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ما
یــا  و  "سرویس ســنتر"  مفهــوم  ابتــدا  در 
"مراکزخدماتى فــوالدى" را مــرور مى کنیم. این 
مراکز بــه نهادهایى اطالق مى شــود که در واقع 
نقش رابــط بین تولیدکنندگان بــزرگ فوالدى و 

مصرف کنندگان خرد و متوسط را ایفا مى کنند.
بــا وجود یک واســطه به نام "مرکــز خدماتى 
فوالد"، تولیدکنندگان بزرگ مى توانند محصوالت 
خود را بــا ارائه خدماتى نظیر بــرش و فرم دهى 

بدست مصرف کنندگان نهایى برسانند. 
با گذشــت زمــان، مراکز خدماتى با گســترش 
فعالیت هاى خــود در محدوده زنجیره ارزش، اقدام 
به تولید محصوالت و قطعات فوالدى و یا مشارکت 
و همکارى با دیگر شــرکت هاى فعال در صنایع 
پایین دستى و باالدستى کردند که این مهم منجر به 
هم افزایى در بین مراکز خدماتى فوالدى شده است.

مراکز خدماتــى و یا آنگونه که 
Service Center در دنیــا بــه

معروف است یکى از مراکز رایج و متداول 
توزیع محصوالت تولیدکنندگان فوالد در 
جهان است، اما شاید بنابر دالیلى، آن چنان 
که باید و شاید در کشور ما و به ویژه نزد 

افکار عمومى، شناخته شده نیست.

مرتبط با عرضــه و تقاضا، بلکه بــه دلیل توزیع 
نامناسب آن بوده است. 

از دهه هفتاد شمســى و آغاز بهــره بردارى از 
شــدن تولیدات  شــرکت فوالدمبارکه و سرازیر 
انبوه آن به بازار از یکسو و از سوى دیگر صنعتى 
شدن کشــور و احداث هزاران واحد صنعتى که 
مصرف کننده محصوالتى نظیر ورق هاى شــرکت 
فوالدمبارکه بودند، لزوم تاســیس سرویس سنترها 
نیز مطرح شد. حال از آنجاییکه طرح کلى تاسیس 
شرکت هاى  الگوى  اساس  بر  فوالدمبارکه  شرکت 
فوالدى موفق در دنیا تدوین شــده، مسئله توزیع 
محصوالت فوالدى از طریق مراکز خدماتى نیز در 

طرح اولیه لحاظ شده است. 
هلدینگ فوالدمتیل، اصلى ترین و اولین هلدینگ 
کشــور در زمینه ایجاد مراکــز خدماتى در مراکز 
استان ها و نقاط استراتژیک کشور بوده و با تاسیس 
چندین شرکت تابعه، نخستین سرویس سنترهاى 

کشور را تاسیس کرده است.
البتــه در کنــار هلدینــگ فوالد متیــل، برخى 
شرکت هاى دیگر نیز به صورت محدود، مراکزى 
را به  عنوان سرویس سنتر ایجاد و در زمینه توزیع 

محصوالت فوالدى فعالیت مى کنند.
هلدینگ  خدماتى  مراکز  رســالت  تشــریح  در 
فوالد متیل، باید گفت این مراکز مسئولیت توزیع 
محصوالت فوالدى  انبارى شرکت فوالدمبارکه را 
که از استانداردها و درجه کیفى الزم جهت فروش 
از طریق بورس کاال برخــوردار نبوده را بر عهده 

دارند. 
درواقــع توزیــع محصوالت فوالدى توســط  
سرویس سنترها در استان هاى مختلف کشور، ضمن 
تامین نیاز صنایع پایین دســتى و مصرف کنندگان 
خرد محصوالت فوالدى، مى تواند منجر به ایجاد 
تعادل در قیمت محصوالت فوالدى، تنظیم شرایط 
بازار، حمایــت از مصرف کننده نهایى و همچنین 

توسعه پایدار در این استان ها شود.
در پایان مى توان به نقش مســئوالن کشــور در 
تحقق رســالتى که برعهده سرویس سنترهاست، 
اشاره داشت. چراکه آنها با از میان برداشتن موانع 
بر سر راه مراکز خدماتى، مى توانند شرایط را براى 

بهبود عملکرد آنها فراهم آورند.

نقش کلیدى مراکز خدماتى در رونق صنایع فوالدى

یادداشت  اختصاصى

هلدینگ ها و تولیدکنندگان فوالدى جهت پایدار 
نمودن ســودآورى خود و حضــور در بازارهاى 
رقابتى همچون دیگر صنایع مى بایست به نیازهاى 

مشتریان خود توجه ویژه داشته باشند. 
آرســلورمیتال،  نظیر  بــزرگ  شــرکت هاى  در 
نیپون استیل و ده ها کارخانه چینى، ژاپنى، کره اى، 
اروپایــى و آمریکایى، سرویس ســنترهاى زیادى 
وجود دارند که فعالیت کارخانه هاى فوالدى بدون 

آنها تقریبا قابل تصور نیست.
نوآورى هاى  و  ابتــکارات  راســتا،  همیــن  در 
شرکت هاى خدماتى در این کشورها همواره مورد 
توجه قرار گرفته تا با الگوبردارى و البته، منطبق سازى 
با شــرایط اجتماعى، فرهنگــى، صنعتى و بومى 

کشور، بتوان از آن  روش ها بهره بردارى کرد.
بــى تردید بازار کشــورهاى مختلــف، متاثر 
از عوامــل متعددى از جملــه اوضاع داخلى هر 
کشور است، در کشور ما، نقش و جایگاه مراکز 
خدماتى فوالد یا همان "سرویس ســنترها" براى 
عموم مــردم و حتى براى بســیارى از مدیران 
ارشــد و میانى، چندان شناخته شده نیست و به 

نیستند. واقف  آن  اهمیت 
از آن جا که توزیــع محصوالت فوالدى همواره 
از دغدغه هاى مسئوالن بوده و بعضا کمبود فوالد 
و افزایــش قیمت آن نه به دلیــل قوانین اقتصادى 
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