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دبیر انجمن

6

اولین بهار قرن خوش آمدی ...
آمدنت را اگرچه در سختی های سخت روزگار ساده گرفتیم اما یادمان بود که برای خوش قدم بودنت دعا 

کنیم! گاهی آدمی خسته از تمام آنچه از دایره کنترلش خارج است دعا می کند. خوب است! اما برای ما، انگار 

این دایره، شعاع بسیار بزگی دارد و اغلب، ساده ترین مسائل زندگی های شخصی را هم با خود برده است. 

برای ما انگار سهم  بی دستی هایمان از زندگی بسیار بیشتر از سهم پاهایمان است. 

سالهاست نو شدن بهار را جشن می گیریم اما کمتر، کمترین تفکری بر نو شدن خیال و زندگی وکسب و 

کارمان کرده ایم!

این بهار کاش افکارمان را ورقی بزنیم و برای یکبار هم که شده صفحه ی بعدی را بخوانیم. شاید داستان 

زیبایی البالی آن نوشته شده باشد. 

ماییم و یک فرصت کوتاه زندگی! 

چقدر روی یک صفحه اش می مانیم؟! 

از بس همان یک صفحه را خوانده ایم که بقیه ی کلمات را از یاد برده ایم .

گویی تمام زندگی همان یک ورق است . 

این نو بهار قرن را غنیمت بشمریم و تا فرصتی هست چشمی بر بقیه صفحات بگذرانیم . 

فکر که نو می شود 

زندگی، کار و نگاه هم جلوه ای دیگر به خود می گیرند 

ما که نو شویم، دنیا تغییر میکند 

 درخشان تر می تابد.
ً
ما که نو شویم فرزندانمان صبح های زیباتری را بر می خیزند و خورشید هم حتما
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پتروشیمی
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برنامه ریزی سرمایه گذاری 40 میلیارد دالری صنعت پتروشیمی در مکران 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پیش بینی می شود در سال های آینده بیش از 40 میلیارد دالر در منطقه مکران 

در حوزه باالدست و پایین دست پتروشیمی، سرمایه گذاری انجام شود.

و  لوله  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 

ایران  نیپنا؛  از  نقل  به   . سی  وی  پی  اتصاالت 

هیدروکربوری  منابع  دارنده  بزرگترین  عنوان  به 

جهش  و  رونق  برای  باالیی  بالقوه  ظرفیت  دنیا، 

شرط  به  دارد،  کشور  نفت  صنعت  در  تولید 

گازی  میعانات  و  گاز  و  نفت  منابع  این  اینکه 

واحدهای  در  خام،  شکل  به  صادرات  جای  به 

تکمیلی  صنایع  و  پتروشیمی ها  و  پتروپاالیشی 

مسیر  و  شده  تزریق  پتروشیمی(  )پایین دستی 

خود تا انتهای زنجیره ارزش را طی کند.

منابع  خام فروشی  از  چه  هر  کلی  طور  به 

پتروپاالیشگاه ها  احداث  سمت  به  هیدروکربوری 

تکمیلی  صنایع  توسعه  سپس  و  »پتروشیمی ها«  و 

و  افزوده  ارزش  ایجاد  میزان  کنیم،  حرکت 

گامی  هر  ازای  به  تحریم گریزی  و  اشتغال زایی 

مالحظه ای  قابل  طور  به  می شود  برداشته  که 

افزوده  ارزش  حتی  که  گونه ای  به  می یابد  افزایش 

تکمیلی  صنایع  تحریم گریزی  و  »اشتغالزایی«  و 

بسیار بیشتر از پتروشیمی هاست )تصویر 1(.

»تولید؛  نام  به  را   1401 انقالب سال  معظم  رهبر 

تا  کردند  نامگذاری  اشتغال آفرین«  دانش بنیان، 

بدین صورت خط دهی کلی دستگاه اجرایی کشور 

برای بار دیگر با موضوعات اقتصادی و با تمرکز بر 

حمایت از تولید داخلی اشتغال آفرین تعیین شود. 

ارزش  زنجیره  توسعه  با  اشتغالزایی  ترتیب  بدین 

اولویت های  از  یکی  باید  پتروشیمی  صنعت  در 

وزارت نفت باشد.

مشاهده  قابل  نیز   1 یر  تصو در  که  همانطور 

صنعت  در  ارزش  زنجیره  حلقه های  در  است، 

تکمیلی  صنایع  اولیه  مواد  که  بخشی  آن  نفت، 

است  پتروشیمی«  »صنعت  کرد  خواهد  تامین  را 

نهاد  عنوان  به  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  و 

وظیفه  صنعت  این  بر  سیاست گذار  و  حکمران 

پایین دستی  صنایع  اولیه  مواد  تامین  برای  دارد 

کند. برنامه ریزی  تکمیلی(  )صنایع  پتروشیمی 

توسعه  بر  باید  نهایی  هدف  چند  هر  واقع  در 

این  اما  باشد  متمرکز  کشور  در  تکمیلی  صنایع 

سطوح  در  اینکه  مگر  شد  نخواهد  محقق  امر 

پتروشیمی«  »صنعت  در  خصوص  به  قبلی 

شود.  تولید  تکمیلی  صنایع  موردنیاز  اولیه  مواد 

پتروشیمی  صنعت  متوازن  توسعه  ترتیب  بدین 

و  حکمرانی  که  صورتی  در  و  می یابد  اهمیت 

انجام  درستی  به  صنعت  این  در  سیاست گذاری 

تکمیلی  صنایع  در  توسعه ای  برنامه های  نشود، 

نخواهد نشست. ثمر  به  نیز 

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و مشخص 

سواالت  جدید،  نفت  وزارت  ترکیب  شدن 

صنایع  ملی  شرکت  عملکرد  درباره  مختلفی 

پتروشیمی  صنعت  حکمران  عنوان  به  پتروشیمی 

موضوع  چهار  قالب  در  که  است  مطرح  ایران 

قابل طرح است:

در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  رویکرد 

دولت  نیمه تمام  و  شده  تعریف  طرح های  قبال 

برای  برنامه ای  شرکت  این  آیا  چیست؟  گذشته 

انواع  تولید  و  پتروشیمی  صنعت  متوازن  توسعه 

دارد؟ را  پتروشیمی  پایه  محصوالت 

هاب  یک  ایجاد  برای  برنامه ای  شرکت  این  آیا 

و  یه  عسلو هاب  مشابه  جدید  پتروشیمیایی 

ماهشهر را دارد؟

حوزه  در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  رویکرد 

برای  برنامه  آیا  و  چیست  انرژی  دیپلماسی 

بازار کشورهای منطقه را دارد؟ تصاحب 

برای  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  برنامه 

فرآیندی  دانش های  و  کاتالیست ها  بومی سازی 

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد:

اخبار



ظرفیت  از  استفاده  با  پتروشیمی  صنعت 

چیست؟ دانش بنیان  شرکت های 

مطرح شده  به سواالت  پاسخ  برای  راستا  این  در 

و بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی، با مرتضی 

صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  شاهمیرزایی، 

نشستیم. گفت  و گو  به  ایران  پتروشیمی 

مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:

رمزگشایی از سیاست شرکت ملی 
پتروشیمی در دولت سیزدهم صنایع 

صنایع  ملی  شرکت  درباره  اساسی  سوال  یک   

این  فعلی  رویکرد  که  است  این  پتروشیمی 

آغاز  چندماه  در  شرکت  این  و  چیست؟  شرکت 

در  را  اقداماتی  چه  سیزدهم  دولت  در  کار  به 

این شرکت  است؟ سیاست  داده  قرار  کار  دستور 

چیست؟ آیا طرح های تعریف شده در دولت قبل 

می شوند؟ بازنگری  یا  متوقف 

در  نفت  وزارت  اول  سیاست  شاهمیرزایی: 
سرمایه های  از  که  است  این  پتروشیمی  حوزه 

و  طرح  گونه  هر  کند،  پاسداری  ملی 

استانداردهای  با  که  شده  انجام  سرمایه گذاری 

راستای  در  و  باشد  نداشته  مغایرتی  کارشناسی 

به  را  آنها  که  ما موظف هستیم  باشد،  ملی  منافع 

با  و سیاسی  اینکه سلیقه ای  نه  برسانیم،  سرانجام 

کنیم. برخورد  گذشته  طرح های 

که  دارند  تاکید  نفت  وزارت  هم  و  دولت  هم 

ادامه  پتروشیمی  صنعت  ملی  طرح های  توسعه 

در  صنعت  این  طرح های  عمده  البته  کند،  پیدا 

بوده  ملی  منافع  و  ارزش  زنجیره  تکمیل  راستای 

منطق  فاقد  طرح هایی  معدود  است  ممکن  و 

باشد. داشته  نیز وجود  کارشناسی 

پازل  درباره  که  است  این  به  ناظر  دوم  سیاست 

باید  پتروشیمی  صنعت  در  تولیدی  محصوالت 

بگیرد.  صورت  مجددی  بررسی  و  الزم  دقت 

است  کشور  موردنیاز  که  راهبردی  محصوالت 

در  آن  تولیدی  واحدهای  و  شده  شناسایی  باید 

صورت  بدین  شود.  احداث  پتروشیمی  صنعت 

یک  محصوالت،  تنوع  جهت  از  می توانیم 

باشیم. داشته  پتروشیمی  متوازن  صنعت 

تولیدی«  »محصوالت  می دانید  که  همانطور 

اولیه«  »ماده  عنوان  به  پتروشیمی  صنعت  در 

در  می شوند،  استفاده  تکمیلی  صنایع  در 

صنعت  متوازن  توسعه  با  دارد  ضرورت  نتیجه 

تولیدی،  محصوالت  کردن  متنوع  و  پتروشیمی 

داخل  از  را  تکمیلی  صنایع  موردنیاز  اولیه  مواد 

از  واردات  به  وابستگی  مانع  و  کنیم  تامین  کشور 

یم. شو خارجی  کشورهای 

همچنین ما در حال بازنگری در »مناطق« اجرای 

سیاست  موضوع  این  و  هستیم  پروژه ها  برخی 

در  است.  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  سوم 

پروژه های  و  طرح ها  اجرای  شرایط  که  مناطقی 

پیشرفت  دلیل  همین  به  و  ندارند  را  خاص 

خواهد  صورت  بازنگری  هستند،  ناچیز  طرح ها 

بررسی های  با  مطابق  جدیدی  محل  به  و  گرفت 

نقل مکان خواهد کرد. کارشناسی 

بوده  آب بر  است  ممکن  طرح  یک  مثال  طور  به 

باشد  شده  تعریف  خشک  منطقه  یک  در  ولی 

دچار  نیز  خانگی  شرب  آب  تامین  در  حتی  که 

پروژه  مکان  باید  قطعا  بنابراین  است،  مشکل 

صادراتی  مبادی  به  دسترسی  مثال  یا  کند.  تغییر 

شده  تعریف  طرح  یک  برای  داخلی  مصارف  و 

تغییر  باید  نیز  این طرح  ندارد، خب مکان  وجود 

کند؛ در این دوره کوتاه سه ماهه، چندین طرح را 

اتیلن  خط  مثال  دادیم.  قرار  مجدد  ارزیابی  مورد 

طرح هاست  این  جمله  از  دنا  اتیلن  خط  و  مرکز 

را  سرزمینی  آمایش  مباحث  هستیم  تالش  در  که 

در این طرح ها مدنظر قرار دهیم.

به طور کلی تمرکز شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

در  ارزش  زنجیره  توسعه  بر  سیزدهم  دولت  در 

به  گذشته  سال های  در  است.  پتروشیمی  صنعت 

مثل  خاصی  محصوالت  بر  تولید  تمرکز  دالیلی 

بنابر آمار، ظرفیت تولید این  متانول بوده است و 

محصول به 40 میلیون تن خواهد رسید، اما چه 

متانول،  تولید  ظرفیت  این  کنار  در  که  بود  بهتر 

کنیم  تولید  پروپیلن  نیز  میزان  همین  می توانستیم 

پایه  محصوالت  سبد  در  آروماتیک ها  سهم  یا 

می بود. فعلی  میزان  از  بیشتر  پتروشیمی 

طبق بررسی ها، تا پایان سال 1401 )پایان برنامه 

پتروشیمی  تولید  اسمی  ظرفیت  توسعه(  ششم 

تولید  ظرفیت  می رسد،  تن  میلیون   104 به  ایران 

هفتم  برنامه  پایان  تا  ایران  پتروشیمی  صنعت 

تن  میلیون   199 و   140 به  نیز  توسعه  هشتم  و 

رسید. خواهد 

سرمایه گذاری 40 میلیارد دالری 
منطقه مکران پتروشیمی در  صنعت 

برنامه ای  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  آیا   

برای توسعه و ایجاد یک یا چند هاب پتروشیمی 

دارد؟  را  یه  عسلو و  ماهشهر  هاب  مشابه  دیکر 

در  خود  وزارت  ابتدای  روزهای  در  نفت  وزیر 

و  شیمیایی  پارک های  تاسیس  بر  مصاحبه هایی 

در  آیا  بود،  کرده  تاکید  پتروشیمی  هاب  ایجاد 

این حوزه اقدامی انجام شده است؟

ایران  پتروشیمی  هاب  اولین  شاهمیرزایی: 
اقتصادی  ویژه  منطقه  عنوان  به  ماهشهر  در 

ویژه  منطقه  سپس  شد.  تاسیس  پتروشیمی 

دستور  در  یه  عسلو در  پارس  انرژی  اقتصادی 

این  ظرفیت  این  به  توجه  با  گرفت.  قرار  توسعه 

با  پتروشیمی  صنعت  بیشتر  توسعه  برای  منطقه 

روی  بر  باید  ما  است،  شده  مواجه  محدودیت 

مطالعه  پتروشیمی  ایجاد هاب  برای  مناطق  سایر 

و بررسی کرده و اقدام کنیم.

در حال حاضر منطقه مکران در دست مطالعه و 

پتروشیمی ها  پتروپاالیشگاه ها،  تا  است  بررسی 

شود.  ایجاد  منطقه  آن  در  شیمیایی  پارک های  و 

دسترسی  با  و  بکر  منطقه  یک  مکران  منطقه 

مناسب به آب است که نیروی انسانی مناسبی را 

یکی  منطقه،  این  نیز  جغرافیایی  نظر  از  دارد.  نیز 

می شود  پیش بینی  که  است  آینده دار  مناطق  از 
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در  دالر  میلیارد   40 از  بیش  آینده  دهه های  در 

پایین دست  و  باالدست  حوزه  در  منطقه  این 

بگیرد. صورت  سرمایه گذاری  پتروشیمی 

مناسبی  برنامه  نفت  وزارت  گذشته  در  چند  هر 

اما  است  نداشته  مکران  منطقه  توسعه  برای 

برخی  منطقه  این  در  پتروشیمی  هلدینگ های 

بی را در دستور کار قرار داده  اند. طرح های خو

توضیح  طرح ها  این  درباره  بیشتری  جزئیات   

پیشرفت  چقدر  و  هستند  طرح هایی  چه  دهید. 

دارند؟

شاهمیرزایی: اخیرا به شخصه بازدیدی از این 
درصد  منظر  از  را  طرح ها  این  و  داشتم  منطقه 

طرح ها  برخی  دادم.  قرار  ارزیابی  مورد  پیشرفت 

سرعت  و  دارند  درصدی   45-40 پیشرفت 

زیرساختی  جنبه  از  است؛  مناسب  آنها  پیشرفت 

بی در این منطقه ایجاد شده  اسکله صادراتی خو

منطقه  این  نیز  مسافت  جنبه  از  همچنین  است. 

به طور  ایران  به مبادی صادراتی  مزیت دارد زیرا 

مبادی  از  نزدیک تر  کیلومتر   2000 میانگین 

فارس است. خلیج 

 تعامالت ما با کشورهای آمریکای 
التین در وضعیت مطلوبی

 قرار گرفته است

 در حوزه دیپلماسی انرژی شرکت ملی صنایع 

بازار کشورهای  برنامه ای را دارد؟  پتروشیمی چه 

برای  بی  خو ظرفیتی  عراق  کشور  مثال  همسایه 

برای  نفت  وزارت  رویکرد  دارد.  صادرات 

خارجی  کشورهای  با  تعامل  و  بازارها  تصاحب 

چیست؟

دولت  سیاست های  با  همراستا  شاهمیرزایی: 
اقتصادی  بر همکاری  مبتنی  آن  تکیه  سیزدهم که 

سیاست  پیگیری  و  همسایه  کشورهای  با 

این  نفت  وزارت  در  نیز  ما  است،  منطقه گرایی 

است  این  ما  رویکرد  می کنیم.  دنبال  را  سیاست 

مصلحت،  و  عزت  حکمت،  راهبرد  داشتن  با  که 

مختلف  کشورهای  و  اقتصادی  فعاالن  با 

تعامالت  االن  مثال  باشیم؛  داشته  همکاری 

در  التین  آمریکای  کشورهای  با  ما  اقتصادی 

مذاکرات  و  است  گرفته  قرار  بی  مطلو وضعیت 

به  انجام شده که  این کشورها  از  با برخی  بی  خو

توافق منجر شده است. با توجه به شرایط تحریم 

این  درباره  بیشتری  جزئیات  که  نیست  صالح 

برای  سلطه  نظام  چون  بدهم،  توضیح  تعامالت 

این  در  ملی  منافع  و  می کند  زحمت  ایجاد  ما 

می بیند. آسیب  اقتصادی  قراردادهای 

در  می توانید  را  روابط  توسعه  این  از  چشمه  یک 

پانزدهم  نمایشگاه  در  خارجی  مهمانان  تنوع 

محدودیت های  وجود  با  که  ببینید  پالست  ایران 

کرونایی صدها مهمان خارجی در این نمایشگاه 

محصوالت  ظرفیت  از  بتوانند  تا  داشتند  حضور 

سایر  با  کنند،  استفاده  ایران  پتروشیمی 

بهبود است  ما در حال  نیز روابط  دنیا  کشورهای 

و  عزت  حکمت،  نکته  سه  همان  رعایت  با  اما 

نداریم  قبول  را  التماسی  دیپلماسِی  مصلحت،  ما 

کشور  شکست  به  منجر  رویکرد  این  که  چرا 

خواهد شد.

در دولت سیزدهم بر ملی شدن 
می کنیم تمرکز  پتروشیمی  صنعت 

سازی  داخلی  موضوع  بر  شما  اظهارات  در   

شده  انجام  زیادی  تاکید  پتروشیمی  صنعت 

است. آیا در این حوزه برنامه یا رویکرد جدیدی 

در دستور کار قرار گرفته است؟

شرکت  سیاست های  از  یکی  شاهمیرزایی: 
صنعت  شدن  ملی  بر  پتروشیمی  صنایع  ملی 

پتروشیمی متمرکز است. البته بدین معنا نیست که 

خیر  نکرده اند،  کاری  موضوع  این  روی  گذشتگان 

ما قصد  ولی  این حوزه زحمت کشیده اند  در  همه 

داریم به صورت ویژه تری به این موضوع بپردازیم.

در  پتروشیمی  روز  مناسبت  به  وزیر  آقای 

کردند  پیدا  حضور  فناوری  و  پژوهش  شرکت 

راهبردی  محصوالت  برخی  از  بازدید  حین  و 

همه  که  شد  داده  قول  این  کاتالیست  مثل 

پتروشیمی  صنعت  موردنیاز  کاتالیست های 

شوند،  بومی سازی  سیزدهم  دولت  پایان  تا 

دانش های  به  دستیابی  موضوع  بر  همچنین 

شد. تاکید  نیز  پتروشیمی  صنعت  فرآیندی 

و  کاتالیست  حوزه  فعاالن  با  جلسه  ده ها 

بتوانیم  تا  است  شده  برگزار  فرآیندی  دانش های 

خوشبختانه  کنیم،  برنامه ریزی  آینده  سال  برای 

شرکت  با  کاتالیست  خریداران  شد  که  تالشی  با 

تجاری سازی  و  تولید  برای  فناوری  و  پژوهش 

کردند. امضا  قرارداد  کاتالیست 

در سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین انشاالله 

امیدواریم  بسیار  دانش بنیان  به کمک شرکت های 

موردنیاز،  فرآیندی  دانش های  و  کاتالیست ها  که 

استفاده  کار  این  انجام  با  شوند.  بومی سازی 

پتروشیمی  صنعت  در  نیز  ایرانی  تجهیزات  از 

و  کاال  نوع  فرآیندی  دانش  زیرا  می یابد،  افزایش 

نتیجه وقتی دانش  تجهیز را مشخص می کند، در 

بر  نیز  ایرانی  تجهیزات  شود،  ایرانی سازی  آن 

می گیرند. قرار  مورداستفاده  آن  مبنای 

پتروشیمی   سرمایه گذاری در صنعت 
بدون ریسک  است/ ایران به هاب 

می شود تبدیل  منطقه  پتروشیمی 

 در پایان اگر نکته ای باقی مانده که فکر می کنید  

در صحبت هایمان مغفول مانده است، بفرمایید.

یک  پتروشیمی  صنعت  شاهمیرزایی: 
خام  مواد  ارزش  که  است  ارزش آفرین  صنعت 

هیدروکربوری را بعد از هر مرحله فرآوری چندین 

تا  بگویم  که  باشد  بهتر  شاید  البته  می کند.  برابر 

انتهای زنجیره ارزش برخی از این محصوالت چند 

صد برابر نیز می شود.

پتروشیمی  این است که صنعت  زیباترین توصیف 

ریسک«  »بدون  و  آفرین«  »ارزش  صنعت  یک  را 

صنعت  در  سرمایه گذاری  یعنی  کنیم.  معرفی 

شک  موضوع  این  در  ندارد،  ریسک  پتروشیمی 

و  داشته  مالی  توان  که  سرمایه گذارانی  از  نکنید؛ 

صنعت  در  راهبردی  پروژه های  انجام  توانمندی 

فرصت  که  می کنم  دعوت  دارند،  را  پتروشیمی 

ریسک  بدون  صنعت  این  در  سرمایه گذاری 
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معاون وزیر نفت در تشریح عملکرد صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم:

تحقق برنامه تولید سال ۱400 صنعت پتروشیمی 
جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از خصوصی سازی قوی تر شده است

 1400 سال  تولید  برنامه  تحقق  از  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 

صنعت پتروشیمی خبر داد و گفت: جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس 

از خصوصی سازی به مراتب قوی تر و رفیع تر شده است و می تواند امروز پویاتر 

از دیروز باشد، به شرطی که در برنامه ریزی، نظارت و کنترل دقیق تر و کیفی تر 

عمل کند.

سیزدهم  دولت  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  با  گفت وگو  فرصت 

به دلیل  ساعته  یک  از  بیش  انتظار  از  پس  شیخ بهایی  ساختمان   13 طبقه  در 

نشست های فشرده، مهیا شد. مرتضی شاهمیرزایی در این گفت وگو با تشریح 

دولت، گفت: سیاست های  این  در  پتروشیمی  توسعه ای صنعت  سیاست های 

توسعه ای صنعت پتروشیمی تابع دولت ها و سالیق سیاسی نیست و نباید باشد؛ 

هر برنامه توسعه ای صنعتی که بر مبنای علمی و کارشناسی و به دور از گرایش ها 

و تعصب ها باشد باید ادامه یابد.

او بازنگری طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی را که از پیشرفتی برخوردار 

اولویت های  از  نشده اند  انجام  کارشناسی  مطالعات  مبنای  بر  یا  نیستند 

برای  باید  اینکه  بر  کید  تأ با  و  دانست  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  کاری 

اعالم  کرد،  پهن  قرمز  فرش  پتروشیمی  صنعت  صنعتگران  و  سرمایه گذاران 

کرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی همه ظرفیت های مادی و معنوی خود را در 

اختیار سرمایه گذاران این صنعت قرار می دهد.

افزایش  برای  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  آمادگی  درباره  شاهمیرزایی 

همکاری های بین المللی هم گفت: مذاکرات وین چه به نتیجه برسد چه نرسد، 

ایران  پتروشیمی  صنعت  در  حضور  برای  خارجی  سرمایه گذاران  کلی  فضای 

بین المللی در صنعت پتروشیمی عملیاتی  افزایش تعامالت  فراهم و مقدمات 

شده است.

نخستین  در  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  شاهمیرزایی،  مرتضی 

و  سیاست   )شانا(  انرژی  و  نفت  اطالع رسانی  شبکه  با  تشریحی  گفت وگوی 

عملکرد 6 ماه این شرکت در دولت سیزدهم را تشریح کرد.

صنعت  توسعه  در  سیزدهم  دولت  سیاست های  پرسش،  نخستین  به عنوان   

پتروشیمی چیست؟

  توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی به منظور تولید محصوالت مورد نیاز 

کشور و جلوگیری از واردات مهم ترین برنامه دولت سیزدهم در توسعه صنعت 

و  سرمایه گذاری  برای  الزم  برنامه ریزی های  منظور  این  به  است.  پتروشیمی 

احداث واحدهای صنعتی جدید و تأمین ملزومات آن از جمله دانش فنی، مواد 

به طور هم زمان دو  بنابراین  انجام شود،  باید  نیز  مصرفی، تجهیزات و قطعات 

موضوع تولید محصوالت مورد نیاز در کشور و دستیابی به دانش فنی و کاال و 

تجهیزات پیگیری می شود.

افزون بر این، توسعه متوازن نیز از مواردی است که در دستور کار دولت سیزدهم 

قرار دارد و توقعی نیست که واحدهای باالدستی پتروشیمی که آب بر و انرژی بر 

هستند در نقاط اقلیمی از کشور که مناسب این واحدها نیست، احداث شوند. 

به  تنها  نه  اقدام  این  با  ندهند،  دست  از  را 

بلکه  می رسد  بی  خو سود  سرمایه گذاران  خود 

محصوالت  تولید  در  کشور  نیازمندی های 

افزوده  ارزش  می شود،  برطرف  نیز  پتروشیمی 

می یابد  افزایش  کشور  ارزی  درآمد  و  شده  تولید 

می شود. ایجاد  مناسبی  اشتغالزایی  همچنین  و 

بین المللی،  معتبر  موسسات  پیش بینی   طبق 

فرآورده های  برای  افزون  تقاضای  آینده  در 

آلودگی های  کاهش  همچون  دالیلی  به  سوختی 

روند  ولی  می کند  میل  صفر  به  زیست محیطی 

همچنان  پتروشیمی  محصوالت  برای  تقاضا 

تقاضا  درصد   5 ساالنه  و  ماند  خواهند  صعودی 

ما  که  است  ضروری  نتیجه  در  می یابد،  افزایش 

تمرکز  ایران  پتروشیمی  صنعت  توسعه  بر  نیز 

و  نمانیم  عقب  دنیا  تحوالت  از  تا  کنیم  بیشتری 

با  که  دارم  اعتقاد  یم،  نشو مشکل  دچار  آینده  در 

پتروشیمی  هاب  می توانیم  دقیق  برنامه ریزی  یک 

پتروشیمی  صنعت  که  طوری  به  و  یم  شو منطقه 

باشد  پیرامون  کشورهای  الهام بخش  ایران 

تولید  هم  و  مهندسی  و  فنی  توان  جهت  از  هم 

پتروشیمی. متنوع  محصوالت 
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تکمیل زنجیره  با  کارگاه های کوچک همسو  و  تکمیلی  ایجاد صنایع  نتیجه  در 

ارزش و تولید محصوالت نهایی را می توان برای مناطقی که شرایط اقلیمی الزم 

را ندارند، برنامه ریزی کرد، مانند شرق کشور. ایجاد این واحدها افزون بر اینکه 

نیز  باالیی  اشتغال زایی  دارند و سریع تر احداث می شوند،  نیاز  سرمایه کمتری 

ایجاد می کنند.

پتروشیمی  صنعت  توسعه  برای  تفصیلی  برنامه ریزی های  گذشته  از  همچنین 

در مناطق ماهشهر، عسلویه و سایر مناطق کشور انجام و مجوزهایی نیز برای 

این طرح ها  از  پتروشیمی جدید صادر شده است. برخی  احداث واحدهای 

شده اند  برنامه ریزی  نامناسب  اقلیمی  مناطق  در  یا  ندارند،  چندانی  پیشرفت 

مجدد  برنامه ریزی  و  غربالگری  ارزیابی،  مورد  به سرعت  دارد  ضرورت  که 

قرار گیرند.

 
ً
افزون بر این، پیگیری اجرای طرح های توسعه ای برنامه هفتم توسعه که تقریبا

پتروشیمی  صنعت  توسعه  هشتم  برنامه  طرح های  تعریف  و  شده اند  نهایی 

شرکت  برنامه های  دیگر  از  صنعت  این  جایگاه  بیش ازپیش  ارتقای  به منظور 

ملی صنایع پتروشیمی است که به جد در دستور کار قرار دارد. همین طور رفع 

مشکالت طرح هایی که بنا بود امسال به بهره برداری برسد و به دالیل مختلف به 

تأخیر افتاده نیز دنبال می شود که حداکثر تا پایان سال آینده همه به بهره برداری 

برسند. یکی از سیاست های این دولت، فارغ از اینکه سرمایه گذاری از سوی 

چه کسی انجام شده، دولتی یا خصوصی، به سرانجام رساندن آنهاست. اینها را 

دولت کمک می کند تا تکمیل شوند و به تولید برسند.

 آیا اجرای طرحی تاکنون در بازنگری ها قطعی شده است؟

 طرح های پتروشیمی خط اتیلن مرکز. این طرح با وجود آنکه مجوز هیئت 

دولت را هم دارند اما به لحاظ اینکه از نظر اقلیمی شرایط الزم وجود ندارد و 

از پیشرفت چندانی نیز برخوردار نیستند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این 

جمع بندی رسید که نسبت به این طرح ها بازنگری صورت گیرد و متناسب با 

شرایط منطقه ای و اقلیمی طرح های متناسب به اجرا دربیاید که بیشتر اجرای 

این  با  رابطه  در  نیز  استانی  مسئوالن  است.  مدنظر  ارزش  زنجیره  طرح های 

موضوع با ما هم نظر هستند، بنابراین غربالگری طرح ها و مجوزهای صادر شده 

از برنامه های مهمی بوده که در این مدت در دستور کار بوده است.

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تحقق دو سیاست تکمیل زنجیره ارزش 

و توسعه متوازن چه برنامه ای دارد؟

راهبردی  محصوالت  ابتدا  شد  مقرر  ارزش،  زنجیره  تکمیل  با  رابطه  در   

تولید  کشور  در  و  است  داخلی  مختلف  صنایع  امروز  نیاز  که  پتروشیمی 

را  بررسی شود و سرمایه گذاران  آنها  تولید  و راهکارهای  را شناسایی  نمی شود 

از گذشته  کنیم. خوشبختانه  آماده  و  تشویق  این مسیر  در  برای سرمایه گذاری 

برای تولید بخشی از این محصوالت راهبردی مورد نیاز کشور، برنامه ریزی  شده 

و طرح های مورد نظر در حال اجرا هستند.

تولید  به منظور  برنامه ریزی  برای  گذشته  سه  ماه  در  فشرده ای  نشست های 

توسعه  مسیر  که  آنجا  از  است.  شده  انجام  پتروشیمی  راهبردی  محصوالت 

در کشور به سرعت در حال پیشرفت است و نیاز صنایع مختلف به گریدهای 

بنابراین  می شود،  احساس  پیش  بیش  از  پتروشیمی  محصوالت  از  متنوعی 

است.  اهمیت  حائز  بسیار  محصوالت  این گونه  تولید  برای  سرمایه گذاری 

هم اکنون ساالنه بالغ بر 1.5 میلیارد دالر صرف واردات محصوالت پتروشیمی 

بر  افزون  محصوالت،  این  تولید  صورت  در  که  می شود  کشور  نیاز  مورد 

سیاست  البته  می شود.  جلوگیری  نیز  ارز  خروج  از  اشتغال زایی  و  درآمدزایی 

جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی این است که مجوزهای جدید طرح های 

می کند  مکلف  را  سرمایه گذار  می شود،  داده  که  پتروشیمی  صنعت  باالدستی 

حداقل یکی از الیه های زنجیره ارزش را هم اجرا کند.

 و برای توسعه متوازن...

 در خصوص توسعه متوازن، طبیعی است که احداث واحدهای پتروشیمی 

با توجه به لزوم وجود زیرساخت های الزم مانند آب بر بودن باید  باالدستی را 

از  نقاط کشور  به منظور بهره مندی همه  اما  برنامه ریزی کرد،  نقاطی خاص  در 

نعمت توسعه صنعت پتروشیمی، می توان صنایع تکمیلی و بنگاه های کوچک تر 

را در مناطق کمتربرخودار در نظر گرفت، زیرا اشتغال زایی باالیی را نیز به همراه 

دارند. ایجاد شهرک های شیمیایی از جمله موضوعاتی است که در دستور کار 

نفت،  وزارت  از  نمایندگی  به  پتروشیمی  ملی صنایع  و شرکت  وزارت صمت 

توسعه  شاهد  و  گیرد  شکل  پتروشیمی  صنعت  ایران،  مناطق  همه  در  تا  است 

پایه  محصوالت  که  هنگامی  نیز  طرفی  از  باشیم.  کشور  در  صنعت  متوازن 

باید صنایع  که  است  طبیعی  می شود  تولید  کشور  در  عمده  به طور  پتروشیمی 

تکمیل آن را هم به منظور ایجاد توازن میان تولید باالدست و محصوالت زنجیره 

ارزش داشته باشیم.

بود،  برنامه ریزی شده  منظور  به همین  دولت گذشته  در  پیشران  طرح های   

آیا هم اکنون این طرح ها در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی است؟

 بله. طرح های پیشران همان طرح های تکمیل زنجیره ارزش هستند که در آن 

تکمیل زنجیره هفت محصول عمده در نظر گرفته شده است. این برنامه نتیجه 

کار و مطالعات فشرده بسیار است که خوشبختانه کارهای مطالعاتی به صورت 

مدلی درآمده بود که پیگیری خواهد شد. تنها ممکن است بعضی از طرح ها در 

ارزیابی دوباره جابه جا شوند.

 احداث خط پروپیلن چطور؟

تکمیلی  کار  و  بحث  جای  کشور  مرکزی  نقاط  در  پروپیلن  خط  احداث   

دارد. همه اقدام هایی که در گذشته انجام شده و از مرحله ای عبور کرده و قابل 

تجدیدنظر و بازگشت نیست، باید ادامه یابد و کمک شود آن پروژه ها و طرح ها 

به نتیجه برسد، اما مجوزها و بعضی از موضوعات که در حد طرح یک ایده 

اخبار



طرح هایی  غربالگری  و  ارزیابی  حال  در  بنابراین  شود،  پخته تر  باید  است، 

هستیم که هنوز اجرایی نشدند و پیشرفتی ندارند، هستیم. آن طرح هایی که از 

پیشرفت قابل قبولی برخوردارند، ادامه می یابند، اما طرح هایی که در مناطق 

نامتوازن و نامناسب اقلیمی قرار دارند باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند.

 پیش از این اعالم کردید که طرح های برنامه هفتم و هشتم توسعه نیازمند 

مالی  منابع  تأمین  برای  شما  برنامه  است.  سرمایه  دالر  میلیارد   85 تا   80

طرح ها چیست؟

شده  گرفته  نظر  در  توسعه  هفتم  برنامه  برای  پتروشیمی  طرح   68  

است  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   36 حدود  نیازمند  مجموع  در  که  است 

به طور  و  است  شده  سرمایه گذاری  آن  دالر  میلیارد   8.5 تا   8 تاکنون  و 

منابع  تأمین  برای  خوشبختانه  دارند.  پیشرفت  درصد   32 تا   31 متوسط 

بین المللی  فضای  لحاظ  از  اینکه  ضمن  است،  فراهم  بی  خو شرایط  آنها 

شرایط مستعدی پیش  رو می بینیم. از آنجا که طرح های پتروشیمی از سوی 

بخش خصوصی و هلدینگ ها اجرا می شود و هلدینگ ها نیز مجموعه های 

سود  و  درآمد  محل  از  مستمر،  تولید  داشتن  به دلیل  که  هستند  توانمندی 

خود در اجرای طرح ها سرمایه گذاری می کنند، بنابراین برآورد ما این است 

این  در  زیرا  آمد،  نخواهد  پیش  تأمین سرمایه  لحاظ  از  که مشکل خاصی 

مدتی که شدت تحریم ها در 2 یا 3 سال اخیر افزایش پیدا کرده بود، کمتر 

سرمایه گذاری را می بینید که به دلیل تأمین منابع مالی شکایت داشته باشد، 

و  تجهیزات  و  کاال  تأمین  محل  از  پروژه ها  و  طرح ها  ندی 
ُ
ک مشکل  بیشتر 

بخش هایی از این دست است که زمان بر می شود، اما برای شتاب دهی به 

روند توسعه صنعت پتروشیمی باید با استفاده از راه های جدید تأمین منابع 

مالی، سرمایه گذاران را تشویق کرد.

مذاکرات  است.  مثبتی  فضای  کشور،  بیرونی  فضای  هم  اخیر  مدت  در 

وین چه به نتیجه برسد چه نرسد، فضای کلی سرمایه گذاران خارجی برای 

این  در  که سرمایه گذاری  است  فراهم  ایران  پتروشیمی  در صنعت  حضور 

صنعت درآمد خوبی را برای آنها به دنبال خواهد داشت.

که  است  توسعه  هشتم  برنامه  طرح های  برای  بیشتر  سرمایه  تأمین  دغدغه 

محصوالت  از  انبوهی  و  دارد  نیاز  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   50 حدود 

زنجیره ارزش در طرح ها تولید خواهد شد. طرح های برنامه هشتم توسعه 

پایان  به   1411 تا   1406 از سال  نشود،  تمدید  هفتم  برنامه  که  در صورتی 

هم  هشتم  برنامه  طرح های  از  بعضی  اجرای  اینکه  به  توجه  با  و  می رسد 

آغاز شده، پیش بینی می شود مشکل خاصی نباشد، البته مراقبت های ویژه 

را می طلبد. باید به سرمایه گذاران کمک و تسهیالت ویژه برای آنها فراهم 

 شرکت ملی صنایع 
ً
از طرف مشخصا باید حمایت های همه جانبه ای  کرد. 

برنامه ها  این  تا  گیرد  صورت  دستگاه ها  سایر  و  نفت  وزارت  و  پتروشیمی 

کید  بدون تأخیر پیش رود. بخشی تأمین کاال و تجهیزات طرح هاست که تأ

داریم حتی المقدور این کاالها از داخل تأمین شود.

صنعت  پیچیده  نیازمندی های  تأمین  به  قادر  داخلی   سازندگان  آیا   

پتروشیمی هستند؟

پیش  تا  که  را  تجهیزاتی  و  شوند  عرصه  این  وارد  باید  داخلی  سازندگان   

 سفارش می دادیم و از کشورهای صنعتی و پیشرو در صنایع 
ً
از این معموال

تولید  البته  کنند.  تولید  باید  داخلی  شرکت های  می شد  تهیه  پتروشیمی 

بعضی از این تجهیزات پیچیده صنعت پتروشیمی کار آسانی نیست. تالش 

و  دارند  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  همکاران  که  همتی  با  است  این  ما 

بتوانیم  آمده اند  کار  پای  که  هلدینگ هایی  و  خصوصی  سرمایه گذاران  خود 

کنیم، هم طراحی  ملی  کامل  به طور  توسعه  برنامه هشتم  در  را  این صنعت 

مانند  مواد مصرفی  و  و الیسنس  فنی  دانش  و هم  و تجهیزات  تأمین کاال  و 

کاتالیست ها. این گام بلندی است، البته بعضی می گویند بلندپروازانه است، 

و  پژوهشی  دانش بنیان،  مراکز  جوانان،  به ویژه  کشور  دلسوزان  همت  با  اما 

دانشگاهی و توانمندی شرکت های داخلی به این برنامه دست خواهیم یافت.

توافق های  صورت  در  بین الملل  روابط  افزایش  برای  برنامه ای  چه  شما   

احتمالی در وین دارید؟

  مذاکرات مطلوبی از چندی پیش با کشورهایی که در صنعت پتروشیمی 

یا  هستند،  ایران  پتروشیمی  محصوالت  متقاضی  یا  داشتند  حضور  ایران 

مواد  و  تجهیزات  تأمین کننده  و  الیسنسور  به عنوان  که  خارجی  شرکت های 

مصرفی با ایران همکاری داشتند، انجام شده و فارغ از نتیجه مذاکرات وین 

اعالم آمادگی کردند و قدم های خوبی برداشته شده است. مذاکرات خوبی 

با نمایندگان بسیاری از کشورها و سفرا حتی اروپایی داشتیم  در این مدت 

بود که کشورهای  مناسبی  ایران پالست هم فرصت  نمایشگاه  و خوشبختانه 

آشنا  پتروشیمی  حوزه  در  ایرانی  صنعتگران  توانمندی  با  نزدیک  از  خارجی 

ایران  پتروشیمی  بازار و صنعت  در  برای حضور  نیز  اشتیاق خوبی  و  شدند 

نشان دادند.

در  پتروشیمی  صنعت  سرمایه گذاران  برای  تشویقی  طرح های  چه   

نظرگرفتید؟

  توسعه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی جزو سیاست های دولت و 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که به جد نیز پیگیری می شود. از زمانی 

که بنده به شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمدم، اعالم کردم این شرکت باید 

این  سرمایه گذاران  اختیار  در  را  خود  معنوی  و  مادی  ظرفیت های  تمامی 

صنعت قرار دهد، به این معنا که باید برای سرمایه گذاران و صنعتگران صنعت 

پتروشیمی فرش قرمز پهن کرد؛ این رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 

وزارت نفت است، بنابراین برای سرمایه گذاران تکمیل زنجیره ارزش معافیت 

مالیاتی و تخفیف در قیمت خوراک برای دو سال در نظر گرفته شده است.

  تأمین خوراک پایدار از دغدغه های اصلی توسعه صنعت پتروشیمی است، 

به ویژه خوراک پتروشیمی های گازی . چه برنامه ای برای این بخش دارید؟
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خوشبختانه مشکلی برای واحدهایی که برپایه خوراک مایع هستند، وجود 

که  در فصل سرماست  گازپایه  واحدهای  برای  بیشتر  اصلی  ندارد. مشکل 

تقاضای خانگی برای مصرف گاز افزایش می یابد و با افت فشار در خطوط 

پتروشیمی محدود  از جمله صنایع  گاز صنایع  و  سراسری مواجه می شوند 

می شود. البته بعضی صنایع می توانند از سوخت جایگزین استفاده کنند، اما 

متأسفانه چنین امکانی در واحدهای پتروشیمی میسر نیست.

و  سرمایه گذاران  و  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  شرایط،  این  به  توجه  با 

پایدار در بخش باالدست سرمایه گذاری  تأمین خوراک  به منظور  هلدینگ ها 

گازهای  از  که بخشی  بیدبلند خلیج فارس  گاز  پاالیش  مانند شرکت  کردند، 

تبدیل  پتروشیمی  به محصوالت  و  را که سوزانده می شود جمع آوری  مشعل 

وجود  هلدینگ ها  سوی  از  اقبال  این  هم اکنون  خوشبختانه  بنابراین  می کند، 

پایدار  ان جی ال ها، خوراک  باالدست، همچون  در  با سرمایه گذاری  که  دارد 

را برای واحدهای خود تأمین کنند و این نکته مهمی است که سرمایه گذاران 

بسیار تمایل دارند صفر تا صد زنجیره محصول را از باالدست تا پایین دست و 

تکمیل زنجیره خود اجرا کنند تا خوراک پایدار واحدهای بعدی خود را تأمین 

کرده باشند.

در  پتروشیمی ها  گاز  خوراک  کمبود  تهدید  تبدیل  به منظور  این،  افزون  بر 

به  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  تولید  مدیریت  فرصت،  به  زمستان ها 

کید کرد که تعمیرات اساسی خود را در این دوره  مجتمع های پتروشیمی تأ

زمانی که با کاهش تأمین خوراک گاز مواجه هستند، انجام دهند. خوشبختانه 

گاز  خوراک  تأمین  برای  محدودیتی  سرد،  روزهای  از  گذر  با  نیز  هم اکنون 

مجتمع ها وجود ندارد و می توانند با حداکثر توان تولید داشته باشند.

هاب های جدید چگونه  به ویژه  پتروشیمی  قطب های  در  توسعه  برنامه   

خواهد بود؟

و  ماهشهر  قدیمی  قطب های  کنار  در  پتروشیمی  صنعت  توسعه    

عسلویه باید ادامه یابد که با تولید محصول باالدست در کنار آن شهرک ها 

مسافت،  کمترین  با  و  باشیم  داشته  را  ارزش  زنجیره  تکمیل  کارگاه های  و 

شهرک های جدید پایین دستی ایجاد شود. در حال برنامه ریزی این موضوع 

کارهای  راستا،  این  در  نمونه  برای  اعالم خواهد شد.  ان شاءالله  و  هستیم 

بندر  مانند  مناطقی  در  عسلویه  در  توسعه  مهندسی  و  آمایشی  مطالعاتی، 

دیر و قطب جدید پارسیان در حال انجام است.

کار  که  مناطقی  در  پتروشیمی  صنعت  توسعه  سیاست  مجموع،  در 

اجرای  و  توسعه  زیرساخت های  و  شده  انجام  آن  مطالعاتی  و  کارشناسی 

طرح های متنوع باال، میان و پایین دست وجود داشته باشد، ادامه می یابد، 

زیرا سیاست های صنعتی ما تابع دولت ها و سالیق سیاسی نیست و نباید 

باشد، بنابراین هر برنامه توسعه ای صنعتی که بر مبنای علمی و کارشناسی 

و به دور از گرایش ها و تعصب ها باشد باید ادامه یابد و کمک کرد که این 

طرح های توسعه ای به اجرا دربیاید.

 یعنی توسعه در هاب ها نیز بازنگری می شود؟

 تأمین خوراک شرط اول اجرای طرح است. به تعبیر معاون برنامه ریزی 

وزارت نفت، ما ظرفیتی برای تأمین خوراک داریم، اگر مجوزی داده شده 

باشد که تناسبی با تأمین خوراک نداشته باشد و از پیشرفت قابل مالحظه ای 

توسعه  اما  گیرد،  صورت  تجدیدنظر  آن  مورد  در  باید  نباشد  برخوردار 

زیرساخت های  براساس  پارسیان  و  مکران  عسلویه،  ماهشهر،  قطب های 

موجود باید تکمیل شوند و ادامه یابند.

 آقای مهندس روزهای پایانی سال را پشت سر می گذاریم، برنامه تولید 

و صادرات صنعت پتروشیمی در 1400 محقق شده است؟

  خوشبختانه می توانم بگویم که برنامه تولید و تأمین منابع ارزی کشور 

برنامه  طبق  است.  شده  محقق  پتروشیمی ها  سوی  از   1400 سال  برای 

محصوالت  صادرات  از  حاصل  ارز  دالر  میلیارد   12 که  بود  شده  برآورد 

پتروشیمی در سال 1400 در سامانه نیما عرضه می شود که این رقم پیش 

گرفتند،  پیشی  خود  برنامه  از  پتروشیمی ها  و  شده  محقق  سال  پایان  از 

شد،  عرضه  نیما  به  دالر  میلیارد   12.5  ،1400 سال  پایان  تا  که  به طوری 

همچنین ظرفیت اسمی تولید محصوالت پتروشیمی در سال 1400، 90 

میلیون تن بود و برنامه تولید سال به طور کامل محقق شد.

خصوصی سازی  از  پس  را  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  جایگاه   

می بینید؟ چگونه 

پتروشیمی ضعیف تر  آیا جایگاه  و راهبردی است؛  این سؤال کلیدی    

کار  هم زمان  انجام  است.  شده  قوی تر  من  اعتقاد  به  شده؟  قوی تر  یا 

و  دغدغه  تجهیزات،  و  مالی  منابع  تأمین  از  دور  به  اجرا  و  برنامه ریزی 

پیچیده است و طبیعی است  به همراه دارد که بسیار  چالش های عظیمی 

نشود. انجام  به درستی  حاکمیتی  وظیفه  که 

باالیی  حجم   44 اصل  اجرای  از  پس  خصوصی  بخش  خوشبختانه 

و  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  و  گرفت  برعهده  را  مسئولیت  این  از 

روند  این  کند.  برنامه ریزی  دیگری  حوزه های  روی  می تواند  وزارتخانه 

استقبال  رویه  این  از  ما  و  می بخشد  را سرعت  پتروشیمی  توسعه صنعت 

می کنیم.

از  پس  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  راهبردی  نقش  بنابراین 

همه  است.  شده  رفیع تر  شرکت  این  جایگاه  و  قوی تر  خصوصی سازی 

اقدام ها با سیاست گذاری درست شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سوی 

 راهی است که همه 
ً
سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود. طبعا

بخش های کشور در آینده نه چندان دور این مسیر را طی خواهند کرد.

جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از جایگاه دیروز به مراتب بلندتر و 

یاتر از دیروز عمل کند، به شرطی  رفیع تر خواهد بود و می تواند امروز پو

برنامه ریزی، نظارت و کنترل دقیق تر و کیفی تر عمل کند. که در 

اخبار



شرکت یونیپار برزیل به دنبال توسعه ظرفیت پی وی سی خود
ظرفیت تولید پلی وینیل کلرید شرکت در واحد سانتو آندره در حال حاضر در میزان 300 هزار تن در سال می باشد. ظرفیت تولید 

جاری پی وی سی واحد باهیا بالنکا آرژانتین در میزان 240 هزار تن در سال می باشد.

سدیم  تولیدکننده  کربن کلر،  یونیپار  شرکت 

هیدروکسید-کلرین یکپارچه با واحدهای وینیل در 

ظرفیت  توسعه  بررسی  حال  در  آرژانتین،  و  برزیل 

تولید پی وی سی خود می باشد.

روزومانو،  مائوریسیو  یونیپار  شرکت  رئیس  بگفته 

برنامه توسعه تنها در صورتی عملی خواهد شد که 

دولت  توسط  شده  اعالم  زیرساختی  توسعه  برنامه 

پیشرفت کند.

طرح  از  گذشته  سال  دسامبر  در  برزیل  دولت 

 103( خود  رئالی  میلیارد   517 سرمایه گذاری 

خدمات  عرضه  افزایش  جهت  در  دالر(  میلیارد 

زیرساختی با هدف رشد اقتصادی پرده برداشت.

زیرساخت های آب و بهداشت اولیه به محتوای کلر 

زیادی برای فرآیند ضدعفونی فاضالب و زباله های 

تولید  برای  همچنین  و  داشته،  احتیاج  صنعتی 

لوله های پی وی سی برای حمل و نقل آب به کلرین 

احتیاج است. یونیپار قصد دارد عرضه کننده مهمی 

برای اهداف زیرساختی دولت باشد.

واحد  در  شرکت  کلرید  پلی وینیل  تولید  ظرفیت 

سانتو آندره در حال حاضر در میزان 300 هزار تن 

پی وی سی  جاری  تولید  ظرفیت  می باشد.  سال  در 

واحد باهیا بالنکا آرژانتین در میزان 240 هزار تن 

در سال می باشد.

حال  در  حاضر  حال  در  شرکت  گفت،  روزومانو 

تابعه  واحد  بر  رئالی  میلیون   100 سرمایه گذاری 

پائولو  سائو  ایندوپا  یونیپار  خود،  غیرمستقیم 

تولیدات  ظرفیت  سرمایه گذاری  این  می باشد. 

اسید  هیدروکلریک  و  هیدروکسید  سدیم  کلرین، 

یونیپار در برزیل را به ترتیب 545 هزار تن در سال، 

سال  در  تن  هزار   755 و  سال  در  تن  هزار   615

افزایش می دهد.

نرخ  میانگین  که  گفت  شرکت  دیگر،  خبری  در 

سال  در  آرژانتین  و  برزیل  در  واحدها  بهره برداری 

گذشته حتی با وجود دو عملیات نگهداری در هر 

به 78 درصد  و  یافته  افزایش  دو درصد  دو کشور، 

رسید.

مقامات شرکت یونیپار اشاره داشتند که قیمت های 

سدیم هیدروکسید و پی وی سی در بازار جهانی به 

ترتیب 59 درصد و 94 درصد افزایش یافتند. دلیل 

اصلی، محدودیت ارائه هر دو محصول در مقایس 

از  بسیاری  در  قوی  تقاضای  همچنین  و  جهانی 

بازارها بود.

درآمد خالص عملیاتی یونیپار در سال 2021 در 

میزان 6.29 میلیارد رئال قرار گرفت، که همزمان 

را تشکیل  آن  میزان کلی  از  پی وی سی 62 درصد 

سال  خالص  درآمد  با  را  میزان  این  می توان  داد. 

مقایسه  رئالی  میلیارد   3.86 میزان  با   2020

را  آن  میزان کلی  از  کرد که پی وی سی 55 درصد 

تشکیل داد.

سود شرکت در سال گذشته از 370 میلیون رئال در 

سال 2020 به 2 میلیارد رئال اوج گرفت.

الزامات گسترش تجارت با کشورهای منطقه با تمرکز بر شرایط تحریم بررسی شد

فرمول تجاری فتح بازار همسایگان
دنیای      اقتصاد : فرمول فتح بازارهای همسایه چیست؟ چه راهکارهایی برای تقویت تجارت با همسایگان وجود دارد؟ این سواالت در حالی 
مطرح می شود که متولیان تجارت خارجی همواره این بازارها را مورد تاکید قرار داده اند و تمرکز بر ۱۵ کشور همسایه در دستور کار دولت ها 

قرار گرفته است.

فرمول تجاری فتح بازار همسایگان
در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به 

ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، گزارشی 

از وضعیت تجارت خارجی در سال 1400 ارائه شد 

که بر اساس آن رشد قابل توجه تجارت با کشورهای 

مختلف به      ویژه همسایگان مورد اشاره قرار گرفت. 

این در حالی است که یک گزارش پژوهشی که از 

سوی اتاق بازرگانی اصفهان تهیه شده نشان می دهد 

این  در  خود  ظرفیت  صددرصد  از  نتوانسته  ایران 

کشورهای  از  هیچ یک  در  و  کند  استفاده  بازارها 

طرف  نخست  کشور   10 لیست  در  همسایه 

تجاری قرار نگرفته است. به عقیده صاحب نظران، 

کشورهایی که از ظرفیت بازارهای منطقه همسایگی 

کاهش  عالوه بر  برده اند،  بهره  به خوبی  خود 

هزینه های حمل ونقل، توانسته اند نفوذ تجاری خود 

در منطقه را افزایش دهند که این امر توان و قدرت 

با  دارد.  به دنبال  نیز  را  سیاسی  امور  در  چانه زنی 

وجود شرایط جغرافیایی و همسایگی با کشورهای 

تجارت  سطح  در  ضعیفی  روابط  از  ایران  منطقه، 

کشورها  این  بیشتر  در  که  به طوری  بوده  برخوردار 

جزو 10شریک اصلی صادرات و واردات آن کشور 
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در  کشور  حال حاضر  در  البته  نمی شود.  محسوب 

تحریم های  جامع ترین  و  سخت ترین  تجربه  حال 

میزان  محدود شدن  است.  بین الملل  روابط  تاریخ 

سیستم  به  دسترسی  سخت شدن  نفت خام،  فروش 

مسیر  در  شدید  محدودیت های  بین المللی،  مالی 

برخی  بی تمایلی  و  دالر  به ویژه  ارز  انتقال  و  نقل 

شرکای سنتی ایران از سرشاخ شدن با دولت آمریکا 

در  زیادی  خیلی  روزنه های  که  است  شده  باعث 

تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای جهان باقی 

نماند، اما در شرایطی که مسیر تجارت رسمی بسته 

از  شده و دورزدن تحریم ها سخت است، استفاده 

ظرفیت های جغرافیایی و برقراری ارتباطات خاص 

به ویژه  از چالش ها  با همسایگان می تواند بسیاری 

کاالهای  دریافت  یا  ارزی  منابع  تامین  زمینه  در 

الزامات،  بررسی  این رو  از  کند،  رفع  را  موردنیاز 

برای  ایران  ضعف های  و  پیش رو  موانع  راهکارها، 

مقاصد  بهترین  به عنوان  همسایگان  با  تجارت 

تجاری در شرایط تحریم ضروری است. از این رو 

سیاست های اقتصادی کشور باید به سمت حمایت 

تقویت  و  صادرات  به  تنوع بخشی  ملی،  تولید  از 

همسایه  کشورهای  با  چندجانبه  و  دوجانبه  روابط 

سوق داده شود. همچنین باید رویکردی اقتصادی و 

تجاری در توسعه روابط با کشورهای همسایه اتخاذ 

ایجاد زیرساخت های الزم و فراهم کردن  با  و  شود 

زمینه های مساعد برای برقراری ارتباطات بیشتر بین 

فعاالن اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای منطقه 

و همسایه در جهت گسترش تجارت با کشورهای 

همسایه گام برداشت. با وجود شرایط جغرافیایی و 

همسایگی ایران با کشورهای منطقه، توفیق چندانی 

به طور  است.  نشده  کشور  نصیب  بازارها  این  در 

با  ایران  تجاری  مبادالت  اخیر  سال های  در  کلی 

بوده،  نوسان  دچار  به شدت  همسایه  کشورهای 

از شیوع  ناشی  این نوسانات  از  به طوری که بخشی 

کرونا، بخشی ناشی از تحریم های ایران و در نهایت 

ناشی از بحران های داخلی همسایگان است.

رتبه همسایگان از بین ۱۴۳
 مقصد صادراتی

در این گزارش رتبه 15 کشور همسایه از میان 143 

مقصد صادراتی کشور ارزیابی شده است. بیشترین 

صادرات از بین کشورهای همسایه به مقصد عراق 

صورت می گیرد. این کشور دومین مقصد صادرات 

کاالهای ایرانی است. ترکیه به عنوان سومین مقصد 

ترتیب  به  افغانستان  و  امارات  و  ایران  صادراتی 

چهارمین و پنجمین بازارهای هدف کاالهای ایرانی 

توانسته  پاکستان  آن  از  پس  می آیند،  حساب  به 

است رتبه هفتم را به خود اختصاص دهد و عمان 

گرفته  قرار  صادراتی  مقاصد  دهم  جایگاه  در  نیز 

جمهوری آذربایجان  یازدهم،  رتبه  روسیه  است. 

رتبه دوازدهم، ارمنستان رتبه پانزدهم و ترکمنستان 

خود  به  را  ایران  صادراتی  مقاصد  شانزدهم  رتبه 

نیز  کویت  و  قطر  قزاقستان،  داده اند.  اختصاص 

بیست و سوم  و دوم،  بیست  رتبه های  ترتیب در  به 

و   70 رتبه  بحرین  دارند.  قرار  ششم  و  بیست  و 

عربستان هم رتبه 121را در اختیار دارد.

رتبه همسایگان از بین ۱۴۳ مبدا وارداتی
وارداتی  مبادی  بین  در  ایران  همسایگان  جایگاه 

امارات  گزارش،  این  اساس  بر  است؟  چگونه 

به  وارداتی  مبادی  همه  بین  در  را  رتبه  نخستین 

را  سوم  رتبه  نیز  ترکیه  است.  داده  اختصاص  خود 

اختیار دارد. روسیه در جایگاه ششم، عراق در  در 

جایگاه نهم، عمان در جایگاه دوازدهم و پاکستان 

گرفته است.  قرار  وارداتی  مبادی  بیستم  جایگاه  در 

رتبه قزاقستان از میان مبادی وارداتی، سی و هفتم، 

رتبه جمهوری آذربایجان سی و نهم، رتبه ترکمنستان 

بوده  هشتم  و  چهل  ارمنستان  رتبه  و  سوم  و  چهل 

مبادی  و هشتم  پنجاه  در جایگاه  افغانستان  است. 

مبدا  شصتمین  نیز  کویت  و  گرفته  قرار  وارداتی 

واردات کاال به ایران است. قطر در جایگاه شصت 

و دوم و بحرین هم در جایگاه هفتاد و نهم قرار دارد.

همواره  گذشته  سال های  در  کشور  سیاستگذاران 

که  را  کشور  درآمدی  مشکل  راه حل  ساده ترین 

و  کرده  دنبال  است  دیگر  خام  مواد  و  نفت  فروش 

به دیگر امور توجه زیادی نداشته اند. این در حالی 

است که باید از دیگر ظرفیت ها و قابلیت های کشور 

بهره گرفت. ایران در سال های اخیر کمترین تعامل 

محروم  آن  مزایای  از  و  دارد  را  منطقه ای  اقتصادی 

داشتن  با  ایران  همسایه  کشور  پانزده  است.  مانده 

دالر  1تریلیون    /02 با  جمعیت،  نفر  560 میلیون 

واردات، حدودا 3/  6درصد از حجم 16 تریلیون 

دالری واردات جهان را به خود اختصاص داده اند، 

درحالی که ایران با 2/  23 میلیارد دالر صادرات به 

این  از  2 درصد    /13 تنها  همسایه،  کشور   15 این 

و  امارات  کشور  دو  دارد.  اختیار  در  را  بزرگ  بازار 

منطقه ای  درمیان کشورهای  را  نفوذ  بیشترین  ترکیه 

کشورهای  سایر  سهم  و  داشته اند  ایران  بازار  در 

منطقه کمتر از 5/  0درصد بوده است.

فرصت های بازار ۸ کشور همسایه
 برای ایران

تاکنون  ایران  که  می دهد  نشان  آماری  ارزیابی های 

برای  پتانسیل های خود  از  باید  که  آن طور  نتوانسته 

کند؛  استفاده  منطقه  و  همسایه  بازارهای  به  نفوذ 

برای  زیادی  فرصت های  که  است  حالی  در  این 

بازارهای  از  یکی  روسیه  دارد.  وجود  بازارگشایی 

مصرف الستیک و همچنین یکی از پرمصرف ترین 

بازارهای الستیک ماشین های سنگین است، چون 

بسیار وسیع بوده و تولیدکننده غالت است و تمام 

غالت نیز با ماشین های سنگین جابه جا می شوند. 

تابستان و  بین  اختالف دمای  در روسیه،  از طرفی 

فرسوده  زود  الستیک ها  و  باالست  بسیار  زمستان 

از  بسیاری  در  ایران  رسمی،  آمار  بر  بنا  می شوند. 

کاالهای وارداتی روسیه دارای مزیت رقابتی است. 

دو کارخانه بزرگ خودروسازی در ایران وجود دارد 

و  هستند  فعال  ما  کشور  در  بسیاری  قطعه سازان  و 

از آنجا که 10 درصد واردات روسیه خودرو و لوازم 

آن است، فرصت بسیار مناسبی برای کارخانه های 

درگیر  درحال حاضر  که  ایرانی  قطعات  و  خودرو 

مشکالت عدم تقاضای بازار در داخل هستند، ایجاد 

محصوالت  را  روسیه  واردات  4 درصد  می کند. 

با  نیز  این حوزه  در  طبعا  می دهد.  تشکیل  دارویی 
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ما  دارویی  محصوالت  95 درصد  اینکه  به  توجه 

این  فرصت های  از  می      توانیم  است،  داخل  تولید 

برای  ما  دارویی  شرکت های  و  کرده  استفاده  حوزه 

بازار  فرصت  از  می توانند  خود  بازارهای  گسترش 

برای  ارزآور  منبع  یک  عراق  کنند.  استفاده  روسیه 

این  به  کاال  صادرات  و  است  ایرانی  تولیدکنندگان 

از  بیش  کشور  این  دارد.  قرار  اول  رتبه  در  کشور 

90 درصد کاالهای موردنیاز خود را از طریق واردات 

به یکی  را  این کشور  تامین می کند و همین مساله 

از مقاصد اصلی صادرات ایران تبدیل کرده است. 

از دیگر عوامل موثر در ایجاد فرصت های تجاری 

میان دو کشور می توان به مواردی همچون نزدیکی 

موقعیت مکانی دو کشور، وجود گذرگاه های مرزی 

آزاد  مناطق  و  مشترک  مرزی  بازارچه های  و  متعدد 

از سایر  نام برد. ترکمنستان  تجاری میان دو کشور 

کشورها برای ایران به دلیل هم مرزی بیش از 992 

کیلومتری، اهمیت بیشتری دارد. همچنین  اشتراک 

منافع  تاریخی،  دینی،  زبانی،  قومی،  فرهنگی، 

کافی  تنهایی  به  هریک  که  همسایگی  و  اقتصادی 

است تا زمینه ساز قوی ترین ارتباطات بین دولت ها 

باشد. ریشه های تاریخی و فرهنگی و مسلمان بودن 

اکثریت جمعیت این کشور، ظرفیت های اقتصادی 

گاز،  و  نفت  بخش  در  به خصوص  کشور  این 

عضویت ترکمنستان در سازمان همکاری های اکو 

از  نیز می توان  را  ایران  برای  این سازمان  اهمیت  و 

دالیل اهمیت این کشور در سیاست خارجی ایران 

و  جهان  بزرگ  اقتصاد  هفدهمین  ترکیه  برشمرد. 

مرز بین خاورمیانه و اروپا به حساب می آید و یک 

محسوب  قاره  دو  این  برای  اقتصادی  طبیعی  پل 

که  موقعیت جغرافیایی خوبی  دلیل  به  که  می شود 

از بهترین کشورها برای تجارت است.  دارد، یکی 

با کشور  ایران به دلیل ارتباط دوستانه ای که  کشور 

ترکیه دارد، فرصت های زیادی برای صادرات کاال و 

محصوالت خود به این کشور دارد؛ همچنین اینکه 

تولید می شوند که کشور  ایران  در  زیادی  کاالهای 

بنابراین  دارند،  آن  خرید  برای  زیادی  تمایل  ترکیه 

تجاری  شرکت های  و  تجار  داخلی،  تولیدکنندگان 

ترکیه  به  صادرات  فرصت های  باشند  مواظب  باید 

با  را  بتوانند محصوالت خود  و  ندهند  از دست  را 

بهترین قیمت و مزایا به این کشور صادر کنند.

پاکستان به عنوان یکی از کشورهای همسایه ایران، 

با 910 کیلومتر مرز خشکی که پس از عراق دارای 

طوالنی ترین مرز مشترک با ایران است، هنوز برای 

اقتصادی  فعاالن  به ویژه  ایران  مردم  از  بسیاری 

متاسفانه  و  نگرفته  قرار  شناسایی  مورد  تاجران  و 

با  بسته  نقش  اذهان  در  کشور  این  از  که  تصوری 

واقعیت موجود کامال متفاوت است؛ بنابراین توجه 

این کشور  به  بازاریابی و صادرات کاال  به  چندانی 

نمی شود. 

و  دارد  جمعیت  نفر  200 میلیون  حدود  پاکستان 

ایران  و صنایع  تولیدات  برای  بازار خوبی  می تواند 

و حتی در حوزه واردات باشد؛ اگر مانند مبادالت 

مالی تجاری که با ترکیه و عراق داریم، در حوزه شبه 

قاره و پاکستان متمرکز شویم، می تواند فرصت های 

ایجاد  دو کشور  برای  اقتصادی  لحاظ  به  را  خوبی 

بخشی  در  کشور  دو  که  آنجایی  از  همچنین  کند. 

تاریخی هستند،  پیشینه  دارای  و  از مسائل مشترک 

سیاسی،  لحاظ  به  ارتباط  و  همکاری  میزان  هر  به 

ارتباط  نظامی  و  فرهنگی  امنیتی،  اقتصادی، 

کشور  دو  هر  نفع  به  باشد  عمیق تر  و  گسترده تر 

اتحادیه  کشورهای  جزو  ارمنستان  بود.  خواهد 

اوراسیا است که می تواند به عنوان مسیر حمل ونقل 

تحریم ها،  به  توجه  با  و  روسیه  به  ایرانی  کاالهای 

گیرد.  قرار  مدنظر  اروپایی  کشورهای  به  حتی 

همچنین با توجه به اینکه تعرفه تجاری ارمنستان با 

کشورهایی مانند کانادا چهار درصد است، می توان 

ایرانی به دیگر  از این شرایط برای عرضه کاالهای 

بهره  شمالی  آمریکای  بازار  در  حضور  و  کشورها 

برد. نزدیکی جغرافیایی، وجود بنادر مختلف در دو 

طرف، آرامش و ثبات در اقتصاد کویت و ارتباط با 

تجار جهانی از طریق این کشور، از جمله عواملی 

است که می تواند زمینه ساز صادرات به کویت برای 

تجار ایرانی باشد. به طورکلی، دسترسی به آب های 

آزاد بین المللی و موقعیت جغرافیایی بسیار ممتاز، 

فعالیت  جهت  مهم  بسیار  مرکز  یک  به  را  کویت 

تجار و بازرگانان تبدیل کرده است. از طریق عمان 

سیاسی  رابطه  که  کشورهایی  بازار  به  می توان  هم 

بسیار  مصرف  بازارهای  اما  نداشته،  ما  با  خوبی 

یافت.  ایرانی هستند، دست  کاالهای  برای  خوبی 

کشورهای  به  عمان،  طریق  از  می توان  همچنین 

آفریقایی  کشورهای  و  یمن  نظیر  مصرف کننده ای 

کشورها  این  در  جدیدی  بازارهای  و  یافت  دست 

بازار  جمعیت،  نفر  28 میلیون  با  یمن  کرد.  ایجاد 

در  است،  ایرانی  کاالهای  برای  مناسبی  بسیار 

حال حاضر مایحتاج این کشور از طریق بندر صالله 

و مرز عمان در این منطقه به یمن وارد می شود، از 

کشورهای  اقتصادی  وضعیت  دلیل  به  دیگر  طرف 

به خریدهای مدت دار  اقدام  این کشورها  آفریقایی 

با  تجاری  تاریخی  رابطه  یک  عمان  که  می کنند 

کشورهای آفریقایی دارد که می توان از تجار عمانی 

در این خصوص استفاده کرد و نقش عمان به عنوان 

ایرانی  پایگاه جهت صادرات مجدد کاالهای  یک 

به این کشورها را بسیار بااهمیت می کند. از طرف 

دیگر، عمان قرارداد تجارت آزاد )FTA( با 16 کشور 

عربی- آفریقایی و چهار کشور اروپایی، سنگاپور 

با  قرارداد، کاالها  این  به موجب  دارد که  آمریکا  و 

گواهی مبدا عمان می تواند با تعرفه گمرکی صفر به 

این کشورها صادر شود و با توجه به تعرفه گمرکی 

باالی بسیاری از این کشورها، ما می توانیم کاالهای 

خود را در صورت ایجاد 30 درصد ارزش افزوده در 

مناطق آزاد عمان، به کاالهای عمانی تغییر داده و 

گواهی مبدا عمان را دریافت کرده و به این کشورها 

صادر کنیم.

ضعف ها و موانع برای تجارت
 با همسایگان

موافقت نامه ها،  در  ایران  ضعف  سیاسی،  موانع 

و  لجستیکی  ضعف  زیرساخت ها،  در  ضعف 

سطح پایین خدمات بازرگانی، ضعف های مربوط 

از طریق عمان هم می توان به بازار 
کشورهایی که رابطه سیاسی خوبی 
با ما نداشته، اما بازارهای مصرف 
بسیار خوبی برای کاالهای ایرانی 

هستند، دست یافت.
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بیرونی،  و مشکالت  مسائل  تولیدی،  بنگاه های  به 

دانش بنیان،  محصوالت  صادرات  در  ضعف 

و  کیفیت  از  داخلی  محصوالت  عدم برخورداری 

و  مدیران  به  مربوط  ضعف های  کافی،  استاندارد 

بین  کافی  انسجام  و  عدم هماهنگی  و  مسووالن 

ایران  کاستی های  و  ضعف ها  مربوطه،  نهادهای 

همسایگان  با  تجارت  برای  آن  پیش روی  موانع  و 

آسیا  غرب  منطقه  یک سو  از  می شود.  محسوب 

بین المللی،  سطح  در  سیاسی  مختلف  مسائل  با 

است،  مواجه  کشورها  بین  دوجانبه  و  منطقه ای 

روابط  روی  زیادی  تاثیر  سیاسی  روابط  مولفه  لذا 

کشورهای  بین  تجاری  مبادالت  و  اقتصادی 

دیگر،  سوی  از  است.  داشته  یکدیگر  با  منطقه 

از الزمه های رشد  موافقت نامه های ترجیحی یکی 

یکدیگر  با  کشورها  تجاری  و  اقتصادی  روابط 

جدی  ضعف  حوزه  این  در  متاسفانه  که  است 

حمل ونقلی،  زیرساخت های  زمینه  در  داریم. 

ناوگان یخچالدار، روابط بانکی، حمل ونقل ریلی، 

جاده ای و حتی هوایی، امکانات بندری، امکانات 

تردد  به تسهیل و سهولت  گمرکی و شرایط مربوط 

جدی  چالش های  تجاری  ویزای  صدور  یا  تجار 

وجود دارد. عدم برخورداری پایانه ها و بازارچه های 

مرزی از امکانات مناسب هم نقطه ضعف دیگری 

در توسعه روابط با همسایگان است. عالوه بر این، 

با  اقتصادی  مبادالت  افزایش  مشکالت  دیگر  از 

سطح  و  لجستیکی  ضعف  به  می توان  همسایگان 

مشکل  این  کرد.  اشاره  بازرگانی  خدمات  پایین 

موجود  از ظرفیت های  بهره برداری حداکثری  مانع 

برای توسعه روابط تجاری شده است. همچنین به 

ایران  میان  مستقیم  حمل ونقل  عدم برقراری  دلیل 

با  ترانزیتی  زمینی  خط  عدم وجود  و  همسایگان  و 

ظرفیت های  از  استفاده  امکان  کشورها  از  برخی 

کشور برای صادرات محصوالتی مانند مواد غذایی 

مانند  مشکالتی  است.  کرده  کم  را  فاسدشدنی  و 

به  بلندمدت  عدم نگرش  یا  بازاریابی  در  ضعف 

صادرات هم در سطح بنگاه های تولیدی و صادراتی 

ایمن  تجاری  نقشه  فضای  عدم ایجاد  دارد.  وجود 

نیز  صادراتی  مسیرهای  و  محصوالت  در  تنوع  و 

صادرات  از  نیمی  از  بیش  که  است  شده  باعث 

سو  دیگر  از  شود.  محدود  هم مرز  کشور  پنج  به 

مسائلی مانند مشکالت مربوط به رفع تعهد ارزی، 

محدودیت های ناشی از تحریم یا شیوع کووید-19 

گذاشته  تاثیر  همسایگان  با  تجارت  کاهش  بر  هم 

هم  دانش بنیان  محصوالت  صادرات  است. 

رشد  تخصصی  و  فنی  نظر  از  اینکه  وجود  با 

اما توفیق زیادی نداشته است.  قابل توجهی داشته  

به استانداردها و  همچنین عدم توانایی در دستیابی 

گواهی نامه های موردنیاز کشورهای همسایه و نبود 

رایزن های اقتصادی مطلع هم باعث شده تا حجم 

تجارت با همسایگان در حد انتظار نباشد. به طور 

کلی، مدیران دولتی نیز در استفاده از ظرفیت های 

به ویژه  کشور  اقتصاد  رونق  برای  همسایه  کشور 

رهایی از تنگنای درآمدی ایجادشده در پی تحریم 

هیچ اقدامی نکرده اند. عدم هماهنگی و انسجام در 

بین دستگاه های متولی اقتصاد در کشور هم باعث 

گیرد  صورت  تجارت  امر  در  تاخیراتی  که  شده 

برطرف کردن  که  شود  دیگری  مشکالت  باعث  و 

کار  موجود  تعارض های  از  برخی  به  توجه  با  آنها 

دشواری است.

اهمیت و مزیت تجارت با 
کشورهای همسایه

مولفه های  و  شاخص ها  از  حمل ونقل  به طورقطع، 

بسیار مهم در توسعه تجارت به شمار می رود و در 

بازرگانی  مناسبات  کندشدن  اصلی،  چنین  فقدان 

تجاری،  عرصه های  در  بن بست  بروز  و  ظهور  و 

امری  بلکه  احتمال،  یک  حد  در  موضوعی  نه 

موارد  از  یکی  اوصاف،  این  با  بود.  خواهد  قطعی 

حائزاهمیت برای توجه هرچه بیشتر به امر تجارت 

تسهیل  بر  ناظر  همسایه  کشورهای  با  بازرگانی  و 

محصوالتی  و  کاالها  انتقال  و  نقل  و  جابه جایی 

است که در سایه آن، تجارت قوت و رونق می گیرد. 

تجارت با کشورهای همسایه آسان، ساده و با قیمت 

ارزان انجام می شود، به طوری که کاهش هزینه های 

حمل ونقل به دلیل فاصله اندک جغرافیایی بر قیمت 

رقابت  در  می تواند  و  می گذارد  تاثیر  کاال  نهایی 

برای  بیشتری  استقبال  مورد  دیگر  کشورهای  با 

مصرف کنندگان قرار بگیرد. از طرف دیگر، فرهنگ 

شیوه های  بوده،  نزدیک تر  خود  همسایگان  با  ایران 

مبادله پول نیز آسان تر است، بنابراین در شرایطی که 

ایران چند صد میلیون  جمعیت کشورهای همسایه 

نفر برآورد می شود، تامین نیاز این جمعیت با تکیه 

بر تولیدات داخلی فرصتی است که می تواند به مثابه 

سکوی پرتاب اقتصادی کشور نقش آفرینی کند.

به تبع صدور و فروش کاال به کشورهای همسایه به 

بیشتری  هرچه  سهولت  با  کمتر  مسافت  بعد  دلیل 

محقق می شود و این امتیاز درخصوص محصوالت 

غذایی که با فوریت هرچه بیشتری فاسد می شوند، 

با  مبادالت  توسعه  بود.  خواهد  حائزاهمیت  بسیار 

کشورهای هم مرز، همچنین ارتباطات را نزدیک تر 

افزایش  را  تجاری  و  اقتصادی  متقابل  وابستگی  و 

می دهد. تجارت با کشورهای همسایه ایران موجب 

کاهش مشکالت انتقال پول کاالها می شود، چراکه 

فروش  به  ایران  از  دورتر  مرزهای  در  کاالیی  وقتی 

اما  می شود  سخت تر  مالی  پرداخت  می رسد، 

به سهولت و خارج  را  ایران وجه خود  هم مرزهای 

از مبادالت مالی جهانی می توانند به تجار پرداخت 

کنند. روابط با کشورهای همسایه، عالوه بر سهولت 

اهداف  پیشبرد  در  می تواند  تجاری،  مراودات  در 

نظامی و امنیتی منطقه نیز کارساز باشد.

توسعه  برای  همسایه  کشورهای  به  اولویت دادن 

از  را  ایران  تجارت می تواند سهم مبادالت تجاری 

ظرفیت موجود در منطقه افزایش دهد و در نهایت 

موجب رشد صادراتی کشور شود. از دیگر مزایای 

وضعیت  بهبود  به  می توان  همسایگان  با  تجارت 

جزو  اکثرا  که  کشور  دو  مرزی  مناطق  در  معیشتی 

کشور  مناطق  توسعه نیافته ترین  و  محروم ترین 

بازرگانی  مبادالت  توسعه  با  کرد.  اشاره  هستند، 

از  مرزنشینان  همسایه،  کشورهای  و  ایران  بین 

اولویت دادن به کشورهای همسایه 
برای توسعه تجارت می تواند سهم 
مبادالت تجاری ایران را از ظرفیت 

موجود در منطقه افزایش دهد و 
در نهایت موجب رشد صادراتی 

کشور شود.

اخبار



اتفاق سود  این  از  بود که  اولین گروه هایی خواهند 

کشاورزی  محصوالت  دیگر  سوی  از  می برند. 

تا  شوند  جابه جا  یخچال دار  کامیون های  با  باید 

به  توجه  با  که  نشود  ایجاد  تغییری  آن  کیفیت  در 

آنها  تردد  زمان  کانتینرها،  این  تعداد  اندک بودن 

می رسد  ممکن  حداقل  به  هم مرز  کشورهای  در 

مانند  کاالهایی  تجارت  افزایش  موجب  خود  که 

را  کمتری  هزینه  و  می شود  کشاورزی  محصوالت 

نیز به تجار تحمیل می کند.

راهکار چیست؟
کشوری می تواند در به دست آوردن منافع اقتصادی 

دیگر  با  پایدارتری  روابط  بتواند  که  باشد  پیشرو 

کشورها برقرار کند. کم کردن تنش سیاسی با دیگر 

کشورها، قدرتمند شدن اقتصاد داخلی و هماهنگی 

دستگاه ها و وزارتخانه های داخلی الزمه موفق بودن 

دیپلماسی اقتصادی است. از آنجا که منافع مشترک 

مناطق  در  امنیت  و  ثبات  اساس  و  پایه  اقتصادی، 

روابط  گسترش  مسلما  است،  جهان  مختلف 

اثر  همسایه،  کشورهای  و  ایران  بین  اقتصادی 

بین  سیاسی  روابط  پایداری  و  بهبود  در  مستقیمی 

کشورهای همسایه و به تبع آن، کاهش نفوذ و قدرت 

خواهد  فرامنطقه ای  قدرت های  سیاسی  مانور 

راهکارها  مطرح شده،  مسائل  به  توجه  با  داشت. 

با  ایران  تجارت  گسترش  برای  پیشنهادهایی  و 

همسایگان به ویژه در شرایط تحریم ارائه می شود.

اهمیت  که  تهاتر«  قالب  در  صادرات  بر  »تمرکز 

این راهکار آنجا است که در این شیوه دیگر نیازی 

نیست.»امضای  کشورها  بین  بانکی  مناسبات  به 

ترجیحی  تجارت  و  آزاد  تجارت  موافقت نامه های 

پیمان های  توسعه  نیز  و  طراحی  و  همسایگان  با 

بخشیدن  رونق  دوجانبه  و  منطقه ای  آزاد  تجارت 

در  که  است  راهکاری  دیگر  مرزی«  تجارت  به 

این مورد به قوانین جدیدی نیاز داریم تا بتوانیم در 

را  استفاده  بهترین  موجود  ظرفیت های  از  آن  بستر 

ببریم.»تعامل با بخش خصوصی در مسیر تجارت 

به صورت دوطرفه« و »توسعه بازارچه های مرزی« 

و  همسایگان  با  تجارت  افزایش  برای  امکانی  که 

کشورهای منطقه است می تواند راهکارهای دیگری 

همسایه  و  منطقه  بازارهای  به  نفوذ  افزایش  برای 

هم  صادراتی«  محصوالت  به  »تنوع بخشی  باشد. 

صنعتی  تولیدات  است.  بوده  تاکید  مورد  همواره 

و  افغانستان  به  تنها  اندک بودن  دلیل  به  کشور 

در  کاالها  باید  این رو  از  می شود؛  صادر  عراق 

بخش های مختلف صادراتی احصا شود و در زمینه 

تولید  دارند،  فروش جهانی  مزیت  که  محصوالتی 

صادراتی افزایش یابد.

»ایجاد  و  استانداردها«  و  کیفیت  به  »توجه 

زیرساخت های الزم و فراهم کردن زمینه های مساعد 

برای برقراری ارتباطات بیشتر بین فعاالن اقتصادی 

و تجاری ایران و کشورهای منطقه و همسایه« هم از 

به کشورهای  دیگر مسیرهای تسهیل کننده تجارت 

همسایه است. در این راستا تجهیز پایانه های مرزی 

ایران،  با  مشترک  خشکی  مرز  دارای  کشورهای  با 

الزم  استانداردهای  با  تجهیزات  و  امکانات  ایجاد 

مبادالتی  محصوالت  بر  نظارت  و  مدیریت  برای 

بین ایران و این کشورها، جلوگیری از قاچاق کاال و 

تسهیل صادراتی و فراهم کردن تسهیالت الزم برای 

تردد سریع و ساده تجار بین ایران و این کشورها و 

در صورت امکان لغو روادید می تواند راهکارهایی 

برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه باشد.

کشورهای  با  مشترک  تجاری  رویدادهای  »افزایش 

کشور«،  در  اقتصادی  ثبات  »ایجاد  همسایه«، 

مقررات«،  و  قوانین  حوزه  در  ثبات  »ایجاد 

صادرات  تسهیل  برای  مناسب  »سیاست های 

تولیدات صنعتی و دانش بنیان« و »استفاده درست 

در  دانشگاهی  جامعه  و  انسانی  نیروی  ظرفیت  از 

راهکارهایی  دیگر  از  تجارت«  مختلف  سطوح 

است که در این گزارش به آن اشاره  شده است.

سفیران  و  رایزنان  درست  »انتخاب  دیگر  سوی  از 

روابط  ارتقای  به  می تواند  کشورها«  سایر  در  ایران 

تجاری کمک کند. در این راستا بهتر است افرادی 

محل  منطقه  از  کاملی  شناخت  که  شوند  انتخاب 

در  را  کشور  بتوانند  و  باشند  داشته  خود  خدمت 

راستای افزایش تجارت پیش ببرند. برای این منظور 

دید سیاسی  و سفیران عالوه  بر  رایزنان  است  الزم 

و امنیتی بتوانند به خوبی از ظرفیت ها و دانش های 

ملی«  پول های  با  ببرند.»تجارت  بهره  اقتصادی 

بی اثر کردن تحریم ها و حفظ  راه های  از دیگر  هم 

ارزش پول ملی است. »استفاده از بستر سازمان ها 

و نهادهای منطقه ای و فرامنطقه ای در جهت ارتقای 

»استفاده  همسایه«،  کشورهای  با  اقتصادی  تعامل 

از پیمان های دوجانبه تجاری و ارزی و ایجاد بازار 

کشورهای  با  ارزی  و  ریالی  معامالت  بانکی  بین 

فعال  شرکت  و  عمومی  دیپلماسی  تقویت  منطقه، 

بخش خصوصی واقعی در بازار کشورهای همسایه« 

اقتصادی  دیپلماسی  هماهنگی  شورای  »تشکیل  و 

نهادهای  میان  ناهماهنگی ها  کاهش  به منظور 

کاهش  و  تصمیم گیری ها  در  تسریع  و  متولی 

با  روابط  توسعه  دیگر  راهکاری  هم  موازی کاری« 

در  اعتباری  منابع  به  است.دسترسی  همسایگان 

لوازم  از  بلندمدت  و  کوتاه مدت  اعتبارات  قالب 

برای  بی شک  است.  صادرکنندگان  برای  حیاتی 

شرکت های کوچک و متوسط، خط اعتباری بسیار 

از  می شود،  تلقی  بزرگ  از شرکت های  بااهمیت تر 

تسهیل کننده  منابع«  به  دسترسی  »افزایش  این رو 

به  صادرکنندگان  است.»دسترسی  تجارت 

صادراتی«  مشوق های  »ارائه  مختلف«،  اطالعات 

و »افزایش زمینه حضور بیشتر در بازار همسایگان 

با تاسیس دفاتر، ایجاد شعب بنگاه ها و برندسازی« 

و »شناسایی نیاز بازارهای کشورهای همسایه« هم 

با  را  تجارت  می تواند  که  است  دیگری  اقدامات 

کشورهای همسایه تقویت کند.
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ترکیه مسبب وضعیت بحرانی گرد و غبار در ایران!
تکمیل پروژه »گاپ ترکیه« جنایت محیط زیستی در حق کشورها

استان   2۶ که  عظیمی  غبار  و  گرد 
با  را  تهران  و  کرد  درگیر  را  کشور 
به   4۱۶ بی سابقه  آلودگی  شاخص 
معرفی  جهان  شهر  آلوده ترین  عنوان 
کرد, نمونه ای از تأثیر کانون های گرد 
پروژه  تکمیل  با  و  بود  خارجی  غبار  و 
سدسازی ترکیه باید انتظار طوفان های 

بدتری را داشت!

اتصاالت  و  لوله  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 

که  بزرگی  طوفان  تسنیم؛  از  نقل  به  و  سی  وی  پی 

را  استان کشور  در هفته سوم فروردین1401 ، 26 

در برگرفت و وضعیت بسیاری از شهرهای کشور را 

در شرایط خطرناک قرار داد. غلظت این گرد و غبار 

شاخص  با  را  شهر  این  که  بود  حدی  به  تهران  در 

شهر  آلوده ترین  عنوان  به   416 بی سابقه  آلودگی 

جهان معرفی کرد!

سازمان  و  هواشناسی  سازمان  مسئوالن  گفته  به 

محیط زیست, منشأ این گرد و غبار در کشورهای 

بوده  کشور  غربی  مرزهای  از  برخواسته  و  همسایه 

است.

فروردین  تاریخ 20  در  آلودگی هوا  پرخطر  شرایط 

سبب  و  داشت  ادامه  کشور  استان   18 در  هم 

نگرانی شهروندان شده بود. این در حالی است که 

طوفان  این  که  معتقدند  زیست  محیط  کارشناسان 

گرد و غبار تنها نمونه ای از طوفان های گرد و غبار 

با منشأ خارجی است که کشور در آینده با آن بیشتر 

پروژه های  باتکمیل  که  چرا  شد  خواهد  رو به رو 

قطع  و  »گاپ«  پروژه  به  موسوم  ترکیه  سدسازی 

رخ  منتظر  باید  فرات  و  دجله  رودخانه های  حق آبه 

دادن طوفان های بدتر از این هم باشیم!

جدای از کارشناسان محیط زیست, مدیران سازمان 

زیست  محیط  فراکسیون  اعضای  و  زیست  محیط 

گسترده  تبعات  درباره  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 

داده اند  هشدار  پروژه  این  بودن  مخرب  شدید  و 

اقدام  و  قوی  دیپلماسی  گرفتن  پیش  خواستار  و 

رابطه  در  نیرو  وزارت  و  خارجه  وزارت  بین المللی 

با این موضوع از طریق مجامع بین المللی شده اند.

سرپرست  ذوالجودی«,  »مجتبی  این  از  پیش 

محیط  سازمان  دریایی  زیست  محیط  معاونت 

محیطی  زیست  مخرب  پروژه  این  درباره  زیست 

پروژه  سوء  تأثیرات  بود:  گفته  و  داده  هشدار 

ایران  در  گاپ«  »پروژه  به  موسوم  ترکیه  سدسازی 

است  زیاد  بسیار  هورالعظیم  تاالب  به خصوص  و 

آب  از  درصد   56 ورود  از  که  که  ایلیسو  سد  و 

برای کل  به عراق جلوگیری می کند, خطری  دجله 

منطقه محسوب می شود! برای پیگیری پروژه گاپ 

کشور ترکیه نیاز به دیپلماسی آب داریم که وزارت 

نیرو و وزارت امور خارجه متولی انجام آن هستند 

به عملکرد  تا رسیدن  نیز  و سازمان محیط زیست 

مطلوب بر روند کار آن ها نظارت می کند.

و  »داریوش گل علیزاده«, سرپرست مرکز ملی هوا 

اشاره  با  نیز  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  اقلیم 

طوفان  شدت  افزایش  بر  ترکیه  سدسازی  های  به 

پروژه  این  گفت:  کشورمان  در  اخیر  غبار  و  گرد 

 بخش اعظمی از حق آبه دجله و فرات را قطع 
ً
عمال

می کند و زمین هایی که بر اثر قطع حق آبه به منشأ 

ضعیف ترین  وزش  با  شده اند,  تبدیل  غبار  و  گرد 

ما  به کشور  را  غبار  و  افقی گرد  و  بادهای عمودی 

می آورند؛ این سد خطر تشدید گرد و غبار در ایران 

را به شدت افزایش می دهد و الزم است با دیپلماسی 

درست هرچه سریع تر از طریق مجامع بین المللی 

را  ترکیه  و  کنیم  اقدام  سدسازی  ها  این  با  رابطه  در 

ملزم کنیم حق آبه را تأمین کند.

به »گاپ« که شامل  ترکیه موسوم  پروژه سدسازی 

22 سد و 13 نیروگاه بر روی سرشاخه های دجله و 

فرات است، عراق، سوریه و ایران را به سرزمین های 

غیرقابل سکونت تبدیل خواهد کرد! این دزدی آب 

اراضی کشاورزی  باعث خشک شدن  توسط ترکیه 

عظیم عراق می شود که این خشکی زمین های عراق 

ایران  در  غبار  و  گرد  گسترده  توده های  ایجاد  دلیل 

است.

کشاورزی

اخبار
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در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  مهاجر  علیرضا 

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو 

»تولید؛  عنوان  با  امسال  شعار  اینکه  به  پاسخ  در 

معظم  مقام  سوی  از  اشتغال آفرینی«  دانش بنیان، 

چه  کشاورزی  بخش  در  شده،  نامگذاری  رهبری 

کید  اقداماتی در این زمینه انجام می دهید، گفت: تأ

مقام معظم رهبری سالهاست به افزایش تولید داخل 

متمرکز شده و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه 

تالش می کند تا حداکثر امنیت غذایی را با توجه به 

تولید در داخل، رقم بزند.

به  اساسی  محصوالت  واردات  امروزه  افزود:  وی 

روسیه مشکالتی  و  اوکراین  اخیر  تحوالت  با  ویژه 

محصوالتی  اینکه  دلیل  به  هم  ایران  و  کرده  ایجاد 

را  گندم  اندازه ای  تا  و  کنجاله  ذرت،  علوفه،  مانند 

این  تولید  به  که  کرد  خواهد  تالش  می کند،  وارد 

محصوالت اساسی در داخل توجه بیشتری کند.

اینکه ورود دانش بنیان ها در بخش  بر  کید  تأ با  وی 

و  تولید  افزایش  به  می تواند  کشاورزی  تولیدات 

این علم،  ورود  بدون  منجر شود، گفت:  بهره وری 

تحقق اهداف بخش کشاورزی میسر نخواهد شد.

محصوالت  تولید  اهمیت  به  ادامه  در  مهاجر 

کشاورزی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: یکی 

غالت  به  وابستگی  شوروی  فروپاشی  دالیل  از 

بزرگترین  اکنون  سالها  از  پس  اما  بوده  آمریکا 

آنها  تولیدکننده این محصوالت به حساب می آ ید. 

کشاورزی،  بخش  به  تکنولوژی  نفوذ  با  توانستند 

با  می توانیم  هم  ما  و  دهند  افزایش  را  تولیداتشان 

معاون وزیر جهاد کشاورزی از 4 برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش ورود فن آوری به کاهش مصرف آب خبر داد و گفت: شرکت های 
دانش بنیان بشیتری تشکیل می دهیم و در بخش کشاورزی به کار گیری خواهیم کرد.

دلیل فروپاشی شوروی وابستگی 
به غالت آمریکا بود

که  اخیر  سالیان  طی  پروژه  این  تکمیل  ادامه  در 

حال  در  کشور  خارجه  وزات  مسئوالن  غفلت  در 

ایلیسو  آبان ماه سال 1400 سد  در  پیشروی است, 

آبگیری شد!

استان  در  دجله  رود  روی  بر  که  »ایلیسو«  سد 

شده  ساخته  ترکیه  شرق  جنوب  در  »ماردین« 

را  آب  مکعب  متر  میلیارد   43 گنجایش  است، 

ترکیه  بزرگ  سد  دومین  رک، 
ُ
آتات سد  از  پس  و  دارد 

از  فرات  و  دجله  رودخانه های  می شود.  محسوب 

 22 از  یکی  سد  این  و  می گیرند  سرچشمه  ترکیه 

سد و مخزنی است که ترکیه قصد دارد تحت پروژه 

»گاپ« روی رودخانه های دجله و فرات بسازد.

احداث این سد برای ایران و سایر کشورهای منطقه 

تنوع  رفتن  بین  از  کم آبی,  زمینه  در  تهدیدی جدی 

زیستی و  بحران ریزگردها باشد و همچنین از رونق 

افتادن کشاورزی و به دنبال آن، مشکالت اقتصادی 

را نیز در پی داشته باشد. با توجه به قرار گرفتن این 

سد در جنوب شرق ترکیه و احداث آن بر روی رود 

سد  این  می شود,   سرازیر  عراق  خاک  به  که  دجله 

محیط زیست کشور ایران را نیز به خود وابسته کرده و 

برای ایران از اهمیت باالیی برخوردار است.

عراق  و  می شود  عراق  وارد  ترکیه  از   
ً
مستقیما دجله 

هورالعظیم  تاالب  به  سرانجام  و  می کند  آبیاری  را 

می رسد؛ با احداث این سد از ورود 56 درصد منابع 

ایران و عراق جلوگیری می شود که در  به  آب دجله 

نتیجه باید منتظر مرگ قریب الوقوع تاالب هورالعظیم 

و یک فاجعه بزرگ زیست محیطی در ایران و تشدید 

شرایط وخیم گردوخاک در کشورمان باشیم!

با احداث این سد، حق آبه رود دجله توسط دولت 

شدن  خشک  و  شد  خواهد  گرفته  نادیده  ترکیه 

تاالب  تبدیل  سوریه،  و  عراق  مرکزی  تاالب های 

در  ریزگرد  بحرانی  کانون  بزرگترین  به  هورالعظیم 

منطقه، درگیری 25 استان غربی و مرکزی کشورمان 

این مسأله  افزایش چشمگیر  و  با معضل ریزگردها 

اثرات حذف حق آبه دجله توسط ترکیه  از  نمونه ای 

خواهد بود.

از  هکتار  میلیون   6.5 از  بیش  نابودی  همچنین 

اراضی کشاورزی عراق و سوریه، ایجاد کانون های 

فرسایش بادی و تولید گرد و خاک، خشکی عراق 

و گرد و غبار برخاسته از این کشور بر روی ایران از 

با  ترکیه  دولت  اقدام  آسیب های جبران     ناپذیر  دیگر 

احداث سد ایلیسو خواهد بود.

در گذشته نیز ساخت سد آتاتورک در ترکیه که 75 

درصد آب فرات را ذخیره می کند و با ظرفیت 50 

ایران و معادل  میلیارد مترمکعب معادل 650 سد 

سبب  است,  ایران  آب های  تمام  ظرفیت  از  نیمی 

خشک شدن بخشی از تاالب هورالعظیم در عراق 

درگیر  را  ایران  آن  از  ناشی  ریزگردهای  و  بود  شده 

بحران ریزگردها کرده است.

تکمیل تمام 22 سدی که قرار است طی این پروژه 

شود,  ساخته  فرات  و  دجله  رودخانه های  روی  بر 

عالوه بر تشدید بحران آب منطقه, کشورهای منطقه 

محیطی  زیست  بحران های  با  را  ایران  جمله  از 

بحران  و  اقتصادی  بحران های  گسترده تر,  و  بیشتر 

ریزگردها مواجه خواهد کرد؛ با وجود این همچنین 

شاهد غفلت و خواب مسئوالن کشور در موضوع 

دیپلماسی آب هستیم!
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افزایش بهره وری با دانش بنیان ها

۴ برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای 
ورود تکنولوژی به کاهش مصرف آب

واردات  حتی  یا  و  داخل  در  تکنولوژی  این  تولید 

آنها، زمینه تولید را فراهم کنیم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره 

اشتغالزایی در بخش کشاورزی هم گفت: متأسفانه 

همان  به  زیرا  باشد،  اشتغالزا  نمی تواند  بخش  این 

می شود،  وارد  بخش  این  به  تکنولوژی  که  اندازه 

در  باید  که  می شوند  بیکار  آن  کارگران  از  بخشی 

بخش  البته  شوند.  کارگیری  به  صنعت  بخش 

لبنی،  صنایع  مانند،  مرتبط  صنایع  کشاورزی، 

صنایع فرآوری و تبدیلی دارند که می توانند در این 

حوزه مشغول باشند.

به  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  مهاجر 

اشاره  دانش بنیان ها  توسط  بهره وری  افزایش  امکان 

کشاورزی  ماشین آالت  انواع  ورود  گفت:  و  کرد 

به  می تواند  مدرن  تکنولوژی های  با  آنها  ادوات  و 

به  البته  شود.  منجر  کشاورزی  تولیدات  افزایش 

زمین های  باید  ماشین آالت  اینگونه  ورود  منظور 

از شر  باید  باشند.  بزرگتری  قطعات  در  کشاورزی 

بتوانیم  تا  با قطعات کوچکتر رها شویم  زمین های 

مکانیزاسیون کشاورزی را به درستی اجرا کنیم.

اینکه  به  پاسخ  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 

صحبت های  از  بخشی  در  رهبری  معظم  مقام 

خود به عقب ماندگی ورود دانش بنیان ها در بخش 

و  کشاورزی  بذور  عملکرد  در  ویژه  به  کشاورزی 

بهره وری آب اشاره کرده است و چه برنامه ای برای 

این حوزه ها  در  دانش بنیان ها  نفوذ  افزایش ضریب 

برای  کشاورزی  بخش  متأسفانه  گفت:  دارید، 

به  و  ندارد  خاصی  جذابیت  شرکت ها  از  بسیاری 

ما  عمده  مشکل  می کنند.  ورود  کمتر  دلیل  همین 

هندوانه،  خیار،  جمله  از  صیفی  و  سبزی  بذر  در 

خربزه و گوجه فرنگی است که از خارج می آید اما 

قدس  آستان  با  برنامه ای  کشاورزی  جهاد  وزارت 

این  در  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرای  و  رضوی 

حوزه دارد.

است  قرار  که  برنامه هایی  به  ادامه  در  مهاجر 

آب  مصرف  کاهش  برای  کشاورزی  بخش  در 

می خواهیم  ابتدا  گفت:  و  کرد  اشاره  شود  انجام 

را که در حال اجرا است  آبیاری  نوین  سامانه های 

اینکه سیستم های جدیدتری در  توسعه دهیم. دوم 

استفاده  الگوها  این  از  و  می شود  اجرایی  جهان 

در  را  کم آبی  به  مقاوم  ارقام  کشت  سوم،  کنیم. 

چهارم  دهیم  گسترش  کشاورزی  حوزه های  همه 

از  را  کشاورزی  محصوالت  برخی  کشت  زمان 

فصل های خشک و پرآب بر به فصل های کم آب بر 

مانند پاییز و زمستان منتقل کنیم.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال این 

است که محصول چغندرقند را که در تابستان آب 

بسیاری مصرف می کند را به فصل پاییز انتقال دهد 

که آب بسیار کمتری مصرف خواهد کرد. این طرح 

تنها 4  و  اجرایی می شود  استان گلستان  در  اکنون 

هزار مترمکعب آب نیاز دارد که 2 هزار مترمکعب 

آن نیز از باران تغذیه می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه پس 

از فرمایشات مقام معظم رهبری، آیا برنامه خاصی 

است،  شده  تدوین  کشاورزی  جهاد  وزارت  در 

جلسه  تشکیل  غذایی  امنیت  قرارگاه  در  گفت: 

معظم  مقام  فرمایشات  تحقق  برنامه های  و  دادیم 

رهبری را بررسی کردیم و در ادامه هم تصمیمات 

جدی تری گرفته خواهد شد.

الگوی جهانی توسعه صنایع کوچک

الگوی جهانی توسعه صنایع کوچک چیست؟ یک پژوهش جامع که به بررسی سیاست های ۱۵کشور جهان در توسعه کسب وکارهای 
کوچک و متوسط پرداخته، به سیاستگذار توصیه کرده است برای توسعه صنایع کوچک ایران ۶چالش را از پیش روی فعاالن 

اقتصادی بردارد تا SMEها بتوانند ضمن تولید کاالهای نوآور و با فناوری باال، سطح اشتغال زایی بخش صنعت را افزایش دهند.

مرکز پژوهش   های اتاق ایران بررسی کرد؛ تجربه ۱۵کشور در ایجاد و توسعه بنگاه   های کوچک و متوسط

الگوی جهانی توسعه صنایع کوچک
مسیر  اشتغال زایی،  تقویت  برای  جهان  اقتصاد 

توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط را در پیش 

مسیر  می   تواند  نیز  ایرانی  سیاستگذار  است.  گرفته 

سازد  هموار  را  متوسط  و  کوچک  بنگاه   های  تحول 

و  صنعتی  تولید  تقویت  و  رشد  به  مجرا  این  از  و 

مسیر  این  در  یابد.  دست  اشتغال زایی  در  افزایش 

ایران  در  SMEها  تحول  اصلی  برداشتن هفت مانع 

مفصل  پژوهش  در  که  موضوعی  است؛  حیاتی 

مرکز پژوهش   های اتاق بازرگانی ایرانی بررسی شده 

است.

مسائل  شامل  ترتیب  به  موانع  این  تحقیق،  این  در 

»ساختاری- نهادی«، »کالن اقتصادی«، »ساختار 

محیطی«، »ساختار آموزشی«، »ساختار حقوقی«، 

سیاستگذار  که  هستند  »مالیاتی«  و  »مالی«    

در  SMEها  تحول  مسیر  آنها  اصالح  با  می   تواند 

مهیا  را  فناور  تولید  و  اشتغال زایی  رشد  برای  ایران 

مرور  به  بخش  چهار  در  که  پژوهش  این     سازد. 

اخبار
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اقتصاد  برای  متوسط  و  کوچک  بنگاه   های  اهمیت 

زمینه  در  جهانی  تجربه   های  از  پرداخته،  صنایع  و 

ارائه کرده است. در  SMEها شواهد دقیقی  توسعه 

واقع به جز اصالح در حوزه   های مورد اشاره، بستر 

تاکید  مورد  کوچک  کسب وکارهای  تقویت  اصلی 

تجویزات  زمینه  این  در  دولت   ها  به  و  گرفته  قرار 

به  استناد  با  پژوهش  این  است.  شده  ارائه  روشنی 

بنگاه   های  وضعیت  خصوص  در  یونیدو  گزارش 

کوچک و متوسط در اقتصاد ایران تاکید کرده است 

ایران  در  SMEها  توسعه  چالش   های  مهم ترین  که 

دریافت  فرآیند  بودن  »طوالنی  شامل  ترتیب  به 

وام«، »فقدان استراتژی رشد نوآوری در SMEها«، 

»سودآوری کم«، »دانش اندک کارآفرینان از تاثیر 

باالی  »هزینه  بنگاه«،  سودآوری  رشد  بر  نوآوری 

واردات فناوری« و »کمبود منابع« است که تا این 

اقتصاد  شکوفایی  امکان  نشوند،  برطرف  چالش ها 

و صنعت چنان که مدنظر سیاستگذار است، از این 

طریق ممکن نیست.

این پژوهش با مرور تجربه کشورهای تایوان، آلمان، 

استرالیا،  ایتالیا،  هلند،  اتریش،  سوئد،  فنالند، 

و  هند  سنگاپور،  ترکیه،  بریتانیا،  آمریکا،  مالزی، 

در  SMEها  هدایت  و  تنظیم  نحوه  در  بنگالدش 

مسیر توسعه فعالیت، پنج ابزار عمده مورد استفاده 

کوچک  بنگاه   های  به  کمک  برای  کشورها  این  در 

شامل  ابزارها  این  است.  کرده  معرفی  را  متوسط  و 

»تقویت  توسعه کسب وکارها«،  برای  مالی  »تامین 

»حمایت   های  بخش   ها«،  این  در  سرمایه گذاری 

توسعه  و  تحقیق  به  »کمک  نوآوری«،  و  آموزشی 

و  اداری  »بهبود خدمات  و  این کسب وکارها«،  در 

و  تولید  می کنند  کمک  که  هستند  کاری«  شرایط 

تجارت در این قبیل واحدهای اقتصادی با سهولت 

واحدهای  این  اهمیت  البته  شوند.  انجام  بیشتری 

شده  موجب  جهان  کشورهای  اغلب  در  اقتصادی 

ابزارهای متنوعی را برای  تا 15کشور مذکور  است 

حمایت از SMEها طراحی کنند. دلیل این موضوع 

شامل  که  برمی   گردد  SMEها  مثبت  6ویژگی  به 

»اشتغالزایی باال و کاهش بیکاری با سرمایه گذاری 

در  چشمگیر  رشد  »امکان  شخصی«،  و  اندک 

میان مدت و بلندمدت«، »توانایی تربیت نیروهای 

توزیع  »بهبود  بزرگ«،  و صنایع  اقتصاد  برای  ماهر 

درآمد در مناطق کمتر توسعه یافته«، »انعطاف   پذیری 

در جذب و همسازی با فناوری   های جدید« در کنار 

»خلق و توسعه بازارهای جدید داخلی و خارجی« 

هستند. این ویژگی   ها با توجه به وضعیت حاکم بر 

و  پایدار  مشاغل  توسعه  به  می   توانند  ایران  اقتصاد 

رشد تولید مبتنی بر فناوری و نوآوری منجر شوند 

اهداف کالن سیاستگذار در  برای تحقق  را  و فضا 

کنند.   فراهم  اشتغال زا  و  دانش   بنیان  تولید  زمینه 

سهم  ایران  در  که   SME به  موسوم  بنگاه   های 

در  را  افزوده  ارزش  تولید  و  اشتغال  از  قابل توجهی 

سال بر عهده دارند، جایگاه بارزی در اقتصاد جهان 

دارند و کشورهای مختلف برای تولید و توسعه آنها 

شواهد  درمی   آورند.  اجرا  به  را  متنوعی  برنامه   های 

نشان  ایران  بازرگانی  اتاق  پژوهشی  بازوی  گزارش 

از  55درصد  پردرآمد  اقتصادهای  در  که  می دهد 

توسط  مشاغل  65درصد  و  شده  خلق  درآمد  کل 

SMEها ایجاد شده است. این عدد برای کشورهای 

در  و  و 70 درصد  معادل 60 درصد  ترتیب  به  فقیر 

دو  این  برای  ترتیب  به  متوسط  درآمد  با  کشورهای 

متغیر 95 درصد و 70درصد است. در ایران شواهد 

واحدهای  این  سهم  که  می دهد  نشان  موجود 

اقتصادی از سرمایه گذاری کل کشور 4/ 18درصد 

موضوعی  می   آید؛  شمار  به  اندک  رقمی  که  است 

مورد  از سوی سیاستگذار  باید  نظر می رسد  به  که 

توجه قرار گیرد و به تهیه ابزارها و سیاست   هایی برای 

تقویت سرمایه گذاری در این بخش بینجامد.

دیگری  نکات  گویای  گزارش  بیشتر  بررسی 

این واحدهای  برای نمونه چند ویژگی مهم  است. 

اقتصادی که در وزن   دهی به SMEها در برنامه   ها و 

اهمیت هستند،  اقتصادی حائز  سیاستگذاری   های 

به ممانعت از بسته شدن، ایستایی و منقبض شدن 

با  واحدها  این  واقع  در  می شوند.  مربوط  بازار 

ممانعت از انحصاری شدن بازارها سطح رقابت را 

می کنند؛  بیشتر  را  اقتصاد  پویایی  و  می دهند  ارتقا 

SMEها  خدمات  مهم ترین  از  شاید  که  موضوعی 

توسعه یافته است.  یا  اقتصادهای در حال ظهور  به 

همچنین برآورد گزارش این است که تمرکززدایی از 

مهاجرت  کاهش  پهنه جغرافیایی،  یک  در  صنعت 

از مهم ترین  و کنترل حاشیه نشینی،  فقیر  از مناطق 

SMEها حاصل  توسعه  نتیجه  در  که  است  دالیلی 

سیاستگذاری  الگوهای  طراحی  بنابراین  شده، 

درست در بخش   های کمتر توسعه یافته برای ظهور 

آزموده  سیاست  یک  به عنوان  SMEها  شکوفایی  و 

جهانی فواید اقتصادی و اجتماعی بسیاری در پی 

تاکید  با  همچنین  گزارش  این  در  داشت.   خواهد 

اقتصاد  عرصه  در  دولت  نقش  تعیین  ضرورت  بر 

تصریح شده است که هنوز در ایران دیدگاه دقیق و 

مشخصی برای روابط حاکمیتی دولت و بنگاه   های 

ارائه  و عملیاتی  نظری  لحاظ  به  متوسط  و  کوچک 

نشده است. ایجاد واحد مستقلی درون دولت برای 

به بنگاه   های کوچک و متوسط  توسعه امور مربوط 

نیازی حیاتی است که در ایران مورد توجه قرار گرفته 

است. با این حال تحقیق اتاق بازرگانی نشان می دهد 

کسب وکارهای  درست   تر  هرچه  هدایت  برای  که 

موسوم به SME، چهار اقدام باید صورت گیرد. این 

اقدامات بسته   ای از فعالیت   هاست که طی آن نهاد 

متولی صنایع کوچک و متوسط باید بتواند اهداف 

مدنظر در زمینه اطالع   رسانی، رایزنی، هماهنگی و 

شتاب   دهی به امور SMEها را به خوبی انجام دهد. 

باید واحد عملیاتی  دارد که سازمان  تاکید  گزارش 

قوی داشته باشد و کل مجموعه باید بتواند در سطح 

سیاستگذاری حرفه ای، توانمند و همچنین به نحو 

بنگاه   های  بخش  کلی  احتیاجات  مدافع  موثری 

کوچک و متوسط در تمام سطوح محلی، منطقه   ای 

این سازمان،  باشد. مدیران و تصمیم گیران  و ملی 

بتوانند  و  باشند  کسب وکار  اصحاب  معتمد  باید 

اصلی  ماموریت   های  تامین  در  کارآفرینان  اعتماد 

باید  سازمان  این  همچنین  کنند.  جلب  را  خود 

اقدامات  نتایج  ارزیابی  و  نظارت  مسوولیت 
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صورت گرفته در جهت توسعه پایدار این بنگاه   ها را 

بر عهده داشته باشد. این گزارش تاکید دارد که در 

بازرگانی  فعالیت   های  اینکه  وجود  با  ایران  اقتصاد 

حائز  اقتصاد  موفقیت   آمیز  کارکرد  برای  و خدماتی 

صنایع  و  صنعتی  تولیدات  بخش  هستند،  اهمیت 

افزوده  ارزش  افزایش  برای  نیز  متوسط  و  کوچک 

صنعتی و صادرات بسیار اهمیت دارند. مطالعات 

انجام شده روشن می   سازد که بخش صنایع کوچک 

اقتصادی  رشد  در  اساسی  محوریت  متوسط،  و 

ایران داشته است و در پی آن توانایی بالقوه زیادی 

این  به  توجه  بنابراین  دارد.  اشتغال  ایجاد  برای 

دیگر  در  رانت ها  دادن  کاهش  طریق  از  بخش، 

بخش   ها ضروری است. براین مبنا الزم است توجه 

دوچندانی به برداشتن موانع از پیش روی بنگاه   های 

کوچک و متوسط به منظور رشد و شکوفایی آنها در 

راستای کمک به تقویت اقتصاد ایران شود.

مسیر جهانی حمایت از SMEها
چارچوب  در  خصوصی  بخش  فعاالن  عموما 

بنگاه   های  غیردولتی،  تشکل های  از  انبوهی 

کوچک و متوسط، خوشه   های صنعتی و کارآفرینان 

بر  مبتنی  تولیدات  و  خالقیت  و  نوآوری  طریق  از 

در  صنعتی  توسعه  و  رشد  اصلی  عوامل  از  دانش 

فعاالن  این  می   شوند.  محسوب  کشورها  همه 

نیز  و  نهایی  یا  واسطه  تولیدی  عوامل  عنوان  به 

مصرف کننده خدمات و کاالها، نقشی تعیین کننده 

و معنا   دار در ایجاد اشتغال و تولید ثروت و جذب 

می کنند.  ایفا  منطقه  در  خارجی  سرمایه   های 

صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد تمامی کشورها 

کوچک  سازمان های  دارند.  مهمی  بسیار  نقش 

از  بسیاری  در  اقتصاد  کل  90 درصد  از  بیش 

کشورها را شامل می   شوند. اهمیت این صنایع در 

کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر است   . تعداد 

حال  در  کشورهای  در  کوچک  صنعتی  واحدهای 

را  صنعتی  واحدهای  کل  95درصد  تا   90 توسعه 

 40 آنها  سهم  اشتغال  لحاظ  از  می دهد.  تشکیل 

که  را شامل می   شود  کارگران صنعتی  تا 90درصد 

خود  به  را  صنعتی  تولیدات  کل  50درصد  تا   30

اختصاص می   دهند. در گزارش یادشده با استناد به 

نظریه اقتصادهای حاشیه   ای »پن   روز« تصریح شده 

اقتصادی،  رونق  و  شکوفایی  شرایط  در  که  است 

و  کوچک  صنایع  برای  رشد  فرصت های  ایجاد 

راحت تر  و  ساده تر  نظریه  این  اساس  بر  متوسط، 

از توسعه صنایع بزرگ است. بر اساس این نظریه 

در مراحل ابتدایی، بروز شرایط رشد عمومی و باز 

شدن افق   های جدید توسعه و گسترش فعالیت   های 

بودن  محدود  سبب  به  بزرگ  صنایع  تولیدی، 

افزایش  نسبی  نبودن  اقتصادی  و  توسعه  زمینه های 

خود  برنامه ریزی  در  فرصت ها  این  به  ظرفیت   ها 

ترجیح  صنایع  این  واقع  در  دارند.  کمتری  توجه 

تولیدات  افزایش  در  را  خود  سرمایه  که  می دهند 

جاری صرف کنند تا اینکه آن را به سرمایه گذاری 

زمان  چراکه  دهند؛  اختصاص  جدید  تولیدات  در 

تبلیغات  هزینه های  و  بوده  طوالنی  آن  ثمردهی 

تحمیل  صنایع  این  به  نیز  را  سنگینی  بازاریابی  و 

در  نوآوری   ها  از  گسترده   ای  طیف  گرچه  می کند. 

محصوالت و فرآیند تولید با سرعت زیاد در حال 

در  نوآوری   ها  به کارگیری  روش  ولی  است؛  وقوع 

صنایع بزرگ، به سبب ساختار خاص این صنایع، 

با آرامش و طبق برنامه ریزی میان مدت یا بلندمدت 

صورت می   پذیرد. در واقع در بنگاه های بزرگ، تنها 

استراتژی  و  بازار  شرایط  با  متناسب  نوآوری های 

به  موجود  ماشین آالت  انعطاف  قابلیت  و  بنگاه 

دیگر  به کارگیری  از  مدیران  و  می شود  گرفته  کار 

بنگاه   ها،  این  در  می کنند.  نظر  صرف  نوآوری ها 

فرآیند  در  به خصوص  نوآوری،  به کارگیری  شرط 

یا  موجود  ماشین آالت  شدن  مستهلک  تولید، 

فرصت های درآمدی باال یا حفظ سهم شرکت های 

بزرگ از بازار است. برعکس در بنگاه   های کوچک 

آنها  که  چرا  ندارد؛  وجود  محدودیت ها  نوع  این 

محدود  ظرفیت  و  کم  عمومی  هزینه   های  با 

به  دارند.  بیشتری  انعطاف   پذیری  ماشین   آالت، 

فناوری  با  جدید  ماشین   آالت  به   کارگیری  عالوه 

شده  آنها  در  مزیت  این  افزایش  موجب  پیشرفته، 

متوسط  و  کوچک  صنایع  در  را  رشد  امکان  و 

باعث  مسائل  همین  می دهد.  افزایش  به شدت 

این  در  بررسی  مورد  15کشور  در  تا  است  شده 

پژوهش، ابزارهای مختلفی برای حمایت از توسعه 

به  برود.  کار  به  متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای 

بنگاه   ها  این  از  برای حمایت  آلمان  در  مثال،  طور 

مسیر مشخصی تعریف شده و بر آموزش، تقویت 

شده  بسیاری  تاکید  مسیر  تسهیل  و  اطالعات 

آموزشی،  حمایت   های  ضمن  آلمان  در  است. 

حمایت   های مالی از SMEها صورت گرفته است. 

»شبکه  نام  به  حلقه  یک  قالب  در  اینکه  ضمن 

فرشتگان کسب وکار«، مسیری برای تعامل وزارت 

و  تحقیق  و  فناوری  وزارت  اقتصادی،  امور  فدرال 

از  بیایند.  SMEها  به کمک  تا  ایجاد شده  بانک ها 

ارائه  آلمان ،  سیاست  درباره  جالب  نکات  جمله 

مدیران  به  مشاوره  و  بخشی  تحلیل  گزارش های 

موانع  برداشتن  است.  کوچک  کسب وکارهای 

کسب وکارهای  ایجادکنندگان  راه  سر  از  موجود 

نوآوری  و  فناوری  مشاوره  خدمات  ارائه  یا  جدید 

به صنعتگران از دیگر ابزارهای مورد استفاده دولت 

مالزی  در  است.  بوده  SM ها  تقویت  برای  آلمان 

کوچک  شرکت های  به  کمک  برای  دولت  هم 

به منظور  را  راهبردهایی  و  برنامه ها  متوسط  و 

پیشرفت عملکرد و قدرت رقابتی آنها در نظر گرفته 

نهادها،  مالی،  حمایت های  مالزی  دولت  است. 

شرکت های  ویژه  بانک های  احداث  دستگاه ها، 

کوچک و متوسط و... را ایجاد کرده است تا بتواند 

تولید،  بهره وری  بخش های  در  شرکت ها  این  به 

تولید  و  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  گسترش 

محصوالت کمک کند. یکی از نکات بسیار حائز 

با  منطقه  در هر  که دولت  مورد است  این  اهمیت 

اما  آن منطقه حمایت کرده؛  پتانسیل های  به  توجه 

با  دیگر  شرکت های  که  است  بیان  قابل  نکته  این 

چالش های متفاوتی مانند موانع اجتماعی، فقدان 

و  مشتریان  وفاداری  برندسازی،  بازاریابی،  دانش 

صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد 
تمامی کشورها نقش بسیار مهمی 

دارند. سازمان های کوچک بیش از 
۹0 درصد کل اقتصاد در بسیاری 

از کشورها را شامل می   شوند.
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با شرکت های محلی  همچنین عدم ارتباط مناسب 

و  موارد  این  که  هستند  مواجه  دیگر  بین المللی  و 

برای  مالزی  می شود.  دیده  نیز  ایران  در  مشکالت 

این موارد نیز چاره اندیشیده که از جمله اقدامات آن 

این شرکت ها  تامین مالی  به تغییر سیستم  می توان 

شیوه  استرالیا  در  کرد.  اشاره  مالیاتی  بار  کاهش  و 

که  شده  تدوین  SMEها  کردن  نوآور  بر  جالبی 

صادرات  رشد  و  بنگاه   ها  درون  نوآوری  توسعه  بر 

افزایش  در خصوص  دولت  دارد. طرح های  تاکید 

بهبود  جدید،  فناوری  پذیرش  به  معطوف  نوآوری 

طراحی و تحقیق و افزایش سطح نوآوری بهینه در 

اداره  همکاری  با  و  اساس  این  بر  است.  سازمان 

صنایع استرالیا معیارها و پاداش های خاصی را هم 

 R&D ارائه می دهند که اهم آنها عبارتند از: برنامه

موسسات  نوآوری  مالی  تامین  با  همراه   Start

R&D و  کوچک )SBIF(، اعطای کمک رقابتی به 

 R&D برای  مالیاتی  معافیت  و  فناوری  خرید  وام 

نرخ  با  پروژه   های  تمام  مسیر  این  125درصد.  تا 

موسسه   های  در  دالر  50میلیون  از  کمتر  بازگشت 

مختلف را به فعالیت های نوآوری و ارائه خدمات، 

محصوالت و فرآیندهای نوآورانه تشویق می کند.

شش »اشتباهی« که 
آمریکـا را به جـان 
عمران خان انداخت

یک رسانه عربی در تحلیل رخدادهای اخیر پاکستان 

که به انحالل پارلمان منجر شد، برآورد کرد که توطئه 

آمریکا علیه عمران خان هنوز متوقف نشده و چه بسا به 

تحریک ارتش برای کودتا منجر شود.

در  لندن  چاپ  الیوم  رای  روزنامه  ایسنا،  گزارش  به 

و  عرب  جهان  سرشناس  نویسنده  قلم  به  تحلیلی 

سردبیر این روزنامه نوشت: عمران خان، نخست وزیر 

پاکستان از یک توطئه آمریکایی که هدف آن براندازی 

حکومتش بود نجات یافت و این توطئه نزدیک بود 

از طریق تحریک احزاب معارض عملی شود. با این 

وجود توطئه آمریکا هنوز متوقف نشده و چه بسا به 

یک کودتای نظامی نیز تبدیل شود زیرا ارتش پاکستان 

حاکم فعلی این کشور است و از زمان تاسیس پاکستان 

تا به امروز چهار کودتا انجام داده است که همگی با 

برنامه ریزی آمریکا بوده و اکنون نیز برخی ژنرال های 

همپیمان آمریکا در صفوف ارتش حضور دارند.

در این تحلیل آمده است که اشتباهات بزرگ عمران 

خان از نظر آمریکا که منجر به توطئه چینی علیه او 

شد، در مواضع و سیاست های زیر خالصه می شود:

با توقف حمایت ها از جنبش  یک: مخالفت قاطع 

در  جنبش  این  از  پشتیبانی  و  افغانستان  در  طالبان 

شکست دادن سریع آمریکا و خروج ذلت بار نیروهای 

این کشور از افغانستان در سال گذشته.

دو: قرار گرفتن در صف کشور چین و پیوستن به ابتکار 

عمل »کمربند و جاده« و امضای معاهده اقتصادی 

همکاری های  که  دالر  میلیارد   62 تقریبا  قیمت  به 

اقتصادی گسترده ای را شامل می شود و این کشور را از 

آمریکا بی نیاز می کند.

سه: تایید و حمایت از حمله روسیه به اوکراین و سفر 

به مسکو در آغاز بحران و استقبال گرم والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهور روسیه از وی.

و  ایران  با  قوی  بسیار  راهبردی  روابط  ایجاد  چهار: 

شکست تحریم های تحمیل شده علیه این کشور و 

طرح اتهام علیه وی مبنی بر »کمک به گسترش برنامه 

هسته ای ایران«.

پنج: حمایت کامل از مساله فلسطین و عدم پیوستن 

به روند عادی سازی روابط با اسرائیل و توافق ابراهیم 

و همچنین مقاومت در برابر تمام فشارهای آمریکا و 

کشورهای عربی در این راستا.

شش: نپذیرفتن مطالبات متعدد آمریکا مبنی بر تاسیس 

مرزهای  که  این کشور  در خاک  نظامی  های  پایگاه 

مشترک با چین دارد.

ترامپ،  دونالد  دولت  می نویسد:  ادامه  در  نویسنده 

به  آمریکا کمک های سالیانه  پیشین  رئیس جمهور 

بلوکه  را  است  دالر  میلیارد  سه  تقریبا  که  افغانستان 

از تروریسم  به بهانه توقف حمایت  اقدام  این  کرد و 

در افغانستان و عدم پایبندی به توافقات با آمریکا برای 

مبارزه با طالبان و همچنین عدم ارسال نیرو به یمن برای 

جنگیدن در کنار ائتالف سعودی و اماراتی و عدم قطع 

روابط با ایران بود. زمانی که جو بایدن، رئیس جمهور 

کنونی آمریکا روی کار آمد همین وضعیت را ادامه داد 

و هیچ تماسی با عمران خان برقرار نکرد و جشن و 

شادی عمران خان در پی شکست اشغالگری آمریکا 

و خروج نیروهای این کشور از افغانستان این شکاف 

را دوچندان کرد.

در  که  است  آمده  تحلیل  این  از  دیگری  بخش  در 

در  موفقیت  و  انتخابات  در  پیروزی عمران خان  پی 

سرنگونی دولت فاسد قبلی، آمریکا تصمیم به براندازی 

به  خان  عمران  سفر  از  پس  و  گرفت  وی  حکومت 

مسکو و پیوستن به ائتالف چینی، روسی، ایرانی و کره 

شمالی علیه آمریکا ، اجرای این تصمیم آمریکایی به 

یک نیاز مبرم تبدیل شد.

عطوان می نویسد: چه بسا بزرگ ترین اشتباه عمران خان 

از نظر آمریکایی ها حمایت مطلق از مساله فلسطین و 

انتقادات علنی از جهان اسالم است که نتوانست با 

پروژه نژادپرستانه صهیونیستی مقابله کند و کشتارها در 

حق ملت فلسطین را متوقف کند.

دانشگاه  دانشجوی  که  زمانی  از  خان  عمران 

و  کرد  اتخاذ  را  موضع  این  بود  انگلیس  کسفورد  آ

نیز  جامایا خان، همسر اول وی و مادر فرزندانش 

همین موضع را اتخاذ کرد ؛ زنی که مسلمان شد و 

نوار  در  اسرائیل  تجاوزهای  علیه  متعددی  مقاالت 

غزه در روزنامه های انگلیسی منتشر کرد.

خان  عمران  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  نویسنده 

علی رغم پیشنهادات وسوسه انگیز کشورهای عربی 

حوزه خلیج فارس علیه ایران موضع نگرفت و وی 

شخصی فرقه گرا نیست، آورده است که توطئه علیه 

بسا  چه  و  است  نشده  متوقف  هنوز  خان  عمران 

آمریکا ارتش پاکستان را برای انجام کودتا تحریک 

و این کشور را غرق در مشکالت کند.
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چرا ایران توسعه پیدا نمی کند؟
یک اقتصاددان، به بررسی دالیل توسعه نیافتگی ایران می پردازد؛ به عقیده وی 
برای اینکه ایران توسعه پیدا کند، ۵چرخ باید در جهت توسعه حرکت کنند؛ 
نظامیان، جامعه مدنی، روشنفکران، ثروتمندان، بروکرات های دولتی و روحانیت، 
سمت  به  یک  هیچ  حاضر  حال  در  که  هستند  ایران  در  توسعه  اصلی  ۵چرخ 

توسعه حرکت نمی کنند.

چرا ایران توسعه پیدا نمی کند؟
از  یکی  همواره  شاید  محمودی؛  زهرا  سیده 

و  کرده  را مشغول  ما  که ذهن  اصلی ترین سواالتی 

این  پرسیده ایم،  دیگران  و  از خود  زندگی  در  بارها 

بسیاری  حتی  نمی یابد؟  توسعه  ایران  چرا  که  بوده 

همه مشکالت را به این جهان سومی بودن نسبت 

می دهند. صادق الحسینی اقتصاددان به این پرسش 

نمی کند؟  پیدا  توسعه  ایران  چرا  که  می دهد  پاسخ 

در ادامه نظرات این اقتصاددان در مورد علت عدم 

توسعه یافتگی ایران را خواهید خواند.

پاسخ  در  عده ای  می شود،  توسعه  از  حرف  وقتی 

زیرا  نمی یابد  توسعه  ایران  می گویند:  آن  علت  به 

ندارد؛  وجود  کشور  در  راستا  این  در  و...  آموزش 

نداریم،  توسعه  به  رو  نگاه  ما  که  است  درست 

است  این  مهم  نکته  اما  و...  نمی دهیم  آموزش 

نتایج  بلکه  نیستند  توسعه  ریشه های  موارد  این  که 

توسعه هستند؛ ما نباید میوه یک درخت را با ریشه 

ما  چرا  که  است  این  سوال  اما  بگیریم.  اشتباه  آن 

میوه های توسعه را نداریم؟ و چرا این مشکالت در 

ایران وجود دارد؟

توسعه وضعیت نرمال بشر نیست!
میوه های  ما  است  طبیعی  که  است  این  اول  دلیل 

توسعه را نداشته باشیم و غالب کشورهای دنیا این 

میوه ها را ندارند. باید توجه داشته باشیم که توسعه 

وضعیت نرمال بشر نیست؛ وضعیت استثنایی بشر 

استثنایی  صورت  به  کشورها  برخی  یعنی  است. 

که  کشورها  دیگر  برعکس  می کنند،  پیدا  توسعه 

به  را  سوال  است  بهتر  بنابراین  نمی یابند.  توسعه 

پیدا  توسعه  آن ها  چرا  کنیم؛  مطرح  دیگری  شکل 

کردند؛ نه اینکه ما چرا توسعه پیدا نکردیم؟ در واقع 

توسعه پیدا نکردن وضعیت نرمال بشری است. 

پیدا نکردیم موضوع بدی است؛  این که ما توسعه 

آن هم در حالی که کشورهای دیگر در حال پیوستن 

توسعه متفاوت  از  تعاریف  توسعه هستند.  به قطار 

وجود  یافته  توسعه  50کشور  تا   30 حدود  است؛ 

نیافته هستیم.  دارد، ولی ما جزء کشورهای توسعه 

به دو شکل می توان این ریشه ها را مورد بررسی قرار 

تاریخی  یعنی  است؛  تاریخی  نگاه  یک  اول  داد. 

نداریم؛  را  توسعه  ابزارهای  ببینیم چرا  و  کنیم  نگاه 

غالب این موارد از جنس نهاد است؛ مثال آموزش، 

اخالق و رفتار، حاکمیت قانون و... همه در اقتصاد 

نهادها  این  باید دید چرا  تعریف نهادی دارند؛ لذا 

در ایران شکل نگرفته است؟

جغرافیای ایران؛ از مهم ترین دالیل
 عدم توسعه!

می توان  که  دلیلی  مهم ترین  تاریخی  تحلیل  در 

است؛  جغرافیا  برد،  نام  ایران  توسعه  عدم  برای 

جغرافیای ما یک داده برون زاست؛ یک داده برون زا 

که شما می گویید این کشور با این مشخصات این 

مشکالت را داشته و به دلیل این مشکالت نتوانسته 

در این سطح توسعه یابد؛ چرا جغرافیا مهم است؟ 

شما  و  نیست  دیگری  چیز  هیچ  تاثیر  تحت  زیرا 

ایران  دهید. حاال جغرافیای  تغییر  را  آن  نمی توانید 

نهادها در آن شکل نگرفته  از  بوده که بسیاری  چه 

است؟ 

ایران یک جامعه کم آب و پراکنده است، یعنی دو 

در  که  است  خشک  کشوری  ایران  دارد؛  ویژگی 

نتیجه آن نمی توانیم کشاورزی مبتنی بر محصوالتی 

کنیم؛  ثروت  ایجاد  آن  وسیله  به  که  باشیم  داشته 

بنابراین طبقه زمین داری هم در کشور وجود ندارد. 

طبقه زمین داری که در اروپا به افرادی تبدیل شده 

برای  را  پارلمان ها  و  قراردادها  قانون،  که حاکمیت 

حفظ منافع خود ایجاد کردند.

بدان  است؛  جامعه  این  بودن  پراکنده  دوم  ویژگی 

پراکندگی سبب می شود که واحه های  این  معنا که 

مختلف در ایران شکل بگیرد و این واحه ها امکان 

ایجاد  در  تا  شوند  ثروتمند  آنقدر  که  ندارند  را  آن 

نقش  شود،  توسعه  سبب  آینده  در  که  و...  نهادها 

آب  که  آن  واسطه  به  عمال  اروپا  در  باشند.  داشته 

قوی  دولت  نیست،  پراکنده  جامعه  و  است  فراوان 

و مازاد تولید شکل گرفته که می تواند صرف ارتش 

و... شود؛ موضوعی که در ایران وجود ندارد.

و  گسترده  بی ثباتی های  شامل  ایران،  تاریخ 

آن ها  هنر  که  است  کوچکی  قبایل  جنگ های 

دولت  اما  است؛  بوده  اسب دوانی  و  شمشیرزنی 

قبایل  این  که  می شد  ضعیف  آنقدر  گاه  مرکزی 

ایجاد  امکان  لذا  می کرد.  سرنگون  را  آن  کوچک 

دولت  و  منظم  ارتش  ایجاد  صرف  که  تولید  مازاد 

قوی شود وجود نداشته؛ دخالت دولت در اقتصاد 

زیاد بود؛ چرا که دولت می توانست با آب که ماده 

بکند.  می خواهد  که  کاری  هر  بود،  هم  کمیابی 

طبقه  نتوانست  وقت  هیچ  جامعه  دیگر  سویی  از 

ثروتمند و زمین دار بزرگ را شکل دهد و به شرایط 

امروز تبدیل شد.

تاریخ به کنار؛ چرا امروز به سمت 
توسعه نمی رویم؟

توسعه  سمت  به  االن  چرا  بگوییم  بخواهیم  اگر 

حرکت نمی کنیم و چرا نشانه های حرکت به توسعه 

بگیریم.  عکس  ایران  جامعه  از  باید  نمی بینیم،  را 

نورث والیس و وینگاست چارچوب نظری در این 

است  جامعه  یک  ایران  جامعه  می دهند؛  ارایه  باره 

که 5ذی نفع اصلی در آن نقش کلیدی دارند؛ اولین 

در  نورث  آقای  قول  به  که  هستند  نظامی ها  ذینفع 

گذار از توسعه نیافتگی مهم ترین گروه، همین گروه 

می دهد  نشان  آن  ها  حرکت  عمال  و  نظامی هاست 

توسعه در کشور انجام پذیر است یا خیر. دوم جامعه 
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آموزش  ما روی  یعنی هرچه  روشنفکران؛  و  مدنی 

تاکید کنیم، در نهایت می خواهیم این چرخ را با آن 

بچرخانیم. چرخ سوم، چرخ ثروتمندان و گروه های 

ثروتمند غالب است که بورژوا طبقه ای هستند که 

بیشترین ثروت را دارند و چرخ چهارم بروکرات های 

مدیر  و  مدیرکل  سطح  یعنی  هستند.  دولتی  اصلی 

در وزارت خانه ها به باال. چرخ پنجم هم داریم که 

خاص ایران است و آن روحانیت است.

اگر این 5چرخ در مسیر توسعه حرکت کنند، کشور 

این  تئوری،  در  می کند.  حرکت  توسعه  جهت  در 

5چرخ هستند که عمال جامعه را حرکت می دهند و 

قدرتمندترین گروهها، همین ها هستند. این تحلیل 

تاریخی نورث است از شرایط توسعه و اینکه توسعه 

باهم در  این 5چرخ  ایجاد می شود. تعامل  چگونه 

می کند؛  ایجاد  را  توسعه  عدم  یا  و  توسعه  نهایت 

اتفاقی  اوقات  بسیاری  برویم  کدام سمت  به  اینکه 

در  که  است  شوک هایی  حاصل  بسیاری  و  است 

جوامع اتفاق می افتد. 

چرخ بروکرات های دولتی؛ فاسدترین 
چرخ در ایران

بیشترین چرخی که بعد از انقالب در ایران خراب 

عقب ماندگی  جهت  در  و  نمی کند  کار  و  شده 

است.  دولتی  بروکرات های  چرخ  می چرخد، 

بروکرات های دولتی در ایران به شدت فاسد شده اند 

زیاد  ایران  دولتی  بروکراسی  در  شدت  به  فساد  و 

انقالب در سطح مدیران ارشد  از  شده است. قبل 

و عالی فساد زیاد بوده است؛ اما در سطح مدیران 

میانی حجم فسادی که االن داریم نبوده و فساد در 

که  اتفاقی  است.  جدید  پدیده  یک  میانی  مدیران 

این است که چرخ  افتاده،  انقالب  از  ایران بعد  در 

خالف  جهت  در  یا  و  نمی چرخد  ما  بروکراسی 

عمیق  و  جدی  بسیار  آن  دلیل  می چرخد؛  توسعه 

است و در یک جمله، به ساختار انتخابات در ایران 

باز می گردد که بعد از انقالب غلط چیده شد. 

قوانین  و  ملت  شئونات  تمام  که  داریم  مجلسی  ما 

که پایه و اساس همه نهادهای کشور است، دست 

محلی  انتخابات  در  مجلس  این  حال  است؛  آن 

حدود  با  فرد  محلی  انتخاب  در  می شود.  انتخاب 

معلوم  نهایت  در  و  به مجلس می آید  رای  30هزار 

انتخابات  هزینه  می شود؟  چه  آن  نتیجه   که  است 

که  است  تومان  2میلیارد  حدود  ایران  در  مجلس 

محلی  دلیل  به  ایران  در  انتخابات  مالی  تامین 

شدت  به  و  نمی شود  انجام  احزاب  طریق  از  بودن 

مجلس  به  طبقه ای  نهایت  در  و  است  غیرشفاف 

می رود که به شدت فاسد هستند و مروجان فساد در 

سیستم دولت می شوند. اختیارات مجلس به شدت 

باالست. اینکه مجلسی بتواند تک وزیر استیضاح 

عمال  این  است.  شده  باج گیری  برای  ابزاری  کند، 

سبب شده نمایندگان در تمام شئون اجرایی دخالت 

نمایندگان  را  وزارتخانه ها  کل  مدیران  حتی  و  کنند 

منصوب می کنند و نه وزرا؛ این اتفاقی است که در 

سیستم جمهوری اسالمی افتاده است.

می کنند  منصوب  را  ما  بروکرات های  نمایندگانی 

که هیچ نیستند و ناگهان در یک انتخاب محلی با 

لذا نظام حزبی  چند هزار رای روی کار می آیند و 

شکل نمی گیرد؛ افراد کوچک وارد مجلس می شوند 

وابسته  بیرونی  افراد  به  مالی  تامین  برای  این ها  و 

می شوند که مشخص نیست که هستند؟

طبقه ثروتمندی که از رانت ارتزاق 
می کند نه بهره وری!

جامعه  ثروتمندان  و  بورژوازی  چرخ  بعدی  چرخ 

هستند. عمال بروکراسی جمهوری اسالمی طبقه ای 

نهاد  حمایت  با  که  می کند  ایجاد  را  ثروتمندان  از 

و  ارزان  ارز  ارزان،  انرژی  ارزان،  وام  قانونگذار 

می کند؛  ترویج  کشور  در  را  غلط  مقررات گذاری 

بلکه  نمی رسد،  مردم  به  نهایت  در  که  ارزی  و  وام 

به افرادی می رسد که از رانت مختلف در بروکراسی 

ناشناس  طبقه  عمال  یعنی  هستند.  برخوردار 

ثروتمندی شکل گرفته که خود جمهوری اسالمی 

هم آن را نمی شناسد و این ها به شدت هم بی وطن 

هستند و ایران ذره ای برایشان اهمیت ندارد. 

نه  می کنند،  ارتزاق  رانت  از  ما  ثروتمند  طبقه 

بهره وری. در نتیجه چرخ ثروتمندان ما هم خالف 

توسعه می چرخد. عمال دو چرخ توسعه از ماشین 

بلکه  نیستند  توسعه  جهت  در  تنها  نه  ایران  توسعه 

برعکس هستند.

توزیع مهم تر از توسعه؛ چرخ روشنفکران 
ایران  روشنفکری  است؛  روشنفکران  سوم  چرخ 

همین  دنیا  جای  همه  در  یعنی  است؛  چپ  عمیقا 

است، اما دالیل مختلفی وجود دارد که میزان چپ 

بودن روشنفکری در ایران بیشتر است, یعنی توزیع 

فردا مهم تر  از  از توسعه مهمتر است، حال  برایش 

است و....

بود  نهادی  تنها  ایران  در  روحانیت  دیگر  از سویی 

کرد.  مخالفت  ملی سازی  با  انقالب  ابتدای  از  که 

شدت  به  این ها  و...  کنی  مهدوی  چه  اراکی،  چه 

طبقه  بودند.  مخالف  دولتی سازی  و  ملی سازی  با 

مهندس  داد؛  انجام  را  کارها  این  ایران  روشنفکری 

سحابی ها و بهزاد نبوی ها انجام دادند و طیف چپ 

روشنفکری  بودند. سنت  کار  این  موتور  مذهبی تر 

راست  اقتصاد  در  که  روحانیت  و  بود  چپ  ما 

محسوب می شود در دهه 70 و 80 مورد نقد جدی 

بزرگ خود  اشتباهات  با  و  گرفتند  قرار  روشنفکری 

از مسیر توسعه ایران خارج شدند و دیگر درسی که 

خواندند و عقایدی که در مورد مالکیت خصوصی، 

هم  روحانیت  چرخ  پس  نشد؛  شنیده  داشتند 

نمی چرخد.

چرخ نظامی در جهت منافع؛ نه توسعه!
در  نظامی ها  می ماند.  نظامی ها  چرخ  نهایت  در 

با حرکت جوامع هماهنگ  را  دنیا خود  همه جای 

می کنند و اینطور نیست که درک درستی از توسعه 

رویارویی  برخی جاها هم  باشند.  داشته  و جامعه 

جدی با جوامع دارند. نورث جمله عمیقی دارد و 

توسعه  جهت  در  را  نظامی ها  منافع  باید  می گوید 

سازماندهی کرد که این ها انگیزه داشته باشند تا در 

جهت توسعه قدم بردارند نه در جهت عقب ماندگی 

و مهم ترین مولفه گذار هم نظامیان هستند. 

توسعه در انتظار کدام کشورهاست؟
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جهت  در  آنها  5چرخ  از  3چرخ  حداقل  که  می کنند  پیدا  توسعه  کشورهایی 

توسعه حرکت کند. باید بحث را عمیق تر دید؛ هم ریشه های تاریخی نهادی را 

دید و هم تعادل ذینفعان چرخ های 5گانه را به خوبی فهمید. وفتی این ها را درک 

اینکه بگوییم  ایران توسعه نداشته است.  کردیم، می توانیم بگوییم چرا جامعه 

آموزش نداریم پس توسعه نداریم، درست نیست؛ این ها محصول توسعه است. 

کشورها سطوح مختلف از این ها را از قبل داشتند. اما عمال نمی توان بین اینها 

و توسعه ارتباط جدی یافت. اگر تعادل ذینفعان را درست درک کنیم می توانیم به  

حرکت در مسیر توسعه کمک کنیم. 

مسیر  در  و...  مدنی  جامعه  روشنفکری،  عمومی،  افکار  فضای  در  حداقل 

طراحی مکانیزم درست سیاستی حرکت کنیم. اینکه در آمریکا برق کم مصرف 

می شود برای این است که مکانیزم درست طراحی شده است. فرد صرف جویی 

جهت  در  خودش  شخصی  منفعت  و  خودش  شخصی  منفعت  برای  می کند 

منفعت جمعی جامعه است.

 بیایید با یک مثال این موضوع را توضیح دهیم؛ در ایران انرژی را به شدت ارزان 

قیمت گذاری می کنند؛ متوسط دمای منازل مسکونی بین 27 تا 30درجه است؛ 

در حالی که این موضوع در کشورهای دیگر غیرممکن است. در ایران منفعت 

می گیرید.  یارانه  بیشتر  کنید،  مصرف  بیشتر  هرچه  است؛  بیشتر  مصرف  در 

همه  منفعت  جهت  در  من  شخصی  منفعت  که  بوده  طوری  مکانیزم  طراحی 

نیست، زیرا طراحی مکانیزم ها غلط است. باید کمک کرد مکانیزم های سیاستی 

اصالح شود تا کشور تعادل ذینفعان را تغییر دهد.

روند تولید کاالهای منتخب در گزارش ۱۱ماهه صمت بررسی شد

برد.  پایان  به  با رکود  را در جدال  صنعت، سال ۱400 
پایان  تا  را  گذشته  سال  تولید  کارنامه  صمت،  وزارت 
۱۱ماه منتهی به بهمن به روز کرد. ارزیابی ها نشان می دهد، 
صنایع کشور در شرایطی سال گذشته را به پایان بردند 
تالش  رکود،  از  پرهیز  برای  مختلف  تولیدکنندگان  که 

مضاعفی کردند. بسیاری از صنایع برتر کشور که پیوسته 
زمستان  در  داشته   اند،  قرار  موفق  صنعتگران  ردیف  در 
و  تقاضا  کاهش  تورم،  ناحیه  از  را  زیادی  فشار   ۱400
کمبود مواد اولیه متحمل شدند و همین دالیل زمینه   ساز 

ورود برخی از رشته   فعالیت   ها به رکود شد.

نبرد صنعتی علیه رکود
تولیدی  بخش   های  رکود  درباره  بسیاری  شواهد 

تصویری  آنها  دادن  قرار  هم  کنار  که  دارد  وجود 

نمایش  به  کشور  تولیدکنندگان  وضعیت  از  تازه 

بهمن  به  منتهی  11ماه  آمارهای  حاال  می   گذارد. 

گزارش  دو  در  ارائه شده  شواهد  تاییدکننده   1400

تولید  و  )شامخ(  صنعت  خرید  مدیران  شاخص 

صنایع بورسی است. این گزارش رسمی که از سوی 

وزارت  کسب وکار  محیط  و  هماهنگی  معاونت 

نشان  است،  شده  تهیه  تجارت  و  معدن  صنعت، 

یا  بهمن، عمده صنایع کشور  پایان  در  می دهد که 

به  با افت تولید نسبت  یا  در مرز رکود قرار داشتند 

مدت مشابه سال قبل روبه رو بوده   اند. بررسی این 

بهمن  به  منتهی  11ماه  در  که  می کند  تایید  گزارش 

1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل از 40کاالی 

رشد  دارای  منتخب  21کاالی  صنعتی،  منتخب 

مثبت بودند و 19کاال با افت تولید روبه رو شده   اند. 

»پودر  »الکتروموتور«،  پنج کاالی  مدت،  این  در 

آفات  دفع  »سموم  بهداشتی«،  »چینی  شوینده«، 

کاهش  بیشترین  با  اکریلیک«  »الیاف  و  نباتی« 

»اتوبوس،  آلومینیوم«،  »شمش  پنج کاالی  و  تولید 

و  »چرم«  »روغن نباتی«،  ون«،  مینی   بوس    و 

رشد  بیشترین  با  کشنده«  و  کامیونت  »کامیون، 

تولید همراه بوده اند.

در صنعت خودرو با وجود رونق تولید محصوالت 

تولید  محسوس  افت  شاهد  کشور  تجاری، 

محصوالت سواری و وانت بود که رشد منفی این 

12نوع  از  همچنین  است.  دلیل  همین  به  صنعت 

معدنی،  صنایع  بخش  در  تولیدشده  محصول 

هفت کاال با رشد منفی تولید در پایان 11ماه روبه رو 

شدند که این موضوع نیز قوت گرفتن احتمال بروز 

رکود تولید در این بخش را به نمایش می   گذارد.  با 

در  صنعتی   منتخب  تولیدکاالهای  وضعیت  مرور 

کاالی   40 از  که  کرد  اعالم  1400می   توان  بهمن 

منتخب که در بهمن ماه امسال آمار تولید آنها منتشر 

رشد  با  15کاال  و  تولید  کاهش  با  23کاال  شده، 

نسبت  تغییر  بدون  کاال  دو  و  شده اند  مواجه  تولید 

بهمن ماه 1400  در  مانده    اند.  دی ماه1400باقی  به 

»صنایع خودروسازی«، »نخ و نساجی« و »صنایع 

معدنی« بدترین شرایط را تجربه کرده   اند و صنایعی 

»لوازم خانگی«  و  »پتروشیمی«  »سیمان«،  نظیر 

بهمن ماه  در  داشته   اند.  بهتری  شرایط  به نسبت 

بدترین سقوط تولید مربوط به پنج کاالی »خودروی 

سواری«، »کمباین«، »تراکتور«، »فیبر« و »الیاف 

بیشترین  که  است  در حالی  این  و  بوده  اکریلیک« 

رشد تولید نسبت به دی1400 در پنج کاالی »کولر 

آبی«، »ماشین لباسشویی«، »نخ سیستم پنبه   ای«، 

شده  مشاهده  »پتروشیمی«  و  شیشه   ای«  »ظروف 
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است. در یازدهمین ماه از سال1400 نسبت به ماه 

فوالدی  محصوالت  و  فوالد  صنعت  آن،  از  پیش 

شدند،  روبه رو  تولید  رکود  با  محسوس  طور  به 

مقادیر  کمترین  از  یکی  به  فوالد  تولید  به طوری که 

ماهانه کاهش یافت. با اینکه نمی   توان به طور یقین 

سخن  تولید  بخش  در  رکودی  وضعیت  بروز  از 

گفت؛ اما پس از انتشار گزارش شامخ و نیز شاخص 

تولید صنایع بورسی در بهمن 1400، گزارش آمار 

یا  شاهد  سومین  صنعتی  منتخب  کاالهای  تولید 

هشدار جدال صنعت با وضعیت رکودی است که 

باید آن را جدی گرفت. فعاالن اقتصادی در گزارش 

از  بهمن1400  در  صنعت  خرید  مدیران  شاخص 

قرارگرفتن بخش صنعت در نقطه نزدیک به فضای 

قاطعیت  با  آن مقطع  در  اما  بودند؛  داده  رکود خبر 

نمی   شد از وجود رکود سخن به میان آورد؛ هرچند 

بخش  در  رکود  نشانه   های  حاال  می رسد  نظر  به 

است.  مشاهده  قابل  بیشتری  وضوح  با  صنعت 

ابتدای  از  مختلف  صنایع  تولید  آمارهای  بررسی 

تولید  سطح  تنزل  از   1400 بهمن  پایان  تا  امسال 

ممکن  سطح  کمترین  به  رشته   فعالیت   ها  اغلب  در 

خبر می دهد؛ موضوعی که بسیاری آن را به کاهش 

چشمگیر تقاضا در بازارهای داخلی و افت قدرت 

کنار  در  تورم  مهار  و  داده اند  ربط  خانوارها  خرید 

تقویت بنیه رشدزایی اقتصاد ایران را دو راهکار مهم 

 گذار از وضعیت حاضر می   دانند.

بهمن    ماه سخت صنایع
خودرو  صنعت  رشته فعالیت   ها،  همه  بین  در 

رسانده  ثبت  به  بهمن ماه  در  را  عملکرد  بدترین 

در  که  صنعت  این  مختلف  6محصول  از  است. 

فهرست کاالهای منتخب صنعتی قرار دارند، هیچ 

است.  نشده  تولید  افزایش  ثبت  به  موفق  حوزه   ای 

و  کشنده  کامیون،  تولید  صمت،  آمارهای  طبق 

که  بوده  142دستگاه  و  هزار  ماه  این  در  کامیونت 

داشته   1400 دی  آمار  به  نسبت  محسوسی  افت 

است. در باقی محصوالت اعم از سواری، کمباین، 

در  و ون هم  مینی   بوس  اتوبوس   ،  یا  وانت  تراکتور، 

یازدهمین ماه سال رشد تولید حاصل نشده و همه 

افت  کرده   اند.  تجربه  را  تیراژ  کاهش  محصوالت 

تولید خودروی  تولید 15هزار دستگاهی در بخش 

شدن  حاد  از  تولید  کاهش  آهنگ  تداوم  و  سواری 

محصوالت  تولید  در  فعال  بنگاه   های  وضعیت 

بخش  در  می دهد.   خبر   1400 بهمن  در  سواری 

بهمن  به  منتهی  11ماه  پایان  در  نباتی  روغن  تولید 

1400 اتفاق جالبی رخ داده است. این محصول که 

سال گذشته با افت شدید تولید روبه رو شده بود، تا 

اینجای سال توانسته رشد خود را حفظ کند و تیراژ 

تولید این صنعت را به سطحی بیش از سال گذشته 

بازگرداند. این مهم به مدد رشد تولید ماهانه بیش 

از 170 هزار تن حاصل شده که در بهمن ماه تکرار 

وضعیت  شوینده  پودر  محصول  در  است.   شده 

برعکس بوده و تداوم تولید در سطح حدود 30هزار 

تن در ماه موجب شده است تا افت چشمگیری در 

تولید این محصول در کشور حادث شود.  

نئوپان،  محصول  در  که  می دهد  نشان   ih بررسی 

66هزار  حدود  سطح  تا  تولید  افت  شاهد  کشور 

تن بود؛ عددی که گویای تنزل تولید این محصول 

ماهانه  مقادیر  از کمترین  یکی  به  بهمن 1400  در 

به جز  است.  یازدهم  ماه  انتهای  تا  ابتدای سال  از 

افت  با  که  کاالهایی  لیست  در  محصوالت،  این 

الیاف  دوده،  نظیر  کاالهایی  شدند،  روبه رو  تولید 

کاتد  فوالدی،  محصوالت  خام،  فوالد  اکریلیک، 

ظروف  جام،  شیشه  زغال سنگ،  کنسانتره  مس، 

فریزر،  و  یخچال  شیشه   ای،  ظروف  شیشه   ای، 

فیبر، کاغذ، روغن موتور، کاشی و سرامیک، الیاف 

دارند  وجود  نیز  پلی استر  فیالمنت  نخ  و  پلی استر 

با   1400 دی ماه  به  نسبت  بهمن  در  همگی  که 

از  تولید روبه رو شده   اند. در مجموع 23کاال  افت 

مجموع 40کاالی منتخب صنعتی در بهمن 1400 

روبه رو  تولید  کاهش  با  امسال  دی ماه  به  نسبت 

در  کشور  روغن نباتی،  جز  به  سو  آن  از  شده   اند. 

رشد  شاهد  آن  از  قبل  ماه  به  نسبت   1400 بهمن 

نباتی،  آفات  دفع  سموم  نظیر  کاالهایی  در  تولید 

آلومینیوم،  شمش  پتروشیمی،  محصوالت  انواع 

پنبه   ای،  سیستم  نخ  چرم،  چینی،  ظروف  سیمان، 

کارتن،  تلویزیون،  پاپوش،  و  کفش  الکتروموتور، 

لباسشویی  ماشین  و  خودرو  الستیک  آبی،  کولر 

می دهد  نشان  صمت  وزارت  گزارش  است.  بوده 

معدنی  صنعتی،  منتخب  40کاالی  از  15کاال  که 

به  نسبت  امسال  ماه  یازدهمین  در  پتروشیمی  و 

جز  به  کرده   اند.  تجربه  را  تولید  رشد  دی1400 

این38 کاال، دو محصول آلومینا و چینی بهداشتی 

به  بهمن ماه نسبت  تولیداتی هستند که در  در زمره 

دی1400 تولید خود را بدون تغییر ادامه داده   اند.

صنعت در یک قدمی رکود
هرچه شرایط در بهمن   ماه برای صنایع سخت شده، 

باثبات   تر  به نسبت  11ماهه شرایط  دوره  در مجموع 

بوده است. در واقع تحت تاثیر رشد قابل توجه تولید 

تولید زمستانی  اثر افت  در ماه   های نخستین سال، 

تولید  کلی  آمار  و  شده  کمرنگ  صنایع  اغلب  در 

کاالهای منتخب صنعتی در جایی بین رونق و رکود 

صنعت،  وزارت  گزارش  شواهد  است.  مانده  باقی 

40کاالی  از  که  می دهد  نشان  تجارت  و  معدن 

منتخب در سه بخش صنعت، پتروشیمی و صنایع 

تولید شده   اند.  ثبت رشد  به  معدنی 21 کاال موفق 

روبه رو  تولید  کاهش  با  نیز  صنعتی  کاالی   19

شده   اند.

خودروی  تولید  کاهش  مهم،  محصوالت  بین  در 

عدم تحقق  گویای  2درصد   /1 میزان  به  سواری 

در  تیراژ  افزایش  برای  سیاستگذار  برنامه   های 

کل  است.   1400 سال  در  خودروسازی  صنعت 

به   1400 بهمن  پایان  تا  سواری  خودروی  تولید 

افت  می شود.   محدود  دستگاه  811هزار  حدود 

بیش از 110 هزار تنی تولید محصوالت شوینده در 

11ماهه  آمارهای  جالب  نکات  دیگر  از  نیز  کشور 

وزارت  گزارش  است.  صنعتی  منتخب  کاالهای 

صمت نشان می دهد که کل تولید پودر شوینده تا 

تن   600 و  473هزار  معادل   1400 بهمن  انتهای 

بوده که از افت 2/ 18درصدی تولید در این بخش 

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می دهد. رشد 

به ورای 56میلیون و  پتروشیمی  تولید محصوالت 

11ماهه  گزارش  مهم  نکات  دیگر  از  تن  740 هزار 

صمت  وزارت  است.  صنعتی  منتخب  کاالهای 

رشد بخش پتروشیمی تا اینجای سال را 9/ 1درصد 

اعالم کرده است.  صنعت لوازم خانگی نیز با چهار 

قلم محصول و رشد 5/ 9درصدی یکی از صنایعی 
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با خیال  است که موفق شده است سطح مناسب تولید را حفظ کند و سال را 

آسوده و تولید بیش از 5/ 4میلیون دستگاه محصول تا پایان بهمن 1400 به پایان 

از چهار  این مدت  برساند. گزارش وزارت صمت نشان می دهد که کشور در 

ترتیب  به  تلویزیون  و  لباسشویی  فریزر، ماشین  آبی، یخچال و  محصول کولر 

معادل یک میلیون و 54 هزار دستگاه، 2میلیون و 44هزار دستگاه، یک میلیون و 

326 هزار دستگاه، و یک میلیون و162هزار دستگاه تولید کرده است.  صنعت 

از  باالیی  سطح  کماکان  منفی،  رشد  به رغم  هم  فوالدی  محصوالت  و  فوالد 

تولید را داشتند. کشور در 11ماه منتهی به بهمن1400 رقمی حدود 25میلیون 

مدت  همین  در  عین حال  در  است.  کرده  تولید  فوالد  و 500تن  و 524 هزار 

تولید  کشور  در  فوالدی  محصوالت  800تن  و  169 هزار  و  23میلیون  معادل 

شده است. افت تولید 6/ 2 و 4/ 4درصدی کشور در این دو بخش از نشانه   های 

افت  وجود  با  است.    1400 سال  پایان  در  صنعت  فضای  شدن  رکودی  بارز 

و ظروف  بهداشتی  زغال سنگ، چینی  کنسانتره  آلومینا،  نظیر  ارقامی  در  تولید 

شیشه   ای، این کاهش تولید سیمان است که اهمیتی جدی دارد و لزوم پرسش از 

چرایی این وضعیت را برای سیاستگذار جدی می   سازد.

از 57میلیون و  تولید سیمان در کشور  به بهمن 1400 میزان  در 11ماه منتهی 

به مدت مشابه سال  این فقره نسبت  فراتر رفته؛ گرچه کشور در  400 هزار تن 

شمش  و  مس  کاتد  تولید  رشد  است.  تن  6میلیون  به  نزدیک  افتی  شاهد  قبل 

آلومینیوم به میزان 8/ 2 و 8/ 25درصد در این مدت نیز موجب شده است تا 

این دو کاالی مهم درمجموع به میزان 270 هزار و 800تن و 520هزار تن در 

کشور تولید شوند.

برگرفته از دنیای اقتصاد

واردکنندگـان شناسنامه دار در حـاشیه
موانع پیش روی تجارت خارجی کشور، تالش  اتخاذ شیوه های جدید در رفع  با  دولت می گوید 
خواهد کرد تا واردات مدیریت شده را روان تر از قبل پیگیری کند، اما به هر حال اولویت با مواد 

اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان و خطوط تولیدی است.

سیاست های اشتباه، واردات مواد اولیه را زمین گیر کرد
اقتصاد آنالین_محبوبه فکوری؛ فراز و نشیب های واردات در سنوات 

گذشته سبب شده تا بسیاری از واردکنندگان شناسنامه دار کشور از کار 

خود عقب بنشینند و گردونه را به آن دسته از واردکنندگانی بسپارند که نه 

تنها در کار خود حرفه ای نیستند بلکه بیشتر آب به آسیاب قاچاقچیان 

می ریزند و تالش دارند تا با استفاده از قاچاقی که صورت می دهند، 

زمینه را برای سودآوری بیشتر خود فراهم آورند. در نتیجه تالش اصلی 

آن ها معطوف به واردات کاالهای مصرفی و اقالم ممنوعه ای است که 

در زمره واردات رسمی کشور قرار نمی گیرند. 

آنگونه که آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد 

بخش عمده ای از واردات ایران در سال-های گذشته به خصوص در 

سال های 99 و 1400 که کشور بیشتر از هر زمان دیگری به دلیل توقف 

و کاهش شدید فروش نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از 

اولیه  مواد  و  تولید  را، تجهیزات  داشته است  قرار  ارزی  آن، در مضیقه 

مورد نیاز تولیدکنندگان تشکیل داده است و از این رو، واردات این روزها 

دیگر از مفهوم قدیمی خود در اقتصاد ایران خارج شده و از کاالهای 

وارداتی مصرفی و لوکس به سمت کاالهای مورد نیاز تولید و تجهیزات 

تولیدی پیش رفته و از درجه اهمیت برخوردار است.. 

حاال با توجه به بهبود وضعیت درآمدهای نفتی از یک سو و دسترسی 

بیشتر ایران به ارزهای حاصل از فروش نفت از سوی دیگر، زمینه برای 

خطوط  نیاز  مورد  اقالم  و  اولیه  مواد  گذشته  از  بیش  تامین  و  نوسازی 

تولیدی فراهم است و به نظر می رسد که باید راه را برای واردکنندگان 

در  که  نمود  جلوگیری  افرادی  ورود  از  تا  کرد  باز  کشور  دار  شناسنامه 

حوزه واردات، تخلفات بسیاری دارند و شرایط کار قانونمند برای آنها به 

طور قطع سخت است. 

خبرنگار  با  گفتگو  در  واردات  عالی  مجمع  رئیس  مناقبی،  علیرضا 

اقتصاد آنالین می گوید: مجموعه سیاست های دولتی در سال 1400 و 

به خصوص در ماه های پایانی دولت دوازدهم سبب شده تا واردکنندگان 

شناسنامه دار در کشور با سنگالخی در مسیر کار حرفه ای خود مواجه 

ارایه  آمارهای  با  میلیارد دالری مطابق  قاچاق 26  آن،  نتیجه  که  شوند 

آن  آمار  بر  روز هم  به  روز  البته  که  است  ارشد  مقامات  از سوی  شده 

افزوده می شود. 
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وی افزود: بدتر از همه آن است که مجموعه سیاست های دولتی سبب 

دنبال  به  واردکنندگان  و  انجام دهند  وارداتی  کار  تا صادرکنندگان  شده 

آنها در  از مزایای که دولت برای  بتوانند  تا  باشند  امور صادراتی  انجام 

صادرات تعیین کرده، بهره مند شوند. 

مناقبی با بیان اینکه تعداد تولیدکنندگانی که بتوانند هم تولید را به بهترین 

شکل انجام داده و هم واردات و صادرات را به شکل حرفه ای انجام 

دهند، بسیار اندک است؛ تصریح کرد: این موضوع تنها در شرایطی از 

توفیق برخوردار خواهد بود که در پس پرده، یک انحصار خاص شکل 

دیگر،  سوی  از  برسد.  خاص  سرمایه  یک  به  خاص،  فرد  یک  یا  گیرد 

امروز پرچم این باال است که واردات، یک کار مذموم و ناپسند است؛ 

در حالیکه در کشور صادرات صورت گرفته و ارز استحصال می شود 

تا در مقابل واردات به کمک بخش تولید و تامین نیازهای کشور بیاید.

وی معتقد است که عدم واردات مناسب از سوی افراد حرفه ای، به طور 

قطع کیفیت کاالهای وارده به خطوط تولیدی را کاهش خواهد داد و در 

نتیجه تولید بی کیفیت تر، گرانتر و در مواقعی با رویکرد غیرصادراتی از 

خطوط تولیدی بیرون خواهد آمد؛ بنابراین اگر واردات خوب از سوی 

تولید  باکیفیت هم  به طور قطع کاالی  باشیم،  نداشته  افراد متخصص 

نخواهیم کرد که آن را به بازارهای صادراتی بفروشیم؛ موضوعی که از 

چشم سیاستگذاران دور مانده است. 

است،  پابرجا  همچنان  واردات  حوزه  مشکالت  اینکه  بیان  با  مناقبی 

خاطرنشان کرد: در حال حاضر عمال واردکننده های قانونی و شناسنامه 

دار کشور، پشت صف گرفتن مجوز از بانک مرکزی یا وزارت صمت 

گرفتار شده-اند یا ورود برخی کاالها بدون انجام تحقیق الزم و صرفا 

به دلیل ادعاهای تولید داخلی، ممنوع شده و نتیجه این خواهد شد که 

امروز در اثر سیاست های غلط وارداتی، جیب مردم کوچکتر و فشار 

بر بخش تولید، واردات و صادرات در حوزه مالیات به اوج رسیده و در 

مقابل، به جای هموارکردن مسیر قانونی، فرش قرمز برای قاچاق پهن 

شده است. 

شده  باز  مملکت  درهای  که  ندارند  اعتقاد  واردکنندگان  افزود:  وی 

کار  نباید جلوی  که  است  این  ما  بلکه حرف  وارد شود،  کاالیی  هر  و 

واردکنندگان متخصص شناسنامه دار را گرفت و اجازه داد افرادی وارد 

عرصه تجارت شوند که در مسیر تجارت خارجی تخصصی ندارند. 

وی ادامه داد: به عبارت دیگر، واردکنندگان هم بر این باورند که نباید 

نکته  این  به  باید  اما  کرد؛  به کشور صادر  را  کاالیی  هر  واردات  اجازه 

توجه کرد که ابزاری به نام تعرفه در دنیا وجود دارد که می توان با استفاده 

از آن، عالوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین کرد، بلکه حمایت ضابطه 

مند از تولید داخلی را به ثمر رساند و در مقابل، اجازه داد که سرمایه 

گذار خارجی وارد کشور شده و در حوزه های تولیدی که مزیت دارد، 

سرمایه گذاری نموده و در بازار کشورهای منطقه را هم تامین نماید؛ اما 

در عین حال، کاالهایی هم که تولید آنها در کشور مزیت رقابتی ندارد، 

وارد کشور گردند. 

باقدمتی،  دار  شناسنامه  عاقل  واردکننده  هیچ  است،  معتقد  مناقبی 

به  داخل  در  که  کند  اقدام  کاالیی  واردات  به  نسبت  تا  ندارد  وجود 

چراکه  شود؛  می  تولید  مناسب  قیمت  و  باال  کیفیت  با  کافی،  اندازه 

اگر  یافت. پس  نخواهد  فروش کاالی خود  برای  بازاری  قطع  به طور 

با کیفیت مناسب  یا  اندازه کافی  به  اقالمی که  جلوی واردات رسمی 

تولید نمی-شوند را بی منطق گرفت، قاچاق روانه بازار شده و پویایی 

و رقابت هم از بین می رود.  
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تحریم،  چون  عواملی  فشار  به  توجه  با  کشور  مولد  بخش های  می دهد  نشان  رسمی  گزارش  یک   : دنیای اقتصاد 
سیاستگذاری های خطا، کرونا و مسائل ساختاری اقتصاد ایران در دهه۹0 با چالش های متعددی روبه رو شده اند. بازوی 
پژوهشی سازمان برنامه و بودجه ضمن بررسی وضعیت بخش های تولیدی کشور، به تحلیل اثر بودجه۱40۱ روی دو 

حوزه صنعت و معدن پرداخته و هشت مانع تولید در ۱40۱را شناسایی کرده است.

۸ مانع تولید در ۱40۱

حل  توان  صمت،  وزارت   1401 بودجه  آیا 

چالش   های هشت گانه صنعت و معدن را دارد؟ یک 

مولد  بخش   های  که  می دهد  نشان  رسمی  گزارش 

تحریم،  همچون  عواملی  فشار  به  توجه  با  کشور 

سیاستگذاری   های اشتباه، کرونا و مسائل ساختاری 

اقتصاد ایران در دهه 90 با چالش   ها و بحران های 

نیازمند  آنها  حل  که  شده   اند  روبه رو  متعددی 

پژوهش   های  مرکز  سیاست   هاست.  برخی  تغییر 

کشور  برنامه وبودجه  سازمان  آینده   نگری  و  توسعه 

بخش   های  وضعیت  بررسی  ضمن  گزارشی،  در 

دو  بر   1401 بودجه  اثر  تحلیل  به  کشور،  تولیدی 

وزارت  ابزارهای  و  پرداخته  معدن  و  صنعت  حوزه 

صنعت، معدن و تجارت را برای عبور از وضعیت 

کنونی تشریح کرده است.

کمبود نقدینگی و تامین مالی واحدهای تولیدی«، 

تشکیل  کمبود  و  سرمایه گذاری  کاهش  »بحران 

قیمت  افزایش  و  پایین  »بهره وری  ثابت«،  سرمایه 

و  تکنولوژی  نبودن  به روز  به واسطه  تمام شده 

برخی  در  استفاده  مورد  ماشین آالت  فرسودگی 

رقابت  قدرت  کاهش  نتیجه  در  و  رشته فعالیت ها 

صنایع  توسعه  »ضعف  جهانی«،  فضای  در 

آن  تعمیق  و  فناوری  توسعه  پایین   دستی«، »چالش 

معدنی«،  و  صنعتی  ارزش  اصلی  زنجیره   های  در 

فعالیت   های  در  سرمایه گذاری  باالی  »ریسک 

در  استخراج«، »ضعف  و  اکتشاف  از  اعم  معدنی 

از  دولتی  حقوق  اخذ  و  محاسبه  تعیین،  سازوکار 

بهره   برداران معدن« و »ضعف در انتشار اطالعات 

پایه اکتشاف زمین   شناسی« هشت سرعت   گیر تولید 

در سال 1401 هستند که در گزارش بازوی پژوهشی 

سازمان برنامه وبودجه مانع تحول بخش    صنعت و 

مذکور  سند  شده   اند.  معرفی  جدید  قرن  در  معدن 

سرمایه گذاری  جدی  افت  به  توجه  با  دارد  تاکید 

است  الزم  سیاستگذار  ثابت،  سرمایه  تشکیل  در 

مسیر را برای تقویت سرمایه گذاری در این بخش   ها 

معدودی  سال های  در  تنها  که  آنجا  از  سازد.  مهیا 

از دهه 90، کشور شاهد رشد مناسب در تشکیل 

سرمایه، به ویژه در بخش صنعت بوده و این عامل 

اثر مشخص و واضحی بر توان رشدزایی صنعت و 

افزایش ارزش افزوده بخش تولید داشته، برنامه   های 

باید  وزارتخانه  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه   مدت، 

شود.  متمرکز  سرمایه  تشکیل  تقویت  محور  حول 

تقویت  برای  اهرم  و  ابزار  دسته  دو  راستا،  این  در 

تولید صنعتی و معدنی پیشنهاد شده است. گزارش 

فعالیت  دسته  دو  کنونی،  وضعیت  از  خروج  برای 

»ارتقای  شامل  نخست  دسته  که  کرده  توصیه  را 

زنجیره  تکمیل  صادرات،  »توسعه  بهره   وری«، 

»حذف  رشد«،  گلوگاه   های  »شناسایی  تولید«، 

»افزایش  و  کسب وکار«  فضای  »تسهیل  رانت«، 

دوم  دسته  در  و  بوده  بهره   وری«  بر  مبتنی  اشتغال 

روش های  »به   کارگیری  صمت،  وزارت  به  نیز 

مختلف تامین مالی« مانند استفاده از منابع داخلی 

مشارکت  مدل  از  استفاده  یا  دولتی  شرکت های 

عمومی- خصوصی را پیشنهاد کرده است.

از آنجا که بخش صنعت و معدن یکی از مهم ترین 

در رشد  نقش مهمی  و  است  اقتصادی  بخش های 

دولت  سوی  از  آن  تقویت  دارد،  کشور  اقتصادی 

فواید بسیاری در پی دارد. در این راستا هدف   گذاری 

بودجه  الیحه  در  کشور  9درصدی  اقتصادی  رشد 

از  یکی  و  گرفته  صورت  کشور  کل   1401 سال 

این هدف کمک  به تحقق  بخش   هایی که می   تواند 

شایانی کند، عملکرد مثبت بخش صنعت و معدن 

معدن  و  صنعت  بخش  در  دولت  بودجه  است. 

طریق  از  اهداف،  تحقق  مهم  ابزار  یک  عنوان  به 
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زیرساخت   ها،  تامین  و  اعتباری  و  فنی  کمک   های 

و... می   تواند  تولیدکنندگان  و مشکالت  موانع  رفع 

تولید  رشد  و  خصوصی  بخش  بهتر  فعالیت  زمینه 

را فراهم    کند.

پیش   رو  سال  در  دولت  اهداف  اهم  راستا  این  در 

از  و معدن مشخص شده است.  در زمینه صنعت 

صمت،  وزارت   1401 بودجه  اصلی  رویکردهای 

و  حمایتی  صندوق های  از  حمایت  به  می توان 

توسعه   ای بخش صنعت و معدن، حمایت از افزایش 

سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در قالب 

شرکت های  و  صمت  وزارت  متفرقه  ردیف   های 

توسعه   ای، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی 

سرمایه گذاری  از  حمایت  تولیدی،  واحدهای 

سرمایه  افزایش  طریق  از  کشور  معدن  بخش  در 

صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت   های معدنی و 

داده   های  تعمیق  و  توسعه  در جهت  سرمایه گذاری 

مشکالت  رفع  برای  اکتشاف  و  زمین   شناسی  پایه 

تامین کاالهای واسطه   ای و سرمایه   ای و تداوم تولید 

اشاره کرد.

آنچه بر صنعت و معدن گذشت
نکته جالب درباره گزارش بازوی پژوهشی سازمان 

دو  وضعیت  از  که  است  کیفیتی  برنامه وبودجه، 

تشکیل  منظر  چهار  از  معدن  و  صنعت  بخش 

و  اشتغال  رشد  ارزش افزوده،  رشد  ثابت،  سرمایه 

کرده  ارائه  تولید  هزینه  بر  تورم  از  ناشی  فشار  نیز 

است. شواهد گزارش از عملکرد بخش صنعت در 

دهه 90 گویای این نکته است که با فشار تورم به 

صنعت- بخش  تولیدکننده  بهای  شاخص  کشور، 

 103 رقم  از  پایه1395(  سال  اساس  )بر  ساخت 

در بهار سال1396 به 577 در تابستان سال 1400 

افزایش یافته است؛ وضعیتی که برای بخش معدن 

با شدت عمل بیشتری کار کرده، هرچند در بخش 

صنعت نیز فشار تورم بیش از فشاری است که در 

اثر  این موضوع  است.  احساس شده  شاخص کل 

واحدهای  بر  را  اقتصادی  کالن  سیاست   های  سوء 

به خوبی  معدن  و  صنعت  بخش  دو  در  تولیدکننده 

نمایان می کند. الزم به یادآوری است که شاخص 

بهای تولیدکننده نماگری از درآمد تولیدکنندگان هر 

بخش است. به عبارتی نرخ رشد مثبت این شاخص 

تولید  هزینه  افزایش  مقابل  در  می دهد،  نشان 

درآمدهای  و...  اولیه  مواد  قیمت  افزایش  از  ناشی 

تولیدکنندگان نیز روند افزایشی داشته است. گزارش 

بدون اشاره به سطح افزایش قیمت ها در سه بخش 

معدن، خدمات و صنعت، به خوبی باال رفتن بهای 

به  تولیدکننده در دو بخش معدن و صنعت نسبت 

شاخص کل، بخش کشاورزی و بخش خدمات را 

به نمایش گذاشته است.

بخش   های  توانایی  بررسی  با  سند  این  سو،  آن  از 

ارزش افزوده،  خلق  زمینه  در  معدنی  و  صنعتی 

به خوبی نشان داده که در سالیان اخیر تا چه میزان 

کشور  در  ارزش افزوده  تولید  توان  تحریم  دلیل  به 

یافته است. مطالعه گزارش نشان می دهد،  کاهش 

عنوان  به  معدن  و  صنعت  بخش  افزوده  ارزش 

پنج سال  طول  در  بخش  اقتصادی  متغیر  مهم ترین 

اخیر چه وضعیتی داشته است. مالحظه می شود

به  نسبت   1397 سال  در  بخش  این  ارزش افزوده 

همزمان  موضوع  این  که  داشته  کاهش  سال1396 

مشکالت  و  اقتصادی  تحریم   های  مجدد  شروع  با 

ناشی از آن بوده است. این کاهش در سال 1398 

به دلیل مشکالت ناشی از سوانح طبیعی در ابتدای 

سال و شیوع بیماری کرونا در سه ماه پایانی سال و 

مانند  ایجاد شد،  بیماری  این  تبع  به  که  مشکالتی 

و  خدمات  و  کاالها  بین المللی  تقاضای  کاهش 

یافت.  ادامه  و...  قرنطینه  از  ناشی  محدودیت های 

جهش  مانند  برنامه   هایی  اجرای  با   1399 سال  در 

کاهش  روند  کرونا،  همه گیری  آثار  کاهش  تولید 

تولید متوقف شد و تولیدات بخش افزایش پیدا کرد. 

عملکرد 6ماه اول سال نیز نشان می دهد، روند رشد 

ادامه  نیز  ارزش افزوده این بخش در نیمه اول سال 

هم  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در  است.  داشته 

در  معدن  و  صنعت  بخش  ارزش افزوده  رشد  نرخ 

مقایسه با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مقایسه 

مشاهده  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  و  شده 

 ،1396 سال  در  بخش  این  رشد  نرخ  که  می شود 

بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. در 

سال 1397 نیز تاثیر تحریم   ها و مشکالت ناشی از 

آن مانند محدودیت واردات مواد اولیه و تجهیزات، 

محدودیت تامین ارز و... موجب منفی شدن نرخ 

رشد این بخش شد، به طوری که کاهش آن بیش 

سال  در  بود.  داخلی  ناخالص  تولید  کاهش  از 

1398 از شدت کاهش تولیدات بخش کاسته شد 

و تداوم این روند در سال1399 منتج به رشد مثبت 

ارزش افزوده بخش شد. در 6ماه اول سال1400 نیز 

نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بیش 

از سال1399، اما کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص 

داخلی در همین دوره بوده است.

از نکات جالب درباره وضعیت بخش صنعت در 

پنج سال اخیر، سهم ارزش افزوده بخش صنعت و 

معدن از تولید ناخالص داخلی است که در فاصله 

 /9 از  و  بوده  افزایشی   1399 تا   1396 سال های 

نیمه  در  است.  رسیده  20درصد   /1 به  5 درصد 

18درصد   /6 معادل  سهم  این  نیز   1400 نخست 

اثرات  گویای  آن  تحلیل  که  وضعیتی  است؛  بوده 

سوئی است که طی سالیان گذشته از ناحیه تحریم 

خلق  به  ایران  اقتصاد  در  نااطمینانی  افزایش  و 

ارزش افزوده منتهی شده است. یکی از این مسائل 

ثابت  سرمایه  تشکیل  در  جدی  ضعف  پیش   آمده، 

بخش صنعت است.

این  تداوم  که  است  این  پژوهشی  مرکز  این  تحلیل 

رشدزایی  آینده  بر  سوئی  اثر  می   تواند  وضعیت 

بخش صنعت داشته باشد. واضح است که سرمایه 

تاخیر  با  تولید  از اصلی   ترین عوامل  به عنوان یکی 

اقتصادی  تولید بخش   های  میزان  بر  تا دوساله  یک 

اثر می   گذارد. براساس آخرین گزارش حساب   های 

آمار  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  ملی 

تشکیل سرمایه ثابت بخش   های اقتصادی به قیمت 

و   1394 سال  تا  سال1383  از  سال1390،  ثابت 

تا سال1399  اقتصاد  ثابت در کل  تشکیل سرمایه 

سرمایه  تشکیل  مقایسه  نمودار  است.  شده  منتشر 

ثابت در بخش صنعت و معدن و کل اقتصاد نشان 

دور  اولین  با  کشور  که  سال1391  در  که  می دهد 

تشکیل  شد،  روبه رو  اقتصادی  تحریم   های  تشدید 

اقتصاد  کل  در  هم  ماشین   آالت،  در  ثابت  سرمایه 

و هم در بخش صنعت با کاهش شدید مواجه شد. 

تشکیل  روند  مجددا  سال1394  رکود  با  همچنین 

سرمایه ثابت با شدت کمتر، کاهشی شد. گزارش 
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تا  اقتصادی  بخش   های  تفکیک  به  مرکزی  بانک 

آن  بررسی  با  که  است  شده  منتشر  سال1394 

می   توان مشاهده کرد تشکیل سرمایه ثابت در بخش 

صنعت و معدن با کل اقتصاد تقریبا هم روند است. 

نکته مهم در خصوص این متغیر بسیار مهم نحوه 

کاهش  اینکه  به  علم  با  سرمایه   هاست.  مدیریت 

و  سرمایه گذاری  کاهش  موجب  نفتی،  درآمدهای 

مدیریت  می شود،  کشور  در  ثابت  سرمایه  تشکیل 

دوره   هایی  در چنین  در جامعه  موجود  سرمایه   های 

از اهمیت زیادی برخوردار است. تالطم و افزایش 

در  زیاد  سودهای  و  طال  قیمت  ارز،  نرخ  در  زیاد 

فعالیت   های  از  را  بورس، سرمایه   های جامعه  بازار 

مولد به سمت فعالیت   های سوداگرانه سوق داده و 

بخش   های  در  سرمایه گذاری  کاهش  است  بدیهی 

واقعی  بخش   های  در  تولید  کاهش  موجب  مولد 

اقتصاد شده است.

به  ورود  برای  تمایل  وضعیت،  این  به رغم  البته 

با  گزارش  این  است.  نیافته  کاهش  صنعت  بخش 

استناد به آمار صدور مجوزهای صنعتی و معدنی، 

صنعت  محبوبیت  موید  که  کرده  ارائه  شواهدی 

موضوع  این  شاهد  است.  سرمایه گذاران  برای 

جوازهای تاسیس صادره برای فعالیت   های صنعتی 

و معدنی است که نمادی از گرایش سرمایه گذاران 

در  است.  کشور  تولید  بخش  در  به سرمایه گذاری 

جالب  نکته  یک  گزارش  بررسی  مورد  زمانی  دوره 

صدور  روند  اینکه  آن  و  است  شده  مشاهده  نیز 

پروانه   های بهره   برداری صنعتی صادره نشان می دهد 

پنج ساله،  تا  سه  تاخیر  با  تاسیس صادره  جوازهای 

واحدهای تولیدی فعال ایجاد کرده است. همچنین 

تاسیس  مجوزهای  تعداد  هم  که  می شود  مالحظه 

در  صادره  بهره   برداری  پروانه   های  تعداد  هم  و 

به  است.  داشته  صعودی  روند  سال  چهار  این 

که  مشکالتی  و  نوسانات  وجود  با  دیگر،  عبارت 

داشته است،  اقتصاد کالن کشور وجود  در محیط 

سرمایه گذاران همچنان برای ورود به بخش صنعت 

کشور تمایل دارند.

برمبنای این گزارش، در سال1399 از حدود41 هزار 

مجوز  تعداد  بیشترین  صادره،  تاسیس  جواز  فقره 

کانی  محصوالت  سایر  »ساخت  گروه  به  مربوط 

غیرفلزی« با 5193فقره، »گروه مواد و محصوالت 

و  »موادغذایی  ساخت  و  4544فقره  با  شیمیایی« 

حدود  از  است.  بوده  3795فقره  با  آشامیدنی« 

7500پروانه بهره   برداری صادره نیز بیشترین تعداد 

مربوط به گروه   های »مواد و محصوالت شیمیایی« 

آشامیدنی«  و  غذایی  مواد  »ساخت  1120فقره،  با 

و  الستیک  از  »محصوالت  ساخت  و  947فقره  با 

مالحظه  است.  بوده  جواز  600فقره  با  پالستیک« 

محصوالت  سایر  ساخت  به  تمایل  که  می شود 

کانی غیرفلزی سرمایه گذاری در صنایع منبع   محور 

از  بیشتر  آشامیدنی  و  غذایی  مواد  و  آن  زنجیره  و 

اول  6ماه  در  است.  ساخت محور  صنایع  سایر 

به  نسبت  صادره  تاسیس  جواز  تعداد  سال1400، 

دوره مشابه سال قبل، کاهش داشته است؛ اما تعداد 

پروانه بهره   برداری صادرشده 2درصد افزایش نشان 

می دهد.

تداوم  وجود  با  می رسد  نظر  به  اینکه  نهایت  در 

و معدن، چالش   هایی جدی  حیات بخش صنعت 

نه تنها  که  شده  منتقل  حاضر  قرن  به  قبلی  قرن  از 

بودجه  برنامه   های  در  آنها  فصل  و  حل  برای  باید 

بلکه  کرد،  تدوین  مشخصی  سیاست   های  ساالنه 

باید فضا را در بلندمدت به سمتی برد که وضعیتی 

بازگشت  و  سرمایه گذاری  تقویت  برای  مناسب 

رشد به تشکیل سرمایه در حوزه تولید ایجاد شود؛ 

موضوعی که می تواند در کنار خلق ارزش افزوده و 

تولید کاالهای صنعتی با فناوری باال، اشتغال زایی 

در بخش   های صنعت و معدن را نیز رونق بخشد.

2/3 میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن تایید شدند

به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی و به نقل از تجارت نیوز، محمود محمودزاده با اشاره به ثبت نام 
متقاضیان نهضت ملی مسکن تا پایان سال گذشته، اظهار کرد: ۵ میلیون و ۴۲۰ هزار متقاضی در نهضت ملی مسکن ثبت نام 
کردند که از این تعداد و با پاالیش اولیه )بررسی بررسی سه شرط تاهل، عدم دریافت تسهیالت و نداشتن مالکیت خصوصی( 

۲.۳ میلیون متقاضی واجد شرایط شناخته شدند.

محمودمحمودزاده،معاونوزیرراهازتاییدصالحیت2/3میلیونمتقاضینهضتملیمسکنخبرداد

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

تجارت نیوز، محمود محمودزاده با اشاره به ثبت نام متقاضیان نهضت ملی 

مسکن تا پایان سال گذشته، اظهار کرد: 5 میلیون و 420 هزار متقاضی 

اولیه  پاالیش  با  و  تعداد  این  از  ثبت نام کردند که  در نهضت ملی مسکن 

)بررسی بررسی سه شرط تاهل، عدم دریافت تسهیالت و نداشتن مالکیت 

خصوصی( 2.3 میلیون متقاضی واجد شرایط شناخته شدند.
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به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت 

پی وی سی و به نقل از تجارت نیوز، محمود محمودزاده با اشاره به ثبت نام 

متقاضیان نهضت ملی مسکن تا پایان سال گذشته، اظهار کرد: 5 میلیون و 420 هزار متقاضی 

در نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد و با پاالیش اولیه )بررسی بررسی سه شرط تاهل، عدم 

دریافت تسهیالت و نداشتن مالکیت خصوصی( 2.3 میلیون متقاضی واجد شرایط شناخته شدند.

وی با اشاره به معرفی واجدان شرایط نهضت ملی مسکن به ادارات کل راه و شهرسازی، شهرهای جدید و بنیاد مسکن برای کنترل 

شرط چهارم )سابقه سکونت( ادامه داد: با ارسال پیامک توسط همکاران در سطح استان ها و شهرهای جدید متقاضیان واجد شرایط دعوت  

می شوند و شرط چهارم در خصوص آنها کنترل و لیست نهایی اعالم خواهد شد.

وی افزود: افرادی که پیامک دریافت کردند باید به اداره کل راه و شهرسازی استان یا شرکت عمران شهرهای جدید و یا در شهرهای کوچک به بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی مراجعه  کنند و بر اساس لیستی که وجود دارد مدارک را تکمیل  کنند. متقاضیان بعد از تایید مدارک از طریق سامانه، دعوت و حساب 

بانکی به نام آنها باز می شود. بعد از این مرحله متقاضیان باید مبلغ ورودی را واریز کنند تا بعد از آن به پروژه در حال اجرا و یا پروژه ای که آماده شروع است 

معرفی  شوند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بعد از طی این شرایط متقاضیان قراردادی را با سازنده منعقد می کنند که مبلغ آورده متقاضی باید طی 5 

مرحله در مقاطعی که در جدول قرارداد قید شده توسط متقاضیان به حساب مسدودی که در بانک به نام خود متقاضی وجود دارد واریز شود. همچنین تسهیالت 

از طریق بانک عامل به همان حساب واریز می شود و با اعالم دستگاه مجری این مبالغ به حساب سازنده با توجه به پیشرفت پروژه واریز خواهد شد.

وی گفت: قیمت تمام شده مسکن منهای تسهیالت، آورده متقاضیان است. آورده بر اساس پروژه ها و در شهرهای مختلف متفاوت خواهد بود. هرچقدر 

تراکم ساختمانی و تعداد طبقات باالتر باشد قیمت تمام شده باالتر است. بنابراین قیمت در شهرهای کوچک و در شهرهای بزرگ، کالنشهرها و شهرهای 

جدید متفاوت است.

وی تاکید کرد: برآوردهای اولیه از قیمت ساخت روزی که متقاضیان قرارداد را امضا می کنند به اطالع متقاضی می رسد اما در نهایت قیمت 

تمام شده مالک است. بدین معنا بعد از 18 ماه تا دو سال که اجرای پروژه زمان می برد به قیمت تمام شده روز تسویه حساب می شود.

محمودزاده با یادآوری اینکه آورده متقاضیان در 5 قسط پرداخت می شود، گفت: آورده متقاضیان بر اساس طول دوره ساخت 

که یک سال و نیم تا دو سال است مرحله به مرحله توسط متقاضیان پرداخت می شود. مرحله اول در هنگام 

ورود به پروژه با پرداخت 40 میلیون تومان، مرحله دوم بعد از اتمام فوندانسیون، مرحله سوم بعد 

از اتمام اسکلت، مرحله چهارم بعد از اتمام سفت کاری و در مرحله پنجم بعد 

از نازک کاری توسط متقاضیان پرداخت خواهد شد.
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جلسات خارج از انجمن
دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 1400/12/22 جلسه 

شرکتهای  نمایندگان  دفتر،  این  کارشناسان  و  ریاست  حضور  با  ای 

پتروشیمی آبادان و غدیر ،شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی و نماینده 

انجمن لوله و اتصاالت pvc برگزار نمود.

در این جلسه که با هدف بررسی مشکالت pvc های تولیدی این دو 

 pvc کیفیت  به  انجمن  اعتراضات  و  مکاتبات  اساس  بر  و  پتروشیمی 

 S-57 های توزیع شده برگزار شده بود ، در ابتدا مشکالت مربوط به

آبادان توسط نماینده انجمن مطرح و سابقه ی چندین ساله ی جلسات 

مکرر با چندین مدیر عامل ، مدیر بازرگانی و مدیران فنی شرکت پتروشیمی آبادان یادآوری شد . شایان ذ کر است در دوسال اخیر آقایان 

متقی و منصوری پور از دفتر صنایع تکمیلی همواره با دعوت از پتروشیمی آبادان تالش بر رفع این مشکالت و کمک به صنایع پایین دستی 

در دستیابی به مواد اولیه باکیفیت مناسب داشته اند .

لیکن علیرغم قول های مکررمسئولین آبادان در دوره های مختلف مدیریتی ،تاکنون مشکل رطوبت و بسته بندی PVC-S57 که به صورت 

تک سورس در انحصار آبادان جهت تولید است، رفع نشده و حتی کمترین بهبودی هم نیافته است . به نظر می رسد تنها راه حل عملیاتی 

آبادان ، امید بستن به شروع فصل گرما و تبخیر بخشی از رطوبت باقیمانده PVC در مسیر جابجایی از آبادان تا کارخانه تولید اتصاالت است 

 هم بصورت تلویحی در صحبت های مدیران این شرکت مطرح شده است .
ً
که گاها

با تمام این تفاسیر مقرر شد انجمن ضمن ارائه تمامی مستندات و نتایج آزمون های انجام شده بر روی S-57 ، مقداری هم از این مواد را در 

اختیار دفتر صنایع تکمیلی و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی جهت بررسی و سنجش مقدار رطوبت قرار دهد .

 برای مدیر 
ً
PVC غدیر وجود داشت نیز مستندات سریعا در ارتباط با مشکل دانه های کروی الستیکی غیر قابل ذوب که در چند محموله 

بازرگانی این شرکت ارسال شد که ضمن بررسی از تکرار این موارد که با کیفیت مطلوب PVC غدیر و اعتماد ایجاد شده در مصرف کنندگان 

طی سالها متمادی مغایرت دارد ،جلوگیری شود .

جلسات



















شماره تماسنام تجاریاستان محل تولید
3420۹۱43-04۱  آذرلولهآذربایجان شرقی

اصفهان

8-323۵۹2۶۶-03۱آویسا لوله جی

27-4۵838024-03۱اینگل اتصاالت

۱۱8-4۵838۱۱۶-03۱برج پلیمر

۱-4۵488370-03۱پارس زنده رود پالست

422۹0۶0۹-03۱پلیکا پلیمر اصفهان

۱0-22۶۹۵۵03-02۱پلیمر گلپایگان

3۵۵۵۶0۶0-03۱تابان پولیکا

۵-۵7248242-03۱تک ستاره گلپایگان

33۱34-03۱داراکار

3۵720000-03۱پی وی سی صبا

۵7248۱08-03۱گلسارپلیمرپاد

۵-3۵722۵۱0-03۱گلین لعل

2-۵7248۱۵0-03۱لوله گستر گلپایگان

20-4۶4۱27۱0-03۱ناردین پلیمر

3۵۵۹8۶۵۵-03۱نگاه نگین

4-3۵4۹2۱۱۱-03۱نوین پالستیک

34704۵۱۵-02۶وینوپالستیکالبرز

تهران

3-۵۶۵4۵40۱-02۱پارس پولیکا

۵۶-۶۶8۱۹3۵۵-02۱تهران اتصاالت ۱۱0

۵۶220208-02۱صنایع پلیمر سمند

۵۵۵728۱۹-02۱لوله سازان رزاقی

8-3727۱۶0۶-0۵۱پلیمر توسخراسان رضوی

7-322۵۵02۶-0۵۶مهراس کویرخراسان جنوبی

خوزستان
۹-32۹07700-0۶۱پیشگام پالست اهواز

7-32278۹۶۵-0۶۱شیلنگ و لوله خوزستان

۹-3222۱747-024صبا لوله زنجانزنجان

فارس

8-382۵4۵۵7-07۱ایمن لوله

4-382۱۵۵70-07۱آبساران

3-3830۹00۱-07۱پلیمر پارس

080-3733۵078-07۱شیراز پالستیک

7-3234۵۵۹۵-07۱شیراز جم گستر

40-3۶307۵3۶-07۱لوله سپیدان بسپار

880۱4۹۱۵-02۱کاسپین پلیمرقم

۶-۶۶۱۹38۵4-02۱نیک پلیمر کردستانکردستان

کرمانشاه
8-38228۶47-083اورامان غرب

34733۵3۹-083الوین پالست

34287474-034کارون پلیکا رفسنجانکرمان

4۶37328۵-08۶پلیمر یاسمرکزی

32۶۶۵۶۶۹-08۱پلی سیناهمدان

یزد
3۵274۵۶8-03۵کارا لوله یزد

37272۵4۹-03۵یزد پولیکا

لیست نام های تجاری لوله های U-PVC مورد تایید انجمن لوله و اتصاالت PVC در بخش فاضالب ساختمان 
)تاریخ اعتبار: 1401/04/31(                                                             



لیست نام های تجاری اتصاالت U-PVC مورد تایید انجمن لوله و اتصاالت PVC در بخش فاضالب ساختمان
)تاریخ اعتبار: 1401/04/31(

شماره تماسنام تجاریاستان محل تولید
3-3420۹۱42-04۱آذرلولهآذربایجان شرقی

اصفهان

۵8-324۵۹0۵4-04۱ماهان پالست

8-323۵۹2۶۶-03۱آویسا لوله جی

27-4۵838024-03۱اینگل اتصاالت

۱-4۵488370-03۱پارس زنده رود پالست

4۶4۱28۵۹-03۱پارسانا پلیمر

۱0-22۶۹۵۵03-02۱پلیمر گلپایگان

3۵720000-03۱پی وی سی صبا

422۹0۶0۹-03۱پلیکا پلیمر اصفهان

3۵۵۵۶0۶0-03۱تابان پولیکا

33۱34-03۱داراکار

۵7248۱08-03۱گلسارپلیمرپاد

۵-3۵722۵۱0-03۱گلین لعل

2-۵7248۱۵0-03۱لوله گستر گلپایگان

۱۱8-4۵838۱۱۶-03۱مدل پالستیک

20-4۶4۱27۱0-03۱ناردین پلیمر

3۵۵۹8۶۵۵-03۱نگاه نگین

4-3۵4۹2۱۱۱-03۱نوین پالستیک

تهران

۵۶-۶۶8۱۹3۵۵-02۱تهران اتصاالت ۱۱0

3-۵۶۵4۵40۱-02۱پارس پولیکا

۵۵۶38۱۱2-02۱پلی رام برتر

۵۵۵728۱۹-02۱لوله سازان رزاقی

۶۵22۶40۶-02۱گل پلیمر رشیدی
8-3727۱۶0۶-0۵۱پلیمر توسخراسان رضوی
7-322۵۵02۶-0۵۶مهراس کویرخراسان جنوبی

خوزستان
۹-32۹07700-0۶۱پیشگام پالست اهواز

7-32278۹۶۵-0۶۱شیلنگ و لوله خوزستان
۹-3222۱747-024صبا لوله زنجانزنجان

فارس
4-382۱۵۵70-07۱آبساران

40-3۶307۵3۶-07۱لوله سپیدان بسپار

7-3234۵۵۹۵-07۱شیراز جم گستر
880۱4۹۱۵-02۱کاسپین پلیمرقم

۶-۶۶۱۹38۵4-02۱نیک پلیمر کردستانکردستان

8-38228۶47-083اورامان غربکرمانشاه

34733۵3۹-083الوین پالست
4۶37328۵-08۶پلیمر یاسمرکزی

3۵274۵۶8-03۵کارا لوله یزدیزد

37272۵4۹-03۵یزد پولیکا
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BASF افزودنی جدیدی را برای بازیافت مکانیکی پالستیک ها معرفی می کند

شرکت مواد شیمیایی BASF افزودنی جدید IrgaCycle را معرفی  

می کند که خواص پالستیک های بازیافتی به روش مکانیکی را 

برای صنایع هدف مختلف بهبود می بخشد.

مجموعه افزودنی های IrgaCycle شامل ترکیبات افزودنی جدید 

پالستیک برای بازیافت کننده ها، آمیزه ساز ها و مبدل هاست. این 

افزودنی ها برای افزایش درصد محتوای بازیافتی در کاربردهای 

نهایی از جمله بسته بندی در نظر گرفته شده است.

به گفته این شرکت، IrgaCycle با ترکیب مواد پلیمری بازیافتی 

داشتن  درنظر  حال  عین  در  و  عمده  کاربردهای  در  بیشتر 

نگرانی های مصرف کننده و مقررات جدید در مورد ضایعات، به 

اهداف پایداری صنعت پالستیک کمک خواهد کرد.

 ،BASF شیمیایی  مواد  بخش  رئیس  کلستر،  توماس  دکتر 

بازیافت  از  پالستیک  تولید  که  می رود  »انتظار  می گوید: 

از  ناشی  که  شود،  برابر  سه   
ً
تقریبا  2030 سال  تا  مکانیکی 

IrgaCycle، ما در  با  یافته است.  فناوری ها و مقررات بهبود 

برای  بازیافت  خاص  حل های  راه  قدم  به  قدم  توسعه  حال 

حمایت از اهداف اقتصاد چرخشی پالستیک هستیم.

IrgaCycle به چالش عمده کاهش کیفیت در پلیمرها به دلیل 

تنش های حرارتی و مکانیکی در طول فرایند بازیافت پاسخ 

آنها  به  تواند  می   IrgaCycle که  خاصی  مشکالت  می دهد. 

حرارتی  پایداری  محدود،  فرایندپذیری  شامل  کند  رسیدگی 

برابر هوازدگی  ناکافی در  ضعیف در دراز مدت و محافظت 

در فضای باز برای رزین های  بازیافتی است.

IrgaCycle همچنین کیفیت مواد پلی اولفین پس از مصرف 

و پسا صنعتی را برای استفاده مجدد در کاربردهای سخت، 

انعطاف پذیر و قالب گیری افزایش می دهد.

IrgaCycle PS032G   است  BASF  شامل  افزودنی جدید 

مدت  طوالنی  حرارتی  حفاظت  و  فرایند  پایداری  ظاهرا  که 

حاوی  اولفین  پلی  و  بازیافتی   PP مخلوط های   برای  را 

شرکت  گفته  طبق  براین  عالوه  می کند.  فراهم  ناخالصی ها 

با  را  هوازدگی  برابر  در  پایداری     IrgaCycle UV033DD

های   مخلوط  برای  یافته  بهبود  پردازش  و  حرارتی  پایداری 

HDPE  و PP احیا شده برای استفاده مجدد در کاالهای مورد 

 IrgaCycle XT034DD .استفاده در فضای باز ترکیب می کند

خواص مکانیکی پلی اولفین های بازیافتی را بهبود می بخشد 

و به پایداری حرارتی طوالنی مدت پالستیک کمک می کند.

به گفته دکتر ولکر باخ، رهبر جهانی نوآوری در افزودنی های 

پالستیکی BASF: »ما این افزودنی  ها را بر اساس تجربه باالی 

خود در صنعت پالستیک، با ترکیب آنتی اکسیدان ها با کیفیت 

باال و سیستم های پایدارکننده نوری ، فرموله کرده ایم.

بازیافت کابل و تبدیل آن به رزین PVC برای ساخت محصوالت ساختمانی جدید

الکتریکی  های  کابل  روی  بر  اروپایی  تحقیقاتی  پروژه  یک 

هدف  با  و    PVC و  آلومینیوم(  و  )مس  فلزات  از  متشکل 

بازیافتی    PVC رزین  به  آن  تبدیل  و  پالستیک  جز  بازیافت 

برای ساخت محصوالت ساختمانی جدید متمرکز   )Rpvc(

رهبری  به   PVC Upcycling عنوان  با  پروژه  است.این  شده 

و  کاالبریا  دانشگاه  همکاری  با  و  ایتالیا  از   REDEL شرکت 

ENEA انجام شده است.

 PVC دو کاربرد مختلف مورد بررسی قرار گرفت:کاشی های

تازهها
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گردآوری و ترجمه:

شادی حق دوست
دفتر انجمن



افزودنی ضد میکروبی برای پلیمرهای ترموپالستیک

از کابل های  آمده  PVC بدست  با   تقویت شده  و  پایه سیمانی  و مالت های 

بازیافتی

و  مکانیکی  استحکام  بررسی  برای  تجربی  تحقیقات  کاربرد،  دو  هر  برای 

PVC شامل یک طرح مخلوط استاندارد  دوام انجام شده است. کاشی های 

PVC و10% رزین پلی اورتان است. این ترکیب  ساخته شده از 90% پودر  

درصدها برای دستیابی به دانسیته محصول نهایی مشابه با دانسیته محصول 

از طریق  آماده سازی ترکیب  اند.  ثابت شده   ) بازیافتی   pvc مرجع ) بدون 

پلی  رزین  یک  و   )pvc پودر  یه)  ثانو ماده  یک  از  متشکل  اجزای  اختالط 

اورتان ترموست انجام شد. برای اطمینان از مخلوط یکدست و یکنواخت، 

پخت،  مرحله  پایان  شد.در  انجام  مختلف  مرحله  سه  در  اختالط  فاز 

و  آمده  بدست  دانسیته  شدن،  پوسته  پوسته  نظر  از  هم  آمده  دست  به  نمونه 

اندازه)20 سانت در 20 سانت( رضایت بخش بود. عالوه بر این، محصول 

با جایگزینی حجمی  را حفظ کرد. مالت ها هم  استحکام مکانیکی  نهایی 

ساخته   %50 تا   10 از  پالستیکی  ضایعات  از  مختلف  درصد   5 در  شن  

شدند.

بهتری  حرارتی  عایق  ویژگی  از  پالستیکی  های  توده  حاوی  های  مالت 

کمک  زمستان  در  ساختمان  از  گرما  اتالف  کنترل  به  که  هستند  برخوردار 

هم  که  است  پایین  دانسیته  دلیل  به  نیز  حرارتی  رسانایی  کاهش  کنند.  می 

به وجود توده پالستیکی و هم افزایش تخلخل ناشی از آن بستگی دارد. 

های  توده  مختلف  انواع  اختالط  که  داد  نشان  آب  جذب  کاهش  سرانجام 

بهبود  را  سیمان  پایه  های  کامپوزیت  پذیری  نفوذ  رفتار  تواند  می  پالستیک 

دوام  هوازدگی  تاثیر  و  تهاجمی  عوامل شیمیایی  در صورت وجود  و  بخشد 

بازیافت  نشان می دهد که   'PVC Upcycling' پروژه  باشند.  داشته  بیشتری 

نوآورانه کابل های پی وی سی ممکن است مزایای بیشتری از نظر علمی ، 

زیست محیطی و اقتصادی ایجاد کند و یک مدل اقتصاد خطی را به اقتصاد 

چرخشی تبدیل کند که دارای ارزش افزوده باالتر است.

برای   SANITIZED شرکت 
محافظت طوالنی مدت از پلیمرها 
در برابر میکروارگانیسم ها یک 
دمایی  مقاومت  با  محصول 
این  است.  کرده  تولید  باال  
برابر  در  حفاظت  محصول 
گرم  و  مثبت  گرم  باکتری های 
و حتی  منفی، کپک ها، مخمرها 

جلبک ها ارائه می دهد.
برای   ®Sanitized جدید  محصول 

مانند  ترموپالستیک  پردازش  های  روش 

گیری  قالب  یا  و  اکستروژن  فرایندهای 

تزریقی مناسب است. دوام این محصول 

اثبات شده است. محصول ضد  نیز  این محصول روی سطوح  اثر ضد ویروسی خوب  قرار نمی گیرد.  تاثیر  نیز تحت  از هوازدگی  حتی پس 

میکروبی مقاوم در برابر حرارت برای اکثر پلیمرهای ترموپالستیک مانند PP، PE، PVC، TPU  و الستیک )SBR، NBR  و  EPDM( که در فرایند 

اکستروژن یا قالب گیری تزریقی استفاده می شوند، مناسب است. این محصول با افزودنی های معمول سازگار است و آن را برای بسیاری از 

کاربردها قابل استفاده می کند.

دستگیره ها، صندلی ها، کفپوش و یا ظروف بهداشتی که با این افزودنی اصالح می شوند می توانند به ایجاد محافظت گسترده ضد میکروبی به 

ویژه در فضاهای عمومی، حمل و نقل عمومی و یا در مدارس کمک کنند.
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کارخانه بازیافت مواد شیمیایی، ضایعات غیر قابل بازیافت را به افزودنی پالستیک تبدیل می کند

پروژه اروپایی LIFE ECOMETHYLAL توسط AIMPLAS اخیرا با ساخت یک 

قابل  غیر  کیلو ضایعات  یک  تبدیل  قابلیت  با  مواد شیمیایی  بازیافت  کارخانه 

بازیافت به نیم کیلو متیالل) دی متوکسی متان(، ماده ای که می تواند به عنوان 

یافت.  پایان  تولید پالستیک های جدید استفاده شود  برای  اولیه  حالل و ماده 

پالسمای  فرایند  عنوان  با  کراکینگ حرراتی  نوع  یک  از  بازیافت شیمیایی،  در 

برای  توان  که می  استفاده می شود   )CHGP( کاتالیزروی  هیدرو-گازی کردن 

بازیابی نوعی از ضایعات پالستیکی استفاده کرد که قبال به محل دفن ضایعات 

منتقل شده است و اکنون میتواند به عنوان حالل و مواد اولیه برای تولید پالستیک 

جدید به کار گرفته شود. این فرایند به ویژه در بازیابی ضایعات صنایع خودرو 

سازی، برق و الکترونیک و بسته بندی بسیار موثر است.

BPP مسئول اجرای بازیافت مواد شیمیایی با استفاده از فرآیند CHGP در سطح 

کارخانه آزمایشی بود. نتیجه پروژه، یک کارخانه آزمایشی مدوالر کوچک است 

که از اواخر سال 2019 در سه مکان مختلف در حال اجراست:  Castelló و 

LBI در اسپانیا و Rijeka در کرواسی.

به  است  مدوالر  و  متحرک  که  است  این  جدید  آزمایشی  کارخانه  مزایای  از 

راحتی قابل حمل و مونتاژ است و با انواع ضایعات سازگار است. همچنین تایید 

شد که پیش تصفیه ضایعات با استفاده از بازیافت مکانیکی به نتایج مطلوب 

کمک می کند.

تازههایصنعت

Conair خط اکستروژن PipeMaster را معرفی می کند
مجموعه  پالستیک  پردازش  کمکی  تجهیزات  کننده  تامین   ،  Conair  شرکت 

پایین دستی را برای اکسترود لوله های پالستیکی  ابزارهای  از تجهیزات و  ای 

خط  است.  کرده  معرفی  میلیمتر(   630( اینچ   24.9 تا  حداکثر  قطرهای  در 

 Conair طی کنفرانس مطبوعاتی مجازی با ارائه نوآوری هایی که PipeMaster

قصد داشت در رویداد لغو شده  NPE2021 به نمایش بگذارد، رونمایی شد. 

تاکنون تجهیزات پردازش Conair برای لوله ها تا اندازه 8 اینچ)200 میلیمتر( 

محدود شده بود و نیاز به ارتقا داشت. ارنی پریاتو، نایب رئیس این شرکت در 

گاهی  بیانیه ای گفت: پردازنده های اکسترود لوله در یک بازار بسیار قوی و با  آ

از هزینه، می توانند تجهیزات را از سراسر جهان با سطوح مختلف کیفیت و 

قیمت انتخاب کنند.

پایین  اکستروژن  محصوالت  های  اولویت  پریاتو  مطبوعاتی  کنفرانس  این  در 

انجام  با پردازنده های پالستیک   Conair دستی را براساس مصاحبه هایی که 

داده بود، بیان کرد:

• دوام

• تکرارپذیری و دقت

• صرفه جویی در هزینه 

• مجموعه ای کامل از تجهیزات و ابزار

• تامین منابع، فروش و خدمات مستقر در ایاالت متحده

بازار وجود دارد که برخی  پریاتو همچنین عنوان کرد که تجهیزات خوبی در   

از این شرایط را برآورده می کنند اما ما احساس می کنیم که همه این موارد را 

برآورده کرده ایم.

با  را  جداشونده  میز  و  اره  برش  کشش،  های  واحد  اسپری،  تانک  خط،  این 

کنترل های ساده اما کامال مهندسی شده ترکیب می کند. این خط توسط طیفی 

گسترده از ابزار های اکسترودر از جمله، قالب های لوله و کالیبراتور مجهز شده 

تازههاتازهها



KIT-SV87 ترکیبی از سنسورهای لرزش و دما را در یک دستگاه قرار داده است که می تواند برای نظارت بر سالمت ماشین االت چرخشی، 

پمپ های صنعتی، فن ها، گیربکس ها و موتورها مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه می تواند تغییرات لحظه ای لرزش در ماشین 

االت صنعتی را که می تواند نشان دهنده مشکالت باشد، تشخیص دهد. برای مثال در اکسترودرها این سنسورها می توانند 

مشکالت مربوط به موتور مارپیچ- درایو و یا سیلندر و مارپیچ را که در آستانه خرابی و یا انسداد هستند شناسایی کند. در 

قالب گیری چرخشی، می توان از KIT-SV87 برای تشخیص تغییرات در ارتعاش و گرما در زمان واقعی استفاده 

کرد تا به پیش بینی مشکالت بالقوه جدی قبل از خرابی تجهیزات کمک کند. سنسورها را می توان بر 

روی هر سطحی نصب کرد و به یک شبکه WI- FI اتصال داد.این درگاه داده های حسگر را از راه 

دور ذخیره می کند و به صورت وایرلس قرائت ها را در زمان واقعی به یک دستگاه تلفن 

همراه یا رایانه منتقل می کند. مزیت این دستگاه تعمیرات قابل پیش بینی است 

همچنین به افزایش بهره وری و  ایمنی کارگران کمک می کند. همچنین 

به کارمندان این امکان را می دهد تا برنامه های تعمیر و نگهداری 

را در اولویت قرار دهند تا ضمن کاهش خرابی، کارایی را 

به حداکثر برسانند. عالوه براین، نصب 

دارای  سیستم های  به  نسبت  دستگاه 

بر  نظارت  برای  متداول  کشی  سیم 

هزینه   ، مداوم  ارتعاش 

کمتری دارد و آسانتر 

است.

استفـاده از سنسـور برای  پیـش بینی تعمیـرات

است که اکثر پردازنده ها به آنها نیاز دارند اما اغلب آنها در یافتن و یا ساختن 

این ابزار با قیمت رقابتی مشکل دارند . کل خط PipeMaster توسط  کارخانه 

Conair پشتیبانی می شود.

Conair در بیانیه مطبوعاتی خود، جزئیات ویژگی های خط PipeMaster را 

به صورت زیر شرح داده است:

مختلف  انواع  با  الیه  تک  و  الیه  چند  لوله های  برای  اکستروژن  قالب های   •

مواد)PVC، PP و  PE( و دامنه های قطر لوله )63،110،160،250،400 و 63 

میلیمتر( بهینه شده اند. هر قالب بر روی یک پایه متحرک با ارتفاع قابل تنظیم 

قرار می گیرد. سطوح داخلی قالب پرداخت شده و تحت عملیات حرارتی قرار 

می گیرند. پین ها و نازل های قابل تعویض اندازه های مختلف لوله را ساپورت 

می کنند. قالب های چند الیه می توانند تا 5 الیه را در یک لوله تک الیه اکسترود 

کنند.

کیلوگرم  تا 1600  در ساعت )250  تا 3520پوند  از 440  میزان خروجی   •

کردن  خشک  برای  هایی  گزینه  با  لوله   کالیبراسیون  ابزار  است.  ساعت(  بر 

سایزینگ در دسترس است. تانک های  خنک کننده خالء، اسپری- خالء و یا 

فقط غوطه وری با یک یا دو محفظه بخشی از این خط هستند. تمامی تانک ها 

دارای ساختار فوالد ضد زنگ 304 بر روی سطوح داخلی )مرطوب(، سطوح 

خارجی از فوالد رنگ شده با دوام باال هستند.

مارپیچ  سرعت  کنترل  با  را  سرعت  خودکار  طور  به  کشش  دستگاه های   •

اکسترودر هماهنگ کرده و با دوزینگ) اندازه گیر( ماده گراویمتریک برای تولید 

کامال  ایمنی  اتاقک  داخل  در  می شوند.  ادغام  لوله  ثابت  واحد  وزن  و  پایدار 

نیروی کششی  بدون جاروبک،   AC برقی   و موتورهای   محصور شده کشنده 

پایدار را فراهم می کنند.

در  را  لوله  و  است  هماهنگ  خط  سرعت  با  همچنین  لوله  برش  واحدهای   •

طول های مختلف برای مطابقت با کاربردهای مورد نیاز، اندازه گیری و برش 

می دهد. تنظیم صفحه جک پنوماتیک برای بار اندازی و تخلیه خودکار لوله ها 

و برداشتن آسان، بسته بندی، حمل و نقل یا انبارش با سرعت خط هماهنگ 

می شود.
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 تولید تیوب های پزشکی زیست تخریب پذیر 

BASF تولید نمونه های آزمایشی به صورت خودکار توسط
ایجاد نوآوریهای پلیمری در آینده، با درک عملکرد 

آغاز  مواد  پردازش  شرایط  و  مکانیکی  و  شیمیایی 

BASF یک سلول کامال خودکار  می شود. شرکت 

در  آزمایشی  های  نمونه  تزریقی  گیری  قالب  برای 

پالستیک  تزریق  و  اکستروژن  پایلوت  کارخانه 

سلول  این  است.  کرده  اندازی  راه  آلمان  در  خود 

تزریقی  گیری  قالب  االت  ماشین  سازنده  توسط 

گفته  و  Sumitomo )SHI( Demag ساخته شده 

در  تست    4000 از  بیش  تولید  به  قادر  شود  می 

 MES سال است. این سیستم به یک سیستم جدید

) نرم افزار مدیریت تولید ( متصل است که نتیجه 

هر تست را نقشه برداری و ثبت می کند. برخالف 

سیستم های  MES  سابق این سیستم  وضعیت هر 

بخش از یک آزمون را ثبت می کند و به ما بینشی 

برای هر شات می دهد.

توالی  کل  زیرا  است  ارزشمند  بسیار  ها  داده  این 

پردازش را نشان می دهد و این امکان را می دهد 

در  مواد  عملکرد  مورد  در  تری  عمیق  نتیجه  تا 

اپراتور  توسط  پردازش  چگونگی  و  خاص  شرایط 

به دست آید. این سلول براساس یک ماشین قالب 

ساخته  ربات  دو  به  مجهز  الکتریکی  کامال  گیری 

و  انتخاب  برای  ربات  دو  این  از  یکی  است.  شده 

و  تعویض  قابل  های  قالب   12 از  یکی  دادن  قرار 

استخراج نمونه از قالب استفاده می شود سپس یک 

ربات مفصلی کوچک با استفاده از پانچ، اسپرو را 

 iso استاندارد   با  مطابق  ها  نمونه  تمام  برمیدارد. 

294  تولید می شوند و ضخامت  قطعه قالب گیری 

شده 0/8 تا 4 میلیمتر است.

برای  آن  بودن  ایمن  و  پزشکی حیاتی است  برای صنعت   pvc اینکه   با وجود 

زیست  محصوالت  سمت  به  حرکت  اما  است  شده  ثابت  پزشکی  تجهیزات 

تخریب پذیر همواره گامی مثبت بوده است.

محققان در دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا از چاپ سه بعدی برای تولید تیوب 

قهوه ای، خمیر  ماده طبیعی جلبک  از سه  پذیر  های پزشکی زیست تخریب 

چوب و آب استفاده کرده اند. این محققان امکان ایجاد محصوالت هیدروژل 

از  یکی  اند.آلژینات  کرده  بررسی  اینرسی  را تحت شرایط  آلژینات  از  حاصل 

مشتقات جلبک دریایی قهوه ای است و به دلیل زیست سازگاری به طور گسترده 

از مالحظات مهم در  قرار می گیرد.یکی  استفاده  بافت مورد  ای در مهندسی 

تولید این لوله ها سرعت تولید برای تجاری سازی بود. طبق گفته محققان می 

توان لوله ای به قطر خارجی یک سانتیمتر را با سرعت  12 سانتی متر بر ثانیه 

تولید کرد. 

برای تولید کامپوزیت های قوی تقویت با الیاف خمیر چوب انجام شد تا سفتی 

لوله  تولید چندین  به  تیم موفق  این  یابد.  افزایش  برابر شکست  و استحکام در 

خون  سازگاری  همچنین  است.  شده  مخروطی  و  مستقیم  مختلف  اشکال  با 

تایید شده  با استفاده از سیستم پمپاژ در مقیاس آزمایشگاهی  این تیوب ها  با 

است. این هیدروژل به اندازه ای استحکام دارد که می تواند خون را به مدت 

تیم  این  آورد.  به گردش در   2  mpa از  200 ساعت تحت فشار داخلی بیش 

همچنان به بررسی عوامل تقویت کننده برای استحکام این تیوب ها برای اعمال 

فشارهای باالتر می پردازند.

تازهها



سیستم های جوش مادگی برای لوله های صاف و کاروگیت
ماشین االت اتصال لوله معموال یک قسمت از لوله را به قسمت دیگر متصل می کند 

اما Baruffaldi  سیستم هایی ایجاد کرده است که مادگی را به انتهای لوله متصل 

می کند. ماشین های SRM  و IAM-S با مارک Primac در خط اکستروژن نصب 

می شوند و دقیقا بعد از واحد برش قرار می گیرند. زمانی که بخشی از لوله به مادگی 

نیاز دارد از خط اکستروژن تحویل داده می شود. یک واحد برداشتن و جایگذاری 

اتوماتیک مادگی در انتهای لوله قرار دارد.  SRM ماشین جوشکاری برای لوله های 

کاروگیت است که با استفاده از سیستم جوش حرارتی، مادگی را به لوله متصل 

می کند. IAM-S ماشین جوشکاری اصطکاکی برای لوله های صاف و کاروگیت 

است و از سیستم جوشکاری چرخشی استفاده می کند.  هر دو ماشین می توانند به 

دستگاهی مجهز شوند که به طور خودکار کیفیت جوشکاری را تست می کند و در 

صورت به وجود آمدن ناهنجاری، زنگ هشدار را به صدا در می آورد. مادگی ها را 

می توان بدون تاثیر بر سرعت خط اکستروژن به لوله ها اضافه کرد و جوش ها حتی 

اگر لوله ها به مدت طوالنی انبارش شده و به صورت نامناسب نگهداری شوند، 

 IAM-S یکپارچگی خود را حفظ خواهند کرد. ماشین های جوشکاری مادگی نوع

می تواند برای قطر خارجی 32 تا 630 میلیمتر و نوع SRM برای قطر خارجی 110 

تا 1200 میلیمتر مناسب باشد.  

OPVC نرم افزار محاسبه مکانیکی لوله
شرکت Molecor اسپانیا، نرم افزار محاسبه مکانیکی TOM را برای لوله های 

آرایش یافته پی وی سی)OPVC( موجود در بازار توسعه داده است. این ابزار 

براساس استاندارد UNE 53331:2020 توسط مارکوس رودریگز از دانشگاه 

کارلوسIII در مادرید تایید شده است و محاسبات انجام شده با استفاده از 

این نرم افزار مطابق با محاسبات استاندارد UNE 53331:2020  است.

انجام محاسبات مکانیکی لوله های مدفون برای ارزیابی تنش های مکانیکی 

که بر اثر بارهای خارجی مختلف به لوله منتقل می شود، از اهمیت زیادی 

مکانیکی  محاسبه  باید  نصب،  طراحی  از  قبل  بنابراین  است.  برخوردار 

لوله های ®TOM انجام شود. این ابزار عملکرد ساده ای دارد و استفاده از 

آن آسان است و براساس تنش هایی که لوله متحمل می شود و همچنین 

ضریب ایمنی در هنگام شکستن، اعتبار و درستی نصب را تعیین می کند. 

با بدست آوردن گزارشی کامل با نتایج حاصل از تمام محاسبات،مناسب 

ترین لوله برای شرایط خاص در هر نصب تعیین می شود.

این ابزار ویژگی های زیر را ارائه می دهد:
• شرح پروژه ها و محاسبات مرتبط با آنها.

• مدیریت پروژه ها و محاسبات.

• تاریخچه پروژه ها و محاسبات انجام شده توسط کاربر.

• راهنمای برنامه

TOM® PVC-O اطالعات خط لوله •

• گزارش نتایج مختصر و گسترده.

• فرم درخواست.

• مستندات پشتیبانی

• شرایط استفاده

قالب این ابزار جدید مزایای متعددی را ارائه می دهد:
• نصب روی رایانه نیازی نیست

• به طور مستقیم و از طریق وب قابل دسترسی است

• به روز رسانی در زمان واقعی

• دسترسی به برنامه از هر دستگاهی از جمله تبلت و تلفن همراه امکان 

پذیر است.

•  این نرم افزار به سه زبان اسپانیایی ، انگلیسی و فرانسوی توسعه یافته و 

در حال پیشرفت مداوم است تا بتواند با اطالعات مورد نیاز کاربر سازگار 

شود.
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کاهش ضایعات در تولید شیلنگ
حلقه   4000AG مدل  متقاطع(  دای  هد)  کراس   Davis-Standard شرکت 

بسته و با قابلیت کنترل اتوماتیک ضخامت دیواره و هم مرکزی ارائه داده است. 

کراس هد یک دای)die( برای تنظیم شعاعی یکسان ضخامت حول یک مرکز 

است. این مدل جدیدترین مدل Davis-Standard است که برای تولید شیلنگ 

االستومر، طراحی شده است. برای تنظیم هم مرکزی در این مدل، اپراتورها از 

جوی استیک به جای آچار استفاده می کنند. بسیاری از کراس هدهای این شرکت 

مانند مدل 2000 و 3000 را می توان  برای بهره مندی از ویژگی های خودکار 

مدل 4000AG مقاوم سازی کرد.

مزیت این مدل جدید بهره وری در پردازش و کاهش ضایعات است.کار با این 

Davis- .کراس هد آسان است و شیلنگی تولید می کند که یکنواخت تر است

Standard این کراس هد را برای به حداقل رساندن درگیری اپراتور و استفاده از 

ابزار دستی طراحی کرده است که باعث افزایش ایمنی در محل کار می شود. قالب 

ثابت آن نیازی به شل و سفت کردن پیچ ها برای تنظیم دقیق ندارد. تولیدکنندگان 

شیلنگ می توانند ضمن افزایش صرفه جویی در مصرف مواد هنگام شروع کار و 

تغییر اندازه محصول، کیفیت ابعادی محصول را بهبود بخشند.

نسل جدید هد اکستروژن برای لوله های pvc و پلی اولفین

ساخت  برای  را  اکستروژن  هد  از  جدیدی  نسل   Bausano شرکت 

PP توسعه داده است.به طور خاص این شرکت  PE، PVC و   لوله های 

طیفی از مدل ها را برای ساخت لوله های  PVC با دو خروجی تا سایز 

mm 110 و یا تک خروجی از سایز 10 تا 800 میلیمتر برای حداکثر 

ی  گفته  طبق  دهد.  می  ارائه  ساعت  در  کیلوگرم   2000 تولید  ظرفیت 

Bausano فناوری اکسترود لوله های پلی اولفین )po(، برای اطمینان از 

خروجی ساعتی باال همراه با کاهش مصرف انرژی طراحی شده است. 

دای هد ها برای تولید لوله های تک الیه و چند الیه مناسب هستند. این 

هد ها به صورت اسپیرال شعاعی یا هلیکال هستند که توزیع مذاب بهتر 

در حجم کمتر با فشار کاهش یافته را تضمین می کنند. همچنین دارای 

افزودن ماژول های خاص،  با  سیستم های مدوالر هستند که می توان 

تعداد الیه ها را به راحتی افزایش داد.ترکیبی از طراحی هلیکال و شعاعی 

است. پذیر  امکان  نیز  آن  ابعاد  و  مواد   ، لوله  ساختار  به  بسته  اسپیرال 

دستی  پایین  تجهیزات  و  اکستروژن  خط  در   Bausano این،  بر  عالوه 

خود اصالحات دیگری نیز انجام داده است.به عنوان مثال یک سیستم 

خنک کننده لوله با هوای داخلی ارائه داده است که باعث خنک شدن 

و فضای کمتری  بهبود می بخشد  را  کیفیت  لوله ها می شود،  سریعتر 

روی خط اشغال می کند. طبق گفته ی مدیر عامل شرکت طراحی هد 

جدید اکستروژن از توانایی ما برای ترکیب مشاوره در فرایند، تخصص 

در فناوری و عالقه به نوآوری ناشی میشود.

تازهها



 احداث کارخانه اتیلن زیستی توسط شرکت occidental petroleum در آمریکا
که  کرد  اعالم   )oxy پترولیوم)  اکسیدنتال  شرکت 

از دی  آزمایشی احداث و  قصد دارد یک کارخانه 

برای  هیدروکربنی  اولیه  مواد  جای  به  اکسید کربن 

تولید اتیلن زیستی استفاده کند.

توسط  مشترک  طور  به  آزمایشی  کارخانه  این 

 Oxy  Low  ،   Occidental شرکت سرمایه گذاری 

Carbon Ventures LLC و شرکت مهندسی زیستی 

می  بینی  پیش  شد.  خواهد  داده  توسعه   Cemvita

کار  به  شروع  سال 2022  از  کارخانه  این  که  شود 

کند.

از  حاصل  اتانول  از  زیستی  اتیلن  حاضر  درحال 

نیشکر بدست می آید. طبق گفته مدیر ارشد اجرایی 

cemvita، در این فناوری جدید اتیلن زیستی را از 

دی اکسیدکربن، آب و نور تولید می کند که به کاهش 

هزینه ها و انتشار کربن کمک می کند. اتیلن به طور 

گسترده در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد 

و در فیلم های پالستیکی و لوله های پی وی سی و مواد 

خنک کننده کاربرد دارد.  عالقه به فعالیت برای تولید 

محصوالت با انتشار کربن پایین در سال های اخیر 

 Oxy Low Carbon Ventures . افزایش یافته است

در سال 2019 با همکاری Cemvita برای تولید مواد 

سرمایه   Occidental شیمیایی  واحد  برای  زیستی 

گذاری کرده بود.

مکان  یک  در  را  خود  اکستروژن  تجربیات  و  تخصص  تمام   KraussMaffei

Laatzen در حومه هانوفر آلمان ادغام خواهد کرد. در حال حاضر  واحد در 

فعالیت های اکستروژن این شرکت در سایت های هانوفر و مونیخ توسعه یافته 

است. این شرکت با ادغام دو سایت در حوزه ی فناوری اکستروژن و انتقال به 

کار  به  آغاز  تکمیل شود،  اول سال 2022  نیمه  تا  است  قرار  که  مکان جدید 

خواهد کرد. تا سه ماهه سوم سال 2022 حدود 700 کارمند در مجتمعی با 

شده  ارائه  محصوالت  سبد  شد.  خواهند  مستقر  مربع  متر   67000 مساحت 

پوشش  را  اکستروژن  های  آوری  فن  تمام   
ً
تقریبا  KraussMaffei گروه  توسط 

می دهد از اکستروژن لوله ها و پروفیل ها گرفته تا ورق و فیلم صاف ، اکستروژن 

الستیک و فوم تا آمیزه سازی و بازیافت.

آنها  به  و  می کند  منتقل  واحد  مکان  یک  به  را  شرکت  کارشناسان  تلفیق،  این 

امکان می دهد مواد و محصوالت نهایی جدید را تست کنند.

تاریخ 180 ساله  در  برنامه سرمایه گذاری  بزرگترین  از  کارخانه جدید بخشی 

KraussMaffei است .

مرکز تحقیق و توسعه ، مساحت 10000 متر مربع را اشغال می کند و دارای 26 

خط اکستروژن برای آزمایش است. این خطوط در مقیاس تولید نصب می شوند 

و شامل کلیه تجهیزات پایین دست هستند. مرکز تحقیق و توسعه جدید شرایط 

اولیه خود  دارند مواد  اکستروژن که تصمیم  برای همه شرکت های  را  آلی  ایده 

سبد  به  را  جدید  نهایی  محصوالت  مایلند  که  هایی  پردازنده  یا  کنند  تولید  را 

محصوالت فعلی خود اضافه کنند، فراهم می کند. این شرکت در سال 2016 

توسط ChemChina خریداری شد.

 ، مشتریان  برای  محصول  چشمگیر  مزایای  به  منجر  استراتژیک  رویکرد  این 

و زمینه های جدید تحقیق  برای شرکت و فرصت ها  ارزشمند  اثرات هم افزایی 

برای آینده می شود.

ادغام فناوری های اکستروژن KraussMaffei در یک مکان واحد
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طبق تحلیل فعلی Reports and Data، بازار جهانی 

سیستم های تشخیص نشت خطوط لوله آب در سال 

انتظار می  و  ارزیابی شد  2018، 920 میلیون دالر 

به  ساالنه %5.06  رشد  نرخ  با  سال 2026  تا  رود 

1300.23 میلیون دالر برسد.

 هر روزه وجود دارد. 
ً
مشکل کمبود آب آشامیدنی تقریبا

دالیل آن عدم دسترسی به منابع و عدم مدیریت صحیح 

سازمانهای  توسط  دسترسی  قابل  آبرسانی  سیستم 

مربوطه است. همچنین، مقدار قابل توجهی آب در اثر 

نشت در شبکه از دست می رود. برای مثال در نپال، 

تقریبا 40% از آب آشامیدنی به دلیل نشت از بین می 

رود که نشان دهنده ضعف سیستم توزیع در کاتماندو 

است. بنابراین مدیریت صحیح تامین آب موجود با 

سیستم نظارت خودکار برای رفع مشکل کمبود آب 

آشامیدنی باید انجام شود.

اخیرا فناوری اطالعات و ارتباطات ) ICT( در زمینه 

خودکار  نظارت  همچنین  آشامیدنی  آب  مدیریت 

عالقه مند شده است. در میان تکنیک های مختلف 

تجهیزات  زمینی،  زیر  نشت های  تشخیص  برای 

سنجش صوتی به اندازه ای حساس هستند تا  امواج 

تنش ایجاد شده در اثر نشت در لوله های تحت فشار 

را ثبت کنند. تکنیک های مختلفی برای ردیابی نشت 

وجود دارد. این دستگاه ها می توانند شامل دستگاه های 

لوله  باشند. هنگامی که نشتی در  شنیداری کوچک 

اتفاق می افتد، سیال از طریق منفذ خارج شده و یک 

موج فشار در محدوده صوتی ایجاد می کند. انرژی 

تولید  شده از نشتی از درون لوله منتقل می شود باعث 

ایجاد لرزش مکانیکی روی سطح لوله ها می شود. 

برای برداشتن این ارتعاشات می توان از یک سنسور 

صوتی زیرزمینی متصل به سطح خارجی لوله استفاده 

به  پیکاپ  مانند شتاب سنج های  کرد. دستگاه های 

را  نشت  تا محل  دهند  می  مختلف گوش  نقطه  دو 

تشخیص دهند.

طبق گزارش Allied market research  تجهیزات 

تشخیص نشت صوتی در طول دوره پیش بینی 2019 

تا 2027 غالب خواهد بود.

به  زیرزمینی  های  لوله  در  فاضالب  و  آب  نشت 

اکثر  در  مدیریتی  مقامات  برای  مهم  موضوعی 

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده 

ممکن  فاضالب  و  آب  های  لوله  در  نشت  است. 

است منجر به مشکالت مختلفی از جمله کمبود آب 

آشامیدنی، آلودگی آب های زیرزمینی و نشست زمین 

شود. بسیاری از کشورها مقدار قابل توجهی از بودجه 

ساالنه خود را برای جلوگیری و کنترل اثرات احتمالی 

نشت فاضالب و لوله سرمایه گذاری می کنند.

یش بینی می شود که بخش کاربرد تشخیص نشت 

تا 2024  از سال 2019   CAGR باالترین سطح  در 

سرمایه  افزایش  به  توان  می  را  رشد  این  کند.  رشد 

گذاری های شرکت های نفت و گاز در زیرساخت های 

نسبت  سیاالت  ایمن  انتقال  برای  لوله  بر  نظارت 

شناسایی  در  لوله  نشت  تشخیص  سیستم های  داد. 

خسارت در زیرساخت های خط لوله کمک می کنند. 

این سیستم ها نشت را بر اساس جریان ، فشار ، دما و 

چگالی تشخیص می دهند.

بازار سیستم  از کل  بیشترین سهم  آمریکای شمالی 

آسیا - آن  از  پس  و  ارزش  نظر  از  را  لوله  بر  نظارت 

اقیانوسیه به خود اختصاص داده است. با این وجود، 

بازار  در  -اقیانوسیه  آسیا  منطقه  شود  می  بینی  پیش 

سیستم های نظارت بر لوله با باالترین نرخ رشد نسبت 

به اروپا رشد کند.

بازار سیستم های تشخیص نشت خطوط لوله آب تا سال 2026 به ۱300/23 میلیون دالر خواهد رسید

اندازه بازار جهانی شیلنگ های صنعتی و پی وی سی
پیش بینی می شود اندازه بازار جهانی شیلنگ پی وی 

سی در دوره پیش بینی2021 تا 2025 با نرخ رشد 

از  می رود  انتظار  و  کند  رشد  مرکب ساالنه %1.1 

917 میلیون دالر در سال 2019 به 959.9 میلیون 

دالر در سال 2025 برسد.

شیلنگ های  کلی  بازار  می رود  انتظار  همچنین 

پلی  نیتریل،  الستیک  طبیعی،  الستیک  صنعتی) 

اورتان و پی وی سی( از 10.2 میلیارد دالر در سال 

2020 به 16.4 میلیارد دالر تا سال 2025 رشد 

بازار  این  رشد  برای  اصلی  عوامل  جمله  از  کند. 

خواندنیکاربردیخواندنیکاربردی



پنجره های PVC بازیافتی برای پروژه های ساختمان سازی

پنجره های  این  تهیه کرده است.  آلمان  در  پروژه ساختمانی  برای یک  را  بازیافتی  کامال   pvc از   پنجره ساخته شده  فریم های   Profine شرکت 

در  کودکان  از  روزانه  مراقبت  مرکز  یک  برای  بازیافتی 

 Profine فروش  است.مدیر  شده  تهیه  مونشن گالدباخ 

هایی  نمونه  اولین   ReFrame پنجره های  گفت  آلمان  در 

بازیافتی ساخته می شوند و دارای   pvc از  هستند که کامال 

معمولی   pvc پنجره های  مشابه  عملکردی  ویژگی های 

اشعه  برابر  در  مقاوم  سطح  دارای  فریم ها  این  هستند. 

ماورابنفش، خواص فنی خوب و عایق حرارتی باال هستند.

تولید کرده  بازیافتی   PVC با  پنجره  و  این شرکت 57 درب 

باید  این مرکز  این مرکز نصب می کند.ساخت  آنها را در  و 

در تابستان به پایان برسد. پروژه دوم آپارتمانی با یک مهد 

پنجره  پروفیل های  با  و  است  آن  همکف  طبقه  در  کودک 

Reframe  مجهز خواهد شد.

 ProCoverTec تکنولوژی  با  فریم ها  این  خارجی  سطح 

بهبود یافته است. در این تکنولوژی یک مایع سنتزی روی 

آلودگی و تخریب در شرایط جوی فراهم  برابر  پروفیل در  از  را  بهترین محافظت  این پوشش محافظ،  upvc اعمال می شود.  پنجره  پروفیل های 

می کند و به پروفیل ها ظاهری با کیفیت باال را می دهد. ProCoverTecهمچنین ویژگی های فنی مانند مقاومت در برابر اشعه ماورابنفش و مادون 

قرمز را بهبود می بخشند.

تاثیر  جهان  در  صنعتی  های  شیلنگ  فروش  بر   19 کووید  بیماری  همچنین 

فعال هستند،  هنوز  در جهان  دارو  تولید  تاسیسات  که  آنجا  از  است.  گذاشته 

شیلنگ های شیمیایی و گازی همواره مورد تقاضا است. بنابراین انتظار می رود 

را تحت  از کووید 19  تقاضای شیلنگ های صنعتی پس  دارو،  تولید  افزایش 

تاثیر قرار دهد.

حیاتی  کاربردهای  برای  صنعتی  های  شیلنگ  برای  تقاضا  افزایش  به  توان  می 

در چندین صنعت، پیشرفت های مربوط به زیرساخت ها و افزایش تقاضا برای 

مواد PVC اشاره کرد.

انتظار می رود APAC)آسیا-اقیانوسیه( تا سال 2025 سهم قابل توجهی از بازار 

شیلنگ های صنعتی را در اختیار داشته باشد و با باالترین نرخ CAGR در این 

دوره پیش بینی رشد کند.

بازار شیلنگ های صنعتی براساس منطقه) میلیارد دالر(          بازار شیلنگ صنعتی قبل و بعد از پاندمی کووید۱۹
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پیش بینی می شود بازار دی اکسید تیتانیوم تا سال 202۸ به 32/4۱ میلیارد دالر برسد

که  شود  می  بینی  پیش   ،Grand View Research جدید  گزارش  براساس 

سال  تا    %8/9 ساالنه  مرکب  رشد  با  تیتانیوم  اکسید  دی  جهانی  بازار  اندازه 

2028 به 32.41 میلیارد دالر برسد.

افزایش رو به رشد دامنه کاربرد این افزودنی در محصوالتی مانند مواد پوششی 

در صنعت خودرو و سیستم های فتوولتائیک، رشد بازار را در این دوره پیش 

بینی تعیین می کند.صنعت رنگ و پوشش در سال های اخیر عمدتا به دلیل 

رشد  شاهد  انرژی،  و  فضا  هوا  خودرو،  ساز،  و  ساخت  در  مصرف  افزایش 

اکسید  تیتانیوم دی  دامنه کاربرد  انتظار می رود رشد  بوده است.  چشمگیری 

رشد  بر  مثبتی  تاثیر  ها  پوشش  و  ها  رنگ  در  کننده  سفید  رنگدانه  عنوان  به 

گاهی در بین مصرف کنندگان اقتصادهای در  این بازار داشته باشد. افزایش آ

BRICS ) برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای  حال ظهور، مانند کشورهای 

صنعت  چشمگیر  رشد  باعث  شخصی  مراقبت  و  بهداشت  مورد  بی(در  جنو

لوازم آرایشی شده است. انتظار می رود مصرف روز افزون این محصوالت به 

بازار کل را در این  آفتاب و ماده سفیدکننده در کاالهای آرایشی،  عنوان ضد 

دوره پیش بینی پیش تحت تاثیر قرار دهد.

نکات مهم گزارش بازار دی اکسید تیتانیوم
در  محصول  این  کاربرد  دامنه  افزایش  دلیل  به  عمدتا  بازار  این  رشد   •

پالستیک، رنگ و پوشش و صنعت لوازم آرایشی است.

از  قابل توجهی  تقاضای  TIO2 در بخش پالستیک در سال 2020 سهم   •

درآمد را به خود اختصاص داده و انتظار می رود باالترین نرخ رشد بیش از 

9% در طول دوره پیش بینی داشته باشد.

•  انتظار می رود تقاضای  دی اکسید تیتانیوم در کاربردهای رنگ و پوشش 

در این دوره پیش بینی با رشد ساالنه مرکب 8/3% رشد کند.

پوشش،  و  رنگ  جمله  از  کاربردی  صنایع  رشد  دلیل  به  اقیانوسیه  آسیا   •

پالستیک و مواد آرایشی در اقتصادهای مهم منطقه، بزرگترین بازار منطقه ای 

در سال 2020 بود.

به زودی فروش  اعالم کرد که   Westlake Chemical آمریکایی  شرکت 

هیدروکسید سدیم سبز را آغاز خواهد کرد این ماده در طی تولید 30% دی 

اکسید کربن کمتری را منتشر خواهد کرد.

آلبرت چائو ریس و مدیر اجرایی شرکت Westlake گفت که این شرکت 

قصد دارد گواهی انطباق با محیط زیست را برای تولید کاستیک سودا با 

آورد. سود سبز همان خواص  بدست  را  اروپا  در  فناوری  این  از  استفاده 

هیدروکسید سدیم را دارد. تنها تفاوت آن استفاده از منابع انرژی تجدید 

پذیر در روند تولید است. استفاده از منابع تجدید پذیر میزان  CO2   را 

کاهش می دهد.  طبق گفته ی شرکت، این تالش های مدوام برای اطمینان 

از پایداری است اگر چه زمان اجرای پروژه هنوز مشخص نیست.

پیش تر گزارش شده بود که Westlake در نیمه دوم مارس تولید خود را 

در مجتمع کالورت سیتی از سر گرفت که به دلیل طوفان زمستانی تعطیل 

شده بود. مرکز شیمیایی Westlake در کالورت سیتی کنتاکی در اواسط 

فوریه تحت طوفان زمستانی قرار گرفت. ظرفیت تولید این مجتمع 250 

VCM  و 592 هزار تن   هزار تن کلر، 280 هزار تن سود،590 هزار تن 

PVC است.

از کاستیک سودا) هیدروکسید سدیم( برای صنعت خمیر کاغذ و کاغذ 

سازی   خنثی  برای  فاضالب  تصفیه  صنعت  کاری،  سفید  های  فرایند  در 

PH،صنعت غذایی و آشامیدنی به عنوان ماده تمیز کننده، صنعت مراقبت 

و  ترکیبات   حل  برای  آلومینیوم  پردازش  صابون،  ساخت  مانند  شخصی 

استخراج ناخالصی ها و ... استفاده می شود.

Westlake Chemical تولید هیدروکسید سدیم سبز توسط
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VCM مقایسه انتشار دیوکسین از فعالیت های صنعتی و تولید مونومر

با  انتشار ساالنه کل دیوکسین از سال 1997 مطابق  از  سازمان محیط زیست 

از فعالیت های تجاری در ژاپن خبر داد  ناشی  انتشار دیوکسین  برنامه کاهش 

که براساس قانون دیوکسین تاسیس شده است. طبق این اعالمیه های سازمان، 

حدود 90% از کل دیوکسین های انتشار یافته از سوزاندن زباله در سال 1997 

نشئت یافته اند. با این حال، بعد از وضع قانون دیوکسین و مقررات مربوط به 

انتشار آن در مورد سوزاندن زباله، کل انتشار ساالنه دیوکسین از حدود 8100 

توجهی  قابل  طور  به   2006 سال  در  گرم   317 میزان  به   1997 سال  در  گرم 

کاهش یافت.)شکل 3-2(

از جمله کوره های ساخت فوالد  از فعالیت های صنعتی  انتشار دیوکسین ها 

انتشار  و  است  غالب  فوالد  صنعت  برای  پاالیش  های  فرایند  و  الکتریکی 

دیوکسین از تولید VCM در پایین ترین حد ممکن قرار دارد.) شکل 4-2(

از کل انتشار گازهای گلخانه ای به محیط زیست، انتشار به آب فقط در حدود 

0.5% و بیشترین میزان انتشار در هوا است. 

انتشار دیوکسین از تولید مونومر وینیل کلراید
 EDC/VCM اتیلن دی کلراید یکی از منابع انتشار دی اکسین است که قانون دی اکسین برای آن قابل اجراست. در طی فرایند اکسی کلریناسیون در فرایند های تولید

مشخص شده است که در دمای 250 تا 300 درجه سانتیگراد عالوه بر کربن، هیدروژن، اکسیژن و کلر، اثرات کاتالیزوری فلزاتی مانند کلرید مس میتواند از طریق 

واکنش های جانبی مقدار کمی از دیوکسین ها را آزاد کند. در 

شکل 2-6 نتایج انتشار دیوکسین  حاصل از تولید VCM  در 

طول سالهای 1997 تا 2006 نشان داده شده است. در طول 

بررسی این دوره، انتشار کلی دیوکسین از  تولید VCM کمتر 

از 1 گرم در سال است که معادل با حدود 0.4% از کل انتشار 

دیوکسین  انتشار  کل  از   %0.1 حدود  و  صنایع  در  دیوکسین 

حاصل از سوزاندن ضایعات است.
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 C-PVC علت برگشت پذیری بیشتر لوله های
نسبت به لوله های U-PVC چیست؟

مقدمه:
اگرچه الزام میزان برگشت پذیری برای لوله های U-PVC و 

 IS وIS 4985:2000  طبق استانداردهای C-PVC لوله های

15778:2007 حداکثر 5% است، بسیاری از تولیدکننده ها 

دریافتند که برگشت پذیری در لوله های C-PVC، به ویژه لوله 

های با قطر کمتر. ، بسیار بیشتر از 5% است. 

هنگامی که دمای لوله UPVC یا CPVC افزایش مییابد، لوله 

 10-6m/m  ~( حرارتی  انبساط  ضریب  به  توجه  با  واقع  در 

m/m 6-10×79برای CPVC( منبسط  ×50.4 برای PVC و 

می شود. این انبساط تارسیدن به دمای انتقال شیشه ای مربوطه 

لوله ها   ،Tg دمای  تراز  پایین  دمای  در  فقط  می یابد.  ادامه 

لوله  در  موجود  شده  فریز  طولی  تنش های  و  می شود  نرم تر 

طی فرآیند سرد شدن آزاد میشوند.پس از رها شدن تنش ها، 

لوله تا دمای آزمون انبساط پیدا می کند. طبق استانداردهای 

IS ، آزمون دردمای 150 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه 

انجام می شود. هنگامی که لوله تا دمای اتاق خنک می شود، 

منقبض می شود و درصد برگشت پذیری آن در دمای اتاق 

اندازه گیری می شود.

هر چه تنش های فریز شده بیشتر باشد، درصد برگشت طولی 

بیشتر می شود. 

دالیل برگشت پذیری
این تأثیر ناشی از چندین عامل مانند آمیزه سازی، فرآیندتولید، 

طراحی قالب، تورم دای، خنک سازی و غیره است.

برای  باشد،  بیشتر  شده  اکسترود  مواد  ضخامت  که  زمانی 

می  افزایش  تخلیه  سرعت  مطلوب،  ضخامت  به  دستیابی 

یابد. این امر باعث کشش می شود و تنش های فریزشده که 

به هنگام تنظیم خالء و خنک سازی ایجاد میشوند ، منجر به 

برگشت پذیری باالترمی شود.

ضخامت مواد اکسترودشده با افزایش:

)die gap(1- شکاف قالب 

)die swell( 2- تورم دای

افزایش می یابد.

از آنجایی که شکاف قالب را می توان از طریق ابعاد مندرل و 

بوش کنترل کرد، باید به تورم دای بپردازیم.

قالب  یک  داخل  از  فشار  با  پلیمری  مذاب  یک  که  هنگامی 

عبور می کند، قطر مواد اکسترود شده بزرگتر از دهانه قالب 

مدیر کنترل کیفیت 

شرکت داراکار

عفت پوررحیم

علمی



است.به این پدیده »تورم دای« می گویند.

 در چنین مواردی، ضخامت و همچنین قطر مواد اکسترود بیشتر از شکاف 

قالب یا قطر  بوش است.

نشان دهنده   )d(قالب به شکاف   )D( اکسترود شده  مواد  نسبت ضخامت 

تورم دای است  

تورم دای به عنوان معیاری برای االستیسیته سیال پلیمری در نظر گرفته می شود.

دلیل این اتفاق چیست؟
قالب لوله دارای دو بخش است - بخش همگرا )پس از اسپایدر( و بخش 

لند موازی.

 معموالً مذاب ورودی به بخش همگرا به دلیل:
1. برش بین مذاب و دیوار قالب در بخش همگرا، و

2. جریان گسترده پلیمر سیال. به دلیل کاهش تفاوت سطح مقطع

کشیده و آرایش یافته میشود.

آسایش پلیمر سیال و داغ  آرایش یافته در دای لند داغ صورت می گیرد، زیرا 

دای صورت  تورم  به شکل  باقی مانده  آسایش  و  ندارد،  فشاری وجود  آنجا 

می گیرد، زیرا مذاب داغ و االستیک در دمای 210-220 درجه سانتی گراد 

از قالب خارج می شود.

نتیجه این است که آسایش بیشتر در دای لند اتفاق می افتد. آرایش یافتگی 

باقیمانده در مذاب پلیمری که از قالب خارج می شود کمتر است و بنابراین 

تورم مواد اکسترود شده نیز کمتر است و بالعکس. همچنین، سرعت بیشتر 

اکستروژن و شکاف کمتر قالب ، سبب تورم بیشتر دای می شود.

دای لند قسمتی از دای است  که ضخامت نهایی را کنترل می کند و مذاب 

در آن شکل و ضخامت ثابتی دارد. طول دای لند حافظه شکلی نهایی مذاب 

را کنترل می کند و شکل ثابت اکسترودیت را تضمین میکند. 

C-PVC :ماهیت
ندارد.  وجود   C-PVC تولید  برای  خاصی  پلیمریزاسیون  فرآیند  هیچ 

 %، PVC تولید می شود. مقدار کلر در PVC به وسیله کلرینه کردن)C-PVC(

56.8 است، در حالی که مقدار کلر در C-PVC  68-63% است.

: PVC نسبت به لوله های  C-PVC دالیل برگشت پذیری بیشتر 
و   PVC هستند  سیال  حالت  در  پلیمری  های  زنجیره   ، فرایند  دمای  در   .1

C-PVC به دلیل محتوای کلر در زنجیره های پلیمری دارای قطبیت هستند. 

هنگامی که این زنجیره های متحرک به یکدیگر نزدیکتر می شوند، به دلیل 

قطبیت مشابه، یکدیگر را دفع می کنند وباعث میشود ماهیت غیر متبلور 

کلر  مقدار  دلیل  به  است   PVC از  بیشتر   C-PVC در  دافعه  این  کنند.  پیدا 

بیشتر )در مقابل، اگر بخش هایی از زنجیره اصلی یکدیگر را جذب کنند، 

زنجیره های  در  هیدروژنی  پیوند  مثال  برای   - می شود  حاصل  بلورینگی 

نایلونی.( این دافعه بین زنجیره های مولکولی باعث تورم بیشتر دای می شود 

که منجر به برگشت پذیری بیشتر می شود

2- صلبیت  PVC به دلیل وجودکلر می باشد. در C-PVC مقدار کلر بیشتر 

باعث سختی بیشترزنجیره های پلیمری میشودکه  در نتیجه آن ویسکوزیته 

مذاب افزایش می یابد که باعث ایجاد بار بیشتر بر روی تجهیزات تولید و 

همچنین گرمای اصطکاک بیشتری می شود. 

به عالوه باعث افزایش برش بین مذاب پلیمر C-PVC و دیواره های  داخلی 

قالب میشود که منتج به آرایش یافتگی بیشتر و تورم بیشتر قالب می شود.

3- بسیاری از تولید کننده ها در فرموالسیون های C-PVC از CPE به عنوان 

یک اصالح کننده ضربه ،به دلیل نسبت هزینه مطلوب استفاده می کنند.کلر 

دار بودن CPE باعث افزایش تورم دای می شود.

کلسیم  کربنات  از  خوبی   
ً
نسبتا مقدار  حاوی   U-PVC فرموالسیون   -4

لوله های  فرموالسیون  در  کلسیم  کربنات  میزان  درصورتیکه  می باشد، 

باال  حرارتی  رسانایی  دلیل  به  کلسیم  کربنات  است.  صفر   
ً
تقریبا  C-PVC

 2.2W/m K در مقایسه با 0.19 برای PVC و 0.14 برای C-PVC سریعتر 

U-PVC سریعتر از مواد اکسترود  سرد می شود. بنابراین مواداکسترود شده 

نتیجه  در  و  بیشتر  کشش  باعث  این  می شود.  )خنک(  سرد   C-PVC شده 

برگشت پذیری بیشتر نسبت به لوله PVC می شود

چگونه می توانیم تورم دای و در نتیجه
 برگشت پذیری را کاهش دهیم؟

افزایش  قالب  درون  برش  افزایش   با  دای  تورم  دوقلو:  قالب  از  استفاده   .1

می یابد، به خصوص برای لوله های با قطر کمتر )2/1 و 4/3 اینچ(. اگر به 

استفاده شود،  قلو  دو  اکستروژن  قالب  از  لوله،  تک  اکستروژن  قالب  جای 

نتیجه سرعت خطی هر  یابد، در  قالب کاهش می  اصطکاک خطی درون 

طرف در قالب دوقلو نسبت به قالب تک لوله کاهش می یابد.

2. اصالح طرح قالب: اگر برش درون قالب با ایجاد فشردگی کمتر در بخش 

همگرا و آسایش بیشتر در دای لند کاهش یابد، تورم دای کاهش می یابد.

 روش های دیگر برای بهبود برگشت پذیری:
3. دمای آب برای جامد کردن)متبلور کردن(مواد اکسترود شده:

استفاده از آب سرد در مخزن وکیوم اجازه کشش بیشتر را نمی دهد. جالب 

است بدانید که هدایت حرارتی

 C-PVC 0.14 W/m K کمتر از PVC 0.19 W/m K است.

4. برای بهینه سازی برگشت پذیری، فاصله بین قالب و سایزر را در شکاف 

هوا تنظیم کنید.
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PVC  در فرآیند اکستروژن Plate-Out بررسی پدیده

تولیدکنندگان  از مشکالتی است که  Plate-Out یکی  پدیده 

Plate- .سخت با آن مواجه هستند PVC در فرآیند اکستروژن

کامپاند  در  موجود  ترکیبات  از  ای  ناخواسته  رسوب  به   Out

 در بخش های کالیبراسیون، دای و 
ً
اطالق می شود که معموال

گازگیر اکستروژن به وجود می آید و می تواند بر روی کیفیت 

محصول نهایی و عملکرد اکستروژن تاثیر گذرد. 

Plate- در حال حاضر، دقیق ترین مکانیسمی که برای پدیده

Out ارائه شده و مورد پذیرش سایر محققین قرار گرفته است 

مکانیسم ارائه شده از طرف لیپولد می باشد ]1[ . این مکانیسم 

به ویژه  آلی،  ترکیبات   Plate-Out فرآیند  بیان می دارد که در 

به عنوان محملی برای ترکیبات غیر آلی عمل  هیدروکربن ها 

  -1 باشد:  می  مرحله  پنج  شامل  لیپولد  مکانیسم  می کنند. 

می  حل  خود  در  را  ها  پایدارکننده  مذاب،  هیدروکربنهای 

در  استئارات  کلسیم  درجه،   175 باالی  دمای  در   -2 کنند. 

این مخلوط حل می شود و تشکیل کمپلکس می دهد. 3- این 

کمپلکس بر روی سطوح قطبی افزودنی های غیر آالی جذب 

ناحیه  افزودنی را کم می کند. 4- در  می شود و میزان قطبیت 

گازگیر، این ذرات از مذاب پلیمری جدا می شوند. کاهش فشار 

به زیر 175 درجه کاهش  تا دما  باعث می شود  ناحیه  این  در 

یابد و در نتیجه رسوب ذرات بر روی سطوح فلزی اکسترودر 

ترکیبات  از  تشکیل شده مخلوطی  اتفاق می افتد. 5- رسوب 

هیدروکربنی جدا شده  ترکیبات  از  که  باشد  می  آلی  ژل-غیر 

مداوم،  طور  به  که  می کند  ایجاد  بستری  رسوب،  این  است. 

ذرات بیشتری در آن منطقه رسوب می کند. 

در   Plate-Out پدیده  روی  بر  که  ای  مطالعه  در   ]2[ بازمن 

پایدارکننده کلسیم/زینک انجام داده  از  کامپاند های تهیه شده 

پایداری  به  را  پدیده  این  محققین،  سایر  خالف  بر   است، 

تشکیل  که  نموده  فرض  و  نموده  مرتبط  فرموالسیون  حرارتی 

آن  در  که  افتد  می  اتفاق  اکستروژن  از  مناطقی  در  رسوب، 

مناطق، فشار باالتر است.

نیز  فرایندی  شرایط  که  داده  نشان  خود  مطالعه  در   ]3[ شیلر 

می تواند بر روی پدیده Plate-Out تاثیرگذار باشد، به نحوی 

شده  تشکیل  رسوب  میزان  دستگاه،  گشتاور  افزایش  با  که 

افزایش یافته است. وجود رطوبت در فرموالسیون نیز به تشدید 

Plate-Out در فرآیند منجر می شود.

کربنات  فیلر  افزایش  که  است  داده  نشان  متعددی  تحقیقات 

 Plate-Out کلسیم در فرموالسیون می تواند به کاهش پدیده

منجر شود ]5-3[. علت این موضوع، خواص سایشی فیلرهای 

کربنات کلسیم بر روی سطوح اکسترودر است که از تشکیل 

رسوب بر روی سطوح فلزی جلوگیری می نماید. این در حالی 

است که افزایش TiO2 در فرموالسیون برخالف انتظار، پدیده 

Plate-Out را تشدید می کنند ]3[. علت افزایش رسوب در 

بودن  ریزتر  دلیل  به  تواند  تیتان، می  افزایش دوز  با  اکسترودر 

ذرات تیتان در مقایسه با کربنات کلسیم باشد.

هولتزن و موسیانو ]6[ با بکارگیری دای های متفاوت در فرایند 

اکستروژن سعی نموده اند اثر رئولوژی مذاب پلیمری بر روی 

محل تشکیل Plate-Out را بررسی نمایند.

بررسی  به  تر  دقیق  صورت  به  خود  مطالعه  در   ]7[ گیلبرت 

بر  است.  پرداخته   Plate-Out رسوب  در  موجود  ترکیبات 

رسوب،  که  گردید  مشخص  شده  انجام  آنالیز های  اساس 

و  کلسیم  کربنات  تیتان،  شامل  آلی،  غیر  ترکیبات  از   
ً
غالبا

آلی  غیر  ترکیبات  کنار  در  است.  تشکیل شده  کننده ها  پایدار 

به میزان کمتری روان کننده )وکس ها و استئارات  در رسوب، 

کلسیم( و همچنین تأخیراندازنده شعله و مواد فوم زا نیز وجود 

داشته است.

گیلبرت ]8[ در مطالعه دیگری سعی نموده تا تاثیر نوع و دوز 

وکس استفاده شده در فرموالسیون PVC سخت، بر روی پدیده 

قرار  بررسی  مورد  را  اکستروژن  دای  قسمت  در   Plate-Out

دهد. در این مطالعه فرموالسیونی که برای انجام تست ها به 

کار رفته در جدول شماره 1 نمایش داده شده است. 

پلی  و   )PE-Wax( وکس  اتیلن  پلی  انواع  از  مطالعه  این  در 

اتیلن واکس اکسید شده )OPE-Wax( در فرمول استفاده شده 

که مشخصات آن ها در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول شماره ۱

محمد رضایی 

کارشناس تحقیق و توسعه 

شرکت یزدپولیکا

علمی



با  اسیدی  عدد  و  گرانروی  مذاب،  دمای  دانسیته،  در  رفته،  کار  به  های  وکس 

دو دوز 0.2 و 0.4 در  در  از وکس ها  و هر کدام  اند  بوده  متفاوت  یکدیگر 

به  مطالعه  این  انجام  برای  تست   17 مجموعه  شده اند.  استفاده  فرموالسیون 

انجام رسیده است.

آماده سازی کامپاند
از  لیتری شده  و پس  افزودنی ها وارد میکسر 8  PVC و سایر  این مطالعه   در 

دقیقه،   5 از  پس  می شوند.  سردکن  محفظه  وارد  درجه   120 دمای  به  رسیدن 

کامپاند از محفظه سرد کن تخلیه شده و به مدت 48 ساعت به آن استراحت 

مارپیچ  دو  اکسترودر  وارد  بعد  مرحله  در  آمده  بدست  کامپاند  می شود.  داده 

کونیکار می شود، که پروفایل دمایی آن در جدول شماره 3 نشان داده شده است.

از  بعد  می دهد.  نشان  را  اکسترودر  روی  بر  شده  نصب  دای  ظاهر   1 شکل 

گذشت 70 دقیقه از شروع فرایند اکستروژن، فرآیند تولید، متوقف شده و میزان 

رسوب تشکیل شده در قسمت دای مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای تعیین میزان 

رسوب تشکیل شده، ناحیه دای به شش قسمت مجزا تقسیم بندی شده و میزان 

 پوشیده 
ً
رسوب، در هر ناحیه بین صفر )بدون Plate-Out(، تا 5 )سطح کامال

شده از رسوب( امتیازدهی می شود. در نهایت، امتیازاتی که در شش ناحیه به 

دست آمده با یکدیگر جمع می شود و عددی بین 0 تا 30 حاصل می شود.

Plate-Out آنالیز کیفی
بهترین  باشد،  می  ناچیز   Plate-Out پدیده  در  تشکیل شده  که جرم  آنجا  از 

تشکیل  رسوب  در  موجود  ترکیبات  و   Plate-Out کیفی  آنالیز  برای  تکنیک 

القایی LIMA(1( می باشد. در این تکنیک، لیزر  آنالیز لیزری جرم یون  شده، 

کاتیون،  شامل  که  شده،  بخار  ترکیبات  و  می کند  برخورد  نمونه  سطح  به   UV

آنالیز  مورد  جرمی  سنج  طیف  در  می شوند،  شیمیایی  مختلف  ذرات  و  آنیون 

قرار می گیرد. قطر نمونه آنالیز شده تنها بین یک تا دو میکرون و عمق آن حدود 

0.25میکرون می باشد و این بدان معناست که این تکنیک از دقت باالیی برای 

آنالیز مواد و ارائه اطالعات ارزشمند به محققین برخوردار است.

تعیین مشخصات کامپاند 
شده  استفاده  رئومتر  دستگاه  از  کامپاند،  فرآیندی  مشخصات  تعیین  منظور  به 

گرم  پیش  درجه  دمای 190  تا  که  رئومتری  به  کامپاند  منظور  این  برای  است. 

شده و دور آن بر روی rpm 40 تنظیم شده است ریخته می شود و دمای ذوب 

گیری می شود. همچنین  اندازه  زمان  به  نسبت  دستگاه   )Torque( و گشتاور 

مطابق با استانداردASTM D1505  ترک و زمان فیوژن ثبت می شود.

 نتایج
خالصه ای از میزان Plate-Out به گشتاور دستگاه و دمای حداکثری مذاب در 

فرایند اکستروژن، در جدول شماره 4 نمایش داده شده است. نتایج حاصله نشان 

اتیلن، گشتاور دستگاه و حداکثر  با افزایش دوز وکس پلی  دهنده آن است که 

دمای مذاب کاهش می یابد. این نتایج با تئوری روان سازی کامپاند همخوانی 

دارد: 1- وکسها اصطکاک بین ذره ای ذرات کامپاند را کاهش می دهند که باعث 

افت گشتاور دستگاه و افزایش زمان فیوژن می گردد. 2- وکس ها چسبندگی به 

 گشتاور دستگاه افت پیدا می کند.
ً
سطوح اکسترودر را کاهش می دهند و نتیجتا

 گشتاور دستگاه و دمای مذاب برای فرمول های تهیه شده با OPE-Wax باالتر 

از کامپاندهای PE-Wax می باشد که نشان دهنده کاهش زمان فیوژن و باالتر 

بودن درجه فیوژن می باشد.

  1.Laser Induced-Ion Mass Analysis

جدول شماره 3

شکل شماره ۱جدول شماره 2
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Plate-Out آنالیز
پدیده Plate-Out در قسمت دای، بیشتر در نواحی که در شکل 2 نمایش داده 

شده است تشکیل می گردد.

میزان Plate-Out برای تمامی نمونه ها در شکل 3 و 4 نشان داده شده است. 

میزان Plate-Out با تغییر نوع روان کننده تغییر می یابد و با افزایش دوز روان 

گذار کننده Plate-Out افزایش یافته است.  تاثیر   Plate-Out میزان  بر  ها  کننده  روان  شیمیایی  و  فیزیکی  خواص 

هستند. شکل 7-5  رابطه بین Plate-Out و ویسکوزیته، دانسیته و نقطه مذاب 

ذوب،  نقطه  بین  رابطه   8  -11 های  شکل  و  می دهد  نشان  را   PE-Wax برای 

دانسیته، ویسکوزیته و عدد اسیدی OPE-Wax را نمایش داده است.

شکل شماره 2

شکل شماره 3 و 4
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در بررسی رابطه خواص فیزیکی PE-Wax با میزان پدیده Plate-Out ، نقطه 

دانسیته  و  ویسکوزیته  به  نسبت  بهتری  معنادار  رابطه  از   Plate-Out و  ذوب 

برخوردار هستند. در خصوص روان کننده های OPE-Wax با افزایش دانسیته، 

 Plate-Out افزایش یافته اما رابطه Plate-Out نقطه ذوب و عدد اسیدی میزان

و ویسکوزیته از رابطه خطی تبعیت نمی کند. 

آنالیز رئومتر 
جدول شماره 7 داده های به دست آمده از تست رئومتر را نمایش داده است. 

PE-Wax ، زمان و گشتاور فیوژن، تابع میزان دوز  در نمونه های تهیه شده با 

و  گشتاور  روی  چندانی  تأثیری  کننده،  روان  خواص  و  است  بوده  کننده  روان 

زمان فیوژن نداشته است. در فرمول های تهیه شده با OPE-Wax زمان فیوژن 

کوتاه تر شده و با افزایش دوز روان کننده، گشتاور فیوژن کاهش یافته که در فرایند 

اکستروژن نیز مشاهده شده است.

LIMA آنالیز
کاتیون ها و آنیون های شناسایی شده، به ترتیب در جدول شماره 8 و 9 نشان 

داده شده اند. ذرات پایدار کننده سرب، در تمامی ذرات رسوبی مشاهده شده 

است، اما در نمونه های رسوبی از کامپاندهای OPE-Wax میزان ذرات مشتق 

شده از تیتان و کربنات کلسیم کمتر بوده است. 

بحث
مولی  جرم  با  های  کننده  روان   Plate-Out پدیده  در  که  است  معتقد  لیپولد 

پایین، به عنوان محملی برای ترکیبات غیر آلی عمل می نمایند که نتایج حاصل 

 با افزایش دوز روان کننده در 
ً
از این تحقیق نیز این فرضیه را تایید می نماید. اوال

کامپاند، میزان رسوب Plate-Out در همه فرموالسیون ها افزایش یافته است 

و این بدان معناست که با افزایش میزان روان کننده ، شانس اینکه مواد غیر آلی، 

یافته است،  افزایش  پلیمری خارج شوند  از بستر مذاب  توسط روان کننده ها 

چرا که روان کننده های ناسازگار، تمایل بیشتری به مهاجرت از مذاب پلیمری 

 بر اساس آزمایشات انجام شده، نقطه ذوب PE-Wax ، مهم ترین 
ً
دارند. ثانیا

ویژگی فیزیکی است که بر روی میزان رسوب Plate-Out موثر بوده است، به 

این معنا که هرچه نقطه ذوب، پایین تر بوده نرخ Plate-Out کمتر شده است.

در حقیقت این نوع از وکس ها در زمان کوتاه تری در اکسترودر فعال می شوند 

که این موضوع، خود را در گشتاور پائین تر و زمان فیوژن طوالنی تر نشان می 

 دهد. بنابراین میزان سطوح بیشتری، توسط این وکس  ها پوشانده می شود و فیلم 

 
ً
نتیجتا و  دای شکل می گیرد  و  اکسترودر  در طول سطوح  نازکتری  کننده  روان 

میزان رسوب تشکیل شده از مواد غیر آلی در سطوح داخلی کاهش می یابد. 

اما عملکرد OPE-Wax در پدیده Plate-Out متفاوت بوده است. این وکس 

ها به دلیل نقطه ذوب باالتر، جرم مولی بیشتر و سازگاری بهتر با مذاب PVC از 

گشتاور باالتر و زمان فیوژن کوتاه تری برخوردارند و این مسئله سبب می شود 

تا رفتار روان کنندگی این وکس ها به تأخیر بیفتد. از آنجا که مهاجرت به سطح 

این وکس ها از مذاب پلیمری دیرتر اتفاق می افتد، الیه ضخیم تری از وکس در 

محل دای شکل می گیرد و مواد غیر آلی بیشتری توسط وکس ها به دیواره دای 

مهاجرت می کند. 

خواص  با  اکستروژن  دای  قسمت  در   Plate-Out رسوب  تشکیل 

اتیلنی  پلی  برای وکسهای  باشد.  مرتبط می  کننده وکس  روان  فیزیکی 

ویژگی است  نقطه ذوب وکس، مهمترین  پلیمری،  با مذاب  ناهمگون 

که بر روی میزان رسوب Plate-Out تاثیر می گذارد. وکس هایی که از 

نقطه ذوب پایین تری برخوردارند، زمان فیوژن را به تاخیر می اندازند و 

با تشکیل الیه نازکتری از سطح لغزنده روان کننده، بر روی دیواره، میزان 

رسوب Plate-Out در قسمت دای را کاهش می دهند.

 PE-Wax از  آنها  در  که  هایی  فرمول  در   Plate-Out رسوب  میزان   

استفاده شده است بیشتر از کامپاندهای تهیه شده با OPE-Wax بوده 

که علت آن، دمای باالتر مذاب پلیمری و همچنین تأخیر در مهاجرت 

به سطح، از اکسترودر به سمت دای بوده است.

Plate- کاهش دوز وکس ها در فرموالسیون، باعث می شود تا از میزان 

از  Out کاسته شود. علت این موضوع به دلیل تشکیل الیه نازک تری 

روان کننده بر روی دیواره و در طول اکسترودر و دای می باشد. 
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