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توزیــع مواد اولیه پروفیل یوپی وی ســی و اختصاص ســهمیه بــه تولیدکنندگان این 
محصول چندی اســت که با حواشی و مشکالتی همراه بوده است. مشکالتی که همواره 
در جریان توزیع ســهمیه ای هر کاال و خدماتی در کشــور ما به وجود می آید و دود آن 
به چشــم مردم، مصرف کنندگان و جامعه هدف آن کاال می رود و ســود آن نیز به جیب 
دالالن و فرصت طلبانی که عموما خارج از دایره فعاالن آن صنف و صنعت هســتند. در 
جریان توزیع سهمیه ای مواد اولیه پتروشیمی و به کارگیری سامانه بهین یاب توسط وزارت 
صمت و همچنین عرضه این محصوالت در بورس کاال، بسیاری از تولیدکنندگان پروفیل 

یوپی وی سی شاهد بی نظمی، بی عدالتی و حق خوری زیادی هستند که در گفتگوهایی که 
ظرف ماه های اخیر با این عزیزان داشــتیم با جدیت تمام به این موضوع اشــاره کرده و 
خواهان رســیدگی جدی مسئوالن شده اند. در گزارشی که در ادامه می خوانید به مرور این 
اتفاقات و نقل گوشه ای از نقطه نظرات تولیدکنندگان و مسئولین در این زمینه می پردازیم. 
امید که گوش شــنوایی برای شنیدن این معضالت در بین مسئوالن باشد و شاهد تالش 

برای رفع ورجوع هرچه سریع تر مشکالت ایجادشده از سوی این عزیزان باشیم.
ظهور پنجره دوجداره یوپی وی سی

پروفیل و دروپنجره های یوپی وی ســی محصولی است که اگرچه از زمان اختراع، تولید 
و عرضه آن به صنعت ســاختمان دنیا بالغ بر نیم قرن می گذرد و حتی سابقه حضور آن در 
کشــور خودمان نیز به اواخر دهه 50 خورشیدی برمی گردد اما در یکی دو دهه اخیر بود 
که این محصول به عنوان کاالیی پرمصرف جایش را میان مصالح ســاختمانی کشور باز 
کرد و هم اکنون سهم عمده ای از بازار دروپنجره کشور را به خودش اختصاص داده است. 
پنجره های دوجداره یوپی وی ســی با مزیت های رقابتــی مهمی مثل عایق بودن، قیمت 
مناســب، دوام باال و مواردی از این قبیل پا به عرصه ساخت وســاز ساختمان گذاشتند و 

        ، مثل معضــل مواد اولــیه!

نگاهی به مشکالت سهمیه بندی و توزیع مواد اولیه پروفیل یوپی وی سی؛

مهندس امیر شیری
مدیر مسئول
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روند رو به رشــد مناســبی را در پیش گرفتند. هم زمان با گران شدن حامل های انرژی 
و لــزوم توجه به موضــوع صرفه جویی در مصرف انرژی و اجــرای مبحث 19 مقررات 
ملی ســاختمان مبنی بر بهینه ســازی مصرف سوخت باعث شــد تا پنجره های دوجداره 
یوپی وی ســی با میزان قابل توجه عایق بودنش گزینه مناســبی برای بازسازی و تعویض 
پنجره و حتی بسیاری از ســاختمان های نوساز باشد. مواد اولیه داخلی و ظرفیت مناسب 
برای تولید باعث شد تا واحدهای تولیدی میزان تولیدات خود را گسترش داده و بازارهای 
داخلی را به طور کامل در دســت بگیرند. تولید پروفیل ایرانی با ســرعت مناسبی در حال 
پیشــروی بود و تولیدکنندگان ایرانــی قدم در بازارهای جهانی هم گذاشــتند اما ماجرا 
به خوبی پیش نرفت. اشکال در شــبکه توزیع مواد اولیه پتروشیمی موردنیاز این صنعت، 
شــرایط را برای تولیدکنندگان پروفیل یوپی وی ســی در کشور سخت کرد. ظرفیت های 
عظیــم تولید این محصول که بنا بود تمام بازارهای منطقــه را در بربگیرند، امروز برای 
مدت هاست که خاموش شده و بسیاری از کارگرانی که در این واحدهای مشغول فعالیت 
بودند شــغل خود را از دســت  داده اند. بازار دروپنجره یوپی وی سی اگرچه امروز از دست 
شــرکت های خارجی بیرون رفتــه و تولیدکنندگان داخلــی در آن یکه تازی می کنند اما 
استفاده از محصوالت داخلی چندان بدون دردسر هم نیست. تولید پروفیل مانند گذشتن 
از هفت خوان رســتم است و پروفیل های تولیدشده نیز با نوسان قیمتی و پردردسر تبدیل 

به دروپنجره می شوند.
تولیدکنندگان پروفیل یوپی وی ســی به ویژه قدیمی ترها این روزها عالوه بر مشکالت 
عدیده ای که از دیرباز در بخش تولید و صنعت ما وجود داشت با معضل تامین مواد اولیه 

نیز به شدت دست به گریبان هستند.
پتروشیمی ها اولویت را به صادرات داده اند!

مهندس محســن صفایــی، مدیرعامل یــک واحــد تولیدکننده پروفیــل دروپنجره 
یوپی وی ســی، تامین مواد اولیه را یکی از بزرگ ترین مشــکالت حال حاضر این صنعت 
عنوان کرد و گفت: تامین مواد اولیه پروفیل باوجود جهش قیمت ها به صورت قطره چکانی 
اتفاق می افتد و این معضل تولیدکننده ها را با مشــکالت عدیده ای مواجه کرده اســت. 
درواقع به رغم اینکه قیمت ها به نرخ دالر عرضه می شــود، اما پتروشــیمی ها اولویت را 
به صادرات داده اند و تولیدکننده داخلی که بار اشــتغال را بر دوش می کشــد، برایشــان 
در اولویت دوم اســت. متاســفانه اخیرا نامه ای از طرف یکــی از مدیران صنایع تکمیلی 
پتروشــیمی  برای اتاق بازرگانی تهران ارســال شــده که توپ را در زمین تولیدکنندگان 
انداخته و عنوان کرده کمبود مواد اولیه با واقعیت منطبق نیســت، چراکه بخشی از مواد 
اولیه که به بازار عرضه شــده فاقد تقاضا بوده اســت؛ درحالی که این ادعا صحت ندارد. 
راه حل ســاده ای برای تامین مواد اولیه وجود دارد. به ایــن صورت که دولت می تواند با 
همکاری انجمن پروفیل، میزان پودر پی وی ســی کارخانه های صنعت را برآورد کند و در 

اختیار آن ها قرار دهد.
مدیرعامل همارشــتن با اشــاره به اینکه تحریم ها مانع خرید مواد اولیه از خارج کشور 
شده است، تصریح کرد: در چند دهه پیش که تحریم ها به شدت امروز نبود، مواد اولیه را 
از پتروشیمی های خارج از کشور خریداری می کردیم و هیچ گونه مشکلی در این خصوص 

نداشتیم. حتی بعد از چند سال می توانستیم به صورت اعتباری خرید کنیم.
بی عدالتی و نابسامانی در سازوکار توزیع مواد اولیه

مهندس رضا میراب یکی دیگر از تولیدکنندگان باسابقه پروفیل دروپنجره یوپی وی سی 
با اشاره به مشکالت توزیع مواد اولیه به خبرنگار پنجره ایرانیان می گوید: متاسفانه صنعت 
پروفیل یوپی وی ســی به دلیل سیاست گذاری های اشــتباهی که هم در سیستم مدیریت 
دولتی و وزارت صمت و هم از سوی دست اندرکاران این صنعت صورت گرفته در شرایط 
مناســبی قرار ندارد و مشــکالت عدیده ای در این صنعت وجود دارد. یکی از مهم ترین 
مشــکالتی که در این زمینه وجود دارد بحث اختصاص مــواد اولیه به تولیدکنندگان از 
طریق مجاری تعیین شــده است که متاسفانه از هیچ ســازوکار منطقی و قانونی تبعیت 

نمی کند و بی عدالتی و نابسامانی زیادی برای ما به وجود آورده است.
مدیرعامــل ویتانووا می افزایــد: میزان نیاز و مصــرف هر تولیدکننده ای با بررســی 
زیرســاخت ها و پتانســیل آن مجموعه ها کامال مشخص است و دولت به راحتی می تواند 
بفهمد که به هر کارخانه و تولیدکننده ای چه مقدار مواد اولیه پتروشــیمی، با چه قیمت و 

از چه طریقی داده شود اما متاسفانه یک سیستم غیرقانونی و داللی در این میان به وجود 
آمده و به گونه ای عمل می کنند که حق مِن تولیدکننده به کسی داده می شود که اصال و 
ابدا صالحیــت این کار را ندارد. با این وضعیت من مجبورم مابه تفاوت نیازم را یا از بازار 

آزاد تهیه کنم یا با قیمت های بسیار باالتر از همین واسطه ها بخرم.
میراب در پایان یادآور شــد: نکته فاجعه بار اینجا اســت که برخی تولیدکنندگان بزرگ 
هم هســتند که چندین برابر ظرفیت تولیدشان ســهمیه می گیرند و مقدار اضافی آن را 
با قیمت های نجومی در بازار آزاد به امثال بنده می فروشــند و چندین برابر ما هم ســود 
می کنند. شــرکت های تعاونی هم در این میان به وجــود آمده اند که بخش عمده ای از 
مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان را از پتروشــیمی ها می گیرند و با یک سری زد و بند و 
دالل بازی و فروش مواد اولیه در بازار ســیاه و به صورت غیرقانونی به ســودهای کالنی 
دست پیدا می کنند. قیمت مواد اولیه در ایران اصال ارزان نیست و نزدیک به قیمت و بازار 
جهانی اســت؛ لذا اگر حمایتی از تولیدکننده صورت نگیرد و این گونه مســائل غیرقانونی 
نیز ادامه داشته باشد به زودی بسیاری از تولیدکنندگانی که هنوز سرپا هستند و کج دار و 

مریز به فعالیتشان ادامه می دهند نیز از دور خارج می شوند!
۷۵ درصد مواد اولیه تولید پروفیل یوپی وی سی داخلی است

رئیس انجمن تولیدکنندگان پروفیل یوپی وی سی نیز در این زمینه می گوید: ۷5 درصد 
مواد اولیه تولید پروفیل یوپی وی سی تولید پتروشیمی های داخل است و مابقی آن برخی 

افزودنی هایی است که از طریق واردات تامین می شود.
حســین طوســی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: پروفیل های 
یوپی وی سی دارای اســتاندارد اجباری هســتند. االن ظرفیت تولید این محصول حدود 
۲00 هزار تن در ســال است، اما در شرایط فعلی به دلیلی ازجمله رکود صنعت ساختمان 
به حدود 50 هزار تن در ســال رسیده اســت. دلیل این تعطیلی کمبود مواد اولیه و رکود 

ساخت وساز است.
طوسی گفت: کیفیت اغلب واحد های تولیدی پروفیل یوپی وی سی محصول قابل رقابت 
با تولیدات کشور های اروپایی است و امکان صادرات این محصول وجود دارد واردات این 
محصول هم بســیار محدود شده است. محصوالت وارداتی اغلب در کشور ترکیه ساخته 
شــده و با نام و برند اروپایی وارد کشور می شــوند. واحد هایی داریم که بهترین نوع این 
محصول را تولید می کنند، اما شــرایط ســختی که برای تولیدکنندگان ایجادشده باعث 

می شود تا ازنظر قیمت توان رقابت با کشور های خارجی را نداشته باشیم.
وی با اشاره به مشکل واحد های تولید پروفیل در تامین مواد اولیه گفت: در بسیاری از 
موارد اتفاق افتاده است که محصول داخلی خودمان را که صادر شده بود به ترکیه اگر با 
ارز آزاد وارد کنیم ارزان قیمت تر ازآنچه امروز در بورس کاال به فروش می رسد تمام خواهد 
شــد. حتی در روز های سخت صنعت نفت که قیمت آن منفی هم شد مواد پتروشیمی در 
داخل کشــور افزایش قیمت چشمگیری داشــت به طوری که از ابتدای امسال تا به امروز 
15۶ درصد رشد داشته است. وقتی تولیدکننده از قیمت هفته آینده خود خبر ندارد چطور 

می توان قرارداد بسته و برای خود تعهد ایجاد کند.
طوســی تصریح کرد: تمــام واحد های تولیدکننده با مشــکل مواجه شــده اند چراکه 
نمی توانند این افزایش قیمت را به مشتری اعالم کنند. سیستم  نظارتی که با نام حمایت 
از تولید طراحی شد بیشترین آسیب را به تولیدکننده ها زد. تولیدکننده اگر به دنبال داللی 
بود میلیارد ها تومان پول را در یک شهرک صنعتی دورافتاده مستقر نمی کرد. پی وی سی 
بازار آزاد داشــته و دارد و تولیدکننده های این صنعت همیشــه با مشکل تامین مواد اولیه 
مواجه بوده اند. پتروشــیمی های داخل بیش از نیاز کشــور پی وی سی تولید می کنند، اما 

سیستم عرضه در آن مشکل دارد.
رئیــس انجمن تولیدکنندگان پروفیل یوپی وی ســی در پایان افــزود: برخالف ادعای 
مســئوالن وزارت صمــت هنوز بــازار آزاد این محصول کنترل نشــده و پابرجاســت. 
پتروشــیمی ها حاضرند تمام این پی وی سی را صادر کنند، اما امروز ملزم به عرصه داخلی 
هســتند و از این موضوع سو استفاده می کنند. پی وی ســی های تولیدشده برای مصرف 
داخلی کشور در بسیاری موارد کیفیت الزم را ندارد به طوری که حتی در برخی موارد باعث 
شده این مواد اولیه بازگشت داده شود. این صنعت 10 هزار اشتعال مشتقیم و غیرمستقیم 

ایجاد کرده است و این بی توجهی ها این اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد.
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سهمیه های اختصاصی کمتر از میزان نیاز واقعی
امیر مسگرنژاد، تولیدکننده جوان پروفیل یوپی وی سی در گفتگو 
با پنجره ایرانیان مشــکالت بخش تولیــد را زیاد و متنوع می داند و 
می گوید: با توجه به تحریم هایی که کشورمان با آن ها مواجه است 
و این روزهــا اوج گرفته اند بحث واردات مواد اولیه با مشــکالت 
فراوانی همراه اســت. برای واردات مواد اولیه مجبوریم که از یک 
کشور واســطه کمک بگیریم به این شــکل که مواد اولیه مثال از 
کشــور آلمان خریداری شــده و پس از طی تمامی مراحل گمرکی 
و... به این کشور واسطه برود و مجددا تمامی مراحل ثبت سفارش، 
خرید مواد، بارگیری، ارســال، تحویل بــار، ترخیص بار و... در این 

کشور انجام شود تا بار به ایران ارسال شود.
مدیرعامل آبان پروفیل افزود: طرف دیگر ماجرا، مشکالت داخلی 
ما با پتروشیمی هاست. همان طور که می دانید بالغ بر 80 درصد مواد 
موردنیاز ما از پتروشــیمی ها تأمین می شوند که متاسفانه در برنامه 
جدیدی که وزارت صمت اجرا کرده میزان سهمیه های اختصاصی 
به واحدهای تولیدی بســیار کمتر از میزان نیاز واقعی این واحدها 
است به نحوی که ما مجبور هســتیم بالغ بر ۶0 درصد نیازمان را از 

بازار آزاد و با قیمت هایی به مراتب گران تر از قیمت واقعی تهیه کنیم. درواقع بخش زیادی 
از وقت و انرژی ما صرف این موضوع می شــود که یا وزارت صمت را قانع کنیم که مواد 
اولیه موردنیاز ما بیشــتر از میزان اختصاص یافته اســت یا با شرکت های بازرگانی برای 
تهیــه مابه تفاوت این مواد اولیه مذاکره کنیم. درصورتی که قبال ما با یک شــرکت طرف 
بودیم و بدون کوچک ترین دغدغه ای این مواد ســروقت و به میزان موردنیاز به مجموعه 

ما اختصاص می یافت.
نابسامانی سامانه بهین یاب

وزارت صمت ســامانه ای دارد به نام »ســامانه بهین یاب« که میزان سهمیه مواد اولیه 
پتروشیمی هر یک از واحدهای تولیدی را تعیین می کند. دخالت های اشتباه وزارت صمت 
در تعیین میزان ســهمیه های واحدهای تولیدی بازار ثانویه ای ایجاد کرده اما خودشــان 
وجــود آن را قبــول ندارند. اگرچه معموال مســئوالن وزارت صمت از عملکرد ســامانه 
بهین یاب و ســایر ســامانه های خود دفاع می کنند اما انگار دردسرهای این سامانه بیش 
از مزایای آن  اســت. درحالی که تولیدکننده ها بیش از دالل ها با مشــکالت این سامانه  
دست وپنجه نرم می کنند؛ مواد اولیه به تولیدکنندگان این محصوالت نمی رسد اما در بازار 

آزاد و در دست دالل ها به هر میزان که نیاز داشته باشید موجود است!
مشــکل تنها به یک واحد تولیدی محدود نمی شود و دامن تمام تولیدکنندگان پروفیل 

را گرفته اســت. قصه همیشگی سامانه بهین یاب و عرضه نامناسب 
مواد اولیه برای واحدهای تولیدی حاال به مواد پتروشــیمی رسیده 
اســت. محصولی کامال داخلی که توسط پتروشــیمی های آبادان، 
اروند، غدیر و بندر امام خمینی تولید می شــود اما به درستی به دست 

مصرف کنندگان نمی رسد.
با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید شماره تماس تعدادی 
از این دالل ها را پیدا کنید و با عنوان مشتری با آن ها تماس بگیرید. 
نتیجه این تماس ها پیدا کردن افرادی اســت کــه حاضرند به هر 
میزانی که بخواهید پودر پی وی ســی به شما عرضه کنند. نرخ بازار 
آزاد به ازای هر کیلو بیش از ۷ هزار تومان اختالف دارد و این ماده 
اولیــه که در بورس حدود ۲0 هزار تومان فروخته می شــود بیش از 
۲۷ هزار تومان قیمت گذاری می شــود و این یعنی حاشــیه سودی 
بسیار مناسب برای دالل ها. مواد اولیه ای که به صورت قطره چکانی 
بین تولیدکنندگان توزیع می شــود به میزان پایان ناپذیری در دست 
دالل ها انبار شده است. سهمیه تمام تولیدکنندگان به میزانی کاهش 
پیدا کرده که برای ادامه فعالیت مجبور به خرید از دالالن بازار آزاد 
می شوند. همه چیز برای دالالن ساماندهی شده است؛ ظرفیت های 

خالی در کارخانه های تولیدی و انبوهی از مواد اولیه در دست دالالن.
تعدیل سهمیه مواد اولیه پتروشیمی در بورس

مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعدیل ســهمیه آن دســته از 
مــواد اولیه پرمتقاضی موردنیاز صنایع و واحدهای تولیدی در بورس خبر داد که در ماه های 
اخیر به دلیل دخالت دالالن و »تولیدکننده نماها« با رشد قیمت  بی ضابطه  موجه شده بودند.

محســن صفدری به ایپنا گفت: صنایع زیادی در کشور وابسته به محصوالت تولیدی 
پتروشیمی ها هستند و صنایع پایین دستی فراوانی به ویژه در صنعت ساختمان، صنعت غذا 
و بسته بندی صنعتی مواد غذایی، با آن در ارتباط اند و وزارت صنعت از پارسال به موضوع 

واقعی سازی و مدیریت تقاضای مواد پتروشیمی ورود کرده است.
وی بیان داشــت: ســامانه بهین یاب از ســال 89 با هدف مدیریت تامین مواد اولیه و 
معرفــی واحدهای صنعتی به بورس به منظور تحویل مواد اولیه موردنیازشــان راه اندازی 
شــده است. این سامانه شاید در ابتدا از دقت الزم برخوردار نبود، به گونه ای  که در برخی 
موارد پروانه های بهره برداری به تصویب می رســید یا سهمیه هایی برای شرکت ها مقرر 

می شد که اکنون با گذشت 10 سال نیاز به مدیریت و تعدیل دارند.
مدیــرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت گفت:  قیمــت 19 هزارتومانی هر کیلوگرم از 
این ماده، با رقابت ناعادالنه ای در بورس به بیش از ۳0 هزار تومان نیز معامله می شد که 
یکی از دالیل اصلی آن تقاضای کاذب از ســوی تولیدکننده نماها یا شرکت هایی بود که 
بیش از نیاز خود تقاضا داشتند. با افزایش قیمت ارز در ماه های گذشته، تمایل افراد برای 
تبدیل ســرمایه ها به این ماده نیز افزایش یافته بود که یکی دیگر از دالیل آشــفته بازار 

قیمتی آن به شمار می رفت.
این مقام مســئول وزارت صنعت بیان داشــت: در ماه های گذشته تعدیل سهمیه های 
شــرکت ها در زمینه پی وی سی، پلی پروپیلن شیمیایی و پلی پروپیلن نساجی نیز به دالیل 
مشــابه در دستور کار قرار گرفت که در برخی موارد افزایش قیمت بیش از 1۲0 درصدی 
داشــته و اکنون به ۴0 تا 50 درصد کاهش یافته است. بخشی از مشکالت نیز می تواند 
ناشــی از دشــواری های مجتمع های پتروشــیمی در تامین مواد اولیه موردنیاز و تحویل 

محصوالت به شرکت های خریدار باشد.
اعالم وزارت صمت برای بررسی سهمیه ها

مطابــق اعالم وزارت صنعت، چنانچه واحدهای تولیدی که با کاهش ســهمیه مواجه 
شــده اند، در میزان سهمیه فعلی ابهاماتی دارند با مراجعه به سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت استان ها و ارائه اسناد مثبت مبنی بر آمار تولید و مقدار خرید از بورس در سال 98 

مراتب را اعالم کنند تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
ضرورت راستی آزمایی تقاضا در بورس کاال

عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است میزان تقاضا باید در بورس کاال از طریق تطبیق 

در چند دهه 
پیش که تحریم ها 

به شدت امروز 
نبود، مواد اولیه را 
از پتروشیمی های 

خارج از کشور 
خریداری می کردیم 
و هیچ گونه مشکلی 

در این خصوص 
نداشتیم. حتی 

بعد از چند سال 
می توانستیم 

به صورت اعتباری 
خرید کنیم.
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تقاضا با گزارش های فصلی راســتی آزمایی شــود چراکه این مسیری است که درنهایت 
موجب کوتاه کردن دست دالالن و واسطه ها می شود.

علیرضا کالهی صمدی درباره روند شیوه نامه های ابالغی در بازار به ایرنا گفت: ما باید 
سیاســت گذاری خودمان را در مورد قیمت گذاری مواد اولیه صنایع مختلف روشن کنیم و 
نمی توان روشــی در پیش گرفت که ده ها میلیارد دالر مزیت و یارانه و امتیاز شامل یک 

قسمت از زنجیره شود و هیچ عددی بیشتر از این مبلغ به پایین زنجیره منتقل نشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به راســتی آزمایی در بورس کاال پرداخت 
و گفت: نکته دیگری که در همه تشــکل های مربوطه مطرح است این موضوع است که 
باید تقاضا در بورس کاال از طریق تطبیق تقاضا با گزارش های فصلی راستی آزمایی شود، 
چالشــی که ما در بورس کاال داریم این است که یک مواقعی قیمت ها ۴0 الی 50 درصد 
از قیمت های جهانی باالتر می رود که یکی از دالیل آن حضور دالل ها است یا واحدهای 
کاغذی و غیرفعالی که تا متوجه فرصت می شــوند، آفتابی می شوند. لذا باید تشکل های 

صنفی و اتاق بازرگانی روی این راستی آزمایی نظارت و رگالتوری شرکت کنند.
وی در ادامه گفت: متاسفانه عمده مقاومت در برابر این راستی آزمایی از جانب دالل ها و 
تعاونی های مصرف و... است و البته کسانی که نمی خواهند گزارش های مالی خود را ارائه 
دهند یا در زمان فروش فاکتور صادر کنند. همه هم مقصر نیستند و مشکل این است که 
وزارت اقتصاد و دارایی نتوانسته است سیکل مالیات بر ارزش افزوده را درست پیاده کند و 
یک بخش عمده ای از بازار از دریافت فاکتور خودداری می کند و بخشی از تولیدکنندگان 
هم می گویند ما اگر برای همه چیز فاکتور صادر کنیم، نمی توانیم ادامه دهیم و یک چرخه 
معیوبی ایجاد شــده اســت. ولی نهایتا بهترین راه کوتاه کردن دست دالالن و واسطه ها 

همین راستی آزمایی از طریق گزارش های فصلی در بورس کاال است.
بورس کاال و تعیین سهمیه  مواد اولیه پی وی سی

از طرف دیگر مدیر مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران می گوید که بورس کاال هیچ 
دخالتی در تعیین سهمیه  مواد اولیه پتروشــیمی و پودر پی وی سی موردنیاز کارخانه های 

تولیدکننده پروفیل ندارد.
جواد فالح در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران اظهار کرد: وزارت صمت سامانه ای دارد به 
نام سامانه بهین یاب که میزان سهمیه مواد اولیه پتروشیمی هر یک از واحدهای تولیدی 
را تعیین کرده و ســازمان بورس کاال نقشی در این موضوع ندارد. میزان سهمیه هر یک 
از واحدهای تولیدی در این ســامانه تعیین می شــود. اگر تخلفی انجام شده یا مواد اولیه 

به درســتی بین تولیدکنندگان توزیع نشــده است، اشکال به تعیین 
سهمیه و اختالالت سامانه بهین یاب مربوط می شود.

 گفتنی اســت، مسئوالن بورس کاال بیشــتر از این توضیحی ارائه 
نداده و از این ماجرا شــانه خالی کردند. مســئول وزارت صمت هم 
درنهایت به درستی پاسخگوی این موضوع نبودند اما سرپرست سابق 
وزارت صمــت آن را تایید کرد. در برخی موارد شــاهد هســتیم که 
عده ای در سامانه بهین یاب  ســهمیه دریافت می کنند، اما در عمل 
خروجی و تولیدی ندارند؛ بررســی این موضوع توســط تیم هایی در 

وزارت صمت آغاز شده و به زودی برطرف خواهد شد.
ممنوعیت عرضه مواد اولیه یوپی وی سی خارج از شبکه

مدیــرکل نظــارت بر کاالهــای غیرفلــزی ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هرگونه خرید، فروش، واگذاری و 
جایگزینی محصوالت پتروشیمی خریداری شده از بورس در بازار و 
سایت های اینترنتی و فضای مجازی را مصداق تخلف عرضه خارج 

از شبکه و مشمول مجازات قانونی عنوان کرد.
محمدحسین موالخواه در این زمینه به مهر گفت: به دنبال التهابات 
چند ماه گذشــته در بازار پی وی سی و رقابت باالی محصوالت مذکور 
در بورس کاال و گزارش های رسیده متاســفانه مشاهده شده، فعالیت 
واســطه گــران و دالالن محصوالت پتروشــیمی به خصوص کاالی 
پی وی ســی در فضای مجازی گســترش یافته و مواد اولیه که بعضا 
ازجملــه محصــوالت دارای کمبود و پر تقاضا در بورس اســت برای 

خریدوفروش در سایت ها و شبکه های اجتماعی آگهی و عرضه می شود. تعداد دیگری از این 
ســایت ها با عناوینی همچون »جهت اطالع« قیمت های منتسب به بازار آزاد را که اختالف 
فاحشــی با قیمت های بورس داشته را به صورت روزانه بروز رســانی کرده و با ایجاد فضای 

روانی بر التهاب بازار دامن زده اند.
موالخواه با اشــاره به اهمیت و ســهمیه بندی محصوالت پتروشــیمی تصریح کرد: بنا بر 
دســتورالعمل ستاد تنظیم بازار تمامی واحدهای تولیدی خریدار مواد اولیه پتروشیمی ملزم به 
استفاده مواد خریداری شده در خطوط تولید بوده و هرگونه خرید، فروش، واگذاری و جایگزینی 
محصوالت پتروشیمی خریداری شده از بورس در بازار و سراچه های اینترنتی و فضای مجازی 
و همچنین حمل مواد اولیه خریداری شــده، به محلی غیر از نشانی کارخانه مندرج در پروانه 
بهره برداری مربوطه تحت هر عنوانی ازنظر این سازمان مصداق تخلف عرضه خارج از شبکه 

محسوب شده و مشمول مجازات قانونی می شود.
مدیرکل نظارت بر کاالهای غیرفلزی ســازمان حمایت، در پایان گفت: ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان نظارت بر نحــوه فعالیت واحدهای 
تولیدی محصوالت پتروشیمی و واحدهای صنایع پایین دست، بازرسی 
مســتمر از کارخانه ها و انبارهای پتروشــیمی را در دستور کار بازرسان 

خود قرار می دهد.
لزوم همفکری فعاالن صنعت دروپنجره

در پایان ذکر این نکته ضروری است؛ درحالی که مصائب متعددی 
از هر سو بر این صنعت فرود می آید و شرایط کلی اقتصاد کشور نیز 
به نقاط بحرانی رسیده است لزوم همفکری و همراهی بیش ازپیش 
احســاس می شود. جای خالی تشــکل های صنفی که می توانند در 
چنین مواقعی به عنوان بازوی اجرایی و زبان گویای صنف و صنعت 
ما باشند و چنین مشــکالتی را پیگیری کنند، بسیار مشهود است. 
لذا امیدواریم تمامی فعاالن، تالشــگران و پیش کســوتان صنف و 
صنعت دروپنجره کشور از هر فرصت و تریبونی که در اختیار دارند 
برای بیان و انتقال این مســائل به مراجع تصمیم ســاز و تاثیرگذار 
استفاده کنند. نشــریه پنجره ایرانیان به عنوان رسانه جمعی و رکن 
اطالع رسانی صنعت دروپنجره کشور نیز به سهم خود آماده انعکاس 
نقطــه نظرات و بیان دیدگاه های مختلــف تمامی صاحب نظران و 
فعاالن این صنعت اســت. همواره منتظر مقاالت، یادداشــت ها و 
مطالب مختلف شــما عزیزان پیرامون این موضوع و سایر مسائل 
مربوط به صنعت دروپنجره جهت چاپ در نشریه و انتشار در سایت 

خبری پنجره ایرانیان هستیم.

قیمت مواد اولیه 
در ایران اصال 
ارزان نیست و 

نزدیک به قیمت و 
بازار جهانی است؛ 

لذا اگر حمایتی 
از تولیدکننده 

صورت نگیرد و 
این گونه مسائل 
غیرقانونی نیز 

ادامه داشته باشد 
به زودی بسیاری از 
تولیدکنندگانی که 
هنوز سرپا هستند 
و کج دار و مریز به 
فعالیتشان ادامه 

می دهند نیز از دور 
خارج می شوند!


