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گزارش خبری

همهچیز بستگی به رویکرد
دولت دارد

 چاره بازار آزادسازی است

مس��عود دانش��مند ،فع��ال و
کارشناس اقتصادی نیز در این
زمین��ه در گفتوگ��و با صمت
عنوان کرد :آزادسازی قیمتها
یا درنظر گرفتن یارانه برای ارز
ه��ر دو در ش��رایط مختل��ف
امکانپذی��ر اس��ت ام��ا اینکه
امکان��ات و اختیارات دولت در انتخ��اب هریک از این دو
مسیر چقدر است ،در انتخاب روش درست تاثیر میگذارد.
وی در ای��ن ب��اره اف��زود :اگر ق��رار اس��ت ارز یارانهای به
واردکنندگ��ان اختصاص یابد ،دولت باید به حدی ذخیره
ارزی داشته باشد که این نوع ارز را در اختیار هر متقاضی
بگذارد نه اینکه ارز چندنرخی ایجاد کند .البته با توجه به
ذخایر ارزی کش��ور و مش��کالت موجود اقتصادی به نظر
نمیرسد که دولت چنین توانی داشته باشد .دانشمند در
ادامه تاکید کرد :وقتی ذخیره ارزی کشور به میزان کافی
نیس��ت ،درنظر گرفتن ارز ترجیحی برای واردات و ایجاد
فضای چندنرخی ،فسادزا خواهد بود و بیتردید یارانههای
اختصاص داده ش��ده نیز به هدف مورد نظر تصمیمگیران
نخواهد رس��ید .این فعال اقتصادی درباره راهکار مناسب
برای اقتصاد کش��ور در این دوره بیان کرد :برای ش��رایط
موجود ،راهکار منطقی تکنرخی شدن بازار با استفاده از
آزادس��ازی نرخ ارز اس��ت که امکان بروز پدیدههایی مثل
رانت را به حداقل میرس��اند .وی درب��اره پیامدهای این
روش نیز گفت :این آزادس��ازی بر معیش��ت مردم در این
وضعیت اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاش��ت اما دولت
میتوان��د ب��ا برنامهری��زی مناس��ب ،معادل ای��ن میزان
صرفهجوی��ی در هزینهه��ای خود را مس��تقی م در اختیار
مصرفکنن��ده قرار ده��د تا ضمن کاهش زمینه فس��اد،
گزینههای هدف یارانه به شکل مستقیم از این تسهیالت
و حمایتها برخوردار شوند.

 پیگیری یک شرط ضروری است

بوکار و اصناف
نظرسنجیهای متعدد از صاحبان کس 
و کارشناس��ان اقتص��ادی در ای��ن حوزه نش��ان میدهد
که بیش��تراهال��ی این بخش از اقتصاد ب��ر این باورند که
تکنرخی ش��دن و ح��ذف ارز  ۴۲۰۰تومانی از مبادالت
تج��اری و تامین کاالهای اساس��ی و ضروری ،برای ایجاد
ثبات در تجارت کش��ور ضروری اس��ت .اما در عین حال
بیم همین فعاالن اقتصادی درباره تکنرخی و آزاد شدن
ارز این اس��ت که گام نخس��ت این فرآیند که آزادس��ازی
نرخ ارز اس��ت در بودجه اجرا ش��ود ام��ا گامهای بعدی و
ض��روری آن ک��ه حمایت از بخشهای مختل��ف در برابر
پیامدهای این تصمیم اس��ت ،مش��مول مرور زمان شده
و فرام��وش ش��ود .در هر حال وجود یا ح��ذف یارانههای
ارزی برای تامین کاالهای اساسی و ضروری کشور ،هریک
پیامدهایی را خواهد داش��ت که مس��ئولیت مستقیم آن
برعه��ده قانونگذاران و تصمیمگیران خواهد بود و دولت
نمیتواند آن را فقط روی کاغذ رقم بزند و بار تحقق عملی
آن را روی شانه مردم بگذارد.

اصناف هم با افزایش مالیات ارزش افزوده مخالفند

بازار شکننده و سنگ مالیات
پیمان صفردوست
editor@smtnews.ir

موضوع احتمال افزایش مالیات ارزش افزوده نهتنها در بخش کالن اقتصاد و تجارت ،حساس��یتهایی را
ایجاد کرده ،بلکه در بازارهای داخلی و حوزه خردهفروش��ی نیز نگرانیهایی را در پی داش��ته که قابل تامل
است .بازاریان و صاحبان کسبوکار معتقدند این بخش مدتهاست از سقف توان خرید مردم باالتر رفته و
به هیچ وجه گنجایش قیمتهای بیش از این را ندارد ،این در حالی است که اگر افزایشی در میزان مالیات
ارزش افزوده رخ دهد ،تاثیر مستقیم بر نرخ مصرفکننده خواهد داشت .در ادامه با گزارش روزنامه
در این باره همراه باشید:

مصرفکننده توان خرید ندارد
اگر بنا بر
این باشد که
افزایش مالیات
ارزش افزوده
این نرخها را
بیشتر کند ،در
بخش تولید
نیز بهدلیل
حذف بازار
مصرف ،دچار
رکود مضاعف
خواهیم شد

قاس��م ن��وده فراهانی ،رئیس اتاق اصن��اف تهران در
ای��ن ب��اره در گفتوگ��و با
اظهار ک��رد :مالیات
ارزش اف��زوده براس��اس قانون مالیاتی اس��ت که باید
از مصرفکنن��ده نهای��ی اخذ ش��ود و تا ام��روز میزان
آن  ۹درص��د ب��وده ،ام��ا در واقع این مالی��ات عالوه بر
مصرفکنن��ده از س��ایر اجزای زنجی��ره تولید و توزیع
نی��ز دریافت میش��ود ک��ه در نهایت به زیان بیش��تر
مصرفکنن��ده میانجامد .وی در این ب��اره افزود :در حالحاضر مالیات ارزش
افزوده در 3مرحله اخذ میش��ود که عبارت اس��ت از واردات ،بنکداری و توزیع
کاال که تاثیر منفی بر کنترل قیمتها دارد.
نوده فراهانی درباره تاثیر این ش��یوه از دریافت مالیات ارزش افزوده بر بازار
مص��رف عنوان کرد :ما بارها اع�لام کردهایم که این روش باعث ایجاد تورم در
بازار میشود ،بهنحوی که مصرفکننده در نهایت متحمل پرداخت  ۲۷درصد
مالی��ات ارزش افزوده خواهد ش��د .رئیس اتاق اصن��اف تهران همچنین گفت:
گرچه ادعا بر این است که مالیات در هر مرحله ،دوباره به آن بخش از زنجیره
بازمیگردد اما حتی اگر این موضوع صحت داشته باشد ،پس از ایجاد تورم این
بازگشت سودی برای مصرفکننده نخواهد داشت .وی درباره احتمال افزایش
مالی��ات ارزش اف��زوده در آینده نیز عنوان کرد :همین نرخهای موجود در بازار
نیز در حالحاضر از قدرت خرید اقش��ار زیادی از جامعه خارج اس��ت و اگر بنا
بر این باشد که افزایش مالیات ارزش افزوده این نرخها را بیشتر کند ،ما نهتنها
در بازار مصرف با مشکل مواجه خواهیم بود ،که حتی بخش تولید نیز بهدلیل
ح��ذف ب��ازار مصرف ،دچار رکود مضاعف خواهد ش��د .نوده فراهانی بیان کرد:
دول��ت برای تامین بودجه ،نیازمند راهکارهایی عملی اس��ت اما این راهکارها
نباید تنها فشار بیشتر بر مصرفکننده و بازار مصرف باشد .گرانی و تورم حاصل
از چنی��ن تصمیم��ی ،نظام بازار را بهکلی آش��فته خواهد کرد و در کل به زیان
اقتصاد کشور منتهی خواهد شد ،زیرا مصرفکننده دیگر توان خرید ندارد.

عکس:

پیمان صفردوس�ت :بس��یاری از فع��االن اقتصادی
معتقدن��د که موضوع حذف یا باق��ی ماندن ارز ترجیحی
در اقتصاد کش��ور کامال وابس��ته به این اس��ت که دولت
در کدامیک از این دو مس��یر میتواند به ش��کل مطلوب
حرک��ت کند .با محور قرار دادن موضوع حذف ش��دن یا
نش��دن ارز ترجیحی از مبادالت تجاری کشور و نقش آن
در ارتقا یا نزول جایگاه اقتصادی کشور ،پرسشهایی را با
کارشناسان و دستاندرکاران اقتصادی در میان گذاشتیم.
در ای��ن زمینه ابوالفتح صانعی،
رئی��س اتحادی��ه بازرگان��ان
تجهیزات و ملزومات پزش��کی
ای��ران در گفتوگ��و با صمت
عن��وان کرد :در نگاه کلی ما در
ح��وزه تجهی��زات پزش��کی با
درنظر گرفتن ارز آزاد و نیمایی
برای واردات این کاالها موافقتریم اما نمیتوان با توجه به
تعداد کمی از مولفهها درباره این موضوع نظر داد.
صانعی در این باره افزود :آزادشدن نرخ ارز برای واردات
درباره کاالهای ضروری و اساس��ی باید با توجه به توانایی
واردکنندگ��ان و خریداران باش��د زیرا در هر حال فعاالن
اقتصادی در این بخش تا  ۵۰درصد تابع سرمایه هستند.
وی با اش��اره به نقش س��رمایه در گردش مورد نیاز برای
تج��ارت خارجی بیان کرد :حقیقت این اس��ت که با آزاد
ش��دن نرخ ارز میزان س��رمایه و ارز مورد نیاز برای ادامه
فعالی��ت بهش��دت افزایش پیدا خواهد ک��رد و اگر در این
زمینه تس��هیالت و حمایتی از سوی دولت وجود نداشته
باش��د ،ادامه این مسیر با مشکالت فراوانی روبهرو خواهد
بود.رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات و ملزومات پزشکی
ایران همچنین تصریح کرد :مس��ئله دیگر این است که با
شرایط فعلی و با ارز ترجیحی نیز خریداران این کاالها با
مش��کالت فراوانی در بازپرداخت روبهرو هس��تند و با آزاد
ش��دن یا در نظر گرفتن ارز نیمایی ،این مبالغ به بیش از
 ۵براب��ر خواهد رس��ید و در نتیجه زم��ان بازپرداخت نیز
افزای��ش پیدا خواه��د کرد که این موض��وع مطلوب نظر
فعاالن اقتصادی نیست.صانعی گفت :در نهایت اینکه اگر
دول��ت بتواند همگام با آزاد ک��ردن نرخ ارز ،از وارکننده و
خری��دار برای تامین این کاال حمایت کرده و تس��هیالت
مناسب را در اختیار آنها بگذارد ،این کار میتواند مطلوب
باش��د اما در غیر این صورت افزای��ش بهای کاالها به کم
شدن وسعت کار و محدود شدن این بازار خواهد انجامید.

بازار و اصناف

افزایش مالیات به رکود میانجامد
قاسمعلی حس��نی ،دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی
درباره تاثیر افزایش مالیات ارزش افزوده بر بازار عنوان کرد:
مالیات ارزش اف��زوده که در ابتدا بهصورت آزمایش��ی وارد
نظام اقتصادی کش��ور ش��د و بعد بهصورت قانون درآمد ،در
حالحاضر با نرخ  ۹درصد از مصرفکننده دریافت میشود
که البته به برخی از کاالها مانند برنج ،چای ،ش��کر و روغن
تعل��ق نمیگیرد .حس��نی در ای��ن باره اف��زود :اینکه دولت
بخواهد برای تامین بودجه سال آینده این مالیات را افزایش دهد ،بیش
ف
از آنک��ه در نظام توزیع ک��ه انتقالدهنده کاال از بخش تولید به مصر 
است ،تاثیر بگذارد ،بر حوزه تولید کشور اثرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در سالهای اخیر یادآور شد:
افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده ،گرچه میتواند تامینکننده بخش��ی
از کمبودهای مالی دولت باش��د ،اما در س��وی دیگر مصرفکنندگان را
تحت تاثیر قرار میدهد.
دبیرکل اتحادی��ه بنکداران مواد غذایی همچنی��ن تصریح کرد :نرخ
مالی��ات ارزش اف��زوده در دول��ت باید باتوجه به توان مردم و کش��ش
بازار تعیین ش��ود ،زیرا در غیر ای��ن صورت با کاهش توان خرید مردم،
بسیاری از کاالهای غیرضروری و تنقالت از سبد خانوار حذف میشود
و ب��ه این ترتیب تولیدکننده نیز با کاهش فروش ناچار میش��ود تولید
را کاه��ش دهد و این زنجیره تمام بخشه��ای اقتصادی را تحت تاثیر
خود قرار میدهد.
حس��نی درباره وضعیت کنونی بازار نیز تاکید کرد :در سالهای اخیر
باتوج��ه به مش��کالت اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی ،س��بد خرید
مردم نس��بت به گذشته کوچکتر ش��ده که این موضوع باعث کاهش
فروش و رکود نسبی در بخش تولید شده است.
وی با اش��اره به کمکهایی که بخش خصوص��ی میتواند در تعیین

مالی��ات ارزش افزوده به دولت بکن��د ،عنوان کرد :دولت برای
یافتن میزان حقیقی کشش بازار برای تعیین مالیات و مواردی
از این دس��ت میتواند از بخش خصوص��ی نیز کمک بگیرد تا
نرخها مطابق توان مالی مصرفکننده انتخاب شوند.
دبی��ر کل اتحادیه بنکداران مواد غذای��ی در ادامه گفت :در
هر ح��ال اگر افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده مصوب ش��ود،
ما بهعنوان عرضهکننده محصول از قانون تبعیت میکنیم ،اما
بهنظر میرسد راهکار مناسبتر در این باره در نظر گرفتن وضعیت بازار
و مشکالت معیشتی مردم در تامین مایحتاج باشد.
حس��نی در پایان با ابراز امیدواری درباره تصویب قوانینی که به نفع
تولید و همچنین مصرفکننده باش��د ،خاطرنش��ان ک��رد :در هر حال
مجموع��ه زنجیره تولید تا مصرف کاالها در یک جهت حرکت میکنند
و آس��یب به هر یک از اجزای این زنجیره بیش��ک عملکرد سایر اجزا
را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و روند توس��عه اقتصادی کش��ور را کند
خواهد کرد.

سخن پایانی

بدون در نظر گرفتن اینک��ه در اصالحات الیحه بودجه چه اتفاقاتی
رقم خواهد خورد و دس��ت آخر مالی��ات ارزش افزوده روی چه رقمی
خواهد ایستاد ،باید دولت و تصمیمگیران بودجه برای یک سال آینده
کش��ور به این نکته توجه داش��ته باشند که این مالیات از همه مردمی
اخذ میشود که قرار است دولت برای رفاه آنها اقدام کند و این تناسب
باید بهنحوی برقرار شود که بیشترین میزان رفاه برای بیشترین اقشار
جامعه با کمترین فشار اقتصادی بر طبقه کمدرآمد بهوجود آید.

معدن

تحقق چشمانداز فوالد در سایه ارزیابی بازارهای جهانی
علیرضا ساس�انپور :رض��ا وکیلی مدیر
ف��روش داخل��ی ش��رکت فوالد خوزس��تان:
طبقهبندی ،دس��تهبندی و ارزیابی بازار ،کاال
و مش��تریان باعث شناس��ایی بخش مهمتر،
سودآورتر و مستمرتر بازار میشود و شرکت
میتواند با شناس��ایی ویژگیه��ا و نیازهای
بخش م��ورد نظر ،امکانات خ��ود را متمرکز
و ب��ا ایج��اد و تحوی��ل ارزش به مش��تریان،
برای تامین منافع س��ازمان و ذینفعان اقدام
کن��د .همچنی��ن ،بر اس��اس ای��ن یافتهها،
سرمایهگذاریهای آتی شرکت نیز مشخص
میشود.
تحلیل گزارشهای فروش ،سود حاصل از
نوع فروش و مقدار و س��هم فروش بر اساس
تنوع کاالهای تولیدی در دورههای مختلف،
یکی از ابزارهای بخشبندی بازار و طراحی و
انتخاب استراتژی مناسب فروش و بازاریابی
است.
در تقس��یمبندی محص��والت در صنع��ت
ف��والد ،ع�لاوه ب��ر بخشبن��دی عموم��ی
محصوالت به دو دسته «طويل» و «عریض»،
میت��وان هرکدام از این دو را بر اس��اس نوع
محصول فوالدی ،ابع��اد مواد اولیه ،محصول
و کارب��رد نهایی ،تقس��یمبندی و با توجه به
توانمندیه��ای ش��رکت و نیاز ه��ر بخش از
بازار ،نقش��ه بازاریابی مناسب و فروش بهینه
را طراحی و اجرا کرد.
بخشبندی بازار بر اس��اس محل اس��تقرار
نیز در سالهای اخیر ،به علت افزایش هزینه
جابهجایی ک��اال ،از اهمیت برخوردار ش��ده
اس��ت .عالوه بر بخشبندی بازار بر اس��اس
محصول ،دستهبندی بازار بر اساس مشتریان
نیز مفید است.
مش��تریان از نظ��ر فعالی��ت ،ت��وان مالی،
ن��وع خرید و فروش ،نق��ش آنها در زنجیره
ف��والد و ...تفاوتهای��ی دارند و متناس��ب با
این ویژگیه��ا ،دارای نیازه��ای خاص خود
هس��تند .س��ازمان برای موفقی��ت باید این
نیازها را شناس��ایی و طرح بازاریابی خود را
برای رسیدن به اهداف سازمان طراحی کند.
تحلی��ل ف��روش بر اس��اس ب��ازار داخلی
و صادرات��ی و دیگ��ر بخشبندیه��ا و
دستهبندیها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نهایتا ه��دف از همه این عوامل ،شناس��ایی
بهترین مدل فروش ،متناس��ب با شرایط روز

بازار و در بخش مناسبتر برای تحقق فروش
بهینه و کسب حداکثر سود بلندمدت سازمان
برای ذینفعان است.اس��تان خوزستان ،با دارا
بودن کارخانجات فع��ال در حوزههای تولید
محصوالت طویل و عریض ،یکی از قطبهای
تولید فوالد کشور محسوب میشود.
فوالد خوزستان ،با حمایت از تولید پایدار
ای��ن کارخانجات ،همواره به تامین نیاز آنها
توجه ویژهای داش��ته اس��ت .در سال 1399
بیش از  70درصد فروش داخلی محصوالت
فوالد خوزس��تان به این شرکتها اختصاص
یافته است.
محص��والت تولی��دی ش��رکت ف��والد
خوزس��تان ،عالوه بر طیف گس��ترده ابعادی
و گریده��ای پای��ه ،پاس��خگوی نیازه��ای
مصرفکنندگ��ان فوالده��ای کیف��ی در
گونهه��ای فوالدی مختلف از جمله ،CK45
 C10C، RST34 ،CK55و  RST37برای
ش��مش و همچنین گونههای��ی مانند API
،ASTM A36 ،ST52 ،API X52 ،X60
 5LGRB GRC، API A283و ASTM
 A573برای اس��لب اس��ت .با این ویژگیها،
ش��رکت ف��والد خوزس��تان ب��رای ف��روش
محصوالت خود در ب��ازار داخلی و صادراتی
مش��کلی ج��ز محدودیته��ای ا ِعمالش��ده
توسط مراجع دولتی نداشته است و ندارد.

 ض�رورت تحلی�ل بازاره�ای
صادراتی برای توسعه صنعت فوالد

ب��ازار جهانی ف��والد ،با تولی��د بالغ بر یک
میلی��ارد و  844میلی��ون ت��ن و تج��ارت
(صادرات)  425میلیون تن در سال ،2019
یک��ی از بازاره��ای فعال و حجیم در س��طح
جهانی ش��مرده میش��ود .س��هم ص��ادرات
هشتماهه از کل تولید دنیا تا پایان آگوست
س��ال  2020بیش از  194میلیون تن بوده
اس��ت که اهمیت این صنع��ت در بازارهای
جهانی را نشان میدهد.
در حالی که کلیه صنایع دنیا در یک سال
گذش��ته تحت تأثیر ش��یوع وی��روس کرونا
قرار داش��ته ،تولی��د و تقاضای ف��والد نیز با
افت مواج��ه بوده و مقدار تولی��د در نُهماهه
س��ال  2020به یک میلیارد و  342میلیون
تن رسیده اس��ت .پیشبینیها نشاندهنده
تولی��د جهانی کمتر از ی��ک میلیارد و 800
میلیون تن فوالد تا پایان سال جاری میالدی

است .ایران در س��الهای اخیر همواره روند
روبهرش��د تولید را در پیش گرفته و با تولید
 25/8میلی��ون تن در س��ال  2019و تولید
 20/8میلیون تن طی نُهماهه س��ال ،2020
رتب��ه دهم تولیدکنندگان ای��ن صنعت را به
خود اختصاص داده است.
معادن س��نگآهن و منابع انرژی در کشور
یک مزی��ت ب��رای صنعت فوالد محس��وب
میش��وند .دولتها به توسعه صنایع معدنی
و مق��دار تولید و مصرف فوالد به عنوان یکی
از ش��اخصهای مهم توسعهای توجه ویژهای
دارند.
کش��ور ایران نیز گامهای خوبی برای رشد
و افزای��ش ظرفی��ت تولید در ط��ول زنجیره
صنع��ت فوالد برداش��ته اس��ت .ب��ا تکمیل
طرحهای افق س��ال  ،1404ظرفیت کش��ور
به  55میلیون تن خواهد رس��ید که با توجه
ب��ه پیشبینی حدود  20ت��ا  25میلیون تن
مصرف داخلی ،صنعت فوالد کشور باید برای
ص��ادرات حداق��ل  30میلیون ت��ن آمادگی
داشته باشد.
برای تحق��ق این مهم ،ع�لاوه بر ضرورت
شناس��ایی بازارهای جهانی در گروهبندیها
و دس��تهبندیهای کاالی��ی ،جغرافیای��ی و
مش��تریان و طراحی نقشه را ِه بازاریابی برای
فروش این حجم از محصوالت فوالدی ،الزم
است تا خود را به الزامات تحقق  30میلیون
تن ص��ادرات ،از جمله امکان��ات نرمافزاری،
بسترس��ازی و امکانات س��ختافزاری بهویژه
ِ
لجس��تیک صادراتمح��ور ،مجه��ز کن��د.
ش��رکت فوالد خوزستان ،با ظرفیت تولید 3
میلی��ون و  800هزار تن ش��مش و تختال و
ب��ا امکان��ات منحصربهف��ردی مانند خطوط
ریلی و اس��کله اختصاص��ی ،نزدیکی به بندر
امام خمینی(ره) برای صادرات و استقرار در
کنار س��ه کارخانه مصرفکننده تختال و سه
کارخان��ه مصرفکننده ش��مش ،از موقعیت

وی��ژهای برخوردار اس��ت و به علت داش��تن
سابقه بیش از سی سال در تولید و صادرات،
دارای کادری متخصص و حس��ن شهرت در
بازارهای جهانی و داخلی است.
این ش��رکت ،با تولید بیش از  68میلیون
ت��ن از زم��ان بهرهبرداری تاکن��ون ،یکی از
مهمترین ارکان تولید فوالد کش��ور محسوب
میشود .ش��رکت فوالد خوزستان ،با ویژگی
تولید دو محصول شمش و تختال ،همواره با
ت�لاش برای تولید و فروش بهینه محصوالت
در کنار صادرات ،به تامین نیاز داخل کش��ور
نی��ز میپردازد .بهرغم تم��ام محدودیتها و
تحریمه��ای ظالمانه در دورهه��ای مختلف
علیه کش��ور ،این ش��رکت موفق به صادرات
بیش از  20میلیون تن فوالد به  28کش��ور
شده اس��ت .با وجود تش��دید این تحریمها،
بهخص��وص تحریم صنعت ف��والد ،صادرات
بالغ بر  950هزار تن در هشتماهه اول سال
 ،1399با ارزآوری بالغ بر  362میلیون دالر،
به تامین نیاز ارزی کشور و رشد و توسعه آن
کمک کرده است.
آمار نش��اندهنده مقدار صادرات و فروش
داخلی ش��رکت فوالد خوزستان در سالهای
اخیر اس��ت .با توجه به ع��دم امکان مالقات
حض��وری ب��ا مش��تریان خارجی ،ب��ه علت
توانمندیهای ش��رکت در تولید و لجستیک
و نیز اس��تفاده از روشهای مختلف بازاریابی
متناس��ب با ش��رایط بازار و مش��تریان ،این
ش��رکت موفق به تداوم صادرات محصوالت
خ��ود ش��ده اس��ت .اگ��ر محدودیته��ای
ا ِعمالش��ده توس��ط مراجع دولت��ی داخلی
در کار نباشند ،ش��رکت فوالد خوزستان در
کنار تامی��ن نیاز داخلی کش��ور و مخصوصا
کارخانجات اس��تان ،با صادرات بخش عمده
محصوالت تولیدی ،میتواند عالوه بر افزایش
منافع ذینفعان شرکت ،درآمد ارزی باالتری
را برای کشور کسب کند.
این ش��رکت در سال  1396موفق به ثبت
رک��ورد صادراتی بالغ ب��ر  2میلیون و 769
هزار تن ،مع��ادل  73/5درصد از محصوالت
تولیدی خود ش��ده اس��ت .تولید شرکت در
س��ال مذکور  3میلیون و  765هزار تن بوده
است.

  چالشهای فروش فوالد

ف��والد ،از منظر قابلیت بازیاف��ت ،یکی از

بهترین محص��والت تولی��دی قابلانطباق با
الزامات زیستمحیطی اس��ت ،ولی در زمان
تولید ،آلودگی محیط��ی ایجاد میکند .این
عام��ل باعث خ��روج این صنع��ت از صنایع
دستاول در کش��ورهای توسعهیافته و ورود
آن به کش��ورهای درحالتوسعه شده است.
ایران ،به دلیل موقعیت استراتژیک و داشتن
ذخایر وسیع س��نگآهن و به عنوان نهمین
دارنده ب��زرگ ذخایر س��نگآهن و دهمین
تولیدکنن��ده ب��زرگ آن و داش��تن مناب��ع
قابلتوجه انرژی و محس��وب ش��دن جزو دو
کش��ور برتر جه��ان در زمین��ه منابع گازی،
نسبت به سایر کشورهای صنعتی در صنعت
فوالد دارای مزیت تولید است .این در حالی
اس��ت ک��ه بیتوجهی به توس��عه متوازن در
زنجی��ره ف��والد و آمایش س��رزمینی در این
توس��عه ،یکی از چالشهای صنعت فوالد در
کشور محسوب میشود.
از ط��رف دیگ��ر ،ای��ن صنع��ت بنی��ادی
طی س��الهای گذش��ته ب��ا تغیی��رات مکرر
سیاس��تهای مربوط ب��ه بخش ص��ادرات،
ایج��اد بیثبات��ی ب��ه بهان��ه کنت��رل ب��ازار
داخل��ی ،نب��ود سیاس��تهای صحی��ح در
قیمتگ��ذاری م��واد اولی��ه و محص��والت
ف��والدی ،ص��دور دس��تورالعملهای متعد ِد
بعضا غیرکارشناس��انه و در نتیجه آن ،بر هم
خوردن توازن در زنجی��ره تولید ،همواره در
معرض آس��یبهای گوناگون قرار داش��ته و
این از مهمترین پیامدهای س��وءمدیریت در
این صنعت بوده اس��ت .به لحاظ ساختاری،
ضعف در زیرس��اختهای مبادالتی کشور و
حملونقل داخلی و بیتوجهی به دانش فنی
روز از دیگر چالشهای این صنعت است.
کنار گذاش��تن نگ��اه دولتی و دس��توری،
هدای��ت صنع��ت ف��والد کش��ور بر اس��اس
معیاره��ای صرفا اقتصادی ،رفع دس��تورات
ضدتولی��دی ،ایج��اد تن��وع و تخص��ص در
س��بد مختلف محصوالت ،توج��ه به آمایش
س��رزمینی در توس��عه کل زنجی��ره تولید و
ایج��اد نکردن گلوگاه در ط��ول این زنجیره،
بومیس��ازی قطع��ات و تجهی��زات مصرفی
در تولی��د و توجه ب��ه نظرات کارشناس��انه
انجمنهای تخصص��ی از جمله انجمن فوالد
ایران میتواند ب��ه رفع این چالشها و موانع
کمک شایانی کند.

