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سرمقاله

باالخـره انتخابـات دوره دوازدهـم ریاسـت جمهـوری بـا مشـارکت %73 مردم بـه پایان 
رسـید و بـار دیگـر مـردم رأی اعتمـاد و فرصـت دوبـاره اداره ممکلت را به آقـای دکتر 
روحانـی دادنـد تـا بـه جهانیـان و کسـانی کـه بـا حربه هـای مختلـف نظـام اصالحات 
را زیـر سـوال مـی برنـد اثبـات کننـد کـه شـعور سیاسـی ملـت و درک آنـان از کارهای 

زیربنایـی دولـت یازدهـم چقدر زیاد اسـت؟
دوبـاره فریـاد برآوردنـد کـه تقابـل با دنیـا و گرفتار شـدن در حصار انحصارطلبـان را بر 
خـود روا نمـی دارنـد و طالب صلح و سیاسـت برد-بـرد در کلیه مراودات خود هسـتند 

و بـه هیـچ وجه انسـانیت را فـدای ایدئولـوژی نمی کنند.
همـه ادیـان و ملیـت هـا نـزد مـا محترم اسـت و مـا بقـای خـود را در بقای همه اقشـار 

جامعـه مـی بینیـم نه فنـای آنان!
ایـن انتخابـات نمایـش همدلی و همنوازی همه آنانی بودکه شـاید سالهاسـت سـازی به 
دسـت نگرفتـه بودنـد و نـوای اداره حکومـت را از عالقه و باورشـان به سیسـتم صحیح 

کشـورداری خارج می پنداشـتند.
اینبـار، امـا آمدنـد تـا گوش جهـان را از شـنیدن بانگهـای ناهنجار دشـمنی به نـام ایران 
پـاک کننـد و پیـام دوسـتی و مهـرو صفـا را در تمـام دنیـا فریـاد بزننـد. حـاال هرکسـی 
ممکـن اسـت بـه گونـه ای و بـه زبانـی از مشـارکت ملـت نـام بـرده و حضور مـردم را 
درجهـت منافـع خـود مصـادره کـرده باشـد امـا آنچه واضـح بود رأی اقشـاری بـود که 
در بیسـت سـال اخیـر بـه ندرت مهـری از انتخابات در شناسـنامه شـان نقش بسـته بود. 
کسـانی کـه از فـرط درد، گوشـه نشـین حـرم انتخابـات شـده بودنـد و ممکن بـود چند 
سـال دیگـر در همـان گوشـه هم سـربربالین خـاک بگذارند. خـوش آمدند که آمدنشـان 
نقـش مؤثـری در قـدرت آوای بلنـد صلـح طلبـی و سـهم خواهـی در جامعـه و اقتصاد 

ایران داشـت!

فرزانه خرمیان

سردبیر
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رویدادها

PVC 1.آغاز سال 1395 با شوک قیمتی
دفتر توسـعه صنایع پایین دستی شـرکت ملی پتروشیمی 
در اولیـن اعالم قیمـت های پایه محصوالت پتروشـیمی 
در 15 فروردیـن 1395 بـرای عرضـه در بـورس کاال، 
مصـرف کننـدگان PVC را با شـوک قیمتـی مواجه کرد. 
قیمـت ایـن محصـوالت حـدود 40درصـد نسـبت بـه 

سـال گذشـته افزایش یافتـه بود.

رويـدادهای سال 1395 در دوازده پـرده

2.شرط شاهدایی برای قرارداد 
با شرکت های خارجی

مرضیـه شـاهدایی، معـاون وزیر نفت: یکی از شـروط ما 
بـرای عقد قرارداد با شـرکت هـای خارجـی راه اندازی 
زنجیره ارزش در پتروشـیمی اسـت، یعنـی ما خوراک را 
به شـرطی بـه وفـور در اختیارشـان می گذاریـم که آنها 
خـوراک اولیـه را بـرای صنایـع پاییـن دسـتی مـا تامین 

. کنند

3.جـذب 80 درصـد مواد اولیه توسـط 100 شـرکت 
منطقـه آزاد و ویژه

متوسـلیان: 100 شـرکت ثبـت نـام شـده مناطـق آزاد و 
ویـژه، 80درصـد مـواد اولیه صنایـع را جذب مـی کنند. 
وزارت صنعـت در مقابـل مشـکالت صنایـع  پالسـتیک 
منفعالنـه عمل می کنـد؛از نماینده دفتر صنایع شـیمیایی 
و سـلولزی وزارت صنعـت در خواسـت داریـم تـا بـا 
انتقـال پیـام مـا بـه وزیـر، عنوان شـود که به چه روشـی 

کار خـود را پیـش ببریم.

4.صـادرات پـتروشیمی؛ معاف از مـالیات
 LNG زنگنـه: براسـاس برنامـه ریـزی بـرای صـادرات
ایـران بـه اروپا، صـادرات محصـوالت پتروشـیمی معاف 

از مالیات شـده اسـت.

5.تجمـع اعتراضـی به عرضه پی وی سـی در 
صنعت وزارت  مقابل 

بیـش از 100 نفـر از تولیدکنندگان محصوالت پی وی سـی، 
چهارشـنبه 30 تیرماه 1395 با دردسـت داشـتن پالکاردهایی 
اعتراضـی در مقابـل سـاختمان وزارت صنعـت تجمـع کرده 
و خواسـتار مالقـات فـوری بـا وزیـر صنعـت شـدند که در 
نهایـت جلسـه ای بـا دو نفـر از معاونـان وزیر برگزار شـد.

6.بـورس کاال درهای خود را بـرروی محصوالت 
پتروشـیمی دنیـا باز کند

محمـد تقی غیاثـی: طرفداران خروج محصوالت پتروشـیمی 
از بـورس کاال، بـه دنبـال بـازار رابطـه ای و بـدون ضابطـه 
هسـتند و بـا قانونگرایـی مخالفنـد، کـه ایـن موضـوع بدون 

شـک بـه ضـرر منفعـت و اقتصاد کشـور اسـت.)اینپیا(
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7.پاسـخ نعمـت زاده بـه موضوع خـروج محصوالت 
پتروشـیمی از بورس کاال

مـا بـه بـورس کاال اعتقـاد داریـم و آشـفتگی موجـود در 
خصـوص مـواد اولیـه بـه دلیل حضـور دالالن اسـت.

رویدادها

میـان  مـدت  بلنـد  قراردادهـای  انعقـاد  پـور:  محتشـمی 
شـرکت هـای  پتروشـیمی و خریداران در بـورس کاالی 
ایران افزون برشـفافیت بیشـتر می تواند تسـهیل در روند 

معاملـه هـا را در پی داشـته باشـد.)نیپنا(

بلنـد  قراردادهـای  از  8.حمایـت 
مدت پتروشـیمی ها بـا بورس کاال

کمـی پیـش از افتتـاح نمایشـگاه تهـران پالسـت، اخبـار 
آتـش سـوزی سـاختمان پالسـکو منتشـر شـد و پـس از 
قیچی شـدن روبـان، فروریختن سـاختمان پالسـکو همه 
را متأثـر کـرد.30 دی ماه اولین نمایشـگاه تهران پالسـت 

کار خـود را آغـاز کرد.

11.یک سـال تهران پالسـت، یک سـال ایران پالست 
شود برگزار 

محمدرضـا محتشـمی پور:پـس از برگـزاری نمایشـگاه 
تهـران پالسـت عنـوان کردنـد؛ با ایـران پالسـت مذاکره 
مـی کنیـم تا هردو با هـم پیوند خـورده و مکمل یکدیگر 
شـوند. مـی توان بصورت یک سـال در میان هـر کدام از 

این دو نمایشـگاه را برگـزار کرد.

12.ماجراجویـی در بازار پتروشـیمی هـا، نعمت زاده 
را به بهارسـتان کشـاند

بـا اعـالم وصول شـدن سـوال نماینـده مجلـس در مورد 
محصـوالت  خـروج  طـرح  از  صنعـت  وزیـر  اصـرار 
پتروشـیمی از بورس کاال، نعمت زاده برای پاسـخ گویی 

بـه صحـن مجلـس فراخوانده شـد.

لولـه  تولیدکننـدگان  انجمـن  عـادی  عمومـی  مجمـع 
واتصـاالت پـی وی سـی بـا حضـور مهمانـان ویـژه و 
اعضـای انجمـن در اذر مـاه سـال 1395  باحضـور پدرام 
سـلطانی نایـب رئیس اتاق ایـران، حمید گرمابـی نماینده 
مجلـس شـورای اسـالمی، پرفسـور نجاتـی و محتشـمی 
پور رئیس دفتر توسـعه صنایع پایین دسـتی شـرکت ملی 

صنایـع پتروشـیمی ایـران، برگـزار شـد.

9.برگـزاری مجمـع عمومـی عـادی انجمن 
تولیدکننـدگان لوله و اتصاالت پی وی سـی

پالسـت،  تهـران  گـذاران  10.غرفـه 
متأثر از حادثه آتش سـوزی پالسـکو
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رویدادها

ششـمین جلسـه هیئـت مدیـره دوره هشـتم روز دوشـنبه 
8 خـرداد 1396، در دفتـر انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی بـا حضور اعضـای هیئـت مدیره 

انجمـن برگزار شـد.
به گـزارش روابـط عمومی انجمـن تولیدکننـدگان لوله و 
اتصـاالت پـی وی سـی، این جلسـه پیرو صورت جلسـه 
پنجـم همیـن هیئـت مدیـره و برای بررسـی جمـع بندی 
های انجام شـده نشسـت کارگـروه رتبه بنـدی مناقصات 
دولتـی مـورخ 30 فروردیـن ماه سـال 1396 برگزار شـد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش بنا بـود تا هیئـت مدیـره انجمن 
تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی در اولیـن 
نشسـت خـود نتایـج نشسـت فـوق را مـورد بررسـی و 

تصمیـم هـای الزم در ایـن بـاره را اتخـاذ کننـد.
دسـتور جلسـه هیئت مدیره عبارت بـود از؛ اخبار پیش از 
دسـتور، گزارش اقدامات انجام شـده در خصوص مسائل 
مالیاتـی و دارایـی انجمن و بررسـی پیشـنهادات کارگروه 

رتبـه بنـدی مناقصـات، جمعبندی و ارائه راهـکار نهایی.

عباسـعلی  از؛  بودنـد  عبـارت  جلسـه  ایـن  حاضـران 
محمـود  فارسـی،  داود  غیاثـی،  محمدتقـی  متوسـلیان، 
سـرلک، بیـژن سـحرناز، محمدحسـن خـرازی، منصـور 

خرمیـان. فرزانـه  و  حاجبـی  حسـن  قدیمـی، 

مديره  هيئت  جلسـه  ششمين 
دوره هشـتم برگزار شد
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صـادرات بیـش از آن کـه مقوله ای 
امـری  باشـد  لوکـس و تشـریفاتی 
اجرایـی  و  پیچیـده  تخصصـی، 
اسـت. هیـچ گاه بازارهـای هـدف 
منتظـر کاالهـای خاص یک کشـور 
نمـی ماننـد. ورود بـه ایـن بازارهـا 
بـه تـالش، برنامـه ریـزی و رقابت 
پذیـری کاالهـای مـا بسـتگی دارد. 
امـا آنچه که بـرای ورود و مهمتر از 
آن تثبیـت کاالهای مـا در بازارهای 
هدف اهمیـت دارد توجه به کیفیت 
و رعایت اسـتانداردهای الزم است 

کـه البتـه ایـن مـوارد مهـم 
هنگامـی می توانـد به منصه 
ظهور برسـد کـه صنعتگر با 
نوسـازی تجهیـزات خود و 
یـک راهـکار عملیاتی بتواند 
محصـول خود را بـه بهترین 
شـیوه معرفـی و عرضه کند.
مانند؛  مـواردی  کارشناسـان 
هـای  مهـارت  بـر  تسـلط 
ارتباطـی، تالش هـدف گرا، 
داشـتن  و  پذیـری  رقابـت 
شـرایط  جـزو  را  پشـتکار 

اصلـی صـادرات عنـوان مـی کنند. 
بـی تردیـد بـا داشـتن یـک برنامـه 
بـه  در ورود  تـوان  مـی  راهبـردی 
بازارهـای هـدف صادارتـی توفیـق 
نسـبی کسـب کـرد. بـا ایـن وجود 
نبایـد فرامـوش کنیـم که هیـچ چیز 
در بـازار ثابـت نیسـت و در نظـر 
گرفتـن متغیرها و رصـد دقیق رقبا، 

امـری ضـروری اسـت.

امـا موضـوع مهـم توجـه بـه بـازار 
کـه     اسـت  همسـایه  کشـورهای 
مناسـبی  آغـاز  نقطـه  توانـد  مـی 
بـرای تولیدکننـدگان به شـمار رود. 
خوشـبختانه بـا رونـد تنـش زایـی 
دولـت یازدهـم در حـوزه سیاسـت 
خارجـی و از سـویی دیگـر وجـود 
اشـتراکات فرهنگـی با همسـایگان، 
زمینه مناسـبی برای حضـور در این 
بازارهـا مهیـا شـده اسـت؛ فرصتی 
کـه در بیشـتر مـوارد مـورد غفلـت 

اند. قـرار گرفتـه 

بـرای اثبـات ایـن غفلـت، نگاهـی 
عمـده  خریـداران  کشـورهای  بـه 
 1395 سـال  در  ایرانـی  کاالهـای 
روشـن   بیشـتر   را  موضـوع  ایـن 
نخسـت  بـازار  پنـج  سـازد؛  مـی 
ایـران در سـال گذشـته  صادراتـي 
عبـارت بودنـد از: چیـن بـا 8377 
میلیـون دالر، امـارات متحـده عربي 
 ،6111 عـراق  دالر،  7436میلیـون 

ترکیه3244میلیـون  دالر،  میلیـون 
دالر و جمهـوري کـره 2877میلیون 
دالر )منبع: سـازمان توسعه تجارت 

ایـران(
کشـور مهـم غایـب در ایـن میـان 
افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 
اسـت که بـا توجـه به وجـود 945  
فرهنـگ   ، مشـترک  مـرز  کیلومتـر 
مشـترک و هزینـه هـای زیـاد انجام 
شـده از سـوی ایران در این کشور، 
ورود  ایـم  نتوانسـته  هنـوز  امـا 
مناسـبی بـه بـازار آن داشـته باشـیم 
و ایـن در حالـی اسـت که 
با وجـود عالقمنـدی مردم 
کاالهـای  بـه  افغانسـتان 
ایرانـی، امـا ایـن کاالهـای 
پاکسـتان  چیـن،  ترکیـه، 
کـه  هسـتند  هندوسـتان  و 
در سـبد خریـد مـردم ایـن 
کشـور جـای گرفتـه انـد. 
کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
از  عبـور  بـا  افغانسـتان 
بحـران جنـگ هـم اکنـون 
در مرحلـه گذار قـرار دارد 
و در راسـتای تثبیـت اقتصـاد خـود 
گام بـر مـی دارد. رشـد 2 درصدی 
اقتصـاد این کشـور در سـال 1395، 
اسـت.  موضـوع  ایـن  گویـای 
مقامـات افغـان بـرای سـال 1396 
رشـد 3 درصـدی را برنامـه ریـزی 
کـرده اند کـه تحقق آن بـا وضعیت 
فعلـی کامـال امـکان پذیـر اسـت.

ضـرورت نگاهی دوبـاره به بازار افـغانستان

گزارش
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از سـویی دیگـر عضویت افغانسـتان 
در سـازمان هاي بیـن المللی ومنطقه 
اي بـرای فعاالن اقتصـادی از اهمیت 
سـازمان  اسـت.  برخـوردار  زیـادی 
هایـی ماننـد؛ سـازمان همـکار هـاي 
منطقـه ای )اکـو(، سـازمان تجـارت 
جهانـی، یونسـکو، بانـک اکتشـافات 
اسـالمی، سـازمان کنفراس اسـالمی، 
بانـک  پـول،  المللـی  بیـن  صنـدوق 
توسـعه آسـیایی، سـازمان کشورهاي 
غیـر متعهد، طـرح کلمبو، کمیسـیون 
متحـد  ملـل  واجتماعـی  اقتصـادی 

بـراي آسـیا و اقیانوسـیه آرام.  
موضـوع مهـم دیگـر کـه نبایـد بـه 
سـادگی از کنـار آن عبـور کـرد ایـن 
کـه افغانسـتان تصمیـم گرفته اسـت 
تا به دلیل برخورد سیاسـی پاکسـتان 
با مسـایل تجارتی، مبـادالت تجاری 
خـود را بـا این کشـور کاهـش دهد. 
از چنـد سـال پیـش تا کنـون دولـت 
افغانسـتان تـالش کـرده تـا راه هـای 
ترانزیتـی جدیـد را بـرای مبـادالت 
جسـتجو  منطقـه  در  خـود  تجـاری 
بـه  هـا  تـالش  ایـن  نتیجـه  کنـد. 
کاهش 500 میلیـون دالری  مبادالت 
تجـاری بین کابل اسـالم آباد در یک 
سـال گذشته منجر شـده است. ایران 
بـا توجه بـه ایـن موضوع مـی تواند 
بیـش از گذشـته حضـور خـود را در 

بـازار افغانسـتان پـر رنـگ کند. 
بـه هـر حـال اردیبهشـت مـاه سـال 
جـاری فرصت مناسـبی برای صنعت 
پالسـتیک و پلیمـر ایـران مهیـا شـد 
تـا بـا شـرکت در نمایشـگاه افغـان 
پالسـت، به معرفی کاالها و خدمات 
خـود بپـردازد. نگارنـده کـه در ایـن 
نمایشـگاه حضور داشـت به صورت 
مسـتقیم شـاهد رغبـت طـرف هـای 

افغانـی از محصـوالت ایرانـی بـود. 
ذکـر ایـن نکته بـه عنوان یـک گالیه 
هـای  رسـانه  کـه  اسـت  ضـروری 
داخلـی نسـبت بـه برپایی نمایشـگاه 
کشـور  از  خـارج  در  ایـران  هـای 
توجـه چندانـی ندارنـد و آن را بـه 
بوتـه نقـد و بررسـی نمـی گذارنـد؛ 
ایـن در حالـی اسـت که رسـانه های 
خارجـی همچـون بی بی سـی، توجه 
جملـه  از  مـوارد  ایـن  بـه  خاصـی 

نمایشـگاه افغـان پالسـت داشـتند.
پالسـت  افغـان  نمایشـگاه  اولیـن 

 38 جملـه  از  شـرکت   95 پذیـرای 
شـرکت   44 افغانسـتان،  از  شـرکت 
پاکسـتان،  از  شـرکت   6 ایـران،  از 
ترکیـه، یـک شـرکت  از  3 شـرکت 
از هنـد، 2 شـرکت از چیـن و یـک 
شـرکت از تایوان بـود. نکته مهم این 
کـه تعداد شـرکت کننده هـای ایرانی 
افغانسـتان  کشـور  خـود  از  بیـش 
شـرکت  بـود.   میزبـان  عنـوان  بـه 
پاویـون  صـورت  بـه  ایرانـی  هـای 
صنایـع  ملـی  انجمـن  همـکاری  بـا 
پالسـتیک ایـران در ایـن نمایشـگاه 

داشـتند. شـرکت 
“بـه گفته یکـی از مقامات رسـمی 
ایـن کشـور، افغانسـتان در  سـال 
واردات  دالر   میلیـون   300
مصنوعـات پالسـتیکی دارد که دو 
سـوم آن از ایـران وارد مـی شـود 
تمـام  درصـد  ده  میـزان،  ایـن  و 
را  ایـران  از  افغانسـتان  واردات 

می دهـد.” تشـکیل 
دیـدار  فـوق،  مـوارد  بـر  عـالوه 
نمایشـگاه  ایرانـی  تولیدکننـدگان 
افغـان پالسـت بـا مقامـات اقتصادی 
و اجرایـی ایـن کشـور ماننـد؛ دکتـر 
اجرایـی  معـاون  محقـق  محمـد 
 ، افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 
معـاون  فیضـان  عبدالرشـید  دکتـر 
وزارت صنایـع ، خـان جـان الکوزی 
معـاون اتاق هـای تجـارت و صنایع 
رایـزن  انصـاری  جابـر  افغانسـتان، 
ایـران،  در  افغانسـتان  بازرگانـی 
محمدرضـا کریـم زاده رایـزن ایـران 
را  روشـنی  افـق  و...  افغانسـتان  در 
بـرای حضـور جـدی در بـازار ایـن 
کشـور گشـود. اکنون باید با اسـتفاده 
از فرصـت و زمینـه فراهـم شـده و 
بـا یـک اسـتراتژی دقیـق، درصـدد 
حضـور جـدی در بـازار این کشـور 

باشـیم. 
خالصه مطلب این که بسیاری از فرصت 
به دلیل کم توجهی  های مهم صادارتی 
مدیران دو بخش دولتی و خصوصی به 
دولت  است؛  شده  واگذار  ایران  رقبای 
شعار  به  اگر  نگاهی  هر  با  دوازدهم 
اشتغالزایی اهتمام می ورزد و به آن باور 
مسئله  این  تحقق  که  بپذیرد  باید  دارد؛ 
بخش  بیشتر  چه  هر  کردن  فعال  با  جز 
خصوصی و به ویژه استفاده از ظرفیت 
های معطل مانده کارخانه ها، امکان پذیر 
درآوردن  فعلیت  به  برای  البته  نیست. 
اهمیت  از  این موضوع، مقوله صادارت 
بسزایی برخوردار است که متاسفانه نگاه 
تخصصی و برنامه ریزی شده بر اساس 
نوع صنعت و کاال از سوی مسئوالن به 

آن وجود ندارد.
منبع: دنیای اقتصاد

گزارش
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دفتـر امور اقتصادی و سیاسـت های تجـاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشـنامه ای در 
خصـوص مالیات هـای مسـتقیم اجـرای مقـررات تبصـره الحاقی مـاده 29 آیین نامـه اجرایی 

ماده 219، صـادر کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکنندگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی، بر اسـاس 
نمابـر ارسـالی بـه انجمـن، دفتـر امـور اقتصـادی و سیاسـت های تجـاری وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت بخشـنامه ای در خصـوص مالیات هـای مسـتقیم اجـرای مقـررات تبصـره 

الحاقـی مـاده 29 آییـن نامـه اجرایـی مـاده 219، صـادر کرد.
تصویر نامه را در ادامه مشاهده فرمائید.

بخشنامه ماليات های مستقيم اجرای مقررات تبصربه الحاقی 
ماده 29 آيين نامه اجرايی ماده 219

رویدادها
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پروژه های  از  یکی  اسالمی  کشورهای  تجاری  راهنمای 
مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالمی است که به 
منظور افزایش رقابت پذیری و گسترش سطح دسترسی 
تجار این کشورها به اطالعات، طراحی و اجرا شده است.
)ایکریک(  اسالمی  اتاق  رسانی  اطالع  و  تحقیقات  مرکز 
سریع تر  دستیابی  برای  اقتصادی  فعاالن  نیاز  به  توجه  با 
به اطالعات مفید در زمینه تجارت الکترونیک، »راهنمای 

تجاری کشورهای اسالمی« را راه اندازی کرد.
این راهنما، شامل اطالعاتی از صنایع مختلف و افراد فعال 
در آن ها می شود که جستجوی شریک تجاری، فروشنده، 
خریدار، تولیدکننده و سرمایه گذار را با هدف دسترسی به 

بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای تسهیل می کند.
پروژه های  از  یکی  اسالمی  کشورهای  تجاری  راهنمای 
ایکریک است که به منظور افزایش رقابت پذیری و سطح 
دسترسی تجار کشورهای اسالمی به اطالعات، طراحی و 
اجرا شده است. در قالب این پروژه، اطالعاتی در ارتباط 

همکاری  سازمان  عضو  کشورهای  از  یک  هر  قوانین  با 
اسالمی از جمله قوانین سرمایه گذاری، قوانین گمرکی، 

قوانین ثبت شرکت ها و قوانین مالیاتی ارائه می شود.
اطالعات  اسالمی،  کشورهای  تجاری  راهنمای  در 
شرکت های فعال در صنایع مختلف هر کشور به صورت 
طبقهبندی  است.  شده  ارائه  جستجو  قابل  و  طبقه بندی 
شرکت ها در 15 گروه مختلف صورت گرفته که شامل 
تجاری،  خدمات  کشاورزی،  و  غذایی  مواد  گروه های 
آموزش  ساختمان،  صنعت  شیمیایی،  و  دارویی  مواد 
فناوری  و  اینترنت  انرژی،  الکترونیک،  تحصیالت،  و 
معادن،  ماشین آالت،  سرگرمی،  و  گردشگری  اطالعات، 
و  پوشاک  بازرگانی،  و  خرده فروشی  انتشارات،  و  کاغذ 

منسوجات و حمل ونقل و ترابری است.
بخش  در  و  ایکریک  اینترنتی  پایگاه  در  اطالعات  این 
در   )IWTD( اسالمی  کشورهای  تجاری  راهنمای 

دسترس قرار گرفته است.

راهـنمای تـجاری کـشورهای اسـالمی راه انـدازی شـد
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• بـه گـزارش روابـط عمومی انجمـن تولیدکننـدگان لوله و اتصاالت پی وی سـی 
و بـه نقـل از تابنـاک ، مالیـات  تکلیفـی قسـمتی از مالیـات بـر درآمـد اشـخاص 
اسـت کـه تکلیـف کسـر و پرداخـت آن طبـق احـکام قانونـی مربوطـه در برخـی 
منابـع مالیـات بـر درآمد بـه عهده پرداخـت کنندگان وجوه می باشـد ) بـرای مثال 
همـان مالیاتـی کـه کارفرمـا از حقـوق کارگر کسـر و بـه اداره مالیات می پـردازد.(
آنکـه  از  بعـد   ، اسـمش مشـخص هسـت  از  دیگـه  کـه  مالیـات عملکـرد هـم 
صورتحسـاب سـود و زیـان شـرکت تنظیـم گردیـد باید به میـزان %25 رقم سـود 

خالـص شـرکت بـه عنـوان مالیـات عملکـرد محاسـبه و ثبـت شـود .
در مالیـات تکلیفـی اگـر شـما دریافـت کننـده خدمـات باشـید وظیفـه داریـد در 
قـرارداد بـا اشـخاص ثالـث ، از شـخص کسـب کننـده درآمـد ، مالیات را کسـر و 
بـه اداره دارایـی واریـز کنیـد و اگر شـما ارائه کننده خدمـات ) پیمانکار ( هسـتید 
، کارفرمـا مکلـف اسـت از شـما مالیـات را کسـر و بـه اداره دارایـی پرداخت کند 
اما در مالیات عملکرد شـرکت شـما همیشـه خـود پرداخت کننده مالیات هسـت .

• در مجموع:
مالیـات تکلیفـی قسـمتی از مالیـات بـر درآمد اشـخاص اسـت که تکلیف کسـر و 
پرداخـت آن طبـق احـکام قانونـی مربوطـه در برخـی منابـع مالیـات بـر درآمد به 

عهـده پرداخـت کننـدگان وجوه اسـت .

مـاليات تـکليفی چـيست و چـگونه مـحاسبه می شـود؟

»مالیات تکلیفی بخشـی 
درآمـد  بـر  مالیـات  از 
افـراد جامعـه اسـت که 
وظیفـه پرداخت و کسـر 
آن بـر اسـاس قوانین بر 
پرداخـت  افـراد  عهـده 

اسـت« وجوه  کننـده 

گزارش
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انواع مالیاتهای تکلیفی :
مالیاتهـای تکلیفـی مقـرر درقانـون مالیاتهـای مسـتقیم، 
تکالیـف  و   27/11/80 واصالحیـه  اسـفند66  مصـوب 
پرداخـت کننـدگان وجـوه و مهلـت ومحـل پرداخـت 

مالیـات مزبـور بـه شـرح زیرمـی باشـد:
1- ماده53 ، تبصره 9 )مالیات تکلیفی اجاره امالک(
2- مواد 85 و86 اصالحی )مالیات تکلیفی حقوق(

3- ماده 102 )مالیات تکلیفی مضاربه(
4- ماده103 )مالیات تکلیفی حق الوکاله(

5- ماده 104 )مالیات تکلیفی حق الزحمه ها(
حقوقـی  اشـخاص  تکلیفـی  )مالیـات   107 مـاده   -6

خـارج( مقیـم  وموسسـات  خارجـی 
7- ماده 109 )مالیات تکلیفی موسسات بیمه(

8- ماده116 )تکلیف مدیران تصفیه اشخاص حقوقی(
شـخص  مدیـران  آخریـن  )مسـئولیت   118 9-مـاده 

هـا( وضامـن  تصفیـه  ومدیـران  حقوقـی 
10- ماده 123 )مالیات تکلیفی منافع بالعوض اموال(

11- ماده 143 )مالیات تکلیفی نقل وانتقال سهام(

حکـم قانونـی مسـئولیت مدیران)ماده199( :هرشـخص 
حقیقـی یـا حقوقـی که بـه موجب مقـررات ایـن قانون 
مکلف به کسـر و ایصال مالیات مؤدیان دیگرمی باشـد، 
درصـورت تخلـف از انجـام وظایـف مقـرره عـالوه بر 
مسـئولیت تضامنـی کـه بـا مـؤدی در پرداخـت مالیات 
خواهد داشـت، مشـمول جریمه ای معـادل %20 مالیات 

پرداخت نشـده خواهـد بود.
✓ در مـواردی کـه مکلفیـن به کسـر مالیـات وزارتخانه 
هـا، شـرکت یـا موسسـه دولتـی یـا شـهرداری باشـد، 
مسـئول امرمشـمول مجـازات مقـرر در قانـون تخلفات 

اداری خواهنـد بـود.
حقوقـی  کسـرمالیات شـخص  بـه  مکلـف  هـرگاه   ✓
غیردولتـی باشـد، مدیـر یـا مدیـران مربوطـه عـالوه بر 
مسـئولیت تضامنی نسـبت به پرداخت مالیـات و جرائم 
متعلـق، بـه حبـس تأدیبی از سـه ماه تا دو سـال محکوم 

شـد. خواهند 
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بـه گفتـه برخـی از غرفـه گـذاران در 
بـه  مزبـور  رویـداد  نمایشـگاه،  ایـن 
بـا  نمایشـگاه  شـدن  همزمـان  اضافـه 
مسـابقات فوتبـال تیـم تراکتور سـازی 
کـه از حساسـیت باالیـی در ایـن شـهر 
برخـوردار اسـت، بـر میـزان اسـتقبال 
نمایشـگاه  ایـن  از  بازدیدکننـدگان 

اسـت. بـوده  تاثیرگـذار 
اکنـون بـار دیگـر کـه حسـن روحانـی 
مسـند  در  مـردم  منتخـب  عنـوان  بـه 
ریاسـت جمهـوری ابقـاء شـد، فعـاالن 
بـازار و بخـش خصوصـی امیدوارند تا 
بـا سیاسـت هـای دولـت دوازدهم در 
حـوزه صنعت، شـاهد رونـق تدریجی 

در ایـن بخـش باشـند. 
روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان 
سـی،  وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه 
هـای  سیسـتم  نمایشـگاه  از  گزارشـی 
حرارتـی، برودتی و مصالح سـاختمانی 
تبریـز تهیـه کـرده اسـت کـه آن را در 

ادامـه مطالعـه مـی کنیـد.

تبريز  مصالـح سـاختمانی  نمايشـگاه  برگزاری 
زير سـايه تبليغـات رياسـت جمهوری

گزارش

نمایشـگاه سیسـتم های حرارتی، برودتی و مصالح سـاختمانی تبریـز در روزهای 
پـر اوج رقابـت های انتخاباتی ریاسـت جمهـوری، آغاز و بـه کار خـود پایان داد. 
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◀ بـه گزارش روابـط عمومی انجمن 
تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی 
وی سـی، بیـژن سـحرناز مدیرعامـل 
شـرکت »داراکار« با بیـان مطلب فوق 
اظهـار داشـت: کوچـک شـدن بـازار 
محصـوالت پـی وی سـی بـا حسـن 
بـزرگ افزایـش کیفیـت همـراه بوده 
اسـت. کسـانی که کیفیت کارشـان را 
حفـظ مـی کننـد، مـی تواننـد در این 
بازار کوچک شـده سـهم خودشان را 

باشند. داشـته 
با بیژن سـحرناز در حاشـیه نمایشگاه 
»سیسـتم هـای حرارتـی، برودتـی و 
مصالـح سـاختمانی تبریـز« گفـت و 
گویـی انجـام شـد کـه در ادامـه مـی 

ید. آ

•اکنـون بـازار محصـوالت لوله و 
اتصـاالت پـی وی سـی بـا توجه 
بـه رکـود در بخشـی از صنایـع، 
همچـون صنعت سـاختمان چگونه 

؟ ست ا
بـه طـور  ایـران  اگـر صنعـت را در 
کلـی بـه سـه قسـمت تقسـیم کنیـم، 
حـال این که نـام آن را مواد فروشـی 
بگذاریـم یـا صنعـت توسـعه صنایـع 
سـنگین باالدسـتی و پایین دستی، آن 
چیـزی کـه اکنون مشـاهده مـی کنیم 

اسـت.  سـاختمان  در صنعـت  افـت 
بدیهـی اسـت وقتی با بـازاری مواجه 
مـی شـوید کـه کوچک شـده اسـت، 
بنابراین رقابت در آن بسـیار سـنگین 

تـر خواهـد بود.
البته کوچک شـدن بـازار محصوالت 
بـزرگ  حسـن  بـا  سـی  وی  پـی 
افزایـش کیفیـت همـراه بـوده اسـت. 
کسـانی که کیفیـت کارشـان را حفظ 
مـی کننـد، مـی تواننـد در ایـن بازار 
را  خودشـان  سـهم  شـده  کوچـک 
داشـته باشـند و مـا هم در این راسـتا 

حرکـت کـرده ایـم.

وی صنعـت را دارای دو نـوع افـت 
صنعتـی  بـرون  و  صنعتـی  درون 
دانسـت و افـزود: افت بـرون صنعتی 
بـه محیـط کالن اقتصـادی، سیاسـی، 
جغرافیایـی  و  شـناختی  جامعـه 
برمـی گـردد امـا افـت درون صنعتی 
یـک  بـد  یـا  خـوب  عملکـرد  بـه 
کسـانی  اسـت.  مرتبـط  تولیدکننـده 

کـه کیفیـت محصـول خـود را حفظ 
متعارفـی  فـرود  و  فـراز  بـا  کردنـد، 
روبـرو هسـتند امـا همـان طـور کـه 
در این نمایشـگاه )نمایشـگاه سیستم 
مصالـح  و  برودتـی  حرارتـی،  هـای 
سـاختمانی تبریـز( شـاهدیم در ایـن 
دوره بسـیاری از تولیدکننـدگان لولـه 
پـی وی سـی شـرکت  اتصـاالت  و 
نکردنـد و ایـن نشـان مـی دهـد کـه 
یـا ایـن تولیدکننـدگان جایـگاه خود 
را از دسـت داده انـد یـا ناامیـد شـده 
انـد و از سـوی دیگـر حضـور برخی 
تولیدکننـدگان در ایـن نمایشـگاه نیز 
نشـان مـی دهد کـه آنهـا امیدوارند و 
در ایـن بـازار همچنان تقاضـا دارند. 

دیـدگاه  کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  مـا 
محـور  کیفیـت  و  محـور  مشـتری 
داشـته ایـم، از وضعیت نسـبتًا خوبی 
برخورداریـم و در ایـن نمایشـگاه نیز 
چندیـن بنکـدار و فروشـنده جدیـد 
داشـتیم کـه امیدوارم مذاکـره کنیم اما 
بزرگتریـن دسـتاورد ایـن نمایشـگاه 
بـرای مـا، پیشـنهاد کشـور همسـایه 
بـرای ایجـاد یـک واحـد تولیـدی از 
»دارکا« در ایـن کشـور بـود و قـرار 
بـرای  ایـن کشـور  از  هیئتـی  اسـت 
انجـام مذاکـرات بـه ایران سـفر کند.

“سحرناز:

و  بـازار  شـدن  کوچـک  رکـود؛  نتيجـه 
توليـدی” محصـوالت  کيفيـت  افزايـش 

وقتی با بـازاری مواجه می شـوید 
کـه کوچک شـده اسـت، بنابراین 
رقابـت در آن بسـیار سـنگین تر 

خواهـد بود.
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داشـتن  بـر  عـالوه  داراکار  شـرکت 
گواهـی هـای ملـی و بیـن المللـی، 
دارای گواهـی طـرح »طاهـا« اسـت 
که طبـق این گواهی، اداره اسـتاندارد 
از  تولیدکننـده  بـا  هماهنگـی  بـدون 
سـطح بـازار نمونـه گیری مـی کند و 
آزمـون هایی را بر اسـاس اسـتاندارد 
اجبـاری بـه عمـل مـی آورد کـه در 
واقـع کارنامه شـرکت تولیدی را ارائه 
مـی کنـد کـه مـا ایـن آزمـون هـا را 
بـا معیارهـا و شـاخص هـای باالیـی 
پـاس کردیم و این باعث خوشـحالی 

. ست ا
هیئـت مدیره شـرکت داراکار ما را به 
سـمت تولیـد محصـول با اسـتاندارد 
باالتـر ترغیـب مـی کند و همیشـه به 
اسـتاندارد بـا صفـت تفضیلـی تأکید 
دارد چـرا کـه مـا سـوددهی را بلنـد 

مـدت مـی بینیم.
در  کـه  بحرانـی  شـرایط  ایـن  در 
و  دارد  وجـود  مسـکن  صنعـت 
مـواد  تهیـه  در  را  مشـکالتی  حتـی 
تـالش  داریـم،  پتروشـیمی  اولیـه 

هـای  انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت  پـی وی سـی باعـث شـد 
تا این شـرایط کمـی بهبود پیـدا کند.

 
•آیـا چشـم انـدازی بـرای خروج 
از رکـود صنعـت سـاختمان، کـه 
صنایـع و خدمـات بسـیاری بـا آن 
در ارتبـاط مسـتقیم و غیر مسـتقیم 

هسـتند، وجـود دارد؟
یکـی از مبانـی توسـعه هـر کشـوری 
توسـعه صنعت سـاختمان اسـت. این 
صنعـت باعـث اشـتغال و کارآفرینـی 
بـه  بسـیاری  صنایـع  و  شـود  مـی 
مسـتقیم  غیـر  و  مسـتقیم  صـورت 
ایـن  هسـتند.  صنعـت  ایـن  درگیـر 
صنعـت زمانـی توسـعه پیدا مـی کند 
کـه تـوان خریـد مـردم افزایـش پیدا 

. کند
اگـر به هرم مازلو نگاه کنید، مشـاهده 
مـی کنیـد کـه اولیـن نیازهـای یـک 
انسـان غـذا و پناهـگاه اسـت. وقتـی 
کـه قیمـت هـا افزایـش پیدا مـی کند 
و رکـود اقتصـادی روی تـوان خرید 

مشـاهده    گـذارد،  مـی  تأثیـر  مـردم 
مـی کنیـم کـه مردم بـه سـمت تأمین 
کاالهـای اساسـی خودشـان گرایـش 
پیدا مـی کنند و نقدینگـی خود را در 

ایـن جهـت مصـرف مـی کنند.

در حاضـر بخـش عمـده ای از مـردم 
خریـد  تـوان  متوسـط،  قشـر  یعنـی 
 8/1 آمـار  طبـق  ندارنـد.  مسـکن 
میلیـون واحد مسـکونی خالی اسـت 
کنـد  تـالش  بایـد  دولـت  بنابرایـن 
میـزان وام هـای خریـد مسـکن را با 

بهـره کمتـر افزایـش بدهـد.

دولـت مـی توانـد دو نـوع سوبسـید 
و یارانـه بـرای بخـش مسـکن مـردم 
وام  کـه  ایـن  اول  دهـد.  اختصـاص 
هایـی بـا بهره کم برای خرید مسـکن 
در اختیـار مردم قـرار دهد و دوم این 
کـه وام هایـی برای احیـاء بافت های 
فرسـوده در نظـر بگیرد کـه در نهایت 
بـاز هـم رونق صنعت و بازار مسـکن 

را در پـی خواهد داشـت.
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بحـث  دیگـر،  مـوارد  از  •یکـی 
صـادارت اسـت؛ اکنون صـادارت 
لولـه و اتصـاالت در چـه وضعیتی 
قـرار دارد و مهمتریـن رقبای ایران 

هسـتند؟ کشـورهایی  چه 
صـادرات را از سـه بعـد مـی تـوان 
مـورد بررسـی قـرار داد. یکـی بحث 
سیاسـت گمرکی کشـورهای همسایه 
اسـت چـرا که عمـده صـادرات ما به 
آسـیای میانه، عـراق، افغانسـتان و ... 
متأسـفانه برخـی کشـورهای  اسـت. 
همسـایه تعرفه هـای گمرکی را برای 
ایـران بـه شـدت بـاال بـرده انـد. بـه 
طـور مثـال کشـور آذربایجـان تعرفه 
گمرکـی خـود را بـرای کاالی ایرانی 

حـدود 5/36 درصـد کرده اسـت. 

ولـی بـرای بقیـه کشـورها 12 درصد 
اسـت و بـه همیـن دلیـل بهـای تمام 
شـده برای محصوالت ایـران افزایش 
پیـدا مـی کنـد و امـکان رقابـت بـا 

سـایر کشـورها را دشـوار مـی کند.

بخـش دوم ایـن ماجـرا بـه خودمـان 
بازمـی گـردد. ما بخش قابـل توجهی 
سـال  در  را  سـی  وی  پـی  بـازار  از 
هـای گذشـته بدسـت آورده بودیـم 
 Export  « کیفیـت  نتوانسـتیم  امـا 
Avryntd« را داشـته باشـیم. یعنـی 
کاالیـی را تولیـد کنیـم که صـادرات 
محور باشـد. بنابراین نتوانسـتیم با آن 
شـاخص هـا و اسـتانداردها وضعیت 

بـازار را حفـظ کنیـم.

مـا بـا کیفیـت خـوب وارد ایـن بازار 
شـدیم امـا برخـی تولیـد کننـده هـا 
پاییـن  را  خـود  محصـول  کیفیـت 
افـت  ایـن  خاطـر  بـه  و  آوردنـد 
کیفیـت، طبیعـی اسـت کـه مشـتریان 
صادراتی مـا به سـمت تولیدکنندگان 

دیگـر گرایـش پیـدا کردنـد.
همچنین  »داراکار«  شرکت  مدیرعامل 
زمینه  در  کشورها  دیگر  تالش  به 
و  کرد  اشاره  محصوالتشان  فروش 
به  موضوع  این  سوم  بخش  گفت: 
مربوط  کشورها  دیگر  موفق  فروش 
توانیم  می  زمینه  این  در  و  شود  می 
یک  عنوان  به  ترکیه  مثل  کشوری  از 
شاخص نام ببریم که در حوزه فروش 
بسیار موفق تر عمل کرد. در نقاطی که 
ما به خاطر  جنگ به هر دلیل حضور 
پیدا نکردیم، آنها حضور یافتند و جبهه 
فروش را خالی نگذاشتند. آنها سخت 
کار کردند و با حفظ کیفیت کاالی در 

فروش هم موفق عمل کردند.

وی همچنین با تأکید بر حفظ دیدگاه 
محصول  کیفیت  و  مداری  مشتری 
دیدگاه  ما  که  یادآور شد:  هر جایی 
با  صادقانه  و  داشتیم  محور  مشتری 
کاالی  کیفیت  شدیم،  روبرو  مشتری 

دادیم.  بهبود  و  کرده  حفظ  را  خود 
تولیدکنندگانی  نیز  شرایط  همین  در 
خوب  کیفیت  با  همچنان  که  هستند 

تولید می کنند و صادرات دارند. 

بحث  در  مهم  موارد  از  •یکی 
ایران  برندینگ  حفظ  صادارت، 
از  برخی  ورود  که  حالی  در  است 
بازارهای  به  کیفیت  بی  کاالهای 
صدماتی  موجب  صادارتی،  هدف 
می  کیفیت  با  محصوالت  بازار  به 
راهکاری  چه  زمینه  این  در  شود، 

باید اتخاذ شود؟
بتوان،  زمینه  این  در  که  است  دشوار 
محدودیت هایی را در زمینه صادرات 
اعمال کرد. اما فکر می کنم که دولت 
کند.  اعتماد  بیشتر  ها  انجمن  به  باید 
سمت  به  ها  دولت  دنیا  تمام  در 
ولی  روند  می  پیش  سازی  کوچک 
نیاز  اجرایی  بازوهای  به  حال  هر  به 
که  هستند  ها  انجمن  این  و  دارند 
نقش بازوی دولت را در صنوف خود 
کمک  ها  دولت  به  و  کنند  می  اجرا 
می کنند. سازمان توسعه تجارت می 
منبعی  و  کند  بندی  شاخص  تواند 
رایزنان  و  بازرگانی  های  اتاق  برای 
صادرات  هدف  کشورهای  اقتصادی 
باشد که از این منبع اطالعاتی استفاده 
کنند تا بتوانند تجار خود را به سمت 
تولیدکنندگان با کیفیت هدایت کنند و 
به این ترتیب شأن کشورمان نیز حفظ 

می شود.

سـحر نـاز: هـر جایـی کـه مـا 
دیدگاه مشـتری محور داشـتیم 
و صادقانـه بـا مشـتری روبـرو 
شـدیم، کیفیـت کاالی خـود را 

حفـظ کـرده و بهبـود دادیـم. 
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- ورود محصـوالت بـی کیفیـت لوله 
و اتصـاالت پی وی سـی به بازارهای 
صادارتـی، موجـب افـت محصوالت 
ایرانـی در ایـن بازارهـا شـده اسـت. 
البتـه غیـر از ایـن موضوع مشـکالتی 
دیگـری هـم وجـود دارد مثـل انتقال 
ارز و ... بـه نظـر مـن نقـش دولـت 
ایـن اسـت کـه از طریـق انجمـن ها 
را  کیفیـت  بـا  تولیدکننـدگان  بتوانـد 
معرفـی کنـد و بـه نظـرم بـا اسـتقبال 
مواجـه خواهـد شـد. چـرا کـه وقتی 
تاجـری وارد کشـورمان مـی شـود، 
وقتـی منبـع موثقی برای دسترسـی به 
اطالعات نداشـته باشـد، بـرای یافتن 
کیفیـت  بـا  و  تولیدکننـدگان خـوب 

سـرگردان می شـود.

یکـی از مهمترین شـاخص های یک 
خریـد خـوب و واردات خوب برای 
کشـور مـا و دیگـر کشـورها انتخاب 
تأمیـن کننده خوب اسـت. اگـر توان 
مذاکـره و توان مالی داشـته باشـید و 
بتوانیـد مـراودات تجاری خـود را به 
خوبـی انجـام دهید امـا تأمیـن کننده 
را بـه درسـتی انتخـاب نکنیـد، موفق 
نخواهیـد شـد. البتـه متأسـفانه وقتـی 
یـک تأمیـن کننـده در کشـوری بـد 
شـناخته شـود، آن را به کل آن کشور 
تعمیـم مـی دهنـد و گفتـه می شـود 
کـه تولیدکننـدگان پی وی سـی ایران 

نیسـتند. خوب 

بـا وجـود تمام ایـن مباحث بـه زعم 
کسـی  جلـوی  توانیـم  نمـی  بنـده، 
را بگیریـم و همـه در تجـارت بیـن 
تأمیـن  یـک  انتخـاب  بـرای  الملـل 
کننده آزاد هسـتند. کشـورها برای آن 
کـه از ورود کاالهـای بـد جلوگیـری 
را  خاصـی  اسـتانداردهای  کننـد، 
تدویـن مـی کنند و در گمـرکات آنها 
ایـن کاالها بـا رعایت اسـتانداردهای 
وارد کشـور شـود.  توانـد  مـی  الزم 
امـا کشـورهایی مثـل ایـران کـه ایـن 
ناگزیرنـد  ندارنـد،  را  اسـتانداردها 
کـه از طریـق سـازمان هایـی کـه در 
ارتبـاط بـا تجار بیـن المللی هسـتند، 
مثـل سـازمان توسـعه تجـارت، اتاق 
هـای بازرگانـی و ... انجمـن هایـی 
را در هـر صنعتـی معرفـی کنند و آن 
انجمـن ها نیـز تولیدکننـگان باکیفیت 
را بـه تجـار خارجـی معرفـی کننـد.

خصـوص  در  شـما  •ارزیابـی 
مقایسـه بـازار دو محصـول لولـه 
و اتصـاالت پـی وی سـی و پلـی 

اسـت؟ چگونـه  اتیلـن، 
بایـد بـه این نکته اشـاره کنـم که پلی 
اتیلـن هـم وضعیـت خیلـی خوبـی 
نـدارد. امـا ایـن که سـهم بیشـتری از 
بـازار را نسـبت بـه پـی وی سـی در 
اختیـار دارد بـه ایـن دلیـل اسـت که 
آگاهـی و دانـش بیشـتری را بـه بازار 
تزریـق کـرده اسـت و مـا هـم بایـد 
سـعی کنیـم مزیت های پی وی سـی 

را نسـبت بـه پلـی پروپیلیـن و پلـی 
اتیلـن بیشـتر معرفـی کنیم.

البتـه پی وی سـی دارای مزیت هایی 
نسـبت بـه پلـی اتیلن اسـت. شـما با 
مطالعـه دربـاره میزان مهاجـرت مواد 
آلـی از لولـه هـا در مقـاالت روز دنیا 
مشـاهده مـی کنیـد کـه از نظـر یـک 
کاالی سـالم، میـزان تـی او سـی یـا 
مهاجـرت مـواد آلـی در پلـی اتیلـن 
پـی. وی.سـی،  از  پروپیلیـن  پلـی  و 
بیشـتر بـوده اسـت. امـا شـاید کمتـر 
کسـی ایـن آگاهـی را داشـته باشـد 
کـه باید در ایـن زمینه اطالع رسـانی 
کنیـم. بنابرایـن مـی تـوان گفـت کـه 
پی وی سـی سالمت بیشـتری نسبت 

به پلـی اتیلـن دارد.

نکتـه دوم توسـعه بـازار پلـی اتیلـن 
ایـن اسـت کـه دولـت در سـال های 
ایـن  بـه  یارانـه بسـیاری را  گذشـته 
از  خیلـی  و  داد  اختصـاص  بخـش 
اتیلـن  پلـی  تولیدکننـده  واحدهـای 
را یـاری کـرد. بنابرایـن بـرای دولت 
مقـرون به صرفه نیسـت  کـه بخواهد 
از پلـی اتیلـن جـدا شـود در حالـی 
کـه در دنیـا بـرای انتقـال آب عمدتـًا 
از لولـه هـای پـی وی سـی اسـتفاده 

شـود. می 

گزارش
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وی بـا بیان این که سـاخت و سـاز در حـال رونق گرفتن 
اسـت، گفـت: بـا توجـه بـه گذشـت 4 سـال و بیشـتر از 
مسـئله رکـود، امیدواریـم فـردی در انتخابـات برگزیـده 
شـود کـه حرکـت رو بـه جلـو ادامه یابـد. چنـان چه این 
مسـئله اتفـاق بیفتد، سـال جـاری روند بهتر خواهد شـد 
در غیـر ایـن صورت اگر سیاسـت هـا تغییـر بنیادین پیدا 

کنـد، باید منتظـر ماند.
غیاثی استراتژی شـرکت وینو پالستیک را نخست کیفیت 
و سـپس متفـاوت بـودن عنـوان کـرد و اظهار داشـت: ما 
بـر ایـن اسـاس درصـدد توسـعه سـبد محصـوالت خود 
هسـتیم. توسـعه در تولیـد هماننـد دیگـران نیسـت کـه 
صرفـا کاالهـای مشـابه تولیـد مـی کننـد، بلکـه هـدف 

تولیـد محصوالتـی اسـت کـه یـا مشـابه خارجـی آن در 
بـازار وجـود دارد و یـا در بـازار اصال چنیـن محصوالتی 

نـدارد. وجود 
وی ادامـه داد: بـا ایـن اسـتراتژی درصـدد هسـتیم که هم 
در فـروش بـی رقیـب بـوده و هـم بـه صنعـت کشـور 

خدمتـی انجـام داده باشـیم.
 غیاثـی دربـاره صادرات شـرکت وینو پالسـتیک توضیح 
و  کاال  مبـادالت  در  نسـبی  بـه سـهولت  توجـه  بـا  داد: 
جابجایـی پـول، کار صـادارت را به کشـورهای همسـایه 
آغـاز کـرده ایم. صـادرات لولـه و اتصاالت پی وی سـی 
بـه دلیـل هزینـه حمـل و نقل به کشـورهایی امـکان پذیر 

اسـت کـه بـا آنها مـرز زمینـی وجود داشـته باشـد.

فرشيد غياثـی:

حـفظ برندينگ ايـران در بازارهای صـادارتی وظيفه دولـت است

نباید فردی که کاالی بی کیفیت تولید می کند به او اجازه عرضه در بازارهای 
داخلی و خارجی داده شود.

◀ بـه گـزارش روابـط عمومی انجمـن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سـی، فرشـید غیاثـی مدیر فروش 
داخلـی شـرکت وینو پالسـتیک درباره نمایشـگاه سیسـتم هـای حرارتـی، برودتـی و مصالح سـاختمانی تبریز 
اظهار داشـت: نمایشـگاه امسـال نسـبت به سـال گذشـته بهتر بود. از فروردین ماه سـال جاری تحرک در بازار 

مشـهود اسـت و مشـتریان ما از روند فعلی نسـبت به گذشـته رضایت بیشـتری دارند.
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ایـن تولیدکننـده دربـاره میـزان تـوان 
رقابتـی لولـه و اتصـاالت پی وی سـی 
بـه لحـاظ کیفی بـا محصـوالت ترک، 
گفـت: محصـوالت ایرانـی دو دسـته 
مـا  محصـوالت  از  برخـی  هسـتند؛ 
کیفیتـی بهتر از مشـابه ترکیـه ای دارند 
و برخـی دیگر هـم که متاسـفانه ایران 
را در بازارهـای هـدف بـد نـام کـرده 

انـد، فاقـد کیفیت هسـتند.
 

بـازار  بـاره  در  توضیحـی  بـا  غیاثـی 
عـراق اظهـار داشـت: هنـگام سـقوط 
کشـورهای  جـزو  ایـران  صـدام، 
محصـوالت  کننـده  صـادر  قدرتمنـد 
پـی وی سـی بـه ایـن کشـور بـود و 
تولیدکننـدگان توانمنـدی هـم بـه این 
حـوزه ورود کـرده بودند؛ امـا هنگامی 

کـه برخـی بـه عرضـه محصـوالت بی 
کیفیـت اقـدام کردند دیگرانـی همانند؛ 
مصـر، عربسـتان و ترکیـه بـه سـادگی 

جایـگاه مـا را گرفتنـد.
 

وی حفظ برندینـگ ایران در بازارهای 
صادارتـی را وظیفـه دولـت دانسـت و 
اظهار داشـت: برخـی از تولیدکنندگان 
ایرانـی تنهـا به فکر سـود آنی هسـتند، 
نـه نـام کشـور و یـا ادامـه حضـور در 
فرهنـگ  زمینـه  ایـن  در  بایـد  بـازار. 
سـازی شـود که یـک بخـش آن هم به 
صـورت اجبـار اسـت. بـه بیـان دیگر 
کیفیـت  بـی  کاالی  کـه  فـردی  نبایـد 
تولیـد مـی کنـد بـه او اجـازه عرضـه 
در بازارهـای داخلـی و خارجـی داده 

. د شو

غیاثـی در پاسـخ بـه این پرسـش 
و  لولـه  رقبـای  مهتریـن  کـه 
اتصـاالت    پـی وی سـی ایـران 
کـدام  منطقـه،  بازارهـای  در 
ایـن  گفـت:  هسـتند،  کشـورها 
مسـئله بسـتگی بـه ایـن دارد کـه 
برویـد  غـرب  سـمت  بـه  اگـر 
ترکیـه  شـما  رقیـب  مهمتریـن 
بـه سـمت  اسـت و چنـان چـه 
شـرق حرکت کنیـد، پاکسـتان و 
هنـد حضـور دارند؛ اما بیشـترین 
رقیـب در پراکندگـی جغرافیایـی 

اسـت. ترکیـه 

غیاثـی گفـت: دولـت ترکیـه  بـه 
صورت مناسـبی از تولیدکنندگان 
خـود جهـت صـادارت حمایـت 
مـی کنـد و بـه آنهـا تسـهیالت 
مـی  صادارتـی  هـای  مشـوق  و 
دهـد در حالـی کـه صـادر کننده 
ایرانـی بایـد در محاسـبات خـود 
مـواردی ماننـد؛ سـود، دیـر کـرد 
بازپرداخـت، بهـره بـاالی بانکـی 
ایـن  و  بگیـرد  نظـر  در  را  و... 
مـا  بـرای  را  رقابـت  موضـوع 

دشـوار مـی سـازد. 
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مهدی فرجی: 

خروج از رکود به سياست های کالن دولت ارتباط دارد
◀ بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکنندگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی، مهدی فرجـی مدیر عامل 
شـرکت آتاپایـپ تبریـز کـه  مسـئولیت اجرایـی و مدیریت فـروش خارجی و بازرگانـی این شـرکت را نیز بر 
عهـده دارد، دربـاره میـزان اسـتقبال از نمایشـگاه سیسـتم هـای حرارتـی، برودتـی و مصالح سـاختمانی تبریز 
اظهـار داشـت: میـزان اسـتقبال کم از این نمایشـگاه متاثـر از عواملی مانند؛ محل نمایشـگاه، همزمان شـدن آن 

بـا مناظـرات ریاسـت جمهـوری در روز پایانی و مسـابقات فوتبـال تراکتـور در روز قبل بود.

وی در همیـن ارتبـاط ادامـه داد: با این وجود اسـتقبال از 
این نمایشـگاه در مقایسـه با دوره های گذشـته، تخصص 

تر شـده است. 
فرجـی دربـاره اسـتراتژی شـرکت آتاپایـپ برای توسـعه 
فعالیـت هـای خود بـا توجه بـه وضعیت رکـود، توضیح 
فعالیـت  صـادارت  بحـث  در  بیشـتر  مـا  شـرکت  داد: 
هـای خـود را متمرکـز کـرده اسـت. در حـال حاضـر به 
کشـورهای؛ قبـرس، تونـس، یونـان، ترکیـه، آذربایجـان، 
کنیـا و... صـادرات لولـه های پنج الیه و اتصـاالت داریم.  
وی ادامـه داد: بحـث دیگـر رقابـت پذیر کردن سیسـتم با 
قیمـت هـای جهانی اسـت چون مـوارد زیـادی در بحث 
صـادرات نقـش دارنـد کـه در ایـن زمینـه مـی تـوان بـه 
بحـث تکنولوژی و ماشـین آالت اشـاره کرد. مـا در زمینه 
اتصـاالت برنجـی بـا یـک شـرکت خارجـی مشـارکت 
داریـم کـه ایـن مسـئله ماشـین آالت و دانـش فنـی را به 

همـراه داشـته اسـت. مدیـر عامل شـرکت آتاپایـپ تبریز 
گفـت: شـرکت مـا حـدود 4 میلیـون دالر بـرای ماشـین 
االت و دانـش فنـی لولـه های پنـج الیه به منظـور تکمیل 
سـبد کاالهـای خـود سـرمایه گـذاری کـرده اسـت و  از 
سـال گذشـته تـا کنـون نیـز حـدود 420 قطعـه برنجـی 

تولیـد کـرده ایم.
ایـن تولیـد کننـده دربـاره حـوزه بـازار داخلـی لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی اظهـار داشـت: در ایـن زمینـه 
شـرکت هـای تولیـدی چنـدان نمـی تواننـد تاثیرگـذار 
باشـند و سیاسـت هـای آن بیشـتر بـه دولت ارتبـاط دارد 
دولت باید سیاسـت هـای مناسـب و الزم را درباره رونق 
مسـکن سـازی، بافـت هـای فرسـوده، کمـک بـه تجهیز 
کارخانـه هـا، کاهش سـودهای بانکی و تسـهیل برخی از 

مقـررات را اتخـاذ کنـد.



 انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC . سـال 12 .  شمـاره 95 20

 اگـر شـما اظهـار کنیـد که مـن یک شـریک 
خارجـی دارم کـه 50 درصد سـرمایه متعلق به 
او اسـت، هیچ رویـه شـفاف دارایـی و مالیاتی 

در ایـن زمینـه وجـود ندارد. 

وی بـا بیـان ایـن کـه در سـال هـای اخیـر برخـی تنها به 
دلیـل داشـتن پـول و زمیـن، امـا بـدون دانـش فنـی وارد 
حـوزه صنعت تولید شـده اند، گفـت: از طرفی باید رکود 
را تـا انـدازه ای بـه فـال نیـک گرفت، چـون بسـیاری از 
تولیدکننـدگان غیرتخصصـی در این شـرایط حذف شـده 
انـد، بـه صورتی که شـما آنها را در نمایشـگاه ها نیسـتید. 

 
وی ادامـه داد:  ایران پتانسـیل زیادی بـرای رونق و بهبود 
وضعیـت موجـود دارد بـه طـور مثـال یـک شـرک ترک 
مـواد اولیه مـس و روی را از ایران خریـداری و مصحول 

نهایـی را دوبـاره در خـود بـازار ایران عرضـه می کند. 
فرجـی در ادامـه به شـفاف نبـودن برخی از قوانین اشـاره 
کـرد و اظهـار داشـت: بـه طـور مثـال در بحـث سـرمایه 
گـذار خارجـی قانـون شـفافی وجـود نـدارد و همچنیـن 

بورکراسـی موجـود اداری در مباحـث شـرکتی، مالـی و 
دارایـی نیـز مزید بر مشـکالت اسـت. بـه طور مثـال اگر 
شـما اظهـار کنیـد که من یـک شـریک خارجـی دارم که 
50 درصد سـرمایه متعلق به آن اسـت، هیچ رویه شـفاف 

دارایـی و مالیاتـی در ایـن زمینـه وجـود ندارد. 
 

انجمـن  بنـدی  رتبـه  بحـث  دربـاره  تولیدکننـده  ایـن 
اظهـار  سـی  وی  پـی  اتصـاالت  و  لولـه  تولیدکننـدگان 
نـدارم                               زمینـه  ایـن  در  زیـادی  اطـالع  بنـده  داشـت: 
امـا  و نمـی توانـم در خصـوص آن اظهـار نظـر کنـم؛ 
امیـدوارم ایـن موضـوع به صـورت علمی و بـدون توجه 

بـه جنـاح بنـدی، انجـام شـود.
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حسن حاجبی:

نام های تجاری مشابه؛
 مشکلی برای توليدکنندگان

انـداز  چشـم  خصـوص  در  وی 
خـروج از رکـود صنعت سـاختمان 
گفـت: دولـت در 4 سـال گذشـته 
تـالش داشـت تـا بیشـتر تـورم را 
مهـار کنـد کـه ایـن نیـز رکـود را 
بنـده  بـاور  بـه  داشـت.  دنبـال  بـه 
اگـر دولـت فعلـی بـار دیگـر سـر 
کار بیایـد در 4 سـاله دوم از رکـود 
خـارج مـی شـویم. بـه زعـم بنـده 
تـا  کـرد  خواهـد  تـالش  دولـت 
حداقـل بخش سـاختمان را از رکود 

فعلـی خـارج سـازد.
حاجبـی دربـاره مشـکل عرضه لوله 

و اتصـاالت پی وی سـی بی کیفیت 
دربـازار عنـوان کـرد: متاسـفانه این 
موضـوع در همـه جا وجـود دارد و 
در تبریـز هـم بـازار بـا این مشـکل 
روبـرو اسـت. مشـکل دیگـر ثبـت 
برخـی از نـام هـای تجاری مشـابه 
بـا پسـوند و پیشـوندهای متـرادف 
اسـت که ایـن موضوع بحـث های 
زیادی را برانگیخته اسـت. در تبریز 
و  لولـه  تولیـد  کارخانـه   8 حـدود 
اتصـاالت پی وی سـی وجـود دارد 
کـه بیـش از 90 درصـد محصوالت 

آنهـا فاقـد کیفیت الزم اسـت.

◀ بـه گزارش روابـط عمومی انجمـن تولیدکنندگان لولـه و اتصاالت 
پـی وی سـی، حسـن حاجبـی مدیـر تولیـد شـرکت آذر لولـه در 
خصـوص برپایی نمایشـگاه سیسـتم های حرارتـی و برودتی و مصالح 
سـاختمانی، اظهار داشـت: این نمایشـگاه هر سـاله در اردیبهشـت ماه 
برگـزار مـی شـود. به لحاظ میزان اسـتقبال از نمایشـگاه در مقایسـه با 
سـال های گذشـته، رونق آن کمتر بوده اسـت؛  شـاید یکـی از دالیل 

آن موضـوع انتخابات ریاسـت جمهوری باشـد.

وی در همیـن ارتباط ادامه داد: هنگامی 
کـه به شـهرهای دیگـر بـرای بازاریابی 
مراجعـه مـی کنیـم، قیمـت هایـی کـه 
ارائـه مـی دهیـم عنـوان مـی شـود کـه 
لولـه تبریـز دارای چنین قیمتی نیسـت. 
متاسـفانه مشـتریان، لولـه هـای تبریـز    
را بـه عنـوان محصـوالت بـی کیفیـت 
مـی شناسـند کـه ایـن موضـوع نتیجـه 
عرضـه برخـی محصـوالت بـی کیفیت 
توسـط تعـدادی از تولیدکننـدگان ایـن 

اسـت. حوزه 
حـل  راهکارهـای  از  یکـی  حاجبـی 
مشـکل عرضـه محصوالت بـی کیفیت 
در بـازار را اصـالح سیسـتم ثبـت نـام 
هـای تجـاری عنوان کـرد و گفت: باید 
بـرای تولیـد محصـوالت بـا کیفیـت و 
اسـتاندارد، اجماعی بیـن تولیدکنندگان 
حاصـل شـود و پـس از آن در بـازار 

رقابـت سـالم انجـام شـود. 

شـرکت  تولیدکننـده  ایـن  گفتـه  بـه 
بخشـی  حاضـر  حـال  در  لولـه  آذر 
طریـق  از  را  خـود  محصـوالت  از 
نماینـدگان خود به کشـورهای عراق و 
افغانسـتان صـادر مـی کنـد. حاجبی در 
پایـان از برنامـه ریـزی برای گسـترش 
صـادارت ایـن شـرکت بـه کشـورهای 

آسـیای میانـه خبـر داد.

ثبـت برخـی از نام هـای تجاری 
مشـابه با پسـوند و پیشوندهای 
بـرای  را  مشـکالتی  متـرادف، 
کـرده  ایجـاد  تولیدکننـدگان 
اسـت. بسـیاری از این  نام های 
مشـابه، محصـوالت بـی کیفیت 

تولیـد مـی کنند.
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◀ بـه گزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکنندگان 
لولـه و اتصـاالت پی وی سـی، سـعید ابراهیمی اصل 
مدیـر بازرگانـی آذر اتصال در باره نمایشـگاه سیسـتم 
هـای حرارتـی، برودتـی و مصالـح سـاختمانی تبریز 
گفـت: این نمایشـگاه همیشـه با اسـتقبال روبـرو بوده 
اسـت امسـال نیـز بازیدکننـدگان تخصصی که بیشـتر 
از خـود تبریـز و حومـه آن بودنـد، از این نمایشـگاه 

داشـتند.  بازدید 
 

شـرکت آذر اتصـال از سـال 1384 فعالیـت خـود را آغاز 
کـرده اسـت و اتصـاالت را از سـایز 40 تـا 160 و لوله را 

از سـایز 32 تـا 315 در خـط تولید خـود دارد. 
ابراهیمـی در خصـوص برنامـه این شـرکت برای توسـعه 
در دو بخـش محصـوالت و صادارت توضیـح داد: اکنون 
تنـوع  بـرای  داریـم. همچنیـن  بـه عـراق صـادارت  مـا 
محصـوالت تصمیـم داریـم تـا سـایز 200 اتصـاالت را 

کنیم.  تولیـد 
 وی ادامـه داد: بـرای رقابـت پذیـری بیشـتر در بازارهای 
صادارتـی دو موضـوع قیمـت و کیفیـت را مـالک قـرار 

داده ایـم.

 مدیـر بازرگانـی آذر اتصـال بـا بیـان ایـن کـه مـواد 
و  کاال  بـورس  روش  دو  بـه  را  نیـاز  مـورد  اولیـه 
بـازار آزاد تهیـه مـی کننـد، گفـت: در حـال حاضـر 
کـه قیمـت ها بـه صـورت هفتگـی اعالم می شـود، 
تحمـل  قابـل  تولیدکننـده  بـرای  قیمتـی  نوسـانات 
اسـت؛ در حالـی کـه بـا اعـالم قیمـت مـواد اولیه به 
صـورت هـر دو هفتـه یـک بـار بـرای عرضـه در بورس 
کاال، نوسـانات شـدید قیمتـی تولیـد کننـده را بـا مشـکل 

روبـرو مـی کرد.
وی در همیـن زمینـه ادامـه داد: گاهـی کـه ثبـات در بازار 
مـواد اولیـه وجـود دارد، اورهال یـک پتروشـیمی یا عدم 
تولیـد یـک گریـد خـاص، موجـب آشـفتگی بـازار مـی 

. شود
 

تاثیـر  و  ای  پلـه  زیـر  تولیدکننـدگان  دربـاره  ابراهیمـی 
محصـوالت بـی کیفیـت بـر بـازار لولـه و اتصـاالت پـی 
وی سـی توضیـح داد: بـا توجه بـه این که در شـهر تبریز 
تعـداد تولیدکننـدگان ایـن محصـول زیـاد اسـت و همـه 
نیـز دارای عالمت اسـتاندارد هسـتند، چنیـن محصوالتی 
وارد بـازار تبریـز نمـی شـود؛ اما بنـده در تهران مشـاهده    
کـرده ام کـه ایـن نـوع محصـوالت بـازار را آشـفته کرده 

ست. ا

سعيد ابراهيمی:

نمايشگاه سيستم های برودتی، 
حرارتی و مصالح ساختمانی 

تبريز؛ هميشه خوب با 
بازديدکنندگان تخصصی

گاهـی کـه ثبـات در بـازار مـواد اولیـه 
وجـود دارد، اورهـال یک پتروشـیمی یا 
عـدم تولیـد یـک گریـد خـاص، موجب 

آشـفتگی بـازار می شـود.
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گزارش تصویری
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بنـا بـه درخواسـت انجمـن تولیدکننـدگان لوله و اتصاالت پی وی سـی بـرای تعییـن و معرفی بازار هـدف صادارتی، 
اتـاق بازرگانـی ایـران از میان سـه کشـور درخواسـتی بـه عنوان بـازار هدف، با کشـور عـراق موافقت کرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لوله و اتصـاالت پی وی سـی، در پی درخواسـت اتـاق بازرگانی 
ایـران از انجمـن بـه عنـوان تعییـن بـازار هدف صادارتی، سـه کشـور عـراق، افغانسـتان و کشـورهای حـوزه CIS از 

سـوی انجمـن بـه عنـوان بازارهای هـدف معرفی شـدند.

گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
بـا  ایـران  بازرگانـی  اتـاق 
کشـور عـراق به عنـوان بازار 
هـدف بـرای صـادارت لولـه 
سـی  وی  پـی  اتصـاالت  و 

کـرد. موافقـت 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه نوع 
تشـکل  تعامـل  و  ارتبـاط 
چارچـوب  و  قالـب  در  هـا 
اجرایـی طـرح »یک تشـکل، 

اسـت. کشـور«  یـک 

عراق به عنوان بازار هدف صادارت لوله و اتصاالت 
پی وی سی مشخص شد + متن چارچوب طرح

رویدادها
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برابـر مصوبـه سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتی و به پیشـنهاد اتاق تهـران، مالیات بنگاه هـای تولیدی کوچک و 
متوسـط در سـال های 94 و 95 برابـر اظهارنامـه و صورت هـای مالـی تسـلیمی، اخـذ می شـود. امـا دولت کدام 

بنگاه هـا را کوچـک و متوسـط می داند؟

برابـر مصوبـه هیـات وزیـران در 15 اردیبهشـت سـال 95، کـه طـی آن بنگاه هـای کوچک و متوسـط از شـرط 
عـدم بدهـی جـاری و چک برگشـتی بـرای دریافت تسـهیالت معاف شـدند، تعریفی نیـز از این بنگاه هـا ارائه 
شـد: برایـن اسـاس واحدهـای اقتصـادی دارای کارکنان کمتـر از 50 نفر بنـگاه کوچک، و واحدهـای اقتصادی 

بـا تعـداد 50 تـا 100 نفر کارکـن، بنگاه متوسـط تعریف شـده اند.  

کـدام بـنگاه ها کوچک و مـتوسط هـستند؟ 
 تـعريف دولت از بـنگاه های کوچک و مـتوسط
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در  اقتصادی  فعاالن  دشوار  انتخاب 
انتخابات رياست جمهوری

اتـاق بازرگانـی بـه نمایندگی 
اعـالم  خصوصـی  بخـش  از 
کـرد که اتـاق حمایـت از هیچ 
کاندیـدای ریاسـت جمهـوری 
را بـه صـالح نمـی دانـد، این 
موضوع مهـم و البته تصمیمی 

دور اندیشـانه اسـت.

ایـران تـا ایـن مرحلـه بحـران هـای 
سیاسـی،  هـای  حـوزه  در  زیـادی 
اقتصـادی و فرهنگـی را پشـت سـر 
ایـن  از  عبـور  البتـه  اسـت.  نهـاده 
بحـران ها از جنگ گرفتـه تا تحریم، 
هزینـه هـای بسـیاری را بـر دولت و 
مـردم و بـه ویـژه بخـش خصوصـی 
بـر جـای گذاشـته اسـت. اکنـون در 
آسـتانه دوازدهمیـن انتخاب ریاسـت 
اسـت  بنـا  داریـم.  قـرار  جمهـوری 
سـکان 4 سـال آینده به فردی سپرده 
شـود که بیشـترین »بهره وری« را در 
حـوزه هـا و بخـش هـای مختلـف 

نصیـب ملـت سـازد.
امـا ایـن »بهـره وری« بـدون داشـتن 
یکـی  نیسـت.  پذیـر  امـکان  برنامـه 
ریاسـت  کاندیداهـای  مشـکالت  از 
در    برنامـه  ارائـه  عـدم  جمهـوری 

........

عباسعلی متوسلیان
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

مـاه هـای پیـش از انتخابات اسـت تـا رویکردهـا و محتوای آن توسـط بخش 
خصوصـی و کارشناسـان مـورد نقد و بررسـی قـرار گیرد. 

البتـه امری روشـن اسـت که تدویـن یک برنامه پیشـنهادی خـود دارای فرایند 
خاصـی اسـت بـه طـور مثـال در بخـش صنعـت، کاندیداهـا بایـد آن را بـا 
مشـاوره و مشـارکت بخـش هـای مربوطـه تدویـن و ارائـه دهند، کـه این امر 
اتفـاق نیفتـاده اسـت. در دیگر حـوزه های نیز حضـور متخصصـان در تدوین 

برنامـه هـا، الزامی انـکار ناپذیر اسـت. 
موضـوع ارائـه برنامـه و بـه بـازی نگرفتـن بخـش خصوصـی در ایـن بخش، 
انتخـاب و حمایـت فعـاالن اقتصـادی از یـک کاندیـدا را دشـوار کرده اسـت. 
متاسـفانه کاندیداهـا بیشـتر بـه دادن شـعارهای کلـی در همه حوزه ها بسـنده 
مـی کننـد، آنهـا بـه خوبـی می داننـد کـه بسـیاری از شـعارها عملی نبـوده و 
برخـی از شـعارهای عامه پسـند مانند افزایـش یارانه به شـیوه توزیع نقدینگی 

در بیـن مـردم، جـز آسـیب چیز دیگـری را نصیـب اقتصـاد ایران نمـی کند.
نگارنـده بـا توجـه بـه تجربه سـال هـای بسـیار در امور تشـکلی، به بسـیاری 
از مشـکالت بخـش خصوصـی آگاه هسـتم. تا کنون این مشـکالت بـه اضافه 
راهکارهـای حـل آن را در جلسـه های بسـیار با متولیان دولتی اعـم از مدیران 
میانـی تـا ارشـد در میـان نهـاده ایم. با ایـن وجود هنوز پس از گذشـت سـال 
هـای بسـیار بخش بزرگـی از مطالبات بخش خصوصی محقق نشـده اسـت و 
هنـوز تشـکل هـا ناگزیر هسـتند با صرف زمان و برگزاری جلسـه های بیشـتر 

با مسـئوالن، مشـکالت تکراری را مطـرح کنند. 
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کشـور جمهـوری اسـالمی ایـران در 
حـال حاضـر چالـش ها و دشـواری 
هـای بسـیاری را در بخـش اقتصاد و 
صنعـت پیـش روی دارد. در یـک دو 
سـال اخیـر برجـام نقاط امیـد زیادی 
را بـرای ایـن بخـش گشـود امـا بـا 
توجه بـه انتظارات بخـش خصوصی 
زیـادی  رونـق  گذشـته،  سـال  در 
نصیـب این بخش نشـد، رشـد منفی 
دو درصـدی نمایانگـر ایـن موضـوع 
سـرمایه  جـذب  بخـش  در  اسـت. 
توجـه  بـا  نیـز  خارجـی  گـذاری 
خارجـی  هـای  هیئـت  ترافیـک  بـه 
سـفرها  ایـن  ایـران،  بـه  ورود  در 
کشـور  بـرای  حداقلـی  دسـتاوردی 
میـزان  ایـن  بایـد  البتـه  کـه  داشـت 
انـدک را نیزغنیمـت شـمرد و پـاس 

داشـت. بـر اسـاس برنامـه پنج سـاله 
دالر  میلیـارد   50 بـه  ایـران  توسـعه 
منابـع نیـاز دارد و ایـن نیـز بـه جز با 
جـذب سـرمایه خارجی امـکان پذیر 
نیسـت. آقـای علـی طیـب نیـا وزیر 
محتـرم اقتصـاد میزان جلب سـرمایه 
گذشـته  سـال  در  خارجـی  گـذاری 
را 11 میلیـارد دالر  اعـالم کـرد کـه 
آن  دالر  میلیـارد   1 میـزان  ایـن  از 
جذب اقتصاد کشـور شـده اسـت. به 
عبارتـی تـا کنـون اندکی بیـش از 20 
درصـد از سـرمایه مـورد نیـاز جلب 

است. شـده 
شـدن  وارد  بـا  حاضـر  حـال  در 
دوره  دوازدهمیـن  کاندیداهـای 
و  تبلیغـات  بـه  جمهـوری  ریاسـت 
مناظـرات، هنـوز شـاهد ارائـه برنامه 

مـدون و کارشناسـی شـده در بخش 
اقتصـاد و صنعـت نیسـتیم همین امر 
گرایـش فعـاالن اقتصـادی را بـه یک 
کاندیـدای خـاص دشـوار می سـازد 
ایـن در حالـی اسـت کـه شـعارهای 
کلی ماننـد اشـتغالزایی، رونق اقتصاد 
و تولیـد و مـواردی از ایـن دسـت، 
پیشگفتار سـخنان 6 کاندیدای محترم 
اسـت امـا بـه طـور مثـال در بخـش 
اشـتغالزایی گویـا فراموش کـرده اند 
کـه کارآفرینـان و صنعتگران دلسـوز 
ایـران عزیز را در تدویـن برنامه های 
پیشـنهادی خـود بـه بـازی بگیرنـد؛ 
البتـه ایـن کار در کشـورهای توسـعه 
یافتـه امری متـدوال اسـت... انتخاب 
دشـواری پیـش روی همـه ما اسـت. 

گزارش
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تولیدکننـدگان  انجمـن  بـه گـزارش روابـط عمومـی   ◀
لولـه و اتصـاالت پی وی سـی، مهـدی پورقاضـی رئیس 
کمیسـیون صنعـت اتـاق بازرگانی تهران گفت: بر اسـاس 
قانونـی کـه تصویـب شـده اسـت، اظهارنامـه سـال 94 
بـرای شـرکت هـای کوچـک و متوسـط مورد قبـول قرار 
مـی گیـرد. بنابراین بـه جز موضـوع تامیـن اجتماعی اگر 
شـرکت هایـی که اظهارنامه ارائه کرده انـد و دارایی آن را 
قبـول نمـی کنـد، باید تالش کنیـم تا اظهارنامـه آنها مورد 
پذیـرش قـرار گیرد و اگر مشـکلی در این زمینـه دارند با 
مراجعـه بـه اتـاق بازرگانـی و اسـتفاده از راهنمایـی های 

مشـاوران بتوانند مشکلشـان را حـل کنند.

 رئیـس کمیسـیون صنعـت اتـاق بازرگانـی تهـران ایـن 
سـخنان را روز 9 خـرداد ماه در جلسـه مجمع فوق العاده 

انجمـن ملـی صنایـع پالسـتیک ایران کـه به دلیـل به حد 
نصـاب نرسـیدن اعضـا، رسـمیت نیافت، بیـان کرد. 

 پورقاضـی تأکیـد کـرد: بایـد تـالش کنیـم تـا همـه بـه 
خریدوفـروش  و  برونـد  رسـمی  دفاتـر  ارائـه  سـمت 

باشـند. نداشـته  غیررسـمی 
رئیـس کمیسـیون صنعـت اتـاق بازرگانی تهران با اشـاره 
بـه ضـرورت شـفافیت سـازی بیان کـرد: باید همه سـعی 
کننـد در چارچـوب قانـون عمـل کننـد. اگر چه مـی دانم 
کار دشـواری اسـت و بسـیاری از مشـتریان هـم نمـی 
پذیرنـد کـه بـه طور رسـمی خریـد کننـد اما به هـر حال 
مسـئله ایـن اسـت کـه بایـد روز به روز شـفافیت سـازی 
افزایـش پیـدا کنـد و این به ضـرر زیرپله ای ها و کسـانی 

اسـت کـه تـا کنون پنهـان بـوده اند.

پورقاضی:

آسيب شناسی تشکل ها توسط اتاق تهران با هدف رفع موانع،
بنگاه ها به سمت شفاف سازی حرکت کنند
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وی تصریـح کـرد: مـا شـرکت های رسـمی و شناسـنامه دار 
هسـتیم و بهتـر اسـت به سـمت شـفافیت بیشـترو ارائه یک 

دفتر رسـمی پیـش برویم.
بحـث  دربـاره  بـه سـوالی  پاسـخ  در  پورقاضـی همچنیـن 
ضـرورت ارائـه اظهارنامـه برای اصنـاف و نه صنایـع یادآور 
شـد: متـن ایـن بخـش نامـه وجـود دارد. بـه هر حـال وقتی 
چیـزی قانـون اسـت و مدیـران دولتـی و مجریـان مسـیر 
خودشـان را مـی رونـد، مـا چـاره ای نداریـم جـز ایـن کـه 

اصـرار کنیـم بـر اجرایـی شـدن آن کنیـم.
وی اضافـه کـرد: اتـاق تهران بـرای این منظور مشـاورانی را 
در نظـر گرفته اسـت و همـکاران می توانند از این مشـاوران 

کنند.  استفاده 

پورقاضـی در بخش دیگری از سـخنانش بـه بندی از مصوبه 
اتـاق تهـران درباره آسـیب شناسـی تشـکل ها اشـاره کرد و 
گفت:اتـاق تهـران برنامـه ای را تـدارک مـی بیند کـه بتواند 
در زمینـه آسـیب شناسـی تشـکل هـا و صنعت کمـک هایی 
را ارائـه کنـد. بنابرایـن اگر تشـکل هـا عالقه مند به آسـیب 
شناسـی هسـتند، مـی توانند بـا مکاتبه به کمیسـیون صنعت، 
درخواسـت خـود را مطـرح کننـد تـا با پیـدا کـردن گلوگاه 

هـا بـه آن بخـش صنعتی کمـک کنیم. 
رئیـس کمیسـیون صنعـت اتـاق بازرگانـی تهـران بـا اشـاره 
بـه مشـکالتی کـه در صنایع کشـور وجـود دارد، بیـان کرد: 
بسـیاری از صنایـع مـا مشـکل دارنـد و مدیـران صنعتـی 
عمومـًا درخواسـت مـی کنند کـه جلـو ورود کاالی خارجی 
را بگیرنـد و ایـن یعنی ایـن صنایع به دالیـل مختلف از نظر 
کیفیـت و قیمـت، رقابتـی نیسـتند. بـرای ایـن که مشـخص 
شـود چـرا صنایع مـا رقابتی نیسـتند، نیـاز به بررسـی و کار 
کارشناسـی وجـود دارد کـه بتوانیم در آن زمینـه کمک کنیم.

وی در پایـان تصریـح کـرد: در مرحلـه اول بـرای ارتقـای 
صنایـع در سـطح انجمـن و صنعـت عالقه مند بـه همکاری 
و همفکری هسـتیم و در سـطح دوم که بنگاه هاسـت، شـاید 

بتـوان کمـک هایی ارائـه کرد.

و  هسـتند  مشـکل  دارای  صنایـع  از  بسـیاری 
مدیـران صنعتـی به طـور عمومـی مخالـف ورود 
کاالی خارجـی هسـتند؛ به عبارت روشـنتر یعنی 
ایـن کـه صنایـع مـا بـه دالیـل مختلـف رقابـت 

نیسـتند پذیر 
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تازه ها

بنـا بـه اظهـارات vinylplus، میـزان بازیافـت PVC در اروپـا در سـال 2016 بـه 
رکوردهـای جدیـدی رسـیده اسـت.این موسسـه اعالم نمود کـه میـزان 696 و 568 تن 
pvc در سـال گذشـته تحـت کنتـرل ایـن موسسـه بازیافـت شـده اسـت و میـزان کلی 

بازیافتـی از سـال 2000 تاکنـون بـه رقـم 5/3 میلیـون تـن رسـیده اسـت.
ایـن موفقیـت باعث شـده کـه رده پلیمـر PVC در میـان پلیمر هـا ارتقاء یابـد. هچنین 
موسسـه Vinylplus بـه عنـوان یک موسسـه موثر در بهبود وضعیت اقتصادی شـناخته 

شود.
vinylplus همچنیـن بـر ایمـن بودن و کیفیـت باالی PVC بازیافتـی تأکید دارد و این 

امـر بـا ارائـه گواهینامه هـا و تأئیدیه های مختلف به اثبات رسـیده اسـت.
 ایـن گـروه همچنیـن اعـالم نمود که طرح توسـعه بخش افزودنـی ها را نیـز انجام داده 
اسـت و در آن نحوه اسـتفاده از افزودنی های کامپوندهای PVC را مورد بررسـی قرار 
مـی دهـد. اولیـن طـرح توسـعه مربوط به پنجـره های PVC اسـت که در حـال حاضر 
بیشـترین حجـم بازیافـت این پلیمر را شـامل میشـوند. طـرح بعدی نیز مربوط به سـیم 

و کابـل و کامپوندهـای انعطـاف پذیـر و همچنین لوله و اتصاالت PVC اسـت.

به مرزهـای جديد در  دسـتيابی 
PVC محصوالت  بازيافـت  ميزان 

گردآوری و ترجمه:
مهندس هایده سلیمانی

شرکت یزد پولیکا
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 FPE )Flexible packaging( اروپایی  انجمن  دو 
PEA )Eroupe Al-( انجمن بسته بندی و ،Europe

liance هشدار دادند که قیمت های دی اکسید تیتان 
در حال افزایش است.دالیل این افزایش قیمت تعطیلی 
بدون برنامه شرکت های تولید کننده است که سبب 

کاهش میزان تولید و کمبود عرضه شده است.

افزايش قيمت
 تيتان

Chi- در نمایشگاه Emery Olechemicals  شـرکت
 CPVC پلیمـر  بـرای  افزودنــی جدیـدی   naplast
معرفـی خواهـد کـرد. ایـن افزودنـی سـبب افزایـش 
و  رئولوژیکـی  خـواص  بهبـود  حرارتـی،  پایـداری 
بهبـود سـایر خـواص ایـن پلیمـر مـی گـردد. ایـن 
افزودنـی بدلیل بهداشـتی بـودن، گزینه مناسـبی برای 
کاربـرد در کامپوندهـای مـورد اسـتفاده در لولـه های 

آب آشـامیدنی مـی باشـد.

افزودنی های جديد برای 
بهبود ويژگی های کامپوند لوله 

های آب آشاميدنی

                   PVC کننـده  تولیـد  کـه  وان  پلـی  شـرکت 
از را  جدیـدی  ایمنـی  سیسـتم  جدیـداً  اسـت، 
اسـت.  نمـوده  خریـداری   Halo Smart Labs
آتـش،  همزمـان  تشـخیص  بـه  قـادر  سیسـتم  ایـن 
منوکسـیدکربن و تغییـرات دیـداری در کیفیـت هـوا 
بـوده و مجهـز بـه هشـدار دهنـده هـای دیـداری و 

باشـد. صوتـی مـی 

هشداردهند ه های ايمنی 
PVC برای مراکز توليد
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 Taigang plastic machine شـرکت 
میکسـرهای سـرعت بـاال و سـردکن های 
تهیـه  در  کـه  نمـوده  طراحـی  جدیـدی 
آمیـزه پـودری و یـا گرانولی کاربـرد دارند 
و یکنواختـی بیشـتری را بـرای آمیـزه هـا 
فراهـم مـی آورنـد. همچنیـن بـا اتفـاده از 
ایـن میکسـرها،در اثـر میکس بهتـر،  میزان 
 PVC جـذب روغـن بـرای آمیـزه هـای
بـاال می رود. جنـس بدنه میکسـر از فوالد 
ضـد زنگ بـوده و به راحتـی و در کمترین 
سیسـتم  اسـت.  تمیزکـردن  قابـل  زمـان 
تخیلـه و تمیز سـازی این میکسـر خودکار 

باشـد. می 

ميکسرهای جديد برای 
PVC توليد آميزه های

ایـن سـمینار در تاریخ 20-21 ژوئن امسـال 
در شـهر کلـن آلمـان برگـزار شـد. در ایـن 
سـمینار، چارچـوب هـای موجـود، آخرین 
دسـتاوردها و راهـکاری ایـن صنعـت بیـان 

گردید.
ایـن  در  بیشـتر  اطالعـات  دریافـت  بـرای 
 sr@amiplastics.com زمینـه بـا ایمیـل

تمـاس حاصـل فرماییـد.

سمينار بازيافت و تکنولوژی
 بازيافت پالستيک ها
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خشـک    Processing Polymer Processing شـرکت 
کـن هـای جدیـدی را بـرای رزیـن هـا طراحـی کـرده کـه 
دارای راندمـان باالیـی هسـتند. ایـن خشـک کن هـای متحرک 
کـد                         بـا  و  متوسـط  ظرفیتهـای  بـرای   RDT -250 کـد  بـا 

هسـتند. باالتـر  هـای  ظرفیـت  بـرای   RDM-140/400
خروجـی            دارای  هـا  کـن  خشـک   ایـن   RDT-250 کـد 

200kg/hr اسـت و مجهـز بـه ژنراتـور و محفظـه بـرای 
رزیـن های خشـک شـده اسـت کـه شـکل بیرونـی آنها 

بصـورت مکعـب و داخـل بصـورت سـیلندری اسـت.
ایـن خشـک کـن هـا ، نسـل جدید خشـک کـن هایی 
هسـتند کـه بـا کـد T/T feco شـناخته شـده انـد.  
 140°  C- 60 دمـای خشـک کـردن اسـتاندارد آنهـا
بـا دمـای نقطه شـبنم °35- بـوده و حتی دسترسـی به 
دمـای باالتـر تـا C°180 نیـز در ایـن خشـک کـن ها 

امـکان پذیر اسـت.

معرفی خشک کن های 
جديد برای رزين ها
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تازه ها

ايده های هوشمند: 
توليد لوله های چند اليه

 K نمایشـگاه  در   KraussMaffei Berstorff شـرکت 
اکسـترودرهای  در  نـوآوری  نمایـش  بـر  عـالوه   2016
 Die( پیشـرفته خـود، بـا ارائـه مـدل هـای مختلـف دای
بـه  از شـهرت خـود  انتظـارات  لولـه چندالیـه،   )head
عنـوان یـک شـریک بسـیار ماهـر در تولید لولـه های در 

PO و PVC را بـرآورده نمـود. 
بـه گفتـه آقـای Peter Roos، رییـس بخـش اکسـتروژن 
Krauss- و مدیـر عامل شـرکت KraussMaffei  گـروه

سـی  وی  پـی  لوله هـای  دای    ،Maffei Berstorff
چندالیـه ایـن شـرکت بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـا و 
تمایـالت روزافـزون بـرای اسـتفاده از فرموالسـیون های 
فومـی و مـواد بازیافت پر شـده در لوله هـای PVC بهینه 
شـده انـد. بـا طراحـی هندسـی کانال هـای جریـان آمیزه 
حداکثـر خروجـی ممکن میسـر شـده  اسـت. توزیع دقیق 
Distrib- )ضخامـت الیه هـا با اسـتفاده از بلـوک توزیـع 
utor Block( تعبیـه شـده در دای تضمیـن می شـود. بـا 
بهـره بـردن از طراحـی فشـرده )Compact( دای، زمـان 

مانـدگاری کوتـاه و در نتیجـه شـکل دهی مالیـم و کـم 
تنـش آمیـزه تضمیـن شـده اسـت. عالوه بـر این، بـا این 
طراحـی کارکـرد آسـان در هنـگام نصـب و تعویض دای 
محقـق می گـردد. بدین صـورت بکارگیـری تکنولوژی و 
دانـش فنـی و مواد در بهینه سـازی جریـان مذاب و دمای 
دای مزایـای متعـددی از نظر فرآینـدی در تولید محصول 

نهایـی ارائـه مـی نماید.
بـا در نظـر گرفتـن آنکـه تـا %70 از هزینـه تولیـد لوله را 
قیمـت مـواد اولیـه تشـکیل مـی دهـد، خطوط لولـه های 
چندالیـه PVC بـه خصـوص از نقطه نظر کاهـش هزینه 
و تولیـد پایـدار جذابیـت پیـدا مـی کننـد. ایـن خطـوط 
 36D  بـا اسـتفاده از اکسـترودرهای دومارپیـچ پیشـرفته
حداکثـر انعطـاف پذیـری در اسـتفاده از مـواد مقـرون به 
صرفـه مانند فرموالسـیون دارای فوم، مـواد بازیافتی، فیلر 
بـا ترکیب های بسـیار مختلـف را برای تولیدکننـده فراهم 
مـی کنـد. بـا ایـن تکنولـوژی مـی تـوان در تولیـد لولـه 
هـای PVC بـرای کاربـرد هـای غیـر فشـار بـاال، بـدون 
کاهـش اسـتاندارد کیفیـت لولـه، از الیـه میانـی فـوم و یا 
فشـرده شـامل فرموالسـیونهای دارای تا PHR 10فیلر و 

100-10 مـواد بازیافتـی اسـتفاده نمـود.    PHR  یـا

گرد آوری و ترجمه:
دکتر وحدت واحدی

آریان بسپارفن
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مقاله های علمی

کردن  خشک  عمليات  توليد  خط  سازی  شبيه  و  مدلسازی 
پودر PVC: مطالعات تجربی و تئوری سينتيک خشک کردن 

در مقياس ذرات

ترجمه:
مهندس سمیه صالحی

مدیر کنترل کیفیت 
شرکت پارس پولیکا

بخش دوم  مقاله ارائه شده در ماهنامه شماره 94
6. نتایج تجربی

در جـدول 2، مجمـوع داده  ها ی تجربی )دمای بسـتر سـیال، رطوبـت مطلق هوای 
ورودی و سـرعت هـوا( و مشـخصه زمـان هـا: t25، t 50 و t 75، ارائه شـده اسـت. 
عـالوه بـر ایـن، رطوبت اشـباع هوا )معادلـه5( نیز در این جدول ارائه شـده اسـت. 

 )5(

تاثیـر دمـای بسـتر سـیال، سـرعت هـوا و رطوبـت اولیـه هـوا بر سـینتیک خشـک  
کـردن در شـکل  های 11و12 ارائه شـده اسـت. این شـکل  ها نمایانگـر این مطلب 
هسـتند کـه سـینتیک خشـک  کـردن حتـی در دماهـای پاییـن نیز سـریع اسـت. در 

شـرایط عملیاتـی، زمـان خشـک  کـردن زیـر 85 ثانیـه باقـی می ماند.
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تاثیر دمای بسـتر سـیال، سـرعت هـوا و رطوبـت اولیه هوا 
بـر سـینتیک خشـک  کـردن در شـکل  هـای 11و12 ارائـه 
شـده اسـت. ایـن شـکل  هـا نمایانگـر ایـن مطلب هسـتند 
کـه سـینتیک خشـک  کـردن حتـی در دماهـای پاییـن نیـز 
سـریع اسـت. در شـرایط عملیاتی، زمان خشـک  کردن زیر 
85 ثانیـه باقـی می مانـد. دانسـتن ایـن نکتـه حایـز اهمیـت 
اسـت کـه ایـن باالتـر گرفتـن زمان خشـک  کردن بـه دلیل 
زمان پاسـخ  دهی رطوبت  سـنج اسـت. این نتایـج همچنین 
نشـان مـی  دهـد کـه حتـی در یک خشـک  کـن همزن ـدار، 
در بسـتر سـیال، مقاومـت در برابـر انتقـال خارجـی قابـل 
ایـن مقاومـت، بـه وسـیله پارامترهـای  اغمـاض نیسـت. 
هیدرودینامیکی سیسـتم کنترل شـده و شـامل تبـادل انرژی 
و جـرم بیـن اتمسـفر خشـک  کـن و ذرات پی وی سـی مـی 

شد.  با
بـه عـالوه چنانچـه در نتایـج تجربـی ارائه شـده در شـکل 
 kg/h9 تـا 10 مشـاهده می شـود، افزایـش میـزان هـوا از 2/
12 زمـان خشـک  کـردن را از 53 تـا 36 ثانیـه کاهـش        /4
مـی دهـد. ایـن امـر موجـب افزایـش سـرعت نسـبی بین 
هـوا و ذرات می گـردد. از ایـن رو، انتقـال جـرم و حـرارت 
افزایـش یافتـه در نتیجـه زمـان خشـک  کـردن کاهـش می 
یابـد. بـا توجـه به آنچه که در شـکل 11 مشـاهده می شـود، 
افزایـش دمـای بسـتر سـیال از 35 به  55 زمان خشـک  
می دهـد. در واقـع،  ثانیـه کاهـش  تـا 24  از 40  را  کـردن 
افزایـش دمـای بسـتر سـیال سـبب بهبـود انتقـال حـرارت 
بیـن بسـتر سـیال و ذرات شـده، همچنین نیـروی موردنیاز 

بـرای انتقـال جـرم را فراهـم می کنـد   (.
در شـکل 12 اثـر رطوبت هوا بر سـینتیک خشـک  کردن و 
مشـخصات زمـان خشـک  کـردن و منحنی نرمـال رطوبت 
جامـد بـر زمـان مشـاهده مـی  شـود. ایـن نتایج نشـان می 
دهنـد کـه، افزایـش رطوبـت مطلـق هـوا از 16 تـا هـوای  
خشـکkg/g آب 25  زمـان خشـک  کـردن را از 55 به 84 
ثانیـه افزایـش می دهـد. ایـن امـر را می تـوان بـه عنـوان تاثیر 
نیـروی محرکه خشـک  کـن توجیه کـرد؛ افزایـش رطوبت 
اولیـه منجـر بـه افزایـش Y و بنابرایـن کاهـش عملیـات 
خشـک  کـردن می شـود. همـه ایـن نتایـج نشـان  می دهند که 
سـینتیک خشـک  کردن ذرات PVC متاثر از هـر دو انتقال 

خارجـی و داخلـی رطوبت اسـت. 

)الف( رطوبت مطلق هوا و روند جریان خشک¬کردن )نمونه1(

)ب( رطوبت جامد و دمای بستر سیال )نمونه1(

)ج( پیش بینی نتایج: ارزیابی رطوبت جامد نرمال )نمونه  های 1، 2و3( 
شکل 9. نتایج عمومی بدست آمده از نمونه در طول خشک  کردن 9/2 گرم 
8/10 kg/h 41 و نرخ جریان هوا PVC مرطوب در بستر سیال با  دمای  6/
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7. مدل سینتیک
برپایـه نتایـج تجربی بدسـت آمده و اطالعـات موجود 
در رابطـه بـا خـواص پـودر PVC، قانـون سـینتیک را 
تعییـن  کردیـم. ایـن قانـون در گردآوری نتایـج تجربی 
مـا اجـرا و منجـر به ایجاد شـبیه سـازی مدل سـینتیک  
گردیـد. در ایـن مرحلـه، فرضیـه و معـادالت این مدل 
را شـرح دادیـم، و، بـا توجه بـه آن اعتبـار نتایج تجربی 

بدسـت آمده را سـنجیدیم. 

)الف( منحنی نرخ جریان خشک کردن و رطوبت جامد بر زمان

)ب( منحنی مشخصات زمان و نرخ جرم هوا

شکل 10. تکامل جریان خشک کردن، رطوبت نرمال جامد، و زمان 
ها برای جریانهای جرمی مختلف هوا

• رطوبـت هسـته تـر و پوسـته خشـک بـه ترتیـب برابـر بـا 
رطوبـت اولیـه ذرات )X0( در نظـر گرفتـه می شـود و برابـر 

اسـت.  صفر 
• انتقـال جـرم توسـط نفـوذ بخـار آب در پوسـته خشـک و 

انتقـال همرفتـی در سـطح ذرات صـورت می گیـرد. 
• گرمـا از طریـق هوا و توسـط انتقـال همرفتـی ذرات منتقل 
می شـود و نفوذ در پوسـته خشـک بـه وسـیله هدایت صورت 

می گیـرد. 
• وزن نمونـه بـه اندازه کافی کم انتخاب شـد تـا از ایزوترمال 

بودن دمای بسـتر سـیال اطمینان حاصل گردد. 
• دمـای ذرات یکنواخـت در نظـر گرفتـه شـد. ایـن فرضیـه 
را می تـوان بـا مقـدار کـم عـدد حرارتـی بیـو توجیه کـرد. در 
ادامـه، ایـن فرضیـه با مـدل آنالوگ محاسـبه پروفایـل دمایی، 

در پوسـته خشـک، قابـل توجیه اسـت. 
بـا  پوسـته خشـک  در  لحظه ـای رطوبـت هـوا  پروفایـل   •
فرضیـه حالـت شـبه سـاکن بدسـت می آیـد. معادالت مـدل با 
حـل تغییـر متغیـر و اسـتفاده از روش رانگ کوتا، کـه در زیر 

ارائـه شـده، بـه دسـت آمد. 
• دانسیته بخار آب در سطح ذرات 
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• با استفاده از  ، عدد بیو جرم محاسبه می گردد:
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•  تعادل جرم ذرات 
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• رطوبت لحظه ای جامد
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•  تکامل شعاع هسته تر  
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• تعادل گرما در ذرات 
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1-7. فرضیه و معادالت 
 PVC ذرات  کـه سـطح  اسـت  نکتـه مشـخص  ایـن 
تمایـل کمـی بـه آب دارنـد، در نتیجـه خشـک  کـردن 
داخـل ذرات می توانـد بـا رانـدن بخار از سـطح به داخل 

هسـته صـورت گیـرد )شـکل13(.
کاهـش سـایز هسـته را می تـوان مبنـای ایـن فرضیـات 

قـرار داد:
• ذرات کامال کروی و یکنواخت هستند.

• تبخیر روی سطح اتفاق می افتد. 
• سیال در یک مخزن همزن  دار قرار می گیرد. 
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)ب( مشخصه زمانها بر حسب دمای هوا
شکل 11. تکامل نرخ جریان خشک کردن، رطوبت نرمال جامد، و 

مشخصه زمانها برای دمای مختلف. به طور مثال 1، 7 و 8

)الف(. تکامل جریان خشک کردن و رطوبت نرمال جامد بر حسب زمان

• بـا اسـتفاده از    ظرفیـت گرمایـی ویـژه ذرات تر، 
کـه به صـورت زیر تعریف شـده اسـت:

.h p lCp Cp X Cp= +              )12(

)a(  روند تغییرات نرمال سازی رطوبت جامد برحسب زمان

)b( روند تغییرات زمان برحسب رطوبت مطلق هوای ورودی
شکل )12(. روند تغییرات نرمال سازی رطوبت جامد و زمان در 

رطوبت های نسبی اولیه مختلف. مثال 9 تا14.

بـرای حـل ایـن معـادالت، نفـوذ ظاهـری و انتقـال جـرم 
و ضرایـب انتقـال حـرارت از همبسـتگی زیـر اسـتفاده       

گـردد: می 
نفـوذ  از ضریـب  اسـتفاده  بـا  نفـوذ ظاهـری  ضریـب   •

گـردد.  مـی  محاسـبه  باینـری  مولکولـی 

شکل )13(. مدل کاهش هسته
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χ  و   کـه در جـدول 1 داده شـده،  • بـا اسـتفاده از
نفـوذ مولکولـی باینری با اسـتفاده از معادالت همبسـتگی 
Fuller، Schettler و Giddings قابـل محاسـبه اسـت:
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• ضریـب انتقـال حرارت با اسـتفاده از معادله همبسـتگی 

Baeyens محاسـبه می گردد:

    0.15.ReNu =  )15(
• ضریـب انتقـال جـرم بـا اسـتفاده از معـادالت آنالـوگ 
در  کالسـیک  صـورت  بـه  کـه   Colburn و   Chilton
معـادالت خشـک  کـردن مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، 

می شـود: محاسـبه 
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2-7. تاییداعتبار مدل

در شـکل هـای 14 و 15 نتایـج عـددی بدسـت آمـده، 
نمایـش داده شـده اسـت. ایـن نتایج نشـان مـی دهند که، 
زمـان حقیقـی خشـک کردن حـدود 11 ثانیه اسـت، یعنی 
4 مرحله سـریعتر از زمان مشـاهده شـده در رطوبت سنج 

و فراینـد سـه مرحلـه ای خشـک کردن:
• مرحله گرم کردن نمونه، از 0 تا 3 ثانیه )مرحله اول(.

/10ثانیه  • مرحله سـرعت ثابت خشـک کـردن، از 3 تـا 5
دوم( )مرحله 

10 تـا 13 ثانیـه  • کاهـش سـرعت خشـک کـردن، از 5/
)مرحلـه سـوم(.

PVC روند تغییرات رطوبت مطلق هوا و رطوبت )a(

شکل )14(. نتایج مدلسازی: سینتیک اصلی. پارامترهای عملیاتی:                                                       

)b( ارزیابی دمای ذرات

0
0 0 00 / ; 41.6 ; 9.87 / : 0.167 / : 15 ; 2.487 .gY kg kg T C F kg h X kg kg T C m g∞ ∞= = ° = = = ° =

 در ایـن مـدل، بـرای مقایسـه نتایـج عـددی بـا داده های 
تجربـی، تابـع انتقـال رطوبت سـنج را نیـز مـورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت. نتایـج تئـوری بـا یافته هـای تجربـی مورد 
مقایسـه قرار گرفتند )مثال1، 2 و 3(، شـکل 15 نمایانگر 
تطابـق خوبـی بین پیش ـبینی های مـدل و داده هـای تجربی 

ست.  ا
بـرای درک بهتـری از تاثیـر نسـبی مقاومت هـای داخلـی 
و خارجـی بـر روی انتقـال جـرم، حساسـیت عـدد بیـو 
جرمـی مطالعـه شـد. فرمـول آن در زیـر یـادآوری شـده 
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)b( روند تغییرات نرمال سازی رطوبت PVC برحسب زمان )a( روند تغییرات رطوبت مطلق هوا برحسب زمان

/1 بوده و نشـان دهنده  در شـرایط شـبیه سـازی شـده قبلـی، عدد بیو که با اسـتفاده از مدل، بدسـت آمـد، برابر بـا 44
رقابـت بیـن مقاومـت بـه انتقـال هـا بـود. در شـکل 16، افزایـش رطوبت مطلـق هوای خروجی بر حسـب زمـان )در 
/0 تا 10 زمان مختلف محاسـبه شـده اسـت( بـرای عددهای بیو متفاوت مشـاهده می شـود.  ایـن مـدل عـدد بیـو از 1
ایـن نتایـج نشـان مـی دهنـد کـه فرآیند خشـک کـردن بـرای عدد بیـو بـزرگ بسـیار طوالنی و مشـکل خواهـد بود. 
بنابرایـن در ایـن مـورد، مقاومـت خارجـی در برابـر مقاومـت داخلی ناچیـز نخواهد بود. ایـن پدیده ها را مـی توان با 
اسـتفاده از پارامترهـای مورفولوژیکـی ذرات PVC تشـریح کـرد. مقاومـت داخلی کم به تبخیـر آب در ذرات کوچک 

را مـی تـوان بـه درشـتی خلل وفـرج و تمایل کـم آنها به آب نسـبت داد.

 41 /2 گرم PVC مرطوب در بستر سیال در دمای  6/ شکل )15(. مقایسه بین نتایج تجربی و عددی. خشک  کردن 9
 .32/ 3 cm/s و سرعت هوا

شکل )16(. روند تغییرات رطوبت مطلق هوا برحسب
 زمان در عددهای بیو متفاوت

 d10،( یک توزیع گوسـی مشـاهده می شـود  PSD ایـن مـدل، توزیـع یـک دانـه تنها را نشـان می دهـد در حالی کـه در
d50 و d90 در جدول 1 ارائه شـده اسـت(. در شـکل 17 نشـان داده شـده اسـت که قطر ذرات تاثیر کوچکی بر روی 

مشـخصه زمانهـا دارد. بنابرایـن تـک ذره بـودن فرضیه مناسـبی برای توجیـه نتایج این مدل نمی  باشـد. 

شکل )17(. تاثیر قطر ذرات بر زمان 
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)a( تاثیر دمای بستر

)b( تاثیر رطوبت هوای ورودی

شکل )18(. مقایسه بین نتایج تجربی و عددی زمانهای مختلف

شـکل 18 مقایسـه  بین مشـخصه زمانهای ارائه شده توسط 
مـدل و داده  هـای تجربی را نشـان می دهد. این نتایج نشـان 
مـی  دهـد کـه پیـش  بینـی  هـای مـدل ماننـد: دمای سـیال 
)شـکل 17(، رطوبـت هوای داخلی بین 0 تـا 16 گرم آب/
kg هوای خشـک )شـکل 17(، مایع  سـازی جریـان هوا تا  

11 )شـکل 17( بـر روی مشـخصه زمانهـا، صحیـح  kg/s
هسـتند. عـالوه بـر ایـن، در نـرخ کمتـر مایع  سـازی هوا و 
16 گـرم آب/کیلوگـرم  رطوبـت بیشـتر هـوای ورودی )
 t25 هـوای خشـک( مشـخصه زمـان در مدل، خصوصـا در

ناچیز گرفته شـده اسـت. 

این پدیده  ها را می  توان با دالیل مختلف توجیه کرد:
• تاثیـر رطوبـت هوای ورودی و نرخ مایع  سـازی جریان 
هـوا بـر پراکنش کیـک. در واقع، یک افزایـش در رطوبت 
هـوای ورودی و یـا یـک کاهـش در نـرخ مایـع  سـازی 
جریـان هـوا موجب بـی  اعتباری ایـن پدیده  هـا می گردد. 
• تاثیـر رطوبت هـوا روی تعادل محلی که در محاسـبات 

دخالت داده نشـده  اند.
• همگـن بـودن ذرات PVC )یـک انـدازه بـودن منافذ(. 
در واقـع، یـک افزایـش در رطوبـت هـوا می  توانـد منجر 

بـه کاهش سـرعت خشـک  کـردن گردد. 
• عـالوه بـر ایـن، حضـور تخلخـل در ذرات PVC مـی 
تواند این فاصله مشـاهده  شـده را تشـریح کند، خصوصا 
در پایـان فرآینـد خشـک  کـردن. در ایـن مـورد، انتقال  ها 
توسـط هـر دو نیـروی مولکولـی و نفـوذ کادسـن کنتـرل 

می  شـوند. 

8. مدل خشک  کن پنوماتیک 
هـدف از ایـن مطالعـه طراحـی یـک مـدل خشـک  کـن 
پنوماتیـک )مـدل ماکروسـکوپیک( در مقیـاس سـینتیک 
ذرات کـه قبـاًل بـه طـور مفصل شـرح داده شـده اسـت. 
همانطـور کـه در شـکل 1 مشـاهده مـی  شـود، خشـک  

کـردن طـی دو مرحلـه انجـام مـی  شـود:
• حـذف آب سـطحی که توسـط یـک مکانیسـم همرفتی 

گیرد. مـی   صورت 
• حـذف آب داخـل حفـره که توسـط مکانیسـم همرفتی 
و نفـوذ انجـام مـی  شـود. در ایـن مرحلـه کاهـش حجـم 
هسـته وجـود دارد، کـه در قسـمت های قبل بـه طور مفصل 

تشـریح گردید. 

1-8. فرضیه ها و معادالت
در ایـن مـدل، دو فـاز بـرای تشـریح جریـان پایـدار کـه 
شـامل؛ یـک فـاز رقیـق پراکنـده )پـودر تـر( و یـک فـاز 
پیوسـته در یـک خشـک کـن پنوماتیـک می باشـد، مورد 
اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. ایـن مـدل براسـاس مفروضات 

اسـت: زیر 
• تـوازن جـرم، انـرژی و مومنتوم بیـن هر دو فـاز، اتفاق 

مـی افتد. 
• از نیـروی اصطـکاک بین فـاز پراکنده و دیـوار می توان 

صرف نظـر کرد. 



 انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC . سـال 12 .  شمـاره 95 42

• فـاز پیوسـته، ترکیبـی از مخلـوط بخـار آب و دیگـر 
گازهایـی اسـت کـه می تـوان بـه عنـوان یـک گاز ایده ـال 

در نظـر گرفـت.
• ذرات کروی شـکل و متشـکل از یک ماتریس متخلخل 

هستند. همگن 
• توزیع اندازه ذرات به صورت پراکنده است. 

• اثـرات نیروهای الکترواسـتاتیکی و تنش سـطحی ناچیز 
در نظـر گرفته می  شـوند. 

• حـرارت از دسـت رفتـه از طریـق دیوار، ناچیـز در نظر 
گرفته می  شـود. 

تـوازن جـرم، انـرژی و مومنتوم بـرای یک حالـت پایدار 
تک بعـدی، بـرای فـاز k و معـادالت انتقال بـرای رطوبت 
جامـد و گاز که از موازنه جرم کسـر گردیـد، و در معادله 
زیـر بـه آن اشـاره گردیـده اسـت، در نظر گرفته شـد. در 
ایـن حالـت، فـاز k را می تـوان هـم فـاز گاز )k=g( و هم 

فـاز ذرات )k=p( در نظـر گرفت. 
موازنه جرم:

  k k k k
d ( . .U )
dz

α ρ = Γ               )18(
  

• در حالـی کـه؛ * حجـم نـرخ انتقـال جرم فـاز k، که از 
دانسـیته جریـان بخـار Nw به دسـت می آید:

  p g p p w.s .NΓ = −Γ = −α                     )19(
         

• در حالـی کـه؛ کسـر حجمـی جامد و sp مسـاحت 
آب         بخـار  شـار  چگالـی  اسـت.  ذرات  ویـژه  سـطحی 
مـی توانـد بـه عنوان یـک محصـول »ضریب انتقـال کلی 

جـرم « و نیـروی پیشـران خشـک  کـردن مطـرح شـود:

  ( )*
w yN K . Y Y= −            )20(

  
• ضریـب انتقـال کلـی جـرم را می تـوان بـه عنـوان کسـر 
جرمـی عـدد بیـو در نظر گرفـت )همانطور کـه در معادله 

6 نشـان داده شده اسـت(: 43/0

             
y

y 1/3
0 c

M
0

k 1K .
X XxBi . 1 1

x

−
=

−  
 − + 
   

   )21(

•معادلـه 21 بـرای زمانـی کـه رطوبـت جامـد کمتـر یـا 
برابـر بـا رطوبـت بحرانـی می باشـد، سـودمند اسـت:

  water
c

p

.X ρ χ
=

ρ
                        )22(

  
• در ایـن مـورد کامـاًل مشـخص اسـت کـه، فرآینـد در 
یـک خشـک  کـن پنوماتیـک بـا اسـتفاده از کیک بدسـت 
آمـده در عملیـات کارآمـد سـانتریفیوژ صـورت می گیـرد. 
در ادامـه، وقتـی رطوبـت اولیـه باالتر از Xc باشـد، تبخیر 
روی سـطح یـک فیلـم مایـع پیوسـته صـورت می گیـرد 
)انتقـال همرفتـی(. کاهـش ضخامـت ایـن فیلـم در طول 
عملیـات تبخیـر موجـب کاهش سـطح منطقه ای کـه باید 
خشـک  شـود، می شـود. در ایـن صـورت، ضریـب انتقـال 

جـرم کلـی از رابطـه زیـر بـرآورد مـی  گردد:

   
2/3

p
y y

water

.X
K k . 1

ρ 
= + −χ ρ 

for X>Xc      )23(

• موازنه انرژی:

  0 gk
k q k w k c k w

dHF . Q Q A . .H
dz → →= + + Γ        )24(

  
• برابـر اسـت بـا تبدیـل انـرژی از فـاز q بـه فـاز k و   
برابـر بـا از دسـت دادن حـرارت در فـاز k مـی  باشـد. 

  ( )g p p g p c p g pQ Q .A .s .h. T T→ →= − = α −  )25(
  

انتقـال  h ضریـب  لولـه،  بـا سـطح مقطـع  برابـر   A c  •
حـرارت و Tp و Tg بـه ترتیـب برابـر با دمـای فاز جامد 
و فـاز گاز هسـتند. از آنجایـی کـه جریـان جامـد رقیـق 
اسـت، از دسـت دادن گرمـا در فـاز جامـد ناچیـز در نظر 
گرفتـه می  شـود؛ ایـن پارامتر برای فـاز گاز با اسـتفاده از 

معادلـه زیـر بدسـت مـی  آید:

( )w g wall wall gQ h . T T→ = −                   )26(
 

• موازنه مومنتوم

   ( )
( )

2
k k k k k k q k

p k k f .w k

d dP. .U . . .g I
dz dz

U U . F

→

→

α ρ = α −α ρ +

+ − Γ +
        )27(
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دو جملـه اول در سـمت راسـت ایـن معادلـه بـه ترتیب، 
نشـان  دهنـده  جریـان،  بـر  وزن  و  فشـار  تاثیـر 
برهمکنـش بیـن فازهـا و    برآینـد نیروهای بین 
دیـواره و فـاز k می باشـد. در ایـن مدل تنهـا برهمکنش 

***
 

2
p g r d

g p p g
p

3. . .U .C
I I

4.d→ →

α ρ
= − =                    )28(

  
 .)U r=Ug-Up( لغزشـی U r  سـرعت  • در حالـی کـه 
ضریـب دراگ، Cd بـا اسـتفاده از رابطـه Wen و Yu بـه 

دسـت می آیـد:

  ( )0.687 1.7
d g

24C 1 0.15.Re .
Re

−= + α           )29(
  

• برآینـد نیروهـای بیـن لولـه و فاز پیوسـته با اسـتفاده از 
رابطـه زیـر برآورد می شـود:

  g 2
f .w g g

pipe

f .
F .U

2.D→

ρ
=                          )30(

    
• ضریـب اصطـکاک، f، بـا اسـتفاده از فرمـول بایـاس 

می گـردد: محاسـبه 

  
pipe

64f
Re

=       if  Repipe<2100  )31(

1/4
pipe

0.0791f
Re

=
            if  Repipe<10000 )32(

• بـه دلیـل اینکـه جریـان بسـیار رقیـق اسـت، نیـروی 
می شـود.  گرفتـه  نظـر  در  ناچیـز  ذرات  اصطـکاک 

• معادله انتقال رطوبت:

  c p
0
p

A .dX
dz F

Γ
=                                     )33(

    
 

0
c g p

0 0
g g

A . FdY dX.
dz F F dz

Γ
= = −                   )34(

  
•  و  بـه ترتیـب نـرخ سـرعت خشـک  کـن برای 

فـاز جامد وگاز هسـتند.
ر

• ضریب  های انتقال
برخـی از روابـط تجربـی بـی  بعـد را می توان در محاسـبه 
ضریـب انتقـال حـرارت در یـک خشـک  کـن پنوماتیک 

مورد اسـتفاده قـرار داد. 
• همبستگی بایانس )معادله 15 مشاهده شود(.

•همبستگی دِبرانت

  1.3 0.67Nu 0.16.Re .Pr=   )35(
  

• همبستگی باندروسکی

  0.5984 0.8159
pNu 0.00114. .Re−= α   )36(

  
آنالوگ هـای چیلتـون و کلبرن )معادله 16 مشـاهده شـود( 

بـرای محاسـبه ضریـب انتقال جرم اسـتفاده می شـوند. 
همبسـتگی های بایبـس و دِبرانـت ضریب انتقـال را در فاز 
رقیـق پیـش  بینـی مـی  کننـد. در ایـن مـدل، اثـر برخورد 
بیـن ذرات بـر سـرعت انتقـال، با اسـتفاده از همبسـتگی 
باندروسـکی کـه در آن عـدد ناسـلت بـه عنـوان تابعی از 
کسـر حجمـی جامـد،  ، اسـت، بیان شـد. ایـن رابطه 
نشـان می دهـد کـه در بخـش ورودی یـک خشـک  کـن 
پنوماتیـک، مقـدار  ، بـرای به تعادل رسـیدن سـرعت 
لغزشـی بـاال، دارای اهمیت اسـت. به عبـارت دیگر، این 
اثـر با اسـتفاده از تاثیـر روی فاز پراکنـده جامد در بخش 

ورودی ایجـاد می شـود. 

9. نتایج و بحث
ابتـدا، پیـش بینـی هـای مـدل بـا نتایـج بدسـت آمـده از 
انـدازه گیـری هـا توسـط معادلـه بایانـس بـر روی یـک 
قـرار  مقایسـه  مـورد  صنعتـی  پنوماتیـک  کـن  خشـک 
گرفـت. سـپس، در مرحلـه بعـدی آنها بـا نتایـج صنعتی 
کلرووینیـل   INEOS در شـرکت  آمـده  بدسـت  اولیـه 

مقایسـه شـدند. 
 ،PVC خـواص  هـا،  داده  سـازی  شـبیه   ،3 جـدول  در 
پارامترهـای ژئومتریـک و فراینـدی ارائـه شـده اسـت. 
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جدول3. شبیه سازی داده ها

1-9. مقایسه با یافته های قبلی
/0( و بزرگتـر از رطوبت  در یـک تحقیـق صنعتـی که توسـط بایانس انجام شـده، رطوبـت PVC ورودی برابر بـا )26
/0( بـود، بنابرایـن سـرعت خشـک کردن توسـط یک فرآینـد دو مرحلـه ای کنترل گردیـد. مرحله اول  بحرانـی )134
تبخیـر آب هـای سـطحی و مرحلـه دوم تبخیـر آب درون حفـره هـا بـود. در شـکل 19، نتایـج تئـوری بدسـت آمده 
از پیوسـتگی هـای مختلـف ارائـه شـده در قسـمت هـای قبلـی و همچنیـن انـدازه گیـری هـای تجربی بدسـت آمده 
از بایانـس در فرآینـد صنعتـی مشـاهده مـی شـود. در شـکل 19، میـزان رطوبـت جامـد در برابـر طول لوله مشـاهده         

مـی گـردد، در حالـی کـه در شـکل 18 مقـدار دمـای هـوا در برابـر طـول لوله به نمایش گذاشـته شـده اسـت.

)b( روند تغییرات دمای هوا برحسب زمان در همبستگی های مختلف)a( روند تغییرات رطوبت جامد برحسب زمان در همبستگی های مختلف

شکل )19(. مقایسه بین داده های عددی و تجربی در همبستگی های مختلف
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تفـاوت بیـن داده هـای تجربـی و یافتـه هـای تئـوری را مـی توان بـه دلیل بدتریـن پراکندگـی PVC منسـجم در فاز 
گازی در منطقـه ورودی لولـه دانسـت. زمانـی که داده های تجربی با اسـتفاده از پیوسـتگی باندروسـکی بدسـت آمده 
باشـند بیشـترین تشـابه را بـا یافتـه هـای آزمایشـگاهی دارا هسـتند. ایـن امـر را مـی تـوان بـا اسـتفاده از اثر سـرعت 
لغزشـی روی عـدد رینولـدز و سـپس روی ضرایب انتقـال جرم و گرما توضیـح داد. این مقادیـر در ورودی واقعا مهم 
هسـتند امـا بـه تدریـج در امتداد خشـک کن از اهمیت آنها کاسـته می شـود. ایـن امر منجر بـه تغییرات بسـیار مهمی 
در ضرایـب انتقـال مـی شـود )شـکل 21 مشـاهده شـود(. در همبسـتگی باندروسـکی Bandrowski این اثر توسـط 

کسـرحجمی جامـِد فـاز پراکنده ضعیف اسـت. 

INEOS 2-9. مقایسه با نتایج وینیل کلریدهای
بـرای ایجـاد رطوبـت و حـرارت در طـول پروفایـل خشـک کـن پنوماتیـک، خشـک کن صنعتـی INEOS بـه همراه 
چند رطوبت سـنج و ترموکوپل مجهز شـد. شـکل 22، نشـان دهنده مقایسـه داده های صنعتی و نتایج عددی بدسـت 
آمـده مـورد اسـتفاده در همبسـتگی باندروسـکی اسـت. مـی تـوان اینگونـه بیـان کـرد که مشـخصات دمایـی صحیح 
اسـت، امـا تفـاوت های مشـاهده شـده در جریان خشـک کردن به دلیل دیگر اسـت: در خشـک کن صنعتـی، رطوبت 
در اولیـن متـر ثابـت اسـت، امـا در نتایـج مـدل، رطوبـت به شـدت افزایش مـی یابد. بـه دلیـل پدیـده پراکندگی )در 

مـدل نادیـده گرفته شـد( سـرعت در منطقـه شـتاب کاهش پیدا مـی کند. 

شکل )21(. روند تغییرات ضریب انتقال جرم کلی برحسب رطوبت جامد شکل )20(. روند تغییرات سرعت لغزشی برحسب طول لوله
برای همبستگی های مختلف

INEOS شکل )23(. روند تغییرات دما و رطوبت جامد برحسب طول لوله در نرخ شکل )22(. مقایسه بین نتایج عددی و داده های صنعتی
46 /4  t/h جریانهای مختلف هوای خشک: 25، 35 و
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3-9. بررسی پارامترها
نتایـج حاصـل از شـبیه  سـازی  هـای زیـر بـا اسـتفاده از 
همبسـتگی باندروسـکی و پارامترهـای بایانـس بدسـت 

آمـد )جـدول 3 مشـاهده شـود(. 
/46 مورد  4 t/h اثـر جریـان توده هـوا خشـک بیـن 25و
بررسـی قـرار گرفـت. چنانچـه در شـکل 23 نشـان داده 
شـده اسـت، این پارامتـر تاثیر اندکی بر سـرعت خشـک 
35 دارد. سـرعت هـوا تنهـا در منطقـه  t/h شـدن بـاالی
شـتاب بـر نـرخ خشـک  کـردن تاثیـر دارد، پـس از آن 
سـرعت لغزشـی با سـرعت پایانی سـقوط برابر می  شود. 
در خروجـی خشـک  کـن هـوا اشـباع نیسـت، بنابرایـن 
کاهـش نـرخ هـوای خشـک تاثیـری بـر برآینـد نیروهـا 
t/ نخواهـد گذاشـت )یعنـی، کاهش نـرخ هوا خشـک از
35 سـبب افزایـش رطوبـت جامد خروجی  t/h 46 بـه h
/0، و کاهش  067 kgآب/kgخشـک PVC 0 بـه/ از 054
25 موجب افزایش  t/h 35 بـه t/h نـرخ هوای خشـک از
/0 بـه PVC خشـک    رطوبـت جامـد خروجـی از 067

می شـود(.   0 /097  kgآب /kg
بـا توجـه بـه آنچـه کـه در شـکل 24 مشـاهده می شـود، 
دمـای ورودی یـک اثـر غالـب دارد )یعنـی افزایـش در 
دمـای ورودی از  96 بـه   156 سـبب کاهـش در 
خشـک   PVC بـه   0/ 097 از  خروجـی  جامـد  حجـم 
افزایـش درجـه  0 می شـود(. در واقـع،  /014 kgآب/kg
حـرارت اثـر مهم تـری بـر نیروی محرکـه انتقـال حرارت 
دارد. امـا از آنجایـی کـه، رطوبـت تعادلـی وابسـته به دما 
اسـت، نیـروی محرکـه انتقال جرم نیـز افزایش مـی   یابد. 
0 کیلوگرم  تاثیـر رطوبت هـوای ورودی بین 0 تـا 0105/
آب/کیلوگـرم هـوای  خشـک مورد بررسـی قـرار گرفت. 
آخریـن مقـدار مربـوط بـه اتمسـفر هـوای ) 15( کـه 
بـود.  نسـبی(،  رطوبـت   % 98 /4( اسـت  اشـباع  تقریبـًا 
همانطـور کـه در شـکل 25 نشـان داده شـده، افزایـش 
رطوبـت هـوای ورودی، موجـب افزایـش رطوبت جامد 
0 کیلوگـرم آب/کیلوگـرم  0 تـا 054/ خروجـی از 052/
مـی   نشـان  افزایـش  ایـن  اسـت.  شـده  خشـک   PVC
دهـد کـه، رطوبـت هـوای ورودی که یـک پارامتـر ثابت 
اسـت، کمـی تحـت  تاثیـر نیـروی محرکـه خشـک  کردن            
مـی باشـد. بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه، دمای 

جامـد خروجـی متاثـر اسـت از:

• سـرعت جریـان هـوای خشـک در طـول دوره سـقوط 
سـرعت خشـک  کـردن بـه تنهایی،

• رطوبـت هـوا در طـول دوره سـرعت ثابـت خشـک  
کـردن بـه تنهایـی و 

• تاثیر آن بر دمای هوا در طول هر دو دوره. 
در واقـع میـزان دمـا در مرحلـه سـرعت ثابـت خشـک 
 کـردن بـه وسـیله نیروهـای محرکه خشـک  کـردن کنترل 

می شـود. 
چنانچـه در معادلـه 19 و 20 نشـان داده شـده، ایـن نیـرو 
فقـط بـه رطوبت هـوا   و رطوبـت تعادلی   که هر 
دو مسـتقیما به دمای جامد بسـتگی دارند، وابسـته اسـت. 
در مرحله سـقوط سـرعت خشـک   کـردن، افزایـش دمای 
جامـد تـا زمان رسـیدن بـه تعـادل گرمایـی با هـوا، ادامه 
می یابـد، ایـن تعادل توسـط سـرعت جریان هوای خشـک 

و دمـا کنتـرل می گردد. 

شکل )24(. روند تغییرات دما و رطوبت جامد برحسب طول لوله 
برای دماهای مختلف ورودی: 96، 126 و   156

شکل )25(. روند تغییرات رطوبت جامد و دما برحسب طول لوله 
در رطوبت های مختلف هوای ورودی
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10. نـتیجه 
یـک پروتـکل تجربـی و عـددی بـرای مطالعه بر 
روی سـنتیک خشـک  کـردن مـواد متخلخـل در 
مقیـاس ذرات مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. نتایج 
نشـان از تاثیـر قابـل توجـه پارامترهـای عملیاتـی 
خصوصـًا دمـای هـوای و رطوبـت داشـتند. ایـن 
نکته واضح اسـت که خشـک  کردن PVC توسط 
تقابـل بیـن انتقـال  هـای داخلی و خارجـی کنترل 
مـی  گـردد. اسـتفاده از یـک نوع مـدل کاهش ذره 
برای شـبیه  سـازی خشـک  کردن در سـایز ذرات 
توسـط داده  هـای تجربی مورد تاییـد قرار گرفت.
مـی  باشـد.          ماکرومنفـذ  دارای  اساسـاً   PVC
مزومنفذهـا  حجمـی  کسـر   )d pore< 250 nm(
 % 10 از  پاییـن  تـر   )10< d pore<250 nm(
اسـت. بـه همیـن دلیل، ما مـدل انقباض هسـته را 
انتخـاب کردیـم، در ایـن مـدل می  تـوان ذرات را 
بـه صورت شـبه  کره هـای همگـن در نظر گرفت 
)یعنی، تخلخل و سـایز یکنواخـت در ذرات(. در 
ایـن مـدل شـبیه  سـازی صحیح سـینتیک خشـک 
 کـردن صـورت می گیـرد. مغایـرت هایـی کـه در 
انتهـای عملیـات خشـک  کردن مشـاهده می شـود، 
انتقـال  هـای صـورت  ممکـن اسـت مرتبـط بـا 
باشـد.  اولیـه(  )ذرات  مزومنفذهـا  در  گرفتـه 
یـک مـدل تـک  بعـدی در حالـت پایـدار بـرای 
خشـک کـن پنوماتیـک تعبیـه گردیـد. ایـن مدل 
تـر،   PVC پـودر  فرآینـد خشـک  کـردن  بـرای 
خشـک  سـرعت  گرفـت.  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
 کـردن در مرحلـه اول بـه وسـیله انتقـال هدایتـی 
و در مرحلـه دوم توسـط انتقـال  هـای همرفتـی 
و نفـوذی کنتـرل گردیـد. مرحلـه اول، مرتبـط بـا 
خشـک  کردن آبهای سـطحی شـده و مرحله دوم 
مربـوط بـه تبخیـر آب در منافذ که به وسـیله یک 
مـدل انقباض هسـته شـبیه سـازی شـده، می شـود. 
در ایـن مـدل، انتقـال هدایتـی حـرارت، جـرم و 
مومنتوم لحاظ شـده است. مطالعه پارامترها نشان-
دهنده این نکته اسـت که دمـای ورودی مهمترین 
پارامتر در فرآیند اسـت. اما در این مدل پراکندگی 
محدودکننـده  گامـی  قطعـًا  کـه  مرطـوب  پـودر 
اسـت.  نگردیـده  لحـاظ  اسـت،  فرآینـد  در 
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خواندنی و کاربردی

اصـول پایـه بـرای چسـپ حـالل
بـرای سـاخت اتصاالتی همـواره خوب، باید نـکات زیر 

به وضوح درک شـود.
1- سطوح  پیوستن باید نرم و نیم مایع باشد.

2- چسـپ کافی بـرای پرکردن فاصله بیـن لوله و اتصال 
به کار گرفته شـود.

3- مونتـاژ لولـه و اتصـاالت بایـد وقتـی ایجـاد شـود که 
سـطوح هنـوز مرطـوب و چسـپ هنـوز خشـک نشـده 

. شد با
4- اسـتحکام اتصـال بـا خشـک شـدن چسـپ ایجـاد         
تمایـل  سـطوح  اتصـال،  کیـپ  بخـش  در  شـود.  مـی 
بـه آمیختـه شـدن بـا هـم خواهنـد داشـت و در بخـش 
گشاد،چسـپ هـر دو سـطح را بـه هـم پیونـد مـی دهد.

این مناطق باید نرم باشد و در هم نفوذ کنند.

نفـوذ کـردن و نـرم شـدن می تواند توسـط خود چسـپ 

بـه دسـت آید.بـا اسـتفاده از یـک پرایمـر مناسـب و یا با 
اسـتفاده از هـر دوی چسـپ و پرایمر.

بـرای برخـی مـواد معیـن و در موقعیـت هـای خـاص، 
اسـتفاده از پرایمر الزم اسـت. یک پرایمر مناسـب معموال 
نـرم کـردن سـطوح و نفـوذ  کـردن را بسـیار سـریعتر از 
چسـپ بـه تنهایی انجـام می دهد.عـالوه براین، اسـتفاده 
از یـک پرایمـر فاکتـور ایمنـی بـرای نصـاب فراهـم می 
آورد کـه مـی تواند تحت شـرایط دمایـی مختلف مطمئن 
شـوید کـه چـه زمانـی نـرم شـدن کافـی بدسـت آمـده 
اسـت. بـرای مثـال در هوای سـرد زمـان بیشـتر و برنامه 
هـای اضافـه ممکن اسـت مورد نیـاز باشـد.برای پرکردن 
بخـش هـای گشـاد محـل اتصـال بیشـتر از انـدازه کافی 
چسـپ بایـد بـه کار گرفتـه شـود. عـالوه بـر پـر کـردن 
شـکاف، الیه های چسـپ کافی به سـطوح نفـوذ خواهد 
کـرد و تـا زمـان مونتـاژ اتصـال مرطـوب باقی مـی ماند. 
دو الیـه جداگانـه از چسـپ را بـاالی سـطح یـک قطعـه 

لولـه اعمـال کنید.
ابتدا یک الیه سـنگین از چسـپ اعمال شـود، سـپس در 
امتـداد کنـاره آن یـک الیـه نـازک کشـیده می شـود.الیه 
هـا را هـر 15 ثانیـه یکبـار بـا ضربـه آهسـته بـا انگشـت 

کنید. تسـت 

ایـن راهنمـا اصـول چسـپ حـالل لولـه و اتصـاالت 
پالسـتیکی را توضیـح مـی دهد و تکنیـک هایی برای 
سـاخت اتصاالت بـا اسـتحکام باال در طیف وسـیعی 
از شـرایط را پیشـنهاد مـی دهد.شـرکت IPS اولیـن 
شـرکت برای تولید چسـپ حالل قابـل اطمینان برای 
 ABS و PVC،CPVC اسـتفاده در لولـه و اتصـاالت
اسـت. چسـپ هـای حـالل IPS، پرایمرهـا و لـوازم 
جانبـی به سراسـر جهـان در زمینه هـای مختلف برای 
سـاخت و ساز، کشـاورزی، استخرهای شـنا، خودرو، 

هوافضـا و سـاخت کلـی عرضه می شـود. 

راهنمـای چسـپ حـالل

CPVC و PVC لـوله و اتـصاالت 
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گــردآوری و تـرجـمــه:
مهندس شادی حقدوست

مدیر کنترل کیفیت شرکت 
آریـان غـرب کردسـتـان
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 توجـه داشـته باشـید کـه الیـه نـازک چسـپناک و سـپس 
به سـرعت خشـک مـی شـود)احتماال در 15 ثانیـه(، الیه 
ضخیـم ترمـدت طوالنـی تـری مرطـوب باقـی خواهـد 
مانـد. چنـد دقیقـه  بعـد از اعمـال ایـن الیـه ها، نفـوذ را 
بررسـی کنیـد. هردو سـطح را با چاقو خـراش دهید. الیه 
نـازک داری نفـوذ کـم و یـا بدون نفـوذ و الیـه ضخیم تر 

بـا نفوذ بیشـتری بدسـت خواهـد آمد.

اگر پوشـش چسـپ بـر روی لوله و اتصـاالت مرطوب و 
وقتـی مونتـاژ صـورت می گیـرد به صـورت مایع باشـد، 
تمایـل بـه جریـان دارنـد و بـه یـک الیـه چسـپ تبدیل  
می شـوند. همچنین اگر چسـپ مرطوب باشـد و سـطوح 
زیـر آنهـا هنـوز نـرم باشـد، ایـن سـطوح نرم در قسـمت 
تنـگ اتصـال منجـر بـه آمیخته شـدن با هـم می شـود. با 
پخـش شـدن حـالل، الیه چسـپ و سـطوح نرم شـده به 
همـان نسـبت افزایـش اسـتحکام اتصال، سـخت خواهند 
شـد.  در قسـمت تنـگ) آمیختـه( از اتصـال، اسـتحکام 
سـریعتر نسـبت بـه قسـمت گشـاد )پیونـدی( از اتصـال 
توسـعه پیـدا خواهـد کـرد. اطالعـات در مـورد توسـعه 
اسـتحکام پیونـدی از اتصـال بـا چسـپ حـالل در ایـن 

راهنما در دسـترس اسـت.

چـسپ حـالل بـا پرایـمر
بنـدی  جمـع  را  کار  ایـن  بـرای  مناسـب  مـواد   -1
کنید)چسـپ مناسـب، پرایمـر و اپلیکاتـور بـرای اندازه 
گیـری سیسـتم لولـه گـذاری کـه بایـد مونتـاژ شـود(
2- لولـه بـا اسـتفاده از یـک اره دسـتی و یـک دسـتگاه 
تنظیـم اره برای بریدن)miter box( و یا با اره مکانیکی 
بایـد بریـده شـود. بـرش مـورب منطقـه پیونـد در موثر 

تریـن بخـش اتصـال را کاهش مـی دهد.

3- ایـن دسـتگاه بـرش همچنین بـرای بـرش لوله های 
پالسـتیکی اسـتفاده می شـود. برخی از ایـن ابزارها یک 
مهـره برجسـته در انتهـای لوله ایجاد می کننـد. این مهره 
بـا یـک سـوهان، چسـپ را از روی لولـه کـه در داخل 

اتصـال اسـت پاک خواهـد کرد.

4- تمـام پلیسـه هـا را از هـر دو طـرف داخـل و خارج 
لولـه بـا چاقـو یا سـوهان حذف کنید. پلیسـه مـی تواند  
مجـرا در سـطوح از پیش نرم شـده را خـراش دهد و یا 

در داخـل دیواره داخلـی افتادگـی ایجاد کند.
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5- آلودگـی، رطوبـت و گریس حذف شـود.پاک کردن 
کامـل با یـک کهنه خشـک و تمیز معموال کافی اسـت.
)رطوبـت  فراینـد را بـه تاخیر مـی انـدازد و آلودگی و 

گریـس از چسـپندگی جلوگیری مـی کنند.(

6- قبـل از چسـپ کاری لولـه و اتصـاالت را جهـت 
خشـک شـدن مناسـب چک کنید. برای تداخل مناسب 
اتصـاالت بایـد انتهـای لوله را بـه اسـانی در خود جای 
دهنـد اما در حدود 3/1  تا 3/2 از مسـیر سـفت خواهد 
شـد.تنگ شـدن خیلی زیـاد مطلوب نیسـت، زیـرا باید 
کامـال قـادر باشـید کـه انتهـای لولـه را در مادگـی در 
طـول مونتـاژ جای دهید. اگـر لوله و اتصـاالت دو پهن 
نشـده باشـند، یـک جفـت شـدن رضایـت بخـش مـی 
توانـد سـاخته شـود .تمام لولـه و اتصاالت بایـد مطابق 

با  astm  و سـایر اسـتاداردهای شـناخته شـده باشـد.

7- از یـک اپلیکانـور مناسـب بـرای اندازه گیـری لوله 
و اتصاالتـی که باید متصل شـوند، اسـتفاده کنید. سـایز 
اپلیکاتـور بایـد برابـر بـا 2/1 قطـر لوله باشـد. اسـتفاده 
از یـک اپلیکاتـور بـا انـدازه مناسـب بـرای کمـک بـه 
تضمیـن اینکـه الیـه هـای کافی از چسـپ اعمال شـده 

اسـت، مهم اسـت.

8- آسـترکاری، هـدف از یـک پرایمر نفـوذ و نرم کردن 
سـطوح اسـت بـه طـوری کـه بتواننـد بـا هـم آمیختـه 
شـوند. اسـتفاده مناسـب از یک پرایمر و بررسـی اثر نرم 
شـدگی آن، اطمینـان حاصـل می شـود که سـطوح برای 
همجوشـی در شـرایط مختلف گسـترده آماده می شـود. 
نفـوذ و نـرم شـدن را دی یـک قطعـه از لولـه ضایعـات 
قبـل از شـروع بـه نصب بررسـی کنید یا اگـر آب و هوا 
در طـول روز تغییـر مـی کند. از یک چاقو و یا هر شـی 
تیـز دیگـری اسـتفاده کنید و لبـه ی آن را روی سـطوح 
پوشـش داده شـده بکشـید. اگر شـما بتوانید چند هزارم 
از سـطح پرایمـری را بـا خـراش دادن جـدا کنیـد، نفوذ 
مناسـب ایجـاد مـی شـود. زیـرا شـرایط آب و هوایـی 
آسـترکاری و عمـل چسـپاندن را تحـت تاثیـر قـرار می 
دهـد. در هـوای سـرد زمان بیشـتری برای نفوذ مناسـب 

مـورد نیاز اسـت.

9- از یـک اپلیکاتـور مناسـب اسـتفاده کنید)مرحلـه 7( 
پرایمـر را در دیـواره داخلـی مادگـی اتصـاالت اعمـال 
کنید.سـطح و اپلیکاتـور را مرطـوب نگه داریـد تا زمانی 
کـه سـطح نـرم شـود.برنامه های بیشـتری برای سـطوح 
سـخت تـر و شـرایط هـوای سـرد ممکـن اسـت نیـاز 
باشـد. اگـر نیـاز بـود، مجـددا اپلیکاتـور را در پرایمـر 
غوطـه ور کنید.وقتـی سـطح بـه پرایمر اغشـته شـد،هر 

گونـه مـالت از پرایمـر را از مادگـی دور کنیـد.

10- در مرحلـه بعد،پرایمـر را در انتهـای لولـه تـا 2/1 
اینـچ فراتـر از عمـق مادگـی اتصـاالت اعمـال کنیـد.
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11- اعمال پرایمر برای بار دوم در مادگی توصیه می شود.

12- بالفاصلـه و در حالـی کـه هنوز سـطوح مرطوب 
هسـتند، همجوشـی چسـپی مناسـب را اعمال کنید.

13- چسـپ کاری،)چسـپ را قبـل از اسـتفاده هـم 
بزنیـد و یـا قوطـی را تـکان دهیـد(از یـک اپلیکاتـور 
بـا انـدازه مناسـب بـا سـایز لولـه اسـتفاده کنیـد والیه  
کاملـی از چسـپ را رو لولـه برابـر بـا عمـق مادگـی 
اتصـاالت اعمـال کنیـد. الیـه اعمال شـده نبایـد نازک 
باشـد زیـرا در عـرض چند ثانیه خشـک خواهد شـد.

14- یک الیه متوسـط از چسپ را در مادگی اتصاالت 
اعمـال کنیـد از ایجاد ناهمواری با چسـپ روی مادگی 
اجتنـاب کنیـد. روی  انتهـای نری لوله  فراتـر از عمق 

مادگی را با چسـپ نپوشـانید.

15- یـک الیـه دوم کامـل و یکدسـت از چسـپ را 
روی لولـه اعمـال کنیـد

16- بـدون تاخیـر، درحالـی کـه چسـپ هنـوز مرطوب 
اسـت، لولـه و اتصـاالت را جمـع بندی)مونتـاژ( کنید. با 
اعمـال نیـروی کافـی مطمئـن شـوید کـه انتهـای لوله در 
مادگـی اتصـال قرار گرفته اسـت.در صورت امـکان، لوله 
را بـه انـدازه 4/1 چرخش دهیـد، هنگامی کـه آن را وارد 
اتصـال میکنیـد. چرخـش را متوقـف کنید زمانـی که لوله 

بـه انتها رسـید.

17- لولـه و اتصـال را بـرای جلوگیـری از بیـرون رانـده 
شـدن بـه مـدت 30 ثانیـه با هـم نگـه دارید.

18- بعـد از مونتـاژ، اتصـال دارای یـک حلقه از چسـپ 
بـه طـور کامـل در سـرتا سـر مقطـع لولـه و اتصـاالت 
اسـت.اگر در ایـن حلقـه حفـرات وجود داشـته باشـد به 
ایـن معنی اسـت که چسـپ کافـی اعمال نشـده و اتصال 

ناقـص انجام شـده اسـت.

19- با اسـتفاده از یک دسـتمال، اضافه چسـپ را از لوله 
و اتصـاالت پـاک کنیـد. ایـن اضافـات لولـه و اتصـال را 
نـرم مـی کند و بـه اسـتحکام اتصال نمـی افزایـد. هنگام 

انجـام ایـن کار از حرکـت اتصال جلوگیـری کنید.
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مقاله های علمی

بررسـی مهاجـرت ترکيبـات آلـی از انـواع لولـه هـای 
پليمـری بـه آب آشـاميدنی در زمان هـای اقامت طوالنی

مترجم:
 مهندس پریسا جهانمرد

سرپرست تحقیق و توسعه شرکت داراکار

چـکیده:

2 و  3PE جهـت آب آشـامیدنی مورد  PVC،  1PPR در ایـن مطالعـه، لولـه هـای
آزمـون قـرار گرفتنـد تـا میـزان مهاجـرت کل ترکیبـات کربـن آلی  بـه آب، مورد 
آزمـون قـرار گیرد. بررسـی هـا در زمان هـای اقامت مختلف انجام شـد تـا تمایل 
مهاجـرت ترکیبـات کربـن آلـیTOC( 4( در لولـه هـای مختلـف در طـول زمان 
بررسـی شـده و تغییـرات کیفیت آب مثـل از بین رفتن کلرین بررسـی گردد. نتایج 
آزمایشـات نشـان داد کـه آزادسـازی TOC از همـه لولـه ها به طور مشـخصی با 
 PE گـذر زمـان افزایـش مـی یابد. بیـن انـواع لوله هـا، آبی کـه در تماس بـا لوله
بود، بیشـترین غلظت TOC را نشـان داد. در این تحقیق همچنین مشـخص شـد 

کـه میـزان مصـرف کلریـن نیز تابـع مقادیر TOC اسـت و روند مشـابهی دارد. 

کلمات کلیدی: لوله های پلیمری، آب آشامیدنی، مهاجرت، TOC، زمان اقامت، کلرین

1. پلی وینیل کلراید
2.پلی پروپیلن رندم

3.پلی اتیلن
)TOC(Total Organic Carbon .4
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مـقدمه:
قابـل  هـای  مزیـت  دلیـل  بـه  پلیمـری  هـای  لولـه 
توجهشـان ماننـد دوام خـوب، مقاومت بـه خوردگی، 
قیمـت پاییـن، نصب آسـان و غیـره، به طور گسـترده 
ای جایگزیـن لولـه هـای فلـزی قدیمـی بـرای آب 
آشـامیدنی شـده انـد. در طول ایـن پیشـرفت و تغییر، 
 PVC، انـواع مختلفـی از لولـه های پالسـتیکی ماننـد
PE و PP عمدتًا در شـبکه های توزیع آب آشـامیدنی 

در سراسـر دنیا اسـتفاده شـده انـد]4-1[.
بـر اسـاس تخمیـن آژانـس حفاظـت محیـط زیسـت 
5؛ در طـول 20 سـال آینـده، آمریـکا  )EPA(آمریـکا
بیـن 20 تـا 22 میلیـون دالر برای تعمیـر و جایگزینی 
زیرسـاخت هـای سیسـتم هـای آب آشـامیدنی هزینه 
خواهـد کـرد و قابل ذکر اسـت کـه در شـمال آمریکا 
معـروف تریـن لولـه هـای پلیمـری؛ PVC و PE می 

.]5 باشند]
در برنامـه ملـی پنـج سـاله دهـم چیـن، لولـه هـای 
پالسـتیکی با قطر اسـمی زیـر 400 میلیمتر در شـبکه 
های آب آشـامیدنی شـهری استفاده شـدند و در سال 
% از کل لوله های مورد مصرف در سیسـتم  80 ،2015
توزیـع آب را بـه خـود اختصـاص دادنـد. بنابرایـن، 
اسـتفاده از مـواد پلیمـری در انتقـال آب از واحدهای 
تصفیـه آب بـه محل هـای مصرف آب آشـامیدنی رو 
بـه افزایـش اسـت. بـا ایـن وجـود، یکـی از نگرانـی 
در اسـتفاده از مـواد پلیمـری، مهاجـرت ناخواسـته و 
غیرقابـل پیـش بینـی ترکیبات مواد پالسـتیکی اسـت 

کـه ممکـن اسـت بـه آب منتقـل گردد. 
آلـی و  ترکیبـات  نفـوذ  زیـادی در مـورد  مطالعـات 
غیرآلـی کـه بـه طـور ناخواسـته از لوله هـای پلیمری 
بـه آب آشـامیدنی نفـوذ کـرده و باعـث آلودگـی می 
گـردد صـورت گرفته اسـت. مهاجرت آلودگـی ها از         
لولـه هـای پلیمـری مـی توانـد بـه طـور مسـتقیم بـه 
طـور مثال با نفـوذ ترکیبات شـیمیایی از مـواد لوله به 
آب ایجـاد شـده و یـا بـه طـور غیرمسـتقیم بـه عنوان 

مثـال بـا تجزیـه شـدن محصـوالت افزودنـی کـه در 
سـاختار لولـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفته و یـا در اثر 

واکنـش بـا ترکیبـات آب ایجـاد گـردد]9-6[.
نشـان  تـا  گرفـت  صـورت  ای  گسـترده  تحقیقـات 
PVC؛  هـای  لولـه  از  اسـتخراجی  مـواد  کـه  دهـد 
اسـتبیالیزرهای فلـزی )سـرب، باریـم و کلسـیم و ... 
(، مونومرهـای وینیل کلراید، پالسـتی سـایزرها، آنتی 
اکسـیدانت هـا و روغـن هـا می باشـند کـه در فرآیند 
سـاخت لولـه مورد اسـتفاده قـرار گرفته انـد]2، 4، 6، 

و15-10[.  8
 ،PE هـای  لولـه  سـاخت  در  کـه  آنجـا  از  امـا 
شـود؛  مـی  اسـتفاده  کمتـری  فلـزی  اسـتبیالیزرهای 
آلودگـی های شناسـایی شـده در مجـاورت لوله های 
PE معمـوالً ترکیبـات آلـی مـی باشـند. بـه خصوص 
⁶ که اصوالً به آنتی اکسـیدانت  VOC  ترکیبـات فـرار
هـا و محصوالت تخریب شـده و حالل ها مربوط می 

شـوند]2، 4، 7، 8، 16 و 17[.
در مقایسـه بـا لولـه هـای PVC، بـه دلیـل داده هـای 
محـدود موجـود و کمبـود طراحی آزمایـش در بخش 
آزمایشـگاهی، هیـچ توافقـی در مـورد آلودگـی هـای 

رایـج در PE وجـود نـدارد]5[.
امـا در مـورد لولـه های پلـی پروپیلـن، Loschner و 
همـکاران )2011( کشـف کردنـد کـه مواد اسـتخراج 
شـده از PP، 2و4 دی تـرت بوتیـل فنـل⁷  و 3و5 دی 
ترت-بوتیـل4- هیدروکسـی بنزل آلدهید ⁸ می باشـد 
کـه از تجزیـه آنتـی اکسـیدانت هایـی کـه بـه عنـوان 
افزودنـی بـه آن اضافـه مـی شـود حاصـل مـی گردد. 
عـالوه بـر آن،  ) Hametner1999(، تأثیـر مهاجرت 
آنتـی اکسـیدانت هـای فنلـی کـه معمـوالً بـه عنـوان 
پایدارکننـده بـه لولـه هـای PP  اضافـه مـی شـود را 

روی کیفیـت آب بررسـی کـرده اسـت]2 و 18[.
همـان طـور که قباًل اشـاره شـد، مهاجـرت آلودگی از 
پلیمرهـا معمـوالً بـا اسـتفاده از روش های مسـتقیم و 

غیرمسـتقیم قابل بررسـی است]5[.

U.S Environmental Protect Agency .5
Volatile Compounds .⁶

2,4di-tertbuhylphenol  .⁷
ditert-butyl-4 hydroxybenzldehyde 3,5  .⁸
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روش های غیرمسـتقیم شـامل بررسـی و مشـاهده غلظت 
TOC، pH، مقـدار مـواد گنـدزدا، ویژگـی هـای بـو و 
مـزه مـی باشـد. در حالی کـه روش های مسـتقیم شـامل 
اسـتفاده از روش هـای جداسـازی کروماتوگرافـی، طیف 
سـنجی ترکیبـات آلـی و غیر آلـی در آب اسـت. بنابراین، 
جهـت آشـنایی؛ برخـی از شـاخص های مختلـف روش 
هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه ترتیـب در اینجـا ذکـر 
مـی گـردد. شـاخص هـای مسـتقیم شـامل اورگانوتیـن 
هـا، فتـاالت هـا، آنتـی اکسـیدانت هـای فنلـی، مونومرها 
و شـاخص هـای غیـر مسـتقیم شـامل TOC، pH، کلر، 
شـدت بـو و کـدورت مـی باشـند. قابـل توجه اسـت که 
شـاخص هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم به یکدیگـر مرتبط 
بـوده و هر دو نشـان دهنده میزان اسـتخراج مـواد از لوله 

هـای پلیمـری مـی باشـند]1، 2 و 8[.
آزادسـازی ترکیبـات آلـی از پلیمرها تحـت عنوان غلظت 
TOC شـناخته شـده و توسـط بسـیاری از محققـان مـورد 

هـای  تسـت   )2012 همـکاران)  و    Qu اسـت.  بحـث 
مهاجـرت TOC بـر روی آب تقطیـر شـده، آب توزیعـی 
و ...را بـر روی  سـه برنـد از لولـه هـای HDPE انجـام 
داده اسـت. نتایـج نشـان داد در تمامـی برندهـا، مهاجرت 
TOC؛ بـا افزایـش دما در طـول زمان تسـت افزایش می 

یابد]19[.
  Loschnerو همـکاران)2011(، بـه ایـن نتیجه رسـیدند 
که روش مسـتقیم بـا کروماتوگرافی طیف سـنجی جرمی 
⁹ نمـی توانـد تمـام مـواد آلـی قابـل  )GC-MS (گازی
اسـتخراج را شناسـایی کنـد و TOC بـه عنوان شـاخص 
غیـر مسـتقیم مـی توانـد تـا حـدودی خطـا ایجـاد کـرده 
و تمـام ترکیبـات آلـی مهاجـرت کـرده بـه آب را نشـان 

.]2 دهد]
مـواد  اسـتخراج شـدن   ،)2007 (Dietrich و   Heim  
آلـی را بـا انـدازه گیـری TOC بـرای لوله هـای پی وی 
10  و HDPE مورد بررسـی قرار  )CPVC( سـی کلرینه
µg  مقدار ،HDPE دادنـد. نمونـه های آب در تماس بـا
 0/ 14 µg /cm2(بـه ازای سـطح لولـه TOC 0/ 14 
TOC(  آزاد مـی کنـد کـه بـه مراتـب بیشـتر از میـزان 
 0/ 08 µg /cm2( CPVC بـرای لولـه هـای TOC
TOC(  مـی باشـد. همچنیـن HDPE، مصـرف مـواد 

گنـدزدا بیشـتری نسـبت به CPVC داشـته که بـوی قابل 
مالحظـه ای هـم خواهـد داشـت. مصـرف مـواد گنـدزدا 
و ضدعفونـی کننـده مـی توانـد بـه واکنش اکسیداسـیون 
ضدعفونـی کننـده بـا مـواد آلـی پلیمرهـا مرتبط باشـد]8 

و 15[.
 TOC و همـکاران )2012(، مقادیر Bucheli-witschel
در پلیمرهـای مختلـف در تمـاس بـا آب آشـامیدنی را 

کردند]1[. ارزیابـی 
. بـه طـور خالصـه، TOC  نشـانگر اطالعـات نهایی کل 
مهاجـرت آلودگی هـای ترکیبات کربن آلـی از پلیمرها به 
آب مـی باشـد و از شـرایط محیـط تأثیـر می پذیـرد و به 
طـور عمـده با کیفیـت آب مانند بـو و مصـرف گندزداها 
مرتبـط اسـت و پارامتـر کنترل کننـده خوبـی در مقررات 

آب می باشـد.
در شـبکه هـای توزیـع آب، وضعیـت جریـان در بخـش 
هـای مختلـف لولـه متفـاوت مـی باشـد. سـرعت جریان 
بـه طـور اسـمی در لولـه هـای اصلـی باالتـر از لولـه ای 
اسـت کـه در خطـوط سـرویس دهی مـی باشـد. بنابراین 
زمـان هـای اقامـت مختلفـی در بخش هـای مختلف لوله 
وجـود دارد و باعـث ایجاد وضعیت جریـان های مختلفی 
مـی شـود. آب در برخـی بخـش هـای لوله ها با سـرعت 
جریـان بـاال ممکـن اسـت به سـرعت تجدیـد و تعویض 
شـود امـا در مـکان هـای انتهایـی مـرده سیسـتم و یـا 
خطـوط سـرویس دهـی، مکانی که سـرعت اقامـت پایین 
بـوده ممکـن اسـت حتـی آب بـرای مدتـی راکـد بماند. 
بنابرایـن، بایسـتی عمومـًا توجـه کـرد کـه زمـان اقامـت 
طوالنـی به خصـوص در غلظت های پاییـن کلر باقیمانده 
مـی تواند مشـکالت کیفیتی بـرای آب در سیسـتم توزیع 
ایجـاد کنـد. مقاالتی هـم به بررسـی اثر زمان ایسـتایی بر 

مهاجـرت پرداخته انـد]9، 11، 17 و 20[.
 لـذا، برخـی مطالعـات اثـر زمـان اقامـت را روی کیفیت 
آب در موقعیـت هـای راکـد و ایسـتا در سیسـتم توزیـع 

واقعـی بررسـی کـرده اند.
امـا هـدف از ایـن مطالعـه1- بررسـی TOC بـرای لولـه 
هـای پلیمـری در زمـان اقامـت طوالنـی و 2- بررسـی 
رابطـه بیـن مهاجـرت TOC و مصرف کلرین می باشـد، 

کـه در ادامـه بـه طـور کامـل توضیح داده شـده اسـت.

Gas chromatography-mass spectrometry .⁹
Chlorinated PVC .10

U.S Environmental Protect Agency .5
Volatile Compounds .⁶

2,4di-tertbuhylphenol  .⁷
ditert-butyl-4 hydroxybenzldehyde 3,5  .⁸
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2- مـواد و روش ها

2-1- لولـه هـای پلیمـری مـورد اسـتفاده در این 
تحقیق

 PE و UPVC، PPR سـه نـوع از مـواد پلیمـری یعنـی
در ایـن تحقیـق بررسـی شـد. ایـن سـه نـوع لولـه دارای 
تأییدیـه جهـت تمـاس با آب آشـامیدنی می باشـند. ابعاد 
mm2 3×63 )ضخامـت دیـواره ×   ،UPVC لولـه هـای
 mm قطـر خارجـی( مـی باشـد. بنابراین قطر داخلـی آن
57 اسـت. مسـاحت سـطحی از لولـه )SA( کـه تحـت 
آزمایـش بـوده و در تماس با حجم آب مورد تسـت قرار 
مـی گیـرد بـه عنـوان SA/V در متـن ارجـاع داده خواهد 
باشـد.  مـی   )cm2/cm3(  cm-1 آن  واحـد  کـه  شـد 
 ، UPVC نسـبت مسـاحت سـطح بـه حجـم بـرای لولـه
 mm3 0 اسـت. ابعـاد لولـه پلـی اتیلـن نیز /cm 7017/
 0 /7462 cm-1 53 و /6  mm 4 ×63 بـا قطر داخلـی/ 7
=SA/V مـی باشـد. دو برنـد لولـه هـای پلـی پروپیلن با 
45 مورد آزمون  /8 mm 51 و /4 mm قطرهـای داخلی
cm-1 0 و قـرار مـی گیرند و SA/V بـه ترتیـب 7782/

0 اسـت. هیـچ کـدام از لولـه هـا قبـل از تسـت  /8733
مهاجـرت مـورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه بودند.

2-2- تست مهاجرت برای لوله های پلیمری
در سراسـر جهـان جهـت ارزیابـی اثـر پلیمـر بـر روی 
 ،TOC کیفیـت آب آشـامیدنی ماننـد بـو، مـزه، غلظـت
پتانسـیل رشـد میکروبـی از روش هـای مسـتقیم و غیـر 

مسـتقیم اسـتفاده مـی کننـد]1، 7، 8، 15 و 17[.
روش های معمول تست، تست ارگانولپتیک)خصوصیات 
ظاهـری مـواد غذایـی(11 ، غلظـت TOC و تشـخیص 

آلودگـی های مشـخص می باشـد]21[.
 در چیـن، روش مهاجـرت برای ارزیابـی آلودگی لوله ها 
در اسـتاندارد ملـی GB/T 17219-1998 )اسـتانداردی 
جهـت ارزیابـی مطمئـن مـواد محافـظ و تجهیـزات در 
سیسـتم آب آشـامیدنی( توضیـح داده شـده اسـت]22[.
بـر اسـاس روش هـای مختلـف، بیشـترین تسـت هـا در 

شـرایط زیـر صـورت گرفته اسـت:
1(آزمون نفوذ در شرایط پایا]1[.

2(لوله در شرایط پایا]2، 7، 8 و 16[.
3(جریان متناوب و یا پیوسته در لوله]6[.

عالوه بر آن، شـرایط تسـت مانند کیفیت آب اولیه )مانند 
pH، سـطح مـواد آلی و سـطح مواد ضدعفونـی گندزدا( 
و زمـان در معرض قـرار گرفتن می تواند متفاوت باشـد. 
از آنجایـی کـه مطالعـات در شـرایط مختلـف بـه روش 
هـای یکسـانی صـورت نگرفتـه اسـت بنابرایـن مقایسـه 
بیـن داده هـای مقـاالت مختلـف مشـکل می باشـد. قابل 
توجه اسـت که بیشـتر مقاالت منتشـر شـده داده هایی از 
مهاجـرت مـواد پلیمـر جدیـد را در شـرایط پایـا گزارش 
داده انـد. بـا ایـن وجـود، مطالعـات در مـورد مهاجـرت 
در شـرایط جریـان دینامیکـی کـم و پیچیـده مـی باشـد. 
بنابرایـن ایـن تحقیـق در شـرایط پایـا و اسـتاتیک انجـام 
شـده و اثـر دینامیک بودن سـیال مورد بررسـی قرار نمی 

گیرد.
هـای  تسـت  مـورد  در  اروپـا  اسـتاندارد  اسـاس  بـر   
مهاجـرت))EN12873-1)2003(، مـاده نمونه در تماس 
بـا آب در حداقـل سـه بازه زمانـی متعاقب در دمـا و بازه 

هـای زمانـی مشـخص قرار مـی گیـرد]23[.
 TOC آزاد شـده و بـو و مـزه آب آنالیـز مـی گـردد. بـا 
 GB/T( ایـن وجـود در اسـتاندارد ملی چیـن به شـماره
 24 زمـان  مـدت  در  مهاجـرت  تسـت   )17219-1998
25 صـورت مـی گیـرد و آنالیز  C ا±5 سـاعت و دمـای 0
چندگانـه روی آب صـورت گرفتـه که شـامل فلزات، بو، 
مـزه و برخی ترکیبات مشـخص و شـاخص های انتخابی 
مـی باشـد. اسـتانداردهای قبلی در بازه هـای زمانی کوتاه 
بـود تا بـه طور غیر مسـتقیم مهاجرت بررسـی گـردد. بر 
اسـاس دو اسـتاندارد، روش پیوسـته مهاجـرت بـا زمـان 
هـای اقامـت مختلـف در ایـن تحقیـق گسـترش یافت تا 
میـزان رفتـار تجمعـی مهاجـرت TOC را از لولـه هـای 
مختلـف پلیمـر بـا زمـان مشـخص کنـد و اثـر مهاجرت 

آلودگـی روی کیفیت آب بررسـی گـردد]23-22[.
در ایـن مطالعـه، سـه نـوع لوله پالسـتیکی تحت شـرایط 

پیوسـته مهاجـرت به شـرح زیـر قـرار گرفتند.
ابتـدا لولـه هـای مـورد آزمـون به سـه قسـمت مسـاوی 
طولـی ) 30 سـانتی متـر( بـه عنـوان نمونـه هـای مـورد 

آزمـون هـر لولـه تقسـیم شـدند.
 در طـول تسـت مهاجـرت، نمونـه هـای لولـه بر اسـاس 
اسـتاندارد ملی چین GB/T 17219-1998 آماده شـدند.
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ابتـدا لولـه هـا بـا آب شـیر شسـته شـده، سـپس لولـه با 
آب شـیر پـر شـده و بـه طور مـداوم بـه مـدت 30 دقیقه 
آب بـا فشـار داخـل آن ریختـه شـده و سـه مرتبـه نیـز 
بـا آب دیونیـزه شـده تمیـز شـدند. آب مورد اسـتفاده در 
ایـن مطالعـه از آب دیونیـزه شـده بـوده و از معـرف های 
شـیمیایی خالـص مثل )سـدیم هیدروژن کربنات، کلسـیم 
کلریـد بـی آب و سـدیم هیپوکلریت( اسـتفاده شـده تا با 
آب آشـامیدنی مشـابه سـازی شـود. آب آشـامیدنی مورد 
100 سـختی  mg/L 2 کلرین و mg/L بررسـی حـاوی
7 و غلظت TOC کمتر  کلسـیم و pH در محدوده 8-8/
0 مـی باشـد. هیـچ TOC اضافـی افـزوده  /2 mg/L از
نشـد. انـدازه گیـری کیفیـت آب بر اسـاس مقادیر اشـاره 
باشـد.  مـی   GB/T 17219-1998 اسـتاندارد  در  شـده 
بالفاصلـه پـس از آمـاده سـازی اولیـه، لولـه هـای آمـاده 
شـده بـرای تسـت کامـاًل بـا آب پر شـده و توسـط سـر 
بطـری هایـی از جنـس تفلـون در هر دو طـرف آببندی و 
در حالـت اسـتاتیک جهـت آزمون مهاجرت پیوسـته قرار 
گرفتنـد. بر خالف اسـتاندارد )EN 12873-1)2003(  یا 
GB/T 17219-1998 در ایـن مطالعه، از روش مهاجرت 
پیوسـته بـه مـدت زمـان اقامـت طوالنی اسـتفاده شـده و 
تسـت هـای مهاجرت در 5 بـازه زمانی طوالنـی ادامه می 
یابـد. بـرای هـر نـوع لولـه، 5 آزمـون مهاجـرت پیوسـته 
مجـزا در زمـان هـای 24، 48، 72، 144 و 240 سـاعت 
25  طراحی شـده است.  C ا±5 تحت شـرایط ایسـتایی 0
 ،TOC پـس از هر بـازه زمانـی آب آنالیز گشـته و میزان
کلرین و pH آن بررسـی می شـود. عالوه بر این، تسـت 
کنتـرل منفـی هـم انجـام می گردد کـه در این راسـتا، آب 
مـورد تسـت را در ظرف شیشـه ای 1000 میلی لیتری که 
توسـط سـر بطری هایی تفلونی بسـته شـده انـد ریخته و 
در شـرایط مشـابه قرار می گیرند. همه تسـت ها سـه بار 

تکـرار مـی گردند.

TOC 3-2- تست های
TOC بـه عنـوان کربـن آلی غیـر قابل تصفیه  به وسـیله 
آنالیزکننـده کل کربـن) TOC-Vwp( انـدازه گیـری می 
 TOC شـود. آب بـه داخـل ظـروف کوچـک عـاری از
منتقل شـده و با اسـتفاده از عامل اسیدی)اسید فسفریک(؛ 
کربـن غیـر آلـی در آب بـه دی اکسـید کربن تبدیل شـده 
و توسـط هـوای عـاری از CO2 تخلیـه مـی شـود. برای 
هـر نمونـه انـدازه گیـری شـده بـا TOC-Vwp، سـه 

مرتبـه مقـدار ml 10 بـه آنالیـز کننـده TOC تزریق می 
 mg/L بـر حسـب واحـد TOC گـردد. سـپس، غلظـت
مشـخص می-شـود. در واقع آنالیزکننده TOC بر اساس 
اکسیداسـیون شـیمیایی مـواد آلـی بـا اسـتفاده از محلـول 
پرسـولفات سـدیم صورت می گیـرد. میانگین سـه نمونه 

بـه عنـوان غلظت TOC گـزارش مـی گردد.
بـرای آماده کـردن منحنی کالیبراسـیون، فسـفات پتاسـیم 
)محصـول شـرکت Tianjin چین( در آب بسـیار خالص 
milli-Q حـل شـده تـا محلولـی بـا غلظـت کربـن بین 
0 تـا mg/L 10 بدسـت آیـد. حـد تشـخیص ایـن  /1
0 می باشـد. در این آزمایش،  /005 mg/L روش حـدود
تمـام غلظـت TOC از پلیمرهـای مختلـف کـه در نتایج 
و بحـث هـای بخـش های بعـدی آمده اسـت بـا تفاضل 
مقـدار کنتـرل منفـی TOC از مقدارهـای انـدازه گیـری 

شـده از لولـه هـای پلیمـری می باشـد.
بـر اسـاس غلظـت TOC بدسـت آمده از همه تسـت های 
پیوسـته و SA/V لولـه های مورد تسـت، نـرخ مهاجرت 
 EN اسـتاندارد)  در  منـدرج  معادلـه  اسـاس  بـر   TOC

2003(1-12873( بـه شـرح زیـر می باشـد:
m=ct-1)SA/V( -1
کـه در آن m، نـرخ مهاجـرت TOC محاسـبه شـده بـر 
 TOC غلظت C ،اسـت )TOC µg /d.cm2( حسـب
بـر حسـب mg/L اسـت کـه از آنالیـز آب بدسـت مـی 
آیـد. SA/V هـم مسـاحت سـطح بـه حجم آب بـوده که 
 )day(زمـان بـر حسـب روز t اسـت و cm-1 برحسـب

باشـد. می 

4-2- تست کلرین
بـرای تسـت های کلریـن، کل کلریـن با سیسـتم آنالیزگر 
کلریمتـر TMII  HACH انـدازه گیری شـده اسـت. از 
 DPD) قـرص هـای پـودری مناسـب بـر اسـاس روش

n,n دی اتیـل- فنیلدامین ( اسـتفاده شـده اسـت.
غلظـت کل کلرین تشـخیص داده شـده در محدوده پایین 
 0 /0 کلـر بـوده و یا درمحـدوده باال بین 1/ 2-02  mg/L

mg/L 0 کلر می باشـد. تا 8/
 قابـل توجه اسـت که تسـت هـای کل کلرین قبـل و بعد 
از اینکـه آب مـورد آزمـون قـرار گرفـت، انجـام شـده و 
مصـرف کلریـن بر حسـب mg/L با کسـر کـردن مقادیر 
منفـی آزمـون کنتـرل بدسـت مـی آیـد. سـرعت مصرف 

کلریـن نیـز بـر حسـب )mg/)L.d می باشـد. 
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3-  بحث و نتیجه گیری

هـای  لولـه  از   TOC مهاجـرت  تعییـن   -1-3
UPVC، PE، PPR

خصوصیـات مهاجـرت TOC از انـواع لوله های مختلف 
در شـکل 1 نشـان داده شـده اسـت. همـان طـور کـه در 
شـکل 1 مشـاهده می شـود، غلظـت مهاجـرت TOC از 
همـه لولـه ها بـا افزایش زمـان اقامت افزایش مـی یابد و 
نشـان مـی دهد که در شـرایط راکد مانـدن طوالنی مدت، 
مقادیـر مهاجـرت مـواد آلـی از لوله¬هـای پالسـتیکی به 
سـرعت تجمـع کـرده و کیفیـت آب را از بیـن مـی بـرد. 
mg/L 0 بـه /19 mg/L از TOC غلظـت ،PE بـرای
0 در مـدت زمـان 48 سـاعت بـه سـرعت افزایـش  /34 
یافته اسـت. این شـرایط بسـتگی به وجـود ترکیبات باقی 
مانـده آلی در سـطح لولـه ها دارد. غلظـت TOC در آب 
در زمـان بیـن 48 تـا 72 سـاعت افزایـش کمـی داشـته 
اسـت. دومیـن مرحلـه افزایـش مشـخص TOC پـس از 

72 سـاعت می باشـد. پس از 10 روز راکد بودن، غلظت 
0 بـود. در حالـی که،  /8 PE، mg/L در آب بـرای TOC
 TOC افزایـش تدریجـی PPR آب در تمـاس بـا لولـه
 TOC را نشـان مـی دهـد. پـس از 240 سـاعت، غلظـت
0 بـود و بـرای لوله  /2 mg/L حـدود PPR بـرای لولـه
UPVC، میـزان TOC در آب مقـدار کمـی بـوده امـا با 
افزایـش زمان راکد بـودن آب، افزایش ثابتی را نشـان می 
 UPVC بـرای TOC دهـد. پـس از 48 سـاعت، غلظـت
0 مـی باشـد. امـا پـس از پایـان  /01 mg/L در حـدود
 mg/L آزمایـش یعنی پس از 240 سـاعت این مقـدار به
0 افزایـش می یابـد. در مجموع، PE بیشـترین میزان  /18
رهایـش TOC را در طـول تسـت مهاجـرت نشـان مـی 
دهـد. مقادیـر آن 2 تـا 21 برابر بیشـتر از مـواد دیگر بود. 
عـالوه بـر آن مهاجـرت TOC از لولـه PE با گـذر زمان 
با سـرعت بیشـتری نسـبت به لوله های با جنس ها دیگر 
رشـد مـی کنـد کـه در ادامه با بررسـی سـرعت مهاجرت 

TOC، ایـن مـورد بیشـتر توضیـح داده خواهد شـد.

شکل -1 الف(غلظت TOC بر حسب mg/L ب( نرخ مهاجرت TOC بر حسب d.cm2/ا µgاا TOCدر روش آزمون مهاجرت پیوسته
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در نمـودار شـکل 1 ب بـه طـور واضح مشـخص اسـت 
کـه نـرخ مهاجـرت از لوله هـای مختلف متفاوت اسـت. 
نـرخ مهاجـرت TOC در لولـه های PE پس از گذشـت 
 TOC( µg /d.cm2( 72 سـاعت به سـرعت به حدود
0 کاهـش مـی یابـد. بـرای لوله های PPR، با گذشـت  /1
 /d.cm2( زمـان اقامـت، نـرخ مهاجـرت از مقـدار اولیـه
 )TOC µg /d.cm2( 0 بـه مقـدار /09  )TOC µg
0 کاهـش مـی یابد. عـالوه بر آن، سـرعت مهاجرت  /03
اقامـت مختلـف در  هـای  UPVC در زمـان  TOC در 
 0/03-0/01  )TOC µg /d.cm2( محـدوده کوچـک

دارد. نوسان 
 TOC بـه طـور کلی، کاهش مشـخص سـرعت مهاجرت
بـا زمـان در لولـه هـای PE و PPR نشـان مـی دهـد کـه 
شـدت مهاجـرت مـواد آلـی از پلیمرهـا بـا گذر زمـان تا 
برقـراری تعـادل بیـن پلیمـر و آب کاهـش مـی یابـد. بـه 
طـور خالصـه، افزایـش زمـان اقامـت آب در تمـاس بـا 
لولـه هـا باعث افزایـش مهاجـرت ترکیبات آلـی از پلیمر 
خواهـد شـد. در ادامـه نشـان داده خواهد شـد کـه مقدار 
بیشـتر مهاجـرت مـواد آلـی در لولـه های مختلف سـبب 

مصـرف مقـدار بیشـتری کلریـن در آب مـی گردد.
 TOC و همچنین سـرعت مهاجرت TOC میـزان غلظت

بـا گذر زمـان به صورت زیر اسـت:
PE>PPR>UPVC 

ایـن شـرایط مـی توانـد مرتبـط بـا ترکیبـات شـیمیایی 
اسـتفاده شـده در لولـه ها باشـد. به طـور کلـی، در تولید 
لولـه هـای PE و PPR مـواد افزودنـی آلـی ماننـد آنتـی 
اکسـیدانت هـای بیشـتری در مقایسـه با لولـه UPVC به 

کار مـی رود.
 اسـتخراج شـدن ترکیبات آلـی ماننـد TOC از لوله های 
پلیمری در تحقیقات گذشـته نیز نشـان داده شـده اسـت. 
مثـاًل غلظـت TOC در لوله های PEX، PE و PVC نرم، 

بـا افزایش زمـان کاهش می یابـد]1، 4 و 15[.

3-2- میزان کلرین باقیمانده با زمان
کل کلریـن قبـل و بعـد از مهاجـرت انـدازه گیری شـده، 
سـپس بـر اسـاس غلظـت کل کلرین انـدازه گیری شـده، 
مـی  محاسـبه  کلریـن  نـرخ مصـرف  و  میـزان مصـرف 
شـود. در طـول زمـان این تحقیـق، غلظـت کل کلرین در 
طراحـی اولیـه بـرای آب تازه mg/L 2 نگه داشـته شـده 
اسـت )کنترل منفی( که نشـان داده شـد در طـول حداقل 
10 روز راکـد بـودن، آب حاوی مقدار TOC بسـیار کم، 

کلریـن مصـرف نکـرده و غلظـت یـون کم می باشـد.
 بنابرایـن، تغییـر پذیری قابل مشـاهده غلظـت کل کلرین 
قبـل و بعـد از آزمـون مهاجـرت از هـر جنـس لولـه می 
توانـد بـه واکنـش شـیمیایی بین کلریـن و آلودگـی های 
نشـت کـرده از لولـه هـای پلیمـری بـا آب آشـامیدنی 

باشـد. مرتبط 
آزمـون  طـول  در  کلریـن  تجمعـی  مصـرف  هـای  داده 
مهاجـرت پیوسـته در شـکل 2 نشـان داده شـده اسـت. 
بـه وضـوح در شـکل 2 الـف نشـان داده شـده اسـت که 
مصـرف کلریـن همـه لولـه هـای پلیمـری افزایـش قابل 
مشـاهده ای را در طـول زمـان راکد بودن نشـان می دهد.
قابـل توجـه اسـت کـه باالتریـن میـزان مصـرف کلریـن 
مربـوط بـه آبـی اسـت کـه در تمـاس بـا لولـه هـای پلی 

اتیلنـی می باشـد.
پـس از 10 روز راکـد بـودن آب، مصـرف کل کلریـن در 
/1 مـی باشـد کـه بسـیار  9 mg/L حـدود PE آب بـرای
نزدیـک به مقدار اولیـه mg/L 2 در آب تازه مورد آزمون 
مـی باشـد. ایـن نشـان می دهـد که در طـول زمـان راکد 
مانـدن طوالنـی مصرف کلریـن می تواند افزایـش یافته و 
کلریـن باقیمانـده در آب لوله کشـی کافی نبـوده و باعث 

ایجاد مشـکالت میکروبـی در آب آشـامیدنی گردد.
در مجمـوع، میـزان مصرف کلرین مشـاهده شـده از لوله 
 PE حـدوداً 1 تـا 3 برابـر کمتر از PPR و UPVC هـای
 PPR مـی باشـد. همچنیـن آبـی کـه در مجـاورت لولـه
مـی باشـد در مقایسـه بـا UPVC میـزان کلرین بیشـتری 
مصـرف مـی کنـد، پـس از 10 روز غلظـت کل کلریـن 
mg/ به ترتیب PPR و UPVC باقیمانـده در آب از لولـه

0 مـی باشـد.  0 و 55/ /36 L
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در مقابـل، نـرخ مصـرف کلریـن در لولـه هـای مختلف، 
روند کاهشـی دارد)شـکل 2 ب(. این روند ممکن اسـت 

بـه دو دلیل باشـد.
 1- افزایـش مصـرف مقـدار کلرین با گذر زمـان، کلرین 
باقیمانـده در آب بـا زمـان کاهـش مـی یابـد و بنابرایـن 
سـرعت واکنـش بیـن کلریـن و آلودگـی های نفـوذ کرده 

در آب کاهـش مـی یابد.
 2- تأثیـر مهاجـرت TOC. زیرا با وجود روند افزایشـی 
غلظـت TOC بـا زمـان، نـرخ مهاجـرت TOC کاهـش 

یافتـه و بنابرایـن مقـدار کمتـری کلرین توسـط مـواد آلی 
بـه ازای زمـان مصـرف خواهـد شـد. در مجمـوع، میزان 
مصـرف کلریـن و نرخ مصـرف کلرین کـه در این تحقیق 
بررسـی شـد نشـان داد کـه ترتیـب ایـن مـوارد در لولـه 

هـای مـورد آزمـون بـه این صـورت می باشـد:
 PE<PPR<UPVC کـه متناظر با مقادیر TOC اسـت 
کـه در نمـودار 1 مشـاهده شـد. ایـن نشـان مـی دهد که 
مصـرف مـواد ضدعفونـی کننده)گنـدزدا( مـی توانـد بـه 
واکنـش بیـن مهاجرت مواد آلـی از پلیمرها مرتبط باشـد.

شکل -2 الف( مصرف کلرین) mg/L( ب( نرخ مهاجرت کلرین ) mg/L.d( در طول زمان آزمون مهاجرت پیوسته

4-نـتیجه گیری

آزمـون هـای مهاجـرت در ایـن تحقیـق به طـور غیر مسـتقیم ویژگی هـای مهاجرت TOC از سـه نـوع لوله 
را بررسـی کـرده اسـت. ایـن بررسـی در زمان اقامـت طوالنی انجام شـده و رابطـه بالقوه بیـن مهاجرت مواد 
آلـی و کیفیـت آب ماننـد میـزان مصـرف کلرین را نشـان مـی دهد. نتایج نشـان می دهـد که بـا افزایش زمان 
اقامـت، مهاجـرت مـواد آلی از پلیمرهـا افزایش یافته و میزان آزادسـازی TOC از لوله هـای مختلف متفاوت 
 .PE>PPR>UPVC :بـه آب به صورت زیـر اسـت TOC مـی باشـد. در ایـن تحقیـق، میزان کل مهاجـرت
داده هـای مصـرف کلریـن در ایـن تحقیـق پیـرو روند مقادیـر مهاجرت TOC می باشـد. در حالـت کلی، در 
شـرایط اقامـت و راکـد بـودن طوالنـی، کیفیـت آب آشـامیدنی به سـرعت بـا افزایـش مهاجرت مـواد آلی و 
مصـرف کلریـن پاییـن مـی آیـد. در مجمـوع، ایـن مطالعه بررسـی ارزشـمندی در مـورد مهاجرت مـواد آلی 
ماننـد TOC از پلیمرهـای مختلـف را نشـان مـی دهـد که مـی تواند بـه صنایع با مصارف آبرسـانی گوشـزد 
کنـد تـا فرآینـد سـاخت خـود را تغییـر داده و مـواد افزودنـی آلی کمتری اسـتفاده کـرده تا در نهایـت کیفیت 

لولـه هـای پلیمـری در تماس بـا آب آشـامیدنی باال رود. 
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برند سازی نيازمند دوباره سازی و تجديد است
شـاید در سـالهای اخیـر حرفـه برندسـازی در ایـران شـگفت  انگیـز بوده اسـت. تاثیر 
و کاربـرد برندینـگ انکارناپذیـر اسـت. درحـال حاضـر برندسـازی از اصـول اولیـه و 
نوعـی سـرمایه  گـذاری بـرای هـر سـازمان و یا هر نـوع کسـب  وکار به شـمار می رود. 
همچنیـن بـه بخشـی از فرهنـگ عمومـی پذیرفته شـده در جامعه تبدیل شـده اسـت. 
بـرای شـروع ، از شـما          مـی خواهـم کـه در طول چنـد روز آینده تعـداد دفعاتی 
را کـه کلمـه “برنـد” را که می شـنوید یـا اسـتفاده می کنید )در هـر زمینـه  ای( ، به خاطر 
بسـپارید. قطعـًا ایـن عدد شـما را شـگفت زده خواهد کـرد؛ به خصوص که پنج سـال 

پیـش به نـدرت این کلمـه را می شـنیدید.
اگـر بخواهیـم منصـف و دقیق باشـیم، بایـد بدانیم که برندسـازی به یکبـاره و ناگهانی 
ایجاد نشـده اسـت. مسـلمًا در طول قرون متمـادی به عنوان یک مفهـوم تجاری وجود 
داشـته اسـت. در اواسـط قرن بیسـتم برندسـازی برای اولین بار با تالشـهای پراکتر و 
گمبـل و سـایر شـرکت های محصـوالت قابـل  فـروش، ثبت و رسـمی شـد)P&G(. در 
پنجـاه سـال بعـد نام تجـاری )برنـد( تـداوم یافته و عمدتـاً بـرای اتومبیل  هـا، کوال و 

صنعت شـیرینی سـازی اسـتفاده می شد.
در آغـاز ایـن قـرن برندسـازی گسـترش یافتـه و طولـی نکشـید کـه توسـط هـر نوع 
سـازمان یـا کسـب و کاری ) و در بسـیاری از شـرایط و زمینـه  هـا( مورد اسـتفاده قرار 
گرفـت. امـا عجیـب اسـت که دربـاره این کـه چرا ایـن اتفـاق رخ داد تفکر یا نوشـته  
ارزشـمند اندکـی وجـود دارد. اجـازه دهیـد موضوع را بشـکافیم. به سـالهای 2000 و 

2001 قبـل از ورشکسـتگی شـرکت داتـکام فکـر کنید.
آن زمـان دوره ی ” فزونـی غیرمنطقی” بود. سـرمایه در جریان بـوده و بودجه بازاریابی 
سـنتی و تبلیغـات را تامیـن مـی کرد. بنابرایـن نیاز بود کـه این پـول در جایی مصرف 
شـود . بنابرایـن بـرای برندسـازی و مشـاوران آن کـه بـا یـک پیشـنهاد بهـای جدیـد 
جهـش  هـای بزرگـی در اعـداد ایجـاد می کردنـد، مصـرف شـد. آنهـا وعـده دادنـد که 
یـک محصـول یا سـرویس کاال را به یک دسـته خـاص و منحصر به فـرد تبدیل کنند.
*آغـاز تجـارت الکترونیک و کسـب وکار دیجیتـال موجب اختالل در مدل های سـنتی 
شـد، بنابرایـن برندسـازی بـرای کمـک بـه معرفی آسـانتر این پیشـنهادات بـه مصرف 

کننـدگان به کار گرفته شـد.
*بازاریابـی راکـد شـده و تبلیغـات یک سـیاه چاله گران بـرای مبالغ سـود قابل توجه 
محسـوب مـی شـد. وعـده داده شـد کـه برندسـازی می توانـد ایـن بـه  هم ریختگی در 
حـال رشـد را کاهـش داده و بسـیار کارامـد عمـل کند. ایده ایـن بود که برندسـازی با 
هزینـه هـای کمتر می تواند بسـیار بیشـتر از دسـتاوردهای فزاینده را به همـراه کمپینهای 
بازاریابـی اسـتاندارد فراهـم کنـد. مصـرف  کننـدگان از فریـب خـوردن خسـته شـده 
بودنـد. فرهنـگ مصـرف کننـدگان و انتخاب های بهتر، شـرکت هـا را مجبور کـرد که از 
مـدل پخش پدرسـاالرانه فاصلـه گرفته و در جسـتجوی راههایی برای ارائه شـخصی تر 

و با ارزش بیشـتر باشـند.
* هرشـخص بـه یـک وب سـایت اینترنتـی نیـاز دارد. امـروزه شـما مـی توانیـد یک 
سـایت جـذاب و قدرتمنـد را تنهـا با چند هـزار تومان ایجـاد کنید. در گذشـته، ایجاد 
سـایت بـرای کسـب وکار میلیونهـا تومـان هزینـه در پی داشـت که بـرای مشـاورانی که 
ایـن پـول را دریافـت کـرده و ارائـه خدمـات خـود را گسـترش داده و برند را منتشـر 

مـی کردنـد، بودجه زیـادی فراهـم می کرد.

نوشته: پژمان پاکدامن
کارشناس ارشد بازاریابی و برند سازی

مـدیـر گـروه تـوسـعه کسـب و کـار 
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را  “برنـد”  شـما  اینکـه  از  قبـل 
بشناسـید، ایـن مقولـه در همـه جـا 
وجـود داشـت. قبـل از سـال 2000، 
تعداد انگشـت شـماری کتـاب راجع 
بـه ایـن موضـوع وجود داشـت. پس 
از یافتـن 41 نسـخه نوشـته در مـورد 
برندسـازی در سـال 2014، حسـاب 
خـارج  مـن  دسـت  از  آن  شـمارش 

شـده اسـت. 
بیشـترین تعـداد نوشـته دربـاره ایـن 
موضـوع بین سـالهای 2012 تا 2015 
منتشـر شـده اسـت ) و اگر شما فقط 
سـه تـا از آنهـا را بخوانیـد، گویـی 
تمـام آنهـا را خوانـده ایـد(. سـپس 

اختصـاص همایش ـهای مختلـف به 
آن بـه نوعی هنجار تبدیل شـد. در 
سـه سـال گذشـته چندین همایش 
شـرکت  برندسـازی  بـه  مربـوط 
آموزشـی،  هـای  دوره  ام.  نمـوده 
بـرای  کالس و مـدرک تحصیلـی 
جامـع  درتحصیـالت  برندسـازی 
تعـداد  شـد.  گنجانـده  تکمیلـی 

مقـاالت و مطالعـات مـوردی دربـاره 
برندسـازی از حـد شـمارش خـارج 

. ست ا
زمـان زیـادی طـول نکشـید تـا مردم 
در کسـب و کار بـه صـورت طوطـی 
وار اظهـار کننـد کـه ” هـرکاری کـه 
انجـام می دهیـد، برند شـما را تعیین 
مـی کند“، ” برندها تجارب هسـتند“، 
“برند شـما وعـده و پیمان شماسـت 
“. مردم شـروع به صحبـت درباره آن 
و سـاختن نـام تجاری خـود کردند ) 
ایـن که ایـن برند تـا چه حـد متمایز 
نفـر  یـک  کارکتـر  و  شـخصیت  از 
اسـت، هرگز به درسـتی مشـخص و 

توجیه نشـده اسـت(.
مفهومـی کـه بـه عنوان چکـش مازلو  
معنـای  بـه  و  اسـت  شـده  شـناخته 
اتـکای بیـش از حـد بـه یـک ابـزار 

آشـنا اسـت، قطعـًا بـرای برندسـازی 
مازلـو،  آبراهـام  می کنـد.  نیـز صـدق 
پـدر سلسـله مراتـب معـروف، گفته 
اسـت :” زمانـی کـه تنهـا ابـزاری که 
در دسـت داریـد یـک چکش باشـد، 
وسوسـه انگیز اسـت که با همه اشـیا  
ماننـد میـخ رفتـار کنیـد”. بنابراین در 
ایـن زمان بایسـتی برندسـازی خودر 
را منضبـط و تربیـت می نمـود تـا قابل 
اتـکا باقـی بمانـد. امـا بـه یـاد آورید 
کـه برندسـازی به یک صنعـت مبدل 

شـده و در حـال رشـد اسـت.
امـروزه برندسـازی بـه چیزی بسـیار 
صاحـب سـبک، دارای زرق و بـرق 

و جذاب اما بسـیار اسـتاندارد شـده، 
معیـن و در اغلـب اوقـات عـاری از 
سـود مادی تبدیل شـده است. زمانی 
کـه صنعـت تبلیـغ بـه دالیـل مشـابه 
مـورد حمله قـرار گرفـت، در تالش 
بـرای اثبـات ارزش خـود ، نمایـش-
هـای پـاداش  دهی بیشـتر و بیشـتری 
را ایجـاد کـرد. هیـچ صنعـت دیگری 
، حتـی صنعـت سـرگرمی، بـه اندازه 
پـاداش  بـه خـود  تبلیغـات  صنعـت 
نمی دهد. کارشناسـان جسـور اظهار 
می کننـد که ایـن کار از یک احسـاس 

ناامنـی ریشـه مـی گیرد.
صنعـت برندسـازی اعتبار و شـهرت 
خود را از  طریق متفاوتی تامین کرده 
اسـت. شـاید شـما متوجه یک لیست 
در حـال افزایـش از رتبـه بنـدی نـام 
هـای تجـاری شـده ایـد. ایـن قضیه 

باعـث ایجـاد یـک سـایت شـده کـه 
مجموعـه تمام برندهای منتشـر شـده 
www.( را رتبـه بنـدی کـرده اسـت
در   .)rankingthebrands.com
ایـن سـایت 60 برنـد بـه تنهایـی در 
یـک دسـته لیسـت شـده اسـت. در 
کل 280 رتبـه بندی در سـایت وجود 
خانـه  مشـاور،  هـای  شـرکت  دارد. 
هـای پژوهـش و رسـانه ها بـا ایجاد 
این لیسـت هـای برندهـای “برتر” به 
برندسـازی صدمه می زننـد. بنابراین 
کـم کم حالـت تدافعی بـه خود می-

گیـرد.
بـرای  طرفـدار  و  محقـق  مـن 
برندسـازی بـوده  ام. امـا یک تفاوت 
در اینجـا وجـود دارد.بایـد اعتـراف 
برندسـازی  از  مـن  تعریـف  کنـم 
بـا سـایر تعاریـف ثابـت فراگیـر و 
فرهنـگ عامه  پسـند متفاوت اسـت.
برندسـازی یـک اهرم یا ابزار بسـیار 
میـان  )در  خـالق  و  اسـتراتژیک 
هـزاران ابزار دیگر( اسـت. بایسـتی 
یـک  عنـوان  بـه  برندسـازی   بـه 
شمشـیر دودم و نـه بـه عنـوان قداره 
نگریسـته شـود )نوش دارو نیسـت(. 
ایـن صنعـت بایسـتی بازگشـت خود 
نتایـج  از  )سـخن  کنـد  اثبـات  را 
محسـوس و ملمـوس اسـت(. آنچـه 
کـه مـرا بـه سـمت این حرفـه جذب 
نگـه  کار  ایـن  درگیـر  مـرا  و  کـرده 
مـی دارد ، چگونگـی تسـهیل ارتباط 
و ایجـاد رابطـه بیـن مـردم واقعـی ) 
نـه مصـرف کننـدگان( به وسـیله نام 
تجاری اسـت. در حالی کـه بازاریابی 
به شـما مـی گوید کـه چـه کار کرده 
و چـه بخریـد، برندسـازی بـه دنبـال 
یـک تناسـب و زیبندگـی اسـت و با 
خـرد و خوشـفکری بـه مـردم اعتبار 

بخشـیده و احتـرام مـی گـذارد. 

پیام مدیریتی
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برند سازی نيازمند دوباره سازی و تجديد است
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 ایـن در تمـام سـطوح حتـی در یـک مفهوم تجـاری نیز 
بـرای مـن جذاب اسـت. مسـئله ای کـه ما کارشناسـان به 
انـدازه کافـی بـر روی آن تاکیـد نمی کنیم، این اسـت که 
چگونـه یـک نام تجـاری در صورت درسـت عمل کردن 
وفـاداری را بـه هر دو طـرف یک رابطه پـاداش می دهد. 
اگـر جادویـی وجـود داشـته باشـد، جـادوی برندسـازی 
اسـت. متاسـفانه، امـروزه بسـیاری از برندسـازی ها بیشـتر 
شـبیه به بازاریابی قدیمی و تبلیغات سـوال برانگیز اسـت 
کـه روزی وعده جانشـینی آنها داده شـده بـود. زمانی که 
شـما بـه یـک صنعـت تبدیـل می شـوید، همـه چیـز تغییر 
می کنـد. یـک کسـب و کار بـزرگ بـه معنـای مصالحـه و 
توافـق بزرگ اسـت. اکنون برندسـازی در خطـر مصالحه 
ارزش هایـی اسـت کـه در ابتـدا ادعـای آنهـا را داشـته 
اسـت. قطعـًا ایـن موضـوع کیفیـت را تحـت تاثیـر قـرار 
داده اسـت.  عبـارت قدیمـی ” زمانـی کـه روش آسـیاب 
کـردن از آرد تولیـدی مهـم تـر می شـود” را می تـوان به 
نحـوه برندسـازی کـه امـروزه مشـاهده می کنیم، نسـبت 

داد.
امـروزه برندسـازی یـک کارخانـه و خـط مونتـاژ اسـت. 
مشـاوران با فرایندهای آشـنای مکرر پول به دسـت  می-
آورنـد. علـم اصول و روش شناسـی معـادل ایجاد بودجه 
و تفـاوت اسـت. آنچـه کـه در انتهـای ایـن خـط مونتـاژ 
بـه بیـرون انداخته می شـود، همه بسـیار مشـابه هسـتند. 
متاسـفانه ایـن تفکیـک معیـن و طعنـه آمیـز یـک جـزء 
کلیـدی در برندسـازی اسـت و اصطکاک ار اینجا نشـات 
می گیـرد کـه امـروزه تفکیک ارزشـمند اندکـی در حرفه و 

عمل برندسـازی  وجـود دارد.
کسـانی کـه نـام تجـاری را ارائـه مـی دهنـد بـه طـور 
فزاینـده غیـر قابـل تمایـز گشـته انـد. قیمـت عامـل برتر 
تعیین کننده خدمات مشـاوره برندسـازی گشـته اسـت، 
درحالی کـه گفتـه می شـود ارزش کلـی کـه ایـن شـرکت 
هـا ترویج میدهند بایسـتی ناشـی از تجربـه و تخصص، 

خالقیـت، دانش صنعت، دسترسـی جهانـی و ارتباط 
میان عوامل وابسـته پیشـین باشد.

ممکـن اسـت که به نظر برسـد 
گـذاری  قیمـت  فشـار  کـه 

ارائـه دهنـدگان  بـر  تنهـا 
تجـاری  نـام  خدمـات 
ایـن  می گـذارد.  تاثیـر 

درسـت نیسـت. بلکـه بـر خـود حرفـه نیـز موثر اسـت. 
در حـال حاضـر بسـیاری از مغـازه های بـزرگ خدمات 
خـود را بـا تخفیـف ارائـه مـی دهنـد. آنهـا مـی گوینـد 
ایـن بـرای کمـک بـه کسـب  وکارهـای نـو پـا اسـت که 
بودجـه محـدودی دارند، امـا این صحت نـدارد. خدمات 
برندسـازی حرفـه ای در لبـه یک پرتگاه ایسـتاده اسـت. 
هزینـه هـای کمتـر و کوتـاه کـردن بودجه هـای احتیاطی 
به رسـمیت شـناختن این مسـاله اسـت که بازار به ارزش 
شـما شـک دارد و در جـای دیگـری بـه جسـتجوی راه 

اسـت. پرداخته  حـل 
در سـطح نظـری مقدار زیـادی تجزیه و تحلیل و نوشـته 
در رابطـه با برندسـازی وجـود دارد ) در واقـع به مراتب 
بیـش از حـد(. به قـدری کـه آن را عمومـی و مطلوب با 
چنـد بینـش جدیـد کـرده اسـت. این سـخنان مشـخص 
انـکار ناپذیـر مرتـب تکـرار مـی شـوند. آنچه که مـا نیاز 
داریـم، تجزیـه و تحلیل و نوشـته  های بیشـتر درباره این 
حرفـه و ارائـه برندسـازی اسـت. برندهایـی قابـل اعتماد 
هسـتند کـه مانند مـردم عمل می کنند؛ همدلی نشـان داده 
و صریـح ، واقعـی  و حتـی دارای نقـص هسـتند. اعتبـار 
همواره یک سـتون برندسـازی بوده اسـت. پـس بگذارید 

بپیوندد. واقعیـت  به 
مـا نیـاز داریـم برندسـازی را تجدیـد کنیـم. برندسـازی 
یـک هـوس زودگذر نیسـت. امـا تنها وقتـی دوام خواهد 
داشـت کـه بـا خرد و خـوش فکری بـه مردم اعتبـار داده 
و احتـرام بگـذارد. زمانـی کـه درسـت عمـل شـود، مـی 
توانـد بیـن دو طـرف رابطـه وفـاداری ایجـاد کنـد. ایـن 

جادوی برندسـازی اسـت

پیام مدیریتی


