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سرمقاله

فرزانه خرمیان

سردبیر

ایـن روزهـا اخبـار دلخراش سـوء اسـتفاده از کـودکان، ناپدید شـدن و جان دادن ایـن آفریدگان 
معصـوم خداونـدی،دردی اسـت کـه همـه دردهـای دیگر جامعه اسـامی مـا را کمرنـگ نموده 
اسـت. آنچـه بیشـتر از همـه ذهـن انسـان را به خود مشـغول می سـازد شـاید این سـوال باشـد 
کـه آیـا همـواره ایـن دردهـا در جامعه ما وجود داشـته اسـت؟ و عدم دسترسـی به رسـانه های 
متعهـد و فضاهـای مجـازی فراگیـر، سرپوشـی بـر جنایات بوده اسـت؟ یا دسـتهایی پنهـان این 
روزهـا دردهایـی از ایـن دسـت را بـا هـدف دسـتیابی بـه نتایجی خـاص پایه ریـزی و اجرا می 

! کنند
فاجعـه آنجاسـت کـه ایـن گونـه اخبارآنچنـان کـه بایـد، توسـط رسـانه هـای رسـمی و فراگیر 
کشـور منعکـس نمـی شـود و عمـق جنایـت و قبـح آن هم به همـه یـادآوری نمی گـردد. چند 
روز پیـش رادیـوی جمهـوری اسـامی اخبـار مربوط  بـه محکومیت مـردی در آمریـکا را که به 
کشـتن 26 گربـه محکـوم شـده بود پخش می کـرد که 13 سـال حبس و محرومیت 10 سـاله از 

نگهـداری هرگونـه حیـوان خانگـی بعـد از آزادی از زنـدان انتظارش را می کشـید.
امـا همیـن رادیـو در همـان زمـان اخبـار سـوء اسـتفاده هـای جنسـی و جسـمی از کـودکان و 
فجایعـی از ایـن دسـت را عنـوان نکرد!  تـا کی باید هزینه تقدس گرایی های کشـور و آسـمانی 

نشـان دادن آن را، ملـت و کـودکان معصـوم مـا پرداخـت کنند!
درختـان، گیاهـان ،منابـع ملـی و طبیعی، حیوانات و... پیشـکش! مـا هنوز در حقوق انسـانی مان 

مانـده ایم!
هنوز نمی دانیم که یک زن چنددرصد یک مرد ارزش دارد!

کودکانمـان کـه حقـی در انتخـاب ندارنـد و کمترین اختیـار و توانـی در دفاع از خـود ندارند را 
بـا کدامیـن امنیت وارد جامعـه کنیم! 

تـا کـی چـاره را در پنهـان کـردن مشـکات و جنایـات می اندیشـیم و بانـگ منزه بـودن بر می 
آوریم؟

بخـدا فریـاد تقـدس گرایـی مـان گـوش جهـان را کـر کرده اسـت! کمـی هم بـه فکر کـودکان 
سـرزمین مـان باشـیم. همـان هایـی که بایـد آینده ایـران را بسـازند! عقـده هایی به ایـن بزرگی 

بـر ایشـان نسـازیم کـه هیـچ مرهمی ایـن دردهـا را دوا نمـی کند!
سـرهایتان را از زیربـرف بیـرون بیاوریـد کـه جزشـما و بـرف و کوالکـی سـرد، جایـی دیگر را 
نمـی تـوان دیـد. اعتـراف مـی کنم که سـختی درد کـودکان ایـن روزها، فکـر صنعـت و اقتصاد 
و سیاسـت و تولیـد و همـه چیـز را از ذهـن مـن یکی کـه بیرون کرده اسـت. شـما را نمی دانم!
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رویدادها

جـلسه هیـئت مـدیره شرکـت تعاونـی
پـی وی سـی ایرانـیان برگـزار شـد

جلسـه هیئـت مدیره شـرکت تعاونی پی وی سـی 
ایرانیـان، 12 تیـر مـاه 1396 در دفتـر تعاونـی بـا 

حضـور اعضـای هیئت مدیـره برگزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لوله 
و اتصـاالت پـی وی سـی، هیئـت مدیره شـرکت تعاونی 
پـی وی سـی ایرانیـان صبـح امـروز 12 تیـر مـاه 1396 
بـا حضـور در دفتـر تعاونـی بـه بحث و بررسـی دسـتور 

پرداختند. جلسـه 
برخی از بندهای دستور این جلسه عبارت بود از؛ 

-  بررسـی صـورت های مالی حسابرسـی شـده عملکرد 
1395 سال 

- بررسـی و تصویـب گـزارش فعالیـت هیئـت مدیره به 
مجمـع )عملکرد سـال 1395(

- تصمیـم گیـری دربـاره سـود سـهام پیشـنهادی جهـت 
افزایـش سـرمایه و یـا پرداخـت نقـدی از بابـت عملکرد 

سـال 1395
- بررسی و تصویب بودجه سال 1396

- تصمیـم گیـری دربـاره محل مجمـع نهایـی نوبت دوم 

بـه همـراه تاریخ، سـاعت و آگهـی روزنامه 
- بررسی و تصویب برنامه زمان بندی مجمع

- بررسـی و تصویـب قـرارداد سـالن مجمـع، قـرارداد 
عـکاس، قـرارداد پذیرایـی و بقیـه موارد مرتبـط با مجمع
- بررسـی و تصویـب نمونـه کارت دعـوت بـه مجمع و 

ارسـال بـه اعضـا و مهمانان 
- بررسـی و ارائـه راه حـل دربـاره اعضـاء حاضـر در 
جلسـه هیئـت مدیـره از بابـت نداشـتن بدهـی مالیاتـی 

)جهـت ثبـت در روزنامـه رسـمی(
- بررسـی کارمـزد فـروش و اسـتراتژی بازاریابـی سـال 

ی ر جا
- بررسـی و مطـرح کـردن ارائه مدارک بازنشسـتگی و یا 
حـق بیمـه بر اسـاس سـقف اعضـاء هیئـت مدیـره برای 

تسـهیل امور حسابرسـی بیمه
و...  

اعضـای حاضـر در این جلسـه عبـارت بودنـد از آقایان؛ 
عباسـعلی متوسـلیان، مجید غیاثی، محمدحسـن خرازی، 

علـی شـکوری، کمـال کاوه و محمد رضـا حاجبی.
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از  حقوقـی  اشـخاِص  مـورد  در 
قبیـل شـرکت های مختلـف، صدور 
ایـن کارت منـوط بـه آن اسـت کـه 
بازرگانـان، مؤسسـه یا شـرکت خود 
را در دفتـر ثبـت تجارتـی ثبت کنند 
)یعنـی به صـورت شـرکت های ثبت 
شـده نـزد مرجـع ثبـت شـرکت ها، 
بـه فعالیـت بپردازنـد(. همچنین این 
اداره جـات  شـاغلین  بـرای  کارت 
تمام وقـت  به صـورت  کـه  دولتـی 
صـادر  باشـند  کار  بـه  مشـغول 

نمی شـود.
بـرای  تحصیلـی  مـدرک  حداقـل 
دیپلـم و حداقـل  ایـن کارت  اخـذ 
سـن 2۴ سـال اسـت. دارنـده ی این 
را  خـود  انصـراف  می توانـد  کارت 
از داشـتن آن بـه اتـاق بازرگانـی و 
تعـاون )همان مرجع صـدور( اطاع 
بدهـد. همچنیـن بـرای هر شـرکت 
و شـخص حقیقـی، تنها یـک کارت 

می شـود. صـادر 
 

مـزایای کارت بازرگانی
اگـر  کارت  ایـن  دارنـده ی   -1
شـخص حقیقـی باشـد، بـه عنـوان 
مزیـت  می شـود،  شـناخته  تاجـر 
ایـن مسـئله در این اسـت کـه تجار 
امتیـازات خـاص و ویـژه ای  دارای 
بـه نسـبت افـراد عـادی هسـتند که 
صاحـِب کارت بازرگانی نیـز از آنها 

شـد. خواهـد  بهره منـد 

کارت  ایـن  دارای  افـرادِ  بـرای   -2
بـه  دلیـل تجـارت مجبـور  بـه  کـه 
ویـزای  هسـتند،  متعـدد  سـفرهای 
تجـاری صـادر می شـود )کـه البته با 
توجـه بـه قوانیـن هـر کشـوری این 

مسـئله متفـاوت خواهـد بـود(.
 

کارت  داشـتن  مزیـِت  سـومین   -3
بازرگانـی بـرای صاحـب آن، امکان 
عضویـت وی در اتاق های بازرگانی 

ست. ا
 

۴- چهارمیـن و یکـی از جالب ترین 
بازرگانـی،  کارت  خـاِص  مزایـای 
ایـن اسـت کـه امـکان ثبـِت نـام و 
عائـم تجـاری غیرفارسـی )التیـن( 
را بـه صورت اسـتثنا بـه دارنده ی آن 

می دهـد. 

می تـوان  کـه  مزیتـی  پنجمیـن    -5
بـرای ایـن کارت نـام بـرد، امـکان 
واردات کاال از مناطق آزاد کشـور به 

داخـل مرزهـای کشـور اسـت.
ماهیـت و چگونگـی  بـا  رابطـه  در 
کارت بازرگانـی می تـوان بـه مـوارد 
زیـر اشـاره کرد: ایـن کارت با مدت 
الـی پنـج سـال بـرای  اعتبـار یـک 
دارنـده ی آن صادر می شـود، و قابل 
در صـورت  و  نیـز هسـت  تمدیـد 
بازرگانـی،  وزارت  توسـط  تأییـد 

معتبـر اسـت.

کـارت بازرگانی 
چیـسـت و چـه 
مـزایـایـی در 
کسب وکار دارد؟

کارت بازرگانـی چیسـت؟ با شـنیدن 
نـام کارت بازرگانی در ابتـدا، می توان 
فهمیـد که ایـن کارت، در واقع مربوط 

به امـور بازرگانی و تجارت اسـت.

بـازرگان بـه شـخصی اطـاق می شـود که 
شـغل اصلـی وی امـور تجارتـی از انـواع 
کاال  وارداِت  و  ماننـد صـادرات  مختلـف 
و امـوری از ایـن قبیـل اسـت. اما دانسـتن 
ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه بر اسـاس 
قانـون هـر شـخصی کـه تمایـل بـه ایـن 
دارد،  بازرگانـی  و  تجـاری  امـور  قبیـل 
نمی توانـد بـدون داشـتن مجـوزی کـه بـه 
آن »کارت بازرگانـی« می گوینـد، اقـدام به 

تجـارِت عمـده نمایـد.
 دارنـده ی این کارت می تواند هر شـخص 
حقیقـی یا حقوقی باشـد )شـخص حقیقی 
اشـخاص  و  جامعـه  عـادی  افـراد  ماننـد 
حقوقی از قبیل شـرکت ها هسـتند(. منظور 
از امـور تجـاری کـه بـا ایـن کارت انجـام 
می شـود، امـوری از قبیـل ثبت و سـفارش 
کاال تـا واردات از مناطـق آزاد، حق العمـل 
کاری )امـور مشـابه داللـی( در گمـرک و 
صـادرات کاالهـای مجـاز اسـت. صـدور 
ایـن کارت شـرایط و محدودیت هایی دارد 

کـه در ادامـه به آنهـا خواهیـم پرداخت.
مرجـع صـدور این کارت بـرای داوطلبانی 
کـه بخواهنـد از این امتیاز بهره مند شـوند، 
شـعب اتـاق بازرگانـی صنایـع و معـادن 
ایـران در تهـران و شهرستان هاسـت که در 
حـال حاضـر برخـی شـرکت های مختلف 
بـرای  نماینـده  عنـوان  بـه  را  امـر  ایـن 

اشـخاص می تواننـد انجـام بدهنـد.
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رویدادها
همچنیـن صـدور ایـن کارت بـرای 
خارجـی  شـرکت های  و  بازرگانـان 
منـوط بـه معاملـه ی متقابـل اسـت، 
بازرگانـان  بـه  صورتـی  در  یعنـی 
خارجـی کارت بازرگانـی در ایـران 
داده می شـود کـه در کشـور آنهـا نیز 
به بازرگانـان ایرانی اجـازه ی فعالیت 
بازرگانی به صورت متقابل داده شـود.
نکته ی بعدی که دانسـتن آن ضروری 
بـه نظـر می رسـد، امـکان ابطـال این 
کارت اسـت. درسـت اسـت کـه این 
کارت بـرای دارنـده ی آن به صـورت 
مـدت دار صـادر می شـود ولـی مانند 
هـر مجـوز دیگـری تحـت شـرایطی 
قابـل ابطـال اسـت. به طور مثـال اگر 
دارنـده ی ایـن کارت فاقـد یکـی از 
شـرایط چندگانـه بـرای صـدور این 
شـرایط  آن  بعـدا  یـا  باشـد  کارت 
باطـل  کارت  بدهـد،  دسـت  از  را 
دارنـده ی  اگـر  حـال  شـد.  خواهـد 
بشـود  قاچـاق  مرتکـب  کارت  ایـن 
گمـرک  قانـون   30 مـاده ی  طبـق 
اینکـه  احـراز  صـورت  در  ایـران، 
فـرد مرتکـب این جرم شـده اسـت، 
یـا  دائـم  به صـورت  عضویـت  از 

محـروم  بازرگانـی  اتـاق  در  موقـت 
شـده و کارت او نیـز ابطال می شـود.
بـه  کـه  اشـخاصی  بـرای  همچنیـن 
حکـم  بـه  جـرم،  ارتـکاب  علـت 
مقامـات قضایـی از تمـام یـا برخـی 
حقـوق اجتماعـی محـروم می شـوند 
)اگـر محرومیـِت مصـرِح وی در این 
کارت  کلـی  به طـور  باشـد(  زمینـه 
بازرگانـی صـادر نمی شـود. همچنین 
هنـوز  کـه  ورشکسـته  افـراد  بـرای 
حسـاب های  تصفیـه ی  وضعیـت 
کارت  نیـز  نیسـت،  مشـخص  آنهـا 
شـد. نخواهـد  صـادر  بازرگانـی 

 
انـواع کارت بازرگانـی

1- کارت تجـاری، کـه نـوع غالـب 
آن اسـت و بـرای ثبـت و سـفارش 
و  صـادرات  و  کاال  ترخیـص  و 
می شـود. اسـتفاده  کاال  واردات 

 
صرفـا  کـه  خدماتـی،  کارت   -2
بـرای اشـخاص حقوقـی کـه مجـوز 
فعالیـت  زمینـه ی  بـا  سـرمایه گذاری 
می شـود. صـادر  دارنـد  خدماتـی 

 
بـرای  کـه  مـوردی،  کارت   -3

کـه  حقوقـی  و  حقیقـی  اشـخاص 
ترخیـص  خواهـان  بـار  یـک  بـرای 
کاالی خـود باشـند صـادر می شـود.

 
صنعتـی،  و  تولیـدی  کارت   -۴
کـه  حقوقـی  اشـخاص  بـرای  کـه 
بـا  سـرمایه گذاری  مجـوز  دارای 
هسـتند  تولیـدی  فعالیـت  زمینـه ی 
صـادر می شـود )بـه ایـن منظـور که 
تجهیـزات کارگاهـی و مـواد اولیـه ی 
مـورد نیـاز بـرای تولیـدات خـود را 
وارد و سـپس اقدام بـه تولید نمایند(.

 
صـرف  اینکـه،  آخـر  نکتـه ی   -
داشـتن کارت بازرگانـی به آن معنا 
نیسـت کـه دارنـده ی آن می توانـد 
تاجـر موفقی باشـد یا با مشـکالت 
تجـاری برخـوردی نداشـته باشـد 
هسـتند  موفقـی  تجـار  بعضـا  بلکـه 
کـه حتـی بـا وجود داشـتن سـابقه ی 
فعالیـت طوالنـی بـه تازگی بـه دنبال 
ایـن کارت هسـتند. همچنیـن  اخـذ 
برخـاف تصور عـام و مشـاوره های 
خالی از تخصص، داشـتن تحصیات 
در زمینه ی مدیریت بازرگانی، شـرط 
اخـذ ایـن کارت یـا حتـی موفقیـت 
نیسـت. تجـارت  در 
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هیئـت مدیـره انجمـن ملی پالسـتیک بـه افزایـش دوره 
هیئـت مدیـره رای نـداد/ حـذف رای هـای وکالتی

مجمـع فـوق العـاده انجمـن ملی صنایـع پالسـتیک ایـران در حالـی در اتـاق بازرگانی 
ایـران برگزار شـد کـه یکی از مهمتریـن بندهای پیشـنهادی بـرای تغییر در اساسـنامه 

یعنـی افزایـش دوره هیئـت مدیره از 2 سـال بـه 3 سـال، رای نیاورد.

◀ بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه 
و اتصـاالت پـی وی سـی، مجمـع فـوق العـاده انجمـن ملـی 
 1396 مـاه  تیـر   13 ایـران،  پلیمـر  و  پالسـتیک  صنایـع 
شـد. برگـزار  اعضـا،  حضـور  بـا  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  در 
 بـر اسـاس رای اعضـای حاضـر بیوک صحـاف امین به عنـوان رئیس 
مجمـع انتخـاب شـد. دسـتور ایـن جلسـه تغییـرات اساسـنامه انجمن 
ملـی بـود. بـر اسـاس ایـن گـزارش، مهمتریـن بنـد تغییـر اساسـنامه 
یعنـی افزایـش دوره هیئـت مدیـره از 2 بـه 3 سـال بـا وجـودی کـه 
در متـن ارائـه شـده قیـد نشـده بـود امـا توسـط تعـدادی از اعضـای 
حاضـر مطـرح شـد، تعـداد آراء الزم را کسـب نکـرد. هیئـت مدیـره 
فعلـی انجمـن ملـی به دلیـل پرهیز از هـر گونـه شـائبه، از رای به این 
بنـد خـودداری کـرد. الزم بـه ذکـر اسـت در صورتی که هیئـت مدیره 
بـه ایـن بنـد رای مثبت مـی داد، آراء الزم را از مجمع کسـب می کرد. 
بنـد مهـم دیگـر حـذف رای هـای وکالتـی بـود بـر اسـاس تغییـرات 
جدیـد عنوان شـده اسـت: نماینده هـر عضو حقوقـی در انجمن جهت 
شـرکت در مجامـع عمومـی و انشـاء رای بایـد عضـو هیئـت مدیره و 
یـا مدیرعامـل بـوده و دارای معرفـی نامـه رسـمی از سـوی شـرکت 
خـود باشـد، نماینـده مزبور مکلف اسـت شـخصا و اصالتـا در مجامع 
شـرکت کـرده و اجـازه توکیـل حـق را بـه غیـر نـدارد. از تشـکل هـا 
نیـز یکـی از اعضـاء هیئـت مدیـره، مدیـر عامل یا بـازرس مـی توانند 
شـرکت کننـد و نیـز افـراد حقیقـی فقـط شـخص حقیقـی کـه مجـوز 
بـه نـام وی اسـت و اصالتـا مالـک واحـد خـود باشـد شـرکت کنـد.

رویدادها
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برخـی دیگـر از تغییرات اساسـنامه 
عبارت بـود از:

انجـمن  اعضای  از  یـک  هر    ◆
می توانند صرف دو دوره متوالی 
به عضویت هیئت مدیره انتخاب 
گـردند و انتخاب مـجدد ایشان 
منوط به کسب حداقل دو سـوم 

آرا اسـت.

عضویـت  شـرایط  بخـش  در   ◆
بنـگاه هـای فعـال در انجمـن ملی، 
ضـرورت دارا بودن سـابقه 5 سـال 
و تشـخیص فعالیـت آن بـه هیئـت 
مدیـره بـه تصویـب اعضـا رسـید.

تغییـرات  اسـاس  بـر  همچنیـن   ◆
تامیـن  پـس  ایـن  از  اساسـنامه 
کننـدگان دانـش فنـی و موسسـات 
آموزشـی و پژوهشـی و آزمایشـگاه 
مراجـع  تاییـد  بـا  مرتبـط  هـای 
ذیصـاح مـی تواننـد بـه عضویـت 

دربیاینـد. ملـی  انجمـن 
 

متوسلیان:
 درخشش انجمن مـلی در 
عرصه های ملی و فرا ملی

عباسـعلی متوسـیان رئیـس انجمـن 
پلیمـر  و  پاسـتیک  صنایـع  ملـی 
مجمـع  ایـن  ابتـدای  در  ایـران 
برخـی  بـه  کوتاهـی  سـخنان  در 
هـای  فعالیـت  و  دسـتاوردها  از 
انجمـن ملـی اشـاره کـرد و گفـت: 
بـا توجـه به وجـود مشـکات زیاد 
اولیـه  مـواد  سـهمیه  در خصـوص 
واحدهـای تولیـد کننـده و همچنین 

تعـداد زیاد شـرکت های ثبت شـده در 
سـایت بهین یـاب، انجمن ملـی موفق 
بـه دریافـت رمـز عبـور سـایت بهیـن 
یـاب جهت بررسـی کارشناسـی شـد.
بسـیار  انجمـن مرهـون تـاش هـای 
همـکاری  همچنیـن  و  مدیـره  هیئـت 
انجمن صنفی کارفرمایی، دفتر توسـعه 
ملـی  شـرکت  دسـتی  پاییـن  صنایـع 
پتروشـیمی، تعاونـی سراسـری تامیـن 
نیـاز صنایـع پایین دسـتی پتروشـیمی، 
دیگـر  هـای  ارگان  و  نفـت  وزارت 

اسـت.
سـال   ۴00 بـه   اشـاره  بـا  متوسـلیان 
تجربـه در هیئت مدیـره، گفت: قدرت 
انجمـن تنها در توصیـه گری، البیگری 
و قـدرت خـود اعضا اسـت کـه منجر 

به دسـتاوردها شـده اسـت.
صنایـع  ملـی  انجمـن  گفـت:  وی 
پاسـتیک ایـران در حـوزه فـرا ملـی 
افغانسـتان  پاویـون در کشـورهای  دو 
و پاکسـتان برگـزار کـرد و همچنیـن 
انجمـن موفـق شـد مجـوز برگـزاری 
پاویون در نمایشـگاه افغان پاسـت را 

بـه مـدت 5 سـال دریافـت کنـد.
افـزود:  ارتبـاط  همیـن  در  متوسـلیان 
ایـن موضـوع بازتـاب هـای مثبتـی در 
رسـانه هـای بین المللی داشـته اسـت 
کـه نشـان از اهمیت موضوع و کسـب 

جایـگاه توسـط انجمـن دارد.
رئیـس انجمـن ملـی صنایع پاسـتیک 
از سـخنان  دیگـری  بخـش  در  ایـران 
خـود به رفـع برخی از مشـکات مواد 
اولیـه بـه ویـژه در دو بخـش پـی وی 

سـی و پلـی اتیلـن اشـاره کرد.

رویدادها
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گزارش

حضور صالحی نیا در غرفه
 انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی 

صالحـی نیـا معـاون وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت در 
تولیدکننـدگان  انجمـن  غرفـه  در  نمایشـگاه،  از  بازدیـد 
یافـت. حضـور  سـی  وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، سـحر علیـزاده در توضیحاتـی 
بـه معـاون وزیـر بـه تشـریح خدمـات و فعالیـت هـای 
مختلـف،  هـای  کمیسـیون  فعالیـت  همچـون؛  انجمـن 
ارائـه خدمـات ویـژه بـه اعضـا، تدویـن اسـتانداردهای 
تخصصـی  آموزشـی  هـای  دوره  برگـزاری  تخصصـی، 
پرداخـت. دیگـر  مـوارد  و  صنـف  اعضـای  بـرای 

برگزاری دوره آموزشی 
روش های نصب لوله های پی وی سی 

دوره ی آموزشـی یـک روزه آشـنایی بـا محصـوالت و 
روش هـای نصـب لولـه هـای پی وی سـی) پـوش فیت 
و چسـبی( توسـط شـرکت پلیمرگلپایـگان برگـزار شـد.
ایـن دوره در محـل غرفـه انجمـن تولیدکننـدگان لولـه 
غرفـه   5 سـالن  در  واقـع  سـی  وی  پـی  اتصـاالت  و 
شـد.  برگـزار  عصـر   5 تـا  صبـح   11 سـاعت  از  و   33

بـرگزاری نمایشگاه لوله و اتصـاالت
 در نـمایشگاه شهـر آفتـاب

محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت،13 تیرماه 1396، نمایشگاه بین المللی لوله فوالدی و پلیمری، 
اتصاالت، تأسیسـات سـاختمانی و ماشـین آالت وابسته را افتتاح کرد. این نمایشگاه تا 17 تیر میزبان عاقمندان بود. 
انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، در این نمایشـگاه به توضیـح خدمات و فعالیـت های خود 
بـرای بازددیکننـدگان پرداخـت. همچنیـن تعـدادی از اعضـای انجمـن نیـز در ایـن نمایشـگاه دارای غرفـه بودند. 
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گزارش تصویری
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نمایشگاه لوله و اتصاالت پلیمری 13 تا 16 تیر ماه 1396
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گزارش

میزگرد بررسی عدم استقبال نمایشگاه لوله و اتصاالت فوالدی و پلیمری و ماشین آالت وابسته

نـمایشگاه شهـر آفـتاب مـتولی تبلیغـات نـدارد

نمایشـگاه لولـه و اتصـاالت فـوالدی و پلیمـری و ماشـین آالت وابسـته شـهر آفتـاب در حالی به کار خـود پایان 
داد، کـه غرفـه گـذاران از میـزان بازدید انـدک آن گایه داشـتند. به گزارش روابـط عمومی انجمـن تولیدکنندگان 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، نمایشـگاه لولـه و اتصـاالت فـوالدی و پلیمـری و ماشـین آالت وابسـته، از 13 
تـا 16 تیـر مـاه 1396 در محـل نمایشـگاهی شـهر آفتـاب تهـران برگـزار شـد. ایـن نمایشـگاه کـه حـدود نیمی 
از سـالن 5 را بـه خـود اختصـاص داده بـود توسـط صالحـی نیـا معـاون وزیـر صنعـت و معـدن گشـایش یافت. 
روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، میزگـرد کوتاهـی بـا سـه نفـر از فعـاالن 
عرصـه تولیـد بـا موضوع آسـیب شناسـی اسـتقبال از این نمایشـگاه برگزار کـرده کـه آن را در ادامه مـی خوانید.

میزگرد بررسی نمایشگاه پی وی سی با حضور فرهمند، ولی بک و غیاثی از شرکت برگزار شد.

دالیل عدم استقبال از نمایشگاه 

ایـن کـه زمـان  فرهمنـد:  دالیـل مختلـف اسـت. یکـی 
برگـزاری آن خـوب نبود. همه سـاله نمایشـگاه بیـن المللی 
تهـران از مردادمـاه شـروع مـی شـود و در حـال حاضر در 

ایـن منطقـه از جنـوب تهـران 
کـه هـوای گرمتری نسـبت به 
سـایر مناطق تهران دارد، زمان 
همچنیـن  نیسـت.  مناسـب 
بـرای  هـم  خوبـی  روزهـای 
انتخـاب  نمایشـگاه  برگـزاری 
نشـد. بـه طـور مثـال شـروع 
نمایشـگاه وسـط هفتـه بـود. 

بیـن  نمایشـگاه  در  وقتـی 
مـی  شـرکت  تهـران  المللـی 

کنیـد، امـکان رفـت و آمـد راحـت تـر اسـت و همچنیـن 
هزینـه هـای برگـزاری نمایشـگاه در محـل نمایشـگاه های 
بیـن المللـی تهـران و شـهر آفتاب یکسـان اسـت و این جا 

در شـهر آفتـاب جـای چنـدان ارزانـی هـم نیسـت.
ولـی بـک: مـکان شـهر آفتـاب از نظر بعد مسـافت بسـیار 

طوالنـی اسـت و هنـوز ایـن مجموعـه  بـرای برگـزاری 
نمایشـگاه هـا بـه خوبـی راه انـدازی نشـده اسـت.

اطـاع رسـانی هـم بسـیار ضعیـف بـود و مـا دیـر متوجـه 
برگـزاری ایـن نمایشـگاه شـدیم. اگـر زودتـر مطلـع مـی 
شـدیم، می توانسـتیم بیشـتر تبلیغات کنیم و از همکارانمان 
برای شـرکت در نمایشـگاه 
دعـوت کنیـم. اگـر خـوب 
مناسـب  رسـانی  اطـاع 
انجـام مـی شـد بازدیدکننده 

بیشـتری مـی داشـت.
نمایشـگاه   برگـزاری  زمـان 
اگـر  و  نبـود  مناسـب  هـم 
بازگشـایی  بـا  همزمـان 
دانشـگاه هـا این نمایشـگاه 
برگزار می شـد، دانشجویان 

کننـد. توانسـتند شـرکت  مـی  هـم 
غیاثـی: این نمایشـگاه کامًا تخصصی اسـت و مردم عادی 
در ایـن نمایشـگاه شـرکت نمـی کننـد. از طرف دیگـر باید 

بـه فکر سـهولت رفت و آمـد بازدیدکنندگان هم باشـند.
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گزارش

وضعیت تبلیغات نمایشگاه
مـن  نمایشـگاه  ایـن  بـرای  فرهمنـد: 
هیچ تبلیغاتی مشـاهده نکـردم و اطاع 
رسـانی کافـی نبود. در حالـی که عموم 
مصـرف کنندگان این تولیـدات باید از 
برگـزاری این نمایشـگاه مطلع باشـند. 
پلیمـری  مـواد  فروشـندگان  از  اگـر 
سـوال مـی کردیـد شـاید خیلی هـا از 
برگزاری این نمایشـگاه خبر نداشـتند.
ظاهراً شـهر آفتاب هیـچ متولی خاصی 
نـدارد.  نمایشـگاهی  تبلیغـات  بـرای 
فکـر مـی کنـم که نمایشـگاه سـئول از 
ایـن جهـت قـوی تـر اسـت چـرا کـه 
نمایشـگاه ها، مسـئول تبلیغـات دارند.

روش های پیشنهادی برای 
تبلیغات نمایشگاه های تخصصی

انجمـن  طریـق  از  بایـد  بـک:  ولـی 
PVC  از اعضای انجمن برای شـرکت 
در ایـن نمایشـگاه دعـوت مـی شـد و 
زمـان خاصـی را تعییـن مـی کردند که 
بـا اعضای جامعـه پی وی سـی از این 

نمایشـگاه بازدیـد کنند.همچنیـن اگـر 
ایـن نمایشـگاه همزمـان بـا نمایشـگاه 
نمایشـگاه  مثـل  تخصصـی  هـای 
مـی  برگـزار  سـاختمان  و  تاسیسـات 
شـد، اسـتقبال بیشـتری صـورت مـی 

گرفـت.

تفاوت برگزاری نمایشگاه در محل 
نمایشگاه های بین المللی تهران  و 

شهر آفتاب
ولی بـک: اگر این نمایشـگاه در محل 
المللـی  بیـن  هـای  نمایشـگاه  دائمـی 
تهـران و البتـه با تبلیغـات کافی برگزار 
مـی شـد، قطعـًا بازدیدکننـده بیشـتری 

بـه نمایشـگاه مـی آمد.
 

عدم استقبال از نمایشگاه لوله 
های فلزی و پلیمری و ارتباط آن 

با رکود
دالیـل                     از  یکـی  بلـه  غیاثـی: 
مـی توانـد رکود صنعـت باشـد. چون 
وقتـی صنعـت در رکـود باشـد تعـداد 

تولیدکننـدگان پاییـن تـر اسـت. خرید 
انجـام نمی شـود و نیازی بـرای تأمین 
الزم  مشـتری  بنابرایـن  نیسـت  کاال 
نیسـت تحقیـق کنـد. امـا بـاز هـم این 
موضـوع تنهـا دلیـل عـدم اسـتقبال از 

نیسـت. نمایشـگاه  ایـن 
فرهمنـد: رکـود اقتصـادی موثر اسـت 
امـا برگزاری نمایشـگاه مقولـه دیگری 
اسـت. بازدیـد از تولیـدات جدیـد در 
رکـود  بـه  زیـادی  ارتبـاط  نمایشـگاه 
نـدارد. گـر چـه وقتی سـاخت و سـاز 
لولـه        خریـد  مشـتری  اسـت  کمتـر 

پـی وی سـی هـم کمتـر اسـت. 

راهکارهای پیشنهادی قابل
 اجرا برای تبلیغات در چنین 

نمایشگاه هایی 
فرهمنـد: انجمن بـا توجه بـه امکاناتی 
کـه دارد از طریق رسـانه هـای مکتوب 
و عمومـی می توانسـت اطاع رسـانی 
کنـد. انجمن دسـتش برای ایـن منظور 

بازتر اسـت.



 انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC . سـال 12 .  شمـاره 96 12

ارزیابی کلی شما از این نمایشگاه 
کـه  داشـت  وجـود  امـکان  ایـن  بـک:  ولـی 
بـا  همزمـان  را  پلیمـری  هـای  لولـه  نمایشـگاه 
کننـد. برگـزار  تأسیسـات  یـا  سـاختمان  نمایشـگاه 
پیشـنهاد دیگـر ایـن کـه لولـه هـای پـی وی سـی دارای 
دو سـطح کیفـی بـاال و پاییـن اسـت و حد وسـط نـدارد.

مصـرف کننـده دنبال قیمت ارزان مـی رود و  بعد پی وی 
سـی را جنس شـکننده و نامرغوب تصور می کند بنابراین 
بـه دنبـال خرید محصوالتـی غیر از پی وی سـی می رود.
ایـن از نقـاط ضعفی اسـت که انجمن مـی تواند برای حل 
آن ورود کـرده و بـه آن رسـیدگی کند.  به ایـن ترتیب که 
بـه تولیدکننـدگان بـا محصـوالت بـی کیفیت تذکـر بدهد 
و در صـورت عـدم رعایـت آنهـا را جمـع آوری کنـد.

توانایی انجمن در بحث محصوالت بی کیفیت 
ولـی بـک: انجمـن توانایـی فراتـر از تذکـر در موضـوع 
محصـوالت بـی کیفیـت دارد. چـون همـه تولیدکننـدگان 
محصـوالت پـی وی سـی زیرمجموعـه انجمـن هسـتند 
کـه  بخواهـد  تولیدکننـدگان  از  توانـد  مـی  انجمـن  و 
حـال  در  ببرنـد.  باالتـر  را  محصوالتشـان  کیفیـت 
بـازار چنـدان وجهـه خوبـی  در  پـی وی سـی  حاضـر 
نـدارد و بـه عنـوان محصـول نامطلـوب و نامرغـوب از 

مسـئله حـل شـود. ایـن  بایـد  کـه  برنـد  مـی  اسـم  آن 
فرهمنـد: اسـتاندارد مـا در ایـن صنعـت دارای کـف و 
سـقف اسـت. در فاصلـه کـف تـا سـقف کمتریـن کار 
انجمـن، درجـه بنـدی ایـن محصوالت اسـت تـا مصرف 
کننـده خیالـش راحـت باشـد کـه محصـول خریـداری 
شـده او دارای اسـتاندارد درجـه یـک اسـت یا خیـر. این 
تولیدکننـدگان محصـوالت  کـه حـق  مـی شـود  باعـث 
درجـه یـک رعایـت شـود. مخالفـت را کسـانی مـی کنند 
تولیدکننـدگان  کننـد.  مـی  تولیـد  پاییـن  سـطح  در  کـه 
درجـه یـک بـا این درجـه بنـدی کیفـی مخالفتـی ندارند. 
امیدواریـم کـه در بحـث تولیـد، مقـداری تولیدکننـدگان 
مملکـت و مقـداری هـم خـدا را در نظـر داشـته باشـند. 
کـه  اسـت  مهـم  خیلـی  کیفیـت  بحـث  بـک:  ولـی 
بـاالی  کیفیـت  تـا  کنـد  توجـه  بیشـتر  بایـد  انجمـن 
شـود. ارائـه  مـردم  بـه  سـی  وی  پـی  محصـوالت 

درباره محصوالت بی کیفیت و ضرورت اقدام انجمن  
پی وی سی برای رتبه بندی کردن 

غیاثـی: محصـوالت بی کیفیت تأثیر بسـیار بدی در  ذهن 
مخاطـب ایجاد می کند. بسـیاری از خریداران وقتی اسـم 
پی وی سـی را می شـوند، ذهنیت منفی نسبت به آن دارند 
بـه خصـوص به دلیـل تولید و عرضه محصـوالت پی وی 
سـی بی کیفیت که با کوچکترین ضربه شکسـته می شـود.
بنـدی کـردن محصـوالت  بـا رتبـه  توانـد  انجمـن مـی 
حضـور  بـا  موضـوع  ایـن  بررسـی  و  بحـث  و 
کنـد. کمـک  مشـکل  ایـن  رفـع  بـه  مجریـان  تمـام 

گزارش

 آن چـه اکنـون در بـازار بیشـتر عرضـه مـی شـود،               
پی وی سـی با کیفیت پایین اسـت که باعث زیر سوال 
بردن کیفیت محصوالت اسـتاندارد و معتبر شـده است.
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گزارش

خـوب تا بـد نمایـشگاه صنـعت ساختمـان
و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد

بیستمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع گرمایشی و سرمایشی مشهد
 از 19 تا 23 تیر 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار شد.

◀ بـه گـزارش روابـط عمومی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی، غرفه 
گـذاران در ایـن نمایشـگاه بـا صـرف هزینـه های بسـیار حضـور یافتـه بودنـد، نظرات 
متفاوتـی در خصـوص کیفیـت برگـزاری، تبلیغـات محیطـی، میـزان بازدیدکننـدگان 
تخصصـی و وضعیـت لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی در بـازار داشـتند. در ایـن گزارش 

نظـرات تعـدادی از شـرکت کننـدگان مـی آید.
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زین العابدینی:

صادارت لوله های نامرغوب به عراق و تقدیم بازار به رقبا

وی دربـاره تنـوع محصـوالت ایـن 
شـرکت گفـت: در شـرکت مـا لوله 
و اتصـاالت از سـایز 20 میلـی متـر 
تـا 315 میلـی متـر تولیـد می شـود.
نمایشـگاه  بیسـتمین  دربـاره  وی 
صنعـت سـاختمان هـم بیـان کـرد: 
امـا  نداشـتیم،  حضـور  قبـل  سـال 
شـرکت  چـه حضـور  اگـر  امسـال 
سـی  وی  پـی  تولیدکننـده  هـای 
کمرنـگ بـود اما در کل خـوب بود.
یـاس  پلیمـر  شـرکت  مدیرعامـل 

درباره ثمرات این دوره از نمایشـگاه 
و یافتـن مشـتریان جدیـد بیـان کرد: 
یـک بخـش از ایـن نمایشـگاه ها به 
جذب مشـتریان جدید بـر می گردد 
بـه  و یـک قسـمت دیگـر آن هـم 
حفـظ ارتبـاط بـا مشـتریان قبلـی و 
پاسـخگویی بـه آنها و مشکاتشـان 

مربـوط می شـود.
زیـن العابدینـی ادامـه داد: در واقـع 
برگـزاری نمایشـگاه هـا بـه نوعـی 
قدیمـی  مشـتریان  دوبـاره  دیـدن 

بعـد از یـک سـال و تجدیـد میثـاق 
مشکاتشـان  از  کـه  آنهاسـت  بـا 
آگاه شـویم و در جهـت رفـع ایـن 

کنیـم. تـاش  مشـکات 
وی دربـاره صـادرات ایـن شـرکت 
بـه کشـورهای مختلـف اظهـار کرد: 
عـراق  بـه  مـا  صـادرات  بیشـترین 
اسـت البتـه چون وضعیـت پرداخت 
سـامان  بـه  چنـدان  عـراق  مالـی 
نیسـت بـه صـورت کمرنگ بـا آنها 

داریـم.  همـکاری 

زیـن العابدینـی مدیـر عامل شـرکت پلیمر یاس گلپایگان درباره راه اندازی این شـرکت گفت: سـال 85 شـرکت ما 
راه اندازی شـد و در سـال 88 پروانه بهره برداری دریافت کرد. تا سـال 89 صرفًا لوله پی وی سـی تولید می کردیم 
و از آن پس اتصاالت هم اضافه شـد. از سـال 90 روی کیفیت کاال تمرکز کردیم و تاکنون فعالیتمان را ادامه دادیم.
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بـازار  در  گفـت:  العابدینـی  زیـن 
عـراق، علیرغـم وجود شـرکت های 
سـی،  وی  پـی  صـادرات  بـر  ناظـر 
شـاهد ارسـال لولـه هـای نامرغـوب 
از ایـران بـه عـراق هسـتیم کـه ایـن 
موضـوع بـازار لولـه هـای پـی وی 
سـی ایـران و شـرکت هایـی را کـه 
لولـه هـا  ایـن  تولیدکننـده مرغـوب 

هسـتند، دچـار مشـکل کرده 
شـود  مـی  باعـث  و  اسـت 
بـه سـختی محصوالتشـان را 

بفروشـند.
مدیـر عامـل شـرکت پلیمـر 
اگـر  داشـت:  اظهـار  یـاس 
بگیـرد  صـورت  کنترلـی 

کـه لولـه هـای پـی وی سـی از نظـر 
کیفیـت برای صادرات بررسـی شـود 
و تولیدات مرغـوب وارد بازار هدف 
شـود، اتفـاق خـوب و تأثیرگـذاری 

خواهـد بـود.
ایـن رقابـت، ترکیـه  افـزود: در  وی 
وارد بـازار عراق شـده و با تولید لوله 
هـای بـا کیفیـت، بـازار محصـوالت 
ایـران را دچـار مشـکل کرده اسـت.

ایـن  بـه  پاسـخ  در  العابدینـی  زیـن 
رتبـه  و  نظـارت  بـا  آیـا  کـه  سـوال 
بنـدی محصـوالت از سـوی انجمـن 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی بـه 

عنـوان مرجـع ذی صـاح موافقید تا 
شـرکت ها و برندهای مـورد تایید را 
به سـازمان های ذیربط و کشـورهای 
مقصـد صـادرات اعـام کنـد، گفت: 
بلـه! قطعـًا بایـد ایـن اتفـاق بیفتـد. 
را  اسـتاندارد  اداره  در حـال حاضـر 
بـه عنـوان مرجـع نظـارت در اختیار 
داریـم ولـی ایـن اداره همـه کاالهـا 

از مـواد غذایـی تـا پوشـاک و خیلـی 
تولیـدات دیگـر را هم تحـت نظارت 
دارد و ایـن امـکان پذیـر نیسـت کـه 
به همـه این مـوارد بپـردازد، بنابراین 
اگـر جایی مثـل انجمن پی وی سـی 
به ایـن موضوع بپـردازد اتفاق خوبی 
اسـت و ایـن اهـرم خوبـی اسـت که 
همـه شـرکت هـا محصـوالت خـود 
را مطابـق اسـتانداردها تولیـد کنند و 
خودشـان را به سـمت تولید کاالهای 

بـا کیفیـت سـوق دهند.
صنعـت  وضعیـت  دربـاره  وی 
داد:  توضیـح  هـم  ایـران  سـاختمان 

صنعت سـاختمان ایران سـیر عمومی 
و منطقـی خـود  را طـی مـی کند. در 
زمان سـاخت و سـازهای مسکن مهر 
خیلـی  کـه  داشـت  وجـود  رشـدی 
منطقـی نبـود، االن ایـن رشـد کمتـر 
شـده و کسـانی کـه ایـن وضعیت را 
با دوران سـاخت وسـازهای مسـکن 
مهـر مقایسـه مـی کننـد، تصـور مـی 

کننـد، رکـود وجـود دارد.
زیـن العابدینـی تصریح کرد: 
بـه نظـرم وضعیـت صنعـت 
سـاختمان ایـران طبـق همین 
رونـد کنونـی پیش مـی رود 
و بعیـد اسـت دیگـر دوران 
رونـق کاذب مسـکن مهـر را 
شـاهد باشـیم چون مسـکن از حالت 
سـوددهی و خریـد و فـروش کاالیی 
خارج می شـود بنابرایـن دیگر دوران 
طایـی ملک تکـرار نمی شـود. حاال 
هـم رونـد معقـول ملـک را داریـم و 
همـه جـای دنیـا هـم همیـن رونـد 

وجـود دارد.
 

وی تأکیـد کـرد: بـه نظرمـن صنعـت 
نیسـت  رکـود  دچـار  مـا  سـاختمان 
چـون مـا و خیلی هـای دیگـر داریم 

کار مـی کنیـم.

یـک بخـش از ایـن نمایشـگاه ها به 
جـذب مشـتریان جدید برمـی گردد 
بـه  آن هـم  دیگـر  یـک قسـمت  و 
حفـظ ارتبـاط بـا مشـتریان قبلی و 
پاسـخگویی بـه آنها و مشکالتشـان 

مربـوط می شـود.
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ارزیابـی  را خـوب  نمایشـگاه  از  بازدیـد  همچنیـن  وی 
کاس  نمایشـگاه  از  دوره  ایـن  در  مـا  افـزود:  و  کـرد 
بـرای  گروهـی  و  فـردی  صـورت  بـه  آموزشـی  هـای 
ایـن  کـه  ایـم  کـرده  برگـزار  متخصصـان  و  نصابـان 
پلیمـر  محصـوالت  بـا  آشـنایی  دربـاره  هـا  کاس 
گلپایـگان، مـوارد مصـرف پـوش فیـت، چسـبی، کاربرد 
اسـت. محصـوالت  از  درسـت  اسـتفاده  نحـوه  و  آنهـا 
وی یادآور شـد: ما تنها شـرکتی هسـتیم که محصوالتمان 
عـاوه بـر کشـورهای همجـوار بـه کشـورهای اروپایـی 
شـود. مـی  صـادر   ... و  فرانسـه  و  ایرلنـد  جملـه  از 
قاضـی زاهدی درباره برنامه شـرکت پلیمر گلپایگان برای 

ورود بـه بـازار عراق بعد از آزادسـازی 
موصـل بیـان کـرد: مدیریـت شـرکت 
برنامـه ریـزی خاصی برای ایـن منظور 
دارد و مسـئول فـروش های خارجی ما 
پیگیـر این موضوع اسـت و البته برنامه 

ایجـاد نمایندگـی در ایـن کشـور را هـم دنبال مـی کنیم.
قاضـی زاهدی دربـاره وضعیـت فروش محصـوالت این 

شـرکت در بـازار داخلی اظهار کـرد: در مجموع وضعیت 
بـد نیسـت امـا هـر وقـت سـاخت و سـاز رکـود داشـته 
باشـد، قسـمت فروش محصوالت پی وی سـی هم تحت 
تأثیـر قـرار مـی گیـرد؛ اما بـا این حـال بیشـترین تاکید ما 
روی صـادرات اسـت و بـه فـروش داخلـی اتـکا نداریم.
ایـن  وی دربـاره امضـای قـرارداد در خـال برگـزاری 
دوره از نمایشـگاه نیـز بیـان کـرد: بلـه، مذاکـرات خوبـی 
در ایـن نمایشـگاه صـورت گرفـت و بـا انبـوه سـازان 
داشـتیم. مذاکراتـی  فاضـاب  و  آب  هـای  شـرکت  و 
اسـت  کیفیـت  مـا  بحـث  مهمتریـن  داد:  ادامـه  وی 
از  اسـت  مهـم  برایـش  کیفیـت  کـه  خریـداری  هـر  و 
محصـوالت مـا اسـتفاده مـی کنـد.
قاضـی زاهدی گفت: شـرکت پلیمر 
گلپایـگان عـاوه بـر لولـه پـی وی 
سـی، لولـه های جـدار چـاه و برقی 
هـم تولید مـی کند و سـعی داریم با 
توجه به چاه های متعددی که وجود دارد، مشـتریان را به 
خریـد لولـه های جدار چاه پی وی سـی هم ترغیب کنیم.

قاضی زاهدی:

شـرکت مـا روی
 صادرات تأکید دارد

بهـادر قاضی زاهـدی کارشـناس فروش 
شـرکت پلیمـر گلپایگان دربـاره ارزیابی 
خـود از برگـزاری ایـن دوره نمایشـگاه 
گفت: نمایشـگاه خوب بود البته مشـکل 
مـا این بـود که شـرکت های متعـددی با 
اسـامی مشـابه پلیمر گلپایگان هسـتند 
که بـرای ما مشـکل ایجـاد کرده اسـت.

گزارش
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نورایی: 

اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، دلیل استقبال ضعیف از نمایشگاه

وی دلیـل کـم اسـتقبالی از نمایشـگاه مشـهد را اوضـاع 
بـرای  گفــت:  و  دانسـت  کشـور  اقتصـادی  نابسـامان 
نمایشـگاه امسـال در مشـهد، کارخانجـات، توانایی اجاره 
غرفـه هـا را نداشـتند  چـون هزینـه کلـی ایـن غرفـه ها 
بـرای یـک مجموعـه تولیـدی، حـدود 80 ، 90 میلیـون 
تومـان هزینـه اسـت و چـون معمـوال بـه دلیـل اقتصـاد 
ضعیـف جامعـه، در طـول سـال فـروش پایینـی داشـتند، 

بنابرایـن نتوانسـتند در نمایشـگاه حضـور پیـدا کننـد.
نورایـی ادامـه داد: از طرف دیگر وقتی سـاخت و سـازی 
نباشـد، خریـدار هم کم اسـت و بنابرایـن کارخانه دار هم 

دچار مشـکل می شـود.

نورایـی بـا اشـاره بـه ایـن که شـرکت یـزد پلیمر امسـال 
بـه عنـوان صادرکننـده برتـر ایـران انتخاب شـده اسـت، 
یادآور شـد: جلسـه ای را بـا حضور معـاون وزیر صنعت 
و معـدن در یـزد داشـتیم کـه در ایـن جلسـه از مجموعه 
یزدپلیمـر بـرای صادراتی که در طول سـال جـاری انجام 

داده اسـت، تقدیر شـد.
وی حجـم صـادرات این شـرکت را 2500 تـن از ابتدای 
سـال جـاری تاکنـون ذکـر کـرد و گفـت: ایـن میـزان به 
ازبکسـتان،  عـراق،  افغانسـتان،  جملـه؛  از  کشـورهایی 
مغـرب،  کنیـا،  جنوبـی،  آفریقـای  مصـر،  تاجیکسـتان، 

پاکسـتان و هندوسـتان بـوده اسـت.

نورایی مدیر شـرق کشـور شـرکت یـزد پلیمر دربـاره ارزیابی خود از نمایشـگاه مشـهد 
گفت: به نسـبت سـال های قبـل این دوره از نمایشـگاه خیلی ضعیف تر بـود. غرفه خالی 
در سـالن دیـده مـی شـد و فاصله میـان غرفه ها هـم زیاد در نظر گرفته شـده اسـت به 
ایـن امید که پر شـود. سـالهای قبل شـاهد بودیـم که محوطه وسـط غرفه ها هـم اجاره              
می شـد اما امسال اینها خالی مانده و به همان نسـبت مراجعه کننده هم کمتر شده است.
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وی دربـاره بـه صرفه بـودن صادرات 
لوله های پی وی سـی به کشـورهای 
دور بیـان کرد: با وجـود حجیم بودن 
لوله های پی وی سـی به کشـورهای 
مختلـف صادرات صـورت می گیرد.
وی دربـاره برنامـه شـرکت یزدپلیمر 
برای توسـعه صـادرات در عراق بعد 
از آزادسـازی موصل اظهار کرد: یکی 
از بازارهـای مهـم مـا کشـور عـراق 
اسـت و بـه همیـن منظور هـم اکنون 
برندهای صادراتی که دوسـتان عرب 
مـا تمایـل دارنـد بـا اسـامی عـرب 
باشـد، در حال تولید و ارسـال است.
آزاد  تـازه  کـه  موصـل  افـزود:  وی 

کربـا،  بصـره،  بـرای  مـا  امـا  شـده 
دیگـر  شـهرهای  و  بغـداد  نجـف، 
عـراق هـم محصوالتمـان را ارسـال 
مـی کردیـم و نمایندگـی هـای قوی 
داریـم. عـراق  در  هـم  پرقـدرت  و 
وی دربـاره وضعیـت بـازار صنعـت 
گفتـه  طبـق  کـرد:  بیـان  سـاختمان 
رییـس جمهور مـا امیدواریـم اوضاع 
رو بـه بهبـود باشـد و البتـه همچـون 
دوران هشـت سـاله آقـای احمـدی 
نـژاد که بـا تـورم وحشـتناکی روبرو 
مواجـه  تورمـی  چنـان  بـا  شـدیم، 
نشـویم که مثل اسـب لجام گسـیخته 
باشـد و کسـی نتوانـد مهـارش کنـد.

نورایـی گفـت: بـه نظـر مـن رشـد 
ادامـه  بـرای  درصـدی   15 تـا   10
واحدهـای  و  کارخانجـات  حیـات 
تولـدی منطقـی اسـت و مـی تواننـد 
در سـال هـای بعـد هم به سـوددهی 
و جایـگاه خوبـی در تولیـد برسـند.
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جودکی: 

بازارمشهد پتانسیل زیادی
برای جذب لوله و اتصاالت دارد

جودکـی مدیـر تضمیـن و کنتـرل کیفیـت و قائـم مقـام مدیـر عامل شـرکت مدل پالسـتیک 
دربـاره ارزیابـی خود از نمایشـگاه صنعت سـاختمان مشـهد گفت: شـرکت مـا در دوره هفدهم 
نیـز حضـور داشـت، در دوره هجدهـم و نوزدهـم هم نماینده شـرکت مـا حضور یافته اسـت اما 
طبـق تجربـه خـودم فکر مـی کنم ایـن دوره اسـتقبال از نمایشـگاه نسـبت به دوره هـای قبل 
خیلـی بهتـر بود و توانسـتیم بـا چند مشـتری خوب بـه توافق برسـیم و درمجمـوع از ماحصل 

ایـن دوره از نمایشـگاه راضی ام.

 وی بـا بیـان ایـن که شـهر مشـهد بـازار بزرگـی برای 
محصوالت پی وی سـی اسـت، گفت: مشـهد پتانسـیل 
بسـیار باالیـی بـرای فـروش محصـوالت پی وی سـی 
دارد چـون عاوه بر مشـهد و اسـتان خراسـان رضوی، 
خراسـان جنوبـی و شـمالی را هـم شـامل مـی شـود.
 وی بـا بیـان ایـن کـه شـرکت مـدل پاسـتیک سـال 

87 افتتـاح شـده اسـت، دربـاره تولیـدات این شـرکت 
توضیـح داد: شـرکت مـا تولیدکننـده لولـه و اتصـاالت 
پی وی سـی اسـت و حدود 120 قالـب اتصاالت تولید 
مـی کنیـم کـه از سـایز 20 میلـی متـر تـا 200 میلی متر 
را شـامل مـی شـود. لولـه هـای معمولـی پی وی سـی 
را هـم از سـایز 63 تـا 200 میلـی متـر تولید مـی کنیم.



 انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC . سـال 12 .  شمـاره 96 20

وی دربـاره صـادرات ایـن شـرکت 
کـرد:  بیـان  دیگـر  کشـورهای  بـه 
عـراق  افغانسـتان،  کشـورهای  بـه 
داریـم. صـادرات  ترکمنسـتان  و 
جودکـی دربـاره برنامـه این شـرکت 
بعـد  عـراق  بـازار  بـه  ورود  بـرای 
کـرد:         اظهـار  موصـل  آزادسـازی  از 
عـراق  در  فعـال  نماینـده  دو  مـا 
داریـم کـه هـر دو- سـه مـاه یـک                     
بـار، محصـوالت مـا را وارد عـراق 
مـی کننـد، در موصـل هـم نماینـده 
داریـم که در مجمـوع می توان گفت 
بـازار عـراق و افغانسـتان مـا خـوب 
اسـت و بنابرایـن مـا روی صـادرات 

ترکمنسـتان کار مـی کنیـم و با توجه 
بـه ایـن کـه نمایشـگاهی مهرمـاه در 
ایـن کشـور برگـزار می شـود، روی 
ایـم. کـرده  تمرکـز  موضـوع  ایـن 
سـاخت  بـازار  وضعیـت  وی    
وسـاز را نیـز در حـال رکـود ذکـر 
فقـط  رکـود  ایـن  گفـت:  و  کـرد 
و  نیسـت  پلیمـر  صنایـع  شـامل 
صنعـت  بـا  مرتبـط  صنایـع  همـه 
سـاختمان در حالت رکـود قرار دارد.
وی دربـاره برنامـه این شـرکت برای 
توسـعه و تنـوع محصـوالت اظهـار 
کـرد: در حـال حاضـر تولیـد لوله و 
اتصاالت ما چسـبی اسـت. مشـتریان 

لوله را از شرکت ما و چسب 
را از بیـرون تهیه    می کنند.
مـا در آزمایشـگاه خود قصد 
داریـم چسـب پی وی سـی 

را هـم تولیـد کنیم.
بنابراین فـاز 3 را برای تولید 
چسـب پـی وی سـی، کنـار 
کارخانـه راه انـدازی کردیـم 
را   بـرداری  بهـره  پروانـه  و 
تـا  و  کردیـم  دریافـت  هـم 
جـاری،  سـال  پاییـز  اوایـل 
چسـب پـی وی سـی را هـم تولیـد 
بخـش  در  هـا  ایـن  کـه  کنیـم  مـی 
ماسـت. ای  توسـعه  هـای  فعالیـت 
 جودکـی گفـت: تولیـد لولـه هـای 
پلـی اتیلـن را هـم  در دسـتور کار 
قـرار دارد که در سـال 97 آن را آغاز 

کنیم. مـی 

گزارش
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سـاختمان،  صنعـت  فعـاالن  همـه 
شـاهد رکود چند سـاله ایـن صنعت  
در طـول سـال هـای اخیـر هسـتند 
امـا طبـق کارهـای کارشناسـی ما که 
در ایـن حـوزه انجـام شـده، پیـش 
آغـازی   96 سـال  کنیـم  مـی  بینـی 
بـرای شـروع دوبـاره رشـد صنعـت 
سـاختمان در تمامـی شـهرها باشـد.
دوره  بیسـتمین  بـرای  افـزود:  وی 
نمایشـگاه صنعت سـاختمان مشـهد 
نیـز چـون از قبـل پیـش بینـی و کار 
کارشناسـی الزم را انجام داده بودیم، 
از  دعـوت  بـا  پیـش  مـاه  چنـد  از 
دوستان فعال در این صنعت و کمک 
گرفتـن از عامـان خـود در مشـهد 
توانسـتیم در ایـن نمایشـگاه بازدیـد 
کننـده خـوب و تخصصی را شـاهد 
باشـیم بـه طـوری کـه از شـهرهای 
مختلـف اسـتان خراسـان شـمالی و 
جنوبـی هـم بازدیـد کننـده داشـتیم 
و نشسـت هـای خوبی برگزار شـد. 
البته شـاید قضـاوت بـرای روزهای 
امـا  باشـد  سـخت  نمایشـگاه  اول 
را  خوبـی  قرادادهـای  امیدواریـم 
هـم بـرای نمایشـگاه داشـته باشـیم. 

ایـن  دربـاره  وی 
در  کـه  سـوال 
پیوسـتن  صـورت 
 WTO بـه  ایـران 
و ورود محصوالت 
کشـورها  سـایر 

بـه بـازار ایـران، محصـوالت ایـران 
لحـاظ  بـه  رقابـت   تـوان  چقـدر 
کیفـی و قیمتـی را دارد، پاسـخ داد: 
و شـرکت  هـا  کارخانـه  ایـران،  در 
هـای معتبـری داریـم کـه در همـه 
حـوزه  در  خصـوص  بـه  صنایـع 
همـه  بـا  رقابـت  امـکان  سـاختمان 
و  رشـد  شـاهد  و  دارنـد  را  دنیـا 
شـکوفایی شـرکت هـای مطـرح و 
خوبـی هسـتیم که محصوالتشـان را 
بـه همه جـای دنیـا صادر مـی کنند.
مشـکاتی  البتـه  افـزود:  فرجـی 
اتفـاق  ایـن  اگـر  کـه  هسـت  هـم 
 WTO بـه  ایـران  و  بیفتـد 
بپیونـدد، نقطـه امیـدی اسـت بـرای 
تـر  تخصصـی  کـه  هایـی  شـرکت 
کننـد،  مـی  کار  تـر  کارشناسـی  و 
از ایـن برهـه عبـور خواهنـد کـرد.

فرجی:

 لوله و اتصاالت پی وی سی
 قدرت رقابت با محصوالت مشابه دنیا را دارد

وی گفـت: حـدود 30 سـال اسـت که شـرکت 
یزدپولیـکا فعالیـت خـود را در یـزد آغـاز کرده 
اسـت و بـا توانمنـدی مدیریت 
کارخانـه وکارشناسـانی کـه در 
حـوزه هـای مختلـف مشـغول 
کارنـد، توانسـته ایـم بازارهـای 
خوبی را در کشور پوشش دهیم.
وتبلیغـات  بازرگانـی  مدیـر 
ایـن  تولیـدات  دربـاره  یزدپولیـکا  شـرکت 
شـرکت بیـان کـرد: محصـوالت یزدپولیـکا از 
سـایز 20 تـا ۴00 میلـی متـر در حـوزه لولـه 
و  آب  و  آبرسـانی  سـاختمانی،  برقـی،  هـای 
ایـم  توانسـته  و  شـود  مـی  تولیـد  فاضـاب 
رضایتمنـدی مشـتریان خودمـان را جلـب کنیم.
فرجـی تأکیـد کـرد: بـرای شـرکت یزدپولیـکا 
خودمـان  از  و  اسـت  زیـاد  کار  جـای 
بهتـر  محصـوالت  هـم  بـاز  داریـم  توقـع 
کنیـم.  بـازار  وارد  را  تـری  کیفیـت  بـا  و 
وی در پایـان گفـت: مـن اهل تهرانـم اما چیزی 
کـه از مدیریـت و کارکنـان یـزدی شـرکت یـاد 
گرفتـم، تـاش و پشـتکار مثـال زدنی آنهاسـت 
ایـن  و  نیسـت  کـه در مجموعـه هـای دیگـر 
دانـم. مـی  نمـاد شـرکت خودمـان  را  تـاش 

امیـد فرجـی مدیـر بازرگانـی وتبلیغـات شـرکت یزدپولیـکا درباره 
ارزیابی خود از بیسـتمین نمایشـگاه صنعت سـاختمان مشـهد گفت: 
سـالیان زیـادی اسـت کـه هـر سـال نمایشـگاه صنعت سـاختمان، 
خـرداد و تیرمـاه در مشـهد برگـزار مـی شـود و شـرکت مـا هـم 
سـابقه حضـور طوالنی در نمایشـگاه های مشـهد دارد. ایـن دوره از 
نمایشـگاه نیـز کـه بعـد از چنـد سـال  وقفـه و رکـود حاکـم بر آن 
برگزار شـده، از جمله نمایشـگاه هـای خوب در چند سـال اخیر بود.

در ایران، کارخانه ها و شـرکت 
هـای معتبـری داریـم کـه در 
خصـوص  بـه  صنایـع  همـه 
امـکان  سـاختمان  حـوزه  در 
رقابت بـا همـه دنیـا را دارند
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کرباسی زاده: 

شریک اول تولید کننده؛ اداره مالیات و شریک دوم: تأمین اجتماعی

کرباسـی زاده از مدیـران شـرکت نویـن پالسـتیک درباره ارزیابـی خـود از برگزاری ایـن دوره از 
نمایشـگاه توضیـح داد: از نظـر تبلیغـات محیطی بسـیار ضعیف بود. اگر چه مسـیر نمایشـگاه هم 
نسـبت به شـهر دور اسـت ولی این موضوع شـامل حال همه می شـود. با این حال می توانسـتند 
تبلیغات تلویزیونی یا تیزرهای داخل اسـتانی داشـته باشـند تا اسـتقبال بیشـتری را شاهد باشیم.

صنعـت  نمایشـگاه  داد:  ادامـه  وی 
ساختمان طیف وسیعی از محصوالت 
را دربـر مـی گیـرد و نزدیـک به 200 
محصـول در ایـن نمایشـگاه عرضـه 
مـی شـود کـه لولـه  و اتصـاالت پی 
وی سـی فقـط بخشـی از آن اسـت.
مـی  تصـور  مـا  حـال  هـر  بـه 
را  بیشـتری  اسـتقبال  کـه  کردیـم 
شـاهد باشـیم کـه ایـن طـور نبـود. 
نویـن  فعالیـت شـرکت  دربـاره  وی 
لولـه  مـا  پاسـتیک گفـت: شـرکت 
هـای پـی وی سـی را از سـایز ۴0 

مـی  تولیـد  متـر  میلـی   200 تـا 
کنـد و بیشـتر در زمینـه لوله های 
فاضاب سـاختمانی فعالیت دارد. 
بـر  تأکیـد  بـا  زاده  کرباسـی 
یـادآور  مشـتری  رضایتمنـدی 

شـد: مـا سـعی کردیـم رضایتمنـدی 
مشـتری اولویـت کارمان باشـد و این 

رضایـت را بـا کیفیـت محصوالتمان 
کنـار  در  البتـه   . کنیـم  تضمیـن 
کیفیـت بـاال قیمـت مناسـبی را هـم 
کنیـم. ارائـه  محصوالتمـان  بـرای 
تأسیسـات  سیسـتم  داد:  ادامـه  وی 
نوعـی  بـه  سـاختمان  فاضـاب 
قلـب سـاختمان اسـت و مـا سـعی 
داریـم بهتریـن کیفیـت را بـا بهتریـن 
کنیـم.  ارائـه  مشـتری  بـه  قیمـت 
ایـن شـرکت  وی دربـاره صـادرات 
بیـان کرد: فروش شـرکت مـا فقط به 
صـورت داخلـی اسـت و بـرای بازار 

عـراق  و  افغانسـتان  مثـل  خارجـی 
محدودیـت انتقـال محصـول داریـم.

آینـده  برنامـه  دربـاره  وی همچنیـن 
شـرکت نویـن پاسـتیک بـرای بازار 
موصـل  آزادسـازی  از  بعـد  عـراق 
اظهـار کـرد: مـا بـا توجـه بـه تولیـد 
محصوالت جدیـدی که در راه داریم 
و همچنیـن برنامـه ریـزی هایـی کـه 
برای توسـعه بازارمـان در نظر داریم، 
صـادرات  بتوانیـم  کـه  امیدواریـم 
خارجی هم داشـته باشـیم اما در کنار 
ونیـروی  صـادرات  دانـش  بایـد  آن 
آمـوزش دیـده برای صـادرات وجود 
داشـته باشـد، به خصوص برای بازار 
عـراق باید کسـی باشـد که بـه زبان 
عربی و کردی آشـنایی داشـته باشـد 
، دسترسـی بـه افرادی کـه بتوانند به 
عربـی و کـردی صحبت کننـد برای 
امیدواریـم  امـا  اسـت.  مـا محـدود 
داعـش  پسـا  دوران  بـرای  کـه 
باشـیم. برنامـه ریـزی دقیـق داشـته 
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کرباسـی زاده دربـاره ارزیابـی خـود 
از وضعیت صنعت سـاختمان کشـور 
بیـان کـرد: اتفاقات شـش سـال اخیر 
باعـث شـد تـا قشـر متوسـط جامعه 
را  جامعـه  طیـف  بیشـترین  کـه  مـا 
تشـکیل مـی دادنـد، بـه قشـر فقیـر 
از  خریـد  قـدرت  و  شـوند  تبدیـل 
آنهـا گرفته شـده اسـت و حـاال فقط 
نیازهـای اولیـه را مـی توانـد تأمیـن 
کنـد. در نتیجـه توان خریـد ندارد که 
بخواهـد مسـکن تهیـه یـا تعمیـرات 
انجـام دهـد. بـه همیـن دلیـل رخت 
سـاختمان  صنعـت  از  رکـود  بسـتن 
نیازمنـد یـک پروسـه طوالنـی مدت 
نیـاز دارد  بـه زمـان  اسـت و هنـوز 
کـه در آینده نزدیک روشـن نیسـت.
بانـک هـا  بـه سـود   وی همچنیـن 
اشـاره  رکـود  ایـن  بـر  آن  تأثیـر  و 
سـود  بانـک  وقتـی  گفـت:  و  کـرد 
20 درصـدی دارد، تولیدکننـده لولـه 

را  رقابـت  تـوان  و صنعـت مسـکن 
نـدارد. چـرا کـه ایـن سـودی اسـت 
از  هسـتید،  معـاف  مالیـات  از  کـه 
ادارات  و  افـراد  بـا  زدن  سـروکله 
سـوخت  و  هسـتید  معـاف  دولتـی 
حسـاب  بـه  نقـد  و  نداریـد  پـول 
گیـرد،  مـی  صـورت  واریـز  شـما 
نمـی  رغبـت  تولیدکننـده  بنابرایـن 
کنـد فعالیـت جدیـدی شـروع کنـد.
حـال  در  داد:  ادامـه  زاده  کرباسـی 
حاضـر طبـق آمـار دو میلیـون واحد 
مسـکن در کشـور خالی مانده اسـت 
بـه این  دلیل که کسـی قـدرت خرید 
نـدارد و ایـن زمـان مـی برد تـا مردم 
یابـد. افزایـش  خریدشـان  قـدرت 
رقابـت  امـکان  دربـاره  وی 
تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی 
خارجـی  محصـوالت  بـا  سـی  وی 
بـه  ایـران  پیوسـتن  صـورت  در 
WTO بیـان کـرد: بـه لحـاظ کیفـی 

تکنولـوژی  شـده،  هایـی  پیشـرفت 
تولیـد تدویـن شـده و نیروهـای کار 
آمـوزش دیـده انـد. همچنین مسـئله 
اسـتاندارد که سـال 85 روی آن تأکید 
شـد، روی کیفیـت ایـن محصـوالت 
اکنـون  و  اسـت  بـوده  تأثیرگـذار 
اسـت. کیفیـت  دنبـال  مشـتری هـم 

 WTO شاید با اجرای
تکنولوژی و کیفیت محصوالت 
ایران هم مجبور شوند به سمت 

افزایش کیفیت حرکت کنند.

البتـه  کـرد:  تأکیـد  زاده  کرباسـی 
بروکراسـی  مـا  مشـکل  بزرگتریـن 
بزرگتریـن  هـم  دولـت  و  اسـت 
شـریک  هاسـت.  تولیدکننـده  مانـع 
اول مـا اداره مالیـات و شـریک دوم 
اسـت  اجتماعـی  تأمیـن  اداره  مـا 
کـه اینهـا هـم بدنـه دولـت هسـتند.
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غرفـه  عملکـرد  دربـاره  ابهجـی 
یزدپولیـکا بیـان کرد: انتظار مـا این بود 
کـه مخاطـب و بازدیدکننـده بیشـتری 
را شـاهد باشـیم امـا بـا توجـه بـه این 
صـورت  بـه  سـاختمان  صنعـت  کـه 
تخصصـی در حـوزه سـاختمان برگزار 
مـی شـود و در یکی دو سـال گذشـته 
ایـن صنعـت سـاختمان دچـار رکـود 
بـوده اسـت و در همیـن راسـتا بخـش 
سـاخت  موضـوع  از  نیـز  خصوصـی 
وسـاز دور شـده اسـت، بنابراین تعداد 
دوره  ایـن  نمایشـگاه  از  بازدیدکننـده 
مشـهد طبـق انتظـار مـا نبـود امـا در 

مجمـوع نمایشـگاه خوبـی بـود. 
ابهجـی مدیرعامـل شـرکت یزداتصـال 
وابسـته بـه گـروه تولیـدی یزدپولیـکا 
گفـت: شـرکت »یـزد اتصـال« عضـو 
گـروه تولیـدی یزدپولیکا و از شـرکت 
هـای عضـو انجمـن ملـی اسـت کـه 
بـه صـورت خـاص در زمینـه تولیـد 
اتصـاالت پلیمـری از جملـه اتصاالت 

یـو پـی وی سـی فعالیـت دارد.
این شرکت سال 92 راه اندازی شد و 
اتصاالت از سایز 20 تا 316 میلی متر را 

تولید می کند که در صنعت ساختمان، 
آب و فاضاب، برق، مخابرات، سیستم 
شبکه های آبیاری کم فشار وتحت فشار 
در بخش کشاورزی و آب و خاک کاربرد 
برند  با  این بخش ها  دارد که در همه 
کرد:  بیان  وی  دارد.  حضور  یزدپولیکا 

نـگاه تولیدی ما نـگاه بهـره بردارانه 
اسـت یعنی نـگاه صرفـًا بـه کیفیت 
محصـول نگاه نمـی کنیـم بلکه این 
کیفیـت به همـراه خدماتی کـه برند 
یزدپولیـکا ارائـه مـی کنـد، آرامش 
ایجـاد             کننـده  مصـرف  بـرای  را 

کند.  مـی 

مدیرعامـل شـرکت یزداتصـال دربـاره 
خدمـات پـس از فـروش این شـرکت 
اظهـار کـرد: خدمـات پـس از فـروش 
هـای  روش  بـه  جنبـه  درچنـد  مـا 
مختلفـی انجـام می شـود کـه مهمترین 
برگـزاری سـمینارهای  و  آمـوزش  آن 
تخصصـی بـرای گـروه هـای اجرایـی 

ونصابـان لولـه و اتصـاالت اسـت.
ابهجـی در همیـن زمینـه ادامـه داد: در 

این سـمینارها و کاس های آموزشـی 
بـا بهـره منـدی از روش هـای علمی و 
اسـتانداردی کـه در دنیـا قابل اسـتفاده 
اسـت، مباحـث علمی را به زبان سـاده 
اکثریـت  کـه  نصابانـی  بـرای  روان  و 
بیـان  ندارنـد،  آکادمیـک  تحصیـات 
مـی کنیـم. بسـیاری از نصابان بـه دلیل 
آن کـه با اسـتانداردها آشـنایی ندارند، 
بـرای اجـرا و اسـتفاده از محصـوالت 
بـا مشـکاتی مواجـه مـی شـوند و ما 
هـای  دوره  ایـن  برگـزاری  قالـب  در 
کوتـاه مـدت آموزشـی و سـمینارهای 
را  الزم  هـای  آمـوزش  تخصصـی 
بـه آنهـا ارائـه مـی کنیـم و طبـق ایـن 
اصـول اطمینـان داریـم کـه آرامـش را 
بـه مصرف کننـده نهایـی می رسـانیم.
وی افـزود: همچنین با حضور مسـتقیم 
کارشناسـان مـا در پروژه هـای اجرایی 
و ارائـه خدمـات گارانتـی و بیمـه نامه 
محصـوالت شـرکت یزداتصـال پلیمـر 
به مشـتریان مان، جوابگوی مشـکات 
احتمالـی یا مـوارد آموزشـی و اجرایی 
پیمانـکاران و مصرف کنندگان هسـتیم.

ابهجی: 

نمایشگاه خوب،
اما انتظار بیشتر بود

عبـاس ابهجـی مدیرعامـل شـرکت یـزد اتصـال درباره 
ارزیابـی خـود از برگـزاری بیسـتمین نمایشـگاه صنعت 
هـای  نمایشـگاه  معمـوالً  گفـت:  مشـهد  در  سـاختمان 
مشـهد از نظـر برگـزاری خـوب اسـت؛ چـون مجـری و 
و  ای اسـت  و حرفـه  باتجربـه  برگزارکننـده آن بسـیار 
خوشـبختانه ایـن دوره از نمایشـگاه مشـهد هم شـرایط 
خوبی داشـت هـم از نظر توجه به زیرسـاخت هـا، فراهم 
کـردن امکانـات بـرای عرضـه محصوالتمان و هـم اطالع 
رسـانی در شـهر خوب کار کـرده بودند ومشـکل خاصی 

بـرای این مسـئله نداشـتیم.
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گزارش تصویری

 نمایـشگاه صنـعت ساختمـان
و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد
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اسامی 10 برگزیده روز ملی صنعت و معدن
شرکت صنایع پتروشیمي پلي استایرن

 برگزیده شد
منتخبـان برگزیـده روز ملـی صنعـت و معـدن بـا حضور 
جهانگیـری معاون اول رئیس جمهـور و نعمت زاده وزیر 

صنعـت و معـدن و تجارت مـورد تقدیر قـرار گرفتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لوله 
و اتصـاالت پـی وی سـی، روز ملـی صنعـت و معدن 17 
تیـر 1396، بـا حضـور مقامـات بخـش دولتـی و مدیران 
بخـش خصوصی در محل سـالن اجاس سـران اسـامی 

برگزار شـد.
بـه گـزارش رسـانه های خبری در بخشـی از این مراسـم 
از برگزیـدگان بخـش هـای صنعتی و معدنی تجلیل شـد.

اسامی 10 برگزیده به شرح زیر است:
کار   شـوفاژ  شـرکت  از  بابـا  حاجـي  اصغـر  علـي   -

صنعتـي( برتـر  )پیشکسـوت 
- خسـروجامعي از شـرکت سـیمان خـاش )پیشکسـوت 

صنعتي( برتـر 
- اکبر خاني از شـرکت کنسـرو گل نـوش )واحد صنعتي 

برتر(
- محمدرضـا ظهیـر امامـي از شـرکت تولیـدي صنعتـي 

فراسـان )واحـد صنعتـي برتـر(
- کیوان گردان به نمایندگي از خوشـه پوشـاک روسـتاي 

کردآباد )بخش خوشـه کسـب و کار توسعه(
- سـعیده رضایي از شـرکت هاي ایران اشبنت )کارآفرین 

برتر زن(
- شـادي سـحرخیز بـه ترتیـب از پانیـذ شـهد بینالـود 

زن( برتـر  )کارآفریـن 
- بابـک تشـکري از شـرکت تالـک ایرانیـان ) کارآفریـن 

جوان( برتـر 
- محمدرضـا دیانـي از شـرکت صنایـع پتروشـیمي پلـي 

اسـتایرن  )طـرح برتر(
- حسـین پایداري از مجتمع کاغذ سـازي راشـا کاسـپین 

برتر( ایرانیان )طـرح 
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بـرگزاری مجـمع عمومـی
شرکـت تعـاونی پـی وی سـی ایرانـیان

مجمع عمومی سالیانه عملکرد سال 1395 شرکت تعاونی تولیدکنندگان لوله و 
اتصاالت پی وی سی ایرانیان 25 تیر 1396 برگزار شد

سـی،  وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه  تولیدکننـدگان  انجمـن  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه   ◀
و  لولـه  تولیدکننـدگان  تعاونـی  شـرکت   1395 سـال  عملکـرد  سـالیانه  عمومـی  مجمـع 
شـد. برگـزار  اعضـا  حضـور  بـا  الزهـرا  دانشـگاه  سـالن  در  ایرانیـان  سـی  وی  پـی  اتصـاالت 
مجمـع بـا انتخـاب هیئـت رئیسـه بـه صـورت رسـمی کار خـود را آغـاز کـرد. هیئـت رئیسـه 
عبـارت بودنـد از: صالحـی، محمدتقـی غیاثـی، بیـژن امینـی، نورآبـادی و محمدحسـن خـرازی.

گزارش
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ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره و
 صورت های مالی

ارائـه گـزارش عملکـرد سـال 1395 هیئت مدیـره به مجمع 
عمومـی صاحبـان سـهام بخـش دیگـری از برنامـه مجمـع 
بـود. در مقدمـه ایـن گـزارش آمـده اسـت: »اطاعـات این 
گـزارش هماهنـگ بـا واقعیـت های موجـود بـوده و اثرات 
آن در آینـده تـا حـدی کـه در موقعیـت فعلـی مـی تـوان 
پیـش بینـی نمـود، به نحـو درسـت و کافی در ایـن گزارش 
ارائـه گردیـده و هیـچ موضوعـی کـه عـدم آگاهـی از آن 
موجـب گمراهـی اسـتفاده کننـدگان مـی شـود، از گـزارش 
حـذف نگردیـده و بـه تاییـد هیئـت مدیره رسـیده اسـت.«
شـرکت تعاونـی در 30 مهـر 1390 بـا نـام شـرکت تعاونـی 

تامیـن نیاز انجمـن صنفی تولیدکننـدگان لوله و 
اتصاالت به ثبت رسیده است و در 27 آذر همان 
سـال به نام شـرکت تعاونی تولیدکننـدگان لوله 
و اتصـاالت پی وی سـی ایرانیان تغییـر نام داد.
 ایـن گـزارش دالیـل شـرایط سـخت سـال 95 

را مـواردی ماننـد؛ تحریـم هـا و سیاسـت هـای اقتصـادی 
ذکـر شـده دولـت جهـت جلوگیـری از افزایـش قیمـت ها 
و رکـود و تـورم بـاال، رکـود در بخـش مسـکن و... عنـوان 
کـرده اسـت کـه ایـن شـرایط در نهایـت بـه پاییـن آمـدن 
سـطح تولید کارخانجات صنایع مختلف منجر شـده اسـت.
گـزارش عملکـرد شـرکت تعاونی پـی وی سـی ایرانیان در 
خصـوص فعالیـت هـای سـال 95 ایـن تعاونی به مـواردی 
ماننـد؛ توسـعه زیرسـاخت هـای شـرکت تعاونـی، جـذب 
اعضـای  جدیـد، خریـد مـواد اولیه مـورد نیاز اعضـا از 20 
شـرکت پتروشـیمی و کسـب رتبـه اول خریـد پی وی سـی 
در بـورس کاال، دریافـت نازلتریـن کارمـزد در کل تعاونـی 
هـای کشـور، خریـد با بهتریـن قیمت و زیر قیمـت میانگین 
بـورس، رفـع مشـکل اعضا جهت ثبـت نام در سـایت بهین 
یـاب و... اشـاره کـرده اسـت. گـزارش عملکـرد و صورت 
هـای مالـی بـه تصویـب اعضـای حاضـر در مجمع رسـید.

نقش تشکل ها در
 سرنوشت صنایع

عباسـعلی متوسـلیان از اعضای هیئت مدیره شـرکت تعاونی 
پـی وی سـی ایرانیـان در سـخنان کوتاهی اظهار داشـت: به 
مـدت دو سـال شـرکت پتروشـیمی آبـادن از مـدار خـارج 
شـده بـود و در حـال حاضـر بـه تازگـی فعالیت آن از سـر 
گرفتـه شـده و تعاونـی هم با آن همـکاری دارد. از این روی 
چـون همـواره مشـکاتی برای پتروشـیمی ها بـه وجود می 
آیـد، بنابرایـن همـکاری بـا همه آنهـا امری ضروری اسـت. 
وی در بخش دیگری از سـخنان خود به نقشـش تشـکل ها 
اشـاره کـرد و گفت: نقش تشـکل هـا در سرنوشـت صنایع 
بسـیار مهـم اسـت. انجمـن پـی وی سـی یکـی از ارکان 
مهـم انجمـن ملـی صنایـع 
پاسـتیک کشـور است. ما 
بـا قـدرت نشـات گرفته از 
انجمـن ملـی توانسـته ایـم 
اتـاق  نماینـده  عنـوان  بـه 
بازرگانـی ایـران در شـورای ملـی رقابـت حضـور یابیـم. 
متوسـلیان در همیـن ارتبـاط توضیـح داد: یکـی از وظایـف 
شـورای ملـی رقابت این اسـت کـه هر تحرک ضـد رقابتنی 
را کنتـرل مـی کند. اعضای این شـورا نیز متشـکل اسـت از؛ 
وزارت نفت، دفتر توسـعه صنایع پایین دسـتی شـرکت ملی 
پتروشـیمی، انجمـن ملی صنایع پاسـتیک و پلیمـر ایران به 
نمایندگـی از اتـاق بازرگانـی ایـران، تعاونـی سرسـرای بـه 
عنـوان نماینـده اتـاق تعـاون و خـود شـورای ملـی رقابت.
رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان لوله و اتصاالت پی وی سـی 
گفت: در شورای ملی رقابت، قاضی حضور دارد و و بافاصله 
بـا حضـور اعضایـی کـه صاحـب رای هسـتند می تـوان در 
صورت مشاهده و اثبات تخلف،  پتروشیمی را محکوم کرد.

در گـزارش عملکـرد هیئـت مدیره از 
سـال 1395 به عنوان سـالی سـخت 
بـرای واحدهـای تولیـدی و همچنین 

شـرکت تعاونی یاد شـده اسـت.
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متوسـلیان شـرایط آرامـش نسـبی بـه وجـود 
آمـده در بخـش عرضـه کـه پـس از از گذشـت 
34 تا 35 سـال حاصل شـده اسـت را ناشـی از 
فعالیـت و صـرف انرژی توسـط بخـش خصوصی 

کرد. ذکـر 

وی در همیـن ارتبـاط توضیـح داد: مـا از بهمـن مـاه 
سـال گذشـته، میـزان عرضـه ها در 3 سـال گذشـته و 
میانگیـن مصرفـی کـه در هـر صنعـت وجـود داشـت 
را بـرای 80 گریـد اسـتخراج و آن را بـه عنـوان کـف 
عرضـه مشـخص کردیـم. ایـن موضـوع نیـز از اول 

فروردیـن مـاه هـم جاری شـد.
متوسـلیان گفـت: بـا بررسـی و اسـتخراج 80 گریـد 
کـه بـه کمک مشـاوران انجمـن ملی صنایع پاسـتیک 
ایران انجام می شـود، مواردی را که به سـقف رسـیده 
اسـت را در جلسـه هـای شـورای ملـی رقابـت که هر 
شـنبه برگـزار مـی شـود مطـرح کـرده  و مـوارد مورد 

بررسـی قـرار گرفتـه و کنترل می شـود.
متوسـلیان ضمـن دعـوت از اعضـا بـرای حضـور در 
جلسـه های هیئـت مدیره انجمـن تولیدکننـدگان لوله 
و اتصـاالت پـی وی سـی و ذکـر مـوارد ضـروری در 
ایـن جلسـه ها، از همـه اعضا برای همـکاری و تاش 

در جهـت اعتـای صنعـت قدردانـی کرد.
عضـو هیئـت مدیـره شـرکت تعاونـی  پـی وی سـی 
ایرانیـان در پایـان بـه اهمیـت رتبـه بندی و پافشـاری 
تعـدادی از اعضـا برای تسـریع در این کار اشـاره کرد. 

گزارش
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       فرزانه خرمیان:
اقدامات انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت
 پی وی سی در خصوص کیفیت پی وی سی

فرزانـه خرمیـان دبیـر انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت  
پـی وی سـی نیـز در سـخنان کوتاهـی بـه بخشـی از اقدامـات 
انجمـن در خصـوص کیفیـت اشـاره کـرد و گفـت: انجمن در 
ایـن زمینـه و در مـوارد مختلـف اقدامات موثـر و اعتراضاتی را 
منعکـس کـرده اسـت. به طور مثـال در نامه ای به شـورای ملی 
رقابـت که رونوشـت آن به بیش از 10 مرکز دیگر ارسـال شـد 
بـه ایـن مسـئله انتقـاد شـده اسـت. وی توضیـح داد:  مبنای ما 
در کیفیـت مقایسـات جهانی و پی وی سـی هایی اسـت که در 
سـطح جهانـی توزیـع مـی شـود. در حـال حاضر پی وی سـی 
هـا و دیتاشـیت هـای آنهـا کـه عرضه می شـود، دارای اشـکال 
بـوده و گـزارش آزمـون آنهـا کامـل نیسـت؛ بنابرایـن قابلیـت 
ردیابـی را بـرای تولیدکننـده ندارند . انجمـن در چنین مواردی 
و در مقاطـع مختلـف اعتراضـات و اقداماتـی انجام داده اسـت 

کـه گـزارش آن در رسـانه ها انتشـار یافته اسـت. 

برگزاری انتخابات بازرس 

 بر اساس این گزارش در این مجمع انتخابات برای تعیین بازرس قانونی شرکت تعاونی 
تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی ایرانیان برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

 
مجموع آراء 56 رای

1- موسسه حسابرسی اصول اندیشه )حسابداران رسمی( ۴6 رای
2-  محمد علیپور 10 رای

گزارش
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◀ بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه 
مهـم  هـای  دغذغـه  از  یکـی  سـی،  وی  پـی  اتصـاالت  و 
عرضـه  سـی،  وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه  تولیدکننـدگان 
محصـوالت بـا کیفیـت در یک بـازار رقابتی و سـالم اسـت.
نـه تنهـا بـازار لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، بلکـه همـه 
وجـود  همچـون؛  شـماری  بـی  مشـکات  بـا  بازارهـا 
محصـوالت تقلبـی، عـدم رعایـت نکردن اسـتاندارد توسـط 
ایـن  روبـرو هسـتند.  و...  رکـود  تولیدکننـدگان،  از  برخـی 
شـرایط در مجمـوع انگیـزه تولیدکننـدگان واقعـی را بـرای 

نـوآوری و توسـعه کار، کـم رنـگ مـی کنـد.
یکـی از مراکـز مهـم عرضـه لولـه و اتصـاالت پی وی سـی 
بازار شـادآباد اسـت. دمای بیش از ۴0 درجه تابسـتان تهران، 
لولـه هـای انباشـته و انبـارش نامناسـب، درهـم ریختگـی 
محصـوالت بـا کیفیـت و بـی کیفیـت، لبـاس کار پرسـنل 
منقـوش بـه تبلیغ شـرکت هـای مختلف، صـدای ممتد تلفن 
هـا، فاکتـور زدن و... ایـن تصویری از شـادآباد تهران اسـت.
خریـدار اگـر نابلـد باشـد وقتـی وارد ایـن بـازار شـود، تنها 
مشـاوره و پیشـنهاد فروشـنده تعیین کننـده انتخاب محصول 
خواهـد بـود. فروشـندگان بـه طـور طبیعـی در پـی فـروش 
بیشـتر هسـتند و مشـتریان خـود را بـا هـر میـزان بودجـه و 
تـوان خریـدار، دسـت پـر از بـازار بـاز مـی گرداننـد. بدون 
تردیـد میـزان شـناخت فروشـندگان از میعارهـا و کیفیـت 
محصـوالت اسـتاندارد در نـوع مشـاوره بـه خریـدار بـدون 

تاثیـر نخواهـد بود.
روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لوله و اتصـاالت پی 
وی سـی، پـروژه ای را بـا اهداف زیر در دسـتور کار و اقدام 

قرار داده اسـت:
• فروشـندگان لولـه و اتصـاالت  پـی وی سـی دربـاره ایـن 

محصـول چـه می اندیشـند؟
• معیار کیفیت از نظر آنها چیست؟

• چه مشاوره هایی به خریدار می دهند؟
• معیـار آنهـا بـرای پیشـنهاد یـک برنـد بـه خریـدار چـه 

اسـت؟ مـواردی 
• لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی در مقایسـه بـا لولـه هـای 

دیگـر  چـه جایگاهـی دارد؟
• چشـم انـداز لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی در صنعـت 

سـاختمان از نظـر فروشـندگان چگونـه اسـت؟
نکتـه: بـرای پرهیـز از هـر گونه جانبـداری از برنـد خاصی، 
اسـامی عنـوان شـده برندهـا )لـه یـا علیـه برندهـا( توسـط 
مصاحبه شـونده ها از این گفت و گوها حذف شـده اسـت.
روابط عمومی  اختصاصی  های  مصاحبه  مجموعه  زودی  به 
با  پـی وی سـی،  اتصـاالت  و  لولـه  تولیدکنندگان  انجـمن 
فروشندگان این محصوالت در سایت و گروه های مجازی 

منتشر می شود.
فیلم این گفت و گوها نیز در دست تدوین است.

اینجا همه چیز درهم است!
انبارش نامناسب لوله و اتصاالت در بازار

فروشندگان لوله و اتصاالت پی وی سی چگونه می اندیشند؟ 
چه مشاوره ای به خریداران می دهند؟ معیار آنها برای کیفیت چیست؟...

پرونده شاد آباد
بررسی دیدکاه فروشندگان لوله و اتصاالت در  بازار شاد آباد



 انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC . سـال 12 .  شمـاره 96 32

◀ به گـزارش روابـط عمومی انجمن 
تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی 
جملـه  از  شـادآباد  بـازار  سـی،  وی 
توزیـع  و  فـروش  اصلـی  بازارهـای 
لولـه و اتصاالت اعم از پی وی سـی، 
پلـی اتیلـن، پروپیلین و سـایر لوله ها 
محسـوب می شـود. اما خریداران در 
مراجعـه بـه ایـن بـازار چگونـه و بـا 
چـه معیـاری محصـول و برنـد مورد 
کننـد؟  مـی  انتخـاب  را  خـود  نظـر 
فروشـندگان بـه آنها چگونه مشـاروه 

مـی دهنـد؟ و... 
انجمـن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
پـی وی سـی، بـا هـدف پاسـخ بـه 
پرسـش هایی از این دسـت به سـراغ 
رفتـه  ایـن محصـوالت  فروشـندگان 
اسـت. تولیدکننـدگان در این سلسـله 
گفـت و گوهـا، بـا شناسـایی نقـاط 
قـوت و ضعـف در بـازار شـادآباد و 
همچنیـن وضعیـت رقبا بیشـتر آشـنا 
مـی شـوند. ایـن گفـت و گـو را در 

ادامـه مـی خوانیـد. بـرای پرهیـز از 
هـر گونه شـائبه، نام برندهـای عنوان 
شـوندگان  مصاحبـه  توسـط  شـده 
در ایـن گفـت و گوهـا حـذف شـده 

. ست ا
معیـار مشـتریان؛ قیمـت پاییـن 

محصـوالت یوپـی وی سـی
رضـا علیپـور مدیـر فروشـگاه علیپور 
انجمـن  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در 
تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی 
وی سـی، دربـاره وضعیـت فـروش 
در  پـی وی سـی  اتصـاالت  و  لولـه 
مقایسـه بـا سـایر لولـه هـا مثـل پلـی 
اتیلـن و پروپیلیـن گفـت:  upvc در 
امـا  دارد.  فـروش  خـودش  جایـگاه 
مشـتری ها بیشـتر دنبـال ارزانـی این 
محصـوالت هسـتند تـا ایـن کـه بـه 
کیفیـت بـاالی محصـول توجـه کنند.
وی معیـار اسـتاندارد مشـتریان بـرای 
پاییـن  را  محصـوالت  ایـن  خریـد 
بـودن قیمـت آنهـا دانسـت و افـزود:

مشتریان بیشتر دنبال لوله اتصاالت 
خیلی معمولی با قیمت بسیار 

مناسب و ارزان هستند و چندان 
توجهی به کیفیت ندارند.

 
معیار مشتریان در انتخاب برند

بـه  علیپـور دربـاره توجـه مشـتریان 
بـازار محصـوالت  برنـد خاصـی در 
پـی وی سـی بیان کـرد: ابتدا بـه برند 
دهنـد،  مـی  نشـان  توجـه  محصـول 
امـا وقتی بـا قیمـت بـاالی آن مواجه   
تغییـر  نظرشـان  سـریع  شـوند،  مـی 
مـی کنـد. مثـا برنـد )...( بـه دلیـل 
قیمـت بسـیار باالیـی که دارد، بیشـتر 
مشـتریان از خریـد آن صرف نظر می 
کننـد و ترجیح می دهنـد از برندهای 
لولـه و اتصـاالت )...( کـه برخـی از 
اسـتاندارد دارنـد وبرخـی هـم  آنهـا 

ندارنـد، اسـتفاده کننـد. 

 معیار مشتریان؛
قیمت پایین محصوالت
 یوپی وی سی است
 نه کیفیت!

پرونده شاد آباد

مشتریان ابتدا به برند محصول 
توجه نشان می دهند، اما وقتی با 
قیمت باالی آن مواجه می شوند، 

سریع نظرشان تغییر می کند.
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مشاوره به مشتریان نمی دهیم
ایـن فروشـنده در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیا فروشـنده 
هـا بـرای انتخـاب محصول مناسـب به مشـتریان مشـاوره    
مـی دهنـد یـا خیـر، توضیـح داد: خیـر. ما سـعی مـی کنیم 
هیـچ مشـاوره ای ندهیـم چـون مشـتری را از دسـت مـی 
دهیـم. بـه هـر حال هـر مشـتری در حـد بضاعـت و توان 
مالـی خـود محصولـی را مطالبـه مـی کنـد و ما هـم همان 
را بـه او مـی فروشـیم. مشـاوره دادن باعث از دسـت دادن 

مشـتری می شـود.

البتـه تأکیـد کـردن بیـش از حـد روی یک برنـد هم ممکن 
اسـت تصـور دیگری را در ذهن مشـتری بوجـود بیاورد. 

مدیـر فروشـگاه علیپـور دربـاره معیـارش بـرای سـنجش 
کیفیـت لولـه های upvc بیـان کرد: به طور کلـی چیزهایی 
دربـاره میـزان مواد خالـص و کربن کمتر را دربـاره کیفیت 
ایـن محصـوالت شـنیده ام. اما فکـر می کنم چـون معموالً 
فشـار زیـادی روی ایـن لوله ها ایجـاد نمی شـود، بنابراین 
بـا لولـه و اتصـاالت ضعیـف هـم مشـکلی در کار بوجـود 
نمـی آیـد.  امـا بـه هـر حـال جنـس باکیفیـت تـر قطعـًا 
عمـر بیشـتری دارد و مـی توان مطمئـن بود که اسـتفاده از 
محصـوالت باکیفیـت تـر تا چندین سـال مصـرف کننده را 

دچار مشـکل نمـی کند.
نظـر  مـورد  برنـد  دربـاره   وی 
خـود نیـز گفـت: مـن چیزهایی 
درباره یک شـرکت لوله سـازی 
کـه     ام  شـنیده   )...( منطقـه  در 
مـی گوینـد باکیفیت تریـن لوله 
و اتصـاالت را تولیـد مـی کنـد؛ 
امـا ایـن جـا یعنـی در شـادآباد 
پیـش  کیفیـت  بحـث  وقتـی 
مـی آیـد، بیشـتر نـام )...( سـر 

زبانهاسـت.
وی ادامـه داد: البتـه من می دانم 
کـه ایـن برنـد در حـال حاضـر 
درجـه یـک نیسـت و یکـی دو 
شـرکت بهتـر از آن هم هسـت.
علیپـور بـا اشـاره بـه برنـد )...( یـادآور شـد: مصـرف این 
برنـد کـم شـده و 80 درصـد بـه خاطـر قیمـت آن اسـت.

فروشندگان نمی توانند در باره کیفیت نظر دهند.
وی گفـت: بایـد محصـوالت آزمایـش شـود و از ایـن نظر 
کاسـبان نمـی تواننـد نظـر کارشناسـی بدهنـد. کاسـبان و 
فروشـنده هـا نهایـت کاری کـه مـی تواننـد انجـام دهنـد، 
ایـن اسـت کـه یا با چشـم ضخامت لولـه را ببینـد و نظری 
بدهنـد و یـا لولـه را حـرارت داده و داخـل اتصـاالت قرار 
دهنـد کـه ببینـد شـکاف مـی خـورد یـا نـه و کار دیگـری 
نمـی توانـد بـرای آزمایـش کیفیـت انجـام دهـد بنابرایـن  
نمـی تواننـد در ایـن زمینه نظر دقیـق و کارشناسـی بدهند. 
بایـد مـواد آن آزمایـش و میزان ناخالصی مشـخص شـود. 
در مجمـوع هـر تولیدکننـده ای معتقد اسـت که محصولش 

بهترین اسـت و محصوالت شـرکت رقیبش بد اسـت.
 

این فروشـنده دربـاره بازار فروش محصـوالت upvc  هم 
گفـت: در حـال حاضـر فـروش upvc از پلـی اتیلـن بهتر 
اسـت و فکـر مـی کنـم اگـر بـازار سـاختمان و سـاخت و 
سـازها راه بیفتـد، فـروش لولـه و اتصـاالت پلیـکا هـم راه 
مـی افتـد. گـر چـه همیـن االن هـم فـروش آن بد نیسـت. 

مصـرف آن زیـاد اسـت و خیلـی ها هـم می فروشـند.

پرونده شاد آباد
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اصطالح لوله های فاضالبی تحت فشار بی معنی است! سازمان 
استاندارد توان مقابله با بازار را ندارد

انجمن  به گزارش روابط عمومی   ◀
اتصاالت  و  لـوله  تولیدکننـدگـان 
های  پیچیدگی  بازار  سی،  وی  پی 
اساس  این  بر  و  دارد  را  خود  ویژه 
اهالی بازار نیز بر مبنای تفکر فروش، 
خود  ذهنی  خاص  الگوهای  دارای 

درباره محصوالت هستند.

شـادآباد یکـی از ایـن بازارهـا اسـت 
اتصـاالت  و  لولـه  انـواع  آن  در  کـه 
بـه سراسـر ایـران عرضـه مـی شـود. 
نکتـه مهـم ایـن کـه آن چـه دغدغـه 
تولیدکننـدگان ایـن محصوالت اسـت، 
لزومـا دغدغه فروشـندگان آن نیسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت بـرای پرهیـز از 
هـر گونه شـائبه، نـام برندهـای عنوان 
شـده توسـط مصاحبـه شـوندگان در 
ایـن گفت و گوها حذف شـده اسـت.

کاربرد متفاوت انواع لوله از 
دیدگاه یک فروشگاه دار

مدیـران  از  یکـی  اختـری  فرهنـگ 
دربـاره  اتصـاالت  و  لولـه  فـروش 
 upvc هـای  لولـه  بـازار  وضعیـت 
از  محصـوالت  سـایر  بـا  مقایسـه  در 
پروپیلـن  وپلـی   اتیلـن  پلـی  قبیـل 
توضیـح داد: کاربـرد هـر کـدام از این 
محصـوالت متفـاوت اسـت. پـی وی 
سـی بیشـتر در زمینـه فاضـاب مورد 
بیشـتر  اتیلـن  پلـی  و  اسـت  اسـتفاده 
بـرای آبیـاری و کشـاورزی وپروپیلـن 
هـم بـرای آب سـرد و گـرم اسـتفاده 
بـازار  محصـوالت  ایـن  شـود.  مـی 

مشـترک ندارنـد و مصرفشـان متفاوت 
اسـت. وی  دربــاره وضعیـت  فروش 
محصـوالت پـی وی سـی بیـان کـرد: 
دچـار  سـاختمانی  فـروش  زمینـه  در 
مشـکل هسـتیم اما در زمینه پـروژه ها 

فـروش مـان خـوب اسـت.

مشتریان با دوکالس خرید
 می کنند

مشـتریان          توجـه  دربـاره  اختـری 
اسـتانداردهای  و  قیمـت  کیفیـت،  بـه 
محصـوالت پی وی سـی هنگام خرید 
گفـت: قبـًا فقـط بـه قیمـت توجـه 
نشـان مـی دادنـد اما االن بـا دو کاس    
خریـد مـی کنند یـا کاس لولـه هایی 
کـه پـی وی سـی بـاالی هشـتاد و نود 
درصد دارند، مثل ... و برخی مشـتریان 
هـم درکاس دو خریـد مـی کننـد که 
شـامل پـی وی سـی...  مـی شـود کـه 
آنهـا بـا پـی وی سـی شـصت درصـد 
شـوند. مـی  تولیـد  درصـد  هفتـاد  و 
وی افـزود: معمـوالً کمربنـد تهـران از 
بـاالی عبـاس آبـاد بـه باالتـر بیشـتر 
لولـه هـای کاس یـک کار مـی کننـد 
و در مناطـق پاییـن تر از ایـن محدوده 
نیـز لوله هـای کاس دو کار می کنند.

مشاوره فنی به مشتریان/ اصطالح 
لوله های فاضالبی تحت فشار  

بی معنی است!
وی دربـاره ارائه مشـاوره به مشـتریان 
هنـگام خریـد گفت: مـا ابتدا مشـاوره 
همـان  از  چـه  گـر  دهیـم  مـی  فنـی 

ابتـدا مشـتریان دربـاره قیمـت پاییـن 
سـوال  بیشـر  تخفیـف  درصـد  و  تـر 
مـی کننـد امـا مـن ابتـدا مـی پرسـم 
کـه مـورد مصـرف شـما  چـه کاری 
اسـت و بـا توجـه بـه نـوع مصرفـی 
بـه  را  مناسـب  دارنـد، محصـول  کـه 
آنهـا پیشـنهاد مـی کنـم. مثـًا گاهـی 
بـرای کاربردهایی مثـل هواکش، چون 
ایـن مـوارد فشـار خاصـی روی لولـه 
قـرار نـدارد، جنـس هـای معمولـی را 
بـه آنهـا پیشـنهاد مـی کنـم، البتـه باید 
تأکیـد کنـم کـه مـا اجنـاس زیرپله ای 
بـه هیچ عنـوان نمی فروشـیم. چون ما 
دفتـر فـروش محصـوالت کارخانه ای 
هسـتیم و تشـویق مـی کنیم مشـتریان 
محصوالتـی را بـا حداقل اسـتانداردها 

بخرنـد.
 اختـری دربـاره معیارهایـی کـه برای 
کیفیـت لولـه هـا در نظـر دارد، بیـان 
کـرد: کیفیـت لوله هـا از طریـق همان 
آزمایـش هایـی کـه در کارخانـه هـا 
انجـام می گیرد، قابل سـنجش اسـت. 
و  فشـار  تسـت  ضربـه،  تسـت  مثـل 
  ... و  نبـودن  لولـه، شـکننده  انعطـاف 
کـه ایـن موارد مشـخص اسـت و باید 

اسـتانداردهایی داشـته باشـد.
هـای  لولـه  دربـاره  همچنیـن  وی 
فاضابی تحت فشـار توضیـح داد: در 
کار مـا اصطـاح لولـه هـای فاضابی 
تحـت فشـار بـی معنـی اسـت. چـون 
فشـار  لحـاظ  بـه  مشـکلی  چنیـن 
فاضـاب بـرای ایـن لولـه هـا بوجود 

نمـی آیـد. 

اصطالح لوله های فاضالبی تحت فشار بی معنی است. چون چنین مشکلی به لحاظ فشار فاضالب 
برای این لوله ها بوجود نمی آید.

پرونده شاد آباد
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امـا اگر لولـه های رایزر دچار مشـکل 
شـوند و مثًا بـرای پـروژه ای در پنج 
طبقـه بـه فـرض محـال در تمـام لوله 
هـا گرفتگـی ایجـاد شـود و همـه بـار 
فاضـاب به سـمت لولـه رایـزر بیاید 
لولـه تحـت فشـار قراربگیـرد و  کـه 
بیشـتر از شـش هفت اتمسـفر باشـد، 
)اگـر چـه ایـن احتمـال غیـر ممکـن 
اسـت و تمـام طبقـات یک سـاختمان 
معموالً دریچه بازدید دارند و مشـکلی 
از ایـن نظـر ندارنـد( ولی بـه هر حال 
بـرای  بدهیـم،  احتمالـی  چنیـن  اگـر 
بـا کیفیـت کاس  لولـه هـای رایـزر 
یـک محصـوالت را   مـی فروشـیم و 
در طبقـات سـاختمانی هـم لولـه های 
چـون  دهـد.  مـی  جـواب  دو  کاس 
تحت فشـار پمپ نیسـت کـه بخواهد 
مشـکلی برایش پیش بیایـد و از داخل 
بترکـد. از بیـرون هـم اگـر لولـه ها به 
دقـت نصب شـود، هیچ مشـکلی برای 

لولـه هـا پیـش نمـی آید.

محصوالت فامیلی!
پیشـنهاد  و  معرفـی  دربـاره  اختـری 
برنـد خاصی به مشـتریان بـرای خرید 
توضیـح داد: مـن بـا همیـن دو کاس 
به مشـتریان مشـاوره می دهم.  کاس 
محصـوالت شـرکت )...( که سرمنشـأ 
همگـی محصـوالت آنهـا کـه بـا ایـن 
مشـترک  پیششـوندهای  و  پسـوند 

فعالیـت مـی کننـد، یکی اسـت و اگر 
بـا هم برادر نباشـند برادرزاده هسـتند! 
بنابرایـن بـا توجـه بـه قیمـت بسـیار 
همـه  کیفیتشـان  دارنـد،  کـه  باالیـی 
تقریبـًا یکـی اسـت و بـا 85 درصـد 
پـی وی سـی تولید مـی شـوند. چون 
آنقـدر گـران اسـت کـه ارزش دارد با 

ایـن میـزان تولیـد کننـد.

آینده لوله و اتصاالت 
پی وی سی در صنعت ساختمان

آینـده  از  اش  ارزیابـی  دربـاره  وی 
زمینـه  در  سـی  وی  پـی  صنعـت 
کیفیـت  کـرد:  اظهـار  سـاختمان 
طـول  در  سـی  وی  پـی  محصـوالت 
ایـن پنـج سـال کـه در بـازار حضـور 
دارم ارتقـاء یافتـه اسـت و فروشـنده 
و مشـتری دیگـر جنـس نامرغـوب را 
خریـداری نمـی کند. االن بیشـتر روی 
پـوش فیـت کار مـی شـود و میـل بـه 

دارد. وجـود  سـمت  ایـن 
 لولـه هـای چسـبی را هـم مثـل لولـه 
کار       کوپـل  سـر  دو  خارجـی  هـای 
مـی کنند. کسـانی هم که مـی خواهند 

اسـتفاده    بوشـن  از  کننـد  کار  خـوب 
مـی کننـد اگرچـه هزینـه کارخانـه ها 
خیلـی بـاال مـی رود امـا همـه تـاش 
مـی کننـد دوسـر کوبـل تولیـد کننـد.

سازمان استاندارد توان مقابله با 
بازار را ندارد

اختـری دربـاره پنـج برنـد مطـرح این 
بـازار بیـان کرد:  از نظـر من در کاس 
دو برنـد سـمنان و تبریز قـرار دارند و 
برند اصفهان و شـیراز فـروش ندارند.
دربـاره  پایـان  در  فروشـنده  ایـن 
اسـتاندارد لولـه هـای پی وی سـی در 
بـازار گفت: اسـتاندارد عمًا نتوانسـته 
کاری کنـد و تـوان مقابلـه بـا بـازار را 
نداشـته اسـت ولی این کار شـما که از 
تولیدکننـده و بازار جسـتجو می کنید، 

اتفـاق خوبی اسـت.
وضعیـت تولیدکننده هـای اجناس بی 
کیفیـت و ارزان قیمـت در بازار طوری 
اسـت کـه مشـتری دیگـر آن را نمـی 
پسـندد و بـار بـه مقصـد  نمی رسـد. 
یعنـی در بارگیری می شـکند، بنابراین 
مشـتری مشـکل را متوجه  می شود و 

کند. نمـی  خرید 
ما هم در دو سـال گذشـته سـعی کرده 
ایـم رقابت هـای منطقی بـرای فروش 
پیـدا کنیـم. قیمـت هـا به هـم نزدیک 
شـده چـون کیفیت هـا به هـم نزدیک 

شـده است.

کیفیت محصوالت پی وی سی 
در طول این پنج سال که در 
بازار حضور دارم ارتقاء یافته 
است و فروشنده و مشتری 

دیگر جنس نامرغوب را 
خریداری نمی کند
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لولـه هـای PVC دارای کمترین اثرات 
مخرب زیسـت محیطی هسـتند

گـردآوری و تـرجمـه:
مهندس هایده سلیمانی
شـرکـت یـزد پـولیـکا

بررسـی چرخـه عمـر لولـه هـای PVC درآمریـکا ثابـت نمـوده کـه ایـن لوله 
هـا نسـبت بـه سـایر لولـه هـای جایگزین،تأثیـرات مخـرب  زیسـت محیطی 
کمتـری دارنـد. بـر اسـاس نتایـج حاصـل از ایـن مطالعـه که توسـط مؤسسـه                
)SSC (Sustainable  Solutions Corporation انجـام یافتـه اسـت، ایـن 
لولـه هـا بـا کمترین مصـرف انـرژی و کمترین میـزان تولید کربـن و همچنین 
مانـدگاری طوالنـی، دارای حداقـل اثرات زیسـت محیطی در طـول عمر خود 

. هستند
بعنـوان مثـال ثابـت شـده اسـت کـه میـزان انـرژی الزم بـرای انتقـال آب از 
لولـه هـای PVC در طـول 100 سـال ثابـت مـی مانـد و دلیل آن صـاف بودن 
دیـواره ایـن لولـه هاسـت که در طـول زمان نیـز همانطـور باقی می مانـد. این 
امـر سـبب کاهـش هزینـه نگهـداری در طـول چرخـه عمـر لوله هـا و کاهش 
مصـرف انـرژی مـی شـود.  همچنین میـزان نشـتی آب در این بـازه زمانی نیز 

اسـت. حداقل 
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انجمـن  Uni-Bell از طریـق مؤسسـه SSC این مطالعه را بـرای لوله های 
معمـول PVC مـورد اسـتفاده درانتقـال آب آشـامیدنی،فاضاب و انتقـال 
سـیاب انجـام داده اسـت. لولـه هـای مـورد بررسـی در آمریـکا و کانـادا 
تولیـد شـده و در تولیـد آنهـا از پایدارکننده های حرارتی پایه قلع اسـتفاده 
شـده اسـت. در فرموالسـیون ایـن لولـه هـا از نـرم کننـده هـای فتـاالت، 
پایدارکننـده هـای پایـه سـرب و یـا کادمیـم اسـتفاده نشـده اسـت. بنابـه 
اظهـار موسسسـه SSC، ایـن مطالعـه، اولیـن پـروژه بررسـی کامـل اثرات 
زیسـت محیطـی سیسـتم های لوله کشـی زیرزمینـی در آمریکا اسـت. این 
گـزارش شـامل بررسـی کامـل انـواع لولـه هـا از جنبـه های طـول عمر و 
دوام، ضرایـب صافـی، داده هـای آماری، و داده های زیسـت محیطی بوده 

است.
بـر اسـاس داده هـای حاصـل از VinylPlus، بازیافـت PVC در اروپا در 
 PVC رشـد داشـته اسـت. میزان بازیافت سـاالنه% سـال 2016، میزان 11
بـه 568000 تـن رسـیده و قـرارا اسـت تا سـال 2020 بـه 800000 تن در 
سـال برسـد. بـا توجـه به ایـن داده هـا، بازیافت لولـه و اتصاالت با رشـد 

%، بـه بیـش از 57000تن می رسـد. 15
% به 256000 تن رسـیده اسـت.  بازیافـت پروفیـل پنجـره ها، با رشـد 10
در سـال 2016 موسسـه EPPA پـروژه هیبریـد را طراحی نمـود که هدف 
آن بهبـود  و کنتـرل بهتریـن تکنولـوژی هـای پنجـر هـای PVC سـاخته 

شـده از مـواد هیبریدی اسـت.
پـروژه هـای دیگـری نیـز بـرای بازیافت انجام شـده اسـت.  بـرای نمونه 
پـروژه RecoMed را مـی تـوان نـام برد. در این پروژه،  در سـال گذشـته 
در حـدود 1۴00 کیلوگـرم زبالـه های بهداشـتی PVC که شـامل شـیلنگ 

هـای PVC نیـز بودنـد از بیمارسـتان ها جمـع آوری گردید.
موسسـه Vinyl plus تصمیـم دارد پـروژه ای جدید نیـز  تصویب کند که 
بـر اسـاس آن تکنولـوژی های جدیدی بـرای مواد PVC کـه بازیافت آنها 
 fraunhoferمشـکل اسـت، طراحی شـود. این پـروژه بر اسـاس فراینـد
creasolr طراحـی میشـود و هـدف آن بازیافـت 100000 تـن مـواد در 

سـال است.
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کشور هندوستان در آینده نزدیک استابایزرهای پایه سرب  را 
برای لوله های PVC حذف خواهد کرد. براساس گزارشی از 
خبرگزاری های این کشور، حکمی به وزیرمحیط زیست این 
کشور ارائه شده است که استانداردهای استفاده از پایدارکننده 
های سرب، تا ۴ ماه آینده باید کنار گذاشته شوند و آنها باید 
ارائه   PVC های  لوله  از  سرب  بر حذف  مبنی  را  ای  برنامه 

دهند.

حذف سرب از لوله های 
PVC در هندوستان

میـزان  کاهـش  اهمیـت  بـه   Rollepall فنـی شـرکت  مدیـر 
ضایعـات و همچنیـن ضایعـات ناشـی از اضافـه وزن لولـه هـا 
در خـط تولیـد اشـاره نمـود. وی بیـان داشـت که عـدم کنترل 
ضخامـت دیـواره لولـه هـا، منجـر بـه اسـتفاده بیـش از انـدازه 
مـواد اولیـه مـی شـود. بـا وجـود اینکـه کنتـرل صـد در صـد 
امـکان پذیـر نیسـت، اما مـی توان بـا کنترل صحیح، بـه حداقل 
هـدر رفـت مـواد دسـت یافـت. وی بیـان داشـت کـه در ایـن 
% ضایعـات بسـیار عالی  رابطـه، دسـتیابی بـه کمتـر از میـزان 3
% غیـر قابـل قبـول اسـت. مقـدار کل مواد  و مقادیـر بـاالی 10
مـورد اسـتفاده در سـال، عمومـًا 10-20 برابـر میـزان واقعـی 
مـورد انتظـار اسـت. بنابرایـن سـرمایه گـذاری در پـروژه هایی 
کـه منجـر بـه کاهش هدر رفـت مواد شـود، کامـا توجیه پذیر 

ست. ا
وی بیـان داشـت که ایـن امر می توانـد به روش هـای مختلف 
انجـام گیـرد. در مرحلـه اول، ضخامـت دیـواره بـا اسـتفاده از 
ترکیـب انـدازه گیری های چرخشـی و اسـتاتیک انـدازه گیری 
شـود کـه هـم در جهـت طولی هـم قطـری اطاعـات را پایش 
کنـد. در مرحلـه دوم، سیسـتمهای گراویمتـری وزن سـنجی، 
تغییـرات جریـان مواد را بررسـی کـرده و کنتـرل همزمان میزان 
مـواد ورودی و سـرعت کشـش را انجـام دهنـد. تنظیـم بهینـه 
خروجـی بـر اسـاس ویژگیهـای محصـول و شـرایط تولیـد از 

دیگـر مـوارد مـورد اهمیت اسـت.

روش هایی جهت کاهش 
هدر رفت مواد در هنگام 

تولید لوله
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بهبود لوله های 
PVC-O

شـرکت Wavin بیـان داشـت کـه هـم اکنـون قادر بـه تولید لولـه های با قطـر باالتر 
و در فشـارهای 20 و 25 بـار بـرای لولـه های انتقال آب آشـامیدنی اسـت. 

بـا اسـتفاده از مـوادMRS50 بـه جـای MRS۴5، صرفه جویی قابـل توجهی در وزن 
مـواد حاصـل مـی شـود.  ایـن صرفـه جویـی منجر بـه کاهـش 58درصـدی مصرف 

رزیـن می شـود. 
ایـن شـرکت همچنیـن بیـان داشـت کـه اتصـال بوشـن جدیـدی را بـرای لولـه های 
PVC-O طراحـی نمـوده کـه در آن لولـه امـکان حرکـت دارد و ایـن امر سـبب باال 
رفتـن راندمـان لولـه هـا در زمیـن هایـی بـا خـاک نـرم و یـا هنـگام زلزله می شـود. 
انتظـار مـی رود کـه در سـال جاری ایـن اتصال در شـرکت Wavin واقـع در آمریکا 
تولیـد شـده و در سـال هـای آینده در سـایر نقاط جهـان نیز قابل تولید باشـد.در حال 
حاضـر ایـن اتصـال بـرای لولـه هـای سـایز کوچکتر طراحـی شـده ودر آینـده برای 

سـایزهای بزرگتـر نیـز ارائه خواهد شـد.
شـرکت Molecor در اسـپانیا کـه تولیدکننـده لوله هـای PVC-O و ماشـین آالت 
آن اسـت. اظهـار داشـته کـه اخیـراً ماشـین آالتـی سـاخته کـه قـادر بـه تولیـد لولـه 
هـای PVC-O تـا قطـر 1200mm هسـتند. در حـال حاضـر این شـرکت لوله های 
PVC-O خـود را تـا قطـر 800mm تولیـد مـی کنـد، امـا در آینـده نزدیـک ایـن 
لولـه هـا تـا قطـر 1200mm تولیدخواهنـد شـد. همچنین این شـرکت طرح توسـعه 
وسـیعی را در رابطـه بـا اتصـاالت خـود بـه اجرا گذاشـته اسـت و طبق آن تـا انتهای 
سـال جـاری، تمامـی اتصاالت شـامل زانو، بوشـن و تبدیـل تا سـایز ۴00mm تولید 
خواهـد شـد.  بنـا بـه اظهـار ایـن شـرکت، لولـه هـای PVC-O در طـرح توسـعه 

بعـدی، تاسـایز 2000mm نیـز تولیـد خواهند داشـت.
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مقاله های علمی

استفاده از ضایعات PVC، دانه های زیتون،و تراشه های چوب
 در تولید مواد عایق سازگار با محیط زیست

1- مـقدمه:

مصـرف انـرژی در کشـور ترکیـه در 15 سـال اخیـر100% افزایش یافته و وابسـتگی بـه منابع 
خارجی از 51 تا 7۴% باال رفته است. از این رو، امروزه استفاده بهینه از انرژی به موضوع مهمی 
تبدیل شـده اسـت. در این رابطه، نقشـه ی راه دولت ترکیه جهت ایجاد فناوری های مربوط به 
بهروه وری انرژی در جهت توسـعه ی تولید نسـل جدید مواد و عناصر ساختمانی برای حمایت 
از بهره وری در مصرف انرژی در سـاختمان ها و صنایع به عنوان یک هدف تنظیم شـده اسـت.

امـروزه ضایعـات دور ریختنـی از اهمیـت فراوانی برخورداند. اسـتفاده از ضایعـات جایگزین 
بـه دلیـل تخلیـه ی سـریع از منابـع طبیعـی اجتنـاب ناپذیـر اسـت . مـواد پتروشـیمی )عمدتا 
پلی اسـتایرن( و مـواد دیگـر از منابـع طبیعـی بـه دسـت آمـده و بـا مصـرف انـرژی باالیـی 
)پشـم شیشـه و پشـم سـنگ( برای عایق سـازی سـاختمان ها، تهیه می شـوند. این مواد باعث 
ایجـاد آلودگـی فراوانـی در محیـط زیسـت می شـود مخصوصـا زمانـی کـه مـواد غیـر قابـل 
تجدیـد و انرژی هـای فسـیلی بـرای تولید این مواد اسـتفاده می شـوند. مشـکاتی در اسـتفاده 
مجـدد و یـا بازیافـت ایـن مـواد در پایـان دوره ی اصلـی مصـرف آنهـا بـه هنـگام دفـع ایـن 
مـواد بـه وجـود می آیـد. محققـان با هـدف توسـعه گرمایی و اکوسـتیکی مـواد عایـق از مواد 
طبیعـی و یـا بازیافتـی بـه معرفـی مفهـوم "پایـداری" در طراحـی سـاختمان ترغیب شـده اند.
مـواد عایـق در ترکیـه بیـش از50%  از مشـتقات نفتـی تشـکیل شـده اند. پرمصرف تریـن مواد 
عایـق، فـوم پلی اسـتایرن اکسـترود شـده )XPS(  و فـوم پلی اسـتایرن انبسـاطی )یونولیـت( 
)EPS(  هسـتند. ایـن محصـوالت در ترکیه تولید نمی شـوند و وارداتی هسـتند که باعث ضرر 
اقتصـادی به کشـور می شـود. توسـعه ی مـواد نسـل جدیـد، جایگزین هایی بـرای محصوالت 
فعلـی داخلـی ارائـه خواهـد کـرد و انتظار مـی رود که آنها ناسـازگاری های مشـاهده شـده در 
سـاختارهای معدنـی و محصـوالت موجـود را نداشـته  بـه راحتـی قابل اجـرا باشـند. در این 
پژوهش، نشـان داده شـده که از ضایعات PVC ،دانه های زیتون و تراشـه های چوب می توان 
مجددا اسـتفاده کرد و باعث ایجاد اشـتغال در تولید انبوه و سـهیم شـدن در اقتصاد ملی شـد.

گــردآوری و تـرجـمــه:
مهندس شادی حقدوست

مدیر کنترل کیفیت شرکت 
آریـان غـرب کردسـتـان
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2- مـواد:
1-2- دانه های زیتون

ترکیـه رتبـه ی اول تولید و مصرف زیتـون خوراکی را در 
جهـان پس از اسـپانیا، یونـان و ایتالیا دارد. عـاوه بر این، 
در تولیـد و مصرف سـرانه روغن زیتـون در مکان چهارم 
قـرار دارد. در ترکیـه، 83 میلیـون درخـت زیتـون در 8 
میلیـون جریـب وجـود دارد و ایـن رقـم سـاالنه افزایش 
می یابـد. در دو دهـه ی اخیـر تعـداد درختـان زیتـون سـه 
برابـر شـده اسـت.  پالـپ زیتـون، % 10-25  روغـن و 
دانـه ی آن % 25-50  روغـن دارنـد. دانه هـای روغـن از 
کارخانه هـای تولیـد روغـن زیتـون در شـهر مرعـش در 

مناطـق جنـوب شـرقی ترکیه جمع آوری شـده  اسـت.
PVC 2-2- ضـایعات

پاسـتیک را می تـوان بـه فیبـر تبدیـل کـرد و در صنعـت 
نسـاجی مـورد اسـتفاده قـرار داد. مـواد PVC بـه عنـوان 
مـورد  پنجـره  و  در  قاب هـای  در  چـوب  جایگزیـن 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. بنابرایـن اسـتفاده از PVC باعث 
کاهـش بـرش درختـان و محافظـت از جنگل ها می شـود. 
 ،  PVC منحصربفـرد  ویژگی هـای  دلیـل  بـه  همچنیـن، 
نیـاز بـه رنـگ کـردن نداشـته در حالیکه چـوب برعکس 
بـه نقاشـی نیـاز دارد. PVC بسـیار سـبک تر از چـوب 
اسـت. در ایـن پژوهـش، ضایعـات PVC از سـایت های 

جمـع آوری زبالـه تهیه شـده اسـت.
3-2- تراشه های چوب   

در  چـوب  بـرش  ضایعـات  از  چـوب  تراشـه های 

کارخانه هـای تولیـد الـوار بـه دسـت می آینـد. ترکیـه بـا 
تولیـد 5/8 میلیـون مترمکعـب سـیزدهمین تولید کننـده ی 
بـه شـمار  الـوار در میـان 166 کشـور جهـان  عمـده ی 
مـی رود کـه % 1/6  تولیـد جهانـی را بـه خـود اختصاص 

می دهـد.
4-2- گچ

سـنگ گـچ یک مـاده معدنی اسـت کـه ترکیب شـیمیایی 
آن سـولفات کلسیم است. سولفات کلسـیم با دو مولکول 
 (CaSO4+2H2O( آب-بلوری را در اصطاح سنگ گچ
می نامنـد. بلورهـای گـچ در خـاک رس، خـاک آهک دار، 
نمـک و کـو ه های گچـی یافت می شـوند. می تـوان آن را 
در آناتولیـا، مخصوصـا در سـمت باالیـی رودخانه سـرخ 
بـه صـورت سـنگ های بـزرگ نمکی پیـدا کـرد. دو نوع 
مختلـف از سـنگ گچ را می تـوان با اسـتفاده از دو روش 
پردازشـی بـه دسـت آورد. در این پژوهش، از سـنگ گچ 

آب زدایی شـده اسـتفاده شـده است.
5-2- اپوکسی

اپوکسـی یـک رزیـن شـیمیایی چسـپناک اسـت کـه از 
دسـته ی ترومسـت  هـا )گرماسـخت( می باشـد. ایـن ماده 
بـه شـکل ویـژه ای در برابـر آب، اسـید و قلیاهـا مقـاوم 
اسـت و خـواص اسـتحکامی خـود را بـه مـرور زمـان از 
پرکـردن  بـرای  اپوکسـی  نمی دهـد. چسـپ های  دسـت 
تـرک بـا تبدیـل محیـط ناپیوسـته، آن را بـا نرم کـردن دو 
طـرف ترک به یک سـطح پیوسـته تبدیل کـرده و از تنش 

بـر روی آن جلوگیـری می کنـد.
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3- روش :
1-3- تولید مواد عایق

ضایعـات PVC در ماشـین سـنگ زنی بـه اندازه هـای سـیمان درآورده و با گچ و اپوکسـی مخلوط می کنیـم. نمونه های 
تهیـه شـده را بـه صورت نسـبت حجـم مخلوطی و وزن آنهـا در جـدول 1 نمایش داده ایم. با اسـتفاده از مـواد اولیه ی 
فـوق نمونه هـای مختلفـی را بـا مقادیـر مختلـف تهیـه می کنیم. تراشـه های چوب، مسـتعد باکتری های فاسـد هسـتند 
کـه می تواننـد در مخلـوط هـم حضـور داشـته باشـند. بـرای غلبـه بـر این مشـکل از یـک عامـل ضدباکتری اسـتفاده 

می کنیـم.

بـرای مخلـوط کـردن نمونه هـا، دانه هـای زیتون، PVC و تراشـه های چـوب را در یـک مخلوط کن با گچ و اپوکسـی 
قـرار داده و بـه مـدت 5 دقیقـه مخلـوط می کنیـم. بـرای همگـن شـدن مخلـوط، زمانی که مخلـوط  می چرخـد، مقدار 
صحیحـی از آب )نمونه هـای سـاخته شـده بـا گـچ( را بـا اسـتفاده از یـک پمـپ بـر روی مخلـوط می پاشـیم. میـزان 
2×10×10 اسـت. سـپس مـات را به داخل قالـب ریخته و نیروی   cm رطوبـت نمونه هـا % 1/5  و انـدازه ی نمونه هـا
فشـاری 5 بـار بـه مـدت 2 دقیقـه در تمـاس با مـات موجـود در قالب قـرار می گیرد. پس از یـک روز نمونه هـا را از 
داخـل قالـب بیـرون می آوریـم. پـس از 2 روز مانـدن، نمونه هـا در آون و در دمای 110Cº خشـک می گردنـد. فرآیند 
تولیـد در شـکل 2 نشـان داده شـده اسـت. 8 گـروه از نمونه هـای مختلـف را تولید می کنیم. سـه نمونه بـرای هر گروه 

تسـت شـده و میانگیـن سـه نتیجه بـرای هر خاصیت اسـتفاده می شـود.
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2-4- سرعت های نفوذ التراسونیک
سـرعت های نفـوذ اولتراسـونیک در نمونه هـا در شـکل 7 داده شـده اسـت. نمونه های حـاوی دانه  زیتـون و PVC با 
وزن هـای واحـد کمتـر، سـرعت نفـوذ اولتراسـونیک پایین تـری دارنـد. بـه همین ترتیـب، نمونه هایـی که بـا دانه های 
زیتـون و بـا سـاختاری متخلخـل تهیه شـده اند، سـرعت نفـوذ اولتراسـونیک پایین تری دارنـد. در این نمونه هـا، امواج 
صوتـی بـه علـت وجـود حفره ها میرا می شـوند. یک رابطه ی مسـتقیم بیـن ضریب هدایـت گرمایی و خـواص انتقالی 
اولتراسـونیک در نمونه هـا وجـود دارد. وقتـی یـک کمیـت افزایـش می یابـد، دیگـری نیـز افزایـش می یابـد چـرا کـه 
ایـن دو مشـخصه بـه صورت مسـتقیم به سـاختار حفـره در مواد تشـکیل دهنـده ربط دارنـد. وقتی مقدار تراشـه های 
چـوب ثابـت اسـت، سـرعت انتقـال اولتراسـونیک در نمونه هـای حـاوی دانـه ی زیتـون و PVC، کاهـش می یابد به 
ایـن معنـی کـه صـوت در مـواد بـه دلیـل تخلخل آ نهـا محو می شـوند. به طـور مشـابه، ضریـب هدایـت گرمایی این 

نمونه هـا نیـز کاهـش می یابند.

4- نتایج و بحث ها
1-4- وزن های واحد و نرخ جذب آب

وزن هـای واحـد و نـرخ جـذب آب نمونه هـا بـه ترتیب 
نـرخ  در شـکل 5 و 6 نشـان داده شـده اسـت. وقتـی 
مقـدار دانه هـای موجود در نمونـه افزایـش می یابد، وزن 
 PVC واحـد نمونـه کاهـش می یابـد. نمونه هـای دارای

میـزان  وقتـی  دارنـد.  را  واحـد  میـزان وزن  پایین تریـن 
تراشـه های چـوب ثابـت اسـت، وزن واحـد نمونه هـا بـا 
یـک افزایـش در میـزان دانه هـای زیتون به دلیل شـکاف 
سـطحی بیـن دانه ها و  چسـپ، کاهش می یابـد. همانطور 
کـه انتظـار می رفـت، نمونه هـا بـا وزن هـای واحـد کمتر 

نـرخ جـذب آب بسـیار باالتـری دارند.
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 3-4- ضریب هدایت گرمایی
داده   8 شـکل  در  نمونه هـا  گرمایـی  هدایـت  ضریبـت 
شـده اسـت. بـرای شناسـایی یـک مـاده بـه عنـوان یـک 
مـاده ی عایـق حرارتـی در ترکیه بر اسـاس اسـتاندارهای 
بین المللـی، ضریـب هدایـت گرمایـی )λ ( بایـد کمتر از 
W/mK 0.1 باشـد. )شـکل 8( تمـام نمونه هـای حـاوی 
دانـه ی زیتـون، PVC و تراشـه های چـوب را به صورت 
یـک عایـق گرمایـی نشـان می دهـد. بـا تایید نـرخ پایین 
سـرعت انتقـال اولتراسـونیک، نمونه هـای میکروسـاختار 
بـه حفره هـای وابسـتگی و عدم وابسـتگی هایی را نشـان 

دادنـد کـه نتیجـه ای از امواج صوتـی عبور کـرده از میان 
مـواد اسـت. بـا ایـن حـال، نمونه هایـی کـه تنهـا بـا گچ 
ساخته شـده بودند، سـرعت نفوذ اولتراسونیک و ضریب 
نمونه هـا  سـایر  بـه  نسـبت  باالتـری  گرمایـی  هدایـت 
داشـتند. عـاوه بر ایـن، دانه های زیتـون، PVC و گچ به 
شـدت به هـم مرتبط بودنـد. از ایـن رو، ضرایب هدایت 
گرمایـی بـه دلیـل وجـود حفره هـای هـوا بیـن ایـن مواد 
و پالـپ PVC مقـدار پایین تـری داشـتند. بـه طـور کلی، 
ضرایـب هدایـت گرمایـی مـواد با یـک افزایـش در وزن 

واحـد آن هـا، افزایـش می یابند.

ضریـب سـرعت نفـوذ صـوت اولتراسـونیک بـا در تمـاس قـرار دادن دسـتگاه ASTM C 597 بـا نمونه هـا تسـت 
می شوند.سـرعت نفـوذ صـوت هیـچ رابطـه ی مسـتقیمی بـا مقامت مواد نـدارد . سـرعت مـوج P در مواد بـا افزایش 
مقـدار حفره هـا، کاهـش می یابد. سـرعت صـوت اولتراسـونیک در مواد عایق سـاخته شـده با ضایعات PVC، تراشـه 
هـای چـوب و اپوکسـی بیـن 0/025 تـا 0/035 کیلومتـر بـر ثانیـه )km/s( بـه دسـت آمـد. ایـن مقادیر در مقایسـه با 

سـایر مـواد سـاختمانی کاما پایین اسـت .

چگالـی پایین ایـن نمونه هـا باعث ضریب هدایـت گرمایی 
پایین تـر می شـود. یک نسـبت بـاال از مـواد مورد اسـتفاده 
حـاوی فضاهـای خالی بـود. همزمـان، به علت اسـتفاده از 
مـوادی بـرای حفـظ آب، نمونه هـا می تواننـد آب را جذب 

کننـد و بنابرایـن مقـدار آب جذب شـده انتظار مـی رود که 
بـاال باشـد. وقتی کـه وزن واحد و هدایـت گرمایی نمونه ی 
N8 پایین تـر از دیگـر نمونه هـا اسـت، نرخ جـذب آب آن 

باالتر از بقیه اسـت.
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5- نـتیجه گـیری

نتایج زیر از این مطالعه به دست آمد:
هدایـت  ضریـب  زیتـون،  دانه هـای  نـرخ  افزایـش  بـا   .1
از ضرایـب  بعضـی  می یابـد.  کاهـش  نمونه هـای  گرمایـی 
هدایـت گرمایـی پاییـن در نمونـه ی گـروه N5 بـه دسـت 
آمـد. دلیـل ایـن امـر حضـور حفرههـای هوایـی بیشـتر در 
مسـتلزم   TS 805 EN 60155 سیسـتم  اسـت.  نمونه هـا 
ضرایـب هدایـت گرمایـی پایین تـر از 0/1 اسـت. از این رو 
همـه ی نمونه هـا بـه غیـر نمونـه ی مرجع بـرای اسـتفاده در 
مـواد عایـق مناسـب هسـتند. بـر اسـاس یافته های مـا، مواد 
تحقیق شـده، دانه هـای زیتون، ضایعات PVC و تراشـه های 
چـوب، مـوادی افزودنـی مفیـدی بـه همـراه اپوکسـی برای 

تولیـد مـواد عایق هسـتند.

2. نمونه هـای حـاوی دانه هـای زیتـون، ضایعـات PVC و 
تراشـه های چـوب وزن هـای واحـد پایین تـر، نـرخ جـذب 
آب باالتـر، و سـرعت انتقـال اولتراسـونیک باالتری نسـبت 

بـه سـایر نمونه هـا دارند.
3. مقاومـت فشـاری و خمشـی همـه ی نمونه هـا باالتـر از 

مقـدار مـورد نیـاز در اسـتانداردها اسـت.
۴. دانه هـای زیتـون، ضایعـات PVC و تراشـه های چـوب 
که با چسـپ سـاخته شـده اند، عایق حرارتی بهتری نسـبت 

به سـایر نمونه هـای مرجع هسـتند.
 ایـن مطالعـه نشـان داد کـه مـواد عایـق مناسـب را می تـوان بـا 
دانه هـای زیتـون،PVC و تراشـه های چـوب تولیـد کـرد. ایـن 
مـواد عایـق مقـرون بـه صرفـه و دوسـتدار محیـط زیسـت بوده 
بـه ایـن معنی کـه با اسـتفاده ی مجـدد از ایـن ضایعـات می توان 

حفاظـت از تـوازن زیسـت محیطـی را بـاال بـرد.

4-4- مقاومت فشاری و خمشی
مقاومت فشـاری و خمشـی این کامپوزیت ها  در شکل 9 
و 10 به ترتیب نشـان داده شـده اسـت. مقاومت فشـاری 
بـا افزایـش در مقـدار دانـه ی زیتـون، PVC و تراشـه ی 
چـوب، افزایـش می یابـد زیـرا PVC و تراشـه ی چـوب 
فـاز اصلـی کامپوزیت را تشـکیل داده و دانـه ی زیتون آن 
را سـفت تر می کنـد. مقاومـت فشـاری نمونه هـا بـا مـواد 
افزودنـی حـدود 2/۴8 بار از نمونه های مرجع بیشـتر بود. 
 PVC ،بـه طـور کلـی، نمونه های حـاوی دانـه ی زیتـون
و تراشـه ی چـوب، مقاومـت خمشـی باالتـری را نسـبت 
بـه نمونه هـای مرجـع داشـتند. ایـن موضـوع را می تـوان 

اینگونـه توجیـه کـرد که دانـه ی زیتون و تراشـه ی چوب 
بـه عنـوان یـک فیبـر عمـل می کننـد. مقاومـت خمشـی 
ایـن نمونه هـا %۴۴ باالتـر از نمونه هـای مرجـع بـود. این 
نتایـج را می تـوان با سـهم فیبرهای موجـود در کامپوزیت 
مرتبـط دانسـت.  در حقیقـت، نمونه هایی بـا وزن واحد و 
ضریـب هدایت گرمایـی پایین، انتظار مـی رود که مقامت 
فشـاری باالتـری داشـته باشـند همچنیـن، نمونه هایی که 
فقـط گـچ دارنـد مقاومـت کششـی باالیـی نسـبت بـه 
آنهایـی کـه فقـط اپوکسـی دارنـد از خود نشـان می دهند. 
علـی رغـم بعضی ضعف های نسـبی مقاومـت، مقادیر آن 

بـرای مـواد عایق کافی اسـت.
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بررسی پدیده یخ زدن در سیستم های
CPVC و PVC لوله

مقاله های علمی

خـالصه:

سیسـتم های لوله کشـی خانگی و تجـاری )صنعتی( معموال مجموعـه ای از تجربیات 
از ترکیدگـی در زمـان یـخ زدگـی را دارا مـی باشـند. در ایـن تحقیق خرابی ناشـی از 
یـخ زدن لولـه با تکـرار شـرایط در آزمایشـگاه مورد بررسـی قرار گرفت. آزمایشـات 
بـا اسـتفاده از لولـه هـای ½ اینـچ PVC و CPVC انجـام پذیرفـت. فشـار و دمـا در 
طـول آزمایـش یـخ زدن تحـت نظـر بود و شـکل شکسـت در یـک لوله مردود شـده 
آزمایـش شـد. پدیـده یـخ زدن باعث افزایش شـدید فشـار می شـود.  در ایـن تحقیق 
مشـاهده شـد کـه لولـه هـای PVC و CPVC قادرنـد تا سـی برابـر فشـار لوله های 

خانگـی را تحمـل کنند. 

مـقدمه:
دو مـورد از رایـج تریـن مـوارد مصـرف لوله در سیسـتم 
هـای لولـه کشـی ، لوله هـای PVC  و CPVC هسـتند.  
پاسـتیک هـا به جهـت هزینه پاییـن تر و نصب آسـانتر، 
جایگزیـن مناسـبی بـرای لولـه هـای فلـزی هسـتند. لوله 
های پاسـتیکی قادر هسـتند  سـروصدا را تا چهـار برابر 
بیشـتر از لولـه هـای مسـی کاهـش دهنـد. همچنیـن لوله 
هـای پاسـتیکی کمترین مشـکات در مواجهـه با چالش 
و خوردگـی را دارا هسـتند. عـاوه بـر این، تفـاوت های 
قابـل توجهی بین خـواص مکانیکـی و حرارتی لوله های 

فلزی و پاسـتیکی وجـود دارد.
زمانیکـه فشـار بـاال رخ مـی دهـد، ، لوله های پاسـتیکی 
حجیم شـده تـا این افزایش فشـار را جذب کننـد همانند 
زمانیکـه یـخ زدن اتفـاق مـی افتـد. لولـه های پاسـتیکی 
نسـبت بـه لولـه هـای فلـزی دارای دیـواره ضخیمتـر و 

مقاومـت حرارتـی بهتری هسـتند.

بـرای مقایسـه ، هدایـت حرارتـی )k( بـرای PVC بـه 
حالیکـه  در  1/3x10-۴ – 1/9x10-۴ kW/m-k مقـدار
بـرای مـس این مقـدار برابـر  kW/m-k 0/39 می باشـد. 
مقـدار بـاالی هدایـت حرارتـی مـس در نتیجـه مقاومت 
حرارتـی آن اسـت کـه بطـور پایه ناچیز اسـت. بـه همین 
جهـت لوله های مسـی در هنگام قرار گرفتـن در دماهای 

پاییـن سـریعتر دچـار یـخ زدگـی می شـوند.
بـا ایـن وجـود،  یکـی از مشـکات رایـج لولـه هـای 
در  پاسـتیکی در مصـارف خانگـی و تجـاری خرابـی 
هنـگام یـخ دگـی اسـت. ایـن نقایـص در درجـه اول بـه 
عایـق های نامناسـب و کنتـرل دمای داخلی  نسـبت داده 
مـی شـود.  ایـن ایـراد در مناطقـی کـه معمـوال زمسـتان 
گرمتـر اسـت و سـازندگان از عایـق هـای مناسـب بـرای 
حفاظـت لولـه هـا از یـخ زدگـی هـای مقطعـی اسـتفاده 

نمـی کننـد، بیشـتر نمـود پیـدا مـی کند. 

مترجم
سید محمد رضا شمس

کارشناسی ارشد شیمی
شـرکت پلـیمر تـوس
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تـشکیل یخ در سیستم های لوله کشی
هنـگام تغییـر فاز آب از حالـت مایع به جامد دانسـیته آن 
کاهـش پیـدا مـی کنـد. جهـت گیـری مولکول هـا در یخ 
در نتیجه سـاختار آنها اسـت که حجم بیشـتری را  نسبت 
بـه آب مایـع اشـغال مـی کنند. بـا توجه بـه تغییر فـاز به 
یـخ، هنگامـی کـه آب یـخ میزنـد بـه طور خالـص حجم 
آن 9 درصـد افزایـش می یابـد. این افزایـش حجم باعث 
ایجـاد ترکیدگـی در لولـه مـی شـود. به هرحـال ، معموال 
ایـن ایـراد در قسـمت دور از لولـه از طریـق مکانیسـم 
غیرمسـتقیم تشـکیل شـده بوسـیله گسـترش تغییـر فـاز 

واقعـی در نقطـه یـخ زدن رخ مـی دهد.
یـخ زدگـی در سیسـتم هـای لولـه کشـی آب یـک پدیده 
پیچیـده اسـت. لولـه  PVC و CPVC بـا آب پـر شـده، 
داده  قـرار  زده  یـخ  محیطـی  در  و  شـده  بنـدی  درجـه 
میشـوند . لولـه ها حجیم شـده تـا افزایـش حجم خالص 
یـخ را جـذب کننـد. از آنجاکـه حجـم لولـه بـا مربع قطر 
لولـه متناسـب اسـت، در نتیجـه 9 درصـد افزایـش تقریبا 
برابـر 3 درصـد افزایـش در قطر لوله اسـت. نتایـج انجام 
آنالیـز مکانیکـی االسـتیکی خطـی اسـتوانه نشـان داد کـه 
ایـن مقـدار بـرای پیرامـون و کشـش محوری بـه تریتیب  

3/5 درصـد و 1/75 درصـد اسـت]3[.
 هـر دو مـاده PVC و CPVC توانایـی حجیـم شـدن و 
ایسـتادگی در برابر فشـارهای ناشـی از این افزایش حجم 
را دارا هسـتند. بـا ایـن حـال، پدیـدار شـدن یـخ زدگـی 
موضعی در سیسـتم لوله کشـی در نتیجه یخ بسـتن لوله ، 
مـی تواند باعث گرفتگی سیسـتم شـود. هرگونـه افزایش 
یخ زدگی در شـاخه  باعث افزایش فشـار در کل سیسـتم 
مـی شـود. تـا هنگامیکـه این یـخ زدن هـا ادامه پیـدا کند 
بـه همیـن ترتیب فشـار نیـز در لوله تا زمـان ترکیدگی آن 

افزایـش پیدا مـی کند.
یـخ زدن آب در چندیـن مرحلـه رخ مـی دهـد. شـکل 
شـماره 1 مراحـل مختلـف یخ زدن را بصـورت تصویری 

نشـان مـی دهد.

 
در ابتـدا، لولـه در معـرض دمای یـخ زدن قـرار میگیرد و 
گرمـا از آب بـه دیـواره لولـه یا هر الیـه محافظـی انتقال 
مـی یابـد. این عمل باعـث کاهش حرارت آب می شـود. 
دمـای آب تـا رسـیدن بـه دمـای صفـر درجـه و رسـیدن 
بـه مرحله "بسـیار سـرد" در حالیکـه هنوز یخی تشـکیل 

نشـده کاهـش می یابـد ]1, ۴, 5[.
 مرحلـه بسـیار سـرد مـی توانـد آخریـن مرحلـه زمانـی 
گسـترده و رسـیدن بـه دمـای مناسـب پایینی بـرای تغییر 
فـاز باشـد. در چنـد نقطـه از مرحلـه "بسـیار سـرد"، آب 
تولیـد هسـته های یخـی را آغاز مـی کند. در ایـن لحظه، 
کریسـتال هـای یـخ  بصـورت شـاخه ای شـکل سـریعا 
رشـد خـود را آغـاز می کنند. تشـکیل شـاخه هـای یخی 
یـک رخـداد بسـیار سـریع مـی باشـد و زمانـی پایـان       

مـی یابـد کـه آب در دمـای تغییـر فـاز ثابت شـود. 
سـاختمان سـخت یـخ از درون رشـد پیدا میکنـد. دما در 
ایـن مرحلـه ثابـت می مانـد تا زمانیکـه تمـام آب در این 
قسـمت یـخ بزنـد. بـا وجـود  هسـته زایـی یخی شـاخه 
ای روی دیـواره لولـه و رشـد درونـی آن نتیجـه ای جـز 
اسـتفاده از لولـه ای قـوی کـه توانایـی مقاومـت در برابر 
فشـار باال داشـته باشـد را نخواهد داشـت. برای سیسـتم 
های لوله کشـی بسـته ، تشـکیل یخ بیشـتر باعث افزایش 
بیشـتر فشـار و در نتیجـه ترکیدگـی لولـه مـی شـود. در 
چندیـن مـورد اختـاف نظر پیرامون رشـد یخ شـاخه ای 
در برابـر دیـواره بـه همراه فشـار باال مطرح اسـت که می 

تواند سـبب کاهش فشـار در سیسـتم شـود.

شکل)1(
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آزمـایش
بـا علم بـه اینکه ترکیـدن لوله های آب مسـتقیم با فشـار 
فیزیکـی حاصـل از افزایـش یـخ رخ نمـی دهـد بلکـه با 
افزایـش فشـار آب ناشـی از یـخ زدگـی منجـر می شـود 
، ایـن آزمایـش در محیطـی کـه بتـوان لولـه تا دمـای یخ 
زدگـی رسـیده و بترکـد ، انجام می پذیرد. شـکل شـماره 

2 تصویـری از ایـن مرحلـه ارائـه کرده اسـت. 

ایـن مرحلـه شـامل اسـتفاده از 2۴ اینچ لوله فلـزی با قطر 
1 اینچ می باشـد.لوله به وسـیله الیه مخروطی شـکلی که 
ضخامـت آن از پاییـن بـه بـاال افزایـش می یابد پوشـانده 
مـی شـود. این عایـق بندی در کنترل نقاط تشـکیل شـده 
یـخ کمـک می کند. قسـمت پاییـن لوله بطور کامل بسـته 
مـی شـود. در ایـن مرحلـه لوله فلـزی در داخـل فریزری 
کـه  دمـای آن 25c- درجـه تنظیم شـده اسـت قـرار داده 
مـی شـود.  قسـمت انتهـای باالیی لولـه از قسـمت عایق 
جـدا و از فریـزر خـارج مـی شـود. در قسـمت خارجـی 
، مـورد آزمـون کـه لولـه ای پاسـتیکی اسـت بـه لولـه 
فلـزی از طریـق اتصـاالت فلـزی مربوطـه متصـل مـی 
شـود. انتهـای لولـه پاسـتیکی نیـز بسـته می شـود. برای 
نشـان دادن فشـار از یک نشـانگر فشـار اسـتفاده می شود 

و بـه انتهـای لولـه فلـزی و انتهـای لولـه پاسـتیکی نیـز 
ترموکوبـل جهـت نشـان دادن دمـا متصل می شـود. 

سـه نـوع لوله جهت تسـت مـورد آزمون قرار مـی گیرند. 
دو عدد لوله ½ اینچ PVC سـاخته شـده بوسـیله شرکت 
J-M بـه ترتیـب در سـال 2006 و 2009 و یـک عـدد 
لولـه ½ اینـچ  CPVC سـاخته شـده توسـط شـرکت       
 .2009 سـال  در   Charlotte Pipe and Foundry
لولـه هـا بـه قسـمت هـای 18 اینچـی بریـده می شـوند. 
 ASTM D2855 چسـباندن اتصـاالت طبـق اسـتاندارد
انجـام مـی یابـد. آب گرم جهـت انجام تسـت و پر کردن 
لولـه بطـور کامـل بطوریکـه هیچ گونـه هوایـی در داخل 
باقـی نمانـد، انجـام می پذیـرد. مراحـل اولیه پـر کردن و 
 psi 100-500 بسـتن باعثمـی شـود فشـاری در حـدود

معـادل 3۴50-390 کیلوپاسـکال تولیـد شـود.. 
مرحلـه دیگـری از آزمایـش از قـرادادن هـر دو قسـمت 
فلـزی و پاسـتیکی لولـه در فریـزر، آمـاده سـازی مـی 
شـود. در ایـن آزمایـش، قسـمت پاسـتیکی بطـور کامل 
و ضخیـم عایـق بنـدی مـی شـود در حالیکـه لولـه فلزی 
کمتریـن ضخامـت عایـق بندی را داراسـت. این قسـمت 
از آزمایـش بـه جهت بررسـی رفتـار لوله در دمـای کمتر 

از دمـای محیـط انجـام می شـود.

نـتایج
ترکیدگـی لولـه هـای PVC و CPVC در نتیجـه قـرار 
گرفتـن لولـه فلـزی در دمـای یـخ زدن اسـت. بـه توجـه 
بـه ایـن قابلیـت پاسـتیک هـا کـه مـی تواننـد در مدت 
یـخ زدن حجیـم شـوند و همیـن افزایـش حجـم موجب 
ترکیدگـی لولـه مـی شـود، از لوله فلـزی بزرگ اسـتفاده 
شـد. در ایـن آزمایـش تـا زمانیکـه سیسـتم بطـور کامـل 
بسـته اسـت نیـازی بـه افزایش فشـار نمی باشـد. الزم به 
ذکـر اسـت کـه رفتـار کلی تشـکیل یـخ و افزایش فشـار 
شـبیه مواردی اسـت که بعد از تشـکیل انسـداد یخی  در 
محیـط مسـکونی مشـاهده مـی شـود. اولیـن تفـاوت در 

زمانـی کـه فشـار افزایـش مـی یابد مشـاهده شـد. 

شکل)2(
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گـراف هـای شـماره 3 و ۴ بـه ترتیب نتایج بدسـت آمده 
بیـن دمـا و فشـار را در لولـه PVC و  CPVC را نشـان 
مـی دهـد. دمای سـطح خارجـی پاسـتیک بـرای تعیین 
مقدار مشـخصی  که با کشـش مواد ارتباط دارد، بررسـی 
شـد. بـه جهت سـایز کوچک شـده مـورد تحـت آزمون 
، دمـای پاسـتیک نیـز بـه مـرور بـه آهسـتگی کاهـش 
خواهـد یافـت.. آزرمنحنـی "فلـز دمـا" بـه دمـای سـطح 
کـه بـا انـدازه گیـری دمـای انتهـای لوله فلزی مشـخص 
مـی شـود اشـاره می کنـد.  طبق نمودار نشـان داده شـده 
، افزایـش ناگهانـی دمـا در همـان زمانـی رخ مـی دهـد 

کـه  فشـار افزایش مـی یابد. ایـن افزایـش ناگهانی بعلت 
گرمـای نهـان تشـکیل یـخ های شـاخه ای اسـت که رخ 

مـی دهد.
 از آنجاکـه دمـای ثبـت شـده دمـای واقعـی آب داخـل 
نیسـت، ایـن افزایـش ناگهانـی در دمـا  در دمـای تغییـر 
فـاز پایـدار نمی مانـد. در موقعیتـی برای بسـتن لوله نیاز 
اسـت کـه یـخ لولـه شـکل پذیـرد، فشـار نیز به سـرعت 
افزایـش مـی یابـد. مسـلم اسـت کـه افزایـش فشـار در 
مراحـل اولیـه مشـاهده نمـی شـود بلکـه زمانیکـه یـخ 

زدگـی کامـل حاصـل شـود ، رخ خواهـد داد.

)3(

)5(

)۴(

)6(

نمودارهای شـماره 5 و 6 نتایج آزمایش دیگر هسـتند که 
در آن هر دو قسـمت آزمایـش درون فریزر قرار میگیرند. 
در ایـن آزمایـش ، الیـه نازکی از عایق در قسـمت باالیی 
لولـه فلزی قـرار داده شـد درحالیکه قسـمت ابتدایی لوله 
بـا علیقـی ضخیمتر پوشـانده شـد. الیـه عایـق باعث می 
شـود کـه رها شـدن حـرارت لولـه پاسـتیکی بـه تاخیر 
بیافتـد.و همیـن امـر باعـث می شـود کـه یخ زدگـی ابتدا 

درقسـمت انتهایـی لولـه فلـزی رخ دهـد.  هماننـد گراف 
هـای شـماره ۴ و 5 ، فشـار  باالتریـن مقـدار را هنـگام 
دفورمگی پاسـتیک بدسـت می آورد. و ایـن نهایتا منجر 
بـه ترکیدگـی فاجعـه باری شـود. ایـن موضـوع بوضوح 
در هنـگام آزمایش حالت شکسـتگی مشـخص می شـود 
کـه PVC نسـبت بـه CPVC عملکـرد بهتری را نسـبت 

بـه افزایش حجم نشـان داده اسـت. 
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تصویـر شـماره 7 شکسـتگی لولـه PVC و CPVC را نشـان مـی دهـد. دمـای لولـه هـای پاسـتیکی زمانیکه 
باالتریـن مقـدار فشـار رخ مـی دهد در هر تصویر نشـان داده شـده اسـت. لولـه PVC برآمدگـی قابل ماحظه 
ای نسـبت بـه CPVC را نشـان داد. همانطـور کـه انتظـار مـی رفت، شـکنندگی کمتر و کشـش بیشـتر در لوله 

هـای پاسـتیکی در دمای پایین مشـاهده شـد.
 بـه همیـن دلیـل، ترکیدگـی در دماهـای پاییـن ، فشـار بـاال را نشـان می دهـد و تکه شـدن های زیاد نشـان از 

برآمدگـی کـم لوله و بیشـتر تکه شـدن آن اسـت.

جـدول شـماره 1 خاصـه ای از نتایـج بدسـت آمـده شـده را نشـان مـی دهـد. همانطـور که نشـان داده شـده 
اسـت، CPVC دارای کمتریـن  تفـاوت فشـار بیـن باالتریـن  فشـارو فشـار در زمـان ترکیدن را داراسـت. این 

افـت فشـار رابطـه مسـتقیم بـا مقـدار برآمدگـی یا تغییر شـکل بعـد از تسـلیم شـدن را دارند.

شکل )7(
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تصویر شـماره 8 تصویری ذره بینی از شکسـتگی سـطوح 
را نشـان مـی دهـد. ویژگـی هـای مشـابهی از آنچـه در 
تصویـر 8 نشـان داده شـده اسـت در تمـام شکسـتگی ها 
دیـده مـی شـود. قسـمت ابتدایـی PVC سـطح بسـیار 
خشـن مشـاهده مـی شـود هنگامـی کـه انـرژی رهـا می 
شـود سـطح صافتـری را بوجود مـی آورد و تـرک ها در 
دور محیـط لولـه پراکنـده شـده اند. رگه های ترک نشـان 
دهنـده شـدت انـرژی رهـا شـده  و بیـان کننـده توزیـع 

سـریع ترک محوری اسـت. لولـه CPVC دارای چندین 
وجـه تـرک خشـن و دندانـه دار در دیـواره داخلـی مـی 

شد. با
بـا  ارائـه شـده  مقالـه  در  هـا  لولـه  ترکیـدن  چگونگـی 
ترکیدگـی هـای  مشـابه در سیسـتم های خانگی مقایسـه 
شـده اسـت.  لولـه هایـی کـه در سیسـتم هـای خانگـی 
دچار شکسـتگی شـدند دارای ترک های منشـعب بسـیار 

و چنـد شـاخه و دارای کمتریـن برآمدگـی بودنـد.

شکل )8(
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حالـت  شکسـتگی در لوله های پاسـتیکی فقط زمانی به 
وقـوع مـی پیونـدد کـه  لولـه در معرض دمای یـخ زدگی 
قـرار داشـته باشـد.در نمونـه هـای شکسـتگی مشـخص 
شـد کـه برآمدگـی و یـا تـرک هـای قابـل ماحظـه ای 
وجـود نـدارد. به هرحال، لوله PVC تولید شـده در سـال 
2009 رفتـار مشـابهی از شکسـتگی را در شـرایط مشـابه 
آزمایشـگاهی از خـود نشـان نـداد. )مراجعه به شـکل 7( 
لولـه تولیـدی سـال 2009 در دمـای یـخ زدگـی دچـار 
برآمدگـی شـد کـه این حالـت فقـط در هنگامی کـه لوله 

هـا در دمـای محیـط قرارداشـتند، رخ داده بـود.
عوامـل مختلـف دیگـری مـی توانـد در نتایـج بدسـت 
آمـده تاثیرگـذار باشـد و باعـث بوجـود آمدن تفـاوت در 
چگونگـی ترکیدگـی لولـه هـا در محیـط خانگـی شـود. 

بعضـی از ایـن عوامـل می تواند فرمول اسـتفاده شـده در 
لولـه ، طـول لولـه ، تغییـرات دمایی در طـول لوله و طول 
عمـر آن باشـند. این موضـوع بصورت کلی متصور شـده 
اسـت کـه شکسـت در آب گـرم متداولتر از شکسـت در 
آب سـرد اسـت. تئوری مطرح شـده بر پایـه این حقیقت 
مطـرح شـده اسـت کـه دمای بسـیار گـرم آب مـی تواند 
هـوای کمتـرو بـه جـای آن مقدار زیـادی از مـواد معدنی 
حـل نشـده  که هسـته زایی یـخ را ارتقا ببخشـند، را دارا 
باشـند. بـرای لولـه هـای پاسـتیکی، تاثیرات طـول عمر 
لولـه ای کـه درمعـرض در دمای بـاال قـرار دارد نیزعامل 
دیگـری اسـت. بـا توجـه بـه نتایج بدسـت آمـده، تحقیق 
بیشـتر برای آشـنایی بیشـتر حـاالت مختلف شکسـت در 

سیسـتم هـای خانگـی و صنعتـی مورد نیاز اسـت.

تصویـر شـماره 9 نمونـه ای از ایـن ترکیـدن لولـه CPVC را در سیسـتم هـای خانگی نشـان می دهد.ایـن لوله دارای 
تـرک هـای بـزرگ قابـل ماحظـه ای و چندین شـاخه اسـت. در نمونه آزمایشـگاهی، نمونـه های مشـابهی ازحاالت  

تـرک در لولـه PVC بدسـت آمد.

شکل )9(

شکل )10(
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نـتیجه:
پدیـده یـخ زدن در سیسـتم لولـه هـای PVC و CPVC مـورد بررسـی قـرار گرفـت. مشـاهده 
شـد کـه اسـتفاده از روش مناسـب تولیـد و مواد مناسـب از  شکسـت لوله در هنـگام یخ زدگی 
جلوگیـری مـی کنـد. فقـط  لوله  PVC سـاخته شـده در سـال 2006 کـه در معـرض دمای یخ 
 CPVC زدگـی قـرار گرفتـه بود ، کمتریـن برآمدگـی و چندین ترک محـوری را دارا بـود. لوله
دارای برآمدگـی کمتـر و تعـداد ترک کمتری نسـبت بـه PVC  بودند.  چگونگی شکسـت اکثر 
لولـه هـا تسـت شـده در این تحقیق  بدرسـتی مشـابه آنچـه در سیسـتم های معمـول خانگی و 
صنعتـی رخ مـی دهـد را تکـرار نمـی کنـد. ایـن امـکان پذیر اسـت کـه متغیرهـای دیگـر مانند 

فرمـول مـواد ، طـول لولـه، و عمـر لولـه می توانـد  نتایـج متفاوتـی را ارائه دهد. 
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خواندنی و کاربردی

1- اسـتابالیزرهای بدون سرب:
اسـتابایزرهای  از  تـن   3000 از  بیـش  سـاوا  اعضـای 
در   2012 سـال  در  جنوبـی  آفریقـای  در  را  سـرب  پایـه 
اسـت.  کـرده  عرضـه   pvc بازارهـای  بـه  مـاه   دو  فاصلـه 
در  سـرب  بـدون  اسـتابایزرهای  از  اسـتفاده  سـاوا  هـدف 
اسـت.  2015 ژانویـه  تـا  سـی  پـی وی  محصـوالت  تمـام 

2- افـزودنی های کادمیوم:
بایـد  هـا  رنگدانـه  و  کادمیـوم  پایـه  بـا  اسـتابایزرهای 
حـذف شـوند و افزودنـی هـای عـاری از کادمیـوم در تمـام 
محصـوالت pvc تـا مـاه جـون 2013 اسـتفاده شـود.در طی 
اسـتابایزرهای  عرضـه  در  13-2012افزایـش%10  سـالهای 
پایـه کادمیـوم گـزارش شـد. امـا یکـی از ایـن دو شـرکت 
عرضـه کننـده رنگدانـه هـای مبتنـی بـر کادمیـوم غیـر فعـال 
شـد. اداره اسـتاندارد افریقـای جنوبـی اعـام کـرد کـه تمام 
لولـه هـای pvc سـاخته شـده در ایـن کشـور تـا جـوالی 
2015 بایـد عـاری از فلـزات سـنگین باشـد.تولید کننـدگان 
لولـه و اتصـاالت pvc اعـام کردنـد کـه تمـام لولـه هـای 
pvc تولیـد شـده توسـط اعضـای آنهـا حـاوی اسـتابایزر 
اسـت. آلـی  پایـه  اسـتابایزرهای  یـا  و  /زینـک  کلسـیم 

:VI 3- رنـگدانه کروم
شـد  خـارج  رده  از   2013 جـون  مـاه  تـا   رنگدانـه  ایـن   
یافـت. کاهـش  گـزارش  دوره  ایـن  طـول  در  تـا%9۴  و 

:A 4- بیس فنول
تمـام اعضـای سـاوا تصمیـم گرفتنـد کـه با یـک اسـتراتژی، 
ژانویـه  تـا   BPA از  اسـتفاده  تدریجـی  توقـف  هـدف 
در  افزودنـی  ایـن  از  تـن   60 از  یابد.بیـش  تحقـق   2015
 PVC در  افزودنـی  اسـت.این  شـده  اسـتفاده   2012-13
شـود. مـی  اسـتفاده  اکسـیدان  آنتـی  یـک  عنـوان  بـه 

: DEHP/DOP-5
اعضـای سـاوا اسـتفاده از DEHP در اسـتفاده هـای تمـاس 
بـا انسـان ماننـد اسـباب بـازی، دسـتگاه هـای پزشـکی )بـه 
پـرده هـای  جـز کیسـه هـای خـون(، کفـش، دسـتکش و 
حمـام، کفپـوش، رومیـزی و شـیلنگ هـای انعطـاف پذیـر 
 DIDP و  DINP تـا ژانویـه 2015 محـدود کـرد. اگـر چـه
اسـتفاده  مـورد  رایـج  بسـیار  فتاالتـی  سـایزرهای  پاسـتی 
در کفپـوش، کابـل هـا وعایـق هسـتند و DEHP هنـوز در 
برنامـه هـای کاربـردی دیگـر اسـتفاده مـی شـود. بـا ایـن 
حـال، تنـاژ کلـی DHEP/DOP اسـتفاده شـده در تمـاس با 
انسـان بـه یـک سـوم در طـول ایـن گـزارش کاهـش یافت.

6- پارافین کلرینه شده  کوتاه زنجیر:
از ژانویـه 201۴ در ایـن کشـور از رده خـارج شـد. از ده 
شـرکت کـه پارافیـن کلرینـه شـده  کوتـاه زنجیـر) SCCP( را 
بـرای اسـتفاده در صنعـت PVC آفریقـای جنوبـی، عرضه و 
یـا وارد میکردنـد فقط دو شـرکت در واقع فعال مانده اسـت.

بـه   )Sava(جنوبـی افریقـای  وینیـل  انجمـن 
عنـوان بخشـی از تعهـد داوطلبانـه در نظـارت 
محصول خـود، در مدت کوتاهـی اطاعاتی در 
مـورد وجود افزودنی هایی که در pvc اسـتفاده 
می شـود، منتشـر کـرد. آخرین گزارش سـاالنه 
sava شـامل اطاعاتی در مورد 9 هدف اسـت 
کـه شـش مـورد آن مربـوط بـه افزودنـی هـای 

اسـتفاده شـده در pvc است.

صنعت  PVC آفریقای جنوبی افزودنی هایی که از 

رده خارج شده اند را گزارش کرد

گــردآوری و تـرجـمــه:
مهندس شادی حقدوست

مدیر کنترل کیفیت شرکت 
آریـان غـرب کردسـتـان
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فرایندپذیـری  خارجـی،  کننـده  روان  از  باالتـر  دوزهـای  درنتیجـه، 
حالـی  در  دهـد.  مـی  بهبـود  ویـکات  نرمـی  نقطـه  کاهـش  بـدون  را 
اسـت.  اسـتاندارد   PVC بـا  مشـابه   CPVC اسـتاتیک  پایـداری  کـه 
LOXI-ادعا می کند که با اسـتفاده از افزودنی Emery Oleochemicals
OL 2307 ، پایـداری حرارتـی دینامیکـی بـه طـور قابـل توجهـی بهبـود مـی یابد.
LOXIOL 2307 یـک روان کننـده خارجـی اسـت که دارای نقطـه چکه ی باال 80 
90 اسـت کـه مدیریـت محصـول را بهبـود می دهـد.در یک محـدوده دمای  C° تـا
گسـترده دارای ثبـات حرارتـی اسـت بـرای اکسـتروژن لولـه هـای pvc سـخت و 
CPVC ، پروفیـل پنجره، اتصاالت در فرموالسـیون با اسـتابایزرهای قلع،کلسـیم/

 LOXIOL ،روی، و اسـتابایزرهای کلیسـم /آلـی مناسـب اسـت.به گفتـه شـرکت
2307 رفتـار پلیـت اوت)رسـوب افزودنـی هـا در اکسـترودر ( را بهبـود مـی دهـد 
و بنابرایـن باعـث کاهـش زمـان چرخـه تمیـزکاری مـی شـود.با ایـن روان کننـده 
خارجی،زمـان فیـوژن تنظیـم مـی شـود و همچنیـن پایـدارای حرارتـی دینامیک را 
بهبـود مـی دهـد. بـا اضافه کـردن پلی اتیلن واکس اکسـید شـده، پایـداری حرارتی 
دینامیـک ترکیـب میتوانـد افزایـش یابد.ایـن افزودنی هیـچ اثری بر رنـگ محصول 
نهایـی نـدارد و خـواص سـطح محصـول نهایـی را بهبـود مـی دهـد. بـرای برخی 
از کاربردهـا، افزودنـی هـا بـرای هـر دو اثـر روان کننـده خارجی و داخلـی ممکن 
اسـت نیـاز باشـد، LOXIOL 2308 یـک واکـس اسـتر خنثـی اسـت کـه بـرای 
ایـن هـدف مناسـب اسـت.این مـاده خـواص جریـان مـذاب پلیمـر را بهبـود مـی 
دهـد و از چسـپیدن بـه سـطح قالـب جلوگیـری میکنـد. مـاده دارای تاییدیه تماس 
بـا مـواد غذایـی اسـت و بـرای سیسـتم هـای تامین آب مسـکونی مناسـب اسـت. 
بـه عنـوان یـک عامـل رهایـش قالـب، LOXIOL 2309 مخصوصـا بـرای تزریـق 
اتصـاالت یـک مکمـل مفیـد است.اسـتفاده از هـر دو ایـن افزودنـی ها بهـره وری 
را افزایـش مـی دهـدو هزینـه اضافـه بـرای چرخـه تمیـزکاری را کاهش مـی دهد.
پلیـت  از  جلوگیـری  بـرای  کـه  اسـت  کننـده  روان  یـک   LOXIOL 2310  
دهـد.  مـی  کاهـش  را  پلیمـر  مـذاب  چسـپندگی  و  اسـت  یافتـه  توسـعه  اوت 
دهد.حتـی  مـی  بهبـود  را  محصـول  مدیریـت  کـه  باالسـت  چکـه  نقطـه  دارای 
کاهـش  را  کاری  تمیـز  چرخـه  زمـان   phr 0.3 تـا   0.2 پاییـن  دوزهـای  در 
شـود. مـی  هزینـه  در  توجهـی  قابـل  جویـی  صرفـه  بـه  منجـر  کـه  دهـد  مـی 

 LOXIOL 0.3 ازphr سمت چپ( و با(LOXIOL 2310 مقایسه عملکرد پلیت اوت بدون )شکل)2

2310)سمت راست(پس از 60 دقیقه اکستروژن

شکل)1( LOXIOL 2307)سمت راست( پایداری حرارتی را نسبت به روان کننده استاندارد )سمت چپ( بهبود می دهد

معرفی افزودنی های جدید  

CPVC برای
 Emery Oleochemicals  شرکت
را  هـا  افزودنـی  از  ای  مجموعـه 
کلرینـه  کلرایـد  وینیـل  پلـی  بـرای 
اسـت. داده  توسـعه   )CPVC(شـده

توجهـی  قابـل  طـور  بـه   CPVC
انعطـاف پذیرتـر و در دماهـای باالتر 
 PVC مقاومـت بیشـتری نسـبت بـه
اسـتاندارد نشـان مـی دهد.درحالـی 
پایـدار  فـرم  اسـتاندارد   PVC کـه 
C°  خـود را در دماهـای بیـن 60 تا

80 از دسـت مـی دهـد، درحالی که 
باالتـری  دماهـای  تحمـل   CPVC
120 را دارد.  C°  بیـش از 100 تـا
توجهـی  قابـل  طـور  بـه  همچنیـن 
چکـش خـوار تـر و مقـاوم تـر در 
 PVC بـه  نسـبت  برابـر شکسـتکی 
اسـت کـه آن را بـه گزینـه مناسـبی 
بـا سیسـتم هـای  بـرای جایگزینـی 
کـرده  خورنـده  فلـزی  کشـی  لولـه 
اسـت. دقیقـا مانند PVC اسـتاندارد، 
 CPVC افزودنـی هـا برای پـردازش
مقاومـت  حفـظ  بـرای  اسـت.  الزم 
اسـت  ضـروری  بـاال،  حـرارت  در 
کـه افزودنـی هایـی انتخـاب شـوند 
کـه نقطـه نرمـی ویـکات را تحـت 
تاثیـر قـرار ندهنـد. در عیـن حـال، 
اصطـکاک بـرای بهبـود فرایندپذیری 

مـذاب پلیمـر بایـد کاهـش یابـد. 
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هیدروکسـی  پلـی  جدیـد  خـط  متابولیکـس  شـرکت 
عنـوان  بـه  اسـتفاده  بـرای   )PHA( آمـورف  آلکانـوات 
افزودنـی کارا بـرای PVC و PLA راه انـدازی کرد.تولیـد 
ایالـت  در  آزمایشـی  ای  کارخانـه  در  مـواد جدیـد  ایـن 
متحـده در جریان اسـت و ظرفیت اسـمی سـاالنه در طول 
600 پونـد افزایـش داشـت. مدیـر  سـال 2016 تـا 000/
ارشـد شـرکت متابولیکـس اظهـار داشـت کـه راه انـدازی 
تجـاری ایـن گریـد جدیـد از PHA آمورف نشـان دهنده 
پیشـبرد  جهـت  متابولیکـس  بـرای  مهـم  پیشـرفت  یـک 
زیسـتی  پلیمرهـای  بـر  کارمتمرکـز  و  کسـب  اسـتراتژی 
ویـژه اسـت وظرفیـت آزمایشـی گسـترش یافتـه بـرای ما 
جهـت حمایـت از مشـتریان موجـود و فرصتهایـی بـرای 
توسـعه بـازار جدید در فضای هدفمان اسـتراتژیک اسـت.
PHA آمـورف )a-PHA( یـک گریـد نـرم تر و االسـتیک 
تر )دمای انتقال شیشـه ای و یا Tg کمتر( از PHA اسـت 
 PHA کـه عملکـرد اساسـا متفاوتـی بـا اشـکال بلـوری
ارائـه مـی دهـد. a-PHA توسـط تخمیـر و اسـتخراج بـا 
اسـتفاده از یـک فراینـد بازیابـی حـال ثبـت شـده، تولید 
شـد. فرایند تولید توسـط سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
در ایالـت متحـده و اخیـرا الزامـات مقـررات پیـش تولیـد 
بـرای ورود مـاده جدیـد بـه تجـارت مـورد بررسـی قرار 
گرفـت. چندیـن گواهینامـه بـرای a-PHA به عنـوان ماده 
ای بـر پایـه زیسـتی و طیـف وسـیعی از حـاالت تجزیـه 
زیسـتی در انتظـار تایید اسـت، وقتـی که به تنهایـی و یا با 
سـایر مـواد مکمل اسـتفاده می شـود. شـرکت متابولیکس 
قصـد دارد کـه به دنبـال اجـازه از FDA در ایالـت متحده 

بـرای a-PHA در کاربردهـای تمـاس بـا 
ترکیبـات  دامنـه  کـه  باشـد،  غذایـی  مـواد 
PHA در دسـترس برای اسـتفاده در تماس 
بـا مـواد غذایی بسـیار گسـترده تـر خواهد 
شـد. متابولیکـس قبا اجـازه FDA را برای 
در  را  بلوریـن  نیمـه   PHA هـای  گریـد 
برنامـه کاربـرد تمـاس مواد غذایـی دریافت 
کـرده اسـت. در سـطوح بارگـذاری پاییـن، 
a-PHA مـی توانـد بـه عنـوان یـک کمک 
 PVC بـرای  عملکـرد  اصـاح  و  فراینـد 
بـه کار گرفتـه شـود. ایـن مـاده بهـره وری 
را در طـول پـردازش افزایـش مـی دهـد و 
عملکـرد مکانیکـی را باال می بـرد همچنین 
هـای  سیسـتم  در  هزینـه  جویـی  صرفـه 
مـواد PVC را ارائـه مـی دهـد. در سیسـتم 
هـای کامپوزیـت بـا پرشـدگی باال،اسـتفاده 
از a-PHA، افزایـش اسـتفاده از خمیـر چوب،فیلرهـای 
معدنـی و PVC بازیافتـی را بـه جـای PVC بکـر قـادر 
مـی سـازد و خـواص مکانیکـی بهبـود یافتـه را به دسـت 
مـی دهـد. متابولیکـس همـکاری نزدیکـی با مشـتریان در 
از a-PHA بـه عنـوان  از کاربردهـای اسـتفاده  بسـیاری 
اصـاح کننـده بـرای PVC دارد. این کاربردها شـامل مواد 
مکمـل بـرای یک کفپـوش کـه از PVC بازیافتی اسـتفاده 
مـی شـود، سیسـتم های کفپـوش وینیـل با پرشـدگی باال، 
سـیم و کابـل عایـق، سـطح بـام ، کامپوزیت هـای پلیمری 
چـوب/PVC و سـایر مـواد سـاخت و سـاز و سـاختمانی 
مـی باشـد. PHA آمـورف همچنیـن محتـوای زیسـتی و 
کمپوسـت پذیـری بیوپلیمـر PLA را تکمیـل مـی کنـد. 
درحالـی کـه بهبـود قابـل توجهـی در خـواص مکانیکـی 
ماننـد افزایـش چقرمگی،اسـتحکام و انعطـاف پذیـری را 
ارائـه مـی دهـد. براسـاس مزایـای ایـن محصول، شـرکت 
متابولیکـس بـا مشـتریان عاقـه منـد بـه توسـعه محدوده 
ی عملکـردی جهـت گسـترش فرصـت هـای بـازار برای 
زیسـت پلیمر PLA کار می کند. بسـیاری از این مشـتریان 
بـر توسـعه مـواد PLA اصاح شـده با a-PHA بـرای راه 
حـل های بسـته بنـدی پایـدار، زیسـتی و قابل کمپوسـت 
متمرکـز شـده اند. عاوه بـر این برای انجـام آزمایش های 
متعـدد بـرای بسـته بندی فیلم هـای شـفاف، متابولیکس با 
 a-PHA اصاح شـده بـا PLA مشـتریان عاقـه منـد بـه
ظروف تاشـو شـفاف ترموفـرم در خدمات غذایی و بسـته 
بنـدی مصـرف کننـده همچنیـن بـرای منسـوجات بـدون 
بافـت در اسـتفاده مراقبـت هـای شـخصی کار مـی کنـد.

افزودنی برای PVC وPLA  گرید جدید PHA آمورف به عنوان 
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پلـی وینیـل کلرایـد بعـد از پلـی اتیلن و پلـی پروپیلن به عنوان یک ماده ارزان شـناخته شـده اسـت. و سـومین پلیمر 
سـنتزی تولیـد شـده از لحـاظ فراوانـی اسـت. نرم کننـده ها به طور گسـترده بـرای انتقـال انعطاف پذیری بـه پی وی 
سـی کـه بـه طور معمول شـکننده اسـت، اسـتفاده می شود.اسـترهای فتـاالت، از ترکیبات بـا جرم مولـی پایین عموما 
اولیـن انتخـاب بـه عنـوان افزودنـی هسـتند امـا دارای نقـاط ضعفـی هسـتند که بـه آسـانی از ماتریـس پلیمر انتشـار 
مـی یابنـد و در محیط،غذاهـا و ضایعـات خانگـی ، در بـدن حیوانـات و انسـان یافـت می شـوند. از دسـت رفتن نرم 
کننـده منجـر بـه تغییراتـی در خـواص طوالنـی مدت مـواد می شـود، همچنین وقتـی که نرم کننـده ها به بدن انسـان 
انتقـال مـی یابـد، منجـر بـه اثـرات بیولوژیکی و سـمی مـی شـود،.به همین دلیل این سیسـتم هـا توسـط FDA برای 

کاربردهـای بخش پزشـکی ممنوع شـده اسـت.
نـرم کننـده هـای الیگومریـک کـه نیـاز بـه چنـد نقطـه مهار بـا پلیمـر دارنـد و ویژگی هـای سـازگاری بهینه شـده را 
نشـان مـی دهنـد کـه میتواند به عنـوان معادل مفید باشـد اما جایگزینـی بدون مهاجرت، بـرای  افزودنی هـای فتاالتی 

})DOP( هسـتند.}دی 2-اتیـل هگزیل-فتاالت
مطالعـات قبلـی نشـان داده 
اسـت کـه پیونـد کواالنسـی 
نـرم کننـده هـای فتاالتی به 
زنجیـره پلیمری قادر اسـت 
مهاجـرت  هرگونـه  از  کـه 
جلوگیـری کند.بـا این حال، 
داده  نشـان  اسـتراتژی  ایـن 
اسـت کـه یـک محدودیـت 
مهـم باتوجـه بـه بهـره وری 
دارد.و  وجـود  کننـده  نـرم 
این بـه خاطـر ایـن واقعیت 
اسـت کـه پیوند کواالنسـی، 

سـختی را بـه آن بخـش زنجیـره هایـی کـه افزودنـی بـه آن پیونـد داده شـده، القـا مـی کنـد. در نتیجه هر چـه تعداد 
مولکـول هـای مهـار نـرم کننـده باالتـر باشـد، منجـر به سـطح باالتـری از القای سـختی زنجیره هـا و اثر نرم شـدگی 
ضعیـف تـر مـی شـود. Helmut Reinecke و همکارانـش از موسسـه علـوم پلیمـر در مادریدگزارش دادنـد که این 
نقطـه ضعـف ممکـن اسـت با اسـتفاده از نـرم کننده بـا پایه از پلـی اتـر الیگومریـک )PEO-PPO( کاهـش یابد. در 
ایـن روش اتصـال مقادیـر بـاالی وزنـی از افزودنـی بـا اسـتفاده از محـل های بسـیار کم مهـار ممکن اسـت، بنابراین 
بهـره وری از نـرم کننـده را تـا حـد زیـادی بهبـود مـی دهـد. در واقـع سیسـتم هـای جدید نشـان می دهند کـه برای 
آمـاده سـازی PVC نـرم شـده بـدون مهاجرت افزودنی هـا  با ارائه خـواص فیزیکی –شـیمیایی قابل تنظیـم از خیلی 
انعطـاف پذیـر بـه نیمه سـخت مناسـب هسـتند. به طـور ویـژه ، دسـتیابی به نرم شـدگی مشـابه در مخلـوط فتاالت/ 
PVC اسـتاندارد بـدون اتصـال بـا اسـتفاده از مقادیـر معـادل از نرم کننـده ، امکان پذیر اسـت. این طبقـه از نرم کننده 
واکنـش پذیر،مـی توانـد بـه یـک روش اقتصادی و زیسـت محیطی سـنتز شـده و اجازه مـی دهد که PVC نرم شـده 

در کاربردهـای بخـش پزشـکی بازبینـی شـود.

ساخت PVC مناسب برای 

کاربردهای زیست پزشکی
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مقاله های علمی

خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی آمیزه های
 PVC/PMMA متناسب با)وابسته به( مورفولوژی

مـهندس حـدیث جـلیلیان
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

شـرکت پارت پـلیمر تـهران

چـکیده:

تاثیـر آمیـزه کاری )اختـاط( پلی متیـل متاکریـات )PMMA( در مقادیر مختلف 
در پلـی وینیـل کلرایـد)PVC (نـرم شـده )پاسـتی سـایز شـده( و پایدار شـده با 
توجـه بـه خـواص مکانیکـی، فیزیکـی و حرارتـی آن مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه 
اسـت. مورفولـوژی هـای حاصـل از آمیـزه هـای مختلف نیـز برای یافتن تشـریح 
مناسـبی از ایـن خـواص مـورد مطالعه قـرار گرفت. خـواص مکانیکـی و فیزیکی 
چنیـن آمیـزه هـای پلیمـری 1  منجـر بـه افزایـش قابل توجـه در چقرمگـی همراه 
بـا افزایـش غیرمعمـول در مدول و اسـتحکام کششـی نهایـی ، در مراحـل اولیه از 
حضـور PMMA در مقایسـه بـا کامپانـد PVC  مرجـع مـی گردد.اما بـه هرحال، 
تاثیـر چقرمگـی ، بـا افزایـش میـزان PMMA کاهـش مـی یابـد. امـا ایـن مقـدار 
هیچـگاه پاییـن تـر از کامپانـد مرجـع )PVC خالص( قـرار نمی گیـرد. آمیزه های 
پلیمـری متعـددی ، تخریـب دو مرحلـه ای را نشـان مـی دهنـد و در تمامـی آنهـا 
پایـداری حرارتـی باالتری در ترموگرام ها مشـاهده می شـود. رفتار منعطف شـدۀ 
ناشـی از حضـور PMMA را در منحنـی هـای TMA نیـز مـی توان دنبـال کرد.

polyblend .1

مـترجم
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مقاله های علمی

1. مـقدمه:

مشـکات اساسـی ماننـد اسـتحکام ضربـۀ پاییـن و فرایند پذیری سـخت در پلی وینیـل کلراید سـخت )PVC( کاما 
شـناخته شـده می باشـد . که عموما با اسـتفاده از پاسـتی سـایزر و روان کننده های  مناسـب براین مشـکات غلبه 
مـی شـود. در ایـن فراینـد اصـاح، خواص مکانیکـی همچون مدول، اسـتحکام کششـی نهایی )UTS( به میـزان قابل 
توجهـی کاهـش مـی یابـد. فرایند آمیـزه کاری پلیمرهای مشـخص، که بـه عنوان اصـاح کننده ضربه و کمـک فرایند 
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرند، شـرایط ویـژه ای را بـرای غلبه بـر محدودیت هـا و کمبودهـای PVC ، همانطور که 

در بـاال اشـاره کردیـم و بـدون تغییرات چشـمگیر در خـواص مکانیکی فراهـم می کند.
از مهمتریـن انـواع چنیـن اصـاح کننـده هـای پلیمـری مـی تـوان به اکریـات ها اشـاره کرد، کـه انتظار مـی رود که  
افـزودن آن در سیسـتم هـم بـه فراینـد کمـک می کنـد و هم مقاومت ضربـه را بهبود می بخشـد. حضـور اکریات در 
PVC ماننـد منعطـف کـردن پلیمر شیشـه ای توسـط رابر می باشـد. افزایش انعطـاف پذیری در  PVC هم وابسـته با 

کاهـش آنـی در تحمـل بارگـذاری ، که توسـط مـدول و UTS تعییـن می گردد، می باشـد.
در مطالعـۀ حاضـر آمیـزه کاری  PVC بـا پلیمـر آمـورف، سـخت و شیشـه ای از جملـه پلـی متیـل متاکریـات 
)PMMA( کـه دارای مقادیـر دمـای انتقـال شیشـه باال )Tg( مورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.PMMA دارای پارامتر 
( مـی باشـد ، این امر باعث  (δ= 9.۴7 (cal/mL ½ ( PVC بسـیار نزدیـک بـه ) (δ= 9.27 (cal/mL ½ حالیتـی)
مـی شـود تـا سـازگاری خوبـی از ایـن دو مـاده انتظـار رود.  ثانیـا، ازPMMA کـه ذاتا سـخت، سـفت و صلب می 
باشـد انتظـار مـی رود تـا شکسـت مکانیکی PVC ناشـی از شکسـت )گسسـت( در دسـته بنـدی مولکولـیِ  زنجیره 

هـای سـخت و صلـب PVC را تعدیـل کند.

Tribasic lead sulphate .2

2. بـخش تجربی

1-2- مـواد
 M/s از شـرکت هنـدی  )PVC)Reon,K value 67
reliance Industries Ltd بـه عنـوان رزیـن ماتریس 
تهیـه شـد. دی اکتیـل فتـاالت )DOP( نیـز از شـرکت 
تـری  سـرب  سـولفات  و    M/s Burgoyne هنـدی 
 M/s Kalpana از شـرکت هنـدی )TBLS( 2بیسـیک
Industries تهیـه شـده و بـه ترتیـب به عنوان پاسـتی 
سـایزر و پایدارکننده مورد اسـتفاده قرار مـی گیرند. متیل 
ابتـدا  متاکریـات    )MMA; M/s Burgoyne( در 

توسـط شستشـو بـا محلول آبـی هیدروکسـید سـدیم2% 
)NaoH( تلخیـص شـده و سـپس شستشـو را چندیـن 
مرتبـه با آب مقطـر ادامه می دهیم )تا جایی که در تسـت 
کاغـذ لیتمـوس خاصیت قلیایی نداشـته باشـد( و سـپس 
آنـرا تحت کلرید کلسـیم )CaCl2( خشـک کردیم. و در 
نهایـت تحـت خـاء تقطیر می گـردد. بنزوئیل پراکسـاید 
)Bz2O2( نیز از شـرکت هنـدی Loba Chemie تهیه 
گردید و با کریستالیزاسـیون متنـاوب از کلروفرم تلخیص 
شـده و نهایتـا به عنوان شـروع کننده برای پلیمریزاسـیون 

اکریلیـک مورد اسـتفاده قـرار گرفت.
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2-2- سـنتز آمیزه ها
وزن مشـخصی از MMA خالـص سـازی شـده را وارد 
لولـه آزمایـش کرده و بـا2% وزنی)بر مبنـای MMA(  از 
Bz₂O₂متبلـور شـده )کریستالیزاسـیون مجـدد( مخلـوط 
کـرده. رزیـن PVC ماننـد نسـبت از پیـش تعییـن شـده 
بـود(    پیشـتر وزن شـده  )کـه  منومـر  بـا وزن  متناسـب 
کـن(  بلندر)مخلـوط  یـک  داخـل  رزیـن  شـد.  توزیـن 
خشـک و غیرقابـل نفـوذ از هـوا3 هدایـت شـده و با 30 
پـارت از DOP و 2 پـارت از TBLS متناسـب بـا میـزان 
رزیـن PVC مخلـوط4 مـی گردد.سـپس شـروع کننـدۀ 
حـاوی منومـر را بـه پیـش مخلـوط PVC ای که پیشـتر 
همـراه بـا پاسـتی سـایزر و پایدارکننـده تهیه شـده بود، 
اضافـه مـی کنیم.  اختـاط خشـک متعاقبا تا دسـتیابی به 
اختـاط کامـل آمیـزۀ PVC و منومرادامـه پیـدا مـی کند. 
مخلـوط حاصـل را سـپس توسـط قالـب گیری فشـاری 
بصـورت ورق در آورده و آن را تحـت قالـب گیری سـه 
جزئـی تحـت فشـار و دمـا در دو مرحله قرار مـی دهیم.
در ابتـدا، قالـب تحت فشـار 15tons/cm2  در دمای 80 
درجـه سـانتیگراد نگـه داشـته می شـود تا پلیمریزاسـیون 
آکریلیـک شـروع و رشـد کنـد. ایـن امـکان وجـود دارد 
تـا ایـن مرحلـه را تـا 30 دقیقه ادامـه دهیـم. در نتیجه،در 
حالـی کـه فشـار را در همـان سـطح )تـراز( ثابـت نگـه 
داشـتیم، دمـا را تـا 160 درجـه سـانتیگراد باال مـی بریم.
ایـن شـرایط را بـرای مـدت 5 دقیقـه حفـظ مـی کنیم تا 
از  سـینترینگ⁵ کامـل  و همـوژن )یکنواخـت( PVC و 
همچنیـن پلیمریزاسـیون آکریلیـک اطمینـان حاصل کنیم. 
ترکیـب کلـی در دمـای 100 درجـه سـانتیگراد بـه مدت 
20 دقیقـه نگـه داشـته مـی شـود تـا از کامل انجام شـدن 
پلیمریزاسـیوِن بقایای MMA)درصـورت وجود( اطمینان 
حاصـل گـردد. سـپس اجـازه می دهیـم تا قالب تـا دمای 
اتـاق خنـک شـود و نهایتـا ورق قالب گیری شـده خارج 

می گـردد.

3. اندازه گیری ها
1-3- خواص کششی

(Model 4204(آزمونگر
گیـری  انـدازه  بـرای   Instron Universal Machine
خـواص کششـی از جملـه UTS، درصـد ازدیـاد طولـی 
)EB%( ،مـدول و چقرمگـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفت.  
 ASTM D638 ایـن انـدازه گیـری هـا برمبنـای روش
صـورت گرفـت. سـرعت کشـش در 3mm/min نگـه 
اتـاق  دمـای  در  هـا  آزمـون  تمامـی  مـی شـود.  داشـته 
صـورت گرفتند.چقرمگـی نمونـه های آمیزه از مسـاحت 
زیـر منحنـی بـار درمقابـل ازدیـاد طولـی تعییـن شـدند. 
نمونـه هـا قبـل از انجـام اندازه گیـری بصورت چشـمی 
مـورد بررسـی )بازبینـی( قـرار گرفتنـد تـا بـدور از گونه 
شکسـت و حفـره ای باشـند.داده هـا براسـاس حداقل 6 
انـدازه گیـری گزارش شـدند ، محـدودۀ پراکندگـی نتایج 

در محـدودۀ  بدسـت آمـد.

2-3- خواص فیزیکی 
دو پارامتـر فیزیکـی آمیزه ها، تحت عنوان وزن مخصوص 
و سـختی بـرای آمیزه هـای مختلف ، به ترتیب براسـاس 

قانون ارشـمیدس و Shore D تعیین شدند. 

3-3- خواص حرارتی
تحلیـل هـای گرمـاوزن سـنجیTGA( ⁶( از نمونـه های 
 Perkin-Elmer مختلـف از آمیـزه هـا توسـط تحلیلگـر
نـرخ  بـا  و  نیتـروژن  اتمسـفر  تحـت   Delta TGA-7
20در هـر دقیقـه انجـام گرفـت. برای  Cº حـرارت دهـی
تحلیـل هـای TGA از هر نمونه در حـدود 6 تا 10 میلی 

گرم وزن شـد. 
 PVC تحلیـل هـای ترمومکانیکی نمونه هـای مختلف از
)متشـکل از پاسـتی سـایزر و پایدارکننـده( و آمیزه های 
آن بـا تشـکیل آنـی )درجای( PMMA توسـط دسـتگاه 
حضـور  در   )Shimadzu model TMA 50 (TMA

اکسـیژن صـورت گرفتند.
رفتـار اکسایشـی حرارتی نیـز تحت بار ثابت 8 با اسـتفاد 
از حالت فشـاری تا دمای 180 درجه سـانتیگراد و با نرخ 

20مورد بررسـی قرار گرفت. Cº /minحرارت دهی

Airtight dry blender  .3
premix .4

sintering .5
Thermogravimetric .6
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4-3- مورفولوژی 
روبشـی  میکروسـکوپ  توسـط  مورفولـوژی  مطالعـات 
الکترونـی )Hitachi model S415A(  ، پس از پوشـش 
دهـی مناسـب نمونـه ها بوسـیلۀ طـا ، صـورت گرفت. 
سـطح شکسـت نمونه های شکسـته شـده در اثر کشـش 
مـورد  )تـوده(  بالـک  مورفولـوژی  بررسـی  منظـور  بـه 

بازبینـی قـرار گرفت.
همچنیـن مورفولـوژی سـطح توسـط میکروسـکوپ نور 
پاریـزه Kruss بـا بزرگنمایـی X۴0 صـورت گرفـت. 
نمونـه هـا دارای ضخامتـی در حـدود 0.5mm بودنـد.

4. بحث و نتایج
1-4- خواص مکانیکی 

همانطـور کـه در شـکل 1 و 2 دیـده مـی شـود،با افزایش 
  UTS تـا% 10،هـم مـدول و هم PMMA)میـزان )سـهم
رونـدی نزولـی دارند. این در حالی اسـت کـه پس از این 
میـزان در هـر دو پارامتـر رونـدی صعـودی مشـاهده می 
شـود.  PVC نـرم شـده )پاسـتی سـایز( ، کـه در اغلب 
آمیـزه هـا بکاربـرده شـده، بـا حضـور PMMA صلب و 
سـخت در ابتـدا متحمـل نرم شـدگی متعاقب مـی گردد، 
ایـن امـر در نتیجـۀ سـاختار مولکولـی حجیـم )بالکـی( 
PMMA در زنجیـرۀ سـخت و صلـب PVC مـی باشـد. 
در نتیجـه بـه عملکـرد  هـم افزایـی در پاسـتی سـایزر 
هـای معمـول مثـل DOP کمـک مـی کنـد. همچنین این 
امـر باعـث کاهـش برهـم کنـش هـای دوقطبی-دوقطبی 
القایـی ناشـی از پیوندهای C-Cl در رنجیـره های مجاور 
%، تاثیـر رفتـار  10 PMMA مـی گـردد.  در باالتـر از
بازگشـتی در اصـاح PVC را مشـاهده مـی کنیـم. دو 
پارمتـر مکانیکـی، حال، متحمـل نوسـانات باالرونده قرار 
گرفتـه و در نهایـت بـه یـک رونـد صعـودی ثابـت مـی 
رسـد. همانطـور کـه در تصاویـر نیـز مشـهود می باشـد، 
نـرخ این افزایـش در درصد های باالتـر از PMMA کند 
و نهایتـا متوقف می گردد. الزم بذکراسـت که درمحدودۀ 
20تـا30% از PMMA ، تاثیـر نرم کنندگـیِ  اصاح کننده 

بیشـتر از میـزان مـورد انتظـار اسـت،  بنابرایـن در چنیـن 
 PVC بـا توجـه به(  UTS حالتـی آمیـزه ای بـا مـدول و
نـرم شـده و بـدون هرگونـه رزین اصـاح کننـده( باالتر 

بدسـت مـی اید. 
خـواص بهبـود یافتـه در چنیـن آمیـزه هایی را مـی توان 
ناشـی از برهـم کنـش ویـژه ای همچون پیونـدH و برهم 
کنـش هـای دوقطبی-دوقطبی بین مولکـول و جزء اصلی 
پلیمرها دانسـت. پیشـنهاد شـده اسـت که هیـدروژن آلفا 
پیونـد  تشـکیل  بمنظـور  توانـد  مـی  کلرایـد  وینیـل  در 
هیدروژنـی با گروه کربوکسـیات اسـتر ) پذیرنـدۀ پیوند 
H  در پلیمـر آکریلیـک( واکنـش دهـد، کـه ایـن امـر در 
دسـتیابی بـه امتـزاج پذیـری مـی توانـد نقـش موثـری 
داشـته باشـد. ازمقادیـر نزدیـک بهـم در پارامتـر حالیت 
PMMA و PVC ، سـازگاری و امتـزاج پذیـری ایـن دو 
مـاده و نتیجتـا بهبـود خـواص انتظـار مـی رود. صلبیـت 
و سـختی ذاتـی PMMA نیـز در بهبـود خـواص نقـش 

تعییـن کننـده دارند.

شکل1. چگونگی تغییرات مدول با ترکیب درصد آمیزه

شکل2. چگونگی تغییرات استحکام کشش نهایی با ترکیب درصد آمیزه
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جابجایـی کوچـک در فرکانـس در دوقطبـی C-CL را می 
تـوان در طیـف هـای IR ، بـرای کامپانـد PVC خالص و 
آمیزه هایش با PMMA در اشـکال a,b(3( مشـاهده کرد. 
 C-CL همانطـور کـه مشـاهده مـی کنید جـذب ناشـی از
در کامپانـد پایـه در 70۴cm-1 متحمـل کاهـش درفرکانس 
693cm-1  در آمیـزه ، در حضـور اسـترهای متاکریـات،  
مـی گـردد . ایـن امـر احتمـاال ناشـی از  برهم کنـش های 
ضعیـف بیـن دوقطبـی C-CL و هیدروژن بتا در اسـترهای 

متاکریـات می باشـد.

همانطور که در اشـکال ۴ و 5 مشـاهده می شـود، EE% و 
میـزان انعطـاف پذیـری )چقرمگـی( آمیزه هـای مختلف از 
PVC و PMMA مطابـق بـا انتظـارات )پیـش بینـی های( 
مـا می باشـد. در هـر دو حالـت ، پرش ناگهانـی در مقادیر 
اولیـه تـا رسـیدن به10% حضـور PMMA دیده می شـود، 
کـه ایـن امـر با کاهـش در مـدول و UTS مشـاهده شـده 
مطابقـت دارد. باالتـر از ایـن مقـدار افزایش پایـداری برای 
ایـن مقادیـر دیده می شـود .  امـا به هر حال هـر دوی این 
مکانیـک هـا دارای مقادیرباالتـر نسـبت به رزین نرم شـده 

و اصاح نشـده ) بـدون PMMA( می باشـند.

شکل3. منحنی های FTIR برای کامپاند PVC پایه و سیستم آمیزه )a( برای 
)PVC:PMMA , 80:20 )b  پایه PVC کامپاند

شکل4. تغییرات در درصد ازدیاد طولی در نقطۀ شکست با ترکیب درصد آمیزه

شکل5.تغییرات چقرمگی با ترکیب درصد آمیزه

حضـور فـاز سـخت و صلـب پراکنـده شـده باعـث ایجاد 
مراکـز تمرکـز تنـش متعـدد در ماتریـس PVC مـی گردد.  
PVC توسـط مکانیـزم بـرش تحـت تغییرفـرم قـرار مـی 
گیـرد و بنابرایـن باعث ایجاد پاسـخ منعطف بـه بارگذاری 
کششـی مـی گـردد . امـا درجـۀ انعطـاف پذیـری وابسـته  
بـه مقاومتـش بـه تـرک خوردگـی مـی باشـد ، کـه قاعدتا 
ایـن امـر در PMMA کمتـر از PVC مـی باشـد.  ایـن 
مرتبـه )میـزان( توسـط دانسـیتۀ گـره خوردگی هـا و تنش 
 PMMA گـردد.   مـی  تعییـن  ای  پلیمـر شیشـه  تسـلیم 
دارای دانسـیتۀ گـره خوردگـی بـاال و تنـش تسـلیم باالتـر 
می باشـد. برخـاف مکانیـزم چقرمگی رابر،  تشـکیل آنی 

)درجـای(  نواحـی سـخت PMMA ، نه تنها مسـیر های 
طویـل تـری برای پوشـش ترک قبـل از شکسـت را فراهم 
مـی کنـد  ، بلکـه نواحی تنـش  که عموما مملـو از ترک ها 
مـی باشـند ، بـا یکدیگـر تداخـل یافتـه و منجر بـه کاهش 
تمرکـز تنـش در نـوک تـرک مـی شـود، کـه ایـن امـر در 
برخـی مواقـع مـی تواند منجـر به توقـف رشـد ترکچه ها 
گـردد. بنابرایـن انرژی بیشـتری برای رشـد تـرک الزم می 
باشـد و در نتیجه چقرمگی باال توسـعه مـی یابد. به عاوه، 
از آنجایـی کـه با افزایش ترکچه ها، که در سـطح مشـترک 
غالبـا بصـورت آمیـزۀ دوفازی رشـد می کنند، طول مسـیر  

قطـع مـی گـردد، ازدیـاد طولـی نیـز افزایش مـی یابد.
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جالـب اسـت تـا اشـاره شـود کـه با افزایـش میـزان PMMA ، باالتـر از %10، هـم چقرمگی و هـم ازدیـاد طولی در 
نقطـه شکسـت کاهـش مـی یابـد. از میکروگـراف هـای نـور پاریـزه شـده )شـکل12( ، مـی توان مشـاهده کـرد که  
 PMMA توزیـع شـده افزایـش یافتـه و همچنیـن تمایـل بـه تجمع ذرات بـا افزایش میـزان  PMMA تعـداد ذراِت
بصـورت فزاینـده ای افزایـش مـی یابـد. بنابراین، طول مسـیر برای رشـد ترک ها کاهـش یافته و بنابرایـن، کاهش در 
چقرمگـی و EB% کاهـش مـی یابد.همچنیـن انتظـار مـی رود که با افزایش میزان ذرات سـخت PMMA ، تاثیرشـان 
در ماتریـس مشـهود تـر گردد.کاهـش در تعـداد تـرک ها را مـی توان بـه افزایش انـدازۀ نواحی کوپل شـده با صلبیت 
)سـختی( ذاتـی فـاز PMMA توزیـع شـده نسـبت داد ، همچنیـن فرض شـده اسـت که چنیـن حالتی مبـدا افزایش 
شـدید در چقرمگـی PVC در مراحـل اولیـه از حضور PMMA می باشـد. اما به هرحال، آمیزه هـای PVC چقرمۀ 

بـا اسـتحکام برابـر بـا PVC های نرم شـده و بـدون اصاح می باشـند.

2-4- خواص فیزیکی 
1-2-4- وزن مخصوص

در شـکل 6 ، وزن مخصـوص واقعی و تئوری که توسـط 
قوانیـن سـاده از جمـع پذیری بـرای آمیزه هـای مختلف 
از PVCو A PMM بدسـت آمـده انـد، ارائـه شـده انـد.
در هـردو منحنـی هـا رونـد کاهشـی وزن مخصـوص بـا 
افزایش سـهم تشـکیل درجـای PMMA دیده می شـود. 
جنبـۀ قابـل توجـه این گـراف ، روند نزولـی منحنی های 
واقعـی در مقایسـه با منحنی های تئوری می باشـد و ثانیا 
مقادیـر بدسـت آمده برای وزن هـای مخصوص واقعی از 
آمیـزه هـای متعدد معمـوال باالتـر از مقادیر تئـوری پیش 
بینـی شـده مـی باشـد. بعـاوه، تفـاوت در مقادیـر وزن 
مخصـوص با افزایش سـهم PMMA بیشـترو بیشـتر می 

شود.
انحرافـات مثبـت در مقادیـر وزن مخصـوص را می توان 
بـه برهـم کنش های ویـژه همچون پیوندهـای H و برهم 
کنـش هـای دوقطبی-دوقطبـی مولکـول هـای تشـکیل 
  Feldman ، Barlow و Blaga .دهنـدۀ پلیمر نسـبت داد

و Paul و سـایرین پیشـنهاد کردنـد کـه هیـدروژن آلفـا 
در وینیـل کلرایـد مـی توانـد با گروه کربوکسـیل اسـتری 
تشـکیل دهنـد تا پیوند H تشـکیل شـود ، ایـن امر منجر 
بـه سـازگاری و تطابـق بیشـتر و نهایتـا افزایـش در وزن 
مخصـوص مـی گـردد. انتظار مـی رود میـزان پیوند H با 

افزایـش سـهم PMMA، افزایـش مـی یابد.

شکل6. تغییرات وزن مخصوص با ترکیب درصد آمیزه

2-2-4- سختی
سـختی بـه عنـوان یـک پدیـدۀ سـطحی در شـکل7 ارائه 
شـده اسـت. دیـده مـی شـود کـه آمیـزه هـای مختلـف 
دارای رونـد تغییـرات متفـاوت بـا PMMA  می باشـند. 
سـهم  افزایـش  بـا  فزاینـده  و  بصـورت خطـی  سـختی 
PMMA افزایـش مـی یابـد. نواحـی سـخت و صلـب 
پراکنـده و تاحـدودی امتـزاج پذیر فـاز PMMA ، همراه 
بـا امـکان تشـکیل پیوند H ، همانطور که پیشـتر تشـریح 
شـد، منجـر به افزایش پایدار سـختی در محـدودۀ غلظت 

شکل7. تغییرات سختی با ترکیب درصدمـورد مطالعـۀ PMMA مـی باشـد.
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3-4- خواص حرارتی
1-3-4- تحلیل های گرماوزن سنجی 

ترموگـرام هـای  PVC)کامپانـد مرجـع( و آمیـزه هـای مختلـف آن با PMMA ، که در شـکل 8 نشـان داده شـده اند 
، بوضـوح افزایـش کلـی در پایـداری حرارتـی آمیـزه را در مقایسـه بـا PVC نشـان می دهـد. تاخیر در دمای شـروع 
تخریـب، کـه تحـت عنـوان دی هیدروکلرینه شـدن کمی نامیده می شـود ، همراه با کسسـت پلـی اِن حاصل از جمله 

ویژگـی هـای حرارتـی در چنیـن آمیزه هایـی با افزایش سـهم PMMA می باشـد. 

PVC  PVC:PMMA 90:10   PVC:PMMA 70:30 برای کامپاند مرجع و سیستم آمیزه   کامپاند پایه TGA شکل8.منحنی های

 ، تخریـب  پاییـن  هـای  و سـرعت  بـاال  دماهـای  در 
 PVC درصـد زیـادی بقایـا در آمیزه هـا در مقایسـه با
باقـی مـی ماند. تشـریح مناسـب بـرای چنیـن پایداری 
PVC را مـی تـوان بصورت زیر بیان کـرد. در تخریب 
حرارتـی ، دهیدروکلرینـه شـدن PVC در مراحل اولیه 
مشـاهده مـی گـردد، و بـا از دسـت دادن اولیـۀ کلرید 
هیـدروژن ایـن رونـد درطـول زنجیـره ادامـه پیـدا می 
کنـد. فـرض شـده اسـت که ایـن فراینـد ، یـک فرایند 
رادیـکال-آزاد بـوده و شـامل تشـکیل اولیـۀ رادیـکال 
 )PVC هـای کلریـن ) واسـط در دهیدروکلرینه شـدن
 HCL می باشـد. ایـن رادیکال های کلرین در تشـکیل
، بـه هنـگام برهـم کنـش بـا PMMA، بصـورت زیـر 

میخورد: شکسـت 

ثانیـا، حتـی اگـر HCL تشـکیل شـود،با واکنـش بـا 
گـروه اسـتری در PMMA در تسـریع فرایند تخریب 

شکسـت می خـورد.
میـزان )گسـتردگی( ایـن دو فراینـد بـرای مشـاهدۀ 
تاثیـرات آن، الزم نیسـت تا خیلی بزرگ )زیاد( باشـد. 
 PMMA باعث شکسـت زنجیر CL رادیـکال کلریـد
و نتیجتـا گسسـت آسـان در دماهای پایین مـی گردد.
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از سـوی دیگـر، فـرض می شـود کـه واکنش بـا HCL، فرایند کند تری باشـد و باعـث افزایش حلقه هـای انیدریدی 
، کـه بصـورت گروههـای قفـل کننـده  باعـث کوتاه شـدن طـول دی پلیمریزاسـیون و بنابرایـن پایـداری زنجیرگردد. 
بعاوه،بـه نظـر مـی رسـد کـه منومـر های بـاز شـده )MMA( رباینـده هـای رادیکال بسـیار خوبـی بـوده و بنابراین 
رادیـکال هـای کلریـد را بـه محـض تشـکیل، مـی ربایند. در ایـن مسـیر، تاثیـر پایدارکنندگـی متقابل وجـود دارد که 
بموجـب آن PVC توسـط PMMA در آمیـزه پایـدار شـده ، ایـن امـر بواسـطۀ عدم اجازۀ تشـکیل کلریـد هیدروژن 
توسـط  رادیـکال CL و در نتیجـه عـدم اجـازه HCL، حتـی زمانی که نوع انیدرید سـاختار را شـکل مـی دهند فراهم 

مـی گـردد، این امر در باال نشـان داده شـده اسـت.

شکل9.
  pvcبرای کامپاند مرجع و سیستم آمیزه   کامپاند پایه TMA منحنی های

PVC:PMMA 90:10       PVC:PMMA 70:30     PVC:PMMA 90:10          

2-3-4- تحلیل های ترمو مکانیکی 
 PVC داده هـای ترمومکانیکـی از آمیـزه هـای مختلـف
در شـکل9 نشـان داده شـده اسـت. جالب اسـت تا اشاره 
شـود کـه در تمامـی ایـن شـرایط ، تحقیقـات بواسـطۀ 
درجـه   50 حـدود  در  دمایـی  تـا  هـا  نمونـه  انبسـاط 
سـانتیگراد صـورت مـی گیـرد. زمانـی کـه نمونه شـروع 
بـه نـرم شـدن مـی کنـد، Probe تحـت بـار، با سـرعتی 
عکـس مـدول در نمونـه هـای مختلـف، بـه نمونـه نفوذ  
مـی کنـد. میـزان نفـوذ در مقابـل ترکیـب درصـد، همان 
طـور کـه در شـکل 10 مـی بینیـد،  نشـان مـی دهـد کـه 
در مراحـل اولیـه از حضـور PMMA ، کاهـش صلبیـت 
باشـدکه  مـی  زنجیـره  سـاختار  در  شکسـت  از  ناشـی 
ایـن امـر نیزمنجـر بـه نـرم شـدن مـی گردد.تاجاییکه در 
مراحـل نهایـی )سـطوح نهایـی( تجمع )همبسـتگی( آرام 
و تدریجـی ذرات PMMA در کاهـش نفـوذ در محدودۀ 
غلظـت مـورد مطالعـه در PMMA تاثیرگـذار می باشـد.

دمـای شـروع نـرم شـدگی در PVC نـرم شـده و آمیـزه 
هـای آن بـا افزایـش سـهم PMMA ، کاهش مـی یابد ، 
کـه ایـن امـر احتماال ناشـی از نامنظمی سـاختار بواسـطۀ 
حضـور PMMA می باشـد. در هر شـرایطی، ایـن تاثیر 
چنـدان مشـهود نمی باشـد کـه این امـر احتماال بواسـطۀ 
حضـور ذرات سـختPMMA مـی باشـد. زمانـی کـه 
آمیـزه بطـور کامـل نـرم گـردد، نمونـه  هـای مـذاب تـا 
زمان رسـیدن به بیشـینه دمای آزمون،متحمل انبسـاط می 
 PVC ،گردنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در این مرحلـه
شکسـته شـده و بصـورت مشـهودی افـت میکنـد. نمونه 
هـای حاصل از سـایرآمیزه ها در مقایسـه بـا PVCپایدار 
باقـی مانـده و پایـداری بهتری را از خود نشـان می دهند.

شکل10. تغییرات در نفوذ ،بدست آمده از آزمون های 
TMA با ترکیب درصد آمیزه
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4-4- مورفولوژی
1-4-4- میکروسکوپ الکترونی روبشی

میکروگراف های SEM در شـکل11 نشـان داده شـده 
انـد، در این تصاویـر بوضوح تغییـرات در مورفولوژی 
سـطِح آمیزه های مختلف در مقایسـه بـا PVC خالص 
دیـده مـی شـود. مشـاهده می شـود کـه PVC رفتاری 
مشـابه با سـطح سـخت و شـکننده را نشـان می دهد. 
اگرچـه ناحیـۀ مـرزی فاز ها بسـیار شـفاف نمی باشـد 
و بیشـتر بصـورت مختلـط دیـده مـی شـود، آمیـزه ها 
مورفولـوژی دو فـازی را نشـان می دهنـد، چنین امری 
بـا درنظرگرفتـن پارامترهـای حالیـت نیـز انتظـار می 
رفـت. هموژنیتـی )یکنواختـی( در اختاط فـاز، که در 
سـطوح پاییـن از حضـور PMMA دیده می شـود، در 
مقادیـر باالتـر در محدودۀ غلظـت مورد مطالعـه، دیده 
نشـد. )ایـن امـر احتمـاال ناشـی از افزایـش چقرمگـی 
و ازدیـاد طولـی بـا شکسـت نظـم در سـاختار صلـب 

زنجیـره هـا در PVC می باشـد(
در مقادیـر باالتـر از PMMA ، تـا حـدوی بهبـود در 
نظـم سـاختار مشـاهده می شـود که ایـن امـر منجر به 
افزایـش مـدول و UTS و کاهـش در ازدیـاد طولـی و 

چقرمگـی می شـود.

شکل11. میکروگراف های میکروسکوپ الکترونی روبشی برای کامپاند پایه PVC و سیستم آمیزه. 

 PVC (b( PVC:PMMA  90:10   (c( PVC:PMMA  80:20 کامپاند پایه (X300 (a بزرگنمایی

(d( PVC:PMMA  70:30 (e( PVC:PMMA  60:40

2-4-4- میکروسکوپ نور پالریزه
بیانگـر  پاریـزه )شـکل12(  نـور  هـای  میکروگـراف 
نوعـی از سـاختار هتـروژن )غیریکنواخـت( از آمیـزۀ 
پیوسـته  فـاز  تصاویـر  ایـن  در  باشـد.  مـی  پلیمـری 
)سـیاه رنـگ( از PVC و فـاز پراکنـده )سـفیدرنگ( 
ماتریـس  تشـکیل  گـردد.  مـی  مشـاهده   PMMA از 
رزیـن PVC توسـط تشـکیل ذرات PMMA شـکل 
 PVC مـی گیـرد. بنابرایـن، از آنجایی کـه ذرات رزین
متحمـل امتـزاج و کریستالیزاسـیون متعاقـب در فرایند 
خنـک شـدن مـی گردند ، زنجیـره های مجـاور  باعث 
ایجـاد برهـم کنـش هـای دوقطبی-دوقطبـی از طریـق 
ذرات  حالـت  درایـن  شـوند.  مـی   C-Cl پیوندهـای 
PMMA تشـکیل شـده از چنیـن برهـم کنـش هایـی 
ممانعـت کـرده و باعـث نـرم شـدن رزیـن ماتریـس 
،بیشـتر از مقدار نرم شـده توسـط DOP،مـی گردد.اما 
بـه هرحـال، به نظرمی رسـد میـزان نرم شـدگی که در 
مراحـل اولیـه از حضور PMMA بدسـت می آید ، در 

مراحـل بعـدی از بیـن مـی رود
شکل12. میکروگراف های میکروسکوپ نورپاریزه برای کامپاند پایه PVC و سیستم آمیزه. بزرگنمایی 

 PVC (b( PVC:PMMA  90:10   (c( PVC:PMMA  80:20 (d( کامپاند پایه (X300 (a

PVC:PMMA  70:30 (e( PVC:PMMA  60:40
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دلیـل ایـن امـر مـی توانـد )1( تشـکیل متنـاوب ماتریـس هـا و )2(تشـکیل مقادیـر بیشـتری از PMMA در غلظـت 
هـای بـاال متحمـل تجمـع قـرار گرفتـه و تمایل بیشـتری بـه نشـان دادن رفتـار صلب و شـکنندۀ خـود دارنـد. اما به 
هرحال،همانطـور کـه پیشـتر نشـان داده شـد، بـه نظر می رسـدکه تاثیـر مرکب از رفتار شـکنندۀ فـاز PMMA همراه 
بـا برهـم کنـش های محتمـل بیـن گروههـای اسـتر در PMMA و C-Cl در PVC ،تاثیر افزایش چقرمگی ناشـی از 

حضورمقادیـر زیـاد از ذرات PMMA و تجمعاتـش را بـی اثـر مـی کنند.
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پیام مدیریتی

نـکاتی از حـقوق
 مـالکیت فـکری و صنـعتی 
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پیام مدیریتی

نویسنده:
علی ده دشتی 

وکیل پایه یک دادگستری

تفاوت نام تجاری و عالمت تجاری  1  

تبعات عدم تمدید عالمت تجاری  2  

کاربرد کلمات عام در عالمت تجاری یا نام تجاری  3  

عالمت مشهور تجاری  4  

معیار تشخیص عالمت تجاری یا نام تجاری مشابه  5  

رقابت نامشروع  6  

پیـش از طـرح موضوعـات فـوق بایـد خاطر نشـان کـرد کـه قوانین 
ثبـت  قانـون جدیـد  از زمـان تصویـب  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
اختراعـات، طـرح هـای صنعتـی و عائـم تجـاری در سـال 1386 
منطبـق بـا قوانین پیشـرفته دنیا حمایـت از مالکیت هـای صنعتی می 
باشـد و ایـران در تـاش اسـت تـا بـا منطبـق کـردن قوانین خـود با 
اسـتانداردهای بیـن المللـی هـم زمینـه های الحـاق ایران به سـازمان 
تجـارت جهانـی را در سـال هـای آینـده فراهـم آورد و هـم محیـط 
امـن سـرمایه گـذاری و رقابـت را بـرای صاحبـان صنایـع و تجـار 
موفـق فراهـم آورد. هرچنـد ایـران هنـوز بـا اسـتانداردهای سـخت 
گیرانـه سـازمان جهانـی حمایـت از مالکیـت هـای فکـری و صنعتی 
و همچنیـن کشـور هـای غربـی فاصلـه دارد ولی ایران در سـال های 
اخیـر هـم در زمینـه قانـون گـذاری و  هـم در زمینـه اجـرای قانون ، 
پیشـرفت هـای چشـمگیری در زمینـه مالکیت های فکـری و صنعتی 

است.  داشـته 

مـقدمه:
در ایـن نوشـتار قصـد داریـم برخـی موضوعـات روز و کاربردی که 
مبتـا بـه بسـیاری از  شـرکت هـای می باشـد را طـرح نماییـم و در 
صورتیکـه ایـن مقالـه مفید واقع گـردد در مقاالت بعـدی موضوعات 

و مسـایل مهـم دیگـر را به اختصـار طرح خواهیـم کرد. 
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پیـش از طـرح موضوعـات فـوق باید خاطر نشـان کـرد که قوانیـن جمهوری اسـامی ایـران از زمان تصویـب قانون 
جدیـد ثبـت اختراعـات، طرح هـای صنعتی و عائم تجاری در سـال 1386 منطبق بـا قوانین پیشـرفته دنیا حمایت از 
مالکیـت هـای صنعتـی می باشـد و ایران در تاش اسـت تا با منطبـق کردن قوانین خـود با اسـتانداردهای بین المللی 
هـم زمینـه هـای الحـاق ایران به سـازمان تجارت جهانی را در سـال های آینده فراهـم آورد و هم محیط امن سـرمایه 
گـذاری و رقابـت را بـرای صاحبـان صنایـع و تجـار موفـق فراهـم آورد. هرچند ایران هنوز با اسـتانداردهای سـخت 
گیرانـه سـازمان جهانـی حمایـت از مالکیـت هـای فکـری و صنعتـی و همچنین کشـور هـای غربی فاصلـه دارد ولی 
ایـران در سـال هـای اخیـر هـم در زمینـه قانـون گـذاری و  هـم در زمینه اجـرای قانون ، پیشـرفت های چشـمگیری 

در زمینـه مالکیـت های فکری و صنعتی داشـته اسـت.

تـفاوت نام تـجاری و عالمت تـجاری     
 

نـام تجـاری نامی اسـت کـه هر بنگاه تجـاری برای خـود انتخاب میکنـد. این نام 
مـی توانـد اسـم یک شـرکت یا موسسـه تجـاری و حتی نام یـک فرد باشـد. نام 
تجـاری نیـازی بـه ثبـت ندارد و صـرف کاربرد آن مـی تواند موجـب پدید آمدن 
حقوقـی بـرای صاحـب آن گـردد.  قوانین ایـران و قوانین بین المللـی از نام های 

تجـاری حتی بـدون ثبت حمایـت میکنند. 
عامـت تجـاری، برنـد یـا) Trade Mark) نشـان تجـاری ای اسـت کـه به ثبت 
رسـیده و مطابـق قانـون دارای حقـوق خاصـی اسـت. در حالیکـه هـر فـرد یـا 
موسسـه تجـاری تنهـا یک نـام دارد هر فرد یا موسسـه تجاری مـی تواند چندین 
عامـت تجـاری بـرای خود بـه ثبت برسـاند و محدودیتـی از این جهـت وجود 
نـدارد. البتـه نـام تجـاری و عامـت تجـاری در قوانین ایـران و همچنیـن قوانین 
بیـن المللـی تفاوت هـای گوناگونـی دارند که شـرح آن می تواند موضـوع مقاله 

دیگری باشـد.
مسـئله ای کـه در مـورد بسـیاری از شـرکت های قدیمـی تر وجود دارد اینسـت 
کـه اصـوال محصوالتشـان بـه نام شـرکت تولیـد کننـده در بین مصـرف کنندگان 
شـهرت یافتـه اسـت و در واقـع نـام تجـاری و عامـت تجـاری یکسـانی دارند. 
دلیـل هـم آنسـت کـه در گذشـته ای نـه چنـدان دور مفهـوم عامـت تجـاری و 
تفکیـک آن از نـام تجـاری بـه مفهوم مـدرن و امـروزی آن رایج نبـوده و اهمیت 
ایـن موضوعـات امـروزه بسـیار بیشـتر شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب در مـورد 
بسـیاری از شـرکت هـای قدیمـی کاربرد مسـتمر یـک نام تجـاری برای سـالیان 
متمـادی موجـب شـده نام آنهـا به عنـوان عامت تجـاری در بین مصـرف کننده 
جـا بیافتـد کـه البتـه قانون نیـز از این موضـوع حمایت مـی کند. شـاید به همین 
دلیـل در قوانیـن ایـران و همچنیـن قوانیـن بیـن المللـی نـام تجاری بـدون اینکه 
نیـازی بـه ثبت داشـته باشـد مـورد حمایـت قانون اسـت. این حمایـت در درجه 
نخسـت بـرای حمایـت از مصـرف کننـده ای اسـت کـه بـه آن نـام تجـاری طی 
سـال هـا اعتمـاد نمـوده اسـت و در درجـه بعد بـرای حمایـت از حقوقی اسـت 

کـه صاحـب آن نـام طـی سـال ها کسـب نموده اسـت.
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تبعـات عـدم تمدیـد عالمت 
ی ر تجا

بـر خـاف نـام تجـاری عامت تجـاری پـس از ثبت 
هـر 10 سـال بایـد تمدیـد شـود و در غیـر اینصورت 
اعتبـار آن از بیـن خواهـد رفت. صرف نظـر از چرایی 
و فلسـفه ایـن لـزوم ثبـت و تمدیـد نـکات ذیـل از 
پرونـده های کـه در آن عامت تجـاری در زمان مقرر 
تمدیـد نشـده و همچنین موارد مشـابه آموزنده و قابل 

توجه اسـت: 
• پـس از اتمـام دوره 10 سـاله و عـدم تمدیـد هـر 
فـرد دیگـری مـی تواند بـه اداره ثبـت عائـم تجاری 
مراجعـه کنـد و تقاضـای ثبت عامت منقضی شـده را 

بـه نـام خـود بنماید. 
دوره  یـک  از  پـس  تجـاری  عائـم  ثبـت  اداره   •
مشـخص مـی تواند از تمدیـد عامت خـودداری کند 
و از صاحـب عامـت منقضـی شـده بخواهـد مجـددا 
اظهانامـه ثبـت عامـت جدیـد بدهـد. در این شـرایط 
اداره ثبـت عائـم تجـاری مـی توانـد بـا ثبـت مجدد 
عامـت موافقـت نکنـد و یـا افـراد دیگـر بـه ثبـت 

عامـت اعتـراض کننـد.
• عـدم ثبـت عامـت ممکـن اسـت منجـر بـه بـروز 
دعـاوی حقوقـی یـا حتـی کیفـری علیه صاحـب اولیه 
عامـت گـردد یا اینکـه صاحب عامت منقضی شـده 
مجبـور بـه صـرف هزینـه هـای فـراوان بـرای طـرح 
دعـوا علیه اشـخاص مختلف و حتـی اداره ثبت عائم 

گردد.  تجـاری 
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کاربـرد کلمات عـام در عالمـت تجاری 
تجاری نـام  یا 

عـاوه بـر اینکـه عامـت تجـاری یـا برنـد برخـی شـرکت ها بـه نام 
یـک شـرکت جـا افتـاده، برنـد یا نام تجـاری برخـی دیگر همراه اسـم 
کاال یـا یـک شـهر اسـت مثـل چـرم مشـهد، کرمـان موتـور یـا حتـی 
ایـران خـودرو نـام هـای معروفـی هسـتند کـه در برنـد و نـام تجاری 
آنهـا اسـامی عـام مانند اسـم یک شـهر یـا کاال بـه کار رفته اسـت. این 
موضـوع می تواند منشـا بروز مشـکات و اسـیب هایی بـرای صاحبان 
ایـن اسـامی گـردد. بـرای مثال ممکن اسـت افرادی با اسـتناد بـه اینکه 
کلمـه ایـران و خـودرو هریک بـه تنهایی کلمات عام هسـتند بـا اضافه 
کلمـات دیگـری بـه ترکیـب ایـران خـودرو درخواسـت ثبـت عامت 
جدیـدی را نماینـد و اداره ثبـت عائـم تجـاری نیـز بـدون توجـه بـه 
موقعیـت صاحـب عامت ایـران خودرو در بـازار، آن عامـت را ثبت 
نمایـد. در حالیکـه هرگونـه سـو اسـتفاده از اسـامی مشـهور و کاربـرد 
گمـراه کننـده آنها ممنوع اسـت. در نگاه نخسـت سـاده و قابل پذیرش 
بـه نظـر میرسـد کـه کسـی نبایـد اسـامی عام مثـل نام شـهرها و اسـم 
کاالیـی خـاص مثل آهـن را بطـور اختصاصی بـرای خود ثبـت نماید. 
امـا اگـر نـام کاال یا شـهری بـه کیفیت یـا مرغوبیـت کاالهـای تولیدی 
شـرکت خاصـی گـره خـورده باشـد موضـوع از نظـر قانـون متفـاوت 
خواهـد بـود. در تمـام اسـناد و قوانیـن بیـن المللـی و منجملـه قوانین 
داخلـی ایـران اهمیـت ویـژه ای به اسـامی و عامت های تجـاری داده 
شـده کـه دارای شـهرت هسـتند. ایـن موضـوع در درجـه اول بـرای 
حمایـت از حقـوق مصـرف کننـده ای اسـت کـه قصـد دارد آن کاالی 
دارای آن عامـت مشـهور را خریـداری کنـد لـذا جلوگیـری از گمراه 
شـدن مصـرف کننـده مهمتریـن اولویـت قانون اسـت و قوانین بسـیار 
سـخت گیرانـه ای در ایـن خصـوص در اکثـر کشـورهای دنیـا وجود 

دارد. 
عـاوه بـر ایـن ترکیـب دو کلمـه عـام در کنـار یکدیگـر مـی توانـد 
ترکیبـی خـاص را تشـکیل دهد اسـتداللی که بـر اسـاس آن دادگاه در 
پرونـده پلیمـر گلپایـگان اقدامـات اداره ثبـت عائـم تجـاری مبنـی بر 
اجـازه ثبـت عائـم تجاری حـاوی کلمات پلیمـر گلپایـگان را باطل و 
نادرسـت دانسـت. به هـر صورت توصیه ما این اسـت کـه در صورتی 
کـه قصـد انتخـاب نام یا سـرمایه گـذاری بـر روی نام یا برنـد خاصی 
داریـد از انتخـاب چنیـن نـام هایـی پرهیز کنید یـا پیش از هـر اقدامی 
بـا وکای متخصـص در ایـن زمینـه مشـورت کنیـد، زیرا امکان سـوء 
اسـتفاده از اینگونـه اسـامی وجـود دارد و جلوگیـری کـردن از آن پـر 

هزینـه خواهـد بود. 
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عالمت مشهور تجاری 

امـا اینکـه عامت مشـهور چیسـت و در قانـون چـه معیارهایی برای 
مشـهور شـناخته شـدن یـک عامت وجـود دارد سـوال جالب توجه 
بعـدی خواهـد بـود. اصـوال به دلیـل تقاضای بـاال برای کاالهـا تولید 
شـده توسـط شـرکت های مشـهور ایـن برندهـا همیشـه در معرض 
سـوء اسـتفاده شـدید افراد سود جو هسـتند. این مسـئله در تمام دنیا 
وجـود دارد و مختـص بـه ایـران نیسـت و نمونـه بـارز آن کاالهـای 
تقلبـی با برند مشـابه چینی هسـتند. تمـام کشـورها در این خصوص 
قوانیـن بسـیار سـخت گیرانـه دارنـد و سـوء اسـتفاده از نـام هـا و 
عائـم تجاری مشـهور جرم محسـوب می گـردد. یکـی از ضرورت 
هـای پیوسـتن به سـازمان تجـارت جهانی نیـز نحوه برخورد کشـور 
هـا بـا افـرادی اسـت کـه از برند های دیگر سـوء اسـتفاده مـی کنند. 
امـروزه چیـن نیـز پس از پیوسـتن به سـازمان تجـارت جهانی تاش 
دارد خـود را بـا اسـتانداردهای ایـن سـازمان منطبـق کنـد و به همین 
دلیـل مجـازات هـای سـختی بـرای کسـانی کـه از عائـم تجـاری 
مشـهور تقلیـد میکننـد در نظـر گرفته اسـت و کاالهـای تقلبی چینی 
بـه نحـو چشـمگیری کاهـش پیـدا کـرده اسـت. چینـی هـا البتـه بـا 
درک مقتضـات رقابـت در دنیـای امـروز در تاشـند تـا برنـد هـای 

مخصـوص خـود را جـا بیاندازند. 
امـا سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه معیـار تشـخیص نـام یـا عامـت 
تجـاری مشـهور چیسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت که ایـن موضـوع کاما 
بسـته بـه عـرف و میـزان محبوبیـت و فـروش کاالهـای تحـت آن 
عامـت تجـاری در بـازار دارد. در صورت اختـاف صاحب عامت 
یـا نـام تجـاری مـی بایسـت بـا دالیـل محکمـه پسـند بـرای دادگاه 
ثابـت کنـد کـه میـزان شـهرت و فـروش آن کاال در بـازار چـه میزان 
مـی باشـد و دادگاه بـر اسـاس دالیلی کـه هریک از طرفیـن ارائه می 
کننـد تصمیـم گیـری مـی کنـد. البتـه تصمیـم در خصـوص مشـهور 
بـودن یـک عامـت چنـدان تصمیـم سـختی نیسـت و بـا مراجعه به 
کارشناسـان و نظـرات مصـرف کننـدگان ایـن موضـوع قابـل احـراز 

ست. ا
امـا همانطـور کـه ذکر شـد هـدف اصلی حمایـت از حقـوق مصرف 
کننـده و جلوگیـری از گمراهـی وی و در مرحلـه بعـد حمایـت از 
تولیـد کننـدگان و صاحبـان صنایـع موفـق و خـوش نام اسـت که با 
تـاش و ارائـه محصـوالت مرغـوب رضایـت مصـرف کننـدگان را 
جلـب نمـوده انـد. سـوء اسـتفاده از اسـامی و عائم تجاری مشـهور 
بـه هـر شـکلی در بسـیاری از کشـورها جـزء جرایم بسـیار سـنگین 
اسـت کـه مـی توانـد تا سـال هـا زنـدان و پرداخـت خسـارت های 

سـنگین را بـه همراه داشـته باشـد. 
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معیـار تشـخیص عالمـت تجاری 
یا نـام تجـاری اصلـی از عالمت 

مـشابـه  تــجاری  نام  یا 

سـوال مهمـی کـه مطـرح مـی شـود ایـن اسـت کـه معیـار 
تشـخیص اینکـه یـک عامتـی شـبیه یـک عامـت یـا نـام 
چـه  اسـاس  بـر  دادگاه  و  چیسـت  اسـت  دیگـر  تجـاری 
معیارهایـی ممکـن اسـت یـک عامت تجـاری یـا حتی نام 

تجـاری را ابطـال کنـد. 
پاسـخ ایـن اسـت کـه ایـن مسـئله امـری کامـا موضوعـی 
و مـوردی اسـت و دادگاه بـا توجـه بـه شـرایط هـر پرونده 
تصمیـم مـی گیـرد. معیـار اصلـی همانطـور کـه ذکـر شـد 
جلوگیـری از گمراهـی و فریـب مصـرف کننـده اسـت. در 
جـای جـای  قوانیـن ، ابطال عائم یـا نام هایـی که موجب 
گمراهـی عموم شـوند پیش بینی شـده اسـت. گمـراه کردن 
عمـوم مـی توانـد در خصـوص مبـدا جغرافیایی کاال باشـد، 
یـا گمـراه کـردن نسـبت بـه یـک عامت مشـهور دیگـر یا 
حتـی ویژگـی هـای یـک کاال. در کشـور هـای غربـی کـه 
معیـار هـای سـخت گیرانـه تـری دارنـد در مـواردی حتـی 
کوچکتریـن مشـابهت یا احتمـال گمراهی مصـرف کننده نه 
تنهـا موجـب ابطـال نام یا عامـت تجاری خواهد شـد بلکه 
پرداخـت خسـارات سـنگین را نیـز در پـی خواهد داشـت. 
لـذا همه شـرکت ها پیـش از هـر اقدامی بـا متخصصین امر 
مشـورت مـی کننـد و اسـامی را بـا دقـت انتخاب مـی کنند 
زیـرا ممکن اسـت شـرکتی بـدون اینکـه بخواهد، نادانسـته 
در معـرض خطـر ابطـال عامـت و پرداخت خسـارت قرار 
بگیـرد زیـرا قانـون مسـوولیت تحقیـق و بررسـی در مـورد 
اینکـه آیـا عامت یـا نام انتخابـی تداخلی با حقـوق دیگران 
دارد یـا نـه را کامـا بر عهـده افراد قـرار داده و هر شـرکتی 
قبـل از انتخـاب نـام یا عامـت باید اطمینـان حاصل کند که 

ایـن نـام نقـض کننده حقوق سـایر اشـخاص نیسـت. 
همانطـور کـه ذکـر شـد قانـون ثبـت اختراعات، طـرح های 
صنعتـی و عائـم تجـاری ایـران مصـوب سـال 1386 نیـز 
بسـیاری از اسـتانداردهای مدرن بین المللـی را در این زمینه 
پذیرفتـه و معیـار اصلـی جلوگیـری از فریب مصـرف کننده 
مـی باشـد. چـه اینکـه یـک شـخص قصـد فریـب مصرف 
کننـده را داشـته باشـد یـا نداشـته باشـد، صـرف احتمـال 
گمراهـی و فریـب مصـرف کننـده موجب ابطـال عامت یا 

نـام تجـاری خواهـد بود. 
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 رقابت نامشروع

موضـوع پایانـی و جالـب دیگـر بحـث رقابـت 
نامشـروع یـا ناجوانمردانـه اسـت. هرچنـد ایـن 
مبحـث در قوانیـن داخلـی ایـران وجـود نـدارد 
ولـی ایـن قانون بخـش مهمی از کنوانسـیون های 
بیـن المللـی اسـت کـه ایـران بـه آن ملحق شـده 
و از نظـر دادگاه هـای ایـران جزء قوانیـن داخلی 
ایران محسـوب می شـود و دادگاه هـای ایران در 
مـوارد متعـدد و در پرونـده های گوناگـون به آن 

اسـتناد کـرده اند. 
امـا رقابـت نامشـروع یـا ناجوانمردانه چیسـت و 
معیارهـای آن کدامنـد؟ در پاسـخ بایـد گفـت بر 
اسـاس کنوانسـیون پاریـس کـه در حـال حاضـر 
177 کشـور دنیـا از جملـه ایران عضو آن هسـتند 
و جـزو قوانیـن داخلی این کشـورهای محسـوب 
میگـردد رقابـت نامشـروع 3 معیار اصلـی دارد: 

1- هـر عملـی که ایجاد اشـتباه به نحـوی از انحا 
بـا موسسـه یا محصـوالت یـا فعالیـت صنعتی یا 

نماید. تجارتی رقیـب 
2- اظهـارات خـاف واقـع در کار تجـارت بـه 
نحـوی کـه اعتبـار موسسـه یـا محصـوالت یـا 
فعالیـت تجـاری یا صنعتـی رقیـب را از بین ببرد. 
3- مشـخصات یـا اظهاراتـی کـه کاربـرد آن در 
بازرگانـی موجـب اشـتباه عامه راجع بـه ماهیت، 
قابلیـت  ممیـزه جنـس،  طـرز سـاخت، صفـات 

اسـتعمال و یـا کمیـت کاال مـی گـردد. 
هریـک از مـواردی کـه در باال به آنها اشـاره شـد 
همچنیـن مـی تواننـد مصـداق رقابـت نامشـروع 
نیـز باشـند. بـرای مثـال کاربـرد عامـت یـا نـام 
تجـاری کـه شـبیه نام تجـاری یا عامت شـرکت 
رقیـب اسـت و باعـث ایجـاد اشـتباه مـی گـردد 
مـی توانـد مصـداق معیـار اول باشـد یـا کاربـرد 
نـام جغرافیایی نادرسـت می تواند مصـداق معیار 
اول و سـوم باشـد. این موارد بسـیار کلی هسـتند 
و تعییـن مصـداق آنهـا بـا دادگاه اسـت و ذینفـع 
بایـد بـا ارائـه دالیل بـرای دادگاه اثبـات نماید که 
عمـل رقیـب مصداق رقابت نامشـروع می باشـد. 

بایـد گفـت موضوعـات مربوط بـه مالکیت های فکـری و صنعتی 
موضوعاتـی بسـیار گسـترده و مهـم هسـتند کـه در ایـن مقالـه 
مختصـر تنهـا قصـد داشـتیم بـا مطالعـه مـوردی گوشـه ای از آن 
را بـه بحـث بگذاریـم تـا اهمیـت آن مشـخص شـود. دسـت کـم 
گرفتـن یـا نادیـده گرفتـن این موضـوع بـرای تولیـد کنندگانی که 
قصـد سـرمایه گـذاری و یـا توسـعه کسـب و کار خـود را دارنـد 
مـی توانـد تبعـات وخیمـی بـه دنبـال داشـته باشـد و عـاوه بـر 
پرداخـت خسـارات هنگفـت نابـودی سـرمایه گـذاری و تولید را 

نیـز بـه همراه داشـته باشـد. 
در خصـوص حقـوق مالکیت صنعتی موضوعـات دیگری همچون 
طـرح صنعتـی نیز مطرح می باشـد که ممکن اسـت نیاز به نوشـتار 
دیگـری داشـته باشـد. همچنیـن موضوعاتـی نظیـر قـرارداد هـای 
اجـازه بهـره بـرداری از عامت تجـاری مانند لیسـانس و فرنچایز 
از موضوعـات مهـم دیگـری هسـتند کـه آگاهـی از آنها نیـاز مبرم 
صنعـت مـی باشـد. عـاوه بـر ایـن اختـراع نیـز جـز موضوعـات 
مهـم مالکیـت هـای صنعتـی مـی باشـد کـه توجـه شایسـته به آن 
الزم و ضـروری اسـت چـه آنکه اختراع و دامنه شـمول آن بسـیار 
متفـاوت از آن چیـزی اسـت کـه عمـوم تصـور می کننـد و اغلب 

صنعتگـران ایرانـی همـواره از آن غافل هسـتند. 
در پایـان توصیـه نگارنـده آن اسـت کـه تمـام مسـایل مربـوط بـه 
مالکیت صنعتی شـرکت و کسـب و کار خـود را از مرحله انتخاب 
نـام شـرکت گرفتـه تـا توسـعه طـرح هـای صنعتـی جدیـد جدی 
بگیرنـد و بـا متخصصیـن امر مشـورت کننـد تا از بروز مشـکات 

ناخواسـته جلوگیـری گردد.
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پیام کیفیت
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ربگ زرینی دیگر رب افتخارات شرکت داراکار
 واحد نموهن صنعتی استان اصفهان رد سال   1395

مراسـم بیسـت و دومین نکوداشـت روز صنعت و معدن اسـتان اصفهـان با حضور قائم مقـام وزیر صنعت، 
معـدن و تجـارت، رئیس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اصفهان، اسـتاندار، نماینـدگان مجلس، مقامات 
اجرایـی و جمعـی از تولیدکننـدگان و فعـاالن بخـش خصوصـی در تاریـخ 17 تیـر 1396 برگـزار گردیـد. 
شـرکت داراکار از طـرف سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان اصفهان بـه عنوان واحـد نمونه صنعتی 
در سـال 1396 انتخـاب و لـوح و تندیـس ایـن افتخار که معیـار کیفیت و حفظ ویژگی هـای محصول طبق 
اسـتاندارد، بهبـود، تکامـل، نـوآوری تولیدات، مشـتری مـداری و صـادرات را در بر می گیرد بـه مدیرعامل 
ایـن شـرکت آقـای مهنـدس سـحرناز اهـدا گردیـد. انجمن تولیـد کننـدگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی 

ایـن موفقیـت را خدمـت مدیران و پرسـنل شـرکت داراکار تبریک عرض مـی نماید.

پیام کیفیت
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بـه گزارش روابط عمومی انجـمن 
تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی

 شـرکت آتاپایپ برای سـومین بـار موفق 
شـد تـا عنـوان واحـد نمونـه صنعتـی را 
تولیدکننـدگان  کند.انجمـن  خـود  آن  از 
ایـن  سـی  وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه 
پرسـنل  و  مدیـران  خدمـت  را  موفقیـت 
شـرکت آتاپایـپ تبریـک عـرض نمایـد.
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بـه گزارش روابط عمومی انجـمن 
تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی

طـی مراسـمی در 5 مـرداد 1396 کـه بـه 
مناسـبت روز ملي صنعت و معدن در محل 
اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشـاورزي 
اسـتان کرمـان برگزار شـد، شـرکت صنایع 
پلـی اتیلـن کرمان بـه عنوان واحـد صنعتی 

نمونه سـال 96 برگزیده شـد.
ضیـاء  مهـدي  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
صنایـع       شـرکت  مدیرعامـل  ابراهیمـي 
پلـي اتیلـن کرمـان، لـوح واحـد صنعتـی 
نمونـه را در ایـن مراسـم دریافـت کـرد.
اتصـاالت  و  لولـه  تولیدکننـدگان  انجمـن 
پـی وی سـی ایـن موفقیت را بـه مدیران و 
پرسـنل شـرکت صنایـع پلي اتیلـن کرمان، 

تبریـک عـرض نماید. 

بـه گزارش روابط عمومی انجـمن
 تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی

 آییـن گرامیداشـت روز ملی صنعـت و معدن 
بـا حضـور محمـد دره وزمی، رئیـس صنعت، 
از  تعـدادی  و  کردسـتان  تجـارت  و  معـدن 
مسـئوالن دولتـی و مدیران بخـش خصوصی، 

شـنبه 31 تیـر مـاه برگزار شـد.
بـر اسـاس این گـزارش شـرکت آریـان غرب 
تولیدکننـدگان  انجمـن  اعضـای  از  کردسـتان 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، بـه عنـوان 
واحـد نمونـه صنعتـی انتخـاب و آقـای اقبـال 
صادقـی مدیـر عامـل شـرکت، لـوح و تندیس 

خـود را از مسـئوالن اسـتان دریافـت کـرد.
اتصـاالت           و  لولـه  تولیدکننـدگان  انجمـن 
پـی وی سـی ایـن موفقیت را خدمـت مدیران 
کردسـتان  غـرب  اریـان  شـرکت  پرسـنل  و 

نمایـد. عـرض  تبریـک 

شـرکت آریـان غـرب کـردستان
 واحد نمونه صنعتی شد

صـنایع پلی اتیـلن کرمـان
 واحد صنعتی نمونه سال 96 شد 
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تسلیت به همکار محترم جناب آقای مطبعه چی

بـا کمـال تاسـف مـادر همـکار گرامـی جنـاب حـاج آقـا رحیـم مطبعـه چـی 
گفتنـد. وداع  را  فانـی  دار  پلیمـر شـرق  لولـه  پیشـگام  مدیرعامـل شـرکت 

انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی ایـن ضایعـه را خدمـت 
خانـدان ارجمنـد مطبعـه چی تسـلیت عرض کرده و بـرای بازمانـدگان صبر وافی 
را از خداونـد مهربـان خواسـتار اسـت. امید که روح آن مرحوم مـورد الطاف الهی 

قـرار گرفتـه و جایگاهشـان بهشـت برین باد.

تسلیت به همکار محترم جناب آقای صادقپور

بـا کمـال تاسـف بردار محتـرم جناب آقـاي مهندس کریـم صادقپـور، مدیر عامل 
محتـرم شـرکت لوله سـازي آوید و هلیفکـس ، دار فانـی را وداع گفتند.

انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، ایـن ضایعه را بـه خاندان 
مکـرم آقـای صادقپـور تسـلیت عرض کـرده و بـرای آن مرحوم طلـب رحمت و 
مغفـرت الهـی و بـرای بازماندگان صبر وافی را از خدواند متعال خواسـتار اسـت.

ایپم
                         تسلیت
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