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ســـرمقـــاله2

فرزانه خرمیان

| اکثر مردم سرگرم فعالیت هایی هستند که بیشتر آرامش بخشند تا هدفمند |

شاید زمان آن رسیده باشد که ما هم کم کم به بیان کردن واضح و بدون واسطه خواسته هایمان و به دور از دست آویز قراردادن 
دیگران بعنوان مجالی برای مطرح کردن موضوع بیشتر بیاندیشیم. متاسفانه  نمی دانم چند سال؟ اما در سالهای اخیر، بکارگیری 
انواع و اقسام لفافه ها و کادوپیچی ها برای تفهیم غیر مستقیم منظور سخن افراد در کشور ما بسیار رواج پیداکرده است و این امر 

می رود تا به یک فرهنگ در بین اقشار جامعه تبدیل شود.
تصور کنید وقتی بخواهیم حدس بزنیم داخل یک جعبه کادوپیچی شده ممکن است چه چیزی قرار گرفته باشد، دامنه متغیرهای 
ما چقدر زیاد خواهند بود حال همین تنوع حدس و گمان را به استفاده از دیگران یا خطاب قراردادن ایشان برای ارسال پیام به 

شخص سومی اضافه نمایید!
واقعا چند درصد از پیامهای ما آنچنان که مطلوب ماست توسط مخاطب مان دریافت می گردد؟ و آیا در این مسیر،90% هدف 

واقعی فدای ترس از ناخوشایند دیگران و یا آثار سوء بیان واضح کالم نمی شود؟
در نگاهی مختصر به این نوع فرهنگ گفتمان و بیان دیدگاهها، شاید در اکثر موارد به روابطی برخورد می کنیم که در آن طرف 
مخاطب، دولت یا دستگاههای دولتی و یا مدیران دولتی هستند. کسانی که به نحوی ابزار قدرت و تصمیم گیری را در اختیار دارند 
و گاها حتی نگهبان یک اداره دولتی می تواند یک مدیر بخش خصوصی را به خاک سیاه بنشاند! چه رسد به کارشناسان و مدیران 
دولتی که در برخی موارد باید برای گرفتن جواب سالم هم از ایشان وقت گرفت! به راستی این چه فرهنگی است که یک کشور 

اسالمی را که مصداق حکومت برای رضای خدا و در راه خدمت به خلق است به این روز رسانده است؟
مگر این مدیران و کارشناسان دولتی همان کسانی نیستند که از بیت المال و مالیات و درآمدها و بودجه این ملت حقوق می گیرند؟ 

مگر مراجعین ایشان نیستند که به وجودشان معنا می بخشند؟
پس چرا ملت برای بیان درخواستهایشان و یا گله از کم کاری و ندانم کاری آنان باید به هرچیزی غیر از بیان مستقیم متوسل 
شوند؟ در یکی از برنامه های اخیر کاری، که قشر عظیمی از بخش خصوصی در یک طرف و یکی از شرکت های دولتی در طرف 
دیگر قرار داشت. به وضوح با این مقوله برخورد کردیم و شاهد اعتراض شدید و غیر مستقیم بخش خصوصی از دولت البته از 
بیراهه های ذکر شده بودیم. نهادینه شدن این فرهنگ تا به حدی است که حتی سعی برآزمودن مسیر مستقیم را هم نداریم و به 
شکل خودکار وارد مسیرهای غیر مستقیم و با واسطه می شویم و نه تنها10% از هدف صحبتهایمان محقق نمی گردد بلکه زمان 
و انرژی زیادی راهم باید صرف چگونگی استفاده از ابزارها و افراد به منظورلفافه پوشی صحبتهایمان کنیم. و جالب اینکه اغلب 
می پنداریم کشور ما را ابر قدرتها عمداً عقب نگه داشته اند و پیشرفت کشورهای جهان اول از صدقه سری ماست که پله های 

ترقی آنها هستیم، واقعا تا کی؟ به چه قیمتی؟ و آیا زمان آن نرسیده است که خودمان باشیم؟
بی واسطه و بدون شرمندگی از آنچه هستیم!

بدون ترس از بیان محترمانه در خواستهایمان! از خودمان آغاز کنیم! دور نیست! باورکنیم!
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3 | برای هر هفته از قبل و برای هر روز از روز قبل برنامه ریزی کنید |

جلسـه ی نخسـت سـمینار آموزشـی
همسوسـازی و ایجاد صدای واحد در تشـکل ها

فعال  نمایندگان  از  جمعی  تیرماه   13 یکشنبه  روز 
های  نشست  سلسله  از  جلسه  اولین  در   ها  تشکل 
آموزشی"همسوسازی و ایجاد صدای واحد در تشکل 

ها" در اتاق بازرگانی ایران  حضور بهم رساندند.
کلی  بررسی  به  حدادی  آقای  ابتدا  جلسه   این  در 
نقاط ضعف و قوت بخش خصوصی و ارتباط تشکل 
تبیین  به  راد  سیاسی  مهندس  سپس  و  پرداختند  ها 
موقعیت و مسائل کلیدی بخش خصوصی در مواجهه 
با دولت پرداخت. وی از دسترسی گسترده به رسانه 
ها و مقامات و شوراهای سیاست گذاری و همچنین 
عنوان  به  کار،  و  کسب  فعاالن  بین  در  اعتبار  وجود 
اصلی ترین نقاط قوت تشکل های بخش خصوصی 
بخش،  این  از  پس  کرد.  یاد  کشور  فعلی  شرایط  در 
پور در جمع حاضران حضور  مهندس حاجی  آقای 
یافتند و ضمن خوش آمدگویی و ابراز خرسندی و 
سمینار،  این  برگزاری   و  شروع  از   خود  رضایت 
و  کرد  دعوت  همگرایی  و  اتحاد  به  را   ها  تشکل 
اضافه کردند که آسیب شناسی و تحلیل چالش ها و 
مشکالت محیط کسب و کار می تواند تشکل ها را 
در راستای ارتقای جایگاه خود و هم صدایی تشکل 

ها در برابر دولت یاری دهد.
ابعاد  بررسی  به  آموزشی  سمینار  این  بعدی  بخش 
همکاری و تشریح منافع خاص همکاری بین تشکل 
مهمترین  از  برخی  و  شد   پرداخته  کارفرمایی  های 
فرصت ها و تهدیداتی که میتواند بر روند حرکت و 
فعالیت تشکل ها اثر گذار باشد توسط آقای ساسی 
قرار  بحث  مورد  حاضرین  طرف  از  و  مطرح  راد 
گرفت که در ادامه به برخی از عوامل اشاره میکنیم. 

اخــــــبــار
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  از مهمترین فرصت های ذکر شده
  می توان به موارد زیر اشاره کرد

•  وجود قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
•  گشایش در سیاست خارجی پسابرجام

•  گشایش مالی برای صنایع کوچک و متوسط
•  آغاز به کار مجلس جدید

•  توسعه ی آموزش عالی و دسترسی به تخصص های 
مورد نیاز تشکل ها

و همچنین تهدید هایی در محیط تشکل ها وجود دارد 
که اگر مدیریت شود می تواند به فرصتی برای حرکت

  تشکل های خصوصی بدل شود
  که عبارتند از

•  کسری بودجه ی دولت
•  نبود اجماع در سطوح باالی سیاست گذاری و اقتصاد 

کشور
و  اقتصاد  در  خصولتی  های  شرکت  سهم  افزایش   •

سیاست ایران
•  تداوم بدهی های دولت.

مشکالت  و  ها  بحران  ها،   تهدید  در  مثال  بعنوان 
باالدستی میانجیگری بین صاحبان قدرت یکی از فرصت 
های کلیدی برای بخش خصوصی است که اگر از منظر 
راهبردی به  این اجماع نگاه شود می تواند برای تشکل 

ها نقش کلیدی ایفا کند.
های  کارکرد  از  کوتاهی  تعریف  با  پایان  در  سمینار  و 
متفاوت تشکل ها با عنوان )کنفدراسیون و فدراسیون( 

مدل های همکاری بین تشکلی را تشریح کرد.

منافع  تشریح  و  همکاری  ابعاد  بررسی 
خاص همکاری بین تشکل های کارفرمایی
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انتقـاد از نحـوه عرضه پی وی سـی در مجمـع تعاونی 
تولیدکننـدگان لولـه و اتصاالت پی وی سـی ایرانیان

بـه گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی، مجمع عمومی صاحبان سهام 
شرکت تعاونی تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی ایرانیان، صبح چهارشنبه 30 تیر ماه سال جاری 

در سالن خوارزمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
مجمع با انتخاب هیئت رئیسه شامل آقایان؛ صالحی، عباسعلی متوسلیان، محمدتقی غیاثی، بیژن امینی و 

محمدحسن خرازی، به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

   سال 1395؛ دشوار برای تولیدکنندگان

گزارش هیئت مدیره بخش نخست این برنامه بود که توسط علی شکوری ارائه 
شد. وی در این گزارش به بیان سود سهام اعضای تعاونی طی سالیان گذشته 
پرداخت. وی همچنین سال 1394 را سالی نه چندان مناسب برای تعاونی و 

صنف تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی نام برد.
بخش دیگر گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط محمدحسن خرازی ارائه شد. 
این گزارش تمام زمان هیئت مدیره تعاونی، ظرف 45 روز گذشته  بر اساس 
به دلیل مشکالت در زمینه عرضه و توزیع پی وی سی، به این موضوع و رفع 

اما این گزارش  مشکالت اختصاص داشته است. به دلیل کمبود وقت، از ادامه گزارش خودداری شد 
به صورت مکتوب در اختیار حاضران قرار گرفت. در بخشی از این گزارش با اشاره به مشکالت سال 
1394، اظهار امیدواری شده بود که با تالش مضاعف و اتحاد و همکاری شرکت های عضو و وحدت و 
یکپارچگی، به اهداف مهمی که همانا خدمت به کشور عزیز ایران و مردم است، بتوان به توسعه و افزایش 

اشتغال پایدار دست یافت.
فعالیت های شرکت تعاونی در سال 1394 بخش دیگری از این گزارش را تشکیل می داد. در این گزارش 
آمده بود: سال 1394 با توجه به برخی مشکالت، سالی بسیار سخت برای واحدهای تولیدی و همچنین 
شرکت تعاونی بوده است. در این گزارش با اشاره به رکود شدید در بازار ساخت و ساز مسکن و همچنین 
پروژه های عمرانی کشور، آن را عامل پایین آمدن سطح تولید کارخانجات صنایع مختلف و دغدغه شدید 

تولیدکنندگان بخصوص صنعت لوله و اتصاالت و درب و پنجره پی وی سی و... ذکر کرده بودند.
عالوه بر مورد فوق، تغییر سیاست قیمت گذاری محصوالت پتروشیمی از ارز مبادله ای به ارز آزاد شناور، 

از دیگر مشکالت پیش روی این صنف عنوان شده بود.
در ادامه این گزارش آمده بود: سیاست گذاری اعالم نرخ مصوالت پتروشیمی عرضه شده در بورس از 
یک ماه به 15 روز و افزایش شتابدار در مقاطعی از سال، فاجعه ای در امر تصمیم گیری خرید و نرخ 

گذاری فروش و یا شرکت در مناقصات معدود پروژه ها، را به همراه داشته است.

 در حال حاضر 30 درصد 
از واحدها با کمتر از 25 
تولید  حال  در  درصد 
عرضه  اکنون  هستند. 
در کشور رویه مناسبی 
بورس  تنها  و  ندارد 

مقداری شفافیت دارد.
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و  تعاونی  از  جلسه،  این  در  نیز  متوسلیان  عباسعلی 
به  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن 
های  تشکل  دیگر  میان  در  شاخص  های  نمونه  عنوان 

ایرانی، نام برد.
وی ضمن قدردانی از تالش های هیئت مدیره تعاونی 
بر نوسازی در میان نیروهای این تشکل با به کارگیری 
ارزیابی  در  متوسلیان  گفته  به  کرد.  تاکید  جدید،  افراد 
عملکرد تعاونی نباید صرفا به دو یا سه ماه اخیر که بازار           

پی وی سی با التهاب همراه بود، اکتفا کرد.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت 
پی  های  عرضه  کاهش  آهنگ  با  گفت:  سی  وی  پی 
انجمن  در  کارها  انجام  در  هماهنگی  ضمن  سی،  وی 
قرار  کار  دستور  در  نیز  پیشگیرانه  اقدامات  تعاونی،  و 
گرفت. وی در همین زمینه گفت: موضوع عرضه های 
پی وی سی به شدت پیگیری شد و انجمن تا کنون بیش 
پتروشیمی  تکمیلی  توسعه صنایع  دفتر  با  از 10 جلسه 
برگزار کرده است به نحوی که همیشه در آن دفتر دارای 
کرد:  تصریح  متوسلیان  است.  بوده  ثابت  کرسی  یک 
ایران  پلیمر  و  پالستیک  ملی صنایع  انجمن  در  حضور 

هم به  توانایی ها و پیشبرد کارها، کمک کرده است.
بازرگانی در بخش دیگری از سخنان  اتاق  این نماینده 
ضیافت  در  جمهور  رئیس  با  دیداری  شرح  به  خود 
افطاری و بیان مشکالت این صنعت پرداخت و گفت: 
اتصاالت  و  لوله  صنعت  مشکالت  مراسم  آن  در  بنده 

گفتم  و  دادم  انتقال  جمهور  رئیس  به  را  سی  وی  پی 
ما در حال حاضر مواد اولیه را تا 45 درصد گرانتر از 
کشورهای حوزه خلیج فارس خریداری می کنیم که در 
این زمینه نه تنها در خارج رقابتی نیستیم، بلکه در داخل 

هم به ستوه آمده ایم.
وی ادامه داد: پیش از جلسه با رییس جمهور، با طیب نیا 
صحبت کردم و این نکته را یادآوار شدم که از 5500 کد 
و شرکت های ثبت شده در بهین یاب، حدود 50 مورد 
آن، 80 درصد مواد را می بلعند. همچنین عنوان شد که 
صادرات،  جای  به  آزاد  مناطق  در  حاضر  های  شرکت 
مواد اولیه را بدون ارزش افزوده خریداری و آن را در 

بازار داخل به تولیدکنندگان واقعی عرضه می کنند.
متوسلیان گفت: در حال حاضر 30 درصد از واحدها با 
کمتر از 25 درصد در حال تولید هستند. اکنون عرضه در 
کشور رویه مناسبی ندارد و تنها بورس مقداری شفافیت 
دارد. وی اظهار داشت: درباره شرکت های مناطق آزاد 
که عمر برخی از آنها کمتر از 6 ماه است اما سهمیه های 
رییس  با  مستیقم  به صورت  کنند  می  دریافت  نجومی 

بورس و دیگر مسئوالن این نهاد صحبت شده است.
های  تالش  از  پس  که  این  بیان  با  ادامه  در  متوسلیان 
ما برای بازگرداندن سقف پی وی سی در بورس کاال، 
گفت: پس از این اقدام، میزان عرضه ها کاهش یافت این 
در حالی است که برخی از پتروشیمی ها اقدام به احتکار 
واگذاری  نحوه  از  تولیدکننده  این  اند.  کرده  گرید  این 
که  کرد  عنوان  همچنین  کرد. وی  انتقاد  ها،  پتروشیمی 
در  مواد  تامین  برای  صنعت  وزارت  در  ای  اراده  هیچ 

کشور وجود ندارد.

 عدم وجود اراده در وزارت صنعت برای 
تامین مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی



PV | سـال 11 | شمـاره 89
C  انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت

7 اخــــــبــار | تصمیم های مهم همیشه نقطه پایان تصمیمات پوچ است|

بازرس  گزارش  ارائه  به  مراسم  این  از  دیگری  بخش 
حسابرس  یادگاری،  توسط  که  داشت  اختصاص  قانونی 

موسسه حسابرسی اصول اندیشه ارائه شد. 

  افزایش سهام و سرمایه تعاونی
مصوبات این مجمع عبارت بودند از:

* تفویض اختیار به هیئت مدیره برای تهیه ملک
* تدوین آیین نامه های داخلی شرکت

* تفویض اختیار به هیئت مدیره برای دریافت تسهیالت
* افزایش بودجه تعاونی

* اضافه کردن سود حاصله به سرمایه تعاونی و دریافت 
سهام به جای سود

* اختیار به هیئت مدیره برای افزایش سهام
* واردات مواد اولیه پی وی سی مورد نیاز

 انتخاب بازرس
کار  به  زیر  نتایج  به شرح  بازرس  انتخاب  با  مجمع  این 

خود پایان داد:
مجموع آرای اخذ شده: 58 رای

* یادگاری از موسسه حسابرسی اصول اندیشه
 )حسابداران رسمی(، 43 رای، بازرس اصلی
* محمد علیپور 14 رای، بازرس علی البدل

* یک رای باطله.

متوسلیان: درباره شرکت های مناطق 
از  کمتر  آنها  از  برخی  عمر  که  آزاد 
نجومی  های  سهمیه  اما  است  ماه   6
مستقیم  به صورت  کنند  می  دریافت 
با رییس بورس و دیگر مسئوالن این 

نهاد صحبت شده است.
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 U-PVC سـمینار آشـنایی با لوله و اتصـاالت
و کاربـرد آنهـا در سـامانه های نویـن آبیاری، 

شـد برگزار 

و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  بـه 
اتصاالت پی وی سی، دوره آموزشی»آشنایی با لوله و اتصاالت 
U-PVC  و کاربرد آنها در سامانه های نوین آبیاری« به همت 
و  آب  فنی  معاونت  آبیاری  نوین  های  سامانه  و  طرح  دفتر 
خاک کشور و انجمن تولید کنندگان این صنف روز دوشنبه 
1395/05/04 در تهران  برگزار شد. در ابتدای این دوره که در 
سالن خوارزمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، تاریخچه ای  

درباره لوله های پلیمری و گذر از لوله های سنتی بیان شد. 
عناوین و موضوعات این سمینار شامل موارد زیر بود: 

سنتی   های  لوله  از  گذر  و  پلیمری  اتصاالت  و  های  لوله   -
"دکتر عزیزی "

- معرفی انواع لوله  و  اتصاالت پلیمری، ویژگی ها و بازارها   
"دکتر معصومی"

انتقال آب و کشاورزی، نسل   ،U-PVC اتصاالت  لوله و   -
های جدید   "دکتر عزیزی"

- استانداردها و روش های آزمون "   آقای مهندس مداح "
در انتها این دوره آموزشی، برای شرکت کنندگان کارگاه نصب 
لوله برگزار شد و برخی نکات ضروری در این خصوص عمال 

آموزش داده شد.
یکی از مباحثی که توجیه اقتصادی تولید محصوالت 
کشاورزی را زیر سوال می برد بحث هدر رفت آب و 
مدیریت ناصحیح آن تا تبدیل شدن به محصول است.
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در ابتدای این نشست عباسعلی متوسلیان رئیس هیئت 
ضمن  سی  وی  پی  اتصاالت  و  لوله  انجمن  مدیره 
خوش آمدگویی  به اساتید و شرکت کنندگان، به ایراد 
سخنرانی پرداخت. او با اشاره به موقعیت جغرافیایی 
آب،  بحران  همچنین  و  کشور  نیمه خشک  و  خشک 
از مسئولیت خطیر و تاثیرگذار اعضا که به نحوی در 

مدیریت آبی کشور نقش دارند سخن گفت. 
تدوین  در  دولت  ضعف  به  اشاره  ضمن  متوسلیان 
ناقص و  اجرای  از یک سو و  برنامه های کارشناسی 
گاه ناصحیح برنامه از سوی دیگر به اصالح تفکر مردم 
انتظار از دولت برای ساماندهی به همه امور  مبنی بر 
تاکید کرد. وی در ادامه افزود:»هریک از ما در هر پست 
مقامی که هستیم باید به مقوله مسوولیت در قبال کشور 
و منافع ملی و نسل های آینده خود بیاندیشیم و سعی 
کنیم تصمیماتی بگیریم که بر اساس مبانی و مستندات 
علمی و صرفا در جهت منافع کشور و نسل های آینده 

باشد نه خوشایند عده ای خاص!«
را  کشاورزی  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
با  قیاس  در  کشور  آبی  منابع  بخش  ترین  پرمصرف 
بازدهی محصولی آن خواند و افزود: یکی از مباحثی 
که توجیه اقتصادی تولید محصوالت کشاورزی را زیر 
سوال می برد بحث هدر رفت آب و مدیریت ناصحیح 

آن تا تبدیل شدن به محصول است«

رئیس انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی حساسیت، 
دقت و تمرکز بر شناسایی گلوگاه ها و مراکز بحرانی 
هدر رفت آب و برنامه ریزی جهت کنترل این نقاط 
دانست.  ملی  بحران  این  حل  راه  تنها  را  استراتزیک 
که  انجمن  خطیر  ماموریت  خود  سخنان  پایان  در  او 
همانا اطالع رسانی صحیح و به دور از هرگونه جهت 
گیری غیر علمی است را یاد آوری و تاکید کرد در این 
مسیر هدایت گری جز علم و مدارک علمی را سرلوحه 
اقدامات خود قرار نمی دهد و از همه اساتید،  مراکز 
علمی و دانشگاهی خواست که او وهمکارانش را در 
نمایند. رئیس انجمن  این مسیر خطیر و دشوار یاری 
لوله و اتصاالت پی وی سی حساسیت، دقت و تمرکز 
بر شناسایی گلوگاه ها و مراکز بحرانی هدر رفت آب 
و برنامه ریزی جهت کنترل این نقاط استراتزیک را تنها 

راه حل این بحران ملی دانست.
که  انجمن  خطیر  ماموریت  خود  سخنان  پایان  در  او 
همانا اطالع رسانی صحیح و به دور از هرگونه جهت 
گیری غیر علمی است را یاد آوری و تاکید کرد در این 
مسیر هدایت گری جز علم و مدارک علمی را سرلوحه 
اقدامات خود قرار نمی دهد و از همه اساتید،  مراکز 
علمی و دانشگاهی خواست که او وهمکارانش را در 

این مسیر خطیر و دشوار یاری نمایند.
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مجمـع انجمـن ملـی صنایـع پالسـتیک و 
شـد برگزار  ایـران  پلیمـر 

پیشنهاد تشکیل شورای حل اختالف برای صنعت پالستیک، انتقاد از صدور برخی مجوزها توسط وزارت صنعت 
و الزامات تشکل داری، برخی از محورهای طرح شده در مجمع انجمن ملی صنایع پالستیک و پلیمر ایران بود. به 
گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی، مجمع عمومی عادی انجمن ملی صنایع 
پالستیک ایران با حضور مهمانان ویژه و اعضای این انجمن، 12 مرداد ماه در مجتمع تفریحی بلوط برگزار شد. 
برخی از اعضای انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی وی سی از حاضران این نشست بودند. مجمع با قرار 
گرفتن هیئت رئیسه شامل آقایان؛ عیسی غریبی، سیدجواد میرحیدری، صالحی اعال و بیژن امینی به صورت رسمی 
ترازنامه،  ها،  کمیسیون  عملکرد  ملی،  انجمن  مدیره  هیئت  عملکرد  از  هایی  گزارش  ارائه  کرد.  آغاز  را  کار خود 

کمیسیون درآمدزایی، بخشی از برنامه های مجمع بود.
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مواد اولیه کافی داریم؛ التهاب در بازار پی وی سی

 برخی تصور می کنند مادر زاد مدیر به دنیا امده اند!

عشقی قائم مقام سازمان بورس کاالی ایران، که از مهمانان ویژه این مجمع بود، 
ضمن انتقاد از صدور تعدادی از مجوزها توسط وزرات صنعت، گفت: در بسیاری 
موارد اعم از مجوزهای قبلی و جدید، صدور آنها  غیر معمول بوده، چرا که در 
برخی موارد خریدهای زیاد توسط برخی از واحدها انجام شده است که تولیدی 

ندارند و تنها به استقرار چند ماشین اکتفا کرده اند.
وی ادامه داد: در حالی که تعدادی از واحدهای تولیدی تنها با 30 یا 40 درصد 
چنین  در  می شود.  مجوزهای جدید صادر  این شرایط  با  اما  کنند،  می  فعالیت 
شرایطی انجمن ملی صنایع پالستیک ایران باید این موضوع را پیگیری کند. عشقی 
پتروشیمی ها، اگر  از  با برخی  بر اساس توافقات صورت گرفته  این که  بیان  با 
عرضه مواد از سقفی کمتر باشد، سقف معامالت بر می گردد، گفت: ما این اقدام 
را انجام دادیم و اکنون به غیر از پی وی سی و التهاب امسال در بازار این مواد، 

مشکل چندانی در سایر گریدها وجود ندارد.

مهدی پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن استان تهران نیز در این مجمع با 
اشاره به وجود رکود اقتصادی در کشور گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل 
یا نیمه تعطیل هستند و به ندرت واحدی پیدا می شود که خوب کار می کند. وی 
با طرح این پرسش که چرا برخی می مانند و به رشد ادامه می دهند، گفت: روند 
طبیعی این است که در بحران ها، بنگاه هایی که مدیریت ضعیف دارند از حرکت 
باز می مانند. الزاماتی امروز وجود دارد که اگر مدیران آنها را طی نکنند، دچار 

مشکل می شوند. در همه صنایع، بعضی رشد و برخی افول می کنند. 
پورقاضی اظهار داشت: مدیران ما عادت دارند که از مالیات و کارگر گالیه کنند  
و درست در همین وضعیت یک عده رشد می کنند. باید به خودمان نگاه کنیم. 

برخی باور دارند که مادرزاد مدیر به دنیا آمده ایم. 
وی عنوان کرد: بنده به عنوان مهندس باید مدیریت کنم اما تا چه اندازه مدیریت 
خوانده ام؟ این مسئله در مورد بقیه هم صدق می کند. ما مسیر مدیریت را بلد 
نیستیم. بخش خصوصی زیاد از خود متشکر است. بار دیگر باید به خودمان نگاه 
افزود: مدیریت یک علم و  یاد بگیریم. وی  کنیم. الزم است اصول مدیریت را 
دانش جدایی است؛ امیدوارم مدیران خوب انجمن ملی به این روش کمک کنند تا 
بنگاه ها در مدیریت شان ارتقا یابند و در رکود دوام بیاورند. وی در پایان سخنان 
خود گفت: مدیریت باید این موضوع ها را رها کند که  باید از او حمایت مالیاتی 

و گمرکی شود.
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اما پیشنهاد عیسی غریبی در خصوص لزوم تشکیل شورای حل اختالف برای صنعت پالستیک، 
با واکنش های مثبتی از سوی حاضران روبرو شد.

وی در خصوص این پیشنهاد توضیح داد: آن چه که صنعت پالستیک را ضعیف می کند وجود 
اختالف ها است و در این هنگام پذیرش سخن از طرف های مقابل دشوار است؛ اما در صورت 

تاسیس این شورا و متشکل از افراد بی طرف، می توان حکم نهایی را صادر کند.
غریبی با بیان این که نباید به دیگران اجازه دخالت در امور این صنف را بدهیم، گفت: نظر این 
شورا باید قابل قبول همگان باشد. می توانیم پایه شورای حل اختالف را ایجاد کنیم و حکمیت 

این شورا را حکم نهایی بدانیم.
مدیرعامل شرکت سنی پالستیک درباره ترکیب هیئت شورای حل اختالف در صنعت پالستیک، 
گفت: این شورا، از تشکل های مختلف 10 نفر را انتخاب می کند و جلسه های آن با حضور 5 

نفر رسمیت خواهد داشت.
با ارائه این پیشنهاد، نماینده اتاق ایران لزوم تشکیل چنین شورایی را تهیه آیین نامه مربوطه عنوان 
کرد و گفت: می توان پس از تهیه دستورالعملی در این زمینه، مجمع دیگری در آینده برای بررسی 

آن تشکیل شود.
علیرضا میربلوک نیز درخواست یک بازه زمانی برای بررسی این پیشنهاد را ارائه داد.

در خاتمه قرار شد تا آیین نامه  این شورا تدوین و در زمان مقرر مجمع دیگری تشکیل شود.
حبیب اهلل نصرتی دبیرکل انجمن ملی صنایع پالستیک ایران در این مجمع مطالبی را درباره تشکل 
ها و وظایف آن ها در کشورهای توسعه یافته ارائه داد. وی گفت: اصول بنگاه داری در تشکل 

جواب نمی دهد. اگر تشکل به منافع جمع نیندیشد تبدیل به یک کلوپ گفت و گو می شود.
و  دانست  کشور  در  اشتغال  حفظ  را  جهانی  تجارت  توسعه  سازمان  به  پیوستن  شرط  نصرتی 

تصریح کرد: اگر تشکل قوی باشد، اقتصاد دولتی احترام بیشتری برای آن قائل خواهد بود.

برای انتخاب بازرس دو نفر شامل آقایان؛ ظهیری و شاکری کاندیدا شدند که نتایج انتخابات به 
شرح زیر است:

تعداد آرای ماخوذه: 99 رای
ظهیری: 44 رای؛ بازرس اصلی

شاکری: 9 رای؛ بازرس علی البدل.
از حاشیه های این برنامه می توان به جشن 40 سالگی الکتروهیدرولیکان و بریدن کیک و فوت 

کردن شمع توسط اصالنیان اشاره کرد. 
همچنین در مجمع انجمن ملی صنایع پالستیک و پلیمر ایران سه تفاهمنامه با جامعه قالبسازان 

ایران، پژوهشگاه پلیمر ایران و نیز با مرکز رشد فناوری پلیمر ، امضا کرد. 
نازکدست، احتیاطی، مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر، محتشمی پور رئیس دفتر صنایع پایین دستی 
مقام  قائم  عشقی،  ایران،  پتروشیمی  پژوهشگاه  رییس  نکومنش  کیانی،  پتروشیمی،  ملی  شرکت 

رییس سازمان بورس کاالی ایران و... برخی از حاضران در این مجمع بودند.
اعضای  به  افتخاری  عضویت  اهدای  و  تقدیر  و  عضویت  حق  اهدای  برنامه  این  بخش  پایان 

کمیسیون های انجمن ملی صنایع پالستیک و پلیمر ایران بود.

شورا برای حل اختالف در صنعت پالستیک تشکیل شود

انتخاب بازرس

غریبی: آن چه که صنعت پالستیک 
اختالف  وجود  کند  می  ضعیف  را 
پذیرش  هنگام  این  در  و  است  ها 
دشوار  مقابل  های  طرف  از  سخن 
این  تاسیس  صورت  در  اما  است؛ 
افراد بی طرف،  از  شورا و متشکل 
می توان حکم نهایی را صادر کند.

اخــــــبــار
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ــاق  ــکیل ات ــرورت تش ض
فکــر در انجمــن بــا 
هــدف آگاهــی دادن بــه 

ن گا ف کننــد مصر

دوسـتی عنـوان می کـرد که کـه باید از تولیدکننـدگان در ایـران به عنوان »ژنـرال« نام بـرد. واقعیت دارد 
کـه در فضـای دشـوار کشـور، دسـت و پنجه نـرم کردن بـا مشـکالتی مانند؛ بـورس، تامیـن اجتماعی، 
مالیـات، پتروشـیمی ها و مـوارد بی شـمار دیگـر، انسـان هایی می خواهـد پـر طاقـت و بـا تدبیـر. صـد 
البتـه ژنـرال برازنـده کارآفرینانـی اسـت کـه در ایـن شـرایط، تـاب می آورنـد و مـوی سـپید می کنند تا 

محصولـی بـا کیفیت بـه مصـرف کننده عرضـه کنند.
جـواد نامـی مدیرعامـل شـرکت پلیمـر تـوس، تولیدکننده لولـه و اتصاالت یو پی وی سـی، دیـر زمانی 
اسـت کـه در ایـن صنعـت، فعالیـت دارد. نامـی در ایـن گفـت و گـو از عرضـه محصـوالت بی کیفیت 
توسـط برخـی تولیدکننـدگان گالیـه کرد و پیشـنهاد افزایـش اطالع رسـانی به مردم دربـاره محصوالت 
بـا کیفیـت را داد. وی بـر ایـن باور اسـت که بایـد برای این کار یک اتاق فکر در انجمن تشـکیل شـود.

مجموعه مصاحبه ها با گروه صنعتی پلیمر توس
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  آقای نامی برای پرسش نخست، واحد 
پلیمر توس را معرفی کنید؟

اتصاالت  و  لوله  تولیدکننده  توس،  پلیمر 
ما دارای  میلیمتر است.  تا 200  از 20   UPVC
استانداردهای  9119، 9118 و 13361  هستیم. 
اخذ استاندارد برق و مخابرات نیز در حال انجام 
است. سیفون دوبل هم که مورد مصرف آب و 

فاضالب نیمی از کشور است را نیز داریم. 

تولیدی  واحد  محصوالت  به  توجه  با   
دریافت  همچنین  و  توس  پلیمر 
این  تولیدات  آیا  الزم،  استانداردهای 
شرکت به دیگر کشورها هم صادر شده 
بازار  توسعه  برای  برنامه ای  یا  و  است 

خود در کشورهای دیگر دارید؟
صادرات  تاجیکستان  کشور  به  مقطعی  در  ما 
طرف  نامطلوب  عملکرد  دلیل  به  اما  داشتیم؛ 
با  بازار  این  کردن  جایگزین  به  ناگزیر  تاجیک، 
تا سال  افغانستان  بازار  افغانستان شدیم.  قندهار 
گذشته وضعیت مناسبی داشت؛ اما در آن جا هم 
کشور چین با برندهای ایرانی وارد بازار شد. در 
و  دهم  یک  به  افغانستان  به  ما  صادرات  نتیجه 
داخلی  بازار  بیشتر  ما  یافت.  کاهش  بیشتر  حتی 

داریم.

  شرکت شما برای توسعه بازار تا کنون 
چه اقدامی انجام داده و یا چه راهبردی 

در این زمینه دارد؟
برای پاسخ به این پرسش باید به این نکته توجه 
کرد که توسعه بازار، متاثر از سیاست های دولت 
است؛ این که به چه میزان سیاست های پروژه ای 
داشته باشد. اما در مورد توسعه به معنای اخص 
این  بر  همواره  ما  تالش  گفت  توان  آن،می 
کیفیت  با  برندهای  بوده است که جزو  معطوف 
باشیم و با توجه به این موضوع می توانیم جایگاه 

واقعی و مناسب خود را در بازار بیابیم.
اما مشکلی که وجود دارد این است که در بازار 
کاذب هم برخی برندها به صورت قارچ گونه به 
بازار را خراب  وجود می آیند، مدتی می مانند و 

با  محصوالت  از  بسیاری  مثال  طور  به  می کنند. 
پسوند و پیشوند گلپایگان در بازار حضور دارند 
که  گونه  همان  می کشند؛  چالش  به  را  بازار  که 
چالش  به  نیز  را  گلپایگان  شرکت  اصلی  برند 

کشیده اند.

مصرف  از  بازار  استقبال  دلیل  شما   
چیز  چه  در  را  بی کیفیت  محصوالت 

می دانید؟
این موضوع به عدم آگاهی ارگان ها و شرکت های 
به  زیادی  هزینه  ما  دارد.  ارتباط  کننده  مصرف 
مرکز تحقیقات پرداخت می کنیم؛ اما این سازمان 
تنها به صدور گواهینامه اقدام می کند که این به 
تنهایی کفایت نمی کند. مصرف کننده نهایی اصال 

هیچ اطالعی ندارد.
بسیار  بی کیفیت،  هواکش  لوله های  مثال  طور  به 
خطرناک است و تفاوت آن با مصحول با کیفیت 
تنها 30 تا 40 هزار تومان است؛ اما هنگامی که 
از مصرف کننده درباره دلیل خریداری محصول 
بی کیفیت پرسش می شود، پاسخ می دهند که مگر 
نشان  موضوع  این  دارد؟!  هم  بد  و  خوب  لوله 
از بی اطالعی مصرف کننده دارد. این نیاز وجود 
هزینه  شرکت ها  همه  مقطعی  یک  در  که  دارد 
تبلیغات را متقبل شوند؛ مثال استعالمی از انجمن 
گرفته شود و یا در روزنامه و تلویزیون تبلغیات 

انجام شود.
به طور مثال در برنامه »پایش« که به کارآفرینان 
فردی  عنوان  به  متوسلیان  آقای  دارد،  اختصاص 
تولیدکنندگان  و  انجمن  خصوص  در  مجرب 
ارائه  را  الزم  اطالعات  مردم  به  و  کند  صحبت 
دهد. همچنین در سایر رسانه ها تبلیغات و اطالع 

رسانی کافی صورت گیرد.
این مجله  اما  اقدام خوبی است؛  انجمن  ماهنامه 
تنها  نمی رسد،  نهایی  کننده  مصرف  دست  به 
ارسال  فاضالب  و  آب  مانند  سازمان هایی  به 
اما  می شناسند؛  را  محصول  هم  آنها  که  می شود 
همین مسئوالن در نهایت به دنبال جنس متوسط 
در خصوص  مردم  به  دادن  آگاهی  لذا  می روند. 

عواقب کار امری ضروری است.
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صورت  نظارتی  زمینه  این  در  آیا   
نمی گیرد؟

نظام  در  باید  است؛  صفر  ایران  در  نظارت 
آقای  به  نامه ای  در  بنده  ببندند.  را  مهندسی 
چیت چیان نوشتم که در راه سازی ساخت و 
تحویل پروژه با حضور ناظر و بازرس و غیره 
انجام می شود؛ اما ضرورت دارد که تیمی اقدام 
مشاهده  کنند.  شده  تحویل  کار  قبر  نبش  به 
از بهره برداری از یک پروژه،  می شود که بعد 
تنها بعد از چند روز حفره ای به طول 10 متر 
در  است.  آب  نشتی  از  ناشی  که  می شود  باز 
موارد دیگر هم مشکالتی از سوی انبوه سازان 
به دلیل عدم آشنایی مصرف کنندگان و یا کم 

کاری کارشناسان مشاهده شده است.

خصوص  در  انجمن  دست  در  طرح   
اندازه  چه  تا  شرکت ها  بندی  رتبه 
می تواند به رفع مشکالتی که شما به 
آن اشاره کردید، کمک کند؟ ضرورت 

اهمیت این طرح را بیان کنید.
طرح خوبی است. طرح طاهای استاندارد تنها 
نمره گذاری  به  اقدام  و  شد  بازار  وارد  ماه   6
کرد، نمره شرکت پلیمر توس 80 بود و دیگر 
شرکت ها هم نمره خود را اخذ کردند، اما این 

کفایت نمی کند.

  بنده می خواهم این موضوع را مطرح 
یا  سی  وی  پی  لوله های  آیا  که  کنم 
رسانی  آب  برای  پلیمری  لوله های 
لوله های  یا  باشند  فودگرید  باید  که 
آب  در  اکنون  متاسفانه  که  فاضالب 
جزو  می شود،  استفاده  هم  رسانی 
است  شده  تعریف  اجباری  استاندارد 

یا خیر؟ 
بله تعریف شده است...

چشم  به  را  محصوالت  این  باید  لذا  بله، 
چه  چنان  و  کنیم  نگاه  اجباری  استاندارد 

فروشنده ای اقدام به فروش لوله های بی کفیت 
کند، باید مانند فروش مواد غذایی نامطلوب، 
آن را پلمپ کنند. این کار نیازمند یک نظارت 
قوی است، رتبه بندی حداقل کاری است که 
انجمن می خواهد آن را به نتیجه برساند و کار 
و  فراوان  تالش های  البته  هست.  هم  خوبی 
همچنین استقامت در کار را می طلبد. با تمام 
این تفاسیر می تواند راهگشای برخی از مسائل 
کارشناسان آب و  به  را  افقی  تا حداقل  باشد 
این  ارائه دهد؛  انبوه سازان و غیره  فاضالب، 
باشد  موثر  می تواند  سطحی  چنین  در  طرح 
ندارد.  کارایی  چندان  پایین تر  سطوح  در  اما 
چالش  به  حدودی  تا  را  ما  خود  حداقل 
تن   5 روزی  بنده  مثال  طور  به  می کشاند. 
تن  در روز 50  دیگری  فرد  اما  می کنم  تولید 
با صد در صد کربنات تولید می کند و خیلی 
هم راحت آن را می فروشد و هر بار ناگزیریم 
این  در خصوص  را  سازمان ها  کارشناسان  تا 

لوله های بی کیفیت مجاب کنیم.

  شما به عدم آگاهی مصرف کنندگان 
خرد و اهمیت اطالع رسانی به سطوح 
پایین، اشاره کردید؛ برای این موضوع 

چه راهکار و پیشنهادی دارید؟
مثال  که  می دانند  مردم  بیشتر  که  کنید  دقت 
کنند.  مصرف  را  سیمانی  نوع  یا  و  آجر  چه 
یا  و  نیست  خام  دنبال خشت  به  کسی  دیگر 
معمار  یک  از  باشند  نداشته  اطالعی  هم  اگر 
به  تقریبا  مردم  را  موارد  این  می شوند.  جویا 
اتصاالت  و  لوله  درباره  اما  می دانند  عام  طور 
چون  چرا؟  است.  نیفتاده  اتفاقی  چنین  اصال 
مغازه دار  فروشندگان  لوله  کننده  تهیه  همیشه 
بوده اند و آنها نیز در پی سود آنی خود هستند. 
می  تولید  مشهد  در  هایی  لوله  مثال  طور  به 
شد،  می  تولید  گچ  آن  جای  به  اگر  که  شود 

قیمت آن بیشتر بود! 

مصـــاحبـــه
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را مطرح  این پرسش  نامی دوباره   آقای 
می کنم که راهکار شما برای اطالع رسانی 
به عامه مردم باید به چه شیوه ای باشد؟ 
در  انجمن  مجله  که  کردید  عنوان  شما 
اختیار انبوه سازان و نهادهایی مانند آب 
و فاضالب قرار می گیرد، اما عامه مردم...

انجمن  در  فکر  اتاق  یک  این خصوص  در  باید 
ایجاد شود و در این اتاق برای این مسئله راهکار 
یافت. به طور مثال به همان روشی که برنامه هایی 
مانند »خندوانه« و »دورهمی«، توانسته اند مخاطب 
که  را  نیز مخاطب خود  ما  کنند،  را جذب  خود 
همان مصرف کنندگان هستند را مورد هدف قرار 

دهیم. 
و  کش ها  لوله  اکنون  شد  عنوان  که  همان گونه 
متضرر  و  می برند  را  سود  بیشترین  فروشنده ها، 
یا  منزل  در  لوله ها  این  از  که  است  فردی  نهایی 

پروژه اش استفاده می کند. 
توانمندی های  درباره  همایشی  پیش  روز  چند 
با  که  شد  برگزار  فاضالب  و  آب  شرکت های 
بنده هم مصاحبه ای داشتند در آنجا عنوان کردم 
اما  است  برگزاری چنین همایش هایی خوب  که 
گرفتن  به  مجاب  را  افراد  شما  ندارد؛  خروجی 
یک  در  افراد  که  این  از  دریغ  اما  می کنید  غرفه 

کالس کارگاهی به سخنان گوش دهند.
لوله  تولیدکنندگان  انجمن  مجله  در  کارشناسانی 
و اتصاالت پی وی سی، تالش و زحمت کشیده 
و مطالبی را استخراج می کنند که در آن فرمول ها 
و مقدار مصرف افزودنی ها و به طور کلی ماهیت 
در  اما  می کنند؛  مشخص  را  خوب  لوله  یک 
حقیقت همین کارشناسان آب و فاضالب که بنده 
بارها با آنها گفت و گو کرده ام، نمی دانند که پی 
ماهیتی  اتیلن چه  پلی  یا  و   PP وی سی خوب، 

دارند؟ تنها می گویند کدام یک راحتتر است؟!
فکر،  اتاق  در  موارد  این  خصوص  در  باید 

در  داریم  آمادگی  ما  یافت.  مناسب  راهکارهای 
مانند  مختلف  جاهای  در  و  تخصصی  نشریات 
رسانی،  اطالع  برای  الزم  هزینه های  تلویزیون، 

انجام دهیم.

 آینده بازار لوله و اتصاالت پی وی سی را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

انجام  کنون  تا  ما  که  پژوهش هایی  اساس  بر 
کنار  CPVC هم در  از  استفاده  داده ایم، کم کم 
U-PVC و برای انتقال آب گرم رواج پیدا می 

کند.
به مرور با فراوری های جدیدتر در حوزه PVCبه 
روند رشد کمک می کنند و امکان دارد فرمول های 
جدید، بسیاری از ویژگی ها را بهبود ببخشند. به 
طور مثال چه کسی تصور می کرد که زمانی تولید 
درب و پنجره با پی وی سی امکان پذیر باشد. این 
امکان نیز وجود دارد که در آینده به جای تیرآهن 
از پی وی سی در ساختمان ها استفاده شود.  به 

طور کلی پی وی سی، جایگاه خود را دارد.

است،  مانده  باقی  ناگفته ای  مورد  اگر   
لطفا بیان کنید.

بنده از انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت پی 
پربار  و  پرتالش  تشکل های  جزو  که  سی  وی 
متوسلیان،  آقای  زحمات  از  همچنین  و  است 

سپاسگذارم.
برای پایان می خواهم عنوان کنم که ما باید بتوانیم 
با کیفیت، برندسازی کنیم تا ماندگار شویم و به 
موازات این موضوع باید به مردم آگاهی الزم داده 

شود. 

مصـــاحبـــه
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حـدود 80 درصـد لولـه هـای ناودانـی در 
نامرغـوب هسـتند بازارمشـهد، 

گفت وگو با مصطفی پورنصراهلل مدیر تضمین کیفیت شرکت پلیمر توس

تولیدکنندگانی که عزم به ارائه محصول با کیفیت و استاندارد دارند با مشکالت بیشتری نسبت به برخی افراد که به 
این موارد توجه نمی کنند، روبرو هستند. سود بیشتر، هدف غایی و نهایی برخی از واحدهای تولیدی است که با هر 
روشی تالش در عرضه محصوالت نامرغوب خود در بازار دارند. در حقیقت استفاده از بی اطالعی مصرف کننده، 

راه کسب سود را برایشان مهیا ساخته است.
مصطفی پورنصراهلل متولد 1365، دارای فوق لیسانس مهندسی پلیمر و پتروشیمی است که اکنون مدیریت تضمین 
کیفیت را در شرکت پلیمر توس بر عهده دارد. وی  پایان نامه خود را با موضوع نانو خاک رس ارائه داده است. به 
باور این کارشناس نزدیک به 80 درصد لوله های ناودانی که در بازار مشهد وجود دارد، لوله های نامرغوبی هستند. 
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واحد  درباره  پورنصراهلل  آقای   
توضیح  بیشتر  کیفیت  تضمین 
باید  این که یک محصول  دهید، 

چه پروسه ایی را طی کند.
معنی  این  به  کیفیت  تضمین  بخش 
است که ما درباره کیفیت یک محصول 
دارای  آیا  که  نداریم  را  الزم  اطمینان 
کیفیت مطلوب است یا خیر؟ محصولی 
که تولید می شود، تحت نظارت  مدیران 
برخی  در  و  دارد  قرار  کیفیت  کنترل 
محصول  ساعت،  دو  یا  یک  هر  موارد 
تولید شده تست می شود و انواع تست 

ها روی آن صورت می گیرد.
 

  آیا این تست ها به صورت روزانه 
انجام می شود؟

تست های  هم  و  روزانه   تست  هم  ما 
تست های  از  برخی  داریم.  ساعتی 
به  حرارتی  بازگشت  مانند  ساعتی 
صورت هر یک یا دو ساعت روی لوله 
انجام می شود. یک سری از تست ها هم 

به صورت روزانه است. 
مستندات  کنترل  ثبت  بعدی  موضوع 
کیفیت  کنترل  واحد  در  هم  این  است؛ 
مربوط  بعدی  بخش  می شود.  انجام 
بخش  در  است.  دستگاه ها  کنترل  به 
وجود  سوابق  کنترل  د  نیز  دستگاه ها 
یا  هستند  سالم  دستگاه ها  که  این  دارد؛ 
خیر؛ چون هر دستگاهی دوره تعمییرات 
انجام شده  تعمیرات  آیا  این که  دارد و 
اساس  بر  کار  این  اگر  خیر؟  یا  است 
برنامه انجام نشده باشد، احتمال توقف 
آسیب   موجب  این  و  دارد  وجود  خط 

زدن به میزان تولید و ضرر می شود.
موضوع دیگر انبار است؛ بحث اشتباه در 
ارسال بار یا آماده نکردن سفارش ها، این 

موارد نیز برای کنترل مطلوب بر اساس 
یک سری از فرم ها انجام می شود. همه 
چیز بر اساس ضوابط صورت می گیرد؛ 
تضمین  واحد  وظایف  جزو  موارد  این 

کیفیت شرکت پلیمر توس است.

دارای  هم  شرکت  در  شما   
آزمایشگاه هستید ؟

بله آزمایشگاه داریم.

عنوان  که  مواردی  به  توجه  با    
دلیل  به  تاکنون  آیا  کردید، 
محصول،  نامطلوب  کیفیت 
گرفته  صورت  شما  از  انتقادی 
این  با  شما  فنی  برخورد  و  است 

موضوع به چه صورتی است؟
در این چند سال اخیر این اتفاق نیفتاده 
است. تنها یک مورد وجود داشت که آن 
هم ناشی از اشتباه شرکت آزمایش کننده 
بود و در اصل این شرکت اشتباه کرد. ما 
در نهایت موضوع را به شرکت دیگری 
البته  داد؛  تایید  ما  به  او  و  دادیم  ارجاع 
اشتباه  از شکایت خود در خصوص  ما 
به  کردیم.  نظر  صرف  گرفته،  صورت 
غیر از این مورد دیگر مشکلی به وجود 

نیامده است. 
لحاظ  به  توس  پلیمر  محصوالت 
استاندارد هم مشکلی ندارد و در سازمان 
یک  عنوان  به  شرکت  این  استاندارد، 
شده  شناخته  معتبر  کننده  تولید  واحد 
است در حدی که رئیس آموزش اداره 
استاندارد مشتریانی را برای خرید به ما 

معرفی می کند.
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کلی  طور  به  حاضر  حال  در   
لوله های  کیفیت  از  شما  ارزیابی 
وجود  بازار  در  که  سی  وی  پی 
درصد  چند  است؟  چگونه  دارد، 
بازار  در  موجود  محصوالت  از 
مطلوب  استاندارد  و  کیفیت  از 

برخوردار هستند؟
ناودانی   PVCهای لوله  بعضی  متاسفانه 
در بازار مشهد از کیفیت الزم بر خوردار 
بودن  تشویقی  بدلیل  این  و  نیست 
هاست.  له  لو  از  کاربرد  این  استاندارد 
این  فاضالب  های  لوله  در خصوص  اما 
در  گفت  بتوان  شاید  است  کمتر  درصد 
ها  لوله  این  از  درصد   40 تا   30 حدود 
در  هستند.  برخوردار  پایین  استاندارد  از 
لوله  از  درصد   60 تا   50 حدود  نتیجه 
الزم  استاندارد  بازار،  داخل  موجود  های 

را دارند.

مربوطه،   کمیسیون  مورد  در   
و  لوله  تولیدکنندگان  انجمن 
چه  باید  سی،  وی  پی  اتصاالت 
به  تا  بگیرد  پیش  در  را  راهکاری 
منجر  محصوالت  کیفیت  و  ارتقا 
شود که در نهایت به سود مصرف 

کننده باشد. 
و  لوله  بخش  در  اخیرا  که  مشکلی 
اتصاالت پی وی سی به وجود آمده این 
است که اعتماد مردم نسبت به این لوله ها 
وجود  دلیل  به  هم  این  که  یافته  کاهش 
بازار  در  گذشته  نامرغوب  محصوالت 
است. اکنون اتفاقی  که در این بخش در 
چند سال اخیر اتفاق افتاده این است که 
عضو  عمدتا  که  معتبر  شرکت های  تمام 
رسیده اند  نتیجه  این  به  هستند،  انجمن 
ارتقا  را  باید کیفیت محصوالت خود  که 

دهند.
 اتفاق دیگری که افتاده همان بحث رتبه 

باید شرکت ها رتبه بندی  بندی است که 
شوند و این موضوع اعالم شود تا مرجعی 
کنندگان  مصرف  و  فروشنده ها  برای 
وجود داشته باشد که بتوانند شرکت های 
معتبر را شناسایی و از آنها خرید کنند. از 
این جهت در بحث کیفیت یک مرجع به 

وجود خواهد آمد.

تولیدات  آیا  آخر،  پرسش  برای    
کیفیت،  لحاظ  به  ایران  داخلی 
معتبر  برندهای  با  رقابت  توان 
خارجی را دارند و آیا توان رقابت 
بازارهای  در  داخلی  محصوالت 

جهانی وجود دارد؟
در این موضوع دستگاه هایی که با آن کار 
تولید انجام می شود، از اهمیت به سزایی 
اکنون  ما  که  دستگاه هایی  برخوردارند. 
از  که  هستند  اتریشی  و  ایتالیایی  داریم، 
به  قدرتمند  و  خوب  بسیار  دستگاه های 
شمار می روند؛ اما قدیمی هستند به دلیل 
این که ما 12 سال تحریم بودیم و امکان 

خرید وجود نداشت.
دنیا به مرور از PVC عبور می کند و به 
برخی  در   CPVC یا   OPVC سمت 
سمت  به  اکنون  باید  ما  می رود.  ها  لوله 
کنیم.  تکنولوژی های جدید، حرکت  این 
در بخش آب و فاضالب اکنون بیشتر از 
که  حالی  در  می کنند.  استفاده  اتیلن  پلی 
به راحتی در این بخش، لوله های پی وی 

سی قابل استفاده است.
موضوع رقابت با محصوالت خارجی به 
بندر  اولیه هم مربوط است.  کیفیت مواد 
امام و غدیر هم کیفیت مطلوبی دارند، اما 
مشروط به این که دستگاه ها و تکنولوژی 
ما به روز باشد و عالوه بر آن تولید کننده 

هم نگاه جهانی داشته باشد.

می کند  عبور   PVC از  مرور  به  دنیا 
در   CPVC یا   OPVC سمت  به  و 
برخی لوله ها می رود. ما باید اکنون 
جدید،  تکنولوژی های  این  سمت  به 

حرکت کنیم. 
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شرکت آوالون نانوفایبر )Avalon Nanofiber( در هنگ کنگ، لیسانس فناوری تولید نوعی 
ماسک را به دست آورده است. در این فناوری با استفاده از نانوالیاف ، ماسکی تولید شده که 
نیز  نانوذرات و ویروس  ها را فیلتر کند. این ماسک می تواند خواص آنتی باکتریال  قادر است 

داشته باشد.
والس لونگ از دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ و همکارانش موفق شدند با استفاده از نانوالیاف 
در  نانوالیاف  وجود  باشد.  نانومقیاس  ذرات  کردن  فیلتر  به  قادر  که  بسازند  ماسکی  مختلف، 
این ماسک موجب شده تا مساحت سطحی کل ساختار افزایش یابد و ذرات نانومتری شانس 
این  میان  از  می تواند  راحتی  به  هوا  که  آنجایی  از  باشند.  داشته  افتادن  دام  به  برای  بیشتری 
نانوالیاف عبور کند و مقاومت در برابر هوا وجود ندارد، بنابراین کاربر می  تواند به راحتی با این 
ماسک تنفس کند.  ماسک های رایج معموالً از میکروالیاف ساخته شده اند که به دلیل ابعادی که 
دارند امکان فیلتر کردن نانوذرات نظیر ویروس آنفوالنزا یا سارس با آن ها وجود ندارد. بنابراین 
استفاده از آن ها در نواحی که چنین بیماری هایی پخش شده است، امکان پذیر نیست. در حال 
آلودگی ها  با  مقابله  برای  میکروالیافی  ماسک های  از  آسیایی  از کشورهای  بسیاری  در  حاضر 
استفاده می شود. امکان استفاده از نانوالیاف از جنس مختلف موجب شده تا امکان طراحی این 
نوع ماسک برای استفاده در شرایط مختلف وجود داشته باشد. برای مثال، می توان از الیه هایی 
از جنس دی اکسید تیتانیوم یا نانوالیاف کامپوزیتی نیمه هادی در این ماسک استفاده کرد با این 
کار گازهای آالینده نظیر N2O را تجزیه کرده و به ترکیبات غیرسمی تبدیل می کند. برای این 
کار تنها الزم است که نور مرئی به ماسک تابیده شود. اگر از نانوالیاف کیتوزان در این ماسک ها 
استفاده شود، ماسک خاصیت آنتی باکتریال پیدا می کند و در صورت خیس شدن با ذرات عرق، 
میکروب ها را از بین می برد. این گروه قصد دارند از این فیلتر نانوالیافی در کابین هواپیماها 
و خودروها استفاده کنند. نمونه اولیه ساخته شده توسط این گروه که برای استفاده در کابین 
به دریافت  اختراعات ژنو در سال 2014 موفق  نمایشگاه  هواپیما و خودرو ساخته شده، در 
مدال طال شد. این فناوری توسط شرکت آوالون نانوفایبر )Avalon Nanofiber( لیسانس 
و  کند. ویروس سارس  فناوری  این  تجاری سازی  به  اقدام  دارد  این شرکت قصد  شده است. 
آنفوالنزا ابعادی در حدود 80 تا 140 نانومتر دارند. ذرات معلق حاصل از سوخت های فسیلی 
10 تا 100 نانومتر بوده که با اتصال به هم ذرات چند نانومتری ایجاد می کنند که در برابر نور 
nano.ir :مرئی، انعکاس نور دارند.                                                                منبع

عـلم نانــو ماسـکی تولیــد کرده که قابلیت فیـلتر 
کـردن نانو ذرات و ویــروس ها را دارد

گردآوری:
مهندس مرجان عبدی پور
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سازگاری،  زیست  خواص  دارای  که  پلیمری  نانوالیاف 
مناسب  رئولوژیکی  و  مکانیکی  پذیری،  تخریب   زیست  
قرار  استفاده  مورد  داربست  به عنوان  می توانند  باشند 
و  سنتز  طرح  این  انجام  از  هدف  راستا  این  در  بگیرند. 
بافت های  ترمیم  جهت  جدید  داربست  یک  ارزیابی 

آسیب دیده  پوست بوده است.
ارگان های  و  بافت ها  ترمیم  یا  و  جایگزینی  به  نیاز 
در  ازاین رو  می شود.  محسوس تر  روز  هر  آسیب دیده 
دهه های اخیر، تالش های تحقیقاتی گسترده ای در زمینه 
طراحی و گسترش بیومواد جهت نیل به اهداف مذکور  
از جمله استفاده از نانو الیاف پلیمری برای ترمیم پوست 
ملزومات  از  یکی  است.  پذیرفته  صورت  آسیب دیده، 
داربست ها  ساخت  و  طراحی  بافت،  مهندسی  در  اولیه  
است. داربست ها ساختاری مصنوعی هستند که سلول ها 
تقلید  به  قادر  این ساختارها  آن ها کشت می شود.  درون 
ساختار  هستند.  سه بعدی  بافت  ساختار  از  حمایت  و 
داربست ها باید تا حد امکان به بافت منطقه  کاشت شبیه 
بافت صدمه دیده  بهبود  و  بازسازی  ترتیب  بدین  باشند. 
بخشعلی  دکتر  می یابد.  افزایش  کمی  و  کیفی  لحاظ  از 
تأکید  با  تبریز  مرکز  نور  پیام  دانشگاه  محقق  معصومی 
طرح  این  اهداف  تشریح  به  داربست ها  مهم  بر خواص 
خواص  دارای  که  پلیمری  نانوالیاف  گفت:  و  پرداخت 
و  مکانیکی  پذیری،  تخریب   زیست   سازگاری،  زیست 
داربست  به عنوان  می توانند  باشند  مناسب  رئولوژیکی 
انجام  از  راستا هدف  این  بگیرند. در  قرار  استفاده  مورد 
جهت  جدید  داربست  یک  ارزیابی  و  سنتز  طرح  این 
ترمیم بافت های آسیب دیده  پوست بوده است. معصومی 

بر  عالوه  طرح  این  در  شده  سنتز  داربست های  افزود:  
هستند.  نیز  الکتریکی  رسانایی  دارای  یاد شده،  خواص 
مقایسه  در  داربست ها  این  می شود  سبب  موضوع  این 
مهندسی  در  بهتری  عملکرد  نارسانا  داربست های  با 
نیازمند  که  استخوان  و  عصبی  پوست،  نظیر  بافت هایی 
گفته  به  باشند.  داشته  هستند  الکتریکی  سیگنال های 
از  متشکل  پلیمری  سیستم  پژوهشی،  طرح  این  در  وی 
کاپروالکتون  پلی  و  آنیلین  پلی  آلیفاتیک،  پلی استرهای 
به منظور ساخت داربست های ترمیم بافت های آسیب دیده  
این  در  موجود  فرج  و  خلل  است.  معرفی  شده  پوستی 
به صورت نسبی محیط خارج سلولی را  پلیمری  سیستم 
نور  پیام  دانشگاه  علمی  هیأت  می کند. عضو  شبیه سازی 
این داربست ها  ارزیابی  تهیه و  تبریز در خصوص  مرکز 
با  و  شد  سنتز  پرشاخه  پلی استر  اول  مرحله   در  گفت: 
سپس  گردید.  دار  عامل  اسید  آنترانیلیک  از  استفاده 
بعد،  گام  در  داده شد.  رشد  پلی استر  این  از  آنیلین  پلی 
استفاده  با  کاپروالکتون،  پلی  با  پلیمر سنتز شده  مخلوط 
از دستگاه الکتروریسی به نانوالیاف تبدیل شد. در نهایت 
خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی نانوالیاف سنتز شده 
بررسی شده و قابل استفاده بودن آن ها در مهندسی بافت 
این تحقیقات حاصل  قرار گرفت.  ارزیابی  پوست مورد 
تالش های دکتر بخشعلی معصومی – عضو هیأت علمی 
مهدی  و  سروری  رعنا  تبریز-  مرکز  نور  پیام  دانشگاه 
جای مند- دانشجویان مقطع دکترای این دانشگاه- است. 
این تحقیق در مجله  RCS Advances )جلد 6،  نتایج 
شماره ی 23، سال 2016، صفحات 1943۷ تا 19451( به 

چاپ رسیده است.

شـبیه سـازی بافـت پوسـت و 
بدن بـرای ترمیـم و ارگان های 
)نانـو  بوسـیله  دیـده  آسـیب 

الیـاف زیسـت سـازگار(

نانو از ابداع امروز، تا بازار فردا
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به گفته سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، نزدیک به 
یک سوم از مواد غذایی در جهان که برای مصرف انسان در هر 
از دست رفته  میلیارد تن(  تولید می شود )در حدود 3/1  سال 
یا به هدر می رود.  ارزش ضایعات مواد غذایی در کشورهای 
حال  در  کشورهای  در  و  دالر  میلیارد   680 در حدود  صنعتی 
توسعه در حدود 310 میلیارد دالر برآورد شده است. بسیاری از 
این ضایعات از خرده  فروش ها و خانه ها بدست می آید که دلیل 
آن هم ناشی از عدم درج صحیح زمان فاسد شدن مواد غذایی 
می باشد. برای مبارزه با این بحران پژوهشگران نروژی از مرکز 
شده اند  گیاهی  پایه  بسته بندی های  توسعه  به  موفق   SINTEF
همچنین  و  می دهد  افزایش  را  غذایی  مواد  نگهداری  زمان  که 
امکان دانستن اینکه که آیا این ماده غذایی قابل مصرف است یا 
خیر را برای مصرف کننده فراهم می کند. این بسته بندی از پلی 
bio-( و پلی اتیلن ترفتاالت پایه زیستی )PLA( الکتیک اسید

PET( ساخته شده است. بسته بندی جدید از پلیمرهای زیستی 
که به آن نانوذرات اضافه افزوده گردیده ساخته شده است. این 
بسته بندی به گونه ای طراحی شده است که محتویات داخل آن 
را نسبت به محیط اطراف محافظت می کند و در نتیجه باعث 
افزایش عمر مفید آن می شود. . بسته بندی پالستیکی استاندارد 
اجازه ورود هوا را به داخل بسته بندی داده که این خود منجر 
رویکرد  این  این،  بر  عالوه  می شود.  آن  عمر  طول  کاهش  به 
حال  در  می کاهد.  کربن  انتشار  از  توجهی  طورقابل  به  جدید 
حاضر چهار نوع بسته بندی با استفاده از این روش طراحی شده 
است که شامل : -1 بطری تهیه شده به روش قالب گیری دمشی 
با  شده  ساخته  کاسه های   3- دریایی  غذاهای  برای  ظرف   2-
قالب گیری  به روش  تهیه شده  فیلم    4- الیه  پوشش های سه 
بسته بندی  برای  می تواند  که  پالستیکی(  فویل  )شبیه  دمشی 
کیسه ها و پوشش های محافظ در برابر اکسیژن مورد استفاده قرار 
توسعه سنسورهایی، مصرف  با  همچنین  پژوهشگران  بگیرد. 
کننده را از داغ بودن و فاسد شدن غذا مطلع می کنند. این 
رنگ  و  می باشند  تغییرات حساس  کوچکترین  به  سنسورها 

بسته بندی هنگام انتشار مواد تغییر پیدا می کند. 
packaging-gateway  :منبع

 باقی ماندن مقداری از سس، شامپو، مواد شوینده و نظایر آنها 
به  دست  تا  دارد  می  آن  بر  را  افراد  پالستیکی،  ظروف  ته  در 
کارهای مختلفی از جمله بریدن ظرف آن و خارج کردن تمام 

مواد بزنند.
البته بعضی مواقع شاید هدر رفتن کمی شامپو  برای ما اهمیت 
نداشته باشد، اما در واقع این موضوع یک مشکل زیست محیطی 
جدی را به همراه دارد چراکه این ظرف پالستیکی هنوز محتوی 
مواد شیمیایی است که به محیط زیست آسیب می زند. مایعات 
رقیق و آبی مثل آبمیوه خیلی راحت از ظرف پالستیکی بیرون 
می زنند. این نوع مایعات کشش سطحی باالیی دارند. به همین 
دلیل مولکول های آنها به جای اینکه به سطح بطری بچسبند، به 
یکدیگر می چسبند. در مقابل آنها، مایعاتی مثل شامپو، صابون 
سطح  به  معموال  و  دارند  پایینی  سطح  کشش  شوینده  مواد  و 
از  استفاده  به لطف  اما  حاال  آن می چسبند.  یا دهانه ی  بطری 
نیازی به این کار نیست زیرا محققان در  نانو دیگر  فناوری 
آمریکا الیه ای بسیار نازک تولید کرده اند که در واقع دیوار 
داخلی ظروف نگهدارنده این نوع مواد را تشکیل داده و مانع 
از چسبیده شدن آن به ظرف می شود. در نتیجه تمامی مواد 
داخل ظروف پالستیکی از آن خارج و مورد استفاده قرار می 
گیرد. از دیگر ویژگیهای این نوآوری که به عنوان یک اختراع 
به ثبت رسیده باید به این نکته اشاره کرد که پالستیک به کار 
گرفته شده در ساخت ظروف این نوع مواد، بیشتر از قبل قابلیت 
استفاده مجدد پیدا می کنند. الیه مورد نظری که موجب می شود 
چسبندگی مواد داخل ظروف به بدنه پالستیکی صورت نگیرد 
مواد  دیگر  اینکه  به  توجه  با  سیلیکاست.  نانوذرات  از  متشکل 
دیواره  به  ها  انواع سس  و  مایع  نظیر شامپو و صابون  شوینده 
قابل  بر صرفه چویی  نمی چسبد،  عالوه  آنها  داخلی ظروف 
توجه در  میزان هدر رفت این مواد، فرآیند بازیافت پالستیک 

نیز راحت تر از قبل صورت می گیرد.
https://www.newscientist.com   منبع

افزایـش عمـر مفید مـواد غذایی 
و  نانـو  هـای  بنـدی  بسـته  بـا 

ضایعـات کاهـش 

ابـداع الیـه ای از نانـو در داخـل 
اسـتفاده  و  نگهدارنـده   ظـروف 

از محتـوی آن هـا بهینـه 

نانو از ابداع امروز، تا بازار فردا
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افزایش عملکرد ضربه با اصالح کننده
Elvaloy

Elvaloy هنگامی که در ترکیبات PVC سخت، مصرف 
می شود، مقاومت ضربه خوبی را ارائه می دهد که می 
شود.  بهینه  هم  هوازدگی  مقاومت  ایجاد  برای  تواند 
به عنوان اصالح کننده اصلی  این ترکیب وقتی  اگرچه 
ضربه استفاده می شود موثر است اما می تواند در ترکیب 
با سایر اصالح کننده های ضربه برای ایجاد تعادل در 
استفاده  نیز  قیمت  کردن  بهینه  و  تورم  ویسکوزیته، 
که  دهد  می  را  امکان  این  مشتریان  به   Elvaloy شود. 
محصوالت PVC بادوام  را انتخاب کنند که می تواند با 

سایر پلیمرهای پر هزینه رقابت کند.

هزینه PVC سخت را با اصالح کننده
 ضربه جایگزین کاهش دهید!

 با استفاده از Elvaloy  کاربران PVC می توانند انتظار 
حداقل 3% کاهش کلی هزینه مواد را با افزایش فیلر و 
کاهش افزودنی ها و صرفه جویی در هزینه ها از طریق  

بهبود فرایند، داشته باشند.
 بهینه سازی هزینه فرموالسیون

افزایش مقدار  فیلر: هنگامی که در تالش برای کاهش 

های  گزینه  از  یکی  هستیم  سخت   PVC های  هزینه 
شناخته شده  استفاده بیشتر از فیلر در فرموالسیون است 
، این در حالی است که با استفاده از اصالح کننده های 
ایجاد  مانند  مشکالتی  با  است  ممکن   ، معمولی ضربه 
مقاومت مطلوب ضربه و سطح کار خوب مواجه شوید.

حفظ استحکام ضربه داکتیل
خالف  Elvaloy® HP661بر  و    Elvaloy® 4924 با 
توانید  می  ،شما  آکریلیک  ضربه  های  کننده  اصالح 
استفاده از فیلر را در ترکیب  PVC سخت، در حالی 
که استحکام و انعطاف پذیری حفظ می شود،  افزایش 
دهید. این فرصت تازه ای برای فرمول نویسان خواهد 

بود  که در جهت کاهش هزینه ها عمل کنند .
با  شده  فرموله  های  نمونه  روی  بر  ضربه  به  مقاومت 
  Elvaloy® 4924  یک اصالح کننده استاندارد آکریلیک
با دور   ، که     4phr به مقدار   Elvaloy® HP661 و
اندازه  اکسترود شد،    190°C دمای  و   RPM 20-25
گیری شده است. جدول 1 چقرمگی حاصل از افزایش 
سطح فیلر از 15 تا 20 و phr 25 را در یک فرموالسیون 

PVC معمولی نشان میدهد )فرموالسیون 1(

 ®DuPont™ Elvaloy
اصالح کننـده پلیـمر برای ترکـیبات pvc سخـت

افزایش عملکرد  برای  که  دهد  می  ارائه  پلیمری  از سیستم های طراحی شده  فردی  به  منحصر  انواع   DuPont
ترکیبات و محصوالت PVC موثر است. اصالح کننده پلیمر DuPont™ Elvaloy®شامل تر پلیمر  اتیلن ،ونیل 
استات، مونوکسید کربن)E/VA/CO( و یا اتیلن، n-بوتیل آکریالت، مونوکسیدکربن )E/nBA /CO( هستند که 

امتزاج  پذیر و یا تا حدی قابل اختالط در PVC است.

مترجم:
مهندس شادی حقدوست

مدیر کنترل کیفیت شرکت
 آریان غرب کردستان

خوانـدنی و کاربـردی
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خروجی بهتر و سطح صافتر
نمونه های pvc که در بخش باال شرح داده شد)فرموالسیون 1(از نظر پراکنش نامناسب فیلر که به شکل لکه های 
سفید رنگ بودند مورد بررسی قرار گرفت.  بهبود سازگاری و تاثیر اصالح کننده های Elvaloy  به وضوح در شکل 

1 و2 مشخص شده است.

سطح فیلر 15phr 20Phr 25Phr

اصالح کننده ضربه آکریلیک Elvaloy® 4924                 اکرلیک    Elvaloy® HP661           اکرلیک

حالت نقص منعطف منعطف                             شکننده منعطف                         شکننده

  $/lb ترکیب $0.597 $0.584            $0.580

%صرفه جویی در مقابل 
کنترل اکرلیک 

کنترل %2 %3

-----

----- -----

جدول 1- استحکام ضربه با افزایش فیلر

شکل -1مقایسه اثر اصالح کننده ضربه با پراکندگی فیلر
شکل -2 تاثیر اصالح کننده ضربه بر پراکندگی فیلر     

شکل-3 اثر اصالح کننده ضربه بر صافی سطح    

)1( )2( )3(
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مقاومت در مقابل تشکیل سیاه ذره
  ،)1 )فرموالسیون  باال  فیلر  از  استفاده  آزمایشات  در طول 
استفاده  استاندارد  آکریلیک  ضربه  کننده  اصالح  از  وقتی 
شود تنها در عرض 20 دقیقه بعد از فرایند اکستروژن ذره 
نمونه های  با  که  در حالی  هایی سیاه  مشاهده می شود 
توان گفت  می   ،  ®DuPont™ Elvaloy با  اصالح شده 
حتی بعد از سه ساعت اکستروژن هم هیچ گونه لکه سیاهی 

مشاهده نشده است.

محتوای کمتر از استابالیزر
فرایند  در  استفاده  مورد  باالی  حرارت  درجه  به  توجه  با 
از  جلوگیری  برای   ، سخت   pvc ترکیباب  اکستروژن 
اضافه  استابالیزر   فرموالسیون  به  باید   حرارتی  تخریب 

شود.
 اصالح کننده ضربه Elvaloy® با توجه به ماهیت منحصر 
به فرد آن،به عنوان کمک فرایند عمل میکند و دمای فرایند 
را تا بیش از c °20 کاهش می هد. فرایند اکستروژن در 
دهد  می  را  امکان  این  نویسان  فرمول  به  تر  پایین  دمای 
دهند  کاهش  را   pvc ترکیبات  در  استابالیزر  محتوای  که 
به کاهش هزینه های کلی سیستم  منجر  نوبه خود  به  که 
می شود. تکنولوژی Elvaloy®پتانسیلی را برای فرایند در 
دماهای پایین فراهم می آورد و اجازه می دهد که قیمت 
کاهش  استابالیزر  کمتر  محتوای  به  توجه  با  فرموالسیون 

یابد.
بهینه سازی قیمت فرایند:

Elvaloy® چقرمگی عالی و همچنین فرصتی  تکنولوژی 
برای بهینه سازی شرایط فرایند pvc سخت  مانند دمای  

فرایند پایین تر و افزایش خروجی را ارائه می دهد.

دمای فرایند کمتر
خواص  بهبود  کنار  در  اغلب  ضربه  های  کننده  اصالح 
داشت  فرایند خواهند  بر  هم  نامطلوب  اثر  یگ  چقرمگی 

از           وقتی  اما  است  باالتر  دمای  از  استفاده  به  نیاز  آن  و 
Elvaloy® HP661 در فرموالسیون pvc استفاده شود،می 
استحکام  و  داد  تا 20 درجه کاهش  را  فرایند  دمای  توان 
ضربه داکتیل را حفظ کرد. این فرصتی برای بهینه سازی 
هزینه های فرایند  و صرفه جویی در انرژی، زمان خنک 
کنندگی کوتاه تر و کاهش محتوای استابالیزر را  فراهم می 
آورد. فرایند در دمای پایین تر اغلب بهبود در ثبات ابعادی 

محصول pvc اکسترود شده را بدنبال دارد.
آزمایشاتی برای بررسی فرایند تولید پنجره با اصالح کننده 
ضربه Elvaloy® در اکستروژن pvc  انجام  شد و مقاومت 
به ضربه بر روی نمونه هایی که طبق فرموالسیون 2 تهیه 
شدند و سپس در دمای 180c،1۷0c و 160c فرایند شدند 
اندازه گیری شد. نتایج جدول 3 به وضوح نشان می دهد 
کننده  اصالح  برای  مناسب  جایگزین  یک   ®Elvaloy که 
می  کاهش  را  ها  هزینه  و همچنین  است  آکریلیک  ضربه 

دهد.
افزایش توان خروجی

یکی  عملکرد حفظ شود  که  درصورتی  افزایش خروجی 
همان  است.در  فرایند  هزینه  کاهش  های  روش  از  دیگر 
ازمایشات مربوط به فرایند که شرح داده شد )فرموالسیون 
 180c 2( محصوالت با تمام اصالح کننده های ضربه  در
با این حال وقتی از  شکست داکتیل از خود نشان دادند. 
Elvaloy® استفاده میشد فشار قالب پایین تری ثبت شده. 
این نشان می دهد که با Elvaloy® HP661 پتانسیلی برای 
ایجاد خروجی باالتر با حفظ استحکام ضربه داکتیل وجود 

دارد.

خوانـدنی و کاربـردی



PV | سـال 11 | شمـاره 89
C  انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت

| هر وقت ممکن است، از پول برای صرفه جویی در وقت استفاده کنید |26 خوانـدنی و کاربـردی

25RPM در pvc جدول2- تخریب حرارتی در طول فرایند

جدول3- حالت شکست )تست ضربه دارت دراپ(

جدول 4-  اندازه گیری های فشار قالب

فرموالسیون 2:فرموالسیون برای آزمایشات بهینه سازی فرایندفرموالسیون 1:فرموالسیون برای آزمایشات بارگزاری فیلر

اصالح کننده ضربه آکریلیک PE کلرینه شده Elvaloy® 4924  Ealvaloy® HP661

)psi(فشار قالب 468 595 464 431

دمای فرایند آکریلیک Elvaloy® 4924 Elvaloy® HP661

180°C منعطف منعطف منعطف

1۷0°C شکننده منعطف منعطف

160°C شکننده شکننده منعطف

بارگزاری فیلر 15Phr 20Phr 25Phr

اصالح کننده ضربه آکریلیک Elvaloy® 4924     آکریلیک Elvaloy® HP661       آکریلیک

لکه سیاه* 1 1.5                1 3.5                       1.5  

*1= بدون تخریب
5= تخریب شدید
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27 | برای هر یک از مکالمات تلفنی خود از قبل برنامه ریزی کنید و دستور کار داشته باشد |

اثرات مواد افزودنـی بر روی سطح پالستیـک هایPVC و 
قابلـیت شـناوری ذاتـی آن ها

چانگکینک وانگ، هوی وانگ، جایانگانگ فو، گوهیوا گو

چکیـده تصـویری
   همانطور که در شکل نشان داده شده است، مواد افزودنی مختلف درقابلیت شناوری پالستیک های  PVC تاثیرات 
شایانی بر جا می گذارند. اثرات مواد افزودنی بر سطح پالستیک  های PVC و قابلیت شناوری ذاتی آنها از طریق 

محاسبه ی انرژی آزاد سطحی و انرژی آزاد تعاملی و آزمون شناوری در این مقاله بررسی شده است.

چکیـده
کلسیم  کربنات  مانند  افزودنی هایی   PVC پالستیک  سطح  بر  افزودنی  مواد  اثرات  خصوص  در  تحقیق  برای    
)CaCO3(یا دی-n-اکتیل فتاالت 1 )DnOP( انتخاب شدند و آزمون شناوری برای مطالعه ی قابلیت شناورماندن 
محصول بر روی آن ها انجام شد. انرژی آزاد سطح اصلی و صیقل داده شده ی پالستیک های PVC، نشان می دهد 
که قطعات خرد و تکه تکه شده  در سیستم های شناور، خواص دقیق سطوح پالستیکی را معرفی می کنند. اضافه کردن 
کربنات کلسیم، نیروی جاذبه ی بین سطح پالستیک و آب را باال برده و در مقابل نیروی چسبندگی بین حباب های 

آب و سطح پالستیک را کاهش می دهد که در نتیجه قابلیت شناوری PVC کاهش می یابد.
DnOP نیروی جاذبه ی بین پالستیک و آب را کاهش و در مقابل نیروی چسبندگی بین حباب و پالستیک را افزایش 
 PVC می دهد، بنابراین با باالرفتن قابلیت شناوری، آبگریزی پالستیک افزایش می یابد.آزمون شناوری پالستیک های
و ضایعات این ماده و همچنین طیف مادون قرمز، اثرات اضافه کردن مواد بر روی PVC  را تائید کرد. نتیجه گیری 
PVC  فوق، بینشی عمیق در خصوص تکنیک های شناورسازی و اهمیت جداسازی پالستیک و بازیافت ضایعات

ارائه کرده است.
1-di-n-octyl phthalate 

ترجمه:
مهندس شادی حقدوست

مدیر کنترل کیفی شرکت آریان غرب کردستان

مقــاله علمـــی
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| خودتان را به صورت یک متخصص در زمینه مدیریت زمان تجسم کنید |28 مقــاله علمـــی

1-مقـدمه 

تولیدات  و  روزمره   زندگی  در  گسترده ای  به شکل  که  هستند  موادی  دسته  آن  پالستیک ها جزو 
مصرف  انبوه،  تولید  به  توجه  با  اخیر،  دهه  یک  در  ]1و2[  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  صنعتی 
زیاد و عمر کوتاه پالستیک ، میزان ضایعات پالستیکی به شدت افزایش یافته است.افزون بر این، 
ضایعات پالستیکی مشکالتی همچون آلودگی محیط و اتالف منابع را به همراه دارد ]3و4[و از 
طرفی بازیافت ضایعات پالستیکی امکان استفاده مجدد از آن را فراهم ساخته و هزینه های تولید 

و دفع آن را کاهش می دهد.
بازیافت پالستیک ها عمدتٌا شامل چهار مرحله ی: جمع آوری، جداسازی، بازفرآوری 2 و بازاریابی 
است ]5[ که در حال حاضر مرحله ی جداسازی جزو مراحل سخت کار به شمار می رود. به دلیل 
قابلیت شناوری باالی پالستیک، می توان آن ها را به روش شناورسازی از هم جدا کرد. در مقایسه 
الکترواستاتیکی ]6و۷[، جداسازی شناوری- ته نشینی3  با روش های دیگر مانند روش جداسازی 
امتیازات ویژه ای  ]1و8[ و روش جداسازی هیدروسیکلونی4] 9[ روش شناورسازی پالستیک ها 
همچون راندمان باال و توجیه اقتصادی  دارد ]10[. شناورسازی پالستیک ها در بسیاری از تحقیقات 

علمی مورد توجه قرار گرفته است ]11-13[.
در  وسیعی  به شکل  و  1است  مصنوعی  های  رزین  اصلی ترین  از  یکی   )PVC( پلی وینیل کلراید 

ساختمان ها، بسته بندی ها و صنایع اتومبیل سازی استفاده می شود.
به  اغلب   )DnOP( فتاالت  اکتیل   n-دی و   )CaCO3( کلسیم  کربنات  همچون  افزودنی  مواد 
فرآورده های پالستیکی اضافه می شوند تا هم خواص پالستیک را بهبود بخشند و هم هزینه های آن 
را کاهش دهند ]16-14[. بر اساس مطالعه ی قبلی، مواد افزودنی، اثرات مستقیمی بر روی رفتار 
شناوری ضایعات پالستیکی دارند ]1۷[. با توجه به آزمایش های اولیه، مشخص شد که در قابلیت 
شناوری پالستیک های PVC، در حوزه های کاربردی مختلف تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. 
قابلیت شناوری ذاتی را اینگونه تعریف می کنند: بازیابی شناورسازی یک ماده وقتی که این آزمون 
بدون استفاده از هر گونه ماده ی واکنش گر ناب  انجام گیرد. این مقاله بر روی اثرات مواد افزودنی 

بر سطح پالستیک های PVC و قابلیت شناوری ذاتی این پالستیک ها می پردازد.

1-hydrophobicity 
2-reprocessing 
3-sink–float 
4-hydrocyclone 
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29 مقــاله علمـــی| خود را فردی منظم، کا ر آمد و موثر تصور کنید |

2- مـواد و روش های بـه کار رفـته

   2-1 مواد 
 در این تحقیق پالستیک های PVC )جدول 1( با مقادیر مختلف کربنات کلسیم )CaCO3( و دی-n-اکتیل فتاالت 
)DnOP( )به عنوان ماده افزودنی(، و ضایعات پالستیکی PVC )برای بررسی اثرات مواد افزودنی بر سطوح این 
پالستیک ها( انتخاب شده اند. ضایعات PVC از سگگ های تزئینی و چکمه های بارانی جمع آوری شده است که 
در این مقاله آن ها به ترتیب به صورت PVC-dec و PVC-sho نام برده می شوند . این ضایعات جهت آزمون 

شناورسازی، خرد و تکه تکه می شوند. اندازه ی الک استفاده  شده در این مطالعه، -1 و +1-2 میلی متر می باشد.
آب مقطر، گلیسرول، فرمامید1 ، اتیلن گلیکول و دی یدید متان 2 جهت اندازه گیری زاویه ی تماس بین مایع و سطح 
PVC به عنوان مایع های سنجش ، به کار گرفته شدند. گلیسرول، فرمامید ، اتیلن گلیکول و دی یدید متان از لحاظ 

شیمیایی خالص هستند و از آب لوله کشی جهت آزمون شناورسازی استفاده می شود.

1-resin  
2-reagents 

PVC جدول 1: عناصر موجود در پالستیک های

   2-2تجهیزات و روند انجام آزمون شناورسازی

آزمون شناورسازی تقریبا به مدت 6 دقیقه در یک ستون آبی با ارتفاع 1۷0 و قطر 30 میلی متر انجام شد که هوا از 
طریق قالب ماسه ای جهت ایجاد حباب های گاز و با سرعت  6 میلی متر بر دقیقه عبور می کند. در انتهای آزمون 
شناورسازی، قطعات پالستیک ، غوطه ور و جمع آوری می شوندو با آب لوله کشی شستشو داده و سپس در معرض 

هوا خشک شده و آن ها را وزن می کنند.
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| مدیریت زمان عالی منبع انرژی، شور و شوق و رویکرد ذهنی مثبت است |30 مقــاله علمـــی

1-formamide  
2-diiodomethane 
3-Changchun

   2-4 محاسبه ی انرژی آزاد سطح و انرژی آزاد تعاملی 
شد  محاسبه  بازها  و  اسیدها  باره ی  در  واندروالس   - لیفشیتز  فرمول  از  استفاده  با  پالستیک ها  سطح  آزاد  انرژی 
]18و19[. همانطور که در معادله ی 1 نشان داده شده، پارامترهای انرژی سطح جامد را می توان از طریق اندازه  گیری 

زاویه ی تماس بین سطح جامد و سه نوع مایع به دست آورد. ]20[

که در این معادله θ  زاویه ی تماس بین مایع و جامد Υ-  Υ+    ΥLw پارامترهای انرژی آزاد سطح هستند که به 
 S و L.مولفه ی اسیدی لویس1  و مولفه ی بازی لویس نامیده می شوند ،)LW( ترتیب مولفه ی لیفشیتز-2واندروالس

به ترتیب نشان دهنده ی فازهای مایع و جامد است.

و ،و

1-Lifshitz 
2-Lewis 

   2-3 اندازه گیری زاویه ی تماس

PVC و  آماده می کنیم. صفحات رزین  این بررسی  اندازه گیری زاویه ی تماس، سطوح مختلفی را جهت  از  قبل 
آماده کرده و سپس در   20mm×20mm اندازه های  افزودنی در  متفاوت مواد  با مقادیر  را   PVC پالستیک های 
آب لوله کشی که شامل پودر شستشو، آب مقطر و آب لوله کشی است قرار داده و در اولتراسونیک )ساخت شرکت 
التراسونیک شانگهای چین( به مدت 10 دقیقه قرار می دهیم. صفحات رزین PVC و پالستیک های PVC را که 
سطوح صیقل داده شده ایی جهت این تست هستند، در قطعاتی به مساحت 20mm×20mm جدا کرده و با یک 
سنگ چاقو تیزکنی 400 مشی آنها را تا می کنیم. سپس آنها را با 800 مش صیقل داده و با یک کاغذ سمباده ضد آب 

1200 مشی صاف کرده و سپس با همان روشی که در باال ذکر شد دوباره شستشو می دهیم.
همچنین برای اندازه گیری زاویه ی تماس آب با سطح جامد از دستگاه اندازه گیری زاویه تماس JJC-I )ساخت 

کارخانه ی صنایع اپتیکی چانگ چون3  چین( استفاده شد.
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  3- نتـایج و بحـث ها

PVC 3-1 اثرات مواد افزودنی بر روی سطح پالستیک های  

3-1-1سطوح ذرات پالستیکی در سیستم شناورسازی
بر اساس داده های به دست آمده از زاویه ی تماس، انرژی آزاد سطح برای سطوح مختلف و نتایج در جدول 2 آمده 

است.

جدول 2: انرژی آزاد سطح )mJm-2( از سطوح پالستیکی مختلف

توجه: Υs مجموع انرژی آزاد سطح جامد یا به عبارت دیگر مجموع Υ-  Υ+    ΥLw میباشد.

مشاهده شد که هر دو سطح اصلی و صیقل داده شده 
از رزین PVC خواص سطحی مشابهی نشان می دهند 
نسبت   PVC رزین  یکنواختی  به  را  آن  می توان  که 
بینPVC-Ca0و  سطح  آزاد  انرژی  در  تفاوت  داد. 
پایین  انرژی  اثرات  دلیل  به  است  ممکن   PVC رزین 
سطوح موادی مانند پارافین ها باشد در حالیکه انرژی 
پایدارکننده هایی  از  ناشی   PVC-Ca50 سطح  آزاد 
همچون استارات سرب   است. انرژی آزاد سطوح برای 
مشابه   PVC-Ca50 و   PVC-Ca0 اصلی  سطوح 
داده  صیقل  سطوح  برای  سطح  آزاد  انرژی  اما  است 
شده ی PVC-Ca50 بیشتر از سطح صیقل داده شده ی 
PVC-Ca0 می باشد )به ویژه در مولفه ی بازی لویس(. 
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که مقدار اندکی کربنات 
این  که  دارد  وجود   PVC پالستیک  سطح  در  کلسیم 
مقدار کم با صیقل دادن سطح پالستیک آشکار می شود.

آزاد  انرژی  در  اختالف   ،DnOP افزودنی  مورد  در 

از                 شده(  داده  صیقل  و  اصلی  سطح  )هردو  سطح 
دلیل  به  است  ممکن   ،  PVC رزین  و   PVC-DP0
باشد  فتاالت1   دی بوتیل  مانند  افزودنی ها  سایر  اثرات 
که باعث کاهش انرژی آزاد سطح شده است. تغییر بین 
سطوح اصلی و صیقل داده شده PVC-DP30 نشان 
می دهد که DnOP تمایل به تجمع در سطح پالستیک 

داشته و الجرم انرژی آزاد سطح را کاهش می دهد.
اثرات "غنی سازی سطح"، سطح پالستیک  با توجه به 
نمایش  به  افزودنی  مواد  و  پلیمر  از  صحیحی  تصویر 
و   CaCO3 همچون  افزودنی  مواد  نمی گذارد.اما 
DnOP می تواند انرژی آزاد سطح پالستیک را افزایش 
و یا کاهش  دهد. همچنین، سطوح اصلی پالستیک در 
طی فرآیند خرد کردن تخریب می شوند پس باید اثرات 
برای  پالستیکی  سطح  خواص  روی  بر  افزودنی  مواد 

پالستیک های شناور شده بررسی شوند.

1-dibutyl phthalate 
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  3-1-2-اثـرات مواد افـزودنی بر روی انـرژی آزاد سـطوح مخـلوط

سطح پالستیکی را می توان به صورت مخلوط مرکبی از رزین پلیمر و مواد افزودنی در نظر گرفت. با فرض اینکه 
مواد افزودنی به طور منظم در پالستیک توزیع شده و بجای درصد حجمی مواد افزودنی، از درصد سطحی استفاده 
کنیم، رابطه ی بین انرژی آزاد سطح مخلوطی و مقادیر مواد افزودنی به دست خواهد آمد. جزئیات بیشتر محاسبات 
از  تابعی  PVC-DnOP به صورت  PVC-CaCO3 و  انرژی آزاد سطح  ارائه شده است.  در بخش های تکمیلی 

مقادیر مواد افزودنی در شکل 1 نمایش داده شده است.

شکل 1: انرژی آزاد سطح مخلوط به صورت تابعی از مقادیر مواد افزودنی

همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است، افزایش 
 LW مولفه ی  روی  بر  اندکی  اثر   CaCO3 مقدار 
داشته و مجموع انرژی آزاد سطح و مولفه ی اسیدی 
لویس اندکی فقط دچار کاهش شده است. همچنین 
به    CaCO3 افزایش مقدار  با  بازی لویس  مولفه ی 
بنابراین  می یابد.  افزایش  ای  مالحظه  قابل  طور 
به سطوح تک قطبی1  بسط  بیشتر  سطوح مخلوط 
کل  آزاد  انرژی   DnOP کردن  اضافه  می کنند.  پیدا 
سطح را کاهش داده و در نتیجه همه ی پارامترهای 

انرژی آزاد سطح به کندی کاهش می یابند.
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  3-1-3- تعامل بین سطح مخلوط و آب

انرژی تعاملی کل   بین سطح مخلوط، با مجموع انرژی آزاد تعاملی LW  و انرژی آزاد تعاملی 
AB )اسید – بازی(    برابر است. بر طبق معادله ی )S4( و )S5( که در بخش تکمیلی ارائه شده است، 

روابط بین انرژی آزاد تعاملی مایع-جامد و مقادیر مواد افزودنی در محیط آبی در شکل 2 نشان داده شده است.

شکل 2: انرژی آزاد سطح  تعاملی جامد-مایع به صورت تابعی از 
مقادیر مواد افزودنی در محیط آبی

مشاهده   2 شکل  در  که  همانطور 
اثر   CaCO3 کردن  اضافه  می کنید. 
تعاملی  آزاد  انرژی  روی  بر  اندکی 
آزاد  انرژی  مقابل  در  اما  دارد   LW
تعاملی AB افزایش می یابد که ناشی 
بازی  مولفه ی  قابل توجه  افزایش  از 
توجهی  قابل  افزایش  است.  لویس 
که در انرژی آزاد تعاملی کل مشاهده 
می شود ، نشان دهنده ی افزایش نیروی 
و  مخلوط  سطح  بین  قوی  جاذبه ی 
آب و بهبود خاصیت آبدوستی2سطح 
پالستیکی می باشد. تعامل مایع-جامد 
افزایش   ،DnOP مقادیر  افزایش  با 
 DnOP کردن  اضافه  با  زیرا  می یابد 
انرژی آزاد کل سطح کاهش می یابد. 
مایع- تعامل  منفی  مقادیر  همچنین 
جامد نشان می دهد که نیروی تعاملی 
بین سطح مخلوط و آب از نوع نیروی 
جاذبه  نیروی  بنابراین  است.  جاذبه 
بین سطح مخلوط و آب کاهش یافته 

و آبگریزی3 پالستیک بهبود می یابد.

1-unipolar
2-hydrophilicity
3-hydrophobicity
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  3-1-4- تعامل بین سطح مخلوطی و حباب

بر اساس تئوری بسط داده شده ی]DLVOا21و22[، تعامل ها شامل دو مولفه ی انرژی آزاد تعاملی LW و AB با 
انررژی آزاد تعاملی الکترواستاتیکی می باشد. بر اساس مطالعه ی قبلی ما ]1۷[ زمانی که انرژی آزاد AB تنها فاکتور 
حاکم بر تعامالت بین سطوح مخلوطی و حباب در محیط آبی باشد، فاصله ی فعال بین نیروی الکترواستاتیکی به 
شدت محدود می شود. بنابراین اثرات LW وAB بر تعامل بین سطح مخلوطی و حباب بیشتر مورد بحث بوده 
است. بر اساس روابط )S6( و )S۷( که در بخش تکمیلی ارائه شده، می توان تعامل بین سطح مخلوطی و حباب در 

محیط آبی را در شکل 3 نشان داد.

شکل 3: تعامل  های بین سطح مخلوطی و حباب به صورت تابعی از مقادیر مواد افزودنی

همانطور که در شکل 3 مشخص است، 
نیروی واندروالس بین سطح مخلوطی و 
حباب به صورت دافعه است که با افزایش 
کاهش  با  و  افزایش   ،CaCO3 مقادیر 
تعامل  می یابد.  کاهش   ،DnOP مقادیر 
LW بین سطح مخلوطی و حباب منجر 
به جاذبه ی آبگریزی می شود که مقدار آن 
به طور قابل مالحظه ای با افزایش مقادیر
CaCO3، افزایش می یابد، اما با افزایش 
همراه  می یابد.  کاهش   ،DnOP مقادیر 
کردن  اضافه   ،LW-AB تعامالت  با 
روی  بر  حباب  چسبندگی   ،CaCO3
سطح مخلوط را تضعیف می کند و به تبع 
آن قابلیت شناوری قطعات پالستیکی را 
کاهش می دهد در حالی که اضافه کردن 
سطح  به  حباب  چسبندگی   ،DnOP
مخلوط را افزایش داده و قابلیت شناوری 

قطعات پالستیک را بهبود می بخشد.  
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 3-2-  قابلیت شناوری ذاتی 
PVC پالستیک های

مواد  با  پالستیکی  قطعات  شناوری  قابلیت 
افزودنی در شکل 4 نشان داده شده است. 
واضح است که پالستیک های PVC با ماده 
شناوری  قابلیت  دارای   DnOP افزودنی 
افزایش  با  شناوری  بازیابی  و  بوده  مناسبی 
مقادیرDnOP به صورت کامال ثابت باقی 
است  دلیل  این  به  امر  این  می ماند.  خواهد 
که رزین PVC قابلیت شناوری ذاتی باالیی 
شناوری  قابلیت   DnOP افزودن  و  داشته 
کردن  اضافه  کرد.  خواهد  بیشتر  را  آن 
CaCO3 نیز به شکل قابل توجهی قابلیت 
می دهد.  تغییر  را   PVC پالستیک  شناوری 
کمتر   ،CaCO3 وزنی  درصد  که  زمانی 
صورت  به  شناوری  بازیابی  باشد،  از%20 
شکل  به  مقدار  این  و  می ماند  باقی  ثابت 
قابل مالحظه ای با افزایش CaCO3 کاهش 
می یابد که این کاهش را می توان ناشی از آن 
دانست که اضافه کردن CaCO3، خصلت 
آبدوستی پالستیک را افزایش و به طبع آن 

قابلیت شناوری آن را کاهش می دهد.

شکل 4: قابلیت شناوری پالستیک های PVC. )a( PVC همراه با ماده افزودنی
 و )b( ضایعات پالستیکی
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قابلیت شناوری ذاتی ضایعات پالستیکی PVC مطالعه شد و نتایج مربوط به آن در شکل 4b نمایش داده شده است. 
بازیابی شناوری PVC-dec که حاوی درصد زیادتری از CaCO3 است، بسیار اندک است، در حالی که این مقدار 
برایPVC-sho های حاوی مقادیر زیاد DnOP،ه100% است. با استفاده از طیف مادون قرمز )شکل 5( از دو قطعه 
ضایعاتی PVC، مشاهده شد که CaCO3 و  DnOP تاثیر بسیار زیادی روی پالستیک های PVC دارند. بنابراین 

می توان نتیجه گرفت که پالستیک های PVC به شدت تحت تاثیر مواد افزودنی هستند.

شکل 5: طیف مادون قزمز پالستیک های PVC و مواد افزودنی

   نتیـجه گـیری

با مقایسه ی سطوح اصلی و صیقل داده شده ی پالستیک های PVC مشخص شد که قطعات خرد شده ی پالستیک 
بر  آشکاری  اثرات  و  بوده  افزودنی  ومواد  پالستیک  ویژگی های سطحی  منعکس کننده ی  شناورسازی،  سیستم  در 
روی انرژی آزاد سطح دارند. افزودن CaCO3 منجر به افزایش انرژی آزاد تعاملی بین سطح PVC-CaCO3و 
حباب، در محیط آبی می شود.CaCO3 نیروی جاذبه بین سطح مخلوطی و آب را افزایش می دهد اما به شکل قابل 
مالحظه ای جاذبه ی آبگریزی بین قطعات پالستیک و حباب را کاهش و در پی آن قابلیت شناوری پالستیک های 

PVC را نیز کاهش می یابد.
انرژی کل آزاد سطح PVC-DnOP با افزایش مقادیر DnOP کاهش می یابد. از طرفی انرژی کل آزاد تعاملی بین 
سطح مخلوط و آب کاهش وبین سطح مخلوط و حباب به کندی افزایش می یابد. بدین معنی که نیروی جاذبه ی 
 DnOP بین قطعات و آب تضعیف می شود اما جاذبه ی آبگریزی بین قطعات و حباب افزایش می یابد و به تبع آن
قابلیت شناوری پالستیک PVC را بهبود می بخشد. آزمون شناوری پالستیک های PVC اثرات اضافه کردن مواد 
افزودنی بر روی قابلیت شناوری ذاتی پالستیک های PVC را تایید می کند. بازیابی شناوری به طور قابل مالحظه ای 
با افزایش مقادیر CaCO3، کاهش می یابد، در حالی که با افزایش مقادیر DnOP این مقدار100% باقی می ماند. 
بازیابی شناوری ضایعات PVC با افزودنی های متفاوت، اختالف قابل توجهی را نشان داده که طیف مادون قرمز،این 

تاثیرات را تایید می کند.
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 با توجه به این موضوع که  خاصیت ضربه پذیری U-PVC با کاهش دما کاهش می یابد ، این آزمون جهت بررسی 

میزان مقاومت به ضربه در دمای پایین انجام می گیرد .  
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شرکت ترموپالست
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39 نواقص تولید ورفع عیـوب| کارهای کمتر را انجام دهید تا راندمان کارتان افزایش پیدا کند|

4- روش آزمون 

جهت انجام آزمون نمونه ها با طول 1±20 سانتی متر بریده شده وتحت شرایط دمایی تعریف شده در 
استاندارد ویژگی ها و روش آزمون آماده سازی می گردند . مدت زمان الزم جهت آماده سازی به ضخامت 
نمونه ها بستگی دارد . پس از آماده سازی نمونه ها ارتفاع و جرم ضربه زن بر اساس قطر خارجی و سری 
لوله ها ) در استاندارد2-13361( و تنظیم گردیده و نمونه ها مورد آزمون قرار می گیرند . تعداد نمونه ها 
ی الزم جهت آزمون و تعداد ضربه بر روی هر نمونه بر اساس قطر خارجی نمونه ها تعیین می گردند. 
 TIR تعداد آزمونه ها باید به اندازه ای باشد که حداقل 25 ضربه بتوان وارد کرد . بعد از انجام آزمون باید
) درصد نواقص نسبت به کل ضربات ( و همچنین ناحیه قرار گیری ) A,B,C( گزارش گردد . ارزیابی 
انطباق مطابق با استاندارد ویژگی های محصول) استانداردهای ملی 13361-9119-9118 ( انجام می گیرد 

. مواردی که باید به آن توجه داشت به قرار زیر می باشند : 

* حصول اطمینان از ایجاد شرایط دمایی مناسب )آب و یخ صفر درجه ، هوای صفر یا 
منفی 20 درجه(.

* رعایت بازه زمانی انجام آزمون  
* استفاده از نوع ضربه زن مناسب با توجه به سایز نمونه 

5- شناسایی عوامل بوجود آورنده عدم انطباق

علت احتمالی نقص

1- دمای فرآورش کم یا زیاد ) عدم ژل شدگی مناسب ( 
2- فشار کم یا زیاد ناشی از طراحی نامناسب قالب 

3- فرموالسیون نامناسب ) استفاده بیش از حد از فیلر، استفاده نکردن از اصالح کننده ضربه 
در موارد الزم و...( 

4- وجود ناخالصی ) ذرات آشغال و ... ( در نمونه 

شکست
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| کارها را ساده کنید. تعداد مراحل انجام کار را کاهش دهید |40

طراحــی مجــدد و بهــینه سـازی 
نمـایشگاه  در  ارائه  بـرای  اکسترودرها 

K-2016
نمایشگاه،  این  در   Batten feld Cincinnati شرکت: 
را  مارپیچ  تک  اکسترودهای  از  جدیدی  سری 
نام                  با  اکسترودر  این  جدید  نسل  کرد.  خواهد  معرفی 
 Sol Ex 4OD بر پایه سری اکسترودرهای Sol Ex NG
ساخته شده اند و تفاوتهایی درنحوه اعمال فرآیند در آنها 
ایجاد شده است. در این اکسترودرها دمای مذاب پایین 

تر و هزینه مصرف انرژی15% کمتر اعالم شده است.
سیلندر و مارپیچ در اکسترودرها مجددا طراحی شده اند. 
تغییراتی در محفظه خوراک دهی نیز اعمال شده و این 

بخش شامل شیارهای حلزونی شکل است.
از  مختلف  ابعاد  چهار  اکسترودرها  جدید  سری  این 
60mm تا 120mm و میزان خروجی 1000 تا 2500 
کیلوگرم طراحی شده اند. این اکسترودرها برای خطوط 

لوله های پلی الفین تا قطر2/6 متر ایده ال هستند.

طراحــی  بـرای  افزارهایـی  نــرم 
جدیـد هــای  مارپیــچ 

سازنده  که   Entek توسط  طراحی  افزار  نرم  اخیرا 
به  بنا  است  شده  ارائه  است،  مارپیچ  دو  اکسترودرهای 
ادعای وی ، توسط این نرم افزار، مشتریان قادر هستند 
به سرعت و به آسانی برای کاربردهای خاص، ساختار 
سیلندر و مارپیچ را طراحی کنند. این نرم افزار ،تمامی 
مارپیچ  اجزای سیلندر،  قبیل   از  فرایند،  موثر در  اجزاء 
بسته به نوع کاربرد خاص مورد نظر، قابل تغییر هستند . 
تمامی موارد از قبیل فضای مورد نیاز مارپیچ، در این نرم 

افزار بطور خودکار محاسبه و ارائه می شود. 

گردآوری و ترجمه:
 مهندس هایده سلیمانی

شرکت یزد پولیکا

تـــازه ها
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41 | برای انجام تمام کارهای مهم خود مهلت تعیین کنید |

افزایـش رانـدمان انرژی در تولیـد لولـه ها
 Radius Systems بنام   اکسترودر  تولیدکننده  انگلیسی  شرکت 
موفق شد تا میزان مصرف انرژی در تولید لوله ها را در حدود 
مارپیچه  دو  اکسترودر  موتور  در  این شرکت  دهد.  کاهش   %15
این  با  استفاده کرده است. همچنین  تکنولوژی جدیدی  از  خود 
تکنولوژی جدید موتور AC و مولد باعث کاهش هزینه نگهداری 

در این اکسترودر شده است.
شرکت Radius دارای 14 خط تولید پلی اتیلن است و لوله ای 
توسط  8 خط  تعداد  کند.  می  تولید  میلیمتر  تا1200   16 قطر  با 
دارای  متناوب  بطور  آنها  از  یکی  ،اما  کنند  می  کار   DC موتور 
  ABB synchronous  قطعی بود که بهمین دلیل با یک موتور

جایگزین گردید.
بعد از هر تغییری، پایش عملکرد بسیار مهم است. در این تغییر 
ارائه شده مشاهده شد که صرفه جویی قابل توجهی در مصرف 
20سال  بعداز  قبلی   DC موتور  است.  گرفته  صورت  انرژی 
و  نبود  بهینه  نظر  مورد  کاربرد  برای  ظرفیت  نظر  از  عملکرد، 
بنابراین مصرف انرژی باالیی داشت اما با تغییرات جدید، بنظر 

میرسد میزان مصرف انرژی 12-8 درصد کاهش داشته است.
متغیرهای  کل  به  انرژی  مصرف  در  جویی  صرفه  واقعی  میزان 
فرایند از قبیل نوع مواد اولیه،سایز محصول تولیدی، دمای سیلندر 
و قالب و شرایط محیط بستگی دارد. بعنوان مثال در روزهای سرد 

میزان مصرف انرژِی  بیشتر از روزهای گرم است. 

بهـینه سـازی افـزودنی هـای بهـداشتی
جهش تولیدکنندگان PVC از استابالیزرهای سربی به سمت 
استابالیزرهای Ca-zn  سبب ایجاد چالش های جدید شده 
است. شرکت برلوخر، شکل های جدیدی از این استابالیزرها 
را ساخته بود که به شکل قرص و یا پولک و عاری از گردو 
غبار بودند. این بهینه سازی در جهت بهبود وضعیت سالمت 

و بهداشت صورت گرفته است.
ساخته  جدیدی  های  کننده  روان  همچنین  شرکت  این   
هستند   PVC محصوالت  برای  باال  بسیار  قیمت  دارای  که 
دارای  بهداشتی جدیدی هم ساخته شده که  استابالیزرهای 
پایداری باال بوده و به کمک استابالیزرکلسیم استیل استونات 

نیازی ندارند.
شرکت برلوخر در سال 2012 شروع به تولید استابالیزرهای 
تولید  در  آن  مصرف  عمده  که  نمود  چین  در  بهداشتی 

محصوالت PVC سخت است
شرکت Reagens نیز بهینه سازی هایی را در استابالیزرهای 
اخیرا  که  است  مدعی  و  است  داده  انجام  خود   Ca-Zn
جدید،  استابالیزرهای  با  خروجی   میزان  و  تولید  سرعت 

افزایش یافته است.
همچنین این شرکت با تولید استابالیزرهای گرید T3 کابلی 
افزایش  اولتراسونیک  که خواص جوش  است  مدعی  خود، 

یافته است .
استابالیزرهای  تولیدکنندگان  دیگر  از   Adeka شرکت 
سازی  بهینه  در  دائم  بطور  اخیر  سالهای  در  بهداشتی، 
اخیرا  که  گوید  می  و  کرده  تالش  بهداشتی  استابالیزرهای 
استابالیزرهای Ca-Zn این شرکت برای یکسری کاربرد ها 
عملکرد بسیار بهتری نسبت به استابالیزرهای Ba-Zn داشته 
 ADK STAB شرکت  این  اخیر  محصوالت  از  یکی   . اند 
نیمه  و  پذیر  انعطاف  برای محصوالت  که  است   SP-2016
مصنوعی  چرم  و  فیلم  شیلنگ،  ها،  شیت  قبیل  از  سخت 
کاربرد دارد. این محصول دارای خواص حفظ رنگ، پایداری 

حرارتی، شفافیت و VOC مطلوب هستند.

تـــازه ها
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|تمام روز را کار کنید و هر دقیقه را هم به حساب بیاورید |42

ساخـت افزودنـی جهـت بهبـود خـواص ضـربه پـذیری
به  نیاز  کاربردهایی که  برای  /CPE جدیدی  اکریلیک  بهبود دهنده   ADD-CAM شرکت 
مقاومت دارند معرفی کرده است. این افزودنی شامل هر دو بهبود دهنده  اکریلیک و پلی 
اتیلن کلره هستند و با حفظ خواص ضربه پذیری از نظر اقتصادی نیز به صرفه بوده و برای 

محصوالت PVC تولیدی اکستروژن و قالب گیری تزریقی کاربرد دارد.
با استفاده از دو افزودنی AIM و CPE، محصوالت تولید شده که میتوانند لوله، پروفیل و 
یا شیت باشند، خواص بینابینی خواهد داشت و بنابراین تولیدکننده با توجه به کاربرد مورد 
نظر می تواند نوع افزودنی را انتخاب نماید.AIM و CPE در مقاطع مختلف مخلوط می 
شوند. آمیزه تهیه شده با حفظ خواص ضربه پذیری، حتی در دماهای پایین، کامال مقرون 
به صرفه نیز هست. همچنین محصول از خواص مرغوبیت سطح و مقاومت باالی جوی 

نیز برخوردار است.
شرکت Kaneka Belgium نیز با ساخت  موادضد  ضربه خود بنام Kane Ace گامی جدید 
در جهت تولید این مواد برداشته است. کد Kane Ace FMS56 که بهبود دهنده خواص 

ضربه پذیر برای فرمولهای PVC است، از نظر اقتصادی نیز کامال مقرون به صرفه میباشد.
در این مواد، یک هسته الستیکی سبب افزایش مقاومت ضربه پذیری آمیزه می شود. این 
هسته دارای پوسته ای است که با ماتریس پلیمر کامال امتزاج پذیر بوده و شکل ذرات را 
حفظ می کند. از دیگر محصوالت این شرکت Kane Ace UF600 است که با حفظ خواص 

سطحی، سبب افزایش موثر در خواص ضربه پذیری مواد می شود.
کاربردهای شفاف     در  پذیری  افزودنی های ضربه  از  Kenaka همچنین دو گرید  شرکت 
بنام های Kane Ace FM80 , FM83 را معرفی کرده که در شرایط جوی مختلف کاربرد 

دارند.

تـــازه ها
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43 تـــازه ها| توانایی شما در مدیریت زمان برای دست یابی به باالترین نتایج  است |

شـرکت آلمـانی kp( Klöckner Pentaplast( موفـق به دستـیابی فیـلم کامـپوزیتی ساختـه شـده 
از پوستـه برنـج و پـی وی سـی شـده اسـت

سطوح  روی  بر  شدن  الیه  الیه  قابلیت  و  می باشد  متر  میلی  یک  از  کمتر  دارای ضخامتی  فیلم  این 
مختلف را دارد، همچنین می تواند به عنوان روکش چوب یا جایگزینی برای کامپوزیت پالستیک-چوب  
)WPC( برای کاربردهای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار بگیرد. در حالی که طیف گسترده ای از 
کامپوزیت های الیاف طبیعی )NFC( و WPC در دسترس می باشند اما ساخت فیلم در ضخامت 300 
 kp الی 800 میکرومتر به دلیل خواص ضعیف رئولوژیکی ترکیبات پرکننده ممکن نبوده است. شرکت
موفق به توسعه، بهینه سازی و ثبت اختراع برای فرآیند تولید پایدار فیلم ها در عرض یک سال شده 
است. فیلم جدید شامل مواد افزودنی با کیفیت باال است که حداکثر مقاومت در برابر آب و هوا، انعطاف 
پذیری و استحکام را ارائه می دهد، همچنین با کاربرد مستقیم رنگدانه بر روی سطح، مقاومت طوالنی 
مدت در برابر اشعه UV را تضمین می کند. این فیلم قابلیت سمباده خوری برای بدست آوردن سطحی 

صاف را دارد و در رنگ های مختلف موجود می باشد. 

 plasteurope :منبع

فیلـم کامپوزیتـی از
)pvc( پوسـته برنـج و پی وی سـی 

گرد آوری:
مهندس مرجان عبدی پور
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| امروز به کارهایی بپردازید که شما را به زندگی ایده آل فردا می رساند |44

سنسـور هـای  CNT که  قابلیت تشـخیص 
و شناسـایی گازهای سـمی را دارند

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه MIT یک سنسور سبک بی سیم و ارزان 
تولید کرده است که قادر است عوامل شیمیایی سمی را شناسایی کند.

این سنسور جدید که به لحاظ شیمیایی از نانو تیوب های جایگزین شده با کربن ساخته شده است، 
 )RFID( به سهولت می تواند با دستگاه های بی سیم،  مانند شناساگر  فرکانس های رادیویی سبک
یا گوشی های هوشمند ادغام شده  و  به این ترتیب میزان گازهای سمی خطرناک یا سالح های 
شیمیایی در میدان های جنگ را شناسایی کرده و یا از کسانی که با مواد شیمیایی خطرناک کار می 

کنند محافظت کند.
این سنسورها شامل جریان هایی حاوی هزار CNT تک جداره است که با یک ماده عایق محافظت 
شده اند و باعث پایداری وحفظ مقاومت باالی آن می شود. هنگامی که این سنسور ها در معرض 
 CNT برخی گاز های سمی قرار می گیرند، مواد عایق از هم جدا میشوند تا اجازه دهند رسانایی
ها بسیار باالتر رود، تا حدی که بتواند سیگنال های قابل خواندنی را به نزدیکترین مرکز ارتباطی 

منتقل کند.

تـــازه ها
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45 | یادداشت هدفهایتان بر روی کاغذ احتمال دستیابی به انها را افزایش می دهد |

سنسورها  این   ]1[ است  شده  منتشر  آمریکا  شیمی  انجمن  ژورنال  در  آنچه  طبق 
حساسیت  بسیار باالیی به مواد شیمیایی "الکترون دوست" ]2[ دارند که اغلب سمی 
بوده و برای ساخت سالح های شیمیایی بکار می روند و با یک پلیمر جدید سوپر 
مولکول-فلز که از اتصال فلزات به زنجیره پلیمر ساخته شده،  تقویت می شود.  این 
از  داشتن  نگه  با جدا  را  آنها  که  نحوی  به  کند،  می  بندی  عایق  را  ها   CNT پلیمر 
یکدیگر، در مقاومت باالیی از الکتریسیته باقی میگذارد. در حالیکه این دسته از مواد 
تبدیل شود و   از هم  به قطعات جدا  پلیمر را تحریک می کند که  الکترون دوست، 

CNT ها دوباره به هم وصل شده و باعث بهبود هدایت و رسانایی می شوند. 
این تیم تحقیقاتی، نانوتیوب/پلیمرها را قبل از این که در معرض دی اتیل کلروفسفات 
قرار بگیرد، به شکل الکترود های طال تبدیل کرد، بعد از 5 ثانیه در معرض این ماده 
افزایش دو هزار  اثر گاز عامل اعصاب مشاهده شد که یک  بودن یک واکنش شبیه 
در  افزایش  یک   ، این  مشابه  گذاشت.  نمایش  به  الکتریکی  هدایت  در  را  درصدی 
هدایت الکتریکی مقادیر جزئی از  مواد الکترون دوست مشاهده شد. اگرچه  این مواد 
پلیمری  CNT ها را جدا از هم  نگه داشته اند، به محض اینکه ساختار از هم باز می 
شود منومر ها مجبور هستند که از یک روش ضعیف تر به نانوتیوب ها )CNT ها(  

اجازه تعامل و پیوند را بدهند.
مقاومت  که  هنگامی  است  قادر  که  است  کرده  ایجاد   NFC برچسب  یک  تیم،  این 
الکتریکی به پایین تر از یک آستانه مشخص رسید روشن شود. با استفاده از گوشی 
های هوشمندی که پالس های کوتاهی از میدان های الکترومغناطیسی ساطع می کنند  
در فرکانس رادیویی،می توان  برچسب NFC را تشدید کرد و این فرایند باعث یک 
جریان الکتریکی می شود که به  این طریق انتقال اطالعات به گوشی را میسر میکند. 
همانطور که نویسنده تیموتی سوآجر به آن اشاره کرد " ما در حال ایجاد هماهنگی 
و سازگاری با آنچه شما با دستگاه های آزمایشگاهی ، مانند کروموتوگرافی گازی و 
اسپکترومتر ها می توانید انجام دهید،هستیم و این موارد هم قیمت باالیی دارد و هم  

برای استفاده نیاز به مهارت و دانش باالی اپراتورها دارد. "
 این نسل از سیستم های بی سیم می تواند برای تشخیص نشتی در باتری های لیتیوم 
تیونیل کلراید کم در تجهیزات پزشکی، هشدار دهنده های آتش و سیستم های نظامی 
کاربرد دارد نیز استفاده شود. این گروه در حال حاضر به دنبال آزمایش این سنسورها 
برای  آزمایشگاهی است که  از محیط های  زنده در خارج  بر روی عوامل شیمیایی 

تشخیص بسیار پراکنده و دشوار هستند.

]Ishihara et al. J. Am. Chem. Soc. )2016( DOI: 10.1021/jacs.6b03869[  :]1[
Electrophilic :]2[
REFRENCE: http://www.materialstoday.com/materials-chemistry/
/news/cnt-sensors-that-can-detect-toxic-gases
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چـه مـدل چاپگـری در صنعـت لولـه 
مناسـب تـر اسـت ؟

       1- چاپـگرهای دیسـکی 
که  باشد  از یک دیسک هرزگرد می  متشکل  نوع سیستم چاپ  این 
معموال محل نصب آن بعد از اکستروژن و قبل از حوضچه آب سرد 

می باشد.
در این سیستم به علت گرمای باال ، لوله هنوز انعطاف پذیر است و با 
فشاری که حرکت لوله بر روی دیسک می آورد عالئم برجسته روی 
دیسک بر روی لوله حک می شود این سیستم به علت عدم وجود 
نظیر  مشکالتی  اما  بوده  صرفه  به  مقرون  مصرفی  مواد  های  هزینه 
نداشتن وضوح کافی چاپ روی لوله و ثابت بودن پیغام روی دیسک 

و عدم دسترسی سریع به تغییرات پیغام تقریبا منسوخ شده است .

تهیه و تنظیم:
حمیدرضا کنشلو

با پیشرفت تکنولوژی چاپ در صنعت لوله سازی از گذشته تا کنون دستخوش تغییرات زیادی شده است که 
در این مقاله از گذشته تا کنون مرور می کنیم

     2- چاپـگرهای غـلطکی
این  با  است  دیسکی  چاپگرهای  همان  مکمل  واقع  در  چاپگرها  این 
تفاوت که در این سیستم دیسک مجهز به یک مخزن رنگ می باشد که 
در زیر غلطک قرار دارد و با گردش دیسک درون مخزن مرکب حروف 
و عالئم برجسته روی دیسک روی لوله نقش می بندد . در این سیستم 
اگر چه سعی شد بحث عدم وضوح چاپ در چاپگرهای دیسکی را 
و  پرت   ، بودن چاپ  دیر خشک  نظیر  مشکالتی  با  اما  سازند  مرتفع 
اتالف باالی جوهر روبرو بودن و البته مشکل اساسی این سیستم ها 

که عدم دسترسی به تغییرات سریع پیغام بود کماکان باقی مانده بود.

مقــاله علمـــی
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      3- جـت پریـنتر هـا 
این دستگاه در رسته چاپ دیجیتال قرار می گیرند که مهمترین خصیصه چاپ دیجیتال توانایی طراحی و تغییرات 
پیغام مورد نظر چاپ به صورت آنی و سریع می باشد بدون اینکه نیازی به پیش زمینه های چاپ از قبیل ساخت 
کلیشه و .. باشد  عملکرد این سیستم ها بر اساس پرتاب جوهر بر روی محصول می باشد.  در این نوع چاپگرها 
جوهر در قطرات بسیار کوچک در مقیاس پیکولیتر از قطعه ای به نام هد پرتاب می گردد و متن پیغام مورد نظر 

را روی لوله شکل می دهد.

جت پرینتر ها به دو دسته تقسیم می گردند

 CIJ )الف
اولین نسل جت پرینترها که در آن جوهر و حالل در 
2 مخزن مجزا قرار دارند و به نسبت های از قبل تعیین 
شده با هم ترکیب می شود و توسط جریان الکتریسته 
حال  در  دائما  مرکب  سیستم  این  در  شود.  می  باردار 
الکتریسته و دریچه کاتر  گردش در مسیر پلیت جریان 

است 

DOD )ب
دستگاه  ها  سیستم  این  در   . پرینترها  نسل جدید جت 
که  کند  می  استفاده  پرینت  برای  جوهر  از  تنها  و  تنها 
توسط شلنگ  پرینتر  نام هد  به  ای  قطعه  به  این جوهر 

مخصوص هدایت می شود .
در سیستم های DOD بنا به تقاضا مرکب از هد پرینتر 
حال  در  مرکب   CIJ مدل  برخالف  و  شود  می  خارج 
به  تولیدکنندگان  اکثریت  امروزه  باشد.  نمی  گردش 
علت راحتی سبک کار کردن جت پرینترها از این مدل 
چاپگرها استفاده می کنند و دو مدل دیسکی و غلطکی 

تقریبا منسوخ شده است.

مقــاله علمـــی
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CIJ و  DOD قیاس دو مدل

CIJ DOD پارامتر
 این سیستم ها به علت قدیمی بودن سیستم پرینت آنها فقط توانایی

چاپ به صورت فونت نقطه نقطه ای وجود دارد
سیستم DOD در جدیدترین  از  استفاده  علت  به   ها 
 هد پرینترها با تکنولوژی روز توانایی چاپ با رزولیشن
180dpi وجود دارد که این کیفیت توانایی چاپ هر نوع 

فونت لوگو تصویر و ... را به شما می دهد

رزولیشن چاپ-
کیفیت چاپ

 سرعت چاپ در این سیستم ها از 0/1 متر بر دقیقه تا معموال 140
متر بر دقیقه قابل اجرا است

 در این سیستم ها سرعت چاپ از 1/0 متر بر دقیقه تا 60
لوله سازی تغییر است که در صنعت  قابل  دقیقه  بر   متر 

عموما سرعت بیشتر از 18 متر بر دقیقه وجود ندارد

سرعت چاپ

 مرکب در این سیستم ها در بسته بندی های فله های و به صورت
 لیتری عرضه می گردد و همیشه به علت عدم نگهداری صحیح در
 کارخانه ها احتمال تغییرات بیس در آنها وجود دارد . در این سیستم

جوهر با نسبت 1 به 3 با حالل ترکیب می شود

 در این سیستم ها معموال جوهر در امنیت باال بسته بندی
110 های  بسته  به صورت  که  cc180می شود   و cc و 
400cc وجود دارد معموال قیمت چاپ تمام شده در این 
 سیستم ها به علت استفاده تنها از جوهر به مراتب مقرون

به صرفه تر از مدل های دیگر است

هزینه های جوهر

چاپ بالفاصله بعد از نشستن روی لوله خشک می شودش ثانیه زمان جهت  معموال در این سیستم ها بین 5 تا 30 
 خشک شدن نیاز است که با توجه به پایین بودن سرعت
 در خطوط لوله سازی معموال مشکلی برای خشک شدن

وجود ندارد

 زمان خشک شدن
چاپ

 قیمت در این سیستم ها تقریبا از 20 میلیون تومان شروع و تا مرز 40
. میلیون نیز کشیده می شود

 معموال رنج این سیستم ها بین 8 تا 15 میلیون تومان در
بازار داخل می باشد

قیمت

 در این سیستم ها نگهداری سیستم بر اساس ساعت شارژ می باشد و
 دستگاه بعد از یک میزان معینی کارکرد بر اساس ساعت می بایست
 حتما مورد سرویس و تعویض برخی قطعات مصرفی قرار گیرد .از
 شما یک برنامه مدون سرویس cij این رو با خرید هر دستگاه مدل

نیز خریداری می کنید

نگهداری و  تعمییرات  به  نیازی  سیستم  این  در   معموال 
 های دوره ای نمی باشد و تعمییرات بر اساس احساس
نیاز توسط اپراتورها اعالم و تکنسین ها اعزام می گردند

 تعمییرات و
نگهداری

حال سوال اینجا است که :
کدام مدل از جت پرینترها کارایی بهتری در صنعت لوله سازی دارد؟

نکته اصلی در استفاده از جت پرینترها این است که چاپ اطالعات روی لوله توسط چاپگر هیچ ارزش افزوده ای به محصول ما 
اضافه نمی کند یعنی: تولیدکننده بابت چاپی که روی لوله پرینت می کند درآمدی کسب نمی کند بلکه الزامات قانونی و دولتی 
است که شرکت های تولید کننده لوله را مجاب به استفاده از جت پرینتر و ثبت اطالعات تولیدی و برند خود روی لوله را می 
کند . با توجه به عدم سودآوری توسط جت پرینترها ، چاپگری که کمترین استهالک و پایین ترین هزینه های مواد مصرفی را 

به دنبال داشته باشد ارزشمند تر است .

مقــاله علمـــی
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دکتریـن مدرنسـیم در کسـب و کار عبارتسـت از ایـده فکر 
و نظریـه بـه سـبک و شـیوه و روش جدیـد و نوظهـور در 
دنیـای رقابتـی پیچیـده و متالطم امـروزی که بایسـتی ایجاد 
کننـدگان کسـب و کار بـا فکـر جدیـد و سـبک و شـیوه 
نویـن آمادگـی الزم را داشـته باشـند. همیشـه موفقیت های  
چشـمگیر در هـر کسـب و کاری بـا مخاطـرات بـزرگ ولی 
حسـابگرانه همـراه اسـت و موفقیـت هـای بـزرگ معمـوال 
از درون شکسـت هـا و مشـفقت هـا شـکوفا مـی شـود. ما 
در جهانـی پـر از نعمـت زندگـی مـی کنیـم کـه د رآن پـول 
و سـایر امکانـات کافـی بـرای همـه کسـانی که واقعـا آن را 
مـی خواهنـد و حاضرنـد از اصول مربوط به دسـت یابی آن 
پیـروی کننـد وجـود دارد. ما در جهان سـخاوتمندی زندگی 
مـی کنیـم کـه نعمت هـا وفرصت های زیـاد آن مـارا احاطه 
تـا آنچـه را کـه واقعـا آرزو داریـم میتوانیم بدسـت آوریم و 
قطعـا مـی دانیم کـه دنیای کسـب و کار واقعا بـه عملکردی 
دیگـر گونـه نیاز دارد و آن عملکرد غیـر از نوآوری مدیریت 
خالقانـه بـه سـبک و شـیوه نویـن و بـا اعتمـاد بـه نفـس 
کامـل کـه اسـاس تمـام موفقیـت هـا و کامیابی هـای بزرگ 
اسـت بدسـت نخواهـد........................ یـک پدیـده متالطم 
در اقتصـاد پویـا و رقابتـی محسـوب مـی شـود و بـه عنوان 
اهـرم توسـعه اقتصـادی ..توجـه قـرار مـی گیـرد. امیدواریم 
کـه بابسـتر سـازی و ایجـاد کسـب و کارهای جدیـد و نوپا 
و باهمـت همگانـی بخصـوص جوامـع فـارغ التحصیـالن 
توسـعه  تـا  میانبـری  راه  تـوان  مـی  آن  از  کـه  دانشـگاهها 
قلمـداد کـرد و بـا علـم کامـل به ایـن کـه توفیـق و کامیابی 
از آن جوامـع سـازمان هـا و شـرکت هـا و افرادی اسـت که 
درگـرو تالش و سـخت کوشـی بتوانند از طریـق آموزش و 
تقویـت و ترویـج اقتصـاد کسـب  و کار و بـا برنامـه ریـزی 
راهبـردی از منابـع کمیـاب و امکانـات محـدود بـه اهـداف 
مطلـوب بـا کمتریـن هزینـه و حداقـل ممکـن با اسـتفاده از 
قابلیـت ها و اسـتعدادهای بالقوه سـرمایه انسـانهای صاحب 
اندیشـه دسـت پیدا کننـد که همراهی و همفکـری نخبگان و 
مدیـران و دانـش پژوهـان و پژوهشـگران در عرصه نوآوری 

و مدیریـت کسـب و کار را بر گسـترش و غنـای این اهداف 
ممکـن خواهـد نمود.

کسـانیکه عهـده دار یا مسـئول دیگراننـد باید بداننـد که چه 
عاملـی انسـان را به حرکـت وا می دارد و الزم اسـت درباره 
عظمـت و جایـگاه واقعی و کرامت انسـانها دیدگاه روشـنی 
را درخـود بپرورنـد و غـرق در منابع شـخصی و اندیشـه ها 
و ادراکات خـود پسـندانه خود نشـوند و کارکنـان توانمند و 
اهـل عمـل را سـرمایه گرانقدر و بالهـای پرواز خـود بدانند 
و بـر اصـل شایسـتگی تکیـه نمایند تـا چرخه کسـب و کار 

را کارآمدتـر را پیـش بگردانند.
انیشـتین گفـت: جهانـی کـه خلـق کردیـم حاصـل تفکـر 
ماسـت هیـچ چیـز در آینـده بـدون روش هـای بنیـادی نـو 
اندیشـی تغییـر نخواهد کـرد و اگر بخواهیـم دنیای جدیدی 
خلـق کنیـم ابتـدا بایـد تفکر خـود و زمینه هـای فکریمان را 
تغییـر دهیـم %80 مـردم واکنشـی فکر می کننـد آنها زحمت 
مـی کشـند تا مشـکل چیـزی را برطـرف کننـد و %20 دیگر 
متفکـران خـالق هسـتند و عمـل مـی کننـد تـا چیـزی را 
خلـق و بـه وجود آورنـد. متفکران واکنشـی می پرسـند چه 
چیـزی اشـتباه و چه کسـی را باید سـرزنش کـرد و متفکران 

خـالق فراتـر از محیـط فکـر و عمـل و خلق مـی کنند. 
حقیقـت ایـن اسـت کـه در زندگـی ما بادهـا خواهنـد وزید 
بـاران خواهـد آمـد رودخانـه هـا طغیـان خواهند کـرد و ما 
نمیتوانیـم از آمدنشـان جلوگیـری کنیم تنها مـی توانیم برای 
آمدنشـان مهیا شـویم. یکـی از دالیل اصلی موفقیت انسـانها 
ایـن اسـت کـه آنچـه را آرزو می کننـد عینا در تصوراتشـان 
ایجـاد مـی کنند. آینـده ای که امـروز تصور می کنیم دسـت 
نیافتنـی نیسـت اگـر بدانیـم چگونه به آن برسـیم.به راسـتی 
کـه در عصـر تغییرات باید مسـئول سرنوشـت خود باشـیم.
گاهـی تغییرات شـبیه بـه ظرافت ارتعاش هوا بـر اثر حرکت 
بالهـای پروانـه اسـت اما بر فعالیت یک شـرکت یک کشـور 
و یـا حتـی سراسـر جهـان تأثیـر شـگرفی دارد.  انسـانهای 
بـزرگ بجـای آنکـه در مقابـل آن واکنـش نشـان دهنـد آنرا 

بخدمـت مـی گیرند.

مدیـریت مدرنیـسم در کسـب و کار

نوشته:
محمد علیپور

مدیریت شرکت ایمن اتصال آذر

پیـام  مدیریـتی
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توصیـه هایی مهـم    کلیـدی
بـرای طراحـی لوگـو

لوگوها بهترین وسیله برای یادآوری یک محصول 
یا شرکت هستند و لوگویی که بتواند اولین جایگاه 
را در ذهن مشتری از آن خود کند و یا حداقل در 
لیست آنهایی باشد که همیشه به یاد آورده میشود 
توانسته است لوگویی خوب و قوی باشد. اما سوال 
اساسی این است که چگونه میتوان لوگویی طراحی 
بتواند کامال  کرد که به این حد از قدرت برسد و 
که  عین حال  )در  باشد  متفاوت  و  فرد  به  منحصر 
پیام برند را نیز به خوبی بیان میکند( و جایگاه ویژه 
ای در ذهن مشتری برای خود ایجاد کند؟ اگرچه 
نیازمند صرف زمان و هزینه است  کاری دشوار و 
آن  از  آینده  در  که  منافعی  و  است  پذیر  امکان  اما 
زمان  و  ها  هزینه  این  تمام  جبران  میشود  شرکت 
میکنند  فکر  ای  عده  که  آنچنان  البته  و  میشود  ها 
کاری ساده ای نیست. در این مقاله به ارائه ی نکاتی 
اصولی و پایه ای در ارتباط با طراحی یک لوگو و 
میپردازیم.  برای آن  ارائه ی توصیه هایی کاربردی 
لوگو  طراحی  در  طراح  یک  الهامات  و  تفکرات 
و  هرکجا  از  میتوانند  الهامات  دارد.  اهمیت  بسیار 
از هر چیزی ناشی شوند. بهتر است قبل از شروع 
ها  طرح  و  مختلف  های  وبسایت  به  طراحی،  به 
ولوگوهای مختلف نگاه کنید. از صفحات مختلف 
آثار هنری و یا هرآنچه فکر میکنید میتواند تصاویر 
خالقانه و بدیع در اختیارتان قرار دهد غافل نشوید. 

افکار خود را آزاد کنید و برای آن چارچوب در نظر 
طراح  یک  نکنید.  محدود  را  خود  تفکر  و  نگیرید 

باید با ذهنی باز به طراحی بپردازد.
 یک لوگوی اثربخش منحصر به فرد،متمایز، مناسب، 
عملی وبا گرافیکی خاص و ویژه است که میتواند 
کننده  متقاعد  و  دهد  انتقال  خوبی  به  را  برند  پیام 
است. اما فراموش نکنید که داشتن این ویژگی ها 
الزاما نیازمند لوگویی پیچیده و پر از اشکال مختلف 
نیست و اساسا نیز نباید این گونه باشد. یک لوگوی 
ساده در عین سادگی میتواند بهترین باشد و هویت 

خود را به خوبی نشان دهد.
 سبک نوشتاری خود را با دقت انتخاب کنید. ذهن 
است  زیبایی  دنبال  به  ناخودآگاه  صورت  به  افراد 
باشد  نداشته  انسجام و زیبایی  آنچه  به  از توجه  و 
یک  اصلی  های  ویژگی  حقیقت  در  میزند..  سرباز 
بودن  ماندنی”  یاد  “به  و  “سادگی”  خوب  لوگوی 
آن است. لوگویی که ساده باشد به راحتی به خاطر 
سپرده میشود و لوگویی که به خاطر سپرده میشود 
یقینا لوگویی ساده و پرمفهوم است. هم چنین لوگو 
ها باید بتوانند در طول سالیان معنا و مفهوم خاص 
ی  همه  و  نباشند  بعدی  تک  کنند،  حفظ  را  خود 
با هدف اصلی  و  را شامل شوند  برند  اجزای یک 
را  آن  خوبی  به  و  باشند  داشته  تناسب  برند  یک 

درک کنند.

اگـر بـه اطـراف خـود نـگاه کنید لوگوهـای بسـیار زیادی مـا را احاطه کـرده انـد. اما در همیـن لحظه 
کـدام یـک از آنهـا در ذهن شـما تداعی شـد؟

و  

با  را  خود  نوشتاری  سبک 
ذهن  کنید.  انتخاب  دقت 
افراد به صورت ناخودآگاه به 
دنبال زیبایی است و از توجه 
زیبایی  و  انسجام  آنچه  به 

نداشته باشد سرباز میزند.

| استفاده از وقت امری ضروری است. هر کاری نیاز به صرف مقداری وقت دارد.ت دارد. |پیـام  مدیریـتی

گرد آوری :
سحر علیزاده
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هر  و  است  متفاوت  معموال  لوگو  یک  طراحی  فرآیند 
فرد شیوه ی خاص خود را دارد. اما یک روند ساده و 

مناسب برای طراحی شامل مراحل زیر است:
طرح مختصر و کلی

 تهیه ی یک پرسشنامه یا مصاحبه با مشتری و آگاه شدن 
از اهداف اصلی آنها

 تحقیق و بررسی
تحقیق در مورد صنعت یا حرفه ای که قرار است در آن 
حوزه لوگو طراحی کنید و آشنایی با رقبا و تاریخچه ی 
آن صنعت)برای مثال اگر قرار است برای یک شرکت 
تولیدی لباس لوگو طراحی کنید باید در ابتدا با صنعت 
آشنا  صنعت  این  فعال  رقبای  و  آن  هویت  و  پوشاک 

شوید(
مراجع و منابع

موفق  که  صنعت  این  در  موجود  لوگوهای  به  توجه 
ضعف  نقاط  کردن  پیدا  و  آنها  ابعاد  بررسی  و  هستند 

احتمالی آنها 
طراحی اولیه و بر روی کاغذ آوردن تداعیات اولیه

بازتاب افکار
از  را  خود  ذهن  که  فرآیندی  مسئله)  روی  بر  خواب 
تفکر به آن موضوع دور میکنید را خواب بر روی مسئله 
میگویند( و فراغت ذهن تا ضمیر ناخودآگاه نیز به تفکر 
های  ایده  تا  میدهد  اجازه  شما  به  حالت  این  بپردازد. 

خالقانه تری ارائه دهید.
بازخورو  دریافت  طرح   یک  نهایی  ی  ارائه 

تکمیل و تصحیح آن
هر شرکت و هر کسب و کاری با توجه به ابعاد کار خود 
انتظارات و خواسته های متفاوتی برای خود دارد و به 
دنبال ارائه ی متفاوتی هستند و این هنر طراح است که 
بتواند در طراحی لوگو و ایجاد هویت برای آن عوامل 
مختلف و مد نظر مشتری را پیاده کند. کار یک طراح 
مشتری  هرآنچه  اوال  که  میشود  تلقی  ارزشمند  زمانی 
میخواهد را در نظر بگیرد و ثانیا بتواند خودش ارتباط 
در  به خوبی  را  برند  پیام  و  کند  برقرار  برند  با  عمیقی 
طرح لوگو نشان دهد. دیگران میتوانند الگوهای خوبی 
که  نکاتی  به  بردن  پی  با  بگیرید.  یاد  آنها  از  و  باشند 
و  بینش  میتوان  رسانده  موفقیت  به  را  موفق  برندهای 
نگرش خوبی کسب کرد. البته این به معنای تقلید از کار  
دیگران و مشابه سازی نیست، بلکه منظور پی بردن به 
دالیل موفقیت آنها و مسیر کاری آنهاست. طراحی لوگو 
فقط طراحی یک تصویر زیبا نیست. کاری که انجام می 
دهید در حقیقت طراحی و پیاده سازی یک برند است 

پیدا  خوبی  جایگاه  ارتباطات  دنیای  در  است  قرار  که 
کند. مشارکت و صحبت با مشتری در این مرحله قبل 
از انجام هر کار دیگری توصیه می شود. چرا که آنان می 
توانند تفسیر بهتری از برند خود و آنچه قرار است یک 
لوگو نشان گر آن باشد بیان کنند. بر احساسات خود در 
مقابل تقلید غلبه کنید. همه ی ما ممکن است برندهای 
مورد عالقه ی زیادی داشته باشیم و تعدادی از آنها را 
نیز همچون قهرمان در برندسازی بدانیم و گاه به دلیل 
عالقه به یک برند خاص این حس در ما ایجاد شود که 
از سبک و استایل آن تقلید کنیم. فراموش نکنید، برندی 
که لوگوی آن تقلیدی از هر لوگوی دیگر باشد نه تنها 
در میان مردم ارزشی نخواهد داشت بلکه از همان ابتدا 

صداقت و خالقیت خود را دچار تزلزل می کند.

اگر چه گفته شد که یک طراح باید به دقت با مشتریان 
خود صحبت کند و سعی کند خواسته های آنان را پیاده 
سازی کند اما این بدان معنا نیست که مشتریان شما باید 
همه چیز را دیکته کنند و شما فقط عمل کنید. در غیر 
و هر کس  است  به طراح  نیازی  این صورت پس چه 
می تواند خود برندش را طراحی کند و لوگوی مناسب 
ایجاد کند. پس در اینجاست که هنر طراحان مطرح می 
شود. یک طراح موفق کسی است که بتواند با در نظر 
گرفتن خواسته های مشتریان و نیازهای آنان برند و پیام 
آن و تمامی زوایای آن را به خوبی درک کند و سپس 
را  باشد که ذهن مشتری  او کسی  بعدی  در مرحله ی 
نسبت به برند متمرکز می کند و به افکار او جهت می 
دهد. شما باید بتوانید مشتریان خود و صاحبان برند را 
مدیریت کنید و آنها را از اهداف غیر واقعی و یا خواسته 
کسی  شما  کنید.  حذر  بر  لوگو  یک  از  نامناسب  های 
با تجربه ی خود و درک درست می توانید  هستید که 
لوگویی مناسب با برند ایجاد کنید و این هنر شماست که 
بتوانید در صورت مخالفت مشتریان در بعضی موارد آنها 

را متقاعد کنید که چه چیزی مناسب تر است.

پیـام  مدیریـتی | کیفیت کاری که انجام می دهید مهم تر از کمیت آن است |



PV | سـال 11 | شمـاره 89
C  انجمـن تولیـد کنندگان لولـه و اتصاالت

52

هر شغلی دارای وسایل مورد نیاز برای انجام آن کار 
است. وسایل مورد نیاز یک طراح نیز داشتن سیستم 
های طراحی مناسب و به روز با قابلیت های پیشرفته 
است که در طراحی ها می تواند تفاوت های زیادی 
افزارهای  نرم  و  ها  سیستم  به  )نسبت  کند  ایجاد 

قدیمی(
قرار  از  نکنید.  فلسفی  حد  از  بیش  را  خود  لوگوی 
دادن عبارات بسیار تفکر آمیز یا ایجاد فضاهای خالی 
خاص که قرار است پیامی به مخاطب انتقال دهد و 
دیگر،  عبارت  به  کنید.  پرهیز  ها  طرح  گونه  این  یا 
لوگو  همان طور که گفته شد سادگی در طرح یک 
باشد  ای  به گونه  باید  لوگو  نکنید. یک  فراموش  را 
پیام  بتواند  دانش  سطح  از  میزان  هر  با  فرد  هر  که 
توضیح  به  نیاز  آن  فهم  که  کند. طرحی  را درک  آن 
باشد  داشته  برند  از سوی صاحبان  فراوان  تفسیر  و 

حقیقتا برندی ماندگار و به یاد ماندنی نخواهد بود.
های  افزار  نرم  طریق  )از  سیستم  در  آنکه  از  قبل 
و  قلم  است  بهتر  کنید،  طراحی  به  شروع  طراحی( 
طرح  و  رسد  می  ذهنتان  به  آنچه  و  برداشته  کاغذ 
نشان  تحقیقات  بکشید.  قلم  با  خود  را  مدنظر  اولیه 
داده زمانی که با قلم به نوشتن و طراحی می پردازید 
قدرت خالقیت ذهن چند برابر می شود تا زمانی که 
از سیستم های کامپیوتری استفاده می کنید. بهتر است 
تا انتها طرح را بر روی کاغذ تکمیل کنید و پس از آن 

طراحی نرم افزاری آن را شروع کنید.
در زمان طراحی بر روی کاغذ ابعاد را به درستی در 
کامپیوتر  در  است  قرار  که  طور  همان  بگیرید،  نظر 
طرح کنید. می توانید با کشیدن بردارها و یا استفاده 
دقت  ها  اندازه  کشیدن  در  کشی  نقشه  صفحات  از 

بیشتری داشته باشید.
 

از اشکال هدفمند و خالقانه استفاده کنید. به درستی 
نیز  را  ها  روشن  سایه  و  کنید  استفاده  خطوط  از 

درست به کار برید.
 سبک نوشتاری خود را با دقت انتخاب کنید. ذهن 
است  زیبایی  دنبال  به  ناخودآگاه  صورت  به  افراد 
باشد  نداشته  زیبایی  و  انسجام  آنچه  به  توجه  از  و 
سرباز میزند. طبیعتا سبک نوشتار یک لوگو از اهمیت 
فراوانی برخوردار است و در موفقیت یا عدم موفقیت 
آن نیز نقش دارد. در این حالت 2راه پیش رو دارید. 
از سبک های  استفاده  یا  نو در نوشتار  ایجاد سبکی 
طراحی  و  خالقیت  دنبال  به  اگر  آماده.  و  موجود 
سبکی جدید هستید مراقب باشید تا در طراحی آن 
از مد پیروی نکنید چرا که پس از مدتی اعتبار خود 
و  بودن  ساده  اصل  بر  همچنان  میدهد.  دست  از  را 
مهم تر از آن خوانا بودن نوشتار توجه داشته باشید. 
بسیار دیده شده که نوشتار برخی لوگو ها آن چنان 
با  گاه  خواند،  را  آنها  نمیتوان  تنها  نه  که  بوده  مبهم 
تلفظ های نادرست و شاید خنده دار خوانده شوند 
بیرونی  ی  چهره  برای  موارد  این  از  کدام  هیچ  که 
الزامی نیست که  البته هیچ  یک برند مناسب نیست. 
حتما سبک جدیدی را طراحی کنید میتوانید از سبک 
های موجود استفاده کنید، به شرط آن که هماهنگی و 
انطباق برند و نوشتار را در نظر بگیرید. شخصیت و 
هویت برند را در نظر بگیرید و سپس نوشتار مناسب 
را انتخاب کنید. از فونت های بسیار فانتزی و مدل 
ها  فونت  این  اغلب  که  چرا  نکنید.  استفاده  نیز  دار 
ضعیف هستند و زیبایی مقطعی دارند، گاه نیز بسیار 
ناخوانا و پیچیده میشوند. چهره ی بیرونی یک برند 
از  استفاده  ببخشد.  اعتبار  و  قدرت  برند  آن  به  باید 
فونت های ساده و کالسیک پیشنهاد میشود. فراموش 
نکنید که یک لوگو نماد بیرونی یک برند است پس 

باید در انتقال تصویر مناسب دقت کنید.
یک قاعده ی مهم

استفاده  لوگو  یک  در  فونت  دو  از  بیش  از  هرگز   
میتواند  نیز  نوشتاری  لوگوهای  از  استفاده  نکنید. 
لوگوهایی بسیار قدرتمند ایجاد کند که البته توجه به 
تمامی موارد ذکر شده در این نوع از لوگوها همچنان 

حائز اهمیت است.

یک قاعـده ی مهم: هرگـز از بیـش از دو فونت 
در یـک لوگو اسـتفاده نکنید.

پیـام  مدیریـتی
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در بسیاری از کتاب های طراحی لوگو از اصطالحی به 
نام ” منطقه ی ممنوعه ی لوگو” استفاده شده 
که این به معنای همان فضای خالی اطراف یک لوگوست. 
ی  میشود)زمینه  طراحی  آن  روی  بر  لوگو  که  فضایی 
لوگو(. قرار نیست دورتا دور تصویر لوگو چیزی نوشته 
ی  زمینه  انتخاب  شود.  انجام  خاصی  طراحی  یا  شود 
پیام و هدف آن  برند و  به  دقیق  نیازمند توجه  مناسب 
هاست برای مثال اگر دقت کرده باشید زمینه ی لوگوی 
بسیاری از شرکت های هواپیمایی آسمان و ابر است.) 
فضای خالی اطراف آن را آسمان و ابر تشکیل داده نه 
هیچ نوشته یا شکل خاص دیگری( البته میتوانید از این 
فضاهای خالی خالقانه تر نیز استفاده کنید تا خود بیانگر 
پیامی باشند به شرط آن که مفهوم آن بیش از حد پیچیده 
نشود که درک آن برای مخاطبان مشکل شود. در واقع 
حد اعتدال را در ایجاد این فضاهای خالی رعایت کنید. 
فراموش  اصلی  طرح  که  کنید  شلوغ  را  آن  قدر  آن  نه 
شود و نه آن قدر فضاهای خالی و معنا گرا قرار دهید 

که مخاطبان از درک پیام اصلی عاجز بمانند.
طراحی خود را فعال و در تحرک نشان دهید. یکی 
از شاخص های تاثیرگذاری لوگو ایجاد حس جنب 
و جوش و حرکت در تصویر است. به عبارت بهتر 
به تصاویر خود جان ببخشید. به ابعاد تصویر ، اندازه 
ها، محل قرارگرفتن، وضعیت به تصویر کشیدن آن و ... 
توجه کنید. برای مثال تصویر یک ماهی در صورتی که 
به حالت شنا کردن یا پرش در یک تنگ آب یا در دریا 
نشان داده شود به خوبی حس حرکت و جابه جایی و 
عدم سکون را منتقل میکند تا اینکه فقط تصویری ساده 
از آن ماهی بر روی یک قاب عکس روی دیوار دیده 
شود. هدف این است که مخاطبان با دیدن آن لوگو حس 

پویایی و تحرک برند شما را درک کنند.
تفاوت های فرهنگی

کجا  در  است  قرار  برند  یک  که  موضوع  این  درک   
کشورهایی  چه  در  و  جغرافیایی  موقعیت  چه  در  و 
زیرا  است.  برخوردار  زیادی  اهمیت  از  شود  استفاده 
خود  خاص  فرهنگی  های  ویژگی  دارای  کشوری  هر 
فرهنگ  آن  دیگر  کشوری  در  است  ممکن  که  میباشد 
تفاوت  این  نیز  لوگو  طراحی  در  پس  نباشد.  پسندیده 
و  کشیدن  تصویر  به  از  و  شود  گرفته  نظر  در  باید  ها 
های  تفاوت  با  است  ممکن  که  از جمالتی  استفاده  یا 
پرهیز  گردد،  رو  روبه  مختلف  کشورهای  در  فرهنگی 

کشور  در  هرآنچه  باشید  مطمئن  نمیتوانید  شما  شود. 
هایدیگر  فرهنگ  و  کشورها  در  است  قبول  مورد  شما 

نیز مورد قبول باشد.
در موارد قبلی عنوان کردیم که یکی از مولفه هایی که به 
خوبی میتواند پیام شمارا انتقال دهد، استفاده ی مناسب 
این  که  کنید  فرض  حال  اما  هاست.  رنگ  از  جا  به  و 
مولفه به کلی از لوگوی شما حذف میشود. نتیجه باید 
این باشد که تک تک اجزای لوگو همچنان معنا و مفهوم 
خود را حفظ کنند و در صورت عدم حضور آن، پیام 
آنها دستخوش تغییر نشود. لوگویی میتواند موفق باشد 
که ارتباطی عمیق بین هریک از اجزای آن وجود داشته 
باشد و منسجم باشد و همزمان هرکدام از اشکال به کار 
رفته در آن نیز معنای واحدی را انتقال دهند. در واقع 
مورد)  یک  به  متکی  فقط  را  خود  لوگوی  رسانی  پیام 

رنگی خاص یا شکل یا جمله ای مشخص( نکنید.
فعالیتی  لوگو  طراحی  باشید.  خطا  و  آزمایش  دنبال  به 
نیست که بتوان مطمئن بود هر آنچه در ابتدا انجام داده 
اید یقینا درست و بی نقص است. گاه ممکن است تا 
اواسط کار نیز ادامه دهید اما خودتان احساس کنید آن 
چیزی که باید باشد نیست. از شروع دوباره کار نهراسید. 
سالیان  میتواند  شود  طراحی  درستی  به  اگر  لوگو  یک 
طوالنی باقی بماند پس ارزش کمی صرف زمان بیشتر 
بر  نوشتار  بودن  خوانا  به  دارد.  را  مجدد  طراحی  برای 
روی تصاویر و رنگ زمینه دقت کنید. بسیار دیده شده 
که اغلب قسمتی از متن بر روی رنگی قرار گرفته که به 
دلیل تداخل نامناسب رنگ ها خواندن آن را با مشکل 

مواجه میکند.
کنید.  بررسی  مختلف  ابعاد  از  را  شده  تکمیل  طراحی 
تعصب و احساس خود را نسبت به آن چه خلق کرده 
اید کمی کنار بگذارید و از زاویه ای دیگر به آن بنگرید 

تا بهتر بتوانید اشکاالت احتمالی آن را کشف کنید.
کشیدن  و  کلمه  هر  نوشتن  با  لوگو  طراحی  هنگام  در 
هر شکل متعاقبا از خود سوال و جواب بپرسید با این 
انتخابی  ی  کلمه  این  رسانی  پیام  قدرت  که:  مضمون 
چه قدر است؟  آیا میتوان جایگزینی برای آن در نظر 
طرح  پیام  آیا  کنم  حذف  را  شکل  این  -اگر  گرفت؟ 
کنم  اضافه  دیگری  اگر شکل  میشود؟  تغییر  دستخوش 
میتواند منسجم تر شود؟  وسواالتی از این قبیل. سوال و 

پرسش میتواند ذهن را پویاتر و فعال تر کند.

خود  نوشتاری  سبک 
انتخاب  دقت  با  را 
به  افراد  ذهن  کنید. 
به  ناخودآگاه  صورت 
دنبال زیبایی است و از 
انسجام  آنچه  به  توجه 
و زیبایی نداشته باشد 

سرباز میزند.

پیـام  مدیریـتی | در هر موقعیتی به دنبال چیزهای مثبت باشید تا بتوانید از آنها استفاده کنید |
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 اگر در مورد قسمتی از طرح لوگو دچار شک و تردید 
گاه  است.  قسمت  آن  حذف  راه  ترین  مطمئن  شدید، 
کند. درک  را  ها  کاستی  میتواند  بهتر  ناخودآگاه  ذهن 
اگرچه گفته شد که یک لوگو باید بتواند به خوبی پیام 
یک برند را انتقال دهد و تمامی ابعاد برند و شرکت را 
اما این بدان معنا نیست که تمامی بخش  منعکس کند، 
ها و جزئیات اعم از تاریخچه، محصوالت، خدمات و 
قبیل در لوگو نشان داده شود و حقیقتا  این  از  مسائلی 
باعث  فقط  آن  انجام  و  نیست  پذیر  امکان  امر  این  نیز 
ایجاد لوگویی بسیار شلوغ با پیام ها و مفاهیم مختلف 
و نامنسجم میشود. برای مثال اگر در حال طراحی لوگو 
برای یک شرکت کامپیوتری هستید، ابدا نباید از تصویر 
اگر  یا  و  کنید  استفاده  خود  لوگوی  طرح  در  کامپیوتر 
از شکل  نباید  میکنید  را طراحی  رستوران  لوگوی یک 
نیست و  ای  کار حرفه  این  کنید.  استفاده  آن  غذاها در 

لوگویی خالقانه ایجاد نمیکند.
یکی از تصورات اشتباه این است که هرچه یک لوگو 
بیشتر دیده میشود و  ابعاد بزرگتری طراحی شود  در 
مورد توجه و تمرکز افراد قرار میگیرد که حقیقتا چنین 
تفکری اشتباه است. شاخص هایی که یک لوگو را در 
توجه افراد قرار میدهد زیبایی، خالقیت به کار رفته در 
طراحی، انسجام تصویر، انتقال دهنده ی پیامی مشخص 
و هدفمند است. سعی کنید برای لوگوی خود شخصیت 
و احترام ذاتی ایجاد کنید. فراموش نکنید که یک لوگو 
قرار نیست فقط بر روی یک کارت ویزیت یا بر روی 
تابلوی یک شرکت درج شود. طراحی آن باید به گونه 
و  کیفیت  ای،  باشد که در هرکجا و در هر صفحه  ای 
خوانا بودن خود را از دست ندهد. تصویری که در یک 
ی  صفحه  روی  بر  که  تصویری  و  میشود  چاپ  مجله 
موبایل دیده میشود و حتی تصویری که بر روی صفحه 
کیفیت  و  خاص  ابعاد  دارای  میشود  دیده  کامپیوتر  ی 
صورتی  به  باید  لوگو  طراحی  هستند.  متفاوت  تصویر 
باشد که در هر حالتی زیبایی و خوانا بودن خود را حفظ 
کند و در هر بعد تصویری به خوبی خود را نشان دهد. 
نگیرید.  اشتباه  یکدیگر  با  دورا  این  نیست.  برند  لوگو، 
لوگو در واقع هویت و بعد تصویری و بیرونی یک برند 
است و همچون نمادی برای یک برند. حال آنکه برند 
ذهن  در  خاص  جایگاهی  به  دستیابی  از  است  عبارت 
مشتری و به نوعی تعهد در ارائه ی محصول و خدمات 
از  قسمتی  لوگو  شده.  تعیین  های  ویژگی  و  کیفیت  با 

پروژه ی برند سازی است نه خود برند. یک لوگو ممکن 
است اولین چهره بیرونی یک برند و یک شرکت باشد 
و اولین چیزی باشد که مخاطبان برند برای اولین بار از 
آن برند میبینند. معموال تاثیر اولین برخوردها و نگاه ها 
را نباید نادیده گرفت. سعی کنید لوگویی طراحی کنید 
که افراد در نخستین دیدار جذب آن شوند و تمایل پیدا 
اولین  ایجاد  برای  آشنا شوند.  برند  آن  با  بیشتر  تا  کنند 

تصویر مثبت در ذهن مخاطبان باید تالش کرد.
 همیشه به یاد داشته باشید که افراد مختلف از زوایای 
نگاه  جریان  یک  به  مختلفی  های  نگرش  با  و  مختلف 
میکنند و ممکن است هر فردی دیدگاهی کامال متفاوت 
به یک مبحث یکسان داشته باشد. از این پتانسیل استفاده 
کنید و پس از تکمیل طرح نهایی آن را به افراد مختلف 
نشان دهید و از بازخورهای مختلف افراد استفاده کنید. 
این کار نه تنها به چهره ی حرفه ای شما ضربه نمیزند 
بلکه باعث پیشرفت نیز میشود و شما را شخصیتی متعهد 

و مسئولیت پذیر به عنوان یک طراح نشان میدهد.
بپرسید.  هدفمند  سواالت  خود  مشتریان  از  کنید  سعی 
پس از اتمام کار، برای آنکه نظر و احساس مشتریان را 
مناسب  است سواالتی  بهتر  لوگو جویا شوید  مورد  در 
طرح کنید تا سواالتی مبهم و نامشخص. به جای طرح 
سواالتی مانند: این طرح را دوست دارید؟ یا، نظرتان در 
مورد این لوگو چیست؟ بهتر است سواالتی منطقی تر 
بپرسید. مانند: آیا این لوگو با هسته ی اصلی ارزش های 
برند شما تطابق دارد؟ آیا این لوگو پیام برند شما را به 
خوبی بیان میکند؟ آیا این طرح با فعالیت های شرکت 
شما تطابق دارد؟ و سواالتی از این قبیل. همچنین دالیل 

جواب های آنان را نیز بپرسید.
روانشناسی اشکال: لوگوهای برندهای معروف و بزرگ 
دنیا اتفاقی و بر اساس سلیقه و احساس شخصی طراحی 
نشده اند و تک تک اجزای به کار رفته در آنها با هدف 
و برنامه ریزی خاصی شکل گرفته اند. اینکه شکل های 
به کار رفته مربع باشد یا مثلث یا دایره واینکه زاویه دار 
باشد یا تخت و مسائلی از این قبیل دارای نکات خاص 
اهمیت  آنها  به  توجه  که  هستند  خاصی  روانشناسی  و 

فراوان دارد.
توسط : تحریریه brandaboutدر: مقاالت برندینگ, 

|مقاالت مورد نیاز خود را جدا کنید و برای مطالعه بعدی بایگانی کنید |پیـام  مدیریـتی
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تشکر و قدردانی
هجران ابدی و غم از دست دادن عزیز سفر کرده مان

مرحوم مغفور علی مددی
هنوز بر قلب هایمان سنگینی می کند

و جز پناه بردن به مشیت الهی و طلب غفران
برای آن زنده یاد، چاره ای نیست

با این وجود حضور پر شور و حق شناسانه
مردم بزرگوار از اقشار مختلف بخصوص همکاران گرامی 

که حضوری، تماس تلفنی، صدور اعالمیه، اهداء تاج گل و پالکارد،
درج آگهی ما را قرین محبت خود قرار دادند

صمیمانه قدردانی می کنیم
از این که به علت تالمات روحی تا کنون توفیق

تشکر حضوری میسر نگردید، قلبا پوزش می طلبیم
امیدواریم خداوند عنایت فرماید

محبت شما عزیزان را 
جبران کنیم.

مدیریت شرکت شیلنگ و لوله خوزستان
عباس مددی
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یک سال از بلخ به سفر می رفتم. راه سفر امن نبود، زیرا رهزنان خونخوار در کمین مسافران و کاروان ها بودند. 
جوانی به عنوان راهنما و نگهبان به همراه من حرکت کرد. این جوان انسانی نیرومند و درشت هیکل بود. برای 
دفاع با سپر، ورزیده بود. در تیراندازی و به کار بردن اسلحه مهارت داشت. زور و نیرویش در کمان کشی به اندازه 
پهلوان بود و ده پهلوان اگر هم زور می شدند نمی توانستند پشتش را بر زمین آورند. ولی یک عیب داشت و آن 
اینکه با ناز و نعمت و خوشگذرانی بزرگ شده بود، جهان دیده و سفرکرده نبود، بلکه سایه پرورده بود، با صدای 

غرش طبل دالوران آشنا نبود و برق شمشیر سوارکاران را ندیده بود.

             نیفتاده بر دست دشمن اسیر                            به گردش نباریده باران تیر
اتفاقا من و این جوان پشت سر هم حرکت می کردیم، هر دیوار کهن و استواری که سر راه ما قرار می گرفت او 
با نیروی بازو، آن دیوار را بر زمین می افکند و هر درخت تنومند و بزرگی که می دید با زور سرپنجه خود، آن را 

ریشه کن می نمود و با ناز و افتخار نمایی می گفت:

           پیل کو؟ تا کتف و بازوی گردان بیند              شیر کو؟ تا کف و سر پنجه مردان بیند
ما همچنان به راه ادامه می دادیم، ناگاه دو نفر رهزن از پشت سنگی سر برآوردند و قصد جنگ با ما نمودند، در 
اکنون هنگام  به جوان گفتم: چرا درنگ می کنی؟  بود.  بغل دیگری کلوخ کوبی  آنها چوبی و در  از  دست یکی 

زورآزمایی و دفاع است.

           بیار آنچه داری ز مردی و زور                      که دشمن به پای خود آمد به گور
ولی دیدم تیر و کمان از دست جوان افتاده و لرزه بر اندام شده و خود را باخته است.

           نه هر که موی شکافد به تیر جوشن خای         بروز حمله جنگ آوران بدارد پای
کار به جایی رسید که چاره ای جر تسلیم نبود، همه بارو بنه و اسلحه و لباس ها را در اختیار آن دو رهزن قرار 

دادیم و با جان سالم از دست آنها رها شدیم.

          به کارهای گران مرد کاردیده فرست               که شیر شرزه در آرد به زیر خم کمند
         جوان اگر چه قوی یال و پیلتن باشد                بجنگ دشمنش از هول بگسلد پیوند

         نبرد پیش مصاف آزموده معلوم است                چنانکه مساله شرع پیش دانشمند

بنابراین بی گدار به آب نزن. در سفرهای خطیر، قد بلند و هیکل به ظاهر تنومند تو را نفریبد، آن کس را همراه و 
نگهبان خود بگیر که جنگ دیده و کارآزموده است، دل شیر و زهره نهنگ دارد.

حکایت هایی از سعدی
 باب هفتم - در تاثیر تربیت
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