


بخش کمیته علمی

مکاتبات انجمن با نهادهـای مختلف برای 
تسهیل و رفع مشکل واحدهای تولیدی اعضا

اتصاالت پی وی سی در  و  لوله  لوله  تولیدکنندگان  انجمن 
و  به مشکالت پیش رو  با توجه  اول سال جاری  3 ماهه 
همچنین موانع جدید ایجاد شده بر سر راه تولید، اقدام به 

پیگیری و مکاتبه با سازمان ها و ارگان های مختلف نمود.
از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1. درخواست برای اصالح گرید بندی انجام شده در مورد 

PVC صنعت لوله و اتصاالت
2. خارج شدن رزین PVC از فهرست مواد اولیه خام و 

نیمه خام 3
3. درخواست از شرکت برق برای رفع مشکل قطعی برق 
و جبران خسارت های وارد شده و بازنگری در نحوه قیمت 

 PVC گذاری مواد اولیه صنایع تکمیلی

برگزاری کمیته برنامه ریزی استانداردهای برق و الکترونیک

جلسه کمیته برنامه ریزی استانداردهای رشته برق و الکترونیک 
در روز 17 خرداد ماه به صورت مجازی برای بررسی موضوعات 
استانداردهای  تدوین  سامانه  در  شده  ثبت  تدوین  پیشنهادات 
تولیدکنندگان  انجمن  نماینده ی  این جلسه  در  شد.  برگزار  ملی 
استانداردهای  و  داشت  حضور  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله 
مجرایی  سیستم های  عنوان  با    23 و   22  ،21 پارت   11215
سازمان  کار  دستور  در  نظر  تجدید  جهت  کابل  مدیریت  برای 

استاندارد قرار گرفت. )تصویر شماره 1(

برگزاری جلسه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک  توسط 
سازمان استاندارد

جایگزینی  و  ابطال  پیشنهادهای  بررسی  هدف  با  که  جلسه  این 
استاندارد  شد،  برگزار  مجازی  صورت  به  ملی  استانداردهای 
دفتر  توسط  ابطال  برای  مخابراتی  لوله های  به  مربوط    11105
تدوین و جایگزینی استاندارد21-11215 با این استاندارد مطرح 
شد که انجمن  با حضور در جلسه و ارسال کتبی نامه مخالفت 
نسخه  بازنگری  پیشنهاد  و  استاندارد  این  ابطال  برای  را  خود 
نامه در تصویر شماره 2 آمده است.  جدید آن، اعالم کرد. متن 

)تصویر شماره 2(

برگزاری 4 جلسه مجازی برای جمع بندی آزمون های 
لوله و اتصاالت پی وی سی 

و  لوله  آزمون های  تمامی  بندی  جمع  جهت  اقدام  این 

بهتر  فهم  برای  و  مختلف  کاربردهای  در  پی وی سی  اتصاالت 
هر  برای  کلی  چهار چوب  یک  قالب  در  مربوطه  استانداردهای 
استانداردهای  با  راهنما  این  تفاوت  انجام است.  آزمون در حال 
وجود  به  عوامل  جمله  از  مواردی  کردن  اضافه  آزمون،  روش 
آورنده خطا در آزمون و علت عدم انطباق نمونه در آزمون است.

آزمون های  تعرفه  خصوص  در  مجازی  جلسه  برگزاری 
لوله های برقی

هر  در  تجهیزات  و  کارشناسان  درگیری  ساعت  جلسه  این  در 
شماره  به  برقی  لوله های  آزمون  تعرفه  محاسبه  برای  آزمون 

استاندارد 11215 پارت 21 و 22 و 23 تعیین شد .

ادامه این نشست با اشاره به مشکل گریدبندی و پیامدهای 

که  مشکالتی  بر  عالوه  گفت:  تولیدکنندگان،  برای  آن 

گریدبندی ایجاد کرده است، مواردی مانند مشکل کیفیت، 

رطوبت و وزن PVC-S57 نیز تولیدکنندگان اتصاالت را به 

استیصال کشانده است. 

مجید کرباسی زاده که به نمایندگی از تعاونی مجد جی در 

با توجه به تجربه چندین  این جلسه حضور داشت، گفت: 

گرید،  این  و مشکالت  آبادان   PVC-S57 از استفاده  ساله 

و  قدیم  پلن  و  آبادان  مجموعه ی  از  که  بازدیدی  همچنین 

جدید آن صورت گرفت، پیشنهاد می شود تا گرید S-57 که 

و مشکالت  با حساسیت ها  اتصاالت  تزریق  مورد مصرف 

S-65 که  با پلن جدید تولید شود و گرید  خاص آن است 

به  مراتب از حساسیت کمتری برخوردار است، با خط قدیم 

تولید شود.

با  پی وی سی،  اتصاالت  و  لوله  انجمن  دبیر  خرمیان  فرزانه 

شفاهی  کتبی،  اعتراضات  سابقه  سال   12 حداقل  یادآوری 

در  پی وی سی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  حضوری  و 

پتروشیمی  این  و وعده های مداوم   S-57 خصوص کیفیت

حال  در  می شود  تصور  کرد:  تصریح  مشکل،  رفع  جهت 

عدم  و   S-57 تولید  در  آبادان  بودن  سورس  تک  حاضر 

مشکل  رفع  جهت  الزم  انگیزه  بازار،  در  رقیبی  هر  حضور 

توسط آبادان را از بین برده است.

در پایان آقای متقی با جمع بندی اظهارات مطرح شده موراد 

زیر را جهت رفع مشکل عنوان کرد: 

1. فعال S -57 به صورت غیر بهین یابی و بدون محدودیت 

در سهمیه در دسترس مصرف کنندگان قرار گیرد. 

مرتفع  آینده  ماه   2 تا  را  رطوبت  و  توزین  مشکل  آبادان   .2

کند. 

3. آبادان اقدام به تولید 200 تن S -60 به صورت آزمایشی 

تولیدکننده   5 و  دارویی  تولیدکننده   5 اختیار  در  و  کرده 

کلیه  انجام  جهت  تن   20 مقدار  به  کدام  هر  اتصاالت 

تست ها و تولید قرار دهد. 

4. پتروشیمی بندر امام فعال با همان شرایط کیفی و کمی 

قبل در تولید S-60 فعال باشد.

5. مسئله پیشنهاد و افزایش قیمت S-60 در کارگروه و تنظیم 

بازار طرح و تصمیم گیری می شود.

تصویر شماره 2تصویر شماره 1

بهارانه 21400.



 

 درخواست انجمن برای اصالح گرید بندی انجام       
PVC  شده در مورد صنعت لوله و اتصاالت 

وزارت صنعت معدن و تجارت

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای خطاب به صفدری مدیر کل 

صنایع غیر فلزی وزارت صمت با بیان این که صنف لوله و اتصاالت پی وی 

سی تنها صنعتی است که از پیامدهای نامناسب اجرای طرح گریدبندی متاثر 

شده است، خواستار اصالح این طرح و قرار گرفتن گریدهای S57 و S60 در 

یك گروه و به عنوان گروه تزریق برای تولیدکنندگانی که صرفا و فقط اتصاالت 

تولید می کنند، شده بود.

 ،PVC از دیگر درخواست های انجمن این بود که تولید کنندگان لوله و اتصاالت

امکان خرید هر سه گرید ٥٧، ٦0 و ٦٥ تا سقف سهمیه خود و بدون محدودیت و 

خط کشی در الزام خرید هر کدام از گریدها را داشته باشند. 

 رزین PVC از فهرست مواد اولیه خام
 و نیمه خام درج شود 

سازمان توسعه تجارت ایران

انجمن در نامه ای خطاب به حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران،  در 

خواست کرده است تا با اصالح قوانین مالیاتی و تجاری و اجرایی شدن جزء )ث( 

تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با موضوع »اخذ مالیات بر درآمد 

حاصل از صادرات مواد خام و نیمه خام پتروشیمی«، رزین PVC در فهرست مواد 

اولیه خام و نیمه خام درج و مشمول تبصره مذکور شود.

انجمن در این نامه نوشت: از جمله الزامات توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی 

تأمین قابل اتکای مواد اولیه مورد نیاز، به لحاظ کّمی وکیفی می باشد، اما بررسی 

وضعیت صنایع پایین دست کشور در سالیان اخیر، حاکی از آن است که این صنایع 

در تأمین پایدار مواد اولیه، با مشکالت متعددی مواجه بوده و تداوم این چالش ها به 

زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی، آسیب جدی وارد آورده است .

در بخش دیگری از این نامه آمده است: که شرکت های صنایع تکمیلی PVC، به 

دلیل عدم ساز و کار تنظیم گیری مناسب در تأمین پایدار مواد اولیه و غیر رقابتی 

شدن بازارهای داخلی و صادراتی، در حال حاضر، با حداقل ظرفیت تولید، مشغول 

به فعالیت هستند.

 قطعی برق و ضایعات 500 کیلو مواد به ازای 
PVC هر دستگاه معمولی خط تولید لوله 

وزارت نیرو

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی در نامه ای خطاب به وزیر نیرو با تشریح 

زیان های ناشی از قطعی برق به صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی، راهکارهای 

کاهش این آسیب ها را پیشنهاد داد.

در این نامه خطاب به اردکانیان وزیر نیرو آمده است: با توجه به پیوسته بودن فرآیند 

تولید لوله های PVC ، در هر مرحله قطعی برق، به طور متوسط 500 کیلو مواد به 

 کوچک تولید، تبدیل به ضایعات  می شود که این 
ً
ازای هر دستگاه معمولی و نسبتا

مقدار به ازای دستگاه های بزرگ چندین برابر خواهد شد. شایان یادآوری است، 

این عدد فقط مربوط به ضایعات  تولید است و هزینه های مربوط به آسیب ماشین 

آالت، بازکردن دستگاه ها، خارج نمودن موادسوخته، پاکسازی، نصب و راه اندازی 

مجدد بسیار فراتر از این ارقام است.

انجمن پیشنهاد داده است تا به عنوان یک راهکار عملی تا زمان اصالح کامل بی 

برقی، سهم قطعی برق واحدهای صنعتی به صورت تجمیع هفتگی و در یک روز 

مشخص، بر اساس برنامه ریزی قبلی ، اعمال شود تا ضرر و زیان این واحدها تا 

حدودی کنترل شود .

  نحوه قیمت گذاری مواد اولیه صنایع تکمیلی
  PVC ، بازنگری شود

سازمان حمایت ازتولید کنندگان و مصرف کنندگان

مدیرعامل  و  وزیر  معاون  تابش،  عباس  به  خطاب  ای  نامه  در  انجمن 

در  بازبینی  خواستار  تولیدکنندگان،  و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان 

PVC، شده است. اولیه صنایع تکمیلی  نحوه قیمت گذاری مواد 

مطرح  کشور   10 زمره  در  ایران  که  این  به  اشاره  با  نامه  این  از  بخشی  در 

PVC دنیا قرار دارد، آمده است: نیاز صنایع پائین دست  تولیدکننده رزین 

قیمت  وجود  این  با  است،  کشور  پتروشیمی  صنایع  تولید  میزان  از  کمتر 

ارزی رزین PVC که متأثر از قیمت در سیستم رگوالتوری تعیین می گردد، 

کشورهای  در  تکمیلی  صنایع  تولیدکنندگان  برای   PVC قیمت  از  حتی 

به  گذاری،  قیمت  این روش  و  است  بیشتر  نیز  آسیا  و جنوب شرق  جنوب 

افزایش قیمت تمام شده مصنوعات تولیدی و کاهش قدرت خرید مصرف 

است. منجر شده  نهایی  کننده 

افزایش  نیز،  اخیر  سال  یک  در  بود:  نوشته  خود  نامه  در  انجمن  همچنین 

به   ،1400 فروردین  تا   99 سال  ابتدای  از   PVC رزین  قیمت  برابری   3

و  لوله  صنعت  باالخص  و   PVC دست  پائین  صنایع  پذیری  رقابت  توان 

اتصاالت که در زنجیره غذایی، کشاورزی و همچنین زیرساختهای  کشور 

ایفا می نماید، آسیبی جدی وارد آورده و تداوم فعالیت این  نقشی اساسی 

صنعت را که از قدمتی 70 ساله برخوردار است به مخاطره انداخته است.

یت  تقو راستای  در  تا  است  است  داده  پیشنهاد  خود  نامه  پایان  در  انجمن 

پایدار نرخ رشد اقتصادی، بیشینه سازی اشتغال صنعتی، افزایش بهره وری 

و کاهش  بیشتر  ارزش افزوده  با  توسعه صادرات کاالهای  و همچنین  تولید 

مورد  پتروشیمی  محصوالت  بازار  تنظیم  دستورالعمل  فروشی،  خام  

قیمت   برای  جهانی  قیمت های  احصاء  مالک  و  گرفته  قرار  مجدد  بازبینی 

FOB منطقه شرق و جنوب شرق  بر اساس: »قیمت   PVC گذاری رزین 

آسیا منهای 5 تا 10 درصد« تعیین گردد تا امکان توازن در توسعه صنعت 

PVC و تکمیل زنجیره ارزش، فراهم شود.

 pvc piping systems for کتاب  ترجمه ی  اول  نسخه 

 230 در    commercial and industrial applications

انجمن   (  PPFA انتشارات  از  کتاب  این  اتمام رسید.  به  صفحه 

مزایای  و  ویژگی ها  به  کامل  به طور  پالستیکی(  اتصاالت  و  لوله 

مهندسی،  طراحی  دهی،  اتصال  روش های  و  نصب   ،PVC

 PVC لوله کشی  سامانه  صنعتی  و  تجاری  کاربردهای  و  تعمیر 

است.  پرداخته 

تعدادانتشارات

3 )130-131-132(ماهانه

106اخبار پلیمری و علمی

4مقاالت علمی

14رادیو اخبار و رویدادهای پلیمری

14رادیو معامالت پی وی سی

ترجمه کتاب سامانه لوله کشی PVC در 
کاربردهای تجاری و صنعتی

انتشار مطالب، رادیو پی وی سی و نشریه

گرم و سرد بازار شادآباد
قیمتی  باالی  تفاوت  مقدسی: 

محصوالت خوب و متفرقه

محصوالت  فروش  نماینده  مقدسی 

درباره  انجمن  عضو  شرکت های  از  یکی 

وضعیت بازار در سال جاری توضیح داد: به طور کلی فروش در سال 

جاری پایین تر آمده است و این قابل پیش بینی بود؛ چون در سال 

با  مقایسه  در  بود  تهران صادر شده  در  که  تعداد جوازهایی   1399

شهرداری،  توسط  شده  منتشر  اطالعات  اساس  بر  و   1398 سال 

حدود 65 درصد کاهش داشت.

به گفته وی این میزان کاهش به طور طبیعی بر بازار تاثیرگذار بوده 

و  رکود و کسادی بازار را به همراه داشته است.

این فعال بازار گفت: اما مسئله دیگری که بازار را متالطم کرده این 

محصوالت  بین  قیمت  تفاوت  قیمت ها،  افزایش  دلیل  به  که  است 

روال  این  از  پیش  تا  است.  شده  زیاد  بسیار  معمولی  و  کیفیت  با 

واحدی،   4 ساختمان  یک  برای  مثال  طور  به  که  بود  گونه  این 

 15 باید  داشت  خوب  برند  یک  از  استفاده  به  تصمیم  سازنده  اگر 

 12 معمولی  محصول  یک  برای  و  کرد  می  هزینه  تومان  میلیون 

در  ساده  بررسی  یک  با  بنابراین  برداشت  در  هزینه  میلیون   13 تا 

بهتر  جنس  از  که  می دادند  ترجیح  سازندگان  قیمت،  اختالف  باره 

کنند. استفاده 

وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایط و افزایش قیمت ها 

اختالف  زیرزمینی،  تولیدی  کارخانه های  شدن  زیاد  همچنین  و 

همان  برای  مثال  طور  به  است؛  شده  زیاد  بسیار  هم  قیمت 

ساختمان 4 واحدی، تهیه یک برند خوب حدود 25 میلیون هزینه 

داشت  خواهد  هزینه  تومان  میلیون   20 متفرقه  جنس  یک  و  دارد 

 بازار شادآباد بعنوان یکی از مراکز فروش لوله و اتصاالت PVC تهران همواره هدف 
انجمن در بررسی وضعیت بازار بوده و هست . دریافت نظرات و دیدگاههای فعالین این 
بازار می تواند ضمن کمک به شناسایی آسیب های پیش روی صنعت، وضعیت موجود 
کیفی و کمی بازار و نقاط قوت و ضعف محصوالت ، چشم انداز خوبی از آینده نزدیک لوله 
و اتصاالت PVC نیز بدست دهد. لذا مطالعه میدانی این بازار هرچند وقت یکبار توسط 
انجمن انجام و گزارش آن تقدیم صنعتگران محترم می گردد. در گشت بازار اردیبهشت  
1400 تالش شد بدانیم فعاالن بازار شادآباد چه می گویند و چشم انداز آنها از بازار 

محصوالت پی وی سی در سال 1400 چگونه است؟

اقدامات

زگارش

3. بهارانه 1400



تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3 

تصویر شماره 4 

آرامش بهاری در معامالت پی وی سی در بورس کاال
پس از سالی پر تالطم در اقتصاد کالن ایران معامالت پی وی سی  سوسپانسیون   ON GRADE در بورس کاالی ایران،  بهاری آرام با چاشنی کاهش 

قیمت ها را سپری نمود بطوریکه از 129 هزار تن پی وی سی عرضه شده در بورس کاال 89 هزار تن معادل 69/3 درصد عرضه ها معامله شد. )تصویر شماره 1(

ارزش ریالی معامالت بازار پی وی سی  2806 میلیارد تومان و مقدار کل رقابت 1/1 درصد معادل 30 میلیارد تومان بود هر چند که با 5 هفته ای شدن 

معامالت در خرداد ماه بعلت کمبود سهمیه مقداری از معامالت به هفته اول تیر منتقل شد ولی در کل بجز پتروشیمی آبادان که بعلت مشکالت 

کیفی و کمی، محصوالتش مورد استقبال خریداران قرار نگرفت سه پتروشیمی دیگر توانستند باالی 77 درصد محصول خود را بفروش برسانند.

پارامتر های موثر در بازار
دالر نیمایی که کار خود را در فروردین  با 22800 تومان شروع کرده بود با شیب نزولی تا کانال 20300 تومان پایین آمد ولی در هفته آخر بهار تغییر 

جهت داد و به کانال 20600 تومان برگشت. )تصویر شماره 2(

قیمت جهانی پی وی سی ، فروردین ماه را کاهشی به پایان برد ولی در ماه های اردیبهشت و خرداد ثابت و بدون نوسان بود. نامه معاون بازرگانی وزارت 

صمت به مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی و جهت تغییر در فرمول قیمت گذاری از اتفاقات مهم خرداد ماه بود. )تصویر شماره 3(

در کل قیمت پایه پی وی سی در بورس کاال، بهار را  با کاهش 15 درصدی  سپری نمود و بطور مثال برای گرید 65 از 33700 تومان وارد کانال 

29000 تومان شد. )تصویر شماره 4(

به  بنا   ، این موضوع  از  استقبال خریداران  به  توجه  با  بود که  آبادان  پتروشیمی  یابی شدن گرید 57  بهین  بازار پی وی سی، غیر  در  بهار  خبر مهم 

تصمیم کمیته تخصصی پتروشیمی سایر محصوالت این پتروشیمی نیز در تیر ماه مشمول این رویه قرار گرفتند.

آینده بازار
هر چند روند آرام و کاهشی قیمت جهانی به علت افزایش عرضه  پی وی سی و ثبات قیمت نفت در کانال 70 تا 80 دالر خبر از کاهش  قیمت ها 

میدهد اما مسئله مذاکرات سیاسی ایران و قدرت های جهانی برای احیاء برجام  و به تبع آن روند افزایش یا کاهش انتظارات تورمی و تاثیر آن بر 

قیمت دالر می تواند سمت و سوی بازار پی وی سی را در تابستان مشخص کند.البته اتفاقات پبش بینی نشده مانند کمبود سراسری برق و تعطیلی 

صنایع یا، اوج گیری های مجدد پاندمی کرونا و رکود بازار، مهندسی عرضه، رعایت کف عرضه  یا سلف فروشی توسط پتروشیمی ها  را هم باید 

برای پیش بینی بازار در نظر گرفت.

به  اقبال  دلیل  همین  به  و  است  زیاد شده  بسیار  ها  قیمت  تفاوت  روی  این  از 

است. رفته  باالتر  معمولی  جنس های 

اختری: هدایت خریداران به سمت 
برخی برندهای خاص

اختری نماینده فروش یکی دیگر از شرکت های عضو 

انجمن هم وضعیت بازار محصوالت پی وی سی در 

بازار شادآباد را چنین توصیف کرد: در سال جاری به دلیل مسائل مختلف، بازار 

انتخابات ریاست جمهوری،  بیماری کرونا، موضوع  رمق چندانی ندارد؛ وجود 

ماه رمضان و همچنین موضوع برجام، از جمله دالیل ابهام مشتریان برای خرید 

فروش  دارای  ما  مجموع  در  که  است  اخیر  ماه  چند  طی  بازار  در  خرید  عدم  یا 

متوسطی بودیم.

وی در خصوص وضعیت محصوالت پی وی سی زیر پله ای در بازار توضیح داد: 

خوشبختانه به دلیل فعالیت های صورت گرفته در این زمینه، وجود محصوالت 

استاندارد و با کیفیت، نظارت و کنترل بیشتر ، افزایش اطالعات مشتریان و افزایش 

به  سازندگان  برای  کیفیت  با  محصوالت  خرید  ای،  زیرپله  محصوالت  قیمت 

صرفه شده است.

وی در همین زمینه ادامه داد: به طور مثال اگر در گذشته هزینه ساخت یک متر 

آپارتمان 3 میلیون تومان بود در حال حاضر هزینه ساخت همان آپارتمان متری 

20 میلیون تومان است و در این شرایط تهیه محصوالت با کیفیت برای سازندگان 

مطلوبتر است.

فروش چندانی  از  بازار  در  تقریبا  استاندارد  مارک  بدون  لوله های  اختری  به گفته 

برخوردار نیستند.

وی در پاسخ به این سوال که مالک مشتریان برای خرید محصوالت پی وی سی 

بیشتر قیمت است یا کیفیت، گفت: بدون تردید کیفیت از مالک های اصلی است 

هر چند قیمت نیز نقش زیادی دارد.

اختری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر می رسد برخی از مشتریان 

به صورت کنترل شده برای خرید برندهای خاصی هدایت می شوند؛ آنها بدون 

برندهای  که  است  در حالی  این  دارند؛  را  برندهای خاص  برخی  تقاضای  دلیل 

خوب به طور تقریبی با یکدیگر رقابت می کنند.

کرباسی: حکمفرمایی رکود بر بازار

مسعود کرباسی نماینده فروش محصوالت یکی دیگر 

بازار  یا تورم  از شرکت های عضو انجمن درباره رکود 

محصوالت پی وی سی در شادآباد گفت: فروش در سال 

جاری بسیار پایین است و متاسفانه ما از رکود زیادی برخوردار هستیم. 

وی سال جاری را یکی از فاجعه ترین سال های کاری این محصوالت توصیف کرد.

کرباسی درباره دالیل این رکود توضیح داد: وجود چند انتخابات پیش رو به اضافه 

سایر مشکالت از جمله دالیل این رکود هستند.

این نماینده فروش همچنین درباره محصوالت زیر زمینی و فروش آن در این بازار 

عدم  اول، شاهد  ماه  در چند  ویژه  به  و  در سال جاری  داد: خوشبختانه  توضیح 

وجود برندهای متفرقه در بازار هستیم.

در سال  بازار  انداز  درباره چشم  و  دانست  نابودکننده  را  بازار  بر  وی رکود حاکم 

جاری توضیح داد: با توجه به تجربه چند سال گذشته، هر اتفاقی نیز رخ دهد تاثیر 

ناگوارتر  باور هستم که وضعیت  این  بر  و  بازار نخواهد داشت  بر  مثبت چندانی 

خواهد شد.

عامل  دو  هر  مشتریان  گفت:  محصول  خرید  برای  مشتریان  مالک  درباره  وی 

کیفیت و قیمت را مد نظر خود دارند .

مرادی: کاهش فروش 40 تا 50 درصد 
محصوالت پی وی سی

اتصاالت  و  لوله  فروشندگان  از  دیگر  یکی  مرادی 

با  مقایسه  در  شادآباد  بازار  درباره وضعیت  پی وی سی، 

سال گذشته توضیح داد: در مقایسه با سال گذشته ما شاهد کاهش حدود 40 تا 

50 درصدی فروش هستیم.

وی درباره وجود لوله های تقلبی در بازار گفت: به علت قیمت های باالی لوله 

دارند  تمایل  متفرقه  مارک های  از  استفاده  به  کیفیت، سازندگان  با  اتصاالت  و 

و به باور بنده یکی از دالیل افت بازار همین موضوع است؛ یعنی قیمت باالی 

لوله و اتصاالت درجه یک، بیشتر است.

به باور مرادی گرانی مواد اولیه پی وی سی و همچنین کاهش مجوزهای شهرداری 

از جمله عوامل کاهش فروش محصوالت پی وی سی در بازار هستند. 

آمار معامالت پی وی سی GRADE  ON  در بورس کاالی ایران منتهی به  بهار 1400

درصد معاملهدرصد تقاضامعاملهتقاضاعرضهگرید 
ارزش ریالی معامالت

)هزار ریال(

ارزش ریالی رقابت 

)هزار ریال(
درصد رقابت

S579,6002,7602,15028,822,4710,817,07000,0 پلی وینیل کلراید

S6014,23810,6709,13074,964,13,013,453,82819,137,7120,6 پلی وینیل کلراید

S6595,252106,82076,217112,180,023,775,556,754277,405,8171,2 پلی وینیل کلراید

S709,5501,8101,69019,017,7563,481,70028,6600,0 پلی وینیل کلراید

128,640122,06089,18794,969,328,063,309,352296,572,1891,1جمع کل

بهارانه 41400.


