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در  شده  برگزار  جلسه  اولین  از  ماه  دو  و  سال  دو 

کل  مدیر  حضور  با  ایران  بازرگانی  اتاق  محل 

صنایع غیر فلزی، معاون وزیر صمت، کارشناسان 

هیئت  اعضای  و  وزارتخانه  پلیمر  و  فناوری  بخش 

موضوع  با  کشور  پلیمر  صنعت  انجمن های  مدیره 

اجرای طرح افق  و در پیامد آن ، سهیمه بندی مواد 

اولیه و ... می گذرد. روزی که همه ی استناد ها و 

 PVC اتصاالت  و  لوله  تولید  صنعت  مخالفت های 

با اجرای این طرح که در نوع خود موازی با وظایف 

ترجمه  شفافیت  عدم  به  بود،  دارایی  اداره  و  بورس 

عنوان  زمانه  ضروریات  از  آن  شدن  اجرایی  و  شد 

گردید و اتفاقا مورد استقبال گرم تعدادی از اعضای 

هیئت مدیره انجمن ملی هم قرار گرفت .

با  مواد  بندی  سهمیه  و  افق  ماراتن  این  بالخره 

گذاشتن صنعت PVC در آغاز خط، سوت خورد و 

به  بورس  در   PVC توزیع  آزگار، مشکل  سال   2 در 

اولیه  ماده  این  قیمت  و  تبدیل شد  بدخیم  یك غده 

داخلی با نرخ دوبرابری تولید نسبت به مصرف ،به 

قیمت  همان  به  تولید  تشنگان  به  تازه  و  رسید  خدا 

هم نرسید و آنقدر سیاست قطره چکانی در توزیع و 

سهمیه بندی اجرا شد که بسیاری عطای تولید  را به 

لقایش بخشیدند و بیش از نیمی از نیروهای خود را 

به جمع پیمایندگان خیابان ها افزودند تا حداقل آن 

نیمه دیگر زنده بمانند.

از  هزینه هایی  چه  بین  این  در  اینکه  از  بگذریم 

نشنیدن،  سال   2 از  بعد  اما  ملی صرف شد!  منابع 

باز هم  که  بر می گردد  دیگر ورق  گونه ای  به  امروز 

حال  به  دلسوختگی  و  صنعت  با  همفکری  بوی 

سرمایه های این کشور از آن به مشام نمی رسد .

امروز دوباره قرار است برگردیم به چند سال پیش اما 

با وسیله ای دیگر و فرمانی متفاوت ! 

تا دیگر خدا  آزادند  از بورس دوباره  همه در خرید 

در  سرمایه  چندرغاز  با  تولید کننده  داد  به  خودش 

بازار  در  دار  با غول های سرمایه  رقابت  در  گردش، 

برسد!

تولیدکننده  و  می روند  و  می کنند  درو  آنها  بالخره 

خوشه چین دالالن بازار می شود . 

معلوم  بازار  در  قیمت  پیش برنده  و  کننده  تعیین 

خدا  دست  بر  چشم  باید  تولید کننده  و  بود  خواهد 

داشته باشد .

یادداشت
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حضور 3 پتروشیمی در 
میان10 شرکت برتر بورس کاال

براساس آمار فروش شرکت ها در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در هفته گذشته به ترتیب 
شرکت های فوالد مبارکه اصفهان، فوالد هرمزگان، ذوب آهن اصفهان، شرکت ملی صنایع 
نفت  پاالیش  تندگویان،  پتروشیمی  سیرجان،  فوالد  جهان  اصفهان،  نفت  پاالیش  ایران،  مس 
تهران، پتروشیمی مارون و پتروشیمی بندر امام لقب ۱۰ شرکت برتر بورس کاال را به خود 

اختصاص دادند.

به گزارش نیپنا، شرکت پتروشیمی مارون با فروش 

گالیکول  اتیلن  منو  پلی پروپیلن،  انواع  تن   8316

ثبت  به  را  ریالی  میلیارد  ارزش 26۵۵  و دی اتیلن 

رساند.

با ثبت معامله 791۵  امام  شرکت پتروشیمی بندر 

و  سبک  اتیلن  پلی  کلراید،  وینیل  پلی  انواع  تن 

ارزش  بنزن  و  بوتادین،زایلین  استایرن  سنگین، 

لحاظ  به  برتر  شرکت  دهمین  ریال  میلیارد   2632

ارزش معامالت شد.

محصول  انواع  تن  و ۵36  هزار  معامله 10  ثبت  با 

پلی اتیلن و نخ پلی استر، شرکت پتروشیمی تندگویان 

به ثبت ارزش 303۵ میلیارد ریالی هفتمین شرکت 

برتر بورس کاال به لحاظ ارزش معامله شد.

فوالد مبارکه با فروش 34 هزار تن انواع ورق سرد، 

ریال  میلیارد   8740 ارزش  به  اندود  قلع  و  رنگی 

ارزش  لحاظ  به  شرکت  برترین  و  ایستاد  صدر  در 

معامالت بازار فیزیکی بورس کاال شد.

با  هرمزگان  فوالد  شرکت  مبارکه،  فوالد  از  پس 

 7۵۵0 ارزش  به   C تختال  تن  هزار   ۵0 دادوستد 

میلیارد ریال رتبه دوم را کسب کرد و پس از آن ذوب 

آهن با ثبت معامله 2۵ هزار و 43 تن سبد میلگرد و 

تیرآهن به ارزش 3۵38 میلیارد ریال قرار دارد.

شرکت ملی مس با ثبت معامله 1۵3۵ تن محصول 

فلزات  کنسانتره  سولفور مولیبدن،  کاتد،  مس  شامل 

گرانبها و مس کم عیار ارزشی معادل 3133 میلیارد 

در  برتر  شرکت  چهارمین  و  رساند  ثبت  به  را  ریال 

معامالت بازار فیزیکی بورس کاال شد.

شرکت پاالیش نفت اصفهان با فروش 30 هزار تن 

لوب کات سبک و وکیوم باتوم ارزشی معادل 3127 

میلیارد ریال را رقم زد.

شرکت جهان فوالد سیرجان با ثبت معامله 23 هزار 

تن سبد میلگرد و شمش بلوم ارزشی بالغ بر 3088 

میلیارد ریال را به ثبت رساند.

شرکت پاالیش نفت تهران با ثبت معامله 29 هزار 

و ۵80 تن وکیوم باتوم، لوب کات سبک و سنگین و 

گوگرد گرانوله ارزش 2823 میلیارد ریالی را رقم زد و 

در جایگاه هشتم ایستاد.

تدبیر و استراتژی کارآمد، کام پتروشیمی تبریز را شیرین کرد.

کارنامه  در  دیگری  تاریخی  رکورد  تبریز؛  پتروشیمی  عمومی  روابط  گزارش  به 

پتروشیمی تبریز ثبت شد.

براساس این گزارش، افزایش سرمایه پتروشیمی تبریز با سودآوری ۵00 درصدی 

در شش ماهه اول سال 1400 ثبت شد.

آن  از  را  ارزشمندی  های  سوغاتی  ای  توسعه  های  پروژه  از  برخی  اندازی  راه 

بازار  از گذشته وارد  توانسته است قدرتمندتر  تبریز کرده است.چرا که  پتروشیمی 

رقابت پلیمری شود.

به  افزایش صادرات  و  متنوع  تولید محصوالت  افزایش  با  تبریز  پتروشیمی  شرکت 

رکورد جدیدی در کسب سود ۵00 درصدی در شش ماهه نخست سال 1400 به 

نسبت سال قبل دست یافت.

یز ثبت شد؛ یخی دیگری در کارنامه پتروشیمی تبر رکورد تار

افزایش سرمایه پتروشیمی تبریز با سودآوری ۵00 درصدی

اخبار
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سرمایه گـذاری 2 میلیـارد دالری 
ریـالینس هنـد در پـروژه هـای 
پتروشیمی در امارات متحده عربی

سرمایه گذاری  ابوظبی.  مالی  آزاد  منطقه  در  واحد  یک  تاسیس 
ریالینس در سه پروژه پتروشیمی به همراه ادنوک و صندوق ثروت 

ملی ابوظبی )ADQ(. شرکت به دنبال توسعه تجارت بین المللی.

در  دالری  میلیارد   2 سرمایه گذاری  از  بعد 

شرکت  توسط  آن  توسعه  و  پتروشیمی  پروژه های 

واحد  هند  ریالینس  شرکت  ابوظبی،  نفت  ملی 

تجاری پتروشیمی و نفتی 1 میلیون دالری خود را 

در امارات متحده عربی تاسیس کرده است.

مقامات ریالینس در بیانیه ای در 2 اکتبر به بورس 

سهام بی اس ای گفتند، شرکت بین المللی ریالینس 

)یا RINL( در منطقه آزاد مالی بازار جهانی ابوظبی 

در پایتخت امارات واقع خواهد شد، والبته همچنان 

عملیات های خود را آغاز نکرده است.

بین المللی  »شرکت  شده:  اشاره  بیانیه  این  در 

خام،  نفت  حوزه  در  تجارت  هدف  با  ریالینس 

و  پتروشیمی  محصوالت  و  نفتی  محصوالت 

کشاورزی تشکیل شده است.«

صنایع  ژوئن،   29 در  شده  منتشر  بیانیه  براساس 

که  تعزیز  منطقه  در  تا  دارد  برنامه  ریالینس 

و  ادنوک  میان  مشترکی  شیمیایی  سرمایه گذاری 

صندوق ثروت ملی ابوظبی می باشد 2 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری کرده، و اولین قرارداد خود را در این 

منطقه ثبت کند. 

مقامات ادنوک در بیانیه 29 ژوئن گفتند، براساس 

تعزیز  مقامات  و  ریالینس  موافقت نامه،  مفاد 

در  تن   940000 ظرفیت  با  کلر-قلیا  واحدهای 

سال، اتیلن دی کلرید با ظرفیت 1.1 میلیون تن در 

سال و پلی وینیل کلرید با ظرفیت 360000 تن در 

تاسیس  تعزیز  صنعتی  شیمیایی  منطقه  رادر  سال 

خواهند کرد. تصمیمات نهایی سرمایه گذاری برای 

تدارکات  مهندسی،  قراردادهای  اهدای  و  پروژه ها 

شده  برنامه ریزی   2022 سال  برای  نیز  ساخت  و 

است. 

موکش آمبانی مدیر عامل ریالینس در بیانیه ای جدا 

در 29 ژوئن گفت که این توافق نامه به جهانی شدن 

عملیات های شرکت کمک خواهد کرد.

کلر-قلیا در تصفیه آب و تولید منسوجات و فلزات 

دی کلرید  اتیلن  درحالی که  شده،  برده  کار  به 

 در تولید پی وی سی، که کاربردهای وسیعی 
ً
معموال

محصوالت  و  زیرساخت ها  خانه سازی،  از  اعم 

مصرفی دارد، استفاده می شود. ریالینس با جدیت 

برنامه هایی در سوخت های فسیلی را دنبال می کند. 

آرامکو،  مدیره  هیئت  رئیس  انتصاب  دنبال   به 

الرمیان، به عنوان مدیر مستقل هیئت صنایع  یاسر 

واحد  سهام  از  بخشی  خرید  به  آرامکو  ریالینس، 

شده  نزدیک تر  ریالینس  شیمیایی  مواد  به  نفت 

است. 

پتروتحلیل

یر صنعت خبر داد؛ وز

برنامه ویژه وزارت صمت برای تنظیم بازار کاالهای پایه پتروشیمی
وزیر صمت با اشاره به مشکالت تأمین مواد اولیه پتروشیمی گفت: برنامه 

تهیه  پتروشیمی  از جمله فوالد و  پایه  بازار کاالهای  تنظیم  برای  ویژه ای 

کرده ایم.

 ،PVC اتصاالت  و  لوله  کنندگان  تولید  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 

در  مرکزی  استان  به  سفر  جریان  در  جمعه  عصر  امین  فاطمی  سیدرضا 

کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  صنعت،  واحدهای  یک  افتتاح  حاشیه 

خوشبختانه سرمایه گذاری خوبی در صنعت باالدستی پتروشیمی صورت 

و  می شوند  صادر  خام  نیمه  صورت  به  محصوالت  متأسفانه  اما  گرفته، 

واحد صنعتی که امروز در دلیجان افتتاح شد به نوعی ارزش افزوده باالتر 

اخبار
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پروژه بزرگ پتروشیمی در یزد راه اندازی می شود

ایجاد می کند و رونق  پتروشیمی  برای محصوالت  بیشتری  قیمت  و  اشتغال  و 

تولید را به همراه دارد.

به  کاال  دارد،  وجود  مشکالتی  اولیه  مواد  تأمین  با  رابطه  در  داد:  ادامه  وی 

اندازه کافی و قیمت مناسب تولید نمی شود و در بورس کاال محدودیت هایی 

هست، بنابراین یک برنامه ویژه برای تنظیم بازار کاالهای پایه از جمله فوالد و 

پتروشیمی تهیه کرده ایم.

به  اولیه  مواد  تأمین  راستای  در  کرد:  تصریح  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر 

تولیدکننده این واحد قول دادم که تا دو ماه آینده موضوع سهمیه بندی مواد اولیه 

برای تمام واحدهای پایین دستی پتروشیمی حل شود.

پایان سال  تا  اساسی مجوزها  بازنگری  در خصوص  کرد:  اظهار  امین  فاطمی 

جاری، قولی به همه تولیدکنندگان داده ایم به این ترتیب که بسیاری از مجوزهایی 

که شاید ضرورت نداشته باشد و اخذ آنها وقت زیادی نیاز دارد حذف و فرآیند 

تأخیرات در  به سبب  تولیدکننده  یا  تا سرمایه گذار  سایر مجوزها تسهیل شود 

وزارت صمت، دچار اشکال و اختالف نشود.

برای  تالش  از  یزد  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 

راه اندازی یک پروژه بزرگ پتروشیمی در یزد خبر 

داد و گفت: مجوز این واحد دریافت شده است.

جوکار،  محمدصالح  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 

فعاالن  از  جمعی  با  دیدار  در  پنجشنبه  ظهر 

اقتصادی استان با اشاره به اینکه استان یزد پیشرو 

در قطب صنعت نساجی کشور است، اظهار کرد: 

پیشرفت این صنعت در استان یزد به گونه ای است 

درصد   80 و  روفرشی  تولیدات  درصد   90 که 

به  مربوط  کشور  در  پرده ای  و  رومبلی  پارچه های 

استان یزد است.

وی بیان کرد: تولید محصوالت پارچه پیراهن، شال 

محصوالت  و  پتو  روتختی،  سجاده،  روسری،  و 

متعدد دیگر از ویژگی های این صنعت در یزد است 

فعال  واحد   941 و  هزار  یک  حاضر،  حال  در  و 

نساجی در استان داریم که بالغ بر 40 هزار نفر در 

این واحدها مشغول به کار هستند.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد گفت: این استان 

در زمینه واحدهای تولید الیاف و نخ های فیالمنت 

مصنوعی نیز از استان های شاخص است به طوری 

که در حال حاضر 30 واحد با ظرفیت بیش از 221 

هزار و 860 تن تأمین کننده نیاز واحدهای بافندگی 

استان و کشور بوده و متقاضی مواد اولیه پتروشیمی 

نساجی هستند.

وی افزود: عالوه بر واحدهای نساجی، 619 واحد 

اتیلن،  )پلی  پلیمری  مواد  کننده  مصرف  شیمیایی 

پلی استایرن، پلی اتیلن ترفتاالت، پی وی سی( نیز 

فعال هستند که نیاز آنها به مواد اولیه در حدود 160 

هزار تن در سال است.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با بیان اینکه 

بافندگی 97 هزار  انواع نخ ها در حوزه  نیاز ساالنه 

تن است، گفت: برای حمایت از صنایع یاد شده، 

از  استان  در  بزرگ  پتروشیمی  واحد  یک  ایجاد 

ضرورت باالیی برخوردار است تا مشکل مواد اولیه 

این واحدها رفع شود.

وی افزود: عدم راه اندازی این واحد پتروشیمی در 

استان در حالی است که پیشروترین صنعت استان 

که  شیمیایی  واحدهای  و  نساجی  صنعت  یعنی 

سابقه فعالیت و اشتغال بسیار باالیی هم دارند، در 

حال حاضر با مشکل بسیار جدی برای تأمین مواد 

اولیه پتروشیمی مواجه هستند بنابراین پیگیری برای 

اخذ مجوز یک واحد بزرگ صنعتی پتروشیمی در 

استان یزد در جریان است.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد:

اخبار
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صادرات

سخنگوی گمرک گفت: با پایان محدودیت های اعالمی دولت عراق، برای برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور، تبادل کاال با عراق از سر گرفته شد.

به گزارش انجمن تولید کنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی و به نقل از  اقتصادآنالین، 

سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک بیان کرد: با پایان محدودیت های ورود کاال و 

مسافر به کشور عراق به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی، از صبح امروز تبادل کاال با 

این کشور از همه مرزهای تجاری کشور از سر گرفته شد.

لطیفی اضافه کرد: این محدودیت ها برای همه مبادی ورودی کشور عراق، از شنبه تا 

صبح امروز از سوی دولت این کشور در نظر گرفته شده بود.

تبادل کاال با عراق 
از سـر گرفته شـد

با پایان یافتن انتخابات پارلمانی؛

ییس اتاق بازرگانی اهواز خبر داد؛ ر

بازگشایـی مرز چذابه برای صادرات

مرز  بازگشایی  از  اهواز  بازرگانی  اتاق  رییس 
غیر  کاالهای  صادرات  سرگیری  از  و  چذابه 

نفتی به کشور عراق خبر داد.

شهال  ایسنا،  از  نقل  به  اقتصادآنالین  گزارش  به 

عموری، اظهار کرد: با توجه به برگزاری انتخابات 

به  آزادگان  دشت  در  چذابه  مرز  عراق،  کشور  در 

مدت سه روز به روی صادرکنندگان بسته شده بود. 

این مرز از امروز و پس از دو روز، بازگشایی شده و 

اکنون صادرات کاالی غیر نفتی از چذابه به کشور 

عراق در حال انجام است.

هماهنگی های  و  قانونی  تشریفات  افزود:  وی 

با  غیرنفتی  کاالی  صادرات  سرگیری  از  برای  الزم 

نیروی  و  پایانه ها  نقل  و  حمل  گمرک،  مرزبانی، 

انتظامی انجام شده است و صادرات از پایانه مرزی 

چذابه با رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی 

محوطه بازارچه مرزی در حال انجام است.

رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: مواد غذایی 

مهم ترین  از  تره بار  و  ساختمانی  مصالح  لبنی،  و 

که  هستند  عراق  کشور  به  ایران  صادراتی  اقالم 

صادر  کشور  این  به  چذابه  مرزی  پایانه  طریق  از 

می شوند.

مذاکره برای گسترش روابط اقتصادی با صربستان را آغاز کنیم

ییس اتاق ایران: ر

رییس اتاق ایران در دیدار با سفیر صربستان در تهران گفت: قوانین اقتصادی صربستان جز قوانین 
مترقی دنیاست که قواعد اتحادیه اروپا را پذیرفته و برای همین صربستان مورد توجه جدی ایران است.

غالمحسین شافعی

اخبار
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به گزارش  انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی و به نقل از اقتصادآنالین، رییس 

اتاق ایران در دیدار با سفیر صربستان در تهران گفت: قوانین اقتصادی صربستان 

جز قوانین مترقی دنیاست که قواعد اتحادیه اروپا را پذیرفته و برای همین صربستان 

مورد توجه جدی ایران است.

دراگان تودوروویچ در این دیدار که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

 سفرهایی به استان های اصفهان، قزوین و اهواز 
ً
ایران انجام شد، گفت: من اخیرا

داشتم؛ مهم ترین نکته ای که برای من در این سفرها اهمیت داشت، این بود که ما 

منافع مشترکی زیادی باهم داریم و باید بتوانیم روابط اقتصادی خوبی برقرار کنیم.

کشور  دو  میان  اقتصادی  روابط  ارتقای  برای  گفت:  تهران  در  صربستان  سفیر 

می توانیم اتاق بازرگانی مشترک تشکیل دهیم و اقتصاد دو کشور ایران و صربستان 

با هم دیگر کار کنند. البته از گذشته روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور روابط 

 لغو روادید و پرواز مستقیم دایر بود که لغو شده و 
ً
بسیار خوبی بوده است. قبال

ما تالش می کنیم این امکان دوباره برقرار شود؛ چون معتقد هستیم که بر روابط 

اقتصاد دو کشور اثرگذار است.

پایه های اقتصاد بر شانه های صادرات
به گزارش روابط عمومی انجمن و به نقل از دنیای اقتصاد ، دکترسیدمهرداد سیادت نسبیکی از مهم ترین برنامه های اعالم شده رئیس جمهوری 
و وزیر صنعت، معدن و تجارت، توجه به لزوم توسعه صادرات غیرنفتی با تاکید بر نقش آن در اقتصاد، اشتغال، ارزش افزوده و رونق اقتصادی 
و تاثیر مثبت آن بر رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص های اقتصاد کالن کشور و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی مردم بوده و بر اساس 
هدف گذاری تعیین شده قرار است در سال ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی به ۴۵میلیارد دالر برسد و در سال ۱۴۰۲ کل نیاز ارزی کشور از طریق 
صادرات غیرنفتی تامین شود و تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی حداقل ۲برابر شود )از ۳۵ میلیارد دالر به ۷۰ میلیارد دالر برسد( که به معنای 

قرار گرفتن پایه های اقتصاد کشور بر شانه های صادرات است.

نشان  کشور  تجارت خارجی  آمارهای  تحلیل 

اول  کشور   20 بین  در   1399 سال  در  می دهد 

هدف صادراتی جمهوری اسالمی ایران 12 کشور 

هدف  اول  کشور   10 بین  در  دارد.  وجود  همسایه 

کشور   6 همسایه  کشورهای  سهم  نیز  صادراتی 

است و در بین ۵ کشور اول هدف صادراتی نیز 4 

رتبه  با  امارات متحده عربی   ،2 رتبه  با  عراق  کشور 

حکایت   ۵ رتبه  با  افغانستان  و   4 رتبه  با  ترکیه   ،3

کشور  صادرات  و  تجارت  در  همسایگان  نقش  از 

را  به کشورهای همسایه  اهمیت صادرات  و  داشته 

نشان می دهد.

در  موجود  آمارهای  اساس  بر  دیگر   سوی  از 

ارزش  به  کاال  تن  میلیون   113  /6 سال1399، 

3۵میلیارد دالر از کشور صادر شده که 8/ 67میلیون 

کشور   1۵ به  دالر  میلیارد   20  /2 ارزش  به  آن  تن 

همسایه بوده و اگرچه سهم ما از این بازار وارداتی 

در  اما  بوده،  2 درصد  حدود  دالری  میلیارد   1136

مجموع به لحاظ ارزشی ۵8 درصد از کل صادرات 

داده اند  اختصاص  خود  به  همسایگان  را  کشور 

بازارهای  بر  صادرات  عمده  تمرکز  نشان دهنده  که 

همسایه است و 31درصد آن را چین و هند و حدود 

تشکیل  دیگر  کشور   139 را  باقی مانده  10درصد 

می دهند.

اصلی  بار  یک سو،  از  می دهد  نشان  موضوع  این 

با  ما  اقتصادی  روابط  دوش  بر  صادرات  افزایش 

صادرات  میزان  دیگر  سوی  از  و  است  همسایگان 

در  صادراتی  پتانسیل های  از  کمتر  همسایگان،  به 

برای  بسیار زیادی  بوده و ظرفیت  بازارهای مذکور 

توسعه تجارت و خصوصا صادرات به این کشورها 

نیز شرایط  اول سال جاری  ماهه  )در 6  دارد  وجود 

تقریبا مشابه بوده است( .

باید توجه داشت که تمرکز  این در حالی است که 

تجارت با کشورهای همسایه در شرایط فعلی و در 

از  مزایایی  و  است  فرصت  یک  اگرچه  کوتاه مدت 

جمله سهولت دسترسی و حمل و نقل و به تبع آن 

انرژی و... را در پی دارد،  کاهش هزینه و زمان و 

اما در درازمدت وابستگی بیش از حد به بازارهای 

نوظهور  و  پیرامونی  بازارهای  از  غفلت  و  همسایه 

معایب و خطرات خاص خودش را به دنبال دارد و 

موجب آسیب پذیری تجارت کشور در شرایط وقوع 

بحران یا مشکل در بازار کشورهای همسایه می شود 

)به عنوان مثال وضعیت فعلی در افغانستان( .

بنابراین در شرایط فعلی که ابر و باد و مه و خورشید 

هم  به دست  دست  ارز  نرخ  افزایش  و  تحریم ها  و 

داده تا صادرات سودآور شود و شاهد هستیم که در 

آغاز دولت سیزدهم یک عزم و اراده جدی در بین 

به  وابستگی  کاهش  برای  کشور  بلندپایه  مسووالن 

درآمدهای نفتی و اداره اقتصاد کشور با ارز حاصل 

با  متناسب  باید  است،  گرفته  شکل  صادرات  از 

شرایط جدید نسبت به تدوین و تغییر رویکردها در 

رفع  و  و صادرات  تجارت  تسهیل  به  جهت کمک 

کشور  خارجی  تجارت  فضای  در  موجود  موانع 

اقدام شود.

برای  واقعیت  این  و  شود  تالش  باید  واقع  در 

بر  که  شود  روشن  بخش خصوصی  و  مسووالن 

صادرات   ،20 قانون 80/  یا  پارتو  اصل  اساس 

80 درصد  که  است  فعالیت   هایی  20 درصد  جزو 

این طریق  از  اقتصاد کشور دارد و  اثربخشی را در 

تجارت  توسعه  سازمان  جایگاه  احیای  ضمن 

به عنوان یک سازمان پیشرو و دانش محور، بر اساس 
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سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با بهره  گیری از 

مزیت  ها و توانمندی های درونی و توسعه تعامالت 

و  درون زا  نگاه  اولویت  بر  تکیه  با  و  بین المللی 

با بخش خصوصی  با مشارکت و تعامل  برون نگر و 

و اتاق های بازرگانی، توجه ویژه به بازارهای صادراتی 

اول  مساله  به  صادرات  و  گیرد  قرار  کار  دستور  در 

کشور تبدیل شود.

ضمنا باید بپذیریم که یکی از مشکالت مهم صادرات 

در کشور ما ضعف بازاریابی و دانش تجارت در بین 

تجار و صادرکنندگان کشورمان و در نتیجه حضور 

ناگهانی، موقتی و بدون برنامه ریزی در بازار است، 

توانمندی های  و  ظرفیت  ها  به  توجه  با  بنابراین 

اقتصادی و تجاری کشور، اگر قرار است شرایط تغییر 

باید با درس گرفتن از تجربیات سایر کشورها،  کند 

بازرگانی در کشورهای  افزایش تعداد رایزنان  ضمن 

از  با سایر کشورها،  تقویت روابط تجاری  و  هدف 

انجام  عالوه بر  تجاری،  قوی  دیپلماسی  یک  طریق 

ارائه  و  بازاریابی  فعالیت های  و  میدانی  مطالعات 

با  تجاری،  بنگاه های  مورد نیاز  مشاوره ای  خدمات 

توانمندی های  معرفی کردن  و  مثبت  تصویرسازی 

معرفی  همچنین  و  کشورها  سایر  در  داخلی 

داخلی،  تولیدکنندگان  به  خارجی  ظرفیت های 

پتانسیل های موجود را بالفعل کرده تا بتوانیم عالوه بر 

رونق  هدف،  بازارهای  در  پایداری  و  ماندگاری 

تراز  بهبود  بهره وری،  و  اشتغال  افزایش  اقتصادی، 

نهایت  در  و  اقتصادی  رفاه  افزایش  کشور،  تجاری 

رشد و توسعه اقتصاد کشور را محقق کنیم.

یح کرد: ییس اسبق سازمان توسعه تجارت تشر ر

مهم  ترین چالش های پیش روی توسعه تجارت خارجی

پیش روی  چالش های  مهم ترین  افخمی راد 
به  را»عدم الحاق  خارجی  تجارت  توسعه 
FATF«، »عدم لغو تحریم ها«، »ساختار نادرست 

داخلی«،  اقتصادی کشور«، »سیاستگذاری های 
و  خدمات«  و  کاال  تولید  ظرفیت  »کمبود 

»عملکرد صادرکنندگان« می داند.

اتصاالت  و  لوله  کنندگان  تولید  انجمن  گزارش  به 

از  نقل  به  اقتصادآنالین  از   نقل  به  و  پی وی سی 

دنیای اقتصاد،رییس اسبق سازمان توسعه تجارت، 

6 مانع جهش صادرات در دولت سیزدهم را تشریح 

به  الحاق  راد »عدم  افخمی  الله  به گفته ولی  کرد. 

FATF«، » عدم لغو تحریم ها«، »ساختار نادرست 

داخلی«،  »سیاستگذاری های  کشور«،  اقتصادی 

»کمبود ظرفیت تولید کاال و خدمات« و »عملکرد 

صادرکنندگان« تحقق اهداف صادراتی را با چالش 

جدی مواجه خواهد کرد.

سیزدهم  دولت  اقتصادی  سیاست های  از  یکی 

این  برمبنای  است.  غیرنفتی  صادرات  توسعه 

سیزدهم  دولت  پایان  در  شده،  مقرر  سیاست 

صادرات غیرنفتی به بیش از 70میلیارد دالر افزایش 

مطرح  نیز  موضوع  این  میان،  این  در  کند.  پیدا 

این  همسایه  کشورهای  به  ایران  صادرات  که  شده 

پتانسیل را دارد که به رقم 40 تا۵0 میلیارد دالری 

برسد. اهدافی که چالش های بی شماری را پیش رو 

به ویژه  و  تجارت  توسعه  موانع  بررسی  برای  دارد. 

افخمی راد،  ولی الله  با  غیرنفتی،  صادرات  افزایش 

رییس اسبق سازمان توسعه تجارت گفت وگو شده 

پیش روی  چالش های  مهم ترین  افخمی راد  است.  

 ،»FATF به  را»عدم الحاق  خارجی  تجارت  توسعه 

اقتصادی  نادرست  »عدم لغو تحریم ها«، »ساختار 

»کمبود  داخلی«،  »سیاستگذاری های  کشور«، 

»عملکرد  و  خدمات«  و  کاال  تولید  ظرفیت 

صادرکنندگان«  می داند. متن کامل گفت وگو با وی 

را در ادامه می خوانید:

صادرات  ارزش  سال جاری  نخست  نیمه  در   

ارزش  و  دالر  21میلیارد  بر  بالغ  ایران  غیرنفتی 

واردات نیز  بالغ بر 23میلیارد دالر است. تحلیل ها 

حاکی از این است که ایران نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رشد قابل توجهی را در تجارت تجربه کرده 

37درصدی  و  صادرات  ارزش  61درصدی  )رشد 

در  ایران  سهم  حال  این  با  اما  واردات(،  ارزش 

بسیار  همسایه  کشورهای  و  جهان  با  تجارت 

توسعه  سازمان  پیشین  رییس  گفته  به  است.   اندک 

دالری  بازار  1600 میلیارد  از  ایران  سهم  تجارت 

کشورهای همسایه 7 درصد است. البته اخیرا آقای 

کردند.  اعالم  2 درصد  را  سهم  این  رییس جمهور 

فارغ از اینکه کدام آمار درست است، بررسی روند 

تجارت خارجی ایران نشان می دهد، ما در مسیری 

برای  دقیقی  سیاستگذاری  که  می کنیم  حرکت 

متولی  بخش  این  دیگر   سوی  از  ندارد.  وجود  آن 

واحدی ندارد. فعاالن اقتصادی در جاده ای حرکت 

سیاستگذاری  عدم ثبات  واسطه  به  که  می کنند 

متعدد  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  و ابالغ 

از  ناشی  مشکالت  همچنین  و  متناقص  گاه  و 

محدودیت های بین المللی، پر از دست انداز است. 

مسیر  در  می توانیم  چطور  شرایط  این  به  توجه  با 

توسعه تجارت خارجی کشور حرکت کنیم؟

یا  کاال  که  می گیرد  شکل  وقتی  مستمر  تجارت   

مشتری  خواست  اساس  بر  مستمر  به طور  خدمتی 

زیرساخت های  و  تولید   قیمت  و  کیفیت  لحاظ  به 

مبادله مطلوب و مبتنی بر نظامات منطقی آن فراهم 

شود. نبود هر کدام از دو پارامتر فوق کافی است تا 
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اسباب عدم تحقق تجارت چه داخلی و چه خارجی 

شود. درباره تجارت خارجی نیز باید ابتدا با ازدیاد 

محصول یا به اصطالح تولید انبوه باب طبع مشتری 

مبادله  برای  گام  نخستین  قیمتی،  و  کیفی  ابعاد  از 

ببینیم  باید  این حساب  با  برداشته شود.  تجارت  و 

کشور  داخل  تقاضای  بر  مازاد  خدمتی  یا  کاال  آیا 

مبادله  کشور  از  با خارج  را  آن  بتوانیم  که  داریم  را 

کنیم؟ بدین ترتیب مدیریت حوزه تجارت در کشور 

سیاست های  به  وابستگی  زیادی  بسیار  به میزان 

اقتصادی کشور در امر تولید کاال و خدمات دارد، 

سیاست هایی که منجر به فراوانی تولید می شود.

داخلی  تقاضای  بر  مازاد  داخلی  تولید  که  وقتی 

الزامات  سایر  بودن  فراهم  صورت  در  باشد، 

می تواند به سمت بازارهای خارجی حرکت کند و 

اقتصادی در داخل کشور  مادامی که سیاست های 

و  کاال  انبوه  تولید  برای  سرمایه  گذاری  راستای  در 

به  دسترسی  نمی توانید  نباشد؛  باکیفیت  خدمات 

کاال یا خدمتی را به طور مستمر داشته باشید و در 

نهایت نمی توانید روی تجارت خارجی آن حساب 

باز کرده و برای صادرات آن فکری کنید.

اتخاذ سیاست های صحیح  نیازمند  بنابراین کشور 

اگر  است.  اقتصاد  علم  منطق  بر  مبتنی  اقتصادی 

درست  کشور  داخل  در  ما  اقتصادی  سیاست های 

سرمایه گذاران  حمایت  از  راستای  در  و  نباشد 

و  اقتصادی  فعاالن  نباشد،  تولیدکنندگان  و 

حوزه  این  در  فعالیت  به  تمایلی  سرمایه گذاران 

و  نداشته  خود  توانمندی  و  منابع  به کارگیری  و 

توانست  نخواهند  نیز  موجود  تولیدی  واحدهای 

کنند  حساب  خودشان  کاالی  مستمر  تولید  روی 

و  کاال  مستمر  تولید  روی  نتوانند  که  هم  زمانی  و 

خدمات متمرکز شوند، به سمت دریافت و استفاده 

در  و  نمی روند  نیز  دنیا  روز  فناوری های  آخرین  از 

نهایت امکان حضور در بازارهای خارجی حتی به 

فرض لغو تحریم ها، از آنان سلب می شود.

به خاطر دارم که در مقطع گذشته که وضعیت  من 

که  مالقات هایی  در  بود،  خوب  کشور  اقتصادی 

داشتم،  خارجی  بازرگانان  و  تجار  از  برخی  با 

این  شما  تجار  با  تجارت  در  ما  مشکل  می گفتند 

است که وقتی قرارداد خرید کاالیی را به هر تقدیر 

و کیفیت  ایران می بندیم، در مورد زمان تحویل  با 

نمی توانند  و  می کنند  خلف وعده  ارائه شده  کاال 

مورد  ابتدا  از  که  کیفیتی  با همان  و  به موقع  را  کاال 

بنابراین  برسانند،  ما  به دست  بوده،  موافقت طرفین 

حوزه   در  که  مشکالتی  به  بپردازیم  اینکه  از  قبل 

موانع  به  کنیم  توجه  باید  داریم،  خارجی  تجارت 

انبوه کاال و  و مشکالتی که در مسیر تولید مستمر 

چون  دارد.  وجود  دنیا  روز  فناوری های  با  خدمت 

جهانی  بازارهای  در  می خواهیم  ما  وقتی  باالخره 

باشیم، باید قیمت  کاالهایمان رقابتی شود، کیفیت 

محصوالتمان مدام افزایش و هزینه  تولیدمان کاهش 

اقتصادی  فعاالن  برای  کشور  داخل  در  اینها  یابد. 

کالن  سیاست های  چون  نیست؛  قابل  برنامه ریزی 

اقتصادی در کشور متاسفانه از یک ُنرم علمی مبتنی 

 بر منطق اقتصادی تبعیت نمی کند.

بزرگ تر  نسبتا  اقتصادی  بنگاه های  راستا  همین  در 

مالحظه  را  کشور  در  موجود  بخش خصوصی 

اقدام  داخلی  مصرف  به  نگاه  با  بیشتر  که  می کنید 

موانع  دلیل  به  و  کرده  تولید  برای  برنامه ریزی  به 

کمتری  نگاه  خارجی  تجارت  مسیر  در  موجود 

به  تا  دارند  خود  محصوالت  خارجی  تجارت  به 

بردن  باال  و  تولید  افزایش  صورت مداوم در جهت 

کیفیت محصوالت خودشان به گونه ای که باب طبع 

مشتری باشد، عمل کنند. شاید یکی از موانعی که 

اقتصادی  ساختار  و  سیاست ها  عدم اصالح  باعث 

کشور تاکنون شده است، نگاه نادرست فرهنگی ما 

نسبت به امر سرمایه  گذاری است.

متاسفانه در نگاه  فرهنگی ای که به مردم القا می کنیم 

جایگاه  از  کارآفرینی  و  دارایی  تولید  ثروت،  تولید 

ممکن  نیست.  برخوردار  ما  کشور  در  ارزشمندی 

افراد  کارآفرین ها  بگویند  حرف  مقام  در  که  است 

سرمایه گذاران  به  و  آنها  به  باید  و  هستند  محترمی 

ارج و احترام بگذاریم و میدان را برای آنان باز کنیم 

بیشتر  ارزش افزوده  تولید  موجبات  کارآفرینی  با  تا 

ارزش افزوده  مواهب  به  توجه  با  و  شده  کشور  در 

برخوردار  بیشتر  منفعت  از  مردم  عموم  بیشتر، 

به قدری  ثروت  تولید  باب  در  در عمل  ولی  شوند؛ 

موارد ضدارزشی مطرح می شود که باعث می شود 

و مرزی که رسیدند،  به یک حد  اقتصادی  فعاالن 

سطح،  همان  در  را  خودشان  فعالیت  کنند  سعی 

باید  بنابراین  محدود ساخته و بعضا متوقف کنند؛ 

متکی  جامعه  تا  دهیم  تغییر  به گونه ای  را  دیدگاه ها 

راستای  در  دولتی  بخش  نه  و  بخش خصوصی  بر 

تولید انواع کاالها و خدمات، به خصوص خدمات 

توسعه   راستای  در  اگر  کند.  فناورانه سرمایه  گذاری 

تولیدی  فعالیت های  توسعه   و  سرمایه  گذاری 

جهت  در  و  بر نداریم  گام  رقابتی  مزیت  مبتنی  بر 

ثروتمندشدن  معنای  به  که  مردم  ثروتمندشدن 

نمی توانیم  قطعا  نکنیم،  حرکت  است،  کشور 

قدم های مستمر و پایداری در مسیر توسعه تجارت 

خارجی کشور برداریم.

اقتصادی  اصالح ساختار  یعنی  اولیه  اقدامات  این 

توسعه  برای  گام  نخستین  و  مهم ترین  کشور 

خارجی  تجارت  به  رویکرد  و  کشور  اقتصادی 

پیدا  با یک پشتوانه  خوب ورود  بتوانیم  باید  است. 

کنیم، گو اینکه برای توفیق در همین امر هم ناچار از 

بازبینی سیاست های خارجی کشور بوده، به گونه ای 

که در تحقق امر تولید صادرات گرا، نگاه به تعامل 

در  احتماال  و  است  حیاتی  امری  کشورها  دیگر  با 

سوال های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

هستم،  موافق  شما  دیدگاه های  از  بخشی  با   

مشکالت  این  و  داریم  مشکل  تولید  زمینه  در  ما 

یافته  افزایش  پیش  از  بیش  اخیر  سال های  در 

از  ضعف  ناشی  این مشکالت  از  بخشی  است،  

سیاستگذاری و تنوع زیاد قوانین و مقررات دست و 

پاگیر در امر تولید است؛ یعنی همان اتفاقی که در 

جریان سیاستگذاری حوزه تجارت خارجی کشور 

سیاست  هستم،  مخالف  آن  با  آنچه  اما  می افتد، 

که  سیاستی  است.  خدمات  و  کاالها  همه  تولید 

ضمن  در  است.  شده  منسوخ  امروز  دنیای  در 

این سال ها  نیستید، ما همچون  باور  براین  شما که 

کنیم چون  ورود  بازارها  به  دقیق  برنامه ریزی  بدون 

کاالهایی  که چه  کنیم  برنامه ریزی  ابتدا  از  باید  ما 

را قصد  کاالهایی  و چه  کنیم  را می خواهیم صادر 

نداریم، صادر کنیم.

همه چیز  نمی توانیم  ما  که  باورم  این  بر  نیز  بنده   

ما  کنیم.  تامین  را  نیاز  مورد  کاالهای  همه  و 
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پیدا کنیم  نمی توانیم  کشوری را در روی کره زمین 

که خودش بتواند همه چیز و همه کاالهای مورد نیاز 

تعامل  در  نیاز  تامین  این  بلکه  کند،  تولید  را  خود 

با دیگر کشورها صورت می پذیرد. تسهیل واردات 

برنامه ریزی شده برای تولید ارزش افزوده بیشتر در 

در  سهم  گرفتن  برای  برنامه ریزی  و  کشور  داخل 

بازارهای صادراتی، مقدمه  اتصال به اقتصاد جهانی 

است و بدیهی است تا وارداتی محقق نشود، طبیعتا 

نمی تواند صادراتی صورت بپذیرد. گرفتن سهم از 

بازارهای صادراتی مستلزم دادن سهم به فروشندگان 

تولیدی  و خدمات  کاال  واردات  از طریق  خارجی 

تراز  داشتن  است  مهم  آنچه  است.  کشور  به  آنان 

کردم  عرض  که  همان طور  است.  مثبت  تجاری 

باید در گام نخست به سمت اصالح سیاست های 

اقتصادی برویم تا مردم تشویق شوند توان مدیریتی 

و سرمایه  خودشان را در امر تولید کاال یا خدمات 

سیاست های  اتخاذ  با  کشور  اگر  گیرند.  به کار 

سخت افزاری  زیرساخت های  داشتن  و  مناسب 

دالری  ۵00 میلیارد  واردات  توان  نرم افزاری،  و 

داشته باشد مشروط بر اینکه با برنامه ریزی مناسب 

صادرات  دالر  میلیارد   ۵01 ساالنه  بتواند  همزمان 

داشته  فوق  واردات  بر  مبتنی  فرآوری شده  کاالی 

در  درست  و  صحیح  جهت گیری  از  نشان  باشد، 

ارتباط با سیاست های اقتصادی دارد. به این مساله 

اگر  کشور،  صادرات  که  باشیم  داشته  توجه  هم 

مبتنی  بر مواد خام باشد یا کاالیی را صادر کنیم که 

برای تولید آن در داخل کشور به گونه های مختلف 

و  مستقیم  یارانه  چه  می شود،  پرداخت  یارانه ای 

صادرات  آن  به  نمی توانیم  غیرمستقیم،  یارانه  چه 

کشور  از  ارز  خروج  نوعی  این  بلکه  بگوییم، 

به  اولویت دادن  می گوییم  وقتی  می آید.  به حساب 

با  کاالی  صادرات  منظور  است،  اصل  صادرات 

ارزش افزوده است.

باید  گفتید  خود  ابتدایی  صحبت های  در  شما   

در گام نخست به بحث تولید بپردازیم و سپس به 

ما  االن  درحالی که  کنیم؛  ورود  تجارت  مشکالت 

آنها  صادرات  به  قادر  که  داریم  کاالهایی  یکسری 

در  غلط  سیاست های  دلیل  به  هم  آن  نیستیم.  هم 

این  از  بخشی  البته  است.  اقتصادی  فعاالن  قبال 

دردسر نیز ناشی از روابط ما با دنیاست.

الزاماتی  از  یکی  کاال  مبادله   بستر  بودن  فراهم   

باشد.  توجه  مورد  باید  تجارت  امر  در  که  است 

کشور اگر کاالیی را تولید کند و نتواند این کاال را 

در موعد مقرر و به شیوه  مناسب و با قیمت رقابتی 

به دست مصرف کننده برساند؛ همچنین در استفاده 

ایراداتی  یا خارجی  و  نقل  داخلی  از سیستم حمل  

وجود داشته باشد، به گونه ای که در نظام بین المللی 

را  کاال  نتوان  و  ایجاد  کشور  برای  محدودیت هایی 

به موقع به دست خریدار رساند؛ یا اگر قادر نباشیم 

پول و هزینه ای را که از این بابت باید پرداخت کنیم، 

مقررات  و  قواعد  مبتنی  بر  مناسب  بستر  یک  در 

بین المللی به طرف پرداخت کنیم، باز دچار مشکل 

می شویم. شما اگر بخواهید کاالیی را صادر کنید 

ولی فروشنده  خارجی نتواند بهای کاالی خریداری 

بین المللی  شناخته شده  و  متعارف  روال  به  را  شده 

پرداخت کند یا مثال می خواهید کاالیی را وارد کنید 

اما قادر نیستید بهای آن کاال را با روش های جاری و 

نظامات شناخته شده  بین المللی به فروشنده  کاالی 

خودتان بپردازید، قطعا نخواهید توانست در تولید 

و تجارت کاال موفق شوید. تولید و تجارت قواعد و 

مقررات خاص خودش را دارد که اگر سیاست های 

باالدستی درست اتخاذ نشود، شما در پایین دست 

رفع  موانع  بگذارید،  جلسه   بیایید  هزاری  هم 

نمی شود. البته ممکن است یک درصد کوچکی از 

این مشکالت را بتوان حل کرد، اما سهم آن به قدری 

ناچیز است که می توان آن را نادیده گرفت، ضمن 

پس  می شود.  حل  موقتی  هم  یک درصد  این  آنکه 

تا  درست شود  باید  باالدست  در  ما  سیاستگذاری 

بتوانیم در امر تولید و تجارت موفق باشیم. بنابراین 

نکته مهم برای توفیق در تجارت خارجی، برقراری 

ارتباط خوب و صمیمانه  با دیگر کشورهای منطقه 

مطلوب  اتخاذ  است.  ملی  منافع  بر  مبتنی  دنیا  و 

سیاست های خارجی کشور به گونه ای که بازگشت 

به برجام محقق شود، می تواند مجددا اسباب قرار 

گرفتن کشور در مدار توسعه و برقراری ارتباط مبتنی 

بر منافع ملی با دیگر کشورها شود که امیدوارم در 

دولت جدید اسباب تسهیل آن فراهم آید.

 در جریان بررسی چالش های پیش روی تجارت 

متولی  نبود  کنونی  چالش های  از  یکی  خارجی، 

تجارت  حوزه  صاحب نظران  اغلب  دید  از  واحد 

توسعه  سازمان  شدن  چندپاره  شما  دید  از  است. 

بخش های  به  آن  امور  برخی  وا گذاری  و  تجارت 

دیگر وزارت صمت یا ارگان دیگر چقدر در جریان 

موثر  تجارت خارجی  مغشوش  سیاستگذاری های 

است؟

»دفتر  به نام  دفتری  تجارت  توسعه   سازمان  در   

چندسال  که  بود  واردات«  و  صادرات  مقررات 

لحاظ  به  تجارت  توسعه  سازمان  مجموعه   از  قبل 

صنعت،  وزیر  زیرنظر  مستقیما  و  جدا  مدیریتی 

معدن و تجارت فعالیت می کند. مقررات صادرات 

و  تنظیم  واحد  نهاد  یک  توسط  باید  واردات  و 

و  صادرات  مقررات  دفتر  نمی توان  شود.  تدوین 

قرار  وزارتخانه  خود  مستقیم  امر  تحت  را  واردات 

و  از سیاست های صادرات  دیگر  ولی بخشی  داد، 

را در سازمان  آن  با  پشتیبانی های مرتبط  و  واردات 

توسعه تجارت گذاشت. تردیدی نیست که مداخله 

نیز  خارجی  تجارت  امر  در  متعدد  دستگاه های 

یکپارچه  مدیریت  از  خروج  و  سردرگمی  موجب 

این  بهتر  و  می شود  است،  امور  تدبیر  الزمه  که 

و  دیگر  دستگاه های  دخالت  از  که  بود  خواهد 

غیرمرتبط در این امر جلوگیری شود. البته که نیازی 

می توان  نیست.  هم  جدید  سازمان  یک  ایجاد  به 

را  تجارت  توسعه  سازمان  از  شده  جدا  بخش های 

ایجاد  احتمالی  جدید  تشکیالت  و  برگرداند  آن  به 

باعث خدشه دار شدن تصمیم گیری یگانه  شده که 

آن  در  یا  را حذف  تجارت می شود  توسعه  سازمان 

بر  مبتنی  سازمان  این  داد  اجازه  باید  کرد.  ادغام 

اختیارات قانونی که دارد، تصمیمات الزم را بدون 

مداخله دیگر دستگاه ها بگیرد و پشتیبانی های الزم 

انجام  خارجی  تجارت  امر  در  واحد  مدیریت  از 

پذیرد. فراموش نشود مادامی که سیاست های کالن 

سازمان  در  تغییرات  نشده اند،  اصالح  اقتصادی 

توسعه تجارت نیز کمک چندانی در پیشبرد اهداف 

سهم  از  اینجانب  تصور  چراکه  داشت؛  نخواهد 

دستگاه های  حذف  و  سازمان  ساختار  اصالح 

اخبار
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کشور  خارجی  تجارت  پیشرفت  امر  در  مزاحم 

بدون اصالح سیاست های باالدستی سهم چندانی 

نیست. براین اساس معتقدم اگر سیاست های کالن 

اقتصادی و مالی اصالح شود، به طور طبیعی خیلی 

از مشکالتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، 

حل می شود.

  برخی فعاالن اقتصادی براین باورند اگر مدیریت 

اول  معاون  امر  تحت  کشور  خارجی  تجارت 

توسعه  جریان  در  می توانیم  باشد  رییس جمهور 

تجارت خارجی با مشکالت کمتری مواجه شویم. 

شما این دیدگاه را تایید می کنید؟

خارجی  تجارت  تولیت  اگر  که  نمی کنم  تصور   

شرایط  بدهند،  رییس جمهور  معاون  به  را  کشور 

لحاظ  به  که  اموری  سایر  مگر  کند.  پیدا  بهبود 

محتوایی و مشکالت مبتال به  مشابه سازمان توسعه 

تجارت بوده اند و به معاونت های ریاست جمهوری 

سپرده شده اند، وضعیت مطلوب تری پیدا کرده اند؟  

تولیت سازمان توسعه تجارت به لحاظ تشکیالتی 

یک موضوع فرعی در جریان اصالح شرایط تجارت 

خارجی است. موضوع اصلی اصالح سیاست های 

کالن اقتصادی است.

ما باید مداخله  دولت را به حداقل ممکن برسانیم، 

به  نیاز  آینده  در  روزی  یک  حتی  که  به گونه ای 

سازمان توسعه تجارت در قد و قواره فعلی هم نبوده 

و مسیر تجارت خارجی چنان هموار، شناخته شده 

و تسهیل شده باشد که نیازی به این نباشد که حتی 

سازمان توسعه تجارت هم مستمرا در امور مربوطه 

کمتر  دولت  دخالت  هرچه  بنابراین  کند.  مداخله 

شود، توسعه تجارت راحت تر می تواند اتفاق بیفتد. 

باالتر  متولی  اداره   جایگاه  و  سطح  اینکه  به جای 

این  یابد.  کاهش  دولت  دخالت  سطح  باید  برود، 

کمک بیشتری به تجارت خارجی است.

کالن  سیاست های  سویی  از  اینکه  به  توجه  با   

هنوز  دنیا  با  ما  روابط  است؛  سوال  زیر  اقتصادی 

ترمیم نشده است و از سویی دیگر ساختار چندپاره 

در بخش تجارت خارجی داریم، آیا کشور می تواند 

درباره  سیزدهم  دولت  شده  پیش بینی  اهداف  به 

دست   )1404 سال  تا  آن  شدن  )دو برابر  صادرات 

پیدا کند؟

را  مقام حرف حتی می توان گفت صادرات  در    

مساله  حرف  با  آیا  ولی  کنیم،  10برابر  می خواهیم 

بخواهد  کشور  در  که  فعالیتی  هر  می شود؟  حل 

انجام شود، الزاماتی را طلب می کند. اگر الزامات 

آن فراهم نباشد، این حرف ها فقط یک شعار خالی 

جامه عمل  نمی تواند  هیچ وقت  و  بس  و  است 

اعالم کردند، می خواهند  پیش هم  بپوشد؛ چندی 

میلیون  سه  به  دیگر  سال  چهار  تا  را  خودرو  تولید 

کاری  چنین  الزامات  تا  برسانند؛  سال  در  دستگاه 

فراهم نشود که چنین تولیدی محقق نمی شود. حاال 

بحث ما روی صادرات است.

و  کاال  انواع  تولید  برای  کشور  توان  زمینه  این  در 

خدمات مشخص است. اگر می خواهیم صادرات 

را افزایش دهیم، اولین کاری را که باید انجام دهیم، 

این است که توان تولید داخل را افزایش دهیم. الزمه 

سرمایه  گذاری  هم  کشور  داخل  در  توان  افزایش 

موجود  سرمایه  گذاری های  از  استفاده  و  جدید 

است. نیاز به سرمایه  گذاری جدید داریم تا اقداماتی 

از  بتوانیم گسترش دهیم.  را  انجام شده  تاکنون  که 

را  استفاده  حداکثر  باید  هم  موجود  سرمایه های 

ببریم. در ضمن باید در برقراری روابط با دنیا مبتنی 

این صورت  منافع ملی تجدیدنظر شود، در غیر  بر 

کنوانسیون های  و عدم پذیرش  تحریم ها  استمرار  با 

را  صادرات  نمی توانیم   )FATF( »اف ای تی اف« 

دو برابر کنیم. امکان دو برابر کردن صادرات حتی با 

فرض اینکه الزامات مورد نیاز در روابط خارجی را 

نیز را فراهم کنیم و تحریم ها هم برداشته شوند، در 

کوتاه مدت میسر نخواهد بود، اما اگر در درازمدت 

بلکه  برابر،  دو  نه تنها  کنیم،  فراهم  را  آن  الزامات 

به  رسیدن  برای  پس  شد.  خواهد  هم  برابر  چند 

»سیاستگذاری  »زمان«،  نیازمند  ما  هدف،  این 

و  هزینه ها«  »کاهش  دنیا«،  با  »ارتباط  درست«، 

»ارتقای فناوری« هستیم. ما باید بتوانیم کاالیی را 

تولید کنیم که باب طبع مشتری باشد ، و اال اگر این 

کارها انجام نشود، صحبت کردن از اینکه صادرات 

در  هیچ وقت  و  است  حرف  یک  کنیم،  دو برابر  را 

مقام عمل محقق نمی شود.

صادراتی  مقاصد  بر  تمرکز  با  دارد  قصد  دولت   

همسایه،  کشورهای  یعنی  است  کرده  تعریف  که 

هدف  این  به  لبنان  و  سوریه  هند،  چین،  اوراسیا، 

برسد. در این برنامه هم عمال کشورهای اروپایی و  

آمریکایی از دستور خارج هستند. اگر فرض کنیم 

تولید رشد کند آیا این رویکرد موفقیت آمیز خواهد 

به  هم  همسایه  کشورهای  اینکه  به  توجه  با  بود؟ 

ایران  از  واردات  برای  دالیل مختلف در دوره هایی 

محدودیت های قائل شدند. این رویکرد نمی تواند 

پاشنه آشیل صادرات باشد؟

 اینکه ما بیاییم اهداف صادراتی خودمان را روی 

کشورهای همسایه متمرکز کنیم، به نظر کار درستی 

کشور  تجارت خارجی  بازار  نمی توانیم  ما  نیست. 

حال حاضر  در  که  همسایه  کشور  چند  به  فقط  را 

زیرا  کنیم؛  محدود  داریم،  ارتباط  آنها  از  برخی  با 

اوال این کشورها بازار بزرگی نیستند و نوع کاالهای 

مورد نیازشان نیز پهنه گسترده و وسیعی را تشکیل 

کشورها  این  به  که  هم  کاالهایی  عمده  نمی دهد. 

صادر می شود از نوع کاالهایی است که برای تولید 

معلوم  و  می گیرد  تعلق  یارانه  کشور  داخل  در  آن 

نیست با قطع یارانه در آینده بتوانند کماکان در این 

کشورها بازار داشته باشند. در ثانی این کشورها نیز 

احتمال  و  می دهند  انجام  که  برنامه ریزی هایی  با 

تولیدکننده  خودشان  اقتصادی،   ساختار  اصالح 

ایران  از  حال حاضر  در  که  شد  خواهند  کاالهایی 

درازمدت،  بازار  برای  بنابراین  می کنند؛  تامین 

نمی توان روی آنها حساب کرد. ثالثا هر لحظه ای که 

مالحظات سیاسی پیش بیاید آنها می توانند کاالیی 

که از ایران وارد می کنند را از جای دیگر تامین کنند. 

در زمینه  ارتباط با کشورهای اوراسیا هم باید به این 

مساله توجه کنیم که ببینیم چه کاالهایی می توانیم 

کاالیی  چه  و  کنیم  وارد  اوراسیایی  کشورهای  از 

می توانیم به آنها صادر کنیم. در حال حاضر میدان 

اگرچه  است.  محدود  بسیار  آنها  با  ما  مبادالت 

پیمان های منطقه ای به خصوص در بخش اقتصادی 

کار ارزشمند و خوبی است و باید هم افزایش پیدا 

باشیم  داشته  توقع  اوراسیا  از  نمی توانیم  اما  کند؛ 

ایران  خارجی  تجارت  از  بزرگی  حجم  دفعتا  که 

کاالهای  بتواند  و  دهد  اختصاص  خودش  به  را 
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ایرانی را جذب کند. بنابراین محدود کردن مقاصد 

اشتباه  به کشورهای همسایه، کاری  فقط  صادراتی 

است. کشور نیاز به بازارهای حلقه های دوم، سوم و 

حلقه های بعدی دارد که به صورت جدی روی آنها 

نظام  محدود،  کشور  چند  با  ارتباط  کند.  کار  هم 

تجاری کشور ما را به شدت آسیب پذیر می کند.

 اما متاسفانه در بسته حمایت از صادرات، دولت 

به  که  می کند  حمایت  صادرکنندگانی  از  عمدتا 

داشته  صادرات  شده  پیش بینی  صادراتی  مقاصد 

باشند. با این تفاسیر از دید شما این بسته می تواند 

راهگشای صادرات کشور باشد؟

زمانی  مقاطع  در  مختلف  اجرایی  دستگاه های   

حمایت  تحت عناوین  بسته هایی  عنداالقتضا،  و 

مشکالت  ساختن  برطرف  یا  خاص  موضوعی  از 

طراحی  مشخص،  موضوعی  مسیر  در  موجود 

می کنند که معموال این بسته ها بیش از آنکه بتوانند 

مرتفع  دائمی  و  اصولی  به صورت  را  فراراه  موانع 

کنند، راه حل های موقتی مبتنی بر اختیارات قانونی 

در  حقیقتا  که  می کنند  ارائه  اجرایی  دستگاه های 

صورت تمایل دستگاه اجرایی هر زمان که بخواهد 

به عبارت  دهد.  قرار  عمل  مورد  را  آنها  می تواند 

دیگر، این اقدامات چیزی فراتر از اختیارات قانونی 

دلخوشی  اسباب  فقط  و  نبوده  اجرایی  دستگاه 

دستگاه  آن  با  مرتبط  ارباب رجوع  برای  کوتاه مدت 

اهداف  نتوانسته اند  واقع  مقام  در  اما  می شود، 

اینکه  برساند.  شده  گفته  که  هدفی  به  را  واقعی 

افزایش  صادرات  میزان  حمایتی  بسته های  این  با 

افتاد  نخواهد  اتفاقی  چنین  واقع  مقام  در  یابد، 

موجود  مشکالت  و  موانع  که  است  این  بهتر  و 

حل  ریشه ای  به صورت  کشور  تجارت  مسیر  در 

شود. این کار را به گونه ای باید انجام دهیم که نیاز 

به دستورالعمل های مقطعی، 6ماهه و ساالنه نباشد. 

هر از چندی که جوی در کشور ایجاد می شود، مثل 

سپس  دهیم،  افزایش  را  صادرات  برویم  که  االن 

با آن  قانونی را تهیه کنیم که  می گویند برویم بسته 

با این روش ها صادرات  صادرات را افزایش دهیم. 

به  تجارت  توسعه   برای  باید  نمی کند.  پیدا  افزایش 

مفهوم کلی راه را برای ارتباط با کشورها باز کنیم. 

باید اقدامی انجام دهیم که نقل  و  انتقال پول بین ما 

انجام شود.  به راحتی  و کشورهای هدف صادراتی 

از  انتقال پول  برای نقل و  تاجر را مجبور کنیم  اگر 

معنای  رود،  باال  مبادله  هزینه   که  برود  مسیرهایی 

کنید،  تجارت  بروید  گفته ایم  که  است  این  اولش 

ولی بالفاصله یک سنگ جلوی پای فعال اقتصادی 

گذاشته ایم! پس در نخستین گام باید هزینه هایی که 

کشورهای  سایر  و  ایران  بین  کاال  مبادله   فرآیند  در 

باب  از  چه  و  واردات  باب  از  چه  دارد،  وجود 

صادرات به حداقل ممکن برسانیم. برای رسیدن به 

این هدف هم حتی اگر الزم هست کنوانسیون های 

باقی مانده در »اف ای تی اف« )FATF( را بپذیریم تا 

نقل  در بخش  کنیم چه  ارزان   را  کاال  مبادله  هزینه  

چه  بیمه ای،  خدمات  بخش  در  چه  پول،  انتقال  و 

کارها  این  تا  علی هذا.  قس  و  کاال  نقل  و  حمل 

یکی  صادرات  از  حمایت  بسته های  نشود،  انجام 

گرفتار  بیشتر  را  ما  که  فریبنده ای هست  عناوین  از 

خواهد کرد و نخواهیم توانست در درازمدت برنامه 

کشور  اقتصادی  توسعه  برای  حسابی ای  درست   و 

به خصوص در بخش تجارت خارجی داشته باشیم.

در این شرایط فعال شدن شورای عالی صادرات    

می تواند مفید باشد؟

تجارت  توسعه  سازمان  مسوولیت  که  مدتی  در   

شورای عالی  جلسه  چهار  یا  سه  بودم،  عهده دار  را 

مصوبات  باب  از  اینکه  شد.  برگزار  صادرات 

تغییر  یک  باشیم  توانسته  صادرات  شورای عالی 

کنیم،  ایجاد  کشور  خارجی  تجارت  در  محسوس 

صادرات  شورای عالی  چون  نیفتاد.  اتفاقی  چنین 

را وضع  و مقرراتی  قانون  بتواند  که  نیست  شورایی 

باشد.  اثرگذار   که  دهد  انجام  را  اقداماتی  یا  کند 

مسووالن  به  اطالع رسانی  راستای  در  شورا  این 

خارجی  تجارت  حوزه   در  که  اقداماتی  از  کشور 

اتفاق می افتد  و رفع موانع کوچک موجود در مسیر 

اینکه  و  است  کند، خوب  رفع  را  تجارت خارجی 

اعضای شورا از آخرین اقدامات و آخرین اخبار و 

مطلع  تجارت خارجی کشور  به  مربوط  اطالعات 

اینکه  ولی  است؛  خور مالحظه  در  اقدامی  شوند 

تصور کنیم با تشکیل این شورا مسائل و مشکالت 

تجارت خارجی کشور برطرف خواهد شد، چنین 

خارجی  تجارت  مشکالت  نمی افتد.  اتفاقی 

ابتدا گفتم در گرو اصالح  در  کشور همان طور که 

برقراری  و  کشور  داخل  در  اقتصادی  سیاست های 

ارتباط صمیمانه با کشورهایی هست که منافع ملی 

کشور ایجاب می کند با آنها ارتباط داشته باشیم.

در نشست فعاالن اقتصادی با رئیس جمهور مطرح شد

مطالبات صادرکنندگان از رئیسی
رئیس جمهور خطاب به تیم اقتصادی: تصمیمات لحظه ای نگیرید و دستورالعمل های مانع تراش را بازنگری کنید

دنیای اقتصاد- محمدحسین شاوردی : امید به تغییر فضای تجارت خارجی، فعاالن اقتصادی را در نشست با رئیس جمهور به مطالبه گری ترغیب کرد. 
نشست اخیر رئیس جمهور با فعاالن اقتصای و صادرکنندگان که به مناسب »روز ملی صادرات« برگزار شد، کانون بحث و گفت وگو بر سر مسائل 
صادرات بود. در این جلسه که بیش از ۲ساعت طول کشید، بخش خصوصی ۱۰ درخواست به دولت ارائه کرد که می توان آنها را پیش نیازهای جهش 

صادراتی ایران دانست.

اخبار
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»پرهیز از ممنوعیت گاه و بیگاه صادرات«، »حذف 

ارزی  سیاست  اجرای  کنار  در  چندنرخی  ارز 

بخش  اولیه  مواد  تامین  در  »تسهیل  منسجم«، 

تولید«، »همراهی با صادرکنندگان جهت تسهیل در 

شیوه بازگرداندن ارزهای صادراتی«، »پایان دادن به 

تشتت دستورات و تصمیم گیری جزیره ای«، »تداوم 

تدوین  در  خصوصی  بخش  نظرات  از  استفاده 

سیاست ها«، »بازگرداندن اعتبار به سازمان توسعه 

سیاستگذاری  اصلی  بازیگر  عنوان  به  تجارت 

جای  به  خصوصی  بخش  به  »وزن دهی  تجاری«، 

»توسعه  اهداف صادراتی«،  تنظیم  در  دولت گرایی 

محصوالت  صادرات  برای  دانش بنیان  صنایع 

در  »بازنگری  کنار  در  باال«  افزوده  ارزش  با 

سه  در  شده  ابالغ  خارجی  تجارت  بخشنامه های 

از سوی  که  بودند  مواردی  سال گذشته« مهم ترین 

رئیس جمهور  از  صادرکنندگان  و  اقتصادی  فعاالن 

تحقق،  صورت  در  که  موارد  این  شد.  خواسته 

می تواند اعتماد فعاالن اقتصادی و جهش صادرات 

اقتصادی  تیم  به  فرمان   ۵ ارائه  با  سازد،  ممکن  را 

سیدابراهیم  از  صادراتی  فعاالن  خواسته  از   ۵ و 

رئیسی همراه شد. مواردی که بعضا در تایید نظرات 

صادرکنندگان و گاه بازگوکننده سیاست دولت بود. 

کلی  خطوط  بازگوکننده  نظر  به  که  نکته   10 این 

و  صادرات  حوزه  در  سیزدهم  دولت  سیاست های 

وزارت  به  خطاب  عمدتا  است،  خارجی  تجارت 

صمت، بانک مرکزی، گمرک و وزارت اقتصاد بود.

شامل  خود  اقتصادی  تیم  به  رئیسی  دستور  پنج 

مسووالن  »همه  اینکه  نخست  بود؛  موارد  این 

آثار  صادرکنندگان  که  کنند  عمل  گونه ای  به 

در  »ثبات  به  اینکه  دوم  ببینند«،  را  دولت  حمایت 

و  لحظه ای  تصمیمات  از  پرهیز  و  تصمیم گیری ها 

متعهد  مانع تراش«  دستورالعمل های  در  بازنگری 

توان  تقویت  و  »بازنگری  روی  اینکه  دیگر  باشند، 

و ظرفیت بخش حمل ونقل زمینی، ریلی، دریایی 

»از  حال  عین  در  شوند،  متمرکز  کشور«  هوایی  و 

جلوگیری  صادرکنندگان«  کردن  متهم  سهولت 

مجدد  »ساختارسازی های  از  اینکه  ضمن  کرده، 

کنند.  پرهیز  و...«  صادرات  وزارت  ایجاد  مانند 

رئیس جمهور همچنین ۵ توصیه به فعاالن صادراتی 

»صادرات  به  را  اقتصادی  فعاالن  وی  داشت. 

توجه  از خام فروشی،  پرهیز  باکیفیت،  محصوالت 

کرد،  ترغیب  باال«  افزوده  ارزش  با  محصوالت  به 

برای  را  ارز صادراتی«  اهمیت »بازگشت  همچنین 

آنها خواست »از حضور  از  تبیین کرد، ضمنا  آنان 

از کارت  با دریافت و استفاده  اشخاص غیرمرتبط 

و  بازرگانان  اعتبار  به  خدشه  باعث  که  بازرگانی 

آنها  حال  عین  در  کنند،  جلوگیری  می شود«  تجار 

را به »استفاده از فرصت ایران در سازمان همکاری 

شانگهای« فراخواند و دوباره بر »توسعه تجارت با 

همسایگان« تاکید کرد.

وزیر  رئیس جمهور،  دفتر  رئیس  که  دیدار  این  در 

صمت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس اتاق ایران، 

اقتصادی  معاون  و  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 

از  نفر   18 داشتند،  حضور  خارجه  امور  وزارت 

دیدگاه ها  تشریح  به  سخنانی  در  نیز  صادرکنندگان 

ابراز  و  پرداختند  صادرات  حوزه  مشکالت  و 

امیدواری کردند تغییر نگرشی که با روی کار آمدن 

دولت سیزدهم در عرصه تولید و صادرات احساس 

می شود، منجر به جهش صادراتی شود.

اقتصادی حاضر در جلسه  صادرکنندگان و فعاالن 

رئیسی  سیدابراهیم  انتخاباتی  فعالیت های  آغاز 

باعث  و  مثبت  پیام  را  بازرگانی  اتاق  در  حضور  با 

ترمیم امید و اعتماد جامعه اقتصادی کشور دانستند 

و گفتند امیدوارند این نگرش مثبت در طول حیات 

که  نکاتی  اهم  شود.  تقویت  و  یابد  ادامه  دولت 

در  کرد  اشاره  آنها  به  جلسه  این  در  رئیس جمهور 

ادامه آمده است.

  

پنج شنبه  روز  رئیس جمهور،  رئیسی،  سیدابراهیم 

همزمان با روز ملی صادرات یکی از سیاست های 

کشور های  با  به ویژه  صادرات  توسعه  را  دولت 

با  رئیس جمهور  کرد.  عنوان  منطقه  و  همسایه 

صادرکنندگان  همه  به  روز  این  فرارسیدن  تبریک 

روز  در  این جلسه  برگزاری  گفت:  تولیدکنندگان  و 

همه  از  دولت  حمایت  گویای  پیام  صادرات  ملی 

صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی است.

و تجارت و  از وزیر صنعت، معدن  رئیسی گفت: 

همه مسووالن در دولت می خواهم به گونه ای عمل 

کنند که صادرکنندگان در عمل آثار حمایت دولت 

بتوانیم  آمدیم،  هم  گرد  بعد  سال  وقتی  و  ببینند  را 

اتفاقات مثبتی را که در عرصه صادرات کشور رخ 

داده، با هم مرور کنیم.

رئیسی با تاکید بر اینکه باید تالش کنیم این احساس 

پیشرفت  حال  در  که  شود  نهادینه  کشور  همه  در 

هستیم، گفت: سهم امروز ایران در تجارت منطقه 

و جهان متناسب با توان و ظرفیت های اقتصادی و 

تولیدی کشور نیست؛ چراکه در کشور های مختلف 

و به ویژه در میان همسایگان تقاضا برای خرید کاال 

و استفاده از خدمات فنی و مهندسی ایرانی بسیار 

تجارت  توسعه  گفت:  رئیس جمهور  باالست.  

اقتصادی  دیپلماسی  موفقیت  و  همسایگان  با 

و  تولیدکنندگان  فعالیت های  از  حمایت  گرو  در 

در  که  سازوکاری  و  است  کشور  صادرکنندگان 

این  می تواند  شده،  عملیاتی  خارجه  امور  وزارت 

مسیر را تسهیل کند.

همکاری  سازمان  در  ایران  دائم  عضویت  رئیسی، 

رئیس جمهور چه گفت؟

اخبار
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روابط  توسعه  برای  خوبی  فرصت  را  شانگهای 

و  دانست  منطقه  کشور های  با  تجاری  و  اقتصادی 

ایران  اتصال  فرصت  از  باید  صادرکنندگان  گفت: 

احسن  نحو  به  آسیا  اقتصادی  زیرساخت های  به 

اینکه باور داریم  با تاکید بر  استفاده کنند.  رئیسی 

ثبات در تصمیم گیری ها و پرهیز از اتخاذ تصمیمات 

لحظه ای یکی از مهم ترین پیش نیاز ها برای موفقیت 

تولید و صادرات است، گفت: ثبات در تصمیمات 

و  پیش بینی  قدرت  اقتصادی  فعاالن  به  می تواند 

برنامه ریزی دهد و خلل در این ثبات، باعث مختل 

شدن روند سرمایه گذاری و تولید می شود.

از  که  خارجی  مقامات  همه  گفت:  رئیس جمهور 

ابتدای دولت سیزدهم با آنان دیدار داشته ام، بدون 

استثنا برای گسترش همکاری با ایران ابراز آمادگی 

کردند.  او تاکید کرد: باید با صادرات محصوالت 

برای  مختلف  کشور های  تمایل  ابراز  به  باکیفیت 

دهیم.  پاسخ  ایران  با  اقتصادی  مناسبات  گسترش 

به  و  بگیریم  فاصله  خام فروشی  از  باید  همچنین 

و  پایین دستی  شرکت های  محصوالت  صادرات 

توجه  باال  افزوده  ارزش  با  محصوالت  و  کوچک 

بیشتری کنیم.  رئیسی با تاکید بر ضرورت بازنگری 

و تقویت توان و ظرفیت بخش حمل ونقل زمینی، 

صنعت  گفت:  کشور  هوایی  و  دریایی  ریلی، 

و  ابزار ها  مهم ترین  از  یکی  توانمند،  حمل ونقل 

نیازمندی های توسعه صادرات است و به نظرم باید 

کمیته ای با حضور فعاالن این بخش و با محوریت 

گمرک  همچون  مرتبط  دستگاه های  و  راه  وزارت 

شود.   تشکیل  بخش  این  تقویت  و  بازنگری  برای 

به  صادراتی  ارز  بازگشت  اهمیت  بر  رئیس جمهور 

کشور تاکید کرد و گفت: بازگشت ارز صادراتی باید 

نحو  به  نیز  متخلفان  با  و  مدیریت  و  با دقت رصد 

مقتضی برخورد شود، اما چه در جایگاه رئیس قوه 

قضائیه و چه در جایگاه رئیس جمهور اعتقاد جدی 

به سهولت متهم  نباید  داشته و دارم که صادرکننده 

تلقی شود.

رئیس دولت سیزدهم همچنین با تاکید بر ضرورت 

توسعه  مسیر  در  که  دستورالعمل هایی  در  بازنگری 

مانع تراشی می کنند، گفت: دولت عمیقا  صادرات 

به فعاالن عرصه تجارت اعتماد دارد و در کنار آن 

از تاجران و فعاالن این عرصه انتظار دارد در زمینه 

باشند  پیشگام  تجارت  عرصه  سالمت  از  صیانت 

و  دریافت  با  غیرمرتبط  اشخاص  ندهند  اجازه  و 

استفاده از کارت بازرگانی به اعتبار بازرگانان و تجار 

خدشه وارد کنند.

ایران  توانمندی های  ارتقای  از  ابراز خرسندی  با  او 

صادرات  در  گفت:  دارو،  صادرات  و  ساخت  در 

طور  به  محصوالت  دیگر  صادرات  البته  و  دارو 

از  پس  اما  دارد،  اولویت  کشور  نیاز  تامین  طبیعی 

برای صادرات  مانعی  نباید هیچ  نیاز داخلی  تامین 

دارو و دیگر محصوالت وجود داشته باشد.

ایجاد  موضوع  طرح  به  واکنش  در  رئیس جمهور 

در  مشکل  نظرم  به  اینکه  بیان  با  صادرات،  وزارت 

گفت:  نیست،  اداری  تشکیالت  و  ساختار  کمبود 

ساختار های اداری متعددی در کشور وجود دارد که 

باید فعال شود و از سوی دیگر تاکید به همکارانم 

نشوند  بوده که معطل ساختارسازی  این  در دولت 

امور  پیشبرد  جریان  در  و  ببرند  پیش  را  کار ها  و 

ناکارآمدی ها را اصالح کنند.

لوازم  صنعت  اینکه  بیان  با  همچنین  رئیس جمهور 

به  که  است  حوزه هایی  از  یکی  کشور  خانگی 

تبدیل  فرصت  به  را  تحریم  تهدید  توانسته  خوبی 

با  باید  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  گفت:  کند، 

تولید کاال های باکیفیت و قابل رقابت با نمونه های 

به  اجحاف  مانع  مناسب،  قیمت  البته  و  خارجی 

مردم شوند.

اینکه روحیه امید و اعتماد در مردم  بیان  با  رئیسی 

خوبی  بسیار  ظرفیت های  گفت:  است،  رفته  باال 

کشور  در  خدمات  و  کاال  صادرات  و  تولید  برای 

داریم و بازار خوبی نیز پیش روی تولیدکنندگان و 

فرصت ها  این  از  استفاده  با  و  است  صادرکنندگان 

می توانیم آینده درخشانی برای کشور رقم بزنیم.

 

روسای  و  اقتصادی، صادرکنندگان  فعاالن  نشست 

با  صادرکننده  و  خدماتی  صنعتی،  انجمن های 

بود.  متعددی  نکات  حاوی  رئیسی  سیدابراهیم 

ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین 

به  اشاره  با  وی  بود.  جلسه  این  سخنران  نخستین 

مسیر جدیدی که دولت سیزدهم آغاز کرده، خطاب 

به رئیس جمهور عنوان کرد: شما با حضور در خانه 

که  کردید  ارسال  را  عمیقی  پیام  اقتصادی  فعاالن 

در  که  امیدواریم  است.  کرده  ایجاد  بسیاری  امید 

مثبت  نگرش  این  تعالی  شاهد  مسیر،  این  تداوم 

با موضوع  در مجموعه دولت باشیم. جلسه امروز 

صادرات تشکیل شده است. به طور مسلم راهبرد 

کار  مهم ترین  فعلی  شرایط  در  صادرات  توسعه 

که  است  اقتصادی  رشد  به  رسیدن  برای  دولت 

اهمیت  و  اولویت  دارای  کشوری  هر  برای  اصوال 

است. صادرات نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی 

است. اگر به بررسی اجمالی روند توسعه اقتصادی 

در جهان در طول دهه های گذشته بپردازیم، به این 

نکته پی می بریم که در بخش صادرات مشکالتی 

بخش  در  ما  اصلی  و  اول  قلم   10 امروز  داریم. 

که  هستند  کاالهایی  تاسف  کمال  با  صادرات 

خام فروشی بوده که ارزش افزوده پایینی دارند. وزیر 

صمت هم به درستی به این نکته اشاره کردند. یک 

تا ۵/ 1درصد از صادرات ما به کاالهای دانش بنیان 

مربوط است و این در تداوم حرکت ما باید به طور 

ادامه  در  ایران  اتاق  رئیس  باشد.   توجه  مورد  جد 

اظهار کرد: با چنین توان صادراتی پایینی نمی توان 

انتظار یک خیز در حجم صادرات کشور را داشت. 

در  خوشبختانه  که  داریم  جدی  تغییر  به  نیاز  ما 

تنوع  این را ما می بینیم.  برنامه های وزارت مربوطه 

مقاصد صادراتی  در  تنوع  و  کاالهای صادراتی  در 

موضوع مهم دیگری است که باید مدنظر باشد.

افزود:  کشور  اقتصادی  شرایط  به  اشاره  با  وی 

واقفید  خوبی  به  خود  شما  رئیسی  آقای  جناب 

اقتصادی  فعاالن  اعتماد  واقعی  بازگرداندن  که 

دولت  برنامه های  تحقق  در  که  است  موضوعی 

حرکت  برای  موضوع  این  دارد.  راهبردی  اهمیت 

گذشته  در  دارد.  باالیی  اهمیت  رقابتی  میادین  در 

مسائل و مشکالتی بروز کرد که اعتماد ما و دوستان 

و فعاالن اقتصادی از دست رفته است. با چند مثال 

برای  دریافت.  را  بی اعتمادی  این  عمق  می توان 

با  اقتصادی گفته شد قراردادی که  به فعاالن  نمونه 

ترکمنستان منعقد شده به شما این اجازه را می دهد 

از  را  خود  پول  کشور،  این  به  کاال  صادرات  با  که 

 فعاالن صادرات به رئیس جمهور چه گفتند؟
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وزارت نفت دریافت کنید. بعد از سه تا چهار سال 

دریافت  به  موفق  صادرکنندگان  از  بسیاری  هنوز 

دیگری  مساله  نشده اند.  نفت  وزارت  از  خود  پول 

مقوله پایه های صادراتی است. در یک مقطع دولت 

برای اینکه رقم صادرات را افزایش دهند، به شکل 

که  دادند. موردی  تغییر  را  پایه صادراتی  غیرواقعی 

کرد.  ایجاد  صادرکنندگان  برای  بسیاری  مشکالت 

بعضی  ممنوعیت  مساله  نیز،  موارد  این  از  مهم تر 

و  تورم  از  جلوگیری  بهانه  به  صادراتی  اقالم  از 

بنگاه های  به  را  بسیاری  فشار  بازار است که  تنظیم 

به  برای  اقتصادی  فعال  یک  می کند.  وارد  داخلی 

دست آوردن بازاری در خارج از کشور تالش کرده 

با ایجاد برندی برای کشور و خود کسب درآمد  و 

شده،  روبه رو  ممنوعیت  با  یکباره  به  ولی  می کند، 

بازار  بیدار می شود و  یعنی شب می خوابد و صبح 

رویکردی  چنین  می بیند.  رفته  دست  از  را  خود 

اعتماد فعاالن اقتصادی را دچار خدشه می کند.

به  خطاب  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  شافعی 

رئیس جمهور گفت: استدعا و خواهش داریم برای 

تولید  بخش  و  صنعتی  بنگاه های  اولیه  مواد  تامین 

الزم  کاری  چنین  برای  که  اسنادی  کنند  بررسی 

صمت،  وزارتخانه های  است.  مورد  چند  است، 

سازمان  و  گمرک  مرکزی،  بانک  جهادکشاورزی، 

معلومی  مدت  در  شما  دستور  با  باید  دارو  و  غذا 

وی  کنند.   حل  را  مشکل  این  معقول  شکلی  به 

گفت: مساله سیاست های ارزی دولت ها هم دیگر 

صادرات  افزایش  بزرگ  مانع  که  است  مساله ای 

کشور است. اشتباه مهلک دولت ها این بوده که به 

جای افزایش صادرات و سهل کردن جریان استفاده 

افزایش  را  ارز  عرضه  که  ملی  اقتصاد  در  ارز  از 

ارز  قیمت  کنترل  دنبال  به  مرتب  طور  به  می دهد، 

کشور  صادرات  به  تنها  نه  عامل  همین  که  رفته 

با  نیز  را  ارز  بازگرداندن  مساله  که  کرده  وارد  لطمه 

مشکالتی روبه رو کرده است.

آقای  جناب  کرد:  اظهار  ایران  اتاق  رئیس 

قبول کنیم دیگر نمی توان  باید  اکنون  رئیس جمهور 

به  انگیزه  بازگرداندن  داد.  ادامه  را  گذشته  اقدامات 

وضعیت  این  از  خروج  الزمه  اقتصادی  فعاالن 

باید  بازگرداند.  گذشته  به  را  زمان  نمی توان  است. 

که  نیست  امکان پذیر  که  بپذیریم  را  واقعیت  این 

وجود  به  را  کشور  مشکالت  که  سطحی  همان  از 

است  کنیم. الزم  رفع  را  آنها  باشیم  قادر  آورده ایم، 

کرد  ورود  مساله  این  رفع  برای  باالتر  سطحی  از 

خصوصی  بخش  بگیریم.  کارآمدتری  تصمیم  و 

صادقانه آماده است تحت هر شرایطی برای توفیق 

بی سابقه  ای  با سطح  انقالب  از  بعد  که  این دولت 

از مشکالت روبه رو است، همکاری کند.  محمد 

دیگر  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  الهوتی، 

با  رئیس جمهور  نشست  در  که  بود  اقتصادی  فعال 

فعاالن بخش صادرات به ایراد سخنرانی پرداخت. 

حوزه  در  دولت  مثبت  رویکرد  به  اشاره  با  الهوتی 

اصالح اقتصادی اظهار کرد: جا دارد همین جا از 

بابت  اقتصادی دولت  تیم  و  رئیس جمهور  شخص 

اقتصادی دولت تشکر کنم.  اخیر معاونت  ابالغیه 

مالیات  استرداد  حوزه  در  هم  فاطمی امین  آقای 

آن  حل  پی  در  سال  سه  که  مشکلی  افزوده  ارزش 

و فصل  این موضوع حل  کوتاه  در جلسه ای  بودیم 

کردند که از این اقدام کمال تشکر را دارم. این کار 

خوشبختانه موجب شد تا منابع عظیمی از نیازهای 

حبس  مالیاتی  امور  سازمان  در  تولیدی  واحدهای 

شده بود، آزاد شود. نکته مهمی که اینجا باید بابت 

آن تشکر کرد این بود که ابالغیه تمام نظرات بخش 

خصوصی را برای اصالح مسیر لحاظ کرد.

بخش  کنونی  مشکل  سه  به  ادامه  در  الهوتی 

رئیس جمهور  به  خطاب  و  کرد  اشاره  صادرات 

بلکه  نیست  انتخاب  صادرات،  امروز  گفت: 

نفت  فروش  کاهش  به  توجه  با  است.  ضرورت 

جز  چاره ای  کشور،  ارزی  درآمدهای  کاهش  و 

تامین  برای  صادرات  از  حاصل  ارز  از  استفاده 

نیازهای کشور وجود ندارد. متاسفانه به رغم کاهش 

ارزش پول ملی در طول سه سال گذشته، صادرات 

کشور نه تنها افزایش نیافت که کاهش نیز داشتیم. 

در همه دنیا وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد پیرو آن 

موضوع  این  دلیل  می دهد.  رخ  نیز  صادرات  رشد 

به سیاست هایی برمی گردد که در سال های گذشته 

پالس های بدی را به جامعه صادرکنندگان و فعاالن 

هیچ  در  کرد. چنین سیاست هایی  اقتصادی صادر 

خروج  هدف  با  بنابراین  نمی دهد.  رخ  دنیا  جای 

دهیم.   انجام  اقداماتی  است  الزم  وضعیت  این  از 

الهوتی در ادامه این نشست گفت: به نظر می رسد 

باید در کوتاه مدت برای چند مساله اتخاذ تصمیم 

شود تا بتوانیم برخی از مشکالت صادرکنندگان را 

حل و فصل و خسارت های گذشته را جبران کنیم. 

نکته اولی که پیشنهاد می کنم مورد توجه قرار گیرد، 

حوزه  در  که  است  دستورالعمل هایی  در  بازنگری 

تجارت خارجی کشور اعم از صادرات یا واردات 

ابالغ شده اند. الزم است که ببینیم کدام یک از این 

در  کدام یک  و  بوده  صادرات  مانع  دستورالعمل ها 

مسیر تجارت خارجی راهگشاست. دومین مورد که 

باید به آن رسیدگی شود، تشتت و تصمیم گیری های 

وجود  حوزه  این  در  کشور  در  که  است  جزیره ای 

به  بنا  دستگاهی  هر  تا  شده  باعث  رویه  این  دارد. 

حوزه  در  تصمیم گیری  به  نسبت  خود  مصلحت 
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صادرات و واردات اعم از ممنوعیت، محدودیت، 

رفع عوارض یا موارد مشابه بپردازد. تصور می کنم 

این وضعیت به تضعیف جایگاه سازمان های متولی 

در سه  که  برمی گردد  تجارت  توسعه  نظیر  تجارت 

سال گذشته کمترین نقش را در سیاستگذاری ها ایفا 

کرده ولی پیش از این به شدت تصمیمات تاثیرگذار 

داشت. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به عنوان 

شود.  توجه  مقوله  سه  به  کرد  پیشنهاد  پایانی  نکته 

وی افزود: اول اینکه وضع تعرفه های ترجیحی را با 

کشورها و مقاصد صادراتی مدنظر قرار دهیم. دیگر 

باشیم. همچنین  داشته  را مدنظر  آزاد  مناطق  اینکه 

بیشتری  توجه  کاال  موقت  ورود  مساله  به  باید 

صورت گیرد. ما در هر سه بخش مشکالتی داریم 

که خواهش می کنم دستور فرمایید با لحاظ نظرات 

بخش خصوصی، به این موارد رسیدگی شود.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین 

دیگر فردی بود که در این نشست به ایراد سخنرانی 

پرداخت. حریری با اشاره به لزوم ایجاد اعتماد به 

اقتصاد  فضای  در  آنها  اعتبار  افزایش  تاثیر  و  تجار 

رئیس جمهور  به  خطاب  صادرات،  تحول  برای 

ابزارهایی  از فکر شروع می شود ولی  گفت: تحول 

صمت  وزارت  عملکرد  خوشبختانه  دارد.  نیاز  هم 

و سازمان توسعه تجارت در دو ماه گذشته طوری 

بوده که ما را به آینده امیدوار کرده است. امروز ما 

در  باید  که  دولت  در  فقط  نه  را  ابزار  تغییر  روحیه 

تجار مشاهده کنیم. طی سالیان اخیر ما بخش هایی 

کرده ایم  مقدس  تولید  مثل  را  اقتصادی  فعالیت  از 

و دیگر مقوالت فعالیت اقتصادی را تنزل داده ایم. 

تجارت کانون اقتصاد است و باید همپای تولید به 

آن بها داده شود. امروز اعتبار تجارت کاسته شده و 

در سیاست ها نیز اگر جرایم بانکی بخشیده می شود 

یا مسیر ترخیص گمرک تسهیل می شود یا تسهیالت 

گرفته  نظر  در  تولید  بخش  می شود صرفا  پرداخت 

می شود. حتی کارت بازرگانی تولیدکنندگان ۵ساله 

تمدید می شود، اما کارت تجار صرفا برای یک سال 

تمدید می شود.

بدون  باشید،  داشته  تولید  تن  اگر میلیاردها  شما 

جهان  در  می شود.  دپو  انبارها  در  تولید  تجارت 

امروز  است.  تولید  از  بیش  تجارت  اهمیت  امروز 

و  درآمد  از  سطح  این  به  که  سنگاپور  یا  امارات 

رفاه رسیده اند حاصل توجهی است که به تجارت 

از  سخنانش  پایان  در  حریری  داده اند.   نشان 

را  تجارت  و  معتبر  را  تاجر  خواست  رئیس جمهور 

دارای اعتبار بداند. وی گفت: ما سال هاست ساالنه 

وزنی  هیچ  اما  می کنیم،  تنظیم  اقتصادی  شعار 

وزیر  غضنفری  آقای  نیستیم.  قائل  تجارت  برای 

وقت صمت، زمانی سازمان توسعه صادرات را به 

درستی به سازمان توسعه تجارت تغییر داد چرا که 

کنیم  سعی  باید  نیست.  یک طرفه  جاده  صادرات 

تاجر تربیت کنیم؛ تاجرانی که در خدمت کشور و 

توسعه تجارت خارجی باشند.

همزمان با روز ملی صادرات، وزیر صنعت، معدن 

و تجارت از رشد صادرات محصوالت دانش بنیان 

سیدرضا  داد.  خبر  پیش رو  سال های  در  کشور 

امسال حدود 40 میلیارد  اینکه  بیان  با  فاطمی امین 

هرچند  گفت:  داشت،  خواهیم  صادرات  دالر 

ترکیب این میزان صادرات نفتی نیست، اما بخشی 

مربوط به کاال های نیم ساخته است. وی بیان کرد: 

سال آینده ما صادرات را حداقل به 4۵ میلیارد دالر 

تراز  کشور  ارزی  نیاز  با  تقریبا  که  رساند  خواهیم 

دیگر  دالر  ۵میلیارد  آینده  سال  بتوانیم  اگر  و  است 

در  بگوییم  می توانیم  کنیم،  اضافه  صادرات مان  به 

با  البته  قرار می گیریم،  ارزی  یک وضعیت متعادل 

این تاکید که به سمت صادرات کاال های دانش بنیان 

پایه  مواد  کمتر  و  برویم  شده  ساخته  کاال های  و 

پتروشیمی و فوالد خام صادر کنیم.

از دیگر سخنرانان این نشست، محمدحسن شمس فرد 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار بود که یادآور 

و  ارزآوری  رقم  باالترین  خشکبار  اتحادیه  شد: 

نفت  نظیر  بزرگ  و  مادر  از صنایع  بعد  را  صادرات 

و... دارد. سال گذشته این رقم حدود ۵/ 2 میلیارد 

گذشته  سالیان  در  رقم  این  مقاطعی  در  بود.  دالر 

ما  منتها  است،  رسیده  هم  دالر  3 میلیارد  به  حتی 

برای توسعه صادرات مشکالتی جدی داریم. یکی 

را  که کاالی خود  این است  ما  بزرگ  از مشکالت 

که  هنگامی  اما  می کنیم  آزاد خریداری  ارز  نرخ  با 

به دولت  آن  به فروش  را صادر می کنیم مجبور  آن 

ارز  نرخ  از  پایین تر  بسیار  نرخی  به  نیما  در سامانه 

و   3 به  گاه  اتفاق  این  اختالفی  رقم  هستیم.  آزاد 

موضوع  این  که  می رسد  هم  تومان  ۵ هزار  حتی 

آزاردهنده است. محمودرضا سجادی، سفیر سابق 

ایران در روسیه هم با اشاره به پتانسیل های عظیمی 

به  دارد  وجود  صادرات  برای  روسیه  بازار  در  که 

ما در  رئیس جمهور و حاضران در نشست، گفت: 

همه سال های گذشته هزینه همسایگی با روسیه را 

پرداخت کرده ایم، اما هیچ گاه موفق نشده ایم منافع 

آوریم.  وی تصریح  به دست  بازار  این  در  را  خود 

صادرکنندگان  و  صادرات  دشمن  بزرگ ترین  کرد: 

با افق  از کارکنان دولت،  خود دولت است. طیفی 

دیدی محدود مسیر صادرات را مخدوش می کنند؛ 

دولت باید به این موضوع واقف باشد. دیگر اینکه 

باید مدنظر  را  بازار های تک  برای جهش صادراتی 

این  است.  مساله  مهم ترین  بازار  باشیم.  داشته 

مدنظر  باید  خارج  در  چه  و  داخل  در  چه  معیار 

دولت باشد. اگر دولت در بازار داخلی کمک  حال 

از  کاری  نیز  خارجی  بازار  در  نباشد،  تولیدکننده 

پلت فرمی  به  باید  ما  منظر  این  از  نمی رود.  پیش 

جهش  مساله  بتوانیم  که  برسیم  خود  مخصوص 

تجربیات جهانی  مرور  را محقق سازیم.  صادرات 

انگلستان  با کاالهای مصرفی،  نشان می دهد ژاپن 

فلزات  با  آلمان  و  پارچه،  و  نساجی  صنعت  با 

که  است  این  من  تصور  برسد.  توسعه  به  توانست 

برای ایران پلت فرمی که بتواند توسعه را رقم بزند، 

فریدون  است.   نانوتکنولوژی  و  »های تک«  حوزه 

و  بیوتکنولوژی  داروهای  از صادرکنندگان  مهبودی 

دانش بنیان هم در این جلسه گفت: با وجود اینکه 

ایران در آسیا یکی از سه تولیدکننده برتر داروهای 

بیوتکنولوژی و پیشرفته است، اما سهم صادرات ما 

داریم،  بهداشت  با وزارت  به واسطه مشکالتی که 

این  به  اشاره  با  مهبودی  نیست.  دلخواه  اندازه  به 

موضوع که تولید داروی بیوتکنولوژی در ایران آنقدر 

باالست که نیاز داخلی تامین شده، گفت: یک بسته 

ارزش  نفت  بشکه  چند  اندازه  به  بیوتک  داروی 

  پیش بینی وزیر صمت از تجارت

  مطالبات دیگر صادرکنندگان
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دارد اما مادامی که وزارت بهداشت مانع صادرات 

داروهای بیوتک می شود، نمی توان اهداف مدنظر را 

محقق کرد. وی از رئیس جمهور خواست با ایجاد 

وزارت  از  دارو  صادرات  مسائل  جدید،  کمیته ای 

بهداشت به سازمان توسعه تجارت منتقل شود.

نیز  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  از  ایزدپناه  نصرالله 

از  ناشی  ارزی  10درصدی  تا   7 هزینه  به  اشاره  با 

و  بازار  تنظیم  بهانه  به  گفت:  و...  تحریم  مسائل 

محدودیت آن صادرات را ممنوع نکنید. بهتر است 

و  تعرفه  وضع  از  مخربی  رویکرد  چنین  جای  به 

کرد.  استفاده  بازار  تنظیم  برای  صادراتی  عوارض 

وی تصریح کرد: در شرایطی که کاالهای فوالدی 

در بورس کاال عرضه شده و خریداری ندارد، چه 

اشکالی دارد که صادرکننده بتواند محصول خود را 

به خریدار خارجی عرضه کند؟

برتر  صادرکنندگان  جمله  از  سلیمانی   غالمعلی 

ناحیه  از  که  مشکالتی  به  اشاره  با  غذا،  صنعت 

درخواست  شده  وارد  صادرکنندگان  به  مالیات 

و  تولیدکنندگان  مالیاتی  مشکالت  دولت  کرد 

افزود:  همچنین  وی  کند.  حل  را  صادرکنندگان 

باید  کنیم  جهش  صادرات  زمینه  در  اینکه  برای  ما 

امروز  باشیم.  داشته  مخصوصی  صادراتی  ساختار 

شرکتی که در کشور خارجی اقدام به سرمایه گذاری 

و بازاریابی برای توسعه بازار خود و رشد صادرات 

می کند، از سوی بانک مرکزی با مشکالتی در زمینه 

بازگرداندن ارز صادرات مواجه است. این نهاد قبول 

هزینه هایی  چنین  متحمل  صادرکننده  که  نمی کند 

بزرگ  بنگاه های  از  یکی  عنوان  به  ما  می شود. 

صادرات  دالر  ساالنه  میلیون ها  که  غذا  صنعت 

برای  امور خارجه  وزارت  به  به سهولت  باید  دارد، 

رفع مشکالت دسترسی داشته باشیم. در عین حال، 

دولت  که  است  موضوعی  چندنرخی  ارز  مساله 

تا  یکباره  به  ارز  اینکه  و فصل کند.  را حل  آن  باید 

محدوده 30 هزار تومان نوسان می کند نیز موضوع 

دیگری است که وجود آن باعث ایجاد مشکل برای 

صادرات خواهد شد.

لجستیک  و  حمل ونقل  فدراسیون  دبیرکل  عبقرلو، 

اعالم  که  بود  نشست  این  سخنران  دیگر  ایران 

دریایی  کانتینر  ناوگان  شدید  کمبود  کشور  کرد 

حوزه  فعاالن  از  دیانی  محمدرضا  روبه روست. 

لوازم خانگی نیز با اشاره به ممنوعیت واردات لوازم 

خانگی اظهار کرد ما امروز به جز همسایگان به 1۵ 

کشور اروپایی صادرات داریم. ما خواستار ممنوعیت 

دائمی واردات نیستیم، اما استدعا داریم در یک برنامه 

۵ساله مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی مهیا شود. 

یکی از این راه ها توسعه سیاست تعامل با همسایگان 

از طریق انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی است تا بتوانیم 

در کنار صادرات محصوالت کامل، قطعات هم به 

کشورهای همسایه صادر کنیم.

پزشکی  تجهیزات  انجمن  از  یعقوب زاده  عبدالرضا 

دیگر سخنران این نشست بود که با یادآوری ضربه 

خطای دالر4200 به پیکر اقتصاد ایران درخواست 

کرد قانونی تصویب شود که کسی نتواند دوباره این 

شد:  یادآور  وی  کند.  تکرار  را  خطا  ارزی  سیاست 

اقتصادی  جهش  شاهد  دولت،  حضور  صرف  به 

مسیر،  تغییر  این  الزمه  و  بود  نخواهیم  صادراتی  و 

است.  خصوصی  بخش  دست  به  اقتصاد  سپردن 

اتخاذ  در  تجارت  توسعه  سازمان  جایگاه  تقویت 

تصمیمات دیگر خواسته این صادرکننده بود. وی با 

یادآوری تجربه خطای چین در کشتار گنجشک ها 

از  کشاورزی  محصوالت  تولید  افزایش  برای 

به  سیاست ها  تدوین  در  خواست  رئیس جمهور 

تجربیات جهانی توجه کند تا شاهد آزمون و خطا در 

حوزه اقتصاد نباشیم.

صنایع  کمیسیون  رئیس  صمدی،  کالهی  علیرضا 

اتاق ایران و صادرکننده محصوالت صنعت برق دیگر 

فردی بود که در این نشست ضمن یادآوری پتانسیل 

صادرات 10میلیارد دالری به عراق، نسبت به کاهش 

رقابت پذیری محصوالت داخلی در اثر سیاست های 

اعتباری شرکت ملی مس  فروش  داد.  خطا هشدار 

به عنوان نهاد باالدستی این صنعت به تولیدکنندگان 

این حوزه درخواستی بود که از سوی این صادرکننده 

بخش  این  برای  تولید  باالی  هزینه  تا  شد  مطرح 

کاهش یابد. وی درخواست کرد بیش از پیش از ابزار 

مشوق های صادراتی توسط دولت استفاده شود.

انتقال آب راهکار تاب آوری اصفهان نیست
در گزارش قبلی به نقل از ایسنا، استاندار اسصفهان از طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان در ۵ سال آینده خبر داد. در این گزارش اما 

ریاست کمیته محیطزیست پیشنهاد دیگری دارد.

سالمت  کرسی  در  محیط زیست  کمیته  رئیس 

اجتماعی یونسکو گفت: اصفهان برای تاب آوری، 

آب،  انتقال  طرح های  در  گذاری  سرمایه  جای  به 

انرژی  استحصال  و  گردشگری  ظرفیت های  روی 

خورشیدی برنامه ریزی کند.

بیان  با  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  درویش  محمد 

کشور  راهبردی  قطب های  از  یکی  اصفهان  اینکه 

است، اظهار داشت: همه ایرانیان فارغ از اینکه چه 

تعلق خاطری به چه بخشی از کشور داشته باشند 

برای تاب آوری اصفهان باید تالش کنند.

ظرفیت  از  استفاده  با  اصفهان  داد:  ادامه  وی 

سرمایه های انسانی، منابع طبیعی و زادبوم های کهن 

و تاریخی- فرهنگی و البته واقعیت های اکولوژیکی 

توسعه  چیدمان  یک  خطه،  این  خاک  و  آب  منابع 

طراحی کند.
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سالمت  کرسی  در  محیط زیست  کمیته  رئیس 

اجتماعی یونسکو ابراز داشت: استقرار صنایعی که 

تناسبی با توان اکولوژیکی سرزمین ندارد و توسعه 

با  مناسب  که  کشت هایی  و  کشاورزی  اراضی 

واقعیت های بوم شناختی اصفهان نیست، در درجه 

اول به خود این استان و شهر ضربه می زند.

به  می خواهد  اگر  اصفهان  کرد:  تصریح  درویش 

تاب آوری برسد بجای سرمایه گذاری بر طرح های 

خورشیدی  انرژی  استحصال  برای  آب،  انتقال 

پرچمدار  زمینه  این  در  و  کند  گذاری  سرمایه 

مازوت  مصرف  مشکل  که  باشد  پاک  انرژی های 

را نیز حل می کند. از سوی دیگر نه تنها می توان با 

تأمین  نیاز استان ها را  انرژی خورشیدی برق مورد 

کرد که امکان صادرات به خارج و درآمدزایی از این 

نوع انرژی وجود دارد.

وی افزود: اصفهان می تواند با ایجاد زیرساخت های 

فرهنگی  طبیعی،  گردشگری  توسعه  به  جذاب تر 

اکنون  که  همانطور  بپردازد  پزشکی  توریسم  و 

در اصفهان  مانند شهرک سالمت  زیرساخت هایی 

ایجاد شده که در نوع خود بی نظیر است . وجود این 

ظرفیت ها در اصفهان نشان می دهد که بدون اینکه 

یا  از حوضه های داخلی  منتظر ورود آب  بخواهیم 

می توان  را  اصفهان  مشکل  باشیم  مرزی  آب های 

به  استان  این  اگر مسئوالن  البته  کرد،  و فصل  حل 

این سمت و سو حرکت کنند.

ضرورت ایجاد اتاق فکر نخبگان در اصفهان 
برای حل معضل آب

سالمت  کرسی  در  محیط زیست  کمیته  رئیس 

مسئوالن  کرد:  خاطرنشان  یونسکو  اجتماعی 

اصفهان تا وقتی که شفاف نباشند و بگویند اعداد 

کاری  بفهمد،  کسی  نباید  و  است  امنیتی  ارقام  و 

درست نمی شود؛ از این رو مسئوالن این استان در 

گام نخست باید اتاق فکری ایجاد کنند و به نخبگان 

اجازه دهند نظرات و صحبت هایشان را بدون خط 

ارائه کنند و همچنین ضمانت اجرایی را  خوردگی 

هر  به  نخبگان  اگر  که  کنند.  فراهم  فکر  اتاق  برای 

سازی  پیاده  به  ملزم  رسیدند  نتیجه ای  هر  به  دلیل 

آن باشند.

ازدیاد  چرایی  به  پاسخ  در  همچنین  درویش 

آبخیزداری های باالدست سد زاینده رود و ورودی 

مهندسی شده کمتر از پنج متر مکعب آب بر ثانیه 

در این سد که اکنون به خشکی پایین دست حوضه 

طرح  نوع  هر  داشت:  اظهار  است،  شده  منجر 

سازه ای که منجر به توقف آب در سطح زمین شود، 

خطا است. آبخیزداری یعنی اینکه ضریب هرزآب 

را کم کرده و با استقرار پوشش های گیاهی مناسب، 

آب مجال پیدا کند در سفره های آب زیرزمینی نفوذ 

کاهش  تبخیر  و  شود  جا  به  جا  کمتر  خاک  کند، 

یابد ولی در باالدست سد زاینده رود آمدند سدها 

در  را  آب  که  کردند  ایجاد  کوچک  حوض های  و 

سطح زمین نگهداری می کنند و از درون این ها با 

موتورپمپ آب برداشت می شود که این آبخیزداری 

نیست و یک نوع عملیات سازه ای افراطی است که 

زاینده رود گرفتار شده است.

حقابه گاوخونی مقدم بر کشاورزی
 و صنعت است

میلیون   176 رهاسازی  ضرورت  بر  همچنین  وی 

مترمکعب حقابه گاوخونی تاکید کرد و گفت: اگر 

این میزان آب را در زاینده رود جاری کنند و اجازه 

برسد،  گاوخونی  و  رودخانه  دست  پایین  به  دهند 

حوضه زاینده رود از سراب تا پایاب احیا می شود.

سالمت  کرسی  در  محیط زیست  کمیته  رئیس 

در  که  اراده ای  کرد:  اضافه  یونسکو  اجتماعی 

اصفهان وجود دارد باید تاکید کند که بعد از حقابه 

حقابه  باید  صنعت  و  کشاورزی  بر  مقدم  و  شرب 

گاوخونی تأمین شود و اگر حقابه تاالب گاوخونی 

داده شود حقابه زاینده رود تأمین شده است.

استاندار اصفهان:

تا ۵ سال آینده انتقال آب از خلیج فارس به استان محقق می شود
به نقل از ایسنا استاندار اصفهان گفت: با کار کارشناسی و تالش بسیار، ظرف ۳ تا ۵ سال آینده موضوع انتقال آب از 

خلیج فارس به استان اصفهان محقق می شود.

کرد:   اظهار  خبری،  نشست  یک  در  ماه  مهر   2 روزجمعه،  رضایی،  عباس 

استانداری نقش اجرایی ندارد و نقش اصلی استانداری سه ماموریت سیاست 

گذاری، هماهنگی و پیگیری است و در مسئله آب استانداری وظیفه اجرایی 

ندارد. استانداری ها یک وظیفه اجرایی برگزاری انتخابات دارند و وظیفه اجرایی 

دیگری ندارند. استانداری نقش نظارت و پیگیری مسائل مختلف را دارد.

وی افزود: اصلی ترین مسئله استان اصفهان کم آبی است و مسئله مهم تری 

اجرایی  عوامل  قبلی  های  تالش  وجود  با  و  ندارد  وجود  اصفهان  استان  برای 

دیر به این موضوع پرداختند و امروز باز هم دیر نیست و با همکاری مردم می 

اخبار
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توان بر این مشکل غلبه کرد. بیشترین وقت را به آب 

اختصاص دادیم و روزانه 12 ساعت به این مشکل 

برای  زیادی  تالش  گذشته  ماه   34 در  و  پرداختیم 

حل مشکل کم آبی کردیم.

بود  این  ما  اول  سیاست  گفت:  اصفهان  استاندار 

سیاست  و  شود  مصرف  بهینه تر  آب  قطره  یک  که 

استان  وارد  بیشتر  آب  قطره  یک  که  بود  این  دوم 

استان  با  احترام  اصفهان کنیم. سیاست سوم اصل 

های همجوار بود چرا که باید با تفاهم و تعامل همه 

مسائل بین استانی را حل کنیم.  

دوم  سامانه  یا  دو  گالب  پروژه  داد:  ادامه  رضایی 

به  آینده  سال   10 تا  کردیم  نمی  ورود  آن  به  اگر 

فعال  را  پروژه  این  توانستیم  و  رسید  نمی  سرانجام 

برای  پدافند غیرعامل  پروژه  کنیم. سامانه دوم یک 

اصفهان است  که درصد زیادی از قطعی های آب 

را تا ۵ سال دیگر متوقف می کند. در 34 ماه گذشته 

آب  قطره  یک  حتی  بی سابقه  خشکسالی  وجود  با 

آلوده در لوله های آب شرب مردم نرفت.

و  چهارمحال  استاندار  که   1367 سال  گفت:  وی 

بختیاری بودم برف در کوهرنگ تا چند متر ذخیره 

شده بود اما االن یک سانتیمتر برف هم در کوهرنگ 

نیست. به همین دلیل انتقال آب از خلیج فارس و 

قرار  کار  دستور  در  اصفهان  برای  را  عمان  دریای 

دادیم و کار کارشناسی زیادی روی آن انجام شد. 

اما هر وقت حساب می کردیم هر یک متر مکعب 

آب 4۵ هزار تومان بود اما امسال دستور دادم آب 

برای صنایع آب در هر متر مکعب 20 هزار تومان 

باشد. به بخش خصوصی بها دادیم و شرکتی را به 

که  کردیم  تاسیس  اصفهان  آب  تامین  شرکت  نام 

برای پیگیری در جلسات آنان شرکت کردیم.

استاندار اصفهان افزود: فقط طول مسیر مهم نیست 

و تعداد پمپاژ و بررسی مشکالت زیست محیطی 

کیلومتری   910 مسیر  یک  فعال  و  است  مهم  هم 

تعیین شده است و ورق مورد نیاز تامین شده است. 

اگر مسئوالن بعدی تالش کنند ظرف 3 تا ۵ سال 

منتقل  اصفهان  استان  به  فارس  از خلیج  آب  آینده 

می شود.

رضایی گفت: مسئله بعدی سد و تونل کوهرنگ سه 

بود که از اهمیت زیادی برخوردار است و بیش از 

20 سال است که این پروژه کلنگ زنی شده است 

پیشرفت  درصد   21 تنها  گذشته  های  سال  در  و 

درصد   49 به  امروز  اما  است،  داشته  فیزیکی 

پیشرفت فیزیکی رسیده است. مشکل فنی در این 

موضوع رخ داده است که قابل رفع است و اگر این 

مشکل فنی نبود عملیات احداث سد کوهرنگ سه 

به پایان رسیده بود. درباره تونل سوم کوهرنگ هم 

اکنون هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: پروژه بهشت آباد از اهمیت زیادی 

برخوردار است و 6۵ کیلومتر آب به شکل طبیعی به 

رودخانه می آید و چند سال این پروژه به تاخیر افتاد 

و در 13 آبان سال 98 شورای عالی آب مصوب کرد 

به  آباد  بهشت  از  آب  متر مکعب  میلیون  که 2۵0 

اصفهان منتقل شود و اجرای آن را بر عهده وزارت 

نیرو گذاشت و بهترین مسیر را تونل برای انتقال آب 

با پیگیری ها برای 13 کیلومتر  تشخیص دادند که 

انتهایی مجوز تونل را صادر کردند.

وی گفت: همکاری نمایندگان استان در دوره قبل با 

مجموعه استانداری بهتر از دوره کنونی بود.

۲۰۰ میلیون متر مکعب آب وارد استان 
اصفهان می شود 

همچنین حجت الله غالمی_ معاون هماهنگی 

امور عمرانی استانداری اصفهان در این نشست 

و  اعتبارات عمرانی سال 99 حدود 4 هزار  گفت: 

 9 اعتبار  شهرداری   113 بود.  تومان  127میلیارد 

هزار   7 از  بیش  که  داشتند  را  تومان  میلیارد  هزار 

با  بود.  عمرانی  های  پروژه  برای  تومان  میلیارد 

تالشی که کردیم اعتبارات عمرانی در سال 1400 

به ۵ هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است.

آب  انتقال  برای  ای  گسترده  مطالعات  افزود:  وی 

بارش برف زاگرس  فارس کردیم و میزان  از خلیج 

جدید  منابع  باید  دلیل  همین  به  و  است  مشخص 

تامین آب را جستجو کنیم. طبق مطالعات 11 گزینه 

برای انتقال آب به استان اصفهان تعریف شد و تمام 

قرار گرفت که  برتر مدنظر  برای گزینه  شاخص ها 

از بندرعباس به کرمان، یزد و  از این مسیرها  یکی 

سپس اصفهان است. درباره دریای عمان که گزینه 

در  جا  همان  در  مگاواتی   1400 نیروگاه  شد  برتر 

به  را  انتقال آب  حال احداث است که هزینه های 

شدت کاهش می دهد. تفاهم نامه ای را با وزارت 

نیرو امضا کردیم و انتقال آب از سیریک نهایی شده 

نظر  در  سیریک  در  هکتاری   100 زمین  و  است 

گرفته شده و کریدور اصفهان با عرض 30 کیلومتر 

تصویب شده است و طول لوله ها در استان 200 

تامین کرده  را  کیلومتر است و 300 هزار تن ورق 

از  آب  متر مکعب  میلیون  نهایت 200  در  که  ایم 

خلیج فارس به استان اصفهان وارد می شود که در 

نتیجه نیاز آب صنایع تامین می شود بدون اینکه نیاز 

به آب زاینده رود باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 

انتقال  این  با  هم  کشاورزان  آبه  حق  بحث  گفت: 

اجرایی  عملیات   1390 سال  شود.  می  حل  آب 

تونل بهشت آباد آغاز شد که 3 سال پیش به دالیل 

محیطی  زیست  مجوزهای  شد.  متوقف  خاصی 

و   4۵  ،1۵ قسمت  سه  به  را  تونل  که  شد  مطرح 

1۵ کیلومتری تقسیم کردند. اگر اجازه کار تونل را 

بدهند با برنامه زمانبندی ظرف مدت سه سال کار 

متر  میلیون   2۵0 سال   10 و  رسد  می  سرانجام  به 

مکعب آب از ما دریغ شد.

وی گفت: با اجرای 4 پروژه آبی بخشی از مشکل 

کمبود آب استان حل می شود و دو برنامه اساسی 

برنامه  که  کردیم  تدوین  اصفهان  استان  برای  را 

راهکارهای  و  دارد  محور   16 آبی  کم  با  سازگاری 

را توضیح می دهد  صرفه جویی و جایگزینی آب 

تا جریان آب دائمی را در زاینده رود داشته باشیم. 

احیای  راه  نقشه  که عملیاتی شد  ای  برنامه  دومین 

زاینده رود و تاالب گاوخونی است که در ۵ بخش 

تدوین شده است و راهکاری برای احیای رودخانه  

برنامه  در  باید  برنامه  دو  این  که  است  رود  زاینده 

هفتم توسعه کشور محقق شود.

هاشم امینی_ مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان نیز گفت: موضوع سامانه دوم صرفا 

و کمبود آب شرب  ندارد  پدافند غیر عامل  کاربرد 

گذشته  سال   12 در  است.  اصلی  معضالت  از 

بارش ها  میزان  و  شدیم  مواجه  آب  کمبود  با  بارها 

یافته است و سرانه آب شرب در  به شدت کاهش 

بخش خانگی از 189 لیتر به ۵8 لیتر کاهش یافته 

و  آب  تحویل   86 سال  از  باید  دوم  سامانه  است. 
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فاضالب می شد که هنوز محقق نشده است. میزان 

پرت شبکه در استان 16 درصد است که این درصد 

کمترین در کشور است.  

زیادی  مشکالت  آب  توزیع  در  امسال  افزود:  وی 

به  سیار  شکل  به  را  آب  لیتر  میلیون   62 و  داشتیم 

مردم رساندیم. منتظر اجرای طرح های آبی بهشت 

انتقال آب از خلیج فارس هستیم  آباد تونل سوم و 

چرا که آب زاینده رود به هیچ وجه کافی نیست.

بررسی  طبق  استان  آب  کیفیت  داد:  ادامه  امینی 

های علمی مشکلی نداشته است و مردم نگرانی در 

آب  لیتر  هزار   2 باشند.  نداشته  شرب  آب  کیفیت 

استان از چاه ها تامین و به آن کلر زده می شود و از 

نظر بهداشتی مشکلی ندارد.

شرکت  مدیرعامل  ساسانی_  حسن  همچنین 

نشست،  این  در  اصفهان  استان  ای  منطقه  آب 

 4۵0 و  میلیارد  یک  روز  زاینده  سد  کرد:  اظهار 

میلیون مترمکعب حجم دارد و هم اکنون ذخیره آب 

پشت سد زاینده رود 200 میلیون متر مکعب است 

که کاهش 69 درصدی را نشان می دهد و بارش ها 

39 درصد در ایستگاه کوهرنگ نسبت به بلندمدت 

کاهش داشته است.

فاز  مهرماه  اول  نیمه  تا  امیدواریم  افزود:  وی 

برسانیم  برداری  بهره  به  را  آباد  بهشت  اضطراری 

که  آمد  پیش  فنی  مشکل  سه  کوهرنگ  مورد  در  و 

مهندس مشاور پیش بینی درستی نکرده بود. تونل 

 70 دی  پایان  تا  و  رسیده  پایان  به  کوهرنگ  سوم 

رود  زاینده  آب  حجم  به  آب  مکعب  متر  میلیون 

اضافه می کنیم.  

یزی  اصغر محسن زاده کرمانی _ معاون برنامه ر

کشاورزی  جهاد  سازمان  اقتصادی  امور  و 

گذشته  سال  سه  در  گفت:  نیز،  اصفهان  استان 

ها  شهرستان  به  را  استان  آب  دشت  الگوی  بحث 

باید از آن حمایت کند. در  ابالغ کردیم که دولت 

استان 7۵ درصد کشت ها مطابقت با الگوی کشت 

استان اصفهان است. اطلس نیاز آبی استان را تهیه 

کردیم و در شورای برنامه ریزی استان آن را مصوب 

کردیم.

در  کشاورزی  زمین  هکتار  هزار   24 افزود:  وی 

استان را آبیاری نوین کردیم و در سال توان 20 هزار 

هکتار آبیاری به شکل نوین را داریم که تا کنون با 

این روش نزدیک ۵0 میلیون متر مکعب آب صرفه 

جویی شده است. کشت گیاهان کم آب بر 13 هزار 

باغبانی 640 هکتار  بوده است و در بحث  هکتار 

گلخانه در استان احداث کردیم که 3 هزار و ۵00 

میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

همچنین حیدر قاسمی_ معاون سیاسی امنیتی 

و  امنیتی  مسائل  گفت:  اصفهان  استانداری 

و  است  روز  نیازهای  از  برآمده  معموال  اجتماعی 

موضوع  آب یکی از مهمترین مسائل امروز جهان 

جهت  هر  از  را  شرایط  تواند  می  که  است  ایران  و 

بحرانی کند. واقعیت این است که تامین آب برای 

نزدیک به ۵ میلیون نفر کار بسیار دشواری است و 

آب باید برای دورترین نقطه استان تامین شود.

وی افزود: امروز وارد ماه سیزدهم شده ایم که آب 

این شرایط سنگ  در  نیست.  رود جاری  زاینده  در 

برداشت می  باال دست آب  در  و  ایم  آسیاب شده 

که  بود  کشاورزی  حوزه  در  مشکالت  عمده  شود. 

کردیم.  می  رسیدگی  کشاورزان  مشکالت  به  باید 

مصوبه  بیشترین  تامین  شورای  در  آب  موضوع 

ما صرف  وقت  درصد  باالی 80  و  است  داشته  را 

این  اجتماعی  حوزه  به  تا  است  شده  آب  مسئله 

مشکل کشیده نشود.

تصریح  اصفهان  استانداری  امنیتی  سیاسی  معاون 

کرد: سعی کردیم به حواشی نپردازیم و رسانه ها نیز 

همراه با استانداری بودند و در عین حالی که حق 

مدار بودیم نگاه ملی به موضوعات داشتیم و از نگاه 

انسجام  و  وحدت  امیدواریم  کردیم.  پرهیز  محلی 

که میان مسئوالن بوده است حفظ شود و وضعیت 

معیشتی مردم با تالش همه بهبود یابد.

گذری در ماهشهر ثروتمند اما رنجور
شفقنا- جماران نوشت: خوزستان آرام شده است، اما این به معنای حل مشکالت مردم این استان نیست. تا وقتی که مشکالت پابرجاست باید 

همچنان از آنها سخن گفت. از همه کمبودهایی که موجب اعتراضات در تابستان امسال و البته در سال ۱۳۹۸ شد.

اعتراضات  در  که  بود  شهرهایی  از  ماهشهر  بندر 

آخرین  و جزو  بسیار خبر ساز شد  اخیر خوزستان 

مناطقی بود که معترضان آن آرام شدند و همین امر 

دارد.  منطقه  این  پیچیده  مشکالت  از  نشان  خود 

چنانکه در اعتراضات گذشته هم شاهد که شماری 

منطقه  در   – ماهشهر  چمران  شهید  شهرک  مردم  از 

به »جراحی« معروف است – مسیر پتروشیمی ها را 

بستند تا شاید تولید در این واحد ها متوقف شود و 

صدایشان به تهران برسد. مردم ماهشهر نیز همچون 

را  اعتراضات خود  از  هدفشان  ها  دیگر خوزستانی 

نه »بر هم زدن امنیت« که »رساندن صدای خود به 

پایتخت« عنوان کردند.

مناطق  ترین  مرطوب  و  گرم  از  یکی  ماهشهر  بندر 

ایران است که در تابستان دمای آن از ۵0 درجه باالتر 

می رود که این گرما در کنار شرجی های شدید این 

شهر که معموال تا آخر تابستان هم ادامه دارد بسیار 

آزار دهند خواهد بود.

از سوی دیگر، این بندر از مهم ترین مراکز صنعتی 
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ایران است که آن را به عنوان یکی از منابع درآمدزا 

تلخ  نکته  اما  است،  کرده  تبدیل  کشور  تمام  برای 

این  ساکن  بومی  مردم  سهم  که  است  آن  ماجرا 

شرایطی  در  زندگی  و  بیکاری  و  فقر  ثروت،  قطب 

نامطلوب است.

گالیه  به  بنا  هم  ماهشهر  عظیم  پتروشیمی های  از 

ساکنانی  نصیب  آلودگی  فقط  منطقه،  اهالی  های 

است که روزانه سرویس های کارکنان این صنایع از 

پیش چشمان آن ها می گذرد تا به شهرک های  حصار 

کشیده ای برسند که در جوار آن ها با امکاناتی به قول 

خودشان لوکس و الکچری ساخته شده است.

آنها  آزار دهنده است همین است.  آنچه برای مردم 

تنها چند  فاصله  به  که  است  که چگونه  پرسند  می 

تهران،  باالشهر  مناطق  از  مرفه تر  مناطقی  خیابان، 

و  آسفالت  بدون  خیابان های  سو  آن  در  و  دارد  قرار 

با جوی های فاضالب روباز وجود دارد که پذیرای 

خانوارهایی است که به دلیل بیکاری، گاه تا یک ماه 

در سفره آن ها خبری از گوشت نیست!

مربی  میلیاردی  مزد  ماهشهر  پتروشیمی های 

خارجی تیم ملی که تنها چند ماه در ایران فعالیت 

آن ها  نزدیکی   در  اما  می کنند،  پرداخت  را  داشت 

برای  ساعتی  دنبال  خاکی  زمین های  در  جوانان 

منطقه  جوانان  چرا  می زنند.  توپ   به  پا  دلخوشی 

های  پتروشیمی  و  صنایع  اشتغال  از  سهمی  هیچ 

عظیم منطقه ندارند؟!

ارتباط آمار باالی بیکاری و مهاجر پذیری
است.  کشور  غیرترانزینی  بندر  بزرگترین  ماهشهر 

که  کنند  فعالیت می  آن  در  پتروشیمی  23 مجتمع 

بر این اساس 3۵درصد از صنایع پتروشیمی کشور 

در این شهر واقع است. همین مسأله موجب جذب 

مهاجران زیادی شده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری که مربوط به 

سال 1399 است؛ نرخ بیکاری در ایران، 9.6 درصد 

اعالم شده است، در حالی که نرخ بیکاری در استان 

خوزستان نزدیک 14 درصد)3.9( است. همچنین 

طبق این گزارش خوزستان چهارمین استان کشور از 

لحاظ تعداد جمعیت بیکار است.

وزارت  توسط  شده  ارائه  رسمی  آمارهای  اساس  بر 

کار، برخی شهرهای این استان از جمله خرمشهر، 

بیشترین  شوشتر  و  امیدیه  اهواز،  ماهشهر،  بندر 

داده اند  به خود اختصاص  را  »آمار مهاجر پذیری« 

صنایع  در  غیر بومی  کار  نیروی  کارگیری  به   که 

شهرها  این  به  مهاجرت  عمده  دالیل  از  مختلف، 

محسوب می شود.

قرار  کار  وزارت  گزارش  کنار  در  اگر  را  آمار  این 

دهیم که شهرستان  بندر ماهشهر را یکی از بیشترین 

شهرستان های »مهاجر پذیر« قرار دهیم، شاید گالیه 

تلخ مردم این شهرستان از »تبعیض« اندکی قابل درک 

شود. بدون شک این وضعیت بیکاری در کنار شرایط 

نا به سامان  معیشتی و ضعف خدمات در ماهشهر، از 

دالیلی است این شهرستان در صدر اخبار اعتراضات 

سال 98 و اعتراضات تیرماه خوزستان قرار داد. اما آیا 

موضوع حل شده است؟ خیر!

مردم ماهشهر چه می گویند؟
جمعیت  پر  مناطق  از  یکی  مدنی  شهید  شهرک 

گاز  آب،  نبود  آن  در  که  است  ماهشهر  شهرستان 

از  فقر معیشتی  و  بیکاری  و  از یک سو  آسفالت  و 

سوی دیگر موجب ناراحتی و نارضایتی ساکنان آن 

شده است.

اهالی شهرک می گویند کوچه های این شهرک کال 

فاضالب.  چه  و  آب  لوله  چه  است؛  غریبه  لوله  با 

آسفالت که پیشکش!

»امیر« از جوانان ساکنان شهرک مدنی است که در 

بوشهر کار می کند و هر چندماه یک بار به ماهشهر 

سر می زدند. او از این که بخاطر داشتن شغل ساده 

به  مجبور  ماهشهر  در  صنعت  همه  این  وجود  با 

مهاجرت شده است، بسیار گله  دارد.

او به خبرنگار جماران می گوید: » اینجا هیچکس 

کار نمی کند. اکثر نیروهای صنایع و شرکت ها غیر 

بومی هستند و از جاهای دیگر می آیند.«

وی ادامه می دهد:» یک سال و نیم است به کنگان 

ماهشهر  شرکت های  و  صنایع  کنم.  کار  تا  رفتم 

اینجا  و  از شرکت های کنگان است  خیلی بزرگ تر 

ماهشهری  جوانان  اما  هست  زیادی  های  شرکت 

بیکارند.«

اینکه  بر  تاکید  با  ادامه  در  ماهشهری  جوان  این 

خوششان  بومی  نیروهای  از  منطقه  صنایع  گویی 

نمی آید و آن ها را استخدام نمی کنند، می گوید: » 

من با 2 فرزند از اینجا به خاطر کار رفته ام، دلتنگ 

خانواده ام می شوم اگر اینجا به ما کار می دادند چرا 

باید به شهرهای دیگر برای کار بروم؟«

او اضافه می کند:» به خاطر 4 میلیون تومان حقوق 

در شهر غریب دارم کار می کنم با این حقوق اجاره 

چرا  است،  شده  سخت  می دهم.زندگی  هم  خانه 

باید ما جوانان اینطور زندگی کنیم؟«

وی عنوان می کند:» کسی که کمی پول دارد به شهر 

و استان دیگر برای کار می رود و کسی که توانایی 

ندارد همینجا بیکار و گرسنه می ماند.«

اشتغال  و  کار  منبع  ماهشهر  بندر  می گوید:»  امیر 

باشد؟  اینگونه  ما  وضعیت  باید  چرا  اما  است 

جوانان دیگر حتی نمی توانند ازدواج کنند.«

در شهرک مدنی ماهشهر مردم آب را از فروشندگان 

خریداری  چرخ  سه  موتور  با  تصفیه  آب  سیار 

آب  فروشندگان  همین  از  یکی  »رشید«  می کنند. 

شغل  این  به  رو  بیکاری  از  که  است،  شده  تصفیه 

غیررسمی کرده است.

اینجا شرکت زیاد هست اما کسی  وی می گوید:» 

را  کسی  چرا  نمی دانیم  و  نمی کنند  استخدام  را 
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استخدام نمی کنند«.

مدنی  شهرک  مشکالت  دیگر  خصوص  در  رشید 

نه  اغلب ساکنین شهرک  می کند:»  عنوان  ماهشهر 

آب دارند و نه گاز. خیابان ها هم آسفالت نیستند و 

برای  تردد  امکان  و همین  ندارند  مناسبی  وضعیت 

موتور سه چرخ را سخت می کند که به این مردم آب 

برسانیم.«

می دهد:»ما  ادامه  شده  تصفیه  آب  فروشنده  این 

و  پر می کنیم  از تصفیه خانه های شخصی  را  تانکر 

گاه به دلیل وضعیت نامناسب خیابان ها امکان تردد 

نداریم و موتور سه چرخ خراب می شود و مردم برای 

چند روز بدون آب می مانند«.

باید هم آب را بخریم و هم گاز را!
در  شهرک  این  ساکن  مادران  از  علی«  »اّم 

وضعیت  و  بیکاری  از  همزمان  نیز  بندرماهشهر 

اولیه.  خدمات  نبود  از  هم  و  گله دارد  معیشتی  بد 

که  دارم  بچه  دوتا  خودم  می کند:»  اظهار  او 

بیکارند که به خاطر این وضعیت حتی نان ندارند 

بخورند.«

بخریم  را  آب  باید هم  می گوید:»ما  ادامه  در  وی 

پر  گاز  کپسول  باید  مدت  چند  هر  را.  گاز  هم  و 

کنیم و با گاری یا روی کول خود حمل کنیم و با 

خصوص  در  او  برسانیم«.  خانه  به  زحمت  کلی 

بیان  مدنی  شهرک  ساکنان  معیشتی  وضعیت 

می کند: »همه مردم بدبخت  شده اند. هیچ چیزی 

ندارند. حتی بخش زیادی از این جوانان به خاطر 

فقر و این وضعیت، دچار اعتیاد شده اند«.

محیط   به  شرکت ها  و  صنایع  اجتماعی  مسئولیت 

پیرامون خود، از الزامات مهمی است که طبق قانون 

باید در دستور کار صنایع باشد. اما »ابو علی« از 

ساکنان شهرک مدنی بندر ماهشهر در این خصوص 

عنوان می کند که »هیچ خدمات و کمکی از صنایع 

پرشمار ماهشهر ندیده است.«

وی ادامه می دهد:»صنایع به ندرت کارهای جزیی 

برای مردم انجام می دهند، اما تا حال ندیده ایم که 

خیابانی را آسفالت کنند یا خدمات ارائه دهند.«

مثنوی هفتاد من کسب وکار
  سیدحسین معروف/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 

اینکه  نمایندگان مجلس رسید؛  تصویب  به  مورخ ۲۴شهریورماه ۱۴۰۰  تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار« در جلسه  کلیات »طرح 
نمایندگان متوجه وخامت وضعیت حاکم بر فضای کسب وکار شده و درصدد حل بخشی از معضالت موجود از جمله صدور پررنج و 
مصیبت مجوزهای کار و فعالیت اقتصادی برآمده اند جای تقدیر و تشکر دارد، ولی باید به این مهم توجه داشته باشند که مجوزها، بخشی از 
مشکالت فراروی فعاالن اقتصادی در کشور است و آسان کردن صدور آنها نمی تواند به تنهایی مشوق شروع و ادامه یک کسب وکار باشد.

و  بوده  کسب  پروانه  یک  گرفتن  درگیر   139۵ سال  در  نگارنده 

صدور  تا  درخواست  لحظه  از  سال  یک  گذشتن  از  بعد  و  بی  به خو

در  مکرر  رفت وآمدهای  و  تحقیر شدن ها  و  مصائب  کسب،  پروانه 

سطح شهر تهران را با رگ و پوست خود درک کرده ام؛ بنابراین کامال 

گرفتار  کسب  پروانه های  جمله  از  و  مجوزها  صدور  که  معتقدم 

توجه  در  مجلس  اقدام  و  است  بی خردی هایی  و  تنگ نظری ها  چه 

را  ایراد  این  ولی  می کنم،  تحسین  را  مجوزها  صدور  آسان سازی  به 

بین مراکز علمی و مجلس در رسیدن  هم وارد می دانم که کماکان 

کماکان  دارد.  وجود  فاصله  کشور،  گرفتاری های  راه حل های  به 

اسناد ضمیمه  فاقد  به مجلس،  تقدیمی  لوایح  و  از طرح ها  بسیاری 

یا  پیوست ها  است.  موضوع  درباره  علمی  تحقیقات  انجام  بر  دال 

نیست یا ضعیف است. درباره نگاه به معضالت موجود در فضای 

کسب وکار کشور نمی توان بخشی نگاه کرد و قانون نوشت. چندین 

سال پیش و در پی بررسی الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم 

در اتاق بازرگانی ایران، یکی از اساتید سرشناس علم حسابداری و 

حسابرسی کشور در پی تذکرات مکرر بنده در وضع موادی جهت 

مالیاتی،  رسیدگی های  در  دولتی  ماموران  سالیق  اعمال  باب  بستن 

و  آزار  از  بزرگی  بخش  که  گفت  و  کرد  اشاره  حائزاهمیتی  نکته  به 

اذیت ها در سازمان اداری کشور، به مشکالت رفتاری عوامل دولتی 

قوانین هم  با سفت و سخت ترین  بازمی گردد که  و حتی خصوصی 

را  و روانی  رفتاری  راه حل مشکالت  نمی توان حل شان کرد. کشف 

اجتماعی  علوم  متخصصان  و  روان شناسان  جامعه شناسان،  به  باید 

سپرد.

ارائه دهنده  مقام  در  دولت،  باید  امروز کشور  در شرایط  که  معتقدم 

لوایح و مجلس به عنوان طراح قوانین را مکلف به ارائه پیوست های 

به همراه طرح ها  معتبر جامعه شناسی و روان شناسی و رفتارشناسی 

و لوایح کرد. در این سال ها همواره از زبان کارگزاران نظام به تکرار 

هم  جدیدا  متاسفانه  و  داریم  قوانین  تراکم  کشور  در  که  شنیده ایم 

متعدد  جرم انگاری های  به سراغ  سابق  قوانین  ناکارآمدی  به دنبال 

رفته ایم که ماحصل آن، افزایش تعداد زندانیان خواهد بود. یک نکته 

قوانین  علی االطالق  عموم  در  که  شده ام  متوجه  سال ها  گذر  در  را 

و  بزرگ  کارگزاران  فعل های  ترک  و  فعل  برای  کشور  الحق  و  سابق 
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است.  نشده  تعیین  خوری  در  مجازات  کشور،  متوسط  و  کوچک 

با  بوشهر  بندر  بازرگانی  اتاق  در  مسوولیتم  سبب  به  پیش  سال ها 

مراجعه یک زوج جوان که دنبال تاسیس یک موسسه آموزشی برای 

رفع  به  کمک  درخواست  که  شدم  روبه رو  بودند،  کم توان  کودکان 

ایجاد شده توسط یک کارمند جزء را داشتند. موضوع اساسا  مانع 

جوان  زوج  آن  عجز  ولی  نداشت،  بازرگانی  اتاق  و  بنده  به  ربطی 

برویم؛  سازمان  آن  مسوول  مقام  نزد  همراهشان  به  که  شد  باعث 

کارمند  و  شد  ناراحت  بسیار  ماوقع،  شرح  شنیدن  با  مسوول  مقام 

در  کلمه ای  که  بفرمایید  باور  کرد،  احضار  توضیح  برای  را  مخل 

و  خطاب  با  نهایتا  و  ید  بگو که  نداشت  6ماهه اش  اخالل  از  دفاع 

اتاق خارج شد و آن مجوز 6ماه معطل  از  عتاب مسوول مربوطه، 

شده نیز ظرف یک ساعت صادر شد. قانونگذار باید برای این گونه 

اخالل ها، در تمام قوانین مجازات بازدارنده پیش بینی کند.

چند ماه پیش از سیمای جمهوری اسالمی ایران گزارشی پخش شد 

تولید  ایمپلنت های  مانع  دولتی  کارمند  که چند  آن می گفت  در  که 

دستگاه های  درحالی که  شده اند،  اصفهان  استان  در  دندانپزشکی 

تولید هم از بهترین برند اروپایی تهیه شده اند. همان عوامل مخل، 

تا  کرده  معرفی  گرفتار  تولیدکننده  همان  به  را  مجوزدار  متقاضیان 

پخش  از  بعد  کند.  تولید  آنها  ایمپلنت  مجوزدار  برند  با  برایشان 

گزارش، مسوول کشوری مربوطه راهی اصفهان شد و ظاهرا مجوز 

تولیدکننده  پزشک  قیمتی؟  چه  به  ولی  کردند،  صادر  را  فعالیت 

وثایق  بانک های تسهیالت دهنده،  آن اخالل،  دنبال  به  می گفت که 

که  نرسیده  پولی  و  تولید  به  کار  چون  کرده اند،  تملک  را  او  ملکی 

در  اقدام  هر  با  که  نگفت  دکتر  آقای  کند.  مستهلک  را  تسهیالت 

تملک وثایقش، چه رنج و عذابی را تحمل کرده است، ولی بنده به 

دلیل مسوولیت سابقم در اتاق بازرگانی، شاهد بیماری های روانی 

عوامل  گرفتار  که  بوده ام  اقتصادی  فعاالن  از  بسیاری  جسمی  و 

فعاالن  خسارت  جبران  برای  باید  محترم  قانونگذار  بوده اند.  مخل 

اقتصادی گرفتار در اخالل های رفتاری و مجازات عوامل مخل هم 

چند  به  می دانم  الزم  فوق،  عرایض  بر  تاکید  با  بیندیشد.  تدبیری 

مشکل مهم در مورد فضای کسب وکار هم اشاره کنم:

صدور  پیگیری  وظیفه  کار گزاری  دفاتر  ایجاد  با  که  است  1-الزم 

حرفه  به  و  برداشته  متقاضی  دوش  از  کسب وکار  مجوزهای 

حرفه  دهیم.  رسمیت  مشابه  موارد  سایر  و  مورد  این  در  کار گزاری 

شدن  گرفتار  از  و  کرده  کمک  تسهیلگری  به  دنیا  تمام  در  داللی 

می کنند؛  جلوگیری  اداری  خم های  و  پیچ  در  متقاضی  زیاد  تعداد 

تجارت  قانون  از  فصلی  که  داللی  واژه  ما  کشور  در  حالی که  در 

آلمان  کشور  در  نابکاری.  و  دزدی  با  شده  مترادف  پرداخته،  آن  به 

و  داده  کار گزاری  دفاتر  به  متقاضیان  را  مجوزها  صدور  درخواست 

آنها هستند که واسطه قانونی و البته کاربلد موضوع هستند و کار را 

نهایی، دنبال می کنند. نتیجه  تا حصول 

امور مالیاتی  با  از صدور مجوز  بعد  2-عمده مشکل کسب وکارها 

سازمان های  در  رفتاری  مشکالت  است.  و...  تامین اجتماعی  و 

الیم  عذاب   به  تبدیل  را  کسب وکار  فرصت های  عمومی،  و  دولتی 

اداری  دیوان عدالت  از شکایات در  بزرگی  و می کنند. حجم  کرده 

که  است  کسب وکار  فضای  با  مرتبط  سازمان های  همین  متوجه 

در همان  نفع شاکیان می شود.  به  رای  به صدور  منتهی  عموما هم 

کشور آلمان که مثال زدم، فعاالن فضای کسب وکار مکلف به تعیین 

صاحبان  مسوولیت های  کلیه  که  هستند  صالحیت داری  مشاوران 

عواقب  و  کرده  قبول  را  دولتی  سازمان های  مقابل  در  کسب وکار 

تمام  مشاوران،  آن  مجوز.  صاحب  نه  آنهاست،  متوجه  هم  بعدی 

و  کنترل  را  واحدهای کسب وکار  اداری  و  پولی  و  مالی  فرآیندهای 

نظارت کرده و وظیفه پیشگیری و گزارش به موقع فرآیندهای غلط و 

فاسد را به عهده دارند. امروز تنها تکلیفی که در فرآیندهای مالی و 

پولی شرکت ها وجود دارد، معرفی یک افسر از درون شرکت برای 

حسن  بر  نظارتی  هیچ  که  است  یی  پولشو با  مبارزه  قانون  اجرای 

پیش  ایران،  در  کسب وکار  متقاضی  ندارد.  وجود  هم  عملکردشان 

از آنکه یک فن ساالر کارآفرین باشد، باید دکترای حقوق خصوصی 

و عمومی داشته باشد تا بتواند از گرفتاری های بعدی اش پیشگیری 

نهفته  مواردی  بعضا  بودجه سنواتی کشور  قوانین  در  متاسفانه  کند. 

باز  سر  وقتی  و  بی خبرند  وجودشان  از  مخاطبان  عموم  که  است 

در  مثال  می افتند.  کسب وکارها  جان  به  سونامی  مثل  می کنند، 

ورودی  حقوق  ارز  محاسبه  ماخذ  نرخ   1400 سال  بودجه  قانون 

اثر  یافت.  افزایش  6برابر  به  یکباره  به  وارداتی  کاالهای  گمرکی 

احصا  اگر  را  اقتصادی  بنگاه های  حیات  در  قلم  یک  همین  تنها 

بعد  مشکالت  نگارنده  شد.   خواهند  موضوع  عمق  متوجه  کنند، 

دانسته  مجوزها  صدور  از  اساسی تر  و  مهم تر  را  مجوزها  صدور  از 

را  اقتصادی  بنگاه های  نه تنها  که  آن مشکالت هستند  که  معتقدم  و 

آنها را  نابود می کنند که صاحبان کسب وکارها و حتی خانواده های 

رفتاری  نوع  به ویژه  و  آنها  برای  باید  و  از هستی ساقط می کنند  هم 

آنها فکری اساسی  کرد و این جز با سپردن کار به یک گروه خبره از 

نیست.  اجتماعی کشور میسر  متخصصان سرشناس علوم 

اقتصاد دنیای  منبع: 

اخبار
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لزوم تغییر رویکرد حاکم بر تجارت خارجی
کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران به همراه کمیسیون توسعه صادرات و نمایندگانی از بخش پیمانکاری 

و تولیدکنندگان فوالد طی نشستی با هدف بررسی جایگاه بخش تجارت خارجی در برنامه توسعه 
کشور، از نوع نگاه حاکم بر تجارت در کشور انتقاد کردند و خواستار اصالح آن شدند.

و  لوله  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 

اتصاالت پی وی سی و به نقل از دنیای اقتصاد، 

ایران گفت  اتاق  اقتصاد کالن  رئیس کمیسیون 

اگر به جایگاه تجارت خارجی در بدنه اقتصادی 

آنچه  عکس  که  هستیم  شاهد  بنگریم،  کشور 

دهد،  رخ  واردات  و  صادرات  حوزه  در  باید 

اتفاق می افتد. به باور شمس اردکانی، واردات 

و صادرات هر دو در روند کلی اقتصاد اهمیت 

و جایگاه خود را دارند، اما اولویت با صادرات 

و  مواد خام  ایران صادرات  در  متاسفانه  است. 

واردات کاالهای مصرفی اتفاق می افتد که این 

ناشی از نگاه نادرست به امر تجارت است.

از  حاصل  بهای  آوردن  او  اظهارات  اساس  بر 

فروش مواد خام مانند انواع مواد معدنی و انرژی 

روند  درباره  اشتباه  بینش  دلیل  به  بودجه  در 

صادرات و واردات اتفاق می افتد. اینکه کشوری 

ارزش افزوده ای  تولید  بدون  را  خود  داشته های 

صادر کند و به ازای آن مواد مصرفی وارد کند، 

آسیبی  بلکه  است  کشور  آینده  تخریب  نه تنها 

بین  این  در  است.  اقتصاد  بدنه  کل  به  جدی 

سعید نیک مهر، مشاور کمیسیون صادرات اتاق 

ایران داستان ارز و عدم خریداری ارز صادراتی 

صادرات  مساله  مهم ترین  را  مناسب  قیمت  به 

در  ارز  قیمت  کرد:  تصریح  و  برشمرد  کشور 

تمایل  موضوع  این  و  است  پایین  نیما  سامانه 

کاهش  صادرکننده  ارز  خرید  به  را  واردکننده 

می دهد. به اعتقاد او اولویت در حل مشکالت 

ارز  ارزش  جایگاه  تعیین  با  صادرات  حوزه 

صادراتی است.

مدیریت  و  ناهماهنگی  را  بعدی  موضوع  او 

نامنسجم در گمرکات دانست و تاکید کرد: در 

نداریم.  مرزها  در  واحد  مدیریت  حال حاضر 

گمرک،  از  گذر  از  بعد  هستیم  شاهد  گاهی 

صادراتی  کاالهای  عبور  از  مانع  مرزی  هنگ 

الزم  ناهماهنگی  این  از  ر هایی  برای  می شود. 

است اقدامات و برنامه ریزی دقیقی بین نهادها 

گمرکات  و  مرزها  در  مستقر  دستگاه های  و 

کشور صورت گیرد.

اتاق  صادرات  کمیسیون  رئیس  نفر،  جمشید 

ایران نیز با انتقاد از رویکرد نامناسب مسووالن 

گفت:  صادرات  موضوع  به  تصمیم سازان  و 

حمایت  درست  شعار  با  قبل  40سال  حدود 

می شد  خزانه  وارد  صادرکننده  ارز  تولید،  از 

ارز  صنعت،  وزارت  به  مراجعه  با  واردکننده  و 

دولتی تهیه می کرد. اصل این روند بد نبود ولی 

به  بود  تومان شده  ارز 70  که  روزها  همان  در 

واردکننده دارای پروانه بهره برداری موافقت نامه 

اعطاشده  مواقت نامه  بنابر  و  می دادند  اصولی 

فقط او می توانست واردکننده محصولی خاص 

به  و  می کرد  انحصار  تولید  روند  این  باشد. 

چرخه تجارت آسیب می زد.

او ادامه داد: االن هم همان شیوه اجرا می شود؛ 

می شود  داده  واردکننده  به  نیما  سامانه  در  ارز 

مدیریت  را  مردم  معیشت  که  استدالل  این  با 

کنند، در صورتی که مدیریتی رخ نداده و فقط 

به  نهایت  در  که  صنایعی  برای  رانتی  فضای 

ایجاد  می شوند،  دچار  خودروسازان  عاقبت 

اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  این  است.  شده 

نظر  از  کشور  مسووالن  است  معتقد  ایران 

اما  دارند؛  دنیا  در  را  اول  مقام  حمایتی   نظام 

تولید،  از  آسیب زایی  و  نادرست  حمایت های 

نفر  دارند.  خود  تجارت  و  خدمات  صنعت، 

برنامه صادراتی کشور،  عنوان کرد: مبهم بودن 

نتیجه  در  و  ناگهانی  بخش نامه های  صدور 

مقررات  و  قوانین  بودن  پیش بینی  غیرقابل 

غیرنفتی  صادرات  می شود  موجب  تجارت، 

دارد  باور  اقتصادی  فعال  این  نگیرد.  شکل 

هوشمندی  نظام  که  است  این  حالت  بهترین 

به  توجه  با  و  گیرد  شکل  بازار  و  تولید  برای 

شرایط تحریم، برنامه ریزی شود. بدین ترتیب 

و  صادرات  توسعه  کمیسیون  دو  شد  مقرر 

اقتصاد کالن اتاق ایران گزارشی را با همکاری 

در  خارجی  تجارت  جایگاه  درباره  یکدیگر 

اختیار  در  و  کرده  تهیه  کشور  توسعه  روند 

مسووالن ذی ربط قرار دهند.

اخبار
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۶ هزار میلیارد ریال 
تسهیـالت بــرای 
صنـایـع کـوچک

و  صمت  وزیر  معاون  دنیای اقتصاد: 
کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
گفت:  ایران  صنعتی  شهرک   های  و 
دست   کم ۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
کشور  متوسط  و  کوچک  صنایع  به 

پرداخت می شود.

به  سفر  در  رسولیان  علی  »ایرنا«،  گزارش  به 

احیای  برای  تسهیالت  این  افزود:  سمنان  استان 

در  که  صنایعی  برای  و  راکد  کوچک  واحدهای 

پرداخت  هستند،  ماشین   آالت  نصب  مرحله 

می شود.  وی اضافه کرد: پرداخت این تسهیالت 

تا یک ماه آینده اجرایی می شود.

پیش بینی صندوق بی المللی پول از رشد 
2.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال 2021

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم  انداز اقتصادی جهان 
سال  در  ایران  اقتصادی  رشد  شد،  منتشر  مهرماه  بیستم  تاریخ  در  که 
پارسال کاهش  به  نسبت  برآورد کرد که  را ۲.۵ درصد  جاری میالدی 

یافته و پیش بینی کرد که در سال بعد نیز به ۲ درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، جدیدترین گزارش 

چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول که دقایقی پیش منتشر شد، 

رشد اقتصادی ایران در سال 2021 که دو ماه تا پایان آن مانده است 2.۵ درصد 

برآورد کرده است.

این نهاد بین المللی نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 را نیز 3.4 درصد اعالم 

کرده است.

پاییز 99 منتشر شد، رشد  IMF در گزارش خود که در  این درحالی است که 

ایران در سال 2020 را منفی ۵ درصد اعالم کرده بود و نوید رشد  اقتصادی 

اقتصادی 3.2 درصدی در سال 2021 را داده بود که به این ترتیب برآورد خود 

از رشد اقتصادی 2020 را افزایش داده و پیش بینی 2021 را کاهش داده است.

همچنین بر اساس برآورد صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال 

2022 یعنی سال بعدی میالدی 2 درصد پیش بینی شده است.

منفی  با  برابر  در سال 2019  ایران  اقتصادی  نرخ رشد  این گزارش،  اساس  بر 

6.8 و در سال 2018 برابر با منفی 6 عنوان شده است.

 کاهش نرخ تورم در سال ۲۰۲۲
همچنین، نرخ تورم ایران در سال 2021 برابر با 39.3 درصد پیش بینی شده 

است. رقم تورم ایران در سال 2020 نیز 36.4 درصد اعالم شده است.

این نهاد بین المللی از کاهش نرخ تورم ایران در سال آینده میالدی به 27.۵ 

درصد خبر داده است.

 افزایش نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲
 10 را  میالدی  جاری  سال  در  کشور  بیکاری  نرخ  پول،  المللی  بین  صندوق 

درصد برآورد کرده و این رقم در سال 2020 را 9.6 درصد تخمین زده است.

آینده 10.۵ درصد پیش   ایران در سال  بیکاری  نرخ  این گزارش،  همچنین در 

بینی شده است. به این ترتیب نرخ بیکاری در سال پیش روی میالدی افزایش 

می یابد.

 افزایش نرخ تراز تجاری در سال ۲۰۲۱
به 1.3  از منفی یک 0.1 در سال 2020  ایران  تراز حساب جاری  همچنین 

درصد در سال 2021 رشد خواهد داشت. این رقم در سال بعد به یک درصد 

کاهش می یابد.

چند روز پیش، بانک جهانی رشد اقتصادی 2.1 درصدی را برای اقتصاد ایران 

پیش بینی کرد.

در حال حاضر نشست مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در حال 

برگزاری است.

اخبار
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ارزیابی »سیا« از آینده برجام

ویلیام برنز: شانس احیای توافق هسته ای همچنان وجود دارد

دنیای اقتصاد : رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( و مذاکره کننده پیشین هسته ای در اظهاراتی تاکید کرد: »بازگشت به برجام 
هنوز امکان پذیر است.« ویلیام برنز که در دوران اوباما از مذاکره کنندگان ارشد با ایران بود، افزود: »هنوز از طرف آمریکا این آمادگی 
وجود دارد و بایدن نشان داده است که عالقه دارد این کار انجام شود.« همزمان، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
سخنانی تاکید کرد که هفته های آتی برای برجام »سرنوشت ساز« است. او در ادامه از سفر قریب الوقوع خود به تهران و دیدار با مقامات 

سیاسی ایران خبر داد.

در  آمریکا  سابق  مذاکره کننده  و  سیا  سازمان  رئیس 

دولت اوباما در اظهاراتی گفت که بازگشت به توافق 

به آن امکان پذیر است.همزمان  پایبندی  هسته ای و 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز تاکید کرد 

شواهدی از غنی سازی مخفیانه اورانیوم توسط ایران 

است  قرار  ایران  خارجه  وزیر  گفته  ندارد.به  وجود 

مذاکرات در هفته جاری از سر گرفته شود. در همین 

امکان  گفت  سیا  سازمان  رئیس  برنز  ویلیام  ارتباط 

بازگشت به پایبندی کامل به توافق هسته ای )برجام( 

هنوز وجود دارد.به گزارش »ایسنا« به نقل از پایگاه 

هنوز  گفت:  باره  این  در  برنز  پوینت،  اردو  خبری 

امکان بازگشت به پایبندی کامل به برجام وجود دارد.

عالمت سوال بزرگی درباره این وجود دارد که دولت 

جدید ایران هم به آن تمایل دارد یا نه.هنوز  ]از طرف 

آمریکا[ آمادگی وجود دارد و رئیس جمهور بایدن به 

وضوح نشان داده است که این کار انجام شود.  بر 

اساس این گزارش، اظهارات برنز در پی این مطرح 

دور  آغاز  در  آمده  پیش  وقفه  مدت  در  که  می شود 

وین،  در  هسته ای  توافق  احیای  مذاکرات  جدید 

آمریکا  خارجه  امور  وزارت  و  سفید  کاخ  مقامات 

با تاکید بر اینکه فرصت بازگشت به توافق هسته ای 

بایدن  دولت  کرده اند  مطرح  نیست«،  »نامحدود 

دیپلماسی با ایران و در قبال مساله هسته ای ایران را 

با ایران به  ترجیح می دهد و برای بازگشتی دوجانبه 

پس  دارد.  آمادگی  هسته ای  توافق  به  کامل  پایبندی 

از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 

2021 آمریکا و تشکیل دولت جدید در کاخ سفید، 

موضوع بازگشت آمریکا به توافق هسته ای که دولت 

دونالد ترامپ در سال 2018 از آن خارج شده بود، 

طبق وعده انتخاباتی او در دستورکار سیاست خارجی 

دولت بایدن قرار گرفت.قدرت های جهانی از جمله 

مذاکرات  دور  شش  گذشته  ماه های  در  آمریکا، 

پیرامون احیای توافق هسته ای در وین برگزار کردند.

کمیسیون  اعضای  دیگر  و  ایران  میان  مذاکرات  این 

مشترک برجام و با حضور آمریکا درمحل مذاکرات 

مستقیمی  مذاکرات  آمریکا  و  ایران  شد.البته  برگزار 

نداشتند و تنها از طریق نمایندگان دیگر کشورهای 

حاضر در مذاکرات در جریان مواضع یکدیگر قرار 

می گرفتند.

تشکیل  از  پس  تا  مذاکرات  این  هفتم  دور  برگزاری 

به  ایران  رئیس جمهور  رئیسی،  ابراهیم  سید  دولت 

تاخیر افتاد.زمان دقیق از سرگیری مذاکرات مشخص 

نشست  برگزاری  با  همزمان  اخیرا  ایران  اما  نیست، 

این  که  گفته  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه 

مذاکرات می تواند در آینده نزدیک از سر گرفته شود. 

در همین خصوص وزیر خارجه ایران اعالم کرده که 

مذاکرات در هفته جاری از سر گرفته می شود.حسین 

امیرعبداللهیان روز دوشنبه 26 مهر در گفت وگوی 

به  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش  آنتونیو  با  تلفنی 

مذاکرات هسته ای نیز اشاره کرد و افزود: مذاکرات 

انریکه  با  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون  اخیر 

بروکسل  در  آینده  هفته  در  و  است  بوده  مثبت  مورا 

جمهوری  و  داد  خواهند  ادامه  گفت وگو ها  این  به 

اسالمی ایران از مذاکراتی که نتایج عملی ملموسی 

داشته باشد حمایت می کند و چنانچه اعضای برجام 

به تعهدات کامل خود عمل کنند ایران نیز به تعهدات 

خود باز خواهد گشت.

  شواهدی از غنی سازی مخفیانه وجود ندارد
آژانس  مدیرکل  که  است  شرایطی  در  تحوالت  این 

بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه ای تصریح کرد 

شواهدی از غنی سازی مخفیانه اورانیوم توسط ایران 

وجود ندارد.

گروسی«،  »رافائل  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 

اخبار
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اندیشکده  استیمسون مصاحبه  با  بامداد جمعه  که 

دارد  اطمینان  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  می کرد 

ایران به صورت مخفیانه اورانیوم غنی سازی نمی کند 

چنین  آنها  اینکه  بر  مبنی  اطالعاتی  »هیچ  گفت: 

کاری انجام می دهند در اختیار ندارم.«

وی اضافه کرد: »بنابراین، همزمان با اینکه نشانه هایی 

مبنی بر اینکه آنها چنین کاری انجام می دهند وجود 

ندارد. من تمام اماکنی که آنها در آنجاها غنی سازی 

انجام می دهند را مورد بررسی قرار می دهم.« گروسی 

سپس در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه 

سطح اطمینانش درباره اطالعاتی که از ایران دارد چه 

اندازه است گفت: »]اطمینانم به چنین اطالعاتی[ 

بسیار باال است.می خواهم خیلی دقیق حرف بزنم.

توانایی  به  من  شود  داده  بازرسی  اجازه  ما  به  اگر 

سیستم بازرسی ام برای سر در آوردن از اتفاقاتی که 

در حال وقوع است اعتماد بسیار باالیی دارم.«

بخش  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 

دیگری از این مصاحبه تصریح کرد: »فکر می کنم 

را  ایران  با  رایزنی ها  و  مذاکرات  روند  که  وقتی 

است. اهمیت  حائز  روز  هر  می گیریم،  نظر  در 

کنم  تمرکز  آن  روی  دارم  االن سعی  من  که  چیزی 

است.«  رویمان  پیش  چالش های  نزدیک ترین 

را  ایران  با  اتمی  آژانس  مذاکرات  گروسی  رافائل 

کرد  تاکید  اما  کرد،  توصیف  چالش انگیز«  »بسیار 

برداشتن  میان  از  برای  راه  تنها  گفت وگوها  این  که 

اختالفات است. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 

روزنامه  با  مصاحبه  در  هم  پنج شنبه  روز  اتمی 

برای  زودی  به  اینکه  اعالم  ضمن  واشنگتن پست 

دیدار با مقام های جمهوری اسالمی، به ایران سفر 

آیا  اینکه  تعیین  در  آینده  هفته  چند  گفت  می کند 

سرگرفته  از  برجام  احیای  برای  »وین«  مذاکرات 

می شود، »سرنوشت ساز« است.

ایران و آژانس اتمی اسفندماه سال گذشته به توافقی 

ایران  سوی  از  داوطلبانه  دسترسی های  ارائه  برای 

فعالیت های  تسهیل  و  شده  مشخص  مکان  دو  به 

یک  توافق،  یافتند.این  دست  آژانس  راستی آزمایی 

بار قبل از منقضی شدن به مدت یک ماه و تا تاریخ 

تاریخ،  آن  از  بعد  ایران  اما  شد  تمدید  تیرماه  سوم 

مجلس  گذشته  نکرد.سال  تمدید  را  مذکور  توافق 

رساند  تصویب  به  را  قانونی  ایران  اسالمی  شورای 

رفع  عدم  صورت  در  می کند  ملزم  را  دولت  که 

در  اتمی  آژانس  بازرسی های  ایران  علیه  تحریم ها 

ایران را معلق کند.

  ادعای مقام صهیونیست
وزیر  که  است  حالی  در  آژانس  مدیرکل  اظهارات 

دارایی رژیم صهیونیستی در گفت وگویی گفت که 

اقدامات دیپلماتیک منجر به توقف برنامه هسته ای 

ایران نخواهد شد.

پست،  جروزالم  از  نقل  به  »ایسنا«،  گزارش  به 

صهیونیستی  رژیم  دارایی  وزیر  لیبرمن،  آویگدور 

واال  خبرگزاری  با  گفت وگویی  در  پنج شنبه  روز 

این  و  است  زمان  مساله  تنها  ایران  با  تقابل  گفت: 

زمان آنقدر دور نیست.وی ادامه داد: هیچ اقدام یا 

متوقف  را  ایران  هسته ای  برنامه  دیپلماتیکی  توافق 

نخواهد کرد.

دفاعی  جدید  بودجه  تایید  درباره  همچنین  لیبرمن 

آنها  گفت:  ایران  با  تقابل  برای  صهیونیستی  رژیم 

غافلگیر شدند که چرا چنین بودجه بزرگی برای ارتش 

بیشتر  است  قرار  پول  است.این  شده  تایید  اسرائیل 

پیشرفته تر خواهیم خرید.  آن سیستم های  با  و  شود 

رسانه های صهیونیستی روز دوشنبه گزارش دادند این 

رژیم اختصاص بودجه ای۵/ 1 میلیارد دالری جهت 

تجهیز و آماده سازی ارتش این رژیم برای »حمله ای 

بالقوه به برنامه هسته ای ایران « را تایید کرده است.بنا 

بر این گزارش، این بودجه ۵/ 1میلیارد دالری شامل 

مبلغی بیش از 930میلیون دالر از بودجه جاری و 

620 میلیون دالر از بودجه آتی دولت اسرائیل است 

شود.آویو  تصویب  رسما  نوامبر  در  است  قرار  که 

کوخاوی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی که در 

ماه سپتامبر با پایگاه خبری واال نیوز گفت وگو می کرد، 

در این باره گفته بود، اسرائیل آماده سازی ها برای اقدام 

علیه برنامه هسته ای ایران را سرعت بخشیده است.

  گفت وگوی بنت با پوتین
به  که  صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  همزمان، 

تاکید کرد که درباره سوریه  روسیه سفر کرده است 

ایران « با مسووالن  و »توقف فعالیت های هسته ای 

کرد.به  خواهد  رایزنی  پوتین  جمله  از  کشور  این 

گزارش »ایسنا« به نقل از الجزیره، والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهور روسیه صبح دیروز )جمعه( از نفتالی 

بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی استقبال کرد.

وی تاکید کرد که درباره اوضاع خاورمیانه و مبارزه با 

تروریسم با بنت رایزنی خواهد کرد.پوتین گفت که 

تبادل نظر و اطالعات درباره آخرین تحوالت منطقه 

امری مفید است.

درباره  که  کرد  تاکید  بنت  نفتالی  دیگر،  سوی  از 

اوضاع سوریه و توقف فعالیت های هسته ای ایران با 

پوتین رایزنی می کند.نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

همچنین گفت که روابط با روسیه و تداوم آنها برای 

اسرائیل مهم است.

  ارزیابی مورا از سفر به ریاض
خارجی  سیاست  مسوول  معاون  دیگر  سوی  از 

مسووالن  با  خود  رایزنی  به  اشاره  با  اروپا  اتحادیه 

سعودی درباره توافق هسته ای ایران، این سفر را بسیار 

پرثمر توصیف کرد.

جوزپ  معاون  مورا،  انریکه  العربیه،  گزارش  به 

و  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  بورل 

هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای با ایران در وین در 

صفحه توییتر خود نوشت: سفرم به ریاض »بسیار پر 

ثمر« بود. وی همچنین نوشت: در این سفر درباره 

اتحادیه  رویکرد  و  عربستان  با  اروپا  اتحادیه  روابط 

همچنین  و  )فارس(  خلیج  منطقه  به  نسبت  اروپا 

توافق هسته ای ایران تبادل نظر کردیم. براساس این 

گزارش، پیش از این فیصل بن فرحان، وزیر خارجه 

عربستان با انریکه مورا دیدار و درباره برخی مسائل از 

جمله ایران رایزنی کرد. بنا بر اعالم طرف سعودی، 

مذاکرات  تحوالت  »آخرین  درباره  دیدار  این  در 

هسته ای با ایران و تالش های بین المللی برای تضمین 

عدم نقض معاهدات و توافقات بین المللی از سوی 

ایران « بحث و تبادل نظر شد.انریکه مورا پیش تر به 

قطر و امارات سفر کرده بود.او هفته آخر مهر ماه هم 

موضوعات  دوجانبه،  روابط  درباره  رایزنی  برای  نیز 

منطقه ای از جمله تحوالت در افغانستان و یمن و نیز 

مذاکرات برای لغو تحریم های ظالمانه به تهران سفر 

کرده بود.

اخبار
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چرا تغییر رویکرد تجارت خارجی ضروری است؟

کمیسیون اقتصاد کالن اتاق ایران به همراه کمیسیون توسعه صادرات و نمایندگانی از بخش پیمانکاری و تولیدکنندگان 
فوالد طی نشستی با هدف بررسی جایگاه بخش تجارت خارجی در برنامه توسعه کشور، از نوع نگاه حاکم بر تجارت 

در کشور انتقاد کردند و خواستار اصالح آن شدند.

به گزارش  انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی و به نقل از دنیای اقتصاد، 

اگر  ایران  اتاق  کالن  اقتصاد  کمیسیون  رییس  اردکانی،  شمس  باور  به 

شاهد  بنگریم،  کشور  اقتصادی  بدنه  در  خارجی  تجارت  جایگاه  به 

دهد،  رخ  واردات  و  صادرات  حوزه  در  باید  آنچه  عکس  که  هستیم 

اتفاق می افتد. واردات و صادرات هر دو در روند کلی اقتصاد اهمیت 

در  متاسفانه  است.  صادرات  با  اولویت  اما  دارند،  را  خود  جایگاه  و 

ایران صادرات مواد خام و واردات کاالهای مصرفی اتفاق می افتد که 

این ناشی از نگاه نادرست به امر تجارت است.

مانند  مواد خام  فروش  از  حاصل  بهای  آوردن  او  اظهارات  اساس  بر 

انواع مواد معدنی و انرژی در بودجه به دلیل بینش اشتباه درباره روند 

را  خود  داشته های  کشوری  اینکه  می افتد.  اتفاق  واردات  و  صادرات 

بدون تولید ارزش افزوده ای صادر کند و به ازای آن مواد مصرفی وارد 

بدنه  کل  به  جدی  آسیبی  بلکه  است  کشور  آینده  تخریب  نه تنها  کند، 

اقتصاد است.

ایران  اتاق  صادرات  کمیسیون  مشاور  نیک مهر،  سعید  بین  این  در 

داستان ارز و عدم خریداری ارز صادراتی به قیمت مناسب را مهم ترین 

مساله صادرات کشور برشمرد و تصریح کرد: قیمت ارز در سامانه نیما 

به خرید ارز صادرکننده  این موضوع تمایل واردکننده را  پایین است و 

کاهش می دهد. به اعتقاد او اولویت در حل مشکالت حوزه صادرات 

با تعیین جایگاه ارزش ارز صادراتی است.

گمرکات  در  نامنسجم  مدیریت  و  ناهماهنگی  را  بعدی  موضوع  او 

نداریم.  تاکید کرد: در حال حاضر مدیریت واحد در مرزها  و  دانست 

عبور  از  مانع  مرزی  از گمرک، هنگ  از گذر  بعد  گاهی شاهد هستیم 

کاالهای صادراتی می شود. برای ر هایی از این ناهماهنگی الزم است 

در  مستقر  دستگاه های  و  نهادها  بین  دقیقی  برنامه ریزی  و  اقدامات 

مرزها و گمرکات کشور صورت گیرد.

جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز با انتقاد از رویکرد 

حدود  گفت:  صادرات  موضوع  به  تصمیم سازان  و  مسئوالن  نامناسب 

وارد  صادرکننده  ارز  تولید،  از  حمایت  درست  شعار  با  قبل  40سال 

خزانه می شد و واردکننده با مراجعه به وزارت صنعت، ارز دولتی تهیه 

می کرد. اصل این روند بد نبود ولی در همان روزها که ارز 70 تومان 

اصولی  موافقت نامه  بهره برداری  پروانه  دارای  واردکننده  به  بود  شده 

واردکننده  می توانست  او  فقط  اعطاشده  مواقت نامه  بنابر  و  می دادند 

چرخه  به  و  می کرد  انحصار  تولید  روند  این  باشد.  خاص  محصولی 

تجارت آسیب می زد.

او ادامه داد: االن هم همان شیوه اجرا می شود؛ ارز در سامانه نیما به 

مدیریت  را  مردم  معیشت  که  استدالل  این  با  می شود  داده  واردکننده 

برای  رانتی  فضای  فقط  و  نداده  رخ  مدیریتی  صورتی که  در  کنند، 

ایجاد  می شوند،  دچار  خودروسازان  عاقبت  به  نهایت  در  که  صنایعی 

شده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است مسئوالن 

کشور از نظر نظام حمایتی  مقام اول را در دنیا دارند؛ اما حمایت های 

نادرست و آسیب زایی از تولید، صنعت، خدمات و تجارت خود دارند.

نفر عنوان کرد: مبهم بودن برنامه صادراتی کشور، صدور بخش نامه های 

ناگهانی و در نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات تجارت، 

اقتصادی  فعال  این  نگیرد.  شکل  غیرنفتی  صادرات  می شود  موجب 

و  تولید  برای  هوشمندی  نظام  که  است  این  حالت  بهترین  دارد  باور 

بدین  شود.  برنامه ریزی  تحریم،  شرایط  به  توجه  با  و  گیرد  شکل  بازار 

ترتیب مقرر شد دو کمیسیون توسعه صادرات و اقتصاد کالن اتاق ایران 

گزارشی را با همکاری یکدیگر درباره جایگاه تجارت خارجی در روند 

توسعه کشور تهیه کرده و در اختیار مسئوالن ذی ربط قرار دهند.

اخبار
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حضور چین در پروژه های مسکن در ایران تایید شد
برای ساخت  دنبال مطرح شدن حضور چینی ها  به 

مسکن در ایران توسط یکی از نمایندگان مجلس که 

البته بعدا تکذیب شد، معاون وزیر راه و شهرسازی 

صراحتا مذاکره با چینی ها در ایران را تایید کرده اما گفته 

که آنها قرار است تکنولوژی وارد کنند نه اینکه بسازند. 

این ذهنیت نیز ایجاد شد که تکنولوژی چین قرار است 

تمام شده مسکن در  قیمت  به کاهش 30 درصدی 

ایران منجر شود.

  به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله 

و اتصاالت PVC و به نقل از ایسنا، 19 مهرماه امسال 

برای  چین  با  مذاکره  از  مجلس  نمایندگان  از  یکی 

ورود به ساخت مسکن در قالب قانون جهش تولید و 

تامین مسکن خبر داد. این جمله کوتاه اقبال شاکری 

که بازتاب گسترده ای در رسانه ها ایجاد کرد، واکنش 

مجلس  عمران  کمیسیون  رییس  ـ  کوچی  رضایی 

مذاکره  با  مخالفت  ضمن  که  داشت  پی  در  را  ـ 

ساخت  برای  چینی ها  با  شهرسازی  و  راه  وزارت 

با وجود ۵00 هزار  بیان کرد  ایران  انبوه مسکن در 

مهندس عمران در کشور، توان ساخت یک میلیون 

مسکن در ایران وجود دارد.

نیز روز بعد اظهارات منتسب به خود  اقبال شاکری 

را تکذیب کرد و گفت: »صحبتی هم که شده صرفا 

خبری بوده که وزارت راه و شهرسازی برای کارهای 

خودش با چینی ها مذاکره کرده است. در همین حد. 

بقیه نکاتی که ذکر شده اصال صحت ندارد. انشاءالله 

با توان و قدرت بخش خصوصی داخلی دارد موفق 

می شویم هر سال یک میلیون مسکن را طی 4 سال 

آینده بسازیم».

پس از این موضع گیری های متفاوت، تصور بر این بود 

که حضور چین در ایران برای خانه سازی منتفی است. 

اما شب گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی بر حضور 

عن قریب چینی ها در ایران صحه گذاشت، البته نه برای 

ساخت بلکه برای ورود تکنولوژی. محمود محمودزاده 

واحدهای  ساخت  در  چین  مشارکت  خصوص  در 

نهضت ملی مسکن، گفت: مذاکراتی که با کشور چین 

و سایر کشورها انجام شده در حوره ساخت نیست 

بلکه مذاکره با چینی ها به منظور ورود تکنولوژی های 

جدید ساخت است که منطبق با معماری و هویتی که 

در ایران وجود دارد، بتوانیم سرعت، کیفیت و قیمت 

تمام شده را مدیریت کنیم که این بسیار موثر است.

او که وعده داده واحدهای قانون جهش تولید مسکن 

گفته  شود،  عرضه  بازار  نرخ  از  پایین تر  درصد   30

است: هم اکنون در ساخت وسازهای سنتی یک واحد 

احداث  سال،  دو  تا  نیم  و  سال  یک  بین  مسکونی 

می شود اما چنانچه صنعتی سازی رواج پیدا کند در 

یکسال  این کار قابل انجام است که حداکثر 3۵ درصد 

پایین تر از قیمت بازار احداث خواهد شد و کیفیت آن 

نیز متفاوت از ساخت و ساز سنتی است.

از این صحبت محمودزاده چنین برداشت می شود که 

یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده واحدهای 

تکنولوژی  از  استفاده  تامین مسکن،  و  تولید  جهش 

چین خواهد بود.

این در حالی است که از حدود دو ماه قبل به موضوع 

صنعتی سازی توسط وزارت دفاع اشاره شد. قرار است 

این وزارتخانه 100 هزار واحد را به روش صنعتی در 

قالب توافقنامه با وزارت راه و شهرسازی بسازد. عنوان 

این طرح قرار است مدت اجرای  شد که واحدهای 

مفید  و عمر  برساند  ماه  به شش  ماه  از 36  را  پروژه 

ساختمانها از 2۵ تا 30 سال به باالی 100 برسد. در 

این زمینه علی اکبر سلیمانیـ  معاون مهندسی و پدافند 

غیرعامل وزارت دفاع ـ  اعالم کرد که با استفاده از توان 

بومی  محصول  یک  به  را  ایده  این  جوان  دانشمندان 

تبدیل کنیم.

علمی  توان  و  مهندس  هزار  وجود ۵00  به  توجه  با 

حال  شده،  اشاره  آن  به  همواره  که  داخلی  نیروهای 

این سوال مطرح می شود که چینی ها قرار است چه 

بیاورند؟  ایران  به صنعت ساختمان  افزوده ای  ارزش 

البته برخی معتقدند ورود چین به صنعت ساختمان 

ایران مزایایی همچون ورود تکنولوژی و ابزار پیشرفته، 

ورود سرمایه، امکان تهاتر پول نفت، ایجاد رقابت در 

بخش ساختمان و افزایش اشتغال کارگران ایرانی را در 

پی خواهد داشت.

اخبار
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وزیر راه و شهرسازی : 3۶0 هزار میلیارد تومان تسهیالت مسکن اختصاص می یابد

تومان  میلیارد  هزار   360 اختصاص  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  استان ها:  گروه 

تسهیالت مسکن خبر داد و گفت:  این تسهیالت  برای دهک های پایین، کم بهره 

خواهد بود.

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

با  ارتباط  در  خبرنگاران  جمع  در  قاسمی  رستم  تسنیم،  خبرگذاری  از  نقل  به 

وضعیت نبود بزرگراه و جاده های اردبیل اظهار داشت: احداث بزرگراه ها هم 

اردبیل  نقل  و  ماندگی حمل  که عقب  است  مردم  مطالبه  مورد  استان  این  در 

در  بزرگراه  کیلومتر    50 است ساالنه  مقرر  و  برسد  میانگین کشوری  به  باید 

این استان احداث شود.

 وی  با بیان اینکه با بیشرفت 87 درصدی پروژه راه آهن اردبیل _ میانه پیش بینی 

می شود این پروژه سال 1401 به بهره برداری برسد، گفت:  تا به امروز  2 هزار 

برای  که  است  یافته  اختصاص  بودجه  اردبیل  آهن  راه  به  تومان  میلیارد  و 800 

تکمیل راه آهن اردبیل یک هزار میلیارد تومان در این سفر اختصاص داده می شود، 

همچنین برای اتصال آن به پارس آباد اعتبار الزم تخصیص داده می شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد:  پروژه راه آهن اردبیل _ میانه با توجه به حساسیت 

موضوع برای استان اردبیل بسیار مهم است و به جرات می توان گفت این پروژه  

از بزرگ ترین پروژه های ریلی کشور محسوب می شود که تالش می کنیم تا پس 

از سال ها انتظار مردم اردبیل صدای سوت قطار را بشنوند.

برای کسانی  تولید مسکن فرصتی  قانون جهش  اینکه  بیان  با  قاسمی همچنین 

تومان تسهیالت  میلیارد  تا االن خانه دار نشده اند، گفت: 360 هزار  است که 

نهایی  حال  در  هم اکنون  که  می یابد  اختصاص  مسکن  مختلف  بخش های  به 

کردن سقف تسهیالت هستیم، به صورتی که بازپرداخت آن طی مدت 20 سال 

برگردانده می شود که برای دهک های پایین، کم بهره خواهد بود.

وی افزود: در اجرای پروژه های بزرگ به اعتبارات دولتی تکیه نمی کنیم و بی شک 

با اعتبارات دولتی جلو ببریم که به همین  اجرای پروژه های بزرگ را می توانیم 

منظور از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها بی بهره نخواهیم ماند.

جلسه  دوم کمیسیون فنی استاندارد 1-9119 با بحث پیرامون طراحی های 

نوآورانه اتصاالت برگزار شد

در این جلسه که با حضور نمایندگان سازمان  نظارت بر اجرای استاندارد، دفتر 

مقررات ملی ساختمان، دفتر تدوین استاندارد، پژوهشگاه استاندارد و برخی از 

نمایندگان انجمن و شرکت های تولید کننده لوله و اتصاالت pvc برگزار شد، 

این شرکت تولیدکننده به توضیحات فنی در خصوص محصول جدید تولیدی 

که با نام اتصاالت غالف دار شناخته می شود، پرداخت.

بعد از ارائه توضیحات توسط نمایندگان شرکت تولید کننده، اعضای حاضر در 

جلسه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص پذیرش این قطعه و 

اضافه کردن طرح های نوآروانه به الزامات استاندارد 1-9119 مطرح کردند.

علت اصلی مخالفت اعضای حاضر در جلسه، تغییر در سطح مقطع داخلی 

احتمال  و  غالف  قسمت  در  چسب  از  درست  استفاده  عدم  اتصاالت،  این 

ایجاد نشتی، مشکل در نصب لوله و اتصال در صورت وجود کمترین دوپهنی 

حتیدرحد رواداری و مواردی از این قبیل بود.

در نهایت اقای دکتر معصومی مشکالت پذیرش این قطعه را با ذکر موارد زیر 

عنوان کردند:

با توجه به عدم وجود منبع مشخصی جهت پذیرش و تایید این قطعه، اشکاالت 

و  امکان صحه گذاری قطعه طبق روشهای بسیار کامل  از جمله عدم  بسیاری 

اخبار
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بین المللی، ناشناخته بودن حدود درست  دقیق تدوین کنندگان استانداردهای 

در  دارد.  وجود  مختلف  بخش های  در  دیگری  موارد  و  آن  متعلقات  و  غالف 

بخش ابعادی باید کلیه جداول استاندارد 1-9119 با توجه به ابعاد این محصول 

تغییر کند و  طول غالف، ضخامت غالف، قطر داخلی مادگی 1، قطر داخلی 

ضخامت  موارد،  این  رواداری های  عالوه  به  غالف(  داخلی  قطر   (  2 مادگی 

فضای بین شیار و غیره در هر دو کاربرد B و BD در استاندارد تعریف و برای 

تمامی سایزها این مقادیر اضافه شود. الزم به ذکر است که  اضافه کردن تمامی 

این موارد تنها با استناد به اطالعات یک تولید کننده و بدون داشتن مرجع معتبر 

امکان پذیر نخواهد بود.بنابراین معیاری برای پذیرش این قطعات وجود ندارد 

نشانه  استاندارد 9119-1  براساس  نباید  با طراحی خاص  نوع محصول  این  و 

گذاری شود.

پژوهش  استاندارد  تدوین  با  که  شد  پیشنهاد  شرکت  این  به  جلسه  پایان  در 

محور می توانند در راه استاندارد سازی این محصول جدید گام بردارند. تولید 

محصوالت جدید ساختمانی و استفاده از آن ها در ساختمان ها نیازمند تدوین 

استانداردهای جدیدی است که بسیاری از آنها حتی استاندارد بین المللی نیز 

ندارند .تدوین این استانداردها حداقل 1 تا 2 سال طول خواهد کشید و الزمه آن 

این است که برای این محصوالت بیش از یک تولید کننده وجود داشته باشد و 

در آزمایشگاه های مختلف تست شده و فرایندهای اجرایی طی شود.

جلسه نهایی تجدید نظر استاندارد 1-9119 برگزار شد

استاندارد  نظر  تجدید  آخر  و  سوم  جلسه 
۱-۹۱۱۹ امروز ۲۸ مهر ماه به صورت مجازی 
استاندارد  تدوین  کمیته  اعضای  حضور  با  و 

برگزار شد.
تا  استاندارد  این  شده  اصالح  و  نهایی  فایل 
تاریخ ۹ آبان در اختیار اعضای محترم انجمن 

جهت بررسی قرار خواهد گرفت.
کارشناسان و صاحب نظران محترم می توانند 
حداکثر تا تاریخ ۲۲ آبان نظرات و پیشنهادات 
در  شده  اعمال  تغییرات  خصوص  در  را  خود 

دفتر  به  آن،  احتمالی  اشکاالت  و  استاندارد 
انجمن ارسال کنند.

در  و  شده  بررسی  انجمن  در  نظرات  تمامی 
احتماال  که  استاندارد  این  کمیته  پیش  جلسه 

آذر ماه برگزار می شود، مطرح خواهد شد.
که  داشت  وجود  استاندارد  این  در  ابهاماتی 
رفع شد.  کمیته،  اعضای  اجماع  و  همفکری  با 

برخی از این ابهامات به شرح زیر است:
این  از  استفاده  دامنه کاربرد،  و  • در بخش هدف 

بنای  در محدوده  باران  برای سامانه آب  استاندارد 

یادآوری است  ساختمان مجاز شده است. شایان 

باران  آب  سامانه  برای   1-12142 استاندارد  که 

و  توکار  ناودانی  لوله های  است.  روکار  صورت  به 

 9119-1 استاندارد  براساس  باید  داخل ساختمان 

تولید شوند.

این  طبق  باید  ساختمان  داخل  های  سیفون   •

استاندارد تولید شود و اسم سیفون های ساختمانی 

در متن استاندارد اضافه شد.

استاندارد  یا  ملی  استاندارد  دو  همزمان  درج   •

اتصال  یا  لوله  ملی روی  استاندارد  کنار  در  مرجع 

این  در  تغییراتی  اینکه  به  توجه  با  نیست.  مجاز 

شده  اعمال  مرجع  استاندارد  به  نسبت  استاندارد 

اتصال  یا  لوله  روی  مرجع  استاندارد  درج  است، 

منجر به گمراهی مصرف کننده خواهد شد.

• استاندارد، استفاده از مواد فرایند شده داخلی را 

به میزان ۵ درصد  و عبارت حداکثر  دانسته  مجاز 

شده  حذف  بود،  شده  ذکر  قبلی  استاندارد  در  که 

است.

• عبارت »اتصاالت و بخش هایی از اتصاالت که 

در تماس با سیال در حال انتقال نیستند، الزم نیست 

گزارشات
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باشند«  ابعادی  جداول  با  مطابق  ضخامت  نظر  از 

به  منجر  استاندارد  در  عبارت  این  شد.  حذف 

گمراهی تولیدکننده خواهد شد.

• با توجه به اهمیت آزمون سفتی حلقه ای درلوله 

و اتصاالت مورد استفاده در کاربرد BD در جدول 

مربوط به مشخصه های مکانیکی ، آزمون مربوط 

برای  آن  الزامات  ای اضافه شده که  به سفتی حلقه 

لوله ها و اتصاالت از سایز 7۵ تا 31۵ خواهد بود.

با  ابهام در خصوص اتصاالت تولیدی  • برای رفع 

طراحی های جدید، عبارت »به جز برای اتصاالت 

از نوع تبدیل، سطح داخلی لوله ها و اتصاالت نباید 

هیچ کونه برآمدگی، لبه یا تغییر سطح مقطع داشته 

باشد« در استاندارد اضافه شده است.

مقدار  گیری  اندازه  خصوص  در  ابهام  رفع  برای   •

پی وی سی، آزمون مربوط به اندازه گیری چگالی نیز 

در استاندارد اضافه شده است.

درباره  ساختمان  ملی  مقررات  وجود  به  باتوجه   •

این  بر  رفتار آتش، توصیه »لوله و اتصاالت منطبق 

استاندارد تابع الزامات مبحث شانزدهم مقررات ملی 

ساختمان برای آتش نیز باشند« اضافه شده است.

• انجام آزمون چرخه گذاری در دمای باال موکول 

تایید  آزمایشگاه های  اندازی  راه  و  تجهیز  زمان  به 

صالحیت شده سازمان ملی استاندارد شد.

حاضران در این جلسه :
حقدوست،  بیگی،  خان  مقدم،  خالقی  ها:  خانم 

خرمیان،کرمی، غالمعلی پور، دولت آبادی و عطار

آقایان: محسن معصومی، حاجی آقایی، سعادتی، 

اسماعیل زاده،  فروغ،  جهان  وحدتی،  سلیمانی، 

خسروی و صادقی.

جلسه تجدید نظر استاندارد سامانه های مجرایی برای حفاظت و مدیریت کابل برگزار شد

حاضرین در جلسه:
اجرای  بر  نظارت  ایازی)  جامع(،  آزمای  پارس  شرکت  گیلوری)  خانم ها: 

استاندارد(، حقدوست) انجمن پی وی سی(، کرمی )شرکت آذر لوله(، شیرازی 

) پژوهشگاه برق( و ...

گستر  لوله  شرکت  سلیمانی)  استاندارد(،  ملی  )سازمان  رثایی  حامد  آقایان: 

گلپایگان(، غضنوی) شرکت نیروگستران سهاتوس(، شیری )آزمایشگاه آریانام(، 

معتضدی) شرکت ایراکوه(، رضایی)نوین پوش جی(،حاج آقایی)وینوپالستیک( 

و محمدی)رادین پلیمر شیراز(

برای  مجرایی  سامانه  استاندارد  نظر  تجدید  نویس  پیش  بررسی  جلسه  اولین   

حفاظت و مدیریت کابل به شماره 1121۵ پارت 21و22 و 23 در تاریخ 31 

شهریور ماه به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه نظرات، پیشنهادات و 

اصالحات مربوط به این استاندارد مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 

این استانداردها براساس استاندارد بین المللی IEC 61386  پارت های 21 و 

استانداردها،  این  انتشار  از  و پس  تدوین شده  و  تهیه  و 23 ورژن 2021   22

نسخه استاندارد ملی ایران به شماره 21و22و 23-1121۵ سال انتشار 1393 

باطل خواهد شد.

جلسه دوم تجدیدنظر استاندارد 21-1121۵ ، 27 مهر به صورت مجازی برگزار 

شد. در این جلسه موارد زیر تصویب شد :

• تولیدکنندگان توجه داشته باشند که حتما باید کد 12 رقمی به صورت کامل 

نشانه گذاری  لوله،  روی  رقم   4 درج  در صورت  درج شود.  لوله محافظ  روی 

مردود اعالم خواهد شد.

با  صلب  لوله های  روی  شدن  خم  قابل  عبارت  درج  به  موظف  تولیدکننده   •

قابلیت خمش است.

• با توجه به اینکه در استاندارد به خم گرم و سرد اشاره ای نشده است. بهتر 

از آوردن عبارت سرد و گرم  است که برای جلوگیری از گمراهی آزمون کننده 

خودداری شده و فقط خم پذیر اعالم شود.

• در مورد بحث ضخامت این لوله ها مقرر شد که تعیین ضخامت به اختیار 

خود تولیدکننده باشد.

در این جلسه استاندارد 1121۵ پارت 21 نهایی شد و بررسی دو پارت 22 و 

23 این استاندارد به جلسات آتی موکول شد.

گزارشات
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نمایشگاه لوله و اتصاالت؛ نمایشگاه لوله و اتصاالت؛ 
بودن یا نبودن، مسئله این است...بودن یا نبودن، مسئله این است...

هفتمین نمایشگاه لوله و اتصاالت 
»بین  به  موصوف  همچنان 
صنعت  در  تنها  است،  المللی« 
پی وی سی که حدود ۲۰۰ تولید 
کننده در ایران مشغول فعالیت 
هستند تنها ۲ شرکت به عنوان 
این  یافته اند.  حضور  غرفه گذار 
آسیب  به  نیاز  اندک  حضور 
پیام و هشداری  شناسی دارد و 

کالن  متولیان  برای  است 
اقتصادی و سیاست گذاران حوزه 
صنعت. شاید مردانی که تازه بر 

کرسی...
این نمایشگاه در حالی روز ۱۸ 
مهر ماه، درهای خود را بر روی 
مخاطبان خود گشود، که همچون 
سال گذشته، »کرونا« چتر خود 
بر روی آن گسترانده است.  را 

کنار  در  مسئله  همین  شاید 
وضعیت اقتصادی کشور، دومین 
گسترده  حضور  مانع  و  عامل 
رویداد  این  در  گذاران  غرفه 

شده است.
و  لوله  نمایشگاه  با  همزمان 
نیز  صنعت  نمایشگاه  اتصاالت، 
که البته تنوع بسیار باالیی دارد 

در حال برگزاری است .

نکته ای که نگاه هر بیننده ای را در این نمایشگاه به سوی خود 

جذب می کند، میزان غرفه سازی ها نسبت به نمایشگاه های 

در همان  تا  اند  داده  ترجیح  بسیاری  که  است  مشابه گذشته 

نمایش  به  را  خود  محصوالت  نمایشگاهی،  تیپیکال  پلتفرم 

عموم بگذارند.

به  خود  با  را  المللی  بین  عنوان  که  آن  وجود  با  رویداد  این 

اعم  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  همه  اما  می کشد؛  یدک 

از فوالدی و پلیمری تنها در یک سالن حضور دارند که البته 

بیشتر غرفه ها نیز در تصاحب فوالدی ها است. چرایی این 

و هشداری  پیام  و  دارد  آسیب شناسی  به  نیاز  اندک،  حضور 

حوزه  سیاست گذاران  و  اقتصادی  کالن  متولیان  برای  است 

صنعت. شاید مردانی که تازه بر کرسی دولت سیزدهم تکیه 

البته صنعتگران از  بیاندیشند؛ آن هم شاید و  زده اند تدبیری 

این شایدها بسیار شنیده و در عمل اما شاهد »هیچ« بوده اند.  

و  لوله  محصوالت  فعاالن  حضور  فوق،  کلی  موارد  کنار  در 

این  محوری  بحث  نمایشگاه  این  در  پی وی سی  اتصاالت 

گزارش است. بی تردید این صنعت ضعیف ترین حضور خود 

را به لحاظ آماری تجربه می کند. محصوالت لوله و اتصاالت 

با  تنها  دارد؛  ایران  در  تولیدکننده   200 حدود  که  پی وی سی 

شرکت  است!  شده  حاضر  نمایشگاه  این  در  گذار  غرفه  دو 

هر  مسئوالن  رشیدی«.  پلیمر  »گل  شرکت  و  توس«  »پلیمر 

دوی این شرکت ها از استقبال خوب مخاطبان خبر می دهند؛ 

مجاور؛  کشورهای  حتی  و  ایران  جای  همه  از  مخاطبانی 

آنهایی هم که نیامده اند برای خود دالیلی دارند...

خرازی: وضعیت اقتصادی خوب نیست؛ نیامدیم
»محسن خرازی«، از مدیران 

شهراب  خاک  و  آب  شرکت 

گستر که به عنوان بازدیدکننده 

در این نمایشگاه حضور یافته 

شرکت  علت  درباره  بود، 

رویداد،  این  در  نکردن 

توضیح داد: ما به دالیل اقتصادی ترجیح دادیم که در این دوره 

از این نمایشگاه حضور پیدا نکنیم. البته در حال حاضر تمرکز 

گزارشات

سامان عابری
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ما بیشتر بر روی توسعه و نوآوری است.

از این نمایشگاه داشتم بیشتر در زمینه  ادامه داد: بر اساس مشاهداتی که  وی 

اتصاالت و پمپ فعالیت دارد در حالی که تولیدات شرکت ما بیشتر در بحث 

لوله و در زمینه کشاورزی است.

خرازی درباره برنامه های این شرکت به ویژه در بحث نوآوری توضیح داد: این 

کار بیشتر در زمینه بهینه سازی تولید و لوله های جدید است، به ویژه مواردی که 

به  قرار داشته و هنوز  این موارد در مرحله تحقیق  بازار نیست؛ هر چند  نورم 

مرحله تولید نرسیده است. البته این محصوالت بیشتر برای نیاز بازار داخلی 

است.

عراق  کشور  به  ما  قبال  داد:  توضیح  شرکت  این  صادراتی  بازارهای  درباره  وی 

عراق،  اقتصادی  اوضاع  به  توجه  با  ویژه  به  دالیلی  به  بنا  اما  داشتیم  صادرات 

اکنون این صادرات متوقف شده است.

خرازی در مجموع برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه لوله و اتصاالت را ضعیف 

توصیف کرد که به گفته وی تنها 2 شرکت پلیمری در آن حضور یافته و بیشتر 

غرفه ها متعلق به تولیدکنندگان لوله های فوالدی است.

محمدنژاد: رونق در بازار داخلی و از دست رفتن بازارهای صادراتی
بازرگانی  مدیر  محمدنژاد  داوود 

غرفه  دیگر  از  توس  پلیمر  شرکت 

وضعیت  نمایشگاه؛  این  گذاران 

کلی این رویداد را خوب عنوان کرد 

اول،  روز   2 در  چند  هر  گفت:  و 

به شرایط  توجه  با  استقبال مخاطبان 

روزهای  در  اما  بود؛  ضعیف  کرونا 

بعد بازدیدکنندگان زیادی حضور یافتند.

وی در خصوص برنامه های آینده این شرکت به ویژه در بحث تولید محصوالت 

جدید توضیح داد: یکی از کارهای مهم شرکت در بحث اتصاالت pn16 است 

ایران وارد می شود. ما  به  ترکیه  از کشور  این محصول  که فروش زیادی دارد. 

در این زمینه زانو، سه راه و... را تولید می کنیم؛ و با وجود همه نامالیمات و 

بی مهری ها؛ همچنان این کار را ادامه می دهیم.

لوله  بازارهای داخلی و خارجی محصوالت  محمدنژاد در خصوص وضعیت 

در  اکنون  واردات،  ممنوعیت  به  توجه  با  داد:  توضیح  پی وی سی  اتصاالت  و 

بازار داخلی به صورت نسبی شاهد رونق هستیم. در بحث بازارهای خارجی 

با سرعت  ترکیه  مانند  رقیبی  و  ایرانی کم رنگ شده است  حضور محصوالت 

همه بازارهای صادراتی را از آن خود کرده است.

گفت:  دولتی،  های  پروژه  وضعیت  درباره  توس  پلیمر  شرکت  بازرگانی  مدیر 

تعداد این پروژه ها بسیار زیاد است اما دولت منابع مالی الزم را نداشته و بیشتر 

شرکت های  وضعیت  وجود  این  با  است.  تهاتر  صورت  به  کار  انجام  به  مایل 

خصوصی بسیار بهتر است. 

این  تولیدکننده  ایران چهارمین  نمایشگاه؛  در  گل پلیمر  نوآوری 
محصول در دنیا است

انجمن  اعضای  ار  دیگر  یکی  اما 

که  پی وی سی،  اتصاالت  و  لوله 

رویداد  این  در  متفاوت  حضوری 

داشت شرکت »گل پلیمر رشیدی« 

بود این شرکت پس از تالش ها و 

تولید  به  موفق  بسیار  های  رایزنی 

یک محصول جدید برای نخستین 

بار در ایران شده است؛ یک محصول بی رقیب و انحصاری.

به گفته مدیران شرکت، محصول »آب برون«؛ تحت لیسانس کشور سوئد تولید 

می شود و در ایران هم ثبت اختراع شده است. 

مشروح گزارش این نوآوری به زودی منتشر می شود.

گزارشات
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پذیرفته شدگان کیفی 
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پذیرفته شدگان کیفی 
لوله در دو دوره متوالی
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اعالم شرکت های مورد تایید انجمن در بخش ساختمان/ دوره نهم نمونه برداری از بازار

ارزیابی  نهم  دوره  نتایج  پی وی سی،  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن 

آزمون  انجام  و  بازار  از  برداری  نمونه  با  را  ساختمانی  محصوالت  انطباق 

اعالم کرد. آزمایشگاه های همکار مستقل  در  استاندارد  های 

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

سنجی  کیفیت  و  برداری  نمونه  انطباق،  ارزیابی  کمیسیون  العمل  دستور 

 1400 مرداد  و  تیر  زمانی  محدوده  در  ساختمانی   PVC اتصاالت  و  لوله 

انجام شد.

از  اتصال   43 و  لوله   49 شامل  نمونه   92 تعداد  گزارش  این  اساس  بر 

و   لوله  تعداد   مربوطه  آزمون های  انجام  از  پس  که  شد  برداری  نمونه  بازار 

1 بود. اتصاالتی که مورد تایید قرار گرفتند بر اساس جدول 

پاندمی کرونا و  از  بازار، تعطیلی های سراسری ناشی   امسال به علت شرایط 

تعویق پروسه نمونه برداری ، انتشار لیست تایید شده های محصوالت فاضالب 

ساختمانی با 2 ماه تاخیر همراه بود. لیکن تالش ما بر تداوم این کنترل بازار و 

انجام منظم نمونه برداری با تولی دو بار در سال است. الزم به ذکر است اعتبار 

لیست منتشره در مهرماه 1400  تا تاریخ  1400/12/29 خواهد بود.

به سمت استفاده  بازار و  مصرف کنندگان  تغییر نگاه  این طرح،  هدف اصلی 

به مصرف کنندگان در  با کیفیت  از محصوالت استاندارد و معرفی  محصول 

مقابله با تولیدات زیرپله ای است . تداوم اجرای این طرح و برنامه های حمایتی 

و پیش بینی شده برای آن می تواند در تغییر نگرش  بازار و تقویت استفاده از 

محصوالت با کیفیت موثر باشد.

نمودارهای زیر درصد پذیرفته شدگان کیفی لوله و اتصاالت را در دو دوره هشتم 

و نهم نشان می دهد.

• در این دوره از نمونه برداری 87% از نمونه لوله های برداشتی تایید شده و منطبق با الزامات استاندارد 1-9119 است.
•  در این دوره حدود 90% از نمونه اتصاالت برداشت شده از بازار تایید شده اند.

• همچنین 8% از لوله های برداشتی در آزمون درصد فیلر لوله رد شده اند. در مقایسه با نمونه برداری دوره ی هشتم )با %14 
ردی لوله ها در آزمون درصد فیلر( شاهد بهبود کیفیت محصوالت در این دوره بوده ایم.

تعداد کل نمونه جمع آوری شدهدوره
لوله و اتصاالت))

 تعداد لوله مورد
تایید

 تعداد اتصاالت
مورد تایید

تعداد رد شده
درآزمون درصد فیل 

۱۰۵۳۶۳۹۸هشتم
۵۰ اتصال۵۵ لوله

۹۲۴۳۳۹۴نهم
۴۳ اتصال۴۹ لوله

جدول ۱- خالصه نتایج  این دوره در مقایسه با دوره قبل ) نمونه برداری دوره هشتم در سال ۹۹(

با توجه به نتایج به دست آمده :

گزارشات



شماره تماسنام تجاریاستان محل تولید
۳۴۲۰۹۱۴۳-۰۴۱  آذرلولهآذربایجان شرقی

اصفهان

۸-۳۲۳۵۹۲۶۶-۰۳۱آویسا لوله جی

۲۷-۴۵۸۳۸۰۲۴-۰۳۱اینگل اتصاالت

۱۱۸-۴۵۸۳۸۱۱۶-۰۳۱برج پلیمر

۱-۴۵۴۸۸۳۷۰-۰۳۱پارس زنده رود پالست

۴۲۲۹۰۶۰۹-۰۳۱پلیکا پلیمر اصفهان

۱۰-۲۲۶۹۵۵۰۳-۰۲۱پلیمر گلپایگان

۳۵۵۵۶۰۶۰-۰۳۱تابان پولیکا

۵-۵۷۲۴۸۲۴۲-۰۳۱تک ستاره گلپایگان

۳۳۱۳۴-۰۳۱داراکار

۳۵۷۲۰۰۰۰-۰۳۱پی وی سی صبا

۵۷۲۴۸۱۰۸-۰۳۱گلسارپلیمرپاد

۵-۳۵۷۲۲۵۱۰-۰۳۱گلین لعل

۲-۵۷۲۴۸۱۵۰-۰۳۱لوله گستر گلپایگان

۲۰-۴۶۴۱۲۷۱۰-۰۳۱ناردین پلیمر

۳۵۵۹۸۶۵۵-۰۳۱نگاه نگین

۴-۳۵۴۹۲۱۱۱-۰۳۱نوین پالستیک

۳۴۷۰۴۵۱۵-۰۲۶وینوپالستیکالبرز

تهران

۳-۵۶۵۴۵۴۰۱-۰۲۱پارس پولیکا

۵۶-۶۶۸۱۹۳۵۵-۰۲۱تهران اتصاالت ۱۱۰

۵۶۲۲۰۲۰۸-۰۲۱صنایع پلیمر سمند

۵۵۵۷۲۸۱۹-۰۲۱لوله سازان رزاقی

۸-۳۷۲۷۱۶۰۶-۰۵۱پلیمر توسخراسان رضوی

۷-۳۲۲۵۵۰۲۶-۰۵۶مهراس کویرخراسان جنوبی

خوزستان
۹-۳۲۹۰۷۷۰۰-۰۶۱پیشگام پالست اهواز

۷-۳۲۲۷۸۹۶۵-۰۶۱شیلنگ و لوله خوزستان

۹-۳۲۲۲۱۷۴۷-۰۲۴صبا لوله زنجانزنجان

فارس

۸-۳۸۲۵۴۵۵۷-۰۷۱ایمن لوله

۴-۳۸۲۱۵۵۷۰-۰۷۱آبساران

۳-۳۸۳۰۹۰۰۱-۰۷۱پلیمر پارس

۰۸۰-۳۷۳۳۵۰۷۸-۰۷۱شیراز پالستیک

۷-۳۲۳۴۵۵۹۵-۰۷۱شیراز جم گستر

۴۰-۳۶۳۰۷۵۳۶-۰۷۱لوله سپیدان بسپار

۸۸۰۱۴۹۱۵-۰۲۱کاسپین پلیمرقم

۶-۶۶۱۹۳۸۵۴-۰۲۱نیک پلیمر کردستانکردستان

کرمانشاه
۸-۳۸۲۲۸۶۴۷-۰۸۳اورامان غرب

۳۴۷۳۳۵۳۹-۰۸۳الوین پالست

۳۴۲۸۷۴۷۴-۰۳۴کارون پلیکا رفسنجانکرمان

۴۶۳۷۳۲۸۵-۰۸۶پلیمر یاسمرکزی

۳۲۶۶۵۶۶۹-۰۸۱پلی سیناهمدان

یزد
۳۵۲۷۴۵۶۸-۰۳۵کارا لوله یزد

۳۷۲۷۲۵۴۹-۰۳۵یزد پولیکا

لیست نام های تجاری لوله های U-PVC مورد تایید انجمن لوله و اتصاالت PVC  )تاریخ اعتبار: 1400/12/29(                                                             



لیست نام های تجاری اتصاالت U-PVC مورد تایید انجمن لوله و اتصاالت PVC  )تاریخ اعتبار: 1400/12/29(

شماره تماسنام تجاریاستان محل تولید
۳-۳۴۲۰۹۱۴۲-۰۴۱آذرلولهآذربایجان شرقی

اصفهان

۵۸-۳۲۴۵۹۰۵۴-۰۴۱ماهان پالست

۸-۳۲۳۵۹۲۶۶-۰۳۱آویسا لوله جی

۲۷-۴۵۸۳۸۰۲۴-۰۳۱اینگل اتصاالت

۱-۴۵۴۸۸۳۷۰-۰۳۱پارس زنده رود پالست

۴۶۴۱۲۸۵۹-۰۳۱پارسانا پلیمر

۱۰-۲۲۶۹۵۵۰۳-۰۲۱پلیمر گلپایگان

۳۵۷۲۰۰۰۰-۰۳۱پی وی سی صبا

۴۲۲۹۰۶۰۹-۰۳۱پلیکا پلیمر اصفهان

۳۵۵۵۶۰۶۰-۰۳۱تابان پولیکا

۳۳۱۳۴-۰۳۱داراکار

۵۷۲۴۸۱۰۸-۰۳۱گلسارپلیمرپاد

۵-۳۵۷۲۲۵۱۰-۰۳۱گلین لعل

۲-۵۷۲۴۸۱۵۰-۰۳۱لوله گستر گلپایگان

۱۱۸-۴۵۸۳۸۱۱۶-۰۳۱مدل پالستیک

۲۰-۴۶۴۱۲۷۱۰-۰۳۱ناردین پلیمر

۳۵۵۹۸۶۵۵-۰۳۱نگاه نگین

۴-۳۵۴۹۲۱۱۱-۰۳۱نوین پالستیک

تهران

۵۶-۶۶۸۱۹۳۵۵-۰۲۱تهران اتصاالت ۱۱۰

۳-۵۶۵۴۵۴۰۱-۰۲۱پارس پولیکا

۵۵۶۳۸۱۱۲-۰۲۱پلی رام برتر

۵۵۵۷۲۸۱۹-۰۲۱لوله سازان رزاقی

۶۵۲۲۶۴۰۶-۰۲۱گل پلیمر رشیدی
۸-۳۷۲۷۱۶۰۶-۰۵۱پلیمر توسخراسان رضوی
۷-۳۲۲۵۵۰۲۶-۰۵۶مهراس کویرخراسان جنوبی

خوزستان
۹-۳۲۹۰۷۷۰۰-۰۶۱پیشگام پالست اهواز

۷-۳۲۲۷۸۹۶۵-۰۶۱شیلنگ و لوله خوزستان
۹-۳۲۲۲۱۷۴۷-۰۲۴صبا لوله زنجانزنجان

فارس
۴-۳۸۲۱۵۵۷۰-۰۷۱آبساران

۴۰-۳۶۳۰۷۵۳۶-۰۷۱لوله سپیدان بسپار

۷-۳۲۳۴۵۵۹۵-۰۷۱شیراز جم گستر
۸۸۰۱۴۹۱۵-۰۲۱کاسپین پلیمرقم

۶-۶۶۱۹۳۸۵۴-۰۲۱نیک پلیمر کردستانکردستان

۸-۳۸۲۲۸۶۴۷-۰۸۳اورامان غربکرمانشاه

۳۴۷۳۳۵۳۹-۰۸۳الوین پالست
۴۶۳۷۳۲۸۵-۰۸۶پلیمر یاسمرکزی

۳۵۲۷۴۵۶۸-۰۳۵کارا لوله یزدیزد

۳۷۲۷۲۵۴۹-۰۳۵یزد پولیکا
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 PVC تولید لوله و اتصاالت
 سخت و زیان آور یا خیر

پیرو مراجعات موردی اعضای انجمن در خصوص اینکه آیا تولید لوله و 

اتصاالت PVC جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود یا خیر 

با این قضیه در استانهای  و برخوردهای مختلف و متناقض ادارات کار 

مختلف ، انجمن از وزارت کار استعالم کرده و مشخص نمودن این مورد 

بصورت کامل را درخواست نمود.

نامه انجمن و پاسخ وزارت کار را در دنباله این صفحه بخوانید.

برگزاری جلسه با ریاست 
سازمان استاندارد ایران

پیرو تعامل و همکاری همیشگی انجمن لوله و اتصاالت PVC با ادارت کل 

استاندارد و سازمان استادارد ایران، هیئت مدیره ی انجمن برگزاری جلسه با 

ریاست جدید سازمان استاندارد با هدف تداوم همکاریها و حمایت از کیفیت 

کاالها را درخواست نمود.

یکی دیگر از اهداف برگزاری این جلسه طرح مشکل محصوالت تقلبی و 

زیرپله ای و لزوم سیاستگذاری در جهت حمایت از محصوالت باکیفیت بود.

این جلسه در تاریخ 4 آبان 1400 با حضور آقای دکتر شریعتی ریاست سازمان 

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مدیران نظارت بر اجرای استاندارد و 

نمایندگانی از انجمن برگزار شد.

از  ای  زیرپله  محصوالت  با  برخورد  ضرورت  جلسه  این  مصوبات  از 

محل توزیع تا مبدا و استفاده از توان اجرایی واحد نظارت در جهت کنترل 

محصوالت توزیعی در بازار بود.

همچنین تداوم همکاری انجمن با واحد نظارت بر اجرا در معرفی جاعلین 

نامهای تجاری ، مهر استاندارد و محصوالت بی کیفیت باید تقویت شود.

همچنین بر اساس اختیارات کمیسیون ماده 42 ، اداره استاندارد از قدرت 

اجرایی باالیی جهت برخورد با متخلفین و ناقضین کیفیت برخوردار است که 

باید مورد استفاده قرار گیرد.

مکاتبات
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موازی  کـاری صدور گواهـی فنی ساختمان 
با گواهی استاندارد و ارزیابی انطباق انجمن

حوالی سال 1384 بود که مرکز تحقیقات فنی ساختمان و مسکن اقدام 

استناد  با   PVC اتصاالت  و  لوله  برای  ساختمان  فنی  گواهی  صدور  به 

ناظر  مهندسین  کم  کم  نمود.  مربوطه  محصوالت  استاندارد  همان  به 

واقعی  سنجی  کیفیت  و  استاندارد  گواهی  بر  را  ساختمان  فنی  گواهی 

فنی  گواهی  داشتن  موارد  از  بسیاری  در  و  داده  ترجیح  محصوالت 

ساختمان را شرط الزم و کافی برای تایید محصوالت مورد مصرف در 

تاسیسات مکانیکی ساختمانها اعالم کردند.

بر  مازاد  مزیتی  هیچ  فنی  گواهی  که  زمانی  هم  آن  کاری  موازی  این 

سردرگمی  و  انحصار  ایجاد  باعث  تنها  نه  نمی کند،  ایجاد  استاندارد 

مصرف کنندگان در شناخت و استفاده از محصول مناسب شده است 

بلکه در مواردی شاهد صدور گواهی فنی برای شرکتهایی بوده ایم که 

را بدست  انجمن حدنصاب کیفی الزم  ارزیابی های  از  در هیچکدام 

نیاورده اند.

لذا انجمن پس از پیگیری های متعدد از سازمان استاندارد ، اینبار از 

وزارت راه و شهرسازی خواست تا به این مهم رسیدگی کرده و ضمن 

از سردرگمی  تولیدکنندگان،  به  گزاف  های  هزینه  تحمیل  از  جلوگیری 

مصرف کنندگان هم جلوگیری نماید. 

اعالم لیست جدید 

وندور آب و خاك

مکاتبات
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اکسترودرهای دومارپیچ با صرفه جویی در مصرف انرژی

نا  دومارپیچ  اکسترودر  جدید  نسل  ایتالیا   Bausano

کرده  معرفی  کانادا  و  آمریکا  بازارهای  به  را  همسوگرد 

برای   MD Nextmover و   MD Plus سری  دو  هر  است. 

لوله های  PVC، پروفیل ها و کامپوزیت های چوب پالستیک 

انتقال  سیستم  از  خطوط  این  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 

مارپیچ  دقیق  هندسه  شرکت،  این  انحصاری  درایو  مولتی 

و  موتور  نسل  جدیدترین  کننده،  نفوذ  هم  در  و  ناهمسوگرد 

ابزارهایی برای آنالیز مصرف برخوردار است. گفته می شود 

تمام این ویژگی ها برای ارائه سطوح باالیی از کارایی، دوام، 

قابلیت اطمینان و پایداری تاثیر گذار بوده است. تکنولوژی 

توزیع شده  به علت گشتاور کرنش   Bausano درایو  مولتی 

بر دو جفت موتور، تنش را به طور قابل توجهی روی شفت 

موتور، چرخ دنده ها و مارپیچ ها کاهش میدهد.

حرکت  مبتکرانه  معمول،توزیع  سیستم های  با  درمقایسه 

تنش  اثر  در  را  خطا  بروز  احتمال  مولتی درایو،   )motion(

بیش از حد بر روی اجزای مکانیکی کاهش می دهد که این 

می کند.  تضمین  را  دستگاه  عمر  طول  میانگین  افزایش  امر 

کنترل  واحد  استاتیک  فرکانس  مبدل  یک  توسط  موتورها 

هماهنگی  و  مداوم  چرخش  می تواند  که  ابزاری  می شوند، 

کامل بدون استفاده از هیچ دستگاه اضافی را تضمین کند. 

کنترل  از یک سیستم کامال جدید   MD Nextmover خط 

صفحه  با   4.0 صنعتی  انقالب  تحت  دیجیتال  اکسترودر 

این  برد.  می  بهره  پانوراما  و  لمسی  چند  خازنی،  نمایش 

واقعی،  زمان  در  نمودارها  و  گزارش ها  پردازش  با  سیستم 

هر  در  اکستروژن  پارامترهای  دقیق  و  آسان  آنالیز  منظور  به 

می  انجام  را  سیستم  مداوم  کنترل  تولید،  چرخه  از  مرحله 

سیستم  یک  شامل  همچنین   MD Nextmover دهد. 

نوآورانه انرژی هوشمند برای گرم شدن سیلندر بدون تماس 

متناوب،  الکترومغناطیسی  میدان  یک  از  استفاده  با  است. 

تا  انرژی  در  جویی  صرفه  کاهش  ضمن  جدید  سیستم  این 

3۵%، کاهش چشمگیری در سایش و فرسودگی نیز خواهد 

داشت.

رانش  یاتاقان های  دارای  مارپیچ  دو  خط  دو  هر  همچنین 

کردن  برابر  سه  برای  که  هستند  ای  ویژه  مرحله ای  چند 

را  اکسترودرها  این  و  اند  شده  طراحی  دینامیکی  بار 

خطوط  برای  کنند.  می  تولید  باالی  حجم  کنترل  به  قادر 

است  داده  توسعه  را   2×2 درایو  مولتی   Bausano،کوچکتر

بهینه  با  کلی  ابعاد  کاهش  برای  موتور  جفت  یک  دارای  که 

سازی عملکرد گیربکس است.

تازهها

گردآوری و ترجمه:

شادی حق دوست
دفتر انجمن
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ربات های همکـار در فـرایند قالب گیری تزریقی
به  تزریق  دستگاه  اپراتورهای  برای  خودکار  کنترل 

تا در  شرکت های پردازش پالستیک کمک می کند 

فرایند تولید کارایی حداکثر داشته و در بازار جهانی 

رقابت کنند. اپراتورهای تزریق به دلیل نوآوری هایی 

که در صنعت رباتیک وجود دارد )شامل ربات های 

همکار، ایمنی رباتیک و بازگشت سریع سرمایه( ، 

تا حد زیادی به اتوماسیون و کنترل خودکار جذب 

شده اند.

یا  انسان  با  مشارکتی  ربات  عنوان  به  که  ربات  این 

COBOT شناخته می شود قسمت تکراری عملیات 

را کنترل می کند و به اپراتور اجازه می دهد تا قسمت 

کند.  مدیریت  را  بازرسی  مانند  عملیات  پیچیده 

این ربات ها می توانند به صورت ایمن و بدون نیاز 

ذکر  به  الزم  کنند.  کار  انسان  کنار  در  حفاظت  به 

از  به حذف قطعات  این ربات ها  منجر  است که 

ماشین های قالب گیری تزریقی نمی شوند.

زمان  کاهش  برای  رباتها  تزریقی،  قالب گیری  در 

خروجی  حداکثر  کاهش  بدون  قطعات  برداشتن 

از   . دارند  نیاز  سرعت  به  قالب گیری  ماشین های 

کمی  وزن  دارای  کلی  طور  به  قطعات  که  انجایی 

هستند،  ابزار انتهای بازوی ربات به گیره یا انگشت 

ربات  بنابراین  دارد.  نیاز  بارگیری  کاربرد های  برای 

های همکار بیشترین بازده را در فعالیت های پس 

از قالب گیری خواهند داشت.

اتوماسیون  گزینه  یک  کوبات  که  است  شده  ثابت 

انعطاف پذیر است که می تواند همزمان با بازگشت 

سریع سرمایه، به کارمندان کمک کند. تکامل هایی 

که چند سال اخیر در ربات ها به وجود آمده است 

ادامه دارد:

انتظار  مشتریان  قالب گیری:  از  پس  فرایندهای 

ارائه شود.  دارند که قطعات و مونتاژهای کاملتری 

مونتاژ  پرداخت،  جداسازی، 

معمولی  وظایف  بندی  بسته  و 

بهترین  می توانند  که  است 

خودکار  کنترل  برای  کاندید 

باشند.

مشتریان  نهایی:  سطح  بهبود 

برای  را  باالیی  استانداردهای 

دارندکه  نظر  در  نهایی  سطوح 

به مدیریت قطعه با دقت باال از 

قالب تا بسته بندی یا ظرف حامل نیاز دارد.

مزایای کوبات در مقایسه با ربات های رایج:

توانایی  که  است  معنی  این  به  همکار  های  ربات 

در  دارند.  را  ها  انسان  مجاورت  در  و  ایمن   کار 

صورت استفاده صحیح ) پس از ارزیابی ریسک(، 

کوبات ها اغلب نیاز  به درها و حصار های سنگین، 

قبلی  اتوماسیون  های  سیستم  در  که  ایمن  و  گران 

کاربرد دارد، ندارند.

مجاورت  در  و  ایمن  عملکرد  برای  کوبات ها 

طراحی  آالت  ماشین  و  کوبات ها  سایر  اپراتورها، 

شده اند. به حداکثر رساندن تعامل بین اپراتورهای 

ماهر و کوبات ها می تواند سودمندتر از استفاده از 

روبات ها یا اپراتورهای انسانی به تنهایی باشد. 

شمالی،  کارولینای  ایالتی  دانشگاه  محققان 

از  ای  کراتون، خانواده  و شرکت  بوستون  دانشگاه 

کرده اند  معرفی  را   کننده  عفونی  ضد  های  پلیمر 

که در غیر فعال کردن ویروس کرونا موثر هستند. 

پلیمرهای  این  که  می دهد  نشان  قطعی  شواهد 

سرعت  به  را  کرونا  ویروس های  می توانند  آنیونی 

و به طور موثر غیر فعال کنند. پوشاندن سطوح با 

تماس زیاد مانند منسوجات، میزهای پیشخوان یا 

دیوارها  با این پلیمرها امکان پذیر است به شرطی 

که رطوبت کافی وجود داشته باشد. زمانی که این 

پلیمرهای آنیونی آب را جذب می کنند، پروتون ها 

می توانند از طریق کانال های نانو مقیاس به سطح 

اسیدی  بسیار  محیط  یک  و  شوند  منتقل  نظر  مد 

ویروس ها  غیرفعال سازی  به  قادر  که  کنند  ایجاد 

این  باشد.  کپک ها  و  باکتری ها  بردن  بین  از  و 

چندین  که  بودند  کرده  اثبات  قبال  تحقیقاتی  تیم 

آنیونی در مقابل طیف گسترده ای از عوامل  پلیمر 

بیماری زا از جمله استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم 

آنفوالنزا موثر  از  به متیسیلین)MRSA( و یک نوع 

هستند.

در آزمایش های آزمایشگاهی، محققان نشان دادند 

که این پلیمرهای آنیونی خاص میتوانند فقط در ۵ 

دقیقه سندورم حاد تنفسی SARS-CoV-2 ( 2( را 

کرونای  ویروس  نوع  یک   و  کنند  فعال  غیر  کامال 

انسانی به نام  HCoV-229E را در مدت زمان 20 

دقیقه غیر فعال کنند.

و   SARS-CoV-2 سریع  “غیرفعال سازی  مقاله 

پلیمرهای  از  استفاده  با  انسانی  کرونا  ویروس 

فوریه   9 تاریخ  در  کننده”،  عفونی  ضد  آنیونی 

بصورت آنالین منتشر شده است.

 منبع: دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

کشف پلیمر های ضد عفونی کننده در برابر ویروس کرونا

تازهها
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ردیابی و شناسایی آلودگی در کامپاندهای پلیمری

کامپاندینگ  کاربردهای  در  می تواند  آلودگی 

سازی  خالص  اسکنرهای  باشد.  ساز  مشکل 

جداسازی  و  بازرسی  برای  که   Sikora پیشرفته 

اسکنر  یک  ترکیب  با  می شوند،  استفاده  آنالین 

اشعه X و حداکثر سه دوربین نوری عمل می کنند. 

 ۵0 اندازه  تا  فلزی  جز  شناسایی  امکان   X اشعه 

در  دارد،  اولیه  ماده  در  را  میکرومتر 

انحراف  و  سیاه  لکه های  که  حالی 

نوری  های  دوربین  توسط  رنگ  از 

افزار  نرم  می شوند.  داده  تشخیص 

یکپارچه با ارزیابی آماری، اطالعاتی 

و  مساحت  اندازه،  مورد  در  دقیق 

در  شده  شناسایی  الینده های  آ تعداد 

اپراتور  اختیار  در  و  می کند  فراهم  را  تولید  هنگام 

قرار می دهد.

را  ناخالصی ها  به  مربوط  داده های  این،  بر  عالوه 

گفته ی  به  کرد.  ذخیره  تصاویر  گالری  در  توان  می 

کیفیت  مداوم  افزایش  به  نیاز  دلیل  به  شرکت،  این 

سیستم های  برای  تقاضا  پالستیکی،  پردازنده های 

بازرسی و جداسازی آنالین افزایش خواهد یافت. 

باالتر  کیفیت  الزامات  که  می کند  ادعا  این شرکت 

مانند  نگر  آینده  فناوری های  از  استفاده  با  تنها 

اسکنرهای خالص سازی پیشرفته قابل تحقق است. 

با استفاده از این سیستم می توان از هزینه های تعمیر 

جلوگیری کرد و هزینه های مربوط به ماشین آالت 

و پرسنل و همچنین مدت از کارافتادگی و ضایعات 

به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

برای  را  آفالین  سیستم های  همچنین   SIKARO

پلت های  از  کوچکتری  مقادیر  آنالیز  و  بازرسی 

از  بعد  مثال  عنوان  به  تصادفی  طور  به  پلیمری 

جداسازی توسط اسکنرهای خالص سازی پیشرفته 

تأمین می کند.

کامپاندهای تمیز کننده برای ماشین آالت پردازش پالستیک
بیشتر  که  آلمان   Völpker شرکت 

بر  فرایندهای  تولید کمک  به دلیل 

پایه وکس معروف است با معرفی 

بازار  به   ،Cevo-Clean J-1819

کرده  ورود  پاکسازی  ترکیبات 

شرکت،  این  ی  گفته  طبق  است. 

کننده  تمیز  جدید  ترکیب  این 

پلیمر  های  مانده  باقی  و  رسوبات  تواند  می  و  است  داخلی  توسعه  یک 

را در دمای پردازش تا 360 درجه سانتیگراد) بسته به پلیمر حامل مورد 

استفاده( از بین ببرد.

• این ماده به عنوان یگ گرید همه کاره  و برای تمام ترموپالستیک های 

رایج  استفاده می شود.

• این کامپاند با ادغام عملکرد شیمیایی و فیزیکی عمل می کند. 

• معموال به نسبت 4:1 با پلیمر در حال پردازش استفاده می شود.

بار  دوباره گرانول کرد و چندین  توان  را می  اکسترود شده  تمیز کننده   •

مورد استفاده قرار داد.

• حتی می توان از این کامپاند در راهگاه گرم هم استفاده کرد.

رئیس توسعه تجارت Völpker انتظار دارد که ترکیب جدید مورد استقبال 

علت  به  کاربرپسند  محصول  این  می رود  انتظار  گیرد.  قرار  کامپاندر ها 

داشتن قیمت مناسب، رشد سریعی داشته باشد. 

یک  در  ای  مقایسه  آزمایش  یک  ترکیب  این  کارایی  مقایسه ی  برای 

آزمایشگاه مستقل پالستیک انجام شده است.

نتایج: استفاده از CEVO®-clean J-1819 برای تمیز کردن ماشین آالت 

سمت  به  رنگی  محصول  تولید  از  دستگاه  که  زمانی  پالستیک  پردازش 

شد.  دانسته  مناسب  بسیار  دهد،  می  کاربری  تغییر  شفاف  کاربردهای 

از این کامپاند باعث صرفه جویی قابل توجهی در مواد و زمان  استفاده 

خواهد شد.

تازهها
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طراحی میکسرهای سریع تمیز شونده به همراه ایجاد یک جریان گردابی بهینه

با کیفیت  تولید یک ترکیب خشک پی وی سی  این شرکت،  به گفته ی 

بهینه در میکسر دارد.  ایجاد یک جریان گردابی  به  نیاز  با سرعت،  و 

داخل  در  حرکت  هنگام  را  مواد  جریان  گرم،  میکسرهای  در  گرداب 

محفظه اختالط توصیف می کند و توسط حرکات مختلف )بردارهای 

هدایت  اختالط  محفظه  و  ابزار  طراحی  از  آمده  بدست  ترکیبی( 

می شود. تیغه پایین، حرکت عمودی به سمت باال ایجاد می کند و مواد 

نیروی شعاعی  میانی  ابزار  به طرفین هدایت می کند در حالی که   را 

مرکز  از  گریز  نیروی  یک  ایجاد  باعث  تیغه ها  می کند. سرعت  ایجاد 

)بردار شعاعی( می شود و مواد به دیواره های کناری کاسه فشار وارد 

به سمت  مواد  نتیجه،  در  ایجاد می کند.  مرکز  در  و یک خال  می کند 

محور )بردار افقی( کشیده شده و به سمت پایین رانده می شوند )بردار 

با  می تواند  که  می کنند  ایجاد  گردابی  حالت  بردار  سه  این  عمودی( 

بیشتر  اختالط،  ابزارهای  توسط  شده  ایجاد  تالطم  و  کاسه  طراحی 

فرایند اختالط  این گرداب در طی  Mixacoمی گوید که  بهینه شود. 

نوک  سرعت  موارد  این  از  یکی  دارد.  قرار  زیادی  عوامل  تاثیر  تحت 

ابزار اختالط است. سرعت ایده آل نوک به مواد اولیه و طراحی تیغه 

از   کمتر   ( باشد  کم  خیلی  سرعت  این  دارد.اگر  بستگی  محفظه  و 

افقی مواد را  ایجاد نمی شود و حرکت  20( در مرکز کاسه خال   m/s

نخواهیم داشت. میکسر همچنین ممکن است لرزش بدی را شروع 

3۵-40( مواد   m/sکند. اگر سرعت نوک خیلی باال باشد )بیشتر از

در  بزرگی  خال  و  می شوند  رانده  جانبی  دیواره های  و  باال  سمت  به 

مرکز ایجاد می شود در نتیجه حرکت باال و پایین مواد اتفاق نمی افتد 

کردن  پر  سطح  می بیند.  آسیب  توجهی  قابل  طور  به  آمیزه  کیفیت  و 

ایجاد یک گرداب مطلوب  پارامتر مهم در  نیز یک  میکسر گرمایشی 

است. به طور کلی یک میکسر گرمایشی برای کار با مقدار مشخصی 

Mixaco حدود  از مواد طراحی شده است )حجم توصیه شده برای 

این اساس مهندسی  بر  ابزارها و موتورها  و  8۵% است و محفظه ها 

نیروی  نمی تواند  میکسر  کم،  خیلی  شدن  پر  سطح  با  می شوند(. 

روبه پایین زیادی ایجاد کند و آمیزه به سمت باال رانده می شود و در 

ابزار همچنان در حال حرکت  نتیجه  باقی می ماند. در  باالی ظرف 

هستند اما در تماس با مواد نیستند. بنابراین تاثر مخلوط کردن بسیار 

و   pvc ذرات  شدن  گرم  دلیل  به  گرداب  وجود،  این  با  است.  کمتر 

اگر میکسر  دارند.  نیاز  آزاد(  بیشتری)حجم  به فضای  افزایش حجم 

و  کرد  نخواهد  موثری حرکت  به طور  گرداب  پر شود،  از حد  بیش 

گرداب  داشت.  خواهد  وجود  درب  اتصاالت  و  فیلتر  خرابی  خطر 

تاثیر  تحت  تیغه  پیکره  افزایش  و  ها  تیغه  طراحی  تغییر  با  همچنین 

قرار می گیرد. اگر مخلوط استفاده شده سبک باشد یا دارای دانسیته 

باشد.  مفید  تیغه  پیکربندی  در  تغییر  است  ممکن  باشد،  باال  بالک 

مواد سبک یا مخلوط های با سیالیت باال تمایل دارند که در قسمت 

باالیی سطح باقی بمانند و خوب همگن نمی شوند. در این حالت، 

در  مواد  ریزش  فرو  برای  بیشتری  فضای  می تواند  تیغه ها  کردن  کم 

مرکز کاسه ایجاد کند تا یک گرداب بهتر ایجاد کند.

 Container ،در آلمان طیف وسیعی از محفظه های میکسر را تولید می کند که جدیدترین مورد اضافه شده به خط تولید Mixacoشرکت
Mixer i۴ است. این سیستم بسیار انعطاف پذیر است و می تواند طیف گسترده ای از سایزهای محفظه را در خود جای دهد. همچنین دارای 

یک سر همزن تخت برای اطمینان از تمیز شدن سریع است.
نمایش شماتیک از mixaco بردارهای عمودی، شعاعی و افقی را نشان می دهد که با هم به ایجاد گرداب در محفظه میکسر کمک می کنند.

تازهها
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افزایش بازیافت پنجره PVC در انگلستان

میلیون  پوند )14  میلیون  پنجره، حدود 10  پروفیل  تولیدکننده   Rehau شرکت 

 Runcorn در  جدید  مرکز  یک  ایجاد  با    PVC بازیافت  برای   ) آمریکا  دالر 

شمال انگلیس سرمایه گذاری کرده است. این شرکت ادعا می کند که بزرگترین 

بازیافت کننده  UPVC در منطقه است و در کل 1000 تن در ماه درب و پنجره 

پلیمری پس از مصرف را جمع آوری و پردازش می کند.

هدف این شرکت بازیافت 24000 تن در سال فریم پنجره  PVC قدیمی تا سال 

 Martin Hitchin2024 است که این، دو برابر مقدار فعلی است.  طبق گفته ی

مدیر عامل شرکت  Rehau عموم مردم انگلیس با مزایای پنجره های  PVC آشنا 

گاهی در مورد بازیافت این محصوالت و جدا کردن  هستند اما برای افزایش آ

آنها از پالستیک های یک بار مصرف باید برنامه ریزی بیشتری انجام شود. 

افزایش تولید  PVC در روسیه در هشت ماه اول سال 2021

تولید پلی وینیل کلراید کامپاند نشده روسیه )PVC( در هشت ماهه اول سال 

2021 به 664100 تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد 

تولید  تولیدکننده  ScanPlast MRC سه  براساس گزارش  یافته است.  افزایش 

خود را افزایش دادند.

گوست به 83600 تن رسید که این مقدار  تولید  PVC کامپاند نشده در ماه آ

از  ناشی  گوست  آ ماه  در  تولید  افزایش  است.  بوده  تن   64600 قبل  ماه  در 

بازگشت از تعمیرات برنامه ریزی شده در دو تولیدکننده بود که در ماه جوالی 

تن   664100 به  امسال  اول  ماهه  در هشت  پلیمر  تولید  انجام شد. مجموع 

صورت  تولید  تن   632200 قبل  سال  مشابه  مدت  در  که  درحالی  رسید 

تولید  یک  که  حالی  در  دادند  افزایش  را  خود  تولید  کننده  تولید  سه  گرفت. 

کننده تولید سال گذشته را حفظ کرد.

ساختار تولید PVC در دوره ذکر شده به شکل نمودار زیر است.

 2200 حدود  و  سوسپانسیون   PVC تن  اگوست24200  ماه  در   RusVinyl

بوده است.  تن  قبل 31700  ماه  در  این مقدار  تولید کرد.  PVCامولسیون  تن 

مشکالت فنی منجر به استفاده کمتر از ظرفیت شد. تولید کلی رزین PVC  این 

کارخانه در هشت ماهه اول سال 2021 از 231100 تن گذشت که این مقدار 

در مدت مشابه سال قبل 216600 تن بوده است. تولید بیشتر، عمدتا به دلیل 

Sayanskkhimplast .عدم تعطیلی برای تعمیرات در سال جاری ایجاد شد

و  داد  افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  را  خود  ظرفیت  از  استفاده  گذشته  ماه 

ماه  در  تن   14200 مقابل  در  سوسپانسیون   PVC تن   28000 از  بیش  کمی 

جوالی تولید کرد. کارخانه Sayansk در هشت ماه اول 2021 موفق به تولید 

199100 تن  PVC شد که این مقدار در سال گذشته 188700 تن بود.

قبل  ماه  تولید کرد درحالی که یک  ماه اگوست 24000 تن  BSK در  شرکت 

تعمیرات)  از  ناشی  جوالی  در  تولید  پایین  آمار  این  بود  تن   11600 آن  از 

این شرکت  پی وی سی  رزین  تولید  بود. مجموع  ای  هفته  (دو   turnaround

گذشته  سال  رقم  با  که  رسید  تن   176200 به   2021 اگوست  تا  ژانویه  در 

مطابقت دارد.

Kaustik ماه گذشته 7400 تن SPVC تولید کرد در حالی که این رقم در ماه 

جوالی 7100 تن بود.  در کل تولید رزین پی وی سی این کارخانه به ۵7700 

 ۵0800 قبل  سال  در  مقدار  این  که  درحالی  رسید  اعالم شده  مدت  در  تن 

تن بود.

خواندنیکاربردی
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 بیش از یک چهارم کارخانه های  PVC  اروپایی به دلیل  اورهال تعطیل شدند

کل   Kunststoffweb گزارش  به 

تولیدات  PVCدر اروپا اخیرا بیش از 

25%  کاهش یافته است. زیرا کارخانه 

ها برای تعمیرات برنامه ریزی شده و 

برنامه ریزی نشده تعطیل هستند.

کل ظرفیت تولید  PVCدر اروپا تقریبا 8.7 میلیون تن در سال است . بازیگران 

بازار انتظار دارند که دسترسی به  SPVC در اکتبر و حتی تا پایان سال مشکل 

باشد. با تعطیلی کارخانه ها به دلیل فورس ماژور و تعطیلی های برنامه ریزی 

افزایش  همچنان  ها  قیمت  و  داشت  خواهد  وجود  مواد  شدید  کمبود  شده، 

خواهد یافت.

برای مثال INOVYN یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پلی وینیل کلراید در جهان 

در 17 سپتامبر فورس ماژور برای حمل PVC از شهر راینبرگ آلمان به دلیل وقفه 

VCM  اعالم کرد. این کارخانه تولیدی با ظرفیت 320 هزار تن در  در تامین 

سال  PVC و 250 هزار تن در سال VCM  برای زمان نامعلومی تعطیل شد.

 تعطیلی کارخانه PVC شین تک در فریپورت به دلیل کمبود مواد اولیه

گاه  آ به منابع  استناد  با  و   S&P Globalبه گزارش

تک  شین  که   شد  اعالم  سپتامبر   7 در  شرکت  به 

و   Shin-Etsu شیمیایی  شرکت  مجموعه  زیر 

 )PVC( کلراید  وینیل  پلی  کننده  تولید  بزرگترین 

تن  میلیون  تولید 1.4۵  ایاالت متحده،  عملیات 

در سال  PVC خود را در فریپورت تگزاس به دلیل 

باالدستی  کلراید  وینیل  مونومر  به  دسترسی  عدم 

)VCM( تعطیل کرده است. 

تعطیلی   S&P Global داده های  براساس 

PVC در ایاالت متحده منجر  بزرگترین کارخانه  

متحده  ایاالت   PVC ظرفیت   میزان  کاهش  به 

این   PVC ظرفیت  از   %41 حدود  شد.   %۵8 به 

 29 در  لوئیزیانا   در  آیدا  طوفان  از  پس  کشور 

آفالین شد. گوست  آ

از آن صورت  تعطیلی شین تک در فریپورت پس 

گرفت که کارخانه الین در فریپورت با 83۵000 

به  هفته  همان  سال،  در   VCM تولید  ظرفیت  تن 

علت مشکالت به وجود آمده در تجهیزات تعطیل 

شد.  تعطیلی این دو واحد ارتباطی به طوفان آیدا 

نداشت.

نیاز  مورد  کلراید  وینیل  مونومر  الین،  شرکت 

تا  می کند  تامین  پی وی سی  تولید  برای  را  شینتک 

قاب  لوله،  مانند  نهایی  محصوالت  تولید  برای 

مورد  محصوالت  دیگر  و  وینیل  نمای  پنجره، 

در  شرکت ها  این  از  هیچکدام  گیرد.  قرار  مصرف 

گفته  به  ندادند.  نشان  واکنشی  اتفاقات  این  مورد 

خود  انبار   VCM موجودی  تمام  الین  گاه،  آ منابع 

را بعد از تعطیلی به شینتک داد، و شینتک بعد از 

تمام شدن این موجودی  مجبور به تعطیلی شد. به 

تداوم  شینتک  تعطیلی  اگر  منابع،  از  یکی  گفته ی 

انتظار  که  آنچه  از  پی وی سی  باشد، شرایط  داشته 

می رود، جدی تر می شود.

2021 PVC معرفی روان کننده های خارجی زیستی در کنفرانس

 Emery سبز  پلیمر  افزودنی های  تجاری  واحد 

Oleochemicals ترکیبی جدید از روان کننده های 

مناسب برای کاربردهای  PVC سخت ایجاد کرده 

کنفرانس   در  جدید  پلیمری  افزودنی  این  است. 

2021 رو نمایی شد. LOXIOL® G19 یک   PVC

برای  زیستی  ترکیبات  برپایه  کاربردی  جایگزین 

 )HAS-12( اسید  استئاریک  هیدروکسی   12

بسیار  پردازشی  های  ویژگی  با  کرچک  برپایه 

 PVC با   LOXIOL® G19 است.   PVC در  مشابه 

بسیار سازگار است، چسپندگی را کاهش می دهد 

افزودنی ها(  )رسوب  پلیت اوت  ضد  خواص  و 

خوبی را ارائه می دهد. آزمایشات برای روان کننده 

LOXIOL® G19  در فناوری برابندر انجام شد که 

تولید را به صورت واقعی در مقیاس آزمایشگاهی 

شبیه سازی می کند. این آزمایشات از جمله تست 

کونیکال  دومارپیچ  اکسترودرهای  تست  میکسر، 

های  ویژگی  ارزیابی  برای  براقیت  گیری  اندازه  و 

نتایج  شد.  انجام    EMERY جدید  کننده  روان 

دارای    LOXIOL® G19 که  داد  نشان  آزمایشات 

کننده های  روان  سایر  با  مشابهی  مشخصات 

 PVC لوله های   تولید  متداول است و می تواند در 

این روان کننده  استفاده شود.  پروفیل  و اکستروژن 

تغییری در نقطه نرم شدگی ویکات، خصوصیات 

مکانیکی یا رنگ محصول نهایی ایجاد نکرد. اکثر 

در  کننده  روان  این  از  حاضر  حال  در  ها  شرکت 

مقیاص صنعتی استفاده می کنند.

خواندنیکاربردی
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تداوم قیمت باالی پی وی سی روسیه در ماه سپتامبر

تولیدکنندگان  برای   )pvc( کلراید  وینیل  پلی  قیمت  مدت  طوالنی  کاهش 

محصوالت نهایی PVC  در روسیه در ماه سپتامبر عملی نشد. براساس گزارش 

هیچ  و  برجاست  پا  همچنان  بازار  این  در  عرضه  کمبود   ،  ICIS-MRC قیمت 

رزین  تولیدکننده  به جز یک  را  ماه سپتامبر  قیمت محموله های  ای  تولیدکننده 

پی وی سی کاهش نداد.

 انتظار می رود وضعیت سال گذشته در بازار pvc روسیه تکرار شود. تولیدکنندگان 

محصوالت نهایی PVC  انتظار داشتند قیمت ها در ماه سپتامبر تحت فشار پایان 

تعطیلی دوره تعمیر و نزدیک شدن به فصل زمستان کاهش یابد. اما مانند سال 

قبل، تقاضای شدید و واردات ناچیز به تولیدکنندگان روسی اجازه داد تا قیمت 

های باال را در بازار داخلی حفظ کنند. در این ماه دو تولیدکننده قیمت pvc خود را 

افزایش دادند و تنها یک تولیدکننده قیمت رزین پی وی سی را کاهش داد.

واردات بیشتر در ماه اگوست و عملکرد پایدار تولیدکنندگان داخلی منجر به مازاد 

رزین در این بازار نشد.عالوه براین هنوز محدودیت هایی برای عرضه  pvc از 

سوی چندین تولیدکننده بزرگ وجود دارد و این محدودیت ها نقش تعیین کننده 

ای در قیمت گذاری ماه سپتامبر داشت.

تقاضا برای محصوالت نهایی pvc  در بسیاری از کاربرد ها در ماه آگوست کاهش 

یافت و در برخی موارد، شرکت ها کاهش فروش خود را تا 30% گزارش دادند. 

با این حال حتی با وجود تقاضای ضعیف برای محصوالت نهایی، تقاضا برای 

رزین پی وی سی همچنان از سوی اکثر تولیدکنندگان محصوالت نهایی باالست .

آخرین تعطیلی  برای تعمیرات بین تولیدکنندگان روسی در ماه سپتامبر انجام می 

شود ، Kaustik ، Volgograd تولید خود را برای یک دوره سه هفته ای در دهه 

سوم این ماه تعطیل می کند. ظرفیت تولید ساالنه این کارخانه 90 هزار تن است.

واردات پی وی سی در ماه اگوست به میزان قابل توجهی افزایش یافت که بخش 

عمده محموله ها متعلق به تولیدکنندگان شمال چین بود. اما در ماه سپتامبر انتظار 

می رود واردات به دلیل محدودیت موقت حمل و نقل ریلی توسط مقامات چینی 

در پی افزایش بیماری کووید 19 در این منطقه تا حدی کاهش یابد.

در ماه های تابستان، مذاکرات بر سر محموله های  pvc  روسیه به سرعت انجام 

شد در حالی که بحث در مورد معامالت ماه سپتامبر چند روز به طول انجامید. 

طی چند ماه گذشته محدودیت قیمت رزین پی و ی سی روسی بسیار زیاد بود، 

k=67/64   در  با گرید  pvc در ماه سپتامبر  به محموله های  معامالت مربوط 

محدوده زیر انجام شد: 1۵۵000-201000 روبل بر تن بر مبنای CPT مسکو 

شامل مالیات بر ارزش افزوده برای مقادیر کمتر از ۵00 تن. دو تولیدکننده در این 

ماه قیمت خود را افزایش دادند.

قیمت رزین پی وی سی گرید K=70/۵8 از دو تولیدکننده نیز در ماه سپتامبر افزایش 

یافت درحالی که یک تولیدکننده برعکس قیمت ها را کاهش داد. معامالت در 

محدوده 178،000-216،000 روبل/تن  بر مبنای CPT مسکو ، شامل مالیات 

بر ارزش افزوده انجام شد.

رشد جهانی بازار وکس های هیدروکربنی 

پیش بینی می شود بازار جهانی وکس های هیدروکربنی 

با رشد ساالنه 3% از سال 2020 تا 2030 افزایش یابد 

و تا سال 2030 از ۵ میلیارد دالر عبور کند.

لحاظ  از  اروپا  هیدروکربنی  وکس های  بازار   •

حجمی در سال 2019 غالب بوده است.پیش بینی 

می شود اروپا بزرگترین بازار وکس های هیدروکربنی 

را در طول این دوره پیش بینی نیز داشته باشد.

های  وکس  بازار  که  می شود  پیش بینی  همچنین   •

هیدروکربنی در آمریکای شمالی با سرعت باالیی 

در این دوره پیش بینی رشد کند.

وزن  استحکام،  جمله  از   pvc مواد  خصوصیات 

برای  را  آن  پذیری،  انعطاف  قابلیت  و  دوام  سبک، 

آل  ایده  پنجره  پروفیل  و  لوله کشی  کاربردهای 

می کند.  بنابراین پیش بینی می شود افزایش تقاضا 

برای  تقاضا  افزایش  pvc در صنایع مختلف،  برای 

باشد.  داشته  پی  در  کننده  روان  های  افزودنی 

وکس  بازار  بر  مثبتی  تاثیر  روند،  این  احتماال  لذا، 

هیدروکربنی در طول دوره پیش بینی خواهد داشت.

و  ها  رنگ  در  همچنین  هیدروکربنی  وکس های  از 

تقویت  علل  دیگر  از  شود.  می  استفاده  پوشش ها 

از  ناشی  تواند  می  هیدروکربنی  وکس های  بازار 

در بخش های  پوشش  و  برای رنگ  تقاضا  افزایش 

خودرو و ساختمان باشد.پیش بینی می شود  بازار 

الستیک  بخش  در  هیدروکربنی  وکس های  جهانی 

در  الستیک  برای  تقاضا  افزایش  به  توجه  با  نیز 

صنعت تایر با یک رشد ساالنه مطمئن توسعه یابد. 

وکس های هیدروکربنی به عنوان افزودنی های مقاوم 

به ازون در الستیک عمل می کنند و در نتیجه دوام 

الستیک را افزایش می دهند.

خواندنیکاربردی
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تولید PVC در روسیه در ماه های ژانویه تا سپتامبر 4 درصد افزایش یافت
به  ماه سال 2021  در 9  روسیه  در  نشده  کامپاند  کلراید  وینیل  پلی  کلی  تولید 

746700 تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% افزایش داشته است. بر 

اساس گزارش ScanPlast MRC ، همه تولیدکنندگان تولید خود را افزایش دادند.

.این مقدار در  تن رسید  به 82600  ماه سپتامبر  کامپاند نشده در   PVC تولید 

شده  ریزی  برنامه  تعمیرات  علت  به  تولید  کاهش  بود.  تن   83600 قبل  ماه 

بر  بالغ  تا سپتامبر 2021  ژانویه  از  پلیمر  این  تولید  بود. مجموع   Kaustik در 

بوده  تن  پی وی سی 718200  تولید  قبل  که سال  در حالی  بود  تن   746700

افزایش  بیشترین  دادند.  افزایش  را  تولید خود  تولیدکنندگان حجم  همه  است. 

ظرفیت تولید، مربوط به کارخانهKaustik  بود. 

ساختار تولید  pvc توسط کارخانه ها در دوره ذکر شده به شرح زیر است:

RusVinyl در ماه سپتامبر با احتساب 2300 تن pvc امولسیون کمی بیش از 

28000 تن pvc تولید کرد. در مقایسه با ماه قبل این مقدار 24200 تن بوده 

است. با حل مشکالت فنی در اواسط این ماه، ظرفیت تولید افزایش یافت.

تولید کلی پی وی سی RusVinyl در 9 ماهه اول سال 2021 از 2۵9100 تن 

گذشت ، در حالی که یک سال قبل از آن 247000تن تولید شده بود. تولید 

بیشتر، عمدتا به دلیل عدم تعطیلی بابت تعمیر و نگهداری در سال جاری بود.

 SayanskKhimPlast استفاده از ظرفیت خود را در ماه گذشته کمی کاهش داد 

و کمی بیش از 27200 تن PVC سوسپانسیون )SPVC( تولید کرد ، در حالی که 

در ماه اوت این مقدار 28000 تن بود. این کارخانه از ژانویه تا سپتامبر حدود 

226،300 تن PVC تولید کرد در حالی که در مدت مشابه سال قبل این مقدار 

21۵،900 تن بوده است.

شرکت Baskhir Soda در ماه سپتامبر حدود 22700 تن SPVC تولید کرد در 

حالی که یک ماه قبل از آن 24000 تن پی وی سی تولید شده بود. تولید PVC در 

این کارخانه از ژانویه تا سپتامبر به 198،900 تن رسید که نسبت به سال گذشته 

1 درصد کاهش را نشان میدهد.

Kaustik )ولگوگراد( در ماه سپتامبر حدود 4600 تن SPVC تولید کرد در حالی 

که در ماه آگوست مقدار تولیدی 7400 تن بود. این کارخانه در 20 سپتامبر 

ظرفیت تولید خود را برای تعمیر و نگهداری 20 روزه تعطیل کرد. تولید کلی 

PVC این کارخانه در مدت زمان اعالم شده به 62،300 تن رسید در حالی که 

در مدت مشابه سال قبل مقدار تولید رزین پی وی سی ۵7800 تن بوده است.

رشد پالستیک های زیستی باالتر از رشد کل بازار پالستیک است

 طبق گزارش روند بازار از محققین موسسه nova مستقر در آلمان انتظار می 

رود ظرفیت تولید پلیمرهای زیستی با رشد ساالنه مرکب )CAGR( 8% تا سال 

202۵ به طور قابل توجهی بیشتر از رشد کلی ساالنه پلیمرها باشد.

به طور کلی نیاز جهانی به پلیمرهای پایه زیستی فقط 0/006% از زمین های 

تولید  برای  استفاده  مورد  توده  زیست  اولیه  ماده  است.  جهانی  کشاورزی 

زیست زا  جانبی  محصول  یک  عنوان  به  که  است  گلیسرول  زیستی  پلیمرهای 

شناخته می شود.

نمودار زیر ظرفیت تولید جهانی پلیمرهای زیستی در هر منطقه در سال 2020 

از پالستیک های زیستی در آسیا تولید  نشان می دهد. در سال 2020، %47 

شده است و این منطقه تا پنج سال آینده به عنوان قطب اصلی تولید باقی خواهد 

ماند. تولید در آمریکای شمالی از 17% در سال 2020 به 18% در سال 202۵ 

افزایش مالیمی خواهد داشت.

براساس آخرین داده های بازار که توسط بیوپالستیک اروپا با همکاری موسسه 

NOVA جمع آوری شده است ظرفیت تولید جهانی پلیمرهای زیستی از حدود 

4/2 میلیون تن در سال 2020 معادل با 1% از کل تولید پلیمرهای پایه فسیلی، 

به تقریبا 6/2میلیون تن در سال 202۵ افزایش می یابد.
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سرمایه گذاری ۶1 میلیون دالری براسکم برای افزایش ظرفیت تولید اتیلن مشتق شده از نیشکر

براسکم ظرفیت خود را برای تولید اتیلن سبز، ماده 

اولیه تولید شده از اتانول نیشکر توسعه خواهد داد. 

پذیر  تجدید  های  رزین  تولید  برای  سبز  اتیلن  از 

استفاده می شود.

تن  هزار   200 فعلی  ظرفیت  با  صنعتی  واحد  این 

در سال، ظرفیت خود را به 260 هزار تن در سال 

افزایش خواهد داد. این طرح توسعه در سال 2021 

آغاز می شود، بودجه آن 61 میلیون دالر است و در 

سه ماهه چهارم سال 2022 تکمیل خواهد شد.

این نوع بیو اتیلن )اتیلن سبز( که از اتانول حاصل 

 pvc تولید   در  تواند  آید می  نیشکر بدست می  از 

زیستی نیز استفاده شود.

 18۵ کاهش  بیوپلیمرها،  تولید  در  ظرفیت  توسعه 

هزار تنی از CO2 و نزدیک شدن شرکت براسکم به 

هدف خود یعنی انتشار کربن صفر تا سال 20۵0  

یکی  صفر  کربن  تولید  داشت.   خواهد  پی  در  را 

اثرات  به حداقل رساندن  برای  بهترین روش ها  از 

تغییرات آب و هوایی و عوامل ناشی از آن است. از 

این جهت، افزایش تولید پالستیک های ساخته شده 

از نیشکر، دستاورد قابل توجهی برای این واحد و 

مصرف کنندگان در سراسر جهان در زمینه مسائل 

پایداری به همراه خواهد داشت.

PVC  در مورد محموله های Kem One اعالم فورس ماژور شرکت 

 KEM  با اشاره به نامه ای کهNCT  براساس گزارش

ONE برای مشتریانش ارسال کرده است،  این شرکت 

در فرانسه، برای پلی وینیل کلراید با گرید 70   از واحد 

Berre خود در فرانسه فورس ماژور اعالم کرده است. 

در پی مشکالت به وجود آمده در تجهیزات در شب 

27 اگوست 2021 ، این شرکت مجبور شد که فورس 

ماژور را در 2 سپتامبر 2021 اعالم کند.هنوز مشخص 

نیست که چه زمانی نقص ایجاد شده در تجهیزات 

برطرف می شود یا فورس ماژور برداشته می شود.

به گفته وب سایت KEM ONE، این کارخانه دارای 

PVC سوسپانسیون 290هزار تن در  تولید   ظرفیت 

سال است.

دلیل  به  آوریل 2021  در 1۵  KEM ONE همچنین 

 Berre یک مشکل فنی در عرضه پی وی سی در واحد

خود در فرانسه فورس ماژور اعالم کرده بود. این فورس 

ماژور در 30ژوئن 2021 لغو شد.

Kem One دومین تولید کننده بزرگ PVC در اروپا 

در  همچنان   ، یورو  میلیارد  یک  از  بیش  درآمد  با 

حال رشد است و بر اساس نقاط قوت متعدد خود 

به عنوان رهبر بازار در تولید وینیل شناخته می شود. 

تولیدی  سایت   22 در  را  نفر   2600 شرکت  این 

عمدتا در اروپا همچنین در آسیا و آمریکای شمالی 

استخدام کرده است.

هفته ی گذشته مذاکرات بر سر قیمت پلی وینیل کلراید 

اروپا برای عرضه در ماه سپتامبر به بازارهای کشورهای 

این  در  اتیلن  قیمت  کاهش  وجود  با  شد.  آغاز   CIS

صادراتی  قیمت های  اروپایی  تولیدکنندگان  منطقه، 

ماه آگوست را برای ماه جاری تغییر دادند و براساس 

گزارش قیمت  ICIS-MRC  در برخی موارد حتی 1۵ 

یورو در تن افزایش دادند.

قیمت قرارداد اتیلن در ماه سپتامبر با 8 یورو کاهش در 

هر تن نسبت به ماه قبل توافق شد که  از لحاظ نظری 

این امکان را می دهد که در مورد کاهش 4 یورو در تن 

هزینه خالص تولید  PVC در مقایسه با ماه آگوست 

صحبت کنیم. اما در شرایط کمبود جدی در این منطقه 

و با توجه به تعدادی تعطیلی برنامه ریزی شده برای 

تعمیرات در آگوست تا اکتبر، تولیدکنندگان اروپایی 

را  آگوست  ماه  صادراتی  قیمت های  گرفتند  تصمیم 

برخی  در  دهند.  تغییر  سپتامبر  محموله های  برای 

موارد خریداران از افزایش قیمت 1۵ یورو در تن خبر 

دادند. چندین تولیدکننده تولید خود را برای عملیات 

کرد.  خواهند  تعطیل  اکتبر  اگوست-  در  تعمیرات 

تعطیلی های برنامه ریزی نشده برخی از کارخانه ها 

همگام با کاهش عرضه از ایاالت متحده بر صادرات 

تولیدکنندگان اروپایی تاثیر منفی می گذارد.

در نتیجه ، طی دو ماه گذشته ، برخی از خریداران رزین 

پی وی سی در روسیه از کمبود PVC اروپایی خبر داده 

اند. به طور کلی ، معامالت مربوط به محموله های 

پلی وینیل کلراید سوسپانسیون )SPVC( در ماه سپتامبر 

به بازارهای کشورهای CIS در محدوده 1۵00-1440 

یورو در تن FCA مورد بحث قرار گرفت، در حالی که 

معامالت ماه قبل با قیمت 1390-1460 یورو در هر 

تن FCA گزارش شد.

CIS عدم افزایش چشمگیر قیمت پی وی سی اروپا در ماه سپتامبر در کشورهای 
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پلی وینیل کلراید کامپاند  MRC DataScope، واردات کلی  براساس گزارش 

نشده به بالروس در هشت ماهه اول سال 2021 حدود 40هزار تن بوده است 

که نسبت به سال گذشته 22.۵ درصد افزایش داشته است.

نهایی  محصوالت  تولیدکنندگان  بالروس،  جمهوری  آمار  کمیته  ی  گفته  به 

)تولیدکنندگان  اصلی  کنندگان  تامین  محدودیت  دلیل  به  بالروس،  پی وی سی 

ماه  در  طورکامل  به  را  خود   pvc موجودی  نتوانستند  روسیه(  پی وی سی  رزین 

اوت سال جاری پر کنند.

میزان واردات pvc کامپاند نشده به بالروس در ماه آگوست حدود 4900 تن 

بود در حالی که این میزان در ماه قبل 4800 تن بوده است.  به طور کلی واردات  

pvc کامپاند نشده در ژانویه تا اگوست 2021 به 40 هزار تن رسید در حالی که 

این میزان در مدت مشابه سال گذشته 32600 تن بود.

تولیدکنندگان روسی با سهم حدود 92%  و تولیدکنندگان آلمان با سهم حدود 

7% به ترتیب اصلی ترین و دومین، تامین کنندگان رزین پی وی سی به بالروس 

در مدت زمان اعالم شده بودند. 

واردات پی وی سی به بالروس در ماه های 

ژانویه تا آگوست 22/۵% افـزایش یافت

شرکت Glycon مستقر در ایالت متحده سیستمی 

را توسعه داده است که  قادر به کنترل سایش روی 

سیلندر و مارپیچ است. 

سیستمEMT ) اندازه گیری الکترونیکی ( با استفاده 

از یک سنسورجریان گردابی ، همراه با دو شاخه 

سیلندر، داده های دقیق هم در مورد سایش سطح 

خارجی بخش خوراک گیری مارپیچ و هم سطح 

داخلی سیلندر جمع آوری می کند. این تکنولوژی یک پتنت در سال 2019 است. 

با داده های بدست آمده از این اندازه گیری ها، پردازنده ها می توانند میزان سایش و 

بهترین زمان برای تعمیر یا تعویض سیلندر مارپیچ را پیش بینی کنند. طبق گفته ی 

کوهمن مدیرعامل Glycon، این سیستم می تواند در هر دو مورد اکستروژن لوله و 

پروفیل همچنین برای فیلم و ورق نیز استفاده شود. EMT سادگی، دقت و اطمینان 

را ارائه می دهد.

توقف تولید و یا پیاده کردن سیلندر و مارپیچ همچنین اندازه گیری فیزیکی قطعات 

با میکرومتر و بورگیج  زمان بر و هزینه بردار است و پردازندگان اکثر اوقات دچار 

ناتوانی می شوند. 

EMT یک یا دو بار در سال به یک ساعت زمان برای هر خط نیاز دارد که به پردازندگان 

اطالعاتی که برای یک تصمیم گیری اقتصادی نیاز است را بدهد. این سیستم متکی 

بر محصول Glycon ، سیلندر هوشمند نام دارد که دارای دیافراگم های مختلفی در 

طول خود است که پورت هوشمند نامیده می شود. دوشاخه سیلندر در این دیافراگم 

نصب شده و پورت را می بندد.

برای اندازه گیری، این دو شاخه از پورت برادشته می شود و یک نگهدارنده رزوه ای 

جایگزین می شود که می تواند یک سنسور جریان گردابی را در خود محکم نگه دارد. 

سپس مارپیچ به آرامی می چرخد وسنسور یک قرائت دقیق را انجام می دهد و فاصله 

بین قطر خارجی مارپیچ و قطر داخلی سیلندر با دقت 0.001 و به طور میانگین در 

هنگام چرخش اندازه گیری و ثبت می شود. سپس دو شاخه سیلندر در یک وسیله 

اندازه گیری)فیکسچر( نصب می شود که هر دو انتهای آن باز است و سنسور در 

انتهای مخالف نصب شده است. هر گونه انحراف از اندازه گیری اولیه میزان سایش 

سیلندر را نشان می دهد.

به گفته کوهمن مشتری می تواند داده ها را به طور مستقل تجزیه و تحلیل کند و به 

طور معمول از آنها برای افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و کاهش هزینه های 

انرژی استفاده کند. همچنین وی افزود که شرکت GLYCON می تواند به تفسیر نتایج 

و ارائه توصیه هایی در مورد مواد ، طراحی و جنس مارپیچ، تنظیم سیلندر مارپیچ، 

تاثیر فیلرهای ساینده که می تواند طول عمر سیلندر و مارپیچ را افزایش دهد، بپردازد.

Glycon چند سالی است که EMT را در آزمایشگاه خود و با همکاری شرکایی 

مانند تولید کنندگان سنسور، سازندگان ابزار )هر دو جریان گردابی و فراصوت( و 

پردازنده ها تست کرده است.

  EMT با حفظ گرما و چرخش مارپیچ، کمتر از یک ساعت طول خواهد کشید که

سایش را محاسبه کند. کوهمن انتظار دارد با فروش سیلندرهای هوشمند اولین 

مرحله EMT  را در نیمه دوم سال جاری روانه بازار کند.

سیلندرهای هوشمند و کنترل میزان سایش در سیلندر مارپیچ

خواندنیکاربردیخواندنیکاربردی
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قیمت pvc اروپا در ماه اکتبر برای بازارهای کشورهای CIS، ۶0 یورو در تن افزایش یافت

هفته گذشته مذاکرات بر سر قیمت پلی وینیل کلراید اروپا )PVC( برای ارسال 

 ICIS-MRC آغاز شد. براساس گزارش قیمت CIS محموله های اکتبر به کشورهای

تولیدکنندگان اروپایی تحت فشار افزایش قیمت اتیلن و هزینه برق در این منطقه، 

قیمت صادرات خود را در ماه جاری 60 یورو در تن و  در برخی موارد حتی 90 یورو 

در تن افزایش دادند. 

قیمت قرارداد اتیلن در اکتبر با افزایش 2۵ یورو در تن نسبت به ماه قبل توافق شد که 

به لحاظ تئوری این امکان را می دهد که در مورد افزایش12.۵ یورو در هر تن  برای 

قیمت خالص تولید  PVC صحبت کنیم. اما به تازگی ، قیمت برق به میزان قابل 

توجهی افزایش یافته است ، که بر هزینه تولید پلیمر نیز تأثیر می گذارد.

به دلیل کمبود قابل توجه PVC در این منطقه و افزایش هزینه های تولید در ماه اکتبر 

، تولیدکنندگان اروپایی قیمت صادرات را 60 یورو در تن یا بیشتر افزایش دادند.

بیش از یک چهارم ظرفیت های تولید پی وی سی اروپا به دلیل تعمیرات برنامه ریزی 

شده و برنامه ریزی نشده تعطیل شده است و عملیات ناپایدار تولیدکنندگان در 

ایاالت متحده و کاهش صادرات بر تعادل بازار PVC اروپا تأثیر منفی گذاشته است.

درنتیجه طی سه ماه گذشته، برخی از خریداران کشورهای CISاز عدم وجود سهمیه 

صادراتی  pvc  از سوی برخی از تولیدکنندگان اروپایی خبر دادند. به طور کلی، 

معامالت مربوط به محموله های پلی وینیل کلراید سوسپانسیون )SPVC( در ماه 

اکتبر به بازارهای CIS در محدوده 1۵00-160۵ یورو در تن FCA مورد بحث 

 FCA قرار گرفت ، در حالی که معامالت ماه قبل با قیمت 1440-1۵1۵ یورو/تن

انجام شد.

قیمت  pvc اکتبر در روسیه به جز چند مورد استثنا در سطح قیمت سپتامبر باقی ماند

استثنای چند  به  را  کلراید  وینیل  پلی  های  قیمت  روسی،  تولیدکنندگان  بیشتر 

ICIS- مورد در ماه اکتبر در سطح باالیی نگه داشته اند. براساس گزارش قیمت

ناپایدار از دالیل اصلی قیمت های  MRC  قیمت های جهانی باال و واردات 

باال هستند.

عرضه ی ضعیف که بیش از یک سال است در بازار  pvc  روسیه وجود دارد، 

منجر به افزایش قیمت ها شد. علی رغم شرایط فصلی، وضعیت در اکتبر بدون 

تغییر باقی  مانده است.

ناچیز  حجم  و  بود(  سپتامبر  سطح  از  تر  پایین  کمی  چه  )اگر  شدید  تقاضای 

به تولیدکنندگان روسی  بازارهای خارجی  واردات به علت قیمت های باال در 

کمک کرد تا قیمت ها را در بازار داخلی در سطح باالیی حفظ کنند. 

 در ماه آگوست واردات  pvc افزایش یافت و از 14000 تن فراتر رفت که از 

به طور  نیز  داخلی  تولیدکنندگان  و  رکورد محسوب می شود  سال 2016 یک 

پیوسته کار می کردند. با این وجود در ماه گذشته هیچ مازادی از  pvc در بازار 

وجود نداشت. در همان زمان برخی از تولیدکنندگان روسی طبق قراردادهای 

دوره های قبلی معوقات تحویل خود را ارسال می کردند.

واردات در ماه سپتامبر به میزان قابل توجهی کاهش یافت زیرا تامین کنندگان 

چینی حمل و نقل ریلی بین المللی را به دلیل شیوع کووید 19 در شمال کشور 

محدود کردند. اما در همان زمان قیمت ها به طور فعال در ترکیه و آسیا شروع 

به رشد کرد و برخی از تولیدکنندگان روسی فروش صادراتی  pvc را در سه ماه 

چهارم افزایش دادند.

Kaustik )ولگوگراد( تولید PVC خود را از 20 سپتامبر تعطیل کرد، که آخرین 

تولیدکنندگان روسی در سال جاری است. ظرفیت  به علت تعمیرات  تعطیلی 

تولید ساالنه این کارخانه 90 هزار تن است.

مذاکرات در زمینه تامین PVC روسیه در ماه های تابستان به سرعت انجام شد ، 

معامالت در یک روز به توافق رسید. بحث معامالت برای محموله های سپتامبر 

به  تمایلی  نهایی   محصوالت  تولیدکنندگان  افتاد.  تعویق  به  روز  چند  اکتبر  و 

 جایگزینی برای 
ً
موافقت با معامالت با قیمتهای بی سابقه نداشتند ، اما اساسا

PVC روسیه وجود نداشت.

از تابستان ، محدوده قیمت PVC روسیه بسیار زیاد بوده است ، معامالت مربوط 

به عرضه PVC در ماه اکتبر با 67k/64 در محدوده: 1۵۵،000-000 201روبل/

تن CPT مسکو ، شامل مالیات بر ارزش افزوده ، برای حجم کمتر از ۵00 تن  

یک  سپتامبر  ماه  در  دارد.  مطابقت  سپتامبر  سطح  با  واقع  در  که   ، شد  انجام 

S افزایش داد ، در مقابل ، تولیدکننده دیگری   70/۵8  PVC تولیدکننده قیمت 

برعکس ، قیمتها را کاهش داد.

خواندنیکاربردی
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نگهداری مناسب از ماشین آالت تزریق ریسک از کار افتادگی را کاهش می دهد

تعمیر و نگهداری مناسب ماشین آالت قالب گیری 

کار  از  ریسک  کاهش  و  بیشتر  عمر  طول  تزریقی 

افتادگی را تضمین می کند . این مدت از استراحت 

ماشین می تواند منجر به از دست رفتن بهره وری 

در کارخانه ها شود. در کارخانه ها همواره ماشین 

االت بزرگترین سرمایه هستند و نگهداری و تعمیر 

آنها در وهله اول قرار دارد. نگهداری و تعمیر منظم 

همیشه  که  می شود  منجر  آالت  ماشین  پیشگیرانه 

مشکالت احتمالی را پیش از موعد شناسایی کنید 

و مسائل عمده را قبل از بروز آنها تشخیص دهید.

همچنین اطمینان از عملکرد موثر با بهره وری باال 

را تضمین می کند.

لیست  چک  آالت  ماشین  تولیدکنندگان  از  برخی 

های نگهداری را ارائه می دهند که شامل یک برنامه 

منظم برای تعمیر و نگهداری است. 

کنترل  باید  روغن  هیدرولیک،  های  ماشین  برای 

شود. اگر روغن دستگاه پایین باشد می تواند منجر 

باید سطح  اپراتورها  افزایش دمای روغن شود.   به 

روغن را کنترل کرده و نشتی را چک کنند و محل 

فرسوده  درزگیرهای  تعویض  برای  را  مربوطه  های 

محکم  باید  شل  اتصال  های  محل  کنند.  بررسی 

شوند و کیفیت روغن بررسی گردد.

تا جریان  باید هر سه ماه یکبار تمیز شوند  فیلترها 

روان روغن حفظ شود. شبکه فیلتر روغن نیز باید 

از نظر خرابی بررسی شود.

از عملکرد صحیح ، خنک کننده ها  برای اطمینان 

تمیز  نیاز  صورت  در  بیشتر  یا  سال  در  یکبار  باید 

بر  تواند  می  کننده ها  خنک  داخلی  انسداد  شوند. 

کارایی خنک کننده تاثیر بگذارد.

قطعات  هیبریدی،  و  الکتریکی  االت  ماشین  برای 

الکتریکی باید به طور منظم بررسی شوند.

از  تا  شوند  تمیز  ساالنه  حداقل  باید  ماشین آالت 

تجمع گرد و غبار جلوگیری شود.

از تکنولوژی  باید  پرسنل بخش تعمیر و نگهداری 

گاهی  الکتریکی پایه و آشنایی با لوازم الکتریکی آ

داشته باشند تا بتوانند مشکالت را ریشه یابی کنند.

پرس های  کارآمد،  نگهداری  از یک  اطمینان  برای 

قالب گیری تزریقی می توانند به یک سیستم مرکزی 

متصل شوند که با سرور ارتباط برقرار می کند تا در 

صورت نیاز به هر نوع تعمیر و نگهداری پیشگیرانه 

از  موارد،پیش  یا سایر  و  روانکاری  بازرسی،  مانند 

موعد تعیین شده توسط تامین کننده ماشین آالت 

انجام شود.

و  سیلندر  عملکرد  توانند  می  همچنین  شرکت ها 

سیستم ها  این  در  زمان  گذشت  با  را  خود  مارپیچ 

همیشه  لزوما  دستگاه  عملکرد  سو  کنند.  ردیابی 

راه  نحوه  اوقات  گاهی  نیست.  تجهیزات  از  ناشی 

اندازی ماشین می تواند منجر به سو عملکرد شود. 

بنابرین الزم است که نه تنها پرسنل تعمیر در مورد 

نحوه نگهداری و تعمیر آموزش ببیند بلکه اپراتورها 

اندازی  راه  و  تنظیم  روش های  کارخانه  در  نیز 

گاهی داشته باشند. صحیح آ

مورد  در  بیشماری  اطالعات  ماشین آالت  امروزه 

فشارها، دماها  و سایر فاکتورها به دست می دهند. 

این مجموعه داده ها کارخانه های هوشمند آینده را 

یک قدم به واقعیت نزدیک می کند.

در آینده یک ماشین می تواند برای ردیابی فشارها و 

دماها برنامه ریزی شود. اگر نشانه هایی از مشکل 

پمپ  یک  می تواند  ماشین  شود،  شروع  پمپ  در 

از خرابی  و  دهد  اطالع  تکنسین  به  دهد،  سفارش 

تولید  و  زمان  رفتن  از دست  به  منجر  که  احتمالی 

می شود جلوگیری کند.

 )SPVC( سوسپانسیون  کلراید  وینیل  پلی  واردات 

به  نسبت   2021 سال  اول  ماهه   9 در  اوکراین  به 

و  یافته  کاهش   %23 گذشته  سال  مشابه  مدت 

گزارش  براساس  است.  بوده  تن   20800 کل  در 

پی وی سی  صادراتی  فروش   DatasScope MRC

افزایش  گذشته  سال  به  نسبت   %17 اوکراین 

باالی  قیمت  دلیل  به  آن  از  بخشی  که  است  یافته 

پی وی سی در برخی مناطق جهان است.

واردات ماه گذشته به بازار اوکراین از 2700 تن در 

یافت. شرکت های  کاهش  تن  به 2300  اوت  ماه 

از  را  خود  پلیمر  های  محموله  واردات  اوکراینی 

به طور کلی واردات  دادند.  ایاالت متحده کاهش 

 20800 به   2021 سپتامبر  تا  ژانویه  از   SPVC

قبل  سال  مشابه  مدت  در  مقدار  این  که  رسید  تن 

صادراتی  های  سهمیه  است.  بوده  تن   26800

شمالی  آمریکای  و  اروپایی  تولیدکنندگان  محدود 

دلیل اصلی کاهش واردات بوده است.

حدود  سهم  با  اروپایی  تولیدکنندگان 

اعالم  دوره  در  واردات  کل  از   %86

در  رزین  اصلی  کنندگان  تامین  شده، 

بازار اوکراین بودند.

ماه گذشته،  Karpatneftekhim فروش صادراتی 

خود را در سطح خوبی حفظ کرد، فروش صادراتی 

بود  تن   16300 سپتامبر  ماه  در  اوکراین  رزین 

فروش صادراتی  تن  اوت 13300  ماه  در  درحالی 

 PVC  انجام شد.به طور کلی حدود 146000 تن

برای صادرات در 9 ماهه اول سال 2021 حمل شد 

در همین مدت  که صادرات سال گذشته  درحالی 

124300 تن بوده است.

واردات پـی وی سـی اوکـراین در

 ژانویه تا سپتامبر 2021، 23% کاهش 

و صـادرات 17% افزایش یافته است

خواندنیکاربردی
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نقش کامپاندینگ )آمیزه سازی) 

PVC و اختالط در کاهش قیمت محصوالت

مقدمه
فرایند  قیمت در صنعت  برای کاهش  که  از روش هایی  یکی 

PVC وجود دارد، کاهش قیمت کامپاند یا آمیزه می باشد. 

برای  فرعی(  )فرایند  فرایند  زیر  دو  اختالط،  و  آمیزه سازی 

مانند  بعدی  فرایند های  برای  خشک  مخلوط  آماده سازی 

اکستروژن، قالب گیری تزریقی و ... هستند. 

در  فقط  نه  می باشد،  محصول  الزامات  درک  مرحله،  اولین 

رابطه با ابعاد، خواص مکانیکی، حرارتی یا الکتریکی، بلکه  

در مورد اینکه محصول تحت چه شرایط محیطی به کار برده 

مطابق  باید  محصول  مشتری،  رضایت  برای  زیرا  می شود. 

انتظار مشتری عمل کند و نه فقط مطابق الزامات محصول. 

مرحله   ،PVC عملکردی محصوالت  ملزومات  درک  از  بعد 

را  الزامات  تمامی  تا  است  کامپاند«  یک  »طراحی  بعدی 

برآورده کند.

اضافه  افزودنی ها  کدام  درباره   تصمیم  با  آمیزه سازی  فرایند 

یا  سایزر  پالستی  کننده،  روان  کننده،  پایدار  )انتخاب  شوند 

نرم کننده، کمک فرایندها، اصالح کننده های ضربه، پرکننده و 

...(، چرا اضافه شوند )برای دستیابی به فرایند خوب با فیوژن 

بهینه، خواص و عملکرد مورد انتظار( و چه مقدار باید اضافه 

شوند )دستورالعمل(.

مرحله بعدی، باید اختالط این افزودنی ها و pvc به صورت 

برای  آماده  و  خشک  مخلوطی  به  رسیدن  برای  یکنواخت 

مخلوط  ساده  فرایند  یک  اختالط  باشد.  بعدی  فرایند های 

کردن اجزا نیست، بلکه یک فرایند پیچیده می باشد. 

میکسر،  )سرعت  کردن  اضافه  زمان  با   اختالط  فرایند  در 

داغ  )میکسر  کردن  اضافه  محل  دما(،  کردن،  اضافه  ترتیب 

یا سرد(، نحوه اضافه کردن )در شروع در دمای خاص یا به 

سمت پایان فرایند( و آنچه که باید کنترل شود )پخش، توزیع، 

نفوذ برای همگن سازی( سروکار داریم.

پایدار کردن شرایط دما،  با  باید  را  اختالف بچ های مختلف 

زمان و گشتاور )TTT( در طول اختالط به حداقل رساند. 

است.  مطلوب  انبوه  تولید  مورد  در  پیوسته،  اختالط  فرایند 

تولید مداوم کامپاند می تواند عملکرد مطلوب محصول را با 

حداقل قیمت تضمین کند که باید مورد توجه باشد. 

 4۵-40 دمای  در  آزاد  جریان  دارای  باید  خشک،  اختالط 

داشته  روان  فرایندی  برای  ثابت  بالک  دانسیته  و  باشد  درجه 

باشد. 

عملکرد،  و  کیفیت  فرایند،  به  مربوط  مشکالت  درصد   90

متناسب  باید  فرموالسیون  دارد.  آمیزه  یا  کامپاند  در  ریشه 

باشد. کپی کردن فرمول از دیگر صنایع یا از یک کتاب ممکن 

انتظار  مورد  خواص  یا  روان  فرایندهای  انواع  همه  در  است 

محصول، کار نکند. 

صرفا  اختالط  که  می کنند  فکر  اشتباه  به  کاران  فرایند  بیشتر 

یک فرایند مخلوط کردن مواد است، به همین دلیل از کارگران 

معمولی در بخش آمیزه سازی استفاد می کنند و برای مقابله با 

مشکالت تقریبا غیر قابل جبران آن، مدیرانی با حقوق باال، 

در نظر داشتن هزینه تولید برای آمیزه

علمی
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تکنولوژی  به  نسبت  مهندسی  زمینه  در  بیشتر 

دوره  نگهداری  همچنین،  می کنند.  استخدام 

بدون  خوراک دهی  به  نیاز  بهانه  به  میکسر  ای 

قرار می گیرد   کامپاند مورد غفلت  تولید  و  توقف 

اگر  کنید  تصور  داشت.  نخواهد  وقفه ای  خط  و 

افزودنی  مواد  توزین  در  معمولی  کارگران  این  از 

استفاده شود چه اتفاقی می تواند رخ دهد. روش 

و غیر جدی خواهد  اتفاقی  نیز  توزین  برای  آن ها 

توزین  در  تغییرات  اثر  بر  هستند  گاه  آ همه  بود. 

افزودنی و تاثیر آن ها بر قیمت چه می تواند رخ دهد. 

فرایند  می کنند،  تصور  سازمان ها  از  بسیاری 

فرایند  از  بخشی  اختالط  و  کامپاندینگ 

نظر  تحت  و  می باشد  قالب گیری  اکستروژن/ 

به  و  ندرت  به  که  دارد  قرار  فرایند  مدیر  همان 

این  می کند.  بازدید  را  اختالط  بخش  سختی 

اما  در صنایع کوچک رخ می دهد.  عمل معموال 

توصیه  بزرگ،  و  متوسط  مقیاس  در  صنایع  برای 

شده است که مدیر جداگانه برای بخش اختالط 

به درستی هرچه  فرایند  این  که  درنظر گرفته شود 

بهبود دهد.  را  تا کامپاندینگ  انجام شود  تمام تر 

هزینه  کاهش  روی  بر  تنها  فرایندکاران  از  بسیاری 

باال  آمیزه  قیمت  اگر  می کنند.  تمرکز  کامپاند 

خواهد  آن ها  برای  دهنده  آزار  نقطه  یک  برود، 

نمی دانند  آن ها  است.   اشتباه  رویکردی  این  بود. 

یا  اکستروژن  تجهیزات(برای  )اثربخشی   OEE که 

قالب گیری بسیار عالی می باشد. 

موردی را در نظر بگیرید که قیمت کامپاند به دلیل 

فرایند  بهبود  برای  خاص  افزودنی هایی  جایگزینی 

پذیری به  مقدار یک روپیه در هر کیلوگرم افزایش 

روپیه   4 نهایی  محصول  هزینه  اما  است،  یافته 

کمتر شده است. برایند هزینه ها کاهش 3 روپیه ای 

می باشد که نشان می دهد هزینه ها باید در مجموع 

در نظر گرفته شوند و نه تنها برای کامپاند. 

فیلر  کردن  اضافه  با  هزینه  کاهش  به  مردم  اکثر 

کردن  اضافه  با  که  دارند  اعتقاد  آن ها  می نگرند. 

وزن  برابر  دو  وتقریبا  ارزانتر  )فیلر(  کننده  پر 

توجهی  قابل  طور  به  هزینه   ،pvc مخصوص 

کاهش می یابد. چندین مقاله برای تاکید کردن بر 

این حقیقت نوشته شده است که تصمیم گیری در 

به  روپیه   (  Rs/Kg حسب  بر  کامپاند  هزینه  مورد 

بر  نیست و روش واقعی محاسبه قیمت  کیلوگرم( 

حسب Lit/Kg می باشد. 

کربنات  کلسیم  با  یکسان  ابعاد  با  لوله  برای  زیرا 

می کند.  پیدا  افزایش  پروفیل  یا  لوله  وزن  باالتر، 

بسیاری از فرایندکاران به طور زیرکانه ای وزن لوله را 

کاهش می دهند تا این مسئله را جبران کنند. این کار 

باعث کاهش ضخامت و در نتیجه کاهش کیفیت 

می شود. 

نظر  در  افراد  این  توسط  سیلندر  و  مارپیچ  سایش 

در  سیلندر  و  مارپیچ  سایش  این  نمی شود.  گرفته 

طی یک دوره زمانی، جریان را کاهش داده و مدت 

زمان ماند مواد در اکسترودر را افزایش می دهد. لذا 

کامپاند نیاز به افزودنی پایدار کننده بیشتری خواهد 

داشت که در نهایت باعث افزایش هزینه می شود. 

به  نمی شود،  ذوب  فرایند  طول  در  کربنات  کلسیم 

همین دلیل با افزایش مقدار آن، ویسکوزیته مذاب 

کاهش  جریان  سرعت  بنابراین  می یابد.  افزایش 

یافته و تعداد لوله هایی که به ازای هر ساعت تولید 

می شود کاهش می یابد، حتی با اضافه کردن روان 

کننده. اما kg/Hr بیشتر است. به دلیل اینکه لوله ها 

عمل  این  بنابراین  می شود،   فروخته  متر  واحد  با 

چقدر کمک می کند؟

در  باال  مقدار  به  کربنات  کلسیم  از  استفاده  اگر 

محصول توجیه داشته باشد، استفاده از آن با توجه 

به پذیرش آن در استاندارهای مربوطه ایرادی ندارد. 

 ،phr  2۵ الی   20 از   SWR لوله های  مثال،  برای 

phr فیلر استفاده می کنند.  کفپوش ها، 1۵0-100 

همچنین گرید های مختلف کلسیم کربنات وجود 

)کوت  شده  داده  پوشش  زمینی)رسوبی(،  دارند. 

شده(، در اندازه ذرات مختلف و ... .

پایدارکننده ها، روان کننده ها، نرم کننده ها به ندرت 

به تنهایی استفاده می شوند، آن ها همیشه به صورت 

یک سامانه پایدارکننده، سامانه روان کننده و سامانه 

صورت  به  مشابه  اجزای  شامل   ... و  نرم کننده 

هم افزایی استفاده می شوند. 

داده  ترجیح  کاره و چند منظوره  افزودنی های چند 

ندارد،  وجود  آن ها  از  استفاده  در  ایرادی  می شود. 

ولی باید توجه نمود که این ها مانند لباس های آماده 

کردن  اضافه  با  باشد  نیاز  است  ممکن  که  هستند 

افزودنی های دیگر بسته به شرایط مارپیچ و سیلندر، 

پر  مقدار  پروفیل،  یا  لوله  قطر  اکستروژن،  سرعت 

کننده و... آن ها را اصالح کرد تا به بهترین کیفیت 

دست پیدا کرد. 

استفاده  یکسانی  فرمول  از  کاران  فرایند  اکثر 

آن ها  افزودنی های  و  اولیه  مواد  اگر  می کنند حتی 

اکسترودر  اپراتور  باشد.  ثبات  بی  کیفیت  در 

تا  کند  تقال  فرایندی  پارامتر های  با  است  مجبور 

چنین  در  کند.  مقابله  فرموالسیون  ناپایداری  با 

نیست  پایدار  محصول  خطا،  و  آزمون  از  مواردی 

و هدر می رود. 

مواد  می کنند،  درک  را  موضوع  این  که  آن هایی 

اولیه جدید را تست کرده و فرموالسیون را مطابق 

گشتاور  رئومتر  از  استفاده  می کنند.  اصالح  آن 

راه  بهترین  فرموالسیون  با  نمودار  مطابقت  برای 

اپراتور  که  است  این  کار  این  مزیت  می باشد. 

هدر  حداقل  با  و  ندارد  پارامترها  تغییر  به  نیازی 

رفت به تولید پایدار می رسد. این کار هزینه را در 

مجموع پایین می آورد. 

بنابراین، به جای یکسان نگه داشتن فرمول و تغییر 

کامپاند  که  می شود  توصیه  فرایندی،  شرایط  در 

بماند.  همان  فرایند  پارامترهای  و  کرده  اصالح  را 

اپراتور، زمان آزاد را برای جستجوی سایر جنبه های 

مهم مانند Jishu  Hozen  ) نگهداری فنی( صرف 

می کند. این روش باعث کاهش هزینه می شود. 

کامپاندینگ و اختالط به یک مسئول
 فرایند جداگانه نیاز دارد

هزینه باید در مجموع و به صورت کلی
 در نظر گرفته شود

کاهش قیمت از طریق تست کردن
 مواد اولیه جدید

استفاده منطقی از افزودنی ها در آمیزه 
می تواند هزینه را کاهش دهد

علمی
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شناخت عملکرد کمک فرآیندهای اکریلیک 
در قـالبگیـری تزریـق پی وی سی سخت

مصرف  ترکیبات پلی وینیل کلراید )pvc( در کاربردهای ویژه قالب گیری تزریقی مانند لوازم خانگی، تجهیزات تجاری، 
محفظه های الکتریکی در حال رشد است. یک فاکتور کلیدی در تعیین خواص ظاهری و فیزیکی قطعات قالب گیری 
شده، قابلیت فرایندپذیری کامپاندهای pvc است که با استفاده از کمک فرایندهای اکریلیک می تواند بهبود یابد.کمک 
فرایندها  از کمک  برخی  یا روان کنندگی می شوند.  و  رئولوژی مذاب  فیوژن پی وی سی، اصالح  بهبود  باعث  فرایندها 
برای ارائه یکی از این عملکردها طراحی شده اند در حالیکه برخی دیگر ترکیبی از عملکردها را ارائه می دهد. هر یک از 
عملکردها و مزایای عمده آن، در قالب گیری تزریق پی وی سی  سخت شرح داده شده است. برخی از دستورالعمل ها 

برای انتخاب کمک فرایندهای مناسب برای کاربردها، ارائه شده است.

مقدمه
بسیاری  به  پلی وینیل کلراید )PVC( در حال ورود  ترکیبات   

تجهیزات  خانگی،  لوازم  قطعات  در  جدید  کاربردهای  از 

ساخته  محصوالت  سایر  و  الکتریکی  محفظه های  تجاری، 

شده با قالب گیری تزریق می باشند.

چالش اصلی برای هر ماده ای این است که، بتواند دیوارهای 

این  پیچیده  اشکال  یا  و  جریان  طوالنی  مسیرهای  نازک، 

نظر  از  حالیکه  در  کند،  پر  را  شده  تزریق  محصوالت  نوع 

نظر  مورد  کاربرد  قیمت،  و  ،ظاهری  فیزیکی  خصوصیات 

بصورت   PVC کامپاندهای  امروزه  باشد.  بخش  رضایت  نیز 

موفقیت آمیز با چالش هایی در این کاربردها روبرو می شوند.

برای دستیابی به فرایند پذیری و جریان مذاب مطلوب برای 

از  استفاده  با   PVC کامپاند  یک  باید  تزریق،  قالب گیری 

از  شود.  فرموله  افزودنی  مواد  و   PVC رزین  مناسب  نسبت 

افزودنی های کلیدی مورد استفاده برای بدست آوردن  جمله 

اصطالح  می باشند.  فرایندهای  مناسب،کمک  پذیری  فرایند 

را  پلیمری  افزودنی  مواد  از  وسیعی  دسته  فرایند ها«  »کمک 

در برمی گیرد که به نوعی فرایندپذیری رزینی که مورد استفاده 

در  مقاله، بحث  این  در  افزایش می دهد.  را  است  گرفته  قرار 

مورد کمک فرایندها، فقط به مواد افزودنی پلیمری مبتنی بر 

شیمی اکریلیک محدود می شود که در PVC  استفاده می شود. 

که  هستند  کوپلیمرهایی  معموال  اکریلیک  فرایندهای  کمک 

حاوی بخش بزرگی از متیل اکریالت هستند. محصوالتی با دامنه 

وسیعی از وزن مولکولی متوسط از حدود g/mole 100،000 به 

بیش از g/mole 6،000،000 که بصورت تجاری در دسترس 

 ،  PVC کامپاندهای  در  کم  میزان  در  فرایندها  هستند.کمک 

معموال  از 0.۵ تا phr 2  رزین PVC فرایندپذیری یک ترکیب 

PVC  را بطور چشمگیری بهبود می بخشند.

آنها فرایندپذیری  روش های مختلفی وجود دارد که از طریق 

انتقال  افزایش  جمله  از  می یابد،  بهبود    PVCترکیب یک 

پالستیک از جامد به حالت مذاب، اثر بر نحوه ورود جریان 

مذاب به قالب و یا کاهش چسبندگی مذاب به سطوح فلزی.

ممکن  افزودنی،  مواد  طراحی  نحوه  به  بسته  فرایندها  کمک 

است در یک یا چند مورد از عملکردها بکار رود. این تنوع در 

عملکردها زمانیکه محصول کمک فرایندی برای یک کاربرد 

انتخاب شده است می تواند منجربه سردر گمی شود. هدف 

از این مقاله توضیح تفاوت عملکرد و مزایای مختلف کمک 

فرایندهای اکریلیک در ترکیبات قالب گیری تزریق PVC  است 

فرایندی  کمک  محصول  انتخاب  در  دستورالعملی  ارائه  و 

مناسب برای یک کاربرد.

دادن عملکردهای مختلف کمک  نشان  برای  تحقیق  این  در 

فرایندها از دو نوع فرموالسیون PVC استفاده شده است.

فرمول استفاده شده برای نشان دادن اثرات کمک فرایندها بر 

روی فیوزن، فواره زدن  و  gate blush ) تغییر رنگ  به صورت 

کدری و یا  ابری در محل گیت(  و رهاسازی فلز بر اساس 

رزین PVC  با شاخص k=60  است.

فرمول دوم، براساس رزین پی وی سی k=۵1  ،برای نشان دادن 

اثرات کمک فرایندها بر ویسکوزیته مذاب استفاده شد.

این نوع رزین در کاربردهایی که جریان زیادی برای پرکردن 

قالب تزریق نیاز است، بکار میرود.

فرمول بندی در زیر نشان داده شده است:

K = 60 فرموالسیون پی وی سی

100.0 parts K = 60 رزین پی وی سی 

2.0  پارت استابالیزر قلع

تجربی

فاطمه سادات موسوی

مدیر کنترل کیفیت 
شرکت اینگل اتصاالت

علمی
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 0.6 پارت گلیسرول مونو استئارات

 0.2 پارت مونتان وکس

x.x پارت کمک فرایندهای اکریلیک

* 0.8 پارت مونو استئارات گلیسرول در فرموالسیون برای آزمایشات رها 

سازی فلز استفاده شد.

K = ۵1 فرموالسیون پی وی سی 

 100.0 پارت رزین پی و ی سی

 2.0 پارت استابالیزر قلع

 2.7 پارت گلیسرول مونو استئارات

 0.3 پارت وکس پلی اتیلن اکسید شده

x.x پارت کمک فرایندهای اکریلیک

کمک فرایند مختلف ،که از نظر ترکیب و وزن مولکولی متفاوت اند بکاربرده 

شد.ترکیبات کمک فرایندها از نظر امتزاج پذیری با پی وی سی از زیاد تا جزیی 

100000~(، متوسط    g/mol( از کم میانگین وزن مولکولی  متغییر میباشند. 

)g/mol ۵00000 ~ (، زیاد )g/mol 3000000  - 1000000~( و تا خیلی 

زیاد )6000000g/mol~( متغییر است.

برخی از آزمایش ها در یک رئومتر Haake انجام شده است در بخش های زیر 

شرح داده شده است.در این آزمایشات فرمول PVC  به شکل آمیزه پودر خشک 

است. برای آزمایشblush  و فواره زدن  فرموالسیون PVC  قبل از قالب گیری 

در بحث  لزوم  آزمایش در صورت  و گرانول شدند. شرایط  اکسترودر  تزریقی 

نتایج آزمایش  مشخص شده است.

عملکرد کمک فرایندهای اکریلیک در PVC را می توان در سه گروه اصلی طبقه 

روان کنندگی  و    PVC مذاب  رئولوزی  اصالح   ،PVC فیوژن  بهبود  کرد.  بندی 

PVC

تعدادی ازکمک فرایند ها تنها یک عملکرد را  ارائه می دهند وتعدادی دو یا حتی 

برای  مناسب  فرایند  انتخاب کمک  منظور  به  ارائه می دهند.  را  هرسه عملکرد 

از  هرکدام  است.  مهم  بسیار  نظر  مورد  عملکرد )ها(  شناسایی   ،PVC کامپاند 

عملکردها و مزایای کمک فرایندها در قالب گیری تزریق PVC  شرح داده خواهد 

شد. این امر منجر به بحث در مورد انتخاب محصول می شود.

   PVC در پردازش ،ماهیت ذره ای آن است. رزین PVCیکی از ویژگی های بارز

دانه ای  دارای یک ساختار  بالک ساخته شده  یا  پلیمریزاسیون سوسپانسیون  از 

 )grains( بطور معمول 100 میکرون است . دانه ها )grains( است.قطر دانه ها

از ریز ذرات معروف به ذرات اولیه )primary particles ( تشکیل شده اند که 

قطر آنها تقریبا یک میکرون است.

PVC  به حالت مذاب  اینکه  این ساختار شکل 1 نشان داده شده است. برای 

باید   Grains مفیدی برای فرایند پذیری برسد ،باید گرما و برش اعمال شود. 

شکسته شوند و ذرات اولیه آزاد شود، همچنین باید بین مولکول ها در مرزهای 

ذرات اولیه نفوذ متقابل ایجاد شود تا یک ماده مذاب با کمی انسجام تشکیل 

شود. عموما مشاهده می شود که این فرایند از توده مواد به جریان مذاب بسیار 

متاسفانه  است.  شده  داده  نشان   1 شکل  در  که  همانطور  می شود  تبدیل  روان 

انتقال گرما و برش هنگامیکه PVC  به شکل ذرات باشد یک فرایند بسیار کارامد 

نیست. این می تواند منجر به تشکیل یک مذاب متغییر و ناهمگن می شود که 

دارای مناطقی با فیوژن باال و مناطقی با حفظ ساختار اولیه  می شود.

انتقال گرما و برش را  فیوژن طراحی شده اند  بهبود  برای  کمک فرایندهایی که 

به شکل پودر هستند و ذرات  افزایش می دهد.کمک فرایندها   PVC در سراسر 

پودر درهم شکسته شده و در سراسر PVC  پراکنده می شوند. به دلیل سازگاری 

آن  با PVC  و وزن مولکولی باالی کمک فرایندها،اصطکاک در سیستم افزایش 

می دهند و اجازه می دهند فرایند فیوژن سریعتر و یکنواخت تر رخ دهد.

فرایند فیوژن را می توان با بررسی یک کامپاند PVC پس از میکس کردن در بازه 

زمانی مختلف در یک رئومتر گشتاور Haake  نشان داد. 
pvc شکل1.  فرایند فیوژن ذرات

Haake به عنوان تابعی از زمان اختالط برای  شکل 2. گشتاور میکس ظرف 

فرمول k = 60  pvc با و بدون 2 پارت کمک فرایند. شرایط آزمایش: 60 گرم 

شارژ ، ۵0 دور در دقیقه سرعت موتور. دما 160 درجه )که 18۵ درجه حرارت 

برداشتن  و  ظرف  شدن  باز  زمانی  فواصل  فلش ها  می دهد(.  را  ذوب  نهایی 

نشان   3 شکل  در  ظرف  محتویات  می دهند.  نشان  را  بررسی  برای  محتویات 

داده شده است.

عملکرد کمک فرایندهای اکریلیک 

بهبود فیوژن

علمی
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شکل 3. فیوژن PVC در یک ظرف اختالط Haake، موادی که از چپ به راست 

حرکت می کنند مربوط به 0 ، 30 ، 60 ، 90 ، 120،1۵0 و 240 ثانیه پردازش 

بدون  که  را   PVC ترکیب  شکل  باالی  نیمه  است.    haake اختالط  ظرف  در 

کمک فرایند پردازش شده نشان می دهد. نیمه پایینی شکل ترکیب PVC را که با 

2 پارت کمک فرایند پردازش شده نشان می دهد.

  Haake  در ظرف  PVC  k=60  شکل 2 گشتاور مربوط به اختالط دو ترکیب

به عنوان تابعی از زمان نشان می دهد.

خط نازکتر مربوط به کامپاند بدون کمک فرایند و خط ضخیم تر کامپاندی است 

شامل دو پارت از یک کمک فرایند بهبود دهنده فیوژن است. فلش ها فواصل 

زمان باز شدن ظرف و خارج شدن محتویات را برای بررسی نشان می دهند.

شکل 3 محتویات ظرف خارج شده در هر زمان که در شکل 2 نشان داده شده 

است را نشان می دهد. پودر سمت چپ مربوط به کامپاند PVC  قبل از پردازش 

است. نیمه باالیی عکس، پردازش کامپاند بدون کمک فرایند را نشان می دهد. 

نیمه پایینی عکس، اتفاقی که برای کامپاند حاوی دو پارت کمک فرایند است 

را نشان می دهد.

از  مقایسه نشان می دهد کمک فرایندها فیوژن فرایند را تسریع می کنند و پس 

90 ثانیه یک مذاب منسجم تولید می کنند در حالیکه ترکیب بدون کمک فرایند 

هنوز ترد و شکننده است. در فرایندهای قالب گیری اکستروژن و/ یا تزریق ، زمان 

اقامت PVC در تجهیزات اغلب بسیار کوتاه است، بنابراین سرعت فیوژن بدست 

ماده سخت  بین داشتن یک  و می تواند   فرایند ها مهم است  آمده توسط کمک 

یا جریان مذاب یکدست در دای یا نازل تفاوت ایجاد کند. عالوه براین کمک 

فرایندها مذاب براق تری را ایجاد می کنند که می توان آن را در مقایسه نمونه ها با و 

بدون کمک فرایند پس از پردازش به مدت 1۵0 و S 240 مشاهده کرد.

کمک فرایندها انسجام مذاب را افزایش می دهند که منجر به قطعات قالب گیری 

شده با نقص کمتر، افزایش استحکام و خواص مکانیکی می شود. به عنوان مثال  

صفحه های  برای   )drop dart روش  با  شده  )تست  ضربه ای  مقاومت  بهبود 

تهیه شده با فرمول  PVC k=60 با کمک فرایند یا بدون کمک فرایند را می توان 

مشاهده کرد .

فرموالسیون PVC، فاقد هرگونه اصالح کننده ضربه است، بنابراین تفاوت مقاومت 

در برابر ضربه به دلیل تفاوت در فیوژن پی وی سی است.آزمایش drop dart  در 

دمای اتاق نشان می دهد که هر دو صفحه با و بدون کمک فرایند دارای مقاومت 

به ضربه مشابه هستند با این حال در دمای صفر درجه سانتیگراد ، صفحه بدون 

کمک فرایند بسیار راحت تر می شکند زیرا فیوژن به خوبی اتفاق نیافتاده است.

بطور خالصه، برتری کمک فرایندها که باعث بهبود فیوژن پی وی سی می شوند 

شامل1- تسریع فیوژن است که اجازه می دهد زمان فرایند کاهش یابد و ذوب 

یکدست و براق تری ایجاد کند،که میتواند باعث بهبود ظاهری سطح در قطعات 

که  خواصی  افزایش  و  قطعات  استحکام  به  منجر  که  همگن تر  ذوب  شود2- 

منجر به عملکرد باالتر قطعات می شود.

مذاب PVC  از سیاالت ویسکواالستیک است. این بدان معنی است که آن ها 

هر دو رفتار ویسکو یعنی مقاومت در برابر جریان و رفتار کشسان یعنی تمایل 

به بازگشت به حالت اولیه پس از تغییر شکل را نشان می دهد. هر دو رفتار تا 

حد زیادی تحت تاثیر Entanglement یا درهم تنیدگی مولکولی در سیستم 

پلیمر قرار دارند.

را   PVC مذاب های  االستیک  ویسکو  خصوصیات  می توانند  فرایندها  کمک 

تغییر دهند. کمک فرایندهای اکریلیک مورد استفاده در ترکیبات PVC  در وزن 

مولکولی حدود 1 تا 100 برابر وزن مولکولی رزین PVC  است.

کمک فرایندهایی با وزن مولکولی تقریبا مشابه رزین پی وی سی اثرچندانی روی 

مذاب پی وی سی و روان کنندگی آن نخواهند داشت.

  PVC رزین  از  باالتر  بسیار  مولکولی  وزن  با  فرایندهایی  کمک  حال  این  با 

افزایش  را    PVC ویسکوزیته مذاب  و  االستیستیه  توجهی  قابل  بطور  می توانند 

دهند.تغییرات االستیسیتیه و ویسکوزیته مذاب را می توان به روش های مختلفی 

نشان داد.

سه روش برای نشان دادن آن ها در قالب گیری تزریقی فواره زدن ، تغییر رنگ در 

محل گیت و  طول جریان می باشد.

هنگامیکه مذاب از طریق gate )دریچه( وارد قالب می شود معموال در گیت 

منبسط یا متورم می شود و با دیواره ها تماس میگیرد و یک الیه مذاب بر روی 

دیواره ها سرد می شود و بقیه قالب با فشار مذاب بین الیه های سطح سرد شده 

پر می شود  و قالب را به شکل الگوی جریان فواره پر می کنند. توده جریان هنگام 

حرکت به سمت جلو گسترش یافته و قالب را پر می کند همانطور که در شکل 

4  نشان داده شده است.

جدول1- انرزی ضربه Dynatup برای فرموالسیون pvc  با k=60 بدون 

کمک فرایند یا با  phr 1 کمک فرایند با وزن مولکولی باال

اصالح رئولوژی مذاب

Jetting )فوران( 

علمی
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با این حال در بعضی موارد ،مذاب در گیت  به اندازه کافی متورم نمی شود تا 

بتواند با هر دو دیواره قالب تماس پیدا کند و سپس مذاب به داخل قالب جهش 

پیدا می کند. این جهش تند و ناگهانی را معموال فوراه زدن یا فوران می نامند.

فوران باعث ایجاد سطوح خشن وناهموار می شود و منجر به تولید یک قطعه با 

خواص ضعیف می شود. یک روش برای کاهش فوران، کاهش سرعت تزریق 

مذاب در حفره قالب است.

این کار اغلب در مورد قطعات سخت پرشونده بزرگ امکان پذیر نیست. روش 

دیگر برای کاهش فوران، بزرگ کردن دریچه)gate( است که می تواند منجر به 

افزایش زمان سیکل شود.

با  شود  مجبور  جریان  توده  تا  کرد  جابجا  را  گیت  که  است  این  سوم  احتمال 

دیواره ها تماس بگیرد، این ممکن است نیاز به تغییرات اساسی در قالب باشد 

،که انجام آن آسان یا مطلوب نیست. یک روش ساده و راحت برای کاهش فوران  

استفاده از کمک فرایندها با وزن مولکولی باال است . استفاده از کمک فرایندها 

با وزن مولکولی باال باعث می شود مذاب در گیت منبسط  یا متورم شود و با

شکل 4. تصویری از مراحل تزریق قالب تزریق با جریان مذاب پیوسته )چپ( 

فوران )راست(

شکل 5. مقایسه میله های قالب گیری تزریقی با و بدون فوران. میله سمت چپ 

ایجاد  میله  کل  طول  در  ناهمواری  است، سطح  فرایند  هرگونه کمک  فاقد  که 

می شود. میله سمت راست ، که با 1 پارت از کمک فرایند وزن مولکولی بسیار 

باال، هیچگونه فوران را نشان نمی دهد و ظاهری صاف و براق دارد.

دیواره تماس داشته باشد. هرچه وزن مولکولی کمک فرایند بیشتر باشد معموال 

تحت  که  میله ای  دو  از  عکسی   ۵ شکل  است.  کارآمد تر  فوران  کاهش  برای 

در  میله سمت چپ  می دهد.  نشان  را  تزریق می شود  گرانول  از  مشابه  شرایط 

تمام طول میله فوران را نشان می دهد که  سطح خشن و ناهموار مشهود است .

میله سمت راست هیچ فورانی را نشان نمی دهد و آن با یک پارت کمک فرایند 

با وزن مولکولی بسیار باال تهیه شده است.

آنها  بخشند  می  بیشتری  کار  انعطاف  سازان  قالب  به  فرایندها  کمک  بنابراین 

می توانند طیف گسترده تری از گیت ها و سرعت تزریق استفاده کنند بدون اینکه 

با فوران مشکلی داشته باشند.

Gate blush به نقص سطحی گفته می شود که غالبا بصورت خطوط جریان 

شعاعی در محل گیت ظاهرمی شود، در شکل 6 نشان داده شده است.

صفحه سمت چپ Gate blush گسترده ای را نشان می دهد.این امر در برخی 

از  یا  نشده  استفاده  فرایندی  از هیچ کمک  اتفاق می افتد که  زمانی  از قطعات 

کمک فرایند با وزن مولکولی کم استفاده شده است. صفحه سمت راست تنها 

کمی Gate blush را نشان می دهد. Gate blush با استفاده از کمک فرایند ها با 

 Gate blush وزن مولکولی زیاد یا بسیار زیاد کاهش می یابد. جدول 2 مقایسه

مولکولی  وزن  با  فرایندها  از کمک  استفاده  با  قالب گیری شده  های  پالک  در 

در  باشد،  بیشتر  فرایند  کمک  مولکولی  وزن  می دهد.هرچه  نشان  را  مختلف 

کاهش Gate blush کارامدتر است.به عنوان مثال،یک پارت از کمک فرایند با 

وزن مولکولی پایین، به Gate blush در حد ناچیز کمک می کند و تا حدودی 

بهتر از ترکیب بدون کمک فرایند است.

با یک پارت از کمک فرایند با وزن مولکولی باال Gate blush بسیار بهتر شده 

است. با استفاده از نیم پارت کمک فرایند با وزن مولکولی بسیار باال می توان 

نتایج مشابهی بدست آورد.با استفاده از یک پارت کامل از یک کمک فرایند با 

وزن مولکولی بسیار باال، میتوان Gate blushرا تقریبا از بین برد.

ما معتقدیم که کاهش Gate blush با بهبود انسجام مذاب همراه است. مذابی 

که بر روی دیواره های قالب در ناحیه گیت سرد می شود ،تحت تنش های زیادی 

با انسجام ضعیف قادر به تحمل تنشها نیستند و احتماال   قرار می گیرد.موادی 

تحت جریان سردی قرار می گیرند که منجر به ایجاد خطوط جریان می شود.

کمک فرایندها، توانایی مذاب در مقاومت در برابر تنشها را بهبود می بخشند.

  Rheoten آزمایش  از  استفاده  مذاب  انسجام  کردن  مشخص  راهای  از  یکی 

است. در این آزمایش گرانول پی وی سی در یک ویسکومتر مویرگی، ذوب شده 

و یک رشته شکل می گیرد. رشته بین دو چرخ دنده با شتاب انتخاب شده حرکت 

چرخ  همانطورکه  می شود.  گیری  اندازه  آنها  سرعت  برای  الزم  نیروی  می کند 

به نقطه ای می رسیم که  نهایت  دنده ها سریع تر و سریع تر حرکت می کنند، در 

در آن رشته مذاب می شکند. نیرو و سرعت در هنگام شکست ثبت می شود.

تهیه  در  استفاده  مورد  ترکیب   4 برای  را  شکست  در  سرعت  و  نیرو   2 جدول 

نمونه های Gate blush را نشان می دهد.

همانطورکه در جدول 2 مشاهده می شود نیروی نقطه شکست برای یک پارت 

Gate Blush )تغییر رنگ به سمت کدری(

علمی
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از کمک فرایند با وزن مولکولی باال و نیم پارت از کمک فرایند با وزن مولکولی 

یک  برای  شکست  نقطه  در  است.نیرو  مشابه  آنها   Gate blush، باال  بسیار 

پارت از کمک فرایند با وزن مولکولی بسیار باال ،بسیار بیشتر است.این اندازه 

گیری ها حاکی از آن است که کمک فرایندها با وزن مولکولی باالتر مذاب های 

مستحکم تری ایجاد میکند که میتواند تنش های بیشتری را تحمل کند. 

 

اگر یک کمک فرایند با وزن مولکولی باالتر در دوز کم در یک کامپاند PVC  می 

Gate blush  شود ،چرا از میزان بیشتر استفاده  تواند باعث کاهش فوران  و  

این  باال  مولکولی  وزن  با  فرایندها  از کمک  استفاده  امتیازهای  از  نکنیم؟یکی 

است که خاصیت االستیسیته مذاب را افزایش میدهند و همچنین ویسکوزیته 

مذاب را افزایش می دهند،که می توانند جریان مذاب را در قالب کاهش دهند. 

یکی از روش های تشخیص کاهش جریان ،اندازه گیری طول جریان بدست 

مارپیچی   قالب  به  شده  انتخاب  تزریق  فشار  با  مذاب  هنگامیکه  است  آمده 

شکل، تزریق می شود.

  ۵1  =PVC k ترکیب  برای  که  دهد  نشان می  را  مارپیچی  شکل7 طول جریان 

)وزن   g/mol  ۵00,000 حدود  از  مولکولی  وزن  در  فرایند  کمک  حاوی 

مولکولی متوسط( تا mol/ 6,000,000  )وزن مولکولی بسیار باال (به عنوان 

وزن  هرچه  است.  شده  گیری  ،اندازه  فرایند  کمک  مصرف  میزان  از  تابعی 

شود.اندازه  می  کوتاهتر  مارپیچی  جریان  باشد  بیشتر  فرایند  کمک  مولکولی 

از  تا  پارت نشان داده شده است  تا ۵  افزودنی  برای میزان مصرف مواد  گیری 

کمک فرایندهای مختلف جدا شود. در ترکیبات واقعی ،میزان مصرف به ندرت 

از 2 پارت بیشتر می شود.کمک فرایندهای با وزن مولکولی باالتر فقط بین 1 

تا 2 درصد جریان ترکیب را کاهش میدهند. برتری این کمک فرایندها از نظر 

این حال  با  میباشد.  افت جریان  این  از  بیشتر  Gate blush  معموال  و  فوران 

وزن  با  فرایند  ،یک کمک  است  همتر  مقدار طول جریان   که  کاربردهایی  در 

مولکولی کم یا متوسط که باعث افزایش فیوژن شود بدون افزایش ویسکوزیته 

مذاب ، ممکن است ترجیح داده شود.

 

ساخته  پالک های  تزریقی.  قالب گیری  های  پالک  در   gate blush:6 شکل 

شده از فرموالسیون k = 60 PVC بدون کمک فرایند یا با 1 پارت کمک فرایند 

با وزن مولکولی کم ، در مقایسه با پالک های ساخته شده با 1 پارت از کمک 

فرایند با وزن مولکولی بسیار زیاد ، تغییر رنگ ظاهری گسترده ای را نشان داد 

جدول2. اثرات مواد مختلف پردازش بر gate blush در پالک های تزریق شده 

و انسجام مذاب که اندازه گیری شده است

شکل7.  اندازه گیری جریان مارپیچی در فشار تزریق ثابت)MPa 63.1( برای 

phr 0.۵ شامل کمک فرایندهای متفاوت در دوزهای0.3 و PVC k=۵1 ترکیب

اصطکاک  می شوند.  استفاده  اصطکاک  کاهش  برای    PVC در  کننده ها  روان 

یکدیگر  روی    PVC مولکول های  یا  ذرات  که  هنگامی  داخلی،  بصورت  هم 

می لغزنند و هم به صورت خارجی، در امتداد سطوح تجهیزات فرایندی، تولید 

در   PVC تخریب  از  جلوگیری  به  کننده ها  روان  اصطکاک،  کاهش  می شود.با 

استفاده   PVC روان کننده  عنوان  به  مواد  انواع  می کنند.از  کمک  فرایند  هنگام 

گرفته  نظر  در  داخلی  اصطکاک  کاهش  برای  که  موادی  از  دسته  آن  می شود. 

می شود، با PVC  سازگارهستند در حالیکه آنهایی که برای اصطکاک خارجی 

استفاده می شوند، بطورکلی قابلیت سازگاری محدود با PVC  را نشان می دهند.

وزن  با  پلیمرهایی  یا  کم  مولکولی  وزن  با  ترکیبات  می توانند  کننده ها  روان 

مولکولی باال باشند.

یکی از اشکاالت خاص روان کننده های نوع خارجی با وزن مولکولی کم که 

برای بهبود جدایی از سطح فلز می باشد، این است که از آنجا که واسط پلیمر و 

تجهیزات عمل میکند، ممکن است منجر به ایجاد پلیت اوت شود، رسوباتی 

باقی میماند که در نهایت به تمیز کردن نیاز است.

کمک فرایندهای پلیمری روان کننده برای غلبه بر این نقص تولید شده است.

وزن مولکولی باالی این کمک فرایندها به آنها این امکان را می دهد تا رهایش 

فلز را بدون پلیت اوت فراهم کنند.

مشخص  را   PVC ترکیب  یک  فلز  رهایش  می توان  که  روش هایی  از  یکی 

طول جریان

روان کنندگی

علمی
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کرد،آزمایش two-roll mill است. در این آزمایش، توانایی بیرون آوردن یک 

کیفی  نظر  از  معینی  زمانی  فواصل  از  پس  فلزی  میل  رول های  از   PVC ورق 

ضعیف ، عادالنه، خوب یا عالی ارزیابی می شود.

به عنوان مثال ، جدول 3 نتایج رهایش فلز را برای یک کامپاند PVC حاوی 0 

، 1 یا 2 پارت از یک کمک فرایند روان کننده آسیاب شده به مدت 1 و 3 دقیقه 

افزایش میزان کمک فرایند، به طور قابل توجهی  با  نشان می دهد. رهایش فلز 

بهبود می یابد.

در  محصوالت  دهیم  تشخیص  که  است  مهم  فرایند،  کمک  انتخاب  در 

عملکردهایی که ارائه می دهند متفاوت هستند و ویژگی های عملکرد آن ها باید 

با عملکرد )های( مورد نظر در ترکیب PVC مطابقت داشته باشد.

اثر طول جریان مهم است و همچنین چک کردن تعادل  شناسایی شفافیت و 

ویژگی های محصول که برای یک کاربرد مناسب است یا خیر.

دسترس  در  امروزه  که  اکریلیک  فرایند  کمک  محصوالت  زیر،  شکل  مطابق 

هستند را می توان به چهار نوع اصلی تقسیم کرد )به طور دلخواه A ، B ، C و 

D نامیده می شود(

وزن  شده اند.  طراحی  فیوژن  بهبود  برای   
ً
اساسا  A نوع  فرایندهای  کمک های 

 PVC در  و  است  کمتر  یا   ۵00,000 g/mole  
ً
تقریبا آنها  مولکولی  متوسط 

قابل اختالط هستند.

کمک های فرایندهای نوع B باعث بهبود فیوژن وتغییر رئولوژی مذاب می شود.  

می توان از آنها برای کاهش فوران  یا gate blush استفاده کرد. وزن مولکولی 

آنها بیش از g/mole ۵00,000 است و قابل اختالط با PVC هستند.

 PVC در  آنها  شده اند.  طراحی  روان کنندگی  برای   C نوع  فرایندهای  کمک 

داشته  فیوژن  بر  منفی  تأثیر  واقع ممکن است  در  و  امتزاج هستند  قابل  کمتر 

کمک  با  ترکیب  در  را  آن ها  که  باشد  الزم  است  ممکن  بنابراین  باشند، 

B استفاده کرد. A یا  فرایندهای نوع 

دادن روند  نشان  به منظور  فرایندها  برای کمک  راهنمای کلی  4 یک  جدول 

در  فرایندها  کمک  انواع  می دهد.  ارائه  کاربرد  یک  برای  محصول  انتخاب 

 B نوع  باشید که چندین محصول  توجه داشته  باالی جدول ذکر شده است. 

 تعدادی از محصوالت 
ً
ذکر شده است. تأمین کنندگان کمک فرایندها معموال

B را ارائه می دهند که دارای وزن مولکولی از باال تا بسیار زیاد  مختلف نوع 

هستند و دوزهای مختلف ویژگی های خاصی را ارائه می دهند.

ویژگیهای اصلی کمک فرایندها ، از جمله عملکردها، مزایا و تحلیل آنها، در 

سمت چپ جدول ذکر شده است. برای هر محصول ، مشخصات عملکرد 

با ستونی از مزایا )برای اثرات مثبت(، صفرها )بدون تأثیر( و منفی ها )برای 

اثرات منفی( نشان داده می شود ، حدود و اندازه آن میزان تعیین شده را نشان 

میدهد زیرا تأثیر واقعی به میزان مصرف بستگی دارد.

با  مطابق  ترکیب  در  آنها  عملکردی  مشخصات  با  باید  فرایندها  کمک 

PVC  انتخاب شوند. ویژگی های مورد نظر در ترکیب 

کمی  مقدار  با  فیوژن  بهبود  که  مواردی  در   A نوع  محصول  مثال،  عنوان  به 

 gate یا  فوران  اما  است  مفید  بسیار  است،  نظر  مورد  ویسکوزیته  بدون  و 

gate blush ، باید  blush  مهم نیست. در صورت نیاز به کاهش  فوران یا 

B استفاده کرد. از محصوالت نوع 

است  مهم  بسیار  شفافیت  که  کاربردهایی  برای   B3 و   B2 نوع  محصوالت 

ترجیح داده می شوند در حالی که محصوالت B4 و B۵ هنگامی که راندمان 

کشش ذوب باالتر مورد نظر است، مناسب تر هستند.

برای بهبود خاصیت رهایش فلز، می توان از محصول نوع C استفاده کرد. با 

این حال، ممکن است تأثیر منفی بر فیوژن داشته باشد

D را می توان در مواقعی که روان کنندگی، بهبود فیوژن و  یک محصول نوع 

بهبود کمی االستیستیه  مذاب از یک محصول مورد نیاز است، استفاده کرد.

در برخی موارد ، عملکرد کمک فرایندهای مورد نظر را می توان به راحتی با 

استفاده از دو کمک فرایند مختلف در کنار هم ، به عنوان مثال ، با استفاده 

از ترکیبی از انواع B و C یا B و D به دست آورد.

اطالعات  که  است،  شده  ارائه  اهدافی  برای   4 جدول  است  ذکر  به  الزم 

آن  کنندگان  تأمین  از  باید  فرایند  مورد عملکرد محصوالت کمک  در  خاص 

بدست آید. همچنین انتخاب میزان مصرف مناسب از کمک فرایند، معموال  

0.۵ تا 2 پارت می باشد، که به منظور برآوردن نیازهای ترکیبی و به حداقل 

رساندن عملکرد و یا هزینه، بسیار مهم است.

  در مواردی که خاصیت کشسانی مذاب مهم است )مانند فوران یا کاهش   

)gate blush ، استفاده کمتر از کمک فرایند با وزن مولکولی زیاد یا بسیار 

با وزن  باالتر محصوالت  به سطوح  نسبت  بهتری  باال ممکن است عملکرد 

فرایند می توانند اطالعات  تأمین کنندگان کمک  باشد.  مولکولی کمتر داشته 

و توصیه هایی را برای تعیین میزان مصرف  مناسب از کمک فرایندها در انواع 

خاصی از ترکیبات ارائه دهند.
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نتیجه گیری:
کمک فرایندهای اکریلیک در کامپاندهای pvc برای بهبود قابلیت فرایندپذیری 

آنها استفاده می شود. عملکرد آنها را می توان به سه دسته اصلی بهبود فیوژن ، 

اصالح رئولوژی مذاب و روان کنندگی تقسیم کرد.

 PVC هر یک از این عملکردها مزایای متفاوتی در ترکیبات قالب گیری تزریق 

ارائه می دهد. ترکیبات بهبود دهنده فیوژن باعث تسریع فیوژن و سازگاری بیشتر 

و افزایش یکنواختی مذاب می شوند ، کمک فرایندهای اصالح کننده رئولوژی 

می تواند خاصیت کشسانی مذاب PVC را افزایش داده و منجر به کاهش فوران  

و gate blush شود.

بین  زمان  و  داده  کاهش  را  فلز  چسبندگی   ، کننده  روان  فرایندهای  کمک 

این  از  یکی  تنها  فرایندها  کمک  از  برخی  می دهند.  افزایش  را  تمیزکاری ها 

انجام  را  این عملکردها  هر سه  یا حتی  دو  بقیه  انجام می دهند.  را  عملکردها 

ارائه  برای  را  مناسب  ودوز مصرف  فرایند   که کمک  است  این  مهم  می دهند. 

کاربرد  یک  برای   pvc کامپاند  یک  در  را  نظر  مورد  خواص  از  دلخواه  ترکیب 

انتخاب کنید.

جدول 4. راهنمای انتخاب محصول )کمک فرایند(

علمی
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