
در نشست چالش های صادرات محصوالت شوینده، آرایشی و بهداشتی تاکید شد

 علی ابراهیمی

و  بهداشتی  شوینده،  محصوالت  تولیدکنندگان 
آرایشی از توقف صادرات این محصوالت گالیه مند 
هستند و می گویند برای به دست آوردن بازارهای 
صادراتی و حفظ مشتریان خود سال ها زمان و 
هزینه صرف کرده اند و توقف های مدت دار می تواند 
مشتریان را به سمت تامین کنندگانی از کشورهای 
دیگر سوق دهد. به گفته آنها این صنعت توانایی 
آن را دارد که بخش عمده ای از ارز مورد نیاز خود 
را تامین کند و کمتر به تامین ارز از سوی دولت 
نیازمند باشد. لذا برای اینکه هم در بحث ارز کمک کار 
کشور باشند و هم نیاز خود را تامین کنند، الزم است 
تا به استمرار جریان صادرات اطمینان داشته باشد.
 به گزارش سپید، نشست زنده اینستاگرامی انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران با موضوع 
چالش های صادرات محصوالت و مواد اولیه شوینده 
و بهداشتی با حضور عبدالرضا مظفری، دبیر انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، حمزه 
شهیدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، 
بهداشتی و آرایشی ایران و نیکپوی قاسملو، عضو 
هیئت مدیره گروه صنعتی بین المللی محصوالت 

پارس برگزار شد.
 در ابتدای این نشست عبدالرضا مظفری، دبیر انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران طی سخنانی 
اظهار داشت: »خوشبختانه نقش حمایتی مسئولین 
کشور در کمک به این صنعت به خصوص در 
بحران کرونا که با تصمیم گیری های فوری و کارساز 
دکتر شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو و  دکتر 
بهفر، مدیرکل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
این سازمان مشهود بود زیرا با این تصمیم گیری ها 
از تله بروکراسی عبور کردند و با اقدامات فوری 
و به موقع توانستند صنعت شوینده را وارد حوزه 
تولید محصوالت ضدعفونی کنند و تولیدکنندگان 
این صنعت در این بخش هم روسفید درآمدند 
و در کوتاه ترین زمان توانستند خطوط تولید را 
تعویض کنند و همزمان با تولید محصوالت شوینده 
که تولید این محصوالت هم یک تولید مضاعف 
را می طلبید، این محصوالت را تولید کنند. البته 
خوشبختانه در محصوالت شوینده مانند صابون و 
مایع دستشویی هم بدون اینکه کشور دچار کمبود 
شود، این مهم به سرانجام رسید و نیاز بازار محصوالت 

ضدعفونی کننده در کوتاه ترین زمان تامین شد.«

در برندینگ و مارکتینگ عملکرد 
خوبی نداریم

وی در ادامه با اشاره به ضرورت برندسازی در 
محصوالت ایرانی، گفت: »متاسفانه ما در بحث 
برندینگ و مارکتینگ عملکرد خوبی نداریم و این 
نقص به تولیدکنندگان ایرانی وارد است. صنایع 
باید در این زمینه بسیار حرفه ای تر عمل کنند تا 
بتوانند در مذاکرات با طرف های خارجی عملکرد 
خوبی داشته باشند. ضمنا نباید فراموش کنیم که 
ما باید مارکتینگ را به صورت یک صنعت ببینیم 
و در کنار صنعت تولید باید، دید بلند مدت در 
بازارهای صادراتی داشته باشیم. البته شرکت های 

موفق ایرانی در کوتاه مدت به این موضوع نگاه 
نکرده اند و شرکت هایی که موفق شدند در بخش 
صنعت شوینده بازارهای خارجی را به دست بیاورند، 
حداقل 20 سال برای این موضوع زمان صرف کرده 
و سرمایه گذاری و تالش کرده ا ند؛ بنابراین فقط ارسال 
کاال به بازرهای هدف را سرلوحه خود قرار نداده 

بلکه پیگیر صادرات بوده اند.«
مظفری در پایان افزود: »همانطور که ما از تمام 
کادر درمان تشکر می کنیم باید بدانیم که از ابتدای 
بحران و در اسفندماه و ایام تعطیالت سال نو 
مهندسین و پرسنل تولید خطوط شوینده بر سر 
کار حاضر بودند و جان آنها در معرض خطر 
بود، ولی در شرایطی که کشور  در بحران کرونا 
قرار داشت و قرنطینه بود آنها بر سر کار خود 
حاضر شدند و همه اینها نشان دهنده صالبت و 

قدرت این صنعت است.«

لزوم ایجاد بستر مناسب برای انتقال 
ارز به کشور

عضو  شهیدی،  حمزه  نشست  این  ادامه  در 
هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و 
آرایشی ایران در پاسخ به این سوال که تقسیم بندی 
محصوالت این صنعت به لحاظ صادراتی و نقش 
نهادهای دولتی در توسعه زیرساخت های صادارتی 
چیست، گفت: »صنعت شوینده شامل سه بخش 
است، بخش نخست شامل شوینده مانند پودرهای 
شوینده و مایعات ظرفشویی است و بخش دیگر 
مواد آرایشی و بهداشتی است و بخش سوم شامل 

مواد اولیه واحدهای تولیدی.«
وی افزود: »بخش شوینده در بخش صادرات 
به دلیل بهای کم و حجیم بودن بیشترین صادرات 
را به کشورهای همسایه دارد و در بخش آرایشی 
و بهداشتی به دلیل اینکه ارزش کاال زیاد و حجم 
آن کم است، برای مثال انواع شامپوها و کرم ها، 
امکان صادرات آنها به همه نقاط دنیا وجود دارد. در 
خصوص مواد اولیه هم باید گفت که به دلیل اینکه 
در کشور ما یک سری زیرساخت های پتروشیمی 
وجود دارد، مواد اولیه تولید شده در ایران امکان 

صادرات به کلیه کشورهای دنیا را دارد.«
حمایت های  بحث  »در  کرد:  اضافه  شهیدی 
صادراتی موضوع را باید در سه بخش بررسی 
کرد. بخش نخست از نگاه سیاسی است که نقش 
برای صادرات  می توانند  چقدر  دیپلماسی  تیم 
محصوالت کمک کننده باشد. این کمک به این 
شکل می تواند باشد که با ایجاد تعرفه های ترجیحی 
می توانند در این بخش به ما کمک کنند. برای مثال 
کشورهای عربی اگر صادراتی از یک کشور عربی 
به کشور عربی دیگری داشته باشند، هیچ تعرفه ای از 
یکدیگر نمی گیرند، ولی اگر این کاال از کشورهای 
غیرعربی وارد این کشورها شود تعرفه گمرکی 
از آن گرفته می شود. ما در یک مقطعی با کشور 
ترکیه یکی سری تعرفه های ترجیحی را داشتیم 
و این تعرفه ها می تواند به صادرکننده ایرانی این 

کمک را کند که بتواند با هزینه کمتر محصول 
پیمان های  دومین موضوع  کند.  را صادر  خود 
منطقه ای است. برای مثال پیمان اورآسیا که بین 
ایران و کشورهای حوزه قفقاز بسته شده است، 
برای واحدهای  را  پتانسیلی  می تواند یک  این 
تولید بدهد که صادرات محصوالت خود را به 
این کشورها بیشتر کنند. بحث سوم بازارچه های 
مرزی است که می تواند با کشورهای مرزی ایجاد 
ایجاد  تبادالت کاالیی  بازچه ها  این  شود و در 
شود که این موضوعات در واقع بخش سیاسی 

موضوع هستند.«
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 
و آرایشی ایران در ادامه گفت: »در بخش اجتماعی 
هم دولت و هم شرکت های تولیدکننده باید به 
دنبال کشورهایی باشند که هم قرابت زبانی و 
فرهنگی و هم نزدیکی دینی با ما دارند؛ بنابراین 
ما می توانیم در این کشورها فعالیت های بسیاری 

داشته باشیم و باید از این پتانسیل بهره برد.«
شهیدی افزود: »در بخش اقتصادی هم می توان 
اینگونه گفت که توانمندسازی واحدهای تولیدی 
می تواند یکی از راهکارها باشد. البته خوشبختانه 
توانایی  از  کشور  شوینده  تولیدی  واحدهای 
باالیی برخوردار هستند، اما همین واحدها نیاز 
به ماشین آالت و تکنولوژی هایی دارند تا بتوانند 
خود را با صنعت روز دنیا در این حوزه همپا کنند. 
در کنار این موضوع بحث بازاریابی و برندسازی 
محصوالت ایرانی است که باید مورد توجه قرار 
گیرد.« وی افزود: »موضوع دیگر بحث ایجاد بستر 
مناسب برای انتقال پول به کشور است. امروز همه 
ما می دانیم که ما در شرایط سخت تحریم هستیم 
و امکان کار کردن به صورت اعتبار اسنادی وجود 
ندارد و باید در این خصوص دولت به تولیدکننده 
کمک کند تا بتواند ارز حاصل از صادرات را به 
سیستم بانکی برگرداند تا از این ارز برای واردات 

مواد اولیه مورد نیاز استفاده کند.«
ادامه در صفحه 12 

لزوم اطمینان تولیدکننده از استمرار جریان صادرات

عبدالرضا مظفری، دبیر انجمن 
صنایع شوینده، بهداشتی و 
آرایشی ایران: متاسفانه در 
بحث برندینگ و مارکتینگ 

عملکرد خوبی نداریم و این 
نقص به تولیدکنندگان ایرانی 

وارد است؛ بنابراین باید 
حداقل 20 سال برای این 

موضوع زمان صرف کرده و 
سرمایه گذاری و تالش کنند. 

لذا ارسال کاال به بازرهای 
هدف نبایستی سرلوحه کارها 

قرار گیرد بلکه باید پیگیر 
صادرات واقعی باشند
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