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ســـرمــقاله

پایین  به صنایع  تحمیل شده  بحران مصاعف  از  یکسال  به  نزدیک 
دستی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود می گذرد  و علیرغم تالشها 
ایجاد  این شرایط بحرانی و  انجمن در رفع  و تدابیر گوناگونی که 
ثبات نسبی در بازار برخود روا داشته است باز هم شرایط بر کساد 
صنعت تولید محصوالت نهایی و به کام پتروشیمی ها و بخصوص 

دوستان توزیع کننده ایشان در بازار آزاد تأکید دارد.
در کشوری که منابع غنی نفت و گاز آن انگشت حسرت بر دهان 
اجانب و دشمنان این دیار می گذارد گرد وخاک بی برنامگی و بی 
مدیریتی، چشم صاحبان صنعتش را کور کرده است. ریه های صنایع 
این کشور آنقدر آکنده از ریزگردهای داخلی است که نفسی برای 
کسی نمانده است.در این وانفسای تولید، که حتی وزیرصنعت هم 
پایین  صنایع  مرگ  حال  در  بر جسم  مصنوعی  دمی  نیست  حاضر 
یک  و  خود  وقت  ماهها  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب  بدمد،  دستی 
و  نماید  ارائه  راهکاری  تا  کند  می  صرف  را  تخصصی  کارگروه 
وزارت محترم صنعت را که مدیرانش زحمت کمترین بررسی ها و 
آمادگی ها را برای حضور در جلسات از خود دریغ دارند بر لزوم 

توجه به چرخهای داخلی صنعت معطوف دارد.
برای  را  اختیارات  و  امکانات  تمامی  وظیفه  حسب  بر  که  آنان 
برنامه  بی  دارند،  اختیار  در  گردش چرخهای صنعت  ریزی  برنامه 
و برحسب فضای جلسات با موضوعات برخورد می کنند و حتی 
کمترین دغدغه هایشان هم گردش چرخ صنعت نیست، در حالیکه 
تجارت  و  بازرگانی که خود صاحب صنعت  اتاق  برخی مسئولین 
هستند، با تمام قوا وامکانات بسیج شده اند تا سنگهای راه صنعت 
از  هیچکدام  بر چهره ی  ناامیدی  گرد  نگذارند  بردارندو  را  کشور 

بنشیند. صنایع 
از نحوه ی گفتار و رفتار مدیرانمان در بخش های دولتی و میزان 
تکریم صاحبان صنعت توسط ایشان که بگذریم، باز هم به یک نقطه 
می رسیم و آن اینکه کمترین اولویت ایشان تجهیز به دانش و ابزار 

الزم جهت انجام وظیفه و تعهد خدمت واقعی به کشور است.
اگر می پنداریم که اغراق می کنیم نگاهی کوچک به گذشت بیش 
 ،PVC از 10 ماه از شرایط تحمیل شده به صنعت تولید محصوالت
با گوشه چشم بیاندازیم تالشها، دست آویزهای هر روزه و میزان 
خود  حق  احقاق  در  کشور  نفره  هزار  چند  صنعت  یک  موفقیت 
نماها،  تولیدکننده  برخی  تنی  ظرفیتهای چند صدهزار  تمام  البالی 
رانت های بی حد و حصر و سودهای کالن توزیع کنندگان بازار 
شاید  که  کشور  این  ی  روزه  هر  فجایع  به  توجه  بنگریم.  را  آزاد 
دیدگان و کشتگانش شمارش  آسیب  که  باشد  کمترینشان پالسکو 

شده اند هم خالی از لطف نیست.

سردبیر:
فرزانه خرمیان
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اخــــــبــار

مزایـای اعمـال کـف عرضـه محصوالت 
پتروشـیمی در بـورس کاالی ایـران

رئیـس هیئـت مدیـره انجمن ملی پالسـتیک گفـت : تعیین کف عرضـه محصوالت پتروشـیمی در بـورس کاال، مزایای زیادی 
بـرای صنعـت پتروشـیمی دارد ومشـخص شـدن کـف عرضه ها توسـط شـورای رقابت مـی تواند منجر بـه تامیـن بهتر نیاز 

بازار شـود.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی بـه نقـل از نیپنـا، رئیـس هیئـت مدیـره 
انجمـن ملی پالسـتیک و عضـو هیئت نماینـدگان اتـاق بازرگانی 
و صنایـع و معـادن ایـران درگفتگـو بـا خبرنـگار نیپنا با بیـان این 
کـه تعییـن کـف عرضـه محصـوالت پتروشـیمی در بـورس کاال، 
داشـت،  خواهـد  پتروشـیمی  صنعـت  بـرای  زیـادی  مزایـای 
اظهارکـرد: میـزان کـف عرضه محصـوالت پتروشـیمی در بورس 
کاالی ایـران از سـوی شـورای رقابـت کـه بـا حضـور فعـاالن 
صنعـت پتروشـیمی از جملـه صنایـع باالدسـتی و پاییـن دسـتی، 
نمایندگان شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی و بورس کاال مشـخص 
شـد مـی توانـد بـه تامیـن نیـاز بهتـر مصـرف کننـدگان داخلی و 
همچنیـن افزایـش شـفافیت  معامـالت محصـوالت پتروشـیمی 

منجر شود.
کـف  حاضـر  حـال  در  داد:  ادامـه  متوسـلیان  عباسـعلی 
بـا  رقابـت  شـورای  در  پتروشـیمی  محصـوالت  عرضـه 
در  هـا  رقابـت  میـزان  و  تقاضـا  عرضـه،  آمـار  بـه  اسـتناد 
اسـت. شـدن  تعریـف  حـال  در  امسـال  ابتـدای  مـاه   5
بـه  اشـاره  بـا  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  نماینـدگان  هیئـت  عضـو 
مـی  پتروشـیمی  محصـوالت  عرضـه  کـف  ایجـاد  کـه  ایـن 
توانـد سـبب برنامـه ریـزی در تولیـد و بـازار پتروشـیمی شـود، 
ایجـاد کـف عرضـه محصـوالت  بـا  کننـدگان  گفـت: مصـرف 
اقـدام  بیشـتری  خاطـر  آرامـش  بـا  تواننـد  مـی  پتروشـیمی 
کننـد. بـورس  در  خـود  نیـاز  مـورد  محصـوالت  خریـد  بـه 
وی افـزود: ایـن موضـوع سـبب شـفافیت در عرضـه و تقاضـا 
مـی شـود، همچنیـن نگرانـی و التهـاب را در بـازار پتروشـیمی 
واقعـی  را  کاال  بـورس  در  را  خریـد  تقاضـای  و  کـرده  کـم 

کنـد.  مـی  کمـک  بـازار  تنظیـم  بـه  مجمـوع  در  و  کـرده  تـر 
متوسـلیان دربـاره مخالفـت  برخـی افـراد بـه عرضـه محصوالت 
از  پـس  رقابـت  شـورای  گفـت:  کاال  بـورس  در  پتروشـیمی 
بررسـی هـای کامـل و اخـذ نظـرات همه دسـت انـدرکاران بازار 
پتروشـیمی، رای قطعـی خـود را به عرضه همـه جانبه محصوالت 
در بـورس کاال صـادر کـرد. همچنیـن با تشـکیل کارگـروه تنظیم 
بـازار پتروشـیمی اگـر هر نقطه نظـری در خصـوص معامالت در 
بـورس کاال وجـود دارد، مـی تـوان در ایـن کارگروه مطـرح کرد 
و بـه ایـن ترتیـب ادامـه برخـی جـو سـازی هـا منطقـی نیسـت.
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن ملی پالسـتیک، شورای رقابت، 
قـدرت کافـی را جهت اجـرای مصوبه های خود از سـوی فعاالن 
صنعت پتروشـیمی و مقابله با متخلفان دارد و براین اسـاس اعمال 
کـف عرضه از سـوی پتروشـیمی ها نیـز حتما انجام خواهد شـد.

■ انـتشار قـرارداد بـلندمـدت پـی وی سـی
بلندمـدت  قراردادهـای  انتشـار  خصـوص  در  همچنیـن  وی 
وجـود  بـا  کـرد:  نشـان  خاطـر  کاال  بـورس  در  سـی  وی  پـی 
تولیدکننـدگان  ایـران،  کاالی  بـورس  سـوی  از  آمادگـی  اعـالم 
بنـدی  جمـع  بـه  خصـوص  ایـن  در  هنـوز  سـی  وی  پـی 
اسـت. شـدن  انجـام  حـال  در  مقدمـات  امـا  انـد  نرسـیده 
متوسـلیان بـا اشـاره بـه ایـن کـه انتشـار قرادادهـای بلندمـدت 
پتروشـیمی هـا مـی توانـد بـه سـود تولیدکننـده و مصـرف کننده 
حـوزه  در  بلندمـدت  قراردادهـای  انتشـار  کـرد:  تاکیـد  باشـد، 
پتروشـیمی باید برنامه محور شـده و به اقتصاد کشـور کمک کند.
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 در شغلتان به دنبال عوامل پیشرفت حیاتی کارتان باشید.

اخــــــبــار

ممنوعیـت درج عبـارت PN بر روی لوله های پی وی سـی 
فاضالبی/تدوین جدید اسـتانداردهای ملی 9119 و 9118

در پی درخواسـت انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سـی از اداره کل اسـتاندارد ایران، اسـتانداردهای 
9119 و 9118، قبلـی باطـل و نسـخه هـای جدید این اسـتاندارد ها ملی شـد و همچنیـن درج عبارت PN )رده 

فشـاری( در نشـانه گذاری بر روی لوله های پی وی سـی فاضالبی با شـماره دو اسـتاندارد مذکور،اعالم گردید.

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت پی وی سـی، ایـن انجمـن در نامه ای خطـاب به امینی 
مدیـر کل نظـارت بـر اجـرای اسـتانداردهای غیرفلـزی سـازمان 
اسـتاندارد، خواسـتار ممنوعیـت درج PN بـر روی محصوالت با 
کاربـرد فاضالبـی و ابـالغ الزامـات درسـت در ایـن زمینـه شـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش در بخشـی از ایـن نامـه کـه بـه امضای 
فرزانـه خرمیـان دبیـر انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت 
هـای  سـال  در  متاسـفانه  اسـت:  آمـده  رسـیده،  سـی  وی  پـی 
 PVC هـای  لولـه  اسـتاندارد  ناصحیـح  اجـرای  شـاهد  اخیـر 
برخـی  در   )isiri  9119 و   9118( فاضالبـی  کاربردهـای  بـا 
ایـم. بـوده  خوزسـتان  اسـتان  جملـه  از  کشـور  هـای  اسـتان 
در ادامه این نامه عنوان شـده اسـت: متاسـفانه در این اسـتان نحوه 
نشـانه گـذاری رعایت نشـده و عالمـت PN که تعییـن کننده رده 
فشـاری بـرای کاربردهـای تحـت فشـار اسـت، روی لولـه هـای 
فاضالبـی درج مـی شـود. جالـب این اسـت کـه اداره اسـتاندارد 

خوزسـتان هـم از ایـن امـر حمایـت کـرده و از آزمایشـگاه هـای 
همـکار مـی خواهـد کـه نشـانه گـذاری روی لولـه را رد نکننـد.
دبیـر انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی بـا 
اظهـار ایـن کـه اسـتفاده از  PN بـر روی لولـه هـای بـا کاربـرد 
فاضالبـی، مصـرف کننـدگان را در انتخـاب محصـول بـه اشـتباه 
انداختـه و آنهـا را در کاربـرد لولـه فاضالبـی بـه جـای فشـار 
قـوی یـا تحـت فشـار، گمـراه مـی کنـد، نوشـته اسـت: ایـن امر 
نـه تنهـا باعـث آسـیب بـه مصـرف کننـدگان در بخـش هـای 
مختلـف مـی شـود، بلکـه در بلند مـدت کل صنعـت PVC را به 
خاطـر ایـن اشـتباه در انتخـاب محصـول، بـه مخاطره مـی اندارد.
در پایـان ایـن نامـه آمـده اسـت: بـا توجـه به شـیوع این مشـکل 
در اسـتان هایـی ماننـد اصفهـان و غیـره، خواهشـمند اسـت هـر 
چه سـریعتر نسـبت بـه تعییـن تکلیـف در ایجـاد ممنوعیت درج 
PN بـر روی محصـوالت بـا کاربـرد فضالبـی و ابـالغ الزامـات 
درسـت در این خصـوص، همکاری های الزم را مبـذول فرمایید.

←ممنوعیت درج عبارت PN بر روی لوله های پی وی سی فاضالبی/ ابطال استانداردهای 9119

پـس از درخواسـت انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پی 
وی سـی، غالمرضـا امینـی مدیـرکل دفتـر نظـارت بـر اجـرای 
اسـتاندارد در نامـه ای خطـاب به مدیران کل اداره های اسـتاندارد 
اسـتان دیگـر  اسـتان خوزسـتان و اصفهـان و همچنیـن 31  دو 
کشـور، ممنوعیـت درج عبـارت PN )رده فشـاری( در نشـانه 
گـذاری بـر روی لولـه هـای پـی وی سـی فاضالبـی بـا شـماره 

اسـتاندارد ملـی 9119 و 9118 را اعـالم کـرد.
در ابتـدای ایـن نامه با اشـاره به اقـدام درج عبـارت PN بر روی 
لولـه هـای پی وی سـی فاضالبی با شـماره اسـتاندارد ملی 9119 
و 9118 و عـدم دقـت الزم در ایـن زمینه، آمده اسـت: همان طور 
کـه از عنـوان ایـن اسـتانداردها بـر می آیـد مخصـوص لوله های 
پـی وی سـی فاضالبـی بـدون فشـار و یـا بـا فشـار کم هسـتند، 

ایـن نـوع نشـانه گـذاری از مصادیـق مـاده 23 ضوابـط اجرایـی 
صـدور پروانـه کاربـرد عالمـت اسـتاندارد مصوب شـورای عالی 
اسـتاندارد بـوده و مـی تواند موجبـات گمراهی مصـرف کنندگان 

را فراهـم کند.
مدیـرکل دفتـر نظارت بر اجـرای اسـتاندارد در ادامه درخواسـت 
کـرده اسـت: بـا توجـه به اهمیـت موضـوع فـوق، این مسـئله به 
همـه کارشناسـان و آزمایشـگاه هـای همکار اطالع رسـانی شـود 
و همچنیـن فـراورده هـای واحدهـای تولیـدی کـه بـرای این دو 
اسـتاندارد از عبـارت PN در نشـانه گـذاری هـای خود اسـتفاده 
کـرده انـد از سـطح بـازار جمـع آوری و در صـورت مشـاهده 
مجدد، هنگام آزمون توسـط آزمایشـگاه ها نسـبت بـه درج نقص 

بحرانـی در بنـد نشـانه گـذاری اقدام شـود.
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نـامه تـشکل های صنـایع تکمیلی بـه رئیـس جمهـور

حـراج محصـوالت پتروشـیمی توسـط شـرکت هـای 
دولتـی و خصولتـی

تشـکل هـای صنایـع پایین دسـتی بخـش های مختلـف از جملـه انجمن تولیدکننـدگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی در 
نامـه ای بـه حسـن روحانـی رئیس جمهـور ایران، به عـدم توجـه نهادهای دولتـی در رفع موانـع تولید، اعتـراض کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی، کنفرانس خبـری نمایندگان تشـکل های 
صنایـع پاییـن دسـتی در خصوص مشـکالت حـوزه تولیـد و بی 
توجهـی مسـئوالن نهادهـای دولتـی ذیربـط، 4 دی مـاه 1395 در 

اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در ایـن کنفرانـس نامـه ای خطـاب بـه رئیـس جمهـور ایـران بـا 
امضـای 12 تشـکل خوانـده شـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش در 
بخشـی از ایـن نامـه بـا اشـاره بـه کمبـود مـواد اولیه عنوان شـده 
اسـت: همیـن مـواد توسـط شـرکت هـاي دولتـي و خصولتـي با 
قیمـت هـاي بسـیار ارزان تـر از فـروش داخـل در حـال حـراج 
وضـع  حـال  در  اروپـا  اتحادیـه  کـه  ای  گونـه  بـه  باشـد  مـی 
عـوارض ضـد دامپینـگ بر فـوالد  و هنـد وچین بر مـواد پلیمری 
خصوصـی  بخـش  شـرکت  هـزار  چندیـن  امـا  هسـتند.  ایـران 
واقعـی بـه علـت کمبـود مـواد اولیـه و یـا باالبـودن قیمـت هـا 
در معـرض از دسـت دادن فرصـت هـای صادراتـی و حتـی در 
. بـازار داخلـی هسـتند  دادن  از دسـت  از بخـش هـا  بسـیاری 

 

ایـن نامه توسط تـشکل های زیر امضا شده است:

• انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی ایران
• سندیکای آلومینیوم ایران

• کانون طراحی مهندسی و مونتاژ ایران
• سندیکای صنعت برق ایران

• سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
• انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق ایران
• فدراسیون صادارت انرژی و صنایع وابسته

• انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان مولیبدن
• انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

• سندیکای لوله و پروفیل فوالدی ایران
• جامعه ریخته گران ایران

• انجمن صنفی کارفرمایی سیم و کابل ایران
• انجمن صنعت باتري و ذخیره سازهاي ایران

• انجمـن صنفـی تولیدکننـدگان لولـه هـای فـوالدی و پوشـش 
خطـوط انتقـال.  



<< انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC / سـال 11 / شمـاره 92 6

سالم علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد )ص(، احترامًا به استحضار مي رساند که تشکل هاي تخصصي ذیل این نامه با استناد 
به ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و هم چنین قانون رفع موانع تولید، درخواست هاي خود را 
به وزارت خانه هاي ذیربط جهت رفع موارد مخل کسب و کار خود اعالم داشته ایم ولي متأسفانه نتایج مطلوب در 
جهت رفع ایرادات و تسهیل در امر تولید و فضای کسب و کار در بر نداشته و اهم مشکالت صنایع در حوزه تامین 

مواد اولیه را به شرح ذیل باعث شده است :

متن نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقاي دکتر روحاني

ریاست محترم جمهوري اسالمي ایران

1 - صنایع تکمیلي عضو انجمن ها و سندیکاهاي امضاء کننده ذیل بدالیلی اعم از کمبود اولیه ؛ باال بودن قیمت نسبت 
به قیمت های جهانی و قیمت صادرات همین کاال ، کمبود عرضه و یا نامتناسب و غیر مستمر بودن عرضه مواد اولیه  
با ظرفیت خالي روبرو هستند ولي متأسفانه مواد اولیه موردنیاز آنها  از جمله ورق هاي فوالدي مورد نیاز صنعت لوله 
و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت  ساخت قطعات و  موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل 
و کاتد و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و  مواد پتروشیمي و مواد محصوالت پلیمری و پالستیک و ... 
توسط شرکت هاي دولتي و خصولتي با قیمت هاي بسیار ارزان تر از فروش داخل در حال حراج می باشد به گونه 
ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فوالد ، و هند وچین بر مواد پلیمری ایران می باشند . اما 
چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا باالبودن قیمت ها در معرض از دست دادن 

فرصتهای صادراتی و حتی در بسیاری از بخشها از دست دادن بازار داخلی هستند .

2- صنایع مادر و شرکت های تولیدکننده مواد اولیه از ده ها میلیارد دالر یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات 
مایحتاج، معادن ، ارزان ترین برق جهان ، آب تقریبا رایگان و گاز یارانه ای برخوردار می باشند )فقط مابه التفاوت 
بهای گاز مصرفی در شرکت فوالد مبارکه با ارزان ترین گاز صادراتی کشور در سال 1392 بیش از 1.2 میلیارد دالر 
بوده است، مستندات به پیوست( اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می نماید کوچکترین 

مزیتی برای صنایع پایین دستی و مصرف کننده داخلی قائل نیستند .

3- ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین دستي با ایجاد دیوار تعرفه اي ، گرانی و رکود را دامن زده است ولی 
متاسفانه صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را بر هم ریخته است به گونه 

ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه باالتر از تعرفه کاالي نهایی است.

4- صنایع بزرگ باالدستي به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم گیرنده و تاثیر گذار صرفا مصالح خود را در 
وضع قوانین تحمیل و در این میان منافع تولید کنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است .
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← اهم خواسته های  تشکل ها و اعضاء به شرح ذیل تقدیم میگردد:

◀ اجرای ماده37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی 
صادرات مواد خام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصوالت 
نهایی و با ارزش افزوده و اشتغال زایی باال. با توجه به سود آوری باالی بسیاری از صنایع مادر اخذ مالیات عالوه بر 

گسترش پایه مالیاتی به افزایش بودجه عمرانی کشور و توسعه اقتصادی نیز یاری خواهد رساند.

◀ اجرایی شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست گذاری برای مواد اولیه و صنایع 
پایین دستی و استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی و تشکل های ذیربط

◀ اصالح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه 
به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه های گوناگون

◀ اجرایی شدن آیین نامه های متعدد وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف 5% بر قیمت های 
صادراتی برای صنایع بومی کشور.

◀ به منظور ایجاد شفافیت درقیمت و نحوه صادرات مواد اولیه ، صادرات شرکتهای باال دستی صرفا از طریق رینگ 
صادراتی بورس کاالی ایران صورت پذیرد .

خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش زنجیره 
ارزش افزوده به واسطه رونق تولید و توسعه صادرات غیر نفتی ، نهادهای تصمیمی گیرنده بیش از پیش با تشکلهای 

بخش خصوصی در تعامل بوده و از تجارب و نقطه نظرات ایشان بهره برداری فرمایند .
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اخــــــبــار

نعمت زاده در واکنش به نامه 14 تشکل خطاب به رئیس جمهور

مشکل حل شد؛ اولـویت اول، تامین مـواد اولیه صـنایع 
پـایین دستی داخـلی

پـس از نامـه 14 تشـکل از جملـه انجمـن تولیدکنندگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی، وزیر صنعت و معـدن گفت: این 
مشـکل حل شـده و اولویـت اول، تامین مواد اولیه صنایع پایین دسـتی اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکنندگان 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، نعمت زاده در پاسـخ به 
خبرگـزاری مهـر که آیا پـس از بیانیه 14 تشـکل صنعتی 
خطـاب بـه  رئیس جمهـور و انتقـاد از صـادرات مـواد 
اولیـه ایـن صنایـع از سـوی کارخانه های بزرگ، جلسـه 
ای در وزارت صنعـت برگـزار شـده اسـت یا نـه، گفت: 
معاونـان وزارت صنعـت، جلسـه ای را در این خصوص 

داشتند و راهکارها در این جلسه مشخص شد.
وی بـا بیـان اینکـه راهکارهـا بـه کارخانجـات عمـده 
ماننـد پتروشـیمی هـا و برخـی از صنایـع تولیـد فـوالد 
ابـالغ شـده اسـت، افزود: در ایـن ابالغیه آمده اسـت که 
اولویـت اول بـا تامیـن مـواد اولیـه صنایـع پایین دسـتی 
داخلـی اسـت؛ بنابرایـن ظاهـرا ایـن مشـکل رفـع شـده 

ست. ا
وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اعـالم اینکـه هر از 
چنـد گاهـی ایـن مسـائل پیـش مـی آیـد و شـاید تغییر 
نـرخ ارز هـم این شـرایط ویژه را بـه وجـود آورده بود، 
اظهـار داشـت: در هر صـورت تامین مواد اولیـه همواره 

در اولویـت دولـت اسـت؛ ضمـن آنکـه صـادرات در 
اولویـت توسـعه صنعتی کشـور قـرار دارد.

نعمـت زاده در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا در حال 
حاضـر مشـکالت صنایـع در تامین مـواد اولیـه برطرف 

شـده اسـت؛ گفـت: بله مشـکالت حل شـده اسـت.
براسـاس ایـن گزارش، اوایل دی ماه امسـال بـود که 14 
تشـکل صنعتـی در بیانیـه ای خطـاب به رئیـس جمهور، 
جلوگیـری از ارزان فروشـی مـواد اولیـه صادراتـی مورد 

نیـاز صنعت را خواسـتار شـدند.
آنهـا در ایـن بیانیـه آورده بودنـد کـه کمبـود مـواد اولیه 
تولیـد، افزایـش قیمـت مـواد اولیـه داخلـی و باالبـودن 
باعـث  صادراتـی  هـای  نـرخ  بـه  نسـبت  آن  قیمـت 

اسـت. بـرای صنایـع شـده  مشـکالتی 
در ایـن خصـوص، غالمحسـین شـافعی در جلسـه ای 
کـه حـدود دو هفتـه پیش در اتـاق بازرگانـی و صنایع و 
معـادن ایران برگزار شـده بود، در پاسـخ به پرسـش مهر 
اعـالم کـرد کـه تاکنون از سـوی دولـت پاسـخی به این 

بیانیه داده نشـده اسـت.

تامین مواد اولیه 
همواره در اولویت 
دولت است؛ ضمن 

آنکه صادرات در 
اولویت توسعه 

صنعتی کشور قرار 
دارد.
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اخــــــبــار

بـرگزاری مـجمع عـمومی عـادی
انـجمن تـولیدکنندگان لـوله و اتـصاالت پـی وی سـی

بـر اسـاس ایـن گـزارش بخـش اول ایـن برنامـه بـه سـخنرانی 
مهمانـان ویـژه از جملـه پـدارم سـلطانی نایـب رئیـس اول اتاق 
بازرگانـی ایـران، حمید گرمابی نماینده مجلس شـورای اسـالمی 
ایـران، پروفسـور نجاتـی: مشـاور ارشـد اسـتراتژی و مدیریـت 
سـازمانی و محتشـمی پـور رئیـس دفتـر توسـعه صنایـع پاییـن 

دسـتی شـرکت ملـی پتروشـیمی ایـران، اختصاص داشـت.

ایـن مجمـع پس از قرائت قـرآن کریم و پخش سـرود جمهوری 
اسـالمی ایـران کار خود را آغار کرد. در ابتـدا فیلمی از تاریخچه 
تولیـد لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی در ایـران و چگونگـی 
تشـکیل انجمـن بـه نمایـش درآمـد. رونـد ورود ایـن محصـول 
بـه ایـران، تاسـیس اولین کارخانه هـا، وضعیت صنعـت در دوره 
انقـالب، جنـگ تحمیلـی و دولـت هـای مختلـف تـا بـه امروز، 

بخشـی از ایـن فیلـم بود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکنندگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی،  مجمع عمومـی عادی انجمـن تولیدکنندگان 
لوله و اتصاالت پی وی سی با حضور مهمانان ویژه و اعضای انجمن 15 آذر ماه سال جاری در سالن رایزن برگزار شد.
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سرعت عمل در کار برای موفقیت شرطی اساسی است.

اخــــــبــار

پـدارم سـلطانی: دولت ها نـگاه راهبردی 
به توسـعه صنعـت ندارند

اولین سـخنران مراسم پدرام سـلطانی نایب رئیس اول اتاق 
بازرگانی ایران بود. وی در بخشـی از سـخنان خود با اشاره 
بـه فیلم پخش شـده، اظهار داشـت: با توجه بـه تجربه چند 
سـاله حضـور بنـده در اتاق بازرگانـی ایران، متاسـفانه نگاه 
راهبـردی بـرای توسـعه صنعـت در هیچ کـدام از دولت ها 
وجـود نـدارد و شـاید نمـی تـوان هـم امید داشـت که این 
نـگاه حتـی در دولت هـای بعدی هم وجود داشـته باشـد.
وی ادامـه داد: اصـوال نگاه دولت ها بیشـتر سیاسـی اسـت 
تـا حرفـه ای و علمـی، بـه ویـژه اگـر ایـن کـه دولـت هـا 

مشـاوران خبـره انتخـاب نکنند.
توسـعه  در  کـه  اشـتباهاتی  از  یکـی  گفـت:  سـلطانی 
راهبـردی صنعـت وجـود دارد ایـن اسـت کـه مـا فازبندی 
مشـخصی بـرای توسـعه صنایـع نداریـم. بـه طـور مثـال 
در مقطعـی تصمیـم گرفتـه شـد کـه صنعـت پتروشـیمی 
در کشـور توسـعه یابـد، کـه کار خـوب و اصولـی بـود که 
بـه فرجـام هـم رسـید؛ امـا پلـه بعـدی مشـخص نبـود که 
قـرار اسـت چـه اتفاقـی بیفتـد؟ آیـا توسـعه پتروشـیمی 
تنهـا بـه ایـن منظـور بوده اسـت کـه گاز را بـه محصوالت 
پتروشـیمی تبدیـل کـرده و آن را صـادر کنیـم و یـا ایـن 

کـه بـه چـه میـزان از آن ارزش افـزوده ایجـاد کنیـم و یـا 
بایـد آن را پایـه ای بـرای توسـعه صنایـع کشـور کنیـم.
اول  هـدف  نافـی  موضـوع  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
ایجـاد  موجـب  دوم  هـدف  از  غفلـت  بلکـه  نیسـت، 
اسـت. شـده  تکمیلـی  صنایـع  بـرای  مشـکالتی 
نایـب رئیـس اول اتـاق بازرگانـی ایـران ادامـه داد: یکی از 
تصمیماتـی کـه بایـد دولـت مـی گرفـت ایـن کـه بعـد از 
مـدت مشـخصی معافیـت مالیاتـی محصوالت پتروشـیمی 
را حـذف کنـد امـا ایـن کار انجـام نشـد. ایـن موضـوع 
را  تکمیلـی، محصـوالت خـود  سـبب شـده کـه صنایـع 
نسـبت بـه خارجـی هـا گرانتـر  خریـداری کننـد. البتـه 
ایـن مسـئله در یـک بـازار آزاد بـا شـرایط رقابتـی ایـراد 
نداشـت؛ امـا ایـن موضـوع بـه دلیـل اختصـاص امتیـازات 
خـاص از سـوی دولـت به یک صنعـت دارای ایراد اسـت.
سـلطانی با بیان این که نرخ خوراک در صنایع پتروشـیمی، 
خوب اسـت، گفت: باید صنایـع تکمیلی هم از چنین امتیاز 
ارزشـمندی برخـوردار باشـند. ما ایـن رویکـرد را در تغییر 
قانـون مالیـات های مسـتقیم پیگیـری کردیم؛ اما متاسـفانه 
وزارت صنعـت چنیـن رویکـرد و نگاهی نـدارد. باید روی 
ایـن موضـوع تمرکز شـود تا شـرایط مـواد اولیـه عادالنه و 
در رایزنـی با نهادهـای مختلف این موضوع پیگیری شـود.
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اخــــــبــار

مشـکالت صنعـت به روایـت نماینـده مجلس 
اسالمی شـورای 

حمیـد گرمابـی عضو کمیسـیون صنایـع و معادن مجلـس و عضو 
کمیتـه پتروشـیمی در سـخنانی اظهـار داشـت: بیـان مشـکالت، 
بخشـی از حل مسـئله اسـت. یکی از مشـکالت موضـوع مالیاتی 
اسـت کـه بـا توجه بـه رکـود صنعـت، برای صنعت مسـئله سـاز 
شـده اسـت، دولـت هم بـا توجـه به کاهـش درآمـد، نفتـی یکی 
از منابـع اصلـی درآمدهـای خـود را مالیـات قـرار داده اسـت. 
وی ادامـه داد: از 20 هـزار میلیـارد تومـان درآمـد اکنـون دولـت 
هـدف خـود را  80 هزار تومان مالیات قـرار داده که هدف بزرگی 
اسـت و بـه زعـم بنده بایـد چتر مالیاتی را گسـترده کـرد نه صرفا 
از افـرادی کـه مالیـات پرداخـت مـی کننـد بیشـتر گرفتـه شـود.
ایـن نماینـده مجلس در ادامه با اشـاره به این کـه برخی از صنوف 
مالیـات کمتـری پرداخت می کنند، گفت: در شـرایط رکود فشـار 
مالیـات بـرای صنایـع کمـر شـکن اسـت. موضـوع دیگـر این که 
بانـک ها همچنان شـرایط سـخت گذشـته را برای تولیـد دارند و 
مـا در حـال حاضر یکـی از باالترین نرخ های بهره دنیـا را داریم.
وی ادامـه داد: بـا توجـه به شـرایط فعلـی و با وجـود کاهش نرخ 
بهـره، امـا همچنـان ایـن میـزان باال اسـت. مـا درصدد هسـتیم تا 
بـرای این مشـکل راهـکاری  بیابیم. با توجه به این که بسـیاری از 
شـرکت ها هم در شـهرک هـای صنعتی قـرار دارند، مطالبه سـند 
ملکـی از سـوی بانـک ها، مشـکالتی زیادی را ایجاد کرده اسـت.
گرمابـی در خصـوص مشـکل قاچـاق کاال گفـت: بر اسـاس آمار 
رسـمی حـدود 20 تا 25 میلیارد دالر قاچـاق کاال وجود دارد؛ اگر 
جلوی این گرفته شود و به تناسب آن تولید در داخل کشور ایجاد 

شـود، اشـتغال هم پدید می آید، که البته این قصه پیچیده ای دارد.
از مباحـث  ارز، گفـت: یکـی  افزایـش نـرخ  بـه  بـا اشـاره  وی 
صـادرات  بـرای  کسـی  اگـر  اسـت،  ارز  نـرخ  گرانـی  دیگـر 
بیندیشـد هنـوز نـرخ ارز واقعـی نیسـت و بـا توجـه به نـرخ ارز 
در طـول ایـن سـال هـا، بایـد بـه نـرخ ارز افـزوده مـی شـد کـه 
ایـن کار صـورت نگرفـت. بـه هـر حـال نـرخ دالر بایـد متـوازن 
کـرد. اقـدام  صـادارت  بـرای  بتـوان  آن  اسـاس  بـر  تـا  باشـد 
گرمابـی با بیان این که بیشـتر تولیدات ما صادرات محور نیسـتند، 
گفـت: بـا توجه بـه مشـکالتی مانند تحریم هـا و غیره، اما بیشـتر 
محصـوالت مـا صـادارت محور نیسـتند و بـر مبنای بـازار داخلی 
هسـتند. بایـد صنایـع بـه این مـورد به صـورت جدی فکـر کنند.
ایـن نماینـده مجلس اسـتفاده از مباحـث دانش بنیان بـرای ارزش 
افـزوده را یـک ضـرورت عنـوان کـرد و گفـت: هـر چنـد شـاید 
شـرکت هـای دانـش بنیـان زیاد باشـند اما بسـیاری از آنهـا تولید 
ندارنـد و یـا تنها این اسـم را دارند. باید این مسـئله را برای رشـد 
باالتـر بـه ویـژه در بخـش شـرکت هـای صنعتـی توسـعه دهیـم.
گرمابـی گفت: عوارض گمرگ نیز یکی از مباحثی اسـت که روی 
آن برنامـه داریـم و چنان چه بخشـی از آن به تولید ضربه می زند، 
آن را اعـالم کنیـد تـا بـرای حمایـت از تولید روی آنها کار شـود. 
وی دربـاره نـرخ خـوراک گفـت: برخـی در ایـن بـاره مشـکل 
نماینـدگان  و  نفـت  وزارت  بـا  خصـوص  ایـن  در  دارنـد 
در  بنـده  بحـث  اسـت و  برگـزار شـده  پتروشـیمی هـا جلسـه 
ایـن نشسـت هـا ایـن بـود کـه گاز منابـع ملـی مـا اسـت و بنـا 
نیسـت آن را بـه هـر قیمتی بـه پتروشـیمی ها بدهیـم. در صورت 
ارائـه تخفیـف بایـد آن را بـه صـورت حسـاب شـده ارائـه داد.
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ک ساعت در روزه در حوزه کاری خود مطالعه کنید.
حداقل ی

اخــــــبــار

پروفسـور نجاتی: فهم خـود را افزایش، هزینه 
هـا را کاهـش و فراینـد بـازار را درک کنیـم

پروفسـور نجاتـی بـه عنـوان مهمـان ایـن نشسـت بـا موضـوع 
1(مدیریـت گـذر از شـرایط فعلی به آینـده« با اشـاره به تحوالت 
بیـن المللـی و پیـش بینـی هـا در سـال گذشـته گفـت: تحوالت 
بیـن المللـی جهـان در حـال رخ دادن اسـت. ایـن اتفاقـات ادامه 
داشـته و بـه نفـع ایران اسـت. اکنـون مصر ضد عربسـتان اسـت.
وی تصریـح کـرد: در فراینـدی کـه همـه بـه فکـر کاهـش برخی 
قیمـت هـا و یـا افزایـش نـرخ دالر و غیـره هسـتند، باید بـه فکر 
کیفیـت، تحـول و رقابـت بود؛ چـرا که با افزایش نـرخ دالر، تورم 
نیـز افزایـش مـی یابد. شـاید در برخی جاها صنعت بسـیار رشـد 
کـرده و بازار اشـباع اسـت و در برخـی جاها کمبود وجـود دارد.
اولیـه  مـواد  قیمـت  دالر،  نـرخ  افزایـش  بـا  گفـت:  نجاتـی 
افزایـش مـی یابـد و همچنیـن بایـد دسـتمزدها را افزایـش داد. 
اکنـون تولیـد بایـد چـه کاری انجـام دهـد؟ بایـد فهـم خـود را 
بـازار را درک کنیـم. افزایـش، هزینـه هـا را کاهـش و فراینـد 
شـود  مـی  اجـرا  هنگامـی  راهبـردی  تفکـر  داد:  ادامـه  وی 
کـه بـه ایـن نتیجـه برسـیم کـه دولـت بـرای مـا کاری انجـام 
بخـش  بـه  مختـص  دولـت  دنیـا  کجـای  در  دهـد.  نمـی 
توانـد  مـی  دولـت  یـک  چگونـه  اسـت.  شـده  خصوصـی 
کنـد؟! تدویـن  و  تهیـه  اسـتراتژی  خصوصـی  بخـش  بـرای 
نجاتـی عنـوان کـرد: اگر مـی خواهیـم خصوصی شـویم، باید کار 
را بـه خصوصـی واگـذار کـرد، نـه بـه فرمانـدار و یـا مسـئوالن 
دولتـی. دولـت نمـی دانـد کـه چگونـه کار را خصوصـی کنـد. 
چـون  یابـد  نمـی  افزایـش  اشـتغالزایی  کـه  ایـن  بیـان  بـا  وی 
چارچوب کشـور اشـتغالزایی نیسـت، گفت: اکنون اشـتغال کاذب 
وجـود دارد. در حـال حاضـر حداقـل 30 درصـد شـرکت هـای 

کوچـک نابـود شـده انـد و یـا اگـر هنـوز بـه فعالیـت ادامـه مـی 
دهنـد بـه کمـک وام بانکـی خـود را سـرپا پـا نـگاه داشـته انـد.
نجاتـی گفـت: مدیریـت گـذر را بایـد مدیریت کرد هیـچ کس به 
شـما کمـک نمـی کند، بخـش خصوصی باید سـرمایه ایجـاد کند 
نـه ایـن که دولت چنیـن کاری انجـام دهد. همان گونـه که عنوان 
شـد دولت تا کنون برای صنعت اسـتراتژی ایجاد نکرده و پس از 
ایـن هـم چنیـن کاری انجـام نمی دهد؛ بـه دلیل این کـه دولت به 
اندازه ای گسـترده اسـت که  مشکالت زیاد و خاص خود را دارد.
ادامـه داد: اکنـون در حـال ورود بـه دوره بعـد از تحریـم  وی 
هسـتیم و تـا این دوره یعنی سـال 2023، شـش سـال زمـان برای 
مدیریـت ایـن مرحلـه در اختیـار داریـم، اگـر امروز همـه تحریم 
ها برداشـته می شـد بسـیاری از صنایع ما ورشکسـت می شـدند. 
وی درباره مدیریت ریسک گفت: استفاده از روش ها و فرایندهایی 
که سـازمان ها برای مدیریت تهدیدهای پنهان شـده در چارچوب 
»تظاهـر بـه فرصـت« و اسـتفاده از »فرصـت هایی که خـود را در 
تهدیدهـا پنهـان کـرده انـد«، مدیریـت ریسـک خوانده می شـود. 
نیسـت،  تکنولـوژی  تنهـا  موضـوع  داشـت:  اظهـار  نجاتـی 
هـا  خارجـی  چـرا  اسـت؛  سـازمان  از  مـا  فهـم  اصلـی  بحـث 
کاال  کـه  ایـن  دلیـل  بـه  کننـد؟  نمـی  خریـداری  را  مـا  کاالی 
نـدارد.  تحریـم  بـه  ربطـی  موضـوع  ایـن  و  نـدارد  کیفیـت 
نجاتـی گفـت: کیفیـت دانشـگاه هـای مـا خوب اسـت، امـا اصال 
بـه صنعـت کمـک نمی کنـد و تنها برای خـود کار مـی کنند. باید 
فرایندهـا اصـالح شـوند. بایـد اکنون خـود را برای آینـده تقویت 
کنیـم و بخـش خصوصـی دولـت را هدایـت کنـد و نـه بالعکس.   
پـس از ایـن بخـش مراسـم تقدیـر انجـام شـد و از آقایـان دکتـر 
گرمابی، پدرام سـلطانی و پروفسـور نجاتی و معصومی تقدیر شد. 
اسـتانداردها  خصـوص  در  همایـش  ایـن  در  معصومـی 
داد.  ارائـه  را  مطالبـی  سـی،  وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه  در 
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اخــــــبــار

محتشـمی پـور: وضعیـت پایـداری در تولیـد پـی وی سـی وجـود 
د ر ا ند

محتشـمی پور رئیس دفتر توسـعه صنایع پایین دسـتی شـرکت ملی پتروشـیمی با ارائه گزارشـی 
از شـورای رقابـت، گفـت: این نیـاز وجود دارد تا فعـاالن به صورت مسـتمر موضوعات را رصد 
و آن را انعـکاس دهنـد. اکنـون آن چه که در شـورا انجام می شـود، بحث تدویـن و برنامه ریزی 

نیاز بازار اسـت.
وی بـا اشـاره بـه بحـران پـی وی سـی در نیمه اول سـال جـاری، گفت: مـا این بحران را پشـت 
سـر نهادیـم. امـا امکان بـه وجود آمـدن دوباره این مشـکل وجـود دارد. اصال وضعیـت پایداری 
در تولیـد پـی وی سـی نداریـم. بایـد بـه فکـر پیشـگیری بـود تـا در صـورت تکـرار،  بـرای آن 

راهـکار داشـته باشـیم. در زنجیـره تولیـد پی وی سـی، مشـکل پیـری زودرس داریم. 
محتشـمی پـور بـا بیان ایـن که اکنون موضـوع افزایش نقش تشـکل ها در سـاماندهی و مدیریت 
تقاضـا، در شـورای رقابت در دسـت بررسـی اسـت، گفـت: اکنون سیسـتم بهین یاب در کشـور 
وجـود دارد کـه در واقـع تاییـد صالحیـت شـرکت ها بـرای تقاضـا از طریـق این سیسـتم انجام 
مـی شـود. بایـد شـما آن را رصـد کنیـد، چـون ما اسـتاندارد مصـرف در کشـور نداریـم. به طور 
مثـال شـرکتی تقاضـای 10 هـزار تـن دارد در حالـی کـه تنهـا 10 کارمنـد را معرفی مـی کند، که 

چنیـن چیزی امـکان ندارد.
وی در همیـن ارتبـاط ادامـه داد: بـه طور مثـال هیچ مسـتندی در مورد مصرف بـرق وجود ندارد 
و شـما بایـد ایـن اسـتانداردها را تدویـن کنید. سیسـتم بهین یـاب با توجه بـه مزایـای آن، اما به 
دلیـل عـدم هوشـمندی، مشـکالت جـدی دارد. هوشـمند کـردن آن نیازمنـد تهیه اسـتانداردهای 

تولید اسـت. 
محتشـمی پـور گفـت: مـا در بخـش دولتـی نیازمنـد کمـک شـما هسـتیم. در بحـث نظـارت بر 
عرضـه محصـوالت پتروشـیمی دچـار خـالء هسـتیم کـه بایـد نظـارت روی آن صـورت گیـرد. 

گاهـی مـا پـس از یـک مـدت طوالنـی از وجـود یـک مشـکل اطـالع پیـدا مـی کنیم. 
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در هر شرایطی که هستید با تمام توان وبا استفاده از تمام امکانات خود کار کنید.

اخــــــبــار

دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی، حامی واقعی صنعت
عباسـعلی متوسـلیان در این همایش گفت: بنده در فرایند فعالیت های دفتر توسـعه صنایع پایین دسـتی شـرکت ملی پتروشـیمی هسـتم 
و یکی از پشـتیبان های واقعی صنعت، همین بخش اسـت. این دفتر در موارد زیادی به اتخاذ تصمیم های کلیدی یاری رسـانده اسـت. 
وی با بیان این که در شـورای ملی رقابت، همه تصمیم گیران اصلی کشـور در بخش عرضه محصوالت پتروشـیمی حضور دارند، گفت: 
بنده از بورس کاال سپاسگذارم. بر اساس مذاکرات پایدار با آنها و پتروشیمی ها، سیاست ها شکل می گیرد و زیرساخت به وجود می آید. 
سـامان عابـری مدیـر روابـط عمومـی انجمن تولیدکننـدگان لوله و اتصاالت پی وی سـی به توضیح مـواردی مانند؛ طراحـی و امکانات 
سـایت جدیـد انجمـن، تدویـن کتـاب »از ویـال تـا ونـک« و سـاخت فیلـم تاریخچـه صنعت لولـه و اتصاالت پـی وی سـی پرداخت. 
قسـمت  در  اسـت.  شـده  تهیـه  مسـتند  و  شـفاهی  بخـش  دو  در  ونـک  تـا  ویـال  از  کتـاب  افـزود:  ارتبـاط  همیـن  در  وی 
بـا  اسـت. همچنیـن بخـش مسـتند  انجـام گرفتـه  انجمـن،  موثـران در شـکل گیـری  بـا موسسـان و  شـفاهی گفـت و گوهایـی 
اسـت. یافتـه  نـگارش  غیـره  و  مکتـوب  هـای  رسـانه  مختلـف،  ادوار  هـای  مجمـع  گـزارش  هـا،  صورتجلسـه  از  گیـری  بهـره 
عابری در خصوص طراحی سـایت جدید توضیح داد: سـایت انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سـی به دو زبان فارسـی و 
انگلیسـی اسـت. این سـایت برای همه شـرکت های عضو یک صفحه اختصاصی دارد که در آن اخبار مربوط به شرکت منتشر می شود.
وی در خصـوص بخـش انگلیسـی سـایت توضیـح داد: ایـن بخـش عـالوه بـر درج مطالـب علمـی، رویکـرد صـادارت محـور 
را معرفـی مـی کنـد.  ایرانـی  بـا کیفیـت  بـازار هـدف صـادارت، محصـوالت  بـرای مخاطبـان کشـورهای  ایـن عبـارت  بـه  دارد 
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با  پالستیکی  های  لوله  پذیری  رقابت 
یکسان شدن فرمت تدوین استانداردها

 معصومی در این نشست با اشاره به وضعیت تدوین استاندارد 
لوله ها و اتصاالت پالستیکی گفت:  سازمان بین اللملی ایزو 
حدود 300 کمیته برای تدوین استاندارد در زمینه محصوالت 
مختلف دارد. برای مثال کمیته 61 ایزو در زمینه پالستیک 
است و کمیته 138 ایزو در زمینه استانداردهای لوله و اتصاالت 
اتصاالت  و  لوله  نوع   8 شامل  که  دارد  فعالیت  پالستکی 
همچون پلی اتیلن، پی وی سی، جی آر پی و غیره است.
سـازمان  ایـران جـزو  کـه  آنجـا  از  گفـت:  ادامـه  در  وی 
متناظـر  قـرار شـد کـه کمیتـه  اسـت،  ایـزو  المللـی  بیـن 
ایـن  بـه  توجـه  بـا  شـود.  تشـکیل  ایـران  در  نیـز   138
کـه قـرار اسـت ایـران نیـز بـه سـازمان تجـارت جهانـی 
بپیونـدد و مخالفـت هـا بـا بحـث پیوسـتن ایـران بـه ایـن 
سـازمان پـس از اجرایـی شـدن برجـام مرتفع شـده اسـت، 
بایـد اسـتانداردهای مـا نیـز بـا ایـزو همسـو شـود تـا در 
کمتریـن  جهانـی  تجـارت  سـازمان  بـه  پیوسـتن  هنـگام 
باشـیم. داشـته  را  محصـوالت  خصـوص  در  فنـی  مانـع 
متناظـر 138 در  بـه تشـکیل کمیتـه  اشـاره  بـا  معصومـی 
سـال 1384 در ایـران، گفـت: ایـن کمیتـه 8 کمیتـه فرعـی 
لولـه  آبرسـانی،  فاضـالب،  کمیتـه  دارد؛  ترتیـب  ایـن  بـه 
و  فیزیکـی  خـواص  کمیتـه  گازرسـانی،  صنعتـی،  هـای 
مکانیکـی، لولـه هـای تقویـت شـده، شـیرآالت و کمیتـه 
رسـانی.  گاز  و  فاضـالب  و  آب  هـای  شـبکه  بازسـازی 
ایـن اسـتاد دانشـگاه در ادامـه تصریح کـرد: ایـران در هر 8 
کمتیـه فـوق فعالیـت دارد. مـا در سـال 94 بیـش از 86 نظر 
بـه نـام ایران را بـرای ایزو ارسـال کردیم که مـورد پذیرش 

قـرار گرفـت. یعنـی توانسـتیم در خصوص اسـتانداردهایی 
کـه در زمینـه لوله و اسـتاندارد تدوین می شـوند، تاثیرکذار 
باشـیم. هنـوز این روند ادامـه دارد و ما سـاالنه برای حدود 
30 تـا 40 اسـتاندارد کامنـت مـی گذاریـم و از ایـن مقـدار 
حـدود 85 کامنـت به عنوان نماینده ایران پذیرفته می شـود. 
وی گفـت: بحثـی کـه وجـود داشـت، ایـن بـود بـا توجـه 
بـه طـور  اشـاره شـد،  آن  بـه  کـه  فـوق  تاثیرگـذاری  بـه 
اسـتاندارد  تدویـن  ملـی  هـای  کمیتـه  در  بایـد  طبیعـی 
از مشـکالت  یکـی  باشـیم.  تاثیرگـذار  نیـز  ایـران  کشـور 
ملـی  اسـتانداردهای  و  لولـه  تدویـن  زمینـه  در  موجـود 
کـه  بـود  زیـاد  متفرقـه  هـای  گـروه  فعالیـت  پالسـتیکی، 
بـرای  اسـتانداردها، مشـکالتی  بـا تدویـن برخـی  گاهـی 
تولیدکننـدگان و مصـرف کننـدگان بـه وجـود مـی آمـد.
معصومـی ادامـه داد: بنابرایـن بـه مـوازت تشـکیل کمیتـه 
بـه  از سـال 88  را  138، سـامان دادن کمیتـه هـای ملـی 
صـورت منسـجم آغـاز کردیـم بـا ایـن هـدف کـه تدویـن 
هـای لوله های پالسـتیکی، فرمت و شـکل یکسـان داشـته 
و قابلیـت رقابـت پذیـری داشـته باشـند. از سـال 90 ایـن 
رونـد شـتاب گرفـت و اکنـون شـاید تنهـا لولـه ای کـه در 
ایـن رونـد قرار نداشـته باشـد لوله هـای جی آر پی اسـت.
وی گفـت: در سـال 96 نیـز تدویـن اسـتاندارد لولـه جـی 
آر پـی را بـه سـمتی خواهیـم بـرد کـه تدویـن آن مشـابه 
بـا سـایر لولـه هـا باشـد؛ چـون هنگامـی کـه تدویـن لوله 
هـای مشـابه نباشـند در حـق لولـه هـای دیگـر اجحـاف 
مـی شـود. بـه طـور مثـال الزامـات برخـی لولـه هـا کمتـر 
رقابـت  دلیـل  همیـن  بـه  و  شـود  مـی  بیشـتر  برخـی  و 
آنهـا در بـازار نابرابـر خواهـد بـود. مـا تـالش کردیـم کـه 
چارچـوب هـا را بـرای حفظ رقابـت پذیری یکسـان کنیم.
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ک میکند یا نه هیچ چیز خنثی نیست 
 هر کاری که انجام می دهید یا به شما کم

اخــــــبــار

← بـرگزاری انـتخابات
انتخابات  به برگزاری مجمع و  از همایش نوبت  پس 
هیئت مدیره رسید. نتایج انتخابات به شرح زیر است:

1.  محمدتقی غیاثی، 48 رای
2.  محمدحسن خرازی 45 رای
3.  عباسعلی متوسلیان، 40 رای
4.  محسن معمار زاده، 36 رای

5.  بیژن سحرناز ، 27 رای
6.  داوود فارسی، 25 رای

7 . منصور قدیمی، 23 رای
8.  جلیلیان، 21 رای

9.  رحمت اهلل همتی، 13 رای
10.  نواب، 8 رای

بازرس ها:
محمد رضا حاجبی،  57 رای

محمد علیپور،  11 رای
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صمیم های بدتر است .
صمیم های بهتر نقطه پایان ت

نقطه آغاز ت

اخــــــبــار
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صمم شوید تا آن را تمام کنید.
کار مهمتان را رها نکنید م

اخــــــبــار



21انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC / سـال 11 / شمـاره 92 >>

ید.
رو

ی 
ا م

کج
به 

ت 
اس

ن 
 ای

هم
، م

اید
ده 

آم
جا 

ز ک
ه ا

ر ک
ندا

ی 
میت

اه

اخــــــبــار



<< انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC / سـال 11 / شمـاره 92 22

کسی برای انجام کارهای مهم به افراد بی نظم اعتماد نمی کند.

اخــــــبــار
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ضروری را کوتاه کنید.
ک وسیله کاری استفاده کنید، مکالمات غیر 

 از تلفن به عنوان ی

انجمـن مصـور  و  مسـتند  شـفاهی،  تاریـخ 
تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پی وی سـی

ونـک« تـا  »ویـال  کتـاب  از  رونمایـی 

◀کتـاب تاریـخ شـفاهی و مسـتند انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی با عنـوان »ویـال تا ونـک« رونمایی شـد.
بـه گزارش روابط عمومـی انجمن تولیدکننـدگان لوله و اتصاالت 
پـی وی سـی، ایـن کتاب در دو بخش تهیه و تدوین شـده اسـت. 
بخـش اول آن بـه تاریـخ شـفاهی اختصـاص دارد کـه بـه شـیوه 
گفـت و گـو بـا برخی از افراد موسـس و موثر در تاسـیس انجمن 
تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پی وی سـی، تنظیم شـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن گزارش افـراد مصاحبـه شـونده عبارتنـد از؛ علی 
صالحـی عالء، محمدتقـی غیاثی، عباسـعلی متوسـلیان، ایرج تازه 
بهار، علیرضا خداکرم، کمال کاوه، منصور قدیمی و فرزانه خرمیان.
اسـتفاده  بـا  و  مسـتند  شـیوه  بـه  کتـاب  دوم  بخـش 
هـای  گـزارش  دریافتـی،  و  ارسـالی  هـای  نامـه  از 
اسـت.  شـده  تنظیـم  و...  مجمـع  بـه  هـا  مدیـره  هیئـت 
در بخشـی از مقدمـه کتـاب بـه قلـم فرزانـه خرمیان دبیـر انجمن 
تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، آمـده اسـت: » 
ایـن کـه آمـوزش تاریـخ گذشـتگان در کشـورهای پیشـرفته چـه 
جایگاهـی در پـرورش نسـل آینـده دارد و در ایران چگونه اسـت 
نیـز کار مـا نیسـت! اما جمـع آوری و تالیف تاریخ ایـن انجمن از 
ابتـدا تـا به امروز کار ماسـت! کار ماسـت تا آن چـه را که مدارک 
و مسـتندات انجمـن منعکـس کرده انـد، جمـع آوری کـرده و...«
دارد. اختصـاص  تصاویـر  آلبـوم  بـه  کتـاب  آخـر  بخـش 
ایـن کتاب توسـط روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لوله و 
اتصاالت پی وی سـی تهیه و در قطع رقعی، منتشـر شـده اسـت.
شـماره  بـا  تواننـد  مـی  کتـاب  ایـن  تهیـه  بـرای  عالقمنـدان 
بگیرنـد. تمـاس  انجمـن  دفتـر   88786609  -  10 هـای  تلفـن 

اخــــــبــار
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اخــــــبــار

ترکیـب هیئـت مدیـره انجمـن لوله و 
اتصـاالت پی وی سـی مشـخص شـد

بـه گزارش روابـط عمومی انجمن تولیدکننـدگان لوله و اتصاالت 
پی وی سـی، پـس از برگـزاری مجمع عمومـی انجمـن تولیدکنندگان 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، در 15 آذر مـاه سـال جـاری اولیـن 
جلسـه هیئـت مدیـره جدیـد با دعـوت از اعضـای هیئت مدیـره دوره 
هفتم در تاریخ در 1395/10/06 تشـکیل شـد. بر اسـاس آرای اعضای 

هیئت مدیره سمت های اعضا به ترتیب زیر مشخص شد:
عباسعلی متوسلیان، رئیس هیئت مدیره

محمدتقی غیاثی، نایب رئیس هیئت مدیره
محمدحسن خرازی، خزانه دار

محسن معمار زاده، عضو اصلی هیئت مدیره
بیژن سحرناز، عضو  اصلی هیئت مدیره

داوود فارسی، عضو علی البدل
منصور قدیمی، عضو علی البدل
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صرفه جویی در وقت استفاده کنید.
هر وقت ممکن است، از پول برای 

اخــــــبــار

ملـی  انجمـن  رئیـس  متوسـلیان  عباسـعلی  معرفـی 
صنایـع پالسـتیک ایران بـه عنـوان نماینده اتـاق ایران

اتـاق بازرگانـی ایـران، طـی نامـه ای به شـورای رقابت، مهندس عباسـعلی متوسـلیان، رییس هیئـت مدیره انجمن ملی پالسـتیک 
را بـه عنـوان نماینـده اتـاق ایـران بـرای حضـور و عضویـت در کارگـروه تنظیـم بـازار محصـوالت پتروشـیمی معرفـی کـرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پی وی سـی به نقـل از اینپیـا، مهندس متوسـلیان در 
جلسه های گذشته کارگروه تنظیم بازار نیز دعوت شده و حضور یافته بود.

اعضای کارگروه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی عبارت اند از:
خانم شاهدائی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نوابی، معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
صادقی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی

سلطانی نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران
متوسلیان، رییس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پالستیک ایران

و رضا زاده، رییس هیأت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی
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اخــــــبــار

برگزاری جلسه کمیته علمی، فنی، تخصصی

پیـش رفـت 75 درصدی تدویـن کتابچه 
راهنمـای لوله های پالسـتیکی

حـدود 75 درصـد از مراحـل تدویـن کتابچـه راهنمـای لوله های پالسـتیکی در کمیته علمی، فنـی، تخصصی انجمـن تولیدکنندگان 
لولـه و اتصاالت پی وی سـی، انجام شـده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی، جلسـه کمیته علمـی، فنـی، تخصصی با 
حضـور کارشناسـان در تاریخ هـای8 ، 15 و 27دی ماه 1395، در 

دفتر انجمن برگزار شد.
دستور جلسه این کمیته عبارت بود از:

کتابچـه  در خصـوص  شـده  انجـام  هـای  فعالیـت  گـزارش   ◀
پالسـتیکی هـای  لولـه  راهنمـای 

◀ جمع بندی مطالب کتابچه و برنامه ریزی تدوین و چاپ آن
◀ سایر موارد

بـر اسـاس ایـن گـزارش، 75 درصـد از مراحـل تدویـن کتابچـه 
راهنمـای لوله های پالسـتیکی انجام شـده اسـت. پـس از تدوین 
نهایـی، کتـاب جهـت ویراسـتاری علمی بـرای یک عضـو هیئت 
علمـی دانشـگاه ارسـال و پـس از آن امـور مربـوط بـه چـاپ و 

انتشـار طـی می شـود.
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ص در زمینه مدیریت زمان تجسم کنید .
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اخــــــبــار

رضایت 65 درصـدی؛ تجربه اولین نمایشـگاه بین المللی 
ماشین آالت و ادوات کشـاورزی، سیستم های آبیاری

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصاالت پی وی سـی، در این نمایشـگاه  100 شـرکت داخلی و 
6 کشـور خارجـی حضور دارنـد. همچنین 11 شـرکت از اعضای 
انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی حضـور 

دارند.
اولیـن  از برگـزاری  رضایـت 65 درصـدی   ←

نمایشـگاه بیـن المللـی آبیـاری
اولیـن  برگـزاری  از  سـنجی  نظـر  یـک  در  کننـدگان  شـرکت 
نمایشـگاه بیـن المللـی آبیاری با 65 درصـد، آن را خوب توصیف 
کردنـد. این نظر سـنجی در سـه گـروه انجمن تولیدکننـدگان لوله 
و اتصـاالت پـی وی سـی بـا موضـوع ارزیابـی آنهـا از برگـزاری 
اولیـن نمایشـگاه بیـن المللـی سیسـتم هـای آبیـاری برگزار شـد.
بیشـتر شـرکت کننـدگان در ایـن نظر سـنجی با 65 درصـد آن را 
خـوب ارزیابـی کردند. همچنیـن به نظر 26 درصد این نمایشـگاه 
ضعیـف و بـه بـاور 9 درصـد این نمایشـگاه متوسـط بوده اسـت.

اولیـن نمایشـگاه بیـن المللـی ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی، سیسـتم هـای آبیـاری و صنایـع وابسـته از 17 تا 20 دی ماه سـال 
جـاری در محـل دائمـی نمایشـگاه های بیـن المللـی تهران برگزار شـد.
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اخــــــبــار

لولـه:  ایمـن  شـرکت  عامـل  مدیـر  فارسـی  داوود    ←
 11 تـا  بانکـی  هـای  بهـره  کاهـش  ادعـای 
درصـدی!  25 بهـره  پرداخـت  درصـد؛ 

بـا وجـود وعـده هـای بانـک هـا و سـایر نهادهـا در خصـوص 
کاهـش بهـره هـا، امـا متاسـفانه بهره هـا کاهـش نیافته اسـت. هر 
چنـد اظهـار می شـود که بهـره بانکـی 11 درصد اسـت؛ اما بانک 
هـا پشـت پـرده همـان 25 درصـد بهـره را پرداخـت مـی کننـد.  
داوود فارسـی مدیـر عامـل شـرکت ایمـن لولـه دربـاره ضرورت 
برگـزاری نمایشـگاه سیسـتم های آبیـاری که اولیـن دوره خود را 
تجربـه مـی کند، اظهـار داشـت: بنده با برگـزاری نمایشـگاه های 
متعدد موافق هستم، حضور داشتن بهتر از عدم حضور است؛ حتی 
اگـر نتیجـه چندانی از این نمایشـگاه برای شـرکت حاصل نشـود.
وی بـا اشـاره بـه حضـور شـرکت ایمـن لولـه در نمایشـگاه های 
مختلف، گفت: این شرکت سالیانه در حدود 7 نمایشگاه در استان 
هـای مختلـف حضـور دارد. هـر چند امـکان دارد با وجـود تعدد 
کارخانـه هـا در نمایشـگاه سیسـتم های آبیـاری، چنـدان حضور 
مـا مشـهود نباشـد، امـا بـر مشـارکت در نمایشـگاه تاکیـد داریم.
وی در خصـوص دالیـل اسـتقبال بیشـتر تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت پلـی اتیلـن نسـبت به پـی وی سـی اظهار داشـت: این 
مورد دالیل زیادی دارد همان گونه که شـاهد هسـتید انجمن لوله 
و اتصـاالت پـی وی سـی تا کنون برای مهیا شـدن بسـتر مناسـب 

جهـت حضـور این محصوالت در بازار، تـالش های زیادی انجام 
داده اسـت؛ امـا عـدم همراهی برخی از اعضا موجب شـده اسـت 
تـا تولیدکننـدگان ایـن محصـول نسـبت به رقیـب، عقـب بمانند. 
وی اظهـار امیـدواری  کـرد کـه شـرایط  و بسـتر مناسـبی بـرای  
محصـوالت لوله و اتصاالت پی وی سـی در بـازار با فعالیت های 
انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پی وی سـی، مهیا شـود.
فارسـی در خصـوص وجود نشـانه هـای خروج از رکـود، گفت: 
متاسـفانه در ایـن زمینـه چیزی مشـاهده نمی شـود، مگـر این که 
سـاخت و سـاز رونق پیدا کند و بانک ها شـرایط را تسـهیل کند. 
مدیـر عامـل ایمـن لولـه بـا انتقـاد از بهـره هـای بانکـی و نـوع 
تعامـل آنهـا بـا تولیدکننـدگان اظهـار داشـت: بـا وجـود وعـده 
بهـره  کاهـش  خصـوص  در  نهادهـا  سـایر  و  هـا  بانـک  هـای 
چنـد  هـر  اسـت.  نیافتـه  کاهـش  هـا  بهـره  متاسـفانه  امـا  هـا، 
اظهـار مـی شـود کـه بهـره بانکـی 11 درصـد اسـت؛ امـا بانـک 
هـا پشـت پـرده همـان 25 درصـد بهـره را پرداخـت مـی کننـد. 
فارسـی در همیـن ارتباط ادامه داد: در شـرایط فعلـی و با این نرخ 
بهـره های بانکی، سـرمایه گذار ترجیح می دهـد به جای ورود به 
عرصـه تولیـد، در بانک سـپرده گذاری کرده و بهـره دریافت کند. 
ایـن تولیدکننـده در پایـان اظهار امیـدواری کرد تا با خـروج بازار 
از رکـود و تسـهیل شـرایط بانکـی، عشـق در میـان تولیدکنندگان 

از بیـن نرود.
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اخــــــبــار

← عدم حضور مشـتریان جدید در نمایشـگاه 
آبرسانی

دولـت بایـد تمهیـدات ویـژه ای برای صـادارت لولـه و اتصاالت 
بـه عنـوان یـک کاالی حجیـم و هزینـه بر بـودن حمـل و نقل آن 

بیندیشد. 
سـجادی مدیـر فـروش پلـی اتیلن کرمـان در بـاره این نمایشـگاه 
اظهـار داشـت: دو محصـول لولـه پـی وی سـی و پلـی اتیلـن 
مشـتری هـای خاص خـود را دارند هـر چند مشـتریان حوزه پی 
وی سـی نسـبت بـه پلـی اتیـن گسـترده تـر  هسـتند؛ بـه عبارتی 

مشـتریان پـی وی سـی همـه جامعـه را در بـر مـی گیرد. 
وی ادامـه داد: مصـرف کننـدگان سـایزهای بـزرگ پلـی اتیلـن 
طیـف های مشـخص همچـون؛ آب و خاک، کشـاورزی و برخی 

هسـتند.  پیمانکاران 
سـجادی گفـت: نمایشـگاه محـل جـذب مشـتریان جدید اسـت؛ 
بـه نظـر بنـده چـون در حـال حاضـر سیاسـت های کسـب و کار 
تجـاری در فرامـرزی اجـازه نمـی دهـد چنـدان فعالیـت داشـته 
باشـیم، بـر ایـن اسـاس مشـتریان مـا کـه طیـف معلومی هسـتند 
در ایـن نمایشـگاه مراجعـه مـی کنند اما مشـتریان جدیـد اهمیت 
دارنـد کـه متاسـفانه در این سـبد مشـتریان جدید حضـور ندارند. 

وی در همیـن ارتبـاط بـا اشـاره بـه مشـکالت صـادارت لولـه و 
اتصـاالت گفـت: عـدم امـکان صادارتی چنـد دلیـل دارد، به طور 
مثـال جنـس کاالی مـا از نـوع حجیـم اسـت و صـادرات آن بـه 
دلیـل هزینـه حمـل و نقـل دشـوار اسـت. ضـرورت دارد دولـت 
بـرای صـادارت ایـن کاالی حجیـم تمهیـدات ویژه ای بیندیشـد. 
سـجادی بـا اشـاره به بـازار افغانسـتان، گفـت: اگر کاالی مـا قرار 
اسـت به افغانسـتان صادر شـود بـا وجود این که لولـه و اتصاالت 
تولیـد ایـران نسـبت بـه تولیـدات افغانسـتان دارای کیفیت بسـیار 
بهتـری اسـت و حتـی مشـتری افغانـی تمایـل دارنـد آن را بـا دو 
برابـر قیمـت محصـول افغانی تهیـه کنند؛ امـا به دلیـل هزینه زیاد 
حمـل و نقـل ایـن کاال تا 6 برابر قیمت تولید افغانسـتان به دسـت 

مصـرف کننده می رسـد.  
وی مهمتریـن رقیـب دربـازار افغانسـتان را خـود تولیدکننـدگان 
افغانـی عنـوان کـرد و گفـت: در ایـن بـازار هنـوز تولیدکننـدگان 
کشـور ترکیـه حضـورر پیـدا نکـرده انـد؛ به دلیـل این کـه امنیت 
اقتصـادی در افغانسـتان پاییـن اسـت. عـالوه بـر ایـن  مـواردی 
ماننـد مسـافت ترکیـه بـا افغانسـتان و همچنیـن تامین مـواد اولیه 
آنهـا از سـوی ایـران، نمی توانند بـا تولیدکنندگان ایرانـی در بازار 

افغانسـتان رقابـت کننـد. رقابـت کنند.
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اخــــــبــار

← پاکـزاد: لولـه و اتصـاالت پی وی سـی فاقد 
اسـت واقعی  جایگاه 

لوله و اتصاالت پی وی سـی بر خالف لوله و اتصاالت پلی اتیلن، 
وارد عرصـه جهـاد کشـاورزی به معنی واقعی خود نشـده اسـت. 
پالسـتیک  وینـو  شـرکت  بازرگانـی  و  فـروش  مدیـر  پاکـزاد 
اولیـن  کـه  نمایشـگاه  ایـن  برگـزاری  ضـرورت  خصـوص  در 
ایـن  دلیـل  بـه  داد:  توضیـح  کنـد،  مـی  تجربـه  را  خـود  دوره 
کـه  در کشـور مـا سـازمان هـا و نهادهـا بـا یکدیگـر ارتباطـات 
حالـت  هـا  نمایشـگاه  نـوع  ایـن  نتیجـه  در  ندارنـد،  زیـادی 
اختصـاص داشـته و موجـب مـی شـود تـا نهـاد و ارگان ویـژه 
باشـد. داشـته  ایـن حـوزه  در  بیشـتری  تمرکـز  کننـده،  برگـزار 
ایـن  کننـده  برگـزار  داد:  ادامـه  ارتبـاط  همیـن  در  پاکـزاد 
تمرکـز  بـا  کـه  اسـت  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  نمایشـگاه 
شـود  مـی  موجـب  محصـوالت،  روی  نهـاد  ایـن  بیشـتر 
دهـد. سـوق  بیشـتر  سـمت  ایـن  بـه  را  خـود  بدنـه  تـا 
وی ادامه داد: چنین اتفاقی برای نمایشـگاه های دیگر مانند آب و 
فاضـالب رخ نمی دهـد که جهاد کشـاورزی روی آن تمرکز کند. 
و  لولـه  تولیدکننـدگان  کمتـر  حضـور  دالیـل  دربـاره  پاکـزاد 
اتصـاالت پـی وی سـی در مقایسـه بـا سـایر محصـوالت مشـابه 
توضیـح داد: بـه دلیـل ایـن که سـایر محصـوالت مشـابه همچون 

لولـه و اتصـاالت پلـی اتیلـن، سـال هـای زیـادی اسـت در جهاد 
بـرای بزرگـی  بسـتر  روی  ایـن  از  دارنـد  فعالیـت  کشـاورزی 
ایـن نـوع لوله هـا وجـود دارد در حالی که هنوز لولـه و اتصاالت 
پی وی سـی وارد عرصه جهاد کشـاورزی به آن معنا نشـده است. 
نمایشـگاه  ایـن  بازخوردهـای  منتظـر  بایـد  کـرد:  تصریـح  وی 
ایـن  اسـتقبال  آن،  مثبـت  بازتـاب  صـورت  در  کـه  بـود 
شـود. مـی  بیشـتر  آینـده  هـای  سـال  در  نمایشـگاه  از  صنـف 
پاکـزاد دربـاره بـازار دو نـوع لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی و 
پلـی اتیلـن اظهـار داشـت: در عرصه رقابـت اصولی وجـود دارد 
کـه ایـن اصـول منتـج بـه یک بـازده یـا راندمـان از فعالیـت های 
بازاریابـی صنایـع مختلـف مـی شـود. مهمتریـن مسـئله ایجـاد 
مزیـت رقابتـی اسـت بـه عبارتـی در برخـی از کارها بایـد به یک 
جمعبنـدی رسـید و مزیـت رقابتـی صنعـت خـود را اعـالم کنند.
هسـتید،  رقابتـی  مزیـت  فاقـد  هنگامـی   تـا  افـزود:  وی 
وی  پـی  صنعـت  روی  ایـن  از  نداریـد  نیـز  جایگاهـی 
حرکـت  خـود  رقابتـی  مزیـت  یافتـن  سـمت  بـه  بایـد  سـی، 
کنـد.  پیـدا  را  خـود  صنعـت  برنـده  پیـش  نیـروی  تـا  کنـد 
پاکـزاد در پایـان اظهـار امیـدواری کـرد تـا لولـه های یـو پی وی 
سـی در ایـران بـا توجه بـه توانمندی هـای ذاتی که دارنـد، بتواند 
جایـگاه واقعـی خـود را همچـون کشـورهای توسـعه پیـدا کنـد.
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ف مقداری وقت دارد .
صر

ضروری است. هر کاری نیاز به 
 استفاده از وقت امری 

تاکیـد بر انجـام رتبه بنـدی لوله و اتصاالت پی وی سـی 
کاهش تولید پودر پی وی سـی توسـط پتروشـیمی ها

بـه گـزارش روابـط عمومی انجمـن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سـی، سـرلک با اشـاره به 
قـرار گرفتـن دو صنعـت لولـه و اتصاالت پی وی سـی و پلی اتیلن در نمایشـگاه سیسـتم هـای آبیاری در 

کنار یکدیگر، اظهار داشت: این دو صنعت  در کنار یکدیگر می توانند به عنوان مکمل عمل کنند.

■ وی در همیـن ارتبـاط ادامـه داد: بـا توجـه بـه 
قـوت  نقـاط  دارای  اتیلـن  پلـی  صنعـت  کـه  ایـن 
و ضعـف اسـت، صـرف نظـر از جنبـه انتفاعـی کـه 
جنبـه  بیشـتر  و  نـدارم  توجـه  آن  بـه  چنـدان  بنـده 
تخصصـی آن مدنظـر اسـت، هنگامی که کارشناسـان 
و متخصصـان دوایـر دولتـی حضور پیدا مـی کنند، با 
تفـاوت هـای ایـن دو نوع محصول آشـنا می شـوند.
کمتـر  اسـتقبال  میـزان  دلیـل  خصـوص  در  وی   ■
تولیدکننـدگان لولـه  اتصـاالت پـی وی سـی نسـبت 
بـه پلـی اتیلـن در ایـن نمایشـگاه، عنـوان کـرد: در 
حقیقـت ایـن دو صنعـت متفاوت از یکدیگر هسـتند. 
بـه عبارتـی کارایـی که پـی وی سـی دارد پلـی اتیلن 
فاقـد آن اسـت. در دنیـا نیـز ایـن موضوع ثابت شـده 

اسـت. پلـی اتیلـن در دنیا کاربرد خـود را دارد، اما در 
ایـران تـا حـدوی صنعت لولـه و اتصاالت پلـی اتیلن 
وارد حوزه لوله و اتصاالت پی وی سـی شـده اسـت.
■ سـرلک بـا بیـان این کـه به صـورت انفـرادی نمی 
تـوان کارهـا را پیـش بـرد، بـر حمایـت و پیـروی از 
انجمـن لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی تاکیـد کرد و 
گفـت: ایـن انجمـن یـک تشـکل غیـر انتفاعی اسـت 
کـه بـه سـادگی مـی توانـد در زمینـه هـای گوناگون 
بـه اعضا کمـک کنـد. هیئت مدیـره انجمـن، منتخب 
خـود اعضـا بـوده و بـا توجـه بـه خـط مـش هـای 
بـا اجرایـی کـردن  مناسـبی کـه در پیـش گرفتـه و 
آنهـا، مـی توانـد بسـیاری از امـور را سـامان بخشـد.

مصـــاحبـــه
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مصـــاحبـــه

■ وی بـا مهم دانسـتن موضوع رتبـه بندی، عنوان 
کـرد: بنـده همـواره از این موضوع دفـاع کرده ام. 
برخـی از همـکاران به اشـتباه تصور مـی کنند که 
بـه دلیل کوچـک بودن واحـد تولیدی آنهـا، رتبه 
الزم را کسـب نمـی کننـد ایـن در حالـی اسـت 
کـه ایـن مسـاله تاثیـر چندانی بـر امر رتبـه بندی 
نخواهد داشـت. بـه عبارتی دیگر وسـعت کار در 
نهایـت 10 درصـد از امتیـاز اسـت و چنـان چـه 
یـک واحد تولیـدی بتواند حتی 70 امتیاز کسـب 

کنـد، رتبـه اول را به دسـت مـی آورد. 
■ سـرلک در همیـن ارتبـاط ادامـه داد: باالتریـن 
امتیـاز در رتبـه بندی بـه کیفیت اختصـاص دارد. 
بنابرایـن مخالفـت بـا رتبـه بنـدی بـه نوعـی بـه 
چالـش کشـیدن بـدون دلیـل ایـن موضـوع بـه 
شـمار مـی رود. شـاید برخـی تنهـا مـی خواهند 
کاالی غیـر مرغـوب خـود را در بـازار عرضـه 

. کنند
ایـن تولیدکننده در بخش دیگری از سـخنان خود 
بـه نقـش غیرسـازنده بسـیاری از اسـتانداردهای 
تشـویقی اشـاره کـرد و توضیـح داد: بـه جز چند 
تشـویقی  اسـتاندارد  بـا  دارنـد  اجـازه  کـه  قلـم 
تولیـد کننـد، امـا در حـال حاضـر بیـش از 300 
کاال تحـت عنـوان اسـتاندارد تشـویقی بـه جـای 
اسـتاندارد اجبـاری تولیـد و بـا اسـتفاده از عـدم 

آگاهـی مصـرف کننـدگان بـه فـروش مـی رود.

■ سـرلک گفـت: در ایـن زمینـه بایـد از نماینده 
توضیـح  ضمـن  و  شـده  دعـوت  اسـتاندارد 
ضـرورت موضـوع، نسـبت بـه محـدود سـازی 
اسـتانداردهای فـوق، اقـدام شـود. متاسـفانه این 
مـوارد در چنـد اسـتان محـدود اتفاق مـی افتد و 
همیـن موضوع بـه محصـوالت لولـه و اتصاالت 

پـی وی سـی، لطمـه وارد مـی کنـد. 
مدیرعامـل شـرکت پـارس پولیـکا در خصـوص 
وجـود نشـانه های خروج بـازار از رکـود، گفت: 
امـکان خـروج از ایـن رکـود وجـود دارد؛ همان 
طـور کـه بنـده قبـال عنـوان کـرده ام، موضـوع 
برجـام واردات را افزایـش مـی دهـد. از سـویی 
دیگر متاسـفانه مـا در مدت اخیر بـا چالش هایی 
همچـون؛ تغییـر قیمـت ارز، گرانـی مـواد اولیه و  
بحـث مقطعـی خـروج محصـوالت پتروشـیمی 
از بـورس کاال مواجـه بودیـم.  چنـان چـه همـه 
ایـن مـوارد جمعبندی شـود، باید خـود را مهیای 
رقابـت بـا محصـوالت وارداتـی کنیـم و ایـن نیز 

مسـتلزم حمایـت از انجمن اسـت.
■ سـرلک در همیـن ارتباط و با تاکیـد بر اهمیت 
موضـوع صـادارت، گفـت: بـا توجـه بـه مـوارد 
عنـوان شـده، ضـرورت دارد کـه صـادارت را از 
کشـورهای همجـوار و حـوزه خلیج فـارس آغاز 

. کنیم

باالترین امتیاز در رتبه بندی 
دارد.  اختصاص  کیفیت  به 
رتبه  با  مخالفت  بنابراین 
چالش  به  نوعی  به  بندی 
این  دلیل  بدون  کشیدن 

موضوع به شمار می رود.
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ض های نادرست ریشه تمام شکست هاست .
 فر

 ■ بنـده اطمینـان دارم مـا مـی توانیـم حتـی در بازارهای 
اروپایـی و کشـورهای دورتـر نیـز حضور یابیـم؛ اما این 
کارهـا نـه بـه صـورت انفـرادی، بلکـه تنهـا بـا حمایت 
بگیـرد. بـه خـود  عمـل  جامـه  توانـد  مـی  انجمـن  از 
وی مقطـع کنونـی را که بازار در یک آرامش نسـبی قرار 
دارد و همچنیـن انتخابـات هیئت مدیره انجمـن به پایان 
رسـیده اسـت را بهتریـن زمان بـرای اقـدام در خصوص 
موارد فوق دانسـت و گفت: با سـپری شـدن زمسـتان و 
آغاز بهار، فصل سـاخت و سـاز شـروع می شـود و این 
فرصت مناسـبی اسـت تـا بتوانیم در بازارهـای جهانی یا 
دسـت کـم در کشـورهای همجـوار حضـور پیـدا کنیم. 
سـرلک همچنین پیشنهاد داد که انجمن در زمینه بازرسی 
هـا وارد عمـل شـود تـا سـخت گیری هـا در ایـن زمینه 
کاهـش یابـد و مشـتریان خارجـی راحتتـر بتوانند کاالی 
مـورد نظر خـود را تهیه کننـد. وی در همین زمینه گفت: 
البتـه ایـن مسـئله نیز بـه رتبه بنـدی باز می گـردد. چنان 
چـه رتبه بندی نهایی و عملیاتی شـود، موضوع بازرسـی 
کاال نیـز بـه همـان نسـبت محدودتـر مـی شـود. چـون 
یـک نهاد رسـمی روی این موضـوع تاییدیه مـی گذارد.
از  امـر  ایـن  تحقـق  صـورت  در  داد:  ادامـه  وی   ■
دیگـر نهادهـای مرتبـط نیـز مـی تـوان کمـک گرفـت 
نسـبت  بـه  شـده  بنـدی  رتبـه  هـای  شـرکت  تـا 
کننـد.  فعالیـت  صـادرات  حـوزه  در  خـود  رتبـه 
سـرلک گفت: با توجه به صنعت 60 سـاله پی وی سـی 
در ایـران، جایـگاه این صنعت در کشـور چندان قدرتمند 
نیسـت. وی همچنیـن بـا بیـان ایـن کـه پتروشـیمی هـا 
ظرفیـت تولیـد پـی وی سـی را کاهـش داده انـد، گفت: 
نمـی توان از این مسـئله به سـادگی عبور کـرد. البته این 
موضـوع مسـتلزم یـک بررسـی فنـی و تخصصی اسـت. 
■ سـرلک گفـت: بـا توجـه بـه امکانـات بالقـوه انجمن 
کـه مـی توانـد آن را بالفعـل کنـد، مـی شـود بـه روش 
هـای مختلـف اطـالع رسـانی هـای الزم را انجـام داد 
و گاهـی در جلسـه هـای مختلـف ارگان هایـی ماننـد؛ 
آب و فضـالب، مسـکن و شهرسـازی و غیـره حضـو 
یافـت و نقـاط قـوت خـود را بـا توجـه بـه تجربـه 60 
سـاله صنعـت لولـه و اتصـاالت پی وی سـی، بیـان کرد.

حتـی  توانیـم  مـی  مـا   
اروپایـی  بازارهـای  در 
دورتـر  کشـورهای  و 
یابیـم؛  حضـور  نیـز 
بـه  نـه  ایـن کارهـا  امـا 
بلکـه  انفـرادی،  صـورت 
از  حمایـت  بـا  تنهـا 
انجمـن مـی توانـد جامه 
بگیـرد. خـود  بـه  عمـل 

مصـــاحبـــه
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دستـگاه های  پایـش انـدازه گیـری ضـخامت

شـرکت Kruauss Maffei Berstorff بـا سـاخت سـرقالب جدید سـبب افزایـش میزان تولیـد، کیفیت و همچنین کاهـش مصرف مواد 
اولیه در تولید شـیلنگهای السـتیکی شـده است.

در این سـرقالب از یک سیسـتم اندازه گیری اشـعه X )سـاخت شـرکت Sikora( اسـتفاده شـده که ضخامت دیواره را بطور اتوماتیک 
اندازه مـی گیرد.

سیسـتم بطـور مـداوم ضخامـت دیـواره و همچنیـن قطـر خارجـی شـیلنگ را انـدازه گیـری کـرده و بـا دقـت صـدم میلیمتـر همواره 
محصـول را در مرکـز گـردی قـرار مـی دهـد و در نتیجـه در زمـان و همچنیـن مقـدار مصرفـی صرفـه جویی می شـود. این سـرقالب 
بـرای شـیلنگهای بـا قطـر3 الـی 100 میلیمتـر موجود می باشـد. سیسـتم فوق بـرای تولیدکننـدگان شـیلنگهای طول بـاال و ضخامتهای 

دقیـق بسـیار مناسـب اسـت. هرچـه انـدازه شـیلنگ بزرگتـر باشـد میزان صرفـه جویی های یاده شـده بیشـتر اسـت.

نـوآوری هـای در تـولید لولـه

شرکت Kruauss Maffei Berstorff سرقالب های جدیدی برای تولید لوله های PVC و پلی الفین ارائه داده است. 
ایـن شـرکت بـرای تولیـد PVC، دو مـدل KM3LRK42   و KM-RK20  را تولیـد کـرده کـه دومـی بـرای لولـه هایی با قطـر پایین 

است.
 مـدل هـای Po 40-5L RKWol-KM نیـز بـرای لولـه هـای پنـج الیـه مـورد کاربـرد در سیسـتم هـای کنتـرل دمای کف سـاختمان 
سـاخته شـده اسـت. بنابـر اظهار این شـرکت، سـرقالب مخصـوص لوله هـای چند الیـه PVC گامی به جلو بـرای بهبود فرایندسـازی 

فرمولهـای فـوم PVC ویـا مواد بازیافتی اسـت.
مدل 3L RK-KM 42 برای قطرهای در محدوده 75 تا 200 میلیمتر و خروجی 800 کیلوگرم بر ساعت طراحی شده است.

همچنیـن در مـورد سـرقالب Po 40-01 5L RKW-KMکـه بـرای لولـه هـای پنـج الیـه پلـی الفینی سـاخته شـده اسـت، تکنولوژی 
توزیـع بـه گونـه ای اسـت کـه الیـه هـای مختلـف بخوبی بهـم متصل شـده و سـطح یکنواختـی را در ضخامت لولـه ایجاد مـی کنند. 
بنابـه اظهـار ایـن شـرکت، در ایـن لولـه هـا وزن مخصـوص پایین تـر بـوده و قابلیت تحمـل بار بیشـتری دارنـد. این امر سـبب تولید 
محصولـی بـا مقاومـت سـطحی و  پایـداری حرارتـی باالتـر و عایـق پذیـری بهتـر مـی شـود. ایـن مدل سـاخته شـده بـرای محدوده 
گسـترده ای از مـواد پلـی اتیلـن شـامل PE-RT،ا PEX و PB در محـدوده ی قطر 8 تـا 40 میلیمتر وخروجی 300 کیلوگرم بر سـاعت 

دارد.  کاربرد 
مـدل 20S KM RK بـرای تولیـد بـا راندمـان بـاال برای محـدوده قطرهای پایین اسـت. این محدوده شـامل قطرهای 12 تـا 63 میلیمتر 

و خروجـی 250 کیلوگـرم بر سـاعت اسـت. اسـتفاده از این سـرقالب سـبب بهبود کیفیت لوله می شـود.

گردآوری و ترجمه:
هایده سلیمانی

شرکت یزد پولیکا

KM-5L RKW 01-40 Po

KM RK 20S 

KM-3L RK 42 

KM-5L RKW 01-40 Po

KM RK 20S KM-3L RK42 

تـــازه ها
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ضا بدهید.
ک از اع

 همیشه قبل از هر جلسه دستور جلسه مکتوب و روشنی به هر ی

سـاخت اکـسترودر تـک مـارپیـچ

 SV 250 اکسـترودر تـک مارپیچـه ای با کـد Milacron شـرکت
سـاخته کـه در تولیـد لولـه و پروفیـل کاربـرد دارد. همچنین این 
اکسـترودر مـی توانـد بـرای تولید فیبـر، صفحه، سـیم و کابل نیز 

رود. بکار 
ایـن اکسـترودر هـم اکنون تولید شـده و قابل اسـتفاده می باشـد. 
محـدوده کاربـرد آن بـرای انـدازه هـای 50 تـا 115 میلیمتر بوده 
 K2016 آن 24 بـه 1 اسـت. ایـن دسـتگاه در نمایشـگاه L/D و
بـه همـراه سـرقالب جدیـد ایـن شـرکت از برنـد Genca بـه 
نمایـش گذاشـته شـد. در این دسـتگاه از یک کنترل گـر جدید با 

نمایشـگر لمسـی نیز اسـتفاده شـده است.
بنـا بـه گفتـه آقـای Brian Marston مدیـر بخـش اکسـتروژن 
شـرکت Milacron، ماشـین های SV در چین تولید می شـوند، 
امـا در تمـام دنیـا فـروش دارنـد. این ماشـینها در چین بر اسـاس 
اسـتاندارد آمریـکا تولیـد می شـوند. همچنین ایشـان بیان داشـت 

کـه هـم اکنـون در پی اخـذ بـازار CE اروپا هسـتند.
پـروژه بعدی این شـرکت، سـاخت مدل 150 و 175 این ماشـین 
اکسـترودرهای  محـدوده   Milacron شـرکت  همچنیـن  اسـت. 
دو مارپیـچ ناهمسـوگرد خـود را کـه در هنـد سـاخته می شـوند 
افزایـش مـی دهـد. ماشـینهای جدیـد بزرگتـر از مدلهـای قبلـی 
هسـتند و بـرای تولیـد لوله هـای PVC، CPVC و PE در بازار 

هندوسـتان سـاخته می شـوند.

پایدارسـازی  بـرای  تکنولـوژی جدیـد  Barlocher دو  شـرکت 
بیشـتر مـواد بازیافتـی ارائـه داده اسـت. تکنولوژی اصلی توسـط 
 Baeropol RST آمریکا ارائه گردید و بنام Barlocher شـرکت
می باشـد.  در این سیسـتم از تکنولوژی RST برای پایدارسـازی 
مـواد پلـی اتیلـن و پلی پروپیلـن بازیافتـی به روشـهای اقتصادی 

شود. می  اسـتفاده 
ایـن افزودنـی جدیـد کمک مـی کند تا پایـداری مذاب بـاال برود 
همچنیـن از کهنگـی و رنـگ رفتگی محصـول جلوگیری می کند.

آمـریکا در سـال  در   PVC بـازار  بـررسی 
2016 و پــیش بینی مصرف در سال 2017

در مـاه اکتبـر، وضعیت PVC در آمریکا بهتـر از هر رزین دیگری 
بـوده اسـت. میـزان فـروش PVC در آمریـکا و کانـادا بیـش از 5 
درصـد افزایـش داشـته اسـت. در بخش صـادرات میـزان افزایش 
فـروش 7درصـد بـوده اسـت. همچنین میـزان افزایش فـروش به 
بخـش تولیـد لولـه و اتصـاالت سـخت PVC هفت درصـد بوده 
 PVC کـه نشـان از رشـد ایـن صنعـت دارد. متخصصـان بـازار
اظهـار داشـتند کـه بـرای سـال 2017 نیـز همچنـان امید به رشـد 

بازار PVC وجـود دارد.
در سـال 2016 بـازار لولـه واتصـاالت PVC بسـیار قـوی بـوده 
اسـت. قابـل ذکـر اسـت میـزان بودجـه اختصاصـی دولـت کانادا 
وآمریـکا در بخـش لولـه واتصـاالت PVC افزایـش یافته اسـت. 
در سـال آینـده پیـش بینـی مـی شـود بـازار PVC در بخش های 
سـاختمان، بویـژه سـاختمان هـای تـک واحـدی رشـد کنـد و تا 
جائیکـه رشـد بـازار سـاختمان وجود دارد همچنان شـاهد رشـد 

بـازار مصـرف PVC خواهیـم بود. 
بـا توجه به انتخابات انجام شـده در آمریکا، در بخش زیرسـاخت 
پیـش بینی رشـد وجـود دارد. همچنیـن پیش بینی می شـود که با 
توجـه بـه هزینـه های پاییـن خـوراک، صـادرات PVC از آمریکا 
بـه سـایر مناطق جهان رشـد یابد. در حـال حاضر میزان سـود در 
بـازار PVC نسـبت به سـایر پلیمرهـای پلی اتیلن و پلـی پروپیلن 
بیشـتر اسـت و همیـن امـر سـبب افزایش تمرکـز بـازار آمریکا بر 

این رزین شـده اسـت.

تـــازه ها
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تـــازه ها

ذخیـره خـون مصنوعـی به شـکل پـودر مـی توانـد روزی باعث 
افـراد زیـادی را  تحـول فوریـت هـای پزشـکی شـود و جـان 
نجـات دهـد.  بـه واقـع محققان یاد شـده یـک سـلول قرمز خون 
مصنوعـی تولیـد کـرده انـد کـه اکسـیژن را به طـور موثرتـری از 
ریـه هـا جـذب مـی کنـد و از طریق بدن بـه بافت ها می رسـاند. 
‘الـن دوکتـور’ محقـق اصلـی و متخصـص مراقبت هـای ویژه در 
دانشـکده پزشـکی دانشـگاه واشـنگتن در سـنت لوئیـس گفـت: 
ایـن خـون مصنوعـی بـه صـورت خشـک اسـت کـه باعـث در 
دسـترس بودن آن و سـهولت کار پزشـکان و امدادگران در مواقع 
اضطـراری مـی شـود. دوکتـور افـزود: ایـن پـودر خشـک شـبیه 
فلفـل اسـت و مـی تـوان آن در کیسـه هـای پالسـتیکی ذخیـره 
کـرد تـا پزشـکان در آمبوالنـس و یـا در کولـه پشـتی هـای خود 
بـه مـدت یـک سـال یـا بیشـتر همـراه داشـته باشـند. در مواقـع 
ضـروری، خـون مصوعی در کیسـه های السـتیکی را مـی توان با 
اب مقطـر مخلـوط و آویزان کـرد که در همین وضعیـت هم قابل 
تزریـق خواهـد بـود. بـه گفتـه دوکتـور، سـلول خـون مصنوعی، 
در حـدود یـک پنجـم اندازه یک سـلول قرمـز طبیعی اسـت و از 
پروتئیـن هـای هموگلوبین تصفیه شـده انسـان درسـت شـده که 
بـا یـک پلیمـر مصنوعی پوشـیده شـده اسـت، هموگلوبیـن جزء 
داخلـی سـلول هـای قرمـز خون اسـت که اکسـیژن را به سراسـر 
بـدن مـی رسـاند. فایده دیگـر این خـون مصنوعی امکان اسـتفاده 
آن بـرای همـگان صـرف نظـر از گـروه خونـی افـراد اسـت. بـه 
گـزارش محققان، تسـت هـای آزمایشـگاهی این خـون مصنوعی 
روی مـوش هاف کارایی ان را در اکسـیژن رسـانی بـه بافت های 
بـدن ثابـت کـرده اسـت. بـا ایـن حـال، محققـان تاکیـد دارند که 
سـلول هـای قرمـز خـون مصنوعـی هیچگاه نمـی تواننـد به طور 
کامـل جایگزین خون واقعی شـوند. سـلول خـون مصنوعی صرفا 
بـرای آزاد کـردن اکسـیژن طراحـی شـده اسـت و فاقـد برخی از 
دیگـر قابلیـت هـا وکارآیـی های سـلول هـای خون قرمز اسـت.
منبع: ایرنا

خـون مصنوعی برای عمل اکسـیژن رسـانی 
بـه بافت هـای بدن تولید شـد

گرد آوری:
مهندس مرجان عبدی پور

فراینـد تزریـق دارو از 150 سـال گذشـته تاکنـون پیشـرفت قابل 
توجهـی نداشـته اسـت، هرچنـد کـه تزریـق دارو بـا اسـتفاده از 
آمپـول نیـز نیازمنـد مهـارت و دقـت زیـاد اسـت. چسـب جدید 
تزریـق دارو حـاوی سـوزن های بسـیار ریـز اسـت کـه داروی 
مـورد نظـر را از مخـزن بـه پوسـت تزریـق می کنـد و بیمـاران 
بـا قـرار دادن چسـب روی پوسـت می تواننـد بـدون تجربـه درد 
داروی مـورد نظـر را دریافـت کننـد. طـول سـوزن های چسـب 
تزریـق دارو تـا حـدی کوتـاه اسـت کـه به الیـه حـاوی اعصاب 
پوسـت نفـوذ نمی کنـد و دارو بـا سـرعت کمتـر امـا بـا تاثیـر 
بیشـتر بـه بـدن بیمـار ترزیـق می شـود. محققـان برای رسـیدن به 
اسـتحکام مناسـب چسـب سـوزنی از نوعـی پلیمـر نـرم موسـوم 
بـه فیلـم اپوکسـی اسـتفاده کردنـد کـه در مجمـوع هـر چسـب 
حـاوی 50 سـوزن ضدزنـگ اسـت. چسـب سـوزنی حتـی در 
و  اسـت  اسـتفاده  قابـل  نیـز  پوسـت  چین خـورده  قسـمت های 
می شـود. انجـام  دقیقـه   30 در  حداقـل  کامـل  تزریـق  فراینـد 
منبع: ایسنا

چسب سـوزنی با اسـتفاده از نوعی پلیمر 
نرم موسـوم به فیلم اپوکسـی
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ش دهید .
 کارها را ساده کنید. تعداد مراحل انجام کار را کاه

فنـاوران مجتمـع پتروشـیمی خراسـان بـرای اولیـن بار در کشـور 
موفـق بـه سـاخت دسـتگاه ترک یـاب شـدند. علیرضـا رابوکـی، 
کارشـناس تحقیقـات و توسـعه مجتمـع پتروشـیمی خراسـان بـا 
اشـاره بـه اینکه ایـن دسـتگاه در گذشـته از خارج از کشـور تهیه 
می شـد، گفـت: ایـن دسـتگاه بـرای ترک یابـی لوله هـا و اتصاالت 
کـه در خـط لولـه قرار دارنـد، مورد اسـتفاده قرار می گیـرد. وی با 
بیـان اینکـه این دسـتگاه تا یک مـاه آینده به بهره برداری می رسـد، 
افـزود: زمانی کـه این دسـتگاه از خارج کشـور وارد می شـد، مبلغ 
600 میلیـون ریـال هزینـه داشـت، ایـن درحالیسـت کـه بـرای 
سـاخت ایـن دسـتگاه فقط مبلغی حـدود 100 میلیون ریـال اعتبار 
نیـاز اسـت. بـه گفته وی سـایر مجتمع هـای پتروشـیمی می توانند 
از این دسـتگاه اسـتفاده کنند و از سـوی دیگر وابسـتگی ایران از 
واردات این دسـتگاه با سـاخت آن در مجتمع پتروشـیمی خراسان 
رفـع شـد. رابوکـی بـا اشـاره به اینکـه طـرح جداسـازی آمونیاک 
از دیگـر طرح هـای پژوهشـی بـوده کـه در مجتمـع  از پسـاب 
پتروشـیمی خراسـان انجام شـده اسـت، توضیح داد: ایـن طرح با 
روش هالوفایبرهـا اجرایـی شـد کـه بـه نتیجه رسـیده اسـت. وی 
تصریـح کـرد: از آنجایـی کـه آمونیـاک یکی از معضـالت موجود 
در پسـاب بـوده و همچنین یک مـاده آالینده برای محیط زیسـت 
اسـت، اقـدام بـه جداسـازی آن و تبدیـل آن به سـولفات آمونیوم 
کـه بـه عنوان کود شـیمیایی مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد، کردیم. 
وی خاطرنشـان کـرد: از این طرح، مجتمع های پتروشـیمی رازی، 
پردیـس و شـیراز می تواننـد اسـتفاده کننـد. رابوکـی ادامـه داد: 
از سـوی دیگـر طـرح پژوهشـی تبدیـل اسـپنت کاسـتیک کـه در 
واحدهـای الوفـن که یـک مـاده قلیایی بسـیار خطرناک اسـت به 
مـاده سـولفید سـدیم در حـال اجرا اسـت. وی مـوارد اسـتفاده از 
سـولفید سـدیم را در صنایـع چـرم، شیشـه و کاغـذ بیـان کـرد. 
بـه گفتـه وی، ایـن طـرح در مرحلـه آزمایشـگاهی قـرار دارد.
منبع: ایسنا

دسـتگاه ترک یـاب جهـت پوشـش نیاز 
صنایع پتروشـیمی کشـور سـاخته شـد

کـف سـاختمان را می توان با مـواد تجدیدپذیر مختلف کفپوشـی 
کـرد کـه این کار برای زیست سـازگار کردن منزل مناسـب اسـت. 
امـا پژوهشـگران نشـان دادند کـه امکان سـبزتر کردن کـف خانه 
نیـز وجـود دارد کـه ایـن کار به مدد وجـود مـاده ای ارزان قیمت 
و روشـی سـاده قابل انجام اسـت. محققان دانشـگاه ویسکونسین 
مادیسـون موفق به ارائه فناوری شـدند که در آن با کفپوش کردن 
منـزل بـا نانوسـلولز می تـوان بـرق تولید کـرد. زودونـگ وانگ و 
 Nano همکارانـش نتایـج ایـن یافتـه علمـی خـود را در نشـریه
Energy منتشـر کردنـد. در ایـن روش محققـان پالـپ چوب را 
کـه معموال در کفپوش سـاختمان اسـتفاده می شـود به نانوسـلولز 
تبدیـل کردند. ایـن نانوسـلولزها در صورتی که اصالح شـیمیایی 
شـوند قادرانـد بـا تمـاس فیزیکـی بـار الکتریکـی تولیـد کننـد.
زمانـی کـه ایـن نانوالیـاف در کـف سـاختمان اسـتفاده می شـود 
قـادر بـه تولیـد بـرق اسـت. قـدم زدن در خانـه، فشـار روی آن 
ایجـاد می کنـد کـه ایـن فشـار بـه الکتریسـیته تبدیـل می شـود. 
از آنجایـی کـه ایـن پالپ هـا ارزان و فـراوان هسـتند، یـک منبـع 
تجدیدپذیـر مناسـب بـرای تامین انـرژی خواهند بـود. البته پیش 
از ایـن روش هایـی دیگـری نیـز بـرای تبدیـل فشـار حاصـل از 
قـدم زدن بـه الکتریسـیته ارائـه شده اسـت امـا قیمـت آنهـا بـاال 
بـوده و برای تولید انبوه مناسـب نیسـتند. سـال های زیادی اسـت 
کـه محققـان روی فنـاوری نانوژنراتورهـای تریبوالکتریکـی کار 
می کننـد. تریبوالکتریـک به فرآیند تولید الکتریسـیته سـاکن روی 
لبـاس گفتـه می شـود. نانوسـلولز های اصالح شـده هزینـه پایینی 
داشـته و بـه سـادگی قابـل اسـتفاده هسـتند. یکـی از مزیت هـای 
ایـن روش آن اسـت کـه بـرای تولیـد انـرژی نیـاز بـه اقلیـم یـا 
آب و هـوای خاصـی نـدارد و بـه سـادگی می توانـد جایگزیـن 
سـوخت های فسـیلی شـود. وانـگ می گویـد: » تولیـد انـرژی از 
طریـق کـف پوش روش بسـیار مناسـبی بـرای تامین نیـاز انرژی 
در منـزل اسـت. در ایـن روش از روی فعالیت هـای انسـان، برق 
تولیـد می شـود. کـف خانـه یکـی از بخش هـای پرمصـرف منزل 
اسـت.« فضاهـای پـر رفـت و آمـد نظیـر اسـتادیوم های ورزشـی 
گزینـه مناسـبی بـرای تولیـد حجـم باالیـی بـرق اسـت. در ایـن 
فنـاوری از دو مـاده مختلـف اسـتفاده شـده کـه یکـی نانوالیـاف 
سـلولزی بـوده و دیگـری مـاده ای بـا ضخامـت یـک میلیمتـر یا 
کمتـر اسـت. می تـوان کـف منـزل را بـا چند الیـه کفپـوش کرد.
منبع : ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

الکتریسـیته مـورد نیـاز خانه را بـا با قدم 
زدن تولیـد کنید

تـــازه ها
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درمـان دیابـت بـا پانکـراس مصنوعـی 
سـاخته شـده از یـک کیسـه پلیمـری 

مرکـز اروپایـی مطالعه دیابت )CeeD( مسـتقر در استراسـبورگ 
در حـال حاضـر روی روشـی نوآورانـه بـرای درمـان دیابت مبنی 
بـر بررسـی ارتبـاط بیـن ماهیچـه هـا و پانکـراس کار مـی کنـد 
کـه امیدهـا بـرای درمـان ایـن بیمـاری خامـوش را افزایـش مـی 
دهـد. در ایـن طـرح، از میوکیـن ها، مولکول های ترشـح شـده از 
ماهیچـه هـا بـه خاطـر اثـر مثبـت آنها بـر پانکـراس اسـتفاده می 
شـود. ایـن مرکـز اروپایـی کـه از سـال  1991 در جهـت آگاهـی 
دادن بـه مـردم و توسـعه درمان هـای جایگزیـن تزریـق انسـولین 
تـالش مـی کنـد، همچنان به تـالش خود بـرای مقابله بـا بیماری 
دیابـت ادامـه می دهـد. دیابـت بیماری مزمنی اسـت کـه طی 30 
سـال گذشـته بـه شـدت پیشـرفت کـرده و در حال حاضـر بیش 
از 420 میلیـون نفـر در سراسـر جهـان بـه آن مبتـال هسـتند. بنـا 
بـر اعـالم سـازمان جهانـی بهداشـت، پـس از فشـار خـون باال و 
سـیگار، دیابـت سـومین عامـل مـرگ و میـر زودهنـگام در جهان 
محسـوب مـی شـود. در سـال 2015 حـدود پنـج میلیـون و 300 
هـزار نفر در فرانسـه به دیابت مبتال هسـتند. اثـرات واقعی دیابت 
و عوارض آن همچنان خیلی شـناخته شـده نیسـت. سـطح بسـیار 
بـاالی گلوکـز در خـون )هایپرگلیسـمی( مشـخصه ایـن بیمـاری 
مزمـن، سـاکت و بـی درد اسـت. ایـن تجمـع گلوکـز در خـون 
ناشـی از اختـالل در جذب، اسـتفاده و ذخیره سـازی قند موجود 
در مـواد غذایی اسـت. مرکـز اروپایی مطالعه دیابـت پس از طرح 
پانکـراس مصنوعـی بیوآرتیفیشـال )کـه از بافـت حیوانی سـاخته 
شـده اسـت( و تجویـز خوراکی انسـولین، حـاال روی ارتباط بین 
ماهیچه هـا و پانکـراس مطالعـه مـی کنـد. ایـن طـرح روی تاثیـر 
ورزش در پیشـگیری از ابتـال بـه دیابـت، کنـد کـردن پیشـرفت 

آن در فـرد بیمـار و همچنیـن کاهـش نیازهـای درمانـی متمرکـز 
شـده اسـت. پروفسـور میشـل پینـژه رئیـس ایـن مرکـز گفـت: 
» غالبـا بـه بیمـار گفتـه مـی شـود کـه او زیـاد مـی خـورد و بـه 
انـدازه کافـی تحـرک ندارد و شـاید این درسـت باشـد، امـا نباید 
فرامـوش کـرد کـه دیابت یـک بیمـاری ژنتیکی اسـت.« شـرکت 
زیسـت فنـاوری فرانسـوی دِفیِمـد )Defymed( کـه دفتر آن در 
استراسـبورگ اسـت، بـه تازگی بـا یک شـرکت آمریکایـی به نام 
ترشـح  سـلول های  ایجـاد  بـرای   »Semma Therapeutics«
کننده انسـولین از سـلول های بنیادی جنین انسـان، شـریک شـده 
اسـت. ایـن شـرکت فرانسـوی قـرار اسـت در چارچـوب یـک 
آزمایـش بالینـی روی انسـان از سـال 2019 ، قابـل اطمینان بودن 
Mail- )عملکـرد پانکـراس مصنوعـی خـود موسـوم بـه میلپـان 

pan(، را از طریـق پـر کـردن آن بـا سـلول های قـادر بـه ترشـح 
انسـولین مـورد آزمایـش قـرار دهـد. ایـن آزمایش قرار اسـت در 
آمریـکا کـه قوانیـن حاکم بـر تحقیق در مـورد سـلول های بنیادی 
نسـبت بـه فرانسـه سـاده تـر اسـت، انجـام شـود. ایـن پانکراس 
مصنوعـی )بیوآرتیفیشـال( یـک کیسـه پلیمری اسـت کـه در یک 
جراحـی سـاده در شـکم بیمـاران دیابتی قـرار داده می شـود. این 
کیسـه پـر از سـلول های ترشـح کننـده انسـولین اسـت تـا سـطح 
قنـد خـون بدن ایـن بیمـاران تنظیم شـود و آنها از تزریـق روزانه 
انسـولین خـالص شـوند. میلپـان، مجهـز بـه یـک غشـای نیمـه 
تـراوا اسـت کـه اجـازه مـی دهـد گلوکـز، مـواد غذایی، اکسـیژن 
و انسـولین از آن عبـور کنـد امـا بـرای سیسـتم ایمنـی قابـل نفوذ 
نیسـت و از دفـع سـلول های کاشـته شـده جلوگیـری مـی کنـد.
منبع: خبر صدا و سیما 
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س باشید. دیگران را معطل نکنید .
 خود را ملزم کنید که وقت شنا

هدف : 
جهـت کنتـرل لولـه هـا ی فاضالب ثقلی و سـاختمانی  ، اسـتحکام لوله ها نسـبت به بارهای خارجـی  ) نظیر بار خاک مـرده ، بارهای 

ترافیکی و .. ( سـنجیده می شـود .  

اسـتانداردهـا : 
 استاندارد ملی 11436 انجام می گیرند .

عـوامل ایـجاد خطا : 
◀ تحت کنترل نبودن دما در حین آزمون . دمای سرد و یا گرم بر نتیجه آزمون تاثیر مستقیم دارد 

◀ کالیبره نبودن دستگاه آزمون از نظر سرعت و نیرو و میزان جابجایی 
◀ رعایت نکردن میزان حداقل عمر نمونه ها ) جهت انجام آزمون حداقل 24 ساعت از تولید لوله باید گذشته باشد (

◀ رعایت نکردن مدت زمان تثبیت نمونه در شرایط آزمون ) 24 ساعت قبل از آزمون در دمای 2±23 سانتیگراد (

روش آزمـون : 
سـفتی حلقـه ای بـا انـدازه گیـری نیـرو و تغییـر شـکل حیـن ایجـاد فشـار بـر روی لولـه بـا سـرعت ثابـت  تعیین مـی شـود . نمونه 
بریـده شـده از لولـه بـا طـول 1±30 سـانتیمتر ، بیـن دو صفحـه تخـت و موازی قـرار داده می شـود و توسـط این دو صفحـه متحرک 
بـا سـرعت ثابـت تـا رسـیدن بـه تغییـر شـکل 3% قطر اسـمی  به صـورت عمودی فشـرده می شـود . سـرعت آزمـون به قطر اسـمی 

نمونـه ها بسـتگی دارد .
شـناسایی عـوامل بوجود آورنده عـدم انـطباق:

)Ring Stiffness( تـعیین سـفتی حـلقه ای

علت احتمالی نقص

-فرموالسیون نامناسب ) استفاده بیش از حد از اصالح کننده ضربه و ... ( 
-کم و زیاد بودن ضخامت در دورتادور لوله 

-در لوله های با دیواره ساختمند ، عدم طراحی صحیح شکل دیواره ها و یا نچسبیدن 
الیه ها به همدیگر 

کم بودن سفتی حلقه ای

-فرموالسیون نامناسب ) استفاده بیش از حد از پر کننده و ... (
- عدم ژل شدگی مناسب باعث باالتر نشان دادن میزان سفتی حلقه ای از مقدار واقعی 

می گردد . 

باال بودن بیش از حد 
سفتی حلقه ای

تنظیم و گردآوری:
مهندس زهرا محمودی

مدیر کنترل کیفیت شرکت ترمو پالست

مـطالب علمـی و مـقاالت



41انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC / سـال 11 / شمـاره 92 >>

ید.
 کن

ین
تعی

ت 
مهل

ود 
 خ

هم
ی م

ها
ار

م ک
تما

م 
جا

ی ان
برا

 

مـطالب علمـی و مـقاالت

بررسـي عملکـرد شکسـت در لولـه هـاي پلـی وینیـل 
کلرایـد صلب آرایـش یافته تـک محـوری و دو محوری

ترجمه:
خانم مهندس سمیه طاهری

کارشناس ارشد مهندسی صنایع پلیمر شرکت داراکار

خـالصه

انتشـار تـرک در لولـه هـاي پلـی وینیـل کلرایـد صلـب آرایـش یافتـه )UPVC-O(، بـر خـالف سـایر لولـه هـا بصورت  
مماسـی در دیـواره لولـه رخ مـی دهد. برای بررسـی چقرمگی شکسـت لوله پی وی سـی صلب اکسـترود شـده آرایـش یافته تک 
محـوری و دو محـوری آزمـون هـای از جملـه  ضربـه ناچ )شـکاف(، الیه برداری اصالح شـده و عملکرد ویژه شکسـت بررسـی 
شـد کـه نشـان دهنده ی شکسـتی متفـاوت در لوله هـای آرایش یافته بود کـه نتیجه ی  افزایـش در چقرمگی شکسـت برای ترک 
هـای در حـال انتشـار در جهـت عمـود بـر جهت آرایـش یافتگی می باشـد. همچنیـن تفـاوت در چقرمگی شکسـت در لوله های 

آرایش یافته به آرایش یافتگی مولکولی آن ها بستگی دارد.
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 هر کاری را که سایرین می توانند از عهده انجام آن برآیند به آنها واگذار کنید. 

مـطالب علمـی و مـقاالت

1. مـقدمـه

لولـه هـاي پـي وي سـي صلـب آرایـش یافتـه )PVC-O(، امتیـازات زیـادی نسـبت بـه انـواع لولـه هـای معمولـی PVC  دارنـد. از 
آنجایـی کـه فرآینـد آرایـش یافتگی اسـتحکام هـوپ و سـفتی را در لوله ها افزایش مـی دهد،یک رده فشـاری خاص از لولـه به همراه 
کاهـش در هزینـه هـای مـواد اولیـه، تولیـد یـک لولـه بـا دیـواره نـازک ترقابـل دسـترس تری اسـت. بـه عـالوه، از آنجایی که بیشـتر 
لولـه هـای آبرسـانی بـر حسـب قطرهـای خارجـی انـدازه گیری می شـوند، دیـواره نـازک تر منجر بـه حجم هیـدرو دینامیکـی بزرگ 
تـر مـی شـود کـه در برخـی مـوارد ممکن اسـت حتـی لولـه هایی با قطـر کوچک تـر مجاز به اسـتفاده باشـند. بـه هر حال، مشـخص 
تریـن امتیـازی کـه آرایـش یافتگـی مولکولـی بـه لولـه هـای پـی وی سـی صلب اعطـا می کنـد تغییـر در طریقه شکسـت آنها اسـت. 
لولـه هـای پـی وی سـی صلـب در حالـت معمولـی آن مـی توانـد بـه طریقـه تـرد بشـکنند. ترکهـا در داخـل یـا نزدیک سـطح داخل 
لولـه هـای آغـاز مـی شـوند و سـپس بـه صـورت شـعاعی از طریـق دیـواره انتشـار مـی یابند.بسـته بـه ضخامـت دیـواره و چقرمگی 
شکسـتی کـه در مـواد حاصـل از فرآینـد اکسـتروژن بـه دسـت آمـده ، ایـن ترک ها رشـد کـرده و پـس از آن به حـد جبـران ناپذیری 
مـی شـکنند. طریقـه شکسـت بـرای لولـه های پی وی سـی صلـب آرایـش یافته کاماًل متفاوت اسـت. شکسـت ایـن لوله هـا از طریق 
رشـد تـرک بـه صـورت مماسـی اطـراف لولـه اتفـاق مـی افتـد. ایـن مـدل شکسـت، نـه تنهـا منجر بـه شکسـت تـرد کـه در لوله ها 
بسـیار رایـج اسـت نمـی شـود بلکـه پدیـده ی نشـت کـردن نیـز بدنبال نـدارد و یـک طریقه بـی خطرتـری اسـت.در واقـع در مدت 
ده سـال یـا بیشـتر کـه ایـن لولـه ها مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اند، هیچ شکسـت تردی گزارش نشـده اسـت. شکسـت هـای گزارش 
شـده در ایـن مقالـه قصـد دارد آرایـش یافتگـی لوله هـای پی وی سـی صلب آرایـش یافته تـک محـوری)uniOPVC( و دو محوری  
)biOPVC(را تعییـن و مقایسـه کنـد و بـه بررسـی ارتبـاط ایـن فاکتـور ها با خـواص مکانیکـی آن ها بپـردازد. به دلیـل اینکه خواص 
لولـه هـای آرایـش یافته آنیزوتروپی )غیر همسـان( اسـت، الزم اسـت خواص مکانیکی در جهت های مختلف بررسـی شـود. شـکل 1 
عالئمـی را نشـان مـی دهـد کـه برای تشـریح صفحـات و جهت هـای مختلف در لولـه های آرایـش یافته اسـتفاده می شـوند. بنابراین 
لولـه هـای uPVC متـداول بـه وسـیله انتشـار تـرک در جهـت شـعاعی معمـوالً روی صفحـه محـوری دچار شکسـت می شـوند، در 
حالـی کـه شکسـت در لولـه هـای آرایـش یافتـه از طریـق انتشـار تـرک در صفحه مماسـی در جهت مماسـی رخ مـی دهـد. تغییر در 
صفحـه و جهـت شکسـت آرایـش یافتگـی مولکولـی، مـی تواند ناشـی از کاهش چقرمگی شکسـت، انتشـار ترکهـا به طور مـوازی با 
جهـت آرایـش یافتگـی مولکولـی اولیـه ویـا افزایـش در چقرمگـی شکسـت برای انتشـار ترک هـا در جهت عمـود بر آرایـش یافتگی 
مولکولـی باشـد. ایـن مقالـه بـه تشـریح چنـد تکنیک که بـرای ارزیابـی چقرمگی شکسـت در جهـت هـای مختلف لوله پی وی سـی 
متـداول و دو لولـه  آرایـش یافتـه بـه کار رفته اسـت می پردازد تـا دلیل علمی تغییر طریقه شکسـت بـا آرایش یافتگی را بررسـی کند. 

شکل 1. شمای صفحه و جهت ها در لوله مورد آزمون
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مـطالب علمـی و مـقاالت

2. آزمایشات
2-1 مواد

در ایـن کار، سـه نـوع مختلـف از لولـه هـای پـی وی سـی صلب بررسـی شـد: لوله پی وی سـی صلب اکسـترود شـده متـداول، لوله 
هـای پـی وی سـی آرایـش یافته تـک محـوری و دو محوری. 

لولـه متـداول، لولـه پـی وی سـی صلب رده فرآیند شـده بـا قطر 150 میلیمتـر و ضخامت اسـمی دیـواره 14/5 میلیمتر بـود. به عالوه، 
انتهـای یـک لولـه پـی وی سـی آرایش یافته در یـک محور مطالعه شـد که میزان آرایش یافتگی از لوله اکسـترود شـده متداول )سـطح 
1( تـا لولـه پـی وی سـی آرایـش یافتـه تـک محـوری )سـطح 4( را نشـان داد. سـطح 2 و 3 بـه سـطوح میانـی آرایش یافتگـی مربوط 
مـی شـود. انتهـای لولـه دارای ایـن امتیـاز بـود کـه سـطوح مختلفـی از آرایـش یافتگـی روی لوله یکسـانی می توانسـت مطالعه شـود 
همـه نمونـه  لولـه هـا تاریخچـه حرارتـی یکسـانی را تجربه کـرده بودند. به طـور اساسـی دو فرآیند تجاری بـرای تولید لولـه پی وی 
سـی صلـب آرایـش یافتـه وجـود دارد. اولـی یـک فرآیند "برون خطی" اسـت کـه یک لولـه معمولی با دیـواره ضخیـم و قطر کوچک 
اکسـترود مـی شـود. ایـن لولـه متعاقبـًا بین دمـای انتقال شیشـه ای و 120 درجـه سـانتیگراد دوباره حرارت دهی می شـود و سـپس تا 
انـدازه دلخـواه، معمـوالً بـا نسـبت آرایـش یافتگی هوپ 2 بـه 1 افزایش حجـم می یابد. ایـن نوع، لوله پی وی سـی آرایـش یافته تک 
محـوری نامیـده مـی شـود امـا از آنجایـی کـه افزایش حجم لوله نشـانگر )شـاهد(، معمـوالً با انتهـای ثابت انجـام می شـود، درجه ای 
از آرایـش یافتگـی در جهـت محـوری را نیـز درگیـر مـی کنـد. اخیراًّ، یک فرآینـد "درون خطی" توسـط چاپمـن و آگرن توسـعه یافته 
اسـت کـه یـک لولـه اکسـترود شـده معمولی به صورت درون خطی منبسـط می شـود )شـکل 2(. ایـن فرآیند بـه لوله اجـازه می دهد 
کـه حیـن بـاد کـردن همزمـان در جهت محوری کشـیده شـود و متعاقبـًا محـدوده ای از آرایـش یافتگـی دو محوری ممکن می شـود. 
لولـه پـی وی سـی آرایـش یافتـه در دو محـور به وسـیله فرآینـد درون خطـی تولید شـد، در حالی که مجـدداً آرایش یافتگـی هوپ 2 
بـه 1 و نسـبت کشـش محـوری حـدود 20 % بـود. هـر دو لولـه آرایـش یافته قطـر بیرونی اسـمی 160 میلیمتـر و ضخامـت دیواره 5 

میلیمتری داشـتند.

شکل 2. فرآیند درون خطی برای ساخت لوله های وینیل آرایش یافته

2-1-1- مـشخصات لـوله

آرایـش یافتگـی مولکولـی سـه لولـه به طور جداگانه گزارش شـده اسـت. آرایـش یافتگـی مولکولی در لوله ها به وسـیله نسـبت های 
دورنگـی مـادون قرمـز)infrared dichronic ratios(  آنهـا مشـخص شـد. این موضوع نشـان داد کـه لوله معمولی عمدتـًا ایزوتروپ 

)همسـان( بـوده و به طـور جزئی جهت گیـری ترجیحـی مولکولی در جهـت محورها دارد. 
 uniOPVC هـر دو لولـه ی آرایـش یافتـه، آرایـش یافتگی مولکولی مشـخصی در راسـتای مماسـی نشـان دادند که میـزان آن در لولـه
باالتـر از لولـه biOPVC بـود. آرایـش یافتگـی لولـه biOPVC در جهـت مماسـی نسـبت بـه لولـه uniOPVC اندکـی کمتـر بود اما 
مولکولهـا از جهـت مماسـی بـه جهـت هـای شـعاعی و محـوری متمایـل شـدند. ایـن موضـوع منجر شـد که مولکـول های بیشـتری 
صفحـه شکسـت مماسـی را در لولـه biOPVC قطـع کنـد. باید توجه داشـت که آرایـش یافتگی در لوله ها نسـبتًا کم بـوده و احتماالً 
بـرای تشـکیل سـاختارهای آرایـش یافتـه کریسـتالی جدیـد ناکافـی می باشـد. مطالعـات مـادون قرمـز )IR( و آنالیز حرارتـی، تفاوت 

اندکـی را در درجـه کریسـتالی پـی وی سـی لوله هـای معمولـی و آرایش یافته نشـان داد.  
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تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید.

مـطالب علمـی و مـقاالت

2- آزمـون های مـکانیـکی
2-2-1- خـستگی

آزمـون خسـتگی روی حلقـه هـای کاملـی از لوله هـا با اسـتفاده از نگهدارنـده نمونـه توپـی plug(D (، هماننـد ASTM D2290- 92 مربوط به 
آزمـون کشـش نمونـه هـای حلقـوی لوله انجام شـد. ایـن حالت ناحیـه ای از لوله بیـن توپی D را اساسـًا تحت تنش قـرار می دهـد. همچنین مقدار 
جزئـی خمـش ناشـی از صـاف کـردن لولـه وجـود دارد کـه تنـش کششـی روی سـطح داخلی لولـه را در مقایسـه بـا سـطح خارجـی آن افزایش می 
دهـد. پهنـای حلقـه هـای لولـه هـا 13 میلیمتـر بوده و بـه عمـق 0/5 میلیمتر در دایـره اسـتوایی فقط در یک طرف حلقه شـکاف زده شـدند )شـکل 
servo-hy- 3(. نمونـه هـای جداگانـه دارای شـکاف )نـاچ( در خـارج و داخـل حلقـه لوله مورد آزمـون قرار گرفتنـد. آزمون ها با دسـتگاه آزمـون
draulic Instron  در دمـای اتـاق، Cº 2±23 و بـه وسـیله یـک مـوج سینوسـی بارگـزاری کننـده سـیکل در 1 هرتز، انجام شـدند. برای بدسـت 
آوردن رشـد تـرک خسـتگی در لوله-هـای آرایـش یافتـه در زمـان های محسـوس، آزمون خسـتگی با حداقل تنشـی به انـدازه MPa 30 کـه به تنش 

نوسـانی اضافه می شـود انجام شـد. 

2-2-2- عـملکرد شـکست

در انـدازه گیـری چقرمگـی شکسـت مـواد لولـه UPVC عمومـًا از نمونـه هایـی اسـتفاده مـی شـود کـه از لوله یا بخشـهای نـاچ زده 
لولـه ای بریـده مـی شـود و تحـت آزمـون خمش سـه نقطـه ای قرار مـی گیرند. تکنیـک بعدی مـی تواند فقـط برای به دسـت آوردن 
چقرمگـی شکسـت کرنـش صفحـه ای در لولـه ای بـا دیـواره ضخیـم و قطـر زیاد اسـتفاده شـود. الزامـات انـدازه نمونه برای شـرایط 
 бy چقرمگـی شکسـت کرنش صفحـه ای و K1c  5. 2مـی باشـد،که در اینجـا )K1c/ бy(2کرنـش صفحـه ای بـه عنـوان ابعـاد بحرانـی
اMPa m  78. 3 - 5. 3  اسـت در حالیکـه تنـش 

تنـش تسـلیم مـی باشـد.  مقـدار K1c در لولـه پـی وی سـی آرایـش نیافتـه حـدود 1/2
تسـلیم MPa 45 مـی باشـد. در ایـن صـورت ابعـاد بحرانـی برابـر 17-15 میلیمتـر بـه دسـت مـی آید کـه بیشـتر از ابعاد لولـه آزمون 
شـده در اینجاسـت. بـه طـور کلی تنش تسـلیم پلیمرها به چقرمگی شکسـت وابسـتگی بیشـتری دارد در نتیجـه اندازه مـورد نیاز برای 
کرنـش صفحـه ای در سـرعت هـای ضربـه کاهـش مـی یابد و چقرمگی شکسـت کرنـش صفحه ای معتبـر برای UPVC در سـرعت 

هـای ضربـه به دسـت آمده اسـت.
Platti و Williams نشـان دادنـد کـه بـرای نمونـه هـای ضربـه از نوع چارپی، سـرعت رهایش انـرژی کرنش بحرانـی، Gc با رابطه 

زیر داده می شـود:
 U1=GcBWФ+UL                                                              )1

شکل 3. آرایش یافتگی نمونه های بریده شده از لوله

کـه در اینجـا U1 انـرژی اسـت کـه پاندول در شکسـتن نمونه از دسـت می دهد، UL عبارت اتالف اسـت که به انرژی جنبشـی سـهم 
نمونـه شکسـته شـده مربـوط مـی شـود، B و W ضخامت و پهنای نمونه و Ф فاکتور هندسـی هسـتند کـه از طریق رابطه زیـر به تغییر 

کامپلیانـس نمونـه، C، با طـول ترک، a، مرتبط می شـوند:
Ф=C/)dC/d)a/W((

به وسیله آزمون نمونه ها و با در نظر گرفتن محدوده ای از عمق ناچ، Gc می تواند با نمودار U1 برحسب BWФ به دست آید.
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مـطالب علمـی و مـقاالت

◆ ایـن تکنیـک ضربـه بـه منظـور انـدازه گیـری Gc برای لولـه uniOPVC بـرای انتشـار ترکها در جهـت مماسـی روی صفحه مقطع 
عرضـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. در ایـن نمونه ها، ترکهـا به موازات جهـت آرایش یافتگـی اولیه مولکولهـا در حال انتشـار بودند. 
نمونـه هـای ضربـه، بـا 10 میلیمتـر پهنـا و 60 میلیمتـر طـول، از لولـه uniOPVC بریده شـدند بـه طوری کـه محور طولـی نمونه در 
جهـت محـوری لولـه باشـد )شـکل 3(. عمـق نمونه هـا در واقع همـان ضخامت دیـواره لولـه در نظر گرفته شـد. در نمونه ها شـکاف 
جانبـی بـا عمـق بیـن 2/5 و 6/7 میلیمتـر ایجـاد شـد کـه شـکاف در جهت مماسـی روی صفحه مقطـع عرضی بـود. این نمونـه ها در 
دمـای اتـاق بـا یـک دسـتگاه آزمـون ضربه پاندولی سـوار شـده بر پایـه Zwick  و با اسـتفاده از یک میلـه 40 میلیمتـری و یک چکش 

0/5 ژولـی آزمایش شـدند.
از آنجایـی کـه دسـتگاه آزمـون ضربـه قـادر نبـود کـه انـرژی کافی بـرای شکسـت نمونه هـا را فراهـم کند، آزمـون ضربـه نمونه های 
دارای شـکاف در جهـت شـعاعی، یعنـی عمـود بـر جهـت آرایـش یافتگی مولکولـی، ناموفق بـود. تکنیـک بعدی، آزمـون های خمش 
سـه نقطـه ای انحنـاء شـکاف زده بـا یـک شـکاف روی صفحـه محـوری در جهت شـعاعی نیـز ناموفق بـود. در ایـن نمونه هـا، ترک 
در جهـت شـعاعی پخـش نشـد امـا به طور مماسـی انتشـار یافـت. در نتیجه یـک روش باید وجود داشـته باشـد تا چقرمگی شکسـت 
انتشـار ترکهـا در جهـت عمـود بـر جهـت آرایش یافتگـی را تصدیـق کند. ایـن کار با اسـتفاده از عملکـرد اصلی روش شکسـت ابتدا 
توسـط Broberg  پیشـنهاد شـد و بعـداً توسـط Cotterell و همـکاران کامـل شـد و بـا شـرایط پلیمرهـا مـورد تطبیـق قـرار گرفـت. 
عملکـرد تقریـب شکسـت، عملکـرد کل ویـژه شکسـت )wf( را بـه دو بخـش تفکیک می کنـد. ابتدا عملکرد اساسـی ویژه شکسـت، 
we، کـه ثابـت مـاده اسـت و عملکـرد غیر اصلی ویژه شکسـت، wp ،که به کار انجام شـده روی نمونـه خارج از منطقـه فرآیند مربوط 

مـی شـود و بنابرایـن بـه هندسـه وابسـته اسـت و به وسـیله رابطه زیـر تعریف می شـوند: 
wf=we+βwp)W2-a(                                                           )2

کـه )2aا-w(  باقـی مانـده عمـق بنـد )لیگامنـت( بـرای یـک نمونـه بـا پهنـای  a، w عمق شـکاف ، β فاکتور شـکلی ناحیه پالسـتیک 
اسـت. وقتـی کـه نمـودار wf برحسـب )2aا-w( ترسـیم شـود نتیجـه باید یـک رابطه خطی باشـد. اگـر این خط مسـتقیم به طـول بند 

صفـر بـرون یابـی شـود، we مـی توانـد از تقاطـع با محـور wf به دسـت آید.
 بـرای بـه دسـت آوردن عملکرد شکسـت نمونه ها، بوسـیله انتشـار تـرک در جهت شـعاعی روی صفحه محوری که لولـه های آرایش 
نیافتـه معمـوالً بـا آن مواجـه اسـت، ضخامت دیـواره لوله هـای آرایش یافته بسـیار کوچک اسـت. هرچند، اسـتدالل می شـد که برای 
لولـه هـای آرایـش یافتـه یـک جهـت گیـری معـادل ترکهایـی روی صفحه مماسـی در حـال انتشـار در جهت محـوری وجود داشـته 
باشـد، بـه طـوری کـه ایـن ترکهـا در عـرض جهت آرایـش یافتگـی مولکولـی در حال رشـد هسـتند. آزمون هـای تـرک روی صفحه 
مماسـی در جهـت محـوری، روی هـر سـه لولـه با اسـتفاده از نمونه هـای تنش شـکاف زده دو لبـه )DENT( )شـکل 3( دارای پهنای 
38 میلیمتـر و طـول 33/8 میلیمتـری و ضخامـت 0/75 میلیمتـر قـرار داده شـد. این شـکاف های اولیه به وسـیله یک ابزار شـکاف زن 
کـه اجـازه مـی دهد یک سـری شـکاف تیغـه ای حفره دار در نمونه ایجاد شـود تهیه شـدند. اندازه¬گیری عمق شـکاف بعـد از آزمون 
بـا اسـتفاده از میکروسـکوپ گردشـی انجـام شـد. نمونه های شـکاف زده شـده در دمای اتـاق با دسـتگاه آزمون Instron در سـرعت 
کـراس هـد mm min -1 1 شکسـته شـدند. یـک لولـه معمولی مجزا که به عنوان نشـانگر )شـاهد( بـرای آرایش یافتگـی برون خطی 
تولیـد شـده بـود و دارای ضخامـت دیـواره مناسـبی بـود در صفحـه مقطع عرضـی در جهت ترک مماسـی مـورد آزمون قـرار گرفت. 

نمونـه هـای بـه دسـت آمـده از این لولـه با دیواره ضخیـم با ابعـاد w=24 mm و z =15 .8 mm ماشـین کاری شـدند.
بـه منظـور ارزیابـی چقرمگـی شکسـت لوله هـای آرایـش یافته بـرای ترکهای صفحه مماسـی، یـک آزمون الیـه برداری اصالح شـده 
انجـام شـد. در لولـه هـای آرایـش یافتـه، ترکهایـی کـه در خسـتگی شـروع شـده بودند، به صورت مماسـی شـروع بـه انتشـار کردند. 
نمونـه هـا از آزمونـه هایـی بریـده شـدند که دچار ترک ناشـی از خسـتگی شـده بودند. انتهـای آزاد نمونه هـای ترک خـورده به روی 
خـود تـا خوردنـد تـا بتواننـد در دسـتگاه Instron محکم شـده سـپس به صـورت الیه الیه از هم جدا شـوند )شـکل 3(. ایـن کار در 

دمـای اتـاق بـا سـرعت2mm min -1 انجـام شـد. معادلـه چقرمگی شکسـت ورقه سـاده به صورت زیر اسـت:
Gc=2P/b                                                                              )3

P فشار و b پهنا است.
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امروز به کارهایی بپردازید که شما را به زندگی ایده آل فردا می رساند .

مـطالب علمـی و مـقاالت

2-2-3- خـواص کششـی

قسـمت اعظـم آزمایـش های شکسـت روی نمونـه هایی که ترک در آنها در جهت محوری انتشـار یافته انجام شـد. این هندسـه،آزمون 
هـای کشـش در جهـت مماسـی را یکسـان فـرض مـی کنـد. نمونه های کشـش از هر سـه نـوع لولـه در جهت مماسـی بریده شـدند. 
ایـن نمونـه هـای تسـت کشـش طولی معـادل 10 میلیمتـر و پهنای 3 میلیمتـر داشـتند در حالی که ضخامتشـان بیـن 0/74 و 0/81 بود. 
چهـار نمونـه از هـر لولـه در دمـای اتـاق، Cº 1±23، و سـرعت فـک کـراس هـد mm /min 1تحـت آزمـون کشـش قـرار گرفتند.

شـکل 4. منحنـی هـای تنش-کرنـش کششـی بـرای سـه نمونه لولـه پی وی سـی تحت آزمـون در جهت مماسـی

3. نـتایج و بـحث 
3-1- خـواص کششـی

شـکل 4 منحنـی تنش-کرنـش را بـرای نمونـه هـای دمبـل شـکل کـه از لولـه های مختلـف در جهت مماسـی بریده شـدند نشـان می 
دهد. لوله اکسـترود شـده متداول، تسـلیم و کشـش سـردی که مشـخصه ی uPVC  اسـت را  نشـان داد. لوله های آرایش یافته مورد 
آزمـون در ایـن جهـت، افـت بـار فـرا تسـلیم معمول و کشـش در یـک تنش پاییـن تر وابسـته به مـواد ایزوتـروپ را نشـان ندادند اما 
تغییـر در شـیب منحنـی تنش-کرنـش بـه همـراه تنشـی که بـه افزایش خـود بعد از تسـلیم ادامه مـی دهد را به سـادگی نشـان داد. در 
ایـن مـوارد، 2% تنـش آفسـت بـه عنـوان یـک مقیاسـی از تنـش تسـلیم گرفته شـد. تنش تسـلیم و مـدول مـواد مختلـف در جدول 1 

است. شـده  فهرست 

جدول 1. خواص کششی برای سه نمونه لوله پی وی سی تحت آزمون در جهت مماسی
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مـطالب علمـی و مـقاالت

3-2- خـستگی

نتایج خسـتگی در شـکل 5 خالصه شـده اسـت، که 
تعـدادی از سـیکلهای شکسـت را در برابـر نوسـان 
آوردن  دسـت  بـه  بـرای  کنـد.  مـی  رسـم  تنـش 
شکسـت هـای ناشـی از خسـتگی در زمـان هـای 
بـا حداقـل  هـای خسـتگی  داده  همـه  محسـوس 
ایـن  تحـت  شـدند.  گـردآوری   MPa  30 تنـش 
شـرایط لولـه هـای معمولـی در واقـع در سـیکل 
در  حقیقـت  در  شکسـتند.  پایینـی  بسـیار  هـای 
میـدان نوسـان بـاالی تنش، تنـش حداکثـر از تنش 
شکسـت تجـاوز کـرد و حلقـه هـای لولـه در یـک 
  uPVC نیمـه سـیکل منفـرد شکسـتند. بـرای لولـه
نمونـه هـای شـکاف زده شـده روی وجـه بیرونـی 
بـه طـور مشـخصی طـول عمر بیشـتری نسـبت به 
آنهایـی کـه روی وجـه داخلـی شـکاف زده شـده 
انـد داشـتند. از آنجایـی کـه تنـش موثـر در وجـه 
داخلـی حلقـه لولـه بزرگتـر از وجه خارجی اسـت 
ایـن موضـوع انتظـار مـی رفـت بـه خاطـر اینکـه 
وسـیله بارگیـری D –بـالک کـه لحظـه خمـش را 
القـاء مـی کنـد منجـر بـه تنـش کششـی در داخـل 
لولـه مـی شـود. طـول عمـر خسـتگی هـر دو لوله 
uniOPVC و biOPVC چندیـن درجـه مقیاسـی 
بزرگتـر از طـول عمـر خسـتگی لولـه uPVC بود. 
عمـر خسـتگی لولـه biOPVC کمـی بزرگتـر از 
زده  نمونه-هـای شـکاف  بـود.   uniOPVC لولـه 
شـده در وجـه بیرونـی لوله همچنین عمر خسـتگی 
اندکـی طوالنی تری نسـبت بـه آنهایی کـه در وجه 
درونی شـکاف زده شـدند داشـتند البتـه این مطلب 
بـه طـور جزئی بـا اثر آرایـش یافتگی قابل مقایسـه 
بـود. مشـاهده قابـل توجـه دیگـر آرایـش یافتگـی 
 uPVC تغییـر یافتـه بـا طریقه شکسـت بـود. لولـه
با ترک در حال انتشـار در سرتاسـر دیـواره لوله در 
جهت شـعاعی دچار شکسـت شـد، در حالی که در 
هـر دو لولـه آرایـش یافته، ترکهـا در جهت مماسـی 
گسـترش پیـدا کردنـد. آزمـون های خسـتگی روی 
ایـن نمونـه هـا  وقتی کـه آزمونـه مقدار داده شـده 
را بـرآورده کـرده از آن فراتـر رفت متوقف شـدند.

شکل 5. داده های آزمون خستگی روی لوله های آرایش یافته و متداول
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 تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید.

مـطالب علمـی و مـقاالت

3-3- آزمـون ضـربه نـاچ 

شـکل 6 نمـودار انـرژی جـذب شـده را به عنـوان تابعـی از BWФ بـرای نمونه های ضربـه لولـه uniOPVC با ترک در حال انتشـار 
در جهـت مماسـی نشـان مـی دهـد. یک رگراسـیون خطـی از طریق داده هـا مقـدار Gc را kJ m-2 1. 2 به دسـت داد. شـرایط کرنش 
صفحـه ای معمـوالً  زمانـی کـه انـدازه ناحیه پالسـتیک در مقایسـه با ابعاد نمونه کوچک باشـد، به دسـت مـی آید. این اغلـب به عنوان 
 G1c به K1c 2= EG1c /)ν2-1( در کرنش صفحـه ای به وسـیله K1c .باشـد be<2.5/)yб/K1c(2بعـد بحرانـی معین می شـود کـه باید
مربـوط مـی شـود در جایـی که E مدول و ν نسـبت پواسـون اسـت. در مقاله پیشـین، تنش تسـلیم کششـی محوری بـرای لوله آرایش 
یافتـه تـک محـوری MPa 51 گـزارش شـد در حالـی که مـدول GPa 8. 2 و ν برابـر 0/47 در سـرعت کرنـشS -1 3-10×67. 1 بود. 
بـرون یابـی سـرعتهای ضربـه تنش تسـلیمی برابر حـدود MPa 70 و مدول حـدود GPa 4 به دسـت داد. جاگذاری مقادیـر باال ابعاد 
بحرانـی 4/3 میلیمتـری را تخصیـص داد. ضخامـت نمونـه هـای مـورد اسـتفاده تقریبـًا 5/5 میلیمتر بود. هرچنـد، پهنای نمونـه به طور 

اسـمی 10 میلیمتـر بـود در حالـی که محـدوده عمق تـرک از 2/5 تـا 6/7 میلیمتر بود.

شکل 6. نمودار انرژی جذب شده، U1، در برابر BWФ برای نمونه های ضربه بریده شده از لوله uniOPVC . جهت ترک در جهت مماسی بود.

کرنـش  الزامـات  اسـتفاده  مـورد  تـرک  هـای  طـول  محـدوده  بیشـتر  بـرای  باقیمانـده  بنـد  هـای  طـول  و  ترکهـا  ایـن 
بـود. ترکیبـی  طریقـه  مقـدار  احتمـاالً  اینجـا  در  شـده  گیـری  انـدازه   Gc کـه  طـوری  بـه  کردنـد  نقـض  را  ای  صفحـه 

Mai و Kerr مقـدار Gc را بـرای لولـه پـی وی سـی اکسـترود شـده ی کامـاًل فرآینـد شـده ی متـداول بـا اسـتفاده از نمونـه 
کرنـش  از  انتقـال  در  آوردنـد.  دسـت  بـه  1را   .6  kJ m-2 مقـدار  و  کردنـد  گیـری  انـدازه  میلیمتـر   6/5 ضخامـت  بـا  هایـی 
صفحـه ای بـه شکسـت تنـش صفحـه ای Gc انـدازه گیـری شـده بـا کاهـش ضخامـت نمونـه افزایـش مـی یابـد و در نتیجـه 
یـک ارتبـاط منطقـی بیـن مقـدار بـه دسـت آمـده توسـط Mai و Kerr بـرای لولـه اکسـترود شـده ی متـداول و مقـدار بـه دسـت 
آمـده در اینجـا بـرای لولـه uniOPVC بـا تـرک در حـال پخـش شـدن در جهـت مماسـی وجـود دارد. بنابرایـن آرایـش یافتگـی 
بـه منظـور کاهـش چقرمگـی بـرای ترکهـای در حـال پخـش شـدن در جهـت مـوازی بـا جهـت آرایـش یافتگـی پدیـدار نشـد.  
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مـطالب علمـی و مـقاالت

3-4- عـملکرد ویـژه شـکست

نتایـج عملکـرد ویـژه شکسـت بـرای لوله های مختلف در شـکل 7  نشـان داده شـده اسـت،در جدول 2 نیـز بصورت فهرسـت آورده 
شـده اسـت. نتایـج بـرای لولـه متـداول، که به طور اسـمی ایزوتـروپ )همسـان( بودند، مقادیـر یکسـانی از we برای ترکهـای در حال 
پخـش شـدن در جهـت هـای محـوری و مماسـی، مسـاوی kJ m-2 3-2 بـه دسـت داد. آرایـش یافتگی لوله مقـدار we را بـرای لوله 
biOPVC بـه طـور قابـل توجهـی تـا kJ m-2 25 و بـرای لولـه uniOPVC تـا kJ m-2 5. 29 افزایش داد. مقادیر R2 که در شـکل 7  
نشـان داده شـده اسـت داللـت بـر ایـن دارد کـه پراکندگـی بیشـتری در نتایج بـرای لولـه معمولی نسـبت به لولـه آرایش یافتـه وجود 
داشـت. کار بعـدی یـک ارتبـاط بین سـطح فرآینـد و پراکندگـی در نتایج عملکرد شکسـت بـرای uPVC برقرار کرده اسـت. فرآوری 
ضعیـف باعـث غیرهمگن شـدن در سـاختار پی وی سـی می شـود که انتظـار مـی رود پراکندگی در داده هـا را افزایش دهـد. هرچند، 
نتایـج بـه دسـت آمـده در اینجـا یـک درجـه بزرگـی افزایـش در عملکرد شکسـت بـرای ترکهـای در حال انتشـار در جهـت عمود بر 

جهـت آرایـش یافتگـی مولکولی ایجاد مـی کند. 

شکل 7. عملکرد ویژه شکست در برابر طول بند برای )a( لوله uPVC، ترک در جهت محوری، )b( لوله uPVC، ترک در 
جهت مماسی، )c( لوله uniOPVC ، ترک در جهت محوری و )d( لوله biOPVC ، ترک در جهت محوری

جدول 2. نتایج عملکرد شکست برای لوله های وینیل مختلف آزمون شده
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امروز به کارهایی بپردازید که شما را به زندگی ایده آل فردا می رساند.

مـطالب علمـی و مـقاالت

◆ افزایـش جزئـی در عملکـرد اصلـی شکسـت لولـه uniOPVC در مقایسـه بـا لولـه biOPVC احتماالً نتیجـه ای از آرایـش یافتگی 
محـوری اندکـی باالتـر مولکـول هـا در لوله  biOPVC در مقایسـه بـا لولـه  uniOPVC بود. 

Arkhireyeva و همـکاران عملکـرد اصلـی شکسـت را بـرای فیلـم uPVC انـدازه گیـری کردنـد و مقـدار حـدوداً kJ m-2 35 را به 
دسـت آوردنـد. ایـن مقـدار یـک درجـه ی بزرگـی بیشـتر از مقـدار به دسـت آمـده برای لولـه متـداول در این کار اسـت

 و بـه مقادیـری کـه بـرای مواد آرایش یافته به دسـت آمـد نزدیک تر می باشـد. Arkhireyeva  و همـکاران جزئیات اندکـی را درباره 
ی ماهیـت فیلـم پـی وی سـی کـه آزمایـش کردنـد، ارائـه دادند. فیلـم های کلندر شـده به طـور طبیعی مواد بـه خوبی فیوژن شـده ای 
هسـتند که از پی وی سـی دارای وزن مولکولی پایین تری نسـبت به پی وی سـی مورد اسـتفاده برای اکسـتروژن سـاخته می شـوند. 
مـواد بـه خوبـی فیـوژن شـده دارای چقرمگـی باالیی هسـتند، اما چقرمگی شکسـت معمـوالً با کاهـش وزن مولکولی کاهـش می یابد. 
تنـش هـای تسـلیم انـدازه گیری شـده بـه وسـیله Arkhireyeva و همکاران بـرای مواد مورد اسـتفاده شـان بـرای uPVC ایزوتروپ 
نسـبتًا زیـاد بودنـد و بـه آنچـه بـرای مـواد دارای اندکـی آرایش یافتگی به دسـت آمـد نزدیک تـر بودند. فیلم های اکسـترود شـده می 
تواننـد کمـی آرایـش یافتگـی داشـته باشـند و ایـن می توانـد به واسـطه تفـاوت در نتایج به دسـت آمده در اینجـا به حسـاب آید. اگر 
we بـا Gc مسـاوی شـود، سـپس بـرای لوله معمولی مقـدار Kc برای ترک در جهت مماسـی MPa m-2 7. 2  و بـرای ترک در جهت 
محـوری بـا فـرض تنـش صفحـه ایMPa m-2 2. 3  مـی توانـد تخمین زده شـود. ایـن مقادیر درجه صحیحـی از بزرگی هسـتند اما 
چیـزی کمتـر از مقـدار K1c مـورد انتظار یعنی MPa m-2 0. 4 -5. 3 برای لوله های پی وی سـی اکسـترود شـده معمولی می باشـند.

Mai و  Cotterell بـر روی نمونـه DENT ، چگونگـی تغییـرات تنـش بـا طـول لیگامنـت، اسـتدالل کردنـد. در طول هـای لیگامنت 
کوچـک، بـه طـور اجبـار حالتـی از کرنـش صفحـه ای تحمیـل مـی شـود، در حالی کـه در انـدازه هـای لیگامنت باقـی مانـده بزرگتر، 

حالـت تنـش یـک تنـش  صفحـه ای اسـت. شـرایط بـرای تنـش صفحـه ای معمـوالً از این طریـق بیان می شـود:
3B- 5B≤ L ≤ min )W/2 ,3rp(                                            )4

در جایـی کـه rp انـدازه ی ناحیـه پالسـتیک اسـت.برای شـکل مـدور ناحیـه، مکانیـک شکسـت االسـتیک خطـی انـدازه ناحیـه را به 
صـورت زیـر ارائه مـی دهد

rp = 2/1π )Kc/бy( 2 =I 2/1π )Ewe/бy2(                             )5                                          
اگر we با Gc برابر شود. برای ناحیه خطی اندازه ناحیه می شود

rp = π/8  )Kc/бy( 2 = π/8 )Ewe/бy2(                           )6
بـا اسـتفاده از مقـدار تنـش تسـلیم در جـدول 1 و مقـدار we در جـدول 2 ، اندازه ناحیـه می تواند از معادله )5( و )6( محاسـبه شـود. 
بـرای لولـه اکسـترود شـده معمولـی، 2rp بـرای یک ناحیه مـدور تقریبـًا 1/2-1/6 میلیمتـر بود. 2rp  بـرای یک ناحیه خطـی،  2/93-
3/75 میلیمتـر بـود. Hashemi بحـث کـرده بـود کـه با ترجیح نسـبت به تنش تسـلیم، تنـش جریان یـا ترکیبی از تنش جریـان و تنش 
تسـلیم بایـد بـرای تعییـن اندازه ناحیه اسـتفاده شـود. تنـش جریان برای لولـه متداول حـدود MPa 40 بـود و این فقط تخمیـن اندازه 
ناحیـه پالسـتیک را بـه حـدود 4/7-3/7 میلیمتـر افزایـش می دهد. طول های لیگامنت اسـتفاده شـده حـدود 12-3 میلیمتـر بودند، که 
بـه طـور واضحـی شـرایط بیـان شـده در معادلـه )4( را نقض کرد. باید توجه شـود کـه نمودارهای wf بر حسـب L برای لولـه متداول 
در شـکل 7 هیـچ غیـر خطـی بودنـی فراتـر از محـدوده طـول هـای لیگامنت اسـتفاده شـده را نشـان نمی دهنـد. چندین محقق نشـان 
دادنـد کـه الـزام 2rp  ممکن اسـت بسـیار محـدود کننده باشـد. در ارزش ظاهـری نتایج بـرای لوله متـداول ارائه شـده در اینجا ممکن 

اسـت ایـن مباحثه را پشـتیبانی کند.
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مـطالب علمـی و مـقاالت

هـر دو لولـه آرایـش یافتـه we داشـتند که یک درجه بزرگی بیشـتر از نمونه های لولـه معمولی بود. این نمونه ها اندازه ناحیه پالسـتیک 
را حـدود 9-7 میلیمتـر بـرای ناحیـه مـدور و حـدود 22-17 میلیمتر بـرای ناحیه خطی ارائه دادنـد. مجدداً هیچ غیر خطـی بودنی برای 
این مواد در شـکل 7 دیده نشـد و این اطمینان حاصل می کند که اینها مقادیر معتبر تنش صفحه ای عملکرد اساسـی شکسـت هسـتند.

تنش مقطعی خالص برای مواد مختلف به عنوان تابعی از طول لیگامنت در شکل 8 کشیده شده است. تنش تسلیم نمونه های شکاف دار 
دو لبه باید به واسـطه محدویت اعمال شـده به وسـیله شـکاف ها تا مقدر 1/15 برابر تنش تسـلیم کششی نمونه بدون شکاف زیاد شود.
 ایـن مقـدار بـرای هر ماده در شـکل 8 نشـان داده شـده اسـت. بـرای لولـه معمولی، تنش مقطـع خالص تقریبـًا با طـول لیگامنت ثابت 
بـود امـا کمتـر از бy 1.15 بـود. ایـن نتایـج مشـابه آنچـه توسـط Arkhireyeva و همکاران به دسـت آوردنـد بود. در جایـی که برای 
 Mpa در ایـن کار تنش جریـان حدود UPVC تنـش مقطـع خالـص ثابـت مسـاوی 1/15 برابر تنـش جریان بود.  مـواد UPVC فیلـم
40 داشـتند، کـه تنـش مقطـع خالـص حـدود MPa 46 را بـه دسـت می دهـد. ایـن مطابقت خوبی بـا تنش انـدازه گیری شـده واقعی 
دارد. بـرای لولـه هـای آرایـش یافتـه، بـه طـور منطقـی بـا бy 5. 1بـه خوبـی مرتبـط بـود. مـواد آرایش یافتـه افت بـاری را در تسـلیم 
نشـان ندادنـد )شـکل 4( و ایـن مـی توانـد به عنـوان رفتار متفـاوت لوله هـای آرایش یافته نسـبت به مـواد ایزوتروپ به حسـاب آید. 
شـیب منحنـی هـا در شـکل 7 مقادیـر βwP را ارائـه مـی دهـد. بـرای لولـه متـداول، شـیب هـای منحنـی هـا بـرای انتشـار تـرک در 
جهـت محـوری و جهـت هـوپ مشـابه بودنـد. شـکل واقعـی ناحیـه پالسـتیک بـه دسـت نیامـد وقتـی کـه ایـن مـواد فرموالسـیون 
تجـاری داشـتند کـه شـامل دی اکسـید تیتانیـوم بـود و سـفید شـدگی ناحیـه آسـیب دیـده را پوشـاند. هرچنـد، از آنجایـی کـه لولـه 
متـداول اساسـًا ایزوتـروپ اسـت، ایـن احتمـال وجـود دارد کـه β برای هـر دو جهت یکسـان باشـد و متعاقبًا wP هم یکسـان باشـد.

شکل 8. تنش مقطعی خالص در نقطه حداکثر بار برای عملکرد ویژه شکست نمونه ها
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ف پذیر کلید زمان و استفاده بهتر از وقت است.
 داشتن ذهن انعطا

مـطالب علمـی و مـقاالت

مقادیر βwP  برای لوله های آرایش یافته مشابه لوله ایزوتروپ بودند. این نباید به عنوان یک نشانه گرفته شود که 
wp بـرای لولـه هـای آرایـش یافتـه و آرایـش نیافته یکسـان اسـت از آنجایی کـه احتمال باالیـی وجود دارد که شـکل ناحیـه ی تغییر 

شـکل بـا آرایـش یافتگی تغییـر  کند. 
نتایـج آزمـون الیـه بـرداری بـرای طول ترک در حال افزایش در شـکل 9 نشـان داده شـده اسـت. همانگونـه که انتظار مـی رود بعضی 
پراکندگـی هـا در نتایـج وجـود دارد امـا نشـانه آشـکاری وجـود دارد که مقـدار Gc در لولـه آرایش یافتـه دو محوری اغلـب دو برابر 
لولـه آرایـش یافتـه تـک محـوری مـی باشـد. Atkins و Mai مقـدار Gc را بـرای پـی وی سـی آرایش نیافتـه حـدودkJ m-2 1. 4 به 
دسـت آوردنـد، در حالـی کـه مقادیـر انـدازه گیـری شـده در اینجـا برای آزمـون های الیه بـرداری حـدود 4 و kJ m 8-2  بـه ترتیب 

بـرای لولـه تک محـوری و دو محـوری بودند. 
فـرض مـی شـود  کـه شـرایط آزمون الیه بـرداری به صورت تنـش صفحه ای بـوده و مقادیر داده شـده توسـط Atkin و Mai احتماالً 
بسـیار کـم اسـت. بـه طـور نوعـی حیـن آزمون در دمـای اتـاق، K1 انـدازه گیری شـده در شکسـت لوله پی وی سـی دیواره نـازک از 
درجـه MPa m-2 75. 3 و در نظـر گرفتـن یـک مـدول GPa 2. 3 مقـدار حـدود kJ m-2 4. 4 را بـرای Gc  بـه دسـت مـی دهـد. 
ایـن نتیجـه بـه مقادیـر انـدازه گیری شـده برای لولـه آرایش یافتـه نزدیک اسـت. آزمون دورنگـی مادون قرمز نشـان داده اسـت که در 
لولـه biOPVC بـرای پیونـد C-CL آرایـش یافتگـی در جهـت شـعاعی نسـبت به جهت هـوپ ترجیح بیشـتری دارد کـه باعث می 
  biOPVC شـود پیونـد قطبـی قـوی تـری در جهت شـعاعی در عـرض صفحه مماسـی ایجاد شـود. به عـالوه ، مولکـول ها در لولـه
در مقایسـه بـا لولـه uniOPVC تمایـل بیشـتری در جهـت هـای محوری و شـعاعی دارنـد و در نتیجـه مولکول های بیشـتری وجود 
دارنـد کـه بـه صفحـه الیه الیه شـدگی مماسـی پـل زده اند کـه این به عنـوان عملکرد تورق باالتر شکسـت بـرای این لوله به حسـاب 

آید.  می 

biOPVC و uniOPVC شکل 9. نتایج آزمون الیه برداری اصالح شده برای ترک های پیرامونی در  لوله های
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4. نـتیجه گـیری

چنـد تکنیـک بـرای انـدازه گیـری چقرمگی شکسـت لوله های پی وی سـی آرایـش یافته با انتشـار ترک در جهـت موازی 
بـا جهـت آرایـش یافتگـی و عمـود بر آن اسـتفاده شـده اسـت. نتایج نشـان مـی دهند کـه تغییر در جهـت انتشـار ترک در 
لولـه هـای آرایـش یافتـه در نتیجـه کاهـش آرایش یافتگـی در عملکرد شکسـت بـرای ترکــهای در حال انتشـار در جهت 
مـوازی بـا جهـت آرایـش یافتگـی مولکولـی نمی باشـد. در واقع عملکرد شکسـت بـرای ترک هـای الیه الیه شـده ممکن 
اسـت اندکـی باالتـر از مقـدار پـی وی سـی ایزوتـروپ، بـه ویژه بـرای لولـه آرایش یافتـه دو محوره باشـد. دلیـل تغییر در 
جهـت انتشـار تـرک، افزایش مشـخص در عملکرد شکسـت برای ترک های در حال رشـد روی صفحه محـوری در جهت 
شـعاعی مـی باشـد. اگرچـه این جهت بـه طور خاص در ایـن کار  اندازه گیری نشـده اسـت، یک درجـه از بزرگی افزایش 
در عملکـرد اساسـی شکسـت بـرای ترکهـای در حـال انتشـار در جهـت محـوری روی صفحه مماسـی اندازه گیری شـده 
اسـت. ترکهـای در حـال انتشـار در جهـت محـوری در لولـه های آرایـش یافتـه در جهت عمود بـر جهت آرایـش یافتگی 
ترجیحـی مولکـول هـا پخش می شـوند. سـناریوی یکسـانی از طریق انتشـار ترک در جهت شـعاعی وجـود دارد و افزایش 

مشـابهی در عملکـرد شکسـت برای ایـن جهت انتظـار می رود.
ایـن کار همچنیـن نشـان مـی دهـد کـه عملکـرد اصلـی روش شکسـت بـرای مـواد لوله پـی وی سـی نتایجـی را ارائه می 
دهـد کـه بـا آنچـه بـرای ایـن مواد توسـط تکنیـک های آزمـون مکانیکـی شکسـت متداول تـر به دسـت آمده اسـت، قابل 

مقایسـه می باشـد.   
   

مراجع:

J.A. Kwon, R.W. Truss, The work of fracture in uniaxial and biaxial oriented unplasticised polyvinyl-
chloride pipes, Engineering Fracture Mechanics 616–605 )2002( 69. 
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مـطالب علمـی و مـقاالت

 PVC بررسـی اسـتحکام برشـی محل اتصال لوله هـای
بـا دو چسـب متفاوت

گردآوری :
مهندس مصطفی پورنصراله

کارشناس ارشد مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر
 شرکت لوله و اتصاالت U-PVC ، پلیمرتوس، مشهد 

چـکیـده

لولـه هـای پلـی وینیـل کلریـد )PVC( 1 از پرطرفدارتریـن لولـه هـای مورد توجـه در صنعت سـاختمان در دنیا می باشـند. 
از ویژگـی هـای مهـم ایـن لولـه هـا، روش نصـب آسـان می باشـد. متصل نمـودن لولـه  و اتصاالت بـه یکدیگر بر حسـب جنس 
لولـه بـه روش هـای مختلفـی انجام می شـود. نـوع اتصال چسـبی متداولتریـن روش در لوله و اتصـاالت PVC اسـت. در اتصال 
به روش چسـبی، مدت زمان خشـک شـدن چسـب و قدرت پیوند ایجاد شـده از عوامل مهم در انتخاب چسـب حاللی مناسـب 
PVC مـی باشـند. در ایـن مطالعـه، ویژگـی هـا و قـدرت چسـبندگی دو چسـب حاللـی از برندهـای مختلـف وارداتـی مطابق با 
اسـتاندارد ملـی ایـران بـه شـماره 1174 بررسـی می شـوند. در این مطالعه، اسـتحکام برشـی بـرروی آزمونـه هایی از لولـه با قطر 
اسـمی 20 )20 میلـی متـر( کـه بـا مادگـی آن بـه روش چسـبی متصـل شـده انـد، در فواصل زمانـی 1 سـاعته، 24 سـاعته و 336 
سـاعته مـورد بررسـی قـرار مـی گیرنـد. همچنین با مشـاهده عکس هایـی که پـس از جدایش محل های اتصال تهیه شـده اسـت، 
کیفیت چشـمی متصل شـدن هر چسـب، بررسـی شـد. یکنواختی توزیع شـدن چسـب خشک شـده در سـطح آزمونه را می توان 
بـه کیفیـت چسـب ارتبـاط داد. از نتیجـه ایـن پژوهـش بـه نظـر مـی رسـد کـه هـر دو چسـب مناسـب مـی باشـند ولـی قدرت 

چسبندگی چسب حاللی S1  از چسب حاللی S2 بیشتر است.

واژه های کلیدی: چسب حاللی PVC؛ قدرت چسبندگی؛ استحکام برشی؛ محل اتصال.

1-Poly)vinyl Chloride(
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مـطالب علمـی و مـقاالت

1. مـقدمـه

پلـی )وینیـل کلرایـد( )PVC( دومیـن ترموپالسـتیک رایـج بعـد از پلـی الفیـن ها می باشـد و سـالیان زیادی اسـت که بطور گسـترده  
در صنعـت اسـتفاده مـی شـود. بطـور عمومـی بیـش از 50 درصـد از PVC تولید شـده در دنیا در سـاختمان سـازی به علـت ارزانی و 

اتصـال راحت اسـتفاده می شـود]1 [.
روش هـای اتصـال لولـه و اتصـاالت PVC را مـی تـوان بـه اتصـال چسـبی و پـوش فیت تقسـیم بنـدی نمود کـه نوع اتصال چسـبی 
متداولتـر اسـت. از معایـب نصـب سـامانه لولـه گـذاری بـه صـورت پوش فیت مـی توان بـه افزایـش یافتن هزینـه های نصب اشـاره 

. نمود
در اتصـال چسـبی، چسـب نقـش یـک حـالل را ایفـا نمـوده که سـطح بیروني اتصـال نری و سـطح دروني اتصـال مادگـي را در خود 
حـل نمـوده و پـس از مدتـي باعـث یکپارچه شـدن دو سـطح اتصـال و در نهایت یک جـوش بین دو سـطح به وجود مـي آورد. برای 
چسـباندن دو اتصال نری و مادگی PVC به یکدیگر توسـط چسـب PVC، اسـتفاده از واژه “Cement” صحیح نمی باشـد. این واژه 
 ،PVC بـرای چسـبیدن دو قطعـه السـتیکی مناسـب اسـت. بـا توجـه بـه یک فاز شـدن نـری و مادگی پـس از چسـب زدن با چسـب

اسـتفاده از واژه “Solvent Cement” توصیـه مـی شـود. زیـرا دو قطعـه در یکدیگر توسـط چسـب حل و جوش می شـوند.  
چسـب حاللـی PVC آمیـزه ای از پلیمرهـای پالسـتیکی، غلظـت دهنـده هـا و پایدارکننـده ها کـه در مخلوطی از حالل ها حل شـده 
انـد، مـی باشـند. اغلـب این چسـب مایعی ویسـکوز و یکنواخت اسـت. این چسـب هـا برای محل هـای اتصال از جنس پی وی سـی 
نـرم یـا پلـی اتیلـن یـا پلـی پروپیلن اسـتفاده نمی شـود. این چسـب ها بـرای مصارف سـاختمانی هـم چون انـواع محل هـای اتصال 

مربـوط بـه پروفیـل هـا و لوله های فاضـالب و برای مصارف آبرسـانی و کشـاورزی کاربـرد دارند.
هرچـه وزن مولکولـي حـالل بیشـتر باشـد کمتـر بداخـل پالسـتیک نفـوذ مـي کنـد و بـا سـرعت کمتـري تبخیر مـي شـود و از طرف 
دیگـر حـالل هـاي خیلـي سـبک، زود تبخیـر مـي شـوند و فرصتـي بـراي نفوذ بـه داخـل سـطح را نخواهند داشـت. از اینـرو معموال 
از مخلـوط دو یـا چنـد حـالل بـا فراریـت هـاي مختلف در سـاخت چسـب حاللی اسـتفاده مي شـود. به لحـاظ فراریت زیـاد حالل، 
بسـته بنـدي ایـن محصـول بایـد بـه گونـه اي باشـد که حـالل در حیـن حمل یـا عدم اسـتفاده تبخیـر نگـردد وگرنه چسـب خاصیت 

خـود را از دسـت خواهد داد. 
چسـب غلیـظ شـده را نبایـد بـا حـالل ها رقیـق نمـود زیرا خاصیـت چسـبندگی خود را از دسـت مـی دهنـد. همچنین چسـب نباید 
در معـرض هـوای آزاد قـرار بگیـرد زیـرا حـالل آن تبخیـر می شـود و به صـورت ژالتین در مـی آید و دیگر قابل اسـتفاده نیسـت. در 
اسـتفاده از چسـب هـا بایـد توجه داشـت که بعضی از چسـب هـا را نمی تـوان در درجه حرارت پاییـن به لوله زد و بعضی از چسـب 

هـا زود سـفت مـی شـوند و کار بـا آنها را بایـد به سـرعت انجام داد. 
در متصـل نمـودن لولـه و اتصـاالت PVC بـرای کاربردهـای فاضالبـی، بـه علـت تحت فشـار داخلـی نبودن قطعات از سـوی سـیال 
داخـل، نـوع چسـب حاللـی زیـاد دارای اهمیـت نمـی باشـد. امـا در کاربردهـای تحـت عنوان فشـار قـوی به دلیـل اینکـه باید محل 
اتصـال نیـز تحـت آزمون فشـار داخلی هیدرواسـتاتیک حداقل 1/6 برابر فشـار اسـمی )PN( لوله متناظر قرار گیرد، اسـتفاده از چسـب 

حاللـی مناسـب بسـیار بـا اهمیت می باشـد ]2 [.
اسـتاندارد ملـی ایـران بـه شـماره 1174 )1353( که برگرفته از اسـتاندارد بیـن المللی ایزو 1-7387 )1983( می باشـد، در سـال 2009 
میـالدی )1392 شمسـی( مـورد تجدیـد نظر واقع شـده اسـت. قدمت این اسـتاندارد بیانگـر قدمت لوله هـای PVC بـرای کاربردهای 

آبرسـانی تحت فشـار در دنیا می باشـد ]3 [. 
در مطالعـه حاضـر، دو چسـب حاللـی وارداتـی بـا نام هـای S1 و S2 از لحاظ قدرت چسـبندگی مورد بررسـی قرار مـی گیرند. این دو 
چسـب از ترکیه و آلمان وارد شـده اند. بررسـی توسـط آزمون اسـتحکام برشـی و نیز از طریق بررسـی های ظاهری و میزان پرکننده 
صـورت مـی پذیـرد. ایـن آزمون ها در آزمایشـگاه شـرکت پلیمرتوس انجام شـده اسـت و دسـتگاه کشـش دارای گواهی کالیبراسـیون 

معتبر می باشـد.
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 بهانه جویی نوعی بیماری است که موفقیت را نابود می کند.به هر قیمتی از آن اجتناب کنید.

2. روش تـحقیق
2-1- تـهیه آزمـونه جهت بررسی اسـتحکام بـرشی

جهـت انجـام آزمون اسـتحکام برشـی مراحـل ذیل بایـد برای هر 
چسـب به طـور جداگانه انجـام پذیرد.

1- لولـه بـه قطـر اسـمی20 را به قسـمت های مسـاوی بـه اندازه 
mm  75 بـرش داده.

2- قطعـات بـرش خـورده را بـه صـورت گـروه هـای دو تایـی 
نموده. تقسـیم 

3- طبـق شـکل 1، یکـی از قطعـات هـر گـروه را بـا اسـتفاده از 
دسـتگاه کوپـل، تبدیـل بـه مادگـی )بوشـن( نمـوده.

4- مشـخص نمـودن ناحیـه ای به انـدازه mm 10 بـرروی قطعه 
نـری، کـه باید چسـب خـورده شـود و داخل مادگی شـود. 

5- شسـتن قطعات با مواد شـوینده و سـپس خشـک نمـودن آنها 
با پارچـه ای تمیز.

6- بـا اسـتفاده از یـک قلم مویـی باریک، مقداری چسـب حاللی 
بـا مقـدار برابـر را بر روی قسـمت مشـخص شـده نـری و داخل 

نموده. مادگی پخـش 
7- بالفاصلـه محـل هـای چسـب خـورده را به هم متصـل نموده 
و بـا اعمـال نیـرو به سـمت جلو بـه مـدت 30 ثانیه نگه داشـته و 

حداقـل 10 دقیقـه هیـچ ضربه ای به آن وارد نشـود.
8- چسب بیرون زده را با پارچه تمیز، پاک نموده.

شکل )1(- نمونه های آماده شده از لوله 20 جهت آزمون استحکام برشینرگی و مادگی مطابق شکل 1 تهیه می شوند. 

انجـام        بـازه زمانـی 1، 24 و 336 سـاعته  ایـن آزمـون در سـه 
مـی پذیـرد. نیـرو اعمال شـده با سـرعت mm/min 5 و توسـط 

دسـتگاه کشـش مطابـق شـکل 2 صـورت مـی پذیـرد.
اسـتحکام برشـی قطعـات بـه هـم چسـبیده از معادله 1 به دسـت 

مـی آید:
  

معادله )1(

R: استحکام برشی بر حسب مگاپاسکال )MPa(؛
F: نیروی الزم جهت انفصال بر حسب نیوتن )N(؛

d: قطر داخلی بوشن بر حسب میلی متر )mm(؛
L: طول قسمت اتصال بر حسب میلی متر )mm(؛

شکل )2(- فک و لودسل دستگاه کشش مستقر در شرکت پلیمرتوس

مـطالب علمـی و مـقاالت
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مـطالب علمـی و مـقاالت

2-2- تهیه آزمونه جهت بررسی چشمی ناحیه چسب خورده

جهت بررسـی چشـمی پیوند ایجاد شـده پس از جدایش، 12 آزمونه مسـتطیل 
شـکل بـه طـول mm 70 مطابـق شـکل 3 در دو گـروه شـش تایـی تهیـه می 
شـود. سـپس بـرروی 3 آزمونـه در یـک گروه از چسـب S1 و در گـروه دیگر 
از چسـب S2 بـه مقـدار برابـر و بـه طـول mm 30، پخـش مـی شـود. سـه 
آزمونـه دیگـر هـر گروه را بـرروی آنها به مدت 2 سـاعت قـرار داده و پس از 
ایـن زمـان آنهـا را در میـان دو فک دسـتگاه کشـش، بـا اعمال نیرو با سـرعت 
mm/min 5، از یکدیگـر جـدا نمـوده و از نظـر چشـمی بررسـی می شـود.

شکل )3(- شماتیک نمونه تهیه شده جهت بررسی ظاهری نحوه چسبندگی

2-3- درصـد خـاکسـتر 

هـدف از ایـن بررسـی مقایسـه اسـتفاده از مـواد معدنـی در چسـب حاللـی می باشـد. اغلب باید میـزان اسـتفاده از پرکننـده حداکثر 5 
درصد باشـد ]4[. 

در ابتـدا کـروزه خالـی را درون کـوره بـا حرارت 850 درجه سـانتی گراد قرار داده تا به جرم ثابتی برسـد، سـپس آنرا درون دسـیکاتور 
قـرار داده تـا بـه دمـای اتـاق بازگردد. سـپس کروزه را با دقـت یک ده هزارم گـرم توزین کنید. مقـدار 5-2 گرم نمونـه را درون کروزه 
ریختـه و دوبـاره وزن کنیـد. کـروزه را حـرارت دهیـد تـا نمونه سـوزانده شـده و مقدارکمی خاکسـتر باقی بمانـد. این عمل تـا زمانی 
ادامـه مـی یابـد کـه هیـچ گونه دودی متصاعـد نگردد. سـپس کـروزه را در ابتدای کوره بـا دمای 850 درجه سـانتی گراد قـرار دهید و 
بـه آرامـی آنـرا بـه داخـل کوره منتقـل نماید. پس از 30 دقیقـه، کروزه را از کـوره خارج کرده و درون دسـیکاتور به مدت یک سـاعت 
قـرار دهیـد تـا بـه دمـای اتاق برسـد، آنـگاه با دقت یـک ده هزارم آنـرا توزین کنیـد. مجددا تحـت همان شـرایط عملیات تکرار شـود 
تـا بـه جـرم ثابتـی برسـید، دو وزن بدسـت آمـده نباید بیـش از  mg 0/5 اختالف داشـته باشـند. کل مدت زمـان قرار گرفتـن درکوره 

نبایسـتی بیش از سه سـاعت باشد.
میزان خاکستر به دست آمده از معادله 2 به دست می آید:

معادله)2(                                100*

درصد فیلر-1=درصد رزین پلیمری
)gr( جرم نمونه اولیه :M0

)gr( جرم خاکستر نهایی :M1

3- یـافتـه های تـحقیـق

در بند 3 از استاندارد 1174 آورده شده است که: 
چسـب حاللـی بایـد عـاری از هرگونـه ذرات خارجـی و حـل نشـده و در دمـای محیـط حالت ژلـه ای کامل نداشـته باشـد و قابلیت 
کاربـرد بـا قلـم مـوی را نیز دارا باشـد. همچنین حالل مورد اسـتفاده در چسـب حاللی PVC بایـد تتراهیدروفوران و سـیکلوهگزانون 

باشد.
در هر دو چسب حاللی S1 و S2 این ویژگی ها رعایت شده است. 
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ش بین تمام عیار باشید.
ک خو

ی

مـطالب علمـی و مـقاالت

جدول )1(- نتایج استحکام برشی نمونه ها

3-1- اسـتحکام بـرشی
از مشـاهده نیروهای به دسـت آمده در شـکل 4، اسـتحکام برشـی نمونه ها محاسـبه و در جدول 1 آورده شـده اسـت. از نتایج حاصله 
مشـخص مـی شـود کـه هـر دو چسـب الزامات اسـتاندارد ملـی 1174 را پـاس می نمایند. اما مشـهود اسـت کـه نمونـه S1 در تمامی 

سـاعات دارای اسـتحکام برشـی بیشـتری نسـبت به نمونه S2 می باشد.

)S2 و چپ S1 شکل )4(- نمودار نیرو-کشش از باال به پایین 1، 24 و 336 ساعته )سمت راست
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مـطالب علمـی و مـقاالت

3-2- بـررسی چـشمی نـاحیه چسـب خـورده
بـا توجـه بـه شـکل 5 بـه نظر می رسـد چسـب S1 با آزمونه تشـکیل یـک فاز داده اسـت و بـه خوبی بـا آزمونه جوش خورده اسـت. 
امـا چسـب S2 نتوانسـته اسـت بطـور کامـل بـا آزمونه تشـکیل یک فـاز یکپارچـه را دهد و این مـی تواند در قـدرت چسـبندگی تاثیر 

باشد.  منفی داشـته 

S2 و چپ S1 شکل )5(- آزمونه ها پس از جدایش. تصویر سمت راست

3-3- مـقایسه درصـد خـاکستر
پـس از انجـام محاسـبات، مقـدار خاکسـتر چسـب S1 2/5 درصـد و چسـب S2 5 درصد می باشـد. کروزه های حاوی چسـب پس 

از خارج در شـکل 6 مشـاهده می شـوند.

S2 و چپ S1 شکل )6(- کروزه سمت راست
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مقاالت مورد نیاز خود را جدا کنید و برای مطالعه بعدی بایگانی کنید.

4- جـمع بندی و نـتیجه گیری

اسـتحکام برشـی چسـب حاللـی S1 در آزمـون یـک سـاعته بیـش از دو برابـر چسـب حاللی S2 مـی باشـد. اهمیت این 
موضـوع بـه خاطـر افزایـش یافتـن سـرعت نصـب در هنـگام کمتر بـودن زمـان گیرایش اولیـه می باشـد. این امـر باعث 
کاهـش هزینـه هـای نصـب مـی شـود. در واقع زمان خشـک شـدن چسـب حاللـی S1 کمتـر از S2 می باشـد. اسـتحکام 
برشـی چسـب S1 در زمـان هـای یـک روزه و دو هفتـه ای نیـز از چسـب S2 اما نه بطور چشـمگیری بیشـتر می باشـد. با 
 S2 مشـاهده نحـوه خشـک شـدن چسـب هـای پـس از جدایـش آزمونـه ها، می تـوان نتیجـه گرفت کـه چسـب حاللی
نتوانسـته اسـت هماننـد چسـب حاللـی S1 باعـث حـل شـدن دو قطعـه در یکدیگر شـود. شـاید بتـوان اسـتفاده از رزین 

بیشـتر در چسـب S1 را بـه چسـبندگی قویتـر آن نسـبت به چسـب S2 ارتبـاط داد.  

مـراجع

]1[ Sterky K, Jacobsen H, Jakubowicz I, Yarahmadi N, Hjertberg T )2010(, Influence of processing 
technique on morphology and mechanical properties of PVC nanocomposites, European Polymer 
Journal, vol. 46, no. 6, pp. 1209–1203.
]2[شـماره اسـتاندارد ملی ایران 5-13361 )1389(، پالسـتیک ها- سیسـتم های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسـانی و 
فاضالب و زهکشـی تحت فشـار مدفون در خاک و باالی سـطح زمین - پلی وینیل کلرید سـخت )pvc-u( – قسـمت 

5 - کارایی سیسـتم.
]3[شـماره اسـتاندارد ملـی ایـران 1174 )1392(، چسـب هـای حاللـی بـرای اتصـال لولـه هـای پی وی سـی سـخت - 

ویژگـی هـا و روشـهای آزمون
]4[ Charles NB, Forest H, Amrit P )2009( Universal solvent cement, Publication number US7592385 
B2,  

مـطالب علمـی و مـقاالت
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پیـام کنترل کیــفیت

دریافت گواهینامه ایزو 9001 توسط شرکت لوله گستر گلپایگان

شـرکت لوله گسـتر گلپایـگان، موفق به دریافـت گواهینامه ایـزو 9001 ورژن 2015 )مدیریت 
شد. کیفیت(، 

بـه گـزارش روابـط عمومی انجمـن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سـی، شـرکت لوله 
گسـتر گلپایـگان، موفـق به دریافـت گواهینامه ایـزو 9001 ورژن 2015 )مدیریـت کیفیت( در 

آذر ماه سـال جاری شـد.

شرکت داراکار، صادرکننده نمونه استان اصفهان در سال 1395

روابـط عمومـی انجمـن تولیـد کننـدگان لولـه و اتصـاالت pvc  انتخاب شایسـته شـرکت داراکار را به عنـوان واحدنمونه 
صادرکننـده در اسـتان اصفهـان بـه مدیریـت بیـژن سـحرناز را به ایشـان وهمـکاران گرانقـدر آن مجموعه محتـرم تبریک 

گفتـه و توفیـق روزافـزون تـر را از خداونـد منان خواستاراسـت.
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ضروری باشید.
ف کارها و فعالیت های غیر 

به دنبال راه های حذ

پیـام مـدیریـتی

Brand Management  مـدیریـت بـرند ◆

مــقدمه1  
مشـکالتی کـه امـروزه مدیـران بازاریابـی را بـه خـود مشـغول 
کـرده، عبـارت اسـت از آن که تـالش آنها برای خلـق و نگهداری 
Brand فاقـد برنامـه ریـزی هـای الزم بوده بدلیل عدم شـناخت 
ویژگـی هـای نـام تجـاری و عـدم شـناخت روشـهای صحیـح 
مدیریـت نـام تجـاری نمـی توانند بصـورت اثربخشـی، محصول 
را بـا نـام تجـاری پیونـد بزننـد. اغلـب مدیـران بازاریابـی و یـا 
مدیـران Brand، مفاهیـم بازاریابـی ر از قبیـل شـناخت نیازهـای 
مشـتری، موضـع یابـی، فعالیت هـای ترفیعـی و تبلیغاتـی بخوبی 
میداننـد و تجربـه فراوانـی در اجـرای آنهـا دارنـد امـا در مجموع 
آن چـه آنهـا را در بازاریابـی محصوالت و خدمات دچار مشـکل 
مـی کنـد آن اسـت کـه نمـی تواننـد مفاهیـم بازاریابـی را در راه 
ارتقـای ارزش نـام تجـاری بـکار گیرند.ایـن همـه از آنجا ناشـی 
مـی شـود کـه آنهـا شـناخت درسـتی از نام تجـاری بعنـوان یکی 
از مهمتریـن دارائیهـای نامشـهود شـرکت ندارنـد و برداشـت آنها 
از دارایـی صرفـًا شـامل چیزهایـی اسـت کـه درنظـر مـی آیـد و 
قابـل لمس اسـت همانگونـه که علم مدیریت سـازمان مـی تواند 
مدیـران مؤسسـات تولیـدی را بـا اسـتفاده از ابزارهـای مدیریتـی 
نظیـر هـدف گـذاری، برنامـه ریـزی، همآهنگـی، بسـیج منابـع و 
امکانـات و کنتـرل یـاری دهد تـا به اهداف سـازمان دسـت یابد. 
علـم مدیریـت Brand نیـز مدیـران را قـادر مـی سـازد تـا برنامه 
ریـزی مدیریتـی صحیحـی در راسـتای دسـتیابی بـه اهـداف نـام 
تجـاری بکننـد، بگونـه ای کـه بـدون بـه هـدردادن منابـع، میزان 

دسـتیابی بـه اهداف بیشـینه شـود. 

نـام تـجاری2 
 شـاید بتـوان فـت کـه بارزتریـن مهـارت حرفـه ای بازاریابـان، 
قابلیـت توانایـی آنهـا در ایجـاد، حفـظ، مراقبـت و ارتقـای نـام 
تجـاری)Brand ( اسـت. تعییـن نام تجاری هنر و بنیـان بازاریابی 
اسـت. نام تجاری سـبب شناسـایی فروشـنده یا سـازنده می شود. 
نـام تجـاری مـی توانـد یک نـام، یـک عالمت تجـاری، نشـان و 
یـا سـمبل دیگر باشـد. فروشـنده براسـاس قانون عالمـت تجاری 
حـق اسـتفاده همیشـگی از نـام تجـاری را در اختیـار دارد. بدیـن 
ترتیـب نـام هـای تجـاری جـدای از دارائیهایـی نظیر مجـوز بهره 
بـرداری، حـق چـاپ، و غیـره هسـتند کـه از مـدت زمـان اعتبار 
خاصـی برخوردارنـد. یک نام تجـاری تعهد دائمی یک فروشـنده 
بـرای ارائـه مجموعـه ای از ویژگی های، مزایـا و خدمات خاصی 
بـرای خریـداران را الزام می  کنـد. بهترین نامهـای تجاری حاوی 
تضیمـن کیفیـت هسـتند امـا یـک نـام تجـاری مـی تواند سـمبل 

مـوارد پیچیـده تری هم باشـد.
 انجمن بازاریابی آمریکا نام تجاری را چنین تعریف می کند:

 نـام تجـاری، یـک نـام، اصطـالح، عالمت،نشـان یـا طـرح یـا 
ترکیبـی از اینهـا اسـت کـه برای شناسـایی کاالها یـا خدمات یک 
فروشـنده یـا گروهـی از فروشـندگان و متمایزکردن ایـن کاالها و  

یـا خدمـات از کاالهـا یـا خدمـات رقبا بـه کار مـی رود.

چـکیده 
درایـن مقالـه بـه منظـور ارائـه راهـکار بـرای موفقیـت مدیـران بازاریابـی در دسـتیابی به اهـداف نام 
تجـاری)Brand ( و همچنیـن اثربخشـی تالشـهایی) از قبیل موضع یابی، تبلیغـات و ....( که در جهت 
ارتقـای ارزش Brand صـورت مـی گیـرد مفهوم مدیریت نـام تجاری در مؤسسـات تولیدی را مطرح 
کـرده ایـم. مدیریـت نـام تجـاری در مجمـوع تـالش دارد تـا با هـدف گـذاری، برنامه ریـزی، اجرا و 

کنتـرل، بـرای نـام تجـاری ایجـاد ارزش کند و سـپس در جهت حفـظ و ارتقای ارزش آن بکوشـد.
دراین مقاله با دیدگاه بلندمدت و راهبردی به ارائه شیوة مدیریت نام تجاری پرداخته ایم.

گردآوری:
سحر علیزاده

2- ماهنامه تدبیر شماره173،  شادی گلچین فر و امیر بختایی کارشناسان سازمان مدیریت صنعتی
1  ( http://www.irni.ir/tadbir167-



63انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC / سـال 11 / شمـاره 92 >>

ت.
اس

ن 
ت آ

کمی
از 

تر 
م 

مه
ید 

ده
ی 

م م
جا

ه ان
ی ک

ار
ت ک

یفی
 ک

پیـام مـدیریـتی
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 روانشناختی                                                      کارکردي

← مـدیریت نـام تـجاری1
مدیریـت نـام تجـاری)Brand Management( برنامة کاربردی، 
تکنیـک هـای بازاریابـی یـک محصـول خـاص، خـط محصـول و 
یـا آرم تجـاری اسـت. هـدف از این نـوع مدیریت افزایـش ارزش 
محصـوالت بـرای مشـتریان و در نتیجه کسـب حق امتیـاز برای آن 

محصـوالت اسـت. یـک آرم تجـاری خـوب باید:
1- از لحاظ قانونی قابل پشتیبانی باشد.

2- تلفظ آن ساده و روان باشد.
3- بخاطرسپردن آن آسان باشد.

4- شناسایی و تشخیص آن کار دشواری نباشد.
5- توجه افراد را جلب کند.

6- مزایای استفاده از محصول را در خود داشته باشد.
7- پیام محصول و یا شرکت تولیدکننده را به همراه داشته باشد.

8- موقعیت محصول را در میان محصوالت رقیب مشخص سازد.
◀ یـک نـام تجـاری در صورتـی موفـق مـی شـود کـه مدیـران 
Brand درک درسـتی از دارائیهایـی کـه آن را تشـکیل مـی دهنـد 
داشـته باشـند. از جملـه مهمتریـن دارائیهـای نـام تجاری مـی توان 

بـه ایـن مـوارد اشـاره کرد.
◆ ارزشی که مشتری برای نام تجاری قائل می شود.

◆ سـرمایه گـذاری مدیریـت نـام تجاری بگونـه ای که بـا حفاظت 
از ویژگـی هـای نـام تجـاری هـم ارزش آن را حفـظ کنـد و هـم 

وفـاداری مشـتریان را از دسـت ندهـد.

← بـیانیة مـأموریت2 
سـازمان یـا مؤسسـه تولیـدی در گام اول با تعیین ارزشـهای هسـته 
ای نـام تجـاری مبنایـی را بـرای تمـام اقدامـات و فعالیـت هـای 
مدیـران و بخصـوص مدیـران بازاریابـی مشـخص می سـازد. الزم 
بـه یـادآوری اسـت کـه در بیانیـة مأموریت بایـد افقـی بلندمدت را 
درنظـر داشـت و از همیـن آغـاز بـا طـرز تفکـری اسـتراتژیک بـه 
مدیریـت نـام تجـاری مبـادرت ورزنـد. در حالیکـه ممکـن اسـت 
مدیریـت نـام تجاری تحت فشـار مدیـران عالی سـازمان مجبور به 
کسـب نتایـج کوتاه مدت شـود) مثـاًل افزایش سـهم بـازار، در یک 
سـال آینـده( و ایـن انتظـار نه تنهـا باعث تقویـت نام تجـاری نمی 
شـود، بلکـه آن را روبـه نابـودی مـی بـرد. ایـن از جملـه انتظاراتی 
اسـت کـه در مـورد تبلیغات هم وجـود دارد و مـی تواند در عوض 

تثبیـت بـه تخریـب نام تجـاری منجر شـود.
 هـدف: پـس از اینکـه بیانیـه ارزشـهای هسـته ای نـام تجـاری را 
اعـالم کردیـم الزم اسـت کـه بـرای Brand ، هـدف یـا اهدافـی 
تعییـن شـود کـه هـم در راسـتای بیانیـة ارزشـهای هسـته ای آن 
اسـت و هـم مبنایـی اجرایـی تـر نسـبت بـه بیانیـه خواهد داشـت. 
 Brandبـا تعریـف بیانیـه و اهـداف نـام تجـاری اسـت کـه مدیـر
مـی توانـد تعبیـر مشـخص خـود را با دیـدگاه عمـوم مقایسـه کند 

و ابـزاری بـرای کنتـرل داشـته باشـد و از جانـب دیگـر حتـی بـا 
تعویـض آژانـس تبلیغاتی) بخصـوص در مواقعی که هـدف احیای 
مجدد Brand  اسـت( باز هم از مسـیر دسـتیابی به هدف منحرف 

شـد. خواهد 

 تـحلیل عتوامل داخـلی
از آنجـا کـه بسـیار از نامهـای تجاری که شکسـت خـورده اند فقط 
تحـت تأثیـر عوامـل خارجی نبـوده و عوامل داخلی نیز بـر آن تأثیر 
دارنـد. از جملـه مهمتریـن عوامل درونی کـه می تواند بر دسـتیابی 
بـه هـدف نام تجـاری تأثیـر بگذارند) جـدای از عوامل سـازمانی و 
سـایر عوامـل مدیریتـی(، نگـرش و دیـدگاه اعضـای تیم اسـت که 
روی نـام تجـاری کار مـی کننـد، الزم اسـت بررسـی شـود کـه آیا 
همـة اعضـای تیـم دیدگاهـی سـازگار بـا ارزش های هسـته ای نام 

تجـاری دارند؟
از ایـن رو الزم اسـت کـه یـک گـروه مسـتقل دیـدگاه اعضـاء را 
دربارة ارزشـها بررسـی کنند. بروشـنی پیداسـت که بیانیة ارزشـها و 
اهـداف نـام تجـاری باید سـرلوحة تمامی اعضـاء گروه قـرار گیرد.

 
تـولید عـوامل خـارجی

 از آنجـا کـه مشـتریان از مهمتریـن عوامل خارجی هسـتند که حتی 
بیانیـه ارزشـها و اهـداف نـام تجـاری در راسـتای نیاز آنهـا و توجه 
بـه الزامـات بـازار هـدف تنظیـم شـده اسـت بایـد تحقیقـات بازار 
گسـترده ارزشـهای مشـتری و نیازهـای آنـان را بـه صورتـی دقیـق 
شناسـایی وتجزیـه و تحلیـل کـرد تـا هم از ارزشـهای بـازار هدف 
آگاهـی یابیـم و هـم اطمینـان یابیـم کـه اسـتراتژی هـای گذشـته 
توانسـته انـد بخوبی ارزشـهای نـام تجـاری را به مصـرف کنندگان 

دهند. انتقـال 

شکل1- نام تجاری منسجم از پیوندزدن سه مؤلفه ساخته می شود

• ادامـه مقالـه در شـماره هـای بعـد بـه اختصـار بـه سـمع و نظـر 
خواننـدگان گرامـی مـی رسـد.

                                                                             
iran.com  http://mag-:منبع :سایت

1- مباحث عمومی و تخصیص مدیریت،مترجم یاسمن حریری 1384
2- ماهنامه مدیریت، شماره 167، دکتر اوژن کریمی، دکتر غالمحسین خورشیدی، محمداحمدی
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ف مقداری وقت دارد.ت دارد. 
صر

ضروری است. هر کاری نیاز به 
استفاده از وقت امری 

حــکایـت

رد مورد دهش :
آنگاه مرد توانگری گفت : با ما از دهش بگو .  و او پاسخ داد:

هنگامی که از مال خود چیزی می دهید  ، چندان چیزی نمی دهید. 
اگر از جان خود چیزی بدهید آنگاه به راستی می دهید.

زیرا که مال مگر چیست  به جز آنچه  از برای فردای مبادا نگه می دارید . …
هسـتند کسـانی کـه ازبسـیاری که دارنـد اندکی می دهنـد آن هم برای نـام و این خواهـش پنهان  ، بخشـش آنها 

را آلـوده می کند . 
و هستند کسانی که اندکی دارند  و همه را می دهند .

این کسان به زندگی و برکت زندگی باور دارند و دستشان هرگز تهی نمی شود...
هستند کسانی که  با شادی می دهند و پاداش آن ها همان شادی است...

و هستند کسانی که با درد می دهند و آن درد تعمید آنهاست ...
و هسـتند کسـانی کـه مـی دهنـد و از دهش دردی نمی کشـند . حتی شـادی هم نمـی خواهند و نظـری به ثواب 

هـم ندارند...
دهش در برابر خواهش نیکو است . اما دهش بی خواهش و از روی دانش نیکو تر است...

و آیا چیزی هست که بتوانی دادنش را دریغ کنی ؟
هرآنچه داری روزی داده خواهد شد...

پس هم امروز بده تا فصل دهش ، از آن تو باشد نه از آن میراث خوارانت...
تو بارها می گویی : ” خواهم داد اما به آن که سزاوار باشد “ 

درختان باغ تو چنین نمی گویند  و گله های چراگاه تو نیز هم . 
این ها می دهند تا زندگی کنند ؛ زیرا ندادن همان است و مردن همان...

آن کـس کـه سـزاوار نوشـیدن از دریای زندگی بوده باشـد سـزاوار اسـت کـه جام خـود را از جـوی باریک تو 
پـر کند...

مگـر تـو کیسـتی کـه مردمان بایـد گریبان خـود را باز و غـرور خود را بی پـرده کنند تا تـو ارزش آنهـا را برهنه  
وغرورشـان را بی شـرم ببینی ؟

نخست کاری کن که خود سزاوار دادن و دارای دست دهش باشی...
و شـما ای گیرنـدگان  و ای شـما کـه همـه گیرنـده ایـد  منـت مکشـید  مبـادا بـاری بر گـردن خود و بـر گردن 

بگذارید.  دهنـده 
همراه دهنده بر بالهای دهش او پرواز کنید.

جبران خلیل جبران


