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رهدم از این باغ ربی میرسد...
ناگهانـی  بـه ضربـه هـای  دارد  ایرانـی، عـادت  تولیدکننـده  و  تولیـد 
خـودآگاه و ناخـودآگاه کـه بـی محابا فرود آینـد و پیکـره اش را بیش از 
بیـش نـزار کننـد.  هنـوز کام تولیـد در بخش صنعـت لولـه و اتصاالت 
پـی وی سـی در گریـد S65 پی وی سـی -که یک ماهی اسـت اندک 
ثباتـی یافتـه- شـیرین نشـده بـود، کـه التهـاب در گریـد S57 پی وی 

سـی، شـریان حیاتـی وی را سـخت تنگ سـاخت.
روزگاری تولیدکننـدگان و دیگـر صنـوف بـه صرافـت افتادنـد کـه بـا 
تشـکیل صنـف و تشـکلی، بـه صـورت مدنـی و جمعی، گره از مشـکل 
بگشـایند و درسـت همین جا اسـت که اعضای هر تشـکل انتظار دارند 
تـا بـه گاه تنگنـا، انجمـن مربوطـه تدبیر کـرده و امیـد را بـر پیکره آن 
صنعـت تزریـق کنـد؛ بـی تردیـد انتظـاری به جا اسـت. نمونـه اخیرش 
را در حکمفرمایـی ثبـات در گریـد S65 پـی وی سـی می توان جسـت. 
نمونـه از ایـن عمـل و اقدام ها بسـیار اسـت کـه این جسـتار را مجال و 

مقـال بازگشـایی نیسـت تا بـه وقتش.
هـدف و مخاطـب ایـن نوشـتار امـا صاحبـان صنایـع باالدسـتی اسـت 
کـه نـگاه بـازاری و کسـب حداکثـر سـود، حتـی بـه صـورت مقطعـی، 
خرسندشـان مـی سـازد در کوتـاه مـدت. ایـن سـود گرچه زوال سـفره 

کارگـر و تولیـد را در پـی داشـته باشـد... بگذریـم!
انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، کـه همیشـه 
مذاکـره را هـدف خود قرار داده اسـت، همچون گذشـته وارد کارزار شـد 
بـه امیـد ایـن کـه تولیـد از ایـن بحـران نیز، سـر به سـامت برکشـد. 
پرسـش ایـن اسـت کـه تا کـی باید هزینـه این خسـران و ضربـه های 
ناگهانـی را صنایـع تکمیلـی بـاز پـس بدهنـد. اگـر چـه امیـد مـی رود 
کـه ایـن بحـران نیـز چنـدان بـه طـول نینجامـد؛ اما کـدام نهـاد ناظر 
بـه چنیـن عملکردهـای بـدون برنامـه در خصـوص توقف تولیـد برخی 
گریدهـای خـاص، احتـکار و مواردی از این دسـت اسـت و یـا چه مقام 
و سـازمانی در پـی برآورد خسـران تولیدکننده در مدت بحـران برخواهد 

آمـد؛ جبران خسـات پیشـکش!
شـگفت آن کـه زنجیـره التهـاب هر بـار در گرید خاصی در حـال تکرار 
اسـت و ایـن کنـش بـه یک رویه بـرای صنایع باال دسـتی تبدیل شـده 
اسـت؛ کاش و ای کاش آنهـا اندکـی نبض نحیف تولیـد در ایران را می 
گرفتنـد تـا شـاید اندکـی بـه خاطـر منافع ملی، فشـار بـر گلـوگاه تولید 

ایرانـی را کاهش دهند. 
ایـن قصـه امـا محتوم بـه صنایع باالدسـتی نیسـت و انجمـن در حوزه 
هـای بسـیار بایسـت راه را بـرای تولیدکننـده ایـن صنف به زعـم توان 
خویـش، همـوار سـازد؛ مالیـات، تعرفـه، بیمـه، کیفیـت و اسـتاندارد و... 

نمونـه هـای دیگر هسـتند.
اعضـای انجمـن تولیدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی کـه به 
صـورت مسـتمر عملکرد این تشـکل را رصـد می کنند، نیـک می دانند 
کـه گاه انجمـن حتی خـارج از وظایف تعریف شـده خویـش در پی رفع 
مشـکل و دفـع چنیـن مصایبـی برآمـده اسـت و برخی نیز کـه گوش و 
چشـم به شـنیده هـا دارند چنـدان اطاع درسـتی از عملکـرد منتخبان 

خویـش ندارند.
سـامان عـابری
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تفـکر اقـتصادی، نـیازمند نـوسازی
دوازدهميـن نمایشـگاه بيـن المللـي صنعت آب و تاسيسـات آب و فاضالب ایران، از 4 مهر ماه سـال جـاری در محل دائمی 

نمایشـگاه هـای بيـن المللـی آغاز بـه کار کرد و 7 مهـر ماه به کار خـود پایان داد. 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، تعدادی از اعضـای توليدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سـی بـا ارائه محصوالت خود در این نمایشـگاه 
حضـور یافتنـد. شـرکت در نمایشـگاه هـای تخصصـی بـا اهداف از پيش تعریف شـده ای توسـط غرفـه گذاران صـورت می گيرد 
و حداقـل شـرط الزم تحقـق نسـبی ایـن اهـداف، حضور بازدیدکننـدگان تخصصی اسـت. این در حالی اسـت که تعـدادی از غرفه 
گـذاران از عـدم تبليغـات و اطـالع رسـانی کافـی توسـط برگزارکننـدگان ایـن نمایشـگاه هـا گالیـه دارنـد. روابط عمومـی انجمن 
توليدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، گفـت و گوهایـی را بـا تعـدادی از شـرکت کننـدگان در این نمایشـگاه انجـام داده 

اسـت کـه در ادامه مـی آید.

نگاهی به دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب؛
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 در شغلتان به دنبال عوامل پیشرفت حیاتی کارتان باشید.

سـاعدی  مدیرعامـل شـرکت توليـدی اوجـان پليکا دربـاره رکود 
بـازار لولـه و اتصـاالت گفـت: قـرار نبـوده اسـت که معجـزه ای 
در ایـن زمينـه رخ دهـد، مـا برنامه برای توسـعه داریـم ولی هنوز 
بـازار خارجـی بـرای ما باز نشـده اسـت و بازار داخلـی نيز منوط 

به رونق سـاخت و سـاز اسـت.
وی ادامـه داد: بـه طـور تقریبی مـی توان گفـت 75 درصد اقتصاد 
مملکـت مربـوط بـه بخـش سـاختمان اسـت. هنـوز طـرح هـای 
نيمـه تمـام پایـان نيافتـه و پـروژه جدیدی نيز آغاز نشـده اسـت.

سـاعدی دربـاره صـادرات شـرکت اوجـان پليـکا گفـت: مـا بـه 
اربيـل عـراق صـادرات داریـم؛ البتـه اوضـاع آنجـا نيـز بـه دليـل 
حضور داعش چندان مناسـب نيسـت و صنعت سـاختمان سـازی  
آنهـا نيـز در رکـود قـرار داد با این وجـود هنوز صـادرات به اقليم 

دارد. ادامه  کردسـتان 
او بـا اشـاره بـه کيفيـت نـازل توليدات داخلـی گفت: نـود درصد 
محصـوالت مـا تـوان رقابت ندارنـد؛ مـا نيازمند نوسـازی صنایع 

هسـتيم و  مهمتـر از  آن نيازمنـد نوسـازی فکـر و اندیشـه ایم.
ایـن توليدکننـده اظهـار داشـت: تا وقتـی از سـنت گرایی خارج و 
بـه روز نشـده ایـم، پيشـرفت محال اسـت. دنيا در حال پيشـرفت 
پسـرفت هـم  بلکـه  مانده ایـم  تنهـا سـاکن  نـه  مـا  ولـی  اسـت 

کرده ایـم. امـروز ترکيـه و آذربایجـان از مـا سـبقت گرفته انـد و 
بيشـتر صـادرات مـا بـه عـراق و افغانسـتان اسـت. حتی اگـر این 
دو نيـز از مشـکالت داخلـی فـارغ شـوند آن هـا نيـز نسـبت به ما 
پيـش خواهنـد افتـاد، در آن هنـگام چالش هـا پدیـدار می شـوند. 
امـروز کـه چالشـی وجود نـدارد باید نوسـازی تفکـر و صنایع را 

دهيم انجـام 
وی بـا ابـراز اميـدواری در خصـوص بهتـر شـدن بـازار افـزود: 
اقتصـاد نيـز همچـون سـاختمان اسـت. در عـرض چنـد سـال 
و  می شـود  دقيقـه خـراب  چنـد  ظـرف  ولـی  می شـود  سـاخته 

سـاختن دوبـاره آن بيشـتر از سـابق نيـز زمـان خواهـد بـرد.
سـاعدی ادامـه داد: هنـوز تحریم هـا بـه صـورت کامـل برداشـته 
نشـده و هنـوز در مـورد برقـراری روابـط اقتصـادی تردید وجود 
دارد. ولـی اگـر بخواهيـم بـه آن آرمـان و ایده ایی که وجـود دارد 
برسـيم نيازمنـد همـت همـه نيروهـا هسـتيم. بـه زعـم بنـده اگر 
بخواهيـم دوبـاره نوسـازی کنيـم و به سـال 84 برگردیـم، نيازمند 

10 سـال فعاليـت همـه جانبه هسـتيم.
انعـکاس  رسـانه ها؛  کار  بـه  نهـادن  ارج  بـا  انتهـا  در  سـاعدی 
پيشـرفت  توليدکننـدگان را  گامـی موثـر در جهـت  مشـکالت 

کـرد. ارز یابـی 

به طور تقریبی می توان 
گفت 75 درصد اقتصاد 
مملکت مربوط به بخش 

ساختمان است. هنوز 
طرح های نیمه تمام 
پایان نیافته و پروژه 

جدیدی نیز آغاز نشده 
است.

تـا وقتـی از سـنت گـرایی خارج و به روز نشـده ایم، پیشـرفت مـحال اسـت

اخــــــبــار
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 وضعيـت کشـور بـه صـورت قطـره چکانـی رو بـه بهبود اسـت 
ولـی آن طـور که قبـل توافق برجـام تصور می کردیم، که شـرایط 

بـه سـرعت بهبـود می یابـد، این در عمـل اتفـاق نيفتاد.
کمـال کاوه مدیـر عامـل شـرکت گلپایگان، با اشـاره بـه تعداد کم 
بازدیدکننـدگان دوازدهمين نمایشـگاه تاسيسـات آب و فاضالب، 
گفـت: یکـی از دالیـل خالـی بـودن نمایشـگاه، رکودی اسـت که 
جامعـه را فراگرفتـه؛ اميـدوار هسـتم کـه چنين نمایشـگاه هایی در 

فضای امروز کسـب وکار راه گشـا باشـد.
وی در خصـوص اميدهایـی که به گشـایش فضای پـس از برجام 
وجـود داشـته و اکنـون به صورت محسـوس این موضـوع محقق 
نشـده اسـت، گفـت: وضعيـت کشـور بـه صـورت قطـره چکانی 
رو بـه بهبـود اسـت ولـی آن طـور کـه قبـل توافـق برجـام تصور 
مـی کردیـم، که شـرایط بـه سـرعت بهبـود می یابد، ایـن در عمل 

نيفتاد. اتفـاق 
کاوه بـا بيـان ایـن کـه شـرایط رشـد کشـور عادی اسـت افـزود: 
سيسـتم بانکی کشـور حدود 7 سـال فریـز بود و تا احيـای دوباره 
بنيـان هـای آن، بـه زمان نيـاز دارد. با ایـن وجود بنده به سـرعت 

گرفتن پيشـرفت در کشـور اميدوار هسـتم.
وی در خصـوص مشـکالت در حـوزه صـادرات نداشـتن یـک 
اسـتراتژی بلنـد مـدت از سـوی شـرکت هـا توضيح داد: مشـکل 
صـادرات بسـيار پيچيده اسـت و در امر صادرات عوامل بسـياری 
دخيـل هسـتند تـا محصولی صادر شـود. بـرای مثال فـروش کاال 
در افغانسـتان بـا اتحادیـه اروپا بسـيار متفاوت اسـت. کاالی قابل 
عرضـه  در بـازار افغانسـتان، بسـيار متفـاوت از بازار کشـور های 
دیگـر اسـت. مـن فکـر می کنـم پتانسـيل های خوبـی در ایـران 
داریـم کـه با حـل مشـکالت از طریق برجـام، می توان پيشـرفت 

. کرد
مدیـر عامـل شـرکت پليمـر گلپایـگان در خصـوص تـوان رقابت 
توليـدات داخلـی بـا نمونه خارجی گفـت: بعضی از مـواد اوليه ما 
نسـبت بـه اروپـا نيـز گران تر اسـت. از دالیـل آن ميتوان بـه تورم 
در کشـور، قفـل جاده هـای ورودی و خروجـی  کشـور و... نـام 
بـرد، کـه باعـث ایجـاد تـورم بـرای صنعت ما شـده اسـت.  ولی 
در حالـت روان، صنعـت مـا می توانـد در بازارهـای دنيـا قابـل 

باشـد. رقابت 

رشـد قـطره چـکانی صنـعت / تولیـد ایرانـی تـوان رقابـت در بـازار خـارجی را دارد

اخــــــبــار
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ک میکند یا نه هیچ چیز خنثی نیست 
 هر کاری که انجام می دهید یا به شما کم

پيش شـرط الزم برای شـکوفایی صنعت و اقتصاد، داشـتن برنامه 
ای منسـجم و هماهنگ اسـت کـه صنایع باال دسـتی و تکميلی بر 

مـدار آن هماهنگ شـده و حرکـت می کنند.
عباسـعلی متوسـليان بـا متوسـط توصيف کـردن سـطح برگزاری 
وجـود  بـا  توليدکننـدگان  گفـت:  فاضـالب،  و  آب  نمایشـگاه 
دشـواری هـای بيرونـی و درونـی بـرای ادامـه کار، همـواره از 
برگـزاری و حضـور در نمایشـگاه هـای تخصصـی اسـتقبال مـی 
کننـد بـه اميـد ایـن کـه دسـتاورد مناسـبی بـرای صنعـت و توليد 

باشد. داشـته 
وی در ایـن ارتباط با اشـاره بـه مدیریت برگزاری این نمایشـگاه، 
توضيـح داد: نمایشـگاه آب و فاضـالب دوزادهميـن دوره خود را 
تجربـه مـی کنـد از ایـن روی، انتظـار از ایـن نمایشـگاه بيـش از 

وضعـت کنونی اسـت.
متوسـليان با ضروری دانسـتن آسـيب شناسـی نمایشـگاه و تالش 
در جهـت رفـع کمبودهـا، تصریـح کـرد: بـه طـور معمولـی در 
روزهـای نخسـت، حضـور بازدیدکنندگان انـدک و در روز پایانی 
ایـن بازدیـد نـه در سـطح مطلوب، بلکه متوسـط اسـت. بـه زعم 
بنـده عـدم اسـتفاده از رسـانه هـای فراگيـر ماننـد صدا و سـيما و 

نشـریات کثيراالنتشـار، از دالیـل ایـن موضوع اسـت.
رئيـس انجمـن توليدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی بـا 
اذعـان بـه بهبـود نسـبی کيفـی محصـوالت داخلـی، عنـوان کرد: 
توليدکننـدگان شـرایط دشـواری را به دليـل تحریم ها داشـتتند و 
در حـال حاضـر رکـود در صنعـت سـاختمان نيـز گریبانگيـر آنها 
اسـت، این در حالی اسـت که تعـدادی از توليدکننـدگان در صدد 

ارتقـای کيفيـت محصـوالت خـود برآمـده و بـه موفقيـت هایـی 
دسـت یافتـه اند.

وی گفـت: بسـياری از پـروژه هـای عمرانـی متکـی بـه صنعـت 
سـاختمان اسـت امـا متاسـفانه بودجه بسـياری از پـروژه ها هنوز 
اختصـاص نيافتـه و یـا ایـن کـه در زمـان معيـن کارها بـه فرجام 

مطلـوب نمی رسـند.
متوسـليان ادامـه حيـات توليد را منوط بـه وجود فضـای پایدار و 
یـک آرامـش در اتمسـفر اقتصادی دانسـت که آن هم پيش شـرط 
هایـی دارد. وی ادامـه داد: پيـش شـرط الزم، داشـتن برنامـه ای 
منسـجم و هماهنـگ اسـت کـه صنایـع بـاال دسـتی و تکميلـی بر 

مـدار آن هماهنـگ شـده و حرکـت کنند.
متوسـليان خطـاب بـه مسـئوالن در بخـش هـای مختلـف دولتی، 
عنـوان کـرد: بسـياری از وعـده هـا و حتـی مصوبـه ها بـه دالیل 
متعـدد از اجـرا بـاز مـی ماننـد کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه 
مشـوق هـای صادراتی اشـاره کـرد و یا ایـن که بـرای حضور در 
نمایشـگاه هـای خارجی تسـهيالت قابل توجهی ارائه نمی شـود.
وی در هميـن ارتبـاط ادامـه داد: مجمـوع وعده هـای تحقق نيافته 
آسـيب بسـيار جـدی بر پيکره صنعـت و اقتصاد وارد می سـازد و 
آن هـم از دسـت رفتـن عنصـر »اعتمـاد اجتماعی« به عنـوان یکی 

از مولفـه هـای تاثيرگذار در روند توسـعه صنعتی اسـت.
بـه گفتـه ایـن توليدکننـده قبـل از ورود ماشـين آالت و یـا هـر 
تجهيـزات دیگـری بـه داخـل کشـور، تفکـر اقتصـادی و صنعتی 
در ایـران نيازمنـد نوسـازی اسـت تا بر اسـاس دانـش و مدیریت 

نویـن روز در سـطح کالس جهانـی ظاهـر شـویم.

شـرط توسـعه صنعتی؛ برنامه بـلند مدت و  اجرای هماهنگ صنـایع باالدسـتی و تکـمیلی

اخــــــبــار
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عـمانی ها لـوله و اتصـاالت به ایـران آوردنـد
بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن توليدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پی وی سـی، نمایشـگاه اختصاصی کشـور عمـان همزمان 
بـا دوازدهميـن نمایشـگاه بيـن المللـي صنعـت آب و تاسيسـات آب و فاضـالب ایـران از 4 تـا 7 مهـر مـاه در محـل دائمـی       
نمایشـگاه هـای بيـن المللـی بـر پا شـد. این نمایشـگاه با حضـور وزاری صنعت دو کشـور ایـران و عمان افتتاح شـد. امـا نکته مهم 
اسـتقبال انـدک بازدیدکننـدگان بـود؛ غيرتخصصی بودن نمایشـگاه و محصوالت ناهمگون عرضه شـده در این نمایشـگاه را می توان 
از عوامـل کاهـش بازدیدکننـدگان آن  بـه شـمار آورد. همچنيـن در ایـن نمایشـگاه دو غرفـه نيـز به عرضـه لوله و اتصـاالت پی وی 

سـی پرداختنـد کـه گفـت و گوهـای اختصاصـی با مسـئوالن ایـن دو غرفه انجام شـد.

مدیـر بازرگانـی Muna noor  ایـن شـرکت را یکـی از توليدکننـدگان بـزرگ کشـور عمـان ذکـر کرد که بـه گفته وی 30 سـال قبل 
تاسـيس شـده است. 

وی در خصـوص توليـدات ایـن شـرکت توضيـح داد: Muna noor لولـه هـای یـو پـی وی سـی  از 20 تـا 1200 ميلی متـر را توليد 
مـی کنـد کـه برای هـر محصـول ظرفيـت توليد متفاوت اسـت.

این فعال عرصه توليد کشور عمان ظرفيت توليدی این شرکت را 4 هزار تن در سال ذکر کرد. 
وی در خصـوص صـادرات لولـه هـای پـی وی سـی عنـوان کـرد: مـا محصـوالت خود را بيشـتر به کشـورهای حاشـيه خليـج فارس 

همچـون؛ امـارات متحـده عربـی، قطـر، کویـت و دیگـر کشـورها ماننـد آفریقای شـرقی و آمریـکای جنوبـی، صادر مـی کنيم.
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـه شـناختی از محصـوالت توليـدی ایـران در بخـش لولـه و اتصـاالت پی وی سـی  و بـازار این 

کشـور دارد، اظهـار داشـت: ایـران بـازار خوبـی اسـت و در گذشـته محصـوالت خـود را به ایـران صادر کـرده ایم.
وی دربـاره ایـن کـه آیـا در ایـن نمایشـگاه مذاکـره ای با مشـتریان ایرانی داشـته اسـت، گفـت: خير تا کنون بحث جدی نشـده اسـت؛ 

امـا ایـران بـازار بزرگی بـرای محصوالت نفتی محسـوب می شـود. 

ایـران بـازار خوبـی بـرای مـحصوالت نـفتی اسـت

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

اظهـر حمـود مدیـر کارخانـه شـرکت متحـده صنایـع پالسـتيکی یکی دیگـر از غرفـه گـذارن عمانی 
کـه توليدکننـده لولـه و اتصـاالت یـو پی وی سـی اسـت دربـاره شـناخت خود از بـازار ایـران گفت: 
هنگامـی کـه از برپایـی نمایشـگاه اختصاصـی عمـان در ایـران اطـالع یافتيـم مطالعاتی دربـاره بازار و 

تجـارت با ایـران انجـام دادیم.
وی بـا اشـاره بـه روابط دوسـتانه کشـور ایـران و عمان گفـت: ما از این مسـئله به عنـوان یک فرصت 
بـرای گسـترش تجـارت و همـکاری بـا ایران اسـتفاده مـی کنيم و اکنـون در پی آن هسـتيم تـا بداینم 

انتظار مشـتریان ایران چيسـت.
حمـود دربـاره امـکان راه یافتـن بـه بازار ایـران و یافتـن مشـتریان ایرانی گفـت: همه چيز بسـتگی به 
تقاضـای مشـتری دارد و مـا در ایـن زمينـه مایـل بـه هر نـوع همکاری بـا طـرف ایرانی هسـتيم. البته 
بنـده از نمایشـگاه آب و فاضـالب ایـران بازدیـد داشـتم و اطالعاتی در ایـن زمينه به دسـت آورده ام.
مدیـر کارخانـه شـرکت متحـده صنایـع پالسـتيکی در پایـان عنـوان کـرد: تصـور مـی کنم تجـارت با 
ایـران رو بـه گسـترش اسـت و ایـران در حـوزه تاسيسـات آب و فاضـالب پيشـرفت زیـادی داشـته 

اسـت. ایـن  کشـور در حـال پيشـرفت در همـه زمينـه ها اسـت.

روابـط دوسـتانه ایـران و عـمان، زمـینه مـناسب بـرای هـمکاری تـجاری

ما از این نمایشگاه به عنوان 
برای گسترش  فرصت  یک 
با  همکاری  و  تجارت 
و  کنیم  می  استفاده  ایران 
تا  اکنون در پی آن هستیم 
بداینم انتظار مشتریان ایران 

چیست.

اخــــــبــار
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نـگاهی به آمار صـادارت لوله و اتصاالت پـی وی سـی در 6 ماهه اول سال 1395

گـزارش اختصاصـی: تحلیـل صـادرات لولـه و اتصـاالت             
پـی وی سـی در 6 ماهه نخسـت امسـال / عراق بـا بیش از 

86 درصد کل صادرات در صدر 
بيـش از 2 ميليـون و 200 هـزار کيلوگـرم لولـه و اتصـاالت پی وی سـی بـه ارزش بيش از 196 ميليـارد ریال، در 6 ماهه اول سـال 

1395 به کشـورهای هدف صادر شـده اسـت.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی انجمـن توليدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، آمـار صـادرات لوله و اتصـاالت پی وی سـی بر 
اسـاس اطالعـات موجـود و مقدماتـی در شـش ماهه نخسـت سـال 1395 به لحـاظ ریالـی 196 ميليـون و 318 ميليـون و 983 هزار و 

679 ریـال بوده اسـت.

  کشورهای هدف صادرات لوله و اتصاالت پی وی سی
بر اسـاس این گزارش کشـورهای، گرجسـتان، افغانسـتان، عراق، 
ترکمنسـتان و تاجيکسـتان، بازارهای هدف صـادرات محصوالت 

لولـه و اتصاالت پی وی سـی ایـران بودند.

  ارزش ریالی/ عراق با 87 درصد در رتبه اول  
آمـار صـادرات لولـه و اتصاالت پی وی سـی بر اسـاس اطالعات 
موجـود و مقدماتـی در شـش ماهه نخسـت سـال 1395 به لحاظ 
ریالـی 196 ميليـون و 318 ميليـون و 983 هـزار و 679 ریال بوده 

است.
همـان گونـه کـه از نمـودار درصـد ارزش ریالی صـادرات لوله و 
اتصاالت پی وی سـی مشـاهده می شـود، کشـور عـراق با حدود 
87 درصـد، بيشـترین سـهم صـادارت ایـن محصـول را بـه خـود 

اختصاص داده اسـت.

اخــــــبــار
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سرعت عمل در کار برای موفقیت شرطی اساسی است.

نمودار صادارت لوله و اتصاالت پی وی سی
 بر حسب ارزش ریالی در 6 ماه اول سال 1395

نمودار صادارت لوله و اتصاالت پی وی سی 
بر حسب درصد ریالی در 6 ماه اول سال 1395

اخــــــبــار
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 ارزش دالری
طبـق آمـار سـازمان گمـرک ایـران، کشـور عـراق بـا 5 ميليـون 562 هـزار و 357 دالر رتبـه اول صـادرات لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی را بـه خـود اختصاص داده اسـت. همچنين تاجيکسـتان بـا 10 هـزار و 908 دالر رتبه آخر 
را از ميـان 5 کشـور هـدف صـادرات محصـوالت لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی به خـود اختصاص داده اسـت. 

نمودار صادارت لوله و اتصاالت پی وی سی
 بر لحاظ ارزش دالر

درصد ارزش دالری کشور
86.7 5562357 عراق
10.5 667386 افغانستان

2 128285 گرجستان
0.6 41178 ترکمنستان
0.2 10908 تاجيکستان
100 6410114 جمع

اخــــــبــار
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ک ساعت در روزه در حوزه کاری خود مطالعه کنید.
حداقل ی

 ارزش وزنـی
همـان گونـه کـه در جـدول مشـاهده شـد، کشـور عـراق بـه لحـاظ دالری در صـدر کشـورهای بـازار صـادرات لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی قـرار داشـت؛ این کشـور همچنين با 1 ميليـون و 973 هـزار و 626 کيلوگرم با بيـش از 86 درصد 

از مجمـوع کل صـادرات، بـه لحـاظ وزنی نيـز در رتبـه اول جدول قـرار دارد.
کشورهای افعانستان، گرجستان، ترکمستان و تاجيکستان به ترتيب در رده های بعدی این جدول قرار دارند.

نمودار صادرات لوله و اتصاالت پی وی سی
 بر حسب وزن )کیلو گرم(

جدول وزنی صادرات لوله و اتصاالت پی وی سی
 بر حسب درصد

درصد وزن کشور
86.7 1973626 عراق
10 228656 افغانستان
2.5 57922 گرجستان
0.6 13726 ترکمنستان
0.2 3639 تاجيکستان
100 2277569 جمع

اخــــــبــار
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 فرصـت و تـهدید
صـادرات 87 درصـدی لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی بـه کشـور عـراق در حالـی می توانـد یک فرصـت به شـمار رود که 

توليدکننـدگان ایرانـی بـا نـگاه و اسـتراتژی بلنـد مـدت در پـی نگاه داشـت مصرف کننـدگان خود در این کشـور باشـند.
 بدیهـی اسـت کـه بسـياری از تجـار و برندهـای معتبـر به دليل شـرایط جنگی کشـور عراق، حضـوری محـدود در این بازار 
دارنـد؛ امـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه عراق پـس از جنگ ميزبـان رقيبـان جدید و جـدی از دیگر کشـورها بـرای محصوالت 
ایـران  خواهـد بـود کـه در صـورت عـدم رعایـت برخی الزامـات از سـوی صادرکننـدگان ایرانـی، به سـادگی این بـازار به 

دیگـران واگذار می شـود.
 امـا مطالعـه بازارهـای جدیـد صادراتـی بـه ویژه کشـورهای همجـوار و منطقه، نيـاز این صنعت برای بسـط و توسـعه خود 
اسـت. مـی تـوان اذعـان کـرد کـه ارقام صادراتـی لولـه و اتصاالت پی وی سـی چندان قابـل توجه نيسـتند در حالـی که نياز 

بازارهـای مصـرف و شـناخت آن مـی توانـد تغيير محسوسـی در آمارهای صادراتـی این حـوزه ایجاد کند. 

اخــــــبــار
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نـمایشـگاهی با حـضور 
بـازدیدکـنندگان تخصصـی، امید به رونـق نسـبی بازار

پانزدهمین نمایشـگاه بین المللی تاسیسـات و سیسـتم های سرمایشـی و گرمایشـی از 27 تا 30 مهر ماه در محل 
دائمـی نمایشـگاه هـای بيـن المللـی برگـزار شـد. به گـزارش روابط عمومـی انجمـن توليدکننـدگان لوله و اتصـاالت پی وی 
سـی، ایـن نمایشـگاه در روز سـوم و چهـارم خـود شـاهد حضـور مناسـب بازدیدکننـدگان تخصصی بـود و این مسـئله موجب 
خرسـندی غرفـه گـذاران و اميـداروی آنهـا بـه بهود نسـبی بازار شـد. دو گفـت و گوی کوتـاه با اعضـای انجمـن توليدکنندگان 

لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی کـه در این نمایشـگاه، حضـور داشـتند را در ادامه مـی خوانيد.

فرهمنـد: ضـرورت طرح رتبـه بندی لولـه و اتصاالت 
پی وی سـی از سـوی اداره استاندارد

بسـياری از توليدکننـدگان اقـدام بـه گرفتـن اسـتاندارد کرده انـد اما به 
لحـاظ کيفيـت متفـاوت هسـتند اگـر آنها نيـز عـالوه بر انجمـن، یک 

رتبـه بنـدی در ایـن خصوص داشـته باشـند بسـيار عالی اسـت.
روز  سـومين  گلپایـگان  پليمـر  شـرکت  غرفـه  مسـئول  فرهمنـد 
نمایشـگاه تاسيسـات و سيسـتم هـای سرمایشـی و گرمایشـی را بـه 
لحـاظ بازدیدکننـده خـوب ارزیابـی کرد و گفـت: با توجه بـه ترکيب 
بازدیدکننـدگان ایـن نمایشـگاه، کـه بـه طور کلی از دسـت انـدرکاران 
سـاختمانی هسـتند؛ مـی تـوان اميدوار بود کـه صنعت از رکـود خارج 

 . د شو
وی در خصـوص طـرح رتبـه بنـدی انجمـن توليدکننـدگان لولـه و 
اتصـاالت پـی وی سـی  و آیـا ایـن که ایـن طرح مـی تواند بـه بهبود 
نسـبی سـهم و موفقيـت بيشـتر در مناقصـه هـا منجر شـود  گفـت: ای 
کاش ایـن طـرح زودتـر اجرایـی مـی شـد و زودتـر ایـن کار را آغـاز 

. کنند
فرهمنـد در هميـن ارتبـاط افـزود: بـه زعـم بنده بهتر اسـت کـه اداره 
اسـتاندارد نيـز ایـن کار را انجام دهد؛ چـون بسـياری از توليدکنندگان 
اقـدام بـه گرفتـن اسـتاندارد کـرده انـد اما بـه لحـاظ کيفيـت متفاوت 
هسـتند اگـر آنهـا نيز یـک رتبه بنـدی در این خصوص داشـته باشـند 

بسـيار عالی اسـت.

در هر شرایطی که هستید با تمام توان وبا استفاده از تمام امکانات خود کار کنید.

اخــــــبــار
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متاسـفانه مشـکل جـدی در گریـد S57 پـی وی سـی بـه وجـود 
آمـده اسـت و تـا هنگامـی کـه خـود پتروشـيمی هـای تصميم به 
رفـع ایـن مشـکل نگيرنـد، نمی تـوان به بهبـود این بـازار اميدوار 

. بود
علـی جنترانـی مدیرعامـل شـرکت پـی وی سـی صبـا بـا بيـان 
ایـن کـه نمایشـگاه تاسيسـات در روز سـوم رونـق گرفته اسـت،    
گفـت: هنـوز بـازار در رکـود قـرار دارد و نمی توان آن را نسـبت 

بـه قبـل مقایسـه کرد.
جنترانـی دربـاره صـادرات شـرکت پـی وی سـی صبـا گفـت: ما 
در حـال حاضـر بـه کشـور عراق صـادرات داریـم اما بـا توجه به 

ناامنـی هـا ایـن کشـور، صادارت مـا نيـز کاهش یافته اسـت.
وی بـا بيـان ایـن کـه اتصـاالت از سـایز 20 تـا 400 ميليمتـر در 
ایـن شـرکت توليـد مـی شـود، دربـاره بحران بـه وجود آمـده در 
گریـد S57 پـی وی سـی کـه مـورد اسـتفاده در اتصاالت اسـت،      
گفـت: متاسـفانه مشـکل جـدی در ایـن بخـش بـه وجـود آمـده 
اسـت و تـا هنگامـی کـه خود پتروشـيمی هـا تصميم بـه رفع این 

مشـکل نگيرنـد نمـی تـوان بـه بهبود ایـن بـازار اميـدوار بود.
وی در هميـن ارتبـاط افـزود: گرید فـوق را تنها پتروشـيمی های 
آبـادان و غدیـر توليـد می کنند و مـا در حال حاضـر ناگزیریم که 

ایـن مـواد را از دالالن بـا قيمـت هـای بـاال خریداری کنيـم. علی 
جنترانـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیا فضـای پسـابرجام در 
صـورت تحقـق، چشـم انـداز روشـنی را در مقابـل توليدکنندگان 
بـرای خـروج از رکود می گشـاید، گفـت: بله، به صـورت قطعی 
چنيـن اتفاقـی رخ می دهد؛ اما هنـوز اتفاقی نيفتـاده و بنده تصور 
نمـی کنـم حداقـل تـا یک سـال آینده و تـا روش شـدن وضعيت 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری در سـال آینـده، اتفـاق خاصی رخ 

دهد. 
جنترانـی افـزود: اکنـون وضعيـت بـازار بـه صـورت نسـبی و در 
مقایسـه با سـال گذشـته اندکی بهبود یافته اسـت اما بـازار چندان 

جذابی نيسـت.
وی در خصـوص طـرح انجمـن توليدکننـدگان لولـه و اتصـاالت 
پـی وی سـی دربـاره رتبه بنـدی، گفـت: در برخـی از زمينه های 
ایـن طـرح موافـق و در برخـی مـوارد انتقاداتی دارم؛ بـه هر حال 
مصـرف کننـده مـی دانـد دربـاره چـه شـرکتی بـه لحـاظ کيفيتی 
دارد مذاکـره مـی کنـد امـا این یـک گریدبندی کلی اسـت. تصور 
مـی کنـم اگـر صرفـا در خصـوص کيفيت ایـن کار انجام شـود و 
مـواردی ماننـد سـطح توليـد و بزرگـی واحـد و مـواردی از ایـن 
دسـت، در آن چندان موثر نباشـد بهتر می تواند پاسـخگو باشـد.

جنترانی: خرید گرید S57 پی وی سی از دالالن با قیمت باال

ما در حال حاضر به 
کشور عراق صادرات 

داریم اما با توجه به ناامنی 
ها این کشور، صادارت ما 

نیز کاهش یافته است.

اخــــــبــار
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صمیم های بدتر است .
صمیم های بهتر نقطه پایان ت

نقطه آغاز ت

افزایـش اسـتفاده از لـوله های پـی وی سـی در جهان
منصـور قدیمـی رئيـس هيئـت مدیـره شـرکت نيـک پليمر بر ایـن باور اسـت با توجه بـه ویژگی هـای منحصر بـه فرد لولـه و اتصاالت 
پـی وی سـی، هيـچ محصـول مشـابهی نمی تواند جایگزین آن شـود. ایـن توليدکننده بـر صادارت محصـوالت با کيفيت بـاال تاکيد ویژه 
ای دارد، چـرا کـه در وهلـه نخسـت نـام ایـران همـراه بـا کاال صادر می شـود و در مراحل بعـد عنوان برند و غيـره. وی همچنيـن حمایت همه 
جانبـه دولـت از توليدکننـدگان بـرای صـادارت را ضـروری مـی داند و در ایـن خصوص با یـادآوری وظایف دولـت در این زمينه، به مقایسـه 

ایـران بـا کشـورهای دیگـر می پردازد. گفـت و گو با ایـن توليدکننـده را در ادامه مـی خوانيد. 

■ آقای قدیمی برای پرسش نخست، 
واحد نیک پلیمر را معرفی کنید.

شـرکت نيـک پليمـر کردسـتان با پشـتوانه 
تجربـه سـهامداران خود در بخـش توليد و 
توزیـع و عـدم وجـود کارخانـه توليد لوله 
واتصـاالت پـی وی سـی درسـطح اسـتان 
کردسـتان و همچنيـن نزدیکی بـه مرزهای 
خروجـی بـا کشـور عـراق، عواملـی بوده 
انـد کـه موسسـان نيـک پليمـر بـا وجـود 
مشـکالت عدیـده ای کـه در راه صنعت و 
توليـد در این اسـتان محروم وجود داشـته 
اخـذ  ثبـت شـرکت و  بـه  اقـدام  دارد،  و 
مجـوز تاسـيس از صنایع اسـتان در آذرماه 

کنند. سـال 1387، 
بـا  و  کارخانـه  وتجهيـز  وسـاز  سـاخت 
دریافـت پروانه بهـره برداری و اسـتاندارد 

در مـرداد ماه سـال 1389 عمـال" به عنوان 
واحـد توليـدی، کار خـود را بـا توليد لوله 
از سـایز 32 تـا 500 ميليمتـر بـه صـورت 
چسـبی و پـوش فيـت آغـاز و بـا هـدف 
توسـعه صـادرات، از بدو شـروع اقـدام به 
توليـد بـا کيفيت خـوب و اسـتاندارد کرده 

ست. ا
هميـن طـور شـرکت نيـک پليمـر بـا بازار 
یابـی خـوب، موفـق بـه صـادرات بيـش 
از 80 درصـد تـوان توليـدی خـود شـده 
اسـت و ادامـه ایـن روند به انتخـاب چهار 
سـال پياپـی نيـک پليمـر بـه عنـوان صادر 
کننـده نمونـه و واحـد نمونـه اسـتاندارد 
اسـتانی منجـر شـده اسـت. نيـک پليمر از 
بـدو شـروع بـا توليـد اتصـاالت جوشـی 
فاضالبـی  هـای  لولـه   - شـده،   تقویـت 

بهداشـتی  آبرسـانی   - فشـار  تحـت   -
هـای  لولـه   - شـرب  آب  مخصـوص 
هـای  ولولـه  ومخابـرات  ورق  کاورینـگ 
شـياردار مخصـوص جـدار چـاه از سـایز 
200 تـا 500 ميليمتـر پکيـج کامـل صنعتی 
و لولـه های سـاختمانی تا سـایز 160را به 
بـازار مصرف داخل وکشـورهای همسـایه 

عرضـه کـرده اسـت. 
در ادامـه فعاليـت بـا تکميـل قالـب هـای 
اتصـاالت سـاختمانی بـا طراحـی جدیـد 
چسـبی  پکيـج  شـده  مهندسـی  وکامـال" 
سـاختمانی را نيـز کامـل کـرده اسـت. در 
حـال حاضـر سـاخت قالبهـای اتصـاالت 
پـوش فيـت سـاختمانی  وتوليـد لوله های 
سـه الیـه پی وی سـی نيز در دسـت اقدام 

. ست ا

مصـــاحبـــه
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■ بـا توجه به محصوالت واحـد تولیدی نیک 
اسـتانداردهای  پلیمـر و همچنیـن دریافـت 
الزم، آیـا تولیـدات ایـن شـرکت بـه دیگـر 
یـا  و  اسـت  شـده  صـادر  هـم  کشـورها 
در  خـود  بـازار  توسـعه  بـرای  برنامـه ای 

کشورهای دیگر دارید؟   
شـرت نيـک پليمـر موفـق بـه دریافـت اسـتانداردهای 
9118 - 9119 - 2/13361 موسسـه اسـتاندارد ایران  و 
ایـزو 9001 - 14001 - 18001از شـرکت ITCC  و 
بـا تکميـل و تجهيـز آزمایشـگاه وامکانات و مسـتندات 
موسسـه  همـکار  آزمایشـگاه  عنـوان  بـه  نيـاز،  مـورد 
اسـتاندارد، انتخـاب شـده ایم. هميشـه در جهـت ارتقاء 
کيفـی توليـدات خـود تـالش مـی کنيـم و با صـادرات 
توليـدات بـا کيفيت، توانسـته ایـم جایگاهـی خاص در 
بـازار عـراق بـرای خود کسـب کنيـم، به طـوری که در 
اسـتعالم هـای خریـد ادارات وشـرکتهای بـزرگ، نـام 

نيـک پليمـر بـه عنـوان برنـد مـورد درخواسـت ذکر 
می شود. 

نيـک پليمـر بـه کشـورهای افغانسـتان، ترکمنسـتان و 
ارمنسـتان صـادارت دارد ولـی عمده صادرات به کشـور 
عراق اسـت. ذکـر این نکته ضروری اسـت کـه تا اوایل 
سـال 94 حـدود 80 درصد توليـدات نيـک پليمر صادر 
مـی شـده و پس از ایجـاد ناآرامـی وجنـگ در منطقه و 
بـه خصـوص کشـور عراق بـا توجه بـه توقـف کامل یا 
کـم کاری پـروژه هـای در حال سـاخت و عـدم اجرای 
پـروژه هـای برنامه ریزی شـده، صادرات به این کشـور 

بـا کاهـش بسـيار روبرور بوده اسـت. 
در حـال حاضـر حـدود 15 تـا 20 درصد توليـدات این 
شـرکت صـادر مـی شـود. در چنـد مـاه اخيـر فعاليـت 
بـا  بازاریابـی، ارسـال نمونـه و مذاکـره  هایـی بـرای  
هـدف صـادرات محصول خـود به دو کشـور اروپایی و 
یـک کشـور آفریقایی انجام شـده اسـت کـه در صورت 
نهایی شـدن و عقـد قـرارداد، گام موثری در بازگشـایی 

بازارهـای هـدف جدیـد برداشـته می شـود.
چنانچـه ایـن حرکت توسـط هر یـک از توليـد کنندگان 
داخلـی انجـام شـود و در صـورت صـادرات کاالی بـا 
کيفيـت، مـی توانـد راهگشـای سـایر توليـد کننـدگان 
کشـور  باشـد؛ چون در بحـث صادرات، ما نخسـت نام 
کشـور را در کنـار کاال صـادر می کنيم، سـپس نـام برند 
کاال را و در صـورت غفلـت در ایـن خصـوص، لطمـه 

جبـران ناپذیری به صـادرات – حداقـل در آن صنعت- 
وارد مـی شـود. اتفاقـی کـه در سـال هـای نـه چنـدان 
دور بـرای صنایـع مختلف کشـور از جمله مـواد غذایی 
و بهداشـتی در کشـورهای آسـيای ميانـه و در دو دهـه 
گذشـته و حتـی لولـه واتصـاالت پی وی سـی در سـال 
هـای اخيـر در کشـورهایی مانند عـراق و افغانسـتان، به 

واسـطه صـادرات بـی کيفيت رخ داده اسـت.
یکـی از مهمتریـن عوامـل چنيـن اتفاقاتـی، مـی توانـد 
عـدم نظـارت مسـئوالنه سـازمان هـای نظارتـی باشـد، 
کـه ایـن ضعـف در بـازار داخـل هـم بـه وضـوح دیده       
مـی شـود. بهتریـن مثـال بـرای ایـن مـورد را مـی توان 
ذهنيـت مـردم ایـران نسـبت بـه کاالهـای چينـی عنوان 
کـرد؛ در صورتـی کـه در کشـور چيـن انـواع کاال بـا 
کيفيـت بسـيار باال توليـد و بـه بازارهای اروپـا وآمریکا 
صـادر می شـود؛ ندیده گرفتن این سـهل انـگاری تاوان 
سـنگينی را بـه توليـد کشـور تحميـل مـی کنـد، کـه در 
درجـه اول همـت ودقت مسـئوالن نظارتـی را می طلبد 
و سـپس تـالش و پشـتکار و مسـئوليت پذیـری توليـد 
کننـدگان را؛ چـون در صورتـی کـه منطقـه آرام شـود و 
ثبـات پيـدا کنـد، با وجـود ایجـاد بـازار مصرف بسـيار 
خـوب صـادرات به کشـورهای هدف بسـيار مشـکل و  
بـر اسـاس اصول درسـت و در نظـر گرفتن بسـياری از 
پارامترها توسـط صـادر کننده به وقوع خواهد پيوسـت.
 پارامترهایـی از جملـه کيفيت قابل رقابـت؛ چون زمانی 
رسـيده که شـاید صرفا بـا رعایت شـاخص اسـتاندارد، 
توليـدات ایرانـی نتوانـد جوابگـوی کيفيـت رقبا باشـد. 
بسـته بنـدی، ترانزیـت کاال، گارانتـی، تنوع توليـد،  نوع 
آوری و....   و درنهایـت قيمـت تمـام شـده قابل رقابت 
در کشـور مقصـد، مـی توانـد معيـار بررسـی و ارزیابی 
کشـورهای  بيشـتر  از  چـون  باشـد؛  خریـداران  بـرای 
صاحـب صنعـت و توليـد، سـيل کاال بـه منطقـه وارد   

شـود. می 
بـرای آمـاده سـازی و مقابله بـا این وضعيـت، همکاری  
و  بازرگانـان، موسسـات  کننـدگان،  توليـد  و هميـاری 
صنایـع،  وزارت  جملـه  از  دولـت  بـا  مرتبـط  ادارات 
پتروشـيمی هـا، بانـک مرکـزی، گمـرک راه و ترابـری، 
صدا وسـيما، صنـدوق ضمانت صادرات، اسـتاندارد و... 
نيـاز اسـت کـه با یـک کار گروهـی و ملی می تـوان راه 
توسـعه صـادرات را همـوار کـرد، در غيـر ایـن صورت 
هميـن انـدک بـازار صادراتـی را نيـز از دسـت خواهيم 

داد. 

نیک پلیمر به 
کشورهای افغانستان، 

ترکمنستان و 
ارمنستان صادارت 

دارد ولی عمده 
صادرات به کشور 

عراق است.

مصـــاحبـــه
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مصـرف  بـرای  بـازار  اقبـال  دلیـل  شـما   ■
بخـش  در  ویـژه  بـه  بی کیفیـت  محصـوالت 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی را در چه چیز 

نیـد؟ می دا
در داخـل کشـور بـه دليـل عـدم فرهنـگ سـازی و اطالع 
رسـانی صحيـح وکافـی از طـرف دسـتگاه هـای نظارتی و 
بازرسـی و انجمـن هـای صنـوف مختلـف از یـک طـرف 
و عـدم نظـارت صحيـح و اصولـی توسـط سـازمان هـای 
نظارتی و بازرسـی و مشـکالت عدیـده اقتصادی حاکم در 
سـال هـای اخيـر برای مصـرف کنندگان، همگی دسـت به 
دسـت هـم داده تا بـازار توليدات بـی کيفيت بـا دارا بودن 
نشـان اسـتاندارد کـه بـا قيمـت نازلتـری عرضه می شـود، 

روز بـه روز داغتر شـود.
بـا توجـه بـه موارد بـاال، توليـد کننـدگان کاالی بـا کيفيت 
روز بـه روز بـا افـت توليـد مواجـه  شـده انـد. سـال هـا 
نشـان  اسـتاندارد  عالمـت  شـعار  مـردم  تـا  شـد  تـالش 
دهنـده کيفيـت کاال را ملکـه ذهـن خـود کننـد و مصـرف 
کنندگان با مشـاهده نشـان اسـتاندارد کاال را دارای کيفيت 
اسـتاندارد دانسـته و در بيـن آنهـا معمـوال" نازلترین قيمت 
را خریـداری مـی کنند؛ در صورتی که ممکن اسـت کاالی 
خریداری شـده هيچ شـاخصه ای از اسـتاندارد را نداشـته 
باشـد و در صورتـی کـه ایـن مشـکل نظارتـی حل شـود، 

بسياری از مشکالت دیگر نيز برطرف می شود.   
 

■ طـرح در دسـت انجمـن در خصـوص رتبه 
بنـدی شـرکت ها تـا چـه انـدازه می توانـد به 
رفع مشـکالتی که شـما بـه آن اشـاره کردید، 
کمـک کنـد؟ ضـرورت اهمیـت این طـرح را 

کنید. بیـان 
در چندیـن جلسـه هيئـت مدیـره انجمـن پـس از بحـث 
وبررسـی هـای طوالنـی و دعـوت از اعضـاء انجمـن در 
جلسـات بـه منظـور پيـش بينـی راهـکاری بـرای مقابله با 
افزایـش توليـدات بـی کيفيـت و مخـدوش شـدن اعتبـار 
لولـه واتصـاالت پـی وی سـی، مقـرر شـد  با تشـکيل دو 
کميسـيون تخصصـی توسـط اعضـاء انجمـن  و بررسـی 
هـای دقيـق بـرای پيدا کـردن راهـکار بهتر یک کميسـيون 
در مسـير رتبـه بنـدی توليد کننـدگان عضـو انجمن جهت 
شـرکت در مناقصـات دولتـی بـه بحـث و بررسـی هـای 
تخصصـی پرداخـت؛ که پس از چندین جلسـه بـه راهکار 
رتبـه بنـدی بـا شـاخصه هـای مـورد قبـول سـازمان ها و 
نهادهـای دولتـی کـه توسـط مرکـز پژوهـش هـای پليمـر 

انجـام شـود دسـت یافت.
در نهایـت در مرحلـه ثبـت نام از شـرکت هـای داوطلب، 

بـه  دوبـاره  انجمـن،  اعضـای  از  بعضـی  مخالفـت  بـا 
کميسـيون بـرای بررسـی مجـدد و رفـع نواقـص احتمالی  
عـودت داده شـد، کـه هـم اکنـون در کميسـيون مربوطـه 
تحـت رسـيدگی مجـدد قـرار دارد.  در مسـير دیگـر یـک 
کميسـيون تخصصـی جهـت پيـدا کـردن راهـکاری بـرای 
لولـه و اتصاالت فاضالبی سـاختمان در جهـت رتبه بندی 
اعضـاء کـه بنـا بـه تصميـم هيئـت مدیـره مسـئوليت ایـن 
کميسـيون بـه اینجانـب واگـذار شـد، تشـکيل و پـس از 
چنـد جلسـه بـا اعضـاء کميسـيون کـه از کارخانه هـای با 
تجربـه و اعضـاء داوطلب انتخاب شـده بودنـد، در نهایت 
پروپـوزال شـرایط رتبـه بنـدی اعضـاء تکميـل و درهيئت 

مدیـره انجمـن تائيـد و مصوبـه اجرایـی صادر شـد. 
 مبنـای ایـن رتبـه بنـدی کـه بـر عکس رتبـه بندی مسـير 
مناقصـات، اختيـاری نيسـت و تمامـی اعضاء توليـد کننده 
لولـه و اتصـاالت پی.وی.سـی را شـامل مـی شـود صرفا" 
بـر اسـاس مطابقـت کيفيـت توليـدات بـا اسـتاندارد ایران 
مـی باشـد و بـا نمونـه بـرداری از سـطح بـازار مصـرف 
توسـط انجمـن و انجـام آزمایشـات اسـتاندارد توليـدات 
بـا کيفيـت واقعـی اسـتاندارد مشـخص واز طریـق ماهنامه 
-سـایت وشـبکه هـای اجتماعـی انجمـن و همچنيـن از 
طریـق رسـانه هـای جمعـی عمومـی توليـد کننـدگان بـا 
کيفيـت اسـتاندارد معرفـی ومشـخص مـی شـوند. بـه تبع 
آن توليدکننـدگان غيـر اسـتاندارد نيز مشـخص می شـوند 
کـه بـا فرهنگ سـازی و اطالع رسـانی عمومی تشـویق به 
خریـد کاالهـای اسـتاندارد واقعـی و خطـرات اسـتفاده از 
کاالهـای غيـر اسـتاندارد بـرای مصـرف کننـدگان توضيح 

می شـود. داده 
 از طریـق انجمـن رسـما" ایـن رتبـه بنـدی بـه ارگان هـا 
وسـازمان هـای ذینفـع و ناظـر وتصميـم گيـر از جملـه 
نظـام مهندسـی، مسـکن و شهرسـازی، شـهرداری، انبـوه 
سـازان، اتحادیـه فروشـندگان لوازم سـاختمان، اسـتاندارد  
و ... اعـالم مـی شـود و پيگيـری هـای الزم در جهت الزم 
االجـراء بـودن رعایـت ایـن رتبـه بنـدی در ارکان دولتـی 

انجـام می شـود.
اکنـون مرحلـه نمونـه برداری از سـطح بـازار اجـرای این 
رتبـه بنـدی رو به پایان اسـت و اکثـر نمونه هـا در مرحله 
تسـت و آزمایشـات اسـتاندارد هستند.  سـعی بر آن است 
کـه نتایـج اوليـن رتبه بنـدی تحت عنـوان جـدول مقياس 
کيفيـت تـا دو مـاه آینده اعالم شـود که البتـه مرحله نمونه 
بـرداری و آزمایـش، هرسـال حداقـل یـک بار انجام شـده 
و رتبـه بنـدی جدیـد در چهـار ماهـه اول هـر سـال اعالم 
می شـود. شـرایط کامـل رتبه بندی در پروپـوزال نهایی در 
سـایت اعضـاء انجمن قابل مشـاهده اسـت طبيعتا" شـاهد 
افزایـش روز افـزون توليـدات بـا کيفيـت خواهيـم بود که 

ضامن بقاء وحيات این صنعت است.  

مصـــاحبـــه
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لولـه و اتصـاالت پی.وی.سـی، قدیمـی تریـن صنعـت در 
صنایـع لولـه و اتصـاالت پليمـری اسـت کـه فـراز ونشـيب 
هـای مختلفـی را تجربـه کرده، ولـی هيچگاه  جایـگاه خود 
را در صنایع مورد اسـتفاده از دسـت نداده اسـت در صورتی 
پليمـر  شـود،  توليـد  اسـتاندارد  و  خـوب  کيفيـت  بـا  کـه 
دیگـری تـوان جایگزینـی آن را بـا توجـه بـه خصوصيـات 
منحصـر بفـردش نـدارد؛ همـان طـور کـه در حـال حاضـر 
شـهری،  فاضـالب  هـای  پـروژه  در  را  مصـرف  باالتریـن 
صنعتـی، سـاختمانی و طيـف گسـترده ای از کاربردهـا در 
امـور مختلـف را در جهـان دارد و قطعـا" بـرای حفـظ ایـن 
جایـگاه ميبایسـتی پـا به پـای دیگرصنایع دارای نـوع آوری، 
تنـوع  وتطبيـق پذیـری با دیگـر تکنولوژی هـای روز دنيا را 
داشـته باشـد؛ بـه طوری که کاربـرد پی .وی .سـی در صنایع 
مختلـف رو بـه افزایـش اسـت و ایـن به دليل خـواص ویژه 

ایـن پليمر اسـت.

■ برای بهبود و تقویت وضعیت صادرات، نهادها 
و ارگان های دولتی چه اقداماتی باید انجام دهند 
بتوانند  بهتری  پشتوانه  با  ایرانی  تولیدکنندگان  تا 

وارد حوزه رقابت در کشورهای هدف شوند؟ 
از  کننـدگان  توليـد  درخواسـت  صـادرات،  خصـوص  در 
دولـت و دولتمـردان همراهـی و هميـاری بـه معنـی واقعـی 
اسـت و سـعی شـود موانـع مختلفـی را که بـر سـر راه قرار 
گرفتـه تـا حـد امـکان مرتفـع کننـد کـه به ذکـر چنـد مورد 
بسـنده ميکنيـم، ترانزیـت کاال در حالـی کـه خيلـی مشـهود 
نيسـت، ولـی جایـگاه مهمی بـرای خریـدار دارد؛ بـه عنوان 
مثـال خریـدار عراقـی کاالیـی را کـه از ترکيـه خریـداری    
مـی کنـد از انبـار توليد کننـده بارگيـری و در انبـار خریدار 
تخليـه  می شـود که قطعـا" کاال سـالمتر و با هزینـه کمتری 
بـه مقصـد مـی رسـد؛ در صورتی که همـان خریـدار عراقی 
وقتـی کاالیـی را از ایـران خریـداری مـی کنـد کاال از انبـار 
توليـد کننـده بارگيـری شـده و در مـرز خروجی در شـرایط 
بسـيار نامطلوبـی و بـدون امکانـات مناسـب تخليـه شـده و 
سـپس در کاميـون عراقـی بارگيری شـده و به انبـار خریدار 
وارد مـی شـود و طبيعتـا" کاال ناسـالمتر و با هزینه بيشـتری 
بـه دسـت خریـدار می رسـد در شـرایط نزدیک بـه هم اگر 

شما باشيد کدام فروشنده را انتخاب می کنيد؟! 
 

در برگـزاری نمایشـگاه هـای برون مـرزی به منظـور کمک 
بـه افزایش صادرات برای شـرکتهایی کـه در زمينه صادرات 
فعاليـت داشـته انـد، امتيازاتی ماننـد تخصيص غرفـه ارزانتر 
و  پيـش بينـی اسـکان وخوردوخوراک مناسـبتر همان کاری 
کـه کشـور چيـن بـرای شـهروندان شـرکت کننـدگان خود 
درنمایشـگاه هـا در هر کشـوری پيـش بينی می کنـد، قطعا" 

شرکت های بيشتری در این زمينه فعال می شوند. 
عـودت مابـه التفاوت ارزش افـزوده صادرکنندگان در مهلت 
قانونـی یـک مـاه از زمـان صـادرات نـه پرداخـت آن پـس 
از سـه الـی چهـار سـال، آن هـم بـا گذشـتن از هفتـاد خان 
بخصـوص در این شـرایط اقتصـادی که اکثر توليـد کنندگان 

بـا مشـکالت نقدینگـی دسـت وپنجـه نرم مـی کنند.
فراهـم کـردن امکانـات قابـل قبـول در سـفارتخانه هـای 
کشـورهای هـدف صادرات به منظـور راهنمایی وجوابگویی 
به سـواالت و مشـکالت صادرکننـدگان و حمایـت حقوقی 
در جهـت حفـظ و احقـاق حقـوق صادرکنندگانـی که دچار 
مشـکل شـده اند، به طوریکه کشـور مقصـد اطمينان حاصل 
کنـد کـه صادرکننـده دارای یـک حامـی قوی در آن کشـور 
اسـت و تنها نيسـت که حـق وحقوقش پایمال شـود، از این 

موارد زیاد شنيده ایم .  
اميـدوارم بـزودی شـاهد آن باشـيم کـه توليـد کننـدگان این 
کشـور بـه جـای اینکـه دغدغـه تهيـه مـواد اوليـه، پرداخت 
هزینـه هـای جـاری،  برنامـه ریـزی بـرای تعدیـل نيـرو و 
یـا  پيـدا کـردن راهکار مناسـب بـرا ی تعطيلـی واحد خود 
را داشـته باشـند بدنبـال اجـرای طـرح هـای توسـعه،  بهينه 
سـازی خطـوط توليـد، افزایـش توليد، پيـش بينـی امکانات 
رفاهـی برای پرسـنل خـود،  افزایش صـادرات و راهيابی به 

بازارهای جدید صادراتی باشند.  

مصـــاحبـــه
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مهمترین  شما  نظر  از  نادرسرا،  آقای   ■
چه  تولیدکنندگان  روی  پیش  موانع 

مواردی هستند؟
بـر  حاکـم  اقتصـادی  رکـود  از  حاضـر  حـال  در 
کشـور مـی تـوان بـه عنـوان یکـی از موانـع توليد 
نـام بـرد؛ چـون توليـد کننـده هيـچ گونـه برنامـه 
داشـته  توانـد  نمـی  مـدت  کوتـاه  حتـی  ریـزی 
و  پيشـرفت  راه  در  ترمـز  بدتریـن  ایـن  و  باشـد 
نمـی  هـم  موجـود  بـه شـرایط  و  اسـت  توسـعه 
تواننـد اعتمـاد چندانـی کننـد؛  چـون هـر لحظـه 
بایـد انتظـار تعطيلـی واحـد خود را داشـته باشـند. 
آمـار تعطيلـی روز افـزون دليـل ایـن مدعا اسـت.
 عـدم ثبـات در تصميم گيری هـا و مقررات دولتی 
از دیگـر عواملـی اسـت کـه بحـران هـای فراوانی 
را در پيـش روی توليـد کننـدگان قـرار مـی دهـد؛  
نمونـه بـارز آن بحـران مـواد اوليه پی.وی.سـی در 
چند ماه گذشـته اسـت که از بابـت گرید اتصاالت 
همچنـان ادامـه دارد. با وجـود رکود بـازار افزایش 
قيمـت در بخـش مـواد اوليـه - انـرژی - حمـل 
ونقـل و خدمـات عمومـی را مـی تـوان بـه عنوان 

مثـال نـام بـرد کـه در حالـی کـه بـازار هيـچ گونه 
آمادگـی و انتظاری بـرای افزایش قيمـت ها ندارد.
 اعمـال ایـن افزایش ها بسـيار دشـوار و در بعضی 
مواقـع غيـر ممکـن اسـت؛ چـون بـه دليـل عـدم 
نظـارت متوليـان بـر توليـد کننـدگان، کاالهـای بی 
افزایـش  ایـن  بيشـتر کيفيـت  بـا کاهـش  کيفيـت 
قيمـت هـا را خنثـی مـی کننـد و قيمـت خـود را 
افزایـش نمـی دهنـد؛ ولـی توليـد کننـدگان کاالی 
بـا کيفيـت از چنين ابزارهایـی نمی توانند اسـتفاده 
کننـد؛ نتيجـه آن ضعيفتر شـدن توليـد کننده خوب 
و قویتـر شـدن توليد کننده کاالی نامرغوب اسـت. 
موانـع متعـدد دیگـری از جمله مشـکالت مالياتی، 
مناقصـات  در  کننـده  توليـد  از  حمایـت  عـدم 
دولتـی و پرداخـت مطالبـات آنهـا در دراز مـدت 
واحدهـا  ایـن  از  تعـدادی  تعطيلـی  باعـث  کـه 
شـده - افزایـش هزینـه پارامترهـای مختلـف در 
بـرای چندیـن نوبـت درسـال - بـی  امـر توليـد 
اعتبـاری چـک در بـازار معامـالت و وجـود آمـار 
بـاالی چکهـای برگشـتی  را مـی تـوان نـام بـرد.

نادرسـرا مدیرعامـل شـرکت نيـک پليمـر در گفت و گـو  با ماهنامـه انجمن توليدکننـدگان لوله و اتصاالت پی وی سـی، به موانـع پيش روی 
توليدکننـدگان در اسـتان کردسـتان کـه از مزیـت مـرزی بـودن و دیگـر پتانسـيل هـا برخوردار اسـت، اشـاره کـرد.  وی همچنين نيـاز منطقه 
جنـگ زده کشـورهای همسـایه بـه بازسـازی پـس از برقـراری آرامـش را از مـواردی ذکر مـی کند کـه توليدکننـده ایرانی با درایـت و عرضه 

محصـوالت بـا کيفيـت، مـی تواند بيشـترین بهره وری را از آنها داشـته باشـد.

نـشانه های خـروج از رکـود مشـاهده نمی شـود
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■ بـا توجـه بـه این که هنـوز بازار بـه ویژه 
صنعـت سـاختمان در رکود قـرار دارد؛ آیا 
نشـانه هایـی بـرای خـروج از ایـن رکـود 

وجود دارد؟ 
تـا کنـون که نشـانه هـای عملـی در جهت بـرون رفت 
از رکـود بـازار مشـاهده نشـده اسـت ولـی بر اسـاس 
صحبتهایـی کـه در جامعـه مطـرح اسـت در صـورت 
تحقـق اهـداف تعييـن شـده دولتمـردان، نبایـد زودتر 
از سـه ماهـه دوم سـال 96 انتظـار شـکوفایی و بـرون 
رفـت را داشـته باشـيم؛ ولـی در عيـن حـال اميدواریم 
ایـن مهم هرچـه زودتر محقق شـود ودر صورت برون 
رفـت از رکـود و ورود کاالهای وارداتـی، نظر به اینکه 
مبـداء ورود تعييـن کننـده اسـت توليـد کنندگانـی در 
داخـل کشـور وجـود دارند که تـوان توليـد کاالهای با 
کيفيـت را دارنـد و مـی تواننـد از نظـر کيفيـت رقابت 
کننـد ولـی از نظـر قيمـت بسـتگی بـه سياسـت هـای 
دولـت دارد ودر حـال حاضـر قابـل پيش بينی نيسـت. 
■ کردسـتان یـک اسـتان مرزی اسـت و به 
لحـاظ شـاخص هـای توسـعه در رده های 
پاییـن جدول کشـور قـرار دارد؛ درمجموع 
چه مشـکالت خاصـی بـرای تولیدکننده در 

این استان وجود دارد؟ 
ادوار  در  کـه  محـروم  اسـتان  یـک  کردسـتان  اسـتان 
گذشـته هـم مـورد کـم توجهـی دولـت ودولتمـردان 
قـرار گرفتـه اسـت، ولـی بـا وجـود ایـن کـم توجهی 
دارای کارخانجـات توليـدی -هـر چنـد اندک- اسـت 
کـه بـا همت و پشـتکار مـردم منطقـه احـداث و اداره 
مـی شـود. کارخانجـات توليـدی از کمبـود نيروهـای 
و  تخصصـی  قطعـات  و  ابـزار  کمبـود  متخصـص، 
صنعتـی، راه وترابـری، امکانات حمـل و نقل، خدمات 
فرودگاهـی مناسـب و غيـره دچـار مشـکل و خسـران 
اسـت. حتـی بـه دليـل نداشـتن آسـفالت در شـهرک 
صنعتـی کـه یک امکان اوليه اسـت در زمسـتان به دليل 
مشـکل تـردد و نرسـيدن مـواد اوليـه، کارخانـه مجبور 
بـه تعطيلـی می شـود. در صورتی که اسـتان کردسـتان 

بـه دليـل نزدیکـی بـه مرزهـای خروجـی و همجواری 
بـا کشـور عـراق و دارا بـودن نيـروی کار جـوان وکار 
آمـد، بـا برطـرف کـردن موانـع فـوق الذکر مـی تواند 
یکـی از مراکـز توليـدی وصادراتی بسـيار فعال باشـد. 

آیـا شـرکت نیـک پلیمـر برنامـه ای بـرای 
جوینت شـدن با سـرمایه گـذار خارجی را 

دارد؟
در صـورت ثبـات در سياسـت های روابـط خارجی و 
اقتصـاد داخـل و بر طرف شـدن موانع مبـادالت بانکی 
کـه پيامـد آن اطمينـان سـرمایه گـذاران خارجـی بـه 
تضمين به بازگشـت سـود و اصل سـرمایه و دورنمای 
رونـق اقتصـادی اسـت، امکان جـذب سـرمایه گذاری 
خارجی وجود دارد و هسـتند کسـانی که در کشورهای 
دور و نزدیک آمادگی سـرمایه گذاری هسـتند و تمایل 
خـود را نشـان داده اند. در صورت برقـراری آرامش و 
ثبـات در منطقه جهت سـاخت وسـاز ایـن همه ویرانی 
درکشـورهای همسـایه تالش زیادی را می طلبد که از 
ایـن بـازار بزرگ به وجـود آمده بيشـترین بهـره مادی 
و معنـوی را کـه همانـا بـا عرضـه توليـدات بـا کيفيت 
وثبـت نـام نيـک در منطقه اسـت بـه یـادگار بگذاریم .

 نباید زودتر از سه 
ماهه دوم سال 96 
انتظار شکوفایی و 

برون رفت را داشته 
باشیم؛ ولی در عین 

حال امیدواریم این مهم 
هرچه زودتر محقق 

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

مصـــاحبـــه

CPVC و OPVC، در دنـیا 
جایگزیـن لـوله های PVC  می شوند

اسـرین مرادیـان مدیـر کنتـرل کيفيـت شـرکت نيک پليمر کردسـتان در گفت و گـو با ماهنامـه انجمن توليدکننـدگان لوله و اتصـاالت پی وی 
سـی، ضمـن تشـریح وظایـف این بخش در شـرکت نيـک پليمر به پرسـش هایی در خصوص؛ مقایسـه کنتـرل کيفيت در ایران با کشـورهای 
توسـعه یافتـه، جایـگاه لولـه و اتصـاالت پی وی سـی در دنيا و... پاسـخ مـی دهد. از وی تـا کنون مقاالت علمـی متعـددی در ماهنامه انجمن 

چاپ و منتشـر شـده اسـت. گفـت و گو با اسـرین مرادیـان را در ادامه مـی خوانيد.

■ خانم مرادیان، لطفا مسئولیت بخش کنترل کیفیت را 
توضیح دهید.

نيـک  شـرکت  کـه  اسـت  ای  گسـترده  مقولـه  کيفيـت  کنتـرل 
قـرار  پوشـش  تحـت  را  هـا  بخـش  همـه  کردسـتان  پليمـر 
توليـد و  بـا واحـد  داده اسـت. بخـش کنتـرل کيفيـت همـگام 
تعميـر ونگهـداری همـواره در تـالش اسـت تـا هـدف اصلـی 
شـرکت محقـق شـود و آن توليـد محصـول بـا کيفيـت و قابـل 
اسـت. منطقـه  کشـورهای  بيـن  و  داخلـی  سـطح  در  رقابـت 

■ در شرکت نیک پلیمر، یک کاال چه فرایندی را باید 
در بخش کنترل کیفیت طی کند؟

اصلـی تریـن سياسـت کاری شـرکت نيـک پليمـر، بـاال بـردن 
سـطح کيفيـت در هـر شـرایطی اسـت؛ بنابراین مسـئوليت بخش 
کنتـرل کيفيـت بسـيار مهـم بـوده و بـا ورود مـواد اوليه بـه داخل 
شـرکت کار ایـن بخـش شـروع می شـود؛ که بـه ایـن ترتيب کار 
انجـام مـی شـود؛ کنتـرل مـواد اوليـه و مستندسـازی مشـخصات 
بـرای سـایزهای  توليـد  فرموالسـيون شـرایط  ثبـت  آنهـا،  فنـی 
مختلـف، کنتـرل پارامترهـای ابعـادی و ظاهـری حيـن توليـد بـه 

صـورت سـاعتی، نمونـه گيری و انجام تسـت های آزمایشـگاهی 
منطبـق بـر اسـتانداردهای ملـی و بيـن المللـی، کنتـرل نهایی قبل 
از بارگيـری و اطمينـان از بـدون نقـص و سـالم بـودن توليـد.

■ با توجه به مسئولیت و وظایف تعریف شده بخش 
کنترل کیفیت، در صورت انتقاد و یا شکایت مصرف 
کننده از کیفیت محصول، چه ساز و کاری در شرکت 
وجود  مواردی  چنین  به  رسیدگی  برای  پلیمر  نیک 

دارد؟
واحـد کنتـرل کيفيـت در زمينه عدم خـروج نمونه بـدون کيفيت، 
فيلتـر بـرای کسـب  باالیـی دارد و محصـول از چندیـن  دقـت 
تایيـد نهایـی عبـور مـی کنـد. اگـر انتقـاد یـا شـکایتی از طـرف 
مصـرف کننـده اعـالم شـود به بخـش کنتـرل کيفيت ارجـاع داده 
مـی شـود و پـس از بررسـی هـای الزم نتيجـه صـادر مـی شـود. 
در مواقعـی کـه نقـص بـه خاطـر اسـتفاده ناصحيـح کاربر باشـد، 
کارشـناس بـه محـل اعـزام و آمـوزش هـای الزم داده مـی شـود 
و اگـر حـق بـا مشـتری باشـد و محصـول نقـص کيفيتـی داشـته 
دارد. قـرار  شـرکت  کار  دسـتور  در  محصـول  تعویـض  باشـد، 
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در  ای  مقایسه  توان  می  آیا   ■
با  ایران  در  کیفیت  کنترل  خصوص 
داد؟ انجام  یافته  توسعه  کشورهای 
یافتـه  توسـعه  کشـورهای  در  کيفيـت  کنتـرل 
قطعـا اهميـت بيشـتری دارد و یکـی از عوامـل 
پيشـرفت محسـوب می شـود. در ایران متاسـفانه 
بـه  نهادینـه نشـده اسـت و  امـر کيفيـت  هنـوز 
دليـل مشـکالت اقتصـادی، کيفيـت محصـول در 
درجـه اول اهميـت قـرار نـدارد. شـرکت هـای 
محـدودی در ایـران هسـتند کـه بـه طـور کامـل 
پایبنـد  خـود  محصـوالت  کيفيـت  کنتـرل  بـه 
هسـتند و در برخـی مـوارد اهمـال ارگان هـای 
امـر  ایـن  بـه  نيـاز  عـدم  باعـث  نيـز  مربوطـه 
مهـم شـده اسـت. همـه ایـن عوامـل دسـت بـه 
کنتـرل  واحـد  نقـش  دهندکـه  مـی  دسـت هـم 
کيفيـت در واحدهـای توليـدی کـم رنـگ شـود.
اسـاتيد  مـا  ایـران  در  کيفيـت  کنتـرل  زمينـه  در 
بسـياری داریـم کـه بـا جدیـت فعاليت مـی کنند 
و بـه لحـاظ سـواد اکادميک و دانـش فنی، چيزی 
از هـم صنفـی هـای خود در کشـورهای توسـعه 
یافتـه کـم ندارنـد؛ امـا در ایـران مـا با مشـکالت 
زیـادی روبـرو هسـتيم، یکـی از این مـوارد عدم 
دسترسـی بـه دسـتگاه هـای تسـت اسـتاندارد و 
مـواد مصرفـی مـورد نيـاز اسـت کـه ایـن امر در 
مقایسـه هـای بيـن آزمایشـگاهی کامـال مشـهود 
اسـت کـه آزمایشـگاهها نتایـج یکسـان بدسـت 
نمـی آورنـد )البتـه قسـمتی از ایـن موضـوع بـه 
اپراتـور و شـرایط آزمون نيز بسـتگی دارد(. حتی 
دسترسـی بـه اطالعـات روز دنيـا برای مسـئوالن 
کنتـرل کيفيـت مـا دشـوار اسـت. عدم ثبـات در 
مـواد اوليـه نيز در مقولـه کيفيت بی تاثير نيسـت.

سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  اکنون   ■
چشم  و  دارد  جایگاهی  چه  دنیا  در 
بینید؟ می  چگونه  را  صنعت  این  انداز 
لولـه های پالسـتيکی برای انتقال سـياالت بيشـتر 
از هـر لولـه دیگری در دنيا اسـتفاده می شـود. از 
ایـن ميـان لوله واتصـاالت pvc به دالیـل زیادی 

جـزو پرکاربردتریـن هـا هسـتند؛ اما با پيشـرفت 
تکنولـوژی در کشـورهای توسـعه یافتـه بـه نظر 
مـی رسـد اسـتفاده از pvc رو بـه کمرنگ شـدن 
مـی رود و اسـتفاده از CPVC و OPVC بـه 
دليـل مقاومـت بيشـتر در برابـر حـرارت، فشـار، 
حـالل شـيميایی در حـال رواج اسـت. مـا نيـز 
تغييـر را فراهـم کنيـم. ایـن  بـرای  بایـد زمينـه 

■ چه پیشنهاد و یا راهکاری برای بهبود 
عملکرد واحدهای کنترل کیفیت دارید؟
کيفيـت  کنتـرل  مسـئوالن  مـا  همـه  اميـدوارم 
وظایفمـان را بخوبـی انجـام دهيـم و بـه تعهدات 
خـود پایبند باشـيم. کسـب علـم و بـه روز کردن 
کنتـرل  مسـئوالن  نيازهـای  از  یکـی  معلومـات 
نقـش  کـردن  ایفـا  بهتـر  هرچـه  بـرای  کيفيـت 
خـود در واحدهـای توليـدی اسـت. بـه عـالوه 

کيفيـت  کنتـرل  مسـئول 
آگاه  و  تـر  مسـلط  هرچـه 
تـر بـه فراینـد توليد باشـد 
زیـرا  اسـت؛  تـر  موفـق 
برایـش  آزمـون هـا  نتایـج 
قابـل فهـم و ملمـوس مـی 
شـود و مـی توانـد راهکار 
دهـد. ارائـه  جدیـد  هـای 

دیگری  موارد  لطفا   ■
است  ذکر  به  نیاز  که 
بفرمایید. بیان  را 
زحمـات  از  پایـان  در   
انجمـن PVC ایران نهایت 
تشکر وقدردانی را دارم که 
در ایـن راه همـواره حامـی 
کيفيـت  کنتـرل  مسـئوالن 
بـوده انـد ونقـش مهمی را 
در بـاال بردن سـطح کيفيت 
کنتـرل  مسـئولين  کاری 
انـد. کـرده  ایفـا  کيفيـت 
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ضروری را کوتاه کنید.
ک وسیله کاری استفاده کنید، مکالمات غیر 

 از تلفن به عنوان ی

مصـــاحبـــه

پـارسا:دوستـان سیاسی ما صرفا دوسـتان اقتصادی نیستند
طـی سـال های اخيـر با آنکه شـاهد رشـد صـادرات در بخش پتروشـيمی در مقایسـه با سـال های تحریـم بوده ایم، امـا در مجموع متناسـب با 
اسـناد باالدسـتی صـادرات کشـور نتوانسـته آن طـور کـه باید و شـاید در مسـير درسـت گام بـردارد و ارز آوری را کـه انتظار مـی رود با توجه 

بـه ظرفيـت و توانایی کشـور به ارمغـان آورد.

بـه گـزارش روابـط عمومی انجمـن توليدکننـدگان لوله و 
اتصـاالت پـی وی سـی به نقـل از دنيای اقتصاد، درسـت 
اسـت کـه طـی ایـن سـال ها تحریم هـای غـرب عليـه کشـور 
همچـون سـدی در برابـر اقتصـاد کشـور و بـه تبـع صـادرات 
قـرار گرفتـه بـود و مـا سـهم زیـادی از بازارهـای هـدف خود 
را از دسـت دادیـم، امـا در شـرایط فعلـی که حدود یک سـالی 
اسـت از توافـق برجـام می گـذرد، انتظـار می رود تيـم اقتصادی 
کشـور همچـون تيـم سياسـی و دیپلماسـی وارد ميـدان شـده 
و بـا برداشـتن مشـکالتی همچـون ارتباطـات بانکـی، بيمـه ای، 
گشـایش های اعتبـاری و... راه را بـرای توليد کننـده و صنعتگـر 

کند. بـاز 
مسـاله آن اسـت که بخش عمده ای از 41 درصد رشـد صادرات 
غير نفتـی کـه اخيـرا در گزارش هـا بـرای 6 ماهه 95 در مقایسـه 
با مدت مشـابه سـال قبـل اعالم شـده مربوط به صـادرات مواد 
خـام پتروشـيمی و کاالهـای واسـطه ای این صنعت اسـت. این 

در شـرایطی اسـت کـه دو چالش اساسـی در ایـن بخش وجود 
دارد؛ نخسـت جزیـره ای عمل کردن بخش باالدسـتی نسـبت به 
پایين دسـتی اسـت کـه هر کدام سـاز خـود را می زننـد و به نظر 
می رسـد حتـی در ایـن دو بخـش تضـاد منافـع جـای نزدیکـی 
منافـع را گرفتـه باشـد کـه بایـد گفـت ایـن امـر زنـگ خطری 
جـدی برای ایـن صنعت به شـمار می رود. چالـش دوم، ضعف 
بيـش از حـد صنایـع پایين دسـتی در بازار هـای جهانـی اسـت 
کـه ایـن ضعـف هـم از جانـب بخـش باالدسـتی و هـم دولت 
تشـدید می شـود. با این حـال توانایـی بخش پایين دسـتی برای 
عبـور از شـرایط سـخت فعلـی کم نيسـت. در این بين بررسـی 
چالش هـای صادراتـی صنایع پایين دسـتی را بـا مدیرعامل یکی 
از شـرکت های نمونـه صادراتـی در بخـش پایين دسـتی مطـرح 
کرده ایـم و نظـر وی را در ایـن رابطـه جویـا شـده ایم کـه در 

می خوانيد. ادامـه 
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دوسـتان  سیاسـی؛  دوسـتان   ←
اقتصـادی

شـرکت  هيات مدیـره  رئيـس  و  مدیر عامـل 
پالسـتيک کار، صادر کننـده نمونه سـال 95 بخش 
پتروشـيمی درخصـوص  پایيـن دسـتی صنعـت 
چالش هـای صـادرات محصوالت پتروشـيمی در 
ایـن بخش صنعت گفـت: واقعيت امر این اسـت 
کـه طـی سـال های اخيـر به طـور کلی صـادرات 
ایـران دچـار چالـش شـده اسـت و با مشـکالت 
زیـادی دسـت و پنجـه نـرم می کنـد. هوشـنگ 
دليـل  بـه  گذشـته  سـال های  در  افـزود:  پارسـا 
تحریم هـای غـرب عليه کشـورمان بخش صنعت 
نتوانسـت آن طـور کـه بایـد و شـاید تکنولـوژی، 
را  و...  مهندسـی  و  فنـی  دانـش  ماشـين آالت، 
بـه روز کنـد و در کنـار این مـوارد مشـکالتی که 
در چرخـه توليـد، تهيـه خـوراک، سيسـتم بانکی 
تمام شـده  قيمـت  شـد  باعـث  دارد  وجـود  و... 
از محصـوالت  باالتـر  مـا  توليـدی  محصـوالت 
رقابتی سـایر کشـورها باشـد و ما سـهم زیادی از 

بازارهـای هـدف خـود را از دسـت بدهيـم.
پارسـا می گویـد: به باور من کشـورهای دوسـت 
مـا  اقتصـادی  مـا، کشـورهای دوسـت  سياسـی 
نيسـتند و در امـر معاملـه با کشـور ما بـا مصوب 
کـردن تعرفه هایـی بـرای کاالهـای وارداتی شـان 
قيمـت  بـر  عـالوه  خریـدار  می شـوند  باعـث 
هـم  را  دیگـری  هزینـه  محصـول  تمام شـده 
پرداخـت کنـد و بالطبـع با ایـن روند بسـياری از 
مشـتریان مـا را می گيرند.توليد کننـده نمونه بخش 
درخصـوص  پتروشـيمی  صنعـت  پایين دسـتی 
سيسـتم های حمایت کننـده ای همچـون صنـدوق 
ضمانت صادرات، توسـعه تجـارت و... در بخش 
صـادرات گفـت: در اینکـه همـه مدیـران تمایـل 
بـه بهبـود و تسـهيل روند صـادرات دارند شـکی 
نيسـت، امـا در عمـل می بينيـم کـه ایـن اهرم هـا 
آنطـور کـه باید و شـاید نتوانسـتند تسـهيل کننده 
باشـند.وی در ادامـه تصریـح کـرد: بـه بـاور مـن 

بایـد سـازمانی سـکان هدایـت ایـن بخـش را بر 
قـدرت  و  اجرایـی  کـه ضمانـت  بگيـرد  عهـده 
الزم را داشـته باشـد و بتوانـد همـه دسـتگاه ها را 
تحت کنتـرل قـرار داده و بـر آنهـا نظارت داشـته 
باشـد و برنامـه نهادهـای مختلـف را در بخـش 
صـادرات هماهنـگ کـرده تـا همـه ارگان هـا در 
یـک مسـير و مـوازی بـا هـم بـرای رسـيدن بـه 

یـک هـدف تـالش کنند.
در  برجـام  نقـش  پارسـا درخصـوص  هوشـنگ 
رشـد صـادرات گفـت: مـن بـه شـخصه طرفدار 
دولـت یازدهـم هسـتم و برجـام را اتفـاق مهم و 
مثمر ثمـری تلقـی می کنـم، اما نکته ای کـه در این 
ميـان وجـود دارد ایـن اسـت کـه در ایـن جریان 
تيـم سياسـی و دموکراسـی کشـور به درسـتی به 
وظيفـه خـود عمـل کـرده اسـت و بـه بـاور مـن 
از  بيـش  اقتصـادی  تيـم  کـه  رسـيده  آن  وقـت 
پيـش بـرای رفـع مشـکالت تـالش کنـد.وی در 
ادامـه تشـریح کـرد: بـا اینکـه حـدودا چند ماهی 
از امضـای توافـق نامـه برجـام می گـذرد، هنـوز 
گشـایش های  و  بيمـه ای  بانکـی،  امـور  در  هـم 
اعتبـاری مشـکالتی وجـود دارد کـه ایـن امر هم 
مـا  توليد کننـدگان  رایزنی هـای  می شـود  باعـث 
بـا مشـتریانمان بـه نتيجـه ای نرسـد و آنهـا برای 
تاميـن نيـاز خـود سـراغ عرضه کننـدگان دیگـر 
ایـن در حالـی اسـت  پارسـا می گویـد:  برونـد. 
کـه رقبـای مـا بـرای جـذب مشـتری و به دسـت 
بـه  زیـادی  تسـهيالت  بازارهـا  سـهم  آوردن 
بعضـا  مثـال  به طـور  می دهنـد.  مصرف کننـدگان 
رقيـب خطـوط  کشـورهای  از  برخـی  می بينيـم 
اعتبـاری 6 ماهـه بـه مشـتریان خـود می دهنـد و 
ایـن در حالـی اسـت کـه توليد کننـدگان ایرانـی 
در شـرایط فعلـی بـه دليـل مشـکالتی همچـون 
نقدینگـی تـوان ایـن کار را ندارند و ایـن امر هم 
باعـث می شـود بخش هـای مهمـی از بازارهـای 

هـدف از دسـت برونـد.
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صرفه جویی در وقت استفاده کنید.
هر وقت ممکن است، از پول برای 

مصـــاحبـــه

← صـادرات در انتظار حمایت های دولتی
ایـن صادر کننـده برتـر بـر ایـن بـاور اسـت کـه بـرای رفـع 
بانکـی  و  دولتـی  حمایت هـای  بایـد  اینچنينـی  مشـکالت 
به وجـود بيایـد و بانـک مرکـزی در نقـش تامين کننـده مالـی 
وارد زميـن بـازی شـده و بخشـی از مسـووليت ها را بـر عهـده 
بگيـرد تا با اعتبار بخشـيدن بـه توليد کنندگان، آنهـا را در مقابل 
رقبـای خـود حمایـت کند تا به ایـن طریق زنجيـره صادراتی و 
اقتصـادی کشـور به صـورت فعال تـری به کار خـود ادامه دهد و 
رشـد یابـد.وی در ادامـه گفت: اگر در مسـير حرکـت تعصبات 
کنـار گذاشـته شـود، به طـور قطـع برجـام توفيقی برای کشـور 
درخصـوص  اقتصـادی  فعـال  می آید.ایـن  حسـاب  بـه  مـا 
ریسـک های موجـود در صنایـع پایين دسـتی پتروشـيمی گفت: 
یکـی از مشـکالتی کـه صنایـع پایين دسـت پتروشـيمی بـا آن 
دسـت و پنجـه نـرم می کننـد آن اسـت که اهـداف ایـن صنایع 
نگرفته انـد  قـرار  راسـتا  یـک  در  پتروشـيمی  مجتمع هـای  بـا 
و ارتبـاط خوبـی ميـان ایـن دو بخـش ایجـاد نشـده اسـت.
نـرخ  مـا  اینکـه در کشـور  بـا  مثـال  به عنـوان  افـزود:  پارسـا 
ارز رسـمی تعریـف شـده اسـت امـا توليد کننده هـای صنایـع 
پایين دسـتی از تيرمـاه سـال 92 بـا نـرخ آزاد مـواد اوليـه خـود 
را تاميـن می کننـد. زمانـی کـه مجتمع هـای پتروشـيمی اقدام به 
فـروش محصـوالت خـود بـه داخـل کشـور می کنند، بـه دليل 
اینکـه بایـد ماليـات بـر ارزش افـزوده و ماليـات بـر درآمـد را 
پرداخـت کننـد )قوانينی کـه در صادرات از آنها معاف هسـتند( 

بـرای  باالتـری  قيمت هـای 
تعریـف  داخلـی  توليد کننـدگان 
کـه  اسـت  اینجـا  و  می کننـد 
پایين دسـتی  توليد کننـدگان 
ابتـدای  ایـن صنعـت در هميـن 
از  عقب تـر  قـدم  یـک  کار 
هسـتند  خارجـی  توليد کننـدگان 
شـده  تمـام  قيمـت  بالطبـع  و 
محصـوالت آنهـا باال تـر مـی رود 

بـا همتایـان خارجـی کـم  ایرانـی  کاالهـای  رقابت پذیـری  و 
می شـود و ایـن علـت باعـث می شـود ارز آوری توليدکننـدگان 
ایرانـی از رینگ هـای صادراتی کم شـود و در نهایت نمی توانند 
دانـش فنـی، ماشـين آالت،  تکنولـوژی و... را بـه روز کـرده و با 
گذشـت زمـان بـه راحتـی از صحنه هـای جهانـی و بين المللـی 
حـذف خواهنـد شد.هوشـنگ پارسـا می گویـد: این امـر باعث 
می شـود کـه ما برای خـود رقيب بتراشـيم و کشـوری همچون 
ترکيـه سـهم زیـادی از بـازار کاالهـای مـا را در دسـت بگيرد.
مدیر عامـل شـرکت پالسـتيک کار بـر ایـن عقيده اسـت که اگر 
پتروشـيمی مـا رشـد کننـد،  پایين دسـتی  می خواهيـم صنایـع 
بایـد صادرات باالدسـتی محصوالت پتروشـيمی به کشـورهای 
خارجـی معـاف از ماليـات نباشـد تا به ایـن ترتيب انگيـزه آنها 

بـرای صادر کـردن برابر بـا عرضـه در بازارهای داخلی شـود و 
صنایـع پتروشـيمی بـه فکـر توسـعه صنایـع پایين دسـتی بيفتند 
یـا حداقـل در بازارهـای داخلی هـم با قيمت های مناسـب تری 
بـه توسـعه محصـوالت خـود بپردازنـد و  جهتـی که صـادرات 
کشـور مـا در صنعـت پتروشـيمی ارزان تـر از فـروش داخلـی 
پيشـی  صـادرات  از  داخلـی  فـروش  و  شـده  عکـس  اسـت 
می گيـرد و ایـن مسـاله به عنـوان یـک اهـرم کمک کننده اسـت.

← چـالش های درونی صنعت پتروشیمی
وی در ادامـه بـه صنعـت پتروشـيمی کشـور به عنـوان یکـی از 
صنایـع مزیـت دار اشـاره و تصریـح کـرد: عـالوه بر مشـکالت 
تهيـه مـواد اوليـه و قيمـت تمام شـده باال، طـی سـال های اخير 
در ایـن صنعت هم مشـکل چند صدایی، رقابـت منفی و رقابت 
مخرب را شـاهد هسـتيم. هر بنگاهـی با هر انـدازه ای وارد این 
بازارهـا می شـود، ایـن امر باعث شـده هـم روند قيمتـی کاالها 
بـه  هـم بخـورد و هـم کاالهایـی بـا کيفيت هـای پایين بـا برند 
ایرانـی وارد بازارهای هدف ما شـوند.وی در ادامه تصریح کرد: 
ایـن اتفـاق باعـث می شـود که ما سـهم زیـادی از ایـن بازارها 
را از دسـت بدهيـم؛ کمـا اینکـه طی سـال های اخيـر دیدیم که 
بسـياری از بازارهـای ما به دسـت رقيبانی همچـون ترکيه افتاد.
بـه بـاور پارسـا بازارهـای صادراتـی بازارهایـی کامـال رقابتـی 
بـا  و  فراوانـی  بـه  محصـوالت  کـه  شـرایطی  در  و  هسـتند 
بخـش  در  اگـر  می شـوند،  توليـد  متفـاوت  کيفيت هـای 
صـادرات قصـور و کوتاهـی کنيـم 
و بـه الفبـای ایـن بخـش بی توجـه 
باشـيم، یـا بـه راحتـی بـازار را از 
چنـگ مـا در می آورنـد یـا کالهـی 
می گذارنـد. مـا  سـر  بـر  بـزرگ 
وی درخصـوص اینکـه کـدام یک 
مـا  بـرای  صادراتـی  بازارهـای  از 
ارزشـمندتر و سـودآورتر هسـتند، 
گفـت: بيشـتر صـادرات مـا در این 
بخـش مربـوط بـه کشـورهای منطقـه به ویژه عـراق اسـت. اما 
ذکـر ایـن نکتـه را در اینجا ضـروری می دانم که اگـر قراردادی 
را که به سـبب آن صادر کننده ملی شـناخته شـدم نبسـته بودم، 
در شـرایط خوبـی قـرار نداشتيم.پارسـا افـزود: با شـرایطی که 
در حال حاضـر بـر فضـای اقتصـادی و تجـاری کشـور حاکـم 
اسـت صـادرات مـا روز بـه روز تحليـل مـی رود و کوچک تـر 
می شـود. اگـر بخواهيـم رفـاه اجتماعـی را تجربـه کنيـم و بـا 
اشـتغال زایی هـم از نيـروی متخصـص و جـوان کشـور خـود 
بایـد  آوریـم،  به وجـود  را  اقتصـادی  رونـق  و  ببریـم  بهـره 
اهرم هـای قوی تـری  از  بيندیشـند و  مـا چـاره ای  دولتمـردان 
کننـد. اسـتفاده  اوضـاع  ایـن  بـه  دادن  سـامان  و  سـر  بـرای 

صنایـع  کـه  مشـکالتی  از  یکـی  پارسـا: 
پایین دسـت پتروشـیمی با آن دسـت و پنجه 
ایـن  اهـداف  کـه  اسـت  آن  می کننـد  نـرم 
صنایـع بـا مجتمع هـای پتروشـیمی در یـک 
راسـتا قـرار نگرفته انـد و ارتبـاط خوبی میان 

ایـن دو بخـش ایجـاد نشـده اسـت.
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در وبينـار1  فـوق، بـه سيسـتم هـای مختلـف لولـه کشـی و تأثير نوع آنهـا بر هزینـه های نگهـداری پرداخته مـی شـود. موضوعاتی از 
قبيـل پایـداری بـازار، تعریـف زیـر سـاخت هـا، مقدمـه ای بـر تعریف طـول عمر و رابطـه آن با طراحی سيسـتم هـا، مروری بـر مواد 
اوليـه مـورد اسـتفاده در سـاخت لولـه ها، تأثير سيسـتم های لوله کشـی بـر مصرف انـرژی، تأثيرات  خوردگی،  مقایسـه سيسـتم های 

لولـه کشـی و طـول عمر آنها در این سـمينار بررسـی می شـود.
این وبينار در روز سه شنبه 27 اکتبر برگزار شده و هزینه آن 99 دالر است.

روشـهای صحيـح نصـب لولـه هـای پـی وی سـی و آزمونهای نشـتی آنها توسـط انجمن لولـه هـای PVC آمریـکا )PVC PA(  در 
ایـن وبينـار بررسـی خواهـد شـد. همچنين به روشـهای صحيـح تخليه ،حمـل، اتصال، سـاخت گودال و سـایر موارد مربـوط به نصب 

و کارگـزاری پرداخته می شـود.
وبينار فوق در تاریخ 8 نوامبر برگزار می گردد و هزینه آن 49 دالر است.

در وبينـار فـوق ، متخصصيـن انجمـن لولـه هـای PVC آمریـکا )PVC PA( به پاسـخ سـواالت معمـول در رابطه بـا جایگزینی لوله 
هـای PVC در سيسـتمهای لولـه کشـی مـی پـردازد. در آمریـکا لوله های PVC  سيسـتم هـای اصلی انتقـال آب در بيـش از 40000 

منطقـه شـهرداری مـورد اسـتفاده قرار مـی گيرنـد. تاریخ برگـزاری این وینبـار 15 نوامبر 2016 اسـت.
موارد مورد بحث در این وبينار نيم ساعته عبارتند از :

◉ پاسخ به سئواالت معمول جهت برآورد و انتخاب جنس لوله ها در هنگام جایگزینی لوله
◉ اطالعات مربوطه به نحوه جایگزینی لوله ها

◉ نحوه استفاده از اتصاالت، شيرآالت و تجهيزات در سيستم های لوله کشی PVC در هنگام جایگزینی
◉ مقایسه لوله های تحت فشار PVC با لوله های فلزی

◉ مروری بر آنچه مرکز تحقيقات انجمن لوله های فلزی)DIPRA( در رابطه با لوله های PVC  بيان داشته است.

بررسـی طول عـمر و پایـداری ساخـتار سیسـتم های لوله کشـی

"PVC وبـینار" نصـب سیسـتم های لوله کشـی

جـایگزینی لوله هـای PVC در سیسـتم های لوله کشـی

تـــازه ها

گردآوری و ترجمه:
هایده سلیمانی

شرکت یزد پولیکا

1-webinar
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ص در زمینه مدیریت زمان تجسم کنید .
ص

ک متخ
صورت ی

خودتان را به 

  شـبیه سـازی سیسـتمهای خـنک کننـده

شـرکت SHS Plus سيسـتم شـبيه سـازی خـود را در سـمينار 
Antec امسـال آمریـکا معرفـی کـرد. ایـن برنامـه شـبيه سـازی 
بنـام Chilware، مـی توانـد برای تشـخيص دليل تغيير شـکل و 

خمـش انتهـای لوله بـکار رود.
زمـان  سـازی،  خنـک  سيسـتم  بـرآورد  جهـت  برنامـه  ایـن   
کریستاليزاسـيون و توزیـع تنـش باقيمانـده در محصـول کاربـرد 

دارد. 
خمـش لولـه در اثر اختالف دمـای دیواره داخلـی و خارجی لوله 
هـا اتفـاق مـی افتـد. بدليـل ميـزان هدایـت گرمایـی پایيـن مواد، 

الیـه درونـی لولـه همچنـان گرم می 
مانـد در حاليکـه الیـه بيرونـی 

سـرد شـده است.
ایـن برنامـه سيسـتم خنـک 
سـازی را بررسـی مـی کند 
و مشـخص مـی نمایـد که 
پدیـده  ای  نقطـه  چـه  در 

خمـش رخ مـی دهـد و راه 
حـل رفـع آن را ارائـه مـی دهد. 

بـه عنـوان مثـال مـی تـوان از سيسـتمی 
بـرای خنـک سـازی داخـل لولـه نيـز اسـتفاده 

 . د کر
بيشـتر اوقـات خمـش لولـه بدليـل ناهمگونـی فراینـد خنـک 

سـازی رخ مـی دهـد. پارامترهـای خنـک سـازی بایـد بـه منظور 
بـه حداقـل رسـانی تنـش باقيمانـده در مـواد نيـز بکار رونـد. در 
ایـن مـورد، دمـای آب و فاصلـه بيـن دوشـهای آب نقـش مهمی 

داشـت. خواهند 

 آزمـون خـوردگـی و اهـمیـت آن در طـول    
عـمر لـوله هـا

 AMI در سـمينار "آزمـون و آناليـز" امسـال که توسـط موسسـه
تحقيقـات  مؤسسـه  از   Karin Jacobson خانـم  برگزارشـد، 
نظـر  از  پليمرهـا  بررسـی  کـه  داشـت  بيـان   Swerea سـوئدی 
آزمونهـای خوردگـی در اثـر عوامل محيط زیسـت بسـيار اهميت 
دارد. طـول عمرلولـه ها مـی تواند در اثر عوامل شـيميایی موجود 
در آب آشـاميدنی و یـا سـياالت دیگـر از قبيـل گاز کلـر و یـا 

اسـيدهای موجـود تغييـر کند.
در ایـن تحقيـق نفوذ اسـيدها در لوله ها بررسـی شـد و نتيجه این 
بـود کـه وقتـی غلظت اسـيد از 96 درصد بـه 98 درصـد افزایش 

می یابد ميزان شکسـت بسـيار بيشـتر اسـت.

  نـوآوری در اکـسترودرهای دو مـارپیـچه

را   360D مارپيچـه  دو  اکسـترودر    Krauss Maffei شـرکت 
بـرای توليـد لولـه هـای PVC سـاخته کـه فضایـی بسـيار کمتر 

را اشـغال مـی کنـد.
ایـن اکسـترودر بـا کـدRا/KMD 106-38 E2 بـا ميـزان توليـد 
2000Kg/h ، فضایـی بر حدود دو سـوم اکسـترودرهای معمولی 

اشـغال مـی کند.
ایـن سيسـتم بـرای توليـد لوله های سـایز بـزرگ مقـرون بصرفه 
اسـت، چـرا کـه هزینـه توليـد در مقادیـر توليـد بـاال در طـی 
زمـان کاهـش مـی یابـد. همچنين ميـزان مصـرف انـرژی در این 
اکسـترودر نسـبت بـه سـایر اکسـترودرهای 
سـایز بـزرگ پایين تر اسـت. بـرای هر 
کيلوگـرم مـاده، ميزان صرفـه جویی 
ایـن ماشـين ها نسـبت به ماشـين 
 KMD  164-32 /R معمـول
برابـر        اkw/hr 0/2 اسـت. 
سـره بکار رفتـه در این ماشـين، 
بـا  و  جدیـد  بسـيار  نـوع  از 
طراحـی ویـژه بـرای دسـتيابی به 
خروجـی بسـيار بـاال اسـت کـه با 
توجـه بـه نحـوه طراحـی آن، ميـزان 
جریـان مـواد و کيفيـت آن بهينـه مـی 

گـردد.
اکسـترودرها،  ایـن  در طراحـی  تمرکـز  بيشـترین 
اختصـاص ناحيه وسـيعی بـرای پيش گـرم کردن اسـت که منجر 
بـه تـوازن مناسـبی از انـرژی برشـی و انـرژی گرمایـی و نهایتـا 
منجـر بـه بهينه سـازی فرآیند و یکنواخت سـازی مـذاب خواهد 
شـد.  همچنيـن در ناحيـه گلویـی، تراکم کمتری خواهيم داشـت. 
در ایـن اکسـترودر، بـه دليـل  اسـتفاده از الیه نيترید در پوسـته و 
الیـه موليبـدن در مارپيـچ، خوردگی وجود ندارد و بـه راحتی می 

تـوان از فرمولهـای بـا مقادیـر بـاالی فيلر اسـتفاده نمود. 
 ایـن شـرکت همچنيـن سيسـتم سـویيچ سـریع را ارائـه می دهد 
کـه در کمتریـن زمـان ممکـن، تغييـر سـایز لولـه توليـدی انجـام 
مـی گيـرد. در توليـد لولـه، 70درصد هزینـه مربوط به مـواد اوليه 
اسـت و بنابرایـن کاهـش ضایعـات از اهميت ویـژه ای برخوردار 
اسـت. ایـن سيسـتم مخصـوص توليـد لوله هـای بزرگ اسـت و 

ميـزان ضایعـات را در حـد قابـل توجهـی کاهش مـی دهد. 
ميـزان کل صرفـه جویـی انـرژی در ایـن ماشـين مـی توانـد تـا 
15% باشـد کـه بخشـی از آن بدليـل نياز بـه انـرژی محرکه کمتر 
و بخشـی دیگر مربوط به سيسـتم خنک سـازی پوسـته اسـت که 
نيـاز بـه انـرژی را کمتـر می سـازد. عالوه بـر این ، چون اسـاس 
ماشـين تغييـری نکـرده اسـت، از تجهيـزات قبلـی نيـز ميتـوان 

نمود. اسـتفاده 

تـــازه ها
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پليمـری  جاذب هـای  سـوپر  عنـوان  تحـت  خـاک  تهویـه   
بـرای محصـوالت کشـاورزی  آبيـاری  بـه  نيـاز  باعـث کاهـش 
خواهـد شـد کـه ایـن امـر توسـط ذخيـره آب و مـواد غذایـی و 
می شـود انجـام  خشکسـالی  شـرایط  در  آن هـا  انتشـار  سـپس 
خشکسـالی یکـی از بزرگتریـن مشـکالت در ارتبـاط بـا کاهـش 
محصـوالت کشـاورزی و در عيـن حال عـدم ذخيره آب، مسـئله 
بسـياری از کشـورها نيـز می باشـد. همچنيـن رشـد جمعيـت و 
تقاضـا بـرای آب در آینـده نيـز افزایـش خواهـد یافـت. بنابرایـن 
پيـدا کـردن راه کارهایـی بـرای بهبـود بهـره وری آب در بخـش 
کشـاورزی بسـيار ضـروری اسـت. یکـی از راه های مقابلـه با این 
مسـئله اسـتفاده از پليمرهـای سـوپر جـاذب )SAPs( می باشـد. 
برابـر  نگـه داری آب 1000  بـه جـذب و  قـادر  ایـن سيسـتم ها 
بيشـتر از انـدازه و وزن خـود هسـتند. پليمرهای سـوپر جاذب در 
حـال حاضـر در بخش هـای مختلـف نظيـر کشـاورزی، باغداری، 
داروسـازی، بسـته بندی مواد غذایی، حفاری نفت و غيره اسـتفاده 
می شـود. هيدروژل هـای سـوپرجاذب )SAHs( بـه دليل خواص 
منحصـر بفـرد خـود نسـبت بـه SAPs بهتـر عمـل می کننـد امـا 
بـه دليـل هزینـه بـاالی توليـد آن و اثرات زیسـت محيطـی، دامنه 
)JTAS( کاربـرد آن محـدود می باشـد. در مقاله زیر کـه در مجله
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بـه چـاپ رسـيده اسـت،  بـه بررسـی SAPs و SAHs بـر روی 
خاک هـا، گياهـان و مقـدار آب مـورد نيـاز کـه می توانـد توسـط 
پليمرهـای سـوپر جـاذب ذخيـره شـود می پـردازد. پژوهشـگران 
دریافتنـد ایـن مـواد باعـث ذخيـره آب و مـواد غذایـی و انتشـار 
آن هـا بـه درون خـاک خواهد شـد و همچنيـن گياهـان را قادر به 
توليـد دانـه تحـت شـرایط آبيـاری محـدود خواهد کـرد. ظرفيت 
ذخيره سـازی آب آن هـا تا پنج سـال طـول می کشـد. همچنين این 
مـواد باعـث بهبود سـرعت جوانه زنی دانه و رشـد ریشـه خواهد 
شـد. عـالوه بـر این مـواد سـوپر جـاذب می تواننـد آلودگی خاک 
را کاهـش دهنـد و در نتيجـه باعث بهبود آب زهکشـی می شـود.

ایـن پليمـر کـه توسـط محققـان آکادمـی علـوم لهسـتان طراحـی 
و سـاخته شـده اسـت، بيمـاری هـای کليـه را در مراحـل اوليـه 
تشـخيص مـی دهد. بيماری هـای کليوی معمـوال در مراحل اوليه 
عالیمـی ندارنـد و هميـن امـر سـبب مـی شـود درمان تـا مراحل 
پيشـرفته بـه تعویـق بيافتـد و اغلب منجر به نارسـایی کليه شـود. 
پليمـر سـاخته شـده، با بررسـی پروتئينـی به نـام ليپوکاليـن-2 از 
نمونـه خـون، عالیم هشـدار دهنـده اوليه را تشـخيص مـی دهد؛ 
 ایـن پروتئيـن مهمتریـن نشـانگر بيمـاری های حاد کليوی اسـت 
و ایـن پليمـر بـا اسـتفاده از حسـگرهای شـيميایی، نشـانگرهای 
زیسـتی و ترکيبـات مهم بيولوژیکی، به راحتـی غلظت و ترکيبات 
مایعـات بـدن را تشـخيص مـی دهـد. کليـه اندامی لوبيا شـکل و 
تقریبـا بـه اندازه مشـت بسـته انسـان اسـت و درسـت زیر قفسـه 
سـينه قـرار دارد. عملکـرد کليه درواقـع برای دفع زبالـه های بدن 
اسـت. ایـن عضـو روزانه حـدود 200 ليتر خـون تصفيـه و از آن 
حـدود 2 ليتـر آب اضافـی و مـواد زایـد غربـال مـی کنـد کـه از 
طریـق مجـاری ادارای دفـع می شـود. تنظيم فشـار خـون، تعادل 
الکتروليتـی و توليـد سـلول هـای قرمـز خـون برعهـده کليـه هـا 
اسـت. چنانچه کليه ها یک روز وظایف خود را به درسـتی انجام 
ندهنـد، عملکرد بيشـتر ارگان هـای بدن، به ویژه قلـب مختل می 
شـود. نتایـج این تحقيقات در نشـریه ACS منتشـر شـده اسـت.

ذخـیره آب با پـلیمـرهای  سـوپر جـاذب

پلیمـری که در مراحـل اولیه بیمـاری های 
حـاد کلیـوی را تشـخیص می دهد

گرد آوری:
مهندس مرجان عبدی پور

تـــازه ها
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 مدیریت زمان عالی منبع انرژی، شور و شوق و رویکرد ذهنی مثبت است.

نوآورانـه  فرآینـدی  توسـعه  بـه  موفـق   AIMPLAS شـرکت 
بـا   )PLA( اسـيد  الکتيـک  پلـی  آوردن  بدسـت  بـرای 
می توانـد  کـه  اسـت  شـده  یافتـه  بهبـود  مکانيکـی  خـواص 
شـود. بنـدی  بسـته  صنعـت  در  پروپيلـن  پلـی  جایگزیـن 
 نـوآوری اصلـی در فرآیند دسـتيابی PLA اسـتفاده از اکسـترودر 
بـه عنـوان راکتـور بـرای توليـد پلـی الکتيـک اسـيد از الکتيـد 
می باشـد. ایـن فنـاوری جدیـد بـدون اسـتفاده از کاتاليسـت های 
)نظيـر  جایگزیـن  انرژی هـای  از  و  اسـت  انجـام  قابـل  فلـزی 
مایکـرو ویـو و التراسـوند( بـرای بهبود سـرعت واکنش اسـتفاده 
انعطـاف  بسـيار  شـده  اصـالح  اسـيد  الکتيـک  پلـی  می شـود. 
پذیـر می باشـد و 200%  مقاومـت بـه ضربـه بيشـتری نسـبت 
PLA  جدیـد  نشـان می دهـد.  از خـود  آن  مرسـوم  انـواع  بـه 
در توليـد بسـته بنـدی مـواد غذایـی توسـط فرآینـدی تزریـق و 
شـکل دهی حرارتـی مـورد اسـتفاده قـرار می گيـرد. حـذف ذرات 
فلـزی در ایـن فرآینـد باعـث کاهـش خطـرات زیسـت محيطـی 
و ایمنـی کارگـران خواهـد شـد و فرصتـی جدیـد بـرای کاربـرد 
ایـن زیسـت پليمرهـا در بخش هـای جدیـد نظير پزشـکی فراهم 
یـک  فرآینـد  ایـن  در  شـده  سـنتز  جدیـد  کاتاليسـت  می کنـد. 
کاتاليسـت آلـی و دوسـتدار محيـط زیسـت می باشـد کـه باعـث 
تسـریع پليمریزاسـيون الکتيـد خواهـد شـد و منجر بـه توليد پلی 
الکتيـک اسـيد بـا وزن مولکولی بـاال، پراکندگی خـوب و خواص 
پليمریزاسـيون  توسـط   PLA تهيـه  می شـود.  مطلـوب  نـوری 
حلقـه گشـا از طریـق فرآیند اکسـتروژن واکنشـی انجـام می گيرد.

plasticsnewseurop  : منبـع 

نـور  آکریالتـی  چسـب  توسـعه  بـه  موفـق   Techsil شـرکت 
پخـت جدیـدی بـا نـام تجـاری Vitralit® 7311 شـده اسـت 
فرمولـه  شيشـه  و  فلـزات  پالسـتيک ها،  اتصـال  بـرای  کـه 
)ویسـکوزیته  مختلـف  ویسـکوزیته  سـه  در  و  اسـت  شـده 
پایيـن، سـياليت متوسـط و ژل غيـر سـيال( موجـود می باشـد. 
یـا  مرئـی  نـور  بـا  ثانيـه  چنـد  عـرض  در   7311   ®Vitralit  
فرابنفـش پخـت می شـود و بـه اسـتحکام پيونـدی بـاال و پایـدار 
در  می توانـد  مثـال  عنـوان  بـه  همچنيـن  می کنـد،  پيـدا  دسـت 
اتصـال سـوزن در توليـد دسـتگاه های پزشـکی مـورد اسـتفاده 
ویسـکوزیته های  در  ایـن چسـب  نـوع  سـه  هـر  بگيـرد.  قـرار 
پلـی  نظيـر  پالسـتيک ها  بـه  عالـی  چسـبندگی  دارای  مختلـف 
و  فلـز  همچنيـن  و   PMMA و   PVC، ABS کربنـات، 
اسـت. زرد  غيـر  و  Vitralit® 7311 شـفاف  می باشـد.  شيشـه 
ایـن مـاده مقـاوم بـه الـکل و رطوبـت می باشـد و بـه محـض 
ویسکوپالسـتيک  یـک  بـه  تبدیـل  می شـود  پخـت  اینکـه 
Vitral- پزشـکی، کاربردهـای  در  اسـتفاده  بـرای  و   می شـود 
 USP Class VI and اسـتانداردهای  بـا  مطابـق   7311   ®it
اسـت.  گرفتـه  قـرار  تسـت  5-/4-10993مـورد   DIN ISO

توسـعه پلی الکتیـک اسـید جدید جهت 
اسـتفاده در صنعت بسـته بندی

توسـعه چسـب نـور پـخت جـدید بـا 
ویـسکوزیـته های مـتعدد

تـــازه ها
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امروزه بشـر به دليل ارتقای آگاهی اش از بهداشـت و سـالمت فردی، نيازهای متفاوت و جدیدی را می طلبد و انتظار دارد تا محيط 
اطـراف، وسـایل، لباس هـا و هـر آنچـه او با آن ها سـروکار دارد، عـاری از هرگونه آلودگی و بوی بد باشـد. ازاین  بين منسـوجات و 
پوشـش ها محـل مناسـبی بـرای رشـد باکتری هـا و قارچ ها هسـتند و در صورت وجـود رطوبت، حـرارت و تغذیه ی کافـی، باکتری 
در آن هـا رشـد کـرده و موجبـات بيمـاری، بـوی بـد و عفونـت را فراهـم می آورنـد. پوشـش تخت هـای بيمارسـتانی، ماسـک های 
پزشـکی و چسـب های زخم بهترین شـرایط رشـد باکتـری و ميکروارگانيسـم ها را ایجاد می کننـد. به کارگيری فنـاوری نانو در توليد 
ایـن نـوع پوشـش ها، افزایـش کارایـی و دوام ایـن پوشـش ها را موجب گردیده اسـت. دکتـر اميررضا عباسـی، ضمن تأکيـد بر لزوم 
اجـرای ایـن طـرح در رابطـه بـا اهداف دنبال شـده گفـت: »هدف از انجـام این طـرح به کارگيری مـواد ارزان قيمت حـاوی ترکيبات 
مـس به منظـور توليـد نانوکامپوزیت های زمينه ابریشـمی ضدميکروب بوده اسـت.« اسـتفاده از نتایج این طـرح تحقيقاتی در صنعت 
پليمـر و نسـاجی، صرفـه ی اقتصـادی را در پـی دارد. همچنيـن مـواد گران قيمـت وارداتی جـای خود را بـه مـواد ارزان قيمت بومی 
خواهنـد داد. تکنيـک فراصـوت یـا سونوشـيمی به عنـوان یکـی از تکنيک هـای مؤثـر در سـنتز مـواد نانوسـاختار در سـال های اخير 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن روش به کمک امـواج فراصـوت حباب هایی توليد شـده و انـرژی زیاد حاصـل از ترکيدن 
ایـن حباب هـا صـرف شکسـتن پيوندهـا می گـردد. در این طـرح از ایـن روش جهت پراکنـده کردن همگـن و یکنواخـت نانوذرات 
در زمينـه ی پليمـری از روش سونوشـيمی اسـتفاده شـده اسـت. وجـود ایـن نانوذرات عـالوه بر اعطـای خاصيت ضـد ميکروبی به 
پليمـر، موجـب بهبـود خـواص فيزیکـی و مکانيکـی نانوکامپوزیـت حاصل می شـود. به گفتـه ی محقق ایـن طرح، در ایـن پژوهش 
نانـوذرات اکسـيد مـس بـر روی اليـاف ابریشـم بـا اسـتفاده از روش تابـش امواج فراصوت )سونوشـيمی( رشـد داده شـده اسـت. 
تأثيـر دمـا، زمـان واکنـش، تابـش امـواج فراصـوت و حـالل بـر روی رشـد نانـوذرات درون اليـاف مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه 
اسـت. همچنيـن مورفولـوژی نانـوذرات رشـد داده نيـز بـه کمک ميکروسـکوپ الکترونی بررسـی شـده اسـت. بر اسـاس تصاویر 
ميکروسـکوپ الکترونـی، اکسـيد مـس بـه صـورت کریسـتالی بـر روی اليـاف ابریشـم رشـد کـرده اسـت. ایـن تحقيقـات حاصل 
تالش هـای دکتـر اميررضـا عباسـی- عضـو هيـأت علمـی دانشـگاه رازی کرمانشـاه- و گروه تحقيقاتی ایشـان در دانشـکده شـيمی 

این دانشـگاه- اسـت. 
نتایـج ایـن کار در مجلـه ی Journal of the Iranian Chemical Society جلـد 13، شـماره ی 7، سـال 2016، صفحـات )1273 تـا 

1281( بـه چاپ رسـيده اسـت.

 y-0841-016-s13738/10.1007/http://link.springer.com/article : منبع

 پوشـش پـلیمـری ضـد قـارچ و ضـد پـلیـمری

تـــازه ها
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ف مقداری وقت دارد .
صر

ضروری است. هر کاری نیاز به 
 استفاده از وقت امری 

چـکیده
الیه هـای نانوکامپوزیتـی ZnO/PVC را بـا روش قالب گيـری حالل1تهيـه و بـا تکنيک هـای مختلفی بررسـی شـده اسـت. تمامـی نتایـج پراکندگی خوب 
نانـوذرات ZnOرا در محيـط پليمـری نشـان مـی دهـد. پراش اشـعه ایکس)XRD( مشـخص کـرد که الیه هـای PVC خالص اندکی به شـکل کریسـتالی 
اسـت و پيکـی را در نمـودار خـود دارد، امـا نانـوذرات ZnO بـه دليـل افزایـش در ناحيـه ی آمـورف2 )بی شـکل(، دارای درجـه ی تبلـور پایينـی اسـت. 
طيف سـنجی FTIR )طيـف سـنجی تبدیـل فوریـه در ناحيـه مـادون قرمز(3  طيف مشـابهی بـرای نانوکامپوزیتها در محـدوده ی طول مـوج 4 700 تا 3100 
)1- اcm( و نـوار ضعيفـی در) 1-اcm(  700-500 بـه نمایـش گذاشـت کـه می تـوان آن را بـه کشـيدگی پيونـد    Zn-O  نسـبت داد.و همچنيـن یـک 
  )SEM(51631 مشـاهده شـد.هنگامی کـه سـطح الیه هـا با اسـتفاده از ميکروسـکوپ الکترونی روبشـی )cm-1(در O-H افزایـش هـم در انحنـای پيونـد
آناليـز شـدند توده هـای کوچکـی در تصاویـر دیده شـد که نشـان از زبری آن سـطح داشـت. ایـن زبری با زبری سـطح PVC خالـص قابل مقایسـه بود که 
 )TEM(  6مشـاهده می شـود. تصاویـر ميکروسـکوپ الکترونی عبـوری SEM توزیـع مناسـبی در تمـام سـطح خـود داشـت و با نقاط روشـن در تصاویر
نشـان داد کـه یـک شـبکه بلـوری منظـم کـه حاصل سـاختار کربنـی و محيط PVC اسـت، بـر روی یـک پس زمينه ی آمـورف  قـرار گرفته اسـت. تصاویر 
همچنيـن حاکـی از آن بـود کـه سـاختار ایـن نانوکامپوزیت هـا هگزاگونـال اسـت. عـالوه بـر ایـن، الیه هـای نانوکامپوزیتـی دمای انتقـال  شيشـه ی 7 باال و 

پایـداری گرمایـی و حراراتـی مخصـوص بـه خـود هسـتند کـه دليل این امـر  برهم کنـش قوی ميـان نانـوذرات ZnO و PVC  می باشـد.

بدليـل   کـه  هسـتند  مـواد  از  خاصـی  طبقـه ی  نانوکامپوزیت هـا 
خـواص فيزیکـی منحصـر بفـرد خـود دارای  پتانسـيل بالقـوه ای 
بـرای کاربـرد حوزه هـای مختلـف هسـتند ]4-1[.خـواص ایـن 
تعميـم مشـخصات  از  اسـتفاده  بـا  نانوکامپوزیت هـا را می تـوان 
ترکيبـات اصلـی به یـک ماده منفرد، بـه دسـت آورد. خواص این 
مـواد نانوکامپوزیتـی بـا خـواص فيزیکـی و شـيميایی پليمرهـای 
کـردن  کپسـوله   اسـت.  متفـاوت  فلـزی  نانـوذرات  و  خالـص 
نانـوذرات در داخـل یـک پوسـته ی پليمری محبوب تریـن و رایج 
تریـن عملکـرد ممکـن بـرای تهيـه ی نانوکامپوزیت هـا می باشـد. 
بـر ایـن اسـاس، تعـدادی از فلـزات و ذرات اکسـيد فلـزی در 
داخـل یـک پوسـته پليمـری که بـه عنـوان ميزبـان برای تشـکيل 

نانوکامپوزیـت عمـل می کنـد، کپسـوله می شـوند ]5-8[.
در سـال های اخيـر نانـو کامپوزیت هـای پليمری بـه دليل خواص 
اسـتثنایی خـود، بسـيار مـورد توجه بوده انـد. این مواد که شـامل 
اکسـيد روی )ZnO( و پليمـر هسـتند، خـواص بسـيار خوبـی 
از ناحيـه ی اکسـيد روی و عملکـرد مکانيکـی و انعطاف پذیـری 
پليمـری از خـود نشـان می دهد. مخصوصـا اینکه مـواد هيبریدی، 
شـامل پليمرهـای محلولـی هسـتند کـه خـواص مکانيکی بسـيار 
در  می تـوان  مناسـب،  الیه  هـای  تشـکيل  بـا  و  داشـته  عالـی 

حوزه هـای مختلـف از آن اسـتفاده نمـود.
ZnO  بـه دليـل خـواص اپتيکـی، الکتریکـی و گرمایی مناسـب 
مـاده ای عجيب اسـت که کاربردهـای جالبی را فراهم کرده اسـت 
]9[.  نانواکسـيد روی بـه عنوان یک سـاختار نانـو ذره ای غيرآلی، 

در سـال های اخيـر بـا توجـه بـه ویژگی هـای فـراوان آن ماننـد 
پایـداری شـيميایی، ثابـت دی الکتریـک پایيـن، عبـور نـور بـاال، 
فعاليـت کاتاليسـتی زیـاد، خـواص موثـر ضدباکتریایـی و جـذب 
فرابنفـش و مـادون قرمـز قـوی، توجـه زیـادی را به خـود جلب 

کـرده اسـت ]10-14[ .
خـواص  می تـوان   PVC بـه  نانواکسـيدروی  کـردن  اضافـه  بـا 
علـت  بـه  را  خالـص   PVC گرمایـی  و  مکانيکـی  سـاختاری، 
انـدازه ی کوچـک، سـطح ویـژه ی8  بـزرگ، اثـرات کوانتومـی و 
تعامـل سـطحی قوی بهبود بخشـيد. در نتيجـه، نانوکامپوزیت های 
نانواکسـيد روی و PVC را می تـوان بـه شـکل گسـترده ای در 
پوشـش دهی هـای مختلـف، السـتيک ها، پالسـتيک ها، فيبرهـا و 

کاربردهـای دیگـر بـه کار گرفـت.
مـواد پليمـری بـه دليـل اینکـه در ترکيـب بـا نمک هـای فلـزی 
می کننـد  عرضـه  را  ترکيباتـی   )ZnO یـا  و  ليتيـوم  )یون هـای 
کـه بـرای توسـعه قطعـات پيشـرفته ی الکتروشـيميایی بـا انـرژی 
بـاال، ماننـد باتری هـا، پيل هـای سـوختی، دسـتگاه های نمایشـگر 
سـاختی  بـا  فوتوالکتروشـيميایی  سـلول های  و  الکتروشـيميایی 
راحـت و الیه هـای نـازک و اندازه های دلخواه، اسـتفاده می شـوند 
بسـيار مـورد توجـه هسـتند ]15[.  در ایـن مقاله بررسـی خواص 
بـا  آن  فيلـم  ترکيـب  و   PVC گرمایـی  و  اپتيکـی  سـاختاری، 
غلظت هـای مختلفـی از نانـوذرات ZnO  مـورد مطالعـه بـوده 

. ست ا

سـاختار و عـملکرد 
ZnO/PVCنـانوکامـپوزیت های

1.مــقدمه

مـطالب علمـی و مـقاالت

1- solvent casting method
2-amorphous
3-Fourier transform infrared spectroscopy
4-wavenumber
5-scanning electron microscope
6-Transmission electron microscopy
7-  glass transition temperature
8- specific area

ترجمه:
مهندس شادی حقدوست

مدیرکنترل کیفی آریان غرب کردستان
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1-2 . مواد و روش ها
از   PVC( کلرایـد  وینيـل  پلـی  از  گـرم(   2( مشـخصی  مقـدار 
شـروکت فلـوکا1 ی ایتاليا( را در 100 ميلی ليتـر تترا هيدروفوران2  
)THF( بـه عنـوان مـاده ی حالل، حل کـرده و با اسـتفاده از یک 
هـم زن مغناطيسـی به مدت 6 سـاعت در دمـایC ˚60 هم زده تا 
یـک محلـول همگن حاصل شـود. ایـن مرحله را بـا اضافه کردن 
مقـدار مـورد نيـاز )بـا درصدهـای وزنـی0، 5. 2 ، 5 ، 10، 15 و 
20( از پـودر نانـوZnO )شـرکت آمریکایـی آلدریـچ3 ( بـا قطـر 
 PVC کمتـر از 100 نانومتـر به عنـوان ماده ی پرکننـده در محلول
اسـتفاده می کنيـم. ایـن مخلـوط را به مدت 24 سـاعت هـم زده و 
سـپس در یـک پتری دیـش 4  )یا در اصطالح پليـت( ریخته و در 
آونـی بـا دمـای 60 درجه ی سـانتی گراد به مدت 48 سـاعت قرار 
می دهيـم تـا برای تشـکيل یـک الیـه ی نانوکامپوزیتی بـا اطمينان 
از حـذف آثـار حـالل بـه آرامـی خشـک شـود. پـس از خشـک 
شـدن الیه هـا را از پليـت جـدا کـرده و در یـک دسـيکاتور5  تـا 
زمـان اسـتفاده ی آن، نگهـداری می کنيم. ضخامت های به دسـت 
آمـده ی الیه ها بوسـيله انـدازه گيـری FT-IR در محدوده ی 20 
و 150 ميکرومتـر بـود. )تمامـی نمونه ها را قبـل از اندازه گيری در 

یـک آون خـال خشـک می کنيم(.

2-2 . ابزارها و اندازه گیری ها
اندازه گيری پراش اشـعه ی ایکس )XRD( با اسـتفاده از دسـتگاه 
شـرکت آمریکایـی دیانـو6   کـه از تشعشـعات Cu-Kα )طـول 
مـوج λ =1/540 A0 ، لوله هـا در 30kV عمـل می کنند و زوایای 

بـراگ )2θ( در محدوده ی°60-5( انجام شـد. 
طيـف جذبـی FT-IR با اسـتفاده از یک تک پرتو از طيف سـنج 

مـادون قرمـز تبدیل فوریه7   به دسـت آمد.
طيـف FT-IR نمونه هـا در محـدوده ی cm-1 400-4000 بـه 
دسـت آمـد. ریخـت شناسـی )مورفولـوژی( الیه هـا بـا اسـتفاده 
 30kV از ميکروسـکوپ الکترونـی روبشـی8   در ولتـاژ شـتاب
بـا  بـا تکنيـک تبخيـر در خـال  آزمایـش شـد. سـطح نمونه هـا 
یـک الیـه ی نـازک از طـال )3/5 نانومتـر( پوشـش داده شـد تـا 
اثـرات بـار داری ناشـی از پروتوهـای الکتـرون را بـه حداقـل 
 )TEM(  9برسـاند. مشـاهدات ميکروسـکوپ الکترونی عبـوری
و منطقـه ی انتخـاب  شـده ی مربـوط بـه پـراش الکتـرون، در یک 
ولتـاژ kV 120 انجـام شـد. نمونه هـای TEM بـر روی الیه های 
اولتراسـونيک  بـا شـبکه های مسـی  نـازک کـه  آمـورف  کربنـی 
حفاظـت می شـود تعبيـه شـد و بـرای مشـاهده ی مورفولـوژی 
از  قطـره  یـک  گرفـت.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  نانوکامپوزیت هـا 
محلـول بـر روی یـک شـبکه ی مسـی کـه بـرای خشـک کـردن 
قبـل از انتقـال بـه اتاقـک نمونـه TEM  اسـتفاده می شـود، قـرار 
می دهيـم. آزمایش هـای گرماسـنجی روبشـی تفاضلـی10  بـرای 
تشـخيص دمـای انتقالـی شيشـه )TgS(و ظرفيـت گرمایـی ویـژه 
)Cp( انجـام شـد. گرماسـنجی روبشـی تفاضلی بـرای نمونه های 
تهيـه شـده را بـا اسـتفاده از یـک دسـتگاه مجهـز11  از 10 تا 120 
درجـه ی سـانتی گراد در یـک نـرخ گرمایشـی )یـا سرمایشـی(1- 
Kmin 5 و بـا جرم هـای بيـن mg 14-10 انجام داد. از دسـتگاه 
شـيميدز12و  بـرای آناليز گرماسـنجی13 نمونه ها اسـتفاده شـد که 
یـک مقـدار کـم mg 10-7 از هر نمونه برای آناليز اسـتفاده شـد 
و نمونه هـا از دمـای اتـاق تـا 600 درجـه ی سـانتی گراد و بـا نرخ
min -1اC ˚10 در یـک سـلول پالتينـی با جو نيتـروژن حرارت 

شدند. داده 

2.بـخش تـجربی

مـطالب علمـی و مـقاالت

1-Fluka
2-Tetrahydrofurane
3-ALDRICH
4-Petri-dish
5-Desiccators
6-Diano
7-FT-IR430-, JASCO, Japan
8-JEOL 5300, Tokyo, Japan
9-JEOL JEM1230- electron miCroscope
10-Differential scanning calorimetric
11-DSC 6
12-Shimadzu TGA50-H
13-Thermogravimetric analysis
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ض های نادرست ریشه تمام شکست هاست .
 فر

جدول 1 : مشخصه طيف جذب PVC خالص

از  پـراش  اسـکن  می کنيـد  مشـاهده  تصویـر  در  کـه  همانطـور 
بلـوری  پيـک،  یـک  بـا  تاحـدودی  خالـص   PVC الیه هـای 
اسـت و در زاویـه ی 2θ= 12 /92° قـرار گرفتـه اسـت. همچنيـن 
پيک هـای کوچکـی در 2θ= 16 /5° دیـده می شـود. پيکـی که در               
2θ= 12 /92° قـرار گرفتـه اصلی تریـن پيک کریسـتالی اسـت که 

ناشـی از مناطقـی بـا یکپارچگـی بـاال اسـت.
و  دارای سـاختار ورتزیـت2 هسـتند   ZnO نانـوذرات خالـص 
پيک هـای مهـم آن در 2θ= 31 /72° و 4/ 34 ، 22/ 36 ، 47/52 
، 58/ 56 درجـه بـوده و در توافـق بـا پيک هـای گـزارش شـده 

بـرای الیه هـای نانواکسـيد روی اسـت کـه بـه ترتيب بـه صورت 
 JCPDS 100(، )002(، )2 0 1( و )0 1 1( و متناظر با داده های(
)کميتـه ی مشـترک اسـتاندارد های پـراش بـه روش پودر(3 اسـت 

.  ]16-17[
اسـکن XRD از نانوکامپوزیت هـای ZnO/PVC با ترکيب های 
مختلفـی از ZnO، نشـان داد کـه سـاختار بلوری اکسـيد روی با 
حضـور PVC تغييـر نکـرده اسـت. می تـوان دیـد کـه شـدت و 
سـطح زیـر پيـک 2θ= 12 /92° بـا افزایـش در غلظـت نانوذرات 
ZnO کاهـش می یابـد کـه نشـان می دهـد، کاهـش در درجـه ی 
تبلـور باعـث افزایـش ناحيـه ی آمـورف می شـود کـه بـه نوبـه ی 
خـود رسـانایی الیه هـای نانوکامپوزیتـی را افزایـش می دهـد. این 
رفتـار نشـان می دهد کـه هم آرایی4 بيـن ZnO و محيـط پليمری 
PVC در نواحـی آمـورف اتفـاق می افتـد. گذشـته از این، بعضی 

از داده هـا در دیگـر تحقيقات مشـاهده شـده اسـت ]17[.
انـدازه ی دانه هـای نانوبلـوری پودرهـای ZnO کـه با اسـتفاده از 
فرمـول شـرر5  )  ا λ /β cosθ 9 /0= اD کـه در آن D انـدازه ی 
دانـه، λ طـول موج اشـعه ی X ،ا β پهنا در نصف مقدار بيشـينه ی 
شـدت از پيک هـا و θ زاویـه ی پراش اسـت(، مقـداری در حدود

nm 0/05 ±  0/18را بـرای همـه ی غلظت هـا داد.

ZnO/PVC نانوکامپوزیت های X 1-3 . آنالیز اشعه ی
اندازه گيـری  هـای پـراش اشـعه ی X بـه منظـور آزمایش ماهيـت بلورینگـی1  الیه های پليمـری با توجه بـه PVC خالـص و همچنين 
بـرای بررسـی ترکيبـات بيـن پليمـر و ماده ی پرکننـده انجام گرفت کـه این نتایج بـرای PVC هـای خالص، نانـوذرات ZnO خالص 

و نانوکامپوزیت های ZnO/PVC  در شـکل 1 نشـان داده شـد اسـت.

مـطالب علمـی و مـقاالت

1-Crystallinity
2-Wurtzite
3-Joint Committee on Powder Diffraction Standards
4-Complexation
5-Scherrer’s formula

3.نـتایج و بـحث ها
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FT-IR 2-3 . آنالیز
شـکل 2 طيـف FT-IR از PVC هـای خالـص، نانـو پودرهـای ZnO و نانوکامپوزیت هـای ZnO/PVC را نشـان می دهـد. طيـف 
ذرات نانواکسـيد روی )منحنـی  b  -2 ( نوارهـای جذبـی اصلـی را که ناشـی از کشـيدگی پيونـد OH در عدد مـوج cm -1  3439 و 
خمـش درcm -1 567 از گروه هـای هيدروکسـيلی و کشـيدگی پيوند هـای Zn-O در اکسـيد روی در عـدد موجcm -1 430 اسـت را 

نشـان می دهـد. ایـن داده هـا مشـابه نتایج گزارش شـده در مقـاالت دیگر اسـت . ]18[

در PVC هـای خالـص )منحنـی a-2 (، نوارهـای جذبـی در 3440، 2913، 1631، 1251، 964 وcm -1 611 مشـاهده شـدند ]19[.
عملکـرد سـایر نوارهـای PVC را می توان در جدول 1 مشـاهده کـرد. نانوکامپوزیت هـای ZnO/PVC طيف یکسـانی در محدوده ی 
عـدد موج هـای بيـنcm -1 1300-700 نشـان داد، در حالی کـه پيـک ضعيفـی کـه درcm -1 700-500  قـرار گرفتـه را می تـوان بـه 
کشـيدگی پيونـد Zn-O  نسـبت داد. همچنيـن یـک افزایش در نـوار جذبی از خمـش گروه هـای O-H درcm -1 1631 وجود دارد 

کـه ممکـن اسـت ناشـی از هم آرایی بيـن PVC و مـاده ی پرکننده باشـد.

مـطالب علمـی و مـقاالت
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ضا بدهید.
ک از اع

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

)SEM( 3-3 . ریخت شناسی سطح
بـرای بررسـی کامل محتـوای نانـوذرات ZnO و آزمایش 
پليمـری،  محيـط  در  نانوکامپوزیتـی  ذرات  پراکندگـی 
در الیه هـای  نانوکامپوزیتـی  ذرات  فـازی  ریخت شناسـی 
الکترونـی روبشـی  ميکروسـکوپ  از  اسـتفاده  بـا   PVC
بـا  ریزنـگاره1   یـک   3 شـکل  شـد.  مطالعـه   )SEM(
PVC بزرگنمایـی 1000 برابـر از ریخت شناسـی سـطحی
هـای خالـص را بـه عنـوان یک مـاده ی ميزبـان و الیه های 
 ZnO پليمری پرشـده بـا غلظت هـای مختلف نانـوذرات
 PVC را بـه تصویـر می کشـد. در عکس هـای مربـوط بـه
خالـص، یـک ریخت شناسـی سـطحی یکنواخـت دیـده 
می شـود کـه نشـان دهند ی یـک سـطح نـرم از ایـن الیـه 

. ست ا

 ZnO کاهـش در رسـانایی الیه ها در حضـور پرکننده های
را می تـوان بـا ریخت شناسـی سـطحی آن توضيـح داد. با 
حضـور پرکننده هـای ZnO، سـطح الیه هـا بـا دانه هـای 
کوچـک زبر شـد کـه قابل مقایسـه با الیه هـای خالص بود 
و ذرات ZnO در تمـام نواحـی سـطحی توزیـع مناسـبی 
داشـته و با نقاط روشـن در تمامی تصاویر مشـخص شـده 
اسـت ]20[.  ایـن نقـاط روشـن توزیع  یافتـه ی یکنواخت 
در تصاویـر پراکندگـی برگشـتی به نظر می رسـد ناشـی از 
تجمـع ذرات Zn باشـد کـه بـا افزایـش در غلظـت مـواد 
پرکننـده، افزایـش می یابـد. در نهایـت می تـوان گفـت که 

بيشـتر نمونه هـای تهيه شـده شـفاف و همگـن بودند.

مـطالب علمـی و مـقاالت

1-Micrograph
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TEM 4-3 . آنالیز
ZnO در  نانـوذرات  تهيـه ی  در مـورد 
مـواد پليمـری، بررسـی ریخت شناسـی 
محيـط  در   ZnO نانـوذرات  توزیـع  و 
اسـت.  توجـه  جالـب  بسـيار  پليمـری 
چـون نانـوذرات ZnO  بـه دليل وجود 
پيوند هـای آویـزان فراوان درسطحشـان، 
ایـن  از  هسـتند،  واکنش پذیـر  بسـيار 
رو نانـوذرات بـه آسـانی متراکـم شـده 
می دهنـد.  شـکل  را  بزرگتـر  ذرات  و 
پليمرهـا را می تـوان بـرای کنتـرل نـرخ 
نانـوذرات  تثبيـت  همچنيـن  و  رشـد 
ZnO بـه کار بـرد. شـکل 4 ریزنگاره ی 
نانوکامپوزیت هـای  بـه  مربـوط   TEM
می دهـد.  نشـان  را   ZnO/PVC
نانـوذرات ZnO بـه خوبـی در محيـط 
PVC توزیـع پيـدا کرده انـد. قطـر ایـن 
نانـوذرات در محيـط PVC از چندیـن 
نانومتـر تـا 60 نانومتر اسـت. بـه منظور 
مطالعـه ی ميکروسـاختاری نانـوذرات و 
بـه دسـت آوردن یـک تصویـر واضـح، 
بزرگتریـن نانـوذره را انتخـاب کردیـم. 
مشـاهده   4 شـکل  در  کـه  همانطـور  

یـک  صـورت  بـه  نانومتـر   40 اندازه هـای  بـا  ذرات  می کنيـد، 
شـبکه ی بلـوری کـه بـر روی پـس  زمينـه ی آمورفـی قرارگفتـه، 
 PVC و بـه نظـر می آیـد کـه ناشـی از سـاختار کربنـی و محيـط
 باشـد. ماهيـت فـاز بلـوری ذرات را می تـوان بـا الگـوی پـراش 
الکترونـی ناحيـه انتخـاب شـده SEAD(  1(  در شـکل 5 تعييـن 
کـرد. فاصله ی بين مشـبکی اندازه گيری شـده )0/247 و 0/0138 
نانومتـر( توافـق خوبـی بـا داده هـای JCPDS )0075-80( دارد. 

فواصـل بيـن مشـبکی
 از صفحـات )1 0 1) و )2 1 1( برابـر بـا   d101= 0/247 نانومتر 
و  d112= 0/138 نانومتـر اسـت. ایـن نتيجه گيـری را می تـوان 
بـه دسـت آورد کـه سـاختار ذرات در شـکل 6 هگزاگونـال و بـا 
پارامترهای سـلولی مرتبـط با داده هـای JCPDS )0075-80( در 

توافق اسـت ]21[ .

مـطالب علمـی و مـقاالت

1-Selectarea electron diffraction
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س باشید. دیگران را معطل نکنید .
 خود را ملزم کنید که وقت شنا

)DSC( 5-3 گرماسنجی روبشی تفاضلی
دمانـگار1 یهـای DSC )رابطـه ی بيـن دمـا و جریـان حرارتـی یا 
رابطـه ی بيـن دمـا و ظرفيت گرمایی ویـژه( از PVC های خالص 
 ZnO هـای پرشـده با غلظت هـای مختلف از نانـوذراتPVC و
از 10تـا 120 درجـه ی سـانتی گـراد و بـا نـرخ گرمایشـی )یـا 
سرمایشـی(5K min -1 در شـکل 6 و 7 داده شـده اسـت. شکل 
6 دمانگاری هـای DSC بيـن نـرخ جریـان گرمایی برحسـب دما 
 60-77° C بـا یـک برآمدگی با شـيب کـم مشـخص در دماهـای
بـرای همـه ی کامپوزیت هـا را نشـان می دهـد که ایـن محدوده ی 
دمایـی عبـارت از دمـای انتقـال شيشـه بـرای نانوکامپوزیت هـا  

اسـت. در شـکل مشـخص اسـت که دمای انتقال شيشـه Tg برای 
PVC خالـص C °51/ 66 اسـت کـه بـا افزایـش مقـدار وزنـی 
ZnO تـا 20 درصـد وزنـی ایـن دمـا تـا  C °73/63 می رسـد. 
افزایـش Tg پـس از اضافه کـردن ZnO ممکـن اسـت ناشـی از 
 Tg باشـد ]22[. مقادیر PVC افزایـش نواحـی آمـورف در محيط
Cp)T (در جـدول 2 آمده اسـت.  شـکل 7 ظرفيت گرمایـی ویژه

را برحسـب تغييـرات دمایـی نشـان می دهـد. همـه ی منحنی هـا 
بغيـر از PVC خالـص رفتـار تقریبـا مشـابهی را نشـان می دهند. 
بـا توجـه به شـکل، واضح اسـت کـه مقادیـر) Cp)T بـا افزایش 

افزایـش می یابند. دمـا، 

مـطالب علمـی و مـقاالت

1-Thermograms
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تغييـر در) T(Cp برحسـب دمـا )قبـل و بعـد از Tg( را بـه صـورت ΔCp نمایش می دهيـم. تغيير در ΔCp بر حسـب غلظت های 
مختلـف ZnO در شـکل 8 نمایـش داده شـده اسـت. مقادیـر ΔCp از نانوکامپوزیت هـای ZnO/PVC در جـدول 1 نشـان داده 
شـده اسـت. واضـح اسـت کـه مقادیـر ΔCp بـا افزایـش مقـدار ZnO افزایـش می یابـد. تغييـرات در Tg وΔCp  ممکن اسـت 
ناشـی از برهم کنـش بيـن ZnO و PVC باشـد کـه بـه علت کسـر مقادیر زیـاد آمورف های جامـد در نواحی آمورفی باشـد. نتایج 

مشـابهی در تحقيقـات دیگـر نيـز به چشـم می خورد .
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ش دهید .
 کارها را ساده کنید. تعداد مراحل انجام کار را کاه

- وزن از دسـت رفتـه در نواحـی دمایـی مختلفـی رخ می دهـد و در جـدول 3 خالصـه شـده اسـت. ایـن نتایـج نشـان می دهـد که در 
حضـور ZnO مسـير تجزیـه بـا PVC های خالـص متفاوت خواهد بـود. اضافه کـردن ZnO برهم کنش واندروالس بيـن زنجيره های 
PVC را مختـل می کنـد. بـه علـت برهم کنـش ضعيف تـر بين زنجيـره ی پليمـری یک کاهـش در تجزیه ی دمایـی به وقـوع می پيوندد.

6-3 .آنالیز گرماسنجی
آناليـز گرماسـنجی )TGA( یـک تکنيـک تحليلی اسـت 
کـه بـرای تعييـن پایـداری گرمایـی مـواد و کسـری از 
مـواد فـرار موجـود درآن بـا ردیابـی تغييـرات وزنـی در 
نمونـه  حرارات داده شـده، به کار می رود ]24[. شـکل 9 
دمانگاری های TGA از وزن از دسـت رفته را بر حسـب 
تابعـی از دمـا برای PVCهـای خالـص و کمپلکس های 
آن در نرخ گرمایشـی C /min °10 در محدوده ی دمایی 
اتـاق تـا 600 درجه ی سـانتی گراد نشـان می دهـد. از این 
شـکل در می یابيـم کـه سـه ناحيـه ی دمایی که بيشـترین 
تغييـرات دمایـی در آن رخ می دهد، را می توان شناسـایی 
کـرد. اوليـن دمایـی کـه در آن وزن از دسـت رفتـه اتفاق 
می افتد در C°2 ±115 اسـت که ناشـی از تبخير رطوبت 
اسـت. ایـن تغييرات تـا دمـای 240 درجه ی سـانتی گراد 
پایـدار مانـده کـه باالتر از ایـن دمای تبخير حالل اسـت. 
دوميـن کاهـش وزن )مهم تریـن کاهـش( در محـدوده ی  
c°460-240بـرای همه ی نمونه های آماده شـده مشـاهده 
می شـود. ایـن کاهـش ممکـن اسـت متناظر بـا تجزیه ی 
سـاختاری مخلـوط پليمـری و کمپلکس هـای آن باشـد 
 460°C 25[. نمونه هـای آمـاده شـده، فراتـر از دمـای[

)سـومين کاهش( پایدار هسـتند.

مـطالب علمـی و مـقاالت
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4. نـتیجه گـیری

 XRD، دارد. الیه هـای نانوکامپوزیتی را با اسـتفاده از PVC در محيـط پليمـری ZnO نتایـج نشـان از پراکندگـی خـوب نانـوذرات
FT-IR، SEM، TEM، DSC و TGA مشـخصه یابی کردیـم.

پـراش اشـعه مشـخص کـرد کـه الیه هـای PVC خالص تا حدودی بـا یک پيک مقعـر در زاویه ی  2θ= 12 /92°کریسـتاليزه اسـت.
نانـوذرات ZnO خالـص سـاختار ورتزیتـی داشـته و سـایت های نانوکامپوزیـت ZnO/PVC تقریبا همانند ZnO  اسـت و نشـان  
می دهـد کـه سـاختار بلـوری ZnO بـا حضـور PVC تغييـر نمی کنـد. اندازه گيریهـای  IR یـک هم آرایـی بيـن PVC و ZnO را 
نشـان می دهـد. سـاختار ذرات در تصاویـر TEM هگزاگونـال اسـت. افزایـش Tg پـس از اضافه کردن ZnO ممکن اسـت ناشـی 
از افزایـش در نواحـی آمورفـی محيـط PVC باشـد. تغييـرات در Tg  وΔCp ممکن اسـت ناشـی از برهم کنـش ZnO و PVC به 

علـت مقادیـر زیـاد آمورف هـای جامـد در نواحی آمورفی باشـد.

 ]1[ .947 )2001( 279 .J.L. Luna-Xavier, E.B. Lami, A. Guyot, Colloid Polym. Sci ]1[
 ]2[ .193 )2000( 46 .S. Hayashi, K. Fujiki, N. Tsubokawa, React. Funct. Polym ]2[
 ]3[ .40 )2008( 33 .B.A. Rozenberg, R. Tenne, Prog. Polym. Sci ]3[
 ]4[ .2210 )2001( 13 .M.S. Fleming, T.K. Mandal, D.R. Walt, Chem. Mater ]4[
 ]5[ .365 )2000( 151 .E. Duguet, M. Abboud, F. Morvan, M. Foutanille, Macromol. Symp ]5[
 ]6[ .4419 )2000( 38 .B. Erdem, E.D. Sudol, V.L. Dimonie, M. El-Aasser, J. Polym. Sci. Polym. Chem ]6[
]7[ .277 )2003( 55 .A.A. Khan, A.M. Mezbaul, React. Func. Polym ]7[
]8[ .5267 )2001( 42 S.N. Goyanes, J.D. Marconi, P.G. Konig, C.L. Matteo, G.H. Rubiolo, Polymers ]8[

 ]9[ .2675 )2004( 92 .X.S. Pang, G.X. Cheng, S.L. Lu, J. Appl. Polym. Sci ]9[
]10[ .1171 )2001( 25 .H. Kawaguchi, Prog. Polym. Sci ]10[

 ]11[.1923 )2003( 90 .M.N. Xiong, G.X. Gu, B. You, J. Appl. Polym. Sci ]11[
]12[.2669 )2004( 91 .F.B. Xing, G.X. Cheng, B.X. Yang, L.R. Ma, J. Appl. Polym. Sci ]12[

 ]13[.2161 )2009( 44 .X. Li, Y. Xing, Y. Jiang, Y. Ding, W. Li, Int. J. Food Sci. Technol ]13[
  ]14[.422 )2006( 284 .E. Tang, G. Cheng, X. Pang, X. Ma, F. Xing, Colloid Polym. Sci ]14[
 ]15[ .4391 )1995( 36 P.H. Espiard, A. Guyot, Polymers ]15[
 ]16[ .1748 )2006( 60 .A. Mondal, N. Mukherjee, S.K. Bhar, Mater. Lett ]16[
 ]17[ .106 )2008( 112 B. Wen, Y. Huang, J.J. Boland, J. Phys. Chem. C ]17[
 ]18[ .1565 )2007( 92 .Y. Liu, W. Liu, M. Hou, Polym. Degr. Stab ]18[
 ]19[ .299 )2000( 35 .R. Gregorio, R.C. Captao JR, J. Mater. Sci ]19[
 ]20[.209 )2006( 161 .E. Tang, G. Cheng, X. Ma, Powder Technol ]20[
 ]21[ .533 )2009( 287 .Q. Chen, S. Shi, W. Zhang, Colloid Polym. Sci ]21[
 ]22[ .607 )2010( 10 .E.M. Abdelrazek, I.S. Elashmawi, A. El-khodary, A. Yassin, Current Appl. Phys ]22[
 ]23[ .3414 )2008( 403 M.Y.A. Rahman, A. Ahmad, M.R. Mangsor, S.A. Wahab, Physica B ]23[
 ]24[ .488 )2006( 91 .Z. Dobkowski, Polym. Degr. Stab ]24[
 ]25[  .46 )2005( 88 .E. Arkıs, D. Balkose, Polym. Degr. Stab ]25[

مـنابع:
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 هر کاری را که سایرین می توانند از عهده انجام آن برآیند به آنها واگذار کنید. 

PVC-O Fittings

چـکیده:
اتصاالت PVC-O برای اولين بار توسط MOLECOR  در شمال امریکا معرفی شد.

  Molecorاز آنجایـی کـه یکـی از وظایـف شـرکت های فن آوری، تشـخيص نياز بـازار و رفع اینگونه تقاضاها اسـت،  شـرکت
ایـن وظيفـه خـود را بـا توليـد محصوالت  با سـایز بـزرگ و در رده های فشـاری بـاال انجام ميدهد کـه در پی این اقدام توانسـته 
نمونـه هـای اتصـالت با قطر DN 800 mm و فشـار bar  25 را  در ليسـت محصـوالت خود  قرار دهد. اوليـن توليد اتصاالت 
PVC-O  در سـال 2013  و همزمـان بـا برگـزاری نمایشـگاه K بـوده ، کـه شـامل مـواردی ماننـد: زانو 45 و90 درجـه ، تبدیل 
یـا جفـت کننـده هـا، تبدیـل تعميری و اتصال دو سـر کوپله بوده اسـت. در سـال 2013 نمونه آزمایشـی اوليه این نـوع اتصاالت 
 MOLECOR مـورد تایيـد قـرار گرفت و در طول سـال 2014 در مقياس صنعتی توسـعه یافت. اما از آغازسـال 2015 شـرکت
توانسـت محصوالتـی از جملـه زانـو، تبدیـل و سـه راه را توليـد و در دسـترس مصـرف کنندگان  قـرار دهند، امـروزه چون هيچ 
توليـد کننـده ایـی در جهـان وجـود نـدارد کـه اتصـاالت PVC-O  را در کاتالـوگ محصـوالت خود داشـته باشـد، ناگزیر مواد 
PVC-U یـا چـدن نشـکن  بـرای توليـد اتصاالت لوله کشـی اسـتفاده می شـود. اما باوجـود پتانسـيل های باالی ایـن محصول 

و نيـاز بـازار مـی توان آینـده خوبی را بـرای آن پيـش بينی کرد.

مـقدمه:
لولـه هـای PVC-O از چهـل سـال گذشـته در انگلسـتان 
توليـد شـده و بدليـل خـواص برجسـته ایـی ماننـد مقاومت 
بـاال بـه ضربـه و مقاومت فرسـودگی باال ، قابليـت ارتجاعی، عدم 
انتشـار تـرک و مقاومـت کششـی قابـل توجـه، در طـی 40 سـال 
گذشـته از انگلسـتان آغـاز و توانسـت بسـرعت شـناخته و مورد 
توجـه قـرار گيـرد. در طـول سـه دهـه اول عمـر ایـن محصـول 
عواملـی ماننـد استانداردسـازی، فراینـد توليد، طيـف محصوالت 
و بهـره وری صنعتـی بعنـوان محدودیـت هایـی در راه توليد این 
محصـول وجـود داشـت. امـا بـه منظـور تجزیـه و تحليـل عميق 
تـر از  چگونگـی فـن آوری ایـن  محصـول، می تـوان مقاله های    
)1( Muñoz's  و)Arena's )2 در مـورد نسـل هـای قبلـی لوله 

هـای پالسـتيکی را مطالعـه کـرد. شـرکت Molecor از سـال 
2006  توانسـت بـا ایجـاد یـک فراینـد جدیـد بـر چالـش هـای 
موجـود بهـره وری و فرآیندهای توليـد لوله هایPVC-O   غلبه 
کنـد کـه این امـر موجب شـد اسـتانداردهای جدیدی در سراسـر 
جهـان تدویـن و به روزرسـانی شـود و تاثيرات فراوانـی بر روند 
توليـد داشـته باشـد. شـکل 1 خالصـه ای از بيشـترین شـاخص 
اصلـی  فاکتـور هـای  و  PVC-O جهـان  اسـتانداردهای  هـای 
آن اسـت. شـایان ذکـر اسـت آخریـن ویرایـش  اسـتاندارد بيـن 
المللـی،)ISO 16422 )3 در سـال 2014 صـورت گرفـت کـه در 
آن محـدوده محصـول از ماکسـيمم مقدار در نسـخه 2006 ، یعنی 
DN 630 mm بـه قطـر حداکثر mm 1000 افزایش یافته اسـت 
،کـه نشـان دهنده رشـد بـازار به سـمت قطرهـای بزرگتر اسـت.

مـطالب علمـی و مـقاالت

ترجمه:
آیدا کرمی

مدیر کنترل کیفیت شرکت آذر لوله

:PVC-O روند تولید اتصاالت
مکانيکی  بهترین خواص  کننده  یافتگی و چرخش که تضمين  باالترین درجه جهت  و  فرایند 100%  خودکار،  پایه هوا،  بر  سيستم 

اتصاالت است می باشد. ورود این محصول به عرصه توليد، چالش های جدیدی را در زمينه طراحی محصول بهمراه داشته است.
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شکل 1:بيشترین شاخص استانداردهای PVC-O در جهان، و فاکتور های اصلی آن

ایـن مطالعـات بـدون توجـه بـه نيـاز بـازار کـه در جهـت افزایـش سـایز و فشـار کاری اسـت انجام شـده اسـت  و  امـروزه لوله های 
PVC-O بـر طبـق اسـتانداردهای آمریـکای شـمالی بـا قطر DN 800 mm و فشـار PN 25 bar  توليد شـده و در دسـترس اسـت.

رسـيدن بـه ایـن سـطح از توسـعه و فـن آوری به لطف سـرمایه گـذاری مداوم در R & D امکان پذیرشـده اسـت. اما حتـی اگر طيف 
محصـوالت توليـدی و رونـد بهبـود یابـد، یک سـوال در مورد تمامی  عرضه ها  در سراسـر جهـان وجود دارد: "پـس اتصاالت چه؟ "
تـا بـه امـروز هيـچ اتصـاالت PVC-O در جهان وجود نداشـته اسـت و خطـوط PVC-O به اجبار بـا اتصـاالت PVC-U یا چدن 
نشـکن نصـب مـی شـده انـد. بـا توجه به تنـوع  قطر و فشـار که در اتصاالت چدن نشـکن وجود دارد اسـتفاده از آنها به نسـبت سـایر 
اتصـاالت رایـج تربـوده اسـت امـا این شـرایط پایـدار نخواهد بود، در حـال حاضرتنها یـک راه حل پالسـتيکی برای خطـوط لوله آب 

مـی تـون ارائـه داد که آن هم بدون شـک  مواد PVC-O اسـت.

چـالش ها:
چالشی  که در طول توسعه این محصول جدید  با آن مواجه بوده ایم استفاده  از دانشی است که تا پيش از این محصول مورد استفاده 

بوده است، تا بوسيله آن بتوان برای جهت یافتگی مولکولی لوله ها و  اتصاالت به یک شکل هندسی جدید دست پيدا کرد.

شکل 2: هندسه های مختلف اتصاالت توسعه یافته

مـطالب علمـی و مـقاالت
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تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید.

چالش بعدی که وجود دارد عدم استانداردسازی اتصاالت پالستيکی و کاربرد آنها است.
این مشـکل توسـط اسـتانداردهای بين المللی شناسـایی شـده اسـت و کميته فنی 138 در صدد تهيه اسـتانداردی بدین جهت هسـتند 

، کـه شـامل اتصـاالت PVC-O و ویژگی های آن می باشـد: )4(
بـا مطالعـه کاملـی کـه روی شـکل هندسـی اتصـاالت  انجـام گرفـت، پارامترهای الزم بـرای یک طراحی صحيح  مشـخص شـد که ما 

را بـه سـمت توليـد محصولـی موفـق هدایت می کنند. فرآیند به طور شـماتيک در شـکل 3 نشـان داده شـده اسـت

شکل 3: فرایند معيارهای طراحی

مـطالعه متمرکز:  زانو 90 درجه
معيارهای پيشين )شکل 3( برای شکل هندسی داده شده توسط یک زانوی 90 درجه اعمال می شود.

نـسبت کـشش:
پيـش از هـر چيـزی، مطالعـه کشـش هـای مختلفـی که در حلقـه و در جهـت محوری اتصـاالت تاثير خواهند داشـت  امـری ضروری 
اسـت. بـه ایـن منظـور اتصـاالت متعـددی قبـل انجـام فراینـد جهـت یافتگی مـورد بررسـی و اندازه گيـری قـرار گرفتند که شـکل 4 

نشـان دهنده این مسـاله اسـت

شکل 4: اندازه گيری های انجام شده روی زانو 90درجه

مـطالب علمـی و مـقاالت

ISO TC 138 / SC 4 / WG1 N1203 
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پس از اندازه گيری های متعدد روی حداقل 20 نمونه، نتایج کشش هایحلقه و کشش  در جهت محوری در شکل 5 نشان داده شده است.

90 ºشکل 5: حلقه و کشش محوری در زانو

مقدار Σ را از مقدار کشش حلقه و کشش در جهت محور به صورت زیر به دست آوردیم:
Σ = Σhoop X Σaxial

توسط مقدار Σ پارامترهای کليدی برای طراحی لوله به دست آورده شد .
 شکل 6 به صورت گرافيکی نتایج هردو کشش برای محصول را نشان ميدهد.

شکل 6: نسبت کشش محاسبه شده برای طراحی

مـطالب علمـی و مـقاالت
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امروز به کارهایی بپردازید که شما را به زندگی ایده آل فردا می رساند .

همانطور که در شکل 7 مشخص است با توجه به نتایج تست کشش، محاسبه سایر رفتارهای اتصاالت نيز مهم است.

شکل 7: نسبت کشش در مولد های باال و پایين یک زانو 90درجه

مطابق شکل 8 ، کشش حلقه در بخش های مختلف نشان ميدهد اطالعات بيشتری در مورد رفتار اتصاالت حائز اهميت است.

شکل 8: کشش حلقه در بخش های مختلف از زانو° 90

بـا توجـه بـه شـکل هندسـی زانـو 90 درجه و مطالعه تسـت کشـش محوری و حلقه روی آن مشـخص شـد که کشـش محـوری این 
اتصـاالت روی خـواص مکانيکـی کشـش حلقـه اثـری منفـی دارد. بـه هميـن دليل  نياز اسـت کشـش محـوری و درجـه آن در طول 

فراینـد بـه طور مـداوم تحت نظـارت و کنترل باشـد.

مـطالب علمـی و مـقاالت
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نـمودار تـنش:
الزم اسـت تنـش بـه دسـت آمده توسـط زانو90 درجه در شـرایط مختلف شـبيه سـازی شـود، که در پـی آن می توان آنچـه در بدترین 

حـاالت طـول عمـر اتصـاالت اتفاق افتد را شـبيه سـازی و پيش بينی کـرد. بدین منظور یـک آناليـز FEM وجود دارد.
شـکل 9 نشـان مـی دهـد که محدودیـت هایی بـرای مطالعه این اتصـاالت وجـود دارد مانند: وجود یا عـدم وجود اصطـکاک، محدود 

شـدن از یـک طرف، در هـر دو طرف، در وسـط، و غيره...

شکل 9: شرایط مختلف برای تجزیه و تحليل FEM،فشار داخل bar PN16 و با انتهای جانبی محدود شده.

شکل 10:  تغيير شکل یک نمونه

شکل 11  : تحليل تنش محور XX و معکوس آن

مـطالب علمـی و مـقاالت
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 تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید.

رفـتار آزمـون:
اتصـاالت مـورد نظـر در شـرایط اسـتاندارد موقـت اتصـاالت پالسـتيکی )4(                                                          بـه صـورت 

مکانيکی تسـت شدند.
برخی از این آزمون ها مطابق جدول 1 در مورد تست نشتی است.

جدول 1: برخی از تست های خاص در )4(

نـتیجه گـیری:
بـه منظـور طراحـی صحيـح اتصـاالت PVC-O  رسـيدن به یـک محصول نهایـی مطابق با خـواص مکانيکـی و در نتيجه حفظ 

بزرگتریـن درجـه جهـت یافتگـی از قبل به دسـت آمـده در لوله ها اساسـی اسـت )کالس 500(.
بدليـل هندسـه پيچيـده اتصـاالت، محاسـبه پارامترهایـی کـه پيش از ایـن در لوله هـای عادی در نظر گرفته نمی شـده  اسـت در 

مطالعه اتصـاالت امری ضروری اسـت.
تجزیـه و تحليـل نسـبت هـای کشـش )حلقـه و محوری( بایـد حتمـًا در امتداد طول و سـایر بخش هـای اتصاالت انجـام گيرد، 
زیـرا پـس از آناليز کامل مشـخص شـد که کشـش محـوری تاثير منفـی روی خـواص مکانيکی بهبود یافته توسـط کشـش حلقه 

دارد و کشـش محـوری بایـد در طول فرآیند کنترل شـود.
امـروزه اتصـاالت PVC-O مطابـق بـا اسـتاندارد )WG1/4   SC/138 ISO TC )4ب N1203 مورد آزمون قـرار ميگيرند که 

اسـتانداری جدیـد و در حـال توسـعه اسـت و بـرای اولين بـار در زمينه اتصاالت  PVC-O گردآوری و تدوین شـده اسـت.
  PVC-O جهـت یافتگـی مولکولـی کـه در لولـه ها منجر به ارئـه راه حل های جدیـدی در این زمينه می شـود که خطـوط لوله
مـی توانـد بدنبـال آن تکميـل شـود. پيـش بينـی مـی شـود کـه سـال 2015  ایـن اتصـاالت PVC-O در دسـترس عمـوم قرار 

خواهنـد گرفت.

1. Ignacio Muñoz, “New Full Dry System developed for bioriented pipes brings excellent op-
portunities for PVC-O”. Plastics Pipes XIV, 24-22 September, 2008, Budapest, Hungary
2. Antonio Arena, “PVC-O pipes for big pressure nets: DN 630 & 500”. Plastic Pipes
XVI, 26-24 September, 2012, Barcelona, Spain 
3. ISO 16422:2014. Pipes and joints made of oriented unplasticized poly)vinyl chloride( 
)PVC-O( for the conveyance of water under pressure — Specifications
4. ISO TC 138/SC 4/WG1 N1203. Plastic piping systems- Mechanical fittings for pressure 
piping systems- Specifications

مـنابع:

مـطالب علمـی و مـقاالت

ISO TC 138 / SC   4 / WG1  N1203 

ISO TC 138 / SC   4 / WG1  N1203 

 ISO TC 138 / SC   4 / WG1  N1203 
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معرفی اسـید چرب النـولین فـلزی
به عنوان استابالیزر نوین بـرای پـی وی سـی سخت

اثر هم افزایی پایدار کنندگی اسيدهای چرب النولين فلزات مختلف  به عنوان استابالیزرهای  حرارتی با پایه طبيعی برای پلی وینيل 
کلراید مورد مطالعه قرار گرفته است.  ازجمله این استابيالیزرها می توان به اسيد چرب النولين کلسيم)Calan2(،اسيد چرب النولين 
 ،FTIR اندازه گيری رنگ،آناليزهای،Congo red اشاره کرد که تستهای )Lalan3(و اسيد چرب النولين النتانيوم )Znlan2(روی
 Lalan3 /Calan2 /Znlan2 و رفتار حرارتی  آنها در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان داد که استابالیزرهای
پایدارکنندگی حرارتی بسيار عالی و بازدهی بيشتری برای PVC نسبت به استابالیزرهای حرارتی Znlan2/ از خود Calan2 نشان 
می دهند. نسبت بهينه جرم برای  Lalan3 /Calan2 /Znlan2 برابر با 8:9:3 بود .در پایان اثر مکانيسم تخریب PVC و هم افزایی 

پایدارکنندگی آنها از طریق بررسی رفتار حرارتی و آناليز FTIR مورد بررسی قرار گرفت.

پلـی وینيـل کلراید که بـه اختصار PVC خوانده می شـود 
سـومين پليمـر ترموپالسـتيک)گرما نـرم( مورد اسـتفاده در 
جهـان اسـت .وقتـی کـه PVC بـه طـور تصادفـی  در قـرن 19 
کشـف شـد مشـخص شـد کـه پایـداری حرارتـی پایيـن ، یـک 
محدودیـت اصلـی بـرای کاربـرد آن اسـت. در مقایسـه بـا سـایر 
پالسـتيک هـای مـورد اسـتفاده ،اشـکال اصلـی PVC پایـداری 
حرارتـی پایيـن در دمـای پـردازش اسـت.در عمل،پایـدار کننـده 
بازی،صابـون  سـرب  ترکيبـات  ماننـد  تجـاری  حرارتـی  هـای 
هـای فلـزی و ترکيبـات آلـی قلـع و اسـتابالیزر فلـزات خاکـی 
کميـاب بـرای بهبـود دمـای  تجزیـه بـه منظـور به دسـت آوردن 
محصـوالت PVC بـا کيفيـت بـاال اسـتفاده مـی شـوند.اگرچه 
ترکيبـات سـرب بازی و ترکيبـات آلی قلـع  دارای راندمان باالیی 
در پایدارکنندگـی هسـتند امـا بـه دليـل سـميت آنهـا  بـه عنـوان 
اسـتابالیزر مورد اسـتفاده در PVC محدود شـده اند.صابون های 
فلـزی نيـز دارای معایبـی در پایدارکنندگـی دراز مـدت هسـتند 
بـه هميـن دليـل اسـتابالیزرهای کمکـی بـرای بهبود پایـداری در 
دراز مـدت بـه صابون هـای فلـزی اضافـه شدند.اسـتابالیزرهای 
خاکـی کميـاب دارای اثـر پایدارکنندگـی عالـی در دراز مـدت 
هسـتند و ترکيبـات خاکـی نـادر ماننـد اسـتئارات ها،سالسـيالت 
اسـتابالیزرهای  عنـوان  بـه  هـا  پالميـالت  و  هـا  ،الرات  هـا 
حرارتـی PVC اخيـرا مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. همـان طـور 
کـه مـی دانيـم مخلـوط هـای هـم افزایـی از صابـون هـای فلزی 
مختلـف  اثـر پایدارکنندگـی بهتـر نسـبت به مـواد خالـص دارند 
و صابـون کلسـيم و صابـون روی بـه طـور گسـترده در سيسـتم 
هـای پایدارکننـده اسـتفاده می شـوند.آنها یـک اثـر پایدارکنندگی 
هـم افزایـی بـرای PVC ایجـاد کردنـد بـا این حـال  محصوالت 
جانبـی آنهاعمدتـا کلرایدهـای فلزی جمع شـده در طـول واکنش 

اسـتابالیزر هـای Ca/Zn بـا زنجيـره هـای پليمـری اسـت که به 
عنـوان کاتاليـزر قـوی بـرای دهيدروکلریناسـيون بعـدی در نظـر 
گرفتـه شـده اسـت. از ایـن رو اسـتابالیزرهای کمکـی ماننـد قلع 
آلـی ،هيدروتالکيـت ها،روغـن هـای گياهـی اپوکسـيد شـده،دی 
هيدروپيریدین،بتـادی کتون،N-فنيـل سـه اسـتخالفی 5پيرازوالن 
و اسـتئارات النتانيوم بـرای بهبود بهـره وری پایدارکنندگی اضافه 
شـدند.النولين یـک مـاده مومـی و چرب بـا رنگ زرد روشـن  و 
دارای بـوی مشـخص و خفيـف اسـت کـه مخلوطی از اسـترهای 
اسـيدهای چـرب با الکهای بـا وزن مولکی باال می باشد.بيشـتر از 
180 نوع از اسـيدهای مختلف و 80 الکل شناسـایی شـده اسـت.
نقطـه ذوب آن در حـدودC  38-44 اسـت و در آب نامحلـول 
اسـت اما امولسـيون هـای پایـدار با آن تشـکيل مـی دهد.النولين 
و مشـتقات آن بـه عنـوان مواد شـيميایی خـوب دارای انواع گروه 
هـای قطبـی اسـت و منبعـی از چربـی و روغـن اسـت و دارای 
کاربردهـای گسـترده اسـت بـه عنـوان مثال مـی توانند بـه عنوان 
افزودنـی صنعتـی ماننـد عامـل آنتـی اسـتاتيک)ضد الکتریسـيته 
سـاکن( و نـرم کننـده و ضـد زنـگ اسـتفاده شـوند.در ایـن مقاله 
هـدف مـا آمـاده کـردن اسـتابالیزرهای سـازگار با محيط زیسـت  
اسـت کـه از اسـيدهای چـرب النوليـن برای سـاخت یک سـری 
از اسـتابالیزرهای بدیـع اسـتفاده شـده اسـت.مطالعه مـا بـر بهينه 
سـازی معتبـر  Znlan2/Calan2 و اثـر اسـتابالیزهای کمکـی 
)Lalan3( ترکيب شـده با اسـتابالیزرهای Ca/Zn برای بررسی 
بازدهـی پایدارکنندگـی حرارتـی در PVC متمرکـز شـده اسـت.
تکنيـک های مختلف تسـت  به منظور بررسـی اثر اسـتابليزرهای 
حرارتـی برای ایجاد سـودمندی چنين اسـتابالیزرهایی با سـميت 

پایين  اسـتفاده شـد.

مــقدمه:

مـطالب علمـی و مـقاالت

ترجمه:
مهندس شادی حقدوست

مدیرکنترل کیفی آریان غرب کردستان
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امروز به کارهایی بپردازید که شما را به زندگی ایده آل فردا می رساند.

1-مـواد و روشـها:

1-1- مــواد:
Pvc سوسپانسـيون )SG-5(بـدون افزودنـی بـا K value 67 که توسـط شـرکت SEEC چين تامين شـده است.اسـيد چـرب النولين 
از شـرکتHuayuan Biochemica اzhejiang چين و النتانيوم اکسـيد از شـرکت Changting Jinlong Rare-Earth چين 

بـرای سـنتز )Lalan3(مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت .داده هـای آناليز  برای اسـيد چرب النولين در جدول 1 نشـان داده شـده اسـت.

2-1- سـنتز اسید چـرب النـولیـن النتانیوم:
یـک فالسـک سـه دهانـه بـا حجـم 500 ميلـی ليترمجهز بـه همـزن مکانيکی و کندانسـور و یک قيـف چکاننده با فشـار ثابت از اسـيد 
النوليـن پـر شـد بعـد از حـرارت در دمـایC 80 ،محلـول هيدروکسـيد سـدیم 10% به آرامـی به صورت قطـره ای به فالسـک اضافه 
شد.سـپس بـرای انجـام  واکنـش بـه مـدت 90 دقيقـه ادامـه یافت.محلول اسـيد چـرب النولين سـدیم بدسـت آمـد. 50Ml از محلول 
آبکـی کلرایـد النتانيـومmol/L 0/1 بـه آرامـی به محلول اسـيد چرب النولين سـدیم آماده شـده در باال اضافه شـد و همزده شـد و در 
دمـای C 60حـرارت داده شـد.به دنبـال آن بـا ریختـن چنـد قطره محلـول هيدرات سـدیم 2% به فالسـک مقـدار PH واکنش حدود 
9 ثابـت شـد.حدود یـک سـاعت بـرای کل فراینـد زمان الزم است.سـپس محصول توسـط فيلتراسـيون ،شستشـو و خشـک شـدن در 

خـالء در دمای 70C تهيه شـد.

)Calan2( و اسید النولین کلسیم )Znlan2( 3-1- سنتز اسید النولین روی
اسيد چرب النولين روی و اسيد چرب النولين کلسيم به همان روش اسيد چرب النولين النتانيوم تهيه شدند.

PVC 4-1 - آمـاده سـازی نمونه های
نمونـه هـای PVC بـرای تخریـب حرارتـی بـه طور کامـل با مخلوط کـردن 1 گـرم  از از پودر PVC  بـا 3% وزنی از اسـتابالیزر )یا 

مخلـوط اسـتابالیزر( در یـک هـاون و0/2 گرم از پودر بدسـت آمده مورد بررسـی قـرار گرفت.
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5-1- انـدازه گیری ها:

 :FTIR 1-5-1:آنـالیز
 PVC فيلم های IR ثبت شد .طيف KBr با استفاده از قرص  Nicolet 360 .FTIR برای استابالیزرها با یک طيف سنج FTIR طيف

با استفاده از همان طيف سنج گرفته شد.

:X-ray 1-5-2:آناليز
انجام   0  /154  nmموج طول  با   Cu Kα تابش  از  استفاده  با   Philips X’pert-MPD توسط   )XRD( اشعهXا  پراش  آناليز 
شد.اسکن در محدوده زاویه  2θ= 10°-50° در سرعت اسکن min/)°( 2/ 0 انجام شد.طيف فلورسانس X-ray برای استابالیزرها با                    

PIONEER. Bruker Axs اS4 ثبت شد.

:red cango 1-5-3:تست
بر طبقISO182 -1 ،5/ 2 گرم از pvc و 0/1 گرم از استابالیزر در یک هاون به طور کامل مخلوط شد.سپس مخلوط در یک لوله  با 
کاغذ تست red cango که cm 2 باالی نمونه است، قرار می گيرد.لوله توسط حمام روغن در c 180برای ارزیابی پایداری حرارتی 
استاتيک حرارت داده می شود ،زمانی که کاغذ تست red cango به آبی می گراید به عنوان زمان پایداری استاتيک تعریف شده است.

1-5-4:اندازه گیری رنگ:
نوار 3cm( pvc×ا cm 5/ 1( توسط فشرده سازی در Mpa 7/ 14و170c تهيه شد.این نوارها دریک جعبه تست فرسودگی حرارتی  
در 170cحرارت داده شدند و در معرض فرسودگی حرارتی استاتيک  برطبق استاندارد  ISO قرار داده شدند و نوارها هر 10 دقيقه 

برداشته شدند.

: )TGA( 1-5-5: آنـالیز وزن سنجی حرارتی
تخریب حرارتی توسط سيستم حرارتی NETZSCH STA449C از دمای اتاق به 600C  با سرعت حرارت ºC/min.20 مورد 

بررسی قرار گرفت.آزمون در وضعيت جریان هوا انجام شد.

2-بـحث و نتایج:

اسـید  از  قرمـز  مـادون  1-2-اسـپکتوگرام 
چـرب النولیـن:  کـه در شـکل 1 نشـان داده شـده 
اسـت بـا توجـه بـه اینکـه یـون کربوکسـيليک از نمک 
کربوکسـيليک دارای ارتعاش کششـی متقارن و نامتقارن 
اسـت پيک هـای ارتعاشـی کششـی متقـارن و نامتقارن 
بـه طـور جداگانـه در شـکل 1مشـخص شـده اند.پيک 
اسـيدهای چـرب  نامتقـارن   ارتعاشـی کششـی  هـای 
النوليـن فلزی در   cm -1 1538-1545بدسـت آمد که 

مشـخصه پيک جـذب کربوکسـيالت اسـت. 
دو نـوع متفـاوت از کئوردیناسـيون)فرم هـای کيليـت و 
یونـی( بيـن فلـزات و کربوکسـيالتها وجـود دارد که به 
ترتيـب دارای پيـک حداکثـر در  cm -1 1576 و 1540 
در طيـف IR خود هستند،شناسـایی پيـک ها در جدول 
2بـا نشـان دادن پيک های مهم نشـان داده شـده اسـت.

شکل 1-طيف IR اسيد چرب النولين فلزی
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ف پذیر کلید زمان و استفاده بهتر از وقت است.
 داشتن ذهن انعطا

جدول 2-شناسایی فرکانس مطابق با کئوردیناسيون بين یونهای فلزی و کربوکسيالت ها

فـرم هـای یونـی و کيليـت از کئوردیناسـيون بيـن 
 Calan2 یـون های فلزی و کربوکسـيالت هـا در
و Znlan2 وجـود دارد امـا Znlan2 بـه دليـل 
پيـک ضعيـف درcm -1 1577 عمدتـا بـه فـرم 
کيليـت  فـرم  فقـط   Lalan3 در  اسـت.  کيليـت 
یونهـای  بيـن  کئوردیناسـيون  .انـواع  دارد  وجـود 
فلـزی و کربوکسـيالت  در شـکل 2 نشـان داده 

است. شـده 

شکل 2- انواع کئوردیناسيون بين یون فلزی و کربوکسيالت

آناليـز XRD همان طور که در شـکل 3 نشـان داده 
شـده اسـت همچنين بـر روی سـطح اسـتابالیزرها 
آمـورف  عمدتـا  اسـتابالیزرها  شد.سـاختار  انجـام 
اسـت.می تـوان اسـتنباط کـرد کـه از آنجایـی در 
اسـتابالیزرها چندیـن پيک تيـز وجـود دارد ،دارای 
سـاختار منظـم جزئـی باشـند. طيـف فلورسـانس 
پرتـو X اسـيد چرب النوليـن فلزی در شـکل 6-4 
حضور عناصر کلسـيم،روی و النتانيـوم را در نمونه 
 ،)Calan2 (%96 نشـان می دهـد و نتایـج کلسـيم
        %95 النتانيـوم7/  و   )Znlan2  (   %97 روی72/ 

) Lalan3( را نشـان داد.

شکل 3- مشخصه آناليز XRD اسيد چرب النولين فلزی
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یک Calan2 از X-ray شکل 4- طيف فلورسانس

Znlan2 از X-ray شکل 5- طيف فلورسانس

Lalan3 از X-ray شکل 6- طيف فلورسانس
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گ شروع کردن کار از بیرون است .
ش در انجام کارهای بزر

ک رو
ی

2-2-مخلوط استابالیزر  Ca/Zn برای PVC سخت:
Ca/ و همـکاران نسـبت بهينهOcskay .)را گـزارش داده اند)اسـتئارات Ca/Zn تعـدادی از تحقيقـات بازدهـی پایـداری اسـتابالیزر
Znرا بـرای بازدهـی بـاالی پایـداری حرارتـی 2:3)از لحـاظ جرمـی( در صـورت اهميـت رنـگ اوليـه و 4:1 بـرای مـدت مانـدگاری 
بيشـتر پيشـنهاد کـرد. Benavides و همـکاران اثـر اسـتابالیزر Ca/Zn را بـر تخریـب PVC بـا آناليـز حرارتی گراویمتـری و طيف 
سـنجی مـادون قرمـز مـورد مطالعـه قـرار داد.آنهـا نشـان دادند کـه دمای پيـش گرمایـش اوليـه اسـتابالیزرها باعث تشـکيل کمپلکس 

هایـی می شـود کـه در پایداری PVC موثر اسـت. 
اثـر هم افزایی اسـيد چرب النوليـن Ca/Zn مورد 
 PVC بررسـی قرار گرفت.نتایج پایـداری حرارتی
سـخت تخریب شـده در هـوا  در180C در حضور 
اسـتابالیزرهای مخلوط Ca/Zn در شـکل 7 نشان 

داده شـده است.
◆ ایـن را مـی تـوان دریافـت کـه زمـان پایـداری 
افزایـش   Ca/Zn محتـوای  کـه  وقتـی   PVC
مـی یابـد ،بيشـتر مـی شـود.به جـز در نمونـه 4 
اسـتابالیزرها پایـداری یکسـانی را نشـان می دهند 
 3 wt .%وقتـی که محتـوای اسـتابالیزرها کمتـر از
اسـت امـا وقتـی کـه بـه بيشـتر از%. wt 3 افزایش 
مـی یابـد نمونـه 1 و2 عملکرد بی نظيـری در زمان 
پایـداری نشـان مـی دهنـد .در عمـل کل غلظـت 
اسـتابالیزرهای مخلـوط شـده در%. wt 3 ثابـت 
شـده اسـت .بنابرایـن نسـبت نمونـه 2 بـه عنـوان 
شکل 7- تاثير نسبت Ca/Zn بر زمان پایداری استاتيک PVC در 180Cیـک نسـبت بهينـه Ca/Zn انتخـاب شـده اسـت. 

◆ بـه منظـور انجـام تسـت هـای مانـد حرارتـی اسـتاتيک از طریـق مشـاهده تغييـر رنگ نمونـه هـا ،نوارهـای PVC با اسـتابالیزرها 
مخلـوط شـد کـه در جعبـه آزمـون ماند حرارتـی در C170قرار داده شـد.زمانی که طول ميکشـد تا محصوالت تجزیه شـده به صورت 
سـياه ظاهر شـود،پایداری حرارتی PVC تعریف شـده اسـت. و نتایج در شـکل 8 نشـان داده شـده اسـت.رنگ نوارهای PVC حاوی 
Ca/Zn بـه نسـبت )1:1 و 2:1( حتـی در طـول فراینـد ژلـی شـدن شـروع بـه تغيير مـی کند و به قهـوه ای تيـره بعـد از 20 دقيقه در 
دمـای C 170تبدیـل مـی شـود و پـس از 40 دقيقـه کامـال سـياه می شـود امـا رنـگ نوارهای PVC بـه طور کامـل به ترتيـب بعد از 

50، 60 و 50 دقيقـه بـرای  Ca/Zn بـه نسـبت 3:2،1:3و4:1 بـه سـياهی می گراید.

c170 در Ca/Zn با استابالیزر مخلوط pvc شکل 8-ارزیابی رنگ نوارهای
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◆ نتایـج بـا آزمـون congo red سـازگار اسـت اسـيد 
چـرب النوليـن روی قـادر بـه جایگزینـی بـا اتـم کلـر 
فعـال اسـت و بنابرایـن باعـث اسـتمرار عمـل پایـداری 
کاتاليـزور  دانيـم  مـی  کـه  طـور  همـان  شـود)1(  مـی 
هـا  واکنـش  در  کـه   ZnCl2، دهيدروکلریناسـيون 
تشـکيل شـد ممکـن اسـت به سـایر مـواد غير فعـال در 
تجزیـه اوليـه تبدیـل شـود.با افـزودن Calan2،فعاليـت 
ZnCl2 توسـط واکنـش 3و4 کاهـش مـی یابد.عـالوه 
بـر آن،گزارش شـده اسـت که غلظـت ترکيـب روی در 
اسـتابالیزر بایـد بـرای جایگزینی بـا اتم های کلـر فعال 
بـا یـک سـرعت مناسـب کافی باشـد امـا نمـی تواند از 
ظرفيـت Calan2بـرای تبدیـل ZnCl2 بـه نمـک روی 
تجـاوز کند.بنابرایـن در مخلوط اسـتابالیزر نسـبت بهينه 

Ca/Zn بایـد 3:1 باشـد.
3-2-ترکيب استابالیزرهای La/Ca/Zn برای pvc سخت

 Zn و Ca نشـان می دهد وقتی که اسـتابالیزرها در یک نسـبت ثابت بين pvc را بر پایداری اسـتاتيک La/Ca/Zn شـکل 9 تاثير اسـتابالیزرهای ◆
باشـد،اثر Lalan3 مـورد بررسـی قـرار گرفت.ميتـوان دیـد کـه نمونـه 6 اثر هـم افزایی قابل توجـه به علـت طوالنی ترین زمـان پایداری نشـان داد.

شـکل10 تاثير اسـتابالیزرها در زمان پایداری اسـتاتيک pvc را نشـان می دهد.مشـخص شـد وقتی که محتوای استابالیزر 6% باشـد،زمان پایداری به 
32 دقيقه برای pvc با مخلوط اسـتابالیزر La/Ca/Zn می رسـد که نسـبت به مخلوط Ca/Zn و یا اسـتابالیزر النتانيوم به تنهایی طوالنی تر اسـت. 

در مقایسـه بـا النتانيـوم و یا اسـتابالیزر Ca/Zn زمان پایداری مخلوط اسـتابالیزر La/Ca/Zn  حـدود 50%بهبود یافت.

 pvc بر زمان پایداری استاتيک La/Ca/Zn شکل 9-تاثير نسبت
180c در دمای

 pvc شکل 10- تاثير محتوای استابالیزرها بر زمان پایداری استاتيک
180c در دمای
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 بهانه جویی نوعی بیماری است که موفقیت را نابود می کند.به هر قیمتی از آن اجتناب کنید.

◆ وقتـی کـه مـا ماهيـت ویـژه اسـيد چرب النوليـن النتانيـوم را مد نظـر قرار می دهيـم ،رنگ نقـش مهمی در طـول فراینـد پخت ایفا 
خواهـد کرد.شـکل 11 تحـوالت رنـگ نوارهای pvc با مخلوط اسـتابالیزرهای  La/Ca/Znمختلف را در c 170 نشـان می دهد.رنگ 
نـوار pvc حـاوی فقـط  Lalan3 ، رنـگ صورتـی  مالیم و شـفافيت نوار بعـد از 10 دقيقه نشـان از اتمام ژلينگـی دارد.رنگ نوار بعد 
از 40 دقيقـه قهـوه ای ميشـود و بعـد از 60 دقيقـه کامل سـياه می گردد.بنابریـن اگر ما فقط از Lalan3 اسـتفاده کنيم،اثـر پایداری بلند 
مـدت را نخواهيـم داشـت.وقتی کـه نسـبت La/Ca/Zn برابـر بـا 8:9:3 باشـد ميتـوان دید که نـوار بعـد از 30 دقيقه همچنان روشـن 

اسـت  و زمـان طوالنـی تـری الزم اسـت )80 دقيقه( تا به طور کامل سـياه شـود.

170c در La/Ca/Zn با استابالیزرهای مخلوط pvc شکل 11-ارزیابی رنگ نوارهای

◆ ترکيبـی از Lalan3 بـا اسـتابالیزرهای Ca/Zn اثـر پایدارکنندگـی هـم افزایـی بـرای pvc ایجـاد مـی کند.توانایـی فـوق العـاده 
پایدارکنندگـی اسـتابالیزرهای خاکـی کميـاب ممکـن اسـت بـه توانایی آنها بـه تغييـر کنفورماسـيون pvc  و مهار دهيدروکلریناسـيون 
نسـبت داده شـود.به ایـن صـورت کـه واکنـش زنجيـری و تبـادل گروههـای عاملی ناپایـدار در زنجيـره اصلی pvc با سـایر جانشـين 

هـای فعـال مشـتق شـده از اسـتابالیزرها، سـاختار را تغييـر مـی دهد.
آناليـز FTIR،از PVC تخریـب شـده  بـا مخلـوط اسـتابالیزرهای La/Ca/Zn بـرای مطالعه برهمکنـش های بين مخلوط اسـتابالیزر 
و PVC انجـام شـد )شـکل 12(.شناسـایی پيـک هـای بدسـت آمده وجـود گـروه النوکریـت را درcm -1 1554/42 به صـورت قابل 
توجـه نشـان مـی دهـد.در مقایسـه با  PVC خالص تغييـرات قابـل توجهـی درcm -1 760-550   و cm -1 1480-1390 در 5 و 15 
دقيقـه وجـود دارد سـه پيـک در 1326/85 و 1249/71 و cm -1 1093/5 کاهـش یافتـه اسـت که بـه ترتيب نوار جذب کریسـتال،نوار 
جـذب کریسـتال و نـوار جـذب سـاختار غير کریسـتالی هسـتند.به طـور خالصـه اسـتابالیزرهای مخلـوط La/Ca/Zn دارای یک اثر 
بـر پيکـر بنـدی pvc هسـتند که می تواننـد کریسـتاليته)بلورینگی(رابرای تغييـر پيکربنـدی pvc  و درجه سـيندیوتاکتيک، کاهش دهد.

180c3(  در%wt( ا La/Ca/Z n تخریب شده با مخلوط استابالیزرها PVC از IR شکل 12-طيف

مـطالب علمـی و مـقاالت
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2-4:آنـالیز گـراویمتری حـرارتی :
Ca/Znبراسـاس  اسـتابالیزر  TGAبـرای  توسـط   ترموگـرام 
درصـد جرمـی و تابعی از دمای PVC در حضـور و عدم حضور 
ثبـت شـده اسـت و در شـکل 13  Lalan3 در هـوای محيـط 
نشـان داده شـده اسـت .واضـح اسـت که یـک تخریـب حرارتی 
دومرحلـه ای در PVC وجـود دارد.اوليـن مرحلـه کـه اساسـا 
مربـوط بـه دهيدروکلریناسـيون و بـه دنبـال آن تشـکيل پلـی ان 
هـای کنژوگـه اسـت ومرحله دیگر شـامل شکسـتن در توالی پلی 
ان بـه هيدروکربـن هـای بـا وزن مولکولی کمتر با سـاختار خطی 
یـا حلقـوی اسـت.نتایج بدسـت آمـده نشـان مـی دهد کـه دمای 
تجزیـه اوليـه PVC و حداکثـر دمـای تجزیـه PVC بـه تعویـق 
افتـاد و ميـزان گرمـازا بودن بـا افزودن اسـتابالیزر به عقـب افتاد.
در محـدوده 300C-200،مقـدار تخریـب PVC خالـص به طور 
 PVC قابـل توجهـی تسـریع یافـت در حالی کـه مقـدار تخریب
کـه مخلـوط اسـتابالیزر به آن افزوده شـد کاسـته شـد.این نشـان 
 pvc می تواند سـرعت تخریب Ca/Zn مـی دهد که اسـتابالیزر
را کاهـش دهـد و پایداری نمونـه pvc  که دارای اسـتابالیزرهای 

مخلـوط La/Ca/Zn اسـت ،بهترین اسـت.
 

شکل 13-منحنی TGA برای )pvc)1  خالص،
Ca/Zn با استابالیزر مخلوط pvc 2( فيلم(

La/Ca/Zn با استابالیزر مخلوط pvc 3( فيلم(،

نـتیجه گیـری:
اثبـات شـد کـه اسـيدهای چـرب النولين فلـزی می توانـد اسـتابالیزرهای حرارتی و کمکـی کارامد برای pvc  سـخت باشـد.بهره 
وری پایدارکنندگـی توسـط انـدازه گيـری زمـان پایداری اسـتاتيک وميزان تغييـر رنگ، رفتـار حرارتی و FTIR مورد بررسـی قرار 

گرفت.نتایـج بدسـت آمده به شـرح زیر خالصه شـده اسـت:
Lalan3 -1و Calan2 و Znlan2تا حد جزئی دارای ساختار منظمی هستند.

2-بهتریـن نسـبت ميـان Lalan3و Calan2 و Znlan2 توسـط تسـت هـای پایـداری حرارتـی از جملـه Congo red و آزمون 
 :8  La/Ca/Zn 3 به 1 بـود و بهتریـن نسـبت از Ca/Zn هـای رنـگ مشـخص شـد.این آزمـون هـا نشـان داد که بهتریـن نسـبت

بود  3  :9
3- تسـت Congo red و تسـت رنـگ  نشـان داد کـه ترکيب Lalan3 بـا Znlan2/Calan2 منجر به افزایش اثـر پایدارکنندگی 

در مقایسـه با اسـتابالیزرهای Ca/Zn شد.
4-آناليزهـای FTIR و گراویمتـری حرارتـی اثـر هـم افزایـی خوبـی بيـن  Lalan3 بـا   Znlan2/Calan2نشـان داد.بنابرایـن 
اسـتابالیزرهای مخلـوط La/Ca/Zn مـی توانـد بـه عنـوان جایگزینی برای ترکيبات سـرب و ترکيبات آلی قلع اسـتفاده شـود زیرا 

اثـر پایـدار کنندگـی عالی بـرای PVC  نشـان داد.

مـطالب علمـی و مـقاالت
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ش بین تمام عیار باشید.
ک خو

ی

پیـام کنترل کیــفیت

95،بـا  سـال  مهرمـاه   26 در  اسـتاندارد  جهانـی  روز  مراسـم 
حضـور جهانگيـری معـاون اول رئيـس جمهور، پور محمـدی وزیر 
دادگسـتری، نيـره پيـروز بخـت رئيـس سـازمان ملـی اسـتاندارد و 
تعـدادی از مسـئوالن دولتـی و نماینـدگان بخش خصوصـی برگزار 
شـد. بخشـی از این مراسـم به تقدیر از واحدهای نمونه اسـتاندارد، 
کارشناسـان و مدیـران بخـش هـای مختلـف اختصـاص داشـت. بر 
اسـاس ایـن گـزارش خانـم آیـدا کرمـی مدیـر کنتـرل کيفيـت 
شـرکت آذر لوله یکـی از برگزیدگان بخش مدیـران کنترل کيفيت 
نمونـه بـود که بـه وی لـوح تقدیـر اهـدا شـد.انجمن توليدکنندگان 
لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، این موفقيـت را به مدیریـت محترم 
شـرکت آذر لولـه و سـرکار خانم کرمی و سـایر همـکاران تبریک و 

آرزوی پيشـبرد روز افـزون تـر اهـداف ایشـان را دارد.

شـرکت آریـان غـرب کردسـتان 
بخـش  دو  در  اسـتاندارد  ملـی  روز  در 
واحـد توليـدی و کنترل کيفيت بـه عنوان 
برگزیـده اسـتانی انتخاب و مـورد تجليل 
قـرار گرفـت. انجمـن توليدکننـدگان لوله 
و اتصـاالت پـی وی سـی ایـن موفقيـت 
را بـه آقـای اقبال صادقـی مدیریت آن 
مجموعـه،  سـرکار خانم حقدوسـت 
و سـایر همـکاران تبریک گفتـه و آرزوی 
پيشـبرد روز افـزون تـر اهداف ایشـان را 

دارد.

روزملـی صـادارت بـا حضـور رئيـس جمهـور و برخـی از وزرا در سـالن اجالس سـران کشـورهای اسـالمی 29 
مهـر مـاه بـا حضـور حسـن روحانی رئيـس جمهـور کشـورمان و تعـداد دیگـری از مقامات دولتـی و مدیـران بخش 
خصوصـی برگـزار شـد.در این مراسـم صادرکننـدگان برگزیـده و نمونه ملی معرفی شـدند و تندیس خـود را دریافت 
کردند.هوشـنگ پارسـا و حميد مرادی مدیران عامل شـرکت های پالسـتيک کار و فناور پالسـتيک سـپاهان به عنوان  

صادرکننـدگان نمونـه ملـی در این مراسـم معرفی شـدند.
انجمـن توليدکننـدگان لولـه و اتصـاالت پـی وی سـی، ایـن موفقيـت را بـه مجموعـه شـرکت پالسـتیک کار بـا 
مدیریـت آقای هوشـنگ پارسـا و فناورپالسـتیک سـپاهان بـه مدیریت حمید مـرادی و سـایر همکاران 

در بخـش هـای مختلـف تبریـک و آرزوی پيشـبرد روز افـزون ایشـان را  دارد.
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پیـام کنترل کیــفیت

روابـط عمومی انجمـن تولیدکنندگان لوله واتصـاالت pvcانتخاب 
شایسـته شـرکت نيـک پليمر کردسـتان را به عنـوان  واحد  برگزیده اسـتانی 
و صـادر کننـده نمونـه اسـتان کردسـتان  در سـال 1395 را بـه مدیریـت ان 
مجموعـه آقایـان قدیمی و نادرسـرا و سـایر همکاران  ایشـان تبریگ گفته و 

توفيـق روز افـزون تر را بـرای  آن مجموعه خواسـتاریم.
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مقاالت مورد نیاز خود را جدا کنید و برای مطالعه بعدی بایگانی کنید.

◆ مـدیریـت یـک بـرند

چگونه می توان یک برند را توسعه داد؟
اگـر سـازمان، دسـتيابی بـه هم تـرازی کلی بـا اسـتراتژی گروهی 
را دنبـال مـی کنـد بایـد بـه روشـنی هویـت، اسـتراتژی و برنامـه 
اجرایـی جامعـی را بـرای برنـد خـود تدویـن کنـد. مـدل هـای 
مختلـف برنـد از تنـوع ماهوی و انـدازه ای متفـاوت برخوردارند 
و در ایـن فراینـد نکتـه کليـدی و حائـز اهميـت انتخاب، توسـعه 
و یـا اصـالح مناسـبترین برندی اسـت که بيشـترین سـازگاری و 
همخوانـی بـا سـبک و سـياق و فرهنـگ سـازمان متبوع را داشـته 
باشـد. گاه شـاید تنظيمات و تغييـرات جزئی صرف بـرای انطباق 
برنـد الزم باشـد امـا همـان طور کـه می دانيـم در زندگـی همين 

نـکات ریـز و جزئيات اسـت که بيشـتر اوقـات اختالفـات عمده 
را رقـم مـی زنـد. با تعييـن اهـداف، پيامدهـای مثبـت آن تنها در 
صورتـی محقـق خواهـد شـد کـه منطبق بـر اهداف تعریف شـده 
باشـد کـه ایـن نکته اهميـت و حساسـيت فراینـد هدفگـذاری را 

نشـان مـی دهد.
شـکيبایی در همـه حـال یـک مزیـت به حسـاب می آید کـه این 
موضـوع در اینجـا نيـز صادق اسـت. برندهـای موفقی مثل شـهر 
“رم” بـه یقيـن یـک شـبه بـه وجود نيامـده انـد. موفقيـت باید در 
قالـب یـک هدف بلندمدت دیده شـود که شکسـت هـای مقطعی 

و خسـارات مالـی نيز جـزء الینفک مسـير تحقق آن اسـت.

اگرچـه ایجـاد یـک برنـد اثربخـش بـرای موفقيـت هر کسـب وکاری یک نيـاز بنيادیـن به حسـاب می آید 
امـا در برخـی مـوارد این مفهوم با سـوء برداشـت هایی همراه اسـت. به عنوان مثال در بسـياری از شـرکت 
هـای آسـيایی گرایـش بـه برندسـازی صرفـا در قالـب یـک فعاليـت بازاریابـی محـض دیـده می شـود که 
هـدف نهایـی آن جلـب توجـه مشـتری به هر طریق ممکن اسـت. امـا در واقع برندسـازی باید با پشـتيبانی 

همـه جانبـه سيسـتماتيک در طـرح جامع راهبردی سـازمان گنجانده شـود .

پیـام مـدیریـتی

گردآوری:
سحر علیزاده
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برندهایـی کـه در مراحـل آغازین 
شـکل گيری قـرار دارنـد، به طور 
اخـص، نيازمند کسـانی هسـتند تا 
آنها را در مسـير صحيـح موفقيت 
هدایـت و تا رسـيدن به سـرمنزل 
مقصـود از انحرافشـان جلوگيری 
کارکنـان  بيـن  ایـن  در  کنـد. 
و  حياتـی  بسـيار  نقـش  سـازمان 
خطيـری را ایفـا مـی کننـد زیـرا 
برنـد در  بالقـوه  نماینـدگان  آنهـا 
آننـد.  از  برتـر  حتـی  و  سـازمان 

امـا سـؤالی کـه در اینجـا مطـرح مـی شـود این اسـت 
کـه چطـور مـی تـوان از تعهـد کارکنـان مطمئن شـد؟ 
پاسـخ ایـن اسـت: از طریـق درگيـر کـردن و آمـوزش 
آنهـا در هـر حـوزه ای از اسـتراتژی برنـد. در ایـن بين 
نقـش تکنولـوژی بـر هيچ کس پوشـيده نيسـت؛ ضمن 
ایـن کـه سيسـتم هـای ارتباطـات داخلی نيز مـی تواند 

ارزشـی همسـان بـا طال داشـته باشـد.
تشـویق  و  شناسـایی  بـا  هوشـمند  هـای  سـازمان 
کارمندانـی کـه بـا سـازمان همـکاری مـی کننـد پـا را 
Star-  یـک قـدم فراتر مـی نهنـد. برای مثـال شـرکت
bucks تصميـم گرفـت بـا اعطـای امتيـاز بخشـی از 
سـهام شـرکت بـه کارکنـان موفـق، مراتـب تقدیـر و 
قدرشناسـی خـود را بـه آنها نشـان دهد. ایـن  اقدام ها 

مـی توانـد اهـداف  زیـر را دنبـال کنـد:
1- باالبردن روحيه کارکنان

2- ایجاد انگيزه
3- تضميـن قدرشناسـی و خرید طرح های پيشـنهادی 

برند توسـط شرکت
4- تحکيم ارزش های سازمانی

تحقـق ایـن مـوارد پيامدهـای مثبتـی خواهـد داشـت 
کـه بـه طـور قطـع بهتـر از نهادینـه شـدن احسـاس 
اسـت. کار  محيـط  در  عالقگـی  بـی  و  سـرخوردگی 

مـا کارکنـان تنهـا در صورتـی متقاعـد خواهنـد شـد 

کـه مدیریـت ارشـد، خـود بـه عنـوان الگویی مناسـب 
در سـازمان مطـرح باشـد. از آنجـا کـه در نهایـت ایـن 
فعاليـت گروهـی مجموعـه سـازمان اسـت کـه برند را 
پایـه ریـزی می کند، درگيـر بودن تيم راهبری سـازمان 
از ابتـدا تـا پایـان فرایند از اهميـت بسـزایی برخوردار 
اسـت. مدیـران ارشـد بایسـتی تمامـی مراحل توسـعه 
و اجـرای برنـد را زیـر نظـر داشـته باشـند و عمـال در 
امـر نظـارت بـر اسـتانداردها و نحوه عملکرد شـرکت 

. یند جو
در  توانـد  مـی  همچنيـن  ارشـد  مدیریـت  مشـارکت 
جـذب منابـع مالـی و دیگـر منابـع مـورد نيـاز بـرای 
تسـریع در دسـتيابی بـه اهـداف تعریف شـده و تحقق 
بهنـگام تعهـدات به مشـتری مثمرثمر باشـد. از آنجا که 
تراکم کاری مدیران ارشـد سـازمان باالسـت و هميشـه 
بـا کمبـود وقت مواجه هسـتند، تشـکيل یـک کارگروه 
عاليرتبـه بـا حضـور مدیـر بخـش بازاریابـی بـه منظور 
تکامـل و بهبود مسـتمر برنـد ضرورتی اجتنـاب ناپذیر 

ست.  ا
در اختيـار داشـتن یـک کار گـروه تخصصـی شـما را 
یـک قـدم بـه موفقيـت نزدیـک تـر مـی کنـد امـا اکثر 
فـارغ التحصيالن کشـورهای آسـيایی دارای پيش زمينه 
هـای مالـی و تکنولوژیـک هسـتند و تعـداد محدودی 
برنـد  و  بازاریابـی  در حـوزه  تجربـه الزم  از  آنهـا  از 

برخوردارنـد.

پیـام مـدیریـتی
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ضروری باشید.
ف کارها و فعالیت های غیر 

به دنبال راه های حذ

پیـام مـدیریـتی

مـدیریـت بـهبود مـستمر
در یـک سـازمان پيشـرو، دو مؤلفـه عملکـرد و نظـام 
تشـویقی بایـد در کنار یکدیگـر بوده و مدیریت ارشـد 
و دیگـر الیـه هـای مدیریتی نيز مثل سـایر پرسـنل می 
بایسـت تابـع قوانين سـازمان باشـند زیرا همـه در برابر 

یکسـانند. قانون 
و امـا بهتریـن شـيوه ارزیابـی عملکـرد چيسـت؟ بـه 
کارگيـری ترکيب مناسـبی از روش هـای تحقيقی کّمی 
و کيفـی بـه منظـور رسـيدن بـه درک بيشـتر از کيفيـت 

محصـول و سـهم بـازار.
و بهتریـن شـيوه کسـب رضایت مشـتری؟ بهتریـن راه، 
موردکاوی ميدانی و سـؤال از مشـتریان است. فراموش 
نکنيـد هميشـه حـق با مشـتری اسـت بنابرایـن نظرات 
آنهـا را هـم در زمينـه برنـد و هـم درباره خود سـازمان 
بایـد مورد توجـه قرار داد. برای دسـتيابی بـه دیدگاهی 
متـوازن، بهينه و جامـع باید مالحظات و سياسـت های 
سـازمان را نيـز بـه یافتـه هـای پژوهـش اضافـه کرد و 

مـورد تجزیـه و تحليل قـرار داد.
زمـان بـرای هيچ کـس متوقف نمـی شـود و برندها نيز 
از ایـن قاعـده مسـتثنا نيسـتند بنابرایـن سـازمان ها باید 

ایـن موارد را در نظر داشـته باشـند:
1- توسـعه برنـد بـه عنـوان یـک پدیـده جـاری و نـه 

محـدود
2- شناسـایی و طبقـه بنـدی ویژگی هـای ثابت و متغير 

بـه منظور حفظ ثبـات و مزیـت رقابتی برند
3- واکاوی وضعيـت و پيشـرفت بـازار و اصـالح برند 

آن براساس 

سـازمان هـای پيشـرو در همـه حال بـه تعهـدات خود 
پایبندنـد زیـرا پایبنـدی بـه تعهـدات الزمـه موفقيت و 
غفلـت از ایـن اصـل، حماقت محـض اسـت. موفقيت 
همچنيـن در گرو رسـاندن پيام صحيح به افراد شایسـته 
در اوليـن فرصـت مناسـب اسـت. البتـه در یـک بـازار 
پرازدحـام کـه مشـتری غـرق در قدرت انتخاب اسـت، 
ایـن موضـوع روز بـه روز مشـکل تر می شـود بنابراین 
در چنيـن موقعيتـی برقـراری ارتباطات مؤثـر راهکاری 
بدیهـی و البتـه الزم االجراسـت. در واقـع، برخـی از 
صاحبنظـران و کارشناسـان معتقدنـد ارتباطـات حتی از 
خـود برنـد هـم مهمتر اسـت. مدیـران بادرایـت به این 
مهـم کامـال واقفنـد و از کانـال هـای ارتباطـی کـه در 
اختيـار دارنـد بهـره برداری هـای بهينـه را خواهند کرد 
تـا پيـام خـود را بـه بهترین وجه بـه جامعه هـدف اعم 
از مشـتریان، شـرکا و تأميـن کننـدگان خـود برسـانند. 
در ایـن راه، طراحـی یـک وب سـایت جامع بـا قدرت 
جـذب و اطـالع رسـانی بـاال بـه همـراه بهره گيـری از 
دیگـر قابليـت هـای اینترنتـی، به مـا این توانایـی را می 
دهـد تـا بخش اعظم مسـير رسـيدن به اهـداف خود را 
همـوار کنيـم و اگر مخاطـب هدف پيـام را آن گونه که 
مـورد نظر ماسـت پردازش کنـد، در آن صـورت ثبات، 
شـفافيت و ارتبـاط و وابسـتگی، مؤلفـه هـای تشـکيل 

دهنـده و در حقيقـت نـام ایـن مسـابقه خواهنـد بود.

بنا بر طوالنی و کاربردی بودن این مطلب ادامه آن در 
شماره بعد خواهد آمد.. 
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پیـام مـدیریـتی

جمـع آوری فاضـالب شـهری را مـی تـوان بصـورت درهـم و با 
کمـک یک رشـته فاضالبرو بـرای هدایت فاضالب هـای خانگی 
و آب هـای سـطحی انجـام داد و یـا بصورت مجزا و بـا ایجاد دو 
رشـته مجـرای گوناگـون یکـی برای هدایـت فاضـالب خانگی و 
دیگـری بـرای هدایت آبهای سـطحی ناشـی از بارندگـی طراحی 

نمود.
در روش درهـم هزینـه ی ایجاد شـبکه ی جمـع آوری کمتر ولی 
هزینـه ی سـاختمان تصفيـه خانه و آلودگی محيط زیسـت بيشـتر 
مـی باشـد، در صورتـی کـه در روش مجـزا هزینـه ی سـاختمان 

شـبکه بيشـتر ولـی آلودگـی محيط زیسـت کمتر مـی گردد.
تاسيسات شبکه ی جمع آوری فاضالب شهری و وظایف آن
تاسيسات یک شبکه ی جمع آوری فاضالب تشکيل شده از :

الـف- فاضـالب رو هـا- فاضـالب روهـا و یـا 
کانـال هـای جمـع آوری فاضـالب بـه گـروه 

هـای زیـر تقسـیم می شـوند:
✓ انشعاب خانه ها

✓ گانـال هـای فرعـی فاضـالب کـه بـا مقطـع دایـره ایی شـکل 
سـاخته می شـوند.

✓کانـال هـای اصلـی و شـاه لوله هـای فاضالب معمـوال با مقطع 
دایـره ایـی و در شـبکه هـای در هـم مـی توانـد بـه شـکل تخـم 

مرغـی و یـا دایـره ایی مرکـب انتخـاب گردد.
✓ لولـه هـای زیـر فشـار جهـت انتقـال فاضـالب از ایسـتگاه  

ندارنـد. هایپمپـاژ در شـهرهایی کـه شـيب طبيعـی کافـی 

ب-سـاختمان هـای ویـژه  بـه علـت ویژگی 
هـای فاضـالب بجـز فاضـالب رو هـا باید در 
سـاختمان  بسـیاری  تعـداد  شـبکه  مسـیر 
های ویژه سـاخته شـوند کـه مهمتریـن آنها 

عبارتنـد از:
✓ آدم رو هـا کـه بـرای تميـز کـردن و تعميـر کانـال هـا سـاخته 

شـوند. می 
✓ دریچـه هـای ریـزش آب باران و شستشـوی خيابـان ها که در 

کنـار سـواره رو قرار مـی گيرند.

✓ دریچه های ریزش  برف
✓ سـرریز هـای آب بـاران کـه در شـبکه هـای درهم سـاخته می 
شـوند. تاسيسـات تقسـيم کننـده ی فاضـالب کـه در لولـه هـای 

فاضـالب خانگـی بـکار مـی روند.
✓ دریچـه هـای ریـزش فاضـالب بـرای شـهرهایی کـه شـيب 

طبيعـی زیـادی دارنـد.
✓ ایسـتگاه هـای پمپـاژ بـرای شـهرهایی کـه شـيب آنهـا انـدک 

. ست ا
✓ حوضچـه هـای زیرزمينـی شستشـوی فاضـالب روهـا بـرای 

شـهرهایی کـه شـيب کـم دارند.
✓ زیرگـذر هـا و روگـذر ها بـرای گذرانيدن لوله هـای فاضالب 

ز زیـر رودخانه ها.

وظيفـه ی یـک شـبکه فاضـالب بيـرون رانـدن هرگونـه پسـاب 
هـای شهریسـت. شـبکه ی جمـع آوری فاضالب بایـد بگونه ایی 
طـرح گـردد کـه از نظر نيـروی انسـانی نياز بـه نگهـداری زیادی 
نداشـته باشـد. بـه ویـژه از نقطـه نظـر شـيب کـف کانال هـا باید 
پيـش بينـی هـای الزم در طـرح انجـام گرفته باشـد تا اینکـه مواد 
معلـق و شـناور تـه نشـين نگردیده و سـطح مقطع جریان کاسـته 

. شود
بعـد از پایـان پيـش گفتـار در این قسـمت بـه توضيـح اجمالی از 
بخـش یـک و دو مـی پردازیـم کـه به انـواع و خـواص فاضالب 

هـا و در بخـش دو مقـدار فاضـالب می پـردازد.

◆ روش هـای جمـع آوری فـاضالب شـهری
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ف مقداری وقت دارد.ت دارد. 
صر

ضروری است. هر کاری نیاز به 
استفاده از وقت امری 

در ایـن بخش ابتدا با تقسـيم بنـدی فاضالب ها به انـواع: خانگی 
،صنعتی و سـرانجام فاضالب های سـطحی پرداخته است.

1-1-فاضالب خانگی
فاضـالب  از   انـد  شـده  تشـکيل  خالـص  خانگـی  فاضـالب 
دستشـویی  توالـت،  ماننـد  هـا  خانـه  بهداشـتی  دسـتگاههای 
هـا، حمـام هـا، ماشـين هـای لباسشـویی و پسـاب آشـپزخانه و 
فاضـالب به دسـت آمده از شستشـوی قسـمتهای گوناگـون خانه 
مـی شـود. در شـبکه هـای فاضـالب شـهری عـالوه بـر آنجه به 
آن فاضـالب خانگـی گفتـه مـی شـود فاضالب بدسـت آمـده از 
مغـازه هـا، فروشـگاه هـا، تعميـرگاه هـا، کارگاه ها، رسـتوران ها 
و ............. اجبـاراً در سـطح شـهر و بـه طـور پراکنـده وارد کانال 
هـای فاضـالب مـی گردنـد. بنابراین باتوجـه به نوع و تعـداد این 
گونـه موسسـه ممکن اسـت نوع فاضـالب خانگی در شـهر تغيير 
کنـد.  – رنـگ فاضالب،-بـوی فاضـالب،- درجه ی اسـيدی، - 
دمـای فاضـالب،- مـواد خارجـی در فاضالب و موجـودات زنده 
در فاضـالب از جملـه مـواردی کـه بصـورت تيتـروار بيـان شـد 

اشـاره بـه تغيير نـوع فاضـالب خانگـی دارد.

-1-2- فاضالب صنعتی
خـواص فاضـالب هـای صنعتـی و پسـاب کارخانـه هـا کامـال 
بسـتگی بـه نـوع فـرآورده هـای کارخانـه دارد. مهمتریـن تفاوت 
فاضـالب خانگـی و صنعتـی به صورت تيتـر وار می توان اشـاره 

از: عبارتند  کـرد 
یـک: امـکان وجود مواد و ترکيبهای شـيميایی سـمی در فاضالب 

کارخانه ها بيشـتر اسـت
دو- خاصيت خورندگی و درجه اسيدی بيشتری دارند.

سه- امکان وجود موجودات زنده در آنها کمتر است
بـا توجـه به ویژگـی های نامبـرده ،  بـرای وارد نمـودن فاضالب 
هـای صنعتی به شـبکه جمـع آوری فاضـالب شـهری، ضوابط و 
شـرایطی وجـود دارندکـه کامـال به نـوع فـرآورده هـای کارخانه 

بسـتگی دارد. توجـه نکردن به این شـرایط ممکن 
اسـت موجـب فرسـایش، خوردگـی و سـرانجام 
خـراب شـدن فاضـالب روهـا گردد.بـه جـز آن 
آميختـن فاضالب هـای صنعتی بـا فاضالب های 
شـهری بسـته بـه نـوع کارخانـه ممکن اسـت در 

فرآینـد تصفيـه اثر منفـی گذارد.

1-3- آب هـای سـطحی)فاضالب 
) سطحی

آب هـای سـطح ناشـی از بارندگـی و ذوب برف 
و یـخ هـای نقـا بلند هسـتند. این آب هـا به علت 
جریـان در سـطح زميـن و تمـاس بـا آلودگـی ها 
و آشـغالهای موجود در آن دارای بيشـترین درجه 

ی آلودگـی بـوده و آن را فاضـالب سـطحی می نامند و بيشـترین 
قسـمت مـواد خارجی را د رآب های سـطحی مـواد معدنی مانند 
ماسـه و شـن، پـس مانـده ذرات گياهـی  و حيوانـی و مـواد نفتی 
و دوده، قسـمتی دیگـر را تشـکيل مـی دهند که در اثر شستشـوی 

خيابـان هـا وارد آب های سـطحی می شـوند.

1-4- آلودگی فاضالب ها
آلودگـی فاضـالب هـا بـه واسـطه ی وجـود مـواد آلـی در آنهـا 
نمـودار مـی شـود. مواد آلـی موجـود در فاضالب هـا را می توان 
بـا کمـک اکسـيژن دهـی و اکسيداسـيون تبدیـل بـه نيتریـت هـا، 
نيتـرات هـا و فسـفات هـا  و جـزآن... کرده و سـپس بـه صورت 

تـه نشـين کـردن از فاضـالب جـدا نمود.

د-تاثیر بر سفره های آب زیرزمینی
جمـع آوری فاضـالب های شـهری توسـط شـبکه کاناليزاسـيون 
)اگـو( در پایيـن بردن سـطح آب زیرزمينی و پـاک نگهداری منبع 
هـای طبيعـی آب زیرزمينـی اثـر چشـمگيری دارد. م.ضـوع آلوده 
نکـردن آب هـای زیرزمينی در کشـور ما که سيسـتم بيرون راندن 
فاضـالب در آن بصـورت سـنتی خـود و با اسـتفاده از چـاه های 

جـذب کننـده صـورت می گيـرد اهميت بيشـتری دارد.
بجـز آلـوده کـردن سـفره هـای آب زیرزمينـی کاربـرد چـاه های 
جـذب کننـده ی فاضـالب بيشـتر وقـت هـا بـر روی سـطح آب 
نيـز موثـر بـوده و مشـکالتی از نظـر سـاختماانی و  زیرزمينـی 
کاربـرد چنيـن چـاه هایـی را در نقـاط پسـت و گود شـهر بوجود 
مـی آورد. نمونـه ی چنيـن حالتـی را می تـوان در بوشـهر، تبریز 
بـاال آمـدن  و جنـوب شـهر  تهـران مشـاهده نمـود. همچنيـن 
سـطح آب زیرزمينـی ممکـن اسـت زیـان هـای مـادی فراوانی به 
تاسيسـات شـهری برسـاند. بـرای نمونه می تـوان زیـان هایی که 
در سـال هـای گذشـته به تاسيسـات تلفـن، برق و آب آشـاميدنی 
در بنـدر بوشـهر بـه علـت بـاال آمـدن سـطح آب زیرزمينـی وارد 

آمـده اسـت را نـام برد.

پیـام مـدیریـتی


