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عارفه مشایخى : بازیافت در تعاریف عامیانه به 
آماده سازى مواد براى بهره ورى دوباره گفته مى شود. 
در تعریفى دیگر مى توان گفت بازیافت عبارت است 
از فرآیند پردازش مواد مصرف شده به محصوالت 
و مواد تازه به منظور جلوگیرى از هدر رفتن مواد 
سودمند بالقوه (ذخیره اى)، کاهش مصرف مواد خام، 
کاهش مصرف انرژى، کاهش آلودگى هوا حاصل از 
سوختن مواد و آلودگى آب ها حاصل از تدفین زباله ها 
در خاك به وسیله کاهش مقدار معمول زباله ها و کم 
کردن نشر گازهاى گلخانه اى در مقایسه با تولید 
خالص. بازیافت یک مولفه کلیدى در مدیریت مدرن 
کاهش مواد زائد محسوب مى شود که شامل سلسله 
مراتب کم کردن، دوباره مصرف کردن و بازیابى است. 
هدف از بازیافت محصوالت پالستیکى تبدیل زباله ها 
و ضایعات پالستیک به محصوالت باز تولید شده و 
کاربردى است. به این معنا که طى فرآیندى ضایعات 
مواد پالستیکى به محصوالتى تبدیل مى شوند 
که بعضا با حالت و شکل اولیه خود متفاوتند. از 
مهم ترین اهداف این عملکرد کاهش میزان آلودگى، 
حفظ انرژى، جلوگیرى از ورود زباله ها به اقیانوس ها 
و تولید مواد با ارزش افزوده- هر چند کم - به جاى 
دورریز کردن محصوالت پالستیکى است. این در 
حالى است که به عقیده بسیارى از تحلیلگران محیط 
زیست بازیافت یکى از کارآمدترین گزینه هاى 

مدیریت زباله است.

  نیاز به بازیافت پالستیک
پالستیک ها موادى با دوام، سبک و ارزان هستند 
که مى توانند به راحتى به محصوالت مختلفى تبدیل 
شوند و در دسته بندى گسترده اى از کاربردها قرار 
گیرند. در نتیجه، تولید و استفاده از پالستیک 
در چند دهه گذشته افزایش یافته است و آمارها 
حاکى از آن است که ساالنه بیش از 100 میلیون 
تن پالستیک در سراسر جهان بازیافت مى شود. این 
در حالى است که چیزى در حدود 200 میلیارد پوند 
مواد پالستیکى جدید ترموفرم، فوم، لمینیت و... به 
میلیون ها بسته و محصوالت جدید تبدیل شده است. 
در نتیجه، نیاز به استفاده مجدد، بازیابى و بازیافت 
آنها اهمیت فراوانى دارد. صنعت بازیافت پالستیک 
در حال حاضر در سراسر جهان گسترده است و این 
امر فرصت ها و چالش هایى را به وجود مى آورد. با 
توجه به موقعیت استراتژیک ایران و بهره مندى 
از گاز طبیعى و با توجه به گسترش مجتمع هاى 
پتروشیمى و شرکت هاى باالدستى این صنعت و به 
وجود آمدن زنجیره تامین در پى این موقعیت توجه 
به صنعت یکى از نیازهاى صنعت پتروشیمى است 
که با به کارگیرى دستور العمل هاى درست و با توجه 
به استانداردهاى جهانى به طور حتم مى توانیم به این 
بخش ورود کرده و شرایطى را فراهم آوریم که مشکل 
تامین مواد اولیه براى تولید برخى از محصوالت 
پالستیکى از طریق استراتژى و روش بازیافت حل 
شده و از این طریق بتوانیم صنعت پالستیک کشور 
را گسترش دهیم و موجب رشد ارقام اقتصادى در 
تولید و صادرات شویم. شاهد این مدعا رشد اقتصادى 
کشورهاى اصلى عضو اتحادیه اروپا است که یک 
معیار قابل اعتماد براى توسعه بازار پالستیک است 
که در ادامه این گزارش سعى بر آن است اطالعاتى 
درخصوص شرایط صنعت پالستیک و ارتباط این 
صنعت با صنعت بازیافت ارائه شده و روش هایى براى 

الگوبردارى در کشور مطرح شود. 

  چه نوع پالستیکى قابل بازیافت است؟
طبق مطالعات و گزارش هاى انجام شده ازسوى 
برخى کارشناسان و محققان جهانى به طور معمول 
6 نوع پالستیک قابل بازیافت هستند که از جمله آنها 

مى توان به موارد زیر اشاره کرد: 
مثال  به عنوان   :(PS ) پلى استایرن ها   (1
محصوالتى همچون فنجان نوشیدنى هاى گرم، 
کارد و چنگال پالستیکى، محصوالتى همچون 

ظروف ماست. 
مثال  به عنوان   :(PP ) پلى پروپیلن ها   (2

محصوالتى همچون ظروف جعبه غذا و بستنى. 
3) پلى اتیلن سبک ( LDPE): به عنوان مثال 

محصوالتى همچون سطل زباله و  کیسه هاى زباله. 
4) پلى وینیل کلراید( PVC): به عنوان مثال 

محصوالتى همچون درب بطرى آب معدنى. 
5) پلى اتیلن سنگین ( HDPE): به عنوان مثال 
محصوالتى همچون ظروف شامپو و یا بطرى هاى 

شیر. 
 :(PET ) بطرى  ترفتاالت  پلى اتیلن   (6
به عنوان مثال محصوالتى همچون بطرى هاى نرم 

مواد نوشیدنى. 
طبق بررسى هاى صورت گرفته در این گزارش 
محصوالت پالستیکى HDPE و PVC تحت 
برنامه هاى بازیافت مجدد قرار مى گیرند و مى توانند 
با فرآیند بازیافت به مواد دیگرى تبدیل شوند و این 
 PS، در حالى است که بازیافت محصوالتى همچون
PP و LDPE با مشکالتى همراه است؛ علت هم آن 
است که این مواد پالستیکى در مرحله مرتب سازى 
فرآیند بازیافت به مشکل بر مى خورند و نمى شود 
براى مرتب سازى آنها استراتژى منظمى را در نظر 
گرفت که این عامل سبب طوالنى تر شدن فرآیند 

بازیافت این محصوالت مى شود. 
در این باره سوالى که به ذهن متبادر مى شود 
این است که آیا بازیافت محصوالت پالستیکى از 
نظر اقتصادى مقرون به صرفه است یا خیر؟ صرفه 
اقتصادى براى برخى از مواد و محصوالت پالستیکى 
که خاصیت تبدیل شدن به دیگر مواد کاربردى را 
ندارند، وجود ندارد و این امر باعث مى شود که این 
محصوالت به زباله تبدیل شده و به چرخه زندگى 
باز نگردند، اما در مقابل بسیارى از انواع محصوالت 

شیمیایى و پالستیکى این قابلیت را دارا هستند و 
بازیافت این محصوالت مى تواند مزیت هاى فراوانى را 
ایجاد کند که در ادامه به برخى از آنها اشاره مى کنیم. 
نیم نگاهى به وضعیت بازارهاى داخلى بیانگر 
این موضوع است که تولید کننده هاى بخش پایین 
دست صنعت پتروشیمى با کمبود مواد اولیه براى 
تولید محصوالت تولیدى واحدهایشان دست و 
پنجه نرم مى کنند؛ این مساله به عنوان مثال در بازار 
ایران باعث شده همواره برخى محصوالت باالدستى 
با التهاب و کمبود روبه رو  باشند که این مساله در 
صنایع پایین دستى مى تواند بحران زا باشد؛ مشکلى 
که از ابتداى تاسیس آنها وجود داشته و هنوز هم 

یکى از بزرگ ترین  درگیرى هاى 
این بخش از صنعت است. شاید 
زمان آن رسیده که به جاى تکرار 
حرف ها، راهکارهاى تکرارى و 
بحث چند ساله مبنى بر اینکه قرار 
بود مجتمع هاى پتروشیمى نیاز 
واحدهاى پایین دست را تامین 
کنند، راهکارهاى جدیدترى را 
مورد بررسى قرار داد که تجربه هاى 
جهانى نشان مى دهند بازیافت یکى 
از این روش ها است. به عنوان مثال 
در شرایط فعلى محصول PVC و 
پلى اتیلن ترفتاالت بطرى از جمله 
کاالهاى پرالتهاب به شمار مى آیند 

که با توجه به موارد باال اگر بتوانیم بسترى فراهم  
سازیم که بازیافت این محصول در دستور کار قرار 

گیرد بخشى از مشکالت بازار حل مى شود. 

  چه محصوالتى از پالستیک بازیافت شده 
ساخته شده است؟

 طیف وسیعى از کاالها را مى توان با پالستیک 
بازیافتى، تولید کرد که در این مقاله از کیسه هاى 
خواب و روپوش، انواع لوازم ادارى، مجراى آب و 
کفپوش، لوله هاى زهکشى، فلکه ها، سینى هاى بذر، 
بطرى آب، سایبان هاى باغى، کمپوست، نرده ها، 
مبلمان باغ و... نام برده شده است. با توجه به شرایط 
فعلى ایران و با توجه به بازار 80 میلیونى داخلى و 
بازارهاى حاشیه خلیج فارس، افغانستان و عراق 
قیمت تمام شده محصوالت یکى از آیتم هاى مهم 
و ضرورى در فروش محصوالت است که به نظر 
مى رسد اگر روى استراتژى و برنامه ریزى دقیق و 
منسجم پیش برویم، بازیافت محصوالت مى تواند 
قیمت تمام شده مواد اولیه را کاهش داده و در نهایت 
در پایین آوردن قیمت نهایى محصول تاثیر بسزایى 
بگذارد. عالوه بر این بحث آالینده ها و مسائل مربوط 
به محیط زیست یادآور این امر است که حتى االمکان 
باید از ورود زباله به چرخه محیط زیستى جلوگیرى 
کرد و گسترش صنعت بازیافت کشور به عنوان گامى 
در جهت حرکت به سمت کشورهاى پیشرفته باشد. 

  آمارهاى جذاب از تولید زباله و بازیافت
نگاهى سریع به برخى آمارهاى گزارش شده نشان 
مى دهد در هر ساعت، آمریکایى ها چیزى در حدود 
2,5 میلیون بطرى پالستیکى استفاده مى کنند که 

اکثر آنها به زباله تبدیل مى شوند. 
هر ساله آمریکایى ها 25 میلیارد فنجان قهوه 
استریپ فوم را دور مى ریزند. طبق گزارش ها حدود 
30/9 درصد از بطرى هاى پالستیکى بازیافت 
مى شوند. در حال حاضر 25 درصد از ضایعات 

پالستیکى در اروپا بازیافت مى شود.
 بازیافت پالستیک 88 درصد انرژى کمترى از 

تولید پالستیک از مواد خام جدید را نیاز دارد. 
در حال حاضر، حدود 50 درصد از پالستیک مورد 
استفاده پس از یک بار استفاده فقط دور انداخته 

مى شود و بازیافت نمى شوند. 
پالستیک 10 درصد کل تولید زباله جهان را 
تشکیل مى دهد. پالستیک 500 تا 1000 سال 
طول مى کشد تا تجزیه شود.پالستیک هایى که 
در نهایت به اقیانوس ها ریخته مى شوند به قطعات 
کوچک تقسیم شده و هر ساله باعث مرگ چیزى 
حدود 100هزار موجود دریایى و یک میلیون پرنده 
مى شوند. انرژى صرفه جویى در بازیافت فقط یک 
بطرى پالستیکى مى تواند یک المپ 100 وات 
را به مدت تقریبا یک ساعت قدرت دهد. در حال 
حاضر، چین به تنهایى وارد کننده حدود 56 درصد 
از پالستیک هاى زباله تولید شده در سراسر جهان 

است. 

  فرآیند بازیافت پالستیک 
ساده ترین فرآیند بازیافت پالستیک عبارت است 
از جمع آورى، مرتب سازى، انهدام، شست وشو، ذوب 
و پلت کردن محصول. البته این فرآیند بازیافتى بر 
اساس نوع محصول پالستیکى متفاوت است. این در 
حالى است که اکثر مراکز بازیافت از دو مرحله براى 

تولید محصوالت جدید استفاده مى کنند: 

مرحله اول: مرتب سازى پالستیک ها به صورت 
خودکار یا دسته بندى دستى به منظور اطمینان از 
اینکه تمام آالینده ها از جریان زباله هاى پالستیکى 

حذف مى شوند.
مرحله دوم: ذوب کردن پالستیک به طور مستقیم 
به یک شکل جدید یا تکه کردن به دانه ها و سپس 
ذوب شدن قبل از اینکه در نهایت به گرانول ها 

تبدیل شوند.

  راه اندازى کسب و کار بازیافت پالستیک ها
در این بین اما صنعت بازیافت عالوه بر اثراتى که 
در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت پتروشیمى 
دارد، در ایجاد اشتغال و راه اندازى 
زنجیره اى از مشاغل در کشور 
نقش مهمى را مى تواند ایفا کند. 
انجام تحقیقات بازار و شناسایى 
طرح  یک  تهیه  فرصت ها، 
درخواست  کامل،  کسب و کار 
مجوز کسب و  کار و سایر مجوزها، 
ساخت یک برنامه جمع آورى 
ضایعات پالستیکى، پیدا کردن 
سایت براى تاسیسات بازیافت 
یا کارخانه، استخدام کارکنان و 
خرید تجهیزات بازیافت و... همگى 
از ارکان این زنجیره کسب و  کار 
محسوب مى شوند که گردش هاى 

مالى قابل توجهى را در جهان ایجاد کرده اند.
در این بین انجمن صنایع پالستیکى بازیافت، 
سازمانى است که مسوولیت ترویج بازسازى 
پالستیک را بر عهده دارد و اعضاى آن قادر به ایجاد و 
حفظ روابط بین بازرسان پالستیکى، البى با دولت و 
سازمان هاى دیگر براى کمک به ایجاد بهترین محیط 

ممکن براى صنعت بازیافت پالستیک هستند. 
انجمن بازرگانان پالستیک (APR) نیز سعى 
در ترویج صنعت بازیافت به گونه اى بین المللى 
دارد و نمایندگان خود را در دنیا رهبرى و حمایت 
مى کند. مشاوره هاى آنها در زمینه هاى مختلف از 
جمله تاسیس شرکت هاى پالستیک در هر اندازه، 
شرکت هاى تولید کننده محصوالت پالستیکى، 

تولید کنندگان تجهیزات بازیافت پالستیک و 
سیستم هاى آزمایشگاهى است. 

APR داراى برنامه هاى آموزشى متعددى 
براى به روز رسانى اعضاى خود در مورد آخرین 
فناورى هاى بازیافت پالستیک و تحوالت آن است 
و این برنامه را براى بهبود کیفیت و افزایش عرضه 
محصوالت بازیافت از طریق منابع فنى، آموزش 
شرکت ها، راه حل هاى طراحى و برنامه هاى تست 

عملى مى سازد.
 

  آخرین پیشرفت ها در بازیافت پالستیک 
نوآورى هاى در حال انجام در تکنولوژى هاى 
بازیافت، فرآیند بازیافت پالستیک را ساده تر و 
مقرون به صرفه تر ساخته اند. چنین فناورى هایى 
از کانال نرم افزارى کردن تصمیم گیرى ها ست 
که به طور کلى باعث افزایش بهره ورى و صحت 
مرتب سازى خودکار در صنعت پالستیک مى شود. 
یکى دیگر از نوآورى هاى قابل توجه در بازیافت 
پالستیک، یافتن برنامه هاى ارزشمندى براى 
پلیمرهاى بازیافت شده در این فرآیند است که 
مى تواند از پلیمرهایى که قابل استفاده نیستند و به 

زباله تبدیل شده اند، استفاده کند. 
اخیرا برخى از کشورهاى عضو اتحادیه اروپا از 
جمله آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ و اتریش شروع به 
جمع آورى ظروف بسته بندى سفت و سخت مانند 
گلدان ها، حوضچه ها و سینى ها و همچنین تعداد 
محدودى از ظروف بسته بندى انعطاف پذیر پس 
از مصرف همچون بطرى ها کرده اند که با توجه به 
پیشرفت هاى اخیر در تکنولوژى هاى شست و شو 
و مرتب سازى، بازیافت این ظروف بسته بندى 

پالستیکى امکان پذیر شده است. 

  چالش هاى صنعت بازیافت پالستیک
بازیافت پالستیک با چالش هاى بسیارى روبه رو  
است، به عنوان مثال براى بازیافت پالستیک هاى 
مخلوط با بقایاى سخت مشکالت زیادى وجود 
دارد. کارشناسان بر این باورند که طراحى 
بسته بندى پالستیکى متناسب با جریان بازیافت 
در حین تولید مى تواند چاره ساز این مشکالت 
باشد. در شرایط فعلى فقط 30 تا 40 درصد از 
پالستیک ضایعات براى استفاده مجدد آماده 
مى شوند و صنعت پالستیک براى کمک به این 
صنعت باید با آگاهى و برنامه هاى دقیق ترى 
گام بردارد. این در حالى است که برخى از 
کشور ها براى همگام کردن صنعت پالستیک 
و صنعت بازیافت قوانینى را وضع کرده اند تا 
این دو صنعت بتوانند هم جهت با یکدیگر گام 
برداشته و چالش هاى مسیر برطرف شوند. بازیافت 
بطرى هاى پالستیکى در آمریکا در حال حاضر 
در چند ایالت از جمله کالیفرنیا، ماساچوست، 
نیا و  نیوجرسى، کارولیناى شمالى، پنسیلوا
ویسکانسین اجبارى شده و قوانین و مصوباتى 

براى این عملکرد وضع شده است.

«دنیاى اقتصاد» با استفاده از الگوهاى جهانى بررسى کرد

میانبر «بازیافت» براى تامین مواد اولیه پتروشیمى
خبرخبر

فوالد در هفته اى که گذشت
بازار تحت الشعاع بازارهاى جهانى

مرکز فوالد ایران :  هفته گذشته بازار محصوالت فوالدى روندهاى 
متفاوتى را پشت سر گذاشت و شرایط مختلفى بر این بازار حاکم 
بود. با این حال به صورت کلى قیمت ها در این بازار روند رو به رشدى 
را پشت سر گذاشت که بخش قابل توجهى از آن به دلیل باال رفتن 
قیمت هاى جهانى است. البته ذکر این نکته ضرورى است که 
تقاضا همچنان در بازار فوالد داخلى پایین است و این مساله باعث 

مى شود رشد قیمت ها چندان پایدار نباشد. 
قیمت شمش در هفته گذشته در بازار داخلى روند صعودى را 
تجربه کرد. سایز 150 میلى متر روز شنبه به طور متوسط 1860 
تومان و سایز 125 میلى متر 1840 تومان معامله مى شد ولى تا 
آخر هفته قیمت سایز 150 میلى متر به 1890 تومان و سایز 125 
میلى متر به 1870 تومان رسید. چند علت براى افزایش قیمت 

شمش وجود دارد: 
1- افزایش قیمت شمش در بازار جهانى و عبور آن از مرز 500 

دالر در هر تن (فوب دریاى سیاه) 
2- افزایش صادرات شمش ایران به تبعیت افزایش قیمت در 
بازار جهانى و افزایش حجم صادرات. تجار خاور دور تالش مى کنند 
انبارهایشان را قبل از اتمام ژانویه پر کنند چون فوریه عمال بازار 
خاور دور تعطیل است به همین علت روند صادرات شمش تقویت 

شده است.
3- عرضه محدود فوالد خوزستان و بروز شایعاتى مبنى بر عرضه 
شمش این کارخانه بر مبناى نرخ جهانى که بى تاثیر از نشست 
نورد کاران و برنامه آنها براى تبعیت بازار داخلى از نرخ بازار جهانى 

است.
اگر واقعا قیمت شمش در بازار ایران به قیمت جهانى تعیین شود 
ما باید شاهد یک جهش قیمت 300 تومانى در هر کیلو  از  این کاال 
باشیم. نتیجه این کار این است که کارخانه هاى تولیدکننده شمش 
کوچک که اکثرا خصوصى هستند مواجه با تقاضاى زیادى بشوند و 
قیمت ها را باال ببرند. در این صورت مصوبات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مبنى بر ارتباط قیمت شمش با آهن اسفنجى و گندله به 
نتیجه مى رسد چرا که آهن اسفنجى به قیمت هر کیلو هزار تومان 
پایه یا بیشتر مى رسد ولى صادرات آهن اسفنجى و گندله لطمه 
مى خورد، چرا که تولیدکنندگان این کاال نمى توانند به نسبت 
افزایش قیمت داخلى (حدود 15 درصد شمش) قیمت خود را در 
بازار جهانى افزایش دهند و با توجه به افزایش قیمت شمش سعى 

مى کنند آن را در بازار داخل بفروشند. 
روند بازار جهانى تابع تصمیم هاى خلق الساعه ما نیست و در آن 
عرضه و تقاضا حاکم است، گذشته از آن بازار داخلى کشش افزایش 
قیمت 15 درصد را براى مقاطع ندارد. یک بخش این سناریو که 
کسى به آن توجه نمى کند آن است که با ورود به ژانویه تقاضاى 
شمش و به دنبال آن قیمت نزولى خواهد شد، سوالى  که مطرح 
است این است که با پایین آمدن قیمت در بازار جهانى آیا قیمت 
شمش هم در ایران کاهش خواهد یافت؟ و سوال  آخر اینکه آیا در 
شرایط تحریم وصل کردن بازار نیمه جان داخلى به بازار جهانى 
که در آن رقباى ما دسترسى به همه نوع سیستم هاى پولى و مالى 

دارند درست است؟ 

  مقاطع در بازار ایران
مقاطع هفته گذشته روند صعودى داشت. ذوب آهن روز یکشنبه 
قیمت کاالهایش را به طور متوسط هر کیلو 50 تومان افزایش داد 
ولى انعکاس آن در بازار جدى نبود چون تقاضا ضعیف است. 
مجتمع روهینا از اول هفته با متوسط 2160 تومان شروع کرد 
ولى تا آخر هفته سعى کرد تخفیف 40 تومانى اول هفته را حذف 
کند که کمابیش موفق بود. از روز سه شنبه روند صعودى قیمت 
شروع شد و تا پنج شنبه ادامه یافت. به نظر مى رسد روزهاى آتى 

این روند تشدید شود.
دو علت براى این افزایش قیمت وجود دارد:

اول افزایش قیمت شمش که شایعاتى مبنى بر باال بردن آن در 
سطح جهانى است و محدودیت عرضه آن ناشى از پایین بودن 

تقاضا است.
 دوم در هفته هاى گذشته شاهد بوده ایم که وزارت راه از طریق 
پرداخت اوراق خزانه بخشى از پروژه ها را فعال کرده است و قسمتى 
از بدهى هاى خود را از این طریق پرداخت کرده همین امر باعث 

شده تا تقاضا به جنب و جوش در بیاید. 
اما بازار مقاطع مثل مهره هاى دومینو شده است، اگر شمش باال 
برود قیمت مقاطع باال خواهد رفت در غیر این صورت بازار مقاطع 
ساکت مى ایستد. با بحث و صحبت هایى که در مورد قیمت شمش 
هست امکان باال رفتن قیمت مقاطع جدى است به خصوص آنکه 
انبارها هم خالى است. اگر روند تزریق اوراق خزانه از طرف وزارت 
راه ادامه یابد امکان افزایش قیمت مقاطع تا 200 تومان  براى هر 
کیلوگرم وجود دارد در غیر این صورت شاهد بسته شدن و تعطیلى 

بعضى واحدها خواهیم بود.
میانگین قیمت تیرآهن سایز 14 تا 18 ذوب آهن روز شنبه 27 
هزار و 167 ریال بود که تا آخر هفته به 27 هزار و 233 ریال رسید. 
انتظار مى رود قیمت تیرآهن به روند صعودى خود ادامه دهد؛ به رغم 
آنکه انواع تیرآهن در کارخانه هاى مختلف تولید مى شود اما وابسته 
به شمش استاندارد است. با تغییر قیمت شمش در واحدهاى رتبه 

اول کشور، باال رفتن قیمت تیرآهن منطقى است.
 

  ورق در بازار ایران
قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلى متر رول روز شنبه 2780 
تومان بود ولى با افزایش قیمت در بازار جهانى قیمت این کاال 
هم تا پایان هفته بهبود یافت و به 2800 تومان رسید. عرضه این 
کاال در بازار جهانى همراه با کرایه حمل آن حدود 40 دالر افزایش 
یافته است و با وجود تقاضا در خاوردور فعال احتمال پایین آمدن 
قیمت آن نیست، اگر قیمت اسلب تغییر نکند وضع محصوالت 
داخلى ثابت مى ماند در غیراین صورت قیمت ورق هاى داخلى هم 

باال خواهد رفت.
به رغم ضعف تقاضا سه شنبه با عقب نشستن یک فروشنده بازار 
جو تصاعدى به خود گرفت. شنیده شد که بازار باید خودش را براى 
افزایش قیمت تا هر کیلو 100 تومان آماده کند ولى فروشنده هاى 
کوچک خأل را پر کردند. ورق سرد در هفته گذشته اما بازار 
بى رونقى داشت. قیمت متوسط آن روز شنبه 31 هزار و 885 ریال 
بود ولى تا آخر هفته به 31 هزار و 770 ریال رسید. قیمت این کاال 
حدود 30 دالر در هفته هاى قبل افزایش داشته و به 630 دالر هر 
تن سى اف آر بندر انزلى براى ضخامت هاى 0/70 تا 1/5 میلى متر 

رسیده است ولى تقاضاى آن در بازار داخلى محدود است.
ورق گالوانیزه با کاهش قیمت روبه رو  شد آنچنان که پیش بینى 
مى شد قیمت ها تا 200 ریال هر کیلو به طور متوسط کاهش 

یافت. 

دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد:
فرار مالیاتى دالالن آهن قراضه 

دردسرساز شد
گردن ننهادن برخى از فروشندگان قراضه به موضوع پرداخت مالیات 
موجب ایجاد آشفتگى در کل زنجیره فوالد مى شود. مالیات بر ارزش 
افزوده که در واقع نوعى از مالیات بر مصرف است در همه جاى دنیا 
دریافت مى شود و در حال حاضر پیشرفته ترین شیوه دریافت مالیات 
محسوب مى شود. از این رو قطعا باید اجراى آن ادامه پیدا کند اما 

واقعیت این است که زنجیره اجراى این قانون باید کامل باشد.
در همین رابطه رسول خلیفه سلطانى دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد در گفت وگو با فوالد نیوز، با بیان اینکه در کشور ما متاسفانه 
برخى حلقه هاى زنجیره در حوزه فوالد درست عمل نمى کنند، 
گفت: به عنوان مثال فروشندگان قراضه آهن صرفا داللى مى کنند 
و هیچ هزینه اى به عنوان مالیات بر ارزش افزوده نمى پردازند ولى 
تولیدکنندگان شناسنامه دار باید این هزینه را بدون اینکه اعتبارى 
براى آن دریافت کرده باشند، پرداخت کنند.وى ادامه داد: بر این 
اساس، عدم شفافیت در زنجیره تامین مواد اولیه تولید فوالد خصوصا 
در فروش آهن قراضه، هزینه هاى سنگینى را بابت مالیات ارزش 
افزوده به تولیدکنندگان خصوصى فوالد تحمیل مى کند.دبیر انجمن 
تولید کنندگان فوالد افزود: در مورد بحث مالیات ارزش افزوده و 
گردن ننهادن برخى از فروشندگان قراضه به این الزام قانونى باید گفت 
که این مساله سبب ایجاد آشفتگى در کل زنجیره فوالد مى شود، چرا 
که واحدهاى ذوب فوالدى که براى بقا و حفظ تولید و جلوگیرى از 
تعطیلى کارخانه خود مجبور به خریدن قراضه بدون فاکتور(ایمنى) 
از فروشندگان محلى قراضه و عدم دریافت مالیات ارزش افزوده آن 
مى شوند ناگزیرند شمش تولیدى خود را نیز بدون فاکتور رسمى و 
بدون مالیات ارزش افزوده به واحدهاى نوردى بفروشند، این زنجیره 
معیوب تا مصرف کننده نهایى ادامه مى یابد؛ به طورى که واحدهاى 
نورد نیز ناچارند محصول تولیدى خود را بدون فاکتور رسمى به 
خریدار بفروشند. این روند همین طور ادامه پیدا مى کند.وى ادامه 
داد: در این زنجیره معیوب، واحدهاى تولیدى هم که به ناچار به دلیل 
کمبود نقدینگى و الزام به تامین مواد اولیه در این چرخه گرفتار 
شده اند، مشمول جرایم سنگین مالیاتى و ضرر و زیان  هایى از این 
بابت مى شوند.دبیر انجمن تولید کنندگان فوالد معتقد است: در حال 
حاضر اغلب قراضه هایى که فرآورى نشده اند، به صورت غیررسمى 
خرید و فروش مى شوند و همین قراضه ها هستند که استفاده از آنها 
در کارخانه هاى ذوب فوالد، در پاره اى موارد سبب بروز مشکالت 
زیست محیطى در آن واحد تولیدى مى شود. عالوه بر این به دلیل 
ناخالصى هاى موجود در این قراضه ها، میزان مصرف انرژى و پرت در 
فرآیند تولید در واحدهاى ذوب فوالد افزایش خواهد یافت. قراضه هاى 
فرآورى نشده موجب افزایش ریسک آالیندگى واحدهاى تولیدى 
مى شوند.خلیفه سلطانى یاد آور شد: به نظر مى رسد راهکار بهره بردارى 
مناسب از قراضه در واحدهاى ذوب فوالد به توسعه واحدهاى فرآورى 
قراضه گره خورده است؛ چرا که از یکسو مسائل زیست محیطى در این 
واحدها تحت نظارت قرار دارد و دغدغه هاى سازمان محیط  زیست 
در این خصوص مرتفع مى شود و از سوى دیگر به دلیل ساختار رسمى 
واحدهاى فرآورى قراضه، خرید و فروش غیررسمى قراضه بدون 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حداقل مى رسد.وى ادامه داد: این 
موضوع باعث رهایى بسیارى از واحدهاى ذوب و نورد از مشکالت و 
جرایم مالیاتى و همچنین رفع آشفتگى و ایجاد ثبات در بازار شمش و 
محصوالت طویل فوالدى شده است. وى ادامه داد: پیشنهاد مى شود 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکارى سازمان محیط زیست به 
دنبال تقویت و توسعه واحدهاى فرآورى قراضه باشند، چرا که حمایت 
از این واحدها و ایجاد مکانیزمى براى توسعه فعالیت آنها نتایج زیر را 

به دنبال خواهد داشت.

گروه بورس کاال: 42710325

   هدف از بازیافت 
محصوالت پالستیکى 

تبدیل زباله ها و ضایعات 
پالستیک به محصوالت 

باز تولید شده و کاربردى 
است. به این معنا که طى 
فرآیندى ضایعات مواد 

پالستیکى به محصوالتى 
تبدیل مى شوند که بعضا 

با حالت و شکل اولیه 
خود متفاوتند

اصالحـیه
بــا توجه به اینکه آگهى مناقصه 96/1040 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبى 
در نوبت اول تاریخ چاپ 96/9/23 فاقد آدرس سایت بوده است بدینوسیله اصالح 
هــاى  آدرس  بــه  بیشــتر  اطالعــات  کســب  جهــت  گردد. مــى 
WWW.SPGC.IR (قسمت مناقصات –امور پیمانها) WWW.TENDER.BZRASI.IR و

www.IETS.MPORG.IR مراجعه فرمایید.

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد مقدار 17,000 تن نرمه آهن اسفنجى
( با میانگین عیار  fe metal= %72 , fe total = %85) به صورت یکجا از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادى به فروش برساند.

متقاضیان شرکت در مزایده مى توانند از تاریخ 1396/09/26 الى 1396/09/28 جهت دریافت اسناد مزایده به دفتر مرکزى 
شــرکت به نشــانى:تهران، بزرگراه حقانى، بعد از جهان کودك، خیابان شهیدى، کوچه ژوبین، پالك2، طبقه 4، واحد 7، واحد 

فروش اقدام نمایند.
واریز مبلغ 2,500,000,000 ریال به شــماره حســاب 166659132 نزد بانک تجارت شعبه نجات الهى به نام شرکت جهان 

فوالد سیرجان جهت دریافت اسناد مزایده الزامى است.
آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده:ساعت 16 مورخ 1396/09/28

شرکت جهان فوالد سیرجان

آگهى مزایده عمومى

شرکت ملى گاز ایران
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبى

روابط عمومى شرکت مجتمع گاز پارس جنوبى

آگهى مناقصه شماره: 96/1040
موضوع: خدمات نگهدارى و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، تأسیسات و سیستم هاى برودتى و تهویه 
مطبوع و سیستم ها، تجهیزات و ادوات الکتریکى پاالیشگاه اول و تأسیسات مشترك شرکت مجتمع گاز پارس جنوبى

شماره مجوز:4291. 1396

استان بوشهر – عسلویه - منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس - شرکت مجتمع گاز پارس جنوبى – نام و نشانى مناقصه گذار
پاالیشگاه اول (فاز یک) - خدمات پیمان هاى پاالیشگاه اول

1396/10/16آخرین مهلت اعالم آمادگى و تحویل رزومه متقاضیان شرکت در مناقصه
1396/11/04تاریخ تحویل اسناد مناقصه به شرکت هاى واجد صالحیت (توزیع اسناد)

1396/11/14مهلت تحویل پیشنهادات مالى توسط مناقصه گران (تقریبى)
1396/11/15تاریخ بازگشایى پیشنهادات مالى (تقریبى)

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 4/972/230/000 ریال به صورت یکى از تضامین قابل قبول وفق نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
آئین نامه تضمین شماره 123402/ت 50659ه ـ مورخ 94/09/22 هیأت وزیران

جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس هاى:
 WWW.SPGC.IR (قسمت مناقصات - امور پیمان ها)، WWW.TENDER.BAZRASI.IR، WWW.IETS.MPORG.IR مراجعه فرمائید.


