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 تعاليسمهاب
مقدمه 

، آنی برای آحاد مردم جامعه به لحاظ شییییبا با ی یهادر این روزهای پیک ویروس کرونا که منجر به ایجاد محدودیت

ست، در این میان شده شت  صنعتگران تبلیدات خبد را، اما ا سالمت و بهدا شبر در اقالم  ن چندیبه لحاظ نیاز تبلیدی ک

در  اهای تبلید رظرفیتبا حرکت جهادی خبد، در واقع برطرف کنند و به نبعی از جامعه را بتبانند این نیبرابر کرده تا 

سنگرهایی تبدیل کرده سیج و خطبط تبلید را به  شبر ب  که در خط مقدم مبارزه با یک عامل اندتأمین مایحتاج کنبنی ک

 .اندقرار گرفتهخارجی 

ست که آمار تبلید محصب ت بهداشتی در ا حاکی از آنخصبصی ها و نباحی صنعتی های صبرت گرفته در شهرکررسیب

شیبا ویروس کرونا و اوج آن( این مدت شتهافزایش قابل مالحظه )از زمان  ست، ای دا در این میان  حتیای که به گبنه ا

های مبرد نیاز مردم برای مقابله های صنعتی در این شرایط خاص با تغییر فبری خط تبلید خبد به سمت کا برخی واحد

نشییان دهند که در کنار بار دیگر تا  اندمباد شییبینده و ایزوله رفتهبا ویروس کرونا مانند ماسییک، مباد عییدع بنی کننده، 

  اند.مردم قرار گرفته

سی  عبا لذا برای برر شتر این مب صاحبهبی صاحب،  باای م صغر م صنایع کبچک و آقای ا سازمان  صنایع کبچک  معاون 

 شبد.به شرح زیر ارائه میهای این مصاحبه مهمترین بخششد. انجام  98اس ند  19در های صنعتی ایران شهرک

  خصوصی در اقتصاد کشورصنایع و اهمیت نقش 

سعه  شبرهای تب سی و مطالعه تطبیقی ک سایی  برر شنا ست که  سعه در زمینه حکمرانی، حاکی از آن ا یافته و درحال تب

خدمات تبلید و تبزیع نیروی کننده  ویژه نهادهای ارائهکننده خدمات به شهروندان، به قانبنی و ایجاد نهادهای محلی ارائه

 .برق، از عبامل بسیار مؤثر در تبسعه کشبرهاست

های حکمرانی غیرمتمرکز و مشارکتی و نیز لزوم ایجاد های حکمرانی کامالً متمرکز به سبی نظامامروزه لزوم گذار از نظام

سزمینه سازی آنان در را شهروندان و مقتدر شارکت  سطح م تای تحقق اهداف حکمرانی خبب های  زم به منظبر افزایش 

ل طبر قابطبری که تحقق این امر بهعنبان یکی از عبامل تبسییعه اقتصییادی کشییبرها مبرد پذیر  قرار گرفته اسییت، بهبه

 .تبجهی به افزایش سطح رفاه جامعه، میزان کارآیی، میزان رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع خباهد انجامید

شتن ویژگی سب و بهنهادهای محلی در فرآیند مدیریت دولتی نبین با دا سخگبیی منا سترهایی نظیر: پا س هنگام، در د

ستای پذیری کافی و ... به ببدن، قابلیت اطمینان با ، مسئبلیت  محلی خبب مدیریتتحقق عنبان ابزارهایی مناسب در را

ست سیا صل از اهمیت وا یی برخبردار هستند. در این زمینه، در یک دهه اخیر و با ابالغ  سی از  ۴۴های کلی ا سا قانبن ا

خرداد  23های صیینعتی در تاری  سییبی مقام معظر رهبری و تصییبیب قانبن نحبه واگذاری مالکیت و اداره امبر شییهرک

های محلی با تبجه به تجربه مدیریتروشنی این گبنه از ی آن، بهاز سبی مجلس شبرای اسالمی و آئین نامه اجرای 1387

 .های قانبنی قرار گرفته استالمللی مبجبد مبرد شناسایی و حمایتمبفق بین

درصدی از اشتغال و  50درصدی از کل بخش صنعت و سهر  96صنایع کبچک و متبسط سهر بیش از لذا باید گ ت که 

سهر  صدی از ارز  ا 17همچنین  سایر در صنعت در کنار  شبر بخشفزوده را دارد؛ لذا تبجه ویژه به این بخش از   های ک

  استو مهر  عروری
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  آمار تولید الکل و ماسک در کشور  

هزار تن آن برای مصییرف واحدهای تبلیدی و  50شییبد که حدود هزار لیتر الکل در کشییبر تبلید می 200روزانه بیش از 

 . دگردها از جمله عدع بنی کردن محیط برای مراکز بهداشتی و خانبارها تبزیع میدیگر بخشهزار تن برای مصارف  150

سک،  ست 600که به  ههزار عدد در روز ببد 100ظرفیت تبلید داخل ما شده ا ولی مقدار  ،هزار عدد در روز افزایش داده 

ست در این بخش حدود  شت اعالم کرده ا صرفی که وزارت بهدا سک هزار  100م سک  600و حدود  ۹۵Nما هزار هر ما

عالوه بر واحدهای صنعتی، واحدهای تبلیدی صن ی که اسامی آنها از  تاریزی شد سه  یه است که برای این مقادیر برنامه

 . 1های مبرد نیاز برای تبلید ماسک در اختیار آنها قرار بگیردشبد، مباد اولیه و پارچهسبی اصناف اعالم می

 

 کرونامقابله با افزایش تولید اقالم بهداشتی 

ست که آمار تبلید محصب ت بهداشتی در این مدت ا ها و نباحی صنعتی حاکی از آنهای صبرت گرفته در شهرکبررسی

ها حاکی از تال  تبلیدکنندگان و صییینعتگران برای تبلید محصیییب ت این آمار اسیییت؛ای داشیییته افزایش قابل مالحظه

جدول زیر آمار تبلید فعلی و قبلی اقالم . ها اسییتهای آنط خاص و رفع دغدغهبهداشییتی مبرد نیاز مردم در این شییرای

 دهد: نشان می 98اس ندماه  13سالمت و بهداشتی را در تاری  

 

 98اسفند  13صنعتگران برای سالمت ایرانیان در اقالم سالمت و بهداشتی آمار تولید  -1جدول شماره 

 درصد افزایش  میزان تولید فعلی میزان تولید قبلی واحد سنجش نام محصول

 115 738 343 تن انواع ضدعفونی کننده

 32 540 408 تن انواع پد الکلی و دستمال

 77 653 368 تن انواع مواد شوینده

 9 1.5 1.3 عدد )میلیون( انواع دستکش

 61 20 12.3 عدد )هزار( انواع لباس ایزوله و بیمارستانی

 890 205 21 عدد )هزار( انواع ماسک

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 98اس ند  11، تبلیدی برای مقابله با کرونا -های صن یبسیج ظرفیتفردا پرس، ، سخنگبی ستاد تنظیر بازارمحمد رعا کالمی،  -1
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 تولید اقالم سالمت و بهداشتی صنعتگران برای سالمت ایرانیان اینفوگرافیک  -1شکل شماره

 
 

 اقالم سالمت و بهداشتی در گیالنتالش بخش خصوصی در تولید 

، تعداد واحدهای تبلیدی اقالم بهداشتی مرتبط با پیشگیری از کرونا در استان کرونا ویروس شرایط بحرانی کنبنی پیش از

به کارگیری ظرفیت 2فقط گیالن  با پیگیری همکاران سیییازمان صیییمت گیالن و  بد در بخش های مبجمبرد ببد که 

صی  صب س ند  1۴تا خ سیده ببد که  8به  98ا شته )واحد ر س ند( 19تا روز گذ واحد دیگر نیز به این واحدها افزوده  6 ا

ست که در مجمبا  سک،  1۴شده ا شبینده و ما عدع بنی کننده و  صنعتی برای تبلید انباا ژل، محلبل و مایع  واحد 

شیییبینده عیییدع بنی کننده فقط برای  هزار لیتر مباد 7هر اکنبن روزانه بیش از . همچنین اندآسیییتین همت را با  زده

 . شبدسطبح و معابر تبلید و مصرف می

سک تبسط  30هر اکنبن سپری بیش از  ۴هزارعدد ما صنعتی و انباا محلبل، ژل و ا  600هزار لیتر و همچنین  12واحد 

سط  هزار صبرت روزانه تب صنعتی دارای مجبز تبلید می 10عدد پد الکلی نیز به  غیر از این واحدها،  هالبته ب. شبدواحد 

سال به چرخه تبلید  5حداقل  ستند که تا پایان  شکی ه شگاه علبم پز شرف اخذ مجبز از دان صنعتی دیگر نیز در  واحد 

 1.اقالم بهداشتی در گیالن خباهند پیبست

 

 

                                                           
 98اس ند  19،  واحد صنعتی رسید 1۴تبلید اقالم بهداشتی در گیالن به  ،، فرهاد دلق پب  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالنخبرگزاری برنا -1
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 سالمت در گیالنبهداشتی و تالش بخش خصوصی در تولید اقالم  -2جدول شماره 

 اسفند 19 میزان تولید تا نوع محصول

 هزار عدد )روزانه( 30 انواع ماسک

 هزار لیتر)روزانه( 12 انواع محلول ، ژل و اسپری ضدعفونی

 هزار عدد )روزانه( 600 پد الکلی

 

 سازمان حمایت صوالت بهداشتیحمدیر کل نظارت بر مسوی تولید ماسک از آمار 

 دیواحد تبل 21و ا ن  افتهی شیافزا یکار یها تیفعال شییدند، شیی لیتعط مهین یهاواحد ،یماریب بایبعد از ورود و شیی

ص کیفعال هسییتند که  یپزشییک یهاکننده ماسییک صو سک  یواحد خ  هزار 766 حدود از .کندیم دیتول ۹۵Nما

  .1است هیماسک سه   هیو بق 95هزار ماسک آن  ۴0تا  31 شبد،یم دیکه روزانه تبل ماسکی
 

 تولید شده در روز انواع ماسک -3جدول شماره 

 اسفند 20میزان تولید تا  نوع محصول

 هزار عدد )روزانه( 766 انواع ماسک 

 هزار  40تا  N95  31ماسک 

 هزار  735تا  726 ماسک سه الیه

 واحد   21 واحد تولیدکننده ماسک های پزشکی

 

   سایه روشن تولید و عرضه کاالهای بهداشتی مقابله با کرونا

 هزار 600در سطح کشبر حدود  مرکز درمانی اعر از بخش خصبصی و دولتی و سایر نهادها 800در روزانه مصرف برآورد  

ست عدد سک عدد میلیبن 200 تبلید به تبجه با نیز هجامع سطح در و ا شبر، در ما صد 80 ک  20 و درمانی مراکز در در

اما تبان ، است هزار ماسک 700کننده در یک شی ت کاریتبلید  13آمار تبلیدی  .شده استها تبزیع درصد در داروخانه

ست صدهزار عدد ا سک . تبلید روزانه یک میلیبن و پان  برای امروز اما ،شدمی مصرف صنعتی صبرت به قبال " 95 ان"ما

  2.است نیاز هابیمارستان ایزوله بخش

صمت،  صنایع وزیر  شده که اکنبن به هزار عدد در  ۴21قبل از بحران همچنین به گ ته معاون  صادر  شیف تبلید پروانه 

اس ند به تبلیدکنندگان  5از ه ته گذشته خطبط تبلید افزایش ظرفیت یافتند و در تاری  . هزار عدد ارتقا یافته است 700

 . 3ماسک و مباد عدع بنی افزایش تبلید ابالغ شد

 

 

 

                                                           
  98اس ند  20، عدد است بنیلیم ۴0ماسک در کشبر  یاه ته یتقاعا، تیسازمان حما ینظارت بر محصب ت بهداشت رکلیپبر مد یمهد لنبد اقتصادی، اسماعی -1

 98اس ند 12پایگاه اطالا رسانی خبر،  ص بی، مدیر کل تجهیزات و ملزومات سازمان غذا و دارو، -1

 98اس ند  12، پایگاه اطالا رسانی خبر، مهدی صادقی نیارکی معاون صنایع وزیر صمت -2
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 کالم آخر 

اقالم سالمت و بهداشتی بخش خصبصی از مباد شبینده گرفته  در روزهای سخت شیبا ویروس کرونا، تمام تبلیدکنندگان

تبانند عزم خبد را جزم کرده و در این عرصه هر نقش آفرین باشند و باری از روی تا مباد عدع بنی؛ نشان دادند که می

باس ید لبه تبل تبلید خبد،در دو  مردم بردارند. حتی برخی از تبلیدکنندگان اصناف مختلف از جمله پبشاک هر با تغییر 

 مگان و ماسک و ... پرداختند تا بتبانند کسری مبرد نیاز کشبر را در حبزه اقالم سالمت و بهداشتی تامین کنند. 

ه این اگرچ شییبیر کهتبجه میمکنیر، قتی به آمار تبلید روزهای اخیر تبلیدکنندگان اقالم سییالمت و بهداشییتی نگاه میو

شبر و همه مردم  شکالتی را برای ک سارات و م خبدباروی تبلیدکنندگان در زمان  افزایشایجاد کرد، اما مبجب ویروس خ

  .شدمدیریت بحران و تامین سریع و بی درنگ اقالم مبرد نیاز کشبر 

بخش  شییبد، اما نباید از تال  و کبشییش تبلیدکنندگان کشییبر با خصدر هر حال این روزهای سییخت هر سییپری می

شت این دوران، با عدم حمایت آنها را رها کرد و از این ظرفیت صه غافل ماند و بعد از گذ صی در این عر صب های بخش خ

ارند تا دبخش خصبصی این حداقل انتظاری است که تبلیدکنندگان تبان گ ت که میبنابراین  .کشبر غافل ماندخصبصی 

 .های آنها جدی گرفته شبدو ظرفیت معطبف باشدنها به آ کشبردر شرایط عادی نیز، تبجه همه ارکان 

 

 

 

 


