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ایران دغدغه تأمین کاتالیست صنعت پتروشیمی ندارد
مواد اولیه صنایع پایین دستی پتروشیمی به صورت اعتباری تأمین می شود

ثبت رکوردی تازه در تولید و سودآوری پتروشیمی اروند
آخرین وضعیت صادرات کاال به عراق

دو عارضه مزمن تجارت خارجی
مرکز مبادله ارزی، فرصتی تازه برای صنایع

کاهش ۲۷ درصدی صادرات پتروشیمی سنگاپور
بایدها و نبایدها در طراحی اصولی شغل

ناتوانی بخش خصوصی در رفع نیاز بازار مسکن
ادعای جدید وزیر مسکن درباره خانه دار کردن مردم

پای چینی ها به ساخت مسکن باز شد
قالیباف: تولید و فروش نفت سال  آینده تراز می شود

نفت ایران برای آسیایی ها گران می شود
بی       توجهی به تعیین جایگاه بخش خصوصی

فرصت ها و تهدیدهای پیش روی بازارها
پیامدهای توسعه بی    ضابطه سیستم های نوین آبیاری

شناسایی پشت پرده اختالالت ارزی و برخورد با عوامل
عدم پرداخت تسهیالت توجیهی ندارد

افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود کاهش ۵درصدی نرخ مالیات شرکت ها
نمای نزدیک از اقتصاد ۱۴۰۲

افزایش نرخ بهره بین بانکی به ۲۳ درصد
حضور انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در نمایشگاه جانبی مجمع نظام مهندسی

Vinnolit خط تولید جدید PVC با انتشار پایین کربن را راه اندازی کرد
افزایش خروجی پی وی سی در خطوط اکستروژن جدید سینسیناتی

تاثیر طراحی بهینه مارپیچ در اکسترودر لوله و پروفیل
نرم کننده های فتاالت بازیافت الکتروشیمیایی PVC را بهبود می بخشند

ساخت موادجدیدی که فرایند تولیدی همانند پالستیک ها دارد اما مانند فلزات رسانا هستند

6 راهکار وینیل برای تأثیر بر تغییرات جوی
امتیاز باالی لوله های PVC برای پروژه های زیر ساختی آبرسانی

بازار جهانی پلی وینیل کلراید کلرینه شده )CPVC( از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۲۷
بازار جهانی سیستم مجرای کابل از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲6

PVC و VCM آشنایی با فرآیند تولید
آسیا تا سال ۲۰۲۵ می تواند منجر به افزایش ظرفیت جهانی پلی وینیل کلراید شود

انتخاب لوله های PVC برای جایگزینی با خطوط اصلی آب در استرالیای جنوبی
عرضه ضعیف،قیمت پی وی سی را در بازارهای آسیا صعودی نگه داشت

شکستگی خط لوله فاضالب PVC در حال کار، با قدمت ۴۰ سال
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دبیر انجمن:
فرزانه خرمیان

انگار همين ديروز بود كه هفت سين هاي اميد ، بر 
سر سفره هاي ١٤٠١ دست در دست هم به اميد سالي 
پر خير و بركت مي رقصيدند و بزرگ خانواده،  حضرت 

حافظ را به تاييد بختي روشن به ياري مي طلبيد.
چشمي بهم زديم و يكسال گذشت!

يادواره هاي  و  منحوس  اتفاقات  از  سرشار  سالي 
دلتنگي!

سالي سرشار از فراز و نشيب براي ملت و صنعت 
به  بالخره  صنف  يك  بيشمار  كندن هاي  جان  با  كه 
قيمت هاي  پرتاب  شاهد  تا  رسيد  سال  پاياني  ماه 
يك  اقتصاد  شده  فشرده  فنر  از  ماه  نجومي اسفند 

كشور باشد!
پس  از  سال ها  چهارنعل  فرار  مي بينيم،  آنچه 
يكديگر است و آرزوهايي كه با غبار برخاسته  از سم 
ما  و  به »شفق سرخ رو دريا« مي پيوندند  اسب عمر 

همچنان در حيرت زيبايي آنها سرگردانيم.
خود  با  را  زيبا  جان هاي  بسياري  رفت  كه  سالي 
برد و آرزوهاي بر باد رفته و غم هاي جا خوش كرده 
آنكه   اما عجب  بر جاي گذاشت.  را  بر سينه ي زمين 
بسياري كه مانده اند همواره مي پندارند ، جهان براي 

آنان ابدي است.
كاش آنكس كه امسال تمام توانش را بسيج كرد 

تا ذره اي بيشتر قدرت و مكنت بياندوزد، لحظه اي به 
درون خود بنگرد و دريابد كه جهان بر اساس قانون 

بقاي ماده و انرژي خلق شده است نه بقاي او!!
آنچه رفتار مي كنيم از نيك و بد، انرژي ويژه ای را 
وارد طبيعت مي كند كه در چرخه تعادل خود، نهايتا 
به سوي مان باز خواهد گشت. پس خوب بيانديشيم و 
زيبا بگوييم و نيك رفتار كنيم تا جهان را بجاي زشتي 

و سياهي، آكنده از رنگ و زيبايي كنيم.
ای، كه با رفتارها و كردارها و پندارها و گفتارهايت، 
بسياري را اگرچه در دل،  از خودت متنفر كرده اي، 

لحظه اي به لحظه ي آخر فكر كن و برگرد.
مي تواند  واقعي،  و  دل  ته  از  اما  ساده  كالم  يك 
سياهي خروارها گفتار و رفتار منفعت طلبانه سالهايت 
بتاباند  پاكي  نور  بر روح و روانت  و  با خود بشويد  را 
شمع  گرد  پروانه هاي  به  را  شيريني  گرد  مگسان  و 

زندگيت تبديل كند.
كاش تصميم بگيريم در سالي كه مي آيد شمعي 
سياه  باد  نه  سازيم  روشن  را  آرزويي  كنج  و  باشيم 
و  برگردد  نمي تواند  هم  خودش  حتي  كه  سنگدلي 

ويرانه هايش را ببيند.

درخشان و جاويدان باشيد.

ما مي نويسيـم بهـار
شمـا بخوانيـد
آرزوي اصـالح
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ايران دغدغه تأمين کاتاليست
 صنعت پتروشيمی ندارد

انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  توليدكنندگان 
پتروشيمی،  صنايع  ملی  شركت  از  نقل  به 
از  يكی  اينكه  بيان  با  شاهميرزايی  مرتضی 
وزارت  و  دولت  ارزشمند  و  مهم  راهبردهای 
پتروشيمی  صنعت  نيازهای  بومی سازی  نفت 
و  فنی  دانش  داخلی سازی  كرد:  اظهار  است، 
كاتاليست ها سبب رونق توليد، توسعه اقتصادی 
استفاده  بر  تأكيد  با  می شود.وی  اشتغال زايی  و 
به منظور  كشور  موجود  ظرفيت های  همه  از 
اجرای راهبرد داخلی سازی، افزود: براساس سند 
جامع كاتاليست، راه زيادی تا بومی سازی كامل 
پتروشيمی  صنعت  نياز  مورد  كاتاليست های 
شد:  يادآور  نفت  وزير  است.معاون  نمانده 
پتروشيمی  صنعت  تحريم  موضوع  خوشبختانه 
فناوری ها،  به  دسترسی  بخش  در  به ويژه  ايران 
پژوهشگران و متخصصان را به سمتی برده كه 
فناوری های متعددی را مانند توليد كاتاليست ها 

دغدغه  كرد:  تصريح  كنند.شاهميرزايی  كسب 
زيرا  ندارد،  وجود  ايران  در  كاتاليست  تأمين 
آن  داخلی سازی  سمت  به  ايرانی  پژوهشگران 
نبود  دليل  به  مجتمعی  ديگر  و  كردند  حركت 
كاتاليست خطر توقف توليد ندارد و حتی ايران 

صادركننده كاتاليست هم شده است.
پتروشيمی  صنايع  ملی  شركت  مديرعامل 
انرژی  ديپلماسی  فعال سازی  با  داد:  ادامه 
و  مذاكرات  پتروشيمی،  صنعت  حوزه  در 
مقام های  و  مسؤوالن  با  بسياری  گفت وگوهای 
نقاط  در  كشورها  ديگر  و  همسايه  كشورهای 
مختلف دنيا و مطالعه  درباره ظرفيت كشورهای 

مختلف انجام شد.
وی همچنين گفت: بعد از چند دور مذاكره و 
گفت وگو با چند كشور از جمله روسيه، فهرستی 
همسايه  موردنياز  تجهيزات  و  محصوالت  از 
شمالی در اختيار ما قرار گرفت و صادرات آنها 

در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ایران اکنون دغدغه تأمین کاتالیست 
ندارد زیرا پژوهشگران ایرانی به سمت داخلی سازی آن حرکت کردند و خطر توقف تولید 

به دلیل نبود کاتالیست نیست.
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نمايندگان  به همراه  قربانی«  »عزيزاهلل 
كارگروه  در  پتروشيمی  صنايع  ملی  شركت 
حضور  با  كه  توليد  موانع  رفع  و  تسهيل 
جمعی از صنعتگران استان برگزار شده بود، 
انجام شده در كل صنايع  پايش  به  اشاره  با 
كشور، اظهار كرد: از ٧٥ هزار واحد صنعتی 
واحد  هزار  در سطح كشور حدود ١٢  فعال 

تعطيل بود.
در  تعطيل  صنايع  كه  اين  بيان  با  وی 
رشته های مختلف فعاليت داشته اند و عوامل 
تعطيلی آنها نيز متنوع و متفاوت بود، افزود: 
تقريباً شامل حدود  از تعطيلی ها كه  بخشی 
بانكها  توسط  است،  واحد   ٥٠٠ و  هزار  يك 

تعطيل شده اند.
قربانی با بيان اين كه بخشی از تعطيلی ها 
دليل  به  بخشی  و  شركا  اختالف  دليل  به 
كمبود نقدينگی بوده است، تصريح كرد: ٤٤ 
نقدينگی  مشكل  تعطيل  واحدهای  درصد 

دارند.
به جای  بانك ها  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
توليد،  »سال  به نام  كه  سالی  در  كه  اين 
تعيين شده،  آفرينی«  اشتغال  و  دانش بنيان 
را  صنعتگران  كنند،  تسهيل  را  صنايع  كار 

تنها گذاشتند.قربانی يادآور شد: در اين راستا 
اقدام ها بسياری انجام شد و با شورای عالی 

بانك ها جلسات متعددی برگزار شد.
واحدهای  درصد   ١٦ كرد:  اظهار  وی 
بازار و ١١ درصد  نبود  به دليل  نيز  صنعتی 
به دليل كمبود مواد اوليه و ٨ درصد به دليل 
مشكالت زيرساختی و ١٠ درصد نيز به دليل 

فرسودگی ماشين آالت تعطيل شده اند.
صنايع  سازمان  كوچك  صنايع  معاون 
گفت:  ايران  صنعتی  شهرک های  و  كوچك 
شدند  تعطيل  بانك ها  توسط  واحد   ٤٤٩
كردند  ورشكستگی  اعالم  نيز  واحد   ٣٧٥ و 
كه جلسات متعددی برای تمامی اين موارد 

برگزار شد.
قربانی اظهار كرد: بخشی از واحدهايی كه 
نقدينگی  مشكل  می كنند،  كار  ظرفيت  زير 
توسط  آنها  مشكالت  شد  تالش  كه  دارند 
مورد  در  شود.وی  پيگيری  صمت  وزارت 
بيان  نيز  پتروشيمی  واحدهای  مشكالت 
كرد: واحدهايی كه در رشته صنعت و صنايع 
اغلب  هستند  فعاليت  حال  در  پتروشيمی 
مشكل تأمين مواد اوليه دارند كه با همكاری 
صدور  با  و  ايران  پتروشيمی  ملی  شركت 

زيرمجموعه،  شركت های  به  بخش نامه ای 
ماهه در  و سه  اعتباری  به صورت  اوليه  مواد 

اختيار اين واحدها قرار گيرد.
اين  كه  اين  به  اشاره  با  پايان  در  قربانی 
افتاده  اتفاق  كشور  در  بار  اولين  برای  اتفاق 
تسهيالت  به  نياز  اقدام  اين  با  افزود:  است، 
تأمين نقدينگی برای خريد مواد اوليه برطرف 

شد.
محصوالت  تن  ميليون  چهار  صادرات 
شناسايی  و  خام فروشی  از  فاصله  پلی اتيلن، 
فرصتهای سرمايه گذاری در توليد پلی اتيلن 
جلسه  اين  در  شده  مطرح  مباحث  ديگر  از 

است.
انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  توليدكنندگان 
از روابط عمومی صمت يزد؛ در اين  به نقل 
پتروشيمی  غيردولتی  شهرک  ايجاد  جلسه 
كودهای  توليد  ارزش  زنجيره  تكميل 
پتروشيمی های  فروش  پيگيری  شيميايی، 
پيگيری مشكل سهميه   ،LC براساس  كشور 
ارتباط  پيگيری  و  پتروشيمی  مواد  بندی 
بيشتر تشكل های خصوصی استان با شركت 

ملی صنايع پتروشيمی ايران مصوب شد.

مواد اوليه صنايع پايين دستی پتروشيمی
 به صورت اعتباری تأمين می شود

انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
پی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان 
معاون  ایسنا  از  نقل  به  سی  وی 
صنایع  سازمان  کوچک  صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
با بیان اینکه اغلب واحدهای پایین 
کمبود  با  پتروشیمی  صنایع  دستی 
اولیه  مواد  تأمین  برای  نقدینگی 
همکاری  با  گفت:  هستند،  مواجه 
مواد  ایران،  پتروشیمی  ملی  شرکت 
اولیه این واحدها به صورت اعتباری 

تأمین می شود.
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ثبت رکوردی تازه در توليد و سودآوری پتروشيمی اروند
 شرکت پتروشیمی اروند با تولید ۲ میلیون و ۵۸ هزار تن محصول در ۱۱ ماه سپری   شده از سال ۱۴۰۱، رکورد تولید تاریخ فعالیت 
مجتمع را جابه   جا و با ۵/ ۷هزار میلیارد تومان سود خالص، عملکردی بی   نظیر را ثبت کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن 
تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از پتروشیمی اروند، داده   های تولید، فروش و سود شرکت پتروشیمی اروند در 

۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ گویای رشد قابل   توجه عملکرد امسال این مجتمع بوده است.

سوی  از  شده  منتشر  داده   های  اساس  بر 
واحد برنامه   ريزی مديريت شركت پتروشيمی 
پر  محصول  دو  بررسی  مورد  دوره  در  اروند، 
كاربرد و راهبردی كلر و كاستيك با افزايش 
ماه سال ١٤٠٠،  به ١١  نسبت  ١٥ درصدی 
مقدار توليدی بی   سابقه را ثبت كردند و با ادامه 
می شود  پيش بينی  پيش   رو،  افزايشی  روند 
برنامه ساالنه  از  فراتر   CA واحد  توليد  حجم 

را محقق كنند.
در واقع اين افزايش توليد در واحد راهبردی 
CA افزون بر افزايش سود ابرتوليدكننده كلر 

خاورميانه، به   معنای تأمين خوراک پايدار برای 
ديگر صنايع مادر و افزايش توليد و سودآوری 
پنج پتروشيمی وابسته به محصوالت شركت 

پتروشيمی اروند است.

افزايش ۱۳۹ درصدی
 فروش داخلی

گروه  در  اروند  پتروشيمی  شركت  توليد 
PVC نيز بسيار قابل مالحظه بوده و محصول 

پر اهميت E-PVC افزايش ١٦ درصدی نسبت 
 S-PVC را رقم زده و پارسال  به مدت مشابه 
٧ درصد  گروه  اين  ارزش  با  محصول  ديگر 
به ثبت  را  پارسال  به ١١ ماه  افزايش نسبت 
رسانده است كه می تواند خبر اميدبخشی برای 

بازارهای پايين   دستی و صنايع وابسته باشد.
گروه  محصوالت  توليد  افزايش  كنار  در 
ماهه   ١١ داده   های  اروند،  پتروشيمی   PVC

محصوالت  داخلی  فروش  می دهد  نشان 
بزرگ ترين زنجيره PVC خاورميانه نيز نسبت 
افزايش  قبل ١٣٩ درصد  سال  مشابه  به مدت 
صنايع  خيال  هم  كه  است  كرده  تجربه  را 
را  وابسته  شركت های  ديگر  و  پايين   دستی 

راحت كرده و هم منجر به خلق ارزش افزوده 
باالتر و ارزآوری بيشتر با صادرات محصوالت 
برای  پايين   دستی  صنايع  در  ارزش  زنجيره 

كشور شده است.

 سود پتروشيمی اروند به
۵/ ۷ هزار ميليارد تومان رسيد

عملكرد مطلوب شركت پتروشيمی اروند 
در ١١ ماه سال ١٤٠١ پايانی نداشته و افزون 
شركت  اين  سود  يادشده،  دستاوردهای  بر 
پتروشيمی  صنايع  گروه  سود  ١٠ درصد  كه 
خليج فارس را شامل می شود، برای نخستين 
٧ هزار   /٥ از  مجتمع  فعاليت  تاريخ  در  بار 
ميليارد تومان عبور كرده كه افزون بر افزايش 
١٢٢ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال، 
توانسته ١٢٠ درصد بودجه را محقق كند كه 
نفع اين عملكرد بی   نظير به جيب بيش از ٤٠ 

ميليون سهامدار خواهد رفت.
تغيير نگرش و اعمال راهبردهای مديريتی 
استقرار  نظير  مختلف  حوزه   های  در  نوين 
نظام مديريت عملكرد، يكپارچه   سازی سامانه 

CMMS و پارسه )به   منظور اتوماسيون و چابكی 

تكنيك   های  به   كارگيری  تعميرات(،  انجام 
مشكالت  و  مسائل  حل  ريشه   ای  تحليل 
اولويت   بندی  و  شناسايی  مكانيزم   ،)RCA(
موانع توليد مبتنی بر منطق RADAR و اعمال 
و  نظام مشاركت  در  بازنگری   ،PDCA چرخه 
جلب  برای  پويا  ساختار  ايجاد  و  بهره   وری 
ريسك  مديريت  استقرار  كاركنان،  همكاری 
در  غيرمنتظره  رويدادهای  كاهش  و  جامع 
تغيير  بازنگری مديريت  كار،  و  چرخه كسب 
انجام پروژه   های اصالح و بهبود  و تسريع در 
توليد و عمليات، استقرار مديريت دانش، انجام 
ارزيابی بلوغ فرآيندی و مدل تعالی سازمانی 
شناسايی  به   منظور   ٢٠٢٠  :EFQM براساس 
نقاط قابل بهبود، تدوين برنامه جامع برون   رفت 
از آاليندگی و قرار گرفتن در زمره صنعت سبز، 
اصالح ساختار سازمانی و به   روزرسانی سيستم 
استانداردهای  )دريافت  مديريتی  يكپارچه 
ورژن ٢٠١٥( را می توان از جمله اقدام   های اين 
مجتمع در مسير دستيابی به ركوردهای توليد 

و سودآوری شگفت   انگيز مجتمع بر شمرد.
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آخرين وضعيت صادرات کاال به عراق

 همه ارز هلدينگ های پتروشيمی و پااليشگاهی
 در مرکز مبادله عرضه می شود

 وزير نفت گفت: همه ارز حاصل از صادرات شركت های پتروشيمی و 
پااليشی در مركز مبادله ارزی عرضه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن توليدكنندگان لوله و اتصاالت پی وی 
سی به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی در نشست ويژه  با حضور مديران 
هلدينگ های بزرگ پتروشيمی و پااليشی در وزارت نفت، ضمن تأكيد 
بر اهميت اجرای كامل سياست های ارزی دولت اظهار داشت: همه اركان 
دولت موظف به حمايت از بسته جديد سياست های ارزی دولت و اجرای 

دقيق آن هستند.
وی با اشاره به اينكه بخش بزرگی از ارز صادرات در واقع ارز حاصل 
صادرات  از  حاصل  ارز  همه  افزود:  است،  نفتی  و  پتروشيمی  مواد  از 
شركت های پتروشيمی و پااليشی در مركز مبادله ارزی عرضه خواهد 
شد، همچنان كه اين شركت ها پيش از اين نيز بيشترين عرضه كننده ارز 
در سامانه نيما بوده اند و عملكرد قابل قبولی در بازگشت ارز حاصل از 

صادرات و تزريق آن به بازار برای پوشش نيازهای ارزی كشور داشته اند.
وزير نفت تصريح كرد: از اين پس نيز اين شركت ها و هلدينگ ها مكلف 

به عرضه ارز صادراتی در سامانه مبادله ارزی بانك مركزی هستند و انتظار 
می رود مانند گذشته عملكرد مطلوبی هم سو با سياست های كالن ارزی 
دولت داشته باشند.در اين نشست كه با حضور هلدينگ های بزرگ و 
اصلی صادركننده محصوالت پتروشيمی و پااليشی برگزار شد، سياست 
قطعی دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات و عرضه آن در مركز 

مبادله ارزی مورد تأكيد قرار گرفت.

صادرات  از  خوزستان  گمركات  ناظر 
به  غيرنفتی  كاالی  ٣٠٦ هزار تن  و  ٤ ميليون 
عمومی  روابط  گزارش  به  داد.  خبر  عراق 
پی  اتصاالت  و  لوله  توليدكنندگان  انجمن 
قره بيگی  بهروز  »ايسنا«  از  نقل  به  وی سی 
درخصوص صادرات كاالی غيرنفتی به عراق 
و  ٤ ميليون  امسال  ١١ ماه  در  كرد:  اظهار 
گمركات  از  غيرنفتی  كاالی  ٣٠٦ هزار تن 

خوزستان به عراق صادر شده است. 
ارزش  زمانی  بازه  اين  در  افزود:  وی 
از گمركات خوزستان به  انجام شده  صادرات 
عراق بيش از ٧٢٠ ميليون دالر بوده است. ناظر 
گمركات خوزستان گفت: اين ميزان صادرات 
از  سال گذشته  مشابه  مدت  با  مقايسه  در 
داشته  جزئی  كاهش  ارزشی  و  وزنی  نظر 
ساختمانی،  مصالح  داد:  ادامه  وی  است. 

كلينكر، مواد غذايی، تره        بار، آبزيان پرورشی، 
لبنيات، لوازم خانگی و آهن آالت از مهمترين 
قره بيگی  بوده است.  عراق  به  صادراتی  اقالم 
كاال  صادرات  حجم  بيشترين  كرد:  عنوان 
و  شلمچه  گمركی  واحدهای  از  عراق  به 
گمركات  ناظر  شده است.  انجام   چذابه 

درآمدهای  درخصوص  پايان  در  خوزستان 
درآمد  ميزان  استان گفت:  گمركات  وصولی 
مدت  اين  در  خوزستان  گمركات  وصولی 
١١٤ هزار و ٩٣٦ ميليارد ريال بوده كه نسبت 
رشد  ١٣٧ درصد  سال گذشته  مشابه  به مدت 

داشته است.
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كشور  غيرنفتی  صادرات  حجم  سال جاری  از  ماه  يازدهمين  در 
محدوده  به  واردات  آنكه  رسيد،  حال  دالر  ٤٩ ميليارد  يك      قدمی  به 
پايين  فناوری  و  اندک  »پيچيدگی  شد.  نزديك  دالر  ٥٤ ميليارد 
مقاصد  و  محصوالت  اندک  »تنوع  كنار  در  صادراتی«  محصوالت 
صادراتی و وارداتی« نشان از ادامه همان سير قبلی در سال ١٤٠١ دارد.
با اين حال قوت گرفتن جريان تجارت خارجی كه اولويت سياستگذار 
نيز بوده، موضوعی حائزاهميت است؛ در واقع به رغم نصف شدن ميزان 
مثبت  نكته  دی١٤٠١(،  به  )نسبت  ماه  بهمن  در  كشور  صادرات 
كارنامه١٤٠١ تجارت خارجی ايران رشد حجم تجارت است كه خبر از 
تداوم حيات دادوستد كااليی كشور با جهان دارد. چين با حدود٣١ و 
امارات متحده عربی با حدود ٢٢ ميليارد دالر بزرگ ترين شركای تجاری 
ايران در ١١ماهه منتهی به بهمن ١٤٠١ بوده      اند. در سمت صادرات 
امارات متحده عربی و هند هستند كه عمده  تركيه،  اين چين، عراق، 
كاالهای ايرانی را خريده      اند، حال آنكه واردات كشور عمدتاً از ٥مبدا 

امارات متحده عربی، چين، تركيه، هند و آلمان بارگيری شده است.
از نكات جالب درباره شركای تجاری ايران كه ٦كشور هستند، سهم 
٧٥درصدی از مجموع تجارت خارجی كشور است كه گويای تمركز 
تجارت كشور روی دامنه محدودی از كشورهاست؛ در واقع از مجموع 
٥/ ١٠٣ميليارد دالر تجارت خارجی ايران، ٦كشور سهمی معادل ٨/ 
٧٧ميليارد دالر دارند كه اين موضوع خبر از آسيب            پذيری اقتصاد ايران 
واردات  و  صادرات  آمارهای  مرور  می دهد.  خارجی  تجارت  مسير  از 
اين ماه كل صادرات  پايان بهمن ١٤٠١ نشان می دهد در  كشور در 
كشور معادل ٥/ ٣ميليارد دالر بوده كه افتی بيش از ٦٦درصد را نشان 
می دهد. اين عدد برای دی١٤٠١ بيش از ٩ميليارد دالر بوده است. از 
آن سو ارزش واردات كشور در اين ماه به سطح ١/ ٥ ميليارد دالر تنزل 
پيدا كرده است.اين عدد برای ماه دی حدود ٧/ ٥ميليارد دالر بود. به طور 
از يك ماه توفانی كه به يك  كلی حجم تجارت خارجی كشور پس 

قدمی ١٥ميليارد دالر رسيد، به محدوده معمول خود بازگشت. كل 
تجارت خارجی بهمن      ماه١٤٠١ كشور حدود ٥/ ٨ميليارد دالر بوده است.

 کارنامه۱۱ماهه تجارت خارجی ايران
رئيس كل گمرک ايران تازه            ترين گزارش از وضعيت تجارت خارجی 
كشور را تشريح و اعالم كرد: درآمدهای ارزی كشور از محل صادرات 
غيرنفتی در ١١ ماهه سال جاری به حدود ٤٩ ميليارد دالر رسيد  كه در 

مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش ٢ ٢/ ١٢درصدی داشته است.
به گزارش روابط عمومی انجمن توليدكنندگان لوله و اتصاالت پی 
آمار  تشريح جزئيات  در  رضوانی      فر  تسنيم، محمد  از  نقل  به  وی سی 
غيرنفتی  كاالهای  قطعی  صادرات  ميزان  به  كشور،  خارجی  تجارت 
بدون  همچنين  و  سفيد  نفت  و  نفت كوره  نفت خام،  به استثنای  كشور 
احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی اشاره كرد و افزود: در ١١ ماهه 
سال جاری صادرات غيرنفتی كشور، بالغ بر ١١١ ميليون و ٣٠٠ هزار تن 
و به ارزش ٤٨ ميليارد و ٨٠٠ ميليون دالر بوده  كه اين ميزان در مقايسه 
با مدت مشابه سال ١٤٠٠، كاهش ١٦/ ١ درصدی در وزن و افزايش ٢٢/ 
١٢ درصدی در ارزش دالری داشته است.بنابراين گزارش، معاون وزير 
اقتصاد و رئيس كل گمرک ايران به ميزان واردات كشور در اين مدت 
اشاره كرد و گفت: واردات كشور در اين مدت به ميزان ٣٣ ميليون و 
٦٠٠ هزار تن به ارزش ٥٣ ميليارد و ٧٠٠ ميليون دالر بوده است كه كاهش 
٦١/ ٨ درصدی در وزن و افزايش ٢٨/ ١٥ درصدی در ارزش را در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. رضوانی فر با بيان اينكه متوسط 
ارزش گمركی هر تن كاالی صادراتی از ٣٨٦ دالر در ١١ ماهه سال گذشته 
به ٤٣٩ دالر در ١١ ماهه سال جاری رسيده است، تأكيد كرد: اين آمار 
نشانگر رشد ٥٤/ ١٣درصدی است و اين در حاليست كه متوسط ارزش 
گمركی هر تن كاالی وارداتی ١٥٩٧ دالر بوده كه نسبت به رقم ١٢٦٦ 

دالر در يازده ماهه سال گذشته، ١٤/ ٢٦درصد رشد داشته است.

دو عارضه مزمن تجارت خارجی
و  واردات  آمارهای  به      روز شدن  با 
صادرات کشور، حجم تجارت خارجی 
فراتر  دالر  ۱۰۰میلیارد  مرز  از  ایران 
رفت. ارزش دقیق کل تجارت خارجی 
۱۱ماهه کشور ۱۳ میلیارد و ۵۰۰میلیون 
نشان  گمرک  آمارهای  است.  دالر 
می دهد وزن صادرات و واردات کشور 
کاهش یافته اما رشد ارزش صادرات و 

واردات دو رقمی شده است.
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صنعت دست به گريبان
 با نوسانات ارزی

اخير  ماه  چند  در  ارز  نرخ  گرانی  افسار 
اطمينانی  كه  است  شده  گسسته  به طوری 
چنين  اثرات  حال آنكه  ندارد.  وجود  فردا  از 
همه  بر  مردم،  معيشت  از  سوای  نوساناتی 
بخش های اقتصاد از توليد گرفته تا صادرات، 
به طوری كه  است  نموده  و...رسوخ  واردات 
را دچار  توليد  را سردرگم،  اقتصادی  فعاالن 
اختالل، سرمايه گذاری ها را كاهشی و تجارت 

خارجی را محدودتر كرده است. 
بدون ترديد، نوسانات نرخ ارز نه فقط در 
ايران بلكه در هر كشور می تواند نا اطمينانی 
آن  تجار  و  توليدكنندگان  برای  را  آينده  از 
كشور به همراه داشته باشد. اما چون فارغ از 
بحث ارزی، تورم بااليی هم بر اقتصاد حاكم 
نظر  به  پيش  از  پرتالطم تر  شرايط  است، 
می رسد به گونه ای كه گاه رشد نرخ ارز و كم 
شدن ارزش پول ملی به نفع توليدكنندگان 
تعطيلی  به  ارز،  هم گرانی  مواردی  در  و 
اين  در  است.  انجاميده  صنعتی  واحدهای 
نمونه  چند  كه  فوالدی  بزرگ  صنايع  ميان، 
بيش  می كنند  فعاليت  اصفهان  در  آن،  بارز 
هستند.  ارز  نرخ  از  متاثر  صنايع،  ديگر  از 
موردنياز  اوليه  مواد  تأمين  كه  ازآن جهت 
آنكه  بوده ضمن  ارز  قيمت  به  وابسته  آن ها 
دولت  توسط  فوالد،  زنجيره  محصوالت  نرخ 
تعيين می شود بنابراين تغييرات ارزی، تأثير 
دارد،  آن ها  توليدات  روی  بر  قابل توجهی 
قطعاً كاهش ارزش پول ملی در بلندمدت بر 
قدرت خريد مصرف كنندگان اين صنايع كه 
شامل كارخانه ها و همچنين خريداران خرد 

آهن آالت و ميلگرد می شود، تاثير گذار است.
با اين اوصاف به تدريج با اين شرايط ارزی 
و  كاهش  ملی  درآمد  ضعيف،  توليد  كشور، 
درنهايت معيشت وزندگی مردم عادی مختل 
از  بار  هر  آشفته  وضعيت  اين  در  و  می شود 
بخش نامه و سامانه ای رونمايی شده است كه 
شايد مرهمی بر زخم صنايعی باشد كه از اين 

گرانی ها و تورم دچار مشكل شده اند.
و  ارز  مبادله  مركز  تشكيل  با  نيز  اخيراً   
راستای  در  است  شده  مصوب  ايران،  طالی 
بهبود شرايط نابسامان ارزی، ارزهای حاصل 
معادنی  و  صنايع  در  بخصوص  صادرات،  از 
ارزان  منابع  به واسطه  را  كه محصوالت خود 
بازارهای جهانی  در  و  می كنند  توليد  انرژی 
بانك  كنترل  تحت  می رسانند،  به فروش 
صادركنندگان  اين  و  می گيرد  قرار  مركزی 
عمده )پتروشيمی، فوالد، مس و غيره( الزاماً 
طال،  و  ارز  مبادله  بازار  در  را  خود  ارز  بايد 
عرضه كنند كه اين مساله نيز با اماواگرهايی 

روبه روست. 

انگيزه ای قوی تر 
برای صادرکنندگان؟ 

مركز مبادله ارز و طالی ايران كه سكان 
نرخ ارز را در دست گرفته تا شرايط نابسامان 
را سامان بخشد از روز سه شنبه دوم اسفند 
حوزه  در  را  خود  رسمی  فعاليت   ١٤٠١
معامالت ارزی )اسكناس و حواله( آغاز كرد.

اعتبار  و  پول  شورای  اساس  اين  بر   
اصالح  بر  مبنی  مركزی  بانك  پيشنهاد  با 
ساماندهی  به منظور  مورداشاره  مقررات 
مركز  طال،  و  ارز  حوزه  در  بازار  توسعه  و 
كرد  تأسيس  را  ايران  طالی  و  ارز  مبادله 
و  حواله  و  اسكناس  از  اعم  ارز  معامالت  تا 
طال به تشخيص رئيس كل بانك مركزی در 
تسويه  و  معامله  مورد  الكترونيكی  بسترهای 
آن  موفق  اجرای  كه  است  مدلی  گيرد.  قرار 
به وسيله دولت روسيه موجب شد روبل پس 

مرکز مبادله ارزی، فرصتی تازه برای صنايع
درحالی که صنعتگران و تولیدکنندگان برای بازار آینده خود و همچنین برای تأمین پایدار مواد اولیه و توسعه شرکت های خود به 
ثبات نرخ ارز نیاز دارند، تغییرات و نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد نگرانی در بین مردم و فعاالن اقتصادی شده است و در این شرایط 
بانک مرکزی از بسته جدید ارزی با توجه به تجربه روسیه در بازگرداندن ارزش روبل استفاده کرده است. که براساس این مدل، 
کل منابع ارزی حاصل از صادرات اصطالحاً زیر کلید بانک مرکزی قرار می گیرد تصمیمی که ازنظر برخی فعاالن اقتصاد چندان 

کارشناسانه نیست.
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اوكراين،  جنگ  جريان  در  اوليه  ريزش  از 
در  كند.  بازيابی  را  خود  ارزش  ماه،  دريك 
اين مدل، ارزهای حاصل از صادرات، به ويژه 
را  خود  محصوالت  كه  معادنی  و  صنايع  در 
می كنند  توليد  انرژی  ارزان  منابع  به واسطه 
می رسانند،  به فروش  جهانی  بازارهای  در  و 
و  می گيرد  قرار  مركزی  بانك  كنترل  تحت 
ارز خود را در  بايد  الزاماً  اين صادركنندگان 

بازار مبادله ارز و طال، عرضه نمايند.
درواقع، نقطه كانونی بسته ارزی، موظف 
همه  بازگشت  به  صادركنندگان  كردن 
صادركنندگان  ارز  است.  صادراتی  ارزهای 
بزرگ با اجرای اين طرح، تحت نظارت بانك 

مركزی خواهد رفت.
گفته می شود از مزايای بزرگ اين بسته، 
با  بزرگ  صادركنندگان  به  انگيزه بخشی 
واردكردن ارز آن ها به معامله در مركز مبادله 
است.چراكه برای فعاالن اين امكان به وجود 
تعيين شده  قيمتی  محدوده  در  كه  می آيد 
صادرات  از  حاصل  ارز  نيما،  نرخ  از  باالتر  و 
خود را به طور رسمی عرضه كنند. از ديدگاه 
مدل،  اين  موفق  اجرای  درصورت  مسووالن 
و  ارز  بازار  در  سنگين  ريزش های  امكان 
بازيابی ارزش پول ملی مشابه آنچه در روسيه 

اتفاق افتاد، وجود خواهد داشت.

بدون درايت، هيچ تصميمی 
کارآمد نخواهد بود

ارائه شده  ارزی  جديد  مدل  با  ارتباط  در 
بخش  برای  آن  تأثيرات  و  دولت  توسط 
صنعت، مسعود جمالی رئيس انجمن مديران 
صنايع اصفهان در گفت وگو با روزنامه دنيای 
از  حاصل  ارز  می كند:عرضه  بيان  اقتصاد 
صادرات توسط صادركنندگان، پيش از ايجاد 
ارزی هم، توسط سامانه جامع  مبادله  مركز 
است  آن  تفاوت  اما  می گرفت  تجارت،انجام 
فعاالن  كار  درروند  چندهفته ای  وقفه ای  كه 
و  بالتكليفی  با  و  آمد  وجود  به  اقتصادی 
برای  سال  پايانی  ماه های  در  كه  سرگردانی 
حتی  عده ای  آمد،  وجود  به  صادركنندگان 
تكليف  تعيين  تا  كردند  متوقف  را  صادرات 

شود. وی تصريح می كند: تغييری كه اكنون 
است  ايجادشده  ارزی  مبادله  باوجود سامانه 
اجازه  هم  پتروشيمی ها  و  فوالدی ها  آنكه 
خود  ارز  ارزی،  متشكل  بازار  اين  در  دارند 
ميزان  افزايش  ماحصلش،  كه  به فروشند  را 
مشكلی  اما  است.  قبل  نسبت  به  ارز  عرضه 
زياد  تفاوت  دارد  وجود  ميان  اين  در  كه 
هرچند  است  آزاد  بازار  ارز  با  سامانه  قيمت 
مسووالن دولتی براين ادعا هستند بازار آزاد 
را به رسميت نمی شناسند ولی واقعيت آنكه 
عدد ورقم كف جامعه و قيمت گذاری داخلی 
كه مشتريان داخل و خارجی می بينند نرخ 
تابلوهای صرافی ها است ازاين رو اين اختالف 

قيمت زياد باعث می شود كه توجيه صادرات 
به  مسوول  اين  گفته  به  برود.  بين  از  هم 
حاشيه  ميزان  اين  با  صنعتی  نمی رسد  نظر 
سود باشد كه اين اختالف قيمتی را بپذيرد. 
اين  كه  دارد  ضرورت  می كند:  تأكيد  وی 
صادركنندگان  حضور  با  تصميمات  از  نوع 
تا  پذيرد  انجام  از جانب آن ها  نمايندگانی  و 

مشكالت اين چنينی را در پی نداشته باشد.
چالش های  ديگر  با  ارتباط  در  جمالی 

اين بسته می گويد: بازگشت صددرصدی ارز 
حاصل از صادرات با توجه به هزينه هايی مانند 
انتقال پول، هزينه های حمل ونقلی، لجستيك 
و بازاريابی كه به طورمعمول صادركننده با آن 
بود.  خواهد  دشوار  امری  عماًل  است  درگير 
به طور  پرونده ها  است  اعالم شده  هرچند 
موردی در كميته ها قابل بررسی است اما اين 

روندی زمان بر است.
بر  ارز،  گرانی  تأثير  با  ارتباط  در  وی 
استان  صنايع  موردنياز  اوليه  مواد  تأمين 
از  قابل توجهی  بخش  می گويد:  اصفهان 
وارداتی  مواد  نيازمند  استان  اين  صنايع 
افزايش  ازآنجاكه  حال  می افزايد:  و  هستند 
افزايش سرمايه در گردش  باعث  ارز،  قيمت 
و درنتيجه گران شدن قيمت كاالی تمام شده 
می شود نتيجه نهايی اين جريان، ايجاد تورم 
است. به نحوی كه اين وضعيت، برای صادرات 
موجب  را  تورمی  داخل،  فروش  برای  و 
می شود كه آسيب زننده به توليد خواهد بود. 
مالی  تأمين  اين حجم  می دهد:  توضيح  وی 
شركت ها  اكثر  قيمت ها  افزايش  به  توجه  با 
را با مشكل مواجه كرده است ضمن آنكه به 
سردرگمی واردكنندگان هم انجاميده چه بسا 
به همان ميزان كه صادركننده دچار مشكل 
نوسانات  دليل  به  هم  واردكننده  است  شده 
اين  پيامد  و  است  بالتكليفی  دچار  نرخ ها 
تجار،  از  اقتصادی  فعاالن  به  ضربه  شرايط 
اقتصاد  به  درمجموع  و  صادركنندگان  تا 
می كند:  بيان  پايان  در  مسوول  اين  است. 
متاسفانه اتفاقی كه به طور تكراری در كشور 
ايجاد  وقتی مشكلی  آنكه  آن هستيم  شاهد 
می شود مديران تغيير می كنند درصورتی كه 
همچنان  درايت،  اما  كند  تغيير  مديری  اگر 
تكرار  موجب  رويه  اين  باشد  نداشته  وجود 
سعی و خطا می شود. وی خاطرنشان می كند: 
كه  ببرد  پی  موضوع  اين  به  دولت  اميدوارم 
راهكاری  نه  كشور  اقتصادی  مشكالت 
را می طلبد  اقتصادی  بلكه راهكاری  سياسی 
ثبات  رويه ها  و  بخش نامه ها  در  آنكه  دوم  و 
بزرگ ترين  و  مهمترين  زيرا  شود  حاكم 

مشكل امروزی ما همين موضوع است.

اخیراًنیزباتشکیلمرکزمبادله
ارزوطالیایران،مصوبشده
استدرراستایبهبودشرایط
نابسامانارزی،ارزهایحاصل
ازصادرات،بخصوصدرصنایع
ومعادنیکهمحصوالتخودرا
بهواسطهمنابعارزانانرژی
تولیدمیکنندودربازارهای
جهانیبهفروشمیرسانند،
تحتکنترلبانکمرکزیقرار
میگیردواینصادرکنندگان
عمده)پتروشیمی،فوالد،مس
وغیره(الزاماًبایدارزخود
رادربازارمبادلهارزوطال،

عرضهکنندکهاینمسالهنیزبا
اماواگرهاییروبهروست
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 عمده ترين کاالهای صادراتی
رضوانی      فر درخصوص وضعيت صادرات كاالهای پتروشيمی گفت: 
در اين مدت ٢١ ميليارد و ٧٠٠ ميليون دالر صادرات كاالهای پتروشيمی 
صورت گرفته است كه از نظر وزنی ٢٥/ ٤٠درصد و از نظر ارزشی ٤٩/ 
٤٤درصد از كل صادرات غيرنفتی كشور را تشكيل می دهند. همچنين 
عمده ترين كاالی صادراتی گاز طبيعی مايع شده به ارزش ٦ ميليارد و 
٨٠٠ ميليون دالر بوده كه سهمی بالغ بر ٩٧/ ١٣درصد از كل ارزش 

صادرات را به خود اختصاص داده است.

 کشورهای عمده خريدار کاالهای ايرانی
رئيس كل گمرک ايران در ادامه به تشريح جزئيات بزرگ ترين مقاصد صادراتی 
كشورمان در اين مدت پرداخت و افزود: چين با ١٣ ميليارد و ٦٠٠ ميليون دالر، 
با ٦ ميليارد و ٩٠٠ ميليون دالر،  تركيه  با ٩ ميليارد و ٤٠٠ ميليون دالر،  عراق 
و  با  يك ميليارد  هند  و  دالر  ٣٠٠ ميليون  و  ٥ ميليارد  با  امارات متحده عربی 
بوده اند.به  كشورمان  صادراتی  كاالهای  مقاصد  بزرگ ترين        دالر  ٩٠٠ ميليون 
گفته وی اين ٥ كشور در مجموع سهمی در حدود ٤٥/ ٧٣درصد از وزن و ٧٩/ 

٧٥درصد از كل ارزش صادرات غيرنفتی كشور را به خود اختصاص داده اند.

کاهش ۲۷ درصدی صادرات پتروشيمی سنگاپور
 صادرات محصوالت پتروشيمی سنگاپور 
در ژانويه سال ٢٠٢٣ ميالدی نسبت به دوره 
٢٧ درصد  حدود  آن  از  پيش  سال  مشابه 
٢٠ميليون  و  يك ميليارد  به  و  يافت  كاهش 
دالر رسيد. به گزارش روابط عمومی انجمن 
سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  توليدكنندگان 
دولتی  مؤسسه  آمارهای  »نيپنا«،  از  نقل  به 
كه  دارد  اين  از  حكايت  سنگاپور  اينترپرايز 
ارزش صادرات پتروشيمی اين كشور آسيايی 
كاهش  ٢٦ درصد   /٦ با   ٢٠٢٣ ژانويه  در 
نسبت به دوره مشابه پارسال به يك ميليارد 
كل  شرايط  اين  و  رسيد  دالر  ٢٠ميليون  و 
تحت تاثير  هم  را  غيرنفتی  داخلی  صادرات 

قرار داد.
اينترپرايز  دولتی  مؤسسه  آمارهای 
نشان می دهد كه مجموع صادرات  سنگاپور 
با   ٢٠٢٣ ژانويه  در  كشور  اين  غيرنفتی 
مشابه  به مدت  نسبت  كاهش  ٢٥ درصد 
دالر  ٣٠٠ميليون  و  ١٣ميليارد  به  پارسال 
دسامبر  در  رقم  اين  كه  به   طوری  رسيد، 
كرده  ثبت  را  ٦/ ٢٠درصدی  كاهش   ٢٠٢٢
كه  غير الكترونيكی  كاالهای  صادرات  بود. 
دارويی  محصوالت  و  پتروشيمی  شامل 
می شود، در ماه ژانويه با ٥/ ٢٤ درصد كاهش 
به ١٠ميليارد  پارسال  به دوره مشابه  نسبت 
در  كه  حالی  در  رسيد،  دالر  ٤٠٠ميليون  و 

٢١درصدی   /٣ كاهش   ٢٠٢٢ دسامبر  ماه 
صادرات  همچنين  بود.  كرده  ثبت  هم  را 
چين  به  سنگاپور  غير الكترونيكی  كاالهای 
پارسال  مشابه  به مدت  نسبت  ژانويه  ماه  در 
اين  صادرات  و  يافت  كاهش  ٤٣ درصد   /٢
از ١٠مقصد صادراتی  به هشت مقصد  كاالها 
سنگاپور در دوره مورد بررسی با افت روبه   رو 
شد. صادرات مواد شيميايی اوليه سنگاپور به 
چين در ژانويه امسال نسبت به دوره مشابه 

پارسال ٦/ ٢٨ درصد كاهش يافت.
در  سنگاپور  اينترپرايز  دولتی  مؤسسه 
پتروشيمی  صادرات  كرد،  اعالم  بيانيه   ای 
در  ميالدی   ٢٠٢٢ سال  در  سنگاپور 
و  يافت  كاهش  ٢ درصد   /٠ مجموع 

در  ثبت شده  ٤٢درصدی   /٢ شديد  رشد 
سنگاپور  كرد.  معكوس  را   ٢٠٢١ سال 
صنايع  عمده  صادركننده  و  توليدكننده 
آسياست. قطب  در جنوب شرقی  پتروشيمی 
در  آسيايی  كشور  اين  پتروشيمی  صنايع 
بيش  و  است  شده  واقع  جورونگ  جزيره 
جمله  از  جهان  شيميايی  ١٠٠شركت  از 
و  اكسون   موبيل  همچون  بزرگی  شركت های 
شل در اين منطقه فعاليت می كنند. براساس 
سنگاپور،  اينترپرايز  دولتی  مؤسسه  اعالم 
ميالدی  سال جاری  در  نفت  قيمت  كاهش 
نوبه  به  و  سنگاپور  نفت  تجارت  بر  می تواند 
خود بر كل تجارت اين كشور در سال ٢٠٢٣ 

تأثير بگذارد.
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بايدها و نبايدها در طراحی اصولی شغل
موقعیت  یک  در   Starfleet ناو  در  را  افسری  دانشکده  دانشجویان  شبیه   سازی،  فرآیند  یک  در 
خطرناک و بر سر یک دوراهی قرار می دهند - بودن یا نبودن؛ مساله این است: یک افسر باید 
تصمیم بگیرد که آیا یک کشتی غیرنظامی را در اعماق قلمرو دشمن نجات دهد و با این کار، تمام 
خدمه ناو خود را در معرض خطر قرار دهد یا اجازه دهد ۳۸۱ مسافر و خدمه کشتی غیرنظامی 
یک  زمان  آن  در  که  کرک،  تی  جیمز  خشمگین  کاپیتان   ،Star Trek اصلی  قهرمان  بمیرند! 
دانشجوی افسری بود، از پذیرش سناریوی بدون برد خودداری می کند. او فرآیند شبیه سازی را 
دستکاری می کند و آن را دوباره برنامه ریزی می کند تا بتواند کشتی غیرنظامی را بدون آسیب 
رسیدن به کشتی خود نجات دهد. هنگامی که این کار او توسط مقام های آکادمی کشف می شود، 
غیرممکن  کار  یک  با  که  زمانی  قوانین  تغییر  برای  او  عزم  اما  می کنند-  مواخذه  به شدت  را  او 
به صورت  را  او  ارزشمند  و  متفاوت  کار  و  ساخته  محبوب  مخاطبان  برای  را  او  می شود،  روبه رو 
الگوی ساختار شکن قلمداد می کنند. این کار، یک حقیقت اساسی را در مورد رفتار انسان نشان 
می دهد: وقتی به افراد تکلیفی داده می شود که نمی توانند آن را به گونه ای که تعریف شده، انجام 
دهند یا نمی   خواهند انجام دهند، آنها کار دیگری را خلق خواهند کرد و در مقابل، آن را انجام 
دانشجوی  این  برای  که  همان طور  بدهد،  نتیجه  این کار  است  ممکن  اوقات  گاهی  داد.  خواهند 

دانشکده افسری نتیجه داد. اما عمدتًا این طور نیست، حداقل از دیدگاه کارفرمایان.

 بیش از ۴۰ سال است که من به عنوان مشاور، محقق و مربی با تعاملی نزدیک، با رهبران و مدیران 
پیامدهای مخرب  با  همیشه  تقریبًا  و  بارها  و  بارها  را  پدیده  این  و  می کنم  کار  مختلف  سازمان های 
دیده ام. من در طول زمان آموخته ام که چگونه مدیران و زیردستان می توانند با صرف کمی وقت برای 
کشف شغل و اهداف شغلی خود، از این گونه پیامدها جلوگیری کنند. بیایید با بررسی منشأ مشکالت 

در جهت رفع آنها بکوشیم.
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 چرا کارکنان شغل خود را بازتعريف
 مهندسی مجدد  می کنند؟

تقريباً همه برای موفقيت انگيزه دارند، اما وقتی فرآيند انجام يك شغل 
خيلی ساده باشد، افراد احساس موفقيت را تجربه نخواهند كرد. از طرف 
ديگر، اگر انجام كاری بسيار فراتر از توانايی های افراد باشد، به هيچ وجه در 
انجام آن موفق نخواهند شد. اگر كاركنان بتوانند كار را انجام دهند اما انجام 
آن كار با تالش همراه نباشد، نحوه   انجام آن كار را دوباره تعريف خواهند كرد 
تا انجام آن كار چالش برانگيز باشد. اگر انجام كار چالش برانگيز بوده اما انجام 
دادن آن مقدور نباشد، مسلما كاركنان آن را به كاری تبديل خواهند كرد 

كه بتوانند انجامش دهند.
از ديدگاه كارفرما، هر دو نوع كار، در واقع دو واكنش طبيعی و معقول 
هستند. نكته منفی در اين است كه ماهيت كار تغيير می يابد و تقريباً عملكرد 
مورد نظر محقق نخواهد شد. جلوگيری از تغيير شغل توسط كاركنان خيلی 
ساده است: مطمئن شويد كه انجام كار شدنی و چالش برانگيز است. اما 
واضح و  انگيزه فكری معموالً  فقدان  و  امكان سنجی  به  مشكالت مربوط 
مشخص نيستند و روشی نيز برای تغيير كليه   مشاغل وجود ندارد. عالوه 
بر اين، محاسبه    بهره   وری تنها شامل تابعی از تعريف شغل و فردی كه آن را 
انجام می دهد، نيست. افرادی كه بر انجام كار نظارت می كنند نيز غالبا متحد 
و يكپارچه هستند و رويكرد آنها هم به دقت توسط كارفرما تنظيم می شود 

تا موفقيت بعدی به دست آيد. 

 رئيس بايد وظايف و کارها را برای اشخاص تنظيم کند
است  وظايفی  از  مجموعه ای  كه شغل  دارد  وجود  ناگفته  فرض  يك 
كه كارمند هر روز، هر هفته و هر ماه انجام می دهد. مشكل اينجاست كه 
مشاغل مديريتی مدرن به راحتی قابل تعريف نيستند و در طول زمان تكامل 

می يابند.
با درجات   - پروژه   هاست  از  واقع مجموعه   ای  در  مديريتی  يك شغل 
دشواری متفاوت - كه شكل می   گيرند، به كار فشرده نياز دارند، تكميل 
می   شوند و سپس در طول زمان محو می   شوند. نقش كارمندان در اين حوزه 

در برخی پروژه ها بسيار چالش برانگيز است و در برخی 
ديگر به اندازه كافی چالش برانگيز نخواهد بود.

افراد هر پروژه را مطابق با نيازهای خود بازتعريف 
می كنند. من اين اتفاق را با مشاغل مختلف در صنايع 
و  حرفه ای  خدمات  مخابرات،  تا  گرفته  نرم افزار  از 
كاالهای مصرفی و تأمين مالی ديده ام. مشكالت اغلب 
زمانی پديدار می شود كه يك كارمند بايد وظايفی 
را در مورد مديريت پروژه فعلی و ايجاد پروژه جديد 

انجام بدهد.
تقريباً در هر كاری، وظايف مربوط به پروژه فعلی 
آسان تر است؛ درحالی كه حتی دانستن اينكه وظايف 
پروژه جديد را بايد از كجا شروع كرد، دشوارتر است. 

آنچه به ناچار اتفاق می افتد اين است كه شخص مورد نظر، شغل خود را 
به عنوان ناظر پروژه فعلی و در مرحله   بعدی، كار روی پروژه جديد بازتعريف 

می كند.
قدر مسلم، او هرگز وظايف پروژه جديد را انجام نخواهد داد؛ زيرا پروژه 
فعلی وقت گيرتر از آن چيزی است كه او تصور می كرد. من شاهد گذشت 
مديران  زيرا  بوده   ام؛  ايده   های جديد  در  پيشرفتی  بدون هيچ  كار  سال ها 

هميشه كارهای ديگری برای انجام دادن دارند.
چگونه می توانيد از وقوع چنين اتفاقی جلوگيری كنيد؟ من اولين درس 
خود را در اين مورد در اوايل دهه ١٩٩٠ فراگرفتم، زمانی كه عضو يك 
كميته اجرايی چهار نفره جهانی بودم كه شركت مانيتور- يك شركت مشاوره 

استراتژی - را اداره می كردم.
انجام هر  از  ما تمرينی داشتيم كه در آن پس 
بازخورد  و  ارزيابی  نامحسوس،  به صورت  پروژه، 
تيم  سرپرست  تيم،  اعضای  می كرديم.  جمع آوری 
خود را مورد ارزيابی قرار می دادند. برای دو سال اول 
كه اين كار را انجام می داديم، يكی از مديران ميانی 
به نام ريوكين حدود ١٠٠ امتياز جلوتر از بقيه بود. او 
تحصيالت خود را در رابطه با مشاغل فنی و حرفه ای 
در كالج بازرگانی هاروارد ادامه داده بود. من در مورد 
رتبه باالی او كنجكاو شدم و تصميم گرفتم با اعضای 
تيمی كه با او كار كرده بودند، مصاحبه كنم تا ببينم 

او چه كار خاصی را انجام داده است.
می خواهند.  را  ارزشمند  كار  يك  انجام  مديران 
هنگامی كه شخصی نتواند كار را به نحو مناسب انجام 
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دهد، آنها تمايل دارند آن كار را به كس ديگری كه می تواند آن را به نحو 
احسن انجام دهد، ارجاع دهند.

ريوكين كار متفاوتی انجام داد. او با هر يك از اعضای تيم درباره نقشی 
كه آن فرد دوست داشت در پرونده انجام دهد، صحبت می   كرد. در حالی 
كه او نمی توانست همه امور محوله را برآورده كند؛ آن كارمند همواره راه 
طوالنی را در آن مسير طی می كرد. حال كه فكر می كنم، متوجه می شوم 
كه آن كارمند جوان متوجه شده بود كه نكته   كليدی بهره گيری از زيردستان 
توانمند اين بود كه اطمينان حاصل كند كه همه آنها وظايف خودشان را 
هم چالش برانگيز و هم قابل انجام بدانند. از آن جا كه فلسفه وجودی ريوكين 
صراحتا مبتنی بر پروژه بود، او می دانست كه بايد اين كار را با هر يك از 
اعضای تيم بيش از يك بار در سال يا يك بار انجام دهد. گمان می   كنم كه 

او چند بار در طول هر پروژه اين كار را انجام می دهد.
من به اين گونه بحث ها می گويم گفت وگوهای امتيازی. در طول آنها، اگر 
مدير شهودی داشته باشد كه زيردستان عصبی دارد، او می تواند مسووليت   ها 
را تقسيم و برای كاركنان جزء كوچك تری را برای انجام دادن كار انتخاب 
كند. يا ممكن است از زيردستان خود بخواهد تمام آن كار را خودشان انجام 
دهند و او را در جريان كار قرار دهند. اگر هنوز هم خيلی واهمه ای برای 
انجام دادن كار باشد، وظيفه كاركنان می تواند اين باشد كه گزينه هايی را 
برای مدير بيان كنند تا او آنها را مدنظر قرار دهد و اگر هنوز هم ترديد وجود 
دارد، مدير بايد به كندوكاو بپردازد و كار را به اندازه كافی سر و سامان بدهد 
تا زيردستان بتوانند راه خود را برای انتخاب گزينه ها بيابند. اگر بعد از همه 
اينها باز هم مشكلی وجود داشته باشد، مدير متوجه خواهد شد كه احتماالً 
فرد اشتباهی را برای اين كار اختصاص داده است؛ دانستن زودهنگام آن 

بسيار مفيد است.
روی ديگر سكه، موقعيتی است كه در آن كار به اندازه كافی چالش برانگيز 
نيست. يك بار ديگر، مدير بايد آن را در گفت وگوهای امتيازی مشخص و با 
گفت وگو در مورد چگونگی طراحی مجدد كار، راهی را تعيين كند تا كار به 
اندازه كافی برای كاركنان جذاب شود. اگر می   خواهيد مطمئن شويد افرادی 
كه بر آنها نظارت می   كنيد كارآمد هستند، بايد با هر يك از زيردستان مكالمه 
داشته باشيد تا آنها هر كاری را قبل از انجام، در ذهنشان كدنويسی كنند 

تا آن كار، هم چالش   برانگيز و هم انجام شدنی باشد. 
اگرچه ممكن است اين كار وقت گير به نظر برسد، اما 

انجام آن، دوباره كاری و ناكارآمدی ها را كم می كند.

 کار را به انجام دهنده   آن بسپاريد نه 
به رئيس!

طراحی شغل مثل يك خيابان دو طرفه است: هر 
يك از كاركنان بايد به طراحی وظايفی كه رئيس بايد 
انجام دهد، كمك كنند؛ در غير اين صورت، انجام اين 
طراحی را رئيس خودش با نتايجی كه كاركنان ممكن 

است دوست نداشته باشند، انجام خواهد داد.

 اشتباهات شرکت ها در مورد مديريت استعدادها
مسلما هر زمانی كه رئيسی يك دستور اكيد و الزم االجرا صادر می كند، 
اين اتفاق می افتد. خواه يك مديرعامل مأموريتی را به رئيس يك واحد 
تجاری محول كرده باشد يا يك رئيس واحد تجاری ابتكار عملی را به يك 
مدير جزء واگذار كرده باشد يا يك مدير جزء يك پروژه را به يك مدير 
بازرگانی سپرده باشد، انجام كارها پشت سرهم و به صورت هماهنگ انجام 
می گيرد. زيردستان كارهای زيادی را انجام می دهند تا پروژه را برای بررسی 
توسط روسای خود آماده كنند. آنها صبر می كنند كه كار تا حد امكان 
كامل شود و سپس آن را برای تأييد به مقام مافوق ارائه می كنند. اما روسا 
عالقه ای به تكان دادن عاقالنه سر و گفتن »عاليه!« ندارند. البته اين يك كار 
احمقانه است. آنها يك شغل واقعی و ارزش افزوده می خواهند. وقتی كه به 
كاركنان وظيفه ای خاص ارائه نشده باشد، آنها كار مفيد و در خور توجهی 
انجام نخواهند داد. زيردستان اين نوع واكنش را در همه سطوح، تا باالترين 

سطح، دريافت می كنند.
وقتی به عنوان يك كارمند راه   حل   های احتمالی برای مدير تيم خود 
داريد، به رئيس خود بگوييد: »رئيس، براساس تعريف مشكلی كه گره گشايی 
كردم، من به سه راه   حل بالقوه زير رسيده   ام. آيا به نظر شما هر يك از اين 
راه حل ها ارزش پيگيری دارد؟ يا روش ديگری در ذهن شما وجود دارد كه 
من بايد در نظر داشته باشم؟« اين يك وظيفه اساسی برای روسا و مديران 
است؛ با توجه به تجربه من از كمك به مديران برای برقراری اين گفت وگو، 

روسا آن را دوست دارند و برای انجام آن ارزش زيادی قائل هستند.
نكته كليدی اين است كه كارهايی را انجام دهيد كه برای شما ارزشمند 
هستند و انجام دادن آنها برای رئيستان هم قابل انجام و هم جالب توجه 
هستند. البته، اگر زيردستان با شانه خالی كردن از انجام وظايف، مشكالت 
اگر  اما  بيندازند، روسا واكنش بدی نشان خواهند داد.  به دامان روسا  را 
زيردستان پيشرفت خوبی داشته باشند و وظايف واقعی خود را انجام دهند، 
طبق تجربه من، روسا با گشاده رويی از آنها استقبال خواهند كرد. نتيجه 
نهايی اين است كه وقتی كارمندان به جلسه تأييد كارهايشان می روند، روسا 
احساس می كنند كه مسووليت مهم و كاملی را بر عهده گرفته اند: تأييد اينكه 
كاری را كه همراه با زيردستان انجام داده اند، صحيح 

و آماده برای اجراست.
آنها  مافوق  و  زيردستان  مشاغل  دقيق  طراحی 
به گونه ای كه هم چالش برانگيز و هم قابل دستيابی 
باشد، يكی از مهمترين ابزارهای اثربخشی شخصی 
برای هر مديری است. اگر اين كار را به خوبی انجام 
اطرافيانتان  شد  خواهيد  باعث  نا خودآگاه  ندهيد، 
شغلشان را بازتعريف كنند - و كار شما آسيب   های 
جانبی خواهد ديد؛ اما اگر اين كار را دقيق و به   طور 
مداوم انجام دهيد، كار كاركنانتان برای شما ارزش 
ايجاد خواهد كرد و تئوری برد- برد محقق  افزوده 

خواهد شد.
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نکتهکلیدیایناستکه
کارهاییراانجامدهیدکه
برایشماارزشمندهستندو
انجامدادنآنهابرایرئیستان
همقابلانجاموهمجالب
توجههستند.البته،اگر

زیردستانباشانهخالیکردن
ازانجاموظایف،مشکالترابه
دامانروسابیندازند،روسا
واکنشبدینشانخواهندداد



به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی به 
بايد  اينكه  بيان  با  فاضليان  تسنيم،  سيد محسن  از خبرگزاری  نقل 
انباشت  اظهار كرد:  نقدينگی به سمت ساخت مسكن هدايت شود، 
بازار  تقاضا در  تا  باعث شده  از سال های قبل  نياز مسكن در كشور 

مسكن متراكم شود و تعادل آن به هم بخورد.
وی افزود: اگرچه بخش خصوصی بايد در حوزه مسكن كار كند 
عرصه  اين  در  دولت سيزدهم  و  كند  رفع  را  بازار  نياز  نمی تواند  اما 
طرح  اجرای  با  را  تقاضا  و  عرضه  ميان  شكاف  تا  كرده  برنامه ريزی 

نهضت ملی مسكن پُر كند.
و  كشور  در  غيرمترقبه  حوادث  وقوع  به  اشاره  با  همچنين  وی 
برنامه بانك مسكن برای كمك به بازسازی واحدهای مسكونی حادثه 
تومان  ميليارد   ٢٨٠ امسال  ماه   ١٠ طی  مسكن  بانك  گفت:  ديده 

به  درصدی   ٤ و   ٥ سود  با  مترقبه  غير  حوادث  حوزه  در  تسهيالت 
ترتيب در شهرها و روستاها پرداخت كرده است.

ناتوانی بخش خصوصی در رفع نياز بازار مسکن

داللی جايگزين توليد در بازار مسکن

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان این که تعادل بازار مسکن بر هم خورده است، گفت:  بخش خصوصی توان رفع نیاز بازار 
مسکن را ندارد.

مهدی بهداد، تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به افزایش قیمت در بازار مصالح ساختمانی و به تبع آن باال رفتن هزینه های ساخت، 
می گوید: این روند به زودی در بازار مسکن اثر می گذارد.

انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  توليدكنندگان 
به نقل از اقتصاد٢٤- برخی كارشناسان بازار 
باالرفتن  و  قيمت ها  رشد  معتقدند  مسكن 
زيادی  بخش  تا  شده  سبب  ساخت  هزينه 
از سازندگان نتوانند خود را با شرايط جديد 
بازار تطبيق دهند و به فعاليت ديگری در اين 

بازار روی آورده اند.
مهدی بهداد، تحليلگر بازار مسكن با اشاره 
به افزايش قيمت در بازار مصالح ساختمانی 
ساخت،  هزينه های  رفتن  باال  آن  به تبع  و 
تيراژ ساخت  بر  به زودی  روند  اين  می گويد: 
اثر  مسكن  بازار  در  شده  عرضه  خانه های  و 

می گذارد.
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انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  توليدكنندگان 
به نقل از تحريريه، رئيس اداره كل اعتبارات 
تسهيالت  نرخ  اينكه  اعالم  با  مسكن  بانك 
در  به ٢٣ درصد  از ١٨  ملی مسكن  نهضت 
بود:  گفته  است،  رسيده  جديد  قراردادهای 
اول اسفند  از هفته  اقساط هر قراردادی كه 
بانكی  سود  جديد  نرخ  با  باشد،  شده  امضا 

تعيين می شود.
سعيدرضا كوهی با اعالم اينكه نرخ سود 
از طريق شورای پول و اعتبار اعالم می شود، 
گفت: در طرح نهضت ملی مسكن، چون حد 
اعتباری ديده نشده بود از منابع داخلی بانك 
پرداخت می شد و نرخ آن ١٨ درصد بود. اما 

نرخ سود به ٢٣ درصد تغيير كرده است.
كه  متقاضيانی  "اقساط  بيان  با  وی 
 ٨.٥ به  می كنند  پرداخت  تسهيالت  دارند 
افزايش خواهد داشت"،  تومان  ميليون  تا ٩ 
نهضت  اقساط  بازپرداخت  كرد:دوره  تصريح 
صحبتی  يك  است.  ساله   ٢٠ مسكن  ملی 
شد كه پرداخت اين اقساط به صورت پلكانی 

شود. چون نرخ سود باال است فرمولش جواب 
نمی دهد يعنی طوری می شود كه ِربح مركب 
به وجود می آيد و نمی توانند آن اقساطی كه 
پرداخت می كنند، بدهی وام را تسويه كنند، 
يارانه دولت  از طريق  است كه  ولی صحبت 
كه  است  تصميماتی  اين  كند.  كمك  بتواند 

بايد از طريق دولت گرفته شود.
شهرسازی  و  راه  وزير  بذرپاش  مهرداد 
نرخ  برای كاهش  از موافقت رئيس جمهوری 
خبر  مسكن  ملی  نهضت  تسهيالت  سود 
برای  موجود  مشكالت  از  يكی  افزود:  و  داد 
متقاضيان طرح نهضت ملی مسكن پرداخت 
با  خصوص  اين  در  است.  تسهيالت  اقساط 
در  تا  شد  موافقت  و  گفت وگو  رئيس جمهور 
اولين جلسه شورای پول و اعتبار از روش های 
متفاوتی كه نظام بانكی به ما اجاره بدهد نرخ 

سود تسهيالت نهضت ملی كاهش يابد.
وی تأكيد كرد: بعد از تأمين زمين و حل 
مشكالت پرداخت تسهيالت برای متقاضيان 
انبوه سازان  با  كه  مختلفی  نشست های  در 
داشتيم مقرر شد تا هم انبوه سازان بيشتری 

و  شوند  ميدان  وارد  مسكن  ساخت  برای 
برای  را  استانداران روش های جديدتری  هم 
ساخت مسكن در استان در دستور كار قرار 

دهند.
وزير راه و شهرسازی با بيان اين كه سال 
با  مشاركت  و  زمين  تأمين  طريق  از  آينده 
ملی  نهضت  طرح  پروژه های  سازان  انبوه 
اضافه  پيدا می كند،  بيشتری  مسكن سرعت 
اراضی  واگذاری  توان  كرد: در برخی شهرها 
در مقياس باال را نداريم از اين رو با مدل های 
ملی  نهضت  طرح  اجرای  آپارتمان سازی 
مسكن را دنبال می كنيم. با اين روش بتوانيم 
متقاضيان  قيمت  حداقل  با  شرايط  اين  در 

واقعی مسكن صاحب خانه شوند.
شهرهای  در  اين كه  يادآوری  با  بذرپاش 
خدمات  سرانه  تأمين  درخصوص  جديد 
زيربنايی و روبنايی مسؤوليت وجود دارد كه 
تأمين  بر  متقاضيان مسكن عالوه  برای  بايد 
مسكن فراهم شود يكی از اولويت های توليد 

مسكن را نوسازی بافت فرسوده عنوان كرد.

ادعای جديد وزير مسکن
 درباره خانه دار کردن مردم

 به فاصله یک هفته پس از شوک خبری بانک مسکن، وزیر راه از موافقت رئیس جمهوری با کاهش سود 
تسهیالت نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: متقاضیان را با حداقل قیمت خانه دار می کنیم.
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پای چينی ها به ساخت مسکن باز شد
طی چند روز اخیر اولین قدم ها برای تهاتر نفت در قبال اجرای پروژه های عمرانی برداشته شده و قرار است که در مرحله اول ۲۰ 

هزار میلیارد تومان از طریق ورود شرکت  خارجی برای ساخت مسکن به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیداکند.

تهاترنفتدرقبالساختمسکن

 به گزارش روابط عمومی انجمن توليدكنندگان لوله و اتصاالت پی 
وی سی به نقل از اقتصادآنالين يكی از شعارهای اصلی ابراهيم رئيسی 
در زمان انتخابات رياست جمهوری ساخت يك ميليون مسكن در طی 
يك سال بود. رئيسی در شعارهای انتخاباتی خود وعده داد كه تا پايان 
دولت سيزدهم ٤ ميليون مسكن ساخته خواهد شد. اما در طی يك سال 
و نيم اخير اين وعده محقق نشد و در اليحه بودجه سال ١٤٠٢ هم 
تسهيالتی كه برای طرح نهضت ملی مسكن درنظر گرفته شده، بسيار 
كمتر از آن چيزی است كه در قانون اين طرح وجود دارد و به همين دليل 
احتمال ساخت يك ميليون مسكن در سال آينده نيز بسيار كم است. اما 
در حدود يك سال قبل دولت و مجلس به بررسی پی ريزی چارچوبی برای 
اجرای تهاتر نفت با پيمانكاران عمرانی وزارت راه و شهرسازی پرداختند 
كه يكی از برنامه های آنها طرح نهضت ملی مسكن است.طی چند روز 
پروژه های عمرانی  اجرای  قبال  تهاتر نفت در  برای  اولين قدم ها  اخير 
برداشته شده و قرار است كه در مرحله اول ٢٠ هزار ميليارد تومان از اين 

طريق به طرح نهضت ملی مسكن اختصاص پيدا كند.

ورود شرکت های خارجی
 به طرح نهضت ملی مسکن

حجت االسالم احمد حسين فالحی، نماينده مردم همدان و فامنين از 
قرار داد ساخت يك ميليون و ٢٠٠ هزار مسكن ملی توسط شركت های 
خارجی چينی خبر داد و گفت كه اين شركت چينی با مبلغی در حدود 
٤ ميليون و ٧٠٠ هزارتومان به ازای هر مترمربع و بهره گيری از مصالح 
و نيروی انسانی داخلی، اين واحدها را بر عهده گرفته است. فالحی در 
صحبت های خود به اين نكته نيز اشاره كرد كه اين شركت خارجی الزاما 
مبلغی در ازای انجام تعهداتش دريافت نخواهد كرد و به تهاتر نفت بسنده 

كرده است.
طی  نيز  مسكن  ملی  صندوق  عامل  هيأت  رئيس  رهنما  مسعود 
نفت،  وزارت  و  شهرسازی  و  راه  وزارت  مديران  از  جمعی  با  جلسه ای 
روش های تأمين مالی از مجل اعتبار تهاتر نفت را مورد بررسی قرار دادند. 
رهنما در اين خصوص عنوان كرد كه مقدمات تخصيص مستقيم بخشی 
از درآمد فروش نفت به صندوق ملی مسكن فراهم شده است و مقرر 
شده است كه ٢٠ هزار ميليارد تومان از اين محل توسط صندوق ملی 
مسكن به پروژه های كالن نهضت ملی مسكن تزريق شود.وی همچنين 
درخصوص شروع به كار صندوق ملی مسكن اعالم كرد كه تاكنون بيش 

از ٣١ هزار ميليارد تومان از قالب جذب ٤ هزار ميليارد تومان از منابع 
قانون بودجه عمومی ١٤٠١، بالغ بر ٢ هزارميليارد تومان از محل خط 
اعتباری مسكن مهر، بالغ بر ٥٧٠٠ ميليارد تومان از محل ماليات بر 
خانه های لوكس و خالی و ٢٠ هزار ميليارد تومان از محل ابالغ اعتبار 

تهاتر نفت، برای اين صندوق تأمين مالی شده است.

ساخت مسکن ملی تسهيل می شود؟
در شرايطی كه رقم تسهيالت منظور شده در اليجه بودجه سال 
١٤٠٢ بسيار كمتر از آن چيزی است كه در قانون مقرر شده است و 
از طرفی ديگر در طی يك سال و نيم اخير بانك ها به جز بانك مسكن 
تمايلی نداشتند كه منابع خود را به اين طرح اختصاص دهند و طرف 
تقاضا هم از توانايی كافی برخوردار نبود و با توجه به محدوديت های 
به  می تواند  با شركت های چينی  توافق  ايران،  نفت  تحريمی صادرات 
ساخت اين واحدها كمك كرده و روند آن را تسريع كند. اما يكی از 
سؤاالت مهم اين است كه آيا شركت های چينی خود در ساخت اين 
واحدها دخيل هستند و يا از نيروی بومی و افراد متخصص داخلی در اين 
زمينه كمك می گيرند؟ همچنين اين سؤال نيز مطرح است كه با توجه به 
اين سرمايه گذاری از طريق شركت خارجی، امكان انتقال تكنولوژی های 
نوين و روش  های جديد ساخت و ساز فراهم می شود يا خير، چرا كه اين 
سرمايه گذاری می تواند ظرفيت خوبی را برای به روز شدن پيمانكاران و 

ساخت ساختمان های با كيفيت ايجاد كند.
از طرف ديگر نيز بايد در نظر داشت كه با توجه به افزايش نرخ تورم 
در بخش مصالح ساختمانی و تسهيالت كم اختصاص داده شده به طرح 
نهضت ملی مسكن در اليحه بودجه ١٤٠٢، رقم ٢٠ هزار ميليارد تومان 
هم ناچيز بوده و احتماالً باز هم نتواند چندان در ساخت يك ميليون واحد 

مسكونی راهگشا باشد.
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قاليباف: توليد و فروش نفت سال  آينده تراز می شود

انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
توليدكنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی به 
نقل از ايرنا، محمدباقر قاليباف در نوبت صبح 
بررسی  جريان  در  و  مجلس  علنی  جلسه 
پاسخ  در   ،١٤٠٢ بودجه  اليحه  جزئيات 
مندرج  ارقام  كه  قزوين  نماينده  تذكر  به 
نفت  فروش  و  توليد  حوزه  در  بودجه  در 
عملياتی  ناترازی  از  و  دانسته  غيرواقعی  را 
را  توضيحات  اين  بود،  كرده  انتقاد  بودجه 
بيان كرد.لطف اهلل سياهكلی عضو كميسيون 
صنايع و معادن مجلس در اخطاری با استناد 
 ١٤.٥ اختصاص  اساسی،  قانون   ٣ اصل  به 
را  نفت  وزارت  به  نفتی  درآمدهای  درصد 
غيرشفاف دانست و گفت: دولت قوی حاصل 
ريل گذاری  با  مجلس  و  است  قوی  مجلس 

صحيح می تواند مشكالت را حل كند.
قانون  سوم  اصل  اينكه  يادآوری  با  وی 
منطبق  عادالنه  و  اقتصاد صحيح  بر  اساسی 
بر اصول اسالمی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر 
تأكيد دارد و رهبر معظم انقالب نيز بر مهار 
اظهار داشت: پرسش  اند،  تأكيد كرده  تورم 
مجلس  كه  بودجه ای  آيا  كه  است  اين  من 
شورای اسالمی تصويب می كند ضد تورمی 
است؟ آيا برای تورم و جبران كسری بودجه 

راهكاری  بودجه  بانك ها در  ناترازی  و عالج 
پيش بينی شده است؟

بيان  با  مجلس  در  قزوين  مردم  نماينده 
به  ملت  يك  بدبختی  و  خوشبختی  اينكه 
در  كرد:  عنوان  دارد،  بستگی  آن  مجلس 
بررسی اليحه بودجه به ميزان ١٤.٥ درصد 
داده  تخصيص  نفت  وزارت  به  نفت،  بودجه 
شده در حالی كه بيش از ١٣ سال است كه 
وزارت  كه  نمی دانيم  و  است  ثابت  رقم  اين 
بخش  اين  و  می كند  كار  چه  آن  با  نفت 

غيرشفاف است.
آينده  سال  بودجه  در  شد:  يادآور  وی 
ميزان فروش نفت يك ميليون و ٤٠٠ هزار 
بشكه در روز با قيمت ٨٥ دالر تعيين شده 
ضرب  روز   ٣٦٥ در  را  آن  اگر  حال  است؛ 
هزار   ٢٣ دالر  گرفتن  نظر  در  با  و  كنيم 
تومانی در بودجه، ٣٠٣ هزار ميليارد تومان 
درآمد حاصل از فروش نفت است در حالی 

كه نمی توانيم اين ميزان نفت را به فروشيم.
اوپك  كرد:  تأكيد  مجلس  نماينده  اين 
ميليون  چهار  را  ايران  نفت  فروش  سقف 
بشكه لحاظ كرده و اكنون تنها سه ميليون 
 ٨٥٠ و  ميليون  يك  كه  داريم  توليد  توان 
تنها يك  بشكه در داخل مصرف می شود و 

ميليون و ١٥٠ هزار بشكه باقی می ماند. حال 
و  ميليون  يك  روزی  می خواهيم  چگونه  ما 

٤٠٠ هزار بشكه نفت به فروشيم.
اخطار  اين  به  پاسخ  در  مجلس  رئيس 
اظهار داشت: در حوزه تراز عملياتی بودجه 
و ناترازی بانك ها بايد دقت كنيم تا مباحث 

مربوط به رشد نقدينگی اصالح شود.
نماينده  اين  كه  ارقامی  به  اشاره  با  وی 
صادرات  و  نفت  توليد  توان  درباره  مجلس 
آن اعالم كرد، اظهار داشت: در حال حاضر 
بيش از اين عدد كه گفتيد و من نمی خواهم 
توليد  ظرفيت  می شود؛  صادر  نفت  بگويم، 
از  بيش  بشكه  هزار   ٦٠٠ حداقل  ما  نفت 

عددی است كه شما گفتيد.
رئيس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
به طور قطع و براساس ظرفيت توليد و ميزان 
هركدام  با  را  بشكه  هزار   ٦٠٠ عدد  فروش، 
اين  كنيم  جا  جابه  شده  برشمرده  موارد  از 
اين  در  بنابراين  شد  خواهد  باالنس  مسئله 

موضوعات نبايد به حق مجلس ظلم شود.
قاليباف در پايان گفت: با اين حال حرف 
شما درزمينه موضوعات اساسی و اقتصادی 
درزمينه  شما  حرف  همچنين  است  درست 

ناترازی دقيق است كه چاره اصلی است.

شورای  مجلس  رئیس   
اینکه  بیان  با  اسالمی 
از آنچه که درباره  بیش 
ایران  نفت  فروش  توان 
توان  می شود،  گفته 
داریم  صادرات  و  تولید 
آینده  سال  که  گفت 
تولید  ظرفیت  براساس 
تراز  فروش،  میزان  و 

خواهد شد.

شماره146 بهمنواسفند1401 سال17

www.pvc-asso.ir

23

اخبارحوزهاقتصادی



 به گزارش انجمن توليدكنندگان لوله و 
كه  رؤيترز  از  نقل  به  سی  وی  پی  اتصاالت 
ايران در ماه آينده قيمت نفت خام خود را به 
آسيا افزايش خواهد داد.به گفته ی اين منبع، 
ايران اليت در ماه مارس ٢ دالر به ازای هر 
به فروش  دبی/عمان  ميانگين  از  باالتر  بشكه 
می رسد كه ٠.٢٠ دالر در هر بشكه افزايش 
نفت  قيمت  دارد.  فوريه  قيمت  به  نسبت 
سنگين ايران به ٠.٣٥ دالر باالتر از ميانگين 
خواهد  افزايش  مارس  ماه  در  دبی/عمان 
يافت؛ اين تغيير ٠.٦٠ دالر در هر بشكه، از 
تخفيف به ميانگين دبی/عمان ٠.٢٥ دالر در 
هر بشكه خواهد بود. بيشترين افزايش قيمت 
پارس  خام  نفت  به  مربوط  ايران  خام  نفت 
 ٠.٨٥ افزايش  با  آن  قيمت  كه  بود  خواهد 
دالری در هر بشكه به ٣ دالر در هر بشكه 
كمتر از ميانگين دبی/عمان از ٣.٨٥ دالر در 

هر بشكه كمتر از ميانگين خواهد رسيد.
قيمت  ايران همچنين  اوايل سال جاری، 

نفت خامی را كه به سوريه می فروشد افزايش 
مذاكرات  می رسد  نظر  به  كه  حالی  داد.در 
هسته ای با اياالت متحده به بن بست رسيده 
است، واشنگتن فشارهای تحريمی عليه تهران 
را با تمركز مداوم بر نفت افزايش داده است.
دارايی های  ماه جاری، دفتر كنترل  اوايل  در 
متحده،  اياالت  داری  خزانه  وزارت  خارجی 
شش توليدكننده پتروشيمی مستقر در ايران 

يا شركت های تابعه آنها و سه شركت در مالزی 
ارسال  و سنگاپور را كه در تسهيل فروش و 
داشتند،  مشاركت  پتروشيمی  و  خام  نفت 
ويژه دولت  مالی، فرستاده  تحريم كرد.رابرت 
آمريكا در امور ايران، گفت: »دولت بايدن از 
اقدام عليه تحريم طلبان ترديد نخواهد كرد و 
ما مصمم هستيم كه اجرای خود را با توجه به 

پيشرفت های هسته ای ايران افزايش دهيم.«

نفت ايران برای آسيايی ها گران می شود

خبر مهم بانک مرکزی برای دارندگان چک های قديمی

ایراندرماهبعدقیمتنفتسبکخودرابرایکشورهایآسیاییافزایشمیدهد

معاون فناوری های نوين بانك مركزی اعالم 
كرد: چك های قديمی همچنان در تمام شعب 
می شوند. پذيرفته  كشور  سراسر  بانك های 
اعالم  مركزی  بانك  نوين  فناوری های  معاون 
كرد: چك های قديمی همچنان در تمام شعب 
می شوند.به  پذيرفته  كشور  سراسر  بانك های 
توليدكنندگان  انجمن  گزارش روابط عمومی 
لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از ايسنا، 
مهران محرميان درخصوص برنامه اين بانك 
در حوزه چك گفت: با توجه به ضريب نفوذ 
باالی چك های جديد و اقبال عمومی مردم به 
اين چك ها، بانك مركزی در حال برنامه ريزی 

برای جمع آوری چك های قديمی )چك های 
در سامانه صياد(  تأييد  و  ثبت  به  نياز  بدون 
عملياتی،  برنامه  تكميل  زمان  تا  و  می باشد 
بانك های  شعب  تمام  در  قديمی  چك های 
محدوديتی  هيچ گونه  بدون  كشور  سراسر 
پذيرفته می شوند.بنابر اعالم اين مقام مسؤول، 
قريب به دو سال از اجرای قانون جديد چك 
)چك های  صيادی  جديد  چك های  توزيع  و 

برای  چك ها  اين  و  می گذرد  رنگ(  بنفش 
مبادالت مستلزم ثبت صدور، تأييد دريافت و 
يا انتقال در سامانه صياد هستند و بدون ثبت 
سيستمی امكان نقد شدن را ندارند. روند ورود 
اين چك ها به چرخه مبادالت صعودی بوده 
به نحوی كه تا پايان دی ماه سال جاری، بيش 
از ٨٠ درصد چك های وصول شده در سامانه 

چكاوک از چك های جديد بوده است.
درصورت  است  بديهی  افزود:  محرميان 
جمع آوری چك های قديمی صيادی، خدمت 
نقدشدن آنها از طريق تمام شعب بانك های 

صادركننده پابرجا خواهد بود.
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او با بيان اين مطلب كه نمايندگان اتاق ايران در جلسات كميسيون 
تلفيق و در روند رسيدگی به اليحه بودجه  سال آينده حضور فعالی داشتند 
از حذف صادرات محصوالت باغی از پيمان       سپاری ارزی تا به اينجای 
بود  افزود: آنچه در اليحه دولت آمده  بررسی اليحه بودجه خبر داد و 
افزايش قيمت انرژی در صنايع مختلف را شامل می شد كه در اين باره نيز 
مذاكرات زيادی صورت گرفت و در نهايت نمايندگان تصميم گرفتند اين 
بند افزايش قيمت انرژی را به طور كامل حذف كنند چراكه تبعات زيادی 
انرژی را به وزارتخانه  برای صنايع داشت و تصميم گيری درباره بهای 
مرتبط آن واگذار كردند.قاسمی از تصميم نمايندگان مجلس درباره حذف 
معافيت مالياتی صادرات مواد و صنايع معدنی و تعيين ٥ درصد عوارض 
برای آن خبر داد كه اين موضوع نيز مورد توجه نمايندگان اتاق ايران قرار 
گرفت و در نهايت به نيم درصد كاهش پيدا كرد. رئيس مركز پژوهش های 
ماشين آالت،  واردات  برای  گمركی  حقوق  نرخ  كاهش  از  ايران  اتاق 
نهاده       های توليد و غيره به يك درصد در اليحه بودجه ١٤٠٢ خبر داد و 
افزود: بخش قابل توجهی از مواردی كه از سوی بخش خصوصی پيگيری 

می شد از سوی نمايندگان مجلس مورد توجه قرار گرفت.
البته همچنان فرصت داريم تا موارد باقی مانده را در صحن پيگيری 
درآمدهای  ميزان  كشور  سراسر  اتاق های  روسای  جمع  در  او  كنيم. 
پيش بينی شده در اليحه بودجه را ٢ هزار هزار ميليادر  تومان اعالم كرد 
ماليات،  و  گمركی  امور  از  آن  تومان  بين ٨٢٦ هزار ميليارد   اين  از  كه 
٦٠٤ هزار ميليارد  تومان از نفت و گاز، ١٠٨ هزار ميليارد  تومان از واگذاری 
اموال منقول و غيرمنقول، ١٠٦ هزار  ميليارد تومان از فروش شركت های 
و  اوراق حاصل می شود  انواع  انتشار  از  ميليارد تومان  دولتی، ١٨٥ هزار  

١٥٥ هزار  ميليارد تومان نيز به بخش ساير مربوط است.
را  سال آينده  بودجه   در  پيش بينی شده  هزينه های  ميزان  قاسمی 
يك هزار ٤٥٤ هزار ميليارد برآورد كرد كه ٩١ درصد آن حقوق و دستمزد 
است. براساس اظهارات او ٣٢٨ هزار ميليارد تومان از اين بخش به اعتبارات 
عمرانی اختصاص دارد. در بخش بعدی اين نشست غالمحسين شافعی، 
رئيس اتاق ايران به نشست شورای پول و اعتبار و تصميم گيری اعضای 
شورا درباره اموال و امالكی كه به دليل بدهی واحدها به تملك بانك ها 
درآمده اند اشاره كرد و گفت: قرار بود اين امالک به مزايده گذاشته شود 

ولی اين بحث پيش آمد كه اگر صاحب ملك بخواهد اين ملك را برگرداند، 
چرا نتواند. بحث فقهی هم در اين رابطه مطرح و در نهايت با نظر اعضا 
تصويب شد صاحب ملك می تواند اصل بدهی و سود را به بانك پرداخت 
كند و ملك به او برگردانده شود.او همچنين از بر  گزاری جلسه       ای با رئيس 
سازمان تأمين اجتماعی و توافق برای تشكيل كميته مشترک به منظور 
حل       وفصل مسائل موجود خبر داد و افزود: جلسه       ای با رئيس قوه قضائيه 
در گذشته داشتيم كه براساس توافق های آن جلسه قرار شد با بر  گزاری 
يك همايش ملی، كميته       ای مشترک شكل بگيرد و فعاليت خود را شروع 
كند. او بيان كرد با معاون قوه قضائيه جلسه داشتيم و درباره جزئيات اين 
برنامه بحث و پيشنهاد شد كه همايش موردنظر را در ارديبهشت ماه 
برگزار كنيم.رئيس اتاق ايران در نهايت از نشست با رئيس ستاد تسهيل 
و تأكيدشان نسبت به افزايش سطح همكاری       ها با بخش خصوصی خبر 
اين نشست  اميدواركننده توصيف كرد. در  اين رويكرد ستاد را  داد و 
همچنين فرصتی مهيا شد تا جمعی از روسای اتاق های استانی درباره 
روند رسيدگی        به پرونده ثبت       نام       كنندگان در دوره دهم هيأت  نمايندگان 
اتاق های سراسر كشور با حضور حسين ميرمحمدصادقی، رئيس انجمن 
نظارت بر انتخابات، صحبت كنند. در اين رابطه كيوان كاشفی، عضو 
هيأت رئيسه اتاق ايران روند احراز صالحيت       ها به دليل تصويب سريع 
اصالحات مربوط به آيين نامه و نحوه فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و 
اتاق های شهرستان و برخی ابهامات در شيوه اجرای آيين نامه را پيچيده 
دانست. حسين ميرمحمدصادقی، رئيس انجمن نظارت بر انتخابات نيز 
آماری از ثبت       نام       كنندگان ارائه داد و از حفظ استقالل رای در انجمن 

نظارت بر انتخابات سخن گفت.

بی       توجهی به تعيين جايگاه بخش خصوصی
 در نشست شورای روسای اتاق های استانی ضمن ارائه گزارشی از بودجه ۱۴۰۲، عنوان شد که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی 
نسبت به سال گذشته با ۱۲۸ درصد بیشترین افزایش را دارد. به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی 
وی سی به نقل از اتاق ایران محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش خود درباره بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، 
میزان تغییرات رقمی که توسط نمایندگان در مجلس نسبت به آنچه از سوی دولت تهیه شده بود را برخالف سال های گذشته 
بسیار اندک دانست و گفت: میزان درآمد دولت از مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نسبت به سال گذشته با ۱۲۸ درصد بیشترین 

افزایش را به خود اختصاص می دهد. این رقم در الیحه بودجه  ۲۵۵ هزار  میلیارد تومان پیش بینی شده است.
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به گزارش روابط عمومی انجمن توليدكنندگان لوله و اتصاالت پی 
وی سی به نقل از تجارت نيوز، زمين لرزه ای به بزرگای ٧.٨ ريشتر به 
مركزيت تركيه بخش های زيادی از منطقه غرب آسيا و شرق مديترانه 
 ٢٦ در  و  سوريه  و  تركيه  مرز  در  زمين لرزه  اين  درآورد.  لرزه  به  را 
كيلومتری شمال شرق غازی انتپ تركيه رخ داد. اين اتفاق باعث شده 
تا برخی شهروندان ايرانی هم نسبت به سرايت اين بالی طبيعی به 
ايران نگران شوند؛ اما گذشته از اين موضوع ممكن است زلزله تركيه 

به دليل مراوداتی موجود، اقتصاد ايران را هم تحت تأثير قرار دهد.
تركيه  زلزله  خسارت های  كه  می دهد  نشان  بيشتر  بررسی های 
آسيبی به راه های ترانزيتی ايران و تركيه وارد نكرده است، اما برخی 
از  برخی  در  تركيه  آينده  در  می دهند  احتمال  اقتصادی  فعاالن  از 
پيدا  احتياج  آن  به  درگير  استان های  بازسازی  برای  كه  حوزه ها 

می كند، حجم واردات از ايران را افزايش دهد.

بازرگانی  فعاالن  از  گروهی  دارد؛  هم  مخالفانی  موضوع  اين  اليته 
معتقدند تركيه وابستگی خاصی به ايران ندارد و پيش از اين زلزله نيز 
ايران را محدود كرده بود. آن ها  با  آنكارا حجم تبادالت تجاری خود 
افزايش  برای  فرصتی  تركيه  اگر  حتی  كرده  ثابت  تجربه  می گويند: 
صادرات باشد، ايران همواره موقعيت های اقتصادی پيش روی خود را 

از دست می دهد.

کاهش روابط تجاری پيش از وقوع زلزله
سيديوسف حسينی، عضو اتاق بازرگانی تبريز، درباره تأثير زلزله 
كاهشی  روند  داد:  توضيح  كشور  دو  بين  تجاری  روابط  بر  تركيه 
صادرات ايران به تركيه پيش از اين زلزله شكل گرفته بود. اما زلزله ای 
كه در تركيه رخ داد، می تواند تا حدود كمی تقاضا صادرات ايران به 

اين كشور را افزايش دهد.

فرصت ها و تهديدهای پيش روی بازارها
تاثیرزلزلهترکیهبراقتصادایران

 برخی از فعاالن اقتصادی پیش بینی می کنند در آینده نزدیک بازار تقاضا در بخش مصالح ساختمانی، فوالد و پتروشیمی از ترکیه 
به دلیل خسارت سنگین زلزله در این کشور افزایش پیدا کند؛ اما از آنجایی که ایران همواره فرصت سوزی می کند، احتماالً نتواند 

این بازار را پوشش دهد.
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او توضيح داد: ممكن است در آينده نزديك شاهد رشد تقاضای 
بازار تركيه در برخی از حوزه ها مانند مصالح ساختمانی باشيم؛ اما اين 

موضوع مستلزم آن است كه دست از خودتحريمی برداريم.
حسينی تشريح كرد: برای مثال در جنگ روسيه و اوكراين بهترين 
فرصت برای بازار فوالد ايران شكل گرفت، اما با خودتحريمی عده ای 
از مسؤوالن، اين بازار از دست رفت و تركيه اين بازار را تصاحب كرد.

با تركيه  وی به مشكالت زيرساختی لجستيك در بحث تجارت 
هزينه  افزايش  دليل  به  تركيه  ديگر  سوی  از  افزود:  و  كرد  اشاره 
نشان  ايران  با  تجاری  مبادالت  افزايش  برای  رغبتی  حمل ونقل 
الزمه  كه  كرده ام  عنوان  مختلف  جلسات  در  بارها  بنده  نمی دهد. 

افزايش صادرات به تركيه حل مشكالت ترانزيتی و لجستيكی است.
ارتباطی كه  به مسيرهای  تركيه  زلزله  حسينی خاطرنشان كرد: 

منجر به مختل شدن ترانزيت دو كشور شود، آسيبی نزده است.

نياز ترکيه به بازسازی پس از زلزله

حسين وثوقی ايرانی، عضو اتاق بازرگانی اردبيل، در گفت وگو با 
در  زيادی  تأثير  كوتاه مدت  در  تركيه  زلزله  كرد:  عنوان  تجارت نيوز 

افزايش روابط تجاری دو كشور نخواهد داشت.
ماه  سه  الی  دو  در  است  ممكن  اما  افزود:  او 
خسارت های  بازسازی  به  اقدام  تركيه  كه  آينده 
و  مصالح  سری  يك  كرد،  خواهد  زلزله  از  ناشی 
البته  شود.  صادر  تركيه  به  ساختمانی  تجهيزات 
نيست،  فقير  مصالح ساختمانی  بخش  در  تركيه 
فوالد،  آهن،  بخش  در  است  رو ممكن  از همين 
به  بازار  اين   … و  شيشه  پتروشيمی،  محصوالت 
آسيب  امكان  درباره  ايرانی  آيد.وثوقی  وجود 
بيان كرد:  ارتباطی دو كشور  راه های  به  رسيدن 
مانند  مهم  ابنيه های  طراحی  در  كه  آن جايی  از 
راه، پل و جاده درصد احتمالی زلزله را بيشتر از 
هشت ريشتر محاسبه می كنند، از اين رو اين زلزله 

خسارت جدی به اين بخش وارد نكرده است.

تاثير زلزله ترکيه بر اقتصاد ايران

گفت:  تجارت نيوز  به  تبريز،  اتاق  رئيسه  هيأت  عضو  كامی،  رضا 
درصورتی كه زلزله اخير تركيه به راه  ها، تأسيسات و زيرساخت های 
تركيه آسيب رسانده باشد ممكن است اين موضوع در روابط تجاری 

دو كشور تاثيرگذار باشد.
تركيه  زلزله  خسارت  حجم  حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  وی 
مشخص نيست، عنوان كرد: متاسفانه اين زلزله به ١٠ استان تركيه 
در  تركيه  زلزله  كرد:  عنوان  است.كامی  كرده  وارد  زيادی  خسارت 
بحث  است  بعيد  رو  اين  از  نكرد؛  ايجاد  تخريبی  ترانزيتی  مسير 
صادرات و واردات از اين كشور با اختالل جدی همراه شود.او اظهار 
ايران  به  وابستگی خاصی  تركيه  كه  آنجايی  از  بنده  اعتقاد  به  كرد: 
برای  تقاضا  افزايش  قابل توجهی در  تأثير  زلزله نمی تواند  اين  ندارد، 

بازار ايران داشته باشد.

اقتصاد ايران؛ استاد فرصت سوزی
ناصر امجد، عضو اتاق بازرگانی تبريز، در گفت وگو با تجارت نيوز 
گفت: اين زلزله نمی تواند تأثير چندانی در تجارت بين ايران و تركيه 
داشته باشد؛ چراكه اقتصاد اين كشور متمركز بر 
استان هايی كه زلزله به آن آسيب رسانده نيست.
درگير  كه  تركيه  استان های  داد:  ادامه  وی 
زلزله شده اند از آنجايی كه در مرز كشور سوريه 
واقع  شده اند استان های درجه اول اقتصاد تركيه 
قطعاً  كرد:  تصريح  نمی شوند.امجد  محسوب 
برنامه ريزی خوبی كه دارد ظرف چند  با  تركيه 
وارد  زلزله  اين  كه  خسارت های  از  آينده  ماه 

كرده، عبور خواهد كرد.
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است 
در آينده تقاضای تركيه در برخی از حوزه ها برای 
واردات از ايران افزايش پيدا كند، گفت: همواره 
استاد  اما ما  اين دست فرصت ها وجود دارد،  از 

فرصت سوزی هستيم

گروهیازفعاالنبازرگانی
معتقدندترکیهوابستگی

خاصیبهایراننداردوپیش
ازاینزلزلهنیزآنکاراحجم
تبادالتتجاریخودباایران
رامحدودکردهبود.آنها
میگویند:تجربهثابتکرده
حتیاگرترکیهفرصتیبرای
افزایشصادراتباشد،ایران
هموارهموقعیتهایاقتصادی
پیشرویخودراازدست

میدهد
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به گزارش روابط عمومی انجمن توليدكنندگان لوله و اتصاالت پی وی 
سی به نقل از پايگاه اطالع   رسانی وزارت نيرو )پاون(، بنابر گزارش   های 
تا  سال ١٣٩٠  از  اسالمی،  شورای  مجلس  پژوهش   های  مركز  مستند 
١٤٠١ برای سامانه   های نوين آبياری بالغ بر ١٥٨ هزار ميليارد ريال هزينه 
شده كه بخش عمده   ای از اين اعتبارات به توسعه سامانه   های آبياری تحت 
فشار اختصاص يافته است. اين اتفاق در حالی در طول ١١سال گذشته 
صورت پذيرفته است كه بررسی   ها نشان می دهد، توسعه آبياری تحت 
فشار در كشور نه تنها به كاهش مصرف آب منجر نشده، بلكه با توسعه 
اراضی قابل كشت ميزان مصرف آب را در بخش كشاورزی افزايش داده 
است.با اين حال چند سالی است كه بسياری از متخصصان و مراكز علمی 
نسبت به كاركردهای مطلوب سامانه   های نوين آبياری، به ويژه در بخش 
آبياری تحت فشار، انتقادهای جدی وارد می كنند و در اين زمينه دچار 
استراتژيك  از گزارش   های مركز مطالعات  ترديد شده   اند.براساس يكی 
رياست جمهوری، سرمايه گذاری   های فعلی دولت در توسعه سامانه   های 
آبياری تحت فشار آن هم بدون اعمال مؤثر سياست      های بهينه سازی 
الگوی كشت و كاهش سطح زير كشت، چشم انداز نگران   كننده   ای را در 
صرفه   جويی واقعی مصرف آب و كاهش بحران فعلی منابع آب پيش روی 
اهداف  بين  تعارض  نوعی  اين گزارش،  براساس  است  داده  قرار  كشور 
امنيت غذايی و  تأمين  نهادهای مختلف دولتی در حوزه  سازمان ها و 
تأمين امنيت آبی وجود دارد كه نتيجه آن به افزايش بيالن منفی آب 
كشور در سال های گذشته منجر شده است و اين روند در آينده نيز 

استمرار خواهد داشت.
در واقع منتقدان و متخصصان منابع آب كشور بر اين باورند كه افزايش 
ميزان مصرف آب كشاورزی با توسعه سيستم های نوين آبياری، برداشت 
بی   رويه از ذخاير آب زير   زمينی، توسعه سطح قابل كشت و تغيير الگو به 
سمت گياهان با نيازهای آبی باال )به خصوص باغی( وضعيت منابع آب 
كشور را در شرايط نگران   كننده ای قرار داده است. به عبارت ديگر در حالی 
كه هدف از اجرای سيستم های نوين آبياری، كاهش مصرف آب و ارتقای 
بهره   وری آب بوده است، كشاورزان با كاهش ميزان آب مصرفی، اقدام 
به توسعه سطح زير كشت كرده   اند و در نتيجه مصرف بی رويه آب ادامه 
يافته است. به عبارت ديگر شرايط به گونه   ای رقم خورده كه به اعتقاد 
متخصصان، بهره وری آب در واحد آب مصرفی كماكان ثابت باقی مانده 
و در نتيجه عمالً نه تنها اتفاق مثبتی از اين مسير برای مديريت مطلوب 
منابع آب رقم نخورده بلكه شرايط كشور در اين حوزه به سمت بدتر 

شدن ميل پيدا كرده است.مجموعه روندهايی كه عالوه بر كاهش ذخاير 
آب زيرزمينی، به خشك شدن رودها و چشمه   ها، تخريب محيط زيست و 
توسعه منابع ايجاد ريزگرد در كشور منجر شده است و به نظر می رسد 
استمرار اين روند جز تشديد وضعيت مورد اشاره نتيجه مطلوب ديگری 

در پی نداشته باشد.
همچنين براساس گزارشی كه به تازگی مركز پژوهش   های مجلس 
شورای اسالمی در اين باره منتشر كرده است، عواملی همچون عدم  اتخاذ  
سازوكارهايی مانند كنترل ميزان تخصيص آب به كشاورزان از طريق 
كنتورهای هوشمند و نيز عدم برخورد قاطع با حفر چاه   های غيرمجاز 
ميان برداشت   كنندگان آب زيرزمينی، نوعی رقابت را در اين زمينه ايجاد 
كرده است و كشاورزان ترغيب می   شوند ميزان آب بيشتری را از منابع آب 

زيرزمينی عميق تر برداشت كنند.
استمرار شرايط حاضر در حالی است كه به نظر گروه علوم كشاورزی 
فرهنگستان علوم، به واسطه مصرف آب در بخش كشاورزی از منابع آب 
زير   زمينی هر سال عالوه بر تمامی آب   هايی كه وارد اليه   های آبدار می   شوند، 
حداقل بين ٨ تا ١١ميليارد مترمكعب بيش از آن برداشت می شود و 
اين شرايط می تواند خسارت   های جبران ناپذير اجتماعی را در پی داشته 
باشد.مطالعات پژوهشگران مركز بررسی   های استراتژيك رياست جمهوری 
همچنين نشان می دهد كه توسعه آبياری نوين و تحت فشار، آن هم 
بدون وجود سهميه   های كنترل شده و مديريت ميزان برداشت از آب های 
زيرزمينی به وخيم شدن مشكل آبی در كشور منجر شده است. بنابراين 
ضرورت دارد متوليان امر نسبت به اصالح وضع موجود اقدام ها عاجلی را 
در پيش بگيرند و از الگوهای موفقی كه در ساير كشورهای جهان وجود 

دارد استفاده كنند.

پيامدهای توسعه بی    ضابطه سيستم های نوين آبياری
چند سالی است که با هدف مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، حمایت از آبیاری تحت فشار مورد توجه مجلس بوده و یارانه 
و اعتبارات قابل توجهی نیز به آن اختصاص یافته است؛ اقدامی پر   هزینه که مطالعات نشان می دهد آن چنان که باید و شاید به 

مدیریت مطلوب منابع آب و حفظ ذخایر زیرزمینی آب کمک نکرده است.
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شناسايی پشت پرده اختالالت ارزی و برخورد با عوامل
نمايندگان  و  دولت  مسؤوالن  از   جمعی 
مجلس جلسه غير علنی درباره وضعيت ارزی 
كشور برگزار كردند؛ در اين جلسه موضوعات 
مختلفی از جمله وعده كاهش نرخ ارز و ثبات 
در اين بازار، برخورد با سودجويان و... مطرح 

شد.
انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  توليدكنندگان 
بود  قرار  ماه(  اسفند  )دوم  ايسنا،  از  نقل  به 
درباره وضعيت  در مجلس  علنی  غير  جلسه 
ارزی كشور برگزار شود كه به دليل تقارن با 
اسفند(  )شنبه ششم  به  جلسه هيأت دولت 

موكول شد.
در   – مجلس  –رئيس  قاليباف  محمدباقر 
اين باره گفت: باتوجه به اهميت مسائل ارزی 
و  جدی  هماهنگی  يك  الزمه  كه  كشور  در 
قوی بين دولت و مجلس برای سامان دادن 
اول  با حضور معاون  بازار است، مجلس  اين 
رئيس جمهور، وزير اقتصاد و رئيس كل بانك 

مركزی جلسه غيرعلنی داشت.
در  خوبی  بندی های  به جمع  افزود:  وی 
اين جلسه رسيديم و ان شاءاهلل با هماهنگی 
شكل گرفته و اقدام ها و حركت های دولت بر 

اين مشكل فائق خواهيم آمد.
سخنگوی  موسوی،  الدين  نظام  سيد 
كميته  تشكيل  از  نيز  مجلس  رئيسه  هيأت 

هماهنگی بين دولت و مجلس برای كنترل 
بازار ارز خبر داد و متعقد است كه موضوعات 
دولت  و  مجلس  نمايندگان  بين  سازنده ای 
درصدد  دشمن  اينكه  جمله  از  شد  مطرح 
ساختگی  نرخ های  تعيين  طريق  از  است 
بازار ارز را برهم بزند از سوی ديگر برخی از 
سياست های ارزی و اقتصادی شكست خورده 
اين  و  مردم شده  بی اعتمادی  گذشته سبب 
غيررسمی  بازار  در  تا  كرده  فراهم  را  زمينه 
از خارج كشور  و توسط عناصری كه عمدتاً 
ببرند  باال  را  دالر  نرخ  هستند  صحنه گردان 
داشته  ارز  بازار  در  مداخله ساختارشكنانه  و 

باشند.
وی با اشاره به افزايش فروش نفت به بيش 
از يك ميليون بشكه در روز، افزود: در شرايط 
وجود  كشور  در  ارزی  مشكل  هيچ  كنونی 
ارز  بازار  تا  هستند  درصدد  برخی  اما  ندارد 
را به تالطم بكشانند. گزارشی از حساب های 
خارج كشور سعی  و  داخل  در  كه  متعددی 
داشته  مخرب  مداخله  ارز  بازار  در  داشتند 
توسط  افراد  اين  عمدتاً  كه  شد  ارائه  باشند 
با آنها  دستگاه های امنيتی شناسايی شده و 

برخورد صورت گرفته است.
البته در اين جلسه غير علنی موضوعات 
و  قرار گرفت  بررسی  و  بحث  مورد  مختلفی 
دولت گزارش هايی به نمايندگان درباره بازار 

مطرح  گزارش های  براساس  كرد.  ارائه  ارز 
شده، محمد مخبر -معاون اول رئيس جمهور- 
در اين جلسه گفت: از ابتدای تشكيل دولت 
سيزدهم مشكالتی وجود داشته كه به مرور 
يافتن  كاهش  حال  در  مشكالت  اين  زمان 
حل  شاهد  نيز  ارز  بازار  در  به زودی  و  است 

مشكل و ثبات خواهيم بود.
بانك  كل  -رئيس  فرزين  محمدرضا 
سامانه  ايجاد  با  كه  كرد  اظهار  نيز  مركزی- 
در  نيز  دالر  واقعی  قيمت  طال  و  ارز  واحد 
آن سامانه درج شده است و قيمت هايی كه 
وجود  ديگر  جاهای  در  و  مجازی  فضای  در 
دارد، غير واقعی است. همچنين سيد احسان 
خاندوزی -وزير اقتصاد- تصريح كرد كه پشت 
پرده اختالالت بازار ارزی نيز شناسايی شده 
است و به زودی نهادهای امنيتی و اطالعاتی 
مشخص  را  افراد  اين  تكليف  قضايی  و 
خواهند كرد.به گزارش روابط عمومی انجمن 
سی  وی  پی  واتصاالت  لوله  توليدكنندگان 
راه اندازی مركز  به  با توجه  ايسنا،  از  نقل  به 
مبادله ارز و طال با هدف ساماندهی عرضه و 
تقاضا در بازار ارز و برخوردهای صورت گرفته 
با برخی سودجويان در اين بازار كه به دنبال 
نرخ سازی هستند، بايد ديد در ادامه كاهش 
به  زمانی  چه  بازار  اين  در  ثبات  و  ارز  نرخ 

نتيجه خواهد رسيد.
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عدم پرداخت تسهيالت توجيهی ندارد
به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از دنیای اقتصاد: احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با حضور 
در یک نشست خبری در مورد مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی، روابط اقتصادی ایران و چین و عملکرد ۱۱ماهه مالی دولت 
صحبت کرد. او در پاسخ به پرسش »دنیای اقتصاد« مبنی بر چرایی خودداری بانک ها از پرداخت تسهیالت خرد، با وجود افزایش نرخ سود، 

گفت: »مساله اعطای تسهیالت در سال ۱۴۰۱ یکی از تصمیمات دشوار اقتصاد کالن بود چرا که باید ترازنامه بانک ها جدی گرفته می شد.

  بانك مركزی به صورت ماهانه ترازنامه همه بانك ها را چك می كند 
و بانك هايی را كه تخلف می كنند رسما جريمه می كند كه اقدام خوبی 
برای انضباط بخشی به بانك هايی است كه بی محابا به خلق پول اقدام 
می كردند و در نهايت منجر به آوار نقدينگی بر اقتصاد كشور می شد. 
با توجه به اينكه نرخ سود بانكی در برزخ بود و به صورت رسمی اعالم 
نمی شد، بانك ها در اين خصوص كوتاهی می كردند و در نهايت به صورت 
رسمی اعالم شد و همه مكلف به رعايت آن شدند و از اين به بعد هيچ 
مانعی در اين خصوص وجود ندارد، چرا كه پيش از اين گفته می شود كه 
نرخ سپرده اعالم شده، اما نرخ تسهيالت هنوز اعالم نشده و در نتيجه 
رغبتی به اينكه تسهيالت سريع تر داده شود نبود؛ اما بانك مركزی اين 
مانع را برداشت تا اگر استنكافی در پرداخت وام های خرد هست نيز 
برطرف شود و مواردی كه درخصوص پرداخت تسهيالت صورت می گيرد 

حتماً رسيدگی می شود.«
 تصوير آماری بهمن ماه

در ابتدای جلسه، سخنگوی اقتصادی دولت درباره عملكرد اقتصادی 
دولت تا پايان بهمن سخن گفت و در اين راستا اعالم كرد: »در ١١ماهه 
كشور  كل  خزانه  به  واريزی  دريافت های  ساير  و  درآمدها  كل  امسال 
١١٤٧هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم معادل ٩٠درصد رقم مصوب 
١١ماهه بودجه سال ١٤٠١ است كه اين رقم ٦٠درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد داشته است.« او درباره عملكرد مالی دولت در 
بخش درآمدها و هزينه ها گفت: »درآمد مالياتی و ساير درآمدهای جاری 
دولت كه سرفصل تراز اول است به نحو مناسبی و قريب به ١٠٠ درصد 
مصوب بودجه ١١ماهه محقق شده است. در بخش هزينه ها ١١٥٤هزار 
ميليارد تومان مصارف كشور بوده است كه اين رقم معادل ٩٠درصد 
مصوب بودجه ١١ماهه است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ٥٢درصد 
و  به خزانه  واريزی  درباره درآمدهای  او همچنين  است.«  داشته  رشد 
پرداخت اعتبارات عمرانی توضيح داد: »در واقع درآمدهای واريزی به 
خزانه ٦٠درصد و هزينه ها ٥٢درصد افزايش يافته است. پرداخت اعتبارات 
عمرانی در ١١ماهه امسال ١٠٤هزار ميليارد تومان بوده است كه نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته ٨درصد افزايش را نشان می دهد.«
انجام مبادالت بدون دالر و يورو

با توجه به تحريم های اقتصادی در سال های گذشته، چين به يكی 
از بزرگ ترين شركای تجاری ايران تبديل شده است. با وجود خريداری 

نفت ايران توسط چين در اين شرايط، اين تجارت از اهميت بيشتری 
نيز برخوردار شده است. احسان خاندوزی در نشست خبری به موضوع 
چگونگی تجارت ايران و چين پرداخت و در اين  باره گفت: »سياست 
دولت سيزدهم درخصوص تسويه وجوه ناشی از تجارت با كشورها و 
شركای اصلی تجاری خود بر اين اساس بوده است كه از حداكثر ارزهای 
محلی استفاده كند و بنابراين نياز به ارزهای جهانی مانند يورو يا دالر به 

حداقل ممكن برسد.«
او در اين باره افزود: »در سفر چين هم اين موضوع مطرح شد و مورد 
استقبال طرف مقابل نيز قرار گرفت. البته تا امروز هم اكثر مبادالت با 
چين به عنوان شريك بزرگ تجاری كشورمان براساس مبادالت يوانی 
صورت می گرفته است و سهم مبادالت غيريوانی بسيار بسيار اندک بوده؛ 
اما مسير نيازمند تسهيل و روان سازی بود كه می توانست با دوره زمانی 
و كوتاهی بيشتری اتفاق بيفتد و بانك مركزی مذاكرات الزم را با طرف 
چينی انجام داده است و اميدواريم به محض اينكه منجر به يك توافق 

قطعی شد از سمت رئيس بانك مركزی اين خبر اعالم شود.«
 برنامه دولت برای انتظارات تورمی

در ماه های اخير نوسانات نرخ ارز موجب شده است انتظارات تورمی 
افزايش يابد. با توجه به وجود تورم مزمن در اقتصاد ايران، اين مساله از 
اهميت بااليی برخوردار است. خاندوزی در مورد برنامه دولت برای كنترل 
اين انتظارات گفت: »بانك مركزی به شدت به دنبال اين است كه از ناحيه 
افزايش قيمت ارز شاهد تورم و ايجاد انتظارات تورمی نباشيم و اميدواريم 
افتتاح مركز مبادله ارز و طال كمك كند به اينكه اين جزء يعنی ايجاد 
انتظارات تورمی در اثر نوسانات ارز در ماه های اوليه سال ١٤٠٢ نيز مهار 
و اثرات كاهشی بر تورم داشته باشد.« او در اين  باره ادامه داد: »بانك 
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 سازمان امور مالياتی: رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور گفت: 
سال  در  توليدی  شركت های  ماليات  نرخ  ٥درصدی  كاهش  به رغم 
١٤٠١، شاهد افزايش درآمدهای مالياتی هستيم كه علت اصلی اين 
امر، تمركز ويژه سازمان بر مبارزه با فرار مالياتی است. داود منظور، 
رئيس كل سازمان امور مالياتی كشور، كاهش ٥درصدی نرخ ماليات 
از  را گامی مهم جهت حمايت  توليدی در سال ١٤٠١  شركت های 
با وجود رشد درآمدهای  اشتغال در كشور دانست و گفت:  توليد و 
برای شركت های  ماليات  نرخ  مالياتی در سال جاری، در عين حال 

توليدی ٥درصد كاهش يافت.
سياست سازمان امور مالياتی در چارچوب رويكرد دولت مردمی 
سيزدهم اين بوده كه درآمدهای مالياتی بيشتر از محل مبارزه با فرار 
مالياتی و شناسايی پايه های جديد مالياتی محقق شود. معاون وزير 
امور اقتصادی و دارايی با اشاره به جنگ تمام عيار اقتصادی عليه مردم 
از راهبرد های مهم دولت سيزدهم،  ايران، تصريح كرد: يكی  شريف 
پيش بينی  و  نفتی  درآمدهای  به  بودجه  وابستگی  كاهش  بر  تمركز 
درآمد های پايدار برای پوشش هزينه ها جهت خدمت رسانی به مردم 
است تا از اين طريق آسيب پذيری اقتصاد كشور از محل فروش نفت 
با  بودجه سال ١٤٠١، هم زمان  قانون  در  است  يابد. گفتنی  كاهش 
پيش بينی افزايش درآمدهای مالياتی، نرخ ماليات شركت ها پنج درصد 
كاهش يافت و برای بودجه سال آينده نيز دولت تصميم گرفت اين 
نرخ را هفت درصد ديگر كاهش دهد تا از واحد های توليدی و فعاالن 

اقتصادی كه به طور شفاف فعاليت می كنند، حمايت كند.
اين در حالی است كه بسياری از كشورهای اتحاديه اروپا با طرح 
موضوع افزايش هزينه ها و با شعار برقراری توازن در بودجه خود به 
بررسی افزايش اهرم های مالياتی پرداخته اند، تا جايی كه با افزايش 
نرخ مالياتی، شهروندان اين كشورها با رشد بی سابقه نرخ های مالياتی 
مواجه شده اند. برای نمونه دولت انگليس تصميم گرفته است ماليات 
شركت های نفتی و گازی و سپس توليدكنندگان برق را افزايش دهد 
و عماًل فشار زيادی را به مردم اين كشور وارد كند. در همين رابطه 
يك منبع دولتی انگليس با اشاره به افزايش شديد ماليات گفت: در 
برنامه جديد بودجه موضوع اصلی تكيه بر افزايش ماليات خواهد بود. 
براين اساس پيش بينی می شود ماليات شركت های تجاری در سال 

آينده بين ١٩ تا ٢٥درصد افزايش خواهد يافت.

افزايش درآمدهای مالياتی با وجود کاهش 
۵درصدی نرخ ماليات شرکت ها

مركزی به شدت به دنبال اين است كه از ناحيه افزايش قيمت ارز شاهد 
تورم و ايجاد انتظارات تورمی نباشيم و اميدواريم افتتاح مركز مبادله ارز 
و طال كمك كند به اينكه اين جزء يعنی ايجاد انتظارات تورمی در اثر 
نوسانات ارز در ماه های اوليه سال ١٤٠٢ نيز مهار شود و اثرات كاهشی 

بر تورم داشته باشد.«
امتناع بانک ها از اعطای تسهيالت خرد

بر چرايی  اقتصاد« پرسشی مبنی  اين جلسه خبرنگار »دنيای  در 
امتناع بانك ها از اعطای تسهيالت خرد، با وجود افزايش نرخ سود مطرح 
كرد. خاندوزی در پاسخ به اين پرسش گفت: »مساله اعطای تسهيالت در 
سال ١٤٠١ يكی از تصميمات دشوار اقتصاد كالن بود چرا كه بايد ترازنامه 
بانك ها جدی گرفته می شد. بانك مركزی به صورت ماهانه ترازنامه همه 
بانك ها را چك می كند و بانك هايی را كه تخلف می كنند رسما جريمه 

می كند كه اقدام خوبی برای انضباط بخشی به بانك هايی است كه بی محابا 
به خلق پول اقدام می كردند و در نهايت منجر به آوار نقدينگی بر اقتصاد 

كشور می شد.
با توجه به اينكه نرخ سود بانكی در برزخ بود و به صورت رسمی اعالم 
نمی شد، بانك ها در اين خصوص كوتاهی می كردند. در نهايت به صورت 
رسمی اعالم شد و همه مكلف به رعايت آن شدند و از اين به بعد هيچ 
مانعی در اين خصوص وجود ندارد، چرا كه پيش از اين گفته می شد كه 
نرخ سپرده اعالم شده اما نرخ تسهيالت هنوز اعالم نشده و در نتيجه 
رغبتی به اينكه تسهيالت سريع تر داده شود نبود. اما بانك مركزی اين 
مانع را برداشت تا اگر استنكافی در پرداخت وام های خرد هست نيز 
برطرف شود و مواردی كه درخصوص پرداخت تسهيالت صورت می گيرد 

حتماً رسيدگی می شود
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اخير  سال های  در  ايران  اقتصاد   
دشواری های زيادی را تجربه كرده است. پس 
از ارديبهشت سال ١٣٩٧ و خروج يك طرفه 
آمريكا از برجام، فشارهای اقتصادی بر ايران 
افزايش يافت. اين فشارهای اقتصادی شامل 
كاهش فروش نفت و گاز هم شد كه زيربنای 
اقتصادی كشور را تشكيل می دهند. اما مهم تر 
از تحريم نفتی و گازی كشور، تحريم سيستم 
بانكی بود كه باعث شد مراودات تجاری ايران 
وضعيت  اين  شود.  روبه رو  اساسی  مشكل  با 
باعث شد دولت در تأمين ارز موردنياز كشور 
را در  اين موضوع خود  دچار مشكل شود و 

 ١٤٠١ سال  در  دالر  نرخ  بی سابقه  باالرفتن 
نشان داد. كارشناسان بر اين باورند كه با ادامه 
وضع موجود، روند متغيرهای كالن اقتصادی 
در سال ١٤٠٢ بهبود خاصی نخواهد داشت 
و  تجاری  تراز  ارز،  نرخ  وضعيت  بسا  چه   و 
و  تورمی  انتظارات  تجارت خارجی، وضعيت 
در يك كالم شاخص های مهم اقتصادی ايران 
بنابراين  بشود.  هم  وخيم تر  فعلی  شرايط  از 
تجديدنظر  يك  نيازمند  فعلی  شرايط  بهبود 
اساسی در نظام تصميم گيری و سياستگذاری 

اقتصادی كشور در سال آينده خواهد بود.

تأمين ارز در گرو لغو تحريم ها و 
کنترل تورم

اقتصاد  بر  اعمال شده  بانكی  تحريم های 
پول  شده  باعث  اخير،  سال های  در  ايران 
به  نتواند  ايران  و صادرات  واردات  از  حاصل 
سهم  به تدريج  ايران  و  شود  جابه جا  آسانی 
بدهد.  دست  از  منطقه  بازارهای  در  را  خود 
بر  اعمال شده  تحريم های  دليل  به  همچنين 
سيستم بانكی و بخش نفت و گاز كشور، ورود 
دالر به ايران بسيار سخت شد. با كمبود دالر 
و تشديد نااطمينانی های اقتصادی در ايران، 

نمای نزديک از اقتصاد ۱۴۰۲
به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی به نقل از دنیای اقتصاد: یکی از پرسش های اصلی 
فعاالن اقتصادی، وضعیت اقتصاد کالن در سال۱۴۰۲ و سمت و سوی بازارها است. باتوجه به تحوالت قیمتی در بازارهای دارایی، 
ارائه یک چشم انداز نزدیک از اقتصاد سال آینده می تواند مانند یک دفترچه راهنما برای سرمایه گذاران باشد. موضوع مهمی 
که باید به آن توجه شود این است که بهبود شرایط فعلی نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری 
اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود. »دنیای اقتصاد« در سمینار »چشم اندازاقتصاد ایران۱۴۰۲« در تاریخ ۴اسفندماه با 

حضور کارشناسان، تحوالت اقتصاد کالن کشور در سال آینده را برای مخاطبان ترسیم می کند.
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قيمت ارزهای معتبر بين المللی در برابر ريال 
با افزايش زيادی مواجه شد. اوج اين افزايش  
در قيمت ارز در ماه های پايانی سال ١٤٠١ 
باعث  فعلی  شرايط  تداوم  است.  مشهود 
می شود چشم انداز مثبتی برای پايين آمدن 
قيمت ارز در سال ١٤٠٢ وجود نداشته باشد. 
بانكی  سنگين  تحريم های  ادامه  با  درواقع 
آينده،  سال  در  خارجی  تجارت  كاهش  و 
مشكل  دچار  كشور  ارزی  منابع  وضعيت 
ارز  افزايش تقاضای  به  باتوجه  خواهد شد و 
در داخل كشور، قيمت ها از سطوح فعلی نيز 

باالتر خواهد رفت.
كه  باورند  اين  بر  كارشناسان  برخی 
در  و  ارز  بازار  در  مركزی  بانك  دخالت های 
رأس آن ها، ارزپاشی در بازار، نمی تواند تأثير 
باشد.  داشته  ارز  قيمت  كنترل  در  چندانی 
درواقع يكی  از فاكتورهای مهم كنترل قيمت 
دالر، مهار تورم است و بنابراين بدون كنترل 
تورم، نمی توان قيمت دالر را تثبيت كرد. به 
رشد  در حال  تورم  كه  زمانی  تا  ترتيب  اين 
ادامه  خود  افزايشی  روند  به  نيز  دالر  باشد 
سايه  در  نيز  ريال  ارزش  كاهش  و  می دهد 
آن اتفاق می افتد. حتی اگر دولت منابع ارزی 
بااليی نيز در اختيار داشته باشد كه با توجه 
به شرايط تحريمی اقتصاد بسيار بعيد به نظر 
می رسد، دخالت در بازار ارز و سركوب قيمت 

خواهد  نتيجه بخش  كوتاه مدت  در  تنها  دالر 
بلندمدت  و  ميان مدت  در  بنابراين  و  بود 
نرخ های  در  دالر  ماندگاری  انتظار  نمی توان 
پايين قيمتی را با وجود افزايش تورم داشت.

رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲
كرونا  پاندومی  شيوع  با   ٢٠١٩ سال  در 
ايران  و  يافت  كاهش  جهانی  اقتصاد  رشد 
سال   در  نبود.  مستثنی  قضيه  اين  از  نيز 
ايران به واسطه كرونا  ٢٠٢٠-٢٠١٩ اقتصاد 
و تحريم ها ٧/ ٢درصد كوچك تر شده بود. اما 
با برداشته شدن محدوديت های وضع شده در 
جامعه به دليل بيماری كرونا در طول سال  
ايران  ١٤٠٠ يا همان ٢٠٢١-٢٠٢٠ اقتصاد 
٣/ ٣درصد رشد را در كارنامه خود ثبت كرد. 
رشد اقتصادی در سال ١٤٠١ نيز ادامه پيدا 
اين  اما كارشناسان پيش بينی می كنند  كرد 
روند در سال آينده ادامه دار نخواهد بود و اين 
رشد اقتصادی نمی تواند پايدار باشد. براساس 
نهاد های  توسط  انجام شده  پيش بينی های 
در  ايران  اقتصادی  رشد  بين المللی،  معتبر 
سال های آينده روند كاهشی خواهد داشت و 
از سرعت صعود اقتصاد ايران كاسته می شود. 
مثال پيش بينی های صورت گرفته توسط بانك 
جهانی برای سال  ١٤٠٢، رشد ٢/ ٢درصدی 

را نشان می دهد.

تورم؛ بالی جان اقتصاد ايران
با باالرفتن انتظارات تورمی فعاالن بازار برای 
در كشور  موجود  كاالهای  برای  تقاضا  آينده، 
افزايش يافت و اين افزايش تقاضا منجر به انفجار 
قيمتی و رشد تورم افسارگسيخته در سال های 
اخير در كشور شد. موضوعی كه به  نظر نمی رسد 
در سال آينده، تغيير محسوسی در آن ايجاد 
شود. اگرچه برخی برآوردها نرخ تورم در سال 
آينده را كاهشی پيش بينی می كنند، اما با وجود 
تورم باالی ٤٠درصد، وضعيت اين شاخص مهم 
اقتصادی در سال آينده همچنان بحرانی خواهد 
بود. براساس پيش بينی بانك جهانی، تورم ايران 
در سال ١٤٠٢، همچنان باالی ٤٠درصد باقی 
خواهد ماند و رقم تقريبی آن حدود ٤٥درصد 
خواهد بود. با بررسی آمارهای مربوط به تورم، 
می توان فهميد اين نرخ های تورمی بسيار باالتر 
از ميانگين تورم بلندمدت كشور هستند. اين 
تداوم  درصورت  می دهند  نشان  پيش بينی ها 
شرايط فعلی و عدم وقوع گشايش های سياسی 
و اقتصادی، به احتمال زياد در سال های آينده 
نااطمينانی  و  تورم  ايران همچنان گرفتار  نيز 
اقتصادی خواهد بود. همچنين يكی  از تاثيرات 
مهم افزايش نرخ تورم، تأثير آن در ارزش ريال 
و نرخ ارز خواهد بود. درواقع تورم به معنی ادامه 

مسير افزايشی قيمت ارز در سال آينده است.

بر اساس اعالم بانك مركزی نرخ سود بين بانكی به ٢٣.٠١ درصد 
رسيد. به گزارش روابط عمومی انجمن توليدكنندگان لوله و اتصاالت 
پی وی سی به نقل از اقتصاد آنالين، بانك مركزی تغييرات نرخ سود 
بين بانكی مربوط به هفته نخست اسفند ١٤٠١ را منتشر كرد كه بر 
اين اساس رقم آن به ٢٣.٠١ درصد افزايش يافت. نرخ بازار بين بانكی 
در ابتدای بهمن ٢١.٠٥ درصد بود كه اكنون اين رقم، افزايش حدود 
٢ واحد درصدی را نشان می دهد. همچنين طبق اطالعات ارائه شده 
از سوی بانك مركزی، نرخ اعتبارگيری قاعده مند و نرخ سپرده گذاری 
به  و  نداشتند  تغييری  بهمن  پايانی  هفته  با  مقايسه  در  قاعده مند 

ترتيب ٢٤ و ١٧ درصد باقی ماندند.

افزايش نرخ بهره بين بانکی به ۲۳ درصد
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 حضور انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی
 در نمايشگاه جانبی مجمع نظام مهندسی

مجمع عمومی نظام مهندسی استان تهران روز چهارشنبه ۲6 بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی برج میالد برگزار شد. 
نظام مهندسی استان تهران، هم زمان با برگزاری مجمع اقدام به برگزاری نمایشگاهی جانبی در سالن مرکز همایش ها برای 

مجریان، مهندسین و پیمانکان فعال در حوزه ساختمان نمود.

به همراه  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن   
٨و٩و١٠  غرفه  در  عضو  شركت های  از  تعدادی 
نمايشگاه  اين  در  انجمن  بود.  مخاطبان  ميزبان 
تأييد  بروشور  توزيع  و  بنر  نصب  با  تا  كرد  تالش 
اتصاالت پی  و  لوله  شدگان محصوالت ساختمانی، 
وی سی با كيفيت و استاندارد را به بازديدكنندگان 
معرفی كند.به گفته مشاركت كنندگان عضو انجمن، 
اين نمايشگاه با استقبال اندكی از سوی مخاطبان 
روبه رو بود كه علت آن را می توان در برنامه ريزی و 
هماهنگی ضعيف نظام مهندسی در راستای جذب 
نمايشگاه  از  بازديد  برای  اعضا  هدايت  و  مخاطبان 
سی،  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  كرد.  عنوان 
گفت و گوهايی را با شركت های عضو انجمن كه در 
اين نمايشگاه حضور داشته اند، انجام داده است كه 

در ادامه می خوانيد.
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رسول رزاقی: ضرورت عرضه مستقيم مواد اوليه توسط 
پتروشيمی ها

»رسول رزاقی« از مديران شركت لوله سازان رزاقی، بر اين باور است كه 
بايد مواد اوليه مانند گذشته توسط پتروشيمی ها به توليدكنندگان عرضه شود 

تا از رقابت قيمتی آن در بورس كاال جلوگيری شود.
  شركت لوله سازان رزاقی يكی از غرفه گذاران نمايشگاه جانبی مجمع 
ساليانه مهندسان در برج ميالد بود كه روز چهارشنبه ٢٦ بهمن ١٤٠١ 

برگزار شد. 
 شما برگزاری این نمایشگاه جانبی را چگونه ارزیابی می کنید؟

يكی از انتقادهای وارد به اين نمايشگاه عدم تبليغات برای بازديد از آن 
است. به طور مثال بايد در رسانه هايی مانند تلويزيون اعالم می شد. متاسفانه 
هيچ تبليغی صورت نگرفته است كه مثال در اينجا نمايشگاهی وجود دارد. 
تنها يك جای سربسته ای اختصاص داده شده و چند شركت حضور پيدا 
كرده اند. اين نماشگاه هزينه سنگينی روی دست توليدكنندگان گذاشته 

بدون آن كه بازخورد كافی داشته باشد.
نمايشگاه هم مشاهده  بنر در محوطه  موارد فوق، حتی يك  در كنار 

نمی شود. انجمن می توانست اقدام ها بيشتری در اين زمينه انجام دهد.
 پس یکی از انتقادهای شما نبودن تبلیغات کافی برای این نمایشگاه 

است...
تنها اين موضوع به انجمن اختصاص ندارد؛ نظام مهندسی اين جا منافعی 
برای خودش ايجاد كرده و با انجمن مذاكره كرده است كه اعضای اين تشكل 
در نمايشگاه حضور يابند. همان طور كه می دانيد در ساير نمايشگاه ها كه 
حداقل چهار روز طول می كشد، چندين هزار نفر هم بازديدكننده دارد و 
دست كم صد نفر مشتری پيدا می كنيد و از آن ميان ده نفر اقدام به خريد 

می كنند. 
پرسش اصلی اين است كه چرا انجمن بايد زير بار حرف نظام مهندسی 
برود؟ در حالی كه زمان نمايشگاه تنها چند ساعت و در يك روز سرد و پر 

ترافيك است.
 یکی از مواردی که دامن تولید را گرفته است؛ نوسانات و متغیرهای 

تاثیرگذار مانند نرخ ارز است که در نهایت آثار مستقیمی بر افزایش 
قیمت مواد اولیه و در نهایت محصول تمام شده دارد؛ این موارد چه 

تاثیری بر بازار مصرف گذاشته است؟
اثر مستقيم اين موارد به مواد اوليه برمی گردد. توليدكنندگان قبال مواد 
اوليه را از پتروشيمی دريافت می كردند. مصرف كننده مواد اوليه توليدكننده 
است نه بورس؛ پس چرا بايد در بورس قرار بگيرد و رقابت آن چنانی صورت 
بگيرد. بعد ببينند كه ٢٥ هزار تومان مواد به ٥٢ هزار تومان می رسد. بنده 
به دشواری يك قرارداد منعقد كردم تا محصول خود را بر مبنای مواد اوليه 
با ٣٦ هزار تومان به فروشم؛ در ٢٤ ساعت مواد به ٢٥ هزار تومان و ٣٠ هزار 
تومن رسيده است، ٥ تا ٦ هزار تومان سود گرفتم و ٢٠٠ تن قرارداد بستم؛ 

اما در ٢٤ ساعت بعد از آن، قيمت به ٤٨ هزار تومان رسيد.
يكی از رسالت های انجمن حل اين مشكالت است؛ بايد پتروشيمی مثل 
سابق مواد اوليه را بفروشد. در گذشته با توجه به سابقه يك توليدكننده، مواد 
اوليه به صورت نيمی نقد و نيمی اعتباری از سوی پتروشيمی عرضه می شد. 
انجام  اما حاال پول را پرداخت كرده و خريد مواد در يك رقابت سنگين 
می شود. اين در حالی است كه مواد اوليه دو ماه ديگر به دست توليدكننده 

می رسد. 
طی مدت اخير چند بار سهميه ما را كاهش دادند به اين بهانه كه مثال 
شما اين ماه كار نكردی و سه ماه سهميه من را كم كرده اند. يعنی ١٥ خط 
دستگاه توليد با ٦٠ نفر پرسنل، بايد ٦٠ تن به او مواد بدهند. يك ماشين 
ساعتی دويست كيلو مواد مصرف می كند. به من ١٥٠ تن داده اند مختلط از 

پليكا و پلی اتيلن و...
اين چگونه محاسباتی است؟ آيا بايد فعايت واحد توليدی خود را متوقف 

و ٦٠ نفر نيرو را اخراج كنم؟ 
انجمن در اين زمينه بايد اقدام ها مؤثری انجام می داد؛ بنده ٢ ماه قبل در 
مجمع انجمن اين موضوع را مطرح كردم و آنها داليل خود را بيان كردند؛ 
نتيجه آن اين بود كه دو ماه ديگر باز هم يك تن ديگر از سهيمه مواد اوليه 

ما كاهش يافت.
 آیا شما درزمینه صادرات هم فعالیتی دارید؟

خير؛ موادی كه امروز ٢٥ و ٣٥ هزار تومان قيمت دارد بايد در يك رقابت 
در بورس آن را با ٥٢ هزار تومان تأمين كنم، چه كسی اين جنس را با اين 

قيمت می خرد؟
در يك سال من صد تن مواد برای صادرات ندارم در سال های گذشته پنج 

خط من مستقيم برای عراق و يك خط برای افغانستان كار می كرد.
 آیا دو بازار عراق و افغانستان را به خاطر تالطم قیمت مواد از دست 

دادید؟
بله. برخی از محصوالت را ما صرفاً برای عراق توليد می كرديم. شما برخی 
از محصوالتی را كه در اين نمايشگاه مشاهده می كنيد، برای عراق توليد شده 
كه صادرات آن متوقث شده است؛ ما جرات نداريم قرارداد ببنديم. روی برخی 

از خطوط توليد چادر كشيده ايم.
 و در پایان اگر نکته ای دیگر دارید، بیان کنید.
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يكی از موارد مهم اين كه قيمت مواد اوليه را به ٥٢ هزار تومان رسانده 
اند. بنده برای توليد شب عيد سيصد تن مواد گرفتم. در عرض يك ماه از ٥٢ 
هزار تومان رساندند به ٢٥ هزار تومان. چقدر ضرر به بنده وارد شد؛ حدود 

١٥٠ ميليارد تومان متضرر شدم.
 چه کسی مسؤول این وضعیت است چه کسی باید رسیدگی کند؟ 

کجای کار می لنگد که این مسئله به وجود آمده است؟
سهميه سيصد تنی مواد بنده به جای افزايش، به ١٥٠ تن كاهش يافته است.

علی اکبر دوست: نمايشگاه جانبی مجمع مهندسان، 
بازخورد خوبی داشت

»مهدی علی اكبر دوست«، مشاور شركت كاسپين پليمر از حضور در 
نمايشگاه جانبی مجمع مهندسان به دليل مخاطبان تخصصی و پرسش های 
تكنيكال، اظهار رضايت می كند و می گويد: مخاطبان در اينجا جنس خوب 

و بد را می شناسند.
 شركت كاسپين پليمر يكی از غرفه گذاران نمايشگاه جانبی مجمع 
ساليانه مهندسان در برج ميالد بود كه روز چهارشنبه ٢٦ بهمن ١٤٠١ برگزار 

شد. اين گفت وگو را در ادامه بخوانيد.
 آقای علی اکبردوست، بنده شاهد بودم که میزان استقبال از غرفه 
شما خوب بود، در کل شما بازخوردهای حضور در این نمایشگاه را 

چگونه ارزیابی می کنید. 
و  است  فنی  هم  خيلی  بود،  بخش  رضايت  بنده  برای  نمايشگاه  اين 
سؤال های تكنيكال می پرسند، برای اين كه مخاطب جنس خوب و بد را 

می شناسد.
البته چون در حال حاضر جلسه مجمع مهندسان به پايان نرسيده، هنوز 
ساعت های خلوت اين نمايشگاه است. صبح شلوغ تر بود فكر می كنم آخر وقت 

هم بازديدكنندگان بيشتری داشته باشيم.
 لطفاً درباره محصوالت تولیدی خود کمی توضیح دهید. 

شركت كاسپين، لوله و اتصاالت از جنس يو پی وی سی و از جنس خاص 
و پ پ با گريدهای مختلف توليد می كند. 

به صورت  و  گرفتيم  درنظر  را  فوق  موارد  همه  خود  چيدمان  در  ما 

سمپل محصوالت را نمايش داده ايم. فكر می كنم اين نوع چيدمان برای 
بازيدكنندگان جذاب تر است و بيشتر بازديدكننده و مراجعه داشته ايم.

 آیا شما به تازگی محصول جدیدی هم تولید و رونمایی کرده اید؟
بله، دو تا محصول جديد داريم يكی سايزهای مختلف لوله های هيدروپول 
و لوله های استخری از جنس پی وی سی است و با درصد باالی نود درصد 
پی وی سی استفاده می شود برای فشار ١٦ بار را دارد و دارای كيفيت خوب 
و خاصی است. اين محصوالت دارای سايزبندی های كاملی است و در حال 

حاضر نزديك يك ماه است كه توليد آنها آغاز شده است.
 به غير از اين موارد، لوله های برقی جديد داريم كه در چند روز اخير 
رونمايی شده و به چند پروژه هم داديم، كه خوشبخاته استفاده كردند و 

رضايت داشتند.
 اکنون وضعیت بازار محصوالت پی وی سی چگونه است؟ در کل 

بازار به چه سمتی حرکت می کند؟
می دانيم هنگامی كه بازار مسكن رونق پيدامی كند مشاغل بسياری از 
آن تأثير می گيرند. در دولت اخير خوشبختانه برای ساخت ٤ ميليون مسكن 
وعده داده شده است كه البته ما اين آمار را در نظر نمی گيريم، ولی يك 
ميليون را در نظر می گيرم كه اين باعث به جريان انداختن صنايع وابسه به 
ساختمان شده است؛ اما مشكلی مهم در اين ميان تالطم قيمت است، توقع 
ما ايرانی ها پايين آمده است. ما انتظار كاهش قيمت را نداريم، بلكه می گويبم 
قيمت ثابت باشد. اين ثابت نبودن قيمت ها بيشترين ضربه رابه توليدكننده 
می زند. كسی كه واسطه است می تواند خودش را آداپته كند؛ ولی توليدكننده 
وقتی مواد اوليه را گرانتر بخرد، در پروسه فروش هم زمان و هميشه يك قدم 
از تورم عقب تر است. اگر ثبات قيمت مواد اوليه را داشته باشيم می توانيم 
خودمان را با بازار به روز كنيم. اكنون هم در پايان سال كمی وضعيت بازار 
بهتر شده است. اميدوارم كه سال آينده هم با بحث مسكن ملی و ساخت و 

ساز مسكن بيشتر هم بشود.
 بنده اطالع دارم که شرکت کاسپین به عراق صادرات دارد؛ اکنون 
بازار عراق به دالیل مختلفی از جمله تحریم چند بانک خصوصی این 
کشور توسط آمریکا به دلیل مراودات مالی با ایران، دچار مشکل 
شده است؛ آیا این مسائل هم بر روی صادرات شما تاثیرگذار بوده 

است؟ 
بله تاثيرگذار بوده و در اين زمينه مشكل بسيار زياد داريم، ما صادرات 
داريم اما برگشت پول نداريم و پول ما بلوكه می شود. حدود چند ماه است كه 
نمی توانيم پول را برگردانيم. دولت عراق هم محدوديت هايی را در نظر گرفته 

است و حتی با حواله هم نمی شود كار را انجام داد.
 شركت های توليدكننده كه صادرات دارند به اين سمت می روند كه 
واردات كاال داشته باشند؛ ما شركت بازرگانی نيستيم كه در ازای صادرات 
بتوانيم واردات هم داشته باشيم. توليد دغدغه های خاص خود را دارد و بايد 
وارد حوزه های تخصصی ديگر هم بشويم كه يك كااليی را وارد بكنيم و آن 

را تبديل به پول كنيم تا بتوانيم پول را به گردش درآوريم.
اين گونه برداشت می شود كه صادرات شما به صورت پاياپای با واردات 
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كاال درآمده است... 
ما صادرات يك طرفه داريم؛ محصول صادر كرده ايم بدون آن كه بتوانيم 

پول را برگردانيم.
پس مابه ازای آن كاال وارد می كنيد...

بله وارد اين مقوله شديم كه بتوانيم كاال وارد كنيم؛ هنوز نتوانسته ايم 
چون يك سری شركت ها هستند كه در اين حوزه خدمات می دهند، ريزش 
اين برابری زياد است و خيلی به صرفه نيست اما در حال حاضر تنها راه حل 

ما همين روش است. 

مجيد حقی: بازار پی وی سی
 در رکودی بالتکليف قرار دارد

»مجيد حقی« كارشناس فروش گلسار پليمر می گويد بهتر بود نمايشگاه 
جانبی مجمع مهندسان ساختمان، نه به عنوان يك رويداد »جانبی« بلكه 
به عنوان يك بخش اصلی برگزار می شد تا فضا و امكانات بيشتری برای حضور 

شركت ها و بازديدكنندگان مهيا می شد.
شركت گلسار پليمر يكی از غرفه گذاران نمايشگاه جانبی مجمع ساليانه 
مهندسان در برج ميالد بود كه روز چهارشنبه ٢٦ بهمن ١٤٠١ برگزار شد. 

اين گفت وگو را در ادامه بخوانيد.
 شرکت گلسار پلیمر در نمایشگاه جانبی، انتخابات سازمان نظام 
مهندسی حضور یافته است؛ لطفاً انتظارات خود را از شرکت در این 

نمایشگاه بیان کنید.
ما از جانبی بودن اين نمايشگاه اطالع نداشتيم وانتظار بازخورد بيشتر 

داشتيم.
البته ذكر اين نكته ضروری است كه هنوز در ساعت های ابتدايی اين 
بازديدها  اين، ميزان  از  اميد وجود دارد كه پس  اين  و  داريم  قرار  رويداد 

افزايش يابد.
به هر حال انتظار هر توليدكننده از شركت در چنين رويدادهايی؛ حضور 
بازديدكنندگان مرتبط و تخصصی است تا گفتمانی شكل بگيرد؛ اما تا كنون 

بازديد بسيار محدود و كم بوده است.

 به توجه به حضور شما در نمایشگاه های مختلف، چه پیشنهادهایی 
برای حضور در برنامه های بعدی دارید؟

پرسش اصلی اين است كه چرا اين نمايشگاه به صورت »جانبی« است؟ 
ساختمان بخش بزرگی از صنعت است بسيار بهتر می توان به اين موضوع 
پرداخت و همچنين درباره محصوالت لوله و اتصاالت پی وی سی به گفت وگو 

پرداخت. 
در مرحله اول بايد فضای بيشتری در اختيار اين نمايشگاه قرار می گرفت 

و به عنوان يك بخش اصلی از اين مجمع برگزار می شد. 
 این که نمایشگاه باید به عنوان یک بخش اصلی از این رویداد باشد، 
پیشنهاد خوبی است در این زمینه انجمن چه نقشی می تواند بازی 

کند؟
در اين مواقع انجمن بايد تصميم قاطع بگيرد و صرفاً به عنوان برگزار كننده 
نباشد. بايد پيشنهاد يك ايونت بزرگ با حمايت سازمان ها را ارائه دهد. انجمن 
صرفاً نبايد فقط مجری و اجرا كننده باشد، می تواند پلن ارائه دهد كه حاال 
شما از من حمايت كنيد. بايد من را به عنون توليدكننده معرفی كند تا 

مصرف كننده نسبت به محصوالت آشنا شود.
فضا و بستر بايد طوری فراهم شود، كه انجمن به من كمك كند تا با 

مراكز مورد نظر ارتباط بگيريم مثال با همين سازمان نظام مهندسی.
 در حال حاضر تعامل شما با سازمان نظام مهندسی چگونه است؟ 

همين  ما  همه  اول  مشكل  ايم.  توليدكننده  ما  كه  است  اين  نكته  اولين 
عدم  دوم  موضوع  است.  بزرگی  گناه  اين خود  و  توليدكننده ايم  كه  است 
ثبات قيمت گذاری است و يكی از نقاطی كه باعث تنش ميان ما، انجمن و 
اجراكنندگان می شود، همين عدم ثبات قيمت گذاری بوده كه مانعی برسر راه 
ما شده است. ما ارتباط خوب می گيريم كه كار خوب انجام دهيم، در اين جا 
به مشكل می خوريم و بايد در اين زمينه حمايت صورت بگيرد كه متاسفانه 

شاهد حمايت و ارائه راهكار نيستيم.
موضوع »حمايت« يك حلقه مفقود شده است و همه به آن نياز دارند؛ حتی 
خود انجمن در بسياری از موارد نياز به حمايت دارد كه متاسفانه حمايتی از 

اين تشكل صورت نمی گيرد...
حمايت انجمن اين است كه من را حمايت كند تا زمانی كه بتوانم ارتباط 
بگيريم... وقتی خودش رو به جلو برود اجزای كوچكتر خودش را هم به جلو 
می بر.د من كه عضو مجمع هستم، وقتی كمك كند و رو به جلو بروم به آنها 

هم كمك می شود و آنها را با خود جلو می برم.
 موضوع دیگر »بازار« است؛ اکنون شرایط بازار محصوالت پی وی 

سی، چگونه است؟
در حال حاضر بازار در بالتكليفی به سر می برد. توليدكننده، تأمين كننده 
مواد اوليه، آيا ارزان شود يا گران؟ ما تكليف نهايی خود را نمی دانيم. بخواهم 
مواد تهيه كنم با چه قيمتی تهيه كنم؟ كسی كه فروشنده مواد است از 
عرضه آن خودداری می كند چون نمی داند به چه قيمتی بدهد؟ بازار به دليل 

بالتكليفی در ركود است؛ به عبارتی ركود بالتكليف داريم.
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سخايی: تالطم قيمت مواد اوليه؛ مانعی برای 
برنامه ريزی توليد و فروش

مديرعامل شركت لوله گستر گلپايگان بر اين باور است به دليل تغيير 
هفتگی قيمت مواد اوليه در بورس كاال، توليدكنندگان امكان عملی برای ميزان 
توليد و همچنين فروش را ندارند تا جايی كه انعقاد قرارداد با مصرف كنندگان 

با ترديد و دلهره همراه شده است.
 آقای سخایی؛ نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

با توجه به وضعيت برودت هوا و ديگر مشكالت، به ما اطالع دادند كه از 
ساعت ٩ صبح حضور داشته باشيم به دليل بارندگی، حدود ساعت ١٠ صبح 
آمديم. فعاًل منتظر ساعت های پيش رو هستيم تا بازخوردهای نمايشگاه را 

شاهد باشيم، اما تا اين لحظه استقبال چندانی نبوده است.
سازمان نظام مهندسی حدود سه تا ٣٥٠٠ نفر عضو دارد، پيش بينی شده 

است كه دو هزار نفر از اين نمايشگاه بازديد داشته باشند.
البته مكان قرارگيری نمايشگاه در مسير اصلی مجمع نظام مهندسی قرار 

ندارد. شايد در ساعات باقی مانده شاهد حضور بازديدكنندگان باشيم.
 پیشنهاد شما برای هر چه بهتر برگزار شدن رویدادهایی مثل این 

نمایشگاه چیست؟
همواره مسائلی وجود دارد كه قابل پيش بينی نيست؛ به طور مثال برف 
اين رويداد  به  از مراجعه  از مهندسان  تا برخی  برودت هوا موجب شده  و 
خودداری كنند. عالوه بر اين مسئله اطالع رسانی اين نمايشگاه دير صورت 
گرفت و شركت ها آمادگی آن چنانی نداشتند. كاتالوگ و بروشورهای ما تمام 
شده است. همه اين موارد لزوم اطالع رسانی به موقع را ايجاب می كند. زمانش 
را بايد كمی با دقت بيشتر اطالع رسانی كنند تا امكان برنامه ريزی وجود داشته 

باشد؛ ما شبانه از گلپايگان آمده ايم بايد اطالع رسانی دقيق تر باشد.
 به موضوع بازار لوله و اتصاالت پی وی سی بپردازیم، در حال حاضر 
بازار به دلیل مولفه های بسیار، تحت تأثیر قرار گرفته است؛ اکنون 

شرایط چگونه است؟ 
وضعيت بازار لوله و اتصالت مثل ساير محصوالت ساختمانی دچار تالطم 
است؛ چون مواد اوليه هر هفته در بورس عرضه می شود و تغيير قيمت دارد. 
باشم.  برای فروش داشته  برنامه ريزی  توليدكننده نمی توانم،  به عنوان  بنده 
مثال اگر بخواهيم برای پروژه ای سيصد واحدی محصول عرضه كنيم؛ اين 

تصميم همراه با دلهره است. اگر مواد اوليه آن را در اختيار داشته باشم بهتر 
می توان تصميم گرفت؛ اما اگر بخواهم در هفته های بعد تهيه كنم قطعاً متضرر 
می شوم؛ چون معموالً قيمت مواد اوليه به سمت باالست و نزولی نيست و 

توليدكننده نمی تواند برنامه ريزی برای توليد داشته باشد.
اميدوارم انجمن در اين مورد گام های مؤثرتری بردارد؛ بنده به سهم خودم 
از هيأت مديره قبلی و جديد كمال تشكر را دارم، انصافا زحمت می كشند. در 
رأس آنها آقای متوسليان شخص وارسته و پرتالشی است و با صداقت و مورد 
اعتماد اعضای انجمن هستند؛ اما باز هم انتظار می رود كه در كالن كار و 

رده های باالی مسؤوالن دولتی اين مشكالت را مطرح و پيگيری كنند.
قطعا اين امور پيگيری شده است، اما به عنوان يك عضو انجمن انتظار 
دو  بنده  برسانند.  دولتی  به گوش مسؤوالن  را  توليدكنندگان  دارم صدای 
شب قبل جلسه ای با فرماندار و نماينده گلپايگان داشتم و خطاب به دكتر 
خاتمی تأكيد كردم كه شما به عنوان نماينده شهر گلپايگان بايد صدای ما 
را برسانيد، صنعت دارد دچار مشكل می شود و دور از انتظار نيست به زودی 
بسياری ازواحدها تعطيل شوند و زمانی كه تعطيل شود اشتغال دچار مشكل 
می شود و خواسته های رهبری عملی نمی شود. مسؤوالن رده های پايين تر 
مخصوصاً وزارت صمت و پتروشيمی ها همكاری الزم با توليكنندگان را ندارند 

و توليدكننده دچار مشكل می شود.
 شما به خوبی و درستی مشکالت را تشریح کردید؛ اما پرسش اساسی 

که وجود دارد با توجه به دغدغه هایی که بیان کردید؛ چه باید کرد؟
بايد مسؤوالن دولتی بخواهند و اراده الزم را داشته باشند؛ و هدفشان اين 
باشد كه اشتغال در كشور دچار مشكل نشود؛ چرا جوانان ما كمتر مايل به 
ازدواج هستند، چون اشتغال پايدار ندارند واگر سر كار هم هستند به اين كه 
يك ماه ديگر قراردادشان تمديد شود، اعتمادی ندارند. در اين بخش كارفرما 
مقصر نيست، او نمی خواهد نيروی متخصص اش را كه يك سال كار كرده و 

دارای تجربه شده است را اخراج كند.
گاهی حقوق كارگرها ٥٧ درصد افزايش يافته است؛ كارگر من بارها گفته 
است كاش همان حقوق ٣ ميليون و ٥٠٠ تومانی بود ولی تورم تا اين اندازه 
رشد نداشت، حاال حقوق نزديك ٦ ميليون شده است اما تورم بيشتر از حقوق 
كارگر باال رفته است. دست در جيب كارفرما كردن اشتباه بود. دولت اعالم 
كرد اين عدد و رقم باشد چرا حقوق كاركنان دولتی ده درصد و ١٥ درصد 
افزايش پيدا كرد، ولی حقوق كارگران در كارخانه ها ٥٧ درصد اضافه شد! 
در نهايت دود آن به چشم مصرف كننده می رود. بنده به عنوان توليدكننده 
قيمت  افزايش  و  هزينه ها  افزايش  موجب  موارد  اين  بدهم  نمی توانم ضرر 

محصول نهايی شده و با قيمت باال فروش می رود.
توليدكننده به شدت تحت فشار قرار دارد؛ اما در نهايت بايد چرخ كار بچرخد 
و سود مختصری را در نظر گرفت، ولی وقتی قيمت باال است موجب كاهش 
فروش می شود در نتيجه توليد كاهش يافته و به اشتغال لطمه وارد شده و باعث 
تعطيلی يا توليد ٣٠ درصدی و ٢٥ درصدی كارخانه ها می شود. اين كار درستی 
نيست، اميدوارم كه مسؤوالن كارهايشان را به صورت عملياتی انجام دهند تا به 

بخش توليد و صنعت كمك كنند و شكل شعاری نداشته باشد.
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گـزارشـات







ولـه و اتـصالات  ـل

تولید کننده لوله و اتصاالت فاضالبی طبق استاندارد ملی 9119

تولید کننده  لوله هاي ناودانی طبق استاندارد ملی  12124-1

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

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

UPVC Pipes & Fittings

info@bespargostar.com

@bespargostar

آدرس: استان تهران، شهریار، مالرد، انتهاي خ ویالدشت
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محصوالت با برند پارس پلیمر سمنان ارائه می شود.

ولـه و اتـصالات  ـل

تولید کننده لوله و اتصاالت فاضالبی طبق استاندارد ملی 9119

تولید کننده  لوله هاي ناودانی طبق استاندارد ملی  12124-1

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

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

UPVC Pipes & Fittings

info@bespargostar.com
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محصوالت با برند پارس پلیمر سمنان ارائه می شود.











لیسـت نــام هــای تجـاری
مـورد   U - P V C لوله    های
تولیدکنندگان  انـجمن  تایید 
 P V C اتصاالت  و  لوله    
)۱۴۰۲ /۰9 )تاریـخ اعتبار: ۳۰/
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هان
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رد
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تان
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ی

ران
ی اي

ی س
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و ا
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لو لوله   

نتایج مربوط 
به دوره دهم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

ف 
عیـ

ض
ت 

فی
کی

                  
اییـن  

ـا   نـدارد                         کیفت پ ـوب                                 استـــ کیفیت عالــی                      کیفیت خ

شمارهتماسرتبهنامتجاریلولهاستانمحلتولید

آذربایجانشرقی
A041-34209143آذرلوله

A041-32459054-58ماهانپالست

اصفهان

A031-32359266-8+آویسالولهجی
A031-45838024-27+اینگلاتصاالت
A031-45838116-118+برجپلیمر

A031-95012417پولیکاآذراصفهان
A021-22695503-10پلیمرگلپایگان
A031-35556060تابانپولیکا

A031-57248242-5تکستارهگلپایگان
A031-33134+داراکار

A031-46412859پارساناپلیمر
A031-57248108گلسارپلیمرپاد
A031-35722510-5گلینلعل

A031-57248150-2+لولهگسترگلپایگان
A031-46412710-20ناردینپلیمر
A031-35598655+نگاهنگین

A031-35492111-4نوینپالستیک
A026-34704515+وینوپالستیکالبرز

تهران

A021-56545401-3پارسپولیکا
نوینپالستالبرز

A021-65584256+آذرنگ

A021-56220208+صنایعپلیمرسمند
A021-55572819+لولهسازانرزاقی

خراسانرضوی
A051-37271606-8+پلیمرتوس

A051-37570572+پلیمرسازانبرترماهور
A056-32255026-7مهراسکویرخراسانجنوبی

خوزستان
A061-32907700-9+پیشگامپالستاهواز
A061-32278965-7+شیلنگولولهخوزستان

زنجان
A024-32221747-9+صبالولهزنجان
A024-35750845+پلیمرپارسامین

A023-33653064+سپندپلیمرسمنان

فارس
A071-38254557-8ایمنلوله
A071-38309001-3پلیمرپارس

A071-36307536-40لولهسپیدانبسپار
A021-88014915کاسپینپلیمرقم

A021-66193854-6+نیکپلیمرکردستانکردستان

کرمانشاه
A083-38228647-8اورامانغرب
A083-34733539الوینپالست

A034-34287474+کارونپلیکارفسنجانکرمان
A086-46373285+پلیمریاسمرکزی

یزد
A035-35274568کارالولهیزد
A035-37272362یزدپلیمر
A035-37272549+یزدپولیکا

رتبه A:  استانداردهای کیفی را با موفقیت پاس کرده است.
 رتبه A+:  استانداردهای سختگیرانه تر کیفی را با موفقیت پاس کرده است.
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تجـاری نــام هــای  لیسـت 
مــورد   U - P V C ت ال تـصا ا
تولیدکنندگان  انـجمن  تاییــد 
 P V C اتصـــاالت  و  لولــه    
)۱۴۰۲ /۰9 )تاریـخ اعتبار: ۳۰/

اتصاالت

نتایج مربوط 
به دوره دهم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

ف 
عیـ

ض
ت 

فی
کی

                  
اییـن  

ـا   نـدارد                         کیفت پ ـوب                                 استـــ کیفیت عالــی                      کیفیت خ

شمارهتماسرتبهنامتجاریاتصالاستانمحلتولید

آذربایجانشرقی
A041-34209142-3+آذرلوله

A041-32459054-58+ماهانپالست

اصفهان

A031-32359266-8+آویسالولهجی
A031-45838024-27+اینگلاتصاالت

A031-57248242-5+تکستارهگلپایگان
A031-46412859+پارساناپلیمر
A021-22695503-10+پلیمرگلپایگان

A031-95012417+پولیکاآذراصفهان
A031-35720000+پیویسیصبا

A031-42290609+پلیکاپلیمراصفهان
A031-35556060+تابانپولیکا
A031-33134+داراکار

A031-57248108+گلسارپلیمرپاد
A031-35722510-5+گلینلعل

A031-57248150-2+لولهگسترگلپایگان
A031-45838116-118+مدلپالستیک
A031-46412710-20+ناردینپلیمر
A031-35598655+نگاهنگین

A031-35492111-4+نوینپالستیک
A026-34704515+وینوپالستیکالبرز

تهران

A021-66819355-56+تهراناتصاالت110
A021-56545401-3+پارسپولیکا
A021-55638112+پلیرامبرتر

A021-55572819+لولهسازانرزاقی
A021-65226406+گلپلیمررشیدی
A021-65584256+نگینپلیمرسامین

خراسانرضوی
A051-37271606-8+پلیمرتوس

A051-37570572+پلیمرسازانبرترماهور
A056-32255026-7+مهراسکویرخراسانجنوبی

خوزستان
A061-32907700-9+پیشگامپالستاهواز
A061-32278965-7+شیلنگولولهخوزستان

A024-32221747-9+صبالولهزنجانزنجان

سمنان
A023-33652560+سمنانپویش
A023-33653064+سپندپلیمر
A023-33653517+سناقومس

فارس

A071-38215570-4+آبساران
A071-37744142+پایدارپلیمر
A071-38309001-3+پلیمرپارس

A071-32345595-7+شیرازجمگستر
A021-88014915+کاسپینپلیمرقم

A021-66193854-6+نیکپلیمرکردستانکردستان

کرمانشاه
A083-38228647-8+اورامانغرب
A083-34733539+الوینپالست

A086-46373285+پلیمریاسمرکزی

یزد
A035-35274568+کارالولهیزد
A035-37272549+یزدپولیکا

رتبه A:  استانداردهای کیفی را با موفقیت پاس کرده است.
 رتبه A+:  استانداردهای سختگیرانه تر کیفی را با موفقیت پاس کرده است.
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راستای  در   PVC اتصاالت  و  لوله  توليدكنندگان  انجمن 
با  متناسب  ارائه محصول  همانا  كه  مشترک صنعت  اهداف  پيشبرد 
و  لوله  مصرف كنندگان  به  رساندن  آگاهی  و  مصرف  نيازمندی های 
انتخاب محصول صحيح و تالش در جهت حفظ منابع  اتصاالت در 
ملی كشور است، انتشار كتاب های فنی كاربردی را در برنامه كاری 
خود قرار داده است و آموزش مبتنی بر مستندات علمی و تجارب 
عملی را بهترين راه حل پاسخ به سؤاالت مصرف كنندگان اين صنعت 

می داند.

 PVC از نظر اين انجمن، آموزش های الزم درخصوص ويژگی های
و محصوالت پركاربرد توليد شده از اين پليمر، مانند لوله و اتصاالت 
كتاب  باشد.  مؤثر  مصالح  و  وقت  اتالف  از  جلوگيری  برای  می تواند 
است شامل  پی وی سی مجموعه ای  اتصاالت  و  لوله  فنی  راهنمای 
ترجمه بخشی از كتاب PVC FACT BOOK از مؤسسه وينيل ژاپن، 
اياالت  سی  وی  پی  لوله  انجمن  سايت  در  شده  منتشر  فنی  نكات 
پژوهشی  علمی،  معتبر  مقاالت  )UNI-BELL(همچنين  متحده 

درخصوص لوله و اتصاالت پی وی سی است. 

چـاپ کتـاب راهنمـای فنـی
 لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی
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بــا   PVC تولیــد جدیــد  خــط   Vinnolit  
انتشار پایین کربن را راه اندازی کرد

 افزایــش خروجــی پــی وی ســی در خطوط 
اکستروژن جدید سینسیناتی

 تاثیر طراحی بهینه مارپیچ در اکســترودر 
لوله و پروفیل

بازیافــت  فتــاالت  کننده هــای  نــرم   
الکتروشیمیایی PVC را بهبود می بخشند

+++++++ 
 6 راهــکار وینیل بــرای تأثیر بــر تغییرات 

جوی
بــرای   PVC لوله هــای  بــاالی  امتیــاز   

پروژه های زیر ساختی آبرسانی
 بــازار جهانــی پلــی وینیل کلرایــد کلرینه 
شده )CPVC( از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۲۷

 بازار جهانی سیســتم مجرای کابل از سال 
۲۰۲۱ تا ۲۰۲6

PVC و VCM آشنایی با فرآیند تولید 
 آســیا تــا ســال ۲۰۲5 می توانــد منجر به 
افزایــش ظرفیــت جهانی پلی وینیــل کلراید 

شود
 انتخــاب لوله های PVC برای جایگزینی با 

خطوط اصلی آب در استرالیای جنوبی
 عرضــه ضعیف،قیمــت پی وی ســی را در 

بازارهای آسیا صعودی نگه داشت
 شکســتگی خط لولــه فاضــالب PVC در 

حال کار، با قدمت 4۰ سال



 PVC خط توليد جديد Vinnolit
با انتشار پايين کربن را راه اندازی کرد

و  آلكالی  كلر  توليد كننده   Vinnolit آلمانی  شركت 
 GreenVinTM وينيل از راه اندازی خط پلی وينيل كلرايد
با كاهش ردپای كربن برای مجموعه محصوالت خود خبر 

داد.
تقاضای بازار برای پالستيك ها و مواد با انتشار كربن 
پايين به سرعت در حال افزايش است زيرا مشتريان به 
دنبال راه هايی برای كاهش ردپای كربن و دستيابی به 
 PVC همانندGreenVin™ PVC .اهداف پايداری هستند
معمول عمل می كند و در عين حال محصول سازگارتر 

با آب و هوا است.
نام تجاری GreenvinTM ورود سبزتر برق را به واحد 
الكتروشيميايی در فرآيند توليد، همچنين بهبود مستمر 
بهره وری انرژی در فرآيند توليد PVC را منعكس می كند. 
برق  تضمينی  خريد  طريق  از  سبزتر،  انرژی  منبع  اين 
)GOOs( از ظرفيت های توليد برق تجديد پذير به دست 
ابزار دقيقی است كه  تنها  برق  می آيد. خريد تضمينی 
منشا برق توليد شده از منابع انرژی تجديدپذير را اثبات 

می كنند.

Vinnolit ادعا می كند در توليد PVC، ٢٥% كاهش 

ردپای كربن در مقايسه با PVC معمولی بسته به گريد 
و نوع رزين را خواهد داشت. اين موضوع توسط مشاوران 
پايداری AG مطابق با استاندارد ISO 14067 محاسبه 
شده است و توسط TÜV Rheinland بررسی و تأييد شده 
بر است  انرژی  بسيار   PVC برای توليد شده  است. كلر 
بنابراين از خريد تضمينی برق می توان برای ادعای ردپای 
كربن كمتر استفاده كرد اما در توليد اين محصول هيچ 
تفاوتی در مواد اوليه، فرآيند توليد و يا محصول نهايی 

وجود ندارد.
به   GreenVin™ PVC جديد  توليد  خط  راه اندازی 
بازار كه در  به   GreenVin دنبال عرضه كاستيك سودا
خريد  شد.  عملياتی  گرفت،  صورت  جاری  سال  اوايل 
در  انرژی  بهره وری  بهبود مستمر  بر  برق سبز - عالوه 
فرآيندهای توليد - گامی در جهت دستيابی به تأمين 
 Vinnolit با دی اكسيد كربن صفر است. عالوه بر اين PVC

با شركای خود همكاری می كند تا PVC زيستی را برپايه 
اتيلن زيستی ارائه دهد.

گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن
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 افزايش خروجی پی وی سی
 در خطوط اکستروژن جديد سينسيناتی

کربنات کلسيم های تکنيکی REVERTÉ به عنوان 
کمک فرآيند در اکستروژن پی وی سی سخت

در پردازش PVC با اكسترودرهای دو 
مارپيچ ناهمسوگرد، نوسان جريان مواد 
اجتناب ناپذير است. برای خروجی های 
كوچكتر - مانند هنگام ساختن مقاطع 
توجه تر  قابل  نوسانات   - كوچك  فنی 
را  نوسانات  اين  جديد  ماژول  هستند. 

برای تخليه ثابت مواد كاهش می دهد.
قالب  جلوی  در  مذاب  فشار 
گيری  اندازه  مداوم  به طور  اكستروژن 
هر  در طول  مارپيچ  و سرعت  می شود 
براساس  مداوم  به طور  مارپيچ  چرخش 

نوسانات فشار، تنظيم مجدد می شود.
اين نرم افزار شامل يك تابع يادگيری 
پارامترهای  خودكار  به طور  كه  است 

اولين  در  نوسان  جبران  برای  را  بهينه 
راه اندازی توليد با هر محصول جديد يا 

مواد جديد محاسبه می كند.
مارپيچ  سرعت  اصالح  پارامترهای 
شناسايی شده در دستورالعمل محصول 
ذخيره می شوند و برای راه اندازی توليد 
جديد در دسترس باقی می مانند. سپس 

نوسانات فشار كاهش می يابد - در نتيجه 
يك جريان مذاب با نوسان كم به داخل 

قالب شكل می گيرد.
اين منجر به كيفيت بهتر محصول 
و  كمتر  ابعادی  نوسانات  با  تمام  نيمه 

استفاده بهينه از مواد می شود.
به صورت  می تواند  ثابت  جريان 
 BCtouch اختياری در سيستم كنترل
 PVC جديد  اكستروژن  خط  هر   UX

ادغام شود. همچنين می توان از آن برای 
تقويت خطوط اكستروژن pvc موجود با 
 UX يك سيستم كنترل مدرن از سری
استفاده كرد. اين محصول در حال حاضر 
توسط چندين مشتری استفاده می شود.

ماژول  یک   - کرد  فاش  را  ثابت(  )جریان   Steady Flow جزئیات   Battenfeld-Cincinnati  ،k۲۰۲۲ در   
نرم افزاری که نوسانات را در اکستروژن PVC به حداقل می رساند و به اطمینان از خروجی یکنواخت و 

مداوم - برای محصوالت قابل اعتماد و با کیفیت کمک می کند.

سخت،  سی  وی  پی  اکستروژن  برای  گسترده  سطح  در  کامپاندها  فرموالسیون  در  جهانی  مهارت های 
 PVC فرصتی را برای استفاده از کربنات کلسیم های فنی جدید ایجاد کرده است که بهینه سازی ژلینگی

را در طول پردازش ممکن می سازد.

اين كربنات كلسيم جديد نه تنها به عنوان فيلر معدنی كه محصول نهايی 
را سخت می كند، بلكه به عنوان افزودنی های رئولوژيكی در پردازش كامپاندها 
عمل می كند. وجود اين كربنات كلسيم در فرموالسيون باعث می شود تا بتوان 
استفاده از كمك فرآيندها را كه فيوژن همگن پی وی سی را در اكستروژن 
پروفيل و لوله تضمين می كند، كاهش داد. تمام اينها باعث ثبات بيشتر در 
فرآيند، كاهش نواقص سطح محصول مانند پليت اوت در واحدهای توليدی و 
افزايش خواص مكانيكی در محصول نهايی می شود.كربنات كلسيم های فنی 
Reverté پركننده های معدنی بسيار تخصصی هستند كه برای بهبود ثبات در 

فرآيند و بهينه سازی نسبت عملكرد/ هزينه كامپاندهای PVC طراحی شده اند.
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لوله  اكسترودرهای  به  مارپيچ می تواند  بهينه   طراحی 
و پروفيل برای افزايش عملكرد كمك كند. به عنوان مثال 
ميزان خروجی  با  را  ثقلی  و  فشار  لوله های تحت  می توان 
افزايش سرعت خط، مجموعه های  برای  توليد كرد.  باالتر 
خنك كننده  كاليبراسيون/  طول  و  شود  بهينه  بايد  قالب 
افزايش يابد. اما راه حل ساده تری وجود دارد. برای افزايش 
باال  با كيفيت  باالی خروجی و مذاب  سرعت خط، ميزان 
كه  است  كرده  طراحی  را  مارپيچ هايی   GTS است.  مهم 

تركيب نهايی مذاب و ژلينگی آن را بهينه می كند.
در اين طراحی مارپيچ، عالوه بر ميزان خروجی بيشتر، 
كه  درحالی  هستيم  شاهد  را  مذاب  دمای  كم  افزايش 
پروفايل دمای عمودی و افقی ثابت می ماند. با اين مارپيچ ها 
توليدكننده می تواند با چهار دستگاه كوپله زن در خط لوله 
فاضالبی هسته فومی با سايز ١١٠ و ضخامت ٣/٢ خروجی 

١٦٠٠كيلوگرم در ساعت را داشته باشد.
برای  خصوص  به  خط  سرعت  پروفيل،  اكستروژن  در 
محدود  كاليبراسيون  توسط  پنجره  پيچيده  پروفيل های 

می شود.
اخيراً، در اكسترودرهای پروفيل بيشتر بر روی مذاب با 
كيفيت باال و تغيير قطعه از يك خط به خط ديگر توجه 

كه  است  ساده تر  درصورتی  توليد  برنامه ريزی  است.  شده 
بتوان قطعه مورد نظر را روی ماشين های مشابه با مارک ها 

و قطرهای مختلف استفاده كرد.
مارپيچ های بهينه به اكسترودرها اين امكان را می دهد 
تا از قالب های يكسان برای اكسترودرهای متفاوت استفاده 
توليد كننده  پنجره،  پروفيل  برای  مثال  به عنوان  كنند. 
می تواند از يك قالب برای مارپيچ دوقلو ناهمسوگرد ١٠٥ 
ميليمتری همچنين يك اكسترودر ١١٤ يا ١٢٠ ميليمتری 

از سه مارک مختلف استفاده كند.
طراحی بهينه مارپيچ مزايای زيادی برای اكسترودرهای 

لوله و پروفيل دارد:
۱ كيفيت باالتر محصول مانند سطح داخلی و خارجی 

صاف تر و صيقلی تر برای لوله
۲ ضايعات كمتر

۳ خروجی باالتر 

۴ نياز به تعمير و نگهداری كمتر 

۵ استفاده از محتوای فيلر باالتر

از طريق اختالط  افزودنی  از مواد  استفاده  6 كاهش 

بهتر كه نياز به كمك فرآيندها را كاهش ميدهد
۷ حاشيه سود باالتر

تاثير طراحی بهينه مارپيچ در اکسترودر لوله و پروفيل
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محققان دانشگاه ميشيگان در اياالت متحده راهی برای 
بازيافت پی وی سی به صورت الكتروشيميايی با استفاده از 
نرم كننده های فتاالت درون اين ماده برای تحريك واكنش 
ابداع كرده اند. به گفته محققان دانشگاه ميشيگان به رهبری 
فاگنانی، هنگامی كه پی وی سی به صورت مكانيكی بازيافت 
می شود، گرمای استفاده شده در اين فرآيند می تواند باعث 
شود كه پالستی سايزرها از مواد خارج شده و وارد جريان 

بازيافت شود. 
هيدروكلريك  اسيد  اين،  بر  عالوه 
آزاد شده می تواند تجهيزات را خورده 

و ايمنی كارگران را تهديد كند.
بازيافت  برای  راهی  يافتن  برای 
پی وی سی كه نيازی به گرما ندارد، 
محققان روش الكتروشيمی را پيشنهاد 
نرم  وجود  كه  دريافتند  و   - دادند 
فرآيند  اين  كارايی  بهبود  به  كننده ها 
كمك می كند و روش الكتروشيميايی 
آزاد  هيدروكلريك  اسيد  با  را  مشكل 

شده حل می كند.
فاگنانی گفت: »ما دريافتيم در اين 

سرعت  با  اما  می شود،  آزاد  هيدروكلريك  اسيد  هم  روش 
بسيار كندتر و كنترل شده تر.«

استفاده از الكتروشيمی - به جای گرما - يك الكترون 
را وارد سيستم می كند كه به آن بار منفی می دهد.

 PVC در  كربن-كلريد  پيوند  شدن  شكسته  باعث  اين 
می شود و يك يون كلريد با بار منفی توليد می كند. كنترل 
سرعت ورود الكترون ها به سيستم به كنترل سرعت توليد 
می كند.  كمك  هيدروكلريك  اسيد 
شده  توليد  هيدروكلريك  اسيد 
يك  به عنوان  صنايع  توسط  می تواند 
معرف برای ساير واكنش های شيميايی 
يون های  گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
كلر  برای  می توانند  همچنين  كلريد 
آرن  به نام  كوچكی  مولكول های  زنی 
استفاده شوند كه می توانند در اجزای 

دارويی و كشاورزی استفاده شوند. 
به گفته فاگنانی اين مطالعه راهی 
باز كرده است كه  برای دانشمندان  را 
در مورد بازيافت شيميايی دشوار مواد 

فكر كنند.

نرم کننده های فتاالت بازيافت الکتروشيميايی
 PVC را بهبود می بخشند

براییافتنراهیبرای
بازیافتپیویسیکهنیازی
بهگرماندارد،محققانروش
الکتروشیمیراپیشنهاددادند
-ودریافتندکهوجودنرم
کنندههابهبهبودکاراییاین
فرآیندکمکمیکندوروش
الکتروشیمیاییمشکلرابا
اسیدهیدروکلریکآزادشده

حلمیکند
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ساخت موادجديدی که فرايند توليدی همانند 
پالستيک ها دارد اما مانند فلزات رسانا هستند

 گروهی از دانشمندان دانشگاه شيكاگو راهی برای توليد 
موادی كشف كردند كه در آن قطعات مولكولی به هم ريخته 
و نامنظم است، اما همچنان می توانند الكتريسيته را به خوبی 
هدايت كنند. اين برخالف تمام قوانينی است كه ما درباره 
رسانايی می دانيم. شكل باال تصور يك هنرمند از اين شبكه 

است. اين تصوير توسط فرانك وگلوسكی خلق شده است. 
اين پيشرفت می تواند راهی   :Play Doh مانند رسانای
برای طبقه جديدی از مواد در دستگاه های الكترونيكی نشان 
دهد. نتايج اين تحقيق در مجله Nature ٢٦ اكتبر منتشر 

شده است.
اغلب، در راه اختراع چيزی انقالبی، اين فرآيند ابتدا با 

كشف يك ماده كاماًل جديد شروع می شود.
شيكاگو،  دانشگاه  در  شيمی  دانشيار  اندرسون،  جان 
يك  طراحی  برای  را  راه  موضوع  اين  اصل،  »در  می گويد: 
كالس كاماًل جديدی از مواد رسانای الكتريسيته كه شكل 
بوده و در شرايط روزمره بسيار مقاوم  آنها آسان  به  دادن 
مطالعه  اين  نويسنده  اولين   Jiaze می كند.  باز  هستند، 
)PhD’٢٢، اكنون در پرينستون(، می گويد: »در اصل، اين 
مواد  فناوری  گروه های  برای  را  جديدی  امكان های  مواد 

پيشنهاد می كند«.
»نظريه محكمی برای توضيح اين موضوع وجود ندارد«. 
الكترونيكی  وسيله  نوع  هر  ساخت  حال  در  شما  اگر 
هستيد، اعم از آيفون، پنل خورشيدی يا تلويزيون، مواد رسانا 
كاماًل ضروری هستند. فلزات مانند مس، طال و آلومينيوم 
با اختالف قديمی ترين و بزرگترين گروه هادی-ها هستند. 
سپس، در حدود ٥٠ سال پيش، دانشمندان توانستند رسانايی 
ساختگی را در مواد آلی با استفاده از يك رفتار شيميايی 
به نام »دوپينگ« ايجاد كنند كه با استفاده از اتم های مختلف 
يا »ناخالصی ها« در سراسر مواد پخش می شدند. اين واقعيت 
كه اين مواد نسبت به فلزات معمولی انعطاف پذيرتر هستند 
و كار با آن ها آسان تر است، آنها را جذاب می كند، اما مشكل 
اينجاست كه پايداری خاصی ندارند و درصورت قرار گرفتن 
در معرض رطوبت يا افزايش بيش از حد دما، رسانايی خود 

را از دست می دهند.
با اين حال، اساسا، هر دو اين هادی های آلی و سنتی 
فلزی يك ويژگی مشترک دارند. آنها از رديف های مستقيم 
و نزديك به اتم ها يا مولكول ها تشكيل شده اند. اين بدان 
مواد  ميان  از  راحتی  به  می توانند  الكترون ها  كه  معناست 

گردآوری و ترجمه:
سمیه صالحی
مدیر کنترل کیفیت
شرکت پارس پولیکا

دانشمندان از ساخت مواد جدیدی که فرآیند تولیدی همانند پالستیک ها داشته اما مانند فلزات 
رسانا هستند، خبر دادند. 
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عبور كنند، مانند اتومبيل های بزرگراه. در واقع، دانشمندان فكر 
می كردند كه يك ماده بايد دارای اين رديف های مستقيم و منظم 

باشد تا بتواند الكتريسيته را به طور مؤثر هدايت كند.
سبز،  رنگ  با  نيكل  اتم های  مواد.  ساختار  از    خالصه ای 
اتم های كربن با رنگ خاكستری و اتم های گوگرد با رنگ زرد 
نشان داده شده اند. اين تصوير توسط Xie و همكارانش تهيه 

شده است.
سپس Xie، روی موادی كه سال ها پيش كشف شده بود و تا 
به امروز به شدت ناديده گرفته شده بودند، شروع به آزمايش كرد. 
او اتم های نيكل را مانند مرواريد در رشته ای از مهره های مولكولی 

ساخته شده از كربن و گوگرد قرار داد و شروع به آزمايش كرد.
در شگفتی دانشمندان متوجه شدند كه اين ماده به راحتی و 
به طور قوی الكتريسيته را هدايت می كرد. عالوه بر اين، اين ماده 
بسيار پايدار بود. Xie گفت: »ما آن را گرم كرديم، سرد كرديم، 
در معرض هوا و رطوبت قرار داديم و حتی اسيد و باز روی آن 
ريختيم و هيچ اتفاقی نيفتاد. اين برای دستگاهی كه بايد در 

دنيای واقعی كار كند، بسيار مفيد است.
بود كه ساختار  اين  دانشمندان  برای  نكته  اما جالب ترين 
مولكولی مواد به هم ريخته بود. اندرسون می گويد: »از نظر تصوير 
بنيادی، آن نبايد فلز باشد و تئوری محكمی برای توضيح اين 

موضوع وجود ندارد«. 
Xie، اندرسون و تيم تحقيقاتی آزمايشگاه آنها با دانشمندان 

هدايت  چگونگی  درک  به منظور  دانشگاه،  حومه  در  ديگری 
الكتريسيته توسط مواد كار كردند. پس از آزمايش های مختلف، 
اليه های  كه  دريافتند  آنها  تئوری،  كارهای  و  شبيه سازی ها 
مواد مانند ورقه های الزانيا هستند. حتی اگر ورق ها به طرفين 
بچرخند، و ديگر يك رديف الزانيای منظم را تشكيل ندهند، 
الكترون ها همچنان می توانند به صورت افقی يا عمودی تا زمانی 

كه قطعات با هم تماس داشته باشند، حركت كنند. 
نتيجه نهايی برای يك ماده رسانا بی نظير است. اندرسون 
می گويد: »تقريباً مانند Play-Doh رسانا است - شما می توانيد 

آن را در جايی قرار دهيد و آن الكتريسيته را هدايت می كند«.
در كمال شگفتی دانشمندان، اين مواد به راحتی و بسيار 

قوی جريان الكتريسيته را هدايت می كنند. 
اصول  كشف  اين  زيرا  هستند،  هيجان زده  دانشمندان 
طراحی های جديدی را برای فناوری الكترونيك پيشنهاد می كند. 

آنها توضيح می دهند كه رساناها آنقدر مهم هستند كه تقريباً هر 
توسعه جديد، راه جديدی را برای فناوری باز می كند. 

برای  جديد  گزينه های  مواد،  جذاب  ويژگی های  از  يكی 
پردازش است. به عنوان مثال، فلزات معموالً بايد ذوب شوند تا 
به شكل مناسبی برای چيپ يا دستگاه درآيند كه اين مساله 
سبب اعمال محدوديت در ساخت قطعات می گردد، زيرا ساير 
اجزای دستگاه بايد بتوانند گرمای مورد نياز برای پردازش اين 

مواد را تحمل كنند.
 گروهی از دانشمندان دانشگاه شيكاگو موفق به ايجاد ماده ای 
شدند كه می تواند مانند پالستيك ساخته شود، اما مانند فلزات 
هادی جريان الكتريسيته باشد. در عكس فوق، اعضای آزمايشگاه 

اندرسون مشغول به كار هستند. 
ماده جديد چنين محدوديتی ندارد زيرا می توان آن را در 
دمای اتاق ساخت. همچنين می توان از آن در مواردی استفاده 
كرد كه نياز به دستگاه يا قطعاتی از دستگاه برای مقاومت در برابر 
حرارت، اسيد يا باز يا رطوبت است، گزينه هايی كه مهندسين را 

برای توسعه فناوری جديد محدود كرده است.
عملكردهای  و  اشكال  بررسی  حال  در  همچنين  تيم  اين 
مختلفی است كه مواد ممكن است ايجاد كنند. Xie می گويد: 
»ما فكر می كنيم می توانيم آن را دو بعدی يا سه بعدی كنيم، آن 
را متخلخل كنيم، يا حتی با افزودن گره ها يا پيوندهای مختلف، 

عملكردهای ديگری را معرفی كنيم.« 
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به  برای دستيابی  ما در حال تالش  امروزه   
دوستدار  آينده ای  يا  پالستيك  بدون  آينده ای 
محيط زيست هستيم. ما در سطح جهانی ممكن 
است مشكل ضايعات پالستيكی را داشته باشيم 
اما راه حل آن، پاكسازی زمين از پالستيك نيست 
بلكه بايد بتوانيم راهی را برای جلوگيری از توليد 

ضايعات بيابيم.
را  راه حل هايی  وينيل   PVC در حال حاضر 
برای تاثيرات مثبت بر تغييرات جوی ارائه می دهد. 
بازيافت  و  است  بازيافت  قابل  وينيل   ۱

می شود. ساالنه ١ ميليارد پوند وينيل در اياالت 
متحده و كانادا بازيافت می شود. شورای پايداری 
وينيل و اعضای زنجيره ارزش در حال پياده سازی 
راهكارهای جديد برای افزايش اين مقدار هستند.

۲ لوله های PVC آب آشاميدنی تميز و سالم 

را تحويل می دهند. لوله های PVC صاف، تجمع 
باكتری های مضر را كاهش می دهند و از آنجايی 
كه خورنده نيستند هرگز اين نگرانی وجود ندارد 
كه بتوانند مواد شيميايی مضر مانند ذرات سرب 

را وارد منابع آب كنند.
۳ وينيل، ردپای كربن را در ساختمان كاهش 

هستند  بادوام  وينيلی  محصوالت  اكثر  ميدهد. 

می شوند.  توليد  ساختمانی  مصالح  به عنوان  و 
از آنجايی كه اين محصوالت برای چندين دهه 
استفاده می شوند از جريان ضايعات دور نگه داشته 
می شوند و حتی زمانی كه عمر مفيد آنها به پايان 

می رسد، می توانند بازيافت شوند.
سامانه های  كربن  ردپای   PVC لوله های   ۴

آب را كاهش می دهد. لوله های پی وی سی صاف 
كاهش  را  آب  پمپاژ  برای  انرژی مصرفی  ميزان 
مجموع  در   PVC لوله های  همچنين  می دهند. 
مواد  از  بسياری  به  نسبت  كمتری  كربن  دارای 
ديگر هستند و با عمر مفيد بيش از ١٠٠ سال 
لوله های PVC نيازی به تعويض و جايگزينی ندارد.

كاهش  شهرها  در  را  هوا  دمای  وينيل   ۵

ميدهد. غشاهای سقف وينيلی منعكس كننده، 
حرارت انتقال يافته از سقف ها به هوا را كاهش 
می دهند. همچنين سقف های وينيلی امكان رشد 

باغ بام ها را نيز فراهم می كند.
می كند.  پشتيبانی  باد  انرژی  از  وينيل   6

از آنجايی كه ما به دنبال منابع انرژی جايگزين 
نسبت   PVC ساختاری  هسته های  هستيم، 
در  را  خوبی  عايقی  خواص  و  وزن  به  استحكام 

توربين های بادی ارائه می دهند.

6 راهکار وينيل برای تأثير بر تغييرات جوی

گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن
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امتياز باالی لوله های PVC برای پروژه های زير ساختی آبرسانی

برای  متحده  اياالت  در  لوله های آب  زيرساخت های  پير شدن 
مدت طوالنی مشكل ساز بوده است. اين لوله های قديمی و فرسوده 
مشكالت مربوط به سالمتی ايجاد می كنند اما خوشبختانه استفاده از 

پالستيك ها اين مشكل را حل كرده است.
براساس نظرسنجی اخير از مهندسين، پيمانكاران و مقام های 
شهرداری درگير در پروژه های آبی در سراسر كشور، مؤسسه وينيل 
)VI( مستقر در واشنگتن كه نماينده توليدكنندگان وينيل، مونومر 
وينيل كلرايد)VCM(، افزودنی ها و اصالح كننده هاست گزارش ميدهد 
كه لوله های پی وی سی يك ماده ترجيحی برای زيرساخت های آبی 
است. PVC يك ماده انتخابی در بسياری از كاربردهای لوله كشی است. 
لوله پی وی سی قابليت اطمينان و دوام بی نظيری را ارائه می دهد 
و نقش مهمی در انتقال آب تميز دارد.اين نظرسنجی در بهار سال 
٢٠٢١ از ٢٣٩ نفر در سراسر اياالت متحده توسط شركت تحقيقات 
اطالعات  كسب  نظرسنجی  اين  از  هدف  شد.  انجام   AIMبازاريابی
بيشتر در مورد رضايت بازار از لوله PVC و درک بهتر مشخصات 
مواد لوله در پروژه های زيرساختی آب بود.براساس اين نظرسنجی 
سؤاالتی در مورد مواد مختلف لوله كشی از جمله پی وی سی، چدن، 
آزبست سيمان، فوالد گالوانيزه، چدن داكتيل و ساير پالستيك ها در 
كاربردهای آب آشاميدنی، فاضالب، كشاورزی، زهكشی و هواكش 
پرسيده شد. از ميان تمام كاربردهای آب، پاسخ دهندگان پيش بينی 
می كنند كه به طور متوسط نزديك به ٦٥٪ از پروژه ها جايگزينی با 
لوله PVC باشد.هنگامی كه در مورد مواد ترجيحی برای جايگزينی يا 
لوله های جديد برای آبرسانی و كاربردهای آشاميدنی سؤال شد به طور 

ميانگين ٦٤% گفتند كه PVC را انتخاب می كنند. برای كاربردهای 
فاضالب، ٧٧% از پاسخ دهندگان PVC را ترجيح می دهند و ٦٦% 
PVC را برای كاربردهای هواكش و زهكشی مناسب تر دانستند. يكی 

از پاسخ دهندگان نظرسنجی گفت: در ٤٥ سال كار مشاوره ای، از 
خاک رس، چدن و مس به PVC  برای اكثر پروژه ها رسيده ام. اگر 
اين لوله از نظر محل اتصال و استحكام صحيح نصب شده باشد، 
جايگزين بهتری است. پاسخ دهندگان مهم ترين مزايای كليدی اين 
لوله ها را سهولت نصب، سهولت تعمير و نگهداری و دوام پی وی سی 
برای پروژه های آب ذكر كردند. بديهی است كه حساسيت كم پی وی 
سی به خوردگی نيز يك مزيت عمده برای ٥٣/٣٪ از پاسخ دهندگان 
بود و اين مزيت در رضايت از لوله PVC در كاربردهای آب باالترين 
امتياز يعنی ٨/٨ از ١٠ را كسب كرد.اين نظرسنجی از ٢٠ آوريل 
 PVC ٢٠٢١ تا ٣ می ٢٠٢١ برای درک و استفاده از مواد لوله كشی
برای پروژه های زيرساختی آب توسط شهرداری ها در ساختمان های 
مسكونی/تجاری و كاربردهای كشاورزی انجام شد. اين نظرسنجی از 
طريق ايميل انجام و برای بيش از ١٠٠٠٠٠ نفر كه از ليست های 
اختصاصی صنعت شناسايی شده بودند ارسال شد.پاسخ دهندگان از 
اينكه مؤسسه وينيل در حال انجام تحقيق است، آگاه نبودند. تركيب 
پاسخ دهندگان در نظرسنجی عبارت بودند از: ١٣٪ پيمانكاران، ٤٣٪ 
كارمندان شهرداری و ٤٤٪ مهندسان. پاسخ دهندگان از تمام مناطق 
اياالت متحده شامل ١٨٪ غرب، ١٧٪ شمال شرق، ٣١٪ باختر ميانه 
و ٣٤٪ جنوب بودند. سطح اطمينان اين نظرسنجی ٩٥ درصد اعالم 

شده است.
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بازار جهانی پلی وينيل كلرايد كلرينه شده )CPVC( در سال 
پيش بينی  و  شد  زده  تخمين  آمريكا  دالر  ميليارد   ٢٠٢٠، ٣/٠٣
می شود در سال ٢٠٢٧ با رشد مركب ساالنه ١٠٪ به ٦/٥ ميليارد 

دالر در سال ٢٠٢٧ برسد.
ترموپالستيك  يك  به عنوان  شده  كلرينه  كلرايد  وينيل  پلی 

مهندسی پيشرفته با كلرينه كردن رزين PVC توليد می شود.
افزايش نگرانی های ايمنی و استفاده از آب افشان ها باعث رشد 
اين بازار می شود.سيستم اطفای حريق شامل يك سيستم لوله كشی 
توزيع آب است كه روی ديوارها و سقف ها نصب می شود. سر آب 
افشان ها درصورت بروز آتش سوزی به دمای فعال شدن می رسد، آب 
را با فشار زياد روی شعله های آتش پاشيده تا آن را خاموش كند. در 
سال های اخير اين سيستم ها در بخش های حمل و نقل و مسكونی 
محبوبيت يافته اند. شركت های مختلف بيمه نيز مشوق هايی را برای 
نصب اين سيستم ها ارائه می دهند كه منجر به افزايش فروش آنها در 

سراسر جهان شده است. CPVC به عنوان يكی از متريال های مهم در 
توليد آب افشان ها در نظر گرفته می شود.

حالل  چسب  يك  از  اتصاالت  با   CPVC سامانه  اجرای  برای 
سفارشی استفاده می شود كه با ابزارهای معمول و اقتصادی توسط 
هر نصابی كه آموزش های مقدماتی ديده است، می تواند انجام شود. 
استفاده از آب افشان ها به بخشی اساسی در هر صنعت فرآوری يا 
توليدی مانند نفت و گاز، داروسازی، ساخت و ساز تبديل شده است 
و اين باعث رشد استفاده از CPVC در ساخت آب افشان ها می شود.

افزايش تقاضای CPVC در توليد كابل برق و تيوب ها احتماالً 
چشم انداز رشد را نشان می دهد.

 CPVC را می توان به دليل مقاومت عالی در برابر حرارت و عايق 
بودن برای ساخت مجرای كابل برق الكتريكی با ولتاژ باال استفاده 
را  فوالدی  لوله  گرمايی  رسانايی   ١/٢٠٠ فقط   CPVC لوله  كرد. 
دارد و دارای ضريب اصطكاک كوچكی است كه باعث می شود در 
هنگام جمع آوری و انتقال نفت خام از لحاظ عايق حرارتی و بهبود 
جريان نفت خوب عمل كند. اين خصوصيات CPVC در توليد انواع 
مواد مستحكم و غير خورنده كه به ويژگی های مقاومت حرارتی و 

مكانيكی قوی نياز دارند، مورد استفاده قرار می گيرد.

)CPVC( بازار جهانی پلی وينيل کلرايد کلرينه شده
 از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۲۷
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بازار جهانی سيستم مجرای کابل از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲6
نوع محصول )مجرای كابل سخت  براساس  بازار مجرای كابل 
و انعطاف پذير(، صنعت نهايی )ساختمان، فناوری اطالعات )IT( و 

مخابرات( و جغرافيا تقسيم بندی شده است.
 مروری بر بازار:

انتظار می رود بازار مجاری كابل رشد مركب ساالنه ١١/٦٢% را 
در طول دوره پيش بينی ٢٠٢١-٢٠٢٦ ثبت كند.

شهرنشينی سريع در اقتصادهای در حال توسعه منجر به افزايش 
پروژه های عمرانی می شود. اين عامل، تقاضا برای سيستم های سيم 
كشی را بيشتر می كند و باعث افزايش فروش كابل های رسانا می شود.

عالوه بر اين، آناليز صنعت سيم و كابل، رشد توليد برق تجديد پذير 
را نشان می دهد. انتظار می رود اين يكی از عوامل اصلی رشد بازار كابل و 
سيم برق باشد و در نتيجه رشد بازار مجاری كابل را در پی خواهد شد.با 
اين حال، نوسان قيمت مواد اوليه مانند فوالد، پالستيك و آلومينيوم 
عوامل كليدی برای ممانعت از رشد جهانی بازار سيستم مجاری كابل 
است.يك مجرای الكتريكی برای دسته بندی ايمن سيم ها مفيد است 
و استفاده اوليه از مجاری كابل برای ايمنی است. اين سيستم های 
مجرايی، خطرات ناشی از اتصال كوتاه، برق گرفتگی و يا آتش سوزی را 
كاهش می دهد. انتظار می رود آسيا و اقيانوسيه در اين دوره پيش بينی 

سريع ترين منطقه برای سيستم های مجرايی كابل باشد.
ساختمان های تجاری رشد چشمگيری در اين 

صنعت دارند
 گزارش شش ماهه مؤسسه معماران آمريكا )AIA( نشان می دهد 
كه بخش های ساختمان تجاری بيشترين سود مورد انتظار را به همراه 
خواهند داشت و تقاضای زياد برای زيرساخت های بهتر، فرصت هايی 
را برای سيستم های مجاری كابل فراهم می كند.عالوه براين تقاضا 
برای سيستم های سيم كشی ايمن تر در كاربردهای تجاری و صنعتی 

در حال رشد است. همچنين با پيشرفت تكنولوژی، طراحی ساختمان 
تجاری با اينترنت اشيا در حال ظهور است. شبكه های اينترنت اشيا 
اغلب به يك شبكه فيبر بك هال )BACKHAUL( نياز دارند. بسته 
به اندازه عمليات و داده های توليد شده، به اتصاالت سيمی نياز است 

و انتظار می رود اين يك فرصت بزرگ برای بازار مجاری كابل باشد.
آسيااقيانوسيه شاهد سريع ترين رشد است

 رشد آسيا اقيانوسيه به فعاليت های زيرساختی سريع در منطقه 
عمدتاً در چين و هند نسبت داده می شود. در اين كشورها، مناطق 
روستايی به مناطق شهری تبديل می شوند و در مجموع مسؤول 
بيش از ٥٠% سهم اين رشد در صنعت ساختمان خواهند بود. عالوه 
بر اين، پروژه های در حال افزايش درزمينه برق رسانی و تأمين برق 
در اين مناطق، فرصت های زيادی را برای رشد بازار مجاری برق ايجاد 
می كند. با اين رشد مداوم در صنعت ساختمان وساخت و ساز، همراه 
با افزايش تقاضا برای منابع تجديدپذير انرژی، انتظار می رود تقاضا 
برای لوله های مجاری الكتريكی در اين دوره پيش بينی افزايش يابد.

نقشه زير ميزان رشد منطقه ای بازار مجاری كابل را از سال ٢٠١٩ 
تا ٢٠٢٤ نشان می دهد. 
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PVC و VCM آشنايی با فرآيند توليد

)VCM(فرآيند توليد ماده اوليه پی وی سی
نقطه  و   ٦٢/٥ مولكولی  وزن  و  باال  فشار  با  گاز  يك   VCM

و  دقيق  كيفيت  كنترل  با  بنابراين  است   -13/9◦C جوش 
ايمنی توليد می شود. برای توليد VCM دو راه وجود دارد. روش 
كلر زنی مستقيم و روش اكسی كلراسيون. تحت روش كلرزنی 
مستقيم، اتيلن )حاصل از كراكينگ حرارتی نفتا( و كلر )حاصل 
از الكتروليز نمك( در داخل يك راكتور حاوی كاتاليزور واكنش 
تحت   EDC سپس  می كند.  ايجاد  را   EDC واسطه  ماده  و  داده 
كراكينگ حرارتی در چند صد درجه سانتيگراد به VCM تبديل 

می شود)① در شكل ٣(. 
روش  از  جانبی  به عنوان محصول  هيدروژن  كلريد  كه  وقتی 
اكسيژن(با  )يا  هوا  و  كاتاليزور  در حضور  می آيد،  به دست  فوق 
فرآيند  اين  آيد.  به دست  دوباره   EDC تا  می دهد  واكنش  اتيلن 
هنگامی   .)٣ شكل  در   ②( می شود  ناميده  كلريناسيون  اكسی 
دهيدراته  كلريناسيون  اكسی  فرآيند  از  آمده  به دست   EDC كه 
 EDC شده و سپس تحت كراكينگ حرارتی قرار می گيرد )مانند
به دست آمده از فرآيند كلرزنی مستقيم(، VCM به دست می آيد. 
بنابراين اين دو روش در كارخانه های بزرگ VCM در ژاپن تركيب 
می شوند.شكل ٤ نمودار جريان فرآيندهای توليد VCM را نشان 

می دهد.
PVC فرآيند توليد 

توليد  برای  سوسپانسيون  پليمريزاسيون  فرآيند  به طوركلی، 
مايع  فشار  تحت   VCM اوليه  ماده  ابتدا  می شود.  استفاده   PVC

شده و سپس وارد راكتور پليمريزاسيون می شود كه از قبل حاوی 

باال  در سرعت  اختالط  ايجاد  با  است.  تعليق كننده  عامل  و  آب 
در داخل راكتور، ميكرو ذرات VCM به دست می آيد.در مرحله 
بعدی، آغازگر پليمريزاسيون به داخل راكتور خورانده می شود و 
پی وی سی تحت فشار اتمسفری در دمای C -40◦60 توليد 

می شود.
با ذراتی  از پليمريزاسيون سوسپانسيون  پی وی سی حاصل 
معلق  آب  در   )slurry )به صورت  ميكرومتر  تا ٢٠٠   ٥٠ قطر  به 
می شوند. دوغاب تخليه شده از راكتور پليمريزاسيون، دهيدراته 
و خشك شده و اندازه ذرات با غربالگری مطابقت داده می شود 
VCM واكنش نداده  تا PVC به شكل پودر سفيد به دست آيد. 
به طور كامل از طريق فرآيند دفع بازيابی شده و پس از تصفيه 
بازيافت  فرآيند  اين  در  استفاده مجدد  برای  اوليه  ماده  به عنوان 

می شود. )شكل ٥(

ماده  و صنعت سودا، یک  پتروشیمی  پایه  از صنایع  آمده  به دست  کلر  و  اتیلن  از  استفاده  با  پی وی سی  صنعت 
اولیه واسطه به نام اتیلن دی کلراید)EDC( تولید می کند. سپس EDC بر اثر کراکینگ حرارتی VCM تولید می کند و 

سرانجام VCM برای تولید PVC پلیمریزه می شود.

منبع: بخشی از کتاب PVC FACT از مؤسسه وینیل ژاپن
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آسيا تا سال ۲۰۲۵ می تواند 
منجر به افزايش ظرفيت جهانی پلی وينيل کلرايد شود

ظرفيت جهانی پلی وينيل كلرايد طی 
سال های آينده رشد خواهد كرد، آسيا از نظر 

افزايش ظرفيت يك منطقه پيشرو است.
ظرفيت جهانی پلی وينيل كلرايد طی 
پنج سال آينده شاهد رشد قابل مالحظه ای 
خواهد بود و به طور بالقوه از ٦٠/٣٨ ميليون 
تن در سال ٢٠٢٠ به ٦٧/٥٦ ميليون تن 
رشد  و  می يابد  افزايش   ٢٠٢٥ سال  در 
گزارش  می كند.آخرين  ثبت  را   ٪١٢ كل 
GlobalData، با عنوان »چشم انداز صنعت 

 ٢٠٢٥ سال  تا  جهانی  كلريد  وينيل  پلی 
با  سرمايه  هزينه  و  ظرفيت  پيش بينی   -
و  فعال  كارخانه های  تمام  برای  جزئيات 
قرار  كه  می كند  بيان  شده«،  برنامه ريزی 
است حدود ٣٥ كارخانه برنامه ريزی شده و 
اعالم شده در وهله اول در آسيا و آمريكای 

شمالی فعال شوند. 
در آسيا، چين هفت پروژه كلر برنامه ريزی 
شده و اعالم شده دارد كه ظرفيت كل آنها 
تا سال ٢٠٢٥ حدود ٣/٦٥ ميليون تن در 

كشور  اين  می شود  پيش بينی  است.  سال 
و  سرمايه  بهبود  برای  دالر  ميليارد   ٠/٩٥
افزايش آن هزينه كند.آمريكای شمالی چهار 
پروژه برنامه ريزی شده و اعالم شده دارد و 
فورموسا  از كارخانه  افزايش ظرفيت  عمده 
افزايش  برای  بود. هزينه  پالستيك خواهد 
تا  اين كارخانه ٠/٣٥ ميليارد دالر  سرمايه 

سال ٢٠٢٥ خواهد بود.
برنامه ريزی  پروژه  يك  بلژيك  اروپا،  در 
تن  ميليون   ٠/٢ ظرفيت  افزايش  با  شده 
انتظار  است.  نظر گرفته  در سال ٢٠٢١در 

می رود اين كشور در مجموع ٠/٢ ميليارد 
سی  وی  پی  كارخانه  كند.  هزينه  دالر 
INOVYN Jemeppe تنها كارخانه ای است 

كه كل افزايش ظرفيت كشور را در اختيار 
دارد.

 Xinjiang و Formosa Plastics Group

 Tianjin و   Zhongtai Chemical Co Ltd

سه   Bohai Industrial Industry Co Ltd

شركت برتر در سطح جهان از نظر افزايش 
ظرفيت برنامه ريزی شده و اعالم شده طی 

سال های آينده خواهند بود.

  قيمت پلی وينيل كلرايد )pvc( با افزايش تقاضا و عرضه محدود 
در بازار جهانی در ژانويه ٢٠٢٣ روندی صعودی نشان داد. عالوه بر اين، 
افزايش تقاضای واردات پس از پايان تعطيالت سال قمری در بازار چين 
 PVC و دسترس پذيری محدود به موجودی، احتماالً در افزايش قيمت

در فوريه ٢٠٢٣ نقش داشت. 
با  آسيا  بازار  در  فوريه  ماه  در  وی سی  پی  رزين  صادرات  هزينه 
افزايش تقاضا از سوی هند به دليل نزديك شدن به تقاضای فصلی 
لوله های كشاورزی و پيشنهادات ثابت از بخش ساخت و ساز افزايش 
يافت. سخت تر شدن وضعيت عرضه و افزايش تقاضا در ميان بازيگران 
بازار PVC منجر به پيش بينی افزايش بيشتر قيمت ها پس از اواسط 
فوريه ٢٠٢٣ می شود.از سوی ديگر، تقاضای داخلی چين به دليل كاهش 
معامالت امالک و ركود اقتصادی، برای پی وی سی رونق نداشت. با اين 
حال، طبق آخرين پيش بينی ها، با بهبود مورد انتظار اقتصاد چين و 

سهولت های مرتبط با COVID، قيمت PVC ممكن است در فوريه ٢٠٢٣ 
روندی صعودی را نشان دهد.همچنين، قيمت رزين پی وی سی در 
ژانويه ٢٠٢٣ در بازار آمريكای شمالی رشد آهسته ای را تجربه كرد كه 
به دليل عرضه كم در بحبوحه فصل سرد و تقاضای قوی بخش ساخت 
و ساز بود. در همين حال، افت پی وی سی در بازار اروپا با ورود به 
فوريه ٢٠٢٣ با افزايش قيمت اتيلن در باالدست متوقف شد. بنابراين، 
قيمت پی وی سی برای كلندرينگ گريد k٥٧ سوسپانسيون در هفته 
 ،ChemAnalyst اول فوريه ٢٠٢٣، ١٨٠٨ دالر بر تن اعالم شد.به گفته
انتظار می رود قيمت های رزين PVC در پايان سه ماهه اول سال ٢٠٢٣ 
افزايشی را نشان دهد، كه به دليل واردات گران، موجودی های محدود و 
تقاضای باال در صنعت ساخت وساز پايين دستی است. فروشندگان بر اين 
باورند كه تقاضای داخلی برای پی وی سی با پايان تعطيالت فستيوال در 

چين در ميان عرضه محدود افزايش خواهد يافت.

روند صعودی جهانی قيمت pvc در فوريه ۲۰۲۳
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انتخاب لوله های PVC برای جايگزينی
 با خطوط اصلی آب در استراليای جنوبی

بازار جهانی پی وی سی به علت کاهش عرضه
 به آرامی در حال افزايش است 

 سازمان خدمات آب استراليای جنوبی )SA water( قرار است كه 
عمليات جايگزينی خطوط اصلی آب را در Port Hughes شهركی در 
استراليای جنوبی آغاز كند. در اين عمليات ٤٠٠ متر خط اصلی آب 
به عنوان بخشی از يك سرمايه گذاری ١٥٥ ميليون دالری ارتقا خواهد 
يافت. اين جايگزينی بخشی از برنامه چهار ساله SA water است كه 
خدمات آب قابل اطمينان، پايدار و سالم در استراليای جنوبی ارائه 
می دهد.مدير زيرساخت های پايدار SA WATER، آماندا لوری گفت كه 
ارتقا خطوط اصلی آب Port Hughes نمونه ای عالی از سرمايه گذاری 
اخير در اين مناطق برای اطمينان از تأمين آب سالم و تميز برای 
مصرف كنندگان است. او همچنين افزود: ما در اكثر جايگزينی های 
خطوط اصلی آب از لوله های پی وی سی استفاده می كنيم كه به 
دليل انعطاف پذيری بهتر و مقاومت در برابر جابه جايی شناخته شده 
اند.از آنجايی كه متوقف كردن كامل نشتی ها و شكستگی های ناشی از 
حركت خاک، هوازدگی و ساير عوامل محيطی دشوار است، ما متعهد 

خواهيم شد كه تكرار آن و هرگونه تأثير احتمالی بر مصرف كنندگان 
را محدود كنيم. با طول عمر تقريبی بيش از ١٠٠ سال برای اين 
لوله های جديد، اين پروژه تضمين می كند كه بتوانيم خدمات آب 
ايمن، هوشمند، قابل اطمينان و مقرون به صرفه را برای مشتريان 
خود در Port Hughes در سال های آينده ارائه دهيم. اين عمليات در 

اواسط ماه ژوئيه آغاز شده و حدود ٦ هفته ادامه خواهد داشت.

قيمت های پلی وينيل كلرايد )PVC( شاهد يك حركت صعودی 
در سطح جهانی بود كه با تقاضای رو به رشد بخش های پايين دستی 
و موجودی محدود حمايت شد. در نتيجه تورم و نرخ های وام باالتر، 
تقاضای بخش ساخت و ساز پايين دستی در سه ماهه چهارم سال 
٢٠٢٢ كاهش يافت اما در حال حاضر بخش ساخت و ساز در پايان 
ژانويه ٢٠٢٣ به آرامی در حال شتاب گرفتن است كه بر پويايی 

قيمت PVC در سراسر جهان تأثير می گذارد. 
عالوه بر اين، بازيگران بازار پی وی سی در هفته اول فوريه ٢٠٢٣ 
با توجه به موجودی محدود در بازار آسيا در بحبوحه تعطيلی كارخانه 
در تايوان و كره جنوبی در ژانويه ٢٠٢٣ محتاطانه عمل كردند.بازار 
PVC در هفته اول فوريه ٢٠٢٣ به دليل عرضه محدود و تقاضای 

قوی در بازار آسيا مثبت باقی ماند. از ژانويه، دسترسی ضعيف به 
سهام، ناشی از تعطيالت سال قمری در چين و تعمير و نگهداری در 
Formosa Plastics Linyuan )تايوان( بود. اين كارخانه از ١ فوريه تا 

 PVC ٢٨ فوريه تعطيل خواهد ماند كه منجر به روند صعودی قيمت
در بازار APAC در اين هفته شد. با بازگشايی چين پس از تعطيالت، 

در حالی كه پكن اكثر محدوديت های COVID را لغو كرده است، 
انتظار می رود كاهش دسترسی به PVC افزايش يابد.

قيمت PVC اياالت متحده در هفته اول فوريه ٢٠٢٣ به دليل 
كاهش دسترسی به پی وی سی افزايش يافته است. عامل مهم در 
افزايش قيمت فعلی كاهش ظرفيت توليد است، زيرا تعطيلی ناشی 
از تعمير و نگهداری در Formosa Plastics در ژانويه به مدت ٢٠ روز 
در بحبوحه هوای سرد باعث كاهش ظرفيت فعال توليد اين محصول 
شده است. طبق آخرين پيش بينی ها، موج سرمای اياالت متحده 
باعث اختالل در عملكرد كارخانه، به ويژه در واحدهای توليدی در 
خليج آمريكا شد. به گفته يك تاجر، فروشندگان اياالت متحده برای 

خريدهای فوريه ٢٠٢٣، موجودی PVC ندارند.
بازار  در   PVC قيمت  می رود  انتظار   ،ChemAnalyst گفته  به 
جهانی حركت صعودی داشته باشد، زيرا طبق پيش بينی ها با تثبيت 
تورم، تأثير منفی اقتصادی بر بازار اين كاموديتی كاهش می يابد. 
بخش ساخت وساز پايين دستی احتماالً با بازگشت در تمايالت خريد 

مصرف كننده در فوريه ٢٠٢٣ رشد خواهد كرد.
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عرضه ضعيف،قيمت پی وی سی را در بازارهای آسيا صعودی نگه داشت
تعطيالت سال نو قمری در منطقه آسيا، 
باعث شد كه قيمت های پی وی سی به دليل 
عرضه پايين به طور قابل توجهی صعودی باقی 
بماند.انتظار می رود كه با بازگشايی بازار چين، 
دسترس پذيری به پی وی سی بيشتر كاهش 
يابد با توجه به اينكه پكن اكثر محدوديت های 
COVID را لغو كرده و تقاضا را در بازار محلی 

افزايش داده است.به گفته ی اكثر معامله گران 
انتظار داشت كه فروشندگان چينی  می توان 
قيمت ها  تعطيالت،  از  بازار پس  بازگشايی  با 
را افزايش دهند. افزايش تقاضای مورد انتظار 
در چين پس از تعطيالت، خبر خوشايند برای 
 PVC در آسيا است. اما يك تاجر PVC بازارهای
به معنای دسترسی  در هند گفت: اين قطعاً 

كمتر برای بازارهای وارداتی آسيا است.
پيشنهادات چين ممکن است 
پس از تعطيالت افزايش يابد

 اين تاجر هندی افزود: ما تالش كرده ايم 
تا محموله های چينی را برای واردات به هند 
قبل از رفتن به تعطيالت تضمين كنيم، اما 
به فروش  تمايلی  چندان  چينی  فروشندگان 
نداشتند. ما به دنبال خريد ٩٤٠-٩٥٠ دالر /تن 
CIF هند بوديم و انتظار داريم كه پيشنهادات 

چينی پس از تعطيالت افزايش يابد.
در هند بودجه ملی در اول فوريه به پارلمان 
ارائه می شود و زيرساخت ها و توسعه روستايی 
محورهای اصلی تمركز در بودجه آينده خواهند 
بود و نياز به محصوالتی مانند لوله های پليمری 

از جمله PVC را تقويت خواهند كرد.
اکثر فروشندگان از ساير نقاط، 

منتظر بازگشايی بازار چين هستند
به  تاجران هندی گفت كه  از  يكی ديگر 
نظر می رسد ساير فروشندگان به هند قبل از 
تصميم گيری در مورد پيشنهادات خود منتظر 
بازگشايی چين هستند. ما در دو يا سه هفته 
گذشته پيشنهادهای ژاپنی و كره جنوبی به 
پايان  از  ايم. ممكن است پس  نديده  را  هند 

مبادی  اين  از  پيشنهادهايی  تعطيالت شاهد 
با  كه  معتقدند  احتماالً  فروشندگان  باشيم. 

بازگشايی چين، قيمت افزايش خواهد يافت. 
کاهش محموله های اياالت 

متحده در بازارهای آسيايی 
پيشنهادهای اياالت متحده به آسيا نيز پس 
از موجی از سرماكه فعاليت كارخانه ها را به ويژه 
در قطب های توليدی در خليج آمريكا مختل 
اياالت  فروشندگان  است.  شده  ضعيف  كرد، 
متحده ظاهراً برای ماه فوريه موجودی ندارند. 
در همان زمان، معامله گران همچنين گفتند كه 
به علت حاشيه سود پايين ارسال بار به مقاصد 
فروشندگان  برای  حاضر  حال  در  آسيايی 
آمريكايی چندان جذاب نيست. اين تاجر گفت: 
»آنها ترجيح می دهند درصورت وجود صادرات 

به بازارهای اروپايی به فروشند.«
 برگشت سريع در قيمت 

واردات آسيايی
ChemOrbis Price Wizard نشان می دهد 

كه بازارهای واردات PVC آسيايی كه تا نوامبر 
٢٠٢٢ در يك فاز نزولی هفت ماهه بوده اند، 
از آن زمان شاهد برگشت نسبتاً سريعی بوده 
اند. قيمت واردات هند حدود ٣٢ درصد افزايش 
يافته است در حالی كه از آن زمان قيمت های 
و  درصد   ٢٤ حدود  شرقی  جنوب  آسيای 
افزايش  درصد   ٢٩ حدود  چين  قيمت های 
يافته است.در هفته منتهی به ٢١ ژانويه، قيمت 

واردات هند در محدوده ٩٣٠-٩٧٠ دالر در هر 
تن CIF ثبت شد كه برای دومين هفته متوالی 
ثابت ماند. قيمت های آسيای جنوب شرقی نيز 
برای دومين هفته متوالی در ٨٥٠-٨٩٠ دالر/
قيمت ها  ماند. در چين،  ثابت  نقدی   CIF تن
برای سومين هفته متوالی در مسير صعودی 
باقی ماندند و برای هفته منتهی به ٢١ ژانويه در 

محدوده ٨٦٠-٩٤٠ دالر/تن CIF قرار گرفتند.
 توسعه بخش امالک چين و 

نياز بيشتر به پی وی سی
چين،  امالک  بخش  در  مثبت  انتظارات 
تقاضا را در بازارهای PVC بهبود بخشيده است. 
قيمت های آتی ثابت در بازار داليان، بر قيمت ها 
در چين نيز تأثير گذاشته است. معامله گران 
پی وی سی چين عمدتاً انتظار احيای تقاضا 
اگرچه  نيز،  آسيای جنوب شرقی  دارند.در  را 
تعطيالت سال نو قمری منجر به كاهش خريد 
ادعا می كردند  اما فروشندگان  خريداران شد 
كه پيشنهادات فروش برای ماه فوريه به فروش 
توليد كننده  يك  آنها  ميان  است.در  رسيده 
اندونزيايی گفت: »ما تقريباً محموله های فوريه 
منطقه ای  بازارهای  اگر  و  فروخته ايم  را  خود 
ما  هستند،  مردد  ما  قيمت های  پذيرش  در 
می توانيم به بازارهايی صادر كنيم كه می توانند 
حاشيه سود بهتری ارائه دهند.« فشار در عرضه 
چين ممكن است بر قيمت های آسيای جنوب 

شرقی نيز تأثير بگذارد.
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آژانس حفاظت از محيط زيست اياالت متحده طبقه بندی ضايعات 
PVC را در دسته »خطرناک« رد کرد

 )EPA( متحده  اياالت  زيست  محيط  از  حفاظت  آژانس 
وينيل  پلی  دادن  قرار  بر  مبنی  زيستی  تنوع  مركز  درخواست 
كلرايد دور ريخته شده به عنوان ضايعات خطرناک تحت قوانين 
فدرال را رد كرد. اين مركز در ٢٤ ژوئيه ٢٠١٤ دادخواستی را 
ارائه كرد و درخواست كرد كه پلی وينيل كلريد دور ريخته شده 
را به عنوان ضايعات خطرناک تحت قانون حفاظت و بازيابی منابع 
)RCRA( فهرست كند. EPA اين درخواست را رد كرد در حالی 

كه به دنبال نظرات عمومی در رابطه با اين رد آزمايشی بود.
متداول  پالستيك  يك  كلرايد  وينيل  پلی  يا  سی  وی  پی 
است كه عمدتاً در ساخت و ساز، بسته بندی و كاالهای مصرفی 

استفاده می شود.
 )EPA( متحده  اياالت  زيست  محيط  از  حفاظت  آژانس 
تكذيبيه ای مبنی بر اينكه ضايعات PVC بايد در ليست ضايعات 

خطرناک قرار گيرند، را منتشر كرده است.
اين تصميم به دنبال توافقی است كه EPA در ماه مه سال 
از  سازمان  اين  كرد.  منعقد   - زيستی  تنوع  مركز   - با  گذشته 
 ،PVC ايمن  دفع  و  انبارش  به  مربوط  مقررات  تا  خواست   EPA

وينيل كلريد و دی آلكيل و آلكيل آريل استرهای ١،٢-بنزن دی 
كربوكسيليك اسيد كه معموالً به عنوان نرم كننده فتاالت شناخته 

می شوند را انتشار دهد.

به گفته آژانس حفاظت از محيط زيست، شواهد كافی مبنی 
ضايعات  به عنوان  ريخته شده  دور  كلريد  وينيل  پلی  افزودن  بر 
خطرناک تحت RCRA وجود ندارد. اين دادخواست تحقيقی در 
مورد قرار گرفتن در معرض خطرناک ناشی از شيوه های مديريت 

ضايعات فعلی ارائه نمی كند.
اين دادخواست سه آسيب احتمالی اوليه را شناسايی می كند. 
اول »مواجهه محيط زيست با ضايعات دريايی« است. طبق گفته 
EPA، RCRA در حال حاضر »دفن باز ضايعات جامد را كه شامل 

زباله های پالستيكی دريايی است« ممنوع كرده است. مورد دوم 
»شيرابه فرار از محل های دفن زباله« است. EPA پاسخ می دهد 
كه »RCRA در حال حاضر مستلزم اين است كه محل های دفن 
زباله و هم شيرابه را كنترل كنند.« سومين آسيب بالقوه معرض 

جوی ناشی از سوزاندن است.
EPA می گويد كه سوزاندن توسط RCRA اداره نمی شود بلكه 

تحت قانون هوای پاک است و طبقه بندی PVC دور ريخته شده 
به عنوان ضايعات خطرناک توجيهی ندارد چون مشخص نيست 
كه آيا قوانين سختگيرانه تر سوزاندن تحت RCRA باعث كاهش 
انتشار فتاالت می شود و يا خير. همچنين شواهد مناسبی مبنی 
بر خروج نرم كننده از پی وی سی دور ريخته شده وجود ندارد. 

بنابراين، EPA اين درخواست را ناموجه می داند.
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 PVC شکستگی خط لوله فاضالب
در حال کار، با قدمت ۴۰ سال

چکیده
مواد پالستیکی کاربردهای بسیار متعددی دارند. PVC به ماده ای مهم برای ساخت خطوط لوله 
فاضالب تبدیل شده است. هزینه کم، مقاومت نسبت به مواد شیمیایی، عملکرد خوب و در مجموع 
 PVC  دوام باال از مهمترین پارامترهای این ماده برای استفاده در مصارف فاضالب شهری است. از
عمدتاً به عنوان لوله فاضالب ثقلی استفاده می شود. در این تحقیق، لوله PVC ۴۰ ساله مدفون، به 
طول 9 کیلومتر و به قطر ۲۲۵ میلی متر در بتن برای انتقال پساب فاضالب تحت فشار ۵ بار بررسی 
شده است. این لوله ها، مسیر پمپاژ روزانه ۲۰۰ متر مکعب با تخلیه پیوسته آب برای جلوگیری از 
تشکیل گاز کارگذاری شده اند. به مرور زمان، ترکی به طول ۱۲۰ سانتی متر در امتداد محور لوله 
ایجاد شد. اما اخیراً، این پدیده در بسیاری از نقاط خط لوله رخ داده و سرویس دهی این سیستم، 
تحت تأثیر عوامل متعددی مانند مقاومت فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی قرار گرفته بوده است. تست 
های آزمایشگاهی میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM(، بررسی های نوری )Optical(، طیف سنجی 
مادون قرمز )FT-IR(، کالری سنجی روبشی تفاضلی )DSC(، وزن سنجی حرارتی )TGA(، و تست 
کششی )Tensile(  برای بررسی دوام این زیرساخت انتخاب شدند. شرایط سرویس، رفتار شکستگی 
و سخت شدن در طول زمان و همچنین ویژگی های جای گیری مانند ابعاد لوله، پوشش و تعبیه خاک 
برای تعیین دلیل شکستگی در نظر گرفته شدند. خرابی از طریق فرآیند خستگی ایجاد شده از یک 
نقص در امتداد دیوار داخلی رخ داده بود که منجر به گسیختگی از طریق فشار پالسی موجود در 
طول خط لوله و توزیع ناهمگن تنش در طول خط لوله تعبیه شده در بتن گردیده بود. شکل موجی 
از انتشار سریع و شدید ترک، معمولی برای PVC نیز یافت شد. عالوه بر اینها، ضریب SDR بسیار باال 

یعنی ۱۸ )نسبت استاندارد: قطر بیرونی/ضخامت دیوار( نیز به آسیب کمک کرده بود.

مقدمه
مواد پالستيكی به دليل داشتن خواص چندمنظوره )وزن سبك، استحكام، طراحی كاربرپسند، عمر طوالنی 
و هزينه كم( به طور گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می گيرند. ثابت شده است كه سيستم های لوله كشی 
پالستيكی برای انتقال گاز، آب و سيستم های زهكشی و همچنين برای كاربردهای مختلف ديگر قابل اعتمادند. 
لوله های پالستيكی سبك، اتصال آسان، مقاوم در برابر خوردگی، انعطاف پذير و با قابليت حمل و نقل آسان هستند]١[.

پلی )وينيل كلرايد( )PVC( دارای مزايايی از جمله هزينه توليد كم، مقاومت شيميايی باال و پايداری طوالنی نسبت 
به ساير مواد پالستيكی است و خواص مكانيكی آن را می توان با تغيير مقدار نرم كننده از مواد نرم به سخت كنترل 
نمود. به همين داليل، اين مواد به مصالح ساختمانی مهمی برای خطوط لوله فاضالب تبديل شده اند. همانند لوله های 
 PVC ممكن است حين حمل و نقل، نصب و كار آسيب ديده يا بشكنند. علل اصلی تخريب PVC ديگر، لوله های
فرآيندهای فتواكسيداتيو و حرارتی است كه منجر به توليد هيدروكلريك اسيد می شود و نتيجة اين فرآيند كلر زدايی، 

ايجاد زنجيره های پلی انی غيراشباع است ]٢[.
در مورد لوله ها، اثر فتواكسيداتيو ناچيز است زيرا لوله ها عمدتا زير زمين بوده و در تماس مستقيم با نور نيستند. 

عوامل اصلی كه تخريب لوله های فاضالبی را سبب می شود، موارد زير است]٣[:
 اثرات شيميايی ناشی از برهمكنش لوله و سيال عبوری داخل آن )وجود آب يا حالل، محيط اسيدی يا بازی، 

اكسيژن( كه منجر به شكستن پيوندهای كوواالنسی در زنجيره پليمری می شود.

ترجمه:
امیررضا قاسمیان

مدیر کنترل کیفیت
 شرکت پلیمرتوس
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 فرآيندهای فيزيكی )عوامل فرسايشی(: شامل تغيير خواص ماده به صورت تابعی از زمان، در دمای ثابت و مستقل از ساير عوامل خارجی.
 فرايندهای مكانيكی ناشی از تغيير فشار كاری، هرگونه بار موجود و نقص هايی كه قباًل در لوله وجود داشته يا به دليل شرايط عملياتی ايجاد شده 

باشد.
به دليل اينكه طول لوله ها می تواند گاهاً به چندين كيلومتر برسد، اغلب يافتن شكستگی و نشت سياالت عبوری بسيار دشوار است. لذا شناخت 

ويژگی ها و طول عمر متريال لوله برای استفاده بهينه از لوله، ضروری است.
اخيراً، خرابی هايی مربوط به ترک  خوردگی در طول خط لوله ای مدفون ٤٠ ساله رخ داده است. اين خط لوله به طول حدود ٩ كيلومتر از لوله های 
PVC سخت )PVC-U( به قطر ٢٢٥ ميلی متر و فشار نامی ١٦ بار )PN١٦( ساخته شده و در آرماتور بتنی تعبيه شده است. اين خط لوله، فاضالب و 

مايعات گلی را با دبی ٢٠٠ متر مكعب در روز و فشار كاری ٥ بار انتقال می دهد. در پايان هر عمليات پمپاژ، لوله ها با شستشوی آب تميز می شوند تا از 
تشكيل گاز در آنها جلوگيری شود.

بخشی از لوله كه دارای شكستگی حدود ١٢٠ سانتی متری بود، برای تعيين علل خرابی لوله مورد بررسی قرار گرفت. برای تعويض قسمت آسيب 
ديده، اين قسمت از لوله به ١١ قطعه برش خورده و به آزمايشگاه ما تحويل داده شد )شكل ١(.

هدف پروژه اين بود كه علل اين ترک ها مورد بررسی قرار گيرد، تا پيشروی تخريب مواد خط لوله PVC مشخص شود و طبق آن برای كارهای اصالحی 
برنامه ريزی نمود.

شکل ۱. قطعات لوله برداشته شده از خط لوله

مرحله آزمايش
)SEM-EDX، Zeiss EVO( و الكترونی روبشی )Zeiss Axiophot( به منظور درک بهتر شكل گيری و انتشار شكستگی تصميم گرفته شد از ميكروسكوپ نوری 
قرمز مادون  سنجی  طيف  با  ها  نمونه  ماده،  در  شيميايی  تغيير  هرگونه  ارزيابی  برای  شود.  استفاده  شكستگی  دارای  قسمت  بصری  بررسی   برای 

 )طيف سنجیNicolet 6700 Thermo Scientific ,FT-IR( و آناليز كالريمتری )كالريمتری اسكن تفاضلی )DSC( و كالريمتری  TGA( آزمايش شدند. برای 
 TGA/SDTA 851e Mettler-Toledo GmbHو DSC822e Mettler-Toledo GmbH ارزيابی تغييرات در خواص حرارتی، ابزار مورد استفاده برای اين تحليل 

بودند. آزمايش ها تحت جريان نيتروژن ٢٥ ميلی ليتر در دقيقه با سرعت حرارت دهی ١٠K/min انجام شد.
برای هر دو بررسی FTIR و حرارتی، قطعاتی از ديواره داخلی لوله و حدود ٠.٥ ميلی متر زير آن، قطعاتی از مركز لوله )عمق نمونه برداری حدود ٦ 

ميلی متر( و از ديواره بيرونی لوله انتخاب شد. آناليزها بر روی نمونه های با ضخامت ٠.٤ ميلی متر انجام شد.
آزمايش های مكانيكی برای ارزيابی خواص مكانيكی باقی مانده مواد انجام شد. برای اين آزمايش ها، ٥ نمونه دسته ای شكل به طول ٢٣٠ ميلی متر از 
 ]٤[ Plastics — Determination of tensile properties — Part 1: General principles  ISO 527-1:2019 قطعات تحويل شده بر اساس استاندارد 

ساخته شد.
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بحث و نتيجه گيری
بررسی بصری مقطع دارای ترک، باعث شناسايی دو لبه شكستگی با اتصال U-form شد. )شكل ٢(. يك طرف دارای روند موجی است )با فلش های 
آبی در شكل ٢ نشان داده شده است( كه در آن نقطه شروع شكستگی )دايره قرمز با عالمت BA I، شكل ٢( در ناحيه ای است كه برای تسهيل برداشتن 
آن از سايت زيرزمينی بريده شده است. شكل ٣، سطح شكستگی را در نزديكی نقطه شروع BA I نشان می دهد. اين شكستگی با تغيير شكل كم و انتشار 
سريع ترک )RCP( از نوع شكننده با الگوی مخطط بوده و انتشار موج ترک در امتداد محور لوله را نشان می دهد. با بررسی SEM، مشاهده جزئيات 
مورفولوژی شكست امكان پذير گرديد )شكل ٤(. اين الگو موجيست و نمونه ای از شكستگی اجباری با تغيير شكل كم )شكننده( است. اطالعات موجود 
)هيچ اطالعاتی در مورد طول واقعی ترک و نحوه جداسازی بخش لوله موجود نيست( اجازه ارزيابی اين را نمی دهد كه آيا شكستگی ناشی از ضربه 

مكانيكی ناگهانی در حين سرويس بوده يا در حين جداسازی اتفاق افتاده است
 

شکل ۲. قطعه لوله با دو شکستگی با اتصال U شکل

فلش های زرد: نقاط اتصال قطعات شكسته. فلش های آبی: شكستگی با انتشار سريع موجی شكل. نقطه شروع BA I دايره قرمز است. فلش های سفيد: 
BA II ترک مستقيم. محل شروع: دايره قرمز در مركز

 

SEM مستطیل آبی: ناحیه بررسی شده با .BA I شکل ۳: نمای کلی از سطح شکستگی در ناحیه
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شکل ۴. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح شکستگی BA I در دو بزرگنمایی مختلف )شکل سمت راست: جزئیات ۱.۱(. الگوی موجدار معمولی 

شکستگی اجباری با تغییر شکل کم )شکننده( مشاهده می شود.

 ،BA II لبه شكستگی دوم نسبتاً صاف است ) فلش های زرد، شكل ٢(. نقطه شروع شكست در واقع در مركز اين قطعه است )دايره قرمز با عالمت
شكل ٢(. اين يك شكستگی ناشی از خستگی با خطوط ضربه معمولی است )شكل ٥( كه به دليل نقص احتمالی در مواد موجود يا در اثر برخورد مواد 
به ديواره داخلی لوله ايجاد شده است. نقطه شكست در تصوير به دست آمده در SEM ثبت شده است )شكل ٦(. هيچ نشانه ای از دخول ذرات خارجی 

در ناحيه شكستگی يافت نشد كه بتواند باعث شكستگی شود.
از آنجايی كه می توان انتظار داشت فشار داخل لوله ها در طول عمر مفيد هميشه يكنواخت نبوده و فشار كاری نوسان داشته است، شكستگی خستگی 
ممكن است طی زمان با نرخ های مختلف فشار، حتی تا شكست كامل هم منتشر شود. اين تغييرات فشار می توانند حتی زمانی كه پوشش بتن همگن 
نباشد باعث ايجاد تنش موضعی شوند. می توان فرض كرد كه شكست لوله با شكستگی ناشی از خستگی آغاز می شود: شروع ترک می تواند به دليل 
آسيب به سطح داخلی لوله، ناشی از عيوب قديمی موجود در سطح لوله و يا به دليل برخورد سطح داخلی با ذرات سخت موجود در فاضالب باشد. اما از 
بررسی های انجام شده، نمی توان تعيين كرد كه شكستگی ناشی از خستگی و همچنين توالی زمانی بين دو شكستگی به طور همزمان يا متوالی اتفاق 
افتاده است.همانطور كه در باال ذكر شد، لوله های PVC-U نسبت به انتشار سريع ترک )RCP( حساس هستند. عوامل متعددی وجود دارد كه باعث 
شكست مواد به دليل RCP می شود، از جمله: دما، فشار داخلی و نوسانات آن در طول زمان، اندازه لوله )SDR: نسبت ابعاد استاندارد، نشان دهنده نسبت 
بين قطر خارجی و ضخامت ديواره(، وجود هوا در لوله؛ اگر هوا همراه با سيال منتقل شده وجود داشته باشد، فرآيند شكست RCP بيشتر شكل سينوسی 
خواهد داشت.SDR و فشار كاری،  نقش مهمی در جلوگيری از RCP در لوله های PVC-U دارد. معموالً برای به دست آوردن حداكثر فشار اسمی لوله 
PVC-U، مقدار SDR كمتر از ١٣ توصيه می شود. اين مقدار در اين لوله ها معادل ١٨ است. اگرچه فشار كاری )تقريباً ٥ بار( به طور قابل توجهی كمتر از 

فشار اسمی لوله در نظر گرفته شده )١٦ بار( است اما عوامل فوق الذكر می توانند منجر به گسترش سريع هر يك از ترک های ايجاد شده گردد. 
 

شکل ۵. نمای کلی سطح شکستگی در ناحیه BA II. مستطیل سبز: ناحیه بررسی شده با SEM را نشان می دهد
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اگر PVC در طول سالهای كاركرد كهنه شده باشد، تغييرات ساختار شيميايی، بايد در سطح داخلی لوله كه در تماس با لجن و فاضالب است بيشتر 
از ديواره مركزی يا بيرونی باشد. برای بررسی هر يك از اين تغييرات شيميايی در مواد، بخش هايی از داخل، بيرون و مركز ديواره لوله مورد بررسی قرار 

گرفته است.
طيف به دست آمده از  ATR-FTIR در شكل ٧ قابل مشاهده است. عالوه بر اين، طيف اندازه گيری شده با طيف خام پايگاه داده PVC سخت مطابقت 

داده شده است. )PVC-U، شكل ٨(.
در ديواره داخلی، باندهای IR ضعيف تری در محدوده اعداد موج ١٨٠٠  تا cm-1 1500 مشاهده شد كه می تواند ناشی از باقی مانده لجن فاضالب 
يا وجود گروه های كربوكسيل باشد. همچنين پيك در حدود ١٧٥٠ كه به شروع اكسيداسيون مواد نسبت داده می شود. )شروع اكسيداسيون يعنی همان 

شروع تخريب شيميايی زنجيره های پليمری(
 

650-4000 cm-1  محدوده اعداد موج ،ATR-FTIR شکل ۷. نتیجه بررسی

طیف آبی: طیف FTIR در سطح داخلی، طیف قرمز: طیف FTIR درست در زیر سطح داخلی لوله، طیف سبز: طیف FTIR در مرکز دیواره لوله

طیف بنفش: طیف FTIR در سطح بیرونی لوله

 

شکل ۸. مقایسه طیفFTIR  اندازه گیری شده )خط آبی( در سطح داخلی لوله با طیف PVC ثبت شده در پایگاه داده )خط قرمز(.

بررسی های حرارتی، مشخص نمود كه دمای انتقال شيشهای )Tg( در اولين مرحله فرآيند حرارت دهی حدود ٨٥ درجه سانتيگراد است )شكل ٩(، 
كه اين مقدار برای PVC-U نرمال و طبيعی است. عالوه بر اين، يك پيك گرماگير در ١٠٦ درجه سانتيگراد مشاهده شد كه در مرحله فرآيند حرارت دهی 
دوم نيز وجود دارد. اين پيك احتماالً مربوط به محدوده ذوب و تا حدودی ژالسيون PVC يا ماده افزودنی در فرمول آن است )شكل ١٠(. از آنجايی كه 
هم Tg و هم دمای پيك گرماگير در فرآيند حرارت دهی دوم برای موقعيت های مورد مطالعه در مركز ديواره لوله يكسان هستند، احتمال تغيير ماهيت 
ماده PVC در حين كار، كه می تواند خواص حرارتی لوله را تغيير دهد را می توان حذف كرد. همانطور كه در شكل ١١ نشان داده شده است، منحنی های 
TGA برای تمام بخش های لوله قابل مقايسه هستند. بر اساس اين نمودار ها، PVC در دو مرحله اصلی تجزيه می شود. در مرحله اول حرارت دهی تا دمای 

٤٠٠ درجه سانتيگراد، حدوداً ٦٠ درصد وزنی PVC در هر سه نمونه تجزيه می شود. نسبت های كمی نيز در مرحله دوم قابل مقايسه هستند. اين نتايج 
نشان می دهند كه شرايط فرسودگی PVC در تمام قسمت های ضخامت ديواره مشابه است. 
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شکل 9. نتیجه بررسی DSC در موقعیت های مختلف لوله، اولین فرآیند حرارت دهی

منحنی های قرمز: منحنی های DSC مربوط به قسمت داخلی لوله،  منحنی های سبز: منحنی های DSC مربوط به قسمت مرکزی لوله، منحنی های

 آبی: منحنی های DSC مربوط به قسمت بیرونی لوله

شکل ۱۰. نتیجه بررسی DSC در موقعیت های مختلف لوله، فرآیند حرارت دهی دوم

منحنی های قرمز: منحنی های DSC برای قسمت داخلی لوله، منحنی های سبز: منحنی های DSC برای قسمت مرکزی لوله،

 منحنی های آبی: منحنی های DSC برای قسمت خارجی لوله

 شکل ۱۱. نتیجه بررسی TGA )خطوط پیوسته( در موقعیت های مختلف لوله PVC: کاهش وزن در مقابل دما 
خطوط نقطه چین: مشتق اول منحنی کاهش وزن.

منحنی های قرمز: منحنی های TGA نمونه قسمت داخلی لوله PVC،  منحنی های سبز: منحنی های TGA نمونه قسمت میانی لوله،

PVC نمونه قسمت خارجی لوله TGA منحنی های آبی: منحنی های 

شماره146 بهمنواسفند1401 سال17

www.pvc-asso.ir

70

علمــــــی



از قطعات لوله دريافتی، پنج نمونه دمبلی شكل به طول ٢٣٠ ميلی متر تهيه شد. نتايج آزمايش های كشش در جدول ١ خالصه شده است. منحنی های 
شكل ١٢ نشانگر نوعی ماده پالستيكی با نقطه تسليم بدون افزايش تنش پس از تسليم هستند. با توجه به استاندارد ٥٢٧ Et( ،  ISO حدود ٣٠٠٠ 
مگاپاسكال، σM: >50 مگاپاسكال(، مقادير مدول االستيسيته )2810 ± 80.5 مگاپاسكال( و حداكثر تنش كششی )0.59 ± 49.8 مگاپاسكال( كمتر 
از PVC نرمال است، در حالی كه تغيير شكل در PVC نرمال همراه با پارگی بسيار زياد است زيرا سرعت تست نسبتاً پايين است. با توجه به داده های ثبت 

شده، مقادير با PVC-U قديمی و نرمال مطابقت دارند.

جدول ۱: مقادیر آماری آزمون کشش 

Et: کرنش اسمی،  σM: قدرت،  εM: کرنش در حالت استحکام، σB: تنش در حالت استراحت، εB: فشار در هنگام شکست

شکل ۱۲. منحنی تنش/کرنش هفت نمونه آزمایش شده

نتيجه گيری
دو نوع اصلی شكستگی مشاهده می شود: موجی از انتشار سريع و شديد ترک و ترک خستگی كه ناشی از نقص يا برخورد ذره ای سخت در امتداد 
ديواره داخلی است، كه به سبب آن، پالس فشار توليد شده در طول خط لوله منجر به شكست می شود. بررسی های تغيير شيميايی هيچ تفاوت معنا 
داری در فرآيندهای فرسودگی در طول خط لوله، چه در داخل و چه خارج آن را نشان نداد. شكستگی ها و گسيختگی های ناشی از فرآيند خستگی نيز 

احتماالً ناشی از توزيع ناهمگن تنش در طول خط لوله تعبيه شده در بتن است.
 PVC-U منشا انتشار سريع ترک نامشخص است و احتماال حين سرويس دهی لوله و يا هنگام برش خط لوله رخ داده است. با اين حال، لوله های
مستعد انتشار سريع ترک هستند و عواملی مانند دما، فشار داخلی، SDR )نسبت استاندارد: قطر خارجی/ضخامت ديوار(، تغييرات فشار داخلی و حضور 
هوا در كنار سيال عبوری می توانند حساسيت به ترک را افزايش دهند. عامل SDR نقش مهمی در انتشار ترک ايفا می كند. SDR < 13 برای بهره برداری 

از حداكثر فشار اسمی خط لوله مناسب است. در مورد فعلی، SDR 18 بود كه در برای اين كاربری از لوله بسيار زياد است.
با توجه به عوامل فوق الذكر، فشار كاری كمتر ٥ بار در مقايسه با فشار اسمی ١٦ برای حفظ رفتار طوالنی مدت و انتشار سريعتر ترک كافی نبوده است.
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