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دیدگاه

دولت چاره  اندیشي كند

ظرفيت فعلي و نسبي توليد پروفيل يو پي وي سي 
در ايران حدود 1٥0 هزار تن در سال برآورد مي شود 
كه برآوردهاي انجمن صنايع توليدكنندگان پروفيل 
يو پي وي سي نشان مي دهد كه حداكثر 40 هزار تن 
از اين ظرفيت فعال اســت و اكثر واحدهاي توليدي 
داخل كشور با ظرفيت پايين تر از 30 درصد فعاليت 
دارند. اين در حالي است كه ساالنه حدود 20 هزار تن 
پروفيل يو پي وي سي از خارج كشور عمدتا با كيفيت 
پايين و استاندارد ضعيف وارد كشور مي شود. افزون 
بر اين واحدهاي توليدكننده پروفيل يو پي وي سي با 
مشكالت جدي در 3 سال گذشته مواجه شده اند كه از 
يك سو با افزايش قيمت تمام شده محصول، دشواري 

تامين مواد اوليه و ... مواجه هستند. 
متاسفانه در دو سال گذشته دولت در حالي تعرفه 
واردات پروفيل يو پي وي سي را كاهش داد كه از يك 
سو شاهد ركود سنگين در بخش ساخت و ساز و افت 
تقاضا براي كاالهاي ســاختماني از جمله در و پنجره 
بوده ايم و از سوي ديگر هم قيمت مواد اوليه مورد نياز 
براي توليد پروفيل يو پي وي سي از سوي مجتمع هاي 
پتروشيمي افزايش يافته و هم اينكه خريد مواد اوليه 
از خارج كشور با نرخ ارز آزاد صورت مي گيرد كه فشار 
ناشي از اين تنگناها بر توليدكنندگان ايراني در سالي 
كه به نام اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل ناميده شده، 

بيشتر هم شده است. 
نكته مهم اينكه توليدكنندگان ايراني هيچ مشكلي 
بــا واردات پروفيل هــاي يو پي وي ســي با كيفيت 
و اســتاندارد اروپايي ندارند اما مشــكل اينجاست 
كــه ارزيابي ها نشــان مي دهد حــدود ٩0 درصد از 
پروفيل هاي وارداتي به ايران از استانداردهاي الزم و 
كيفيت كافي برخوردار نيســتند و در مبادي ورودي 
كاالها، تنها به اسناد ارائه شده و نمونه محصول از سوي 
شــركت هاي واردكننده اكتفا مي شود، در حالي كه 
توليدكنندگان داخلي براي دريافت گواهي نامه هاي 
فني و دريافت استانداردهاي الزم افزون بر هزينه هاي 
مالي بايد مراحل مختلفي از آزمون هاي تخصصي را 
در خصوص پروفيل توليدي خود تجربه كنند. به واقع 
واردات پروفيل هاي يو پي وي ســي ضربه سنگيني 
به توليد داخلي وارد كرده اســت چرا كه اســتاندارد 
پروفيل های وارداتی، يك اســتاندارد تشويقی است 

و نه اجباري . 

البته همان دو ســال پيش مقامات وزارت صنعت 
در واكنش به انتقــاد توليدكنندگان داخلي كه با چه 
توجيحي تعرفه واردات پروفيل يو پي وي سي كاهش 
يافت، اعالم كرددند كــه نرخ ارز واردات پروفيل نرخ 
آزاد بوده و در ارزيابي حقوق گمركي هم مبنا نرخ آزاد 
ارز مبنا قرار مي گيرد و به اين ترتيب مشــكلي براي 
توليدكنندگان داخلي ايجاد نخواهد شد.  اما هنوز به 
اين پرسش پاسخ داده نشده كه توليدكنندگان داخلي 
هم مواد اوليه و افزودني ها براي توليد پروفيل را با نرخ 
آزاد ارز خريداري مي كنند و ديگر مزيتي براي توليد 
ملي وجود ندارد و مشخص نيست چرا با توجه به افت 
شــديد تقاضا در صنعت ساختمان و كاهش ظرفيت 
توليد واحدهــاي صنعتي، دولت اقدام به بازنگري در 

تعرفه واردات نمي كند.  
درخواست اعضاي انجمن صنايع توليدكنندگان 
پروفيل يو.پي.وي.سي ايران از دولتمردان اين است 
كه به هنگام تصميم گيري يا وضع مقررات مرتبط با 
كسب و كار به ويژه توليد، تكروي نكنند و وفق قانون 
بهبود مســتمر فضاي كســب و كار مصوب مجلس 
شوراي اسالمي حتما با تشكل هاي قانوني به عنوان 
نماينده بخش هاي خصوصي مشورت كنند و چه بسا 
در نتيجه اين مشورت ها به اين جمع بندي برسيم كه 

مثال تعرفه واردات افزايش يا كاهش يابد. 
واقعيت تلخ دو ســال اخير به وضوح نشان داد كه 
ورود بی رويه محصوالت بی كيفيت آنهم در شــرايط 
ركود كم سابقه صنعت ساختمان به تهديد جدي عليه 
توليدكنندگان داخلي تبديل شــده اما اين فرصت را 
در اختيار برخي واردكننــدكان قرار داده تا توليدات 
بی كيفيت و بدون استاندارد خارجي را با قيمتی كمتر 
از توليدات داخلــی روانه بازار كنند و برخی از صنايع 
داخلي هم برای اينكه در اين بازار به بقای خود ادامه 
بدهند، در اقدام به توليد محصوالت نامرغوب كرده اند. 
اگــر بخواهيــم مصداقــي را به عنــوان يكي از 
چالش هاي پيش روي صنعت پروفيل يو پي وي سي 
مطرح كنيم، بايد دقت كرد كه پروفيل يو پي وي سي 
از تركيب ٥ ماده اوليه اصلي توليد مي شــود. جالب 
اينجاست كه مواد اوليه وارداتي از جمله افزودني ها 
به وفور در كشــور وجود دارد آنهم با قيمت رقابتي و 
مناسب و شرايط خريد بسيار آســان. اين در حالي 
اســت كه محصوالت توليدشده توسط مجتمع هاي 

پتروشــيمي داخلي با دشواري و دســت اندازهاي 
زياد به دســت توليدكنندگان داخلي مي رسد و اين 
مشكلي نيســت كه تشــكلي به نام انجمن صنايع 
توليدكنندگان پروفيل يو پي وي ســي بتوانند آن را 
حل كنند. بلكه مسئوليت اين بخش با وزارت نفت، 
مجتمع هاي پتروشيمي يا بورس كاالست كه فرايند 
عرضه را تسهيل كنند و به جاي پاس دادن مشكالت 
توليدكنندگان، پيشنهاد مي شود كارگروه ويژه اي 
متشــكل از نمايندگان دولت، نماينده تشكل هاي 
مربوطه و مسئوالن و دســت اندركاران برگزار شود 
و يك بار براي هميشــه تدبيري انديشيده شود كه 
توليدكننده داخلي دســتكم تكليــف خود را تا يك 
سال بعد بداند. نه اينكه در نيمه نخست امسال شاهد 
نوســان قيمت 30 تا ٦0 درصدي مــواد اوليه مورد 
نياز توليدكنندگان باشيم و ميزان عرضه همه مدام 

تغيير كند. 
از دولــت و دولتمــردان انتظــار داريــم صداي 
توليدكنندگان را بشــنوند و مشــكالت را دريابند و 
بــراي رفع آن گام بردارند، اما واقعيت اين اســت كه 
انتظارات و دغدغه ها جدي گرفته نمي شــود. البته 
شــايد دولتمردانی كــه مرتبط با صنعت هســتند، 
مشغله زيادی دارند و فرصت نكرده اند كه به جزئيات  
مشكالت صنايع مرتبط با صنعت ساختمان بپردازند 
.  ما پيام  خود را به گوش مسئوالن می رسانيم كه چه 
چالش هايي وجود دارد و دولــت می تواند از نظرات 
تشكل ها و سردمداران صنعت مشاوره بگيرد. چرا كه 
خروج از تنگناها و مشكالت در گرو تالش و همفكري 
دولت و فعاالن بخش خصوصي اســت و اعتقاد داريم 
اينها الزم و ملزوم يكديگرنــد و نه ما به عنوان بخش 
خصوصي به تنهايی می توانيم همه مشكالت خودمان 
را حل كنيم نــه دولت به تنهايی قــادر به حل همه 

مشكالت است. 
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