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فهـرسـت
یادداشت

نخستین عرضه پـی.وی.سـی در رینـگ صادراتـی بـورس کـاال
داخلی سازی ۳ ماده شیمیایی و کاتالیست مهم در پتروشیمی بندرامام

۵۰ طرح پتروشیمی فعال تا پایان ۱۴۰۴ به بهره برداری می رسد
تب تند معامالت پلیمرها آرام گرفت

راهبری بهای ارز در بازار پتروشیمیایی ها
ثابت ماندن قیمت پلی اتیلن )PE( و پلی پروپیلن در بازار ترکیه

راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم
رکوردهای تولید و فروش شرکت پتروشیمی اروند  در سال ۱۴۰۰

ابالغ سهمیه استان   ها برای افزایش صادرات
جزئیات پرداخت وام به واحدهای صادراتی

۱۳ طرح آب رسانی به منظور بهبود و پایداری آب رسانی
آیین افتتاح پروژه خطوط انتقال آب هویزه و دشت آزادگان برگزار شد

اختصاص 2۴۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به سامانه های نوین آبیاری در سال ۱۴۰۰
ساخت یک میلیون واحد در سال امکان پذیر است

بهره گیری ازمصالح نوین ساختمان سازی
رنکینگ مسکن ۸ کالن شهر

مصالح ساختمانی در تعقیب ملک
استراتژی و اصول مدیریت مدیران موفق

2 جلسه هیئت مدیره + یک جلسه مشترک تعاونی و انجمن با حضور مشاور
جلسه ای پیرامون گرید بندی PVC و مشکل گرید s6۰ در محل وزارت صمت برگزار شد 

جلسه 26 ام هیئت مدیره دوره نهم ۱۴۰۰/۰6/2۳

Recovinyl سیستم نظارت بر بازیافت و مصرف PVC را معرفی می کند
استفاده از DOTP  در کامپاندهای پزشکی

بهینه سازی نوآورانه دی اکسید تیتانیوم
فیلتراسیون مذاب برای  PVC بازیافتی

 کنترل کیفیت لوله های پزشکی
استفاده از جلبک دریایی در تولید پالستیک های زیست تخریب پذیر

افزایش درآمد شرکت  Westlake در سه ماهه دوم سال 2۰2۱ پس از پاندمی کرونا
قیمت  PVC اروپا در ماه اگوست ۴۰تا ۵۰ یورو در هر تن برای بازارهای  CIS افزایش یافت

افزایش قیمت رزین PVC در ماه اگوست از طرف برخی از تولیدکنندگان روسیه
افزایش صادرات pvc در چین

 PVC  یخ زدایی لوله های
صـادرات پـی وی سـی ایـاالت متحده از ژانویه تا اپریل سـال 2۰2۱، نسـبت به مدت مشـابه 

سـال قبل ۱۸.۴% کاهش یافته اسـت
برگرفته از گزارش تحلیلی بازار داخلی و جهانی پتروشیمی تیر ماه ۱۴۰۰

روش هایی برای جلوگیری از زنگ زدگی قالبهای تزریق پالستیک

 PVC پلیت اوت  در فرآیند اکستروژن
مقایسـه پلـی اتیلـن کلرینـه شـده )CPE( بـا سـایر اصـالح کننده هـای ضربه 

C-PVC اکریلیـک بـرای لوله هـای
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دبیر انجمن:
فرزانه خرمیان

واکاوی  حال  در  شدت  به  یادداشتی  نوشتن  برای 
که  پستی  دیدن  ناگهان،  که  بودم  مختلف  سوژه های 
و تالش  فکر، منطق  اهل  اعضای محترم  از  یکی  توسط 
بهم  را  افکارم  کل  بود،  شده  گذاشته  انجمن  گروه  در 
ما  روز  هر  مشترک  درد  که  آفرید  سوژه ای  و  ریخت 
است.  کشور  کاری  سطوح  همه  در  گر،  نظاره   ملت 
داستان یک صنعتگر مقیم آلمان که توسط وزیر آن کشور 
غربی به وزیر صنعت ایران معرفی می شود.  وزیر ایرانی 
می پندارد که حتی در آلمان هم صنعتگر آلمانی– ایرانی باید 
به دستبوس ایشان بیاید و این،  وزیر آلمانی است که به او 
یادآور می شود که آنجا آلمان است و اینان باید در خدمت 

صنعت باشند و به دیدن صنعتگران بروند. 
"مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو "

یادم از صنعت خویش آمد و هنگام  وتو
و  تالشگر  و  آن همه صنعتگر  برای  قلبم  اختیار  بی   
کارآفرین این مرز و بوم به درد آمد که باید دست به سینه 
خدمت یک مدیر میانی و پایین تر از میاني وزارت صمت، 
می کند،  پیدا  معنا  صنعت  واسطه  به  پستش  اساسا  که 
بایستند تا بلکه ایشان لطف کرده و پلکی باال بزند و جواب 
بر  مهر  که  هستند  مدیرانی  همان  اینان  سالمی بدهد.  
پیشانی و یقه های آخوندی بسته و تسبیح در دست ادعای 
تقدس دارند و ابراهیم بت شکن را معمار کعبه و مروج 
اعظم یکتا پرستی می دانند و قوانین و حکومت های قبلی 
را به نوعی بت پرستی و دستبوسی!  امروز اما خودشان در 
جایگاه یک مدیر معمولی هم، بزرگترین بی توجهی ها و بی 
محلی ها را در نگاه و رفتارشان نثار بزرگترین صنعتگران و 

پاکترین اقشار تولید می کنند. از نظر خودشان اما، این رفتار 
ابداً  نامش بت پرستی و پادشاهی نیست. کسی نیست 

بگوید مرد حسابی! بت ها هزار بار بهتر از تو بودند که!
حداقل صامت و ساکت و بی آزار بودند! تو که اسماً 
نه شاهی و نه حاکم و نه بت، رسماً همه ی آنان را رو 
سفید کرده ای! تازه این تجربه هزاران بار تجربه شده ما  
بخشي  هزاران صنعت صد  از  است  کوچکی  بخش  تنها 
این کشور! واقعیت تلخ آن ویدیوي کوتاه به قدري گویا و 
دردناک بود که کمتر کسي مي تواند آن را انکار کند مگر 
خود آن مدیران! بی گمان تفاوت در نگاه ها، باورها، رفتار ها 

و آموزش هاست که کشور ها را از هم متفاوت می سازد.
به  مدیران،  همین  فرزندان  حتي  ما،  امروز  نسل 
شدت از این کشور و آموزه ها و رفتار ها و برخورد هایشان 
فراری است، می رود جایی که ارزش انسان به فکر و کار 
و ساختن و پروراندن است نه به مهر پیشانی و تسبیح 
در دست و جواب سر باال! و مسئولیت تمام تعطیلی های 
بیکاری های  و  و دلسردی های صنعتگران  تولیدکنندگان 
کارگران و آسیب های اجتماعی بدون شک بر گردن مدیران 
و تصمیم گیرانی است که با نگاه و رفتار و گفتار خود ایران 
را به این روز رساندند و وجدانشان هم آسوده است که به 

تعهدهایشان عمل کرده اند! تخصص کیلویي چند!؟؟
اینجاست که:

خانه اي دیگر بباید ساخت وز نو آدمي!
و همه آنها را دوباره باید سر کالس اول نشاند و سالها 
مردود کرد تا یاد بگیرند الفبای آبادانی از حرمت نگاه آغاز 

می شود و با انسانیت محض به همه جا می رسد.

خانه اي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي!
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عمومی انجمن  روابط  گزارش  به 
کارگزاری  شرکت  تاپیکو،  از  نقل  به 
 600 بار  نخستین  برای  تأمین  صبا 
شرکت  پی.وی.سی  محصوالت  از  تن 
بین  پایه  قیمت  با  را  پتروشیمی آبادان 
1480 تا 1640 دالر و با شرایط تسویه 
بصورت ارزی در روز شنبه 16 مرداد ماه 
عرضه  کاال  بورس  صادراتی  رینگ  در 

کرد.
شرکت  تولیدی  پی.وی.سی  محصول  تن   800 همچنین 
تاریخ  در  دالر  میلیون   1.3 حدود  مبلغ  به  جمعاً  پتروشیمی ّآبادان 
شنبه 23 مرداد ماه 1400 و از طریق رینگ صادارتی بورس کاال به 

فروش رسید.
محصوالت  اصلی  گرید  سه  در  عرضه  این  تاپیکو،  گزارش  به 
شاهد  آن  گرید  دو  در  که  گرفت  صورت  پتروشیمی آبادان  تولیدی 
بودیم  دالر   1660 قیمت  روی  محصوالت  روی  بر  مشتریان  رقابت 
که باعث ایجاد ارزش افزوده و حاشیه سود بیشتر برای سهامداران 
شرکت شد.الزم به ذکر است تسویه محصوالت عرضه شده در رینگ 

صادراتی کامال به صورت ارزی است.
شده  انجام  برنامه ریزی   طبق 
صادراتی  فروشهای  کلیه  است  مقرر 
طریق  از  بعد  من  نیز  پتروشیمی آبادان 
در  که  شود  انجام  صادراتی  رینگ 
صورت تحقق این امر شاهد عرضه کلیه 
طریق  از  پتروشیمی آبادان  محصوالت 
مکانیزم رقابتی عرضه و تقاضا در بورس 
خواهیم بود. تاپیکو این اتفاق را حسن 
صادراتی  محصوالت  سایر  عرضه  با  روند  این  استمرار  برای  مطلعی 
کرده  عنوان  کاال  بورس  صادراتی  رینگ  طریق  از  گروه  شرکتهای 
رینگ  طریق  از  کشور  داخل  در  عرضه  کل  نیز  این  از  است..پیش 
داخلی بورس کاال در حال انجام بوده که با برنامه ریزی انجام شده 
برای عرضه محصوالت صادراتی از طریق رینگ صادراتی بورس کاال 
طریق  از  شرکت  این  محصوالت  عرضه  درصد   100 می رود  امید   ،
ایجاد و توسعه شفافیت  بورس کاال صورت پذیرد.بستر سازی برای 
در راستای جهت گیری و راهبردهای کالن وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و شستا از مهم ترین مزایای این عرضه به حساب می آید.

نخستین عرضه پـی.وی.سـی
 در رينـگ صادراتـی بـورس کـاال

برای نخستین بار، عرضه محصول پی.وی.سی در رینگ صادراتی بورس کاال در گریدهای مختلف 
PVC از جمله S65،S57 وS70 جمعًا با ححم 1400تن انجام شد.
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داخلی سازی ۳ ماده شیمیايی و 
کاتالیست مهم در پتروشیمی بندرامام

کارشناسان پتروشیمی بندرامام موفق شدند از ابتدای سال 1400 تاکنون، سه ماده شیمیایی و 
کاتالیست مهم و باارزش صنعت پتروشیمی را داخلی سازی کنند.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت به 
کمیته   13۹۷ سال  از  پتروشیمی بندرامام،  از  نقل  به  نیپنا  از  نقل 
روشن  راهی  نقشه  و  جدید  رویکردی  با  بندرامام  در  داخل  ساخت 
کالن  اهداف  تحقق  برای  ظرفیت ها  همه  از  بهره مندی  منظور  به 
سازمان و خودکفایی هرچه بیشتر مجموعه تشکیل شد و با راهبرد 
»توسعه روابط با شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
معتبر داخلی، توسعه سیستم های ایجاد رقابت های سالم، توسعه حق 
مالکیت معنوی، توسعه رقابت با شرکت های منطقه به منظور دستیابی 
معتبر  سازندگان  با  سودآور  و  بلندمدت  توسعه  مشترک،  اهداف  به 
داخل کشور، تقویت و توسعه زیرساخت های مرتبط با فرآیند ساخت 
داخل در محیط داخلی شرکت، توسعه روابط با صنایع بزرگ داخلی 
با هدف تقویت ایده های نوآورانه در ساخت قطعات یدکی، کاتالیست 

و کمیکال ها« آغاز به فعالیت کرد.
در چند سال گذشته کمیته ساخت داخل پتروشیمی بندرامام در 
را  مختلفی  مواد  کاتالیست ها،  و  شیمیایی  مواد  داخلی سازی  بخش 
داخلی سازی کرده است و با ادامه همین مسیر در سال 1400 موفق 
با مشارکت  با تالش کارشناسان و متخصصان خود و همچنین  شد 
و همراهی شرکت های دانش بنیان، مواد شیمیایی موسوم به آغازگر 
K32، روغن پالنجر )Plunger Oil( و حالل Solvesso 100 را 

داخلی سازی کند.
است  سبک  پلی اتیلن  تولید  فرآیند  آغازگر  به عنوان   K32 ماده 
که در سال ۹۹ پتروشیمی بندرامام به منظور ساخت این کاتالیست، 

را  آن  ساخت  تفاهم نامه  داخلی  بنیان  دانش  شرکت های  از  یکی  با 
امضا کرد. آغازگر K32 که پیش از این از سوی کشورهای خارجی 
تأمین می شد و کارشناسان پتروشیمی بندرامام و متخصصان کشور با 
داخلی سازی این کاتالیست حرکت بسیار موثری را در تولید پلی اتیلن 

سبک کشور اجرایی کردند.
پتروشیمی بندرامام در سال ۹۹ با یکی دیگر از شرکت های دانش 
بنیان کشور تفاهم نامه ساخت روغن پالنجر را امضا کرد و کارشناسان 
شرکت موفق شدند در 6 ماه گذشته مراحل داخلی سازی و تولید این 

روغن ویژه که پیش از این وارداتی بود را اجرایی کنند.
 VC واحد  در  مصرفی  حالل های  از  یکی  اقدامی دیگر،  در 
بسیار  نقشی  که   Solvesso 100 حالل  یعنی  پتروشیمی بندرامام 
اساسی در کنترل آالینده های زیست محیطی را در این واحد به عهده 
کشور  متخصصان  و  پتروشیمی بندرامام  کارشناسان  دست  به  دارد، 

داخلی سازی شد.
اکنون بیش از ۵۵ درصد از مواد شیمیایی و کاتالیست های مورد 
تامین  و  تهیه  داخل  سازندگان  از  امام  پتروشیمی بندر  در  استفاده 

می شود.
پتروشیمی بندرامام  متخصصان  و  کارشناسان  است  ذکر  شایان 
و  آغاز  را  دیگر  کاتالیست  و  شیمیایی  ماده  سه  داخلی سازی  پروژه 
مجتمع  نزدیک  آینده  در  که  رسانده اند  عملیاتی  آزمون  مرحله  به 

پتروشیمی بندرامام از واردات این سه ماده بی نیاز می کند.
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صنایع  ملی  شرکت  از  نقل  عمومی انجمن به  گزارش روابط  به 
پتروشیمی، بهزاد محمدی در آئین رونمایی از پرتال جدید شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی، سامانه خوراک و محصول مجتمع های صنعت 
شیمیایی  واکنش های  و  »فرآیندها  کتاب  تازه  ویرایش  پتروشیمی و 
پتروشیمی کشور  صنعت  اینکه  بیان  با  پتروشیمی ایران«  صنعت  در 
سربلندتر، پویاتر و باصالبت تر از همیشه در حوزه تولید پایدار، تأمین 
خوراک صنایع پایین دستی و صادرات و ارزآوری نقش خود را ایفا 
معادل  خوراک  تن  میلیون   40 حدود   ۹۹ سال  در  افزود:  می کند، 
روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به ارزش 6 میلیارد دالر از صنعت 

نفت دریافت کردیم که در 6۷ مجتمع پتروشیمی مصرف شد.
وی افزود: با بهره برداری از طرح های جهش سوم در سال 1404، 
خوراک تحویلی از صنعت نفت به معادل 2 میلیون و 300 هزار بشکه 

نفت خام در روز می رسد.
با  اینکه  به  اشاره  پتروشیمی با  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
توسعه ای  اهداف   ،۹۹ سال  از کرونا در  ناشی  محدودیت های  وجود 
پارسال  داد:  ادامه  شد،  پتروشیمی به طور صدرصدی محقق  صنعت 
2۵ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی کشور اضافه و 34 میلیون تن 
محصول نهایی قابل فروش تولید شد که 1۵ میلیارد دالر درآمد به 

همراه داشت.
محمدی گفت: امروز ۵0 طرح فعال در صنعت پتروشیمی داریم 
تولید  ظرفیت  و  می رسند  بهره برداری  به   1404 سال  پایان  تا  که 

ساالنه محصوالت پتروشیمی را به 13۵ میلیون تن می رسانند.
سوم  جهش  دوم،  جهش  طرح های  تکمیل  با  اینکه  بیان  با  وی 
و اجرای طرح های راهبردی در گام چهارم توسعه هوشمند صنعت 
پتروشیمی، دستیابی به درآمد ۵0 میلیارد دالری در افق 1406 قابل 
تحقق است، اظهار کرد: گام چهارم در مجموع 4۷ پروژه جدید در 
پروپیلن  تولید  تازه  ترکیبی، طرح های  بخش طرح های خوراک  سه 
اجرای  با  که  است  شده  طبقه بندی  و  تعریف  پیشران  طرح های  و 
طرح های گام چهارم تا سال 1406، مجموع سرمایه گذاری تجمعی 

در صنعت پتروشیمی به 12۵ میلیارد دالر می رسد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دسترسی به 

پتروشیمی است،  توسعه صنایع  برای  ایران  مزیت  مهمترین  خوراک 
پایش  هدف  با  بودیم  آن  رونمایی  شاهد  امروز  که  خوراک  سامانه 
مجتمعی  بین  خوراک های  و  نفت  صنعت  از  دریافتی  خوراک های 
طراحی شده است تا جریان هریک از خوراک های مورد استفاده از 

مبدا تا پایان زنجیره، قابل ردیابی، پایش و نظارت باشد.
طرح های  و  مجتمع ها  خوراک  سامانه  داد:  ادامه  محمدی 
مسیر  در  خوراک  بحث  حساسیت  و  اهمیت  به دلیل  پتروشیمی نیز 
توسعه صنعت پتروشیمی، می تواند زمینه ای برای تحلیل خوراک های 

دریافتی و هرگونه تغییر در کمیت و کیفیت آنها باشد.
وی با تأکید بر اهمیت کمیت و کیفیت باالی خوراک های دریافتی 
مجتمع های پتروشیمی، تصریح کرد: تنها مرجعی که می تواند بر این 
روند نظارت و کنترل داشته باشد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.

راه  نقشه  تدوین  پتروشیمی به  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 
صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این نقشه راه نهایی شده است 
صنعت  توسعه  سند  این  در  می شود،  منتشر  آینده  روزهای  در  و 
پتروشیمی با همه متغیرهای حاکم بر آن برای حداقل 6 سال آینده 

ترسیم و تدوین شده است.
محمدی در پایان افزود: پرتال شرکت ملی صنایع پتروشیمی در 
صنعت  توسعه  روند  به  توجه  با  و  توسعه ای  شرکتی  جایگاه 
پتروشیمی نیز نیاز به بازنگری داشت که با طراحی پیشرفته، روزآمد 

کردن و دسترسی آسان به محتوا برای کاربران رونمایی می شود.

۵۰ طرح پتروشیمی فعال
 تا پايان ۱۴۰۴ به بهره برداری می رسد

 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه هم اکنون 50 طرح پتروشیمی در دست اجرا است، گفت:با تکمیل این 
طرح ها دستیابی به درآمد 50 میلیارد دالری در افق 1406 قابل تحقق است.

مدیرعاملشرکتملیصنایعپتروشیمی:
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نرخ مبنای دالر در قیمت پایه اعالمی مورخ 
و  هزار   22 میزان  به   1400 شهریور   14
۹36 تومان محاسبه شد که در مقایسه با ۷ 
این  داشت.  کاهش  ریال  منفی ۷  شهریورماه 
میزان تغییر به قدری ناچیز بود که در نهایت 
نهاد متولی میانگین هفتگی بهای نیمایی دالر 
در معادله کشف نرخ پایه را ثابت در نظر گرفت. 
به این ترتیب تنها بازیگر کشف نرخ پایه، نوسان 
و شیمیایی  پلیمری  بهای جهانی محصوالت 

بود.

  قیمت پايه پتروشیمیايی ها با 
نوسان محدود

صدرنشین پلیمرهای بورس کاال، پلی وینیل 
کلرایدها )PVC( در انواع گریدها بودند که با 
از 4/۵ بیش  تن،  ازای هر  به   81 دالر صعود 
تجربه  خود  پایه  قیمت  در  رشد  درصد 
کردند. دلیل عمده افزایش قیمت جهانی این 
ایالت  اخیر  توفان  در  می توان  را  محصوالت 
تحت  که  کرد  جست وجو  آمریکا  لوئیزیانای 
بسیاری  آمده  بار  به  و خسارت های  آن  تاثیر 
از کارخانه های آمریکا تعطیل شدند. بنابراین 
رو  پیش  روزهای  در  از کاهش عرضه  نگرانی 
و خاموش شدن کارخانه ها به دلیل این توفان 
سهمگین بهای این محصول پلیمری را به شدت 
تحت تاثیر قرار داده است؛ چرا که عرضه آن 
در ایاالت متحده با کاهش حدود 40 درصدی 
مواجه شده و در حال حاضر تولید متوقف شده 
است.  در مجموع، ترکیبی از افزایش و کاهش 
و شیمیایی های  پلیمرها  بین  در  نرخ جهانی 
بورس کاال خودنمایی می کند که البته بخش 
نرخ  محدود  افزایش  محصوالت  این  عمده 

 داشته اند. پلیمرها در بازه مثبت ۵ تا منفی 2/۵
درصدی تغییر قیمت پایه برای هفته جاری را 
تجربه کردند. در بین شیمیایی ها رشد قیمت 
8۵/ 4 درصدی برای آروماتیک سنگین لحاظ 
شد، اما ایزوبوتانول با کاهش 11۹ دالری به ازای 
هر تن بیشترین کاهش قیمت پایه به میزان 
منفی 20/ ۷ درصد را به ثبت رساند. بنابراین 
پراکندگی نوسان نرخ پایه در بین شیمیایی های 

بورس کاال بیشتر ارزیابی می شود.

  افت حجم معامالت با ريزش 
بهای ارز

عقبگرد بهای ارز در بازار آزاد، اثر کاهشی 
محصوالت  تقاضای  و  حجم  بر  را  خود 
پتروشیمیایی بورس کاال نیز منعکس کرد، تا 
جایی که در جریان معامالت این محصوالت در 
تاالر فیزیکی بورس کاال طی هفته گذشته شاهد 
افت محسوس اغلب داده های حیاتی معامالتی 
بازار  به ویژه در  بودیم. هنوز هم میزان عرضه  
خود  افزایشی  سطح  کاال  بورس  پلیمرهای 
را حفظ کرده، اما دو داده دیگر، یعنی میزان 
تقاضا و حجم معامالت پلیمرها و محصوالت 

چشمگیری  کاهش  کاال  بورس  شیمیایی 
داشته است. همان طور که در گزارش پیشین 
»دنیای اقتصاد« با عنوان »راهبری بهای ارز در 
بازار پتروشیمیایی ها« به بررسی رابطه نوسان 
معامالت محصوالت  با  آزاد  بازار  در  ارز  بهای 
پتروشیمیایی بورس کاال پرداخته شد، نوسان 
نرخ ارز و فاصله دو نرخ آزاد و نیمایی دالر اثر 
مستقیم و مثبتی بر میزان دادوستد پلیمرها و 
محصوالت شیمیایی بورس کاال دارد. در این 
بین، تقاضای پلیمرها بیشترین تاثیرپذیری را 
نسبت به افزایش فاصله نرخ ارز در دو بازار نیما 

و آزاد از خود
نشان داد.  همان طور که داده های ماهانه و 
هفتگی معامالت در این بازار از ابتدای سال ۹۹ 
تا پایان مردادماه این مطلب را تایید کرد، در 
معامالت دو هفته ابتدایی ماه جاری نیز مجددا 
رابطه مثبت و معنا داری میان تکانه های ارز و 
داده های حیاتی معامالت به وضوح نمایان شد، 
تا جایی که هفته گذشته پس از رکوردزنی های 
برای  ایران  کاالی  بورس  تاریخ  در  بی سابقه 
محصوالت پلیمری، با تضعیف بهای ارز از روز 
یکشنبه، از میزان تقاضای هیجانی در این بازار 

تب تند معامالت پلیمرها آرام گرفت
به گزارش دنیاي اقتصاد قیمت پایه محصوالت پتروشیمیایی بورس کاال تحت تاثیر نرخ جهانی خود با ترکیبی از کاهش و افزایش 
اعالم شد؛ چرا که میانگین خرید و فروش نرخ دالر در سامانه نیما به عنوان دیگر اهرم محاسبه قیمت پایه، طی یک هفته گذشته، 
نسبتا ثابت برآورد شد. بنابراین معادله کشف نرخ پایه محصوالت پتروشیمیایی با یک متغیر، یعنی قیمت های جهانی برای هفته 

جاری از سوی نهاد متولی اعالم شد که در اغلب گریدهای پلیمری، روند آرام صعودی را نشان می دهد.

نرخجهانیمحصوالتپتروشیمیاییسکاندارتعیینقیمتپایهاینمحصوالتشد
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کاسته شد و به دنبال آن، حجم معامالت نیز 
هم  هنوز  اینکه  عمده  دلیل  کرد.  پیدا  تنزل 
میزان عرضه این محصوالت به رغم افت بهای 
عرضه  یک هفته ای  لغو  است،  افزایشی  ارز 
محصوالت در بورس کاال به دنبال تعطیلی هفته 
پایانی مردادماه است که با شدت گرفتن میزان 
مبتالیان به سویه کرونای دلتا محدودیت ها در 
داخل کشور افزایش یافت. از این رو شرکت های 
در  اولیه  مواد  کسری  جبران  پتروشیمی برای 
بازار، سعی کردند از هفته ابتدایی شهریورماه 
به تدریج این میزان عرضه نشده را به بازار تزریق 
در  ماهانه  سهمیه های  تخصیص  البته  کنند. 
ابتدای شهریورماه را نمی توان نادیده گرفت که 
کمک بسزایی به خرید حداکثری در بورس کاال 
به شمار می رود.  عالوه بر این موارد که می تواند 
اثرگذاری چشمگیری بر ارتقای سطح نیروهای 
بازار یعنی عرضه و تقاضا داشته باشد، تقاضا تحت 
تاثیر عامل دیگری قرار گرفت. تداوم صعودی 
بهای دالر در بازار آزاد در هفته ابتدایی شهریور 
باز هم ترس از شروع روند افزایشی قیمت های 
پایه را در بین اهالی بازار برجسته کرد، از این 
رو هیجان خرید با ثبت حجم تقاضای بیش از 
140 هزار تنی در بازار پلیمرهای بورس کاال 
در هفته ابتدایی شهریور بسیار خبرساز شد که 
نیروی محرکه الزم را برای رشد حجم معامالت 
فراهم کرد. اما با ریزش بیش از یک هزار تومانی 
بهای دالر طی هفته گذشته این عامل اثرگذار 
شیمیایی،  و  پلیمری  محصوالت  معامالت  بر 
سبب نوسان کاهشی در جریان معامالت شد 

و رکوردزنی های هفته ماقبل آن خاتمه یافت.

  نفت از صعود قیمتی بازماند
هفته گذشته، بهای هر بشکه نفت خام برنت 
روند آرام صعودی از خود نشان داد و تا نزدیکی 
کانال ۷4 دالری پیش رفت، اما دوام چندانی 
کاهش  هفته  پایان  معامالت  در  و  نداشت 
محدودی را تجربه کرد. بهای نفت هفته گذشته 
تحت تاثیر دو عامل نشست اوپک پالس و وقوع 
»توفان آیدا« و خسارت ناشی از آن در تولیدات 
خلیج مکزیک ایاالت متحده قرار داشت. سران 
و  پافشاری  عرضه  افزایش  بر  اوپک پالس 

پیش بینی کردند تقاضا افزایشی خواهد بود.
 در نهایت طبق تصمیم این نهاد 400 هزار 
بشکه در ماه تا پایان ماه دسامبر به میزان عرضه 
از سوی سران اوپک پالس افزوده خواهد شد. 
همچنین تضعیف شاخص دالر آمریکا پس از 
گزارش ناامیدکننده مربوط به حقوق و دستمزد 
مزید بر علت شد تا بهای نفت نیروی الزم برای 
ادامه روند صعودی خود را نداشته باشد.  در 
پایان معامالت روز 3 سپتامبر، هر بشکه نفت 
برنت با بهای ۷2 دالر و 4۵ سنت دادوستد شد 
که افت ۷۹/ 0درصد روزانه را به ثبت رساند. 
تغییرات هفتگی بهای نفت خام به میزان 34/ 
از  یکی  به عنوان  نفتا  است.   منفی  0 درصد 
مشتقات نفتی همسو با بهای نفت، آن هم با 
وقفه ای کوتاه مدت نوسان می کند، اما در هفته 
گذشته به میزان ۵8/ 1دالر افزایش نرخ داشت 
و در معامالت پایان هفته گذشته با نرخ 6۵۵ 
دالر دادوستد شد. برآیند نوسان روزانه، هفتگی 
و ماهانه این خوراک ارزشمند برای شرکت های 
البته  پتروشیمی در بازه مثبت قرار گرفته که 

بسیار محدود ارزیابی می شود.

  عقبگرد ۱۳ درصدی حجم 
معامالت پلیمرها

هفته گذشته به میزان 10۷ هزار و 8۹4 
تن انواع محصوالت پلیمری در تاالر فیزیکی 
بورس کاالی ایران عرضه شد که نسبت به هفته 
ماقبل آن به نسبت ثابت ماند. دلیل عمده حفظ 
این میزان عرضه در بورس کاال، موکول شدن 
عرضه هفته پایانی مردادماه به شهریور بود که 
به دلیل تعطیلی چندروزه کشور بر اثر شیوع 
ویروس کرونا، امکان معامله وجود نداشت. از 
شاهد  شهریور  ابتدایی  هفته  دو  طی  رو  این 
صعود حجم عرضه محصوالت پلیمری به باالی 
10۷ هزار تن بودیم که به نوعی نشان دهنده 
عرضه جبرانی هفته پایانی مرداد در بازار است. 
این امر سبب شده است تا رقابت برای خرید 
محصوالت پتروشیمیایی بورس کاال به میزان 
محدودی کاهش یابد؛ چرا که یکی از دالیل 
فروکش کردن التهاب، افزایش عرضه بوده که 
نرخ  از  باالتر  قیمتی  با  خرید  برای  انگیزه ای 
هنوز  البته  ندارد.  وجود  متقاضیان  برای  پایه 

هم نگرانی هایی مبنی بر نوسانات مکرر نرخ ارز 
و اثر آن بر قیمت های پایه در بین اهالی بازار 
وجود دارد که باعث می شود به منظور ریسک 
ناشی از رشد قیمت ها در آینده محتاط عمل 
میان  در  هنوز  اینکه  به رغم  بنابراین  کنند. 
درصدی   31 رقابت  کاال،  بورس  پلیمرهای 
پلی اتیلن ترفتاالت بطری دیده می شود، اما در 
عموم گریدهای پلیمرها متوسط رقابت قیمتی 
عرضه،  میزان  این  برابر  در  نبود.  زیاد  چندان 
تنی شکل گرفت  و ۷32  هزار  تقاضای 116 
که نسبت به هفته ماقبل آن افت نزدیک به 
20 درصدی داشت.تضعیف بهای ارز و عقبگرد 
بیش از یک هزار تومانی نرخ دالر بازار آزاد طی 
هفته گذشته مهم ترین دلیل افت تقاضا به شمار 
می رود که در نهایت زمینه ساز کاهش حجم 
معامالت شد، به طوری که در هفته گذشته 82 
در  پلیمری  انواع محصوالت  تن  و 22۹  هزار 
بورس کاالی ایران مورد معامله قرار گرفت که 
۷6 درصد عرضه های هفته گذشته بود. بنابراین 
با وجود ثبات عرضه در سطوح افزایشی خود، 
از  کاال  بورس  پلیمرهای  بازار  معامالت  حجم 

مسیر افت تقاضا کاهش یافت.
تحت  نیز  شیمیایی  محصوالت  دادوستد 
یافت،  ارز،تنزل  بهای  کاهشی  نوسان  تاثیر 
به طوری که حجم معامالت این بازار طی هفته 
گذشته با افت بیش از 20 درصدی به میزان 32 
هزار و ۵38 تن رسید؛ رقمی نزدیک به متوسط 
حجم دادوستد هفتگی این بازار در سال 1400 
که نشان دهنده توقف صعود معامالت این بازار 
است. هم حجم عرضه و هم میزان تقاضا در 
این بازار کاهش یافت، اما به نظر می رسد افت 
افت  عمده  دلیل  تقاضا  میزان  درصدی   24
بورس  شیمیایی های  بین  در  معامالت  حجم 
میزان  از  درصد   6۷ تنها  که  چرا  است،  کاال 
عرضه هفته گذشته مورد دادوستد قرار گرفته 
است. در هفته گذشته به میزان 3۵ هزار و 18۹ 
تن تقاضا در برابر 48 هزار و 4۷2 تن عرضه 
محصوالت شیمیایی بورس کاال شکل گرفت 
که هر دوی این داده های مهم معامالتی نسبت 
به هفته ابتدایی شهریورماه به ترتیب افت 24 و 

14 درصدی داشتند.
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آماری  ابزاری  درواقع ضریب همبستگی، 
متغیر  یک  رابطه  درجه  و  نوع  تعیین  برای 
از  استفاده  با  که  است  دیگر  کّمی  متغیر  با 
را  رابطه دو متغیر  نوع  و  آن می توان شدت 
نشان داد. نرخ ارز به عنوان متغیری مستقیم 
محصوالت  معامالت  در  غیرمستقیم  و 
که  است  اثرگذار  کاال  بورس  پتروشیمیایی 
عالوه بر تعیین انتظارات تورمی معامله گران، 
از متغیرهای اصلی در معادله  به عنوان یکی 
کشف نرخ پایه محصوالت پتروشمیایی بورس 
»دنیای اقتصاد«  برآوردهای  دارد.  نقش  کاال 
و  پلیمری  بازار  دو  ماهانه  معامالت  از 
ابتدای سال ۹۹  از  بورس کاال  شیمیایی در 
تا پایان مردادماه سال جاری نشان می دهد، 
نرخ  فاصله  متغیر  دو  همبستگی  هنگامی که 

نیمایی دالر را در کنار میزان تقاضا،  آزاد و 
مورد  تفکیک  به  معامالت  حجم  و  عرضه 
داده های  این  قرار می دهیم، هر سه  بررسی 
معامالتی رابطه ای مثبت و مستقیم با نوسان 
بهای ارز از خود نشان می دهند، به این معنی 
که اثر تکانه های ارزی، با وقفه ای کوتاه مدت 
بورس  پتروشمیایی  محصوالت  دادوستد  در 
از  موجود  آمارهای  می شود.   منعکس  کاال 
ضریب همبستگی از تقارن متفاوت دو بازار 
به  نسبت  کاال  بورس  شیمیایی  و  پلیمری 
بازار حکایت دارد که از سوی  تغییر شرایط 
و  عرضه کنندگان  یعنی  معامالت،  طرف  دو 
بخش  است.  رسیده  ثبت  به  تقاضاکنندگان 
عمده این تفاوت، مربوط به ذات این دو بازار 
است که از نظر فنی واکنش تقاضا و عرضه را 

نسبت به نوسان های بازاری تحت تاثیر قرار 
میان  در  موجود  داده های  در  آنچه  می دهد. 
پلیمرها نمایان است، همگرایی حجم تقاضا 
بسیار  که  است  ارزی  تکانه های  به  نسبت 
بوده،  این محصوالت  میزان عرضه  از  بیشتر 
بازار،  تنطیم  چرا که طبق دستورالعمل های 
عرضه کنندگان ملزم به رعایت کف عرضه ای 
این مقدار  از  امکان عرضه کمتر  هستند که 
و  به راحتی  تقاضا  که  حالی  در  ندارند،  را 
پیش بینی  بر  مبتنی  می تواند  سریع  بسیار 
اهالی بازار خود را تعدیل کند تا متقاضیان، 
ریسک ناشی از تغییرات قیمتی را به حداقل 
این  شیمیایی  محصوالت  بازار  در  برسانند. 
تقارن  می توان  و  بوده  کم رنگ تر  موضوع 
بیشتر میزان عرضه را به نسبت تقاضا در این 

راهبری بهای ارز در بازار پتروشیمیايی ها
معامالت محصوالت پتروشیمیایی بورس کاال نسبت به نوسان بهای ارز همبستگی مثبتی از خود نشان داده  است؛ به این 
معنی که داده های حیاتی معامالت، یعنی میزان تقاضا، عرضه و حجم دادوستد محصوالت پلیمری و شیمیایی بورس کاال 
به فاصله دو نرخ نیمایی و آزاد ارز بسیار حساس بوده و سعی می کنند همسو با تکانه های قیمتی در این دو بازار واکنش 

نشان دهند. در گزارش های بعدی به تفکیک آماری این موارد خواهیم پرداخت.
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بازار مشاهده کرد؛ چرا که طبق ویژگی های 
حمل ونقل  به  مربوط  محدودیت های  و  فنی 
تغییر  به  سریع  واکنش  در  تقاضا  مواد  این 
مطلب  این  البته  است.  ناتوان  بازار  شرایط 
برای  تقاضا  حجم  در  نوسان  نبود  معنی  به 
نیست،  کاال  بورس  در  شیمیایی  اولیه  مواد 
این  پلیمری  محصوالت  با  مقایسه  در  بلکه 
در  می شود.  ارزیابی  کمتر  بسیار  واکنش 
معامالت  بودن حجم  همسو  می توان  نهایت 
هر دو بازار را با نوسانات ارزی در بازار داخل 
بر  اثرگذار  سیگنالی  به عنوان  که  کرد  اعالم 
و  بازار  دو  این  تورمی معامله گران  انتظارات 
اثر  کاال  بورس  در  محصوالت  این  پایه  نرخ 

جدی و بسزایی را منعکس می کند.

  تکانه های ارزی، سکاندار 
معامالت پتروشیمیايی های 

بورس کاال
محصوالت  بازار  در  معامالت  حجم 
داده  حیاتی ترین  به عنوان  پتروشیمیایی 
و  مستقیم  متغیرهای  تاثیر  تحت  معامالتی 
را  گوناگونی  فرودهای  و  فراز  غیرمستقیم، 
تجربه کرده است. آنچه از رصد تغییرات این 
داده اثرگذار در بازار محصوالت پتروشیمیایی 
نمایان است، اثرگذاری مضاعف نوسان بهای 
در  محصوالت  گروه  این  معامالت  بر  ارز 
می توان  اولیه  سطح  در  است.  کاال  بورس 
قیمت مبنای دالر را که به صورت میانگین 
نیما  سامانه  در  فروش  و  خرید  نرخ  هفتگی 
در  که  دانست  متغیری  است،  محاسبه  قابل 
پتروشیمیایی،  محصوالت  جهانی  نرخ  کنار 
عرضه  پایه  قیمت  کشف  اصلی  متغیر  دو 
می روند.  به شمار  کاال  بورس  در  محصوالت 
نوسان محدودی  نرخ جهانی  در مواقعی که 
دارد، تکانه های ارز، سکاندار تعیین نرخ پایه 
تا جایی که در برخی  بازار می شود،  این  در 
قدری  به  اثرگذاری  این  زمانی  برهه های  از 
جدی می شود که نوسان قیمت در بازارهای 
جهانی را در خود هضم می کند. اینکه اهالی 
و  ارز  بهای  نوسان  برای  دورنمایی  چه  بازار 
در  پتروشیمیایی  محصوالت  جهانی  قیمت 
کوتاه مدت متصور هستند، می تواند نخستین 

سیگنال را به جریان معامالت هفتگی مخابره 
کند.

  حساسیت معامله گران به نوسان  
نرخ ارز در بازار آزاد

شواهد نشان می دهد، نرخ ارز در سامانه 
نیما با وقفه کوتاه مدت تمایل به همسو شدن 
رو  این  از  دارد.  آزاد  بازار  در  ارز  قیمت  با 
فاصله  پتروشیمیایی  محصوالت  معامله گران 
این دو نرخ را محرکی دیگر تشخیص داده اند 
که به دلیل وقفه ایجادشده در همگرایی دو 
نرخ آزاد و نیمایی ارز، جهت گیری معامالت 
تعیین  ارز  آزاد  نرخ  تکانه های  بر  مبتنی  را 
می کند. بنابراین در صورت بروز نوسان نرخ 
متقاضیان  رفتار  تعدیل  ارز،  آزاد  بازار  در 
محصوالت پلیمری به سرعت پدیدار می شود 
تا به نوعی از ریسک ناشی از نوسان شدید نرخ 
بنابراین  امان بمانند.  در هفته های آینده در 
بهای  نیمایی  و  آزاد  نرخ  دو  فاصله  می توان 
بازار محصوالت  در  حیاتی  داده  دیگر  را  ارز 
به  کاالیی  بازارهای  سایر  و  پتروشیمیایی 
شمار آورد که اثر فزاینده ای بر نسبت معامله 

به عرضه دارد.

  تقاضای پلیمرها بیشترين میزان 
همبستگی را با نوسان ارز  دارد

نشان  »دنیای اقتصاد«  بررسی های 
در  پلیمرها  معامالت  در جریان  که  می دهد 
فاکتور  بیشترین  کاال،  بورس  فیزیکی  تاالر 
ارز،  نیمایی  و  آزاد  نرخ  دو  فاصله  از  اثرپذیر 
حجم تقاضا است که نسبت به میزان عرضه 
با  را  بیشترین همبستگی  و حجم معامالت، 
نوسان فاصله این دو نرخ در بازار ارز دارد. این 
از داده های ثبت شده  برگرفته  مشاهدات که 
کاال  بورس  در  پلیمری  محصوالت  معامالت 
به  مردادماه  پایان  تا   ۹۹ سال  ابتدای  از 
میان  مستحکم  رابطه  است،  آمده  دست 
حجم تقاضا و متوسط ماهانه فاصله دو نرخ 
این  بر  نیمایی دالر را نشان می دهد.  آزاد و 
به عنوان  را  ارز  بهای  نوسان  می توان  اساس 
عالوه  که  آورد  شمار  به  تاثیرگذار  متغیری 
پایه  نرخ  کشف  معادله  بر  مستقیم  اثر  بر 

تقاضای  میزان  با  پتروشیمیایی،  محصوالت 
ثبت شده برای خرید مواد اولیه در بورس کاال 
شواهد  که  به طوری  دارد،  تنگانگی  ارتباط 
که  زمان  از  برهه هایی  در  می دهد،  نشان 
بهای ارز در بازار آزاد روندی صعودی به خود 
می گیرد و سبب افزایش فاصله قیمتی میان 
دو بازار آزاد و نیمایی ارز می شود، متقاضیان 
با آگاهی کامل از این موضوع اقدام به خرید 
هفته های  در  خود  سهمیه های  عمده  بخش 

ابتدایی ماه می کنند.

  چینش متفاوت همبستگی
 در دو بازار پلیمری و شیمیايی 

بورس کاال
حیاتی  داده  سه  میان  بخواهیم  اگر 
بورس  پتروشیمیایی  محصوالت  معامالت 
نرخ  تکانه های  با  همبستگی  میزان  کاال، 
بازار آزاد و سامانه  ارز و فاصله نرخ دالر در 
نیما را محاسبه کنیم، در دو بازار پلیمری و 
شیمیایی اوضاع متفاوتی قابل ترسیم است؛ 
چرا که ذات دادوستد در این دو بازار از لحاظ 
فنی متفاوت است. به عبارت دقیق تر در بازار 
معامله  کاالیی  غالبا  شیمیایی  محصوالت 
دیگر  تولیدی  کاالی  از  بخشی  که  می شود 
اولیه  ماده  که  دارد  را  پتانسیل  این  و  است 
محصولی  تولید  در  و  باشد  دیگری  کاالی 
به عنوان مثال، سود  برده شود.  به کار  دیگر 
کاستیک امروزه به عنوان یک محصول، مورد 
معامله قرار می گیرد و از این ماده شیمیایی 
در تولید کاشی و سرامیک استفاده می شود.

از  بیش  از محصوالت  گروه  این  بنابراین 
در  روند،  کار  به  نهایی  محصوالت  در  آنکه 
تولید محصوالت میانی استفاده می شوند که 
با کاربردهای  فرآیندهای پیچیده تری همراه 
باعث  موارد  این  همه  که  دارند  متفاوت 
این محصوالت  متقاضیان  کاهش حساسیت 

نسبت به نوسان قیمت ها می شود.
به این ترتیب، عموم محصوالت شیمیایی 
به عنوان ماده اولیه یا محصول واسطه ای که 
در تولید محصول نهایی مورد نیازند، به کار 
کنار  را  ویژگی ها  این  هنگامی که  می روند. 
می شود  مشخص  می کنیم،  دسته بندی  هم 
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که محصوالت شیمیایی ذاتا دو ویژگی مهم 
دارند. نکته اول اینکه حجم تقاضا برای خرید 
نوسان  به  واکنش  در  شیمیایی  محصوالت 
قیمت ها و شرایط بازار تغییر سریع نمی کند؛ 
بازار  کلی  صورت  به  محصوالت  این  زیرا 
پسند نیستند و مشکل حمل ونقل برای این 
محصوالت جدی است. شواهد نشان می دهد 
که برخی از تجار ترجیح می دهند، محصول 
نگهداری  انبار کارخانه  را در  شیمیایی خود 

کنند.
بنابراین طبیعی است که به دنبال کاهش 
جذابیت این محصوالت در بین معامله گران، 
نوسان شدید تقاضا به دنبال تغییر انتظارات 
این  دیگر  طرف  از  شود.  کمتر  بازار  اهالی 
گروه از محصوالت با تقاضای مستمر همراه 
هستند. یعنی با فرض اینکه بازار چه مقدار 
و  فراز  یا  رونق  شاهد  می شود،  تغییر  دچار 
این  نیستیم.  بازار  این  تقاضا در  فرود سریع 
بازار  این  در  تقاضا  تغییرات  عدم  معنی  به 
پلیمری  محصوالت  نسبت  به  بلکه  نیست، 

این تغییرات بسیار کم رنگ تر است.
همه این موارد اعتبار داده های به دست 
و  تقاضا  عرضه،  همبستگی  میزان  از  آمده 
حجم معامالت را در این بازار تایید می کند؛ 
زیرا برخالف معامالت پلیمرهای بورس کاال 
که بیشترین همبستگی میان حجم تقاضا و 
به دست  دالر  نیمایی  و  آزاد  نرخ  دو  فاصله 
آمد و پس از آن به ترتیب حجم معامالت و 
میزان عرضه در رده های بعدی قرار داشتند، 
در گروه محصوالت شیمیایی، تقاضا کمترین 
با نوسان نرخ ارز نشان  میزان همبستگی را 
کمتر  بیانگر حساسیت  به خوبی  که  می دهد 
به  نسبت  محصوالت  این  مصرف کنندگان 

تغییرات قیمت و شرایط بازار است.
 هنگامی که در این بازار بستر الزم برای 
می شود،  فراهم  محصوالت  این  معامالت 
پتانسیل رشد حجم معامالت فراهم می شود. 
شیمیایی های  دادوستد  حجم  رو  این  از 
واکنش  بازار  تغییرات  به  نسبت  کاال  بورس 
می دهد.  نشان  تقاضا  میزان  از  سریع تری 
بازار محصوالت  در  تقارن  بیشترین  بنابراین 

داده های  و  دالر  نوسانات  میان  شیمیایی 
حیاتی معامالت بورس کاال، میزان عرضه این 

محصوالت است.
جریان  پلیمری  محصوالت  بازار  در 
و  شدید  واکنش  از  که  است  حاکم  دیگری 
تقاضا و حجم معامالت نسبت  میزان  سریع 
اختالف  و  آزاد  بازار  در  ارز  بهای  نوسان  به 
این نرخ با قیمت ارز در سامانه نیما حکایت 
تداوم  با  گذشته  هفته  که  همان طور  دارد؛ 
روند صعودی بهای آزاد ارز پس از چند هفته 
متوالی، ورود تقاضای هیجانی در این بازار به 
ثبت رسید که از اسفندماه سال ۹۷ تاکنون 
عظیمی از  حجم  چنین  ثمره  بود.  بی سابقه 
بی سابقه  رکوردی  ثبت  بازار  این  در  تقاضا 
پلیمری  محصوالت  دادوستد  میزان  برای 
حجم  که  بود  ایران  کاالی  بورس  تاریخ  در 
معامالت را بالغ بر ۹4 هزار تن به ثبت رساند. 
از  عبور  از  پس  ارز  آزاد  بهای  صعود  تداوم 
مرز 28 هزار تومانی متوقف شد و در اواسط 
هفته جاری شاهد عقب نشینی نرخ دالر آزاد 
فاصله  اما  بودیم،  تومانی  هزار   28 کانال  از 
ارز به عنوانی متغیری  دو نرخ نیمایی و آزاد 
اثرگذار بر معادالت متقاضیان حضور دارد و 
متقاضیان سعی می کنند، سفارش های خود 
دورنمای  و  نرخ  دو  این  فاصله  بر  مبتنی  را 
تنظیم  ارز  بازار  نوسانات  از  خود  کوتاه مدت 

کنند.
اصلی  عامل  دو  تقاضا  و  عرضه 
بازارهای  در  معامالت  حجم  تعیین کننده 
این  از  هستند.  کاال  بورس  همچون  رقابتی 
رو در زمان های رونق یا رکود بازار که حجم 
مواجه  مکرری  افت وخیزهای  با  معامالت 
دو  این  از  را  تغییرات  این  می توان  می شود، 
تقاضای  تغییر  یا  عرضه  میزان  یعنی  مسیر، 
واردشده به بازار مورد بررسی قرار داد. اینکه 
سکاندار اصلی دادوستد در دو بازار شیمیایی 
و پلیمری بورس کاال تکانه های بهای ارز در 
بازار داخلی است، سبب شده که همبستگی 
زیادی میان داده های حیاتی این دو بازار با 

بهای ارز پدید آید.
در میان پلیمرها بیشترین تاثیرپذیری از 

چه  و  آزاد  بازار  در  چه  ارز،  بهای  نوسانات 
در سامانه نیما، حجم تقاضا برای خرید این 
حجم  تغییرات  می توان  که  بود  محصوالت 
معامالت را از مسیر میزان تقاضای ثبت شده، 
رهگیری کرد؛ چرا که افزایش یا کاهش میزان 
تقاضا در تاالر فیزیکی بورس کاال برای خرید 
نتیجه  بر  محسوسی  اثر  پلیمری  محصوالت 
معامالت و حجم دادوستدها بر جا می گذارد. 
در  رسیده  ثبت  به  داده های  که  همان طور 
برخالف  می دهد،  نشان  به وضوح  بازار  این 
در  پلیمری  اولیه  مواد  عرضه  میزان  تقاضا، 
این بستر رسمی معامالت از روند نسبتا ثابتی 
حکایت می کند.  عالوه بر محدودیت ظرفیت 
عرضه  کف  الزام  رعایت  به  می توان  تولید، 
بازار  که  کرد  اشاره  عرضه کنندگان  از سوی 
پایین تر  نمی تواند  باشد  که  شرایطی  هر  در 
اما  بورس کاال عرضه کند،  این میزان در  از 
هرگونه  به  نسبت  می تواند  به راحتی  تقاضا 
به  اثرگذار  متغیرهای  سایر  از  که  نوسانی 
این بازار مخابره می شود، واکنش سریع تری 
نشان  خود  از  موجود  سهمیه  چارچوب  در 
تجربه  را  و خیزهای محسوسی  افت  و  دهد 
گوناگونی  شرایط  تحت  تقاضا  تحریک  کند. 
این معنی است  به  بازار رخ می دهد،  که در 
که بسیاری از واحدهای تولیدی که تاکنون 
فاز  وارد  نداشته اند،  تولید  برای  جذابیتی 
این  از  برخی  بالعکس(.  )یا  شوند  تولید 
واحدهای تولیدی که دارای سهمیه بهین یاب 
خرید مواد اولیه پتروشیمیایی هستند، به هر 
دلیلی می توانند در برهه های گوناگون زمانی 
که هجوم تقاضا در بورس کاال رخ می دهد، 

وارد بازار شده و اقدام به خرید  کنند.
کارخانه های  برای  موارد  این  البته 
امکان  که  چرا  است؛  ملموس تر  پلیمری 
اما  دارد،  وجود  تولید  خط  کردن  خاموش 
شیمیایی  محصوالت  تولید  کارخانه های  در 
چنین امکانی وجود ندارد یا بسیار نادر است. 
بنابراین از لحاظ فنی پتانسیل رشد تقاضا در 
دارد،  وجود  پلیمری  محصوالت  تولیدی  فاز 
امکان  این  شیمیایی  محصوالت  بین  در  اما 

کم است.) منبع : دنیای اقتصاد(
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ناگهانی  افزایش  از  امیدوارند  بازیکنان 
حمل  در  اختالل  کنند.  جلوگیری  قیمت ها 
و نقل بین المللی، افزایش تقاضای فصلی و 
افزایش قیمت در سایر مناطق ممکن است 
در ماه های آینده قیمت ها را تحت فشار قرار 
از بسته شدن مرزهای مربوط به  دهد. پس 
فروشندگان  گذشته،  هفته  در  کروناویروس 

ایرانی این هفته به بازار ترکیه بازگشتند.
با این حال فروشندگان خاورمیانه ممکن 
را  ترکیه  به  سپتامبر  ماه  تخصیص  است 
ماه  در  می کنند  تالش  زیرا  دهند،  کاهش 
اوت به این میزان برسند.تأخیرهای حمل و 
نقل در منطقه بدتر شده است و ممکن است 
تأثیر  تحت  را  آینده  در  محموله ها  تحویل 
می کنند  سعی  فروشندگان  زیرا  دهد،  قرار 

محموله های از دست رفته را جبران کنند.
با  هفته  این  در  ایرانی  فروشندگان 
بازگشتند،  ترکیه  بازار  به  باالتر  پیشنهادات 
شدند.  روبرو  خریداران  منفی  واکنش  با  اما 
عالوه بر این، کمبود کامیون ها برای تحویل 
وجود دارد.پیشنهادات روسی در سطح مشابه 

این  بازار ترکیه و در  محصول خاورمیانه در 
عرضه  حال  همین  بود. در  موجود  هفته 
یافته  افزایش  هفته  به  هفته  اروپایی  اتیلن 
مربوط  مسائل  و  اخیر  خاموشی های  است. 
اما  است،  شده  برطرف  عمدتا  کاهش  به 
تولیدکنندگان با مشکالت تولید برنامه ریزی 
شده مشتقات مواجه هستند.بازیکنان خیلی 
زودتر از برنامه های بعدی تعمیر و نگهداری 
برنامه ریزی شده،حجم های باالی واردات را 
حجم های  ذخیره  رو  این  از  و  کرده  ذخیره 

اضافی مشکل بوده است.
تخفیف های  به  قیمت ها  می رسد  نظر  به 
اندک  فعالیت ها  اما  رقمی برمی گردند،  دو 
است، بخشی به دلیل غیبت در تعطیالت و تا 

حدودی به دلیل نیاز محدود.

وله،  دویچه  از  نقل  به  نیپنا  گزارش  به 
اروپا  اتحادیه  عضو  کشور   2۷ در  امروز  از 
و  متوقف  مصرف  یکبار  پالستیک  تولید 
بر  امر  این  شد.  خواهد  خارج  دسترس  از 
اساس دستورالعمل اتحادیه اروپاست که در 
سال 201۹ تصویب و موعد اجرای آن برای 
است. شده  تعیین   2021 جوالی  سوم   روز 

این قانون شامل اقالم یکبار مصرف از جمله 
لیوان  پالستیکی،  بشقاب  و  و چنگال  قاشق 
و  پاک کن  گوش  نی نوشیدنی،  پالستیکی، 
بادکنک  به  متصل  پالستیکی  چوب های 
برای  که  قطعاتی  همچنین  می شود. 

نگهداشتن لیوان قهوه و لیوان های نوشیدنی 
نیز  شده اند  تهیه  مصنوعی  پلیمرهای  از  که 
دیگر به بازار عرضه نخواهند شد.فروشندگانی 
که با این وسایل سر و کار دارند موظف هستند 
جایگزین قابل بازیافت برای آنها پیدا کنند. 
امکان فروش محصوالت یکبار مصرف که از 
دارد.  وجود  هستند،  موجود  انبارها  در  قبل 

انجمن صنفی فروشندگان ظروف پالستیکی 
در آلمان تخمین می زند که مقادیر زیادی از 
این اقالم هنوز در دسترس است که باید به 
فروش برسند اما رقم دقیقی برای آن اعالم 
نشده است.افزون بر این وسایل، ظروف یکبار 
یا  بیولوژیک  پالستیکی  مواد  از  که  مصرفی 
طبیعی هم تهیه شده اند ممنوع خواهد بود. 
این ظروف شامل لیوان های کاغذی است که 
تنها بخش کوچکی از آنها از پالستیک است 
یا با پالستیک پوشانده شده است.رعایت این 
اتحادیه  برای تمامی کشورهای عضو  مقررات 

اروپا اجباری است.

ثابت ماندن قیمت پلی اتیلن )PE( و پلی پروپیلن در بازار ترکیه

استفاده از ظروف يک  بار مصرف پالستیکی در اروپا ممنوع شد

به نقل از پتروتحلیل-قیمت پلی اتیلن )PE( و پلی پروپیلن در بازار ترکیه در این هفته ثابت بود. خریداران به حاشیه 
عقب نشینی کرده و با احتیاط به بازار نزدیک می شوند.

فروش و استفاده از ظروف یکبار مصرف در اتحادیه اروپا بنابر قانون مصوب سال 201۹ از امروز شنبه )12 تیرماه( ممنوع 
خواهد بود.
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مصطفی سعیدی، کارشناس حوزه نفت و گاز در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره ارزیابی وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی گفت: در این سال ها 
شرایط قیمت گذاری پتروشیمی های خوراک گازی به شکلی بوده است 
پتروشیمی ها سرمایه  این  ترجیح می دادند که در  که سرمایه گذاران 

گذاری کنند زیرا سوددهی بسیار باالیی داشت.
این کارشناس با اشاره به اینکه هم اکنون حاشیه سود پتروشیمی های 
گازی  خوراک  پتروشیمی های  از  کمتر  درصد  بیست  مایع  خوراک 
واحدهای  که  بود  این  نادرست  سیاستگذاری  این  ثمره  گفت:  است، 
تأسیس شد و در حال حاضر مسأله  زیادی در کشور  متانولی خیلی 
نیمه خامفروشی در کنار خامفروشی تبدیل به یکی از آسیب های جدی 

صنعت پتروشیمی شده است.
وی افزود: یک نکته خیلی مهم که باید توجه کنیم این است که در 
آینده رقیب ما در متانول آمریکاست. یعنی دقیقاً همان اتفاقی که در بازار 
نفت خام اتفاق افتاد و آمریکا نفت ایران را به حاشیه برد، در بازار متانول 
هم اتفاق ممکن است اتفاق بیافتد. اگر همچنین اتفاقی بیافتد آن وقت ما 
با این 24 میلیون تن را کاری نمی توانیم بکنیم. بنابراین ما این اخطار را 
می دهیم که ممکن است شما نتوانید ده سال دیگر متانول انبوه تولیدی 

خودتان را بفروشید.
ملی  عملکرد شرکت  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  سعیدی 
پتروشیمی هم  در سال گذشته، که سال طالیی صنعت  پتروشیمی را 
نامیده شد، چگونه می بینید، گفت: درست است که از لحاظ کمی روند 
صنعت پتروشیمی در این سال ها افزایشی بوده ولی هنگامی که بررسی 
می شود ارزش آن روند کاهشی هم داشته است. در واقع اگر سال ۹0 به 
طور میانگین هر تن محصول صادراتی ما 800 دالر ارزش داشته، االن هر 
تن 400 دالر ارزش دارد. دلیل اصلی آن همین نیمه خامفروشی متانول 

است که ارزش دالری پایینی دارد و میانگین را پایین آورده است.
این کارشناس پتروشیمی با اشاره به نقش مهم برنامه های دولت آینده 
اقدامات  اولین  جزو  پتروشیمی گفت:  توسعه صنعت  متوازن شدن  در 
دولت سیزدهم باید این باشد که تخفیف خوراک پتروشیمی های خوراک 
گازی را به طور مشروط بردارد. بدین معنا که اگر زنجیره ارزش خودشان 
را تکمیل کردند تخفیفشان برگردانده شود. مثاًل اگر همان واحدهای 
خوراک گازی واحدهای mtp یا mto زد تا متانولش را تبدیل به پروپیلن 

یا اولفین کند، تخفیف خوراک به آنها هم بدهیم، وگرنه خوراک با قیمت 
جهانی به آنها داده شود.

وی با تأکید بر اینکه چهار عامل در تکنولوژی، صرفه اقتصادی، قیمت 
خوراک و هزینه سرمایه گذاری در توسعه صنایع پتروشیمی نقش دارد، 
گفت: سیاستگذار باید کاری کند که سرمایه گذار به سمت خوراک مایع ها 

هم بیاید.

اولويت های دولت سیزدهم
سعیدی در ادامه بحث خود درباره اولویت های دولت آینده گفت: در 
کنار بحث نیمه خامفروشی که گفته شد، بحث مهم دیگر خامفروشی 
به  که  ال.پی.جی  از  پروپیلن  تولید  مثل  پتروشیمی ها  برخی  است. 
واحدهای پی.دی. اچ هم مشهور است، اصاًل در کشور شکل نگرفته است.
وی درباره علت شکل نگرفتن این پتروشیمی ها گفت: در مورد ال.پی.
جی یک دلیل اصلی آن این است که. بر خالف نفت خام که 14.۵ درصد 
آن به جیب وزارت نفت می رود، تمام درآمد صادراتی ال پی جی به جیب 
وزارت نفت میرفته است و انگیزه ای برای شکل دهی پتروشیمی های با 

خوراک ال. پی. جی وجود نداشته است.
وی افزود: یک راهکار آن این است که ال پی جی به عنوان خوراک 
واحدهای کراکر استفاده بشود و اتیلن تولید شود و یک راهکار هم این 
است که توسط واحدهای pdh به پروپیلن تبدیل شود که البته زمان 
زیادی برای احداث آن طول میشکد و در حال حاضر چندین طرح هم 

تعریف شده است.
همچنین سعیدی با اشاره به اینکه در کنار این پتروشیمی ها بحث 
استفاده از آن به عنوان سوخت خودرو )اتوگاز( هم مطرح است، گفت: با 

راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم
یک کارشناس انرژی با اشاره به اولویت های صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم گفت: تخفیف های خوراک به پتروشیمی های 

گازی و بی توجهی به پتروشیمی های خوراک مایع، موجب توسعه نامتوازن این صنعت شده است.

نیمهخامفروشی؛آفتصنعتپتروشیمی
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توجه به حجم باالیی که ساالنه ال. پی. جی به هدر می رود، ایده استفاده 
از آن به عنوان سوخت پاک در ناوگان های عمومی در برخی مناطق خاص 
هم راهکار بسیار خوبی است که در قانون بودجه امسال آمده است ولی 

تاکنون اقدام برای آن نشده است.
در ادامه این کارشناس انرژی با اشاره به مشکالت جدی در پایین دست 
پتروشیمی گفت: در پایین دست هم توسعه ما به شدت نامتوازن است. به 
تمام پروپیلن کشور به پ. پ تبدیل می شود. تمام  طور مثال تقریباً 
تنظیم گری این پتروشیمی ها با وزارت نفت است در حالیکه این وزارت 
دغدغه ای برای تولید محصوالت پایین دستی مثل سوپرجاذب ها یا چادر 

مشکی که از مشتقات پروپیلن بدست میاید، ندارد.
وی افزود: با توجه به اینکه هزینه سرمایه گذاری برخی از این زنجیره ها 
مثل اکریلیک اسید یا اکریلونیتریک اسید باالست، بایستی دولت از این 

واحدها حمایت ویژه و مستقیم بکند تا شکل بگیرند.
سعیدی با اشاره به دیگر مشکالت صنعت پتروشیمی گفت: یک بحث 
دیگر که در قانون هم آمده و اشکال جدی دارد این است که اگر یک واحد 
پتروشیمی زده شود 1۵ الی 20 سال معافیت مالیاتی برای صادرات خواهد 
داشت ولی اگر بخواهد به داخل بدهد باید مالیات های متعدد بدهد.این 
کارشناس با تأکید بر اینکه با این شرایط قطعاً سرمایه گذاران به سمت 
تکمیل زنجیره ارزش حرکت نمی کنند، ادامه داد: ساختار باید به گونه ای 

شود که برای سرمایه گذار صرفه داشته باشد که خودش ادامه زنجیره 
ارزش را بدهد. مثاًل اگر واحدهای mtp جدای از واحدهای متانولی زده 
بشود ممکن است ورشکست شود زیرا از تخفیف خوراک متانولی برخودار 
نیست و باید متانولش را با قیمت فوب بخرد، ولی اگر همان واحد متانولی 

این واحد را هم بزند می تواند به سوددهی برساند.
سعیدی در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر تأثیر طرح تشکیل 
شرکت ملی پاالیش و پتروشیمی در متوازن شدن صنعت پتروشیمی گفت: 
این طرح که هم اکنون در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی است، به طور کلی طرح خوبی است زیرا دو صنعت پاالیش و 
پتروشیمی به طور کلی به هم پیوسته هستند و جدا بودن این دو از 
یکدیگر مشکالتی را برای کشور بوجود آورده بود ولی باید توجه کرد که 

اولویت ها مشخص باشند.
وی در پایان گفت: منظور بنده از مشخص بودن اولویت ها این است 
که با تجمیع قدرت پاالیش و پتروشیمی در یک شرکت، ممکن است 
در شرایط خاصی که کشور نیاز جدی به سوخت دارد کار پتروشیمی ها 
تعطیل شود و با توجه به اینکه روند مصرف سوخت کشور صعودی است 
ممکن است این اتفاق در سالهای آینده بیافتد. بنابراین باید اولویت ها و 
اهداف به طور دقیق مشخص شود تا پتروشیمی ها با قرارگیری در ذیل 

پاالیشگاه ها به حاشیه نروند.   )خبرگزاری مهر(

نقل  به  و  روابط عمومی انجمن  به گزارش 
این  ماهه نخست سال 1400،  در ۵  نیپنا  از 
شرکت با ادامه روند رو به رشد خود در سال 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« تولید ۷۷ 
درصدی نسبت به ظرفیت و ۹6 درصدی نسبت 

به برنامه مصوب را محقق کرده است.
همچنین  این مدت  طی  پتروشیمی اروند 
به  نسبت  تولید ۹ درصدی  افزایش  به  موفق 

مدت مشابه سال قبل شده است.
سال  نخست  ماهه   ۵ در  موفقیت ها  این 
جاری، تحقق 111 درصدی بودجه ۵ ماهه، ۵0 
درصد از بودجه مصوب در بخش فروش داخلی 
و 100 درصد بودجه مصوب ارزی در فروش 

صادراتی را نوید می دهد که منجر به ارزآوری 
قابل توجهی نیز برای کشور شده است.

نتایج چشمگیر عملکرد کارکنان و رهبری 
پتروشیمی اروند طی ۵ ماه نخست سال 1400 
در بخش فروش، سود 3200 میلیارد تومانی را 
نشان می دهد که به معنای تحقق 6۵ درصدی 

بودجه یکساله و رشد ۷ برابری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته است.

سود  و  عملیاتی  سود  »نسبت  افزایش 
خالص« در مقابل کاهش »نسبت بهای تمام 
از تالش شبانه روزی و رفع موانع  نیز  شده« 
در این شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس 

حکایت دارد.
پتروشیمی اروند که با ثبت رکورد های دست 
نیافتنی در حوزه تولید و فروش طی سال های 
13۹۹ و 1400، الماس هلدینگ خلیج فارس 
بازار  در  اولیه  عرضه  آماده  است،  گرفته  لقب 

سرمایه می شود.

رکوردهای تولید و فروش شرکت پتروشیمی اروند  در سال ۱۴۰۰

شرکت پتروشیمی اروند سال 1400 را هم با شکستن رکوردهای تولید و فروش به سال طالیی برای مجموعه هلدینگ خلیج 
فارس تبدیل کرد.
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 به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از دنیای اقتصاد،حال با 
ابالغ سهمیه استان ها برای افزایش صادرات، مبادی کاالهای صادراتی 
ابالغیه نخستین گام  این  است.  تفکیک شده  نیز  استانی  به صورت 
برای افزایش صادرات ۵ میلیارد دالری تا انتهای سال 1400 است. 
فاطمی امین  سیدرضا  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  گزارش  به 
بازار،  با تنظیم  برنامه   های کوتاه مدت مرتبط  در نشست آغاز اجرای 
صادرات، رفع موانع و پشتیبانی از تولید که با حضور معاونان وزارتخانه 
شد،  برگزار  استانی  صمت  سازمان های  و  ستادی  مرتبط  مدیران  و 
افزود: واحدهای سازمانی، دفاتر تخصصی و سازمان های صمت استانی 
باید فرآیندگرا باشند و تمام موضوعات و امورات کاری مرتبط با حوزه 
تخصصی خود را درون تشکیالت خود انجام دهند و دفاتر تخصصی 

در ستاد وزارتخانه به صورت رشته فعالیت کارها را دنبال کنند.
 

 تدوين برنامه   های مرتبط با افزايش صادرات
افزایش صادراتی  اینکه هدف گذاری ۵ میلیارد دالر  با اعالم  وی 
این هفته سهمیه بندی و به استان ها ابالغ خواهد شد، گفت: همچنین 
موضوع آمایش سرزمینی را نیز دنبال می   کنیم و تا پایان سال برای 
4۵0 شهرستان نقشه راه، اهداف و اقدامات الزم تدوین خواهد شد. 
بر  عمدتا  باالدستی  اسناد  و  مطالعات  اینکه  یادآوری  با  وزیر صمت 
است،  داشته  تمرکز  رویکرد سرزمینی  با  آمار و جمعیت  لجستیک، 
تاکید کرد: در آمایش سرزمینی ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
می   خواهیم نگاشت یا نسخه عملیاتی برای هر شهرستان داشته باشیم 
که مطالعات در این راستا با ایجاد دبیرخانه مرتبط، زمان بندی الزم و 

منطقه بندی ویژه آغاز می شود.

  اجرای برنامه    های مرتبط با رشته فعالیت   ها در 
دفاتر تخصصی

در  رشته فعالیت   ها  با  مرتبط  برنامه   های  اجرای  فاطمی امین 
حوزه های دفاتر تخصصی را جزو اولویت هایی دانست که در این زمینه 
اعدادی که در حوزه   های  انجام شده است و گفت:  مطالعات زیادی 
مرتبط با تولید، صادرات، اشتغال و سرمایه گذاری و... باید تحقق یابد 
و پروژه   هایی که باید انجام شود در هر حوزه باید مشخص و تا 3 ماه 
دیگر برنامه تدوین و تفکیک شود. وی در مورد موضوعات مرتبط با 

باید تمام کاالهای مهم  بازار نیز گفت: سامانه جامع تجارت  تنظیم 
را حداکثر تا آخر پاییز مورد پوشش قرار دهد. در حوزه سیمان نیز 
کل محصول سیمان برای عرضه صحیح و جلوگیری از افزایش قیمت 
بورس خرید  در  باید  نیز  بزرگ  مصالح فروشان  بیاید،  بورس  به  باید 
بزنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت  فاکتور  افق،  کنند و در سامانه 
اولیه  مواد  با  تولیدی  واحدهای  شامل  را  سیمان  مصرف کنندگان 
دانست  خرده فروشی ها  و  بزرگ  پروژه   های  محصول،  این  به  مربوط 
و ادامه داد: در اولویت اول باید خرده   فروشان برای خرید وارد بورس 

کاال شوند.

  تمرکز بر نظام توزيع برای تنظیم بازار در گام 
اول

فاطمی امین در ادامه سخنان خود در خصوص تنظیم بازار اضافه 
توزیع متمرکز شویم که سامانه جامع  باید روی  اول  کرد: در وهله 
گفت:  ادامه،  در  وی  است.  اساسی  گام  یک  جهت  این  در  تجارت 
همچنین فشار نقدینگی بر خرده   فروشی با اصالح نظام توزیع کاهش 
می   یابد، نقدینگی از عوامل بروز تورم است و تا زمانی که کنترل نشود 
باید  موضوع  این  البته  متمرکز شویم،  توزیع  نظام  اصالح  روی  باید 

همگام با اصالح مولفه   های اقتصاد کالن باشد.

  ضرورت تعامل و هم   افزايی بین بخشی برای حل 
مشکالت مردم

دولت  قالب یک  در  را  ما  مردم  بیان کرد:  ادامه  در  فاطمی امین 
می   بینند و این دولت باید هماهنگ باشد، نباید تقصیرهای احتمالی را 

ابالغ سهمیه استان   ها برای افزايش صادرات
 وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: هدف گذاری 5 میلیارد دالر افزایش صادراتی این هفته سهمیه بندی و به استان ها 
ابالغ می شود. هدفگذاری افزایش 5 میلیارد دالری صادرات تا انتهای سال، یکی از برنامه های وزیر صمت دولت سیزدهم 
بود که در گفت وگویی با »دنیای اقتصاد« به برنامه ریزی هایی که در راستای تحقق این موضوع صورت گرفته اشاره داشت و 

عنوان کرد کشورهای مقصد و کاالهایی که ظرفیت خالی برای صادرات دارند مشخص شده اند.
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گردن دیگر نهادها انداخت، اما باید درون خودمان مرزها را مشخص 
کنیم. تعامل و هم   افزایی بین بخشی ضرورت دارد و همه باید در این 

مسیر گام بردارند.

  مشکالت واحدهای صنعتی احصا خواهد شد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه   های رفع 
مشتریانش  که  خدماتی  باید  کرد:  بیان  تولید  از  پشتیبانی  و  موانع 
استفاده  از آن  بگیرد و کسب و کارها  کسب و کارها هستند شکل 

کنند و ما فقط تنظیم کننده باشیم و تا دو ماه آینده این خدمات را 
شکل بدهیم.وزیر صمت همچنین گفت: به موازات اجرای برنامه های 
واحدهای  مشکالت  تفکیک،  به  سال  دوم  ماهه   6 در  کوتاه مدت 
می    کنیم.  مشخص  و  احصا  را  تجاری  و  معدنی  صنعتی،  تولیدی، 
فاطمی امین ادامه داد: استان ها روی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل 
باید پایش سریع انجام دهند و واحدهای تعطیل و راکد استان های 
سراسر کشور با محوریت اشتغال بیشتر باید در دستور احیا و بازگشت 

به عرصه تولید قرار بگیرند.

به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش 
تجارت )صمت(  در  و  معدن  وزارت صنعت،  برنامه  و  معاونت طرح 
راستای هدایت منابع برای تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل 
و تسریع در فرآیند پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهای 
تولیدی –صادراتی، سامانه یکپارچه اعطای تسهیالت بسته موصوف 
عامل  بانک های  منابع  تلفیق  و  ملی  توسعه  صندوق  منابع  محل  از 
طرف قرارداد در سایت بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
اقدام برای  این  www.behinyab.ir راه اندازی شده است.  آدرس 

صادارت محصوالت اولویت دار به کشورهای هدف انجام شده است.
صورت  به  مذکور،  سامانه  در  ثبت  از  پس  متقاضیان  درخواست 
خودکار مورد پردازش قرار گرفته و پس از تایید به یکی از بانک های 
تعاون،  توسعه  معدن،  و  صنعت  ایران،  صادرات  )توسعه  عامل 
صادرات  کارگران،  رفاه  ایران،  ملی  تجارت،  آفرین،  کار  خاورمیانه، 
جهت  پارسیان(  و  کشاورزی  ونزوئال،  و  ایران  مشترک  بانک  ایران، 
تصویب و پرداخت تسهیالت ارسال خواهد شد. منابع در نظر گرفته 
 ۵0 نسبت  به  تلفیقی  بصورت  موصوف  بسته  تسهیالت  برای  شده 
درصد منابع صندوق توسعه ملی و ۵0 درصد منابع بانک عامل بوده 
و نرخ سود تسهیالت به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت صندوق 

توسعه ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.
اولویت های پرداخت تسهیالت صادراتی

کاالیی،  اولویت های  براساس  تسهیالت  اعطای  اولویت های 
حقوقی،  اشخاص  تولیدی-صادارتی،  واحدهای  کشوری،  اولویت های 

صادرکنندگان کاال از طریق توسعه زنجیره ارزش در صنایع منتخب 
و محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شده است.

بر اساس آمار اعالم شده از سوی معاونت طرح و برنامه تا تاریخ 
۹ مرداد ماه سال جاری، حدود 4۷ درصد از کل منابع درنظر گرفته 
تومان  میلیارد  به 1۹00  رقمی نزدیک  که  تسهیالت  این  برای  شده 

است از طریق این سامانه به متقاضیان پرداخت شده است.
جزئیات  با  که  امسال  ماهه  دو  آمار  اساس  بر  که  است  گفتنی 
منتشر شده، از ابتدای پرداخت تسهیالت صادراتی تا پایان اردیبهشت 
تسهیالت  دریافت  به  موفق  متقاضیان  به 33 درصد  امسال نزدیک 
شرقی بیشترین  آذربایجان  استان ها،  بین  بودند.  از  شده شده  یاد 
تسهیالت واحدهای صادراتی را به خود اختصاص داده و هشت استان 
بویراحمد هیچ  و  و کهگیلویه  بلوچستان  و  سیستان  ایالم،  جمله  از 

تسهیالتی دریافت نکرده بودند. 

جزئیات پرداخت وام به واحدهای صادراتی
معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در گزارشی ضمن ارائه جزئیاتی از نحوه پرداخت تسهیالت به واحدهای صادراتی، اعالم 
کرد که از آغاز پرداخت تسهیالت به واحدهای صادراتی، یعنی خرداد 1۳۹۹ تا نهم مرداد امسال نزدیک به 1۹00 میلیارد 

تومان تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شده است.
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به گزارش روابط عمومی انجمن به نقل از ایرنا، به دلیل شرایط 
مناطق  خشکسالی،  گسترش  و  بارش  کمبود  اقلیمی،  نامساعد 
مختلف کشور از جمله خوزستان دچار کم آبی شده است. در این 
میان، مشکالتی از جمله تحریم ها در تامین زیرساخت های انتقال 
آب و سرمایه گذاری های جدید به چالش های مربوط به منابع آبی 

دامن زده است.
برای مقابله با چالش کم آبی، طرح های مختلفی در سال های 
از  بخشی  توانسته  آنها  اجرای  که  شده  گذاشته  اجرا  به  اخیر 
مشکالت این بخش را رفع کند. البته به دلیل تداوم خشکسالی که 
به علت تغییر اقلیم در منطقه جنوب غربی آسیا، به تنش آبی دامن 
زده است، هنوز بحران کم آبی به طور کامل رفع نشده و نیاز است 

که اقدامات تکمیلی نیز همچنان در دستور کار قرار داشته باشد.
با انتشار گزارشی درباره اقدامات انجام شده برای  وزارت نیرو 
آبرسانی به استان خوزستان، اعالم کرده است که دولت تدبیر و 
امید در هشت سال گذشته با اجرای پروژه ها و سیاست های مختلف 
درصدد توسعه سطح خدمات آب، برق و جمع آوری فاضالب در 
استان خوزستان بوده است و در این زمینه شاهد بهره برداری از 

طرح های مختلف در حوزه آب و برق هستیم.
یکی از پروژه های آب رسانی در کشور که بر اثر تحریم ها متوقف 
شده بود، پروژه آبرسانی شمال شرق خوزستان بود که در شورای 

اقتصاد نیز تصویب شد و در صورت اجرا آب شرب 16 شهر و 600 
روستا را تأمین می کرد و 1۹ هزار هکتار هم به زیر کشت مدرن 

می رفت.
نهاد  باالترین  عنوان  به  استان خوزستان  در  آب  عالی  شورای 
شد  فعال  آب  مصرف  و  توزیع  تأمین،  سیاست گذاری  هماهنگی 
برگزاری 6 جلسه، تصمیم گیری هایی درخصوص موضوعات  با  و 
»عالج  بزرگ«،  کارون  کیفی  کمی و  »ساماندهی  مهمی همچون 
بخشی سد گتوند«، »ریزگردهای استان خوزستان، حقابه مورد نیاز 
زیست محیطی برای مهار کانون های داخلی آن« و  »راهکارهای 

حل معضالت پساب کشت و صنعت نیشکر« صورت گرفت.
نیم  و  با یک  هزار هکتاری  اول طرح ۵۵0  فاز  از  بهره برداری 
میلیارد دالر اعتبار که کمک شایانی به معیشت کشاورزان کرده از 
جمله این اقدامات بوده است. بهره برداری از پروژه آبرسانی غدیر 
)که اگر این پروژه نبود حتماً در ایام خشکسالی باعث افزایش تنش 
شدید در شهرهایی نظیر شادگان، دشت آزادگان، بستان و هویزه 
برای  توسعه  صندوق  محل  از  دالر  میلیون   ۵0 تامین  و  می شد( 
موضوع فاصالب اهواز که توسط قرارگاه خاتم االنبیا)ص( در حال 
اجرا است از دیگر طرح های مهمی است که در خوزستان در این 

دولت به بهره برداری رسید.
کلیه  مشارکت  با  استان  کم آبی  با  سازگاری  برنامه  تصویب   

۱۳ طرح آب رسانی به منظور بهبود و پايداری آب رسانی

تامین زیرساخت های تامین آب بخش های مختلف در استان خوزستان همواره از اولویت های دولت بوده است که در این 
راستا، 1۳ طرح آب رسانی به منظور بهبود و پایداری آب رسانی به هشت میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی این 

استان با هزینه 4۹ هزار میلیارد ریال در حال اجراست.
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برنامه  ارائه  با   13۹۷-۹8 آبی  سال  سیالب  مدیریت  ذی نفعان، 
کاهش خسارات  در جهت  استان  از سدهای  مناسب  بهره برداری 
مخازن سدها،  در  آب  مناسب  ذخیره  نیز  و  پایین دست  به  وارده 
میلیون   ۷ مخزن  حجم  با  تنظیمی آریوبرزن  سد  از  برداری  بهره 
میلیون   131 مخزن  حجم  با  باالرود  سد  آبگیری  و  مترمکعب 
و  آبیاری  اصلی  احداث 36 هزار و ۷20 هکتار شبکه  مترمکعب، 
به  نیمه مدرن  تبدیل شبکه  و 3۷0 هکتار  هزار  و سه  زهکشی  
مدرن، اجرای 81۷ کیلومتر خطوط انتقال آب، احداث 3۹۵ هزار 
مترمکعب مخازن ذخیره، حفر و تجهیز 113 حلقه چاه، اصالح و 
و  تکمیل  و  توزیع آب  کیلومتر شبکه   و 308  هزار  بازسازی یک 
 ۹ ظرفیت  )به  آغاجاری  شهرهای  در  آب  تصفیه خانه   سه  افتتاح 
هزار و 600 مترمکعب در شبانه روز(، بهبهان )به ظرفیت ۵0 هزار 
)به ظرفیت هفت هزار و 800  و ویس  روز(  مترمکعب در شبانه 
مترمکعب در شبانه روز( از دیگر اقدامات دولت تدبیر و امید در 

هشت سال گذشته در این استان بوده است.

اجرای13طرحآبرسانی
باهدفرفعکمآبیخوزستان

طرح آبرسانی غدير بزرگترين طرح 
آبی استان خوزستان

عملیات اجرایی طرح آب رسانی غدیر به عنوان بزرگ ترین طرح 
ازدیگر  ریال  میلیارد  و 803  هزار   1۹ هزینه  با  استان  آب رسانی 
اقدامات مهم دولت در حوزه آب در این استان بوده است. با اجرای 
 ۹۵ به   ۵0 از  آبادان  شهرهای  به  رسانی  آب  ظرفیت  پروژه  این 
درصد، خرمشهر از 4۵ به ۹۵ درصد، اهواز از 40 به ۷0 درصد و 

شادگان از 30 به ۷۵ درصد افزایش یافته است.
افتتاح 2۵ مجتمع آب رسانی و پروژه  تک روستایی  همچنین 
که با اجرای این طرح ها و هزینه ای در حدود چهار هزار میلیارد 
ریال، 164 روستا با جمعیت ۷۷ هزار نفر از آب آشامیدنی پایدار 
و با کیفیت بهره مند شده اند نیز از دیگر اقدامات دولت در استان 
خوزستان بوده است.در حال حاضر 13 طرح آب رسانی به منظور 
بهبود و پایداری آب رسانی به هشت میلیون نفر از جمعیت شهری 
و روستایی استان با هزینه 4۹ هزار میلیارد ریال در حال اجراست.

افزايش ظرفیت نیروگاهی و رفع 
محدوديت ها

خدمات  سطح  توسعه  خوزستان  استان  در  دولت  اولویت های 
برق بود که در این راستا شاهد افزایش مجموع ظرفیت نیروگاهی 
 13 شامل  که  ایم  بوده  مگاوات   1۹۵ و  هزار   2 میزان  به  استان 
واحد نیروگاه حرارتی مجموعا به میزان 2 هزار و 124 مگاوات، 21 

مقیاس  مولدهای  مگاوات  و ۵0  پذیر  تجدید  نیروگاه های  مگاوات 
کوچک، ارتقاء توان عملی و رفع محدودیت های نیروگاه رامین  به 
میزان 160 مگاوات و بهره برداری از  10۵ پروژه پست برق انتقال و 

فوق توزیع با ظرفیت 6 هزار و 38۹ مگاولت آمپر است.
ریزگردها  پدیده  با  سازگاری  جهت   GIS پست   1۵ احداث 
)بزرگ ترین پروژه GIS کشور(  از دیگر ا قدامات دولت تدبیر و امید 
انتقال  این پروژه بومی سازی و  با اجرای  در خوزستان بوده است. 

فناوری ساخت این پست ها محقق شد.
بهره برداری از ترانس 31۵ مگاولت آمپر در پست شهید هاشمی، 
بهره برداری از 6۷ خط انتقال و فوق توزیع به طول ۹18 کیلومتر 
مدار، اجرای 226 کیلومتر فیبر نوری، تعویض ۹140 زنجیره مقره 
جهت  موجود  پست   2۹ جهت  عایقی  پوشش  و  انتقال  خطوط 
و  سیار  پست  دستگاه   10 خرید  و  ریزگردها  پدیده  با  سازگاری 
ترانس آن جهت مواقع اضطراری از دیگر اقدامات دولت بوده است.

 توسعه شبکه فاضالب 
در شهرهای استان خوزستان

فاضالب  فرعی  و  اصلی  آوری  کیلومتر شبکه  جمع  اجرای 312 
همراه  به  استان  شهرهای  سایر  در  کیلومتر   64۷ و  اهواز  شهر  در 
از شهر  نقطه  در 1۵۵  ریزشی  نقاط  کیلومتر  نوسازی 8۵  و  اصالح 
اهواز ناشی از سیل سال 13۹8 نیز از مهم ترین اقدامات دولت برای 
تصفیه خانه    2 است.همچنین  بوده  خوزستان  فاضالب  آوری  جمع 
فاضالب در شهرهای رامهرمز )به ظرفیت 13 هزار و ۵00 مترمکعب 
در شبانه روز( و شرق اهواز )به ظرفیت 112 هزار مترمکعب در شبانه 
از  یورو  میلیون   ۵0 مبلغ  به  اعتباری  از  استفاده  شد.با  افتتاح  روز( 
محل صندوق توسعه  ملی برای فاضالب شهر اهواز، افزون بر تکمیل 
تصفیه خانه  فاضالب شرق اهواز، بهسازی و ارتقای 10 باب ایستگاه 
کیلومتر   84 اجرای  جدید،  پمپاژ  ایستگاه  باب   1۵ احداث  پمپاژ، 
حاصل  ریزشی  خطوط  کیلومتر   11 نیز  و  اصلی  خطوط  و  کلکتور 
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از سیالب سال 13۹8 در حال اجراست.استفاده از فاینانس خارجی 
برای احداث پنج تصفیه خانه  فاضالب در شهرهای آبادان، خرمشهر، 
شادگان، ماهشهر و بندر امام خمینی با اعتباری به مبلغ 46 میلیون 

یورو و پیشرفت فیزیکی بیش از ۷4 درصد در حال اجراست.
همچنین عملیات اجرایی احداث تصفیه خانه  فاضالب غرب اهواز 
به ظرفیت 10۷ هزار مترمکعب در شبانه روز با  استفاده از فاینانس 
خارجی به مبلغ 40 میلیون یورو در سال 13۹8 شروع و با پیشرفت 

فیزیکی هشت درصد در حال اجراست.

اجرای13طرحآبرسانی
باهدفرفعکمآبیخوزستان

استفاده از فاينانس داخلی برای 
بهره برداری از طرح های فاضالب

از سویی دیگر فراخوان انتخاب تامین کنندگان مالی برای استفاده 
از ظرفیت فاینانس داخلی )ماده ۵6 قانون تنظیم بخشی از مقررات 
آبادان،  شهرهای  در  فاضالب  طرح  سه  به  کمک  برای  دولت(  مالی 
خرمشهر و مسجد سلیمان در سال جاری به مبلغ 14 هزار میلیارد 
ریال با موافقت سازمان برنامه و بودجه انجام شده است. در صورت 
همکاری شبکه بانکی کشور بخش عمده ای از مسائل فاضالب 3 شهر 
مهم یاد شده مرتفع می شود.اکنون 1۵ طرح ایجاد تاسیسات فاضالب 
با هدف بهره مندی 86.1 میلیون نفر از خدمات جمع آوری و تصفیه  
با  با هزینه کرد 28 هزار میلیارد ریال در حال اجرا است.  فاضالب 
تکمیل این طرح ها، جمعیت تحت پوشش فاضالب شهری استان به 

66 درصد ارتقا خواهد یافت.

انتقال آب آشامیدنی
 از سد دز به خوزستان

رئیس جمهور روز شنبه دوم مردادماه در آیین افتتاح طرح های 
ملی وزارت نیرو با تشریح اقدامات دولت در استان خوزستان گفت: در 
سال گذشته بخش زیادی از طرح های آبرسانی در شهرهای مختلف 
استان خوزستان انجام شده است و در بخش کشاورزی خوزستان نیز 
زراعی  زمین های  زهکشی  و  کانال کشی  توسعه  عظیمی در  اقدامات 
استان به اجرا درآمد، به گونه ای که در طول هشت سال 2۹۵ هزار 
هکتار زمین در سطح استان خوزستان و بخش کمی از استان ایالم 
برای کانال کشی و زهکشی به انجام رسید. حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی با بیان اینکه در حوزه آب و فاضالب استان خوزستان 
اقدامات بسیار بزرگی در هشت سال گذشته انجام شده است، اظهار 
بزرگی  بخش  به  دز  از سد  را  آشامیدنی  آب  غدیر  در طرح  داشت: 
همه  برغم  و  حال  عین  در  اما  دادیم،  انتقال  اهواز  و  خوزستان  از 
تالش هایی که شده، هنوز مشکالت استان به طور کامل پایان نیافته 
استان  در سال های گذشته  اینکه  به  اشاره  با  است.رئیس جمهوری 
خوزستان با مشکل گرد و غبار دچار گرفتاری شده بود، گفت: دولت 
در این زمینه بخش زیادی از خطوط انتقال برق را تعویض کرد و 46 

هزار هکتار از زمین هایی که گرد و غبار خیز بود را نهال کاری کرد.
تجدیدپذیر  نیروگاه   13 از  بهره برداری  آئین  ایرنا،  گزارش  به 
نیروگاه  از  بهره برداری  آئین  و  آبی کشور  برقی  و  بادی  خورشیدی، 
420 کیلوواتی خورشیدی تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران، در دوم 
مرداد ماه 1400 به صورت ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهوری و 
با حضور استاندار تهران، معاون وزیر نیرو و دیگر مسووالن برگزار شد.
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بـه گـزارش شـبکه خبـری سـازمان آب 
و بـرق خوزسـتان،فرهاد ایزدجـو مدیرعامـل 
سـازمان آب و برق خوزسـتان،در حاشیه این 
مراسـم گفـت: بـا توجه بـه اینکه تاسیسـات 
برداشـت آب امـام علـی دشـت آزادگان، از 
رودخانـه نیسـان آبگیری می شـد و در فصول 
کـم آب، بـرای آبگیـری بـا مشـکالت کمی و 
کیفـی مواجـه می شـدیم؛ در راسـتای اجرای 
طـرح جامـع غدیر، روسـتاهای مربـوط برای 
آبگیـری بـه سـه مجتمـع آب روسـتایی امام 
علـی، شـهدای جنـوب هویـزه و آلبوعفری از 

خـط آبرسـانی غدیـر وصل شـدند.
 ایزدجـو افـزود: بـا افتتـاح ایـن پـروژه، 
آب شـرب بـا کیفیـت بـرای مـردم منطقه به 
میـزان ۵۵ لیتـر در ثانیـه بـه شـکل پایـدار 

تامیـن خواهـد شـد. 
وی گفـت: اجـرای ایـن پـروژه در مـدت 
زمـان ۵۵ روز بـه طـول 8.۵ کیلومتـر با لوله 
فایبـرگالس و بـه قطـر 300 میلیمتر صورت 

اسـت. گرفته 

مدیرعامـل سـازمان آب و برق خوزسـتان 
بـه هزینه هـای اجـرای ایـن طـرح نیز اشـاره 
کـرد و گفت:بـرای اجـرای ایـن پـروژه 1۹۵ 
میلیـارد ریـال هزینـه شـده اسـت کـه آب 
شـرب جمعیتی معادل 2۵ هـزار نفر از مردم 

منطقـه را در 44 روسـتا تامیـن می کنـد.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت طرح آبرسـانی 
حـال  در  طـرح  ایـن  کـرد:  اظهـار  غدیـر، 
حاضـر در فـاز مقدماتـی و حـدودا 48 درصد 
تـا  غدیـر  طـرح  اسـت.  داشـته  پیشـرفت 
رسـیدن بـه هـدف نهایـی اش کـه آبرسـانی 
100 درصـدی جامعـه هـدف بـا اسـتفاده از 
آب بـا کیفیـت و پایدار مخزن سـد دز اسـت 

فاصلـه زیـادی دارد.
ایزدجـو تصریـح کـرد: بـرای تامیـن آب 
شـرب در مناطقـی مجبـور بـه برداشـت آب 
از کانال هـای آبیـاری شـده ایم و این مسـاله 

باعـث ناپایـداری در تامیـن آب می شـود.
آبرسـانی  شـبکه  توسـعه  بـا  افـزود:  وی 
غدیـر هـم شـهرهای بیشـتری دربـر گرفتـه 

می شـوند و هـم آب بـا کیفـت مناسـبی بـه 
نیـز  آب  میـان  ایـن  در  و  می رسـد  مـردم 
پایـدار خواهـد بـود. طرح هایـی دیگـری نیـز 
بـرای آبرسـانی در خوزسـتان وجـود دارند از 
جمله طرح شـمال شـرق و جنوب شـرق که 
مناطق جغرافیایی تحت نظرشـان را پوشـش 

می دهنـد.
مدیر عامل سـازمان آب و برق خوزسـتان 
بـا اشـاره به کیفیـت فعلی طـرح غدیر گفت: 
در شـرایط حاضـر آب غدیـر از کرخـه تامین 
می شـود و در آینـده تامیـن آب ایـن طرح از 
دز خواهـد بـود زیـرا کـه دز کیفیتـی معادل 
دو برابـر کرخـه و EC ۵00 دارد و یکـی از 

بهتریـن منابع آبی اسـتان اسـت.
حاضـر  حـال  در  گفـت:  پایـان  در  وی 
آب غدیـر در شـرایط مناسـبی قـرار دارد و 
بـه شـکل مسـتمر از طریـق آزمایشـگاه های 
تخصصـی به لحـاظ کیفی مورد بررسـی قرار 

می گیـرد.

آيین افتتاح پروژه خطوط انتقال آب هويزه
 و دشت آزادگان برگزار شد

روز 1۳ مرداد 1400 ، با حضور استاندار خوزستان و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان،آیین افتتاح 
پروژه خطوط انتقال تامین آب تاسیسات امام علی )ع( و جنوب هویزه برگزار شد.
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به گزارش روابط عمومی انجمن و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی 
اظهار کرد: در صورت تخصیص اعتبارات مصوب، 100 هزار هکتار از 

اراضی آبی در سال جاری به سامانه های نوین آبیاری تجهیز می شوند.
فریبرز عباسی افزود: برای اجرا و توسعه طرح سامانه های نوین آبیاری، 
امسال 2400 میلیارد تومان تسهیالت بالعوض مصوب شده و باید دید تا 

انتهای سال چه میزان از این اعتبارات تخصیص می یابد.
وی، اعتبار تسهیالت مصوب این طرح در سال گذشته را 800 میلیارد 
تومان اعالم و خاطرنشان کرد: سال گذشته از این مبلغ نزدیک به ۵0  
درصد محقق شد.عباسی ادامه داد: سهم دولت در توسعه سامانه های 
نوین آبیاری در سال ۹۹ حدود 80 تا 8۵ درصد بود و امسال نیز قرار 
است تا 8۵ درصد هزینه های اجرای این طرح بر عهده دولت باشد که در 

قالب تسهیالت بالعوض پرداخت می شود.
وی درباره سطح اجرای سامانه های نوین آبیاری از آغاز سال جاری، 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به 2۵ تا 30 هزار هکتار اراضی 
آبی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده اند.مجری طرح 
اجرایی  سطح  کل  کشاورزی،  جهاد  وزارت  آبیاری  نوین  سامانه های 
سامانه های نوین آبیاری در اراضی آبی از ابتدای شروع این طرح تاکنون 
را دو میلیون و ۵2۵  هزار هکتار عنوان کرد.عباسی درباره جزییات اجرای 
روش های نوین آبیاری نیز اذعان داشت: سال گذشته بر اساس موافقتنامه 
بودجه ای، 60 درصد روش های آبیاری موضعی یا قطره ای سطحی و 

قطره ای زیر سطحی، 20 درصد روش بارانی و 20 درصد کم فشار در 
اراضی آبی کشاورزی اجرا شد.وی افزود: امسال بنا به دالیلی همچون 
هزینه های اجرایی کمتر و استقبال کشاورزان از سیستم های آبیاری کم 
فشار، برای اجرای 40 درصد روش آبیاری موضعی، 40  درصد کم فشار 
و 20  درصد بارانی برنامه ریزی کرده آیم.مشاور وزیر جهاد کشاورزی با 
بیان این که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و بخش 
زیادی از منابع آب و خاک کشور شور هستند، گفت: در اراضی و مناطقی 
که دارای منابع آب شور هستند، سامانه های آبیاری کم فشار و قطره ای 
کارایی بیشتری دارند.وی توضیح داد: در مناطقی که بسیار گرم و تبخیر 
زیاد است، سیستم های بارانی که مستعد تبخیر هستند توصیه نمی شود 
و در چنین مناطقی سیستم های آبیاری موضعی یا قطره ای مناسب ترند.

عباسی، افزایش راندمان آبیاری و افزایش بهره وری را از مزایای اجرای 
طرح سامانه های آبیاری نوین برشمرد و اظهار داشت: سامانه های نوین 

آبیاری در برخی مناطق تا دو برابر افزایش بهره وری آب دارند.
مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی درباره 
سهم باغات در اجرای این سامانه های آبیاری گفت: سال گذشته حدود 
40 درصد روش های آبیاری موضعی در باغات و عمده روش های بارانی در 
مزارع اجرا شد هر چند برای گیاهانی با کاشت ردیفی نیز  روش موضعی 
مورد استفاده قرار گرفت.وی اذعان داشت: با توجه به 2.۵ میلیون هکتار 
سطح باغات کشور، امسال 30 تا 3۵ درصد کل سامانه های نوین آبیاری 

در باغات و 6۵ تا ۷0 درصد در مزارع اجرا خواهد شد.

اختصاص 2۴۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به 
سامانه های نوين آبیاری در سال ۱۴۰۰

مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی از تصویب اختصاص 2400 
میلیارد تومان تسهیالت بالعوض به سامانه های نوین آبیاری در سال جاری خبر داد.

مشاوروزیرجهادکشاورزیخبرداد:
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ساخت یک میلیون واحد مسکونی مشروط بر آنکه از لوازم و روش های درست استفاده شود؛ قابل تحقق خواهد بود. این 
روش ها در صنعتی سازی ساخت پیش بینی شده و می تواند در دوره زمانی کوتاه اهداف ساختمان سازی را محقق کند.

ساخت يک میلیون واحد در سال امکان پذير است 
ریسکنوساناتقیمتیساختمانباروشصنعتیسازیکاهشمییابد

به گزارش انجمن لوله واتصاالت پی وی سی و به نقل از اقتصادآنالین، 
کسری زمانی پور کارشناس مسکن در گفت و گو با اقتصادآنالین در 
واحد در سال گفت: ساخت یک  میلیون  خصوص هدف ساخت یک 
میلیون واحد مسکونی در سال هدفی دور از دسترس نیست چنانکه 
پیش از این نیز در کشور به این هدف نزدیک شده بودیم. اما برای آنکه 
بتوانیم به طور منظم هر سال یک میلیون واحد آن هم در شرایط رکود 
بسازیم، الزم است بین رشته های مختلف فعالیت در بخش ساختمان یک 
تعامل و هماهنگی صورت گیرد و صنعتی سازی ساختمان به عنوان یک 

هدف از سوی دولت پیگیری شود.

استفاده از اجزاء پیش ساخته در روش صنعتی سازی
به میان  از صنعتی سازی ساختمان  او عنوان کرد: وقتی صحبت 
می آید؛ تصوری که ایجاد می شود بلوک های بزرگ سیمانی است که در 
آلمان بعد از جنگ جهانی دوم استفاده می شد. اما یک تصویر نادرست 
از صنعتی سازی است. در واقع در صنعتی سازی طراحی مهندسی سازه 
و تاسیسات با هنر معماری همراه شده و در نحوه اجرا از این دو کمک 
گرفته می شود. در این روش بخش قابل توجهی از سازه و تاسیسات 
ساختمان از پیش ساخته شده و در حین اجرای پروژه ساخت از این 
تاسیسات آماده استفاده می شود.زمانی متذکر شد: در عمل پس از آنکه 
طراحی واحدهای مسکونی از سوی مهندسان انجام شد؛ اجزاء ساختمان 
به کارخانجات مختلف سفارش داده می شود و در زمانی بسیار کوتاه 
در هنگام ساخت در محل، این اجزا نصب می شود. این روش نه تنها 
به سرعت انجام کار کمک می کند بلکه آلودگی محیطی را در محل به 
حداقل می رساند.این کارشناس مسکن به نمونه هایی از صنعتی سازی در 
دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در ووهان چین یک بیمارستان بزرگ 

تنها با صرف 10 روز زمان، ساخته شد. نمونه های دیگری از این نحوه 
ساخت در اروپا و آمریکا نیز وجود دارد.

کاهش زمان ساخت به ۳ ماه
به اعتقاد زمانی یکی از مهمترین مزیت های صنعتی سازی کاهش 
مدت زمان ساخت است اما در کنار این مزیت این روش می تواند منجر به 
کاهش ریسک از محل نوسانات قیمت برای انبوه سازان شود. ساخت یک 
پروه مسکونی به طور میانگین 18 ماه زمان می برد در حلی که در صنعتی 
سازی مدت ساخت به 3 تا 6 ماه کاهش می یابد. با توجه به شرایط 
تورمی اقتصاد، انجام یک پروژه در زمانی کوتاه تر می تواند ریسک های 
افزایش قیمت را تا حد زیادی کاهش دهد.او افزود: طبق تحقیقاتی که 
دنیا در خصوص صنعتی سازی دارد؛ این روش می تواند باعث افزیش 
کیفیت ساختمان ها شود. تا پیش از این آمارهای ایران نشان می داد عمر 
مفید یک ساختمان 30 سال است اما اخیرا با توجه به افت کیفیت ساخت 
و ساز، عمر مفید یک ساختمان به 26 سال کاهش پیدا کرده است. این 
نقیصه در روش صنعتی سازی می تواند جبران شود و ساختمان هایی با 
عمر مفید باالتر ساخته شود.زمانی تاکید کرد: یک فرصت بی نظیر برای 
رشد بخش تولید با این روش نیز بوجود می آید. از آنجا که برای ساخت 
واحدهای مسکونی، طیف بسیار وسیعی از صنایع وابسته وجود دارد؛ این 
صنایع می تواند برای ساخت اجزاء سفارش داده شده تاسیسات و سازه 
ساختمان ها، به حرکت درآید و کارخانجات زیادی از این محل شروع به 
فعالیت کنند. این روش همچنین این امکان را می دهد که ساختمان هایی 
با مشخصات فنی باالتر ساخته شود. چرا که در این روش افراد متخصص 
باید طراحی و اجرای ساخت را بر عهده بگیرند و این مساله باعث باالتر 

رفتن استانداردهای فنی ساختمان می شود.
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بهره گیری ازمصالح نوين ساختمان سازی
این    در  صنایع  پیشرفت  و  اقتصادی  زیرساخت های  تقویت  با   
دوره برای تولید انبوه، نیاز به  تجهیزات پیشرفته تر و در نتیجه فضای 
جدید،  فناوری های  و  نوین  مصالح  ورود  آمد.  به  وجود  گسترده تر 

امکان ایجاد فضاهای گسترده تر را فراهم آورد.
وجود  متعددی  تاریخی  بناهای صنعتی  و  محوطه ها  ایران  در   
دارند  که از نخستین سال های ورود صنعت مدرن، مورد استفاده 
قرار می گرفتند. ولی تعداد زیادی از آنها تخریب شده اند و بناهای 
از   استفاده  پیشگامان  از  یکی  تبریز  مانده اند.  باقی  صنعتی  اندکی 

شاهد   و  اول  پهلوی  دوره  در  صنایع  و  ساختمانی  نوین  روش های 
شکل گیری کارخانه های صنعتی متعددی بود.

به  ساالمبورسازی،  می  توان  باقی مانده  کارخانه های  جمله  از   
ابوالقاسم جوان و پشمینه تبریز اشاره  چرم سازی  خسروی، حاج 
هدف  با  ساختمان ها  این  از  کدام  هر  ویژگی  ادامه  در   که  کرد 
تحقیق  و  اول  پهلوی  صنعتی  کارخانه های  معماری  الگوشناسی 
معماری  ساختار  در  موجود  بالقوه  قابلیت های  و  ارزش ها  درباره 
یکدیگر  با  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  تبریز  صنعتی   میراث های 

مقایسه شده است.

امروزه واژه توسعه یافتگی با صنعتی شدن مقارن شده است. در حقیقت هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که توسعه یافته 
نامیده شود، اما صنعتی نباشد. به عبارت دیگر، قدرت اقتصادی، نظامی و همچنین سطح زندگی ملت های امروزی از 
نظر مادی به ظرفیت صنعتی و نوع فناوری مورد استفاده آنها وابسته است. میراث معماری صنعتی پدیده ای نوظهور و 
حاصل صنعتی شدن جهان است که نماینده فرهنگ، شرایط تاریخی، روش ها و تکنولوژی و دستاوردهای هر جامعه 
است. نشانه های فرآیند صنعتی شدن در کشور ما از اواسط دوره قاجار بروز کرد، اما به طور گسترده در دوره پهلوی 
اول با حجم عظیمی از کارخانه ها و نهادهای صنعتی و مکانیزه روبه رو شد. دوره پهلوی اول با نگرشی نوین که در 
راستای توسعه نوسازی و تغییرات بنیادین بود، آغازگر دوره جدیدی در عرصه معماری ایران شد. این دوره بیش از 
آنکه حاوی  اندیشه ای از دوران های گذشته باشد، دربرگیرنده تفکری جدید در معماری است. در این دوره، فناوری 
ساخت جدید و در کنار آن،  اندیشه های جدیدی وارد ایران شده بود که به دنبال آنها نیازهای جدیدی به وجود آمد. در 
راستای پاسخگویی به  این نیازها، معماری جدیدی به نام معماری صنعتی در ایران شکل گرفت که تفاوت های زیادی با 
کارگاه های سنتی داشت. تغییرات و تحوالت عظیم ایجادشده که در نوع خود از سرعت بی سابقه ای نیز برخوردار بود، 

با تاثیر بر همه امور مردم، از جمله معماری و شهرسازی را دستخوش دگرگونی کرد.

بهره گیری ازمصالح نوين ساختمان سازی
نگاهیبهالگوشناسیمعماریکارخانههایصنعتیپهلویاولدرتبریز
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  سرمايه گذاری های صنعتی و ايجاد صنايع جديد
 در دوره پهلوی اول شاهد تقویت زیرساخت های اقتصادی هستیم که 
به طور عمده   در زمینه صنعت انجام شده است. در این دوره کارخانه های 
صنعتی به دنبال گسترش سرمایه گذاری غربی ایجاد شدند که ساخت 
کارخانه های صنایع مصرفی مانند دخانیات و بلورسازی در آن زمان با 
توجه به  شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم را  می  توان در ارتباط با این 
وابستگی دانست. در کنار این صنایع، باید از  کارخانه های سیمان، قند، 
تولید برق، هواپیماسازی، جوراب سازی و  چیت سازی نیز نام برد. به  این 
شکل در این دوره شاهد ایجاد مراکز  صنعتی با کارکردهای جدید هستیم. 
تاریخی  پیشینه  ایران  این گونه صنایع که در معماری گذشته  ساخت 
ندارد، به  تبعیت  از معماری غرب و اغلب به وسیله معماران غربی صورت 
گرفته است. تبریز یکی از پیشگامان صنعت و استفاده از روش های نوین 
ساختمانی و صنایع در ایران بوده است. از جمله دالیل این امر، نزدیکی 
این شهر به  مرزهای کشورهایی مثل ترکیه در غرب و روسیه  در شمال و 

مرکزیت و بزرگی این منطقه بوده است.

  مکان يابی کارخانه های صنعتی
مکان یابی طرح های صنعتی جزو اصول اساسی آمایش سرزمینی است 
که در سطح استان یا منطقه مورد مطالعه همه جانبه قرار  می  گیرد. همچنین 
یکی از عوامل مهم برنامه ریزی در امر توسعه منطقه ای است. محدودبودن 
منابع باعث می شود که استفاده بهینه از آنها در اولویت کارها قرار گیرد تا  
سرمایه ها در مناسب ترین راه به کار گرفته شوند. مطالعات مربوط  به مکان یابی 
کارخانه )Location Facillity(، مواردی همچون  تجهیزات فیزیکی، نیروی 
انسانی مورد نیاز برای حداکثرسازی بازده تولید یک محصول، کوتاه کردن 
زمان کل تولید، حداقل سازی هزینه تولید و کاهش هزینه حمل ونقل را در 
بر  می  گیرد. توجه به  مکان یابی سبب کاهش هزینه ها و موفقیت واحدهای 
صنعتی می شود. این هدف  می  تواند هزینه حمل ونقل، ارائه خدمات عادالنه به 
 مشتریان، در دست گرفتن بزرگ ترین بازار و... باشد. انجام مطالعات مکان یابی 
نیازمند تخصص هایی از جمله  تحقیق در عملیات، روش های تصمیم گیری، 
جغرافیا )زمین شناسی  و آب وهوا(، اقتصاد مهندسی، علوم کامپیوتر، ریاضی، 
بازاریابی، طراحی شهر و... است. مکان یابی صنعتی طی سه مرحله انجام 
می شود: ابتدا یک منطقه برای سازمان مشخص می شود، سپس در منطقه 
مذکور، محدوده ای انتخاب می شود و سرانجام محل مورد نظر در آن محدوده 
تعیین می شود.   انجام مطالعات مکان یابی درست و مناسب، عالوه بر تاثیر 
اقتصادی  بر عملکرد واحد صنعتی، اثرات اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی 
و  اقتصادی در منطقه محل احداث خود خواهد داشت. در ضمن  ویژگی های 
مکان یابی  مسائل  در  محل  تعیین  بر  موثر  کلیدی  عوامل  نیز  منطقه ای 
محسوب  می  شوند. مسائل مکان یابی از  تنوع بسیار زیادی برخوردارند و در 
هر یک از آنها هدف های ویژه ای  دنبال می شود. برای دستیابی به  هدف هر 
مساله، باید از روشی  ویژه برای حل آن استفاده کرد و هنگام مطالعات نیز از 

درستی اطالعات مورد استفاده، اطمینان حاصل کرد.

  پراکنش کارخانه های تبريز
به   را  شهر  مخاطبان  نیاز   زندگی،  صنعتی شدن  به  اینکه  نظر 
سپری کردن در فضاهای عمومی شهری در جهت کاهش تنش محیطی 
مبرم کرده، مناسب سازی و طراحی این فضاها از اهمیت خاصی برخوردار  
می شود. بافت های تاریخی معماری و شهری، هم از نوع فرهنگی و هم 
صنعتی با توجه به دارابودن ارزش های تاریخی،  میراثی گرانبها برای 
نسل های آتی به  شمار  می  آید. همان طور که پیش از این گفته شد، 
بناهای صنعتی تاریخی متعددی در تبریز وجود دارند که از نخستین 
سال های ورود صنعت مدرن در دوره پهلوی اول ساخته شده اند، تعداد 
زیادی از آنها تخریب شده و بناهای  اندکی باقی مانده اند. چرم تبریز 
شهرت دیرینه دارد و تقریبا چرم سازی با تاریخ شهر برابری می کند و 
صادرات آن، چه در گذشته و چه اکنون، همواره  سرمایه گذارانی را به 
 دنبال داشته است. استفاده از روش های نوین موجب شد کارگاه های 
کوچک دباغی، جای خود را به  کارخانه های عظیمی مثل ساالمبورسازی 
و چرم سازی دهند. وجود تجهیزات  جدید در این کارخانه ها زمینه ساز 
شکل گیری فعالیت های دیگری عالوه  بر تولیدات خود بودند. برخی از 
این کارگاه ها مانند کارخانه  چرم سازی خسروی، در دوره فعالیت خود 
زمانی که تولید برق به صورت متمرکز نبود، فعالیتی چندمنظوره داشتند 
و برق مناطقی از تبریز را تامین  می  کردند.  صنعت پارچه بافی در تبریز 
جایگاه واالیی داشت و هنر بافندگی نیز به  یک رسم تبدیل شده بود. 
این صنعت را باید در  دو بخش ریسندگی و نخ ریسی که وظیفه تولید 
تار و پود برای کارخانه ها و کارگاه های پارچه بافی و فرش بافی را دارند 
دسته بندی کرد. تبریز از گذشته های دور مهد قالی باقی و پارچه بافی بوده 
و در کتب قدیم اسالمی ، آذربایجان از قرن سوم هجری از بزرگ ترین 
مراکز قالی بافی و زیلوبافی به شمار می رفت. این صنعت همواره در تبریز 
در حال توسعه و ترقی بوده، چنانکه غازان خان مسجد و شبستان گنبد 

خود را با قالی های زیبای آن شهر فرش کرده بود.
پیشرفته  به صورت  ریسندگی  و  نخ ریسی  کارخانه های  احداث 
با  استفاده از فناوری های نوین به  بعد از مشروطیت برمی گردد که از  
پیشگامان این صنعت می توان به برادران قزوینی اشاره کرد که کارخانه 
آنها به نام بوستان  قریب 40 سال بالانقطاع کار کرد. از کارخانه هایی 
که تا دهه 1340 پا بر جا بودند و در این سال ها  برچیده شدند می توان 
به کارخانه های چینی سازی اشاره کرد که در زمان مشروطیت  توسط 
زنده یاد علی مسیو تاسیس شد. در زمان مشروطیت علی مسیو، رهبر 
مرکز غیبی تبریز برای پاگرفتن صنایع داخلی یک  کارخانه چینی سازی 
تاسیس کرد و پسرش حاجیخان، هنگامی که  پدرش در شهر استانبول 
به داد وستد مشغول بود، در آن شهر  زاده  شد و در همان شهر در مکتب 
چینی سازی )بلدیز( که از تاسیسات  سلطان حمید بود با دو نفر طفل 
ایرانی دیگر تحصیل علم  چینی سازی کرده و مدت ها در تبریز کارخانه 
چینی سازی پدرش  را اداره می کرد.  در زمینه کارخانجات کبریت سازی،  
تبریز یکی از پیشگامان این  صنعت در ایران بوده و همواره کبریت تبریز 
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به خصوص با  نام های توکلی و صدقیانی و ممتاز در ایران و کشورهای 
مجاور  شهرت داشته است. ظاهرا پیش از تاسیس کارخانه های صنعتی،   
میرزا حسن  آنکه  تا  می شد  ساخته  دستی  و  سنتی  به صورت  کبریت 
 مخترع، نخستین ماشین  دستی را برای تهیه ورق کبریت سازی  اختراع 
کرد و ساخت تا تولید کبریت با سرعت بیشتری دنبال شود. بدین ترتیب 
کارخانه کبریت ممتاز تبریز در سال 1300 شمسی با  وسایل و تجهیزات 
بسیار ابتدایی، تولید خود را آغاز می کند و در  سال 1306 با اخذ امتیاز 
از دولت، ماشین آالت نیمه اتوماتیک را از  آلمان خریداری می کند و 
قادر می شود ۷0 درصد مصرف کبریت کشور را تامین کند.  تبریز یکی 
از شهرهایی است که دارای تزیینات آجری فراوانی بوده  و هست که 
همین امر موجب می شود در اثر نیاز گسترده به آجر، کوره های آجرپزی 
فراوانی در حواشی شهر شکل بگیرند که از آن  جمله می توان به کوره های 
خطیب، الله و منطقه نزدیک سرچشمه  اشاره کرد. در سال های گذشته 
و در زمان پهلوی اول تمامی این  کوره ها به غیر از دودکش یک مورد، 
در شنب غازان تخریب و به  اراضی مسکونی تغییر کاربری یافتند و کل 
کارگاه های آجرپزی به  منطقه ای در جنوب غرب تبریز، منطقه باغ معروف، 

انتقال داده  شدند.

  بررسی نمونه های موردی 
کارخانه ساالمبورسازی در سمت شرقی خیابان آزادی تبریز در  محل 
تقاطع خیابان دکتر فاطمی )کوی فیروز سابق( است که در قالب طرح 
تجاری  خدماتی 230هزار متری محدوده اطراف آن به طور کامل تخریب  
شده است و تنها هسته مرکزی آن باقی مانده است؛ کارخانه  چرم سازی 
خسروی واقع در نبش خیابان آزادی و خیابان مشروطه  که در حال حاضر 
متعلق به  وزارت علوم و تحقیقات و فناوری است  و تحت عنوان دانشگاه 
هنر اسالمی بهره برداری می شود. سومین  مورد کارخانه حاج ابوالقاسم جوان 
واقع در ضلع شمالی خیابان 22  بهمن )راه آهن سابق( و در جبهه غربی 
سیلوی تبریز و جنوب  بیمارستان فعلی شهید محالتی قرار دارد که 
قبال مدتی کارخانه  پشم پاک کنی و ریسندگی بوده است، ولی در سال 
133۹ توسط حاج  ابوالقاسم خریداری و به عنوان کارگاه بافت فرش و 
قالی مورد  استفاده قرارگرفته است ولی در قالب طرح توسعه بیمارستان  
شهید محالتی و در روند انجام پژوهش تخریب شد و تالش های  انجام  
گرفته برای ثبت ملی این اثر بی نتیجه باقی ماند؛ کارخانه  پشمینه تبریز 
واقع در ضلع غربی دانشگاه تبریز است که در حال حاضر متعلق به دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز است. دلیل انتخاب این کارخانه ها این است که تنها 
کارخانه های باقی مانده از میان  کارخانه های متعدد پهلوی هستند که در 

حال حاضر سالم و قابل  مطالعه اند.

  کارخانه چرم سازی خسروی 
مطابق اسناد و مدارک برجای مانده  شرکت سهامی محدوده ایران 
با   1310 سال  در  شد،  عوض  خسروی   چرم سازی  به نام  بعدها  که 

شرکت ۹ نفر از تجار و بازرگانان تبریز  شکل می گیرد. خرید بخشی 
از اراضی چرم سازی خسروی در شهریور  130۹ از آقا کربالیی حسن 
و حاج رضا زهتاب توسط آقای  شیخعلی اتحاد به نمایندگی از شرکت 
چرم سازی خسروی در  موضوع تمامی یک قطعه زمین محدود واقع 
در لیلی آباد صورت  گرفته است. براساس سندی از اداره ثبت اسناد 
و امالک مملکتی  وابسته به وزارت عدلیه وقت، به تاریخ 3/ ۹/ 1314 
حدود کارخانه به  این شرح است که از حد شمالی در محدوده نظامیه، 
از حدشرقی به باغ  اسداهلل خان، از حد جنوبی به  سد و رودخانه و از حد 
غربی به  شارع  باغ طوباییه محدود است. براساس نقشه دارالسلطنه 
کارخانه  ساخت  محدوده  مکان یابی  قمری  12۹۷ هجری  سال  در 
در دوره قاجاریه  در منتهی الیه شریان لی لی آباد قرار داشته و باغی 
بوده متعلق به  حاجی میرزا علی اهرابی که ضلع شرقی آن باغ میرزا 
احسان و در  شمال باغ آقا سیدهاشم قرار داشته است و درمحدوده 
غربی و جنوبی آن  هیچ ملک خصوصی مشخص نشده است. اولین بار 
به سال 1342 هجری شمسی  در نقشه  موسسه کارتوگرافی سحاب 
است که  به عنوان کارخانه چرم سازی از آن یاد شده که در بناهایی 
احاطه شده است که  عبارتند از: شمال کمربندی پیشنهادی تبریز، 
و  کرباسچی  باغ  و  دباغخانه  غرب  از  مسیحیان،  قبرستان   جنوب  از 
از شرق کوچه ای که  بعدها کوچه خسروی نام گرفت. این نقشه با 
سال 133۵ هجری شمسی  هوایی  تصویر  از  استنباط   قابل  بناهای 

قابل انطباق است.

  نتیجه گیری
با ورود تاثیرات صنعتی به جوامع شرقی و نیز ایران، نگرش و به  تبع 
آن معماری دچار تحول شد. اوج این تحوالت مصادف با دوره پهلوی 
اول بود. در این برهه از زمان، تاثیر اندیشه های نوین بیشتر  در قالب 
عوامل مختلفی از جمله معماری صنعتی ظهور پیدا کرد. تبریز یکی 
از پیشگامان استفاده از روش های نوین ساختمانی و  صنایع و ساخت 
کارخانه های صنعتی در دوره پهلوی اول بود که   تعداد زیادی از آنها 
این  جمله  از  است؛  باقی مانده  صنعتی اندکی  بناهای  و  تخریب شده 
کارخانه های باقی مانده می توان به  ساالمبورسازی، چرم سازی خسروی، 
حاج ابوالقاسم جوان و پشمینه  تبریز اشاره کرد.  با توجه به هدف این 
پژوهش در راستای  الگوشناسی معماری کارخانه های صنعتی پهلوی 
اول در تبریز، نتایج تحقیق نشان می دهد الگوی معماری کارخانه های 
ویژگی های  دارای  و  بدون پیچیدگی  پهلوی، ساده،  در دوره  صنعتی  
مشابهی  است. از آن جمله می توان به  پالن های چهارگوشه، نمای 
خرپای  از  استفاده  با  شیروانی  پوشش  آجری،  قاب های  با   آجری 
چوبی و  فلزی و همچنین سیستم دیوار باربر با طاق ضربی، استفاده 

از هره چینی و تزیینات و غیره اشاره کرد.
از پژوهشی به قلم احد نژادابراهیمی، شهین فرخی  و مهسا شباهنگ - 

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز. 
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به گزارش روابط عمومی انجمن و به نقل از دنیای اقتصاد : نرخ 
تورم مسکن 8 کالن شهر کشور در دو مقطع زمانی »جهش قیمت 
نشان  نتایج  شد.  سنجش   »1400 تابستان  »میانه  و   »۹۷ سال  در 
می دهد، رشد تند قیمت مسکن ابتدا در تهران شروع شد؛ به طوری که 

این کالن شهر در سال اول جهش، رتبه اول بیشترین نرخ تورم ملکی 
را به خود اختصاص داد. اما در حال حاضر، تهران در این رده بندی، 
آخر شده و کرج در جایگاه اول قرار گرفته است. علت این موضوع که 

با »تنظیم فاصله قیمت ها« مرتبط است، تشریح شد.

رنکینگ مسکن ۸ کالن شهر
رتبهتورممسکنهشتکالنشهر

اختالفمعکوسدرسرعترشدقیمتمسکنبینپایتختو7
کالنشهردرفاصلهجهشتاپساجهش
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 مقایسه تورم ملکی در تهران و ۷ کالن شهر دیگر کشور در فاصله 
جهش و پساجهش نشان می دهد: در دو نقطه زمانی ابتدایی و پایانی 
از عرش به فرش رسیده  جهش مسکن، تورم ملکی در شهر تهران 
است. به طوری که تهران در میان 8 کالن شهر کشور در تورم ملکی 

رتبه آخر را به دست آورده است.
به گزارش »دنیای اقتصاد«، بررسی داده های تورم نقطه ای مسکن 
فایل های  براساس  مردادماه سال جاری  در 8 کالن شهر کشور طی 
و  دیوار«  آنالین  نیازمندی های  »بازار  در  پنهان-  پیشنهادی-تورم 
 ۹۷ پاییز  در  کالن شهرها  این  مسکن  نقطه ای  تورم  با  آن  مقایسه 
پنهان  تورم  رفتار  که  است  آن  از  قیمت رسمی حاکی  آمار  براساس 
روی تورم قطعی یک روند قابل تحلیل را منعکس می کند. به تعبیری 
در فاصله ابتدای جهش مسکن یعنی پاییز ۹۷ تاکنون که براساس 
در  مسکن  بازار  قیمتی  تغییرات  به  استناد  با  ویژه  به  موجود  وضع 
از آن می توان به عنوان دوره پساجهش یاد کرد،  فصل بهار 1400 
یک اتفاق معنادار در روند تورم ملکی بازار مسکن شهر تهران و سایر 

کالن شهرهای کشور اتفاق افتاده است.
آن طور که آمارهای رسمی نشان می دهد بازار مسکن شهر تهران 
و ۷ کالن شهر دیگر کشور در بهار امسال با کاهش قیمت روبه رو شد 
با وجود ثبت تورم ملکی مثبت در این  و حتی در تیر و مرداد نیز 
بازهم میزان رشد قیمت به سطح سال های ۹۷، ۹8 و ۹۹  شهرها، 
نرسید از همین رو به نظر می رسد باتوجه به اتفاقات و داده های فعلی، 
بازار مسکن پس از یک دوره جهش که نقطه شروع آن به پاییز سال 
۹۷ باز می گردد اکنون در دوره پساجهش قرار گرفته است. مهم ترین 
نکته در مقایسه تورم مسکن در این دو نقطه زمانی یعنی پاییز ۹۷ 
و مردادماه سال جاری از یک اتفاق معنادار پرده بر می دارد و آن از 
عرش به فرش رسیدن تورم ملکی در پایتخت و سبقت تورم ملکی 

در سایر کالن شهرهای کشور از شهر تهران است.
آمارها براساس بررسی تورم مسکن پایتخت 
در مقایسه با تورم مسکن در ۷ کالن شهر دیگر 
حاکی است که در پاییز ۹۷ که معامالت و رشد 
قیمت مسکن با سرعت قابل قبول در شهر تهران 
کالن شهرهای  سایر  در  وضعیت  بود،  شده  آغاز 
کشور به گونه ای دیگر رقم می خورد. به گونه ای 
که در آن مقطع زمانی به عنوان آغاز دوره جهش، 
تورم مسکن در شهر تهران به 84 درصد  رسید 
این در حالی است که تورم مسکن ۷ کالن شهر 
دیگر در سال ۹۷ به طور متوسط 3۷ درصد ثبت 
دو  حدود  گذشت  از  بعد  اکنون  اما  است.  شده 
سال و نیم از آغاز جهش، تورم مسکن در شهر 
میان کالن شهرهای  در  نقطه  باالترین  از  تهران 
کشور به پایین ترین نقطه رسیده و تقریبا با تورم 

نشان  آمارها  است.  گرفته  قرار  در یک سطح  در شهر مشهد  ملکی 
می دهد اکنون تورم مسکن پایتخت معادل 34 درصد و میانگین تورم 

ملکی ۷ کالن شهر دیگر در سطح ۵0 درصد قرار دارد.
جالب  است مشابه وضعیت تهران و ۷ کالن شهر دیگر در تورم 
ملکی در نقطه ابتدایی جهش، برای تهران و کل شهرهای کشور نیز 
تکرار شده است. در سال ۹۷ که تهران آغاز جهش قیمت مسکن را 
تجربه کرد، هنوز سایر شهرهای کشور با جهش قیمت مسکن روبه رو 
نبودند؛ همین موضوع سبب شد تا فاصله قیمت مسکن در تهران به 

کشور به باالترین سطح در 10 سال اخیر برسد.
هر  در  تهران  مسکن  قیمت  نسبت  رسمی،  داده های  با  مطابق 
مترمربع به کشور در سال ۹۷، به 4/ 3 رسید در حالی که این نسبت 
در سال های قبل در محدوده 2/ 2 تا 4/ 2 بود. این نسبت در سال 

۹8 به 2/ 3 و در سال ۹۹ به 1/ 3 رسید.
تورم مسکن کشور از ابتدای شروع دوره جهش با سرعت پایین تر 
این ترتیب که تورم مسکن کشور در  به  بوده است.  دنباله رو تهران 
سال ۹۷ معادل 42 درصد و در شهر تهران معادل ۷0 درصد ثبت 
شد. این شاخص در سال ۹۹ در تهران به 80 درصد و در نیمه سال 
۹۹ برای سایر شهرهای کشور به 60 درصد رسید تا اینکه در پاییز 
۹۹ تورم مسکن کشور که همچنان دنباله رو تهران بود به سطح 114 

درصد رسید.

  رنکینگ تورم مسکن در ۸ کالن شهر
بررسی داده های مربوط به تورم مسکن در 8 کالن شهر کشور در 
رتبه های  جابه جایی  از  پساجهش  و  جهش  ابتدایی  زمانی  نقطه  دو 
رتبه نخست در  پاییز ۹۷،  این شاخص حکایت دارد. در  شهرها در 
میان 8 کالن شهر کشور به لحاظ تورم ملکی با 84 درصد از آن شهر 
تهران بود. پس از آن کرج با 4۵ درصد و شیراز با 
42 درصد در رتبه های دوم و سوم قرار داشتند. 
کالن شهرهای اصفهان، مشهد و اهواز، تبریز و قم 
نیز به ترتیب در رتبه های بعدی به لحاظ باالترین 
میزان تورم ملکی در آن مقطع زمانی بودند. اما 
ارائه شده  پیشنهادی  فایل های  با  اکنون مطابق 
در بازار نیازمندی های آنالین دیوار، این رنکینگ 
لحاظ  به  پایانی  رتبه  در  تهران  و  معکوس شده 
تورم ملکی قرار گرفته است. یعنی رتبه نخست 
دوره  که   1400 مردادماه  در  ملکی  تورم  در 
پساجهش محسوب می شود به کالن شهر مجاور 
تهران، تعلق گرفته است. داده های مربوط به تورم 
پنهان )مقصود از »تورم پنهان« در بازار مسکن، 
تغییرات انتظار فروشنده ها نسبت به سطح قیمت 
مسکن است که به نوعی به شکل تغییرات قیمت 

آنطورکهآمارهایرسمینشان
میدهدبازارمسکنشهرتهران
و7کالنشهردیگرکشوردربهار
امسالباکاهشقیمتروبهرو
شدوحتیدرتیرومردادنیزبا
وجودثبتتورمملکیمثبتدر
اینشهرها،بازهممیزانرشد
قیمتبهسطحسالهای97،
98و99نرسیدازهمینروبه
نظرمیرسدباتوجهبهاتفاقاتو
دادههایفعلی،بازارمسکنپس
ازیکدورهجهشکهنقطهشروع
آنبهپاییزسال97بازمیگردد
اکنوندردورهپساجهشقرار

گرفتهاست
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می شود.  منعکس  فایل ها  در  فروش  پیشنهادی 
»دنیای اقتصاد« در ماه های اخیر تغییرات قیمت 
پیشنهادی فایل ها را بررسی و تورم پنهان ملک 
را قبل از انتشار آمار رسمی برآورد کرده که اغلب 
مسکن  ماهانه  قیمت  رسمی تغییرات  آمار  به 
پیشنهادی  قیمت  براساس  است.(  بوده  نزدیک 
فایل های عرضه شده نشان می دهد تورم ملکی 
 ۹۷ به  امسال  تابستان  نیمه  در  کرج  شهر  در 
به  دوم  رتبه  کرج،  از  پس  است.  رسیده  درصد 
اصفهان با ۵4 درصد، رتبه سوم به تبریز با 4۵ 
درصد، رتبه چهارم به اهواز با 41 درصد و رتبه 
پنجم به شیراز با 40 درصد اختصاص پیدا کرده 
رتبه  در  ملکی  تورم  با 3۹ درصد  نیز  قم  است. 
با  نیز  مشهد  و  تهران  است.  گرفته  قرار  ششم 
آخر  رتبه های  در  ملکی  تورم  درصد   34 حدود 

قرار دارند.
در این میان اما به لحاظ سطح قیمت مسکن، 
میان  در  نخست  رتبه  دارنده  همچنان  تهران 
کالن شهرهای کشور است. در حالی که میانگین 
قیمت مسکن در هر مترمربع در شهر تهران به 

حدود 30 میلیون تومان رسیده است، باالترین سطح قیمت مسکن 
مربوط  داده های  با  مطابق  است.  شیراز  به  متعلق  پایتخت  از  پس 
میانگین  دیوار،  آنالین  نیازمندهای  بازار  در  پیشنهادی  فایل های  به 
هرمترمربع آپارتمان در شهر شیراز در مردادماه امسال به حدود 18 
میلیون تومان رسیده است. رتبه سوم به لحاظ سطح قیمتی نیز به 

اصفهان با حدود 1۷ میلیون تومان در هرمترمربع تعلق دارد.
شهرهای مشهد، کرج، تبریز، قم و اهواز نیز به ترتیب در رتبه های 
بعدی به لحاظ باالترین سطح قیمتی در یک ماه گذشته قرار گرفته اند.

میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در شهر مشهد در 
 13 به حدود  کرج  شهر  در  تومان،  میلیون   14 به  امسال  مردادماه 
میلیون و ۵00 هزار تومان، در شهر تبریز به حدود 13 میلیون تومان، 
به حدود 12  اهواز  در  و  هزار  و ۵00  میلیون  به حدود 12  قم  در 

میلیون تومان رسیده است.
مراجعه به میانگین قیمتی در تهران و سایر کالن شهرها در سال 
گذشته و مقایسه آن با زمان کنونی به عنوان دوره پساجهش نشان 
می دهد در ابتدا اختالف نسبت میانگین سطح قیمت میان کالن شهر 
زیاد و به تدریج کم شد. درواقع زمانی که سرعت رشد قیمت مسکن 
که در دوره جهش به تهران اختصاص داشت اکنون در کمترین سطح 
قرار گرفته این انتظار وجود دارد که نسبت قیمت مسکن هم میان 

تهران و سایر کشورها کاهش پیدا کند.
میان  قیمت  سطح  شدن  کم  محسوس ترین  نیز  حاضر  حال  در 

تهران و کالن شهر مجاور آن یعنی کرج رخ داده 
است. در مردادماه پارسال نسبت میانگین قیمت 
مردادماه  در  و   3  /4 معادل  کرج  به  تهران  در 
امسال به 3/ 2 رسیده است. میانگین قیمت هر 
مردادماه  تهران طی  در شهر  آپارتمان  مترمربع 
سال گذشته معادل 23 میلیون و در کرج حدود 
اما  است  بوده  تومان  هزار   800 و  میلیون   6
میانگین  امسال،  تابستان  نیمه  در  آمار  براساس 
از  تهران  شهر  در  آپارتمان  مترمربع  هر  قیمت 
حدود 30 میلیون تومان به حدود 13 میلیون و 

۵00 هزار تومان رسیده است.
این نسبت درباره تهران و سایر کالن شهرهای 
کشور نیز اتفاق افتاده است. به عنوان مثال نسبت 
میانگین قیمت مسکن در تهران و اصفهان از 2 
در   1  /8 حدود  به  گذشته  سال  مردادماه  طی 
نسبت  همچنین  است.  رسیده  امسال  مردادماه 
میانگین قیمت مسکن در تهران و تبریز از ۷/ 2 

به ۵/ 2 کاهش پیدا کرده است.
عالوه بر کاهش نسبت میانگین قیمت میان 
تهران و سایر کالن شهرها، آمارها نشان می دهد 
در حال حاضر نیز اگرچه تورم ماهانه مسکن در شهر تهران پس از 
به سطح 3  و  مثبت شده  امسال،  بهار  ماه های  در  منفی  تورم  ثبت 
تهران  در  تنها  نه  قیمت ها  رشد  سرعت  همچنان  اما  رسیده  درصد 
ماهانه  تورم  و  نیست  جهش  دوره  میزان  به  شهرها  سایر  در  بلکه 
تا 3 درصد  مسکن تقریبا در کالن شهرهای کشور یکسان و بین 2 

ثبت شده است.
متغیر  بیشترین  گذشت  که  ماهی  در  می دهد  نشان  بررسی ها 
از سوی متغیر  ماهانه 3 درصد  تورم  ثبت  و  بر رشد قیمت  اثرگذار 
بیرونی غیراقتصادی اتفاق افتاد. بنابراین به نظر می رسد در صورتی 
که رشد قیمت ادامه پیدا کند نسبت میانگین قیمت میان شهر تهران 

و سایر شهرها همچنان کمتر شود.
نکته  این  است  محرز  امسال  مرداد  ماهانه  تورم  به  باتوجه  آنچه 
و  رفتار معامله گران  به  بیرونی جهت دهنده  اگر متغیرهای  است که 
معامالت مسکن به گونه ای پیش رود که انتظارات تورمی تعدیل شود 
و به نوعی اطمینان خاطر نسبت به آینده اقتصادی ایجاد شود، تورم 
مسکن نه فقط در تهران بلکه در سایر شهرها نیز کنترل می شود و 
بازار مسکن در یک دوره ثبات نسبی قرار می گیرد. در این میان از 
دیدگاه برخی کارشناسان یک سناریوی دیگر نیز در صورت برقراری 
مسکن  بازار  برای  غیراقتصادی  بیرونی  متغیرهای  شرایط  در  ثبات 
با کاهش قیمت  بازار مسکن در شهر تهران  اینکه  وجود دارد و آن 

روبه رو شود.

دراینمیانامابهلحاظسطح
قیمتمسکن،تهرانهمچنان
دارندهرتبهنخستدرمیان
کالنشهرهایکشوراست.در
حالیکهمیانگینقیمتمسکن
درهرمترمربعدرشهرتهرانبه
حدود30میلیونتومانرسیده
است،باالترینسطحقیمتمسکن
پسازپایتختمتعلقبهشیراز
است.مطابقبادادههایمربوط
بهفایلهایپیشنهادیدربازار
نیازمندهایآنالیندیوار،میانگین
هرمترمربعآپارتماندرشهر
شیرازدرمردادماهامسالبه
حدود18میلیونتومانرسیده
است.رتبهسومبهلحاظسطح
قیمتینیزبهاصفهانباحدود
17میلیونتوماندرهرمترمربع

تعلقدارد
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نرخ رشد فصلی و نقطه ای قیمت مصالح 
 1400 بهار  به  مربوط  تهران  در  ساختمانی 
و  ساده  پیام  دو  شده،  منتشر  تازگی  به  که 
روابط  گزارش  به  دارد.  رمزگشایی  نیازمند 
اقتصاد،  دنیای  از  نقل  به  عمومی انجمن 
گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت میانگین 
مصالح ساختمانی در شهر تهران، روایتی از 
تغییرات این شاخص ارائه می کند که حاوی 
است.  ساختمانی  فعاالن  مهمی برای  نکات 
این گزارش نشان می دهد تورم هزینه ساخت 
لحاظ  به  ساختمانی  مصالح  بابت  از  مسکن 

فصلی در بهار 1400 حدود 1۹ درصد بوده و 
به لحاظ نقطه ای )در مقایسه با سه ماه بهار 
سال ۹۹( 101 درصد بوده است. پیام ساده 
ساختمانی  مصالح  قیمت  رشد  میزان  این 
در  ساختمانی  مصالح  قیمت  که  است  این 
شده  برابر  دو  تقریبا  پارسال  بهار  با  مقایسه 
و این سومین رشد تند فصلی قیمت مصالح 
تورم  است.  در یک سال گذشته  ساختمانی 
در  ساختمانی  مصالح  قیمت  شاخص  فصلی 
تابستان ۹۹ نیز حدود 30 درصد و در پاییز 
همان سال 22درصد بوده است. به این ترتیب 

طی یک سال اخیر، قیمت مصالح ساختمانی 
برای سومین بار به طور فصلی جهش داشته 
تغییرات  این  ساده  پیام  دیگر  بخش  است. 
دومین  امسال  بهار  در  که  است  این  قیمت 
مسکن  قیمت  نقطه ای  تورم  شدید  صعود 
طی حدود چهار سال اخیر رقم خورده است. 
پارسال  پاییز  در  نیز  شدید  صعود  نخستین 
رخ داد، طوری که تورم فصلی 101 درصدی 
در آن مقطع زمانی رقم خورد. همچنین این 
فصلی  تند  رشد  که  است  توجه  قابل  نکته 
قیمت  شاخص  یا  ساخت  هزینه  نقطه ای  و 

رشد تند قیمت مصالح ساختمانی در تهران طی بهار امسال، یک پیام ساده دارد و یک پیام »نیازمند رمزگشایی«. پیام 
اول، تغییر معادله هزینه ساخت مسکن است که دست کم حدود 20درصد نسبت به ابتدای سال افزایش یافته است. 
این میزان تورم فصلی در بازار نهاده های ساخت خانه، سومین صعود بزرگ قیمت ها در این بازار طی یک سال گذشته 
است. اما پیام دوم با »دید کامل به نبض بلندمدت قیمت ها« قابل دریافت است. طی دوره جهش، تورم مصالح ساختمانی 

از تورم مسکن جاماند و اکنون در فاز تنظیم است. سه سناریو از آینده ساخت، بررسی شد.

مصالح ساختمانی در تعقیب ملک
برآوردجدیدازقیمتتمامشدهآپارتماندرتهران

چشماندازساختمسکندرسهسناریو
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مصالح ساختمانی در یک سال گذشته نیز به 
صورت مقطعی تکرار شده است.

بازار  از  تورمی جدید  آمار  دوم  پیام  اما 
رمزگشایی  نیازمند  که  ساختمانی  مصالح 
است، به این سوال پاسخ می دهد که چرا در 
تهران حدود 2  فصلی که قیمت مسکن در 
تورمی غالب در  انتظارات  و  درصد رشد کرد 
بازار کاهشی بود و از طرفی رکود ساختمانی 
و  ساخت  بازار  در  همچنان  نیز  سنگین 
ساختمانی  مصالح  است،  حاکم  معامالت 
دیگر،  بیان  به  است؟  این حد رشد کرده  تا 
مصالح ساختمانی در حالی به طور فصلی 1۹ 
در  که  داشته  میانگین  قیمت  رشد  درصد 
بازه سه ماهه 2  این میزان رشد در  مسکن 
قیمت  شاخص  همچنین  است؛  بوده  درصد 
)تورم  کاالها و خدمات سبد مصرفی خانوار 
زمستان  به  نسبت  امسال  بهار  در  عمومی( 
۷/ 6 درصد رشد کرده است. در سایر بازارها 
تغییرات  از  کمتر  مراتب  به  قیمت  رشد  نیز 
است.  بوده  ساختمانی  مصالح  تورم  قیمت 
امسال  بهار  در  مسکن  نقطه ای  تورم  میزان 
بوده  درصد  عمومی ۵2  تورم  و  درصد   ۷0
است اما در همین بازه یک ساله تورم مصالح 

ساختمانی 101 درصد ثبت شده است.
تغییرات  این  علت  از  اقتصاد«  »دنیای 
قیمت شدید در بازار مصالح رمزگشایی کرده 
تا گره ذهنی سازندگان و فعاالن بازار مسکن 
که به دنبال مشاهده افت قیمت مسکن در 
بهار با وجود افزایش قیمت مصالح، پیچیده تر 
از قبل شده و نمی دانند در این وضعیت که 
اما  منفی  مسکن  بازار  تورمی در  انتظارات 
در  باید  چطور  است،  مثبت  مصالح  قیمت 
بازار ساخت و ساز فعالیت کنند، گشوده شود.

بررسی »دنیای اقتصاد« که برای مخابره 
قیمت  خیز  راز  به  پاسخ  برای  دوم  پیام 
شده  انجام   1400 بهار  در  خانه  ساخت 
است، در بازه ای انجام شده که دید کاملی از 
تغییرات قیمت مصالح ساختمانی در سیکل 
اخیر رونق – رکود مسکن ارائه دهد. در واقع 
این  در  کامل  دید  زاویه  یک  داشتن  برای 
از  یعنی  بررسی  زمانی  دوره  بهترین  حوزه، 

آغاز  مسکن  پیش رونق  که   ۹6 سال  ابتدای 
شد تا پایان فصل بهار، روند تغییرات قیمت 
قرار  بررسی  مورد  ساختمانی  نهاده های 
تخلیه حباب  تا سال ۹6 دوره  است.  گرفته 
و پساجهش قیمت مسکن که قبل از آن در 
از  و  شد  سپری  بود،  کرده  سال ۹2 جهش 
قیمت  واقعی  اسمی و  قیمت  افت   ۹6 سال 
مسکن به طور کامل متوقف شد. از نیمه ۹6 
نیز به تدریج رشد معامالت زمینه رشد قیمت 
 ۹۷ سال  در  نهایت  در  و  زد  رقم  را  مسکن 
مسکن  قیمت  ارزی،  شوک  وقع  با  همزمان 
نشان  اقتصاد«  »دنیای  بررسی  کرد.  جهش 
بعد  و دو سال  زمانی  آن مقطع  می دهد در 
یعنی سال های ۹8 و ۹۹، به جای اینکه رشد 
مصالح  قیمت  رشد  از  تابعی  مسکن  قیمت 
و  بیرونی  متغیرهای  تابع  باشد،  ساختمانی 
مهم تر از همه تابع انتظارات تورمی بوده است. 
البته در دو سال اخیر قیمت زمین نیز جهش 
کرد و همین موضوع با توجه به اهمیت زمین 
به عنوان یکی از اجزای اصلی ساخت مسکن، 
مدت  این  در  اما  زد.  دامن  مسکن  تورم  به 
و  زمین  تورم  از  هم  مسکن  قیمت  رشد 
این  زد.  جلو  ساختمانی  مصالح  تورم  از  هم 
استقالل نسبی جهش قیمت مسکن نسبت 
به هزینه تولید )ساخت( موجب شد از سال 
۹6 تا پایان بهار 1400 در حالی که قیمت 
مسکن در تهران ۹/ 6 برابر شده بود، شاخص 
قیمت مصالح ساختمانی ۵/ ۵ برابر شود. اگر 
بهار امسال که بازار مصالح فوق العاده متالطم 
کنیم،  حذف  قیمت  تغییرات  آمار  از  را  شد 
پایان  در  ساختمانی  مصالح  قیمت  شاخص 
حدود  ۹6 سال  ابتدای  به  نسبت   ۹۹  سال 

این در حالی است که در  و  برابر شده   4/۵
این بازه مسکن در همان حدود ۹/ 6 برابری 

رشد داشته است.
بهار  پایان  در  نیز  زمین  قیمت  از طرفی 
برابر  1400 نسبت به سال ۹6 حدود 1/ ۷ 
شده است و این یعنی مصالح در طول پنج 
سال اخیر از مسکن و زمین جا مانده است. 
از آنجا که در سه سال اخیر، جهش قیمت 
ویژه  به  ساخت،  هزینه  از  مستقل  مسکن 

و  تورمی بوده  انتظارات  تاثیر  تحت  مصالح 
سفته بازی در آن نقش اول را داشته است و با 
توجه به رابطه معنادار سطح قیمت نهاده های 
نظر  به  اکنون  تولید،  قیمت  و  یک محصول 
قیمت  تنظیم  حال  در  مصالح  بازار  می رسد 
چراکه  است؛  مسکن  قیمت  با  نسبت  در 
میزان رشد قیمت مصالح ساختمانی در سه 
همواره  مسکن،  قیمت  پیاپی  جهش  سال 
کمتر از سطح قابل تنظیم بوده است. آنچه 
را  تورم مسکن  از  مصالح  تورم  عقب ماندگی 
قیمت  ساالنه  رشد  میانگین  می دهد،  نشان 
مسکن  قیمت  رشد  با  آن  مقایسه  و  مصالح 
بازار  دو  هر  تورم  میزان   ۹6 سال  در  است، 
تقریبا برابر و حدود 10 درصد بوده است. در 
سال ۹۷ تورم مصالح ساختمانی 4۷ درصد 
و تورم مسکن ۷0 درصد بوده است. در سال 
و  مصالح  بازار  در  ترتیب  به  تورم  این   ۹8
مسکن 3۵ و 62 درصد بوده و در سال ۹۹ 
نیز مصالح در حالی ۷6 درصد رشد کرد که 
به  نسبت  درصدی   80 رشد  مسکن  قیمت 
یک سال قبل از آن داشته است. به این ترتیب 
همواره   1400 از  قبل  سال  چهار  طول  در 
تورم مصالح از مسکن عقب مانده بود تا اینکه 
در بهار امسال رویه متفاوت شد، طوری که 
این بار تغییرات قیمت مصالح از مسکن پیشی 
اقتصاد«،  »دنیای  گزارش  به  است.  گرفته 
تغییرات  رمزگشایی  نیازمند  پیام  خالصه 
قیمت مصالح ساختمانی در بهار 1400 این 
مصالح  بازار  امسال  بهار  در  چون  که  است 
در فاز تنظیم قیمت نسبت به سطح قیمت 
مسکن قرار داشته است و از آنجا که در دوره 
تا ۹۹، جهش قیمت مسکن  چهار ساله ۹6 
مستقل از تغییرات قیمت مصالح بود، در این 
دوره پساجهش )سال 1400( نیز الزاما رشد 
قیمت مصالح اثر مستقیم روی قیمت فروش 
آپارتمان نخواهد گذاشت؛ هرچند به هر حال 
این احتمال وجود دارد که قیمت پیشنهادی 
واحدهای نوساز توسط سازنده های حاضر در 
بازار افزایش یابد، اما الزاما به معنای فروش 
در قیمت های اعالمی آنها نیست. نکته جالب 
دیگر این است که قیمت زمین در مقاطعی از 
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سال های اخیر بسیار بیشتر از قیمت مسکن 
در  شد  موجب  موضوع  این  و  یافت  افزایش 
زمستان ترمز جهش قیمت زمین نیز کشیده 
شود. تورم فصلی زمین در زمستان در حالی 
تک رقمی و حدود 8 درصد شد که در فصل 
قبل 18 درصد و فصل قبل تر از آن )تابستان 

۹۹( 36 درصد بوده است.
مرور این آمار تورمی از آن جهت اهمیت 
دارد که نشان می دهد همان طور که در بازار 
احتمال  از مسکن  بیشتر  قیمت  رشد  ملک، 
توقف و ترمز دارد، رشد قیمت حوزه مرتبط 
دیگر به مقدار کمتر نیز می تواند در مقاطع 
قیمت  تغییرات  تا  باشد  تورم زا  بعدی  زمانی 
بازار مسکن  و  باالدست مسکن  بازارهای  در 

به یکدیگر نزدیک شوند.
قیمت  نسبت  است  در عین حال ممکن 
الزاما  نه  آینده،  ماه های  در  زمین  به  مصالح 
به شکل افزایش قیمت مصالح ، بلکه به شکل 
افت  اگر  تعدیل شود.  قیمت مسکن  کاهش 
تورم  فاصله  کند،  پیدا  ادامه  مسکن  قیمت 
مصالح ساختمانی با تورم مسکن دیگر مثل 
در  و  بود  نخواهد  پرشیب  و  تند  قبل  فصل 
و  معنادار مسکن  رابطه  بلندمدت  در  نهایت 
مصالح که در چند سال اخیر بر هم خورده 

است، بازتنظیم خواهد شد.
وجود  مهم  سوال  دو  میان  این  در  اما 
دارد. یک سوال این است که قیمت تمام شده 
مصالح  قیمت  تغییرات  به  توجه  با  مسکن 
است  این  دوم  سوال  و  است  چقدر  اکنون 
و ساز  بازار ساخت  در  این مقطع  از  که پس 
ساخت  تمام شده  قیمت  شد؟  خواهد  چه 
میانگین  به طور  امسال  ابتدای  در  مسکن 
آمار  بود.  تومان  میلیون  تا 10  مترمربعی 8 
طور  به  هنوز  بهار  فصل  در  زمین  قیمت 
وضعیت  به  توجه  با  اما  نشده  رسمی منتشر 
امسال  بهار  در  مسکن  تورم  عمومی و  تورم 
احتماال  که  کرد  برآورد  طور  این  می توان 
تا 10 درصدی  تغییرات فصلی ۵  نیز  زمین 
ساخت و ساز  بازار  در  طرفی  از  است.  داشته 
تورم  از  بیش  قدری  مصالح  قیمت  تغییرات 
مصالح  شاخص  در  محاسبه شده  میانگین 

برآورد  درصد   30 حدود  یعنی  ساختمانی، 
تمام  قیمت  این حساب می توان  با  می شود. 
را  حاضر  حال  در  مسکن  مترمربع  هر  شده 
با لحاظ هزینه ساخت و قیمت زمین، حدود 
2۵ میلیون تومان برآورد کرد. از سوی دیگر 
میانگین قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان 
نوساز در شهر تهران در حال حاضر بین 3۵ 
ترتیب  این  به  است.  تومان  میلیون   3۷ تا 
طی  حاضر  حال  در  سازنده ها  سود  حاشیه 
تا 4۵  بین 40  پروژه  ساله ساخت  دو  دوره 
اما  نیست  نامطلوب  اگرچه  که  است  درصد 
سوال  اینجا  در  نیست.  جذاب  هم  آنقدر 
خواهد  »چه  که  می کند  پیدا  اهمیت  دوم 
که  فعلی  بازار  در  سازنده ها  رفتار  شد؟« 
حباب قیمت مسکن در حال تخلیه است و 
صعودی  ساختمانی  مصالح  قیمت  طرفی  از 
شده است، در سه سناریو قابل ترسیم است. 
بسته به اینکه روند کاهش قیمت مسکن در 
ماه های آینده چگونه خواهد بود، سازنده ها را 
می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ دسته 
گذشته  سال  در  که  هستند  کسانی  نخست 
سال  آن  ساختمانی  مصالح  قیمت  سطح  با 
مشغول  و  کرده  تعریف  ساختمانی  پروژه 
دوم کسانی هستند  و دسته  کار شده اند  به 
قیمت  سطح  با  جدید  سال  شروع  در  که 
کلید  را  ساخت و سازی  مصالح،  افزایش یافته 
زده اند. گروه اول یعنی کسانی که مصالح را 
به قیمت پارسال خریداری کرده اند، احتماال 
خورد  نخواهند  بر  فروش  برای  مشکلی  به 
به  توجه  با  اما  می برند،  قبولی  قابل  سود  و 
جدید  پروژه  شروع  برای  جایگزینی،  هزینه 
دچار مشکل می شوند. بنابراین در سناریوی 
اول این گروه از سازنده ها واحدهای تکمیل 
تعریف  از  و  می کنند  عرضه  بازار  به  را  شده 
پروژه جدید خودداری خواهند کرد. بنابراین 
سال  در  ساخت و ساز  رکود  سناریو  این  در 

جاری ادامه پیدا خواهد کرد.
دو سناریوی دیگر مربوط به رفتار دسته 
سال  قیمت  با  که  آنها  سازنده هاست؛  دوم 
طبعا  و  کرده اند  خریداری  مصالح   1400
بهار  در  مصالح  30درصدی  حدود  رشد 

امسال را در قیمت تمام شده واحدهای نوساز 
آینده  سال  یا  امسال  پایان  در  عرضه شده 
انتظارات  آنجا که  از  اما  لحاظ خواهند کرد. 
است  منفی  همچنان  مسکن  بازار  تورمی در 
این زودی مثبت  به  به نظر می رسد  بعید  و 
خواهند  گروه  دو  سازنده ها  بنابراین  شود، 
شد. در این سناریو، اگر قیمت اسمی مسکن 
در ماه های آینده کاهش پیدا کند، این گروه 
احتماال واحدهای تکمیل شده را نمی فروشند 
زد.  نخواهند  کلید  نیز  را  جدیدی  پروژه  و 
اسمی مسکن  قیمت  اگر  نیز  دیگر  حالت  در 
و  ناچیز  افزایش  مقدار  اما  پیدا کند  افزایش 
در حد یکی، دو درصد ماهانه باشد، این گروه 
احتماال امید به فروش را با قیمتی که بتواند 
بخشی از رشد قیمت مصالح را پوشش دهد 
از دست نمی دهند و با سودی که در مجموع 
یا  آینده  سال  در  است،  قبول  قابل  برایشان 
را  شده  تکمیل  آپارتمان های  امسال،  پایان 

می فروشند.
واقعی  قیمت  اگر  سوم،  سناریوی  در 
یعنی  کند،  پیدا  کاهش  تدریج  به  مسکن 
تغییرات  از  ماه  هر  مسکن  قیمت  تغییرات 
قیمت مسکن نسبت به نرخ تورم عمومی کمتر 
باشد، احتماال سازنده هایی که امسال مصالح 
خریده اند، چون سطح قیمت در پایان سال به 
حدی است که ممکن است جذابیت فروش 
برای آنها نداشته باشد، به کلی بازار را ترک 
خواهند کرد و فروش واحدهای تکمیل شده 
را به زمان بعدی جهش قیمت مسکن موکول 
می کنند. در نهایت برآیند هر سه سناریو این 
است که رکود ساخت و ساز به این زودی ها 

قرار نیست به پایان برسد.
دیگر  بعید  بسیار  سناریوی  یک  البته 
امسال  مسکن  قیمت  اینکه  دارد؛  وجود  هم 
دوباره دچار جهش شدید شود. اما حتی در 
این صورت نیز سازنده ها به بازار ساخت و ساز 
باز نخواهند گشت؛ کمااینکه در دو سال اخیر 
با  سازنده ها  مسکن  قیمت  جهش  وجود  با 
توجه به رکود معامالتی شدید به بازار مسکن 

باز نگشته اند.
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۱ خودانگیزی
دیگران  به  نمی تواند  نباشد،  برخوردار  خودانگیزی  از  مدیر  اگر 
انگیزه بدهد. خودانگیزی یا به  عبارتی، توانایِی انگیزه دادن به خود و 

پذیرفتن وظایف، از ویژگی های شخصی یک مدیر موفق است.

2 صداقت
کارمندان به مدیر موفق اعتماد می کنند، چون به صداقت او ایمان 
قوانین  از  می کند،  دفاع  کارمندانش  حق   از  موفق  مدیر  یک  دارند. 
سرپیچی نمی کند، به گفته هایش پایبند است و صداقت توشه ی راه 

اوست.

آیا به خوبی با دیگران کار می کنید و راهنمای خوبی هستید؟ این دو ویژگی شاید از شما یک مدیر 
نیز  از ویژگی های دیگری  باید  اینکه عنوان مدیر موفق به شما اطالق شود،  اما برای  خوب بسازد، 
برخوردار باشید. در تعیین اینکه آیا شما مدیر موفقی خواهید شد یا نه، عواملی نقش دارند. خبر 
نیز  اکتسابی  به صورت  و  باشند  ذاتی  نباید  لزوما  موفق،  مدیر  یک  ویژگی های  که  است  این  خوب 
می توان آنها را به دست آورد. اگر در فکِر مدیریت هستید، این 25 ویژگِی مدیران موفق را به خاطر 
با دیگران کمک  تعامالت تان  و  بهتر شدِن شما  به  از ویژگی های شخصی  باشید.برخورداری  داشته 
او  از  پیروی کردن  از  و  قائلند  احترام  برای آن  از شما مدیر موفقی می سازد که دیگران  و  می کند 

احساس رضایت می کنند.

استراتژی و اصول مديريت مديران موفق
25ویژگیشخصیتیوکاریمدیرانموفق
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۳ قابلیت اعتماد
یک مدیر موفق باید قابل اعتماد باشد و رؤسا و زیردستانش بتوانند 

روی او حساب باز کنند.
قدرت  شما  به  که  است  افراد  اعتماد  این  بخواهید،  را  »راستش 
زیادی می دهد. جلب اعتماد دیگران قدرتمندتر از تمام تکنیک های 

مدیریتی است.«لینوس توروالدز

۴ خوش  بینی
آینده هستید؟ نگرش خوش بینانه ی  امید، چشم به راه  با  آیا شما 
یک مدیر، روحیه  ی کارمندانش را باال می برد، الهام بخش آنهاست و 

باعث می شود از کاری که انجام می دهند، لذت ببرند.

۵ اعتماد به  نفس
به  و  بگیرید  اعتمادبه نفس  با  را  تصمیمات تان  بتوانید  باید  شما 
هستید.  درست  تصمیم گیری های  به  قادر  که  بدهید  نشان  دیگران 
آنها  به  ناخودآگاه  و  است  اطرافیان تان  نفع  به  شما  اعتمادبه نفس 

منتقل می شود.

6 آرامش
یک مدیر موفق در مواجهه با سختی ها ناامید نمی شود و توانایِی 
خصوصیات  از  الزم  اقدامات  انجام  و  بحرانی  شرایط  در  ماندن  آرام 

چنین فردی است.

7 انعطاف پذيری
موقعیت های  با  انطباق  برای  انعطاف پذیری  از  خاصی  میزان 

مختلف، الزمه ی مقام مدیریت است.
با  است.  مهم  کسب وکار  هوش  داشتن  موفق،  مدیر  یک  برای 
اینکه نیاز نیست میزان هوش یک مدیر در حِد هوش یک معامله گر 
حرفه ای باشد، اما آشنایی با اصول و روال اساسی کسب و کار برای او 

مفید خواهد بود.

۸ دانش صنعت
آگاهی  چقدر  هستید،  به کار  مشغول  آن  در  که  صنعتی  از  شما 
کارهایتان  و  باشید  پرسش ها  پاسخ گوی  بتوانید  اینکه  برای  دارید؟ 
را به نحو مؤثری انجام بدهید، باید از دانش صنعت برخوردار باشید. 
مدیر  اما یک  باشند،  نداشته  دانش صنعت  به  نیازی  کارگران  شاید 

موفق، تاحدودی از این دانش برخوردار است.

9 آشنايی با زمان واگذاری
به  را  وظایفش  از  برخی  می تواند  که  می داند  موفق  مدیر  یک 
با  را  وظایف  آن  کسانی  چه  می داند  همچنین  کند،  واگذار  دیگران 
افراد،  این  از  از کمک گرفتن  راه  این  و در  انجام می دهند  موفقیت 

دریغ نمی کند.
و  برخوردارند  کافی  درک  از  که  هستند  کسانی  موفق  »مدیران 
کنند،  انتخاب  خواسته هایشان  انجام  برای  را  کسانی  چه  می دانند 
همچنین از خویشتن داری کافی برخودارند و در کاری که به دیگری 

واگذار کرده اند، دخالت نمی کنند.«تئودور روزِولت

۱۰ رويکرد سازمانی
برای اینکه مدیر موفقی باشید باید رویکرد سازمانی را سر لوحه ی 
کارتان قرار بدهید. روند پیشرفت پروژه ها، کارمندان و وظایف شان را 
پیگیری کنید تا در جریان اموری قرار بگیرید که باید در کسب وکارتان 

به آنها رسیدگی شود.

۱۱ مديريت مقدماتی مالی
بدانید چگونه  تا  باشید  داشته  آشنایی  مالی  مقدماتی  مفاهیم  با 

مسائل مالی مربوط به پروژه ها را مدیریت کنید.

۱2 سلسله  مراتِب کاری
شما باید سلسله  مراتب کارتان را بشناسید و از آن پیروی کنید. 
حتما وظایف تان را درک کنید و بدانید گزارش کارتان را باید به چه 
کسی بدهید. همچنین باید از نحوه ی تأثیر سازمان بر زیردستان خود 

آگاهی داشته باشید.

۱۳ مفاهیم حقوقی
مفاهیم  باید  اما  باشید،  حقوقی  مسائل  کارشناس  نیست  نیاز 
حقوقی در حیطه های آزار و اذیت جنسی، روش های صحیح استخدام 

و اخراج، محرمانه بودن و مسائل دیگر را درک کنید.
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کند.  برقرار  ارتباط  مؤثری  به نحو  بتواند  باید  موفق  مدیر  یک 
شاید از ویژگی های مختلفی که به ارتباطات مربوط می شوند، تعجب 
اگر  کنید.  تقویت  ارتباط  برقراری  برای  را  توانایی خود  کنید. حتما 
می خواهید هم زمان با انجام وظایف مدیریتی  خود، به خوبی با دیگران 

ارتباط داشته باشید، سعی کنید از ویژگی های زیر برخوردار شوید:

۱۴ ارتباطات نوشتاری
یاد بگیرید در قالب  ایمیل، یادداشت و پیام تشکر، به نحو مؤثری با 
دیگران ارتباط برقرار کنید. طرِز نگارش یک مدیر موفق باید حرفه ای 

و بدون اشتباهات دستوری باشد.
»میزان انگیزه ی یک کارمند نتیجه ی مجموع تعامالتی است که 

با مدیر خود دارد.« باب نِلسون

۱۵ سخنرانی
در  ایده ها  دقیق  بیان  و  رسمی خبرها  اعالم  کردن،  سخنرانی 
مصاحبه ها یا خطاب به کارگران از ویژگی های یک مدیر موفق است.

۱6 بازخورد سازنده
ارائه ی بازخورد های سازنده و مفید از دیگر ویژگی های یک مدیر 

موفق است.
عملکرِد  است.  ضروری  اما  نباشد،  خوشایند  شاید  »بازخورد 
بازخورد مانند احساِس درد در بدن انسان است و توجه ما را به محل 

درد معطوف می کند.« وینستون چرچیل

۱7 گوش دادن فعال
یکی از مهم ترین مهارت  های ارتباطی، گوش دادن است. حتما به 
فعال گوش  به صورت  و مشتریان خود  رؤسا  کارمندان،  صحبت های 

بدهید.

۱۸ قاطعیت
هنگام دادِن دستورالعمل ها، در مورد کاری که باید انجام بشود و 

نتیجه ای که انتظار می رود، قاطعیت داشته باشید.
»اگر بخواهم در یک کلمه، ویژگی های یک مدیر موفق را خالصه 

کنم، می گویم: قاطعیت.«لی آیاکوکا

۱9 آمادگی برای سخنرانی
از پیش به متن سخنرانی خود فکر و آن را تهیه کنید تا سخنرانِی 

روشن و دقیقی داشته باشید.

2۰ خدمات مشتری
خدمات مشتری یک ویژگِی رابطه ای است. اگر می خواهید مدیر 
برقرار  خوبی  رابطه ی  خود  مشتریان  با  بتوانید  باید  باشید،  موفقی 

کنید. سعی کنید آنها را درک کنید و خودتان را جای آنها بگذارید.

2۱ میانجی
آیا می دانید چگونه صلح برقرار کنید؟ معموال یک مدیر موفق در 
موقعیت هایی قرار می گیرد که به واسطه ی آنها باید میان کارمندان، 
میان یک کارمند و مشتری یا میان یک عضو ارشد سازمان و یک 
کارمند، به عنوان میانجی عمل کند. این ویژگی را در خودتان تقویت 
کنید و تکنیک های حل اختالف را یاد بگیرید تا مدیر موفقی باشید.

22 عضو تیم
آیا شما عضوی از یک تیم هستید؟ اگر می خواهید مدیر موفقی 
باشید، باید بتوانید به عنوان عضوی از یک تیم، مایل به کار کردن با 

دیگران باشید و به وظایف تان عمل کنید.

2۳ احترام
با  باید  بشمارند،  محترم  را  مدیر، شما  عنوان  به   اگر می خواهید 
دیگران محترمانه رفتار کنید. این کار به خود شما بستگی دارد که 

الگوی چنین رفتاری برای دیگران باشید.

2۴ همکاری
شما باید بتوانید با تیم خود همکاری داشته باشید و بدانید ایده ها 

و شخصیت ها را چگونه با هم ادغام کنید.

2۵ ارزش قائل شدن برای ديگران
یک مدیر موفق کاری می کند که کارمندانش احساس باارزش بودن 
مهر  کمک هایشان  به  مدیر  سوی  از  دارند  احتیاج  کارمندان  کنند. 

تأیید زده شود تا احساس کنند وجودشان برای سازمان مفید است.

phdinmanagement.org :برگرفته از
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۱ بررسی نحوه قیمت گذاری PVC در مقایسه با قیمت های جهانی 

برگزاری جلسه حضوری با آقای متقی ؛ ریاست دفتر توسعه صنایع پایین 
 PVC دست پتروشیمی و پیگیری شفاف سازی فرمول محاسبه ی قیمت پایه
که نه تنها باالتر از قیمت های بنادر چین قیمت گذاری شده است بلکه 
حتی این تمایز در قیمت گذاری PVC نسبت به رقبا،باعث غیر رقابتی شدن 

محصوالت نهایی PVC در مقایسه با سایر رقبای پلیمری شده است.
2 بررسی اعتراضات صنف نسبت به اتصاالت غالف دار و گزارش 

اقدامات انجمن در این خصوص 
گزارش کامل بررسی فنی انجمن بروی این قطعه توسط آزمایشگاه های 
همکار استاندارد ارائه شد و موضوع کاهش سایز قطعه در محل اتصال به لوله 
متناظر آن ، به گونه ای که قطر داخلی سیستم در محل اتصال به اندازه ی 
دو برابر ضخامت غالف ؛ یعنی حداقل 4 میلیمتر ، عنوان شد. باتوجه به اینکه 
موضوع ابعاد، به ویژه قطر داخلی از جمله مواردی است که طبق محاسبات 
پیچیده ی هیدرولیکی ، تعیین شده است، هرگونه تغییر در ابعاد غیر قابل 
قبول است. لذا مکاتبه با شرکت تولیدکننده و در خواست توقف تولید و توزیع 

این قطعات از الزامات کاری انجمن است. 
۳ برخورد با جاعلین نامهای تجاری و تولیدات زیر پله ای 

 کارگروهی به منظور بررسی دقیق این موضوع به خصوص اتصاالت با 
ضخامت ها و اوزان مختلف تشکیل شد که ضمن جمعبندی و شناسایی موارد 
، اقدامات حقوقی را در این خصوص انجام دهد. محصوالت تولید شده با انواع 
ضایعات پالستیکی باید مورد تعقیب قرار گرفته و از تولید آنها جلوگیری شود. 
لزوم حضور فعالتر انجمن در برخی سازمان های ذیربط و اعاده حق لوله و 
اتصاالت PVC در برابری با سایر پلیمر های رقیب که به ناحق توصیه و حمایت 

غیر کارشناسی می شوند در دستور کار قرار گرفت.
۴ بررسی لزوم ثبت انجمن در اداره ثبت شرکتها 

با توجه به شرایط امروز کشور و استناد بانکها به شماره ثبت دریافتی از 
اداره ثبت شرکت ها ، همچنین عدم رفع این مشکل توسط وزارت کار پس از 
گذشت حدود دو سال از پیگیری های اکید انجمن ،لزوم ثبت در اداره ثبت 
شرکتها ضروری به نظر می رسد که مقرر شد با مشاوره تخصصی در این 

خصوص مزایا و معایب کار بررسی و در دستور کار قرار گیرد. 
۵ برگزاری مجمع پایان سال انجمن بصورت مجازی در دستورکار 

انجمن قرار گرفت. 
 PVC 6 مشکل گریدبندی

 مشکل گریدبندی PVC از طرف وزارت صمت که به شدت گریبانگیر 

هیئت مدیره ی انجمن لوله و اتصاالت PVC در فاصله یک ماه از تاریخ 1۳ مرداد تا 1۳ شهریور هزار 
و چهارصد 1+2 بار تشکیل جلسه داد. موضوعات مورد بررسی و مهمترین تصمیمات در این جلسات 

با توجه به شرایط و مشکالت صنعت بصورت زیر بود: 

2 جلسه هیئت مديره + يک جلسه مشترک 
تعاونی و انجمن با حضور مشاور 

13مردادتا13شهریور
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صنعت لوله و اتصالت PVC شده است بررسی و مقرر شد تا زمان دستیابی 
اتخاذ  با   ، انجمن تالش گردد  اعضای  برای  بندی  به حذف گرید  انجمن 
سیاست هایی از میزان فشار وارده به صنعتگران این صنعت به ویژه در بخش 

تولید اتصاالت بکاسته شود.
 s60 عمده این مساله به محدود کردن سهیمه ی این واحد ها به گرید
مربوط می شود که تنها دوبار در سال آن هم نیمه دوم سال تولید و توزیع 
می گردد و در بقیه مقاطع، این سهیمه ها یا سوخت می شود یا به دلیل توزیع 
یکباره این گرید و نیاز به نقدینگی باال،  عمالً امکان خرید کامل از صنعتگر 
سلب می شود. جلسه ی مشترک هیئت مدیره انجمن لوله و اتصالت PVC  و 
تعاونی ایرانیان که با حضور یک نفر مشاور جهت تقویت هماهنگی و تعامل 

انجمن و تعاونی همراه بود شامل موارد زیر بود :
24 امین جلسه مشترک هیئت مدیره های انجمن و تعاونی در 

تاریخ 1400/05/20 برگزار شد
چهارشنبه مورخ 20 مرداد 1400، اعضای هیئت مدیره انجمن و تعاونی 

بصورت مجازی تشکیل جلسه دادند. 

در این جلسه که با حضور آقای دکتر حدادی برگزار شد، لزوم تعامل 
بیشتر و سازنده تر انجمن و تعاونی مطرح و دکتر حدادی بعنوان مشاور 
در بحث تشکل ها، به پرزنت ویژگی های انجمن ها پرداخت و تشکل ها 
را با توجه به تعریف فعالیت های کاری شان به سطوح مختلف تقسیم 
بندی کرد. همچنین یادآور شدند که انجمن ها بعنوان مغز متفکر و پیش 
برنده سیاست های صنعت ،جایگاه بسیار متفاوتی نسبت به تعاونی ها 
بعنوان یک بنگاه اقتصادی دارند.توجه به این نکته که تعاونی ها بعنوان 
یک شرکت انتفاعی و اقتصادی به هیچ وجه نباید در پیگیری سیاست 
گذاری های صنف و ارتباط با سازمان ها و نهادهای تاثیرگذار دولتی وارد 
و  انجمن ها  تعامل  بود.  ایشان  اهمیت سخنرانی  نکات حائز  ،از  شوند 
تعاونی های مربوطه شان به شرطی که نقش سیاستگذاری و برنامه ریزی 
و تعامالت مختلف بر عهده ی انجمن و معامله و خرید و فروش مواد بر 
عهده تعاونی باشد، امکان پذیر و مفید خواهد بود که این امر می تواند در 
قالب یک طرح اجرایی با کسب شناخت کافی از انجمن و تعاونی ممکن 

و اجرایی گردد.

پیرو مشکالت ناشی از گرید بندی PVC و پیگیری مداوم انجمن از درگاههای مختلف بالخره جلسه ای در تاریخ 1400/06/07 
در محل وزارت صمت و با حضور مدیر کل صنایع غیرفلزی و کارشناسان این بخش ، ریاست دفتر توسعه صنایع تکمیلی 
پتروشیمی، نمایندگانی از سازمان حمایت و انجمن ملی و با حضور ریاست هیئت مدیره انجمن لوله و اتصاالت PVC ، دبیر 

انجمن  و منصور قدیمی؛ عضو هیئت مدیره و نماینده صنف در هیئت مدیره انجمن ملی ، برگزار شد.   

 PVC جلسه ای پیرامون گريد بندی
و مشکل گريد S60 در محل وزارت صمت برگزار شد 

ملی  انجمن  مدیره  هیئت  ریاست  صحبت های  با  جلسه  این 
مبنی بر مشکالت صنعت لوله و اتصاالت PVC ناشی از توزیع گرید 
ادامه،  در   PVC اتصاالت  و  لوله  انجمن  نمایندگان  و  آغاز شد   S60
ضمن اشاره به حداقل ۵ مکاتبه اعتراضی این انجمن در سال ۹۹ با 
محوریت نامناسب بودن طرح گرید بندی PVC برای لوله و اتصاالت 
، به مشکالت  با توجه به ماهیت کاری و تولیدی این صنعت   PVC

متعدد اعضای صنف در پیامد اجرای طرح گرید بندی پرداختند و به 
وضوح خواستار تجمیع گرید هر سه گرید S۵۷ ،S6۵ و S60 برای 
تولیدکنندگان این محصوالت تا سقف سهمیه ی آنان شدند. آقای 
صفدری و کارشناسان وزارت صمت با اشاره به اصرار انجمن ملی بر 
این  که  داشتند  اعالم   . در سال ۹۹  این طرح  اجرای  و  گریدبندی 
طرح دیگر اجرایی شده و قابل لغو نیست. تنها کاری که وزارت صمت 
تولید  ساالنه  از کل ظرفیت   ۵0% اختصاص   ، دهد  انجام  می تواند 

آنان  سوی  از  خرید  تعهد  شرط  با  اتصاالت  تولیدکنندگان  به   s60
است که بعنوان یک بند از صورتجلسه مطرح و مکتوب شد. در این 
جلسه عالوه بر موراد فوق الذکر ، موضوع کد بندی ناصحیح گرید ها 
و محدود کردن تولیدکنندگان اتصاالت به گرید s60 که تنها دوبار 
نیز توسط نمایندگان مطرح شد. در شرایط  در سال تولید می شود 
فعلی عماًل امکان خرید کامل این گرید برای تولیدکنندگان اتصاالت 
با توجه به لزوم تامین نقدینگی باال در تنها دو مرحله برای کل سال، 
وجود ندارد.  لذا مقرر شد حداقل گرید های S۵۷ و S60  در یک گروه 
کاالیی برای تولیدکنندگان اتصاالت قرار گیرند و امکان خرید هر دو 
رفع  عدم  به  توجه  با  شود.  فراهم  آنان  برای  تا سقف سهمیه  گرید 
مشکالت صنعت تولید لوله و اتصاالت PVC ناشی از طرح گریدبندی 
، این موضوع همچنان در دستور کار انجمن جهت رایزنی و تالش 

برای رفع مشکل قرار دارد. 
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تاریخ  در  ای  جلسه  برگزاری  ریزی  برنامه  به  توجه  با 
1400/06/24 با موضوع گرید بندی PVC ، هیئت مدیره 
ماژور  فورس  بصورت  شهریور  ام   2۳ تاریخ  در  انجمن 

تشکیل جلسه داد . 

 جلسه تجدید نظر دوم استاندارد 1-۹11۹ با عنوان»سامانه هاي لوله گذاري پالستیکی براي تخلیه فاضالب و پساب)در 
دماي پایین و باال( داخل ساختمان- پی وي سی صلب)U-PVC( قسمت 1 :ویژگی هاي لوله ها، اتصاالت و سامانه« سه شنبه 
26 مرداد ماه 1400 با حضور کارشناسان تدوین استاندارد انجمن و همکاران اداره استاندارد، به صورت مجازی برگزارشد.

جلسه 26 ام هیئت مديره دوره نهم ۱۴۰۰/۰6/2۳

جلسه تجديد نظر استاندارد ۱-9۱۱9 برگزار شد

در بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره که با حضور اکثریت اعضا 
برگزار شد، اجتماع نظر بر پیگیری اکید حذف گرید بندی یا لزوم 
آزادسازی هر سه گرید S60 ،S6۵ و S۵۷ برای همه تولیدکنندگان 

لوله و اتصاالتPVC بود .
اعالم مشکالت  این جلسه ضمن  اصفهان در  تعاونی  مدیر عامل 
تعدادی از تولیدکنندگان که ناشی از پروانه های بهره برداری دریافتی 
از اداره صنایع استانها بود اظهار داشتند که با توجه به عدم پیروی 
صدور پروانه ها از یک روند و روش مشخص، تنها راه حل مشکالت 
تحمیل شده به این صنعت در حال حاضر، رفع کامل گریدبندی از 

تولیدکنندگان عضو این صنف است . 
 PVC همچنین با توجه به عدم تاثیرپذیری سایر صنایع تکمیلی
از اجرا یا عدم اجرای طرح گریدبندی ، و آسیب شدید آن تنها به 
صنعت لوله و اتصاالت PVC ،این مهم همچنان در دستور کار اکید 

انجمن جهت احقاق حق اعضا قرار دارد. 

براساس  استاندارد  این  نویس  پیش 
ویرایش   EN1329-1 استاندارد 
اصالحیه  با  همراه   2020 سال 
است. شده  بازنگری    2021  سال 

محسن  دکتر  آقای  را  جلسه  این  ریاست 
معصومی بر عهده داشت که در ابتدای جلسه 
تغییرات  خصوص  در  کلی  توضیحاتی  به 
استاندارد  جدید  ویرایش  در  شده  اعمال 
این  فنی  ی  کمیته  دوم  جلسه  پرداختند. 
استاندارد نیز در روزهای آتی برگزار خواهد 
شد. مواردی از طرف رئیس کمیته و اعضای 
اعمالی  تغییرات  خصوص  در  تدوین  گروه 
ی  کمیته  اول  ی  جلسه  در  که  شد  مطرح 

فنی جمع بندی نشد.
یکی از این موضوعات که مورد بحث قرار 
گرفت، در خصوص قطعاتی با طراحی جدید 
بود که با نوآوری در ساختار همراه هستند. 
اکثریت اعضای تدوین با ذکر دالیل فنی بر 
عدم پذیرش این گونه قطعات حتی با وجود 
مطابقت با الزامات کارایی سامانه، اتفاق نظر 
و تصمیم  بحث  ادامه  نهایت  در  اما  داشتند. 
گیری نهایی در این خصوص و تایید این نوع 
اتصاالت به جلسه ی بعد کمیته فنی موکول 

شد.
مورد دوم در خصوص الزامی نبودن انجام 
آزمون آب بندی و هوابندی برای محل اتصال 

در  به صراحت  عبارت  این  که  است  چسبی 
بر  است.  شده  مطرح   ۹11۹-2 استاندارد 
همین اساس از رئیس جلسه خواسته شد که 
استاندارد  در  یادآوری  عنوان  به  عبارت  این 
1-۹11۹ در بخش کارایی سامانه نیز اضافه 
شود .مقررشد که اقای دکتر معصومی ویرایش 
بررسی  را    EN1329-2 استاندارد   جدید 
کرده و در جلسه ی بعدی در این خصوص 

شفاف سازی شود.
در این جلسه همچنین با توجه به اضافه 
شدن عبارت درج هر عبارت اضافی روی 
ویژگی  دهنده  نشان  که  اتصال  و  لوله 
مجاز  باشد،  لوله  برای  خاصی  مزیت  یا 
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که  عبارتی  هر  درج  همچنین،  نیست. 
نهایی/خریدار  کاربر  گمراهی  موجب 
نشانه  بخش  در   ، است  ممنوع  شود، 
که  شد  اعالم  صراحت  به  تکمیلی   گذاری 
بهداشتی،  سایلنت،  نانو،  مانند  عباراتی  درج 
محیطی  زیست  و  کیفیت  مدیریت  ایزوهای 
المللی  بین  استانداردهای  سایر  همچنین 
غیر از استاندارد مرجع روی لوله و اتصاالت 
ممنوع است و مشاهده هر گونه نشانه گذاری 
اضافه که نشان دهنده مزیت یا ویژگی خاص 
برای لوله و اتصاالت می شود مغایر با الزامات 
خواهد  تعلق  منفی  نمره  و  بوده  استاندارد 

گرفت.
موارد زیر جهت شفاف سازی بیشتر 
در این استاندارد خصوصا در مورد نشانه 
از  جلوگیری  و  یادآوری  برای  گذاری 
گمراهی تولید کنندگان قابل ذکر است:

به  گذاری، الزم  نشانه  بحث  مورد  در   
کمیسیون  جلسات  در  که  است  یادآوری 
در خصوص  استاندارد  اجرای  یکسان سازی 
راه  روی سه   BD یا    B کاربرد   ناحیه  درج 

تبدیل ها نیز تصمیم گیری شد.
راه  سه  انشعابات  گذاری  نشانه  در 
سر  کاربری  حوزه  کد  تعیین  تبدیل،جهت 
شاخه  می باشد.چون  مالک  اتصال  بزرگتر 
در  مثال  عنوان  به  می شود.  محسوب  اصلی 
حوزه  کد  دارای   110 63*110اگر  اتصال 

کاربری BD باشد، همین کد روی اتصال در 
نشانه گذاری باید حک یا چاپ گردد.

 برای کاربرد مدفون در خاک درمحدوده 
سامانه  از  اجزایی   - فقط  ساختمان،  بنای 
)نشانه گذاری شده با BD ( استفاده می شوند 
که قطر خارجی اسمی آن ها mm ۷۵ یا باالتر 
باشد. این جمله بدان معنی است که  لوله هایی 
که قطرخارجی آنها پایین تر از ۷۵ میلیمتر 
است الزاما دارای حوزه کاربری  B  هستند اما 
لوله هایی با قطر خارجی ۷۵ میلیمتر و باالتر 
می توانند هم در کاربرد B  و هم  BD استفاده 
شوند و درج هر کدام از این دو ناحیه کاربری 

روی لوله و اتصال مجاز است.
این  کاربرد  دامنه  و  هدف  طبق   
استاندارد،  لوله های هوا کش و تهویه  باید 
بر  و  شوند  تولید   ۹11۹-1 استاندارد  طبق 
استاندارد  شماره  تولیدی  لوله های  روی 

1-۹11۹ و کاربرد تهویه درج شود.
 SN درج   ،۹11۹-1 استاندارد  در   
روی لوله و اتصاالت حوزه کاربردی B مجاز 
نیست. درج SN  بر لوله و اتصاالت فاضالبی 
ساختمانی حوزه کاربردی  BD الزامی بوده و 
باید  SN  اسمی در نشانه گذاری درج گردد.

برخی از تغییرات مهم اعمال شده در 
این استاندارد به شرح زیر است:

سفتی  آزمون  اینکه  به  توجه  با   ۱

ساختمان  فاضالب  لوله های  برای  ای  حلقه 

کاربرد  BD  انجام می شود، پیشنهاد شد که 
و  لوله  برای  ای  حلقه  سفتی  آزمون  جدول 
به  مکانیکی  مشخصات  بخش  در  اتصاالت 
این استاندارد همانند استاندارد 1-۹118 نیز 

اضافه شود.
2 پانوشت الف در جدول ۵  )این الزام 

می تواند  نیز  نری  دیواره  ضخامت  برای 
کاربرد داشته باشد( که منجر به گمراهی 
تولید کننده در مورد ضخامت نری اتصاالت 

می گردید حذف شد.
۳ انجام آزمون چرخه گذاری در دمای 

اندازی  راه  و  تجهیز  زمان  به  موکول  باال 
آزمایشگاه های تایید صالحیت شده سازمان 

ملی استاندارد شد.
یا  اتصال چسبی  "فقط محل  ۴ عبارت 

بسته  یا  اتصال  روی  گذاری  نشانه  به   Ad"

بندی اتصاالت چسبی، اضافه شد.  
۵ درج فشار اسمی بر روی این فراورده از 

 مصادیق عبارت گمراه کننده به شمار میرود.

حاضران در اين جلسه :
خالقی  سفیدی،  سنگ  الله  خانم ها: 
غالمعلی  خرمیان،کرمی،  حقدوست،  مقدم، 

پور، مرادیان، عطار، دولت آبادی
آقایی،  حاجی  معصومی،  محسن  آقایان: 
و  فروغ  سعادتی، سلیمانی، وحدتی،  جهان 

صادقی.
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 به نام خدا

[epyT tTet]                  


               
                                  

       /740شماره : 

                                                                                                                           

  740/77شماره:    

                                                                                                                             

    744/70/77تاریخ :                

           

                                                                                                                    

      

 یدان م
ونک، خیابان ونک، مجتمع تجاری آئینه ونک، طبقه 

66060078و 47، تلفن:070، واحد 0
 

4484488488، کدپستی : 66664488فکس: 
 

 

اعضای محترم انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
PVC  

 PVCگریدبندی  موضوعات  پیرامونموضوع : 

 با سالم
 70/70/0077برگزاری جلسه مورخ   احتراماً پیرو     

با مدیر کل صنایع غیر فلزی وزارت صمت در خصوص اصالح گرید 

 PVCبندی
، پس از مذاکرات فراوان و انتقال مشکالت تولیدکن

ندگان ، توسط نمایندگان انجمن 
که ،  PVCلوله و اتصاالت 

 65و  60، 57همواره بر تجمیع هر سه گرید 
برای این صنعت اصرار داشته و دارند ، مسئولین وزارت صنعت صرفًا بر انجام و 

اجرای موارد زیر با نظر انجمن لوله و اتصالت 
PVC  و هماهنگی

  با انجمن ملی پلیمر متقاعد گردید: 

 S60هزار تن  07اختصاص  -
در سال به تولید کنندگان اتصاالت با شرط تعهد خرید

 
از طرف خریدار ، که در دو فاز زمانی 

 آبان و اسفند تولید و توزیع می شود.

 به کانال توزیع از طریق بورس کاال S57برگشت  -
و پیگیری جهت ارتقای کیفیت این محصول 

 

 S60و  S57گرید های  -
در یک گروه کاالیی در بورس کاال برای تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 

PVC  عرضه گردد 

با 
توجه به سهیمه بندی های انجام شده در وزارت صمت مبنی بر )%

07 S60 % +07 S65
( برای تولیدکنندگان لوله + 

PVC %( ،077 S65اتصاالت 
( برا تولیدکنندگان صرف لوله و )%

077 S60
( برای تولیدکنندگان صرف اتصاالت ، خواهشمند 

 است در
صورتیکه هر کدام از اعضا نیاز به تغییر در این نحوه تخصیص گرید 

ها بر اساس سهیمه بهین یابی خود دارند ، 
موارد را بصورت مکتوب با مهر و امضای شرکت حداکثر تا تاریخ 

اعالم  PVCبه دفتر انجمن لوله و اتصاالت  07/70/0077

فرمایند . همچنین خواهشمند است نیاز یک ساله شرکت 
 S60خود به گرید 

فرمول های تخصیص گرید و سهیمه های گریدی قبلی عمل خواهد کرد . دفتر انجمن اعالم فرمایید . بدیهی است در صورت عدم اعالم هر کدام از موارد فوق  توسط شرکت ها ، وزارت صمت طبق را هم تا همین تاریخ و در نامه ای مجزا حتما به 
 

 
 

 
              با احترام 

           عباسعلی متوسلیان 

 انجمن           رهیمد ئتیه سیرئ                                   
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 تجارت  و معدن صنعت، وزارت فلزی غیر صنایع دفتر محترم کل مدیر صفدری محسنمهندس  آقای جناب
: موضوع

ایجاد رقابت کاذب، با عرضه محدود رزین 
PVC در بورس کاال تولیدی های واحد مورد نیاز 

 سالم؛ با
در  های بوجود آمده نابسامانی، به دلیل 30/30/0033منتهی به در هفته  ،باشید می مستحضر که همانگونه احتراما     

 PVCنحوه عرضه رزین 
تکمیلی، شاهد رقابت های باال

مورد نیاز صنایع 
بورس  از PVCبرای خرید رزین درصد  8 تا 

کاال بوده ایم. 

ن عرضه مواد اولیه، پس از تعطیالت 
تظار داشتند تا میزا

ان صنایع پائین دست ان
ود آنکه تولیدکنندگ

با وج
ک هفته ای در کشو

ی

خ داده شود، اما کاهش حجم 
ی انباشته شده پاس

ر قابل توجهی افزایش یابد تا به تقاضا
ر، به طو  PVCرزین عرضه 

 اعالم عرضه ها در 
سراسری و همچنین

، بالفاصله پس از تعطیالت 

دو مرحله
، التهاب شدیدی در 

س کاال بوجود آورد.  
معامالت بور

رقابت های باال در  از حاصل یقینا  منفعت  
 و مدت اهکوت منافع تأمین که برای سوداگرانی است نفع به تنها بورس کاال،

 انکنندگ تولید برای اولیه، مواد تأمین امکان عمال   و نموده متوقف را صنایع تکمیلی هایچرخ خود، سرشار البته

  اند. ساخته ناممکن را واقعی
در کنار رقابت های غیراصولی 

شکل گرفته در بورس کاال، 

نایع تکمیلی بوده، 
ه همواره به زیان ص

ک

ذاری نحوه قیمت گ

نیز  PVC رزین ارزی
معضل دیگری است که 

گران قرار گرفته و 
ارها مورد نقد صنعت

ب

 داساسی می باشدارای ابهاماتی 

 به طوریکه
 بودهصنایع باالدست به نفع تنها  ،فعلی فرمول قیمت گذاری

ان صنایع پائین دست را فراهم 
و موجبات زی

 آورده است. 

ه اید، تقاضا دارد تا
ن صنایع کشور بود

ی که همواره پشتیبا
از جنابعال

 در سبمنا گریتنظیم منظور به عاجل، اقدامی 

 ،عرضه نحوه
 تا جلوی پذیرد،  صورت در بورس کاال PVC گریدهای مورد نیاز تقاضا و قیمت گذاری

وارد آمدن خسارت 
نیروی کار این صنعت 

و همچنین اشتغال 
 زیرساختی کشور 

نیازهای پروژه های
ن ناپذیر، در تأمین 

های جبرا

ه گرفت

 . شود

کمال تشکر را دارم.
هی که می فرمائید 

پیشاپیش از اقدامات مؤثر و توج

  
 

     


  با احترام         


 عباسعلی متوسلیان                          
             

   انجمن           رهیمد ئتیه سیرئ


 

 رونوشت: 
 صادقی نیارکی دکتر جناب آقای، 

معاون محترم امور صنایع
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
 

  مهندس جناب آقای
عباس قبادی معاون 

محترم 
بازرگانی داخلی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
 

و دبیر کارگروه تنظیم بازار
 

  مهندس جناب آقای

تابش، معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 

  سرپرست ،متقیمهندس جناب آقای 

محترم دفتر توسعه صنایع پایین دست و دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

  مهندس جناب آقای

حامد سلطانی نژاد ، ریاست محترم شرکت بورس کاالی ایران

 
  مهندس جناب آقای

سعید ترکمان

، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر و پالستیک ایران

 

 

درخواست انجمن از دفتر صنایع 
غیرفلزی مبنی بر لزوم افزایش 
عرضه ها وتنظیم بازار پس از 
تعطیللت یک هفتگی دولت بخاطر 
پاندمی کرونا در اولین هفته شهریور 
وتشنگی تحمیل شده به بازار

استعالم میزان  نیاز واحدهای 
 PVC تولیدی به گریدهای مختلف
جهت جمعبندی و ارائه به وزارت 

S60 صمت با هدف رفع مشکل

شماره134 شهریور1400 سال16

www.pvc-asso.ir
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 تجارت  و معدن صنعت، وزارت فلزی غیر صنایع دفتر محترم کل مدیر صفدری محسنمهندس  آقای جناب
: موضوع

ایجاد رقابت کاذب، با عرضه محدود رزین 
PVC در بورس کاال تولیدی های واحد مورد نیاز 

 سالم؛ با
در  های بوجود آمده نابسامانی، به دلیل 30/30/0033منتهی به در هفته  ،باشید می مستحضر که همانگونه احتراما     

 PVCنحوه عرضه رزین 
تکمیلی، شاهد رقابت های باال

مورد نیاز صنایع 
بورس  از PVCبرای خرید رزین درصد  8 تا 

کاال بوده ایم. 

ن عرضه مواد اولیه، پس از تعطیالت 
تظار داشتند تا میزا

ان صنایع پائین دست ان
ود آنکه تولیدکنندگ

با وج
ک هفته ای در کشو

ی

خ داده شود، اما کاهش حجم 
ی انباشته شده پاس

ر قابل توجهی افزایش یابد تا به تقاضا
ر، به طو  PVCرزین عرضه 

 اعالم عرضه ها در 
سراسری و همچنین

، بالفاصله پس از تعطیالت 

دو مرحله
، التهاب شدیدی در 

س کاال بوجود آورد.  
معامالت بور

رقابت های باال در  از حاصل یقینا  منفعت  
 و مدت اهکوت منافع تأمین که برای سوداگرانی است نفع به تنها بورس کاال،

 انکنندگ تولید برای اولیه، مواد تأمین امکان عمال   و نموده متوقف را صنایع تکمیلی هایچرخ خود، سرشار البته

  اند. ساخته ناممکن را واقعی
در کنار رقابت های غیراصولی 

شکل گرفته در بورس کاال، 

نایع تکمیلی بوده، 
ه همواره به زیان ص

ک

ذاری نحوه قیمت گ

نیز  PVC رزین ارزی
معضل دیگری است که 

گران قرار گرفته و 
ارها مورد نقد صنعت

ب

 داساسی می باشدارای ابهاماتی 

 به طوریکه
 بودهصنایع باالدست به نفع تنها  ،فعلی فرمول قیمت گذاری

ان صنایع پائین دست را فراهم 
و موجبات زی

 آورده است. 

ه اید، تقاضا دارد تا
ن صنایع کشور بود

ی که همواره پشتیبا
از جنابعال

 در سبمنا گریتنظیم منظور به عاجل، اقدامی 

 ،عرضه نحوه
 تا جلوی پذیرد،  صورت در بورس کاال PVC گریدهای مورد نیاز تقاضا و قیمت گذاری

وارد آمدن خسارت 
نیروی کار این صنعت 

و همچنین اشتغال 
 زیرساختی کشور 

نیازهای پروژه های
ن ناپذیر، در تأمین 

های جبرا

ه گرفت

 . شود

کمال تشکر را دارم.
هی که می فرمائید 

پیشاپیش از اقدامات مؤثر و توج

  
 

     


  با احترام         


 عباسعلی متوسلیان                          
             

   انجمن           رهیمد ئتیه سیرئ


 

 رونوشت: 
 صادقی نیارکی دکتر جناب آقای، 

معاون محترم امور صنایع
 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
 

  مهندس جناب آقای
عباس قبادی معاون 

محترم 
بازرگانی داخلی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت
 

و دبیر کارگروه تنظیم بازار
 

  مهندس جناب آقای

تابش، معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 

  سرپرست ،متقیمهندس جناب آقای 

محترم دفتر توسعه صنایع پایین دست و دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

  مهندس جناب آقای

حامد سلطانی نژاد ، ریاست محترم شرکت بورس کاالی ایران

 
  مهندس جناب آقای

سعید ترکمان

، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر و پالستیک ایران
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معا عباس تابش مهندس  جناب آقای 

ون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

 
موضوع: 

اصالح فرمول قیمت گذاری رزین 
PVC   با سالم؛ 

احتراماً     

به استحضار می رساند نامه آن سازمان محترم به شماره 

 "با موضوع :  81/70/8077مورخ  3702/077/207
گزارش تحلیلی از وضعیت محصول پی وی سی 

تصویری جامع  ،"

و مبتنی بر داده های قابل سنجش 

است  ایاز عمق فاجعه 
که در سالیان اخیر ، زنجیره ارزش صنعت 

PVC 
کشور را تحت الشعاع

 خود 
قرار داده و آسیب های جدی به صنایع  تکمیلی وارد آورده است . 

 
 به واقع ،

نامه مذکور نقطه عطفی در کارنامه آن سازمان محترم ، در حمایت از مصرف کنندگان نهایی و تولیدکنندگان 

صنایع پایین دست می باشد که توان خود را 

صرف تکمیل ز
نجیره ارزش صنع

ت پتروشیمی نموده و در این مسیر 
وفیقات ت بسیاری در ایجاد اشتغال پایدار ، افزایش تولید ناخالص 

ملی و کاهش سهم خام فروشی در سبد صادرات کشور به دست  آورده اند . 

همانطور که در نامه آن سازمان محترم اشاره گردیده ، نحوه قیمت گذاری رزین 

PVC 
به عنوان ماده اولیه 

مورد نیاز صنایع تکمیلی ، همواره مورد نقد صنعتگران نیز قرار داشته و این انجمن ، طی مکاتبات متعدد در

های  سال 

 8077و  8211

در تالش بوده است  تا ابهامات موجود را بر اساس مدارک و مستندات جهانی ، به مراجع ذیصالح و تصمیم 

ساز کشور منعکس نماید .
 

علیرغم آنکه صنایع پایین دست داخلی ، 
درصد از رزین  00

PVC 

تولیدی در کشور را مصرف می نمایند ، اما بر اساس  مکانیسم قیمت گذاری فعلی، قیمت رزین 
PVC 

بر اساس قیمت های صادراتی به بازارهای هدف تعیین می گردد که تنها   30سهمی معادل 

درصد از بازار ایران را به خود اختصاص داده اند. 

از طرفی دیگر  
توجه به آ

مار صادرات کشور در س
بیانگر آ 11ال 

ن است که عمده صادرات رزین 
PVC  کشور  2ایران ، به

: عراق ، ترکیه ، و هند محدود شده است . کشورهایی که به دلیل دوری از تامین کنندگان اصلی مواد پتروشیمی و هزینه 

های لجستیک ، به طور سنتی ، مجبور به پرداخت هزینه های مضاعف برای خرید 

PVC می باشند و اس
تناد مراجع قیمت 

گذاری داخلی به قیمت های باالی 
PVC 

در کشورهای مذکور ، موجب گردیده تا عالوه بر کاهش قدرت خرید مصرف 

کنندگان داخلی ، هزینه های تولید و قیمت کاالهای نهایی افزایش یافته و قیمت محصوالت صنایع پایین دست در بازار 

های صادراتی غیر رقابتی گردد 
.  
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 یدان م
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با ع

آسیب های مداومی که به دلیل نحوه قیمت گذارینایت به مصارف خاص محصوالت این صنعت در پروژه های زیر ساختی ، عمرانی ، کشاورزی و ساختمانی کشور و 
، 

به بنگاه های تولیدی وارد آمده و
 

همچنین تاکید آن سازمان محترم 

در خصوص اصالح فرمول قیمت گذاری رزین 
PVC تقاضا دارد به ، 

منظور چاره اندیشی و برون رفت از بحران کنونی ، 

نشستی مشترک با حضور اعضای انجمن لوله و اتصاالت 

PVC 
ها و نهادهای ذیربط برگزار گردد تا متعاقبًا بستر های الزم در جهت حفظ حقوق صنایع پایین دست ، تکمیل زنجیره ، به همراه سایر انجمن های مرتبط ، صاحبنظران و سازمان 

ت

ولید و حرکت به سمت محصوالت با ارزش افزوده باالتر فراهم شود . 

 
 
 
 

     


 با احترام  

        

 عباسعلی متوسلیان  

                                     
 انجمن           رهیمد ئتیه سیرئ

  
  

 
 رونوشت: 

دکتر جناب آقای  -

صادقی نیارکی، معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 مهندس جناب آقای -

عباس قبادی معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار

 

مهندس جناب آقای  -

محسن صفدری، مدیر کل محترم دفتر صنایع غیر فلزی وزارت

 صنعت، معدن و تجارت 

مهندس جناب آقای  -

متقی، سرپرست محترم دفتر توسعه صنایع پایین دست و دبیر کمیته تخصصی پتروشیمی

 

دکتر جناب آقای  -

حامد سلطانی نژاد ، ریاست محترم شرکت بورس کاالی ایران
 

دکتر جناب آقای  -

سعید ترکمان، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر 

 و پالستیک ایران

 
 

 

 

 مکاتبات و اعتراضات متعدد انجمن به نحوه قیمت 
گذاری پایه PVC و پیامدهای آن شامل غیررقابتی 
شدن صنعت، تغییر روند مصرف بازار به سمت 
استفاده از محصوالت جایگزین که در نهایت تنها 
سبب آسیب به زیرساختها و هدر رفت منابع ملی و 
اقتصادی کشور می شود، و انعکاس تمامی موارد به 
سازمان حمایت و البته مدیریت صحیح و اراده ی 
سازمان بر دفاع از حق صنایع تکمیلی بعنوان مصرف 
کنندگان محصوالت پتروشیمی ها  بویژه در بخش 
PVC ، به نگارش گزارش و نامه ی بسیار ارزشمند و 

کارشناسی شده ای از طرف سازمان حمایت انجامید.
انجمن ضمن سپاس از حسن حمایت سازمان از  یک 
صنعت 70ساله کشور، مراتب امتنان خود را بصورت 
مکتوب به سازمان حمایت اعالم داشت.

۱
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ولـه و اتـصالات  ـل

تولید کننده لوله و اتصاالت فاضالبی طبق استاندارد ملی 9119

تولید کننده  لوله هاي ناودانی طبق استاندارد ملی  12124-1

 تولید کننده لوله هاي  برقی  نسوز و صلب محافظ الکتریکی مخابراتی طبق استاندارد ملی 11215-21

طبق استاندارد ملی 11105 تولید کننده لوله هاي عبور کابل هاي الکتریکی و مخابراتی 

UPVC Pipes & Fittings

info@bespargostar.com

@bespargostar

آدرس: استان تهران، شهریار، مالرد، انتهاي خ ویالدشت
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محصوالت با برند پارس پلیمر سمنان ارائه می شود.
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طبق استاندارد ملی 11105 تولید کننده لوله هاي عبور کابل هاي الکتریکی و مخابراتی 

UPVC Pipes & Fittings
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@bespargostar

آدرس: استان تهران، شهریار، مالرد، انتهاي خ ویالدشت

  09121676619 02165581330 مهندس حدادي
B

E
S

P
A

R
 
G

O
S

T
A

R
 
H

A
D

D
A

D
I

محصوالت با برند پارس پلیمر سمنان ارائه می شود.
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 Recovinyl سیســتم نظارت بر بازیافت و 
مصرف PVC را معرفی می کند

استفاده از DOTP  در کامپاندهای پزشکی
 بهینه سازی نوآورانه دی اکسید تیتانیوم

 فیلتراسیون مذاب برای  PVC بازیافتی
 کنترل کیفیت لوله های پزشکی

 تولیــد آجــر ســبز بــا اســتفاده از ضایعات 
پالستیکی 

و  پاییــن  کربــن  انتشــار  بــا  لولــه کشــی   
تکنولوژی حســگر می تواند نحوه کار پروژه های 

زیر بنایی را دگرگون کند
تولیــد  در  دریایــی  جلبــک  از  اســتفاده   

پالستیک های زیست تخریب پذیر
 افزایش درآمد شرکت  Westlake در سه 

ماهه دوم سال 2۰2۱ پس از پاندمی کرونا
 واردات پــی وی ســی اوکرایــن از ژانویه تا 
جــوالی 2۰2۱، ۳۱% کاهــش و صادرات آن %۱۱ 

افزایش یافت
 قیمــت  PVC اروپا در ماه اگوســت 4۰تا 5۰ 
یورو در هر تن برای بازارهای  CIS افزایش یافت
 برنامــه AMI برای کنفرانس فرموالســیون  

PVC در آلمان منتشر شد
 افزایش قیمت رزین PVC در ماه اگوســت 

از طرف برخی از تولیدکنندگان روسیه
 افزایش صادرات pvc در چین

 فورموســا ظرفیت تولید  PVC  را در ســه 
ماهه چهارم سال 2۰22 افزایش می دهد

 PVC  یخ زدایی لوله های 
 صــادرات پــی وی ســی ایــاالت متحــده از 
ژانویــه تا اپریل ســال 2۰2۱، نســبت به مدت 

مشابه سال قبل ۱۸.4% کاهش یافته است
 برگرفتــه از گــزارش تحلیلی بــازار داخلی و 

جهانی پتروشیمی تیر ماه ۱4۰۰
 روش هایــی بــرای جلوگیری از زنــگ زدگی 

قالبهای تزریق پالستیک
 PVC پلیت اوت  در فرآیند اکستروژن 

 )CPE( مقایســه پلی اتیلن کلرینه شده 
با ســایر اصالح کننده های ضربه اکریلیک برای 

C-PVC لوله های



سیستم  یک   RecoTrace سیستم   Recovinyl

اندازی  راه  را  چرخشی   PVC برای  پیشرفته  داده 
کرده است. ™ RecoTrace یک سیستم جمع آوری 
داده برای نظارت ، تایید و گزارش بازیافت و مصرف 
PVC در اروپاست.  تعهد صنعت  PVC برای گزارش 

داده های قابل اعتماد، منجر به ارائه ی این استاندارد 
 Recovinyl توسط  داده  گزارش  برای  صنعتی 
مجموع  در   Recovinyl،201۹ سال  در  است.  شده 
۷6۹234 تن بازیافت  PVC را ثبت کرده است و این 
شرکت بزرگترین نقش را در تعهد داوطلبانه به توسعه 
 RecoTrace است.  داشته  اروپا   PVC صنعت   پایدار 
بازیافت  در  شفافیت  و  ردیابی  قابلیت  افزایش  برای 
پالستیک ها در کل زنجیره ارزش پالستیک و برآورده 
کردن الزامات جمع آوری داده مطابق با سیاست های 

جهت  چرخشی  پالستیک  اتحادیه  و  اروپا  اتحادیه 
پالستیک،  از  مجدد  استفاده  و  بازیافت  به  تشویق 
توسعه یافته است. RecoTraceبرای بازیافت کنندگان 
و تولیدکنندگان پالستیک طراحی شده است تا داده ها 
را به شکل کاربر پسند و در زمان مناسب ثبت کنند. 
این ابزار تصویر روشنی از جریان مواد و قابلیت ردیابی 
کامل مواد را فراهم می کند. RecoTrace از اول فوریه 
خواهد   2021 اطالعات  دریافت  آماده  رسما   2021
بود. به دنبال درخواست کمیسیون اروپا برای تقویت 
بازیافت در کل صنعت پالستیک ، VinylPlus متعهد 
شده است که حداقل ۹00 هزار تن  PVC را تا سال 
کند.  تبدیل  جدید  محصوالت  به  و  بازیافت   202۵

RecoTrace برای تحقق این تعهد استفاده می شود.

گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن

Recovinyl سیستم نظارت بر بازيافت و 
مصرف PVC را معرفی می کند
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DOTP و PVC  تولید ماسک با پايه  
نیز   SIBUR مشتری   که  صربستانی  شرکت  یک   
هست، کامپاندهای پزشکی را برای ماسک های جراحی  
تولید می کند تا توسط کارمندان بیمارستان که در ارتباط 
با بیماران مبتال به کرونا هستند، استفاده شود.بدنه ماسک 
از یک کامپاند پزشکی مبتنی بر  PVC و  DOTP ساخته 
شده است. چنین ماسک هایی دارای فیلتر قابل تعویض 
هستند و می توانند تا ۵ بار استفاده شوند. در ماه می، 
این ماسک ها به انگلیس،کرواسی، مونته گرو، بلغارستان 

و رومانی صادر شده اند.
کامپاندهای پزشکی تولید شده با 

 DOTP استفاده از
یک شرکت اروپای شرقی یکی از خطوط تولید خود 
را برای تولید کامپاندهای پزشکی با استفاده از  DOTP راه 
اندازی کرده است. به دنبال آزمایش های موفقیت آمیز در 

آزمایشگاه مشتری، این کامپاند در اختیار تولیدکنندگان 
ماسک های فیلتردار در اروپای غربی قرار گرفت.

ظروف، محفظه ها و کیسه های پزشکی 
DOTP مبتنی بر

 در روسیه،  DOTP به دلیل خواص پزشکی برتر 
عدم  و  پایین  فراریت  فتاالت صفر،  محتوای  از جمله 
عنوان  به  است.  DOP  شده  کننده  نرم  بو، جایگزین 
مثال برای ساخت کیسه های پالستیکی تزریق خون و 
اجزای آن استفاده می شود. اقالم پزشکی تولید شده 
در روسیه با استفاده از این نرم کننده، جذابیت خارق 
تولیدی  پزشکی  .کامپاند  است  کرده  پیدا  ای  العاده 
بهداشت  بر  نظارت  فدرال  سرویس  توسط  روسیه  در 
و درمان تایید شده است که گواه بر کیفیت باالی نرم 
کننده DOTP  تولیدی این شرکت است. SIBUR قصد 
دارد به دنبال موفقیت به دست آمده در اروپا ، استفاده 

از DOTP را در موارد پزشکی ارتقا دهد.

استفاده از DOTP  در کامپاندهای پزشکی
SIBUR را برای  فارماکوپه اروپا )European Pharmacopoeia( دی اکتیل ترفتاالت )DOTP( تولیدی شرکت 
صنایع پزشکی و دارویی تایید می کند. این تاییدیه به SIBUR  این امکان را می دهد که فعالیتش را در بخش 

کامپاندهای پزشکی توسعه دهد.
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 بــرای درک اینکــه ایــن محصــول چگونــه عمــل 
ــه  ــگ توج ــش رن ــک پوش ــر در ی ــال زی ــه مث ــد ب می کن
و  تیتانیــوم  اکســید  دی  پلیمــری  فــاز  در  کنیــد.  

ــد.  ــده ان ــده ش ــی پراکن ــور تصادف ــتندر)فیلر(به ط اکس
اکســتندر دارای ضریــب شکســت یکســان بــا پلیمــر 

ــت. اس

بهینه سازی نوآورانه دی اکسید تیتانیوم

ــد  ــک فراین ــازار و ی ــود در ب ــای TiO2 موج ــتفاده از رنگدانه ه ــا اس ــرکت FP-Pigments ب ش
ــا  ــوبی ب ــیم رس ــات کلس ــته ای از کربن ــوم را در پوس ــید تیتانی ــت دی اکس ــته اس ــی توانس اختصاص
ــاال کپســوله کنــد. ایــن کامپوزیت هــای ســفید ســایزی حــدود یــک میکــرون دارنــد کــه  کیفیــت ب
ــرای  ــه هــر کــدام از ایــن ذرات ب ــد. فاصل ــا 6 ذره دی اکســید تیتانیــوم را در برگرفتــه ان حــدود ۳ ت
پراکندگــی بهینــه و کارایــی موثــر 280 نانــو متــر اســت. بــه عنــوان یــک رنگدانــه ســفید و برخــالف 
ــت 1.8  ــب شکس ــت و ضری ــی اس ــور ذات ــی ن ــول دارای پراکندگ ــن محص ــتندرها، ای ــا و اکس فیلره
ــا 20% کاهــش  ــه طــور معمــول 10 ت ــق بهینــه ســازی TiO2 ) ب ــن محصــوالت از طری ــا 1.۹ دارد.  ای ت
ــه  ــرای صرف ــی را ب ــل توجه ــای قاب ــرد، فرصت ه ــای عملک ــظ ویژگی ه ــا حف ــتفاده از TiO2( ب اس
ــده  ــد ش ــیم تولی ــات کلس ــوده کربن ــژه ت ــاختار وی ــت س ــد. ماهی ــم می کنن ــه فراه ــی در هزین جوی
ــا مکانیســم های مختلــف، پراکندگــی، ســفیدی و ماتــی را بــه حداکثــر می رســاند. بســته بــه نــوع  ب
کاربــرد و فرموالســیون، ایــن محصــول میتوانــد بــه طــور معمــول بــدون کاهــش کیفیــت یــا عملکــرد 
 FP-510  ــخت ــرای  pvc س ــول ب ــن محص ــی ای ــد مصرف ــود. گری ــن TiO2 ش ــا ۳0% جایگزی ــن 5 ت بی

ــود. ــن  TiO2 ش ــیون جایگزی ــرد در فرموالس ــه کارب ــته ب ــا ۳5% بس ــوان از 10  ت ــت  و می ت اس
شکل زیر نحوه تشکیل FP-Opacity Pigment را نشان می دهد.
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ــا  ــوم ب ــا جایگزینــی ۵% دی اکســید تیتانی  در شــکل 1 ب
ــود. ــظ می ش ــی حف ــتندر  مات اکس

 در شــکل 2 از آنجایــی کــه دی اکســید تیتانیــوم نمی توانــد 
حجــم یکســانی بــا اکســتندر اشــغال کنــد، جایگزینــی %1۵ 
از  TiO₂  بــا اکســتندرها باعــث ایجــاد پنجره هایــی در 
ــد  ــور می توان ــق آن ن ــه از طری ــوند ک ــش می ش ــل پوش داخ
ــتندرها  ــد. اکس ــور کن ــی عب ــل توجه ــی قاب ــدون پراکندگ ب
 TiO₂  ــن ــتند. بنابرای ــر از TiO₂  هس ــیار بزرگت ــوال بس معم
ــا  ــا 30% از آنه ــود و  تنه ــرده می ش ــتندرها فش ــن اکس بی
می تواننــد در فاصلــه بهینــه 280 نانومتــر قــرار گیرنــد و ایــن 
ــه هــم نزدیــک  ــی ب ــدان معنــی اســت کــه TiO2 اگــر خیل ب
ــم  ــی دور از ه ــر خیل ــن ت ــای پایی ــا در غلظت ه ــند و ی باش

ــد. ــر باش ــد موث ــند نمی توان باش

بــا    TiO2 از  بخشــی  جایگزینــی  بــا   3 شــکل  در   
ــن ذرات دی  ــه بی ــن فاصل FP-Opacity Pigment میانگی
ــر  ــد عــالوه ب ــت افزایــش می یاب ــر رق ــر اث ــوم ب اکســید تیتانی
ــا  ــوم را ب ــید تیتانی ــی از ذرات دی اکس ــوان حجم ــن می ت ای
ذرات دی اکســید تیتانیــوم کپســوله شــده در کربنــات کلســیم 

ــرد. ــن ک جایگزی
 ایــن تاثیــر را می تــوان در مــدل آمــاری بــه وضوح مشــاهده 
ــوان  از  ــردی می ت ــرات عملک ــن تغیی ــتفاده از ای ــا اس ــرد. ب ک
ــر  ــتیک ها، جوه ــش ها، پالس ــه FP-Opacity در پوش رنگدان
و کاغــذ و تختــه  اســتفاده کــرد و از ۵ تــا 30% جایگزیــن دی 
اکســید تیتانیــوم کــرد بــدون اینکــه خصوصیــات مکانیکــی و 

ماتــی را بــه طــور قابــل توجهــی تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

 TiO2 ردپــای کربــن نیــز در تولیــد ایــن محصــوالت کمتــر از دی اکســید تیتانیــوم اســت و 60% کاهــش را در مقایســه بــا
نشــان می دهــد. ایــن مشــخصه طبــق اســتاندارد LCA ISO 14060/44 ارزیابــی شــد.

  شکل 2  شکل 1

  شکل ۳
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فیلتراسیون مذاب برای  PVC بازيافتی
تصفیه  تجهیزات  کنندگان  تامین 
مذاب همواره به دنبال پیشرفت مستمر 
در توسعه نوآورانه و راه حل های موثرتر 
مذاب  جریان های  سازی  پاک  برای 
پالستیک های صنعتی و پس از مصرف، 
حاوی سطوح باالی آلودگی هستند.یکی 
 ،FIMIC از آخرین تحوالت در  شرکت
PVC  فناوری فیلتراسیون برای بازیافت
یک  این  است.  پذیر  انعطاف  و  سخت 
تاکنون هیچ  زیرا  بزرگ است  موفقیت 
فناوری تصفیه مداومی   قادر به بازیافت 
مداوم و بدون وقفه ضایعات  PVC نبوده 
است. فیلتراسیون در شرکت های بازیافت 
پی وی سی یا  به صورت تعویض صفحه 
متحرک است و یا تعویض مداوم مش. 
اما با توجه به اینکه  PVC پلیمری  بسیار 
حساس است، با  افزایش زمان اقامت، به 

راحتی تخریب می شود. 
فیلتراسیون   فناوری  از  استفاده  با 
F، هیــچ گونــه  I M I C شـرکت P V C

مذاب  فیلتراسیون  مرحله  در  تخریبی 
برای  شرکت  این  که  نمی دهد.چرا  رخ 
تکنولوژی  از  هدف،  این  به  دستیابی 
کننده  تمیز  خود   (  RAS مذاب  فیلتر 
اتوماتیک ( استفاده کرده است که شامل 
برای  فیلتر  قطعات  روی  کاری  سخت 
ایجاد مقاومت بیشتر در برابر خوردگی 
اصالح  داخلی  اجزای  از  برخی  است. 
شده اند تا جریان مذاب باالتری را قادر 
سازند. قبل از نصب، این فیلترها به مدت 

گرفتند. قرار  آزمایش  مورد  سال  دو 
برای  مذاب  فیلتر  یک  اخیرا   FIMIC

یک شرکت آلمانی نصب کرده است که 
بازیافت  PVC انعطاف پذیر را از شیلنگ 
باغبانی انجام می دهد. این فیلتر شامل 
فیلتراسیون لیزری 1۵0 میکرونی است 
که جایگزین فیلتر مش 400 میکرونی 
قبلی  فیلتراسیون  سیستم های  روی 
فیلتر  نصب  این،  بر  عالوه  است.  شده 

تغییر  زمان  فواصل   RAS400-PVC
صفحه را از 1۵ دقیقه به 4 روز  در یک 
نهایتا  و  می دهد  افزایش  پردازش  خط 
ظرفیت خروجی تا 4۵0-۵00 کیلوگرم 

در ساعت افزایش می یابد.
بدیهی است که با این فناوری اپراتور 
می تواند به جای اینکه صفحه را چندین 
بار در ساعت تعویض کند، وقت خود را 
بیشتر به مدیریت تولید  اختصاص دهد .

آخرین ورژن از 
طراحی RAS  که  
فیلتر لیزری تصفیه 
مداوم را برای 
پردازش  PVC ارائه 
می دهد
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Sikora تعدادی دستگاه اندازه گیری 

را برای کنترل کیفیت در حین اکستروژن 
است. داده  ارائه  پزشکی  تیوب های 

که  پزشکی  لوله های  مهم  مشخصه  دو 
باید آنها را ردیابی کنند،  تولیدکنندگان 
ابعاد و کیفیت سطح است. تیوب های یک 
یا چند لومن که نیاز به اندازه گیری دقیق 
قطر خارجی و دو پهنی دارند، با دستگاهی 
از سری Laser 2000 XY قابل بررسی 

مانند  محوری  سه  مدل های  هستند. 
Laser 2010 T برای لوله های پزشکی 

شفاف دقت باالیی را ارائه می دهند.
جایگزین سری  که  حالی  در    

 -Laser 6000 -  سرعت اندازه گیری 
سطح  در  برآمدگی ها  شناسایی  با  باال 
لوله های  ضخامت  می دهد.  ارائه  را  لوله 
حین  در  می توان  را  لومن  تک  پزشکی 
 X-Ray 6020 Pro از با استفاده  تولید 

گیری  اندازه  سیستم  کرد.  گیری  اندازه 
لوله های  کوچکترین  برای  ایکس  اشعه 
 15mm  -  0.65 قطرهای  با  پزشکی 
 0.1mm دیواره  ضخامت  حداقل  و 
طراحی شده است. این سیستم به طور 
مداوم اطالعات مربوط به ضخامت دیواره، 
قطر داخلی و خارجی و دوپهنی را ثبت 
یک  با  می توان  را  دستگاه  این  می کند. 
آشکارساز توده)lump(سه محوره ترکیب 
 Lump 2000 T گیج   سرهای   کرد. 
ناهمواری های کوچک روی سطح محصول 
را بعد از خنک شدن تشخیص می دهد. 
خطوط  در  می توانند  دستگاه ها  این 

اکستروژن افقی یا عمودی ادغام شوند.

سی  وی  پی  از  می توان  را  ساختمانی  مصالح  و  آجرها  انواع 
بازیافتی، پسماند الیاف گیاهی و یا ماسه با کمک نوع جدیدی از 
پلیمر الستیکی کشف شده توسط دانشمندان استرالیایی تهیه و 
انقالبی سبز ایجاد کرد.به گفته محققان، این پلیمر الستیکی جدید 
که خود از گوگرد و روغن کانوال ساخته شده است می تواند در 
مصالح  گیاهی  الیاف  پسماند  یا  پی وی سی  با ضایعات  ترکیب 
ساختمانی آینده را ایجاد کند. با استفاده از این روش موادی تولید 
می شود که می تواند روزی جایگزین مصالح ساختمانی غیر قابل 
بازیافت ، اجرها و حتی بتن شود.این الستیک پودر شده می تواند 
به عنوان لوله، پوشش های الستیکی یا سپر اتومبیل استفاده شود. 
محققان توانستند این الستیک را با استفاده از سایر پرکننده ها، 
فشرده کرده و تحت حرارت کامپوزیت های کامال جدیدی را ایجاد 
کنند و به عنوان بلوک های ساختمانی پایدارتر، مصالح جایگزین با 
بتن و یا عایق بندی استفاده شود. سیمان یک منبع محدود و در 
تولید خود بسیار آلوده کننده است، به طوری که تولید بتن بیش 
از 8% از انتشار گازهای گلخانه ای در جهان را تشکیل می دهد 
و انتشار این گازها توسط صنعت ساخت و ساز در سراسر جهان 
بازیافت   روش های کمی  برای  در حال حاضر  است.  حدود %18 
PVC و یا الیاف کربن وجود دارد. این روش جدید بازیافت و سنتز 
ساختمانی  مصالح  ساخت  جهت  گامی  در  جدید  کامپوزیت های 

پایدار است و می توان مواد الستیکی را به طور مکرر استفاده و 
بازیافت کرد. این ذرات الستیکی همچنین می توانند برای اولین 
بار در تصفیه آب استفاده شوند و سپس مجددا در تولید حصیر و 
یا لوله الستیکی استفاده کرد. این تکنولوژی در اقتصاد چرخشی 
حائز اهمیت است. روش جدید تولید و بازیافت با عنوان قالب گیری 
فشاری واکنش پذیر به مواد الستیکی داللت دارد که قابلیت فشرده 
شدن و کشسانی دارند اما ذوب نمی شوند. ساختار شیمیایی منحصر 
به فرد زنجیره اصلی گوگردی در این الستیک جدید امکان اتصال 

چندین قطعه از الستیک به یکدیگر را فراهم  می کند.

کنترل کیفیت لوله های پزشکی

تولید آجر سبز با استفاده از ضايعات پالستیکی 
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در  استفاده  مورد  مواد  انواع 
پروژه های بزرگ زیر بنایی در حال 

تغییر است.
همکاری بخش دانشگاه و صنعت 
در انگلستان برای کار بر روی توسعه 
کربن  انتشار  با  هوشمند  لوله های 
بزرگ  پروژه های  در  می تواند  کمتر 
گیرد.  قرار  مصرف  مورد  بنایی  زیر 
تمرکز  چگونگی  دیگری   مثال  در 
پایداری،  بر  نوآوری ها  و  ایده ها 
را  ساز  و  ساخت  بخش  می تواند 

دگرگون دهد.
به  شرکتی  توسط  برنامه  این 
نام Aquaspira متخصص در تولید 
بزرگ  قطر  با  زهکشی  لوله های 
این  پروژه  هدف  می شود.  هدایت 
جمع  لوله های  توسعه  از  که  است 
فوالدی  زهکشی  و  باران  آب  آوری 
دارای  که  پالستیکی  کامپوزیتی  و 
است  بازیافتی  مواد  از  باالیی  سطح 

پشتیبانی کند. زیرا استفاده از مواد 
گازهای  انتشار  به  منجر  بازیافتی 
عالوه  می شود.  کمتری  ای  گلخانه 
کشی  لوله  در  سنسورهایی  این  بر 
فناوری  این  می شوند.  گذاشته  کار 
تغییرات  گزارش  و  شناسایی  برای 
استفاده خواهد  در شرایط محیطی 
می آورد  فراهم  را  امکان  این  و  شد 
به  مشکوک  مسئله  گونه  هر  که 
سرعت شناسایی و اصالح شود. یک 
بیرمنگام  دانشکده مهندسی  از  تیم 
قرار است در زمینه تولید سنسورها 
با Aquaspira کار کند. آزمون ها در 
مرکز ملی UKCRIC که در دانشگاه 

مستقر است انجام می شود.
نوآوری های  مرکز  از  پروژه  این 
کرده  دریافت  ای  بودجه  انگلستان 
انجامد.   به طول  ماه  قرار است ۹  و 
Nigel Cassidy استاد مهندسی زیر 

دانشگاه  در  ژئوتکنیک  ساخت های 

تنها  نه  تحقیق  این  گفت  بیرمنگام 
راه حل های زهکشی با انتشار کربن 
ساز  و  ساخت  صنعت  برای  پایین 
فناوری های  بلکه  می کند  فراهم  را 
جدید نظارت، برای ارزیابی طوالنی 
وهوایی  آب  تغییرات  تاثیرات  مدت 
افزایش  با  است.  حیاتی  بسیار 
نگرانی ها در مورد پایداری، تعدادی 
در  جالب  فناوری های  و  ایده ها  از 
اثرات  کاهش  برای  تالش  حال 
زیست محیطی بخش ساخت و ساز 

هستند.
پیل های  استقرار  شامل  این ها 
سوختی هیدروژن برای تامین گرما 
و برق در خارج از شبکه، همچنین 
توسعه قطعات ماشین آالت با انتشار 
آالینده است. و در حد صفر   پایین 
 JCB انگلیسی  شرکت  مثال  برای 
یک بیل مکانیکی تولید کرده است 
که از هیدروژن تغذیه می کند. وقتی 
صحبت از مصالح مورد استفاده برای 
ساخت سازه ها می شود می توان بتن 
این  برد.  نام  را   ECOPact سبز 
شرکت ادعا می کند که این محصول 
انتشار   %100 تا   30 می تواند 
استاندارد  بتن  از  کمتری  کربن 
 DB گروه  انگلیس  در  باشد.  داشته 
جای  به  را  سیمان  بدون  مصالح 
است  داده  توسعه  معمولی  بتن های 
و تا به امروز از این مواد در بسیاری 
در  راهی  آزاد  جمله  از  پروژه ها 

جنوب انگلیس استفاده شده است.

لوله کشی با انتشار کربن پايین و تکنولوژی حسگر 
می تواند نحوه کار پروژه های زير بنايی را دگرگون کند

تکنولوژی ها و ایده های بسیار و جالبی در حال توسعه است تا بتواند ردپای زیست محیطی بخش ساخت 
و ساز را کاهش دهد.

شماره134 شهریور1400 سال16

www.pvc-asso.ir

58

تـــــازهها



آب  با  متقابل  اثر  دلیل  به  معمولی  پالستیک های 
در  که  خطرناک  شیمیایی  مواد  تشکیل  نتیجه  در  و 
نهایت به محیط زیست وارد می شود، تهدیدی جدی به 
حساب می آید. در تالش برای یافتن گزینه های مناسب 
بدون دخالت گیاهان خوراکی که برای مصرف انسان 
مورد استفاده قرار می گیرد، محققان اکنون تحقیقات 
عنوان  به  دریایی  توده  زیست  یافتن  برای  را  خود 
زیست  پالستیک های  پایدارتر  تولید  برای  جایگزینی 

تخریب پذیر انجام داده اند.
 در یک کشور پرجمعیت مانند هند، به دلیل نیاز 
غذایی  و  مصرفی  مختلف  محصوالت  بندی  بسته  به 
فجیعی  طرز  به  مختلف  خطرناک  پالستیک های  از 
استفاده می شود. محققان NIOT با انتخاب تکنیک های 
دریایی،  جلبک  از  استفاده  و  زیست  محیط  دوستدار 
آزمایش  و  تولید  با موفقیت  را  بیوپالستیک  فیلم های 

کرده اند.
از  از جلبک های دریایی تجدیدپذیر یکی  استفاده 

گزینه هایی است که برای این کار مناسب است.
جلبک قرمز Kappaphycus alvarezii یک جلبک 
دریایی است که منبع مهم تجاری کاراگینان و سایر 

ای  گسترده  کاربردهای صنعتی  که  است  محصوالتی 
رشد   و  هستند  کلوئیدی  بسیار  جلبک ها  این  دارند. 
با  صرفا  روز(   4۵( کشت  کوتاه  زمان  مدت  در  آنها 
شیرین  آب  به  نیاز  بدون  و  خورشید  نور  از  استفاده 
بالقوه  منابع  همچنین  آنها  است.  شیمیایی  مواد  یا  و 
برای پلیمرهایی هستند که مشابه با پلیمرهای گیاهی 
برای تولید بسته بندی مواد غذایی و کیسه های حمل 
رطوبت  و  اکسیژن  پذیری  نفوذ  و  می شوند  استفاده 
و  پذیری رطوبت  نفوذ  آنجا که  را تسهیل می کنند.از 
اکسیژن دو پارامتر اساسی برای بسته بندی محصوالت 
تازه برای افزایش ماندگاری است، جلبک دریایی قرمز 
می توانند نجات دهنده محیط زیست باشند. محققان 
 Kappaphycus alvarezii  از یک جلبک ماکرو NIOT

)جلبک دریایی کامل( استفاده کردند. آنها برای تولید 
گلیکول  اتیلن  پلی  کننده   نرم  از  بیوپالستیک  فیلم 
کششی  استحکام  تا  کردند  استفاده    3000-)PEG(
سمی و  غیر  پلیمر  یک   PEG آورند.  بدست  بیشتری 
سازگار با محیط زیست است که عمدتا برای افزایش 
زمینه های  در  استفاده  مورد  پلیمر  پذیری  انعطاف 
در  پراکندگی  عامل  و  کرم ها  تولید  برای  دارویی 

محصوالت دارویی استفاده می شود.
که  می دهد  نشان   NIOT حاضر  مطالعه  نتیجه 
پلیمرهای بیوپالستیک می توانند در مدت زمان کوتاه 
زائد سمی  به طور طبیعی تخریب  مواد  تولید  بدون  و 
مکانیسم  طریق  از  می توانند  همچنین  شوند.آنها 
معمول جمع آوری پسماندهای غذایی دفع شوند. این 
تجاری پالستیک های  تولید  نشان میدهد که  مطالعه 
صنعت  آینده  می تواند  دریایی  جلبک  این  از  زیستی 

پالستیک را تغییر دهد.
Source: India Science Wire

استفاده از جلبک دريايی
 در تولید پالستیک های زيست تخريب پذير

معرفی کرده  از جلبک دریایی  استفاده  با  بیوپالستیک  فیلم  )NIOT( یک  اقیانوس  فناوری  ملی  انستیتوی 
است که می تواند تاثیر بسزایی در محدود کردن استفاده از پالستیک های غیر قابل تجزیه و ایجاد تحول در 
صنعت پالستیک داشته باشد. فیلم های پالستیکی زیستی در محیط تجزیه می شوند و هیچ گونه سمیتی 
بر جای نمی گذارند.خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم بیوپالستیک مشابه با پالستیک های معمولی است.
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 شرکت Westlake تولید کننده و تامین کننده 
ماهه  اعالم کرد که درآمدش در سه  مواد  جهانی 
دوم سال 2021 نسبت به مدت مشابه سال قبل 
قیمت های   ، شدید  تقاضای  است.  یافته  افزایش 
باالتر فروش را به دنبال داشته است. بخش وینیل 
با قیمت فروش باالتر و حجم فروش بیشتر برای 
رزین پلی وینیل کلراید )PVC( به واسطه ی قدرت 
در تجارت ساختمان و مصالح ساختمانی، درآمد بی 
)مشارکتی   Westlake کرد.شرکای  نظیری کسب 
و  فعالیت  برای   Westlake Chemical توسط  که 
به دست آوردن تاسیسات تولید اتیلن و دارایی های 
مربوطه ایجاد شد( همچنین در سه ماهه دوم  به 

با  رکورد درآمد خالص 2۵.1 میلیون دالر همگام 
 Westlake Chemical .تقاضای بیشتر دست یافتند
قصد دارد در ماه سپتامبر عملیات تعمیر برنامه ریزی 
شده در واحد کراکر خود در درپاچه چالز در لوئیزیانا 
را آغاز کند. واحد کراکینگ با ظرفیت ۷40 هزار تن 
اتیلن در سال از ماه سپتامبر به مدت 60 روز برای 

تعمیرات تعطیل خواهد شد.

 واردات پی وی سی اوکراين از ژانويه تا جوالی 2۰2۱، 
۳۱% کاهش و صادرات آن ۱۱% افزايش يافت

افزايش درآمد شرکت  Westlake در سه ماهه 
دوم سال 2۰2۱ پس از پاندمی کرونا

 )SPVC( واردات پلی وینیل کلراید سوسپانسوین
به بازار اوکراین در هفت ماهه اول سال2021 نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ، 31% کاهش یافت و 
به 1۵800 تن رسید درحالی که فروش صادراتی  
PVC اوکراین 11% نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش یافته است. 
این    DataScope MRC گزارش  براساس 
افزایش به دلیل قیمت های بی سابقه در تعدادی از 
مناطق جهانی است.واردات  SPVC در ماه گذشته 
به 3100  ژوئن  ماه  در   تن  از 2100  اوکراین  به 
واردات  اوکراینی  شرکت های  یافت.  افزایش  تن 
محموله های پلیمری خود را از چین و ایاالت متحده 

به میزان قابل توجهی افزایش دادند.
واردات کلی پی وی سی سوسپانسیون از ژانویه 
تا جوالی 2021 به 1۵800 تن رسید که این مقدار 
در مدت مشابه سال قبل 23000 تن بوده است. 
سهمیه های صادراتی محدود تولیدکنندگان اروپایی 

و آمریکایی دلیل اصلی چنین کاهش عمده واردات 
بود.

تولیدکنندگان اروپایی با سهم حدود 8۹ % از 
، تامین کنندگان  کل واردات در دوره اعالم شده 

اصلی رزین پی وی سی در بازار اوکراین بودند.
را  خود  فروش   Karpatneftekhim گذشته  ماه 
صادراتی  فروش  داد،  افزایش  خارجی  بازارهای  به 
رزین پی وی سی اوکراین از 12800 در ماه ژوئن 
به 13600 تن رسید. به طور کلی بیش از 116400 
تن از PVC برای صادرات در هفت ماهه اول سال 
2021 حمل شد، در حالی که این مقدار در مدت 

مشابه سال گذشته 10۵000 تن بود.

گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن
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برنامه AMI برای کنفرانس فرموالسیون  PVC در آلمان منتشر شد

قیمت  PVC اروپا در ماه اگوست ۴۰تا ۵۰ يورو در هر تن 
برای بازارهای  CIS افزايش يافت

را   PVC فرموالسیون  کنفرانس  برنامه  اخیرا   AMI شرکت  
منتشر کرده است. این کنفرانس به صورت حضوری در تاریخ 16 
تا 18 نوامبر 2021 در هتل Mediapark در کلن آلمان برگزار 
اروپا  در  کنفرانس  این  که  است  باری  این سیزدهمین  می شود. 

برگزار می شود.
این رویداد سه روزه به شرکت کنندگان این فرصت را می دهد 
را   PVC در   فنی  نوآوری های  و  روندهای جهانی  تا جدیدترین 
و  سخت  کاربردهای  برای  فرموالسیون ها  سازی  بهینه  برای 
انعطاف پذیر کشف کنند. کنفرانس امسال همچنین به بررسی 
PVC می پردازد که در آن  افزودنی ها  در   عملکردهای مختلف 

برای  فرموالسیون  و   NBR پودر های  مانند  جدید  افزودنی های 
کاربردهای بهداشتی بررسی می شود. 

مذاکرات بر سر قیمت پلی وینیل کلراید اروپایی )PVC( که 
در ماه اگوست به کشورهای CIS صادر می شود، این هفته آغاز 
افزایش  از  خریداران   ،ICIS-MRC قیمت  گزارش  براساس  شد. 

40-۵0 یورو در تن در قیمت صادراتی خبر دادند.
قیمت قرارداد اتیلن در ماه اگوست با ۵3 یورو در تن افزایش 
را  امکان  این  تئوری  لحاظ  از  که  توافق شد  قبل  ماه  به  نسبت 
می دهد که در مورد افزایش قیمت خالص pvc در ماه جوالی به 
اولیه طی  اما قیمت مواد  میزان 2۷ یورو در تن صحبت کنیم. 
تولیدکنندگان  گذاری  قیمت  در  اساسی  نقش  متوالی  ماه  چند 
اروپایی ایفا نکرده است. تعطیلی برنامه ریزی شده و برنامه ریزی 
نشده تولید در این منطقه ادامه دارد و در نتیجه این امر ، کمبود 
را  این عامل روند  صعودی قیمت  و  نیز وجود دارد.   PVC حاد 
در این منطقه تعیین می کند. تولیدکنندگان اروپایی از افزایش 
برای  تا ۵0 یورو در تن در ماه اگوست در قیمت صادراتی   40
قیمت   افزایش  دادند.  خبر  المنافع  مشترک  مستقل  کشورهای 
PVC صادراتی در اروپا بیش از یک سال است که ادامه دارد و 

بسیاری از خریداران اعتقاد دارند که این روند متوقف نمی شود. 

قیمت رزین در این مدت طوالنی بیش از دو برابر شده است. از 
 PVC  ماه قبل برخی از خریداران از عدم وجود سهمیه صادراتی
تولیدکنندگان  از  برخی  از سوی  ماه آگوست  برای محموله های 
اروپایی به دلیل انجام تعمیرات برنامه ریزی شده خبر دادند. به 
طور کلی معامالت محموله های پلی وینیل کلراید سوسپانسیون 
)SPVC( در ماه آگوست به بازارهای کشورهای CIS در محدوده 
1440-1۵00 یورو در هر تن مورد بحث قرار گرفت در حالی که 
معامالت ماه قبل  با 13۹0-1460 یورو در هر تن FCA مذاکره 

شد.
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افزايش قیمت رزين PVC در ماه اگوست
 از طرف برخی از تولیدکنندگان روسیه

با وجود پایان دوره تعطیلی برای تعمیرات ، برخی از تولیدکنندگان 
روسی مجدداً قیمت پلی وینیل کلراید )SPVC( خود را افزایش دادند. 
براساس گزارش قیمت ICIS-MRC، پردازشگران)converters( به ویژه  
با  توجه به واردات بیشتر، تمایلی به پذیرش قیمت های جدید نداشتند.

در ماه جوالی ، تعطیلی برنامه ریزی شده برای تعمیرات در شرکت 
Bashkir Soda  و SayanskhimPlast فشار بیشتری بر بازار پی وی 

سی روسیه وارد کرد. پردازشگران تا حدی به خرید PVC وارداتی روی 
آوردند ، در حالی که رزین وارداتی اغلب با تاخیر طوالنی وارد می شد. در 
ماه اگوست ، التهاب در این بازار فروکش کرد ، تولیدکنندگان روسی به 
سرعت تولید خود را پس از تغییرات مثبت از سر گرفتند و عرضه رزین 
پی وی سی در بازار تا حدی به دلیل افزایش عمده واردات افزایش یافت. 
شرکت Bashkir Soda و SayanskKhimPlast در اواسط ماه جوالی 
ظرفیت تولید خود را برای تعمیرات برنامه ریزی شده تعطیل کردند و 
این تعطیلی دو هفته به طول انجامید. ظرفیت تولید این کارخانه ها به 

ترتیب 240،000 و 3۵0،000 تن در سال است.
تعطیلی بعدی و آخر برای تعمیر و نگهداری در بین تولیدکنندگان 
روسی در ظرفیتهای تولید Kaustik در دهه سوم سپتامبر اتفاق خواهد 
افتاد و به مدت سه هفته به طول خواهد انجامید. ظرفیت تولید ساالنه 

این کارخانه ۹0،000 تن در سال است.
تعطیلی دو تولیدکننده داخلی برای تعمیر در فصل رونق با وجود 
محدودیت های صادراتی تولیدکنندگان چینی منجر به افزایش عمده 

واردات شد. براساس اطالعات اولیه، واردات PVC سوسپانسیون در ماه 
جوالی به 13۵00 تن رسید درحالی که یک ماه قبل از آن ۵000 تن 
بود. مقدار زیادی  PVC برپایه استیلن از چین برای حمل به بازار روسیه 

در ماه اگوست برنامه ریزی شده است.
در  تعمیرات  برای  تعطیلی ها  پایان  و  واردات  چشمگیر  افزایش 
کارخانه های روسیه التهاب را در بازار پایین آورد. بسیاری از پردازشگران 
اذعان داشتند که در مورد رزین  K=67/64  مشکلی جدی وجود 
نداشته است. عالوه بر این ، رزین پی وی سی وارداتی در مقایسه با رزین 
 K=58/60 برخی از تولید کنندگان روسی ارزان تر شد. کمبود گرید

در بازارهای PVC مشهود بود.
در میان افزایش عرضه PVC در  این بازار ، پردازشگران برای تأیید 
قیمت های جدید تولیدکنندگان روسی عجله ای نداشتند و اغلب سعی 
می کردند جایگزینی با قیمت پایین تر پیدا کنند. در همان زمان، برخی 
تولیدکنندگان تصمیم گرفتند قیمت داخلی رزین پی وی سی را در 
آگوست افزایش دهند.یک ماه قبل ، معامالت رزین پی وی سی روسیه 
با گرید K 6۷ /64 در محدوده بسیار وسیعی انجام شد: 1۵۵،000-
201،000 روبل/تن CPT مسکو ، شامل مالیات بر ارزش افزوده برای 
مقادیر حداکثر ۵00 تن ، در مقایسه با Rb 200،000-1۵1،000/تن 
CPT مسکو ، شامل مالیات بر ارزش افزوده ، در ماه ژوئن. قیمت برای پی 

 CPT به 1۷۵،000-216،000 روبل/تن K=58/70  وی سی  با گرید
مسکو ، افزایش یافت.
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فورموسا ظرفیت تولید  PVC  را 
در سه ماهه چهارم سال 2۰22 افزايش می دهد

به نقل از S&P Global با اشاره به منابع آشنا به عملیات این شرکت 
، Formosa Plastics USA ، بخشی از پتروشیمی Formosa ،آغاز توسعه 
ظرفیت تولید پلی وینیل کلراید )PVC( در کارخانه خود در  باتون روژ 
، لوئیزیانا را به سه ماهه چهارم سال 2022 موکول کرد. در ابتدا این 
با ۵13000 تن در  افزایش ظرفیت کارخانه PVC خود  برای  شرکت 
سال، در سه ماهه چهارم سال 2021 برنامه ریزی کرده بود. فورموسا 
به سواالت مربوط به این تاخیر پاسخ نداد.  براساس اسناد موجود، این 
 PVC شرکت قصد دارد با افزودن حدود 1300۷۷ تن در سال به ظرفیت
در این کارخانه، گلوگاه در تولید را رفع کند. گلوگاه یکی از فرایندها 
در زنجیره ای از فرایندهاست، به گونه ای که محدودیت ظرفیت آن ، 
ظرفیت کل زنجیره را کاهش می دهد. همانطور که MRC قباًل اطالع داده 
بود ، به عنوان بخشی از پروژه توسعه ، تجهیزات جدیدی در این کارخانه 
نصب می شود، از جمله این موارد، تجهیزات تولید اسیدهای هالوژنه است، 

محصولی که Formosa برای تولید مونومر وینیل کلراید )VCM( استفاده 
خواهد کرد. در نتیجه ی مدرن سازی تولید PVC ، این شرکت  برای 
برنامه ریزی کرده است.در  تا 20 درصد  افزایش تولید مواد و فروش 
سال 201۷ ، فورموسا برنامه های خود را برای افزایش ظرفیت PVC در 
لوئیزیانا اعالم کرد و در مارس 201۹ ،دولت مبلغ ۵00،000 دالر به این 

پروژه اختصاص داد.

افزايش صادرات PVC در چین
صادرات  PVC چین در ماه آپریل ۷.8% افزایش یافت و به 
باالترین رکورد یعنی 24۷0۷3 تن رسید. اطالعات گمرک چین 
که در تاریخ 2۷ می منتشر شد نشان می دهد که تامین کنندگان 

چینی، صادرات را در یک بازار صعودی افزایش داده اند.
از سال گذشته صادرات  نشان می دهد که  داده ها   همچنین 
438.۹% افزایش یافته است. چین صادرات پی وی سی را در ماه 
آپریل در میان تقاضای صعودی برای پی وی سی به ویژه در هند 
ادامه داد. زیرا عرضه از ایاالت متحده به دلیل تعطیلی های برنامه 

ریزی نشده کارخانه ها محدود شده بود.
 PVC  تایوان یکی از تامین کنندگان عمده  Formosa در نتیجه
در آسیا، افزایش قیمت پی وی سی ماهانه خود را 2۹0تا 300 
دالر   1۵00 را  قیمت ها  و  کرد  اعالم  مارس  ماه  در  تن  در  دالر 
براساس CFR برای هر تن به چین و 1640 دالر CFR  برای هر 
تن به هند در آپریل پیشنهاد داد و خریداران این افزایش قیمت را 
پذیرفتند. سطح پیشنهادی آپریل بسیار باالتر از بازار داخلی چین 
بود. براساس داده های پلتس، قیمت داخلی پی وی سی چین در 
ماه آپریل حدود 8۹00 تا ۹۵00 یوان در هر تن در ماه آپریل بود 

واردات  برای   CFR مبنای  بر  تا 1310 دالر  با 1200  معادل  که 
است. با افزایش صادرات، واردات پی وی سی چین نسبت به ماه 
قبل 3۷.3%کاهش یافت و به 22428 تن در ماه آپریل رسید. 
همچنین واردات، 44% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
یافته است. طبق گفته ی منابع بازار، صادرات پی وی سی چین 
. برای ماه ژوئن  احتماالً طی ماه های آینده کاهش خواهد یافت 
فورموسای تایوان کاهش 1۵0 تا 1۹0 دالر را نسبت به ماه گذشته 
برای PVC پیشنهاد داده است و برای چین 13۵0 دالرCFR  در تن 

و برای هند 1۵20 دالر CFR در هر تن را اعالم کرده است.
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و  توزیع آب در داخل ساختمان ها  برای   PVC لوله های   سامانه 
برای خطوط انتقال آب از خط اصلی استفاده می شوند. این دو حوزه 
اتفاق می افتد،  انجماد  تا حدی متفاوت هستند، زمانی که  کاربردی 

می توان با روش های زیر انجماد را از بین برد.
 

لوله کشی توزيع آب ساختمان
)water distribution pipeline (

وقتی که انجماد در داخل دیواره لوله یا مکان هایی که دسترسی 
به آنها سخت است، اتفاق می افتد،  ذوب شدن یخ باید در اسرع وقت 
انجام شود، زیرا انجماد کامل ممکن است منجر به ترکیدگی لوله شود.
بسته به در دسترس بودن لوله و دسترسی به دستگاه ها چندین روش 
برای رفع انجماد لوله ها ممکن است، استفاده شود. استفاده از لوله های  
PVC باید در دمای باالتر از 60 درجه سانتیگراد محدود شود و دمای 
لوله را می توان با محکم گرفتن لوله در دست تخمین زد. برای اکثر مردم، 
حداکثر دمای تماسی قابل قبول 60 درجه سانتیگراد است. آب جوش 

را روی لوله نریزید و از منبع گرمایش با شعله مستقیم استفاده نکنید.
آمیز  موفقیت  طور  به  حرارت  اعمال  برای  زیر  روش های 

استفاده شده است:
استفاده مستقیم از یک فن کوچک در محل، برای گردش   ۱

هوای گرمتر در فضایی که لوله یخ زده است.
2 اگر بخش یخ زده لوله در دسترس باشد، آن را با یک پارچه 

اغشته به آب داغ بپیچید. پارچه که خنک شد، آن را بردارید. دوباره در 
آب گرم فرو کنید و روی لوله بپیچید.

۳ اگر بخش یخ زده لوله به طور کامل یا جزئی در دسترس باشد، 

هوای گرم را با استفاده از یک دمنده یا بخاری با حجم پایین مانند 
سشوار به طور مستقیم روی ناحیه ای که فریز شده بدمید. ممکن است 

از سایر وسایل گرمایشی استفاده شود به شرطی که دمای لوله های 
پالستیکی در هر نقطه از آنچه که در باال ذکر شد فراتر نرود. الزم به 
ذکر است که  PVC دارای هدایت حرارتی بسیار پایین تری نسبت به 
فلزات است، بنابراین میزان انتقال حرارت از سطح بیرونی به سطح 
منجمد شده داخلی کم خواهد بود. بنابراین زمان زیادی برای ذوب 
یخ لوله الزم است. این تکنیک ها می تواند برای لوله ها در کاربرد توزیع 

تحت اکثر شرایط مورد استفاده قرار گیرد.

خطوط انتقال آب به ساختمان
)water service line(

اگر کنتور آب غیرمدفون وجود داشته باشد، این بخش باید ابتدا 
بررسی شود. زیرا ممکن است در نقطه ای از کنتور یخ زدگی اتفاق افتاده 
باشد. اگر نشانه ای از یخ زدگی مشاهده شد، برای کمک، با بخش سازمان 
مربوطه تماس بگیرید.لوله های مدفون باید همیشه به درستی در زیر 
خط نفوذ برف و یخ نصب شوند. با این حال اگر یک خط لوله مدفون 
یخ بزند بعد از بررسی شرایط محلی، می توان با آب داغ، یخ را ذوب کرد. 
اگر محل دقیق یخ مسدودکننده مشخص نباشد و خط لوله در زیرزمین 
یا یک مکان غیر قابل دسترس خاتمه یابد، باید خط را در آنجا بریده 
و یک لوله با قطر کوچک را درون لوله جلو ببرید. این لوله کوچک به 
درون لوله هدایت می شود، با ریختن و پمپاژ آب داغ و یا گرما به درون 
را همچنین  را ذوب کرد. یخ مسدودکننده  لوله کوچک می توان یخ 
می توان با یک المنت مقاوم به حرارت که به درون لوله وارد می شود، 
یا ۹/۵  با قطر میل 3   D/C مقاومت  المنت حرارتی  ذوب کرد. یک 
سانتی متر را بردارید و با احتیاط آن را به یک نوار ماهی استیل محکم 
کنید. احتیاط: برای از بین بردن احتمال برق گرفتگی، دستورالعمل های 
سازنده گرم کننده را دنبال کنید و تا زمانی که یخ مسدودکننده جریان 

می یابد به نفوذ در درون یخ مسدودکننده ادامه دهید.
هشدار: از دستورالعمل سازنده گرم کن برای حذف احتمال شوک 
الکتریکی استفاده کنید. المنت را داخل خط لوله به جلو ببرید تا زمانی 
که به یخ مسدودکننده برسد. المنت حرارتی همانطور که به سمت 
جلو حرکت می کند، یخ مسدودکننده را ذوب خواهد کرد. تا زمانی که 
یخ آب شود به نفود در درون یخ ادامه دهید. اگر نفوذ متوقف شود، 
المنت را به عقب بکشید و آن را در لوله رها نکنید. روش های دیگری 
نیز برای ذوب کردن یخ می تواند مورد استفاده قرار گیرد، اما این روش 
اقتصادی ترین روش پیشگیری است. اگر عایق کاری محافظت کافی را 
فراهم نکند، ممکن است استفاده از نوارهای حرارتی تحت کنترل برای 

حفاظت دائمی در مناطق خاص مفید باشد.

 PVC  يخ زدايی لوله های
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صادرات پی وی سی اياالت متحده از ژانويه تا اپريل سال 2۰2۱، 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸.۴% کاهش يافته است

طبق اعالم  GLOBAL  S&P با استناد به اطالعات کمیسیون 
تجارت بین المللی ایاالت متحده که در تاریخ ۹ ژوئن منتشر شد، 
صادرات عمده پلی وینیل کلراید برای ساخت و ساز در چهار ماه 
اول سال 2021 حدود 18.4% کمتر از دوره ژانویه تا اپریل سال 
2020 بود که نشان دهنده افت در عرضه و تقاضای داخلی است. 
داده ها نشان میدهد که ایاالت متحده 6۷3664 تن پی وی سی 
که  در حالی  است  کرده  آوریل 2021 صادر   – ژانویه  در طی  را 
این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 82۵۹۹6 تن بوده است. 
بیماری همه گیر کرونا در  به علت  اوج تعطیلی ها  آپریل 2020 
ایاالت متحده بود که مانع از فعالیت های ساختمانی و در نتیجه 
میزان  که  می دهد  نشان  صنعت  آمار  شد.   تولید  شدید  کاهش 
تولید کلر-قلیایی باالدست در آپریل 2020 از ۹0% در ماه مارس 
همان سال به 68% سقوط کرد. در سال 2021، یخبندان و دمای 
پایین در اواسط فوریه در سواحل خلیج ایاالت متحده و بسیاری 
ایاالت متحده، منجر به تعطیلی گسترده کارخانه های  از مناطق 
کلر  تولید  میزان   که  نشان می دهد  آمار صنعت  پتروشیمی شد. 
قلیایی از 82% در ماه ژانویه به ۵۹% کاهش یافت و سپس به 

۷1% در مارس و 80% در اپریل رسید.
 ، اول سال 201۹  ماه  در چهار  می دهد  نشان   ITC داده های 
هنگامی که پاندمی کووید1۹ یا یخبندان مطرح نبود ، ایاالت متحده 
بیش از 1 میلیون تن پی وی سی صادر کرد.صادرات در دوره ژانویه 

تا آپریل 2021  نسبت به مدت مشابه سال201۹، 34.۵% کمتر 
بود که نشان دهنده تاثیر مداوم یخبندان فوریه همچنین مسائل 
عملیاتی است که عرضه پی وی سی آمریکا را محدود نگه داشته 

است.
تقاضای شدید پی وی سی داخلی نیز حجم صادرات را کاهش 
می دهد. عالوه براین، تقاضای پی وی سی داخلی در ادامه رونق 
فضای  دنبال جستجوی  به  که  کنندگانی  مصرف  توسط  مسکن 
ببیشتر  برای  کار در خانه  در دوران پاندمی هستند، تقویت شده 
است.طبق داده های دفتر سرشماری ایاالت متحده ،ساخت مسکن 
با  رسید. سال 2021  واحد  میلیون  به 1.۵6۹  آوریل 2021  در 
1.62۵ میلیون واحد در ژانویه آغاز شد که به دلیل یخبندان تقریباً 
11٪ سقوط کرد و در فوریه به 1.44۷ میلیون واحد رسید.جهش 
22.۵%مسکن در ماه مارس آغاز شد و به 1.۷33 میلیون واحد 
در  و  بود  قبل  ماه  به  نسبت  پیشرفت  کننده  منعکس  که  رسید 
آپریل 11.۵% عقب نشینی کرد. از پی وی سی برای ساخت لوله ، 
قاب پنجره ، نمای وینیل و سایر محصوالت استفاده می شود.همان 
طور که MRC قبال گزارش داده بود PLASTICS Formosa ایاالت 
متحده، بخشی از پتروشیمی فورموسا از 2 ژوئن 2021 فورس ماژور 
را در مورد عرضه  PVC  لغو کرد و OxyChem فورس ماژور را در 
مورد محموله های PVC از کارخانه خود در آمریکای شمالی را از 

2 ژوئن لغو کرد.
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کاربردهای پلی وينیل کلرايد
پلی و ینیل کلراید یک ترموپالستیک سخت و بادوام است و به 
ویژه در بخش ساخت و ساز که بیش از نیمی از مصرف تولیدات اروپا 
را شامل میشود، کاربردهای ز یادی دارد. از PVC برای ساخت لوله های 
آب و فاضالب و پروفیل های درب و پنجره و کاربردهای تخصصی تر 
استفاده می شود. با افزودن نرم کننده ها و سایر مواد افزودنی، این پلیمر 
می تواند به اندازه کافی شفاف و قابل انعطاف باشد و به عنوان فیلم در 
صنعـــت مواد غذایی یا مصارف پزشکی مصرف شود. الیاف PVC در 
صنعت نساجی، صنعت مبل، پوشش کف، عایق سیم برق یا ساخت چرم 

مصنوعی که به ویژه در صنعت خودرو مهم است، کاربرد دارند.

عرضه / تقاضا
 بازار پی و ی سی ارو پا از محدودیت بسیاری برخوردار است، 
و همین مسئله باعث افزایش چشمگیر قیمت و افزایش قراردادها تا 
نیمه اول سال 2021 شده است. مشکالت شدید تولید در نیمه اول 
از شرکت  واحد  دو  در  مدت  ماژورهای طوالنی  فورس  شامل  سال 
بوده   Etsu-shin اصلی  واحد  و   Vynova از  واحد  ،دو   ONE KEM

است. با توجه به بانک اطالعاتی عرضه و تقاضای ICIS تولید و مصرف 
افزایش یابد، در حالی که عرضه به  باید در مقایسه با سال 2020 
6۵0۷000 تن در سال می رسد، مصرف در حدود 63۹4000 تن در 
سال ارزیابی شده است، تقاضا به دلیل شرایط همه گیری افزایش 
یافته است. افزایش دورکاری و انجام کارها در خانه، کاهش درآمدها 
و فروش محدود، مصرف کنندگان را تشویق به سرمایه گذاری در 
منجر  امر همچنین  این  بازسازی خانه ها می کند.  و  نوسازی  زمینه 
است.  شده  شهری  کز  مرا  از  خارج  در  نوساز  خانه های  افزایش  به 
از  پس  سال  اول  نیمه  طی  در   PVC منابع  به  جهانی  دسترسی 
طوفان های زمستانی ماه فوریه در خلیج آمریکا بسیار محدود بوده 
است، همچنین باران های سیل آسا در سه ماهه دوم مشکالت اضافی 
ایجاد کرده است. تعرفه ها و قیمت های باال نیز منجر به بسته شدن 
تقاضای پی  است.  بیشتر سال شده  پا در  ارو  به  آمریکا  از  آربیتراژ 
وی سی در آسیا به ویژه در هند به دلیل همه گیری جهش جدید 
کرونا به میزان قابل توجهی کاهش یافته اسـت. تقاضا در ترکیه نیز 
به دلیل تعطیالت ملی در ماه ژوئیه به دلیل عید قربان کاهش یافته 
کاهشی  روند  دوم  ماهه  سه  دوم  نیمه  در  قیمت ها  بنابراین  است. 

داشته است.
قیمت

 قیمت های پی وی سی ارو پا از اوایل سال 2020 ،به دلیل افزایش 
تقاضا در بخش ساخت و ساز، محدودیت های دسترسی به مواد اولیه و 
مشکالت تولید، به طور قابـــل توجهی افزایـــش یافته است. قیمت 
تا ژوئن 2021  ژانویـــه 2020  از  پـــا  ارو  قراردادهای شمال غربی 
تقریبا ۵8 درصد افزایش یافت، و قیمت های لحظه ای بیش از دو برابر 
شدند. افزایش هزینه های مواد اولیه در طی این زمان حتی قابل توجه تر 
بوده است. هزینه اتیلن برای تولید PVC در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته 1۵8 یورو در هر تن افزایش یافته است، در مقابل افزایش قیمت 
قراردادهای شمال غربی ارو پا ۷3۷ یورو/ تن بوده است. قیمت صادرات 
به طور کلی افزایش یافته است اما روند افزایش قیمت در اواخر سه ماهه 
دوم 2021 کاهش یافته و معکوس شده است. با وجود این ، قیمت ها در 

اواخر ژوئن 2021 بیش از دو برابر ژانویه 2020 هستند.

فن آوری تولید
کلراید  وینیل  مونومر  پلیمریزاسیون  طریق  از   PVC بیشتر 
تولید می شود. فرآیند  فاز مایع  اولیه و در  به عنوان ماده   )VCM(
پلیمریزاسیون تعلیقی تقریباً ۹0 درصد تولید PVC را تشکیل میدهد. 
فرآیندهای دیگر شامل پلیمریزاسیون امولسیونی و پلیمریزاسیون 
توده است. پلیمریزاسیون سوسپانسیون متداول ترین فرآیند است. 
از پلیمریزاسیون امولسیونی برای تشکیل التکس با اندازه ذرات ریز 
استفاده میشود که در تولید رنگ، کاغذ، پارچه و جوهر چاپ کاربرد 

برگرفته از گزارش تحلیلی بازار داخلی
 و جهانی پتروشیمی تیر ماه ۱۴۰۰

بررسیبازارپلیوینیلکلرایداروپا
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دارد. پلیمریزاسیون توده یک رزین پودری میدهد که فیلم با وضوح 
باال تولید می کند.

چشم انداز
با توجه به تأ کید بیشتر اتحادیه اروپا بر پایداری، سهم بازار 
در  طبیعی  و  خالص  مواد  با  مقایسه  در  بازیافتی  سی  وی  پی 
بهره  افزایش  در  اروپا  اتحادیه  قوانین  وجود  است.  افزایش  حال 
بازسازی ساختمان ها، ممکن است تقاضای قابل  انرژی در  وری 
ایجاد کند. پیش  آینده  پروفیلهای پنجره در دهه  برای  توجهی 
بینی می شود که مصرف اروپا بین سالهای 2021- 202۵، 2/ 3 
درصد رشد داشته باشد.قیمت پی وی سی اروپا بسیار باال رفته 
عرضه  داده های  دارد. طبق  وجود  قیمت ها  اصاح  انتظار  و  است 
و تقاضای ICIS ، در سال 2022 تولید و مصرف هر دو افزایش 
می یابند و به ترتیب به 6،۷۷4،000 تن و664۷000تن می رسند. 
پیش بینی میشود پس از کاهش شدید ۷/ 6 درصدی تقاضای 
اروپا در سال 2020، این منطقه رشد تقاضای ۹/ 6 درصدی در 

سال 2021 را تجربه کند.
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  Cortec شرکت   توسط  موردی  مطالعه  این 
در رابطه با نحوه جلوگیری از خوردگی قالب های 
نقل،  و  حمل  زمان  در  خودرویی  قطعات   P20

انجام شده است. 

 MilCorr VpCI که در فیلم P20 قالب

Shrink پیچیده شده است

قالب گیری تزریقی پالستیک می تواند هزاران دالر 
سود داشته باشد. به همین دلیل حفاظت از قالب به 
منظور جلوگیری از خوردگی برای حفظ دارایی یک 
مساله  با  قالب سازها  متأسفانه،  است.  اصلی  اولویت 
گرفتگی منافذ قالب توسط مواد ضدزنگ سنتی مواجه 
هستند در نتیجه قبل از استفاده از قالبها باید آن را 

تمیز کنند. 
قالب سازها غالباً فاقد فضای کافی برای نگهداری 
قالبها هستند و مجبور می شوند که این تجهیزات گران 
قیمت را در معرض هوای آزاد قرار دهند، جایی که 
این  برای خراب شدن وجود دارد،  بیشتری  خطرات 
نوسانات  و  خورشید  نور  باران،  باد،  شامل؛  خطرات 
دمایی می باشد. سپس هنگامی که قالب را برای استفاده 
به داخل می آورند ، اغلب باید زمانی را برای زنگ زدایی 

تجهیزات، قبل از استفاده از آنها صرف کنند.
خبر خوب این است که راه های دیگری نیز برای 
خوردگی  برابر  در  قالب ها  کارآمد  و  موثر  محافظت 
با  گذشته  سال  دو  طی  محصوالت  این  دارد.  وجود 
استقبال گرمی در صنعت ابزار و قالب مواجه شده اند 
زیرا مشکالت عملی قالب را به طرز چشمگیری حل 

می کنند.

پیشگیری از زنگ زدگی
 در سطح قالب

سطح داخلی قالب که در واقع محل پالستیک تزریق 
شده است، یکی از مهمترین بخش ها برای جلوگیری از 
خوردگی است. در محافظت از این سطح برخی نکات 
زیست محیطی  مزایای  و  کارگران  ایمنی  برای  مهم 
وجود دارد که این امر تا حدودی می تواند با استفاده 
از محصول پیشگیرانه زیست پایه، غیرمتداول آئروسل  
مانند محصوالت محافظ در برابر خوردگی ابزار و قالب 
EcoAir صورت گیرد.Cortec بخشی از حالل پایه را با 

یک روغن گیاهی و تجزیه پذیر جایگزین کرده است و 
بدین ترتیب منبع تجدیدپذیری را به محصول اضافه 
بسیاری  بر خالف  محصول  این  بنابراین  است.  کرده 
نیست.  زا  اشتعال  مواد  جزء  متداول  آئروسل های  از 
خطرات کمتری نسبت به سایر رقبا داشته در نتیجه 
حمل و نقل و ایمنی کارگران در استفاده از این مواد 

یک امتیاز محسوب می شود.
  EcoAirقالب زدگی  زنگ  از  جلوگیری  محصول 
در  است.  محافظتی  توانایی های  دارای  همچنین 
از  کمتر  برابر  سه  آن  خوردگی  رطوبت،  آزمایش 
 MAL HCL Quaker Ferrocote61 ماده با  خوردگی 
1 ، است که یک محصول پایه نفتی است و معموالً در 
فرآوری فوالد استفاده می شود. همچنین این محصول 
از محصولHenkel Pennsteel 100 که یکی دیگر از 
محصوالت جلوگیری کننده از زنگ زدگی است و در 
پردازش کویل فوالد استفاده می شود، بسیار بهتر عمل 

کرد.

زمان  خوردگی 
جلوگیری از زنگزدگی)ساعت(

بدون محصول )کنترل(24

216 Quaker Ferrocote 61
 MAL HCL 1

432Henkel Pennsteel 100

648
 EcoAir Tool & Die Rust

 Preventative (aka
VpCI-325)

روش هايی برای جلوگیری از
 زنگ زدگی قالبهای تزريق پالستیک

گردآوری و ترجمه:
سمیه صالحی
مدیر کنترل کیفیت
شرکت پارس پولیکا
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اسپری کیسه ای )Bag-on-Valve(   محصول EcoAir به شما 
این امکان را می دهد تا به راحتی یک سطح وسیع مانند 
قالب تزریق پالستیک، را تمیز کنید. خود این محصول 
مایعات  و  چربی  آب،  زدودن  برای  را  موردنیاز  مقدار 
فرآیند از سطح فلز قالب را مشخص کرده است. شاید 
بزرگترین مزیت این باشد که کارگران مجبور نیستند 
قبل از استفاده از قالب، EcoAir  را از قالب جدا کرده در 

نتیجه در زمان صرفه جویی می شود. 
به  نیاز  نیز  پالستیک  تزریق  قالب  بیرونی  قسمت 
محافظت دارد. این محافظت ممکن است در طول زمانی 
که نیاز به استفاده از قالب نیست یا در زمان حمل و نقل 
قالب به خارج  مورد نیاز باشد. در هر صورت، قالب ممکن 
است هفته هاـ  یا شاید حتی ماه هاـ  در یک محیط غیرقابل 

کنترل قرار گیرد.
Film Milcorr VpCI Shrink یک فیلم پالستیکی با دوام ویژه 

است که حاوی مهار کننده های خوردگی و افزودنی های مقاوم در برابر 
اشعه ماوراء بنفش برای محافظت در چنین شرایطی است. به عنوان 
 MilCorr VpCI Shrink مثال از تنوع و دوام آن، می توان به استفاده از
Film در برنامه های انبارش نظامی و دریایی و حتی در چندین مورد هوای 

طوفانی نیز که عملکرد خوبی داشته است، اشاره کرد.
بازدارنده های خوردگی، سطوح فلزی را در برابر زنگ زدگی محافظت 
می کنند، در حالی که مواد افزودنی UV از فیلم در برابر خراب شدن 
 MilCorr VpCI  مقابل نور خورشید محافظت می کنند. استفاده از فیلم
SHRINK به سادگی با برش اندازه مناسب مواد، پیچاندن آن در اطراف 

قالب تزریق و جمع شدگی حرارتی لبه ها بسیار آسان است.

تضمین بیشتر سطوح داخلی
از آنجایی که قالب های تزریق بسیار بزرگ باارزش هستند و گاهی 
طی  نهایی  کننده  مصرف  تا  تولیدکننده  از  طوالنی  سفرهای  اوقات 
می کنند، تامین کنندگان معموال میخواهند تمام تالش خود را برای 
جلوگیری از خوردگی در طول مسیر انجام دهند. درغیر این صورت 
هزینه های  کننده  تامین  و  نپذیرد  را  محصول  است  ممکن  مشتری 
بیشتری را متحمل شود.با توجه به این هزینه ها ) که در موارد مختلف 
متفاوت است( اغلب برای اطمینان از اینکه اتفاقی نمی افتد، حفاظت 

اضافی قابل توجیه است.
کیسه یک  کردن  اضافه  صرفه  به  مقرون  و  ساده  گزینه   یک 

 VCPI-309 در داخل کویته است. این کیسه ها حاوی مهارکننده های 
خوردگی در فاز بخار است که در یک کیسه تنفسی بسته بندی شده 
اند و به مولکول های بازدارنده خوردگی اجازه می دهد تا در فضای خالی 
داخل کویته نفوذ کنند. عملکرد بخار این امکان را می دهد که نواحی 

یا کویته هایی که دسترسی به آنها دشوار است یا نواحی که در حین 
استفاده از مایع ضد خوردگی محافظت نشده اند، حفاظت شود. عملکرد 
فاز بخار همچنین باعث می شود که بازدارنده های خوردگی پس از باز 
شدن کویته ناپدید شوند و نیازی به تمیز کردن این الیه محافظ قبل از 

استفاده از قالب نیست.
نمونه ای از نحوه استفاده از این مواد در اوایل سال 201۹ اتفاق افتاد. 
هنگامی که سازنده ی قالب و دای اقدامات زیر را برای محافظت از بخش 
داخلی قالب تزریق پالستیک دو کویته P20 با وزن 40 هزار پوند در برابر 
خوردگی در راه دریایی از میشیگان به اروپا انجام داد. این قالب به پنج تا 

شش هفته محافظت در این سفر دریایی نیاز داشت.
اندازه  به  فیلم MilCorr VpCI Shrink  که  از  قالب روی قطعه ای 
آن برش خورده بود، قرار داده شد. کارگران کویته فوالدی داخلی را با 
استفاده از محصول EcoAir جلوگیری کننده از زنگ زدگی دای اسپری 
کردند. آنها همچنین یک کیسه VPCI-309 درون کویته قالب به عنوان 
یک منبع حفاظت اضافه در برابر خوردگی توسط فاز بخار قرار دادند. 
 VpCI سرانجام، آنها قالب را در محل خود ثابت کرده و فیلم پالستیکی

را دور آن پیچیدند.
با موفقیت بسته بندی و ارسال گردید. مشتری از سطح  محموله 
حفاظت شده )بدون خوردگی( رضایت داشت. همچنین مشتری از دیگر 
خدمات جانبی ارائه شده مانند ظاهر بسته و سهولت در حذف محصول 
)یا عدم حذف در صورت استفاده از EcoAir (نیز راضی بود. مشتری از 
تأمین کننده درخواست کرد از همین روش در ارسال قالبهای آینده 
استفاده کندـ  که خبر بسیار خوبی برای تامین کننده بود، زیرا این روش 

تقریباً نصف هزینه استفاده از روغنها و گریسهای سنتی بود.
از داستان محافظت از قالب تزریق پالستیک P20 مطالب بسیار 
برای آموختن وجود دارد. این استراتژی های مشابه را می توان تقریباً در 
هر مرحله از چرخه عمر قالب جدید ـ از حمل تا انبارش استفاده کرد. 
این روشها به اندازه کافی آسان است که تقریباً هر تولید کننده یا کاربر 

قالب  می تواند از مزایای آن استفاده کند.
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 PVC پلیت اوت  در فرآيند اکستروژن
چکیده 

  در این تحقیق، نمونه هایی از رسوب پلیت اوت از خطوط تولید PVC سخت جمع آوری شده است و 
با استفاده از تکنیک های تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، از روش های تحلیلی 
زیر به صورت ترکیبی جهت شناسایی اجزای پلیت اوت و یا ترکیبات فرموالسیون استفاده شده 

است:
   SEM-EDX میکروسکوپی الکترونی  

  آنالیز حرارتی
 FTIR  

 LIMA آنالیز جرمی با استفاده از لیزر  
از FTIR  و آنالیز حرارتی برای شناسایی مواد آلی موجود در فرموالسیون استفاده شده است و 
  EDX برای شناسایی برخی از ترکیبات معدنی مفید بوده، در حالیکه با استفاده از FTIR همچنین
عناصر موجود را می توان شناسایی نمود. LIMA حساس ترین تکنیک به کار رفته است که هم کاتیون 
و آنیون را تشخیص می دهد.در همه ی نمونه های پلیت اوت که از قسمت دای هد جمع آوری شده، 

کربنات کلسیم، تیتانیوم دی اکسید، استابالیزر سرب و مقدار کمی روان کننده موجود بوده است.

تهیه کننده:
مصطفی موید محسنی

کارشناس واحد تحقیق و توسعه 
شرکت یزد پولیکا

 مقدمه
پلیت اوت یک مشکل متداول و شناخته شده در اکستروژن PVC سخت است ]1-۹[  و این مورد معموالً به تشکیل 
رسوبات ناخواسته در هر نقطه از خط اکستروژن اطالق می شود. توجه به این موضوع در اواخر دهه 1۹۷0  و اوایل 1۹80  

جلب شد و مشخص شد که هم فرموالسیون و هم شرایط تولید در تشکیل پلیت اوت اثرگذار هستند ]۵-1[  .
Parey ]1.2[ درباره اثرات ناشی از شرایط میکس و ساختار خارجی PVC مطالعه نموده اگرچه سایر محققین 

به این موارد نپرداخته اند.
برخی محققین ]3.4.6[  به این نتیجه رسیده اند که پلیت اوت عمدتاً از مواد معدنی ) از جمله تیتانیوم دی اکسید، 
کربنات کلسیم و سولفات سرب( تشکیل شده و بعضی ترکیبات آلی که شامل وکس، استئارات کلسیم ،  پالستی 
سایزر  ها و مقداری PVC هستند در فرمول های خاص نیز وجود دارد. به عبارت دیگر ترکیب پلیت اوت بسیار متفاوت 

از فرموالسیون پی وی سی می باشد. 
پلیت اوت در فرموالسیون های عامل سرب بیشتر مشاهده می شود و نیز شدیدتر است اما بررسی مقاالت متفاوت بیان 

می کند در انواع دیگر استابالیزر ها نیز این مورد مشاهده شده است.
پیشنهاد parey این است که با استفاده از استابالیزر های مایع می توان در برابر استابالیزر های جامد مقاومت 

بیشتری در مقابل پلیت اوت ایجاد کرد.
 همچنین Pointe ]3[  با تجزیه تحلیل روشهای متفاوت فرآوری pvc  نظیر اکستروژن و تزریق دریافته است که 
نسبت مواد معدنی در سطح محصول اکسترود شده، پایین تر  است که به جداسازی مواد غیر آلی از طریق مهاجرت به 

سطح نسبت داده می شود.
یک فرضیه مورد توافق وجود دارد که با افزایش دمای ذوب، مقدار پلیت اوت نیز افزایش می یابد. این موضوع به 
کاهش ویسکوزیته مذاب بازمی گردد که مهاجرت را تقویت می کند و به نظر lippoldt اصلی ترین دلیل تشکیل پلیت 
اوت است ]4[ . این مکانیسم که مورد تایید اکثریت کارشناسان است بر این فرض استوار است که اجزای آلی به ویژه 
هیدروکربن ها نقش حامل مواد معدنی را ایفا می کند. مکانیسم پیشنهادی برای استابالیزرهای پایه قلع  بر اساس نظریه 

lippoldt  شامل پنج مرحله است:
۱ هیدروکربنهای مذاب استابالیزر را حل میکند
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2 در دمای باالتر از 1۷۵ درجه سانتی گراد، استئارات کلسیم در مخلوط حل می شود و یک کمپلکس تشکیل می دهد.

۳ این کمپلکس به سطوح قطبی مواد افزودنی معدنی جذب شده و قطبیت آنها را کاهش می دهد.

۴ در زون های رفع فشاراکسترودر، مخلوط کمپلکس ها از ساختار مذاب پلیمر آزاد می شوند ونیز کاهش فشار منجر به کاهش دما به زیر 1۷۵ 

درجه سانتی گراد  میشود،  بنابراین رسوب اتفاق می افتد.
۵ مخلوط ژل- معدنی جدا شده، روی سطوح فلزی رسوب کرده و هیدروکربن ها را از دست می دهد و این  باعث ایجاد بخشی می شود که 

مواد بیشتری در آن رسوب میکند و همینطور این روند ادامه می یابد.
 به گفته parey  دمای 1۷۵ درجه سانتی گراد، به عنوان یک دمای  بحرانی شناخته می شود و برای یک فرمول حاوی استابالیزر پایه سرب 

در محدوده دمای 1۷۵ تا 1۹۵ پلیت اوت شدیدتر است که مربوط به قسمتی می شود که مواد افزودنی  اولیه در پی وی سی ذوب می شوند.
Leskovyansky ]۵[ در مورد سطوح اکسید شده فلز در تشکیل پلیت اوت تحقیق کرده است. Bussman و همکاران ]6[   با بررسی 
فرمول های متفاوت استابالیزرهای کلسیم/زینک بیان داشتند که پلیت اوت با اکسیداسیون آهن در سیلندر اکسترودر که از جنس استیل است 
رابطه دارد. بدین صورت که اکسیداسیون، پس از  ایجاد سطح ناصاف، باعث مهاجرت و تجمع روان کننده اضافی و سایر مواد در این قسمت می شود. 
برخالف سایر محققین، Bussman پدیده پلیت اوت را وابسته به میزان تحمل حرارتی فرمول ها می داند و معتقد است که پلیت اوت در فشار 

باال به وجود می آید و نه قسمت های کم فشار اکسترودر.
Holtzen وMusiano  ]8[  اثر رئولوژی مذاب پلیمر بر روی پدیده پلیت اوت را بررسی نمودند و برای این کار از قالب های دای هد  با 

طراحی متفاوت برای شناسایی موقعیت هایی که منشا تشکیل پلیت اوت هستند استفاده کردند.
مطالعات بسیاری نشان داده که افزایش مقدار فیلر مثل کلسیم کربنات، در کاهش پلیت اوت نقش دارد و این مورد به عملکرد سایشی فیلر در 
دیواره های اکسترودر نسبت داده می شود  ]3.6.۷.10[. به همین علت مواد افزودنی ضد پلیت اوت تولید شده است که  متداول ترین آنها ذرات بر 

پایه پایه سیلیکا است . با این حال افزایش میزان دی اکسید تیتانیوم باعث افزایش پلیت اوت می شود ]10[.
Schiller   و همکاران ]10[ نیز تاثیر برخی از شرایط فرآیندی و ترکیبات فرموالسیون بر روی پلیت اوت را بررسی نموده اند. آنها نشان دادند 
که مکانیسمLippoldt   در ترکیبات پایه سرب نیز اعمال می شود  و وکس های پلی اتیلنی،  استئارات کلسیم و سرب  در رسوب پلیت اوت حضور 

دارند. گشتاور باالتر اکستروژن باعث ایجاد پلیت اوت بیشتر می شود و همچنین با وجود مقدار کمی رطوبت میزان پلیت اوت نیز افزایش می یابد
در این تحقیق از تکنیک هایی استفاده شده است که در صورت استفاده همزمان از آنها قادر به تجزیه و تحلیل نمونه های کوچک از پلیت اوت 
است که در هنگام فرآیند اکستروژن پی وی سی، جمع آوری شده هستند که مشخصات بیشتر آنها در جدول شماره1 نشان داده شده است. 
نمونه های بررسی شده از خطوط اکستروژن صنعتی جمع آوری شده اند و نتایج حاصل از این نمونه ها شواهد بیشتری در مورد ترکیب پلیت 

اوت ارائه می دهد.  
جدول شماره 1 – مشخصات نمونه های جمع آوری شده
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روش های آزمون
از روش های زیر در این تحقیق استفاده شده است:

DSC
نمونه ها در یک سلول مدل dsc 910  که متصل به تجهیز  TA thermal analyst 2000 می باشد، با نرخ 10 درجه سانتی گراد بر دقیقه 

تا 220 درجه سانتی گراد گرم شدند. این روش امکان شناسایی هر گونه مواد کریستالی را فراهم می کند.  
 SEM –EDX

آنالیز نمونه ها با استفاده از آنالیزور EDX باعث می شود تا عناصر موجود در نمونه پلیت اوت شناسایی شوند
 FTIR

وجود مواد آلی در این انالیز به راحتی قابل شناسایی است و کربنات کلسیم و استئارات کلسیم نیز طیف مشخصی را ارائه می دهد.
LIMA

ابعاد نمونه مورد آزمایش 1 تا 2 میکرومتر در قطر و 0.2۵ میکرومتر در ضخامت بود. در این آنالیز، هم کاتیون و هم آنیون ها و هم گروه های 
شیمیایی متفاوت قابل شناسایی هستند. این روش بسیار حساس است بنابراین میتواند مقدار قابل توجهی از اطالعات را برای نمونه های بسیار کوچک 

فراهم کند.
بحث و نتايج 

خالصه داده های پلیت اوت اول در جدول 2 آورده شده است.
جدول شماره 2

نتایج آنالیز نمونه
پیک های ذوب در 40 و ۵2 درجه سانتیگراد به دلیل وجود الکل چرب یا استریل استئارات می باشد. همچنین LIMA در 8۹ 
درجه سانتیگراد، وجود کلسیم، تیتانیوم و غلظت کمی از سرب را نشان میدهد و حضور Nd. La. Ce از TiO2 و PO2 مشتق 
شده است. PO3 مشاهده شده احتماال از فسفیت سرب حاصل شده است.  FTIR وجود گروه های CH2 و C=O و فسفیت را 

تائید می کند. CL نیز توسط LIMA و EDX تشخیص داده شده است اما نه به عنوان یک جزء غالب.

 PO1
) بخش کدر 

رنگ(

مشابه نمونه PO1 است با این تفاوت که پیک ذوب در ۹2 درجه سانتیگراد نداشته است.
 PO1

) بخش روشن(
هیچ قله ذوبی مشاهده نشد. ذرات پوسته پوسته شده به روی یک الیه مشاهده میشود. پرک ها، حضور قوی عناصر سرب، فسفر، 
 Cr. حضور ، LIMA را نشان میدهند. همچنین آنالیز Ti گوگرد، کلسیم را نشان میدهد و زیرالیه ها )بستر ها( حضور پررنگی از
 C-O-C و C=O ناشی از زنجیره FTIR را تشخیص داد که در اثر خوردگی تجهیزات اکستروژن است. قله اصلی Fe. Ba. Ca

است و قله ضعیف، مربوط به CH2 است.

PO3

قله ذوب در دمای 132 درجه سانتیگراد است که معموالً به دلیل استئارات کلسیم است. SEM پوسته هایی )پرک( با خطوط 
موازی را نشان میدهد که احتماالً به دلیل خراش و تراشیده شدن درون قسمت دای)قالب( است. پرک ها به شدت وجود سرب 
را نشان میدهند با پس زمینه ای از TiO2 و کربنات کلسیم. همچنین LIMA هم وجود سرب، Ti و Ca را نشان میدهد. طیف 

FTIR عمدتاً وجود کربنات کلسیم و استئارات کلسیم را نشان می دهد و قله های ضعیف آن مربوط به CH2 است.

PO4

هیچ قله ذوبی مشاهده نشده است. نتایج انالیز LIMA و EDX مشابه PO4 است و نشانگر حضور پر رنگ عناصر سرب، تیتانیوم 
و کلسیم است. با این حال تست SEM نشان میدهد که ذرات بسیار ریزتر هستند. در FTIR عمدتاً کربنات کلسیم مشاهده 

شد اما زنجیره CH2 و C=O و C-O-C نیز وجود دارند که احتماالً به دلیل روان کننده استری است.
PO۵

قله ذوب در 132 درجه سانتیگراد اتفاق افتاد که به دلیل استئارات کلسیم است. SEM پرک های بزرگی از کلسیم و ذرات 
کوچک حاوی سرب را نشان میدهد. TiO2 مشاهده نشد. اما Ti به همراه Ca و Pb توسط LIMA تشخیص داده شد. نتیجه 

FTIR عمدتاً نشان دهنده کربنات کسیم است اما CH2 و قله های اضافی نیز وجود دارد.
PO6
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قله ذوب در 13۵ درجه سانتیگراد به دلیل وجود استئارات کلسیم و در 83 درجه سانتیگراد به دلیل وجود WAX است.
SEM اندازه ذرات مختلف را نشان میدهد. EDX نتایجی مبنی بر وجود کلسیم و کلر نشان میدهد که نشان میدهد این نمونه 
 Na. AL. K. Ti نمونه برداری شد، مناطق تاریک شامل LIMA بوده است. مناطق مختلفی توسط CaCO3 و PVC عمدتاً از
است که احتماالً به عنوان آلودگی دیده میشود. در میان یون های منفی، یون کلر حضور پررنگ تری دارد و مولکول های زنجیره 

کوچک نیز مشاهده شد. در برخی مناطق هم عناصر النتانید و سرب شناسایی شدند.
مناطق سفید حاوی استابالیزر فسفات سرب و سولفات بودند. مجدداً طیف FTIR عمدتاً مربوط به CaCO3 بود .

PO۷

قله کوچک ذوب در 122 درجه سانتیگراد اتفاق افتاد که برخالف استئارات کلسیم در ذوب مجدد باقی ماند و منبع آن 
ناشناخته است. ضمناً EDX قله قوی Ca را نشان میدهد. ذرات کوچک،  شواهدی از Ti و Sb از تری اکسید آنتیموان را نشان 

میدهد.
 Mo. Pb. بود با مقدار ناچیزی Ti ًبه این صورت است. مناطق سفید عمدتا LIMA نتایج نمونه های سفید و نارنجی توسط
Fe از اکسترودر. در مناطق نارنجی هم Pb تشخیص داده شد و رنگ نارنجی نیز احتماالً به دلیل Cr است. طیف FTIR عمدتاً 

کربنات کلسیم بود اما قله های CH2 و COO نیز وجود دارد.

PO8

فقط قله ذوب در 83 درجه سانتیگراد وجود داشت که احتماالً به دلیل پارافین موجود در روانساز است. SEM پرک های بزرگی 
را نشان داد که عمدتاً به دلیل PVC و ذرات کوچک است که توسط EDX عناصر P ،Sb ، Cr و Ba تشخیص داده شده است. 
نتیجه LIMA نیز گروه های Ti و Ca فسفیت، سولفیت را نشان میدهد. مجدداً طیف FTIR عمدتاً به دلیل کربنات کلسیم 

است با قله های اضافی به دلیل CH2 و CH2(n( که دومی به دلیل پارافین است.

PO۹

مشابه PO8 است. P10

یک نمونه از پلیت اوت که مربوط به نمونه PO1 می باشد در تصویر 1 نمایش داده شده است.

 گراف خروجی DSC از مواد تاریک و روشن نمونه PO1 در شکل 2 و 3 مشاهده میشود. برای هر دو مورد، پیک )اوج( نقطه ذوب در محدوده 40-۵۵ 
درجه سانتیگراد مشاهده می شود. درحالیکه گراف2، قله های جزئی اضافی در دمای باالتر را نشان میدهد. نسبت قله های اصلی در ۵0 و ۵2 درجه سانتیگراد 
در دو نمونه متفاوت است. اسید استئاریک و اسید پالمیتیک خالص دارای نقطه ذوب 6۹ و 63 درجه سانتیگراد هستند اما این مقادیر درمخلوطی که در 
روان کننده ها استفاده میشود، کاهش می یابد. این شناسایی توسط روش آنالیز GC-MS تائید شده است. بررسی اشعه مادون قرمز این نمونه نشانگر وجود 
هیدروکربن واکس یا پلی اتیلن واکس است که احتماالً به قله جزئی DSC در دمای 8۵-80 داللت دارد. این نمونه عمدتاً آلی بوده است، اما روش LIMA که 
بسیار حساس است وجود مقادیر جزئی مواد معدنی را نشان میدهد که در جدول 2 اشاره شده است. آنیون های فسفیت و فسفات احتماالً از فسفیت سرب 

نشأت میگیرند، زیرا این نمونه پلیت اوت از یک فرمول با استالبالیزر پایه سرب به دست آمده است )نمونه گیری PO1 از کالیبراتور بوده است(.
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DSC در دستگاه PO1 شکل ۳ – ردیابی مواد روشن در نمونه                         DSC در دستگاه PO1 شکل 2 – ردیابی مواد تیره در نمونه

مطالعات قبلی نشان داده است پلیت اوت در بخش کالیبراتور معموالً از مواد آلی است که به دلیل تبخیر و مجدداً مایع شدن مواد و یا به دلیل 
سطح داغ محصول تولیدی می باشد.تصاویر SEM از نمونه ها پلیت اوت PO8-PO3 درشکل 4 نشان داده شده است. ترکیب فیزیکی پلیت اوت در 
نمونه ها به طور قابل توجهی متفاوت است و به طور کلی ناهموگن است، در قسمت های مختلف ترکیبات متفاوتی وجود دارد که نشان می دهد اجزاء 

موجود در بخش های مختلف رسوب با یکدیگر متفاوت هستند. هر یک از نمونه ها به طور مجزا تحلیل خواهند شد. 

PO8-PO۳ از نمونه های SEM شکل 4 – تصاویر

برای نمونه PO3 عدم وجود قله های ذوب DSC زیر 220 درجه سانتیگراد، نشان دهنده آن که ترکیبات آلی درون آن وجود ندارد که این مورد، 
توسط FTIR هم تائید شده است. تصویر SEM این نمونه در شکل a4 نشان داده شده است. آنالیز EDX ذرات پرک روشن روی سطح تاریک نشان 
میدهد  این پرک ها غنی و اشباع از سرب، گوگرد، فسفر و کلر هستند که دلیل آن وجود استالبالیزر پایه سرب در فرمول PO3 است. مناطق تاریک 
تر سرشار از تیتانیوم، سرب و فسفر بودند. با روش EDX هیچ کلسیمی تشخیص داده نشد اما مقدار کمی توسط LIMA شناسایی شد که میتواند به 

دلیل استئارات کلسیم موجود در فرموالسیون باشد. آنیون های CaCl نیز از واکنش با یونهای کلر ازاد شده از تخریب PVC به وجود آمده اند. 
ظاهر پلیت اوت نمونه PO4 در تصویر SEM متفاوت بود از این جهت که خطوط راه راه روشنی روی پرک ها دیده میشود، و دلیل آن رسوب 
ترجیحی مواد افزودنی در طول مسیر جریان داخل دای است )شکل b4(.مناطق روشن، مربوط به سرب بودند درحالیکه مناطق تاریک از CaCO3 و 
TiO2 تشکیل شده بودند. LIMA نشان داد که نمونه PO4 غنی از گونه های پایه سرب، کلسیم، تیتانیوم است و یک قله ضعیف DSC در 140 درجه 

شماره134 شهریور1400 سال16

www.pvc-asso.ir

74

علمــــــی



سانتیگراد به دلیل استئارات کلسیم می باشد. طیف مادون قرمز مربوط به مخلوطی از CaCO3 و TiO2 است. نمونه PO۵ از همان اکستروژن به دست 
آمده است اما از نظر رنگ و شکل ظاهری متفاوت است )شکل 4C (.  بر طبق آنالیز انجام شده با روش EDX و LIMA مشاهده میشود نمونه های 
 DRIFT از اجزای غیرآلی)معدنی( یکسان تشکیل شده اند اما در آنالیز حرارتی هیچ نشانه ای از وجود استئارات کلسیم وجود ندارد. آنالیز PO۵ و PO4

مجدداً وجود CaCO3 و TiO2 را نشان می دهد )شکل ۵( با توجه به جذب در2۹20 و cm-1 28۵1 )هردوCH2( cm-1 1۷32 )پیک کوچک برای 
.DBLP )مربوط به فسفر، پیک قوی برای فسفیت سرب دی بوتیل(1022 cm-1  و )C=O کربوکیسالت و

PO5 نمونه FTIR شکل5- طیف

تصاویر SEM-EDX از نمونه PO6 )شکل d4( ذرات بزرگی از CaCO3 را که با ذرات کوچکتر استابالیزر پایه سرب پوشانده )کاور( شده است، 
نشان میدهد. مجدداً پرک های تیره و روشن در نمونه مشاهده می شود. آزمون LIMA روی هردو پرک تیره و روشن انجام شد که نتایج آن بدین 
شرح است: پرک روشن غنی از سدیم، کلسیم، فیلر، تیتاتیوم)رنگدانه( بودند و ماده تیرهتر شامل استالبالیزرها مثل سرب و فسفر بودند. سدیم موجود 
 DSC عامل دمندگی( در ساختار کربنات سدیم نسبت داد. مقدار کمی استئارات کلسیم توسط( blowing agent دراین نمونه را میتوان به بخش
شناسایی شد، درحالیکه تجزیه و تحلیل مادون  قرمز، بیشتر CaCO3 را با قله های C=O . CH2 در 1۷36 و  cm-1 1۵66  نشان می دهد )شکل6(.

PO6 نمونه FTIR شکل6- طیف
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آنالیزDSC نمونه PO۷ وجود استئارات کلسیم را نشان میدهد و وجود یک پیک در 104 درجه سانتیگراد، احتماالً به دلیل روان کننده وکس است. 
به نظر میرسد این نمونه طی چرخه پاکسازی بدست آمده است زیرا مقادیر کمی از مواد پاکسازی وجود دارد. آنالیز EDX هم مقدار زیادی کلر را با 
مقادیر کمتری از کلسیم و سدیم تشخیص دادند که نشان میدهد این ماده عمدتاً از مواد پف کننده PVC و همچنین پر کننده CaCO3 بوده است. 
طیف مادون قرمز عمدتاً CaCO3 و مقدار جزئی از استئارات کلسیمرا نشان می دهد. پرک های با رنگ متفاوت در نمونه توسط LIMA مورد بررسی 

قرار گرفت و همانطور که در جدول 3 نشان داده شده است ترکیبات مختلفی دارند.

PO7 نمونه LIMA جدول شماره ۳ – آنالیز

نمونه PO8 یک فرمول بر پایه Ca/Zn کلسیم روی است که پلیت اوت آن از قسمت دای، نمونه برداری شده بود. دراین مورد DSC یک پیک 
کوچک را در 12۵ درجه سانتیگراد نشان می دهد که میتواند به دلیل استئارات روی موجود در استابالیزر باشد. در EDX قله های کلسیم و تیتانیوم 

( نیز مشاهده می شود که کلسیم، تیتانیوم و آنتی مونی هستند. mµ1 کاماًل واضح است. برخی از ذرات کوچک )با قطر حدود 
نتایج LIMA در جدول 3 نشان میدهد که مواد سفید رنگ اکثراً تیتانیوم هستند و دارای رگه های سرب هستند، همچنین آهن و مولیبدن نیز 
 CH2 1۵60 وجود دارد و پیک    cm-1یک قله نسبتاً قوی در IR قابل مشاهده است. ضمناً مواد نارنجی رنگ هم حاوی فسفر بودند. در طیف سنجی

نیز مشاهده می شود همانطور که در نمونه PO۵ و PO6 بوده است.
نمونه های PO3 تا PO۷ از فرآیندهای متفاوت اکستروژن حاصل شده اما در همه فرمول ها از استابالیزر پایه سرب استفاده شده و در بیشتر موارد 

پلیت اوت در قسمت دای وجود داشته است.
برخی محققین اظهار داشته اند که اکسیداسیون تجهیزات )به طور مثال داخل سیلندر اکسترودر( به تشکیل پلیت اوت کمک میکند.

دراین تحقیق وجود آهن و کروم در نمونه ها، فقط برای نمونه های PO3 و PO8 شناسایی شد با وجود آنکه از تکنیک های بسیار دقیق تشخیص 
مواد فلزیاستفاده شده بود.به نظر می رسد خوردگی، عامل اصلی تشکیل پلیت اوت برای نمونه های بررسی شده در این تحقیق نبوده است. 

تیتانیوم از افزودنی تیتانیوم دی اکسید و کلسیم از کربنات کلسیم)فیلر( همراه با فسفیت/سولفات سرب  در تمام نمونه های پلیت اوت قسمت دای 

شماره134 شهریور1400 سال16

www.pvc-asso.ir

76

علمــــــی



شناسایی شد. همچنین مقدار کمی روان کننده) استئارات کلسیم یا وکس( نیز در همه نمونه ها وجود داشت که این فرضیه را اثبات می کند 
که وکس ها به عنوان عامل حمل کننده مواد غیر آلی عمل می کنند. مواد افزودنی متفرقه مانند مواد دمنده )blowing agent ( یا بازدارنده 
شعله )flame retardants( نیز قابل مشاهده است. نتایج  این تحقیق نشان می دهد که روان کننده نقش اساسی در تشکیل پلیت اوت 

دارند. در بخش دوم این تحقیق، تاثیر روان کننده ها در پلیت اوت مورد بررسی دقیق تر قرار خواهد گرفت.

نتیجه گیری
در این تحقیق، از روشهای مختلفی برای شناسایی مواد و ترکیبات استفاده شده است. آنالیز FTIR و DSC برای شناسایی اجزای آلی 
مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین FTIR امکان شناسایی برخی ترکیبات غیرآلی یا معدنی، که به میزان مناسب در نمونه وجود داشته 
اند را فراهم می آورد. با روش EDX عناصر موجود قابل شناسایی هستند. روش LIMA حساس ترین تکنیکی بود که کاتیون و آنیون های 
موجود در نمونه در مقادیر ناچیز را تشخیص داده است به طور کلی تکنیک های مختلف به کار گرفته شده، همدیگر را پوشش داده وامکان 

شناسایی مواد و ترکیبات را فراهم آورده اند.
با توجه به نتایج حاصله، پلیت اوت در بخش کالیبراتور عمدتاً از ترکیبات آلی تشکیل شده و اجزای اصلی پلیت اوت در قسمت دای برای 
فرمول های پایه استابالیزر سرب، شامل تیتانیوم موجود در TiO2 ،کلسیم ناشی از کربنات کلسیم و استابالیزر سربی بوده است. PVC در 
نمونه های پلیت اوت تشخیص داده نشده است. مقادیر کمی روان کننده )استئارات کلسیم یا واکس( نیز در نمونه ها وجود داشته که این فرضیه 
را اثبات می نماید که روان کننده ها به عنوان حامل مواد معدنی عمل می کنند. درمقاله دوم اثرات انواع روان کننده مورد بررسی قرار می گیرد.
همچنین مشاهده شد که خوردگی داخل سیلندر اکسترودر، دلیل اصلی پلیت اوت برای نمونه های بررسی شده دراین تحقیق نبوده است.
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 )CPE( مقايسه پلی اتیلن کلرينه شده 
با ساير اصالح کننده های ضربه 

C-PVC اکريلیک برای لوله های تهیه کننده:
سحر سعادت فرد

مدیر کنترل کیفیت شرکت 
اورامان غرب

پلیمر C-PVC با کلرینه کردن PVC سنتز می شود و بعضی از خواص آن را دارا می باشد. اصالح کننده های 
ضربه به PVC و  C-PVC اضافه می شوند تا استحکام و مقاومت به ضربه آن را علی الخصوص در دماهای 

پایین افزایش دهند. 
 در هند، برای لوله های PVC-U ، اگر فیوژن بهینه باشد ، چون لوله ها در معرض شرایط هوازدگی شدید 
قرار نمی گیرند، اضافه کردن اصالح کننده ضربه ضروری نیست. اما برای پروفیل ها که دارای گوشه های تیز 
هستند و پروفیل های پنجره که در معرض اشعه خورشید هستند،  افزودن اصالح کننده ضربه ضروری است. 
 C-PVC از طرف دیگر، همانطور که در نمودار زیر مشخص است، ازدیاد طول در شکست کم تر در آمیزه
منجر به استحکام ضربه پایین تر می شود. استحکام ضربه C-PVC 30 درصد کمتر از PVC است. عالوه بر 
آن، به علت مقدار کلر بیشتر تمایل و استعداد بیشتری برای تخریب اکسایشی و حرارتی دارد که منجر به 
تخریب در اثر UV و استحکام ضربه ای ضعیف تر می شود. به همین علت، اصالح کننده های ضربه و نیز آنتی 

اکسیدان ها در مقادیر کافی، برای لوله های C-PVC ضروری هستند. 
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بسیاری از پردازندگان، MBS و CPE یا ترکیبات این دو را به عنوان اصالح کننده ضربه در لوله های C-PVC به جای اصالح کننده 
ضربه آکریلیکی )AAM( ترجیح می دهند. دلیل آن احتماال فرایند پذیری آسان و قیمت پایین تر آن هاست. 

از  برای استفاده طوالنی مدت  نهایی بستگی دارد. اصالح کننده های ضربه  به استفاده  نیاز به اصالح کننده ضربه  این حال،  با 
محصوالت PVC/C-PVC به خصوص در شرایط سرد و در معرض فضای باز نیاز است. لوله های C-PVC که برای انتقال آب گرم 
اصالح  بنابراین،  می گیرند.  قرار  هوازدگی  و  اشعه خورشید  معرض  در  معموال  استفاده می شود،  آبفشان  یا  هیترهای خورشیدی  از 

کننده های ضربه باید به طور عاقالنه و منطقی برای لوله های C-PVC برای کاربرد های داخل و فضای بیرونی انتخاب شوند. 

انواع اصالح کننده های ضربه:
اصالح کننده های ضربه مواد االستومری هستند که تا اندازه ای با PVC/C-PVC سازگارند. 

دو مورفولوژی یا ساختار اصلی احتمالی برای اصالح ضربه ماتریس UPVC/C-PVC ممکن است:
۱ ساختار ذره ای

2 ساختار شبکه ای

از این رو، دو نوع اصالح کننده ضربه مطابق این دو نوع مورفولوژی در فرم های زیر وجود دارند:
۱ اصالح کننده ضربه با اندازه ذرات از قبل تعیین شده یا ساختار هسته پوسته، به عنوان مثال AAM. MBS و ...

2 اصالح کننده ضربه با اندازه ذرات از قبل تعیین نشده این نوع اصالح کننده های ضربه ترموپالستیک هستند که 

سازگاری قابل توجهی با PVC/C-PVC دارند، مثل: CPE.EVA و ...

قرار  تعیین شده  از پیش  اندازه ذرات  با  AIM(در دسته اصالح کننده های  یا   AAM( آکریلیکی  همه اصالح کننده های ضربه 
می گیرند و دارای ساختار هسته – پوسته هستند که شامل:

 )Tg( نرم بر پایه بوتیل آکریالت/ 2-اتیل هگزیل آکریالت با دمای انتقال شیشه ای )۱ هسته رابری )الستیکی

4۵- تا 60- 
2 پوسته ی سخت بر پایه ی متیل متاکریالت و استایرن که با PVC  سازگارند و از چسبیدن به یکدیگر در طول 

فرآیند جلوگیری می کنند.
از طرف دیگر، برای MBS  هسته از بوتادین یا بوتادین استایرن با Tg ۷0)-( درجه سانتیگراد ساخته شده است. پوسته از پلی 

متیل متاکریالت PMMA ساخته شده است. به علت وجود هسته از جنس بوتادین در کاربردهای فضای باز ترجیح داده نمی شود.
شرکت Mitsubishi Rayon برای بدست آوردن AAM مقاوم به شرایط آب و هوایی و MBS قابل کارکرد در دمای پایین، 

اصالح کننده های ضربه ی بر پایه ی هسته ی سیلیکونی را ارائه کرده است. 

: CPE اصالح کننده های ضربه ی
این نوع اصالح کننده ها در دسته ی اندازه ذرات از پیش تعیین نشده قرار می گیرند و از کلرینه کردن HDPE تهیه می شوند. در 
کلرینه کردن، بیشتر بلورینگی از بین رفته و با PVC سازگار خواهد شد.   CPE با مقدار 30 تا40 درصد محتوای کلر در حالت پودری 

با Tg تقریبی16)-( درجه سانتیگراد به صورت تجاری موجود است. 

رفتار CPE در طول فرایند و مکانیزم اصالح ضربه:
اندازه ذرات آن شبیه به PVC/C-PVC می باشد که اختالط خشک را آسان می کند. 

عالوه بر این، CPE شبیه به PVC  ذوب می شود. همانطور که در دمای پایینتر ذوب می شود، ذرات اولیه PVC را با یک غشای 
االستیکی نازک احاطه کرده و یک ساختار شبکه ای را ایجاد می کند. CPEیک شبکه پیوسته با نفوذ در ماتریس PVC را تشکیل 
می دهد و یک ترکیب مولکولی نسبتا کامل را به دست میدهد. این غشا بر اثر ضربه تغییر شکل می دهد و شوک ضربه را جذب می کند. 
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زمانی که در طول فرایند، دما و تنش برشی افزایش پیدا می کند، ساختار شبکه ای به ساختار مخصوصی تغییر می یابد. غشاهای 
نازک که در واقع ذرات اولیه را احاطه کرده اند، پاره شده و ذرات مجزایی را تشکیل می دهند. 

فیوژن و اصالح کننده های ضربه:
درجه بهینه فیوژن با انواع اصالح کننده های ضربه تغییر می کند. 

برای اصالح کننده های ضربه با اندازه ذرات از پیش تعیین شده مثل AAM، یک درجه فیوژن نسبتا باال منجر به پخش بهتر 
ذرات و عملکرد بهتر PVC خواهد شد. 

برای اصالح کننده های با اندازه ذرات از پیش تعیین نشده، مانند CPE، درجه فیوژن بهینه برای به دست آوردن چقرمگی 
بهینه، نسبتا پایین می باشد. 

از آن جایی که C-PVC در دمای 30-3۵ درجه باالتر از PVC فرایند می شود، ساختار CPE به ساختار ذره ای تبدیل می شود 
و اگر در دمای پایین تر فرایند شود،  فیوژن C-PVC ممکن است جهت رسیدن به خواص مکانیکی بهینه، کافی نباشد. گزارش 

شده است که استحکام ضربه با استفاده از CPE حداکثر خواهد بود. 

:CPE برخی خصوصیات برجسته
۱ نقش یک عامل جفت کننده )COUPLING AGENT( را بین ذرات PVC و فیلر )پرکننده( ایفا می کند. 

این منجر به بارگذاری مقادیر فیلر باال بدون تاثیر بر خواص فیزیکی و نوری می شود. با این حال CaCO3)کلسیم 
کربنات(، به سختی به C-PVC افزوده می شود، بنابراین این مزیت رد می شود. 

CPE 2، تورم دای را افزایش می دهد که نیاز به اصالح تجهیز دارد، در غیر این صورت، باعث افزایش کشیدگی 

و به تبع آن افزایش بازگشت خواهد شد. 
۳ برای رسیدن به مقادیر یکسان از استحکام ضربه، دوز بیشتری از CPE نسبت به AAM نیاز است. این باعث 

افزایش تورم دای نیز می شود. 
CPE ۴، دارای مقداری ساختار خطی پلی اتیلن است که نقش روان کننده را ایفا می کند. این امر منجر به کاهش 

روان کننده خارجی و کاهش پلیت اوت ) رسوب( می شود.
 Tg ،AAM را کاهش می دهد در حالی که C-PVC لوله Tg درجه می باشد که دمای Tg: )-(16 دارای ،CPE ۵

را کاهش نمی دهد. 
6 آمیزه CPE در دمای کمتر از آکریلیک عمل می کند که باعث کاهش بار دمایی می شود.

7 ازآن جایی که CPE شامل کلر می باشد، استفاده آن در C-PVC منجر به افزایش مقدار کلر شده و کاهش 

پایداری حرارتی را سبب می شود. 

مقایسه AMA و CPE در مقیاس 1 الی ۵:
CPE:4 . AMA:4 :استحکام

AMA:4 . CPE:4 :سفتی
AMA:۵. CPE:4 :پایداری حرارتی

 AMA:۵. CPE:4 :مقاومت به هوازدگی
AMA:۵. CPE:3  :فرایند پذیری

دمای انتقال شیشه ای:  AAM هسته: 4۵- الی 60-،  پوسته: CPE ،120-۷0 16- درجه سانتیگراد
برخی پردازندگان از اصالح کننده های ضربه ترکیب CPE:ACRYLIC به نسبت۵0:۵0 استفاده می کنند. 
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