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عرضه بیش از حد چین بازارهای پی وی سی آسیا را تحت تأثیر قرار داد
جای خالی ایران در میان صادرکنندگان برتر پلیمر به ترکیه

صنعـت پی وی سـی آمریـکا بعـد از دو ماه سـکوت اسـتعالماتی از سـوی اوکراین 
دریافـت کردند

آیا ثبات اقتصادی تا پایان ۱۴۰۱ امکان پذیر است؟
افشای مجرمان؛ از افسانه تا واقعیت

پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ از شش زاویه
نگاهی به طرح های انتقال آب دریا به فالت مرکزی

آغاز طرح بسیج آبرسانی به ۳۷۳ روستای فارس

توالی ژنتیکی در ارگانیسم های فتوسنتزی منجر به تولید پایدار اتیلن می شود
درختان توس میکروپالستیک ها را از خاک جذب می کنند

در  بیشـتر  سـودآوری  و  کـردن  آسـان تر  بـرای  رادیـکال  روش  از  شـمیدانان 
کردنـد اسـتفاده  پالسـتیک  بازیافـت 

فنـاوری جدیـدی کـه قـادر بـه تمایـز ۱2 نـوع پالسـتیک در بازیافـت ضایعـات 
اسـت پالسـتیک 

دوربین های حرارتی flir امکان پیش بینی تعمیر قبل از خرابی را می دهند
اندازه گیری قطر لوله و کابل با دقت باال

معرفی وکس های جدید برای افزایش خروجی تولید
تولید وکس پلی اتیلن با اتانول حاصل از نیشکر

نرم افزاری برای کنترل خشک کن ها در تزریق پالستیک

چایناپالس 2۰22 کنسل شد
بازار جهانی سیستم های مجرایی پالستیک تا سال 2۰26

بـازار جهانـی کمـک فرآیند هـای اکریلیـک بـه ارزش 8۴2 میلیـون دالر تـا سـال 
می رسـد  2۰25

بازار پلی وینیل کلراید در آسـیا- اقیانوسـیه نرخ رشـد ۳.6۱ درصد را در سـال 
2۰22 ثبـت خواهد کرد

افزایش تقاضای ۷ تا 8 درصدی رزین پی وی سی در هند
تولید پی وی سی در پاکستان افزایش یافت

تاثیر تقاضای پایین بر قیمت های پلی وینیل کلراید
چالش بازار پلیمرها در هند طی سالهای 2۰2۱-2۰2۰

احداث کارخانه بازیافت رزین آکریلیک توسط شرکت میتسوبیشی
رشد دو رقمی فروش ماشین آالت پالستیک و الستیک در ایتالیا

قیمت مونومر وینیل کلراید در بازار جهانی افزایش می یابد

PVC بررسی جامع مقاومت شیمیایی لوله های
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دبیر انجمن:
فرزانه خرمیان

گذري بر ويرانه هاي متروپل

همراهان  و  عزيزان  همه ي  اجساد  منتظر  متروپل  خرابه هاي  ميان  در  كه  پرستاري  بهت  سراسر  تصوير  هنوز 
زندگي اش بود را نتوانسته ام از ذهنم جدا كنم. پرستاري كه به گواه همكارانش بيش از دو و نيم سال زندگي اش را 
 وقف جبهه ي سالمت كشور كرد و احتماال هيچگاه گوشه اي از سالمت بيمارانش را فداي زياده خواهي هاي خود نكرد! 

زياده خواهي؛ همان كه سالهاست فقط ويرانه و مرگ در اين كشور مي آفريند و جايزه مي گيرد. 
همان كه قفل بر دهان و زنجير بر دستان سوگواران را بسي آسانتر از گامي به سوي وجدان مي داند. همان كه يك روز 
در پالسكو مي سوزاند و روزي ديگر در سانچي غرق مي كند، فردايش در شش واگن قطار چپ مي كند و ساعتي بعد در 
تصادف رانندگي ده ها خودرو در جنوب بهار را آتش مي زند. روزي زاينده رود را مي خشكاند و روزي ديگر بر يادگارهاي ٥٠٠ 

سال ايستاده بر سهم ايران از زمين  ، ترك مي اندازد.
روزي تهران را ٥٠ تا ١٠٠ برابر حد هشدار جهاني فرو مي نشاند و فردايش هوا را هم در ريه هاي ملت خاك مي كند.

روزي ، ساعتي ، دقيقه اي و ثانيه اي نيست كه اين خاك آبستن غم و مرگ و نيستي نباشد ! و اين است دستاورد ملتي 
كه نمي انديشد و تاريخ را آنگونه كه بوده است ، نمي خواند!!

يك روحاني رييس كميسيون عمران شوراي شهر تهران كه حتما هم در پست تخصصي خودشان بازي مي كنند 
!!مي گويد در جنوب غرب تهران فرونشست زمين مانند يك بمب ساعتي در حال انفجار است ! اين نظر تخصصي عمراني از 
يك متخصص علوم ديني تنها يك معنا مي تواند داشته باشد : در ايران يا هيچ مهندس عمران و زمين شناسي وجود ندارد 
يا آنان در پستوي خانه ها پنهان شده اند و محمد آقاميري ها مي شوند رييس كميسيون عمران حسين عبدالباقي ها هم 

در عنفوان جواني مي شوند مرد هزار تخصص و سازنده به نام كشور كه ساختمان و تجارت مي آفرينند و مردم مي ميرانند.
ين است دستاورد ملتي كه نمي انديشد و مي گذارد ديگران احساساتش را سيبل زياده خواهي هاي خود كنند و برايش 

آينده را بنويسند.
در ميان اين همه غم و اندوه و مرگ تنها كورسويي از دور چراغ قلبم را روشن نگه مي دارد و آن هم اميد به نسلي است 

كه نمي پذيرد در اتاقي دربسته بماند و هرآنچه را تو برايش تجويز كردي به فكر خود نمي خوراند.
نسلي كه از كاشته نسل هاي قبل جز ويراني برداشت نمي كند ولي احتماال ياد مي گيرد چگونه بر ويرانه ها زندگي بسازد!
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عرضه بیش از حد چین بازارهای
 پی وی سی آسیا را تحت تأثیر قرار داد

هم زمان با اعالم احتمالی قيمت های پی وی سی ژوئن از سوی 
فورموسای تايوانی به خريداران آسيايی، معامله كنندگان پيش بينی 
می كنند عرضه كننده قيمت های ژوئن خود را به نسبت محموله های 
روابط  گزارش  دهد.به  كاهش  تن  هر  در  دالر   ١٠٠ حداقل  مه، 
عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی وب به نقل از پتروتحليل 
ذخاير بيش از حد چين، در نتيجه خريد اندك داخلی هم زمان با 
را  آسيا  پی وی سی  بازارهای  روند  پاندمی،  محدوديت های  تداوم 
نزولی كرده است.هم زمان با اعالم احتمالی قيمت های پی وی سی 
آسيايی،  خريداران  به  تايوانی  بزرگ  توليدكننده  سوی  از  ژوئن 
ژوئن  معامله كنندگان پيش بينی می كنند عرضه كننده قيمت های 
تن  هر  در  دالر   ١٠٠ حداقل  مه،  محموله های  نسبت  به  را  خود 
كاهش دهد.بعد از دو ماه روند صعودی پشت سرهم، توليدكننده 
تايوانی قيمت های وارداتی مه خود به بازارهای آسيايی را به ميزان 
داد. قيمت های  تا 8٠ دالر در هر تن كاهش  انتظار ٥٠  از  بيش 
پی وی سی k67-68 مه 8٠ دالر در هر تن كاهش يافتند و بدون 
هيچ تخفيفی در ميزان ١٥6٠ دالر در هر تن سی آی اف هند قرار 
گرفتند، در حالی كه قيمت های صادراتی با كاهش ٥٠ دالری در 

ميزان ١3٠٠ دالر در هر تن فوب تايوان ايستادند.

خريداران در هند در حالت آماده هستند
واردكننده  بزرگ ترين  هندی  معامله كنندگان  كلی  دورنمای 
از  يكی  می باشد.  منفی  توجهی  قابل  به طور  جهان  پی وی سی 
شاهد  تنها  ما  حاضر  حال  »در  گفت:  بمبئی  در  واقع  تاجران 
كره  ژاپن،  در  توليدكنندگان  زيرا  هستيم،  چين  قيمت های 
از  جديد  قيمت های  ارائه  انتظار  در  همگی  تايوان  و  جنوبی 
كرد:  اضافه  تاجر  هستند.«اين  تايوانی  بزرگ  توليدكننده  سوی 
را  خود  سی آی اف  قيمت های  عرضه كننده  می كنيم  »پيش بينی 
آن  در  ما  حتی  اما  دهد.  كاهش  تن  هر  در  دالر   ١٠٠ حداقل 
محموله های  زيرا  نيستيم،  خريداری  شاهد  نيز  قيمتی  بازه های 
پايه اتيلن چينی هم اكنون در بازه پايينی ١4٠٠ دالر در هر تن 
ميانی  بازه های  از  استيلن  پايه  محموله های  و  هند(  )سی آی اف 
تا بااليی ١3٠٠ دالر در هر تن ارائه می شوند.«خريداران هندی 
اقدام ها  كاهش  از  نشانه ای  زيرا  می باشند  باش  آماده  حالت  در 
قرنطينه ای از سوی دولت چين وجود ندارد. يكی از تاجران واقع 
از سطوح كنونی  قيمت ها  افت  در دهلی گفت: »بسياری شاهد 
مانده  باقی  ماه  يك  تنها  موسمی  باران های  فصل  تا  و  هستند. 

است. قطعاً االن زمان مناسبی برای خريدن پی وی سی نيست.«

فروشندگان چینی بر روی
 بازارهای صادراتی متمرکز باقی ماندند

ندارند،  اعتمادی  داخلی  بازارهای  به  نيز  چينی  فروشندگان 
از ماه مارس بر روی صادرات متمركزند. يكی از منابع  و عمدتاً 
توليدكننده چينی گفت: »سطوح ذخيره انبار به طور ثابت در حال 
افزايش هستند.«يكی از مقام های رسمی از سوی توليدكننده ای 
گفت: »تقاضای پايين دستی به دليل كاهش توليدات شركتی، افت 
كرده است. عالوه بر اين، پيش بينی می كنيم توليدكننده تايوانی 
قيمت های ژوئن خود را كاهش دهد، و هم زمان معامله كنندگان 
بازار انتظار افت ١٠٠ دالری قيمت ها را دارند. ما بر روی صادرات 
را  خود  صادراتی  قيمت های  و  متمركزيم،  هند  به  خصوص  به 

كاهش داده ايم تا بتوانيم به رقابت ادامه دهيم.«
يكی ديگر از منابع از سوی توليدكننده چينی ديگری گفت: 
»برخی از شركت های پايين دستی به دليل كمبود نيرو در نتيجه 

پاندمی و شرايط سخت انرژی تعطيل شده اند.«

خريداران جنوب شرق آسیا
 در انتظار افت بیش از پیش قیمت ها هستند

در اين ميان در جنوب شرق آسيا، ضعف تقاضا و افت قيمت های 
داخلی  پی وی سی  قيمت های  كاهش  به  منتج   C2 اتيلن  و  نفتا 
»تقاضای  گفت:  اندونزيايی  تبديل كنندگان  از  يكی  است.  شده 
داخلی اندك بوده، زيرا قيمت ديگر كاالهای اساسی در سه ماهه 
تا  پايين دستی  تقاضای  كرد.  صعود  توجهی  قابل  ميزان  به  اول 
ميزانی كه بتواند رشد سريع و قابل توجه قيمت های خوراك را 
جبران كند، بهبود نيافته است.«يكی از تبديل كنندگان فيليپينی 
گفت: »احتمال می رود خريداران پيش از بازگشت به بازار نقدی، 

در انتظار افت بيشتر قيمت ها بمانند.«
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جای خالی ايران
 در میان صادرکنندگان برتر پلیمر به ترکیه

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی و به نقل از پتروتحلیل براساس داده های آماری، ترکیه 
در سه ماهه اول 2022 در مجموع 1537570 تن پلیمر وارد کرد. داده ها نشان داد، حجم واردات نسبت به سه ماهه قبل 4.5 

درصد افزایش یافت در حالی که این میزان وارداتی نسبت به سه ماهه اول 2021 در حدود 7 درصد رشد کرد.

افزایشوارداتپلیمرترکیهدرسهماههاولدرمقیاسسهماههوساالنه

يك  شماره  صادركننده  اول،  ماهه  سه  در  سعودی  عربستان 
به  پلی اتيلن سبك خطی  و  پلی اتيلن سبك  پلی پروپيلن،  هموپليمر 
تركيه بود.حجم انباشتی نيز نشان دهنده بيشترين ميزان  واردات در 
سه ماهه اول از زمان جمع آوری داده توسط كم اوربيس از سال 2٠٠٠ 

می باشد.

عربستان سعودی عرضه کننده اصلی ترکیه
 در سه ماهه اول باقی ماند

تا  ژانويه  بازه  در  تن   428٥١6 كلی  حجم  با  سعودی  عربستان 
مارس، عرضه كننده اول پليمر به تركيه بود. كره جنوبی )١4٠٠37 

تن( و روسيه )١٠2٥24 تن( در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
يك  شماره  صادركننده  اول،  ماهه  سه  در  سعودی  عربستان 
به  پلی اتيلن سبك خطی  و  پلی اتيلن سبك  پلی پروپيلن،  هموپليمر 

تركيه بود.

حجم واردات هموپلیمر پلی پروپیلن
 و کوپلیمر در سه ماهه اول به

 ترتیب 8 درصد و 3 درصد افزايش يافتند
واردات هموپليمر پلی پروپيلن تركيه در سه ماهه اول 7.7 درصد 
رشد كرده و از ٥٥٠ هزار تن گذشت. حجم واردات نسبت به سه ماهه 

اول سال گذشته رشدی ١4 درصدی را ثبت كرد.
در  تقريباً  مارس  تا  ژانويه  بازه  در  كوپليمر  پلی پروپيلن  واردات 
ميزان 94 هزار تن قرار گرفت، كه نسبت به سه ماهه قبل 7 درصد 
داد.  نشان  افزايش  به سال قبل 3 درصد  اين رقم نسبت  افت كرد. 
براساس داده های آماری كم اوربيس، حجم واردات به بيشترين ميزان 

خود از سه ماهه اول 2٠١2 رسيد.

واردات پی وی سی تعلیقی نسبت به سه ماهه 
چهارم 2021 در حدود 7 درصد افزايش يافت

در سه ماهه اول، تركيه چيزی بيش از 2٠٠ هزار تن پی وی سی 
تعليقی وارد كرد؛ حجم واردات در مقياس سه ماهه و ساالنه به ترتيب 

رشدی 7 درصدی و 6 درصدی را به ثبت رساند.
اول  ماهه  از سه  ميزان خود  بيشترين  به  انباشتی  واردات  حجم 
تعليقی  پی وی سی  تن  هزار   2١٠ تقريبی  واردات  ميزان  با   2٠١8
اين  اول صادركنندگان  رتبه  در  تن  ميزان 27 هزار  با  رسيد.روسيه 
كاال به تركيه قرار گرفت؛ چين )227١٠ تن( و كره جنوبی )١7377 
تن( در رتبه های بعدی ايستادند. اين امر محدوديت دسترسی پذيری 
از سوی توليدكنندگان معمول پلی وينيل كلريد اروپايی و همچنين 
اشتياق عرضه كنندگان آسيايی برای افزايش صادرات خود به تركيه 

عليرغم نرخ باربری نامطلوب را نشان می دهد.
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صنعت پی وی سی آمريکا بعد از دو ماه سکوت 
استعالماتی از سوی اوکراين دريافت کردند

اوکراین معموالً یکی از صادرکنندگان خالص پی وی سی بوده، و آن ها در سال گذشته مقداری بیش از 200 هزار تن صادرات 
داشتند. فرآوری کنندگان پالستیک این کشور در سال جاری، کمی بیش از 50 هزار تن واردات داشته اند.

 به گزارش انجمن توليدكنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی و به نقل 
پيشرفتی  طی  آمريكايی  كلريد  پلی وينيل  پتروتحليل-عرضه كنندگان  از 
غافلگيركننده در حال دريافت استعالماتی از سوی صنعت پالستيك اوكراين 
بوده اند؛ اين بازار جنگ زده در طی هفته های اخير عمدتاً جريانی نداشته 
است.تاكنون با اين بازار در انزوا، تجارتی صورت نگرفته است. همزمان با 
محاصره بندر دريای سياه، عرضه كنندگان به دنبال مسيرهای جايگزين برای 

ارسال محموله ها هستند.
يكی از توليدكنندگان بزرگ آمريكايی در روز جمعه گفت: »اصاًل نمی دانم 
كه آيا اين اتفاق امكان پذير هست يا خير. اما آن ها به دنبال اين هستند 
كه فعاليت واحدهای خود را از سر گرفته و نمی توانيم اين امر را ناديده 
بگيريم.«اين اقدام عرضه كنندگان آمريكايی را متعجب كرد، زيرا بازار اين 
كشور به واسطه جنگ كامالً تعطيل شده است.اما استعالمات جديد گواهی 
بر نقض اين مورد هستند.براساس داده های آيسيس، اوكراين معموالً يكی از 
صادركنندگان خالص پی وی سی بوده، و آن ها در سال گذشته مقداری بيش 
از 2٠٠ هزار تن صادرات داشتند. فرآوری كنندگان پالستيك اين كشور در 

سال جاری، كمی بيش از ٥٠ هزار تن واردات داشته اند.
شرايط حال حاضر بازار اين كشور در نتيجه ابهامات جنگ، قطع ارتباط با 

شركت های كشتيرانی و ديگر معامله كنندگان بازار می باشد.
عرضه كنندگان در حال حاضر در حال بررسی هزينه های ارسال محموله 
به ديگر بنادر اروپايی، و پس از آن احتماالً ارسال محموله ها از راه زمينی به 
اوكراين هستند.يكی از عرضه كنندگان گفت: »اما هزينه آن باال خواهد بود.«

در نتيجه هزينه های باالی انرژی و جنگی كه الگوهای معمول تجاری 
را مختل كرده، قيمت های پی وی سی اروپا در هفته های اخير افزايش قيمت 
قابل توجهی داشته اند.همزمان با تعطيلی واحدها كه عرضه كلی را محدود 
كرده و تقاضای قوی داخلی كه حجم صادراتی را تحت فشار قرار داده و منتج 
به سير صعودی قيمت ها شده، آمريكا در طی سه ماهه اول با محدوديت 
مواجه بوده است.براساس داده های شورای پتروشيمی آمريكا، توليدات آمريكا 

و كانادا در آوريل به ميانگين پنج سال گذشته رسيد.
احتمال می رود اين امر بتواند خريد محموله های آمريكايی را از لحاظ 

اقتصادی برای خريداران اوكراينی امكان پذير كند.
وستليك  شينتك،  شامل  پی وی سی  توليدكننده  اصلی  شركت های 

كميكال، فورموسا پالستيك و اكسی وينيل ها هستند.

واردات انباشتی پلی اتیلن در سه ماهه اول در 
حدود 500 هزار تن قرار گرفت

مجموع واردات پلی اتيلن تركيه در سه ماهه اول در مقايسه با سه 
ماهه قبل در حدود 4 درصد كاهش يافت. همچنين مجموع واردات 
٥٠٠١3٠ تن، نشان دهنده افت سه درصدی نسبت به زمان مشابه در 

سال گذشته می باشد.
البته واردات پلی اتيلن سنگين تركيه كه در ميزان تقريبی 2١2 
هزار تن قرار گرفت، در مقياس سه ماهه رشد حدودی ١3 درصدی را 
ثبت كرد. حجم واردات اين كاال در مقياس ساالنه 4 درصد افت كرد.

در سه ماهه اول 2٠22، واردات پلی اتيلن سبك خطی نسبت به 
به  و  سه ماهه چهارم 2٠2١ در حدود ١4 درصد عقب نشينی كرد 
١7٥ هزار تن رسيد، در حالی كه حجم واردات نسبت به زمان مشابه 
در سال گذشته رشد 2.7 درصدی را ثبت كرد. در اين ميان، حجم 
واردات در سه ماهه اول به بيشترين ميزان های خود در بيش از دو 
دهه گذشته رسيد.همچنين واردات پلی اتيلن سبك در مقياس سه 
ماهه ١9 درصد افت كرد و به حدود 79 هزار تن رسيد. همچنين 
با سه ماهه اول سال 2٠2١، به ميزان ١7.6  اين حجم در مقايسه 

درصد كاهش يافت.
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آيا ثبات اقتصادی تا پايان 1۴01 امکان پذير است؟
يلدا راهدار نايب رئيس سازمان ملی كارآفرينی معتقد است: چشم انداز 
اقتصاد ايران به بودجه دولت و سياست خارجی گره خورده؛ باتوجه به وضعيت 
نامشخص اجرای تصميم های بودجه ای و نااطمينانی از نتايج مذاكرات برجام، 

اقتصاد امسال شرايط باثباتی نخواهد داشت. 
اقتصاد ايران پس از عبور از يك دهه پر تنش و پر تالطم در شرايط 
ركود تورمی قرار گرفته و كليه متغيرهای كالن اقتصادی را تحت تأثير 
قرار داده است. در چهار دهه گذشته رد پای مشكالت ساختاری به چشم 
می خورد كه بدون توجه به آن ها برای رفع موقتی معضالت تصميماتی 
اتخاذ و سياست هايی اجرا شده كه بر چالش ها افزوده است. حال اگر به 
مجموعه اين عوامل، تحريم ها و سياست های نادرست نيز اضافه شود، 
مشاهده می شود كه در حال حاضر ايران دچار انواع بحران های اقتصادی 

و غيراقتصادی است.
رشد اقتصادی در دهه گذشته بسيار نوسانی بوده، به طوری كه در سال 
١39٥ توليد ناخالص داخلی ١4.2 درصد و در سال ١398 بالغ بر 6.3- درصد 
بوده است. نرخ تورم توليدكننده در تابستان ١4٠٠ به حدود 6٥ درصد و 
باالترين ميزان در  نرخ تورم مصرف كننده به حدود ٥٠ درصد رسيد كه 
دهه گذشته هست. نرخ دالر غيررسمی از فصل اول ١39٥ الی فصل دوم 
١4٠٠ نزديك به 7.٥ برابر افزايش پيداكرده است. اگرچه نرخ بيكاری به 
حدود 9 درصد كاهش يافته، اما با توجه به وضعيت ركودی اقتصاد كشور 
طی ساليان اخير، كاهش نرخ بيكاری عمدتاً ناشی از خروج نيروی كار از 
بازار و ورود به طبقه غيرفعال هست. 98 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاری 
سال ١398 به عنوان كمترين رقم سرمايه گذاری طی ١٥ سال گذشته و 
پيشی گرفتن رشد هزينه های جبران استهالك از رشد سرمايه گذاری نشانه 
فرسايش زيرساخت ها هست. اين تصويری كلی است از اقتصاد ايران در يك 

دهه گذشته.
تورم  افزايش  پيامدی جز  اتخاذشده كه  بودجه ١4٠١ تصميماتی  در 
نداشته و بار هزينه ای به بخش های توليدی و مولد اقتصاد كشور تحميل 
خواهد كرد. اولين تصميم حذف ارز ترجيحی از كاالهای اساسی است. بدون 
شك حذف ارز ترجيحی افزايش قيمت ها را به دنبال داشته و بيشترين فشار 
را بر دهك های پايين درآمدی وارد خواهد كرد. اين در حالی است كه دولت 
برنامه مدونی برای حمايت از اقشار كم درآمد و با درآمد متوسط ارائه نكرده 
است. تصميم ديگر بودجه ای دولت افزايش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش 
گمركی براساس نرخ نيمايی است. درنتيجه كليه حقوق دولتی ازجمله ماليات 
افزايش می يابد كه تأثير نامطلوبی بر توليد و تورم خواهد داشت. تصميمات 
حوزه مالياتی و انرژی نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. اين سياست ها عالوه 
بر تورم زايی و فشار بر توليد، درصورت ادامه تحريم های نفتی و عدم تحقق 
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و پولی شدن كسری بودجه، تشديد 

تورم را در پی خواهد داشت.
افزايش ٥7 درصدی حداقل دستمزدها يك شوك عرضه به شمار رفته 

و مشكل كمبود نقدينگی و تعديل نيروی كار را حادتر خواهد كرد. بنابراين 
توليد ازاين جهت نيز كاهش و قيمت ها افزايش خواهد يافت.

عالوه بر مواردی فوق اقتصاد ايران در سال ١4٠١ به شدت به نتيجه 
مذاكرات احيای برجام گره خورده است. همان گونه كه در روزهای اخير شاهد 
بوديم زمزمه های به بن بست رسيدن مذاكرات تأثير منفی خود را بر بازار 
سرمايه و ارز گذاشته است. براساس مطالعات انجام شده اثرات تحريم ها بر 
اقتصاد كشور بسيار شديد بوده به طوری كه ميانگين مخارج سرانه از سال 
١39٠ به بعد به شدت كاهش يافته است. نرخ فقر در تمام كشور افزايش يافته 
است. از بين رفتن تحريم ها منجر به افزايش فروش نفت و درآمدهای ارزی 
دولت، كاهش هزينه های مازاد بر تجارت و افزايش صادرات خواهد شد. اين 
نتايج می تواند به طور موقت محركی برای توليد و كاهش نرخ دالر و تورم 

باشد و تشكيل سرمايه و جذب سرمايه گذاری را افزايش دهد.
تهاجم روسيه به اكراين و هم زمانی آن با مذاكرات هسته ای ايران، يكی 
از داليل به نتيجه نرسيدن مذاكرات هست. درحالی كه اين بحران و افزايش 
قيمت جهانی انرژی و تحريم های غرب عليه روسيه می تواند فرصت های 
بسياری را برای ايران رقم بزند، متأسفانه مذاكرات در پيچ وخم رد پيشنهادهای 

طرفين مذاكره ساكن مانده است.
 ١4٠١ سال  در  ايران  اقتصاد  چشم انداز  گفته شده  موارد  به  توجه  با 
به روشنی مشخص نيست و به عوامل بسياری ازجمله بودجه دولت و سياست 
خارجی گره خورده است. تصميمات غيركارشناسی و شوك های داخلی و 
خارجی، نااطمينانی را گسترش داده و توان تصميم گيری را از مردم، فعاالن 

اقتصادی و مسؤوالن سلب كرده است.
 با توجه به وضعيت موجود و نامشخص بودن اجرای تصميمات بودجه ای 
دولت و همچنين نااطمينانی از نتايج مذاكرات به نظر نمی رسد شرايط باثباتی 
در انتظار اقتصاد كشور در سال جاری باشد. ايران در برهه بسيار دشواری 
در رويارويی با انواع بحران های زيست محيطی، اقتصادی و اجتماعی هست. 
شايسته است مسؤوالن هر چه سريع تر اقدام ها مؤثر و به  دور از سياست زدگی 
در برطرف كردن اين مشكالت اجرا كنند، در غير اين صورت نه تنها اقتصاد 
كشور روزبه روز به قهقرا می رود بلكه مهمترين سرمايه هر جامعه كه همانا 

سرمايه اجتماعی است آسيب جدی خواهد ديد.

شماره140 خرداد1401 سال17

www.pvc-asso.ir

12

اخبارحوزهاقتصادی



افشای مجرمان؛ از افسانه تا واقعیت
اقتصاد سیاسی ایران، بیش از ۶دهه است که با صورت های گسترده و بسیار خطرناکی از فساد مواجه است که ناترازی نظام پولی 

کشور فقط یکی از میوه های تلخ آن است. شفاف سازی اطالعات می تواند به کاهش فساد کمک کند.

  چرا ابربدهکاران بانکی مهم هستند؟
سياستمدارانی كه اين عبارت را وارد فضای اقتصاد سياسی ايران 
نظام  جايگاه  و  نقش  از  روايتی  ترويج  دنبال  به  واقع  در  كرده اند، 
بانكداری در اقتصاد كشور و متعاقب آن، دفاع از سياست هايی بودند 
در  اين حوزه،  اقتصادی  فعاالن  و  بانكی  نظام  برابر  در  دولتشان  كه 
پيش گرفته بود. مطابق اين روايت، بانك منبع تأمين نقدينگی برای 
اقتصاد كشور است و بنگاه ها و فعاالن اقتصادی برای توسعه شكوفايی 
فعاليت های خود به اين منابع نياز دارند؛ اما بانك ها )و به ويژه بانك های 
و  قدرتمند  فاسد  برخی گروه های  به حياط خلوت  تبديل  خصوصی( 
و  »غيرمنصفانه«  به صورتی  را  حياتی  منبع  اين  و  شده اند  ثروتمند 
رانتی، در قالب وام هايی كه هرگز به درستی بازپرداخت نمی شود، در 
اختيار وابستگان خود قرار می دهند و حاكميت برای بازگرداندن رونق 
و شكوفايی به اقتصاد كشور و »رساندن پول به مردم« بايد به جنگ 

اين هيوالهای هفت سر فساد برود.

  آیا نظام بانکی کشور گرفتار آفت »نکول استراتژیک« است؟
اگر قرار باشد به اين سؤال در يك كلمه و تنها يك كلمه پاسخ 
اما  گفت، جواب »بله« است؛ نكته ای كه در اين ميان مغفول ماند؛ 

است.  ايران  بانكی  نظام  در  استراتژيك  نكول  گسترده  بروز  ريشه 
واسطه گری  بازار  در  دولت ها  سنگين  مداخله  كه  است  اين  واقعيت 
مالی و تحميل نرخ بهره مؤثر منفی به اين بازار و همچنين موانعی كه 
بر سر راه اعمال حقوق بانك ها برای اخذ جريمه از متخلفان يا ضبط 
دارايی های آنها، به بهانه های گوناگونی همچون »حمايت از توليد« و 
»بانكداری بدون ربا« در نظام پولی ايران وجود دارد، نكول استراتژيك 
تبديل به يك كسب وكار بسيار سودآور شده است؛ كسب وكار بسيار 
جذابی كه عالقه مندان آن با استشمام و ديدن بو و برق داغ و درفش 
ميرغضب هم نمی توانند از سود هنگفت نهفته در آن چشم بپوشند.

اصوال يكی از داليلی كه رويه های استاندارد اعتبارسنجی در ايران 
قابليت چندانی برای مهار نكول استراتژيك ندارند، همين نكته است 
كه الگوهای نرمال اعتبارسنجی نكول را رفتاری قلمداد می كنند كه 
يك كسب وكار در شرايط ناپايداری به آن دست می يازد؛ اما در ايران 
ميانگين  از  چنان  كسب وكار،  يك  به عنوان  استراتژيك  نكول  سود 
سوددهی بازارهای اصلی اقتصاد كشور بيشتر است كه هر آينه ممكن 
است، صاحب يك كسب وكار سالم و پايدار را نيز فريفته خود كند و 
متاسفانه الگوهای اعتبارسنجی راهی قابل اتكا برای سنجش تقوا و 
پرهيز متقاضيان وام ندارند!كوتاه سخن اينكه نظام بانكی ايران گرفتار 
متاسفانه  آفت  اين  اطراف  در  البته  و  است  استراتژيك  نكول  آفت 

حسین سالح ورزی، نايب رئیس اتاق ايران
تعبير ابربدهكاران بانكی از اواسط دهه 8٠ و با سردمداری سياستمداران دولت وقت كه گويا همواره ليستی از اين گروه را در 
جيب خود حمل می كرد، وارد بخش های عمومی ادبيات اقتصادی ايران شد. در اصطالح ابربدهكار بانكی وام  گيرنده ای است كه 
اوال مرتكب نكول )و به ظن قوی نكول استراتژيك( شده و ثانيا ميزان نكول او بر تراز بانك وام دهنده تأثير معناداری داشته است.
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نيز شكل گرفته  فاسد  ارتباط های  و  ناسالم  رفتارهای  از  شبكه هايی 
است و شكل خواهد گرفت كه به تشديد اين مشكل كمك می كنند؛ 
اما ريشه و بذر اين مشكل نه فساد گروه های مافيايی )مطابق روايت 
و  غيرمسووالنه  رفتار  از  ناشی  بلكه  سياستمداران(،  عالقه  مورد 
مداخالت غيرعلمی سياستمداران در بازار واسطه گری مالی و تحميل 

نرخ های غيراقتصادی و شرايط نامعقول به اين بازار است.

  آیا ابربدهکاران بانکی سد راه شکوفایی و رونق اقتصاد 
و صنعت ایران هستند؟

نهادهايی همچون  از سوی  انجام شده  از نظرسنجی های  بسياری 
در  كسب وكار  مشكالت  و  توليد  موانع  درباره  ايران  بازرگانی  اتاق 
و  دشواری  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن  می دهد،  نشان  كشور 
باالی  هزينه  و  اعتباری  و  نقدی  منابع  به  دسترسی  در  محدوديت 
تأمين مالی را يكی از اصلی ترين چالش های پيش روی خود می دانند. 
روايت سياستمداران درباره ابربدهكاران بانكی نتايج اين نظرسنجی ها 
اصالت و حقانيت دعاوی خود مثال می آورد  بر  به عنوان شاهدی  را 
اما،  واقع  عالم  در  می شود.  گروه  اين  با  برخورد  تشديد  خواستار  و 
آنچه فعاالن بخش خصوصی به عنوان »مشكل نقدينگی و اعتبار« از 
آن ياد می كنند، تلفيقی از »عطش نقدينگی« و »ناكارآمدی اقتصاد 
پولی كشور« است كه اين موارد نيز، درست مانند پديده های نكول 
ولنگارانه  زاييده سياست های  بانكی، خود  ابربدهكاران  و  استراتژيك 
مالی دولت و تورم ناشی از آن و در مرحله بعدی مداخله غيرمسووالنه 
سياسيون در بازار پول و واسطه گری مالی است.در واقع اگر فرض 
كنيم امروز با يك معجزه بساط ابربدهكاران بانكی و شبكه های فساد 
اطراف آنها به ناگاه از چهره زمين خدا محو می شود و نظام سياسی 
تازه در دفتر »هدايت نقدينگی« می گشايد، فردايی نه  كشور برگی 
ايران،  كالن  اقتصاد  در  شرايط  همين  ادامه  فرض  با  دور،  چندان 
بانكی  ابربدهكاران  و  استراتژيك  نكول كنندگان  امروز،  وام گيرندگان 
جديد خواهند بود. ابربدهكاران بانكی اگر هم نقشی در ايجاد مانع و 
انسداد در مسير رشد و شكوفايی اقتصاد ايران داشته باشند، اين نقش 
را بايد درزمينه نظری ايجاد ناترازی در نظام پولی و بروز تورم ديد، نه 

سلب دسترسی ساير فعاالن اقتصادی به منابع نقدی.

  آیا ابربدهکاران بانکی »واقعا« مهم هستند؟
بانكی  نظام  ترازنامه  تحوالت  تحليل  نيازمند  سؤال  اين  پاسخ 
حوصله  از  آن  جزئيات  و  است  طوالنی  نسبتا  دوره  طول  در  كشور 
اين مقال خارج است. به طور خالصه، اما مطابق با آنچه درباره نحوه 
تاثيرگذاری بدهی های بانكی بر وضعيت ركود و رونق اقتصاد كشور 
را  ايران  اقتصاد  فعلی  وضعيت  در  بانكی  ابربدهكاران  نقش  گفتيم، 
و  مقايسه  كشور  پولی  نظام  در  ناترازی  موجد  عوامل  ساير  با  بايد 
ارزيابی كرد تا به تصوير واقع بينانه ای رسيد. نكول استراژيك را بايد 

در كنار عواملی همچون سياست دولت برای حفظ پايداری بانك ها، 
صرف نظر از بهای تورمی آن، تحميل نرخ های دستوری به بازار پول، 
اجبار بانك ها به خريد اوراق قرضه دولتی، اجبار نظام پولی به اعطای 
اجرای  نورچشمی،  و  خصولتی  و  دولتی  شركت های  به  تسهيالت 
برنامه های تسهيالت تكليفی گوناگون و عواملی از اين دست ديد و 
سنجيد تا بتوان گفت اين گروه چه ميزان در ايجاد شرايط حاكم بر 
اقتصاد كشور مقصر و مسوولند. البته هم زمان نبايد اين نكته را نيز 
از ياد برد كه تمام صورت های فوق الذكر از بروز فساد و عدم تعادل 
در نظام پولی كشور به يكديگر وابسته بوده و در قالب يك اقتصاد 

سياسی بيمار متقابال موجب تشديد و تقويت هم می شوند.

  افشای نام ابربدهکاران بانکی؛ بله یا خیر؟
می تواند  سؤال  اين  برای  سرراستی  پاسخ  كنيم  فرض  اگر  حتی 
وجود داشته باشد، پاسخ دادن به اين پرسش كه قطعاً متضمن غور 
و تدقيق در طيفی از پيچيده ترين مسائل حقوق عمومی و خصوصی 
است، از صالحيت صاحب اين قلم بيرون است. اما در اين زمينه به 
چند نكته كلی می توان اشاره كرد: گروهی از منظر حقوق خصوصی 
حريم  نقض  مصداق  اوال  اسامی  اين  افشای  كه  می كنند  استدالل 
كه  آن جا  از  ثانيا  و  است  اشخاص  محرمانه  اطالعات  و  خصوصی 
بانكی« روشن نيست، ممكن  تعريف معيار »ابربدهكار  روش شناسی 
باشد  افرادی  از  بعضی  حق  در  بی انصافی  و  اجحاف  متضمن  است 
كه نام آنها در اختيار افكار عمومی قرار گرفته است. از سوی ديگر، 
گروهی استدالل می كنند كه اوال از آن جا كه نكول اشخاص فوق الذكر 
دريافت جريمه  پولی كشور موجب  نظام  در  ناترازی  ايجاد  كانال  از 
تورمی از آحاد ملت شده و به بيان ديگر هزينه تسهيالت دريافتی اين 
گروه را تمام مردم ايران با كاهش قدرت خريد خود پرداخته اند، همه 
مردم حق دارند اين گروه را بشناسند و ثانيا نور انداختن روی اين 
پديده فسادآميز به كاهش و كنترل فساد در اين عرصه كمك می كند.
ايران، بيش از 6دهه است  واقعيت اين است كه اقتصاد سياسی 
است  مواجه  فساد  از  خطرناكی  بسيار  و  گسترده  صورت های  با  كه 
ناترازی نظام پولی كشور فقط يكی از ميوه های تلخ آن است و  كه 
فساد  اين  كنترل  و  كاهش  به  می تواند  قطعاً  اطالعات  شفاف سازی 
كمك كند؛ مشروط بر اينكه اين شفاف سازی همراه با آگاهی بخشی 
اطالع رسانی  موقعيت،  اين  شكل گيری  واقعی  عوامل  و  زمينه ها  از 
صادقانه و جامع و فراگير از وضعيت موجود و همراه با طرح و برنامه ای 
برای  و دولتی  ملی در بخش های خصوصی  كار  تقسيم  برای  مدون 
اصالح وضعيت باشد. خوب و بد افشای اسامی ابربدهكاران بانكی به 
شكل موجود را زمانی می توان قضاوت كرد كه حكمرانان، جامعه و 
نظام اقتصادی به اجماعی استراتژيك بر طرحی فراگير برای اصالح 
اقتصاد سياسی كشور برسند؛ آن گاه می توان ارزيابی كرد كه آيا اين 
اقدام بر آن برنامه اثری مثبت و سازنده داشته است يا منفی و مخرب.
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پیش بینی بازار مسکن در سال 1۴01 از شش زاويه
اصلی ترین عامل در انجماد بازار مسکن تهران، افزایش قیمت مسکن و عدم تناسب با قدرت خرید مردم و وضعیت موجود بازار 

بوده است.

پیش بینی بازار مسکن در سال 1۴01 از شش زاويه
به گزارش انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی و به نقل از تجارت 
ماهيت  به  توجه  با  تحوالت صنعت ساختمان در سال ١4٠٠  فردا، 
اين بازار و تاثيرگذاری آن بر اقتصاد كالن و خانوارها برخالف ساير 
بازارهای موازی، ناشی از تغييرات و اثرپذيری لحظه ای از متغيرهای 
خرد و كالن نيست بلكه حاصل جريان و روند تحوالتی است كه طی 
دهه 9٠ در اقتصاد و بازار مسكن وجود داشته است و اثرات آن از 
بازار مسكن مشهود شده است  به بعد كاماًل در  اواسط سال ١396 
و نقطه بحرانی آن، ركود عميق و تورمی بی سابقه در بخش تقاضای 
هشت  حدود  كالن  اقتصاد  در  است.  بوده   ١399 پاييز  در  مسكن 
درصد از توليد ناخالص ملی و ١6 درصد از هزينه های ناخالص ملی 
متعلق به صنعت ساختمان است و سهم ١٠ تا ١6 درصد از اشتغال 
اهميت  بيشترين ضريب  البته  و  است  اين صنعت  به  وابسته  كشور 
اقتصاد خانوار نيز بيش  )34/١ درصد( را در شاخص تورم دارد. در 

بوده و در  به مسكن )ساختمان(  ثروت خانوار مربوط  از 8٠ درصد 
كالنشهرها نزديك به 6٠ درصد از هزينه های سبد خانوار متعلق به 

مسكن است.
دولت  پايان  در  مسكن،  بازار  و  صنعت  اين  زياد  اهميت  به رغم 
اما در  نشد  اجرايی  بازار  اين  احيای  برای  برنامه مشخصی  دوازدهم 
آخرين ماه های سال ١399 باتوجه به جذابيت باالی سرمايه گذاری 
اين صنعت در مقايسه با ساير بازارها با لحاظ ريسك سرمايه گذاری 
و همچنين خروج سرمايه از بازار سهام، روند معامالت با ورود بخشی 
از سرمايه سرگردان و متعلق به بخش سرمايه ای روند بهبود خود را 

آغاز كرد.
سال  با  مقايسه  در  سال ١4٠٠  در  مسكن  بازار  معامالت  بهبود 
قبل با شيب كم ادامه دار بود اما با كاهش نوسان قيمت ارز در شش 
ماه دوم سال ١4٠٠ و رشد ماهانه كمتر از سه درصد قيمت مسكن، 
تقاضای مصرفی به خصوص گروهی  تيغير كرد و  تقاضای غالب  نوع 
كه به دنبال تبديل ملك خود به واحدی مرغوب تر را بودند، در طی 
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اين شش ماه سهم بيشتری از معامالت را به خود اختصاص دادند.
و  نيست  تحليل  قابل  يكپارچه  به صورت  عرضه  بخش  تحوالت 
شيوه سرمايه گذاری در استان ها و حتی كاربری ها متفاوت بوده است. 
به صورت عمومی روند ساخت و ساز در كشور نسبت به سنوات 
قبل مثبت بوده است به طوری كه حدود ١74 هزار پروانه ساختمانی 
قبل  به سال  نسبت  كه  است  در سال ١399 صادر شده  در كشور 
تمايل  نيز  بهار ١4٠٠  افزايش داشته است؛ در  حدود هشت درصد 
به مدت  نسبت  و  شد  بيشتر  ساختمان  در صنعت  سرمايه گذاری  به 
است  حالی  در  اين  داشت.  افزايش  درصد   32 گذشته،  سال  مشابه 
كه در تهران روند صدور مجوزها نزولی بوده، در سال ١399 تعداد 
پروانه های ماخوذه 23 درصد و در بهار ١4٠٠ نسبت به مدت مشابه 

سال قبل حدود ١7 درصد كاهش داشته است.
پروانه های  تعداد  كاهش  در  مختلفی  عوامل 
ساختمانی در تهران مؤثر هستند، از جمله اين 
از  فراتر  زمين  قيمت  افزايش  به  می توان  موارد 
رشد قيمت مسكن، افزايش چندباره هزينه اخذ 
ساخت  هزينه های  ناپايداری  ساختمانی،  پروانه 
پروانه های  در  بيشتر  اخذ طبقات  در  و صعوبت 
صنعت  ركودی  شرايط  و  جديد  ساختمانی 
از محل  مالی  تأمين  امكان  كاهش  و  ساختمان 

پيش فروش اشاره كرد.
در بخش تجاری تمايل به سرمايه گذاری در 
تهران كاهش قابل توجهی داشته است به نحوی 
كه تعداد پروژه های تكميل شده در سال ١399 
در حدود 6٠ درصد و ميزان پروژه های آغاز شده 
به سال  نيز در حدود ١7 درصد كاهش نسبت 
 ١4٠٠ سال  در  آن  اثرات  كه  است  داشته  قبل 

مشهود بوده است.
هزينه های  و  تهران  در  تجاری  بازار  اشباع   
باالی تملك زمين و اخذ مجوزها در مقابل تغيير 

اين  داليل  اصلی ترين  اجاره داری  به  فروش  از  بهره برداری  پارادايم 
برا قتصاد كالن و سياست  بوده است و عوامل حاكم  تغيير رويكرد 
در  اين  است.  بوده  رويداد  اين  تشديدكننده  )تحريم ها(  بين الملل 
حالی است عوامل اجتماعی از جمله تغيير سبك زندگی و تفريح و 
عوامل اقتصادی مبنی بر توجيه پذيری باالتر نسبت به ساخت مسكن 
به سرمايه گذاری در بخش  تمايل  باعث شد كه  غير كالنشهرها  در 
تجاری شهرهای ديگر به خصوص غير كالنشهراه رشد داشته باشد و 
به طور ميانگين )با لحاظ آمار منفی تهران(، تعداد پروژه های تكميل 
شده در بخش تجاری در حدود ١7 درصد رشد داشته و مجتمع های 
تجاری متعددی با وسعت باال در اين شهرها در سنوات اخير تعريف 

يا افتتاح شده است.

بخش اداری بسيار متاثر از فضای اقتصادی و سياسی كشور بوده 
كشور  توليد  فضای  بهبود  به  توجه  با  برجام  دوران  اوايل  در  است، 
نوظهوری  و  اداری جديد  زون های  و حضور سرمايه گذاری خارجی، 
در شهرها ايجاد شده كه در شهر تهران می توان به زون های اداری 
تأسيس شده در منطقه های ٥ و 2 اشاره كرد، اما پس از تحريم های 
اقتصادی، اين زون ها بيشترين آسيب را ديده اند، اما ميزان آسيب در 
زون های اداری توسعه يافته همچون زون های اداری منطقه 3 كمتر 

بوده است.

بررسی معامالت مسکن در شهر تهران
روند نزولی تعداد معامالت بازار مسكن تهران از زمستان ١399 
متوقف شد و يك روند صعودی با شيب كم در سال ١4٠٠ داشته 
 ١١7 رشد  و  بازار  صعودی  روند  به رغم  است. 
درصدی نقطه به نقطه در بهمن ماه، عمق ركود 
ايجاد شده و سرعت پايين بهبود بازار باعث شده 
است تعداد معامالت ١١ ماه سال جاری )حدود 
7٠ هزار معامله( نسبت به مدت مشابه حدود ١٠ 

درصد كمتر شود.
از اواسط ١397 بعد از يك دوره رونق كوتاه 
 ،١396 پاييز  در  قيمت  جهش  شروع  از  پس 
محدوده تعداد معامالت ماهانه مسكن از ١2 تا 
١7 هزار معامله به 2/٥ تا 9 هزار معامله در ماه 
عادی  شرايط  با  موجود  شرايط  بنابراين  رسيد. 

ابزار همچنان فاصله دارد.
معامله شده  واحدهای  مشخصات  بررسی 
سهم  بيشترين  جاری،  سال  در  می دهد  نشان 
معامالت با ١٥ درصد مربوط به منطقه ٥ بوده 
است. در سال های قبل مناطق 4 يا 2 رتبه  دوم 
به لحاظ حجم معامالت را داشته اند اما در سال 
بسيار  وسعت  به رغم  تهران   ١٠ منطقه   ،١4٠٠
پايين با ١٠ درصد در رتبه دوم به لحاظ تعداد معامالت است و البته 
فراتر  منطقه ١٠  در  معامالت  منطقه،  در  به جمعيت ساكن  نسبت 
سكونتگاه  منطقه  اين  آنكه  به  توجه  با  است.  بوده  ديگر  مناطق  از 
دهك های ميانی و پايينی جامعه است، بنابراين افزايش حجم تقاضا 
مناطق  يافته ساير  تعديل  تقاضاهای  از جذب  ناشی  منطقه  اين  در 

ميانی تهران است.
نشان  تهران  در  مسكونی  واحدهای  تقاضای  و  عرضه  مقايسه 
می دهد، حدود 82 درصد مجوزهای ساختمانی صادر شده مربوط به 

واحدهای باالی ١٠٠ مترمربع است.
در  معامالت  از حجم  درصد   76 كه حدود  است  حالی  در  اين   
سال جاری مربوط به واحدهای كوچك متراژ است. با توجه به كاهش 
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بودهاست



قدرت خريد و مشخصات اشاره شده، سهم واحدهای مسكونی نوساز 
)كمتر از پنج سال ساخت( نيز طی هفت سال اخير از 6٠ درصد به 
حدود 3٠ درصد رسيده است و ميانگين سن بناهای معامله شده به 

بيش از ١٠ سال رسيده است.
قيمت  افزايش  تهران،  مسكن  بازار  انجماد  در  عامل  اصلی ترين 
مسكن و عدم تناسب با قدرت خريد مردم و وضعيت موجود بازار بوده 
است. در سال های ١39٥ و اوايل ١396 رشد قيمت مسكن كمتر از 
نرخ تورم عمومی بوده است در حالی كه هزينه ها روند افزايشی داشت، 
و همچنين ساير  انتظاری بخش سرمايه گذار  نگاه  دليل  به  بنابراين 
عوامل اقتصادی از پاييز ١396 روند رشد قيمت ها آغاز شد و امروز 
پاييز  به  نسبت  مترمربع  هر  ازای  به  ريال  ميليون  ميانگين 33٠  با 

١396، قيمت هر مترمربع، ٥76 درصد رشد كرده است.
با كاهش نوسان قيمت ارز و البته انجماد بازار 
با توجه به كاهش قدرت خريد مسكن، نرخ رشد 
قيمت مسكن نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
اخير  ماه های  در  درصد  زير 2٠  تا  درصد   ١2٠

كاهش يافته است.

پیش بینی بازار آتی مسکن براساس 
متغیرهای اثرگذار

باتوجه به تحوالت اقتصادی و اجتماعی، نظر 
واحد و قطعی برای پيش بينی آينده بازار مسكن 
در ميان خبرگان اين بازار وجود ندارد، به همين 
تغييرات متغيرهای خرد و كالن  براساس  دليل 
اظهارنظر  بازار  آتی  وضعيت  به  نسبت  می توان 
كرد. بنابراين محرك های كليدی اثرگذار بر بازار 
مسكن و نحوه اثرگذاری آنها بر اين بازار و نتايج 

محتمل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است:

الف: تحوالت ناشی از بازارهای 
موازی

بازارهای  از  سرمايه  خروج  محض  به  می دهد  نشان  بررسی ها 
امنيت  دليل  به  مناسب،  جايگزينی  امكان  عدم  درصورت  متالطم 
اين سرمايه  از  قابل توجهی  بازار مسكن، بخش  باالی سرمايه گذاری 
سال  در  هدف  گروه های  از  يكی  می شود.  كشور  مسكن  بازار  روانه 
اخير، سرمايه گذاران در بورس هستند كه با توجه كسب سود حاصله 
از بازار در دو سال گذشته و همچنين وضعيت كنونی اين بازار، تمايل 
به ورود به بازار مسكن هم در قالب مصرفی و هم با نگاه سرمايه ای 

دارند.
ارز و طال وضعيت متفاوت است،  بازارهای ديگر همچون  اما در 
به رغم آنكه در ١١ ماه بازدهی اين بازارها از مسكن كمتر بوده است، 
اما به دليل پيش بينی تحوالت آتی اين بازارها مبتنی بر سياست های 

اتخاذ شده بين المللی، سرمايه گذاران كمتر تمايل به خروج از بازارها 
داشته اند. الزم به توضيح است ارتباط معناداری بين قيمت مسكن 
به عبارت ديگر قيمت هر مترمربع واحد  با دالر وجود داشته است 
مسكونی در تهران در حدود ١٠٠٠ تا ١3٠٠ دالر بوده است. جهت 
بهتر  گزينه  انتهاب  درخصوص  سرمايه گذاران  تصميمات  پيش بينی 
به جهت سرمايه گذاری، بتدا می بايست وضعيت رشد قيمت در بازار 
مسكن را برآورد كرد. با توجه به كاهش سرعت رشد قيمت در بازار 
كوتاه مدت  در  قيمت ها  با  خريد  قدرت  زياد  بسيار  فاصله  و  مسكن 
حتی  يا  عمومی  تورم  با  متناسب  مسكن  قيمت  می شود  پيش بينی 
پيش بينی می شود درصورت  اين صورت  در  كند.  آن رشد  از  كمتر 
تثبيت قيمت ارز به دليل انباشت تقاضا در طی يك سال اخير، بخش 
مصرفی به بازار ورود كند و برآيند حجم معامالت طی يك سال آينده 

افزايشی باشد.

ب: تحوالت سیاسی بین المللی
را جزو  ساختمان  گذشته صنعت  در  اگرچه 
به  كمتری  وابستگی  كه  می دانستند  صنايعی 
امروزه  اما  دارد،  خارجی  تحوالت  و  سياست ها 
بااليی  تاثيرگذاری  مختلف  موضوعات  طريق  از 
همچون  موضوعاتی  می گذارد.  بازار  اين  بر 
و  شدن  سخت تر  با  كه  بين المللی  تحريم های 
تأسيسات  و  تجهيزات  واردات  شدن  غيرممكن 
مكانيكی و الكتريكی كيفيت و هزينه های ساخت 
را تحت تاثير خود قرار داده از يك سو؛ و تاثيرات 
منفی بر اقتصاد كالن كه منجر به ناپايداری نظام 
اقتصادی كشور و تضعيف ارزش پول ملی شده و 
با افزايش تصاعدی نرخ ارز موجب افزايش بهای 
از سوی  فروش خواهد شد  قيمت  و  تمام شده 
تحوالت  تاثيرگذاری  نمونه های  جمله  از  ديگر، 

سياسی بين المللی بر بازار مسكن است. 
استراتژی های سرمايه گذاری عموم جامعه مبتنی بر توافقات برجام 
افزايش  باعث  بين الملل  مالی  و  سياسی  روابط  تسهيل  عدم  است. 
تالطمات اقتصادی خواهد شد و در اين راستا مهمترين بازار از نظر 
مردم، ارز خواهد بود؛ ضمن آنكه بايد قبول كرد كه به دليل افزايش 
قصد مهاجرت، بخش هايی از مشتريان هدف، هم در گروه خانه اولی ها 
و هم خانه دومی ها سرمايه خود را از بازار خارج يا راكد می كنند. اما 
درصورت حصول توافقات برجامی و تسهيل روابط بين المللی، صرفاً 
بازار ارز گزينه مطلوبی برای سرمايه گذاری نخواهد بود و مسكن نيز 

سهم قابل توجهی از جذب سرمايه های سرگردان خواهد داشت.

ج: تحوالت سیاست داخلی
كه  است  دولت  برنامه های  و  ديگر سياست ها  اهميت  نكته حائز 
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سرمایهایدارند



با  بازار مسكن شود و دولت می تواند  می تواند موجب رونق يا ركود 
برناهم ريزی كارآمد و اثربخش، آينده ای روشن و نسبتا پايدار برای 
اين بازار رقم بزند. آنچه طی سنوات اخير اتفاق افتاده، سياست های 
دولت عموما كارا نبوده و بيشتر متمركز بر دهك های پايين جامعه 
است.  نبوده  همراه  ملموسی  نتيهج  با  نيز  مهم  اين  كه  است  بوده 
عايدی  بر  ماليات  اخذ  جمله  از  سياست ها  برخی  اجرای  مقابل،  در 
برای  توليد مسكن  بر  تمركز  با  اختيار  در  اراضی  نظام مند  يا عرضه 
بازار  رونق  بر  قابل توجهی  تأثير  می تواند  جامعه  ميانی  دهك های 
مسكن و مديريت صحيح قيمت ها داشته باشد. بايد توجه داشت كه 
بازار مسكن همانند يك موجود زنده دارای يك پيكره يكپارچه بوده 
و توجه جامع به تمامی عوامل تاثيرگذار می تواند به نتيجه مطلوب 

منجر شود. 
هدايت  با  اراضی  عرضه  اگر  مثال،  به عنوان 
كارآمد توليد مسكن برای اقشار ميانی و مديريت 
توليد مصالح موردنياز و ساير عوامل همراه نشود، 
يا اگر اخذ ماليات بر عايدی صرفاً در بازار مسكن 
اجرايی شود و ديگر بازارهای سرمايه ای را شامل 
مسكن  بازار  در  انجماد  ايجاد  موجب  نشود، 
خواهد شد و عماًل تاثيرگذاری معكوس به همراه 

خواهد داشت.

د: افزايش هزينه های ساخت
افزايش  در  تاثيرگذار  عمده  عوامل  از  يكی 
هزينه های  افزايش  مسكونی،  واحدهای  قيمت 
افزايش  زمين،  تأمين  هزينه  شامل  ساخت 
هزينه های دستمزد، عوارض ساختمانی و تأمين 
نظريه  براساس  آنچه  است.  ساختمانی  مصالح 
می شود،  برآورد  ساختمان  صنعت  خبرگان 
افزايش هزينه های ساخت نزديك به ١٠٠ درصد 
بر  را  خود  تأثير  شك  بدون  قبل،  يك سال  در 

قيمت واحد خواهد گذاشت.

هـ : محدوديت عرضه
قيمت های  افزايش  در  توجه  قابل  و  عمده  داليل  از  ديگر  يكی 
واحد مسكونی به خصوص واحدهای نوساز )زير پنج سال ساخت(، 
صادره  پروانه  ميزان  است.  اخير  سنوات  طی  عرضه  ميزان  كاهش 
ساختمانی نسبت به دوران غيرركود در حدود ٥٠ درصد و به لحاظ 
می رود  انتظار  داشته، بنابراين  كاهش  درصد   4٠ حدود  واحد  تعداد 
قيمت واحدهای مسكونی نوساز در آينده روند رو به افزايش داشته 
در  گذشته  ماه های  در  فشرده تر  تقاضاهای  اگر سيل  چراكه  باشند، 
ماه های آتی به سمت اين بازار روانه شوند )چه تقاضاهای مصرفی و 
چه سرمايه ای(، واحدهای نوسازی كه بتواند پاسخگوی نياز اين گونه 

تقاضاها شود، وجود نخواهد داشت و خود موجب افزايش تصاعدی 
قيمت خواهد شد.

و: تغییرات در قدرت خريد جامعه
طبق بررسی های صورت گرفته، سهم مسكن از سبد خانوارهای 

شهری در حدود ٥٥ درصد و در تهران حدود 6٥ درصد است. 
همچنين براساس حقوق پايه كارگران، زمان انتظار خريد مسكن 
است.  رسيده   ١4٠٠ در  سال   8٠ حدود  به   ١396 در  سال   36 از 
يكی از تاثيرات اين رويداد، مهاجرت معكوس از شهرهای بزرگ به 
شهرهای اقماری شده است كه افزايش قيمت در اين شهرها نيز از 

تاثيرات همين رويداد است. 
بنابراين تنها اميد بازار مسكن به بازگشت به دوران رونق، يا ورود 
كه  است  بازار  اين  به  تقاضای سرمايه ای  مجدد 
خود موجب تورم قيمت ها خواهد شد يا اصالح 
به منظور  دولت  حمايتی  سياست های  توسعه  و 
افزايش قدرت خريد جامعه به خصوص دهك های 
ميانی و در نتيجه، اصالح و بازگشت تقاضاهای 
رونق  موجب  كه  بود  خواهد  بازار  به  مصرفی، 

كارآمد و ساخت يافته بازار مسكن خواهد شد.

جمع بندی
پيش بينی می شود تا پايان سال قيمت مسكن 
برابر يا كمتر از نرخ تورم عمومی رشد كند، البته 
شدت و ميزان آن بستگی به متغيرهای داخلی و 
خارجی اثرگذار دارد، بنابراين با توجه به وضعيت 
قصد  كه  سفته بازانی  ديگر،  سرمايه ای  بازارهای 
دارند  را  بازار  اين  در  كوتاه مدت  سرمايه گذاری 
و  گروه مصرفی  اما  بازار خارج می شوند.  اين  از 
برای  سرمايه گذاری  قصد  كه  سرمايه گذارانی 
بازار فعاليت بيشتری  اين  بلندمدت را دارند در 
با حفظ شرايط فعلی روند تعداد معامالت  خواهند داشت و احتماالً 
صعودی خواهد شد. اما درصورت افزايش قيمت ارز به طور مستقيم 
به دليل افزايش قيمت مصالح و هم به طور غيرمستقيم براساس نگاه 
انتظاری، ثبات قيمتی بازار مسكن شكسته خواهد شد و به رغم نبود 
كشش بازار، افزايش قيمت برای اين بازار برای سال آتی پيش بينی 

می شود.
 نكته، مهم تر ميزان ثبات و پايداری در بازار مسكن است كه ايجاد 
اقتصاد كالن،  در  ثبات  جامعه،  قدرت خريد  افزايش  به  بستگی  آن 
بر  منطبق  كارآمد مسكن  عرضه  و  توليد  موازی،  بازارهای  در  ثبات 
تقاضا و وضع قوانين و اعمال سياست های حمايتی از تقاضای مصرفی 

به خصوص دهك های ميان درآمدی دارد.
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یکیازعواملعمده
تاثیرگذاردرافزایش

قیمتواحدهایمسکونی،
افزایشهزینههایساخت
شاملهزینهتأمینزمین،
افزایشهزینههایدستمزد،
عوارضساختمانیوتأمین
مصالحساختمانیاست.

آنچهبراساسنظریهخبرگان
صنعتساختمانبرآورد

میشود،افزایشهزینههای
ساختنزدیکبه100درصد
دریکسالقبل،بدونشک
تأثیرخودرابرقیمتواحد

خواهدگذاشت



به گزارش روابط عمومی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی وبه نقل از 
ايرنا چالش كم آبی در كشور به مرحله بحرانی رسيده به طوری كه عالوه 
بر بروز مشكل در تأمين آب آشاميدنی، برخی فعاليت های كشاورزی و 
فعاليت صنايع متوقف شده و به پديده مهاجرت از روستا به شهر نيز دامن 

زده است.
برای رفع معضل كم آبی و خسكسالی، راهكارهای مختلفی ارائه شده 
كه ويژگی مشترك بيشتر اين راهكارها، تمركز بر استفاده بيشتر از منابع 
آبی محدود كنونی است كه باعث فشار بيشتر بر اين ذخاير و تشديد روند 

خشكی می شود.
با توجه به كمبود منابع آبی داخلی، در سال های اخير پيشنهادهايی 
برای انتقال آب دريا به داخل كشور مطرح شده است. ساحل طوالنی ايران 
در خليج فارس و دريای عمان فرصتی را فراهم آورده تا برای استفاده از 

منابع آبی گسترده در جنوب كشور برنامه ريزی شود.

شدت خشكسالی در كشور در سال های اخير به حدی رسيده است كه 
اقدام به اولويت بندی تحويل آب شده و بر اين اساس، آب آشاميدنی در 
اولويت قرار گرفت و آب بخش صنعت در اولويت آخر قرار گرفته كه اين 

نگاهی به طرح های انتقال آب دريا به فالت مرکزی
گسترش خشکسالی، باعث وقوع بحران در تأمین آب بخش آشامیدنی، کشاورزی و صنعت در برخی استان های مرکزی کشور 
شده و بنابراین با توجه به محدودیت منابع آبی داخل کشور، طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به فالت مرکزی در 

دستور کار قرار گرفته است.

خلیجفارس،کداماستانهاراسیرابمیکند؟
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موضوع سبب شده، تا طرح های توسعه واحدهای بزرگ صنعتی در داخل 
كشور، متوقف شود.در اين راستا، طرح انتقال آب دريا به داخل كشور با 
سرمايه گذاری واحدهای بزرگ صنعتی در دستور كار قرار گرفته كه نتيجه 

آن، احداث خط اول انتقال آب كشور در سال ١399 بوده است.
قرار است ساير طرح های انتقال آب نيز به تدريج اجرا شده و بخشی 
مهمی از آب مورد نياز استان های كم آب شرقی و مركزی كشور از طريق 
دريای عمان و خليج فارس تأمين شود. اين گزارش نيم نگاهی به پيشرفت 

فيزيكی اين طرح ها در استان های هدف دارد:

سابقه 70 ساله شیرين سازی آب دريا توسط کشورهای 
حاشیه خلیج فارس

بر اساس گزارش ها، بيش از 8٥٠ آب شيرين كن در منطقه خليج فارس 
با  مشغول فعاليت دارند كه 2٥ مورد آن ها آب شيرين كن های بزرگ 
منطقه  است.در  روز  شبانه  در  مترمكعب  هزار   ١٠٠ از  بيش  ظرفيت 
و  نصب  را  شيرين ها  آب  نخستين  كويت  پيش،  سال   67 خليج فارس 
استفاده كرد. سپس بقيه كشورهای حاشيه خليج فارس نيز استفاده از آب 

شيرين كن ها را آغاز كردند.

آغاز انتقال آب دريا 
به استان های مرکزی از سال ۹۹

خط  طوالنی ترين  به عنوان  خليج فارس  آب  انتقال  پروژه  نخستين 
انتقال آب در كشور در سال١399 به طول حدود 8٠٠ كيلومتر از غرب 

بندرعباس افتتاح شد كه از سه استان هرمزگان، كرمان و يزد می گذرد.
بر اين اساس، مرحله نخست پروژه انتقال آب از خليج فارس به فالت 
مركزی ايران به طول 3٠٥ كيلومتر از بندرعباس به سيرجان با اعتبار ١63 
هزار ميليارد ريال در آبان 99 افتتاح شد. مرحله دوم اين طرح نيز به مقصد 
استان های مركزی كشور، مس  سرچشمه كرمان و چادرملو و يزد به طول 
٥2٠ كيلومتر و هزينه يكهزار و 2٠٠ هزار ميليارد ريال در 24 اسفندماه 
99 مورد بهره برداری قرار گرفت.بر اساس برنامه پيش بينی شده، قرار است 
هم زمان خط دوم نيز به طول يكهزار و ٥٥٠ كيلومتر از همين مسير از 
هرمزگان به استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی برود كه البته در 

آينده، اجرايی خواهد شد.

پیشنهاد انتقال آب خلیج فارس
 و دريای عمان به 17 استان

بر اساس گزارش ها، با توجه به كمبود شديد منابع آبی، پيشنهاد انتقال 
آب دريا به ١7 استان برای تأمين نياز بخش های مختلف به ويژه صنعت، 
مطرح شده است.البته تاكنون برای انتقال آب به هفت استان هرمزگان، 
و  سيستان  و  اصفهان  يزد،  رضوی،  خراسان  جنوبی،  خراسان  كرمان، 
بلوچستان، تصميمات نهايی اتخاذ شده و وارد مرحله مطالعات تكميلی 

و اجرا شده است.

قطعی شدن انتقال آب به 7 استان
طرح انتقال آب از دريای عمان و خليج فارس قرار است در گام نهايی، 
منابع آبی جديد هفت استان هرمزگان، كرمان، خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی، يزد، اصفهان و سيستان و بلوچستان را تأمين كند.برای اجرای 
اين طرح ها حدود سه هزار و 7٠٠ كيلومتر لوله گذاری خواهد شد كه آب 
خليج فارس و دريای عمان را به هفت استان تعيين شده، منتقل می كند.
پروژه های انتقال آب كه از استان هرمزگان و سيستان و بلوچستان آغاز 
می شود قرار است در طول مسير خود به سوی استان های مركزی و شرقی، 
عالوه بر توسعه صنايع گلخانه ای، آب مورد نياز واحدهای صنعتی و معدنی 

بزرگ اين استان ها را نيز تأمين خواهد كرد.

جزئیات برنامه احداث
 ۴ خط انتقال آب خلیج فارس و دريای عمان

جنوبی  از سواحل  آب  انتقال  لوله  احداث خط  پروژه  چهار  تاكنون 
كشور، تعريف شده است كه مبدأ آنها از استان های سيستان و بلوچستان 

و هرمزگان خواهد بود.
خط نخست، آب خليج فارس را به استان های هرمزگان، كرمان و يزد 
منتقل می كند كه در سال ١399 افتتاح شد. اين طرح در فازهای يك، دو 
و سه به طول 82٠ كيلومتر، با ١2 ايستگاه پمپاژ، با حجم سرمايه گذاری 

2٠ هزار ميليارد تومانی اجرا و افتتاح شده است.
در خط دوم، انتقال آب خليج فارس به استان های كرمان، خراسان 
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جنوبی و خراسان رضوی پيش بينی شده است. اين طرح به طول يك هزار 
و ٥٥٠ كيلومتر با ١8 ايستگاه پمپاژ آب، با سرمايه گذاری 47 هزار ميليارد 
تومانی اجرايی شده و برای 3٠ هزار نفر اشتغال زايی به دنبال دارد. تاريخ 
پايان اين طرح سال ١4٠4 پيش بينی شده بود كه باتوجه به عقب ماندگی 

طرح بعيد است كه در موعد مقرر به بهره برداری برسد. 
در خط سوم، آب خليج فارس به استان های يزد و اصفهان منتقل 
می شود. اين طرح به طول 9١٠ كيلومتر با ١٠ باب ايستگاه پمپاژ آب، 
با سرمايه گذاری 3٥ هزار ميليارد تومانی اجرا شده و برای ١4 هزار نفر 
اشتغال زايی به دنبال دارد. تاريخ پايان اين طرح نيز سال ١4٠4 پيش بينی 

شده كه آن نيز در موعد مقرر به بهره برداری نخواهد رسيد.
در خط چهارم، انتقال آب دريای عمان به استان سيستان و بلوچستان 
پيش بينی شده است. اين طرح به طول 82٠ كيلومتر با ١١ ايستگاه پمپاژ 
آب، با سرمايه گذاری 39 هزار ميليارد تومانی اجرا شده و برای ١٠ هزار 
نفر اشتغال زايی به دنبال دارد. تاريخ پايان اين طرح نيز ١4٠4 پيش بينی 
شده كه آن نيز با توجه به تأخير موجود، در زمان پيش بينی شد، افتتاح 

نخواهد شد.

سرمايه گذاری صنايع در طرح های انتقال آب
برآوردها نشان می دهد كه بخش صنعت ساليانه 9٥٠ ميليون مترمكعب 
آب برای مصارف خود كمبود خواهند داشت و به همين دليل، استفاده از 

آب دريا يكی از ضرورت های بخش صنعت است.
به نظر كارشناسان، منابع آبی سطحی و زيرسطحی را بايد تنها به 
بهترين  مصارف آشاميدنی، كشاورزی و محيط زيست اختصاص داد و 
راهكار برای تأمين آب صنعت، استفاده از آب خاكستری يا منابعی است 

كه تهديد كاهش چشمگير يا اتمام آن وجود ندارد.
در سه بخش آشاميدنی، كشاورزی و صنعت كه به عنوان مصرف كنندگان 
منابع آبی به شمار می روند، بيشترين نياز برای تأمين آب دريا به بخش 

صنعت اختصاص دارد.
تأمين آب آشاميدنی به دليل اهميت، در صدر اولويت های تأمين آب 
اين اساس، منابع آبی موجود در داخل كشور در  بر  كشور قرار دارد و 
درجه اول، به بخش آشاميدنی اختصاص می يابند و سپس ساير بخش های 

كشاورزی و صنعتی قرار دارند.
تأمين آب مصرفی كارخانه های مهم صنعتی در مركز ايران يكی از 

مهمترين دغدغه های دولت ها در سال های اخير بوده است و بر اين اساس، 
همانند ساير كشور، طرح تأمين آب از دريا در دستور كار قرار گرفته است.

اهميت منابع آبی جديد برای بخش صنعت به حدی است كه برای 
بزرگ  داخل كشور، صنايع  به  آب خليج فارس  انتقال  اجرای طرح های 
طرح  اساس،  اين  بر  اند،  كرده  سرمايه گذاری  به  اقدام  فلزی  و  معدنی 
بزرگ انتقال آب و راه اندازی پروژه آب شيرين كن يك ميليون مترمكعبی 
بندرعباس به عنوان بزرگترين سايت شيرين سازی انتقال آب دريا در كشور 

با سرمايه گذاری شركت های بزرگ معدنی و فلزی كشور انجام شد.
شركت های معدنی و فلزی )گل گهر، مس سرچشمه و چادرملو( كه 
صنايعی آب بر محسوب می شوند به علت كمبود منابع آبی در داخل كشور، 
برای اجرای طرح های توسعه ای دچار مشكل شده بودند، اما دستيابی به 
منابع آبی دريا، فرصت توسعه اين صنايع و سرمايه گذاری بيشتر توسط آنها 

را فراهم می كند.

افتتاح فاز يک انتقال آب در کرمان
خط دوم انتقال در نوبت انتظار

طرح انتقال آب در استان كرمان در 2 فاز تعريف شده كه فاز نخست 
آن در سال ١399 افتتاح شد، اما فاز دوم هنوز به بهره برداری نرسيده است.

در فاز نخست، آب خليج فارس به صنايع بزرگ استان يعنی شركت 
معدنی و صنعتی گل گهر و مس سرچشمه رسيد. قطعه اول از فاز يك 
اين طرح شامل تأسيسات نمك زدايی در بندرعباس و خط لوله بود كه 
به طول3٠٠ كيلومتر تا محدوده مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر آغاز 

به كار كرد.
ظرفيت انتقال آب اين طرح 4.4 مترمكعب آب در ثانيه است كه 7 
ايستگاه پمپاژ و 9 مخزن با حجم ١8٥ هزار متر مكعب برای آن در نظر 

گرفته شده است، اين قطعه در آبان ١399 افتتاح شد.
قطعه دوم اين خط لوله نيز از مجتمع گهر سيرجان تا صنايع معدنی 
سرچشمه به طول ١٥٠ كيلومتر در اسفند ١399 به بهره برداری رسيد كه 
با ظرفيت 3 مترمكعب در ثانيه دارای 4 ايستگاه پمپاژ و 4 مخزن به حجم 

8٠ هزار متر مكعب است.
فاز دوم احداث خط انتقال آب برای تأمين آب شرب كرمان و برخی 
فاز دوم در  نرسيده است.  بهره برداری  به  استان هنوز  شهرهای شمالی 
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مرحله خريد لوله و اجرا قرار دارد.
تأمين آب كوتاه مدت شهرهای كرمان و  بر اساس طرح اضطراری 
رفسنجان از سامانه انتقال آب از خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور 
در قالب طرح آبرسانی به شهرهای شمالی استان كرمان، ظرفيت انتقال 

يك هزار ليتر بر ثانيه آب، وجود خواهد داشت.
هدف از اين طرح، انتقال آب شرب به شهرهای كرمان و رفسنجان از 
سامانه انتقال آب به صنايع جنوب كشور به ميزان 3٠ ميليون مترمكعب 

در سال است.
طول خط اصلی اين طرح، ١4٥ كيلومتر است كه دو واحد ايستگاه 

پمپاژ و دوم مخزن برای آن پيش بينی شده است.

 تأمین آب آشامیدنی برخی شهرهای استان هرمزگان
استان هرمزگان به عنوان مبدأ فاز نخست خط لوله انتقال آب كشور، 

برای تأمين آب بخشی از شهرهای خود از آب اين طرح استفاده می كند.
حدود 4٠ هزار مترمكعب آب در فاز نخست در اين استان مورد استفاده 
قرار گرفت. با صدور مجوز خريد تضمينی 4٠ هزار مترمكعبی آب توليدی 
از سوی وزارت نيرو، مردم شهرستان خمير از اين آب بهره مند شدند. 
مجوز صادر شده برای خريد تضمينی توسط وزارت نيرو، امكان استفاده 
از آب انتقالی در شهرستان های خمير، بندرعباس و روستاهای آن منطقه 

را فراهم كرد.

 پیشرفت 53 درصدی مطالعات انتقال آب
 به خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی از استان های كم آب كشور به شمار می رود كه 
برای اجرای طرح های صنعتی و آشاميدنی نياز به منابع جديد آبی دارد. 
در سفر آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسی به استان خراسان جنوبی نيز وی بر 
تأمين سريع آب مورد نياز اين استان از منابع مختلف از جمله انتقال آب 

از دريای عمان تأكيد كرد.
رئيس جمهور كه نوزدهم شهريور پارسال به استان خراسان جنوبی 
رفت، در بدو ورود به شهرستان طبس در جمع خبرنگاران گفت: مساله 
آب مشكل بسياری از استان های كشور است و اين موضوع را در دولت 

به صورت ويژه دنبال می كنيم.
و  كوتاه مدت  راهكارهای  از  ارتباط  اين  در  سيزدهم  دولت  رئيس 

بلندمدت گفت و افزود: »اقدام ها كوتاه مدت را می توان در استان دنبال 
كرد، اما راهكارهای بلندمدت از جمله انتقال آب از دريای عمان را می توان 
به صورت بلندمدت پيگيری كرد، البته نه اينكه خيلی طوالنی شود كه 

مردم نااميد شوند.«
مديرعامل شركت تأمين آب صنايع و معادن به عنوان مجری طرح 
انتقال آب به خراسان جنوبی در گفت گو با خبرنگار ايرنا درباره آخرين 
وضعيت اجرای اين طرح گفت: مطالعات اجرای خط دوم انتقال آب از 
خليج فارس به استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی تاكنون ٥3 

درصد پيشرفت فيزيكی داشته است.
محمدحسن اسدی افزود: آخرين وضعيت عمليات اجرايی خط دوم 
انتقال آب از خليج فارس در محور شريف آباد - تربت حيدريه )خراسان 
رضوی( ١9.6 درصد پيشرفت فيزيكی و عمليات انشعاب سنگان )خراسان 
رضوی و بخشی از خراسان جنوبی( 4 درصد پيشرفت فيزيكی تاكنون دارد.
وی گفت: نقشه برداری كل مسير خط دوم، 7٥ درصد پيشرفت فيزيكی 
دارد و عمليات ژئوتكنيك )خراسان رضوی( دارای ١2 درصد پيشرفت 

فيزيكی است.
اسدی اظهار داشت: طول خط دوم لوله انتقال آب از خليج فارس به 
استان های كرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی حدود هزار و 3٠٠ 
كيلومتر است كه طبق برنامه زمان بندی بناست تا افق ١4٠4، معادل 23٠ 
ميليون متر مكعب آب را با هدف تأمين آب پايدار برای صنايع استان های 
خراسان جنوبی و خراسان رضوی تأمين كند كه از اين مقدار 6٠ ميليون 

متر مكعب سهم خراسان جنوبی است.
وی طول خط اين لوله در خراسان جنوبی را 3٠١ كيلومتر اعالم كرد. 
با اجرای اين طرح، آب مورد نياز خراسان جنوبی در بخش صنايع، معادن 

و كشاورزی صنعتی تأمين خواهد شد.

انتقال ساالنه 200 میلیون مترمکعب آب ساالنه
 از دريای عمان به سیستان و بلوچستان

زياد  مشكالت  با  اخير  سال های  در  بلوچستان  و  سيستان  استان 
خشكسالی دست به گريبان بوده كه برای حل اين معضل، طرح آبرسانی از 

دريای عمان در دستور كار قرار گرفته است.
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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سيستان و بلوچستان در گفت 
و گو با خبرنگار ايرنا در زاهدان گفت: در طرح انتقال آب از دريای عمان 
برنامه اين است كه بيش از 2٠٠ ميليون مترمكعب آب ساالنه به اين استان 
انتقال داده شود اما هم اينك مجوز ١٠٠ ميليون متر مكعب گرفته شده 

است.
 منصور بيجار اظهار داشت: پروژه انتقال آب از دريای عمان به سيستان 
و بلوچستان در حال انجام است و شركت اينباسكو در حال انجام كارهاست.
 وی افزود: به منظور انتقال آب از دريای عمان، اسكله آبگير از طريق 
اينباسكو  اداره كل بنادر و دريانوردی سيستان و بلوچستان به شركت 

تحويل داده شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سيستان و بلوچستان تصريح 
كرد: خط انتقال آب از دريای عمان به سيستان و بلوچستان از چابهار 
شروع می شود و به ساير شهرهای اين استان ادامه پيدا می كند كه اكنون 
كارهای مقدماتی زاهدان تا ايرانشهر انجام شده و مسيرسازی ساير شهرها 

نيز در حال انجام است.

وی بيان كرد: در طرح انتقال آب از دريای عمان پيش بينی شده كه 
چهارساله آب به زاهدان برسد ولی مسائل اجرايی هم وجود دارد و امكان 

دارد درصورت فراهم شدن شرايط، اين آب زودتر به زاهدان برسد.
بيجار اظهارداشت: مجموعه های مجری در اجرای پروژه انتقال آب از 
دريای عمان به سيستان و بلوچستان هم زمان آبگيرها و دستگاه های شان 
را مستقر می كنند و اگر بخشی از تأسيسات فراهم شود احتماالً از سال 
بعد، شهرهايی كه در مسير قرار دارند مثل چابهار زودتر تأمين آب برايشان 

انجام شود.
به  عمان  دريای  از  انتقالی  آب  تخصيص  درزمينه  كرد:  بيان  وی 
اما  ندارد،  وجود  محدوديتی  كشاورزی  و  آشاميدن  صنعت،  بخش های 
تاكنون بخش صنعت درنظر گرفته شده و برای بخش آشاميدنی موقعی كه 
قيمت تمام شده مشخص و خريد تضمينی با وزارت نيرو به نتيجه برسد 
وضعيت اين بخش نيز مشخص می شود و پس از آن تأمين آب بخش 

كشاورزی در دستور كار قرار می گيرد.

سهمیه ۴00 میلیون مترمکعبی استان فارس
 از آب خلیج فارس

پيگيری خبرنگار ايرنا در استان فارس نشان می دهد برای اخذ مجوز 
تخصيص آب، اقدام ها الزم انجام شده است كه براساس آن، در گام نخست 
يك شركت خصوصی در سال های قبل مجوز حدود 2٠٠ ميليون متر 

مكعب درخواست كرده بود كه تخصيص آن را نيز از وزارت نيرو گرفت.
اما به دليل اينكه اقدام ها اجرايی و مطالعات انجام نشده بود، مجوز 
تخصيص اوليه باطل شد، البته مسووالن استان فارس دوباره پی گيری 
كردند تا تخصيص جديدی بگيرند. از طرف وزارت نيرو در مجموع 4٠٠ 
ميليون متر مكعب سهميه آب در سال به استان فارس داده شده كه قرار 

است از سه محور شرق، غرب و ميانی به استان منتقل شود.
در حال حاضر، يك شركت نيز از وزارت نيرو حدود ١3٥ ميليون متر 
مكعب در سال مجوز اخذ كرده كه بخشی از همان 4٠٠ ميليون متر مكعب 

آبی است كه ساالنه به استان فارس اختصاص داده شده است.
بررسی ها نشان می دهد كه عمليات اجرايی اين بخش آغاز شده و 
آن ها  اجرايی  كه سايت  آب شيرين كن هايی  كه  است  قرار  اول  گام  در 
مشخص شده در كنار ساحل احداث شود. پس از آن آب شيرين شده به 
شهرستان های جنوبی استان منتقل می شود كه بيشتر آب انتقالی توسط 
بخش صنعت خريداری خواهد شد و اندكی هم به شرب اختصاص داده 

می شود.
بخشی از اين ١3٥ ميليون متر مكعب در شهرستان های جنوبی و 

بخشی نيز به بخش مركزی استان منتقل می شود.
با توجه به اينكه كه اجرای اين گونه پروژه ها زمان بر است، بهای تمام 
شده تابع ضوابط، مقررات و شرايطی است كه به قيمت تجهيزات و ساير 
توسط بخش  اين طرح ها  اينكه  دليل  به  دارد.  بستگی  اجرايی  مباحث 
خصوصی اجرا می شود، آبی كه تحويل مصرف كننده می شود براساس بهای 

تمام شده خواهد بود.
آب دريا به طور طبيعی گران است و صنايعی كه از اين آب استفاده 
می كنند، بايد قدرالسهم آب در بهای تمام شده محصوالتشان پايين باشد. 
به طور قطع، هزينه صنايع درصورت استفاده از آب دريا، نسبت به آبی كه 

اكنون مصرف می كنند، بيشتر خواهد شد.
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پيشنهاداتی نيز برای كمك دولت به اجرای اين پروژه ارائه شده تا 
بخشی از هزينه های مربوط به بسترسازی يا اجرای خطوط اصلی انتقال را 
دولت تأمين كند و بخش های ديگر نيز توسط بخش خصوصی يا مصرف 
كننده ها تأمين شود تا در فاز نخست پروژه به اقتصاد صنايعی كه در مسير 
هستند فشار وارد نشود. اما در گام های بعدی صنايع بايد تكنولوژی های 
مربوط به استفاده از آب مصرفی را ارتقا دهند تا به شكل بهتری از آب 
استفاده كنند.هدف اين طرح در فاز نخست رساندن آب به المرد و ُمهر از 
طريق خط ميانی است و پس از آن از محورهای شرق و غرب به ساير نقاط 

استان منقل خواهد شد.
از شهر شيراز تا شمال استان نيز از باند تأسيساتی مسير آزادراه شيراز- 
اصفهان برای انتقال آب تا شمال فارس استفاده خواهد شد و اگر نياز 
باشد براساس نيازی كه صنايع استان اصفهان ارائه خواهند داد اين خط تا 

اصفهان هم ادامه پيدا خواهد كرد.
خط لوله ای كه در اين طرح نصب می شود )از المرد فارس به سمت 
پارسيان هرمزگان به طول 67 كيلومتر( ظرفيت انتقال آب به ميزان 6٠ 
ميليون متر مكعب را دارد كه ١٥ ميليون متر مكعب آن در المرد و مهر و 
بخشی هم در پارسيان برای استان هرمزگان قابل تأمين است. اما در گام 
بعدی تا ميزان 29٠ ميليون متر مكعب اين آب به استان فارس منتقل 
خواهد شد.پيگيری های ايرنا نشان می دهد كه زمان اجرای پروژه انتقال آب 
خليج فارس به استان فارس به استقبال صنايع و مصرف كنندگان در مسير 
و همچنين تأمين بخشی از هزينه خريد آب توسط وزارت نيرو بستگی 
دارد.بر اساس برنامه ريزی انجام شده، بيشتر آب منتقل شده به اين استان 
برای مصرف صنعت خواهد بود كه صنايع بزرگی كه استان فارس دارد از 

اين آب استفاده خواهند كرد.
همچنين در حوزه كشاورزی نيز آن بخشی كه كم آب بر و پربازده 
باشد می تواند از اين آب انتقالی استفاده كنند، بخشی از اين آب نيز جهت 

مصرف شرب به شهرهای مسير تخصيص داده خواهد شد.
استان  در  پارسيان  به  المرد  از  لوله گذاری  عمليات  حاضر  حال  در 

هرمزگان طبق برنامه در حال انجام است.

صنايع استان اصفهان
 در انتظار آب سواحل جنوبی کشور

هنوز اجرای عمليات فيزيكی احداث خط لوله انتقال آب دريا در استان 
اصفهان آغاز نشده است، براساس پيگيری های صورت گرفته از ايرنا در 
اصفهان، فقدان انسجام كامل در استان و وقفه در تصميم گيری ها سبب 

شده كه از سال 99 تاكنون عمليات اجرايی انجام نشود.
البته اين روزها زمزمه هايی مبنی بر فعاليت بيشتر برای اجرای پروژه 
به گوش می رسد تا جايی كه معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفته 
طرح انتقال آب از خليج فارس به استان متوقف نشده بلكه قوی تر از قبل 

در حال اجراست.
مهران زينليان تأكيد كرده است: جلسات و مذاكرات متعددی درباره 
اين طرح انتقال آب برگزارشده است و تغيير مديرعامل شركت آب صفه كه 

وظيفه انتقال آب خليج فارس به اصفهان را بر عهده دارد، سبب خواهد شد 
كه پروژه بهتر پيگيری شود.از سوی ديگر آنطور كه سيد محمود حسينی 
مديرعامل سابق شركت آب صفه اظهار داشت، علت تأخير در اجرای پروژه، 
همكاری كردن شركت تأمين آب خليج فارس به عنوان مجری اصلی طرح، 
درخواست مبالغ بسيار باال برای تحويل آب و نبود نظارت در سطح كالن 

بوده است.
از سوی ديگر مديرعامل فعلی شركت آب صفه درباره چرايی اجرا 
نشدن طرح تاكنون گفت: ترديد در تصميمات استانی درباره اجرا يا اجرا 

نشدن طرح، دليل توقف آن بوده است.
فرهاد قادريان در گفت وگو با ايرنا تصريح كرد: پس از آغاز عمليات 
اجرايی طرح انتقال آب خليج فارس و دريای عمان به چند استان در سال 
99، در استان اصفهان اجماع برای اجرای اين طرح و يا طرح های ديگر 

صورت نگرفت و به همين دليل تاكنون فعاليت فيزيكی انجام نشده است.
وی افزود: مطالعات طرح باالی ٥٠ درصد پيشرفت دارد اما در بخش 
عملی  كار  هنوز  اصفهان  استان  به  مربوط  بخش  در  لوله گذاری  و  اجرا 

انجام نشده است.

مديرعامل شركت آب صفه درباره مسير احداث خط لوله انتقال گفت: 
اگر منبع تأمين آب، دريای عمان باشد، مسير دريای عمان- سيريك استان 
بابك- شهرستان خاتم- شهرستان  هرمزگان- سيرجان- كرمان- شهر 
ابركوه- جنوب تاالب گاوخونی در استان اصفهان و توزيع بين صنايع، 

انتخاب می شود.
وی ادامه داد: اگر خليج فارس به عنوان منبع نهايی لحاظ شود، مسير 
هرمزگان-سيرجان-  استان  آباد  حاجی  خليج فارس-بندرعباس-  انتقال 
ابركوه- جنوب تاالب  بابك- شهرستان خاتم- شهرستان  كرمان- شهر 

گاوخونی در استان اصفهان، احداث خواهد شد.
قادريان درباره پيشرفت فيزيكی پروژه خاطرنشان كرد: اگر مسير خط 
انتقال سيرجان كه با بقيه استان ها مشترك است لحاظ شود 2٠ درصد 
پيشرفت حاصل شده اما بخشی كه مختص استان اصفهان است پيشرفت 

صفر درصدی دارد زيرا هيچ لوله گذاری انجام نشده است.
وی رقم برآورد هزينه و بودجه موردنياز را حدود ٥٠ هزار ميليارد تومان 
اعالم كرد و گفت: زمان بندی اجرای طرح و افتتاح پروژه درصورت تأمين 
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اعتبار تا سال ١4٠3 خواهد بود.به گفته مديرعامل شركت آب صفه، حجم 
انتقال آب دريا به استان 2٠٠ ميليون مترمكعب در سال و مصرف آن فقط 

برای صنايع استان است.

 تأمین آب استان يزد
 از 2 منبع دريای عمان و خلیج فارس

آب مورد نياز بخش صنعتی و غير صنعتی استان يزد قرار است از دو 
مسير خليج فارس و دريای عمان تأمين شود. طرح انتقال آب خليج فارس 
در سال ١399 با انتقال خط انتقال آب از استان هرمزگان، كرمان و يزد 
اجرا و اهداف پيش بينی شده محقق شد. براساس اين طرح، آب خليج فارس 
به چادرملو رسيد.طرح دوم مربوط به انتقال آب از دريای عمان است كه 
سهميه آبی نيز برای اين استان در نظر گرفته شده، مطالعات اين خط 
انتقال آب در حال انجام بوده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. تأمين 

آب برخی شهرستان ها مانند اردكان از جمله اهداف اين فاز است.
به علت بار مالی زياد و عدم امكان فاينانس طرح با شركت های خارجی 
به دليل تحريم ها، هنوز نحوه اجرای طرح و محل تأمين اعتبار آن مشخص 

نيست.

پیش بینی بهره برداری از طرح انتقال آب
 به خراسان رضوی تا 5 سال آينده

طرح شيرين سازی و انتقال آب از سواحل بندر چابهار به سه استان 
سيستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی به عنوان يك اَبَر 
طرح در سطح كشور معرفی شده است.برای انتقال آب به خراسان رضوی، 
خط لوله ديگری نيز از استان يزد پيش بينی شده بود كه به نظر می رسد 
طرح انتقال از مسير استان سيستان و بلوچستان به خراسان جنوبی و 

سپس خراسان رضوی، امكان پذيرتر باشد.عمليات اجرايی طرح انتقال آب 
از سواحل چابهار به شرق كشور در نيمه دوم سال ١4٠٠ آغاز شد، اين 
در حالی است. طبق تفاهم نامه های منعقد شده، آب انتقالی به استان های 
خراسان رضوی و جنوبی در بخش صنعت و خدمات به مصرف خواهد 
رسيد اما برای سيستان و بلوچستان جهت تأمين آب شرب پيش بينی 
شده است.مطالعات طرح انتقال آب از سواحل چابهار به استان های شرقی 
كشور در سال ١39٥ از سوی وزارت نيرو به شركت آب منطقه ای خراسان 
رضوی واگذار شد.اين طرح بزرگ توسط بخش خصوصی شركت تأمين آب 
صنايع و معادن )ايمواسكو( در حال اجراست كه هزينه اجرای آن حدود 
2.٥ ميليارد يورو برآورد شده است كه در افق طرح، انتقال آب از چابهار به 

مشهد دست كم حدود پنج سال به طول می انجامد.
در مرحله نخست اجرای طرح انتقال آب از سواحل چابهار به شرق 
كشور، سهم خراسان رضوی ١2٠ ميليون متر مكعب، سهم استان سيستان 
و بلوچستان 228 ميليون متر مكعب و سهم خراسان جنوبی 6٠ ميليون 

متر مكعب در سال تعيين شده است.
در قالب اجرای اين طرح طول خط انتقال از مسير مشهد تا چابهار 
يك هزار و ٥١٥ كيلومتر پيش بينی شده است كه در حال حاضر عمليات 

اجرايی خط انتقال مسير مشهد تا ُملك آباد در حال اجراست.
توليد لوله های مورد استفاده در عمليات عمليات اجرايی طرح انتقال 
آب از سواحل چابهار به شرق كشور در نيمه دوم سال ١4٠٠ آغاز شد، اين 

در حالی است كه طبق تفاهم نامه های منعقد شده است.

عمليات اجرای لوله گذاری اين طرح در خراسان رضوی فاصله ملك 
آباد و تربت حيدريه به طول ١23 كيلومتر و هم چنين عمليات اجرای 
لوله گذاری از سنگان خواف به قاين به طول ١38 كيلومتر و همپنين در 
ناحيه تونل پاسگاه كامه واقع در تربت حيدريه به طول ١8٠٠ متر در حال 
انجام است.هم اكنون حدود ١٠ درصد از عمليات اجرايی اين پروژه در 
استان خراسان رضوی به سرانجام رسيده و 9٠ درصد از آن باقی مانده 
است. اين در حالی است كه پيشرفت فيزيكی پروژه انتقال آب از سواحل 
چابهار به شرق كشور در سه استان اكنون از پيشرفت فيزيكی 2 درصد 

برخوردار است.
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لیسـت نــام هــای تجـاری
مـورد   U - P V C لوله    های
تولیدکنندگان  انـجمن  تایید 
 P V C اتصاالت  و  لوله    
)1401 /04 )تاریـخ اعتبار: 31/
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نتایج مربوط 
به دوره نهم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

ف 
عیـ

ض
ت 

فی
کی

                  
اییـن  

ـا   نـدارد                         کیفت پ ـوب                                 استـــ کیفیت عالــی                      کیفیت خ

شمارهتماسنامتجاریاستانمحلتولید
34209143-041آذرلولهآذربایجانشرقی

اصفهان

8-32359266-031آویسالولهجی
27-45838024-031اینگلاتصاالت
118-45838116-031برجپلیمر

1-45488370-031پارسزندهرودپالست
42290609-031پلیکاپلیمراصفهان
10-22695503-021پلیمرگلپایگان
35556060-031تابانپولیکا

5-57248242-031تکستارهگلپایگان
33134-031داراکار

35720000-031پیویسیصبا
57248108-031گلسارپلیمرپاد
5-35722510-031گلینلعل

2-57248150-031لولهگسترگلپایگان
20-46412710-031ناردینپلیمر
35598655-031نگاهنگین

4-35492111-031نوینپالستیک
34704515-026وینوپالستیکالبرز

تهران

3-56545401-021پارسپولیکا
56-66819355-021تهراناتصاالت110
56220208-021صنایعپلیمرسمند
55572819-021لولهسازانرزاقی

8-37271606-051پلیمرتوسخراسانرضوی
7-32255026-056مهراسکویرخراسانجنوبی

خوزستان
9-32907700-061پیشگامپالستاهواز
7-32278965-061شیلنگولولهخوزستان

9-32221747-024صبالولهزنجانزنجان

فارس

8-38254557-071ایمنلوله
4-38215570-071آبساران

3-38309001-071پلیمرپارس
080-37335078-071شیرازپالستیک
7-32345595-071شیرازجمگستر
40-36307536-071لولهسپیدانبسپار

88014915-021کاسپینپلیمرقم
6-66193854-021نیکپلیمرکردستانکردستان

کرمانشاه
8-38228647-083اورامانغرب
34733539-083الوینپالست

34287474-034کارونپلیکارفسنجانکرمان
46373285-086پلیمریاسمرکزی
32665669-081پلیسیناهمدان

یزد
35274568-035کارالولهیزد
37272549-035یزدپولیکا
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تجـاری نــام هــای  لیسـت 
مــورد   U - P V C ت ال تـصا ا
تولیدکنندگان  انـجمن  تاییــد 
 P V C اتصـــاالت  و  لولــه    
)1401 /04 )تاریـخ اعتبار: 31/

اتصاالت

نتایج مربوط 
به دوره نهم 
نمونه برداری 
از محصوالت 

فاضالب 
ساختمانی

ف 
عیـ

ض
ت 

فی
کی

                  
اییـن  

ـا   نـدارد                         کیفت پ ـوب                                 استـــ کیفیت عالــی                      کیفیت خ

شمارهتماسنامتجاریاستانمحلتولید

آذربایجانشرقی
3-34209142-041آذرلوله

58-32459054-041ماهانپالست

اصفهان

8-32359266-031آویسالولهجی

27-45838024-031اینگلاتصاالت

1-45488370-031پارسزندهرودپالست

46412859-031پارساناپلیمر

10-22695503-021پلیمرگلپایگان

35720000-031پیویسیصبا

42290609-031پلیکاپلیمراصفهان

35556060-031تابانپولیکا

33134-031داراکار

57248108-031گلسارپلیمرپاد

5-35722510-031گلینلعل

2-57248150-031لولهگسترگلپایگان

118-45838116-031مدلپالستیک

20-46412710-031ناردینپلیمر

35598655-031نگاهنگین

4-35492111-031نوینپالستیک

تهران

56-66819355-021تهراناتصاالت110

3-56545401-021پارسپولیکا

55638112-021پلیرامبرتر

55572819-021لولهسازانرزاقی

65226406-021گلپلیمررشیدی

8-37271606-051پلیمرتوسخراسانرضوی

7-32255026-056مهراسکویرخراسانجنوبی

خوزستان
9-32907700-061پیشگامپالستاهواز

7-32278965-061شیلنگولولهخوزستان

9-32221747-024صبالولهزنجانزنجان

فارس

4-38215570-071آبساران

40-36307536-071لولهسپیدانبسپار

7-32345595-071شیرازجمگستر

88014915-021کاسپینپلیمرقم

6-66193854-021نیکپلیمرکردستانکردستان

کرمانشاه
8-38228647-083اورامانغرب

34733539-083الوینپالست

46373285-086پلیمریاسمرکزی

یزد
35274568-035کارالولهیزد

37272549-035یزدپولیکا
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- اسماعيل قزل سفلی گفت: اين پروژه در 373 روستای استان 
فارس در قالب 4٥ پروژه مجتمع چند روستايی و تك روستايی آغاز 

می شود.
او گفت: اين عمليات در 2٠ شهرستان اجرايی می شود و تعداد 84 
هزار خانوار و جمعيت 3٠4 هزار نفر با اين طرح ملی بسيج آبرسانی از 

آب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.
استان  فجر  سپاه  سازندگی  و  محروميت زدايی  قرارگاه  جانشين 
بيش  عمليات  اين  در  گفت:  پروژه  اجرای  به جزئيات  اشاره  با  فارس 
از ٥43 كيلومتر خط انتقال و شبكه داخلی آبرسانی اجرا می شود و 
مدت زمان آن نيز 3٠ ماه هدف گذاری شده است.قزل سفلی گفت: در 
اين طرح نزديك به ٥٠٠ كيلومتر لوله گذاری پلی اتيلن، 3٥ كيلومتر 
گالوانيزه و تجهيز 4٥ حلقه چاه، حفر ١٥ حلقه چاه، ٥7 مخزن زمينی، 
2١ مخزن هوايی و اجرای موتورخانه و پمپاز و 23 كيلومتر برق رسانی 

عملياتی می شود.
او گفت: براساس اعالم دستگاه های متولی ٥64 روستا در استان 
فارس مشكل آب دارند كه با اجرای طرح بسيج ملی آب رسانی بخش 

قابل توجه ای از اين مشكل حل خواهد شد.

هدف بسیج گره گشايی از مردم است
سردار يداله بوعلی فرمانده سپاه فجر استان فارس نيز در اين آئين 
سازندگی  بسيج  اصلی  مأموريت های  و  اولويت ها  از  را  خدمت رسانی 
دانست و گفت: همه هدف و اراده سپاه و بسيج، كمك به دولت و مردم 

جهت كارگشايی و مشكل گشايی است و قصد موازی كاری ندارد.
او گفت: نگاه سپاه به پروژه ها نگاه پيمانكاری نيست و نگاه ما اين 
است كه در هر نقطه ای از استان اگر با كسر هزينه های اجرای پروژه ها 
سودی حاصل شد در جهت خدمت رسانی به مردم همان منطقه هزينه 

شود.
فرمانده سپاه فجر استان فارس گفت: سپاه در اجرای پروژه ها رقيب 

بخش خصوصی نبوده و با هدف خدمت و گره گشايی وارد شده است.
ورود بسيج به آبرسانی روستا ها جای تقدير دارد

محمدهادی ايمانيه استاندار فارس نيز كه در اين آئين به صورت 
ياری  به  هميشه  مثل  بسيج  و  سپاه  گفت:  داشت،  حضور  مجازی 
به  آب رسانی  برای  سازندگی  بسيج  ورود  خبر  و  شتافتند  محرومين 
اين  اجرای  با  است چراكه  بسيار خوب  استان خبری  روستای   373
طرح مشكل آب برای 3٠ هزار نفر از مردم استان حل می شود.محمود 

از  تشكر  با  جلسه  اين  در  نيز  فارس  استاندار  عمرانی  معاون  رضايی 
بسيج سازندگی استان در رفع محروميت ها گفت: بسيج سازندگی عالوه 
بر پروژه های مشاركتی با دولت، از محل اعتبارات مردمی و ظرفيت 
عظيم بسيج توانسته در حوزه های مختلف درمانی، مسكن محرومين، 
زيرساخت های اشتغال ورود كند كه جای تقدير دارد.او گفت: بسيج به 
دليل ماهيت مردمی بودن به دور از كاغذبازی های اداری و تشريفات 
زايد مناطق محروم را برای خدمت رسانی انتخاب كرده و همين ويژگی 
سبب شده كه رقابتی با بخش خصوصی نداشته باشد كه اين مسئله از 

نقاط قوت بسيج سازندگی است.
كمترين امكانات و بيشترين حجم كار ويژگی بسيج است

در  بيضا  و  مردم شهرستان های سپيدان  نماينده  عليزاده  محسن 
مجلس نيز در اين مراسم گفت: بسيج سازندگی در هر نقطه و جايی 
را  بهره وری  بيشترين  و  كار  امكانات، حداكثر  كمترين  با  كرده  ورود 
داشته است و بسيج سازندگی پروژه های سخت را با كمترين هزينه 
را انجام داده و دولت هيچ وقت از اعتماد به بسيج سازندگی پشيمان 
نشده است.او گفت: طرح آبرسانی بسيار پر هزينه است و در بسيج ملی 
آبرسانی قريب به 32 ميليارد تومان هزينه شده كه بسيج ورود كرده 
و با تالش و سابقه درخشان بسيج سازندگی تالش می شود طرح در 
كمترين زمان به اتمام برسد.صادق پور، مديركل آبفا استان فارس نيز 
گفت: امروز آبرسانی و اجرای فاضالب در شهر ها و روستا های كشور 
از متوسط جهانی باالتر است و رشد جمعيت، افزايش مصرف و عدم 
به اجرای طرح های  نياز  الگوی مصرف سبب شده كه  رعايت اصالح 

آبرسانی همچنان وجود داشته باشد.
نقاط  از  برخی  در  آب  كمبود  به  مربوط  مشكالت  به  اشاره  با  او 
استان، گفت: حجم باالی كار سبب شد كه عالوه بر دستگاه های متولی 
مجموعه سپاه و بسيج نيز به اين موضوع ورود كنند كه امروز عمليات 

آبرسانی به 373 روستای استان انجام می شود.

آغاز طرح بسیج آبرسانی به 373 روستای فارس
آئین آغاز عملیات اجرایی طرح بسیج آبرسانی به 373 روستای استان فارس توسط بسیج سازندگی در روستای بانش شهرستان 

بیضا آغاز شد.
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ولـه و اتـصالات  ـل

تولید کننده لوله و اتصاالت فاضالبی طبق استاندارد ملی 9119

تولید کننده  لوله هاي ناودانی طبق استاندارد ملی  12124-1

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

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

UPVC Pipes & Fittings

info@bespargostar.com

@bespargostar

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

  09121676619 02165581330 مهندس حدادي
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محصوالت با برند پارس پلیمر سمنان ارائه می شود.

ولـه و اتـصالات  ـل

تولید کننده لوله و اتصاالت فاضالبی طبق استاندارد ملی 9119

تولید کننده  لوله هاي ناودانی طبق استاندارد ملی  12124-1

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

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

UPVC Pipes & Fittings

info@bespargostar.com

@bespargostar

آدرس: استان تهران، شهریار، مالرد، انتهاي خ ویالدشت
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محصوالت با برند پارس پلیمر سمنان ارائه می شود.
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 توالی ژنتیکی در ارگانیسم های فتوسنتزی منجر به 
تولید پایدار اتیلن می شود

 درختــان توس میکروپالســتیک ها را از خاک جذب 
می کنند

 شــمیدانان از روش رادیکال برای آســان تر کردن و 
سودآوری بیشتر در بازیافت پالستیک استفاده کردند

 فناوری جدیدی که قادر به تمایز ۱2 نوع پالســتیک 
در بازیافت ضایعات پالستیک است

 دوربین های حرارتی flir امکان پیش بینی تعمیر قبل 
از خرابی را می دهند

 اندازه گیری قطر لوله و کابل با دقت باال
 معرفی وکس های جدید برای افزایش خروجی تولید

 تولید وکس پلی اتیلن با اتانول حاصل از نیشکر
 نرم افــزاری بــرای کنتــرل خشــک کن هــا در تزریق 

پالستیک
 چایناپالس 2۰22 کنسل شد

 بازار جهانی سیستم های مجرایی پالستیک تا سال 2۰26
 بازار جهانی کمک فرآیند های اکریلیک به ارزش 842 

میلیون دالر تا سال 2۰25 می رسد
 بازار پلی وینیل کلراید در آســیا- اقیانوســیه نرخ 

رشد ۳.6۱ درصد را در سال 2۰22 ثبت خواهد کرد
 افزایــش تقاضای ۷ تا 8 درصدی رزین پی وی ســی 

در هند
 تولید پی وی سی در پاکستان افزایش یافت

تاثیر تقاضای پایین بر قیمت های پلی وینیل کلراید
 چالش بازار پلیمرها در هند طی سالهای 2۰2۱-2۰2۰
 احــداث کارخانــه بازیافــت رزین آکریلیک توســط 

شرکت میتسوبیشی
 رشــد دو رقمــی فروش ماشــین آالت پالســتیک و 

الستیک در ایتالیا
 قیمت مونومر وینیل کلراید در بازار جهانی افزایش می یابد

PVC بررسی جامع مقاومت شیمیایی لوله های 



گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن

برای دهه ها مهندسان همواره رؤيای توليد پايدار اتيلن 
ارگانيسم ها)موجودات زنده( را در سر می پروراندند،  از 
صنعت  در  آن  اهميت  دليل  به  كه  شيميايی  ماده ای 

پالستيك، پادشاه مواد پتروشيمی نامگذاری شده است.
اكنون يك مسير اميدواركننده برای رسيدن به اين 
ماده پتروشيميايی، از طريق يك باكتری فتوسنتزكننده 
است كه از لحاظ ژنتيكی برای تبديل نورخورشيد و دی 
اكسيد كربن به اتيلن تخصصی شده است. اما قبل از اينكه 
اين صنعت بتواند توليد انبوه را اغاز كند محققان بايد ابتدا 
بر برخی موانع متابوليكی در مورد توليد اتيلن غلبه كنند.

ملی  آزمايشگاه  رهبری  به  تحقيقاتی  تيم  يك 
را  )NREL( پيشرفت های مهمی  انرژی های تجديدپذير 
در جهت رمزگشايی مسير آنزيم فتوسنتزی انجام داد. 
عنوان  با   Nature Communications از  مقاله ای  در 
»آنزيم تجزيه كننده گوانيدين، پايداری سيانوباكتری های 
كشف  محققان  می كند«،  كنترل  را  اتيلن  توليد كننده 
خاص  ژن  يك  كه  كردند  گزارش  را  خود  مشاهدات  و 
می تواند باعث ايجاد پايداری در باكتری های توليد كننده 
اتيلن شود. كشف آنها يك پيشرفت قابل قبول است، زيرا 
تالش های گذشته برای استفاده از اين مسير توليد اتيلن 

منجر به ناپايداری ژنتيكی در باكتری ها می شد.
مانع بزرگ در اين مسير برای توليد اتيلن فتوسنتزی 
كه از خود ارگانيسم نشات می گيرد، توليد يك محصول 
روش جديد  اين  با  است.  اتيلن  با  همراه  جانبی سمی 

می توان با اين محصول جانبی سمی با استفاده از يك 
تكنيك ژنتيكی مقابله كرد.

گوانیدين: يک مهمان ناخوانده در 
تولید اتیلن مبتنی بر انرژی خورشیدی

رويكرد مورد نظر محققان ساده است: ربودن ژن برای 
 Pseudomonas( توليد اتيلن از يك پاتوژن معمول گياهی
Syringae، باكتری كه باعث ايجاد لكه های قهوه ای روی 

برگ ها می شود( و استفاده از آن ژن در سيانوباكتری كه 
اگر همه چيز  استفاده می كند.  انرژی  برای  فتوسنتز  از 
به درستی پيش رود، سيانوباكتری ها سپس تشعشعات 
خورشيدی وCO2 را به اتيلن تبديل می كنند. در واقع، اين 
روش كارآمدتر از هر مسير بيولوژيكی ديگری است. اما در 
عوض، سيانوباكتری ها به آرامی از بين می روند. محققان 
نشان دادند كه مسير ژنی معرفی شده گوانيدين را توليد 
می كند، سمی كه ناپايداری ژنتيكی را در سيانوباكتری ها 
ايجاد می كند. هدف درك منبع سميت گوانيدين در اين 
مسير و چگونگی خنثی كردن آن توسط سلول هاست. 
قانع كننده داريم.  برای اين منظور ما يك رويكرد كامالً 
گوانيدين باعث اختالل در متابوليسم رنگدانه در سلول های 
سيانوباكتری خاص  می شود. خوشبختانه،  سيانوباكتری 
 Synechocystis  -6803 دانشمندان  عالقه  مورد 
اين  ترفند  كند.بنابراين  تجزيه  را  گوانيدين  می تواند   -
است كه با استفاده از مكانيسم ژنتيكی و قرار دادن آن 

توالی ژنتیکی در ارگانیسم های فتوسنتزی 
منجر به تولید پايدار اتیلن می شود
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در سلول های سيانوباكتری بتوانيم منجر به توليد اتيلن بدون 
مزاحم شويم.

در سيانوباكتری ديگر Synechococcus -7942 گونه 
مورد عالقه ديگر دانشمندان مهندسی شد - تيم تحقيقاتی 
تجزيه  برای  را  توانايی  همان  ژن  اين  آيا  كه  كردند  ارزيابی 
گوانيدين دارد يا خير. مطمئناً، درست مانند گونه های اول، 
سيانوباكتريوم اصالح شده می تواند گوانيدين را متابوليزه كند، 
در نتيجه از مشكالت ژنتيكی جلوگيری كرده و توليد مداوم 
اتيلن را ممكن می سازد. برای هر دو ارگانيسم، اين ژن به طور 
مؤثر گوانيدين را خنثی كرده و اين ماده شيميايی سمی را به 

اوره و آمونياك بی ضرر تبديل كرد.

فرصتی برای يک جايگزين شیمیايی تمیز
پاك  انرژی  برای  بيولوژيكی  به صورت  شده  توليد  اتيلن 

سودی مضاعف دارد – CO2 را بازيافت می كند و مواد اوليه 
است،  وابسته  آن  به  حاضر  حال  در  صنعت  كه  را  فسيلی 
جايگزين می كند. در مقايسه با ساير مسيرهای بيولوژيكی، كه 
از زيست توده گياهی به عنوان ماده اوليه استفاده می كنند، 
روشی كه در اين كار دنبال می شود مستقيماً از خورشيد تغذيه 
می شود. با اين روش، اميد برای توليد لوله های PVC زيستی 

برای آب تميز وجود دارد.
 اين كار امكان افزايش توليد بيواتيلن را با پاكسازی موانع 
می تواند  آينده  تحقيقات  می دهد.  نشان  خاص  بيولوژيكی 
ايجاد  كارآمدتر  حتی  را  گوانيدين  تجزيه كننده  آنزيم های 
از طريق تكامل همان ژنی كه در اين مطالعه  كند، احتماالً 
توضيح داده شد. در حال حاضر، كار اين تيم، دانش متابوليسم 
گوانيدين در طبيعت را ارتقا می دهد و يك رويكرد كاربردی 

برای افزايش توليد اتيلن را نشان می دهد.

درختان توس میکروپالستیک ها 
را از خاک جذب می کنند

به  آلوده  خاك های  می توان  درختان  كمك  با 
ميكروپالستيك ها را پاكسازی كرد. برای اولين بار محققان 
رشد،  مرحله  در  توس  درختان  كه  دادند  نشان   IGB

می كنند.  ريشه خود جذب  طريق  از  را  ميكروپالستيك ها 
زيرا  باشد  زيست  محيط  برای  خوبی  خبر  می تواند  اين 
خاك ها چندين برابر اقيانوس ها آلوده به ميكرو پالستيك ها 

هستند.
تيم تحقيقاتی IGB و مركز تحقيقات آلمانی علوم زمين 
)GFZ( اكنون برای اولين بار نشان داده اند كه گياهان چوبی 
با عمر طوالنی تر، ميكروپالستيك ها را در بافت خود جذب 

و ذخيره می كنند.
درختان توس قبال برای اصالح زمين های آلوده استفاده 
در  را  سنگين  فلزات  و  صنعتی  آالينده های  زيرا  می شدند 
بافت خود ذخيره می كنند و متعاقباً امكان مهاجرت جوامع 
آروماتيك  پلی  هيدروكربن های  تجزيه  برای  را  ميكروبی 
فراهم می كنند. ريشه های اين گونه درختی نزديك به سطح 
ميكروپالستيك  آلودگی  كه  جايی  می كنند،  رشد  خاك 
به  را  آنها  و  دارد  را  آلودگی  ميزان  باالترين  و  دارد  وجود 

انتخاب خوبی برای اين مطالعه تبديل می كند.
ميكرومتر(   ٥-٥٠( ميكروپالستيك  ذرات  محققان 
اين  و  كردند  برچسب گذاری  فلورسنت  رنگ  با  را 
ميكروپالستيك ها را به خاك درختان اضافه كردند. پس از 

پنج ماه، آنها نمونه های ريشه را با استفاده از ميكروسكوپ 
و  كردند  بررسی  كانفوكال  و  فلورسانس  ليزری  اسكن 
ميكروپالستيك فلورسنت را در بخش ها و اليه های مختلف 
در  ميكروپالستيك  ذرات  درصد جذب  كردند.  پيدا  ريشه 
مقاطع ريشه از ٥ تا ١7 درصد در درختان آزمايشی متغير 

بود.
بر سالمت  آن  اثرات  و  ميكروپالستيك ها  ميزان جذب 
كوتاه مدت و بلندمدت درختان هنوز نياز به مطالعه دارد. 
دارای  توس  كه  می دهد  نشان  آزمايشی  مطالعه  اين  اما 
پتانسيل واقعی برای راه حل های طوالنی مدت اصالح خاك 
و  خاك  در  ميكروپالستيك ها  ميزان  كاهش  جمله  از   -

احتماالً آب است.
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 طبق يك مطالعه در سال 2٠2٠، اياالت متحده بيش 
 - می كند  توليد  پالستيكی  ضايعات  ديگری  كشور  هر  از 
حدود 46.3 ميليون تن - يا 287 پوند به ازای هر نفر در 
سال. شيمی پالستيك های امروزی بازيافت را مشكل كرده 
است. حتی ترموپالستيك هايی كه می توانند ذوب شوند با 
هر بار استفاده مجدد ضعيف می شوند و اين مانعی واقعی 

برای بازيافت خواهد بود.
اما اكنون گروهی از شيميدانان در دانشگاه كارولينای 
شمالی با كشف روشی برای شكستن پالستيك ها به منظور 
ايجاد ماده جديدی كه مستحكم تر و سخت تر از ماده اصلی 

است، اين مشكل را حل كرده اند.
اريك   ،UNC-Chapel Hill استاد  و   Leibfarth
الكسانيان، كه متخصص در سنتز شيميايی است، رويكردی 
را كه می تواند حلقه بازيافت پالستيك را ببندد، در مجله 

Science شرح می دهند.
پيوندهای  قوی ترين  از  هيدروژن  كربن-  پيوندهای 
تبديل  آنها  پايداری  هستند.  طبيعت  در  شيميايی 
چالشی  و  می كند  دشوار  دارو  به  را  طبيعی  محصوالت 
با اصالح  اما  بازيافت پالستيك های كاموديتی است.  برای 
مواد  كيسه های  پليمرها،  در  هيدروژن  كربن-  پيوندهای 
غذايی، بطری های نوشابه و آب، بسته بندی مواد غذايی، 
قطعات خودرو و اسباب بازی ها می توان طول عمر پليمرها 
مورد  مصرف  بار  يك  محصولی  از  فراتر  و  داد  افزاش  را 
كه  شده  شناسايی  جديد  معرف  يك  با  داد.  قرار  استفاده 
می تواند اتم های هيدروژن را از تركيبات دارويی و پليمرها 

جدا كند، شيميدانان UNC توانستند پيوندهای جديدی را 
در مكان هايی ايجاد كنند كه قباًل غير فعال در نظر گرفته 
می شد. الكسانيان گفت: رويكرد ما امكانپذير كردن بسياری 
طيف  در  كربن-هيدروژن  پيوندهای  ارزشمند  تغييرات  از 

گسترده ای از تركيبات مهم است.
تبديل ضايعات به گنج

طراحی  روی  بر  كارولينا  در   Leibfarth گروه 
پليمرهايی متمركز شده است كه هوشمندتر، كاربردی تر و 
 ،NC Policy Collaboratory پايدارتر باشند. با حمايت
را توسعه دادند كه می تواند  پليمری فوق جاذب  تيم  اين 
كند.  حذف  آشاميدنی  آب  از  را  خطرناك  شيميايی  مواد 
محققان در نظر داشتند از اين رويكرد نوآورانه برای كمك 
به تبديل ضايعات پالستيكی با بازيافت دشوار به دسته ای 

از پليمرهای با ارزش استفاده كنند.
آنها با بسته بندی فوم پالستيكی كه برای محافظت از 
وسايل الكترونيكی در حمل و نقل استفاده می شود شروع 
كردند كه به محل های دفن زباله ختم می شود. نمونه هايی 
از فوم پس از مصرف توسط High Cube LLC، يك شركت 
پايين  با دانسيته  از پالستيك  اين فوم  ارائه شد.  بازيافتی 
به نام پلی اولفين تجاری ساخته شده است. با بيرون كشيدن 
انتخابی اتم های هيدروژن از پلی اولفين، شيميدانان راهی 
برای افزايش عمر پالستيك يكبار مصرف به يك پالستيك 
با ارزش باال به نام يونومر ابداع كردند. يك يونومر محبوب 
Dow’s SURLYN است، ماده ای كه در طيف گسترده ای 

از بسته بندی مواد غذايی استفاده می شود.

شمیدانان از روش راديکال برای آسان تر کردن
 و سودآوری بیشتر در بازيافت پالستیک استفاده کردند
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بيولوژيكی  و  شيمی  مهندسی  دپارتمان  محققان   
توسعه  جديدی  دوربين  دانمارك  در  آرهوس  دانشگاه 
را  پالستيك  مختلف  نوع   ١2 می تواند  كه  داده اند 
براساس تركيب شيميايی آنها از هم تشخيص دهد. اين 
 PE, PP, PET, PS, PVC ,PVDF, شامل  پالستيك ها 
است   POM, PEEK, ABS, PMMA, PC, PA12
تشكيل  را  خانگی  پالستيك های  از  عمده ای  بخش  كه 

جداسازی  فناوری،  اين  می دهند. 
از  بيشتر  دقت  با  را  پالستيك ها 
آنچه امروزه امكان پذير است، ممكن 
برای  را  جديدی  فرصت  و  می سازد 
می كند.  فراهم  پالستيك ها  بازيافت 
آزمايشگاهی  فناوری در مقياس  اين 
بهار  در  كه  است  قرار  و  شده  تست 

2٠22 اجرا شود.
با استفاده از اين فناوری می توان 
از  كه  كرد  متمايز  را  پالستيك هايی 
تشكيل  يكسانی  شيميايی  عناصر 
هم  با  كمی  آنها  ساختار  اما  شده اند 

طيفی  ابر  دوربين  يك  از  روش  اين  در  است.  متفاوت 
آناليز  برای  ماشينی  هدايت  و  قرمز  مادون  محدوده  در 
و دسته بندی انواع پالستيك روی تسمه نقاله استفاده 

می شود.
فناوری  از  استفاده  با  حاضر  حال  در  پالستيك ها 
مادون قرمز نزديك )NIR( و يا از طريق آزمون دانسيته 

جدا می شوند. 
ذرات  می توانند  روشها  اين 
و   PE، PP مانند  خاص  پالستيك 
مشابه  دقتی  اما  كنند  جدا  را   PET

و  ندارند  را  جديد  فناوری  اين  با 
در  با خلوص شيميايی  را  جداسازی 
اين  بنابراين  نمی دهد.  انجام  تركيب 
بازيافت  توان  افزايش  برای  روش 

ضايعات پالستيك حياتی است.
پروژه  از  بخشی  تحقيق  اين 
صندوق  توسط  كه  است   Re-Plast

ميليون   22.7 با  دانمارك  نوآوری 
كرون سرمايه گذاری انجام شده است.

فناوری جديدی که قادر به تمايز 12 نوع پالستیک
 در بازيافت ضايعات پالستیک است
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اجراشود



با   T86٥ حرارتی  دوربين  از  می توانند  تكنسين ها   
و  الكتريكی  تجهيزات  وضعيت  بررسی  برای  باال  عملكرد 
مكانيكی استفاده كنند. همچنين برای برنامه های تحقيق و 

توسعه نيز مناسب است. 
دقت اندازه گيری دمای T86٥، ١ +/- درصد است. اين 
نقل  و  حمل  قابليت  با  ثابت  نصب  گزينه های  از  دوربين 
در  خارج  و  داخل  محيط های  در  استفاده  برای  دستی  و 

شرايط سخت برخوردار است.
چندين لنز برای بازرسی اجسام نزديك و دور موجود 
است. خريد شامل سه ماه اشتراك رايگان در نرم افزار آناليز 
گزارش Flir Thermal Studio Pro است كه كاربران را قادر 
می سازد كه با سرعت بيشتری تصاوير حرارتی را پردازش و 
گزارشات را ايجاد كنند.آنچه در اين دوربين ها جديد است، 
فارنهايت  درجه  منفی 4٠  از  درجه حرارت  وسيع  گستره 
تا 248 درجه فارنهايت است و برای آناليز بهتر، ابزارهای 

بيشتر روی دوربين نسبت به محصوالت قبلی FLIR وجود 
است.  تعميرات  پيش بينی  دوربين ها  اين  مزايای  دارد.از 
دقت دوربين به شركت ها اين امكان را می دهد تا بدون در 
نظر گرفتن شرايط محيطی، سالمت تجهيزات را بررسی و 
ارزيابی كنند و از خرابی تجهيزات در كارخانه های توليد و 

سيستم های الكتريكی و مكانيكی جلوگيری كنند.

قطعـه ای اتوماتيـك و بـا عملكـرد 
قـرار  قيـف  داخـل  در  پنوماتيـك 
پالسـتيك های  جريـان  و  شـده  داده 
بازيافتـی و انـواع ديگـر مـواد را كـه 
در  و  كننـد  پيـدا  تجمـع  می تواننـد 
قيـف پـل بزننـد، بهبـود می بخشـد.

 Maguire ميكسـرهای گراويمتريك
سـری ١2٠٠، 24٠٠ و 3٠٠٠ بـا تـوان 
خروجـی ١١٠٠٠ پونـد در سـاعت و بـا 
بزرگتريـن  مـاده،   ١2 تركيـب  توانايـی 

ميكسـرهای ايـن شـركت هسـتند.
 ايـن ميكسـرها می تواننـد گرانـول 
ها،پـرك هـا، مـواد دوبار آسـياب شـده و 
پـودر بالـك و آرد چوب را مديريت كنند.

جبـران  بـرای  ريزپردازنـده  يـك 
تغييـرات دانسـيته بالـك مـواد و سـاير 
فاكتورهـا از يـك بـچ به بـچ ديگر تنظيم 
می شـود. درنتيجـه دقـت انـدازه گيـری 

هـر بـچ بـه + / - %٠.١ می رسـد. پـل 
شـكن دسـتگاهی اتوماتيك و با عملكرد 
پنوماتيـك اسـت كه در داخـل قيف قرار 
داده شـده است.پالسـتيك های بازيافتی 
و مـواد آسـيابی می تواننـد تجمـع پيـدا 
كـرده و يـا پل شـوند و از جريان مـواد از 
طريـق دريچـه قيـف ممانعت شـود. اين 
پـل شـكن شـامل يـك اينسـرت قيـف 

)قطعـه ای اضافـی در داخل قيف( اسـت 
كه مواد را مسـتقيما بـه دريچه ی توزيع 
قيـف هدايت می كند و همچنين شـامل 
يك دسـتگاه چرخشـی اسـت كه به طور 
خـودكار در هنگام بـاز بودن دريچه عمل 
می كند. دسـتگاه چرخشـی به سرعت در 
جهت و خالف جهـت حركت عقربه های 
كـه  اينسـرت  ايـن  سـاعت می چرخـد. 
به صـورت عمـودی روی ديواره ی شـيب 
دار قيـف قـرار دارد، همچنيـن می توانـد 
بـه سـاير ميكسـرها نيـز اضافـه شـود. 
ايـن دسـتگاه بـرای مـوادی كـه جريـان 
ضعيفـی دارنـد، مناسـب اسـت. ايـن پل 
شـكن جديـد منجـر بـه افزايـش تقاضا 
محصـوالت  بازيافتـی  محتـوای  بـرای 
پالسـتيكی و افزايـش اسـتفاده از مـواد 
آسـيابی و همچنيـن كاهـش هزينه های 

توليـد می شـود.

دوربین های حرارتی flir امکان پیش بینی
 تعمیر قبل از خرابی را می دهند

میکسرهای بزرگ Maguire از پل زدن در قیف جلوگیری می کند
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 به گفته ی Songwon، تقاضا برای استاباليزرهايی كه 
 )SVHC( باال  نگرانی  با  مواد  فاقد  و  بوده   FDA با  مطابق 
در  هستند،   TNPP و  فسفيت  فنيل(  )نونيل  تريس  مانند 
حال افزايش است. اين شركت چندين افزودنی جديد كه 
خود  توليد  به خط  فرموله شده  مختلف  كاربردهای  برای 

اضافه كرده است.
 – كلسيم  استاباليزر  يك   Songstab CZ-LF420
بندی  بسته  كاربرد  با   PVC برای  مايع   )Ca-Zn( زينك 
و  حرارتی  پايداری  می شود  گفته  كه  است  غذايی  مواد 
شفافيت باال را در كنار قابليت پردازش خوب ايجاد می كند. 
كه شفافيت   PVC انعطاف پذير  فيلم های  برای   Songwon

بسيار بااليی دارند، Songstab BZ-L 155 يك استاباليزر 
ارائه می دهد كه  را   )Ba-Zn( باريم- روی  مايع  پر قدرت 

ثبات حرارتی و روان كنندگی خوبی دارد.
افزودنی را  از مواد  Songwon همچنين طيف وسيعی 

كه  می شود  گفته  است.  كرده  عرضه   PVC اتصاالت  برای 
استاباليزرهای قلع مايع قوی هستند اما ممكن است روی 
نقطه نرم شدگی تأثير بگذارند. Songstab CZ-SF400 از 

پايداركننده های حرارتی قلع جامد، به صورت وان پك نقطه 
نرم شدگی وايكات را بهبود می بخشد. همچنين گريد وان 
 Songstab پك استاباليزر كلسيم- زينك جامد از سری
و  كنندگی  روان  و  خوب  پردازش  قابليت   ،CZ-SF300

پايداری حرارتی باال را دارند.
 Songstab سری استاباليزرهای جامد كلسيم- زينك
CZ-SF600 برای اتصاالت لوله به ويژه اتصاالت با قطر باال 
طراحی شده اند. قابليت پردازش خوب، نقطه نرم شدگی 

باالی ويكات از جمله مزايای اين افزودنی است.

 شركت NDC طيف جديدی از دستگاه ها را برای اندازه 
گيری قطر تك محوره محصوالت اكسترود شده مانند لوله 

و كابل را معرفی كرده است.
بااليی  انعطاف پذيری  قابليت   AccuScan Pro
محصول  قطر  كنترل  برای  می تواند  می دهد  ارائه  را 
به صورت  يا  و  شود  ادغام  فرآيند  در  واقعی  زمان  در 
مستقل برای كاربردهای اندازه گيری قطر، خارج از خط 
توليدكنندگان  به گفته ی شركت،  استفاده شود.  توليد 
صرفه جويی  و  محصول  باالتر  كيفيت  از  می توانند 
 AccuScan دستگاه های  از  شوند.  مند  بهره  مواد  در 
پالستيكی،  لوله های  گيری  اندازه  برای  می توان   Pro
شيلنگ، تيوب و ساير محصوالت اكسترود شده مانند 
دستگاه های  كرد.  استفاده  تخت  يا  استوانه ای  پروفيل 
اين مجموعه قطر محصول را تا ١٠٠ ميليمتر در طيف 

خارج خط  يا  و  در خط  به صورت  كاربردها  از  وسيعی 
 AccuScan توليد اندازه گيری می كنند. با استفاده از
Pro می توان عيب ناشی از كاهش كوتاه مدت در قطر 
كابل)NECKDOWNS( و يا برآمدگی در سطح كابل ها 

)LUMPS( را شناسايی كرد. 

معرفی سری جديد استاباليزرهای قلع و کلسیم- زينک
PVC برای اتصاالت 

اندازه گیری قطر لوله و کابل با دقت باال
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محصوالت  شامل   Clariant شركت  تحوالت  آخرين 
وكس است كه برای باالبردن عملكرد توليد و خروجی باال 

طراحی شده است.
فرآيند قابل قبول و موفقيت آميز پردازش pvc شامل 
پراكندگی  خارجی،  و  داخلی  كنندگی  روان  بين  تعادل 
حفظ  افزودنی،  و  پركننده  از  بااليی  مقادير  توزيع  و 
نهايی  محصول  فيزيكی  يكپارچگی  و  رنگ  استانداردهای 
است در حالی كه با كمترين ميزان مصرف انرژی و سايش 

دستگاه، حداكثر خروجی حاصل شود.
 HDPE در ميان محصوالت جديد اين شركت دو وكس
با عملكرد بهتر وجود دارد. اين   )HDPEOX( اكسيد شده
داخلی  كننده های  روان  به عنوان  است  ممكن  وكس ها 
كامپاند  به  موجود   HDPEOX كننده های  روان  جايگزين 
به دست  را  بيشتری  بتواند خروجی  تا  شوند  اضافه   PVC

به  شوند.  استفاده  ثانويه  وكس  منبع  به عنوان  يا  و  دهد 
و   Licolub PED1301 محصوالت  شركت،  ی  گفته 
ويسكوزيته ای  و  چكه  نقطه  با   Licolub PED2001
را  فيوژن  و  ژلينگی  اكسترودر،  فشار  كه  شده اند  طراحی 
مطابق با پيشنهادات رقابتی فعلی حفظ می كنند و ميزان 
توليد را با مصرف انرژی كمتر افزايش می دهند. وكس های 
PED جديد به صورت پودری در دسترس هستند و تركيب 

و توزيع آنها در كامپاندهای پودری نسبت به وكس های نوع 
به صورت  افزودنی ها  اين  است. همچنين  راحت تر  گرانولی 

اقتصادی قيمت گذاری شده اند.
 PE چندين سال است كه وكس های كوپليمر Clariant

و PP مختلف را برای كامپاندهای PVC ارائه داده است. با 
اين حال طبق گفته ی مدير شركت و درخواست های اخير 
برای بهبود عملكرد و جايگزين های بهتر، آزمايشاتی برای 
شامل   Clariant وكس های  محصوالت  ساير  مزايای  تأييد 
Licocene PE4201 و Licocene PP6102  و پذيرش 
ميزان  مقايسه  شد.  انجام   PVC كامپاندرهای  توسط  آنها 
خروجی در هر كيلووات ساعت از روان كننده های خارجی 
می توانند  محصول  دو  اين  كه  است  داده  نشان   PVC در 
كشش سطح را كاهش دهند و خيس شدن فيلرها را بهبود 

دهند.
Licolub CE-2 يك وكس كوپليمر قطبی اصالح شده 
اموليسيون سازی آسان طراحی شده است و  برای  است و 
در سيستم های افزودنی استفاده شده در فرموالسيون های 

pvc سخت و انعطاف پذير كاربرد دارد.

در  راحتی  به  افزودنی ها  اين  مشتريان  گزارش  به 
عملكرد  و  استفاده اند  قابل  سوسپانسيون ها  و  محلول ها 
نهايی عالی به عنوان پراكندن رنگدانه های آلی و روان كننده 

خارجی هنگام اكسترود فيلم ها و تيوب ها ارائه می دهند.
 

شکل 1- مقایسه میزان خروجی )محور چپ( در برابر 

مصرف انرژی هنگام پردازش یک کامپاند pvc حاوی گرید های 

Licolub PED1301 و Licolub PED2001 در مقایسه با 

پیشنهادات رقابتی متداول و سایر وکس های PEOX شرکت 

Clariant

 

شکل 2-سطح فشار در 5 زون در یک اکسترودر برای 

پردازش ترکیبات PVC حاوی وکس های Licolub PED1301 و 

Licolub PED2001 در مقایسه با یک پیشنهاد رقابتی متداول 

و سایر وکس های PEOX شرکت Clariant ) نتایج نشان میدهد 

که به تغییرات فرآیند نیاز نیست.(

معرفی وکس های جديد برای افزايش خروجی تولید
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مواد  از  بسياری  ژاپن  در   Adeka شركت  ی  گفته  به 
pvc برای كاربردهای كفپوش، فيلم، سيم و كابل و پروفيل 

پايدارای در حد  الزامات  برآورده كردن  برای  نياز است كه 
جديد  سری  شركت  اين  شوند.  كشيده  چالش  به  عالی 
را   ADK Stab RX و  RUP سری   Ca-Zn استاباليزرهای 
 توسعه داده است. به گفته ی اين شركت استاباليزرهای سری
استاباليزرهای  جايگزين  به عنوان    ADK Stab RX-400
گفته  اند.  شده  گرفته  نظر  در  سخت  كاربردهای  در  قلع 
و  رنگ  ثبات  می توانند شفافيت،  استاباليزرها  اين  می شود 
را  قلع  پايه  بر  با سيستم های  مقايسه  در  را  حرارتی  ثبات 
ارائه دهد. همچنين، محصوالت سری ADK Stab RUP كه 
برای آميزه سيم و كابل در نظر گرفته شده است، می توانند 
پيری  ويژگی های  و  رنگ  در  ثبات  عالی،  حرارتی  پايداری 
با  مقايسه  در  را  برتر  مكانيكی  خواص  و  حرارت  برابر  در 

استاباليزرهای بر پايه سرب ارائه دهند
داده  توسعه  استاباليزر  Adeka همچنين يك سيستم 
است كه قابليت دوام بااليی در هوازدگی برای pvc انعطاف پذير 
سيستم  اين  در  دارد.  ساختمان  خارج  دركاربردهای 
 ADK-Stab135 A زينك  كلسيم-  استاباليزر   جديد، 
و    ADK Stab LA-81 (HALS)نوری استاباليزر  با 

جاذب UVA تركيب شده است.بهبود پايداری را می توان از 
نمونه های در معرض حرارت مشاهده كرد.

 براسكم با استفاده از اتانول حاصل از نيشكر، وكس پلی 
توليد چسب،  برای  اتيلن  پلی  توليد می كند. وكس  اتيلن 
مواد آرايشی و افزودنی در رزين های ترموپالستيك در نظر 
عامل  به عنوان  معموالً  كه  محصول  است.اين  شده  گرفته 
استفاده  فرموالسيون  چندين  در  ويسكوزيته  اصالح كننده 
 PE وكس های  با  مشابه  عملكرد  و  خواص  دارای  می شود 
ردپای  جديد،  حل  راه  است.  فسيلی  منشا  از  شده  توليد 
دی اكسيد كربن كمتری ارائه می دهد، قابل بازيافت است 
و در چندين بازار كاربرد دارد. با ورود وكس های پلی اتيلن 
براسكم  جهانی،  بازار  به  تجديدپذير  منابع  از  شده  توليد 
مجموعه كارهای زيستی خود را با برند» من سبز هستم« 
شامل استفاده از منابع تجذير و بازيافتی توسعه می دهد.

پلی اتيلن های زيستی با برند »من سبز هستم« در ساخت 

است  قادر  و  می شود  استفاده  تجديد پذير   PE وكس های 
در طول چرخه توليد خود، دی اكسيد كربن را از اتمسفر 
جذب كند. عالوه براين، در توليد اتيلن تجديد پذير از اتانول 
انرژی  در   %8٠ حدود  متداول  مسير های  با  مقايسه  در 

صرفه جويی می شود.

 معرفی يک استاباليزر جايگزين
 با استاباليزرهای بر پايه قلع

تولید وکس پلی اتیلن با اتانول حاصل از نیشکر

شکل1- قابلیت دوام در برابر هوازدگی محصوالت شفاف 

PVC با ترکیب استابالیزر نوری ADK-Stab LA-81، استابالیزر 

کلسیم – زینک ADK-Stab135 A  و جاذب UVA )از نوع 

بنزوفنون(

شماره140 خرداد1401 سال17

www.pvc-asso.ir

45

تازههایصنعت



 Dri-Air يك برنامه برای دسكتاپ توسعه داده است كه 
می تواند تعداد زيادی خشك كن يا گازگير مواد را كنترل كند. 
Smart View يك برنامه تحت وب است كه می تواند چندين 

فرد خود  به  از IP آدرس منحصر  استفاده  با  را  خشك كن 
كنترل كند و اين امكان را می دهد تا كنترل از يك صفحه 
نمايش بدون نياز به بازديد از كارخانه انجام شود. اين اپليكيشن 

كه با خشك كن های تحت كنترل SmartTouch در دسترس 
است، امكان كنترل همه خشك كن ها را از يك مكان مركزی 
فراهم می كند. اين اپليكيشن وضعيت خشك كن، نقطه شبنم، 
وضعيت قيف و IP آدرس خشك كن را نشان می دهد. از اين 
صفحه نمايش، اپراتورها می توانند خشك كن ها را راه اندازی و 

يا متوقف كنند و دمای قيف را تنظيم كنند. 

نرم افزاری برای کنترل خشک کن ها در تزريق پالستیک

 شركت آلمانی Fabes، از شبيه سازی برای مدل سازی 
لوله به آب آشاميدنی استفاده  از  مهاجرت مواد شيميايی 

كرده است. 
نرم افزار Migrapipe اين شركت برای تخمين مهاجرت 
به آب سرد، گرم  پليمری  لوله های  از  آلی  مواد شيميايی 
از مطالعات  يافته است..نتايج تجربی حاصل  و داغ توسعه 
فعلی و قبلی به نرم افزار Migrapipe با هدف تعيين دقيق 
سطوح مهاجرت، بدون نياز به آزمون فيزيكی داده می شود. 
برای  مناسب  پليمری  لوله های  برای  می تواند  روش  اين 

تأمين و مصرف آب آشاميدنی استفاده شود.

مدل سازی مهاجرت مواد شیمیايی
 از لوله های پلیمری به آب آشامیدنی
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شد.  موكول  آينده  سال  به  چايناپالس  برگزاری 
دليل  به  كه  كرد  اعالم  نمايشگاه  اين  برگزاركننده 
پاندمی كرونا در شهر ميزبان، اين نمايشگاه قرار است 
كه سال بعد در تاريخ ١7 تا 2٠ آوريل 2٠23 برگزار 
شانگهای  در شهر  كه  نمايشگاه  اين  شود. همچنين 
برنامه ريزی شده بود، سال آينده در نمايشگاه بين المللی 

و مركز همايش شنژن برگزار خواهد شد.همچنين طبق 
اخبار به دست آمده، برگزاری يك چايناپالس مجازی 
به عنوان يك گردهمايی آنالين برنامه ريزی شده است 

كه از 2٥ می تا ١4 ژوئن امسال برگزار می شود. 

جزئیات بیشتر را می توانید در
 www.chinaplasonline.com ببینید.

تا  مجازی  نمايش   ٥٠٠٠ با  آنالين  رويداد  اين 
دليل  به  حضوری  نمايشگاه  دارد.  ادامه  ژوئن   ١4
مجازی  نمايشگاه  لغو شد.   COVID-19 موارد  افزايش 
Chinaplas2022، 25 می آغاز شد، نمايشگاهی آنالين 
كه به دليل لغو رويداد حضوری برگزار شده است. اين 
نمايشگاه قرار است از 2٥ می تا ١4 ژوئن با بيش از ٥٠٠٠ 
فناوری  عرضه كننده  از 4٠٠٠  بيش  و  مجازی  نمايش 
پالستيك و الستيك اجرا شود.نمايشگاه مجازی در چهار 
فناوری  برجسته  نكات  است:  شده  سازماندهی  بخش 
 ،CPS+ eMarketplace .نوآورانه پالستيك و الستيك سال
 CPS+.الكترونيكی تجارت  و  فناوری  داغ  وبينارهای 
eMarketplace راهی را برای خريداران و غرفه داران ارائه 

می دهد تا از طريق يك اتاق گفت وگوی آنالين با چت 
زنده كه تا ١7 ژوئن در دسترس خواهد بود،با هم ارتباط 
برقرار كنند. عملكرد ترجمه به غلبه بر موانع زبانی بين 

طرفين از كشورهای مختلف كمك می كند. اين پلت فرم 
برای تهيه مواد اوليه پالستيك و الستيك، ماشين آالت، 
محصوالت نيمه آماده طراحی شده است و توسط يك 
را  خريداران  و  تأمين كنندگان  بازار،  كه  حرفه ای  تيم 
می شناسند مديريت می شود. در اين پلتفرم، می توانيد 
را مشاهده كنيد، قيمت  فيلم ها و عكس های محصول 
را دريافت كنيد، پيام مستقيم ارسال كنيد يا درصورت 
نياز با تأمين كنندگان گفت وگو كنيد. هشت وبينار دارای 
 Huawei، Johnson & Johnson Medical سخنرانانی از
و ساير شركت ها هستند كه تجربيات خود را در مورد 
موضوعاتی مانند نوآوری در طراحی صنعتی، صنعت ٠.4 
و چاپ سه بعدی به اشتراك می گذارند. اين نمايشگاه 
همچنين دارای 7٠ نشست تجارت الكترونيك است كه 
برای تسهيل ارتباط خريداران با تأمين كنندگان طراحی 

شده است.

چايناپالس 2022 کنسل شد

نمايشگاه مجازی Chinaplas 2022 آغاز شد

گردآوری و ترجمه:
شادی حقدوست

دفتر انجمن
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بازار جهانی سیستم های مجرايی پالستیک تا سال 2026

سيم های  يا  و  سياالت  عبور  برای  مجرايی  سيستم های  از 
پالستيك  مجرای  سيستم های  می شود.از  استفاده  الكتريكی 
به طور گسترده در صنايع مختلف از جمله ساخت و ساز، توليد، 
روند  در  اخير  تحوالت  می شود.  استفاده  كشاورزی  و  مخابرات 
توليد مجراهای پالستيك، آنها را قادر می سارد تا برای عبور مواد 
شيميايی و ساير مايعات استفاده شوند. ساير مجراها از جنس 

فلزی ممكن است به علت ايجاد خورندگی مناسب نباشند. 
مجراهای الكتريكی مسير سيم های برق در اطراف ساختمان 
ايمن تر  و  ساده تر  كشی  سيم  به  منجر  و  می كند  تضمين  را 

می شود و امكان ايجاد تغييرات مكرر در سيستم سيم كشی را 
راحت تر می كند. همچنين محافظت حتی در مكان های مرطوب 
مجرای  از  استفاده  اين  بر  عالوه  می كند.  فراهم  را  خطرناك  و 
از سيستم سيم كشی در  برای محافظت  الكتريكی روشی مؤثر 
الكترو  تداخل  شيميايی،  بخارات  مانند  محيطی  شرايط  برابر 

مغناطيسی و رطوبت است. 
مجراهای پالستيك از لحاظ نوع شامل صلب و انعطاف پذير 
است. در سال 2٠١8 سهم مجراهای انعطاف پذير از نظر در آمد 
در بازار مجاری پالستيك جهان غالب بود و انتظار می رود در اين 

دوره پيش بينی نيز پيشرو باشد.
 بخش مجرای انعطاف پذير با باالترين سهم در سال 2٠١8، 
نرخ  با  می رود  انتظار  و  داشت  درآمد  دالر  ميليون   ١٠967.28

رشد ساالنه ٥% از سال 2٠١9 تا سال 2٠26 رشد كند.
اقيانوسيه  آسيا-  كه  ميشود  پيش بينی  منطقه،  لحاظ  از 
باالترين CAGR را با 7.7% طی سال های 2٠١9 تا 2٠26 داشته 
و  ساخت  صنعت  نهايی،  مصرف كننده  لحاظ  از  همچنين  باشد. 
ساز با سهم ١.١ ميليارد دالر در سال 2٠١8 باالترين درآمد را 

به دست آورد.
 با افزايش روند كارآفرينی، ساختمان های تجاری نيز در حال 
رونق است. ساختمان ها و دفاتر تجاری به مصرف باالی برق نياز 
دارند. بدين ترتيب استفاده از سيستم های مجرايی انعطاف پذير 
بازار مجاری  افزايش می يابند و فرصت سودآوری در  فلزی  غير 

پالستيك فراهم می شود.

 انتظار می رود بازار جهانی سیستم های مجرایی پالستیک با نرخ رشد ساالنه مرکب 5.7% از 1۶.25 میلیارد دالر در سال 2018 به 
25.۶8 میلیارد دالر در سال 202۶ برسد.
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بازار جهانی کمک فرآيند های اکريلیک
 به ارزش 8۴2 میلیون دالر تا سال 2025 می رسد

 رشد بازار به دليل افزايش تقاضا برای كمك فرآيندهای آكريليكی 
در صنايع خودرو، كاالهای مصرفی، ساخت و ساز و بسته بندی است. 
عواملی مانند جايگزينی مواد معمول با PVC و افزايش تقاضا برای 
كمك فرآيندهای آكريليكی از آسيا- اقيانوسيه بازار اين افزودنی را 
پيش خواهد راند. آسيا- اقيانوسيه از نظر حجم و ارزش، بازار اصلی 
برای كمك فرآيند های آكريليك است و بعد از آن اروپا و آمريكای 

شمالی جايگاه بعدی را خواهند داشت.

تاثیر کوويد 1۹ بر بازار 
کمک فرآيندهای اکريلیک

از  بسياری  در  سقوط  كرونا،  شيوع  دليل  به  سال 2٠2٠  در   
صنايع در سراسر جهان مشاهده شد. كاهش تقاضای پالستيك از 
صنايع مصرف نهايی مانند خودرو،ساخت و ساز، كاالهای مصرفی و 
بسته بندی منجر به كاهش تقاضا برای كمك فرآيندهای آكريليك 
بازار كمك  مورد استفاده در فرآيند پالستيك ها شد. به طور كلی 
بود  همراه   2٠2٠ سال  در  منفی  رشد  با  آكريليك  فرآيندهای 
و انتظار می رود با رشد مثبت در طول اين دوره پيش بينی پيش 
و  سايشی  الكتريكی،  مكانيكی،  مقاومت  خواص  دارای   PVC.رود
شيميايی برتر در مقايسه با ساير مواد معمولی مانند فلزات، شيشه، 
كاغذ و سراميك است. نوآوری های مداوم و نياز به مواد سبك تر در 
كاربردهای مختلف، جايگزينی PVC را تقويت می كند. توليدكنندگان 
PVC از كمك فرآيندهای آكريليك در طی مراحل توليد استفاده 

می كنند. زيرا اين افزودنی باعث فيوژن سريع تر، افزايش خروجی 

توليد، استحكام مذاب و االستيسيته بهبود يافته، كاهش رسوب در 
مارپيچ و بهبود براقيت سطح محصول نهايی همچنين ضخامت و 
استحكام كششی بهتر ميشود. كمك فرآيندهای آكريليك به دليل 
مقرون به صرفه بودن و توليد محصوالت با كيفيت باال در كشورهای 
آسيايی محبوبيت بيشتری دارند.در آسيا اقيانوسيه، چين، ژاپن و 
تايوان عمده ترين توليد كنندگان كمك فرآيندهای آكريليك هستند. 
با اين حال فعاليت های تحقيق و توسعه توسط شركت های كوچك 
به دليل كمبود سرمايه پايين است. اين امر بر توسعه كلی كمك 

فرآيندهای اكريليك در منطقه تأثير منفی می گذارد. 
تمركز كمتر بر فعاليت های تحقيق و توسعه در كشورهای در حال 
ظهور، بازار اين افزودنی را محدود می كند. برخی از شركت ها هنوز 
در تالشند كه فناوری های جديدی را برای پليمريزاسيون توسعه 
دهند و پالستيك هايی با كيفيت بهتر و با ويژگی های بهبود يافته 
توليد كنند. فعاليت های تحقيق و توسعه و پيشرفت های تكنولوژيكی 
ممكن است پس از 3 تا ٥ سال شتاب بگيرد از اين رو تمركز كمتر 
بر فعاليت های تحقيق و توسعه به عنوان يك عامل بازدارنده برای 
بازار در ميان مدت در نظر گرفته شده است.رزين های PVC از طريق 
اكستروژن، قالب گيری تزريقی، ترموفرمينگ، قالب گيری دمشی و 
كلندرينگ به محصوالت پی وی سی تبديل می شوند. اين فرآيند 
بسته به نوع كاربرد به مقدار كمی كمك فرآيند در هنگام توليد نياز 
دارد. به عنوان مثال در توليد لوله های پی وی سی و پروفيل پنجره به 
ازای ١٠٠ كيلوگرم رزين پی وی سی به كمتر از ١.٥ كيلوگرم كمك 

فرآيند آكريليك نياز است.

طبق تحقیقات اخیر بازار،پیش بینی می شود، بازار کمک فرآیندهای اکریلیک تا سال 2025 به 842 میلیون دالر برسد و با نرخ رشد 
ساالنه مرکب %6.8 از ۶0۶ میلیون دالر در سال 2020 در این دوره پیش بینی رشد کند. 
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بازار پلی وينیل کلرايد در آسیا- اقیانوسیه
 نرخ رشد 3.61 درصد را در سال 2022 ثبت خواهد کرد

نشات  چين  از  پيش بينی  دوره  اين  در  بازار  رشد   %37
می گيرد. رشد بازار در اين منطقه سريع تر از رشد بازار در ساير 
مناطق خواهد بود. افزايش قابل توجه درآمد سرانه جمعيت طبقه 
دوره  اين  در  را  در چين  كلرايد  وينيل  پلی  بازار  رشد  متوسط، 

پيش بينی تسهيل می كند.

افزايش تقاضا از سوی صنعت ساختمان:
 APAC در  كلرايد  وينيل  پلی  بازار  در  رشد  كليدی  عامل 
و ساز  از سوی صنعت ساخت  تقاضا  افزايش  اقيانوسيه(  )آسيا- 
جمعيت،  افزايش  دليل  به   APAC ساز  و  ساخت  بخش  است. 
افزايش درآمد طبقه متوسط و شهرنشينی، با سرعتی مناسب در 
حال رشد است. افزايش فعاليت های توسعه زيرساخت ها، بخش 
بر  عالوه  می آورد.  در  حركت  به  را  منطقه  اين  در  ساخت وساز 
اين، ورود بازيگران اصلی اتحاديه اروپا به بازار پردرآمد چين به 

گسترش اين صنعت دامن زده است.
كره  و  سنگاپور  مالزی،  چين،  اندونزی،  مانند  كشورهايی   
جنوبی به دليل پتانسيل تجاری خود ميزبان چندين رويداد ملی 
و بين المللی بوده اند كه منجر به افزايش تقاضا برای PVC شده 
است. مصرف كنندگان بزرگ و هزينه های توليد ارزان تر در منطقه 
دراين  خارجی  مستقيم  گذاری های  سرمايه  با  اقيانوسيه  آسيا- 

چين  و  هند  شرايطی  چنين  در  كه  است  افزايش  حال  منطقه 
بيشترين سود را از آن خود كرده اند. چنين محيط تجاری مطلوبی 
ساختمان های  خريد،  مراكز  ها،  هتل  برای  را  تقاضا  منطقه،  در 
بيشتر  را  سرپوشيده(  و  باز  فضای  )در  استاديوم ها  و  بلندمرتبه 
تسريع كرده و در نتيجه صنعت ساختمان سازی را در اين منطقه 

تقويت كرد.

مقاومت باال در برابر خوردگی:
از  كه  است  ديگری  عامل  خوردگی  برابر  در  باال  مقاومت 
حمايت   APAC در   )PVC( كلرايد  وينيل  پلی  بازار  سهم  رشد 
می كند. پی وی سی مقاوم، سبك وزن، مقاوم در برابر پوسيدگی 
است.  سايش  و  شيميايی  خوردگی  برابر  در  مقاوم  هوازدگی،  و 
همچنين در استفاده آسان است. ويژگی های پی وی سی آن را 
به انتخابی عالی برای كاربردهای مختلف از جمله خطوط لوله، 
انرژی  محصوالت  اين  می كند.  تبديل  سقف  و  كفپوش  پنجره، 
كمتری را در حين توليد مصرف می كنند و توزيع با هزينه پايين 
لوله كشی  در سيستم های  معموالً  لوله ها  دارند.  عمر طوالنی  و 
آب، فاضالب و زهكشی استفاده می شوند. گرفتگی، خوردگی يا 
و  می دهد  رخ  ندرت  به  سی  وی  پی  لوله های  در  شدن  سوراخ 

سطوح صافی دارند كه نياز به انرژی پمپاژ را كاهش می دهد.

بر اساس مطالعه اخیر بازار توسط Technavio، انتظار می رود بازار پلی وینیل کلراید در APAC )آسیا- اقیانوسیه( از سال 2022 تا 
202۶ به میزان 11.۶2 میلیارد دالر افزایش یابد و میزان حرکت این بازار با نرخ رشد مرکب ساالنه 5.46% ،(CAGR) خواهد بود.
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افزايش تقاضای 7 تا 8 درصدی رزين پی وی سی در هند  

تقاضای رزين پی وی سی در سال مالی 2٠2٠-2١ به ميزان ١6% 
كاهش يافت كه توليدكنندگان هند، به صادرات البته در مقدار كم روی 
آوردند. به طور معمول، هند كشوری با كمبود رزين پی وی سی است. از 
اين رو، حدود ٥8 درصد از مصرف خود را از طريق واردات تأمين می كند. 
اما سال 2٠2١ قرنطينه های ناشی از بيماری پاندمی كوويد كه رفت و 
آمد كارگران را از خانه به محل كارشان محدود می كرد، عاملی سد كننده 
برای توليدكنندگان اوليه رزين PVC در هند بود. در نتيجه، فعاليت 
تمامی پروژه های زيربنايی و مسكن متوقف شد. از آنجايی كه لوله و 
اتصاالت بيشتردر پروژه های زيرساختی و مسكن مصرف می شوند، تقاضا 
برای رزين PVC نيز تحت تأثير قرار گرفت. در سال 2٠22 كار روی 
پروژه های زيرساختی و مسكن با كاهش محدوديت های كوويد ١9 كه 
تقاضا برای لوله ها و اتصاالت را افزايش داد، دوباره آغاز شد. عالوه بر اين، 
تقاضا برای محصوالتی كه در آنها رزين PVC به عنوان ماده اوليه استفاده 
می شود نيز افزايش يافته است. اين بخش های تخصصی شامل سيم و 
كابل، پروفيل ها و كلندرينگ هستند.افزايش مجدد مصرف محصوالت 
پايين دستی به ويژه لوله ها و اتصاالت در نهايت منجر به افزايش 8-7 
گردآوری شده  داده های  شد.  خواهد   PVC رزين  برای  تقاضا  درصدی 
توسط انجمن توليدكنندگان مواد شيميايی و پتروشيمی )CPMA( نشان 
می دهد كه تقاضای هند برای PVC در سال های 2٠2٠-2١ به 2.74 
ميليون تن رسيده است كه نسبت به سال گذشته)2٠2٠-2٠١9( با 
تقاضای 3.26 ميليون تن، كاهش شديدی دارد. در سال ١9-2٠١8، 
تقاضای پی وی سی هند 3.١9 ميليون تن گزارش شد.تقاضای رزين 
پی وی سی هند در سال مالی 2٠2١-22 به دليل موج دوم مجدد 
پاندمی در نيمه اول بسيار نوسان داشت. كاهش پاندمی در پايان سپتامبر 
2٠2١، اميدهايی را برای بهبود فعاليت های اقتصادی هند افزايش داد. 
تقريباً در همان زمان، دولت هند شروع به كاهش محدوديت های پاندمی 
كرد و در نتيجه فعاليت های توليدی و خرده فروشی را به حالت عادی 
بازگرداند. تا دسامبر 2٠2١، فعاليت های تجاری در همه بخش ها عادی 
شد كه حتی امروز نيز به دليل پوشش گسترده واكسيناسيون ادامه دارد.

کاهش واردات
برای سال مالی 2١/2٠2٠، توليد رزين PVC هند ١.37 ميليون تن 
از ظرفيت كل ١.٥8 ميليون تنی آن برآورد شد. در حالی كه اين ظرفيت 
در چندين سال گذشته به دليل عدم افزايش ظرفيت جديد در ١.٥8 

ميليون تن باقی مانده است، توليدكنندگان هند مجموع توليد خود را به 
ترتيب ١.4١ ميليون تن و ١.44 ميليون تن به ترتيب برای سال مالی 

١9-2٠١8 و 2٠١9-2٠ گزارش كردند. 
كسری دسترسی به رزين PVC در هند، از طريق واردات به ميزان 
١.8١ ميليون تن و ١.8٥ ميليون تن به ترتيب برای سال مالی 2٠١8-
١9 و 2٠١9-2٠2٠ تأمين شد. واردات رزين پی وی سی هند به 39.١ 

ميليون تن برای سال مالی 2٠2٠-2١ سقوط كرد.
هند بزرگترين واردكننده PVC در جهان است. در شرايطی كه توليد 
داخلی نمی تواند نيازهای مصرفی را برآورده كند، پردازنده ها و مبدل ها 
برای فعال نگه داشتن كارخانه های خود به شدت به بازار واردات متكی 
با كمبود عرضه  نيمه دوم سال 2٠2٠  بازار در  اين حال،  با  هستند. 
مواجه بود و از آن زمان تاكنون قيمت ها در بازار نقدی بيش از دو برابر 
شده است. پی وی سی به عنوان شاخص كليدی اقتصادی در نظر گرفته 
می شود زيرا رشد آن با توليد ناخالص داخلی و تقاضای بخش ساخت و 
ساز گره خورده است.از آنجايی كه اكثر اقتصاددانان رشد توليد ناخالص 
داخلی هند را بين 7 تا 9 درصد پيش بينی می كنند و بانك مركزی 
 PVC رشد 7.2 درصدی را پيش بينی می كند، تقاضای رزين )RBI( هند
هند همگام با توليد ناخالص داخلی هند رشد خواهد كرد.گروه آدانی 
هند برای ساخت كارخانه تبديل زغال سنگ به پی وی سی با ظرفيت 
2 ميليون تن در سال در موندرا در غرب گجرات و با سرمايه گذاری 4 
ميليارد دالر آمريكا )تقريباً 3٠٠ ميليارد روپيه( برنامه ريزی كرده است 

كه شكاف عرضه و تقاضای كشور را پر خواهد كرد. 

تقاضای هند برای رزین پلی وینیل کلراید احتماالً امسال 7 تا 8 درصد به ویژه در بخش لوله و اتصاالت که تقریبًا %80 
از زرین موجود در کشور را مصرف می کند، افزایش می یابد. 
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تولید پی وی سی در پاکستان افزايش يافت

 عمران خان نخست وزير پاكستان به طور رسمی يك كارخانه 
كه  كرد  افتتاح  را  تن  هزار   ١٠٠ ظرفيت  با  كلرايد  وينيل  پلی 
توسط شركت EPCL راه اندازی شده است.اين كارخانه می تواند 
واردات پی وی سی- سومين پليمر سنتزی با توليد گسترده در 

جهان- را كاهش و صادرات را افزايش دهد.
كه  كرد  اعالم  عمران  وزير  نخست  افتتاحيه  مراسم  اين  در 
دولت سياست هايی را برای حمايت از ترويج راه حل هايی برای 
كاهش واردات و تقويت صادرات دنبال می كند. وی همچنين از 
جامعه تجاری خواست تا بر روی افزايش صادرات برای حمايت از 

رشد اقتصادی پايدار كشور تمركز كنند.
رائو عامر علی، تحليلگر AHL در گفت وگو با اكسپرس تريبون 
تن  PVC حدود 28٠٠٠٠  برای  داخلی  تقاضای  كه  كرد  تأكيد 
در سال است.وی با بيان اينكه بخش ساختمان سازی بزرگترين 
از پی وی سی  استفاده  افزود:  است،  مصرف كننده پی وی سی 
در ساير بخش ها نيز رو به افزايش است.اين تحليلگر تأكيد كرد: 
تقاضا برای PVC از ١82٠٠٠ تن در سال 2٠١٥ به 28٠٠٠٠ تن 
با نرخ رشد مركب ساالنه )CAGR( 7.4 درصد  در سال 2٠2١ 
افزايش يافته است.وی برآورد كرد: با در نظر گرفتن نرخ رشد ٥ 
درصدی، انتظار می رود تقاضا تا سال 2٠23 به حدود 3١٠ هزار 

تن در سال برسد.
وی با بيان جزئيات گفت كه EPCL قبل از توسعه، ١9٥٠٠٠ 
تن پی وی سی )حدود 8٠ درصد كل تقاضا( را توليد می كرد، 

تقاضا  افزايش  به  توجه  می شد.با  وارد  بقيه  درصد   2٠ بنابراين 
برای PVC، اين شركت تصميم گرفت توليد خود را ١٠٠٠٠٠ تن 

افزايش دهد و به 29٥٠٠٠ تن در سال برساند.
پی وی  فروش  تا 7٠ درصد  تأكيد كرد كه حدود 6٠   وی 
 ،PVC سی تنها به بخش ساخت و ساز اختصاص دارد. عالوه بر
اين شركت همچنين مواد خام كليدی مانند سود سوزآور را برای 

صنعت نساجی توليد می كند.
تنها مجتمع شيميايی كلروينيل كاماًل يكپارچه  اين شركت 
و توليد كننده PVC در پاكستان است.از سال 2٠١٥، اين شركت 
بيش از ١88 ميليون دالر برای توسعه كارخانه و افزايش بهره وری 
سرمايه گذاری كرده است. با افزودن ظرفيت جديد، EPCL اكنون 
می تواند 29٥٠٠٠ تن پی وی سی در سال توليد كند تا به طور 
كامل به تقاضای روبه رشد محلی، به دليل سياست های مساعد 
دولت در بخش ساخت و ساز، پاسخ دهد و به صادرات نيز دست 

يابد.
در پی اين افزايش توليد اين شركت توانسته است حدود 24٠ 
ميليون دالر از طريق كاهش واردات كمك كند و رزين PVC را 
تركيه و  بازارهای  به  ارزش 2٥ ميليون دالر در سال 2٠2١  به 

خاورميانه صادر كند.
چشم انداز  توسعه،  اين  كه  گفت   EPCL رئيس  خان،  غياث 
برای  دولت  از سياست  و  تغيير می دهد  را  پاكستان  پتروشيمی 

ترويج صنعتی شدن صادرات محور حمايت می كند.
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تاثیر تقاضای پايین بر قیمت های پلی وينیل کلرايد
 شاندونگ چين: قيمت لوله های پلی وينيل كلرايد در ابتدای 
ماه می به دليل تقاضای ضعيف صنايع پايين دستی مانند ساخت و 
ساز، روندی نزولی در بازار جهانی نشان داد. هزينه های پلی وينيل 
اقيانوسيه به دليل دسترسی به موجودی كافی  در منطقه آسيا 
مصرف كننده  بخش های  از  موجود  تقاضای  كردن  برآورده  برای 
نهايی كاهش يافته است. قيمت پلی وينيل كلرايد در منطقه اروپا 
نيز در نتيجه قيمت پايين انرژی در باالدست كاهش يافته است.

ماه  اول  هفته  در  چين  بازار  در  كلرايد  وينيل  پلی  قيمت 
از  رهايی  و  كوويد  موارد  تعداد  كاهش  با  يافت.  می كاهش 
محدوديت های قرنطينه، قيمت ها در چين كاهش يافت. عوامل 
عمده كاهش قيمت پلی وينيل كلرايد، شامل بهبود فعاليت توليد 
و كاهش تقاضای صنايع پايين دستی است. عالوه بر اين، تغيير 
در  كانتينری  پايانه  بزرگترين  شانگهای،  از  محموله ها  در  مسير 
به طور  در عمليات،  اختالل  و  كانتينر  بحبوحه كمبود  در  چين، 
قطعی بر فعاليت صادرات پلی وينيل كلرايد تأثير گذاشت و منجر 

به كاهش قيمت ها در بازار داخلی چين شد.

در اروپا، قيمت گاز طبيعی باالدست بر قيمت پلی وينيل كلرايد 
به كاهش  منجر  گاز طبيعی  قيمت  روند كاهشی  تأثير گذاشت. 
اتيلن خام  بازار اروپا شد. كاهش قيمت  اتيلن در  قيمت خوراك 
و تقاضای پايين از بخش های پايين دستی به كاهش قيمت پلی 
 ،ChemAnalyst گفته  كرد.به  كمك  منطقه  در  كلرايد  وينيل 
»پيش بينی می شود كه قيمت پلی وينيل كلرايد در چين به دليل 
تقاضای پايين تر از بخش ساخت و ساز كاهش يابد. عالوه بر اين، 
فعاليت توليد احتماالً در ميان كاهش موارد COVID19 در اين 
انتظار می رود قيمت پلی وينيل كلرايد در  بهبود می يابد.  كشور 
اروپا به دليل تقاضای كمتر بخش مصرف كننده نهايی كاهش يابد.

PVC توسعه ظرفیت عملیاتی برلوخر در انگلستان برای حمايت از بازار محلی
 برلوخر بزرگترين توليدكننده جهانی مواد افزودنی برای صنعت 
پالستيك، در كارخانه توليدی خود در Bury )يكی از شهرهای 
منچستر بزرگ در شمال غرب انگلستان( سرمايه گذاری می كند. 
تا  گرانول سازی  و  ميكس  جديد  واحدهای  نصب  با  شركت  اين 
سال 2٠22، ظرفيت كارخانه استاباليزر PVC بر پايه كلسيم خود 

را بيش از ٥٠% افزايش می دهد.
اين توسعه از تقاضای شديد در همه كاربردهای PVC بكر و 
بازيافتی پشتيبانی می كند و تعهد شركت را در بازارهای انگلستان 

و ايرلند تقويت می كند.
اندی جونز،سرپرست جهانی افزودنی های PVC اظهار داشت: 
توليد  كارخانه  اولين  به عنوان   Bury در 2٥ سال گذشته سايت 

استاباليزر PVC جامد در انگلستان معرفی شده است.
 در سال 2٠١7 واحد برلوخر اياالت متحده، سومين راكتور 
اين  كرد.  نصب  درسينسيناتی  را  پالستيك  افزودنی  مواد  توليد 
پروژه توليد صابون های كلسيم، روی، سديم و ساير صابون های 
فلزی را در سينسيناتی، ٥٠% افزايش داد. اين شركت همچنين 

پلی  تقاضای صنايع  به  پاسخگويی سريع  برای  را  موقعيت خود 
اولفين و pvc در آمريكای شمالی تثبيت كرد.

برلوخر همواره تمركز زيادی بر نيازهای مشتريان دارد و به 
نوآوری و پايداری بسيار متعهد است. نقش اين شركت با پشتيبانی 
از صنعت pvc در بحث تأثير در تغيير مصرف از استاباليزر سرب 
به سمت استاباليزرهای كلسيم و سيستم های روان كننده نوآورانه 

برای كامپوزيت های چوب پالستيك كاماًل بديهی است.
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و  شيميايی  مواد  توليدكنندگان  انجمن  اخير  گزارش   
پتروشيمی )CPMA( براساس داده های اخير موجود، كل تقاضای 
هند برای رزين پی وی سی را در سال مالی 2٠2٠-2١، 2.74 
ميليون تن برآورد كرده است. در مقابل، توليدكنندگان داخلی با 
هم توانستند ١.37 ميليون تن از مجموع ظرفيت ١.٥8 ميليون 
تنی خود را در سال مالی 2٠2٠-2١ عرضه كنند. با اين حال، 
حدود ١.39 ميليون تن رزين PVC از طريق واردات تأمين شد. 
سال مالی 2٠2٠-2١ سالی استثنايی برای بازار رزين پی وی سی 
هند بود كه شاهد اولين صادرات در نوع خود به ميزان 74٠٠٠ 

تن بود.
كوويد،  از  ناشی  قرنطينه های  دليل  به  كارخانه ها  تعطيلی  با 
ارشد  مقام  يك  يافت.  كاهش  هند  در   PVC رزين  برای  تقاضا 

تقاضا  گفت:  سی  وی  پی  رزين  توليد كننده  بزرگ  شركت  يك 
از طرف كشورهای بهبود يافته از كوويد افزايش يافت و اين امر 
به توليدكنندگان هندی امكان داد برای نياز خريداران خارج از 

كشور صادرات كنند. 
تحت  را  هند   2٠2٠ فوريه  در  كوويد  همه گيری  اول  موج 
تأثير قرار داد و دولت را بر آن داشت تا قرنطينه های دوره ای را 
برای محدود كردن فعاليت عمومی و همچنين فعاليت كارخانه ها 

اعمال كند.
 در هند، تقاضای رزين پی وی سی شاهد يك تغيير بزرگ در 
بازار بوده است و پلی اتيلن )PE( به جايگزينی برای PVC تبديل 
برای  وی سی  پی  رزين  مصرف  مثال، كل  به عنوان  است.  شده 
در  استفاده  مورد  كاالهای  ساير  ميان  در  اتصاالت  و  لوله  توليد 

چالش بازار پلیمرها 
در هند طی سالهای 2021-2020

»با دشوارتر شدن شرایط، افراد قوی تسلیم نمی شوند و با قدرت ادامه می دهند« این ضرب المثل معروف آمریکایی است که دهه ها 
پیش نوشته شده و امروز مصداق اتفاقی است که رزین پلی وینیل کلراید در هند با آن مواجه است.
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بخش كشاورزی، 8٥١٠٠٠ تن گزارش شده است كه اين مقدار 
برای پلی اتيلن ١4٠٠٠٠ تن در سال مالی 2٠2٠-2١ بوده است.
تنها در بخش آبرسانی پلی اتيلن با ٥3٠٠٠ تن حجم مصرف 
بيشتر از پی وی سی پيشی گرفته است. در سال مالی 2٠2٠-2١ 
كل مصرف رزين پی وی سی برای بخش آبرسانی به 267٠٠٠ 
تن رسيد كه اين مقدار در همان سال برای پلی اتيلن 32٠٠٠٠ 

تن بوده است.
اتيلن  پلی  مصرف  آن  در  كه  است  ديگری  بخش  فاضالب 
2٠٠٠٠ تن و مصرف پی وی سی ١2٥٠٠٠ تن در سال مالی 

2٠2٠-2١ گزارش شده است.
به گفته ی اين مقام: ما شاهد استفاده روزافزون از پلی اتيلن 
رزين  بوده ايم كه  مناطقی  از  برخی  )HDPE( در  باال  دانسيته  با 
PVC می توانست استفاده شود. اكنون، اين تغيير در بازار، چالش 

بزرگی برای صنعت رزين PVC هند در آينده ايجاد می كند.

واردات ارزان PVC مبتنی بر کاربید از چین
ميليون   ١.39 ميزان  )به  هند  سی  وی  پی  كسری  بيشتر 
تأمين  چين  از  واردات  طريق  از  مالی 2٠2٠-2١(  سال  در  تن 
می شود. واردكنندگان هندی مقدار زيادی رزين پی وی سی و 
همچنين محصوالت نهايی توليد شده با استفاده از رزين پی وی 
سی به عنوان ماده اوليه را از چين با تخفيفی نزديك به ١٥٠ دالر 
آمريكا در هر تن تهيه می كنند زيرا از زغال سنگ توليد می شوند.

اين پی وی سی مبتنی بر كاربيد به دليل وجود زغال سنگ 
جمله  از  جهان  نقاط  ساير  در  می شود.  توليد  چين  در  بيشتر، 
هند، رزين PVC از طريق مسير اتيلن توليد می شود و از اين رو، 

حاوی كاربيد نيستند. يك برآورد صنعتی حاكی از آن است كه 
هند محصوالت نهايی معادل ٥64٠٠٠ تن در سال 2٠2٠-2١ 
وارد كرده است كه معادل 4٠٠٠٠٠ تن مصرف رزين PVC است.
يا  كاربيد  بر  مبتنی  سی  وی  پی  رزين  مقام،  اين  گفته  به 
خواهد  خارج  رده  از  هند  در  زود  يا  دير  آن  نهايی  محصوالت 
شد.عالوه بر اين، هند مقدار زيادی رزين پی وی سی را از ژاپن 
هند  می كند.  وارد  دوجانبه  معاهده  تحت  واردات صفر  تعرفه  با 
تايوان و كره  اروپا،  از  را  اتيلن  بر  همچنين پی وی سی مبتنی 

به صورت مستقيم و غيرمستقيم وارد می كند.
PVC هند به دليل افزايش تقاضا برای لوله ها و  بازار رزين 
را مصرف می كند،  از كل رزين  8٠ درصد  تقريباً  اتصاالت كه 
دنبال  به  نزديك،  آينده  در  درصدی   8 تا   7 رشد  با  احتماالً 
تمركز بيشتر دولت بر زيرساخت ها و بخش های مسكن، مواجه 
لوله كشی  تأمين آب آشاميدنی  برای  بود. طرح دولت  خواهد 
برای هر خانوار روستايی قرار است تقاضای رزين پی وی سی 

هند را چندين برابر افزايش دهد.
و  پروفيل ها  در  عمدتاً  آن  تخصصی  كاربردهای  همچنين، 
 PVC كلندرينگ ممكن است انگيزه ای برای رشد كلی تقاضای

در هند باشد.
 در حال حاضر ١٠٠٠ تأمين كننده پنجره )توليدكنندگان 
بازار 64٠٠ كرور روپيه و رشد  اندازه كلی  با  uPVC( در هند 

توليد كننده  تخمينی ساالنه ١8 درصد وجود دارد. حدود 9٠ 
 PVC در بخش كلندرينگ ساالنه نزديك به ١7١٠٠٠ تن رزين
در  كلندرينگ  كه صنعت  می شود  پيش بينی  می كنند.  مصرف 

هند در آينده نزديك 7 تا 8 درصد رشد كند.
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شركت شيميايی ميتسوبيشی)MCC( و شركت تابعه آن، ميتسوبيشی 
ژاپن  در  دارند  قصد   )MCM( محدود  مسؤوليت  با  ژاپن  متاكريالت 
تأسيساتی را برای اجرای آزمايشی عمليات بازيافت مولكولی PMMA)پلی 
متاكريالت، رزين آكريليك( با هدف تجاری سازی احداث كنند. رزين 
آكريليك يك محصول پالستيكی است كه دارای شفافيت و مقاومت 
بسيار خوبی در برابر نور است و دارای طيف گسترده ای از كاربردها است. 
تقاضای جهانی برای رزين آكريليك بيش از 3 ميليون تن است. عالوه 
بر اين اخيراً در مناطق مختلف جهان تقاضا برای صفحات اكريليك برای 
و   MCC در باالست.  بازدم  قطرات/ذرات  از  ناشی  عفونت  از  جلوگيری 
MCM، آزمايشات برای بازيافت رزين آكريليك انجام شده است. در اروپا 

كه يك پيشرو جهانی در مورد مسائل زيست محيطی است و به دنبال 
اقدام ها سريع تر است، مالحظاتی در مورد ساخت تأسيسات بازيافت رزين 
آكريليك در حال انجام است و انتظار می رود در كوتاه مدت در اين مورد 
تصميم گيری شود. MCC و MCM با شركت شيميايی Microwave كه 
به دنبال فناوری بازيافت برای رزين اكريليك است، همكاری می كنند 
 OSAKA و تصميم گرفته اند كه تأسيسات جديد را در سايت خود در
ايجاد كنند. در همكاری با هوندا موتور، MCC همچنين در حال بررسی 
از چراغ های عقب  طرحی برای جمع آوری رزين های اكريليك، عمدتاً 

اتومبيل های اسقاطی، بازيافت مولكولی و استفاده مجدد آنها است. با 
 MMA توليدات  ،MCC بازيافت رزين آكريليك فناوری های  از  استفاده 
)متيل متاكريالت( و رزين های اكريليك توليد شده با استفاده از متيل 
متاكريالت به عنوان ماده اوليه بازيافتی، همان سطح عملكرد از لحاظ 
اين،  بر  به عنوان محصوالت متداول حفظ می كنند. عالوه  را  شفافيت 
تخمين زده می شود كه انتشار CO2 در طی فرآيند توليد می تواند بيش 
 ،MMA ٪7از 7٠ درصد از سطح معمول كاهش يابد.با مصرف تقريبی ٥
متاكريالت  متيل  پلی  اكريليك  توليد پالستيك های  در  اصلی  كاربرد 
)PMMA( است. همچنين از متيل متاكريالت برای توليد كوپليمر متيل 
متاكريالت - بوتادين - استايرن )MBS( استفاده می شود كه به عنوان 

اصالح كننده برای پلی وينيل كلرايد )PVC( مصرف می شود.

احداث کارخانه بازيافت رزين آکريلیک توسط شرکت میتسوبیشی

فروش و سود Westlake در سه ماهه اول سال
 به طور قابل توجهی افزايش يافت

 %72.١ ،Westlake به گفته اين شركت، فروش سه ماهه اول 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت و درآمد خالص به 

علت تقاضای قوی و قيمت های باالتر بيش از سه برابر شد.
به طور  باالتر  فروش  و حاشيه های  قيمت ها  اين گزارش،  طبق 
همچنين  و   Westlake وكارهای  كسب  اكثر  در  قابل توجهی 
به  نتايج  باعث  شده اند،  خريداری  اخيراً  كه  تجاری  اشتراك های 
دست آمده در سه ماهه اول شده است. درآمد قبل از بهره، ماليات و 
استهالك )EBITDA( با ١3٥ درصد افزايش به ١.3 ميليارد دالر رسيد 
و حاشيه EBITDA از 23 درصد در سه ماهه اول 2٠2١ به 32 درصد 
در سه ماهه اول سال 2٠22افزايش يافت.آلبرت چائو، مديرعامل اين 
شركت گفت: فعاليت های شديد ساخت و ساز و بازسازی ها در بخش 
مسكونی، تقاضا برای رزين PVC ]پلی وينيل كلرايد[ و همچنين 
می دهد.  افزايش  را  زيرساخت  و  مسكن  بخش  محصوالت  برای 

شركت Westlake Chemical، بزرگترين شركت پتروشيمی جهان، 
 Westlake .تغيير داد Westlake Corporation نام خود را رسما به
Corporation توليد كننده و تأمين كننده جهانی مواد و محصوالت 

نوآورانه است كه دفتر مركزی آن در هوستون است، همچنين در 
آسيا، اروپا و آمريكای شمالی فعاليت می كند.
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 به گفته گلف تايمز، QVC )شركت وينيل قطر( برای ايجاد يك 
مركز جديد پلی  وينيل كلرايد )S-PVC( در شهر صنعتی مسيعيد 
از سوی شركت صنايع شيميايی قطر )IQ( و هلدينگ پتروشيمی 

مسيعيد )MPHC( تأييد شده است.
يك   QVC است.  دالر  ميليون   239 پروژه  اين  قرارداد  ارزش 
سرمايه گذاری مشترك بين MPHC با ٥٥.2 درصد سهام، شركت 
پتروشيمی قطر )QAPCO( با 3١.9 درصد سهام و قطر پتروليوم با 
١2.9 درصد سهام است. ظرفيت پيشنهادی كارخانه پی وی سی 
با  كارخانه جديد  اين  ادغام  با  بود.  تن در سال خواهد   3٥٠٠٠٠
كلريد  وينيل  مونومر  يعنی  اوليه  خوراك   QVC موجود  كارخانه 
)VCM( برای توليد پی وی سی تأمين خواهد شد.اين كارخانه از 
طريق استفاده بهينه از آب و برق و امكانات لجستيكی موجود به طور 
پايدار فعال خواهد بود. همچنين اولين كارخانه توليد پی وی سی در 
قطر بوده و هدف اين است كه قطر را به يك مركز توليد منطقه ای 
تبديل كند.پی وی سی توليد شده به تأمين نيازهای صنعت ساخت و 
ساز در اين منطقه كه يكی از بزرگترين مصرف كنندگان PVC است، 

كمك خواهد كرد. همچنين هدف آن فراهم كردن فرصتی برای 
صادرات پی وی سی در سطح بين المللی است. بزرگترين توليدكننده 
پی وی سی سوسپانسيون در خاورميانه، شركت صنايع پايه عربستان 
 ،)Q-Chem( است.از سوی ديگر شركت مواد شيميايی قطر )SABIC(
توليد HDPE را در مسيعيد قطر در اوايل آوريل پس از تعميرات 
اساسی برنامه ريزی شده از سر گرفت. اين شركت، كارخانه توليد 
HDPE را با ظرفيت 37٥٠٠٠ تن در سال برای تعميرات در اواسط 

فوريه متوقف كرد.

دو  رشد  شاهد  ايتاليا  الستيك  و  پالستيك  ماشين آالت  فروش   
رقمی در سال 2٠2١ بود. به گفته ی آماپالست، نماينده توليدكنندگان 
ماشين آالت ايتاليايی، توليد در سال 2٠2١ با رشد ١4 درصدی، از سطح 
به ارزش 4.4٥ ميليارد يورو )4.7  پاندمی كرونا فراتر رفت و  از  قبل 

ميليارد دالر( رسيد. 
محرك اصلی، بهبود بازار داخلی بود كه تقريباً 3٠ درصد از نظر ارزش 
رشد كرد و 2.٥ ميليارد يورو )2.6 ميليارد دالر( را به خود اختصاص داد. 
صادرات بيش از 9 درصد افزايش يافت و به نزديك 3 ميليارد يورو )3.2 
ميليارد دالر آمريكا( رسيد. همچنين واردات بيش از 36 درصد افزايش 

يافت و از يك ميليارد يورو )١.١ ميليارد دالر آمريكا( فراتر رفت.
  ١٠ بازار صادراتی برتر ايتاليا - كه مجموعاً بيش از ٥6٪ از كل 
صادرات را تشكيل می دهند - در سال 2٠2١ توسعه يافت. استثنا تنها 
صادرات به لهستان ١2% و اسپانيا 28% افت كرد. در مجموع صادرات 
به اين ١٠ كشور نزديك به 9 درصد رشد داشته است. بيشترين صادرات 
به اياالت متحده آمريكا و هند )هر دو با افزايش حدود 33 درصد( بوده 
است. با اين حال، آماپالست هشدار داد كه افزايش توليد ماشين آالت 
با عواملی مانند قرنطينه در چين و جنگ روسيه و اوكراين - كه باعث 

افزايش شديد قيمت انرژی شده است، تحت تأثير قرار می گيرد.

راه اندازی کارخانه جديد پی وی سی توسط شرکت وينیل قطر 

رشد دو رقمی فروش ماشین آالت پالستیک و الستیک در ايتالیا
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قیمت مونومر وينیل کلرايد در بازار جهانی افزايش می يابد
 قيمت مونومر وينيل كلرايد در ماه مارس به دليل هزينه باالی خوراك 
اتيلن افزايش يافت. افزايش قيمت خوراك اتيلن به دليل اختالل در عرضه 
مشاهده شد. تأمين ناكافی مواد اوليه باعث افزايش هزينه توليد مونومر 
وينيل كلرايد و فشار بر شركت های پايين دستی برای برآوردن نياز بازار 
شد. عالوه براين افزايش هزينه های انرژی باالدستی نيز بر قيمت اتيلن دی 
كلرايد در كشورهای آسيايی تأثير گذاشت. بازار خارجی خوراك اتيلن به 
دليل محدوديت دسترسی به اين محصول در آسيا، روند قيمتی صعودی 
را در اين منطقه نشان ميدهد. با افزايش قيمت نفت خام در ماه مارس، 
پااليشگاه هايی كه از نفتا به عنوان خوراك كراكر استفاده می كنند تحت 
فشار قيمت های گزاف مواد اوليه قرار گرفته اند و به اين ترتيب قيمت 
اتيلن به طور متوسط بيش از 4% در مقايسه با هفته ی آخر فوريه افزايش 
يافته است.عالوه بر اين، تعطيلی های پايين دستی PVC برای تعميرات در 
ماه آوريل در كشورهای مختلف بر بازار مونومر وينيل كلريد در آسيا تأثير 
گذاشته است. توليدكنندگان اتيلن، مانند CPC Corporation، تعطيلی 
در  آوريل 2٠22  در  تعميرات  برای  را  نفتا  كراكرهای  برنامه ريزی شده 
تايوان برنامه ريزی كرده است. واحدهای توليد پی وی سی به دليل تعمير و 

نگهداری در آسيا با تعطيلی مواجه هستند. بازار پليمر اروپا همچنان تحت 
تأثير آشفتگی ناشی از جنگ اوكراين در ماه مارس قرار دارد. در ابتدای 
ماه، توليدكنندگان پی وی سی خواستار افزايش قيمت، هم زمان با افزايش 
قيمت مونومر در بازار اروپا شدند.عالوه بر اين، چين به عنوان توليد كننده 
اصلی VCM با افزايش قيمت VCM به دليل شيوع مجدد كوويد ١9 در اين 
كشور مواجه شد. اختالل در عرضه در نتيجه اجرای قرنطينه در شهرهای 
مختلف توليدكننده مواد شيميايی مانند شانگهای مشاهده شده است.

درصورتی كه جنگ در اروپای شرقی بی وقفه ادامه يافته و تعداد موارد 
كوويد ١9 در كشورهای آسيايی افزايش يابد، می تواند منجر به اختالل در 
عرضه و افزايش هزينه های مواد خام شود، بنابراين می توان افزايش بيشتری 
در قيمت VCM در آوريل انتظار داشت. الزم به ذكر است كه تقاضای پايين 

دستی PVC و بازارهای ساخت و ساز از ابتدای سال باال بوده است.

  شركت هايتيان اينترنشنال، سازنده ماشين آالت قالب گيری تزريقی 
مستقر در هنگ كنگ، افزايش فروش 3٥.7 درصدی را در سال 2٠2١ 
گزارش كرده است. اين شركت در سال گذشته ركورد فروش ٥6٠٠٠ 
بازارهای  برای  ماشين  از ١٠٠٠٠  بيش  رساند كه  ثبت  به  را  ماشين 
صادراتی بود. فروش داخلی 33.9 درصد و فروش خارجی 4٠.١ درصد 
بيشتر از سال گذشته بوده است. هايتيان افزود كه افزايش فروش در 
آمريكای شمالی و آسيای جنوب شرقی و افزايش فروش »پايدار« در 

اروپا و آمريكای جنوبی قابل توجه بوده است

شناسايی نوع و مقدار نرم كننده به تخمين تقريبی طول عمر يك محصول پی وی سی كمك می كند. بر اين اساس محققان از آناليز طيف سنجی 
غير مخرب برای به دست آوردن اطالعات سريع جهت شناسايی نوع و محتوای نرم كننده ها در محصوالت PVC استفاده می كنند. دراين تحقيقات، 
مجموعه ای بزرگ و متنوع از بيش از ١٠٠ محصول PVC در مراحل مختلف تخريب و از تركيبات شيميايی متنوع با تكنيك های كروماتوگرافی و طيف 

سنجی برای ساخت مدل های طبقه بندی و رگرسيون آناليز شد. اين روش بيشتر برای آناليز اشيا قدمی و اثار تاريخی مورد استفاده قرار می گيرد.

افزايش فروش شرکت هايتیان در سال 2021

PVC شناسايی نرم کننده ها در
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گردآوری و ترجمه:
علیرضا مینویی
مدیر ارشد کیفیت

شرکت صبا لوله زنجان

گردآوری و ترجمه:
میالد عطابخش

مدیر آزمایشگاه
 شرکت صبا لوله زنجان

بررسی جامع مقاومت شیمیايی 
PVC لوله های

با پیشرفت شهرنشینی و گسترش صنایع، افزایش استفاده از انواع لوله های پی وی سی از 
قبیل فاضالبی،آبرسان و ناودانی اهمیت بررسی و کسب آگاهی از مقاومت شیمیایی این نو ع 

از لوله ها در برابر انواع مواد شیمیایی را دو چندان می کند.
کارخانه ای که نوع خاصی از فاضالب حاوی مواد شیمیایی گوناگون را تولید می کند باید از 
مقاومت شیمیایی لوله های فاضالب مورد استفاده خود اطمینان حاصل کند،با ورود روزافزون 
انواع شوینده ها،سفید کننده ها اسیدها،  به زندگی شهرنشینی شامل  انواع مواد شیمیایی 
بازها،الکل ها،انواع روغن ها، نگه دارنده ها و... ایجاب می کند که مقاومت شیمیایی لوله های 

صنعت پی وی سی مورد استفاده در بافت شهری مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در لوله های پی وی سی زنجیره اصلی پلیمر توسط پیوندهای منفرد اتم های کربن ساخته شده 
است، در نتیجه همانند سایر پلیمرهای چند منظوره مانند PE، PP یا PS مقاومت شیمیایی 

بسیار خوبی مشاهده می شود.

PVC ساختار مولکولی
 PVC دارای مقاومت شيميايی عالی همراه با خواص 
مكانيكی خوب است، در برابر بسياری از الكل ها، چربی 
ها، روغن ها و بنزين بدون معطر مقاوم است. همچنين 
در برابر اكثر عوامل خورنده از جمله اسيدهای معدنی، 
قليايی ها و نمك ها، تركيبات آلی بسيار مقاوم است: به 

ويژه برای هيپوكلريت سديم مناسب است. 
پلی وينيل كلرايد از بسياری از ترموپالستيك های 
ديگر قوی تر و سفت تر است و دارای استحكام مكانيكی، 
بااليی  نسبتاً  االستيسيته  ماژول  و  كششی  استحكام 

است. هم سبك و هم كم هزينه است و نياز به نگهداری 
كمی دارد. عالوه بر اين، درصورت استفاده از چسب های 
استاندارد و مناسب يا استفاده از اتصاالت اورينگ دار 
مقاوم می توان اتصاالت دائمی ايجاد كرد كه عماًل در 
برابر نشتی غيرقابل نفوذ هستند. عالوه بر اين، اين ماده 
مقاومت شيميايی بسيار خوبی در برابر طيف وسيعی از 

مايعات خورنده از خود نشان می دهد.
با اين حال، PVC نبايد با استرها، كتون ها، اترها و 
هيدروكربن های معطر يا كلردار استفاده شود. PVC اين 
مواد را جذب می كند و اين امر منجر به تورم و كاهش 

استحكام كششی می شود.
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پايين شكننده  و در دماهای  دارد  نظر حرارتی محدوديت هايی  از 
می شود. حداكثر دمای عملياتی معموالً 6٠ درجه سانتيگراد است. با 
اين حال، در برخی موارد، نمی تواند از حد 4٠ درجه سانتيگراد تجاوز 

كند. )4(
يافته اصلی يك مطالعه اخير اين است كه لوله پی وی سی كمترين 
ميزان شكست كلی را در مقايسه با لوله های چدن، چدن داكتيل، بتن، 
فوالد و آزبستی دارد. اين گزارش نشان می دهد كه خوردگی يكی از 
داليل اصلی شكستگی لوله های آب است. زوال روزافزون سيستم های آب 
و فاضالب به دليل خوردگی، نشت، و شكستگی در مواد لوله با فناوری 
قديمی، توانايی ما را برای ارائه آب آشاميدنی سالم و خدمات بهداشتی 
می كند.برخالف  تهديد  آينده  نسل های  در  هم  و  امروز  هم  ضروری 
لوله های فلزی، لوله های پی وی سی در طول زمان زنگ نمی زنند يا 
خورده نمی شوند، زيرا مانند فلز با هوا و آب واكنش نشان نمی دهند كه 
منجر به طول عمر قابل توجه لوله می شود. در نتيجه، لوله پی وی سی 
در كاربردهايی كه خاك تهاجمی است مقرون به صرفه تر است. می توان 
انتظار داشت كه لوله پی وی سی بدون نياز به پوشش محافظ يا آستر 

دوام بيشتری از لوله های جايگزين داشته باشد.)6(
با اين حال، PVC نياز به نصب دقيق دارد تا از ترك خوردگی طولی 
و زنگ زدن بيش از حد جلوگيری شودبايد توجه داشت مايعات خاصی 
مانند مواد معطر و برخی هيدروكربن های كلردار می توانند به آن آسيب 
برسانند.دما يك پارامتر مهم درزمينه ميزان مقاومت شيميايی هر ماده ای 
است. هر ترموپالستيك به طور كلی دارای حداكثر دمايی است، كه تعيين 
می كند تا چه دمايی يك لوله ممكن است بدون آسيب گرم شود.لوله 
وقتی از اين دما باالتر گرم شود، نرم شده و تغيير شكل می دهد. پس از 

خنك شدن، به شكل و ابعاد تغيير شكل يافته سخت می شود.)7(
جدول پيوست براساس روش immersion tests)غوطه ور سازی( 
توسط شركت ipex كانادا در سال 2٠2٠ تهيه گرديده است.همان طور 
كه قبل تر هم اشاره شد از عواملی كه بايد برای خوردگی لوله پی وی 
سی توسط ماده ای خاص در نظر داشت دمای مورد آزمايش می باشد به 
اين معنا كه ممكن است لوله پی وی سی مورد آزمايش در دمای پايين 
تر)23 درجه سانتی گراد(مقاومت خوبی در مقابل خوردگی از خود نشان 
دهد اما در دمای 6٠ درجه سانتی گراد شروع به خوردگی كند.همچنين 
ممكن است در هردو دما آسيب پذير بوده و يا كاماًل از خود مقاومت نشان 
دهد.در جدول زير حرف التين R نشان دهنده مقاومت كامل در مقابل 
خوردگی و حرف التين C نشان دهنده مقاومت كمتر نسبت به R ولی 
همچنان مناسب برای برخی استفاده ها را نشان می دهد و در نهايت حرف 
التين N نشان دهنده مقاومت بسيار پايين لوله نسبت آن ماده شيميايی 

خاص را نمايش ميدهد.
 

Rبه طور كلی مقاوم

مقاوت كمتری نسبت به R ولی همچنان در برخی 
شرايط مناسب

C

Nغير مقاوم

جدول مقاومت پلی وينیل کلرايد 
در مقابل انواع مواد شیمیايی

مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

استالدئيد N N

استالدئيد، محلول 4٠درصد C N

استاميد - -
استيك اسيد،بخار R R

استيك اسيد، يخ R N

استيك اسيد،2٥درصد R R

استيك اسيد، 6٠درصد R N

استيك اسيد، 8٥درصد R N

استيك آنهيدريد N N

استون N N

استلين N N

استيل كلرايد N N

استيل نيتريل N N

اكريلونيتريل N N

اكريليك اسيد N N

اديپيك اسيد R R

الكل،آليل R C

الكل،آميل N N

الكل، بنزيل N N

)الكل، بوتيل)ان –بوتانول R R

الكل، دياستون N N

)الكل، اتيل)اتانول R R

)الكل، هگزيل)هگزانول R R

)الكل،ايزوپروپيل)2-پروپانول R R

)الكل،متيل)متانول R R

)الكل،پروپيل)١-پروپانول R R

الكل،پروپارگيل R R
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مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

آليل كلرايد N N

آلوم R R

آلومينيوم فلورايد R N

آمونياك، گاز R R

آمونياك، مايع N N

نمك های آمونياك R R

به جز آمونيوم دی كرومات R N

فلورايد آمونيوم، ١٠درصد R R

فلورايد آمونيوم 2٠درصد R C

آميل استات N N

آميل كلرايد N N

آنيلين N N

آنيلين كلروهيدرات N N

آنيلين هيدروكلرايد N N

آنتراكوئينون R R

آنتيمونی تری كلرايد R R

آنتراكوئينون سولفونيك اسيد R R

تيزاب سلطانی C N

آرسنيك اسيد،8٠درصد R R

آريل-سولفونيك اسيد R R

نمك های باريم R R

جز نيترات باريم R N

آبجو R R

مشروب چغندر قند R R

بنزالدئيد، ١٠درصد R N

)بنزن)بنزول N N

بنزن سولفونيك اسيد،١٠درصد R R

بنزن سولفونيك اسيد<١٠درصد N N

بنزوئيك اسيد R R

مشروب سياه-كاغذ R R

سفيد كننده،١2درصد كلر فعال R R

سفيدكننده، ٥درصد كلر فعال R R

بوراكس R R

مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

بوريك اسيد R R

آب نمك R R

برميك اسيد R R

برم،محلول R R

برم، مايع N N

برم،گاز،2٥درصد R R

برموبنزن N N

بروموتولوئن N N

بوتادئين R R

بوتان R R

بوتين ديول R N

بوتيل استات N N

بوتيل استارات R N

بوتيل فنول R N

بوتيلن، مايع R R

بوتيريك اسيد R N

كادميم سيانيد R R

نمك های كلسيم R R

به جز كلسيم بی سولفيد N N

كلسيم هيپوكلريت،3٠درصد R R

كلسيم هيدروكسيد R R

كلسيم نيترات R R

كلسيم اكسيد R R

كلسيم سولفات R R

كافور R N

مشروب نيشكر قند R R

كربن دی سولفيد N N

كربن دی امسيد R R

كربن دی اكسيد،محلول R R

كربن مونوكسيد R R

كاربيتول R N

كربن تتراكلرايد R N

كربنيك اسيد R R
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مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

روغن كرچك R R

 پتاس سوزآور)پتاسيم
هيدروكسيد(،٥٠درصد R R

 سود سوزآور)سديم
هيدروكسيد(>4٠درصد R R

سلوسلو R N

سلوسلو استات R N

هيدرات كلرال R R

كلروآمين،رقيق R N

كلريك اسيد،2٠درصد R R

كلر،گاز،خشك C N

كلر،گاز،مرطوب N N

كلر،مايع N N

آب كلر R R

كلرواستيك اسيد،٥٠درصد R R

كلرواستيل كلرايد R N

كلروبنزن N N

كلروبنزيل كلرايد N N

كلروفرم N N

كلروپيكرين N N

كلروسولفونيك اسيد R N

كرميك اسيد،١٠درصد R R

كرميك اسيد،3٠درصد R R

كرميك اسيد،4٠درصد R C

كرميك اسيد،٥٠درصد N N

كروم پتاسيم سولفات R N

سيتريك اسيد R R

روغن نارگيل R R

قهوه R R

گاز زغال سنگ كوره R R

استات مس R N

نمك های مس،محلول R R

روغن ذرت R R

شربت ذرت R R

مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

روغن پنبه دانه R R

كرئوزوت N N

كريسول،9٠درصد N N

كرسيليك اسيد،٥٠درصد R R

كروتون آلدئيد N N

روغن خام،ترش R R

نمك های كوپريك، محلول R R

سيكلوهگزان N N

سيكلوهگزانول N N

سيكلوهگزانون N N

مواد شوينده،محلول R R

دكسترين R R

دكستروس R R

دی بوتوكسی اتيل فتاالت N N

سوخت های ديزل R R

دی اتيل آمين N N

دی اتيل اتر R N

دی سديم فسفات R R

دی گليوكليك اسيد R R

دی اكسان-4،١ N N

دی متيل آمين R R

دی متيل فرماميد N N

دی بوتيل فتاالت N N

دی بوتيل سباسات R N

دی كلرو بنزن N N

دی كلرواتيلن N N

اتر N N

اتيل اتر N N

اتيل هاليد N N

اتيلن هاليد N N

اتيلن گليسول R R

اتيلن اكسيد n N

اسيدهای چرب R R

شماره140 خرداد1401 سال17

www.pvc-asso.ir

62

علمــــــی



مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

نمك های آهن R R

روغن ماهی R R

فلوئور،گاز خشك R N

فاوئور،گاز مرطوب R N

فلوبوريك اسيد R R

فلوئوسيليك اسيد،٥٠درصد R R

فرمالدئيد R R

فرميك اسيد R N

١١3F١١4-١2F-١١F-F ،فريون R R

F-2١F22 فريون N N

فروكتوز R R

فورفورال N N

گاليك اسيد R R

گاز،زغال سنگ،مصنوعی N N

گاز،طبيعی،متان R R

گازولين C C

گالتين R R

گلوكز R R

چسب،حيوانی R R

)گليسيرين)گليسيرول R R

گليكوليك اسيد R R

گليكول R R

شيره انگور R R

شراب سبز،كاغذ R R

هپتان R R

هگزان R N

هگزانول R R

روغن هيدروليك R N

هيدروبرميك اسيد،2٠درصد R R

هيدروكلريك اسيد R R

هيدرفلوئوريك اسيد،3٠درصد R N

هيدروفلوئوريك اسيد،٥٠درصد R N

هيدروفلوئوريك اسيد، ١٠٠درصد N N

مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

هيدروفلوئوروسيليسيك اسيد R R

هيدروسيانيك اسيد R R

هيدروژن R R

هيدروژن سيانيد R R

هيدروژن فلوئوريد N N

هيدروژن فسفيد R R

هيدروژن پراكسيد، ٥٠درصد R R

هيدروژن پراكسيد،9٠درصد R R

هيدروژن سولفيد،محلول R R

هيدروژن سولفيد،خشك R R

هيدروكوئينون R R

هيدروكسيل آمين سولفات R R

هيدرازين N N

هيپوكلروس اسيد R R

يد،محلول،١٠درصد N N

،سوخت های جت
JP-4JP٥ C C

كروسن R R

كتون N N

كچاپ R N

مايع كرافت R R

الكتيك اسيد،2٥درصد R R

الكتيك اسيد،8٠درصد R N

روغن گوشت خوك R R

لوريك اسيد R R

لوريل استات R R

لوريل كلريد R R

نمك های سرب R R

سولفور آهك R N

روغن لينولئيك R R

روغن بذر كتان R R

مشروبات R R

نمك های ليتيم R R
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مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

روغن های روان كننده R

R

نمك های منيزيم R R

مالئيك اسيد R R

ماليك اسيد R R

منگنز سولفات R R

نمكهای جيوه R R

جيوه R R

متان R R

متوكسی اتيل الئات R N

متيل استات N N

متيل آمين N N

متيل برميد N N

متيل كلريد N N

متيل كلروفرم N N

متيل اتيل كتون N N

متيل ايزوبوتيل كاربينول N N

متيل ايزوبوتيل كتون N N

متيل ايزوپروپيل كتون N N

متيل متاكريالت R N

متيل سولفات R N

متيل سولفوريك اسيد R R

متيلن برميد N N

متيلن كلريد N N

متيلن يديد N N

شير R R

روغن معدنی R R

مالس R R

منوكلرواستيك اسيد R R

منوكلروبنزن N N

منواتانول آمين N N

روغن موتور R R

نفتا R R

مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

نفتالين N N

گاز طبيعی R R

نيكل استات R N

نمك های نيكل R R

نيكوتين R R

نيكوتينيك اسيد R R

نيتريك اسيد، ٠تا 4٠درصد R R

نيتريك اسيد،٥٠درصد R C

نيتريك اسيد، 7٠درصد R N

نيتريك اسيد، ١٠٠درصد N N

نيتروبنزن N N

نيتروگليسرين N N

نيتروس اسيد،١٠درصد R R

نيتروس اكسيد، گاز R N

نيتروگليكول N N

اولئيك اسيد R R

اولئوم N N

روغن زيتون R R

اگزاليك اسيد R R

اكسيژن،گاز R R

اوزون،گاز R R

پالميتيك اسيد،١٠درصد R R

پالميتيك اسيد،7٠درصد R N

پارافين R R

پنتان C C

پراستيك اسيد،4٠درصد R N

پری كلريك اسيد،١٥درصد R N

پری كلريك اسيد،7٠درصد R N

پری كلرواتيلن C C

پرفسفات R N

فنول R N

فنيل هيدرازين N N

فسفريك آنهيدريد R N

شماره140 خرداد1401 سال17

www.pvc-asso.ir

64

علمــــــی



مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

فسفريك اسيد R R

فسفر،زرد R N

فسفر،قرمز R N

فسفرپنتواكسيد R N

فسفر تری كلريد N N

مواد شيميايی عكاسی،محلول R R

فتاليك اسيد C C

پيكريك اسيد N N

محلولهای آبكاری،فلز R R

پتاس R R

پتاسيم آميل زانتات R N

نمك های پتاسيم،محلول R R

پتاسيم يديد R N

پتاسيم پرمنگنات،١٠درصد R R

پتاسيم پرمنگنات،2٥درصد R N

پروپان R R

پروپيلن دی كلريد N N

پروپيلن گليكول،2٥درصد R R

پروپيلن گليكول،2٥-٥٠درصد C C

پروپيلن گليكول،+٥٠درصد N N

پروپيلن اكسيد N N

پيريدين N N

پيروگاليك اسيد R N

حمام انعقادی ريان R R

ساليسيليك اسيد R R

ساليسيل آلدئيد N N

سالنيك اسيد،محلول R R

سيليسيك اسيد R R

روغن سيليكون R N

نمك های نقره R R

صابون ها R R

نمك های سديم،محلول R R

سديم كلريت N N

مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

سديم كلرات R N

سديم هيپوكلريت R N

استانيك كلريد R R

قلع كلريد R R

نشاسته R R

استئاريك اسيد R R

محلول استودارد N N

سوكسينيك اسيد R R

سولفاميك اسيد N N

مايع سولفات و سولفيت R R

گوگرد R R

شكر،محلول R R

سولفور دی اكسيد،خشك R R

سولفور دی اكسيد،مرطوب R N

سولفور تری اكسيد،گاز،خشك R R

سولفور تری اكسيد،مرطوب R N

سولفوريك اسيد،باالی 8٠درصد R R

سولفوريك اسيد،9٠ تا 93درصد R N

سولفوريك اسيد،94 تا ١٠٠درصد N N

سولفوروس اسيد R R

)تانيك اسيد)دارای جوهر مازو R R

مايع برنزه كننده R R

قير N N

تارتاريك اسيد R R

ترپينئول C C

تتراكلرواتان C C

سرب تترااتيل R N

تتراهيدروفوران N N

تترالين N N

تتراسديم R R

تيونيل كلريد N N

روغن برش نخ R N

تيتانيوم تتراكلريد C N
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مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

تولوئن N N

رب گوجه فرنگی R R

روغن ترانسفورماتور R R

تری بوتيل فسفات N N

تری بوتيل سيترات R N

تری كلرواستيك اسيد R

تری كلرواتيلن N N

تری اتانول آمين R N

تری اتيل آمين R R

تری متيل پروپان R N

تری سديم فسفات R R

تورپنتين R R

مواد شیمیایی
23C0

(73 F0)
60 C0

(140 F0)

اوره R R

ادرار R R

وازلين N N

روغن هاس سبزيجات R R

سركه R R

وينيل استات N N

آب،ديونيزه شده R R

آب، تقطير شده R R

آب،نمك R R

زايلن N N

نمك های روی R R

منابع:

1)https://www.corrosionpedia.com/definition/1760/chemical-resistance
2)http://www.seepvcforum.com/en/content/26-chemical-resistance#:~:text=Since%20the%20main%20
chain%20of,PE%2C%20PP%2C%20or%20PS.
3)https://www.vinidex.com.au/technical-resources/chemical-resistance/chemical-resistance-of-pvc-pipes/
4)https://savinobarbera.com/technical-resources/chemical-resistant-plastic-materials-pp-pvc-pvdf/?lang=en 
5) https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/polyvinyl-chloride
6) http://www.thinkpipesthinkpvc.com.au/benefits-of-pvc-pipes/corrosion-resistance
7) https://www.chemicalprocessing.com/articles/2016/corrosion-prevention-properly-apply-plastic-piping/
8)https://www.ipexna.com/media/11234/chemical-guide-us-ipex-pvc.pdf

اطالعات جدول فوق داده های ارزشمندی است برای ارزيابی دقيق مقاومت شيميايی لوله های پی وی سی در دو دمای مختلف در برابر 
انواع مواد شيميايی. با توجه به جدول فوق برای مثال می توان به اسيد استيك )جوهر سركه( 6٠ درصد توجه كرد كه در دمای 23 درجه 
لوله پی وی سی مقاومت عالی در برابر اين ماده از خود نشان می دهد ولی در دمای 6٠ درجه سانتی گراد شروع به خوردگی می كند.پس 
يك كارخانه توليد سركه يا اسيد استيك صنعتی بايد توجه داشته باشد نبايد اسيد استيك 6٠ درصد با دمای 6٠ درجه و باالتر وارد سيستم 
فاضالبی شود كه از جنس پی وی سی می باشد.بر اساس اطالعات به دست آمده از جدول می توان فهميد برخی مواد مانند آمونياك در هر 
دمايی آسيب جدی به لوله پی وی سی وارد خواهد كرد در نتيجه كارخانه توليد آمونياك درصورت داشتن پساب حاوی آمونياك بايد از 
لوله ای برای فاضالب خود استفاده كند كه از جنس pvc نباشد ، تارتاريك اسيد در هر دمايی ناتوان از آسيب رسانی می باشد.بنابراين بدون 

مشكل لوله پی وی سی برای پسابی حاوی تارتاريك اسيد مناسب است.
در پايان بايد اظهار داشت كه توجه به پروسه دفع مواد زايد و فاضالب كارخانجات صنعتی، مناطق مختلف شهری و ميزان مقاومت و 

خوردگی سيستم های دفع اين مواد،گامی هوشمندانه است برای صنعتی پويا با حداكثر راندمان و بدون آسيب پذيری به محيط زيست.   
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