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سامان عابری
سر مقـالـه

   رویدادها  
جلسه هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
لوله  و اتصاالت پی وی سی در 9 مرداد ماه

مجمع عمومی انجمن
 تولیدکنندگان متر بیچ و کامپاند

گزارش
فعال شدن بخش دانش فنی
و تجارت در ایران پالست

تعرفه های ترجیحی مصنوعات پالستیکی
 لوله ایران با کشورهای اورسیا

گزارش 
نمایشگاه صنعت ساختمان
به روایت بازدیدکنندگان

گزارش تصویری
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

خبر
جلسه هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
لوله  و اتصاالت پی وی سی در 4 شهریور ماه

گزارش
پرونده شادآباد 

خبر
جلسه هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
لوله  و اتصاالت پی وی سی در 16 شهریور ماه

گزارش
جدول مقیاس کیفی لوله و اتصاالت 
پی وی سی در بخش فاضالب ساختمان

گرد آوری و ترجمه 
تازه ها

مقاله ی علمی
بهبود خواص گرمایی pvc سخت
 با روش کراس لینکنیگ

خواندنی کاربردی

مقاله ی علمی
استفاده از گرانن در استحکام 
پلی وینیل کلراید سخت

پیام مدیریتی
HBM vs HRM

پیام مدیریتی

:B2B برند سازی
برند سازی بین شرکتی ها

IPM
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27

51
نسخه الکترونیکی این ماهنامه را به صورت 
رنگـی در سـایت انجمن مشـاهده فرمایید.
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سرمقاله
گاه  مشترک همه است زمین زیست

اخبـار ناگـوار در زمینـه هـای زیسـت محیطی، بحران آب، تنش های منطقه ای و فجایع انسـانی هر روز بیش از گذشـته شـدت و 
حـدت مـی گیـرد. شـوربختانه جامعه دربرابر تکرار حوادث و شـنیدن پیاپی آن، به نوعی واکسـینه شـده و هیـچ واکنش اثرگذاری 

در برابـر آن انجـام نمـی دهد. نگاهـی به چند پـرده زیر موید این موضوع اسـت.

رپده اول: چنـدی پیـش عیسـی کالنتـری از بحـران آب در ایـران سـخن رانـد بحرانی که نـه تنها دامن نسـل کنونی بلکـه فرزندان 
آینـده ایـن کـره خاکـی را نیـز فـرا خواهد گرفـت. در بخشـی از این گزارش آمـده بـود: »در اسـتاندارد جهانی هر کشـوری که تا 
20 درصـد از آب هـای تجدیـد پذیـرش را هـر سـال اسـتفاده کنـد هیچ خطـری از نظر منابـع آب متوجه اش نیسـت. اگـر 20 تا 
40 درصـد اسـتفاده شـود  بـه شـرط مدیریـت مـی تواننـد در دراز مـدت منابـع آب را باز تجدیـد کنند. امـا اگر بـاالی40 درصد 
اسـتفاده کننـد وارد بحـران شـده انـد. دو کشـور در دنیـا بـاالی 40 درصـد اسـتفاده مـی کننـد، اولـی مصر اسـت بـا 46 درصد و 
ایـران بـا 85 درصـد ! ایـن یعنـی بـزودی همه جـای ایران مثـل گاوخونی خشـک خواهد شـد. حتی امروز هم دیر شـده اسـت!« 

و این چنین نسل فردا روز را به جنگ هایی فرا می خوانیم که هیزم آتش آن را امروز مهیا کرده ایم. 

رپده دوم: بحـران محیـط زیسـت و بـی مباالتی انسـان در حراسـت و نگاهبانـی از آن، حیات کل موجـودات نباتـی و حیوانی را در 
معـرض انقـراض قـرار داده اسـت. بـر اسـاس یـک گـزارش جهانـی تا سـال 2050، حـدود 50 درصـد از گونـه هـای گیاهی در 
ایـران بـه ویـژه در مناطـق شـمالی کشـور که بازمانـده از دوره سـوم زمین شناسـی هسـتند و از آن به عنـوان منابع بر جـای مانده 
هیرکانـی نـام بـرده مـی شـود، منقرض خواهند شـد. جانوارن نیـز روزگار خوشـایندی ندارند، روزانـه بر آمار گونه هـای در حال 
نابـوی افـزوده مـی شـود و تـالش ها بـرای حفظ تنوع حیات وحش بسـیار اندک اسـت. به گفته یکی از مسـئوالن محیط زیسـت 
حـدود ۷6 گونـه از رده های جانوری کشـورمان در فهرسـت سـرخ اتحادیه جهانـی حفاظت )IUCN( قـرار دارد و از برخی گونه  
هـا جـز نامـی باقـی نمانـده و در کمتـر از یـک قرن گذشـته منقـرض شـده اند. اگر بـرای حفاظت گونه هـای ارزشـمند و در خطر 
انقـراض دیگـر اقـدام الزم صـورت نگیـرد، در آینـده ای نـه چنـدان دور شـاهد انقراض ایـن  گونه های نـادر نیز خواهیـم بود. در 
ایـن میـان ۱۹ گونـه از پسـتانداران، 25 گونـه از پرنـدگان، ۱6 گونـه از خزنـدگان، چهار گونه از دوزیسـتان و ۱0 گونـه از ماهیان 
آب هـای داخلـی کشـور به عنـوان گونـه های مهـره  دار در معرض تهدید در لیسـت سـرخ IUCN قـرار دارنـد. »تخریب محیط 
زیسـت«، »صیـد بـی رویـه« و »خشکسـالی« سـه دلیـل مهـم نابـودی گونه هـای حیوانـی و گیاهی اسـت که بـی تردیـد عامل هر 

سـه، موجـودی، به نام »انسـان« اسـت که خـود را اشـرف مخلوقات مـی داند!

رپده سـوم: امـا ایـن تنهـا گونـه هـای نباتی و حیوانی نیسـتند که به دسـت انسـان در هاله ای از تاریکـی فرو رفته اند؛ انسـان همواره 
از روز اول همنـوع خویـش را بـه شمشـیر و تفنـگ نواخته اسـت، جنگ های بسـیار تـا به امروزانسـان های بی شـماری را روانه 

عـدم سـاخته اسـت. در ایـن میـان خاورمیانـه از دیگـر نقـاط جهـان روزگار بس ناخوشـایندتری داشـته اسـت. هر 
روز در افغانسـتان، سـوریه، عـراق، یمـن، فلسـطین و حتـی نقـاط دورتـر ماننـد میانمار و تبت، کـودکان و 

بـی گناهـان زیـادی در نفـرت همنوعـان خویش قربانی می شـوند. ایـن جنگ ها »خشـونت« را برای 
نسـل هـای دیگـر بـاز تولیـد می کنـد. شـوربختانه هـر روز دامنه جنگ هـا رو به فزونی اسـت و 

چشـم انـدازی روشـنی بـرای صلـح در آینده ای دسـت کم نزدیـک قابل تصور نیسـت. 

رپداه آخـر: کـره زمیـن میـراث هیـچ فرد، گـروه، نـژاد، دین، مذهـب و قوم و قبیله ای نیسـت 
کـه بخواهـد بـا زور اسـلحه دیگـران را از نقطـه ای بـه مـکان دیگـر براند و یـا در جنگی 
ناعادالنـه از میـان بـردارد. کـره زمیـن بـه تنهایی از آن انسـان نیسـت که بخواهـد آن را به 
هـر روشـی چـه بـه بهانه پیشـرفت دانـش و یا هـر ادلـه ای دیگـر قربانی مطامـع خویش 
سـازد. کـره زمیـن نـه از آن مـا اسـت و نه دیگـران... زمین زیسـتگاه مشـترک تمام انسـان 
هـا از گذشـته تـا حـال و آینـده، متعلق بـه تمام گونه هـای جانـوری و نباتی اسـت. زمین 

را ارثیـه روزگار انـدک عمـر خویـش ندانیم.  
یادداشت سامان عابری



3انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC . سـال 12 . شمـاره 97 

رویدادها

جلسـه هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکنندگان 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی برگزار شـد

◀ به گـزارش روابط عمومی انجمـن تولیدکنندگان 
لولـه و اتصاالت پی وی سـی؛

هشـتمین جلسه دوره هشـتم هیئت مدیره 
انجمن بـا حضور اعضـای هیئـت مدیره در 

دفتـر انجمن برگزار شـد.

دستورات این جلسه عبارت بود از:

* اخبار پیش از دستور

* جمـع بنـدی نتایـج کارگـروه آب و خـاک و اعـالم به 
ذیربط سـازمان 

بـه  بـا توجـه  برگـزاری مجمـع  تعییـن زمـان موثـر   *
تقویمـی مناسـبات 

* بررسـی امـکان تعییـن حـد و مـرز تبلیغـات و دفاع از 
تنـوع محصـوالت پی وی سـی

* سایر موارد
 

آقایـان:  از  بودنـد  عبـارت  جلسـه  در  حاضـر  اعضـای 
محمدحسـن  غیاثـی،  محمدتقـی  متوسـلیان،  عباسـعلی 
خـرازی، منصـور قدیمی، پاکـزاد و خانم فرزانـه خرمیان.

هشـتمین جلسـه دوره هشـتم هیئـت مدیـره انجمـن 
تولیدکننـدگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی، دوشـنبه 

۹ مـرداد ۱3۹6 در دفتـر انجمـن برگـزار شـد.
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بـا  ایـران  کامپانـد  و  مسـتربچ  تولیدکننـدگان  انجمـن  سـاالنه  عـادی  عمومـی  مجمـع 
شـد. برگـزار  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  در   1396 مـرداد   16 دوشـنبه  روز  اعضـا  حضـور 

 مجمع فوق العاده به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد حاضران برگزار نشد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمن تولیدکننـدگان لوله و اتصاالت پی وی سـی، مهمترین دسـتور کار مجمـع عمومی عادی 

سـاالنه انجمـن تولیدکننـدگان مسـتربچ و کامپانـد ایران انتخاب بـازرس برای یک سـال آینده بود.

مـجمع
 عـمومی

 عـادی سـاالنه
 انجمن تولیدکنندگان 
مستربـچ و کامپانـد 
ایـران بـرگزار شـد

مـجمع فـوق العـاده 
به حـد نصـاب نرسـید 
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بر اسـاس ایـن گزارش دسـتور جلسـه مجمع 
عـادی عبارت بـود از:

* انتخاب هیئت رئیسه مجمع
* ارائـه گـزارش عملکـرد هیئت مدیـره توسـط نائب رئیس 

نجمن ا
* ارائه گزارش مالی انجمن توسط حسابرس انجمن

* ارائه گزارش بازرس انجمن
* رای گیری انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

 
ایـن مجمـع بـا انتخـاب هیئـت رئیسـه شـامل آقایـان کاظـم 
ظهیـری بـه عنـوان رئیـس، مهـدی پورقاضـی و احمـدی به 
عنـوان ناظـران و امیـد کوشـکی بـه عنـوان منشـی رسـمیت 

 . فت یا
کاظـم ظهیـری گـزارش عملکرد هیئـت مدیره منتهـی به 2۹ 
اسـفند سـال ۱3۹5 را ارائـه داد. در ایـن گزارش بـه مواردی 
همچون؛ شـرکت در نمایشـگاه چایناپالسـت، پیگیری تعرفه 
هـای گمرکـی، برگـزاری همایش علمـی مسـتربچ و کامپاند 
در پژوهشـگاه پلیمـر و پتروشـیمی در سـال ۱3۹5 و برنامـه 
ریـزی برای برگزاری این سـمنیار در سـال ۱3۹6 و... اشـاره 

شـده بود.
سـپس شـوریه گـزارش عملکـرد مالـی را ارائـه داد. گزارش 
هـای عملکـرد هیئـت مدیـره و مالـی بـه تصویـب اعضـای 

حاضـر در انجمـن رسـید.
 

انـتخاب بـازرس

برگـزاری انتخابـات بـرای تعیین بـازرس آخرین دسـتور کار 
مجمـع بـود کـه نتایـج آن بـه ترتیب آرا به شـرح زیر اسـت:

* فرهاد بهشتی ۱2 رای )بازرس اصلی(
* محسن هنریان 5 رای )بازرس علی البدل(

* ابراهیم کلوتی خواه 4 رای
 

العـاده  بخـش دوم برنامـه کـه بـه برگـزاری مجمـع فـوق 
اختصـاص داشـت، بـه دلیـل به حـد نصـاب نرسـیدن اعضا 

بـه زمـان دیگـری موکـول شـد.
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عباسعلی متوسلیان:

تـسهیل معاملـه محصـوالت پتروشیمـی بـا 
ورود حـقیقی ها بـه بـورس کـاال

◀ به گزارش خبرنگار نیپنا ؛

تاالر  در  شده  عرضه  محصوالت  از  برخی   
حاضر  حال  در  ایران  کاالی  بورس  پتروشیمی 
های  شرکت  و  هستند  رو  روبه  عرضه  مازاد  با 
مواد  این  سازی  ذخیره  به  قادر  نیز  پتروشیمی 
رو  این  از  نیستند،  طوالنی  زمان  مدت  برای 
تواند  می  پتروشیمی  تاالر  به  ها  حقیقی  ورود 
سبب تسهیل معامالت این گروه از کاالها شود.

عباسـعلی متوسـلیان، رئیـس هیئـت مدیره انجمـن ملی صنایع 
پالسـتیک و عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانی ایـران با 
بیـان این مطلب بـه خبرنگار نیپنا، گفـت: برخی از محصوالت 
درحـال حاضـر بـا رقابـت روبـه رو نیسـتند و شـرکت هـای 
پتروشـیمی هـم نمـی تواننـد بیـش از 8 روز این کاالهـا را در 
انبارهایشـان نگهـداری کننـد، از این رو حضـور حقیقی ها در 
معامـالت این محصـوالت رویدادی منطقی و درسـت اسـت.
وی بـا اشـاره بـه لـزوم تامین مـواد بـرای صنایع پایین دسـت 

در برهـه هـای زمانـی مختلـف، گفـت: از نظـر انجمـن ملی، 
کاال  بـورس  در  مـواد  عرضـه  در  کارا  سـازوکارهای  اتخـاذ 
کـه موجـب شـود واحدهـای تولیـدی بـه مـواد اولیـه خـود 
برسـند و عرضـه و تقاضـا نیـز دچـار بحـران نشـود، اتفاقـی 
نفـع صنعـت اسـت. بـه  تولیـد و  مثبـت در راسـتای رشـد 
پالسـتیک  صنایـع  ملـی  انجمـن  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد بـه سـوی اقتصـاد آزاد 
معامـالت  بـه  هـا  حقیقـی  ورود  تصمیـم  گفـت:  برویـم، 
و  شـده  انجـام  مناسـب  زمـان  در  پتروشـیمی  محصـوالت 
و  عرضـه  میـزان  کل  قرارگرفتـن  شـرایط  کـردن  فراهـم 
اسـت. مثبـت  رویدادهـای  از  نیـز  بـورس  بسـتر  در  تقاضـا 
و  عرضـه  کـه  محصوالتـی  بـرای  افـزود:  ادامـه  در  وی 
تقاضـای آنهـا همخوانـی دارد و بحرانـی نداریـم، حقیقـی ها 
و خریـداران خـرد بایـد بتواننـد بـا مداراکـی ماننـد پروانـه 
بهـره بـرداری، تامیـن مـواد کننـد، از سـوی دیگـر برخـی از 
محصـوالت پتروشـیمی نیـز با مـازاد مصرف روبه رو هسـتند 
و از ایـن رو ورود حقیقـی هـا بـه بـورس کاالی ایـران بـرای 
تامیـن مـواد اولیـه خـود، شـرایط بـازار را بهبـود می بخشـد.
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خریدارن حقیقی می توانند ثبت
 سفارش انجام دهند

بـا  پیـش  چنـدی  ایـران  کاالی  بـورس  شـرکت  مدیرعامـل 
اعـالم خبـر امکان حضـور خریـداران حقیقـی در معامله های 
پتروشـیمی بـورس کاال اظهـار کـرد: در راسـتای بهبـود روند 
در  نفتـی  هـای  فـرآورده  و  پتروشـیمی  معاملـه محصـوالت 
بـورس کاالی ایران، افزایش شـفافیت معامالتـی، عرضه منظم 
و تعـادل هر چه بیشـتر عرضـه و تقاضا، برخـی محدودیت ها 
کـه از سـال ۱38۹ تاکنـون برای خریداران و مصـرف کنندگان 
خـرد حقیقی جهـت خرید محصوالت و فـرآورده های عرضه 
شـده در ایـن بـازار اعمـال شـده بـود، به تدریـج بـا توجه به 

شـرایط بـازار حذف خواهد شـد.
حامد سـلطانی نـژاد تصریح کـرد: با توجه 
بـه ایـن که در خصـوص برخـی کاالها در 
بـورس کاال مـازاد عرضـه وجـود دارد، بـا 
مصوبـه هیات پذیرش بـورس کاالی ایران 
تصمیـم بـر این شـد تـا خریـداران حقیقی 
محصـوالت پتروشـیمی و فـرآورده هـای 
بهیـن  سـایت  در  اطالعاتشـان  کـه  نفتـی 

یـاب ثبـت نشـده و سـهمیه ای بـرای آنهـا لحـاظ نمی شـود، 
ولـی مصـرف کننـده محصـوالت عرضه شـده در بـورس کاال 
هسـتند نیـز بتوانند از کانال رینگ پتروشـیمی بـورس کاال نیاز 

مصرفـی خـود را تامیـن کنند.

اول  گام  در  افـزود:  نـژاد  سـلطانی 
در عرضـه هایـی کـه در روزهـای 
غیـر بهیـن یابـی انجـام مـی شـود 
خریـداران حقیقی مـی توانند اقدام 
به ثبت سـفارش و خریـد محصول 

. یند نما
ایـران  کاالی  بـورس  مدیرعامـل 
ادامـه داد: افـزون بـر ایـن مـوارد، 
مقـرر شـده در مـورد کاالهایی مثل 
هـای  فـرآورده  برخـی  و  گوگـرد 
نفتـی نیـز محدودیـت هـای خرید 
حضـور  امـکان  و  شـده  برداشـته 
حقیقـی هـا بـه عنـوان متقاضیـان ایـن کاالهـا فراهـم شـود.
بـر اسـاس اعـالم بـورس کاالی ایـران ، وی بـا بیـان ایـن که 
تاکنـون مجـوز حضـور خریـداران در تـاالر پتروشـیمی، تایید 
آنهـا در سـامانه بهیـن یـاب بـود، گفـت: ایـن امـر بـه دلیـل 
رسـیدن مـواد اولیـه بـه مصـرف کننـدگان مـورد تاییـد بـوده 
اسـت، امـا در ایـن بیـن اشـخاص حقیقـی امـکان حضـور در 
معامـالت تـاالر پتروشـیمی را پیـدا نمـی کردنـد کـه ایـن امر 
بـر روند کشـف واقعـی قیمت هـا در تقابل عرضـه و تقاضای 
آزادانـه بـی تاثیـر نبـود. بـه ایـن ترتیـب بـا توجـه به شـرایط 
بـازار و براسـاس آخریـن تصمیمات اتخاذ شـده، مقرر شـد تا 
امـکان حضور حقیقـی ها در معامالت محصوالت پتروشـیمی 
بـرای خریـد آن دسـته از کاالهایـی که بـا مازاد عرضـه مواجه 

هسـتیم، فراهم شـود.
وی افزود: برداشـته شـدن ایـن محدودیت 
از معامالت بورس کاال در شـرایطی اسـت 
کـه طی مـاه هـای گذشـته نیز شـاهد رفع 
برخـی محدودیـت هـای دیگـر از جملـه 
حـذف یـا افزایش سـقف قیمـت، افزایش 
سـقف سـهمیه خرید محصوالت براسـاس 
شـرایط بـازار و ... بـوده ایم تا روند معامـالت بورس کاال روز 
بـه روز بـه سـمت خـروج از هـر گونـه محدودیـت و آزادی 

کامـل ولـی تحت نظـارت حرکـت کند.

صنایـع  ملـی  انجمـن  رئیـس 
خریـد  امـکان  گفـت:  پالسـتیک 
سـوی  از  پتروشـیمی  محصـوالت 
حقیقـی ها در بـورس کاال بـه دلیل 
بـودن  شـفاف  و  نظـارت  وجـود 
معاملـه هـا اثـر بخـش خواهـد بود

رویدادها
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◀بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکنندگان 
نیپنـا؛  لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی بـه نقـل از 
مرضیه شـاهدایی معاون وزیر نفت در امور پتروشـیمی 
در گفـت و گـو با سـتاد خبـری ایران پالسـت درباره 
یازدهمیـن دوره نمایشـگاه ایـران پالسـت اظهـار نظر 

. کرد

محـور سـخنان شـاهدایی بـه شـرح 
اسـت: زیر 

تعـداد  شـود  مـی  بینـی  پیـش   •
ایـران  نمایشـگاه  در  مشـارکت 
یابـد. افزایـش  یازدهـم  پالسـت 

• همـواره تـالش کـرده ایـم تـا برگزاری هـر دوره نسـبت به 
دوره پیـش، ارتقـاء یابد.

• امـکان اطـالع مصـرف کننده هـا، سـازنده های تجهیـزات در 

ایـران و در خـارج از کشـور از آخریـن پیشـرفت ها در حوزه 
تولیـد، تکنولـوژی و فناوری هـای مرتبـط بـا صنایـع تکمیلـی 

پتروشـیمی مهیا شـده اسـت.
• شـرایط حضـور شـرکت های بین المللی و خارجـی در ایران 

است. مناسب 
• برگـزاری سـمینارها، همایش و کنفرانـس های تخصصی در 
حاشـیه ایـن نمایشـگاه از جملـه برنامه هـای جانبـی با هدف 

ارتقاء سـطح کیفی آن اسـت.
تجـارت  فنـی،  دانـش  بخـش  در   •
بـرای  کـه  تجهیـزات  یـا  و  محصـول 
اولیـن بـار در نمایشـگاه یازدهـم ایران 
پالسـت فعـال می شـود و امیدواریـم با 
تجریـه برگـزاری همایـش IPF هرچه باشـکوه تـر این بخش 

نمایشـگاه ایـران پالسـت را برگـزار کنیـم.

محور سخنان شاهدایی درباره ایران پالست

فعال شـدن بخـش دانش فنی 
و تجارت بـرای اولیـن بار در 

ایران پالسـت 

مرضیه شاهدایی به تشریح برنامه ها 
و جزئیات یازدهمین دوره نمایشگاه 

ایران پالست پرداخت

یازدهمین دوره نمایشگاه ایران 

پالست از 2 تا 5 مهر 1396 در 

محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی برگزار می شود
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مصنوعات پالستیکی و لوله؛ 

شامل تعرفه های ترجیحی ایران با کشورهای اورسیا

رویدادها

تعرفـه هـای ترجیحـی بـا کشـورهای اوراسـیا بـرای محصـوالت پایین دسـتی 
پتروشـیمی، انـواع ظروف شیشـه ای، کابل و لولـه و... به زودی منعقد می شـود.

◀ بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لوله و 
اتصـاالت پی وی سـی؛ 

مذاکـرات در خصـوص ترجیحـات تعرفـه ای بیـن 
ایـران و کشـورهای عضـو اتحادیه اقتصادی اوراسـیا 
بـه امضا رسـیده اسـت و تـا هفتـه آینده مقامـات دو 

طـرف اسـناد آن را نهایـی و مبادلـه مـی کنند.

روزنامـه دنیـای اقتصـاد در گزارشـی با تشـریح ایـن موضوع 
بـه نقل از مجتبی خسـروتاج نوشـته اسـت که در ایـن دور از 
گفـت و گوهـا حـدود ۱00 تعرفـه از محصـوالت کشـاورزی 

برابـر  در  و  اورسـیا  کشـورهای  از 
۱25 محصـول صادارتـی از ایـران به 
کشـورهای عضـو ایـن اتحادیه برای 

تعرفـه هـای ترجیحـی مـورد بحث و 
بررسـی قـرار گرفته اسـت.

این مذاکرات روز گذشـته در ارمنسـتان انجام شد. کشورهایی 
کـه شـامل اتحادیـه اقتصادی اورسـیا می شـود عبارت اسـت 
از: ارمنسـتان، روسـیه، قزاقسـتان، بـالروس و قرقیزسـتان کـه 

یـک بـازار ۱80 میلیـون نفـری را تشـکیل می دهد.

ایـن گـزارش مـی افزایـد کاالهـای سـاختمانی ماننـد؛ کاشـی 
و سـرامیک مشـمول 80 درصـد تخفیـف حقـوق گمرکـی و 
همچنیـن محصـوالت صنایـع تکمیلی پتروشـیمی، ظرف های 
شیشـه ای، لولـه و کابـل و... هـم مشـمول مقـدار معینـی از 

کاهـش تعرفـه خواهند شـد.
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هـفدهمین نمایـشگاه بین المـللی
 صـنعت ساخـتمان  بـه روایـت بازدیدکـنندگان

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از شنبه 2۱ تا 24 مرداد ۱3۹6 در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی برگزار شد

◀ بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لوله و 
اتصـاالت پی وی سـی؛ 

غرفـه انجمـن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت         پی 
وی سـی در سالن 10 و 11 به معرفی خدمات خود به 
بازدیدکننـدگان پرداخـت همچنین تعـدادی ازاعضای 
انجمـن در ایـن نمایشـگاه حضـور فعالـی داشـتند. 

ایـن نمایشـگاه بـا حضـور ربیعـی وزیرتعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی و هیـات همـراه در محـل دائمـی نمایشـگاه هـای 

بیـن المللـی تهـران افتتـاح شـد.
درهفدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی صنعت سـاختمان تعداد 
88۷ شـرکت داخلـی و 3۹۱ شـرکت خارجـی از3۱ کشـور 
جهـان شـامل: اتریـش، اسـپانیا، اسـترالیا، آلمـان، افغانسـتان، 
بلژیـک،  برزیـل،  ایتالیـا،  اوکرایـن،  انگلسـتان،  اندونـزی، 

پرتغـال، تایـوان، ترکیه، چـک، چین، دانمارک، روسـیه، ژاپن، 
مالـزی،  لهسـتان،  فنالنـد، کـره جنوبـی،  فرانسـه،  سـوئیس، 
در  یونـان  و  هندوسـتان  هلنـد،  ویتنـام،  نیوزلنـد،  مکزیـک، 
فضـای نمایشـگاهی بـه وسـعت 60 هـزار متـر مربـع حضور 

شتند. ا د

زمینـه هـای فعالیـت ایـن نمایشـگاه عبـارت بـود از: تولیـد 
ماشـین آالت سـاختمانی، مصالـح  ابـزارآالت، تجهیـزات و 
سـاختمانی پایـه )آجـر، سـیمان ...(، آسانسـور، پلـه برقـی، 
نقالـه و سیسـتم های متحرک، تأسیسـات، برقـی، الکترونیکی 
و امنیتـی، سـنگ هـای سـاختمانی، لولـه و اتصـاالت، نـازک 
و  فنـی  خدمـات  کارگاهـی،  آالت  ماشـین  و  لـوازم  کاری، 
مهندسـی، پوشـش سـقف و دیـوار و قطعـات پیـش سـاخته.

گزارش
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نمایشگاه صنعت ساختمان 
تهران و چند نکته

امـا در خصـوص برگـزاری نمایشـگاه 
چنـد   ،۹6 تهـران  سـاختمان  صنعـت 
نکتـه مهم بـرای بازدیدکننـدگان و غرفه 

گـذاران وجـود داشـت:

1. مهمتریـن نکتـه روز آغـاز و پایـان 
نمایشـگاه  گشـایش  اسـت.  نمایشـگاه 
و  یکشـنبه  تهـران  سـاختمان  صنعـت 
پایـان آن چهارشـنبه بـود. در حالـی که 
روزهـای طالیی بـرای غرفه گـذاران و 
بازدیدکننـدگان هر نمایشـگاهی دو روز 
پنـج شـنبه و جمعه اسـت؛ مـورد مهمی 
کـه پـس از ۱۷ دوره تجربه در برگزاری 
چنیـن نمایشـگاهی از آن غفلـت شـده 

ست. ا

از  یکـی  سـاختمان،  نمایشـگاه   .2
نمایشـگاه هـای مهم و اصلی کشـور به 
شـمار مـی رود کـه صنایـع و خدمـات 
هسـتند؛  ارتبـاط  در  آن  بـا  بسـیاری 
سـخنی تکـراری و مـالل آور ایـن کـه 
چـرا در برگـزاری چنیـن نمایشـگاهی، 
تشـکل هـا بـه بـازی گرفتـه نشـده و 

مـورد مشـورت قـرار نگرفتـه انـد؟!

3. برخی از کارشناسـان بـر این باورند 
کـه صنعـت سـاختمان در رکود به سـر 
مـی بـرد، برخی دیگـر نیز اذعـان دارند 
کـه بـر خـالف سـال هـای نـه چنـدان 
دور کـه میـزان عرضـه و تقاضـای بازار 
حاضـر  حـال  در  بـود،  کاذب  مسـکن 
رونـدی منطقـی در ایـن حـوزه وجـود 
دارد؛ امـا نکتـه مهـم در ایـن خصـوص 
و  روشـن  انـدازی  چشـم  ارائـه  عـدم 
غیرشـعاری از سـوی مسـئوالن دولتـی 
در خصـوص صنعت سـاختمان اسـت. 

بـازار  رصـد  بـا  مسـئوالن  تردیـد  بـی 
کـه  فراوانـی  هـای  داده  همچنیـن  و 
انحصـارا در دسـترس دارند، مـی توانند 
آتیـه بـازار مسـکن را به صورت نسـبی 
بـرای فعـاالن ایـن صنعت ترسـیم کنند.

استقبال از لوله و اتصاالت
 پی وی سی در افغانستان

تجـار  از  یکـی  نظـری  احمـد  عزیـز 
و  لولـه  صنعـت  در  فعـال  افغانـی 
اتصـاالت پـی وی سـی در گفـت و گو 
با روابـط عمومی انجمـن تولیدکنندگان 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی در باره 
جایـگاه ایـن محصـوالت در افغانسـتان 
توضیـح داد: در هـرات کـه بنده حضور 
دارم ۹۹ درصـد اسـتقبال از محصوالت 
لولـه و اتصاالت پی وی سـی ایرانی در 
مقایسـه بـا محصوالت کشـورهای چین 

و ترکیـه وجـود دارد.
وی از دالیـل ایـن اسـتقبال، کیفیـت و 

همجـواری دو کشـور را ذکـر کـرد. 
کیفیـت  افـزود:  بـاره  ایـن  در  وی 
سـایر  بـه  نسـبت  ایرانـی  محصـوالت 

از  غیـر  بـه  و  اسـت  بهتـر  کشـورها 
و  فرهنگـی  اشـتراکات  مسـئله،  ایـن 
همسـایه بـودن با ایـران از جملـه موارد 
از   انتقـاد  بـا  نظـری  اسـت.  تاثیرگـذار 
و  لولـه  محصـوالت  برخـی  حضـور 
اتصـاالت پـی وی سـی بـی کیفیـت در 
بـازار افغانسـتان عنـوان کـرد: متاسـفانه 
ایـن موضوع صدمـات جبـران ناپذیری 
بـر ایـن بـازار وارد کـرده اسـت و ما را 
در ارائـه و معرفـی محصـول بـا کیفیت 

اسـت. سـاخته  مشـکل  دچـار 
معمـول  طـور  بـه  داد:  ادامـه  وی 
قیمـت  از  کیفیـت  بـی  محصـوالت 
نازلتـری برخـوردار هسـتند و مشـتریان 
ایـن  از  اسـتفاده  و  خریـد  از  پـس 
محصـول بـا مشـکل روبرور می شـوند 
و در نتیجـه نـام محصـوالت ایرانـی بـه 

نمـی شـود. یـاد  نیکـی 
دربـاره  افغانسـتان  اهـل  تاجـر  ایـن 
مشـکالت واردات محصـوالت از ایران 
متاسـفانه  داد:  توضیـح  افغانسـتان  بـه 
صـدور روادیـد بـرای بازرگانـان ایرانی 
از سـوی سـفارت ایران در افغانسـتان با 
مشـکل روبـرو اسـت کـه ایـن موضوع 
بیـن دو  میـزان تجـارت  بـر روابـط و 

کشـور تاثیـر بـه سـزایی دارد.
نظـری دربـاره میـزان اسـتقبال مصـرف 
و  لولـه  از  افغانسـتان  اهـل  کننـدگان 
مقایسـه  در  سـی  وی  پـی  اتصـاالت 
بـا پلـی اتیلـن توضیـح داد: تـا جایـی 
کـه بنـده اطـالع دارم و در ایـن زمینـه  
و  اسـتقبال  میـزان  کنـم  مـی  فعالیـت 
از محصـوالت پـی وی سـی  مصـرف 

اتیلـن اسـت. پلـی  از  بیشـتر 
نظـری نمایندگی یکـی از تولیدکنندگان 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی کشـور 
ایـران در بـازار افغانسـتان را بـر عهـده 

دارد.
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 موحد:

شناختم از محصوالت 
پی وی سی بر اساس تجربه است

موحـد یکـی از نصابـان لوله و اتصـاالت که از این نمایشـگاه 
بازدیـد داشـت، دربـاره تفـاوت محصـوالت پـی وی سـی با 
دیگـر موارد مشـابه گفت: محصوالت پی وی سـی نسـبت به 
سـایر لولـه هـا، مقاومـت بیشـتری دارد؛ البته ایـن محصوالت 

بیشـتر در فاضالب شـهری و سـاختمان کاربرد دارد. 
وی بـا بیـان ایـن که آمـوزش هـای الزم را در این حـوزه فرا 
گرفتـه اسـت، گفـت: بنـده بیشـتر کار بـا لوله های چسـبی را 

انجـام مـی دهم.
موحـد دربـاره ویژگـی هـای یـک لولـه بـا کیفیـت اظهـار        
بـی اطالعـی کـرد و گفـت: شـناخت مـن از لولـه بیشـتر بـر 
حسـب تجربـه اسـت و بـر همین مبنا لولـه ها را بـه برخی از 
مصـرف کننـدگان پیشـنهاد می دهم. برخـی از لوله ها بسـیار 
ضعیـف هسـتند و حتـی با یک ضربـه مانند سـقوط یک آجر 
روی آن دچـار شکسـتگی مـی شـوند. مـا تالش مـی کنیم که 

از لولـه هـای مقـاوم اسـتفاده کنیم. 
را  آن  نمایشـگاه صنعـت سـاختمان  دربـاره هفدهمیـن  وی 
همچنیـن  و  ندانسـت  خـوب  قبـل  سـال  چنـد  بـه  نسـبت 

بیـان کـرد.  نامناسـب  را  بـازار  فعلـی  وضعیـت 

مسـعود ملکی یکـی از فعاالن حوزه پخش لولـه و اتصاالت 
در بـازار زنجـان گفـت: بـازار لولـه و اتصـاالت پولیـکا در 

زنجـان در مقایسـه بـا سـایر محصوالت بهتر اسـت .
وی دربـاره ویژگـی هـای لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی 
بـا کیفیـت توضیـح داد: مـی تـوان در بـاره ویژگـی هـای 
محصـوالت بـا کیفیـت مـوارد زیـادی را ذکـر کـرد، امـا هر 
محصـول بایـد دارای شـرایط حداقلی باشـند مـواردی مانند 
داشـتن اسـتاندارد ایـران عـالوه بـر آن باید به لحـاظ قیمتی 
هـم جـذاب بـوده و تـوان رقابـت در بازار را داشـته باشـد. 
ملکـی دربـاره تاثیـر محصـوالت بی کیفیـت بر بـازار گفت: 
صـد در صـد ایـن موضوع بر بـازار تاثیرگذار بوده اسـت اما 
بسـیاری بـه موضـوع کیفیـت همـراه با قیمـت توجـه دارند 
و مـا بایـد ایـن دو را همزمـان با هـم پیش ببریـم؛ چون هر 
دو مهـم اسـت و در وهلـه نخسـت بایـد کیفیـت را مـورد 
توجـه قـرار دهیـم. البته قیمت نیـز باید با کیفیـت همخوانی 

داشـته باشد.
وی هفدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی صنعت سـاختمان را 
نسـبت بـه سـال گذشـته بهتـر عنـوان کـرد و گفت: بیشـتر 
برندهـای مطـرح لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی در ایـن 

نمایشـگاه حضـور دارنـد.

ملکی:

 ضروت توجه همزمان به 
قیمت و کیفیت محصوالت



13انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC . سـال 12 . شمـاره 97 

    موسوی:

صـاحبان پـروژه برای کاهـش
هزینه به دنبال محصوالت ارزانند

محصـوالت  کننـده  توزیـع  موسـوی 
لولـه و اتصالـت پی وی سـی در شـرق 
گلسـتان،  اسـتان  و  مازنـداران  اسـتان 
و  کـرد،  ارزیابـی  را خـوب  نمایشـگاه 
دربـاره ویژگی های محصـوالت خوب 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی و نحوه 
مشـاوره بـه مصـرف کننـدگان توضیـح 
زمینـه  ایـن  در  نکتـه  مهمتریـن  داد: 
ایـن اسـت کـه نبایـد بـه رنـگ لولـه و 
اتصـاالت توجـه کـرد، تیـره  یا روشـن 
بـودن محصـول نشـانه کیفیـت نیسـت.
وی در همیـن زمینـه ادامـه داد: لولـه و 
اتصـاالت بایـد بـا یکدیگـر همخوانـی 
داشـته و در هنـگام برش نباید شـکننده 

 . شند با
وی دربـاره وجه تمایـز لوله و اتصاالت 
پـی وی سـی بـا پلـی اتیلـن گفـت: بـه 
اتیلـن  پلـی  محصـوالت  بنـده  نظـر 
بیشـتر مصـارف کشـاورزی دارنـد و در 
تاسیسـات فاضالبـی نمـی تـوان از آنها 

کرد. اسـتفاده 

اتصـاالت پـی وی سـی هـم  لولـه و   
دو مـدل دارد دسـته ای بـرای مصـارف 
فاضالبـی و دسـته دیگـری نیـز بـرای 
ناودانـی مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.
وی گفت:متاسـفانه برخی از شـرکت ها 
کـه لولـه هـای ناودانـی تولید مـی کنند 
نـوع مصـرف آن را  اعـالم نمـی کننـد. 
البتـه برخـی از شـرکت ها ایـن موضوع 

را رعایـت مـی کنند.
وی در پاسـخ بـه این سـوال که مصرف 
کننـدگان بیشـتر بـه قیمت توجـه دارند 
یـا کیفیـت، اظهـار داشـت: مطمئنـا بـه 
کیفیت توجه بیشـتری وجـود دارد. البته 
اکنـون وضعیتـی وجـود دارد کـه برخی 
از صاحبـان پروژه و انبوه سـازان تالش 
مـی کننـد تا پـروژه خـود را بـا کمترین 
هزینـه تمام کننـد پس بـرای آنها قیمت 
مـالک اسـت. اما اگـر محصـوالت یک 
و  مناسـب  قیمـت  دارای  هـم  شـرکت 
نیـز کیفیـت مطلوب داشـته باشـد مورد 

اسـتقبال قرار مـی گیرد. 

موسـوی افـزود: شـرکت ها بایـد موارد 
بیشـتر  اکنـون  کننـد  رعایـت  را  روز 
یـا  سـایلنت  سـمت  بـه  محصـوالت 
پـوش فیـت مـی روند کـه دیگـر نیازی 
ایـن  البتـه  نـدارد.  وجـود  چسـب  بـه 
محصـوالت بـه اندازه چسـبی هـا مورد 
اسـتقبال نیسـت اما به نظر مـن در آینده 

جـای چسـبی هـا را مـی گیـرد.

وی دربـاره تاثیـر محصـوالت زیرزمینی 
بـر ایـن بـازار گفت: این مسـئله بسـیار 
بـر بـازار تاثیرگذار بـوده و آن را خراب 
کرده اسـت کیفیت و قیمـت های پایین 
بـرای مـا کـه مـی خواهیـم محصـول با 
کیفیـت ارائـه دهیـم مشـکالت زیـادی 
در  ویـژه  بـه  و  اسـت  کـرده  ایجـاد 
مضاعـف  مشـکل  ایـن  هـا  شهرسـتان 
اسـت. نظـارت هـا در این زمینه بسـیار 
کـم اسـت و مـا نمـی توانیـم در ایـن 
زمینـه بـا محصـوالت زیرزمینـی رقابت 

 . کنیم
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گزارش تصویری

 نمایـشگاه صنـعت ساختمـان
21 الی 24 مرداد ماه 1396
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گزارش

انجمـن  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
تولیدکننـدگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی 
در ایـن نشسـت مـواردی همچـون قیمت و 
کیفیـت محصـوالت لولـه و اتصـاالت  پـی 

وی سـی مـورد بحـث و بررسـی اعضـا قـرار 
گرفـت.

بـر اسـاس ایـن گـزارش دسـتور جلسـه ایـن 
جلسـه عبـارت بـود از:

* اخبار پیش از دستور
حضـور  سـاختمان،  صنعـت  نمایشـگاه   *

اخبـار پوشـش  و  انجمـن 
نهایـی کمیسـیون فاضـالب  نتایـج  * اعـالم 
نمونـه  بعـدی  مرحلـه  آغـاز  و  سـاختمان 
بـرداری، بررسـی نظـرات و بهینـه سـازی اثر 

فعالیـت هـا
* رتبـه بنـدی اولیـه در بخـش آب و خـاک 
و در صـورت نیـاز تدویـن نظـام نامـه انجمن 
بـه منظـور پرهیـز از هـر گونـه فعالیـت های 

مخـرب چهـره صنعـت و صنـف
* بررسـی آثـار تبلیغـات برخـی شـرکت هـا 
در تخریـب زیر سـاخت های صنعـت، تعیین 
چارچـوب هـای تبلیغاتـی در صـورت نیـاز

اعضـای حاضـر در این جلسـه عبـارت بودند 
محمدتقـی  متوسـلیان،  عباسـعلی  آقایـان  از: 
غیاثـی، داود فارسـی، محمدحسـن خـرازی، 
بیـژن  سـرلک،  محمـود  قدیمـی،  منصـور 
لـو،  نورآبـادی، حاجـی  سـحرناز، غالمرضـا 
پاکـزاد، خانـم هـا فرزانـه خرمیـان و شـادی 

حقدوسـت.

جلسـه هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی برگزار شـد

انجمـن  هشـتم  دوره  مدیـره  هیئـت  جلسـه  نهمیـن 
تولیدکننـدگان لوله و اتصاالت پی وی سـی 4 شـهریور 1396 

در دفتـر انجمـن برگـزار شـد
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◀ بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت پی وی سـی؛

پس از انجام و انتشـار چند گفت و گو از فروشـندگان 
محصـوالت پـی وی سـی در بـازار شـادآباد کـه بـه 
بیـان نظـرات خـود دربـاره ایـن محصوالت، شـرایط 
و ویژگـی هـای ایـن دسـته از محصـوالت پرداختند، 
کارشناسـان و تولیدکننـدگان نظـرات خـود را درباره 

گفتـه هـای فروشـندگان اظهـار کردند.

اولیـن یادداشــت دریــافت شـده در ایـن زمــینه از سـوی 
مصطفـی پورنصـراهلل کارشـناس کنتـرل کیفیـت پلیمـر تـوس 

اســت کـه در ادامـه مـی آیـد.
۱ – نداشـتن اسـتاندارد اجبـاری بـرای لوله هـای ناودانی یکی 
از معضالتـی اسـت کـه باعث شـده اسـت تولیدکننـدگان زیر 
زمینـی بـا خیـال راحـت مشـغول تولیـد شـوند و اعتبـار لولـه   

پـی وی سـی را پاییـن مـی آورند. 
2- عـدم نظارت اسـتاندارد یـا نهادهای مرتبط بر بـازار عرضه 
و توزیـع ماننـد آنچه کـه در مناقصـات آب و فاضالب بازرس 

یـا ناظـری بـر روی کیفیت نظـر می دهد. 

نمـودن      وآشـنا  سـازی  فرهنـگ  رسـانی،  اطـالع  عـدم   -3
مصـرف کننـدگان سـاختمانی بـا محصـوالت پی وی سـی که 

بـه نظـر بنـده بایـد توسـط تولیدکننـدگان صـورت پذیـرد.
4- عـدم یـک رونـد قیمـت گـذاری در بیـن تولیدکننـدگان        
بـر اسـاس کیفیت هماننـد آنچه که در ارزیابـی کیفی مناقصات 

آب و فاضـالب هـا صـورت مـی پذیرد.

تولیدکننـدگان و کارشناسـان محتـرم دیگر نیز مـی توانند نقطه 
نظـرات خـود را در ایـن بـاره جهت درج در نشـریه و سـایت 
انجمن ارسـال به نشـانی تلگـرام @samanaberi و یا ایمیل 

pr@pvc-asso.ir  کنند. 

یادداشت وارده درباره بازار شادآباد: 

یـکی از مشـکالت نبـودن اسـتاندارد 
اجـباری بـرای لـوله های ناودانـی اسـت

مصدف پورنصراهلل: نداشتن استاندارد 
اجباری برای لوله های ناودانی باعث 
شده برخی با خیال راحت مشغول 

تولید شوند. 

پرونده شاد آباد
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محصوالت زیرزمینی لوله 
پولیکا بازار را خراب 

کرده اند؛ من هم دارم!

پرونده شاد آباد

بـا توجـه بـه ارتبـاط مسـتقیم انجمن با 
مدیـران فروشـگاه ها، ضروری اسـت تا 
مدیران و کارشناسـان محتـرم واحدهای 
تولیـدي، نظـرات فنـی و علمـی خود را 
دربـاره محتـوای مصاحبه ها و پاسـخ به 
اصطالحـات ناصحیـح بازاراعـالم کنند. 
نظرات دریافت شـده با نام نویسـنده در 
سـایت، مجلـه انجمـن و یـک سـی دی 
به اطـالع فروشـندگان لولـه و اتصاالت  

پـی وی سـی خواهد رسـید.
از        پرهیـز  بـرای  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
هـر گونـه شـائبه، نـام برندهـای عنـوان 
شـده توسـط مصاحبه شـوندگان در این 

گفـت و گوهـا حـذف شـده اسـت.

نحوه مشاوره به خریداران لوله 
و اتصاالت به مشتری بستگی 

دارد
بهـروز مـردآزاد دربـاره وضعیت فروش 
ایـن  لولـه هـای پـی وی سـی گفـت: 
محصـول بـه طور کلی بـازار خوبی دارد 
چـون هـم در کارهای سـاختمانی و هم 
صنعتـی مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.

 
وی دربـاره چگونگـی مشـاوره دادن بـه 
مشـتری هـا بـرای خریـد لوله هـای پی 
وی سـی بیان کرد:  بسـتگی به مشـتری 
کاال  کیفیـت  هـا  مشـتری  برخـی  دارد. 

برایشـان مهـم نیسـت و دنبـال ارزانـی 
مـی گردند. برخی مشـتریان هم هسـتند 
کـه کیفیـت محصـول برایشـان اهمیـت 
کیفیـت  اگـر  بنابرایـن  دارد.  بیشـتری 
برایـش اهمیـت بیشـتری داشـته باشـد 
ابتـدا برنـد )...( را بـه آنهـا معرفـی مـی 
کنـم یـا برنـدی کـه خـودم دارم بـه نام 
»...« کـه ایـن برنـد خـودم اگـر کیفیـت 
کمتـر  باشـد،  نداشـته   )...( از  بیشـتری 
برنـد  فقـط   )...( نیسـت.  هـم  آن  از 
معروفتـری اسـت و بعـد از آن لوله های 
)...( شناسـنامه دار را معرفـی مـی کنـم

◀ بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی؛  

در ادامـه سـری گفـت و گوهای اختصاصـی انجمن 
بـا مدیـران فروشـگاه هـای عرضـه کننـده لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی در بـازار شـادآباد، »بهروز 
مـرد آزاد« مدیـر فروشـگاه اتصـاالت آزاد دربـاره 
وضعیـت  مشـتریان،  بـه  مشـاوره  ارائـه  چگونگـی 
محصـوالت لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی و آینده 
ایـن محصـوالت در صنعت سـاختمان توضیـح داد.   
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وی دربـاره اهمیـت برنـد یـک محصول 
پـی وی سـی برای مشـتری اظهـار کرد: 
وقتـی به مشـتری بگویـی لولـه )...( 80 
هـزار تومـان قیمـت دارد، از آن صـرف 
نظـر می کنـد چون دنبـال جنـس ارزان 
متأسـفانه  و  اسـت  تومانـی  هـزار   20
بـا  را  کاال  ایـن  کـه  هسـتند  مراکـزی 
قیمـت ارزانتـر مـی سـازند. به هـر حال 
مـا بسـتگی به نیـاز مشـتری محصوالت 
را بـه آنهـا معرفـی مـی کنیم و هـر کدام 
را مشـتری خواسـت انتخـاب مـی کند.

 
محصوالت زیرزمینی بازار 

را خراب کرده اند؛ من هم        
می فروشم!

لولـه  تولیـدات  دربـاره  فروشـنده  ایـن 
و اتصـاالت پـی وی سـی بـه صـورت 
زیرزمینـی و تأثیـری کـه در بـازار ایـن 
انـد،  گذاشـته  جـای  بـر  محصـوالت 
ایـن محصـوالت  متأسـفانه  بیـان کـرد: 
زیرزمینـی بـازار را خراب کـرده اند. من 
هـم از ایـن لولـه هـا دارم. لولـه هایـی 
کـه فقـط بـه درد هواکـش مـی خـورد 
نـه لولـه فاضـالب، امـا ارزان اسـت و 
زمانـی کـه مشـتری دنبـال جنـس ارزان 
باشـد، ایـن را انتخـاب می کنـد و ما هم             

مـی فروشـیم.
 

آینـده  از  خـود  ارزیابـی  دربـاره  وی 
لولـه هـای پـی وی سـی در صنعت 
سـاختمان بیـان کـرد: تـا ۱0 سـال 
سـی،  وی  پـی  هـای  لولـه  آینـده 
همچنـان در ایـران فـروش خواهـد 
داشـت امـا احتمـال دارد پوش فیت 
هـم  چـون  بگیـرد  را  همـه  جـای 
کیفیتـش از پی وی سـی بهتر اسـت 
و هـم کار بـا آن سـاده تـر اسـت.*

 

توجه به کیفیت محصوالت در 
هنگام خرید از سوی مشتریان

ایـن فروشـنده دربـاره توجـه مصـرف 
مثـل  نکاتـی  بـه  خریـدار  و  کننـده 
پـوش فیـت، چسـبی یـا کوپلـه بـودن 
محصـوالت پـی وی سـی اظهـار کـرد: 
ایـن توجـه بسـتگی بـه منطقـه سـاخت 

و سـاز مصـرف کننـده دارد. مثـاًل اگـر 
سـازی  سـاختمان  زعفرانیـه  منطقـه  در 
مـی کنـد، دنبـال بهتریـن لوله اسـت که 
پـوش فیـت، سـایلنت و پلیـران باشـد. 
یعنـی نـه ایـن کـه پـول برایـش مـالک 
نباشـد امـا دنبـال بهترین کیفیت اسـت. 
خیلـی کـم اتفاق مـی افتد کـه در منطقه 
اسالمشـهر کسـی سـاختمان سـازی کند 
و دنبـال لولـه هـای پـوش فیـت از برند 
اگـر  منطقـه  ایـن  )...(باشـد. در  )...( و 
هـای  لولـه  از  بدهـد،  اهمیـت  خیلـی 
)...( شناسـنامه دار اسـتفاده مـی کند، اما 
نـود درصـد آنهـا از ایـن لوله هـای )...( 

معمولـی مـی برنـد.
 

بـه  بسـتگی  بـه هـر حـال  افـزود:  وی 
کارفرمـا هـم دارد. اگـر چـه اخیـراً بـه 
دلیـل سـخت گیـری هایـی کـه صورت 
مـی گیـرد، وضعیـت بهتـر شـده اسـت. 
هـای  لولـه  از  کـه  ناچارنـد  چـون 

کننـد. اسـتفاده  دار  شناسـنامه 
وی درباره ناظران اسـتاندارد محصوالت 
در بـازار هـم گفـت: ناظـران اسـتاندارد 
حاضـر           سـاختمان  سـر  کـم  خیلـی 
می شـوند اما مهندسـان ناظر سـاختمان، 
گویـا سـخت گیـری مـی کننـد کـه هر 
سـاختمان  فاضـالب  بـرای  ای  لولـه 
خریـداری نشـود و از برندهـای خـوب 

بـرای ایـن کار اسـتفاده شـود.

* نظر کارشناس:
در  فیـت  پـوش  اصطـالح   -1
بـازار: بـه اشـتباه به لولـه های 
پلـی پروپیلـن اطالق می شـود. 
یـک  فیـت  پـوش  حالیکـه  در 
تکنیـک برای اتصال اسـت. لوله 
بصـورت  هـم   pvc اتصـاالت  و 
پوش فیـت قابل تولید هسـتند.
2- در صـورت اسـتفاده مصرف 
بـا  محصـوالت  از  کننـدگان 
آنهـا  توجـه  و   pvc کیفیـت 
محصـوالت،  اسـتاندارهای  بـه 
اجـرای  کیفیـت  در  تفاوتـی 
سـاختمان  فاضـالب  سیسـتم 
 pp یـا pvc بـا لولـه و اتصـاالت
وجـود نخواهد داشـت چـرا که 
نوع  براساس  اسـتاندارد  الزامات 
کاربـرد تعین مـی شـود و برای 

همـه لولـه هـا صـادق اسـت.
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اداره اسـتاندارد جـلوی بـی کیفـیت ها را نـمی گیـرد

قبـادی یکـی از فروشـندگان بـازار شـادآباد دربـاره وضعیـت 
رقابـت در بـازار لولـه و اتصاالت پی وی سـی گفت: متاسـفانه 
در ایـن بـازار هیـچ نظارتی وجود نـدارد. به طور مثـال دو مدل 
لولـه پلیـکا خـوب در بـازار داریـم بـه نـام هـای »...« و »...« که 
شـرکت هـای متفرقه، بـا جعل مهر اسـتاندارد با اسـامی مشـابه 
ایـن شـرکت هـا، دسـت بـه تولیـد محصـوالت نامرغـوب و      

بـی کیفیـت بـه قیمـت ارزان زده اند.
 

وی معتقـد اسـت که مسـئول رسـیدگی و نظـارت بر ایـن بازار 
بـر عهـده اداره اسـتاندارد اسـت و ادامـه داد: اداره  اسـتاندارد    
مـی دانـد کـه چـه شـرکت هایـی دسـت بـه تقلـب و تولیـد 
محصوالتـی بـی کیفیـت با نـام هـای مشـابه برندهـای معروف 
مـی زننـد ولـی اراده ای بـرای پیگیـری و جلوگیـری از ایـن 

تخلفـات نـدارد.
 

اتصـاالت پـی وی سـی در  لولـه و  قبـادی دربـاره وضعیـت 
مقایسـه بـا سـایر لولـه هـا مثل پلـی اتیلـن بیـان کـرد: در بازار 
لولـه هـای پی وی سـی و پلی اتیلن تقلب بسـیار بیشـتر اسـت 
چـون بـازار فـروش بهتـری دارنـد امـا در دیگـر انـواع لوله ها 

ایـن تقلـب کمتر اسـت.

پرونده شاد آباد

 الزم به ذکر است برای پرهیز از هر گونه شائبه، نام برندهای عنوان شده توسط مصاحبه شوندگان در این گفت و گوها حذف 
شده است.

◀ به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی؛  
در ادامـه سـری گفـت و گوهـای اختصاصی انجمن با مدیران فروشـگاه هـای عرضه کننده لولـه و اتصاالت 
پـی وی سـی در بازار شـادآباد، »قبـادی« یکی از فروشـندگان بازار شـادآباد درباره چگونگی ارائه مشـاوره 
بـه مشـتریان، وضعیـت محصـوالت لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی و آینـده ایـن محصـوالت در صنعـت 

سـاختمان توضیح داد. 
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جعل مهر استاندارد بر روی لوله های
 پی وی سی

وی بـا بیـان این که مشـتریان بیشـتر به دنبال لولـه و اتصاالت 
پی وی سـی هسـتند، درباره نوع مشـاوره ای که به مشتریانش 
مـی دهـد، اظهـار کـرد: همیـن نکتـه هایی کـه دربـاره کیفیت 
لولـه هـا گفتـم، به مشـتریان هـم اطالع رسـانی می کنـم تا از 

کاالهـای اسـتاندارد و با کیفیت اسـتفاده کنند.
قبـادی همچنیـن گفت: در حـال حاضر ۱8 کارخانه با اسـامی 
مشـابه »...(، لولـه و اتصـاالت تولیـد می کنند کـه از این تعداد 
حـدود هفـت یا هشـت مورد مهر اسـتاندارد دریافـت و مابقی 
مهـر اسـتاندارد را جعـل کـرده انـد و تولیداتشـان بـی کیفیت 
اسـت کـه ایـن بـی کیفیـت و تقلبی بـودن را ما به عنـوان اهل 
فن تشـخیص مـی دهیم اما خیلـی از مصرف کننـدگان متوجه 

این مسـائل نمی شـوند.
وی دربـاره توجه مشـتریان بـه نام برند یـک محصول توضیح 

داد: بلـه مشـتریان مـا دنبـال برند هم 
هسـتند و بیشـتر دو نام تجـاری »...« 
و »...« را دنبـال مـی کننـد اما بیشـتر 

از آن بـه قیمـت توجـه دارند.

 مشاوره به خریداران برای تهیه لوله های 
با کیفیت

وی دربـاره ایـن سـوال کـه چطـور مـی شـود بـرای مشـتری 
تفهیـم کـرد که فـالن لوله باکیفیت تر اسـت؟ بیان کرد: کسـی 

کـه دنبـال قیمت اسـت بـه کیفیـت کاری ندارد.
البتـه گاهـی هـم برخـی مشـتریان دنبـال کیفیت مـی گردند و 

برندهـای بـا کیفیـت را مـی خرند.
قبـادی ادامـه داد: مشـتری وقتـی توجیـه می شـود در بسـیای 
مـوارد نظرشـان عـوض مـی شـود.  امـا مسـئله این اسـت که 
همـکاران مـا ایـن اطالعـات را نمی دهنـد تا مشـتری هر چه 
خواسـت بخـرد. آنهـا معتقدند با هـر حربه ای باید مشـتری را 
جـذب کننـد و هر خواسـته ای داشـت در اختیـارش بگذارند 
و پولشـان را بگیرنـد، حـاال مـی خواهد در سـاختمان جوابگو 
باشـد یـا نباشـد، بـه ایـن قضیـه کاری ندارنـد. در حالـی کـه 
بایـد کاالیـی در صنعـت سـاختمان اسـتفاده شـود کـه تـا 30 
بیشـتر  و  بدهـد  جـواب  سـال 
لولـه هـای تقلبی بعد از 5 سـال 

مـی ترکـد و می شـکند.
همـه  بـه  مـن  افـزود:  وی 
مشـتریانم توصیـه مـی کنـم که 
از کاالی بـا کیفیـت و اسـتاندارد اسـتفاده کننـد اما بـه نظر من 
بایـد اداره اسـتاندارد پیگیـر این بـازار محصوالت تقلبی باشـد 
و بـرای بررسـی و پلمـپ ایـن شـرکت هـای متخلـف وقـت 
بگـذارد و اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد، همـه چیـز درسـت خواهد 

. شد
قبـادی همچنین یادآور شـد: اداره اسـتاندارد همه این شـرکت 
هـای متقلـب و متخلـف را مـی شناسـد و مـی داند که بیشـتر 
از 5 یـا 6 شـرکت نیسـتند اما بـازار رقابت ایـن محصوالت را 

اند. خراب کـرده 
 

چشم انداز لوله پی وی سی در
 صنعت ساختمان

ایـن فروشـنده محصـوالت لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی 
گفـت:                    سـاختمان  در صنعـت  سـی  وی  پـی  آینـده  دربـاره 
پـی وی سـی در حـال از بیـن رفتـن اسـت چـون دیگـر در 
مناطـق باالتـر از خیابـان آزادی از پـوش فیـت اسـتفاده مـی 
کننـد. لولـه اتصاالتـی کـه نیـاز بـه چسـب نـدارد، اورینگـی 
اسـت و بـا فشـار و مایـع روان کننـده آب بنـدی مـی شـود. 

اداره  اسـتاندارد می داند چه شـرکت هایی لوله و 
اتصـاالت پی وی سـی بی کیفیت تولیـد می کنند 
امـا اراده ای بـرای جلوگیـری از تخلفـات ندارد.
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پرونده شاد آباد

فـروش پـوش فـیت بیشـتر از پولیـکا اسـت

ها،  فروشگاه  مدیران  با  انجمن  مستقیم  ارتباط  به  توجه  با   
واحدهای  محترم  کارشناسان  و  مدیران  تا  است  ضروری 
تولیدي، نظرات فنی و علمی خود را درباره محتوای مصاحبه 

ها و پاسخ به اصطالحات ناصحیح بازاراعالم کنند.
نظرات دریافت شده با نام نویسنده در سایت، مجله انجمن و 
یک سی دی به اطالع فروشندگان لوله و اتصاالت پی وی سی 

خـواهد رسیـد.
الزم بـه ذکـر اسـت بـرای پرهیـز از هـر گونـه شـائبه، نـام 
برندهـای عنـوان شـده توسـط مصاحبـه شـوندگان در ایـن 

گفـت و گوهـا حـذف شـده اسـت.
 

کاربرد متفاوت لوله ها از نگاه یک مدیر 
فروشگاه

 فرهـاد ترابـی دربـاره وضعیـت لولـه و اتصاالت پی وی سـی 
در مقایسـه بـا پلـی اتیلـن و پروپیلـن گفـت:  یو پی وی سـی 
بـا پروپیلن، متفاوت اسـت، کاربـرد پروپیلن هـا در حوزه آب 
شـرب اسـت و یـو پـی وی سـی در حـوزه فاضـالب کاربرد 

دارد.*
 

وی افـزود: پلـی اتیلـن اکنون بیشـتر در مصارف کشـاورزی و 
بـرای آبیـاری قطره ای و.. اسـتفاده می شـود و بنابراین کاربرد 

هـر کدام از آنها تفکیک شـده اسـت.
 

از             نـدرت  بـه  سـاختمان،  صنعـت  در  کـرد:  اضافـه  ترابـی 
پلـی اتیلـن اسـتفاده مـی شـود بـه دلیـل سـروصدای زیـادی 
کـه زمـان تخلیـه آب ایجـاد مـی کنـد ودر ایـن زمینـه پلیـکا 
کاربـردی تر اسـت چون مسـئله سـروصدا را نـدارد البته پلیکا 
هـم در برندهـای مختلـف با کیفیـت های مختلـف عرضه می 

. د شو
بـا توجـه بـه ایـن کـه پـوش فیـت وارد بـازار شـده بـه مرور 
زمینـه        در  فـروش  اکنـون  شـود،  مـی  خـارج  رده  از  پلیـکا 

پـوش فیـت بیشـتر اسـت.

* نظریه کارشناس:
از دیدگاه بـازار محصوالت سـاختمانی، عمده 
تریـن مصـارف لولـه و اتصاالت پی وی سـی 
در بخـش فاضالب و لولـه های پلـی پروپیلن 
در آب سـرد و گرم و مصارف بهداشـتی است.

 cpvc الزم بـه ذکـر اسـت لولـه و اتصـاالت
ویـژه انتقـال آب سـرد و گـرم هسـتند.

◀ بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن تولیدکننـدگان لوله و 
اتصـاالت پی وی سـی؛  

در ادامه سـری گفـت و گوهای اختصاصـی انجمن با 
مدیران فروشـگاه هـای عرضه کننده لولـه و اتصاالت 
پی وی سـی در بازار شـادآباد، »فرهـاد ترابی« یکی از 
فروشـندگان بازار شـادآباد درباره تفـاوت کاربردهای 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی بـا سـایر لولـه ها و 
همچنین چگونگی ارائه مشـاوره به مشـتریان، وضعیت 
محصـوالت لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی و آینـده 
ایـن محصـوالت در صنعـت سـاختمان توضیـح داد.
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سازندگان برای کاهش قیمت، 
دنبال جنس مرغوب نیستند

ترابـی دربـاره معیارهـای یـک مصـرف 
کننده برای اسـتفاده از پی وی سـی بیان 
کـرد: مصـرف کننـدگان با هـم متفاوتند 
برخـی بـا توجـه بـه تورمـی کـه وجود 
دارد، بـه قیمـت هـر کاال و برخـی هـم 
بـه کیفیـت و مقاومـت آن توجـه دارند.

 
ایـن کارشـناس تصریـح کـرد: بـا توجه 
بـه معضالت سـاخت وسـاز در صنعت 
سـاختمان، سـازندگان تـالش مـی کنند 
کـه از هزینـه هـا کم کنند و بـرای همین 
چنـدان دنبـال جنس مرغوب نیسـتند که 
البتـه ایـن موضـوع بـه منطقه سـاخت و 

سـاز هم بسـتگی دارد.
 

تاسیسات، مهمترین رکن 
ساختمان است

بـه  کـه  ای  مشـاوره  دربـاره  ترابـی 
خریـداران در زمـان فـروش محصوالت 
دربـاره  داد:  توضیـح  کنـد،  مـی  ارائـه 
کیفیـت و قابلیت هـای هر کاال اطالعات 
کنیـم.  ارائـه مـی  بـه مشـتریان  را  الزم 
هـر محصولـی یـک کیفیتـی دارد، مثـاًل 
کیفیـت پلیـکا، برنـد )...( یـا برندهـای 
متفرقـه کـه در شـهریار تولید می شـود، 
قابـل مقایسـه بـا لولـه هـای برنـد )...( 
نیسـت. هـر چنـد از اسـم ایـن برند هم 
سواسـتفاده کـرده اند و به اسـامی دیگر، 
پلیـکا تولیـد مـی کنند که البتـه کیفیت و 

بازدهـی برنـد اصلـی )...( را نـدارد.
ترابـی تأکید کرد: تأسیسـات سـاختمان، 
مهمتریـن رکـن یک سـاختمان اسـت و 
بایـد از بهترین کیفیت ها اسـتفاده شـود.

فروش پوش فیت بیشتر از 
پولیکا است

ایـن کارشـناس دربـاره آینـده صنعـت 
پلیـکا در سـاختمان اظهار کـرد: با توجه 
بـه ایـن که پـوش فیـت وارد بازار شـده 
از رده خـارج     پلیـکا  بـه مـرور  اسـت، 
مـی شـود، همیـن حـاال فـروش مـا در 

زمینـه پـوش فیت بیشـتر اسـت.
 

وی دربـاره میـزان توجـه مشـتریان بـه 
پـی وی سـی  اتصـاالت  و  لولـه  برنـد 
گفت: برخی مشـتریان بیشـتر بـه قیمت 
و برخـی دیگـر بـه کیفیت توجـه دارند. 

درصـد آنهـا 50 بـه 50 اسـت.
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جلسـه هیئـت مدیـره انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی برگـزار شـد

بـه گزارش روابـط عمومی انجمـن تولیدکنندگان 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، ایـن جلسـه بـا 
حضـور اعضـای هیئـت مدیـره در دفتـر انجمـن 

شـد. برگزار 
ایـن  دسـتور جلسـه  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 

از: بـود  عبـارت  نشسـت 

* اخبار پیش از دستور
* ارائـه گـزارش قیمـت پایه، تعین شـده توسـط 

کارگـروه مربوطـه و تعین قیمـت نهایی.
* تعیـن پیش نویـس نظام نامه انجمـن در حیطه 

کاری آب و خاک... 
اخالقـی  نامـه  نظـام  نویـس  پیـش  ارائـه   *

  . . . ت تبلیغـا
* سایر موارد.

از  بودنـد  عبـارت  جلسـه  در  حاضـر  اعضـای 
آقایـان: عباسـعلی متوسـلیان، محمدتقـی غیاثـی، 
داود فارسـی، منصـور قدیمـی، بیـژن سـحرناز، 
محمدحسـن خـرازی و خانـم ها فرازنـه خرمیان 

و شـادی حقدوسـت.

گزارش

دهـمین جلسه هیئت مدیره دوره 
هشتم انجـمن تولیـدکننـدگان 
لـوله و اتصـاالت پـی وی سـی

20 شهریور 1396 برگزار شد
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گزارش

انجمـن تولیـد کنندگان لوله و اتصاالت پي وي سـي در راسـتاي توسـعه 
بـازار و حفـظ و صیانـت از حقـوق تولیدکننـدگان و مصـرف کننـدگان 
ایـن محصـوالت اقـدام بـه نمونـه بـرداري فراگیـر از بـازار محصوالت 
مـورد مصرف در فاضالب سـاختمان از سراسـر کشـور، انجـام آزمونهاي 
اسـتاندارد و تحلیـل نتایـج به منظـور کیفیت سـنجي این محصـوالت در 

نمود. بـازار 
بر خالف هشـت سـال گذشـته کـه کنترل بـازار بـدون اعالم قبلـي انجام 
مـي گرفـت، انجمـن در ایـن مرحله اقـدام به اعـالم قبلي برنامـه خود در 
نمونـه بـرداري از بـازار، اهـداف و برنامه ریـزي کار و لـزوم توجه تولید 

کننـدگان بـه جمـع آوري محصوالت غیراسـتاندارد خود از بـازار نمود.
همچنیـن طي سـه مرحلـه مکاتبه از کلیه اعضا درخواسـت شـد تا حداقل 
10 مـکان توزیـع محصوالت خـود را جهت نمونه بـرداري معرفي نمایند.

تمامـي نمونـه هـا در مرحله نخسـت تحـت آزمون سـنجش درصـد فیلر 
قـرار گرفتنـد و نمونـه هاي حاوي فیلـر باالتر از حد اسـتاندارد از گردونه 

ادامـه آزمـون هـا خارج و بـه تولید کننـدگان آنها اعالم شـد.
سـایر نمونـه ها بـه مراحل بعـدي انجـام آزمونهـاي کیفي در آزمایشـگاه 
همـکار اسـتاندارد مسـتقل راه یافتنـد کـه نتایـج آنهـا بـه شـرکت هـاي 

مربوطـه اعالم شـد.
در نهایـت محصوالتـي که داراي شـرایط اسـتاندارد کیفـي و قابل قبولی 
بودنـد بصـورت لیسـت مـورد تاییـد انجمن بـه سـازمانهایي ماننـد نظام 
مهندسـي کلیـه اسـتانهاي کشـور، انجمـن هـاي انبـوه سـازان اسـتانها، 

ادارات اسـتاندارد و ... ارائـه شـد یـا در نوبـت ارسـال قـرار دارد.
لیسـت محصوالت سـاختماني مـورد تایید انجمن از لحـاظ کیفي بصورت 

زیـر و بـه ترتیب حروف الفباي فارسـي اعـالم می گردد.

"جـدول مقیـاس کیفي محصـوالت لولـه و اتصاالت 
پي وي سـي در بخش فاضالب سـاختمان اعالم شـد"
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گزارش
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تازه ها

افزایش صادرات ماشین آالت 
الستیک و پالستیک در آلمان

گـردآوری و تـرجمـه:
مهندس هایده سلیمانی
شـرکـت یـزد پـولیـکا

در سـال 20۱6، صادرات ماشـین آالت الستیک و پالسـتیک آلمان با 
%5 رشـد به ۹/4 بریلیون یورو رسـیده اسـت. بنابه به اظهارات رئیس 
 ،)VDMA( انجمـن ماشـین آالت السـتیک و پالسـتیک آلمـان بـه
اسـت. بـوده  سـال چشـمگیر  دوم  نیمـه  در  ویـژه  بـه  رشـد  ایـن 
میـزان خریـد ماشـین آالت السـتیک و پالسـتیک در سـال گذشـته 
در کل دنیـا، تنهـا %۱ رشـد داشـته اسـت و بنابرایـن میزان مشـارکت 
آلمـان در ایـن بـازار، تقریبـا %23 افزایـش یافته اسـت. ایـن درحالی 
اسـت کـه مشـارکت بازارچین در ایـن حیطه، حدود %۱5 کمتر شـده 
اسـت چیـن درحال از دسـت دادن بازار اسـت و این رونـد همچنان 
ادامـه دارد انتظـار مـی رود رشـد بازارآلمـان در سـال 20۱۷ برابر 4% 
و در سـال 20۱8 برابر %3 باشـد.در سـه ماهه اول سـال 20۱۷، میزان 
صـادرات این کشـور به آمریـکا ) کـه بزرگترین بازار مصـرف آلمان 
را در حیطـه ماشـین آالت السـتیک و پالسـتیک شـامل مـی شـود(، 
تقریبـا ثابـت بـوده  در حالیکـه میـزان این صـادرات بـه مکزیک )در 
حـدود %58( و کـره جنوبـی )%45( افزایـش داشـته اسـت. از طرفی 
بـا خـروج انگلسـتان از اتحادیـه اروپـا، میـزان فـروش آلمـان در آن 
منطقـه کاهـش داشـته اسـت .در سـه ماهـه  اول سـال 20۱۷، میـزان 
ایـن صـادرات در انگلسـتان حـدود %3۱ کاهـش داشـته و بـا ایـن 
کاهـش انگلسـتان از رده چهارم بازار مصرف ماشـین آالت السـتیک 

و پالسـتیک آلمـان به رده هشـتم سـقوط کرده اسـت.
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شـرکت مولکـور Molecor، بـا احـداث دومیـن خـط تولیـد 
لولـه هـای O_PVC در آفریقای جنوبی،ظرفیـت تولید این لوله 
هـا در کشـور آفریقایی جنوبـی، دو برابر کرد. ایـن واحد که در 
منطقـه Kwazulu-Natal واقـع اسـت ظرفت تولیـد 8000 تن 

در سـال را دارا می باشـد.
شـرکت Molecor و همـکارش شـرکت Sizabantu، تاکنون 
هـزاران کیلومتـر از خطـوط لولـه هـایO- PVC  را در آفریقـا 

تأمیـن کـرده اند.

افزایش تولید لوله های 
O-PVC در آفریقای جنوبی
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رشـد بـازار پـالستـیک ایـران

تازه ها

تحریـم  رفـع   ،AMI موسسـه  گـزارش  بنابـه 
هـای اقتصـادی ایـران منجـر بـه رشـد صنعـت 
ایـن کشـور خواهـد شـد. موسسـه  پالسـتیک 
AMI، اولیـن داده هـای خـود مربـوط بـه بازار 
فرآینـد پالسـتیک هـا در ایـران چـاپ کـرده که 
شـامل بیـش از 300 مرکـز تولیـد پالسـتیک در 
ایـن کشـور اسـت. ایـن مؤسسـه بنا داشـت که 
بسـیاری از شـرکت ها در این کشـور، در سـال 
20۱5 طـرح توسـعه را پایـه گـذاری کـرده اند.
کشـور ایران بیـش از 80 میلیون جمعیت داشـته 
 GDP gross domestic product و دارای
اسـت.این کشـور، دومیـن بـازار بـزرگ پلیمـر 
دومیـن  و  اسـت  رمنطقـه  د  ترکیـه(  از  ")بعـد 
مهندسـی  ترموپالسـتیک هـای  نظـر  از  کشـور 

. ست ا
این کشـور همچنین در زمینه صنعت سـاختمان، 

بسـته بندی و بازار اتومبیل بسـیار قوی اسـت.
سـاختمان  صنعـت   ،  AMI گـزارش  بـه  بنـا 
وزیر سـاخت ایـن کشـور، %23 میـزان تقاضای 
پلیمـر هـا را تشـکیل میدهـد و انتظـار مـی رود 
کـه در 5 سـال آینده رشـد باالیی داشـته باشـد.           
 HDPHبنظر می رسـد رشـد سـریع پالسـتیک
را در کشـور هـای خاورمیانـه دارد و در 5 سـال 
آینـده میـزان تقاضـای آن دوبرابـر خواهد شـد.
همچنیـن پیـش بینـی میشـود بـازار اتومبیـل در 
5 سـال آینـده رشـد چشـمگیری داشـته باشـد.
هـم اکنـون این بـازار در ایران %2 بـازار پلیمر را 
شـامل می شـود اما میزان GDPآن %۱0 اسـت.
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بـازار افزودنـی هـای PVC در نیمکـره غربی در سـال های اخیر 
دچـار تغییرات اساسـی شـده اسـت.نمونه این تغییـرات، حرکت 

بـه سـمت افزودنی هـای بدون سـرب در بـازار اروپا اسـت.
هـم اکنـون ایـن فـاز انجـام شـده و درحـال تثبیـت اسـت.تأمین 
کنندگانـی کـه این هـدف را دنبال نموده اند، هم اکنـون امیدوارند 
کـه ایـن پـروژه در تمامـی مناطـق دنیـا، بـه ویـژه در آسـیا انجام 
گیـرد. برخـی تأمیـن کننـدگان غیرمعتقدنـد کـه افزودنـی هـای 
ارگانیـک هـم اکنون باید سـهم بیشـتری در بازار داشـته باشـند و 
بعنـوان جایگزیـن برخـی فلـزات از قبیـل باریـم و یـا حتی روی 

کردند. مطـرح 
در کنفرانس فرموالسـیون PVC در سـال 20۱۷ که در شـهر کلن 
آلمـان برگـزار شـد، نماینـده شـرکت Reageans از حرکـت بـه 
سـمت اسـتابالیزرهای پایدارتـر سـخن گفـت ایـن شـرکت بیان 
 PVC داشـت کـه محـدوده گسـترده تـری از پایدارکننـده هـای
بـرای مصـرف کننـدگان بایـد تولیـد شـود کـه انـواع آن بـر پایه 
قلـع و کلسـیم ارگانیـک ، پایدارکننـده هـای مایـع و همچنیـن 
پایدارکننـده هـای پایه سـربی را پوشـش دهـد. این نماینـده بیان 
داشـت که Additives Sustainability FeatPrint ASF، روش 
جدیـد علمـی بررسـی طول عمر بـا در نظر گرفتن مسـائل محیط 

زیسـتی اسـت که بایـد لحـاظ گردد.
در ایـن سـمینار، داده هـای مربـوط بـه اسـتابالیزرهای مختلـف 

مـورد اسـتفاده در دنیـا مـورد بررسـی قـرار گرفـت کـه توسـط
 ESPA European Stabilizer Prouduser Association 

اسـت.  شـده  ارائـه  اروپـا  اسـتابالیزر  تولیدکننـدگان  انجمـن 
امـروزه، بـا وجـود اینکه اسـتابالیزرهای سـربی در اروپـا و حتی 
امریـکای شـمالی از میـان رفتـه اسـت، ایـن اسـتابالیزرها هنـوز 
در بیـش از نیمـی از دنیـا تولیـد و مصـرف می شـوند.و همچنین 
اسـتابالیزرهای دیگـری از قبیـل باریـم، کادمیـم نیز وجـود دارند 

کـه هنـوز در دنیـا مصـرف می شـوند.

ثبات بازار 
PVC افزودنی های
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تازه ها

تولیـد بتن مسـتحکم تـر با اسـتفاده از 
فرسـوده تایرهای 

محققـان نـگاه تـازه ای بـه تایرهـای کهنه دارنـد. آنها بـه سـطحی از توانمندی فنی رسـیده 
انـد کـه مـی تواننـد نسـل جدیـدی از بتـن را بـا اسـتفاده از ایـن مـواد دورریز تولیـد کنند.  
بـه گـزارش انجمـن تولیـد کننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی به نقـل از نیـو اطلس، 
محققـان دانشـگاه بریتیـش کلمبیـا از فیبرهـای پلیمری به دسـت آمـده از تایرهای فرسـوده 
بـرای تولیـد بتنـی اسـتفاده مـی کننـد که سـاختار مسـتحکم تـری دارد.آنهـا توانسـته اند با 
افـزودن فیبرهـای انعطاف کشسـان مورد نظر به ترکیب سـیمان، ماسـه و آب، ریزشـکافهای 
موجـود در بتنهـای معمولـی را پـر کـرده و در نتیجـه محصولـی بـه مراتب مسـتحکم تر از 
قبـل را در اختیـار تولیـد کننـدگان سـازه های تجاری و مسـکونی قـرار دهند.بررسـی های 
آزمایشـگاهی نشـان داده کـه ایـن بتـن تـا ۹0 درصـد بیشـتر از نمونـه هـای رایـج در برابر 
شـکافهای مشـکل آفریـن از خود مقاومت نشـان می دهد.بـرای تهیه فرمول ایـن بتن جدید 
تنهـا کافـی اسـت ایـن نکتـه در نظـر گرفته شـود کـه 0/35 درصـد از کل بتن مـورد نظر از 
ایـن فیبرهـا باشـد.این نوآوری مزایای چشـمگیر زیـادی به همـراه دارد زیرا نه تنها مشـکل 
ناشـی از انباشـت انبوهـی از تایرهـای فرسـوده را برطـرف مـی کنـد بلکـه جان تـازه ای به 
صنعـت سـاخت و سـاز داده تـا جایی که کمتر بـه تعویض بلوکهـای بتنی نیـاز خواهد بود.
از آن گذشـته نیـاز کمتـری بـه اسـتفاده از سـیمان خواهـد بـود و با توجـه به اینکـه فرآیند 
تولیـد سـیمان یـک چالـش بـزرگ زیسـت محیطـی محسـوب می شـود، ایـن نـوآوری در 

زمـره فناوریهـای دوسـت دار محیـط زیسـت هم به شـمار مـی آید.

گــردآوری:
مهندس شادی حقدوست

دفـتر انجـمن
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تولید پالستیک 
از خاکستر کاغذ

محققـان فنالنـدی خاکسـتر کاغـذ را بـه عنـوان مـاده اولیـه برای 
 Fly( تولیـد کاالهای پالسـتیکی اسـتفاده کردنـد. خاکسـتر هوابرد
خاکسـتر  ریـز  ذرات  پیداسـت،  آن  نـام  از  کـه  همانطـور   )ash
اسـت کـه در هـوا معلـق مـی مانـد. هنـگام تولیـد کالن کاغـذ و 
مقـوا مقـدار زیـادی از ایـن نـوع خاکسـتر همـراه لجن بـه وجود        
مـی آیـد. هرچنـد مقدار خاصـی از این پسـماند در تولید سـیمان 
بـه کار مـی رود، امـا در نهایـت بخـش اعظـم آن دور ریختـه                         
می شـود.درهمین راسـتا دانشـمندان فنالنـدی این خاکسـتر را به 
عنـوان مـاده اولیـه بـرای تولید کاالهای پالسـتیکی  بـه کار بردند.
آزمایـش هـای محققان مرکـز تحقیقـات فنی VTT فنالند نشـان 
داد ایـن نـوع خاکسـتر و لجـن فراینـد تولیـد کاغـذ را مـی تـوان 
جایگزیـن 50 درصـد از پروپیلنـی کـرد کـه در کامپوزیـت هـای 
پالسـتیکی بـه کار مـی رود. ایـن روش عـالوه برآنکـه از دورریز 
پسـماند کاغـذ جلوگیـری مـی کنـد، به کاهـش هزینه هـای تولید 
کاالهـای پالسـتیکی منجـر مـی شـود و همچنیـن  از میـزان نفت 
مصرفـی مـی کاهد.همچنیـن می تـوان بـا افزایش میزان خاکسـتر 
و لجنـی کـه جایگزیـن پروپیلـن می شـود، می تـوان ویژگی های 
پالسـتیکی ماننـد قدرت، ضخامـت، مقاومت در برابـر گرما، ظاهر 
و بافـت سـطح را بررسـی کرد.تاکنون محققان VTT کاشـی های 
پالسـتیکی و محفظـه هـای پالسـتیکی سـاخته اند کـه 30 درصد 

آنهـا از دور ریـز کاغـذ تهیه شـده اسـت.

توسعه ذرات پلیمری
جهت درمان فیبروئید رحم

 بـه گـزارش انجمـن تولیـد کننـدگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی 
 Huddersfield  پژوهشـگران دانشـگاه fibroidoptions به نقل از
موفـق بـه توسـعه روش ایمـن بـرای اسـتفاده از ذرات پلیمـری در 
درمان سـرطان شـده اند. ذرات پلیمری غالبا در درمان سـرطان کبد 
مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. ایـن ذرات بـه درون عـروق خونی 
بیمـار تزریـق شـده تـا جریـان خـون را مسـدود کنـد و از فراهـم 
شـدن اکسـیژن و مـواد مغـذی به سـلول هـای تومـوری جلوگیری 
 Huddersfield   کنـد در پژوهشـی کـه توسـط محققـان دانشـگاه
انجـام شـده از ذرات پلـی وینیـل الـکل)PVA( برای مسـدود کردن 
جریـان خـون بـه فیبروئیـد اسـتفاده شـده اسـت و بـه عنـوان یـک 
داروی رفـع فیبروئیـد باعـث کاهـش عـوارض جانبـی درمـان نیـز 
خواهـد شـد. پژوهشـگران نتایـج آزمایشـگاهی خـود را با شـرایط 
واقعـی )In Vivo( مقایسـه کـرده و اثبـات کردنـد کـه ایـن روش 

کامـال کارآمد اسـت.

تازه ها
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 UV توسعه جاذب های
PET   بی رنگ جهت بسته بندی

بـه گـزارش انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی به 
نقل از packaging-gateway شـرکت Milliken موفق به توسـعه 
 PETبـرای بسـته بندی )ClearShield( بـی رنـگ UVجاذب هـای
شـده اسـت که از محتویات حسـاس بهUV در برابر تخریب شـدن 
محافظـت می کنـد در حالـی کـه وضـوح و شـفافیت مـواد را حفـظ 
رنگزاهـای  جایگزینـی  بـا  تجـاری  برندهـای  صاحبـان  می نمایـد. 
مصنوعـی و نگهدارنده هـا بـا اجـزا طبیعـی بیشـتری در نوشـیدنی ها 
و همچنیـن مـواد غذایـی جامـد، ویتامین هـا و سـایر محصـوالت 
بسـته بندی، بـه خواسـته های مصـرف کننده پاسـخ می دهنـد. اما این 
مسـاله چالـش جدیدی ایجـاد می کند، زیـرا قرار گرفتـن در معرض 
نـورUV می توانـد ایـن اجـزا را تخریـب کنـد و منجـر بـه اثـرات 
منفـی بـر روی رنـگ، ظاهـر، عطـر و طعم و یـا ارزش مـواد مغذی 
می گـردد. ClearShield یـک روش کارآمـد بـرای محافظـت از 
نوشـیدنی ها و سـایر محتواهای حسـاس بـه نور توسـط جاذب های
UV در بسـته بنـدیPET ارائه کرده اسـت. ایـن جاذب ها %۹5 نور

UV را تـا 3۹0 نانومتـر فیلتـر کـرده و امـکان اسـتفاده از رنگزاهای 
طبیعی حسـاس بـهUV را در محصوالت بسـته بندی مهیـا می کنند. 
بـر اثـر اکسیداسـیون نـوری، اکثـر ویتامیـن هـا بـه نـور، گرمـا و 
اکسـیژن حسـاس هسـتند. تخریب ویتامیـن می تواند منجـر به خنثی 
شـدن طعـم و تغییـر رنـگ در فرموالسـیون نوشـیدنی شـود. بطری 
هایPET سـاخته شـده بـا جاذب هـای UV ClearShield، نتایج 
قابـل توجهـی را در مـورد گسـترش عمر مفیـد مواد تشـکیل دهنده          
) بـه عنـوان80 درصـد غلظت اولیـه( ارائـه می دهد. به عنـوان مثال، 
مطالعـات نشـان داده اسـت که مـدت زمان نگهـداری ویتامین A در 
30برابـر بهتـر از زمانی  ClearShield بسـته بندی اصـالح شـده بـا
اسـت کـه درPET اسـتاندارد بسـته بنـدی شـده اسـت. ایـن مـواد 
افزودنـی بـه راحتی قابـل حمل و انـدازه گیری هسـتند. همچنین به 
کاهـش یـا حـذف نیـاز بـه اسـتفاده از ظـروف تیره یـا رنگـی برای 

محافظـت از محتویـات بسـته بنـدی کمـک می کند.

تازه ها
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شیرینی جات را با 
حساسیت بیشتری مزه کنید!

بـه گـزارش انجمن تولیدکننـدگان لوله و اتصاالت پی وی سـی 
بـه نقـل از سـتاد  توسـعه فنـاوری نانو، پژوهشـگران کـره ای با 
اسـتفاده از نانولولـه  کربنـی، گرافـن و پروتئیـن اسـتخراج شـده 
از بـدن انسـان، موفـق بـه سـاخت زبانـی مصنوعـی شـدند کـه 
حساسـیتی ۱0 هـزار برابـر نسـبت بـه زبـان طبیعی در چشـیدن 
مزه های شـیرینی و شـوری دارد. این زبـان مصنوعی کاربردهای 
زیـادی در صنعـت مـواد غذایـی خواهـد داشـت. ایـن زبـان 
زیسـت الکترونیکی قادر اسـت دو مزه شـیرینی و شـوری را از 
هـم تفکیـک کنـد. ایـن دسـتگاه در واقـع نوعی زبـان مصنوعی 

اسـت کـه قابلیت چشـیدن دارد.
امـا آنچـه در ایـن پـروژه بسـیار اهمیـت دارد، آن اسـت که این 
زبـان مصنوعـی می توانـد حساسـیتی ۱0 هـزار برابـر بیشـتر از 
زبان طبیعی در تشـخیص مزه شـیرینی داشته باشـد. این ویژگی 
موجـب شـده تا بتـوان از ایـن ابزار برای سـاخت دسـتگاه های 
دقیـق تولیـد و نظارت بـر تولید مواد غذایی اسـتفاده کرد. برخی 
متخصصـان معتقدنـد که این زبـان مصنوعی قادر اسـت با دقت 
و ظرافتـی که دارد، جایگزین آزمایش غذا توسـط انسـان شـود. 
یعنـی دیگر نیاز نیسـت بـرای آزمایش غـذا از مزه کردن انسـان 
اسـتفاده شـود.محققان بـرای تولید این زبـان مصنوعی اطالعات 
DNA را از پروتئیـن گیرنده هـای تسـت غذا اسـتخراج کردند. 
آن هـا روی گیرنده هایـی متمرکـز شـدند کـه قـادر به تشـخیص 
شـیرینی از شوری اسـت.این اطالعات وارد یک سلول جداگانه 
شـد؛ سـلولی کـه روی سـطح گرافـن قـرار دارد. یـک نانولولـه 
کربنـی کـه هدایتـی باالتـر از مـس دارد، نقـش انتقـال دهنـده 
جریـان الکتریکـی را به عهـده دارد. زمانی که مـزه مورد نظر در 
محیـط وجـود داشـت، جریان روی گرافـن تغییر کـرده و ایجاد 
یـک سـیگنال الکتریکـی می کند کـه نشـان دهنده وجـود عامل 
مـزه در محیـط اسـت.در حال حاضـر در برخی از حسـگرها از 
گرافـن اسـتفاده می شـود. این گروه میـزان تغییـر جریان حاصل 
از حضـور عامـل مـزه را اندازه گیـری و از آن بـرای سـاخت 
زبـان مصنوعـی اسـتفاده کردند.متخصصـان این حـوزه معتقدند 
کـه ایـن زبـان نسـبت به حسـگرهای چشـایی کـه پیـش از این 
سـاخته شـده، بهبودهـای بسـیاری داشـته اسـت. دو سـال قبل، 
یـک زبـان مصنوعـی سـاخته شـده کـه ۱00 برابر حسـاس تر از 
زبـان انسـان اسـت، امـا ایـن حسـگر جدید از حسـگر پیشـین 
۱00 برابـر حسـاس تر اسـت. محققـان معتقدنـد که ایـن زبان به 
زودی می توانـد مسـیر خـود را در کاربردهـای تجاری و صنعت 

افزودنی هـای غذایـی پیـدا کند.
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بهبـود خواص گرمایـی PVC سـخت با بهره گیـری از روش 
کـراس لینکینگ )اتصال عرضـی( و اسـتفاده از تابش یوننده 

چـکیده:

فرموالسـیون PVC سـخت شامل دو سیسـتم اسـتابالیزر مختلف )قلع و کلسیم/روی( 
اسـت و TMPTMA بـه عنـوان یـک عامل کـراس لینکینـگ 1 )عامل اتصـال عرضی( 
همـراه بـا تابـش یوننده 2 )گامـا و پرتو الکترونـی( در دوزهای مختلـف و تابش جوی 
اصـالح شـد. هـدف از ایـن مقالـه افزایـش خـواص حرارتـی و مکانیکـی ایـن مـواد 
اسـت. تشـکیل پُلـی اِن3  از طریـق شـاخص زردی YI( 4(، میـزان اتصـال عرضـی بـا 
اسـتفاده از درصـد ژل  شـدن، مقاومـت حرارتـی به وسـیله ی دمای ویـکات  و خواص 
مکانیکـی بـا اسـتفاده از DMA تعییـن می شـوند. هـر دو فرموالسـیون بـا تابـش )بـه 
ویـژه تابـش گامـا بـه مـدت طوالنـی( تغییـر رنـگ مـی دهنـد. تشـکیل ژل و دمـای 
ویـکات 5 بـرای نمونه هایـی کـه تحـت تابـش گامـا قـرار گرفته انـد، باالتـر بـود کـه 
نشـان می دهـد ایـن مقادیـر بـا افزایش اکسیداسـیون بـاال می روند. بـا این حـال، اثرات 
مدول هـای االسـتیِک DMA تقریبـا بـرای هـر دو روش مشـابه بـود. تفـاوت اساسـی 
مشـاهده شـده بـرای نمونه های Ca/Zn در مقایسـه بـا نمونه های متداول قلـع، قابلیت 
پایین تـِر سیسـتم قبلـی در محافظـت از مـواد در مقابل شـرایط پردازشـی را نشـان داد. 

گــردآوری و تـرجـمــه:
مهندس شادی حقدوست

دفـتر انجـمن

مقاله های علمی

1-crosslinking  
2-Ionizing  radiation  
3-Polyene  
4-yellowing index  
5-Vicat  
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1- مقدمه  
  

PVC یـک پلیمـر ترموپالسـتیک 1 )گرمانرم( اسـت که به علـت هزینه های پایین تولیـد و پردازش، مصـارف عمده ای دارد. 
ایـن محصـول در فـرم سـخت و بـه ویـژه در لوله هـای هیدرولیکـی به شـدت اسـتفاده می شـود. با ایـن حـال، در مصارفی 
کـه آب گـرم اسـتفاده می شـود، کاربـرد ایـن محصول بـا محدودیـت مواجه می شـود زیرا PVC به شـدت مسـتعِد تجزیه ی 

حرارتـی اسـت و در طـی آن پیوندهـای دوگانه )پُلی اِن( شکسـته و HCl آزاد می شـود.
یـک راه حـل ممکـن بـه منظـور افزایـش مقاومـت حرارتـی به مانند سـایر خـواص فیزیکی شـامل کـراس لینکینـگ پلیمر، 
بـا اسـتفاده از روش هـای فیزیکـی و شـیمیایی اسـت. کـراس لینکینِگ تابشـِی پلیمر بـه دلیل قابلیـت اجرای واکنـش در فاز 

جامـد، در دماهـای پایین و سـرعت پردازشـی باال، روشـی اسـت کـه عمدتـا در صنایع بـکار می رود.
در حـال حاضـر در پلیمـر، اسـتفاده از  روش تابشـی )انـرژی بـاال( جهـت انجـام فرآیندهـای شـیمیایی متعـددی همچـون 
پلیمریزاسـیون2  )بسـپارش( و واکنش هـای پیونـدی 3 اسـتفاده می شـود. با ایـن وجود از دیـد عملی، مهم ترین واکنشـی که 

بـا تابـش پلیمـر به دسـت می آیـد، کـراس لینکینـِگ مولکول هـای زنجیره ای اسـت.
بـا توجـه بـه اینکـه PVC عملکـرد پایینـی از کـراس لینکینـگ شـیمیایی در طـی تابـش از خـودش نشـان می دهـد، باید از 
مونومرهـای چندعاملـی 4 کـه قـادر بـه ارتقای کـراس لینکینـگ زنجیره های پلیمری باشـد، اسـتفاده کـرد. موثرترین ترکیب 
بـرای این گونـه اهـداف، آکریالت هـا و متاکریالت هـای 5 چندعاملـی بـه ویـژه مونومرهـای سـه عاملی همچون تـری متیلو 
6 هسـتند کـه یـک عامـل کـراس لینکینـگ غیرعـادی بـوده کـه غلظـت باالیی از  )TMPTMA( پروپـان تـری متاکریـالت

رادیکال هـا را در طـی تابـش تولیـد می کنـد.

2- بـخش تـجربـی
1-2- مواد

از یـک رِزیـن 7 صنعتـِی PVC بـا value K 65-6۷ برای 
تهیـه ی فرموالسـیون اسـتفاده می شـود. مونومـر چندعاملی 
اسـتفاده شـده TMPTMA بود که از شـرکت سـارتومر8 
تهیه شـد. اسـتابالیزرهای اصلی در فرموالسیون ۱، مرکاپتید 
اسـتارات  از  مخلوطـی   2 فرموالسـیون  در  و  قلـع  بوتیـل 
از درجـه ی  کلسـیم/روی )درصـد وزنـی ۱/2( و هـر دو 
صنعتـی بودنـد. تتراهیدروفـورانTHF( 9( بـه عنوان حالل 
اسـتفاده  شـدن  ژل  میـزان  سـنجش  و  اسـتخراج  جهـت 
می شـود. سـایر ترکیبـات بـه عنـوان پرکننـده )CaCO3( و 
رنگدانـه )TiO2( در مقیـاس صنعتـی می باشـند. توصیـف 
را  مختلـف  هـای  فرموالسـیون  در  شـده  اسـتفاده  مـواد 

می توانیـد در جـدول ۱ مشـاهده نماییـد.

1-thermoplastic
2-polymerization 
3-graft reaction  
4-polyfunctional monomers  
5-acrylates and metacrylates  
6-trimethylolpropane trimetacrylate  
7-resin  
8-Sartomer
9-Tetrahydro- furan
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2-2- تـهیه ی نـمونه ها
بـا مخلـوط کـردن مـواد در یـک میکسـر 1 تهیـه  نمونه هـا 
می شـوند. رِزیـن را بـه تنهایـی در یـک میکسـر بـا سـرعت 
40C قـرار می دهیـم. و بـه  2800 دور بـر دقیقـه در دمـای °
دنبـال آن اسـتابالیزر حرارتـی بـه آن اضافـه شـده و هنگامـی 
50C رسـید، بقیـه ی مـواد افزودنی بـه آن اضافه  کـه دمـا به °
 60C می شـود. مخلـوط کـردن تـا زمانی که دمـای نهایی بـه °
برسـد ادامـه می یابـد. TMPTMA  را پـس از اینکـه مخلوط 
بـه مـدت یـک دقیقـه یکنواخت شـد، در دمـای نهایـی اضافه 

می شـود. 
فرآیند ذوب شـدن در یک اکسـترودر2  دو مارپیچ در  سرعت 
 C مارپیـچ ۷0 دور بـر دقیقـه و دماهـای ۱50، ۱60، ۱۷0 و °
۱80) دای(بـرای هـر منطقـه ی حرارتـی انجام می شـود. خمیر 
ذوب شـده را برای هر فرموالسـیون به دسـت آورده و سـپس 
بـرای یـک فشـار هیدرولیکـی 3 داغ بـرای ایجـاد صفحاتی با 
ضخامـت ۱/8 اینـچ آمـاده می شـود. در نهایـت صفحـات در 

1   اینـچ بریده می شـوند. 1 12
2 8 8

 × ×  
 

قطعاتـی بـه انـدازه ی 

3-2- تـابـش
60Co کـه متعلق به موسسـه ی  تابـش گامـا در یـک تابنـده ی4 
ININ بـود، انجـام شـد. زمـان الزم بـرای تابـِش نمونه هـای 
PVC بـرای دوزهای 50، ۷5 و ۱00kGy از نتایج دویزومتری 
محاسـبه شـد. تابـش در محیـط گاز آرگـون در یـک اتاقـک 

آلومینیومـی انجـام گرفت.
پرتـو الکترونـی. یـک شـتاب دهنـده ی دینامیترونـی5  بـا یک 
سیسـتم نقالـه ی چـرخ دار بـرای تابـش نمونـه ها مجهز شـد. 
می شـود.  تنظیـم   5MeVروی بـر  الکترونـی  پرتـو  انـرژی 
سـرعت نقالـه از نتایـج دویزومتـری 50، ۷5 و ۱00kGy بـه 

آمد. دسـت 

4-2- دویـزمـتری
امکانـات تابشـی )گاما و شـتابدهنده ی الکترونـی( و مطالعات 
دویزومتـری جهـت ارزیابـی همگونـی 6 نمونه هـا و تعییـن 
زمـان الزم بـرای اعمـال دوزهـای خـاص بـه نمونه هـا انجـام 
شـد. در تابـش گامـا، دویزمتری هـای آکرلیـک 7 قرمـز )مـدل 
 AECL اسـتفاده شـد. تغییـرات رنگـی بـا دویزمتـر )L8-C1
BC-2 اندازه گیـری شـد کـه در آن مقادیـر دلخـواه بر اسـاس 
جـدول بـه kGy تبدیـل می شـد. در روش پرتـو الکترونـی، 
3Ris اسـتفاده شـدند.  Bφ الیه هـای رنگـی رادیوکرومیکـِی 
پـس از تابـش، نمونه هـا را در آِون بـه مـدت ۱5 دقیقـه در 
60C نگهـداری می کنیـم و پس از آن در یک دسـتگاه  دمـای °
طیـف سـنج 20UV مـدل Genesis بررسـی شـدند. شـرایط 
یکسـانی بـرای نمونه هـا )اشـعه ی گامـا و الکترونـی( در طـی 
مطالعـات دویزومتـری بـرای هـر دو نمونـه قـرار گرفتـه در 

معـرض تابـش، ثابـت باقـی ماند. 

5-2- مشـخصه یابی نمونه هـای تحـت تابـش 
گرفته قـرار 

 ASTM شـاخص زردی با یک دسـتگاه رنگ سـنج 8 بـر طبق
D-۱۹25 اندازه گیـری شـد. مقـدار ژل شـدگی نمونه هـا بـا 
دسـتگاه اسـتخراج سوکسـله9 به مدت 24 سـاعت و با استفاده 
از THF بـه عنـوان حـالل بـه دسـت آمـد. دماهـای ویـکات 
بـا اسـتفاده از تجهیـزاِت TINUS OLSEN بر اسـاس روش 
در  و  شـد.  اندازه گیـری   NMX-E-2۱3-CNCP-2004
نهایـت اندازه گیری هـای DMA در یـک آنالیـزرو مکانیکی-
5C در  دینامیکـی 10 در یـک دمـای صعـودی بـا سـرعت °
دقیقـه از 35 تـا ۱30 درجـه سـانتی گراد و همچنیـن فرکانـس 

نوسـانات 0/۱ هرتـز و دامنـه ی 0/3 میلی متـر، انجـام شـد.

مقاله های علمی

  1-Henschel model ZS 332-11Y
2-extruder, Brabender model CTSE-V
3-PHI model Q230 
4-Transelektro LGI-01 IZOTOP  
5-Dynamitron  
6-homogeneity  
7-acrylic  
8-colorimeter 
9-Soxhlet extraction  
10-TA 983  
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3- نـتایج و بـحث ها
مطالعـات دویزومتـری بـرای تابنـد ه ی ترانس الکتـرو1 ، مقدار 
سـرعت 3/8۹kGy/h را نشـان داد. ایـن مقـدار بـه این معنی 
اسـت کـه بـه ترتیب ۱2، ۱۹ و 25 سـاعت زمان الزم اسـت تا 
بـه دوزهـای 50، ۷5 و ۱00kGy برسـیم. در مـورد تابـش بـا 
شـتابدهنده ی الکترونـی، اندازه گیری هـای دویزومتـری نشـان 
داد که سـرعتی در حـدود m/s 0.۱6 برای نقاله برای رسـیدن 
بـه دوزِ 25kGy کافـی اسـت. بنابرایـن بـرای دوزهـای 50، 
۷5 و ۱00kGy الزم بـود کـه سـرعت ثابـت مانـده و نمونـه 
بـه ترتیـب تحـت تابـش الکترونـِی 2، 3 و 4 برابر قـرار گیرد.
یـک روش سـاده اما مهم بـرای ارزیابی رنگ، شـاخص زردی 
)YI( اسـت کـه شـاخص ویـژه ای بـرای تشـکیل پیوندهـای 
مـزدوج دوگانـه در طـی آزمایش می باشـد. به محـض افزایش 

ایـن پیوندهـا بـا توجـه بـه اینکـه کـراس لینکینـگ و تجزیـه  
در طـی تابـش صـورت می گیرد، شـاخص زردی نیـز افزایش 
می یابـد. آخریـن مکانیسـم ذکر شـده را می تـوان از طریق این 
روش نظـارت کـرد. شـکل ۱a نتایـج YI را بـرای نمونه هـای 
مربـوط بـه هر دو نوع تابش نشـان می دهد. تابـش با پرتوهای 
الکترونـی، شـاخص زردِی را بـه ماننـد فرموالسـیون هایی کـه 
تحـت تابـش گامـا قـرار می گرفـت، افزایش نـداد. ایـن رفتار 
را می تـوان بـا توجـه  بـه زمـان کل قرارگیـری هـر نمونـه در 
معـرض تابـش توضیح داد. زمـان قرارگیری در مقابل سیسـتم 
شـتابدهنده ی الکترونـی بـه طور قابـل توجهی کمتـر از تابش 
کروموفریـک  گروه هـای  تولیـِد  زمان هـا،  ایـن  اسـت.  گامـا 

)رنگ بـری( 2 ناشـی از زردی را ارتقـا نمی دهـد. 

) ▶ ( Ca/Zn و Sn /TMPTMA )•( ،Sn )■( ،پرتو الکترونی )b گاما )a تابش با ،pvc شکل1-  تاثیر مقدار تابش بر شاخص زردی

نمودارهـا بـه وضـوح نشـان می دهنـد که افـزودن Sn در فرموالسـیون مقادیـر کمتـری از زردی را در مقایسـه با فرموالسـیون 
Ca/Zn ایجـاد می کننـد. همچنیـن، ایـن تاثیـر حتـی بـرای نمونه هایـی کـه تحـت تابـش قـرار نداشـتند وجـود داشـت و این 
نشـان می دهـد کـه بـه علت دماهای باالی اعمال شـده در طی فرایند اکسـتروژن، سـطح مشـخصی از تخریب در فرموالسـیون 

Ca/Zn رخ می دهـد.

1-Transelektro irradiator
2-chromophoric 



39انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت  PVC . سـال 12 . شمـاره 97 

بـه عنوان نتیجـه ای از یونیزاسـیون در طِی تابـش، زنجیره های 
PVC اتصـال عرضـی پیـدا کـرده و شـبکه های در هم تنیـده  
یـا ژل هـای پلیمـری کـه تقریبا غیر قابل حل هسـتند، تشـکیل 
 THF می شـوند. بنابرایـن، مقـداری از مـاده ی نامحلـول در
بـه عنـوان یـک سـطح از کـراس لینکینیـگ یـا همـان درصـد 
ژل شـدن در نظـر گرفتـه می شـود. شـکل 2aو 2b، سـطِح 
کـراس لینکینـِگ ژل هـای بـه دسـت آمـده بـرای نمونه هـای 
تحـت تابـش بـا گامـا و الکتـرون را بـه ترتیب نشـان می دهد. 
فرموالسـیون حـاوی TMPTMA، سـطوح باالتـری از ژل 
شـدن را در مقایسـه بـا نمونه هایـی کـه تحـت تابـش قـرار 
گرفتـه شـده بودنـد را نشـان می دهـد. شـایان ذکـر اسـت که 
فرموالسـیونی کـه بـا Ca/Zn تثبیـت شـده اسـت بـه دلیـل 

پایـداری بیشـتِر شـبکه در طـی پـردازش، همواره سـطوح ژل 
شـدن پایین تـری نسـبت بـه آنهایـی دارد کـه بـا قلـع تثبیـت 
شـده بودنـد. تابـش گاما باعث ایجاد ژل های بیشـتری نسـبت 
بـه تابـش بـا الکتـرون می شـود. ایـن امر بـه دلیِل زمـان تابش 
بیشـتر و همچنیـن تاثیـر محیط خنثی اسـت که باعـِث افزایش 
احتمـال کـراس لینکینـگ می شـود. دمـای ویـکات در صنایع 
پلیمـر جهـت شناسـایی خـواص مقاومـت حرارتِی یـک ماده 
تحت شـرایط مشـابه کاربـردی همچون فشـار و دما، اسـتفاده 
می شـود. شـکل 3 بـا ارائـه ی ایـن نتایـج نشـان می دهـد کـه 
فرموالسـیون بـدون TMPTMA )عامـل کـراس لینکینـگ( 
اثـرات قابـل توجهـی در دوزهـای تابشـی موجـود در ایـن 

مطالعـه از خـود نشـان نمی دهـد.

بـا ایـن حـال فرموالسـیون حـاوی TMPTMA ویژگی هـای 
جالـب توجهـی از خـود نشـان می دهـد. نمونه های غیر تابشـی، 
دمـای ویـکات پایین تـری را از خـود نشـان می دهد کـه می تواند 
پیامـدی از اثـرات روان کنندگـی با مونومرهای چندعاملی باشـد. 
ایـن دمـا برای فرموالسـیون قلع پایین تر اسـت زیرا فرموالسـیون 

Ca/Zn تـا حـدودی در طـی فرآیندها تخریب می شـود.

شکل2- تاثیر مقدار تابش بر درصد ژلینگی نمونه های PVC، تابش با

) ▶  ( Ca/Zn/TMPTMA و ) ▶ ( Ca/Zn و Sn /TMPTMA )•( ،Sn )■(  پرتو الکترونی)b ، گاما)a 

شکل 3- تاثیر مقدار تابش بر دمای ویکات نمونه های pvc تابش با یک پرتو الکترونی  
) ▶ ( Ca/Zn/TMPTMA و ) ▶ ( Ca/Zn و Sn /TMPTMA )•(ا،Sn )■(

مقاله های علمی
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4- نـتیجه گـیری

فرموالسـیون PVC سـخت بـا یـک عامل کراس لینکینگ اضافه شـده به صـورت TMPTMA و اسـتابالیزرهای قلع و 
Ca/Zn بـه طـور قابـل توجهـی خـواص مکانیکـی را پس از تابـش گاما یا تابش بـا پرتوهـای الکترونی بهبـود داد. دلیل 
ایـن امـر تشـکیل شـبکه های در هـم تنیـده در داخـل زنجیره هـای پلیمـری از طریـق عامل کـراس لینکیگ بـود. اختالف 
بـه دسـت آمـده بیـن افزودنی هـای حرارتـی اسـتفاده شـده در فرموالسـیون ها اساسـا ناشـی از قابلیـت پایین تـِر سیسـتم 
اسـتابالیزر Ca/Zn در طـی مراحـل پـردازش بـود. روش اسـتفاده شـده برای تابش بـه علت زمان پـردازش خاص مورد 
نیـاز جهـت اسـتفاده از دوزهـای مختلف، )تابـش گاما و پرتو الکترونـی( اختالف کوچکی در خـواص نهایی آن دو روش 

نشـان داد. امـا در عـوض تعـادل فرآیندهای کـراس لینکینگ/تخریـب را در حین تابـش تغییر داد.

تاثیـر TMPTMA اضافـه شـده وقتـی کـه نمونه هـا 
تحـت تابـش قـرار می گیرند و دمـای ویکات بـه باالتر 
از °c 86  می رسـد، بـه شـکل قابـل توجهی مشـاهده 
خواهد شـد. می تـوان نتیجه گرفت کـه از دید مکانیکی 
هیـچ تفـاوت قابـل توجهـی در ایـن مقادیر بـا توجه به 
دوزهـای اعمال شـده وجـود نـدارد. زیرا تقریبـا دمای 
ویـکات مشـابهی برای هـر دو فرموالسـیونی که تحت 
تابـش با دوزهـای 50، ۷5 و ۱00kGy قـرار می گیرند، 
بـه دسـت می آید. شـواهد به دسـت آمـده از نمونه های 
تحـت تابـش گامـا، تمایـل مشـابهی را از خـود بـروز 
دادنـد امـا دمـای ویـکات بـه باالتـر از °c ۹0  رسـید 

)کـه در اینجا نشـان داده نشـده(.
آنالیزهـای مکانیکی-دینامیکـی جهـت ارزیابی تغییرات 
در  فرموالسـیون  ویسکواالستیسـیته ی  خـواص  در 
فواصـل دمایـی محیـط تـا دمای Tg انجام شـد. شـکل 
4 منحنـی فرموالسـیون پایـدار شـده بـا قلع کـه حاوی 
TMPTMA و تحـت تابـش پرتـو الکترونـی را در 

دوزهـای مختلـف نشـان می دهـد.
واضح اسـت که نبودِ مدول های کشسـانی )`E( در یک 
دمـای باالتـر زمانی اتفـاق می افتد کـه نمونه های تحت 
تابـش مسـتقل از دوز مصـرف شـده باشـند. یافته هـای 
DMA بـا نتایـج قبلـی در خصـوص دمـای ویـکات 
همخوانـی داشـته و بـه صـورت مجـزا نشـاندهنده ی 
افزایـش خواص حرارتـی پس از کـراس لینکینگ مواد 
Ca/ می باشـد. نتایـج مشـابهی بـرای فرموالسـیون های
Zn کـه تحـت تابـش گاما قرار داشـتند، مشـاهده شـد 

)کـه در اینجا نشـان داده نشـده اند(.

) E`(شکل 4-  تاثیر مقدار تابش بر مدول کشسانی
 بر نمونه های pvc تابش با یک پرتو الکترونی،

).-.-(۱00kGy و )...( ۷5kGy،)---(50kGy ،)-( بدون تابش 
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خواندنی و کاربردی

یـک ابـزار جدیـد pvc پایـدار که هـدف آن کمک بـه تولید 
زیسـت  اثـرات  کاهـش  بـرای   pvc محصـوالت  کننـدگان 
محیطـی حاصـل از آنهاسـت، راه انـدازی شـده اسـت. نـرم 
افـزار پایداری که در سـایت http://www.ccalc.org.uk به 
صورت رایگان در دسـترس اسـت، پایداری زیسـت محیطی 
و اقتصـادی محصـوالت و فرایندهـای pvc را ارزیابـی مـی 
کنـد و بـه متخصصـان صنعت و غیـر متخصصان ایـن امکان 
را مـی دهـد تـا بـه سـرعت هزینه هـا را بـرای هـم کارخانه 
و هـم تجـارت خـود تخمیـن بزنند. این روش سـاده اسـت: 
کاربـران داده هـای مربـوط بـه مصـرف مـواد خـام، انـرژی 
و انتشـارات بـه هـوا، آب وضایعـات جامـد را عرضـه مـی 
 pvc کننـد. براسـاس ایـن اطالعـات، ایـن ابـزار تاثیر تولیـد
را در دسـته مجـزا محاسـبه مـی کند که شـامل ردپـای کربن           
) پتانسـیل گرمایش جهانی(، پتانسـیل اسیدی شـدن، پتانسیل 
اتروفیکاسـیون، پتانسـیل تخریب الیه اوزون؛ دود فتوشیمیایی 
، پتانسـیل سـمیت برای انسـان اسـت.  نتایـج ارزیابی چرخه 

حیـات )LCA( بـا اسـتفاده از روش ارزیابـی چرخـه حیـات 
در اسـتاندارد ISO ۱4044 محاسـبه می شـود.  این نرم افزار 
pvc یـک ابـزار عمومی پیشـرو که برای محاسـبات کربن در 
طـول چرخـه عمر فعالیت هـای صنعتی )CCaLC( شـناخته 
شـده اسـت و در حال توسـعه برای پوشـش دادن بخش های 
دیگر اسـت. این پروژه توسـط اسـتاد مهندسی شـیمی پایدار 
از دانشـگاه منچسـتر رهبری شـد. این پروفسـور یـادآور می 
شـود کـه pvc ماده مهمی اسـت اما توسـط مخالفـان به علت 
برخـی از مسـائل مربـوط به پایـداری مورد انتقاد قـرار گرفته 
اسـت. نـه تنهـا ایـن ابزار بـه صنعـت  pvc بـرای بـرآورد و 
در نهایـت کاهـش اثـرات زیسـت محیطـی کمـک خواهـد 
کـرد همچنیـن بـرای فهمیـدن و درک هزینه هایـی که ممکن 
اسـت با محاسـبه ارزش افـزوده در طول زنجیـره های عرضه 
بدسـت آیـد به مـا کمـک خواهـد کـرد. همچنیـن تاکید می 
کنـد کـه این ابـزار بـا اسـتفاده از نمونه هـای واقعی توسـعه 
یافتـه اسـت کـه در نـرم افـزار گنجانیده شـده اسـت و افزود 
کـه اگـر داده ها برای سـایر مواد در دسـترس باشـد می توان 
یـک مقایسـه پایداری انجـام داد.قاب پنجره هـای pvc را می 
تـوان با قـاب پنجره هـای چوبی مقایسـه کرد اگـر اطالعات 
بـرای فریـم هـای چوبـی ارزیابـی و تحلیـل شـده باشـد. بـا 
ایـن حـال ایـن ابـزار تنهـا بـر روی pvc تمرکـز مـی کنـد. 
کاربـران  شـوند،  مـی  محاسـبه  هـا  تخمیـن  کـه  زمانـی 
در  کـه  کننـد  مشـاهده  را  سیسـتم  در  داغ  نقـاط  میتواننـد 
میتوانـد  اقتصـادی  و  محیطـی  زیسـت  هـای  هزینـه  آن 
کاهـش یابـد و آنالیـز what if انجـام شـود تـا چگونگـی 
ایـن  ببیننـد.  را  ورودی  هـای  داده  براسـاس  نتایـج  تغییـر 
پایـداری  بهبـود  عنـوان  تحـت  پژوهشـی  در  دسـتاوردها 
pvc از طریـق مـواد نویـن ، فرایندهـا و روشـهای چرخـه 
حیـات بـه سرپرسـتی پروفسـور Azapagicتوسـعه یافـت.

ابزاری برای pvc پایدار و هدایت صنعت 
برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی

گــردآوری و تـرجـمــه:
مهندس شادی حقدوست

دفـتر انجـمن
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بهبود خواص pvc بازیافت شده

بازیافـت پلیمـر مـوادی را تولیـد مـی کنـد کـه خـواص آنهـا بـه طـور کلـی پاییـن تر 
از خـواص مـواد بکـر اسـت.بنابراین بازیافـت باعـث تغییـر در خـواص مکانیکـی و 
رئولوژیکـی مـواد مـی شـود. در تحقیقاتـی کـه برزیـل انجام شـد، pvc بازیافت شـده 
پـس از مصـرف توسـط پالسـمای SF6 بهبـود یافـت و خـواص آن بـه ویـژه مقاومت 
الکتریکـی مشـابه بـا رزیـن بکـر بـه دسـت آمـد. هـدف دیگـر ایـن کار بهبـود دیگـر 
خـواص سـطح ماننـد قابلیـت رطوبـت با هـدف ایجـاد بهتریـن خـواص دی الکتریک 
در pvc بازیافتـی و بکـر بود.پارامترهـای زمـان و تـوان مـورد آزمایـش قـرار گرفت و 
بهترین شـرایط )2 دقیقه، 80 وات و ۱20 درجه ( برای بررسـی مقاومت سـطح، زبری، 
سـایش و ترکیب شـیمیایی تکرار شـد. اثـر کهنگی )۱60 روز( بـر روی قابلیت رطوبت 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت و نمونـه هـا هیدروفوبیک)آبگریز( باقـی ماندنـد. اتم های 

فلوئـور)%45( بـر روی سـطح نمونـه هـای بهبـود یافته گنجانیده شـده اسـت.
ترکیـب شـیمیایی نمونـه هـا را بـه %40 کربن، %۱3 کلـر و %45  فلوئـور تغییر می دهد 
و مانـع طبقـه بنـدی آنهـا بـه عنـوان pvc و یـا PTFE مـی شـود. محققـان معتقدند که 

فلوئـور احتمـاال عامل اصلـی افزایش خاصیـت آبگریزی در PVC اسـت.

خواندنی و کاربردی
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NewAge®،لولـه  صنایـع  تولیـدات  از  جدیـد  شـکل 
کـه  اسـت   Clearflo® Ag-4۷ میکروبـی  ضـد  هـای 
بـرای انـواع برنامـه هـای کاربردی انتقال سـیال مناسـب 
اسـت. Clearflo® Ag-4۷ بـرای محافظـت مایعـات از 
باکتـری های مضر طراحی شـده کـه می توانـد در انتقال 
باشـد. موثـر  بیمـاری  از  مزه،بـو و جلوگیـری  طعـم و 
مـواردی کـه مـی تواننـد از تکنولـوژی ضـد میکروبـی    
فراینـد  شـامل  شـوند  منـد  بهـره   Clearflo® Ag-4۷
محصـوالت  انتقـال  توزیـع،  و  غذایـی  مـواد  هـای 
لبنـی  هـای  فـراورده  از جملـه   ( آشـامیدنی  و  غذایـی 
آب،  خطـوط  اسـت(،  الـکل  دارای  کـه  مـوادی  و 
پزشـکی   هـای  دسـتگاه  و  هـا  آزمایشـگاه  در  اسـتفاده 
اسـت. تمیـز  سـیال  انتقـال  هـای  فراینـد  دیگـر  و 
 Clearflo® Ag-4۷ از یـک ترکیـب پـی وی سـی قابـل 
انعطـاف و روشـن بـدون فتـاالت تولیـد شـده اسـت که 
شـامل افزودنـی یـون نقـره اسـت و مطابـق با اسـتاندارد 
ISO 22196:2011 بـرای بیـش از 50 گونـه مختلـف از 
مقابـل میکروارگانیسـم  باکتـری ها،بـرای محافظـت در 
هایـی ماننـد اشرشـیا کلی،لیسـتریا ،سـالمونال، لژیونـال، 
MRSA،کمپیلوباکتر و سـودوموناس تسـت شـده اسـت.

عنصـر نقـره نه تنهـا در قسـمت داخلی بلکه در سراسـر 
طـول لولـه بـرای حفاظـت در برابـر باکتـری در تمـام 
جهـت  محصـول  ایـن  همچنیـن  دارد.  وجـود  سـطح 
تجهیـزات مـواد غذایـی توسـط سـازمان بهداشـت ملی 
 Clearflo® Ag-4۷ .اسـت )NSF-5۱(فهرسـت شـده 
دارای تکنولـوژی ضـد میکروبـی اسـت بـه خصـوص 
کـم  سـیاالت  مقـدار  کـه  هنگامـی  گـرم  شـرایط  در 
اسـت در انتقـال مـواد غذایـی موثـر اسـت.این محصول 
غیـر  مـواد  از  اسـت   RoHS و   REACH بـا  سـازگار 
سـمی مطابـق بـا اسـتاندارد FDA سـاخته شـده حاوی 
التکـس و مشـتق اجزای حیوانی نیسـت.لوله شـفاف در 
دمـای بیـن  C°40- تـا C°52  قابـل اسـتفاده و در ۱0 
سـایز از رنـج ”3/۱6 تـا ”I.D ۱/2 در دسـترس اسـت.

صنایع NewAge® لوله های pvc ضد میکروبی 
Clearflo® Ag-47 را با تکنولوژی یون نقره 

معرفی می کند

خواندنی و کاربردی
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ترکیب Ducafreeze با  الزامات 
باالتر و حذف  عملکرد در دمای 

نیاز به تمیز کردن قالب ها

ــوژی اســتابالیزر  ــا اســتفاده از تکنول  ب
نســل جدیــد یــک ترکیــب فریزکننــده 
ــاد  ــاال ایج ــای ب ــت در دماه ــا مقاوم ب
شــد کــه  آن را برای اســتفاده بــه عنوان 
یــک ترکیــب منجمــد و یــا پــاک کننــده 
انعطــاف  و  PVC ســخت  مــواد  در 
پذیــر در طیــف وســیعی از برنامــه هــا 
ــن  ــتفاده از ای ــی ســازد.  اس مناســب م
ترکیــب آســان و بســیار کارآمــد اســت 
و نیــازی بــه ابــزار خاصــی بــرای بــرای 

تمیــز کــردن نیســت.
کلســیم  ترکیــب  یــک   Ducafreez
آلــی بــر پایــه PVC ســخت اســت کــه 
ــازی  ــاد و پاکس ــاال  انجم ــای ب در دم
ــز  ــات فری ــد. ترکیب ــی ده ــام م را انج
ــرب  ــدون س ــده ب ــاک کنن ــده و پ کنن
هــای  محدودیــت  دارای  رایــج، 
ــرای  ــه ب ــتند ک ــی هس ــداری حرارت پای
اســتفاده در کاربردهــای PVC ســخت 
ــر  ــد از°c 200 فرات ــای فراین ــه دم ک

ــت. ــب نیس ــی رود، مناس م
بــرای  تــوان  مــی  را   Ducafreeze
ــی  ــب زمان ــواد در قال ــردن م ــز ک تمی

ــد  ــی یاب ــش م ــد کاه ــای فراین ــه دم ک
ــد  ــی توان ــواد م ــن م ــرد. ای ــتفاده ک اس
در ابــزار و ماشــین بــرای مــدت زمــان 

ــد. ــی بمان ــی باق طوالن
ــش  ــا افزای ــدازی دم ــگام راه ان در هن
مــی یابــد و بــه Ducafreeze ایــن 
امــکان را مــی دهــد کــه از طریــق مــواد 
ــد.  ــام ده ــازی را انج ــتاندارد پاکس اس
هزینــه ناشــی از پــاک ســازی را متوقف 
کنــد و منجــر بــه تغییــر رنــگ کمتــر در 
محصــوالت، تولیــد ضایعــات کمتــر و 
ــود.این  ــا میش ــتگاه ه ــتر دس ــر بیش عم
مســئله بــه طــور چشــمگیری منجــر بــه 
ــی دســتگاه  ــه هــا و خراب کاهــش هزین
ــاز کــردن مــداوم  ناشــی از ســایش و ب

دســتگاه  مــی شــود.
Ducafreeze را مــی تــوان بــه عنــوان 
یــک مــاده خالــص پاکســازی اســتفاده 
ــه  ــود ب ــی ش ــرد م ــی س ــه وقت ــرد ک ک
راحتــی از ســطوح فلــزی و مســیرهای 
ــود و  ــی ش ــدا م ــب ج ــان در قال جری
منجــر بــه حداقــل رســاندن تــوان 
بالقــوه آســیب بــه دســتگاه مــی شــود.

خواندنی و کاربردی
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بهبـود خـواص مکانیکی مخلـوط لیگینن-
پلی وینیـل کلراید

ــده از  ــاخته ش ــای س ــت ه کامپوزی
لیگنیــن بهبــود یافتــه بــا پلــی )اتیــل 
اســید(  آکریلیــک  آکریــالت کــو 
اســتحکام کششــی و اســتحکام ضربه 
بهتــری را نشــان دادنــد. لیگنیــن 
ــای  ــن پلیمره ــراوان تری ــی از ف یک
طبیعــی روی زمیــن اســت و عمدتــا 
ــود  ــی ش ــد م ــذ تولی ــت کاغ از صنع
 pvc و در ســال هــای اخیــر بــا
ــا ایــن حــال  ترکیــب شــده اســت. ب
اغلــب مخلــوط هــای pvc- لیگنیــن 
بــه علــت ســازگاری ضعیــف در 
مقایســه بــا pvc بــه تنهایــی، خواص 
دارنــد. تــری  پاییــن  مکانیکــی 
ــا  ــا ب ــالت ه ــی آکری ــل پل در مقاب
تواننــد  مــی  و  ســازگارند   pvc
ــد  ــود دهن ــوط را بهب ــی مخل چقرمگ
اگــر لیگنیــن بــا پلــی آکریــالت 
ــی  ــه خوب ــد ب هــا اصــالح شــود، بای
بــا pvc پیونــد برقــرار کنــد تــا 
ــود  ــب بهب ــی ترکی ــواص مکانیک خ
ــل  ــی )اتی ــا پل ــن را ب ــا لیگنی ــد. م یاب
اســید( آکریلیــک  آکریــالت کــو 
)کوپلــی آکریــالت( اصــالح کردیــم 
ــه آن را  ــل دوگان ــر روی رول می و ب
بــا pvc مخلــوط کردیــم. هــر دو 
ــا  ــی  ب ــی و چقرمگ ــتحکام کشش اس
مقــدار کافــی از آکریلیــک اســید 
)شــکل ۱( بهبــود پیــدا کــرد. زمانــی 

در  اســید  آکریلیــک  ســهم  کــه 
مونومرهــای کوپلیمریــک %3/8  و 
دوز کوپلیمــر %0/5 بود) نســبت وزن 
ــن(  ــه وزن لیگنی ــالت ب ــی آکری کوپل
شــد.  بهینــه  مکانیکــی  خــواص 
ــکال  ــتحکام کششی24/۱۷مگاپاس اس
ــود  ــیpvc ب ــتر از کنترل و%۱0/5بیش
م  ســتحکا ا و ) ل سکا پا 2مگا ۱ / 8 8 (
ضربــه 8 کیلــو ژول بــر مترمربــع 
 pvc از  باالتــر   3۱/۱% کــه  بــود 
کنترلــی ) kj/m2 6/۱( اســت. شــکل 
ــی  ــی روبش ــراف الکترون 2 میکروگ
ــوط  ــطح مخل ــرد س ــتگی ت از شکس
 )b(ــالت  و ــی اکری ــدون کوپل )a( ب
ــا  ــده ب ــالح ش ــن اص ــاوی لیگنی ح
%0/5 کوپلــی آکریــالت وکســری 
ــای  ــید در مونومره ــک اس از آکریلی
کوپلیمــری %3/8 را نشــان مــی دهــد.
ــا  ــن ب ــح از ذرات لیگنی ــطح واض س
شــکاف قابــل رویــت بیــن آنهــا 
دهنــده  نشــان   pvc ماتریــس  و 
ــن و  ــن لیگنی ــف بی ــازگاری ضعی س
pvc است.شــکل 2a را ببینیــد.ذرات 
در شــکل  لیگنیــن  رویــت  قابــل 
ــکال  ــبکه رادی ــدارد. ش ــود ن 2b وج
ــدید  ــای ش ــتگی ه ــخصه شکس مش
اســت کــه نشــان مــی دهد کــه کوپلی 
آکریــالت تــا حــد زیــادی ســازگاری 
ــوط را  ــن و pvc در مخل ــن لیگنی بی

بهبــود مــی دهد.کــو پلــی آکریــالت 
مــی توانــد بــا لیگنیــن توســط اســتر 
ــب  ــی ترکی ــای هیدروژن ــد ه و پیون
شــود.با توجــه بــه ســازگاری خــوب 
ــره هــای کوپلــی  pvc ، بیشــتر زنجی
یــک  در  تواننــد  مــی  آکریــالت 
ــول  ــوند و در ط ــش ش ــس پخ ماتری
ــره  ــا زنجی ــب ب ــازی ترکی ــاده س آم
یابنــد. مــی  پیونــد   pvc هــای 
بنابرایــن ذرات لیگنیــن بــه خوبــی به 
ــل  ــوط متص ــس pvc  در مخل ماتری
ــره هــای  مــی شــوند. مخلــوط زنجی
کــو پلــی آکریــالت و زنجیــره هــای 
pvc پیونــد یافتــه بــا آنهــا الیــه هــای 
ــس pvc و ذرات  ــن ماتری ــی بی میان
ــه  ــی ک ــرد. وقت ــن را در برمیگی لیگنی
ــک در  ــید آکریلی ــد اس ــدار واح مق
هــر دو کــو پلــی آکریــالت  و مقــدار 
مصــرف کوپلــی آکریــالت کافــی 
ــه  ــره ای در الی ــم زنجی ــد تراک باش
ــن  ــن اســت بنابرای ــی پایی ــای میان ه
ــا  ــه ه ــن الی ــن ای ــی بی ــاوت کم تف
ــا  ــود دارد. آنه ــس pvc وج و ماتری
صرفــا بــرای اتصــال ذرات لیگنیــن به 
ــی شــوند. ــتفاده م ــس pvc اس ماتری

خواندنی و کاربردی
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خواندنی و کاربردی

بـا اعمـال یـک نیـروی خارجـی و یـا یـک ضربـه بـر روی مخلـوط، تنش یـا انرژی مـی تواند بـه طور موثر توسـط الیـه ها به 
مناطـق بـا غلطـت تنـش بـاال یعنـی ذرات لیگنین منتقل شـود هـر دوی اسـتحکام ضربه و کششـی مخلوط به واسـطه سـاختار 
فشـرده و سـخت لیگنیـن بهبـود مـی یابـد. اگـر تراکـم پایین تر باشـد، چسـپندگی بیـن ذرات لیگنیـن و ماتریـس pvc ضعیف 
اسـت.بنابراین الیـه هـای میانـی بـه راحتی از ذرات کنده می شـوند و بهبـود خواص مکانیکـی مخلوط را محدود مـی کند. اگر 
تراکـم باالتـر باشـد، الیـه هـای میانـی نـرم می شـوند و به راحتـی تحت تنـش تخریب می شـوند. اما اگـر تراکـم زنجیره های 
کـو پلـی آکریـالت خیلـی بـاال باشـد الیه هـای میانـی برای جـذب انرژی بـه انـدازه کافی االسـتیک اسـت زمانی کـه مخلوط 
تحـت ضربـه قـرار مـی گیـرد بنابرایـن چقرمگـی بهبـود مـی یابـد اما اسـتحکام کششـی قابـل مالحظه نیسـت.پس از پوشـش 
سـطح ذرات لیگنیـن، مـا یافتیـم کـه زنجیـره هـای کو پلی آکریـالت باقی مانـده عمدتا بـه ماتریس pvc مـی آینـد و دارای اثر 
کمـی بـر خـواص مکانیکـی مخلـوط هسـتند. در نتیجـه زمانی کـه مقدار کربوکسـیل در کـو پلی آکریـالت و مقـدار مصرف از 
کـو پلـی آکریـالت پاییـن باشـد، اسـتحکام کششـی و اسـتحکام ضربـه مخلـوط هـای pvc – لیگنیـن بعـد از اینکـه لینگین با 
پلـی آکریـالت اصـالح شـد، بهبـود مـی یابـد.در آینده ما قصـد داریـم کـه مجموعـه ای از کوپلیمرهـای آکریلیـک را از طریق 
کوپلیمریزاسـیون آکریلیـک اسـید  و مجموعـه ای از مونومرهـای آکریـالت را تهیه کنیـم. همچنین قصد داریم تاثیـر کوپلیمرها 

بـر خـواص مخلوط هـای لیگنیـن- pvc بررسـی کنیم.

شکل -1 استحکام کششی )a( و استحکام ضربه )b( مخلوط pvc و لیگنین اصالح شده با کوپلی اکریالت سهم آکریلیک اسید 
در مونومرهای کوپلیمریک )1(=0% ، )2(= 2.5% ، )3(= 3.8% ، )4( =5% ، )5(= 12.5%

شکل -2 میکروگراف مخلوط pvc- لیگنین )a( بدون کوپلی آکریالت )b( با کو پلی آکریالت
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استـفاده از گـرافن در
 اسـتحکام پـلی ویـنیل کلرایـد سـخت

پراکندگـی راحـت و انعطـاف پذیـری بـاالی گرافـن مچالـه شـده چنـد الیـه، 
امـکان رویکـرد جدیـدی در تولید  نانـو کامپوزیت های مواد فراهـم می آورد.
پلـی وینیـل کلرایـد )pvc(در زمینـه هـای بسـیاری اسـتفاده مـی شـود. بـا این 
حـال pvc سـخت دارای مشـکالتی ذاتـی از جملـه) اسـتحکام ضربـه پایین و 
مقاومـت پاییـن نسـبت بـه انتشـار میکـرو ترکهـا (مـی باشـد کـه مانـع کاربرد 
عملـی آن بـه عنـوان یـک مـاده سـاختاری با عملکـرد باال اسـت. یافتـن راهی 
 pvc سـخت موضـوع مهمـی  در توسـعه مـواد pvc بـرای افزایـش چقرمگـی
بـا عملکـرد باالسـت. در صنعـت پالسـتیک، اصـالح کننـده هـای پلیمـری یـا 
معدنـی معمـوال بـه ماتریـس pvc مـذاب در حیـن تولیـد اضافـه می شـود که 
راهـی بـرای چقرمـه شـدن pvc سـخت اسـت. اضافـه کـردن اصـالح کننـده 
 pvc  هـای پلیمـری، بـه طـور کلی باعـث کاهـش سـفتی و مقاومت حرارتـی
اصـالح شـده می شـود. عـالوه بر ایـن، اصـالح کننده هـای معدنی ماننـد نانو 
کربنـات کلسـیم و مونتموریلونیـت منجـر بـه افزایـش پراکندگـی ناهمگـن و 
سـازگاری ضعیـف  مـی شـود. در حالـی کـه گرافن مقاومـت مکانیکی بسـیار 
بـاال و خـواص فیزیکـی فـوق العـاده ای نشـان مـی دهـد، اخیرا عالقـه زیادی 
ایجـاد کرده اسـت. به علت نسـبت تصویری بـزرگ آن، گرافـن مزایای خاصی 
)بـه عنـوان مثـال چگالـی پاییـن، سـازگاری خوب بـا پلیمـر، پراکندگی آسـان 
و انعطـاف پذیـری بـاال ( در مقایسـه بـا پر کننـده هـای معدنی مرسـوم فراهم 
مـی آورد. بنابرایـن مـا روشـی جدید توسـعه دادیم کـه در آن گرافـن به عنوان 

اصـالح کننـده ای نویـن، چقرمگـی pvc سـخت را افزایـش مـی دهد.

گردآوری و ترجمه:
مهندس شادی حقدوست

دفتر انجمن

مقاله های علمی
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MLG-PVC کامپوزیت )d(  تمیز و MLG،)c( PVC((گرافن چند الیه)b( و )a( شکل -1میکروگراف الکترونی روبشی

سـاختار میکـرو از گرافـن چند الیـه تجـاری )MLG( که در 
ایـن پـروژه اسـتفاده شـده در شـکل a(۱( و ۱)b( نشـان داده 
شـده اسـت.در ایـن تصاویـر پـودر مـواد MLG ماننـد کاغذ 
نـازک مچالـه شـده اسـت کـه بسـیار متفـاوت بـا مورفولوژی 
مسـطح  دو بعـدی از گرافـن اسـت. مورفولـوژی مچالـه از 
MLG عمدتـا  ناشـی از ناحیـه جانبـی بـزرگ آن و ضخامت 

پاییـن اسـت کـه انعطـاف پذیـری بـاال را ایجاد مـی کند.
بـا مخلـوط مـذاب متـداول و تکنیـک پـرس داغ،نمونـه های 

کامپوزیـت MLG-PVC تهیـه شـد.

سـطوح   -)d(۱ -شـکل   MLG-PVC هـای  کامپوزیـت 
درشـت شکسـتگی را از خـود نشـان مـی دهـد که بـر خالف 
سـطوح شکسـتگی نرم نمونه های PVC تمیز، هسـتند همان 

طـور که درشـکل c(۱( نشـان داده شـده اسـت.
این مشـاهدات نشـان می دهد کـه حضـور MLG، چقرمگی 

شکسـت PVC سـخت را افزایش میدهد. 
ایـن بخاطرناحیـه سـطح بزرگ ویـژه و انعطاف پذیـری باالی 

MLG مچاله اسـت.

مـا رفتـار کششـی کامپوزیـت MLG-PVC را انـدازه گیـری کردیم)شـکل 2(.از ایـن نتایـج  واضـح اسـت کـه %0/36 وزنی 
نمونـه کامپوزیـت MLG-PVC بزرگتریـن ازدیاد طول در نقطه شکسـت و باالترین مدول چقرمگی را نشـان میدهد)محاسـبه 

شـده از ناحیه منحنـی تنش-کرنش(

a b

c d
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سـطح قابـل توجهـی از تقویـت کششـی چقرمگـی از 
کامپوزیـت MLG-PVC مشـاهده شـد که مـا آن را 
عمدتـا بـه انعطاف پذیـری باالی MLG  مچاله شـده 
نسـبت می دهیم. MLG  مچاله شـده کـه در ماتریس 
PVC وجـود دارد بـه راحتـی مـی توانـد در جهـت 
محـوری در طـول فراینـد کشـش دفـرم و یـا متمایـل 
شـود.این منجـر بـه کشـیدگی هـای بـزرگ در نقطـه 
شکسـت و چگالـی انرژی-تنـش بـاال )به عنـوان مثال 
مـدول چقرمگـی( در کامپوزیـت MLG-PVC مـی 
شـود.در مقابـل تمـام  نمونـه هـای کامپوزیـت هـای 
MLG-PVC ،اسـتحکام کششـی و  مقادیـر مـدول 
 PVC هـای  نمونـه  بـه  نسـبت  را  پاییـن  االسـتیک 
تمیـز نشـان مـی دهد.ما ایـن رفتـار را به مـدول پایین 
 MLG-PVC مچالـه و برهمکنـش ضعیـف MLG
نسـبت مـی دهیم.مـا اسـتحکام ضربـه ناچـدار را در 
کامپوزیـت هـای MLG-PVC بـا یک تسـت ضربه 

چارپـی انـدازه گیـری کردیم.
شـکل a(3( را ببینید.نتایـج مـا نشـان داد کـه 0/36% 
وزنـی از کامپوزیت MLG-PVC باالترین اسـتحکام 
۱2/0( را نشـان مـی دهـد که ۱2/۱%  kJ/m2( کششـی
باالتـر از PVC تمیـز اسـت. چنیـن اسـتحکام ضربـه 
باالیـی بـرای کامپوزیـت هـای MLG-PVC نشـان 
 MLG مـی دهـد کـه مقادیـر کوچکـی از بارگـذاری
تـا حـد زیـادی میتوانـد چقرمگـی ضربـه مـواد نانـو 
کامپوزیتـی را بهبـود دهـد ) و ایـن ارتبـاط نزدیکی با 
انعطـاف پذیـری بـاالی MLG مچالـه دارد(.پیشـنهاد 
MLG- مـا برای مکانیسـم چقرمگی کامپوزیـت های
PVC در شـکل b(3(نشـان داده شـده است.زمانی که  
بارگـذاری مقـدار کوچکـی از MLG )0/36%وزنـی( 
بـه ماتریـسPVC تمیـز اضافـه مـی شـود،MLG به 
آسـانی در سراسـر ماتریـس PVC پراکنده می شـود.
تکـه های MLG خـوب توزیـع یافته،انعطاف پذیری 
باال،مچالـه شـدگی را بـه همـراه خواهد داشـت.عالوه 
برایـن آنهـا مـی تواننـد به راحتـی تحت اعمـال ضربه 
تغییر شـکل یابنـد و بنابراین میتوانند سـطوح انرژی با 
 MLG اثـر بـاال را مصرف کننـد .وقتی که بارگـذاری
افزایـش مـی یابد،تکـه هـای MLG مچاله شـروع به 
انقبـاض و فشـار آوردن بـه هـم مـی کننـد ایـن منجر 
بـه انعطـاف پذیـری پاییـن و اسـتحکام ضربـه پاییـن 

کامپوزیـت هـای PVC-MLG می شـود.

MLG-PVC شکل -2 اندازه گیری رفتار کششی نمونه های کامپوزیت
 MLG با بارگذاری متفاوت از MLG-PVC منحنی تنش-کرنش کششی برای کامپوزیت)a(

MLG-PVC مدول چقرمگی برای کامپوزیت های متفاوت)b(

مقاله های علمی
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  PVC-MLG چقرمگی ضربه ناچدار نمونه های کامپوزیت)a(3- شکل
PVC-MLG تصویر مکانیسم چقرمگی کامپوزیت های)b(

شکل -4اندازه گیری دمای انتقال شیشه ای)Tg( برای نمونه های 
MLG-PVC مختلف کامپوزیت

انعطـاف  پراکندگـی آسـان و ویژگـی هـای  از مزایـای 
پذیری باالی MLG مچاله اسـتفاده شـد.نتایج نشـان داد 
کـه مقـدار کمـی از MLG میتواند به طـور قابل مالحظه 
ای چقرمگی شکسـت کششـی و اسـتحکام ضربه ناچدار 
نمونـه هـا را بهبـود دهد.بـه طـور عمـده ایـن ویژگی به 
 PVC مچالـه در ماتریس MLG انعطـاف پذیـری باالی
نسـبت داده مـی شـود.چقرمگی افزایش یافته و سـاخت 
آسـان کامپوزیـت هـای MLG-PVC بـه ایـن معنـی 
اسـت که آنهـا دارای چندین کاربـرد بالقوه بـرای مواد با 
عملکـرد بـاال )بـه عنـوان مثـال در زمینه های سـاخت و 
سـاز سـاختمان و حمـل و نقل (هسـتند.در حـال حاضر 
هـای  کامپوزیـت  مکانیکـی  بهبـود خصوصیـات  بـرای 
MLG-PVC بـا افزایـش پیوند سـطحی بیـن گرافن و 

PVC برنامـه ریزی شـده اسـت.

نتیجه:
مـا یـک رویکـرد جدیـد از بهبـود چقرمگـی PVC سـخت را ارائـه دادیـم بـا اسـتفاده از روش مخلوط مـذاب متدوال 

)MLG آمـاده شـد)با بارگـذاری متفـاوت از PVC-MLG کامپوزیـت هـای

مـا همچنیـن اثـر MLG را در جنبـش سـگمنتال بـه 
زنجیـره   )Tg(ای شیشـه  انتقـال  دمـای  مثـال  عنـوان 
 Tg 4(.مقادیـر  کردیم)شـکل  مشـاهده  را   pvc هـای 
کامپوزیـت هـای  MLG-PVCبـا بارگـذاری پاییـن 
 PVC بـه  نسـبت  وزنـی   MLG )0/36-۱/08% ( از 
تمیـز کمتـر اسـت.بنابراین حضـور MLG میتوانـد تـا 
حـد زیـادی جنبـش سـیگمنتال زنجیره هـای PVC را 
افزایـش دهد.ایـن بخاطـر برهـم کنـش هـای ضعیـف 
بیـن PVC و MLG  و بـه دلیـل فاصله بیـن مولکولی 
بـزرگ زنجیـره هـای PVC اسـت.در نتیجه انـرژی به 
سـرعت از بیـن میـرود و چقرمگـی بـاالی کامپوزیـت 

هـای PVC-MLG را منجـر مـی شـود.
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  PVC-MLG چقرمگی ضربه ناچدار نمونه های کامپوزیت)a(3- شکل
PVC-MLG تصویر مکانیسم چقرمگی کامپوزیت های)b(

پیام مدیریتی

نـگاهی تـحلیلی بـه فرآینـد
 مدیریت منابع انسانی در سازمان ها  

HBM vs HRM
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پیام مدیریتی

البتـه باید بـه این نکتـه اشـاره نماییم که 
رویکـرد شـرکت ها نسـبت بـه راه اندازی 
ایـن واحد هـا متفاوت بـوده و دارای سـه 

دیـدگاه مختلف می باشـد 

دیـدگاه اول و ایـده آل اینکـه واقعـًا شـرکت هـا ایـن 
مقولـه را دغدغـه خـود می داننـد و الزامـات راه اندازی 
و برقـراری ایـن واحـد سـازمانی را رعایـت مـی کنند ، 
یکـی از ایـن الزامـات آن اسـت کـه حداقـل بایـد یکی 
از اعضـای هیئـت مدیـره شـرکت هـا بـه علـم مدیریت 
منابـع انسـانی تسـلط و دانـش کافـی داشـته باشـد و 
دومیـن الـزام، حضـور مسـتمر و پویـای مدیـر منابـع 
انسـانی در تصمیـم گیـری های اسـتراتژیک سـازمان در 
جمـع هیأت مدیره و جلسـات تشـکیل شـده می باشـد 
کـه ایـن امـر خـود توانسـته کمـک موثـری در تصمیـم 
گیـری سـازمانی نمایـد چرا کـه یکی از اضـالع مهم در 
مثلث معروف کسـب و کار ، نیروی انسـانی اسـت، البته 
بایـد اضافـه نمـود کـه سـهم ایـن بخـش از دیـدگاه بـه 
نسـبت دیـدگاه هـای دیگـری که به آن اشـاره مـی کنیم 

بسـیار بسـیار کم اسـت . 

چنـد صباحی اسـت کـه بـازار مدیریـت منابع انسـانی یه به 
اصطالح   HRMو  یا HR  در سـازمان ها بسـیار داغ شده 
و خیلـی از شـرکت هـا بـه این سـمت و سـو حرکـت کرده 
انـد کـه بتواننـد این واحد یـا شـیوه مدیریتی را در سـازمان 
خـود نهادینـه کننـد ؛ ولـی اینکه در این راسـتا چـه اتفاقاتی 
افتـاده جـای بسـی تامل و تفکر اسـت. بـا وجود آنکـه قباًل 
ایـن واحد هـا در مدیریت مالـی و اداری به صـورت توامان 
)ادغـام( اداره مـی شـد، ایـن دغدغه در سـازمان هـا بوجود 
آمـد کـه ایـن واحـد هـا اصطالحـا از اتـاق پشـتی و زیـر 
مجموعـه مالـی بودن ، خـارج و مدیریت مسـتقلی را تجربه 
کننـد امـا اینکـه در تحقـق این هدف چقـدر موفق بـوده اند 

جای سـوال و بررسـی دارد ؟ 

نویسنده: مهرداد انوری 
دکترای مدیریت کسب و کار 

مدرس و مشاور توسعه کسب و کار 
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دیـدگاه دومـی کـه مطـرح مـی شـود و امروزه 
حتـی شـرکت های بـزرگ نیـز با این سیاسـت 
پیـش می رونـد ، دیدگاه تغییر اسـم می باشـد، 
در گذشـته معاونـت یـا مدیریـت مالـی و اداری حاکـم بـود 
ولـی در حـال حاضـر مدیریت مالـی و منابع انسـانی تفاوت 
چندانـی ندارنـد. ممکـن اسـت در برخی بخش هـا تغییرات 
قابـل توجهـی نیـز شـکل گرفته باشـد ولـی کما فی السـابق 
تحـت سـلطه واحد مالـی اداره مـی گردند و ایـن بزرگترین 
فاجعـه ای اسـت کـه مـی تواند بـه وقـوع بپیونـدد ؛ چرا که 
هنـگام انتخـاب مدیـر بـرای ایـن واحـد ، کـه توسـط مدیر 
عامـل انجـام مـی گیرد، بیشـتر بـه مباحـث مالی و تسـلط و 
توانایـی هـای مالـی توجه می شـود تـا منابع انسـانی خوب 
و مسـلما هـم بایـد حـق داد چرا که مـی توان گفـت یکی از 
واحـد هـای حیاتـی سـازمان واحـد و مدیریت مالی اسـت . 
امـروزه این سیاسـت در بخـش های مالی بسـیار خوب قابل 
اجراسـت ولـی در بخش های منابع انسـانی کامـاًل بی نتیجه 
و غیـر اثـر بخـش و غیـر کارا مـی باشـد، چـرا کـه مدیـران 
مالـی براسـاس ذات اقتصـاد محـوری خـود، بسـیار محتـاط 
قـدم  بـر مـی دارند و مرتب بـه اصطالح حسـاب کتاب یک 
تومـان دو تومـان شـرکت را دارند، خوب ایـن ذات مدیریت 
اسـت و اصوال خواسـته مدیران ارشـد سـازمان بر این اسـت 
، ناگفتـه نمانـد از آنجایـی که در ایـن دیدگاه ، منابع انسـانی 
بصـورت زیـر مجموعـه مالـی و یـا به زبان سـاده تـر بعنوان 
زیـر سـایه مدیریـت مالی اداره می شـود اولین تیـری هم که 
بمنظـور کاهـش هزینه ها قرار اسـت نشـانه رود در راسـتای 
مدیریـت منابـع انسـانی مـی باشـد و ایـن خـود بزرگتریـن 
بحـران را در سـازمان هـا چـه بـه صـورت مقطعـی و چه به 

صـورت طوالنـی مـدت ایجاد مـی کند.

 اگـر بخواهیم این دیدگاه را براسـاس نسـبت بـا دیدگاه اول 
مقایسـه کنیـم باید بگوئیـم تقریبًا در جامعه سـازمانی سـه یا 

چهـار برابـر اتفاق مـی افتد . 

پیام مدیریتی
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دیـدگاه سـومی کـه در جوامـع امـروزی کشـورمان در زمینـه منابع انسـانی اتفـاق افتاده بیشـتر جنبه نمایشـی 
دارد و ایـن جنبـه نمایشـی بـه مراتـب پررنگ تـر از کارایی و اثربخشـی آن می باشـد، خیلی سـاده و خالصه 
بیـان کنـم امـروزه خیلـی از مدیران ارشـد سـازمان هـا واحـد مدیریت منابـع انسـانی را راه انـدازی می کنند 
کـه فقـط داشـته باشـند یـا به اصطـالح ، امـروزی و نویـن باشـند در صورتی که تمامـی تصمیمـات از جانـب مدیرعامل 
گرفتـه شـده و فقـط جهـت اجـرا ابـالغ مـی گـردد و تاثیـر چندانی در نقشـه اسـتراتژیک سـازمان مدیـران منابع انسـانی 
ندارنـد و بیشـتر مدیـران منابـع انسـانی در شـرکت های کوچکتر نقـش ثبات عملکرد و پایش و در شـرکت هـای بزرگتر 
بیشـتر نقـش هماهنـگ کننـده دسـتورات ابالغی به زیر مجموعه را داشـته و تأثیر بسـزایی در سرنوشـت سـازمان ندارند . 
در واقـع ایـن مـدل بدتریـن مدلی اسـت که مـی توانـد اجرایی گردد چـرا که مدیرعامل شـرکت مـدام درگیـر دغدغه ها 
و مثـال هـای ریـز و پیـش پاافتـاده سـازمان بـوده و مـدام بایـد برای مـوارد کوچـک تفکر کنـد ، زمان اختصـاص دهد و 
تصمیـم گیـری نمایـد . نسـبت ایـن دیـدگاه بـه دیدگاه قبلی بسـیار بیشـتر اسـت و با یه ضرب و تقسـیم سـاده مـی توان 
گفـت بیشـترین حجـم رویکـرد شـرکت هـای امـروزی دیـدگاه سـوم می باشـد.  بـا جمـع بندی مـوارد فوق بـه جرأت   
مـی تـوان گفـت کـه نـه تنها مشـکل قبلـی را حل نکـرده ایم بلکـه برای حـل مشـکل منابع انسـانی ، مشـکل جدیدی به 

نـام مدیریـت موانـع انسـانی ایجـاد نمـوده ایـم که بسـیار نگـران کننـده تر از قبـل به نظر می رسـد . 

در ایـن مقالـه کوشـیده ایـم به بخـش هایی از دغدغـه مدیران منابع انسـانی پرداختـه و راهکارهای مناسـبی را جهت حل 
ایـن مسـائل پیشـنهاد نمائیـم ،  ایـن مطالـب در این راسـتا اسـت کـه مقوله ای به نـام مدیریت منابع انسـانی را بـا تفکر و 
سیاسـت گـذاری نادرسـت تبدیـل بـه موانع انسـانی نکنیم و یا موانع انسـانی موجـود بر سـر راه تغییرات را بـا راهکاری 
مناسـب پشـت سـر گذاشـته و از موانـع انسـانی در سـازمان منابـع انسـانی وفادار بسـازیم یـا به عبـارت نویـن تبدیل به 
سـرمایه هـای انسـانی نماییـم . بـرای تحقق این امر از پرسـش و پاسـخ بهره می بریم تـا کاربردی و دغدغه محور باشـد . 
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سـوال اول  : چـرا بایـد بیـن اسـتراتژی سـازمان و اسـتراتژی 
مدیریـت منابـع انسـانی ارتبـاط برقرار گـردد و ایـن امرچگونه 

محقـق می شـود؟ 

قبـل از پاسـخ بـه ایـن سـوال ، بایـد اشـاره کرد کـه چرا بایـد مدیریـت منابع 
انسـانی در سـازمان شـکل گیـرد؟ همانطـور کـه در آغـاز مطلـب، رویکـرد 
مختلـف شـرکت هـا را بررسـی نمودیـم مـی توانیـم بگوئیـم بـرای تحقـق 
اسـتراتژی هـای سـازمانی مـی بایسـت از اصلـی تریـن سـرمایه هـا و منابـع 
سـازمان بـه بهتریـن شـکل بهـره بـرد وآن ایجـاد مدیریـت واحـد و کنتـرل 
و نظـارت بـر رفتـار و عملکـرد نیـروی انسـانی اسـت . البتـه ایـن کنتـرل و 
نظـارت در راسـتای اهـداف، اسـتراتژی ، چشـم انـداز و ماموریـت سـازمان 
اسـت بطـوری کـه ماموریـت سـازمان بایـد در تـک تـک واحـد هـا و منابـع 
انسـانی نهادینـه شـود و همـه کارکنـان بـه ایـن بـاور برسـند کـه در راسـتای 
اهـداف سـازمان چـه ماموریتـی دارنـد به عنـوان مثـال زمانی که از مسـتخدم 
و نظافتچـی ناسـا پرسـیدند کـه کار و وظیفـه شـما در این شـرکت چیسـت ؟ 
پاسـخ جالبـی شـنیده شـد و آن پاسـخ ایـن بـود : "مـا اینجاییـم تا انسـانها را 

روی کـره مـاه بفرسـتیم". 
در دیـد اول بسـیار تخیلـی و خنـده دار بـه نظـر میرسـد ولی می تـوان گفت 
ماموریت ناسـا در تمامی منابع انسـانی سـازمان نهادینه شـده و همه به چشـم 
انـداز شـرکت امیدوارنـد و تـالش می کننـد که ماموریت سـازمان بـه بهترین 
شـکل انجـام پذیـرد . حـال باید برگردیـم به سـوال خودمـان و آن را اینگونه 
پاسـخ دهیـم کـه هـر سـازمانی کـه در تعریـف و طراحـی نقشـه اسـتراتژی 
خـود عـالوه بـر مـواردی همچـون تحلیـل صنعـت تحلیـل رقبا و … کسـب 
اطالعـات مـی نمایـد، بایـد بمنظـور ترسـیم نقشـه اسـتراتژی خود بـه موارد 
زیـر نیـز دقـت و توجـه خاصـی نماید البتـه باید اضافه کـرد که ایـن نگاه می 
بایسـت همـواره دو سـویه باشـد و نـگاه بـاال بـه پایین و یـا پایین بـه باال می 

توانـد نـگاه شکسـت خورده ای باشـد . 

در طراحی استراتژی شرکت باید به مواردی از قبیل : 
۱-  موقعیت جغرافیایی شرکت و تامین نیروی کار متخصص 

2-  میزان بومی سازی دانش غیر بومی توسط نیروی کار متخصص 
3-  فرهنگ و قومیت های موجود در اطراف محل استقرار سازمان 

4- سبک زندگی و آداب و رسوم جوامع مورد استفاده در جذب نیروی انسانی 

دقـت نمـود ، چرا که بـرای تحقق اهداف کالن سـازمانی باید تیمی یکدسـت 
از نظـر اهـداف و نگـرش داشـت. مـدل زیـر نمونـه ای از طراحی اسـتراتژی 
مدیریـت منابـع انسـانی اسـت کـه نـگاه دو سـویه دارد  و از تفکـر و تحلیـل 
محیطـی آغـاز مـی شـود و در نهایـت بـه روش هـای اجرایـی منابـع انسـانی 
ختـم میگـردد کـه در قالـب یـک فراینـد تکـرار پذیـر و پویـا مـی باشـد و 
براسـاس بررسـی هـای مختلـف در بخـش هـای مختلـف اجـرای آن ، مـدام 
بازخـورد هایـی گرفتـه مـی شـود کـه در بـروز رسـانی اهـداف و ماموریـت 

سـازمانی نیـز تاثیـر گذار اسـت . 
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سـوال دوم : واقعـا یـک اسـتراتژی خـوب در منابـع 
انسـانی چـه اسـتراتژی مـی تواند باشـد  ؟ 

بایـد گفـت پاسـخ هـای متعـدد و متنوعـی میتـوان به این سـوال 
داد و مـا سـعی مـی کنیـم در ایـن بخـش یـا بخـش هـای دیگـر 
پاسـخ هـای متنوعـی بـه ایـن سـوال ارزشـمند بدهیم امـا مطلبی 
کـه در اینجـا بایـد بـه آن اشـاره کنیـم و یکـی از قدرتمنـد تریـن 
اسـتراتژی هـای منابع انسـانی محسـوب می گـردد ، اسـتراتژی " 
تبدیـل شـدن بـه یـک کارفرمـای منتخب " اسـت یک اسـتراتژی 
بسـیار ایـده ال برای دسـتیابی به اهـداف خرد و کالن سـازمانی و 
آن انتخـاب شـدن کارفرما بـرای همکاری توسـط نیروی انسـانی 
مـی باشـد، برداشـت بدی از تعریف نباید داشـت بایـد جور دیگر 
بـه موضـوع نـگاه کـرد ، مـی توانیـم ایـن گونـه تفسـیر کنیـم که 
بایـد اسـتراتژی را انتخـاب کنیم که بـرای تحقق اهداف سـازمانی 
، نیـروی انسـانی داشـته باشـیم کـه مـا را بـرای رسـیدن بـه ایـن 
اهـداف و تحقـق آرمانها و مأموریت شـرکت همراهـی کنند. برای 
این کار باید از روش EVP یا ارزش پیشـنهادی پرسـنل  اسـتفاده 
کـرد. اگـر بخواهیـم تعریفـی سـاده و روان از EVP بیـان کنیـم 
مـی توانیـم بگوییـم برقـراری تعادل بین پـاداش و مزایا اسـت که 
پرسـنل در ازای عملکردشـان دریافـت مـی کننـد ، از منظـر دیگر 
اگـر بخواهیـم نگاهـی دقیـق تر بـه مفهـوم EVP  بیاندازیـم باید 
بگوییـم که یکEVP  موثر، توانایی ایسـتادگی سـازمان در مقابل 
تفـاوت هـا را تضمیـن مـی کنـد و همچنین پیـش بینـی انعکاس 

واقعیـت هـای اتفـاق افتـاده در محیط کار سـازمان اسـت  . 

مـی تـوان گفـت اغلـب اوقـات برنـد یـک سـازمان دلیـل اصلـی 
ملحـق شـدن افـراد به یـک سـازمان می باشـد ، گاهی اوقـات نیز 
افـراد بدلیـل آنکـه واقعیت خـالء کار را تجربه کرده انـد نا امیدند 
، اینهـا دالیلـی هسـتند کـه سـبب جـذب افراد بـه سـازمان ها می 
شـوند و در ایـن زمـان اسـت کـه بایـد به توسـعه سـازمان کمک 
شـود و یـک ارزش پیشـنهادی جـذاب و واقعـی بـرای کارمنـد 
ایجـاد گـردد تـا بتـوان جـذب اسـتعداد نمـود، و بـرای تحقق این 

امـر از مـدل زیـر اسـتفاده می شـود :
)Identification( همانطـور کـه می بینیـد این مـدل از شناسـایی

شـروع  می شـود و بـه تعهـد )commitment(ختم می شـود . 
در ادامـه بـه طور کامل شـاخصه هـای جذابیت EVP  را تشـریح 

مـی کنیم : 

پیام مدیریتی
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 :  Identification شناسایی یا
اولیـن شـاخصه ای کـه در ایجـاد یـک EVP  نقـش مؤثـر دارد و 
آن برقـراری ارتبـاط بیـن ویژگـی هـای صریـح و روشـن و الزامـات 
سـازمان بمنظـور ایجـاد یـک حـس شـناخت بـرای اجرا کننـده های 
برتـر مـی باشـد. مـی توانیـم این موضـوع را به این شـکل بیـان کنیم 
کـه مـی بایسـت بیـن باید هـا و نباید هـای سـازمان و اجـرا کننده و 
پایبنـدان برتـر ایـن اصـول، ارتباط برقـرار نمائیم ، یعنی اگر کسـی به 
اصـول و الزامـات سـازمان پاینـد اسـت ، نتیجـه رفتار خـود را لمس 
کنـد و برعکـس . یکـی از وظایـف مهـم مدیـران منابع انسـانی ایجاد 

ایـن نـوع شناسـایی و شـناخت برای پرسـنل می باشـد. 

 :Meaning  مفهوم یا معنی یا
بایـد هدفـدار و بـا مفهـوم بـودن همکاری شـما با سـازمان احسـاس 
شـود ، بـه ایـن ترتیـب داوطلبین ، مـی تواننـد دارای پتانسـیل ارتباط 
باشـند. مدیـران منابـع انسـانی بایـد بـه سـطحی از پختگـی و تجربه 
دسـت یابنـد کـه بتواننـد اهـداف سـازمان را بـا اهـداف پرسـنل گره 
بزننـد و در کلیـه سـطوح ، یـک فعالیـت معنـا دار و بـا مفهـوم را 
بـرای پرسـنل ایجـاد نماینـد؛  به عبـارت دیگر اگـر ندانیـد هدفتان از 
سـازمان و کسـب و کارتـان چیسـت و به دنبـال اهداف تدوین شـده 
و اولویـت بنـدی شـده نباشـید، بـه هیـچ وجـه نمـی توانیـد پرسـنل 
هدفـدار و کارآمـد داشـته باشـید و بـی هدفـی بزرگتریـن عامـل بـی 

انگیزگـی پرسـنل بـرای ادامـه همـکاری می باشـد. 

 : Opportunity  فرصت یا
منظـور از فرصـت ، ایجاد ارتبـاط جذاب بین داوطلبین بالقوه توسـعه 
و پیشـرفت شـغلی آنهـا در سـازمان مـی باشـد، بـه ایـن معنـا که در 
سـازمان بایـد ارتبـاط مشـخص و روشـنی برای پرسـنلی که پیشـگام 
توسـعه سـازمانی و پیشـرفت آن هسـتند و نقش موثری در این زمینه 
دارند  با پیشـرفت و تعالی شـغلی شـان وجود داشـته باشـد ، در این 
صـورت اسـت که پیشـگامان و یـا داوطلبین توسـعه همیشـه درحال 
تـالش بـرای تعالی سـازمان باقی می ماننـد و اگر در ایـن بین ارتباط 
منطقـی و روشـنی ترسـیم نگـردد بـا دو رویکـرد قابـل پیـش بینـی 
مواجـه خواهیـم شـد : در رویکـرد اول پرسـنل پیشـگام توسـعه پس 
از مدتـی سـازمان را تـرک مـی کنند کـه عمدتًا ایـن اتفاق بـرای اکثر 
سـازمان هـا رخ می دهـد و یا اینکه رویکـرد انزوا را بـر میگزینند که 
آن هـم بـاز بـرای مقطعی کوتاه اسـت و کـم کم بعد از گذشـت زمان 
از سـازمان شـما خـارج خواهنـد شـد ، فرامـوش نکنیـد اگر ترسـیم 
درسـتی از فرصـت هـا بـرای پرسـنل در نظـر گرفتـه نشـود پرسـنل 

پیشـگامتان را از دسـت خواهید داد.
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 : Belonging  وابستگی یا تعلق خاطر یا
براسـاس مطالعـات روانشناسـی مـردم دوسـت دارنـد تعلـق خاطر و حس وابسـتگی 
نسـبت بـه دیگـران داشـته باشـند، به عنـوان یک سـازمان باید نشـان دهید کـه چقدر 
در تحقـق نیـاز و بـرآورده کـردن آن نقش و تاثیر دارید ، مسـلمًا سـازمان هایی که در 
آن هـا حـس ارتباطـات و تعلـق خاطر وجـود دارد در بقـا پایدار ترند؛ بـه عنوان مثال 
منشـور اخالقـی شـرکت هـواوی بـه گونـه ای اسـت کـه پرسـنل خـود را ترغیب به 
داشـتن حداقـل یـک دوسـت صمیمی در سـازمان مـی کند تـا حداقل تعلـق خاطری 
بـرای هـر یک از پرسـنل ایجـاد نمایـد و انگیزه بیشـتری را جهت انجام بهتـر فعالیت 
هـا و عملکـرد هـا بوجود آورد. امـا اینجا این نکتـه را فراموش نکنید که وابسـتگی و 
تعلـق خاطـر بایـد در جهت اهداف سـازمان هدایت شـود نه در جهت تشـکیل گروه 
هـای مخفـی در مقابلـه بـا اهـداف و اصطالحـا بانـد بـازی،  ایـن هنر مدیران اسـت 
کـه چگونـه ایـن مفهوم را در پرسـنل نهادینـه کند و چگونـه آن را هدایـت کند برای 

ایجـاد حـس خـوب برای پرسـنل و همچنیـن تحقق اهداف سـازمان 

 : Satisfaction رضایت یا
رضایـت شـغلی یکـی از مهمتریـن المـان هـای تاثیـر گـذار در عملکـرد پرسـنل می 
باشـد، بطـوری کـه یـک سـازمان باید بـرای تحقق اسـتراتژی هـای کالن خود مسـیر 
روشـنی ترسـیم و تدویـن نمایـد تـا بدیـن ترتیـب رضایـت شـغلی در پرسـنلی  کـه 
دارای عمکـرد بـاال مـی باشـند، بهتـر قابـل لمـس و قابل دسـترس باشـد بطـوری که 
پرسـنل برتـر همیشـه انگیـزه ای بـرای ارتقا داشـته باشـند و همچنین الگوی مناسـبی 
بـرای فعالیـت پرسـنل دیگـر باشـند ، البتـه تحقـق رضایـت شـغلی در گـرو  مـوارد 
مختلـف و متعـددی اسـت کـه از آن جملـه می تـوان به دیده شـدن توسـط مدیریت 
، دسـتیابی بـه جایـگاه مـورد نظـر و بعضًا میـزان دریافتـی و حتی خوشـرویی مدیران 

ارشـد اشـاره نمود. 

 : Commitment تعهد یا
تعهـد زمانـی رخ مـی دهـد کـه پرسـنل داوطلب بـرای انجام یـک وظیفـه و همچنین 
تجربـه پرسـنل فعلـی بـا پیـش بینی هـای سـازمانی تطبیـق پیدا کننـد و ایـن واقعیت 
روزانـه در سـازمان تجربـه شـود. ایـن بدیـن معناسـت که بایـد تمامـی چارچوب ها 
رعایـت شـده و قوانیـن وضـع شـده بـه اجـرا در آینـد ، یعنی اگـر از جانب سـازمان 
هـا قولـی بـه کارکنـان داده شـده، در صـورت تحقـق بـه آن وعـده پایبند باشـند ، در 
ایـن صـورت اسـت که پرسـنل این واقعیـت هـا را روزانه تجربـه می کننـد و متقاباًل 
بـه سـازمان متعهـد مـی شـوند ، نکتـه ای کـه باید اضافـه کنم این اسـت کـه باید یاد 

بگیریـم تعهـد را بـا متعهـد بودن خودمـان به پرسـنل مـان بیاموزیم . 
بـا تشـریح المانهـای بـاال مـی تـوان گفـت بـه ایـن نتیجه می رسـیم کـه دیگـر دوره 
نیروی کار و کارفرما به پایان رسـیده دوره ای که فقط حقوق و دسـتمزد پاسـخگوی 
نیـاز و کامـل کننـده ارتباط بیـن نیروی کار و کارفرمـا ، المانی به نام حـق الزحمه بود 
حـال دوره ای اسـت کـه عـالوه بـر موارد مالـی بحث هـای انگیزشـی و حتی روحی 
و روانـی نیـز تاثیـر بسـیار در ادامه همـکاری و همچنین بهبـود روابـط و کارا بودن و 
اثربخشـی دارد پـس بایـد به سـمتی گام برداریـم که بتوانیـم نیروی انسـانی را تبدیل 

بـه منابـع انسـانی و آن را تبدیـل به سـرمایه های انسـانی نماییم .
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سـوال سـوم  :  آیـا عواملـی وجـود دارنـد که در 
تدوین اسـتراتژی منابع انسـانی تاثیر گذار باشـند ؟ 

ایـن سـؤال بسـیار جالـب به نظر می رسـد زیـرا در هر بخش 
از کسـب و کار، مجموعـه عوامـل مثبت و منفـی وجود دارند 
کـه دارای تاثیـرات خـاص خـود مـی باشـند و حـال ایـن 
تاثیرات در بخش منابع انسـانی بسـیار چشـم گیـر و با ضرب 
آهنـگ باالتـری نمـود پیـدا می کنـد ؛ اجـازه دهید با اسـتفاده 

از یـک شـکل ،کلیـات این تاثیـرات را نشـان دهیم : 
بـا توجـه بـه شـکل رو بـه رو مـی تـوان گفـت ایـن 4 عامل 
بسـیار مهـم بـوده و در تدویـن و اجـرای اسـتراتژی منابـع 
انسـانی تاثیـر فـوق العـاده ای دارنـد کـه در ادامـه به تشـریح 

جزئیـات هـر کـدام از آنهـا مـی پردازیـم  : 

پیام مدیریتی

 : Business Strategy استراتژی کسب و کار
یکـی از مهـم تریـن عوامـل تاثیـر گـذار در تدویـن و اجرای اسـتراتژی منابع انسـانی ، اسـتراتژی کلـی سـازمان و ماموریت و 
چشـم انـداز و عـالوه بـر آن در نظـر گرفتـن اسـتراتژی عمومـی پورتـر و بررسـی تاثیـرات 5 نیروی پورتـر و زنجیـره ارزش 
سـازمانی اسـت کـه بایـد با اسـتراتژی سـازمان همسـویی عمودی ایجـاد نمایند تـا بتواننـد هم در تدویـن اسـتراتژی و هم در 

اجـرا و کنتـرل و بازنگـری آن موثـر باشـند، در پاسـخ بـه سـوال اول مفصـل به تشـریح ایـن موضـوع پرداختیم . 
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 : HR Role  نقش منابع انسانی
از آنجـا کـه نقش منابع انسـانی در سـازمان، یک نقش اسـتراتژیک و حیاتی اسـت 
بایـد گفـت این بخش اسـتراتژیک وظیفه حمایت از نوآوری ، توسـعه اسـتعداد و 
خلـق روش هـا و متـد های جدید در راسـتای افزایـش عملکرد افراد در سـازمان 
را دارا مـی باشـد. در حقیقـت منابـع انسـانی ، توسـعه دانـش فنی منحصـر به فرد 
شـرکت هـای تولیـدی ، مدیریـت عملکـرد ، بهینـه سـازی هزینه های پرسـنل با 
اسـتفاده از جبـران خدمـات هوشـمند و اعمـال پـاداش و مزایـای مناسـب را بـر 
عهـده دارد، بـا ایـن تفاسـیر بـه اطمینـان می تـوان گفت نقـش و مسـئولیت منابع 
انسـانی در سـازمان هـای مدرن بسـیار گسـترده اسـت و مدیـران ارشـد متکی بر 
کار پرسـنل هسـتند؛ لـذا بـا علـم بـه ایـن نقـش و تأثیـر گـذاری ، اهمیـت منابـع 
انسـانی مـی بایسـت در تصمیـم گیـری هـای کالن شـرکت لحـاظ گردیـده و در 

تدویـن اسـتراتژی ، تأثیـرات عوامـل شـرکت در ایـن بخـش نیز اعمـال گردد. 
http://brandabout.ir :منبع سایت

 :Organizational Culture    فرهنگ سازمانی
مجموعـه رفتارهـا در سـازمان کـه معنـا و مفهومـی بـه آن رفتارهـا اضافه شـده را 
فرهنـگ سـازمانی مـی گوینـد، بـه عبـارت دیگر فرهنـگ سـازمانی نشـان دهنده 
ارزش هـای جمعـی، اعتقـادات و اصـول اعضـاء سـازمان و محصـول عواملـی 
همچـون تاریـخ، محصـول، بـازار، تکنولـوژی و اسـتراتژی، نـوع کارکنان، سـبک 
مدیریـت، و فرهنـگ ملـی مـی باشـد. فرهنـگ سـازمانی شـامل چشـم اندازهـا، 
ارزش هـا، هنجارهـا، سیسـتم هـا، نمادهـا، زبـان، مفروضـات، باورهـا، و عـادات 
سـازمان اسـت. البتـه بایـد اضافـه کرد فرهنـگ سـازمانی برای انـواع سـازمانها از 
قبیـل دولتـی یـا خصوصـی و حتـی مراکـز آموزشـی مثل مـدارس و دانشـگاه نیز 
لحـاظ و اجـرا مـی گـردد و اجرای آن صرفا سـود محور نمی باشـد . فرهنگ های 
سـازمانی را مـی تـوان براسـاس وجـه تمایز و اشـتراکاتی کـه دارند به دسـته ها و 
انـواع مختلفـی طبقـه بنـدی نمود کـه از حوصله ایـن بخش خارج اسـت و میتوان 

در مقالـه ای مجـزا بطـور مفصـل بـه تشـریح آن پرداخت . 

 :Competitive Advantage  مزیت رقابتی
مزیـت رقابتـی زمانـی ایجـاد می گردد که سـازمان در حـوزه فعالیت خود نسـبت 
بـه رقبـا بـه نوعی برتـری و وجه تمایز دسـت می یابد که دسـتیابی بـه آن ویژگی 
بـرای رقبـا غیـر ممکن یا بسـیار سـخت و زمـان بر اسـت ، تاثیر مزیـت رقابتی بر 
تدویـن اسـتراتژی منابـع انسـانی را مـی تـوان در دو بعد بررسـی کـرد :  بعد اول 
اینکـه مزیـت رقابتـی مربـوط بـه نیروی انسـانی سـازمان باشـد که در ایـن حالت 
بـرای تثبیـت و تعالـی هر چه بیشـتر ایـن مزیت بایـد برنامه ریـزی دقیقی صورت 
پذیـرد و مـی تـوان به جـرات گفت رخـداد این اتفـاق بسـیار برای سـازمان قابل 
تقدیـر اسـت و از مـوارد بسـیار نـادر بـه شـمار مـی رود کـه نیـروی انسـانی یک 
سـازمان تبدیـل بـه مزیـت رقابتی سـازمان شـود، ولـی اگـر بخواهیم بعـد دوم را 
بررسـی نمائیـم بایـد بگوییـم که نسـبت آن بـه مراتب بیشـتر از حالت اول اسـت 
و بایـد برنامـه ریـزی هائـی در راسـتای حفـظ و پایـداری مزایـای رقابتی صورت 
پذیـرد ؛ بـه عبارت دیگـر جذب ، آموزش و حتـی تعدیل کارکنان نیز در راسـتای 

پایـداری و ثبـات و تعالـی روز افـزون مزیـت رقابتی سـازمان انجام مـی پذیرد. 
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پیام مدیریتی

: B2B بـرندسـازی
بـرندسـازی بیـن شرکـتی ها

برنـد را در ابتـدا بـه مـارک متمایـزی می گفتند که بوسـیله آهـن داغ به 
پشـت دام هـا زده مـی شـد. زمان زیادی نیسـت که شـرکت هـا به فکر 
اسـتفاده از مـارک هـای مشـابهی افتادنـد تـا محصـوالت خـود را برای 

مخاطبـان مـورد نظر خـود بشناسـانند و بدیـن گونه لوگو متولد شـد.

منظور از برند در بازارهای صنعتی چیست؟

مفهـوم برنـد بیـش از یـک لوگـو اسـت. برندسـازی با تـداوم حضور شـروع 
مـی شـود و بـه هویـت شـرکت تبدیـل مـی گـردد. حتـی برنـد فراتـر رفته و 
نشـان دهنـده سیسـتم ارزشـمندی اسـت کـه یـک شـرکت بـه دنیـا ارائـه می 
دهـد و آن، شـیوه انجـام کارهـا بـه سـبک آن شـرکت اسـت. در ایـن نردبـان 
برندسـازی، چالـش آن اسـت که فراتـر از نمادهـای گرافیکی و گفتـه ها رفته 
و بـه یکنواختـی فرهنگی رسـید که مشـتریان و مشـتریان بالقوه آن را شـناخته 

و بـه آن ارزش دهنـد.
یـک آزمـون خـوب بـرای یکنواختی برنـد، جمـع آوری کارت های کسـب و 
کار از همـه افـراد یک شـرکت و قـرار دادن آنها روی میز اسـت. همین کار را 
بـا تمـام مـوارد مرتبط از جمله بروشـورها، سـربرگ ها و برچسـب هـا انجام 
دهیـد. تمـام آگهـی هـا و ادبیـات فـروش شـرکت را روی میز جمع کنیـد. آیا 
در طـرح و ارائـه هـا هماهنگـی مـی بینیـد؟ ایـن گزینـه هـا چـه مفاهیمـی را 
انتقـال مـی دهنـد؟ آیـا ارائه های شـما پراکنـده و بدون نظم هسـتند؟ دشـمن 
برندسـازی، بـه معنـای واقعـی کلمه شـرکتی اسـت کـه معتقد اسـت طراحی، 
تصاویـر و برنـد آنهـا برتـر از دیگران اسـت. در درون همه ما تمایل به تسـت 
برنـد و طـرح هـا وجـود دارد و بـه طـور بالقـوه، همه قاتـل برند هسـتیم. هر 
وقـت یـک برند خـوب و قـوی ببینید مـی توانید مطمئن باشـید که در پشـت 
آن، یـک قهرمـان برنـد وجـود دارد کـه بـه اجـرای قوانیـن برنـد آن شـرکت 

مشـغول است.

نویسنده:
پژمان پاکدامن

مشاور و کارشناس ارشد استراتژی برند سازی
مدیر بازاریابی و برند شرکت پویا تجارت کاریز
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شما در کجای برندسازی B2B قرار دارید؟

بـرای پایـان دادن بـه سـوال تعریـف برندسـازی، بایـد تفـاوت بیـن محصـول و برنـد را در 
نظـر بگیریـم. ایـن دو مفهـوم را اغلـب بـا هـم اشـتباه مـی گیرند و شـرکت هـای صنعتی که 
محصوالتشـان را نامگـذاری مـی کننـد، اعتقـاد دارنـد کـه محصوالتشـان همان برندی اسـت 
کـه در بـازار شـناخته مـی شـود. امـا محصـول درصورتـی برند اسـت که مـردم وقتـی به آن 
محصـول فکـر مـی کنند، شـرکت را به یاد آورند. بیشـتر برندهـای به اصطالح تجـاری، فقط 
برچسـب محصوالتـی هسـتند کـه بـه راحتـی مـی توان بـه آنها بـا توصیـف عمومـی یا یک 

عـدد یـا مـوارد دیگر بـه منظور فـروش اشـاره کرد.
بـه طـور کلـی آسـان اسـت کـه تعمیـم داده و بگوییـم در بیشـتر مواقـع، فرصت هـای کمی 
بـرای برندهـای محصـول در شـرکت هـای صنعتی وجـود دارد. ماهیت کوچـک و تخصصی 
بسـیاری از بازارهـای شـرکت هـای صنعتـی بـه ایـن معنـی اسـت کـه نمـی تواننـد هزینه و 
توجهـات مـورد نیـاز بـرای تعـدادی از برندهـای زیرمجموعـه را تامیـن کننـد. در حقیقـت، 
هـر برنـد B2B  که توسـط شـرکتی تبلیـغ می شـود، نیازمند حمایـت تبلیغاتی قـوی و تامین 
هزینـه هاسـت. توسـعه برندهـا در نهایـت یـا معمـوال نتیجـه مفیدی نداشـته و یا به شـرکت 
وابسـته اسـت )کمتـر اینگونـه اسـت زیـرا برندهـا بـر پایه هـوس ایجاد مـی شـوند و پس از 
ایجـاد شـدن مـورد حمایت قـرار نمی گیرنـد(. در اکثر موارد، برند شـرکت تنها چیزی اسـت 
کـه اهمیـت دارد. این کار موجب سـردرگمی در برندسـازی می شـود، اکثر شـرکت ها دارای 

برندهـای مشـابه زیـادی هسـتند که تسـت هـای زیـر را انجام نمـی دهند:

نقطـه آغاز تحقیقـات اسـتراتژی برند، تمرین مواردی اسـت 
که شـرکت به آن متکی اسـت. مهمترین ارزشـی که شـرکت 
بـه دنیـا ارائـه مـی دهـد، چیسـت؟ اینگونـه درنظـر بگیریـد 
کـه شـرکتی کـه پشـتش بـه دیـوار باشـد، چگونه مـی تواند 
بـه مشـتری تقاضـا کننـده پاسـخ دهد؟ سـپس بـه ارتباطات 
شـرکت بـا جهـان خـارج فکـر کنیـد و ببینیـد کـه آیـا ایـن 
ارزش هـا را ارائـه مـی دهـد یـا نـه. چگونـه تمـاس هـای 
تلفنـی را جـواب مـی دهیـد؟ آیـا پیام هایـی که تیـم فروش 
و فنـی بـکار می برنـد، تـداوم دارد؟ آیا لباس های تیم شـما 
و کلماتـی کـه در برابر مشـتریان تـان از دهانشـان بیرون می 
آیـد مطابـق ارزش های شـرکت اسـت؟ آیا پاسـخی که یک 
شـرکت بـه مشـتری یا مشـتری بالقوه خـود می دهـد مطابق 
بـا موقعیتـی اسـت کـه فکر مـی کنـد در آن قـرار دارد؟ اینها 
آزمایشـاتی اسـت کـه یـک شـرکت بـرای تعییـن اینکـه در 
کجـای نردبان برندسـازی B2B قـرار دارد، بایـد انجام دهد.
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در بیشـتر کسـب و کارهـای بیزنـس بـا بیزنس، برنـدB2B  با 
هـر ارزشـی اغلـب نام خود شـرکت بـوده و محصـوالت آنها 
از نام شـرکت اسـتفاده می کند. نام شـرکت، برندی اسـت که 
مشـتری بـه آن فکـر مـی کنـد. برندی اسـت کـه دارای ارزش 
اسـت و نگـران کننـده تـر اینکه برندی اسـت که مـی خواهند 
بـدون هـدف، بـدون حمایـت و بـدون شـناخت اهمیتـی کـه 

بـرای شـرکت دارد، رشـد کند.

چـرا باید بـه برندسـازی بنگاه بـه بنگاه 
باشـیم؟ مند  عالقه 

دو شـرکت کـوکا کـوال و پپسـی کـوال را کـه محصوالتشـان 
تقریبـا قابـل تشـخیص نیسـتند، درنظـر بگیرید. در واقـع، این 
دو شـرکت در بـازار بزرگـی رقابت مـی کنند کـه در آن ده ها 
رقیـب وجـود دارد. قیمـت محصـوالت این دو شـرکت % 30 

بیشـتر از رقبایشـان است.
دلیـل آن ایـن اسـت کـه کوکا کوال و پپسـی کوال مـا را متقاعد 
کـرده انـد که اسـید فسـفریک، آب، طعـم دهنده، رنگ، شـکر 
و مـواد دیگـری کـه در نوشـیدنی مشـکی خـود اسـتفاده مـی 
کننـد، بهتـر از آن محصـوالت مشـابه دیگـران و در واقـع بهتر 

از آب سـاده است.
بنابرایـن، اگـر برندسـازی بـرای کوکاکـوال جـواب داده، آیـا 
بـرای تولیـد کننـدگان شـلنگ و لولـه صنعتـی یـا شـرکتی که 
قطعـات فلـزی را پـرس می کند، نیـز جواب می دهـد؟ حتما! 
برندسـازی B2B بـرای شـرکت های صنعتی جـواب می دهد، 
امـا مـی توانـد بهـره وری بیشـتری داشـته باشـد. بسـیاری از 
شـرکت های صنعتی مشـتریانی دارند که سـال ها محصوالت 
خـود را بـه آنها فروختـه اند. دلیل مشـتریان وفـادار، اعتمادی 
اسـت کـه به آن شـرکت هـا دارند، روابط دوسـتانه ای اسـت 
کـه ایجـاد کرده اند و مشـتریان تحـت تاثیر سـایر دارایی های 
غیرمالـی شـرکت هـا کـه ارزشـمند بـوده و همچنیـن ویژگی 
هـای کاربـردی محصـول قـرار می گیرنـد. خریـداران صنعتی 
کمـی، اگـر یـک نفـر ناشـناخته محصـوالت مشـابه را حتی با 
قیمـت % ۱0 کمتـر بـه آنهـا ارائه کنـد، تامین کننـدگان خود را 

تغییـر خواهند داد. 

پیام مدیریتی

ادامه این مبحث را در شماره بعدی بخوانید...
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Italian Plastic Machinery )IPM(
شرکت IPM ایتالیا برترین تولید کننده ماشین آالت تکمیلی خطوط لوله در دنیا و تأمین کننده شرکت های بنام تولیدکننده انواع 
لوله های پلیمری بصورت مستقیم و یا از طریق شرکت های مطرح تولید کننده خطوط اکستروژن اروپائی میباشد. طیف ماشین 
آالت تولیدی شرکت IPM  انواع دستگاه های کشنده، برش، سوکت زن، رزوه زن، شیارزن، خم کن، شکل دهی حرارتی، جاگذاری 
واشر و بسته بندی را شامل می شوند. تولید و فروش هزاران دستگاه به بیش از ۱20 کشور در دنیا شاهدی ملموس از کیفیت، 
برتری تکنولوژی و مشتری مداری شرکت IPM است. تیمی از تکنسین ها و مهندسین مجرب همواره برای ارائه خدمات پس 

از فروش به مشتریان در دسترس می باشند.
دستگاه های برش )Cutting Machine( مختلف شرکت IPM با قابلیت هماهنگی با انواع خطوط اکستروژن برای برش انواع 
لوله PVC، PP، PE از سایز ۱6 تا mm 2000 به کار می روند. در صورت نیاز امکان برش و پخ زنی)Chamfering(   همزمان 
لوله با عمق قابل تنظیم وجود دارد. دستگاه ها برای برشی کامال تمیز و بدون گرد و غبار یا تراشه طراحی شده اند. همچنین این 

شرکت دستگاه های مناسب جهت برش لوله های کاروگیت با تشخیص محل برش را ارائه می دهد.
دستگاه های کشنده )Haul-off( شرکت IPM با قابلیت هماهنگ شدن با انواع خطوط اکستروژن در تولید انواع لوله های 
mm به کار می روند که در انواع مختلف با تعداد متفاوت زنجیره کاترپیالر )2 تا  PVC، PP، PE و ... از سایز ۱6 تا 2000
۱4عدد و بیشتر( برای تولید سایزهای متفاوت لوله طراحی شده اند. دستگاه های کشنده سری TRC برای استفاده در خطوط 

تولید لوله های کاروگیت مناسب هستند.
ساده        سوکت  انواع  ایجاد  برای   IPM شرکت  اتوماتیک  نیمه  و  اتوماتیک   )belling machine( سوکت زن  های  دستگاه 
)smooth: for solvent cement( یا شکل دار )shaped: for rubber gasket( در لوله های PVC، PP، PE از سایز ۱6 تا 
mm ۱200 به کار می روند. همچنین این شرکت دستگاه های مناسب جهت سوکت زنی لوله های کاروگیت و لوله های خاص 
مانند لوله های PVC اورینته شده در یک یا دو جهت )PVC-O( را ارائه می دهد. با سیستم ابداعی شرکت IPM امکان کنترل 
کیفیت سوکت در حین تولید فراهم گشته است. تکنولوژی های نوین به کار رفته در دستگاه های شرکت IPM مانند استفاده 

اشکال از هوای فشرده و مندرل جمع شونده  با  سوکت  انواع  اعمال  برای 
سیستمهای  با  حرارت دهی  Short wave، پیچیده،  آون   ،IR( مختلف 
با  سریع  خنک سازی  تماسی(،  سیستم آون  خنک کننده،  محلول  پاشش 
Auto diagnos- نقص، )تشخیص خودکار  محل  سریع  یافتن  برای   )tic
هایی  لوله  متناوب  با 6 طول مختلف، امکان جایگذاری امکان سوکت زنی 
حین  در  الستیکی  واشر  سوکت زنی )برای لوله های فشار باال همزمان 

و فاضالب( با تحقق سرعت و دقت تولید باال دستگاه های شرکت IPM را از سایر دستگاه ها متمایز می نماید. 
طیف گسترده ای از ماشین آالت خم کن )Bending Machine( لوله با طراحی منحصر به فرد شرکت IPM برای ایجاد انواع 
خم و سوکت در لوله های PVC و PE ارائه می گردند. این دستگاه ها قابلیت ایجاد خم با زاویه، شعاع، و طولهای متفاوت در 
لوله های با قطر ۱6 تا mm 500 را دارا هستند. امکان تولید اتصاالت دو سر سوکت و اتصاالت خاص در سرعت تولید باال از 

ویژگی های این دستگاه ها است
PVC، PP، PE ساده و  لوله های   )Drilling( یا سوراخ زنی  )Slotting( برای شیارزنی IPM دستگاه های مختلف  شرکت 
یا کاروگیت را ارائه می نماید. این دستگاه ها برای تولید لوله های درون چاهی، لوله های زهکشی و تثبیت خاک مناسب هستند. 
استفاده از تیغه های الماس بهم فشرده و فوالدی ویژه، مکش کارآمد، عایق صوتی و سیستم ایمنی از ویژگی های دستگاه های 

شیارزنی شرکت IPM است.
دستگاه های رزوه      زن )Threading( نیمه اتوماتیک برای ایجاد شیار در لوله های PVC، PE، کاروگیت و ... بصورت  خارج از 
خط اکستروژن مناسب هستند. ایجاد انواع رزوه  )Whitworth, Trapezoidal, Triangular(با استفاده از برداشت مواد در هر 
دو سر لوله )رزوه داخلی در یک سر و رزوه خارجی در سر دیگر( با عمق قابل تنظیم صورت می گیرد. سیستم مکش، سیستم 

عایق صدا، ایمنی باال و اپراتوری ساده و کارآمد از ویژگیهای این سیستم می باشد.

شرکت آریان بسپار فن بعنوان نماینده انحصاری شرکت IPM در ایران آماده  معرفی تکنولوژی ها و ماشین آالت 
پیشرفته IPM وخطوط کامل اکستروژن و تأمین خدمات پس از فروش در ایران می باشد. منتظر تماس شما هستیم .

www.abfco.ir
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