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مهدی ملکثابت

ای��ن روزه��ا به هر حوزهای که نگاه��ی بیندازیم ،رد پای
دالالن به چش��م میخورد .تا جاییکه داللی و چالشهایی
که برای اقتصاد بهدنبال دارد به بحث روز کش��ور ما تبدیل
ش��ده است .این واس��طههای پرقدرت با بهرهگیری از انواع
رانته��ای اطالعاتی س��ود کالنی را از آن خ��ود میکنند.
تولی��د محص��والت لوله و پروفیل ف��والدی یکی از مواردی
اس��ت که طی سالهای گذشته دس��تاویز عملکرد دالالن
شده است .تا جاییکه این تولیدکنندگان با انواع چالشهای
جدی روبهرو ش��دهاند .کمب��ود مواد اولیه یکی از مهمترین
گالیههای تولیدکنندگان لوله و پروفیل کشور است .بخشی
از این کمبود را باید ناش��ی از ظرفیت باالی احداث شده در
این صنایع نسبت به ظرفیت تولید مواد اولیه مورد نیاز برای
تولید این محصوالت (یعنی ورق گرم فوالدی) دانس��ت .با
این وجود ،همه مش��کالت ب��ه همین ناهمگونی در زنجیره
ف��والد بر نمیگردد و در مواردی ش��اهد حض��ور دالالن و
واسطهها در این بازار هستیم .این واسطهها از یکسو زمینه
کمبود مواد اولیه را فراهم میکنند و از سوی دیگر ،در سایه
همین کمبود موجب رشد قیمت ورق فوالدی میشوند.
درواقع بخش��ی از خریداران ورق ف��والدی از بورس کاال
مصرفکننده واقعی نیستند و این محصول را با هدف فروش
در بازار آزاد و کسب سود از واسطهگری خریداری میکنند.
در چنی��ن ش��رایطی ،از متولیان و سیاس��تگذاران انتظار
میرود ش��یوه عرضه محصوالت را تغییر دهند یا با نظارت
کافی مانع این دست واسطهگریها شوند.در طول سالهای
گذشته ،ظرفیت قابلتوجهی از صنایع لوله و پروفیل فوالدی
در کش��ور احداث شده اس��ت .چنانچه مواد اولیه مورد نیاز
این واحدها در اختیار این تولیدکنندگان قرار گیرد ،میتوان
از ظرفیت یادش��ده برای رونق تولید و ارزشآفرینی هرچه
بیش��تر بهره گرفت .در ادامه ،موقعیتهای شغلی متعددی
در کشور ایجاد میشود و رونق اقتصادی را بهدنبال دارد.

 شفافیت در عرضه افزایش یابد

مهدی ملکثابت ،نایب رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان
لول��ه و پروفیل ف��والدی در گفتوگو با
کمبود مواد
اولی��ه را از چالشه��ای اصلی تولیدکنندگان لوله و پروفیل
ف��والدی عنوان ک��رد و افزود :چنانچه ش��فافیت در عرضه
م��واد اولیه افزایش یابد ،برخی کمبودها برطرف میش��ود.

نیاز خود بر خواهند آمد.

 امکان صادرات داریم

عکس:

شرکت مجتمع فوالد خراسان با ثبت عملکرد
س��ال  ،1398عنوان واحد نمونه تولیدی س��ال
 1399استان خراسان رضوی را به خود اختصاص
داد .بهگ��زارش روابطعموم��ی ،مجتم��ع فوالد
خراس��ان ،این مجتمع که در سال گذشته موفق
ب��ه ثبت  ۱۸درصد رش��د در جمع تولیدات49 ،
درصد رشد ارزش فروش و  79درصد رشد ارزش
صادرات ش��ده است .در آیین تقدیر از واحدهای
نمونه س��ال  1399ب��ا حضور معاون اس��تاندار
خراس��ان رضوی و تع��دادی از مقامات اجرایی،
سیاسی و نمایندگان بخش خصوصی ،لوح تقدیر
و تندی��س واحد نمونه تولیدی س��ال را دریافت
کرد .بهگفته کس��ری غفوری ،مدیرعامل مجتمع
فوالد خراس��ان ،رشد 70درصدی سود عملیاتی،
 15درص��د کاه��ش موجودی انبارها نس��بت به
سال قبل به همراه سایر دستاوردهای حوزه های
تولی��دی (از جمله ثب��ت رکوردهای گوناگون در
نواحی تولید) از مهمترین توفیقات این شرکت در
س��ال گذشته بوده که عنوان واحد نمونه را برای
این ش��رکت رقم زده اس��ت .غفوری خاطرنشان
ک��رد :کس��ب رکورده��ای فروش و ص��ادرات و
فعالیته��ای ح��وزه اس��تانداردها و نظامه��ای
مدیریتی بهعنوان بخش��ی دیگ��ر از فعالیتهای
ارزنده همکاران شرکت بوده و نتیجه تالش همه
کارکنان و دس��تاندرکاران ش��رکت باعث احراز
این موفقیت جمعی ش��ده است .گفتنی است در
آیین قدردانی از واحدهای نمونه تولیدی استان،
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت کشور ،رئیس
ات��اق بازرگان��ی ،صنایع و معادن ای��ران ،معاون
اقتصادی استاندار ،رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان ،نمایندگان مردم مشهد و گناباد
در مجلس و رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت
حضور داشتند.
در این آیین ساالنه که به علت محدودیتهای
ناش��ی از شیوع کووید 19با محدودیت در تعداد
نفرات دعوت ش��ده به مراس��م برگزار ش��د ،علی
رسولیان ،معاون اس��تاندار خراسان رضوی ،لوح
تقدی��ر و تمبر یادبود واحد نمونه تولیدی س��ال
را به مدیرعامل ش��رکت مجتمع فوالد خراس��ان
اهدا کرد.

شفافیت در خرید و فروش راهحل مشکالت است

بخش��ی از خری��داران ورق ف��والدی از ب��ورس کاال ،مصرفکننده
واقعی نیس��تند و این محص��ول را با هدف فروش در ب��ازار آزاد و
کسب س��ود از واس��طهگری خریداری میکنند؛ بنابراین از متولیان
امر انتظار میرود شیوه عرضه محصوالت را تغییر دهند یا با نظارت
کافی مانع این دست واسطهگریها شوند
درحالحاضر ،بخش��ی از ورق گرم تولیدش��ده در کشور در
قالب معام�لات مچینگ در اختیار خریداران قرار میگیرد
و قسمتی نیز در بورس عرضه میشود .برای بازگشت ثبات
به این بازار باید در گام نخس��ت طرفهای قرارداد مچینگ
مشخص شوند .ملکثابت در ادامه تاکید کرد :درحالحاضر،
سهمیه عرضه ورق فوالدی به شرکتهای تولیدکننده لوله
و پروفیل بهشدت کاهش یافته است .حال این سوال مطرح
میش��ود که ورق گرم فوالدی تولیدشده در کشور دقیقا به
چه مصرفی میرس��د که تولیدکنندگان با این چالشهای
جدی روبهرو ش��دهاند .ب��دون تردی��د در چنین موقعیتی
نمیتوان منکر حضور واسطهها در این بازار شد.

 تولید در محدودیت

نای��ب رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان لول��ه و پروفیل

فوالدی افزود :س��هم تولیدکنندگان از مواد اولیه در ماههای
اخیر بهشدت کاهش یافته تا جاییکه این مواد اولیه تنها کفاف
 ۵روز کاری آنها را میدهد .در چنین شرایطی ،واردات ورق
فوالدی نیز بهدلیل تشدید تحریمها ،رشد قابلتوجه نرخ ارز
و محدودیت منابع ارزی کشور عمال متوقف شده است .کما
اینکه واردات ورق با چنین قیمت ارزی برای تولیدکنندگان
ب��ا صرفه اقتصادی همراه نیس��ت .نایب رئیس س��ندیکای
تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی در ادامه افزود :چنانچه
واحده��ای تولیدکننده ورق فوالدی ،محصوالت نهایی خود
را بهط��ور منظم در اختیار تولیدکنندگان واقعی این صنعت
قرار دهند ،برخی چالشهای تولید برطرف میشود .بهعالوه
آنکه میتوان محصول نهایی را با قیمت مناس��ب در اختیار
مصرفکننده نهایی قرار داد .تولیدکنندگان نیز از پس تامین

وی گف��ت :ظرفی��ت تولید لول��ه و پروفیل در کش��ور از
ظرفی��ت تولید ورق فوالدی پیش��ی گرفته اس��ت .ظرفیت
اس��می واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل فوالد کش��ور
 ۱۸.۵میلیون تن برآورد میش��ود .البته ظرفیتی که امکان
تولید واقعی دارد  ۴.۵تا  ۵میلیون تن گزارش ش��ده ،با این
وج��ود ،ظرفیت تولید ورق فوالدی به مراتب کمتر اس��ت.
بهویژه که صنایع دیگری مانند خودروسازی و لوازم خانگی
نیز از این ورق برای تولید محصول نهایی استفاده میکنند.
درواق��ع برای تامی��ن نیاز کامل این صنایع ب��ه مواد اولیه،
واردات ضروری است و چنانچه واردات با ارز مناسب باشد،
میتواند تاثیر بسزایی در رفع چالشهای این صنعت داشته
باشد .ملکثابت افزود :چنانچه زمینه رشد تولید در صنعت
س��اخت لوله و پروفیل فوالدی فراهم ش��ود ،میتوان زمینه
توس��عه صادرات آن را فراهم کرد .کشورهای همسایه ایران
از ظرفیت باالیی ب��رای مصرف این محصوالت برخوردارند
و میتوان از این ظرفیت برای توس��عه تولید در صنعت لوله
و پروفیل بهره گرفت.

 سخن پایانی

از مجم��وع موارد یادش��ده اینگونه برداش��ت
یش��ود که صنایع لوله و پروفی��ل با چالشهای
م
اساسی روبهرو هستند .س��هم قابلتوجهی از این
چالشها در سایه کمبود مواد اولیه ایجاد شدهاند.
اما بخش��ی از ای��ن کمبودها ه��م بهدلیل حضور
واسطهها ایجاد میشود .واسطههایی که مواد اولیه
را بهن��ام تولید از ب��ورس کاال خریداری میکنند
و آن را ب��ا قیم��ت باالت��ر در ب��ازار آزاد به فروش
میرسانند .برای رفع چالش یادشده انتظار میرود
شه��ای ورق فوالدی
ش��فافیت در خری��د و فرو 
افزایش یابد .خریدار و فروش��نده مشخص باشند.
می��زان تولید محص��ول نهایی ازس��وی خریداران
نترتیب زمینه سودجویی
مش��خص ش��ود .تا بدی 
از میان برود و بازار به سمت تعادل گام بردارد.

