
جلسات

فصلی  گزارشات  سلسله  دنباله  در  ما  و   
 ،PVC اتصاالت  و  لوله  انجمن  عملکرد 
پاییزانه ای را آماده کرده ایم،مختصر! اما گویا و 

خالص !
و  لوله  انجمن  توسط   1400 پاییز  در  آنچه 
اتصاالت انجام شد در چند فصل مشخص 
طبق روال فصلنامه های پیشین دسته بندی و 

تنظیم شده است . 
اعضای محترم انجمن ضمن مطالعه ی این 
بخش ها می توانند در صورت نیاز به اطالعات 
و گزارشات بیشتر با دفتر انجمن تماس حاصل 
نموده و اطالعات تکمیلی را دریافت نمایند. 

برگ  پاییز آخرین  این  ریزان  برگ  که  باشد 
 PVC اتصاالت  و  لوله  کاری صنعت  ریزان 

بوده باشد. 

پاییزی دیگر گذشت ...

برگزاری مجمع عمومی 
عادی ساالنه ی 1399 

جلسه های هیئت
مدیره انجمن

مکاتبات مهم انجمن 
در سـه مـاهه سـوم 
ســـــــــال 1400

موضوعسازمان یا شخص مسوول

PVC استعالم درجه سختی صنعت تولید لوله و اتصاالتمدیر بازررسی کار ، وزارت کار

اعتراض به تداخل و موازی کاری گواهی فنی ساختمان با استانداردهای ملی بخش ساختمانمدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه، مسکن و شهرسازی

ارائه مستندات و مدارکمربوط به شرکتهای متقاضی حضور در وندور آب و خاکمجری طرح سامانه های نوین آبیاری

اعالم موارد  نیازمند ویرایش در مبحث 16 مقررات ملی ساختمانمدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه، مسکن و شهرسازی

درخواست جلسه حضوری در خصوص محصوالت زیرپله ای و غیراستانداردریاست سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

استعالم صحت انطباق اتصاالت غالف دار با استاندارد طبق درخواستهای دریافتی از اعضا جهت تولیدمعاونت نظارت بر اجرای استاندارد

اعتراض به اجباری شدن ثبت و تایید فاکتورهای فروش توسط خریداران کاالهاریاست سازمان توسعه تجارت ایران

اتصاالت  و  لوله  انجمن  مدیره  هیئت 
یک   1400 پاییز  ماهه  سه  در  پی وی سی 
برگزار  مجازی  ودوجلسه ی  حضوری  جلسه 
این  در  شده  مطرح  موضوعات  اهم  کرد. 

جلسات عبارت بودند از:
ثبت  مورد  در  شده  انجام  تحقیقات  بررسی   •

انجمن در اداره ثبت شرکت شرکت ها با حضور 
مشاور ثبت

اتصاالت  مورد  در  اعضا  اعتراضات  بررسی   •
غالف دار و اقدامات انجام شده

قیمت  تعیین  نحوه  پیرامون  مشکالت  بررسی   •
پایه PVC توسط صنایع تکمیلی پتروشیمی

• برنامه ریزی نحوه عملکرد انجمن در قبال ثبت 
غیر قانونی نام تجاری سایر شرکتها توسط برخی 

متخلفین

جلسات هیات مدیره

با توجه به اهمیت استاندارد سازی محصوالت و ملی کردن استانداردهای بین المللی جهت مشخص نمودن حداقل کیفیت الزم محصوالت ، یکی از 
برنامه های مهم کاری انجمن همواره به تدوین و اصالح استانداردها و به روز رسانی آنها اختصاص دارد. بر این اساس تجدید نظر استانداردهای زیر  

براساس آخرین نسخه منابع در دسترس ، توسط انجمن  و با همکاری اعضای کمیته تدوین استاندارد انجام شد .

حضور فعال انجمن در تدوین استانداردهای مرتبط با صنعت

شیوه برگزاریتاریخعنوان جلسه
مجازی00/7/28جلسه نهایی تجدید نظر استاندارد 9119-1

مجازی00/9/30پیش کمیته ملی استاندارد 9119-1

مجازی00/8/5سامانه لوله گذاری ترموپالستیکی برای کاربردهای بدون فشار- روش آزمون آب بندی

مجازی00/8/5لوله های ترموپالستیکی- تعیین مقاومت به ضربه های بیرونی- روش پلکانی

مجازی00/8/5لوله های ترموپالستیکی- تعیین مقاومت به ضربه های بیرونی- روش ساعتگرد

مجازی00/8/5سامانه لوله گذاری ترموپالستیکی برای کاربردهای بدون فشار-روش آزمون مقاومت به چرخه گذاری در دمای باال

سامانه های لوله گذاری ترموپالستیکی لوله ها و اتصاالت ترموپالستیکی برای آب گرم و سرد -روش آزمون مقاومت سامانه های 
مونتاژشده به چرخه گذاری دمایی

مجازی00/8/5
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مکاتبات

هیئت مدیره انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 
با ریاست دفتر صنایع تکمیلی تشکیل جلسه داد

ساعت  آبان    19 تاریخ  در  که  جلسه  این  در 
حضور  با  محترم  دفتر  آن  محل  در   12 تا   10
و  پور  منصوری  مهندس   ، متقی  دکتر  آقایان 
همه  تکمیلی  صنایع  دفتر  کارشناسان  از  یکی 
مدیر  به عالوه  انجمن  مدیره  هیئت  اعضای  ی 
عامل تعاونی مجد جی و آقای مهندس محسن  
گذاری  قیمت  مشکل  شد،  تشکیل  معمارزاده 
pvc در دوسال اخیر مجدداً مطرح گردید . پس 

دالیل  به  مربوط  مستندات  و  مدارک  ارائه  از 
نظر صنایع  مورد  محاسباتی  فرمول  به  اعتراض 
تکمیلی  و عدم شفاف سازی  در این خصوص 

توسط اعضای هیئت مدیره، ریاست دفتر صنایع 
قیمت  افزایش  علل  بر  مبنی  را  دالیلی  تکمیلی 
pvc در یک سال اخیر عنوان کرد و گفت این 

 pvc مشکالت و بویژه افزایش قیمت در مورد 
که  است  معلول تصمیمات و عوامل مختلفی   ،
اتفاقا خارج از اختیار صنایع تکمیلی پتروشیمی 
با  ای  جلسه  برگزاری  خاطر  همین  به  است 
و  موضوع   این  در  موثر  عوامل  تمامی  حضور 
 pvc صنعت  های  چالش  مورد  به  مورد  ارائه 
راهکار  یافتن  و  صنف  این  نمایندگان  توسط 

عملیاتی رفع این مشکالت ضروری است .

پس از جمع آوری و تحلیل نتایج آزمایشگاهی نمونه لوله و اتصاالت برداشتی 
از بازار ، بروشور لیست شرکت های مورد تایید جهت معرفی برندهای برتر و با 
کیفیت به مصرف کنندگان چاپ شد و بین فروشگاه های لوله و اتصاالت، نظام 
مهندسی ها، مهندسین مشاور و نصابان و مجریان تاسیسات صنعت ساختمان 
در سراسر کشور توزیع شد. این لیست تا 31 خرداد 1401 معتبر خواهد بود. 
همچنین دوره دهم نمونه برداری از محصوالت فاضالب ساختمانی در اوایل 

سال 1401 آغاز خواهد شد.

تعدادانتشارات

25اخبار پلیمری و کاربردی در رابطه با صنعت پی وی سی

5مقاالت علمی

12رادیو اخبار و رویدادهای پلیمری

12رادیو معامالت پی وی سی

چاپ و توزیع بروشور لیست محصوالت 
فاضالب ساختمان تایید شده

انتشار مطالب، رادیو پی وی سی و نشریه

اقدام  ماهه سوم سال 1400  در سه  انجمن 
خبری  علمی،  ماهنامه  نسخه   2 انتشار  به 
الکترونیکی  صورت  به  که  نمود  تخصصی 
تولیدکنندگان و مصرف  اختیار  و چاپی در 
 PVC کنندگان محصوالت لوله و اتصاالت

قرار گرفت.
همچنین برخی از اقدامات انجمن و کمیته 
علمی با هدف ارتقای دانش تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان در این دوره سه ماهه انجام 
به صورت خالصه  زیر  در جدول  که  شد، 
آمده است. عالوه بر این انتشار اخبار مربوط 
مالیات،  و  بیمه  صادرات،  حوزه های  به 
مسکن،  پتروشیمی،  بازرگانی،  اتاق های 
نمایشگاه ها و غیره در وب سایت و ماهنامه 
انجمن از دیگر فعالیت های همیشگی انجمن 

در بخش روابط عمومی بوده است.

انتشار ماهنامه

پاییزانه 21400.

زگارشات

اقدامات



مجید کرباسی زاده

PVC برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه ی 1399 انجمن لوله و اتصاالت
عادی ساالنه ی  هفتمین مجمع عمومی  و  بیست 
انجمن در حالی برگزار شد که سایه ی بلند قامت 
کرونا حاضرین در مجمع را به دو بخش حضوری 

و غیر حضوری تقسیم کرده بود.
در آغاز یادی شد از درگذشتگان صنف و بزرگانی 
محافل  بخش  روشنی  یادشان  و  نام  همواره  که 
صنعتی ما بوده و هیچگاه خاطره ی خوبشان از 
یادها نمی رود  و یاد بزرگمردانی چون حاج آقا 
صالحی عال ،موسس و بنیان گذار انجمن، حاج آقا 
جنترانی، حاج آقا متینی، حاج آقا شکوری، حاج 
آقا زینلی، مهندس امیر ابراهیمی،مهندس کساییان 
و دیگر بزرگانی که این صنعت را هدایت کردند 
تا در کوران مشکالت بیراهه نپیماید و از اهدافش 

دور نشود، گرامی داشته شد.
گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع در چهار 

گزارشات  و  مکاتبات،اقدامات  جلسات،  بخش 
ارائه شد که در هر بخش مختصری از جزئیات 
از  عنوان شد و پس  اهمیت موضوع  فراخور  به 

آن گزارش مالی انجمن و گزارش بازرس قرائت 
نیاز  مورد  بودجه  خصوص  در  اعضا  و  گردید 
انجمن جهت دستیابی به اهداف صنعت به بحث 

و مذاکره پرداختند. در نهایت %50 افزایش در حق 
عضویت ها بر اساس پایه های سال 99 از مجمع 
قرار  انجمن  رای موافق گرفت و در دستور کار 

داده شد . 
همچنین پس از قبول گزارش های عملکرد هیئت 
مدیره، تراز های مالی و گزارش بازرس، اعضا برای 
انتخاب بازرس رای دادند و در نهایت آقای محمد 
علیپور بازرس اصلی و آقای علی اکبر رشیدی به 

عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 
مجامع  ی  همه  مانند  هم  مجمع  این  نهایت  در 
رفع  و  گفتن  برای  بحث  هنوز  اگرچه  دیگر، 
سنگالخ های پیش پای صنعت زیاد داشت اما با 
محدودیت سالن جهت آماده سازی برای مجمع 
تشکلی دیگر، ناچار به ختم شد و در ساعت 13به 

کار خود پایان داد.

4 هزار میلیارد تومان  ارزش معـامالت پی وی سی در پاییز 1400

در حالی که با به اوج رسیدن قیمت جهانی و کمبود عرضه پی وی سی در منطقه خاورمیانه ،استقبال 
خریداران خارجی به محصول پی وی سازان داخلی افزایش یافت عبور قیمت دالر در بازار آزاد از 
30هزار تومان و رعایت نکرد ن کف عرضه توسط پتروشیمی های داخلی باعث داغ شدن بازار رقابت 
در اکثر هفته های معامالت پی وی سی در بورس کاال شد بطوریکه 98 درصد از عرضه های پی وی 

سی با میانگین رقابت 5.7 درصد در پاییز 1400 معامله شد. 

قیمت جهانی پی وی سی که از اواسط تابستان با شیبی تند شروع به افزایش نموده بود پس از فتح کانال 
1830 دالر برای کشف قیمت پایه بورس کاال، بر اثر کاهش قیمت در چین و افزایش عرضه جهانی، 
از اواسط آبان ماه وارد فاز کاهش شد و با حدود 320 دالر کاهش نسبت به باالترین قیمت در هفته 

آخر پاییز وارد کانال 1510 دالر شد .

دالر نیمایی که از ابتدای شهریور ماه در کانال 23 هزار تومان جا خوش کرده بود در هفته آخر آذر 
وارد کانال 24 هزار تومان شد. این در حالیست که مذاکرات هسته ای در وین با کندی و در فضایی 
ناشی از بیم و امید دنبال می شود و همزمان نرخ دالر در بازار آزاد پس از عبور از کانال 30 هزار 
تومان مجددا در اوایل زمستان به کانال 28300 تومان بازگشت. فاصله 4 هزار تومانی نرخ نیما با نرخ 
بازار و شنیده هایی از اجازه فروش دالر به صادر کنندگان بزرگ داخلی بدون توجه به نرخ نیما، آینده 

در نتیجه تغیرات فوق قیمت پایه پی وی سی گرید اس 65 که کانال 42500 تومان را فتح کرده بود در 
هفته آخر پاییز تا کانال 36500 تومان سقوط کرد ولی در این بین پارامتر عرضه و تقاضا بود که در 
قالب رقابت خریداران موجب کشف قیمت نهایی شد ولی در کل قیمت پایه و حتی قیمت بازار آزاد 

پی وی سی از ابتدای تا انتهای فصل حدود 7 هزار تومان نوسان داشت.

معامالت فصل پاییز پی وی سی  در حالی به پایان رسید که چالش طرح جدید وزارت صمت برای 
مدیریت بازار و جمع شدن بساط کف عرضه و سهمیه بندی، آینده نامعلوم نرخ دالر نیمایی ، الزام 
تایید 70 درصد فاکتورهای ثبت شده در سامانه جامع تجارت توسط خریداران محصول نهایی، حذف 
دالر 4200 تومانی از بودجه سال آینده، مذاکرات هسته ای در وین، فرا رسیدن سال نو میالدی بهمراه 
توقف بازارهای جهانی و از همه مهمتر  رکود داخلی در بازار محصوالت نهایی  باعث شده است  

آینده کوتاه مدت بازار برای تولید کنندگان و خریداران پی وی سی نامعلوم باشد.

این پارامتر تاثیر گزار را در هاله ای از ابهام فرو برده است. ابهامی که تاثیر خود را در قالب به وجود 
آمدن انتظارات تورمی بین خریداران و ایجاد رقابت برای خرید در بورس کاال نشان داد.

3. پاییزانه 1400


