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 فصل اول

 کلیات پژوهش
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 دمه  و بیان اهمیت و ضرورت موضوعمق

از قدمت قابل توجهی در کشورمان برخوردار است؛ جزو معدود صنایع به نعت لوله و پروفیل فوالدي کشور که ص
حساب می آید که از صفر تا صد فرایندها و فن آوري هاي مورد استفاده در آن تقریباً بومی شده است. در برهه 

نعت ن صهاي مختلف تاریخی همواره رشد این صنعت با فراز و فرود هایی توام بوده است. در ابتداي شکل گیري ای
در کشورمان، چند تولیدکننده معدود در این زمینه فعالیت می کردند و از همان ابتدا بخش مهمی از این صنعت 
و تولیدات مربوط به آن را بخش دولتی بر عهده داشت؛ یعنی سایه دولت چه در تولید و چه در مصرف محصوالت 

ارانه هاي مختلف مانند یارانه هاي  انرژي و انرژي این صنعت سنگینی می کرد. در چند دهه گذشته عواملی چون ی
ارزان، کم بودن تعداد تولیدکنندگان و حجم تولیدات لوله و پروفیل فوالدي، تقاضاي زیاد محصوالت لوله و پروفیل 
فوالدي در بازار به دالیل مختلفی مانند حجم باالي پروژه هاي عمرانی و فعالیتهاي سازندگی، ساخت و سازهاي 

خصوصی و پروژه هاي دولتی، مطرح نبودن بسیاري از کاالهاي جایگزین فعلی و عواملی از این دست، در بخش 
مجموع باعث شده بودند، این صنعت جذابیت هاي زیادي براي سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داشته باشد و 

ایجاد کرد. هجوم سرمایه گذاران  مزیت هاي این صنعت انگیزه باالیی را براي حضور فعاالن اقتصادي در این بخش
به این بخش، مثل بسیاري از حوزه هاي دیگر اقتصاد ما، فارغ از هرگونه آینده نگري و نگاه استراتژیک چه از سوي 
فعالین اقتصادي بخش خصوصی و چه از جانب متولیان امر بود. بطور خالصه می توان چنین گفت که در مجموع 

امروزین جامعه و اقتصاد ما بیشتر و به شکل پررنگ تري خود را به رخ می کشد؛  نتیجه این غفلت ها در شرایط
شرایطی که قیمتهاي حامل هاي انرژي، مواد اولیه و سایر عوامل تولید باال رفته، کاالهاي جایگزین زیادي محصوالت 

اده و نیاز نندگان راه افتمختلف صنعت لوله و پروفیل فوالدي را تهدید می کند و رقابت منفی و مخرب بین تولیدک
مبرم به بروز رسانی فن آوري ها مشاهده می شود. بسیاري از واحدهاي تولیدي به آستانه ورشکستگی رسیده اند 
و یا تعطیل گشته اند و یا حداقل ظرفیت تولید آنها فعال است. مخلص کالم اینکه به نظر می رسد در این آشفته 

بندي استراتژیک دست یافت که چشم انداز توسعه پایدار و امن این صنعت را  بازار باید کاري کرد و به یک جمع
براي فعالین این صنعت ترسیم کند. بی شک الزمه تحقق این موضوع، همکاري، هم افزایی و مشارکت اعضاي این 

ان وصنعت در یک مدیریت یکپارچه و استراتژیک است که سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي بعن
پارلمان و محفل خرد جمعی اعضاي این صنعت، با نگاه دوراندیشانه و فراگیر خود می تواند بستر و شرایط تحقق 
آن را فراهم آورد. در این راستا گام نخستین، شناخت و تحلیل نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود و همچنین 

کشور است. براي انجام این مهم، پروپزال فرصتها و تهدیدهاي پیش روي فعالین صنعت لوله و پروفیل فوالدي 
ن به سفارش سندیکاي لوله و پروفیل فوالدي تدوی» تحلیل وضعیتی صنعت لوله و پروفیل فوالدي«طرح پژوهشی 

گردیده و مصوبه مرکز آموزش اتاق تهران را جهت حمایت از اجراي طرح اخذ کرده است. در ادامه بیان موضوع، 
 استحضار شما می رسد. کلیات طرح و اهداف آن به 
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 بیان موضوع

 تحلیل نقاط ضعف و قوت و مرتبط از است عبارت استراتژي صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور تدوین اهیتم
عوامل و متغیرهاي  چه اگر. اطراف این صنعت محیط به فرصتها و تهدیدهاي پیش روي آن در این صنعت کردن

ی م بر در را اقتصادي متنوعی و اجتماعی عوامل و است ی گستردهخیل صنعت لوله و پروفیل فوالدي محیطی
ا در در واقع بحث رقب. می کند رقابت آنها با این صنعت است که صنایعی صنعت، محیط کلیدي هاي جنبه گیرد؛

دو سطح قابل طرح است؛ یک سطح مربوط به رقابت در میان خود فعالین و تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي 
شود اعم از تولیدکنندگان و فعالینی که عضو سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي هستند و چه می 

آنهایی که عضو سندیکا نیستند؛ سطح دوم رقابت، رقابت محصوالت صنعت لوله و پروفیل فوالدي با صنایع رقیبی 
دي محسوب می شوند. این مورد اخیر است که برخی از محصوالت آنها رقیب محصوالت صنعت لوله و پروفیل فوال

 لوله و پروفیل فوالدي نقش صنعت تحت عنوان کاالهاي جایگزین مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. ساختار
سندیکاي  دسترس در طور بالقوه به که هایی استراتژي و رقابت در سطوح مختلف قواعد تعیین در عمده اي

بعنوان تشکل اقتصادي و پارلمان این بخش از صنعت و هر کدام از بنگاهها، تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي 
 کلش به اساساً صنعت از بیرون نیروهاي اهمیت. کند می ایفا دارند، شرکتهاي تولیدي و فعالین این بخش قرار

ی م رارق تاثیر تحت را صنعت یک در فعال هاي شرکت همه معموالً بیرونی نیروهاي آنجایی که از. است نسبی
و نیز توانایی سندیکا بعنوان تعقیب کننده منافع   ها شرکت متفاوت هاي در توانایی اصلی عامل و متغیر دهند،

 .باشد می آنها با برخورد دسته جمعی و مشترك اعضاء در
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 هب وانت نمی را داخل صنعت لوله و پروفیل فوالدي و رقابت محصوالت این صنعت با صنایع دیگر در رقابت شدت
 از راترف و دارد آن اقتصاد اي پایه در ساختار ریشه صنعت یک در رقابت بلکه داد، ربط بدشانسی به یا و تصادف
 در که دارد رقابتی اساسی پنج عامل به بستگی صنعت یک در رقابت ماهیت. باشد می موجود رقباي عملکرد
 صنعت لوله و پروفیل فوالدي در را دآوريسو توان عامل چند این جمعی توان. اند شده داده نشان زیر تصویر
نایع ص همه پتانسیل. شود می اندازه گیري سرمایه، مدت دراز بازده به توجه با سوددهی توان این. می کند تعیین
 خواهد تمتفاو نیز ها آن نهایی سود پتانسیل اصوالً است، متفاوت عوامل جمعی توان که آنجایی از و نیست یکسان

 .بود
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 مه براي نزدیک جایگزین ها آن محصوالت که هایی شرکت گروه از است عبارت ه و پروفیل فوالديصنعت لول
بحث رقابت و رقابت پذیري را در صنعت لوله و پروفیل فوالدي می توان در پنج عامل و متغیر محیطی  .هستند

 رقابتی عبارتند از: عامل پنج این خالصه کرد که از جنبه هاي مختلف این صنعت را تحت تأثیر قرار می دهند.

 جدید به حوزه صنعت لوله و پروفیل فوالدي؛ گذاران و تولیدکنندگان سرمایه ورود  )1

جایگزینی محصوالت رقیب سایر صنایع و مصرف این محصوالت جایگزین بجاي محصوالت صنعت  تهدید )2
 لوله و پروفیل فوالدي؛

امل دیگري مانند میزان وجود محصوالت خریداران و مصرف کنندگان که خود از عو چانه زنی قدرت )3
جایگزین و مزیتهاي رقابتی آنها و همچنین شدت رقابت میان خود تولیدکنندگان محصوالت لوله و پروفیل 

 فوالدي، تبعیت می کند؛

کنندگان و قدرت چانه زنی اعضاء و تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي چه  چانه زنی تامین قدرت )4
 ه بصورت دسته جمعی؛بصورت انفرادي و چ

 تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي بین در وضعیت و شدت رقابت )5

 و....

صنعت لوله و پروفیل فوالدي مانند هر حوزه  در رقابت که هستند واقعیت این کننده منعکس عوامل پنجگانه فوق
 شدت هم، با مذکور عامل نجپ همه. رود می فراتر آن در افتاده جا بازیگران از سطح مراتب به صنعتی دیگري،

ین می کنند. بنابرا تعیین را آن آوري و سایر امتیازات و مزیتهاي سود و صنعت لوله و پروفیل فوالدي در رقابت
یل صنعت لوله و پروف استراتژي توجه به پنج عامل و متغیر مذکور، بیشترین ضریب وزنی و اهمیت را در تدوین

ر تدوین استراتژي هر کدام از شرکتهاي فعال در حوزه لوله و پروفیل فوالدي فوالدي کشور بطور کلی و همچنین د
 داراست.

در این خصوص بر آن شدیم که به بررسی و تحلیل عوامل و متغیرهاي درونی و بررسی و تحلیل عوامل 
انه طرح ي دو گمحیطی فوق الذکر در ارتباط با صنعت لوله و پروفیل کشور در قالب دو فاز مختلف  بپردازیم؛ فازها

 حاضر به قرار زیر هستند:

بررسی عوامل و متغیرهاي درونی صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور (مدیریت، منابع انسانی، امور مالی،  فاز اول:
 تکنولوژي، ساخت و تولید و...) 

 دي کشور بررسی عوامل و متغیرهاي محیطی (محیط نزدیک و محیط دور) صنعت لوله و پروفیل فوالفاز دوم: 

 برخی از متغیرهاي مربوط به محیط نزدیک:

 تحلیل قدرت چانه زنی مصرف کنندگان و فرصت ها یا تهدید هاي احتمالی ناشی از آن •
 تحلیل قدرت چانه زنی تامین کنندگان و فرصت ها یا تهدید هاي احتمالی ناشی از آن •
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 حتمالی ناشی از آنبررسی امکان ایجاد کاالهاي جایگزین و فرصت ها یا تهدید هاي ا •
 تحلیل جذابیت صنعت و امکان ورود رقباي جدید به آن •
 تحلیل شدت رقابت در بین شرکت هاي موجود •
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 شناسایی و تحلیل چالشها و تهدیدهاي پیش روي صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور -2

 یل جذابیت صنعت و امکان ورود رقباي جدید به آنتحل -3
 تحلیل قدرت چانه زنی مصرف کنندگان و فرصت ها یا تهدید هاي احتمالی ناشی از آن -4
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 اخت و تولید و...) امور مالی، تکنولوژي، س
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 روش پژوهش

روش اصلی کار ما در این طرح توصیف و تحلیل است. سعی ما بر آن بود که بیشترین اطالعات و داده هاي مورد 
ین، فعالنیاز طرح و بخصوص داده هاي کیفی را از طریق روشهایی مانند برگزاري مصاحبه هاي عمقی با صاحبان، 

کارشناسان برجسته و دست اندرکاران صنعت لوله و پروفیل فوالدي، برگزاري جلسات برنامه ریزي استراتژیک، 
برگزاري جلسات گروههاي کانونی یا تمرکز با حضور برخی از فعالین صنعت و همچنین اجراي روش دلفی در 

فوالدي را جهت تحلیلها و توصیف هاي مورد نشست هایی با حضور کارشناسان و اعضاي سندیکاي لوله و پروفیل 
نظر، جمع آوري کنیم. اطالعات حاصل از مطالعات اسنادي نیز در راستاي تکمیل اطالعات، مورد استفاده قرار 

 گرفت.  

براي پیاده کردن روش گروه کانونی یا تمرکز و روش دلفاي جهت جمع آوري اطالعات کیفی مورد نیاز 
جلسه با حضور جمعی از اعضاي هیئت مدیره سندیکاي لوله و  15وفیل فوالدي، بیش از در مورد صنعت لوله و پر

پروفیل فوالدي، مدیران کارخانجات، کارشناسان و مشاورین شاغل در این صنعت برگزار گردید. تعداد حاضرین در 
ترکیب  ا و دبیر سندیکا،جلسه از هفت نفر تا پانزده نفر متغیر بود. به جز پنج نفر از اعضاي هیئت مدیره سندیک

حاضرین در هر جلسه تغییر می کرد. در واقع هم قصد آن را داشتیم که سررشته و توالی بحثها را با اعضاي کلیدي 
سندیکا داشته باشیم و هم تا حد امکان نظرات افراد ذینفع و صاحبنظر بیشتري را جویا شویم. جلسات با مدیریت 

تر کتایون سپهري برگزار می شد. براي ساختار دادن به مباحث مطروحه از آقاي دکتر قاسم احمدي و خانم دک
پرسشنامه مخصوص برنامه ریزي استراتژیک، بهره جستیم. حاضرین جلسه با توجه به متغیرها و آیتمهاي مطروحه 

شتند ابا کارگردانی تیم پژوهشی به بحث و تبادل نظر می پرداختند، سپس افرادي که دیگاههاي متفاوت باهم د
شناسایی می شدند و تا اقناع نظري و حصول جمع بندي مورد توافق بحث ها تداوم می یافتند. بدین ترتیب، 
آیتمها و متغیرهاي مربوط به عوامل داخلی صنعت، محیط بیرونی نزدیک و محیط بیرونی دور صنعت به ترتیب 

روي صنعت در این حوزه ها به تفصیل قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهاي پیش  مورد بحث
 مورد ارزیابی قرار گرفت. 

از سوي دیگر با هیئت مدیره سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي کشور و برخی از اعضاء 
مشاورین فنی و کارشناسان صاحبنظر صنعت جلسات مصاحبه عمقی برگزار شد و به تفصیل مشکالت، چالشها و 

 صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.فرصتهاي پیش روي 

 بخشی از اطالعات تکمیلی مورد نیاز هم از طریق مطالعات اسنادي و بررسی اسناد موجود حاصل آمد.

 فایلهاي صوتی جلسات برگزار شده پیوست گزارش می باشد. 
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 جامعه آماري پژوهش

سان برجسته و کلیدي حاضر در صنعت جامعه آماري پژوهش را آن دسته از صاحبان، مدیران، مشاورین و کارشنا
لوله و پروفیل فوالدي کشور که در سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي عضویت دارند، تشکیل می 

 واحد تولیدي متوسط و بزرگ فعال می شود.  90دهند که بالغ بر 

 

 محدودیتها و مشکالت پژوهش

هاي اطالعاتی واحدهاي تولیدي، فقدان سیستم اطالعات گفتنی است بدلیل ضعف ساختاري در بسترها و بانک
یکپارچه، عدم شفافیت آمار و اطالعات صنعت و عدم ارائه این گونه اطالعات به دلیل حاکم بودن جو بی اعتمادي، 
فقدان آمار و اطالعات شفاف، به روز و معتبر از شاخصها و متغیرهاي مختلف دخیل در صنعت چه نزد سندیکاي 

چه نزد دستگاههاي دولتی متولی صنعت مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و امور  مربوطه و
دارایی، معاونت برنامه ریزي و مدیریت راهبردي ریاست جمهوري، و سازمانهاي آماري مانند مرکز آمار ایران، 

بود؛ لذا عمده تالش ما پژوهش حاضر به لحاظ دسترسی به اطالعات کمی و آماري با مشکالتی جدي مواجه 
متمرکز بر جمع آوري و تحلیل اطالعات کیفی از فعالین صنعت بود. بدیهی است پرداختن به این مهم و اصالح 
ساختارها و سیستم اطالعاتی و ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی الزمه برخورداري از یک سیستم 

ستا و به کار بستن تمهیداتی جهت ظرفیت سازي براي مدیریت اطالعاتی کارآمد، بسترسازیهاي الزم در این را
 یکپارچه اطالعات صنعت، خود نیازمند فرصت، تمهیدات و برنامه هاي دیگر و مفصل تري است.     

مشکل دیگر پژوهش حاضر دشوار بودن فرایند گردآوري اعضاي کلیدي صنعت گردهم در زمان هاي 
ی مانند مشغله زیاد مدیران، بعد مسافت و دشوار بودن هماهنگی هاي الزم معین و بطور همزمان به دالیل مختلف

جهت حضور همزمان مدیران و اعضاي کلیدي صنعت در جلسات بود. این موضوع باعث شد که امکان برگزاري 
جلسات در روزهاي متوالی میسر نباشد و بین جلسات فاصله زمانی قابل توجهی بیافتد؛ در نتیجه زمان اجراي 

 روژه به درازا کشید و این امر تا حدودي اجتناب ناپذیر بود.پ
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 فصل سوم

 لوله وپروفیل فوالدي و سندیکاي صنعت تاریخچه 
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 و سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي لوله وپروفیل فوالديصنعت  تاریخچه 

   
جمعیت ایران رشدي روز  یافت و از سوي دیگرپروژه مدرنیزاسیون وارداتی جدیت  پس از پایان جنگ جهانی دوم،

 ،صنعت ساختمان به سبک مدرن ، رونق یافتناقتصاديپروژه هاي  رشدروند رو به  . در این دوره شاهدافزون یافت
در سوي دیگر میدان صنعت نفت  .و مدرن هستیمجدید  به سبک اداري و تجاريو ساخت و ساز اماکن مسکونی، 

با سرازیر شدن درآمدهاي نفتی به اقتصاد کشور  کتهاي خارجی رشد باالیی داشت.کشور با حضور گسترده شر
ا تفعالیتهاي عمرانی رونق گرفت. بنابراین نیاز به انواع مصالح ساختمانی مدرن به سرعت رشد و گسترش یافت. 

کنار رشد فناوري آن زمان در و پنجره در ایران از چوب ساخته می شد، اما شرایط اقلیمی خاص برخی مناطق، در 
 براي ساختن در و پنجره، در کنار» پروفیل«فراگیر، تمایل به استفاده از آهن و فوالد را افزایش داد. واردات انواع 

رو به فزونی گذاشت تا جایی که این صنعت، یکی از لوازم » شهرسازي«و » آبرسانی«براي » لوله هاي فوالدي«
شد. اما نیاز به این صنعت، از آن دلیلی براي وابستگی ایرانیان به بیگانه ایرانیان » شهرنشینی«و » زندگی شهري«

نساخت و دست اندرکاران و عالقمندان به این صنعت جهانی، به بومی سازي آن در داخل، همت گماردند و این 
صنعت  ایندر حالی بود که صنعت پروفیل در جهان بیش از یک قرن پس از صنعت لوله، بنیان نهاده شد. تاریخچه 

باز می گردد. تا پیش از آن، پروفیل آهنی در کارگاهی که ماشین آالت آن توسط بنیان  40در ایران، به ابتداي دهه
، 40گذار این صنعت در ایران (مرحوم مهندس فتحی) طراحی و ساخته شده بود، تولید می شد ولی با آغاز دهه 

 موجودیت یافتند.در ایران » پروفیل آهنی«کارخانه هاي تولیدکننده 

خود را در  فعالیت بود که» سپنتا صنعتی شرکت«پرداخت  تولید پروفیل به که در ایران ايکارخانه اولین
و  متخصصین با تالش آن . متعاقبداشت عرضه بازار داخلی را به توخالی آغاز نمود و تولید پروفیل 1340 سال

تولید  به ، اقدامدرزجوش لوله ساخت دستگاه از نصب پس 1342 درسالتولیدي این واحد ، وقت کارشناسان
 واحد در کشور رسید. 8 به و پروفیل لوله تعداد تولیدکنندگان 1350 الی 1340 سالهاي در فواصل نمود. لوله

روفیل فوالدي در صنعت لوله و پ«آنچه در این میان بی نظیر است و جلب توجه می کند، این است که 
صنفی و سازمانی آن، تقریبا قدمتی هم پاي خود آن دارد. آنچه » هویت«تنها صنعت ملّی کشور است که » ایران

اهمیت » نهاد مدنی«و زمانی که تشکیل  40در این میان بیشتر جلوه میکند آن است که در سال هاي پایانی دهه 
لزوم هماهنگ کردن « و» وشندگان مواد اولیه و کاالهاي خارجیگیري از اجحاف فرپیش«ویژه تاریخی دارد، نیت 

موجب شد تا تولیدکنندگان و صاحبان این » کنندگانحمایت از مصرف«و » تولیدات واحدها بر حسب نیاز جامعه
دنی و این یعنی همه آنچه که از یک نهاد م اقدام کنند» تشکل صنفی غیر انتفاعی«صنعت، نسبت به تأسیس یک 

هجري خورشیدي،  1351رود. بنابر این در تاریخ پنجم آذرماه انتظار می» صنعتی«و » اقتصادي«، »صنفی« ،»ملی«
اعالم موجودیت کرد و نهادي صنفی » هاي سازنده لوله و پروفیل ایرانسندیکاي صاحبان کارخانه«سس ؤهیأت م

تعداد واحدهاي تولیدکننده  1357ال چنان پا بر جاست. تا سمو مدنی براي صنعتی اقتصادي بنا نهاده شد که ه
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و » صنفی«، »سازمانی«اعضاء سندیکا، در اقدامی  1363کارخانه رسید. در سال  11لوله و پروفیل فوالدي به 
غییر دادند ت» سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي«ضمن تغییراتی در اساسنامه، نام آن را به » مدنی«

و » هویت جمعی«و سازمانی با » نهادي صنفی«هداف تعیین شده، این سندیکا به عنوان و تا این تاریخ بر اساس ا
بخش خصوصی ایران در مقام عضوي دیرپا در خانواده بزرگ اتاق بازرگانی، » اقتصاد صنعتی«در راستاي توسعه 

 د.دهصنایع، معادن و کشاورزي ایران، به فعالیت خود ادامه می

ه دلیل جذابیت باالي صنعت در شرایط آن دوره به دالیلی چون ارزان بودن ب 70و   60در طول دهه هاي 
حاملهاي انرژي و برخورداري از یارانه ها، مطرح نبودن جدي کاالهاي جایگزین، بازار روبه رشد صنعت در حوزه 

حهاي صنعت ساختمان و صنعت نفت و گاز، بویژه در شرایط بعد از جنگ و دوران سازندگی که پروژه ها و طر
عمرانی به شدت روند رو به رشدي داشتند، بر تعداد واحدهاي تولید در صنعت به شدت افزوده شد؛ بطوریکه تعداد 
واحدهاي تولیدي لوله و پروفیل چه در مقیاس متوسط و چه در مقیاس بزرگ چندین برابر شدند. تازه واردین به 

م برخوردار نبودند. اغلب تازه واردین داراي سوابق صنعت اغلب از سابقه مفید حضور در صنعت و دانش فنی الز
حضور در بازار و بخش تجارت بودند و لذا با مقتضیات صنعت تا حدودي بیگانه بودند. رشد قارچ گونه واحدهاي 
تولیدي صنعت در اقصی نقاط کشور فارغ از نگاه بلندمدت و استراتژیک در این حوزه بود. متأسفانه برخی از تازه 

بویژه آن عده اي که از رانتهاي خاص برخوردار بودند به دلیل حاکم بودن نگاه سوداگرانه و غیرحرفه اي واردین 
 به رفتارهایشان و مبادرت به اقداماتی نظیر دامپینگ آسیبهایی جدي به بازار هاي صنعت وارد آوردند. 

تاق یون هاي تخصصی اعضو هیأت نمایندگان و کمیس سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي
انجمن مدیران صنایع و کانون عالی انجمن  ایران، خانه صنعت و معدن ایران، مجمع(کنفدراسیون) صنعت ایران،

  هاي صنفی کارفرمایی ایران و اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق می باشد.

 تهاي خود را در قالباین تشکل فراگیر صنعتی بدلیل ضرورت ارائه مفیدترین خدمات به اعضاء فعالی
کمیته و کمیسیونهاي متناسب طبقه بندي نموده و در تعاملی مستمر با نهادهاي دولتی از یکسو و عموم صنعتگران 
این رشته و نیز صنایع وابسته از سوي دیگر به حرکت خود شتابی مضاعف بخشیده است و درحال حاضر با دارابودن 

میلیون  10تی با پراکندگی در سراسر کشور و ظرفیت تولید بالغ بر واحد متوسط و بزرگ صنع 90عضویت حدود 
 تن در سال تنها تشکل تخصصی حوزه تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي در ایران بشمار می رود.
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 فصل چهارم

 مروري بر برخی از شاخصهاي
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 تولید

 
 وضعیت تولید لوله و پروفیل فوالدي کشور) 1جدول شماره 

 طالعاتیمنبع ا
حوزه 

 فعالیت

ظرفیت 

 اسمی

تولید سال 

1393 

میزان 

 مصرف

تعداد 

واحدهاي 

 فعال

سندیکاي تولید 
 کنندگان لوله و پروفیل

لوله و پروفیل 
 فوالدي

- - - 59 

سامانه هماهنگ وزارت 
 صنعت، معدن و تجارت

لوله و پروفیل 
 فوالدي

8 
 میلیون تن

8/1 
 میلیون تن 

63/1 
 میلیون تن

120 

 اطالعات کارشناسی شده سامانه آمار وزارت متبوع ماخذ:
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 صادرات

 ارزش و وزن صادرات لوله و پروفیل فوالدي) 2جدول شماره 
)1393-1389( 

 1389 1390 1391 1392 1393 

 139 215 193 86 29 ارزش (میلیون دالر)

 0,173 0,237 0,065 0,072 0,031 وزن (میلیون تن)

متوسط قیمت هر تن 
 دالر) (هزار

0,9 1,2 1,2 0,9 0,8 

 1393-03-10تاریخ گزارش:  – TISماخذ: آمار سیستم 
 

 بازارهاي عمده صادراتی لوله و پروفیل فوالدي) 3جدول شماره 
)1393-1389( 

 ارزش: میلیون دالر

 93سال  92سال  کشور ردیف
سهم از کل 

 (%) 93صادرات 

 %66,5 92 114 ترکمنستان 1
 %12,1 17 28 تاجیکستان 2
 %12 17 33 افغانستان 3
 %5,8 8 27 عراق 4
 %3,1 4 12 پاکستان 5

 %100 139 215 جمع کل
 1394-03-10تاریخ گزارش:  – TISماخذ: آمار سیستم 
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 2014صادرات جهانی لوله و پروفیل فوالدي در سال ) 4جدول شماره 

 ارزش کشور

 2,374,094 ایتالیا
 1,775,664 چین
 974,519 ترکیه
 945,569 امریکا
 782,577 آلمان
 1671 ایران

 Trademapماخذ: 

 
 96پیش بینی ارزش صادرات لوله و پروفیل در سال ) 5جدول شماره 

 93صادرات 
 (میلیون دالر)

 برنامه صادراتی براساس سناریوي حالت اول
 93) نسبت به سال %10(با رشد 

94 95 96 

139 153 168 185 

 
 93صادرات 

 میلیون دالر)(
 برنامه صادراتی براساس سناریوي حالت اول

 93) نسبت به سال %25(با رشد 
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94 95 96 

139 173 217 271 

 

 سازمان متولی راهکار پیشنهادي مشکالت

 قیمت مواد اولیه:
فروش مواد اولیه توسط فوالد مبارکه در 
داخل به قیمت باالتر از قیمت صدور مواد 

 اولیه

واد اولیه جهت کاهش قیمت م
 حمایت از تولیدات داخلی

سندیکاي تولیدکنندگان 
 لوله و پروفیل

به شرح سایر  73063900تعرفه ردیف 
میلیمتر و  203/2لوله ها با قطر خارجی 

 میلیمتر 406/4حداکثر 
 سازمان توسعه تجارت کاهش تعرفه
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 واردات

 اردات لوله و پروفیل فوالديمقایسه روند تغییرات ارزش صادرات و و) 1نمودار شماره 

 
 

 2014کشور عمده وارد کننده جهانی لوله و پروفیل فوالدي در سال  10) 6جدول شماره 

 ارزش: میلیارد دالر

 ارزش کشور رتبه  ارزش کشور رتبه

 296,710 مکزیک 6  1,564,345 امریکا 1

 164,863 عراق 7  1,421,855 آلمان 2

 136,356 ورسنگاپ 8  617,796 کانادا 3

 101,384 تایلند 9  616,707 انگلستان 4

 97,752 هند 10  378,935 پلند 5

 میلیون دالر 25/54*واردات ایران: 
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 فصل پنجم

نتایج تفصیلی تحلیل وضعیتی صنعت لوله و پروفیل 

 فوالدي کشور
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 داخلی (نقاط قوت و ضعف) الف) تحلیل محیط

 مدیریتی زیرساختار.1

  

 ارزیابی زیر ساختار مدیریتی) 7جدول شماره 
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       ریزيسیستم برنامه

      

       سیستم کنترل مدیریت

      

       اطاتسیستم اطالعات و ارتب

      

       ساختار سازمانی
      

       فرهنگ شرکت
      

       هاي رهبريتوانایی
      

 وجهه شرکت
      

      

 مدیریت روابط عمومی و اجتماعی
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 نقاط قوت:

پروفیل فوالدي کشور به  تواناییهاي رهبري مدیران عامل شرکت هاي فعال با سابقه در صنعت لوله و )1
 استثناي تازه واردین  به صنعت

 نقاط ضعف:

 حاکم بر شرکتهاي فعال در صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور ضعیف فرهنگ سازمانی )1
 مدیریت روابط عمومی و روابط اجتماعی ضعیف شرکتهاي فعال در صنعت )2

 

 رارزیابی زیرساختار مدیریتی در صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشو

در کل می توان گفت که شرایط محیطی و متغیرهاي مربوط به محیط دور و نزدیک صنعت لوله و پروفیل فوالدي 
کشور، مجموعاً شرایطی را فراهم آورده اند که در حوزه مدیریت داخلی واحدهاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي 

هاي ایطی با مشکالت، تنگناها و محدودیتمشکالت متعددي شکل بگیرند و بالطبع مدیران این صنعت در چنین شر
فراوانی مواجه هستند و این نکته را در ارزیابی توان و عملکرد مدیریتی مدیران این حوزه نباید از نظر دور داشت. 
عوامل و شرایط محیطی صنعت سبب گشته اند که مؤلفه ها و اجزاي سیستم مدیریت داخلی در واحدهاي مختلف 

ودهاي جدي مواجه باشند و بطور کلی می توان گفت مؤلفه هاي مختلف مدیریت داخلی صنعت با ضعفها و کمب
 صنعت تشکیل سیکل و سیستم معیوبی را داده است که به شکل روان، منظم و منطقی و کارآمد عمل نمی کند.

 نابدر حال حاضر واحدهاي صنعتی فعال در حوزه تولید لوله و پروفیل فوالدي همانند بندبازهاي روي ط
براي زنده ماندن تالش می کنند و تحت چنین شرایطی نمی توانند نگاه استراتژیک داشته باشند و براي آینده 
برنامه ریزي و سیاستگذاري داشته باشند؛ چرا که عالوه بر اوضاع حاکم بر خود صنعت، محیط صنعت را کشوري 

و متغیرهاي اقتصادي و اجتماعی آن از یکسو ثبات تشکیل می دهد که اقتصاد بیماري دارد و بسیاري از پارامترها 
الزم را ندارد و از سوي دیگر تغییرات و روند آن قابل پیش بینی نیست. با در نظر گرفتن چنین شرایطی از یکسو 
و ضعف عمیق تاریخی و فرهنگی ایرانیان و به تبع آنها فعالین صنعت لوله و پروفیل در مسائلی از قبیل مشارکت 

در فعالیتهاي دسته جمعی براي تعقیب منافع و خیر جمعی و دفع شر جمعی در قالبها و ظرفیتهایی حداکثري 
نظیر سندیکاي لوله و پروفیل فوالدي، در کنار عوامل و شرایط دیگر جملگی سبب گشته اند که اعضاي صنعت در 

نهایتاً جلوي پاي خود را ببینند و بسیاري از حوزه ها به تکروي و ناچاراً به منافع کوتاه مدت خود بپردازند و 
 متناسب با شرایط متغیر به صورت مقطعی و کوتاه مدت تصمیم گیري و اقدام کنند.

یکی از دالیلی که باعث شده است بسیاري از حوزه هاي صنعتی در کشورهاي توسعه یافته صنعتی و 
ند، ظرفیتهاي باال و قدرت قابل مالحظه بویژه در کشورهاي صنعتی اروپا از ظرفیت و قدرت باالیی برخوردار باش
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ها سندیکاها و تشکلهاي اقتصادي و صنعتی در این دسته از کشورهاست. تشکلهاي اقتصادي در کشورهاي توسعه 
یافته صنعتی به لحاظ ساختاري، سیستم و سبک مدیریت، اختیارات و جایگاه اجتماعی، اقتصادي و حقوقی از 

این مدلها طیف هفت گانه اي را شامل می شوند که یک سر آن مدلهاي عمومی  مدلهاي مختلفی تبعیت می کنند.
و اقتدارگرایانه همراه با عضویت اجباري اعضاء هستند و سر دیگر آن مدل خصوصی همراه با عضویت کامالً داوطلبانه 

داختن به این مدلها را اعضاء است. فارغ از نقاط قوت و ضعف هر کدام از مدلها، و بدون آنکه قصد اطاله کالم و پر
داشته باشیم باید بگوییم، بررسیهاي تجربی گواه آن است که صنایع و کشورهایی در حوزه هاي صنعتی مختلف 
موفق بوده اند که از تشکلهاي اقتصادي قدرتمند با جایگاه معتبر و با پشتوانه مشارکت حداکثري اعضاء و سرمایه 

ه اند. با استفاده از ظرفیت همکاریها و هماهنگیهاي دسته جمعی در اجتماعی قوي درون تشکلی برخوردار بود
قالبهایی مثل تشکلهاي اقتصادي می توان به شکل کارآمدي محیط کسب و کار و متغیرها و پارامترهاي مؤثر در 

ذاب ج آن را تا حد قابل مالحظه اي بهبود بخشید و همچنین می توان فضا و بستري  نسبتاً مناسب، امن، باثبات و
براي فعالیتهاي اقتصادي در هر حوزه اي فراهم آورد. بالطبع در ظرفیت چنین همکاریها و چنین فضایی مدیران 
صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور می توانند مدیریت و برنامه ریزي کارآمد تري داشته باشند؛ همچنین فعالین 

د با فراهم شدن امکان پیش بینیهاي الزم و با اتخاذ صنعت مدیریت ریسک بهتري خواهند داشت و قادر خواهند بو
 رویکرد استراتژیک به توسعه برنامه هاي بلندمدت خود بپردازند. 

نکته دیگري که براي چندمین بار ذکر آن در اینجا خالی از لطف به نظر نمی رسد این است که به خصوص 
د از جمله بازار روبه رشد، مطرح نبودن کاالهاي در دهه شصت و به خاطر جذابیت هاي باالي صنعت به دالیلی چن

جایگزین، معدود بودن واحدهاي تولید لوله و پروفیل فوالدي، عدم پیچیدگی تکنولوژي صنعت، بومی شدن این 
تکنولوژي، راحت بودن اخذ تکنولوژي، حاشیه سود باالي صنعت به دالیلی چون پایین بودن نرخ حاملهاي انرژي 

اده از یارانه هاي مختلف و مسائلی از این دست، تعداد واحدهاي این صنعت با رشد قارچ گونه و آب مصرفی و استف
اي چند برابر شد. اما مسئله و ابعاد مشکل تنها به نکته ختم نمی شد؛ چرا که اغلب تازه واردین نه تنها از سابقه 

یشینه تجاري و بازاري داشتند و یا از رانتهاي و دانش  فنی کافی در این حوزه برخوردار نبودند، بلکه اغلب آنها یا پ
خاصی برخوردار بودند. حضور این عده و برخی از اقدامات ناشیانه و غیر حرفه اي آنها مانند دامپینگ و تخریب 
بازار صدمات زیادي به صنعت وارد آورد. همچنین حضور این عده سبب گشت تا به تدریج فرهنگ و نوع نگاه 

مآبانه و سوداگرانه به تدریج جایگزین فرهنگ و نوع نگاه مدیران صنعتی و تولیدي گردد و در خاص بازاري، تاجر 
نتیجه این الزامات تجاري بود که از این تاریخ حاکم بر صنعت لوله و پروفیل فوالدي شد و بعبارتی صنعت در 

که فارغ از دانش و مهارتهاي خدمت تجارت در آمد و نه تجارت در خدمت صنعت. از سوي دیگر ورود تازه واردین 
مدیرت صنعتی بوده اند، سبب گشت که به تدریج فرهنگ و نوع سبک مدیریت این حوزه صنعتی نیز تحت الشعاع 
شرایط اخیر قرار بگیرد و مدیران بازاري با سبک نگاه بازاري و سوداگرانه در رأس تعداد قابل مالحظه اي از 

واردین نه تنها در واحدهاي تحت مدیریت خود از چنین سبک مدیریتی  واحدهاي این صنعت قرار بگیرند. تازه
تبعیت می کردند، بلکه سبک مدیریت آنها بازار این صنعت و بطور کلی شرایط حاکم بر این صنعت را تغییر داد. 



۲٤ 
 

 جالب است بدانیم که بسیاري از این افراد و واحدهاي تحت پوشش آنها عضو سندیکاي تولیدکنندگان لوله و
پروفیل فوالدي نیستند و بعبارتی در فعالیتهاي دسته جمعی صنعت مشارکت مؤثري ندارند. آنها با تکرویهاي خود، 
تخریب بازار، مسئولیت ناپذیري و در مواردي با استفاده از رانتهاي خود مانعی جدي براي رشد و توسعه صنعت، 

 ک فضاي رقابتی سالم در حوزه و بازار صنعتبهبود فضاي کسب و کار صنعت، حل مشکالت صنعت، شکل گیري ی
 و مدیریت یکپارچه صنعت، تعیین و تبعیت از استراتژیها و سیاستگذاریهاي عمومی صنعت محسوب می شوند.

 

 سیستم مدیریت اطالعات و ارتباطات در صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور

ات و ارتباطات ضعیف و ناکارآمدي برخوردارند. بطور کلی فعالین صنعت لوله و پروفیل فوالدي از سیستم اطالع
اطالعات الزم در بسیاري از حوزه ها تولید نمی شود و سیستم مشخصی براي این موضوع وجود ندارد. بانکهاي 
اطالعاتی ضعیف است. پایگاههاي اطالع رسانی اینترنتی واحدهاي تولیدي صنعت از یکسو و پایگاه اطالع رسانی 

گان لوله و پروفیل فوالدي ضعفهاي جدي دارد و اطالعات و اخبار موجود در آنها به روز، سندیکاي تولیدکنند
کافی، کامل و جوابگوي نیازهاي موجود نیست. صنعت لوله و پروفیل فوالدي همچنین از فقدان سیستم اطالعات 

کا و اقدامات و یکپارچه رنج می برد و این موضوع مانعی جدي براي اعمال مدیریت یکپارچه از سوي سندی
فعالیتهایی نظیر چانه زنی با دولت و مجلس، تعیین استراتژیها و سیاستگذاریهاي مختلف در حوزه هاي مختلف 
صنعت می شود. در سایت اینترنتی سندیکا نهایتاً اخبار کلی و دایرکتوري واحدها مشاهده می شود و در پایگاههاي 

و خدمات بسنده شده است. نکته قابل تأمل در اینجا این موضوع هست  اینترنتی اعضاء هم نهایتاً به ذکر محصوالت
که شفاف سازي اطالعاتی و تکمیل بانکهاي اطالعاتی از یکسو به دالیل مختلف و تحت شرایط فعلی از جمله 
فضاي اعتماد اجتماعی ضعیف براي فعالین صنعت تهدید محسوب می شود و از سوي دیگر یکی از الزامات بهبود 

وسعه آن می باشد و این یک پارادوکس پیچیده است. به این مشکالت می توان این نکته مهم را نیز اضافه کرد و ت
که برخی از فعالین صنعت که اغلب آنها جزو تازه واردین هستند و عضویتی در سندیکاي تولیدکنندگان لوله و 

اصی برخوردارند و این موضوع منافی یک فضاي پروفیل فوالدي ندارند از رانتهاي خبري، اطالعاتی و ارتباطاتی خ
سالم و عادالنه رقابتی در کلیت فضاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي است. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد 

سندیکا و اتحادیه فعال و برتر کشور با قدمتی بیش  10که سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي یکی از 
تشکل اقتصادي فعال و برتر عضو اتاق بازرگانی،  10ر حوزه صنعت می باشد که در عین حال یکی از سال د 50از 

تشکل عضو اتاق نیز محسوب می شود. این تشکل علی رغم مشکالت،  170صنایع، معادن و کشاورزي از بین حدوداً 
دهاي مختلف دولتی و مجلس، پیگیري محدودیتها و تنگناهاي فراوان در حوز هایی نظیر مذاکرات و چانه زنی با نها

پرونده هاي حقوقی اعضاء، فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی بویژه در حوزه هاي فنی، بازاریابی و امکان سنجی 
صادرات، تالش در راستاي بسترسازي براي تشکیل کنسرسیومها، فعالیتهاي فراتشکلی نظیر تالش در راستاي 

، تالش در راستاي فراهم آوردن تسهیالتی در حوزه تأمین یکجا و »ابستهفدراسیون فوالد و صنایع و«شکل گیري 
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عمده مواد اولیه مورد نیاز اعضاء، ارتباطات بین الملل و مسائلی از این دست، عملکرد قابل قبول و توفیقاتی چند 
 داشته است.

 

 ارزیابی فرهنگ سازمانی در صنعت لوله و پروفیل فوالدي

م در بهبود عملکرد، ارتقاء و توسعه هر واحد صنعتی، پرداختن جدي به ارتقاء فرهنگ از جمله عوامل مؤثر و مه
سازمانی و جا انداختن و نهادینه کردن آن است. اما در حال حاضر به دالیل مختلفی از جمله فقدان انگیزه کافی، 

ن ی از نقطه نظر برخی از فعالیترس از باال بردن توقعات و انتظارات منابع انسانی و هزینه بر بودن چنین اقدامات
صنعت بویژه تازه واردین به صنعت و آن عده که با سابقه تجاري و بازاري و با نگاه سوداگرانه وارد این صنعت شده 

 اند، به طور جدي و به نحو مؤثر و کارآمدي به این مهم پرداخته نمی شود.
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 مالی زیرساختار.2
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       بندي سرمایهبودجه

      

       جذب

      

       مدیریت دارایی و سیاست سهام

      

       هاي بلندمدتوام

      

       مدیریت سرمایه در گردش

      

       مدیریت مالیات
      

       مدیریت ریسک
      

 رابطه با جامعه مالی
      
      

 سازمان مالی و زیرساختار مدیریتی
      
      

 سایر
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 نقاط قوت:

توانایی جذب، تخصیص بهینه و بطور کلی مدیریت وام هاي بلندمدت بانکی در صورت عملکرد مناسب  )1
 بودن نرخ سود بانکیسیستم بانکی و منطقی 

 نقاط ضعف:

ضعف در بودجه بندي سرمایه (نه به دلیل ضعف مدیریتی بلکه بیشتر به دلیل بی ثباتیهاي ناشی از عوامل  )1
 محیطی مانند نرخ ارز و تورم، سیاستهاي بی ثبات و غیر کارشناسی دولتی)؛   

ار کشور، رایط حاکم بر اقتصاد بیمضعف در جذب سرمایه (نه به دلیل ضعف مدیریتی بلکه بیشتر به دلیل ش )2
عملکرد نامناسب و ناسالم سیستم بانکی بعنوان رقیب بخش تولید با دادن نرخ سود باال به سپرده هاي 

 بانکی، توسعه بخش داللی و سودآوري این بخش و عواملی از این دست؛

یرونی و ثیر فشارهاي بضعف در مدیریت سرمایه در گردش (نه به دلیل ضعف مدیریتی بلکه بیشتر تحت تأ )3
درصدي تأمین مواد اولیه در  90الی  80محیطی؛ توضیح اینکه به دلیل حاشیه سود کم در صنعت و سهم 

هزینه تمام شده محصول و نوسانات قیمت مواد اولیه تحت تأثیر عوامل مختلف مدیران این صنعت نهایت 
 گردش بعمل می آورند)دقت و محافظه کاري را در شرایط سخت در مدیریت سرمایه در 

غیر کارآمد و مانند  ضعف در مدیریت مالیات (بخش عمده این مشکل ناشی از متغیرهاي بیرونی )4
غیرکارشناسی بودن سیستم و سیاستهاي مالیاتی دولت بویژه در بخش تولید و صنعت مخصوصاً در دهه 

، دم این امکان براي بخش صنعتگذشته، فرارهاي گسترده مالیاتی بخش داللی و واسطه گري در اقتصاد و ع
عدم توجه به محدودیتها و فشارهاي موجود بر بخش صنعت و اهمیت مولد و اشتغال زاي آن در تدوین 
سیاستها، آیین نامه هاي مالیاتی و معافیتهاي مالیاتی، فشار مشتریان و حتی مشتریان دولتی براي خرید 

ان زیرپله اي در کل تولیدات مربوط به این صنعت که بدون فاکتورهاي واقعی یا رسمی، سهم تولید کنندگ
فارغ از مالیات هستند، غیر اصولی بودن سیاستهاي مالیات بر ارزش افزوده در این صنعت، متغیر و بی ثبات 
بودن پارامترهاي مؤثر در تدوین اظهارنامه هاي مالیاتی، فرارهاي مالیاتی و سود قابل توجه آن بخش از 

رانتهاي خبري، مالی و تأمین مواد اولیه برخوردار است و تعمیم نادرست سازمان امور  صنعت که از انواع
مالیاتی در تخمین و برآورد سود این صنعت و اعمال آن در سیاستها و دستورالعملهاي مالیاتی و مسائلی از 

 این دست می باشد)

نه تأمین مواد اولیه، نرخ ارز، نرخ ضعف در مدیرت ریسک (با توجه به بی ثباتی عوامل مؤثر بر تولید، هزی )5
تورم، بی ثباتی  بازار، بی ثباتی و کارشناسی نبودن سیاستهاي دولتی و عواملی از این دست که محاسبه، 
برآورد و بطور کلی مدیریت ریسک را در هر موضوعی در این شرایط غیر ممکن می کند، در چنین شرایطی 

دیران صنعت در این شرایط از یک رویکرد انضباطی سفت و میزان ریسک پذیري به حداقل می رسد و م
 سخت و محافظه کارانه با حداقل ریسک تبعیت می کنند)
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ضعف در روابط با جامعه مالی اعم از بانکها، موسسات مالی و اعتباري و موسسات سرمایه گذاري و بطور  )6
 رایط حاکم بر سیستم بانکیکلی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی (بخش عمده این ضعف به عملکرد و ش

برمی گردد که عالوه بر عملکرد نامناسب خود، باال بودن نرخ بهره بانکی چه در مورد سپرده ها و چه در 
مورد وامها نه تنها باعث شده اند که فعالین خیلی از صنایع من جمله صنعت لوله و پروفیل فوالدي حتی 

، بلکه با دادن نرخ بهره کنند ولی از وام بانکی بهره نبرنددرصد از ظرفیت خود کار  30در برخی موارد با 
باال به سپرده ها بعنوان رقیب بخش صنعت و تولید ظاهر گشته اند و سایر سرمایه ها را نیز به خود جذب 
کرده اند؛ علی رغم این موضوع بطور کلی فعالین صنعت لوله و پروفیل فوالدي در هماهنگی و سازماندهی 

 الیتهاي دسته جمعی و هماهنگ در این حوزه عملکرد ضعیفی داشته اند)اقدامات و فع

 ؛ضعف در سازمان مالی و زیرساختار مدیریتی این بخش در کلیت صنعت )7

 

 وضعیت کلی مدیریت مالی در صنعت لوله و پروفیل فوالدي

سط به باال سطح متو وضعیت مدیریت مالی فعالین صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور با توجه به شرایط فعلی در
است. در واقع هرچند فعالین صنعت از نقدینگی کافی و مناسبی برخوردار نیستند و در تأمین سرمایه در گردش 
خود مشکالت زیادي دارند؛ اما در شرایط دشوار فعلی و در شرایطی که سیستم بانکی عملکرد نامناسبی دارد و 

چندي را در حوزه هاي مختلف به پیکره این صنعت وارد کرده اند؛ نیز شبکه داللی با منابع مالی خود آسیبهاي 
عملکرد مدیریت مالی مدیران این صنعت نمره قابل قبولی بوده است. باید به این نکته توجه داشت در چنین 

با  داوضاعی اتخاذ رویکرد محافظه کارانه در حوزه تأمین منابع مالی و پرهیز از اعتبارات بانکی حتی به قیمت تولی
 یک پنجم ظرفیت، سیاست درست و هوشمندانه اي ارزیابی می شود.

 

 مدیریت ریسک در صنعت لوله و پروفیل فوالدي

با توجه به جمیع توضیحات فوق، با وجود اینکه فعالین صنعت لوله و پروفیل فوالدي در حوزه مدیریت ریسک 
ریسکی پرهیز نموده اند، با این وجود نمره عملکرد  رویکردي محافظه کارانه داشته اند، و تا حد امکان از هرگونه

آنها در این حوزه متوسط به باال ارزیابی می شود؛ چراکه شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور بویژه در چند سال 
گذشته، وضعیت تحریمها، بی ثباتی نرخ ارز و تورم و شرایط حاکم بر صنعت لوله و پروفیل و بازار آن، اتخاذ رویکرد 

افظه کارنه توأم با پرهیز از هرگونه ریسک با هدف بقاء و زنده ماندن را هم توجیه و هم ایجاب می کرده است. مح
 بنابراین چنین مدیریت ریسکی از جانب فعالین صنعت نمره قابل قبولی می گیرد.
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 رابطه صنعت لوله و پروفیل فوالدي با جامعه مالی

ز اوسط رو به پایین ارزیابی می شود. پروفیل فوالدي با جامعه مالی، متدر کل نمره وضعیت رابطه صنعت لوله و 
طرف دیگر، بطور کلی و با در نظر گرفتن کلیت صنعت، وضعیت عملکرد بخش مالی صنعت لوله و پروفیل فوالدي، 
وضعیت سازماندهی بخش مالی در واحدهاي فعال صنعت و وضعیت خدمات بخش مالی به بخشهاي دیگري مانند 

 ش تولید یا فروش، ضعیف ارزیابی می شود.بخ

 

 بودجه بندي سرمایه در صنعت لوله و پروفیل فوالدي

از آنجا که در مؤلفه هاي درونی و محیطی صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور، ثبات الزم وجود ندارد؛ بنابراین 
رمایه برخوردار نیستند. در اینجا اعضاي این صنعت از امکان و شرایط الزم براي بودجه بندي کارآمد و مناسب س

توجه به این نکته ضروري است که با توجه به شرایط حاکم بر این صنعت، بهره وري سرمایه در بازه زمانی بلندمدت 
می تواند محقق شود. مدیران و صاحبان این صنعت به دالیل مختلف از ظرفیت و امکان باال بردن و ارتقاي قابل 

درصد قیمت تمام شده محصول آنها را هزینه تأمین مواد اولیه تشکیل  90الی  80چرا که  توجه درآمد را ندارند؛
می دهد که در خوش بینانه ترین و بهترین شرایط اگر این هزینه ها متناسب با تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم باال 

ي در رت مانور بسیار محدودنروند، ثابت هستند و کاهش پیدا نمی کنند. بنابراین تولیدکنندگان این صنعت قد
 افزایش درآمد خود دارند. 

 

 جمع بندي ارزیابی وضعیت مدیریت مالی در واحدهاي مختلف صنعت لوله و پروفیل فوالدي

رویکرد مدیریت مالی در واحدهاي مختلف صنعت، عموماً رویکردي منفعالنه، محتاطانه همراه با دقت و موشکافی  
تصمیمات و به دور از هرگونه ریسک ولو ریسک محدود است. معناي مدیریت مالی و زیاد، ارزیابی همه جوانب در 

 تالش مدیریت مالی در این صنعت معطوف به کاهش هزینه ها تا حد امکان است.

در برخی از واحدهاي فعال در صنعت، بویژه واحدهاي شبه دولتی و یا آن دسته اي که از رانتهاي خاص 
ی شود که بجاي آنکه مدیرعامل پاسخگوي هیئت مدیره باشد و هیئت مدیره پاسخگوي برخوردار هستند، مالحظه م

سرمایه گذار؛ مدیرعامل بدون درنظر گرفتن احراز شایستگیها و صالحیتهاي الزم توسط فرد نامزد شده، با پارتی 
کنند و به بازي و ارتباطات خاص انتخاب می شود. چنین مدیران عاملی با هیئت مدیره ساخت و پاخت می 

 مشکالت کار با هماهنگی هیئت مدیره سرپوش می گذارند و یا آنها را توجیه می کنند.
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از طرف دیگر در سوي دیگر طیف و میدان در برخی واحدهاي دیگر صنعت شاهد این موضوع هستیم که 
ا به نحو ممکن سرمایه گذار به جاي مدیرعامل مدیریت می کند و یا در کارهاي او دخالت می کند و شرایطش ر

 و مقتضی به مدیریت تحمیل می کند.

در کشورهاي توسعه یافته صنعتی اهمیت سرمایه انسانی به مراتب از سرمایه پولی بیشتر است و به وضوح 
انعکاس این موضوع را در نحوه اداره و مدیریت واحدهاي مختلف اقتصادي و صنعتی می توان مالحظه کرد. در 

ه گذاران و صاحبان و مالکین شرکت را از مدیریت حرفه اي جدا می سازد. حتی به واقع خطوط مشخصی سرمای
کررات مالحظه شده است که صاحبان و بنیان گذاران واحدهاي اقتصادي نیز چنانچه سمتهاي مدیریتی داشته 

ته ذاشاند، در صورت ضعف مدیریتی به راحتی توسط هیئت مدیره مسئول در قبال سهامداران به راحتی کنار گ
می شوند. در حقیقت مرز روشنی میان این مسائل وجود دارد و مسائل مختلف را در صورت اقتضاء تفکیک می 

 کنند و تا حد امکان از برخورد احساسی در این حوزه ها پرهیز می کنند.

 در صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور کارخانجات و واحدهایی که براي تأمین نقدینگی مورد نیاز خود
وابسته به سیستم ناکارآمد بانکی کشور نبوده اند، آسیب کمتري خورده اند و نسبتاً عملکرد موفق تري داشته اند. 
به دلیل بهره هاي باالي وامهاي بانکی در ایران و عملکرد نامناسب سیستم بانکی از یکسو و حاشیه سود پایین 

که واحدهاي این صنعت حتی حاضر شده اند که با  شرکت از سوي دیگر در بسیاري از موارد مالحظه شده است،
ظرفیت اسمی خود یعنی یک پنجم ظرفیت خود کار کنند، اما از اعتبارات بانکی استفاده نکنند. آثار و نتایج  % 20

عملکرد نامناسب سیستم بانکی به اینجا ختم نمی شود؛ چرا که در شرایط فعلی بانکها با بهره هاي باالیی که به 
ا اختصاص داده اند بعنوان رقیب بخش صنعت و تولید در جذب سرمایه سرمایه گذاران وارد میدان شده سپرده ه

 اند.

در دهه هاي گذشته شرایط دیگري بر روابط سیستم بانکی و تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي حاکم 
أمین د و هم از سوي دیگر هزینه تبوده است. چرا که از یکسو نرخ بهره بانکی نسبت به شرایط فعلی مناسب تر بو

مواد اولیه کمتر بود و این در حالی بود که صنعت لوله و پروفیل فوالدي بازار روبه رشدي داشت، از حاملهاي انرژي 
ارزان تري برخوردار بود و تعداد رقبا کمتر بود. در چنین شرایطی در گذشته واحدهاي صنعت لوله و پروفیل 

عتبارات بانکی مواد اولیه کافی را تأمین می کردند و بعد از تولید محصول و فروش آسان آن فوالدي با استفاده از ا
و برداشت سود خود، هم پول تأمین کننده را پرداخت می کردند و هم وام خود را تسویه می کردند. اما در شرایط 

وي نامناسبی دارد و هم از سحال حاضر این وضعیت به کل تغییر کرده است؛ از یکسو هم سیستم بانکی عملکرد 
دیگر بویژه تأمین کننده داخلی (فوالد مبارکه) به دلیل عدم وابستگی به خرید صنعت لوله و پروفیل فوالدي و 

برابر سفارش بیش از ظرفیت تولید خود، هم مشتریان خود را انتخاب می کند، هم شرایط خود  5برخورداري از 
 بصورت نقدي محصوالت خود را می فروشد. را به آنها تحمیل می کند و هم صرفاً
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نکته دیگر قابل ذکر این است که در شرایط فعلی بسیاري از فعالین و کارخانه داران صنعت لوله و پروفیل 
فوالدي از منابع مالی قابل توجه و کافی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی دالالن و سوداگرانی که از منابع مالی 

ار هستند به راحتی مواد اولیه مورد نیاز مبرم تولیدکنندگان این صنعت را خریداري و احتکار قابل توجه برخورد
می کنند که این خود گویاي بیماري مزمن اقتصاد ما می باشد. بخش داللی با علم به شرایط مالی تولیدکنندگان 

ایط دلخواه و قیمت باالتري این مواد را و نیز نیاز مبرم آنها براي تأمین مواد اولیه و خوابیدن خطوط تولید، با شر
به تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي عرضه می دارند. متأسفانه بخشی از فعالین صنعت نیز که از رانتهاي خاص 

 بهره می جویند، در شکل دهی به این شبکه داللی و بطور کلی چنین شرایطی نقش مهمی ایفا می کنند. 

  

  

  



۳۲ 
 

 انیانسمنابع مدیریت.3

  

 ارزیابی مدیریت منابع انسانی) 9جدول شماره 

 مدیریت منابع انسانی
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       جاییانتخاب، ارتقاء و جابه

      

       سیستم ارزیابی

      

       سیستم پاداش

      

       روابط کارکنان/ نیروي کار

      

 موزشآ
خارج از 

      کشور

      داخلی

سازمان مدیریت منابع انسانی و زیر 
 ساختار مدیریتی

      

      

 سایر
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 نقاط قوت: 

 وضعیت نسبتاً مطلوب آموزش منابع انسانی شاغل در واحدهاي اقتصادي این صنعت در داخل کشور  )1

 نسانی نقطه قوت خاصیدر حوزه مدیریت منابع اابع انسانی، به غیر از وضعیت نسبتاً مطلوب آموزش من )2
مشاهده نمی شود و ارزیابی برخی از مدیران و فعالین این صنعت از شاخصها و متغیرهاي مدیریت منابع 
انسانی، شامل موارد سیستم انتخاب، استخدام، ارتقاء و جابجایی منابع انسانی در واحدهاي این صنعت، 

بع انسانی و سیستم پاداش، روابط بین کارکنان و نیروي کار در بنگاههاي اقتصادي سیستم ارزیابی منا
این صنعت و سازمان و زیرساختار مدیریت منابع انسانی در واحدهاي اقتصادي این صنعت گویاي یک 

 می باشد. )وضعیت متوسط (نه قوي و نه ضعیف

 نقاط ضعف:

آموزشی خارج از کشور براي منابع انسانی شاغل در  وضعیت نسبتاً نامطلوب و ضعیف آموزشها و تورهاي )1
  صنعت 
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 (محیط داخلی) تکنولوژي.4

 

  

) ارزیابی تکنولوژي10جدول شماره   
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       انتخاب تکنولوژي

      

       زمان معرفی تکنولوژي جدید

      

هاي اخذ تکنولوژيروش        

      

       استراتژي افقی تکنولوژي

      

       انتخاب پروژه، ارزیابی، تخصیص منبع و کنترل

      

       سازمان تکنولوژي و زیرساختار مدیریتی

      

       تسهیالت تحقیق و توسعه
      

       توسعه محصوالت جدید
      

 R&Dجه بود
      
      

 سازي}{جذب و بومی TSNهماهنگی ابعاد 
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 :قوت نقاط

انتخاب درست و منطقی تکنولوژي با در نظر گرفتن جمیع شرایط داخلی و پارامترهاي مهم در انتخاب  )1
ل، شده محصو منطقی تکنولوژي (شرایط اقتصادي، شرایط و نیازهاي بازار، هزینه مواد اولیه، قیمت تمام

 شرایط کاربر یا سرمایه بر بودن تکنولوژي و مسائلی از این دست)

توان و ظرفیت نسبتاً مناسب و قابل قبول فعالین صنعت لوله و پروفیل فوالدي در جذب، بومی سازي و  )2
 ده؛ تطبیق و هماهنگ سازي تکنولوژیهاي اخذ ش

 در این حوزه؛بومی شدن صنعت لوله و پروفیل فوالدي و خودکفایی نسبی  )3

 

 :ضعف نقاط

فقدان نگاه استراتژیک و بلند مدت و برنامه ریزي استراتژیک در حوزه تکنولوژي صنعت لوله و پروفیل  )1
 فوالدي و بهبود آن؛

بخش تکنولوژي در واحدهاي صنعتی فعال در  مدیریتی زیرساختار و تکنولوژي سازمانضعف نسبی  )2
 صنعت لوله و پروفیل فوالدي؛

در صنعت لوله و پروفیل فوالدي؛ بطوریکه بجز اقدامات پراکنده  توسعه و تحقیق تاً کمنسب تسهیالت )3
آموزشی و پژوهشی بیشتر در حوزه مسائل فنی، اقدامات منسجم تر، هدفمندتر و سازمان یافته تر در این 

ین حوزه مشاهده نمی شود؛ نظر برخی از فعالین این صنعت دال بر آن است که همین اقدامات در هم
حد کفایت می کند و جوابگوي نیازهاي موجود صنعت است؛ اما در هر صورت  این وضعیت و این رویکرد 

ما رویکردي محافظه کارانه ارزیابی می شود که روبه جلو حرکت کردن، به  از نقطه نظر تیم پژوهشی
 دنبال تحول جدي بودن و اهداف توسعه اي را در بر ندارد.

؛ این موضوع بیشتر از آنچه به عملکرد فعالین این صنعت مربوط جدید التمحصو توسعهضعف نسبی در  )4
شود به محدودیتهاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي و عوامل اقتصادي و شرایط بازار در محیط بیرونی 

 صنعت برمی گردد.

دي یا بخش تحقیق و توسعه در کلیت صنعت لوله و پروفیا فوال R&Dبودجه تخصیص یافته نسبتاً ضعیف  )5
 و واحدهاي اقتصادي فعال در این صنعت؛

 

فوالدي تولید داخل کشور می باشد و تقریباً تکنولوژي به کار رفته در  تجهیزات تولید لوله و پروفیلبسیاري از 
این صنعت بومی و داخلی می باشد. در حوزه اخذ تکنولوژیهاي جدید و به روز دنیا مشکل چندانی وجود ندارد. 

 ،هزینه هاي مربوط به نگهداري از تجهیزات ین تجهیزات سرمایه اي مورد نیاز صنعت سنگین است وتنها هزینه تأم
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نسبتاً باال است. تولید کنندگان در کیفیت تجهیزات و ابزار خریداري شده نهایت دقت را بعمل می آورند و مشکل 
 خاصی از این جهت وجود ندارد.

 

 بواسطه برخی از اعضاي صنعت  تکنولوژي تولید گیريدر انتخاب و به کارنبود نگاه استراتژیک 

برخی از تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي که اغلب آنها را تازه واردین به صنعت که فاقد دانش فنی و سابقه 
مفید هستند تشکیل می دهد، فاقد نگاه استراتژیک در حوزه انتخاب و به کارگرفتن تکنولوژي مناسب هستند. 

را  ودخ مثل آلمان که بر اساس نیاز روز تکنولوژي توسعه یافته صنعتی يهاکشورتولیدکنندگان ف بر خالآنها 
ند و صرفاً به خاطر نو  بودن تکنولوژي اقدام به اخذ آن می انتخاب می کند، بر اساس مد این کار را انجام می ده

 ولوژي مناسب مورد ارزیابی قرار دهند.کنند بدون اینکه شرایط خود و شرایط بازار را در انتخاب و اتخاذ تکن

 

 نبود مکانیزم مشخص براي تعیین تکنولوژي مورد نیاز

افزار و سازمان  x(سخت افزار، نرم افزار،  اخذ شده عدم وجود هماهنگی در ابعاد چهارضلعی مربوط به تکنولوژي
در واقع شرایط و امکانات نرم  در بخش عمده اي از صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور مشاهده می شود. افزار)

افزاري، سخت افزاري، سازمانی و منابع انسانی واحدهاي تولیدي باید هماهنگی کامل با تکنولوژیهاي اخذ شده 
داشته باشند تا تکنولوژي منجر به بهره وري مناسب شود؛ در غیر این صورت تکنولوژیهاي اخذ شده و تجهیزات 

د و در برخی موارد می توانند بعنوان مانعی در راستاي ارتقاء بهره وري مدرن حالت دکوري پیدا خواهند کر
اعث ب در برخی از واحدهاي تولیدي فعال در حوزه تولید لوله و پروفیل فوالدي نبود مدیریت خوبمحسوب شوند. 

 ب دارند.در رفتن تکنولوژیهاي خریداري شده، شده است. بالطبع مدیران در این حوزه نیاز به مشاوران خوبه ه

 

 وضعیت تحقیق و توسعه

R&D  ارزیابی می شود. اصوالً برخی از شرکتهاي بسیار ضعیف در واحدهاي تولیدکننده لوله و پروفیل فوالدي
فعال در صنعت یا به لحاظ ظرفیتهاي سازمانی اصوالً چنین واحدي ندارند و یا در صورت برخورداري از چنین 

می دهند و نتایج عملکرد آن را در تصمیم سازیها، سیاست گذاریها و برنامه واحدي، بهاي چندانی به این واحد ن
تا  2006از سال  تحولی در اخذ استاندارد جدید هیچریزیهاي خود خیلی جدي نمی گیرند.  در چنین شرایطی 

 نشده است. مشاهدهاآلن 
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 ارزیابی توسعه محصوالت جدید و تنوع بخشیدن به محصوالت

نگاه پیاز سیب زمینی دارند. به این معنی که تا می بینند محصولی توي بورس است و  صنعت ناکثر تولیدکنندگا
سرمایه گذاري بر روي آن می روند و در این زمینه فاقد نگاه استراتژیک هستند. بطور کلی  گران می شود به سمت

اً صوالت خود عملکرد نسبتصنعت لوله و پروفیل فوالدي در حوزه توسعه محصوالت جدید و تنوع بخشیدن به مح
ضعیفی داشته است. البته از این نکته هم نباید غافل بود که چنین قابلیت و امکانی بطور کلی در صنعت محدود 

 است.
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 (محیط داخلی) خریدارزیابی .5

) ارزیابی خرید11جدول شماره   
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کنندگانو توسعه تامین انتخاب، ارزیابی  
      
      

مدیریت کیفیت ابزار و تجهیزات خریداري 
 شده

      
      

مدیریت کیفیت مواداولیه خریداري شده و کاالي 
ساختهنیم  

      
      

آنالیز ارزش / آنالیز قیمت / هزینه و 
 استانداردسازي

      
      

تسازمان خرید و زیرساختار مدیری  
      
      

 تامین به موقع
      
      

 سایر
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 نقاط قوت:

؛ ساختهیمن کاالي و شده خریداري مواداولیه کیفیت مدیریتعملکرد نسبتاً قابل قبول فعالین صنعت در  )1
سود درصدي هزینه تأمین مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول و حاشیه  90الی  80با توجه به سهم 

 نعتفعالین صبراي نسبتاً کم صنعت و با در نظر گرفتن جمیع شرایط حاکم بر صنعت، می توان گفت 
دقت وسواس گونه در مدیریت کیفیت مواد اولیه مواد اولیه یک اجبار و یک ضرورت ملموس است و در 

راین اینطور می صورت عدم توجه به این مهم از گردونه رقابت و فعالیت به راحتی خارج می شوند. بناب
توان جمع بندي کرد که با توجه به درجه آسیب پذیري باالي صنعت در امر خرید مواد اولیه و مدیریت 
کیفیت کاالي خریداري شده، نهایت دقت ممکن در شرایط اجبار و اضطرار توسط فعالین صنعت اعمال 

 می شود.

واد اولیه م استانداردسازي و هزینه/  قیمت الیزآن/  ارزش آنالیز در صنعت فعالین قبول قابل نسبتاً عملکرد )2
درصدي هزینه مواد اولیه در قیمت تمام شده  90الی  80خریداري شده باتوجه به توضیحات فوق (سهم 

 محصول، حاشیه سود کم و شرایط حاکم بر بازار)؛

ین مواد مورد خرید و تأم«سایر پارامترها و متغیرهاي دخیل در موضوع شرایط و اوضاع صنعت از لحاظ  )3
ی این بخش در واحدهاي فعال صنعت و موضوع به موقع مدیریت زیرساختار و خرید سازمانمانند » نیاز

 بودن تأمین مواد اولیه مورد نیاز، بینابینی و متوسط( گاهاً خوب و گاهاً بد) ارزیابی می شود.

 نقاط ضعف:

داقل در ح کنندگانتامین توسعه و یابیارز انتخاب، ضعف نسبی و قدرت انتخاب محدود فعالین صنعت در )1
شرایط موجود؛ امید بهبود این شرایط با توجه برداشته شدن تدریجی تحریمها و سایر تحوالت پیش رو 

 می رود.

 

 ارزیابی خرید

وضعیت مدیریت ابزار و تجهیزات خریداري شده بواسطه تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي، در حد متوسط 
یریت ماشین آالت خریداري شده بواسطه تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي نیز، در حد وضعیت مد است.

 در حد متوسط است. هم وضعیت مدیریت کیفیت مواد اولیه یا ورقهاي فوالدي خریداري شده متوسط است.

ین ا در زمینه ي قیمت تمام شده خرید مواد اولیه، فعالین صنعت عملکرد نسبتاً خوبی داشته اند ولی
مسئله سیتماتیک نبوده است. بعبارت دیگر تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي به لحاظ سازمانی، سازمان خرید 
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منسجم و کارآمدي نداشته اند و نقاط قوت آنها در موضوع خرید مواد اولیه ناشی از ظرفیتهاي فردي صاحبان و 
 مدیران صنعت بوده است و نه ظرفیتهاي سازمانی.

 رخی از صاحبان صنعت در مورد علت ساز و کار نداشتن و سازمان مشخصی نداشتن در امر خرید: توجیه ب

یکی از الزامات داشتن چنین ساز و کاري تربیت و آموزش نیروي انسانی در حوزه خرید است؛ در حالیکه تجربه 
 خود رقیب تراشی کردهصاحبان صنعت حاکی از آن است که در عمل با تربیت چنین نیروهایی در گذشته براي 

اند. بنابراین در این حوزه سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی ضعیف و سبک فکري و عملکرد مدیران و صاحبان 
 صنعت باید بطور جدي مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد.

 

 :در صنعت تأمین به موقع مواد اولیهبررسی وضعیت 

ان صنعت لوله و پروفیل فوالدي اهمیت ویژه و تعیین کننده اي دارد؛ چرا که تأمین به موقع مواد اولیه براي صاحب
تأمین به موقع مواد اولیه نقش مهمی در تأمین و تولید سفارشات مشتریان صنعت دارد. این درحالی است که با 

زیرپله  وتوجه به تعدد کارخانجات فعال در صنعت از یکسو و بخش تولیدکنندگان و تأمین کنندگان غیررسمی 
اي صنعت و سهم قابل توجه آنها در صنعت، مشتریان در صورت عدم تأمین سفارششان سریعاً به تولیدکنندگان 
دیگر و یا بخش زیرپله اي مراجعه می کند. نکته قابل توجه دیگر این است که مشتریان صنعت لوله و پروفیل 

خاص دارند و براي آنها قیمت محصول و تأمین به فوالدي وفاداري بسیار کمی به تولید کننده خاص و یا برند 
موقع و آسان آن دو پارامتر مهم جهت تصمیم گیري براي خرید محصول می باشد. در چنین شرایطی رقباي تازه 
وارد به صنعت و یا آن دسته از تولیدکنندگانی که از رانتهاي خاصی بویژه در تأمین مواد اولیه به قیمت مناسب و 

 از تأمین کننده داخلی می باشند، ظرفیت باالیی در تخریب بازار و دامپینگ دارند. خارج از نوبت

از مواد اولیه یا ورقهاي مورد نیاز صنعت از طریق واردات و تأمین کنندگان خارجی تأمین می گردد  % 50
 دیگر از تأمین کننده داخلی (عمدتاً مجتمع فوالد مبارکه) تأمین می شود.  % 50و 

که فعالین صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور در ظرفیت فعالیت هاي دسته جمعی خود در نکته اي 
قالب مدیریت یکپارچه سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي با توجه به شرایط فعلی حاکم بر صنعت و 

أمین اد رقابت بویژه در میان تموضوع تأمین مواد اولیه باید بطور جدي به آن بپردازند، اتخاذ و تعقیب استراتژي ایج
درصدي مواد  85کنندگان خارجی است؛ تا از این طریق قیمت تمام شده خود را با توجه به سهم بطور میانگین 

 .اولیه در قیمت تمام شده محصول در صنعت، پایین بیاورند
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 و تولید (محیط داخلی) ساختارزیابی .6

 ارزیابی ساخت وتولید) 12جدول شماره 
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       تسهیالت
      

       تجهیزات
      

       ظرفیت
      

       ادغام عمومی
      

       هاي فرآیندتکنولوژي
      

       معرفی محصوالت جدید
      

       انسانیمنابع
      

       مدیریت کیفیت
      

       کنندگانروابط تامین
      

       سازمان تولید و زیرساختار مدیریتی
      

       هامکان و تعداد کارخانه
      

       اندازه کارخانه
      

       عمر کارخانه
      

       اتوماسیون
      

       ادغام
      

       مواد خام و اولیهبودن میزان دسترسی 
      

       کیفیت
      

       خرید
      

       هاي مدیریت پشتیبانسیستم
      

       وريبهره
      

 حداکثرنمودن ظرفیت
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 نقاط قوت:

 پتانسیل موجود در صنعت براي معرفی محصوالت جدید؛ )1

تاً باالي خطوط تولید در واحدهاي فعال صنعت که در صورت اقتضا و نیاز بازار، تولیدات ظرفیت نسب )2
صنعت ظرفیت چند برابر شدن را دارد؛ البته این موضوع را باید مد نظر قرار داد که این موضوع بیشتر از 

ي این مربوط شود به ظرفیت خالی بسیاري از واحدها آنچه به قدرت انعطاف و ظرفیت توسعه صنعت
    درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. 30صنعت برمی گردد که اکثر آنها با 

منابع انسانی توانمند، متخصص و کارآمد شاغل در بخش ساخت و تولید صنعت لوله و پروفیل فوالدي  )3
 کشور؛

 رمکان مناسب کارخانجات صنعت لوله و پروفیل فوالدي به لحاظ موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازا )4
 و راههاي مواصالتی و پایانه هاي حمل و نقل و صادرات؛

 وسعت مناسب مکان کارخانجات صنعت لوله و پروفیل فوالدي؛ )5

 اندازه و وسعت مناسب کارخانه ها؛ )6

 اتوماسیون بخش ساخت و تولید در کلیت صنعت؛ )7

ولید و ت برخی متغیرهاي دیگر مانند وضعیت مدیریت کیفیت در بخش ساخت و تولید، وضعیت سازمان )8
ر با دزیرساختار مدیریتی این بخش، وضعیت عمر کارخانه ها و وضعیت بهره وري بخش ساخت و تولید 

ه برخی مدیران و از دید گا کشور، صنعت لوله و پروفیل فوالدي نظر گرفتن وضعیت میانگین کل
 کارشناسان این صنعت، متوسط ( نه ضعیف و نه قوي) ارزیابی شده است.

 نقاط ضعف:

 تأمین کنندگان  فعالین صنعت با روابطایط نامناسب شر )1
 به مواد خام و اولیه فعالین صنعت میزان دسترسیشرایط نامناسب  )2
 سیستمهاي مدیریت پشتیبانضعف نسبی  )3
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 وضعیت ساخت و تولید محصوالت جدید در صنعت

وانمندي قابل مالحظه اي وجود از نظر امکان ساخت و تولید محصوالت جدید، در صنعت لوله و پروفیل فوالدي ت
 دارد؛  اما در عین حال تولید کنندگان و فعالین این صنعت تمایل پایین و انگیزش ضعیفی در این حوزه دارند.

 

 منابع انسانی ساخت و تولید

از کارگران شاغل در صنعت لوله و پروفیل فوالدي را تشکیل می دهند. سطح کارگران شاغل   % 15کارگران ماهر 
بخش تولید صنعت لوله و پروفیل فوالدي در مجموع قوي ارزیابی می شود. البته باید خاطر نشان کرد که در  در

این صنعت بخش عمده اي از کارگران را کارگران ساده و نیمه ماهر تشکیل می دهند. همین تعداد و ترکیب منابع 
و ساده جوابگوي نیازهاي صنعت است و صنعت  انسانی متشکل از مهندسین، تکنیسینها، کارگران ماهر، نیمه ماهر

 لوله و پروفیل فوالدي کمبود یا مشکلی به لحاظ دسترسی و یا در اختیار داشتن منابع انسانی مورد نیاز ندارد.
همچنین باید اشاره کرد که کارگران شاغل در صنعت لوله و پروفیل فوالدي بازخورد کارشان را در خط تولید 

 ر کوتاهترین زمان ممکن مالحظه می کنند.بصورت لحظه اي و د

 

 به مواد اولیهروابط با تأمین کنندگان و میزان دسترسی 

تأمین کنندگان صنعت بطور مستقیم با خطوط تولید در صنعت لوله و پروفیل فوالدي ارتباط ندارند و این ارتباط 
 اشد) باواسطه است. (شاید این مسئله در بسیاري از موارد موضوعیت نداشته ب

 

 سازمان تولید و ساختار مدیریت بخش ساخت و تولید

وضعیت سازمان تولید و ساختار مدیریت بخش ساخت و تولید و وضعیت چارت سازمانی تولید، در سطح متوسط 
 ارزیابی می شود.

 

 موقعیت کارخانه هاي فعال صنعت لوله و پروفیل فوالدي

نعت لوله و پروفیل فوالدي کشور عملکرد قابل قبول و موفقی در موقعیت یابی کارخانه ها صاحبان و فعالین ص
درصدي مواد اولیه در قیمت تمام شده  90الی  80داشته اند؛ چرا که با توجه به حاشیه سود پایین صنعت، سهم 
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محصوالت صنعت و در نتیجه اهمیت و حساسیت تأمین مواد اولیه و در نظر گرفتن پارامترهاي دیگر، فعالین 
اسبترین مکانها را جهت استقرار کارخانه خود انتخاب کرده اند؛ بطوریکه اغلب واحدهاي تولیدي صنعت صنعت من

یا در استان اصفهان و در مجاورت مجتمع فوالد مبارکه بعنوان تأمین کننده عمده و اصلی داخلی احداث شده اند، 
دراتی و وارداتی و یا در مجاورت بازارهاي یا در مبادي ورودي و خروجی کشور و نزدیکی گمرکات و پایانه هاي صا

 مصرف محصوالت خود (مناطقی که صنعت نفت و گاز و یا صنعت ساختمان و فعالیتهاي عمرانی پر رونق است).

 

 وضعیت عمر کارخانه هاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي

شین آالت آنها در حد وضعیت شرایط عمر کارخانه هاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي و قدمت و استهالك ما
ساله که بسیاري از تجهیزات آنها نوسازي  50متوسط ارزیابی می شود؛ چرا که به جز کارخانه هاي قدیمی با قدمت 

 سال دارند. 10تا  30شده است، مابقی واحدهاي تولیدي صنعت بطور میانگین قدمتی بین 

 

 اتوماسیون

وله و پروفیل فوالدي کشور، از سطح اتوماسیون متوسطی از نظر وضعیت اتوماسیون، واحدهاي تولیدي صنعت ل
برخوردار هستند. در واقع به دالیل مختلف همین سطح اتوماسیون فعلی موجود در واحدهاي صنعت جوابگوي 

 نیازهاي صنعت است و لزومی بر ارتقاء سطح آن از نظر فعالین صنعت احساس نمی شود.

در صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور نگهداري از سیستمهاي اتوماسیون خوب است. اما فعالین و 
تناسب که ندارند؛ به دلیل این صاحبان صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور تمایلی به ارتقاء سیستم اتوماسیون خود

سوي دیگر با توجه به اینکه نیاز بازار الزم میان کیفیت محصوالت، عملکرد اپراتورها و کارگران وجود ندارد. از 
ظرفیت تولید در این صنعت است، بنابراین نیاز مبرمی به باال بردن سطح اتوماسیون از این جهت  % 20حدوداً 

 % 85محسوس نیست. همچنین این نکته را براي چندمین بار مورد تأکید قرار می دهیم که با توجه به سهم 
قیمت تمام شده محصوالت صنعت، اتوماسیون تأثیر قابل مالحظه اي در کاهش هزینه هزینه تأمین مواد اولیه در 

 هاي تولید این صنعت نخواهد داشت.

همچنین به نظر می رسد در صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور نه به لحاظ تیراژ تولید و نه به لحاظ 
 سیون محسوس نیست.کیفیت محصوالت، نیاز مبرمی به اتوماسیون و یا ارتقاء سطح اتوما

تنها نکته اي که تا حدودي روي آوردن و توجه به اتوماسیون را توجیه می کند، درگیري زیاد 
یک  که-تولیدکنندگان با کارگران نیمه ماهر و ماهر است. در حقیقت هم کارگران به دلیل سطح نازل دستمزدها 

ناراضی هستند و انگیزه -این صنعت نمی شود وضعیت عمومی در کشور با دالیل خاص خود است و تنها محدود به
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کافی ندارند و هم کارفرمایان این صنعت به دلیل اینکه با توجه به شرایط موجود و حاشیه سود پایینشان نمی 
توانند سطح دستمزدها را ارتقاء دهند، ناراضی هستند. در حقیقت کارفرمایان این صنعت بی تمایل نیستند که در 

 ستمزدها و رضایت و انگیزش کارکنان خود را ارتقاء دهند. صورت امکان سطح د

 

 بهره وري و راندمان

قیمت تمام شده محصوالت در صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور، به سهم هزینه تأمین مواد اولیه  % 90تا  80
تی ل آلمان و حیا ورقهاي فوالدي مورد نیاز صنعت برمی گردد؛ در حالیکه در کشورهاي توسعه یافته صنعتی مث

در کشوري مثل ترکیه در همین صنعت، دستمزد نیروي انسانی و سایر هزینه ها بیشترین سهم را در قیمت تمام 
 شده محصوالت دارد.

سطح برنامه ها، طرح ها و پروژه هاي عارضه یابی در صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور نازل و ضعیف 
مربوط به آن در صنعت لوله و پروفیل فوالدي بصورت سیستماتیک نیست است. در واقع عارضه یابی و پروژه هاي 

 و عارضه یابی در این صنعت از سازمان مناسبی برخوردار نیست.

بطور میانگین، وضعیت بهره وري منابع انسانی ساخت و تولید در واحدهاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي 
 کشور، در سطح متوسط ارزیابی می شود.

ر بطور میانگین، وضعیت روشهاي ساخت و تولید در واحدهاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي از سوي دیگ
 کشور و بهره وري این روشها، در سطح متوسط ارزیابی می شود.

همچنین بطور میانگین، وضعیت ماشین آالت ساخت و تولید در واحدهاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي 
 متوسط ارزیابی می شود.کشور و بهره وري آنها نیز، در سطح 

در حال حاضر، با وجود اینکه تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي با توجه به هزینه باالي تأمین مواد 
درصدي هزینه این مواد در قیمت تمام شده محصول، دقت و تالش قابل توجهی را در  90الی  80اولیه و سهم 

رساندن آن به کار می برند، با این وجود ضایعات صنعت قابل پرهیز از ضایعات و یا کاهش ضایعات و به حداقل 
مالحظه است. البته می توان با به کار بستن تمهیدات مناسب، اصالح روشها و خطوط تولید و همکاري تأمین 
کنندگان تا حد مناسبی ضایعات را کاهش داد. در اینجا ذکر این نکته ضروري به نظر می رسد که ضایعات صنعت 

روشها و خطوط تولید صنعت برنمی گردد؛ بلکه عدم توجه مناسب تأمین کننده داخلی مواد اولیه یا ورقهاي  تنها به
فوالدي (مجتمع فوالد مبارکه) به ابعاد و اندازه هاي مورد نظر و مورد نیاز تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي، 

ورقهاي  % 50یگر تأمین کننده داخلی که باالي نقش قابل مالحظه اي در میزان ضایعات صنعت دارد. بعبارت د
 5الی  4مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل فوالدي را تأمین می کند، به دالیل مختلفی مانند برخورداري از سفارش 
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برابر بیشتر از ظرفیت تولید خود و در نوبت قرار گرفتن مشتریان، متنوع بودن مشتریان، پیش فروش محصوالت 
مانی قابل توجه، عدم وابستگی به مشتریان صنعت لوله و پروفیل فوالدي و مسائلی از این دست، در تا بازه هاي ز

طراحی سایزها، اندازه ها، ضخامت و ابعاد محصوالت ورق هاي فوالدي خود، منافع خود و کل بازار را مد نظر قرار 
ز صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور ندارد. می دهد و توجه مناسبی به اندازه ها و ابعاد ورقهاي فوالدي مورد نیا

در نتیجه هم از یکسو ضایعات صنعت لوله و پروفیل فوالدي افزایش یافته است و هم از سوي دیگر در بسیاري از 
موارد برخی از خطوط تولید تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي به خاطر عدم دسترسی مناسب به ورقهاي 

اندازه هاي مورد نیاز تعطیل گشته اند. در واقع بیشتر این تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي خاص در ابعاد و 
فوالدي بوده اند که خطوط تولید خود را با توجه به شرایط و محصوالت تأمین کننده داخلی تطبیق داده اند. این 

ي متناسب نندگان لوله و پروفیل فوالدنکته را نیز باید اضافه کرد که در شرایط موجود باتوجه به اینکه اغلب تولیدک
با حجم سفارش خود مبادرت به تأمین مواد اولیه می کنند و به ندرت اقدام به خرید عمده می کنند، و حجم 
پایین خرید با توجه به هزینه باالي حمل و نقل از تأمین کننده خارجی صرفه اقتصادي ندارد؛ بنابراین وابستگی 

لی با توجه به حجم پایین خرید، طبیعی است و در نتیجه با تداوم این شرایط ضایعات آنها به تأمین کننده داخ
صنعت کاهش محسوس نخواهد یافت. به نظر می رسد چاره کار در ارتقاء ظرفیت همکاریها و هماهنگیهاي دسته 

صنعت از کشورهاي جمعی تولیدکنندگان بویژه در تأمین عمده مواد اولیه در سایزها و ابعاد مورد نیاز فعالین 
مختلف و ایجاد رقابت بین تأمین کننده هاي خارجی از یکسو و تالش در اصالح خطوط تولید از سوي دیگر نهفته 

 باشد.

 

 ارزیابی سیستمهاي مدیریت پشتیبانی تولید

سیستمهاي مدیریت پشتیبانی تولید در واحدهاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور بطور کلی و در مجموع 
یف است. این نقطه ضعف بویژه در بخش تأمین مواد اولیه صنعت محسوس است که در سطور قبلی به تفصیل ضع

مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در واقع تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي به لحاظ مواردي چون تأمین به 
ي مورد نیاز در ابعاد، ضخامت و اندازه هاي موقع مواد اولیه یا همان ورقهاي فوالدي مورد نیاز، تأمین ورقهاي فوالد

مورد نیاز صنعت و خطوط تولید واحدها و مسائلی از این دست مشکالت قابل مالحظه اي دارند. در واقع واحد 
تأمین مواد اولیه در واحدهاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي بصورت لحظه اي و بدون برنامه ریزي مناسب عمل 

جم سفارش مشتریان خود اقدام به تأمین مواد اولیه می کنند. از سوي دیگر واحدهاي می کنند و متناسب با ح
مالی تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي، بعنوان یکی دیگر از واحدهاي پشتیبان تولید، در مجموع عملکرد 

پشتیبانی  اي مدیریتضعیفی داشته اند. درکل و در مجموع، تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي کشور از سیستمه
تولید مناسب، کارآمد و سازمان یافته اي برخوردار نیستند. در واقع مدیران و صاحبان باتجربه صنعت در ظرفیتهاي 
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شخصی خود عملکرد قوي و هوشمندانه اي در این حوزه با توجه به شرایط موجود داشته اند، اما به لحاظ ظرفیتهاي 
 نی تولید نمره قابل قبول و مناسبی را به خود اختصاص نمی دهد.سیستمی و سازمانی، مدیریت پشتیبا

 

 هیالت تولیدسوضعیت ت

وضعیت تسهیالت تولید اعم از تسهیالت اعتباري و پولی و بانکی، آب و برق و گاز مورد نیاز صنعت و قیمت آن، 
دگان لوله و پروفیل بطور کلی در ظاهر بد نیست؛ اما مشکالت جدي در این حوزه مشاهده می شود. تولیدکنن

فوالدي در صورت نیاز به راحتی می توانند از سیستم بانکی وام بگیرند و اعتبارات الزم را براي تولید تأمین کنند؛ 
اما بهره بسیار باالي وامهاي بانکی و عملکرد نامناسب سیستم بانکی از یکسو و حاشیه سود نسبتاً کم صنعت از 

دکنندگان لوله و پروفیل فوالدي در مواردي حتی با یک چهارم ظرفیت تولید سوي دیگر باعث شده است که تولی
خود کار کنند اما سراغ وامهاي بانکی نروند؛ چرا که با توجه به شرایط موجود استفاده از وام بانکی ریسک باالیی 

قش ده است، عمالً ندارد. از طرف دیگر سیستم بانکی کشور به خاطر نرخ بهره باالیی که به سپرده ها اختصاص دا
مخربی را بعنوان رقیب بخش تولید در امر سرمایه گذاري اشخاص حقیقی و حقوقی بازي می کند. بعبارت دیگر  
سایر منابع اعتباري و سرمایه گذاري نیز ترجیح می دهند با سیستم بانکی همکاري کنند تا اینکه در بخش تولید 

 سرمایه گذاري کنند.

ز و تأمین انرژي مورد نیاز تولیدکنندگان صنعت لوله و پروفیل فوالدي می توان در مورد آب و برق و گا
به این نکته اشاره کرد که از بدو شکل گیري این صنعت در کشور تا سالیان و دهه هاي متمادي صاحبان این 

ار آب برخوردصنعت مثل سایر بخشهاي تولید از یارانه هاي عمومی و اختصاصی بخش تولید در حامل هاي انرژي و 
بوده اند. در نتیجه در این بازه زمانی و بخصوص دهه شصت مزیت کاذب و حباب گونه اي در صنعت شکل می 
گیرد و حاشیه سود باال و قابل توجه ناشی از این شرایط سبب می شود که در فاصله زمانی کوتاهی بویژه در دهه 

استراتژیک و آینده نگرانه اي داشته باشند. در نتیجه  شصت واحدهاي این صنعت رشد قارچ گونه اي فارغ از نگاه
تعدیل قیمت هاي حامل هاي انرژي و آب و حذف تدریجی یارنه ها بویژه در بخش تولید در کنار مسائل دیگري 
مانند رشد کاالهاي جایگزین محصوالت صنعت، اشباع برخی از بازارها و کند شدن آهنگ نرخ رشد بازارها به 

حریم، چندین شوك پی در پی را به فعالین صنعت تحمیل کند. در هر صورت در چنین شرایطی همراه شرایط ت
است که مزیتهاي واقعی و غیر حبابی صنعت مشخص می شود و در چنین شرایطی است که فعالین صنعت در 

ه و لظرفیت خرد جمعی و فعالیتهاي دسته جمعی خود در قالب مدیریت یکپارچه سندیکاي تولیدکنندگان لو
پروفیل فوالدي می توانند با اتخاذ استراتژیها و تصمیمات مناسب به اقداماتی چون ادغام مجموعه هاي کوچک، 
ایجاد کنسرسیومها، اتخاذ سیاستهاي مشترك در حوزه تأمین مواد اولیه و استراتژیهاي بازار تقویت و ارتقاء جایگاه 

اعطاي انواع مجوزها  و جلوگیري از ورود تازه واردین به صنعت،  و اختیارات سندیکاي خود بویژه در امور نظارتی و 
 با همراه کردن و قانع کردن مسئوالن امر بویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مبادرت ورزند.
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 ظرفیت تولید

زار اواحدهاي فعال صنعت لوله و پروفیل فوالدي به لحاظ ظرفیت تولید مشکلی ندارند و در صورت اقتضاء و نیاز ب
برابر شدن تولیدات وجود دارد. در این رابطه  4بطور میانگین در صنعت لوله و پروفیل فوالدي امکان و ظرفیت 

ظرفیت تولید خود  % 20گفتنی است که در مجموع صنعت، تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي بطور میانگین با 
هاي انفعالی مناسب براي این مشکل می تواند ادغام کل نیاز بازارهاي فعلی را پوشش می دهند. بالطبع راهکار

برخی از واحدهاي صنعت و تعطیلی برخی از واحدهاي زیان ده باشد. از سوي دیگر راهکارهاي فعاالنه با رویکرد 
توسعه اي می تواند شامل ایجاد کنسرسیومها، تعریف بازارهاي جدید، تنوع بخشیدن به محصوالت، تولید محصوالت 

ست گذاري و بازاریابی مناسب در امر صادرات بخصوص براي بازارهاي کشورهاي همسایه اي نظیر جدید، سیا
 عراق، کردستان عراق، افغانستان و سایر کشورها باشد.

 

 ادغام افقی

چند تا تولید کننده یا شرکت هم سطح باهم همکاري می کنند براي تولید یک محصول یا  در حالت ادغام افقی
در این ارتباط در حال حاضر صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور نمره ضعیفی می گیرد؛ اما  .انجام یک خدمت

سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي در حال بررسیهاي کارشناسی الزم جهت تسهیل و بسترسازي 
 مناسب در این زمینه است.

 

 ادغام عمودي

ع درواق تر، با تولیدکننده هاي کوچکتر جوینت می شوند ودر حالت ادغام عمودي تولیدکنندگان عمده و بزرگ
ر این راستا نیز د آنها می شوند. تولیدکنندگان بزرگتر بخشی از زنجیره تأمین تولیدکنندگان کوچکتر تبدیل به

ه وسندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي برنامه هایی را در دستور کار خود دارد و اساساً چنین امکان بالق
 اي در صنعت وجو دارد.

 

 صنعت ارزیابی تکنولوژي در فرایند ساخت و تولید

وضعیت تکنولوژي در فرایند ساخت و تولید در صنعت لوله و پروفیل فوالدي در سطح متوسط است. تولید کنندگان 
یشتري صوالت بخارجی لوله و پروفیل فوالدي مانند ترکیه و آلمان در مقایسه با تولیدکنندگان ایرانی تنوع مح

دارند و بطور کلی انعطاف پذیري بیشتري در تولید به لحاظ تنوع محصوالت، اندازه و ابعاد محصوالت و پرداختن 
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به خواسته ها، نیازها و سالیق مشتري دارند؛ بنابراین در شرایط موجود تولیدکنندگان ما بخصوص در بازار 
خارجی نظیر ترکیه دارند و توفیق نسبی کمتري در جلب  کشورهاي همسایه وضعیت دشواري در رقابت با رقباي

رضایت مشتریان خارجی کشورهاي همسایه داشته اند. عمده تالش تولیدکنندگان ایرانی لوله و پروفیل فوالدي 
در بازارهاي منطقه اي تا بحال بیشتر روي ایجاد مزیت رقابتی از طریق کاهش قیمت محصول متمرکز بوده است. 

درصدي هزینه تأمین مواد اولیه در قیمت تمام  85ست که به دلیل حاشیه سود پایین صنعت و سهم این در حالی
شده محصول، تولیدکنندگان ایرانی قدرت مانور بسیار محدودي دارند. بدیهی است در چنین شرایطی به جاي 

ستراتژیهاي بازاریابی و تمرکز بر روي کاهش قیمت محصوالت باید به تجدید نظر جدي در سیاستها، رویه ها و ا
فروش از یکسو و مهمتر از آن بر انعطاف پذیري تولید و تنوع بخشیدن به تولیدات بویژه در امر اندازه و ابعاد 

 محصوالت و سازماندهی تولید با توجه به نیازها و سالیق مشتریان و جلب رضایت آنها پرداخت.
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 فروش و بازاریابی.7
 ارزیابی بازاریابی و فروش )13جدول شماره 

 بازاریابی و فروش
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       (تحقیق بازار) تعریف و تحلیل بازارها
      

       محصول استراتژي
      

       معرفی و توسعه محصوالت جدید
      

       استراتژي توزیعسیستم و 
      

       و رقابت پذیري قیمت راتژي قیمتاست
      

       هاي پیشبرد فروش و تبلیغاتاستراتژي
      

       سازمان بازاریابی و زیرساختار مدیریتی
      

       هاي فروشمکان و تعداد کانال
      

       مکان و تعداد انبارها
      

       انسانیمنابع
      

       ستم توزیعسی
      

       پذیري قیمترقابت
      

       وفاداري نسبت به آرم موسسه
      

       وري نیروهاي فروشبهره
      

       وري توزیع و خدمتبهره
      

       وجهه کسب و کار
      

 سایر
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 نقاط قوت:

اي اقتصادي فعال در صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور از استراتژي محصول برخورداري اغلب بنگاهه )1
 ؛مشخص و روشن

هاي استراتژي وضعیت ،در صنعت معرفی و توسعه محصوالت جدیدبرخی متغیرهاي دیگر مانند وضعیت  )2
ضعیت ، ودر کلیت صنعت هاي فروشوضعیت مکان و تعداد کانال، در صنعت پیشبرد فروش و تبلیغات

و وضعیت وجهه کسب و کار صنعت لوله و پروفیل فوالدي،  ي موجود در کل صنعتو تعداد انبارها مکان
 ضعیف و نه قوي) ارزیابی شده است. از دید گاه برخی مدیران و کارشناسان این صنعت، متوسط ( نه

 
 

 نقاط ضعف:

 (تحقیق بازار) تعریف و تحلیل بازارها )1

 ؛استراتژي توزیعسیستم و  )2
 و وضعیت نامناسب رقابت پذیري قیمت؛ قیمت یار ضعیفبس استراتژي )3

 ؛سازمان بازاریابی و زیرساختار مدیریتی )4

 

 مروري بر وضعیت استراتژیهاي فروش و بازاریابی در صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور

 راغلب تولیدکنندگان صنعت لوله و پروفیل فوالدي از استراتژیهاي فروش مناسب، مشخص و مدونی برخوردا
نیستند. عملکرد موفق برخی از واحدهاي صنعت در حوزه فروش به ظرفیت ها، تجارب، روابط و توانمندیهاي 
شخصی برخی از مدیران و صاحبان صنعت برمی گردد و به هیچ وجه سازمان یافته و سیستماتیک نیست. واحدهاي 

در حوزه فروش هستند. بخش فروش  صنعت فاقد نگاه و رویکرد استراتژیک و همچنین برنامه ریزي استراتژیک
اغلب تولیدکنندگان  لوله و پروفیل فوالدي کشور سازمان و سیستم مدیریت مناسبی ندارد. در واقع بیشتر این 
صاحبان و مدیران ارشد این سازمانها هستند که در امر فروش با استفاده از ظرفیتهاي شخصی و روابط خود 

 بیشترین نقش را دارند.

انیک، تعریف شده، سازمان یافته و مؤثري بین بخش هاي فروش و بازاریابی در واحدهاي صنعت ارتباط ارگ
لوله و پروفیل فوالدي کشور مشاهده نمی شود. بخش فروش در این واحدها بر اساس اطالعات ناشی از تحقیقات 

قیق بازار می کنند، بصورت بازار مبادرت به برنامه ریزي فروش نمی کند. معدود واحدهایی نیز که مبادرت به تح
نمایشی و تشریفاتی با این امر برخورد می کنند و خیلی نتایج آن را مورد توجه برخورد نمی کنند. در بسیاري از 
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موارد تحقیقات بازار فاقد رویکرد علمی واقعی است و در حقیقت از روشها و تکنیکهاي مناسب علمی بهره اي 
ه این گونه تحقیقات و نتایج آنها باور ندارند و از سوي دیگر به دالیل مختلفی گرفته نمی شود. مدیران از یکسو ب

از جمله عدم بهره گیري مناسب از کارشناسان و مشاورین متخصص صالحیت دار، عدم رعایت قواعد علمی، عدم 
 یه، رویکرداتخاذ روشها و تکنیکهاي مناسب با توجه به شرایط خاص بازار و مشتریان ایران یا کشورهاي همسا

سطحی و غیر عمقی حاکم بر این گونه تحقیقات در اغلب واحدهاي اقتصادي در ایران، اهمیت ندادن و جدي 
نگرفتن آنها و مسائلی از این دست، نتایج این گونه تحقیقات از اعتبار و دقت و عمق کافی برخوردار نیست و این 

 فروش به نتایج این گونه تحقیقات دامن می زند.وضعیت به بی اعتمادي و کم توجهی مدیران صنعت و بخش 

آنچه اغلب در عمل اتفاق می افتد این است مدیران و صاحبان صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور با 
استفاده از تجارب، ارتباطات و ظرفیتهاي شخصی خود نقش مهمی در فروش ایفا می کنند و این امر به این معنی 

ابی بسیاري از واحدهاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي حالت دکوري و تشریفاتی است که بخش فروش و بازاری
دارند. در واقع تمرکز بر فروش و مسائل مربوط به آن بخش قابل توجهی از انرژي و زمان مدیران و صاحبان صنعت 

مان خود و توسعه را به خود اختصاص می دهند و در واقع آنها به جاي اینکه مدیریت کنند و به مسائل مهمتر ساز
و اداره آن بپردازند، در عمل درگیر جزئیات و وظایف و مسئولیتهایی می شوند که اصوالً و منطقاً باید توسط 
کارشناسان و مدیران سطوح میانی انجام شوند. از سوي دیگر ارتباط ارگانیک و سازنده اي به دالیلی که ذکر آن 

ه نمی شود. تحقیقات بازار بصورت غیر علمی و احساسی انجام می رفت میان واحدهاي فروش و بازاریابی مشاهد
شود و اطالعات بازار متکی بر تجربه و ظرفیتهاي شخصی مدیران و صاحبان صنعت است. بخش فروش و بازاریابی 
واحدهاي صنعت فاقد نگاه، رویکرد و برنامه ریزي استراتژیک است و ظرفیتها و قابلیتهاي سیستمی و ساز مانی 

اسبی ندارد. در موارد متعددي مالحظه شده است که در امر فروش و بویژه فروش سازمانی روابط خاصی با من
مسئول خرید این سازمانها برقرار می شود و سهمی از فروش براي چنین اشخاصی اختصاص داده می شود. 

به صنعت و یا آن عده اي که  رفتارهاي غیر حرفه اي نظیر دامپینگ و تخریب بازار بخصوص از جانب تازه واردین
از رانتهاي خاص بهره می گیرند فراوان مشاهده می شود. فعالین زیرپله اي در حوزه لوله و پروفیل فوالدي هم 
سهم قابل مالحظه اي از بازار داخلی را به خود اختصاص داده اند. به نظر می رسد که جو حاکم بر بازار صنعت به 

در حوزه فروش براي بقاء تالش می کنند و فاقد رویکرد توسعه اي و هرگونه نگاه  گونه اي است که فعالین صنعت
و برنامه بلند مدتی در این حوزه هستند. شرایط متغیر لحظه اي در رفتارهاي مختلف مدیران و صاحبان صنعت و 

م و احساسی حاک بویژه در حوزه فروش نقش تعیین کننده اي دارند. به خاطر رویکرد غیر استراتژیک، غیر علمی
بر فروش فعالین صنعت در بسیاري از موارد با از دست دادن ناگهانی بازارهاي خود غافل گیر می شوند. به دلیل 
ضعف ساختاري و عملکردي بخش تحقیقات بازار تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي، آنها فاقد توان و اطالعات 

 رفتار مشتریان هستند. کیفی و معتبر الزم براي پیش بینی بازار و 

در حوزه باشگاه مشتریان و سازماندهی این امر و پرداختن به وفاداري مشتریان، تولیدکنندگان لوله و 
پروفیل فوالدي مشکالت جدي دارند. دو پارامتر قیمت و موجود بودن محصول در انبار و یا به موقع آماده شدن 
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این صنعت دارند. مشتریان وفاداري خاصی نسبت به برند  سفارش بیشترین نقش را در تصمیم خرید مشتریان
محصوالت ندارند؛ چرا که از یکسو واحدهاي تولید متعددي در این صنعت فعال هستند و از سوي دیگر کیفیت 
محصوالت تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند. مشتریان از رضایت کافی برخوردارند، اما وفادار نیستند. در این 

زمینه فرهنگ سازي، تبلیغات و سازماندهی باشگاه مشتریان صاحبان صنعت بسیار ضعیف عمل کرده زمینه و در 
 اند.

با توجه به تعدد تولیدکنندگان داخلی به نظر می رسد توجه به امر صادرات و بازار کشورهاي همسایه 
ت نفت و گاز پر مخصوصاً آن دسته از کشورهاي همسایه که صنعت ساختمان و ساخت و ساز و همچنین صنع

رونقی دارند می تواند چاره ساز باشد و رمق دوباره اي به جان این صنعت ببخشد. کشورهایی نظیر عراق و بخصوص 
اقلیم خودمختار کردستان این کشور، افغانستان، کشورهاي حاشیه جنوبی خلیج فارس و برخی از کشورهاي تازه 

فقاز به نظر می رسد بازارهاي مناسبی براي محصوالت صنعت استقالل یافته شوروي سابق در آسیاي میانه و ق
داشته باشند. اما براي فعلیت بخشیدن به این ظرفیتهاي بالقوه در بازارهاي منطقه اي و با توجه به حضور رقباي 
قدرتمندي از ترکیه، پرداختن به تحقیقات بازار کارآمد، علمی و عمقی، شناخت عمیق فرهنگی و نیازها و سالیق 
مشتریان منطقه اي و اتخاذ رویکرد استراتژیک در حوزه فروش خارجی از یکسو، اصالح خطوط تولید، عارضه یابی، 
باال بردن راندمان و بهره وري و تالش را راستاي کاهش هزینه ها و ضایعات و بهاي تمام شده محصوالت صنعت 

دیگر و همچنین حمایت و تسهیلگري همه  و تنوع بخشیدن به محصوالت با توجه به نیازهاي مشتریان از سوي
 جانبه و جدي دولت در راستاي تشویق صادرات، بیش از پیش الزم و ضروري به نظر می رسد.
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 جمع بندي تحلیل عوامل مربوط به محیط درونی صنعت)14جدول شماره 
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  نزدیک بیرونی محیط در ها فرصت و چالشها تحلیل) ب

 

 بررسی ضرایب وزنی اهمیت متغیرهاي محیط بیرونی نزدیک صنعت
متغیرها و پارامترهاي مؤثر در محیط نزدیک صنعت لوله و پروفیل فوالدي از نظر ضریب وزنی اهمیت و اولویت از 

 و نقطه نظر فعالین صنعت به قرار و ترتیب زیر هستند:دیدگاه 

 % 40تأمین کنندگان ..................................... با ضریب وزنی  -1

اهمیت تأمین کنندگان صنعت لوله و پروفیل فوالدي به چند نکته برمی گردد. نخست آنکه در این صنعت 
هزینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان است.  قیمت تمام شده محصول ناشی از % 85بطور میانگین 

از مواد  % 50دیگر آنکه تأمین کننده داخلی صنعت (مجتمع فوالد مبارکه) به تنهایی و به شکل انحصاري 
اولیه مورد نیاز صنعت را تأمین می کند. با توجه به شرایط تحریمها و هزینه باالي حمل و نقل مواد اولیه از 

هاي دیگر و عدم صرفه اقتصادي خریدهاي مواد اولیه با حجم کم و محدود بودن ظرفیت خریدهاي مبدأ کشور
مواد اولیه با حجم باال براي فعالین صنعت بصورت انفرادي، فعالین صنعت ناچاراً عمده مواد اولیه خود را از 

 بیشتر از حجم تولید خود این مجتمع داخلی تأمین می کنند. از سوي دیگر مجتمع فوالد مبارکه چند برابر
تقاضا و سفارش براي فروش محصوالت خود دارد و در نتیجه وابستگی خاصی به مشتریان صنعت لوله و 
پروفیل فوالدي ندارد. این موضوع باعث شده است تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي نتوانند خواسته هاي 

ه فوالد مبارکه تحمیل کنند و در واقع این تولیدکنندگان خود را در تولید ورقهاي با ضخامت و ابعاد مختلف ب
لوله و پروفیل فوالدي بوده اند که در اغلب موارد شرایط تولید محصوالت خود را با ضخامت و ابعاد ورقهاي 

 تولیدي فوالد مبارکه تطبیق داده اند.   

 % 25.........با ضریب وزنی رقباي بالقوه و تازه واردین به صنعت................................ -2

سال پیش، تا چند  50اهمیت این موضوع به چند نکته بر می گردد. از بدو آغاز به کار صنعت در ایران حدوداً 
دهه این صنعت به دالیلی چون، تعداد رقباي کم و معدود، بازار بکر و گسترده، حجم گسترده و رو به رشد 

صنعت نفت و پتروشیمی، نبود کاالهاي جایگزین، بهره بردن از یارانه فعالیتهاي عمرانی و ساخت و ساز، رشد 
هاي مربوط به حامل هاي انرژي و آب و هزینه نازل آنها، حاشیه سود باال و جذابیت فوق العاده اي داشت؛ این 
شرایط موجب شد که بویژه در دهه شصت تعداد واحدهاي این صنعت رشد قارچ گونه اي در اقصی نقاط 

اشته باشد. این در شرایطی بود که تازه واردین به صنعت از دانش فنی و تجربه کافی در مقایسه با کشور د
اعضاي باسابقه صنعت برخوردار نبودند. در واقع نگاه سودجویانه، سوداگرانه و تجاري شاکله فرهنگ کاري تازه 

ند و از دانش فنی و شرایط و مقتضیات واردین بود. اغلب آنها سابقه فعالیت در بازار و فعالیتهاي تجاري داشت
فعالیت تولیدي و صنعتی اطالع چندانی نداشتند. تعداد قابل توجهی از تازه واردین نیز با پشتوانه و اتکاء به 
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رانتهاي خاص وارد عرصه این صنعت شدند. جمیع این شرایط، نگاه و فرهنگ سوداگرانه و غیرحرفه اي اغلب 
یر فروش زیر قیمت (دامپینگ) تا حدود زیادي به بازار این صنعت آسیب زد. در تازه واردین و اقداماتی نظ
ظرفیت کل واحدهاي صنعت نیازهاي بازار را با توجه به شرایط رکود فعلی به  % 20شرایط فعلی در مجموع 

خصوص در امر ساخت و ساز و فعالیتهاي عمرانی، رشد کاالهاي جایگزین و رشد نزولی بازار داخلی، کل 
نیازهاي بازار داخلی را می تواند پوشش دهد. در نتیجه ادغام عمودي و افقی برخی از واحدها، حذف رانت 
برخی از واحدها و قرار گرفتن آنها در شرایط رقابتی واقعی و سالم، مبارزه با دامپینگ و اقدامات غیرحرفه اي، 

یتهاي دسته جمعی فعالین صنعت در تعطیلی واحدهاي زیان ده، تبعیت از خرد جمعی و سازماندهی فعال
حوزه قیمت گذاریها، سیاستهاي بازار، صادرات و مسائلی از این دست در قالب سندیکاي تولیدکنندگان لوله 
و پروفیل فوالدي، همکاري در قالبهایی نظیر کنسرسیومها از جمله مسائلی است که باید بطور جدي در دستور 

 کار فعالین صنعت قرار بگیرد.

 % 15الت جایگزین.................................................................با ضریب وزنی محصو -3

اخیراً براي تعداد قابل توجهی از محصوالت صنعت، محصوالت جایگزین با مزیتهاي رقابتی مهمی در حوزه 
ازار صنایع پالستیک وارد بقیمت، کیفیت و وزن محصول بویژه بواسطه صنعت لوله و پروفیل پی. وي. سی و 

شده است. البته در حوزه دوام محصول صنعت لوله و پروفیل فوالدي همچنان مزیت خود را حفظ کرده است. 
همچنین در مورد برخی محصوالت خاص با کاربردهایی در صنعت نفت و گاز و تا حدودي صنعت ساختمان، 

اند و همچنان مزیتهاي خود را حفظ کرده اند. کاالهاي  محصوالت لوله و پروفیل فوالدي تا بحال بی رقیب بوده
جایگزین صنعت بیشتر در حوزه صنعت ساختمان و بویژه لوله و اتصاالت ساختمان رشد قابل مالحظه اي 
داشته اند و به نظر می رسد صنعت لوله و پروفیل فوالدي بخش مهمی از بازار خود را در آینده نزدیک در این 

د داد. در مورد محصوالت پروفیلی در مقایسه با محصوالت لوله، شرایط براي صنعت نسبتاً حوزه از دست خواه
مطلوب می باشد. با توجه به شرایط محصوالت جایگزین، فعالین صنعت باید استراتژي محصول مناسبی را 

 اتخاذ کنند. 

  % 15............ با ضریب وزنی اقدامات دولتی.......................................................... -4

سیاستهاي مالیاتی اخیر دولت بخصوص در حوزه مالیات بر ارزش افزوده بدون انجام کار کارشناسی کافی و 
بدون جلب نظر و مشارکت بخش تولید صنعتی در تنظیم آن و تحمیل آن به این بخش، نحوه و دستورالعمل 

این دست مشکالت عدیده اي را براي بخش تولید صنعتی و بویژه  تکمیل اظهارنامه هاي مالیاتی و مسائلی از
صنعت سنگین و پرمشکلی مثل صنعت لوله و پروفیل فوالدي که حاشیه سود اندکی دارد تحمیل کرده است. 
عالوه بر این فعالین این صنعت مانند فعالین بسیاري از حوزه هاي تولید صنعتی از سیاستهاي یک طرفه، غیر 

یر دولت در حوزه مدیریت اقتصادي کشور و بویژه در دهه گذشته آسیبهاي فراوانی خورده اند. از شفاف و متغ
سوي دیگر فعالین صنعت از سیاستهاي دولت در سیاستهاي مالی و مالیاتی، پولی و بانکی، تعرفه هاي نامناسب 
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ارداتی صنعت و تعرفه صادرات گمرکی بویژه در مورد تعرفه هاي باالي مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آالت و
محصوالت صنعت از یکسو و نرخ پایین تعرفه هاي محصوالت مشابه به شدت ناراضی هستند. همچنین فعالین 
صنعت از بوروکراسی ناکارآمد، بخش نامه ها و دستورالعملهاي غیرکارشناسی و غیر شفاف نهادهاي دولتی 

جارت، عملکرد ضعیف این نهادها در پشتیبانی، متولی مدیریت صنعت مانند وزارت صنعت، معدن و ت
تسهیلگري و ارائه خدمات و سرویسهاي مناسب براي فعالین صنعت ناراضی هستند. آنها همچنین از برخورد 
ناعادالنه و برخورداري برخی از واحدهاي صنعت از رانتهاي خاص دولتی گالیه دارند.  بطور کلی فعالین صنعت 

مایت الزم را از تولید صنعتی بعمل نمی آورد بلکه موانعی را نیز در پیش روي فعالیت معتقدند دولت نه تنها ح
آنها قرار می دهد. البته اخیراً تحوالتی در رفتار دولت مشاهده می  شود که امیدهایی را براي فعالین صنعت 

وزه صنعت، متغیر زنده کرده است. بطور خالصه با وجود این حجم از مشکالت ناشی از عملکرد دولتی در ح
وضعیت عملکرد دولتی در مقایسه با سایر متغیرهاي دخیل در محیط نزدیک صنعت لوله و پروفیل فوالدي 
به لحاظ ضریب وزنی اهمیت و اولویت رتبه چهارم را دارد. بعبارت دیگر متغیرهایی نظیر وضعیت تأمین 

وضعیت کاالهاي جایگزین از اهمیت نسبی کنندگان صنعت، وضعیت رقباي بالقوه و تازه واردین به صنعت و 
 و ضریب تعیین کنندگی بیشتري نسبت وضعیت اقدامات دولتی در صنعت لوله و پروفیل فوالدي دارند.  

   % 10مشتریان................................................................................ با ضریب وزنی  -5

وضعیت مشتریان در مقایسه با چهار متغیر دیگر دخیل در محیط بیرونی نزدیک صنعت  به نظر می رسد که متغیر
به لحاظ ضریب وزنی اهمیت و اولویت و میزان تعیین کنندگی در صنعت، رتبه پنجم و آخر را به خود اختصاص 

دارد. پنجم داده است. با این وجود وضعیت مشتریان صنعت نیز متغیر تأثیرگذاري است و اهمیت خاص خود را 
بودن رتبه ضریب اهمیت این متغیر دال بر کم اهمیت بودن آن نیست، بلکه به این معنی است که در مقایسه با 
چهار متغیر محیطی دیگر اهمیت نسبی کمتري دارد. صنعت لوله و پروفیل فوالدي بازار نسبتاً ثابت خود و مشتریان 

ل رشد محصوالت جایگزین بویژه در حوزه صنعت ساختمان، خاص خود را دارد. هرچند در سالهاي اخیر به دلی
بازار محصوالت لوله و پروفیل فوالدي روند نزولی داشته است و به نظر می رسد این سیر نزولی در آینده نیز 
همچنان تداوم پیدا کند. با این حال در حوزه صنعت نفت و گاز محصوالت صنعت بی رقیب است. با این وجود 

عت لوله و پروفیل فوالدي در این حوزه ها تابعی است از رونق صنعت نفت و گاز و تا حدي صنعت رشد بازار صن
ساختمان و فعالیتهاي عمرانی در کشور. در حال حاضر سایه شرایط رکود تورمی حاکم در کشور که تا حدي مهار 

این  نعت می توان گفتشده است بر محیط صنعت سنگینی می کند. آنچه که در ارتباط با وضعیت مشتریان ص
است که متأسفانه واحدهاي مختلف فعال در صنعت لوله و پروفیل فوالدي عموماً مشتریان وفاداري ندارند و بطور 
کلی وفاداري مشتریان به برند محصوالت در این حوزه بسیار ضعیف است. قیمت محصوالت صنعت و همچنین به 

ارامتر مهم و تأثیر گذار براي مشتري جهت تصمیم خرید و موقع بودن و سرعت انجام سفارشات مشتري دو پ
تعیین تأمین کننده است. با توجه به تعدد واحدهاي تولیدي این صنعت، کیفیت مشابه محصوالت آنها و دقت اکثر 
تولیدکنندگان در کیفیت محصوالتشان، تغییر و جایگزین کردن تأمین کننده براي مشتري هزینه چندانی ندارد و 
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مر به راحتی میسر است. از سوي دیگر مسائلی مانند رفتارهاي غیر حرفه اي، تخریب بازار و اقداماتی نظیر این ا
رقابتهاي منفی و دامپینگ بویژه بواسطه تازه واردین به صنعت و علی الخصوص آن عده که با نگاه بازاري و 

عده که از رانتهاي خاص برخوردارند، جملگی سوداگرانه و بدون دانش و تجربه کافی وارد صنعت شده اند و نیز آن 
 در رفتارهاي مشتري و وضعیت مشتریان صنعت تأثیرگذار بوده است.
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محیط «در  ي پیش روي صنعت  لوله و پروفیل فوالديب) تحلیل چالشها و فرصتها
 (Porter 5 Forces)نیروي پورتر  5بر اساس  این صنعت» بیرونی نزدیک

 )نزدیک محیطی عوامل(ورود به صنعت  موانع.1
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جویی در مقیاسصرفه  زیاد       کم 
      

 بزرگ       کوچک تمایز محصول
      

 باال       پایین شناسایی آرم محصول
      

اندازيهاي راههزینه  باال       پایین 
      

 محدود       کافی دسترسی به مجاري توزیع
      

اي (سرمایه ثابت + در گردش)ملزومات سرمایه  باال       پایین 
      

هادسترسی به آخرین تکنولوژي یکاف   محدود       
      

 محدود       کافی دسترسی به مواد اولیه + قطعات
      

اهمیتبی تایید تجربیات حضور در صنعت  
بسیار با       

       اهمیت

 با اهمیت جمع
      

اهمیتبی  
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 ):جذابیتها و مزیتها( ها فرصت

 واردین صنعت و رقباي بالقوه؛ هزینه هاي باالي راه اندازي براي تازه )1

بسیار سنگین و باال براي راه اندازي واحد صنعتی و فعالیت  )گردش در+  ثابت سرمایه( ايسرمایه ملزومات )2
در حوزه صنعت لوله و پروفیل فوالدي که می تواند مانعی براي ورود تازه واردین و رقباي جدید به حوزه 

 براي فعالین فعلی صنعت محسوب می شود.صنعت باشد و این امر یک امتیاز نسبی 

اهمیت بسیار باالي تجربه حضور در صنعت براي موفقیت و بیشتر بقاء و ادامه حیات در صنعت؛ این  )3
 موضوع می تواند موجب رغبت کمتر تازه واردین براي ورود به صنعت گردد.

 ):منفی امتیازات و جذابیتها عدم( تهدیدها

رند محصوالت صنعت براي مشتریان؛ این موضوع سبب می شود که مشتري اهمیت نسبتاً پایین آرم و ب )1
قیمت را به برند و آرم محصول ترجیح دهد و در نتیجه این امر مزیتی براي تازه واردین و مشکلی براي 
فعالین با سابقه صنعت محسوب می شود. در این شرایط برخی از تازه واردین بی تجربه با مانور دادن روي 

صول توان قابل مالحظه اي در بهم ریختن بازار و ایجاد شرایط رقابت منفی را می توانند داشته قیمت مح
 باشند.

 آخرین به دسترسیتازه واردین به صنعت و یا متقاضیان فعالیت در صنعت مشکل چندانی از لحاظ  )2
خذ تکنولوژي را ا در صنعت لوله و پروفیل فوالدي ندارند و با اندکی تالش می توانند این هاتکنولوژي

کنند؛ هرچند در این راه و در مسیر پیاده سازي ممکن است با مشکالتی چند مواجه بشوند که قابل رفع 
 است.

مورد نیاز؛ تأمین کنندگان در بهترین شرایط  قطعات و اولیه مواد به صنعت درتازه واردین  دسترسی )3
با تازه واردین قائل نیستند؛ در عین حال  تفاوتی میان اعضاي با سابقه صنعت یا مشتریان قدیمی خود

مشاهده می شود که در برخی موارد تازه واردین با اتکاء به پشتیبانی تأمین کنندگان و روابط خاص خود 
 بازار را تخریب می کنند.آنها با خیالی آسوده وارد صنعت می شوند و گاهاً به خاطر تجربه کم 

 

  



٦۱ 
 

 

 وامل محیطی نزدیک)(ع از صنعت خروج موانعارزیابی .2

 

  

ارزیابی موانع خروج از صنعت (عوامل محیطی نزدیک) ) 61جدول شماره   

 موانع خروج از صنعت
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ها (عدم کارآیی در صنعت دیگر)ویژگی دارایی  باال 
      

 پایین
      

خروج از صنعت هزینه  باال 
      

 پایین
      

 باال ارتباطات درونی استراتژیک
      

 پایین
      

عاطفی _موانع احساسی   باال 
      

 پایین
      

  سایر
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 ):و جذابیتها فرصت ها (مزیتها

براي صنعت لوله و پروفیل فوالدي خاصی از جهت وضعیت موانع خروج از  و جذابیت امتیازفرصت یا  )1
وجود ندارد؛ به این معنی که بطور کلی موانع و هزینه هاي خروج از صنعت با توجه به فعالین صنعت 

وضعیت و شرایط تجهیزات، دستگاهها و عدم امکان تغییر کاربري قسمت قابل مالحظه اي از تجهیزات 
به لحاظ وضعیت روابط درونی استراتژیک میان ان سرمایه اي و مسائلی از این دست باالست. در این می

 فعالین صنعت بطور نسبی اندکی شرایط بهتر است.

 تهدیدها (عدم جذابیتها و امتیازات منفی):

 آنها عدم کارآییها و تجهیزات و ماشین آالت و ویژگی داراییعدم جذابیت صنعت و تهدیدات ناشی از   )1
 ییر کاربري تجهیزات و داراییها براي فعالین صنعت؛و بنابراین عدم امکان تغ در صنعت دیگر

 هزینه هاي باالي خروج از صنعت از جهات مختلف؛ )2

موانع احساسی و عاطفی؛ وابستگی عاطفی بسیاري از فعالین عمده صنعت لوله و پروفیل فوالدي به این  )3
 و سابقه حضور آنها در این صنعت؛صنعت با توجه به قدمت 
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 بارق بین رقابت شدت.3

 

  

ارزیابی شدت رقابت بین رقبا (عوامل محیطی نزدیک) ) 71جدول شماره   

 شدت رقابت بین رقبا
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 زیاد تعداد رقباي همتراز
      

 کم
      

با صنعت لوله و پروفیل فوالدي رشد صنعت مرتبط ستهآه   
      

 سریع
      

هاي ثابت و انبارداريهزینه  باال 
      

 پایین
      

 ویژگی محصول
عمومی

 ت
      

 ویژگی
      

 افزایش ظرفیت
افزایش 

 باال
افزایش       

       پایین
 باال تنوع رقبا

      
 پایین

      
 باال مخاطرات استراتژیک

      
 پایین

      
  سایر
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 ):جذابیتها و مزیتها( ها فرصت

 ؛فوالدي پروفیل و لوله صنعت با مرتبط صنایع نسبتاً مطلوب رشد )1
 تنوع نسبتاً پایین رقبا در داخل صنعت لوله و پروفیل فوالدي؛ )2

 تنوع نسبتاً پایین رقباي صنعت لوله و پروفیل فوالدي با محصوالت مشابه و جایگزین؛ )3

 وضعیت نسبتاً قابل قبول محصوالت به لحاظ ویژه بودن و عمومیت نسبتاً کم؛ )4

 ):منفی امتیازات و جذابیتها عدم( تهدیدها

 ؛همتراز رقباي بسیار زیاد تعداد )1
 ؛انبارداري باال بودن هزینه هاي و ثابت هايهزینهباال بودن  )2
م با توجه به شرایط نامطلوب و کشش کافزایش ظرفیت تولید رقبا و بطور کلی باال بودن ظرفیت تولید  )3

 بازار؛

 بسیار زیاد؛ استراتژیک مخاطرات )4

 اقدامات مخرب تازه واردین به صنعت نظیر دامپینگ؛ )5

 حاکم بودن نگاه و رویکرد سوداگرانه بر رفتار تازه واردین به صنعت که سابقه تجاري و بازاري دارند؛ )6

 واردین به صنعت؛ کم تجربگی و فقدان دانش فنی الزم در میان تازه )7

 

نوع رفتار و رویکرد رقابتی که از جانب فعالین صنعت و بخصوص تازه واردین صنعت که داراي سابقه بازاري و نگاه 
سوداگرانه هستند و نیز آن دسته که از رانتهاي بخصوص بهره می جویند مالحظه می شود، بیشتر حاکی از اتخاذ 

است. به این معنی که این عده با توجه به برخورداري از سابقه و دانش  از جانب آنها» استراتژي اقیانوس قرمز«
فنی کم در حوزه این صنعت و نگاه و فرهنگ بازاري، سوداگرانه و دالل مآبانه حاکم بر رفتار آنها دست به اقدامات 

ته لطبع آن دسمخربی مثل فروش زیر قیمت محصوالت (دامپینگ) و تخریب بازار در جهت رقابت منفی زده اند. با
از فعالین صنعت که تحت لواي سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي از ظرفیت و فرهنگ همکاریهاي 
مناسبی در حوزه تعقیب منافع جمعی برخوردارند و نیز به قواعد رقابت سالم و عادالنه پایبند هستند می توانند با 

سته اي که مشغول تخریب بازار هستند را داشته باشند. از سوي همکاري و هماهنگی خود به برخورد جدي با آن د
در رقابت می تواند در دستور کار این عده از فعالین صنعت قرار بگیرد. بر » استراتژي اقیانوس آبی«دیگر اتخاذ 

الت واساس استراتژي اقیانوس آبی، به جاي تمرکز رقابت بر روي قیمت و کیفیت محصوالت، باید بر روي ارائه محص
 جدید به بازار و فتح بازارهاي جدید متمرکز شد.

بخش عمده اي از تازه واردین به صنعت که به هر دلیلی و تحت هر شرایطی از وزارت صنعت، معدن، 
تجارت و کشاورزي مجوز تأسیس کارخانه و واحد تولیدي را دریافت می کنند، از دانش و تجربه کافی در صنعت 
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ي از آنها حتی سابقه حضور در سایر حوزه هاي صنعت را نیز ندارند و اغلب از حوزه تجاري برخوردار نیستند. بسیار
و بازار وارد این صنعت گشته اند؛ در نتیجه با بسیاري از مسائل، ریزه کاریها و مقتضیات و نقاط قوت و ضعف 

ز سندیکاي لوله و پروفیل صنعت و بازار آن آشنا نیستند. اغلب این افراد بجاي کمک خواستن و اخذ مشاوره ا
فوالدي که تنها مرجع ذیصالح در این حوزه است از مشاورین کم تجربه و ضعیفی بهره می گیرند که تجربه حضور 
مؤثر در صنعت را ندارند. در نتیجه به دلیل نداشتن اطالعات کافی و فقدان نظارت و کمکهاي فنی سندیکا دچار 

تولید گرفته تا ساختار سازمانی می شوند. جمیع این نکات لزوم ارتقاي مشکالت متعددي از مشکالت فنی خطوط 
جایگاه مدیریتی و حقوقی تشکلهاي اقتصادي و افزایش اختیارات آنها را در حوزه هایی مانند اعطاي مجوزها، 

تی ریاقدامات نظارتی، سیاستگذاریها و تعیین استراتژیهاي کلی، امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مدی
خاطرنشان می سازد. متولی بسیاري از این اقدامات و اختیارات  در حال حاضر نهادهاي مختلف دولتی و بویژ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد که تجربه نشان داده است این وزارتخانه و سایر نهادهاي دولتی به حوزه 

استاي سیاست کوچک سازي دولت و واگذاري امور هاي مختلف صنعت، اشراف و تسلط کافی ندارند. بنابراین در ر
تخصصی هر حوزه صنعتی به فعالین، صاحبان و تشکل اقتصادي آن حوزه و بهره جستن حداکثري از خرد جمعی 
 اعضاي هر حوزه تخصصی صنعت بسیار کارگشا و مؤثر می تواند باشد و باید بطور جدي در دستور کار قرار گیرد.
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 یدارانخر زنیچانه قدرت.4

زنی خریداران (عوامل محیطی نزدیک)ارزیابی قدرت چانه ) 81جدول شماره   

زنی خریدارانقدرت چانه  
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 کم تعداد خریداران مهم
      حال

 متعدد
      آینده

محصوالت صنعتها براي دسترسی به جایگزین  
متع
 دد

      حال
 محدود

      آینده
هاي انتقال مشتریانهزینه  

پاي
 ین

      حال
 باال

      آینده
رونده خریدارانتهدید ادغام پس  باال 

      حال
 پایین

      آینده
روندهتهدید صنعت در ادغام پیش  

پاي
 ین

      حال
 باال

      آینده
ن براي کیفیت محصوالت و خدماتمشارکت مشتریا  کم 

      حال
 زیاد

      آینده

متعلقه خریداران توسط صنعت کل هزینه  
در

صد 
 باال

صنعت نفت و 
درصد       گاز

صنعت  پایین
      ساختمان

 سودآوري مشتریان
پاي
 ین

      حال
 باال

      آینده
  سایر

      حال
 

      آینده
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 ):جذابیتها و مزیتها( ها فرصت

 ؛در حال حاضر صنعت محصوالت براي هاجایگزین به خریداران محدود دسترسی )1
 ؛مشتریان براي انتقال هايهزینهباال بودن  )2
 ؛خریداران  روندهپس ادغام نسبتاً پایین ناشی از تهدید )3
روفیل لوله و پ عتصن توسط مربوط به صنعت نفت و گاز خریداران متعلقه هزینه کلدرصد بسیار پایین  )4

 فوالدي؛

 تعداد متوسط خریداران مهم (نه کم و نه متعدد)؛ )5

 ؛خدمات و محصوالت کیفیت براي (نه کم و نه زیاد) مشتریانمتوسط و محدود  مشارکت  )6
 

 ):منفی امتیازات و جذابیتها عدم( تهدیدها

 یک؛در آینده اي نزد صنعت محصوالت براي هاجایگزین به بیشتر خریداران دسترسی )1

 ؛روندهپیش ادغام در صنعت پایین تهدید )2
 در صنعت ساختمان؛ صنعت توسط خریداران متعلقه هزینه کلدرصد بسیار باالي  )3

 مشتریاننسبتاً پایین  سودآوري )4

 

مشتریان صنعت لوله و پروفیل فوالدي وفاداري بسیار کمی به تولید کننده خاص و یا برند خاص دارند و براي آنها 
را چ ؛تأمین به موقع و آسان آن دو پارامتر مهم جهت تصمیم گیري براي خرید محصول می باشد قیمت محصول و

که از یکسو واحدهاي تولید متعددي در این صنعت فعال هستند و از سوي دیگر کیفیت محصوالت تفاوت 
باي تازه ین شرایطی رقدر چنمحسوسی با یکدیگر ندارند. مشتریان از رضایت کافی برخوردارند، اما وفادار نیستند. 

وارد به صنعت و یا آن دسته از تولیدکنندگانی که از رانتهاي خاصی بویژه در تأمین مواد اولیه به قیمت مناسب و 
 خارج از نوبت از تأمین کننده داخلی می باشند، ظرفیت باالیی در تخریب بازار و دامپینگ دارند. 
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 کنندگانتامین زنیچانه قدرت.5

 

  

کنندگان (عوامل محیطی نزدیک)زنی تامینارزیابی قدرت چانه ) 91ه جدول شمار  

کنندگانزنی تامینقدرت چانه  
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کنندگان مهمتعداد تامین  کم 
      

 متعدد
      

کنندگانتامینها براي محصوالت دسترسی به جایگزین  پایین 
      

 باال
      

کنندگاناندازي محصوالت تامینتمایز با هزینه راه  باال 
      

 پایین
      

کنندگان در ادغام پیش روندهتهدید تامین  باال 
      

 پایین
      

 پایین تهدید صنعت در ادغام پس رونده
      

 باال
      

نندگان در کیفیت و خدماتکمشارکت تامین  بسیار 
      

 اندك
      

صنعت کنندگان در کل هزینهنقش تامین  
درصد 

 باال
درصد       

       پایین
کنندگاناهمیت صنعت در سودآوري تامین  کوچک 

      
 بزرگ

      
  سایر
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 ):جذابیتها و مزیتها( ها فرصت

 ؛کنندگانتامین محصوالت براي هاجایگزین به اً باالي فعالین صنعتنسبت دسترسی )1
 ؛رونده پس ادغام در صنعت باالي تهدید )2
 ؛کنندگانتامین سودآوري در صنعت نسبتاً باال و قابل توجه اهمیت )3
 صنعت؛ خدمات و محصوالت کیفیت در (نه کم و نه زیاد) کنندگانتامین محدود و نسبی مشارکت )4

 

 ):منفی امتیازات و جذابیتها عدم( تهدیدها

 در شرایط موجود تحریمها؛ مهم کنندگانتامین نسبتاً کم تعداد )1

 ؛کنندگانتامین محصوالت اندازيراه هزینه با نسبتاً باال تمایز )2
 ؛رونده پیش ادغام در کنندگانتامیننسبتاً باالي  تهدید )3
 ؛صنعت هزینه کل در کنندگانتامین نقشدرصد بسیار باالي  )4

 

 وشهاي انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان:ر

در مورد تأمین کنندگان داخلی به دلیل انحصاري بودن تولید مواد اولیه یا ورقهاي فوالدي  در مورد مواد اولیه:
مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل فوالدي توسط شرکت فوالد مبارکه، تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي حق 

ا در مورد محصوالت ورق فوالدي یا مواد اولیه وارداتی، باید گفت که تنوع زیادي وجود دارد و انتخابی ندارند. ام
کارخانجات مختلفی در کشورهاي مختلف این محصوالت را در سایزها و با کیفیتهاي مختلف تولید می کنند و از 

د؛ ولی و مانور بیشتري داشته باشناین جهت علی القاعده تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي باید قدرت انتخاب 
در عمل و با توجه به شرایط تحریمها و روابط اقتصادي و سیاسی ما با کشورهاي مختلف دنیا و همکاري نکردن 

، این قدرت انتخاب محدود بوده است و امکان واردات ما همیشه به این LCبانکهاي خارجی در گشایش حساب 
وجود داشته است یا خیر و  LCدام کشور بوده است و اینکه امکان گشایش نکته بستگی داشته است که ارز ما ک

یا امکان نقل و انتقاالت مالی و وضعیت اعتماد متقابل به چه شکل بوده است. با توجه به این اوصاف به ویژه در 
اردات امکان و دهه اخیر و با شدت گرفتن تحریمها عمالً تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي تنها از کشور چین

 مواد اولیه یا ورقهاي فوالدي مورد نیاز خود را داشته اند.

از سوي دیگر بعد مسافت و فاصله مکانی بین تأمین کنندگان و تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي 
 کشور نیز موضوع مهم و حساسی است؛ چرا که بعد مسافت با توجه به وزن سنگین و باالي مواد اولیه یا همان
ورقهاي فوالدي و گران بودن هزینه هاي حمل و نقل و بویژه حمل و نقل زمینی، تأثیر قابل مالحظه اي در افزایش 
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هزینه مواد اولیه خریداري شده و قیمت تمام شده محصوالت صنعت دارد. به همین خاطر ترجیح تولیدکنندگان 
ن یابی مناسب براي کارخانجات خود تا حد امکان لوله و پروفیل فوالدي همواره بر این بوده است که در امر مکا

بعد مسافت کارخانجات خود را با مکان تأمین کنندگان مواد اولیه از یکسو و بازار مصرف از سوي دیگر، بعنوان 
یک پارامتر تعیین کننده در مزیت رقابتی و قیمت تمام شده محصول خود مد نظر قرار بدهند. به همین دلیل 

این صنعت به لحاظ فراوانی آماري یا در استان اصفهان و در مجاورت مجتمع فوالد مبارکه  بیشتر کارخانجات
بعنوان تأمین کننده اصلی داخلی متمرکز هستند، یا در مبادي وارداتی و صادراتی و مجاورت گمرکات و یا در 

 ن مراکز تجمع صنایعقطبهاي صنعتی کشور، مناطق پررونق به لحاظ ساخت و ساز عمرانی و ساختمانی و همچنی
 نفت و گاز و پتروشیمی بعنوان بازارهاي مصرف اصلی تمرکز یافته اند.

از سوي دیگر و با توجه به اوصاف فوق و اهمیت پارامتر بعد مسافت تأمین کنندگان در پارامترهایی مانند 
 فوالدي، واردات مواد هزینه حمل و نقل، قیمت تمام شده محصول و مزیت رقابتی تولیدکنندگان لوله و پروفیل

اولیه صنعت از کشورهاي خارجی تنها در صورتی صرفه اقتصادي دارد که در حجم بسیار باال خریداري شود و از 
طریق حمل و نقل دریایی وارد کشور شود. اما در عمل با توجه به وضعیت نقدینگی و سرمایه در گردش فعالین 

ازار مصرف محصوالت صنعت و عدم امکان خواب سرمایه در مواد صنعت و همچنین با توجه به شرایط حاکم بر ب
اولیه انبار شده، هزینه ها و محدودیتهاي انبارگردانی، ترجیح تولید کنندگان محصوالت لوله و پروفیل فوالدي تا 

داري یبحال این بوده است که متناسب با حجم سفارش اقدام به تهیه مواد اولیه بکنند. در نتیجه در عمل امکان خر
حجم باال و یکجاي مواد اولیه محدود است و به نظر می رسد جاي خالی یک شرکت تعاونی تأمین با مشارکت 
فعالین صنعت و حمایت سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي که بتواند مواد اولیه مورد نیاز صنعت را 

 است.در حجم و تنوع باال و کیفیت و قیمت مناسب تهیه کند محسوس 

با در نظر گرفتن جمیع شرایط فوق به این جمع بندي می رسیم که بویژه در دهه اخیر و تا بحال 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي، باوجود شرایط انحصاري و شرایط نسبتاً نامطلوب تأمین کننده اصلی داخلی 

والدي مورد نیاز صنعت در اندازه ها، قطر، (مجتمع فوالد مبارکه) به لحاظ قیمت ورقهاي فوالدي، تولید ورقهاي ف
ضخامت و ابعاد مورد نیاز و مطلوب صنعت، تأمین به موقع و مواردي از این دست، به دالیل گران بودن هزینه هاي 
حمل و نقل، وزن باالي مواد اولیه، عدم امکان و صرفه حجم باالي خرید مواد اولیه براي تک تک تولید کنندگان 

آنها) و مجموع شرایط ناشی از تحریمها، ترجیح داده اند که بخش عمده مواد اولیه یا ورقهاي مورد ( و نه مجموع 
نیاز خود را از تأمین کننده داخلی تهیه کنند. گفتنی است که با توجه به تحوالت اخیر و برداشته شدن تدریجی 

به کشورهاي همسایه از یکسو و امکان  تحریمها، امکان حضور در بازارهاي خارجی و بویژه امکان و مزیت صادرات
کار و تنوع بخشیدن به تأمین کنندگان خارجی و برداشته شدن بسیاري از محدودیتهاي مربوط به معامله با سایر 
کشورها از سوي دیگر، معادالت فعلی از این جهت در حال تغییرات جدي است و فرصتهاي جدیدي همراه با افق 

فیل دور از ذهن نیست؛ به شرط اینکه گشایش درهاي اقتصادي کشورمان بر روي روشن براي صنعت لوله و پرو
دنیا همراه با تدبیرهاي الزم و با در نظر گرفتن شرایط و مصالح اقتصاد ملی و تولیدکنندگان داخلی بویژه در 



۷۱ 
 

 ولیه مورد نیاز صنایعموضوع تعرفه هاي مربوط به انواع کاالهاي وارداتی و صادراتی باشد؛ مثالً براي تأمین مواد ا
کشور و همچنین براي صدور کاالهاي مصنوع کشور کمترین تعرفه ها و در مقابل براي واردات کاالهاي مصنوع و 
همچنین صادرات مواد اولیه و خام بیشترین تعرفه ها را می توان در نظر گرفت. در غیر این صورت تهدیدات جدي 

 تولید داخلی متصور شد.را می توان براي کلیه حوزه هاي صنعت و 

براي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي خیلی مصداق ندارد؛ چرا  داخلی ارزیابی تأمین کننده مواد اولیه
در حالیکه فعالین صنعت لوله (مجتمع فوالد مبارکه) وجود دارد. که در حال حاضر یک تأمین کننده اصلی داخلی 

دگان خارجی، حتی با توجه به محدود بودن این تأمین کنندگان به و پروفیل فوالدي در ارزیابی تأمین کنن
 کارخانجاتی چند در چین و روسیه، نسبتاً قوي عمل می کنند.

البته در اینجا ذکر این نکته الزم است که توان فنی تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي بطور کلی در 
 است و در این زمینه عملکرد فعالین صنعت نسبتاً قوي است. ارزیابی تأمین کنندگان و محصوالت آنها نسبتاً باال

در واقع فعالین صنعت پتانسیل و توان ارزیابی تأمین کنندگان را در حد الزم و کفایت دارند؛ اما سیتم مشخص و 
ن اتعریف شده اي براي ارزیابی تأمین کنندگان و محصوالت آنها وجود ندارد. بعبارت دیگر ارزیابی تأمین کنندگ

صنعت به شکل سیستماتیک صورت نمی گیرد و ارزیابیها بیشتر بر دانش فنی و تجارب باالي بویژه فعالین باسابقه 
صنعت و صاحبان و مدیران آن متکی است و این امر بیشتر به شکل تجربی صورت می پذیرد. با توجه به سهم 

میانگین صنعت، صاحبان و مدیران صنعت  درصدي هزینه مواد اولیه در قیمت تمام شده محصول در 85حدوداً 
حساسیت خاصی بر روي کیفیت مواد اولیه یا ورقهاي فوالدي خریداري شده دارند. این در شرایطی است که آنها 
در ارزیابی تأمین کننده داخلی با توجه به انحصاري بودن نسبی تولید ورقهاي فوالدي توسط مجتمع فوالد مبارکه 

ارزیابی تأمین کننده هاي خارجی با توجه به تعدد کارخانجات مربوطه در کشورهاي چین  محدودیت دارند اما در
 و روسیه چنین محدودیتی وجود ندارد و نهایت دقت در ارزیابی تأمین کنندگان و محصوالت آنها بعمل می آید.
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 هاجایگزین به دسترسی قابلیت.6

 

  

ها (عوامل محیطی نزدیک)ینارزیابی قابلیت دسترسی به جایگز ) 20جدول شماره   

هاقابلیت دسترسی به جایگزین  
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(مواد اولیه و  هاي نزدیکامکان دستیابی به جایگزین
 تجهیزات کارخانه ها)

 کم
      

 بسیار

      

ندگانکناندازي استفادههزینه راه  پایین 
      

 باال

      

کنندگانسودآوري ناشی از جایگزینی براي تولید  باال 
      

 پایین

      

هاگذاري جایگزینارزش / قیمت  باال 
      

 پایین

      

  سایر
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 ):جذابیتها و مزیتها( ها فرصت

ن براي فعالی )ها کارخانه تجهیزات و اولیه مواد( نزدیک هايجایگزین به دستیابی نسبتاً باالي امکان )1
 صنعت؛

 دیگر بواسطه تأمین کنندگان؛ کنندگاناستفاده اندازيراه نسبتاً باالي هزینه )2

 کنندگانتولید براي جایگزینی از ناشی نسبتاً پایین سودآوري )3

 ):منفی امتیازات و جذابیتها عدم( تهدیدها

 هاجایگزین باالي بسیار گذاريقیمت و ارزش )1

 

 کاالهاي مکمل

سیاستی که اخیراً برخی کشورها مانند چین در حوزه کاالهاي مکمل دنبال می کنند، پیدا کردن نقاط ضعف و 
کمبودهاي کاالها و محصوالت مختلف در حوزه هاي مختلف و طراحی و برنامه ریزي تولید کاالهاي مکمل 

ه چینی ها دستاوردها و موفقیتهاي زیادي تا بحال داشته اند. یکی محصوالت کشورهاي دیگر است. در این زمین
از اقدامات مهم اصالحی و توسعه اي در حوزه صنعت لوله و پروفیل فوالدي که می تواند بواسطه هر کدام از 
واحدهاي تولیدي این صنعت یا سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي دنبال شود، برنامه ریزي جهت 

رسی نقاط ضعف و کمبودهاي محصوالت فعلی صنعت جهت طراحی و تعریف کاالهاي مکمل می تواند باشد. بر
این مهم می تواند به تنوع محصوالت و رونق بخشیدن به بازار مصرف محصوالت صنعت لوله و پروفیل فوالدي 

ات ناشی از نواقص، کمبودها و منجر شود. همچنین از این طریق و با اتخاذ این سیاست می توان بسیاري از تهدید
نقاط ضعف محصوالت فعلی را به نحو مطلوب تبدیل به فرصت کرد. عالوه بر این این موضوع خطر و تهدید ناشی 
از کاالهاي جایگزین را نیز تا حد قابل توجهی می تواند تقلیل دهد. واحدهاي صنعت لوله و پروفیل فوالدي هم 

تولید و توسعه این قبیل کاالهاي مکمل بپردازند و هم می توانند با تعریف  خود رأساً می توانند به طراحی خط
خوشه هاي صنعتی و زنجیره تأمین، تولید کاالهاي مکمل را به واحدهاي کوچکتر واگذار کنند و حتی می توانند 

 به تغییراتدر راستاي استراتژي ادغام عمودي بسیاري از واحدهاي کوچک زیان ده و مشکل دار صنعت را تشویق 
الزم در خطوط تولید و فعالیت در این حوزه بکنند، در شرایطی که کلیه محصوالت تحت یک برند واحد به بازار 
عرضه گردد. شاید تغییر خطوط تولید و یا راه اندازي خطوط تولید جدید براي کاالهاي مکمل براي واحدهاي 

رت آنها می توانند با حمایت از واحدهاي صنعتی کوچکتر بزرگ صنعتی توجیه الزم را نداشته باشد؛ اما در هر صو
 که انعطاف پذیري باالیی دارند و ادغام آنها در مجموعه خود به این مهم بپردازند.
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 دولتی اقدامات.7

(عوامل محیطی نزدیک) ارزیابی اقدامات دولتی ) 12جدول شماره   

 اقدامات دولتی
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 حمایت از صنعت
نامطلو

 ب
      

 مطلوب
      

هاي مربوط به صنعتنامهآیین  
نامطلو

 ب
      

 مطلوب
      

هاسازگاري سیاست  کم 
      

 زیاد
      

 محدود انتقال سرمایه بین کشورها
      

 کافی
      

ودمحد حقوق گمرکی  
      

 کافی
      

 محدود ارز اختصاص یافته
      

 کافی
      

 محدود سهم خارجیان در مالکیت
      

 کافی
      

 حمایت از رقبا توسط دولت
قابل 

 مالحظه
      

 هیچ
      

  سایر
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 ):جذابیتها و مزیتها( ها فرصت

 در این حوزه براي فعالین صنعت وجود ندارد؛ مزیت، جذابیت و فرصت خاصی )1

 ):منفی امتیازات و جذابیتها عدم( تهدیدها

 صنعت لوله و پروفیل فوالدي؛ از حمایت دولت نامطلوب بسیاروضعیت  )1
 و بویژه صنعت لوله و پروفیل فوالدي؛ صنعت به مربوط هاينامهآیینوضعیت بسیار نامطلوب  )2

 تی با اوضاع و شرایط حاکم بر صنعت لوله و پروفیل فوالدي؛ي دولهاسیاست بسیار کم سازگاري )3

در حوزه صنعت لوله و پروفیل فوالدي بواسطه سیاستها  کشورها بین سرمایه بسیار محدود انتقالامکان  )4
 و عملکرد دولتی؛

وضعیت بسیار نامناسب قوانین و مقررات و تعرفه هاي گمرکی در ارتباط با صادرات و واردات مربوط به  )5
نعت لوله و پروفیل فوالدي؛ بعنوان مثال تعرفه هاي پایین و نامناسب واردات محصوالت لوله و پروفیل ص

 فوالدي به کشور؛

 نسبتاً محدود به صنعت لوله و پروفیل فوالدي توسط دولت؛ یافته اختصاص ارز  )6

 ولت؛و عملکرد دعدم سهم و مشارکت خارجیان در مالکیت صنعت لوله و پروفیل فوالدي بواسطه سیاستها  )7

حمایت قابل مالحظه دولت از رقباي صنعت لوله و پروفیل فوالدي که محصوالت جایگزین محصوالت این  )8
 صنعت را تولید می کنند؛

از برخی تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدي در مقابل سایر تولیدکنندگان  دولت مالحظه قابل حمایت )9
 از تولیدکنندگان از رانتها و امتیازات ویژه؛ و بعبارت دیگر برخورداري تعداد محدودي
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 محیط« در فوالدي پروفیل و لوله  صنعت روي پیش فرصتهاي و چالشها ج) تحلیل
 صنعت این »دور یا کالن بیرونی

 رقابتی عوامل.1

 

 ):جذابیتها و مزیتها( ها فرصت

 تمایز و ویژگیهاي نسبتاً مطلوب محصوالت صنعت لوله و پروفیل فوالدي در بازار؛ )1

ه با توجه ب فوالدي پروفیل و لوله صنعتجذابیت نسبتاً مطلوب و متوسط بازار براي ارائه محصوالت  )2
 وضعیت و شرایط بازارهاي کسب شده؛

 ن سودآوري نسبتاً قابل قبول صنعت ( نه کم و نه زیاد)؛میزا )3

  

ارزیابی عوامل رقابتی ) 22جدول شماره   

 رقابتی عوامل
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       شدت رقابت
     

       درجه تمرکز
     

       موانع ورود
     

       موانع خروج
     

       نوسانات سهم بازار
     

       درجه ادغام
     

هادسترسی به جایگزین        
     

       ظرفیت استفاده
     

       سایر
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 ):منفی امتیازات و جذابیتها عدم( تهدیدها

 اندازه نسبتاً نامطلوب بازار؛ )1

 وضعیت نسبتاً نامطلوب نرخ رشد بازار؛ )2

 وضعیت بسیار نامطلوب حساسیت قیمتها؛ )3
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 بازار عوامل.2

  

یا کالن) ارزیابی عوامل بازار (محیط دور ) 32جدول شماره   
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 اندازه بازار
      
      

 نرخ رشد بازار
      
      

 تمایز محصول
      
      

 حساسیت قیمت
      
      

 بازارهاي کسب شده
      
      

آوري صنعتمیزان سود  
      
      

 سایر
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 ):جذابیتها و مزیتها( ها فرصت

 ت صنعت و موارد کاربرد آن  بویژه در صنایعی مانند صنعت نفت و گاز؛محصوالو ویژگی برخی از   تمایز )1

زدیک ن عملکرد نسبتاً قابل قبول صنعت در تثبیت بازارهاي کسب شده؛ که البته این وضعیت در آینده اي )2
به دلیل رشد محصوالت جایگزین، تعرفه هاي گمرکی نامناسب براي واردات محصوالت مشابه خارجی و 
عواملی چند می تواند با چالشهاي جدي مواجه شود. به نظر می رسد که فعالین صنعت باید توجه جدي 

عت سود نسبتاً کم صنبه موضوع صادرات و فتح بازارهاي کشورهاي همسایه داشته باشند. به دلیل حاشیه 
بعد مسافت در امر صادرات پارامتر بسیار مهمی است. با توجه به پتانسیل محدود صنعت در توسعه 

به مشتریان فعلی نمی توان خیلی محصوالت جدیدي عرضه  محصوالت جدید و تنوع بخشیدن به آنها
د با محصوالت فعلی می توان کرد؛ بنابراین استراتژي مناسب براي بازارهاي داخلی تثبیت شرایط موجود

باشد و براي بازارهاي خارجی استراتژي مناسب فروش محصوالت فعلی با کمی ارتقاء کیفیت و اعمال 
تغییرات محدود در ابعاد و اندازه محصوالت متناسب با نیاز مصرف کننده، براي مصرف کنندگان خارجی 

 در کشورهاي همسایه می تواند باشد.

 ):منفی امتیازات و تهاجذابی عدم( تهدیدها

 داخلی محصوالت صنعت با در نظرگرفتن تعداد واحدهاي فعال و حجم تولیدات؛ بازارنسبتاً محدود  اندازه )1

 داخلی و در موارد قابل مالحظه اي نرخ رشد منفی آن؛ بازارمحدود  رشد نرخ )2

حجم تولیدات اولیه،  قیمت موادمحصوالت در مقابل نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم،  قیمتباالي  حساسیت )3
و تعداد رقبا (وضعیت عرضه و تقاضا و عدم توجه جدي خرد جمعی فعالین صنعت به این موضوع و عدم 
تالش کافی در برقراري تعادل بین عرضه و تقاضا در شرایطی که فعالین این صنعت براي بقاء می جنگند 

بلند مدت و تعقیب منافع دسته جمعی  جلوي پاي خود را می بینند و به دالیل مختلف فارغ از نگاهو 
هستند)؛ این در شرایطی است که حاشیه سود در این صنعت نسبتاً کم و قدرت مانور فعالین صنعت در 

 مورد قیمت محصوالت بسیار کم و ناچیز می باشد.

ان بمیزان سودآوري نسبتاً پایین در صنعت لوله و پروفیل فوالدي و قدرت مانور کم و بسیار محدود صاح )4
 این صنعت در قیمت گذاري محصوالت خود؛

 

یکی از مواردي که با همکاري اعضاي صنعت می تواند بطور جدي در دستور کار سندیکاي تولیدکنندگان لوله و 
پروفیل فوالدي قرار بگیرد، پرداختن به آینده پژوهی و به کار بستن نتایج و خروجیهاي آن در سازماندهی مؤلفه 

یکپارچه، تعیین استراتژیها و سیاستگذاریهاي مناسب در حوزه هاي مختلف بازار، صادرات،  هاي مختلف مدیریت
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ساخت و تولید، منابع انسانی، رقبا، کاالهاي مکمل، کاالهاي جایگزین، استراتژیهاي محصول و مواردي از این دست 
 است.

 

 دولتی _ اقتصادي عوامل.3

 

  

لتی (محیط دور یا کالن)دو _ارزیابی عوامل اقتصادي  ) 42جدول شماره   

دولتی _عوامل اقتصادي   
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       تورم
      

       تاثیر نرخ ارز
      

       جریان وجوه و نقدینگی
      

       سطح دستمزد
      

یعرضه منابع انسان        
      

قانونی مصوبات        
      

       قوانین
      

       مالیات
      

       پشتیبانی دولتی
      

 سایر
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 ):جذابیتها و مزیتها( ها فرصت

نات مربوط فرصت، مزیت و یا جذابیت خاصی در این حوزه وجود ندارد؛ تنها از جهت تأثیر نرخ ارز و نوسا )1
به آن می توان گفت که فعالین صنعت گاه از این موضوع متضرر بودند و گاه منتفع (این موضوع نه 

 جذابیت باال و نه عدم جذابیت براي صنعت محسوب می شود)

 ):منفی امتیازات و جذابیتها عدم( تهدیدها

 نرخ باال، بی ثبات، پرنوسان و نامطلوب تورم؛ )1

 ؛نقدینگی و وجوه جریانامطلوب وضعیت بسیار نامناسب و ن )2
ها؛ این موضوع کمی پیچیده است؛ از طرفی با توجه به هزینه هاي دستمزد سطحوضعیت بسیار نامناسب  )3

درصدي تأمین مواد اولیه در هزینه تمام شده تولید محصوالت، حاشیه  90الی  80سنگین تولید، سهم 
شرایط حاکم بر صنعت امکان ارتقاء دستمزدها سود کم صنعت و بطور کلی شرایط اقتصاد بیمار کشور و 

و عدم  براي صاحبین صنعت وجود ندارد و از طرف دیگر با توجه به نازل بودن سطح حقوق و دستمزدها
، این موضوع در افت انگیزش و کاهش جدي بهره وري و راندمان تناسب آن حتی با نیازهاي اولیه کارکنان

 تأثیري جدي دارد. نیروي انسانی

و آیین نامه هاي دولتی و حاکمیتی که به زیان بخش مولد و  قانونی مصوباتیت بسیار نامطلوب وضع )4
 صنعت است.

بطور کلی خالء ها، نقصان ها و ضعف هاي جدي آنها در ارتباط با فعالیت  قوانینوضعیت نامطلوب  )5
 اقتصادي بخش مولد خصوصی به خصوص در حوزه صنعت

 ی کشور که همواره به زیان بخش مولدمالیاتاستها و عملکرد سیستم شرایط بسیار نامطلوب قوانین، سی )6
صنعتی عمل کرده است؛ در حالیکه بخش عمده فرارهاي مالیاتی متوجه بخش داللی و واسطه گري 

 اقتصاد کشور و اقتصاد زیرزمینی می باشد.

 دولت از صنعت از جهات مختلف وضعیت نامطلوب پشتیبانی  )7
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 اجتماعی عوامل.4

 

  

 ارزیابی عوامل اجتماعی (محیط دور یا کالن) ) 25ل شماره جدو
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و تأثیرات کلی محیط  تاثیرات اکولوژیکی
 اجتماعی

      
      

 فرهنگ کاري
      
      

 کنندگانقوانین حفاظت از مصرف
      
      

 تغییرات جمعیتی
      
      

 کنندگانوحدت مصرف ویژگیها و میزان
      
      

 تطابق کارکنان با تغییرات محیطیمیزان 
      
      

 سایر
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 ):جذابیتها و مزیتها( ها فرصت

 وضعیت نسبتاً مطلوب قوانین حفاظت از مصرف کنندگان؛ )1

شرایط بسیار مطلوب تغییرات جمعیتی و ساختار جمعیتی کشور در حال حاضر؛ با توجه به اینکه ساختار  )2
جمعیتی ایران در فرایند انتقال پارامترهاي مختلف جمعیتی در وضعیت گذار و انتقال از یک تعادل قبلی 

پنجره  الییط فرصت«به یک تعادل جدیدي است و در این شرایط کشور ما با فرصتی تحت عنوان 
مواجه است که در تاریخ هر کشور یک بار حاصل می شود. فرصت پنجره جمعیتی به معناي » جمعیتی

سال) قرار داشته باشند. با توجه  65تا  15این است اکثریت باالي جمعیت یک کشور در سنین فعالیت (
حدود در طول چند دهه به این جمعیت جوان آماده به کار که اغلب نیز تحصیل کرده هستند ما بطور م

فرصت داریم که از مواهب این شرایط حداکثر بهره برداري را در راستاي جهش اقتصادي و توسعه کشور 
بعمل بیاوریم. این به معناي یک بازار داخلی جذاب، نیروي انسانی ماهر و جوان آماده به کار، صندوق 

صورت بهره برداري درست از این فرصت  تأمین اجتماعی قوي و تضمین آینده کشور از جهات مختلف در
ساله اگر  30سال و حتی در این دوره  30و اشتغال این جمعیت است؛ در غیر این صورت بعد گذشت 

چنانچه تمهیدات ویژه اي در این خصوص اندیشیده نشود و به مرحله اجرا در نیاید این موضوع به سرعت 
سیب اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی را سبب می تواند تبدیل به تهدید شده و دهها معضل و آ

شود و دامنه این مشکالت با روند رو به رشد پیري و سالمندي جمعیت در دهه هاي آتی می تواند ابعاد 
 دیگري به خود بگیرد. 

 ؛کنندگانمصرف يویژگیهاوضعیت بسیار مطلوب  )3
 اجتماعی طمحی کلی تأثیرات و وژیکیاکول تاثیراتوضعیت نسبتاً متوسط (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)  )4

 بر صنعت؛ که از جهاتی منفی و از جهاتی مثبت ارزیابی می شود.

 ):منفی امتیازات و جذابیتها عدم( تهدیدها

فرهنگ کاري بسیار نامطلوب در کشور؛ مانند ارزش شدن فرار از کار و مسئولیت پذیري، فرار از کارهاي  )1
له رفتن در میان بخصوص قشر جوان تحت تأثیر فرهنگ مصرف سخت، ایجاد توقع یک شبه راه صد سا

 زده و مصرف نمایشی طبقات نوکیسه و اشاعه این فرهنگ به کل جامعه و مسائلی از این دست؛

 (اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و ..) محیطی تغییرات با کارکنان بسیار ضعیف تطابق میزان )2
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 فوالدي ارزیابی جایگاه اجتماعی صنعت لوله و پروفیل

وجهه و جایگاه اجتماعی صنعت لوله و پروفیل فوالدي کشور از نقطه نظر برخی از اعضاي اصلی و عمده این 
صنعت، بویژه در چند سال گذشته به شدت آسیب خورده است. از نظر این عده بویژه و بطور مثال در رویکرد و 

ین نکته را بوضوح می توان حس کرد. از سوي دیگر رفتارهاي سیستم بانکی و نوع ارتباط آنها با فعالین صنعت، ا
به دالیل مختلفی چون عدم وابستگی تأمین کنندگان داخلی به خرید فعالین صنعت و تحمیل شرایط تأمین 
کنندگان به اعضاي صنعت، عدم همکاري الزم مراجع دولتی، عدم قدرت فعالین صنعت در مواردي مانند تعیین 

زار و محیط کسب و کار و مسائلی از این دست، دیگر صنعت لوله و پروفیل فوالدي از قیمتها، شرایط حاکم بر با
آن وجهه اجتماعی، اعتبار و قدرت سابق برخوردار نیست. رفتارهاي غیرحرفه اي و ناشیانه تازه واردین به صنعت 

ینگ نیز به این وضعیت دامن با سابقه بازاري و نگاه سوداگرانه و عملکرد آنها در مواردي چون تخریب بازار و دامپ
زده است. در هر صورت بهبود وجهه اجتماعی و اعتبار شرکت تا حدود زیادي بستگی به افزایش ظرفیت همکاریها 
و هماهنگیهاي فعالین صنعت در قالب مدیریت یکپارچه سندیکاي تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدي کشور و 

 بار تشکل اقتصادي آنها بستگی دارد.افزایش اختیارات، قدرت، جایگاه و اعت
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 جمع بندي تحلیل عوامل محیطی کالن یا دور صنعت)26جدول شماره 
 

  

 عوامل بحرانی محیطی
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 عوامل رقابتی
      
      

 عوامل بازار
      
      

دولتی _اقتصادي  عوامل  
      
      

 عوامل تکنولوژیکی
      
      

 عوامل اجتماعی
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 لوله و پروفیل فوالدي کشور ارزیابی کلی جذابیت صنعت)27جدول شماره 

 

هی
زد

تیا
 ام

ین
پای

ت 
ابی

جذ
 

سط
تو

ت م
ابی

جذ
 

اال
ت ب

ابی
جذ

 

 ارزیابی کلی
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