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C  انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت
ســـرمقـــاله

خاطرات شـوک بـر انگیز انفجـار قیمتی و عرضه 
PVC در ابتـدای سـال 95 را همـه بـه خاطـر 
داریـم! هرچنـد کـه از ایـن دسـت، در دفترچـه 

خاطـرات ذهنـی ما بسـیار اسـت.
از همـان روزهـای آغازیـن ایـن تصمیـم گیـری 
یکـروزه و اجـرای بالفاصلـه آن، انجمـن لولـه 
واتصاالت PVC، زره پوشـیده به نبرد با شـرایط 
تحمیلـی پیـش آمـده رفـت و از هردرگاهـی که 
امکانـش بـوده اعتـراض کتبی، حضوری، جلسـه 
ای و.... خـود را مطـرح نمـوده اسـت. تـا جاییکه 
تعجـب جنـاب اقـای دکتـر نهاوندیـان را هم در 
ممکـن  کـه چگونـه  برانگیخـت  موضـوع  ایـن 
اسـت تولیدکننـدگان صنایـع تکمیلـی کشـوری 
کـه خـود قطـب پتروشـیمیایی منطقـه اسـت بـا 

چنیـن مشـکالتی دسـت بـه گریبان باشـند؟!!
از آن زمـان تاکنـون بـه طـول مـدت 6 مـاه و 
هزینـه کـرد حداقـل 400 نفـر سـاعت مشـغول 
پیگیـری مدام این مشـکل بدون دلیـل و تعریف 
هسـتیم و هنـوز هیـچ چـراغ روشـنی در مسـیر 

آینـده دوماهـه صنعـت PVC هـم ندیدیـم.
آنکـه در جایـگاه دولتـی بود که بـا آرامش و یک 
نگاه سـاده به این مشـکل، از کنار آن گذشـت و 
در بسـیاری مـوارد هـم به وضـوح بیـان کرد که 

زمـان خود حالل مشـکالت اسـت و بسـیاری از 
اعضـای محتـرم صنـف هـم بـدون دیـدن تمام 
ایـن تالشـها فقـط معتـرض شـدند کـه انجمـن 

چـرا کاری نمـی کند؟
 عضـو محترمـی کـه سالهاسـت حـق عضویـت 
خـود را هـم پرداخت نکـرده اید ! آیا بهتر نیسـت 
کـه اندکی بـه خود برگردیـد و حداقل اسـتاندارد 
هـای الزم را در روابـط کاری خـود بـا انجمـن 
بسـنجید و بعـد از آن  بـه زیـر سـوال بـردن کار 
و تمامیـت شـخصیتی همکاران انجمـن و هیئت 

بپردازید!  مدیـره آن 
به راسـتی در کشـوری که دولت صاحـب اقتصاد 
آن اسـت آیا شایسـته اسـت که تالشـهای شبانه 
روزی همکارانتـان را برای دریافت حداقل سـهم 
شـما از ایـن اقتصـاد هم به سـخره بگیریـد و به 
آسـانی برچسـبهای مختلفی را تقدیم شـخصیت 

کاری آنهـا کنید؟
آیـا زیـان نسـلی کـه اینگونـه عمـل مـی کنـد 
بسـی پیشـتر از نسـل بـی انگیـزه و منتظری که 

پیشـتر صحبتـش را کردیـم نیسـت؟
شـما چـه تصمیمـی بـرای اصـالح خـود بعنوان 

نماینـده نسـل تـان دارید؟

فرزانه خزمیان

| اکثر مردم سرگرم فعالیت هایی هستند که بیشتر آرامش بخشند تا هدفمند |
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هیئت مدیـره انجمن تولیدکننـدگان لوله و اتصاالت 
PVC در تاریخ 95/06/10 تشـکیل جلسه دارد

فارسـی)عضو   ،) دار  خرازی)خزانـه  مدیـره(  هیئـت  متوسـلیان)رئیس  آقایـان:  جلسـه:  در  حاضریـن 
هیئـت مدیـره(، قدیمی)عضـو هیئـت مدیـره(، حسـن حاجبی)نماینده اذرلولـه(، اخالص)کاراپالسـتیک 
یـزد(، رزاقـی) پولیـکای رزاقی(،سـخائی فـرد) لولـه گسـتر گلپایـگان(،  پاکزاد)نماینده وینوپالسـتیک(، 
سـلطانی)نماینده شـیلنگ و لولـه خوزسـتان(، محمـد تقی غیاثـی) کیمیـاران(، معمارزاده )پـارس پرال(، 

محمـد ترابی)ناردیـن پلیمـر اسپادانا(،سـحرناز)داراکار(

اخــــــبــار | برای هر هفته از قبل و برای هر روز از روز قبل برنامه ریزی کنید |
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   در ایـن جلسـه ابتـدا بـه موضـوع و مشـکل 
تأمیـن مـواد اولیه ،عدم توزیع مناسـب و قیمتهای 
بسـیار بـاالی آن در بـازار آزاد پرداخته شـد.آقای 
متوسـلیان و آقای خـرازی گـزارش مختصری از 
رونـد فعالیتهـای انجمـن و تعاونـی در خصوص 
رفـع ایـن مشـکل ارائه دادنـد و اظهـار امیدواری 
نمودندکـه پیگیریهـای اکیـد انجمـن در کنار رفع 
برخـی مشـکالت پتروشـیمی هـا و سیاسـتهای 
کاری آنهـا بـه بهبـود شـرایط عرضـه و توزیـع 

PVC منجـر شـود.

| در شغلتان به دنبال عوامل پیشرفت حیاتی کارتان باشید |اخــــــبــار

در خصـوص اجرایـی شـدن رونـد رتبـه بنـدی 
شـرکتهای عضـو انجمـن، با تأکید بـر بخش بندی 
رتبـه بنـدی بـه فاضـالب سـاختمان و مناقصـات 
دولتـی، گزارشـی از رونـد ایـن رتبـه بنـدی در 
بخـش فاضالب سـاختمان ارائه گردیـد. همچنین 
مقرر شـد کمیسـیون مناقصات بـا تعریف اعضای 
جدید طی هفته آینده تشـکیل جلسـه داده و روند 
انجـام رتبـه بنـدی در این بخش را در دسـتور کار 

قراردهند. خـود 
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اخــــــبــار | قانون کاشت و برداشت اصل اساسی زندگی بشر است |

حاضریـن در جلسـه کمیسـیون مناقصـات )سـاعت 9 صبـح الـی 11 صبح(.آقایان:متوسـلیان 
)یزدپولیـکا(، حاجبـی )آذرلولـه( ،پاکـزاد )وینوپالسـتیک(، مددی )شـیلنگ و لوله خوزسـتان( 
قدیمی)نیـک پلیمـر کردسـتان(، وحدتـی)داراکار( ،نامی)پلیمر توس( ، رزاقـی )پلیکای رزاقی(
خانـم خرمیـان دبیـر انجمـن، در ابتدا هـدف این کمسـیون مبنی بر بررسـی مشـکالت صنعت 
در بخـش مناقصـات و مصـرف کننـدگان دولتـی و برنامـه ریـزی جهـت رفـع این مشـکالت 

تعریف شـد.
اولیـن دسـتور کار ایـن کارگروه بـر محور اسـتراتژی انجمن و چهارچـوب آن در قالب اهداف 

این کمیسـیون تعریف شـد.

فاضـاب  و  مناقصـات  هـای  کمیسـیون  جلسـه 
سـاختمان انجمـن لولـه و اتصـاالت پی وی سـی 

در تاریخ 95/06/15
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اخــــــبــار

همچنیـن کمیسـیون فاضـالب سـاختمان که بـا حضـور آقایـان متوسـلیان )یزدپولیکا(، قدیمـی )نیک 
پلیمـر کردسـتان(، وحدتـی )دارکار()، اسـماعیلی )وینوپالسـتیک( ،خادمـی )لوله گسـتر خادمی(،نامی 
)پلیمـر توس(،حاجبـی )آذرلولـه(، رزاقی )پلیـکای رزاقی(، مدنی )شـیلنگ و لوله خوزسـتان(، کمانی 
)کاسـپین پلیمر(،سـخایی فرد )لوله گسـتر گلپایگان( تشـکیل شـد و در ابتدا آقای قدیمی ریاسـت این 
کمیسـیون بـه ارائـه گزارشـی از عملکرد این کمیسـیون، رونـد نمونه برداریهـا از بازار، انجـام آزمونها 
و غیـره پرداخـت همچنیـن مقـرر شـد نحوه رسـانه ای کـردن و یـا هرگونه اطـالع رسـانی نتایج رتبه 

بنـدی در بخـش فاضـالب سـاختمان بر اسـاس مصوبه هیئـت مدیره انجـام پذیرد.

کمیسـیون فاضاب ساختمان 

| هر کاری که انجام می دهید یا به شما کمک میکند یا نه هیچ چیز خنثی نیست |
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اخــــــبــار | تصمیم های مهم همیشه نقطه پایان تصمیمات پوچ است|

محـل  در  کـه  جلسـه  ایـن  هـای  دسـتاورد  از 
سـاختمان،واقع  و  مکانیـک  بـرق،  پژوهشـگاه 
شـد،           تشـکیل  رضـوی  سـعیدی  دکتـر  دفتـر  در 

مـی تـوان بـه:
   ضـرورت اصـالح برخـی قسـمت هـای ایـن 

اسـتاندارد
عـدم تناسـب و تطابـق محتـوی بیـن پـارت های 

مختلـف اسـتاندارد
    عـدم ارائـه معیـاری بـرای مجزا کـردن جنس و 

نـوع  سـامانه ی لوله  هـای هادی
    عـدم ارائـه اطالعـات کافـی و توضیـح کامـل 
بـرای اسـتفاده از افزودنـی هـای مقـاوم در برابـر 
آتـش اشـاره کـرد . )مشـخص نمـودن ایـن نـوع 
افزودنـی ها و خطـر حاصل از ناکارآمـدی آنها در 

کاربـرد هـای مختلـف ضـرورت دارد( .
مهنـدس ماهـرو خالقـی مقـدم عنـوان کردنـد در 
صـورت تدویـن مجـدد ایـن اسـتاندارد بـه منظور 
کاربـردی کـردن  هرچـه بیشـتر این قسـمت، الزم 
اسـت متخصصـان ایـن صنعـت نیـز در جلسـات 
تدویـن شـرکت  کـرده  و حضور داشـته باشـند تا 
مفاهیـم از دامنـه تئوری بـه زمینه صنعتـی نزدیکتر 
شـود و کارایی این اسـتاندارد در دوره های بعدی 

یابد. بهبـود 
همچنیـن طبـق درخواسـت کمیتـه علمـی جهـت 
لـزوم دوره هـای آموزشـی ، کارآموزی و آشـنایی 
بـا تجهیزات آزمایشـگاهی مرتبط ،  دکتر سـعیدی 
و  مکانیـک  بـرق،  پژوهشـگاه  ریاسـت  رضـوی 
دکتـر  دوره  ایـن  از  اسـتقبال  سـاختمان،  ضمـن 
شـرع پسـند متخصـص پژوهشـگاه بـرق را جهت 
همـکاری در ایـن زمینـه معرفـی کردند که ایشـان 
نیـز آمادگـی و همـکاری صمیمانـه خـود را برای  
برگـزاری کارآمـوزی در پژوهشـگاه و حتـی در 

محـل کارخانـه متقاضیـان اعـالم فرمودنـد.
حاضرین در این جلسه

پژوهشکده  )ریاست  رضوی  سعیدی   : آقایان 
عضو   ( پسند  شرع  ساختمان(،  و  برق،مکانیک 
هیئت علمی پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان( 
توس(،  شمس)پلیمر  پالستیک(،  )وینو  قاسمی 

اسالمیان)آریانام(،  پورسعیدی ) آریانام(
خانم ها: خالقی)عضو هیات علمی گروه پتروشیمی 
محمودی)ترموپالست(،  استاندارد(،  پژوهشگاه 

)PVC مرادیان)نیک پلیمر(، عبدی پور)انجمن
 

در جلسـه ایـی کـه در روز چهارشـنبه  تاریـخ 13 مـرداد مـاه برگزار شـد، اسـتاندارد  
11215 ملـی توسـط کمیتـه علمـی، فنـی و تخصصـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت PVC   و کارشناسـان پژوهشـگاه سـازمان ملـی اسـتاندارد بـه منظـور درک 

بیشـتر و کاربـردی ایـن اسـتاندارد،  مـورد نقد،بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.

قسـمت های مخـتلف استاندارد  ملـی 11215
سیسـتم های مجرایـی برای مدیـریت کابـل
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| در روز یک زمان 15 دقیقه ای را به ایده خود اختصاص دهید |اخــــــبــار

امید به گشـودن پنجره های رونق در شـانزدهمین 
نمایشگاه بیـن المللی صنـعت ساختـمان

سـی                    وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه  تولیدکننـدگان  انجمـن  عمومـی  روابـط 
شـانزدهمین نمایشـگاه بین المللـی صنعـت سـاختمان امسـال در حالـی برگـزار شـد کـه رکـود همچنان 
سـایه خـود را بـر بازار مسـکن گسـترانده اسـت. با این وجـود ذینفعـان از جملـه تولیدکننـدگان لوله و 
اتصـاالت پـی وی سـی، حضـور گسـترده ای در ایـن نمایشـگاه داشـتند به امید ایـن که کورسـوی امید 
در فضای پسـابرجام، پنجره های بسـته سـاختمان ها را بگشـاید و رونق بار دیگر به کسـب و کارشـان 

گـردد. باز 

انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی 
بـه  نمایشـگاه  ایـن  در  هـم  آن  اعضـای  و  سـی 
معرفـی خدمـات و دسـتاوردهای خـود پرداختند.
شـانزدهمین دوره نمایشـگاه بیـن المللـی صنعـت 
سـاختمان، امسـال با حضـور ۸۰۰ شـرکت داخلی 
و خارجـی و 2۳ کشـور  خارجـی از 22 تـا 25 

مـرداد مـاه سـال جـاری، برگزار شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش در ایـن نمایشـگاه، 2۳ 
یونـان،  آلمـان،  فرانسـه،  چیـن،  بلژیـک،  کشـور 
مجارسـتان، ایتالیـا، اسـپانیا، کره جنوبـی، آفریقای 
جنوبـی، تایـوان، روسـیه، ترکیـه، کانادا، سـوییس، 
سـوئد، انگلیـس، اتریـش، دانمـارک، ژاپـن، هلند، 

نـروژ و فنالنـد حضـور داشـتند.
تعـاون  اتـاق  نمایشـگاهی  امـور  مدیـر  کریمـی 
بـه رشـد نمایشـگاه امسـال در  بـا اشـاره  ایـران 

جملـه  از  خارجـی  شـرکت های  حضـور  بحـث 
بین المللـی  نمایشـگاه  شـانزدهمین  تفاوت هـای 
صنعـت سـاختمان در مقایسـه بـا نمایشـگاه سـال 
جملـه  از  نوآوری هـا  برخـی  ارائـه ی  را  قبـل 
عایق هـای نویـن بـا تکیـه بـر فناوری هـای نانوی 
جدیـد، مصالـح پایـه بـرای ایجاد سـاختمان سـبز 
بـرای صرفه جویـی در انـرژی و روش هـای نویـن 

مقابلـه بـا زلزلـه عنـوان کـرد.
 ۴۳۰۰ قبـل  سـال  در  این کـه  بیـان  بـا  کریمـی 
شـرکت های  بـه  نمایشـگاه  فضـای  از  مترمربـع 
خارجـی اختصـاص یافـت، تصریـح کـرد: یکـی 
امسـال رشـد حضـور  نمایشـگاه  ویژگی هـای  از 
شـرکت های خارجـی بـوده بـه نحـوی کـه ۶5۰۰ 
مترمربـع فضـا در اختیـار آنهـا قـرار گرفته اسـت.
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متاسـفانه بـازار ضعیف بـوده و مواد اولیه 
ناگهـان گـران شـده اسـت که نسـبت به 

این موضـوع انتقاد وجـود دارد.
رضـا سـخایی فـرد مدیرعامـل شـرکت 
ارزیابـی  دربـاره  گلپایـگان  گسـتر  لولـه 
داشـت:  اظهـار  نمایشـگاه  دوره  ایـن  از 
نمایشـگاه  اول  روز  از  خوبـی  اسـتقبال 
انجـام شـد و مراجعـان بـه انـدازه کافـی 
حضـور داشـته انـد که ایـن نیز شـاید به 
دلیـل تعطیلـی روز جمعـه بـوده اسـت.

وی دربـاره محصوالت جدید ارائه شـده 
توسـط این شرکت در نمایشـگاه توضیح 
شـیرهای  و  جدیـد  اتصـال  چنـد  داد: 
جدیـد  تولیـدات  از  بخشـی  خـودکار، 
مـا هسـتند کـه مـورد اسـتقبال نیـز قـرار 
ضعیـف  بـازار  متاسـفانه  البتـه  گرفتنـد؛ 
بـوده و مـواد اولیـه ناگهـان گـران شـده 
اسـت که نسـبت بـه ایـن موضـوع انتقاد 

ریم. دا

سـخایی فـرد درباره نشـانه هـا و احتمال 
رکـود،  از  سـاختمان  صنعـت  خـروج 
گفـت: مـا نسـبت بـه بـازار به طـور کلی 
ناامیـد نیسـتیم امـا وضعیـت خوبـی نیـز 
وجـود نـدارد. شـرکت ما در این شـرایط 
بـه نوعـی تـالش خـود را بـر بازارهـای 

خارجـی معطـوف کـرده اسـت.
وی بـا انتقـاد از وعـده هـای داده شـده 
توسـط مسـئوالن کـه بـه آن عمل نشـده 
اسـت، عنـوان کـرد: در وضعیـت خوبـی 
به سـر نمـی بریم، وعـده زیاد مـی دهند 
امـا در عمل اتفـاق خاصی نیفتاده اسـت.
حاضـر  حـال  در  گفـت:  فـرد  سـخایی 
بـه کشـور عـراق صـادارت داریـم و در 
حـال رایزنـی با کشـورهای روسـیه و نیز 

افغانسـتان هسـتیم.

  رضا سخایی فرد: مسئوالن وعده زیاد می دهند؛ اما عمل نمی کنند

وضعیـت  در  فـرد:  سـخایی 
خوبـی بـه سـر نمـی بریـم، 
وعده زیـاد می دهنـد اما در 
عمـل اتفـاق خاصـی نیفتاده 

. ست ا
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چـرا پـی وی سـی را در ایران بـه تولیدکننده 
نمـی دهنـد و بـا ایـن وضعیـت دالل بـازی 

شـکل گرفته اسـت.
طـاالری مدیـر عامـل شـرکت نگیـن سـتاره 
گلپایـگان، نمایشـگاه را خـوب ارزیابـی کرد 
امـا در خصـوص بـازار مـواد اولیـه و وجود 

دالل بـازی در ایـن حـوزه انتقـاد کرد.
ایـن  جدیـد  محصـوالت  دربـاره  طـاالری 
شـرکت در شانزدهمین نمایشـگاه بین المللی 
صنعـت سـاختمان، گفت: مـا لوله هـای پنج 
و  کشـاورزی  اتصـاالت  الیـه،  تـک  الیـه، 
مـوارد بسـیار دیگـری را در ایـن نمایشـگاه 
عرضـه مـی کنیـم و تمـام تـالش خـود را 
کـرده ایـم تا پرسـنل شـرکت را حفـظ کنیم.
وی بـا اظهـار تاسـف از وضعیت آشـفته پی 
ایـن موضـوع مشـکالت  وی سـی، گفـت: 
بسـیاری را بـرای تولیدکننـده ها ایجـاد کرده 
اسـت؛ اگـر چنین وضعیتـی نبود بنـده اکنون 
بـه جای 22۰ نیرو، ۴۰۰ نفر پرسـنل داشـتم.

طـاالری دربـاره صـادرات محصـوالت ایـن 
حـال  در  مـا  داد:  توضیـح  تولیـدی  واحـد 
عـراق  و  افغانسـتان  کشـور  دو  بـه  حاضـر 

. داریـم  صـادرات 

از  سـاختمان  صنعـت  خـروج  دربـاره  وی 
آقـای  دولـت  روش  بـه  مـا  گفـت:  رکـود 
روحانـی امیـدوار هسـتیم، امـا در برابـر وی 

موانـع ایجـاد مـی شـود.
طـاالری درباره واردات پی وی سـی توسـط 
انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پی 
وی سـی، تصریـح کـرد: انجمن مـی خواهد 
پـی وی سـی را وارد کنـد امـا ارز آن را از 
بـه  انـد؛  کـرده  تبدیـل  آزاد  ارز  بـه  دولتـی 
همیـن دلیـل بهـای آن گـران تمام می شـود.
وی ایـن پرسـش را مطـرح کـرد کـه چـرا    
پـی وی سـی را در ایـران بـه تولیدکننده نمی 
دهنـد و بـا ایـن وضعیـت دالل بازی شـکل 

اسـت. گرفته 
بـه گفتـه طاالری با وجود 5 تا ۶ پتروشـیمی، 
نبایـد، وضعیت پی وی سـی به شـکل کنونی 
باشـد. وی در پایـان گفـت: چند نفـر مواد را 
خریـداری و در جاهـای مختلـف انبـار مـی 
کننـد و بـا کیلویـی یـک هـزار تومان بیشـتر 
بـه مـا مـی فروشـند؛ مـا نیـز بـا این شـرایط 

بایـد کارگـران خـود را اداره کنیم!

  طاالری:  نمایشگاه ساختمان خوب؛
 بازار پی وی سی آشفته

آقای  دولت  روش  به  ما  طاالری: 
در  اما  هستیم،  امیدوار  روحانی 

برابر وی موانع ایجاد می شود.
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نوسـانات قیمـت مـواد اولیـه و وجـود 
لولـه هـای غیراسـتاندارد آثـار منفـی بر 
فعالیـت تولیدکننـدگان گذاشـته اسـت.

مرضیـه محمـدی مدیرفـروش شـرکت 
لولـه گسـتر خادمی دربـاره چشـم انداز 
سـاختمان،  صنعـت  رکـود  از  خـروج 
مـواردی  و  فعلـی  بـا وضعیـت  گفـت: 
ماننـد؛ قیمـت مـواد اولیه و رکـود حاکم 
بـر بـازار، نمـی تـوان بـه صـورت کامل 
کـدام سـمت  بـه  کـه وضعیـت  گفـت 

پیـش مـی رود امـا ناامیـد نیسـتیم.
ایـن  جدیـد  محصـوالت  دربـاره  وی 
ارائـه شـده  نمایشـگاه  در  کـه  شـرکت 
اسـت، توضیـح داد: در زمینه پلـی اتیلن 
تولیـد نـوار تیـپ اسـت کـه در زمینـه 
کشـاورزی بـه ویـژه بـرای سـیفی جات 
کاربـرد دارد و یـک سـری از اتصـاالت 
را هـم به محصـوالت خـود اضافه کرده 
ایـم کـه اسـتانداردهای الزم را هـم اخذ 

اند. کـرده 
محمـدی در همیـن خصـوص ادامه داد: 
در زمینـه اتصاالت سـایلنت محصوالتی 
ایـم. همچنیـن در  تولیـد کـرده  نیـز  را 
حـوزه  کاالهـای  برخـی  تولیـد  حـال 

مخابـرات هسـتیم.
بـه گفتـه وی اسـتقبال از ایـن دوره از 
نسـبت  سـاختمان،  صنعـت  نمایشـگاه 
بـه سـال هـای کمتـر بـوده اسـت. وی 
گفت: در سـال های گذشـته در روز اول 
بازدیدکنندگان بیشـتری حضور داشـتند. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
گفـت: تالش مـا همواره این بوده اسـت 
کـه محصـوالت جدیدی بر حسـب نیاز 
مشـتری در بـازار عرضـه کنیـم و عقـب 

نمانیـم امـا در کل وضعیـت رکـود بازار 
را متالطـم کرده اسـت.

بـه گفتـه محمـدی کاالهای این شـرکت 
افغانسـتان،  عـراق،  کشـورهای  بـه 
مـی  صـادر  آذربایجـان،  و  ترکمنسـتان 
صـادرات  حـوزه  افـزود:در  وی  شـود. 
در  چنـد  هـر  نـدارد  وجـود  مشـکلی 

هسـت. مشـکالتی  گمـرک 

محمـدی مهمترین کشـورهای رقیب در 
بخـش پی وی سـی در بازارهـای هدف 

صـادرات را، ترکیه عنـوان کرد.
خصـوص  در  فـروش  مدیـر  ایـن 
پـی وی  در حـوزه  موجـود  مشـکالت 
سـی، گفـت: مشـکالتی که اکنـون روی 
بـازار تاثیـر می گـذارد نوسـانات قیمت 
مـواد اسـت و همچنین وجـود لوله های 
غیراسـتاندارد کـه آثـار منفی بـر فعالیت 
هـای تولیدکننـدگان مـی گذارد.اگـر از 
و  لولـه  تولیدکننـدگان  انجمـن  سـوی 
اتصـاالت پـی وی سـی در ایـن زمینـه 
اقدامـی صـورت بگیـرد بسـیار مناسـب 

. ست ا

  مرضیه محمدی: وضعیت رکود بازارساختمان را متاطم کرده است

کشـورهای  مهمتریـن  محمـدی 
رقیـب در بخـش پـی وی سـی در 
بازارهـای هـدف صـادرات را ترکیه 

عنـوان کـرد.
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پتروشـیمی هـا در ایـران محصـول خـود را 
بـه قیمـت حـدود ۸۰۰ دالر صـادر مـی کنند 
بـرای واردات آن حـدود1۰۰۰ دالر  بایـد  و 

کنیم هزینـه 
مدیرعامـل شـرکت نیـک پلیمر رکـود بازار و 
عـدم اشـتیاق خریداران به خریـد را از عوامل 
از نمایشـگاه صنعـت  اصلـی عـدم اسـتقبال 
سـاختمان دانسـت و افـزود: در ایـن دوره از 
نمایشـگاه تعـداد تولیدکننـدگان و غرفه داران 

از تعـداد بازدیدکنندگان بیشـتر اسـت.
منصـور قدیمـی اظهـار داشـت نه تنها نشـانه 
هایـی بـرای خـروج از رکود دیده نمی شـود 
بلکـه روز بـه روز این رکود بیشـتر می شـود. 
پـی وی  مشـکالت صنعـت  از  ادامـه  در  او 
سـی گفـت و افـزود: صنعـت پـی وی سـی 
از ابتـدای سـال با مشـکالت عدیـده ای روبه 
رو بـوده اسـت و کارخانـه هایـی کـه در این 
زمینـه فعـال بـوده انـد رو بـه تعطیلـی مـی 
رونـد و هیچ چشـم انـدازی بـرای راه افتادن 
پـروژه هـا وجـود نـدارد زیـرا تا پـروژه های 
دولتـی رونـق نگیـرد و پـول به صنعـت وارد 
نشـود عمال ایـن رکود پایـان نخواهـد یافت.
ایـن صنعتگـر فعـال در خصـوص اسـتراتژی 
شـرکت نیـک پلیمـر کردسـتان برای توسـعه 

بـازار داخلـی و خارجـی عنـوان کـرد: نیـک 
بـر  ابتـدا  از  را  خـود  کار  اسـاس  پلیمـر 
صـادرات گذاشـته اسـت و از سـال 9۰ تـا 
9۴ صادرکننـده نمونـه اسـتان بـوده و 7۰ تـا 
9۰ درصـد محصـوالت خـود را صـادر کرده 
اسـت امـا اکنـون این صـادرات متوقف شـده 

. ست ا
او در ادامـه خریـد ارزان تولیدکننـدگان پـی 
را  ایـران  پتروشـیمی  از  وی سـی در عـراق 
بازارصـادرات  دادن  دسـت  از  اصلـی  دلیـل 
عـراق عنـوان کـرد افـزود: پتروشـیمی ها در 
ایـران محصـول خـود را بـه قیمـت حـدود 
۸۰۰ دالر صـادر مـی کننـد و مـا بایـد بـرای 
واردات آن حـدود1۰۰۰ دالر هزینـه کنیـم و 
هیـچ منطـق اقتصادی ایـن را قبـول نمی کند.
محصـوالت  ارائـه  خصـوص  در  قدیمـی 
جدیـد در نمایشـگاه گفـت: بـه غیـر از یـک 
نمونـه لولـه پی وی سـی جدید چیـز خاصی 
مشـاهده نکـرده اسـت کـه علـت آن رکـود 
بـازار و نبـود خریـدار جدیـد اسـت کـه در 
ارائـه  بـرای  رغبتـی  تولیدکننـدگان  نتیجـه 

ندارنـد. جدیـد  محصـوالت 

 منصور قدیمی: فروش پی وی سی 
 به عراق ارزانتر از عرضه آن به داخل!



13

PV | سـال 11 | شمـاره 90
C  انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت
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سـاختمان  صنعـت  در  رکـود  رفـع 
صنعـت             کـه  شـود  مـی  موجـب 
پـی وی سـی و باقی صنایـع مرتبط نیز 

شـوند. خـارج  رکـود  از 
افشـار مدیـر فـروش شـرکت پـو لیکا 
نویـن، گفـت: رفـع رکـود در صنعـت 
کـه  شـود  مـی  موجـب  سـاختمان 
صنعـت پـی وی سـی و باقـی صنایـع 

مرتبـط نیـز از رکـود خـارج شـوند.
افشـار بـا اشـاره بـه اینکه این شـرکت 
قدیمـی تریـن تولیـد کننـده لولـه های 
پـی وی سـی در کشـور اسـت افـزود 
اسـتراتژی اصلی این شرکت، صادرات 
و حضـور در بازار کشـور هـای عراق، 
افغانسـتان  و  ارمنسـتان  ترکمنسـتان 
اسـت که حضـور در بـازار افغانسـتان 
و عـراق موفقیـت آمیـز بوده اسـت اما 
در اواخـر بـازار عـراق به دلیل شـرایط 

منطقـه ای دچـار رکود شـده اسـت که 
در تالشـیم ایـن مشـکل را نیـز حـل 
کنیـم. افشـار در خصـوص محصوالت  
جدید خود در نمایشـگاه امسـال گفت: 
در ایـن دوره در رابطه بـا افزایش تنوع 
محصوالت خـود اقداماتی کـرده ایم و 
سـایزهای متفـاوت و جدیـدی در لوله 

هـای پلیـکا عرضه کـرده ایم.
او در پایان اسـتقبال از نمایشگاه امسال 
بـه  افـزود:  ارزیابـی کـرد و  را مثبـت 
دلیـل همزمانـی روز اول نمایشـگاه بـا 
روز جمعه اسـتقبال خوبی از نمایشگاه 
شـاهد بودیـم که خوشـبختانه شـرکت 
در  زیـادی  قراردادهـای  هـم  مـا 
و  هـا  نمایندگـی  گرفتـن  خصـوص 
فـروش محصـوالت و.. بـا خریـداران 

منعقـد کـرد.

 افشار: رفع رکود صنعت ساختمان، ضامن ماندگاری صنعت پی وی سی

صنعـت  در  رکـود  رفـع 
سـاختمان موجـب مـی شـود 
که صنعـت پی وی سـی و باقی 
رکـود  از  نیـز  مرتبـط  صنایـع 

شـوند. خـارج 
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کوچکتـر شـدن بـازار و کـم شـدن رقبا 
بـه دلیـل رکـود، از دالیـل اسـتقبال کـم 
بازدیدکنندگان در این دوره از نمایشـگاه 

صنعت سـاختمان اسـت.

داراکار  شـرکت  مدیرعامـل  سـحرناز 
در  توسـعه  شـاخص  اینکـه  بیـان  بـا 
از  اسـت  سـاز  و  سـاخت  هرکشـوری 
دوعامـل بـرای رونـق سـاخت وسـاز و 
درنتیجـه خـروج اقتصـاد از رکـود نـام 

بـرد.
دولـت  کمـک  ارتبـاط  همیـن  در  وی 
بـرای ایجاد بسـترهای الزم برای صنعت 
سـاختمان و تـالش تولیدکننـدگان برای 
و  خـود  محصـوالت  کیفیـت  افزایـش 
گرفتن سـهم بیشـتری از بازار را دوعامل 

مهـم بـرای رونق سـاختمان دانسـت.
را   9۶ سـال  اواسـط  تولیدکننـده  ایـن 
چشـم انـدازی بـرای خـروج اقتصـاد از 
رکـود دانسـت و عنـوان کـرد: در کوتـاه 

اقتصـاد  بـرای  جدیـدی  اتفـاق  مـدت 
کشـور رخ نمـی دهـد.

را  خـود  شـرکت  اسـتراتژی  سـحرناز 
بـرای حضور در بـازار را ایجـاد تمایز و 
افزایـش خدمات عنوان کـرد و افزود: در 
بـازاری که از لحـاظ محصوالت فیزیکی 
تمایـز خاصی وجـود ندارد ایجـاد تمایز 
فیزیکـی و کیفیـت، در رونـق کسـب و 
و  کیفیـت  در  تمایـز  اسـت.  موثـر  کار 
ماننـد طراحـی   توسـعه  ارائـه خدمـات 
و یـا توجـه بـه نیـاز مشـتری، خالقیـت 
در شـیوه هـای بازاریابـی و آگاهی دادن 
به بـازار، مسـائلی اسـت کـه اسـتراتژی 

شـرکت  مـا را تشـکیل مـی دهـد.
سـحرناز در خصـوص ارائـه محصوالت 
جدیـد در نمایشـگاه امسـال گفـت: مـا 
در اتصـاالت دو محصـول جدیـد ارائـه 
کردیـم ولـی بعضی از محصـوالت دیگر 
کـه واحـد آر ان دی مـا بـه مرحله پیش 
نمایشـگاه  در  را  اسـت  رسـانده  تولیـد 

هـای بعـدی عرضـه مـی کنیم.
او در پایـان فضـای نمایشـگاه را از نظـر 
تنـوع محصوالت مثبـت ارزیابـی کرد و 
از تـالش تمـام قـد تولیدکننـدگان برای 

ارائـه محصـوالت خـود تقدیـر کرد.
کـم  و  بـازار  سـحرناز کوچکتـر شـدن 
دلیـل  را  رکـود  دلیـل  بـه  رقبـا  شـدن 
اسـتقال کـم بازدیدکنندگان از نمایشـگاه 
عنـوان کرد و از مشـکالت عدیـده برای 
تهیـه مواداولیـه را نیـز از عوامـل ایجـاد 
تـورم در همیـن بـازار کوچک دانسـت.

  سحرناز: تنوع در محصوالت نمایشگاه خوب؛ استقبال کم
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اخــــــبــار | کیفیت زندگی شما بستگی دارد به کیفیت مدیریت شما در استفاده بهتر از وقت |

کـه  طـور  آن  را  مسـکن  بانـک  وام  اگـر 
در  اسـت  ممکـن  بدهنـد،  گوینـد  مـی 
سـازوکارهای کوچـک تاثیر داشـته باشـد.
غیاثی مدیر عالمل شـرکت وینو پالسـتیک 
بـا اشـاره بـه اینکـه نمایشـگاه امسـال بـه 
نسـبت سـال هـای گذشـته راضـی کننـده 
نیسـت، گفـت: با توجـه به اینکه هر سـال 
در نمایشـگاه محصـوالت جدیـد داریـم و 
ایـن محصـوالت در تولیـدات مـا در قالب 
اتصاالت اسـت ولی در مجموع نمایشـگاه 

راضـی کننده نیسـت.
او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا مـی 
شـود از چشـم انـداز و میـزان مراجعـان 
متوجه شـد کـه صنعت سـاختمان در حال 
خـروج از رکـود اسـت، تصریـح کـرد: در 
نمایشـگاه شـاهد تغییراتـی نبودیـم که این 
امـر را نشـان دهـد؛ ولـی اگـر وام بانـک 
مسـکن را آن طـور کـه می گوینـد بدهند، 
کوچـک  سـازوکارهای  در  اسـت  ممکـن 
نقدینگـی  االن  زیـرا  باشـد،  داشـته  تاثیـر 

. نیست

وی در ادامه اسـتراتژی شـرکت خود را در 
توسـعه بـازار تشـریح و اظهار کـرد: زمانی 
مـا بزرگتریـن صادرکننده بودیـم ولی االن 
عمـال ایـن ارتبـاط بـه خاطر جنـگ عراق 
و موارد مشـابه قطع شـده اسـت. در موارد 
داخلـی هـم که بحـث توسـعه داریم و چه 
در حالـت رکود و چه در حالت پیشـرفت، 

بـه توسـعه فکر مـی کنیم.
او در پایـان رونـد واردات پـی وی سـی 
را توضیـح داد و گفـت: مـا بـرای واردات 
اقـدام کردیـم، پرفـورم هـا را هـم گرفتیـم 
و وقـت زیـادی گذاشـتیم؛ ولـی زمانی که 
ارز  کنیـم،  ثبـت سـفارش  مـی خواسـتیم 
دولتـی را بـه ارز آزاد تغییـر دادند و قیمت 
هـا گـران شـد. در حـال حاضـر تـالش 
هسـتیم کـه ارز را بـه حالـت مبادلـه ای 
برگردانیـم. نامـه نـگاری هـم  انجام شـده  
تـا ارز دولتـی شـود، ولـی هنـوز اتفاقـی 

نیفتـاده اسـت.

 غیاثی: اگر وام مسکن پرداخت شود؛ وضعیت رکود مسکن تغییر می کند

نمایشـگاه  در  سـال  هـر 
داریم  جدیـد  محصـوالت 
در  محصـوالت  ایـن  و 
قالـب  در  مـا  تولیـدات 
در  ولـی  اسـت  اتصـاالت 
مجمـوع نمایشـگاه راضی 

نیسـت. کننـده 
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بـه راه افتـادن شـرایط سـاخت و سـاز در 
کشـور، شـرط اصلی رشـد صنعت لوله و 

اتصـاالت پی وی سـی اسـت.
ایـران  شـرکت  فـروش  مسـئول  اسـدی 
اسـتابالیزر ضمن معرفـی محصوالت این 
شـرکت، گفـت: ما محصوالت خـود را به 
تمام کشـورهای همسـایه صـادر می کنیم.  
ایـن  تولیـدی  محصـول  کاربـرد  اسـدی 
شـرکت را کمـک بـه پایـداری  اتصـاالت 
لحـاظ  از  سـی  وی  پـی  محصـوالت  در 

رنـگ و اسـتقامت و... عنـوان کـرد.
او اسـتقبال از نمایشـگاه را خوب توصیف 
کـرد و گفـت: اما در مقایسـه با سـال های 
در  کمتـری  کنـدگان  مراجعـه  گذشـته، 

نمایشـگاه شـرکت کـرده اند.

وی بـه راه افتادن شـرایط سـاخت و سـاز 
را امـری مهـم بـرای رونـق بازار برشـمرد 
سـاختمان،  صنعـت  رونـق  بـا  افـزود:  و 
صنعـت پـی وی سـی هم رشـد مـی کند.
اسـدی دربـاره شـرایط بـازار در سـال 95 
نیـز گفـت: نمایشـگاه ایران پالسـت نقش 
بسـزایی در بـه راه افتـادن مقطعـی بـازار 
داشـت و بعـد از آن با رکود نسـبی همراه 

. بود
در  حضـور  اصلـی  دلیـل  درپایـان  او 
رایزنـی  را  نمایشـگاه صنعـت سـاختمان 
و دیـدار نزدیـک بـا مشـتریان برشـمرد و 
از برگـزاری چنیـن نمایشـگاه هایـی ابراز 

کـرد. خرسـندی 

  اسدی: شرط اصلی رشد صنعت لوله و اتصاالت پی وی سی؛ رونق یافتن
  ساخت و ساز

اسدی: به راه افتادن شرایط 
امری مهم  را  ساخت و ساز 
و  برشمرد  بازار  رونق  برای 
ساختمان،  صنعت  رونق  با 
صنعت پی وی سی هم رشد 

می کند.
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مصـــاحبـــه| مدیریت زمان مهارتی است که می توان آن را با انظباط و تمرین فرا گرفت |

بیـژن سـحرناز، مدیـر عامـل گـروه صنعتـی 
داراکار، در گفـت و گـو بـا نشـریه  انجمـن 
پـی وی سـی به معرفـی مجموعـه داراکار و 
تولیـدات آن مجموعه پرداختنـد که در ادامه 

مشـروح گفتگـوی ایشـان را مـی خوانیم.
-دربـاره فعالیـت های واحـد تولیدی 
داراکار توضیـح دهیـد؛ ایـن کـه چه 
چـه  ابتـدا  در  شـده  تاسـیس  سـالی 
محصوالتـی تولیـد می کـرد و اکنون 

چـه تولیداتـی دارد؟
شـرکت داراکار از سـال 1۳52 در صنعـت 
تولیـد لولـه های سـخت و شـیلنگ های پی 
وی سـی مشـغول بـه فعالیـت می باشـد. در 
حـال حاضـر تولیـدات این شـرکت شـامل 
سـی،  وی  پـی  سـخت  اتصـاالت  و  لولـه 
شـیلنگ هـای انعطـاف پذیـر تقویـت شـده 

کامپاندهـای       و  گرانـول  انـواع  همچنیـن  و 
پـی وی سـی مـی باشـد.

Un-( یلولـه و اتصاالت سـخت پی وی سـ
plasticized P.V.C Pipes & Fittings( از 
سـایز 2۰۰ تـا 5۰۰ میلیمتـر بـرای مصـارف 
و  بـرق  مخابراتـی،  فاضـالب،  آبرسـانی، 
همچنیـن شـیلنگ هـای تـک الیـه و چنـد 

الیـه تقویـت شـده پـی وی سـی
 )Reinforced plasticized P.V.C Hoses ( از 
سـایز 1/۴ تـا 2 اینـچ برای مصـارف باغبانی 
و صنعتـی تولیـد مـی گردد. شـرکت داراکار 
همچنیـن تولید کننـده و عرضه کننـده انواع 
گرانـول هـای پی وی سـی )بـرای مصارف 
مختلـف ماننـد لولـه هـا، کابـل هـای برق و 

مخابـرات و غیره( می باشـد.

ضرورت الـزام تولید کننـدگان لولـه و اتصاالت 
پی وی سـی بـه رعایت اسـتاندارد



18
PV | سـال 11 | شمـاره 90

C  انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت
| زندگی شما تنها زمانی بهتر می شود که خودتان بهتر شوید| مصـــاحبـــه

- اسـتراتژی ایـن واحـد از ابتـدا 
بـرای توسـعه چه بـوده و بـه طور 
مثـال در دوره هـای بحـران ماننـد 
تحریـم و رکـود حاکـم بر بـازار، 
سیاسـت های گذار خود را چگونه 

اسـت؟ کرده  تبییـن 
 شـرکت داراکار شـاخص هـای توسـعه 
خـود را بـر ارتقـاء کیفیـت محصـوالت، 
توانمند سـازی منابع انسـانی، تکنولوژی 
تنـوع  و  مشـتریان  رضایتمنـدی  روز، 
اسـت.  نمـوده  متمرکـز  محصـوالت  در 
مدیریـت  سـازی  پیـاده  راسـتا  ایـن  در 
دانـش و ایجـاد واحـد تحقیق و توسـعه 
در  شـرکت  تأسـیس  بـدو  از   )R&D(
زمینـه تولید محصـوالت جدیـد، ارتقای 
آخریـن  براسـاس  تولیـد  تکنولـوژی 
دسـتاورد هـای روز صنعـت دنیـا، بهبود 
کیفیـت محصـوالت و ارتقا سـطح دانش 
و مهـارت کارکنـان بـر اسـاس نیازهـای 

روز فعـال بـوده اسـت.
بدیهـی اسـت تحریـم و رکـود حاکم بر 
تأثیـرات بسـزایی در کنـد شـدن  بـازار 
هـای توسـعه ای یـک سـازمان  برنامـه 
پویـا خواهـد داشـت امـا بـا ایجـاد یک 
گرفتـه  نشـأت  مناسـب  ذهنـی  تصویـر 
از فعالیـت هـای مطلـوب از سـال هـای 
گذشـته تاکنـون قـادر به حفـظ موقعیت 
و حتـی توسـعه آن شـده ایم و بـا پایش 
مـداوم وضعیـت اقتصـاد کالن در بـازار 
داخلـی و چگونگـی رونـد تغییـرات ارز 
و ارتبـاط منطقـی بـا تامیـن کننـدگان و 
مشـتریان خارجـی، مجموعـه قـادر بـه 

دور زدن تحریـم هـا بـوده اسـت.

- اکنون وضعیـت بازار محصوالت 
ارزیابـی مـی کنیـد و  را چگونـه 
پیشـنهادی  چـه  آن  بهبـود  بـرای 

رید؟ ا د
وضعیـت بـازار را از دو منظـر مـی توان 
داخلـی  بـازار  داد  قـرار  بررسـی  مـورد 
و بـازار صادراتـی، در خصـوص بـازار 
داخلـی افزایـش نـرخ ارز، کاهش عرضه 
جانـب  از  کاال  بـورس  در  اولیـه  مـواد 
صنایـع پتروشـیمی و در مـاه هـای اخیر 
لغـو امتیاز ارز مبادلـه ای از ردیف تعرفه 
مـواد پـی وی سـی همگـی از مـواردی 
اسـت که سـبب افزایش بهای تمام شـده 
محصـوالت پـی وی سـی گردیـده، این 
در حالـی اسـت که در صنعت سـاختمان 
بـا رکـود قابـل توجهـی مواجه هسـتیم. 
بنابرایـن، بـه دلیـل مشـکالت یـاد شـده 
بـازار محصـوالت تولیـدی مـا کوچـک 
تـر شـده اسـت و تولیدکننـدگان سـعی 
دارنـد بـرای حفظ و توسـعه سـهم بازار 
بـا کاهـش نامتعـارف قیمـت هـا رقابت 
ناسـالمی را دامـن بزننـد در ایـن میـان 
متأسـفانه برخـی از تولیدکننـدگان بـرای 
حفـظ موقعیت خود کیفیـت محصوالت 
را در اولویـت قـرار نمـی دهنـد کـه می 
بایـد با ایـن پدیده در چارچـوب فعالیت 
هـای انجمـن مبـارزه نمـود و همـه را به 

تولیـد بـا کیفیـت تشـویق نماییم.
برای رفع موانع اشـاره شـده ایجاد بسـتر 
مناسـب بـرای رونـق صنعت سـاختمان، 
ثبـات در نـرخ ارز، متعهد نمـودن صنایع 
مـواد  توزیـع  و  تولیـد  در  پتروشـیمی 
اولیـه بر حسـب نیـاز تقاضـای داخلی و 
همچنیـن اصـالح و تقویـت نظـام بانکی 
از عمـده فاکتورهای تاثیر گذار دانسـت.
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- یکـی از آسـیب های وضعیـت بازار 
وجـود تولیـدات بـی کیفیـت اسـت 
کـه ایـن موضـوع نـه تنهـا در داخل، 
بلکـه در کشـورهای هـدف صادراتی 
نیز موجب خدشـه دار شـدن برندینگ 
ایران شـده اسـت، راهکارهای اصالح 

ایـن مشـکل را چه مـی دانید؟
رعایـت  بـه  تولیدکننـدگان  کـردن  ملـزم 
خـود  آن  تدویـن  در  کـه  اسـتاندارد 
تولیدکننـدگان نیز نقش داشـته انـد و آگاهی 
و دانـش الزم بـه مشـتریان و بـازار مصـرف 
مبنـی بـر تمییـز تبعـات ناشـی از اسـتفاده از 

گـردد. ارائـه  کیفیـت  بـی  کاالی 
-آیـا شـرکت شـما در حـال حاضـر 
صـادرات دارد؟ بـه چه کشـورهایی؟ 
چـه برنامه ای بـرای توسـعه صادرات 

دارید؟ خـود 
بـر  عـالوه  داراکار  شـرکت  تولیـدات  بلـه، 
ایتالیـا،  کشـورهای  بـه  داخلـی،  بازارهـای 
کویـت ، قطـر، امـارات متحده عربـی، عراق، 
افغانسـتان، ازبکسـتان، قزاقسـتان، قرقیزستان 
و تاجیکسـتان صـادر می گردد. این شـرکت 
تاکنـون توانسـته بـا توجه بـه توانمندی های 
خـود بـه عنـوان صـادر کننـده نمونـه واحد 
برتـر  کننـده  تولیـد  همچنیـن  و  اسـتاندارد 
معرفـی گردد، برای توسـعه صادرات اسـاس 
محصـوالت،  ممتـاز  کیفیـت  پایـه  بـر  کار 
نـوآوری، قیمـت رقابتـی و رضایـت کامـل 

اسـت. بوده  مشـتری 

- عملکـرد انجمـن لولـه و اتصـاالت 
پـی وی سـی را چگونـه ارزیابـی می 
کنیـد و ایـن تشـکل باید چـه مواردی 

را در اولویـت هـای خـود بگذارد؟
در لغـت نامـه دهخـدا انجمـن "جـای گـرد 
آمـدن گروهـی بـرای مشـورت در امـری به 
طـور موقـت یـا دایـم" تعریف شـده اسـت 

و بـه ایـن منظـور دولـت هـا بـرای اسـتفاده 
از پتانسـیل و نیروهـای فکـری کارآمـد در 
چارچـوب تشـکیل انجمن های غیر سیاسـی 
و غیرانتفاعـی، تـالش دارنـد بـا برنامه ریزی 
اجرایـی در چارچـوب  و سـپردن کارهـای 
قانـون، از حقـوق تولیدکننـدگان و مصـرف 

کننـدگان حمایـت نماینـد.
بنابرایـن، انجمـن هـا بـه عنـوان اتـاق فکـر 
هر صنعـت وظائـف مهمی همچون اسـتیفاء 
حقـوق تولیدکننـدگان و مصـرف کنندگان را 

دارند. بعهـده 
اتصـاالت  و  لولـه  انجمـن  راسـتا  ایـن  در 
پـی وی سـی بـا ارتبـاط نهادهـای دولتـی و 
غیردولتـی در جهـت سیاسـتهای دولـت بـا 
و  پایـش  تخصصـی،  هـای  کمیتـه  تشـکیل 
و  اقتصـادی  روندهـای  تحلیـل  و  تجزیـه 
توجـه ویـژه بـه معیارهـای تولیـد نـاب و با 
کیفیـت و بـه تبـع آن دریافـت بازخـورد از 
عملکـرد تولیدکننـدگان و شـرایط مصـرف 
کننـدگان اهتمـام بـه ارتقـاء سـطح فعالیـت 
داشـته  مشـتریان  و رضایـت  تولیدکننـدگان 

اسـت.
لولـه  انجمـن  رود  مـی  انتظـار  رو  ایـن  از 
و  تدویـن  بـا  سـی  وی  پـی  واتصـاالت 
اجـرا برنامـه هـای راهبـردی و همفکـری و 
مشـارکت اعضـاء محتـرم آن برای شناسـایی 
نقـاط ضعـف و قـوت مبـادرت نمـوده و در 
رفـع ایـن ضعـف هـا و تقویـت فرصـت ها 
در اعتـالء هـر چـه بیش تـر ایـن صنعت در 
بازارهـای داخلـی و خارجی نقش اثربخشـی 

نماید. ایفـا 

باتشـکر از شـما و همـکارن محتـرم و بـا آرزوی 
بهبـود مسـتمر در عرصـه کیفیت کاالهـای ایرانی
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وحیـد وحدتی مسـئول آزمایشـگاه و کنترل 
گـو  و  گفـت  در  داراکار  شـرکت  کیفیـت 
و  لولـه  کننـدگان  تویـد  انجمـن  مجلـه  بـا 
اتصـاالت پـی وی سـی از فراینـد فعالیـت 
وضعیـت   شـرکت،  ایـن  در  بخـش  ایـن 
کیفیـت محصـوالت ایرانـی در مقایسـه بـا 
کشـور هـای توسـعه یافتـه و ... توضیح می 
دهد.ایـن گفـت گـو را در ادامـه بخوانیـد.

با سالم 
- آقـای وحدتـی لطفـا جایـگاه واحد 
واحـد  یـک  در  را  کیفیـت  کنتـرل 

تولیـدی بیـان کنیـد؟
و  ادب خدمـت شـما  بـا سـالم و عـرض 
بـه   ، انجمـن  ماهنامـه  محتـرم   مخاطبیـن 
عقیـده مـن واحـد کنتـرل کیفیـت هـم بـا 

الزامـات  و  مشـتریان  الزامـات  بـر  تمرکـز 
قانونـی بعنـوان نماینـده مشـتری و طرفهای 
 ).... و  اسـتاندارد  اداره  سـازمانی)  بـرون 
محسـوب  شـده و هـم بـا نظـارت صحیـح 
و انجـام مسـئولیتهای خـود بـه نحو احسـن 
) پیشـگیری از تولیـد محصـوالت نامنطبق و 
ایجـاد ضایعـات ( بعنـوان نماینـده و حافظ 

منافـع سـهامداران شـرکت مـی باشـد.
واحـد  نیـز  سـازمانی  مراتـب  لحـاظ  از  
مسـتقل  واحـد  یـک  بایـد  کیفیـت  کنتـرل 
باشـد و   و زیرمجموعـه مدیریـت شـرکت 
بـا دیگـر  اهـداف مشـترک  ضمـن داشـتن 
واحدهـا از جملـه واحـد تولیـد ولـی دارای 

تضـاد منافـع نیـز مـی باشـد.

سـه پارامتـر کنتـرل کیفـیت در شرکـت داراکار
کنترل مواد اولیه ، کنترل پارامترهای حین تولید، کنترل محصوالت نهایی
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ایـن  هـای  فعالیـت  فرآینـد   -
داراکار  شـرکت  در  را  بخـش 

دهیـد؟ توضیـح 
شـرکت  در  کیفیـت  کنتـرل  فرآینـد 
سـه  شـامل  خالصـه  بطـور  دارکار 
 )2 اولیـه  مـواد  کنتـرل   )1 مرحلـه: 
 )۳ تولیـد  حیـن  پارامترهـای  کنتـرل 
کنتـرل محصـوالت نهایـی  مـی باشـد 
، همچنیـن  در  فعالیتهایـی از جملـه 
نظـرات  بـه  رسـیدگی  و  بررسـی 
مشـتریان هـم  در قالـب زیرمجموعـه 
واحـد تضمیـن کیفیـت انجـام وظیفـه 

نمایـد. مـی 

عملکـرد  میـزان  چـه  تـا    -
در  کیفـی  کنتـرل  واحدهـای 
ایران با کشـورهای توسـعه یافته 

دارد؟ تفـاوت 
ایـن سـوال خیلی کلی بـوده و واقعیت 
اینکه پاسـخ به این سـوال  بـا توجه به 
عدم شـناخت کافـی از نحـوه عملکرد 
واحدهـای کنتـرل کیفیـت در تمامـی 
کشـورهای توسـعه یافتـه اظهـار نظـر 
قطعـی در ایـن خصـوص نمـی تـوان 
کـرد ولی آنچه مسـلم اسـت در برخی 
کشـورهای توسـعه یافته همچون ژاپن 
و آلمـان کیفیـت محصوالت آنهـا بیان 
کننـده عملکـرد سیسـتمی و صحیـح 
تمامـی واحدهـا از جمله واحـد کنترل 

کیفیـت آنهـا می باشـد.

تولیـدات  کیفیـت  اکنـون   -
واحـد شـما بـه لحـاظ کیفـی تا 
چـه انـدازه بـا نمونـه هـای برتر 
کشـورهای توسـعه یافته متفاوت 

اسـت؟
بـه اعتقـاد مـن مقایسـه نه تنهـا کیفیت 
بلکـه   داراکار  شـرکت  محصـوالت 
اتصـاالت  و  لولـه  شـرکتهای  دیگـر 
پـی وی سـی نیز با شـرکتهای توسـعه 
توسـعه  حـال  در  حتـی  یـا  یافتـه 

زیرسـاختهای  چـون  نبـوده  منطقـی 
اولیـه  مـواد  کیفیـت   همچـون  آنهـا 
مـواد  کیفیـت  ثبـات  آن  از  مهمتـر  و 
اولیـه و  دیگـر پارامترهـای موثـر در 
کیفیـت  متفـاوت بـوده ولـی بـا ایـن 
شـرکتهای  تمامـی  محصـوالت  حـال 
تولیـدی بـا توجـه بـه وجـود و الـزام 
اسـتانداردهای ملـی  بـرای محصوالت 
لولـه و اتصـاالت    پـی وی سـی کـه  
منبـع  آنها  اسـتانداردهای بیـن المللی  
تفـاوت  نبایـد  باشـد   مـی  مربوطـه 
 ( مختلـف  کشـورهای  در  چندانـی 
توسـعه یافتـه یـا نیافته ( داشـته باشـد 
و  تـالش ایـن مجموعـه نیـز همـواره 
تولیـد محصـوالت بـا کیفیـت مطابـق 
اسـتانداردهای ملـی و بیـن المللـی  و  
نظـر     مـد  آن  از  فراتـر  بخشـهایی  در 

مـی باشـد.

- بـا توجـه بـه وظایـف ذاتـی 
در   ، کیفیـت  کنتـرل  واحـد 
صورت ارجـاع محصول توسـط 
مشـتری بدلیل کیفیت نامناسـب ، 
چـه رویـه ای در ایـن خصوص 
تعریف شـده اسـت؟ آیـا تاکنون 
مـورد مشـابه و یـا شـکایتی در 

ایـن خصـوص داشـته ایـد؟
در سیسـتم مدیریـت کیفیـت شـرکت 
رویـه ارزیابـی رضایت و رسـیدگی به 
شـکایت مشتری طراحی شـده و  پیرو 
ایـن رویـه میـزان رضایـت مشـتریان  
 ، فروشـگاهها  نماینـدگان،  از  اعـم 
کننـدگان  و مصـرف  نصـب  مجریـان 
در فواصـل منظـم و مشـخص پایـش 
و انـدازه گیـری مـی گـردد ، همچنین 
بـه  مراحـل رسـیدگی  در خصـوص  
 ، از جملـه نحـوه دریافـت  شـکایات 
بررسـی شکایت و  مهمتر از آن جوابیه 
بـه شـکایت مکانیـزم آن تعریف و  در 

حـال اجـرا مـی باشـد . 
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| کسی برای انجام کارهای مهم به افراد بی نظم اعتماد نمی کند |مصـــاحبـــه

-پاسـخ بخـش دوم سـوال شـما هم بلـه تاکنون 
موضوعیـت  داشـته و مطابق رویه تعریف شـده 
شـده  صـادر  جوابیـه  و  رسـیدگی  آن  مراحـل 

ست. ا

-  بـه طـور کلـی کیفیـت در ایـران چه 
فاصلـه ای با کشـورهای در حال توسـعه 

دارد؟
اگـر کیفیـت را  کـه هـم مشـمول کاال و هـم 
خدمـات می شـود تعریف کنیم بطور نسـبی در 
برخی مـوارد از جمله صنعت خـودرو و صنایع 
دیگـر فاصلـه قابل توجهی احسـاس  می شـود 
ولـی در برخـی از صنایـع یـا کاالها بـه نظر من 
ایـن فاصلـه کمتـر و کیفیت محصـوالت داخلی 

قابـل رقابـت و چـه بسـا بهتر می باشـد.

-  آیـا محصـول واحـد تولیدی شـما به 
لحـاظ کیفیـت تـوان رقابت بـا برندهای 
برتـر در بازارهـای هـدف صادراتـی را 

دارد؟
شـایان توجـه اسـت کـه  تاکنـون ایـن شـرکت 
چهـار مرتبـه بعنـوان صادرکننده نمونـه انتخاب 
شـده کـه بـا توجـه بـه تمامـی جوانـب  قطعـا  
پارامتـر کیفیـت نیز  نقـش بسـزایی در این مهم 
داشـته اسـت و در آینده نیز در راسـتای استمرار 

ایـن هـدف تـالش خواهد شـد. 

بـا تشـکر از شـما  و  همـکاران محتـرم و بـا آرزوی 
بهبـود مسـتمر در  عرصـه کیفیـت کاالهـای  ایرانی
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تـــازه ها| برای آنکه درآمدتان بیشتر شود باید بیشتر چیز یاد بگیرید |

طوالنـی  سـابقه  کـه   Plastic Comp آمریکایـی  شـرکت 
در  تازگـی  بـه  دارد،   LFT* فیبربلنـد  ترموپالسـتیکهای  در 
منطقـه winona  واحـد تحقیـق و توسـعه خـود را مجهـز به 

آزمایشـگاه کاملـی کـرده اسـت
تحقیقـات  انجـام  بـرای  را  ایمنـی  محیـط  آزمایشـگاه  ایـن 
آزمایشـگاهی در ایـن صنعـت فراهم کرده اسـت. امـکان انجام 
تولیـدات آزمایشـگاهی در ایـن آزمایشـگاه فراهـم مـی باشـد.

گردآوری وترجمه :
مهندس هایده سلیمانی

شرکت یزد پولیکا

کامپوندهـای  جدیـد  آزمایشگاههـای  افتتـاح 
پاستیـکی

شـرکت X-Rite کـه در زمینه رنگ پالسـتیک هـا فعالیت دارد، 
اعالم کرده اسـت که شـرکت آمریکایـی Plastic Resins برای 
 X-Rite تمامـی فرمولهـای رنگـی خـود از سیسـتم اسـتاندارد

اسـتفاده مـی کند.
بـا اسـتفاده از نـرم افزار این شـرکت ، امـکان تشـخیص و تعیین 

رنگـی افزودنـی در حداقـل زمـان ممکن فراهم می شـود.

دستیـابی به رنگ مورد نظر  پاستیـکها با استفاده 
X-Rite از تکنولوژی

 * long Fiber Thermoplastics
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| از تلفن به عنوان یک وسیله کاری استفاده کنید، مکالمات غیر ضروری را کوتاه کنید| تـــازه ها

گـروه صنـعتی LKAB mineral  بـا همـکاری شرکــت ماشیـن سـازی
هـای  فیلـر  در  هایـی  سـازی  بهینـه   Leistritz Extrusions technik
  LH۳C Ultracarb فیلـر  شـرکت  ایـن  اسـت.  داده  انجـام  هیدرومنیزیـت 
را سـاخته کـه فیلـری پوشـش دار، بسـیار ریـز و خالـص بـا درصـد باالیـی از 
هیدرومنیزیـت اسـت کـه خاصیـت ضـد اشـتعال دارد. ایـن فیلـر بـرای برخـی 

کاربردهـا خواصـی ویـژه را بـه محصـول مـی دهـد.
مدیر بخش تحقیق و توسـعه این شـرکت، آقای Stefan Viering بیان داشـت 
کـه جهـت گیری مابیشـتر به سـمت تولید فیلرهای سـنیتیک اسـت تـا فیلرهای 
معدنـی. فیلـر اولتـرا کارب در بسـیاری از پلیمرهـا از جملـه پلـی اتیلـن، پلـی 
پروپیلـن و PVC کاربـرد دارد. البتـه برای بهینه سـازی خـواص محصول، الزم 
اسـت تـا این شـرکت نحوه بهینه آمیزه سـازی را نیز به مشـتریان آمـوزش دهد. 
بـرای افزایـش درجـه جـذب فیلـر نیـاز به خـوراک دهـی بهینـه و پایداراسـت. 

طراحـی  مناسـب قالب نیـز در راندمـان اهمیت دارد.
از مزیـت هـای ایـن فیلـر، نوع پوشـش جدیـد و وجود مـواد شـیمیایی ویژه در 

سـطح آن اسـت که درجـه آمیـزش آن را افزایـش می دهد.
نکتـه اساسـی در دسـتیابی بـه آمیـزه هـای با فیلـر بـاال ، حجم اسـت، هرچقدر 
ماشـین بتواندحجـم بیشـتری را تولیدکنـد، تولیـد آمیـزه راحـت تر میشـود اگر 
بتـوان تولیـد بـا میزان ترک بـاال را نیز در این حالـت انجام داد، قابلیت دسـتیابی 
بـه تولیـد بهینـه وجـود دارد، چـرا که مـواد با ویسـکوزیته بـاال تولید می شـود.

آمیـزه هایـی بـا میزان فیلر بـاال، هوای زیـادی نیـز وارد آمیزه می شـود، بنابراین 
تخلیـه گاز در ماشـین بسـیار مهـم اسـت. سـاخت مارپیـچ نیـز بایـد با ایـن امر 
انطبـاق پذیـر باشـد، عـالوه بـر اینکـه در فرمولهای با فیلـر باال ، توزیع مناسـب 

نیـز اهمیت دارد.
بطـور کلـی در اسـتفاده از ایـن فیلـر در  آمیـزه هـای بـا میـزان فیلر بـاال ، برای 
دسـتیابی بـه راندمـان بهینه ، طراحی مناسـب ورودی خوراک دهـی های فرعی، 

طراحـی مناسـب مارپیـچ و قابلیت حجـم باال اهمیـت دارند.

بهیـنه سازی در تولیـد آمیـزه
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تـــازه ها| نظم و ترتیب عادت اصلی در بهره وری فردی است |

 K-Flex نـرم کننـده ای بـا کد Emerald Kalama شـرکت
975B سـاخته که بـرای کاربردهای ویژه، خـواص محصول را 
بهینـه مـی کنـد. از جمله ایـن ِویژگـی ها،طول عمر باال اسـت. 
ایـن نـرم کننـده بـر پایـه دی بنـزوآت کامـال امتـزاج پذیـر، با 

قابلیـت فرآیند پذیری باال سـاخته شـده اسـت. 
شـرکت Eastman Chemical Company نیـز نرم کننده 
غیـر فتاالتـی خـود بـا نـام Versa Max Plus را بهینـه کرده 
اسـت. در ایـن نـرم کننده، راندمـان افزایش یافته، زمان خشـک 
شـدن بهینه شـده، میزان ویسـکوزیته پایین ترو پایدارتر اسـت. 
همچنیـن فیـوژن آن بـا رزیـن سـریعتر انجـام مـی گیـرد. ایـن 
نـرم کننـده برای اسـتفاده در پالسـتی سـول های PVC بسـیار 
مناسـب مـی باشـد. بـرای شـرایطی کـه نیاز بـه امتـزاج پذیری 
بـاال و زمان خشـک شـدن کم نیاز اسـت ایـن نرم کننده بسـیار 

دارد. کابرد 

سـین  در   Emery Oleo chemicals شـیمیایی  شـرکت 
سـیناتی آمریکا، آزمایشـگاه کاربردی جدیـدی را برای افزودنی 

هـای دوسـتدار محیـط زیسـت تأسـیس کرده اسـت.
خدمـات ایـن آزمایشـگاه شـامل انجـام تحقیقـات بـرروی نرم 
کننـده هـا ، ارائه فرموالسـیون،  انجام آزمونهـای کاربردی برای 
ترکیبات نرم و سـخت PVC و پالسـتیکهای مهندسـی اسـت.

تاسیـس آزمایشـگاه جدیـد

تولیــد نـرم کننـده هــای جدیــد برای 
PVC آمیـزه هــای 
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گرد آوری:
مهندس مرجان عبدی پور

| هر وقت ممکن است، از پول برای صرفه جویی در وقت استفاده کنید | تـــازه ها

یکـی از راه هـای جلوگیـری از اتـالف مـواد غذایـی و بیمـاری ناشـی از مـواد غذایـی، اطمینان حاصـل پیدا 
کـردن از عـاری بـودن سـطوح تجهیزات واحدهـای تولیـدی از آلودگی حتی بیـن شستشـوهای برنامه ریزی 

می باشد. شـده 
بـه  پژوهشـگران   IFT1۶ سـمپوزیوم  در 
پوشـش های پلیمـری جدیـدی دسـت یافته انـد 
و  باکتری هـا  برابـر  در  بیشـتری  مقاومـت  کـه 
دیگـر میکروب ها، در مقایسـه با سـایر سـطوح 
در تمـاس بـا مـواد غذایـی کـه در حـال حاضر 
ایـن  دارد.  می گیرنـد،  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
می تواننـد روی سـطوح  پلیمـری  پوشـش های 
فـرآورش غـذا مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد و 
در برابـر چسـبندگی میکروبی مقاوم باشـند، در 
واقـع بـا غیـر فعـال کـردن هـر میکروبـی که به 
سـطوح بچسـبد از رشـد آن جلوگیری می کنند. 
این پوشـش ها در حـال حاضر هنـوز در مرحله 
پژوهـش هسـتند امـا ممکـن اسـت در چندیـن 

سـال آینـده بـه مرحلـه تجاری سـازی برسـند. طراحـی پوشـش های موثر و بـادوام کار آسـانی نیسـت زیرا 
پوشـش های مـورد اسـتفاده در تجهیـزات تولیـد مـواد غذایـی باید نسـبت بـه شـوینده های اسـیدی و قوی، 
دماهـای بـاال و فرسـایش مقـاوم باشـند. نتایـج بدسـت آمده نشـان می دهـد این پوشـش های جدید قـادر به 
غیـر فعـال کـردن 99/99% از میکـروب هـای Listeria  monocytogenes  کـه یـک تهدیـد مهـم برای 
ایمنـی مـواد غذایـی بـه شـمار می آیند مـی باشـد. در واقع پوشـش مـورد نظر باعـث کاهش ضایعـات مواد 
غذایـی بـر اثـر آلودگی هـای میکروبـی می گردد. از ایـن پوشـش ها می توان در دیگر قسـمت هـای فرآورش 
غـذا شـامل دسـتگیره های در و دریچه هـای تهویـه کـه امـکان رشـد میکـروب در آن وجـود دارد و باعـث 
از بیـن بـردن سـریع تر غـذا می شـود، بهـره بـرد. از دیگـر کاربردهـای آن می تـوان بـه تجهیـزات برداشـت 

میوه جـات و سـبزیجات اشـاره کـرد. 
european-coatings :منبع

پوشـش پلیـمری جدیـد برای ایمـنی
مواد غـذایی 

پژوهشـگرا پلیمـری، بـه پوشـش جدیدی دسـت یافته اند کـه مقاومت بیشـتری  در مقابل باکتری ها و رشـد 
میکروب ها دارد و در برابر چسـبندگی میکروبی بسـیار مقاوم اسـت.
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تـــازه ها| برای هر یک از مکالمات تلفنی خود از قبل برنامه ریزی کنید و دستور کار داشته باشد |

ساخـت پارچـه ای برپـایه 
پاستیـک که خنـک  می کنـد

دانشـمندان  اعـالم کرده انـد کـه موفـق بـه بافـت 
پارچـه ای شـده اند کـه عـالوه بـر عبـور گرمـا از 
خـود نـور خورشـید هـم دفـع می کنـد و بـه ایـن 
بـه  می شـود.  خنکـی  احسـاس  باعـث  وسـیله 
گفتـه محققـان اگـر شـما بتوانیـد بـه جـای خنک 
کـردن ساختمان،پوسـت فـرد را خنـک کنیـد در 
مصـرف انـرژی بـه شـدت صرفه جویی می شـود. 
پژوهشـگران دانشـگاه اسـتنفورد در امریـکا یـک 
مـاده کـم هزینـه برپایـه پالسـتیک سـاخته اند که 
در صـورت بافتـه شـدن و تبدیـل بـه پارچـه و 
لبـاس، ایـن امـکان را فراهـم می کند کـه حرارت 
بـدن دفـع و از نفـوذ نـور و گرمـا نیـز جلوگیـری 
مـی شـود. اسـتفاده از پارچـه جدید در البسـه می 
توانـد افـراد را در هوای بسـیار گرم نیـز بی نیاز از 
دسـتگاه های سرمایشـی کنـد و همچنیـن موجب 

صرفـه جویـی در انـرژی خواهـد شـد.
 در سـاخت الیـاف جدیـد از مـاده ای بـه نـام نانو 
nanoporous polyeth- پلی اتیلیـن   پـروس 

 NanoPE اختصـاری  صـورت  بـه  yleneیـا 
هایـی  مـاده  روزنـه  ایـن  اسـت.  اسـتفاده شـده 
بسـیار ریـز و چندصـد برابـر کوچکتـر از قطر مو 
دارد بـه طـوری کـه تنهـا نور مـادون قرمـز از آنها 
عبـور مـی کنـد و عبور نـور مرئی از آنهـا ناممکن 
اسـت. ایـن مـاده همچنیـن اجـازه مـی دهـد کـه 
عـرق بدن امـکان تبخیر داشـته باشـد. این مسـئله 
امـکان می دهـد که پوسـت با پوشـیدن ایـن لباس 
دمایـی تـا 27 درجه سلسـیوس خنک تـر از محیط 

کند.  احسـاس 
منبع: آفتاب نیوز

دانشـمندان موفـق بـه سـاخت پارچه ای شـدند که بـا دفع حرارت بـدن و جلوگیری از نفـوذ  نور و 
گرمـا باعـث  خنـک شـدن بدن انسـان و در نتیجه صرفـه جویی در مصرف انرژی میشـود.
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بـدن  در  را  گوناگونـی  نقش هـای  اسـتخوان ها 
از  حفاظـت  آن هـا  مهم تریـن  کـه  می کننـد  ایفـا 
انـدام مختلـف در بـدن اسـت. ایـن قابلیت هـا و 
ظرفیت هـای اسـتخوان می توانـد توسـط بیماری ها 
تغییـرات  گیـرد.  قـرار  تأثیـر  تحـت  آسـیب ها  و 
عمـده در سـاختار اسـتخوان بـه دلیـل بیمـاری یا 
آسـیب دیدگی منجـر بـه کاهـش کیفیـت زندگـی 
بیمـار و بـروز درد می شـود. مهندسـی بافـت یک 
 رشـته  بیـن رشـته ای اسـت کـه بـا بـه کار گیـری 
اصول مهندسـی زیسـتی و علـوم بالینی بـا معرفی 
یـک جایگزین، به حل مشـکالت پزشـکی مربوط 
بـه از دسـت دادن یـک عضو یـا بافت می پـردازد. 
نانوکامپوزیـت پلیمـری یکـی از اجـزای مهـم در 
مهندسـی بافـت و ترمیـم بافت هـای اسـتخوانی، 
داربسـت های اسـتخوانی اسـت کـه نقـش مرکزی 
هدایت تشـکیل اسـتخوان به اشکال مطلوب را ایفا 
می کنـد. تاکنـون گام هـای مهمی در جهـت درمان 
آسـیب های شـدید اسـکلتی به صـورت کلینیکـی 
صابرسـمندری،  سـعید  اسـت.  گرفتـه  صـورت 
محقـق طـرح گفـت: داربسـت های مورد اسـتفاده 
در بازسـازی اسـتخوان بایـد از سـاختار و خواص 
شـیمیایی، فیزیکـی و مکانیکی ماتریس اسـتخوانی 

خـارج سـلولی تقلیـد کننـد. وی افزود: اسـتخوان 
متشـکل از کامپوزیـت متخلخـل فازهـای نفـوذی 
کالژن )پلیمـر( و هیدروکسـی آپاتیت )سـرامیک( 
اسـت؛ بنابرایـن هـدف از انجـام این طـرح، تولید 
یـک داربسـت نانوکامپوزیتـی پلیمری-سـرامیکی 
اسـتخوانی زیسـت تخریب پذیر و زیسـت سـازگار 
بـوده اسـت کـه بـا خـواص مکانیکـی مشـابه بـا 
اسـتخوان طبیعـی برخـوردار باشـد. بـه گفتـه  این 
محقـق، این داربسـت نانوکامپوزیتی از مـواد اولیه  
کامال طبیعی و ارزان و با روشـی آسـان و کم هزینه  
تولید شـده اسـت. همچنین این داربسـت ها دارای 
خصوصیـات مشـابه بـا بافت اسـتخوان هسـتند و 
مـواد بـه کار رفتـه در آن هـا موجـب بـروز اثرات 
جانبـی در بدن نخواهد شـد. صابرسـمندری اظهار 
داشـت: داربسـت نانوکامپوزیتی سـنتز شده در این 
طـرح متشـکل از یـک جـزء سـلولزی به عنـوان 
پلیمـر و یـک جـزء از جنـس هیدروکسـی آپاتیت 

به عنـوان جـز سـرامیکی بوده اسـت.

گرد آوری:
مهندس مرجان عبدی پور

جایگزیـن  پلیمـری  کامپوزیـت  نانـو 
دیده آسـیب  اسـتخوان  برای  مناسـبی 

نانـو کامپوزیـت پلیمـری یکی از 
اجـزای مهـم در مهندسـی بافـت 
و ترمیـم بافـت هـای اسـتخوانی 
اسـت که  نقـش مرکـزی هدایت 
شـکل  بـه  را  اسـتخوان  تشـکیل 

مطلـوب  ایفـا مـی کنـد.



29

PV | سـال 11 | شمـاره 90
C  انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت

| خود را فردی منظم، کا ر آمد و موثر تصور کنید |

بـا  داربسـت ها  ایـن  تمایـز  وجـه 
داربسـت های مشـابه، گرفت پلیمریزاسیون 
سـلولز اسـت. وی گفت: داربست سلولز-
آکریالمید/نانو-هیدروکسـی  گرفت-پلـی 
آپاتیـت دارای خـواص مکانیکـی نزدیـک 
همچنیـن  و  اسـت  طبیعـی  اسـتخوان  بـه 
انـدازه تخلخل ها در آن بـرای جایگزینی و 
رشـد سلول های اسـتخوانی بسـیار مناسب 
اسـت. ایـن محقـق یـادآور شـد: عملکـرد 
)نانوکامپوزیـت  شـده  تولیـد  داربسـت 
خـواص  نقطه نظرهـای  از  پلیمـری( 
زیسـت  سـازگاری،  زیسـت  مکانیکـی، 
فعالی و قابلیت بازسـازی اسـتخوان نسبت 
بـه نمونه هـای مشـابه بهبـود قابل توجهـی 
یافتـه اسـت. صابرسـمندری در رابطـه بـا 
مراحـل سـنتز ایـن داربسـت گفـت: ابتـدا 
نانـوذرات هیدروکسـی آپاتیـت بـا قابلیت 
زیسـت سـازگاری و زیسـت فعالـی باال با 
روشـی بهینه سـنتز شـدند تا بتوان از آن ها 
نانوکامپوزیتـی  داربسـت  سـاخت  بـرای 
اسـتفاده کـرد. در ادامـه مونومـر آکریالمید 
بـه پلیمـر طبیعـی سـلولز گرفتـه شـده و 
روش  بـه  آکریالمیـد  سـلولز-گرفت-پلی 
پلیمریزاسـیون رادیکالـی سـنتز شـود. وی 
ذرات  نانـو  حیـن،  ایـن  در  کـرد:  عنـوان 
هیدروکسـی آپاتیـت به محلـول پلیمری با 
قابلیـت ایجـاد پیوندهایی الکتروسـتاتیکی 
اضافـه شـد؛ همچنیـن بـرای شبیه سـازی 
بـه  اسـتخوانی  بیشـتر داربسـت  هـر چـه 
اسـتخوان طبیعـی انسـان، بـا به کارگیـری 
یـک  انجمـادی،  خشـکایش  روش 
تهیـه  متخلخـل  سـه بعدی  نانوکامپوزیـت 
شـده و آزمون های مربوطه جهـت ارزیابی 

گرفـت.  صـورت  قطعـه  ایـن  عملکـرد 
صابرسـمندری گفـت: ایـن نانوکامپوزیـت 
زیسـت سـازگار در حوزه هـای پزشـکی، 
دندان پزشـکی و ارتوپـدی کاربـرد خواهد 
داشـت؛ ارزیابی درون تنی این داربسـت ها 
در  از جملـه خرگـوش  بـر روی حیـوان 
حـال انجام اسـت. ایـن تحقیقـات حاصل 
تالش هـای دکتـر سـمانه صابر سـمندری، 
محقـق و دانش آموختـه  دانشـگاه مدیترانـه  

شـرقی ترکیه، دکتر سـعید صابر سـمندری 
و دکتـر جمشـید آقـازاده، اعضـای هیـات 
امیرکبیـر، شـیوا  علمـی دانشـگاه صنعتـی 
کیـازار و علـی صادقی، دانشـجویان مقاطع 

ارشـد و دکتـری ایـن دانشـگاه اسـت. 

نتایج این کار در مجله  

International Journal of Biological Macro- 

molecules  )جلـد ۸۶، سـال 2۰1۶، صفحـات ۴۳۴ تـا 

۴۴2( بـه چاپ رسـیده اسـت.

تـکنـولوژی نانـو
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را  مناسـب  ترموپاسـتیک  چگونـه مـواد 
بـرای لوله کشـی صنعتـی انتخـاب کنید

  شرایط کاری
هرچـه بیشـتر پیرامـون کاربـرد یک زمینـه خاص 
آگاهـی داشـته باشـید، مـواد مناسـب لولـه را بهتر 
اطالعاتـی  زیـر  مـوارد  کـرد.  خواهیـد  انتخـاب 
هسـتند کـه برای نصب لولـه ها مورد نیاز اسـت .
نـوع یا هـدف کاربرد: شـامل نوع کاربـرد )فرآیند 
آبیـاری   ، فاضـالب   ، لولـه آب  شـیمیایی، خـط 
و...( بـاال یـا زیـر خـاک بـودن ، در معـرض نـور 
خورشـید بـودن، سیسـتم هـای حلقـه ای بـاز یـا 
بسـته و شـیرهای سـریع بند در سیسـتم می باشد.
نـوع سـیالی کـه انتقـال داده می شـود: سـازگاری 
اطالعـات  اتصـاالت،  و  شـیرها  لولـه،  شـیمیایی 
ریـز،  ذرات  و  مـواد  ماننـد  سـیال  مخصـوص 

و... سـرعت   ، سـطحی  کشـش   ، ویسـکوزیته 
حداکثر فشار کاری مجاز

 فشـار کاری برای اجزای سیسـتم لوله پالسـتیکی 

ماننـد  ویـژه  بخـش  هـر  بـرای  و  اسـت  متنـوع 
تقریبـًا  فلنـج هـا و غیـره  اتصـاالت،  شـیرآالت، 

معـادل حداکثـر فشـار کاری مجـاز آنهاسـت.

  گستره دمایی
محدودیـت هـای دمایـی بـرای هـر یـک از مـواد 
مـورد مصـرف در سیسـتم لوله کشـی پالسـتیکی 
متفاوت اسـت و مسـتقیما بر قابلیت و فشار کاری 
محصـوالت پالسـتیکی کـه در تمـاس با سـیاالت 

عبـوری هسـتند تاثیـر می گـذارد.
  کدهای ممنوعیت

بایـد بـه کـد هـای ممنوعیـت لوله بنـا بـه کاربرد، 
محـل و اسـتانداردهای ملـی ومنطقـه ای توجـه 
کـرد، زیـرا احتمـال دارد انتخاب یـک لوله خاص 

در آن محـل ممنـوع باشـد.

ترجمه وتنظیم:
مهندس اسرین مرادیان 

شرکت نیک پلیمر کردستان

در دنیـا  بـرای انتقـال حجـم بیشـتری از سـیال یـا مایعـات از لولـه های پالسـتیکی نسـبت به سـایر انـواع لوله ها 
اسـتفاده مـی شـود. دلیل این گسـتردگی کاربرد چیسـت؟ پالسـتیک ها موادی بسـیار بـادوام ،دارای نصبـی ایمن و 
بـی ضـرر برای محیط زیسـت هسـتند. با وجـود تنوع باالی سیسـتم های لوله گـذاری پالسـتیکی، انتخاب صحیح 
لولـه امـری مهـم تلقی می شـود. البتـه برای انتخاب مناسـب لوله هـای پالسـتیکی دو نکته کلیدی وجـود دارد: 1( 

آگاهـی کامـل از شـرایط کاری پـروژه و 2( مقـرون به صرفه بـودن مواد برای شـرایط پروژه
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خوانـدنی و کاربـردی | طوری عمل کنید که گویی در تمام جنبه های مدیریت زمان استاد هستید |

  تخمیـن عمـر سـامانه هـای لولـه 
گـذاری

 ممکن اسـت در بسـیاری از شرایط سخت، 
مـواد لولـه هـای مختلـف عمـر محـدودی 
و  دوام  بـر  امـر  ایـن  کـه  باشـند  داشـته 
مانـدگاری سیسـتم لوله گـذاری  تاثیر گذار 

باشـد. می 

  روش اتصال ترجیحی
بسـته بـه نـوع امکانـات در دسـترس )مانند 
بـرق، گاز، و یـا بـدون ایـن دو( و همچنیـن 
تجربـه فـرد سـرویس کار ، انتخـاب روش 

هـای اتصـال مـی توانـد مهم باشـد.
بـر اسـاس شـرایط خدمـات و بـا تکیـه بـر 
دانـش شـناخت ویژگـی هـای مـواد لولـه، 
یـک مهنـدس ماهـر یـا کاربـر نهایـی بـرای 
انتخـاب مناسـب تریـن نـوع لولـه ، میتواند 

بهتریـن باشـد.

   مواد لوله های پالستیکی
 در ایـاالت متحـده پنـج نـوع مـواد رایـج 
مورد اسـتفاده در صنعت لوله ترموپالسـتیک           
) گرمانـرم  (وجـود دارد که هر کـدام از انها 
گسـتره دمایـی وفشـار کاری مجـاز متفاوتی 
لولـه  همـه  مـوارد  از  بسـیاری  در  دارنـد. 
هـای پالسـتیکی مـی توانند در دمـای پایین      
)F(-1۸°C°۰ دوام بیاورنـد. تنهـا احتیاطـی 
کـه بایـد در مـورد لوله هـای پالسـتیکی به 
خاطـر داشـت این اسـت که در دمـای پایین 
سـامانه لولـه گـذاری بسـیار شـکننده مـی 
شـود. مـوارد زیـر، حداکثـر ظرفیـت دمایی 
هـر نـوع لولـه را نشـان مـی دهد. بـه خاطر 
داشـته باشـید در لولـه هـای ترموپالسـتیک 

بـا افزایـش دمـا، فشـار کاری مجـاز کاهش     
کاربردهـای  فقـط  بنابرایـن  یابـد.  مـی 
فاضالبـی در دماهای باال اسـتفاده می شـود.

کلرایـد  وینیـل  )پلـی   CPVC
کلرینـه(

 خصوصیـات مشـابه )پلـی وینیـل کلرایـد(
 F تـا  را  دمـا  تـوان  مـی  دارد.  را    PVC
°اC( 21۰°99 )بـاال بـرد. در سـامانه هـای 
هـای  فاضـالب  و  فشـاری  گـذاری  لولـه 
و  سـرد  آب  توزیـع  همچنیـن  و  شـیمیایی 
گـرم و سیسـتم هـای آب پاش آتش نشـانی 

اسـتفاده مـی شـود.

   PE )پلی اتیلن(
 بنـا بـه کاربـرد آنهـا چندیـن نـوع آمیـزه 
وجـود دارد. ایـن لولـه هـا دارای بیشـترین 
در  عمـده  بطـور  باشـندکه  مـی  قطـر 
کاربردهـای مدفـون در خاک مورد اسـتفاده 
هسـتند. بیشـتر سـامانه هـای لولـه گـذاری 
C( 1۶۰ ا° F ظرفیـت گرمایـی بـاال تـا PE
ا° 71) را دارنـد. همچنیـن یـک نـوع مـاده 

دمـای  داردکـه  وجـود   )PE-RT(جدیـد
کاری را  مـی توانـد تـاF °اc(21۰°99 )باال 
 ،PEبـرد.  در حالـت کلـی مـی تـوان گفت
بـرای توزیـع گاز طبیعـی ارجحیـت دارد.

   PP )پلی پروپیلن(
بـاال                   دماهـای  بـرای  متنـوع  مـاده  یـک   
Fا°اC( 1۸۰°۸2)  اسـت. بـه دلیـل مقاومت 
شـیمیایی  هـای  فاضـالب  بـرای  آن  عالـی 
یـک انتخـاب خـوب محسـوب مـی شـود 
از  بسـیاری  بـرای  توانـد  مـی  ،همچنیـن 
فشـار  تحـت  گـذاری  لولـه  کاربردهـای 

شـود. اسـتفاده 
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  PVC )پلی وینیل کلراید(
اگـر شـرایط کاری اجـازه دهـد، PVC لولـه ایـی 
اسـت کـه باالتریـن اسـتفاده و نصـب را در جهان 
دارد. حداکثـر دمـای آن F °اC(1۴۰°۶۰) اسـت . 
در بسـیاری از مـوارد PVC پاییـن تریـن قیمـت 

لولـه را بـرای چندیـن کاربـرد دارد.

PVDF )پلی وینیلید فلوراید( 
مقاومـت  بهتریـن  شـده  ذکـر  هـای  لولـه  بیـن 
لولـه  را  دمایـی  ظرفیـت  باالتریـن  و  شـیمیایی 
دمایـی حـدود                            محـدوده  داردکـه   PVDF هـای 
F ا° C(275°1۳5)  مـی باشـد.این نـوع از لوله ها 
اکثـرا در برابـر تخریب مـاورا بنفش مقاوم هسـتند 
و بـرای سیسـتم هـای آب فوق خالص نیـز دارای 

ارجحیـت انتخـاب اسـت.
نکتـه: اکریلونیتریـل بوتادیـن اسـتایرن )ABS( و 
پلـی اتیلـن با اتصـال عرضی )PEX( در فهرسـت 
قـرار نمـی گیرنـد. چـون اکثـر ایـن لولـه هـای 
پالسـتیکی عالی بـرای کاربردهای تجاری اسـتفاده 

مـی شـوند و در صنعـت کاربـرد ندارند.
هـر کـدام از این پالسـتیک ها خصوصیاتـی دارند 
کـه ممکن اسـت بـرای یک کاربـرد ویـژه مفید یا 
غیـر مفیـد باشـند. بـرای تعیین نـوع مناسـب لوله، 
بایـد شـرایط کاری پـروژه را با خصوصیـات مواد 

لولـه ، وسـعت خـط لولـه، وقیمت نصب مقایسـه 
کـرد. بهتریـن روش بـرای نشـان دادن چگونگـی 

ایـن رونـد کار، ذکـر یک مثال اسـت.

 مثال- شرایط کاری
شـرایط کاری زیـر، معیـاری بـرای انتخـاب لولـه 

: ست ا
• کاربرد: گدازه سنگ معدن فلزی، روی زمین

• سیال: اسید سولفریک با غلظت %7۰
 psi 1۰5 فشار کاری: 5۰ تا •

7۰-1۳۰°F  )21 - 5۴°C (:دمای کاری •
• سایز لوله: 1/2 تا ۶ اینچ

سازگاری شیمیایی
 مرحلـه اول تعیین مقاومت شـیمیایی لوله در برابر 
سـیال اسـت. نتایج آزمایشـات و جـداول مقاومت 
شـیمیایی زیـادی منتشـر شـده اسـت کـه صدهـا 
مـاده شـیمیایی و ارتبـاط آنهـا بـا مواد پالسـتیکی 
و فلـزی را بررسـی کـرده اسـت. در ایـن مقالـه 
خالصـه ای از جـدول هـای مقاومـت شـیمیایی 
آورده شـده کـه با مشـاهده آنها مـی توانیـد ببینید 
کـه لولـه هـای PP و PE نمـی تواننـد بـرای این 

کار اسـتفاده شـوند.
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ظرفیت فشاری
در ایـن مثـال ظرفیت فشـار کاری لوله مورد بررسـی اسـت 
کـه فشـار کاری لولـه هـای ترموپالسـتیک تحـت تاثیـر دما 
قـرار مـی گیـرد. ودر مورد اسـکجوال های ۴۰ )سـایز کمتر 
از ۳ اینـچ( و۸۰ )کمتـر از ۶ اینـچ(  فشـار مـی توانـد با قطر 
لولـه تغییـر کند.جـدول زیـر ظرفیـت فشـار کاری پنـج نوع 
لولـه بـه همـراه ضریـب تصیـح دمایـی را  در دمـای ثابـت 
)F  )2۳°C °ا7۳ نشـان مـی دهـد که برای به دسـت آوردن 
حداکثـر فشـار کاری هـر نوع لولـه باید این مقـدار در تعداد 

فاکتـور هـای یـک رده فشـاری ثابـت لولـه ضرب شـود. با 
توجـه بـه جـدول، لولـه PVC بـا قطـر ۶ اینـچ در دمـای 
ثابـت، فشـار کاری برابـر بـا 2۸۰psi دارد. ضریب تصحیح 
دمایـی بـرای لولـه PVC در دمـای  F°1۳۰ا )C°5۴)،ا۰/۳ 
 psi ۸۴  در ۰/۳ برابر psi 2۸۰ اسـت، بنابراین حاصلضرب
خواهد شـد. چون حداکثر فشـار در لیسـت  فشـار شـرایط  
کاری 1۰5psi اسـت بنابرایـن فقـط لولـه هـای CPVC و  

PVDFظرفیـت دوام آوردن در ایـن شـرایط را دارنـد.

R : توصیه می شود                      NR : توصیه نمی شود
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) C°1۳5( و فشـار باالتـر از 25۰psi اسـت. بـرای  275 °  F در برخـی کاربردهـای صنعتـی گاهـًا دمـا بیشـتر از
ایـن شـرایط لولـه هـای رزین تقویت شـده شیشـه ای ترموسـت ) قابل سـفت شـدن در مقابل حـرارت( ، فلزی 
و اتصـال فلـز- پالسـتیک موادی هسـتند کـه احتماال انتخـاب می شـوند. بـرای ۸۰% کاربردهای صنعتی  سـامانه 
هـای لولـه گـذاری ترموپالسـتیک بـه دلیـل عمـر مفید، سـهولت اسـتفاده، پاکیزگـی محیط زیسـت وقیمـت آنها 

انتخـاب برتری هسـتند.

مقایسـه قیمـت: مرحلـه آخـر انتخـاب، توجیـه اقتصادی لوله اسـت که شـرایط الزم را داشـته باشـد. بـا توجه به 
جـدول زیـر روشـن اسـت که CPVC انتخاب مناسـبی اسـت چـون قیمت سـامانه لولـه گـذاری PVDFا 2/5 

برابر CPVC اسـت.
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مقــاله علمـــی |هر کاری بیش از آنچه انتظار می رود به طول انجامید |

)آنالیـز المـان محـدود لولـه های 
UPVC دفنـی(

ترجمه و تنظیم:
مهندس مهدی قاسمی گودرزی

شرکت وینوپالستیک

خالصه
پیـش زمینـه: بـه دلیـل خصوصیـات خـاک ، پی بـردن به مکانیـک لوله هـای دفن شـده پیچیده اسـت . 
ایـن مقالـه بـه مطالعـه رفتار لولـه UPVC مدفـون در انواع خاک های غیـر متراکم و فشـرده می پردازد. 

آنالیز آماری / روش
 بـرای پیـش بینـی عملکـرد لولـه، با اسـتفاده از روش المـان محـدود ) ANSYS( ، یـک روش طراحی 
پیشـنهاد شـده اسـت بـه این صـورت که لولـه در تماس باخاک و تحت شـرایط فشـار اسـتاتیک در نظر 
گرفتـه شـده اسـت ، ارتفـاع خـاک روی لولـه، بـه نسـبت قطـر لولـه قابـل تغییر اسـت. بوسـیله تئوری 
انحـراف اسـپانگلر نتایـج عـددی و مقادیر بدسـت امده مقایسـه شـده اسـت ، نتایـج حاکی از آن اسـت 
کـه بـرای بـه حداقـل رسـاندن انحراف عمـودی لوله هـای UPVC  دفن شـده بهتر اسـت تـاج باالیی 

لولـه دفـن شـده در زیر خـاک تقویـت گردد .
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 مقدمه
بدلیـل رشـد سـریع شهرسـازی و نیـاز بـه انتقـال 
نقشـی  لولـه هـای مدفـون در خـاک  سـیاالت،  
رو  ایـن  از  کردنـد  پیـدا  بخـش  ایـن  در  مهمـی 
مطالعـه، طراحـی و آنالیـز رفتـاری ایـن  لولـه هـا 
امـری مهـم بـه شـمار مـی رود. عملکرد ایـن لوله 
هـا تحـت تاثیـر خاکی کـه اطـراف لولـه را احاطه 
کـرده و همچنیـن شـرایط جغرافیایـی زمیـن قرار 
دارد. سـنجش مقـدار پایـداری در حالـت انحراف 
مجـاز و مقاومـت خمشـی لوله ها بررسـی گردید. 
شـرایط بسـتری که لوله در آن جاگذاری می شـود 
و همچنیـن شـرایط نصـب، بـر ایـن محدودیتهـا 
از مـواد منعطـف  لولـه  اگـر  تاثیـر گـذار اسـت. 
سـاخته شـده باشـد  و قابلیـت خـم شـدن داشـته  
باشـد در گـروه لولـه هـای منعطـف دسـته بنـدی 
خواهـد شـد. و در ایـن نـوع لولـه هـا بـا تنظیـم 
فشـار عمـودی حاصـل از خـاک می تـوان تحمل 
بـار را افزایـش داد.. بـه هر حال باید توجه داشـت 
بـار هـای  ایجـاد  خمـش سـاختاری کـه هنـگام 
بحرانـی و انحرافـات ایجاد می شـود مـی تواند با 

انحنـای زیـاد ایـن نـوع لولـه هـا همراه شـود.
مدفـون  %5  لولـه  فشـردگی  ایـن  بـرای  عمومـا 
کاهـش متوسـط قطـر عمودی لولـه، مجـاز درنظر 

گرفتـه میشـود.
بـرای آنالیـز تجربـی، تئـوری و محاسـباتی رفتـار 
لولـه هـای دفنـی تحقیقـات زیـادی انجـام شـده.
اسـت. یـک مطالعه محاسـباتی روی خطـوط لوله 
اسـتاتیک و  بـار  نفـت و گاز در شـرایط  اسـتیل 
دینامیـک بـا اسـتفاده از روش المـان محـدود دو 
ایـن  در  اسـت.  شـده  انجـام   PLAXIS بعـدی 
ماننـد  فاکتورهایـی  گرفتـن  نظـر  در  بـا  مطالعـه 

نـوع خـاک، عمـق دفن،قطر لولـه، ضخامـت لوله، 
تعـداد الیـه های خـاک و جدول آبهـای زیرزمینی 
میتـوان جاگـذاری خـط لولـه را تسـهیل نمـود. از 
بـرای   ABAQUS محـدود  المـان  برنامـه  یـک 
ارزیابـی رفتـار لولـه هـای دفنـی اسـتفاده شـد که 
براسـاس نتایـج مشـخص میگـردد که در شـرایط 
ماکزیمـم تنـش و جابجایی،  لوله هـای کامپوزیت 
بیشـتر بـه لولـه های بتنی معمولی شـبیه هسـتند تا 
لولـه هـای پـی وی سـی . همچنین مشـاهده شـد 
کـه زاویـه خمـش لوله دفن شـده نیـز روی مقدار 

تنـش و جابجایـی تاثیـر دارد. 
رفتـار لولـه هـای اسـتیل منعطـف دفـن شـده بـا 
اسـتفاده از المـان محدود PLAXIS مطالعه شـد. 
همچنیـن نمودارهایـی از خمـش و پیچـش لولـه 
بـا ضخامـت هـای  انعطـاف پذیـر  هـای اسـتیل 
مختلـف و نسـبت هـای h/D یا عمق دفن نسـبت 
بـه سـایز لوله در انـواع خـاک های غیر فشـرده و 
متراکـم  رسـم شـد. بـا اسـتفاده از تئـوری فرمول 
اصـالح شـده Spangler ، ، Watkins و تئوری 
هـای  فرمـول   Greenwood and Lange
مختلـف ارائـه شـد تـا رفتـار پلـی وینیـل کلرایـد 
سـخت دفـن شـده تحـت شـرایط بـار اسـتاتیک 
تعییـن شـود. مـدول سـطح و مـدول مقاومت غیر 
موثـر خـاک منطقـه از جملـه پارامترهـای مهم در 

بررسـی لولـه محسـوب می شـوند. 
 PVC یـک بررسـی تجربـی بـر روی لولـه هـای
انعطـاف پذیـر مدفـون در خاکـی غیـر فشـرده و 
متراکـم و همچنیـن فشـار سـطحی در عمـق کـم 
انجـام شـده اسـت. که نشـان مـی دهـد صفحات 
تقویـت شـده )یـا تقویـت ژئوگرید( انحـراف تاج 

لولـه هـای دفـن شـده را کاهـش مـی دهند.



37

PV | سـال 11 | شمـاره 90
C  انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت
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   رابطه تئوری
خمـش در لولـه هـای پالسـتیکی وقتـی تعیین می شـود کـه تغییـر در قطر عمودی لوله نسـبت بـه محور 
معمولـی آن اتفـاق بیافتـد. ایـن  فرمـول در ابتـدا توسـط Spangler در سـال 19۴1 بـرای تعیین خمش 
افقـی لولـه هـای فلـزی انعطـاف پذیر دفن شـده پیشـنهاد شـده بـود. ابتـدا Spangler برخـی روابط را 
ایجـاد کـرد تـا قابلیـت لولـه انعطـاف پذیـر را در برابـر مقاومت خمـش حلقوی، قبـل از قـرار گرفتن در 

زیـر خـاک تعییـن کنـد. در اینجا سـه رابطه وجـود دارد:
 

Spangler رابطه خود رابرای خمش لوله های دفن شده بشکل زیر بدست آورد.

که در آن
mm  ،انحنای افقی   -    ∆X
D ¹     -   فاکتور تاخیر انحنا

K      -   ثابت بستر 
KN/m2  / بر واحد طول لوله  Marston فشار   -   Wc

mm ، میانگین شعاع لوله   -      R
N/mm2 ، مدول االستیسیته مواد لوله   -      E

mm4/m ، ممان اینرسی دیواره لوله بر واحد طول   -       I
Watkins ، N/mm2 مدول تجربی مقاومت غیر موثر خاک اطراف لوله اصالح شده توسط  -      E

mm ، انحنا عمودی   -   ∆Y

2- خصوصیات خاک و لوله
  )UPVC( ویژگـی هـای خـاک و سـایر پرکننـده های اطـراف لوله بعـالوه  مـواد لوله پلـی وینیل کلرایـد

مورداسـتفاده در ایـن آنالیـز ها در جدول 1 لیسـت شـده اند.

جدول 1 – خصوصیات مواد

(1)  ∆Y = 0.149 Fr³/El  
(2) ∆X= 0.136Fr³/El   
(3) ∆X= 0.913 ∆Y   

(4) ∆X= (D¹ K Wc R³) / (E I + 0.061 e R⁴)

UPVC لوله خاک فشرده شده خاک نرم خصوصیات

- 17 15 )kN/m³( وزن واحد
2.75x1۰۶ 19۰۰۰ 9۰۰۰ )kN/m2( مدول یانگ

۰.۴ ۰.۳ ۰.۳ نسبت پواسون
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| خود را ملزم کنید که وقت شناس باشید. دیگران را معطل نکنید |مقــاله علمـــی

آنالیز المان محدود
 ایـن سیسـتم شـامل حجـم خـاک بـا ابعـاد  x 1.۰ x 1.2ا۰.۶ میباشـد. یـک لولـه UPVC بـا قطرهـای 
1۰۰mm ،  ۸۰ mm و  15۰mm و با ضخامتهای مختلف دیواره اسـتفاده شـده اسـت. الیه ایی خاک 
ارتفـاع روی لولـه را مـی پوشـاند کـه در ایـن ارتفـاع بر اسـاس h/D یعنی ارتفـاع خاک نسـبت به قطر 
لولـه بیـن اعـداد  1 ، 2 ، ۳ و ۴ تغییـر میکنـد. دو نـوع مـاده در ایـن مدل بررسـی شـد.یک مـاده بعنوان 
بسـتر شـنی خـط لولـه  و ماده ی دیگر بعنوان پوشـاننده سـطح خطوط لولـه.  برنامه آنالیـز المان محدود 
 UPVC بـرای مطالعـه اثـر متقابـل خاک – لوله اسـتفاده شـده اسـت کـه عملکرد لوله هـای ANSYS
دفـن شـده و مقادیـر بدسـت آمـده ی آنالیز تئوری با هم مقایسـه شـد. مـدل عددی لولـه UPVC دفن 
شـده در شـکل 1 نشـان داده شـده اسـت. فـرض شـده فشـار سـطح، از طریـق صفحـه ای با بـه پهنای 

1۰۰mm در قسـمت مرکـزی روی لولـه و بـا رونـد افزایشـی، ۰/5 ، 1/۰ ، 1/5و 2 تن منتقل شـود.

شکل 1.  )الف( مدل هندسی                      )ب( مدل لوله دفنی تغیر شکل داده )دفرمه شده(
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مقــاله علمـــی | کارهای کمتر را انجام دهید تا راندمان کارتان افزایش پیدا کند|

نتایج و بحثها

(SDR( 5-1-  انحراف تاج عمودی در مقابل نسبت ابعادی استاندارد

شـکل 2. انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC بـا قطـر هـای ۸۰ و 15۰ میلیمتر و  h/d = 1  ، پوشـیده شـده با شـن غیر فشـرده و 
افزایشـی بار  تحت 

شـکل ۳. انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC بـا قطـر هـای ۸۰ و 15۰ میلیمتـر و  h/d = ۴  ، پوشـیده شـده با شـن غیر فشـرده 
و تحـت بار افزایشـی

شـکل ۴.  انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC بـا قطـر هـای ۸۰ و 15۰ میلیمتـر و  h/d = 1  ، پوشـیده شـده بـا شـن فشـرده و 
تحـت بار افزایشـی
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| کارها را ساده کنید. تعداد مراحل انجام کار را کاهش دهید |مقــاله علمـــی

شـکل 5. انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC بـا قطـر هـای ۸۰ و 15۰ میلیمتـر و  h/d = ۴  ، پوشـیده شـده با 
شـن فشـرده و تحت بار افزایشـی

SDR یـا نسـبت ابعـادی اسـتاندارد ،  نسـبت قطـر بـه ضخامت اسـت. شـکلهای 2 تا 5 نشـان می دهـد افزایش 
در SDR، بدلیـل کاهـش ضخامـت لولـه هـا انحـراف تاج عمـودی را در لوله هـای دفن شـده UPVC  افزایش 

میدهـد شـکل لولـه دفن شـده بـا توجه بـه SDR  آنها بصـورت، خطـی تغییر نکرده اسـت.

5-2-  انحراف تاج عمودی در مقابل بار اعمال شده

شـکل ۶ .  انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC بـا قطـر هـای ۸۰ و 15۰ میلیمتـر و  h/d = 1  ، پوشـیده شـده بـا شـن غیر 
فشـرده در مقایسـه SDR هـای مختلف
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مقــاله علمـــی | برای انجام تمام کارهای مهم خود مهلت تعیین کنید |

شـکل 7 انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC بـا قطـر هـای ۸۰ و 15۰ میلیمتـر و  h/d = ۴  ، پوشـیده شـده با شـن 
غیـر فشـرده در مقایسـه SDR هـای مختلف

شـکل ۸ . انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC بـا قطـر هـای ۸۰ و 15۰ میلیمتـر و  h/d = 1  ، پوشـیده شـده با شـن فشـرده در 
مقایسـه SDR هـای مختلف

شـکل 9  .  انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC بـا قطـر هـای ۸۰ و 15۰ میلیمتر و  h/d = ۴  ، پوشـیده شـده با شـن فشـرده در 
مقایسـه SDR هـای مختلف
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| هر کاری را که سایرین می توانند از عهده انجام آن برآیند به آنها واگذار کنید. |مقــاله علمـــی

از شـکلهای ۶ ، 7 ، ۸ و 9 چنیـن  اسـتنباط میشـود کـه افزایـش بـار اعمـال شـده از   ۰/5  ،1/۰، 1/5و 2/۰  نیـز هماننـد 
افزایـش در نسـبت ابعـادی اسـتانداردباعث افزایـش در انحنـای تـاج عمـودی لولـه های دفن شـده می شـود. همینطور 

بـرای ایـن حالـت شـکل لولـه دفـن شـده در مقابل بار سـطحی به صـورت خطـی تغییر مـی کند.

h/D 5-3-  انحنای تاج عمودی در مقابل نسبت

شـکل 1۰ . انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC با قطر های ۸۰ و 1۰۰ میلیمتر و  فشـار ۰/5 تن ، پوشـیده شـده با شـن 
غیر فشـرده در مقایسـه SDR های مختلف

شـکل 11 . انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC بـا قطر هـای ۸۰ و 1۰۰ میلیمتر و بار   2/۰ تن ، پوشـیده شـده با شـن 
غیـر فشـرده در مقایسـه SDR های مختلف
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مقــاله علمـــی| مدیریت زمان شما را قادر می سازد که جریان وقایع را تحت کنترل بگیرید. |

شـکل 12 . انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC بـا قطـر هـای ۸۰ و 1۰۰ میلیمتـر و  بـار۰/5  تن ، پوشـیده شـده با 
شـن غیر فشـرده در مقایسـه SDR هـای مختلف

شـکلهای 1۰ ، 11 ، 12 و 1۳ گویـای آن اسـت کـه کـه انحنـای عمـودی لولـه هـای UPVC دفن شـده بـا افزایش 
عمـق خـاک افزایـش مـی یابـد. نسـبت h/D در واقـع  ارتفـاع پوشـش خـاک  باالی لوله نسـبت بـه قطـر لوله دفن 

شـده اسـت. در ایـن حالـت هـا شـکل به صـورت خطـی تغییر مـی کند.

شـکل 1۳ . انحنـای تـاج عمـودی لولـه UPVC بـا قطـر هـای ۸۰ و 1۰۰ میلیمتر و  فشـار 2/۰  تن ، پوشـیده شـده 
با شـن فشـرده در مقایسـه SDR هـای مختلف
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C  انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت
|تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید | مقــاله علمـــی

1. Moser AP. Buried Pipe Design. New York: McGraw Hill; 1990.
 
2. NYSDOT Geotechnical Design Manual, Chapter 21: Geo¬technical Design 
Aspects of Pipe Design and Installation. 2013. p. 21-33. 

3. Hassan Marwan Adil. Dynamic and Static analyses of Oil and Gas pipelines, 
A Master of Science Thesis, Atilim Uni¬versity; 2014.

4. San Juan Jerome C, Sup Park Jong and Ho Lee Kwan. Devel¬opment of Finite 
Element Model Technology for Compos¬ite Pipe with Sewage Pipe Renewal 
Method. Indian Journal of Science andTechnology. 2015; 8(S5):164-171.

5. Sivakumar Babu GL, Renjith VK, Seshagiri Rao R, Srini¬vasa Murthy BR. 
Finite Element analysis of buried flexible pipes. Indian Geotechnical Journal. 
2003; 32(2):125-137.
 
6. Nirmala R, Rajkumar R. Theoretical Studies on UPVC pipes buried in 
Cohesionless Backfill. International Journal of Applied Engineering Research. 
Research India Publica¬tions. 2015; 10(62):293-301.

7. Rajkumar R, Ilamparuthi K. Experimental Study on the be haviour of Buried 
flexible Plastic pipe.
 Electronic Journal of Geotechnical Engineering. 2008; 13(C):1-10. 

 نتیجه
ارتفـاع خـاک پوششـی ، انحنـای لولـه های دفن شـده را افزایش مـی دهد. همچنیـن رفتار لوله دفن شـده بر 
اسـاس نـوع مواد پوشـش سـطحی کـه روی لوله ها را می پوشـاند تغییـر میکنـد. انحنای عمـودی در حالتی 
کـه پوشـش،از نوع  شـن فشـرده نسـبت به شـنغیر فشـرده بیشـتر اسـت. افزایـش بـار مضاعـف روی ناحیه 

مشـخصی از  لولـه دفـن شـده  باعـث افزایش انحنـای لوله UPVC می شـود.
نتایـج حاصـل از آنالیـز عـددی لولـه هـای UPVC دفن شـده بر اسـاس تئـوری Spangler از نظـر میزان 
انحنـای تـاج عمـودی لولـه هـا با هم مقایسـه شـده انـد. بنابراین مـی توان گفـت که عمق بسـتر لولـه ، نوع 
پوشـش اطـراف ، ضخامـت لولـه و بـار اضافی فاکتورهـای اصلی ایی هسـتند کـه روی رفتار لولـه های دفن 
شـده تاثیـر مـی گذارند. انحنـای لوله هـای UPVC دفن شـده میتواند توسـط صفحات تقویـت کننده روی 

تـاج لولـه به حداقل برسـد. 

منابع:
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نواقص تولید ورفع عیـوب| توانایی شما در مدیریت زمان برای دست یابی به باالترین نتایج  است |

مـقاومت به فشـار داخـلی
)هیـدرواستاتیـک(

1- هدف 
جهـت کنتـرل لولـه ها ی آبرسـانی و فاضـالب تحت فشـار ، مقاومت لوله ها به فشـار داخلی سـنجیده 

می شـود .  

2- استانداردها
استاندارد ملی 121۸1 پارت 1 الی ۴ 

3- عوامل ایجاد خطا
 * کالیبره نبودن دستگاه

* تحت کنترل نبودن شرایط دمایی آب پر شده در داخل نمونه 
* عـدم یکنواختـی دمـای آزمون در سرتاسـر محیـط آزمون ) نداشـتن چرخش مایع و یـا عدم چرخش 

هوا در آون (
* عدم رعایت حداقل طول آزاد نمونه

* استفاده از محیط آزمون نامناسب 

نوشته:
مهندس زهرا محمودی

مدیر کنترل کیفیت 
شرکت ترموپالست
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| امروز به کارهایی بپردازید که شما را به زندگی ایده آل فردا می رساند | نواقص تولید ورفع عیـوب

4-روش آزمون 
جهـت انجـام آزمـون نـوع کـپ )درپوش( و طـول آزاد نمونـه ها ) طـول نمونه بیـن دو کپ ( با 
توجـه بـه قطـر خارجی نمونـه و مطابق با موارد ذکر شـده در اسـتاندارد روش آزمـون تعیین می 
گـردد . دو انتهـای نمونـه کـپ بسـته شـده و داخل نمونه بـا آب پر شـده و جهت انجـام آزمون 
مـی تـوان محیـط را آب ) آب در آب (، مایعـی دیگـر کـه اثـرات خورندگـی روی پی وی سـی 
نداشـته باشـد ) آب در مایـع ( و یـا هـوا ) آب در هـوا ( انتخـاب نمود . شـرایط دمایـی وان باید 
بـا دقـت±1 درجـه سـانتیگراد و در صـورت اسـتفاده از آون با دقـت1- الی2+ درجه سـانتیگراد 

کنتـرل شـود .دسـتگاه اعمـال فشـار نیز باید بـا دقت 1%- الـی 2%+ عمـل نماید .
جهت تعیین فشـار آزمون از فرموالسـیون p=1۰δ2emin/)dmin-emin(  اسـتفاده می گردد 
کـه جهـت تعییـن تنـش محیطـی) δ ( باید به اسـتاندارد مرجـع مراجعـه و مطابق با دمـا و مدت 
زمـان آزمـون ، تنـش را انتخـاب نمـود .  ارزیابـی انطبـاق مطابـق بـا اسـتاندارد ویژگـی هـای 
محصـول  ) اسـتانداردهای ملـی 2-1۳۳۶1 ( انجـام می گیـرد که در طی مدت زمـان آزمون نباید 

هیچگونـه نقص و یـا ترکیدگـی ایجادگردد .

علت احتمـالی نقـص
1- دمای آب داخل لوله یا محیط بیرون لوله گرم باشد 

2- فرموالسـیون نامناسـب ) اسـتفاده بیـش از حـد از نـرم کننـده  و 
) ....

۳- عـدم یکنواختـی ضخامـت لولـه کـم بـودن ضخامت قسـمتی از 
لولـه کـه در آن ناحیه سـفید شـدن و باد کردن مشـاهده شـده اسـت 

بادکردن و سـفید شـدن 
له   لو

1- کامل نشدن فرایند فیوژن ) پخت (
2- وجود ناخالصی ) دانه های آشغال و ....(

۳- فرموالسیون نامناسب ) استفاده بیش از حد از فیلر و .... (

ترکیدگی 

شناسایی عوامل بوجود آورنده عدم انطباق
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دانش پلیمری همسو بامحیط زیست| یادداشت هدفهایتان بر روی کاغذ احتمال دستیابی به انها را افزایش می دهد |

شـرکت AIMPLAS موفـق بـه توسـعه زیسـت 
امـکان  کـه  اسـت  شـده  جدیـدی  هـای  پلیمـر 
تولیـد بطـری، کیسـه و سـرپوش زیسـت تخریب 
پذیـر مقـاوم بـه استرلیزاسـیون و پاستوریزاسـیون 
را فراهـم میکنـد. ایـن پالسـتیک هـا مـی تواننـد  
در محصـوالت لبنـی نظیـر شـیر تـازه و ماسـت 

پروبیوتیـک دار اسـتفاده شـوند.
 

BIOBOTTLE  توسـط  نـام   بـا  پـروژه  ایـن 
بـا    AIMPLAS همـکاری  بـا  اروپـا  اتحادیـه 
بودجـه ایـی بالـغ بـر یـک میلیـون یـورو توسـعه 
پیـدا کـرده اسـت. هفت شـرکت که از پنج کشـور 
جهـان در ایـن پـروژه شـرکت دارنـد عبارتنـد از 
  CNR  ، )بلژیـک(    OWS  ، )آلمـان(    VLB  :
  ESPACOPLAS VIZELPAS  و   ، )ایتالیـا( 
 ALJUAN و    ALMUPLAS )پرتغـال(، 
)اسـپانیا( .بسـته بنـدی هایـی کـه بـرای ایـن نوع 
محصـوالت اسـتفاده مـی شـود در حـال حاضر از 
پلـی اتیلـن تولید می شـود، اگرچه به آسـانی قابل 
بازیافـت اسـت امـا عمر مفیـد آن اغلـب در محل 

هـای دفـن زباله به پایان می رسـد. بـه همین دلیل 
و نیـز مقـدار  زیـاد محصـوالت شـیر مصرفـی در 
اتحادیـه اروپـا، تولیـد بسـته بنـدی هـای زیسـت 
تخریـب پذیـر و قابـل بازیافت توسـعه پیـدا کرده 

. ست ا
 

هـدف از ایـن پروژه دسـتیابی به بسـته بندی های 
زیسـت تخریـب پذیـر توسـط زیسـت پلیمرهـا 
اسـت کـه بتوانـد پاسـخگوی جنبه هـای مکانیکی 
و حرارتـی ایـن نـوع کاربـرد ها باشـد، و همچنین 
بتوانـد آزمـون هـای میکروبیولوژی را بـدون تاثیر 
سـر  پشـت  محصـول  ارگانولپتیـک  خـواص  در 
بگـذارد. نتایـج نشـان مـی دهـد کـه بطـری هـا و 
درپـوش هـای تـک الیـه وکیسـه هـای چنـد الیه 
دارای مقاومـت دمایـی تـا 95 درجـه سلیسـیوس 

. هستند

packagingeurope : منبع

سـاخت بسـته بندی های زیسـت تخریب پذیـر و قابـل بازیافت بـدون تاثیر در 
غذایی مـواد  خواص 

گرد آوری:
مهندس مرجان عبدی پور
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| تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید |

سـاالنه حـدود ۴۰ میلیـارد بطـری آب مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. بطری هایـی که فقط 
یـک بـار اسـتفاده شـده و در نهایـت دور انداخته می شـوند، حـال اگر این پالسـتیک های 
غیـر قابـل برگشـت در طبیعت رها شـده و بدرسـتی جمع آوری نشـود ضررات بیشـماری 
بـرای محیـط زندگـی انسـان همـراه خواهد داشـت. مضرراتی کـه گاه اثر آن تا 1۰۰۰ سـال 
باقـی خواهـد مانـد. سـاالنه حـدود ۸/5 میلیارد بطـری درون آب سـرگردان رها می شـود، 
سـرگردانی کـه نتیجـه آن تخریـب بیشـتر هـر روزه محیـط زندگـی موجودات زنده اسـت. 
حـال مختـرع جیمـز گولـد بـا شـناخت و درک ابعاد عواقـب این بطـری ها تجزیـه ناپذیر، 
سـعی در پیـدا کـردن راهی برای حل این مشـکل کـرده اسـت. او راه را در جلبک ها یافت 
و در سـاخت بطـری از پـودر جلبـک هـای قرمـز اسـتفاده کـرد زیـرا جلبـک هـا خاصیت 
بازیافتـی دارنـد و در طبیعـت براحتـی تجزیـه مـی شـوند. تصاویر زیـر مراحـل تجزیه این 

بطـری هـا را نشـان مـی دهـد و در نهایـت می بینیـد که جزئـی از طبیعت می شـوند.
 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دانش پلیمری همسو بامحیط زیست

ســاخت  بطـری های مواد آشامیـدنی از جلبـک های قرمـز
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| کار اصلی یک فروشنده جست و جو، عرضه و پی گیری است |

شـرکت صنایـع کیمیـاآران  بعنـوان شـرکت  دانـش بنیـان تولیدی، 
توسـط  معاونـت محتـرم علمـی و فـن آوری نهـاد ریاسـت جمهوری 

شـد. تائید 

بـا نظـر محتـرم ارزیابـی و تشـخیص صالحیت شـرکتها و موسسـات دانـش بنیـان و نظارت 
بـر اجـرا  و  همچنیـن تاییـد معاونـت محتـرم علمـی و فـن آوری نهاد ریاسـت جمهـوری  ،  
شـرکت کیمیـاران دانـش بنیـان ارزیابـی شـد ایـن موفقیـت را بـه مدیریـت و همـکاران این 

مجموعـه محتـرم عضـو انجمـن تبریـک عـرض میکنیم.

پیـام کنترل کیــفیت
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| امروز به کارهایی بپردازید که شما را به زندگی ایده آل فردا می رساند |

برندسازی چیست؟

مفهـوم   ، زیـر  سـواالت  لیسـت  بـه  پاسـخ  بـا 
کـرد. خواهیـد  درک  را  برندسـازی 

- ارزش ها و اصول محوری شما چیست؟
- بیانیه ماموریت شما چیست؟

- چـه چیـزی باعـث شـده تـا کسـب وکاری راه 
انـدازی کنیـد؟

چـه  خـود  هـدف  مخاطـب  بـه  داری  قصـد   -
دهیـد؟ ارائـه  خدماتـی  یـا  محصـول 

- چـه چیزی شـما را نسـبت بـه بقیـه منحصربفرد 
می سـازد؟

- فرهنگ درونی شرکت شما چیست؟
- ویژگی های ارتباطاتی شما چیست؟

بشـنود،  شـما  شـرکت  درمـورد  فـردی  وقتـی   -
دوسـت دارید در مورد شـرکت شـما چطـور فکر 

؟ کند
- دوسـت داریـد وقتـی مـردم در مـورد شـرکت 
شـما فکـر می کنند، چه احساسـی داشـته باشـند؟
- دوسـت داریـد مشـتریان شـمارا بـه عنـوان یک 

شـرکت چگونـه توصیـف کنند؟
برنـد سـازی یعنـی اینکه شـما چه کسـی هسـتید 
و چگونـه مـی خواهیـد خـود را بـه محیـط بـازار 
معرفـی کنید. بازاریابی یعنـی ارزش ها وچیزهایی 
کـه شـما حمایت مـی کنیـد، چگونه مشـتریان  و 
مشـتریان بالقوه شـما را درک می کنند. برندسـازی 
شـامل چیزهایی نظیر لوگو، وب سـایت و لیسـت 

قیمـت هـا، ارزش هـا، پیامتان می شـود.

برنــدسازی یا بـازاریابـی؟

آیـا تـا بـه حـال بـه تفاوقـت بیـن برندسـازی وبازاریابـی فکر کـرده ایـد؟ بدون شـک ایـن دو باهم 
مرتبـط مـی باشـند امـا تفـاوت های ظریفی بیـن آنها وجـود دارد. اگر در حوزه کسـب وکار مشـغول 
فعالیـت هسـتید، الزم اسـت بصـورت کامـل و با جژئیـات کامل ایـن دو را درک کنیـد، در اینصورت 
قـادر خواهیـد بـود بطـور کارا از هـردو اسـتفاده نماییـد.  در ادامه بررسـی دقیق تری از تفـاوت میان 

بازاریابـی و برندسـازی ارائه مـی دهیم.

گرد آوری:
سحر علیزاده

پیـام مدیــریتـی
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پیـام مدیــریتـی | کار اصلی یک فروشنده جست و جو، عرضه و پی گیری است |

برندسازی

* برندسازی تاکتیک کشیدن)pull) است. 
انـداز،  چشـم  اسـت-  اسـتراتژیک  برندسـازی   *

تکامـل اجـرا،   اسـتراتژی، 
* برندسـازی کمک به وفادارسـازی مشـتریان می 

. کند
* برندسازی از راه ساده سازی محقق می شود.

* برندسـازی اعتماد نسـبت به سـازمان را افزایش 
وتقویت مـی کند.

* برنـد سـازی با تاثیر گذاری بـر ذهن، تصمیمات 
خریـد را تحت تاثیـر قرار می دهد.

بازاریابی چست؟

بازاریابـی ابـزاری اسـت که شـما از آن بـرای ارائه 
پیـام برندتـان اسـتفاده مـی کنیـد. بازاریابـی بطور 
پیوسـته در طـول زمـان تغییـر و بـه بـازار عرضـه  
می شـود، درسـت مثل محصـوالت و خدماتی که 
شـما ارائـه مـی دهیـد. بازاریابـی بطور مسـتقیم و 
ویـژه ای بخـش هـای مخاطـب هدفتـان را نشـان 
ارزش هـای  از  مـوارد  ایـن  مـی رود، کـه همـه 
محـوری برندتـان پشـتبانی و حمایـت مـی کننـد.

بازاریابی تاکتیک حول دادن)push( است.
و  دیجیتـال  سـنتی،  اسـت-  تاکتیکـی  بازاریابـی 

نامتعـارف
بازاریابی مشتریان را کشت می کند.

بازاریابـی ارتباطـات تـک بـه تـک  اسـت، و مهم 
نیسـت  بـه چه شـکل باشـد.

بازاریابـی محصـوالت و خدمـات یک برنـد را در 
بـازار ترویج مـی کند.

بازاریابـی مـی توانـد بر تصمیمـات انی مشـتریان 
بـرای خریـد تاثیر بگـذارد.
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بازاریابـی وسـیع و گسـترده اسـت و مـی توانـد 
 ، جـدی  ویـا  دار  خنـده  صمیمـی،  ای  وجهـه 
از متـون، کلمـات  ترکیبـی  توانـد  همچنیـن مـی 
و  نمودارهـا  هـا،  چـارت  تصاویـر،  کلیـدی، 
وییدوئوهـا باشـد. بازاریابی بـا روش های مختلف 
چـه بصـورت آنالیـن یا آفالیـن اجرایی می شـود 
کـه رایـج تریـن این روش ها در زیر لیسـت شـده 

: ست ا
- Seo )بهینه سازی موتور جستجو(

- بازاریابی محتوا
- بازاریابی رسانه اجتماعی
- بازاریابی به ازای کلیک

- بازاریابی موبایل
- تلویزیون

- رادیو
- کمپین های کاغذی)چاپی(

درهرحـال، روش هـای آفالیـن و آنالیـن زیـادی 
در بازاریابـی وجـود دارد که می توانیـد در کمپین 
هـای بازاریابـی خـود از آن اسـتفاده کنیـد. شـما 
متعـدد  از شـیوه هـای  اسـت  درحالیکـه ممکـن 
بازاریابـی اسـتفاده کنیـد، و هر سـاله ممکن اسـت 
تغییرات چشـمگیری این شـیوه ها داشـته باشـد و 
شـیوه هـای جدیـد تـری نمـو پیدا کنـد، امـا برند 

شـما همیشـه ثابـت باقـی خواهـد ماند.

ابتدا بازاریابی است یا برندسازی؟

این دو را بطه مستقیمی با یکدیگر دارند
برندسـازی مرکـز یـا هسـته اسـتراتژی بازاریابـی 
اسـت، لـذا برندسـازی اول مـی آیـد، حتـی اگـر 

در مرحله اسـتارت آپ باشـید، الزم اسـت قبل از 
اینکـه شـیوه هـا، ابزارها، اسـتراتژی هـا و تاکتیک 
هـای ویـژه بازاریابـی خـود را طراحـی و بـکار 
گیریـد، ابتـدا بـازم اسـت مشـخص کنید که شـما 
بـه عنـوان یـک برنـد چـه کسـی هسـتید)هویت 

خـود را مشـخص کنیـد(
برگشـت  باعـث  کـه  اسـت  چیـزی  شـما  برنـد 
مبنـا  شـود،  مـی  شـما  سـمت  بـه  مشـتریان 
بـود. خواهـد  کننـدگان  مصـرف  وفادارسـازی 
بـه  پاسـخ  و  بازاریابـی  هـای  شـیوه  ظهـور  بـا 
روندهـای فرهنگـی وصنعتـی موجود، برندسـازی 
تغییـر نمـی کنـد و ثابـت باقـی مـی مانـد. اگـر 
برندتـان را دچـار تغییـر وتحـول کنیـد در واقـع 
معمـوال به رشـد یا توسـعه خدمات واکنش نشـان 
مـی دهیـد. در واقع شـما بـه ندرت اصـول اصلی، 
ماموریـت یـا ارزش هایتـان را تغییـر مـی دهیـد.

تفـاوت اصلـی بیـن برندسـازی و بازاریابـی ایـن 
اسـت کـه بازاریابـی ارزش هـای مـورد نظـر را 
ترویـج مـی دهـد در حالیکـه برندسـازی آنهـا را 

تقویـت مـی کنـد
بدون برندسـازی شـما ممکن اسـت موفق شـوید، 
امـا بـا برندسـازی موفقیـت شـما تقریبـا بمراتـب 
تضمیـن مـی شـود. همـه سـاختارهای برنـد نقطه 
آغـاز و مبنـای قـوی دارنـد و درک تفـاوت بیـن 
بازاریابـی و برندسـازی بـه شـما امـکان مـی دهد 
تـا مبنـای یـا بنیـاد برندسـازی خودتـان را ایجـاد 
کنیـد – درحالیکـه بازاریابـی، تعمیـم وتوسـعه از 

طریـق بازاریابـی را در بـر مـی گیـرد.
brandabout توسط : تحریریه

در: سپتامبر 1۰, 2۰1۶در: مقاالت برندینگ, مقاالت مارکتینگبدون دیدگاه

| امروز به کارهایی بپردازید که شما را به زندگی ایده آل فردا می رساند |پیـام مدیــریتـی
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| یادداشت هدفهایتان بر روی کاغذ احتمال دستیابی به انها را افزایش می دهد |

خاصـه ای از کتـاب جمـع آوری فاضـاب
بدلیـل اهمیـت فاضالب شـهری و ارتباط مسـتقیم بـا محصوالت لولـه واتصاالت پی وی سـی با این 
صنعـت، بـر  آن شـدیم تـا خالصـه ای از دو جلـد کتـاب جمـع آوری فاضالب و آبرسـانی شـهری 
را از طریـق ایـن رسـانه در اختیـار مخاطبیـن محتـرم قرار دهیـم. . که در ابتـدا با کتـاب جمع  آوری 

فاضـالب  شـهری و ارائـه بخـش اول خالصه ایـن کتاب، آغـاز میکنیم.

تاریخچه ی جمع آوری فاضالب
مسـئله ی بیـرون راندن فاضالب از محیط زیسـت 
انسـانی از زمانـی بـه وجـود آمـد کـه مـردم بـه 
زندگـی گروهـی روی آوردنـد. با پیدایش شـهرها 
و گسـترش شـبکه های آبرسانی انسـان برای پاک 
سـازی و پـاک نگهـداری زندکی خویـش ، بیرون 
رانـدن پسـاب هـای بدسـت آمـده را پسـندیده و 
الزم دید.پـس از پیشـرفت تکنیـک شـبکه هـای 
فاضـالب  دفـع  هـای  شـبکه  سـاختن  آبرسـانی، 
هـا نیـز مـورد توجـه قـرار گرفـت.   قدیـم تریـن 
کانالیزاسـیون بـر اسـاس مسـتندات یافـت شـده 
باسـتان شناسـی در نقـاط مختلـف جهـان را مـی 
تـوان ازآثـار به جا مانـده در میـان رودان در منطقه 
عـراق امـروزی منطقـه شـوش و در یافتـه هـای 
ایـران،  منطقـه غربـی  در  باسـتان شناسـان  اخیـر 
در حفـاری هـای اطـراف سـد سـیمره کـه کـوره 
هـای بزرگ سـاخت تنبوشـه های گچی و سـفالی 
در ابعـاد وسـیع یافـت شـده اسـت ..همچنیـن در 
مناطـق دیگـر چـون یونـان وروم ، شـهر بمبئـی 
شـده  یافـت  آثـار  پیـش  سـال   ۳۰۰۰ از  هنـد، 
اسـت.  بـه گذشـت زمـان و بـا پیشـرفت زندگـی 
شهرنشـینی نیـاز به ایجـاد کانال های اصلی شـبکه 
هـای جمـع آوری فاضـالب شـهری پدیدار شـد. 
از جملـه کانـال ایجـاد شـده در شـهر پاریـس بـه 
درازای ۳۶ کیلومتر در سـال 17۸9 میالدی سـاخته 
شـدند شـهر لندن پس از شـیوع وبا در سال 1۸۳2 
تـا 1۸۴۸ دارای شـبکه ی زیرزمینـی جمـع آوری 
و   1۸52 برلـن   ،1۸۴2 شـد.هامبورگ  فاضـالب 

فرانکفـورت 1۸۶۶ کانالیزاسـیون شـدند.
در ایـران تـا گذشـته نزدیک مسـئله دفـع فاضالب 
بسـته به وضعیت سـطح آب زیرزمینـی به دوگونه 

حل می شـد.
یـک- در شـهرهایی که عمق سـطح آب زیرزمینی 
و نفوذپذیـری زمیـن نسـبتًا زیاد بـود، از چاه های 
جـذب کننـده ی فاضـالب اسـتفاده می شـد. این 
روش سـنتی تاکنـون نیز در بسـیاری از شـهرهای 

ایـران کاربرد دارد.
زیرزمینـی  آب  سـطح  کـه  شـهرهایی  در  دو-   
بـاال و یـا  زمیـن از نفوذپذیـری کمـی برخـوردار 
است.مسـأله ی دفـع فاضـالب بدیـن گونـه حـل 
مـی شـده اسـت که اگـر شـهر دارای شـیب کافی 
بـوده و یـا زهکـش هـای طبیعـی ماننـد رودخانـه 
در مجـاورت آن قـرار داشـته، با سـاختن فاضالب 
روهـای موضعـی و کوتـاه فاضالب هـای خانگی 
و سـطحی را بـدون تصفیـه بـه بیرون شـهر منتقل 
مـی سـاختند. و اما اگر شـهر شـیب کافی نداشـته 
باشـد بـا اسـتفاده از لجـن کـش هـا فاضـالب ها 
جمـع آوری و بـه بیرون شـهر منتقـل میگردند. اما 
طـی ۳۰ الـی ۴۰ سـال اخیـر در برخـی از شـهرها 
ماننـد اصفهـان، اهـواز و تهـران، اقـدام بـه ایجـاد 
شـبکه های جمـع آوری و تأسیسـات تصفیه خانه 

ی فاضـالب گردیـد .
فاضـالب  سیسـتم  الـزام  کـه  مـواردی  جملـه  از 
شـهری را خاطـر نشـان مـی سـازد را بـه طـور 
تیتـر وار بـه آن در ابتـدای ایـن مبحـث پرداختـه         

مـی شـود.

معــرفی کــتاب
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 گردش آب در طبیعت
 آب در طبیعـت میـان بـارش و تبخیر یک مدار بسـت ای 
را مـی گذرانـد کـه فاضـالب جزء بسـیار کوچکـی از آن 
اسـت.بعبارت دیگـر فاضـالب قسـمتی اسـت از آبـی که 
بشـر از گـردش آن در طبیعت برداشـت نـم.وده و پس از 

مصـرف دوبـاره به مـدار نامبـرده باز مـی گردد.
 : امـروز  جهـان  در  فاضـالب  اهمیـت  توضیـح  جهـت 
همانطـور کـه در قسـمتهای قبـل بـه آن اشـاره شـد  بـا 
افزایـش  و  شـهرها  شـدن  بـزرگ 
جمعیـت آنهـا از یک سـو و گسـترش 
صنایـع و کارخانـه هـا از سـوی دیگـر 
مسـأله آلودگـی محیـط زیسـت روز به 
روز اهمیـت بیشـتری پیـدا مـی کنـد. 
وجـود فاضـالب هـا یکـی از عوامـل 
آلودگـی محیط زیسـت اسـت بنابراین 
از  و  آوری  جمـع  را  آنهـا  بایسـتی 
شـهرها بیرون راند.جمـع اوری گنداب 
هـا و پسـاب آب ها ا ز محیط زیسـت 
در شـهرها از دیدگاههـای زیـر الزم و 

ضـروری اسـت.
الف- بهداشت همگانی

* وجـود باکتـری هـا و میکـروب هـای بیمـاری زا در 
فاضـالب هـا عاملـی اسـت کـه از یکصـد سـال گذشـته 
زیان آن برای مردم آشـکار گشـته اسـت. کشـتارهایی که 
در گذشـته بیماریهـای واگیـری مانند وبا، طاعون، اسـهال 
خونـی، و جـز آن در نقـاط گوناگـون جهـان انجـام داده 
اسـت مـردم را بـه خطرهای ناشـی از آلودگـی آب با این 
میکـروب هـا آگاه کـرده انـد. از جملـه مـواد شـیمیایی و 
سـمی کـه در اثر گسـترش صنایع د رکشـور، روز به روز 
بیشـتر وارد پسـاب هـا و به ویژه پسـاب کارخانـه ها می 
گـردد مـی توانـد یکـی از عوامل مهم مسـمومیت انسـان 

یـا حیـوان گردد.
ب- نظم محیط زیست

* در نتیجـه بارندگـی هـای شـدید و به علـت کمتربودن 
درجـه ی نفـوذ پذیـری سـطح خیابـان ها و پشـت بام ها 
در شـهرها نسـبت بـه زمین هـای بیرون آنها آبهای ناشـی 
از بارندگـی پـس از شستشـوی خیابـان هـاو آلوده شـدن 
بـه مـواد آلـی و معدنی موجود در سـطح آنهـا به صورت 
فاضـالب هـای سـطحی ، خیابـان هـا را مـی پوشـانند. 
بیـرون رانـدن آب هـای سـطحی به بـرون شـهرها امری 

الزم و ضـروری می باشـد. 
ج- کاربرد دوباره فاضالب

* موضـوع کاربـرد دوبـاره ی فاضـالب هـا در مناطقـی 
همچـون ایـران کـه به علـت نیـاز روز افزون بـه آب روز 
بـه روز  بیشـتر مـورد توجـه قـرار مـی گیرد.بـا توجـه به 
اینکـه مصـرف هـای خانگـی در شـهرها کمتـر از 5۰% 
مصـرف کلی شـبکه های آبرسـانی را تشـکیل مـی دهند.
کاربـرد دوبـاره فاضالب تصفیه شـده بـرای مصرف های 
غیـر خانگـی تـا  چه انـدازه می توانـد به آب رسـانی در 

شـهرهای کـم آب کمـک نماید.
در ایـران بـا وجـود کـم آبی بـه اسـتفاده از فاضالب های 
خانگـی بـرای آبیـاری کشـاورزی و مصـرف هـای غیـر 
خانگـی کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت . عـدم 
اسـتفاده از فاضالب در ایران در گذشـته بیشـتر ناشـی از 
کـم بـودن شـبکه هـای جمـع آوری و تصفیه خانـه های 

فاضـالب فعـال در شـهرها بوده اسـت.
در کاربـرد فاضـالب بـرای کشـاورزی به نـکات زیر باید 

توجـه گردد:
* نیـاز گیاهـان گوناگـون بـه آب و مـواد کـودی موجود 
در فاضـالب محـدود و متفاوت اسـت از ایـن رو باید در 
هـر مـورد در مقـدار فاضالبـی که بـه مصرف آبیـاری می 

رسـد توجـه گردد.
* بایـد جنـس زمیـن و مقدار نمک هـای موجود در آن و 
تغییراتـی که در اثـر وارد نمودن فاضـالب در بافت زمین 
داده مـی شـود کنتـرل شـود. چه بسـا زمیـن حاصلخیزی 
در اثـر آبیـاری بـی رویـه بـا فاضـالب تبدیل بـه زمین نا 

مناسـب برای رشـد گیاهـان گردد.
* در مـورد سـبزی هـا و میـوه هایـی کـه بـه صـورت 
خـام خـورده مـی شـود بایـد ضوابـط بهداشـتی مصرف 
فاضـالب بـرای آّبیـاری آنهـا مـورد توجـه کامـل قـرار 

گیرد. 
* شـرایط اقلیمـی محـل از نقطـه نظـر شـدت تبخیـر و 
خـواص زمیـن از نظـر نفـوذ پذیـری در تعییـن مقـدار 
فاضـالب الزم جهـت آبیـاری اثری چشـمگیر دارد و باید 
در محاسـبات دخالت داده شـود. نکته قابـل توجه در این 
مطلـب ایـن اسـت که یـک: فاضالب هـا را باید نخسـت 
تصفیـه نمـود و سـپس بـه مصـرف آبیـاری کشـاورزی 

نید. رسا
ادامـه ایـن مطلب در شـماره های بعدی نشـریه به سـمع 

و نظـر خواننـدگان محترم انجمن میرسـاند.
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هنگامـی کـه خـدا آدم را آفرید، از همه  فرشـتگان خواسـت که در پیش این آفریـده ی تازه به 
سـجده درآینـد و ستایشـش کننـد. همه فرشـتگان چنین کردند مگـر یکی از آن هـا که نامش 
شـیطان بـود. ایـن امتنـاع موجـب طرد او از قلمرو بهشـت شـد. خـدا او را به فرشـته مغضوب، 

بـه ابلیس، مبـدل کرد.
ابلیس، در دفاع نامه ی خویش، خطاب به پروردگار چنین می گوید:

»آغـاز کار را بیـاد بیـاور. لحظـه هـای پیـش از طـرد مرا، زمانـی را بیاد بیـاور که فرشـته بودم 
و جـز اطاعـت از تـو کاری از من سـر نمـی زد، جز نیکان همدمی نداشـتم و همسـایگانم همه 

سـاکنان بهشـت بودنـد. چه خوب اسـت کـه این لحظـات را به یـاد بیاوری.
امـروز، دور از تـو، ماننـد مسـافری هسـتم که تـا روم و چین رفته اسـت اما مهر وطـن از دلش 

بیـرون نمی رود.
تولـدم را بـه یـاد بیـاور، آن لحظـه را کـه با گفتن نـام تو نافـم را بریزید و بدین سـان مرا برای 
همیشـه بـه تـو پیونـد دادنـد. آن روز را بـه یـاد بیـاور کـه با دسـت محبت خـود مرا کاشـتی و 

از عـدم بیرونم آوردی.
امـروز، دور از تـو، نـوازش هایـت را و دسـت رحمتـت را کـه هـرگاه بر سـرم قرار مـی گرفت، 

هـزار چشـمه ی مهـر از آن مـی جوشـید در پیـش خود مجسـم مـی کنم.
مـرا از خـود رانـدی، بـه کیفـر رسـاندی، درهـا را بـه رویم بسـتی. امـا امیـدوارم که ایـن درها 
روزی از نـو بـاز شـوند. از تـو دورم، امـا چشـم هایـم جـز روی خـوب تو هیـچ نمی بینـد و در 
شـگفتم کـه چگونـه رویـی بـه ایـن خوبـی مـی تواند موجـد چنیـن خشـمی و چنیـن اعمالی 
باشـد. چگونـه  توانسـتی مـرا از خود برانـی، دور کنی، طرد کنـی؟ در پیرامون خود، می شـنوم 
کـه هـر کسـی علتـی بـرای ایـن امـر ذکر مـی کنـد. می شـنوم که مـی گوینـد: "علتـش این 
اسـت کـه از سـجده کـردن به آدم سـر باز زدی"  امـا من این توجیهـات را ماننـد ورق پاره ای 

بـه دور مـی انـدازم چون ایـن توجیهـات حادثند، فانـی اند. 

گفت ما اول فرشته بوده ایم

حـــکایـت
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تنها تویی که نه آغازی داری و نه پایانی.
اکنـون کـه دیگـر بایـد از تو دور باشـم، بدان کـه انگیزه ام در سـجده نکردن به آدم عشـق تو 
بـود و نـه بـی ایمانـی، چون مـی دیدم کـه تـازه واردی را، ناشناسـی را، عزیز مـی داری و من 

مـی خواسـتم تنها بـه تو، ای عشـق من، سـجده کنم.
آن گاه، ناگهـان دیـدم کـه بـر نطع شـطرنج تو جـز این یک بازی وجـود ندارد و بـه من گفتی: 

"بیا، بـازی کن!"
بـه مـن بگـو، عشـق مـن، در آن لحظه چـه می توانسـتم بکنـم؟ از فرمانت سـر بپیچـم و آن 
یـک بـازی را انجـام ندهـم؟ از تـو اطاعت کـردم، در حالـی که می دانسـتم خود را بـه دام بال 

مـی افکنـم. و چنیـن شـد. تو ماتم کـردی، مـات، مات!
امـروز بـا آنکـه در دام بـال گرفتـارم، هنـوز هم طعم شـادی ها و لذاتـی را که به من چشـاندی 

بـه خاطر دارم.
کفـر یـا ایمـان مـن، هر چه هسـت، دسـتبافت توسـت. همه چیـز از آن توسـت. هر چـه کرده 

ام از سـر عشـق بوده است.«
آیا پروردگار پاسخی به شیطان داده است؟ نمی دانم.


