
 ادامه از صفحه 11
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 
و آرایشی ادامه داد: »موضوع دیگر سرمایه گذاری 
برای تولید کاال در بازار هدف است و این هم یکی 
از راهکارهایی است که می تواند صادرات شرکت ها 
را افزایش دهد.« وی افزود: »این به مفهوم آن است 
که تولیدکننده از نیروهای بومی آن منطقه استفاده 
کند که در این صورت مصرف کننده رغبت بیشتری 
دارد تا از کاالیی استفاده کند که به دست خودش 
ساخته شده است. برای مثال کاالیی که در افغانستان و 
توسط کارگر افغانی تولید و توسط خود آنها بازاریابی 
می شود و حتی مشخصات بسته بندی زمانی که ساخت 
افغانستان می خورد می تواند رونقی به صادرات بدهد.«

بازارهای صادراتی را به کشورهای دیگر 
واگذار کرده ایم

در ادامه نشست نیکپوی قاسملو، عضو هیئت مدیره 
گروه صنعتی بین المللی محصوالت پارس در پاسخ به 
سوالی درباره نقش برندینگ و مارکتینگ در بازاریابی 
بین المللی صنعت شوینده اظهار داشت: »در حوزه 
بازاریابی و برندینگ جای فعالیت زیادی وجود دارد. 
البته با توجه به اینکه این صنعت بیش از صد سال 
سابقه فعالیت در کشور دارد، اما در صادرات هنوز 
بسیار خام عمل می کنیم؛ بنابراین این ذهنیت مطرح 
می شود که بر اثر بی توجهی به سیاست های بازاریابی و 
ایجاد برندهای با اعتبار نزد مصرف کنندگان کشورهای 

هدف آسیب دیده ایم.«
وی افزود: »ما اگر به آمار دو سال اخیر نگاه کنیم 
می بینیم که در صادرات محصوالت شوینده به دو 
کشور همسایه افغانستان و عراق که جزو مقاصد 
اصلی صادرات ما هستند، افت شدیدی داشته ایم و 
بازار را به کشورهای دیگر واگذار کرده ایم. زیرا در 
این دو کشورها رقبایی از کشورهای چین، ترکیه، 
اردن و حتی امارات متحده عربی روزبه روز نقش و 
حضور خود را با برندهایی که با تبلیغ بر روی آنها 
ذهن مصرف کننده تاثیر گذاشته اند، توانسته اند بازار 

را از دست شرکت های ایرانی بگیرند.«
قاسملو اضافه کرد: »آمارها نشان می دهد که گرچه 
در سال 98 نسبت به سال 97 شاهد افزایش نرخ ارز 
بودیم و این موضوع باید موجب ارزان تر تمام شدن 
محصول تولیدی ما و افزایش صادرات می شد، ولی 
متاسفانه به لحاظ حجم و ارزش صادرات کاهش 
داشتیم و علت آن هم این است که شرکت های 
تولیدکننده ایرانی با یکدیگر رقابت کرده اند و میزان 
صادراتی که در نتیجه افزایش نرخ ارز می توانست 
نسیب شرکت های ایرانی شود، با رقابتی که بین آنها 
اتفاق افتاد به خریدار کشورهای هدف داده شده 
اگر  ایرانی ضرر کرد. در حالی که  تولیدکننده  و 
صادرات فله ای و با کیفیت پایین متوقف شود و بر 
روی برند سازی و کیفیت باال تمرکز صورت گیرد، 
مصرف کننده به محصول ایرانی و کیفیت آن اعتقاد 
پیدا می کند و نیازی نیست تولیدکننده ایرانی قیمت 
خود را کاهش دهد و به رقابت ناسالم با تولیدکننده 
ایرانی وارد شود. در این صورت تولیدکننده ایرانی بر 
روی قیمت محصول ایستادگی می کند و بازار خود را 
حفظ خواهد کرد و از افزایش نرخ ارز برای توسعه 
بخش تولید استفاده بهینه خواهد کرد. در کنار این 
موضوع فراموش نکنیم که توسعه صادرات می تواند 
اشتغال خوبی را در کشور ایجاد کند و این موضوعات 
به سیاست های تولیدکنندگان ایرانی در برند سازی 
و بازاریابی برمی گردد که متاسفانه در این زمینه خام 

عمل می کنند و باید بیشتر دقت کنند.«

باید تسهیالت با سود کمتر در اختیار 
شرکت ها قرار گیرد

حمزه شهیدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع 
شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران در ادامه در پاسخ 
به این سوال که دولت چه مشوق هایی را می تواند 
در بخش برندیگ در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد؟ 
اظهار داشت: »متاسفانه در بخش شوینده صادرات 
ایران بسیار سنتی و به صورت فله ای است. در حالی 
که با توجه به تغییراتی که امروز در دنیا و در کشور 
ما هم دیده می شود این روش دیگر کاربردی ندارد. 
در گذشته این همه فروشگاه زنجیره ای نمی دیدید 
و این موضوع در کشورهای همسایه مانند عراق و 
افغانستان هم در حال جاافتادن است و دیگر مثل 
گذشته نیست که بتوانید پودر را به صورت فله ای به 
این کشورها صادر کنید زیرا آنجا برای این محصول 
دیگر خواهانی وجود ندارد؛ بنابراین تولیدکنندگان 
ایرانی در این حوزه بسیار کم کار کرده اند و باید با 
کمک دولت بتوانند برند خود را معرفی کنند و با 
تهیه بسته بندی ها مناسب بتوانند محصوالت خود را 
در فروشگاه های بزرگ بازارهای هدف عرضه کنند، 
در غیر این صورت صادرات روز به بروز کاهش 
خواهد یافت.« وی افزود: »همچنین دولت در بخش 
مشوق های صادراتی می تواند اقدامات بسیاری ازجمله 
دادن تسهیالتی ارزی و ریالی به تولیدکنندگان را انجام 
دهد.. البته ما انتظار نداریم دولت به ازای صادرات 
مبلغی را پرداخت کند در حالی که در کشورهایی مانند 
ترکیه و چین صادرکنندگان سوبسیدی را از دولت 

دریافت می کنند، ولی ما می گوییم در قبال صادرات 
از طریق بانک های عامل مانند بانک توسعه صادرات 
تسهیالتی با سود کمتر در اختیار شرکت ها قرار گیرد 
تا این مجموعه ها بتوانند صادرات خود را افزایش 
دهند.« شهیدی اضافه کرد: »در بخش بین الملل هم 
افرادی که در سفارتخانه های ایران در کشورهای 
هدف حضور دارند اگر بتوانند امکاناتی را از نظر 
بازاریابی و تبلیغات در بازارهای هدف به شرکت های 
تولیدکننده ایرانی ارائه کنند می تواند موجب افزایش 

صادرات شرکت ها شود.«

دغدغه ارزی تولیدکنندگان رفع شود
در ادامه نیکپوی قاسملو، عضو هیئت مدیره گروه 
صنعتی بین المللی محصوالت پارس در پاسخ به پرسشی 
درباره برگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار داشت: 
»از سال 97 و بخصوص نیمه دوم آن سال بحث رفع 
تعهد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات مطرح 
گردید که این موضوع به یکی از دغدغه های اصلی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شد.« وی افزود: 
»در طی این دو سال چالش عمده ما این است که 
ارز حاصل از صادرات را چگونه وارد کشور کنیم. 
متاسفانه به دلیل تحریم ها نظام بانکی کمک چندانی 
نمی کند. گرچه بانک های دولتی صرافی هایی دارند 
که قرار بود کمک کار ما باشند، ولی ما می بینیم که 
صرافی های بخش خصوصی نسبت به صرافی های 
بانکی و دولتی فعال تر عمل می کنند. البته ما به عنوان 
تولیدکننده و صادرکننده وقتی با صرافی کار می کنیم 
جرات نمی کنیم همه ارز خود را به یک صرافی بدهیم 
و مجبور هستیم بین صرافی های مختلف تقسیم کنیم؛ 
بنابراین انتقال ارز از طریق صرافی اقدام مطمئنی نیست 
و خطراتی دارد که باید نظام بانکی برای آن فکر اساسی 

کند و کار را برای تولیدکننده ایرانی تسهیل نماید.«
قاسملو تاکید کرد: »امروز تولیدکننده ایرانی مشتری را 
دارد و این مشتری حاضر است ارز را پرداخت کند، 
منتها می خواهد یک بانک یا به یک کارگزاری مبلغ را 
تحویل دهد و ما هم اطمینان داشته باشیم که این مبلغ 
به نظام بانکی وارد شود تا به فروش برسانیم و رفع 
تعهد کنیم.« عضو هیئت مدیره گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس در خصوص رفع تعهد ارزی گفت: 
»گرچه دولت در این خصوص همکاری های خوبی 
داشته است، ولی رفع تعهد در سال 98 نسبت به سال 
قبل از آن مشکل تر شد زیرا در سال 97 می بایست 56 
درصد ارز حاصل از صادرات را رفع تعهد می کردیم، 
ولی سال 98 باید 70 درصد از ارز را در زمان مقرر 
رفع تعهد می کردیم که این کار را سخت تر کرده بود. 
البته درخواست ما این است که در روش های رفع 

تعهد بنا به اختیار صادرکننده اعداد رجیکت نباشد 
و مقداری آزادی عمل به صادرکننده داده شود تا 
او بتواند عمده انرژی خود را مصروف ارتقا کیفیت 
تولید و بازاریابی محصول کند و به نوعی دغدغه 
ارزی نداشته باشد.« قاسملو به نقش تخصیص ارز 
بر صادرات اشاره کرد و گفت: »در بحث محصوالتی 
که از ایران صادرات می شود، بخصوص محصوالتی 
که مواد اولیه آنها وارداتی است، نیاز به تخصیص 
ارز وجود دارد زیرا تامین ارز واردات این مواد اولیه 
از اهمیت بسیاری برخوردار است. البته زمانی که از 
موضوع تحریم صحبت می کنیم که همین موضوع 
نقل و انتقال ارز را به شدت برای ما سخت کرده 
است، باید به ارزآوری صنایع دیگر همچون صنعت 

شوینده و آرایشی و بهداشتی توجه بیشتری شود.«
وی افزود: »گالیه ما این است که چرا باید بر اثر یکسری 
نگرانی ها، صادرات محصوالت شوینده متوقف شود. 
برای مثال اسفندماه سال گذشته ما شاهد توقف روند 
بودیم که خوشبختانه با تالش های وزارت صمت و 
گمرک این روند شروع شد، ولی همه صحبت ما این 
است که ما برای به دست آوردن بازارهای صادراتی 
و حفظ مشتریان خود سال ها زمان و هزینه صرف 
کرده ایم و توقف های مدت دار می تواند مشتریان ما را به 
سمت تامین کنندگانی از کشورهای دیگر سوق دهد.« 
عضو هیئت مدیره گروه صنعتی بین المللی محصوالت 
پارس تاکید کرد: »صنعت این توانایی را دارد که بخش 
عمده ای از ارز مورد نیاز خود را تامین کند و کمتر 
به تامین ارز از سوی دولت نیازمند است. حال برای 
اینکه در بحث ارز هم کمک کار کشور و دولت باشد 
و هم نیاز خود را تامین کند الزم است که به استمرار 

جریان صادرات اطمینان داشته باشد.«

ممنوعیت صادرات در ابتدای بحران 
کرونا تصمیم درستی بود

در ادامه حمزه شهیدی، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع 
شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران به شیوع بحران کرونا 
اشاره کرد و گفت: »از همان روزهای ابتدایی شیوع 
بحران کرونا صادرات محصوالت شوینده ممنوع اعالم 
شد و به درستی هم این اتفاق افتاد. زیرا با حجم باالیی 
از نیاز داخلی مواجه شدیم و دولت هم چاره ای جز 
ایجاد محدودیت در صادرات نداشت. البته خوشبختانه 
ایران جزو کشورهایی بود که توانست کمبود محصوالت 
شوینده را به سرعت جبران کند.« وی افزود: »اما مشکلی 
که ما داریم این است که مشتری های ما در کشورهای 
همسایه نمی توانند صرافی را در کشورهای خود پیدا 
کنند و ارز را انتقال دهند زیرا به دلیل تحریم ها امکان 
انتقال پول به صرافی های ایران وجود ندارد و این یکی 
از مشکالت اساسی در بحث صادرات است.« نیکپوی 
قاسملو، عضو هیئت مدیره گروه صنعتی بین المللی 
محصوالت پارس در ادامه به نقش اتاق های بازرگانی 
مشترک در صادرات محصوالت شوینده و آرایشی 
و بهداشتی اشاره کرد و گفت: »نمی توان گفت که 
این بخش اقداماتی را انجام نداده است، اما توقعی 
که ما از بخش دولتی و حاکمیتی داریم این است که 
مشکالتی را که ما تولیدکنندگان نمی توانیم برطرف 
کنیم را حل کند. برای مثال امروز بسیاری از مرزها 
به دلیل بحران جهانی کرونا بسته است و توقع ما این 
است که روند صادرات از مرزهای در حال فعالیت را 
تندتر کند. همچنین درخواست ما این است که دستگاه 
دیپلماسی و اتاق های بازرگانی مشترک ورود کنند. 
زیرا اعضای اتاق های بازرگانی افراد با نفوذی هستند 
که در هر دو کشور هستند که می توانند در رایزنی با 

مسئوالن هر دو طرف روند صادرات را تندتر کنند.«

نیکپوی قاسملو، عضو هیئت 
مدیره گروه صنعتی بین المللی 

محصوالت پارس: در دو سال اخیر 
چالش عمده ما این است که ارز 

حاصل از صادرات را چگونه وارد 
کشور کنیم زیرا به دلیل تحریم ها 

نظام بانکی کمک چندانی به ما 
نمی کند. گرچه بانک های دولتی 
صرافی هایی دارند که قرار بود 

کمک کار ما باشند، ولی ما می بینیم 
که صرافی های بخش خصوصی 
نسبت به صرافی های بانکی و 

دولتی فعال تر عمل می کنند
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