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ســرمقـــاله

حکایت ما و پتروشیمی های کشور ماست!
صنایعــی کــه بــا هزینــه همیــن کشــور و ملــت بنــا شــدند کــه حلقــه هــای 
اســتخراج تــا تولیــد محصــوالت نهایــی را در داخــل کشــور کامــل 
نماینــد و در تکمیــل ایــن زنجیــره، اشــتغال، گــردش کار و بهبــود شــرایط 

ــه همــراه داشــته باشــند. اقتصــادی و اجتماعــی کشــور راب
هــم آنهایــی کــه همــواره چنــد قــدم بــزرگ مالــی در تأمیــن خــوراک از رایــگان گرفتــه تــا 
ــرده، ذره ای از  ــدای ناک ــا خ ــر بودندت ــی جلوت ــع تکمیل ــی و ........ از صنای ــع و دولت ارز مرج

ســود تحمیلــی بــه آنهــا کاســته نگــردد.
ــد کــه  ــوده ان ــن دســتی ب ــع پایی ــن صنای ــم چرا؛همــواره ای ــل نمــی دان ــن وجــود و بدالی ــا ای ب
بدنبــال آنهــا و بــا شــتاب فــراوان دویــده انــد و بــه هــر ســازی کــه نواختنــد .... انــد و بازهــم 
بــه مقصــود نرســیده انــد! انــگار منابــع ایــن کشــور اختصــاص بــه اشــتغال عــده ای خــاص دارد 
و آنانکــه داراییهایشــان را بــه خــاک ایــن ســرزمین میخکــوب کــرده انــد کمتریــن ســهمی از 

آن نبایــد داشــته باشــند! 
ــازار  ــده نمــا، ب ــواع مدلهــای تولیدکنن ــروش محصــوالت پتروشــیمی، ان ــی کــه در ف هموطنان
آزادی هــا و صــادرات را بــر تولیدکننــده هــای واقعــی ترجیــح داده و بــا قیمــت هــای حتــی 
پائیــن تــر از قیمــت داخلــی هــم ســعی در شــیرین کــردن کام دوســتان خارجــی خــود داشــته 
انــد! همــان دوســتان خارجــی محصــوالت نهایــی فــرآوری شــده را بــا چندیــن برابــر قیمــت 
ــه مــردم کشــور مــا فروختــه انــد و در ایــن بیــن آنچــه نصیــب صنعتگــر و ملــت مــا  ــاره ب دوب
ــش  ــت اقتصــادی، افزای ــکاری، اف ــرخ بی ــش ن ــدی، افزای ــای تولی ــی واحده ــی شــود، تعطیل م

ــوده اســت. گرســنگی و افزایــش جــرم و جنایــت در کشــور ب
ــد محصــوالت نهایــی  ــا تولی ــع ت ــه ایــن چرخــه ســاده اســتخراج مناب ــه راســتی کــه هرچــه ب ب
ــان  ــزی عایدم ــیر، چی ــن مس ــاده ی ای ــرنخ س ــردن س ــم ک ــی و گ ــز پیچیدگ ــیم ج ــی اندیش م
نمــی شــود. دوســتانی کــه عمــا تمــام قــد در برابــر برنامــه هــای حمایــت از صنایــع تکمیلــی و 
توزیــع عادالنــه ی منابــع ایــن کشــور ایســتاده انــد و آب و آتــش را در راه هموارکــردن مســیر 

صــادرات مــواد خــام هیــچ مــی داننــد چــه از دشــمنان فرضــی ایــن ســرزمین کــم دارنــد؟!!
ــروز  ــرایط ام ــر از ش ــاح خطرناکت ــدام س ــورد، ک ــی خ ــم م ــومی رق ــی س ــگ جهان ــر جن اگ

ــد؟! ــب کن ــت را تخری ــت صنع ــی توانس ــران م ای
چشم ها را نباید شست؟!

جور دیگر نباید دید؟!
ــا ادامــه ی ایــن  ــه خمــاری رفتیــم، غافــل از اینکــه ب مــا در انتظــار حملــه موشــکی دشــمنان ب

ــود و مهلــک! ــا از درون خواهــد ب وضعیــت، انهــدام م

تو جان    جان افزاستی ،   آخر زشهر ماستی                                               دل    رب رغیبی می نهی   این کی بود شرط واف 
)موالان(                                                                                                            

 سردبیر 
فرزاهن خرمیان
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دیدگاه موافقان و منتقدان اولین دوره 

نمایشگاه تهـران پالست

به گـــزارش روابـط عمـــومی انجمـن تـــولیدکنندگان لـولـه و اتصـاالت        
ــدرام  ــور پ ــا حض ــت ب ــران پالس ــگاه ته ــن نمایش ــی،  اولی ــی وی س پ
ســلطانی نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران، ســیدی رئیــس مجموعــه 
شهـــر آفتـــاب و خاکســار مجری نمایشــگاه در محل نمایشــگاه شــهر از 

ــا 3 بهمــن ســال 1395 برگــزار شــد. 30 دی ت

ــه ذکــر اســت در برگــزاری ایــن نمایشــگاه،  الزم ب
تشــکل هــای بخــش خصوصــی در حــوزه سیاســت 
ــدود 250  ــته و ح ــی داش ــر رنگ ــش پ ــذاری نق گ
ــه  شــرکت داخلــی و خارجــی در ایــن نمایشــگاه ب

ــد.  ــود پرداختن ــات خ ــوالت و خدم ــه محص ارائ

امــا اولیــن روز برگــزاری ایــن نمایشــگاه همزمــان 
بــا تــراژدی حادثــه پالســکو همــراه بــود. ایــن کــه 
ســاختمان پالســکو بــرای فعــاالن صنعــت پالســتیک 
تنهــا یــک بنــا نیســت، بلکــه بخشــی از تاریــخ ایــن 
صنعــت اســت جــای خــود دارد، امــا موضــوع جان 
باختــن تعــدادی از هموطنــان جانــکاه بــود بســیار. 

محتشــمی پــور: یــک ســال تهــران پالســت، یک 
ســال ایــران پالســت برگزار شــود.

پــس از برگــزاری نمایشــگاه تهــران پاســت، بــا ایــران 
ــه  ــگاه را ب ــن دو نمایش ــا ای ــم  ت ــی کنی ــره م ــت مذاک پاس
ــم  ــا ه ــر دو ب ــی کــه ه ــه صورت ــم ب ــک کنی یکدیگــر نزدی
پیونــد خــورده و مکمــل یکدیگــر شــوند. مــی تــوان رویــه 
ــورت  ــه ص ــرده و ب ــظ ک ــت را حف ــران پاس ــاالنه ای دو س

یــک ســال در میــان هــر کــدام از ایــن دو نمایشــگاه را 
ــرد. ــزار ک برگ

ــع  ــعه صنای ــر توس ــس دفت ــور رئی ــمی پ ــا محتش  محمدرض
پاییــن دســتی شــرکت ملــی پتروشــیمی ایــران در گفــت و 
ــی وی ســی،  ــه و اتصــاالت پ ــگار انجمــن لول ــا خبرن گــو ب
ــت را  کار  ــران پاس ــگاه ته ــای نمایش ــی ه ــی از ویژگ یک
گروهــی دانســت کــه توســط بخــش بزرگــی از اهالــی 

ــت. ــده اس ــام ش ــت انج صنع

وی کــه از نمایشــگاه تهــران پاســت بازدیــد کــرد بــا بیــان 
ایــن کــه ایــن نمایشــگاه ظرفیــت زیــادی بــرای توســعه دارد، 
گفــت: ایــن امیــدواری وجــود دارد کــه ســال هــای آینــده 

شــاهد نمایشــگاه بهتــری باشــیم.

محتشــمی پــور در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیا برگــزاری 
دو نمایشــگاه تهــران پاســت و ایــران پاســت در تقابــل بــا 
هــم قــرار نخواهنــد گرفــت بــه نوعــی کــه موجــب کاهــش 
بازدیدکننــدگان و غرفــه گــذاران در هــر کــدام شــود، 

گفــت: تقابلــی صــورت نمــی گیــرد، اکنــون نمایشــگاه
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 ایــران پاســت بــه صــورت دوســاالنه برگــزار مــی شــود 
ــران  ــال ته ــک س ــه، ی ــن روی ــظ ای ــا حف ــوان ب ــی ت و م

پاســت و یــک ســال ایــران پاســت برگــزار شــود. 

وی در همیــن ارتبــاط ادامــه داد: هماهنگــی میــان این دو 
نمایشــگاه، کار دشــواری نیســت؛ مــا در ایــران پاســت 
ــران  ــذب صنعتگ ــون ج ــی همچ ــکات اجرای ــز مش نی

داریــم، بنابرایــن مــی تــوان ایــن دو 
نمایشــگاه را بــا یکدیگــر هماهنــگ 

کــرد.
ــن دوره  ــزاری اولی ــور برگ ــمی پ محتش
نمایشــگاه تهــران پاســت را خــوب 
توصیــف و اظهــار امیــدواری کــرد کــه 

ــه داشــته باشــد. ــه ادام ــن روی ای

رئیــس دفتــر توســعه صنایــع پاییــن دســتی شــرکت ملــی 
پتروشــیمی ایــران گفــت: اکنــون مــا پیگیــر ایــن موضوع 
هســتیم کــه بعــد ازبرگــزاری  نمایشــگاه تهران پاســت، 

بــا ایــران پاســت صحبــت کنیــم و دو نمایشــگاه را بــه 
یکدیگــر نزدیــک کنیــم تــا هــر دو بــا هــم پیوند خــورده 

و مکمــل یکدیگــر باشــند.

محتشــمی پــور در پاســخ بــه دلیل عــدم حضور شــرکت 
ــت  ــاره عل ــده درب ــت: بن ــار داش ــیمی، اظه ــای پتروش ه
ــور  ــه ط ــا ب ــدارم؛ ام ــی ن ــا اطاع ــتن آنه ــور نداش حض
ــدود 10  ــا ح ــرکت ه ــی از ش ــال یک مث
روز پیــش از برگــزاری ایــن نمایشــگاه، 
بــه بنــده اطــاع داد کــه تعــدادی از 
شــرکت هــای پتروشــیمی قصــد حضور 
در ایــن نمایشــگاه را دارنــد امــا بــه دلیــل 
ــا،  ــری کاره ــرای پیگی ــدک ب ــان ان زم

ایــن مشــارکت میســر نشــد.  

وی تصریــح کــرد: حضــور نداشــتن شــرکت هــای 
پتروشــیمی در ایــن نمایشــگاه، لزومــا بــه معنــی تحریــم 
ــاید  ــدارد؛ ش ــود ن ــم وج ــرای تحری ــی ب ــت و دلیل نیس

»اکنــون نمایشــگاه ایــران پالســت بــه 
صــورت دوســاالنه برگــزار مــی شــود 
ــه،  ــن روی ــظ ای ــا حف ــوان ب ــی ت و م
ــک  ــت و ی ــران پالس ــال ته ــک س ی
ــران پالســت برگــزار شــود.« ســال ای
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ــع وجــود نداشــته  ــه موق ــام ب ــرای آنهــا امــکان ثبــت ن ب
ــت.  اس

ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجه 
بــه حضــور تشــکل هــای بخــش خصوصــی در شــورای 
سیاســت گــذاری تهــران پاســت، آیــا ایــن امــکان بــرای 
آنهــا در نمایشــگاه ایــران پاســت بــه وجــود مــی آیــد، 
ــا  ــکل هــ ــت. تشـ ــوع آرزوی مـاسـ ــن موضـ گفــت: ای

سابقـــه ی زیــادی دارنــد، صــرف اختــاف ســلیقه دلیــل 
ــور  ــا حض ــرای م ــت. ب ــی نیس ــی و جدای ــی اعتنای ــر ب ب

تشــکل هــا ایــده آل اســت.

نمـایشـــگاه تهـــران پـالست 
ــران پـالست  قوی شـود، ایـ

ــی شــود  ــف م تضعی
»بــه هــر میــزان نمایشــگاه تهــران پالســت 
ــزان  ــان میــ ــه همـ ــود، ب ــه دار شـ ریشـ
ــا  ــا ب ــش ه ــتر و چال ــا بیش ــختگیری ه سـ

ــد.« ــی یاب ــی م ــت فزون ــران پالس ای
ــدگان  ــن تولیدکنن ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، هنریــک اصانیــان 
دربــاره  الکتروهیدرولیــکان  شــرکت  مدیرعامــل 
ــور  ــه تص ــت: ب ــار داش ــت اظه ــران پاس ــگاه ته نمایش
بنــده ایــن نمایشــگاه نمــی توانــد آینــده روشــنی داشــته 
باشــد، چــون بیشــتر بنــگاه هــای اقتصــادی نمــی تواننــد 
ایــران  نمایشــگاه  دو  در  کوتــاه  زمانــی  فواصــل  در 

ــد.  ــرکت کنن ــت ش ــران پاس ــت و ته پاس

ــران  ــگاه ته ــزان نمایش ــر می ــه ه ــت: ب ــه گف وی در ادام
پاســت ریشــه دار شــود، بــه همــان میــزان ســخت گیــری 
هــا بیشــتر و چالــش هــا بــا ایــران پاســت فزونی مــی یابد. 
حتــی در بهتریــن حالــت هــم اگــر آینــده خوبــی داشــته 

باشــد، بایــد از کیفیــت ایــران پاســت کاســته شــود.
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ــال  ــر 4 س ــان ه ــگاه آلم ــد نمایش ــر مانن    اگ
ــزار  ــزرگ برگ ــگاه ب ــک نمایش ــار ی ــک ب ی
ــتر و  ــذاران بیش ــه گ ــور غرف ــم حض ــود، ه ش
ــود. ــد ب ــر خواه ــگ ت ــر رن ــتقبال پ ــم اس ه

بــه گــزارش روابــط عمومی انجمــن تولیدکننــدگان لوله 
و اتصــاالت پــی وی ســی، علیرضا چاوشــی مدیــر عامل 
ــگاه  ــوص نمایش ــی در خص ــین ج ــرز ماش ــرکت الب ش
تهــران پاســت گفــت: هزینــه هــای ایــن نمایشــگاه در 
مقایســه بــا نمایشــگاهی ماننــد اصفهــان پاســت بیــش از 

نیــازی بــه برگــزاری دو نمایشــگاه تهــران پالســت و ایران پالســت وجــود ندارد

وی در خصــوص ایــن موضــوع کــه تشــکل هــا بــه دلیــل 
نقــش آفرینــی و حضــور در شــورای سیاســت گــذاری- 
تهــران پاســت بر خــاف ایــران پاســت، آن را نکته مثبتی 
در برپایــی ایــن نمایشــگاه ارزیابــی مــی کننــد، گفــت: بــه 

نظــر بنــده هنگامــی مــی توانیــم اظهــار کنیــم کــه انجمــن 
ــدون  ــد، کــه ب ــوده ان ــق ب ــاری موف ــا در همــکاری و همی ه
برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی کــه با صــرِف نیــرو و هزینه 

واحدهــای اقتصــادی، برگــزار شــده اســت، ایــن همدلــی 
ایجــاد مــی شــد. بــه عبــارت دیگــر مناســب بــود کــه بدون 
برپایــی ایــن نمایشــگاه، مــی توانســتیم کــه بــا گفــت و گــو 

بــه تعامــل مشــترک و همدلــی دســت پیــدا مــی کردیم.  
مدیرعامــل الکتروهیدرولیــکال بــا بیــان ایــن کــه بــه هــر 
ــه همــان  ــزان نمایشــگاه تهــران پاســت قــوی شــود ب می
میــزان ایــران پاســت تضعیــف مــی شــود، گفــت: دلیــل 
ایــن مســئله هــم آن اســت چــون بنــگاه هــا نمــی تواننــد 
پرتــوان در هــر دو نمایشــگاه، حضــور پیــدا کننــد؛ اما این 
نمایشــگاه از جنبــه دیگــر کــه انجمــن هــا را بــا یکدیگــر 

هــم صــدا کــرده اســت، مــی توانــد نقطــه مثبتــی باشــد. 
وی افــزود: اکنــون ایــن پرســش مطــرح اســت کــه ســال 
آینــده چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ آیــا بایــد بنــگاه هــای 
ــن  ــت و در بهم ــران پاس ــاه در ای ــر م ــادی در مه اقتص
ــای  ــگاه ه ــا بن ــد؟ آی ــرکت کنن ــت ش ــران پاس در ته
ــن  ــا ای ــد و آی ــوآوری را دارن ــزان ن ــن می ــادی ای اقتص
ــه در  ــوند ک ــی ش ــازار م ــد وارد ب ــتری جدی ــم مش حج

ــی شناســایی شــوند؟  ــازه زمان ــن ب ای

اصانیــان گفــت: بــه نظــر مــی رســد مــا در آینــده شــاهد 
ــا انجــام  یــک دوگانگــی خواهیــم بــود. مــا خواســتیم ب
ایــن کار چیــزی را ثابــت کنیــم؛ امــا ای کاش همدلــی 
به وجـــود آمـــده بـــدون صـــرف نیــــرو و هـــزینه شکل 

مــی گرفــت. 
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پنــــج برابر اســت. 

ــی از  ــاد برخ ــه زی ــن هزین ــل ای ــه دلی ــه داد: ب وی ادام
کارخـــــانه دارهــا از حضــــور  در نمایشــگـــاه امتنــــاع 

ــد. ــی کنن م

چاوشــی تبلیغــات ایــن نمایشــگاه را کــم دانســت و 
گفــت: بــه همیــن دلیــل تعــداد بازدیدکننــدگان از 
ــین  ــرز ماش ــرکت الب ــت. ش ــدک اس ــت ان ــران پاس ته
جــی در بیشــتر نمایشــگاه هــای داخلــی حضــور داشــته 
و همچنیــن در تعــدادی از نمایشــگاه هــای خارجــی 

ــد.   ــی کن ــرکت م ش

وی در بخــش دیگــری از گفــت و گــوی خــود در 
ــت و  ــران پاس ــگاه ته ــزاری دو نمایش ــوص برگ خص
ایــران پاســت، اظهــار داشــت: بــه نظــر بنــده  نیــازی بــه 
برگــزاری دو نمایشــگاه وجــود نــدارد و تولیدکننــدگان 
تــوان حضــور در آنهــا را ندارنــد. اگــر ماننــد نمایشــگاه 
ــزرگ  ــک نمایشــگاه ب ــار ی ــک ب ــر 4 ســال ی آلمــان ه
برگــزار شــود، هــم حضــور غرفــه گــذاران بیشــتر و هــم 

اســتقبال پــر رنــگ تــر خواهــد بــود.

ــین  ــرز ماش ــرکت الب ــوالت ش ــاره محص ــی درب چاوش
جــی توضیــح داد: مــا اولیــن ســازنده خــط آبیــاری 
قطــره ای در ایــران هســتیم. قیمــت خارجــی آن 2 و نیــم 

میلیــارد تومــان اســت کــه مــا آن را بومــی ســازی کــرده 
ــم.  ــون تومــان عرضــه مــی کنی ــا قیمــت 150 میلی و ب

وی ادامــه داد: تــا کنــون 350 خــط ســاخته و در اختیــار 
مشــتریان قــرار دادیــم. کار جدیــد  مــا ســنگ مصنوعــی 

مرمــری اســت کــه در داخــل بومــی ســازی کردیــم.

چاوشــی بــا بیــان ایــن کــه ایــن شــرکت دارای 25 ســال 
ــازی  ــین س ــن ماش ــزود: اولی ــت، اف ــت اس ــابقه فعالی س
هســتیم کــه قطعــات آن بــه طــور کامــل در داخــل 

ــود.  ــی ش ــاخته م ــور س کش

وی بــا انتقــاد از اشــباع بــازار توســط چینــی هــا گفــت: 
دولــت حمایتــی از تولیدکننــده داخلــی در برابــر ماشــین 
ــا  ــل م ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی ده ــام نم ــی انج آالت چین

ــه تعدیــل نیــرو شــده ایــم.  ناگزیــر ب
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تشکیل کمیته مشترک
در خصوص 

تعـیین 
میـزان نیاز 
محصـوالت 

پتـروشیـمی 
صنایع تکمیلی

عباســعلی متوســلیان رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی از تشــکیل کمیتــه ای 
مشــترک بــا حضــور انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی و تشــکل هــای مرتبــط، بــا هــدف 

تعییــن میــزان نیــاز محصــوالت پتروشــیمی صنایــع تکمیلــی، خبــر داد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی، جلســه کارگــروه تخصصــی پتروشــیمی اول 
اســفند مــاه در کمیســیون صنعــت اتــاق بازرگانــی تهــران بــا حضــور مســئوالن پتروشــیمی و نماینــدگان تشــکل هــا برگــزار شــد.

ــگری،  ــان، لش ــلیان، جمالی ــعلی متوس ــی، عباس ــدی پورقاض ــدوی، مه ــد از؛ مه ــارت بودن ــت عب ــن نشس ــران ای ــی از حاض برخ
ــاف زاده و... ــی، صح ــکی، ابوی کوش

متوســلیان دربــاره محتــوای ایــن جلســه اظهــار داشــت: مهــدوی دبیــر کل انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی در ایــن 
جلســه پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه ای مشــترک بــا هــدف تعییــن میــزان محصــوالت پتروشــیمی صنایــع تکمیلــی را ارائــه داد کــه 
پــس از بررســی بــه تصویــب اعضــای حاضــر در جلســه رســید. بنــده نیــز ماموریــت یافتــم تا تشــکل هــای مرتبــط را بــرای حضور 

در ایــن کمیتــه معرفــی و دعــوت کنــم.

وی برگــزاری ایــن جلســه را در ادامــه ســری نشســت هــای اتــاق بازرگانــی ایــران کــه در آن بســته حمایتــی از صنایــع تکمیلــی 
تدویــن شــده بــود، عنــوان کــرد و گفــت: یکــی از کارگــروه هــای تخصصــی نشســت هــای مزبــور، کارگــروه تخصصــی صنعت 

پتروشــیمی اســت کــه ریاســت آن بــه آقــای مهنــدس مهــدی پورقاضــی محــول شــده اســت. 

متوســلیان همچنیــن از برگــزاری جلســه هــای متعــدد دیگــر بــا بــورس کاال، وزارت صنعــت معــدن و تجــارت و دیگــر نهادهــای 
مرتبــط خبــر داد کــه یکــی از محورهــای گفــت و گــو در ایــن جلســه هــا، شــفاف ســازی در زمینــه عرضــه هــا و ممانعــت از 

اخــال در ایــن حــوزه اســت.
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عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: بانــک هــا بخشــنامه پیــش پرداخــت ۱0 درصدی 
ارز براســاس نــرخ علــی الحســاب ۳ هــزار و ۶00 تومانــی بــرای واردات کاال را اجــرا نمــی کنند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــه نقــل از ایبِنــا،  مهــدی پورقاضــی افــزود: 
بانــک هــا بــه هیــچ عنــوان پرداخــت ارز بــا نــرخ علــی الحســاب 3 هــزار و ۶00 تومانــی را قبــول نمــی کننــد و مدعــی هســتند 
بــا وجــود ابــاغ ایــن بخشــنامه از ســوی معــاون اول رئیــس جمهــوری، ایــن موضــوع بایــد از طریــق مســئوالن بانــک مزبــور 

بــرای آنهــا ارســال شــود.

ــازار ارز و حمایــت از تولیــد داخلــی کــه اســحاق جهانگیــری روز 12 دی مــاه ســال جــاری   براســاس بخشــنامه ســاماندهی ب
بــه تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی و بانــک هــا و موسســات اعتبــاری ابــاغ شــد، بانــک هــا مــی تواننــد بــا توجــه بــه وضعیــت 
ــزار و ۶00  ــرخ دالر 3 ه ــاس ن ــنادی را براس ــارات اس ــایش اعتب ــت گش ــش  پرداخ ــد پی ــل 10 درص ــی، حداق ــاری متقاض اعتب

تومانــی بــه صــورت علــی  الحســاب پرداخــت کننــد.

 وی تصریــح کــرد کــه بانــک هــا زیــر بــار ایــن بخشــنامه نمــی رونــد و پیــش پرداخــت 10 درصــدی بــه ریــال بــرای گشــایش 
اعتبــارات اســنادی را نمــی پذیرنــد.

ــان  ــون توم ــر از 100 میلی ــم تســهیات بانکــی کمت ــاره بخشــنامه بخشــودگی جرای ــاق تهــران درب ــدگان ات ــات نماین عضــو هی
گفــت: ایــن بخشــنامه در حقیقــت کمــک بــه افــرادی اســت کــه مدیریــت مالــی خوبــی نداشــته و نتوانســته انــد بــه موقع بدهــی های 

خــود را بــه نظــام بانکــی بپردازنــد.

 پورقاضــی تاکیــد کــرد: در حالــی کــه در تمــام کشــورهای دنیــا از واحدهــای موفــق و منظــم در پرداخــت بدهــی تســهیات 
خــود حمایــت مــی کننــد، در ایــران خــاف ایــن موضــوع در جریــان اســت.

وی ادامــه داد: صــدور و اجــرای بخشــنامه هــای ایــن چنینــی باعــث مــی شــود تــا انگیــزه افــراد و شــرکت هــای موفــق و منظــم 
بــرای پرداخــت بدهــی تســهیات خــود از بیــن بــرود در حالــی کــه بایــد ایــن شــرکت هــا و افــراد بــه الگــوی ســایرین تبدیــل 

شــوند.

عضو اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: نگاه حمایت از متخلف، نگاه غلطی است و باید اصاح شود.

مشـکالت 
دریافـت ارز 
۳۶۰۰ تومانی 
برای فعـاالن 

اقتصــادی
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ــه  ــور را ب ــا دو کش ــک ی ــد ی ــی توان ــکل م ــر تش ه
عنــوان هــدف در ســال، انتخــاب کنــد. پــس از آن 
ــا ســفارتخانه هــای کشــورهای  ارتبــاط تشــکل هــا ب
انتخــاب شــده برقــرار مــی شــود. در طــی آن ســال 
هــم تشــکل و هــم ســفارتحانه، حداکثــر تعامــل با آن 

کشــور را برقــرار مــی کننــد.

ــه و  ــدگان لول ــن تولیدکنن ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اتصــاالت پــی وی ســی، نشســت مســئوالن اتــاق بازرگانــی 
ایــران بــا دبیــران تشــکل هــا 17 بهمــن مــاه 1395 در طبقــه دهــم 
اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار شــد. دبیــران تشــکل هــای وابســته 
ــران و روســای  ــاق ای ــت رئیســه ات ــران، اعضــای هیئ ــاق ای ــه ات ب
اتــاق هــای بازرگانــی شهرســتان هــا از حاضــران در ایــن نشســت 

ــد. بودن

 فرزانــه خرمیــان دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت 
پــی وی ســی در ایــن نشســت شــرکت کــرد.

ــای  ــران در ارتق ــش دبی ــن نق ــی و تببی ــه بررس ــش ب ــن همای ای
ــداف  ــبرد اه ــا و پیش ــدی اعض ــا و رضایتمن ــکل ه ــگاه تش جای

ــت. ــاص داش ــا.، اختص ــکل ه تش

طــرح مشــترک اتــاق و وزرات خارجه بــرای تعامالت 
بیــن المللی تشــکل ها

پــدارم ســلطانی نایــب رئیــس اول اتــاق بازرگانــی ایران، کمــک های 
ــه  ــازی، بلک ــد س ــس نیازمن ــه از جن ــران را ن ــی ای ــاق بازرگان ات

توانمنــد ســازی تشــکل هــا عنــوان کــرد.

 وی در ادامــه از طــرح مشــترک اتــاق بازرگانــی ایــران بــا وزارت 
ــی  ــت و گوی ــاس گف ــر اس ــت: ب ــر داد و گف ــه خب ــور خارج ام
ــورمان  ــه کش ــور خارج ــر ام ــف وزی ــواد ظری ــد ج ــا محم ــه ب ک
ــی  ــوزه بازاریاب ــال در ح ــر س ــا در ه ــت ت ــرار اس ــد، ق ــرح ش مط
ــا  ــن المللــی تشــکل هــا، یــک هــدف گــذاری ب و ارتباطــات بی

ــود. ــام ش ــه انج وزارت خارج

 وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس هــر تشــکل مــی توانــد یــک یــا 
دو کشــور را بــه عنــوان هــدف در ســال، انتخــاب کنــد. پــس از 
آن ارتبــاط تشــکل هــا بــا ســفارتخانه هــای کشــورهای انتخــاب 
ــم  ــکل و ه ــم تش ــال ه ــی آن س ــود. در ط ــی ش ــرار م ــده برق ش
ســفارتحانه، حداکثــر تعامــل بــا آن کشــور را برقــرار مــی کننــد.

 رتبــه بنــدی تشــکل هــا در دســتوِر کار اتــاق/ 
ــه ــاس رتب ــر اس ــت ب حمای

اشــرف دبیــر کل اتــاق ایــران ضمــن مقایســه نقــش دبیــران 
تشــکل هــا بــا مدیــر عامــان شــرکت، تصریــح کــرد: چنــد گروه 
تشــکلی وجــود دارد؛ تشــکل هــای کامــا منضبــط کــه اساســنامه 
را دقیقــا رعایــت کــرده و ارتبــاط خوبــی هــم بــا اعضــای خــود 

دارنــد و تشــکل هــای کــم توجــه بــه ایــن موضــوع.

ــر  ــران از نظ ــاق ای ــو ات ــای عض ــکل ه ــه تش ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
محــدوده کار و تاثیرگــذاری نقــش در اقتصــاد ایــران، هــم وزن 
ــدی  ــه بن ــو، رتب ــای عض ــکل ه ــرای تش ــد ب ــت: بای ــتند، گف نیس

طــرح مشــترک اتــاق و وزرات خارجــه بــرای تعامــالت بیــن المللــی

ــران ــی ای ــاق بازرگان ــتور کار ات ــا در دس ــکل ه ــدی تش ــه بن ــا/ رتب ــکل ه تش
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ــران  ــاق ای ــخص، ات ــای مش ــاس پارامتره ــر اس ــم و ب ــام دهی انج
ــد. ــام ده ــاس انج ــر آن اس ــود را ب ــای خ ــت ه حمای

ــل  ــان یکــی از عوام ــا ذینفع ــران ب ــط دبی ــه اشــرف، رواب ــه گفت ب
ــرای جــذب اعضــا اســت. مهــم ب

ــه-   ــران ب ــاق ای ــای ات ــه کمــک ه ــران از جمل ــاق ای ــر کل ات دبی
تشــکل هــا را، ارتقــا، ســاماندهی، آمــوزش، تحقیقــات، ارتباطات 
بیــن المللــی و انتقــال ســخنان بــه مراجــع ذیصــاح، عنــوان کــرد. 
بــه گفتــه وی ارتبــاط بــا دولــت بهتریــن کاری اســت کــه اتــاق 

مــی توانــد بــرای تشــکل هــا انجــام دهــد.  

 پرســش مهــم اعضــا از تشــکل هــا: بــرای اعضــا چــه 
کــرده ایــد؟

ســیف سرپرســت معاونــت تشــکل هــای اتــاق ایــران بــا تشــریح 
ــال  ــت: در ح ــی، گف ــع کنون ــی در مقط ــکل گرای ــرورت تش ض
ــان و  ــی بازرگان ــادی و باتکلیف ــده اقتص ــرایط پیچی ــر ش حاض
مطالبــات آنهــا از حاکمیــت، لــزوم همگرایــی و تفکــر جمعــی را 

ــان و مشــخص مــی ســازد. نمای

وی ادامــه داد: امــروز گفــت و گــو جایگزیــن رفتارهــای پیشــین 
شــده اســت و نقدهــا بایــد بــا ارائــه راهــکار و پیشــنهادها همــراه 

باشــد.

بــه گفتــه ســیف تکالیــف مهمــی بــرای تشــکل هــا در نظــر گرفته 
شــده و بــرای جلوگیــری از مــوازی کاری بایــد تقویــت تشــکل ها 

در دســتور کار قــرار گیرد.

ــت:  ــار داش ــران اظه ــاق ای ــای ات ــکل ه ــت تش ــت معاون سرپرس
ــن  ــا ای ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ــن ات ــا و همچنی همــواره تشــکل ه
پرســش از ســوی اعضــا روبــرو هســتند، کــه تشــکل بــرای اعضــا 
چــه کاری انجــام داده اســت؟ از ایــن روی ضــروری اســت کــه 
بــا کمــک همدیگــر پاســخی بــرای ایــن پرســش مهــم بیابیــم تــا 

اعضــا بــرای عضویــت راغــب و پیشــرو شــوند.

وی حمایــت اتــاق از تشــکل هــا را در دو بعــد مــادی و معنــوی 
ــن  ــوزش یکــی از محــوری تری ــه آم ذکــر کــرد و گفــت: مقول
نــکات بـــرای رشــــد و تقـــویت تشـــکل هــا اســت کــه اتــــاق با 
ــا و ارکان  ــرای اعض ــر را ب ــن ام ــا، ای ــکل ه ــنجی از تش ــاز س نی

ــا انجــام مــی دهــد. تشــکل ه

راهبرد اتاق؛ حمایت از تشکل ها

در ادامــه پیرمــوذن رئیــس هیئــت راهبــردی تشــکل هــای اتــاق 
ایــران بــا بیــان ایــن کــه مــا بــا شــعار حمایــت از تشــکل هــا وارد 
اتــاق شــدیم، گفــت: از ایــن روی تعهــد مــا بــه تشــکل هــا بیشــتر 

اســت.

ــه حــدود 70 درصــد از تشــکل هــا  وی گفــت: در حــال حاضــر ب
ــان از  ــارد توم ــن 3 میلی ــود و همچنی ــی ش ــی م ــک نقدینگ کم
ــا  ــتان ه ــای اس ــکل ه ــه تش ــور، ب ــتانی کش ــه اس ــف بودج ردی

ــت. ــده اس ــک ش کم

پیرمــوذن از دبیــران حاضــر در ایــن نشســت درخواســت کــرد تــا 
نســبت بــه تکمیــل و ارســال فــرم هــای رتبــه بنــدی اقــدام کننــد.
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ضــرورت ریــل گــذاری بــرای نجــات صنایــع 
ــات  ــکار نج ــون، راه ــرای قان ــی+ اج تکمیل
ــنهادی ــته پیش ــن بس ــی+ مت ــع تکمیل صنای

ســلطانی: ضــرورت ریــل گــذاری بــرای نجــات 
ــون،  ــرای قان ــلیان: اج ــی/ متوس ــع تکمیل صنای
ــته  ــن بس ــی + مت ــع تکمیل ــات صنای ــکار نج راه

ــنهادی پیش

حمایــت انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصاالت 
ــار  ــاق/ فش ــنهادی ات ــته پیش ــی از بس ــی وی س پ
بــرای تعطیلــی جلســه هــا/ وضــع پتروشــیمی در 

خصــوص بســته پیشــنهادی و...

ــه  ــدگان لول ــط عمومــی انجمــن تولیدکنن ــه گــزارش رواب ب
و اتصــاالت پــی وی ســی، نشســت ایجــاد ارزش افــزوده و 
تامیــن مــواد اولیــه در صنایــع پایین دســتی و مکمل کشــور و 
مدیریــت صــادرات مــواد خــام، 19 بهمــن مــاه ســال جــاری 

در طبقــه ششــم اتــاق بزارگانــی ایــران برگــزار شــد.

ــی،  ــدی پورقاض ــلیان، مه ــعلی متوس ــلطانی، عباس ــدرام س پ
ســعید ترکمــان، شــیبانی، علــی لشــگری، رضــا زاده، مهدوی 

و... برخــی از حاضــران در ایــن نشســت بودنــد.

فشــار بــرای تعطیــل کــردن جلســه هــا/ ضــرورت 
ریــل گــذاری بــرای نجــات صنایــع تکمیلــی

ــدرام  ــت پ ــن نشس ــدای ای ــزارش در ابت ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــه  ــا ارائ ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ســلطانی نایــب رئیــس اول ات
پاورپوینتــی بــا موضــوع،  مدیریــت ســوق دادن تولیــد مــواد 
اولیــه بــه ســمت صنایــع مکمــل داخلــی در کشــور چیــن و 
بیشــینه کــردن ارزش افــزوده، گفــت: کشــور چیــن رشــد دو 
رقمــی در اقتصــاد داشــته اســت، ایــن کشــور چــه مســیری را 
پیمــوده و صنایــع خــود را چگونــه تقویــت کــرده و بــا چــه 
روشــی حمایــت هــای خــود را در حــوزه صنایــع مکمــل و 
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پاییــن دســتی ســوق داده اســت؟ 

وی ادامــه داد: چیــن در ســال 1994 اصاحــات مالیاتــی 
انجــام داد و نظــام مالیــات ارزش افــزوده را بــه وجــود آورد. 
ــد و  ــوار 13 درص ــرف خان ــرای کاالی مص ــور ب ــن کش ای
بــرای بقیــه 17 درصــد را اعمــال کــرد. ســرانجام بــا پیوســتن 
بــه ســازمان تجــارت جهانــی، معافیــت مالیاتــی در صــادرات 
کاالهــای خــود را متوقــف کــرد. ســپس در ســال 2004 بعــد 
از 10 ســال تجربــه اعمــال مالیــات ارزش افــزوده، نظــام چنــد 
ــال  ــود اعم ــادارت خ ــزوده را در ص ــی ارزش اف ــرخ مالیات ن

کــرد و 7 طبقــه اســترداد در نظــر گرفــت. 

نایــب رئیــس اول اتــاق بازرگانــی ایــران افــزود: در مطالعات 
ــار زیســت  ــد آث ــه در برخــی جاهــا کــه تولی صــورت گرفت
محیطــی مخــرب داشــت، چیــن اســترداد را حداقلــی کــرده 
ــود  ــی ش ــه م ــال 2008 ماحظ ــی در س ــه نقصان ــت. البت اس
کــه بــه بحــران جهانــی اقتصــادی مرتبــط اســت و چیــن بــه 
صــورت موقــت میــزان اســترداد را افزایــش و ســپس آن را 

بــه قبــل بازگردانــده اســت.

ــن  ــع پایی ــزه در صنای ــش انگی ــرای افزای ــن ب وی گفــت: چی
پیــش گرفتــه و  دســتی، سیاســت عــدم اســترداد را در 
همچنیــن بــرای ایــن کــه تاثیــری روی مصــرف کننــده 

نداشــته باشــد، تعرفــه را کاهــش داده اســت.

ــد  ــا در فراین ــت: م ــه گف ــن جلس ــدی ای ــع بن ســلطانی در جم

الحــاق بــه ســازمان تجــارت جهانــی قــرار داریــم و بــا پیوســتن 
ایــران بــه ایــن ســازمان،  تمــام معایفــت هــای مالیات بــر درآمد 
حــذف مــی شــود. اکنــون زمــان را در اختیــار داریــم و بایــد 
ریــل گــذاری در صنایعــی کــه مزیــت بیشــتری دارنــد انجــام 

دهیــم و آن را بــه ســایر صنایــع نیــز تســری بدهیــم. 

وی بــا بیــان ایــن کــه دو بنــد این بســته پیشــنهادی هزینــه هایی 
بــه پتروشــیمی هــا تحمیــل مــی کنــد، گفــت: امــا بندهــای ۶ 

و 3،4،5 در مســاعدت پتروشــیمی هــا اســت. 

ــرای  ــی ب ــر توجیه ــال حاض ــرد:  در ح ــح ک ــلطانی تصری س
صنایــع تکمیلــی وجــود نــدارد و بــرای رهایــی از مخاطرات، 
ــدار ارزش  ــر مق ــت. ه ــروری اس ــری ض ــذاری ام ــل گ ری
ــز بیشــتر اســت. صنعــت  ــانات نی ــن باشــد، نوس ــزوده پایی اف
پتروشــیمی بایــد جــذاب تریــن در دنیــا باشــد و تنهــا اهــرم 

ــرخ خــوراک اســت.  ــز ن آن نی

وی بــا اشــاره بــه برخــی فشــارها بــرای تعطیلــی ایــن جلســه هــا 
گفــت: تنهــا راه حــل ایــن موضــوع دور هــم نشســتن و 
رســیدن بــه یــک اجمــاع دور میــز اســت. برخــی فشــار مــی 
آورنــد کــه ایــن جلســه هــا را تعطیــل کنیــم و عــده ای نیــز 
عنــوان مــی کننــد کــه اتــاق بازرگانــی در ایــن موضــوع بــه 

ــال رانــت اســت.  دنب

ــه ای  ــزارش مقایس ــک گ ــا ی ــنهاد داد ت ــان پیش وی در پای
بیــن نــرخ فــروش محصــوالت پتروشــیمی در ایــران بــا نــرخ 
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ــه شــود.  منطقــه ای تهی

اجــرای قانــون، راهــکار نجــات صنایــع تکمیلــی/ 
حمایــت از بســته پیشــنهادی اتــاق

عباســعلی متوســلیان نماینــده اتــاق در شــورای رقابــت 
ــن  ــی از انجم ــه نمایندگ ــده  ب ــت: بن ــت، گف ــن نشس در ای
ــن  ــی و انجم ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص ــدگان لول تولیدکنن
ــه و  ــن جلس ــزاری ای ــران از برگ ــتیک ای ــع پاس ــی صنای مل
ــع  ــه الگــوی کشــور موفقــی ماننــد چیــن کــه فاقــد مناب ارائ
ــم. ــی کن ــی م ــتند، قدردان ــع گاز هس ــی و مناب هیدروکربن

ــزه  ــه صــورت ایرانی وی ادامــه داد:  روش حــل مشــکات ب
کــردن و یــا کدخدامنشــی، از نظــر مــا مــردود اســت. تمــام 
بندهــای بســته پیشــنهادی کــه توســط اتــاق بازرگانــی ایــران 
ــه  ــر ب ــه اگ ــتند ک ــر هس ــل یکدیگ ــت مکم ــده اس ــه ش ارائ
صــورت دقیــق بــه آن توجــه شــود و بندهــای آن بــه ترتیــب 
ــی  ــع تکمیل ــرای صنای ــی را ب ــداف عال ــوند، اه ــی ش اجرای

محقــق مــی ســازد.

متوســلیان بــا بیــان ایــن کــه صنایــع تکمیلــی در ســال جــاری 
و در مقاطعــی مــواد اولیــه را تــا 4۶ درصــد باالتــر از فــوب 
خلیــج فــارس خریــداری مــی کردنــد، ایــن پرســش را 
خطــاب بــه پتروشــیمی هــا مطــرح کــرد کــه ایــن چــه نعمتی 
اســت کــه مــا بــه ایــن صــورت از آن برخــوردار شــده ایــم 
ــد  ــی در داخــل کشــور هــم نمــی توان ــده حت کــه تولیدکنن

رقابــت کنــد. 

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پی وی ســی، 
گفــت: پتروشــیمی هــا همــواره اظهــار مــی کننــد کــه بــا هــم 
ــاع از  ــاله و اط ــابقه 30 س ــا س ــده ب ــم، بن ــو کنی ــت و گ گف
ــی ســی ســی  ــد معامــات محصــوالت پتروشــیمی از پ رون
گرفتــه تــا بــه امــروز، مثالــی در ایــن زمینــه ذکــر مــی کنــم، 
ــزار  ــترک برگ ــه مش ــارس جلس ــج ف ــگ خلی ــا هلدین ــا ب م
ــی وی  ــزان پ ــن کــردن می ــا معی ــا ب ــق شــد ت ــم و تواف کردی
ســی در طــول ســال، آن را بــا قیمــت روز خریــداری کنیــم؛ 

امــا آنهــا بــه ایــن توافــق عمــل نکردنــد.

ــات  ــی و نج ــرای رهای ــرد: ب ــوان ک ــان عن ــلیان در پای متوس
ــه جــز  ــت موجــود، راهــکاری  ب ــی از وضعی ــع تکمیل صنای

ــدارد.  ــود ن ــون وج ــرای  قان اج

موضع پتروشیمی ها در خصوص بسته پیشنهادی

آن چــه کــه از جلســه دیــروز مشــهود بــود، نماینــدگان 
پتروشــیمی هــا نســبت بــه بســته پیشــنهادی اتــاق بازرگانــی، 
ــر کل  ــدوی دبی ــه مه ــی ک ــا جای ــد ت ــق نبودن ــدان مواف چن
ــوان  ــه عن ــته ب ــن بس ــیمی از ای ــان پتروش ــن کارفرمای انجم
»ســنگ بــزرگ، نشــانه نــزدن اســت« تعبیــر کــرد و خطــاب 
بــه ســلطانی گفــت: ایــن بســته را بــه چــه کســی مــی خواهید 
ارائــه دهیــد؟ چــه کســی مــی خواهــد آن را اجرایــی کنــد؟ 

ــون دارد. ــه قان ــاز ب ــواردی نی ــن م چنی
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وی گفــت: حتــی اگــر ایــن بســته بــه دولــت ارائــه شــود 
آنهــا بندهایــی کــه در جهــت منافــع خــود آنهــا اســت را 

پذیرفتــه و ســایر بندهــا را رد مــی کننــد.

ســلطانی در پاســخ بــه ایــن اظهــارات عنــوان کــرد: ایــن 
ــاق  ــی شــدن در گام اول از طــرف ات ــس از نهای بســته پ
بازرگانــی بــه دولــت ارائــه مــی شــود و چنــان چــه از این 
ــه صــورت یــک الیحــه در  مســیر امــکان پذیــر نشــد، ب
مجلــس شــورای اســامی مطــرح و توســط نماینــدگان 

مــردم پیگیــری مــی شــود. 

 متــن بســته پیشــنهادی اتــاق بازرگانــی  ایــران 
بــرای تکمیــل و رقابــت پذیــر نمــودن زنجیره 

ــور ارزش صنایع کش

ــه  ــزرگ ) ب ــع ب ــدی صنای ــای تولی ــت ه ــر مزی ــی ب مبتن
ــن 95( ــه 9 بهم ــده در جلس ــنهاد ش ــای پیش ــراه بنده هم

ــر ســازی  ــا رویکــرد، حداکث ــد ب ــه: موضــوع تولی  مقدم
حفــظ و ایجــاد ارزش افــزوده تولیــد در داخــل کشــور، 
بیشــینه ســازی اشــتغال صنعتــی، افزایــش بهــره وری 
تولیــد و تقویــت پایــدار نــرخ رشــد اقتصــادی در کشــور 
و همچنیــن توســعه صــادارت بــا رویکــرد کاهــش خــام 
ــر  ــح نظ ــه مطم ــت ک ــی اس ــه اهداف ــی، مجموع فروش
دولــت هــای محتــرم و کلیــه ارکان کشــور اســت و بایــد 
نســبت بــه آن هــر چــه جامعتــر، راهبــردی تــر و ســریعتر 

اتخــاذ تصمیــم نمــود.

ــه  ــی دارد ک ــع اصل ــه ذینف ــوع س ــن موض ای
ــتند ــی هس ــال اهداف ــه دنب ــک ب ــر ی ه

ــن  ــزرگ(:  ای ــع ب ــدی )صنای ــزرگ تولی ــای ب ــگاه ه 1- بن
صنایــع نیــاز دارنــد کــه خــوراک )مــواد اولیــه( خــود را بــا 
نــرخ جــذاب نســبت بــه رقبــای خــود در خــارج از کشــور 
دریافــت نماینــد، ضمــن این کــه در خصوص سیاســت های 
ــرات و قیمــت  ــر مســائل تعزی ــروش خــود درگی ــازار و ف ب

گــذاری نباشــند.

ــع کوچــک و  ــن دســتی )صنای ــی و پایی ــع تکمیل 2- صنای
ــت هــای  ــد کــه از مزی ــع انتظــار دارن ــن صنای متوســط(: ای
ــه  ــه صــورت خــوراک ب ــر کــه ب ــع و ذخائ کشــور در مناف
صنایــع بــزرگ تحویــل مــی شــود، بهــره مناســب ببرنــد و 
قیمــت مــواد اولیــه تولیــد ایــن صنایع بــرای مصــرف داخلی 
گرانتــر از قیمــت صادارتــی مــواد اولیه نباشــد و آنهــا مرتب 
ــد  ــد تولی ــند و بتوانن ــزرگ نباش ــع ب ــا صنای ــش ب در چال
ــان خارجــی خــود داشــته باشــند. ــا همتای ــر ب ــت پذی رقاب

3- دولــت:  دولــت ماموریــت دارد کــه مشــکات محیــط 
کســب و کار صنایــع فــوق را رفــع نماینــد و بــا هدف تحقق 
مولفــه هــای مذکــور در مقدمــه، منافع ملــی را بیشــینه نماید 
ضمــن ایــن کــه منابــع خــود را مرتبــا از درآمدهــای نفتــی به 

درآمدهــای مالیاتــی تبدیــل نماید.
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بسته پیشنهادی زیر می تواند منافع هر سه ذینفع فوق 
را در مسیر بیشینه کردن منافع ملی تامین نماید:

1- معافیــت مالیاتــی صــادارت مــواد پایــه 
پتروشــیمی، پاالیشــی و فلــزات پایــه محــدود 

ــود. ش

صــادارت  در  افــزوده  ارزش  مالیــات   -2
ــرار  ــی برق ــورت پلکان ــه ص ــوق ب ــوالت ف محص

ــود. ش

مایــع،  گاز،  از  )اعــم  خــوراک  نــرخ   -3
ــوق  ــه حق ــزات پای ــوص فل ــکات و در خص لوب
ــه  ــم( ب ــادن و امثاله ــه مع ــره مالکان ــی و به دولت
ــرخ در  ــن ن ــه جذابتری ــود ک ــن ش ــی تعیی صورت

منطقــه و ســایر کشــورهای رقیــب باشــد.

جدیــد  واحدهــای  احــداث  بــرای   -4
پتروشــیمی یــا توســعه ظرفیــت واحدهــای فعلــی 
ــرای  ــزان 20 درصــد ب ــه می تخفیــف خوراکــی ب

مــدت 5 ســال در نظــر گرفتــه شــود.

5- نظــام رگوالتــوری بــرای حــوزه نفــت، 
ــار  ــه انحص ــی ک ــش های ــایر بخ ــیمی و س پتروش

ــی و راه- ــود دارد طراح ــی وج ــا قانون ــی ی دولت
ــود. ــدازی ش ان

خــوراک  تغییــر  بــرای  کاری  و  ســاز   -۶
پتروشــیمی هــای مصــرف کننــده خــوراک 
ــهیات  ــتفاده از تس ــا اس ــوراک گاز ب ــع، خ مای

مــاده 12 تــدارک دیــده شــود.

ــن قیمــت و  ــری و تعیی 7- نظــارت هــای تعزی
ــع  ــره صنای ــت از کل زنجی ــازمان حمای ورود س

ــوق حــذف شــود. ف

8- تعرفــه واردات محصوالتــی کــه بــرای 
ــورد  ــی م ــن دســتی داخل ــی و پایی ــع تکمیل صنای

ــود ــذف ش ــرد، ح ــی گی ــرار م ــتفاده ق اس

9- مشــوق هــای صادارتــی )جایــزه صادراتی، 
ــواد  ــادارت م ــرای ص ــه و...( ب ــده نمون صادرکنن
اولیــه حــذف شــود و بــه صنایــع مکمــل و پاییــن 

دســت تخصیــص یابــد.

ــع  ــرای صنای 10- ســاز و کارهــای تشــویقی ب
ــی،  ــش آالیندگ ــون کاه ــزرگ، پیرام ــادر و ب م
کاهــش مصــرف انــرژی و گســترش اســتفاده از 

ــاوری هــای نویــن، ایجــاد شــود. فن
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دومیــن کنفرانــس بیــن المللی مســتربچ و 
کامپانــد برگزار شــد

ــدگان  ــن تولیدکنن ــی انجم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــس  ــن کنفران ــی،  دومی ــی وی س ــاالت پ ــه و اتص لول
ــران  ــری ای ــای پلیم ــتربچ و کامپانده ــی مس ــن الملل بی
24 بهمــن مــاه ســال 1395 در پژوهشــگاه پلیمــر و 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــیمی ای پتروش

 محتشــمی پــور: ضــرورت اتخــاذ اســتراتژی تعاملــی 
ــر پتروشــیمی ها در براب

ــن  ــع پایی ــر توســعه صنای ــس دفت ــور رئی محمدرضــا محتشــمی پ
دســتی شــرکت ملــی پتروشــیمی در ســخنانی بــا اشــاره بــه 

ــذار در  ــال گ ــا در ح ــت: م ــا، گف ــیمی ه ــی پتروش ــش کم افزای
ــی کــه در حــوزه خــوراک  ــت پتروشــیمی هســتیم. اتفاقات صنع
اتفــاق افتــاد مقــداری حاشــیه ســود شــرکت هــا را تغییــر داد؛ امــا 
عمــده واحدهــای پتروشــیمی در بخــش پلیمــری، خــوراک خود 
را نــه از دولــت بلکــه بــا قیمــت هــای جهانــی تحویــل مــی گیرند.

ــا بیــان ایــن کــه هنــوز اقــدام خاصــی در تولیــد کامپانــد و  وی ب
مســتربچ نیفتــاده اســت،گفت: امــروز پتروشــیمی هــا بــه صــورت 
جــدی بــه تولیــد کامپانــد و مســترچ مــی اندیشــند و تعــدادی از 
شــرکت هــا نیــز اقــدام بــه تولیــد و ســفارش گــذاری کــرده انــد. 

وی اتفــاق فــوق را بــرای صنعــت مثبــت ارزیابــی کــرد و 
تصریــح کــرد: ایــن موضــوع مــی توانــد اتفــاق خوبــی در جهــت 
همــکاری هــای فنــی، تامیــن مــواد اولیــه و همــکاری در حــوزه 
بــازار بــا صنعــت مســتربچ و کامپانــد باشــد. البتــه ایــن موضــوع- 

ورود پتروشیمی ها به تولید مستربچ و کامپاند 
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نیــز مــی توانــد یــک تهدیــد هــم بــه شــمار رود بــه ایــن عبــارت 
ــازار مــی شــود. کــه یــک رقیــب جــدی وارد ب

ــر  ــی در براب ــتراتژی تهاجم ــا اس ــنهاد داد ت ــور پیش ــمی پ  محتش
ــه  ــد ب ــح داد: بای ــود و توضی ــه ش ــش گرفت ــا در پی ــیمی ه پتروش
صــورت جــدی بــا پتروشــیمی هــا وارد تعامــل شــد و اگــر ایــن 
ــد  ــر تعریــف نشــود، توســعه صنعــت کامپان ــا زودت همــکاری ه

ــود. ــد ب ــه زا خواه ــی و هزین ــتربچ، غیرتخصص ومس

 

پورقاضــی: تــالش بــرای برداشــتن معافیــت مالیاتــی 
صــادارت محصــوالت پتروشــیمی 

ــی  ــاق بازرگان ــت ات ــیون صنع ــس کمیس ــی رئی ــدی پورقاض مه
تهــران شــاخص تمایز انجمــن تولیدکننــدگان مســتربج و کامپاند 
ــود  ــای خ ــاء اعض ــرای ارتق ــاش ب ــا را ت ــن ه ــر انجم ــا دیگ ب
دانســت، بــر خــاف ســایر انجمــن هــای دیگــر کــه بــه فکــر رفــع 

مشــکات بانــک و بیمــه و غیــره هســتند. 

ــرای  ــی ب ــاق بازرگان ــای ات ــاش ه ــه ت ــاره ب ــا اش ــی ب پورقاض
ــت:  ــا گف ــیمی ه ــادارت پتروش ــی ص ــت مالیات ــتن معافی برداش
ــت  ــوع اس ــن موض ــری ای ــال پیگی ــران در ح ــی ای ــاق بازرگان ات
البتــه مقابلــه هایــی بــا آن مــی شــود. همچنیــن در تــاش هســتیم  
ــورد  ــی م ــدون بررس ــال 1394 ب ــی س ــای مالیات ــه ه ــا اظهارنام ت

ــرد.  ــرار گی ــرش ق پذی

ــا  ــد ت ــتاندارد کامپان ــازی اس ــی س ــی: بوم  معصوم
ــده ــال آین س

ــاره  ــی درب ــه توضیحات ــن مراســم ب معصومــی دیگــر ســخنران ای
ــت و گاز  ــاب، نف ــع آب، فاض ــا در صنای ــزه ه ــتربج و آمی مس
پرداخــت. وی از بومــی ســازی اســتاندارد کامپانــد تــا ســال آینده 
خبــر داد و گفــت: در زمینــه اســتاندارد کامپانــد، مشــکلی وجــود 
ــود  ــق وج ــورت دقی ــه ص ــوزه ب ــن ح ــتانداردهای ای ــدارد و اس ن

دارد.

وی بــا بیــان ایــن کــه در زمینه اســتاندارد مســتربچ، مشــکل وجود 
دارد، گفــت: در ایــن زمینــه نــه ایــران، بلکــه اســتانداردهای 
ــه ای وجــود  ــا اســتانداردهای کارخان ــم و تنه ــز نداری ــی نی جهان
ــال 2005  ــای 138 در س ــه ه ــی از کمیت ــه یک ــن زمین دارد. در ای
در صــدد تدویــن اســتاندارد مســتربچ برآمــد، چــون تولیــد تمــام 

لولــه هــای کشــور آمریــکا بــا مســتربچ اســت.

مســتربچ،  و  کامپانــد  تولیدکننــدگان  گرمابــی: 
دهنــد تشــکیل  صادارتــی  کنسرســیوم 

ــورای  ــس ش ــابور در مجل ــردم نیش ــده م ــی نماین ــد گرماب حمی
ــاری از مصــرف پاســتیک گفــت:   ــه آم ــا ارائ ــران ب اســامی ای
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ــاس  ــن اس ــر ای ــا ب ــم م ــر بگیری ــی را در نظ ــط جهان ــر متوس اگ
حداقــل بــه 350 هــزار تــن کامپانــد نیــاز داریــم از ایــن روی ایــن 
صنعــت بزرگــی اســت و طــی دهــه اخیــر پیشــرفت هــای خوبــی 

داشــته اســت.

ــد  ــع کامپان ــدگان حســاس صنای ــی یکــی از مصــرف کنن گرماب
ــد  ــت تولی ــرار اس ــت: ق ــرد و گف ــوان ک ــودرو عن ــت خ را صنع
ــدار  ــه مق ــن روی ب ــد از ای ــون برس ــه 2 میلی ــران ب ــودرو در ای خ
قابــل ماحظــه ای بــه کامپانــد نیــاز وجــود دارد کــه امیدواریــم 

ــود. ــد ش ــور تولی ــل کش ــه آن در داخ هم

ــی  ــیوم صادارت ــکیل کنسرس ــنهاد تش ــس پیش ــده مجل ــن نماین ای
ــدگان  ــت: تولیدکنن ــه داد و گف ــد را ارائ ــت کامپان ــرای صنع ب
ــه  ــند البت ــادارت باش ــر ص ــه فک ــد ب ــی بای ــاز داخل ــر نی ــاوه ب ع
ــع  ــزو صنای ــه ج ــت ک ــن صنع ــدگان ای ــه تولیدکنن ــن زمین در ای
کوچــک و متوســط بــه شــمار مــی رونــد، دارای نقــاط ضعفــی 
ماننــد : R&D هــای قــوی و بخــش بازرگانــی خارجــی کارآمــد 

ــا، هســتند. ــن بازاره ــرای یافت ب

ــر  ــی دیگ ــت: یک ــود گف ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
از پیشــنهادهای برنامــه ششــم توســعه، در اختیــار گذاشــتن 
ــت  ــار مدیری ــزوده در اختی ــر ارزش اف ــات ب ــد از مالی 30 درص
شــهرک هــای صنعتــی بــرای توســعه زیرســاخت هــا و نگهداری 

ــا اســت. ــن شــهرک ه ای

ــای  ــر از انتقاده ــی دیگ ــی را یک ــهیات بانک ــرخ تس ــی ن گرماب
نــرخ  تفــاوت  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  تولیــدی  واحدهــای 
تســهیات بانــک هــا بــا نــرخ ســود ســرمایه گــذاری اشــخاص، 
ــاد اســت. ایــن  ــه زی ــل توجــه اســت کــه متاســفانه ایــن فاصل قاب
موضــوع بــا رئیــس کل بانــک مرکــزی مطــرح شــده، اما بانــک ها با 
روش هــای مختلــف همچنــان درصدهــای ســود باالیــی دریافــت 

مــی کننــد.

ــال  ــت در ح ــه دول ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
رهایــی از وابســتگی بــه درآمدهــای نفــت اســت، گفــت: بــر ایــن 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــی جایگزین ــع مالیات ــج مناب ــه تدری ــاس و ب اس
ــرای  ــنهاد ب ــن روی پیش ــود. از ای ــد ب ــی خواه ــای دولت درآمده
ســال 9۶ در مجلــس، افزایــش میــزان مالیــات اســت کــه در برخی 
مــوارد ایــن افزایــش بــاال اســت و در حــال بررســی ایــن موضــوع 

هســتیم.

گرمابــی همچنیــن بررســی کارشناســانه عــوارض ورود کامپانــد 
را یــک ضــرورت دانســت.

عزیــزی: فرهنــگ مشــاوره صنعــت بــا دانشــگاه 
وجــود نــدارد

و  پلیمــر  پژوهشــگاه  رشــد  مرکــز  رئیــس  عزیــزی  حامــد 
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پتروشــیمی، صنعــت کامپانــد و مســتربچ را بســیار مهــم توصیــف 
ــرای  ــه ب ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــا ب ــت آنه ــت: اهمی ــرد و گف ک
توســعه و ســاخت محصــوالت جدیــد بــه ایــن محصــوالت نیــاز 

ــود دارد. ــدی وج ج

وی در خصــوص ارتبــاط صنعــت بــا دانشــگاه آن را بــه ضــرب 
المثــل »علــم بهتــر اســت یــا ثــروت« تشــبیه کــرد و گفــت: بــرای 
ــا  ــد ب ــگاه بای ــت و دانش ــی، صنع ــش  دولت ــه بخ ــاط س ــن ارتب ای
ــت  ــی از دول ــم پوش ــا چش ــا ب ــد ام ــش ببرن ــی کار را پی هماهنگ

بایــد خــود صنعــت و دانشــگاه همــت کننــد.

ــرای  ــت ب ــگاه و صنع ــای دانش ــف ه ــه ضع ــاره ب ــا اش ــزی ب عزی
ارتبــاط بــا یکدیگــر توضیــح داد: گاهــی تحقیقــات غیرکاربردی 
ــی  ــام م ــت انج ــی، فعالی ــگاه صنعت ــدون ن ــاتید ب ــا اس ــام و ی انج
دهنــد. از طــرف دیگــر صنعــت مــا نیــز آن قــدر رشــد نکــرده که 
ــا  ــد. فرهنــگ مشــاوره صنعــت ب ــاز کن ــه دانشــگاه احســاس نی ب
دانشــگاه ماننــد کشــورهای دیگــر در ایــران شــکل نگرفته اســت.

ایــن اســتاد دانشــگاه در پایــان گفــت: اخیــرا نســل ســوم 
ــن ایجــاد شــده اســت  ــام دانشــگاه هــای کارآفری ــا ن دانشــگاه ب
و دانشــجویان عــاوه بــر کســب علــم، ایــده ای را پــروش مــی 
ــود. ــر ش ــدی منج ــو لی ــد ت ــک واح ــه ی ــت ب ــا در نهای ــد ت دهن
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 off در یازدهمیــن جلســه کارگــروه تنظیــم بــازار محصــوالت پتروشــیمی شــورای رقابــت بــا رای قاطــع اعضــا عرضــه محصــوالت
در بــورس بــه تصویــب رســیده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی بــه نقــل از  ایســنا، شــرکت ملــی پتروشــیمی 
ــا ارســال نامــه ای مجتمــع هــای پتروشــیمی اعــام کــرد مفــاد تبصــره مصوبــه شــماره 85514/۶0 تاریــخ 12 تیــر 1393 وزارت  ب
صنعــت، معــدن و تجــارت مبنــی بــر مجــوز فــروش خــارج بــورس کاال پــس از 2 بــار عرضــه بــدون معاملــه در بــورس کاال بــر 
ــه جلســه دویســت و چهــل و یکــم مرکــز ملــی رقابــت تاریــخ  2۶ بهمــن 1394 ملغــی گردیــده و امــکان اســتناد  اســاس مصوب

نخواهــد داشــت.

بــر اســاس ایــن نامــه، شــرکت های پتروشــیمی موظــف هســتند بــرای تدویــن فهرســت کاالهــای غیــر قابــل فــروش در بــورس، 
مجــوز خــاص بــرای فــروش داخلــی از کارگــروه تنظیــم بــازار شــورای رقابــت مجــوز دریافــت کننــد کــه ایــن مجــوز فــروش 
ــه  ــه تاییــد کارگــروه رســیده اســت، امــا نیازمنــد اعــام ب در خصــوص محصــوالت off عرضــه شــده در تابلــو فرعــی مجــددا ب

کارگــروه اســت.

 

بر اساس این مصوبه:

کلیــه محصــوالت Off و On پتروشــیمی ملــزم بــه عرضــه در بــورس کاال هســتند. کاالهــای Off در تــاالر فرعــی عرضــه خواهنــد 
شــد.

در صورتــی کــه مشــتری مجــاز بــه خریــد کاالهــای Off1 و Off2، اقــدام بــه خریــد ایــن کاالهــا کنــد، ایــن خریــد به عنوان ســهمیه 
بهین یــاب مشــتری در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. بدیهــی اســت رعایــت اســتانداردهای اجبــاری بــر عهده  مشــتری اســت.

شــرکت بــورس کاال اختیــار دارد کــه در صــورت تشــخیص شــرایط ذیــل بــرای کــــاالهای Off، عرضــه  آن هــا را بــه عرضــه 
غیــر بهین یــاب منتقــل کنــد. کاالهایــی کــه در تــاالر اصلــی عرضــه شــده و تقاضــا ندارنــد.

 

گـریدهای خاص

کاالهای شرکت هایی که به تازگی پذیرش شده اند.

تبصره: فهرست کاالهای غیر بهین یاب باید توسط بورس کاال به کارگروه گزارش گردد.

اگــر کاالی Off در تــاالر فرعــی بــه فــروش نرفــت، شــرکت تولیدکننــده بــه صــورت مــوردی و بــا مجــوز کارگــروه می توانــد آن 
را در خــارج از بــورس بــه فــروش رســاند.

ممنوعیـت فـروش
خارج از بورس پتروشیمـی ها تشـدید شد
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ــه  ــواد اولی ــد م ــی توانن ــی م ــای تخصص ــکل ه تش
مــورد نیــاز خــود را بــر اســاس میــزان مصــرف 
تامیــن  کمیتــه  بــه  مختلــف،  زمانــی  مقاطــع  در 
ــت  ــیمی جه ــی پتروش ــع تکمیل ــی صنای ــاز داخل نی
کننــد. اعــام  آن  تامیــن  بــرای  ریــزی  برنامــه 

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تولیدکننــدگان لولــه 
و اتصــاالت پــی وی ســی، جلســه مشــترک انجمــن صنفــی 
کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی و تشــکل هــای صنایــع تکمیلــی 
7 اســفند مــاه در دفتــر انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت 

ــد. ــزار ش ــیمی برگ پتروش

ــاز  ــن نی ــه »تامی دســتور کار ایــن نشســت بررســی وظایــف کمیت
داخلــی صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی« بــود کــه حاضــران در بــاره 

وظایــف و ترکیــب آن بــه بحــث و گفــت وگــو پرداختنــد.

ــه  ــواد اولی ــزان م ــالم می ــری: اع ــدوی ابه مه
ــاز ــن نی ــه تامی ــه کمیت ــاز ب ــورد نی م

احمــد مهــدوی ابهــری دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت 
پتروشــیمی در ایــن نشســت بــا بیــان ایــن کــه هــدف ایــن جلســه 
تعامــل بیشــتر بــرای پیشــرفت صنایــع بــاال دســتی و صنایــع 
ــه  ــرد، قــرار داد ب ــر برد-ب ــا را ب تکمیلــی اســت، گفــت: بایــد مبن
گونــه ای کــه بتوانیــم بــرای ایــن صنعــت تصمیــم گیــری کنیــم، 
ــرای مــا اتخــاذ  ــه ایــن کــه بخــش دولتــی تصمیمــات ناقــص ب ن

کننــد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه »تامیــن نیــاز 
داخلــی صنایــع تکمیلــی پتروشــیمی«، اظهــار داشــت: ایــن کمیتــه 
ــا حضــور 3 نماینــده از تشــکل هــا، 3 نماینــده از پتروشــیمی و  ب

یــک نماینــده از ان پــی ســی، تشــکیل مــی شــود. 

ــن  ــح داد: در ای ــوق توضی ــه ف ــف کمیت ــاره وظای ــدوی درب مه
ــای  ــا و گـریـدهـ ــزان تقاض ــی می ــای تخصص ــکل ه ــه تش کمیت
مــورد نیــاز خــود را بــا توجــه بــه مقاطــع زمانــی، اعــام مــی کنند. 

جلسه پتروشیمی

مواد مورد نیازمحصوالت
پتروشیمی به کمیته تامین نیاز اعالم شود
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همچنیــن ایــن کمیتــه هــر ۶ مــاه یــک بــار برنامــه ریــزی الزم را 
در ایــن خصــوص انجــام مــی دهــد.

به گفته این مقام مسئول یکی از اهداف این کمیته راستی آزمایی 
میزان مصرف مواد اولـیه با همکاری انجمـن های تخصصی است 

تا مواد اولیه به دست مصرف کننده واقعی برسد.

وی ادامــه داد: بــا ایــن اقــدام دالالن از صحنــه حــذف مــی شــوند 
ــت  ــه و دول ــه جامع ــو ب ــک الگ ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توان ــن م و ای

معرفــی شــود.

ــا و  ــه ه ــت عرض ــرورت مدیری ــلیان: ض متوس
ــاز ــورد نی ــریدهای م گـ

عباســعلی متوســلیان رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و 
اتصــاالت پــی وی ســی و رئیــس انجمــن ملــی صنایــع پاســتیک 
ایــران نیــز برگــزاری چنیــن جلســاتی را نشــانه اهمیــت مــواد اولیه 

ــدگان ذکــر کــرد.  ــرای تولیدکنن ب

وی بــا اشــاره بــه پیشــینه تشــکیل ایــن جلســه، گفــت: پــس از نامــه 
1۶ تشــکل خطــاب بــه رئیــس جمهــور در خصوص مشــکل تامین 
مــواد اولیــه، جلســاتی در اتــاق بازرگانی ایــران تشــکیل و در نهایت 

بــه تهیــه بســته پیشــنهادی حمایــت از صنایــع تکمیلی منجر شــد.

متوســلیان در همیــن ارتبــاط ادامــه داد: در جلســه هــای برگــزار 
شــده فــوق، آقــای دکتر پــدرام ســلطانی ســلطانی چنــد کارگروه 
ــود  ــا کارگــروه پتروشــیمی ب ــد کــه یکــی از آنه ــف کردن تعری

کــه مســئولیت آن بــه آقــای مهنــدس مهــدی پورقاضــی رئیــس 
ــی تهــران محــول شــد. ســپس  ــاق بازرگان کمیســیون صنعــت ات
یــک نشســت در اتــاق بازرگانــی تهــران برگــزار و امــروز هــم در 

ادامــه آن جلســه، ایــن نشســت برگــزار شــده اســت. 

ــع پاســتیک  ــی صنای ــن اســاس انجمــن مل ــر ای ــه داد: ب وی ادام
از آنهــا  ارســال و  بــه تشــکل هــا  نامــه ای خطــاب  ایــران 
ــک  ــه و پی ــرف ماهیان ــزان مص ــا می ــت ت ــرده اس ــت ک درخواس

مصــرف خــود را اعــام کننــد. 

ــی وی ســی  ــه و اتصــاالت پ ــدگان لول رئیــس انجمــن تولیدکنن
گفــت: اکنــون بایــد بــر روی میــزان عرضــه چانــه زنــی کــرد، امــا 
ایــن درخواســت بایــد بــه گونــه ای باشــد  کــه تــوان جــذب آن 

هــم وجــود داشــته باشــد. 

متوســلیان گفــت: مــا طــی 10 جلســه در شــورای ملــی رقابــت،  
ــکل  ــون مش ــم. اکن ــخص کردی ــا را مش ــه ه ــف عرض ــزان ک می
عرضــه وجــود دارد کــه بایــد آقــای مهــدوی آن را حــل کــرده و 

همچنیــن مدیریــت گریدهــا نیــز انجــام شــود. 

ــن  ــه تامی ــا ب ــیمی ه ــزام پتروش ــی: ال پورقاض
ــی ــع تکمیل ــاز صنای ــورد نی ــه م ــواد اولی م

مهــدی پورقاضــی نیــز بــا بیــان ایــن کــه بایــد هــدف ایــن کمیتــه 
در دســتور العمــل فعالیــت آن مکتــوب شــود، گفــت: همچنیــن 
بایــد عنــوان شــود کــه پتروشــیمی هــا ملــزم بــه تامیــن مــواد اولیــه 
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ــا قیمــت هــای  ــی متناســب ب ــع تکمیل ــی صنای ــاز و کاف ــورد نی م
جهانــی هســتند تــا تولیدکننــدگان صنایــع تکمیلی ناگزیر نشــوند 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود را بــا قیمــت هــای باالتــر از بــورس 
تهیــه کننــد؛ چــون در غیــر ایــن صــورت نمــی تــوان در بازارهای 

جهانــی رقابــت کــرد.

وی حضــور نماینــده اتــاق بازرگانــی در ایــن جســله را ضــروری 
عنــوان کــرد و در بخــش دیگــری از ســخنان خــود پیشــنهاد داد: 
بــا توجــه بــه ایــن کــه مــا کمتــر تجربــه چنیــن کمیتــه هایــی در 
ــزی  ــه ری ــای برنام ــه ج ــود ب ــی ش ــنهاد م ــم، پیش ــور را داری کش
شــش ماهــه، بــرای 2 مــاه و ســپس در مرحلــه بعــدی بــرای 4 مــاه 

برنامــه ریــزی شــود تــا بــر شــرایط مســلط شــویم.

وی مشــخص شــدن ضمانــت هــای اجرایــی از ســوی طرفیــن را 
از الزامــات ایــن کمیتــه عنــوان کــرد.

رئیــس کمیســیون صنعــت اتــاق بازرگانــی تهــران گفــت: هــدف 
ــواد  ــن م ــکات تامی ــل مش ــه، ح ــاد کمیت ــه و ایج ــن جلس از ای
اولیــه اســت. نمــی تــوان در ایــن جلســه همــه مشــکات را حــل 
کــرد. دســتور کار کمیتــه، شناســایی کمبودهــای عرضــه و برنامه 

ریــزی بــرای تامیــن آن اســت.

مــروج از دیگــر حاضــران در ایــن نشســت اظهــار کــرد: بایــد از 
ســوی اتــاق بازرگانــی ایــران یــا وزارت صنعــت بــه ایــن کمیتــه 
ــی  ــه م ــرادی  ک ــت اف ــی اس ــه بدیه ــود. البت ــروعیت داده ش مش
خواهنــد خــارج از سیســتم، مــواد اولیــه تهیــه کننــد موانعــی در 

ایــن زمینــه بــه وجــود مــی آورنــد. 

شیبانی: کمیته بازی کافی است!
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــت ب ــن نشس ــران در ای ــر حاض ــیبانی از دیگ ش
هــر نــوع بــه روز کــردن اطاعــات مفیــد اســت، گفــت: کمیتــه 
بــازی کافــی اســت؛ بنــده هنگامــی کــه نمــی توانــم مــواد اولیــه 
از پتروشــیمی تهیــه کنــم، ناگزیــر بــه تهیــه آن از دالل هــا هســتم؛ 
ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آنهــا ایــن مــواد را از کجــا تهیــه 

مــی کننــد.

وی اظهــار داشــت: ایــن کــه بنــده کاالی تولیــدی کشــور خــود 
ــه تهیــه کنــم، یــک فاجعــه  ــه ترکی ــان تپ ــر از بنــدر قازی را ارزانت

اســت. 

مهــدوی نیــز در پاســخ بــه ایــن اظهــارات، عنــوان کــرد: متاســفانه 
مــا هــر چــه در خصــوص مناطــق آزاد فریــاد زدیــم دولــت بــه آن 
توجــه نکــرد. چنــان چــه مجوزهــای غیــر واقعــی حــذف شــود، 

مــواد اولیــه بــه دســت تولیدکننــده واقعــی مــی رســد. 

ــه  ــا کمیت ــور: نســبت ســایر بازیگــران ب آزادی پ
مشــخص شــود

ــواد  ــوزه م ــران ح ــمردن بازیگ ــا برش ــز ب ــور نی ــن آزادی پ محس
اولیــه اظهــار داشــت: پتروشــیمی هــا، بــورس کاال، شــرکت ملــی 
پتروشــیمی،  وزات صنایــع، صنایــع تکمیلــی و ســایت بهیــن یاب 
از بازیگــران اصلــی ایــن مســئله هســتند کــه هــر کــدام مــی توانند 
موضــوع را تســهیل یــا موانعــی ایجــاد کننــد. مثــا بایــد بــه طــور 
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مثــال نســبت ایــن کمیتــه بــا بــورس کاال مشــخص شــود.

وی توازن نمایندگان حاضر در این کمیته را ضروری دانست. 

مهــدوی در پاســخ ایــن اظهــارات گفــت: بنــا نیســت ایــن کمیتــه 
رای دهــد بلکــه تنهــا یــک کار تفاهمــی انجــام مــی دهــد.  

ــرف  ــت مص ــازمان حمای ــوی س ــه از س ــک نام ــال ی وی از ارس
ــی  ــن صنف ــه انجم ــاب ب ــواه خط ــا خ ــای م ــا امض ــدگان ب کنن
کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی خبــر داد کــه در آن اســامی 
ــا  ــود ت ــده ب ــر ش ــور ذک ــر کش ــال در سراس ــر فع ــرکت غی 5۶ ش
از فهرســت گیرنــدگان مــواد اولیــه حــذف شــوند چــون آنهــا بــا 
وجــود غیــر فعــال بــودن، امــا مــواد اولیــه دریافــت مــی کردنــد.  

لشـــگری: شکســت مثلــث بــورس، بهیــن یــاب و 
انجمــن کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی 

علــی لشــگری نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه برخــی ابهامــات 
در ایــن کمیتــه گفــت: اگــر ایــن ابهامــات حــل نشــوند، مشــکل 
ایجــاد مــی شــود. چنــان چــه مــی دانیــد محصــوالت پتروشــیمی 
از ســال 87 بــه بــورس وارد شــد. اگــر آســیب شناســی از طــرف 
ــا  ــه و تقاض ــکل عرض ــا مش ــان ب ــا همچن ــرد، م ــورت نگی ــا ص م

روبــرو هســتیم.

وی گفــت: مثلــث بهیــن یــاب بــرای تعییــن میــزان عرضــه، 
ــرای  ــورس ب ــا و ب ــرای تقاض ــیمی ب ــت پتروش ــی صنع کارفرمای

ــت. ــده اس ــه ش ــت مواج ــا شکس ــت، ب قیم

رضــا زاده: مشــکل قیمــت و تقاضــای کاذب 
ــود ــل ش ــه ح ــواد اولی م

ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــع تکمیل ــار صنای ــت: انتظ ــز گف ــازاده نی رض
مــواد اولیــه را در داخــل کشــور بــا قیمــت منهــای فــوب از 

ــد.  ــل بگیرن ــا تحوی ــیمی ه پتروش

ــر  ــی ب ــروتاج مبن ــای خس ــنامه آق ــان بخش ــه داد: از زم وی ادام
محاســبه بــا ارز آزاد و همچنیــن ایــن کــه پــس از دوبــار عرضــه 
در بــورس کاال، محصــول خــارج از بــورس عرضــه شــود، مــورد 

تاییــد صنایــع تکمیلــی کشــور نیســت.

ــا  ــته، ام ــای گذش ــال ه ــم در س ــود تحری ــا وج ــه داد: ب وی ادام
صنایــع تکمیلــی تــا ســال 93، دارای رشــد 25 درصــدی بودنــد اما 
از ایــن ســال بــه بعــد بــا 20 درصــد کاهــش تولیــد روبــرو هســتیم. 

ــع  ــدگان صنای ــی همــه تولیدکنن ــد فعل ــا رون رضــا زاده گفــت: ب
ــد.  ــی نمــی مان ــزی از آنهــا باق ــی از عرصــه حــذف و چی تکمیل

وی دو موضوع قیمت و تقاضای کاذب موجود در بورس را از 
جمله مواردی ذکر کرد که باید برای آنها چاره اندیشی شود. 

کوشـکی:  این کمیته ما را از بسته پیشنهـادی اتاق 
دور می کنـد

امیــد کوشــکی نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان ایــن کــه بــا تشــکیل 
چنیــن کمیتــه ای مــا از دســتور جلســه اتــاق بازرگانــی ایــران دور 
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ــه  ــران ب ــی ای ــاق بازرگان مــی شــویم، گفــت: در جلســه هــای ات
ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مشــکل عرضــه و تقاضــای محصــوالت 
ــث  ــا بح ــت و در آنج ــاختاری اس ــوع س ــک موض ــیمی ی پتروش
ــا هــدف تامیــن مــواد  ــر صــادارت مــواد خــام ب ایجــاد مالیــات ب

اولیــه در داخــل مطــرح شــد. 

ــه هایــی را وقــت تلــف کــردن   کوشــکی تشــکیل چنیــن کمیت
دانســت کــه در نهـــایت واحـــدهای تـولیـــدی را بــه تعـطیـلـــی 

مــی رســاند. 

مهــدوی در پاســخ بــه ایــن اظهــارات گفــت: دســتورالعمل ایــن 
کمیتــه بــه معنــای رهــا کــردن ســایر مشــکات نبــوده و در تضــاد 

بــا نشســت هــای اتــاق بازرگانــی ایــران نیســت.

وی ادامــه داد: بنــده بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه در امــور تقنینــی 
بــر صــادارت محصــوالت  مالیــات  اجرایــی دارم، وضــع  و 
ــودن، یــک اقــدام  پتروشــیمی حتــی در صــورت امــکان پذیــر ب

ــت.  ــدت اس ــی م طوالن

خرمیان: تغییر رفتار پتروشیمی ها بر اساس منافع
ــه و اتصــاالت  ــر انجمــن تولیدکننــدگان لول ــان دبی ــه خرمی فرزان
ــواد  ــز موضــوع مهــم را اســتعام کمبودهــای م ــی وی ســی نی پ
ــر  ــه از تشــکل هــای تخصصــی ذکــر کــرد و گفــت: در غی اولی
ایــن صــورت بــار دیگــر بــا مشــکل روبــرو مــی شــویم. انجمــن 
ــه و اتصــاالت پــی وی ســی میــزان مصــرف  تولیدکننــدگان لول
پــی وی ســی را ارائــه داده اســت امــا نکتــه مهــم بحــث ضمانــت 

ــی آن اســت.  اجرای

ــر  ــا ب ــیمی ه ــار پتروش ــی رفت ــع زمان ــر مقط ــه داد: در ه وی ادام
اســاس منافــع خــود آنهــا تغییــر کــرده اســت و امــکان دارد همــان 
اتفاقــات رخ داده در بخــش پــی وی ســی در ســال 1395 دوبــاره 

تکــرار شــود.

ــه چــه راه  ــن کمیت ــد مشــخص شــود کــه ای ــان گفــت: بای خرمی
ــوان شــد  ــه کــه عن ــوق دارد؟ همــان گون ــرای مســائل ف ــی ب حل
در نیمــه اول ســال 95 در اوج مصــرف پــی وی ســی، عرضــه هــا 

ــه شــدت افزایــش یافــت. کاهــش و قیمــت ب

مهــدوی در واکنــش بــه ایــن اظهــارات عنــوان کــرد: تمــام 
تشــکل هــا بایــد نســبت بــه میــزان مصــرف واقعــی، نظــر خــود را 
اعــام کننــد ســپس تفاهمنامــه نوشــته و پــس از آن نیــز قــرارداد 
ــا شــرکت هــای پتروشــیمی منعقــد مــی شــود.  تولیدکننــدگان ب

صحــاف امیــن نیــز بــا ارائــه آمــای از رونــد معامــات X3 توســط 
ــدگان 43  ــاه گفــت: تولیدکنن ــا 4 اســفند م ــر و شــازند ت امیرکبی

هــزار میلیــارد تومــان بــه دلیــل نوســانات و بــازی بــا قیمــت هــای 
ــل  ــه دلی ــرر ب ــن ض ــدند. ای ــرر ش ــیمی، متض ــوالت پتروش محص
ــن  ــی اتیل ــاالت پل ــه و اتص ــدگان لول ــه تولیدکنن ــت ک ــن اس ای
قراردادهــای دولتــی منعقــد کــرده انــد و بــا ایــن نوســانات قیمــت 
ــد قیمــت قراردادهــای منعقــد  ــا نمــی توانن ــر کــرده ام آنهــا تغیی

شــده بــا دولــت را تغییــر دهنــد. 

جمـــالیان: پــول مــی دهیــم، گــردن هــم کــج 
ــم! ــی کنی م

جمالیــان برگــزاری ایــن نشســت را بــا نشســت هــای قبلــی 
متفــاوت ذکــر کــرد و گفــت: در چنــد دهــه اخیــر رابطــه ارباب- 
ــا ایــن  ــوده اســت. در هیــچ جــای دنی رعیتــی در کشــور رایــج ب
ــد و  ــول بده ــس  پ ــد جن ــرای خری ــردی ب ــه ف ــت ک ــه نیس گون

ــد. گــردن هــم کــج کن

ــت و  ــروری دانس ــت را ض ــودن صنع ــه روز ب ــوآوری و ب وی ن
گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه از ابتــدای فعالیــت یــک واحــد 
تولیــدی، تولیدکننــده دغدغــه همــه چیــز از خریــد مــواد اولیــه تــا 

فــروش آن را دارد بــه جــز نــوآوری. 

انجمــن  عضــو  تولیــدی  واحدهــای  آمادگــی  از  جمالیــان 
تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پلــی اتیلــن بــرای ارائــه گارانتی 
بانــک بــه پتروشــیمی هــا خبــر داد و گفــت: طــرف قراردادهــای 
مــا دولــت اســت،  مــا ضمانــت نامــه بانکــی در اختیــار کارفرمــا 
قــرار مــی دهیــم و در صــورت تولیــد پایــپ گریــد توســط 
ــی  ــت بانک ــز ضمان ــا نی ــه آنه ــتیم ب ــاده هس ــا، آم ــیمی ه پتروش

ــم. ــه دهی ــده ارائ ــد ش ــواد تولی ــد م ــت خری جه

وی ادامــه داد: بــر اســاس آمــاری کــه اعــام شــد ظرفیــت تولیــد 
ــون  ــا اکن ــود دارد ام ــد وج ــپ گری ــن پای ــزار ت ــش از 800 ه بی
ــاد  ــه گاری هــای زی ــا وجــود نام ــی ب ــزی نیســت. حت ــن چی چنی
امــا متاســفانه بــه دلیــل نــگاه اربــاب- رعیتــی، پاســخ نامــه هــا هــم 

داده نشــده اســت.
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ــازی  ــه س ــرکت لول ــل ش ــور مدیرعام ــم صادقپ ــا کری ــو ب ــت و گ گف
ــه و اتصــاالت  ــدگان لول ــری انجمــن تولیدکنن ــاره شــکل گی ــد درب آوی
پــی وی ســی آغــاز شــد کــه ادامــه آن بــه درد و دل هــای ایشــان از 
ــور کــه  جــزو هیئــت  ــد. صادقپ ــازار انجامی ــد و ب ــی تولی وضعیــت کنون
موســس انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی اســت 
ــت  ــن انجمــن، اســتاندارد و باکیفی ــن کــه فلســفه تاســیس ای ــان ای ــا بی ب
کــردن لولــه هــای پــی وی ســی بــود، مــی گویــد: همچنیــن قــرار شــد 
تــا جلــوی محصــوالت بــی کیفیــت گرفتــه شــود. از ســویی دیگــر بنــا 
ــر نســبت  ــا محصــوالت خــود را 8 درصــد ارزانت ــا پتروشــیمی ه ــود ت ب
بــه آن چــه کــه در بنــدر امــام عرضــه مــی شــود بــه مــا بفروشــند. البتــه 
آنهــا بــه ایــن مــورد در آن دوره عمــل نکردنــد و مــا نیــز نامــه ای را بــه 
آقــای اســحاق جهانگیــری کــه در آن دوره وزیــر صنایــع بــود، نوشــتیم.

بــرای شــروع گفــت و گــو، دربــاره تاســیس کارخانــه 
و محصــوالت خــود توضیحاتــی ارائه دهـــید.

ــال 1351  ــود را در س ــد خ ــران، تولی ــس ای ــی فلک ــرکت هل - ش
آغــاز کــرد. البتــه مــا یــک ســال پیــش از ایــن تاریــخ، کارخانــه 
ــی فلیکــس کــه داخــل  ــه هــای هل ــدا لول ــم. ابت را تاســیس کردی

ــه هــای پــی وی ســی  ــر قــرار داشــته را تولیــد و ســپس لول آن فن
را تولیــد کردیــم. محصــوالت نیــز بیشــتر بــه کشــورهای همجــوار 
توســط نماینــدگان مــا صــادر مــی شــد و مــا همــواره تولیدکننــده 

ــداده ایــم.  بودیــم و هیــچ گاه کار تجــاری انجــام ن

ــود  ــدی خ ــای تولی ــت واحده ــاره وضعی ــا درب لطف
توضیــح دهیــد ظاهــرا از فعالیــت شــما کاســته شــده 

اســت؟

ــی  ــم در حال ــن ه ــتم. ای ــدی هس ــه تولی ــده دارای دو کارخان - بن
ــت نکــرده ام و تمــام آن  ــی دریاف ــی از جای ــچ وام اســت کــه هی
بــا ثــروت نقــدی خــود بنــده و شــریکم و همچنیــن یــک ســرمایه 
گــذار خارجــی کــه 25 درصــد ســهام داشــت، انجــام شــده اســت. 
خریــد مــواد اولیــه مــا نیــز همیشــه بــه صــورت نقــدی بــوده اســت. 

 هیــچ گاه هماننــد دیگــران کــه مثــا 10 میلیــارد تومــان وام گرفته 
و 2 میلیــارد آن را هزینــه کــرده و بقیــه را صــرف امــور دیگــر مــی 

کننــد، عمــل نکــرده ایم. 

مــا اکنــون تولیــد نمــی کنیــم و خریــدی هــم انجــام نمــی دهیــم 

گفت و گو با کریم صـادقپـور

تراژدی توقف دو واحد تولیدی
لـولـه های پـی وی سی و پلی اتیـلن
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و مقــداری جزئــی از لولــه هــای هــای پلــی اتیلــن و پــی وی ســی 
باقیمانــده اســت امــا دیگــر تولیــدی انجــام نمــی دهیــم.

ــای  ــه ه ــر از کارخان ــون 480 نف ــا کن ــم ت ــه کن ــم اضاف ــن را ه ای
ــد. در حــال  ــا اتمــام دوره خدمــت خــود، بازنشســته شــده ان مــا ب
حاضــر نیــز تنهــا 3 نفــر باقیمانــده اســت کــه بــه زودی بــا آنهــا نیــز 

تســویه حســاب مــی شــود. 

شــما از ســال ۱۳5۱ در حــوزه تولیــد فعالیــت داریــد 
ــای  ــت ه ــردن فعالی ــف ک ــال متوق ــون در ح و اکن
ــوان از آن  ــی ت ــوع م ــک ن ــه ی خــود هســتید کــه ب
ــم  ــن تصمی ــاره ای ــا درب ــراژدی داشــت، لطف ــر ت تعبی

ــد.  ــح دهی خــود توضی

ــی  ــای نظارت ــه دســتگاه ه ــش آن اســت ک ــد دالیل ــت کنی - دق
بــرای آن کــه لولــه هــای خــوب و بــد را از هــم متمایــز ســازد، 
ــم  ــی کن ــد م ــه را تولی ــده لول ــه بن ــی ک ــد. هنگام ــود ندارن وج
ــی  ــه حت ــودی ک ــا وج ــی، ب ــی وی س ــا پ ــن ی ــی اتیل ــم از پل اع
ــه ایــن دلیــل  یــک ریــال ســود بانکــی پرداخــت نمــی کنــم و ب
ــا ایــن  بایــد حداقــل 25 درصــد از دیگــران جلوتــر باشــم؛ امــا ب
وضعیــت چنیــن نیســت. بــه طــور مثــال شــاخه لولــه پــی وی ســی 
250 را کــه بنــده 130 تومــان مــی فروشــم، دیگــران آن را 80 یــا 
ــا ایــن موضــوع چــه بایــد کــرد؟! بنــده  90 تومــان مــی دهنــد! ب
ایــن مســئله را خیلــی جاهــا عنــوان کــرده ام، فریــاد کشــیده ام، 
مریــض شـــده ام، نـــزاع و نـامـــه نــگاری انجــام داده ام....... امــــا 

هیــچ کــس اعتنایــی نکــرد.

نیروی انسانی

ابتـــکار و طـراحــی

بازاریابی و بازارسازی

سـرمــایـه

تحقیقات

دانش تخصصی 
و کاربردی

حمایت و همکاری تاسیس کارخانه 
تولیدی
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مصـــاحبـــه

ــن دوره و  ــرای ای ــده ب ــال بن ــه امث ــت ک ــن اس ــب ای ــه مطل خاص
ــم در یــک  ــوده ای ــی ب ــم، انســان های ــازار ســاخته نشــده ای ــن ب ای
چارچــوب و دارای اعتقــادات. نمــی توانیــم هــر روز راه کانتــری 
را در پیــش بگیریــم. مــا ســال گذشــته 350 میلیــون تومــان ضــرر 
کــرده و امســال اصــا فروشــی نداشــتیم. مجمــوع فــروش مــا در ۶ 
مــاه گذشــته حــدود 100 تــن بــوده اســت در حالــی کــه 10 هــزار 
تـُـن ظرفیــت داریــم.  ماشــین هــای خــوب و بــا کیفیــت خارجــی 
ــته و  ــی شایس ــوان های ــتند و ج ــتقر هس ــا مس ــه ه ــن کارخان در ای
تحصیــل کــرده کــه حتــی بــرای گذرانــدن دوره هــای تخصصــی 
ــه کار  ــا ب ــد در اینج ــده بودن ــزام ش ــز اع ــور نی ــارج از کش ــه خ ب

اشــتغال داشــتند.

امــا بــا تمــام ایــن مــوارد، شــما در وضعیــت کنونــی دو راه بیشــتر 
نداریــد یــا بایــد جــزو رانــت خــواران شــده و از بــاال مــورد 
حمایــت قــرار گیریــد و یــا اهــل زد و بنــد باشــید. مــا جــزو هیــچ 
کــدام از ایــن دو مــورد نیســتیم؛  نمــی توانیــم هــم باشــیم. حتــی 

ــد. ــا را مریــض مــی کن اندیشــه آن م

ــی  ــا و ارگان های ــه نهاده ــه چ ــون ب ــا کن ــما ت ش
مراجعــه کــرده ایــد و واکنــش آنهــا نســبت به مشــکل 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــما چ ش

- هــر جایــی کــه شــما تصــور کنیــد مراجعــه کــرده ایــم از وزارت 
صنایــع گرفتــه تــا جاهــای دیگــر. حتــی در بخشــی ناگزیــر شــدیم 
در خصــوص تهیــه محصــوالت بــی کیفیــت توســط آب و 
فاضــاب اســتان، بــه دادگســتری مراجعــه کنیــم. عنــوان می شــود 

قیمــت پایینتــر اســت در حالــی کــه چنیــن نیســت.

ــه  ــه ای ب ــده عاق ــدازه بن ــه ان ــس ب ــچ ک ــوگند، هی ــدا س ــه خ ب
ــه مملکــت  ــا ب مملکــت نــدارد از روز نخســت عاقــه داشــته ام ت
خدمــت کنــم، امــا نشــد. ســال هــا بــا دوندگــی ایــن کارخانــه هــا 
را احــداث کــرده ام تــا بــه تولیــد برســد و مــی دانیــد ایــن فراینــد 

ــر اســت. چــه مقــدار دشــوار و زمانب

اکنــون کــه بنــده بــا شــما ســخن مــی گویــم یــک ریــال بــه هیــچ 
ــرای  ــردی دو روز ب ــر ف ــی اگ ــم. حت ــی نداری ــادی بده ــرد و نه ف
مــا کار انجــام داده باشــد بیمــه آن بــه تامیــن اجتماعــی پرداخــت 
شــده اســت. تمــام حســاب هــای مــا نیــز بــه روز بــوده اســت. امــا 
ایــن مــوارد فایــده ای نــدارد و تــاش افــرادی همچــون مــا آب در 

هــاون کوبیــدن اســت.
بنــده از همــه نهادهــا و ارگان هــا لــوح تقدیــر دریافــت کــرده ام، 
امــا تمجیــد آنهــا چــه فایــده دارد. ســال هــا اســت کــه ایــن مشــکل 
ــازار آلــوده کــه  را داشــته ایــم، امــا دیگــر نمــی توانیــم در ایــن ب

ــباع  ــن آن را اش ــی اتیل ــی و پل ــی وی س ــی پ ــای ضایعات ــه ه لول
کــرده اســت، فعالیــت کنیــم.

 بنــده در دوره ای بــرای یــک مدیــر کل توضیــح دادم در حالــی 
ــت و  ــت داش ــان قیم ــگام 5200 توم ــه در آن هن ــواد اولی ــه م ک
هزینــه هــای حمــل و نقــل، ســاخت، هزینــه هــای کارگــر، بــرق، 
آب، گاز و غیــره ... بــه آن اضافــه مــی شــود، چگونــه همــان مدیــر 
ــرده  ــداری ک ــان خری ــا 5200 توم ــده را ب ــام ش ــول تم کل محص
اســت! ایــن غیــر ممکــن اســت یــا کــم فروشــی  انجــام شــده و یــا 

در آن ضایعــات بــه کار رفتــه اســت.

امــکان فعالیــت در چنیــن شــرایطی وجــود نــدارد مگــر ایــن کــه 
بخواهیــد در مســیر دیگــری حرکــت کنیــد. 



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC / سال 11 / شماره ۳۰93

تــــازه ها

J-Tec ساخت کاشی های وینیل در شرکت

شــرکت J-Tec  خــط  تولیدکاشــی هــای PVC را احــداث 
نمــوده اســت. ایــن خــط تولیــد شــامل دو خــط کامپوندینــگ، 
سیســتِم  و  گــرم  و  ســرد  میکســرهای  توزیــن،  سیســتمهای 

ــت.  ــتی اس ــن دس ــان پایی ــرای جری ــی ب ــوراک ده خ

مــواد اولیــه بصــورت پناماتیــک 25 متــر بــاال بــرده شــده و پــس 
ــوند.  ــرها میش ــگ، وارد میکس ــتم دوزین ــط سیس ــن توس از توزی
ــا  ــترودر ه ــش اکس ــه بخ ــال ب ــای انتق ــچ ه ــط مارپی ــپس توس س

منتقــل مــی شــوند. 

ــک  ــق ی ــده و از طری ــی انبارش ــیلوهای داخل ــا در س ــی ه افزودن
ــه مــی شــوند. ــه خــوراک اضاف میکســر ب

کاشی های وینیل  ساخت

گـردآوری و ترجمـه:
مهندس هایده سلیمانی
شرکت یــزد پـولیـکا
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تــــازه ها

ســازی بطورکامــل انجــام شــود و در ایــن صــورت مــی تــوان بــه 
ــدی کارآمــد محصــول پرداخــت. رده بن

اکسترودرهای جدید آزمایشگاهی

و  زمینــه آزمایشــگاه  Dr. Collin، کــه در  آلمانــی  شــرکت 
ســاخت اکســترودرهای آزمایشــگاهی تخصــص دارد، امکانــات 
تولیــد در گشــتاور بــاال را بــرای اکســترودرهای تــک مارپیچــه 
و دومارپیچــه خــود فراهــم آورده، در نتیجــه ایــن اکســترودرها 
ــد. مارپیــچ هــای  ــه ماشــین هــای تولیــد دارن شــباهت بیشــتری ب
12 میلیمتــر تــا 45 میلیمتــری ایــن شــرکت مــی تواننــد در بخــش 

پاییــن دســتی تولیــد بکاررونــد.

آزمایشــگاهی  اکســترودر  نیــز   Thermo Scientific شــرکت 
رومیــزی را ارائــه داده اســت. میــزان خروجــی هــای ایــن 
اکســترودر در محــدوده 20 گــرم بــر ســاعت تــا 2/5 کیلوگــرم 
بــر ســاعت اســت. ایــن اکســترودر دارای صفحــه کنتــرل لمســی 
متصــل بــه کنتــرل بخــش خــوراک دهــی اســت. همچنیــن مجهز 
بــه سیســتم تمیزکننــده آســان مــی باشــد. فرآینــد تولیــد در ایــن 
ــر  ــد در مقادی ــاس تولی ــه مقی ــی ب ــت ارتقاءده ــترودر قابلی اکس

ــد را دارد. ــی تولی واقع

تولید آزمایشگاهی قبل از خرید خط تولید

ــه  ــدام ب ــد، اق ــدگان اکســترودرخطوط تولی بســیاری از تولیدکنن
ــد.  ــی نماین ــتریان م ــی مش ــد آزمایش ــرای تولی ــوط ب ــد خط تولی
بطــور مثــال در آزمایشــگاه Buss ســوئیس، مشــتریان مــی تواننــد 

حذف رطوبت رزین

شــرکت Moretto دســتگاه رطوبــت ســنج جدیــدی را ارائــه داده 
اســت کــه رطوبــت رزیــن را در داخــل خــط تولیــد انــدازه مــی 
گیــرد. بــه ایــن ترتیــب مــی تــوان در لحظــه، کیفیــت محصــول 
ــرژی  ــر ان ــن ام ــا ای ــرد. ب ــرل ک ــت کنت ــزان رطوب ــر می را از نظ
مصرفــی در خــط تولیــد کاهــش مــی یابــد. بنابــه اظهــارات ایــن 
شــرکت، تولیدآزمایشــگاهی ایــن محصــول بیــش از یکســال بــه 
طــول انجامیــده و هــم اکنــون قابــل ارائــه بــه بــازار مــی باشــد این 

محصــول در نمایشــگاه K-201۶ بــه نمایــش گذاشــته شــد. 

را   X-Comb کــن   خشــک   ،Moretto شــرکت  همچنیــن 
ــرد  ــی کارب ــوالت داروی ــرای محص ــژه ب ــه بوی ــت ک ــاخته اس س
دارد. ایــن محصــول قابلیــت دســتیابی بــه نقطــه دیوپوینــت 52-  
ــن  ــم پایی ــا حج ــدات ب ــرای تولی ــانتیگراد را دارد و ب ــه س درج

ترموپاســتیکهای مهندســی دارای راندمــان باالیــی اســت.

PVC بازیافت پنجره های

شــرکت Polysecure در پــروژه Rewindo آلمــان جهــت بازیافــت 
ــروژه از دو  ــن پ ــد. در ای ــی کن ــکاری م ــای PVC هم ــره ه پنج
ــه  ــی و PVC اســتحکام یافت ترکیــب و فرموالســیون PVC معمول
)جهــت باالبــردن اســتحکام محصــول( اســتفاده مــی شــود. 
 Tracing ــا ایــن شــرکت در ایــن زمینــه همــکاری گســترده ای ب

Technologies در فرانســه دارد. 

ــتاندارد-  ــازی و اس ــت س ــد یکنواخ ــد فراین ــت بای ــرای بازیاف ب
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بــر اســاس نتایــج ایــن تحقیــق، رونــد تقاضای مشــتریان به ســمت 
ــوق  ــت س ــط زیس ــت دار محی ــای دوس ــتیک ه ــرف پاس مص
ــع فســیلی  ــی کــه دارای مناب ــدا خواهدکــرد و پاســتیک های پی
کمتــر بــوده و همچنیــن گازهــای گلخانــه ای کمتــر تولیــد مــی 

کننــد طرفــداران بیشــتری خواهنــد داشــت.

در ســال 2021 بــزرگ تریــن بــازار بایوپاســتیک هــا متعلــق بــه 
ــال 201۶،   ــازار در س ــن ب ــود. ای ــد ب ــدی خواه ــته بن ــت بس صنع
40درصــدکل بــازار را تشــکیل داده اســت. ســایر بازارهای عمده 
ــن(،  ــد )900/000ت ــی در 22 درص ــای مصرف ــه کااله ــوط ب مرب
و  )۶00/000تــن(  14درصــد  در  نقــل  و  حمــل  و  اتومبیــل 

ــود. ــد ب ــن( خواه ــد )500/000ت ــاختمان در 13درص س

 بنــا بــه تحقیقــات انجــام شــده، نقــش اصلــی تولیــد در 5 ســال 
ــارم  ــک چه ــود. در حــدود ی ــد ب ــده آســیا خواه ــر عه ــده ب آین

ــد خواهــد شــد. ــا تولی ــز در اروپ ــا نی بایوپاســتیک هــای دنی

بهبود خواص محصول با نرم کننده های جدید

 SynPlast L9TM شــرکت پلــی وان نــرم کننــده جدیــدی بــا نــام
وارد بــازار کــرده اســت. ایــن نــرم کننــده کــه بــرای کامپوندهای 
PVC، بویــژه در فرمولهــای ســیم و کابــل وهمچنیــن محصــوالت 

ــا  داخــل اتومبیــل کاربــرد دارد، جایگزینــی بــرای نــرم کننــده ب
کــد 810TM اســت کــه در گذشــته اســتفاده مــی شــده و در هــر 
دو دماهــای ســرد و گــرم ســبب بهبــود خــواص محصــول مــی 

گــردد.

ــن  ــگاهی ای ــوط آزمایش ــود را در خط ــد خ ــیون جدی فرموالس
شــرکت آزمــون نماینــد. ایــن تولیــدات آزمایشــگاهی مــی تواند 
شــامل تغییــر در فرآیند، کامپوند، میکســر و ســایر شــرایط باشــد.

شــرکت آمریکایــی B&P Process Equipment نیــز دارای شــش 
خــط پایلــوت در واحــدSaginaw میشــیگان اســت. مشــتریان 
قبــل از خریــد خطــوط تولیــد مــی تواننــد توســط ایــن خطــوط 
ــن  ــد. ای ــام دهن ــود را انج ــر خ ــدات مدنظ ــگاهی، تولی آزمایش
خطــوط آزمایشــگاهی شــامل کامپوندرهــای ســری 2 و ۶ 
 15،19( همســوگرد  پیچــه  دو  اکســترودرهای   ،Trivolution

و50 میلیمتــر( و میکســر اســت. تولیــدات آزمایشــگاهی توســط 
ــت. ــام اس ــل انج ــین آالت قاب ــن ماش ــدام از ای هرک

ــت  ــرح اس ــترودرها مط ــد کس ــه در خری ــواالتی ک ــوال س معم
ــرای  شــامل انتخــاب ســایز ماشــین، انتخــاب بهتریــن چیدمــان ب
فرموالســیون مختلــف و انتخــاب بیشــترین میــزان خــوراک دهی 
اســت. مشــتریان در ایــن پایلــوت هــا بــا تغییــر چیدمــان وســایل 

مــی تواننــد بــه انتخــاب صحیــح دســت یابنــد.

پیش بینی رشد مصرف بایوپالستیک ها

ــی بایوپاســتیکها  ــزان تولیدجهان ــی شــود کــه می ــی م ــش بین پی
ــن  ــون ت ــزان ۶/1 میلی ــه می ــا رشــد 50 درصــد ب ــا ســال 2021 ب ت
ــت  ــد بدس ــات جدی ــاس اطاع ــر اس ــی ب ــش بین ــن پی ــد. ای برس
آمــده از بخــش تجــارت انجمــن بایوپاســتیک اروپــا و موسســه 

ــده اســت.  ــوا )Nova( آلمــان بدســت آم ــی ن تحقیقات
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پـــوست مصنـــوعی که قـابلیت حـــس کردن دارد و 
خـودبه خـــود بهبـود می یـابـد

ــن  ــه ســاخت اولی ــق ب ــدن موف دانشــمندان دانشــگاه اســتنفورد لن
مــاده ایــی شــدند کــه مــی توانــد فشــار را احســاس کنــد  و ســطح 
خــود را در زمــان آســیب دیــدن و بریدگــی بهبود و التیام بخشــد.

طبــق نظــر پروفســور ژنــان بائــو )Zhenan Bao( اســتاد مهندســی 
شــیمی دانشــگاه اســتنفورد و محقــق اصلــی ایــن مطالعــه، در دهــه 
ــی  ــت مصنوع ــون پوس ــگرفی پیرام ــای ش ــرفت ه ــته پیش گذش
شــده اســت، امــا مشــکل اصلــی، بحــث خــود ترمیــم شــوندگی 
ایــن مــواد بــوده اســت. برخــی افــراد بدلیــل نیــاز بــه دمــای بــاالی 
اینگونــه مــواد، اســتفاده از آنهــا را بــرای مصــارف روزانــه عمــا 
ــد  ــه ایــی از مــواد وجــود دارن ــد امــا گون ــر ممکــن دانســته ان غی

ــی   ــود بخشــند از طرف ــاق خــود را بهب ــای ات ــد در دم کــه میتوانن
قابلیــت ترمیــم آســیب هــای ایجــاد شــده بــه طــور کل ســاختار 
مکانیکــی و شــیمیایی آنهــا را تغییــر میدهــد بنابرایــن ایــن مــواد 
تنهــا میتواننــد ســاختار خــود را فقــط بــرای یکبــار ترمیــم کننــد. 
مســاله حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه مــوادی کــه قابلیــت ترمیــم 
ــیته  ــرای الکتریس ــی ب ــادی خوب ــد ه ــودی را ندارن ــه خ ــود ب خ

هســتند کــه یکــی از ویژگــی هــای مهــم مــواد اســت.

محققــان بــا ترکیــب هــر دو مــاده موفــق شــدند بــه ترکیبــی کــه 
طبـــق گفتــه ی بــائــــو )Bao(  بهتــــرین مــاده از هــر دو گــــروه 
پلیمــر هــای خــود ترمیــم شــونده و فلــزات رسـانـــا اســت دســت 
یابنــد. ایــن مــواد از پاستیـــک هـــایی بــا  زنجیــــره هــای بلنــد 
مولکولــی بــا پیــونـــدهای هیــــدروژنی به هم وصــــل شــده اند- 

    پوست   مصنوعی
با قابلیت حـس کردن

گردآوری و ترجمـه :
مهنــدس مرجـــان
عـبــــــدی پــور
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تشــکیل شــده اســت. امــا نیــروی جاذبــه بیــن یــک ناحیــه بــاردار 
ــر  ــم دیگ ــی از ات ــاردار منف ــه ب ــک ناحی ــم و ی ــک ات ــت از ی مثب
بســیار ضعیــف اســت. وانــگ چائــو معتقــد اســت ایــن پیونــد های 
دینامیکــی هســتند کــه بــه مــاده قابلیــت خــود ترمیمــی را میدهنــد.

مولکــول هــا مــی تواننــد بــه راحتــی از یکدیگــر جــدا شــوند امــا 
زمانــی کــه آنهــا مجــددا بــه هــم متصــل شــوند پیوندهــا شــرایط 
خــود را شــناخته و بــه ترمیــم ســاختار مــاده بعــد از آســیب دیــدن 
آن مــی پردازنــد. نتیجــه ایــن پدیــده یــک مــاده منعطــف اســت 
ــد شــکاتی اســت از  ــا مانن ــز تقریب ــاق نی کــه حتــی در دمــای ات
جنــس آب نمــک کــه در یخچــال نگهــداری شــده باشــد. 
ــای  ــر ه ــن پلیم ــی ای ــدرت مکانیک ــش ق ــرای افزای ــان ب محقق
ــو ذرات  ــد. نان ــه کردن ــه آن اضاف ــکل ب ــز نی ــف ذرات ری منعط
نیــکل بدلیــل ســخت بــودن ســطح آنهــا نشــان دادنــد کــه در مواد 
رســانا بســیار تاثیــر دارنــد. نتیجــه ایــن مطالعــات یــک پلیمــر بــا 
خصوصیــات خــاص و جدید اســت.همانطور که پروفســور  بـــائو 
)Bao( معتقــد اســت کــه اکثــر پاســتیک هــا عایــق هــای خوبــی 
هســتند امــا ایــن پلیمــر یــک هــادی عالــی و منحصــر بفــرد اســت.

گام بعــدی کــه بایــد بررســی شــود ایــن اســت کــه چطــور مــواد 
میتواننــد مقاومــت الکتریکــی و هدایــت الکتریکــی خــود را 
پــس از آســیب دیــدن مجــددا بدســت آورنــد؟ محققــان بوســیله 
چاقــوی جراحــی نــوار باریکــی از مــواد را جــدا کردنــد و بــرای 
چنــد ثانیــه ایــن نــوار هــا را روی یکدیگــر فشــرده کردنــد، مشــاهده 

ــرق  ــان ب ــم کــرده و مجــدداً جری ــد خــود را ترمی ــی توانن کــه م
ــد، کــه ایــن  ــور دهن ــه و مشــکات نگهــداری عب ــدون هزین را ب
ــت  ــخت اس ــا س ــه آنه ــی ب ــکان دسترس ــه ام ــی ک ــر در مناطق ام
ــد اســتفاده شــود. ماننــد داخــل دیــوار هــای ســاختمان  مــی توان
 )Bao( ــو ــی پروفســور بائ ــم تحقیقات ــه. هــدف تی ــا وســایل نقلی ی
ــت  ــوده اس ــفاف ب ــبناک و ش ــی چس ــاده ای ــاخت م ــع س در واق
ــا ایــن خصوصیــات بــرای کاربــرد بســته بنــدی و پوشــش  کــه ب
ســطحی وســایل الکترونیکــی یــا صفحــه نمایــش بســیار مناســب 

مــی باشــند.

 journal(  نتایــج ایــن مطالعــات در مجلــه علمــی طبیعــت فنــاوری نانوتکنولــوژی

zeenews.india.com  منتشــر خواهــد شــد.      منبــع )Nature Nanotechnology

شــد مــواد در ایــن شــرایط مــی تواننــد 75درصــد قــدرت اصلــی 
و هدایــت الکتریکــی قبلــی خــود را بدســت آورنــد! امــا در ادامــه 
ــا 100درصــد مقاومــت خــود را ظــرف مــدت  مــواد توانســتند ت

30 دقیقــه بازیابــی کننــد!

ــت  ــی پوس ــد " حت ــی گوی ــب م ــن مطل ــنده ای ــی )Tee(  نویس ت
طبیعــی انســان بــرای بهبــود پیــدا کــردن بــه چنــد روز زمــان نیــاز 
دارد، بنابرایــن مــن فکــر میکنــم ایــن مــاده در ایــن زمینــه بســیار 

ــب ااســت! " جال

نمونــه هــای ایــن مــاده مــی تواننــد بــار هــا از یــک نقطــه ثابــت 
بریــده شــوند و بعــد از حتــی 50 مرتبــه آســیب دیــدن و ترمیــم 
مجــدد، قابلیــت کشــش و خــم شــدگی کامــا مشــابه نمونــه اولیه 

و اصلــی خــود  را  دارد.

طبــق نظــر تــی )Tee(  ایــن مــاده حتــی نســبت بــه فشــار  موجــود 
هنــگام دســت دادن نیــز بــه انــدازه کافــی حســاس اســت، 
همچنیــن بائــو Bao(( معتقــد اســت ایــن مــاده در پروتــز هــا هــم 
میتوانــد کاربــرد داشــته باشــد. ایــن مــاده نــه تنهــا بــه فشــار هــای 
ــا هــم  ــه خــم شــدن و انحن ــن حســاس اســت بلکــه ب ــه پایی رو ب
حساســیت نشــان میدهــد، بنابرایــن انــدام مصنوعــی روزی ممکن 
اســت بتواننــد در گــروه خــود مفاصلــی داشــته باشــند کــه قابلیت 
ــرد  ــن مــاده کارب ــه نحــو احســن داشــته باشــد. ای خــم شــدن را ب
هــای تجــاری دیگــری نیــز مــی توانــد داشــته باشــد بعنــوان مثــال 
وســایل الکتریکــی و ســیم هــای پوشــش داده شــده بــا ایــن مــواد 
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پاکسازی آب با  پـلیمـر
ــد  ــرض چن ــد آب را در ع ــی توان ــد م ــر جدی پلیم

ــازد. ــص س ــاک و خال ــه پ ثانی

دانشــمندان در تحقیقــات خــود بــه یــک  پلیمــر جدیــد رســیده 
انــد کــه مــی توانــد آالینــده هــای آب را ظــرف چنــد ثانیــه از 
بیــن ببــرد و قابلیــت اســتفاده مجــدد  را داشــته باشــد.  ایــن پلیمــر 
ــه  ــرده ک ــل ک ــی عم ــوای خانگ ــه ه ــای تصفی ــر ه ــد فیلت همانن
ــار اضافــی،  ــوده هــوا و گــرد و غب ــه دام انداختــن ذرات آل ــا ب ب
ــع  ــت. در واق ــد داش ــراه خواه ــه هم ــه را ب ــوای خان ــی ه پاک
دانشــمندان در ایــن روش تصفیــه آب، از روش پیشــین تصفیــه 
ــا اســتفاده از  مــاده سیکلودکســترین  ــد و ب ــه ان هــوا بهــره گرفت

ــوند. ــی ش ــه آب م ــوص و تصفی ــث خل )cyclodextrin( باع

ــل  ــه سرپرســتی وی ــکا ب ــل آمری ــی دانشــگاه کورن ــم تحقیقات تی
ایــی  مــاده  بــه  دانشــگاه،  مــدرس   )Will Dichtel( دیچتــل 
متخلخــل بــر پایــه سیکلودکســترین رســیدند کــه قابلیــت جذب 
آلودگــی هــای محیطــی بیشــتری را نســبت بــه کربــن معمولی از 
خــود نشــان داده اســت.این تفــاوت جــذب آلودگــی در بعضــی 

مــوارد تــا 200 برابــر بیشــتر از کربــن مــی باشــد.

ــی ســاخته شــده  ــه پلیمــر هــای قبل ــن هــای فعــال نســبت ب کرب

از سیکلودکســترین، ســطح بزرگتــری دارنــد و ایــن خــود یــک 
مزیــت اســت امــا  نمــی تواننــد بــه انــدازه مــواد سیکلودکســترین 
آلودگــی هــا را جــذب کننــد. آنچــه در ایــن پــروژه انجــام شــده 
ــوادی  ــرای م ــاال ب ــع ایجــاد یــک ســطح تمــاس ب اســت در واق
بــر پایــه سیکلودکســترین بــوده اســت کــه بتــوان  بــه ترکیبــی از 
مزیــت هــای ایــن مــاده بــا خــواص ذاتــی کربــن فعــال رســید که 
ــص  ــاک ســازی و خال ــه پ ــد ثانی ــد آب را در عــرض چن میتوان
ســازد. پلیمر هــای حاوی مــاده سیکلودکســترین دارای مزیت هایی 
هســتند کــه مــی تواننــد بــدون افــت خــواص بــه ســهولت مــورد 
ــل  ــر دیچت ــه ی دکت ــق گفت ــد. طب ــرار بگیرن ــدد ق ــتفاده مج اس
قابلیــت بازیافــت ایــن مــواد یکــی دیگــر از مزیــت هــای پلیمــر 
سیکلودکســترین اســت از طرفــی فیلتــر هــای کربــن فعــال بــرای 

ــد، در  ــی دارن ــی باالی ــد گرمای ــه فراین ــاز ب ــدد نی ــازی مج بازس
حالــی کــه فیلتــر هــای سیکلودکســترین بــه راحتــی میتواننــد در 

دمــای اتــاق بوســیله متانــول یــا اتانــول شستشــو  داده شــوند.

نتایج در مجله طبیعت )journal Nature( منتشر خواهد شد.
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روشی جدید برای سنتز موادی سخت تر از الماس

دانشــمندان روشــی یافتــه انــد کــه منجــر به ســنتز مــوادی ســخت تر 
از المــاس مــی شــود.

ــری  ــت پلیم ــال دارد. فلوری ــت را بدنب ــنتز فلوری ــن روش،  س ای
اســت کــه از فلورنــس یــا مولکــول هــای کــروی ســاخته 
ــا  ــس ه ــن تشــکیل شــده اســت. فولرن ــای کرب ــم ه شــده از  ات
)Fullerenes( مولکــول هــای کربنــی کــروی شــکل هســتند کــه 
ــان موسســه  ــات محقق ــق تحقیق ــی باشــند. طب ــم م شــامل ۶0 ات
ــن فــوق ســخت )TISNCM( در  ــراورده هــای کرب فــن آوری ف
شــهر ترویتســک روســیه، ایــن نــوع مــاده هنــوز قابــل اســتفاده 
در مقیــاس صنعتــی نیســت. در واقــع کربــن فــوق ســخت 
ــذاب  ــه ی ج ــاده  اولی ــک  م ــان ی ــین و کارشناس ــرای مهندس ب
بــرای فراینــد کــردن فلــزات و ســایر مــواد بــه شــمار مــی رود. 
نویســنده ایــن مطلــب و مســئول آزمایشــگاه نانــو مــواد کاربردی 
در TISNCM میکائیـــــــل پپــــوو ) Mikhail Popov(  می گوید:  

سنتـز موادی سخت تر از
المـاس

" هرچــه ســخت تــر باشــد مــدت زمــان  بیشــتری کار میکنــد." 
ایــن کشــف بدلیــل اینکــه بــه طــور قابــل ماحظــه ایــی باعــث 
ــود  ــی ش ــنتز م ــتفاده در  س ــورد اس ــزات م ــار تجهی ــش فش کاه
ــه  ــد و ب ــواد ش ــم م ــد در عل ــی جدی ــه ای ــاد زمین ــه ایج ــر ب منج
تولیدکننــدگان ایــن اجــازه را مــی دهــد  کــه در مقیــاس صنعتــی  
مــواد و مشــتقاتی کــه محققیــن بــه آنهــا رســیده انــد  را اســتفاده 

کننــد.
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پایدار کننده های
 حرارتِی آلـی 

برای پی وی سی: 
جـایگزینی بی خطر و سـازگار با محیـط زیست

 کلمــات کلیــدی: پلــی )وینیــل کلرایــد(، پایــدار کننــده هــای حرارتــی، 
پایــدار کننــده هــای آلــی، مشــتقات اوراســیل 1

چکـیـــده:   پایــدار کننــده های آلــی فناوری جدیدی هســتند 
ــط  ــا محی ــازگار ب ــی س ــای حرارت ــده ه ــدار کنن ــوان پای ــه عن ــه ب ک
ــربی و  ــای س ــده ه ــدار کنن ــرای پای ــب ب ــی مناس ــت و جایگزین زیس
ــن  ــد. در ای ــده ان ــای PVC وارد ش ــه لوله ه ــک در زمین ــیم زین کلس
ــد  ــی تولی ــده حرارت ــدار کنن ــوع پای ــا 5 ن ــای PVC ب ــق، نمونه ه تحقی
ــتابایزر  ــرب ، 2( اس ــاری س ــتابایزر تج ــد از: اس ــه عباتن ــدند ک ش
 )4 ،)OBS( ــی ــاری آل ــتابایزر تج ــک ، 3( اس ــیم زین ــاری کلس تج
ــول3 . پــس از  ــو اوراســیل )DAU(2  و 5( اوژن 1و3-دی متیل-۶-آمین
آنالیــز مکانیکــی انــوع اســتابایزرها در دمــای اتــاق، مشــخص شــد 
نمونــه هـــایی کــه در آن ها DAU اســتفاده شــده اســت دارای باالترین 
مقـــدار مـــدول ذخـــیره هستنـد. همـچنیـــن دمـای انتقــــال شیشه ای4  
PVC هــای پایــدار شــده بــا اوژنــول 89oC و بــرای ســایر پایــدار 

ــر  ــاوه ب ــد. ع ــزارش ش ــدود 99oC گ ــی در ح ــای حرارت ــده ه کنن
ایــن، PVCهایــی کــه بــا پایــدار کننــده هــای ســربی، کلســیم زینــک 
و OBS تثبیــت شــده انــد را می تــوان حداقــل تــا 5 چرخــه بازفــراوری 
)اســتفاده مجــدد( کــرد. در حالیکــه مشــخص شــد کــه نمونــه هــای 
ــگ  ــتفاده شــوند رن ــد اس ــی توانن ــا 4چرخــه م ــر DAU  ت تحــت تاثی
آن هــا حداقــل تــا 4 چرخــه مــی توانــد ثابــت باقــی بمانــد همچنیــن 

ــاه  ــی کوت ــداری حرارت ــزان پای ــترین می ــا  دارای بیش ــه ه ــن نمون ای
مــدت نیــز بودنــد. در نهایــت، بــا  تکــرار فراینــد تثبیــت نمونــه هــای 
PVC مشــخص شــد کــه بــرای حداقــل 3دوره اســتفاده و بازفــراوری 

نمونــه هــا،  انــواع مختلــف اســتابایزرها، تاثیــر چندانــی روی خواص 
مکانیکــی از خــود نشــان نمــی دهنــد. امــا طبــق نتایــج آزمایــش هــا  
DAU دارای پتانســیل بالقــوه ای بــرای جایگزینــی ترکیبــات همچــون 

ســرب و کلســیم زینــک بــه عنــوان پایــدار کننــده هــای حرارتــی آلی 
ــت.  ــن در PVC اس و ایم

1.   Uracil
2.  1,3-dimetyl-6-aminouracil (DAU)
3.  eugenol
4.  Glass transition temperature

 مقدمه
پلــی )وینیــل کلرایــد( )PVC( پاســتیکی شــناخته شــده اســت 
کــه پــس از پلــی اتیلــن و پلــی پــرو پیلــن در رده ی ســوم 
بیشــترین میــزان تولیــد در جهــان قــرار دارد ]1[. تولیــد جهانــی 
ــال  ــن در س ــون ت ــدود 40 میلی ــی در ح ــور تقریب ــه ط PVC ب

ــه  ــه صرف ــاده یــک پلیمــر مقــرون ب ــن م ــوده اســت. ای 2012 ب

ــری و  ــواص )انعطاف پذی ــترده ای از خ ــف گس ــه طی ــت ک اس

مهندس  شـادی حقدوست
مـــدیـــــر کنتــرل کیـفیــت
شرکت آریان غرب کردستان

مترجــم :
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 ،PVC ســختی( را دارد. در تایلنــد، یکــی از کاربردهــای اصلــی
لوله هــای آب اســت کــه عمومــا از ترکیبــات ســربی بــه عنــوان 

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــی در آنه ــتابایزر حرارت اس

در دماهــای بــاال PVC دچــار تخریــب مــی شــود و اســید 
هیدرولیکــی کــه از خــود تولیــد میکنــد تســریع فرآینــد 
تخریــب را در پــی دارد همچنیــن تعــداد پیوندهــای دوگانــه ای 
کــه در طــی فرآینــد تشــکیل می شــود رنــگ نمونه هــا را 
در محــدوده ی رنگ هــای زرد، نارنجــی، قرمــز، قهــوه ای و 
ــید  ــِی اس ــول جانب ــه ی محص ــد ]2[. تجزی ــن می کن ــیاه تعیی س
هیدروکلریــک )HCL( نیــز می توانــد خــواص مکانیکــی، 
ــن مســائل،  ــی و فیزکــی پلیمــر را کاهــش دهــد کــه ای حرارت
 PVC اهمیــت بررســی و اســتفاده پایــدار کننــده هــای حرارتــی
ــرای صنعــت را  ــد ب ــک پلیمــر مفی ــه ی ــل آن ب را  جهــت تبدی

ــازد. ــن میس روش

ــا  ــای ب ــه PVC  ه ــت یابی ب ــه و دس ــای تجزی ــود دم ــرای بهب ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــربی م ــای س ــده ه ــدار کنن ــت، پای کیفی
نــوع  ایــن  بــاالی  بــازده حرارتــی  بــا وجــود  می گیرنــد. 
پایدارکننــده هــا در فرآینــد تثبیــت، بدلیــل ســمی بودن ســرب، 
ــرو اســت  ــت روب ــا محدودی اســتفاده از آن در ســاخت PVC ب
ــر باعــث  ]4[. محــدود کــردن اســتفاده ســرب در ده ســال اخی
افزایــش پایــدار کننــده هــای جایگزیــن ماننــد ترکیباتــی حاوی 
کلســیم/زینک شــده اســت کــه در پروفیل هــا و لوله هــای 
فاضــاب و لوله هــای آب لولــه کشــی اســتفاده می شــوند. 
پایــدار کننــده هــای حرارتــی Ca/Zn معمــوال غیــر ســمی 
هســتند  ]5[  بــا ایــن حـــال معــایبــــی همـچــــون نـاپـایـــداری 
ــد ]۶[. در ســال های اخیــر، پایــدار کننــده هــای  دراز مــدت دارن
آلــی )OBS( محصوالتــی ســازگار بــا محیــط زیســت را بــرای 
تثبیــت حرارتــی لوله هــای PVC ســخت ارائــه کــرده کــه 
ــرار  ــورد توجــه ق ــن آکادمیکــی م ــی و همچنی از لحــاظ صنعت

ــه اســت.  گرفت

یکــی از ترکیبــات آلــی کــه بــه عنــوان یــک اســتابایزر آلــی 
ــن  بالقــوه گــزراش شــده، مشــتقات اوراســیل اســت. در چندی
مقالــه تاییــد شــده اســت کــه مشــتقات اوراســیل کارایــی خوبی 
بــرای کاهــش تخریــب گرمایــی PVC دارنــد ]7,8[. یکــی 
دیگــر از پایــدار کننــده هــای آلــی مــورد توجــه، اوژنــول اســت 
کــه یکــی از اجــزای اصلــی روغــن میخــک1 می باشــد. اوژنــول 
ــد  ــروه چن ــک گ ــاوی ی ــه ح ــت ک ــی اس ــتابایزر آل ــک اس ی

عاملــی بــوده و بــا محصــوالت تخریــب زنجیــره ای که ناشــی از 
عملیــات گرمایــی پلــی )وینیــل کلرایــد( اســت واکنــش نشــان 
ــده  ــرای موجــودات زن ــاده ب ــن م می دهــد. از طــرف دیگــر ای

کامــا بــی خطــر اســت ]2[.

اصلــی تریــن هــدف ایــن مقالــه، ارائــه ی پایــدار کننــده هــای 
ــای  ــده ه ــدار کنن ــردن پای ــن ک ــرای جایگزی ــب ب ــی مناس آل
 PVC ســربی مرســوم همچنیــن کلســیم/زینک در لوله هــای
می باشــد. در ایــن تحقیــق، عملکــرد مشــتقات اوراســیل و 
ــا  ــی PVC ب ــای حرارات ــده ه ــدار کنن ــوان پای ــه عن ــول ب اوژن
پایــدار کننــده هــای حرارتــی تجاری همچون ســرب، کلســیم/
زینــک و پایــدار کننــده هــای آلــی کــه در آنالیــز مکانیکــی، 
ســنجش رنــگ، ویژگی هــای خمشــی و توانایــی بازیافــت در 
ــه  ــت، مقایس ــروری اس ــیار ض ــای PVC بس ــای لوله ه کاربرده

می شــوند.     

 بخش تجربی

مــواد. درجــه ی سوسپانســیون PVC بــا K value از ۶۶ از 
اســتفاده شــد.  تحقیــق  ایــن  در  تایلنــد2  وینتــای  شــرکت 
افزودنی هــای مــورد اســتفاده در ترکیــب PVC عبارتنــد از 
ــتفاده می شــود،  ــده اس ــوان پرکنن ــه عن ــات کلســیم کــه ب کربن
در حالیکــه از ســرب و کلســیم/زینک و ســه نــوع مــاده ی آلــی 
)OBS( بــه عنــوان پایــدار کننــده هــای حرارتــی اســتفاده شــد. 
کربنــات کلســیم و اســتابایزر ســرب از شــرکت وینتــای تهیــه 
شــد امــا اســتابایزر کلســیم/زینک از شــرکت چســمون چیــن3  
و اســتابایزر آلــی )OBS( از شــکت ســوناک ســنگاپور4 تهیــه 
ــیل )DAU( از  ــو اوراس ــل آمین ــول و 1و2-دی متی ــدند. اوژن ش

ــدند. ــداری ش ــان5  خری ــچ آلم ــرکت آلدری ش

ــده هــای  ــدار کنن ــن PVC، پای ــک PVC. ِرزی ــب خش ترکی
یــک  در   )phr  10( کلســیم  کربنــات  و   )phr  3( حرارتــی 
توربومیکســر۶ بــا ســرعت بــاال ترکیــب شــدند. فرآینــد ترکیب 
متشــکل از دو مخــزن مخلوطــی اســت کــه بــا 2 مرحلــه مخلوط 

ــود. ــرا می ش ــرد اج ــرم و س گ

پــردازش PVC.  ترکیـــب خشــک PVC  بــه وسیــــله ی دو- 
رول میــل7  و بــا فاصلــه ی 0,125 میلی متــر در دمــای 1800C بــه 
مــدت 3 دقیقــه پــردازش شــده تــا یــک نمونه ی همگــن حاصل 
شــود. مقــدار کل مــواد کــه بــر روی رول میــل قــرار می گیــرد 
ــده،  ــت آم ــه دس ــه ب ــد. نمون ــاوز کن ــرم تج ــد از 300 گ نبای

1- clove
2- Vinythai Public Company    
    Limited., Thailand
3- Chemson Co., Ltd., China

   4- Sunace Co., Ltd. Singapore
5- Aldrich Ltd., Germany
6- model Plasmec Turbomixer
7- two-roll
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ــرارت داده  ــه ح ــدت 200 ثانی ــه م ــای 1800C ب ــددا در دم مج
شــده و ســپس بــر روی صفحــه ی فلــزی بــا روش ریخته گــری 
تحــت فشــار در دمــای 1800C و فشــار 150 بــار بــه مــدت 30 
ثانیــه تحــت فشــار قــرار می گیــرد. ورقه هــای ریخته گــری 
شــده را ســپس بــه صــورت تکه هــای مــورد نظــر بــرای 

ــم. ــم جــدا می کنی ــا از ه ــی خــواص آنه ــش و ارزیاب آزمای

ــدار  ــا پای ــده ب ــدار ش ــای پای ــت. PVC ه ــی بازیاف توانای
بــا رول میــل و  کننــده هــای مختلــف پــس از پــردازش 
ــتفاده  ــا اس ــری ب ــا روش ریخته گ ــن ب ــرار گرفت ــار ق ــت فش تح
 15 ،Fritschpulverisette :ــدل ــده ی8 )م ــرش دهن ــتگاه ب از دس
بــرش( نمونه هــای PVC، بــا ســرعت 3000 دور بــر دقیقــه 
ــش  ــر کاه ــی 7 میلی مت ــه 3 ال ــدازه ی آن ب ــا ان ــه ت ــرش یافت ب
یابــد. ســپس نمونــه ی بــرش یافتــه )کوچکتــر شــده( در یــک 
آســیاب دو رولــه قــرار گرفتــه و بــا فرآینــد قالب گیــری تحــت 
فشــار مطابــق آنچــه کــه در بــاال گفتــه شــد تحــت فشــار بیشــتر 

ــود. ــرار می ش ــار تک ــد 5 ب ــن فرآین ــرد. ای ــی گی ــرار م ق

خــواص   .)DMA( دینامیکــی  مکانیکــی  آنالیــز 
ــده  ــدار کنن ــا پای ــده ب ــدار ش ــای پای ــتیِک PVCه ویسکواالس
هــای حرارتــی مختلــف بــا یــک آنالیــزور مکانیکــی دینامیکی9 
بــود.   50mm×10mm×2mm نمونــه  ابعــاد  آزمایــش شــد. 
ــک  ــت ی ــه تح ــکل یافت ــر ش ــه ای9 تغیی ــش 3 نقط ــت خم حال
آزمــون دمایــی بیــن دماهــای 30oC تــا 150oC بــا ســرعت 
گرمایــی 2oC بــر دقیقــه اســتفاده شــد. دامنــه و فرکانــس آزمون 

ــود.  ــز ب ــر و 1 هرت ــب 30 میکرومت ــه ترتی ب

پایــدار  بــا  شــده  پایــدار  PVC هــای  رنــگ.  ســنجش 
ــک دســتگاه  ــا اســتفاده از ی ــف ب ــی مختل ــده هــای حرارت کنن
اســپکتروفوتومتر )طیــف ســنج نــوری( رنگــی بــرای ســنجش 
مقادیــر شــاخص زردی  بــر طبــق ASTM D1925-70 بررســی 
شــد. شــاخص زردی11 یــک مقیــاس بــرای تخریــب فیزیکــی 
ــاال،  ــای ب ــی از دم ــگ ناش ــر در رن ــت. تغیی ــه ی PVC اس نمون
یــک نقطــه ی افتــراق در ایــن آزمــون اســت. در طی محاســبه ی 
ــا روشــنایی C و  شــاخص زردی، مقادیــر tristimulus مطابــق ب

ــوان یــک اســتاندارد اســتفاده شــد. ــه عن 2o ب

ــدول خمشــی و اســتحکام خمشــی12  ــی. م ــواص خمش خ
ــا اســتفاده از دســتگاه آزمــون کششــی 13و  نمونه هــای PVC ب
ــت  ــون تس ــدند. آزم ــری ش ــق ASTM D790 اندازه گی ــر طب ب

ــی  ــرعت کلگ ــاق و در س ــای ات ــه ای در دم ــه نقط ــش س خم
متقاطــِعmm 1,2   14 بــر دقیقــه و بــا یــک محــدوده ی پشــتیبانی 
 ۶4mm×12,7mm×4mm 48 میلیمتــری انجام شــد. ابعاد نمونــه
ــه( آزمایــش  ــه اولی ــه )نمون ــدل اولی ــه از هــر م ــج نمون ــود. پن ب

شــد و مقادیــر میانگیــن گــزارش شــد. 

بحث و نتیجه گیری

ــدول  ــی )DMA(. وابســتگی م ــی دینامیک ــز مکانیک آنالی
ذخیــره بــر روی درجــه حــرارت PVC پایــدار شــده بــا پایــدار 
کننــده هــای مختلــف در شــکل a(1( نشــان داده شــده اســت. با 
توجــه بــه نتایــج، مــدول ذخیــره ی  PVC پایــدار شــده بــا پایــدار 
ــیم، OBScomm، DAU و  ــرب، کلس ــِی س ــای حرارت ــده ه کنن
ــا 2,9، 2,8، 2,8،  ــر ب ــب براب ــه ترتی ــای 300C ب ــول در دم اوژن
ــه  ــوط ب ــر،  مرب ــره باالت ــای ذخی ــت. مدول ه 3,0 و Gpa  3 اس
PVCهــای پایــدار شــده بــا پایــدار کننــده هــای DAU و اوژنــول 

اســت کــه  در مقایســه بــا ســایر اســتابایزرها، DAU و اوژنــول 
ســخت تر می باشــند. همچنیــن، ایــن احتمــال وجــود دارد 
ــیم/ ــرب، کلس ــون س ــاری همچ ــای تج ــده ه ــدار کنن ــه پای ک
ــد  زینــک، OBScomm، حــاوی افزودنی هایــی باشــد کــه بتوان
ــی  ــی و داخل ــده ی خارج ــون روان کنن ــای PVC همچ مدول ه
 PVC ،ــد ــه یاب ــرارت ادام ــش ح ــر افزای ــد. اگ ــش دهن را کاه
پایــدار شــده بــا اوژنــول، ســختی خــود را در دمــای بــاال بیشــتر 
ــا از  ــتابایزر ه ــر اس ــا دیگ ــده ب ــت ش ــای تثیب ــایر PVCه از س

ــد. ــت می ده دس

tanδ از  ــای انتقــال شیشــه ای )Tg( کــه بیانگــر ماکســیمم  دم
PVCهــای پایــدار شــده بــا پایــدار کننــده هــای حرارتــی اســت، 

 tanδ ــد از نمودارهــای  ــن می توان مشــخص شــده کــه همچنی
نســبت بــه دمــا  کــه از منحنی هــای آنالیــز مکانیکی-دینامیکــی 
)DMA( کــه در شــکل 1)b( بدســت امــده، نیــز تعییــن شــوند. 
دمــای انتقــال شیشــه ای بــرای همــه ی نمونه هــای PVC بــه غیــر 
ــا  ــر ب ــود، براب ــول کــه 89ºC ب ــا اوژن ــدار شــده ب ــه ی پای از نمون
ــرای PVC پایــدار شــده  99ºC می باشــد. دمــای انتقــال شیشــه ب

ــن  ــاده پایین تری ــن م ــی ای ــت مایع ــل ماهی ــه دلی ــول ب ــا اوژن ب
مقــدار را داشــت. نتایــج نشــان می دهــد کــه اســتفاده بیــش از 
ــی همــان طــور  ــده هــای حرارت ــدار کنن ــع پای ــوع مای حــد از ن
ــواص  ــش خ ــل کاه ــه دلی ــده ب ــان داده ش ــج نش ــه در نتای ک
ــدکه  ــب باش ــت نامناس ــن اس ــه ممک ــی نمون ــی احتمال حرارت

ــرم کنندگــی ایــن افزودنــی اســت. ناشــی از اثــرات ن

8- cutting mills
9-  NETZSCH, DMA242
10- three point bending mode
11- yellowness index 

 

12- flexural strength 
13- Instron Instrument, model         
      5567
14- crosshead
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ــای  ــاخص زردِی PVC )YIs ه ــر ش ــگ. مقادی ــنجش رن س
ــکل 2  ــف در ش ــای مختل ــده ه ــدار کنن ــا پای ــده ب ــدار ش پای
نشــان داده شــده اســت. شــاخص زردی نشــاندهنده ی تغییــر در 
ــدار  ــد. مق ــی باش ــه زرد م ــفید ب ــای PVC از س ــگ نمونه ه رن
ــان  ــه، نش ــودن نمون ــر ب ــر زردت ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــِر YI ی باالت
ــا  ــج، م ــه نتای ــه ب ــا توج ــت. ب ــتر آن اس ــب بیش ــده ی تخری دهن
ــه کــردن ســرب، کلســیم/زینک،  ــم کــه اضاف نتیجــه می گیری
ــاخص های  ــا ش ــای م ــول در PVCه OBScomm، DAU و اوژن

زردی متفاوتــی را ارائــه می دهــد. PVC پایــدار شــده بــا ســرب، 
ــد بیشــتر از 5 چرخــه فرآینــدی  کلســیم/زینک و OBS می توان
ــدار  ــن حــال، مشــخص شــد کــه PVC پای ــا ای ــد. ب دوام بیاورن
شــده بــا DAU قــادر بــه تحمــل چرخه هــای باالتــر از 4 اســت. 
در حالیکــه PVC هــای پایــدار شــده بــا اوژنــول قــادر بــه تحمــل 
تنهــا یــک بــار فرآینــد بــود. شــاخص زردی PVC هــای پایــدار 
شــده بــا ســرب، کلســیم/زینک و OBS در اولیــن فرآینــد و در 

پنجمیــن چرخــه ی بــاز فــرآوری بــه ترتیــب مقادیــری از 29,5 
تــــا 71,4،  41,7 تــــا 115,2 و 33,5 تــــا 72,3 را داشــت. در 
مــورد PVCهــای پایــدار شــده بــا DAU، مقــدار شــاخص زردی 
از 24,3 در اولیــن فرآینــد تــا ۶3,4 در چهارمیــن فرآینــد تغییــر 
می کنــد. در نهایــت مقــدار شــاخص زردی PVC پایــدار شــده 
بــا اوژنــول حتــی در اولیــن فرآینــد بــا مقــدار 87,3، نســبتا بــاال 
ــای  ــه PVCه ــت ک ــح اس ــاال واض ــج ب ــه نتای ــه ب ــا توج ــود. ب ب
ــود  ــه خ ــگ اولی ــری رن ــور موث ــه ط ــا DAU ب ــده ب ــدار ش پای
ــن  ــدار پایین تری ــن مق ــد ای ــظ می کن ــه حف ــس از 3 چرخ را پ
ــدد  ــای مج ــه ای از فرآینده ــه نتیج ــت ک ــاخص زردی اس ش
می باشــد کــه نشــان دهنــده ی باالتریــن پایــداری گرمایــی 
ــی  ــل، توانای ــت. در عم ــتابایزرها اس ــایر اس ــا س ــه ب در مقایس
ــد  ــد، بای ــار فرآین ــش از 3 ب ــل بی ــرای تحم ــای PVC ب نمونه ه
ــه  ــد ب ــن بای ــد. همچنی ــی باش ــی کاف ــای معمول ــرای کاربرده ب
خاطــر داشــته باشــیم کــه پایــدار کننــده هــای DAU و اوژنــول 
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یــک اســتابایزر آلــی تــک جزئــی هســتند در حالــی کــه ســایر 
اســتابایرها از سیســتم های چنــد جزئــی تشــکیل شــده اند. 
همچنیــن، اســتابایزر DAU پایــداری رنگــی بهتــری ارائــه 
کــرده و نســبت بــه اوژنــول قابلیــت بازیافــت بهتــری دارد زیــرا 
ــوری  ــه ط ــته ]7[، ب ــی داش ــت روبندگ ــل HCL خاصی DAU مث

ــد میــزان تخریــب را کاهــش داده و از بســیاری از  کــه می توان
فرآیندهــای ســریع کــه در نهایــت منجــر بــه لکــه هــای ســیاه بر 

ــد.          ــری کن ــود، جلوگی روی PVC می ش

ــدار  ــای پای ــِی PVCه ــتحکام خمش ــی. اس ــواص خمش خ
شــده بــا پایــدار کننــده هــای حرارتــی مختلــف همچــون 
بــه  اوژنــول  OBScomm ، DAU و  ســرب، کلســیم/زینک، 
 )a(3 صــورت تابعــی از چرخه هــای بازفــراوری در شــکل
-PVC ــی ــتحکام خمش ــکل، اس ــن ش ــت. در ای ــده اس ــم ش رس
هــای پایــدار شــده بــا ســرب، کلســیم/زینگ، OBS بــه ترتیــب 
در حــدود Mpa 79,5-77,۶ ،Mpa 77,۶-75,3 و 79,5-75,4 
Mpa اســت. بــا توجــه بــه ایــن نتایــج، PVCهــای پایــدار شــده بــا 

پایــدار کننــده هــای ســرب، کلســیم/زینک و OBS می تواننــد 
اســتحکام خمشــی را بــرای آزمون هــای فرآینــد تکــراری 
-PVC بیــش از 5 چرخــه حفــظ کننــد. عــاوه بــر ایــن در مــورد
هــای پایــدار شــده بــا DAU و اوژنــول آلــی، مقادیــر اســتحکام 
کششــی PVCهــای پایــدار شــده بــا DAU کــه 1 تــا 3 بــار تحــت 
پــردازش چرخــه ای قــرار گرفته انــد در محــدوده ی 805-78,3 
Mpa هســتند. در حالــی کــه PVCهــای پایــدار شــده بــا اوژنــول 

کــه تنهــا 1 بــار تحــت چرخــه پــردازش قــرار داشــتند در حدود 

Mpa 82,5 می باشــد. اســتحکام خمشــی PVCهــای پایــدار 
ــا  ــدار شــده ب ــر از PVCهــای پای ــول باالت ــا DAU و اوژن شــده ب
ســرب تجــاری، کلســیم/زینک و OBS اســت. ایــن مشــخصات 
ممکــن اســت ناشــی از ســازگاری نســبتا بهتر پایــدار کننــده های 
حرارتــی اوژنــول و DAU بــا PVC پــس از ترکیــب در مقایســه 
بــا ماهیــت همگــن PVCهــای پایــدار شــده بــا ســرب، کلســیم/

زینــک و OBS باشــد. عــاوه بــر ایــن مقادیر اســتحکام خمشــی 
ــا لوله هــای PVC شــرکت  همــه ی نمونه هــای PVC در توافــق ب
 Mpa 98,1-78,5 ــدار اســتحکام خمشــی ــا مق جــرج فیشــر1 ب

ــود ]9[. ب

عــاوه بــر ایــن، مدول خمشــی از شــیب اولیــه از منحنــی تنش-
ــی  ــای حرارت ــده ه ــدار کنن ــا پای ــای ب ــرای PVCه ــش2 ب کرن
مختلــف در فرآیندهــای مجــدد در حالــت خمشــی در تصویــر 
b(3( نشــان داده شــده اســت. در ایــن تصویــر، مدول هــای 
ــدد  ــد مج ــر فرآین ــده در ه ــدار ش ــه ی پای ــر نمون ــی ه خمش
مشــابه هــم اســت و بــه ترتیــب بــرای PVC هــای تثبیت شــده بــا 
ســرب، کلســیم/زینک، OBScomm، DAU و اوژنــول برابــر بــا  
Gpa 2,4۶-2,42 ،Gpa 2,51-2,43 ،Gpa 2,39-2,33 و 2,4۶ 
Gpa اســت. بنابرایــن، فرآیندهــای مجــدد اثــر ناچیــزی بــر روی 

مدول هــای خمشــِی نمونه هــای PVC نشــان داد. مدول هــای 
خمشــِی نمونه هــای PVC در ایــن تحقیــق در توافــق خوبــی بــا 
مقــدار Gpa 2,48 مربــوط بــه لوله هــای PVC از شــرکت جــرج 

فیشــر بــود ]9[.



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC / سال 11 / شماره ۴۲93

مطالب علمـی و مقــاالت

خالصـه

پایــدار کننــده هــای حرارتــی آلــی غیرســمی و بــی خطــر کــه در لوله هــای PVC کاربــرد دارنــد در مقایســه 
بــا پایــدار کننــده هــای متــداول ســربی و کلســیم/زینکی در ایــن تحقیــق ارزیابــی شــدند. بــا توجــه بــه نتایــج، 
ــای  ــتند، دارای مدول ه ــی هس ــی آل ــک جزئ ــای ت ــه پلیمره ــول، ک ــا DAU و اوژن ــده ب ــدار ش ــای پای PVCه

ــی  ــد جزئ ــای چن ــده ه ــدار کنن ــه پای ــری نســبت ب ــای خمشــی بزرگت ــره ، اســتحکام خمشــی و مدول ه ذخی
متــداول ســربی، کلســیم/زینک و OBS هســتند. بــا توجــه بــه تســت توانایــی تکــرار فرآینــد، PVCهــای پایــدار 
-PVC ،شــده بــا پایــدار کننــده هــای تجــاری می تواننــد حداقــل بیــش از 5 بــار فرآینــد شــموند. بــا ایــن حــال
هــای پایــدار شــده بــا DAU قادرنــد فرآیندهــای بیــش از 4 بــار را تحمــل نماینــد. بــا توجــه بــه نتایــج ســنجش 
ــر  ــری دارای تغیی ــور موث ــه ط ــاری، ب ــاری و OBS تج ــرب تج ــا س ــده ب ــدار ش ــای پای ــگ، PVC ه ــر رن تغیی
رنــگ کوچــک بودنــد کــه پــس از 5 بــار فرآینــد آن را حفــظ کردنــد در حالــی کــه PVCهــای پایــدار شــده 
بــا DAU کمتریــن میــزان تغییــر رنــگ پــس از 3 بــار فرآینــد را ارائــه داد. کــه نشــاندهنده ی دارنــده بهتریــن 
 -PVC عملکــرد کوتــاه مــدت در میــان ســایر استابایــــزرها اســت. عــاوه بــر این، اثــرات فرآینــد مجدد بــرای
هــای پایــدار شــده بــا تمــام پایــدار کننــده هــای حرارتــی بــه غیــر از اوژنــول، اثــر ناچیــزی بــر روی خــواص 
مکانیکــی  PVC، حداقــل پــس از 3 بــار فرآینــد از خــود نشــان داد. بــا توجــه بــه نتایــج فــوق واضــح اســت کــه 
DAU پتانســیل خوبــی بــرای اســتفاده بــه عنــوان یــک اســتابایزر حرارتــی آلــی موثــر بــرای PVC و جایگزینی 

بــا ســرب و کلســیم/زینک دارد.
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نـواقص تـولید و رفع عیـوب

تعیین چگالی ) دانسیته ( 

۱-هـــدف : یکــی از روشــهای کنتــرل فرموالســیون لولــه هــای آبرســانی و فاضابــی از جهــت 

مناســب بــودن نســبت بیــن مــواد پــر کننــده و پــی وی ســی انــدازه گیــری چگالــی مــی باشــد . بــا 

محاســبه چگالــی همچنیــن مــی تــوان بــا توجــه بــه ضخامــت و قطرلولــه هــا وزن هــر متــر لولــه را 

محاســبه کــرد و تحــت کنتــرل داشــت . 

2-استانداردها :  استاندارد ملی 7090-1 

۳-عوامل ایجاد خطا : 

       -کالیبره نبودن ترازو ، پیکنومتر و ترمومتر

       -تحت کنترل نبودن شرایط دمایی مایع غوطه وری 

4-روش آزمون : 

نمونــه بایــد بــا ســطحی صــاف و عــاری از هرگونــه حفــره جهــت جلوگیــری از حبس حبــاب های 

ــا وزن حداقــل یــک گــرم آمــاده گــردد . جهــت آزمــون مــی تــوان از  هــوا در حیــن آزمــون ب

مایــع غوطــه وری آب مقطــر یــا متانــول اســتفاده کــرد . ابتــدا وزن نمونــه در هــوا و ســپس وزن 

نمونــه در مایــع غوطــه وری ثبــت مــی گــردد و بــا توجــه بــه دانســیته مایــع در دمــای آزمــون و دو 

وزن ثبــت شــده بــا اســتفاده از فرمــول زیــر دانســیته نمونــه محاســبه مــی گــردد . 

mS,A : جرم نمونه در هوا

mS.IL : جرم نمونه در مایع غوطه وری 

PIL    :چگالی مایع غوطه وری

مهندس  زهـرا محمـودی
مـــدیـــــر کنتــرل کیـفیــت
شـرکـت ترمـــوپـــاســــت

گردآورنده :
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نـواقص تـولید و رفع عیـوب

جهــت بــه حــــداقل رســاندن خــــطا توصیــــه مــی گردد انـــدازه گیــــری چــــگالی مــایــــع 

ــرد .  ــام گی ــی انج ــرایط دمای ــان ش ــون در هم ــر آزم ــت ه ــز جه ــه وری نی غوط

ــا رنــج ذکــر شــده در اســتاندارد هــای 133۶1-2،  پــس از اتمــام آزمــون ، چگالــی نمونــه ب

ــی گــردد .  1-9118 ، 1-9119 مقایســه م

شناسایی عوامل بوجود آورنده عدم انطباق:

علت احتمالینـقـص

چگالی خارج از 
رنج استاندارد   

فرموالسیون نامناسب ) استفاده  -1
بیش از حد از کربنات کلسیم و .... (



انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC / سال 11 / شماره ۴۶93

مطالب علمـی و مقــاالت

 ۱- مقدمه 
ــل  ــه دلی ــای II-VI ، ب ــروه ه ــادی گ ــه ه ــواد نیم ــوذرات م نان
خــواص نــوری و الکتریکــی منحصــر بــه فــرد ناشــی از اثــرات 
ــد.  ــه ان ــرار گرفت ــتری ق ــه بیش ــورد توج ــا ، م ــی آنه کوانتوم
کادمیــوم ســولفید )CdS( یــک مــاده مهــم نیمــه هــادی گــروه 
II-VI مــی باشــد کــه بــه علــت خــواص درخشــندگی نــوری 

ــور  ــک، ن ــری در سنســورها، وســایل فتوولتاِی پتانســیل بکارگی
ــا و...  را دارد. ــده ه دهن

پلیمــری،  ماتریــس  در  هــادی  نیمــه  نانــوذرات  پراکنــش 
ــد  ــی توانن ــی کــه م ــد قطعات ــواد در تولی ــن م ــت ای ــت قابلی بعل
اجــزا،  ترکیــب  و  مورفولــوژی  ژئومتــری،  از  اســتفاده  بــا 
خصوصیــات مختلــف الکتریکی-نــوری را کنتــرل کننــد 
موضوعــی جالــب اســت. بنابرایــن، اطــاع از اثــرات ترکیــب 
اجــزاء بــر خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی پلیمــر مهــم اســت. 
ــکل و  ــایز، ش ــه س ــی ب ــور کل ــده بط ــر پرش ــات پلیم خصوصی
ماهیــت ذرات پرکننــده و همچنیــن غلظــت و نــوع برهــم کنش 

کلیــدواژه: نانوکامپوزیــت پلیمــری، رســانایی گرمایــی موثر، 
روش منبــع صفحــه ای گــذرا

چکـیـــده:    نانــو کامپوزیــت پــی وی ســی/ کادمیــوم 
ســولفید بــه روش آلیــاژ محلــول و بــا درصدهــای وزنــی 2، 
4 ، ۶ و 8 از نانــوذرات کادمیــوم ســولفید تهیــه شــده اســت. 
 TEM از  اســتفاده  بــا    PVC/CdSنانوکامپوزیــت خــواص 
 )TPS( ــه روش ــدازه گیــری شــد. رســانایی گرمایــی آن ب ان
 CdS ــوذرات ــدازه گیــری شــده اســت. اثــرات غلظــت نان ان
و دمــا در رســانایی گرمایــی نانــو کامپوزیــت هــای پلیمــری 
PVC/CdS مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن تغییر 

هدایــت گرمایــی بــر اثــر تغییــرات غلظــت ذرات پرکننــده و 
دمــا بررســی شــده اســت و از نظــر پراکنــش ذرات پرکننــده 
در ماتریــس پلیمــری و بدنبــال  آن مکانیســم پراکنــش 

فونــون مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

تاثیر افزودنی
 نانو سولفید کادمیوم  بر رسانایی گرمایی نانو 

کامپوزیت پلی وینیل کلراید/ سولفید کادمیوم 
مهندس  مهسـا نـورآبـادی
مـــدیـــــر کنتــرل کیـفیــت
شرکت پیشـگام پاست اهواز

مترجــم :



۴۷ انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت PVC / سال 11 / شماره 93

مطالب علمـی و مقــاالت

ــتگی دارد. ــری بس ــس پلیم ــا ماتری ــا ب آنه

ــن و  ــد )PVC( معمولتری ــل کلری ــی وینی ــا، پل ــان پلیمره از می
معروفتریــن پلیمــر گرمانرمــی اســت کــه بدلیــل خصوصیــات 
ــوری  ــفافیت ن ــت، ش ــودن قیم ــن ب ــد پایی ــی مانن ــز اهمیت حائ
بازفــرآوری  قابلیــت  و  الکتریکی،گرمایــی  عایــق  خــوب، 
خــوب آن بــرای تولیــد محصــوالت مختلــف کشــاورزی، 
خانگــی، دارویــی، پزشــکی و... اســتفاده مــی شــود. مطالعــات 
زیــادی بــر روی خــواص ســنتزی و فیزیکــی نـانـــوکامپوزیت- 
هــای PVC انجــام شــده اســت و بوســیله محققــان مربوطــه در 
  ،]13[ )MMT( مباحثــی ماننــد پــی وی ســی/مونت مرلینــت
  ،]15,1۶[ PVC/CNT پــی وی ســی/زینک اوکســاید ]14[، 
پــی وی ســی/کربنات کلســیم ]17[ ، پــی وی ســی/زینک 
ســولفید ]18[، پــی وی ســی/کادمیوم ]19[ ، پــی وی ســی/

کادمیــوم ســولفید ]20[، PVC/organo-clay ]21[ و... گــزارش 
شــده اســت. آنچــه مشــاهده مــی شــود حاکــی از آن اســت کــه 
ترکیــب نانــو مــواد در PVC، پایــداری حرارتــی، دمــای انتقــال 
ــود مــی  ــژه و خــواص مکانیکــی را بهب ــای وی شیشــه ای، گرم
بخشــد.  براســاس مقــاالت و مطالعــات نگارنــده ی ایــن مطلب، 
ــه بررســی خــواص انتقــال حرارتــی ماننــد رســانایی  تاکنــون ب
ــت. از  ــده اس ــه نش ــای PVC توج ــت ه ــی نانوکامپوزی گرمای
ــا اســتفاده  ــا وســیله ، ب ــه یــک قطعــه ی آنجــا کــه کارایــی بهین
ــی  ــخص م ــی آن مش ــی و محیط ــداری حرارت ــناخت پای از ش
شــود، بایــد قبــل از تعریــف هــر گونــه کاربــردی ، نســبت بــه 
شــناخت کامــل از خــواص حرارتــی آن اقــدام کــرد.  اثــر دمــا 
بــر خصوصیــات حرارتــی نانوکامپوزیــت هــای پلیمــری از ایــن 
جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه بســیاری از پلیمرهــا در دمــای 
نســبتا باالیــی تولیــد مــی شــوند و در محــدوده دمایــی وســیعی 
بــکار مــی رونــد. براســاس مــوارد فــوق الذکــر، در ایــن مطالعــه 
رســانایی گرمایــی نانــو کامپوزیــت PVC/CdS  بــا اســتفاده 
ــده و  ــری ش ــدازه گی ــه ای )TPS( ان ــور صفح ــع ن از روش منب
حساســیت آن نســبت بــه دمــا و غلظــت نانــوذرات CdS مــورد 

ــه اســت. بحــث قــرار گرفت

2- جزییات آزمایش
CdS 2-۱- سنتز نانو ذرات 

نانــوذرات CdS بــا اســتفاده از کادمیــوم اســتات و تیــو اوره  )تیو 
کاربامیــد(  ســنتز شــدند و بــه ترتیــب 1مــول محلــول کادمیــوم 
اســتات و تیــو اوره)تیــو کاربامیــد( در دی متیــل فورمامیــد 
)DMF( آمــاده ســازی شــدند. ایــن محلــول هــا بــا همــزن 

مغناطیســی مخلــوط و ســپس مخلــوط آن در دمــای 70 درجــه 
ســانتیگراد بــه مــدت 3 ســاعت گــرم شــد.که محلــول شــفاف 
حــرارت دیــده بــه تدریــج بــه زرد تیــره تغییــر رنــگ داد. پــس 
از 3 ســاعت رســوب CdS بوســیله فیلتــر کــردن محلــول، جمع- 
آوری و  ســپس رســوب آن در خــاء 2-10 میلیمتــر جیــوه  بــه 
مــدت 10 ســاعت خشــک شــد و بــا اســتفاده از هــاون و دســته 

هــاون بــه صــورت پــودر ریــز و  خــرد شــده درآمــد.    

 2-2- آماده سازی نانوکامپوزیت پلیمری

ــه روش آلیــاژ محلــول،  پــودر نانــوذرات CdS بدســت آمــده ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــت PVC/CdS م ــه نانوکامپوزی ــت تهی جه
گرفــت. در ایــن روش ابتــدا PVC در محلــول تتراهیدروفــوران 
ــد  ــل ش ــاعت ح ــدت 2 س ــه م ــی ب ــزن مغناطیس ــا هم )THF( ب
بــا درصدهــای وزنــی مختلــف                CdS نانــوذرات  و ســپس 
)2، 4، ۶ و8( در محلــول THF حــاوی PVC پخــش شــد. ذرات 
محلــول بدســت آمــده بوســیله دســتگاه اولتراســونیک پخــش 
ــل  ــول حاص ــوذرات در محل ــت نان ــع یکنواخ ــا توزی ــدند ت ش
ــا  ــوند ت ــی ش ــه م ــاعت ریخت ــه س ــا در شیش ــول ه ــود.  محل ش
فیلــم نانوکامپوزیــت PVC/CdS بــا درصدهــای وزنــی مختلــف  
ــت  ــای نانوکامپوزی ــم ه ــد از 2 روز، فیل ــد. بع ــت آی CdS بدس

را خــارج کــرده و در خــا  2-10 میلیمتــر جیــوه  بــه مــدت 12 
ــا حــال حــذف شــود. ســاعت خشــک شــدند ت

 2-۳- انــدازه گیــری هــای میکروســکوپ الکترونی 
)TEM( عبوری 

 )TEM( عبــوری  الکترونــی  میکروســکوپ  انــدازه گیــری 
 20 TECNAI G2 ــتم ــای PVC/CdS در سیس ــت ه نانوکامپوزی
U-TWIN بــا ولتــاژ شــتاب دهنــده kV 200 انجــام شــد. بــا حــل 

 THF در حــال PVC/CdS ــت ــای نانوکامپوزی ــم ه کــردن فیل
و اســتفاده از دســتگاه اولتراســونیک، نمونــه هــا جهــت انــدازه 
گیــری TEM تهیــه شــدند. یــک قطــره از محلــول را روی 
ــا  ــم ت ــرار داده ای ــا شــبکه مســی ق ــن پوشــش داده شــده ب کرب

ــر شــود. ــاق تبخی ــای ات حــال در دم

2-4- اندازه گیری هدایت گرمایی

هــای  فیلــم  گرمایــی  هدایــت  گیــری  انــدازه  جهــت 
نانوکامپوزیتــی PVC/CdS  از تکنیــک TPS اســتفاده شــد. برای 
اطــاع از جزییــات تکنیــک TPS بــه مرجــع داده مراجعــه شــود 
ــم  ــی روی فیل ــانایی گرمای ــری رس ــدازه گی ــرای ان ]25,2۶[.  ب
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CdS %8 درصد وزنی - d و ،CdS %6 درصد وزنی - c و ،CdS %4درصد وزنی - b و ،CdS %2درصد وزنی - a :به ترتیبPVC/CdS نانوکامپوزیت TEM شکل 1 – ریزنگاری های

ــش در دو  ــن آزمای ــرون ای ــد میک ــی در ح ــا ضخامت ــی ب نازک
مرحلــه ، انجــام شــد. در مرحلــه اول، سنســور TPS )منبــع گرمــا 
یــا سنســور دمــا( بیــن دو نمونــه بــا ســطح صــاف احاطــه شــد، 
ســپس ایــن مرحلــه بیــن دو قطعــه فلــزی کمکــی )فــوالد ضــد- 
ــدت  ــن م ــی کــه در ای ــات  دمای ــت. اطاع ــرار گرف ــگ( ق زن
زمــان طــی شــده افزایــش یافتــه اســت، بــا اســتفاده از آنالیزگــر 
 Hot Disc Thermal Constant( دیســک داغ حرارتــی ثابــت
آزمایــش،   دوم  مرحلــه  در  شــد.  آوری  جمــع    )Analyzer

ــد و  ــه ش ــزی احاط ــه فل ــان دو قطع ــن هم ــی بی ــگر دمای حس
ــا   ــز ب ــه نی ــش یافت ــای افزای ــد. دم ــرار ش ــدداً تک ــش مج آزمای
همــان شــرایط پیشــین کــه در مرحلــه اول ذکــر شــد جمــع آوری 
گردیــد. بــا اســتفاده از ایــن دو افزایــش دمــا، ضخامــت فیلــم و 
ــه، مــی تــوان رســانایی گرمایــی  ــه نمون نیــروی اعمــال شــده ب

ــن کــرد:   ــر تعیی ــر )λ( را براســاس رابطــه زی موث

ــی  ــع گرمای ــه منب ــده ب ــروی داده ش ــی نی ــه در آن P خروج ک
 Δx گرمــا،  منبــع  رســانایی  الگــوی  ســطح   A )سنســور(، 
اختــاف ضخامــت نمونــه هــای نــازک و ΔT اختــاف دمــای 
عبــوری از از یــک نمونــه مــی باشــد. ضریــب 2 ناشــی از توزیع 

ــت. ــه اس ــرف نمون ــی در دو ط ــان گرمای ــارن جری متق
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CdS به دما برای درصد وزنی های مختلف PVC/CdS شکل 2 – وابستگی رسانایی گرمایی نانوکامپوزیت

۳- بحث و نتیجه گیری
۳-۱-  بررسی مورفولوژی

 PVC/CdS مورفولــوژی نانوکامپوزیــت هــای )a(-)d(1 شــکل
را نشــان مــی دهــد. همانطــور کــه در شــکل مشــاهده می شــود، 
توزیــع نانــوذرات CdS تغییــرات قابــل توجهــی در مورفولــوژی 
PVC/ خـــالص ایجــاد می کند. در نـانـوکامپــوزیـــت هــای PVC

CdS بــا درصــد وزنــی 2 درصــد نانــوذرات CdS، توزیــع 

یکنواختــی در ماتریــس )PVC( وجــود دارد کــه میانگیــن 
انــدازه نانــوذرات CdS  نیــز 10 نانومتــر اســت. در درصد وزنـــی 
باالتـــر، نانو ذرات CdS دچــــار انباشتــگی و تجمــع می شوند 
)agglomerate(، کــه ایــن انباشــتگی در درصــد وزنــی 8 درصد  

بــه حداکثــر مقــدار خــود مــی رســد.

۳-2-  بررسی هدایت گرمایی موثر

PVC/ ــت هــای ــر نانوکامپوزی ــی موث ــت گرمای ــرات هدای تغیی
ــورد  ــانتیگراد م ــه س ــای 110 درج ــا دم ــاق ت ــای ات CdS در دم

بررســی قــرار گرفــت. بطــور تجربــی این مقــدار بــرای PVC در 
دمــای اتــاق  W/m-K 0/08 اســت. تغییــرات رســانایی گرمایــی 
ــکل 2  ــا در ش ــب دم ــر حس ــای PVC/CdS ب ــت ه نانوکامپوزی
ــِد  نشــان داده شــده اســت. همانطــور کــه مشــاهده میشــود رون
ــر  ــابه یکدیگ ــا مش ــت ه ــر نانوکامپوزی ــی موث ــانایی گرمای رس
و تقریبــا بصــورت خطــی اســت کــه بــا افزایــش دمــا افزایــش 
ــر  ــی موث ــانایی گرمای ــه، رس ــر نمون ــرای ه ــا ب ــت، ام ــه اس یافت
تقریبــا در دمــای مشــخصی ثابــت شــد، کــه ایــن مقــدار بــرای 
ــب  ــا را اغل ــن دم ــد. ای ــاوت میباش ــف متف ــای مختل ــه ه نمون
ــار  دمــای انتقــال شیشــه ای )Tg( ترکیــب مــی نامنــد. ایــن رفت
 PVC ــاختاری ــرات س ــت تغیی ــه عل ــر ب ــی موث ــت گرمای هدای
ــرم  ــن گ ــه در حی ــت ک ــای PVC/CdS اس ــت ه و نانوکامپوزی

کــردن اتفــاق مــی افتــد. 
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در پلیمرهــای آمــورف ماننــد PVC رســانایی گرمایــی در دمای 
ــش آزاد  ــرات پوی ــا تغیی ــاق( ب ــای ات ــه دم ــک ب ــن )نزدی پایی
متوســط فونــون کنتــرل مــی شــود. کوچک بــودن پویــش آزاد 
متوســط فونــون PVC،  بــه دلیــل نقــص هــای متعــدد حـالـــت 
آمـــورف در دمـــای اتــاق از جملــه خــم در زنجیــره هــا، فاصله 
بیــن دو زنجیــره،  یــا زنجیــره هایــی کــه از  ســایر زنجیــره هــای 
معمولــی تشــکیل شــده اســت. بنابرایــن رســانایی گرمایــی موثر 
در ایــن محــدوده دمایــی )از دمــای اتــاق تــا دمــای مشــخصه( 
ــی  ــرل م ــون کنت ــط فون ــش آزاد متوس ــرات پوی ــط تغیی توس
شــود کــه ناشــی از توزیــع ســاختار و توزیــع نقــص هــای 
ــا  ــاق ت ــای ات ــا از دم ــه دم ــند. زمانیک ــی باش ــون م ــره فن زنجی
ــب  ــای پلیمــری مرت ــره ه ــد، زنجی ــی یاب ــش م ــای Tg افزای دم
شــده و پویــش آزاد متوســط را افزایــش مــی دهنــد. ایــن امــر 
ــیده و  ــل رس ــه حداق ــره ب ــای زنجی ــص ه ــود نق ــی ش ــبب م س
مقاومــت حرارتــی متناظــر بــا آن بصــورت خطــی بــا افزایــش 
دمــا، کاهــش یابــد درنتیجــه رســانایی گرمایــی موثــر بصــورت 

خطــی افزایــش مــی یابــد.

در محــدوده دمایــی باالتــر از Tg، عاوه بر پراکنش ســاختاری، 
ــی( ســهم  ــش فضــای خال ــا )پراکن ــره ه ــش میکــرو حف پراکن
مهمــی در مقاومــت حرارتــی دارد. هنگامــی کــه دمــای پلیمــر 
ــر  ــد،  پلیم ــی یاب ــش م ــای  Tg  آن افزای ــاالی دم ــای ب ــه دم ب
بــه تدریــج از حالــت آمــورف بــه حالــت الســتیکی تغییرشــکل 
مــی دهــد و در حیــن ایــن تغییــر حالــت، بخــش هــای پلیمــری 
ــره بدلیــل تغییــرات حرارتــی  مجــزا و قطعــات کوچــک زنجی
زیــاد، دچــار چرخــش پیچشــی شــدیدی شــده و لغزیــدن 
ــر روی  ــد دو اث ــن فراین ــود. ای ــی ش ــاز م ــره آغ ــات زنجی قطع
ــی،  ــره اصل ــای زنجی ــی ه ــتم دارد : اوال جابجای ــاختار سیس س
منجــر بــه ایجــاد فضــای خالــی یــا میکــرو حفــره مــی شــود کــه 
ــده  ــون هــا را در مســیری مشــابه نقــاط نقــص پلیمــر پراکن فون
مــی ســازد. دومــا تعــداد و انــدازه میکــرو حفــره هــا بــا افزایــش 
دمــا، افزایــش مــی یابــد. در نهایــت ســهم پراکنــش فضاهــای 
خالــی در مقاومــت حرارتــی بصــورت خطــی بــا دمــا افزایــش 

مــی یابــد تــا بــه یــک مقــدار ثابــت برســد.

ــر  ــی موث ــانایی گرمای ــی شــود کــه رس از شــکل 2 مشــاهده م
همــه کامپوزیتهــای CdS )2، 4 و ۶ درصــد وزنــی( بــه جــز 
درصــد وزنــی 8درصــد  نانــوذرات CdS، از پلیمــر PVC خالص 
بیشــتر اســت. ایــن رفتــار مــی توانــد بــه علــت ســاختار حاصــل 
ــده   ــوذرات پرکنن ــف نان ــای مختل ــت ه ــا غلظ ــت ب از کامپوزی
ــر )2 درصــد  ــده کمت ــر کنن ــرای غلظــت ذرات پ CdS باشــد. ب

وزنــی(، پراکنــش یکنواخــت نانــوذرات در نانوکامپوزیــت 

ــل،  ــم حاص ــاختار متراک ــت و س ــده اس ــاهده ش ــری مش پلیم
ــا  ــره ه ــل حف ــوذرات در مح ــم آزاد )نان ــش حج ــبب کاه س
قــرار مــی گیرنــد( و رســانایی گرمایــی موثــر باالتــری  در کل 

ــی شــد.  محــدوده دمای

زمانیکــه غلظــت نانــوذرات CdS پرکننــده بــا 2 تــا 4، ۶ و 8 
درصــد وزنــی افزایــش مــی یابــد، بــه ترتیــب از یــک مقــدار کــم 
شــروع مــی شــود و ســپس بصــورت افزایشــی، خوشــه ای شــدن 
نانــوذرات CdS در کامپوزیتهــا مشــاهده مــی شــود.  ایــن تغییــر در 
پراکنــش، برهــم کنــش ذره-ذره را افزایــش داده و برهمکنــش 
ســاختارهای  نتیجــه  در  دهــد،  مــی  را کاهــش  پلیمــر-ذره 
سســتی در مقایســه بــا زمانیکــه غلظــت پرکننــده CdS بــا درصــد 
وزنی2درصــد  بــود، بدســت مــی آیــد. مــاده کامپوزیتــی ماننــد 
یــک مــاده دو فــازی رفتــار مــی کنــد بدلیــل  افزایــش تخلخــل، 
کاهــش رســانایی گرمایــی موثــر در تمــام محــدوده دمایــی مورد 

بررســی مشــاهده مــی شــود. 

ــا  ــم  نانوکامپوزیــت ب ــادآوری کنی جالــب اســت از شــکل 2 ی
ــی 8درصــد از CdS در پلیمــر، در تمــام محــدوده  درصــد وزن
هــای دمایــی، حتــی از پلیمــر خالــص رســانایی گرمایــی موثــر 
کمتــری داشــت. ایــن پدیــده بــه علــت راندمــان پاییــن انتقــال 
ــانایی  ــن رس ــت. بنابرای ــس اس ــطحی ذرات و ماتری ــای س گرم
ــوان مزیــت آن  ــه عن ــوان ب ــده را نمــی ت ــر پرکنن گرمایــی باالت
درنظــر گرفــت و کامپوزیــت ماننــد یــک مــاده توخالــی رفتــار 
مــی کنــد. در نتیجــه رســانایی آن در مقایســه بــا ماتریــس 

ــد.   متراکــم مرجــع کاهــش مــی یاب

4- نتیجه گیری
نتایج حاصل از مطالعات انجام شده:

افزایــش هدایــت گرمایــی موثــر نانوکامپوزیــت   •   
PVC/CdS بــا افزایــش دمــا تــا حــد دمــای انتقــال شیشــه ای، بــه 

مرتــب شــدن زنجیــره هــا و حــذف نقــص هــا مربــوط اســت. 
ــای  ــش از دمـ ــای بیـ ــی در دمـ ــانایی گرمای ــت رس ــدار ثاب مق
انتقــــال شیشــه ای، بــه علــت ســاختار و توزیــع فضاهــای خالــی 

ــد. ــی باش ــا م ــون ه فون

هــا  نانوکامپوزیــت  گرمایــی  رســانایی  همچنیــن   •   
تــا  درصــد وزنــی 2 درصــد  نــانــــوذرات افـــزایش مــی یابــد و 
در غلظــت هــای  باالتــر کاهــش مــی یابــد، کــه ایــن مســاله بــه 
ترتیــب ناشــی از ســاختار متراکــم نانوکامپوزیــت هــا و انباشــتگی 

باشــد.   مــی   CdS نانــوذرات    )agglomeration(
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ــواد  ــررات م ــادی در مق ــرات زی ــا تغیی ــر ب ــای  اخی ــال ه ــوالت PVC در س ــت محص صنع
شــیمیایی کــه تعــدادی از آنهــا بــه حــذف افزودنــی هــای قدیمــی را از بــازار انجامیــده 
مواجــه بــوده اســت.لذا  جنبــه هــای تجدیــد پذیــر مــواد و محصــوالت شــامل اســتفاده از 
نــرم کننــده هــا و ســایر افزودنــی هــای زیســتی و قابــل بازیافــت اهمیــت بســزایی دارد.

۱-وینیل سبز:

 PVC بــه عنــوان یــک پلیمــر متشــکل از 43درصــد هیــدرو کربــن و  57 درصدکلــر شــناخته شــده اســت.با افزایــش قیمت 
نفــت مســیر هــای جایگزیــن بــرای تولیــد اتیلــن جــذاب تــر مــی شــود یکــی از این مســیرها، مســیر زیســتی یــا ســبز نامیده 

مــی شــود. ایــن نــوع اتیلــن از اتانــول بدســت آمــده از نیشــکر حاصــل می شــود.

2- استفاده از پالستی سایزر های بدون فتاالت و زیستی: 

مــی تــوان بــه روغــن ســویای اپوکســید شــده و روغــن بــزرک اپوکســیده شــده اشــاره کــرد کــه ایــن منابــع تجدیــد پذیــر 
بهبــود آشــکاری در کاهــش گاز هــای گلخانــه ای ایفــا مــی کننــد.

مزیت آنی مواد مشتق شده از گیاهان کاهش CO2  در جو است به عنوان مثال:

 یــک تــن از ترکیــب PVC تجدیدپذیــر بــا 100phr رزیــن PVC و  phr ۶0 پاســتی ســایزر گیاهــی، phr 4  از ESO )روغن 
ســویای اپوکســید شــده( و 1phr از اســتابایزر Ca/Zn مــی توانــد منجــر بــه کاهــش 4,3 تــن از co2 جــو می شــود.

راهکارهایی که برای کاهش اثرات
 زیست محیطی ترکیبات PVC انجام شده است

مهندس  شـادی حقدوست
مـــدیـــــر کنتــرل کیـفیــت
شرکت آریان غرب کردستان

مترجــم :
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۳- اســتفاده از اســتابالیزر کلیســم/زینک بــه جــای اســتابالیزر هــای کادمیــوم و ســرب، خطــرات 
کمتــری بــرای ســالمتی دارنــد.

4- استفـــاده از افزودنـــی ضـــد میـکروبـــی و قـارچـی که اخیــــرا تولیـد شـــده و در بــرابــــر کـپـک ها و 
قـــارچ هــا مقــاوم هســتند و دوام و  اثــر نگهدارندگــی بــاالی در معــرض تابــش نــور ارائــه مــی دهنــد. مــواد ضــد میکروبی
VANQUISH™  وZINC OMADINE™ ســطح باالیــی از حفاظــت PVC را بــا انجــام فعالیــت هــای ضــد میکروبــی فراهــم 

مــی آورنــد.

ــد و مهاجــرت  ــی مــی مانن ــس PVC باق ــاالت هــای اصــالح شــده کــه در ماتری 5- اســتفاده از فت
ــرم  ــوان ن ــه عن ــاالت( ب ــو فت ــل 4مرکاپت ــل هگزی ــه DOP-SH )دی 2- اتی ــوان ب ــن محصــوالت میت ــد. از ای ــی کنن نم
کننــده اشــاره کــرد کــه ایــن مولکــول هــا خــواص فیزیکــی مشــابه DOP دارنــد، بــا ایــن تفــاوت کــه حــاوی یــک گــروه 
عاملــی اضافــی بــرای ایجــاد پیونــد بــا پلیمــر PVC بــوده و منجــر بــه عــدم مهاجــرت بــه داخــل مــواد غذایــی و دیگــر 

محصــوالت خواهــد شــد.

۶-  اســتفاده از اســتابالیزرهای آلــی کــه بــا فراهــم آوردن شــرایط حرارتــی ســازگار بــا محیــط 
ــربی و   ــتابالیزرهای س ــرای اس ــب ب ــی مناس ــده و جایگزین ــتفاده ش ــای PVC اس ــت در لوله ه زیس
ــوه گــزراش شــده،  ــی بالق ــک اســتابایزر آل ــوان ی ــه عن ــی کــه ب ــات آل ــتند. یکــی از ترکیب ــک هس ــیم زین کلس
مشــتقات اوراســیل اســت. مشــتقات اوراســیل کارایــی خوبــی بــرای کاهــش تخریــب گرمایــی PVC دارنــد. یکــی دیگــر 
از اســتابایزرهای آلــی مــورد توجــه، اوژنــول اســت کــه یکــی از اجــزای اصلــی روغــن میخــک می باشــد. و حــاوی 
ــل  ــی )وینی ــی پل ــات گرمای ــره ای کــه ناشــی از عملی ــب زنجی ــا محصــوالت تخری ــوده و ب ــی ب ــد عامل یــک گــروه چن
ــی خطــر اســت. ــده کامــا ب ــرای موجــودات زن کلرایــد( اســت واکنــش نشــان می دهــد. از طــرف دیگــر ایــن مــاده ب

:PHA 7- بهره وری از اصالح کننده زیستی

پلــی هیدروکســی آلکانــوات بــه طــور قابــل توجهــی خصوصیــات زیســتی و مکانیکــی PVC  را بهبــود مــی بخشــد.از 
جملــه مزایــای ایــن بیوپاســتیک هــای باکتریایــی مــی تــوان بــه قابلیــت تجزیــه بیولوژیکــی آنهــا بــه CO2 و آب، ایجــاد 
کمتریــن خطــرات بــرای محیــط زیســت، تولیــد از منابــع قابــل تجدیــد بــه جــای منابــع فســیلی، امــکان تولیــد آنهــا بــا 
اســتفاده از ضایعــات کارخانجــات صنایــع غذایــی و ســایر صنایــع، ویژگیهــای مکانیکــی خــوب و قابلیت فرآیند مناســب 
اشــاره کــرد. ضمــن ایــن کــه فرآینــد تولیــد ایــن ترکیبــات نیــز هیچگونــه آلودگــی بــرای محیــط زیســت ایجاد نمــی کند.
کوپلیمــر هــای الســتیکی PHA کارایــی بهتــری نســبت بــه بهتریــن اصــاح کننــده هــای ضربــه MBS  هسته/پوســته که در 

مقابــل UV  بــا شــفافیت PVC ســازگار نیســت، هســتند.
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پیــام مـدیـریـتـی

بــا توجــه بــه گســترش شــهرها و افزایــش جمعیــت آنهــا، مقــدار 
فاضــاب در مراحــل مختلــف عمــر یــک شــبکه جمــع آوری 
ــع  ــبکه جم ــک ش ــرح ی ــرای ط ــت. ب ــاوت اس ــاب متف فاض
-آوری فاضــاب بایــد جمعیــت شــهردرمراحل گوناگــون بهره 
بــرداری از شــبکه از یــک ســو وعوامــل مؤثــر در مقــدار تولیــد 
ســرانه ی فاضــاب در مراحــل نامبــرده از ســوی دیگــر مدنظــر 
قــرار گرفتــه و مقــدار فاضــاب خانگــی در هــر مرحله محاســبه 
ــان  ــر وســعت شــهرها و ضریــب جری ــا تغیی ــن ب گــردد. همچنی
ســطحی در ســالهای آینــده مقــدار فاضــاب ناشــی از آب باران 
در آنهــا تغییــر مــی نمایــد. در وهلــه نخســت ابتــدا تعییــن مقــدار 

فاضــاب مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه عبارتنــد از:

ــالب در  ــبکه فاض ــرداری از ش ــره ب ــاز به ــف- اغ ال
ــاختمانی آن ــت س ــه نخس مرحل

از ویـژگـــی هـــای ایـــن مرحـلـه کـم بـودن مقــــدار فاضـاب 
مــی باشــد.

ــای  ــبکه ه ــت ش ــل ظـرفیـ ــه ی تکمیـ ب- مرحلـ
جمــع آوری فاضــالب شــهری

مــدت زمانــی کــه بــرای تکمیــل ظرفیــت شــبکه در نظــر مــی- 
گیرنــد را دوره ی طــرح نیــز مــی نامنــد کــه در قســمت هــای 

بعــد بــه آن پرداختــه مــی شــود. بنابرایــن پیــش از رســیدن بــه 
ایــن مرحلــه بایــد طــرح توســعه ی شــبکه و یــا احتمــاال تغییرات 

الزم در آن تهیــه و بــه مرحلــه اجــرادر آیــد.

2-۱- تعیین جمعیت شهر

بــرای تعییــن مقــدار فاضــاب بایــد جمعیــت شــهر را در 
مراحــل گوناگــون عمــر یــک شــبکه تعییــن نمود.بــرای تخمین 
ــرح را  ــد دوره ط ــی بای ــت م ــده نخس ــهرها در آین ــت ش جمعی

انتخــاب نمــود.

2-۱-۱- دوره ی طرح

دوره طــرح عبــارت از شــمار ســال هایــی اســت کــه در طراحی 
هــر قســمت ازتأسیســات از زمــان آغــاز بهــره بــرداری از طــرح 
تــا دســتیابی بــه شــرایط پیــش بینــی شــده در آن در نظــر گرفتــه 

مــی شــود.

بجــز عوامــل اقتصــادی از عوامــل دیگــه ای کــه مــی تــوان بــه 
آن اشــاره کــرد شــامل:1.عمرمفید تأسیسات.2.ســادگی توســعه 
ی تأسیســات.3.آهنگ رشــد جمعیت4.نــرخ زیــاد بهــره ی 
ــروی  ــتفاده از نی ــکان اس ــرداری و ام ــره ب ــت به بانکی.5.کیفی

انســانی ماهر۶.طــرح توســعه شــهری

فاضالب شهری
 قسمت سوم - مقدار فاضالب
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پیــام مـدیـریـتـی

دوره طــرح بــرای طراحــی شــبکه هــای فاضــاب شــهری 
ــرای  ــد.و ب ــی گیرن ــر م ــال در نظ ــل س ــا چه ــج ت ــت و پن بیس
طراحــی تصفیــه خانــه هــای فاضابــی دوره ی طــرح 10 تــا 20 

ــردد.  ــی گ ــبه م ــال محاس س

در محاســبه دوره طــرح شــاخص هــای دیگــری جــون ضریــب 
رشــد ســالیانه جمعیــت )r(. رشــد جمعیــت در شــهرهای ایــران 
ــن قســمت طراحــی  ــت کــه مهمتری و در اخــر محاســبه جمعی
ــه روشــهای 1. حســابی 2. تصاعــدی 3.رشــد  مــی باشــد کــه ب
ــه ای،  ــیمی مقایس ــی 4.روش ترس ــگ کاهش ــا آهن ــت ب جمعی
محاســبه مــی گــردد. بــه جــز روش هــای یــاد شــده روش هــای 
محاســباتی دیگــری ماننــد روش نســبی،روش لگاریتمــی،روش 
ریاضــی نیــز وجــود دارنــد کــه بــا مراجعــه بــه ســرفصل مربوطه 

در کتــاب بــه اختصــار جزئیــات بیــان شــده مــی باشــد. 

2-2 مقدار فاضالب خانگی

مقــدار فاضــاب خانگــی بســتگی زیــادی بــه مقــدار مصــرف 
آب در شــهر دارد. بنابرایــن در محاســبه مقــدار فاضــاب 
خانگــی در شــبکه هــای فاضــاب بایــد بــه عامــل هــا و ضریــب 
ــبت  ــرانه ی آب .2.نس ــرف س ــرد: 1.مص ــه ک ــر توج ــای زی ه
تبدیــل آب مصرفــی بــه فاضــاب،3. آمیختــه شــدن آب بــاران 
بــا فاضــاب خانگی،4.ضریــب بهــره بــرداری از شــبکه جمــع 
آوری فاضاب5.نوســان هــای مقــدار فاضــاب،۶. نشــت 
آب، .. تقســیم کــرد کــه در هــر مــورد بــه اختصــار در کتــاب 

ــه شــده. ــان دلیــل پرداخت ــه توضیــح و بی مذکــور ب

2-۳ مقدار فاضالب های صنعتی

 عــاوه بــر مقــدار فاضــاب خانگــی ، مقــدار فاضــاب هــای 
ــاز مــی باشــد  ــری مــورد نی ــدازه گی ــن ان ــرای ای ــز ب ــی نی صنعت
ــای  ــاب کارگاهه ــف- فاض ــاخه: ال ــه دو زیرش ــود ب ــه خ ک
کوچــک-ب- فاضــاب کارخانــه هــا.. مــورد دیگــر در 

ایــن محاســبات جمعیــت معــادل مــی باشــد .کــه بــا توجــه بــه 
ویژگــی هــای فاضــاب هــای صنعتــی و تفــاوت بســیار زیــاد 
ــرای محاســبه  ــا یکدیگــر، معمــوال ب کمیــت و کیفیــت آنهــا ب
و طراحــی واحدهــای مختلــف تاسیســات فاضــاب صنایــع از 

ــادل اســتفاده مــی شــود. ــت مع جمعی

2-4-مقدار فاضالب های ناشی  از بارندگی

مــورد دیگــر مقــدار فاضــاب هــای ناشــی از باندگی اســت که 
خــود بــه عوامــل دیگــری منــوط مــی شــود  مانند:1-شناســایی 
بــا زیرشــاخه رابطــه ی شــدت، مــدت و فراوانــی، رگبارهــا، 2- 
محاســبه ی دبــی فاضــاب هــای ســطحی)آب هــا ســطحی(که 
بــا زیــر مجموعــه هــای زیــر ســنجیده مــی شــود ماننــد ضریــب 
جریــان ســطحی، ضریــب حــوزه آبریــز، زمــان تمرکــز ،تعییــن 
شــدت بارندگــی ،انتخــاب دوره بازگشــت بارندگی،محاســبه 
ــاران، انتخــاب دوره بازگشــت بارندگــی، تعییــن  مقــدار آب ب
مــدت زمــان تمرکــز کــه خــود از دو قســمت الف:مــدت زمــان 
ــا ایــن  ورود، ب:مــدت زمــان جریــان.. بــرای آشــنایی بیشــتر ب
ــه ی عــددی در بخــش پنجــم کتــاب  ــه نمون روش محاســبه، ب

مراجعــه شــود. 

2-4-۳ رژیم های بارندگی در ایران

آمــار بارندگــی در ایــران- بجــز در باریکــه ی جنوبــی دریــای 
ــران کــم  ــاط ای ــه نق ــاع ســالیانه ی بارندگــی در بقی خــزر ارتف
ــن موضــوع موجــب مــی شــود کــه دربســیاری از  اســت. همی
ــدن  ــرون ران ــرای بی ــران انتخــاب سیســتم مجــزا ب شــهرهای ای

ــد. ــر سیســتم درهــم برتــری یاب فاضــاب هــای شــهری ب
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حــکایــت

این داستان من است برای هر کسی که دوست دارد بداند چگونه دیوانه شدم :

در روزهای بسیار دور و پیش از آنکه بسیاری از خدایان متولد شوند، از خواب عمیقی بر خواستم

و در یافتم که همه نقابهایم دزدیده شده است .

آن هفت نقابی که خود بافته بودم و در هفت دوره زندگانی بر روی زمین بر چهره زدم .

لذا بی هیچ نقابی در خیابان های شلوغ شروع به دویدن کردم و فریاد زدم:

دزدها ! دزدها! دزدهای لعنتی !

مردها و زنها به من خندیدند و برخی از آنان نیز به وحشت افتادند و به سوی خانه هایشان گریختند.

چون به میدان شهر رسیدم، ناگهان جوانی که بر بام یکی از خانه ها ایستاده بودفریاد بر آورد :

ای مردم ! این مرد دیوانه است !

سرم را باال بردم تا او را ببینم اما خورشید برای نخستین بار بر چهره بی نقابم بوسهزد و این برای 

نخستین بار بود که خورشید چهره بی نقاب مرا بوسید ، پس جانم درمحبت خورشید ملتهب شد

و دریافتم که دیگر نیازی به نقابهایم ندارم و گویی درحالت بی هوشی فریاد بر آوردم و گفتم :

مبارک باد ! مبارک باد آن دزدانی که نقابهایم را دزدیدند! 

این چنین بود که دیوانه شدم اما آزادی و نجات را در این دیوانگی با هم یافتم :

آزادی در تنهایی و نجات از اینکه مردم از ذات من آگاهی یابند زیرا آنان که از ذات ودرون ما 
آگاه شوند،

می کوشند تا ما را به بندگی کشند اما نباید برای نجاتم بسیارمفتخر شوم زیرا دزد اگر بخواهد از

دزدان دیگر امنیت یابد باید در زندان باشد !

جبران خلیل جبران



تصویـــری  گــــزارش 

همایــش ســالیانه انجمن 

تولیدکننــدگان لولــه و 

ــی ــی وی س ــاالت پ اتص

گــزارش تصویـری 
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