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بازهم تا چشم بر هم زدیم 4 سال دیگر شد و چهل نفر با چهل هزار وعده های آسمانی ، چهارگوشه ی میدان 

ایستاده اند و در تب و تاب خدمت به خلق و آبی کردن آسمان سربی این کشور ، می سوزند .

چهل چهره سر شناس ! نه چهل آدم معمولی !

چهل کار به دست در پست های باالی حکومتی که هر کدام مسئولیت بخشی از خاکستر شدن این مرز و بوم 

 خدمات ارزشمند تری ارائه می کنند . 
ً
را بر عهده دارند، می پندارند که با عنوان ریاست جمهوری ، احتماال

کسی نمی پرسد شما که شوق به خدمت خواب از چشمت ربوده است، چرا در همان پست خودت نتوانستی 

دردی از یک ایران بینوا دوا کنی!

کسی از این چهل نفر نپرسید، کدام پست را،کی تحویل گرفتی؟ چه کردی؟ چه تحویل دادی؟ کجای این 

کشور را آباد تر کردی که اآلن ادعای کل آن را می کنی؟ 

در نگاهی به انتخابات ریاست  جمهوری در بالد کفر عقب مانده که اکثرا هم از ما در موارد مختلف مانند 

اقتصاد، بانکداری بدون ربا ،مهار کرونا و غیره، نقشه ی راه می خواهند، یک نکته برجسته و آشکار است 

و آن اینکه در این کشور ها این همه مدیر مشتاق خدمت نمی بینیم ! 

چرا کسی کارنامه ای از این مشتاقان خدمت ارائه نمیکند که مردم بدانند زمام تصمیم گیری و حیات و 

ممات یک سرزمین را با همه منابع ملی و انسانی اش به که می سپارند ؟ 

من مانده ام که این ریاست جمهوری که باید همه اش مسئولیت و تعهد و درد باشد، چه دارد که همه آنها 

که در پله ای پایین تر ایستاده اند و آتش های افکنده شان به جان این مرز و بوم را با لبخندی ملیح دنبال 

می کنند، اینقدر سودایش را در دل می پرورانند ؟ 

کاش یاد می گرفتیم مملکت داری با جیب داری خود و اطرافیانمان فاصله بسیار دارد و نیازی نیست که 

برایش این همه هزینه پرداخت کنیم. همین که در هر پستی که هستیم انسان باشیم و وجدان داشته 

باشیم، مملکت زیبا می شود . 

یادداشت
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اولین جلسه هیئت مدیره در سال 1400 برگزار شد
جلسه هجدهم هیئت مدیره دوره نهم  انجمن  لوله و اتصاالت پی وی سی به صورت مجازی، 23 فروردین ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، دستور این جلسه به شرح زیر بود:
• بررسی شرایط آغازین سال 1400 در چهارچوب صنعت پی وی سی

•  بررسی ضرورت ابطال طرح گریدبندی پی وی سی و اعالم تصمیم در این خصوص
•  نگاهی به بازارهای عام مصرف، بررسی بازارهای مناقصاتی و تصمیم گیری در این خصوص

محمدتقی غیاثی که ریاست دوره ای این جلسه را 

بر عهده داشت در باره بند اول دستور جلسه یعنی 

» بررسی شرایط آغازین سال 1400 در چهارچوب 

بنده  باور  به  کرد:  اظهار  سی«،  وی  پی  صنعت 

مانند؛ شرایط رکود و  به دالیلی  اولیه  مصرف مواد 

تورم پیوسته، چندان افزایش نمی یابد.

گفت:  باره  همین  در  نیز  متوسلیان  عباسعلی 

در  سیاسی  و  اقتصادی  معادالت  در  مجهوالت 

به روزمرگی  تولیدکنندگان  و  باال است  بسیار  ایران 

ریسک های  مراقب  باید  رو  این  از  اند  شده  مبتال 

پیش روی بود.

در  پی وی سی  مواد  کنندگان  مصرف  داد:  ادامه  وی 

بیشتری  آسیب  پلیمری،  گریدهای  سایر  با  مقایسه 

دیده اند به همین دلیل ضرورت دارد که روی موضوع 

پیگیری و دریافت سهمیه های اختصاصی متمرکز شد.

نیز  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  دیگر  سحرناز  بیژن 

امکان  ها  بینی  پیش  برخی  اساس  بر  کرد:  اذعان 

در  تن  هر  در  دالر   1900 تا  سی  وی  پی  افزایش 

کشور ترکیه وجود دارد.

بازارهای  توسعه  روی  بر  که  داد  پیشنهاد  وی 

کامپاند  صادرات  از  جلوگیری  همپنین  و  صادراتی 

متمرکز شد.

کمال کاوه با بیان این که ارزیابی بازار کاالیی در ایران 

دشوار است، گفت: انجمن باید نگاه ویژه ای بر روی 

بازارهای همجوار مانند عراق و افغانستان داشته باشد و 

اطالعات الزم در این زمینه را ارائه دهد.

زمینه  در  تهدید  نوع  یک  گفت:  اخالص  مهدی 

موضوع  این  و  شود  می  احساس  اولیه  مواد  تامین 

نمایان  گذشته  از  بیش  را  تعاونی  و  انجمن  نقش 

تهیه  جامع  ای  برنامه  که  دارد  ضررت  می سازد. 

شود و همچنین موضوع پیش خرید مواد اولیه برای 

تامین نیاز تولیدکنندگان پیگیری شود.

این  در  حاضران  دیگر  از  خرازی  محمدحسن 

نشست، گفت: موضوع بازارهای صادراتی اهمیت 

زیادی دارد که باید برای ورود به آن تالش کرد. با 

یک  برسد  دالر  به 1900  پی وی سی  اگر  حال  این 

مسئله پیچیده است که نیاز به بررسی دارد.

و  انجمن  اعضای  نظرات  تجمیع  روی  بر  وی 

اولیه به صورت جامعتر،  به موضوع مواد  پرداختن 

تاکید کرد.

منصور قدیمی عضو هیئت مدیره انجمن نیز در این 

نشست اظهار کرد: رویدادها در کشور لحظه ای است 

و همین مسئله باعث می شود که نتوانیم یک سیاست 

قطعی را تبیین کنیم آن چه که روشن است این که هر 

روز وضعیت شرایط ناگوارتری پیدا می کند. 

گزارش
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منظور  به  داخلی  قراردادهای  تا  داد  پیشنهاد  وی 

تامین مواد اولیه برای اعضا، منعقد شود.

نماینده انجمن پی وی سی در انجمن ملی درباره 

های  صورت  گفت:  صادراتی  بازارهای  وضعیت 

مانند  مشکالتی  اما  است  یافته  افزایش  صادراتی 

ارسال محصوالت بی کیفیت به عراق و افغانستان 

نیز وجود دارد.

بحث  که  دوم  بند  جلسه،  دستور  اول  بند  از  پس 

ضرورت ابطال طرح گریدبندی پی وی سی و اعالم 

تصمیم در این باره اختصاص داشت، مورد بررسی 

قرار گرفت. منصور قدیمی در همین ارتباط گفت: 

خود  مکاتبات  در  ایران  پلیمر  صنایع  ملی  انجمن 

اداره  اما  درخواست گریدهای 57 و 60 را داشت 

صنایع از انجام آن سر باز زد.

وی ادامه داد: در آخرین نشست انجمن ملی در سال 

با موضوع  را  بار دیگر مخالفت خود  بنده  گذشته، 

آن،  زیرساخت های  نبودن  مهیا  دلیل  به  گریدبندی 

اظهار کردم.

قدیمی گفت: در همان جلسه هیئت مدیره انجمن 

ملی صنایع پلیمر ایران به صورت تلویحی پذیرفت 

در  انجمن  اهداف  اساس  بر  صنایع  اداره  که 

خصوص گریدبندی، عمل نکرده است.

این عضو هیئت مدیره بار دیگر تاکید کرد که باید تا مهیا 

شدن شرایط، موضوع گریدبندی تعلیق شود.

بیژن سحرناز نیز در همین باره گفت: انجمن لوله 

و اتصاالت پی وی سی باید به دو نکته که توان آن را 

نیز دارد توجه داشته باشد؛ نخست این که پیگیری 

برای عرضه گرید 60 تا این که تولیدکنندگان امکان 

ویژه  به  باشند  داشته  را  مناسب  و  کیفیت  با  تولید 

برای صادرات.

وی درباره نکته دوم نیز عنوان کرد: مسئوالن مرتبط 

این  ندارند  سهمیه ها  افزایش  برای  ای  برنامه  هیچ 

در حالی است که وارد فصل پیک کاری و افزایش 

مصرف می شویم؛ از این روی انجمن باید به این 

موضوع ورود کند و با همکاری انجمن ملی در این 

زمینه فعال شوند.

عباسعلی متوسلیان نیز درباره این بند دستور جلسه 

به صورت  گریدبندی  موضوع  با  ابتدا  از  ما  گفت: 

صریح مخالفت خود را ابراز کردیم. این حق اعضا 

است که گرید مصرفی به صورت مستقیم به دست 

گیران  تصمیم  بیشتر  متاسفانه  برسد.  آنها  خود 

ما  و  هستند  سیاسی  صنعت،  حوزه  در  ما  اصلی 

تولیدکنندگان غیرسیاسی هستیم که نباید وارد بازی 

سیاست شد.

امتیازاتی  تولیدکننده  عنوان  به  ما  گفت:  متوسلیان 

مانند ایجاد اشتغال و ارزش افزوده داریم. متولیان 

گریدبندی، در میان همه پلیمرها، اولین گرید برای 

انجام این کار را PVC، انتخاب کردند. 

موضوع  درخصوص  هم  خرازی  محمدحسن 

بنده  نظر  گفت:  آن،  با  مخالفت  ضمن  گریدبندی 

مقابل  طرف  به  هم  موضوع  این  است.  آن  ابطال 

انتقال داده شده است.

وی پیشنهاد داد تا سایر تشکل های مرتبط با پی وی 

سی نیز در مسئله ابطال گریدبندی ورود کنند.

گفت:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  خرازی 

در  ویژه  به  اولیه  مواد  کمبود  کردن  جایگزین  برای 

آینده، باید برنامه ریزی انجام شود.

کمال کاوه نیز درباره این بند اظهار کرد: در مقطعی 

که تعاونی اقدام به واردات گرید 57 کرد، به دلیل 

کمبود آن اقدام به سهمیه بندی و اختصاص آن به 

شاید  روی  این  از  کرد؛  کاال  این  کنندگان  مصرف 

سیاست گذار در مقاطعی که با کمبود روبرو است 

چاره ای جز سهمیه بندی نداشته باشد.

کاوه گفت: اعتراض ما به گرید 60 است چون در 

سال یک یا 2 بار تولید می شودکه اگر میزان آن زیاد 

باشد، سهمیه سوخت می شود.

این  اتفاق بهتر  باورم که  این  بر  بنده  ادامه داد:  وی 

است که انتخاب را به تولیدکننده واگذار کنند.

مهدی اخالص هم در این ارتباط تصریح کرد: باید 

در  ما  بگیرد  شکل  تعاونی  و  انجمن  بین  همگرایی 

حال حاضر با مشکلی به نام تامین مواد اولیه روبرو 

هستیم. اگر کمبود وجود دارد باید برای واردات آن 

برنامه ریزی شود. ضرورت دارد تا برای تامین مواد 

مورد نیاز تولیدکنندگان، یک ضمانت صورت گیرد.

اخالص گفت: بنده با موضوع گریدبندی به دلیل ایجاد 

محدودیت برای تولیدکنندگان، مخالف هستم.

درباره  بازنگری  بر  تاکید  با  نیز  قدیمی  منصور 

گرید  چند  یا  یک  هر  اکنون  گفت:  گریدبندی، 

 60 مثال  اند  داده  اختصاص  صنعت  یک  به  را 

و  لوله  به  را  آن  از  بخشی  و  داروسازان  برای  را 

اتصاالت تخصیص داده اند که این مسائل موجب 

محدودیت های بیشتر برای ما شده است.

وی گفت: اگر گریدبندی به صورت درستی انجام می 

گرفت، خوب بود اما به شیوه کنونی مناسب نیست.

قدیمی در پاسخ به برخی از پرسش های محمدتقی 

غیاثی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: 

و  لوله  تولیدی  واحدهای  همه  برای  گریدبندی 

اتصاالت، اجرایی شده است. همچنین روی جواز 

است؛چون  نگرفته  صورت  تغییری  هیچ  واحدها 

های  پروانه  همین  صنایع  اداره  مشکالت  از  یکی 

بهره برداری است که هر استانی با یک نوع ادبیات 

آن را صادر کرده است.

خط  و  گریدبندی  با  ما  گفت:  غیاثی  محمدتقی 

بر  واحدها  و  اشخاص  باید  و  بوده  مخالف  کشی، 

اساس توانمندی های خود امکان رشد داشته باشند.

عباسعلی متوسلیان در خصوص مسئله گریدبندی 

با  مخالفت  تبعات  کاهش  برای  تا  داد  پیشنهاد 

گریدبندی؛ بحث بازنگری و اصالح آن مطرح شود 

مثال درخواست برای تخصیص 3 گرید به لوله و 2 

گرید هم برای اتصاالت.

اتصاالت  و  لوله  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 

پی وی سی گفت: باید در بحث گریدبندی بر اساس 

شرایط کشور و همچنین شناختی که از انجمن ملی 

صنایع پلیمر، وزارت صمت و کارگروه های مرتبط 

وجود دارد؛ عمل کنیم. پیشنهاد بنده این است که 

با اصل گریدبندی موافقت کنیم اما اظهار شود که 

عباسعلی متوسلیان:
مصرف کنندگان مواد 

پی وی سی در مقایسه با سایر 
گریدهای پلیمری، آسیب 

بیشتری دیده اند به همین دلیل 
ضرورت دارد که روی موضوع 
پیگیری و دریافت سهمیه های 

اختصاصی متمرکز شد.

گزارش
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در حق تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی 

اجحاف شده باید این رویه اصالح شود. همچنین 

در بهین یاب نیز بر اساس خود اظهاری عمل کنند.

ما  کرد:  تصریح  باره  همین  در  نیز  قدیمی  منصور 

شرایط  تا  کنیم  تمرکز  گریدبندی  تعلیق  روی  باید 

الزم مهیا شود.

قدیمی در پاسخ به غیاثی درباره تشکیل فراکسیون 

این  تشکیل  برای  داد:  توضیح  سی،  وی  پی 

فراکسیون باید فراخوان داده شود و پس از برگزاری 

را  آن  راهکارهای  مرتبط؛  های  تشکل  با  نشست 

تهیه کنیم.

نگاهی به بازارهای عام مصرف، بررسی بازارهای 

مناقصاتی و تصمیم گیری در این خصوص؛ دیگر 

بند دستور جلسه هیئت مدیره بود.

یک  تاسیس  پیشنهاد  باره  این  در  اخالص  مهدی 

شرکت صادراتی توسط انجمن را داد.

بنده  کرد:  اظهار  بند  این  درباره  نیز  سحرناز  بیژن 

کوتاه  در  و  نیستم  متصور  را  ای  آینده  بازار،  برای 

کرد.  اتخاذ  قطعی  تصمیمات  توان  نمی  مدت 

روی  پیش  اتفاقات  دلیل  به  و  فعلی  شرایط  در 

میانی  مدیران  جمهوری،  ریاست  انتخابات  مانند 

همچنین  و  نداشته  را  گیری  تصمیم  در  شجاعت 

بودجه کافی برای پروژه ها نیز وجود ندارد.

شرایط  در  که  این  دیگر  موضوع  داد:  ادامه  وی 

پی  محصوالت  قیمت  افزایش  دلیل  به  و  حاضر 

از  محصول  این  های  مزیت  از  برخی  سی،  وی 

مناقصات  بحث  در  انجمن  است.  رفته  دست 

تالش زیادی کرد و با برگزاری همایش ها و و دوره 

بی  خو به  محصول  این  جایگاه  آموزشی،  های 

تبیین شد.

زمینه  این  در  گفت:  هم  آزاد  بازار  درباره  سحرناز 

توجه  مورد  را  واقعی  و  اسمی  های  ظرفیت  باید 

تامین  مستلزم  هم  ما  واقعی  ظرفیت  دهیم.  قرار 

مواد اولیه است که باید در این بخش محدودیت 

گریدهای 57 و 60 برداشته شود.

این عضو هیئت مدیره در بخش دیگری از سخنان 

یکی  دارد  وجود  فرصت  چند  اکنون  گفت:  خود 

به  که  است  و...  صیاد  های  چک  بحث  همین 

زودی هم اجرایی می شود. این طرح بنکدارها را 

زیر  برای  ای  اندازه  تا  و  دهد  قرار می  تاثیر  تحت 

پله ای ها مشکل ایجاد می کند.

در گردش  افزایش سرمایه  دوم، ضرورت  موضوع 

همگرایی  انجمن  و  تعاونی  بین  باید  که  است 

بیشتری ایجاد شود. 

متوسلیان نیز گفت: اگر می خواهیم در این صنعت 

کنیم  عمل  منسجم  صورت  به  باید  بمانیم  پایدار 

افزایش  در حال حاضر که قیمت این محصوالت 

کیفیت  مانند  قوت  نقاط  سایر  روی  باید  یافته 

بهتر  بلندمدت  در   PVC قطع  به طور  تمرکز شود. 

از سایر پلیمرها پاسخگو است.

این عضو هیئت مدیره بر حفظ بازار کنونی، مقابله 

آموزشی  سمینارهای  بر  تمرکز  و  ها  ای  زیرپله  با 

تاکید کرد.

محمدحسن خرازی نیز گفت: بر اساس اطالعات 

ندارد و  پروژه ای وجود  برای سال 1400  موجود 

منابع  تامین  در  ابهام  با  نیز  محدود  های  پروژه 

بر  تمرکز  نیز  بنده  پیشنهاد  است؛  روبرو  مالی 

بازارهای صادراتی است.

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای خطاب به مدیر کل صنایع غیر 

تنها  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  صنف  که  این  بیان  با  صمت  وزارت  فلزی 

صنعتی است که از پیامدهای نامناسب اجرای طرح گریدبندی متاثر شده است، 

خواستار اصالح این طرح شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی، انجمن در نامه خود 

خواستار شده است تا گریدهای S57 و S60 هر دو در یك گروه و به عنوان گروه 

تزریق برای تولیدکنندگانی که صرفا و فقط اتصاالت تولید می کنند، قرار گیرد.

از دیگر درخواست های انجمن در نامه خود این است تا تولید کنندگان لوله و 

اتصاالت PVC، امکان خرید هر سه گرید 57، 60 و 65 را تا سقف سهمیه خود 

و بدون محدودیت و خط کشی در الزام خرید هر کدام از گریدها داشته باشند.

متن کامل نامه در  صفحه بعد آمده است

درخواست انجمن بـرای اصالح گرید بندي انجام 
PVC شـده در مـورد صنعت لـوله و اتصـاالت

بیژن سحرناز:
مسئوالن مرتبط هیچ برنامه ای برای 
افزایش سهمیه ها ندارند این در حالی 

است که وارد فصل پیک کاری و 
افزایش مصرف می شویم؛ از این روی 
انجمن باید به این موضوع ورود کند 
و با همکاری انجمن ملی در این زمینه 

فعال شوند.

گزارش
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مروری بر معامالت پی وی سی 
در دو هفته آخر فروردین و دو هفته اول اردیبهشت  1400

در عرضه و تقاضاهای گریدهای سوسپانشن پی وی سی چه رخ داد ؟
روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی:

 هفته سوم فروردین

علیرغم  ثابت بودن قیمت جهانی به علت افزایش 

پایه  قیمت   ، نیمایی  دالر  قیمت  تومانی   108

پی وی سی ها در این هفته نیم درصد نسبت به هفته 

قبل افزایش یافت. 

در سومین هفته معامالت بورس کاال در فروردین 

این  غدیر،  پتروشیمی  برگشت   به  توجه  با   1400

هفته عرضه 9809 تنی  پی وی سی  سوسپانشن در 

 90 یعنی  تن   8845 معادل  تقاضایی  با  گرید،   ۳

تن  مقدار6۳79  که  شد  روبرو  عرضه ها   درصد 

معادل 65 درصد در تاالر اصلی بورس معامله شد، 

ارزش ریالی این  معامالت نزدیک به 219میلیارد 

تومان بود.

ثبات  و  تقاضا  افزایش  به  توجه  با  هفته  این  در   •

با   S65 گریدهای  اکثر  معامالت  جهانی،  قیمت 

رقابت  انجام شد به طوریکه 1 میلیاد و 200 میلیون 

جیب  از  رقابت  بابت  درصد   0.6 معادل  تومان 

خریداران به پتروشیمی ها پرداخت شد.

برای  غدیر  پتروشیمی  هفته ای  دو  غیبت  ظاهرا   •

مشتریان سنتی این پتروشیمی یعنی پروفیل سازها 

با  رقابت   بیشترین  به طوریکه  بوده  سخت  کمی 

میانگین 450 تومان در هرکیلو معادل 1.۳ درصد 

بندی  بسته  با  پتروشیمی  این   S65 عرضه  برای 

جامبو و تحویل سلف انجام شد 

قیمت  با   S65 گرید  پی وی سی  پودر  کل  در   •

میانگین ۳4262 تومان معامله شد.

• مانند چند هفته گذشته عرضه سلف 57S آبادان 

بدون مشتری باقی ماند. 

•  با معامله 910 تن پی وی سی در سامانه مچینگ  

تن   7289 به  معامالت  کل  مقدار  لحظه  این  تا 

معادل  با 78 درصد عرضه ها رسید.

گرید 57،   های  لحظه 18 درصد عرضه  این  تا   •

درصد   21 و   65 گرید  های  عرضه  درصد   88

عرضه های گرید 70 معامله شد. 

• عرضه های آف گرید نیز این هفته با رقابت و داغ 

معامله شدند.

 هفته چهارم فروردین
انتظارات به سر آمد و نشانه های کاهش در  بالخره 

فروردین  آخر  هفته  در  پی وی سی  جهانی  قیمت 

آشکار شد به طوریکه علی رغم افزایش ۳59 تومانی 

قیمت  دالری   70 کاهش  علت  به  نیمایی  دالر 

جهانی، قیمت پایه پی وی سی ها در این هفته حدودا 

۳ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت. حال باید 

تا اعالم قیمت هفته بعد منتظر ماند و دید که کاهش 

قیمت جهانی مستمر خواهد بو یا متوقف می شود.

در  کاال  بورس  معامالت  هفته  چهارمین  در 

به کاهشی شدن قیمت ها  با توجه  فروردین 1400 

و سوختن سهمیه های خرید نشده در هفته آخر ماه 

در کنار دو عرضه اعتباری پتروشیمی اروند و غدیر 

به طوریکه  شد  انجام  عرضه ها  از  خوبی  استقبال 

 100 باالی  به  تقاضا  درصد  هفته  چندین  از  بعد 

درصد رسید و همه عرضه های گرید S65 با رقابت 

معامله شدند.

این هفته عرضه 11۳05 تنی  پی وی سی  سوسپانشن 

در 4 گرید، با تقاضایی معادل 12556 تن یعنی 116 

تن   9۳51 مقدار  که  شد  روبرو  ها   عرضه  درصد 

معادل 8۳ درصد در تاالر اصلی بورس معامله شد.

• در این هفته با توجه به افزایش تقاضا  100 درصد 

تا  بین0.5  رقابتی  با   S65 گریدهای  معامالت 

2.۳۳درصد انجام شد.

صورت  به  آنهم  امام  بندر   S60 گرید  عرضه    •

سلف از دیگر نکات عرضه های این هفته بود

و   S70 سلف  عرضه  گذشته  هفته  چند  مانند   •

که  حالی  در  ماند  باقی  مشتری  بدون  آبادان   S57

عرضه های نقدی و تحویل فوری پتروشیمی آبادان 

با استقبال خوبی مواجه نیست دلیل عرضه سلف 

این محصوالت مشخص نیست.

مواد اولیه
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 گزارشات میدانی حاکی از عدم رفع مشکل کیفی 

و رطوبت گرید S57 آبادان است و علی رغم قول 

تا  بر رفع مشکالت  مبنی  پتروشیمی  این  مسئوالن 

است  باقی  همچنان  مشکالت   1۳99 سال  آخر 

که باعث ایجاد عیوب کیفی در تولید محصوالت 

صنایع پایین دست میشود.

سامانه  در  سی  وی  پی  تن    120 معامله   با   •

مچینگ  تا این لحظه مقدار کل معامالت به 9471  

تن معادل  با 84 درصد عرضه ها رسید.

 هفته اول اردیبهشت ماه 
با توجه به افزایش جزئی قیمت جهانی و دالر نیمایی، 

این هفته حدودا 0.۳8  پایه پی وی سی ها در  قیمت 

درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت.

 در اولین هفته معامالت بورس کاال در اردیبهشت 

استقبال  ها  سهمیه  مجدد  شارژ  به  توجه  با   1400

خوبی از عرضه ها انجام شد به طوریکه مانند هفته  

قبل درصد تقاضا به باالی 100 درصد رسید و عرضه 

های گرید S65  بجز عرضه جامبو پتروشیمی اروند با 

رقابتی جزیی و نزدیک یک درصد معامله شدند.

 این هفته عرضه 8922 تنی  پی وی سی  سوسپانشن 

در ۳ گرید، با تقاضایی معادل 9854 تن یعنی 110 

درصد عرضه ها  روبرو شد که مقدار 7402 تن معادل 

8۳ درصد در تاالر اصلی بورس معامله شد. 

• بیشترین رقابت برای عرضه S65 پتروشیمی غدیر با 

1.18 درصد اتفاق افتاد.

• با معامله  ۳80  تن پی وی سی در سامانه مچینگ  

تا این لحظه مقدار کل معامالت به 7782  تن معادل  

با 87.2 درصد عرضه ها رسید.

 هفته دوم اردیبهشت
 استقبال سرد خریداران از معامالت  پی وی سی در 

هفته دوم اردیبهشت ماه با توجه به کاهش ۳0 دالری  

نیمایی،  دالر  تومانی  کاهش 260  و  جهانی  قیمت 

قیمت پایه پی وی سی ها در این هفته حدودا ۳ درصد 

نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

بازار  به کانال 22 هزارتومان در  به علت ورود دالر   

آزاد بر اثر  اخبار مثبت  در مذاکرات وین  خریداران با 

چشم انداز کاهش قیمت در هفته های آتی صرفا برای 

رفع نیاز فوری و تولید واقعی خود در این هفته اقدام به 

خرید نمودند.

 این هفته عرضه 120۳0 تنی  پی وی سی  سوسپانشن 

در 4 گرید، با تقاضایی معادل 7786 تن یعنی 65 

درصد عرضه ها  روبرو شد که مقدار 5278 تن معادل 

44 درصد در تاالر اصلی بورس معامله شد. 

•  با توجه به عرضه سلف S60 توسط پتروشیمی بندر 

امام بیشترین تقاضا و معامله  برای این گرید اتفاق 

افتاد.

•  با معامله  166 تن پی وی سی در سامانه مچینگ  تا 

این لحظه مقدار کل معامالت به 5444  تن معادل  با 

45 درصد عرضه ها رسید.

رشد7 درصدی تولید پتروشیمی ها در فروردین 1400 نسبت به فروردین پارسال

تولید  افزایش 7 درصدی  از  پتروشیمی  تولید شرکت ملی صنایع  کنترل  مدیر 

محصوالت مختلف پتروشیمی در نخستین ماه از سال »تولید، پشتیبانی ها و 

مانع زدایی ها« نسبت به مدت مشابه در سال 99 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به 

نقل از نیپنا، سید جالل میرهاشمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا، 

سال  ماه  فروردین  در  پتروشیمی  مجتمع های  کرد:  اظهار 

جاری عملکرد قابل قبولی را به ثبت رساندند و با 

انواع  تولید  خوراک،  پایدار  تامین  به  توجه 

رشد  پتروشیمی  محصوالت 

به  را  مطلوبی 

ثبت رساند.

سوی  از  تولید  مجموع  افزود:  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تولید  مدیرکنترل 

مجتمع های پتروشیمی در فروردین ماه سال جاری حدود 5.5 میلیون تن بود .

وی با بیان این که در سال جاری با توجه به ظرفیت های موجود و اقدام های 

محقق  را  تولید  رشد  تا  دارد  آمادگی  ایران  پتروشیمی  صنعت  انجام،  حال  در 

کند گفت: تمامی شرایط و زیر ساخت ها برای تحقق جهش تولید در صنعت 

پتروشیمی ایران فراهم شده است و افزون بر راه اندازی و بهره برداری طرح های 

جدید، با اقدام های انجام شده امسال نیز از ظرفیت های خالی تولید برخی از 

مجتمع های موجود نیز استفاده خواهد شد.

دستور  کامل  رعایت  به  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تولید  کنترل  مدیر 

العمل های بهداشتی در دوران شیوع ویروس کرونا در مجتمع های پتروشیمی 

مطلوبی  بسیار  همکاری  همواره  پتروشیمی  واحدهای  کرد:  تصریح  و  اشاره 

برای رعایت الزام های بهداشتی و همچنین در تولید مواد اولیه موردنیاز بخش 

بهداشت و درمان داشته اند.

مواد اولیه
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تولید،  بخش های  در  توجه  قابل  تحوالتی  با  را   99 سال  امیرکبیر  پتروشیمی 

زمینه  در  را  توجهی  قابل  رشد  و  رساند  اتمام  به  توسعه ای  طرح های  و  فروش 

سودآوری تجربه کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از شرکت 

اینکه  اعالم  با  این شرکت  مدیرعامل  پهلوانی  عبدالکریم  امیرکبیر،  پتروشیمی 

پتروشیمی امیرکبیر سال 99 در 15 شاخص کلیدی عملکرد موفق به ثبت رکورد 

شد، اظهار کرد: پارسال در چهار حوزه مدیریت سبد و تأمین خوراک، افزایش 

و بهبود تولید محصول، رشد فروش و سودآوری و طرح های توسعه ای، سالی 

درخشان در تاریخ این مجتمع تولیدی بوده است.

ابراز امیدواری کرد که نتیجه اقدام های انجام شده در سال 99 و تداوم و   وی 

توسعه آن در سال 1400، شرکت امیرکبیر را به اهداف بلند خود در حوزه تحقق 

تولید اسمی و توسعه همه جانبه این شرکت خواهد رساند.

و  خوراک  سبد  مدیریت  کرد:  اعالم  امیرکبیر  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل   

اقدام ها  دیگر  از  موجود  قراردادهای  بهبود  همچنین  مناسب،  خوراک  تأمین 

برای حل مشکل تاریخی این مجتمع تولیدی بوده است.

افزایش محصول را  و  تولید  امیرکبیر در حوزه  پتروشیمی  آمار شرکت  پهلوانی   

تولیدی  این مجتمع  ارزیابی کرد و گفت:  به سال های گذشته بی سابقه  نسبت 

رکورد  پلمیری  تولیدات  و  کل  تولید  جمله  از  حوزه ها  از  بسیاری  در  توانست 

سال های گذشته این شرکت را جابه جا کند، به طوری  که این شرکت توانست به 

رکورد تولید کل دست یابد و از 1۳۳0659 تن در سال 98 به 14106۳0 

تولیدات  در  همچنین  برسد،   99 سال  در  تن 

پلمیری، امیرکبیر از تولید 591۳98 تن در سال 98 به 6۳0499 تن در سال 

99 دست یافت.

 وی با اشاره به اینکه شرکت پتروشیمی امیرکبیر توانست رکورد قابل توجهی در فروش 

حجمی از خود به  جا بگذارد، افزود: فروش کل حجمی این شرکت از 89850۳ تن 

به 96۳0۳2 تن و فروش حجمی پلیمری از 562779 تن به 647456 تن رسید.

نیز قابل   مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر فروش صادراتی این شرکت را 

فروش  توانست   99 سال  در  امیرکبیر  پتروشیمی  گفت:  و  کرد  توصیف  توجه 

صادراتی حجمی خود را از 291771 تن به ۳60951 تن افزایش دهد.

 به گفته پهلوانی، کاهش توقف ها به مقدار 16 درصد و نیز کاستن از ضایعات 

محصول به مقدار 57 درصد از دیگر دستاوردهای پتروشیمی امیرکبیر در سال 

99 بوده است.

 وی دستاوردهای شرکت پتروشیمی امیرکبیر را در بخش بهبود تولید و توسعه، 

سال،  هشت  از  پس   99 سال  در  شرکت  این  کرد:  تصریح  و  دانست  کم نظیر 

اورهال واحد الفین )مهم ترین واحد تولیدی مجتمع( و دیگر واحدهای مرتبط 

این  به  توانست  و  رفع شد  تولید  گلوگاه های  مهم ترین  آن  که طی  داد  انجام  را 

وسیله زمینه تولید مستمر را در سال 1400 فراهم کند.

 مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر گفت: این شرکت در سال 99 با اجرایی 

کردن پروژه های توسعه ای از قبیل توسعه واحد اچ دی و احداث مخازن راهبردی 

پژوهشی،  فعالیت های  ذخیره خوراک و همچنین ساماندهی و هدفمند کردن 

گام های مهمی برای توسعه زیرساخت ها و قرار گرفتن در مسیر تحقق 

تولید با ظرفیت اسمی برداشته است.

تشریح عملکرد پتروشیمی امیرکبیر در سال ۹۹

پتروشیمی
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افزایش 1۳ درصدی صادرات محصوالت پتروشیمی در سال ۹۹
به گفته دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، 

در حالی که تولید محصوالت پتروشیمی در سال 99 

رشدی 10 درصدی داشته، صادرات این محصوالت 

افزایشی 1۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی 

وی سی به نقل ایرنا، »احمد مهدوی ابهری« با اشاره به 

اینکه در سال گذشته 11 واحد پتروشیمی به بهره برداری 

تولید  درصدی   10 رشد  موضوع  این  افزود:  رسید، 

محصوالت پتروشیمی را در پی داشت.

بهتر  توانستیم در صادرات  این حال  با  ادامه داد:  وی 

عمل کنیم و صادرات محصوالت پتروشیمی در سال 

99 در مقایسه با سال قبل از آن افزایشی 1۳ درصدی 

را تجربه کرده است.

اینکه حجم  به  توجه  با  نیز  امسال  مهدوی،  گفته  به 

باالیی از افزایش تولید طرح های بهره برداری شده در 

جهش دوم صنعت پتروشیمی طی سال 99 در سال 

جاری محقق شده است، افزایش تولید اتفاق افتاده که 

صادرات را نیز به همان نسبت باال برده است.

وی با تاکید بر اینکه با وجود موانعی که تحریم ها ایجاد 

کرده اما مشکلی برای صادرات نداریم، گفت: طبق 

روال تعریف شده، انتقال پول صادرات پتروشیمی به 

کشور در حال انجام است.

 

واردات واکسن
پتروشیمی درباره  انجمن کارفرمایی صنعت  دبیرکل 

مجوز واردات واکسن به بخش خصوصی نیز تاکید 

کرد: پتروشیمی ها در این زمینه ورود نکرده اند و ارز 

سایر  واردات  برای  پتروشیمی  صادرات  از  حاصل 

تجهیزات مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد.

محصوالت  تولید  در  تنوع  اینکه  به  اشاره  با  وی 

پتروشیمی باید افزایش یابد، ادامه داد: با بهره برداری 

سوم  و  دوم  جهش  در  پتروشیمی  طرح های  از 

پتروشیمی، برای تنوع محصوالت برنامه ریزی هایی 

انجام شده است.

در  بیشتر  محصوالت  تنوع  اینکه  بیان  با  مهدوی 

طرح های جهش سوم پتروشیمی که تا سال 1400 

به بهره برداری می رسد مورد توجه قرار گرفته، افزود: 

البته ایجاد تنوع در صنعت پتروشیمی بیشتر مربوط 

وزارت  آن  متولی  که  است  پایین دستی  صنایع  به 

صنعت است.

و  پتروشیمی  ظرفیت  افزایش  برای  ایرنا،  گزارش  به 

همچنین تکمیل زنجیره ارزش، جهش دوم و سوم در 

صنعت پتروشیمی تعریف شده است.

از  بهره  برداری  که  پتروشیمی  دوم صنعت  در جهش 

طرح های آن از سال گذشته آغاز شده، ظرفیت تولید 

به 100 میلیون تن در سال خواهد رسید.

مصر بزرگترین پتروشیمی خاورمیانه و شمال آفریقا را می سازد
مصر برای ساخت بزرگترین مجتمع پتروشیمی منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه 

)منا( هفت میلیارد و 500 میلیون دالر سرمایه گذاری می کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از نیپنا،  دولت 

مصر اعالم کرد که قرارداد هفت میلیارد و 500 میلون دالر ساخت بزرگترین مجتمع 

پتروشیمی حوزه منا در منطقه صنعتی عین سخنا را امضا کرده است.

در بیانیه هیئت دولت مصر آمده است که شرکت ملی پاالیش و پتروشیمی دریای 

سرخ و شرکت توسعه منطقه اقتصادی کانال سوئز با مشارکت هم و به منظور تولید 

امکان  و  داخلی مصر  نیازهای  تأمین  با هدف  افزوده  ارزش  با  نفتی  فرآورده های 

صادرات این مجتمع را منطقه عین سخنا واقع در در منطقه اقتصادی کانال سوئز 

می سازند.

بر اساس این بیانیه، هدف ایجاد این مجتمع صنعتی پاالیش و تولید طیف وسیعی از 

فرآورده های نفتی و شیمیایی با ارزش افزوده شامل پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی استر، 

سوخت کشتیرانی و دیگر فرآورده های نفتی و شیمیایی است.

این پروژه که در زمینی به مساحت 3.56 میلیون متر مربع ساخته خواهد شد، از 

تالش های مصر برای توسعه یک قطب انرژی در شرق مدیترانه به شمار می آید.

طارق المال، وزیر نفت و مواد معدنی مصر در این باره گفت: این پروژه به مصر 

کمک می کند تا در زمینه تولید بسیاری از محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی 

جایگاه برجسته ای داشته باشد.

پتروشیمی
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»بازار ملک« هم به سرنوشت بورس مبتال می شود؟

خطر رکود فرسایشی مسکن
سنگین تر  »رکود  درباره  پررنگ  نسبتا  عالمت  دو 

می شود؛  دیده   1400 امالک  بازار  در  سال99«  از 

به طوری که بی تفاوتی سیاست گذار به این نشانگرها 

بورس دچار  باتالق  به  را  می تواند سرنوشت مسکن 

کند.

اتصاالت  و  لوله  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 

پی وی سی به نقل از دنیای اقتصاد، صاحب نظران 

اقتصاد مسکن در برنامه اخیر کالب »دنیای اقتصاد«، 

مسکن  بازار  در  فرسایشی«  »رکود  آستانه  به  نسبت 

هشدار دادند. این نوع رکود می تواند در پی »خروج 

تقاضای سرمایه ای از بازار ناشی از تغییر انتظارات« 

فروشنده ها  از  دسته ای  »مقاومت  حال،  عین  در  و 

برای کاهش قیمت اسمی« شکل بگیرد که نتیجه آن، 

طوالنی شدن مسیر بازگشت به وضعیت عادی -رونق 

سرمایه گذاری ساختمانی و خریدهای مصرفی- به 

مدت حداقل یک سال خواهد بود. »رکود فرسایشی« 

همان وضعیتی است که در ماه های اخیر با سیاست 

بازار سهام شکل گرفته و  معیوب »دامنه نوسان« در 

جریان اصالح قیمت ها را کند کرده است. در بورس 

اما  شود؛  متوقف  نادرست«  »سیاست  اجرای  باید 

در مسکن الزم است »سیاست درست« آغاز شود. 

سرنوشت بازار مسکن با دو حرکت- سیاست درست  

می تواند تغییر کند.

با  مسکن  کارشناسان  و  اقتصادی  صاحب نظران 

تشریح سه محور اصلی در خصوص سمت وسوی 

به  نسبت   ،1400 سال  در  ملک  معامالت  بازار 

معامالت  بازار  در  بورس«  »منگنه  خطر  تکرار 

دادند.  هشدار  مسکن  سیاست گذار  به  آپارتمان 

»دنیای اقتصاد«  مسکن  گروه  مجازی  نشست  در 

شب  جمعه  که  مسکن  بخش  صاحب نظران  با 

شد،  برگزار  هاوس  کالب  اجتماعی  شبکه  در 

ملک  بازار  گریز  راه   همچنین  مسکن  کارشناسان 

کردند.  اعالم  و  بررسی  را  فرسایشی«  »رکود  از 

خصوص  در  مجازی  نشست  این  در  کارشناسان 

بعد  مسکن  معامالت  بازار  پیش روی  سمت وسوی 

تعیین  همچنین  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  از 

تکلیف برجام، بر »کاهش قیمت واقعی مسکن« در 

صورت کاهش پایدار انتظارات تورمی و از بین رفتن 

ریسک های غیراقتصادی به اجماع نظر رسیدند.

این هم اندیشی، سه محور اصلی مورد بررسی  در 

قرار گرفت. اولین محور علت جهش قیمت مسکن 

در سال های 97 تا 99 بود. گروهی از صاحب نظران 

حاضر در کالب هاوس »دنیای اقتصاد« در نشست 

جمعه شب، جهش قیمت مسکن سال های 97 تا 

کردند  توصیف  متفاوت  و  بی سابقه  را جهشی   99

قیمتی  جهش  این  داشتند  اعتقاد  دیگر  گروهی  اما 

اگرچه شدید بود اما چندان تفاوتی با ادوار گذشته 

جهش قیمت در بازار مسکن نداشت و نمی توان آن  

را جهشی متفاوت توصیف کرد. 

نقش  به  اشاره  با  اقتصاددان  عبده تبریزی،  حسین 

افزایش حجم نقدینگی به عنوان یکی از مهم ترین 

سایر  بازار  و  مسکن  بازار  در  قیمت  جهش  دالیل 

دارایی ها در سال گذشته، رشد نقدینگی را به عنوان 

مسکن،  مانند  دارایی ها  قیمت  تعیین کننده  عامل 

واقع  در  اعالم کرد.  و...  ارز، طال، خودرو  سهام، 

در سال گذشته بیشترین رابطه و اثرگذاری بر قیمت 

گرفت  صورت  نقدینگی  رشد  ناحیه  از  دارایی ها 

پیشران  عنوان  به  می توان  را  ارز  بازار  همچنین  و 

معرفی   97 سال  از  بازارها  سایر  قیمتی  تحوالت 

کرد. در واقع از سال 97 تحت تاثیر جهش قیمت 

ارز، قیمت و نرخ در سایر بازارها نیز روند صعودی 

به خود گرفت هرچند در مقاطعی از سال های 98 

و 99 این نقش پیشران از بازار ارز به بازار معامالت 

جهش   97 سال  در  ارز  نرخ  شد.  منتقل  سهام 

مقطع  این  در  کرد.  تجربه  را  حدود166درصدی 

با اضافه پرش قیمتی  بازارها  زمانی مسکن و سایر 

مواجه شدند.

دومین محور مورد بحث در این هم اندیشی مجازی 

مربوط به آینده قیمت مسکن در دوره پساانتخابات 

اگر  این بخش هم  در  بود.  برجام  تکلیف  تعیین  و 

چه هر دو گروه نسبت به آینده قیمتی بازار مسکن 

گروه  دو  هر  کلی  نگاه  اما  داشتند  متفاوتی  نظرات 

این بود که قیمت مسکن به شکل نامتعارف افزایش 

نخواهد یافت. یک گروه از کارشناسان به صراحت 

تاثیر  بازار مسکن تحت  از وجود حباب قیمتی در 

 97 سال های  فاصله  در  قیمت  متوالی  جهش های 

تا 99 یاد کردند. 

یک گروه دیگر بدون اینکه اشاره مستقیم و صریح 

به موضوع حباب قیمت در بازار مسکن داشته باشند 

یا در نظرات خود از اصطالح وجود حباب قیمتی 

در بازار معامالت خرید مسکن استفاده کنند اعالم 

کردند بازار مسکن به لحاظ قیمتی اشباع شده است 

سطح  نامتعارف  افزایش  بابت  از  ظرفیتی  دیگر  و 

قیمت ها وجود ندارد. گروه دیگری نیز اعالم کردند 

بازار مسکن دچار اضافه پرش قیمتی در سال های 

98 و 99 شده است و جهش شدید قیمت را تجربه 

کرده است. با این حال کارشناسان به اتفاق اعالم 

کردند شرایط فعلی در بازار قابل ادامه یافتن نیست 

را  مسکن  بازار  که  متغیرهایی  اینکه  خصوص  به 

که  صورتی  در  است  رسانده  موجود  وضعیت  به 

زمینه ساز  می تواند  کند  حرکت  مخالف  جهت  در 

بازگشت قیمت ها باشد.

این متغیرها مربوط به تغییر جهت انتظارات تورمی 

رفتن  بین  از  همچنین  و  غیرتورمی  انتظارات  به 

خطر  رکود فرسایشی  مسکن

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان با اشاره به 
نقش افزایش حجم نقدینگی به عنوان یکی از 
مهم ترین دالیل جهش قیمت در بازار مسکن 
و بازار سایر دارایی ها در سال گذشته، رشد 
نقدینگی را به عنوان عامل تعیین کننده قیمت 
دارایی ها مانند مسکن، سهام، ارز، طال، خودرو 

و... اعالم کرد.

مسکن
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گشایش های  تاثیر  تحت  غیراقتصادی  ریسک های 

سیاسی و بین المللی است.

محور سوم که شاید بتوان اعالم کرد اهمیت آن به 

مراتب از دو محور دیگر بیشتر است و به نوعی پیام 

دو محور قبلی را در خود منعکس می کند به هشدار 

کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی شرکت کننده 

در کالب جمعه شب »دنیای اقتصاد« درخصوص 

سمت وسوی پیش روی بازارمسکن در سال 1400 

برمی گردد. 

این کارشناسان در اظهارات خود نسبت به در پیش 

بودن یا قرار گرفتن بازارمسکن در مسیر شکل گیری 

هشدار  مسکن  سیاست گذار  به  فرسایشی«  »رکود 

دادند. در واقع آنها اعالم کردند چنانچه در شرایط 

پیشه  بی عملی  مسکن  بخش  سیاست گذار  فعلی 

کرده و راه حل جدی برای گریز از شرایط رکود در 

بازار مسکن به کار نگیرد این بازار می تواند سال ها 

دچار رکود فرسایشی شود.

در واقع در صورتی که سیاست گذار راه گریز مناسب 

تقاضای  آن  در  که  بازار مسکن  فعلی  برای شرایط 

مصرفی به کلی توان خرید خود را از دست داده و 

به اجبار به حاشیه بازار رانده شده است، نیندیشد 

بازار معامالت  به سرنوشت  آینده  ماه های  بازار در 

منگنه  در  که مدت هاست  مبتال خواهد شد  سهام 

تعیین »دامنه نوسان« قرار گرفته است.

منگنه  که  است  یک سال  از  بیش 

باعث  نوسان  دامنه 

شده است جریان 

شکل  بدترین  به  سهام  بازار  در  قیمت ها  اصالح 

دامنه  که  منگنه  این  گیرد.  قرار  تاثیر  تحت  ممکن 

نوسانات مثبت و منفی قیمت سهام را به دلیل تعیین 

محدود  سهام،  قیمت  نوسان  برای  سقف  و  کف 

کرده است مانع از آن شده است که جریان اصالح 

یا مناسب ترین  بازار سهام در کمترین  قیمت ها در 

و  قیمت  تعدیل  با  بازار  شود،  انجام  ممکن  زمان 

بازدهی مواجه شده و به فاز رونق برگردد.

بازار  به بروز رکود فرسایشی در  این موضوع منجر 

معامالت سهام شده است. چرا که در شرایط فعلی 

سهام  ارزش  غیراقتصادی  ریسک های  کاهش  که 

نوسان  دامنه  این  پایین کشیده است،  تا سطحی  را 

مانع از آن می شود که خرید و فروش سهام براساس 

در  کاهشی  انتظارات  اثرگذاری  از  حاصل  جریان 

این بازار انجام شود.

این فرآیند دوره اصالح قیمت ها را طوالنی کرده و 

دوره رکود در این بازار را فرسایشی می کند.

در شرایط فعلی همین خطر بازار معامالت مسکن 

را تهدید می کند. به این معنا که همان قدر که تعیین 

دستوری دامنه نوسان در بازار معامالت سهام منجر 

است،  شده  بازار  این  در  فرسایشی  رکود  ایجاد  به 

و  اتخاذ تصمیم  در  بی عملی سیاست گذار مسکن 

مسکن  بازار  به  رونق بخشی  برای  درست  سیاست 

هم می تواند رکود فرسایشی در بازار مسکن حتی به 

مراتب سنگین تر و شدیدتر از بازار معامالت سهام 

را رقم بزند.

بررسی  و  بحث  در  مسکن  اقتصاد  صاحب نظران 

در  و  مسکن  بازار  پیش روی  شرایط  پیرامون 

در  کردند  اعالم  سوم،  محور  تشریح 

نیم  و  سال  یک  حداقل 

دو  تا 

در  مسکن  معامالت  اصلی  بازیگران  گذشته  سال 

سرمایه ای  متقاضیان  و  خریداران  تقاضا  سمت 

بوده اند. هم اکنون نشانه ها حاکی است از آنجا که 

انتظارات و بازدهی بازارها منجر به ریزش تقاضای 

سرمایه ای در همه بازارها از جمله بازارمسکن شده 

است این نوع تقاضا در بازار ملک نیز به شدت کم 

خواهد شد. 

برای  تقاضا  کاهش  ناحیه  از  نیز  گذشته  ماه 

و  اسمی  قیمت  هم  مسکن  سرمایه ای  خریدهای 

هم حجم معامالت خرید واحدهای مسکونی در 

اقتصادی  صاحب نظران  یافت.  کاهش  تهران  شهر 

همچنین اعالم کردند از این مقطع زمانی به بعد در 

سال 1400 احتمال بروز دو سناریو در بازار مسکن 

اسمی کاهش  قیمت  یا  اینکه  بر  مبنی  دارد،  وجود 

مواجه  کاهش  با  واقعی  قیمت  یا  یافت  خواهد 

خواهد شد.

صاحب نظر  و  اقتصاددان  عبده تبریزی،  حسین 

در  شرکت کننده  کارشناسان  از  جمعی  و  مسکن 

کردند:  اعالم  باره  این  در  مجازی  هم اندیشی  این 

در خصوص بازار مسکن با شرایط متفاوتی روبه رو 

»چسبندگی  اصطالحا  ویژگی  بازار  این  هستیم. 

از  محله ای  در  اگر  که  معنا  این  به  دارد  قیمت« 

باالتر  قیمتی  با  معامله  یک  انعقاد  واسطه  به  شهر 

تغییر  منطقه  پایه  قیمت  منطقه،  قیمت  میانگین  از 

کوتاه مدت  در  بگیرد  قرار  مبنا  جدید  قیمت  و  کند 

در  نمی آید.  پایین  قیمتی  سطح  این  راحتی  به  و 

تمایل  نیز  منطقه  آپارتمان های  مالکان  سایر  نتیجه 

به فروش ملک خود با قیمتی پایین تر از قیمت مبنا 

را ندارند. همین روند مدت ها ادامه پیدا می کند. در 

مورد مسکن معموال عاملی که قیمت ها را اصالح 

می کند »تورم« است.

مهم  مسکن  بازار  در  قیمت ها  چسبندگی  به  توجه 

مالکان  نگیرد.  صورت  قیمت  تعدیل  یعنی  است. 

تورم سال 1400  بلکه  داد  نخواهند  قیمت  کاهش 

و 1401 الزم است تا قیمت ها تعدیل شود و بخش 

از  گروهی  واقع  در  شود.  خارج  رکود  از  مسکن 

تالش  قیمت  کاهش  برابر  در  مقاومت  با  مالکان 

می کنند تا اصالح قیمت به سرعت رخ ندهد.

با  و  بنابراین  کرد:  اعالم  باره  این  در  عبده تبریزی 

مسکن
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توجه به این توضیحات، مالکان معموال قیمت ها را 

کاهش نمی دهند و صبر می کنند تا تورم عمومی در 

حد 25 تا ۳0 درصد در سال آینده قیمت ملک را 

اصالح کند. در واقع احتمال کاهش قیمت واقعی 

در بازار مسکن بیش از کاهش قیمت اسمی است.

بازار  در  سنگین  رکود  انتظار  می توانیم  رو  این  از   

را  بعد  سال های  برای  آن  شدن  طوالنی  و  مسکن 

داشته باشیم. بنابراین به احتمال زیاد شاهدیم برای 

قیمت  )ثبات  بماند  قیمت ها ساکن  مدت طوالنی 

اسمی( و متناسب با تورم قیمت ها تعدیل شود و رکود 

بلندمدت در این صورت به وقوع خواهد پیوست.

نتیجه مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان نشان 

نبود  به  مسکونی  واحدهای  مالکان  اگرچه  می دهد 

خریدار و تقاضا برای مسکن در بازار واقف شده اند اما 

چسبندگی قیمت مانع بروز واکنش درخور مالکان و 

فروشنده ها که همان کاهش قیمت فروش است به این 

موضوع می شود. در صورتی که سیاست گذار مسکن با 

اتخاذ سیاست های موثر به مقابله با این وضعیت نرود 

و هزینه نگهداری و عدم فروش مسکن برای مالکان 

را افزایش ندهد، احتمال شکل گیری و طوالنی شدن 

رکود فرسایشی در بازار مسکن بعید نیست.

 مهم ترین ابزار در این رابطه، تصویب و اجرای دریافت 

مالیات ساالنه از واحدهای مسکونی است. با دریافت 

این مالیات هزینه نگهداری و عدم فروش ملک با انگیزه 

افزایش قیمت ها در اثر تورم، باال می رود و ریسک زا 

شدن این اقدام برای فروشنده ها منجر به عرضه واحدها 

به بازار و از بین رفتن چسبندگی قیمت ها می شود. یعنی 

فروشنده ها به دلیل افزایش هزینه و ریسک نگهداری 

از ملک به امید افزایش قیمت ناشی از تورم، اقدام به 

عرضه واحدها با قیمت های پایین تر می کنند. در چنین 

شرایطی می توان به اتمام دوره رکود فرسایشی در بازار 

مسکن امیدوار بود.

نظرات  به  استناد  با  »دنیای اقتصاد«  بررسی های 

کارشناسان و صاحبنظران بازار مسکن نشان می دهد 

باال   صنایع  فعاالن  و  سازنده ها  مصرفی،  خریداران 

رکود  شکل گیری  اصلی  بازندگان  مسکن  دست 

فرسایشی هستند.

همچنین صاحب نظران مسکن به سیاست گذار این 

خرید  وام  پرداخت  شرایط  می کنند  توصیه  بخش 

به  مصرفی  متقاضیان  برای  را  استطاعت  در  مسکن 

که  چرا  کند.  فراهم  خانه اولی  زوج های  خصوص 

پایدار در سمت  بازیگر اصلی در شکل گیری رونق 

تقاضا، خریداران مصرفی هستند.

اعالم  بر  بنا  هم اکنون  که  است  حالی  در  این 

عبده تبریزی، 95 درصد از خانه اولی ها در کالن شهرها 

و شهرهای بزرگ قدرت خرید خود را در بازار مسکن 

از دست داده اند و وام مسکن در استطاعت می تواند 

به آنها برای تقویت قدرت خرید و بازیابی توان خرید 

واحد مسکونی کمک کند.

کارشناسان در کالب روزنامه »دنیای اقتصاد« اعالم 

کردند وام در استطاعت تسهیالتی است که توان مالی 

برای  را  هزینه خرید مسکن  تا 50 درصد  برای 40 

است  حالی  در  این  کند.  فراهم  مصرفی  متقاضیان 

که نظام بانکی ما تقریبا هیچ برنامه ریزی برای نجات 

قدرت خرید متقاضیان مصرفی ندارد.

راهکارهای  و  استطاعت  در  وام  پرداخت  نحوه 

پیشنهادی به سیاست گذار مسکن در خصوص اخذ 

سیاست های درست برای جلوگیری از ورود این بخش 

روزنامه  که  است  موضوعی  فرسایشی  رکود  دوره  به 

»دنیای اقتصاد« در روزهای آینده در قالب یک گزارشی 

تفصیلی به آن خواهد پرداخت.

از این مقطع زمانی به بعد در سال 
1400 احتمال بروز دو سناریو در 
بازار مسکن وجود دارد، مبنی بر 

اینکه یا قیمت اسمی کاهش خواهد 
یافت یا قیمت واقعی با کاهش 

مواجه خواهد شد.

مسکن
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بازار مسکن پس از انتخابات به کدام سمت می رود؟

صنفی  انجمنهای  عالی  کانون  رئیس  نایب 

با پیش بینی وضعیت بازار  کارگران ساختمانی 

مسکن بر ضرورت کنترل بازار و قیمت کاالهای 

اساسی و توجه به وضع معیشت آحاد جامعه به 

خصوص کارگران تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت 

پی وی سی به نقل از ایسنا، نایب رئیس کانون 

با  ساختمانی  کارگران  صنفی  انجمنهای  عالی 

ضرورت  بر  مسکن  بازار  وضعیت  بینی  پیش 

کنترل بازار و قیمت کاالهای اساسی و توجه به 

وضع معیشت آحاد جامعه به خصوص کارگران 

تاکید کرد.

در  مسکن  بازار  وضعیت  درباره  ساداتی  هادی 

سال جاری و با توجه به انتخابات پیش رو، اظهار 

کرد: با توجه به طرح مجلس در خصوص جهش 

مسکن و چشم اندازی که در این زمینه در ارتباط 

با شرایط مسکن و افزوده شدن وام پیشنهاد شده و 

پیش نویسی که ارائه کردند، می توان امیدوار بود 

ولی معتقدم هر مقدار که از این طرف می خواهیم 

به موضوع توجهی بکنیم از آن طرف گسستی در 

برخی مسایل نظیر تورم ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه تحریم های خارجی نمی تواند 

بر امر مسکن و ساختمان سازی دخیل باشد، 

گفت: آنچه بر مسکن و ساخت و ساز اثرگذار 

و  مدیریتها  سوء  برخی  داخلی،  تحریم  است، 

و حبابی مصالح  قیمتهای کذایی  افزوده شدن 

ساختمانی است که تثبیت می شود.

ساداتی گفت: متاسفانه تالشی برای پایین آمدن 

قیمتهای کذایی در بخش مصالح صورت نمی 

گیرد و قدرت پایین آوردن آن وجود ندارد، لذا 

این  در  تدابیری  جدید  دولت  در  امیدواریم 

خصوص اندیشیده شود.

بر  خود  اظهارات  از  دیگری  بخش  در  وی 

کارگران  مشکالت  و  مسایل  به  توجه  ضرورت 

معیشت  حوزه  در  ساختمانی  کارگران  ویژه  به 

حقوق  به  درصدی  امسال  گفت:  و  کرد  تاکید 

کارگران اضافه شد که جای تقدیر و تشکر دارد 

هم از وزیر کار و سایر وزیرانی که در خصوص 

کارگری  تیم  هم  و  داشتند  نقش  مصوبه  این 

به  را  مصوبه  و  کردند  کمک  که  کارفرمایی  و 

که  تالشهایی  همه  با  ولی  رساندند  تصویب 

این  معتقدم  گرفت،  صورت  همدلی  سایه  در 

کارگران  معیشتی  وضعیت  تواند  نمی  مصوبه 

سخت  زندگی  های  هزینه  و  دهد  پوشش  را 

این است  ما  لذا درخواست  کند  را جبران  آنها 

و  کارگری  اقشار  به  بیشتری  توجه  مسئوالن  که 

کارگران ساختمانی داشته باشند.

و  گرفتاری  دچار  نوعی  به  همه  گفت:  ساداتی 

مشکالت تورم، گرانی و قیمت کاالهای اساسی 

هستیم و کسی جز دولت نمی تواند قیمتها را مهار 

کند.انتظار داریم مسئوالن به قیمتها توجه کنند و 

بازار را در کنترل داشته باشند و تالش کنند از هفته 

آینده که بعد از هفته کارگر است وضع معیشت 

افراد چه کارگر چه غیرکارگر بهتر شود.

مسکن
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بهره مندی کارگاه های تحت پوشش تأمین اجتماعی 
ازمزایای بخشودگی جرایم

کارگاه های تحت پوشش تامین اجتماعی می توانند با درخواست 

تقسیط از مزایای قانون بخشودگی جرایم بهره مند شوند.

وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 

اداره کل غرب تهران  از روابط عمومی  ایرنا  از  نقل   به  سی 

اجتماعی غرب  تامین  امیری گنجه، مدیر کل  بزرگ؛ حسین 

اداره  بیمه  حق  وصول  کارشناسان  جمع  در  که  بزرگ  تهران 

در  افزود:  باال  مطلب  تایید  با  می گفت،  سخن  غرب  کل 

از  بیش  بزرگ  تهران  غرب  اجتماعی  تامین  کل  اداره  سطح 

190 هزار کارگاه وجود دارد که از این تعداد 80 هزار کارگاه 

فعال می باشد.

تامین  به  مانده  بدهی  چناچه  کارفرمایان  کرد:  تاکید  وی 

اجتماعی دارند، می توانند از این فرصت استفاده نمایند.

ارسال  به  نیازی  گفت:  کارفرمایان  به  خطاب  امیری گنجه 

درخواست تقسیط و حضور در شعبه نیست و کارفرمایان  تا 

با مراجعه به  تیر ماه سال جاری )1400( فرصت دارند  پایان 

  eservices.tamin.ir سامانه خدمات غیرحضوری به آدرس

نسبت به درخواست خود اقدام نمایند و از مزایای بخشودگی 

جرایم بهره مند شوند.

خصوص  در  بزرگ  تهران  غرب  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 

گفت:  اجتماعی  تامین  جرایم  بخشودگی  طرح  مشموالن 

و  خدماتی  معدنی،  صنعتی،  تولیدی،  فعال  کارگاه های 

اصناف اعم از حقیقی، حقوقی، دولتی و غیردولتی می توانند 

بهره مند  جرایم  بخشودگی  از  تقسیط  درخواست  ارسال  با 

به  نسبت  بدهی  تقسیط  زمان  از  سال  یک  حداقل  که  شوند 

لیست  مبنای  بر  خود  کار  نیروی  اشتغال  افزایش  یا  حفظ 

بهمن ماه سال 1۳98 و ارسال لیست و پرداخت کامل حق 

بیمه کارکنان شاغل خود در دوره تقسیط اقدام نمایند.

بر  بیمه ای  جرایم   %100 بخشودگی  گفت:  امیری گنجه 

مبنای 12 قسط می باشد و کارفرمایان می توانند حداکثر ۳6 

قسط تقاضا نمایند که به صورت پلکانی از 50% تا 85% از 

بخشودگی جرایم برخوردار گردند.

عنایت  با  بزرگ   تهران  غرب  اجتماعی  تامین  کل  مدیر 

و  پشتیبانی ها  تولید،  سال  عنوان  به  سال  نامگذاری  به 

سازمان  افزود:  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  مانع زدایی ها 

کارفرمایان  با  مساعدت  راستای  در  اجتماعی  تامین 

واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف و با 

اپیدمی  و  اقتصادی، تحریم های ظالمانه  به مشکالت  توجه 

ویروس کرونا؛ بخشودگی جرایم را در دستور کار قرار داد و 

بر این مهم بسیار تاکید نمود. 

خبر
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کدامیک از صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی نمی شوند؟

کنفدراسیون  رئیس 

گفت:  ایران  صادرات 

رفع  که  صادرکنندگانی 

 97 سال  ارزی  تعهد 

مشمول  نکرده اند،  را 

معافیت مالیاتی نخواهند بود.

اتصاالت  و  لوله  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 

پی وی سی به نقل از کنفدراسیون صادرات، محمد 

الهوتی در مورد شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 

در سال های 97 تا 1400 گفت: با توجه به مشکالت 

مطرح شده در حوزه رفع تعهد ارزی و اتفاقاتی که 

در حوزه بازگشت ارز صادراتی از سال 97 رخ داد، 

تعداد محدودی از نمایندگان و فعاالن حوزه صادرات 

در کمیته ارزی که به ابتکار اتاق بازرگانی ایران گرد 

و  ها  شیوه نامه  بررسی  با  کردند  تالش  آمدند،  هم 

جمع آوری  را  بخش خصوصی  نظرات  ابالغیه ها، 

کرده و به سیاستگذاران ارائه گردید.

اتاق  ارزی  کمیته  اعضای  اساس  این  بر  افزود:  وی 

و  کرده  برگزار  جمهور  رئیس  با  را  نشست  چندین 

چند مکاتبه را با معاون اول رئیس جمهور و رئیس 

به  اینکه  ضمن  دادند؛  صورت  مرکزی  بانک  کل 

و  حضوری  صورت  به  را  پیشنهاداتی  موازات، 

مکاتباتی به مقامات مسئول ارائه دادیم؛ ولی بخشی 

از پیشنهادات، پذیرفته شده و بخشی دیگر رد شد، 

دیگری  بخشنامه  و  ابطال  بخشنامه ها  که  نحوی  به 

را  صادرکنندگان  امر،  همین  که  می شد  جایگزین 

گرفتار و سردرگم می کرد.

به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در نهایت 

پیشنهاداتی که در مکاتبات خدمت مسئوالن عالی 

ارائه شد، در بسته رفع تعهد ارزی سال های  کشور 

97 تا 1400 دیده شده که اگرچه 2.5 تا ۳ سال با 

تعویق رخ داده و همین امر، به دلیل اجرایی نبودن 

کارت های  از  سوءاستفاده  به  منجر  بخشنامه ها، 

بازرگانی گردید.

با  صادرکننده نما   250 میان  این  در  افزود:  وی 

را  کاالیی  بازرگانی،  کارت های  از  سوءاستفاده 

صادر و به واسطه آن، اتهاماتی در سایه آنها به کل 

پیگیری های  با  اما  شد،  وارد  کشور  صادرکنندگان 

اتاق و سازمان توسعه  از سوی کمیته ارزی  مستمر 

به نحوی  این بخشنامه صادر شده است؛  تجارت، 

معاون   177 ابالغیه  پیرو  اخیر،  بخشنامه  این  که 

اقتصادی رئیس جمهور صورت گرفته که بارقه امید را 

در دل صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ اگرچه روحیه 

آن ابالغیه واردات محور بوده؛ اما از آنجایی که منابع 

دو  سکه  می شد،  تأمین  صادرات  ارز  از  باید  ارزی 

رویی برای صادرکنندگان و واردکنندگان بود.

ارزی  تعهد  رفع  موضوع  الهوتی،  گفته  به 

صادرکنندگانی که یا امکان رفع تعهد ارزی در زمان 

مقرر را نداشته اند و اکنون یک فرصت دیگری به این 

افراد داده شده تا ۳1 خرداد 1400 نسبت به رفع تعهد 

فروش های ریالی که از 22 فروردین 97 تا 16 مرداد 

رفع   1400 خرداد   ۳1 تا  و  کرده  اقدام  داشتند   97

تعهد ارزی نمایند.

افرادی که در سال 97 صادرات  وی اظهار داشت: 

کرده و با مشکل مواجه هستند، طبق این دستورالعمل 

باید مستندات خود را به همراه درخواست، به کمیته 

ارائه  تجارت  توسعه  سازمان  در  مستقر  ارزی  اقدام 

از  که  اجازه ای  داده  آنجا  که  درخواستی  با  و  دهند 

تیرماه   ۳1 تا  شده،  صادر  ارزی  اقدام  کمیته  سوی 

1400 رفع تعهد ارزی نمایند.

الهوتی گفت: در این بخش به نظر می رسد مشکل 

صادرکنندگان سال 97 تا حدودی برطرف خواهد شد 

و البته این را هم باید اشاره داشت که صادرکنندگانی 

بوده اند که تا 80 درصد هم رفع تعهد ارزی کرده اند 

و به دلیل برخی از مشکالت نتوانستند که رفع تعهد 

ارزی نمایند.

وی افزود: این مصوبات فقط برای رفع تعهد ارزی 

افزوده  ارزش  بر  مالیات  استرداد  مشمول  و  است 

میان  تفاوتی  باید  چراکه  نمی شود؛  صادرکنندگان 

با  اند  برگردانده  به کشور  را  ارز  موقع  به  که  کسانی 

کسانی که به تأخیر ارز را آورده اند باشد و آن هم عدم 

 به منزله 
ً
استفاده از معافیت مالیاتی است و این صرفا

رفع تعهد ارزی است.

صادراتی  ارز  بازگشت  عدم  داد:  ادامه  الهوتی 

تخلف است و فرد متخلف از مشوق های صادراتی، 

تمدید  و  بانکی  تسهیالت  مالیاتی،  معافیت های 

کارت بازرگانی محروم خواهد شد.

وی افزود: در مورد 98 و 99 که البته 1400 را هم 

را  موضوع  بخش  دو  در  است،  کرده  تکلیف  تعیین 

تشریح کرده است، به نحوی که با توجه به هزینه های 

تحمیلی بر صادرکنندگان به دلیل تحریم یا قیمت های 

پایه صادراتی دچار مشکل، کمیته اقدام ارزی پیشنهاد 

20 درصد تعدیل در بازگشت ارز صادراتی را داده بود 

که دولت با 10 درصد موافقت کرد.

 90 بازگشت  با  صادرکنندگان  الهوتی،  گفته  به 

رفع  می تواند  خود  اظهارنامه  صادراتی  ارز  درصد 

برای  قاعده  این  اینکه  ضمن  نماید؛  ارزی  تعهد 

ضمن  است؛  پابرجا   1400 و   99  ،98 سال های 

مورد  نیز  به 5 روش  ارز  بازگشت  اینکه روش های 

تائید قرار گرفته است.

توسعه صادرات  و  تجارت  تسهیل  کمیسیون  رئیس 

گفت: برای کشورهایی که به صورت ریالی معامالت 

صورت می گیرد یا عراق و افغانستان که شبکه صرافی 

به  اسکناس  صورت  به  ارز  فروش  ندارند،  گسترده 

صرافی مورد تائید قرار گرفته است.

وی افزود: واگذاری کوتاژها برای واردات در صورت 

 برای کاالهای خاصی 
ً
تائید کمیته اقدام ارزی صرفا

قابل استفاده خواهد بود ولی در سال 98 تا 1400 

وزارت  قلمی   1000 لیست  به  باید  صادراتی  ارز 

صنعت اختصاص یابد تا واردات آنها صورت گیرد؛ 

و  است  کاهش  و  افزایش  و  تغییر  قابل  لیست  البته 

این  بتواند  که  دارد  را  اختیار  این  ارزی  اقدام  کمیته 

صادرات
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با نظر تشکل ها و پیشنهادات تشکل ها،  کاالها را 

اصالح کند.

بود  خواهد  مهم  روش   5 این  الهوتی،  گفته  به 

کوتاژهای  واگذاری  مشکالت  امکان  حد  تا  و 

کند؛  برطرف  را  خود  نام  به  واردات  و  صادراتی 

پیشنهادی  نرخ  با  نیما  در  عرضه  اینکه  ضمن 

صادرکننده محدودیت ندارد و می توان در نیما نیز 

عرضه ارز را صورت داد.

تا  مرزنشینان  و  وران  پیله  مورد  در  افزود:  وی 

دارای  صمت  وزارت  سوی  از  شده  تعیین  سقف 

بخشودگی بازگشت ارز خواهد بود و در عین حال 

مابقی باالتر از آن سقف مشمول رفع تعهد ارزی 

خواهد بود.

و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  الهوتی،  گفته  به 

کل  مبلغ  درصد   10 بازگشت  به  مکلف  مهندسی 

تائید  مورد  وضعیت  صورت  اساس  بر  قرارداد 

کارفرما خواهد بود.

که  کاالهایی  ایران،  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 

صادر  کشور  از  خارج  به  تست  و  نمونه  عنوان  به 

کشور  از  نمایشگاه ها  در  حضور  برای  یا  شده 

ایفای تعهد ارزی نیستند  خارج می شود، مشمول 

و البته کلیه کاالهای صادراتی باید ظرف مدت 4 

ماه ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند و 

بازگشت باالتر از این مهلت تعیین شده، از سوی 

وزارت صمت باید تائید شود.

ابتدای  از  که  پیشنهاداتی  تمام  افزود:  وی 

اتاق ها  سوی  از  ارزی  سپاری  پیمان  موضوعات 

برای  ما  و  پذیرفته شده  ابالغیه  این  در  مطرح شد 

سال 1400 نیز مشمول این بخشنامه خواهیم بود 

 مثل سال 99 و 98 مشکالت عدم اطالع 
ً
و عمال

از نحوه رفع تعهد ارزی برای سال 1400 نیست.

برای  مالیاتی  معافیت های  داد:  ادامه  الهوتی 

اما  ندارد،  اجرایی  قابلیت   97 صادرکنندگان سال 

اگر صادرکنندگان سال 98 تا ۳1 تیرماه رفع تعهد 

ارزی نمایند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند 

تا  نیز   99 سال  صادرکنندگان  اینکه  ضمن  بود؛ 

تعهد  رفع  دارند  فرصت   1400 سال  شهریورماه 

ارز  بازگشت  و  مالیاتی  معافیت  از  و  کرده  ارزی 

صادراتی برخوردار خواهند بود.

محرومیت از تمامی خدمات حوزه تجارت خارجی برای تعهد ارزی ایفا نشده

 9 دولت   ،2 ماده  کمیته  تصمیم   براساس 

خود  ارز  که  صادرکنندگانی  برای  تنبیه  عنوان 

به کشور برنگردانند،  را در مهلت تعیین شده 

و  تعلیق  از  آن  دامنه  که  گرفته  نظر  در 

صدور  توقف  بازرگانی،  کارت  عدم تمدید 

عدم صدور  ثبت سفارش،  تمدید  و  اصالح  یا 

ارائه  توقف  صادرات،  و  واردات  مجوزهای 

خدمات  ارائه  توقف  و  صرافی  خدمات 

بانکی  تا عدم ارائه تسهیالت در شبکه  بندری 

کشیده  مالیاتی  معافیت های  و  مشوق ها  و 

شده است.

و  لوله  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 

دنیای  از  نقل  به  سی  وی  پی  اتصاالت 

تصمیم  جدیدترین  در   2 ماده  کمیته  اقتصاد، 

صادرکنندگانی  مشمول  که  تنبیهاتی  نوع  خود 

را  می شود  بازنگردانند  کشور  به  را  ارز  که 

صنعت،  وزارت  آن،  براساس  که  کرد  اعالم 

این  بازرگانی  کارت  باید  تجارت  و  معدن 

نکند؛  تمدید  و  کرده  تعلیق  را  صادرکنندگان 

تا  شده  مکلف  وزارتخانه  این  اینکه  ضمن 

را  ثبت سفارش  تمدید  یا  اصالح  صدور، 

به  کند.  متوقف  صادرکنندگان  این  برای  هم 

و  معدن  صنعت،  وزارت  اکسپورتنا،  از  نقل 

تجارت حق صدور هیچ گونه مجوز واردات، 

این  برای  یا صنفی  تولیدی  پروانه  و  صادرات 

داشت. نخواهد  صادرکنندگان 

گواهی  صدور  اجازه  نیز  مرکزی  بانک 

این  برای  را  ارز  تخصیص  یا  آماری  ثبت 

حال  عین  در  داشت.  نخواهد  صادرکنندگان 

بانک ها  تا  است  کرده  مصوب   2 ماده  کمیته 

به  نسبت  نیز  غیربانکی  اعتباری  موسسات  و 

ارزیابی  در  صادرات  از  حاصل  ارز  برگشت 

کنند. لحاظ  را  اعتبارسنجی مشتریان خود  و 

صادرات
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افزایش ۲0 درصدی تورم 
تولیدکننده صنعتی 

در سـال ۹۹

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی 

وی سی به نقل از اتاق ایران، نرخ تورم تولیدکننده 

بخش صنعت در مقایسه با سال قبل )تورم ساالنه( 

در سال 99 به 56.8 درصد رسید که در مقایسه 

درصد  واحد   19.7 قبل،  سال  در  اطالع  همین  با 

افزایش داشته است. 

در میان بخش های مختلف صنعتی، کمترین مقدار 

شاخص مربوط به رشته فعالیت های تولید محصوالت 

داروسازی  در  استفاده  مورد  شیمیایی  مواد  دارویی، 

تولید  و   )219،5( گیاهی  دارویی  محصوالت  و 

محصوالت غذایی )272.1( و بیش ترین آن به ترتیب 

سایر  تولید   ،)60۳.5( پایه  فلزات  تولید  به  مربوط 

تجهیزات حمل ونقل )566.1( و تولید مواد شیمیایی 

و فراورده های شیمیایی )472.7( است.

 

  شاخص ساالنه
سال  در  صنعت  بخش  تولیدکننده  قیمت  شاخص 

1۳99 به ۳86،1 رسید که در مقایسه با همین اطالع 

است.  داشته  افزایش  واحد  در سال 1۳98، 1۳9.9 

در میان بخش های مختلف صنعتی، کمترین مقدار 

شاخص مربوط به رشته فعالیت های تولید محصوالت 

داروسازی  در  استفاده  مورد  شیمیایی  مواد  دارویی، 

تولید  و   )219.5( گیاهی  دارویی  محصوالت  و 

محصوالت غذایی )272.1( و بیشترین آن به ترتیب 

سایر  تولید   ،)60۳.5( پایه  فلزات  تولید  به  مربوط 

تجهیزات حمل ونقل )566.1( و تولید مواد شیمیایی 

و فراورده های شیمیایی )472.7( است.

 

  تورم ساالنه
بخش  تولیدکننده  قیمت  شاخص  تغییرات  درصد 

سال  در  ساالنه(  )تورم  قبل  سال  به  نسبت  صنعت 

1۳99 به 56،8 درصد رسید که در مقایسه با همین 

اطالع در سال قبل، 19.7 واحد درصد افزایش داشته 

توسط  دریافتی  قیمت  میانگین  عبارتی،  به  است. 

تولیدکنندگان مواد صنعتی به ازای فروش محصوالت 

شأن در داخل کشور، در سال 1۳99 نسبت به سال 

تولیدکننده  تورم  دارد.  افزایش  درصد   56.8 ،1۳98

در سال 1۳99 در بخش های مختلف صنعتی به این 

شرح است:

انواع  ساخت  درصد،   42،1 غذایی  مواد  صنایع 

آشامیدنی 51.۳ درصد، تولید محصوالت از توتون 

و تنباکو سیگار 19.0 درصد، تولید منسوجات 54.7 

و  چرم  تولید  درصد،   47.9 پوشاک  تولید  درصد، 

و  چوب  تولید  درصد،   44.7 وابسته  محصوالت 

محصوالت چوبی و چوب پنبه 57.8 درصد، تولید 

انتشار،  درصد،  کاغذی 48.6  محصوالت  و  کاغذ 

رسانه های ضبط شده 25.0 درصد،  تکثیر  و  چاپ 

ک و فرآورده های حاصل از پاالیش نفت 26.9 
ُ
تولید ک

درصد، صنایع مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی 

مواد  دارویی،  محصوالت  صنایع  درصد،   69.1

و محصوالت  داروسازی  در  استفاده  مورد  شیمیایی 

دارویی گیاهی 29.7 درصد، صنایع تولید محصوالت 

سایر  تولید  درصد،   68.۳ پالستیک  و  الستیک  از 

تولید  درصد،   45.4 فلزی  غیر  کانی  محصوالت 

محصوالت  تولید  درصد،   105.6 اساسی  فلزات 

فلزی ساخته شده بجز ماشین آالت و تجهیزات 62.9 

و  الکترونیکی  رایانه ای،  محصوالت  تولید  درصد، 

برقی 71.0  تجهیزات  ساخت  درصد،  نوری ۳7.۳ 

طبقه بندی  تجهیزات  و  ماشین آالت  تولید  درصد، 

نشده در جای دیگر 60.0 درصد، تولید وسایل نقلیه 

موتوری، تریلر و نیم تریلر 5۳.1 درصد، تولید سایر 

مبلمان  تولید  درصد،  نقل 1۳8.6  و  وسایل حمل 

68.4 درصد و تولید سایر مصنوعات 27.4 درصد 

 1۳99 سال  در  تولیدکننده  قیمت  شاخص  تغییر 

سال  در  تولیدکننده  )تورم   1۳98 سال  به  نسبت 

1۳99( داشته اند.

مرکز آمار ایران از افزایش 1۹.۷ درصدی نرخ تورم تولیدکننده صنعتی در سال ۹۹ خبر داد.

خبر
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شیوه نامه چک هـای موردی ابالغ شد
سقف دریافت چک 

سـاالنـه ۵ فقـره

ناظر  مقررات  شیوه نامه ای،  صدور  با  مرکزی  بانک 

بر چک های موردی را ابالغ و حداکثر تعداد چک 

تقاضا  هر  در  را  مشتری  هر  به  اعطا  قابل  موردی 

حداکثر دو فقره و در مجموع ساالنه حداکثر 5 فقره 

اعالم کرد.

اتصاالت  و  لوله  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 

لوله و پی وی سی به نقل از ایبنا، بانک مرکزی در 

بخشنامه ای به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری 

بانک  ابالغی  مقررات  و  ضوابط  پیرو  کرد:  اعالم 

در  مقرر  تکالیف  و  احکام  اجرای  پیرامون  مرکزی 

اصالحات سال 1۳97 قانون صدور چک و در اجرای 

تکالیف مقرر در تبصره 2 ذیل ماده 6 اصالحی سال 

»بانک  می دارد:  بیان  که  چک  صدور  قانون   1۳97

از  مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس 

الزم االجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت های 

خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی 

صورت  به  ندارند  چک  دست  که  اشخاصی  برای 

نماید  راه اندازی  و  تدوین  بانکی  نظام  در  یکپارچه 

و  اعتباری  رتبه بندی  اعتبارسنجی،  به  نیاز  بدون  تا 

استفاده از دسته چک امکان برداشت از حساب این 

اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت 

موردی  چک  پرداخت  برای  کافی  موجودی  عدم 

صاحب حساب تا زمان پرداخت دین مشمول موارد 

مندرج در بندهای الف تا د ماده 5 مکرر این قانون و نیز 

محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید 

مرکزی  بانک  می باشد«،  موردی  چک  از  استفاده  و 

مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را ابالغ کرد.

بر این اساس چک موردی در راستای اهداف مورد 

با رعایت شرایط مندرج در ضوابط  قانون  در  اشاره 

مقرراتی واجد مختصات زیر است:

حساب  داشتن  مستلزم  موردی  چک  از  استفاده   .1

جاری بدون دسته چک نزد بانک محال علیه بوده و 

صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

هر  به  اعطا  قابل  موردی  چک  تعداد  حداکثر   .2

مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر 

دو فقره و در مجموع ساالنه حداکثر 5 فقره است.

صدور  برای  سالیانه  مجاز  کلیه  مبلغ  سقف   .۳

 7 ماده  موضوع  نامه  شیوه  اساس  بر  موردی  چک 

قانون است.  ماده 6 اصالحی  دستورالعمل اجرایی 

اعتبار  سـقف  دستورالعمل  این   7 ماده  براساس   (

مجاز متقاضی دسته چک اعم از اشخاص حقیقی 

دارای حساب جاری غیرتجاری، اشخاص حقیقی 

حقوقی،  اشخاص  و  تجاری  جاری  حساب  دارای 

بودن  مشترک  یا  انفرادی  به  توجه  با  مورد  حسب 

و  اعتباری  گزارش  نتایج  با  متناسب  نیز  و  حساب 

امتیاز اعتباری دریافتی از شرکت های اعتبارسنجی و 

یا گزارش رتبه بندی دریافتی از مؤسسات رتبه بندی 

اعتباری، توسط سامانه صیاد بر اساس شیوه نامه ای 

که توسط بانک مرکزی تدوین و به تصویب شورای 

پول و اعتبار می رسد، محاسبه خواهد شد. تا قبل از 

 رتبه اعتباری و یا امتیاز 
ً
ابالغ شیوه نامه یاد شده صرفا

اعتباری مذکور به وی اعالم میگردد.(

 
ً
4. چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفا

صادر  او  وجه  در  موردی  چک  که  شخصی  توسط 

شده قابل تسویه است

5. از حیث ترتیب آثار و احکام حقوقی و ضمانت 

و  قانونی  احکام  تمامی  مشمول  موردی  چک  اجرا 

ضوابط مقرراتی ناظر بر چک های عادی به استثنای 

الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می گردد.

از  فوق  مقررات  که  است  کرده  تاکید  مرکزی  بانک 

مردادماه سال جاری الزم االجرا است.

خبر
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تجهیز 6 هزار هکتار 
اراضـی گلستـان 
به سـامـانه هـای 
آبیــاری نـویـن

گلستان،وسعت  اراضی  هکتار  هزار   6 تجهیز  با 

اراضی دارای سامانه های نوین آبیاری استان به 70 

هزار هکتار رسید.

گفت:  گلستان  کشاورزی  جهاد  خاک  و  آب  مدیر 

که  بود  تومان  میلیارد   65 پارسال  اعتبار  میزان 

تومان  میلیارد   57 یعنی  آن  درصد   88 کنون  تا 

تخصیص یافته و طرح های جدید همچنان از محل 

بودجه پارسال پرداخت می شود.

 500 هزارو   5 افزود:  الحسینی  کیا  محسن  سید 

هکتار پارسال و 500 هکتار از ابتدای سال 1400 

تا کنون به این سامانه مجهز شده و وسعت اراضی 

مجهز به سامانه های نوین آبیاری استان به 70 هزار 

از  بعد  آن  هکتار  هزار  حدود 40  که  رسید  هکتار 

سال 1۳92 اجرا شده است.

گلستان  در  خشکسالی  بحران  به  اشاره  با  وی 

هکتار  هزار  یازده  از  بیش  تجهیز  افزود:برای 

پایان  تا  بینی می شود  پیش  و  دارد  متقاضی وجود 

تیرماه 8 میلیارد تومان باقی مانده جذب شود.

فاقد  کشاورزان  مشکل  به  اشاره  با  الحسینی  کیا 

موانع  از  یکی  عنوان  به  کوهستانی  مناطق  پروانه 

به  توجه  با  گفت:  استان  در  کشاورزی  تولید 

متقاضیان فراوان مناطق کوهستانی در جنوب استان 

منتظر صدور مجوز بهره برداری از آب چشمه ها از 

سوی شرکت آب منطقه ای گلستان هستیم.

آب  و  کشاورزی  جهاد  سازمان  بین  افزود:  وی 

انجام  در حال  رایزنی  و  استان جلسات  ای  منطقه 

است تا با تصویب کمیته مشترک مصرف بهینه آب 

کشاورزی و یا کارگروه ماده 11 قانون تشکیل جهاد 

باغداران   مشکل  و  صادر  الزم  مجوز   ، کشاورزی 

کوهستانی  مناطق  کشاورزان  و  دار  شیب  اراضی 

رفع شود.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان افزود:آورده 

کشاورز حداقل 15 درصد  طرح است و بقیه هزینه 

العمل  دستور  طبق  دولتی  بالعوض  ازتسهیالت 

ابالغی از تهران تامین می شود .

اجرای   هکتار  هر  ازای  به  افزود:  الحسینی  کیا 

 30 ای  قطره  سامانه  فشار  تحت  آبیاری  سیستم 

 ، تومان  میلیون   25 بارانی  سامانه   ، تومان  میلیون 

ماشین های آبیاری 21 میلیون تومان  و سامانه کم 

فشار 9 میلیون تومان به صورت بال عوض از سوی 

دولت پرداخت می شود.

اطالعات  کسب  برای  خواست  متقاضیان  از  وی 

جهادکشاورزی  خاک  و  آب  واحد  به  بیشتر 

شهرستان ها مراجعه کنند./خبرگزاری صدا و سیما

مرکزی  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 

گفت: 19 هزار و 554 هکتار از اراضی کشاورزی 

انواع  به  مجهز  اخیر  سال  هشت  در  استان  این 

سامانه های آبیاری نوین شد.

اراضی  از  هکتار  هزار  افزود: 162  آنجفی«  »مجید 

نوین   آبیاری  استان مرکزی مستعد اجرای طرح های 

است که تاکنون 70 هزار هکتار معادل 41 درصد آن ها 

به انواع سامانه های آییاری نوین مجهز شده  است.

اراضی  از  هکتار   446 و  هزار   50 داد:  ادامه  وی 

دولت  فعالیت  ابتدای  در  مرکزی  استان  کشاورزی 

تدبیر و امید به انواع سامانه آبیاری نوین تجهیز بود.

مرکزی  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 

افزود: در این مدت یک هزار و 225 کیلومتر کانال 

اراضی  در  آب  از هدررفت  برای جلوگیری  آبیاری 

کشاورزی استان اجرا شده درحالیکه این شاخص 

سال 92 حدود یک هزار و 65 کیلومتر بود./ایرنا

هکتار   225 گفت:  بهشهر  کشاورزی  جهاد  مدیر 

نوین  آبیاری  سیستم  به  بهشهر  کشاورزی  اراضی 

مجهز شد.

 225 گذشته  سال  داشت:  اظهار  قنبری  غالمرضا 

هکتار اراضی کشاورزی شهرستان بهشهر در قالب 

قرار  نوین  آبیاری  سیستم  پوشش  تحت  طرح   ۳1

گرفت و به بهره برداران تحویل داده شد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ها سه میلیارد 

و 495 میلیون تومان هزینه شد که از این میزان دو 

تجهیز 225 هکتار اراضی کشاورزی 
بهشهر به سیستم آبیاری نوین

آبیاری نوین
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میلیارد و 680 میلیون تومان تسهیالت بالعوض و 

مابقی آن به عنوان سهم کشاورز بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر بیان داشت: 

تفکیک شامل 61  به  ها  پروژه  این  اجرایی  سطوح 

فشار در شالیزارها، 41.5 هکتار  هکتار طرح کم 

زاری(  )خشکه  آبیاری  هکتار   122.5 و  ای  قطره 

است.

وی تصریح کرد: ۳4 پروژه در 1۳8 هکتار نیز در 

آن  اجرای  که  گرفت  قرار  طراحی  و  مطالعه  دست 

امسال انجام می شود./موج

سطح اراضی تجهیز شده به سیستم آبیاری تحت فشار 

در کهگیلویه و بویراحمد به ۳6 هزار هکتار رسید.

و  کهگیلویه  اراضی  از  هکتار  هزار   ۳6 تجهیز 

آبیاری نوینبه گزارش خبرگزاری صدا  به  بویراحمد 

و سیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد، رئیس سازمان 

جهاد کشاورزی این استان با بیان اینکه یک میلیارد 

مترمکعب آب با روش هایی نوین آبیاری در هشت 

گفت:  شد  جویی  صرفه  استان  این  در  اخیر  سال 

راندمان آبیاری در سال 92 حدود 47 درصد بوده 

که در این هشت سال حدود 8 درصد رشد داشته و 

به 55 درصد در سال جاری رسیده است.

الیاس تاج الدینی افزود: سطح اراضی تجهیز شده 

به سیستم آبیاری تحت فشار از 22 هزار هکتار در 

سال 92 به ۳6 هزار هکتار در سال جاری رسیده 

که حدود 14 هزار هکتار افزایش داشته و حدود 7 

دست  در  استان  کشاورزی  اراضی  از  هکتار  هزار 

اجرای سیستم آبیاری تحت فشار است.

و  کهگیلویه  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 

بویراحمد بیان کرد: طی 8 سال اخیر سالیانه حدود 

یک میلیارد مترمکعب صرفه جویی و حفاظت آب 

در استان ایجاد شد.

تاج الدینی تصریح کرد: میزان اراضی تجهیز شده 

با  هکتار  هزار   ۳6 فشار  تحت  آبیاری  سیستم  به 

استان 84 هزار هکتار  آبی  اراضی  احتساب سطح 

است که بیش از 42 درصد می باشد و استان در این 

زمینه جز چهار استان برتر کشور است.

رئیس جهادکشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد 

 84 حدود  استان  آبی  اراضی  وسعت  کرد:  عنوان 

به  میزان  این  از  درصد   40 که  است  هکتار  هزار 

سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده اند.

سایر  نشدن  اجرا  علت  کرد:  تاکید  الدینی  تاج 

برنج  کشت  به  مربوط  بخشی  استان  آبی  اراضی 

درخواست  عدم  به  مربوط  بخش  همچنین  و  بوده 

و پیگیری بهره برداران بوده و معارضات اجتماعی و 

عدم ارائه مستندات از دالیل دیگر همراهی نکردن 

متقاضیان است.

آمادگی  کشاورزی  جهاد  سازمان  کرد:  بیان  وی 

ارائه  و  متقاضیان  درخواست  صورت  در  دارد 

کشاورزی  جهاد  مدیریت  در  حضور  با  مستندات 

شهرستان ها نسبت به اجرای هر سطحی از اراضی 

کند./خبرگزاری  اقدام  نوین  آبیاری  سیستم های  به 

صداوسیما

گفت:  کردستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 

پایاب  اراضی  در  فشار  تحت  آبیاری  اجرای  پروژه 

سد گاوشان تا پایان دولت به بهره برداری می رسد.

پروژه  از  بازدید  در  یکشنبه  روز  سپری  محمدفرید 

پایاب سدگاوشان واقع در شهرستان کامیاران اظهار 

داشت: پروژه اجرای آبیاری تحت فشار در اراضی 

پایاب سد گاوشان از سال 1۳96 آغاز شد و مدتی 

به دلیل کمبود اعتبار تعطیل شده بود.

وی با اشاره به اینکه از سال گذشته اجرای این پروژه 

دوباره از سرگرفته شد، اضافه کرد: در این پروژه قرار 

کشاورزی  اراضی  از  هکتار  و 500  هزار  سه  شده 

منطقه زیرپوشش آبیاری تحت فشار قرار گیرند.

افزود:  کردستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رییس 

این پروژه در حال حاضر توسط 2 پیمانکار در حال 

اجرا است و امید می رود تا چهار ماه آینده خطوط 

سه و چهار آن در مزارع به بهره برداری برسد.

سپری یادآور شد: اجرای این پروژه عالوه بر افزایش 

منجر  منطقه  این  در  موجود  زراعی  اراضی  ارزش 

عملکرد  و  تولید  افزایش  و  آب  مصرف  کاهش  به 

محصول تا 10 برابر خواهد شد.

این  اجرای  روند  در  مشکالتی  داشت:  اظهار  وی 

پروژه پیش آمد که همه تالش خود را بکار گرفتیم تا 

آنها را رفع و شاهد بهره برداری از آن تا پایان دولت 

تدبیر و امید باشیم.

بازدید  این  در  هم  کامیاران  شهرستان  فرماندار 

جهاد  سازمان  مدیران  و  مسووالن  عملکرد  از 

کشاورزی در استان ابراز رضایت کرد و گفت: این 

کشاورزان  به  بیشتر  خدمت  ارائه  منظور  به  پروژه 

منطقه اجرایی شده است و همه اهالی باید در اتمام 

آن نهایت همکاری را داشته باشند.

مسعود الماسی اضافه کرد: 85 درصد هزینه اجرای 

آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی توسط دولت 

پرداخت می شود و انتظار می رود از این فرصت نهایت 

استفاده توسط کشاورزان منطقه شود.

وی یادآور شد: بی شک افزایش همکاری اجتماعی 

آبیاری  پوشش  زیر  آنها  اراضی  که  روستاییانی  بین 

تحت فشار در اجرای طرح پایاب سد گاوشان قرار 

می گیرد با مسووالن جهاد کشاورزی و پیمانکاران 

پروژه موجب تسریع در روند اجرای آن می شود.

اراضی  هکتار  هزار   220 و  میلیون  یک  کردستان 

کشاورزی شامل 896 هزار و 2۳5 هکتار اراضی 

آبی  اراضی  هزار   121 و  درصد   88 معادل  دیم 

معادل 12 درصد دارد./ایرنا

محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 

مجلس گفت: با توجه به درخواست ما و موافقت 

و خاک  آب  اعتبارات حوزه  وزیر جهاد کشاورزی 

کشاورزی در استان قزوین 2 برابر می شود.

طرح  افتتاح  آیین  در  امروز  عصر  رحمانی  رجب 

بخش  سیاهپوش  روستای  به  آب  انتقال  و  تامین 

وزیر  معاون  اکبری،  مراد  علی  حضور  با  که  طارم 

اظهار  شد  برگزار  روستا  این  در  کشاورزی  جهاد 

توسعه  برای  قزوین  استان  حاضر  حال  در  داشت: 

و  زراعی  قنوات  شیبدار،  کشاورزی  زمین های 

تجهیز 3۶ هزار هکتار از اراضی 
کهگیلویه و بویراحمد به آبیاری نوین

اعتبارات حوزه آب و خاک کشاورزی 
در قزوین 2 برابر می شود

پروژه آبیاری نوین پایاب سد گاوشان 
کامیاران به بهره برداری می رسد

آبیاری نوین
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عمرانی  بودجه  کمبود  با  اراضی  این  در  آب  انتقال 

تخصیص یافته  اعتبارات  اینکه  ضمن  روبه روست؛ 

هم تاکنون به طور کامل جذب نشده است.

سامانه های  احداث  و  ایجاد  لزوم  بر  تاکید  با  وی 

اراضی  سطح  در  فشار  تحت  و  نوین  آبیاری 

به  توجه  با  کرد:  اضافه  قزوین  استان  کشاورزی 

اجرای طرح های سامانه نوین آبیاری تحت فشار در 

60 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت قزوین 

آبیاری  نوع  این  از  زمین  هکتار  هزار   225 هنوز 

این  در  زیرزمینی  آب  مصرف  میزان  و  بی بهره اند 

اراضی بسیار باالست.

رحمانی با بیان اینکه آبیاری مدرن اعم از قطره ای 

بخش  آب  مصرف  در  درصد   90 تا  بارانی  و 

کشاورزی صرفه جویی می کند، ادامه داد: در سال 

جدید حدود 12 میلیارد تومان بودجه در این حوزه 

کافی   
ً
اصال که  یافته  تخصیص  قزوین  استان  به 

نقش  به  توجه  با  جهادکشاورزی  وزرات  و  نیست 

باید  زراعی  محصوالت  تامین  در  قزوین  راهبردی 

این بودجه را افزایش دهد./تسنیم

طرح های  در  بهره برداری  آئین  در  خاوازی  کاظم 

صورت  به  که  کشاورزی  جهاد  وزارت  ملی 

برگزار شد،  با حضور رئیس جمهور  ویدئوکنفرانس 

گفت: طرح آبیاری 46 هزار هکتاری سیستان امروز 

به سر قطعات 5 هکتاری  نهایی شده و آب  کامال 

آمده است. عالوه  استان  این  زمین های کشاورزی 

نوین  سیستم های  مزارع  این  همه  درون  آن،   بر 

آبیاری در حال اجرا است تا بیشترین بهره وری آب 

را داشته باشیم. 

نفر  هزار   70 کشاورزی،  جهاد  وزیر  گفته  به 

پروژه  از  استان  این  در  روستا   729 در  بهره بردار 

آبرسانی این طرح استفاده می کنند که آینده امنیت 

غذایی سیستان را تضمین می کند. 

نوین  آبیاری  برنامه های  به  همچنین  خاوازی 

گذشته  سال   8 در  گفت:  و  کرد  اشاره  کشاورزی 

و  یک میلیون  فشار  تحت  آبیاری  زمین های  سطح 

290 هزار هکتار بود که اکنون این رقم به 2 میلیون 

و 472 هزار هکتار رسیده است. 

وی به پیشرفت بخش های طراحی و صنعتی حوزه 

آبیاری اشاره کرد و گفت : در حال حاضر در تأمین 

آبیاری  نوین  سیستم  به  مربوط  قطعات  صددرصد 

خودکفا هستیم./فارس

مرکزی  استان  کشاورزی  جهاد  خاک  و  آب  مدیر 

گفت: از مجموع  اراضی مستعد اجرای طرح های 

تاکنون 70 هزار هکتار  این استان  نوین در  آبیاری 

مجهز  فشار  تحت  آبیاری  سامانه های  انواع  به  آن 

شده  است.

»محمد فرزاد کوهدانی« افزود: ۳5 هزار هکتار این 

اراضی کشاورزی استان مرکزی در دولت تدبیر و امید 

به انواع سامانه های آبیاری نوین تجهیز شده  است.

در  نوین  آبیاری  سامانه های  اجرای  داد:  ادامه  وی 

اراضی کشاورزی استان مرکزی ساالنه ۳15 میلیون 

افزایش  آب،  مصرف  در  صرفه جویی  مکعب  متر 

محصوالت  پایدار  تولید  و  کشاورزی  آب  بهره وری 

کشاورزی در استان را به همراه داشته  است.

مرکزی  استان  کشاورزی  جهاد  خاک  و  آب  مدیر 

خاطرنشان کرد: با اجرای سامانه های آبیاری نوین در 

اراضی کشاورزی استان بهره وری آبیاری در این اراضی 

از ۳8 درصد به 44 درصد افزایش یافته  است.

کوهدانی گفت: چهار هزار و 81۳ هکتار از اراضی 

انواع  به  جاری  سال  در  مرکزی  استان  کشاورزی 

سامانه های آبیاری نوین تجهیز شده اند.

کانال های  بهسازی  طرح های  انواع  داد:  ادامه  وی 

آبیاری،  فرعی  شبکه های  تکمیل  عمومی،  آبیاری 

دست  زیر  اراضی  نوسازی  و  تجهیز  زهکشی، 

تا  کشاورزی  سنتی  اراضی  و  مخزنی  سدهای 

اراضی  از  و 200 هکتار  در سطح 65 هزار  کنون 

بهره برداری  به  و  اجرا  مرکزی  استان  کشاورزی 

رسیده  که عملیات در  ۳0 هزار هکتار این اراضی 

در دولت تدبیر و امید بوده است.

کوهدانی خاطرنشان کرد: اجرای طرح های بهسازی 

کانال های آبیاری عمومی، تکمیل شبکه های فرعی 

زیر  اراضی  نوسازی  و  تجهیز  زهکشی،  آبیاری، 

کشاورزی  سنتی  اراضی  و  مخزنی  سدهای  دست 

استان مرکزی صرفه جویی 98 میلیون متر مکعبی 

آب در سال را به همراه داشته  است./ایرنا

 

هزار   5900 از   ، جویبار  کشاورزی  مدیرجهاد 

هکتار اراضی کشاورزی قابل کشت این شهرستان، 

2 هزار و 900 هکتار به سیستم آبیاری نوین تجهیز 

شده است.

غالمرضا  جویبار،  درشهرستان  دفترمازندران 

 5 دارای  جویبار  شهرستان  کرد:  اظهار  سعیدی 

هزار و 900 هکتار باغ است که در سال های اخیر 

تجهیز این اراضی به سیستم های آبیاری نوین آغاز 

شده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 2 هزار و 900 هکتار 

آبیاری  سیستم  به  شهرستان  این  کشاورزی  اراضی 

آبیاری نوین  افزود: رونق  نوین تجهیز شده است، 

درسطح اراضی شهرستان جویبار باعث تنوع کشت 

محصوالت کشاورزی در این شهرستان شده است.

و  زراعی  محصول  نوع   45 کرد:  تصریح  سعیدی 

اراضی کشاورزی جویبار کشت می شود  در  باغی 

که باعث اشتغالزایی 6 هزار نفر در سطح شهرستان 

شده است.

ایستگاه  سه  شامل  دیگری  طرح های  گفت:  وی 

کوکنده  و  آباد  مشک  پایین  روستاهای  در  پمپاژ 

تجهیز  برای  ایزدخیل  بندان  آب  پمپاژ  ایستگاه  و 

دست  در  فشار  تحت  آبیاری  به  شهرستان  اراضی 

اجراست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار بیان کرد: با 

بهره برداری از این ایستگاه، میزان اراضی مجهز به 

آبیاری تحت فشار نوین شهرستان به ۳ هزار هکتار 

خواهد رسید.

محصول  تن  هزار   200 ساالنه  کرد:  اضافه  وی 

بازارهای  روانه  و  تولید  شهرستان  این  در  زراعی 

مصرف داخلی و خارجی می شود./آریا

۷0 هزار هکتار از عرصه های کشاورزی 
استان مرکزی مجهز به آبیاری نوین

2۹00 هکتار اراضي کشاورزي جویبار 
به سیستم آبیاري نوین مجهز شد

تکمیل طرح آبیاری 4۶ هزار هکتاری سیستان

آبیاری نوین



شماره تماسنام تجاریاستان محل تولید
3-3420۹142-041آذرلولهآذربایجان شرقی

اصفهان

8-3235۹2۶۶-031آویسا لوله جی

2۷-45838024-031اینگل اتصاالت

118-4583811۶-031برج پلیمر

1-454883۷0-031پارس زنده رود پالست

10-22۶۹5503-021پلیمر گلپایگان

3555۶0۶0-031تابان پولیکا

33134-031داراکار

5۷248108-031گلسارپلیمرپاد

5-35۷22510-031گلین لعل

2-5۷248150-031لوله گستر گلپایگان

20-4۶412۷10-031ناردین پلیمر

355۹8۶55-031نگاه نگین

4-354۹2111-031نوین پالستیک

34۷04515-02۶وینوپالستیکالبرز

3-5۶545401-021پارس پولیکاتهران

5۶220208-021صنایع پلیمر سمند

8-3۷2۷1۶0۶-051پلیمر توسخراسان رضوی

۷-3225502۶-05۶مهراس کویرخراسان جنوبی

۹-32۹0۷۷00-0۶1پیشگام پالست اهوازخوزستان

۷-322۷8۹۶5-0۶1شیلنگ و لوله خوزستان

۹-32221۷4۷-024صبا لوله زنجانزنجان

فارس

8-3825455۷-0۷1ایمن لوله

4-382155۷0-0۷1آبساران

3۷۷44405-0۷1پایدار پلیمر

3-3830۹001-0۷1پلیمر پارس

080-3۷3350۷8-0۷1شیراز پالستیک

40-3۶30۷53۶-0۷1لوله سپیدان بسپار

88014۹15-021کاسپین پلیمرقم

۶-۶۶1۹3854-021رونا پلیمرکردستان

8-38228۶4۷-083اورامان غربکرمانشاه

3428۷4۷4-034کارون پلیکا رفسنجانکرمان

4۶3۷3285-08۶پلیمر یاسمرکزی

32۶۶5۶۶۹-081پلی سیناهمدان

یزد
352۷45۶8-035کارا لوله یزد

3۷2۷254۹-035یزد پولیکا

لیست نام های تجاری لوله های U-PVC مورد تایید انجمن لوله و اتصاالت PVC  )تاریخ اعتبار: 1400/4/31(                                                             



شماره تماسنام تجاریاستان محل تولید
3-3420۹142-041آذرلولهآذربایجان شرقی

58-3245۹054-041ماهان پالستآذربایجان غربی
32۷23225-044کند پالست

اصفهان

8-3235۹2۶۶-031آویسا لوله جی
2۷-45838024-031اینگل اتصاالت

1-454883۷0-031پارس زنده رود پالست
4۶41285۹-031پارسانا پلیمر

10-22۶۹5503-021پلیمر گلپایگان
35۷20000-031پی وی سی صبا

422۹0۶0۹-031پلیکا پلیمر اصفهان
3555۶0۶0-031تابان پولیکا

5-5۷248242-031تک ستاره گلپایگان
33134-031داراکار

5۷248108-031گلسارپلیمرپاد
5-35۷22510-031گلین لعل

2-5۷248150-031لوله گستر گلپایگان
118-4583811۶-031مدل پالستیک
20-4۶412۷10-031ناردین پلیمر
355۹8۶55-031نگاه نگین

4-354۹2111-031نوین پالستیک

34۷04515-02۶وینوپالستیکالبرز

تهران

5۶-۶۶81۹355-021تهران اتصاالت 110
3-5۶545401-021پارس پولیکا
55۶38112-021پلی رام برتر

555۷281۹-021لوله سازان رزاقی

8-3۷2۷1۶0۶-051پلیمر توسخراسان رضوی

۷-3225502۶-05۶مهراس کویرخراسان جنوبی

۹-32۹0۷۷00-0۶1پیشگام پالست اهوازخوزستان
۷-322۷8۹۶5-0۶1شیلنگ و لوله خوزستان

۹-32221۷4۷-024صبا لوله زنجانزنجان

4-382155۷0-0۷1آبسارانفارس

88014۹15-021کاسپین پلیمرقم

۶-۶۶1۹3854-021نیک پلیمرکردستان

8-38228۶4۷-083اورامان غربکرمانشاه
34۷3353۹-083الوین پالست

4۶3۷3285-08۶پلیمر یاسمرکزی

یزد
352۷45۶8-035کارا لوله یزد

5-3۷2۷23۶2-035یزد پلیمر

3۷2۷254۹-035یزد پولیکا

لیست نام های تجاری اتصاالت U-PVC مورد تایید انجمن لوله و اتصاالت PVC  )تاریخ اعتبار: 1400/4/31(
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بـازار جهـانی اصالح کننده هـای ضربـه 

 به ۵ میلیارد  دالر در سال ۲0۲۵ خواهد رسید

 ارزش جهانی بازار اصالح کننده های ضربه در سال 2020 

حدود ۳/9 میلیارد دالر تخمین زده می شود و پیش بینی می شود 

تا سال 2025 با رشد ساالنه 5/۳% به 5 میلیارد دالر برسد. 

رشد این بازار را می توان به افزایش استفاده از پالستیک ها در 

کاربردهای روزمره نسبت داد. 

تقاضا برای پالستیک های با کیفیت باال از کاربردهای مختلف 

افزایش  این،  بر  عالوه  است.  افزایش  درحال  مداوم  طور  به 

پروفیل ها،  اتصاالت،  و  لوله  مانند  کاربردهایی  برای  تقاضا 

و  بطری  کابل،  سیم،  پانل ها،  و  سخت  ورق های  تیوب ها، 

به  که  می دهد  افزایش  را  پی وی سی  برای  تقاضا  دیگر،  موارد 

همچنین  می کند.  کمک  ضربه  کننده های  اصالح  بازار  رشد 

این  رشد  بر   19 کووید-  پاندمی  شیوع  که  می شود  پیش بینی 

بازار تأثیر داشته باشد.

مصرف براساس نوع اصالح کننده ضربه

اصالح کننده های ضربه   بازار  در  را  رشد  MBS ها سریعترین   

ضربه ی  استحکام  بهبود  به   MBS 2019داشته اند.  سال  در 

کاربردهای  در  عمدتا  که  پی وی سی   
ً
خصوصا محصوالت 

با   MBS سازگاری  می کند.  کمک  می شود،  استفاده  داخلی 

نیرو محرکه ی اصلی  محیط زیست 

در  افزودنی  این  بودن  غالب  برای 

بازار اصالح کننده های ضربه است. 

این افزودنی به علت بهبود عملکرد 

نرم،  و  سخت  پی وی سی  دو  هر 

چقرمگی  ضربه،  استحکام  مانند 

داده  ترجیح  کششی  استحکام  و 

محصوالت  در  می تواند  و  می شود 

ماده  این  شود.  استفاده  نیز  شفاف 

باعث  که  است  ان  بودتادی  حاوی 

در  قرار گیری  هنگام  در  می شود 

به راحتی تجزیه شود.  نور،  معرض 

از  خارج  کاربرد های  برای  بنابراین 

ساختمان مناسب نیست.

اصالح کننده های  بازار  کاربرد  بخش  بزرگترین  پی وی سی   

ضربه است. رشد بازار اصالح کننده های ضربه، برای کاربردهای 

به دلیل سهولت در دسترس بودن،  مختلف  پی وی سی عمدتا 

هزینه پایین و همچنین افزایش کاربرد  پی وی سی در بین صنایع 

مختلف، برای استفاده ی نهایی از جمله بسته بندی، ساخت و 

ساز، خودرو و کاالهای مصرفی است.

بسته بندی  برای  تقاضا  افزایش  نهایی،  استفاده  براساس 

پالستیکی در باالترین سطح رشد در سال 2019 بوده است.

منطقه  در  ضربه  های  کننده  اصالح  بازار  می شود   پیش بینی 

سال  های  بین  ساالنه  رشد  نرخ  باالترین  در  آسیا-اقیانوسیه 

2020 و 2025 باشد. چین، هند و ژاپن باهم سهم عمده ای 

از بازار اصالح کننده های ضربه در آسیا-اقیانوسیه را در سال 

آسیا  منطقه  این  بر  عالوه  داده اند.  اختصاص  خود  به   2019

اقتصادی،  شرایط  بهبود  و  صنعتی  توسعه  دلیل  به  -اقیانوسیه 

ضربه  اصالح کننده های  برای   آور  سود  و  ظهور  نو  بازاری 

است. پیش بینی می شود وجود تعدادی از کارخانه های تولید 

در  سریع  شدن  صنعتی  و  چین  در  پالستیکی  محصوالت 

آسیا-اقیانوسیه ، بازار اصالح کننده های ضربه را در این دوره 

پیش بینی، بهبود دهد.

گردآوری و ترجمه:

شادی حق دوست
دفتر انجمن

تازه ها
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افزایش فروش ماشین آالت، پالستیک هـای اولیه 

درآمریکالی شمالی، در سه ماهه سوم سال ۲0۲0
انجمن صنایع پالستیک )CES( فروش ماشین آالت پالستیک  آمار  طبق 

یافته است.این مقدار تقریبا  افزایش  اولیه در سه ماهه سوم سال  2020 

 16% بیشتر از سه ماهه دوم  
ً
۳07 میلیون دالر برآورد شده است که تقریبا

رقم  این   )2019( گذشته  سال  سوم  ماهه  سه  با  مقایسه  در  است.  بوده 

نزدیک به 5% باالتر است. طبق گفته Perc Pineda اقتصاددان ارشد این 

سازمان، حمل و نقل ماشین آالت پالستیک در دو فصل متوالی، افزایش 

یافته است. حمل و نقل ماشین االت نیز در سه ماهه اخر سال 2020 نیز 

افزایش یافت. مقدار فروش اکسترودر تک و دو مارپیچ به ترتیب 27% و 

17% در سه ماهه سوم سال رشد داشته است.تجهیزات قالب گیری تزریقی 

ماه  به سه  نسبت   %8 
ً
تقریبا و  دوم سال 2020،  ماهه  به سه  15%نسبت 

از  خود  ماهه  سه  بررسی  در   CES.است داشته  افزایش   2019 سال  سوم 

از   )%76( که سه چهارم  دریافت  پالستیک  ماشین آالت  کنندگان  تامین 

پاسخ دهندگان انتظار دارند که شرایط بازار در مقایسه با سال قبل بهبود 

یابد یا ثابت بماند. که این مقدار ۳6% باالتر از سه ماهه دوم سال 2020 

است. برای 12 ماه آینده تقریبا 90% انتظار دارند بازار بهتر شود. سرعت 

بهبود اقتصادی بدون خطر نیست و مسیر آن به مهار ویروس کرونا بستگی 

و  پالستیک  ماشین آالت  کلی  انداز  چشم  حال  این  با  داشت.  خواهد 

صنعت در ماه های اخیر مطلوب تر شده است.

بازار استابالیزرهای نوری تا سال ۲0۲۵ 
بـه 1/6 میلیـارد دالر خـواهد رسیـد

انتظار می رود بازار پایدار کننده های نوری از 1.2 میلیارد دالر در سال 2020، به 1.6 میلیارد دالر 

در سال 2025 با رشد ساالنه 5.5% در این دوره پیش بینی برسد.

استابالیزرهای uv در صنایع مختلف مانند بسته بندی، خودرو، کشاورزی، ساختمان سازی و غیره 

استفاده می شود. بسته بندی اصلی ترین گزینه برای استفاده از استابالیزرهای نوری است.

کاربرد بسته بندی، بازار استابالیزرهای نوری را هدایت خواهد کرد. عامل اصلی رشد استابالیزرهای 

نوری در این بخش کاربردی، افزایش در آمد و استفاده از وسایل یکبار مصرف، تغییر سبک زندگی 

دارویی،  پلی اورتان ها، صنایع  باال،  کارایی  با  ترموپالستیک ها  از  استفاده  افزایش  کننده،  مصرف 

غذایی و آشامیدنی در حال رشد در کشورهایی مانند چین، ژاپن، هند، ایاالت متحده و آلمان است.

آسیا-اقیانوسیه بیشترین سهم از بازار استابالیزرهای نوری در سال 2020 به خود اختصاص داده 

است. عواملی مانند افزایش مصرف استابالیزرهای uv در پالستیک، بسته بندی، صنایع خودروسازی در کشورهایی مانند چین، ژاپن، هند و کره جنوبی 

منجر به افزایش تقاضا برای استابالیزرهای uv در منطقه آسیا اقیانوسیه شده است.

تازه ها
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PVC خالصه ای از  تحلیل بازار جهـانی کامپاند

• طبق گزارش Data Bridge بازار کامپاند  پی وی سی با CAGR  1/4 % در دوره 

پیش بینی 2020 تا 2027 درحال رشد است و انتظار می رود تا سال 2027 به 

129601/6۳ میلیون دالر برسد. افزایش استفاده از روکش در داروهای حساس 

به دما که نیاز به بسته بندی های نوآورانه دارند عامل محرک در رشد بازار است. 

افزایش استفاده از کامپاند  پی وی سی در ساختمان های مسکونی و تجاری این 

بازار را به حرکت وا می دارد.

• در مناطق مختلف کامپاندهای پی وی سی به انواع )سخت و انعطاف پذیر( 

کامپاند  بازار  در  سخت  محصوالت  می شوند  تقسیم   ) مرطوب  و  خشک  و) 

مراقبتی و صنعت  و  بهداشتی  باال در محصوالت  تقاضای  دلیل  به  پی وی سی 

این  در  استحکام  و  چقرمگی  خاصیت  دلیل  به  همچنین  سازی  ساختمان 

محصوالت با کاربردهای مختلف غالب است.کامپاندهای  پی وی سی خشک 

در بازار جهانی  پی وی سی غالب است زیرا پودر  پی وی سی خشک و گرانول ها 

در ساخت قطعات یدکی خودرو استفاده می شوند.

بندی،  بسته  های ساختمان سازی،  بخش  به  بازار  نهایی،  براساس مصرف   •

پزشکی، خودرو، برق و الکترونیک موارد دیگر تقسیم می شود. در این بخش، 

ساختمان سازی به دلیل سرعت باالی رشد ساخت و ساز در کشورهای درحال 

توسعه غالب است.

  تحلیل بازار کامپاند پی وی سی در آمریکای شمالی

• پیش بینی می شود که شاهد رشد بازار آمریکای شمالی در دوره پیش بینی 

2020 تا 2027 باشیم.

 2/9  )CAGR مرکب ساالنه)  رشد  دارای  بازار   ،Data Bridge گزارش  به   •

14885/26میلیون  به   2027 سال  تا  می رود  انتظار  و  است  دوره  این  در   %

دالر برسد.

• در آمریکای شمالی، ایاالت متحده به دلیل تقاضای رو به رشد تجهیزات 

پی وی سی  کامپاند   زیرا  است؛  غالب  کامپاند  مصرف  در  استریل  پزشکی 

 در تجهیزات پزشکی استریل مورد استفاده قرار می گیرد.
ً
عمدتا

• براساس نوع محصول، تقاضا برای محصوالت انعطاف پذیر پی وی سی به 

دلیل افزایش نیاز به تجهیزات پزشکی غالب است. 

• براساس نوع کامپاند، تقاضا برای پی وی سی نرم شده به دلیل افزایش نیاز به 

نوع محصوالت انعطاف پذیر در صنعت پزشکی بیشتر است. 

افزایش  دلیل  به  خشک  پی وی سی  کامپاند  متحده،  ایاالت  در  همچنین   •

استفاده در فعالیت های ساختمان سازی بیشتر مورد تقاضا است.

آسان  دسترسی  دلیل  به  تزریقی  گیری  قالب  فرایند  تولید،  فرایند  براساس   •

محصوالت   تولید  برای  تزریقی  گیری  قالب  تجهیزات  و   الت  آ ماشین  به 

پی وی سی در کشور های مختلف آمریکای شمالی غالب است.

فیلرها،  پی وی سی،  رزین  از  پی وی سی  کامپاند   در   ، اولیه  مواد  براساس   •

استفاده  آلیاژی  پلیمرهای  و  پایدار کننده های  کننده ها،  روان  ها،  کننده  نرم 

در  گذاری  سرمایه  افزایش  دلیل  به  پی وی سی  رزین   برای  تقاضا  می شود.  

محصوالت  پی وی سی در بازار حاکم است.

تازه ها
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بازار جهانی مواد افزودنی پی وی سی تا سال ۲0۲7 به ۵ میلیارد دالر می رسد

در بحران کووید 19، بازار جهانی افزودنی های پی وی سی   در سال 2020، 

۳/6 میلیارد دالر برآورد شده است  و پیش بینی می شود تا سال 2027 به 5 

با رشد ساالنه 4/9% در دوره ی تحلیلی 2020-2027برسد.  میلیارد دالر 

تجزیه  مورد  گزارش  این  در  که  است  افزودنی هایی  از  یکی  استابالیزرها 

ثبت  را   %5/7 ساالنه  رشد  می شود  پیش بینی  و  است،  گرفته  قرار  تحلیل  و 

کرده و به 1/4 میلیارد دالر تا پایان این دوره پیش بینی برسد. پس از تجزیه و 

تحلیل های اولیه از پیامدهای تجاری پاندمی کرونا و بحران اقتصادی ناشی 

از آن، رشد در بخش اصالح کننده های ضربه برای دوره 7 ساله بعدی ساالنه 

4/5% پیش بینی می شود.

بازار افزودنی های پی وی سی در ایاالت متحده 96۳/1 میلیون دالر در سال 

2020 تخمین زده شده است و پیش بینی می شود اندازه بازار چین، دومین 

اقتصاد بزرگ جهان تا سال 2027 به 1میلیارد دالر برسد و برابر با رشد مرکب 

ساالنه 7/6% در دوره پیش بینی 2020-2027 باشد.

و  است  توجه  قابل  نیز  کانادا  و  ژاپن  بازار  جغرافیایی،  مناطق  سایر  میان  در 

پیش بینی  می شود هر یک به ترتیب ساالنه  2/6% و 4/4% در دوره پیش بینی 

2020-2027 رشد کنند. در اروپا؛ پیش بینی می شود که آلمان تقریبا با %۳ 

از CAGR رشد کند.

کمک فرایندها رشد 4/7% را در این دوره پیش بینی خواهند داشت.در بخش 

با  اروپا  و  و چین  ژاپن  کانادا،  آمریکا،  ایاالت متحده  فرایند جهانی،  کمک 

رشد ساالنه 4/2% پیشرو خواهند بود. 

تولید لوله های OPVC با قطر 1000 میلیمتر
 mm قطر  با  را  فشار  تحت   OPVC لوله های  اولین   molecular شرکت 

1000 تولید کرد که نشان دهنده نقطه عطف جدیدی در بخش خطوط لوله 

با سایزهای  این شرکت  تولیدی  او-پی وی سی  لوله های  فشار است.  تحت 

بوده اند. همچنین  بازار در دسترس  500، 6۳0، 710 و 800 میلی متر در 

اتصاالت تحت فشار  OPVC  نیز با نام تجاری ®ecoFITTOM  از سایز 110 

تا 400 میلی متر و رده فشاری 16 بار برای انتقال آب آشامیدنی و سیستم های 

molecular با پاسخگویی به نیاز  آبیاری تولید شده است. در حال حاضر 

بازار برای انتقال آب تحت فشار اقدام به تولید لوله های پی وی سی آرایش یافته 

با سایز 1000 میلیمتر کرده است. فرایند منحصر به فرد آرایش یافتگی توسعه 

لوله ها  مکانیکی  خصوصیات  توجهی  قابل  طور  به   Molecor توسط  یافته 

را بهبود می بخشد. لوله های  ®TOMبه عنوان یک محصول سبک و قابل 

انعطاف می توانند با سهولت و سرعت بیشتری نصب شوند و زمان کمتری 

برای نصب هر متر از لوله الزم است که به معنای صرفه جویی قابل توجه، در 

هزینه های نصب است. تولید این سایز جدید همراه با قطرهای موجود، فشار 

مورد نیاز و اثربخشی جریان را برای مدیریت هوشمندانه منابع آب تضمین 

می کند. لوله های TOM® PVC-O با عمر مفید باال و ویژگی های بهبود یافته 

با هدف بهینه سازی منابع موجود و کاهش هزینه های نصب و نگهداری در 

زیرساخت های هیدرولیکی، محصولی است که به مدت 50 سال تضمین 

شده است.

تازه ها
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دوربین هـای هـوشمند 

برای جداسازی ضایعات
محققان دانمارکی در حال توسعه یک سیستم مبتنی بر دوربین هستند که می تواند 

ضایعات پالستیکی را با توجه به نوع آنها جدا کند. دانشگاه آرهوس با بودجه 

بازیافت  شرکت های  کمک  و  دانمارک  در  نوآوری  صندوق  از  یورو  میلیون   ۳

توسعه  برای   Dansk Affaldsminimering و   Plastix،Vestforbrænding

این تکنولوژی که می تواند خلوص مواد بازیافتی را افزایش دهد، همکاری کرده 

است. این کار می تواند به افزایش استفاده از پالستیک های بازیافتی کمک کند. 

هدف این پروژه با نام Re-Plast بازیافت پالستیک با خلوص 96% براساس 

پرکننده  مواد  و  ناخواسته  رنگ های  به  توجه  با  دسته بندی  همچنین  پلیمر  نوع 

که  گفت  پروژه  این  رئیس  و  ارهوس  دانشگاه  مهندسی  گروه  استادیار  است. 

مخلوط کردن پلیمرهای مختلف عمال غیر ممکن است. به همین دلیل ما قصد 

داریم که تجهیزاتی را تولید کنیم که بتواند پالستیک های مختلف را با توجه به 

ویژگی های خاص آنها  با استفاده از سه نوع دوربین مختلف جدا کند. با این 

کار می توان ضایعات پالستیکی را براساس خصوصیات دقیق آن طبقه بندی کرد 

و سپس آن را به بخش هایی که در واقع قابل استفاده هستند تفکیک کرد. این 

جداسازی که توسط هوش مصنوعی کنترل می شود از دوربین های CMOS، فرا 

طیفی و تراهرتز استفاده میکند که با هم از خصوصیات مواد پالستیکی هنگام 

حرکت در امتداد سیستم تسمه نقاله عکسبرداری می کند. دوربین CMOS یک 

می شود.  استفاده  هوشمند  گوشی های  در  که  است  معمولی  دیجیتال  دوربین 

دوربین فراطیفی طول موج بیشتری نسبت به چشم انسان ثبت می کند بنابراین 

می تواند نشان طیفی منحصر به فرد از انواع مختلف پالستیک را بخواند. دوربین 

تراهرتز، ضریب شکست مواد را ثبت می کند. تکنولوژی تراهرتز تصویر دقیقی 

از خصوصیات پالستیک  داده شده را ارائه می دهد و این امکان فراهم می شود 

با جفت شدن سیگنال های  دقیق توصیف کند.  بسیار  را  مواد  که خصوصیات 

طیف سنجی با ترکیبات شیمیایی می توان پالستیک خالص را به دست آورد و 

بعد بازیافت کرد. Re-Plast با هدف توسعه این تکنولوژی کارایی آن را تست 

و سپس پیاده سازی می کند.

محاسبه گر طراحی لوله های تحت فشار پالستیکی
است  نرم افزاری  ابزار  یک   BCDفشار تحت  لوله های  طراحی   محاسبه گر 

  CPVC،  که در طراحی لوله های تحت فشار و سیستم های مجرایی با مواد

PEX  و  PE-RT مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار، کمکی برای طراحان 

است که با استفاده از این مواد برای کاربردهایی از قبیل لوله کشی، خدمات 

تابشی،  گرمایش  هیدرونیک،  لوله کشی  آتش،  برابر  در  حفاظت  آب، 

سرمایش تابشی، ذوب برف و یخ، حلقه های ژئوترمال و تهویه مطبوع در 

نظر گرفته شده است. این ابزار شامل توابعی برای محاسبه فشار/ افت فشار، 

وزن و حجم لوله، انبساط و انقباض گرمایی، شوک هیدرولیکی و طراحی 

حلقه های انبساطی است. این محاسبه گر از داده های ابعادی استانداردهای 

ASTM  برای این مواد و همچنین داده های حاصل از پروژه های تحقیقاتی 

کاری  واحدهای  انتخاب  امکان  همچنین  کند.  می  استفاده   PPI مختلف 

مختلف IP/US و هم متریک/SI را ارائه می دهد. سیاالت مختلف مانند آب، 

پروپیلن گلیکول، اتیلن گلیکول با دماهای مختلف و نسبت های ترکیبی از 

این سیاالت توسط کاربر قابل انتخاب است. محاسبه گر BCD این امکان را 

می دهد تا نتایج قابل رویت، چاپی و یا به صورت ایمیل در دسترس باشد. 

  /http://www.plasticpipecalculator.com  این محاسبه گر از طریق لینک

قابل استفاده است.

تازه ها
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عوامل حفاظت در برابر سایش اکسترودر

فرایند  از  طبیعی  بخش  یک  اکسترودر  سایش 

کردن  پوشش دار  با  می توان  اما  است  تولید 

کرد.  حاصل  اطمینان  سایش  از  مارپیچ 

یک  سیلندرها  و  مارپیچ ها  سطح  از  محافظت 

عامل مهم است که می تواند به طور جدی طول 

عمر و کارایی ماشین االت اکستروژن را افزایش 

دهد.

ایالت  در  مستقر   Extreme Coatings

 Xکاربید پوشش  فناوری  که  می گوید  متحده 

آبکاری  و  نیترید دار کردن  جایگزینی  برای  را، 

مارپیچ های  شامل  کاربردهایی  در  کروم، 

بخشیده  بهبود  )مخروطی(  کونیکال  خوراک 

نگرانی های زیست  دلیل  به  این حرکت  است. 

محافظت  به  نیاز  و  کروم  آبکاری  با  محیطی 

شده  ایجاد  خوردگی  و  سایش  برابر  در  بهتر 

اپراتورهای  شرکت،  این  گفته ی  طبق  است. 

کاربید  فرموالسیون های  با  می توانند  تجهیزات 

از   )C900nano و    C2000  ،C1000  (X

عمر  شده،  کپسوله  کروم  کاربید  و  تنگستن 

تجهیزات را تا 5 برابر افزایش دهند. قابلیت های 

اجزای  در  می توان  را  سایش  برابر  در  مقاومت 

و  تک  اکستروژن  مارپیچ های  شامل  مختلف 

دوقلو بهبود بخشید. روش جایگزین با آبکاری 

نیست،  متخلخل  تقریبا   )CPR(همان یا  کروم 

نمی توانند   PVC از  خورنده  گازهای  بنابراین 

بر  حال  این  با  کنند.  حمله  مارپیچ  پایه ی  به 

در  مقاومت    CPR نیتریددار کردن،  خالف 

برابر خوردگی و سایش را نیز افزایش می دهد. 

با  سازگارتر   CPR که  می شود  گفته  همچنین 

است.  کروم  آبکاری  به  نسبت  زیست  محیط 

ترکیبات   Extreme Coatings گفته ی  طبق 

کروم )VI( که در آبکاری کروم استفاده می شود 

ترکیبات  اما  است  شده  شناخته  زا  سرطان 

  CPR C4000  که در سیستم )III( کاربید کروم

در  نیست.  سمی  یا  سرطان زا  می شود  استفاده 

باعث  ساینده  فیلرهای  که  کاربردها  از  بعضی 

فرموالسیون های  می شوند،  زودهنگام  سایش 

سازی  کپسوله  از    C9000 یا    C1000 نانو 

و  سایش  برابر  در  مقاومت  تنگستن،  کاربید 

را  خوردگی  برابر  در  مقاومت  از  باالیی  سطح 

و  تجزیه  شرکت  این  رویکرد  می کند.  فراهم 

خوردگی  یا  فرسایش  خاص  مشکالت  تحلیل 

و سپس ایجاد یک راه حل اختصاصی برای به 

حداکثر رساندن عمر اجزاست. پیشرفت ها در 

فناوری پلیمر، پیشرفت در مارپیچ های خوراک 

موازی و فناوری پردازش را می طلبد. 

 اثرات خورندگی
و  سیلندر  از  مجموعه  یک   Nordson

سفارشی  صورت  به  را   Xaloy مارپیچ های 

خورنده  اثرات  برابر  در  تا  است  کرده  طراحی 

پلیمرها مقاومت کند. فلوئوروپلیمرها  فلوئورو 

در  پردازش  برای  خورنده ی  مواد  بین  از 

هستند.  استاندارد  اکستروژن  سیستم های 

موادی   Nordson مارپیچ  و  سیلندر  بسته های 

همه ی  برای  خوردگی  برابر  در  مقاوم  بسیار 

شده  طراحی  مارپیچ های  با  همراه  اجزا، 

مختلف  دماهای  در  کارایی  برای  اختصاصی 

 )FEP(فلوئوردار اتیلن-پروپیلن  پردازش 

ارائه   )PVDF( فلوراید  پلی وینیلیدین  و 

می دهد. مواد مقاوم در برابر خوردگی که برای 

شامل  شده اند  مشخص   FEP مارپیچ های 

آلیاژ های نیکل- کروم اینکونل برای فلز پایه و 

برای مارپیچ های  PVDF فوالد آلیاژی یا فوالد 

ضد زنگ با آبکاری کروم  HT 4140  برای فلز 

مارپیچ،  دو  هر  برای  است.  شده  توصیه  پایه 

 Xaloy با  نوردسون، توصیه می کند که سیلندر 

X-800 یک آلیاژ مبتنی بر نیکل مقاوم در برابر 

تازه ها
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روش جدید برای تبدیل بقایای جلبک ها به نرم کننده ها و پلی استرها
محققان در توکیو دریافتند که باقیمانده جلبک یا به عبارت بهتر، مواد باقی مانده 

برای  می تواند  زیستی،  برای سوخت های  از جلبک ها  روغن  استخراج  از  پس 

تولید مواد شیمیایی اصلی صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

قرار  توجه  مورد  بسیار  توده  زیست  تولید  در  بسیاری  دالیل  به  ریزجلبک ها 

تولید  کربوهیدرات ها  همچنین  و  روغن  زیادی  مقادیر  جلبک ها  گرفته اند. 

شرایط  در  می توانند  آنها  می شوند.  ظاهر  نشاسته  شکل  به   
ً
عمدتا که  می کنند 

نامساعد و کمبود مواد مغذی زنده بمانند و بدون استفاده از زمین های کشاورزی 

به صورت صنعتی تکثیر شوند.

تبدیل نشاسته جلبک ها به آلکیل الکتات و آلکیل لوولینات
در سوخت های جت  استفاده  برای   

ً
اخیرا از جلبک ها  روغن های مشتق شده 

های  سلول  در  مانده  باقی  نشاسته  گذشته  در  شود.  می  استفاده  دیزل ها  بیو  و 

،محقق  یاماگوچی  شو  می شد.  گرفته  نادیده  روغن،  استخراج  از  پس  جلبک 

الکتات  آلکیل  به  می تواند  نشاسته  این  که  دریافتند  همکارانش  و  تک  توکیو 

پلی  و  افزودنی  مواد  داروها،  تولید  در  مهم  مواد شیمیایی  لوولینات،  آلکیل  و 

استرها تبدیل شود. 

لوولینیک اسید - پیش ماده موثر برای مواد افزودنی
کننده ها  نرم  مانند  افزودنی  مواد  و  دارویی  پیش ماده  عنوان  به  اسید  لوولینیک 

استفاده می شود. همچنین به عنوان ماده اولیه تعداد زیادی از ترکیبات است.

 )Sn )OTf  همگن منجر به افزایش عملکرد 
2
محققان دریافتند که استفاده از 

انتخابی  آلکیل لوولینات می شود ، در حالی که استفاده از SnBr4 برای تولید 

نتایج  پلی استرهای زیست تخریب پذیر مجاز است.  تولید  آلکیل  و  الکتات 

آنها نشان می دهد که جلبک ها نه تنها می توانند به عنوان منبع سوخت زیستی، 

بلکه همچنین به عنوان منبع کربن برای مواد شیمیایی مورد استفاده قرار گیرند. 

این یافته می تواند منجر به تبدیل زیست توده جلبکی به یک منبع جدید کربن 

جایگزین برای سوخت های فسیلی شود.

پوشانده  تنگستن  کاربید  با  سایش  و  خوردگی 

ورودی های  و  تخلیه  فلنج های  برای  شود. 

خوراک، مواد توصیه شده برای پوشش اینکونل 

پلیمر  فلوئورو  دو  بین  مهم  تفاوت  است. 

برای   290-2۳0  C° است:  مذاب  دمای 

 .FEP ۳60-۳80برای    C°در مقابل  PVDF

که  کاربردهایی  برای  را  مارپیچ  طراحی،  این 

افزودنی،  مواد  با  پلیمر  شدن  مخلوط  به  نیاز 

حفاظت  دهنده هاست  رنگ  و  کننده  اصالح 

با  مارپیچی  نوردسون   ،FEPبرای می کند. 

پیشنهاد   Xaloy Stratablend II میکسر 

با  شده  توزیع  و  پراکنده  مخلوط  که  می دهد 

برش نسبتا پایین را فراهم می آورد. این میکسر 

نیز توصیه می شود. عالوه   PVDFبرای اختالط

 Xaloy Efficient بر این نوردسون مارپیچ مانع

به  مارپیچ  این  طراحی  کند.  می  معرفی  را 

مواد  از  را  شده  ذوب  رزین  که  است  گونه ای 

جامدی که هنوز ذوب نشده اند جدا می کند و 

از برش بیش از حد PVDF ذوب شده جلوگیری 

می کند و دمای ذوب محصول اکسترود شده را 

طراحی  مشخصات  سایر  می دارد.  نگه  پایین 

مارپیچ برای پردازش این فلوئوروپلیمرها شامل 

طول بخش های تغذیه و انتقال مارپیچ و نسبت 

برای  تقاضا  که  حالی  در  است.  فشرده سازی 

فلوئوروپلیمرها در سیم و کابل به دلیل مقاومت 

بسیار باال در برابر گرما و مواد شیمیایی در حال 

سیستم های  به  مواد  این  نیاز  است،  افزایش 

باید  خوردگی  برابر  در  مقاوم  کردن  پالستیکی 

تامین شود.

 فناوری گرم
چین  در   Nanjing KY شیمیایی  ماشین آالت 

را   )HIP( ایزواستاتیک گرم با پرس  مواد جدید 

برای بهبود عمر مفید عناصر مارپیچ تولید کرده 

از  مستقیما  می توانند   HIP پوشش های  است. 

تحت  فلزات  پودرشده   ذرات  پیوستن  هم  به 

مواد  و  شده  تشکیل  گرم،  ایزواستاتیک  فشار 

اصالح شده می توانند به 100% فشرده سازی 

فرایند  این  یابند.  دست  تخلخل  کاهش  و 

می شود.  کلی  مکانیکی  خواص  بهبود  باعث 

 PMHIPپوشش که  می گوید   KY Chemical

تعدادی از ویژگی های مطلوب از جمله محتوای 

توسط  کاربید  یکنواخت  تشکیل  باال،  آلیاژ 

عملیات حرارتی و عمر طوالنی را ارائه می دهد.

در مقایسه با فوالد های داخلی چین، طول عمر 

تا 10 برابر افزایش می یابد. سایر مزایای ادعا شده 

برای فوالد PMHIP شامل توانایی تامین الزامات 

مقاومت در برابر سایش و یا خوردگی و پردازش 

با  مطابق  پوشش  این  است.  سازگارتر  محصول 

الزامات ماشین آالت دارای درجه گشتاور حداکثر 

18 نیوتن متر بر سانتی متر مکعب است.

تازه ها
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معرفی نوآوری ها در مواد اولیه و ماشین آالت

 در نمایشگاه چایناپالس ۲0۲1

در  مواد  ANJIENENG ELECTRIC TECHNOLOGY ماشین خشک کن  شرکت 

قالب گیری تزریقی به نمایش گذاشت که  برای خشک کردن مواد اولیه پالستیک 

بسیار مقرون به صرفه و موثر است. با استفاده از خشک کن و یا گاز گیر مواد 

دستگاه تزریق پالستیک، می توان با هزینه ای کم رطوبت را از مواد اولیه خارج 

با کیفیت آغاز کرد.  این خشک کن با  با مواد  کرده و به راحتی فرآیند تولید را 

 جایگزین قیف معمولی 
ً
کارایی باال و صرفه جویی در انرژی می تواند مستقیما

صرفه  درصد   ۳0 از  بیش  خشک کن  این  معمولی،  قیف  با  مقایسه  در  شود. 

جویی در مصرف انرژی را ارائه می دهد .

شرکت HUBEI EFENG MOULD تولید کننده قالب های تزریق پالستیک، قالبی با 

16 کویته ) حفره(  زانو  پی وی سی سایز 40×90 درجه ارائه داده است که زمان سیکل 

تا خروج قطعات از قالب 48 ثانیه است )یعنی ۳ ثانیه به ازای هر کویته(.

بهره وری باالی قالب برای اتصاالت لوله منجر به استفاده بهینه از فضای دستگاه 

تزریق و حجم تزریق شده است. با این قالب ها می توان بهره وری را دو برابر کرد.

KEBELN در لوله های  پی وی سی برقی از  اتوماتیک لوله  تجهیزات بسته بندی 

سایز 16 تا ۳2 میلیمتر با طول 2/5 تا 4 متر و لوله های فاضالبی و آبرسانی سایز 

50 تا 200 میلیمتر با طول 4 تا 6 متر قابل استفاده است.

شرکت KEBELN موفق به کسب حق ثبت اختراع برای این دستگاه بسته بندی 

شده است. در حال حاضر، بیشتر کارخانه های تولید پالستیک در گوانگدونگ 

با این دستگاه  کار می کنند. یک دستگاه می تواند جایگزین سه نیروی انسانی در 

واحد بسته بندی شود و حداقل RMB 150000 )واحد پول چین(هزینه نیروی 

انسانی درسال صرفه جویی می شود. با 10 خط اکستروژن در هر کارخانه، در 

صورت استفاده از 10 دستگاه بسته بندی اتوماتیک، می توان ۳0 نیروی کار را 

جایگزین کرد . این ماشین می تواند یک سال حدود 1/5 میلیون RMB  در هزینه 

نیروی انسانی صرفه جویی کند.

 GUANGDONG LIANSU MACHINERY شرکت  محصول  میکسر ها  این   

MANUFACTURING  برای پردازش اکستروژن محصوالت  پی وی سی دارای 

است.  داخلی  همتایان  برابر  دو  که  است  ساعت  در  تن   2/5 تا   1/7 خروجی 

همچنین دارای عملکرد عالی و مصرف انرژی 27 تا ۳5 کیلووات ساعت برای 

و می توانند  به سایش هستند  پره های مقاوم  دارای  این میکسرها  تن است.  هر 

پالستیک   محصوالت  مختلف  فرموالسیون های  برای  باال  اختالط  سرعت  با 

پی وی سی استفاده شود.

خط اکستروژن لوله  PVC با ماشین بسته بندی خودکار

قالب هایی با بهره وری باال برای اتصاالت لوله

PVC  ماشین های میکسر با سرعت باال برای پودر

خشک کن مواد برای دستگاه تزریق با قابلیت صرفه جویی در انرژی

تازه ها
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 روند رو به رشد جهانی برای به حداقل رساندن مصرف منابع فسیلی و کاهش 

ردپای کربن منجر به افزایش مداوم تقاضا برای محصوالت پایدار، تجدید پذیر، 

مبتنی بر منابع زیستی یا سبز می شود، حتی اگر این افزودنی ها برای پلیمرهای 

 DONGGUAN KEYI غیر زیستی مانند پی وی سی فرموله شده باشند. شرکت

زیستی  استابالیزرهای  کننده ی  تولید    INFORMATION TECHNOLOGY

مطابق با استاندارد و دارای تأییدیه ROHS REACH است.

این استابالیزرها به طور گسترده در سیم و کابل، مواد کفش، چرم مصنوعی، 

پالستیک ، لوله های آبرسانی، پروفیل ها و چوب  پالستیک استفاده می شود.

 Chengdu Macko Macromolecule این کمک فرایند جدید توسط شرکت

تولید شده  دانشگاه سیچوان  پلیمری  آزمایشگاه مهندسی مواد  و    Materials

است. این افزودنی می تواند چقرمگی محصوالت پی وی سی را بهبود بخشد. 

ساختار انار مانند ذرات پی وی سی با استفاده از فناوری مکانیکی شیمیایی فاز 

جامد شکسته شد با شکستن زنجیره های مولکولی پی وی سی با وزن باال، تعداد 

زیادی رادیکال و یون آزاد تولید می شود و سپس با مواد االستیک پوشش یا گرافت 

)پیوند( داده خواهد شد تا یک کمک فرایند برای افزایش چقرمگی  پی وی سی 

سنتز شود.این کمک فرایند اثر خود نرم کنندگی روی رزین  پی وی سی دارد و 

می تواند در فاصل بین پی وی سی و  CPE پراکنده شود تا تعامل بین سطحی را 

بهبود بخشد و به محصوالت  پی وی سی سختی و چقرمگی بهینه را ارائه دهد.
استابالیزرهای زیستی پی وی سی

کمک فرایندهای چقرمگی برای پی وی سی

تازه ها
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مواد اولیه و محصوالت ارائه شده 

در چایناپالس ۲0۲1

PETS در دماهای باال دارای پایداری حرارتی خوب و فراریت کم است، خاصیت توزیع و جریان پذیری خوب پالستیک های 

نیمه بلوری که دارای هسته زایی عالی هستند، می توانند برای محصوالت شفاف استفاده شوند.

کرد،  استفاده  پردازش چنین سیستم هایی  برای  آن  از  می توان  نتیجه  در  است  فوق العاده ای  پایداری حرارتی  دارای   PETS

بدون اینکه نگران تخریب بود این افزودنی می تواند به طور قابل توجهی سبب بهبود شفافیت و سطح نهایی محصول شود. 

در فرآیند اکستروژن و تزریق بسیاری از پلیمرها، PETS به عنوان یک روان کننده موثر است؛ این محصول در پلی کربنات 

)PC(، پلی استرهای ترموپالستیک  )PPS، PPO، )PBT،PET و سایر ترموپالستیک های مهندسی توصیه می شود.

به عنوان یک روان کننده خارجی در PC )پلی کربنات(، پی وی سی سخت و سایر سیستم های پلیمری، بهره وری باالیی داشته 

و اجازه می دهد مقدار استفاده از PETS نسبت به اکثر روان کننده های معمول کمتر بوده و بین 0/1 تا 1 درصد باشد. هنگامی 

که شما نیاز به خواصی چون ثبات حرارتی و توزیع مناسب دارید، PETS یک انتخاب عالی است.

تحقیقات نشان می دهد که 72% از مصرف کنندگان نگران قرار گرفتن در معرض باکتری ها هستند. به همین دلیل است که 

Microban به همراه تعدادی از تولیدکنندگان در سراسر جهان در حال کار بر روی تولید محصوالت پالستیکی  شرکت 

 Microban هوشمندی هستند که ایمن تر و ماندگارتر باشد. با تکیه بر انبوهی از داده های علمی، فن آوری ضد میکروبی

موجب محافظت دائمی سطوح در برابر باکتری ها، کپک ها و جلوگیری از رشد آن ها می شود. نتایج تحقیقات نشان می دهد 

که فرموالسیون های خاص باعث کاهش بار ویروسی سطوح بیش از 90% می شوند. مواد افزودنی Microban برای استفاده 

در طیف وسیعی از پلیمرها مانند ABS، PP، PS، PE، LDPE، پی وی سی و PC مناسب هستند. 

کاربردهای معمول این فناوری در صنعت خودروسازی، وسایل الکترونیکی، ساخت و ساز، خدمات غذایی، بهداشتی و 

بسته بندی است.

را مختل  تولید  روند  ویژه ای است که  میکروبی  راه حل های ضد  ایجاد  به معنی   Microban پلیمرهای  بی نظیر  تخصص 

گردآوری و ترجمه:

سمیه صالحی

مدیر کنترل کیفیت شرکت

پنتا اریتریتول استئارات )PETS( به عنوان روان کننده برای محصوالت PVC سخت پارس پولیکا

فناوری ضد میکروبی در تولید پالستیک ها 

تازه ها
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فناوری های  تمام  نمی گذارد.  تأثیر  نهایی  و روی محصول پالستیکی  نمی کند 

Microban در آژانس حفاظت از محیط زیست ایاالت متحده )EPA(، ثبت 

شده و به EU BPR ابالغ شده است. 

دستگاه خردکردن و جدا ساز یا سورتینگ با برند Sanchuang برای خردکردن 

جداسازی  آن  اصلی  عملکرد  می شود.  استفاده  کامپوزیتی  مواد  بازیافت  و 

ناخالصی های موجود در پالستیک برای بدست آوردن پالستیکی تمیز و قابل 

و  مس  جداسازی  کابل ها،  شدن  خرد  از  پس  کابل ها:  برای  است.  بازیافت 

پی وی سی، برای لوله های آب FRP: پس از خرد شدن لوله آب، جداسازی فیبر 

موجود در لوله ، برای زیپ: پس از خرد کردن زنجیره، جداسازی پارچه برای 

فتوولتائیک: پس  فیلم های  برای  و سایر پالستیک ها،   PET، PA آوردن  بدست 

از خرد شدن فیلم فتوولتائیک پودری، جداسازی فیلم EVA و سیلیکون از هم. 

1. طراحی مارپیچ پیشرفته، سبب کاهش نیروی برشی، باثبات تر و یکنواخت تر 

شدن روند پالستی سایزینگ شده است.

2. طراحی پیچ منحصر به فرد، تا حد زیادی خروجی را افزایش می دهد.

از  اطمینان  سبب  تایوان،   Sunlung برند  با  گیربکس های  باالی  کیفیت   .۳

عملکرد طوالنی مدت می شود

4. کنترل PLC و کنترلر دمایی به صورت سفارشی در دسترس هستند. 

5. سیستم کنترل الکتریکی پیشرفته و کنترل دقیق دما.

6. طراحی های متفاوت برای صرفه جویی در مصرف انرژی و مصرف برق.

7. آالرم هشدار دهنده نقص در بخش ها، عیب یابی آسان .

با قطر بزرگ،   مناسب برای لوله های پی وی سی 
ً
8.  این اکسترودرها خصوصا

لوله های C-پی وی سی و تولید پروفیل با سرعت باال می باشد. 

مستقل  طور  به  که  است  محوره  شش  همکار  ربات  یک   BRTIEXZA0805

توسط BORUNTE توسعه یافته است، این ربات با حداکثر تحمل بار 5 کیلوگرم 

و حداکثر طول بازو 805 میلی متر طراحی شده است. در عین حال، ایمن و 

کارآمد، هوشمند و بسیار کاربردی، انعطاف پذیر و سبک، مقرون به صرفه و 

نیازهای  که  است  ویژگی هایی  سایر  و  کم  انرژی  مصرف  دارای  اعتماد،  قابل 

مشتریان در همکاری انسان و ماشین را برآورده می کند. 

محصوالت  تولید  خط  در  می تواند  آن  سریع  پاسخ دهی  و  باال  حساسیت 

انعطاف پذیر با چگالی باال، برای پاسخگویی به نیازهای بسته بندی محصول، 

قالب گیری تزریقی، بارگیری و تخلیه، مونتاژ و سایر عملیات ها، به ویژه برای 

همکاری های متقابل انسان ـ ماشین، به کار رود. 

خرد کن و جداساز اتوماتیک

اکسترودر دومارپیچ موازی ناهمسوگرد با بازدهی باال

ربات شش محوره برای قالب گیری تزریقی

تازه ها
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بررسی ایمنی ترکیبات مورد استفاده در استابالیزرها
 طبق تحقیقات موسسه وینیل ژاپن، ترکیبات مورد استفاده در استابالیزرهای  پی وی سیایمن هستند. LD50 عبارت است از مقدار 

معینی از یک سم که اگر روی یک عده از حیوانات آزمایشگاهی مورد مصرف قرار گیرد به طور متوسط 50 درصد آنان را از بین می برد. 

یر داده های دوز کشنده )LD50( استئارات ها که استابالیزرهای عمده ی  پی وی سی هستند نشان داده شده است. به طور  در جدول ز

کلی در ژاپن، ترکیبات شیمیایی با  LD50  کمتر از  300mg  به عنوان ماده سمی شناخته می شوند. به عبارتی دیگر هر چه مقدار

LD50  بزرگتر باشد سمیت ماده کمتر است.  ترکیباتی که غلظت سمیت آنها  بین 30 تا 300mg  باشد به عنوان مواد معمولی اظهار 

می شوند. مقادیر LD50 برای ترکیباتی که در استابالیزرهای  پی وی سی استفاده می شوند بیش از  300mg   است و در دسته مواد 

معمولی از نظر سمیت طبقه بندی می شوند.  در جدول LD50 بر حسب میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان استفاده شده، برای تعیین 

درجه سمیت بیان شده است.

افزایش ظرفیت تولید پی وی سی در لوئیزیانا
ین تولید کننده  پی وی سی در جهان، حدود 1/3 میلیارد دالر برای توسعه تولید و تجهیزات  شرکت صنایع شیمیایی Shintech بزرگتر

بسته بندی خود در دو سایت لوئیزیانا سرمایه گذاری خواهد کرد.طبق این گزارش، این طرح توسعه منجر به  افزایش 580 هزار تن در 

سال ظرفیت تولید مونومر وینیل کلراید ، 380 هزار تن در سال ظرفیت تولید  پی وی سی و 390 هزار تن ظرفیت تولید هیدروکسید 

سدیم خواهد شد. پیش بینی می شود این پروژه در سال 2023 به پایان برسد. این طرح توسعه به دلیل افزایش تقاضای  پی وی سی 

یزی  که در کاربردهای مختلف مانند ساخت و ساز، مراقبت های بهداشتی، الکترونیک و خودرو مورد استفاده قرار می گیرد، برنامه ر

شده است.

خواندنی کاربردی
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در  ایتالیا  پالستیک  و  الستیک  ماشین آالت  فروش 

سال گذشته )2020( بیش از 11% کاهش یافته است 

اما از سال 2021 روند بهبود فروش آغاز شده است.

تولیدکنندگان  انجمن  آماپالست،  گفته ی  به   

ماشین آالت، فروش در سال 2020 به 4/6میلیارد 

دالر آمریکا کاهش یافته است. این میزان شامل %11 

کاهش در صادرات، 14% کاهش در واردات و حدود 

1۳% کاهش در ارزش بازار داخلی است.  

که  می دهد  نشان   2020 سال  در  صادرات  آنالیز 

به  فروش  و   %16/7 به   %17/5 از  آسیا  به  فروش 

آمریکای شمالی از 15/2% به 14/6% کاهش یافته 

دو  کاهش  با  صادراتی  مقاصد  از  بسیاری  است. 

رقمی مواجه بوده اند. اگر چه مواردی استثنا شامل 

نیز   %14 افزایش  ترکیه  و   %42 افزایش  با  روسیه 

وجود داشته است. 

بازار ماشین آالت الستیکی و پالستیکی، تجهیزات و 

قالب در ایتالیا )% تغییر 2020/2019(

آغاز  دلگرم کننده ای  طور  به   2021 سال  کل  در 

شد و بازگشت به تولید و صادرات پیش بینی شده 

سطح  به  بازگشت  رود  می  انتظار  اگرچه  است. 

خوشبینانه  ماه  چند  طی  کرونا،  بحران  از  قبل 

سال  در  بیشتر  قطعیت  با  اتفاق  این  اما  باشد، 

2022 رخ خواهد داد. یک نشانه مثبت دیگر آن 

است که نیمی از شرکت های عضو آماپالست در 

و  کرده اند  شرکت  انجمن  این  اخیر  سنجی  نظر 

طبق این گزارش اعالم کرده اند که سفارشات در 

با نیمه دوم سال  نیمه اول سال جاری در مقایسه 

یافته است. افزایش   2020

پانزدهمین نمایشگاه صنعت پالستیک دبی )ArabPlast( از 15 تا 18 نوامبر 2021) 24 الی 27 آبان 1400( در شهر 

دبی در کشور امارات متحده عربی برگزار می گردد . این نمایشگاه که قرار بود 9 تا 12 ژانویه سال 2021 برگزار شود 

به علت پاندمی کرونا به تعویق افتاد. نمایشگاه صنعت پالستیک دبی برترین نمایشگاه خاورمیانه در زمینه پالستیک، 

پتروشیمی و صنعت الستیک و بسته بندی محسوب می شود. این رویداد چهار روزه، میزبان صدها غرفه دار از بیش از 

40 کشور است که محصوالت نوآورانه، تجهیزات و خدمات مرتبط با این صنعت را به نمایش می گذارند.

واردات پی وی سی به اوکراین در ژانویه تا مارس ۲0۲1، 44% کاهش وصادرات 11% افزایش داشت
نخست  ماه  سه  در  اوکراین  به   )spvc( سوسپانسیون  پلی وینیل کلراید  واردات 

امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 2020، 44% کاهش یافت و به حدود 

به  اوکراین  پی وی سی  فروش   ،DataScope تن رسید.براساس گزارش   6400

بازارهای خارجی با افزایش قیمت بیشتر در بازارهای خارجی 11% افزایش داشته 

است.

واردات ماه گذشته spvc به بازار اوکراین از 2100 تن در ماه فوریه به 1700 تن 

درماه مارس کاهش یافت زیرا تولیدکنندگان اروپایی صادرات خود را به دلیل 

تا  از ژانویه   spvc بازار داخلی کاهش داده اند. به طور کلی واردات  کمبود در 

مارس 2021، 6400 تن بود در حالی که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 

از تولیدکنندگان اروپایی و آمریکای  11500 تن بوده است. صادرات محدود 

شمالی دلیل اصلی افت جدی در واردات بود.

تولیدکنندگان اروپایی با سهم حدود 95 درصدی از کل واردات طی دوره اعالم 

شده، تأمین کنندگان اصلی پی وی سی به بازار اوکراین بودند.

همچنین این کشور در حدود 60500 تن در سه ماه اول سال 2021 صادرات 

داشته است که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 54500 تن بوده است.

چشم انداز امیدوارکننده از فروش ماشین آالت پالستیک در ایتالیا

11-تولید

11-صادرات

14-واردات

13-بازارهای داخلی

10-تراز تجاری

)ArabPlast( پانزدهمین نمایشگاه صنعت پالستیک دبی

خواندنی کاربردی
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کواکسترودرهای  کوچک شده
 Boston Matthews اکسترودرهای کوچک شده ی شرکت

کار  قابلیت  که  است  نحوی طراحی شده  به  باال  کارایی  با 

به صورت عمودی، افقی و هر زاویه ی تعریف شده توسط 

کاربر را دارد.

عین  در  باال  مقاومت  و  سبک  ساختار  گزارشات،  بر  بنا 

سخت ترین  در  را  آن  از  استفاده  امکان  کم،  ابعاد  حال 

تثبیت  سهولت  می کند.  فراهم  فضا،  کمبود  و  تولید  شرایط 

موقعیت برای این دستگاه به اپراتور اجازه می دهد تا بتواند 

با توجه به موقعیت سایر اکسترودرهای موجود وتجهیزات، 

را  خرابی  ریسک  و  دهد  قرار  می خواهد  که  طور  هر  را  آن 

در  صرفه جویی  منظور  به  دستگاه  این  برساند.  حداقل  به 

فضای تولید که مساله مهمی در صنعت است، تولید شده 

طراحی  گونه ای  به  نیز  اپراتور  کنترلی  سیستم های  است. 

استفاده  باشد.  تولید  و شرایط  با دستگاه  متناسب  که   شده 

این  دستگاه  به  مستقیم  درایو  تکنولوژی  و   AC جریان  از 

و  باالترین سرعت نگه دارد  را در  را داده که مارپیچ  امکان 

بدون آن که کیفیت مذاب و عملکرد خروجی دچار مشکل 

شود، اطمینان حاصل شود که حداکثر بازده انرژی بدست 

می آید. طبق گفته ی این شرکت، درایو مستقیم همچنین سر 

را  تعمیر  به  نیاز  و  غبار  و  گرد  عملیات،  از  ناشی  صدای  و 

کاهش می دهد.

بتواند  اپراتور  به گونه ای طراحی شده است که  این دستگاه 

بدون نیاز به تماس با نیروهای متخصص مشکالت به وجود 

آمده برای دستگاه را حل نماید.

ساختمانی  مواد   تامین کننده ی  شرکت   Keyline گفته  به 

حل  دلیل  به  پی وی سی  جهانی  قیمت  افزایش  انگلستان، 

پی وی سی  اولیه  مواد  تامین  زنجیره ی  در  مسائل  نشدن 

اولیه  مواد  شدید  کمبود  با  رابطه  در  مشکالت  می باشد. 

مورد استفاده تولیدکنندگان پی وی سی و رزین های پلیمری، 

مشتریان  و  تولیدکنندگان  زنجیره  در  مشکل  ایجاد  موجب 

این محصول می شود که این امر منجر به افزایش قیمت این 

محصول در بازار خواهد شد.

و  انگلیس  در  محصول  زیاد  تقاضای  کمبودها،  دلیل  به 

در  قیمت ها   ،2020 نوامبر  از  لوجستیکی  مسائل  و  جهان 

حال افزایش هستند. عالوه بر این، اخیرا در اروپا و آمریکا 

شمالی به دلیل سرمای شدید هوا در ماه فوریه تولید برخی 

از کارخانه ها متوقف شده است. این حوادث منجر به اعمال 

با  را  آنها  که  است  شده  تولیدکنندگان  توسط  ماژور  فورس 

تهیه  به  نیاز  و  قیمت، محدودیت حجم  توجه  قابل  افزایش 

محصوالت گران تر برای تامین عرضه روبرو کرده است. این 

موضوع منجر شده است که تولیدکنندگان برای حفظ عرضه 

افزایش  با  را  خود  محصوالت  باشند  مجبور  بازار  به  خود 

 5 از  قیمت ها  افزایش  این  از  برخی  که  کنند  عرضه  قیمت 

آپریل 2021 اجرا خواهند شد. 

کی الین قبال در مورد این افزایش قیمت و تاثیر آن بر مشتریان 

خود بحث کرده بود و اطمینان داده است که این شرکت تمام 

به حداقل  را  قیمت ها  افزایش  تا  کرد  را خواهد  تالش خود 

و  قوی  سهام  و  بسیار  شعب  داشتن  با  شرکت  این  برساند. 

همچنین پشتیبانی متعهدانه از محصوالت خود اطمینان داد 

که می تواند در جایگاه خوبی برای ادامه عرضه به مشتریان 

خود باشد.

افزایش قیمت جهانی پی وی سی به دلیل مشکالت در مواد اولیه

خواندنی کاربردی
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اسـاس انتخـاب حاّلل برای 

upvc چسب حاّلل لوله های

چسب حاّلل چیست؟
از  کوپلیمری  یا  پی وی سی  از  محلول  یک  ل 

ّ
حال چسب 

ل مناسب می باشد. معموال استفاده 
ّ

پی وی سی در یک حال

می شود  استفاده  محصوالت  در  که  پی وی سی  رزین  از 

که    PVC-PVA کوپلیمر  اگرچه  می شود؛  داده  ترجیح 

حاوی 10% پی وی سی است، اثرگذاری بهتری دارد. طبق 

حتی  ل، 
ّ

حال چسب  برای   14182:1994-IS استاندارد 

برای   )UPVC(نشده نرم  پی وی سی  ی  آمیزه  از  استفاده 

قالب گیری و یا اکستروژن هم مجاز است. اگر استاندارد 

آمیزه  در  نیز  پرکننده ها  از  می توان  شود  رعایت  شده  گفته 

تیکسوتروپیک  می بایست  ل 
ّ

حال چسب  کرد.  استفاده 

موجب  که  باشد  ل هایی 
ّ

حال شامل  و  باشد  نیرو(  )روان 

تورم پی وی سی می شوند.

چرا از سیستم های حاّللی در چسب حاّلل استفاده می شود؟
لیت پی وی سی، 

ّ
به منظور متعادل کردن هزینه ها، ویسکوزیته، میزان تبخیر و حال

ل استفاده کرد.
ّ

نمی توان از یک نوع حال

به طور کلی دو نوع مکانیسم برای حل شدن وجود دارد:

ل به بستر پلیمر انجام می شود که این حل 
ّ

لیت باال که با نفوذ سریع حال
ّ

1- حال

شدن تا جایی ادامه پیدا می کند که بستر پلیمری شکسته می شود.

ل در بستر پلیمر است که موجب نرم 
ّ

لیت کم که ناشی از نفوذ آرام حال
ّ

2- حال

شدن و پالستی سایز شدن بستر پلیمری می شود.

حل  آن  در  کامل  طور  به  پلیمر  باشد  موجود  حد  از  بیش  مقدار  به  ل 
ّ

حال اگر 

ل و 
ّ

ل کافی نباشد و یا اگر از خمیر حال
ّ

می شود. از سمت دیگر اگر مقدار حال

پلیمر استفاده شود، پلیمر تا جایی نرم می شود که به سایر پلیمرهای آغشته به 

ل متناسب و مقرون به صرفه 
ّ

ل می چسبد. بنابراین باید از یک سیستم حال
ّ

حال

استفاده شود.

مقدمه
عمدتا صنعت تولید لوله های پی وی سی، سفارش تولید انواع لوله های پی وی سی 

ل را از دولت دریافت می کند. انتخاب نادرست چسب 
ّ

همراه با چسب حال

ل یک تهدید بالقوه مانند نشت خط لوله و به دنبال آن شکایات، از بین رفتن 
ّ

حال

اعتبار صنعت تولید لوله را در پی دارد در حالی که در کیفیت خود لوله هیچ 

مشکلی وجود ندارد.

ل به شرح زیر می باشد:
ّ

شرایط الزم برای چسب حال

1- در ایجاد چسبندگی مطلوب به اتصاالت لوله باید موثر باشد به طوری که بعد 

از بهره برداری خط لوله نشتی مشاهده نشود.

2-  زمان پخت آن نباید 2 تا 4 ساعت بیشتر باشد. 

۳- نباید خیلی سریع تبخیر شود.

4- نباید در حین نگه داری آن تبدیل به ژل شود یا با هم زدن نتوان آن را مجددا 

همگن کرد. همچنین باید ماندگاری مناسبی داشته باشد تا بتوان آن را در انبار 

نگه داری کرد.

5- ویسکوزیته ی آن باید مناسب باشد به طوری که در سطح لوله با استفاده 

از برس پخش شود و همچنین ضخامت مناسبی برای پرکردن شکاف در محل 

اتصال ایجاد کند.

ل نباید حاوی توده یا ماده خارجی یا ذرات نامحلول درشت باشد 
ّ

6- چسب حال

زیرا می تواند بر  استحکام نهایی اتصاالت و یا مقاومت شیمیایی ماده تأثیر منفی 

بگذارد.

7-  باید از رشد میکروب ها روی سطح جلوگیری کند.

ل بر روی سطح اتصال یک 
ّ

8- درک این موضوع ضروری است که چسب حال

فیلمی تشکیل می دهد که در برابر اعمال فشار، استحکام در برابر گسیختگی از 

خود نشان می دهد. با توجه به این موضوع الزم است برای لوله های مختلف که 

ل به کار گرفته 
ّ

در فشارهای متفاوت به کار می رود انواع مختلفی از چسب حال

شود.

خواندنی کاربردی
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ویسکوزیته
را  محلول  ویسکوزیته ی  کمترین  و  رزین  غلظت  باالترین  کتون ها 

ایزوفرون  و  مانند سیکلوهگزانون  کتون های حلقوی  ایجاد می کنند. 

با  پی وی سی  محلول  ذاتی  ویسکوزیته ی  دارند.  کمتری  ویسکوزیته 

ل برای بهینه شدن نیاز دارند 
ّ

لیت آن ارتباط دارد. سیستم های حال
ّ

حال

که با دمای محیط لوله در زمان استفاده نیز تنظیم شوند. با این حال 

آروماتیک  رقیق کننده های  با  فعال  ل های 
ّ

حال از  بخشی  که  هنگامی 

جایگزین می شوند، ویسکوزیته محلول افزایش می یابد. ویسکوزیته 

مواد  درصد  افزایش  همچنین  و  رقیق کننده  درصد  افزایش  با  سیستم 

جامد افزایش پیدا می کند.

میزان تبخیر
بگیریم  نظر  در   100 معادل  را  استات  n-بوتیل  تبخیر  میزان  اگر 

ارزیابی  ماده  این  اساس  بر  کلی  به طور  ل ها 
ّ

سایر حال تبخیر  میزان 

ل ها را می توان بر این اساس نیز طبقه بندی کرد:
ّ

می شوند.. حال

ل های با سرعت تبخیر باال: 
ّ

حال

استون = 1160،  متیل اتیل کتون = 570

ل های با سرعت تبخیر متوسط:
ّ

حال

متیل ایزو بوتیل کتون = 165

ل های با سرعت تبخیر پایین:
ّ

حال

سیکلوهگزانون = 2۳، ایزوفرن = ۳

رقیق کننده ها:

تولوئن = 2، زایلن = 0.7

به منظور کاهش هزینه، تنظیم ویسکوزیته و همچنین سرعت تبخیر، 

نیز  هگزانول  2-اتیل  مانند  ویسکوزیته  مهارکننده  از  است  ممکن 

استفاده شود.

ترکیبات این سیستم های حاّللی عبارتند از:
ل های فعال

ّ
1- حال

رقیق کننده ها  -2

کامل  طور  به  می توانند  که  هستند  قطبی  ترکیباتی  فعال  ل های 
ّ

حال

وینیلی  محلول های  کنند.  حل  خود  در  را  پی وی سی  از  بخشی  یا 

ل های 
ّ

ل های فعال یا همان حال
ّ

معموال نیاز به درصد باالیی از حال

قطبی دارند که به دلیل دستیابی به ویسکوزیته پایین مورد نیاز برای 

مانند  ل هایی 
ّ

حال با  معموال  بهینه  فرموالسیون  می باشد.  پوشش 

ایجاد  آن ها  از  ترکیبی  یا  و   )THF( تتراهیدروفوران  یا  سیکلوهگزان 

و سرعت  باال  نقطه ی جوش  داشتن  دلیل  به  ل ها 
ّ

این حال می شود. 

با قلمو استفاده می شوند که این امر  پایین برای چسب کاری  تبخیر 

موجب سهولت در کاربرد و جریان خوب می شود.

ضعیفی  ل های 
ّ

حال یا  و  ل 
ّ

غیر حال رقیق کننده ها   دیگر  سمتی  از   

وینیلی  از رزین های  توجهی  قابل  مقدار  به خودی خود  اما  هستند 

کاهش  را  فرموالسیون  هزینه ی  مواد  این  می کنند.  حل  خود  در  را 

می دهند و می توانند برای تنظیم میزان تبخیر و فواید دیگر آن استفاده 

و  تولوئن  از  عبارتند  آروماتیکی  رقیق کننده های  موثرترین  شوند. 

سیستم  در   %10 نهایتا  میزان  به  نیز  نفتا  و  معدنی  امالح  از  زایلن. 

این  از  فعال  ل های 
ّ

حال با  ترکیب  در  که  هنگامی  می شود.  استفاده 

مواد استفاده می شود می توان ویسکوزیته مطلوب را بدست آورد اما 

برای بهینه سازی باید آزمایش های الزم روی محصول انجام شود.

)SP( پارامتر حاّللیت
لیت 

ّ
لی که دارای پارامتر حال

ّ
لیتی معادل با 9.66  و وینیل استات 9.7 واحد هیلدبراند می باشد. هر سیستم حال

ّ
 پی وی سی دارای پارامتر حال

لیت متفاوتی دارند می توانند به طور نسبی با 
ّ

در این محدوده باشد می تواند پی وی سی را به راحتی در خود حل کند. دو مایع که پارامتر حال

فعال(  ل 
ّ

لیت سیکلوهگزانون 9.9 )حال
ّ

پارامتر حال مثال  عنوان  به  کنند.  ایجاد  را  رزین  با  معادل  لیتی 
ّ

پارامتر حال و  یکدیگر مخلوط شوند 

لیت تولوئن که رقیق کننده است 8.9 می باشد. یک ترکیب از سیکلوهگزانون و تولوئن به نسبت 70:۳0 پارامتر 
ّ

است در حالی که پارامتر حال

لی مقرون به صرفه برای لوله های یو پی وی سی می باشد.
ّ

لیتی معادل با 9.6 واحد هیلدبراند خواهد داشت که یک سیستم حال
ّ

حال

خواندنی کاربردی



سال 16   خرداد 1400   شماره 131 50

ثبت رکورد فروش جدید مجموعه هائیتیان در سال ۲0۲0

یق به ارزش 1.8 میلیارد دالر با 20.3% افزایش نسبت به سال  Haitian با فروش بیش از 43000 ماشین آالت تزر شرکت 

یقی با  2019 رکورد فروش جدیدی را برای سال مالی 2020 از خود به جای گذاشت. تولیدکننده ماشین آالت قالب گیری تزر

اعالم این آمار از این رکورد جدید خبر داد. هائیتیان در گزارشی اعالم کرد که بخش عمده ای از این ماشین آالت به کشورهای 

دیگر صادر شده است و فروش عمده ی آن ها از فروش ماشین آالت به شرکت های غیر چینی بوده است. میزان فروش ناشی 

از  صادرات این شرکت با افزایش 2% به مقدار 539 میلیون دالر رسیده است. در این سال 37000 از 43000 ماشین تولید 

شده سری Haitian’s Mars به فروش رفت که رکورد جدیدی برای خط تولید این ماشین بوده است. فروش این ماشین در سال 

2020 نسبت به سال گذشته چیزی نزدیک به %30 افزایش داشته است. در حالی که خط تولید تمام اتوماتیک Zhafir که در 

صنعت پزشکی کاربردهای فراوانی دارد و برای تولید PPE )تجهیزات حفاظت شخصی( استفاده می شود افزایش فروشی در 

حدود %7 از خود نشان داد. 

servo-hydraulic Mars  و  یکا شمالی از دستگاه های  این شرکت بیان داشت که بیش از 60% از این فروش در منطقه آمر

Jupiter product line حاصل شده است. 

خواندنی کاربردی
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نوآوری  در افزودنی هـای پلیـمری 
برای استفاده در صنعت ساختمـان و 
ساخت ساز در نمایشگاه چـایناپالس

از  یکی  عنوان  به  قبل  مدت ها  از  ساز  و  ساخت  صنعت 

و  پالستیک  یت  کامپوز مواد  مصرف کنندگان  ین  بزرگتر

نرده،  سقف،  در  آن  متنوع  کاربردهای  است.  بوده  پلیمری 

درب  خورشیدی،  پنل های  کفپوش،  لوله ها،  عایق بندی، 

پلیمری  مواد  وسیع  استفاده  موجب  دیگر  موارد  و  پنجره  و 

پیشرفت ها  و  تحوالت  ین  آخر است.  شده  صنعت  این  در 

صنعت  در  استفاده  مورد  الستیک های  و  پالستیک ها  در 

ساختمان و ساخت وساز در نمایشگاه چایناپالس 2021 

یخ 24 الی 27فروردین در حال برگزاری  که در شنژن از تار

است ارائه شده است.

و  مواد  کووید-19،  ویروس  جهانی  پاندمی  وجود  با 

تجهیزات مورد استفاده در صنعت ساختمان همچنان مورد 

محصوالت  این  در  نوآوری  این  بر  عالوه  هستند.  تقاضا 

و  شده  محصول  عملکرد  بهبود  و  یبایی  ز افزایش  باعث 

برای  پایدارتر  راهکارهای  یافتن  برای  تالش ها  همچنین 

یافتی در محصوالت نهایی ادامه دارد. استفاده از مواد باز

یافتی  استفاده از مواد باز

بازارهای  از  شد  گفته  که  همانطور  ساز  و  ساخت  صنعت   

بزرگ برای محصوالت پالستیکی هستند. در ساخت و ساز 

به دوام  و طول عمر باال در محصوالت نیاز است. پنجره های 

پی وی سی، کفپوش ها لوله های پی وی سی آب و ...  مواد با 

بهبود طول عمر  نیز  در حال حاضر  باال هستند.  طول عمر 

این  تولیدکنندگان  اصلی  دغدغه های  از  یکی  محصوالت 

رساندن  حداقل  به  اهداف  دیگر  از  می باشد.  محصوالت 

کردن  ترکیب  همچنین  و  می باشد  تولید  حین  در  ضایعات 

یافتی بیشتر در محصوالت مانند مواد  باز و استفاده از مواد 

پلیمری مورد استفاده در سقف ها و کفپوش ها.

اخیرا  دارد  قرار  یکا  آمر متحده  ایاالت  در  که  وینیل  انجمن 

به   2020 سال  در  را  خود  وینیل  یافت  باز به  مربوط  جایزه 

است.  کرده  اهدا   Sika Sarnafil و   Azek شرکت های 

یافتی  شرکت آزک مستقر در شیکاگو استفاده از محتوای باز

را در تخته های مورد استفاده در کف که از پی وی سی با نام 

تجاری تیمبرتک شناخته می شود، از 30درصد به 63 درصد 

یافتی از منابع  یبا نیمی از مواد باز افزایش داده است. این تقر

خارجی پساصنعتی و پس از مصرف می باشد و حدود 300 

سال  در  ضایعات  دفن  محل  از  را  ضایعات  پوند  میلیون 

2019 مصرف کرده است.

 استفاده از مواد وینیلی در کفپوش

کفپوش یکی دیگر از کاربردهای  وینیل ها  در ساخت و سازهای 

باالیی دارد.  مسکونی و تجاری است که سرعت رشد بسیار 

در حالی که سال ها است که از وینیل ارزان قیمت در کفپوش 

استفاده می شود، روش های جدید تولید به باال بردن کیفیت این 

محصول کمک می کند تا بتواند از نظر ظاهری به کفپوش های 

چوبی و سنگی نزدیک شود؛ این مواد عالوه بر نرم تر بودن دوام 

باالتری دارند و تمیز کردن آن ها بسیار راحت تر می باشد.

و  پزشکی  فوریت های  اتاق  های  در  استفاده  برای  همچنین 

جراحی از اهمیت باالیی برخورد است، زیرا این مواد پوششی 

و  پزشکی  محصوالت  شیمیایی  لکه های  برابر  در  که  دارند 

مایعات بدن مقاومت می  کند.

یت های چوب/پالستیک در صنعت کشتی سازی  کامپوز

ترکیبات جدید و بسیار  تازگی  به   Teknor Apex شرکت 

مقاوم در برابر پلی الفین را برای الیه های بیرونی محصوالت 

رنگ  با  چوب/پالستیک  یت های  کامپوز جنس  از  که  خود 

تیره است را ارائه داده است. گفته می شود این مواد دوام و 

رقابتی  ترکیبات  به  نسبت  خراش  برابر  در  بیشتری  مقاومت 
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کشور چین تا سال ۲0۳0 ، ۲7% از افزایش ظرفیت مواد 

پتروشیمی هـای جهـان را به خـود اختصاص مـی دهد
و  تحلیل  و  تجزیه  در  پیشرو  شرکتی   ،GlobalData گزارش  اساس  بر 

بتواند رشد ظرفیت صنعت  انتظار می رود که کشور چین  بازار،  پیش  بینی های 

پتروشیمی جهانی را با توجه به پروژه  های برنامه ریزی شده و اعالم شده بین 

سال های 2019-20۳0، با سهم 27 درصدی خود هدایت کند.

گزارش این شرکت تحت عنوان »ظرفیت جهانی پتروشیمی، چشم انداز هزینه و 

سرمایه، چین پیشرو در افزایش ظرفیت  مواد پتروشیمی جهان  نشان می دهد که 

کل ظرفیت پتروشیمی پروژه های برنامه ریزی شده و اعالم شده در چین تا سال 

20۳0 چیزی در حدود 172.9 میلیون تن در سال می باشد. که از این مقدار، 

1۳4.5 میلیون تن در سال، از پروژه های برنامه ریزی شده و ۳8.4 میلیون تن 

در سال، از پروژه هایی که اعالم شده تامین شده است.

 Dayanand Kharade آقای ،GlobalData تحلیل گر بخش نفت و گاز شرکت

توضیح می دهد که چین با بیشترین تعداد پروژه های جدید و همچنین بیشترین 

گسترش ظرفیت مطلق که ناشی از رشد اقتصادی است، در میان مدت بر بازار 

جهانی پتروشیمی تسلط خواهد یافت.

انتظار می رود هند و ایران دومین افزایش ظرفیت پتروشیمی را در سطح جهانی 

داشته باشند. این کشور ها در مجموع تا سال 20۳0 حدود 151.8 میلیون تن 

در سال بعد را برای افزایش ظرفیت پتروشیمی خود پیش بینی کرده اند.

توسط  شده  اعالم  پروژه ی  یک  از  هندوستان  برای  ظرفیت  افزایش  عمده ی 

پتروشیمی ترفتالیک اسید Haldia با ظرفیت 2.4 میلیون تن در سال خواهد 

شده  برنامه ریزی  پروژه  یک  به  مربوط  ظرفیت  افزایش  عمده  ایران،  برای  بود. 

توسط مجتمع پتروشیمی متانول کاوه با ظرفیت 2.۳ میلیون تن در سال تا سال 

20۳0 خواهد بود.

با 71.8  معادل  پتروشیمی  اعالم شده  و  ریزی شده  برنامه  با ظرفیت  آمریکا 

میلیون تن در سال تا سال 20۳0 در رده ی سوم می باشد. این افزایش ظرفیت 

بیشتر مربوط به پروژه های برنامه ریزی شده است.

فراهم  می گرند،  قرار  استفاده  مورد  گسترده  طور  به  که 

می کند.

محصـول  ترکیبـات  کـه  اسـت  شـده  گـزارش 

Weatherguard® WG-9000 Series )ساخته 

شـده بـا ترکیبـی از پلـی اتیلـن و پودر چـوب( پنـج تا ده 

برابـر بهبود در کشـیدگی و اسـتحکام ضربه در مقایسـه 

بـا یـک ترکیـب اسـتاندارد از خـود نشـان می دهـد در 

کششـی  اسـتحکام  از  درصـد   15 فقـط  کـه  حالـی 

کاهـش می یابـد. هنگامـی کـه 50 درصـد از محصول 

LG 9015-WG بـا پلـی اتیلن اسـتفاده شـود نیازی به 

یـن مونومـر گـران قیمـت کـه در اغلب  اسـتفاده از رز

بهبـود  بـرای  چوب/پالسـتیک  یتـی  کامپوز ترکیـب 

مقاومـت در برابـر خراش اسـتفاده می شـود، نیسـت.

یع لوله های اکسترود شده تولید سر

شرکت  می شود  لوله  اکسترود  از  صحبت  وقتی 

و  سایز  زمینه ی  در   Battenfeld-Cincinnati

انعطاف پذیری شناخته شده میباشد. این شرکت ادعا 

در  تنظیم  قابل  مذاب  شکاف  ین  بزرگتر با  که  میکند 

تولید  و  می کند  ایجاد  را  اکستروژن  قالب های  جهان 

یع لوله ها را در قطرهای تا 1600 میلیمتر  را بدون  سر

نیاز به تغییر قالب امکان پذیر میکند.

یک   ،Battenfeld-Cincinnati ادعای  طبق 

سازندگان  به  را  امکان  این  تنظیم  قابل  مذاب  شکاف 

لوله ی  ابعاد  دکمه  یک  فشار  با  فقط  که  می دهد  لوله 

تولید شده روی خط را تغییر دهند و در نتیجه توانایی 

یع به بازار را افزایش می دهد. پاسخ سر
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پیش بینی بازار جهانی لوله و اتصاالت

 تا سال ۲0۲7

با   Global Industry Analysts تحقیقاتی  گروه  تازگی  به 

و  لوله  جهانی  بازار  پیش بینی  و  بررسی  به  گزارشی  ارائه ی 

اتصاالت شیلنگ/ لوله تا سال 2027 پرداخته اند که در اینجا 

به بررسی نتایج حاصل از این گزارش می پردازیم:

• ارزش بازار جهانی لوله ها و اتصاالت شیلنگ و لوله تا سال 

2027 به ۳۳7.۳ میلیارد دالر خواهد رسید.

بازار  ارزش  کویید-19  ویروس  پاندمی  بحران   به  توجه  با   •

جهانی لوله و اتصاالت لوله و شیلنگ در سال 2020 حدود 

این  می شود  پیش بینی  که  است  بوده  دالر  میلیارد   266.۳

مقدار در سال 2027 به ۳۳7.۳ میلیارد دالر برسد. برای این 

گرفته  نظر  در   %۳.4 ساالنه  مرکب  رشد  نرخ  پیش بینی  دوره 

شده است. پیش بینی می شود ارزش فوالد، با نرخ رشد مرکب 

از  بعد  برسد.  دالر  میلیارد   1۳4.7 به   %۳  )CAGR(ساالنه

تجزیه و تحلیل های اولیه از پیامدهای تجاری پاندمی کرونا و 

بحران اقتصادی ناشی از آن، رشد ساالنه در بخش پی وی سی 

هفت  دوره ی  برای   %4.۳ با  برابر  و  گرفته  قرار  اصالح  مورد 

ساله ی آینده در نظر گرفته شد.

• بازار ایاالت متحده آمریکا در حوزه ی لوله ها و اتصاالت در 

سال 2020 حدود 71.9 میلیارد دالر تخمین زده شده است 

حدود  چین  بازار  برای  ساالنه  مرکب  رشد  نرخ  که  حالی  در 

6.1% پیش بینی شده است. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان 

تا سال 2027 با نرخ رشد مرکب سالیانه ی گفته شده، اندازه ی 

بازار معادل با 69.8 میلیارد دالر  در این دوره پیش بینی دارد. 

که  هستند  کانادا  و  ژاپن  توجه  قابل  جهانی  بازارهای  دیگر  از 

پیش بینی می شود هر یک به ترتیب با نرخ رشد مرکب سالیانه 

دوره ی هفت ساله ی 2027-2020  در  و %2.6  با %1  برابر 

آلمان  برای کشور  باشند. نرخ رشد مرکب سالیانه  رشد داشته 

برابر با 1.7% پیش بینی شده است.

• نرخ رشد مرکب ساالنه برای فلنج های فلزی و متعلقات آن 

فلزی  فلنج های  بازار  در  است.  شده  پیش بینی   %۳.6 حدود 

رشد  نرخ  اروپایی  کشورهای  و  چین  ژاپن،  کانادا،  آمریکا، 

مرکب سالیانه۳.1% را تجربه خواهند کرد. 

• چین در این دسته از بازارهای منطقه همچنان دارای سریع ترین 

رشد است. با وجود کشورهایی مانند استرالیا، هند و کره جنوبی 

پیش بینی می شود ارزش بازار آسیا-اقیانوسیه تا سال 2027 به 

47.۳ میلیارد دالر برسد در حالی که بازار آمریکای التین با 

نرخ رشد مرکب سالیانه 4.5% ادامه پیدا خواهد کرد. 

خواندنی کاربردی



گردآوری و ترجمه:

یسا جهانمرد پر

مدیر تحقیق و توسعه

 شرکت داراکار
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مناسب ترین رزین پی وی سی 
)UPVC( برای اتصاالت تزریقی یوپی وی سی

در   K-65 و   K-57 گریدهای  در   
ً
معموال  S گرید  پی وی سی 

دسترس و موجود می باشد. به این دلیل که به طور تجاری این 

دارند.  پی وی سی  فرآیندهای  در  را  مصرف  بیشترین  گرید  دو 

کلندرینگ  با  شده  تولید  یوپی وی سی  شیت های  در   K-57

صلب،  لوله های  در   k-65 رزین  و  تزریقی  اتصاالت  یا  و 

باالتر،   K عدد  دارند.  کاربرد  پی وی سی  فیلم های  و  پروفیل 

تخلخل باالتری دارد. در واقع رزین های K-67 و باالتر برای 

کاربردهای پی وی سی نرم به کار می روند.

به  زیرا  به کار می رود  تزریق  برای   
ً
گرید رزین K-57، عموما

آن  ویسکوزیته  مولکولی(،  )وزن  کوتاه تر  زنجیر  طول  دلیل 

دای  تورم  گرید  این  می باشد.  باالتر   K عدد  با  رزین  از  کمتر 

باالتری نسبت به k-65 داشته و بنابراین کمک می کند تا دای 

پر شده و براقیت را از سطح قالب به محصول منتقل کند. تورم 

می یابد.  بهبود  فرآیند  کمک  افزودن  با  مناسب  شتاب  و  دای 

 k-65و رزین  از  که  است  دای  تورم  دلیل  به  دیگر،  طرف  از 

پروفیل  در  چون  می کنند  استفاده  پروفیل  ساخت  در   k-67

ابعاد بسیار مهم می باشند. رزین با K-value کمتر، بلورینگی 

کمتری نسبت به رزین با عدد K باالتر دارد. از این رو از نظر 

تئوری خواص مکانیکی آن کمتر از رزین K-65 می باشد. با 

این حالت تفاوت مقاومت کششی و مدول االستیسیته بسیار 

جزئی است.

میزان فیوژن در رزین k-65 کمتر از k-57 خواهد بود. براقیت 

باالتر  فرآیند  دمای  و  بوده   k-57 از  کمتر   k-65رزین در 

می باشد که این موضوع به دلیل افزایش تنش برشی در نازل، 

نازل  باال در  برشی  تنش  نامطلوب می باشد.  تزریق  فرآیند  در 

سبب ایجاد پاشش و لک، خط قالب و موارد دیگر خواهد شد.

دمای فرآیند باالتر نه تنها سبب تخریب بلکه نیاز به زمان سرد 

افراد  برخی  دارد.  قالب  قطعات  کردن  سرد  برای  بیشتر  شدن 

قطعات را در آب سرد قرار می دهند. این مورد از بلورینه شدن 

جلوگیری کرده و دمای نرمی ویکات VST را کاهش می دهد. 

درواقع، بازپخت خواص مکانیکی و حرارتی را بهبود می دهد.

مالحظات ویسکوزیته برای قالب تزریق
جریان  مالحظات  تزریقی،  گیری  قالب   فرآیندهای  در 

به  اسپرو  بوش  و  نازل  طول  در  روان  تزریق  شامل  پی وی سی 

ویسکوزیته   K-57 سی  وی  پی  می باشد.  قالب  حفره  داخل 

علمی
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بر  می دهد.  پوشش  را  نیاز  این  و  داشته   k-65 رزین  به  نسبت  پایین تری 

بسیار  تزریقی  اتصاالت  برای   K-55 رزین  شده،  منتشر  اطالعات  اساس 

مناسب است. اما به ندرت وجود داشته و گران قیمت خواهد بود. بنابراین رزین 

k-57 بهترین گزینه می باشد. برخی مواقع به بهانه خواص مکانیکی بهتر، رزین 

k-65 نیز استفاده می شود. البته در مواقعی که از لحاظ قیمتی بهتر بوده و یا 

رزین 57 در دسترس نباشد.

K-value و ویسکوزیته

زمانی که رزین k-57 خریداری می شود، تأییدیه تست ذکر می کند که عدد 

k رزین 1±57 می باشد. و مصرف کننده آن را قبول کرده و تأیید می کند.

 k خریداری می کنیم رزین پی وی سی با عدد k-57 در واقع وقتی که رزین

از 55/6 )گرد شده آن 56( تا 58/4 )گرد شده به 58( دریافت می کنیم. 

 ۳/4 توان  به  مولکولی  وزن  با  پلیمر  ویسکوزیته  می دانیم  که  طور  همان 

اندازه گیری شود  پلیمریزاسیون  فرآیند  با   k زمانی که عدد  می باشد.  مرتبط 

 k به توان ۳/4 است. بنابراین برای عدد k می توان گفت ویسکوزیته، عدد

مساوی با 55/6  ویسکوزیته معادل با ۳/4 )55/6( خواهد بود و برای عدد 

عدد حدود 18%  دو  این  است.   )58/4(۳/4 ویسکوزیته  با 58/4،  برابر   k

اختالف در ویسکوزیته را نشان می دهند. بنابراین فرآیند با مشکالتی روبرو 

کننده  روان  خصوص  به  روان کننده ها  از  که  هستیم  مجبور  و  شد  خواهد 

داخلی قطبی استفاده کنیم.

چه اتفاقی  خواهد افتاد که اگر از رزین k-value معادل ۶۷ یا ۶5 
استفاده کنیم؟

کلید اصلی فرآیند، یافتن عدد k واقعی پی وی سی وارد شده به آزمایشگاه 

روان  میزان  تا  داد  انجام  متعددی  آزمایشات  بایستی  رو،  این  از  می باشد. 

کننده مورد نیاز برای رزین ها با k-value متفاوت را بدست آورد و از این 

داده برای فرموالسیون استفاده کرد تا فرآیند روان تر باشد. چیزی که گفته 

کامپاند  بهتر است  فرآیند  پارامترهای  تغییر  به جای  این است که  می شود 

ورودی تغییر یابد. بنابراین، کامپاند ورودی اصالح شده تا مطمئن شویم 

که پارامترهای فرآیند تغییر نخواهند کرد. این موضوع سبب اطمینان خاطر 

اپراتور نیز خواهد شد.

k-value و VST )دمای نرمی ویکات(

دمای انتقال شیشه ای پلیمر آمورف تابعی از وزن مولکولی می باشد.

این وابستگی به صورت زیر توضیح داده شده است:

شیشه ای  انتقال  دمای   Tg)inf( ثابت   C
1
پلیمری  زنجیر  طول   Xn آن  در  که 

 =8۳°C و   C1=508 پی وی سی،  برای  می باشد.  پلیمر  نامحدود  زنجیر 

Tg)inf(=۳56k می باشد.

اگر در نظر بگیریم که برای رزین k-57، طول زنجیر یا عدد پلیمریزاسیون 

عدد  زنجیر،  طول   k-67 رزین  برای  و  می باشد  مونومر  واحد   750

پلیمریزاسیون 1000 واحد مونومر باشد.

،k-57 بنابراین برای رزین

k-67 و برای

بنابراین از نظر تئوری اختالف دمای نرمی یا Tg برای رزین K-57 و K-67؛ 

۳49/8-۳50/9  ، یک درجه سانتیگراد یا کلوین می باشد. بنابراین تفاوت 

عملی شاید ناچیز باشد و با افزودن روان کننده به رزین K67، ویسکوزیته 

را کاهش داده و آن را قابل تزریق نماییم.

 k- 65  یا  k-67 ین آیا این به معنی آن است که کسی نمی تواند با رز

اتصال تولید کند؟

می توان تولید کرد اما به دلیل اینکه به دماهای باالتری نیاز دارد و میزان 

نیاز است؛  از تخریب  برای جلوگیری  از مواد محافظت کننده   بیشتری 

در جهت کاهش ویسکوزیته و حرارت اصطکاکی، روان کننده مناسب 

نیاز است. به خصوص روان کننده قطبی مورد 

یابد.  افزایش  بایستی  نازل  قطر  ویسکوزیته  و  باال  دماهای  دلیل  به 

سبب  که  شده  خارج  کردن  سرد  فرآیند  در  بایستی  بیشتری  حرارت 

بودن  پذیرتر  امکان  برای  بنابراین،  شد.  خواهد  سیکل  زمان  افزایش 

 57 از رزین  استفاده  بهتر،  فرآیند و داشتن خواص مکانیکی و حرارتی 

بهترین گزینه و راه حل هست.

علمی






