعاونی برگ حریر یزد
مدیریت: محمد حسین دهقان زاده

برند: با کالس-آوازه
اطالعات تماس: یزد-تفت- شهرک صنعتی تفت- 

خ باکالس-کدپستی: 899179387۶
03532۶33852-4

شرکت: ماه پوشک
مدیریت: علی کرمی نیا

برند: شاندیز
مورچه خورت-خ  اصفهان شهرک صنعتی  تماس:  اطالعات 

8333114۶45 زکریا-پ411-کدپستی: 
045۶42۶38-9

شرکت: طالی سفید تبرک
مدیریت: حسین فالح نیا

برند: تبرک
گناباد- جاده   5 حیدریه-کیلومتر  تربت  تماس:  اطالعات 

جنب سردخانه 10000 تنی
05137۶17421 -05137501

شرکت: کیان پلیمر البرز
مدیریت: آرش افتخاری

برند: سروق الماس
شهرک  قزوین-خروجی  کرج  اتوبان  تماس:  اطالعات 
صنعتی بهارستان-انتهای خ رباط ماشین-نبش خ کمال زاده 

کدپستی: 319798۶455
02۶347۶335۶-8

شرکت: غنچه وار
مدیریت: محسن حیدری 

برند: مارال-آلوارس
اطالعات تماس: شهرک صنعتی بزرگ شیراز - خ پژوهش 

جنوبی-انتهای خ 301-کدپستی:84495-71581
07137743153 -07137743151

شرکت: نسیم سحر الرستان
مدیریت: محمدرضا بنی زمانی

برند: ینای الر
بلوار  فاز2-  خور-  صنعتی  شهرک  الر-  تماس:  اطالعات 

زکریا- نبش خ امید
07152342880-1
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تحت   1399 سال  نمایشگاه  اولین 
دستاوردهای  و  تولید  "جهش  عنوان 
 24 تاریخ  از  کرونا"  ویروس  با  مقابله 
لغایت 2۶خرداد ماه از ساعت 10 صبح 
نمایشگاه های  الی 18 در محل دائمی 
بزرگراه  در  واقع  تهران  بین المللی 
با  افتتاحیه  برگزار شد. مراسم  چمران 
حضور مقامات و مسئوالن، امیر سرتیپ 
هماهنگ  معاون  جهانشاهی؛  امیر 
بهمن  ارتش،  زمینی  نیروی  کننده 
حسین زاده؛ مدیرعامل و رئیس هیئت 
نمایشگاه های  سهامی  شرکت  مدیره 
بهفر؛  عبدالعظیم  دکتر  بین المللی، 
و  آرایشی  فرآورده های  امور  کل  مدیر 
هیئت  رئیس  بصیری؛  نیما  بهداشتی، 
مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی 
رئیس  بیگی؛  علم  بختیار  ایران، 
شوینده،  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت 
مرادی؛  علی  آرایشی،  و  بهداشتی 
و  نوین  پاد  سامع  شرکت  عامل  مدیر 
مجری نمایشگاه و ... انجام شد. گفتنی 
اسالمی  جمهوری  نمایشگاه  که  است 
ایران پس از 4 ماه تعطیلی و با مجوز 

سازمان توسعه و تجارت و نظارت ستاد 
ابالغ  پروتکل های  رعایت  و  کرونا  ملی 
درمان  بهداشت،  وزارت  سوی  از  شده 
آغاز  را  خود  فعالیت  پزشکی  وآموزش 

نمود. 
نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای 
شرکت  همکاری  با  کرونا  با  مقابله 
صنایع  انجمن  نمایشگاه ها،  سهامی 
سلولزی بهداشتی ایران، انجمن صنایع 
انجمن  و  آرایشی  و  بهداشتی  شوینده، 

صنایع نساجی ایران برگزار گردید.
به  توجه  با  تخصصی  نمایشگاه  این 
اصول  رعایت  و  فاصله گذاری  لزوم 
پذیرای  خاصی  شرایط  با  بهداشتی، 
محترم  بازدیدکنندگان  و  مهمانان 
در  نام  ثبت  اساس  بر  مراجعین  و  بود 
)که  نمایشگاه  بازدیدکنندگان  سامانه 
اداره این سامانه توسط ستاد برگزاری 
و  ورود  به  مجاز  است(  بوده  نمایشگاه 
بر  عالوه  بودند.  نمایشگاه  از  بازدید 
رایزنان  از  تخصصی،  بازدیدکنندگان 
در  که  کشورهایی  سفرای  و  بازرگانی 
ایران حضور دارند نیز دعوت شد تا از 

زمینه  این  در  را  داخلی  دستاوردهای 
نیز  امکان  این  البته  نمایند.  مشاهده 
طریق  از  مردم  عموم  که  بود  فراهم 
نمایشگاه های  سهامی  شرکت  وبسایت 
بین المللی ایران  به صورت مجازی از 

این نمایشگاه دیدن کنند.
جلوی  کننده  ضدعفونی  تونل های 
درب های ورودی نمایشگاه و درب های 
از  و  شده  تعبیه  سالن  هر  ورودی 
و  ماسک  بدون  بازدیدکنندگان  ورود 
می گشت  خودداری  اکیدا  دستکش 
مراجعه کنندگان  حال  رفاه  جهت  و 
در  دستکش  و  ماسک  ورود  بدو  در 
اختیار ایشان قرار می گرفت. همچنین 
سنج  تب  با  مستمر  طور  به  افرادی، 
بازدیدکنندگان  یکایک  بدن  دمای 
اندازه گیری  سالن ها  ورودی  در  را 
برای  نیز  برچسب هایی  و  می نمودند 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی بر روی 

زمین الصاق شده بود.
جهش  تخصصی  نمایشگاه  در 
با  مقابله  دستاوردهای  و  تولید 
مبارزه  به  مربوط  محصوالت  کرونا، 
کننده،  )ضدعفونی  کرونا  ویروس  با 
سلولزی،  کننده ها،  پاک  شوینده ها، 
تجهیزات  پزشکی،  گان های  ماسک، 
لوازم  دارویی،  آزمایشگاهی،  پزشکی، 
و  محصوالت  وابسته(،  ماشین آالت  و 
مبارزه  پیشگیری،  با  مرتبط  کاالهای 
نیز  و  داخل  تولید  عفونی  کنترل  و 
بنیان  دانش  شرکت های  دستاوردهای 
ارائه و در معرض دید متخصصین قرار 

گرفت. 
تولیدکننده  شرکت   109 تعداد 

نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با کرونا 
برگزار شد

بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه در کشور
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داخلی و هم چنین پاویون شرکت های 
دانش بنیان و فناور با حضور حدودا 30 
شرکت دانش بنیان با مشارکت معاونت 
جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
نمایشگاه  این  نمودند.  مشارکت 
سالن های 5،۶،7 و 27 با فضایی حدود 
اختصاص  خود  به  را  مربع  3.800متر 
اختصاصی  طور  به   27 سالن  داد. 
اسالمی  جمهوری  ارتش  دستاوردهای 
به شکل بیمارستان ها و آزمایشگاه های 
از  و  کشید  تصویر  به  و...  صحرایی 
ارائه  و  درمان  کادر  زحمتکشان 
قدردانی  عزیزان  این  درمانی  خدمات 
در  یادبودی  تابلوی  است  گفتنی  شد. 
ورودی سالن شماره 5 از شهدای کرونا 
به منظور تجلیل از این ایثارگران قرار 

گرفته بود.
در حاشیه این نمایشگاه ضمن بازدید 
عامل  غیر  پدافند  سازمان  غرفه  از 
مهندس  دوم  سرتیپ  سردار  کشور، 
معاون هماهنگ کننده  عبداهلل جاللی 
سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر 
بند 10 سیاست های کلی  شد: مطابق 
ابالغی  غیرعامل  پدافند  امور  در  نظام 
از  الزم  حمایت  رهبری،  معظم  مقام 
مورد  مرتبط  صنایع  و  فناوری  توسعه 
نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تاکید 
جمله  از  داخلی  تولید  و  طراحی  بر 

ماموریت های سازمان پدافند غیرعامل 
در  نیز  این سازمان  و  باشد  کشور می 
سال های گذشته در تمامی بخش ها به 
ویژه پدافند زیستی تالش کرده است تا 

این مهم را به منصه ظهور برساند.
پدافند  سازمان  اینکه  بیان  با  وی 
غیرعامل کشور در حوزه پدافند زیستی 
حمایت از صنایع راهبردی را در دستور 
کار قرار داده است، افزود: خوشبختانه 
به ویژه در  توان علمی و عملی خوبی 
شرکت های دانش بنیان در این عرصه 
وجود دارد و ما با اتکای به توان داخلی 
نیازهای  از  عمده ای  بخش  می توانیم 

خود را مرتفع سازیم.
مصادیق  از  یکی  جاللی  سردار 
خوداتکایی در حوزه صنایع بومی پدافند 
غیرعامل را تولید نخستین آزمایشگاه با 
ایمنی سطح زیستی سه عنوان کرد و 
افزود: پس از آنکه نخستین آزمایشگاه 
سطح 3 ایمنی زیستی کشور در پاییز 
سال 1398 به سفارش سازمان پدافند 
غیرعامل کشور تحویل انستیتو پاستور 
آزمایشگاه  دومین  زودی  به  شد  ایران 
سطح 3 ایمنی زیستی سیار کشور نیز 
رازی  سازی  سرم  موسسه  اختیار  در 

قرار خواهد گرفت.
معاون  ایرنا،  گزارش  بر  بنا  همچنین 
ارتش  زمینی  نیروی  کننده  هماهنگ 

با  گفت:  نمایشگاه  افتتاح  مراسم  در 
عنایت به فرمایشات رهبر معظم انقالب 
خوبی  اقدامات  تولید  جهش  سال  در 
پیشگیری  جهت  سازمان ها  سطح  در 
از  نمونه ای  امروز  و  انجام شد  کرونا  با 
مالحظه  نمایشگاه  در  را  اقدامات  این 

می کنید. 
افزود:  جهانشاهی  علی  سرتیپ  امیر 
ارتش جمهوری اسالمی در کنار سایر 
سازمان ها اقدامات پیشگیرانه و درمانی 
مقابله با ویروس کرونا انجام داده  است 
خوبی  خالقیت هایی  و  دستاوردها  و 
داشتیم که مورد تایید وزارت بهداشت 
اعالم  با  افزود:  وی  است.  گرفته  قرار 
الزم  دستورالعمل های  کرونا  شیوع 
بیماری  این  شیوع  از  جلوگیری  برای 
در پادگان ها اعالم کردیم و برای کمک 
به مردم در اجرای فرامین رهبر معظم 
شروع  مختلف  رزمایش های  انقالب 

کردیم. 
استان   24 در  گفت:  جهانشاهی 
کردیم  شروع  رزمایش  شهر   111 و 
بهداشتی  کادر  هزار   12 از  بیش  و 
وارد  ارتش  زمینی  نیروی  درمانی  و 
نیروی  بیمارستان   28 و  شدند  عمل 
حوزه  این  در  درمانی  مراکز  و  زمینی 

وارد شدند. 
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
ارتش  ادامه داد: 211 نقاهتگاه و بیش 
برای  نقاهتگاهی  تخت  هزار   11 از 

مقابله با کرونا پیش بینی نمودیم. 
شایان ذکر است؛ نمایشگاه بین المللی 
با تدابیر اندیشیده شده، آمادگی کامل 
برای برگزاری سایر نمایشگاه ها را دارد و 
امید است برگزاری نمایشگاه تخصصی 
کامل  رعایت  با  که  کرونا  با  مقابله 
خاطر  آرامش  بهداشتی،  پروتکل های 
بازدیدکنندگان  و  شرکت کنندگان 
آتی  نمایشگاه های  در  حضور  برای  را 

فراهم آورد.

بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه در کشور



w w w . i a h c i . i r بهار  99        شماره 76 20

اخبار و گزارش های انجمن

• تاریخ قطعی برگزاری بیست و 
هفتمین نمایشگاه بین المللی مواد 
بهداشتی،  کننده،  پاک  شوینده، 

سلولزی و ماشین آالت وابسته
زمان برگزاری نمایشگاه ایران بیوتی 
بیماری  شیوع  به  توجه  با  کلین  و 
حفظ  الویت  و  بحرانی  شرایط  کرونا، 
 4 الی   1 تاریخ  به  هموطنان  سالمت 
مرداد سال 1399تغییر یافته و در این 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  تاریخ 
بهداشت،  وزارت  سوی  از  شده  ابالغ 
مطابق  و  پزشکی  وآموزش  درمان 
دائمی  محل  در  در  گذشته  سالیان 
نمایشگاه های بین المللی، فعالیت خود 

را آغاز خواهد کرد.

• برگزارکنندگان  نمایشگاه 
ایران بیوتی و کلین

شرکت سامع پاد نوین از سال 1380 

تا کنون، برای هجدهمین سال متوالی، 
شوینده،  مواد  بین المللی  نمایشگاه 
و  سلولزی  بهداشتی،  کننده،  پاک 
و  همکاری  با  را  وابسته  ماشین آالت 
نظارت انجمن صنایع سلولزی بهداشتی 
ایران و انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 

و آرایشی ایران برگزار می نماید.

• تمهیدات ویژه برگزاری 
نمایشگاه امسال

بهداشتی  پروتکل های  است  بدیهی 
واحدهای  طرف  از  که  استانداردی 
توسعه  سازمان  به  بهداشتی  نظارتی 
کامال  شده  ابالغ  نمایشگاه  و  تجارت 
پروتکل های  این  می شود.  رعایت 
بازدیدکنندگان،  برای  بهداشتی 
غرفه  داران و مجری نمایشگاه بر روی 
نمایشگاه های  سهامی  شرکت  سایت 

ایران،  اسالمی  جمهوری  بین المللی 
به آدرس www.iranfair.com  به 

صورت کامل موجود است.

برای  شده  اخذ  مجوزهای   •
از سازمان های  نمایشگاه  برگزاری 
بیماری  شیوع  دلیل  به  ذیربط 

کرونا
شرکت  و  تجارت  توسعه  سازمان 
سهامی نمایشگاه ها از وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی و ستاد کرونا 
در  خاص  محدودیت  با  را  مجوزهایی 
قالب پروتکل های بهداشتی اخذ نموده 

است.

• محدودیت در ورود 
بازدیدکنندگان 

شیوع  و  موجود  شرایط  به  توجه  با 
سالمت  حفظ  منظور  به  بیماری، 
گذاری  فاصله  رعایت  و  هموطنان 
تمام  ورود  امکان  قطعا  اجتماعی، 
عام  بازدیدکننده  گروه های  و  اقشار 
متخصصین  تنها  و  نمی باشد  مقدور 
داشتن  دست  در  با  صنعتگران،  و 
ما  که  نامه ای  دعوت  و  ویزیت  کارت 
امکان  می دهیم  قرار  اختیارشان  در 
خواهند  را  نمایشگاه  محوطه  به  ورود 

داشت.

مصاحبه با جناب آقای علی مرادی پیرامون برگزاری 
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، 
پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آالت وابسته
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• مساحت  حدودی 
نمایشگاه فضای 

نمایشگاه  پوشش  تحت  فضای  کل   
 1399 سال  در  کلین  و  بیوتی  ایران 

حدودا 30،000متر مربع می باشد.

• همزمانی برگزاری با 
نمایشگاه های دیگر 

پنجمین کنگره بین المللی داندانپزشکی 
محل  در  نمایشگاه  این  با  همزمان  نیز 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران و 
در سالن های مجزا فعالیت خواهد داشت.

• استقبال سلولزي ها 
از نمایشگاه امسال

گذشته  سال های  همچون  متاسفانه 
بهداشتی  سلولزی  شرکت های  تعداد 
انگشتان  به  شاید  و  است  کم  بسیار 

یک دست هم نرسد.

• حضور شرکت کنندگان 
خارجي 

این  که  محدودیت هایی  دلیل  به 
کشورها  تمام  برای  واگیردار  بیماری 
و  است  نموده  ایجاد  دنیا  سراسر  در 
خارجی  پروازهای  ممنوعیت  دلیل  به 
به داخل  تولیدکنندگان خارجی  ورود 
حال  در  و  نمی باشد  امکانپذیر  کشور 
خارجی،  کننده  شرکت  هیچ  حاضر 
نمایشگاه  این  در  مستقیم  صورت  به 
حضور ندارد، اما تعدادی از نمایندگان 
این  در  ایران  در  خارجی  شرکت های 

نمایشگاه مشارکت دارند.

این  برگزاري  • تغییرات کلی در 
قبل  سال هاي  به  نسبت  نمایشگاه 

به وجود آمده
امسال بخش آرایشی بهداشتی رشد 
چشمگیری نسبت به سال های گذشته 
سال  از  حتی  سلولزی  بخش  و  دارد  

گذشته هم حضور کمرنگ تری دارد.

• سخن پایانی
در پایان ضمن عرض تشکر از هیئت 

سلولزی  صنایع  انجمن  جدید  مدیره 
بهداشتی ایران، امیدوارم که در یک ماه 
از فضاهای موجود،  بتوانیم  باقی مانده 
شرکت های  اختیار   در  بخش هایی 
حضور  و  داده  قرار  بهداشتی  سلولزی 
نمایشگاه شاهد  این  را در  این عزیزان 
هیئت  همیشگی  همکاری  از  باشیم. 
مدیره انجمن صنایع سلولزی بهداشتی 
بسیار  آوند  نشریه  همکاران  و  ایران 

سپاسگزارم.
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ماسک  تولید  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس  مقام  قائم 
صنعتی در کشور به بیش از 2.5 میلیون در روز رسید هرچند 
برابر با همین میزان ماسک هایی از طریق سیستم های خانگی 
و چرخ های خیاطی شرکت ها، تولید می شود. به گزارش ایرنا، 
ابوالحسن گرجی روز دوشنبه دوم تیرماه در جمع خبرنگاران 
در پارک فناوری سالمت اصفهان افزود: میزان تولید ماسک 
در کشور پیش از شیوع کرونا روزانه بین 150 تا 200 هزار بود 
اما اکنون با تولید بیش از 2.5 میلیون جزو کشورهایی هستیم 
اروپایی  برخی کشورهای  هنوز  اما  نداریم  ماسک  به  نیاز  که 
لباس  تولید  به  موفق  ما  اینکه  بیان  با  دارند. وی  نیاز  آن  به 
پزشکی با پارچه های تنفس پذیر تولید داخل در کشور شدیم، 
اظهارداشت: ما دپوی راهبردی لباس پزشکی داریم بطوریکه 
در صورتی که پیک دوم کرونا بوجود آید بیش از 1.5 میلیون 

لباس آماده وجود دارد.
ماسک  میلیون   30 از  بیش  آماده سازی  به  اشاره  با  گرجی 
رهبر  منویات  به  توجه  با  کرد:  اضافه  راهبردی،  ذخائر  برای 
معظم انقالب و نامگذاری امسال به جهش تولید و همچنین 
 N95 ،N99 کمک مردم، تولیدات خوبی در بخش ماسک های
و سه الیه جراحی داریم و برخی شرکت ها موفق به طرای و 
ساخت دستگاه های جدید برای تولیدات فناورانه شدند. وی به 
 )Melt blown( طراحی و ساخت دستگاه تولید ملت بلون
برای  این دستگاه  به  در اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: ما 
به  بلون  پارچه ملت  تولید ماسک های پزشکی و رفع کمبود 
بلون، منسوج بی بافت است که نقش  نیاز داریم. ملت  شدت 

فیلتر را در ماسک دارد و تولید آن از جدیدترین پیشرفت های 
فرایندهای منسوجات بدون بافت بشمار می آید.

قائم مقام رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه این سازمان 
و وزارت بهداشت به تسهیل فرایندهای تولید و عرضه به بازار 
واردات دستگاه ها  تا جلوی  داخلی کمک می کند  محصوالت 
نامگذاری  به  با توجه  و محصوالت مشابه گرفته شود، گفت: 
جایی  تا  موجود  دستورالعمل های  و  تولید  جهش  به  امسال 
محصوالت  واردات  از  می شود  تولید  داخلی  محصوالت  که 
مشابه خارجی جلوگیری خواهد شد. وی با بیان اینکه برخی 
از محصوالت تولیدشده دارای مجوز نیز پیش خرید شده است، 
افزود: به عنوان مثال تاکنون حدود 2 هزار دستگاه ونتیالتور 
خرید  پیش  بیمارستان ها  به  عرضه  برای  مصنوعی(  )تنفس 

شده است.
سفر  اصفهان  به  هرگاه  اینکه  بیان  با  همچنین  گرجی 
می کنیم با دستاورد جدیدی در بخش تجهیزات پزشکی روبرو 
می شویم، اظهار داشت: باعث خرسندی است که شرکت های 
دانش بنیان و واحدهای فناور و تولیدی این استان دستگاه ها، 
و  کرده  تولید  پزشکی  حوزه  در  مختلف  ابزارهای  و  کیت ها 

خودنمایی کاملی داشتند. 
نیز  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  توسعه  مدیر 
شرکت   40 حدود  استقرار  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در 
اصفهان،  فناوری سالمت  پارک  در  فناور  واحد  و  دانش بنیان 
گفت: بیشتر فعالیت آنها در بخش تجهیزات پزشکی، آرایشی 
بهداشتی و دارویی است. انوشه زرگر افزود: این شرکت ها حدود 
12 دستاورد فناورانه برای پیشگیری و مقابله با کرونا داشتند 
که میزان تولید آنها بسیار زیاد و فراتر از استان اصفهان بود و 
محصوالتی مانند مواد ضدعفونی کننده و ماسک سطح کشور 

را پوشش می دهد.
عضو هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان با اشاره به حمایت های مادی، مکان فیزیکی 
شرکت ها،  این  برای  قرض الحسنه  تسهیالت  و  استقرار  برای 
اضافه کرد: فرایند اخذ مجوز برای آنها بویژه در حوزه کرونا 
داده  موقت  مجوز  آنها  به  نخست  مرحله  در  و  شده  تسهیل 

می شود و سپس آنها باید برای مجوز دائمی اقدام کنند.

قائم مقام سازمان غذا و دارو خبر داد:

تولید روزانه 2.5 میلیون ماسک صنعتی در کشور
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داد  نشان  جدید  مطالعه  یک 
می تواند  کاغذی  دستمال  از  استفاده 
شستن  از  پس  که  ویروس هایی 
بین  از  را  مانده  به جا  آن  روی  دست 
از  آنا  خبرگزاری  گزارش  به  ببرد. 
بهداشت  مقامات   ،Science  Alert
شستن  اهمیت  بر  بارها  جهانی 
دست ها با آب و صابون برای محافظت 
در برابر ویروس کرونا، تأکید کرده اند. 
زیرا دست های آلوده یک مسیر اصلی 
به طور  که  است  میکروب  انتقال  برای 
به سطوح  را  پاتوژن  ها  می تواند  بالقوه 
و  در(  دستگیره  )مانند  کند  منتقل 
لمس  را  صورتشان  افراد  درصورتی که 

کنند به کرونا مبتال می شوند.
توسط  کوچک  مطالعه  یک 
متخصصان دانشگاه لیدز و بیمارستان 
اگر  که  داد  نشان   NHS Trust
دست ها به درستی شسته نشده باشند، 
خشک کردن آنها با دستمال کاغذی در 
خواهد  مؤثر  میکروب ها  بردن  بین  از 
معتقدند  لیدز  دانشگاه  محققان  بود. 
کنترل  به  می تواند  نتایج  این  که 
زیادی  سرعت  با  که  کرونا  ویروس 
گسترش  حال  در  جهان  سرتاسر  در 
کردند  اعالم  آنها  کند.  کمک  است، 
دستمال کاغذی باید روش اصلی برای 
از شستشو  خشک کردن دست ها پس 
باشد و بنابراین خطر آلودگی و انتشار 

ویروس را کاهش می دهد.
این مطالعه چهار داوطلب دست  در 
آلوده  باکتریوفاژ  از  با استفاده  را  خود 
باکتری ها  به  که  )ویروسی  کردند 
بی ضرر  انسان  برای  و  سرایت می کند 

است( و سپس هیچ تالشی برای از بین 
ندادند. سپس  انجام  میکروب ها  بردن 
یا  دستمال کاغذی  با  را  خود  دستان 
خشک کن برقی در سرویس بهداشتی 
لمس  به  و  کرده  خشک  بیمارستان 
دستگیره  ازجمله  مختلف  سطوح 
غیره  و  تلفن ها  پله،  نرده های  درها، 

پرداختند.
از  استفاده  که  دریافتند  محققان 
خشک کن های  و  دستمال کاغذی 
برقی باعث کاهش آلودگی در دستان 
می شود. اما تمام سطوح لمس شده پس 

از استفاده از خشک کن برقی 10 برابر 
دستمال کاغذی،  از  استفاده  از  بیشتر 
نشان  این  پس  بودند.  شده  آلوده 
مؤثر  بسیار  دستمال کاغذی  می دهد 
کردند:  خاطرنشان  محققان  است. 
برای  نیز  جهانی  بهداشت  سازمان 
بستن  همچنین  و  دست  خشک کردن 
دستمال کاغذی  از  استفاده  آب،  شیر 
را توصیه می کند؛ به خصوص در مراکز 
به  توجه  که  بیمارستان ها،  و  درمانی 
این امر می تواند بر کاهش ابتال به این 

ویروس مؤثر باشد.

نتایج تحقیق متخصصان دانشگاه لیدز نشان داد:

تأثیر  مثبت دستمال کاغذی در از بین بردن کرونا
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و  اساتید  کلیه  با عرض سالم حضور 
فعاالن صنایع سلولزی، کالمی چند در 
خدمت شما عزیزان خواهم بود تا راجع 
شرکت،  این  انداز  چشم  و  عملکرد  به 

اطالع رسانی نمایم. 
برگ  زرین  شرکت  حاضر  حال  در 
پرشیا پس از نصب و راه اندازی موفق 
حال  در  تیشو،  کاغذ  تولید  دوم  خط 
خود  بزرگ  اهداف  از  یکی  به  رسیدن 
تن  هزار  یکصدوبیست  تولید  یعنی 
جامبو رول تیشو در سال بوده و با توجه 
امکانات  سنگین،  سرمایه گذاری  به 
تکنولوژی  ماشین آالت،  افزاری،  سخت 
مدرن و نیز توان فنی و نیروی انسانی 
متخصص و متعهد، در حال دستیابی به 

این ظرفیت تولید می باشد. 
و  ماست  تولید  اول  شرط  کیفیت، 
تنوع  به  توجه  با  ایستاده ایم.  آن  پای 
تولید کارخانه زرین برگ پرشیا، به دو 
بازیافتی  شکل اصلی تیشوی خالص و 
و نیز مخلوط این دو محصول با هم و 
داخلی  بازار  نیاز  شاهد  دیگر  سوی  از 
و صادراتی با سلیقه های کامال متفاوت 
نظیر،  محصول  خصوصیات  لحاظ  از 
رول  جامبو  سایز  مقاومت،  ضخامت، 
کیفیت  با  تولید  بنابراین  هستیم.   ... و 
مستلزم  بازارها،  این  تمامی  برای 
بازنگری  وحتی  مداوم  برنامه ریزی 
روزانه در شرایط حساس فعلی می باشد 
و با افتخار شاهد این هستیم که تولید 

شرکت زرین برگ پرشیا از لحاظ کیفی 
کامال قابل رقابت با تیشوی درجه یک 
جهانی بوده و این امر از زبان مشتریان 
داخلی و خارجی بارها اذعان شده است. 
تولید  به ذکر است؛ نمونه تمامی  الزم 
زرین برگ از روز اول تولید تا به امروز 
کنترل  تیم  و  شده  آرشیو  کارخانه  در 
کیفیت کارخانه، به طور مداوم در حال 

آزمایش و رفع معایب تولید هستند. 

• قیمت گذاری تیشوی زرین برگ
مورد  که  دیگر  اهمیت  حائز  نکته 
قرار  همگان  همیشگی  و  ویژه  توجه 

دارد، بحث قیمت است. 
روشن است که تولید با کیفیت، بهای 
دارد.  دنبال  به  نیز  را  خود  شده  تمام 
با  جنس  دارد  تمایل  مشتری  مسلما 

خریداری  مناسب  قیمت  با  و  کیفیت 
کند تا رضایت کامل را از معامله جاری 
برگ  زرین  صد  در  صد  نماید.  کسب 
تولیدی  محصوالت  ارائه  به دنبال  نیز 
به  مناسب  قیمت  و  باال  کیفیت  با 
بازار است. اگر بخواهیم این موضوع را 
تشریح کنیم، باید اشاره کرد که عوامل 
زیادی در قیمت گذاری یک کاال دخیل 
است ولی در مورد کاغذ تیشو، قیمت 
گذاری دقیقا تابع دو آیتم قیمت جهانی 
پالپ و نرخ داخلی ارز می باشد. پس از 
هزینه های  نیز  و  حمل  هزینه های  آن 
تولید به این دو آیتم اضافه و در نهایت 
سال  می گردد.  تعیین  محصول  قیمت 
گذشته حدودا به مدت شش ماه، زرین 
ثابت  را  خود  قیمت  کرد  سعی  برگ 
خاصی  شرایط  با  متاسفانه  دارد.  نگه 

آقای سیامک اقطاعی معاونت فروش و بازاریابی شرکت زرین برگ پرشیا

تشریح سیاست ها ، نگاه و رویکرد کلی زرین برگ
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که شیوع جهانی کرونا ایجاد کرد، هم 
نرخ جهانی پالپ و هم نرخ ارز داخلی 
به طور فزاینده رشد کرد و این دو موج 
قیمت  افزایش  باعث  و  سوار  هم  روی 

تیشو گردید.
اعالم  شفاف  به طور  اینجا  در  بنده   
به هیچ  پرشیا  برگ  زرین  که  می کنم 
نیست.  قیمت  افزایش  خواهان  وجه 
مصرف  و  خرید  باعث  کمتر  قیمت 
کل  نهایت  در  و  شده  بیشتر  نهایی 
بود.  خواهند  راضی  و  منتفع  زنجیره 
اما قیمت تمام شده کاال طوری است 
شده  ذکر  مورد  دو  در  ثبات  اگر  که 
قابل  نیز  قیمت  باشد،  نداشته  وجود 
همکاران  تمام  نخواهدبود.  کنترل 
فعلی  اقتصادی  سخت  شرایط  از 
تکرار  به  نیازی  و  هستند  آگاه  کامال 
دریک  و  نیست  معضل  این  جزئیات 
تولید،  و  صنعت  گفت  می توان  جمله 
در شرایط بسیار سخت و خاصی قرار 
دارد. اواخر سال گذشته با تمام وجود 
نشود.  قطع  تولید  تا  کردیم  تالش 
و  اولیه  مواد  استراتژیک  ذخیره  تمام 
کردیم  مصرف  را  کارخانه  شیمیایی 
اما یک روز هم تولید را قطع نکردیم. 

تولید روزانه سیصد تا سیصد و پنجاه 
ساده ای  کاری  کیفیت  با  تیشوی  تن 
از  بسیاری  که  شرایطی  در  نیست. 
یا  نبودند  تولید  به  قادر  ما  همکاران 
تولید  اولیه،  مواد  قیمت های  به خاطر 
با  برگ  زرین  کردند،  قطع  را  خود 
ایام  توجه به فشار همه جانبه در کل 
تولید  به  لحظه  همین  تا  نیز  و  عید 

خود ادامه داده است. 
با توجه به تمامی موارد ذکر شده، از 
میزبان،  محمد  مهندس  جناب  طرف 
زرین  شرکت  عامل  محترم  مدیریت 
می کنم  عرض  حضورتان  پرشیا  برگ 
که در هنگام قیمت گذاری، به عنوان 
ایران،  در  تیشو  صنعت  لیدر  مارکت 
تمامی  پرشیا  برگ  زرین  شرکت 
امر قیمت گذاری  آیتم های دخیل در 
هر  قیمت  سپس  و  گرفته  نظر  در  را 
بدیهی  می کند.  اعالم  بازار  به  را  دوره 
این  اعالمی  قیمت  به  توجه  با  است 
اعالم  بازار  در  قیمت ها  بقیه  شرکت، 
شده و هر دوره به طور شفاف به عنوان 
حال  در  گذاری،  قیمت  قراول  پیش 
صورت  به  خود  شرایط  تمامی  ارسال 

مکتوب به مراجع ذیربط می باشیم.

 • افزایش سرانه مصرف بازار 
وجود  مثبت  نکته  یک  میان  این  در 

دارد!
سال گذشته با توجه به فشار فزاینده 
طبقاتی  اختالف  و  موجود  اقتصادی 
در  تیشو  مصرف  سرانه  آن،  از  حاصل 
به 1/5  سال  در  کیلوگرم   2 از  کشور  
کیلوگرم در سال و حتی کمتر کاهش 
متاسفانه  مصرف  کاهش  این  و  یافت 
باعث ضرر و زیان و از کارافتادن بسیاری 
از کارخانجات تبدیل)کانورتور( دستمال 
آمده  بوجود  کاغذی گردید. در شرایط 
مردم  دنیا،  تمامی  در  کرونا،  به خاطر 
اول  اولویت های  را در  دستمال کاغذی 
زندگی خود قرار داده و هجوم برای تهیه 
این محصول و حتی اقدام به انبار کردن 
این  در  تولید  دوباره  رونق  باعث  آن، 
صنعت و از جمله در ایران گردیده است. 
به طور  مصرف  سرانه  حاضر  حال  در 
سال  در  کیلوگرم   2.5 به  حدودی 
و  ناگهانی  افزایش  البته  رسیده است. 
مصرف  بازار  از  تقاضا  نشده  پیش بینی 
افزایش  برای  دیگری  دلیل  خود  نیز، 
هزینه های  و  جهانی  پالپ  قیمت 

مربوطه می باشد. 
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• شیوع بیماری کرونا و افزایش 
درخواست مصرف کنندگان 

دستمال کاغذی
به نظر می رسد با توجه به زندگی در 
الگوی  پساکرونا،  شرایط  و  کرونا  کنار 
بهداشتی کل دنیا تغییر کرده و افزایش 
رعایت  مهم  امر  به  دنیا،  مردم  توجه 
بهداشت فردی و اجتماعی، باعث ادامه 

رونق در صنعت تیشو خواهد بود. 

• صادرات تیشوی زرین برگ
اولویت زرین برگ، تامین نیاز تیشوی 
از آن  داخل کشور به طور کامل و پس 
گفته اند،  قدیم  از  است.  صادراتی  بحث 

مسجد  به  رواست  خانه  به  که  چراغی 
و  مشتریان  تامین  از  اگر  است.  حرام 
سروران داخلی اطمینان حاصل نکنیم، 
حتی یک گرم تیشو هم صادر نخواهیم 
صادرات  که  حاضر  حال  در  البته  کرد. 
تیشو به دلیل شیوع بیماری کرونا ممنوع 
مطلب  این  بیان  از  هدف  اما  می باشد 
اطمینان  عزیز  مشتریان  که  است  این 
داشته باشند، تا در مورد تولید و تامین 
بازار داخلی مکفی تیشو در داخل ایران 
آسوده خاطر باشند. صادرات زرین برگ 
مجموع  به  توجه  با  منطقی،  به صورت 
تولید خود و بقیه تولیدکنندگان محترم 
می رود(،  فراتر  هم  داخلی  نیاز  از  )که 

با  دخالتی  هیچ  صادرات  و  شده  انجام 
تامین نیاز مشتریان داخلی ندارد. الزم 
به ذکر است تولید داخلی تیشو 280 هزار 
تن در سال بوده که این مقدار در حال 
حاضر فراتر از نیاز تیشوی داخل کشور 
می باشد و جای هیچگونه نگرانی از این 

بابت وجود ندارد.

• سخن پایانی
و  تولید  الزم جهت  زمان  به  توجه  با 
جهت  اقدام  و  برنامه ریزی  منظور  به 
مشتریان  اولیه،  مواد  موقع  به  خرید 
زودتر،  ماه  یک  حداقل  باید  عزیز 
را  خود  نیاز  مورد  سفارش  درخواست 
به صورت کتبی، برای سفارشات بیش 
از 200 تن در ماه، به طور مستقیم و 
برای سفارشات زیر 200 تن در ماه، به 
نماینده شرکت زرین برگ ارسال  نموده 
تا شرکت نسبت به تامین به موقع بازار، 

اقدام نماید.
با  افتخار ماست که توان تولید  باعث 
و  را داشته  برای هرنوع سلیقه  کیفیت 
در هر بازار صادراتی که قدم گذاشتیم 
در حال رقابت هستیم. امید به اینکه با 
تالش مداوم و همبستگی تمامی عزیزان 
از  محترم  دولت  بیشتر  حمایت  نیز  و 
به  مملکت  این  اقتصاد  چرخ  صنایع، 
درستی بچرخد تا همگی بتوانیم خدمت 
به  را  کشورمان  عزیز  مردم  به  رسانی 
رشد  در  و  داده  انجام  شایسته  نحوی 

اقتصادی کشور سهیم باشیم. 
تالش  تمام  همواره  ما  است  بدیهی 
انجام  تیشو  بازار  تامین  برای  را  خود 
انجمن  با  جانبه  دو  تعامل  در  و  داده 
نیز  و  بهداشتی  سلولزی  صنایع 
مشتریان گرامی می باشیم. در پایان از 
فرصتی که هیئت مدیره محترم انجمن 
دادند  قرار  ما  اختیار  در  آوند  نشریه  و 
تا این مطالب به سمع و نظر همکاران 

عزیز برسد، سپاسگزاریم.
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ترجمه: الهام صنعتی سردبیر نشریه آوند

اقیانوسیه  و  آسیا  حاضر  حال  در 
بهداشتی  محصوالت  بازار  بزرگترین 
را  فروشی  خرده  مصرف  یکبار 
یک  وجود  طریق  از  که  داراست 
از مصرف کنندگان،  گروه قابل توجه 
آنها  خرید  قدرت  و  آگاهی  افزایش 
بودن  دسترس  در  همچنین  و 

می شود. پشتیبانی  محصوالت 
آسیای جنوب شرقی )SEA( و هند، 
بازار  اقیانوسیه، یک پنجم  در آسیا و 
خود  به  را  فروشی  خرده  بهداشت 
جنوب  آسیای  می دهند.  اختصاص 
میلیارد  پنج   ،2019 سال  در  شرقی 
خود  فروش  از  حاصل  درآمد  دالر 
ارمغان  به  فروشی  خرده  توسط  را 
هند  در  عدد  این  که  حالی  در  آورد، 
پیش بینی  رسید.  دالر  میلیارد   2 به 
آسیای  آینده،  سال   5 طی  می شود 
نرخ  ترتیب  به  هند،  و  شرقی  جنوب 
CAGR برابر با  رشد ترکیبی سالیانه 
8 درصد و 1۶ درصد رشد سالم را در 

باشند. داشته  فروشی  خرده 
بازارهایی  آسیای جنوب شرقی،  در 
اندونزی و ویتنام دستاوردهای  مانند 
مشاهده  فروشی  خرده  در  را  خوبی 
به  نقاط رشد منطقه  و جزء  می کنند 
هند  حال،  عین  در  می آیند.  شمار 
در  صنعت  و  دولت  تالش  با  همراه 
و  زندگی  شیوه های  ارتقاء  راستای 
شاهد  نوین،  بهداشتی  محصوالت 
با  که  است  بیشتری  خانواده های 

رده های  در  بیشتر،  هزینه  صرف 
دارند. قرار  متوسط  طبقه 

کاالی  گروه  بزرگترین  منطقه،  در 
نظر  از  را  مصرف  یکبار  بهداشتی 
از  ارزش و حجم، پوشک بچه و پس 
آن انواع نوار بهداشتی بانوان تشکیل 
پوشک  بیشتر  فروش  میزان  می دهد. 
زیادی  عوامل  به  می توان  را  بچه 
و  بزرگ  مصرفی  پایگاه  جمله  از 
نسبت  محصوالت  به  بهتر  دسترسی 
می دهد  نشان  مطالعات جمعیت  داد. 
سال  چهار  زیر  کودک  دو  یا  یک  که 
جنوب  کشورهای  در  خانواده ها  در 
می کنند.  زندگی  هند  و  آسیا  شرقی 
استفاده  باالی  پتانسیل  به  نگاهی 
تولیدکنندگان  می تواند  نشده، 
ارتقاء  با  را  بهداشتی  محصوالت 
در دسترس گذاشتن  و  آگاهی  سطح 

رشد  و  تقاضا  ایجاد  در  محصوالت، 
بازار کمک کند. همچنین بسیاری از 
بهترین  نمودن  تهیه  درصدد  والدین 
محصوالت برای فرزندان خود هستند. 
زندگی  شیوه  بررسی های  طبق 
Euromonitor ، حدود 30 درصد 
آسیا- اقیانوسیه  کنندگان  مصرف  از 
کیفیت  با  کاالهای  خرید  به  مایل 

کودکان هستند. برای  باالتر 
فرصت  یک  همچنان  بچه  پوشک 
برای  توجه  قابل  مدت  بلند  رشد 
محصوالت  بود،  خواهد  منطقه 
رشد  با  مصرف،  یکبار  بهداشتی 
جمله  از  نوظهور  بازارهای  در  سالم 
البته  و  ویتنام  فیلیپین،  اندونزی، 
هند افزایش تقاضا را شاهد بوده اند.

سال  تا  که  می شود  بینی  پیش 
و  شرقی  جنوب  آسیای  در   2024

آسیا در کانون: فرصت هایی برای رشد صنعت سلولزی 
در جنوب شرقی آسیا و هند
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مقاالت

سنی  گروه  در  بانوان  جمعیت  هند، 
12-54 سال نزدیک به ۶50 میلیون 
بررسی های  این،  بر  عالوه  برسد.  نفر 
در  که   Euromonitor بهداشتی 
داد،  نشان  شد،  منتشر   2019 سال 
روزمره  زندگی  بر  قاعدگی  دوران 
و  اندونزی  زنان  از  نیمی  از  بیش 
باید  بنابراین  دارد،  زیادی  تاثیر  هند 
با  تعامل  برای  بیشتری  فرصت های 
مدیریت  برای  خانم  مصرف کنندگان 
به  آسان  دسترسی  و  دوره  این 
ایجاد  آنها  مصرف  مورد  محصوالت 

شود.
است  ذکر  به  الزم  همچنین 
از  استفاده  از  حاصل  درآمد  که 
بانوان  مصرف  یکبار  محصوالت 
همچنان در منطقه رو به رشد است، 
راستای  در  بانوان،  از  باید  بنابراین 
محصوالت  خرید  قدرت  افزایش 

شود. بیشتری  حمایت  بهداشتی 
تالش های مداوم دولت ها، آژانس های 
برای حمایت  و صنعتگران  غیرانتفاعی 
از مصرف فزاینده محصوالت بهداشتی 
مصرف  از  گروهی  کشف  بانوان، سبب 
از  آنها  آگاهی  افزایش  و  کنندگان 
باعث  امر  این  که  می شود  محصوالت 

رشد خرده فروشی می گردد.
و  محصول  کارایی  و  عملکرد 
تالش های نوآورانه صنعت دلیل بقای 
جنوب  آسیای  در  تولیدکنندگان 
سبب  امر  این  و  است  هند  و  شرقی 
بر روی  تولیدکنندگان  شده است که 
نشتی،  برابر  در  محافظت  ویژگی های 
محصوالت  آسان  استفاده  و  راحتی 
تمرکز  نیز  آینده  در  و  شوند  متمرکز 
با  محصوالتی  تولید  بر  را  خود 
خنک  بو،  کنترل  نظیر  ویژگی هایی 
بودن یا استفاده در طول شب بگذارند. 
به عنوان مثال Softex  در اندونزی 
و Daun Sirih نمونه ای جدید است 

برای   Betel برگ های  از  آن  در  که 
در  و  شده  استفاده  بو  بردن  بین  از 
و  است  شده  اندازی  راه   2019 سال 
با  نمونه ای    Unicharm همچنین 
احساس خنکی را در اندونزی در سال 
از  این محصول  تولید کرد که   2018
خنکی  احساس  برای  نعنا  عصاره 
اولین  این  همچنین  می کند.  استفاده 
 Unicharm بهداشتی  محصول 
که  است  حالل  گواهینامه  صدور  با 
مسلمان  بزرگ  جمعیت  به  توجه  با 
شمار  به  مهم  گام  یک  کشور،  در 
می رود. Softex اولین شرکت محلی 
صدور  مجوز   2017 سال  در  که  بود 
گواهینامه حالل را بدست آورد و در 
 Unicharm نیز   2018 سال  اواخر 

موفق به اخذ این گواهینامه شد.
با  که  نوآورانه  راهکارهای  سایر 
آئین های  و  محلی  فرهنگ  توجه 
شد،  گرفته  نظر  در  را  مذهبی 
که  مالزی،  در   UUCare از  عبارتند 
پدهای  مسلمان  زنان  درخواست  به  
شستشو  قابل  مصرف  یکبار  بهداشتی 
در اختیار آنها قرار داده شد که حتی 
شسته  آن  باید  نیز  مصرف  از  قبل 

شوند.
در  نیز  مصرف  یکبار  شب  شلوار 
شده  تولید  شرقی  جنوب  آسیای 
 Unicharm و Kao است. همچنین
هر دو شلوار شبانه را تحت برندهای 
اند.  کرده  تولید    Sofy و   Laurier
در  محصوالت  این  مثال  عنوان  به 
استقبال  با  تایلند  مانند  بازارهایی 
حال،  این  با  است.  روبرو شده  خوبی 
زنان  از  بسیاری  برای  قیمت  مشکل 
و  است،  کرده  ایجاد  محدودیت 
به  را  محصوالت  این  به  دسترسی 

با درآمد باال محدود می کند. افراد 
بازارهای  از  بسیاری  که  حالی  در 
عرضه  شاهد  شرقی  جنوب  آسیای 

باالتر)پریمیوم(  کیفیت  با  محصوالت 
بر  اصلی  تمرکز  هند،  در  بودند. 
چرا  است.  مناسب  قیمت  و  کیفیت 
افزایش  سبب  پایین تر  قیمت  که 

می شود.  بازار  تقاضای 
در  فعال  برندهای  دیگر  سوی  از 
سختی  چالش های  مواجهه  با  کشور 
باقی  بازار  در  سود  حاشیه  سر  بر 
روند  که  معتبری  برندهای  می مانند. 
خود  محصوالت  فروش  در  پایداری 
دارند، باعث نفوذ در منطقه می شوند. 
زندگی  شیوه  بررسی  براساس 
 ،2019 سال  در   ،Euromonitor
آسیای  در  دهنده  پاسخ  دو  یا  یک 
جنوب شرقی و هند در تالش هستند 
تاثیر  خود  روزمره  اقدامات  با  که 
مثبتی بر محیط زیست داشته باشند. 
کنندگان  مصرف  آگاهی  که  حالی  در 
انتخاب  در  توجهی  قابل  طور  به 
زیست  محیط  با  سازگار  محصوالت 
تولیدکنندگان  یافته است،  افزایش 
این  از  خود  برندسازی  و  بقا  برای 
یک   ،  ENYA می کنند.  استفاده  امر 
می باشد  مالزی  در  محلی  شرکت 
استفاده  بدون  را  ارگانیک  پنبه  که 
در  مصنوعی  آفات  دفع  سموم  از 
این  است.  گنجانده  بهداشتی  پدهای 
دارای  محصولی  عنوان  به  محصوالت 
از  عاری  و  پوست  با  سازگار  و  تنفس 
و  شیمیایی  مضر  چسب های  عطرها، 
تولید می شوند. در هند پدهای  سمی 
رده  در  زیست  محیط  با  سازگار 
باالتر)پریمیوم(  کیفیت  با  محصوالت 
نوپا  های  شرکت  هستند.  موجود 
که  می دهند  قول   Saathi مانند 
برای  محلی  منابع  با  اولیه  مواد  از 
به  و  کنند  استفاده  خود  تولیدات 
که  هستند  محصوالتی  تولید  دنبال 
در صورت استفاده از آنها، دفع سموم 
در محیط زیست نداشته باشند. نمونه 
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شامل  هند  در  پایدار  نوآوری  دیگر 
ساخته  پدهای  که  است،   Carmesi
و  بامبو  الیاف  ذرت،  نشاسته  از  شده 
فروش  به  را  کمپوست  بیوپالستیک 
با  محصوالت  این  مسلما  می رساند. 
قیمت نسبتا باالتر به فروش می رسند 
و بنابراین عمدتا بانوانی با درآمد باالتر 

را هدف قرار می دهند.
بهداشتی  محصوالت  که  حالی  در 
تقاضای  و  رشد  دارای  مصرف  یکبار 
مناسب هستند، منطقه همچنین شاهد 
است  عمل  ابتکار  و  برندها  از  تعدادی 
استفاده  قابلیت  با  روی محصوالت  که 
مثال،  عنوان  به  تمرکز می کند.  مجدد 
بهداشتی  نوار   Hannah فیلیپین،  در 
پنبه  از  را  مجدد  استفاده  قابلیت  با 
و  نشده  سفید  ارگانیک  صددرصد 
می کند.  تهیه  نشده،  رنگ  همچنین 
Sinaya Cup یک برند کاپ قاعدگی 
فیلیپینی است که با مدل تجاری "یکی 
می کند.  فعالیت  ببخش1"   یکی  بخر، 
Sinaya به ازای هر کاپ فروخته شده 
با قیمت خرده فروشی، یک فنجان را به 
یک دختر محروم نیازمند اهدا می کند. 
این محصوالت در  این حال، فروش  با 

هند  و  شرقی  جنوب  آسیای  بازارهای 
دارای  کنندگان  مصرف  زیرا  است  کم 
چنین  برای  کافی  دانش  و  آگاهی 
نگرانی  همچنین  نیستند.  محصوالتی 
از ایمنی و طرز صحیح استفاده از این 
کاپ  ها، مانع مصرف آن شده است. به 
بازارهای آسیا هنوز در این  طور کلی، 
انگیزه  و  هستند  کار  محافظه  زمینه 
اتخاذ چنین گزینه هایی را  برای  الزم 

ندارند.
تحقیقات نشان داده است که حدودا 
پتانسیل  دالر  میلیارد   7 از  بیش 
آسیای  و  هند  بازار  در  نشده  برآورده 
جنوب شرقی در بخش خرده فروشی 
که  دارد  وجود  بهداشتی  محصوالت 
جامعه،  بهداشتی  آگاهی  افزایش  با 
درآمد  افزایش سطح  و  محصول  تنوع 
می تواند به بهره برداری برسد. اقدامات 
استفاده  به  همچنان  صنعت  و  دولت 
کرد.  خواهد  کمک  محصوالت  از 
هندوستان،  دولت  مثال،  عنوان  به 
از  یکی  عنوان  به  را  بانوان  بهداشت 
قرار  ویژه  توجه  مورد  اصلی  مسائل 
مدارس،  در  کرده  سعی  و  داده است 
محصوالت  این  درباره  را  دختران 

هایی  نمونه  همچنین  دهد.  آموزش 
مردم  به  نیز  را  بهداشتی  پدهای  از 
هدیه داده است. به همین ترتیب، در 
اندونزی، کائو با یونیسف و آژانس های 
محلی برای انتشار جزوه های آموزشی 
قاعدگی  بهداشت  مدیریت  مورد  در 

همکاری کرده اند.
اهمیت  حائز  نکته  این  یادآوری 
مهم  روندهای  برخی  گرچه  که  است 
جنوب  آسیای  بازارهای  همه  در 
اما  می گذارند،  تاثیر  هند  و  شرقی 
الزم است بدانیم که مصرف کنندگان 
و  شرقی  جنوب  آسیای  سراسر  در 
هند دارای مجموعه ای از ویژگی های 
به  منحصر  مذهبی  و  فرهنگی  بومی، 
بومی  ویژگی های  این  هستند.  فرد 
کشورهای  برای  فرد  به  منحصر 
سازی  متناسب  زمینه  در  خاص، 
جهت  تجاری  تالش های  و  بازاریابی 
ترجیحات  و  نیازها  به  پاسخگویی 

است. مفید  کنندگان  مصرف 

1. Buy One،Donate One

منبع:

www.nonwovens-industry.com  
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مقاالت

گردآورنده: محمدحسن قنبری نژاد، کارشناس ارشد بازرگانی

وجود فاکتورهای متفاوتی در حضور، 
بازار، همواره  مقبولیت و توسعه پذیری 
فعالین اقتصادی را به بررسی، تحلیل و 
زمانبندی در اجرای پروژه و یا عملکرد 
مناسب، مشغول ساخته است، نگارنده 
چارلز  معروف  جمله  به  معتقد  شاید 
لیندبلوم]1[ باشد که هیچ مجموعه ای 
مشخصا  که  نیست  کار  در  هدف ها  از 
هیچ  بازار  نظام  گستره  و  باشد  بازاری 
مردم  که  به سرشت هدف هایی  ربطی 

در نظام بازار دنبال می کنند، ندارد.
بازار  نظام  گستره  درک  برای  انسان 
ایده  این  شر  از  را  خود  ذهن  باید 
مشخصی  مجموعه  که  کند  خالص 
عنوان  تحت  انسانی  فعالیت های  از 
دارد  وجود  اقتصادی  فعالیت های 
می شود.  محدود  آن  به  بازار  نظام  که 

به مراتب گسترده تر  بازار  گستره نظام 
ایده ای  چنین  که  است  محدوده ای  از 
همین  به  می کند.  متبادر  ذهن  به 
به جامعه  باید  است که گفته اند  دلیل 

اندیشید، نه به اقتصاد]2[. 
بنابر عقیده ای رایج، گستره نظام بازار 
سازی  هماهنگ  و  سازماندهی  همانا 
یا مادی گرایانه  مشغولیت های مالی و 
گمان  غلط  به  برخی ها  است،  جامعه 
جامعه  مادی  مشغولیت های  می کنند 
چیزهایی  یا  اشیاء  طلب  همان  یعنی 
گفت  باید  اما  دارند،  حجم  و  وزن  که 
این  از  گسترده تر  بسیار  بازار،  قلمرو 

تخیل است.
در نظام های صنعتی پیشرفته، کاالها 
خدمات  با  مقایسه  در  اشیاء(  )یعنی 
کوچکتری  سهم  عملکردها(  )یعنی 

بر  در  را  بازاری  های  فروش  از 
می گیرند]3[.

 حتی وقتی مردم شیء مادی می خرند 
در طلب هدف های غیرمادی به چنین 
لباس  می کنند،  مبادرت  خریدی 
می خرند به دلیل انطباق اجتماعی، غذا 
روی،  هر  به  ذائقه،  دلیل  به  می خرند 
همین فکر هدف، ظاهرا بر نوعی هدف 
مقاصد  می کند،  داللت  نامحسوس 
معموال  تعریف  طبق  که  اهدافی  یا 
نه  می شوند،  مربوط  روحی  شرایط  به 
است  ممکن  ما  موجودات.  و  اشیاء  به 
برای تعقیب هدف  کسی فکر کند که 
غیرمادی مثل انطباق اجتماعی یا ذائقه 
چیز  یک  ابتدا  باید  همواره  مطبوع، 
مادی بدست آورد مثل یک پیراهن، اما 
انسان ها به صورت طبیعی هرآنچه طلب 

عملکرد نظام بازار

بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه در کشور
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همانگونه  است  اشیاء  مستلزم  کنند 
نیازمند  بهداشت  و  توسعه سالمت  که 
پزشکی  علم  تا  است  لوازمی  و  اسباب 

اجرا و عملیاتی گردد. 
شاید نمی توان گفت فعالیت بازار، در 
وجودات  ساختن  یا  و  اشیاء  برگیرنده 
از  قسمتی  ساختن  چه  اگر  است، 
قهوه  یک  تهیه  است،  بازار  زندگی 
مرهون  مسلما  کافه،  یک  برای  ترک 
اجرای زنجیره ای بلند باال از کارهاست، 
فرآیندی به مراتب فراتر از ساختن یک 

شیء است. 
را  بازاری  فعالیت های  مردم  عموم 
حاال  می دانند،  مادی  تعریف،  طبق 
این گونه  اما  باشد،  می خواهد  هرچه 
از  سرنخی  هیچ  تحلیل  یا  و  تعریف 
ویا  می توان  را  فعالیت هایی  چه  اینکه 
نمی توان با نظام بازار سازماندهی کرد، 
شاید  دیگر،  سویی  از  نمی دهد.  ما  به 
به این تفکر رسید که نظام بازار صرفا 
گفت  باید  که  است  کردن  کار  دنیای 
از اهداف  این تفکر نیز فقط در برخی 
شاکله  اما  باشد  کمک کننده  می تواند 
و  گنگ  دید،  زاویه  این  در  آن  اصلی 
مبهم است. برای بررسی بسیط موضوع 

به مثالی توجه کنیم که آفتاب و بخاری 
بخاری  اما  تولید می کنند  گرما  دو  هر 
به  می توان  محصول  یک  به عنوان  را 
در  خیر،  را  آفتاب  اما  درآورد  مالکیت 
مهم  این  به  واضح  مثال  این  در  واقع 
کدام یک  نمی دانیم  ما  که  می رسیم 
به  می توان  را  اشیاء  و  عملکردها  از 
مالکیت  تحت  کدام  و  درآورد  مالکیت 
قرار نخواهند گرفت، فقط می دانیم هر 
آنچه مالکیت می پذیرد ویا می توان به 
بازار عرضه نمود، ثروت نامیده می شود 
که این تعریف، انسان را دچار تسلسل 
جستجوی  بازار،  نظام  زیرا  می کند، 
می کند،  هماهنگ  را  عملکرد  و  ثروت 
بپذیریم  که  است  آن  بهتر  تعریف  و 
اگر نظام بازار بتواند جستجوی چیزی 
ثروت  را  چیز  آن  ما  کند  هماهنگ  را 

می نامیم.   
های  هدف  به  منحصر  بازار  نظام 
با  اقتصادی  جوامع  نیست،  فردگرایانه 
از قبیل  اهداف دسته جمعی بسیاری، 
نرخ  یا  اقتصادی  رشد  به  دست یابی 
بازار،  نظام  کمک  به  را  متعادل  سود 
نهایت  در  می کند،  اجرایی  و  دنبال 
بازار،  نظام  از  کلی  جمع بندی  با  و 

سیستماتیک  در  متفاوتی  فاکتورهای 
دارند  نظام گسترده مداخله  این  بودن 
فعاالن  از  بسیاری  برای  شاید  که 
اقتصادی در کشور ما هنوز مبهم باشد 
حتی  و  شود  بررسی  انگارانه  ساده  ویا 
نیستند،  مطلع  آن  تحقق  از  ضرورتا 
های  قابلیت  بهبود  صنعت،  توسعه 
جدیدی  مفاهیم  به  دست یابی  شغلی، 
نظام  بررسی  در  مشتریان  خاستگاه  از 
قراردادن  اصل  با  بازار محقق می شود، 
آن  از  استفاده  و  اقتصادی،  نظام  یک 
هیچ  بازار،  نظام  گستره  تعریف  برای 
عمیق  دید  و  واقعی  تعریف  به  کمکی 
به  ابتدا  نمی هد،  بازار  نظام  گستره  به 
اقتصاد،  به  سپس  و  بیندیشیم  جامعه 
اما  ندارند،  راه  بازار  به  آسمان  ابرهای 
بارورسازی ابرها تحت شرایطی بخشی 
می شوند،  بازار  نظام  مبتنی  فعالیت  از 
ثانیا  ساخت،  بارورشان  بتوان  اوال  اگر 
مصنوعی  باران  خواهان  کشاورزان 
بیشتری نسبت به حالت نرمال باشند و 
ثالثا متخصصانی برای اجرا نمودن این 
شاید  باشند]4[،  داشته  وجود  موضوع 
با مثال این موضوع، اکنون بهتر رابطه 
نظام بازار با توجه به توانایی جامعه را 
اقتصاد،  به  محض  پرداختن  از  پیش 

درک کرده باشیم.
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گزارش

اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
مهم ترین  از  یازدهم،  مجلس  کار  به  آغاز  مناسبت  به  ایران 
انتظارات فعاالن اقتصادی می گویند؛ به اعتقاد آنها، نظارت بر 
اجرای قوانین، مهار نقدینگی، اصالح قوانین و مقررات مرتبط با 
کارایی بنگاه های اقتصادی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی 

باید در صدر اولویت های مجلس یازدهم باشد.
هفتم خردادماه 1399 بود که مجلس یازدهم شورای اسالمی 
با  کار خود را آغاز کرد. نمایندگان جدید مجلس کار خود را 
نقد وضع موجود آغاز کرده و از ضرورت ایجاد تحرک و نشاط 
این  گفته اند؛  سخن  اقتصاد،  ازجمله  گوناگون،  حوزه های  در 
موضع گیری شاید روال همیشگی عالم سیاست باشد اما وضع 
موجود اقتصاد ایران چیست و قرار است مجلس یازدهم چه وضع 
مطلوبی برای آن رقم بزند؟ ابزار کار چیست و چگونه این تحول 
ممکن است؟ آیا اولویت هایی برای این تحول تدوین و مشخص 

 شده یا خیر؟
نگاه  از  ایران  اقتصادی  روی  پیش  چالش های  مهم ترین 
از  برخی  به  اخیر  روزهای  یازدهم که طی  نمایندگان مجلس 
آنها اشاره شده عبارت است از: رکود و به تبع آن بیکاری، افزایش 

حجم پول و کاهش ارزش آن در برابر پول های خارجی و به تبع 
و  کار  پایین  بهره وری  و  سرمایه  تشکیل  پایین  نرخ  تورم،  آن 
سرمایه و به تبع آن کاهش تولید و رکود، آهنگ فزاینده انتظارات 
تورمی و به تبع آن افزایش التهاب در بازار کاالهای دارای قدرت 

نقد شوندگی باال مانند ارز، طال و سهام.
از مجلس  در چنین وضعیتی، خواسته های بخش خصوصی 
جدید چیست؟ برای کاهش موانع پیش روی فعاالن اقتصادی، 
کدام حوزه ها باید در اولویت کار مجلس باشد؟ »پایگاه خبری اتاق 
ایران« در گفتگو با اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، 
را درباره مهم ترین  آنها  نقطه نظرات  ایران،  معادن و کشاورزی 
اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم جویا شده است. به اعتقاد 
آنها، نظارت بر اجرای قوانین، مهار نقدینگی، اصالح قوانین و 
مقررات مرتبط با کارایی بنگاه های اقتصادی و پیگیری مطالبات 

بخش خصوصی باید در صدر اولویت های مجلس یازدهم باشد.

غالمحسین شافعی:
اصالح سیستم پاداش دهی به نفع تولید

مجلس شورای اسالمی در سال 1391 در یک اقدام اساسی 

اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران پاسخ می دهند

مهم ترین خواسته های بخش خصوصی از مجلس یازدهم
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برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب وکار 
کرد، اما متأسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود 
ندارد. بر اساس آمارها شاخص ملی محیط کسب وکار در زمستان 
سال 1397 در حدود 5.83 درصد، در پاییز همان سال ۶.3 و در 
زمستان سال 98 به ۶.5 درصد رسیده است. طبق بررسی های 
صورت گرفته از فعاالن اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب وکار 
بوده است که اولین و مهم ترین آن غیرقابل پیش بینی بودن و 
تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه در فعالیت های اقتصادی 
به خصوص بخش تولید است. عامل دیگر بی ثباتی سیاست ها، 
قوانین و مقررات و رویه های اجرایی و دشواری تأمین مالی در 
کنار غیرقابل پیش بینی بودن محیط کسب وکار در تأمین مواد 

اولیه از دیگر مشکالت محیط کسب وکار است.
بردن  باال  از طریق  تولید  نفع  به  پاداش دهی  اصالح سیستم 
هزینه های بخش غیرمولد، اجرای سیستم جامع مالیاتی برای 
و  مالی  پولی،  ارزی،  هماهنگی سیاست های  تولید،  غیر  حوزه 
تجاری از مهم ترین اقداماتی است که باید در سال جهش تولید 
معظم  رهبر  توصیه  براساس  امیدواریم  طرفی،  از  گیرد.  انجام 
صورت  کشور  در  تجاری  دادگاه های  تشکیل  به زودی  انقالب، 
گیرد. از طرفی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف اقدام به 
تشکیل دبیرخانه مشترک کرده اند که ما آمادگی داریم نظرات 

خود را در اختیار مجلس شورای اسالمی قرار دهیم.

حسین سالح ورزی:
اصالح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی بازار کار

یکی از مهمترین موضوع ها، چالش ها و نیازهای اساسی کشور 
توجه به مسئله اقتصاد، اشتغال، رشد اقتصادی، اصالح قوانین 
و کنترل تورم است. اما برای رفع این چالش ها بیش از نیاز به 
قانون گذاری، نیاز به پایش قوانین است. اقتصاد کشور و محیط 

کسب وکار از تورم قوانین رنج می برد نه از نبود قوانین.
مشکل دوم حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ در حالی که 
ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن 
اجرای این قوانین نظارت نمی شود. به اندازه کافی قانون داریم 
برآورد  را  اقتصادی  فعاالن  از خواسته های  که می تواند بخشی 
بر  یا نظارت کافی  یا اجرا نمی شود و  کند ولی همین قوانین 
اجرای کامل، دقیق و کافی آنها وجود ندارد. مجلس فعلی به جای 
قانون گذاری و مقررات زایی به دنبال مقررات زدایی و تنقیح قوانین 
باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شود و سازوکار 

نظارتی به صورت دقیق و کامل فعال شود.
نیروی  و  بنگاه ها  کارآیی  افزایش  دنبال  به  اگر  ما  طرفی،  از 
کار باشیم این کسب وکارها به دنبال توسعه و افزایش ظرفیت 

خود می روند و در پایان این وضعیت، افزایش اشتغال و رشد 
تولید ناخالص داخلی را خواهیم داشت. اگر نمایندگان مجلس 
یازدهم عزمی در اصالح قوانین و مقررات اقتصادی داشته باشند، 
پیشنهاد می شود در پی اصالح قوانین و مقررات مرتبط با کارآیی 

بازار کار، بنگاه ها و نیروی کار باشند.

مسعود خوانساری:
حرکت به سمت بودجه بی نیاز از نفت

کنترل  تورم،  کنترل  چون  محورهایی  باید  یازدهم  مجلس 
نقدینگی، کاهش تورم، کوچک کردن دولت، خصوصی سازی 
به معنای واقعی و بهبود محیط کسب و کار را دستور کار و 
جزو اقدامات اقتصادی خود قرار دهد. شاید اینگونه به نظر برسد 
از سوی نمایندگان مطرح  که موارد مطرح شده پیش تر هم 
دست  به  آن  درخصوص  واقعی  و  قطعی  نتیجه  اما  بود  شده 
نیامد و درمجلس یازدهم هم روند اینگونه است. در حالی که 
اگر نمایندگان اراده ای برای تحقق این موارد می داشتند حتما 

شاهد تغییرات جدی در موارد ذکر شده بودیم.
با فرض وجود اراده قوی اقتصادی در مجلس جدید آنچه باید 
مد نظر قرار بگیرد این است که درآمد و هزینه های دولت را 
تراز کنند. با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش نفت را 
نداریم مجلس آینده باید به سمت بودجه بی نیاز از نفت حرکت 
کند. همچنین در جهت کاهش هزینه های دولت هم ضرورت 
دارد تا دستگاه های موازی که اصوال عملکردی ندارند و صرفا 
هزینه روی دست کشور گذاشته اند از سوی مجلس جدید و با 
پشتوانه قانون یکی پس از دیگری تعطیل شوند. عالوه بر آن باید 
تصدی گری دولت کاهش یابد و امور به صورت واقعی به بخش 
خصوصی واگذار شود. در حوزه کسب وکار نیز باید قوانینی وضع 
شود تا افراد و فعاالن بخش خصوصی بدون دغدغه بتوانند به 
فعالیت شان ادامه دهند و با آرامش خاطر تولید کشور را افزایش 
دهند. در بحث تورم هم مجلس باید هوشیار باشد و اجازه ندهند 
دولت کسری بودجه پیدا کرده واز بانک مرکزی استقراض کند.

 محمدرضا انصاری:
تعیین تکلیف الیحه مشارکت عمومی-خصوصی

تدوین استراتژی صنعتی، همانطور هم که رئیس اتاق ایران 
تاکید داشتند، یکی از مهمترین اولویت هایی است که منجر به 
بهینه شدن سرمایه گذاری ها خواهد شد. در غیاب این استراتژی، 
شاهد اخذ تصمیماتی با تأثیرات کوتاه مدت و سلیقه ای خواهیم 
بود. در حالی که اساس یک استراتژی توسعه صنعتی این است 
نظر  در  یکدیگر  با  ارتباط  در  اقتصادی  روندهای  مجموعه  که 
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گرفته شوند. او در همین زمینه بر این باور است که در حال 
توسعه ای  استراتژی  پشتوانه  بدون هیچ گونه  حاضر تصمیمات 
گرفته می شود که بهره وری را کاهش می دهد. مؤثر کردن قوانین 
حوزه  در  قانون گذاری  و  متضاد  و  زائد  قوانین  حذف  گذشته، 
صادرات با توجه به پتانسیل های کشور، باید از دیگر اولویت های 
مجلس یازدهم باشد. ضمن اینکه یکی از مهم ترین عملکردهای 
مجلس، نظارت بر عملکرد توسعه صادرات در سطوح کالن است. 
از طرفی ضروری است تا هرچه سریعتر الیحه مشارکت عمومی- 

خصوصی در مجلس تعیین تکلیف شود.

محمد امیرزاده:
حمایت از صادرکنندگان با اعطای جوایز صادراتی

قانون رفع موانع تولید، قوانین مرتبط به حذف مقررات زائد و 
... از جمله مهم ترین موضوعاتی هستند که در صورت پشتیبانی 
مجلس و اجرای آنها، بخش عمده ای از مشکالت بخش خصوصی 
حل خواهد شد؛ ضمن اینکه باید بازنگری برخی قوانین و مقرراتی 
که اجرایی شدن آنها مشکالت بسیاری را برای بخش خصوصی 
به همراه داشته است و فعاالن اقتصادی بارها انتقادات خود را 

نسبت به آنها اعالم داشته اند، مورد توجه قرار گیرد.
با کاهش  که  مهندسی  و  فنی  و خدمات  احداث  در صنعت 
طرح های عمرانی و محدودیت در بودجه مواجه هستیم،» صدور 
خدمات فنی و مهندسی« نقش حایز اهمیتی در اشتغال و رونق 
تولید در این صنعت به همراه خواهد داشت، اما تحقق این هدف 
فعاالن  و  است  و مجلس  دولت  و حمایت  پشتبانی  در گروی 
این حوزه خواستار اجرایی شدن ماده 4۶ قانون حداکثر استفاده 
از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در 
اجرای پروژهها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات فنی 

و مهندسی هستند.
هدف  با  صادرکنندگان  از  حمایت  و  صادراتی  جوایز  اعطای 
بهره مندی از ظرفیت های اقتصادی صادرکنندگان حوزه احداث 
و خدمات و فنی و مهندسی دیگر و تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است، 
از دیگر موضوعاتی است که باید در اولویت های اقتصادی مجلس 

یازدهم باشد.

غالمحسین جمیلی:
پیگیری مطالبات بخش خصوصی

در شرایطی که به واسطه شیوع کرونا و تحریم ها، اقتصاد دچار 
تنگنا شده است، تمام نگاه  و امید فعاالن اقتصادی و بنگاه های 

تجاری به ظرفیت های مجلس در دور یازدهم است.

با این حال باید توجه داشت که صرف پیگیری، تدوین، اصالح و 
ارائه طرح ها و لوایح مختلف نخواهد توانست یک مجلس کارآمد 
و  قوانین  تدوین  کنار  در  انتقاد که  این  را شکل دهد.  مؤثر  و 
مقررات به عنوان یکی از مهم ترین وظایف مجلس، بعد نظارتی 
مجلس بر حسن اجرای قوانین مصوب، کمرنگ بوده، از سوی 
صاحب نظران و فعاالن اقتصادی بارها مطرح شده است و به نظر 
می رسد که اگر نمایندگان مجلس یازدهم در همین ابتدای راه، 
تمرکز خود را بر نظارت بر عملکرد اداره کشور بگذارند، شاهد 
یک مجلس کارآمد خواهیم بود.از طرفی در دوره های قبل، شاهد 
طرح لوایح و قوانینی بودیم که با شتابزدگی مورد بررسی قرار 
گرفته بودند که در همین ارتباط ضروری است تا مجلس یازدهم 
با مشورت بخش خصوصی و بهره گیری از نظرات 3 اتاق، اقدام 

به بازنگری در این قوانین کند.

کیوان کاشفی:
بهبود محیط کسب و کار و مهار نقدینگی

به خصوص  و  یازدهم  مجلس  تشکیل  منطق  من  نظر  به 
کمیسیون های تخصصی این مجلس باید بر اساس تحلیل های 
واقع بینانه از مسائل روز اقتصادی باشد تا بدانیم کجا قرارگرفته ایم 
و از طرفی جهت گیری های چهار سال آینده مجلس هم در حوزه 
تصویب قوانین، بر اساس همین تحلیل های واقع بینانه انجام شود. 
بهبود فضای کسب وکار مؤلفه ای است که برای تحقق آن نه نیاز به 
بودجه خاصی داریم و نه پیش نیازهای سخت و پیچیده ای دارد. 
بهبود فضای کسب وکار در گروی اصالح رویه ها و شتاب دهی به 
فرایندهای اقتصادی است که می تواند اقتصاد را بهبود بخشد. از 
طرفی بهبود این امر هم مقوله ای نیست که بگوییم در گروی 
بهبود روابط بین الملل است، بلکه کامال به سیاست های اقتصادی 

داخل برمی گردد.
قانونمند کردن بودجه و مهار نقدینگی از دیگر موضوعاتی 
اصالح  گیرد.  قرار  یازدهم  مجلس  موردتوجه  باید  که  است 
بودجه امری نیست که تنها در یک فرصت یک ماهه بررسی در 
ارزیابی و درنهایت عجله  از سوی نمایندگان مجلس  مجلس 
تصویب شود. مجلس و دولت از همین امروز باید برای بودجه 
سال 1400 نشست داشته باشند و بندبند بودجه سال آینده 
باعث  بودجه نویسی  رویه  اصالح  شود.  تدوین  همین االن  از 
بخش  روی  از  فشار  برداشتن  طرفی  از  و  اقتصاد  ساماندهی 
فعلی  اقتصاد  در  بانک ها  اینکه  ضمن  شد.  خواهد  خصوصی 
به جای اینکه کمک کننده اقتصاد و جذب کننده نقدینگی های 
تورم  و  نقدینگی  افزایش  به  منجر  بالعکس  باشند،  سرگردان 

می شوند.
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ایران  اتاق  صنایع  کمیسیون  نایب رئیس 
معتقد است: لزوم تدوین و داشتن استراتژی 
توسعه صنعتی بر کسی پوشیده نیست و همه 
دارند.  صنعتی  استراتژی  دنیای  کشورهای 
صنعت  وارد  روزی  چین  اگر  به عنوان مثال 
وارد صنایع های تک  دیگر  روزی  و  پوشاک 
می شود و پوشاک را به ویتنام واگذار می کند 
به دلیل همین استراتژی بلندمدت صنعتی 
است؛ اما ایران چنین نقشه راهی در اختیار 

ندارد.
نیما بصیری تهرانی، در گفتگو با »پایگاه 
سند  اولین  می گوید:  ایران«  اتاق  خبری 
صنعت،  وزارت  در  تیر 1394  در  راهبردی 
معدن و تجارت توسط حسین ابویی نوشته 
شد که البته بسیار جهت دار تدوین شده بود. 
همچنین در سال گذشته نیز نشست هایی 
در  صنعتی  توسعه  استراتژی  موضوع  با 
کمیسیون صنایع اتاق ایران برگزار می شد که 

در نهایت مغفول ماند.
او ادامه می دهد: استراتژی صنعتی برنامه 
راه و سند برنامه ریزی بلندمدت و نقشه راه 
است؛ اما ما هیچ وقت برنامه اصلی و بلندمدت 
باعث می شود کارخانه هایی  این  و  نداشتیم 
تولید ماکارونی مثل قارچ سبز شوند، ارز از 
مملکت خارج شود و درنهایت ماشین آالت 
بدون استفاده رها شود. درحالی که نیاز ما به 
این صنعت در حد معینی است و بیشتر از آن 
دینی بر سر دولت خواهد بود که فالن صنعت 

احداث شده و نیازمند حمایت است.
او به صنعت فرش ماشینی اشاره می کند 
و می گوید: من شاهد بودم در شهر کاشان 
نانوای محل به واسطه وام و ارز تخصیصی، در 
دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی نانوایی خود 
را تعطیل و کارخانه فرش ماشینی دایر کرد؛ 
آن زمان آرم خود را تصویر میانی دالر انتخاب 
کرد. بعدها این واحد نتوانست موفق شود و 
ضمن اینکه مالک به زندان افتاد، سرمایه ملی 
هم به آهن قراضه تبدیل شد. به گفته بصیری 

تهرانی، اگر استراتژی توسعه صنعتی داشتیم، 
همه این موارد از ناهماهنگی تا توجیه ناپذیر 

بودن طرح ها حل می شد.
ایران  اتاق  صنایع  کمیسیون  نایب رئیس 
پتانسیل  به  توجه  راه  ساده ترین  می گوید: 
با  این جز  اقتصاد کشور است و  موجود در 
صنعتی  توسعه  راه  نقشه  تدوین  و  داشتن 
نگاه  به صنعت خودرو  مثال  نیست؛  ممکن 
این  برای  دادن  هزینه  این همه  آیا  کنید؛ 
صنعت توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ آیا این 
صنعت قابلیتی این را دارد که به جایگاهی در 
منطقه و دنیا تبدیل شود؟ اگر ما به صنعت 
توجه  فراروان  معدنی  مواد  به واسطه  فوالد 
می کنیم یا به نساجی به واسطه اشتغال زایی 

آن، دلیل توجیه صنعت خودرو چه است؟
توسعه  استراتژی  تدوین  در  او  گفته  به 
صنعتی مسیرها بررسی می شود، نگاه کالن 
بخش های  درنهایت  و  دارد  وجود  حوزه  به 
بصیری  می شود.  دیده  هم  اقتصاد  مختلف 
تهرانی درباره اینکه چه نهاد و سازمانی باید 
استراتژی توسعه صنعتی بنویسند می گوید: 
صنعت،  وزارت  فقط  را  صنعتی  استراتژی 
چراکه  بنویسد؛  نمی تواند  تجارت  و  معدن 
و  دارد  زیادی  حواشی  صنعتی  استراتژی 
بخش های مختلف اعم از معدن، کشاورزی، 
نیرو، محیط زیست و ... در آن ذی نفع هستند. 
ازاین رو دولت به تنهایی این قابلیت را ندارد که 
استراتژی صنعتی بنویسد وگرنه می توانستند 
کشاورزی  وزارت  یا  صنعت  وزارت  جایگاه 
را درست نگه دارند نه اینکه با سعی و خطا 

مدیریت کند.
او ادامه می دهد: این قابلیت به تنهایی در 
چراکه  ندارد؛  وجود  هم  خصوصی  بخش 
بدنه دولت، بسترساز فعالیت بخش خصوصی 
نشده  فراهم  درستی  بستر  وقتی  و  است 
باشد بخش خصوصی، صنعت و بارزگانی به 
روزمرگی  روزمرگی می افتد و کسی که در 
است نمی تواند برنامه بلندمدت داشته باشد. 
البته اینکه بخش خصوصی دلسوزتر از بخش 
دولتی است شکی نیست؛ اما این بخش هم 

به تنهایی کافی نیست.
بصیری تهرانی تاکید می کند: ما به استراتژی 
صنعتی نیاز داریم. باید کتاب راهنمایی برای 
آیندگان تدوین شود؛ کتابی مفید و مقدس 
ایران  اقتصاد  و  صنعت  از  دقیق  فهمی  که 
داشته باشد. به گفته او، برای تدوین استراتژی 
توسعه صنعتی به مشاوران خارجی نیاز داریم؛ 
می آورند  مشاور  فوتبال  برای  که  همان طور 

صنعت هم به این مشاور نیاز دارد.
ایران  اتاق  صنایع  کمیسیون  نایب رئیس 
اتاق  تصریح می کند: یکی از کارهای اصلی 
ایران تدوین خط مشی و استراتژی حوزه های 
البته  آیندگان است؛  برای  متعدد و صنعت 
سال آخر دولت دوازدهم است و مسلما در 
برای صنعت  اتفاقی مثبت  این دولت  پایان 
در  هم  اصناف  اتاق  نقش  به  او  نمی افتد. 
تدوین استراتژی توسعه صنعتی اشاره می کند 
و می گوید: گرچه اصناف در حوزه بازرگانی 
نمی توانند  اما  دارند؛  پررنگی  نقش  داخلی 
نقش مؤثری در تدوین این سند باالدستی 
اصناف  اتاق  به عبارت دیگر،  باشند.  داشته 
در الیه های پایانی بازار و مصرف کننده قرار 
تدوین سند چشم انداز  در  نمی تواند  و  دارد 
توسعه صنعتی اثرگذار باشد. به عقیده بصیری 
تهرانی، استراتژی توسعه صنعتی، باید نقشه 
راه و سند چشم انداز صنعت ایران مثال تا سال 
1404 باشد و در تدوین آن ازنظر اتحادیه های 

صنفی، تشکل ها و سندیکاها بهره گرفت.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی، از ایده تا عمل
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اصناف  بخش  بر  کرونا  تاثیر شیوع   
شیوع  با  که  است  آن  نشان دهنده 
ویروس کووید-19 تولید از دو ناحیه 
با مشکل مواجه خواهد شد. براساس 
ارزیابی های صورت گرفته از یکسو در 
فعالیت های  از  بسیاری  تقاضا  سمت 
تقاضا  کاهش  با  صنفی  واحدهای 
سوی  از  و  شد  خواهند  مواجه 
دلیل  به  نیز  عرضه  سمت  در  دیگر 
از  جلوگیری  و  دولت  سیاست های 
تعطیلی  شاهد  بیماری  بیشتر  شیوع 
اثراتی  بود.  خواهیم  واحدهای صنفی 
کشور  اقتصاد  بر  ویروس  این  که 
که  شد  گزارشی  دستمایه  می گذارد 
پژوهش های  و  مطالعات  موسسه 

بازرگانی به آن پرداخت.
بیماری  شیوع  آثار  گزارش  این  در 
مورد  ایران  اقتصاد  بر  کووید-19 
نکته  این  بر  و  گرفته  قرار  ارزیابی 
براساس  که  است  شده  تاکید 
بیش  اصناف  معمول  تقسیم بندی 

قرار  از همه در بخش خدمات کشور 
میلیون   2.7 با  گروه  این  و  گرفته اند 
واحد صنفی )با احتساب حدود 500 
پروانه( نقش مهمی  هزار واحد بدون 
زنجیره  از  کشور  خدمات  بخش  در 
ایجاد  و  کاالها  توزیع  تا  تامین 
اشتغال زایی دارند. با توجه به ماهیت 
اصناف  این  کشور،  اصناف  چهارگانه 
به جز  خدمات  زیربخش های  تمام  در 
پولی  موسسات  و  عمومی  خدمات 
براساس  شده اند،  توزیع  مالی  و 
اصناف  صورت گرفته  ارزیابی های 
»توزیعی،  دسته  چهار  در  کشور 
فنی«  خدمات  و  تولیدی  خدماتی، 
داده های  به  توجه  با  و  دارند  قرار 
میلیون  یک  از  بیش  شده  اعالم 
 49( توزیعی  دسته  در  صنفی  واحد 
کشور(،  صنفی  واحدهای  کل  درصد 
تولیدی،  اصناف  درصد   19 حدود 
 15 و  فنی  درصداصناف خدمات   17

هستند. خدماتی  درصد 

استانی  بررسی  دیگر  سوی  از 
آن  نشان دهنده  صنفی  واحدهای 
 14 حدود  با  تهران  استان  که  است 
درصد اصناف کشور در رتبه اول قرار 
و  اصفهان  استان های  سپس  و  دارد 
تعداد  بیشترین  حائز  رضوی  خراسان 
جایگاه  در  هستند.  کشور  در  اصناف 
که  گیالن  و  قم  استان های  بعدی 
آنجا  در  امر  ابتدای  در  کرونا  شیوع 
و   88 حدود  ترتیب  به  شد،  مشاهده 
بررسی  دارند.  صنفی  واحد  هزار   28
هزار  هر  ازای  به  صنفی  واحد  سرانه 
از آن است که استان های  نفر حاکی 
 44 با  ترتیب  به  مازندران  و  ایالم 
بیشترین  دارای  صنفی  واحد   41 و 
استان های  و  سرانه در کشور هستند 
کرمان،  بلوچستان،  و  سیستان 
هرمزگان، قم و تهران نیز به ترتیب با 
13، 18، 20، 21 و 22 واحد صنفی 
قرار  کشوری  رتبه بندی  انتهای  در 
دارند. از سوی دیگر، رصد دبیر خانه 

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بررسی کرد

شرح حال اصناف کرونا زده
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سازمان های  بر  نظارت  عالی  هیات 
به  که  است  آن  نشان دهنده  صنفی، 
در  شغل   2.5 صنفی  واحد  هر  ازای 
احتساب  با  و  می شود  ایجاد  کشور 
پروانه،  فاقد  و  پروانه  دارای  اصناف 
بیش  به  آنها  اشتغال زایی  میزان 
رسید  خواهد  نفر  میلیون   ۶.5 از 
 5.5 پروانه  )اشتغال واحدهای دارای 
این  از  بود(،  خواهد  شغل  میلیون 
در  آنها  اشتغال  وضعیت  بررسی  رو 

فعلی ضروری است. شرایط 
اعالم  داده های  به  توجه  با  حال 
که  می شود  مطرح  سوال  این  شده 
چه  با  تولید  کرونا  شیوع  از  بعد 
شد؟  خواهد  مواجه  چالش هایی 
صورت گرفته  ارزیابی های  براساس 
دو  از  تولید  کرونا  شیوع  از  بعد 
شد.  خواهد  مواجه  مشکل  با  ناحیه 
از یک طرف در سمت تقاضا بسیاری 
با  صنفی  واحدهای  فعالیت های  از 
و  شد  خواهند  مواجه  تقاضا  کاهش 
از سوی دیگر در سمت عرضه نیز به 
دلیل سیاست های دولت و جلوگیری 
واحدهای  بیماری،  بیشتر  شیوع  از 
شدند.  مواجه  تعطیلی  با  صنفی 
فعالیت های  از  بسیاری  بنابراین 
و  شده  تعطیل  واحدها  این  اقتصادی 
خطر  در  شدت  به  آنها  اشتغال زایی 
جاری  شرایط  تداوم  و  افتاد  خواهد 
شدت  به  را  آنها  آسیب پذیری  میزان 

افزایش خواهد داد.
به  می توان  خصوص  این  در 
رسته های شغلی که در اصناف وجود 
داده های  براساس  کرد.  اشاره  دارد 
 950 از  توزیعی  اصناف  شده،  اعالم 
و  فعال  رسته   115 حدود  رسته، 
اندک  فعالیت  دارای  یا  بقیه غیرفعال 
است. در اصناف تولیدی نیز از 311 
و  فعال  شغلی  رسته   11 تنها  رسته، 
وضعیت  این  هستند.  غیرفعال  بقیه 

فنی  و خدمات  اصناف خدماتی  برای 
تقریبا  و  است  نگران کننده  بسیار 
از  گروه  دو  این  شغلی  رسته های 
با  هستند.  مواجه  تعطیلی  با  اصناف 
می رسد  به نظر  موارد  این  به  توجه 
صنفی  واحدهای  در  اشتغال  وضعیت 
بین  در  باشد.  نگران کننده  بسیار 
اصناف  اصناف،  چهارگانه  گروه های 
شغل،  کاهش  درصد   35 با  توزیعی 
شده اند،  مواجه  کاهش  کمترین  با 
ایجاد  باالی آن در  به دلیل سهم  اما 
است.  باال  بسیار  کاهش  این  اشتغال، 
خدمات  خدماتی،  صنفی،  واحدهای 
میزان  بیشترین  با  تولیدی  و  فنی 
بنابراین  آسیب پذیری مواجه شده اند. 
برای  برنامه ای  دولت  است  ضروری 
برای  بیماری  این  زیانبار  آثار  کاهش 
برای  الزم  تدابیر  و  اصناف  بخش 
بیندیشد.  بیماری  دوره  کوتاهی 
کرونا  ویروس  شیوع  شرایط  در  البته 
برخی کسب و کارها، از جمله کسب 
بهداشتی،  حوزه  در  که  کارهایی  و 
کرده اند،  پیدا  رونق  نیز  و...  دارویی 
بر  آن  زیانبار  آثار  با  مقایسه  در  اما 

اندک است. سایر صنوف بسیار 

پیشنهادها
در  شده  مطرح  موارد  به  توجه  با 
منظور  به  نیز  پیشنهاد   ۶ گزارش  این 
کنونی  بحران  از  آسیب  کاهش 
طریق  این  به  تا  است  شده  پرداخته 
زمینه عبور از شرایط کنونی به چالش 
پیشنهاد  اولین  شود.  فراهم  کمتری 
نکته  این  گزارش  این  در  شده  مطرح 
با  که  است  گرفته  قرار  توجه  مورد 
ایران،  اقتصاد  خاص  شرایط  به  توجه 
اقتصاد  فعل  بحرانی  شرایط  از  گذر 
صورت  کوتاه  بسیار  زمان  در  باید 
باید  نیز  فعلی  شرایط  در  می گرفت. 
این  از  گذر  دقیق تر  برنامه ریزی  با 

بیماری توسط دولت کوتاه تر شود. اما 
این  شده  مطرح  پیشنهاد  دومین  در 
در  که  است  گرفته  قرار  مدنظر  نکته 
درآمد  کاهش  دلیل  به  فعلی  شرایط 
محدود  نیز  آنها  تقاضای  خانوارها، 
شده است. بنابراین در بسته سیاستی 
تحریک  سیاست های  اتخاذ  دولت، 
تقاضا ضروری است. از سوی دیگر، با 
دهک های  نامناسب  وضعیت  به  توجه 
پایین درآمدی )حداقل 5 دهک اول( 
پیشنهاد می شود حداقل 50 درصد از 
بالعوض  به صورت  دولت  کمک های 
این  شود.  پرداخت  خانوارها  این  به 
کاالهای  خرید  به  می تواند  صرفا  رقم 
سایر  با  همچنین  گیرد،  تعلق  اساسی 
صرف  می تواند  پرداختی  تسهیالت 
تحریک  جهت  داخلی  بادوام  کاالهای 

تقاضا شود.
حمایتی  بسته  در  دیگر،  سوی  از 
آسیب  کسب وکار  واحدهای  از  دولت 
قرار  توجه  مورد  نکته  این  دیده، 
گرفته که به ازای هر شاغل در واحد 
تعلق  ریال  میلیون   120 مبلغ  صنفی 
کاهش  میزان  درصورتی که  می گیرد. 
 3.4 حدود  اصناف  بخش  در  اشتغال 
می رسد  به نظر  باشد،  نفر  میلیون 
میلیارد  400هزار  مبلغ  تخصیص 
سه  حداکثر  زمانی  دوره  برای  ریال 
واحدهای  و  اصناف  تعطیلی  ماهه 
در  باشد.  مناسبی  مبلغ  کسب وکار 
به نظر  تعطیلی  زمان  افزایش  صورت 
هزینه های  جبران  رقم  این  می رسد 

این بخش را نکند.
سیاست های  درخصوص  اما 
پیشنهاد  چهارمین  به عنوان  انبساطی 
این  در  که  شده  مطرح  نکته  این 
انبساطی  مالی  سیاست های  خصوص 
این بخش  برای  دولت ضروری است. 
گرفته  قرار  توجه  مورد  نکته  چهار 
معافیت های  یا  »تخفیفات  شامل  که 
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آسیب دیده،  بنگاه های  برای  مالیاتی 
واحدهای  بیمه  حق  بخشودگی 
مدت  تمدید  آسیب دیده،  صنفی 
آب،  خدماتی،  قبوض  پرداخت  زمان 
برق، گاز و سایر خدمات شهری برای 
اصناف و کسب وکارهای آسیب دیده، 
درخصوص  تنفس  ارائه  و  استمهال 
و  صنفی  واحدهای  بانکی  اقساط 
می شود. آسیب دیده«  کسب وکارهای 

شده  مطرح  پیشنهادهای  دیگر  از 
گرفته  قرار  توجه  مورد  نکته  این 
اهمیت  به  فعلی  بحران  که  است 
و  کشور  کل  در  دیجیتال  اقتصاد 
کشور  در  مدرن  توزیع  نظام  اهمیت 
است  ضروری  رو،  این  از  کرد.  اذعان 
معدن  صنعت،  بخش  سیاست گذاران 
به  مناسب  برنامه ریزی  با  تجارت  و 
در  توزیع  نظام  نوین سازی  سمت 
با  از سوی دیگر،  کشور حرکت کنند. 
است  کنونی ضروری  شرایط  به  توجه 
بانک  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
سازمان یافته  و  منسجم  اطالعاتی 
بتوان  تا  کند  تهیه  کشور  اصناف  از 
تحلیل های  به  نسبت  آن  براساس 
پیامدهای سیاست ها  و  آثار  از  درست 
اقدام  اقتصاد  مختلف  تکانه های  و 
بیماری  شیوع  می رسد  به نظر  کند، 

دو چندان  را  اهمیت  این  کووید-19 
کرده است.

جمع بندی
در  شده  مطرح  موارد  به  توجه  با 
بررسی ها  گفت  می توان  گزارش  این 
نشان می دهد با شیوع بیماری کرونا، 
اقتصادی  فعالیت های  از  بسیاری 
شده  تعطیل  صنفی  واحدهای  در 
در  شدت  به  آنها  اشتغال زایی  و 
شرایط  تداوم  و  است  افتاده  خطر 
را  آنها  آسیب پذیری  میزان  جاری 
در  داد.  خواهد  افزایش  شدت  به 
از 950 رسته، حدود  توزیعی  اصناف 
غیرفعال  بقیه  و  فعال  رسته   115
در  است.  اندک  فعالیت  دارای  یا 
رسته،   981 از  نیز  تولیدی  اصناف 
بقیه  و  فعال  شغلی  رسته   80 تنها 
برای  وضعیت  این  هستند.  غیرفعال 
اصناف خدماتی و خدمات فنی بسیار 
رسته های  تقریبا  و  است  نگران کننده 
با  اصناف  از  گروه  دو  این  شغلی 

هستند. مواجه  تعطیلی 
ارزیابی های  به  توجه  با  همچنین 
یک  گزارش  این  در  صورت گرفته 
حدود  در  موقتی  اشتغال  کاهش 
مشاهده  اصناف  در  نفر  میلیون   3

چهارگانه  گروه های  بین  در  می شود. 
درصد   95 با  توزیعی  اصناف  اصناف، 
کاهش شغل، با کمترین کاهش مواجه 
آن  باالی  سهم  دلیل  به  اما  شده اند، 
بسیار  کاهش  این  اشتغال،  ایجاد  در 
خدماتی،  صنفی،  واحدهای  است.  باال 
بیشترین  با  تولیدی  و  فنی  خدمات 
شده اند.  مواجه  آسیب پذیری  میزان 
بنابراین ضروری است دولت برنامه ها و 
این  زیانبار  آثار  کاهش  برای  تدابیری 
بیندیشد.  اصناف   بخش  برای  شیوع 
کرونا  ویروس  شیوع  شرایط  در  البته 
کسب  جمله  از  کارها،  و  کسب  برخی 
بهداشتی،  حوزه  در  که  کارهایی  و 
اما  پیدا کرده اند،  نیز رونق  و...  دارویی 
سایر  بر  آن  زیانبار  آثار  با  مقایسه  در 

صنوف بسیار اندک است.
بیشترین  دولت،  بسته سیاستی  در   
دارای  کسب وکارهای  و  اصناف 
این  است،  گرفته  قرار  مدنظر  پروانه 
آسیب پذیرترین  که  است  حالی  در 
روزمزد،  کارگران  شامل  جامعه  اقشار 
بیمه  فاقد  کارگران  ساعتی،  کارگران 
و خوداشتغال است. از این رو ضروری 
مدنظر  نیز  را  گروه  این  دولت  است 

کمک ها و تسهیالت خود قرار دهد.
donya-e-eqtesad.com منبع: 
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در بحران پاندمی کرونا برخی از صنایع و کسب وکارها برخالف 
بسیاری دیگر از شرکت های فعال در صنایع مختلف از رشد و 
شدند.  برخوردار  قبل  به  نسبت  بیشتری  بسیار  عمومی  اقبال 
همه گیری  و  گسترده  شیوع  با  همزمان  گزارش،  این  براساس 
و  اضطراری  وضعیت  اعالم  کرونا،  مرگبار  و  خطرناک  ویروس 
قرنطینه و اعمال محدودیت های سختگیرانه برای تردد شهروندان 
از سوی دولت کشورهای مختلف بسیاری از صنایع، کسب وکارها، 
شرکت ها، کارخانه های مختلف تعطیل و خطوط تولید آنها نیز به 
مدت نامعلومی متوقف شد. همین مسئله موجب شد که میزان 
تولید و فروش آنها متوقف شده و درآمدزایی و سودآوری آنها با 

کاهش شدید و بی سابقه ای روبه رو شود.

کسب و کارهای پرطرفدار
با  میان  این  در  اما   ،Financial Times گزارش  براساس 
توجه به تغییر ناگهانی نیازهای مردم، برخی از کسب وکارها 
اقبال  از  و  کرده  پیدا  بیشتری  رشد  قبل  به  نسبت  و صنایع 
عمومی بیشتری به علت پاندمی کرونا برخوردار شدند که از 

مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

صنعت تفریحات آنالین: به علت نیاز بیشتر مردم به پر 
کردن اوقات فراغت و وقت گذرانی در دوران قرنطینه خانگی 
طبیعی است که مدت زمان بسیار بیشتری را نسبت به قبل 
به تفریح و سرگرمی از راه دور یعنی آنالین و اینترنتی خواهند 
پرداخت. از مهم ترین بازیگران صنعت تفریحات آنالین می توان 
به شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های پیام رسان، گیمینگ و 
و  پلی استیشن  همچون  بازی  کنسول های  آنالین،  بازی های 
ایکس باکس، سرویس های پخش آنالین فیلم و سریال، استریم 

آنالین موسیقی، رادیوهای اینترنتی و پادکست اشاره کرد.

نصف  بر  بالغ  خانگی  قرنطینه  به  توجه  با  بیمه:  صنعت 
جمعیت جهان، بسته شدن مرزهای زمینی، دریایی و هوایی، 
ممنوعیت سفر و هرگونه تردد داخلی و بین المللی در بسیاری 
از کشورهای جهان آمار تصادفات جرحی، فوتی و بدنه ای به 

میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

صنعت فروش آنالین: با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا 

و قرنطینه خانگی شهروندان، در صورتی که نیاز به خریداری 
محصوالت مختلف داشتند نمی توانستند به فروشگاه های فعال 
نظرشان  مورد  محصول  و  کرده  مراجعه  خود  شهر  سطح  در 
و  آنالین  فروشگاه های  بنابراین  کنند؛  استفاده  و  خریداری  را 
و  به خوبی سودآوری  توانست  اینترنتی در حوزه های مختلف 

درآمدزایی بسیار باالیی در این بازه زمانی کسب کند.

تبلیغات  تاثیر  تحت  مردم  که  آنجا  از  دارویی:  صنعت 
و  کرونا  ویروس  به  ابتال  احتمال  کاهش  منظور  به  مختلف 
میزان  بودند،  گرفته  قرار  خود  بدن  ایمنی  سیستم  افزایش 
خریداری و استفاده از داروهای مکمل و تقویت کننده سیستم 
دفاعی بدن در زمان بحران پاندمی کرونا افزایش قابل توجهی 

پیدا کرده است.

با توجه به  صنعت مواد شوینده، بهداشتی و سلولزی: 
توصیه سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت در کشورهای 
به مدت 20  بر شستشوی مکرر دست  مبنی  مختلف جهان 
ثانیه و ضدعفونی کردن تمامی سطوح، خریداری و استفاده 
میزان  به  و ضدعفونی کننده  بهداشتی  مواد شوینده  از  مردم 
این مسئله  یافته که  افزایش  قابل توجه و بی سابقه ای رشد و 
موجب رشد درآمدزایی و سودآوری شرکت ها و کسب وکارهای 

فعال در این حوزه شد.
منبع: ایسنا

کرونا به رشد چه صنایعی کمک کرد؟
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دستورالعمل جدیدی برای رفع تعهد 
بانک  سوی  از  صادرکنندگان  ارزی 
مرکزی اعالم شد. بر اساس ضرب االجل 
پولی،  سیاست گذار  سوی  از  اعالمی 
فعاالن صادراتی تا پایان تیرماه سال 99 
تعهدات  ایفای  به  نسبت  دارند  فرصت 
 98 سال  به  مربوط  که  خود  ارزی 
می شود اقدام کنند، در غیر این صورت 
که  می شوند  محدودیت هایی  مشمول 
ارز حاصل  بازگشت  سیاستی  بسته  در 
از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی تعیین 

شده است.
در بخشنامه فروردین 97 در خصوص 
تنبیهی  سیاست های  ارزی،  تعهد  رفع 
به  نسبت  که  صادرکنندگانی  برای  نیز 
اقدام  کشور  به  صادراتی  ارز  بازگشت 
بود.  شده  گرفته  نظر  در  نکرده اند 
مرکزی  بانک  بخشنامه جدید  در  حال 
بسته  در  مندرج  محدودیت های  از 
سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات 
همان  که  است  آمده  میان  به  صحبت 
سیاست های تنبیهی بخشنامه فروردین 
97 است. بر اساس این بخشنامه، تعلیق 
واردات،  امکان  عدم  بازرگانی،  کارت 
گمرکات،  از  کاال  ترخیص  اجازه  عدم 
مالیاتی  معافیت های  اعمال  عدم 
تسهیالت،  مسیرهای  بستن  صادرات، 
افزوده،  ارزش  مالیات  استرداد  عدم 
در  و  صادراتی  مشوق های  اعطای  عدم 
متخلف  صادرکنندگان  معرفی  نهایت 
از مهم ترین سیاست های  به قوه قضائیه 
ارزی  تعهد  رفع  عدم  برای  تنبیهی 

صادرکنندگان است. 
رئیس  الهوتی،  محمد  البته 
می کند  عنوان  صادرات  کنفدراسیون 
برای  امروز  تا  سیاست ها  این  که 

حتی  که  شده  اعمال  صادرکنندگانی 
کشور  به  صادراتی  ارز  هم  دالر  یک 
برنگردانده اند. به گفته او، رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان باید به صورت صد درصد 
صورت گیرد اما چنانچه 70 درصد از ارز 
صادراتی نیز بازگردانده شود، می توانند 
شوند.   بهره مند  مالیاتی  معافیت های  از 
در بخشنامه مزبور صرفا بر سقف زمانی 
صادرکنندگان  ارزی  تعهد  رفع  برای 
میزان  اما درخصوص  است  تاکید شده 
درصدی که صادرکنندگان باید ارز خود 
مطرح  نکته ای  بازگردانند،  کشور  به  را 
نشده است. پیش از این فعاالن صادراتی 
بر این موضوع اصرار داشتند که به دلیل 
هزینه های جانبی می توانند حداکثر 80 
درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به 

چرخه اقتصادی بازگردانند. 
خصوصی  بخش  درخواست  واقع  در 
ارز  درصدی   80 بازگشت  که  بود  این 
این  گیرد،  قرار  ارزی  تعهد  رفع  مالک 
در حالی است که بانک مرکزی بر این 
اعتقاد بود که صادرکنندگان باید 100 
را  خود  صادرات  از  حاصل  ارز  درصد 
تا  بازگردانند  کشور  اقتصاد  چرخه  به 

آنها منظور شود.  برای  ارزی  رفع تعهد 
در  بندی  جدید  بخشنامه  در  اکنون 
از  حاصل  ارز  بازگشت  میزان  مورد 
صادرات وجود ندارد و تنها سقف زمانی 
برای بازگرداندن ارز تعیین شده است؛ 
ماه  تیر  پایان  تا  امروز  از  که  به طوری 
امسال ۶3 روز به صادرکنندگان مهلت 
داده شده است تا رفع تعهد ارزی خود را 
انجام دهند. درصورتی که صادرکنندگان 
در این بازه زمانی تعهد قانونی خود را 
محدودیت هایی  مشمول  ندهند،  انجام 
بسته  در  گذار  قانون  که  شد  خواهند 
سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات 

معین کرده است.  
طرف  از  حالی  در  بخشنامه  این  اما 
است  شده  منتشر  پولی  سیاست گذار 
کمیسیون  نشست  جدیدترین  که 
اتاق  صادرات  توسعه  و  تجارت  تسهیل 
بازرگانی تهران هم به فرصتی برای طرح 
از جمله  روزها  این  تجاری  دغدغه های 
ارزی صادرکنندگان  تعهد  رفع  موضوع 
اظهارات  چکیده  شد.  تبدیل  کشور 
فعاالن حول این محور بود که در شرایط 
کرونا  از  ناشی  آسیب های  که  فعلی 

ضرب االجل ۶3 روزه برای رفع تعهد ارزی
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فضای تجارت خارجی کشور را بیش از 
گذشته متاثر کرده است، سیاست گذار 
از  بتواند  بردارد که  به سمتی گام  باید 
موانع خودساخته تجاری، به ویژه موانع 

صادراتی عبور کند. 
این  بر  خصوصی  بخش  نمایندگان 
امر تاکید کردند که تصور سیاست گذار 
تغییر  باید  صادراتی  فعاالن  به  نسبت 
صرفا  که  نبینند  کسانی  را  آنها  و  کند 
به دنبال منافع شخصی خود هستند، با 
این وجود بخشنامه جدید بانک مرکزی 
تاکید می کند که با توجه به تکلیف کلیه 
صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از 
از  کشور  اقتصادی  چرخه  به  صادرات 
ماه سال 97 طبق  فروردین  تاریخ 22 
شورای عالی  و  وزیران  هیات  مصوبات 
به منظور  و  اقتصادی  هماهنگی 
خدمات  و  مشوق ها  از  بهره مندی 
دستگاه های اجرایی،صادرکنندگان  باید 
تا پایان تیر ماه سال 99 نسبت به ایفای 
خود   98 سال  صادراتی  ارزی  تعهدات 
اقدام کنند و در غیر این صورت مشمول 

محدودیت های قانونی خواهند شد.
کمیسیون  نشست  شانزدهمین  اما 
اتاق  صادرات  توسعه  و  تجارت  تسهیل 
رفع  مقررات  بررسی  به منظور  تهران 
 1399 و   1398 سال های  ارزی  تعهد 
در  تولید  جهش  الزامات  همچنین  و 
این  در  شد.  برگزار  رو  پیش  سال 
کنفرانس  ویدئو  صورت  به  که  جلسه 
رفع  به  نسبت  اعضا  جملگی  شد،  برپا 
بر  فشارها  کاهش  و  صادرات  موانع 
آغاز  در  کردند.  تاکید  صادرکنندگان 
تسهیل  کمیسیون  رئیس  نشست،  این 
تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با 
اشاره به اینکه پس از کش و قوس های 
فراوان سرانجام بانک مرکزی حدود 10 
روز پیش دستورالعمل رفع تعهد ارزی 
سال های 98 و 99 را ابالغ کرد، توضیح 
داد: به رغم آنکه در جلسات و توافقات 

مقرر شده بود که ضوابط رفع تعهد ارزی 
سال های 98 و 99 مانند سال 1397 در 
نظر گرفته شود، اما در آخرین لحظات، 

این تصمیم تغییر کرده است. 
 1397 سال  شیوه  مطابق  که  چنان 
 20 کسر  از  پس  صادرکننده ای  اگر 
درصد از کل صادرات،  5۶ درصد از ارز 
حاصل از صادرات خود را به روش های 
چرخه  به  مرکزی  بانک  تایید  مورد 
از  می توانست  بازمی گرداند،  اقتصادی 
شود.  بهره مند  مالیاتی  معافیت های 
درصد   20 این  جدید  بخشنامه  در  اما 
به 70  درصد  میزان 5۶  و  حذف شده 
یعنی  است،  کرده  پیدا  افزایش  درصد 
صادرات  واحد  صادرکننده ای 100  اگر 
 70 که  صورتی  در  تنها  باشد،  داشته 
بازگرداند می تواند مشمول  را  واحد آن 
ادامه  الهوتی  محمد  شود.  معافیت ها 
دستورالعمل،  این  ابالغ  از  پس  داد: 
بانک  مقامات  با  متعددی  جلسات 
آنها  استدالل  و  کردیم  برگزار  مرکزی 
تعدیل  با  صادرکنندگان  که  است  این 
گمرک  طریق  از  صادراتی  پایه های 
مشکالت خود را حل کنند. او با اشاره به 
اینکه در بخشنامه جدید بانک مرکزی، 
هزینه های ناشی از تحریم و هزینه های 
صادرکنندگان  بر  صرفا  که  نامتعارفی 
انگاشته  نادیده  تحمیل  می شود  ایرانی 
 20 آن  تعیین  در  گفت:  است،  شده 
درصد در دستورالعمل رفع تعهد ارزی 
سال 1397 تنها موضوع تعدیل پایه های 
صادراتی مطرح نبود. چه آنکه در زمان 
نیما  ارز  نرخ  پایه های صادراتی،  تعدیل 
به  نرخ  این  اکنون  و  بود  تومان   8700

حدود 13 هزار تومان رسیده است. 
الهوتی افزود: این مسائل را در شورای 
و  بخش خصوصی  و  دولت  گفت وگوی 
دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  حضور  در 
که  گفتند  اقتصاد  وزیر  کردیم.  مطرح 
در مورد تعدیل پایه های صادراتی نهایت 

همکاری را کرده ایم و نرخ ها حدود 30 
نهایت  در  است.  شده  تعدیل  درصد 
صورت  نظرخواهی  جلسه  اعضای  از 
تعهد  رفع  مورد  در  شد  مقرر  و  گرفت 
ارزی فرمولی بینابینی به وزارت اقتصاد 
پیشنهاد شود. رئیس کمیسیون تسهیل 
تهران  اتاق  صادرات  توسعه  و  تجارت 
همچنین از آغاز استرداد مالیات ارزش 
از  صادرکنندگان   1398 سال  افزوده 
داد  خبر  جاری  سال  خردادماه  ابتدای 
شده  بلوکه  منابع  امیدواریم  گفت:  و 
اقدام عودت داده  این  با  صادرکنندگان 
شود. در ادامه این جلسه، محمد مهدی 
طباطبایی، مشاور کنفدراسیون صادرات 
ایران به این نکته اشاره کرد که چنانچه 
نرخ سنا به جای نرخ نیما در تعیین نرخ 
پایه گمرکی مبنا قرار گیرد، نرخ های پایه 
گمرکی 10 تا 15 درصد تعدیل  می شود 
و این بخشی از مشکالت صادرکنندگان 

را برطرف  می کند. 
داد:  توضیح  باره  این  در  الهوتی  اما 
زمان  در  پایه صادراتی  نرخ های  تعیین 
انجام نمی گیرد. چنان که اگر  صادرات 
امروز نرخ ها 30 درصد کاهش یافته، این 
است.  گذشته  سال  صادرات  به  مربوط 
روزرسانی  به  برای  گمرک  اینکه  البته 
روز  هر  صادراتی  کاالهای  پایه  قیمت 
تشکیل جلسه دهد، امکان پذیر نیست. 
مقامات  ناحیه  از  معموال  که  آنچه  اما 
که  است  این  مغفول  می ماند  دولتی 
براساس  صادرات،  درصد   80 از  بیش 
قیمت های جهانی است. آنچه ما در مورد 
واقعی سازی نرخ ها و توجه به هزینه های 
بیشتر شامل  مطرح  می کنیم،  صادرات 
محصوالت کشاورزی و صنعتی است که 
ارزش کل صادرات آن شاید حدود 10 
میلیارد دالر باشد و درخواست ما تنها 
برای این بخش سایر کاالها است و کل 

صادرات غیرنفتی را شامل نمی شود.
منبع: دنیای اقتصاد
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هرچند دولت به لحاظ منابع به شدت 
در تنگنا قرار دارد، اما امید است که این 
برخی  اجرای  به  منجر  سخت  شرایط 
اصالحات شده و در نهایت به بهینه سازی 

مخارج و هزینه کرد دولت کمک کند.
با   1399 سال  در  ایران  اقتصاد 
روبروست.  زیادی  و  متعدد  چالش های 
اقتصاد ایران در حالی با موضوع بسیار 
جدی شیوع ویروس کرونا مواجه شده 
که حتی قبل از شیوع نیز با مشکالت 
متعددی دست و پنجه نرم می کرد. نرخ 
تورم باالی 40 درصد در سال 1397 و 
عدم کاهش قابل توجه در سال 1398، 
تا قدرت خرید مردم  باعث شده است 
پایان  به  نسبت   1398 سال  پایان  در 
توجهی  قابل  میزان  به   139۶ سال 
نه  خرید،  قدرت  کاهش  یابد.  کاهش 
تنها مصرف کننده را با کاهش مصرف 
مواجه می کند، بلکه تولید کننده را نیز 

با کاهش تقاضا، نیاز به افزایش سرمایه 
در گردش، کاهش نقدینگی و افزایش 
بی ثباتی مواجه کرده و در نتیجه فرایند 

تولید را با مشکل مواجه می سازد.
بنگاه ها  از  بسیاری  این شرایط  تحت 
در خطر تعطیلی قرار می گیرند. از طرف 
دیگر، دولت به شدت در تنگنای مالی 
صفر  تقریبا  اقتصادی  رشد  دارد.  قرار 
انباشت  روند  که  گذشته  دهه  یک  در 
سرمایه را نیز منفی کرده است، باعث 
از  برای حمایت  منابعی  دولت  تا  شده 
دست  در  تقاضا  تحریک  یا  و  بنگاه ها 
نداشته باشد. در نتیجه منابعی که برای 
این امر اختصاص می یابد، منابع تورم زا 

بوده که وضع را بدتر از قبل می کند.

نقش سیاست مالی 
در شرایط کرونایی

تزریق  نیازمند  کرونا،  چالش  از  گذر 

است.  مالی  سیاست  طریق  از  منابع 
میان  از  که  معتقدند  اقتصاددانان 
سیاست مالی و سیاست پولی، سیاست 
مالی به علت اثرگذاری سریع تر می تواند 
کمک بیشتری به گذر از بحران کرونا 

در شرایط فعلی بکند.
هیچ  دهه،  یک  در  که  اقتصادی  اما 
درآمد  و  نکرده  تولید  افزوده ای  ارزش 
سرانه در آن به طور مرتب کاهش یافته 
است، منابعی برای گذر کم خطر از این 
به طور  که  اقتصادی  در  ندارد.  چالش 
افزایش  درآمد  از  مصرف  سهم  مرتب 
نتیجه  در  )و  پس انداز  سهم  و  یافته 
و  خانوار  یافته،  کاهش  سرمایه گذاری( 
بنگاه به سختی می توانند با یک کاهش 
شدید در درآمدها و یا تعطیلی کسب 
دیگر،  طرف  از  شوند.  مواجه  کارها  و 
کسری  مشکل  با  همواره  که  دولتی 
بودجه مواجه بوده و در سال های اخیر 
کاهش  و  تحریم ها  افزایش  علت  به 
درآمدها این چالش پررنگ تر هم شده، 
منابعی برای حمایت از خانوار و بنگاه 

برای گذر از این شرایط ندارد.
مشکل کسری بودجه دولت در سال 
می یابد.  افزایش  پیش  از  بیش   1399
دولت هم در طرف هزینه ها با افزایش 
با  درآمدها  طرف  در  هم  و  مصارف 
نتیجه  در  و  بوده  مواجه  منابع  کاهش 
افزایش  کسری بودجه دولت به شدت 

خواهد یافت.
هزینه های  کرونا،  ویروس  شیوع  با 
هزینه های  افزایش  دلیل  به  هم  دولت 
بخش سالمت و هم به دلیل هزینه های 

چگونگی مواجهه با چالش های اقتصاد ایران در سال 99
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خواهد  افزایش  حمایتی  طرح های 
ویروس  شیوع  دیگر،  سوی  از  یافت. 
هزینه های  افزایش  بر  عالوه  کرونا 
دولت، درآمدهای دولت را نیز از محل 
مالیاتی  درآمدهای  و  نفتی  درآمدهای 

به دالیل زیر کاهش خواهد داد.
کاهش  نفتی:  درآمدهای  کاهش   -1
قیمت نفت، درآمدهای نفتی را ایران تا 

نصف کاهش خواهد داد.
رکود  مالیاتی:  درآمدهای  کاهش   -2
را  مالیاتی  پایه های  کرونا،  از  ناشی 
کاهش داده و در نتیجه درآمد مالیاتی 

دولت را کاهش  می دهد.

چگونه می توان از 
این بحران عبور کرد؟

سمت  از  شدت  به  دولت  هرچند 
اما  است.  مواجه  مشکل  با  درآمدها 
نحوه  کلی  طور  به  و  دولت  بودجه 
هزینه کرد دولت سرشار از منابعی است 
که به علت تخصیص های غیر هدفمند، 
از کارکرد کافی برخوردار نبوده و قابل 

صرفه جویی هستند.
همانطور که اشاره شد مخارج دولت 
حمایتی  سیاست های  اجرای  علت  به 

می رسد  نظر  به  یابد.  افزایش  باید 
بهار  در  حمایتی  سیاست های  اجرای 
کرونا،  ویروس  شیوع  دنبال  به   1399
بدون برداشت از منابع داخلی بانک ها و 
منابع بانک مرکزی، امکان پذیر نباشد. 
اجرای  با  سال  پایان  تا  می توان  اما 
سیاست های اصالح بودجه ای بخشی از 
این برداشت ها را جبران کرد. بخشی از 

این منابع به شرح زیر است:

داده  اختصاص  ارزهای  تعدیل  الف- 
شده با نرخ ترجیحی:

از 14 میلیارد  در سال 1398 بیش 
اختصاص  ترجیحی  نرخ  با  ارز  دالر 
که  است  حالی  در  این  و  شده  داده 
کاالهای  همه  از  تقریبا  سرانه  مصرف 
اساسی کاهش یافته و قیمت کاالهای 
ارز  قیمت  با  متناسب  نیز  اساسی 
در  صورتیکه  در  است.  نشده  کنترل 
یعنی  مقدار،  این  نصف   1399 سال 
تنها 7 هزار میلیارد تومان ارز به جای 
اختصاص  نیما  نرخ  با  ترجیحی  نرخ 
یابد، در حدود 70 هزار میلیارد تومان 
دولت  اختیار  در  محل  این  از  منابع 

قرار خواهد گرفت.

ب- اصالح نظام مالیاتی:
افزایش شدید  گذشته،  سال  دو  طی 
طال  مسکن،  مانند  دارایی ها  قیمت 
توجه  قابل  رشد  همچنین  و  ارز  و 
ثروت  افزایش  باعث  بورس  شاخص 
شده  درآمدی  گروه های  از  برخی  در 
رکود  در  اقتصاد  هرچند  یعنی  است. 
بوده و درآمدهای مالیاتی دولت کاهش 
با اصالح قوانین مالیاتی و  اما  می یابد، 
حذف معافیت ها، میتوان ضمن جبران 
سیاست  بودجه،  کسری  از  بخشی 

مالیاتی متوازن تری نیز داشت.
ج- هدفمندسازی یارانه های غیرهدفمند:
بزرگی  سهم  هدفمند  غیر  یارانه های 
از بودجه و منابع عمومی غیر بودجه ای 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
هدفمندسازی این منابع هم به کاهش 
وضعیت  هم  و  کرده  کمک  هزینه ها 

معیشت خانوار را بهبود می بخشد.
د- اصالح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی:

نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی 
در حال حاضر همچنان 4200 تومان به 
ازای هر دالر است. بر اساس برآورد مرکز 
اسالمی،  شورای  مجلس  پژوهش های 
تغییر این نرخ به نرخ نیما در حدود 35 
هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت به 
همراه خواهد داشت. هرچند به واسطه 
کاالهای  قیمت  شاخص  اصالح،  این 
افزایش  درصد   ۶ حدود  در  وارداتی 
می یابد، اما در مقابل می تواند از حدود 8 
درصد تورم ناشی از کسری بودجه بکاهد.

لحاظ  به  دولت  هرچند  مجموع  در 
دارد،  قرار  تنگنا  در  شدت  به  منابع 
سخت  شرایط  این  که  است  امید  اما 
اصالحات شده  برخی  اجرای  به  منجر 
و  مخارج  بهینه سازی  به  نهایت  در  و 

هزینه کرد دولت کمک کند.
منبع: ایِبنا
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گــزارش

تازه ترین گزارش  »اقتصاد کرونا«، نشان می دهد شیوع کرونا و آثار 
مخرب آن بر فعالیت های اقتصادی، باعث شده جریان های درآمدی 
و هزینه ای کسب وکارهای ایرانی مختل شود. این در حالی است که 
مطالعات و بررسی ها حکایت از آن دارد که موضوع تامین مالی یکی 
از مهم ترین حوزه های مورد توجه در محیط کسب وکار به ویژه در 

بحران های اقتصادی است.
ارزیابی ها نشان می دهد سیاست گذاران برای این مهره مهم اهالی 
کسب وکار، چهار اقدام »امهال و ارائه تنفس بازپرداخت تسهیالت 
اعتباری«،  موسسات  و  بانک ها  توسط  تسهیالت  »ارائه  بانکی«، 
»تعلیق محرومیت و محرومیت های ناشی از چک های برگشتی« 
و »افزایش فرصت سه ماهه در مورد تسویه نقدی بدهی غیر جاری 
ناشی از تسهیالت اعطایی تولیدی« را در دستورکار قرار داده اند. اما 
این اقدامات تا چه اندازه کافی است؟ »دبیرخانه شورای گفتگو« 
در دومین سلسله گزارش های سریالی خود، 12پیشنهاد برای گذر 

تامین مالی از بحران کرونا پیشنهاد داده است.
»دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی«، چند وقتی 
است در راستای آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا 
و اطالع فعاالن اقتصادی از آخرین تصمیم گیری ها، در وب سایت 
دستورالعمل ها،  آیین نامه ها،  به روزرسانی  و  انتشار  به  اقدام  خود 
پژوهش ها، مکاتبات و همچنین پروتکل های بهداشتی واحدهای 
نخستین  می کند.  کرونا«  »اقتصاد  عنوان  با  ابالغ شده  صنعتی 
گزارش »اقتصاد دوران کرونا«، مربوط به حوزه مالیات بود که شامل 
تصمیمات و اقدامات اخیر انجام شده از سوی دولت در حوزه مالیات 
می شد؛ به عالوه به پیشنهادهای مالیاتی ارائه شده توسط مراجع و 
استان های مختلف برای گذار از بحران فعلی ناشی از شیوع کرونا در 

اقتصاد کشور هم پرداخته بود.
اما دومین گزارش »اقتصاد کرونا«که از سوی دبیرخانه شورای 
گزارش  این  دارد.  اختصاص  مالی«  »تامین  شدبه  منتشر  گفتگو 
حاوی تصمیمات و اقدامات اخیر انجام شده دولت در حوزه تامین 
عالوه  به  بخش خصوصی  اقتصادی  فعاالن  و  کسب وکارها  مالی 
پیشنهادهای ارائه شده توسط مراجع و استان های مختلف برای 
گذر از بحران فعلی ناشی از شیوع کرونا در اقتصاد کشور است که 
در ادامه به تفصیل به جزئیات آن پرداخته شده است. همچنین 
طبق اعالم »پایگاه خبری اتاق ایران«، گزارش های بعدی »اقتصاد 
کرونا« به سایر حوزه های مهم مانند »تامین اجتماعی«، »زنجیره 

تامین«، »توسعه صادرات« و حوزه »اقدامات قضایی« اختصاص 
خواهد داشت.

حوزه تامین مالی
از جمله دغدغه های مدیران مالی شرکت ها، تامین مالی است. 
مدیران مالی شرکت ها اغلب برای انجام طرح های توسعه ای یا تامین 
سرمایه در گردش روزمره خود به تامین مالی نیاز می یابند. با رشد 
و توسعه علم مالی و طراحی انواع ابزارهای تامین مالی مدیران مالی 
برای تامین منابع مالی شرکت خود با انبوهی از ابزارها و روش ها 
از مهم ترین  یکی  مالی  تامین  از سوی دیگر، موضوع  مواجهند.  
بحران های  در  به ویژه  محیط کسب وکار  در  موردتوجه  حوزه های 
اقتصادی است. با توجه به تاثیرات گسترده شیوع کرونا بر فعالیت های 
اقتصادی، جریان های درآمدی و هزینه ای کسب وکارهای مختلف 
»پرداخت  نظیر  اقداماتی  راستا  این  در  است.  شده  متاثر  بسیار 
ارائه  و  امهال  وام ها،  بازپرداخت  دوره  »تمدید  فراگیر«،  وام های 
تنفس در پرداخت اقساط« و »حمایت از کسب وکارها در پرداخت 
دیون خود« از سوی دولت صورت گرفته است. اما به  گفته فعاالن 
اقتصادی، انتظار می رود اقدامات جدی تر و گسترده تری توسط نظام 
تامین مالی کشور برای حمایت از کسب وکارها در شرایط فعلی 
صورت بگیرد. گزارش شماره دو »اقتصاد کرونا« در حوزه تامین 
مالی به دو بخش که در راستای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع 
کرونا اختصاص دارد، پرداخته است. در بخش نخست چهار مورد 
از اقدامات صورت گرفته توسط دولت در حوزه تامین مالی تشریح 
شده و در بخش دوم هم 12مورد از پیشنهادهای مراجع مختلف به 

دولت در حوزه تامین مالی ارائه شده است.

اقدامات سیاست گذاران
»ارائه  بانکی«،  تسهیالت  بازپرداخت  تنفس  ارائه  و  »امهال 
تسهیالت توسط بانک ها و موسسات اعتباری«، »تعلیق محرومیت 
از چک های برگشتی« و »افزایش مهلت  ناشی  و محرومیت های 
سه ماهه درخصوص تسویه نقدی بدهی غیرجاری ناشی از تسهیالت 
اعطایی تولیدی ریالی« چهار اقدامی محسوب می شود که توسط 

دولت در حوزه تامین مالی صورت گرفته است.
امهال و ارائه تنفس بازپرداخت تسهیالت بانکی: بر این اساس 
صورت  در  شدند  موظف  غیربانکی  اعتباری  موسسات  و  بانک ها 

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای دوره کرونا ارائه کرد

12 پیشنهاد برای تامین مالی بنگاه ها
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درخواست مشتریان مشمول که مصادیق آن توسط دولت تعیین 
شده است و کلیه دریافت کنندگان قرض الحسنه که به دلیل شرایط 
به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت اقساط 
تسهیالت و وام خود در موعد مقرر اقساط تسهیالت دریافتی و نیز 
اقساط قرض الحسنه آنها که طی ماه های اسفند 1398، فروردین 
1399و اردیبهشت 1399سررسید می شود را پس از پایان دوره 
موسسات  و  بانک ها  همچنین  کنند.  دریافت  اقساط،  بازپرداخت 
اعتباری غیربانکی موظف شدند درمورد تسهیالت و وام دریافتی 
اشخاص موضوع بند )الف( که بازپرداخت آنها به صورت دفعی بوده 
و سررسید آنها در بازه زمانی یکم اسفند 1398 تا 31 اردیبهشت 
1399 قرار دارد، مهلت سه ماهه اعطا کنند تا پیش از سه ماه از 

سررسید تسهیالت، بدهی خود را بازپرداخت کنند.
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  است  شده  مقرر  دیگر،  سوی  از 
موضوع  تسهیالت گیرندگان  و  وام گیرندگان  از  نباید  غیربانکی 
بندهای )الف( و )ب( به واسطه تمهیدات یادشده، در دوره مذکور 
جریمه )مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود 
مندرج در قرارداد( و کارمزد اضافی دریافت کنند. همچنین چنانچه 
مذکور،  زمانی  بازه  در  مصوبه،  این  مفاد  اشخاص مشمول  بدهی 
دارایی های موسسات  مفاد دستورالعمل طبقه بندی  در چارچوب 
اعتباری در طبقات غیرجاری طبقه بندی شود، بانک ها و موسسات 
اعتباری غیربانکی نباید مشتری یادشده را بابت مطالبات مذکور، 
غیرجاری  بدهی  دارای  اشخاص  بر  ناظر  ممنوعیت های  مشمول 

کنند.
ارائه تسهیالت توسط بانک ها و موسسات اعتباری: موافقت شورای 
پول و اعتبار با برنامه بانک مرکزی برای پرداخت 52 هزار میلیارد 
ویروس  شیوع  از  آسیب دیده  کسب وکارهای  به  تسهیالت  تومان 
کرونا بـا نرخ 12 درصد و پرداخت 23 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

به یارانه بگیران.
تعلیق محرومیت و محرومیت های ناشی از چک های برگشتی: 
همچنین با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب وکارها )اعم از 
حقیقی و حقوقی( به ویژه کسب وکارهای کوچک که به دلیل شرایط 
به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات 
خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند و سررسید چک های 
صادره آنها در بازه زمانی یکم اسفند 98 تا 31 اردیبهشت ماه 1399 
بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت 
شده است، در صورت ارائه درخواست به بانک یا موسسه اعتباری 
غیربانکی ذی ربط، حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های 
مذکور، مشمول محرومیت ها و ممنوعیت های ناظر برچک برگشتی 

مقرر در ماده 5 مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی شوند.
افزایش مهلت سه ماهه درخصوص تسویه نقدی بدهی غیرجاری 
ارائه درخواست  اعطایی تولیدی ریالی: مهلت  از تسهیالت  ناشی 

موضوع بند ۶ماده واحده قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی 
کشور تا پایان خردادماه سال 99 تمدید شد.

12 پیشنهاد به دولت
در ادامه این گزارش، 12 پیشنهاد توسط مراجع مختلف خصوصی 

و دولتی برای تامین مالی کسب وکارها به دولت ارائه شده است.

توسط  اولیه  مواد  اعتباری  فروش  مدت  افزایش  اول:  پیشنهاد 
صنایع باالدستی به تولیدکنندگان پایین دستی به میزان ۶ ماه.

پیشنهاد دوم: کاهش مبلغ پیش پرداخت در گشایش LC ریالی 
)جهت خرید مواد اولیه توسط صنایع پایین دستی(.

پیشنهاد سوم: گسترش تعداد گروه های اقتصادی منتخب دولت 
)10رسته اقتصادی آسیب دیده( جهت استفاده از تسهیالت تامین 

مالی نظام بانکی کشور.
بابت  که  تولیدی  واحدهای  سپرده  آزادسازی  چهارم:  پیشنهاد 
تسهیالت دریافتی از نظام بانکی بدون سود مسدود و در اختیار 

بانک ها است.
به  وام  اعطای  در  دولتی  تضمین های  افزایش  پنجم:  پیشنهاد 
کسب وکارهای خرد، کوچک و متوسط که تحت تاثیر ویروس کرونا 

فعالیت شان مختل شده است.
پیشنهاد ششم: تسهیل و گسترش سریع استفاده از ظرفیت اوراق 
گام )گواهی اعتبار مولد( که دستورالعمل آن در آذر 1398 توسط 

شورای پول و اعتبار ابالغ شد.
پیشنهاد هفتم: تسهیل و گسترش استفاده از ظرفیت های بازار 
سرمایه )انتشار اوراق( و سایر روش های تامین مالی جهت اتخاذ 

راهکارهایی برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی.
و  اسناد  تنزیل  یا  اوراق  انتشار  در  تسهیل  هشتم:  پیشنهاد 

حساب های دریافتنی بنگاه ها توسط موسسات مالی مجاز.
پیشنهاد نهم: استفاده از روش های سلف یا پیش فروش کاال یا 

خدمت برای سال جاری.
پیشنهاد دهم: اعطای خط اعتباری به کسب وکارها، مشروط به 
حفظ نیروی کار تا شهریورماه، براساس وثیقه مطمئن و متناسب با 
تعداد شاغالن جهت پرداخت بخشی از هزینه های ثابت بنگاه شامل 

حقوق، اقساط بانکی و اجاره در بازه سه ماهه.
اعضای  کل  به  مالی  تامین  تسهیالت  تعمیم  یازدهم:  پیشنهاد 
زنجیره تامین در بین گروه های اقتصادی منتخب دولت )با توجه به 
گردش چک های توزیع کنندگان بین تولیدکنندگان مواد اولیه در 

هر زنجیره تامین(.
پیشنهاد دوازدهم: نظارت بر اجرای بی قید و شرط بخشنامه های 
حمایتی بانک مرکزی و عدم ارجحیت بخشنامه های داخلی بانک ها 

بر این بخشنامه ها.

بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه در کشور
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گــزارش

آمده  وجود  به  شرایط  که  کرد  اعالم  پول،  بین المللی  صندوق 
بزرگ  اقتصاد های  تمامی  که  می شود  باعث  کرونا  ویروس  توسط 
جهان به جز چین امسال کوچک شوند. این صندوق همچنین رشد 
اقتصادی امسال آمریکا را منفی 8 درصد پیش بینی کرده که 3.1 
درصد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهانی خواهد بود. آخرین بار 
چنین رشد منفی بزرگی در سال 194۶ یعنی سال پس از پایان 
جنگ جهانی دوم رقم خورده بود که رشد اقتصادی آمریکا به منفی 
بزرگ جهان  اقتصاد های  تمامی  به جز چین،  رسید.  درصد   11.۶

امسال کوچک خواهند شد.
به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول با اشاره به تداوم بحران 
اقتصادی ایجادشده ناشی از کرونا، پیش بینی خود از متوسط رشد 
اقتصادی امسال کشور های جهان را به منفی 4.9 درصد کاهش داده 
و افزوده است این بحران که از رکود فراگیر دهه 1930 تاکنون بی 
سابقه بوده، خسارت های قابل توجهی به اقتصاد جهانی وارد کرده و 

اوضاع در مقایسه با دو ماه پیش وخیم تر شده است.
این نهاد، رشد اقتصادی امسال آمریکا را منفی هشت درصد پیش 
اقتصادی جهانی  از متوسط رشد  بینی کرده که 3.1 درصد کمتر 
خواهد بود. با این حال سال اینده این رشد مجددا مثبت شد و به 
4.5 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. سال گذشته اقتصاد آمریکا 2.3 
درصد رشد کرده بود. آخرین بار چنین رشد منفی بزرگی در سال 
194۶ یعنی سال پس از پایان جنگ جهانی دوم رقم خورده بود که 
رشد اقتصادی آمریکا به منفی 11.۶ درصد رسید. در سال 2009 
اقتصاد آمریکا برای آخرین بار و به میزان 2.5 درصد کوچک شد، 
اما پس از آن 10 سال متوالی رشد مثبت اقتصادی را جشن گرفت.

در ادامه هم چنین رشد اقتصادی برخی دیگر از اقتصاد های بزرگ 
جهان آورده شده است:

ژاپن
رشد اقتصادی سال گذشته: 0.7 درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی 5.8 درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: 2.4 درصد

منطقه یورو
رشد اقتصادی سال گذشته: 1.2 درصد

 10.2 منفی  جاری:  سال  برای  شده  بینی  پیش  اقتصادی  رشد 
درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: ۶ درصد

چین
رشد اقتصادی سال گذشته: ۶.1 درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: یک درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: 8.2 درصد

هند
رشد اقتصادی سال گذشته: 4.2 درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی 4.5 درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: شش درصد

انگلیس
رشد اقتصادی سال گذشته: 1.4 درصد

 10.2 منفی  جاری:  سال  برای  شده  بینی  پیش  اقتصادی  رشد 
درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: ۶.3 درصد

کانادا
رشد اقتصادی سال گذشته: 1.7 درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری: منفی 8.4 درصد
رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده: 4.9 درصد

رشد اقتصادی ایران
گفتنی است صندوق بین المللی پول در ارزیابی خود از دورنمای 
اقتصادی امسال  از شیوع پاندمی کرونا، رشد  اقتصادی جهان بعد 
برآورد  اما در عین حال،  را منفی ۶ درصد پیش بینی کرده  ایران 
 3.1 مثبت  معادل   2021 سال  در  ایران  اقتصادی  رشد  که  کرده 

درصد خواهد بود.
در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  پیش بینی،  این  به  واکنش  در 
 ۶ منفی  اقتصادی  رشد  »پیش بینی  نوشت:  خود  یادداشت 
در  ایران،   99 سال  برای  پول  بین المللی  صندوق  توسط  درصد 
وجود  نیز  مرکزی  بانک  بینی  پیش  سناریوهای  بدبینانه ترین 
سال  رشد  برای  که  را  محاسباتی  اشتباه  همان  صندوق  و  ندارد 
پیش  اشتباه  اگر  و  است  کرده  تکرار  بود،  شده  مرتکب  گذشته 
آنچه  از  متفاوت تری  عدد  به  می کرد،  اصالح  را  قبل  سال  بینی 
پیش بینی  این  نظرم  به  همچنین  می رسید.  است،  کرده  اعالم 
ما در حال  برای  بوده، که چنین چیزی،  قرنطینه  ادامه  با فرض 

حاضر موضوعیت ندارد.«

صندوق بین المللی پول اعالم کرد

رشد اقتصادی امسال کشور های جهان چقدر خواهد بود؟

بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه در کشور
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مدیران راهنمای 

آمارهای سازمان بین المللی کار )ILO( نشان می دهد که 81 درصد 
شاغالن جهان )7/ 2 میلیارد از 3/ 3 میلیارد نفر( تحت تاثیر کرونا قرار 
گرفته اند. در سه ماه دوم سال 2020، به علت شیوع کرونا در مجموع 
7/ ۶ درصد ساعت کار کم شده است )با فرض 40 ساعت کاری در 
هفته( که معادل بیکاری 230 میلیون کارگر تمام وقت در جهان است. 
گزارش های وزارت کار نشان می دهد در کشور ما 20 درصد شاغلین 
که نزدیک به 5 میلیون نفر هستند، احتماال در معرض بیکاری هستند.

 بیشترین مشاغلی که آسیب دیده اند در صنایع پوشاک، گردشگری، 
حمل ونقل، آموزش حضوری، فرهنگی و تفریحی قرار دارند.  پاندمی 
صاحبان  بیشتر  که  آورده  وجود  به  کشور  در  را  شرایطی  کرونا 
کسب وکار، به بقای فعالیت خود می اندیشند و پایان بحران لزوما به 
معنی بازگشت به دوره ماقبل نیست. بنابراین مدیران و کارآفرینان 
برای کاهش تهدیدها و افزایش امکان بقا و بهره گیری از فرصت های 
آتی در دوره پساکرونا، به استراتژی های تاب آوری نیاز دارند. تاب آوری 
برای شرکت ها به معنی توانایی مقاومت در برابر بحران ها و فاکتورهای 
ریسک است. استراتژی، کسب وکار یک شرکت را در برابر ریسک های 
بالقوه حمایت و به برنامه ریزی برای تاب آوری و بقا در شرایط آشفته 
کمک می کند. استراتژی های تاب آوری بر روش ها و ابزارهای جدید 
برای مواجهه با تغییرات پیچیده تاکید دارند که به انطباق پذیری و 
سازگاری سریع در شرایط عدم اطمینان و بهره گیری از فرصت های 
در  تهران  دانشگاه  کارآفرینی  دانشکده  می کنند.  کمک  جدید 
راستای مسوولیت اجتماعی و رسالت خویش، اقدام به انتشار سلسله 
گزارش هایی کرده تا بتواند به جامعه کسب وکار کشور برای مقابله با 
این تهدید جهانی، کمکی هر چند کوچک کند. یکی از این گزارش ها 
در زمینه پنج استراتژی تاب آوری در دوره بحران کرونا است که در 

اینجا 30 راهکار مرتبط با این استراتژی ها معرفی شده اند. 
راهکارهای استراتژی سرمایه انسانی. یکی از مهم ترین وظایف مدیران 
در مواجهه با بحران  کرونا، توجه به اقدامات پیشگیرانه و حمایتی برای 
کارکنان است تا بتوانند محیط کار ایمن و سالمت ایجاد کنند. حمایت 
از کارکنان در این شرایط بر تعهد بلندمدت کارکنان تاثیر مثبت دارد. 
از دست دادن نیروهای با استعداد در زمان فعلی، در دوران پساکرونا به 
سادگی قابل جبران نخواهد بود. برخی راهکارها در این زمینه عبارتند 
به محیط  کارکنان  بازگشت  و  بحران  بودن  موقتی  بر  تاکید  از: 1- 
تخصصی  آموزش های  ارائه   -2 عادی،  شرایط  برقراری  از  پس  کار 
موردنیاز کارکنان به صورت مجازی، 3- به کارگیری اقدامات مراقبتی 
و پیشگیرانه و نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل های مرتبط، 4- 
بررسی امکان دورکاری و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در 
دوره دورکاری، 5- به کارگیری اقدامات ابتکاری برای حفظ کارکنان 
به جای تعدیل نیرو، مانند پرداخت بخشی از حقوق، کاهش پرداخت 

مزایا به صورت موقت، ۶- تشویق کارکنان به ارائه پیشنهادهای ابتکاری 
و کاربردی مرتبط با مدیریت بحران.

راهکارهای استراتژی بازاریابی و فروش. با شروع بحران کرونا، جامعه 
از نظر روانی و اقتصادی آسیب دیده است. مشتریان برای انطباق خود 
با بحران، عادات و رفتار خرید خود را تغییر داده اند. بنابراین شرکت ها 
در این دوران باید اقدامات مناسبی را به منظور تطابق با تغییرات بازار 
و رفتارهای جدید مصرف کنندگان، اتخاذ کنند. نکته مهم آن است که 
استراتژی های بازاریابی با مزیت های رقابتی در ارتباط مستقیم است 
برخی  فعلی کمک کند.  نقدینگی در شرایط  افزایش  به  و می تواند 
راهکارها در این زمینه عبارتند از: 7- به کارگیری روش های نوین مانند 
فروش آنالین، 8- توسعه سبد محصوالت با نوآوری سریع مبتنی بر 
طریق  از  مشتریان  با  مداوم  ارتباط  برقراری  مشتریان، 9-  نیازهای 
کانال های مختلف )تلفن، پیام کوتاه، ایمیل و شبکه های اجتماعی(، 
10- توجه به انتظارات مشتریان در بخش های مختلف بازار، 11- توجه 

به اولویت گذاری مشتریان و محصوالت.
مدیریت  اولیه.  مواد  تامین  زنجیره  مدیریت  استراتژی  راهکارهای 
کنترل  و  اجرا  برنامه ریزی،  فرآیند  از  است  عبارت  تامین  زنجیره 
عملیات مرتبط با زنجیره تامین و جابه جایی و موجودی انبار با هدف 
حداقل سازی هزینه ها و حداکثرسازی کارآیی و سود. به دلیل افت تولید 
درکشورهای مختلف و محدودیت جابه جایی بین کشورها، مشکالت 
باید  بنابراین  و  آمده  به وجود  تامین کسب وکار ها  زنجیره  در  زیادی 
با اقداماتی ابتکاری، مشکالت تامین مواد اولیه را کاهش داد. برخی 
راهکارها در این زمینه عبارتند از: 12- شناسایی و ارزیابی ریسک های 
زنجیره تامین و اولویت بندی آنها، 13- ارتباط مستمر با تامین کنندگان 
و آگاهی از شرایط تولید و توزیع آنها، 14- شناسایی تامین کنندگان 
در  تسریع   -1۶ جایگزین،  اولیه  مواد  شناسایی   -15 جایگزین، 

3۰راهکار تاب آوری در مدیریت بحران کرونا
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راهنمای مدیران

برنامه ریزی لجستیک و توجه ویژه به حمل ونقل مواد.
راهکارهای استراتژی مدیریت مالی. بحران کرونا باعث کاهش تقاضا 
و در نتیجه کاهش فروش بسیاری از کسب وکارها شده است. بنابراین 
آن  به  نقدینگی که حیات کسب وکارها  در چنین شرایطی، جریان 
وابسته است با مشکل مواجه شده و تمرکز بر مدیریت منابع مالی 
و انضباط مالی را ضروری کرده است. برخی راهکارها در این زمینه 
عبارتند از: 17- مدیریت جریان نقدینگی و حصول اطمینان از انضباط 
مالی، 18- کاهش هزینه های غیرضروری و اتخاذ رویکرد سخت گیرانه 
در هزینه کرد، 19- بررسی گزینه های دریافت وام و تامین اعتبارات، 
20- بررسی تعهدات مالی و غیرمالی شرکت در شرایط فورس ماژور، 
21- متوقف کردن پروژه های بلند مدت و کمتر ضروری، 22- بررسی 
 -23 سریع،  اعتباری  تسهیالت  و  جمعی  مالی  تامین  راهکارهای 
حساب های  و  بدهی ها  بازپرداخت  در  تاخیری  رویکرد  به کارگیری 
مطالبات،  دریافت  تعجیلی  رویکرد  به کارگیری   -24 پرداختنی، 

حساب های دریافتنی و بدهی ها. 
راهکارهای استراتژی تفکر استراتژیک و کارآفرینانه. تفکر استراتژیک 
را می توان فرآیند تحلیل و ارزیابی محیط کسب وکار، خلق چشم انداز 
آینده و توسعه اقدامات ابتکاری برای دستیابی به اهداف کالن شرکت 

تلقی کرد. این تفکر عالوه بر تحلیل های کمی و عددی، بر نگرش 
کارآفرینانه، خالقانه و غیرخطی تاکید دارد. در دوره بحران کرونا که 
ویژگی آن تغییر انتظارات مشتری، کارکنان و ذی نفعان است، تفکر 
استراتژیک به عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی تلقی می شود تا 
بتوان با تغییرات همسو شد و پاسخ مناسبی ارائه داد. برخی راهکارها 
در این زمینه عبارتند از: 25- تحلیل محیط کسب وکار، اقتصاد کالن 
و سیاست های دولت، 2۶- تدوین برنامه ها براساس مزیت ها و متناسب 
با شرایط، 27- تالش برای تغییر مدل کسب وکار متناسب با انتظارات 
در  کسب وکار  روی  پیش  روندهای  به  توجه   -28 مشتریان،  فعلی 
پساکرونا، 29- به کارگیری رویکردها و روش جدید کارآفرینانه، 30- 

توجه به مسوولیت اجتماعی شرکت.
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که در همه کسب وکارها، ممکن 
است 30 راهکار را نتوان به صورت مشابه استفاده کرد. بنابراین برای 
پیاده سازی آنها بهتر است برخی راهکارهای گذشته و فاقد کارآیی 
اقدامات  برخی  تکرار شوند،  بیشتر  باال  اقدامات  برخی  حذف شوند، 
جدید متناسب با وضعیت جدید خلق و اجرا شوند و برخی راهکارهای 

گذشته به فراموشی سپرده شوند.
نویسنده: دکتر علی داوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران

تغییر  مشاهده  خرده فروشی،  حوزه  در 
رفتار خرید مشتریان، بسیار آسان است. یک 
عالمت »حراج بزرگ« که روی در و ویترین ها 
نصب شده، مشتری را تشویق می کند که وارد 
مغازه شود و خرید کند، که اگر آن عالمت 
را نمی دید، از کنار مغازه رد می شد. خدمات 
جدید و آسان و مقرون به صرفه، مثل »خرید 
آنالین و دریافت حضوری«، مردم را به مرور 
به سمت  از روش های قدیمی خرید کردن 
روش های جدید سوق داده. خرده فروش هایی 
بهتر،  بیشتر،  محصوالت  که  آمازون  مثل 
باعث  می کنند،  ارائه  ارزان تر  یا  متفاوت 
می شوند ترجیحات مشتری ها تغییر کند و 

محل خریدشان را عوض کنند.
اینکه مشتری چه چیزی می خرد و از کجا 
می خرد، »رفتار مشتری« نام دارد که می تواند 
در یک چشم به هم زدن و به طور ناگهانی، 
تغییر کند. اما یک عامل بنیادی تر وجود دارد 
بیشتر  ثبات  دارای  و  پیش بینی تر  قابل   که 

است؛ عاملی به نام روان شناسی مشتری که به 
این سوال پاسخ می دهد: »مشتری اصال چرا 

خرید می کند؟«
دو  از  مصرف کننده  روان شناسی  درک 
جهت می تواند به خرده فروشان کمک کند: 
را  روان شناسی خریداران  خرده فروشانی که 
درک می کنند، می توانند از این دانش خود 
برای ایجاد تغییر در رفتار مشتری ها استفاده 
خدمات  یا  محصوالت  می توانند  یا  کنند 
روان شناسی  در  تغییرات  با  مطابق  را  خود 
مصرف کننده، تغییر دهند. و این دقیقا همان 
چیزی است که امروز شاهدش هستیم. تغییر 
ترس  یعنی  مصرف کننده،  روان شناسی  در 
و اضطرابی که با گسترش ویروس کرونا به 
جان مردم افتاده، باعث شده مردم برای خرید 
خوراکی و مواد مصرفی ضروری به فروشگاه ها 

هجوم ببرند. 
چیز  یک  مشتری،  روان شناسی  بر  عالوه 
دیگر را هم می توان پیش بینی کرد. پس از 

آنکه آب ها از آسیاب بیفتد و کرونا دوره اش را 
طی کند، تقاضا برای این محصوالت با شیب 
تندی کاهش خواهد یافت و بسته به اینکه 
یابد،  با چه سرعتی کاهش  تهدید ویروس، 
مردم ممکن است حاال حاالها این کاالها را 

نخرند چون قبال کلی کاال انبار کرده اند.
اما فرض کنیم بحران کرونا تمام شده. اگر 
باشد  پایدار  تغییر در روان شناسی مشتری، 
چه می شود؟ امروز همه ما می دانیم که یک 
بیماری با منشأ ناشناخته که هیچ کنترلی 
روی آن نداریم می تواند موجودیت فیزیکی 
ما را تهدید کند. اگر این آگاهی، نگاه ما را 
نسبت به دنیا و رفتارمان تغییر دهد چه؟ اگر 
انتخاب های خرید و مصرف ما را تغییر دهد 

چه؟
آیا بحران کرونا می تواند نقطه عطفی باشد 
که »نرمال های مشتری« را تغییر دهد؟ آیا 
ممکن است چیزهایی که تا دیروز، غیرعادی 
بوده، برای همه مشتری ها عادی شود؟ بله. 

الگوهای جدید خرید مشتری

بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه در کشور



بهار  99        شماره 76

فصلنامه تخصصی انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران

w w w . i a h c i . i r55

خیلی هم ممکن است. این بستگی دارد به 
این  من  کرونا.  تاثیرات  گستردگی  و  عمق 
موضوع را با سه تن از کارشناسان روان شناسی 
مصرف کننده در میان گذاشتم و هر سه در 
مورد آن اتفاق نظر دارند. البته از بعضی جهات 
نیز، دیدگاه های متفاوتی دارند. اما هر سه آنها 
هشدار می دهند که ارزیابی تغییرات رفتاری 
بلندمدت تا حد  و روان شناسی مشتری در 

زیادی پیچیده است.

 خرید به آدم ها احساس کنترل می دهد
بخش  نایب رئیس  کارانزا«،  »اریکا 
تحقیقات  موسسه  در  مشتری  روان شناسی 
بازاریابی CMB می گوید: »مصرف کنندگان، 
پیش از هر چیزی، انسانند. روان شناسی به 
ما می گوید که چرا مردم، یک کاری را انجام 
می دهند. اگر شرکت ها این را درک نکنند، 
هیچ وقت نخواهند فهمید چه واکنشی باید 
موجودات  مصرف کننده ها  دهند.«  نشان 
می گوید:  ادامه  در  او  هستند.  پیچیده ای 
»مصرف کردن، ناشی از یکسری انگیزه های 
ارتباط  و  هویت  احساس،  مثل  است،  قوی 
بین  از  هیچ وقت  انگیزه ها  این  اجتماعی. 
نمی روند. اما ارزش ها، عادات و هنجارها که 
تعیین می کنند چه چیزی را مصرف کنیم و 
چگونه، می توانند به میزان قابل توجهی، تغییر 

کنند.«
و  می خرند  که  چیزهایی  به واسطه  مردم، 
به دست  کنترل  احساس  آنها،  خرید  نحوه 
»احساس  همان  اریکا،  باور  به  که  می آورند 
عاملیت« در علم روان شناسی است. اما خطر 
این احساس  بیماری ویروسی،  ابتال به یک 
را در ما از بین می برد. او می گوید: »به دلیل 
به  پیش  از  بیش  مردم  ویروس،  این  شیوع 
این  و  می کنند  فکر  مرگ  اجتناب ناپذیری 
یعنی هرکس دائم به خودش یادآوری می کند 
که مرگ در دوقدمی اش است. این روزها، ما 
هرجا که می رویم، سایه مرگ را حس می کنیم 
و همین، یک احساس اضطراب وجودی در ما 
ایجاد می کند. گرچه پیش بینی تاثیرات آن، 
سخت تر است اما معموال وقتی آدم دچار این 
اضطراب می شود و فلسفه وجودی اش را زیر 

سوال می برد، سعی می کند زمانش را صرف 
کارهایی کند که منعکس کننده ارزش هایش 
باشند، یا عزت نفسش را باال ببرند یا معرف 
او باشند.« در کوتاه مدت، این ابهام )در مورد 
آینده(، باعث می شود خریدهای غیرضروری 
به حاشیه بروند و البته خریدهای حضوری نیز 

کاهش یابند.
به  افراد  است  ممکن  اما  بلندمدت  در 
کامال  که  کنند  پیدا  گرایش  انتخاب هایی 
آنهاست.  هویت«  »احساس  براساس 
بنابراین، مثال ممکن است در آینده، مردم به 
برندهای دوستدار محیط زیست روی بیاورند 
درحال حاضر  که  است  گرایشی  این  چون 
یا حتی  رایج شده.  از کشورها  در بسیاری 
در  نفس،  عزت  ارضای  برای  است  ممکن 

خرید کاالهای لوکس، زیاده روی کنند.

هویت گروهی: عاملی موثر در 
انگیزه های مصرف کننده

روان شناسی  استاد  باراسا«  »هورهی 
جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  مصرف کننده 
نیز با اریکا موافق است اما در ادامه می گوید 
که  نیستند  انسان  درونی  انگیزه های  تنها 
رفتار خرید او را شکل می دهند. رفتار خرید 
مشتری، تحت تاثیر هویت گروهی نیز هست. 
ویروس،  این  مثل  درست  گروهی،  رفتار 
اساسا  »ما  می گوید:  باراسا  است.  مسری 
ساخته شده ایم که دیگران را جذب کنیم. ما 
از کسانی که شبیه ما هستند، حس اطمینان 
و امنیت می گیریم. در شرایط عدم اطمینان، 
ما بیشتر از شرایط عادی، تحت تاثیر عوامل 

بیرونی، از جمله نفوذ گروهی هستیم.«
از آنجا که خرید کاالی لوکس، دارای مولفه 
شرایط(،  این  )در  است،  اجتماعی  قدرتمند 
خیلی ها ممکن است به خرید کاالهایی رو 
بیاورند که لوکس محسوب می شوند. »مایکل 
باربرا«، مدیر ارشد رفتارشناسی در موسسه 
مشاوره مدیریتی »کلیک سوئیژن« است که 
تحلیل  و  تحقیق  در حوزه  حدود 14 سال 
اطالعات با هم همکار بودیم. او با یک مثال 
توضیح می دهد که این گرایش در یک مغازه، 

چطور نمود پیدا می کند: 

»فرض کنید در مغازه هستید و قصد دارید 
یک جعبه شکالت بخرید. یکی  9 دالر،یکی 
19 دالر و آن یکی 99 دالر. اگر می خواهید 
را  دالری   9 احتماال  بخرید،  خودتان  برای 
انتخاب می کنید، اما اگر قصد دارید آن را به 
دوستتان بدهید، احتماال 19 دالری را انتخاب 
می کنید چون دوست ندارید بقیه فکر کنند 
 99 شکالت  هستید.  بی کالس  یا  خسیس 
دالری، آنجا گذاشته شده تا شما را گول بزند. 
شما با مقایسه سه گزینه، در ذهنتان حساب 
و کتاب می کنید و گزینه وسطی را انتخاب 
می کنید که قیمتش به نظرتان معقول است.« 
باعث  که  افراد  اطمینان  عدم  به  توجه  با 
با نگاهی به خودشان، محصولی را  می شود 
انتخاب کنند که هویتشان را تایید می کند، 
ممکن است فردی که می خواهد برای خودش 
شکالت بخرد، به جای شکالت 9دالری، 19 
دالری را انتخاب کند. این تاثیر را می توان 
در هر فروشگاهی دید، از محصوالت زیبایی 
و  زیورآالت  و  پوشاک  و  تا جواهرات  گرفته 
از آنجا که عدم اطمینان، دارای یک  . و   ...
جنبه قدرتمند دیگر است، یعنی همان هویت 
حاضر  حتی  مشتری  است  ممکن  گروهی، 
را  برای دوستش، شکالت 99 دالری  باشد 
بخرد، بنابراین، خرده فروشان باید محصوالت 
همیشه  که  بگذارند  نمایش  به  طوری  را 
در  باالتر  قیمت  با  جایگزین«  »گزینه  یک 
باشد، به خصوص در  قفسه ها وجود داشته 
فروشگاه های لوازم کادویی و کاالهای لوکس. 
اطمینان،  نبود  شرایط  »در  می گوید:  باراسا 
مردم بیشتر از همیشه، گرایشات خودخواهانه 
از حد خرید  بیش  باعث می شود  که  دارند 
کنند و صرفا برای سرگرمی و لذت که برای 
مدتی هرچند کوتاه، احساس آرامش و راحتی 

داشته باشند.«

جست وجوی آرامش در یک جهان نا آرام
شرایط  »در  می گوید:  ادامه  در  باراسا 
مردم،  که  نشان می دهد  تحقیقات  بحرانی، 
رفتارهای آسایش طلبانه بیشتری از خود بروز 
می دهند.« اریکا یک مثال از زندگی خودش 
هدیه 25  کارت  یک  من  به  »یکی  می زند: 
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دالری داد که می توانستم با آن از فروشگاه 
Home Goods خرید کنم. رفتم و چند 
قفسه  که  خریدم  کوچک  صدفی  ظرف  تا 
داروهایم را مرتب کنم. پولی که برای ظرف ها 
دادم بیشتر از 25 دالر شد، اما حاال قفسه 
داروهایم زیبا شده و احساس آرامش بیشتری 

دارم.«
او می توانست ظرف های معمولی بخرد که 
کارش را راه بیندازد اما با خرید ظرف های زیبا 
برای قفسه داروها، هم نیازش به خرید یک 
کاالی لوکس را ارضا کرد هم قفسه داروها 
را مرتب کرد که این روزها با توجه به شیوع 
می شود.  محسوب  جدید  نیاز  یک  بیماری، 
او می گوید در شرایط بحرانی کرونا که اصال 
تحت کنترل ما نیست، این خرید باعث شد 
این  باشد.  داشته  بیشتری  کنترل  احساس 
که  است  کوتاه مدتی  تغییرات  از  مثال  یک 
تهدید فعلی در ما ایجاد کرده. درست مثل 
انبار کردن وسایل ضروری. اما طبق پیش بینی 
اریکا، عادت های مصرف جدیدی که به دلیل 
کرونا در ما ایجاد شده، ممکن است هیچ وقت 

ترک نشود.

عادت های خرید در آستانه دگرگونی
اریکا می گوید: »رفتار مصرف نیز تحت تاثیر 
عادت هاست. و عادت ها را به سختی می توان 
تغییر داد. اما اتفاقی به این بزرگی )کرونا( که 
احساسات منفی شدیدی در مردم ایجاد کرده، 
یکی از نمونه هایی است که می تواند عادت ها 
را تغییر دهد.« باربرا می گوید در نتیجه بحران 
کرونا، یک تغییر چشمگیر در رفتار مصرف 
مردم ایجاد شده. این بحران، مردم را به سمت 
محصوالت )و خدمات( دوستدار محیط زیست 
و سالم تر سوق داده است. او می گوید: »مرکز 
سازمان  و  بیماری  پیشگیری  و  کنترل 
بهداشت جهانی، روی اهمیت شست وشوی 
می کنند.  تاکید  دست ها  مکرر  و  صحیح 
سالم تر  مردم،  که  شد  خواهد  باعث  این  و 
زندگی کنند که به نفع خرده فروشانی است 
که غذاهای سالم و محصوالت پایدار تولید 
می کنند. این )تغییر رویه(، مصرف کننده ها را 
ترغیب می کند که موضوعات را از یک زاویه 

دیگر، ارزیابی کنند.«
االن،  که  است  معتقد  باراسا  پروفسور 
بازاریابان،  و  وقتش است که خرده فروشان 
پایدارتر  انتخاب های  به سمت  را  مشتریان 
و سالم تر سوق دهند. او می گوید: »شرایط 
فعلی، فرصتی است که تمرکز خود را روی 
نفع  به  تنها  نه  که  کنیم  معطوف  پایداری 
هم  خودمان  نفع  به  بلکه  محیط زیست، 
هست. مثال، االن وقتش است که خرید و 
تامین محصوالت محلی را ترویج کنیم. این 
روزها مردم آگاهی بیشتری درباره زنجیره 
به سایر  تامین دارند و می دانند که چقدر 
کشورها وابسته ایم. مثال وابستگی آمریکا به 
آسیا و چین. ما انسان ها به دنبال نشانه هایی 
چه  بگویند  ما  به  که  هستیم  طبیعت  در 
پول  باید  چرا  و  است  درست  انتخابی 
بیشتری را صرف خرید از یک برند کنیم.« 
من یک جمله به گفته های پروفسور اضافه 
می کنم. »چرا باید از یک جا خرید کنیم؟« 
این  از  می توانند  بازاریابان  و  خرده فروشان 
استفاده  مشتریان  به  کمک  برای  بحران 
کنند تا هم مشتریان، سالم تر زندگی کنند 
و هم خودشان، کسب وکار سالم تری بسازند.

آینده نزدیک و دور
در کوتاه مدت، فعال مردم بیشتر زمانشان را 
در خانه خواهند گذراند و از حضور در مراکز 
این  کرد.  خواهند  خودداری  شلوغ،  خرید 
باعث می شود بیشتر خریدهایشان را آنالین 
انجام دهند که اگر تبدیل به یک عادت شود، 
فروشگاه های فیزیکی که فروش آنالین ندارند، 
با مشکل مواجه می شوند چون شکستن این 
خرده فروشان  بنابراین،  است.  عادت، سخت 
باید بدانند که برای حفظ  بزرگ و کوچک 
امکانات  برایشان  باید  مشتریان،  با  ارتباط 
کامال  حاال  نیاز،  این  و  کنند  فراهم  آنالین 

احساس می شود.
خانه  در  را  خود  زمان  بیشتر  وقتی  افراد 
خانه  محیط  کم وکاستی های  می گذرانند، 
را بیشتر حس می کنند. در کوتاه مدت، این 
ممکن است باعث شود کاالهای تزئینی، مثل 
فرش، صندلی یا بالش بخرند. در بلندمدت 

ممکن است دکور خانه را یک تغییر اساسی 
فروشندگان  نفع  به  خانه،  در  ماندن  دهند. 
تجهیزات مرتبط با صنایع دستی و سرگرمی 
نیز هست )مثل پارچه، کاموا، چسب، قیچی، 
قلم مو و رنگ(، به خصوص اگر بتوانند تقاضای 

مشتریان را اینترنتی پاسخ دهند.

روان شناسی، کنترل کننده رفتار خرید
است  فرصتی  »حاال  می گوید:  باراسا 
دهند  تغییر  را  خود  عادت های  مردم،  که 
رفتارهایشان  تغییر  به  بلندمدت،  در  که 
علت،  همین  به  شد.«  خواهد  منجر 
باید روان شناسی  بازاریابان و خرده فروشان 
مصرف کننده را بشناسند تا بتوانند تقاضای 
معتقد  باربرا  کنند.  پیش بینی  را  مشتری 
این  در  اقتصاد،  سنتی  تئوری  که  است 
زمینه کمک چندانی به ما نمی کند. طبق 
اساس  که  است  این  بر  فرض  تئوری،  این 
مطلوبیت«  و  »سود  مردم،  تصمیم گیری 
است. از سوی دیگر، تئوری رفتاری اقتصاد، 
فرض را بر این می گذارد که تصمیم گیری 
مردم براساس عوامل »تجربی، احساسی و 

حتی غیرمنطقی«  است.
ترس های  با  مردم  درحال حاضر، 
غیرمنطقی عمیقی دست به گریبان هستند. 
همه به دنبال تجربیات آرامش بخشی اند که 
نتیجه،  در  و  احساس کنترل دهد  آنها  به 
کنند.  بیشتری  راحتی  و  آرامش  احساس 
بازیافتن  برای  راه ها  از  یکی  کردن،  خرید 
کنترل و آرامش است. پس شروع می کنند 
به انبار کردن کاالها، درحالی که شاید واقعا 
ولی  باشند،  نداشته  نیاز  کاال  همه  آن  به 
همین عمل خرید کردن، به آنها احساس 
آرامش می دهد چون حس می کنند دارند 
کردن،  مصرف  می دهند.  انجام  کاری  یک 
نقش مهمی در سبک زندگی جوامع دارد. 
بازاریابان و  به  بین نمی رود. توصیه  از  که 
را  خودشان  که  است  این  خرده فروشان 
کرونا  بحران  که  بلندمدتی  تغییرات  برای 

ایجاد خواهد کرد آماده کنند.
مترجم: مریم مرادخانی 
 Forbes :منبع

راهنمای مدیران
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گزارش پیشرفت کارهای ساختمان مجتمع مسکونی اریکه آرامش )ویژه سالمندان(
عملیات  ساختمانی،  پروانه  دریافت  از  پس   1399/03/01 لغایت   1397/02/24 تاریخ  از 
ساختمانی در فاز اول مجموعه که شامل 32 سوئیت 30متری و 10سوئیت 50 متری به قرار 

زیر پیشرفت نموده است:
1-پیشرفت 90 درصد اقدامات طبقات و امکانات اتاق های فاز اول مجموعه

2-پیشرفت 85 درصد سنگ کاری نما فاز اول مجموعه
3- اتمام اقدامات لوله کشی، سیم کشی، کارهای بنایی، بخش سخت افزاری  فاز اول مجموعه

4-آغاز اقدامات الزم جهت  اخذ مجوز شروع فاز دوم مجتمع و افزایش سوئیت های سالمندی 
از 42 سوئیت به 84 سوئیت

هم اکنون شما هم می توانید همراه ما باشید

چنانچه مایل به شرکت در پویش تهیه سبد کاال بصورت ماهیانه می 
باشید، وظیفه یادآوری را به ما بسپارید

آغاز واگذاری حق انتفاع اقامت در مجتمع اریکه آرامش
خدمات قابل ارائه در مجتمع مسکونی اریکه آرامش: 

مشاوره  فیزیوتراپی،  مشاوره  مددکاری،  مشاوره  سالمتی،  روزانه  کنترل 
سرو  و  شام  و  ناهار   ، صبحانه  سرو  کاردرمانی،  مشاوره  روانشناسی، 
گاو صندوق  ها،  اتاق  نظافت  روم سرویس،  رستوران،  در  ها  وعده  میان 
اختصاصی، کتابخانه، توانبخشی حرفه ای )کشاورزی(، اتاق CPR ) احیای 
آرایشگاه - فضای دورهمی- فضای  امنیت،  و  ( - حفاظت  قلبی ریوی 

بازی و سرگرمی 

انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران 
حامی خیریه  مهرآوران کهریزک 

کاسپین سرخ رود

۰91112۰91۶1

Mehravarancharity97@ gmail.com

@mehravarancharity

بزرگترین تولیدکننده منسوجات نبافته چندالیه در کشور



w w w . i a h c i . i r بهار  99        شماره 76 58

Interview with Mr. Ali Moradi the 
organizer of  27th International Exhibition 
of Detergents, Cleaners, Hygienic Cellulose 
Products and Related Machinery

Due to the coronavirus outbreaks, 
critical conditions and the priority 

of maintaining the health of exhibitors 
and visitors, The exhibition will be 
held on July 2020  ,22-25 in accordance 
with the health protocols announced 
by the Ministry of Health and Medical 
Education at the Tehran International 
Exhibition Center.

For the eighteenth consecutive year 
since 2001, Same Pad Novin Company has 
organized the International Exhibition of 
Detergents, Cleaners, Hygienic Cellulose 
Products and Related Machinery with 
the cooperation and supervision of 
the  Iranian Association for Hygenic 
Cellulose Industry and the Association of 
Detergents, Health and Iran cosmetics.

Asia in Focus: Opportunities for Growth in South-
east Asia and India

Asia-Pacific is currently the largest market 
for retail disposable hygiene products, sup-

ported by a sizable and yet not fully tapped con-
sumer base, rising awareness and availability of 
products and increasing spending power.

Within Asia-Pacific, South East Asia (SEA) and India 
take up one-fifth of the retail hygiene market. SEA 
brought in $5 billion in retail sales in 2019, while 
India achieved $2 billion. Over the next five years, 
SEA and India are expected to see healthy growth 
in retail, at CAGRs of 8% and 16%, respectively.

In SEA, markets like Indonesia and Vietnam are 
seeing healthy gains in retail and are among the 
engines of the regional growth. Meanwhile, In-
dia also sees more households joining the ranks 
of the middle classes with more spending power, 
coupled with the efforts by the government and 
the industry to promote modern hygiene practic-
es and products.

Baby diapers remains the largest category with-
in disposable hygiene in the region, by value and 
volume, followed by feminine sanitary protection. 
Higher sales of baby diapers can be attributed to 
numerous factors, including a large consumer base 
and improved product access. Population studies 
suggest that one in two children under the age of 
four lives in Southeast Asian countries and India. 
Looking at the high untapped potential, manufac-
turers of hygiene products help generate demand 
and growth by driving product awareness and 
availability. Also, many parents are more open to 
getting the best products for their kids. According 
to Euromonitor’s Lifestyle Surveys, about three 
in 10 (30%) of APAC consumers are willing to pay 
more when buying children’s products that are of 
higher quality.

English Section
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Agreement of the Iranian Association for 
Hygenic Cellulose Industry with the new CEO 
of Pars Hayat Company in order to supply 
tissue for manufacturers

On Monday, June 2020 ,22, at the invitation 
of the Board of Directors of the Iranian 

Association of Health Cellulose Industries, Mr. 
Tariq Demiriakan; CEO of Pars Hayat Company, 
Ms. Hooman; Communications Manager, Mr. 
Qara Ayaghi; The head of the office attended 
the meeting of the Iranian Association of 
Health Cellulose Industries to discuss issues 
related to the supply of tissue.

Considering that Pars Hayat Company is 
active in both tissue production and the final 
product in the market, the board of directors 
of the association discusses the general 
problems of producers such as lack of tissue 
in the market, uncontrolled increase in tissue 
price, and so on.  They also explained that 
Pars Hayat›s policies and the 20 percent lower 
consumer price of Pars Hayat›s cellulose 
products than other member companies 
have narrowed the field of competition for 
other manufacturers. The chairman and 
members of the board of directors asked the 
management of Pars Hayat to help improve 
these problems by more interaction and 
cooperation. Tariq Demir then explained and 
added that he is interested in cooperating 
with the association.

Meeting of the members of the board 
of directors in the office of the Iranian 
Association of Detergents, Health and 
Cosmetics

On Tuesday, June 2020  ,16, at 
14:30, a meeting  was held 

with Dr. Behfar; Director General of 
Cosmetics, Dr. Sedaghat; Representative 
of the General Inspection Organization 
in the Food and Drug Administration, 
Dr. Ghasemzadeh; Deputy Minister of 
Cosmetics, Alam Beigi; Chairman of 
the Board of Directors of the Iranian 
Association of Detergents, Health and 
Cosmetics, Basiri; The Chairman of 
the Board of Directors of the  Iranian 
Association for Hygenic Cellulose 
Industry, some members of the Board 
of Directors of both Associations and 
Cooperative Members,  at the new 
location of the Iranian Association 
of Detergent, Health and Cosmetics 
Industries.

In this meeting, each of the member 
producers of both associations 
expressed their problems and common 
issues were expressed between the 
two classes, which include: allocation 
and supply of foreign exchange, import 
of raw materials and related customs 
affairs, the existence of foreign investors 
and

Reduced sales of domestic quality 
products, the presence of foreign brands 
and deception of customers, the entry 
of unrelated institutions in the current 
crisis (the outbreak of coronavirus) and 
disruption in production, time and how 
to pay VAT, etc.
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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  

همکاران گرانقدر، اخوان معینی
آنان که زیستن را در این خاک نقطه عطف زندگی دانسته اند، 
راه به جایی نبرده اند، چه خرسندند آنان که رها کردند و رفتند 

و چه غمگین آنان که ماندند.
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت والده محترمتان را تسلیت عرض 
نموده و از درگاه ایزد متعال برای تازه گذشته طلب مغفرت و علو 
درجات و برای شما بزرگوار و خانواده محترمتان صبر و شکیبائی 

آرزومندم. 

همکار گرامی، جناب آقای خسروی
و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه هاي  دنیای 

فانی جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد 
پدر  درگذشت  سراید  می  را  پایان  بی  آغازی  سکونی  در  که 
نموده  عرض  تسلیت  محترمتان  خانواده  و  شما  رابه  گرامیتان 
سایر  و  شما  برای  مغفرت  متعال  خداوند  درگاه  از  برایشان 

بازماندگان صبر جمیل خواستاریم.

انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران و نشریه آوند

انا هلل و انا الیه راجعون
همکار محترم، جناب آقای گلستانه

مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را 
خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه 
آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی 

اوسـت
درگذشت پدر گرامیتان رابه شما و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده، برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت برای شما و 

سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

همکار گرامی، جناب آقای فرزدی
خاموش شدن این شمع نورانی خدمت خانواده محترم ایشان 
تسلیت عرض نموده و از خداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار 
همتا  بی  پروردگار  رحمت  و  فضل  مزید  و  أعال  بهشت  در 
با سالمتی  همراه  مرحوم  آن  بازماندگان  عمر  طول  و  برایشان 

عاقبت شان خواهانیم. و حسن 
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