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دیدگاه

بیم و امید صنعت پروفیل یو.پي.وي.سي

صنعت پروفيل و در و پنجره يو  پی وی ســی جدا از 
مجموعه صنعت كشور نيست؛ صنعت كشور از سال 
13٩1 وارد بحران ركود اقتصادي شده، به طوری كه 
در سال ٩4 صنعت كشور و بخش توليد، سخت ترين 
سال خود را ســپري كرد كه در چهاردهه اخير كم 
سابقه است. افزون بر اين شــاهد ركود مضاعف در 
بخش ســاختمان و بالتكليفی سياست گذاری های 
دولت در بخش ســاختمان هســتيم به گونه اي كه 
پس از سياست تهاجمي دولت نهم و دهم در صنعت 
ســاختمان با پروژه هاي مســكن مهر، ناگهان در 
دولت يازدهم اين سياست متوقف شد كه اين تضاد 
سياست های دولت قبلی و فعلی صنعت ساختمان 
به ويژه ســاخت مســكن را در يك محاق، تاريكی و 

بالتكليفی مطلق قرارداده است. 
در چنين شرايطي، هيچ سرمايه گذاری صحيحی در 
بخش مسكن تدوين و اجرا نشده و ساخت مسكن های 
عمومی و اجتماعي هم به حاشيه رانده شد و به جاي 
آن شــاهد تغيير مسير ســرمايه گذاري ها به سمت 
ســاخت و ساز تجاري و برج ســازي هستيم كه نماد 
آن را در تهران و ديگر كالنشهرها مي توان رصد كرد. 
اين درحالی  اســت كه پيش  از ركود سالهاي اخير، 
كشور شــاهد رونق اقتصادي نســبي بود و دستكم 
تامين و توليد مسكن شــفاف تر به نظر مي رسيد و 
متناسب با سياستهاي بخش مسكن. سياست های 
پولی مالی هم در حمايت از توليد و تامين مســكن 
طراحي شــده بود كه نتيجه آن فعال بودن بسياری 
ظرفيت هــای مونتــاژ در و پنجــره و البتــه توليد 
پروفيل هاي يو.پي.وي.ســي بود. اما متأســفانه در 
چندسال اخير، تضاد در سياست های ساخت مسكن 
عمومی و تغيير سياست هاي پولی مالی باعث ركود 
سنگين و عميق صنعت ساختمان و زمين گير شدن 
بســياري از واحدهاي توليــدي و صنعتي مرتبط با 
صنعت ســاختمان به ويژه در صنعــت در و پنجره 
با پروفيل هاي يو.پي.وي.ســي شده است.. وخامت 
اوضاع اقتصــادي و ركود در بخــش واقعي اقتصاد 
ايران باعث شــده تا مســئوالن دولتي، آمارهايی از 
شهرک های صنعتی ارائه می  دهند كه نشان مي دهد 
بالغ بر ٦٥ درصد از فعاليت صنعتي متوقف شده است.

به نظرم ظرفيت نصب شــده واحدهــاي صنعتي 
توليد پروفيل يو.پي.وي.ســي عضو انجمن بالغ بر 

1٥0 هزار تن در سال برآورد شده و در اوج رونق بازار 
مسكن و ساخت و ســاز حداكثر تقاضا حدود 120 
هزار تن خواهد بود، ولی متأســفانه ركود در صنعت 
ساختمان باعث كاهش ظرفيت توليد كارخانه هاي 
توليد پروفيل يو.پي.وي.سي به حداكثر 40 هزار تن 
در سال شده است و توليدكنندگان داخلي با مشكل 
تقاضا مواجه هستند و از آنجا كه سازندگان ساختمان 
با ركود در بازار مواجه هستند و به همين دليل آمار 
ســاختمان هاي نيمه كاره به وضوح در كالنشهرها 

باالرفته است. 
البته اميدواريم كه شرايط اقتصادی كشور متحول 
شــود و ركودی كه گريبان گير اقتصاد ايران است، 
تبديــل به رونق شــود، چرا كه يكــی از روش های 
برون رفت از چالش هاي كنوني و بازگشت به دوران 
رشد اقتصادی، رونق بخش مسكن و ساختمان است، 
چرا كه براساس ارزيابي  ها، بالغ  بر 40 درصد ظرفيت 
صنعت كشــور مربوط به صنعت ســاختمان است 
يعنی از ميلگرد، تيرآهن و سيمان شروع می شود تا 
به رنگ و كاغذديواری و قنديل و يراق و كاشی، در و 
پنجره وبه اين ترتيب اگر تكليف صنعت ساختمان، 
سياست های عمومی بخش ســاختمان و مردم در 
كشور روشن شود، 40 درصد ظرفيت اقتصاد كشور 
به تحرک می افتد و از شــرايط طاقت فرسای فعلی 

خارج می شود.
واقــع ماجرا اين اســت كه صنعت توليــد پروفيل 
يو.پي.وي.سي در شــرايط اضطرار و بقا قرارگرفته 
و با حداقل های ممكن آن بخشی كه توانسته بدون 
در نظر گرفتن ســود تنها خود را حفظ كند، اميدوار 
به آينده اســت و بخشی هم كه نتوانست به تعطيلی 
كشيده شده است، و من معتقدم با اين سياست های 
مقطعی و نســخه پيچی های موضعی اين مشكالت 

صنعت حل نخواهد شد!
ايجــاد يك تشــكل صنعتی به نــام انجمن صنايع 
توليدكنندگان پروفيل يو.پي.وي.سي )ايرا( با هدف 
سر و ســامان دادن به مشــكالت در صدد است تا با 
مشــاركت اعضا با نيروی مضاعف و همفكري و خرد 
جمعي، راه را براي برون رفــت از ركود و تنگناهاي 
توليد جســتجو كند كه نتيجــه آن باعث رونق در 
صنعت در و پنجره يو.پي.وي.سي خواهد بود. اما راه 
نجات پايان دادن به بالتكليفي سياست هاي بخش 

مسكن در دولت است و مهم اينكه اين سياستها بايد 
متناسب با نياز مســكن آحاد مردم تعريف شده و به 

اجرا گذاشته شود.
آمارها نشان از نياز كشــور به ساخت ساليانه 1.٥ تا 
2 ميليون مســكن حكايت دارد و اگر سياست نظام 
و دولت روشن باشــد، به طور طبيعي سياست هاي 
پولي و مالي هم براي خروج صنعت ســاختمان به 
عنوان پيشران اقتصاد بايد تغيير كند و در اين صورت 
صنعت ســاختمان به صورت يك لوكوموتيو، همه 
واگن ها را پشــت خود به حركــت در خواهد آورد و 
شاهد نمايان شدن آثار رشد اقتصادي در بخش هاي 

واقعي خواهيم بود.
درواقع سهم يك تشــكل صنعتی در بسترسازی، 
ايجاد و تصميمات اساسی براي رونق اقتصادي حتی 
صفر هم نيســت و نهايتاً ما به عنوان اعضاي انجمن 
توليدكنندگان پروفيل يو.پي.وي.ســي می توانيم 
نســبت به تنگناهاي تامين مواد اوليه، انتقاد خود 
را مطرح كنيم و البته كه مســوالن توجه جدي هم 
نشــان نمي دهند االن در شــرايطی كه قيمت درو 
پنجره يو.پي.وي.سي نوســان 30 تا 3٥ درصدی 
داشــته، حتي اگر قيمت مواد را ثابت بگيريم، چون 
تقاضايــی وجود ندارد، هيچ رونقــی وجود ندارد و 
نهايتاً همه واحدهــای توليدی يكی پس از ديگری 
تعطيل می شــوند و شــاهد پديده هايي چون افت 
كيفيت پنجره ها، نرخ شكني، واردات غيراستاندارد 
و دست انداز در تامين مواد اوليه هستيم. در واقع همه 
اعتراض ها ناشــی از يك نكته است و آن عدم رونق 
در صنعت و توليدات . ركودی است كه ما گرفتار آن 
هستيم و در بخش مسكن به صورت مضاعف نمايان 
شده اســت؛ بنابراين بايد سياســت گذاران به طور 
شفاف اعالم كنند تا تكليف صنعت ساختمان كشور 

و مسكن عمومی مردم روشن شود.

مهندس اصغر خطيبي
 رئيس هيات مديره شرکت 
زرين بنا پارسيان)سيندژ(

ديده بان خبرهاي و نظرهاي اقتصادي ايران و جهان
بانك+بيمه+بورس+طال+ارز+ صنعت+ توليد+ تجارت

w w w . d o n y a y e b a n k . i r

https://www.instagram.com/donyayebank

https://twitter.com/donyayebank  

https://www.facebook.com/donyayebank https://telegram.me/donyayebank


	Button 73: 
	Button 74: 
	Button 75: 


