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مصیبتنتانیاهودر»شنبههایاعتراض«
دولت دیر وارد بازار گوشت شد

پشتپردهگرانیعجیبگوشت
دربازار

تخلیهسفارتآذربایجاندرتهران

آن قدر قیمت گوشــت در بازار باال رفته که به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک، دیگر فقط از ما 
بهتران می توانند گوشــت بخرند. در حال حاضر گزارش ها از روند قیمت گوشت در بازار، از گرانی گوشت تا 
رقم هایی باالی ۳۰۰ هزار تومان حکایت دارد و این قیمت البته در مناطق مختلف متفاوت اســت. گزارش 
رسمی دولت از قیمت ها نیز تایید می کند که قیمت گوشت و قیمت و گوشت ماکیان در دی ماه در حدود 

۴.۸ درصد گران شده و قیمت های کنونی البته ۷۵ ۷ درصد گران تر از دی ماه پارسال است....

از آنجایــی که ارز قابــل توجهی از طریق صادرات در داخل کشــور تامین 
می شود، این مقوله از اهمیت بسیار باالیی در رشد و پیشرفت اقتصاد برخوردار 
اســت. با این وجود، گاهی اوقات صادرات کاال از سوی بعضی تولیدکنندگان با 
تزریق ارز به داخل همراه نبوده که این امر، مورد توجه دولت های مختلف قرار 

گرفته است.
دســتورالعمل نحوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات بــه چرخه اقتصادی 
کشــور در ســال ۱۳۹۷ از جانب بانک مرکزی کشور ابالغ شد که براساس آن، 
صادرکنندگان کاال و خدمات جهت برخورداری از معافیت های مالیاتی پیش بینی 
شــده در قانون مالیات های مستقیم، ملزم هستند تا تعهدات ارزی خود را رفع 
کنند و ارز حاصل از صادرات را طبق دستورالعمل به چرخه اقتصاد بازگردانند. 
بر همین اساس در سال گذشته، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات 
توسط کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید که طبق 
آن، صادرکنندگان می توانند در مهلت های مقرر قانونی، با بازگردانی ۹۰ درصد 
ارزش پروانه های صادراتی اعالمی توسط گمرک به چرخه اقتصادی کشور، در 
راستای رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. همچنین در آذر ماه سال جاری، هیات 
وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به 
استناد تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، آیین نامه اجرایی 
تبصره مذکور را تصویب کرد. براساس اعالم گمرک، مهلت برگشت ارز حاصل از 
صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی است و روش های برگشت ارز حاصل 
از صادرات در قالب فروش ارز در ســامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، 
واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کاال به کاال، فروش ارز به صورت 
اســکناس به بانک مرکزی و موسسه اعتباری و صرافی و بازپرداخت تسهیالت 
ارزی اعطایی است. براســاس آنچه گفته شد، ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات 

محصوالت مسی باید در سامانه نیما عرضه شود. این بدین صورت است که در 
بازار متشــکل ارزی، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و ماشــین آالت می تواند به 
صورت ارز توافقی در اختیار فعاالن صنعتی به ویژه مس قرار بگیرد. البته تمامی 
این مراحل، مستلزم ثبت در سامانه نیماست زیرا در زمینه واردات، ارز نیمایی به 
هر کاالیی تعلق نمی گیرد و متعلق به یک سری کاالهای خاص است. در چنین 
شــرایطی، ارز متقاضی به منظور ثبت ســفارش این محصوالت در نظر گرفته 
می شود و شخص واردکننده، ملزم به تامین ارز مورد نیاز خود خواهد بود. تامین 
ارز متقاضی، باید از طریق صادرکنندگان تامین و خریداری  شود که قیمت آن، 
براساس توافق حاصل شده فی ما بین نرخ ارز آزاد و نیمایی یعنی میانگین بازار 

متشکل ارزی است.
در چنین شــرایطی، اگر قرار به عرضه ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات در 
سامانه نیما باشد، با ابهامات فراوانی مواجه خواهیم شد. صادرات غیرنفتی کشور 
اعم از پتروشیمی، فوالد، مس، آلومینیوم، سنگ های معدنی و کانی ها، حدود ۲۰ 
تا ۳۰ میلیارد دالر در سال است و اگر قرار به عرضه کامل ارز حاصل از صادرات 
در سامانه نیما باشد، صادرات صرفه اقتصادی نخواهد داشت. مشخص است که 
اجرای چنین آیین نامه ای، فاقد تحلیل و بررسی های کارشناسانه بوده و به منظور 
جلوگیری از افزایش هرچه بیشــتر نرخ ارز بوده است. در حالی که عرضه ۱۰۰ 
درصدی ارز صادراتی، منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد و به دنبال این مسئله، 
واردکنندگانی که ارز نیمایی به آن ها تعلق نمی گیرد و به دنبال تامین ارز مورد 
نیاز خود هستند، سردرگم و بالتکلیف خواهند شد که این همان حلقه مفقوده 
دستورالعمل مذکور است؛ چراکه این افراد ناچار به تامین ارز از بازار آزاد شده و 

به طور مشخص نرخ ارز بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
دولت در صورتی می تواند از افزایش نرخ ارز در چنین شرایطی جلوگیری کند 
که ارز نیمایی را در اختیار تمام واردکنندگان قرار دهد که این مسئله نیز با توجه 
به درآمد کم فعلی دولت امکان پذیر نیست. همچنین ممکن است نرخ ارز نیمایی 
به ارز آزاد افزایش پیدا کند و مدیریت این شــرایط دشوار شود. بنابراین عرضه 
کامل نرخ ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما برای تولیدکنندگان محصوالت 
مســی و فوالدسازان مقرون به صرفه نخواهد بود و بدون شک منجر به تشدید 
رکود حاکم در این بخش می شــود. اگرچه به نظر می  رســد در صورت اجرای 
این دستورالعمل نیز تبصره های مختلف برای آن در نظر گرفته خواهد شد. در 
حــال حاضر با توجه به رکود حاکم در بازار داخل، اکثر صنایع به دنبال صادرات 
تولیدات خود هستند و اگر موفق به این مهم نشوند، ناچار به عرضه محصوالت 
در بازار داخل خواهند شد. برای مثال، هم اکنون بازار ورق فوالدی در داخل راکد 
است و تولیدکنندگان این محصول چاره ای جز صادرات آن ندارند. بنابراین باید 
تاکید کرد که اجرای این بخشنامه، نه به سود صادرکنندگان و نه واردکنندگان 
اســت و شرایط را از قبل دشــوارتر خواهد کرد؛ در حالی که باید به دنبال رونق 

تولید و در ادامه صادرات و ارزآوری بیشتر به داخل کشور باشیم.

مدیرعامل شــرکت پردیس ســرام و ضامن پاژ گفت: بیشتر از 
تحریم های خارجی، تحریم های داخلی برای ما مشکل  ایجاد می کند. 
همچنین در زمان تحریم، انتقال دانش و تامین نیروی فنی از خارج 
کشور و نیز تامین ماشــین آالت با تاخیر بیشتری انجام می شود. 
به طور کلی تحریم، راندمان شرکت را تا 40 درصد کاهش داده است.    
به بهانه برگزاری نمایشگاه صنعت سرامیک گفت وگویی با مهندس 
پارسا جالل زاده، مدیرعامل شــرکت های تولیدی پردیس سرام و 

ضامن پاژ داشته ایم که مشروح آن را در زیر می خوانیم:
وضعیت تولید در مجموعه پردیس سرام چگونه است؟ مجموعه 
پردیس چه امتیازی نسبت به ســایر رقبا دارد؟ چشم انداز تولید 

مجموعه را چگونه ارزیابی می کنید؟
مجموعه پردیس ســرام که با این لیبل شــناخته می شود، شامل سه 
کارخانه تولید کاشــی می باشــد. یکی از محصوالت این مجموعه در این 
سه کارخانه، کاشــی دیوار است که در مجموعه ضامن پاژ تولید می شود. 
محصوالت دیگر، کاشی پرســالنی و کاشی های مینیاتوری هستند که در 
شهرک صنعتی عطار به تولید می رسند. برایند ظرفیت تولید سه کارخانه 
۳۵ تا ۴۰ هزار متر در روز اســت.  برند پردیس ســرام از سال ۸۶ اهداف 
خود را پایه ریزی کرد و بســته به شرایط بازار سیاست گذاری های مختلفی 
را تجربه کرده اســت. در آن ســال با توجه به شرایط قیمتی بازار کاشی و 
سرامیک، ضامن پاژ تولید کاشی های ارزان را آغاز کرد. در ادامه مجموعه بر 
اساس استراتژی ۵ ساله و با تاکید بر کیفی سازی، تولید محصوالت بسیار 
کیفی در حد کشــورهای مهد تولید کاشی و ســرامیک مثل ایتالیا را در 

دستور کار قرار داد تا محصوالتی بهتر از آنها را صادر کند.
مجموعه با چند درصد از ظرفیت خود مشغول به فعالیت است؟

در ســال ۹۸ با برایند سه مجموعه، شرکت ۵۰ تا ۶۰ درصد محصوالت 
خود را صادر می کرد. متاســفانه در ســال های اخیر مسائلی مانند قطعی 
بــرق، گاز و جابه جایی های مالی به ویــژه در بخش صادرات باعث کاهش 
تولید بهینه شــرکت شده است. در چنین شرایطی بحث فروش با مشکل 
روبرو می شود و شرکت نمی تواند توسعه محور کار کند. بنابراین مجموعه در 
حداکثر ظرفیت خود می ایستد و سهامدار به سمت سرمایه گذاری نمی رود. 
این مســاله با توجه به حوزه فعالیت بین المللی ما اهمیت بیشــتری پیدا 
می کند. ما در کشــورهایی مانند عربستان، نیجریه و جمهوری آذربایجان 
کارخانه سرامیک داریم. عالوه بر این در حال احداث کارخانه ای در کشور 

عراق هستیم. 
راهکار مناسب برای افزایش تولید چیست؟

ابتــدا باید بحث های تامینی )تامین برق، گاز و جابه جایی های مالی در 
بحث کارت بازرگانی( را در قالب کمیســیون ها و جلسات کارشناسی فنی، 
صنعت به صنعت مورد بررسی قرار دهیم که متاسفانه اینگونه نیست. ما در 
حال حاضر ســه برابر نیاز داخل کشور، تولید داریم. بنابراین باید صادرات 
کاشی و سرامیک تسهیل شود و با توجه به سطح کیفی تولید هر مجموعه 

صنعتی برای بحث های تامینی تصمیم گیری کنند.

تکنولوژی شــما چه تاثیری در روند واردات و صادرات داشته 
است؟

باید در کنار تکنولوژی، تیم فنی را نیز در نظر بگیریم. تولید ســرامیک 
یک فناوری »مدیوم تک« است نه »های تک«. همین »مدیوم تک« بودن 

باعث می شود یک سری ریزه کاری های فنی در آن تاثیرگذار باشد. 
شما اگر رزومه پردیس سرام را از سال ۸۶ بررسی کنید ما از همان زمان 
با ترغیب چینی ها برای همکاری، مزیت های فرهنگ تولید چینی را در تمام 
پرســنل ایجاد کردیم. ما پرسنلی داریم که می توانند با ترکیب مزیت های 
مــدل ایرانی و چینی، محصوالت کیفی تر را در مقدار بهینه تر تولید کنند. 
به عبارت دیگر ما در کنار مدیریت ســازمانی و فرایندمحور، مدل مدیریت 
هیاتــی را داریم که چینی ها بــه ما آموزش داده اند و ســرعت کار را باال 
برده، خطا را کاهش داده و چابکی بیشتری در فرایند تصمیم گیری ایجاد 
کرده است.  از لحاظ تکنولوژی، توسعه بسیار جدی در زمینه کیفی سازی 
داشــتیم که بازار هدف آن بخش اوراسیا، آمریکای جنوبی و کشوری مثل 
کانادا بوده اســت. ما می توانیم با ماشین ها و دســتگاه های ایرانی، چینی 
و ایتالیایــی، محصوالتی به گرانی محصــوالت ایتالیایی و با قیمت بهتر از 
آن تولید کنیم. در بحث کیفی ســازی حدود ۷ تا ۱۰ میلیون دالر توسعه 
داشته ایم.  به طور معمول دیگر شرکت ها توسعه محصول را در زمینه سایز 
انجام می دهند اما پردیس سرام در زمینه کیفی سازی توسعه داشته است 
که فقط مشــتری متخصص متوجه آن می شود. تمام این مسائل زیر سایه 
کارخانه دو پختی اســت که پردیس سرام راه اندازی کرده است تا بتوانیم 

بهینه ترین ظرفیت را به کار بگیریم و بیشترین ارزآوری را داشته باشیم.
ما در ســال ۹۴ شــانه به شــانه کاالی چینی قرار داشتیم و بعد از آن 
محصوالت بهینه تر خود را به چین صادر کردیم. با توسعه اخیر هدف گیری 
شرکت از چین عبور کرده اســت و تصمیم دارد کاالی ایتالیایی با قیمت 
هندی تولید کند. محصوالت ما تا به حال به کشورهایی مانند ایتالیا، هلند، 
آلمان، اسپانیا، کانادا و روسیه صادر شده است. ما حتی تیم فنی خود را بعد 
از پایان جنگ روسیه و اوکراین، به روسیه منتقل می کنیم تا بتوانیم بعد از 

ترک اروپایی ها از آن کشور محصوالت مان را به فروش برسانیم. 
تحریم هــای خارجی تا چه اندازه روی فروش خارجی و واردات 

مواد اولیه شرکت تاثیر داشته است؟
بیشــتر از تحریم های خارجی، تحریم های داخلی برای ما مشکل  ایجاد 
می کنــد. بــه عنوان مثال اگر جابه جایــی ارز و تامین مــواد اولیه، کاال و 
ماشــین آالت طی دو ماه انجام شــود، به هزاران دلیل حدود ۵ ماه در مرز 
ایران معطل می ماند. البته تحریــم خارجی در بحث جابه جایی پول برای 
ما مشکل ســاز بوده و بارها باعث بلوکه شدن آن شده است. همچنین در 
زمان تحریم، انتقال دانش و تامین نیروی فنی از خارج کشور و نیز تامین 
ماشــین آالت با تاخیر بیشتری انجام می شود. به طور کلی تحریم، راندمان 

شرکت را تا ۴۰ درصد کاهش داده است. 
رکود صنعت ساختمان چه تاثیری روی صنعت سرامیک گذاشته 

است؟
رکود صنعت ســاختمان بیشترین تاثیر را روی فروش سرامیک داشته 
اســت. در یک الی سه سال اخیر فروش سرامیک بسیار مشکل شده است. 
ما در بحث فروش به صورت دومینووار به هم متصل هستیم یعنی کاال پس 
از فروش چند دست می چرخد تا به دست مصرف کننده نهایی برسد. وقتی 
امنیت اقتصادی از بین می رود، قدرت مالی معیشتی کاهش پیدا می کند و 
بحث خرید و فروش کند می شود، روی بازار مسکن هم تاثیر می گذارد. در 
این صورت مصرف کننده و به دنبال آن مغازه دار و نماینده شــرکت رغبتی 

برای خرید و فروش نخواهند داشت. در نتیجه محصول دپو می شود.
 البته این شرایط طبیعی است و در سایر کشورها مانند کانادا نیز تورم 
دو برابری وجود دارد اما مهم این اســت که در چنین مواقعی کشورها به 
صادرات روی می آورند و آن را تسهیل می کنند. به طور کلی باید شرایط به 

سمتی پیش برود که منجر به تعطیلی تولیدکننده نشود. 
ادامه در صفحه 5

ضـرورت کارشـناسي یک تصـمیملزوم توجه ویژه به صادرات در صنعت کاشی و سرامیک
 یادداشت: احمد عروجی

مدیر فرآوری شــرکت سنگ آهن گهرزمین از کسب رکورد تولید کنسانتره و 
سنگ آهن دانه بندی در آذرماه و دی ماه سال جاری خبر داد.

حســین کامجو، مدیر فرآوری این شرکت با اشــاره به کسب رکورد در تولید 
کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی گفت: به حول و قوه الهی و با تالش شبانه روزی 
پرســنل واحد فرآوری شرکت سنگ آهن گهرزمین و شرکت نظم آوران، در پایان 
ســال مالی منتهی به آذر ۱۴۰۱، واحد فرآوری گهرزمین موفق شد رکورد تولید 
کنســانتره و سنگ آهن دانه بندی شــده را طی سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به کل 
دوره های مشابه کسب نماید و با تولید ۶،۴۱۲،۸۰۹ تن کنسانتره و ۹،۶۶۴،۷۶۷ 
تن ســنگ آهن دانه بندی شده، جهشــی ۳۱ درصدی در تولید کنسانتره و ۲۵ 
درصدی در تولید ســنگ آهن دانه بندی نسبت به سال مالی گذشته را به ثبت 
برســاند. وی در ادامه افزود: در دی ماه ۱۴۰۱ نیز رکورد ماهانه تولید کنســانتره 
برای سومین بار در ســالجاری شکسته شد و این واحد توانست به رکوردی دیگر 
در تولید ۶۰۷،۴۵۴ تن کنســانتره دست یابد. کامجو در پایان خاطرنشان کرد: با 
توجه به اهمیت و جایگاه تولید، واحد فرآوری قصد دارد در سال مالی منتهی به 

آذرماه ۱۴۰۲ با انجام اصالحاتــی روی خطوط تولید و اجرای برنامه نگهداری و 
تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان )RCM(، تولید کنسانتره خود را به ۷ میلیون 

تن رسانده و در بخش سنگ شکنی نیز ۱۰ میلیون تن تولید داشته باشد.

کسب دو رکورد پیاپی تولید توسط فرآوری گهرزمین

عزم گهرزمین در افزایش تولید کنسانتره

صفحه2


