
جلسات
شش ماهه اول سال 1401 را سپری نمودیم و 

بار دیگر تالش کردیم تا مختصری از آنچه در 

این شش ماه انجام شده را ، تیتر وار و با رعایت 

اهمیت موضوعی تقدیم اعضای محترم کنیم.

سلسله  این  روند  گذشته  سال  اگرچه 

امسال  اما  بود  فصلی  بصورت  گزارشات 

در  مفید  انسانی  منابع  کمبود  مشکل  بدلیل 

به  بهارانه  گزارش  ارایه  زمان  انجمن،  دفتر 

درازا کشید و ترجیح بر آن شد که بصورت 

هرچند  گردد.  تقدیم  اول  سال  نیم  گزارش 

درگاه های  از  پیش تر  گزارشات  این  همه ی 

مختلف انجمن شامل وب سایت و رسانه های 

مجامع  در  و  است  شده  منتشر  نیز  مجازی 

خالصه  و  منسجم  بصورت  نیز  مربوطه 

این مجموعه  انتشار  اما شاید  تکرار می شود 

گزارشات فصلی، برای آن عده از بزرگوارانی 

اخبار  از  بازدید  به  موفق  مقرر  که در زمان 

نشده اند،  انجمن  فعالیت های  از  شده  منتشر 

خالی از لطف نباشد.   

فصلنامه ها،  این  انتشار  اهداف  دیگر  از 

دریافت نظرات و دیدگاه های شما بزرگواران 

در مورد امور کاری انجمن و طرح انتقادات 

و پیشنهادات موثر شما در جهت بهبود روند 

کاری صنف و صنعت است.

امید که از دریافت نظرات شما بهرمند گردیم.

سخنی بر بلندای نیم سال

حضور انجمن در
نمایشگاه صنعت 
ساختمان

جلسه های هیئت
مدیره انجمن

اهم موضوعـات مورد بحث در جلسـات هیئت مدیـره 
در نیمه اول سال 1401

جلسات خارج از انجمن

با توجه به مشکالت عدیده صنعت در بخشهای 
بازار،  مهندسی  اولیه،  مواد  تامین  مختلف 
گمرکی  ارزش  بررسی  محصوالت،  کیفیت 
لوله و اتصاالت پی وی سی و سایر موضوعات 
زمانی  مختلف  های  برهه  در  اعضا  نظر  مورد 
جلسات  در  شده  طرح  موضوعات  مهمترین   ،

هیئت مدیره بصورت زیر بود:
خصوص  در  اعضا  اعتراضات  گزارش   -1
راهکارهای  بررسی  و  دار  غالف  اتصاالت 

ممکن
و  بازیافت  صنایع  نمایندگان  با  جلسه   -2

ایشان بررسی خواسته های 
تداوم   ، ها  سهمیه  محدودیت  بررسي   -3
مهندسي عرضه و رقابت غیر معقول ناشي از آن

4- عدم معرفی نماینده در هیات مدیره انجمن 
ملی با توجه به مشکالت فزاینده پی وی سی در 
صنعت  مسایل  مستقل  پیگیری  و  اخیر  سال   2

لوله و اتصاالت پی وی سی بصورت مستقیم
 ، اولیه  مواد  قیمت  کاهشي  روند  بررسي   -5
پیشنهاد  و  کاالها  شده  تمام  قیمت  بر  آن  تاثیر 

توافقات صنفي عملکرد اعضا در چهارچوب 
6- سایر موضوعات درون صنفی با دعوت از 

متقاضیان

با توجه به رسالت همیشگی انجمن در ایجاد تعامل با سازمان ها و ادارات دولتی ذیربط، پیگیری 
مطالبات و حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان این صنعت و تالش در جهت تسهیل دسترسی 
مصرف کنندگان به محصوالت با کیفیت ، همواره سعی کرده است تا بصورت فعال در جلسات مرتبط 
با صنعت حضور پیدا کند.علیرغم اینکه سالهای اخیر تالشهایی در وزارت صمت در جهت حذف 
تعامل مستقیم تشکل های تخصصی صورت گرفته است اما استمرار و اصرار انجمن لوله و اتصاالت 
PVC بر لزوم حضور تشکل های تخصصی در جلسات و کارگروهای تعین سرنوشت این صنایع بی 
اثر نبوده  و اگر چه در بسیاری موارد تصمیمات مهم مرتبط با این صنعت در جمعی کامال غیر مرتبط 
با آن و بدون حضور نماینده گان و متخصصین صنعت اخذ شده است ،اما در سال 1400 این روند 
بر خورد ، تا حدودی دگرگون شده و با دعوت مستقیم و گاها غیر مستقیم از انجمن برای حضور در 

نشست های  مهم همراه بوده است.
تکلیف  تعیین  و  ریزی  برنامه  جهت  شده  برگزار  های  نشست  به  توان  می  جلسات  این  جمله  از 
PVC-S60 ، بررسی مشکالت کیفی PVC-S57 آبادان، چالش نحوه قیمت گذاری PVC با توجه به 
اعتراضات مکرر این انجمن و جلسات مرتبط با میزان و نحوه عرضه PVC در بورس کاال اشاره کرد.
های  فعالیت  اساس  بر  و  مستقیم  بصورت  که  مهندسی  نظام  سازمان  در جلسات  همچنین حضور 

تعاملی انجمن در جهت ارتقای بازار و کیفیت محصوالت صورت گرفته است از دیگر موارد مهم 
جلسات خارج از انجمن می باشد.
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 4.درخواست رفع نواقص تجمیع سهمیه خرید گرید های مورد
 PVC مصرف صنعت لوله و اتصاالت 

پیرو نامه شماره 108/31649-1 ص پ، مورخ 1401/04/04 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران 
با موضوع: »تجمیع سهمیه محصوالت پتروشیمی – تیر 1401« که بر مستثنی نمودن محصوالت 
پتروشیمی آبادان از این برنامه تجمیع گریدها تاکید داشت، انجمن طی مکاتبه ای با دفتر توسعه 
صنایع تکمیلی پتروشیمی، ضمن استقبال از این طرح و یادآوری مشکالت عرضه در بورس و 
 65 ، 57  PVC کیفیت پی وی سی آبادان ، خواستار رفع این استثناها و تجمیع همه ی گریدهای

و 60 برای تولید کنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی شد.

 3. مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت

اتصاالت  و  لوله  تولید  دامنگیر صنعت  قدرت  با  اخیر  در سه سال  ویژه  به  که  پی مشکالتی  در 
پی وی سی بوده است، انجمن همواره تالش نموده است تا ضمن اعالم مسایل و معضالت صنعت، 
پیشنهادهایی جهت برون رفت از بحران های این صنف به وزارت صنعت ، معدن وتجارت ارائه 

نماید .
برخی از عناوین مکاتبات با وزارت صمت بصورت زیر است: 

• درخواست وضع عوارض صادرات بر رزین PVC ، در جهت حمایت از بازار داخلی و تکمیل 
زنجیره ارز ش

• درخواست افزایش موقتی کف عرضه هفتگی
• اعالم تداوم آسیب به زنجیره ارزش صنعت لوله و اتصاالت PVC به دلیل بحران در تأمین مواد 

اولیه از بورس کاال
اتصاالت  و  لوله  تولیدی صنعت  واحدهای  برای   S60 و  S57 گرید  تجمیعی  تأمین  پیشنهاد   •

UPVC

 1.وزارت راه، مسکن و شهرسازی 

درخواست انجمن جهت اصالح مبحث 16 مقررات ملی ساختمان و مدیریت برخورد مهندسین 
ناظر ساختمان با محصوالت مختلف فاضالب ساختمان بر اساس کیفیت نه سلیقه

برگزاری  ، ضمن  تهران  استان  نظام مهندسی کل کشور و  با سازمان  انجمن  تعاملی  پیشینه  پیرو 
جلساتی با امور تشکل های این سازمان ، مواردی از جمله همراهی در نمایشگاه صنعت ساختمان، 
برگزاری کارگاههای آموزشی و اعتراض به اصرار مهندسین ناظر ساختمان در استفاده از PP به 

جای PVC مطرح و پیگیری شد.

 2. مکاتبات انجمن با سازمان نظام مهندسی استان تهران
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رونمایی از کتاب سیستم لوله کشی پی وی سی در کاربردهای تجاری و صنعتی

 5 .مکاتبات انجمن با ریاست سازمان ملی استاندارد 
پیرو مشکالت متعدد صنعت و آشفتگی بازار در بخش لوله و اتصاالت فاضالبی،  لوله های برقی، مشکالت ناشی از تداخل گواهي فني ساختمان و گواهي استاندارد ملي ایران به شماره 9119 ، درخواست 
حذف آزمون چرخه گرمایی تا زمان تجهیز آزمایشگاههای همکار استاندارد و درخواست تعیین تکلیف استاندارد لوله های ناودانی و تعدادی موضوعات مهم دیگر،  انجمن در مراحل مختلف اقدام به مکاتبه 

و پیگیری رفع مشکالت از سازمان ملی استاندارد نمود.

کتاب سیستم لوله کشی پی وی سی درکاربرد های تجاری و صنعتی با هدف آموزش جامعه مهندسی و ساختمانی کشور برای 
نشان دادن مزایای طراحی سیستم های لوله کشی پلی وینیل کلراید در پروژه های صنعتی و تجاری منتشر شد.

این کتاب ترجمه کتاب Pvc piping systems for commercial and industrial applications  تالیف انجمن لوله و اتصاالت 
پالستیکی ) PPFA( است.

ممارست و پشتکار تعدادی از اعضای کمیته علمی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در تالیف و ترجمه این کتاب ارزشمند، 
خدمتی ماندگار در صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی است.

گفتنی است این کتاب با ویراستاری فنی آقای دکتر معصومی در 500 نسخه  با حمایت اتاق بازرگانی استان تهران چاپ و 
در دسترس تولیدکنندگان و عالقمندان قرار گرفته است.

واکـنش انجمـن 
تولیدکنندگان لوله 
و اتصاالت PVC به 
مطلب گروه حارث

لوله  عنوان  با  مطلبي  انتشار  پي  در 
واتصاالت مناسب اززبان گروه حارث« 
در همشهری آنالین مورخ 20 اردیبهشت 
غیر  و  ناصحیح  مطالب  درج  و   1401
مستند در مورد لوله و اتصاالت پي وي 
سي، انجمن لوله و اتصاالت پي وي سي 
ضمن اعتراض به این مطلب ، اقدام به 
ارسال جوابیه ي کاملي در این خصوص ، ذکر اشکاالت فني موجود در متن گروه حارث و اعالم موارد 

صحیح مربوطه بهمراه مستندات و منابع نمود.
گرچه انتشار مطلب »لوله و اتصاالت مناسب از زبان گروه حارث« در ردیف رپورتاژ آگهی ها و در 
راستای جذب تبلیغات رسانه ای انجام شده بود اما رسالت صنعتی تشکل ها ایجاب می کند اذهان 
جامعه و مخاطبین را به سمت واقعیات و مطالب صحیح سوق داده و از حقوق مسلم مصرف کننده 

در انتخاب محصول درست بر اساس اطالعات صحیح و مستند دفاع کند.
در نهایت  پس از پیگیری های بسیار از سوی انجمن و امتناع  غیر مستقیم از انتشار مطلب از سوی 

همشهری، جوابیه با اندکی دخل و تصرف در تاریخ 15 تیرماه 1401 منتشر شد. عالقمندان می توانند 
نسخه ی کامل جوابیه را با همین عنوان ، مطالعه فرمایند.

3.

اقدامات
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ســـال 17 خرداد 1401 شماره 140

دراينشمارهميخوانيد:
  پیش بینی بازار مسکن در سال 1401 از شش زاویه
  نگاهی به طرح های انتقال آب دریا به فالت مرکزی

  چالش بازار پلیمرها در هند طی سالهای 2021-2020

           نشریه علمی
        فنی، تخصصی داخلی

     انجمن تولید کنندگان
  لوله    و اتصاالت پی وی سی

      نشــریه علمی،
   خبــری، تخصصی داخلی

انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی

سال 17    فـروردیـن 1401   شماره 139
w w w . P V C - A S S O . i r

دراینشمارهمیخوانید:

نسل جدید هد اکستروژن برای لوله های پی وی سی و پلی اولفین

 اولین بهار قرن ، خوش امدی

تحقق برنامه ی تولید سال 1400صنعت پتروشیمی 

واردکنندگان شناسنامه دار در حاشیه

اصالحات پیشنهادی انجمن برای اعمال در 
مقررات ملی ساختمان

در پی برنامه ریزی وزارت مسکن ، راه و شهرسازی جهت به روز رسانی و ویرایش 
اتصاالت  و  لوله  کنندگان  تولید  انجمن  ساختمان،  ملی  مقررات  کتاب   16 مبحث 
پی وی سی ضمن به اشتراک گذاشتن این موضوع با کلیه اعضای کمیته علمی فنی 
و تخصصی ، به جمع آوری نظرات و دیدگاههای شرکت ها، جمع بندی و تکمیل 

موارد جهت ارسال به وزارت مسکن پرداخت.

انتشار ماهنامه
انجمن در  نیمسال اول  1401 اقدام به انتشار 3 نسخه ماهنامه علمی، خبری تخصصی نمود 
که به صورت الکترونیکی و چاپی در اختیار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت لوله 

و اتصاالت PVC قرار گرفت.

همچنین برخی از اقدامات انجمن و کمیته علمی با هدف ارتقای دانش تولیدکنندگان و مصرف 
کنندگان در این شش ماه انجام شد، که در جدول زیر به صورت خالصه آمده است.

انتشار مطالب، مقاالت و رادیو پی وی سی
تعدادانتشارات

47اخبار پلیمری و کاربردی در رابطه با صنعت پی وی سی

5مقاالت علمی
22رادیو اخبار و رویدادهای پلیمری

21رادیو معامالت پی وی سی

9پست آموزشی و خبری در فضای مجازی

خالصه ای از نتایج ارزیابی کیفی و نمونه برداری 1401- دوره دهم
دوره دهم نمونه برداری و ارزیابی انطباق لوله و اتصاالت پی وی سی ساختمانی در محدوده زمانی خرداد تا مرداد ماه سال 1401 انجام شد. نتایج این دوره ازکیفیت سنجی محصوالت تا 20 آبان ماه از طریق 
وب سایت انجمن و ماهنامه شماره 143 و سایر فضاهای مجازی انجمن منتشر خواهد شد. همچنین بروشور لیست تایید شده پس از انتشار، در بازار و بین مغازه داران و فروشگاه های لوله و اتصاالت 

سراسر کشور توزیع خواهد شد. بر اساس گزارش نمونه برداری دوره دهم 112 نمونه شامل 61 لوله و 51 اتصال از بازار نمونه برداری شد
در زیر گزارش مختصری از نتایج  این دوره در مقایسه با دوره قبل ) نمونه برداری دوره نهم در سال 1400( ارائه خواهد شد.

 تعداد لولهتعداد کل نمونه جمع آوری شده)لوله و اتصاالت(دوره
مورد تایید

 تعداد اتصاالت
مورد تایید

تعداد رد شده
در آزمون درصد فیلر 

نهم
92

43394
43 اتصال49 لوله

دهم
112

454812
51 اتصال61 لوله

 با توجه به جدول مقایسه ای باال 
• دراین دوره از نمونه برداری73%  از نمونه لوله های برداشتی منطبق با الزامات استاندارد 1-9119 است. پذیرفته شدگان کیفی لوله در نمونه برداری دوره نهم، 87% بوده است .

• حدود 94% از نمونه اتصاالت برداشت شده از بازار مورد تایید واقع شده اند. پذیرفته شدگان کیفی اتصاالت در نمونه برداری دوره قبل 90% بوده است.
• 19% از لوله های برداشتی در آزمون در صد فیلر لوله رد شده اند. در مقایسه با نمونه برداری دوره ی نهم )با 4 % ردی لوله ها در آزمون درصد فیلر( شاهد  افت کیفیت در این دوره بوده ایم.
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حضور انجمن در نمایشگاه ایران پالست 1401
به سال  ایران پالست  نمایشگاههای  تمامی  در  انجمن  سابقه حضور 
1388 بر می گردد. حضوری که با کیش پالست آغاز شد و تمامی 
ایران پالست های داخل کشور را با غرفه مستقل انجمن در برگرفت. 
در این راستا انجمن ضمن بهرمندی از حمایت های برخی از اعضا 
همانند گذشته، به برپایی غرفه به صورت مشترک با تعاونی پی وی سی 

ایرانیان پرداخت.
فراهم  بر  نمایشگاه،عالوه  این  در  تعاونی  و  انجمن  همزمان  حضور 
تشریک  شرایط  آنان،  مشترک  اعضای  هزمان  بازدید  امکان  نمودن 
مساعی و آگاهی بیشتر همکاران آنها از مسایل فنی ، تخصصی، بازار 

و دغدغه های مصرف کنندگان و اعضا را فراهم نمود.

حضور انجمن در نمایشگاه صنعت ساختمان

بعد از دو سال دوری انجمن از حضور در رخدادهای نمایشگاهی، 
بدلیل همه گیری کرونا و محدودیت های ناشی از آن، در نمایشگاه 
صنعت ساختمان 1401 و سالن ویژه سازمان نظام مهندسی استان 

تهران) سالن A 25 ( حضور یافت.
اگرچه ثبت نام انجمن از طریق ستاد برگزاری و در زمان مقرر آن 
انجام نگرفته بود ، اما روند تعاملی مابین انجمن تولیدکنندگان لوله 
و اتصاالت پی وی سی و نظام مهندسی استان تهران ، این فرصت 
را مجددا در اختیار انجمن قرار داد تا به همراه تعدادی از شرکتهای 
این رسالت  بتواند  انجمن  از غرفه  پیشرو در حمایت  متقاضی و 

همیشگی خود را به انجام برساند.
همراهی شرکتهای لوله گسترگلپایگان ، نیک پلیمر کردستان ،یزد 
بعنوان  گلپایگان  پلیمر  و  لوله   ایمن   ، جی  لوله  آویسا   ، پولیکا 

این نمایشگاه ، شایان قدردانی و  انجمن در  اسپانسر هزینه های 
سپاس است.

همچنین جمع کثیری از اعضای انجمن در سالن های 8 و 9و 10 
و 11و 12 پذیرای مصرف کنندگان این صنعت از داخل و خارج 

کشور بودند.
گزارش کامل شرکت کنندگان عضو انجمن و مصاحبه های مربوط 

به ایشان در ماهنامه شماره 141 منتشر شده است.

تحلیل معامالت پی وی سی در بورس کاالی ایران در بهار 1401

   معامالت پی وی سی در بورس کاالی ایران بهاری پرافت و خیز  با متغیرهای نامتوازنی را سپری 
نمود. هر چند تغییرات قیمت دالر نیمایی و بازار آزاد ناشی از شرایط بیم و امید سیاسی کشور در 
سه ماهه اول سال بیشتر رویکرد افزایشی داشت ولی به مراتب تاثیر آن در قیمت پایه نسبت به 
تغییرات قیمت های جهانی کمتر بود. قیمت هایی که ناشی از تقویت عرضه در بازارهای جهانی ، 
بیشتر روند کاهشی داشتند و در نتیجه علیرغم افزایش قیمت پایه تا اواسط اردیبهشت ماه و ورود 
قیمت پایه گرید اس 65 به کانال 36100 تومان, در آخر فصل قیمت این گرید پر مصرف تا عدد 

33700 تومان کاهش یافت.

اما آنچه سرنوشت معامالت پی وی سی در بهار 1401 را رقم زد رقابت های کذایی ناشی از قوت 
گرفتن مجدد انتظارات تورمی در اقتصاد کشور همزمان با خبر توقف تولید پتروشیمی اروند به 
دلیل تعمیرات اضطراری بود. با عمومی شدن خبر توقف پتروشیمی اروند در اواخر فروردین ماه 
علی رغم اورهال 20 روزه در اسفند 1400 ، میانگین رقابت هفتگی از 3 درصد به 19 درصد در 

هفته آخر فروردین رسید و با اوج گرفتن رقابت ها ، در هفته آخر اردیبهشت ماه با میانگین رقابت 
22.5 درصدی برای خرید گرید اس 65 میانگین قیمت تمام شده در این هفته به عدد 43520 تومان 
رسید. ولی پس از آن با کاهش قیمت جهانی و شروع مجدد مذاکرات برجامی و کاهش انتظارات 
تورمی، هر هفته قیمت میانگین موزون تمام شده برای خرید گرید اس 65 کاهش یافت بطوریکه 
اختالف قیمت تمام شده این گرید در هفته آخر اردیبهشت و خرداد به عدد 9700 تومان معادل 

26 درصد رسید.
روند  بود  کرده  تومان شروع  عدد 23800  با  سال  ابتدای  در  را  کار خود  که  نیمایی  دالر  قیمت 
افزایشی داشت و در آخرین روزهای بهار به عدد 25200 تومان رسید ولی برخالف دالر نیمایی 
قیمت های جهانی که کار خود را در بهار با عدد 1437 دالر شروع کرده بودند علیرغم افزایش 
تا 1465کانال  دالر،  در اواخر خرداد تا عدد 1340 دالر کاهش یافت که البته در این بین فرمول 
محاسبه قیمت جهانی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی دستخوش تغییراتی شد  که نتایج آن 

قیمت پایه برای معامله pvc  را رقم زد.
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محصوالت  عرضه  تن   420 از  غیر  به  پی وی سی  عرضه  تن  هزار   115 از حدود   1401 بهار  در 
پتروشیمی آبادان 100 درصد عرضه به ارزش ریالی 4487 میلیارد تومان با میانگین رقابت 11.2 
دهم درصد معامله شد ارزش ریالی رقابت انجام شده 452 میلیارد تومان بود و مقدار تقاضا 189 

هزار تن و میانگین تقاضا 164 درصد بود.
از سه گرید عرضه شده پی وی سی سوسپانشن 98 درصد عرضه های اس 57،100% عرضه های

بود  این کاال  بهار 1401 معامالت رینگ صادراتی  pvc در  قابل توجه معامالت  از دیگر نکات 
بطوریکه علیرغم فروش 1984 تنی پتروشیمی غدیر با قیمت 1813 دالر برای هر تن در اردیبهشت، 
عرضه های خرداد ماه  پتروشیمی غدیر و آبادان در این تاالر بدون مشتری بود. همچنین بهین یابی 
شدن مجدد عرضه های پتروشیمی آبادان مخصوصا اس 57 در غیاب تولید گرید اس 60 از نکات 

مهم بازار پی وی سی مخصوصا برای تولید کنندگان اتصاالت پی وی سی  بود .

معامله )تن(تقاضا )تن(عرضه  )تن(گریدردیف

 ارزش
  ریالی

 )میلیارد
 تومان(
معامله

قیمت میانگین
 خرید)تومان(

 میانگین
 درصد
تقاضا

میانگین
 درصد
معامله

 میانگین
 درصد
رقابت

1s573,9505,3503,87014738,162%135%98%4,7

2s65109,460180,699109,4604,26938,998%165%100%11

3s702,0102,9501,6707142,511%146%83%15

اس 65 و 83 درصد عرضه های اس 70 معامله شد که مقدار عرضه تقاضا معامله و میانگین درصد 
و ارزش ریالی رقابت در جدول زیر قابل بررسی است.

پایان ماه عسل پی وی سی سازها 
با سقوط قیمت جهانی در تابستان 1401

قیمت جهانی پی وی سی که در دوسال گذشته در اثر کمبود عرضه جهانی و مشکالتی مانند همه گیری 
ویروس کرونا با افزایش بیش از 100 درصدی مواجه شده بود در تابستان 1401 تحت تاثیر عواملی مانند 
بهبود عرضه جهانی، کاهش تقاضا ناشی از رکود در بازار مسکن چین و آمریکا، افزایش نرخ بهره توسط 
فدرال رزرو  و کاهش چشمگیر هزینه های حمل دریایی به قیمت های تعادلی قبل از همه گیری ویروس 

کرونا  بازگشت و روند کاهشی را طی نمود.
روند کاهشی قیمت جهانی ، تاثیر غالب در روند قیمت گذاری پلیمر پی وی سی در معامالت تابستان 
بورس کاالی ایران بود بطوریکه قیمت میانگین جهانی محاسبه شده توسط دفتر توسعه صنایع پایین 

دستی پتروشیمی از 1296 دالر در ابتدای فصل به 840 دالر در هر تن در انتهای تابستان سقوط کرد.

ولی در کل قیمت پایه پی وی سی برای معامله در بورس کاالی ایران، تابستان را کاهشی به پایان 
رساند و با سقوط ده هزار تومانی از کانال 32 هزار و 800 تومان به تدریج وارد کانال 22 هزار و 

800 تومان شد.

 روند مناسب عرضه 
در تابستان 1401 حدود 123 هزار تن ppp سوسپانسیون در سه گرید توسط 4 پتروشیمی ،یعنی  
به طور میانگین هر هفته 9460 تن پی وی سی به بازار عرضه شد که بر اساس میانگین عرضه 5 
سال گذشته، این حجم مقدار مناسبی برای  حفظ سطح تعادل در بازار و جلوگیری از رقابت بین 
خریداران در بورس کاالی ایران است.از 123هزار تن پی وی سی عرضه شده 115 هزار تن معادل 
93,5 درصد با تقاضای 177 هزار تنی و میانگین رقابت 4,1 درصدی معامله شد .معامالتی که در 
ماه های مختلف فصل، رنگ و روی متفاوتی داشت میانگین رقابت در تیرماه 3 درصد بود ولی 
در مرداد ماه با شدت گرفتن ریزش قیمت ها و اخبار مثبت در روند مذاکرات هسته ای میانگین 
رقابت به  1.6 درصد رسید  ولی در شهریور ماه با متوقف شدن روند مذاکرات هسته ای و افزایش 
انتظارات تورمی و احساس به کف رسیدن قیمت ها نزد خریداران  میانگین رقابت به 8 درصد 

افزایش یافت.
 مالقات قیمت پایه  1400 و1401در تیرماه 

در هفته های پایانی تیر ماه 1401 قیمت پایه پی وی سی با سطح قیمت پایه در سال گذشته برابر 
شد ولی برخالف سال 1400 که این روند افزایشی بود، امسال روند قیمت در تابستان کاهشی بود. 
مقایسه و بررسی روند قیمت ها در شش ماه اول سال گذشته و سال جاری به خوبی نشان دهنده 

تغییرات بازار پی وی سی در تابستان  است.

در تابستان گذشته هرچند روند قیمت پایه کاهشی بود اما رکن دوم فرمول یعنی قیمت دالر نیمایی،  
روند افزایشی داشت به طوری که قیمت دالر نیمایی همه ی رکوردهای قبلی خود را پشت سر 
گذاشت و از کانال 25370 تومان در ابتدای فصل به قیمت  27140 تومان در انتهای فصل افزایش 
یافت. در میانه راه خبرهای مثبت از مذاکرات هسته ای باعث توقف افزایش قیمت دالر نیمایی شد 

اما با بی نتیجه ماندن این کنش های سیاسی روند افزایش قیمت دالر نیمایی ادامه پیدا کرد.
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