گزارش ویژه

همه مشﮑﻞ اینجاست

نوسان قیمت و کمبود مواد اولیه
 lحمید نصیری

;;

اعتمــاد عمومــی مصرفکننــدگان نیــز خدشــهدار میگــردد .اگــر بخواهیــم از مــواد
داخلــی بــا کیفیــت اســتفاده کنیــم بــه خاطــر قیمــت بــاالی آن خریــدار خارﺟــی
تمایلــی بــه خریــد از خــود نشــان نمیدهــد و حتــی بــا اعتــراض بیــان مــیدارد کــه
اگــر از ترکیــه یــا دیگــر کشــورها خریــد کنیــم برایمــان بــه صرفهتــر اســت.

;;

سﻌید رستﮕاری
شرکت تولیدی اصیﻞ
صﺤبتــی اســت کــه میگوینــد از مــواد اولیــه تولیــد
داخــل اســتفاده کنیــد امــا متاســفانه مــواد اولیــه تولیــد
داخلــی بــه هیــچ عنــوان کیفیــت و مرﻏوبیــت مشــابه
خارﺟــی آن را نــدارد یــا در حــد اســتاندارد مشــابه آن
نیــز نیســت .دومین مشــکل هــم نوســانات ارز میباشــد
کــه باعــﺚ شــده تکلیــﻒ خــود را ندانیــم ایــن نوســانات
باعــﺚ شــده نتوانیــم برنامهریــزی درســتی داشــته
باشــیم و بــرای تولیــد خودمــان مــواد اولیــه انبــار کنیم.
بــا ایــن وﺟــود حتــی نمیتوانیــم روی مﺤصــول نهایــی
قیمتگــذاری کنیــم .از ایــن رو در بﺤــﺚ صادراتمــان
نیــز نمیتوانیــم برنامهریــزی ﺟامعــی داشــته باشــیم.
نداشــتن کیفیــت در مــواد اولیــه داخلــی هــم بــه اســم
شــرکت لطمــه میزنــد و هــم بــه صنعــت .حتــی

حاج سید جﻌفر میرﺿرابی
شرکت تولیدی ﻋصر طالیی

اصلیتریــن مشــکالت تولیــد بــرای مــا کمبــود مــواد
اولیــه و نوســان قیمــت آن میباشــد و البتــه بﺤــﺚ
حــذف مــاده  8۰بیمــه کــه باعــﺚ آزاد شــدن نــرخ بیمــه
شــده از ایــن رو ســهمیه بیمــه هــم بــرای کارفرمــا و
هــم بــرای بیمــه شــده ســخت شــده اســت .بــا حــذف
مــاده  8۰بــه صــورت حــدودی  8۰درصــد کارفرمــا و ۲۰
درصــد بیمــه شــونده بایــد پرداخــت کنــد.
مشــکل دیگــر نیــز بابــت ارزش افــزوده میباشــد که هیچ
منطقــی در مﺤاســبه آن وﺟــود نــدارد هــر تولیدکنندهای
بــه فکــر توســعه کارش میباشــد امــا نوســان در قیمــت
مــواد اولیــه تمــام انــرژی و ذوق مــا را از بیــن برده اســت.
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ابراهیﻢ دهﻘان
شرکت تولیدی گاماس
کمبــود مــواد اولیــه و مشــخﺺ نبــودن قیمــت آن بزرگتریــن معﻀــل در
بخــش تولیــد میباشــد از ایــن رو تولیدکننــدگان در بﺤــﺚ قیمتگــذاری
بــه مشــکل برخوردهانــد و باعــﺚ شــده هــم زنجیــره تولیدکننــدگان و هــم
خریــداران و بنکــداران ســردرگم بماننــد اگــر مــواد اولیــه در بــازار بــا نــرخ
ﺛابــت باشــد مشــکالت دیگــر بــه چشــم نمیآیــد دو ســال پیــش مــواد
موﺟــود بــود و مشــکالت مالیاتــی دســت و پاگیــر بــود امــا حــال مــواد اولیــه
ســنگ ﺟلــوی پــای تولیدکننــدگان کفــش و صنــدل گردیــده اســت .امســال
شــرایﻂ بهگونــهای اســت کــه هیــچ چیــزی قابــل پیشبینــی نیســت حتــی
نمیتوانیــم بــرای کاالهایمــان نــرخ ﺛابتــی را در نظــر بگیریــم.
امیر حسینپور
شرکت تولیدی جوانان
اﺟنــاس و مــواد اولیــه ایرانــی مرﻏوبیــت اﺟنــاس خارﺟــی را نــدارد
بــرای همیــن تولیدکننــدگان تمایــل بــرای خریــد اﺟنــاس خارﺟــی
را دارنــد .بــه طــور مﺜــال از نظــر وزن ،یــک طاقــه ایرانــی دو برابــر
یــک طاقــه خارﺟــی میباشــد و همیــن ســبب ســنگینی کفــش
میشــود .خیلــی از اﺟناســی را هــم کــه میخواهیــم در ایــران
اســتفاده کنیــم در ایــران تــوان تولیــد آن نیســت بــرای همیــن در
زمــان تولیــد مشــکالت عمــدهای ایجــاد میکنــد بایــد دولــت اﺟازه
ورود مــواد اولیــه خارﺟــی را صــادر کنــد تــا تولیدکننــدگان بتواننــد
تولیــدات خــود را بــه مرﻏوبیــت و اســتاندارد یــک مﺤصــول خارﺟی
برســانند و یــا اﺟــازه ورود دســتگاههای پیشــرفته را بدهنــد.
ﻏﻀنفر رجبی
شرکت تولیدی ایﮕﻞ
بــرای تولیــد مــا نــه کمــک میخواهیــم و نــه مزاحمتــی ،بایــد مﺜــال بزنــم در همیــن
بﺤــﺚ بیمــه اگــر تــا  5تــا کارگــر را بیمــه کنیــم  1۰درصــد اســت و از  5نفــر بیشــتر بیمــه
کارگــران  3۰درصــد میشــود ایــن یکــی از معﻀــالت تولیدکننــدگان اســت.
دولــت بــرای واردات مــواد اولیــه ارز دولتــی میدهــد امــا همــه ســود آن بــه ﺟیــب دالالن
مــیرود ،دالالن بــا ارز دولتــی مــواد وارد کردهانــد و بــا قیمــت آزاد فروختنــد و اینجــا هیــچ
کمکــی بــه تولیدکننــدگان نشــد در یــک ﺟملــه تولیدکنندگان حمایــت دولتــی نمیخواهد
امــا دوســت دارد دســتش بــرای فعالیتهــای بیشــتر بــاز باشــد و ارگانهــای مختلــﻒ
ســنگی ﺟلــوی پــای آنهــا نیدازنــد.
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محمد حسین جوشﻘانی
شرکت تولیدی وحدت
بزرگتریــن مشــکالت مــا تهیــه مــواد اولیــه اســت و همﭽنیــن عــدم نظــارت دقیــق ادارهی کار
بــر روی نیروهــای کار اســت .بارهــا بــا ادارههــا و ارگانهــای مختلــﻒ در ایــن خصــوص مکاتبــه
کــردهام .بــه طــور مﺜــال همﭽــون منــی کــه از نیــروی کار ایرانــی اســتفاده میکنــم تفــاوت
پرداخــت ســنوات و عیــدی بــه کارگــران نســبت بــه تولیدکننــدگان دیگــر چیــزی در حــدود
 3۰الــی  4۰میلیــون تومــان میباشــد .خیلــی از کارخانههــای فاقــد مجــوز بــا نیروهــای
کار پاکســتانی کار میکننــد .از طرفــی واردکننــدگان بــا دالرهــای دولتــی مــواد اولیــه وارد
کردهانــد و بــا قیمــت آزاد فروختنــد و هیــچ نظارتــی روی آنهــا نیســت .تمامــی ایــن مــوارد
باعــﺚ شــده یــک تولیدکننــده فقــﻂ بــا عشــقی کــه بــه تولیــد دارد کار کنــد و نــه هیــچ
حمایتــی از طــرف مســﺌوالن.

یوسﻒ قوامی
شرکت تولیدی فاخر
اصلیتریـن مشـکل تولیـد روی تامیـن مـواد اولیـه اسـت .چـه مـواد پلییورتـان
یـا رزینـی کـه بـرای چرمسـازیها مـیرود االن سـه الـی  4مـاه اسـت کـه مـواد
پلییورتـان ﺛبـت سـفارش نشـده اسـت و انبارهـا تقریبـا  9۰درصد خالی میباشـد
و اگـر بـه همیـن منـوال پیش بـرود  1۰۰درصـد تولیدکننـدگان بعد از پایان سـال
بـه مشـکل برمیخورند .همﭽنین نوسـان مواد اولیه موﺟـود در بازار باعﺚ شـده که
تولیدکنندگان نتوانند روی یک قیمت ﺛابت و مشـخﺺ ﺛبت سـفارش داشته باشند.

ابوالفﻀﻞ نبیزاده
شرکت تولیدی پارسینا
مــواد اولیــه بــه مــا نمیرســد اگــر امــروز آن را بخریــم فــردا بایــد بــا قیمــت
بیشــتری آن را تهیــه کنیــم و کال در بــازار فــروش مــواد اولیــه هیــچ ﺛباتــی
وﺟــود نــدارد .مــواد اولیــه ایرانــی هــم هیــچ کیفیــت خوبــی نــدارد اداره کار
هــم بــرای کارگــران ایرانــی ســختگیری میکنــد امــا بــر روی کارخانههــای
فاقــد مجــوز نظــارت کافــی نــدارد .چکهــای برگشــتی هــم معﻀــل دیگــری
اســت بــرای تولیدکننــدگان.

ﻋباس شهناززاده
شرکت تولیدی زیتون
مشـکل اصلـی مـا کمبود مـواد اولیـه و ﺟلوگیـری از واردات مـواد اولیه
بـه کشـور اسـت .بـا وﺟـود تولیـد مـواد اولیـه در داخل کشـور به علت
عـدم مرﻏوبیـت توانایـی رقابت با نمونههـای خارﺟی را نـدارد .همﭽنین
تعـدادی از تولیدکننـدگان بـا اسـتفاده از نفوذ و کانالهـای خاص مجوز
ورود مـواد اولیـه به کشـور را به آسـانی اخذ میکننـد و تولیدکنندگانی
کـه دسترسـی بـه مـواد اولیـه خارﺟـی ندارنـد توانایـی رقابـت کیفی با
مﺤصـوالت تولید شـده با مـواد خارﺟـی را ندارند.
هادی آوش
شرکت تولیدی گلﭙوش
مهمترین مشـکل نوسـان قیمتها اسـت .برای مﺜـال مجبوریم زیره ،چسـب و
اقـالم دیگـر را بـه روز تهیـه کنیـم چـون قیمتها حتـﯽ در طول هفتـه تﻐییر
مﯽ کند .
فروشـندها اگـر بـازار خوب باشـد قیمـت را باال اعـالم میکنند اما وقتی کسـاد
باشـد بـرای پـاس کردن چک هایشـان و پرداخت هزینه های دیگرشـان قیمت
هـا را میشـکنند ،مـا از ابتـدای سـال درگیـر تهیـه کارتـن ،چسـب ،زیـره و
دیگـر اقـالم مـواد اولیه هسـتیم .همﭽنین نوسـان قیمتهـا ما را بـرای قیمت
گـذاری ﺛابـت سـردرگم کرده اسـت .اتﺤادیه ها هـم در این بﺤـران هیچ کمک
و حمایتـی نداشـتند .مـا از آنهـا فقـﻂ پیامـک هـای اطـالع رسـانی در مـورد
نمایشـگاهها و حـق عﻀویـت سـاالنه دریافـت میکنیم.
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