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گـروه تولیدی صنایع یـزد پولیکا؛ بر مـدار افتخـــار

رئیس هیئت مدیره انجمن PVC ایران:
پــس از تــوازن در عرضــه و تقاضــا؛ تغییــر فرهنگ 

و افزایــش اعتمــاد بــه آرامــش بــازار منجر شــد

کادمی یزد پولیکا: آ
ــر آن  ــا و میــزان تأثی ــه تحلیلــی شــیوع کرون مقال

ــران و آســیا ــازار PVC در ای ــر ب ب

نقــش مســئولیت هــای  ایفــای  راســتای  در 
ــه  ــزد پولیــکا ب ــع ی اجتماعی؛گــروه تولیــدی صنای

کمپیــن نفــس پیوســت



درباره ما
ــد ملــی و یکــی از         ــه عنــوان  برن ــزد پولیــکا از ســال  1359 تاکنــون ب ــع ی گــروه تولیــدی صنای
ــا کیفیــت تریــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت PVC-U توانســته اســت،در زمینــه هــای مختلــف از  ب

ــاختمانی،  ــاورزی، س ــی، کش ــبکه فاضالب ــانی، ش ــارف آبرس ــا مص ــاالت ب ــه و اتص ــواع لول ــد ان ــه تولی جمل

انتقــال آب بــاران، انتقــال کابــل بــرق و مخابــرات، جــارو مرکــزی و ... در دهــه هــای اخیــر ســهم زیــادی 

ــازار را داشــته باشــد. از ب
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رســــد مـــی  تــــری  تــــــازه  از  تـــــر  تـــــازه  میرســد                  بـــــری  بــــــــاغ  ایـــــن  از  دم  هـــــر 
کمتــر از شــش مــاه بــه پایــان قــرن چهاردهــم باقــی مانــده و در ایــن بیــن میزبانــِی مهمانــی ناخوانــده بــه نــام کرونــا، پایــان ایــن قــرن را بــا چالــش هــا و 

مشــکالت جــدی  همــراه ســاخته اســت. کرونــا  بــا تمــام تــوان تأثیــر منحــوس خــود را بــر زوایــای روانــی، اقتصــادی، اجتماعــی و... جامعــه گذاشــته و 

هنــوز هــم در حــال جــوالن و تاخــت و تــاز اســت. 

امــا کرونــا تنهــا معضــل اقتصــاد و صنعــت ایــران نیســت. برخــی ســوء مدیریــت هــا، مشــکالت تحریمــی و بودجــه ای دولــت، ناپایــداری در                            

شــاخصه هــای مهــم اقتصــادی از جملــه افزایــش نــرخ ارز و بــه تبــع آن قیمــت مــواد اولیــه و افزودنی هــای مــورد نیــاز، کاهــش ســرمایه در گــردش 

ــود.  ــل نمی ش ــی ح ــه اجتماع ــت فاصل ــک و رعای ــا زدن ماس ــا ب ــا آنه ــه ب ــه مقابل ــت ک ــائلی اس ــر مس ــدی و... از دیگ ــای تولی واحده

ــا  ــه در راس آنه ــت ک ــده اس ــوالت PVC ش ــدگان محص ــران و تولیدکنن ــر صنعتگ ــان گی ــژه گریب ــری بوی ــاص وجدیدت ــای خ ــران ه ــان بح ــن می در ای

تــداوم التهــاب هــا در بــورس کاال بــه دلیــل تحــرکات منفعــت طلبانــه ســوداگران در خریــد مــواد اولیــه مــورد نیــاز بنگاه هــای تولیــدی و شــکل گیری 

رقابت هایــی گاه تــا 80% کــه رقابــت هــای باالتــر از 60% تاییــد گردیــده اســت، در بــورس کاال و پــس از آن اعمــال محدودیــت در ســهمیه واحدهــای 

تولیــدی و اختصــاص گریــد هــای مــورد نیــاز صنعــت لولــه و اتصــاالت بــه ســایر صنایــع، بــدون انجــام کار کارشناســی اســت.

ــت  ــه وضعی ــازار در ارائ ــل کارشــکنی ب ــه دلی ــدگان ب ــه قطــع ســهمیه های تولیدکنن ــد ب ــی نمــودن طــرح افــق و تهدی ــرای اجرای  فشــار وزارت صمــت ب

ــر از قبــل نمــوده اســت.  ــده ت ــار آن ســهم صنعــت شــده و آن را خســته و درمان ــان ب ــار زی ــز بحثــی اســت کــه آث ــی و عــدم شفاف ســازی نی مالیات

طرحــی بــه ظاهــر مترقیانــه بــا نــام »افــق« کــه در دو بخــش طراحــی و برنامــه ریــزی شد.بخشــی از آن بایســتی توســط دولــت، در قالــب  طــرح نصــب 

صنــدوق هــای الکترونیکــی فروشــگاهی در انتهــای زنجیــره فــروش، ریــل گــذاری و آمــاده می شــد کــه علیرغــم گذشــت ســالیان متمــادی همچنــان 

در میانــه راه مانــده اســت و بخــش دیگــر، بــر عهــده صنعــت قــرار داده شــد امــا آنچــه در عمــل اجــرا شــد، فشــار بــی رویــه بــر صنعــت و صنعتگــر بــود.

بــا همــه ایــن مســائل و چالــش هــا وقتــی صنعتگــر PVC  دلخــوش بــه عبــور از ایــن بحــران هــا بــود، بــا خــوان جدیــدی روبــرو شــد و آن هــم کیفیــت 

ــاال و ســلیقه ای ناشــی از  ــا کیفیــت پاییــن و قیمت گــذاری هــای ب ــن PVC تولیــد شــده در شــرکت هــای پتروشــیمی اســت. تولیــد PVC ب پاییــن رزی

انحصــار گرایــی و عــدم رقابــت پذیــری در قبــال شــرکت هــای پتروشــیمی بــه نامــی از جملــه فورموســا و ســابیک اســت کــه جــای خالــی آنهــا در بــازار 

احســاس می شــود و بــاز همــان ســوال همیشــگی از مســئولین، کــه بپرســیم چــرا در کشــوری بــا عرضــه حــدود 800 هــزار تــن PVC  و تــوان تولیــد 

حــدود 450هــزار تــن محصــول PVC ، ایــن چنیــن رقابــت بــر ســر خریــد اســت؟

راهکارهــا را گفتیــم و گفتیــم و گفتیــم و نشــنیدند کــه نشــنیدند. بــا ایــن همــه مــا از نیــاکان و گذشــتگان مــان یــاد گرفتــه ایــم کــه بایــد بــا تمــام تــوان و 

تــا آخریــن نفــس بــه پیــش رفــت و یکــی پــس از دیگــری هفــت خــوان رســتم را پشــت ســر گذاشــت تــا بتوانیــم بــه رســالتمان کــه آبــادی ایــران عزیــز و 

رســیدن بــه شــاخص هــای اقتصــاد جهانــی اســت، جامــه عمــل بپوشــانیم.  گرچــه هــر دم از ایــن بــاغ بــری میرســد، تــازه تــر از تــازه تــری مــی رســد...

سرمقاله

عباسعلی متوسلیان
مدیرعامل
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  افتخارآفرینی گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا 

 درخشــش تولیدکننــدگان یــزدی بــه عنــوان واحدهای 
برتــر منتخــب روز ملــی صنعــت و معــدن 1399

ــه  ــکا ب ــع یزدپولی ــدی صنای ــروه تولی ــی« ،گ ــار مل ــد ملی-افتخ ــنواره تولی ــن جش در »هفدهمی

ــد. ــاب گردی ــال 1398 انتخ ــتیک« در س ــتیک و پالس ــروه الس ــر »گ ــد برت ــوان واح عن

در متن تقدیر از این گروه تولیدی آمده است:

جناب آقای عباسعلی متوسلیان 

مدیرعامل محترم شرکت تولیدی صنایع یزد پولیکا 

ــال  ــن س ــل و یکمی ــا چه ــارن ب ــده و مق ــن گردی ــد« مزی ــق تولی ــعار »رون ــا ش ــه ب ــالی ک در س

انقــالب شــکوهمند اســالمی اســت، همزمــان بــا روز ملــی »اقتصــاد مقاومتــی و کارآفرینــی 

»بــا اســتناد بــه رصــد رشــد عملکــرد دو ســاله اخیــر آن مجموعــه تولیــدی بــا تقدیــم لــوح تقدیر 

و تندیــس »هفدهمیــن جشــنواره تولیــد ملی-افتخــار ملــی« ســخت کوشــی و ارزش آفرینــی 

ــه عنــوان واحــد  ــان را ب ــه مدیریــت جنابعالــی و همــکاران تالشــگر ت آن مجموعــه محتــرم ب

ــم. ــر »گــروه الســتیک و پالســتیک« تحســین نمــوده و ارج می نهی برت

از درگاه خداوند متعال برایتان آرزوی توفیق و  خدمت و بهروزی مسئلت می نمایم.

سید عبدالوهاب سهل آبادی؛ رئیس هیئت مدیره خانه صنعت معدن تجارت

یــزد،                              اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  خانــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 

ســیدعلی اکبــر کالنتــر در پیامــی بــه نمایندگــی از اعضــای هیئت مدیــره، روســا و اعضاء 

پانــزده انجمــن تخصصــی صنایــع همگــن خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان یــزد، 

انتخــاب شــرکت هــای یــزد پولیــکا و فــوالد غدیــر ایرانیــان را بــه عنــوان واحدهــای برتــر 

ــت. ــک گف ــدن، تبری ــت و مع ــی صنع ــب روز مل منتخ

از یزد پولیکا چه خبر؟

مروری بر رویداد ها
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  گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور برگزیده شد.

  درخشش گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا در لیست شرکت های مورد تایید انجمن

در بیســت و چهارمیــن مراســم روز ملــی صنعــت و معــدن مصــادف بــا دهــم تیرمــاه ســال جــاری کــه بــه ســبب محدودیــت هــای کرونایــی و الــزام بــه 

رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی و پروتــکل هــای بهداشــتی، بــه صــورت محــدود و نمادیــن با حضــور آقــای دکتر جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهور 

و مهنــدس مــدرس خیابانــی سرپرســت وزرات صنعت،معــدن و تجــارت و دیگــر مقامــات کشــوری در ســازمان توســعه تجــارت ایــران برگــزار گردیــد، از 

گــروه تولیــدی صنایــع یزدپولیــکا بــه عنــوان واحــد نمونــه صنعتــی تجلیــل بعمــل آمــد و ایــن گــروه تولیــدی مفتخــر بــه دریافــت تندیــس طالیــی و    

لــوح تقدیــر از ایــن مراســم گردیــد.

در ایــن مراســم،30 برگزیــده صنعتــی و معدنــی کــه تولیــد کننــدگان نمونــه و  ممتــاز سراســر کشــور بودنــد در 7 محــور توســط کمیتــه برگزیــدگان ســتاد 

بزرگداشــت روز ملــی صنعــت و معــدن انتخــاب شــده بودنــد.

کســب ایــن افتخــار،  بــرگ زریــن دیگــری را بــه افتخــارات ایــن مجموعــه صنعتــی اضافــه نمــود کــه جــز بــا همــکاری یکایــک شــما همراهان همیشــگی 

ــر نبود. میس

انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت پــی وی ســی در کانــال تلگــرام رســمی خــود لیســت شــرکت هــای لولــه و اتصــاالت PVC-U مــورد تاییــد ایــن 

انجمــن را بــه ترتیــب حــروف الفبــا تــا تاریــخ شــهریور 1399 اعــالم کــرد.

مفتخریــم کــه پیــرو نمونــه بــرداری پایــان ســال 1398 و انتشــار لیســت تاییــد شــده هــای انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و اتصــاالت PVC بــا تاریــخ اعتبــار 

1399/08/30، مجــددا گــروه تولیــدی صنایــع یزدپولیــکا مــورد تقدیــر ایــن انجمــن قــرار گرفــت و خــوش درخشــید.

از یزد پولیکا چه خبر؟
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  بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد از گروه تولیدی صنایع  یزدپولیکا
دکتــر محمــد مهــدی لطفــی، رئیــس پــارک علــم و فنــاوری یــزد بــه همــراه مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل پــارک، روز چهارشــنبه 11 تیــر 99 بــا 

حضــور در شــرکت یــزد پولیــکا از بخــش هــای مختلــف ایــن واحــد تولیــدی  از جملــه واحــد R&D و آزمایشــگاه تحقیقاتــی پارس ســنجش بازدیــد کردند.

گفتنی است، در این بازدید عالوه بر آشنایی با فعالیتهای شرکت، ظرفیت های همکاری مشترک دو طرف بررسی شد.

 گــروه تولیــدی صنایــع یــزد پولیــکا از ســال 1359 فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد انــواع لولــه و اتصــاالت PVC-U آغــاز نمــوده و در حــال حاضــر 

یکــی از برندهــای معتبــر در ســطح ملــی و بیــن المللــی اســت.



از یزد پولیکا چه خبر؟

محصوالت جدید
  زانو دوسر کوپل ۴۵×۶3  و 9۰×۶3 

 	INSO1991-1 :تولید اتصاالت ساختمانی طبق استاندارد

رنگ اتصال: طوسی )عدم عبور نور از اتصال(	 

 	)SN8( سفتی حلقوی: باالی 8 کیلونیوتن/ مترمربع

در ابتــدا فرانســوی هــا از زانــو و بوشــن هنــگام نصــب و اجــرا، اســتفاده   

ــو         ــی را تحــت عنــوان زان ــد، ســپس انگلیســی هــا زانویــی های مــی کردن

ــا اســتفاده از یــک اتصــال،   دو ســر کوپــل طراحــی کــرده انــد کــه فقــط ب

ــان، اجــرا گــردد. ــرای نصاب ــا هــدف راحتــی کار ب ب

بــه زانویــی 90 درجــه، زانویــی چپقــی نیــز گفتــه می شــود و بــرای تغییر 

جهــت لولــه هــا بــه انــدازه ی 90 درجــه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرند.  

)در تاسیســات ســاختمان بــه نــدرت اســتفاده می شــوند(

ــیار  	  ــای 45 بس ــی ه ــاالت زانوی ــالب در اتص ــی فاض ــزان گرفتگ می

کــم تــر از زانویــی هــای 90 درجــه اســت. بنابرایــن در سیســتم های 

لولــه کشــی، از ایــن نــوع اتصــاالت بیشــتر اســتفاده شــود.

ــی 	  ــات فاضالب ــتم تاسیس ــا در سیس ــت ه ــر جه ــواع تغیی ــرای ان ب

ــد.  ــی باش ــر م ــج ت ــاالت رای ــر اتص ــه دیگ ــبت ب ــاختمان، نس س

ــه افقــی در نقشــه  ــر از راســتای عمــودی ب ــوع تعیی ــه هرن بدینگون

تاسیســات طراحــی شــده باشــد، بــا اســتفاده از زانویــی هــا، 

ــرد. ــی پذی ــورت م ص

سیستم فاضالبی توالت فرنگی، زانویی 45 تعبیه می کنند. 	 

و                               	  تاسیســات ظــرف شــویی  بیشــتر در قســمت  زانویــی هــا 

)63*45 ســایز  دارد.)بخصــوص  کاربــرد  هــا  روشــویی 

ویژگی های زانوهای دوسر کوپل یزدپولیکا:
اجرای آسان و سریع تر شبکه لوله کشی فاضالب	 

عدم نیاز به داغ کردن لوله یا اتصال	 

کاهش هزینه های نصب	 

کاهش تعداد اتصاالت بکار رفته در پروژه	 

ــه و 	  ــگام زلزل ــی در هن ــن ویژگ ــکل، ای ــر ش ــر تغیی ــت دربراب مقاوم

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــاالت، بس ــوص اتص ــاک، درخص ــش خ ران

ــر مــواد شــیمیایی، از جملــه اســید هــای اکســاینده 	  مقــاوم در براب

ــاز کنــی، وجــود دارنــد. کــه در مــواد لولــه ب

ــان 	  ــت جری ــش مقاوم ــث کاه ــه باع ــی ک ــاف و صیقل ــطح ص س

ســیال خواهــد شــد و همچنیــن از تجمــع باکتــری و جلبــک 

)بایوفیلــم(، جلوگیــری مــی کنــد، کــه منجــر بــه عــدم افــت دبــی 

ــود. ــی ش ــی، م خروج

ــر 	  ــرا، تغیی ــگام اج ــه هن ــه ک ــن گون ــاال ، بدی ــادی ب ــداری ابع پای

ســایز، نخواهنــد داشــت.

ــن و 	  ــه بنزی ــته ب ــه آغش ــی ک ــاک های ــی خ ــوده یعن ــق آل در مناط

ــه  ــه بدن ــه ب ــدون آنک ــت. ب ــتفاده اس ــل اس ــد، قاب ــی باش ــت م نف

ــد. ــیب برس ــه، آس ــو ل ــل ل ــیال داخ ــال و س اتص
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  فلنج 31۵ میلیمتر
 در شــبکه هــای آبیــاری  کــم فشــار و تحــت فشــار کــه بــا لولــه و اتصــاالت 

PVC-U کار مــی شــود، فلنــج نقــش مهمــی در انشــعابات و اتصــال              

لولــه هــای PVC-U بــه ســایر لولــه هــای شــبکه از جملــه لولــه هــای فلزی 

ــن  دارد. ــی اتیل و پل

فلنــج 315 میلیمتــر محصــول گروه تولیــدی صنایــع یزدپولیکا از معــدود فلنج 

هــای ســایز بــاال در بیــن محصــوالت تولیدکننــدگان ایرانــی اســت کــه دارای 

خصوصیــات ذیل اســت: 

فلنج 2 تکه برای نصب آسانتر 	 

استفاده از مواد Anti UV و طول عمر بسیار خوب در فضاهای باز 	 

تحمل فشار 6 بار در شبکه های آبرسانی تحت فشار کشاورزی	 

تحمــل تنــش مناســب در برابــر عوامــل انســانی و محیطــی و 	 

کاربــردی بــه ســبب طراحــی مهندســی و اســتفاده از فرموالســیون 

ــد  ــب در تولی مناس

سایر فلنجهای گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا نیز عبارتند از : 

فلنج 8 پیچ – 160 میلیمتر 	 

فلنج 4 پیچ- 200 میلیمتر 	 

فلنج 8 پیچ – 200 میلیمتر 	 

فلنج 6 پیچ – 250 میلیمتر 	 

فلنج 12 پیچ – 250 میلیمتر	 

PLAIN زانو طرح جدید  
در دو سایز 45×63  و  90×63

طول کوپله مناسب برای آب بندی در دراز مدت )باالی 50 سال(	 

ضربه پذیری باال	 

 	)SN8( سفتی حلقوی باالی 8 کیلونیوتن بر متر مربع

رنگ اتصاالت : طوسی )عدم عبور نور از اتصال(	 

ضد حریق، خود خاموش شونده	 
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اخبار انجمن PVC ایران

      ظهور اهرم سوم مدیریت بازار
پس از توازن در عرضه و تقاضا؛ تغییر فرهنگ و افزایش اعتماد به آرامش بازار منجر شد

ــازار PVC در بــورس کاال مدیریــت شــده و حتــی در هفتــه جــاری هــم التهــاب                 به رغــم جهــش ارزی، امــا ب

ــدل  ــک م ــوان ی ــد به عن ــت و می توان ــابقه اس ــورس کاال کم س ــالت ب ــخ معام ــت در تاری ــن وضعی ــم. ای ــاهد نبودی ــازار ش ــن ب ــی را در ای بزرگ

بــرای ســایر بازارهــا مــورد بررســی قــرار بگیــرد مخصوصــا در شــرایطی کــه بــا افزایــش مجــدد ســهمیه های خریــد، التهــاب بزرگــی در ایــن 

بــازار ثبــت نشــده اســت. 3 اتفــاق را بایــد دلیــل تغییــر فــاز ایــن بــازار بــه شــمار آورد؛ مدیریــت تقاضــا، تــالش بــرای رشــد عرضه هــا و افزایــش 

تزریــق واقعــی کاال بــه بــازار و در نهایــت تغییــر در فرهنــگ مصــرف و رشــد اعتمــاد بــه ســازوکار بــازار. فــاز عرضــه و تقاضــا مدت هــا به عنــوان 

مهم تریــن رویکــرد بــرای مدیریــت اغلــب بازارهــا بــه کار گرفتــه شــده ولــی ایــن بــار تغییــری بــزرگ بــه ســمت شــفافیت در فــاز فرهنــگ و 

طــرز فکــر در بــازار PVC، اعتمــاد جدیــدی را در بیــن اهالــی صنعــت پدیــد آورده اســت کــه می توانــد مهم تریــن بــازوی مدیریتــی ایــن بــازار 

ــه وضــوح مشــاهده می شــود. ــن صنعــت ب ــزرگان ای ــات ب ــی در ادبی ــه آن توجــه شــده ول ــر ب ــرود. رخــدادی کــه کمت ــه شــمار ب ب

عباســعلی متوســلیان رئیــس هیــات مدیــره انجمــن تولید کننــدگان لولــه واتصــاالت پــی وی ســی و از بــزرگان ایــن صنعــت و                                         

دکتــر ســعید ترکمــان رئیــس هیــات مدیــره انجمــن ملــی صنایــع پلیمــر ایــران در ایــن نشســت بــه میزبانــی »دنیــای اقتصــاد« بــه بررســی 

ــد. ــازار پرداختن ــن ب ــان ای ــدا و پنه ــای پی رخداده

دنیای اقتصاد- طیبه مرادی
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PVC جایگاه صنعت لوله و اتصاالت 
 PVC در ابتــدای ایــن گفت وگــو؛ عباســعلی متوســلیان، بــه جایــگاه

ــواده  ــل توجهــی از خان در صنعــت پلیمــر اشــاره کــرد و گفــت درصــد  قاب

 )PVC(تولیــدات پلیمــری از کاالهــای مربــوط بــه مــاده پلی وینیــل کلرایــد

ــه  ــاده اولی ــاده  در زمــره ســه م ــن م ــه نحــوی کــه ای ــد، ب اســتفاده می کن

ــاده  ــن م ــود. ای ــناخته می ش ــتیک ش ــر و پالس ــت پلیم ــرف در صنع پرمص

اولیــه کــه جایــگاه ویــژه ای دارد، اولیــن پلیمــری اســت کــه بعــد از جنــگ 

جهانــی دوم در تولیــد لولــه بــه کار بــرده شــده اســت. خــواص ذاتــی 

ــاال و  ــدگاری ب ــب مان ــه ضری ــت ک ــه ای اس ــه گون ــذاب ب ــر ج ــن پلیم ای

ــن  ــه از ای ــورهایی ک ــیاری از کش ــه بس ــی دارد و مطالع ــیب پذیری پایین آس

ــد  ــان می ده ــد، نش ــتفاده کرده ان ــاالت اس ــه و اتص ــت لول ــاده در صنع م

ــت،  ــته اس ــای گذش ــره تکنولوژی ه ــه ثم ــده ک ــب ش ــای نص ــه لوله ه ک

همچنــان ســالم بــوده و بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهنــد. صنعــت لولــه 

و اتصــاالت PVC در کشــور مــا بــه خاطــر ســابقه باالیــی کــه دارد، از بــازار 

خوبــی برخــوردار اســت، امــا بــه دلیــل گســتردگی مصــرف PVC در ســایر 

ــه و در شــرایطی کــه قیمت هــا در  ــواد اولی ــن م ــت تامی ــع و محدودی صنای

ــن  ــد، ای ــود گرفته ان ــه خ ــی ب ــد افزایش ــد رون ــیبی تن ــا ش ــر ب ــای اخی ماه ه

ــا حــدودی شــکننده شــده اســت. ــازار ت ب

مشــکل اصلــی کــه متوجــه صنعــت PVC اســت مربــوط بــه گســتردگی 

ــا 90  ــن 10 ت ــب مصــرف آن بی ــع اســت و ضری ــر صنای ــرد آن در اکث کارب

درصــد متغیــر اســت و ایــن ضریــب در صنعــت لولــه و اتصــاالت، بــه 90 

ــود. ــغ می ش ــز بال ــد نی درص

رئیس هیــات مدیــره انجمــن لولــه و اتصــاالتPVC افــزود، طبــق 

بررســی های انجــام شــده فاصلــه قیمتــیPVC  در دنیــا بــا پلی پروپیلن هــا 

ــه  ــارف لول ــی و مص ــت. ویژگ ــد اس ــدود 20 درص ــزی ح ــا چی و پلی اتیلن ه

و اتصــاالت PVC-U در اقلیــم کشــور ایــران، بــرای انتقــال آب در 

ــار  ــر فش ــت. در براب ــر اس ــا باالت ــر ذات ــای دیگ ــایر لوله ه ــاورزی از س کش

و عوامــل غیرطبیعــی ماننــد رانــش زمیــن، مقــاوم هســتند بــه دلیــل 

ــه ضخامــت پاییــن، ســطوح داخلــی صــاف و  ویژگی هــای خــاص از جمل

زبــری کــم کــه ســبب می شــود اصطــکاک کمتــری داشــته باشــد، بســیار 

مناســب و کاربــردی اســت. امــا همــه ایــن ویژگی هــای برجســته هنگامــی 

کــه مــاده اولیــه آن بــا رقابت هــای بــاال بــه دســت تولیدکننــده می رســد بــه 

صنعتــی غیررقابتــی تبدیــل خواهــد شــد و بــا وجــود اینکــه مســیر تولیــد را 

می پیماییــم، ولــی بــه تدریــج بــازار خــود را از دســت می دهیــم آن هــم بــه 

دلیلــی کــه محاســبات مشــاورین برمبنــای عواملــی اســت کــه در اقتصــاد 

بــه وقــوع می پیونــدد. حــرف اصلــی بنــده ایــن اســت حــال کــه ایــران بــه 

عنــوان دهمیــن تولیدکننــده لوله هــای PVC  شــناخته شــده اســت و بــه 

کشــورهایی نظیــر ترکیــه و چیــن صــادر می کنــد، نبایــد بگذاریــم کــه بــازار 

ــرایطی  ــم در ش ــد. آن ه ــت بده ــا از دس ــوء مدیریت ه ــن س ــا ای ــود را ب خ

کــه مــاده اولیــه مــورد نیــاز ایــن صنعــت در داخــل کشــور تولیــد می شــود 

کــه موهبــت بزرگــی محســوب می شــود. تکیــه بــر هنــر مدیریتــی، همــراه 

بــا خــرد صنعــت و خالقیــت و نــوآوری در بیــن واحدهــا می توانیــم 

رقابت پذیــری را افزایــش دهیــم و برنــد خــود را قدرتمندتــر از پیــش تولیــد 

ــه  ــرد ک ــکار ک ــوع را ان ــن موض ــوان ای ــه نمی ت ــه داد: البت ــم. وی ادام کنی

برخــی افــراد هســتند کــه تنهــا تظاهــر بــه عملکــرد شــفاف می کننــد، امــا 

ــری  ــل رهگی ــت قاب ــن صنع ــد در ای ــر واح ــینه ه ــت پیش ــر گرف ــد درنظ بای

ــای  ــی واحده ــکل ها و حت ــه تش ــناختی ک ــم و ش ــا عل ــوان ب ــت و می ت اس

ــا  ــز مرتفــع کــرد.  صنعــت م ــن دغدغــه را نی ــد ای تولیــدی از یکدیگــر دارن

ــت انجمــن توانســتیم کــه  ــا قــدرت مدیری ــه صنایعــی اســت کــه ب از جمل

واحدهــای زیرمجموعــه خــود را حــدود 75 درصــد استانداردســازی کنیــم. 

عباسعلی متوسلیان
PVC رئیس هیات مدیره انجمن لوله و اتصاالت

دکتر سعید ترکمان
رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران
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ــدار  ــی پای ــم صنعت ــالش می کنی ــن ت بنابرای

بــا قــدرت رقابتــی قابــل قبولــی داشــته 

بزرگــی در  ایــن رو گام بســیار  از  باشــیم. 

مســیر  شفاف ســازی برداشــته شــده اســت. 

ــود  ــق می ش ــی محق ــر هنگام ــن ام ــا  ای ام

کــه همــه باهــم دســت بــه دســت هــم 

ــد آن را  ــتکار قدرتمن ــا اراده و پش ــم و ب دهی

دنبــال کنیــم.

آنجــا کــه  از  ادامــه عنــوان کــرد:  وی در 

شــرایط  یافتــن  منتظــر  واســطه گران همیشــه 

مناســب بــرای بیشــترین اســتفاده بــه نفــع خــود هســتند، 

نمی تــوان حضــور آنهــا را در بازارهــای کاالیــی کتمــان کــرد. امــا نکتــه 

بســیار مهــم کــه الزم اســت همــه تولیدکننــدگان و مســووالن تصمیم ســاز 

بــه آن توجــه کننــد  ایــن اســت کــه ادبیــات تولیــد بســیار ویــژه و خــاص 

اســت. بعضــا خانواده هــای صنعتــی در کشــور وجــود دارنــد کــه بــه تولیــد 

می پردازنــد و صاحــب برنــد هســتند. تعریــف برنــد بــه ایــن معنــا اســت کــه 

کاالی تولیــدی کیفیــت قابــل قبول و اســتانداردی دارد، ایــن واحد تولیدی 

ــا رعایــت اصــول اخالقــی و بــه کارگیــری نیــروی انســانی متخصــص و  ب

آشــنا بــه علــم روز دنیــا بــه تولیــد می پــردازد. همچنیــن بســیاری عوامــل 

ــس اشــخاصی کــه  ــه اســت. پ ــرار گرفت ــد ق ــن برن دیگــر کــه در پشــت ای

ــی  ــتانداردپذیری باالی ــا از اس ــد، عموم ــدم می گذارن ــدی ق ــه تولی ــه حیط ب

برخوردارنــد و بــا صداقــت، عملکــرد خــود را پیــش می برنــد، زیــرا 

ــه  ــه ب ــر ک ــراد دیگ ــی اف ــه برخ ــی ک ــت. درحال ــفافیت اس ــد ش ــه تولی الزم

دنبــال فعالیت هــای واســطه گری یــا غیرشــفاف هســتند، انتقادهــای 

زیــادی بــه اینگونــه عمــل کــردن وارد می کننــد و در برخــی مــوارد 

ــاظ  ــی لح ــای کنترل ــوی نهاده ــه از س ــفافیت ک ــاخت های ش ــم زیرس ه

می شــود، ضعف هــای بنیادینــی دارنــد کــه عــزم تولیدکننــده واقعــی را از 

ــد. ــرف می کن ــا را منح ــیر آنه ــرده و مس ــت ک ــفاف سس ــرد ش عملک

متوســلیان در ادامــه بیــان کــرد، مشــخصا صنعــت لولــه و اتصــاالت کــه 

قدمتــی 65 تــا 70 ســاله در کشــور دارد، متکــی بــر اقتصــاد بــازاری اســت  

کــه بــه شــکلی تــو در تــو و پیچیــده بــه حیــات خــود ادامــه می دهــد  و 

ــوان  ــاید بت ش

فرهنــگ  تغییــر  عمومــی حاکم گفــت 

ــازار بــه ســمت عملکــرد شــفاف؛ فعالیتــی اســت کــه زمانبــر بــوده و  ــر ب ب

ــی  ــای متول ــی و نهاده ــش خصوص ــوی بخ ــه از س ــرف هزین ــد ص نیازمن

اســت. راهــکار مــا بــرای فرهنگ ســازی حرکــت بــه ســوی عملکــرد 

شــفاف و اســتفاده از خــرد صنعــت اســت. برمبنــای ایــن خــرد، الزم 

ــی  ــد حت ــت می پردازن ــه فعالی ــت ب ــن صنع ــه در ای ــکل هایی ک ــت تش اس

ــر  ــد، در براب ــفاف دارن ــرد ش ــه عملک ــل ب ــه تمای ــی ک ــل واحدهای ــا حداق ب

ســایرین ایســتادگی کــرده و تــا ریشــه دار شــدن ایــن موضــوع و نفــوذ آن 

بــه دل صنعــت دســت از تــالش و پافشــاری برنــدارد. امــا بایــد بپذیریــم که 

بخــش خصوصــی تــوان محــدودی دارد و تــا اجرایــی شــدن ســازوکارهایی 

ــه شــفافیت 100 درصــدی در بخــش  نظیــر صندوق هــای فروشــگاهی ب

تولیــد کشــور نخواهیــم رســید. ایــن امــر بایــد از ســوی حاکمیــت پیگیــری 

شــود و بخش خصوصــی در ایــن زمینــه تــوان کافــی نــدارد تنهــا می توانــد 

ــرح  ــف ط ــای مختل ــناخت زوای ــه ش ــدن آن ب ــی ش ــکاری در اجرای ــا هم ب

ــد. ــک کن کم

  عرضه نقدی به جای سلف
ــرای  ــه ســوال میــزان مصــرف واقعــی محصــول PVC  ب وی در پاســخ ب

یکســال در کشــور اظهــار کــرد،  طبــق برآوردهــای انجام شــده از ســال 94 
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تــا مــاه گذشــته بــه انــدازه 403 هــزار تــن تــا 480 هزار تــن میــزان مصرف 

ــه  ــی ب ــوده اســت. حتــی در ســال 94 در برخــی از مقاطــع زمان ســاالنه ب

میــزان 560 هــزار تــن عرضــه شــده امــا 480 تــن حداکثــر تقاضــا بــرای 

آن بــه ثبــت رســیده کــه بعضــًا مــورد معاملــه قــرار نگرفتــه اســت. البتــه بــه 

ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه کــرد کــه میــزان ســلف در ســال 94، تنهــا 11 

درصــد بــوده اســت امــا در پایــان مــرداد شــاهد عرضــه ســلف 71 درصــد 

ــاالی 50 درصــد عرضــه ســلف داشــته  ــه طــور متوســط ب ــم و ب نیــز بودی

اســت. خریــد مــواد بــه شــکل ســلف بــه معنــی آن اســت امــروز کــه واحــد 

تولیــدی بــه مــواد اولیــه نیازمنــد اســت تنهــا حوالــه آن را دارد و بایــد منتظر 

باشــد در تاریــخ سررســید آن را دریافــت کنــد. بنابرایــن بــه خوبــی می تــوان 

بــه  متوجــه شــد کــه عرضــه 

ــیراب  ــه س ــادر ب ــلف ق ــکل س ش

 PVC بــازار  عطــش  کــردن 

ــر باعــث  ــن ام ــود و ای نخواهــد ب

ــازار می شــود و  آشــفتگی درون ب

بــورس کاال بــا کمــک ابزارهایــی 

ــازوکاری را  ــد س ــه دارد می توان ک

بچینــد کــه بــه مدیریــت صحیــح 

دادوســتدها کمــک کنــد. برایــن 

ــکل  ــه ش ــا ب ــر عرضه ه ــاس اگ اس

متــوازن و قابــل پیــش بینــی انجــام شــود، شــاهد ورود تقاضــای هیجانــی 

بــه بــازار نخواهیــم بــود.

  خرد صنعت، راهکار اصلی
وی در خصــوص راهــکار مدیریــت عرضــه و تقاضــا بیــان کــرد، کــه 

شــرایط خارجــی موثــر بــر بــازار داخلــی، غیــر قابــل کنترل اســت و نوســان 

بهــای ارز هــم از کنتــرل مــا خــارج اســت، در ایــن شــرایط راهــکاری کــه 

ــدای  ــت. ابت ــاز اس ــورد نی ــد م ــش ده ــی را پوش ــن چنین ــک های ای ریس

ــفاف تری را  ــر و ش ــق ت ــازوکار دقی ــه س ــت ک ــوری اس ــتم رگوالت ــر سیس ام

ــورس کاال  ــی ب ــای مال ــه ابزاره ــار آن عمــق بخشــیدن ب ــد در کن می طلب

ــم  ــش دهی ــی را پوش ــی و خارج ــک های داخل ــم ریس ــه می توانی ــت ک اس

و اگــر همــه بازیگــران و تصمیم ســازان ایــن حــوزه نظیــر وزارت صمــت،  

ــع پلیمــر، از  ــورس کاال، شــرکت ملــی پتروشــیمی و انجمــن ملــی صنای ب

ــع  ــات ارزشــمند انجمن هــای تخصصــی صنای خــرد صنعتگــران و تجربی

مصرف کننــده pvc، جهــت بررســی و موشــکافی مســائل موجــود در بــازار 

اســتفاده کننــد، بهتریــن و موثرتریــن راهــی اســت کــه بتــوان نقــاط تاریک 

را بــه خوبــی شناســایی کــرد و در جهــت رفــع آنهــا برآمــد.

  تشکل ها بازوی نهادهای تصمیم ساز
دکتــر ســعید ترکمــان، رئیــس هیــات مدیــره انجمــن ملــی صنایــع پلیمــر 

ایــران در ادامــه ایــن نشســت عنــوان کــرد: طــی جلســات بســیار زیــادی 

کــه انجمــن  ملــی در ایــن صنعــت بــا وزارت صمــت برگــزار کــرده اســت، 

مقــرر شــد کــه در راســتای کاهــش التهاب هــای موجــود در دادوســتدهای 

ــورس کاال، تشــکل ها گام برداشــته  ب

و بــا ادبیــات مشــترکی کــه میــان 

بخــش خصوصــی و نهــاد متولــی 

یعنــی وزارت صمــت ایجــاد شــده 

بتواننــد در کنــار هــم طــی مــدت 

و  کنتــرل  بــه  مــاه(  )دو  معینــی 

مدیریــت صحیــح بــازار بپردازیــم. 

درگاه  می تواننــد  تشــکل ها  یــرا  ز

مناســبی بــرای شناســایی واحدهایــی 

باشــند کــه بــه شــکلی غیرشــفاف عمل 

از  و  ایــن راه تمایــل دارنــد تکالیــف قانونــی خــود را تــا آنجــا می کننــد 

کــه ممکــن اســت انجــام ندهنــد و بــا همــکاری بــا نهــاد متولــی می تــوان 

ــازار  ــه تبــع ب ــه ســاماندهی واحدهــای تولیــدی و ب ــه شــکلی ســازنده تر ب ب

ــد PVC نشــان  ــه پرداخــت. بررســی داده هــا در تولی معامــالت مــواد اولی

می دهــد کــه ظرفیــت از 28 هــزار تــن بــه 34 هــزار و 200 تــن افزایــش 

ــرد  ــا پاالیشــی کــه روی تقاضــا شــکل می گی ــار آن ب ــه اســت و در کن یافت

بــاب اصــالح شــرایط نیــز بــاز شــده تــا جایــی کــه این رقــم هنــوز در مســیر 

ــت. ــد اس رش

  گام های روبه جلو برای کاهش التهاب
ــن  ــم ای ــی ه ــکل محتوای ــه ش ــم ب ــر بخواهی ــت، اگ ــان گف ــعید ترکم س

ــاه  ــه خــرداد و مردادم ــوان تجرب ــم می ت ــرار دهی ــورد بررســی ق ــوارد را م م

 PVC رئیس هیــات مدیــره انجمــن لولــه و اتصــاالت
ــران: ای

بــا تکیــه بــر هنــر مدیریتــی، همــراه بــا خــرد صنعــت و خالقیت و 

نــوآوری در بیــن واحدهــا می تــوان ســبب افزایــش رقابت پذیــری 

و حفــظ ســهم بــازار ایــران بــه عنــوان 

دهمیــن تولیدکننــده لوله هــای PVC شــد.
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ــه  ــدای خردادمــاه مــاده اولی ــا هــم مقایســه کــرد. در ابت ســال جــاری را ب

PVC را بــه شــکل ســلف بــا قیمت هایــی کــه در کانــال 19 هــزار تومــان 

متغیــر بــود از بــورس کاال خریــداری می کردیــم. آن هــم در شــرایطی 

ــه  ــا توجــه ب ــود. ب ــان ب ــا 23 هــزار توم ــن 22 ت ــازار آزاد بی کــه نرخ هــای ب

شــرایط موجــود فرضیــه باالتــر بــودن انتظــارات تورمــی خردادمــاه نســبت 

ــی کــه در  ــن اســاس طــی تصمیمات ــت شــده اســت. برای ــه مــرداد، تقوی ب

ایــن مقطــع زمانــی گرفتــه شــد، در اواخــر خــرداد قیمت هــای بــورس بــه 

14 هــزار و 500 تومــان در هــر کیلوگــرم رســید. از آن طــرف هــم بهــای 

بــازار آزاد بــه حوالــی 20 هــزار تومــان رســید. ایــن آمــار و ارقــام بــه خوبــی 

ــد،  ــی ش ــرا اجرای ــه اخی ــهمیه بندی ک ــی س ــا صاف ــه ب ــد ک ــان می ده نش

توانســتیم ایــن امــر را محقــق کنیــم. برخــی از افــراد هســتند کــه مــداوم 

از ایــن کار شــکایت می کننــد، در حالــی کــه طبــق مطالعــه انجمــن ملــی 

پلیمــر، ســهمیه های 35 درصــد از واحدهایــی کــه بــه شــکل شــفاف عمــل 

ــا  ــی از واحده ــی در برخ ــت. حت ــده اس ــی مان ــر باق ــدون تغیی ــد ب می کردن

ــه  ــا اینکــه ب ــود ی ــزان تولیدشــان ب ــر از می ــر ســهمیه آنهــا کمت کــه پیش ت

دالیــل رقابــت قیمتــی کــه در بــورس کاال وجــود داشــت نمی توانســتند نیاز 

کامــل واحــد بــه مــواد اولیــه را از بســتر بــورس تهیــه کننــد و تاکنــون باقــی 

ــت  ــووالن وزارت صم ــد، )مس ــن می ش ــازار آزاد تامی ــراد از ب ــن اف ــاز ای نی

اعــالم کردنــد کــه( ایــن واحدهــا می تواننــد بــا ارائــه مــدارک مثبتــه خــود 

بــرای تامیــن مــاده اولیــه از بــازار، ســهمیه خــود را افزایــش دهنــد. برایــن 

ــود  ــا وج ــر ب ــت صنعتگ ــه وضعی ــم ک ــی دریابی ــه خوب ــم ب ــاس می توانی اس

تمــام مشــکالتی کــه در سیســتم های اداری وجــود دارد و شــرایط کشــور 

ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــه تحریم ه ــوط ب ــائل مرب ــا و مس ــر کرون ــت تاثی تح

ــدا  ــری پی ــت بهت ــش تقاضــا وضعی ــه پاالی ــوط ب ــا سیاســت مرب توانســته ب

کنــد و مــاده اولیــه مــورد نیــاز خــود را بــا قیمــت پایین تــری خریــد کنــد. در 

مســیر ایــن رویــداد شــفافیت واحدهــا هــم بــه تدریــج در حــال بهبود اســت 

و امیــد داریــم در صــورت عــزم جــدی واحدهــا در کنــار اراده قــوی کــه از 

ــی  ســوی حاکمیــت در جهــت اصــالح تقاضــا در بســتر سیســتم معامالت

بــورس کاال شــکل گرفتــه اســت ایــن امــر را تــداوم بخشــیده و به صــورت 

موفقــی بــر ســایر بازارهــای کاالیــی نیــز تســری داد.

  نورافکن شفافیت بر صنعت
ــرد  ــه خ ــز ب ــران نی ــر ای ــع پلیم ــی صنای ــن مل ــره انجم ــات مدی ــس هی رئی

صنعــت اشــاره کــرد و گفــت: خــرد صنعــت در اینجــا بــه ایــن معنــی اســت 

ــی  ــایر واحدهای ــود و س ــد خ ــفاف کننده واح ــی ش ــه نوع ــد ب ــر واح ــه ه ک

باشــد کــه بــا آن همــکاری دارد. به طــوری کــه تولیدکننــده ای کــه شــفاف 

عمــل می کنــد امــا از مســیر بــازار آزاد مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود را تامیــن 

ــرده  ــد ک ــه از آن خری ــداری ک ــفافیت بنک ــدم ش ــر ع ــت به خاط ــرده اس ک

اســت، ســهمیه تخصیصــی آن کاهــش یافتــه بتوانــد ایــن امــر را شــخصا 

ــا  ــرده ت ــود ک ــن موج ــت قوانی ــه رعای ــاب ب ــدار را مج ــد و بنک ــری کن پیگی

ــر تمــام قســمت های صنعــت گســترانده  ــه شــکل ریشــه ای ب شــفافیت ب

شــود. برایــن اســاس منتظــر دولــت نباشــیم کــه در ایــن امــر درون صنعتی 

ورود کنــد. شــاید در گذشــته بخــش خصوصــی بــه انــدازه اکنــون از لحــاظ 

دانــش صنعتــی و تعامــل بــا بخــش دولتــی برجســته نشــده بــود. به طــوری 

کــه جلســات گوناگونــی کــه اکنــون نهادهــای دولتــی بــا تکیــه بــر تــوان 

بخــش خصوصــی برگــزار می کننــد و بــا تکیــه بــر اطالعــات و همــکاری 

ــد، در  ــده صنعــت می گیرن ــه تصمیم ســازی در جهــت آین ــدام ب ــا آنهــا اق ب

گذشــته وجــود نداشــت یــا بســیار ناچیــز بــود و بخــش خصوصــی به عنــوان 

ــود کــه از ســوی  ــده سیاســت هایی ب ــا پذیرن ــا کوچــک تنه ــا ی بخشــی نوپ

مســووالن کــه شــاید دانــش کافــی و عملیاتــی از صنعــت مــورد نظــر نیــز 

نداشــتند، گرفتــه می شــد. امــا اکنــون اگــر نگوییــم همــه چیــز، می توانیــم 

ــای  ــه اتاق ه ــی ب ــش خصوص ــرای ورود بخ ــتر الزم ب ــم بس ــا بگویی قطع

فکــر و تصمیم گیــری مســووالن فراهــم اســت و چنانچــه بــا اســتناد قابــل 

ــی  ــان دولت ــوی متولی ــد، از س ــه دهن ــکاری را ارائ ــا راه ــنهاد ی ــکا؛ پیش ات

ــتاورد  ــوان دس ــه می ت ــت ک ــی اس ــر گام مثبت ــن ام ــود. ای ــی می ش بررس

بخــش خصوصــی نامیــد کــه بــا بلــوغ خــود توانســته در جلســات گوناگــون 

تصمیم گیــری شــرکت کــرده و نظــرات خــود و زیرمجموعه هــا را بــه آنهــا 

منتقــل کنــد. در دنیــا تجربه هــای مبتنــی بــر آنتــی دامپینــگ یــا مطالعــه 

هــم صنفی هــا از یکدیگــر موجــود بــوده اســت. بــه ایــن معنــی اســت کــه 

می تــوان از اهالــی بــازار هــر محصــول بــه انــدازه ای کــه در آن بــازار ســهم 

دارنــد بخواهیــم کــه جزئیــات را مــورد بررســی قــرار دهنــد و بــر شــفافیت 

بیفزاینــد.



13

اخبار انجمن PVC ایران

تداوم رشد قیمت های پایه محصوالت پتروشیمی

         قیمت هــای پایــه محصــوالت پتروشــیمی بــرای عرضــه در بــورس کاال بــاز هــم بــا رشــد نــرخ اعــالم 

شــد؛ اگرچــه این بــار افزایــش قیمت هــای جهانــی اهمیــت بیشــتری در تعییــن ایــن نــرخ داشــت، امــا بــاز هــم شــاهد رشــد قیمــت نیمایــی 

بودیــم. ارز 

ــه  ــای پای ــش قیمت ه ــرای افزای ــی ب ــر محرک ــه اخی ــای پای ــبه در نرخ ه ــورد محاس ــی ارز م ــت  نیمای ــدی قیم ــک درص ــه ی ــک ب ــد نزدی رش

محصــوالت پتروشــیمیایی بــرای عرضــه در هفتــه پیــش رو اســت. رشــد بهــای نیمایــی ارز موجــب شــد تــا جریــان افزایشــی قیمت هــای پایــه 

محصــوالت پتروشــیمی تقویــت شــود؛ امــا رشــد کمتــر از یــک درصــدی ایــن نــرخ نشــانه مهمــی اســت از اینکــه گویــی رونــد صعــودی قیمــت 

نیمایــی ارز بــه قــدرت هفته هــای پیــش در حــال خودنمایــی نیســت. ایــن مطلــب حکایــت از آن دارد کــه از یکســو اهمیــت نوســان قیمت هــای 

جهانــی بــر تعییــن قیمت هــای پایــه افزایــش یافتــه اســت و از ســوی دیگــر وضعیــت بــازار از مســیر نوســان قیمــت ارز منطقی تــر خواهــد بــود.

ــه نســبت هفته هــای  ــی پتانســیل افزایــش قیمت هــا ب ــرخ نســبی هســتیم، ول ــی هــم اگرچــه شــاهد رشــد ن درخصــوص قیمت هــای جهان

ــر امــکان رشــد  ــده در بر داشــته باشــد. به صــورت دقیق ت ــی را در روزهــای آین ــی و احتمال ــک آرامــش مقطع ــد ی ــه و می توان ــل یافت ــل تقلی قب

ــت.  ــده اس ــدود ش ــدت مح ــی در کوتاه م ــای جهان قیمت ه

در بــازار آزاد امــا شــاهد رشــد قیمت هــا هســتیم کــه بــه وضــوح اثــر قیمت هــای پایــه در بــورس کاال بــر نرخ هــای بــازار آزاد را ترســیم می کنــد. 

ایــن وضعیــت عمومــی در شــرایطی کــه فاصلــه قیمــت آزاد و نیمایــی ارز محــدود شــده اســت، از کاهــش نســبی جذابیــت خریــد بــه مــرور زمان 

حکایــت می کنــد. ایــن نکتــه در صــورت تحقــق بایــد در هفتــه جــاری خودنمایــی کنــد، شــاید بــازار گریدهــای جــذاب پیش قــراول تغییــر فــاز 

ــازار پلیمرها باشــد. ب

انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی



شماره 23 | تابستان 1499

پیشگام در تحقیق، توسعه و ارتقا کیفیت محصوالت پلیمری کشور

یزد پولیکا را بیشتر بشناسیم
آزمایشگاه پارس سنجش

ــارس ســنجش بعنــوان  ــی پ        آزمایشــگاه تحقیقات

ــه  ــت، ب ــا کیفی ــگاهی ب ــات آزمایش ــه خدم ــا هــدف ارائ ــت خــود را ب ــکا، فعالی ــزد پولی ــواده ی ــوی از خان عض

صــورت تخصصــی در زمینــه لولــه و اتصــاالت PVC-U  در خــرداد مــاه 1392 آغــاز کــرد و بــا بــه کارگیــری 

تجهیــزات آزمایشــگاهی بــه روز و پیشــرفته و جــذب کارشناســان خبــره در جهــت ارتقــا محصــوالت پلیمــری 

اســت. برداشــته  م  گا کشــور  ســطح  در  پالســتیکی  تصــاالت   ا و  لولــه  خصــوص  بــه  و 

ــوط  ــای مرب ــاالت PVC-U و آزمونه ــه و اتص ــواع لول ــای ان ــام آزمون ه ــگاه، انج ــن آزمایش ــف ای ــن وظای ــه مهمتری از جمل

ــر  ــی نظی ــن الملل ــی و بی ــای مل ــد ه ــن مت ــا آخری ــق ب ــاالت مطاب ــه و اتص ــه لول ــوط ب ــی مرب ــرل کیف ــای کنت ــت ه ــه و تس ــواد اولی ــه م ب

ASTM،ISO،DIN،INSO،ISIRI مــی باشــد

کرودیتــه از ســازمان تاییــد صالحیــت ایــران، گواهینامــه ISO17025 و همچنیــن آزمایشــگاه همکار ســازمان ملی اســتاندارد  ایــن مرکــز، دارای مجــوز آ

ISO/ می باشــد. همچنیــن آزمــون هــای خــود را براســاس اســتاندارهای ملــی و بیــن المللــی و بــا  پیــاده ســازی سیســتم مدیریتــی و فنــی آزمایشــگاه

IEC17025 و آزمایشــگاه همــکار اداره اســتاندارد توانســته کمــک شــایانی در ایــن زمینــه داشــته باشــد.

آزمایشگاه   پارس سنجش به عنوان مرجعی برای انجام آزمون های مرتبط در آزمایش های:

U-PVC آزمون های  انواع لوله ها و اتصاالت  	

آزمون های مربوط به مواد اولیه، تست های کنترل کیفی مربوط به لوله ها و اتصاالت مطابق با روش های آزمون بین المللی    	

ایــن آزمایشــگاه   بــا هــدف افزایــش ســطح رضایــت مشــتریان خــود از طریــق ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــا کیفیــت ، مــوارد زیــر را ســرلوحه عملکــرد 

ــد: ــرار می ده ــود ق خ

بکارگیری افراد توانمند و ذیصالح در آزمایشگاه  جهت اطمینان از انجام صحیح و دقیق فعالیت های مرتبط با آزمون.	 

ایجاد انگیزش، ارتقاء سطح مهارت و کارایی کارکنان از طریق آموزش های سیستماتیك، برنامه ریزی شده و مستمر.	 

توسعه دامنه فعالیت های مرتبط با آزمون نمونه ها ، از طریق انجام مطالعات و خرید تجهیزات.	 

ارتباط مناسب با تامین کنندگان و پیمانکاران ذیصالح .	 

بهبود مستمر در مجموعه فعالیت ها و عملکرد های آزمایشگاه.	 

پیگیری بموقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان.                                                                                                  	 

ــود  ــت بهب ــوق در جه ــوارد ف ــازی م ــداف و برآورده س ــق اه ــت تحق ــات الزم جه ــع و امکان ــد مناب ــد می دان ــزم و متعه ــود را مل ــگاه خ ــت آزمایش مدیری

فعالیت هــای آزمایشــگاه  را فراهــم آورد.

خط مشی ما
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پریسا منظور الحجه - کارشناس آزمایشگاه شرکت یزد پولیکا
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دستگاه پالستی کوردر؛ قلب تپنده تحقیقاتی آزمایشگاه
مهمتریــن مرحلــه آمیــزه ســازی اختــالط اســت و اگــر ایــن مرحلــه بــه خوبــی انجــام نشــود مطمئنــا نمیتــوان خــواص خوبــی را انتظــار داشــت. یکــی 

ــا توجــه بــه حجــم کــم محفظــه و مصــرف کــم مــواد، از ایــن دســتگاه در     از رایجتریــن دســتگاه هــای ذوب و اختــالط، پالســتی کــوردر اســت. ب

پــروژه هــای تحقیقاتــی و بهینــه ســازی فرموالســیون محصــوالت پلیمــری اســتفاده مــی گــردد. 

کاربرد این دستگاه : 

ــد  ــا افزودنیهــا معمــول مانن ــا اختــالط مــذاب پالســتیکها ب ــا یکدیگــر جهــت Blending و ی ــرای اختــالط مــذاب )Melt Mix( پالســتیکها ب ب

ــاال  ــه ب ــو ذره و ... مــی باشــد.با توجــه ب ــی )Heat Stabilizers(، پرکننــده هــا ماننــد کربنــات کلســیم، افزودنیهــای نان پایدارکننــده  هــای حرارت

بــودن قیمــت اجــزا آمیــزه و پاییــن بــودن ظرفیــت ایــن دســتگاه،در تولیــد نمونــه هــای آزمایشــگاهی، اقتصــادی تــر مــی باشــد. عــالوه بــر ایــن، 

بــا توجــه بــه مرحلــه ای بــودن سیســتم )Batch( برخــالف ســایر سیســتم هــای اختــالط ماننــد اکســترودرهای دوپیچــه، میــزان ضایعــات مــواد 

درون مخلــوط کــن بســیار کمتــر مــی باشــد. همچنیــن بــه ســادگی میتــوان آمیــزه را بــا ترتیــب اختــالط )Feeding Order( متفــاوت در ایــن نــوع 

دســتگاه بدســت آورد.

 خدمات قابل ارائه
	 آمیزه سازی

	 ذوب مواد

	 مطالعه مهاجرت یک جز آمیزه در فرایند

	 تمام مقادیر قابل اندازه گیری از قبیل گشتاور، دمای مذاب به طور پیوسته ثبت شده و به صورت نمودار قابل نمایش است

 مشخصات فنی دستگاه
حجم اختالط حدود 40 میلی لیتر. 1

نســبت چرخــش روتورهــا 2 بــه 3 جهــت ایجــاد هــر ســه میــدان جریــان برشــی، . 2

ــا در  ــر ذره ه ــع )Dispersion( بهت ــالط و توزی ــرای اخت ــاری ب ــی و فش کشش

)Matrix( ــری ــتر پلیم بس

حداکثر دمای کاربردی 200 درجه سانتیگراد می باشد.. 3
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آکادمی یزد پولیکا

شیوع کرونا و میزان تأثیر آن بر بازار PVC در ایران و آسیا 

             در حالــی کــه کارشناســان صنعــت پتروشــیمی پیــش بینــی مــی نمودنــد 

کــه کاهــش تنــش هــا، میــان دو ابــر قــدرت اقتصــادی دنیــا، آمریــکا و چیــن، بــه تقویــت بــازار پتروشــیمی در ســال 2020 

منجــر شــود، ظهــور ویــروس کرونــا تمامــی معــادالت و پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه را دســتخوش تغییراتــی اساســی 

نمــود. شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور چیــن و ســرایت آن بــه ســایر نقــاط دنیــا، اقتصــاد جهــان را بــا رکــودی عمیــق و بــی 

ســابقه مواجــه نمــود کــه اثــرات آن، بــه مراتــب ســهمگین تــر از رکــود جهانــی در ســال 2008 بــوده اســت. محدودیت هــای 

اجتماعــی اعمــال شــده در چیــن و گســترش آن بــه ســایر نقــاط دنیــا، بــه منظــور کنتــرل شــیوع ویــروس کویــد 19 و حفــظ 

ســالمت جوامــع، فضــای کســب و کار در تمامــی کشــورها را تحــت تأثیــر خــود قــرار داد و رشــد اقتصــادی در همه کشــورها را 

بــه ثبــت ارقــام منفــی هدایــت نمــود. رکــود ناشــی از رشــد اقتصــاد منفــی، تقاضــا بــرای خریــد نفــت را بــه شــدت کاهــش داد 

و قیمــت نفــت را از بــازه 60 دالر، وارد کانــال 30 دالر نمــود. 

محمد رضایی - کارشناس بازرگانی شرکت یزد پولیکا
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ــد  ــان نمان ــا در ام ــر اقتصــاد دنی ــز از شــرایط حاکــم ب ــازار پتروشــیمی نی ب

و قیمــت تمامــی محصــوالت پتروشــیمی و باالخــص مــواد پلیمــری، 

دچــار ریــزش شــدید گردیــد. در ابتــدای ســال 2020 کــه ویــروس کرونــا، 

ــر  ــازار PVC ایــن کشــور متأث ــود، ب تنهــا در کشــور چیــن، شــیوع یافتــه ب

از خــروج تقاضــای مؤثــر، وارد رکــود عمیقــی گردیــد و در ایــن بــازه، 

میــزان معامــالت  PVC در بــورس چیــن، از محــدوده یــک میلیــون تــن 

ــش  ــود کاه ــا وج ــود. ب ــده ب ــن وارد ش ــزار ت ــال 300 ه ــه کان ــه، ب در هفت

ــن PVC در  ــده رزی ــرف کنن ــن مص ــوان بزرگتری ــه عن ــن، ب ــا در چی تقاض

آســیا، قیمــت رزیــن توانســته بــود ثبــات خــود را در بــازار حفــظ نمایــد، بــه 

ــدوده 850 دالر  ــیا در مح ــرق آس ــادر ش ــت PVC در بن ــه قیم ــوری ک ط

ــا گســترش  ــد. ام ــه مــی گردی ــد در قیمــت 890 دالر معامل ــادر هن و در بن

شــیوع ویــروس کرونــا بــه ســایر نقــاط دنیــا و باالخــص کشــور هنــد ) بــه 

ــی  ــه طوالن ــال قرنطین ــیا( و اعم ــت در آس ــده نف ــن وارد کنن ــوان دومی عن

مــدت در ایــن کشــور، فشــار مضاعفــی را بــه صنایــع پتروشــیمی وارد آورد 

ــرای آنکــه بتواننــد از انبــارش مــازاد تولیــدی  و شــرکت های پتروشــیمی ب

خــود جلوگیــری نماینــد باالجبــار، بــه کاهــش قیمت هــای خــود رو آوردنــد. 

حــذف تقاضــا در هنــد و چیــن، بــه عنــوان مهــم تریــن بازارهــای PVC در 

ــش داد. ــش از 200 دالر کاه ــت PVC را بی ــیا، قیم آس

بــا شــروع مــاه آوریــل و انتشــار خبرهــای امیدوارکننــده در تولیــد داروهــای 

ــا و پیــش بینــی کنتــرل ویــروس در فصــل  موثــر در درمــان بیمــاری کرون

بهــار و تابســتان، از محدودیت هــای اجتماعــی و قرنطینــه هــای طوالنــی 

ــا رشــد تقاضــا در طــرف مصــرف کننــدگان صنایــع  مــدت کاســته شــد و ب

پاییــن دســت، رونــد صعــودی بــه قیمت محصــوالت پتروشــیمی بازگشــت. 

 در فصــل تابســتان نیــز بــا تقویــت طــرف تقاضــا، بــه ویــژه در بــازار 

ــرخ PVC در اواســط  ــت و ن ــه یاف ــودی قیمــت هــا ادام ــد صع ــد، رون هن

ــا  ــت. ام ــته بازگش ــال گذش ــابه در س ــای مش ــت ه ــه قیم ــت ب گوس ــاه آ م

همچنــان اشــتهای بــازار هنــد بــرای خریــد رزیــن PVC تــا قبــل از ورود 

ــی  ــی در پ ــد پ ــود و رش ــر ب ــیری ناپذی ــمی س ــای موس ــاران ه ــل ب ــه فص ب

ــت. ــی داش ــا را در پ ــت ه قیم

PVC در             همزمــان بــا رشــد تقاضــا در هنــد، توقــف تولیــد رزیــن 

ــطح  ــا س ــکا و اروپ ــیا، آمری ــا، در آس ــزرگ دنی ــیمی ب ــای پتروش ــرکت ه ش

ــه  ــاند، ک ــه 1000دالر رس ــد را ب ــادر هن ــل در بن ــرای تحوی ــا ب ــت ه قیم

باالتریــن ســطح قیمــت، از جــوالی 2018 تــا کنــون بــوده اســت. نحــوه 

برنامــه ریــزی شــرکت هــای پتروشــیمی در انجــام اورهــال و توقــف تولیــد 

ــائبه  ــن PVC ، ش ــد رزی ــرای خری ــا ب ــش تقاض ــا افزای ــان ب ــا،  همزم آنه

کاهــش عرضــه، بــه منظــور تقویــت قیمــت هــا در بازارهــای آســیایی را بــه 

ــت.  ــود آورده اس وج

امــا رونــد صعــودی قیمــت هــا در بازارهــای آســیایی بــه چنــد دلیــل       

نمــی توانــد پایــدار باشــد. اولیــن دلیــل، کاهــش تقاضــای مــواد اولیــه در 

ــاران هــای موســمی در  ــه دلیــل شــروع فصــل ب ــع پائیــن دســت، ب صنای

هنــد و ورود بــه فصــل ســرما در چیــن اســت. از طرفــی دیگــر، بــا افزایــش 

قیمــت رزیــن PVC ، بــه حاشــیه ســود صنعــت لولــه و اتصــاالت، کــه 70 

درصــد تقاضــای PVC هنــد را تشــکیل مــی دهــد آســیب رســانده و تمایل 

ــت،  ــه را کاهــش مــی دهــد. در نهای ــد مــواد اولی ــرای خری ــن صنعــت ب ای

آمارهــای بنــادر هنــد نشــان مــی دهــد کــه در مــاه اوت،  125 هــزار تــن 

 PVC بــه هنــد وارد شــده و در همیــن مــدت 105 هــزار تــن PVC رزیــن

در هنــد تولیــد شــده اســت، در حالــی کــه تقاضــا در ایــن مــاه در محــدوده 

175 هــزار تــن قــرار داشــته کــه ایــن وضعیــت نشــان می دهــد کــه بــازار 

هنــد بــا مــازاد عرضــه روبــرو بــوده اســت. 
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  وضعیت بازار PVC ایران در دوران کرونا
در دوران کرونــا بــازار PVC ایــران را مــی  تــوان بــه ســه مقطــع متفــاوت 

ــار شــروع  ــا انتشــار اخب ــارن ب ــدی نمــود. در مقطــع اول کــه مق دســته بن

کرونــا در چیــن بــوده اســت، بــازار PVC ایــران بــه دلیــل رشــد بــی رویــه 

نــرخ ارز و ورود ســوداگران بــه بــورس کاال، بــا تقاضــای بــاال بــرای خریــد 

ــر توســعه  ــه از طــرف دفت ــا وجــود آنکــه قیمــت هــای پای ــود و ب مواجــه ب

ــا 105.000  ــدوده 90.000 ت ــیمی، در مح ــت پتروش ــن دس ــع پائی صنای

ریــال تعییــن مــی شــدند، امــا قیمــت نهایــی معامــالت، تحــت تأثیــر رقابت 

هــای بــاال کــه بعضــًا از40 درصــد نیــز عبــور نمودنــد ســطح قیمــت هــا را 

ــا و  ــت ه ــودی رقاب ــد صع ــا رون ــش داد. ام ــز افزای ــال نی ــا 150.000 ری ت

میــزان تقاضــای ثبــت شــده بــرای خریــد PVC، بــا رونــد قبــل از التهابات 

ارزی، کامــال مغایــر بــود بــه گونــه ای کــه در هفته ســوم اســفند، مســئولین 

بــورس کاال را مجــاب نمــود تــا معامــالت را ابطــال نماینــد. بــا ایــن وجــود، 

رقابــت هــای غیرمنطقــی، کــه هدایــت آن به دســت واســطه هــا و دالالن 

بــورس بــود، تــا پایــان ســال ادامــه یافــت و فشــار اصلــی قیمــت هــای غیر 

اصولــی تعییــن شــده در بــورس، کام واحدهــای تولیــدی صنایــع تکمیلــی 

را تلــخ نمــود.

ــا کاهــش شــدید تقاضــا و قیمــت PVC در   بهــار ســال 99 ، مصــادف ب

ــودی  ــد صع ــان رون ــران همچن ــد در ای ــای خری ــیایی، تقاض ــای آس بازاره

خــود را ادامــه مــی داد. نکتــه جالــب آنکــه در زمانــی کــه قیمــت رزیــن، در 

ــه دلیــل تقاضــای محــدود در هفتــه اول اردیبهشــت  بازارهــای آســیایی ب

ــورس  ــد در ب ــزان تقاضــای خری ــود، می ــه حداقــل قیمــت رســیده ب ــاه ب م

ــه بیــش از  ــور نمــود و تقاضــا ب ــن عب ــورد 23 هــزار ت ــران، از رک کاالی ای

2.5 برابــر عرضــه هــا بالــغ گردیــد. در ایــن مقطــع، رقابــت هــای بــاالی 

50 و 60 درصــد بــرای خریــد PVC بــه امــری متــداول در بــورس تبدیــل 

شــده بــود. در کنــار حضــور ســوداگران بــازار کــه بــر داغ شــدن التهابــات 

بــازار مــی دمیدنــد، نحــوه عرضــه رزیــن پتروشــیمی هــا در ایــن بــازه نیــز، 

از پارامترهــای تاثیرگــذار در ایجــاد تالطمــات قلمــداد می شــود. مقایســه 

وضعیــت عرضــه هــای ســلف و نقــدی در بــورس کاال  بیانگر آن اســت که 

در ســال 98 ، تنهــا 11 درصــد از عرضــه هــا بــه صــورت ســلف و مابقــی 

بــه صــورت نقــد بــوده اســت، امــا سیاســت شــرکت هــای پتروشــیمی در 

افزایــش عرضــه ســلف بــه میــزان 60 درصــد کل عرضــه هــا، عمــاًل بــازار 

را بــا کمبــود مــواد اولیــه مواجــه نمــود و موجــودی انبارهــای بنــگاه هــای 

تولیــدی را بــه حداقــل ممکــن رســاند.کاهش شــدید عرضــه نقــدی، جــو 

روانــی بــازار را ملتهــب تــر نمــوده و عــالوه بــر افزایــش مســتمر رقابــت در 

ــاه(،  ــرداد م ــه اول خ ــد ) در هفت ــقف 70 درص ــا س ــن PVC  ت ــد رزی خری

ــا 20.000 تومــان نیــز افزایــش داد.  ــازار آزاد را ت قیمــت PVC در ب

ــوه  ــل و نح ــان تحوی ــت، زم ــن دس ــع پایی ــکالت صنای ــر از مش ــی دیگ یک

ــازه زمانــی  ــه طــور معمــول، ب ــوده اســت. ب تســویه عرضــه هــای ســلف ب

ــان  ــا 28 روز در نوس ــن 9 ت ــلف بی ــالت س ــن PVC در معام ــل رزی تحوی

بــوده اســت، امــا بــا شــروع التهابــات، از آبــان 98 ، بــازه ی زمانــی 

ــغ  ــه 90 روز بال ــی ب ــه 60 روز و در مقاطع ــلف، ب ــای س ــه ه ــل عرض تحوی

گردیــد. ایــن در حالــی اســت کــه صنایــع پاییــن دســت، مــی بایســت وجــه 

ــواد  ــوده و م ــت نم ــورس، پرداخ ــد از ب ــان خری ــلف را در زم ــالت س معام

اولیــه خریــداری شــده را، دو تــا ســه مــاه بعــد، از شــرکت های پتروشــیمی 

تحویــل گیرنــد کــه ایــن رونــد، بــه نقدینگــی واحدهــای تولیــدی، آســیبی 

جــدی وارد آورد.

ــای  ــرکت ه ــرف ش ــدی از ط ــای نق ــه ه ــش عرض ــکان افزای ــا ام ــا آی ام

پتروشــیمی و کنتــرل تقاضــا وجــود نداشــته اســت؟ بــر اســاس آمارهــای 

موجــود، مجمــوع ظرفیــت تولید رزیــن  PVCدر چهار شــرکت پتروشــیمی 

ــن PVC در  ــادان ( 745.000 ت ــام و آب ــدر ام ــر، بن ــد، غدی ــامل: ارون )ش

ســال مــی باشــد. 

باالتریــن عرضــه رزیــن  PVCدر بــورس کاال در ســال 94 واقــع گردیــده 

کــه در ایــن ســال، بــه طــور متوســط در هــر هفتــه، 11.881 تــن از رزیــن 

PVC در بــورس کاال عرضــه شــده و مجموعــه عرضــه هــا بــه 581.427 

تــن بالــغ گردیــده اســت. 

ایــن در حالــی اســت کــه از ابتــدای التهابــات پدیــد آمــده در بــورس کاال در 

ســال 98، متوســط عرضــه هفتگــی تــا پایــان ســال 98 ، 10159 تــن و از 
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تــا   99 ســال  ابتــدای 

ــوده  ــن ب ــرداد 99 ، 10685 ت ــان خ پای

اســت؛ کــه ایــن میــزان عرضــه، همچنــان از عرضــه 

صــورت گرفتــه در ســال 94 )11881 تــن در هفتــه( کمتر می باشــد 

و نشــان دهنــده آن اســت کــه بــا وجــود نیــاز صنایــع پائیــن دســت و موانــع 

ــم  ــدید           تحری ــل تش ــه دلی ــه ) ب ــواد اولی ــیر واردات م ــود در مس موج

ــش  ــع، کاه ــاز صنای ــورد نی ــواد م ــه م ــزان عرض ــی(، می ــن الملل ــای بی ه

ــه اســت. یافت

امــا بــا تــداوم رقابــت هــای کاذب در بــورس کاال و اعتــراض مــداوم   

انجمــن هــا و تشــکل هــای صنعــت PVC نهادهــای ذیربــط، بــه دنبــال 

یافتــن راهــکاری بــه منظــور برون رفــت از چالــش به وجــود آمــده برآمدند. 

بررســی وضعیــت عرضــه و تقاضــا در بــورس نشــان  مــی دهــد که از ســال 

ــا کنــون، میــزان تقاضــا بــرای خریــد رزیــن PVC در  بــورس کاال،  94 ت

همــواره باالتــر از میــزان عرضــه بــوده، بــه طــوری کــه متوســط تقاضــای 

ــن  ــوده اســت؛ ای ــر عرضــه آن ب ــن PVC، 1.7براب ــرای رزی ثبــت شــده ب

ــازه مذکــور، تنهــا 78% از عرضــه هــای  ــی اســت کــه در همیــن ب در حال

صــورت گرفتــه، مــورد معاملــه قــرار گرفتــه اســت. عــدم تــوازن در میــزان 

تقاضــا و معامــالت صــورت گرفتــه، نســبت بــه عرضــه هــای انجــام شــده، 

ــان دهنده  نش

آن بــوده اســت کــه بخشــی 

از تقاضــای ثبــت شــده در بــورس، واقعــی نبــوده و 

بــه نوعــی، در انجــام معامــالت، بازارســازی صــورت پذیرفتــه و بــه افزایش 

قیمــت هــا در معامــالت رزیــن PVC دامــن زده اســت. در حــال حاضــر، 

ــد دو ســال  ــر اســاس معــدل خری ــدی ب کاهــش ســهمیه واحدهــای تولی

گذشــته، باعــث گردیــده تــا ســطح رقابــت بــرای خریــد PVC از ابتــدای 

مردادمــاه کنتــرل شــده و بــه زیــر 5 درصــد کاهــش یابــد. بــا ایــن وجــود، 

ــا و  ــه و تقاض ــت عرض ــوه مدیری ــه نح ــدی ب ــای تولی ــیاری از واحده بس

کمبــود مــواد اولیــه ناشــی از کاهــش ســهمیه هــا معتــرض مــی باشــند. 
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بــه منظــور       

ــرم شــدگی محصــوالت   ــا دمــای ن ــی ی تقویــت دمــای اعوجــاج گرمای

ــای  ــن ه ــد       رزی ــرارت مانن ــر ح ــاوم در براب ــای مق ــن ه pvc، رزی

ABS، کوپلیمرهــای متیــل اســتایرن یــا  PVC کلرینــه شــده معمــوال 

. ند شــو مــی  ط  مخلــو نــد  مپا کا بــا 

شــکل 34 و 35 بهبــود دمــای نــرم شــدگی بــا مخلــوط ABS  و بهبود 

ــب  ــه ترتی ــردن CPVC ب ــوط ک ــا مخل ــی را ب ــاج گرمای ــای اعوج دم

نشــان مــی دهــد. PVC بــا مقاومــت دمایــی بهبــود یافتــه بــرای لولــه 

ــال آب  ــرای انتق ــانی ب ــای آبرس ــه ه ــامل لول ــخت ش ــای PVC س ه

داغ و یــا مجراهــای محافظــت از کابــل و داشــبرد اتومبیــل اســتفاده 

مــی شــود. از طــرف دیگــر محصــوالت  PVC نــرم بــا مقاومــت دمایی 

اصــالح شــده بــرای پوشــش هــای کابــل مقــاوم بــه گرمــا بــا مخلــوط   

نــرم کننــده هــا اســتفاده مــی شــود.

                                
PVC  در افزایش دمای نرمی ویکات محصوالت  ABS شکل 34- تاثیر رزین های مقاوم به حرارت

                                
شکل 35- تاثیر پی وی سی کلرینه شده) CPVC( در مخلوط  PVCدر افزایش دمای اعوجاج گرمایی

PVC  افزایش دمای اعوجاج گرمایی )نرم شدگی( محصوالت

آکادمی یزد پولیکا

واحد کارشناسی فنی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی



21

                                                                                          نســبت ابعــادی 

یــک مفهــوم مهــم بــرای لولــه ی  PVC اســت امــا اغلــب درک درســتی از 

آن وجــود نــدارد. برخــی از ســردرگمی هــا بــه دلیــل اســتفاده از هــم نســبت 

ابعــادی )DR( و نســبت ابعــادی اســتاندارد ) SDR( در اســتانداردهای 

محصــول بــه وجــود مــی آیــد.

بــرای                            AWWA C900 اســتاندارد  در   1975 درســال   DR واژه 

لولــه هــای ســایز کوچــک ارائــه شــده و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت . 

ــف نمــود.  ــه ، ضخامــت را تعری ــورد نظــر لول AWWA براســاس فشــار م

ــر  ــا مقادی از آنجایــی کــه مقادیــر OD/t کــه ایــن اســتاندارد بدســت آورد، ب

 DR را حــذف نمــود و SDR عــدد AWWA ، عــدد رنالــد تطابــق نداشــت

ــرد. ــن ک را جایگزی

از نظر ریاضی، این مفاهیم ساده هستند:

DR = SDR ،1-    برای اهداف عملی

DR = SDR    -2= قطــر خارجــی  اســمی لولــه )OD( تقســیم بــر حداقل 

)t( ضخامــت دیواره اســمی لولــه

DR = SDR = OD/t 

  نسبت ابعادی استاندارد چیست؟
SDR هــا یــک ســری اعــداد ترجیحــی هســتند کــه بــا اعــداد رنارد شــناخته 

 SDRــک تصاعــد هندســی اســت کــه هــر ــن ســری هــا ی مــی شــوند. ای

  PVC، تقریبــا 25%  باالتــر از رده ی قبــل از خــود اســت. بــرای لولــه هــای

SDR هــا از 11 آغــاز شــده و شــامل 13/6 ، 17، 41.33،26،21اســت. 

ــه  ــا 35( کــه در اســتانداردهای لول ــد 14،18،25 ی ســایر نســبت هــا ) مانن

وجــود دارد، نســبت ابعــادی اســتاندارد نیســتند، بلکــه صرفــا نســبت ابعادی 

)DR( هســتند.

  دلیل استفاده از نسبت ابعادی
اســتفاده از DR هــا منجــر بــه استانداردســازی ابعــاد محصــول مــی شــود و 

ویژگــی هــای مکانیکــی ســازگار و مســتقل از انــدازه ی لولــه را ارائــه میدهد. 

ــزان فشــار  ــاوت ، می ــا SDR مشــخص ، در قطرهــای متف ــک DR ی در ی

قابــل تحمــل و همچنیــن ســفتی حلقــوی لولــه هــا یکســان اســت.

   DR لوله های PVC طراحی شده برای فشار داخلی
اســتحکام  بــا  فشــار، محصولــی  تحــت   PVC هــای   لولــه  بــرای 

هیدروســتاتیک خــاص در یــک DR  مشــخص دارای رده فشــاری یکســان 

ــد.  ــی باش ــی م ــن الملل ــتانداردهای بی ــر در اس ــن قط ــر گرفت ــدون در نظ ب

ــا کاهــش  ــن اســت کــه افزایــش ی ــرای طراحــان ای ــن سیســتم ب ــت ای مزی

ســایز باعــث تغییــر در ظرفیت فشــار آن نمی شــود. در اســتاندارد ملــی ایران 

بــه شــماره 2-13361 طبــق جــدول 2، ایــن مفهــوم کمــی متفــاوت اســت. 

ــایزهای     ــرای س ــط ب ــاری  PN8 فق ــا رده ی فش ــال SDR26 ب ــرای مث ب

OD ≥ 90  در یــک دســته قــرار مــی گیرنــد درصورتــی کــه برای ســایزهای 

OD ≤110 رده فشــاری در ایــن  SDR  مشــخص برابــر  بــا  PN10 خواهد 

بــود کــه ایــن تفــاوت بــه ضریــب طراحــی متفــاوت و وابســته بــه آن تنــش 

 110≥ OD   90  بــا ســایز هــای ≤ OD محیطــی متفــاوت در ســایزهای

مرتبــط اســت. 

  DR لوله ی PVC طراحی شده برای بارهای خارجی
ــد ســفتی حلقــه ای  ــرای بارهــای خارجــی، خاصیتــی کــه ثابــت مــی مان ب

ــت .  ــه )PS( اس لول

  PS ــی دارای ــه ی فاضالب ــال ASTM D3034 : SDR26 لول ــرای مث ب

ثابــت psi 115 بــدون نظــر گرفتــن  قطر لوله اســت.  یــا در اســتاندارد 9118 

بــرای لوله هــای فاضــالب شــهری جــدول SDR41 -4 دارای SN4 برای 

قطرهــای مختلــف لولــه اســت. مجــددا مزیــت در اینجــا ثبــات در ظرفیــت 

طراحــی بــدون در نظــر گرفتــن قطــر اســت.

DR و PVC  سایر مالحظات برای لوله های  
ــری هســتند.  ــازک ت ــواره ن ــر دارای دی ــا DR باالت ــه هــای  PVC ب 	    لول

ایــن بــدان معنــی اســت کــه بــا افزایــش DR، لولــه تحمــل فشــار  و ســفتی 

کمتــری خواهــد داشــت.

ــه بیشــتر و درنتیجــه قطــر  ــر باشــد ، ضخامــت لول 	    هــر چــه DR  کمت

داخلــی لولــه کاهــش مــی یابــد.

	    طبــق تعریــف، DR فقــط بــرای لولــه هــای بــا دیــواره ی ســخت کاربرد 

دارد و هیــچ ارتباطــی بــا محصــوالت پروفیل نــدارد.

	    و نکته ی آخر اینکه DR و SDR یکسان هستند.

PVC برای لوله )DR( نسبت ابعادی
واحد کارشناسی فنی انجمن لوله و اتصاالت پی وی سی
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  چکیده:
 U-PVC بیــش از دو دهــه اســت کــه در اســترالیا از لولــه هــای

ســاندویچی در مــوارد مختلفــی از جملــه، لولــه هــای ونــت سیســتم 

ــی  ــیم کش ــاری س ــاران و مج ــی آب ب ــاختمان، زهکش ــالب س فاض

بــرق اســتفاده مــی گــردد. ایــن مــاده از جنبــه هــای گوناگــون زیســت 

ــک  ــای ت ــه ه ــا لول ــه ب ــی در مقایس ــادی و اجتماع ــی، اقتص محیط

الیــه PVC، برتــری دارد. اســتفاده مجــدد از ضایعــات PVC در لولــه 

هــای ســاندویچی، توانســته ســاالنه هــزاران تــن از زبالــه ای اســترالیا 

ــوع  ــن ن ــری ای ــن برت ــه طــور خــاص مهــم تری را کاهــش دهــد کــه ب

محصــوالت مــی باشــد. الیــه ســاندویچ عمومــا بصورت فــوم بــوده که 

بــه علــت مصــرف مــواد اولیــه کمتــر، وزن پاییــن تــر لولــه و همچنیــن 

مصــرف انــرژی کمتــر، باعــث برتری بیشــتر ایــن نوع محصــوالت می 

شــود. در ایــن مطلــب، در مــورد مســائلی کــه هنــگام اســتفاده از مــواد 

بازیافــت در لولــه هــای ســاندویچی ممکــن اســت پیــش بیایــد بحــث 

مــی کنیــم و همچنیــن از صنعت 20 ســاله ایــن محصول در اســترالیا 

نکاتــی را مــی آموزیــم

      استفاده از PVC بازیافتی در لوله های ساندویچی
نایجل جونز – نوامبر 2019 – کنفرانس OZPIPE استرالیا

  مقدمه:
اولیــن بــار لولــه هــای ســاندویچی در دهــه 1980 در اروپــا بــا هــدف ارتقــا 

 Alphacan به عنوان مــواد بازیافت، توســط PVC فرآیندپذیــری ضایعــات

توســعه داده شــدند. همچنیــن ایــن فرآینــد توانســت مزایــای دیگــری چون 

وزن کمتــر و قیمــت پاییــن تــر در مقایســه بــا لولــه هــای تــک الیــه ایجــاد 

نمایــد. فــن آوری ســاخت لولــه هــای ســاندویچی در ســال 1996 توســط 

شــرکت Key Plastic بــه اســترالیا معرفــی شــد. ایــن شــرکت اولیــن          

لولــه هــای ســاندویچی را بــا نــام Bipex و تحــت کاربــری لولــه هــای ونــت 

سیســتم فاضــالب و زهکشــی آب بــاران وارد بــازار کــرد. بــرگ برنــده ایــن 

ــا ســایر رقبــا بــود. الیــه ســاندویچ  شــرکت، قیمــت پاییــن تــر در مقایســه ب

مــی توانــد بنــا بــه درخواســت یــا کاربــرد، بصــورت جامــد یــا فــوم باشــد. ایــن 

کــه در فرآینــد لولــه ای از مــواد بازیافــت اســتفاده گــردد یــا نــه بــه عواملــی 

چــون دسترســی و کیفیــت بازیافــت مــورد اســتفاده بســتگی دارد. شــرکت 

بالفاصلــه شــروع بــه تولیــد الیــه ســاندویچ از جنــس فــوم کــرد تــا وزن لولــه 

را پاییــن آورده و همپنیــن دنبــال منابــع مناســب بازیافتــی U-PVC بــود تا 

در الیــه فــوم اســتفاده گــردد.

هنگامــی کــه شــرکت Key محصــوالت خــود را بــه بــازار عرضه کرد، ســایر 

فــن آوری هــای تولیــد لولــه هــای ســاندویچی توســعه یافتــه بودنــد. دیگــر 

ــر روی        ــد ب ــال بع ــد س ــی چن ــای PVC، ط ــه ه ــده لول ــدگان عم تولیدکنن

 Bipex فــن آوری هــای جدیــد ســرمایه گــذاری کــرده و جایگزیــن هــای

را روانــه بــازار نمودنــد.

لولــه هــای U-PVC ســاندویچی به ســرعت توانســتند از جایگاه مناســبی 

در صنعــت آب اســترالیا برخــوردار شــوند و بــه ویــژه ســهم باالئــی از             
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لولــه هــای ونــت سیســتم فاصــالب را بــه خــود اختصــاص دادنــد. در حــال 

حاضــر لولــه هــای U-PVC ســاندویچی در ســایزهای 100 الــی 300 میلی 

متــر تولیــد مــی شــوند. 

  کیفیت مواد بازیافتی:
مــواد بازیافتــی قابــل اســتفاده در لولــه هــای ســاندویچی، از ســه منبــع 

 Internal( ــه ــات درون کارخان ــند: ضایع ــی باش ــترس م ــتاندارد، در دس اس

Rework(، ضایعــات صنعتــی )Post-Industrial( و ضایعــات شــهری 

)Post-Consumer(. از آنجایــی کــه کیفیــت مــواد بازیافتــی مورد اســتفاده، 

بســته بــه منبــع آن، متفــاوت خواهد بــود، لــذا کاربــرد نهائــی مــواد بازیافتی از 

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار مــی باشــد. بــه عنــوان مثــال، در نــوع لولــه ای که 

بــرای تولیــد آن از مــواد بازیافتــی اســتفاده مــی شــود، کیفیــت مــواد بازیافتــی 

مصرفــی تاثیــر گــذار خواهــد بــود.

ــه منظــور  اولیــن قــدم در اســتفاده از PVC بازیافتــی آن اســت کــه ذرات، ب

ــد  ــه فرآین ــوند. هرچ ــرد ش ــز و خ ــی ری ــدازه کاف ــه ان ــدد ب ــری مج ــد پذی فرآین

ــت         ــود. در حال ــی ش ــر م ــز ریزت ــدازه ذرات نی ــود ان ــام ش ــر انج ــت بهت بازیاف

ایــده آل ذرات بــا انــدازه کمتر از 500 میکرومتر برای فرآیند مناســب هســتند، 

ــاالی  ــل مصــرف ب ــه دلی ــدازه، ب ــن ان ــه ای ــد کــه در عمــل دســتیابی ب هرچن

انــرژی امــکان پذیــر نیســت. تولیدکننــدگان عمومــا ذرات بــا انــدازه کمتــر از 

1 میلیمتــر را جهــت فرآینــد اســتفاده مــی نمایند. اگــر فرموالســیون و کیفیت 

ــه عنــوان مثــال: مــواد بازیافتــی از خــود  مــواد بازیافتــی مشــخص باشــد )ب

کارخانــه مــی باشــد(، نیــازی بــه میکرونیــزه کــردن ذرات نیســت و  میتــوان 

ذرات بــا انــدازه کمتــر از 10 میلیمتــر را در فرآینــد تولیــد لولــه اســتفاده نمــود.

هــر زمــان کــه ممکــن باشــد، تولیدکننــدگان، الیــه داخلــی را بــه شــکل فــوم 

ــدو از مــواد  ــا بتواننــد مصــرف مــواد اولیــه را پاییــن بیاورن تولیــد مــی نماینــد ت

بازیافتــی اســتفاده نماینــد. آلودگــی هــای خارجــی در اینجــا یــک مشــکل بــه 

حســاب مــی آینــد زیــرا مــی تواننــد فرآینــد فــوم شــدن را دچــار اختــالل کــرده 

ــه شــوند و همچنیــن اگــر میــزان ایــن  و باعــث ایجــاد حبــاب در ســطح لول

ــا  آلودگــی زیــاد باشــد مــی توانــد بعضــا باعــث پارگــی در دیــواره لولــه هــای ب

قطــر پاییــن شــود. بدیــن منظــور، ذرات میکرونیــزه را نیز از یــک صفحه فیلتر 

عبــور مــی دهنــد تــا از آلودگــی هــای احتمالــی همــراه بــا ذرات، پــاک شــوند.

  فرموالسیون:
معمــواًل تولیــد کننــدگان لوله های ســاندویچی، اطالعاتــی در مــورد تاریخچه 

PVC بازیافتــی و نــوع PVC آن دارنــد. آنچــه در فرموالســیون، حائــز 

اهمیــت اســت: وزن مولکولــی PVC و نــوع پایدارکننــده حرارتــی اســت کــه 

در فرموالســیون PVC بازیافتــی اســتفاده شــده اســت.  اگــر مــواد بازیافتــی 

U-PVC از فرمــول مناســبی برخــوردار بــوده باشــند، مــی توانند قبــل از آنکه 

پایــداری حرارتــی خــود را از دســت بدهنــد، تــا چندیــن مرتبــه در فرآینــد تولیــد 

اســتفاده گردنــد. ازآنجایــی کــه بیشــتر محصــوالت U-PVC  از قبیــل: لوله، 

در و پنجــره و روکــش دیــوار در مصــارف طوالنــی مــدت اســتفاده مــی شــوند، 

طــول عمــری بــاالی 100 ســال دارنــد. همچنین ترکیبــات بازیافتــی که هیچ 

شــناختی روی فرمــول یــا منشــا آنهــا وجــود نــدارد را مــی توان بــه ذرات بســیار 

ریــز تبدیــل نمــود و همــراه بــا PVC خــام در فرموالســیون محصوالتــی چون 

لولــه هــای زهکشــی اســتفاده نمــود.

لولــه هایــی کــه تــا قبــل از ســال 2010 در اســترالیا بــر پایــه اســتابالیزر هــای 

ــت  ــل بازیاف ــکل قاب ــدون مش ــد ب ــن فرآین ــز در ای ــد نی ــده ان ــد ش ــرب تولی س

هســتند چــون ایــن مــواد بازیافتــی در الیــه میانــی لولــه اســتفاده می شــوند  و 

بیــن    الیــه هایــی قــرار مــی گیرنــد کــه عــاری از پایدارکننــده ســرب هســتند، 

مهاجرتــی بــه ســطح از ســمت افزودنــی هــای آنهــا اتفــاق نمــی افتــد.

در صــورت امــکان، تولیدکننــدگان تمایــل دارنــد تــا 100 درصــد از مــواد 

بازیافــت در تولیــد اســتفاده کننــد امــا ایــن موضــوع بســتگی بــه دسترســی بــه 

مــواد بازیافــت، کیفیــت آنهــا و همچنیــن نــوع لولــه ای کــه تولیــد مــی شــود، 

ــه جهــت فــوم کــردن مــواد بازیافتــی از      دارد. همچنیــن درصــورت امــکان ب

افزودنــی هــای فــوم کننــده در ترکیــب نیز اســتفاده می شــود. یکــی از مزایای 

اســتفاده از لولــه هــای ســاندویچی ، ایــن اســت کــه رنــگ مــواد بازیافــت در 

محصــول نهایــی تاثیــر نداشــته و بــدون تنظیمــات خاصــی مــی تــوان رنــگ 

مــورد نظــر طبــق اســتاندارد تولیــد لولــه را ایجــاد نمــود. 

لولــه هــای ســاندویچی کــه بــه عنــوان لولــه هــای ونــت سیســتم فاضــالب 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد، بــه عنــوان بــا کیفیــت تریــن لولــه هــا در ایــن 
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نــوع فرآینــد تولیــد مــی شــوند و البتــه بایــد در تولیــد آنهــا از مــواد بازیافتــی بــا 

کیفیــت اســتفاده کــرد. بــرای اطمینــان از کیفیــت لولــه، در تولیــد لولــه هــای 

ونــت سیســتم فاضالب بــه دلیل حساســیت باالتــر از بازیافــت هایی بــا ذرات 

میکــرو اســتفاده مــی شــود و در لولــه هــای زهکشــی آب بــاران کــه از اهمیت 

کمتــری برخــوردار اســت مــی تــوان از ذرات بــا انــدازه بزرگتــر اســتفاده نمــود.

جالــب توجــه اســت کــه اغلــب مــوارد بازیافــت مــورد اســتفاده، آســیاب داخلی 

کارخانــه اســت، کــه بــا دانســتن فرموالســیون و کیفیــت، مــی تــوان از آنهــا در 

تولیــد لولــه هــای تحــت فشــار نیــز اســتفاده نمود.

لولــه هــای برقــی PVC عمومــًا از ضخامــت بیشــتری نســبت بــه لولــه هــای 

ونــت سیســتم فاضــالب و زهکشــی آب بــاران برخوردار هســتند و میتــوان در 

الیــه فــوم آنهــا از100 درصــد مــواد بازیافــت اســتفاده نمــود. 

الیــه فــوم در لولــه هــای ســاندویچی مــی توانــد 20-25 درصــد وزن لولــه را 

کاهــش دهــد و از طرفــی بــه دلیــل صرفــه اقتصــادی، تولیــد کننــده هــای 

لولــه ســعی مــی نماینــد تــا جایــی کــه امــکان دارد، از ایــن روش بــرای تولیــد 

لولــه هــا اســتفاده نماینــد.

  فواید:
لولــه هــای ســاندویچی مزایایــی از جهــات مختلــف در مقایســه بــا لولــه هــای 

تــک الیــه دارنــد کــه شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــد: 

الف( کارایی:

تمام استاندارد های مربوط به محصول در آن رعایت شده	 

هیچگونــه کاهــش خواصی در مقایســه بــا لوله هــای تک الیــه معمول 	 

ــود  ــث بهب ــت باع ــتفاده از بازیاف ــوارد اس ــی م ــه در برخ ــدارد کماینک ن

خــواص نیــز مــی شــود

کاهش وزن با استفاده از الیه فوم	 

ب( اقتصادی:

اجتناب از هزینه های دفع مواد زاید و نگه داری مواد	 

کاهش قیمت در محصوالتی که از فوم استفاده شود	 

کاهش هزینه های حمل و نقل، جابجایی و نصب با کاهش وزن	 

پیشگیری از عوارض دفن زباله های پلیمری	 

ج( محیط زیست:

تبدیل مواد قابل بازیافت به محصول به جای دفن آنها	 

کاهش اثرات کربن در محیط به خصوص در حالت استفاده از فوم	 

انرژی کمتر در مقایسه با محصوالت جایگزین	 

د( اجتماعی:

کاهش خطرات برای تولید کننده یا نصاب با توجه به وزن کمتر	 

کاهش قیمت لوله و سهولت در استفاده	 

  خالصه:
لولــه هــای ســاندویچی فوایــد زیــادی، هــم بــرای صنایــع تولیــد پالســتیک 

و هــم بــرای جامعــه دارنــد زیــرا منجــر بــه اســتفاده از حجــم باالیــی از مــواد 

بازیافتــی مــی شــوند. با توجــه به عملکــرد خیلی خــوب لوله های ســاندویچی 

ــه هــای ونــت سیســتم فاضــالب ســاختمان و زهکشــی آب  فــوم دار در لول

بــاران، از ایــن فــن آوری، بــه وفــور در اســترالیا جهــت تولیــد لولــه هــای مــورد 

نیــاز اســتفاده مــی گــردد.

  منابع:
. 1 National Waste Policy Case Study: Australian 

Government Department of Sustainability, 

Environment, Water Population and Communities. 

Available at https://www.environment.gov.au/

system/files/pages/9014ac-31f48-832bd85-b-9

f02d8ef70fbe/files/pipa.doc 

. 2 PIPA Technical NoteTN019. Available athttps://

www.pipa.com.au/wp-content/uploads/01/2019/

TN019.pdf

. 3 Coextruded Pipe: An ideal product for recycled PVC 

pipes andfittings.Ir R.L.J. Pots and Dr.P. Benjamin.

Plastic Pipes9 Conference, Edinburgh, 1995

. 4 Coextrusion of PVC Foam-Core PipesJ. Dobrowsky, 

Vienna/AustriaKunstoffe 5 ,)1998( 88, pp. 682– 678

. 5 LCA of Australian Pipe by Nigel Howard. Vailable at 

http://www.thinkpipesthinkpvc.com.au/images/pdfs/

lca_of_australian_pipe_09-03-30.pdf
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PVC-O آبرسانی به شهر پرنیک بلغارستان با لوله های

                                                       شــهر پرنیک بلغارســتان،  از نوامبر 

2019 بــا خشکســالی شــدیدی روبــرو بــوده وکمبــود بــارش بــاران و از 

طرفــی پاییــن بــودن ســطح آب در ســد Studena  باعــث گردیــده تــا 

تخلیــه شــهر از ســکنه، بــه تهدیدی بــرای مســئولین شــهر یکصدهزار 

نفــری پرنیــک تبدیــل شــود. عــالوه بــر ایــن ، سیســتم آبرســانی شــهر 

ــی  ــوده و بررس ــرو ب ــتی روب ــت نش ــه جه ــی ب ــکالت بزرگ ــا مش ــز، ب نی

هــا نشــان دهنــده اتــالف 75 درصــدی آب حاصــل از ســد در مســیر 

رســیدن بــه شــهر بــوده اســت. ایــن وضعیــت باعــث شــد تــا مقامــات 

شــهری اقدامــات جدیــدی را بــرای اطمینــان از تأمیــن آب آشــامیدنی 

مــردم انجــام دهنــد کــه قبــاًل دچــار قطعــی آب روزانــه بودنــد، و تنهــا 

شــش ســاعت در روز بــه آب مــورد نیــاز، دسترســی داشــته انــد.

بدیــن منظــور، مقــرر گردیــد تــا یــک خــط لولــه بــا ظرفیــت 300 لیتــر 

ــا شــهر پرنیــک  بــر ثانیــه، بــه طــول 12/5 کیلومتــر از ســد بلمکــن ت

 PVC-O ــه هــای تحــت فشــار ــروژه، از لول ــن پ احــداث شــود. در ای

ــا قطــر اســمی 630 میلــی متــر و فشــار 16، 20 و  ــد Molecor ب برن

25 بــار اســتفاده گردیــد. ایــن پــروژه از 29 ژانویــه 2020 آغــاز شــد و به 

دلیــل ســرعت بــاال در نصــب لولــه هــای PVC-O ، پــس از چنــد روز 

از آغــاز عملیــات احــداث خــط لولــه، در 13 مــارس بــه پایــان رســید.

:PVC-O مزیت های استفاده از لوله های  
لولــه هــای PVC-O، از نظــر وزنــی، 50 درصــد از لولــه هــای 	 

PVC و PE و 12 برابــر از چــدن ســبک تــر هســتند . 

متصــل             	  یکدیگــر  بــه  آســانی  بــه   ،PVC-O هــای  لولــه 

مــی شــوند کــه ایــن امــر، کمــک بزرگــی بــه کاهــش نشــتی در 

سیســتم مــی نمایــد.

ایــن لولــه هــا از 15-40 درصــد ظرفیــت هیدرولیکــی بیشــتری 	 

ــوردار  ــابه برخ ــی مش ــر خارج ــا قط ــا ب ــه ه ــایر لول ــه س ــبت ب نس

ــاژ مــی گــردد. هســتند کــه باعــث کاهــش هزینــه هــای پمپ

ــن در 	  ــات آب و همچنی ــل ضرب ــای PVC-O در مقاب ــه ه لول

برابــر تغییــرات ناگهانــی جریــان و فشــار مقــاوم هســتند کــه بــه 

ــد. کاهــش احتمــال پارگــی و نشــتی کمــک مــی نمای

از جملــه مزیــت هــای کلیــدی ایــن خــط، هزینــه هــای 	 

باشــد. مــی  آن  پاییــن  نگهــداری 

ــه هــا بیــش از 75 ســال اســت 	  طــول عمــر ســرویس دهــی لول

کــه در طوالنــی مــدت، موجــب حفــظ و صرفــه جویــی در منابــع 

آبــی مــی گــردد.

گروه ترجمه شرکت یزد پولیکا



شماره 23 | تابستان 2699

بخش اول: تحمل فشار خارجی
 شکنندگی لوله های برقی غیر استاندارد: 

در مراحــل مختلــف ســاختمان ســازی ماننــد بنایــی، لولــه کشــی و 

کاشــی کاری احتمــال برخــورد ابــزار کار بــا لولــه هــای برقــی وجــود دارد،           

لولــه هــای برقــی غیــر اســتاندارد بــه دلیــل مقاومــت پاییــن، بــر اثــر برخورد 

ابــزار کار بــه راحتــی مــی شــکنند. از محل شکســتگی، رطوبت و حشــرات 

بــه مجــرای لولــه هــا نفــوذ کــرده و نهایتــا بــه ســیم هــا آســیب می رســانند. 

 انسداد مسیر سیم کشی: 
ــه در  ــر چ ــوب اگ ــی نامرغ ــای خرطوم ــه ه ــد و لول ــی آمی ــای پل ــه ه لول

بــرق کشــی از انعطــاف بیشــتری برخوردارنــد، امــا همیــن انعطــاف ســبب          

مــی شــود کــه بــا انــدک ضربــه ای در هنــگام گــچ کاری، ســیمان کاری 

و یــا قــرار گرفتــن در معــرض جوشــکاری فــرم خــود را از دســت بدهنــد و 

باعــث بــروز اختــالل در مســیر ســیم کشــی شــوند. عالوه بــر این مشــاهده 

ــه  ــال تجزی ــد س ــس از چن ــوب پ ــی نامرغ ــای خرطوم ــه ه ــه لول ــده ک ش

ــا نرمــه هــای مصالــح، خــود بــه خــود  ــا ریــزش خــاک و ی مــی شــوند و ب

مسیرشــان مســدود مــی شــود. بــه تعبیــر دیگــر عمــر ایــن لولــه هــا بســیار 

  UPVC کمتــر از عمــر یــک ســاختمان اســت. امــا لولــه هــای اســتاندارد

ــا  ــه نمــی شــوند و عمــری معــادل ب هرگــز تغییــر فــرم نمــی دهنــد، تجزی

ــتاندارد از  ــر اس ــای غی ــه ه ــن لول ــر ای ــاف ب ــد. مض ــاختمان دارن ــر س عم

ــت  ــا نشس ــان ب ــد و همزم ــی برخوردارن ــیار کم ــی بس ــار خارج ــل فش تحم

ــی  ــت م ــود را از دس ــی خ ــت طبیع ــا حال ــه ه ــن لول ــاز، ای ــاختمان نوس س

ــورت  ــن ص ــکنند، در ای ــی ش ــا م ــد و ی ــی خورن ــا م ــا ت ــد و اصطالح دهن

جریــان بــرق مختــل شــده و رفــع ایــن عیــب هزینــه ی مضاعفــی را بــرای 

ــه دنبــال خواهــد داشــت.   ســاختمان ب

      ویژگــی هــای لولــه هــای برقــی اســتاندارد و پیامــد هــای 
ــتاندارد ــر اس ــی غی ــای برق ــه ه ــتفاده از لول اس

آکادمی یزد پولیکا

امید شیخ علیشاهی - دپارتمان برق شرکت یزد پولیکا
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 پارامتر ضریب مانینگ: 
ایــن پارامتــر، نشــان دهنــده میــزان صــاف و صیقــل بــودن ســطح لولــه هــا، خواهــد 

بــود. در بســیاری از لولــه هــا، باکتــری هــا در قســمت زبــری، پســتی و بلنــدی لولــه 

تجمــع مــی کننــد کــه منجــر بــه تشــکیل بیوفیلــم مــی شــود و بــه مــرور راه جریــان 

ــیال     ــی س ــی خروج ــش دب ــار و کاه ــت فش ــث اف ــر باع ــن ام ــد. ای ــی بندن ــیال را م س

مــی شــود. همچنیــن منجــر بــه گرفتگــی تاسیســات فاضالبــی خواهــد شــد. در ایــن 

راســتا یکــی از عللــی کــه بــوی فاضــالب در محیــط پخــش مــی شــود، عــدم عبــور 

ســریع فاضــالب از سیســتم تاسیســات فاضالبــی، مــی باشــد.

ــطح  ــه س ــود ک ــد ب ــی خواهن ــر های ــته پلیم ــز آن دس ــد( ج ــل کلرای ــی وینی PVC )پل

ــد. ــی دارن ــاف و صیقل ــیار ص بس

کاربرد:

گرفتگی تاسیسات فاضالبی کمتر خواهد بود.	 

بوی فاضالب در منزل نمی پیچد. 	 

 پدیده شیرینکیج:
پدیــده ترمودینامیکــی اســت کــه بــه علــت جمــع شــدگی زنجیــر هــای پلیمــری، بــه 

ــری  ــای پلیم ــر ه ــی زنجی ــاختار مولکول ــوع س ــه ن ــده ب ــن پدی ــدد. ای ــی پیون ــوع م وق

مرتبــط مــی باشــد. برخــی زنجیــر هــای پلیمــری، توانایــی دارنــد کــه بصــورت مرتــب 

در ِســل هایــی، کنــار یکدیگــر قــرار گیرنــد. مــواد پلیمــری از لحــاظ ســاختاری بــه دو 

دســته تقســیم مــی شــوند یــک نــوع مــواد امــورف و دیگــری مــواد نیمــه کریســتالی 

مــی باشــد. در مــواد امــورف اینگونــه پدیــده هــا مشــاهده نمــی شــود و در پلیمــر هــای 

نیمــه کریســتالی قابــل مشــاهده اســت. ایــن پدیــده عامــل تغییــر ابعــادی محصــوالت 

ــود.  ــه از پلیمرهــای کریســتالی خواهــد ب حاصل

پلــی وینیــل کلرایــد از جملــه پلیمرهایــی می باشــد کــه ســاختار امــورف دارد. مهمترین 

مزایــا ان نســبت بــه دیگــر لولــه هــای پلیمــری بدینگونــه خواهــد بــود کــه از هنــگام 

ــی  ــد. یعن ــد ش ــاهده نخواه ــول مش ــایز در محص ــر س ــرا، تغیی ــا اج ــارش ت ــد و انب تولی

پایــداری ابعــادی باالیــی نســبت بــه لولــه هــای PP و PE دارنــد.

آشنایی با اصطالحات بــا   UPVC اســتاندارد  برقــی  هــای  لولــه  امــا 

برخــورداری از مقاومــت بــاال در برابــر ایــن ضربــه هــا 

آســیب نمــی بیننــد و از وارد آمــدن خســارات و تحمیــل 

هزینــه هــای پیــش بینــی نشــده جلوگیــری مــی کننــد. 

 لوله های برقی UPVC ضعیف: 
ــازار نوعــی از لولــه هــای برقــی UPVC ضعیــف  در ب

ــر روی  وجــود دارد کــه حتــی لوگــوی اســتاندارد نیــز ب

آنهــا درج شــده اســت. از آنجــا کــه چکــش خــواری و 

ضربــه پذیــری لولــه از فاکتورهــای مهــم در         مرحله 

ی اجــرای تاسیســات برقــی مــی باشــد، عــدد دوم کــد 

ــه برقــی از اهمیــت  ــر روی لول دوازده رقمــی منــدرج ب

ــزان  ــانگر می ــدد نش ــن ع ــت. ای ــوردار اس ــادی برخ زی

اســتحکام و ضربــه پذیــری لولــه ی اســتاندارد اســت. 

هــر چــه ایــن عــدد بــه یــک نزدیــک تــر باشــد نشــانگر 

آن اســت کــه لولــه ی برقــی UPVC از مقاومــت 

ــوردار  ــه برخ ــی و ضرب ــار خارج ــر فش ــری در براب کمت

ــه  ــف ک ــای ضعی ــه ه ــت. لول ــر اس ــکننده ت ــوده و ش ب

ــت  ــان نشس ــد، در زم ــری برخوردارن ــت کمت از مقاوم

ســاختمان ممکــن اســت دفرمــه شــوند و امــکان 

تعویــض ســیم هــای اتصالــی کــرده و یــا افزودن ســیم 

ــه داخــل آنهــا وجــود نخواهــد داشــت.  ــد ب هــای جدی

بایــد دقــت داشــت کــه بــه زعــم بعضــی از نصــاب هــا 

و فروشــندگان، تــرک خــوردن گــچ و ســرامیک در اثــر 

اســتفاده از لولــه هــای برقــی اســتاندارد یکــی از معایب 

ــه  ــن مــورد ب ــه هــا اســت، در حالیکــه ای ــوع لول ــن ن ای

ــب و  ــدازه ی مناس ــه ان ــوار ب ــیدن دی ــا تراش ــادگی ب س

یــا اســتفاده از روکــش هــای راویــز ماننــد بــر روی لولــه 

پیــش از اســتفاده از گــچ و ســیمان و ســرامیک برطرف 

مــی شــود.

ناهید نعیم آبادی - کارشناس تحقیق و توسعه شرکت یزد پولیکا
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        مجــری طــرح توســعه ســامانه های نویــن آبیــاری وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: در ســال جــاری، حدود 

اســت. گرفتــه  قــرار  آبیــاری  نویــن  ســامانه های  طــرح  پوشــش  تحــت  کشــور  آبــی  اراضــی  هکتــار  هــزار   174

عبــاس زارع، هــدف از اجــرای طــرح ســامانه های نویــن آبیــاری را افزایــش بهــره وری و پایــداری منابــع آب و خــاک در جهــت تولیــد پایــدار 

محصــوالت کشــاورزی اعــالم کــرد و افــزود: بــا حمایت هــای مــادی و معنــوی دولــت و مقــام معظــم رهبــری از ایــن طــرح، از 8.7 میلیــون 

هکتــار از اراضــی آبــی کشــور، حــدود 2میلیــون و 400 هــزار هکتــار از آن بــه ســامانه های نویــن آبیــاری تجهیــز شــده اســت.

استفاده از لوله و اتصاالت PVC در کشاورزی و آبرسانی

کشاورزی

   امــروزه اســتفاده از پلیمرهــا در بســیاری از صنایــع همچــون صنایــع 

هوایــی، نظامــی، بســته بنــدی و… بــه دلیــل مزایــای قابــل توجــه ماننــد 

مقاومــت، اســتحکام بیشــتر و... بســیار مرســوم شــده اســت. یکــی از ایــن 

ــتفاده  ــوارد اس ــا م ــتیکی ب ــه پالس ــت ک ــد اس ــل کلرای ــی وینی ــا، پل پلیمره

نامحــدود مــی باشــد و در شــرایط حاضر یکــی از ارزشــمندترین محصوالت 

صنعــت پترشــیمی اســت. 

PVC یــا پلــی ونیــل کلرایــد  اولیــن بــار در آلمــان تولیــد گردیــد. مقاومــت 

شــیمیایی فــوق العــاده ایــن پلیمــر منجــر بــه کاربــرد آن در صنایــع مختلف 

بخصــوص صنعــت لولــه ســازی گردیــد.

تولیــد لولــه هــای پــی وی ســی فرآینــدی پــاک و همــراه بــا مصــرف 

مناســبتر و کمتــر انــرژی نســبت فرآینــد تولیــد لولــه هــای فلــزی و چدنــی 

ــواد  ــه ســایر م ــوده ونســبت ب ــی ب ــا عمــر طوالن ــاده ای ب اســت. PVC م

بــه نگهــداری کمتــری نیــاز دارد.در پایــان عمــر نیــز میتــوان از آن مجــددا 

اســتفاده نمــود.

از جملــه مصــارف ایــن پلیمــر در زمینــه کشــاورزی اســت. بحــران آب در 

جهــان غیــر قابــل انــکار بــوده و در عیــن حــال تــالش کمــی بــرای ارتقــا، 

توســعه و درک بهتــر سیســتم هــای آبیــاری نویــن انجــام شــده اســت. 

ــت. در  ــره جس ــز به ــانی نی ــوان در آبرس ــی میت ــی وی س ــای پ ــه ه از لول

بخــش آبرســانی لولــه هــای پــی وی ســی آب را بــا همــان پاکــی و خلــوص 

اولیــه بــدون ایجــاد هیــچ تغییــری در بــو و مــزه انتقــال میدهند.لولــه هــای 

پــی وی ســی نیــز هماننــد دیگــر پلیمرهــا دارای ســطحی صــاف و صیقلــی 

میباشــند کــه اگــر اســتانداردهای الزم در تولیــد ایــن لولــه هــا رعایــت گردد 

بــه راحتــی میتــوان از ایــن لولــه هــا بــه عنــوان حامــل آبهــای شــرب نیــز 

اســتفاده نمــود. ایــن لولــه هــا دارای اســتانداردهای متعددی از موسســات 

بیــن المللــی   DIN, ISO,EN,AWWA,  و … جهــت اســتفاده در 

انتقــال آب آشــامیدنی هســتند.

ــت و  ــی آب اس ــئله اصل ــود ، مس ــی ش ــاورزی م ــت از کش ــی صحب  وقت

دغدغــه اســتفاده بهینــه از آب در اولویــت قــرار دارد. همــگام بــا افزایــش 

تنــوع در تولیــدات کشــاورزی، ســامانه هــای آبیــاری نیــز بایــد ارتقــا 

ــه هــایPVC  در اشــکال مختلــف موجــود اســت. کــه شــامل   ــد. لول یاب

گردآوری و تنظیم: عاطفه دشتی زاد
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ــگام  ــد و در هن ــی باش ــختی و...م ــف س ــطوح مختل ــا و س ــت ه ضخام

ــا منبــع آب، شــرایط  ــه مناســب ب ــوع لول ــه مهــم اســت کــه ن انتخــاب لول

ــاری و  ــتم آبی ــرد سیس ــن کار عملک ــد. ای ــع آب باش ــی و روش توزی محیط

ــرد. ــد ک ــن خواه ــر آن را تضمی ــول عم ط

  دالیــل اســتفاده از لولــه هــا و اتصــاالت PVC در 
کشــاورزی:

ــد فشــار ناگهانــی . 1 ــا دوام اســت. ایــن ویژگــی مــی توان ــه PVC ب لول

ــر ،  ــرم و انعطــاف پذی ــه هــای ن ــا لول ــن ی ــی اتیل ــر از پل را بســیار بهت

تحمــل کنــد. همچنیــن ، در شــرایط مناســب ، مــی توانــد بیــش از 

100 ســال دوام بیــاورد و جایگزیــن نشــود. دوام و مانــدگاری طوالنی 

ــا هزینــه هــای ســربار  مــدت لولــه هــای PVC باعــث مــی شــود ت

بــرای کشــاورزان در تولیــد محصــوالت کشــاورزی در مقیــاس بــزرگ 

پاییــن باشــد.

لولــه PVC ارزان اســت. ممکــن اســت در ابتــدای امــر بنظــر برســد . 2

کــه لولــه هــای PVC کمــی گرانتــر هســتند، امــا دوام و مانــدگاری 

آنهــا، هزینــه صــرف شــده را جبــران مــی کنــد.

ــن لوله هــا صیقلــی و صــاف اســت، کــه شــرایط را . 3 ــی ای ســطح درون

ــه فراهــم می کنــد. ــع ســیال داخــل لول ــرای جــاری شــدن بــدون مان ب

ــالف . 4 ــاالت از ات ــا و اتص ــه ه ــوع لول ــن ن ــتی ای ــدم نش ــت ع خاصی

ــتم          ــر در سیس ــازده باالت ــاد ب ــث ایج ــد و باع ــی کن ــری م آب جلوگی

ــوند. ــی ش م

ــه . 5 ــی ک ــایر محصوالت ــا س ــه ب ــتفاده از PVC در مقایس ــگام اس هن

ــا 40% بهبــود  ــی ت باعــث خوردگــی و شکســتگی مــی شــوند ، کارای

مــی یابــد. ایــن لولــه هــا در معــرض مــواد شــیمیایی ماننــد کودهــا و 

ســموم دفــع آفــات تخریــب نمــی شــوند. لولــه هــای یوپــی وی ســی 

در برابــر میکــرو ارگانیســم هــا، باکتــری هــا و قــارچ هــا، جونــدگان 

موجــود در زیرزمیــن و... کامــاًل مقاومنــد.

ــر . 6 ــاوم در براب ــاال و مق ــه ای ب ــفتی حلق ــای PVC دارای س ــه ه لول

ــر  ــی در براب ــت کاف ــن از مقاوم ــتند. همچنی ــی هس ــای خارج باره

ضربــات اتفاقــی ماننــد بیــل برخــوردار مــی باشــند.اگر  نگــران ایــن 

هســتید کــه لولــه هــای پــی وی ســی در زیــر خــاک خــرد خواهنــد 

شــد، بایــد بگوییــم لولــه PVC دارای مقاومــت عالــی در برابــر فشــار 

خارجــی و خــرد شــدن اســت.

ســهولت نصــب و روش هــای کارآمــد تحویــل ایــن لولــه هــا نیــز بــه . 7

کاهــش هزینــه کمــک مــی کنــد. همچنیــن بــه ســبب قابلیــت قــرار 

گیــری ســایزها درون هــم و وزن کــم نســبت بــه ســایر انــواع لولــه ها 

در زمــان حمــل ونقــل بــه گونــه ای قابــل مالحظــه ای در مصــرف 

انــرژی صرفــه جویــی میشــود. وزن کــم لولــه هــای یوپــی وی ســی 

باعــث کاهــش مشــکالت حمــل و نقــل آنهــا، آســان تــر شــدن کار با 

ایــن لولــه هــا در محــل کار، قــدرت مانــور، صرفــه جویــی در وقــت، 

هزینــه و کاهــش خطــرات محیــط کار مــی شــود.

8 . PVC ســازگاری بــا محیــط زیســت از دیگــر ویژگــی هــای لوله هــای

مــی باشــد.بیش از 50 درصــد محتوای پی وی ســی از نمک مشــتق 

شــده کــه منبعــی تجدیــد شــدنی اســت و ایــن بدیــن معنــی اســت که 

ــع غیــر قابــل  ــه ســایر پلیمرهــا کمتــر از مناب پــی وی ســی نســبت ب

تجدیــد بهــره مــی گیــرد.

ــود . 9 ــا خ ــی ب ــاط چندان ــه ارتب ــی ک ــی وی س ــم پ ــای مه ــه ه از جنب

مــواد PVC نــدارد، ایــن اســت کــه در انــواع و انــدازه هــای مختلــف 

اتصــاالت پــی وی ســی موجــود اســت و بــدان معنــی اســت که شــما 

مــی توانیــد سیســتم لولــه خــود را بــه دلخــواه خــود شــخصی ســازی 

کنیــد.

29
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مسئولیت اجتماعیمسئولیت اجتماعی

گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا؛ حامی زیست محیطی زمین
گاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست زمین است.  22 آوریل روز زمین پاک، روزی برای افزایش آ

ســازمان ملــل متحــد نیــز هــر ســال در اعتــدال بهــاری، ایــن روز را جشــن می گیــرد. ایــن رســمی بــود کــه توســط فعــال صلــح یعنــی جــان مــک  کانــل 

در ســال 1969 در اجــالس یونســکو معرفــی شــد. جوامــع بســیاری هفتــٔه زمیــن را بــا آغــاز روز زمیــن جشــن می گیرنــد و تمــام هفتــه را بــه فعالیت هــای 

زیســت محیطــی اختصــاص می دهنــد.

گــروه تولیــدی صنایــع یزدپولیــکا، در راســتای مســئولیت هــای اجتماعــی و انســانی خــود همــواره در تــالش اســت تــا بــا تولیــد محصوالت بــا کیفیت 
ضمــن کمــک بــه حفــظ ســالمت و بهداشــت انســان هــا، در حفاظــت از کــره زمیــن و محیط زیســت نیــز گام بــردارد.
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آغاز طرح پایش سالمت پرسنل گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا

مشارکت گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا در کمپین نفس

گــروه تولیــدی صنایــع یــزد پولیــکا در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی 

خــود و پــس از برگــزاری جلســه هــم اندیشــی بــا مدیــران ایــن مجموعــه، 

در ادامــه اقــدام بــه برگــزاری طــرح پایــش ســالمت پرســنل را در دســتور 

کار قــرار داد.

 انجام معاینات:
در ایــن طــرح کــه بــا هــدف کاهــش مخاطــرات و شکســت زنجیــره انتقــال 

ــم پزشــکی حــاذق و متخصــص، بصــورت  ــا انجــام شــد، تی ــروس کرون وی

ویــژه)در محــل کارخانــه(، بــا انجــام اقدامــات مربــوط بــه پایــش ســالمت 

جســمی و روانــی کارکنــان، آنــان را جهــت راه انــدازی مجــدد خطــوط تولیــد 

و امــور اداری آمــاده نمودنــد.

 آموزش:
ــان  ــاک، از زم ــروس خطرن ــن وی ــا ای ــه ب ــای مقابل ــی راه ه ــوزش عمل آم

خــروج از منــزل  و در طــول ســاعات کاری و  آمــوزش نیروهــای خدماتــی 

بــرای ضدعفونــی شــرکت، از دیگــر مــواردی اســت کــه ایــن مجموعــه، در 

راســتای ایفــای وظایــف اجتماعــی و انســانی خــود، در جهــت حفاظــت از 

ســرمایه نیــروی انســانی انجــام داده اســت.

 توزیع دستورالعمل ها:
دستورالعمل عمومی پیشگیری از ابتال	 

دفترچه راهنمای مقابله با ویروس کرونا	 

دستورالعمل نحوه صحیح شستشوی دستها	 

دستورالعمل ایاب و ذهاب	 

ــار و 	  ــد، انب ــای تولی ــالن ه ــی سرویس ها،س ــتورالعمل ضدعفون دس

رختکن هــا

 از جملــه تمهیداتــی اســت کــه ایــن گــروه تولیــدی در چارچــوب حفــظ و 

حراســت از ســالمت جســم و روان پرســنل خــود اندیشــیده اســت.

 تجهیزات:
تهیه دستگاه کنترل درجه حرارت بدن	 

تهیه ماسک	 

تهیه دستکش	 

ــی از دیگــر اقدامــات 	  ــزان کاف ــه می ــده ب ــی کنن ــواد ضدعفون ــه م تهی

ــن مجموعــه مــی باشــد. بهداشــتی ای

در راســتای انجــام مســئولیت هــای اجتماعــی خــود ، گــروه تولیــدی 

ــارکت دارد. ــم مش ــس ه ــن نف ــار در کمپی ــکا اینب ــع یزدپولی صنای

در ایــن کمپیــن  از تــوان بخش خصوصی و مســئولیت 

اجتماعــی بنگاه هــا بــرای عبــور از شــرایط بحرانــی 

کشــور اســتفاده می شــود.

فرزیــن فردیــس، مدیــر کارگــروه اطالع رســانی 

ــرای  ــس ب ــن نف ــد: کمپی ــس می گوی ــن نف کمپی

ظرفیــت  از  می خواهــد  کرونــا  بحــران  مدیریــت 

ــرد.  ــره گی ــور به ــر کش ــی سراس ــای بازرگان ــی و اتاق ه ــش خصوص بخ

ســاخت اســتراحت گاه هایی بــرای کادر درمــان، تامیــن اقــالم مــورد 

نیــاز بیمارســتان های معیــن از طریــق واردات و اطالع رســانی بــرای 

ــت. ــن اس ــن کمپی ــای ای ــه ه ــگیری، از برنام پیش

 برخی از فعالیت های کمپین نفس:
	  تهیــه و تولیــد اقــالم مــورد نیــاز کادر درمــان از 

قبیــل ماســک، لبــاس و ...

	  تهیه کانکس برای استراحت کادر درمان

ــز  ــه مراک ــال ب ــزات بیمارســتانی و ارس ــه تجهی 	  تهی

ــی درمان

	  خرید عمده اقالم ضروری کادر درمان از خارج از کشور
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گردشگری
اردکان؛ نگین کویر ایران

اردکان یــزد یکــی از شــهرهای کویــر مرکــزی ایــران مــی باشــد کــه بافــت قدیمی و ســاختمان های خشــتی      

آن در گــذر زمــان ســالم مانده انــد و از جملــه شــهرهای توریســتی پرطرفــدار ایــران در بیــن گردشــگران خارجــی بــه شــمار مــی رود. ایــن شــهر در قلــب 

کویــر مرکــزی ایــران واقــع شــده اســت بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ویــژه و قــرار گرفتــن در مســیر تهــران بــه بندرعبــاس و کرمــان، انتخابــی عالــی 

بــرای بازدیــد از معمــاری ایرانــی و اســتراحت خواهــد بــود و دیــدن جاذبــه هــای آن قطعــا خالــی از لطــف نخواهــد بــود. وجــود خانــه هــا و کاروانســراهای 

قدیمــی در اردکان یــزد نشــان از قدمــت بــاال و تاریــخ کهــن آن داشــته و بــا کمــی قــدم زدن در بافــت قدیمــی ایــن شــهر و هــم صحبــت شــدن بــا اهالــی 

آن، در البــه الی حرفهایشــان نــام افــراد مشــهوری همچــون ســنایی، مالتقــی، صدرالفضــال و مجدالعلمــا بــه گوشــتان خواهــد رســید.

اردکان بعــد از شــهر یــزد، از نظــر وســعت و جمعیــت، دومیــن شــهر اســتان یــزد اســت کــه دارای ســه بخــش مرکــزی، عقــدا و خرانــق اســت و هــر یــک 

بافــت کهــن و عمــارت هایــی بــا بادگیرهــای بلنــد، حســینیه و آب انبارهــای معروفــی را در دل خــود جــای داده انــد. ماننــد ســایر شــهرهای اســتان یــزد، 

در اردکان نیــز دیــن زرتشــت رایــج بــوده و چنــد آتشــکده در گوشــه و کنــار ایــن شــهر بــه چشــم میخــورد.

گردآوری و تنظیم: محمدرضا کمالی اردکانی
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بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی اردکان و قــرار گرفتــن آن در قلــب کویــر 

مرکــزی ایــران، در نتیجــه بــا گــرم شــدن هــوا و ورود بــه تابســتان، دمــای 

هــوا تــا حــد زیــادی افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. در نتیجــه اگــر قصــد دارید 

بــه ایــن شــهر ســفر کنیــد، فصــل بهــار و پاییــز بهتریــن زمــان بــرای فراهم 

کــردن مقدمــات قــدم گذاشــتن بــه این شــهر مــی باشــد. البته دیدن شــب 

ــر ســتاره ی شــهرهای کویــری در پاییــز و زمســتان نیــز خالــی از  هــای پ

ــتان  ــوای تابس ــده ی ه ــای آزاردهن ــری از گرم ــر خب ــت و دیگ ــف نیس لط

ــن  ــای ای ــی ه ــام خوب ــوان از تم ــی ت ــوده م ــال آس ــا خی ــود و ب ــد ب نخواه

شــهر بازدیــد کــرد.

اصلــی تریــن دلیلــی کــه اغلــب گردشــگران داخلــی و خارجــی، اردکان را 

بــرای ســفر انتخــاب می کننــد، وجــود بناهــای تاریخی بســیار ارزشــمندی 

مــی باشــد کــه عــالوه بــر داشــتن قدمــت بــاال، از ویژگــی هــای معمــاری 

ــه هــای تاریخــی  خاصــی برخــوردار    مــی باشــند. از معــروف تریــن جاذب

ایــن شــهر مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

 مسجد جامع اردکان

از بیــن 53 اثــر تاریخــی در اردکان، مســجد جامــع ایــن شــهر کــه            

ــت  ــورد از اهمی ــم میخ ــه چش ــان در آن ب ــی از دوره ی تیموری ــانه های نش

ــا 6 ســتون و محــراب  ــا داشــتن شبســتانی ب ــوده و ب ــژه ای برخــوردار ب وی

ــد. در  ــی درخش ــهر م ــن ش ــی در ای ــون نگین ــده، همچ ــی کاری ش کاش

ــن  ــمند ای ــیای ارزش ــه اش ــی از جمل ــیار قدیم ــوی بس ــرآن و زیل ــی، ق چوب

مســجد مــی باشــند کــه متعلــق بــه ســالهای حــدود 999 هجــری قمــری 

هســتند. مهــم تریــن ویژگــی ایــن مســجد را مــی تــوان ســادگی و دور بودن 

ــت. ــالت دانس ــه تجم ــر گون از ه

  خانه آیت الله خاتمی )موزه مفاخر(
ــم  ــای مه ــه ه ــی از جاذب ــی یک ــه خاتم ــید روح الل ــه س ــت الل ــه ی آی خان

ــده از دوران  ــه جــا مان ــه ای ب ــی باشــد. خان ــزد م گردشــگری در اســتان ی

ــه  ــت الل ــا قدمــت 150 ســاله خــود، محــل زندگــی آی ــه ب قاجــار اســت ک

ــزد و زادگاه ســید محمــد خاتمــی؛ رئیــس جمهــور  خاتمــی امــام جمعــه ی

ــراث  ــار می ــال 1382 در اختی ــه در س ــن خان ــود. ای ــات ب ــت اصالح دول

فرهنگــی قــرار گرفــت و در ســال 1383 بــه عنوان مــوزه ی رجــال ومفاخر 

در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفــت. درب ورودی خانــه در قســمت شــمال 

شــرقی آن واقــع شــده اســت. در قســمت غربــی آن چهــار اتــاق قــرار دارد. 

ــمت  ــان قس ــت. در هم ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــمت جنوب ــه در س ــاط خان حی

تــاالری بــزرگ نیــز دیــده مــی شــود و حیاطــی کوچــک تــر نیــز در پشــت 

تــاالر وجــود دارد. مطبــخ نیــز در راهــروی غربــی خانــه واقــع شــده اســت.

ــه و   ــمالی خان ــش ش ــی در بخ ــری های ــامل گچب ــز ش ــه نی ــات خان تزئین

طاقهــای قســمت غربــی اســت و همچنیــن در هــای چوبــی قدیمــی زیبا .

 پیرسبز چک چک
ــن آتشــکده هــای زرتشــتیان   ــروف تری ــر ســبز چــک چــک یکــی از مع پی

مــی باشــد کــه بخاطــر ریــزش آب از ســقف آن در تمــام روزهــای ســال، 

بهترین زمان سفر به اردکان

جاذبه های گردشگری 
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ــاه              ــرداد م ــا 28 خ ــخ 24 ت ــال در تاری ــر س ــهرت دارد. ه ــام ش ــن ن ــه ای ب

ــگاه  ــن زیارت ــتیان در ای ــتانی زرتش ــای باس ــن ه ــن آیی ــی تری ــی از اصل یک

برگــزار مــی گــردد و مهمانــان زیــادی از گوشــه و کنــار ایران در آن شــرکت 

مــی کننــد. عــالوه بــر ایــن مراســم، در طــول ســال در چــک چــک جشــن 

ــزار  ــره برگ ــی و غی ــار خوان ــی، گهنب ــدره پوش ــش، س ــزدی، نیای ــای نام ه

ــن  ــن دی ــروان ای ــتگی پی ــتحکام و همبس ــرای اس ــه ای ب ــردد و بهان میگ

مــی باشــند.

  پارک ملی سیاه کوه
ــران  ــات وحــش ای ــی ســیاه کوه از منطقه هــای حفاظــت شــده حی ــارک مل پ

اســت کــه در اردکان قــرار دارد. ایــن منطقــه یکــی از 

مکان هــای  ین  ناشــناخته تر

ــری  ــارک کوی ــن پ ــیاری در ای ــوری بس ــای جان ــت. گونه ه ــش اس ــات وح حی

ــات  ــن حیوان ــگ و کاراکال از مهم تری ــاه، یوزپلن ــاه روب ــد. ش ــی می کنن زندگ

ــوچ و  ــش، ق ــی می ــرای زندگ ــبی ب ــل مناس ــات آن مح ــیاه کوه اند و ارتفاع س

ــت. ــز اس ب

  غار اشکفت یزدان
ــت.  ــتیان اس ــه زرتش ــورد توج ــتانی و م ــی باس ــزدان محل ــکفت ی ــار اش غ

ــک  ــد و ی ــه می کنن ــکان مراجع ــن م ــه ای ــد ب ــیاری از هن ــتیاِن بس زرتش

شــب را در آن می ماننــد. ایــن غــار در ارتفاعــات کوهــی بــه نــام اشــکفت، 

نزدیک به اردکان
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ــاده روی  ــاعت پی ــه س ــد س ــار بای ــه غ ــه دهان ــیدن ب ــرای رس ــرار دارد. ب ق

ــه  ــار محوط ــل غ ــا داخ ــت، ام ــوار اس ــیار دش ــار بس ــد. راه ورودی غ کنی

وســیعی اســت کــه ظرفیــت 1000 نفــر را دارد. داخــل غــار حوضچه هایــی 

وجــود دارد و آبــی کــه از ســقف غــار می چکــد در آن هــا جمــع می شــود. 

در محوطــه داخــل غــار خاکســتر زیــادی هســت کــه نشــان می دهــد در 

گذشــته ایــن غــار محــل نگهــداری آتــش مقــدس زرتشــتیان بــوده اســت.

  منارجنبان و قلعه خرانق
خرانــق یکــی از روســتاهای کوهســتانی اســت کــه در 60 کیلومتری شــهر 

اردکان قــرار دارد. خرانــق کــه در گذشــته خورانق یا خورنق نامیده می شــده 

ــد.  ــور می دانن ــد خ ــل تول ــا مح ــید ی ــدن خورش ــل برآم ــای مح ــه معن را ب

ایــن نــام تغییــر یافتــه هورنــه اســت. آثــار تاریخــی ایــن روســتا گــواه قدمــت 

بیــش از 4500 ســاله آن هســتند و ایــن آثــار و جاذبــه هــای منحصربفــرد، 

خرانــق را در میــان 

گردشــگران زبانــزد کــرده اســت.

ــه قلعــه مســکن مجوســیان اشــاره کــرد.  ــوان ب ــار مــی ت ــن آث ــه ای از جمل

ایــن قلعــه بــه دســت بهــرام گبر)گــور( ســاخته شــده و قدمــت آن بــه دوره 

ــاز می گــردد. دیوارهــای قلعــه خشــت و گلــی اســت و چهــار  ساســانیان ب

ــتان  ــای اس ــن قلعه ه ــیان از بزرگ تری ــکن مجوس دروازه ورودی دارد. مس

یــزد اســت کــه در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت.

ــاری  ــوع معم ــا ن ــان ب ــتا منارجنب ــن روس ــی ای ــای دیدن ــر جاذبه ه از دیگ

ــانیان  ــه دوره ساس ــق ب ــق متعل ــان خران ــت. منارجنب ــاده اش اس خارق الع

تنهــا  بنــا  ایــن  اســت.  قدیمی تــر  اصفهــان  منارجنبــان  از  و  اســت 

ــده منارجنبانــی اســت کــه  ــتفاده نش ــی اس در آن از کاش

رت  به صــو مــاًل  کا خشــتی ســاخته شــده اســت. و 

ــکان داد.منارجنبــان خرانــق را نیز  ــت ت ــا دس ــوان ب می ت
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ــد-19  ــروس کووی ــیوع وی ــد ش ــی توان ــود م ــه خ ــه نوب ــز ب ــرما نی ــل س فص

ــان            ــزا تهدیدم ــا و آنفلوآن ــی کرون ــر همزمان ــن، خط ــد. بنابرای ــدید کن را تش

مــی کنــد. کار پزشــکان نیــز از ایــن نظــر ســخت خواهــد بــود کــه عالئــم 

ایــن دو بیمــاری بســیار شــبیه هــم هســتند. پــس چــه کنیــم از ایــن پاییــز و 

ــم؟ ــه در ببری ــی زمســتان پیــش رو، جــان ســالم ب حت

عصــر ایران نوشــت: »پاییز امســال مــی تواند یکــی از مرگبارتریــن فصلهای 

تاریــخ معاصــر ایــران باشــد. چنــدی پیــش دکتــر کیانــوش جهانپــور، 

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو بــه عصــر ایــران گفــت کــه ویــروس آنفلوآنزا 

تقریبــًا هــر 10 ســال یــک بــار در جهــان بــه دوره پیــک خــود مــی رســد و 

طبــق محاســبات احتمــااًل پاییــز 1399 نوبــت ایــن پیــک اســت.

ــروس  ــیوع وی ــد ش ــی توان ــود م ــه خ ــه نوب ــز ب ــرما نی ــل س ــی، فص از طرف

ــزا  ــا و آنفلوآن ــی کرون ــن، خطــر همزمان ــد. بنابرای ــد-19 را تشــدید کن کووی

تهدیدمــان مــی کنــد. کار پزشــکان نیــز از ایــن نظــر ســخت خواهــد بــود 

ــن دو بیمــاری بســیار شــبیه هــم هســتند. ــم ای کــه عالئ

پــس چــه کنیــم از ایــن پاییــز و حتــی زمســتان پیــش رو، جــان ســالم بــه 

در ببریــم؟

تجربــه پزشــکان ایــران و جهــان در مــاه هــای گذشــته، یــک اصــل ثابــت 

ــد  ــر کن ــه را درگی ــد هم ــی توان ــد م ــر چن ــا ه ــد: کرون ــی ده ــی م را گواه

ــد، از نظــر سیســتم  ــوت مــی کنن ــر آن ف ــر اث ــه ب ــرادی ک ــی بیشــتر اف ول

ایمنــی دچــار ضعــف بــوده انــد، بــدان حــد کــه معــروف شــده کــه »کرونــا 

ضعیف ُکــش اســت.«

پــس مهــم تریــن کار مــا در کنــار شست وشــوی مــداوم دســت ها و فاصلــه 

اجتماعــی و ماســک زدن - کــه اصلی تریــن ســپر مــا در برابــر کوویــد-19 

بــه شــمار مــی رونــد - تقویــت مســتمر سیســتم ایمنــی بدنمان اســت.

اوایــل ورود ویــروس بــه بــدن مــا بســیار مهــم و حیاتــی اســت. اگــر 

ــجم و  ــی منس ــکر دفاع ــک لش ــا ی ــر ب ــدای ام ــان ابت ــد19 در هم کووی

ــان  ــط دفاعی م ــر خ ــی اگ ــورد ول ــت می خ ــود، شکس ــه ش ــد مواج قدرتمن

ــه تکثیــر  ــد کــه شــروع ب ــروس ایــن فرصــت را مــی یاب ضعیــف باشــد، وی

ــم و  ــت کنی ــان را تقوی ــش بدنم ــد ارت ــس بای ــا درآورد. پ ــا را از پ ــد و م کن

ــد،  ــی آی ــتار م ــن نوش ــه در ای ــم. )آن چ ــش دهی ــی را افزای ــه دفاع بودج

ــا  ــد ب ــًا بای ــه اطــالع رســانی عمومــی دارد و هــر فــردی قاعدت ــًا جنب صرف

ــه؟ ــا چگون ــد.( ام ــورت کن ــود مش ــک خ پزش

سالمت و تندرستی

۶ توصیه برای جان سالم به در بردن از پاییز 99

       ما و مهمان ناخوانده ای 
به نام کـــــرونـــــــا

                   چنــد وقتــی اســت کــه 

پاندمــی کرونــا ویــروس، مهمــان ناخوانــده مــا شــده  و همــه دربــاره 

ایــن بیمــاری صحبــت می کننــد و هــر ســمتی کــه می نگریــد 

اطالعاتــی دربــاره ویــروس و چگونگــی محافظــت در برابــر آن 

منتشــر شــده اســت. واقعیــت ماجــرا ایــن اســت کــه زندگــی جریــان 

ــیوه  ــه ش ــی ب ــدی از زندگ ــبک جدی ــری س ــال یادگی ــا در ح دارد و م

باشــید. همــراه  مــا  بــا  هســتیم.  کرونــا 

گردآوری و تنظیم: محمدرضا کمالی اردکانی
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  هــر چــه ســریع تــر، اصــالح رژیــم غذایــی مــان را 
شــروع کنیــم

مایعــات فــراوان بنوشــیم؛ بــه ویــژه آب و آبمیوه هــای طبیعــی )از مصــرف 

نوشــیدنی های صنعتــی خــودداری کنیــم.(

- هر روز 5 واحد میوه بخوریم.

- سبزیجات را در سبد روزانه غذایی مان قرار دهیم.

- غذاهــای دارای شــکر را بــه حداقــل برســانیم. )شــیرینی جات ســم 

سیســتم دفاعی انــد.(

- اگــر غذایــی بــا طبــع ســرد بخوریــم، در کنــارش مــاده غذایــی بــا طبــع 

گــرم نیــز بخوریــم )ایــن کــه 

اجــداد مــا در کنــار شــیر، 

انگــور      شــیره  یــا  عســل 

بــه  مــی خوردنــد، دقیقــًا 

زی  ن ســا ز ا متو طــر  خا

ســردی و گرمــی ذاتــی مــواد 

غذایــی اســت.(

نوشــیدنی  - وســط غــذا، 

عــث  با کــه  ( یــم  ر نخو

مــواد  جــذب  در  اختــالل 

شــود.( مــی  مغــذی 

ــاس،  ــد چیپــس، سوســیس و کالب ــی مضــر مانن ــواد غذای - از خــوردن م

ــر ایــن هــا خــودداری کنیــم. خوراکــی هــای شــور و نظای

- انــواع مغزهــا را بیــن وعــده هــای غذایــی بخوریــم مثــل گــردو، بــادام 

و ... .

ــرغ و گاو  ــت م ــن گوش ــکان جایگزی ــد ام ــا ح ــفندی را ت ــت گوس - گوش

ــم. کنی

بــا اجــرای بنــد اول، تــا حــد زیــادی مــی تــوان بــه بهبــود سیســتم ایمنــی 

بــدن امیــدوار بــود.

  از داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی استفاده کنیم
ــا  ــی را از داروخانه ه ــای تقویت ــص، داروی ه ــک متخص ــورت ی ــا مش - ب

تهیــه و طبــق نظــر او مصــرف کنیــم. هم اکنــون داروهــای تقویت کننــده 

ــرص،  ــکل ق ــه ش ــی - ب ــی و خارج ــم از ایران ــدن - اع ــی ب ــتم ایمن سیس

کپســول، شــربت، پــودر و آمپــول در داروخانه هــا وجــود دارد کــه نیازهــای 

ــا را  ــالمتی  م ــی و س ــت زندگ ــیده و کیفی ــود بخش ــان را بهب ــه بدنم روزان

تامیــن مــی کننــد.

ــک مان  ــر پزش ــا نظ ــود ب ــی می ش ــدی و حیات ــیار ج ــد و بس ــه اکی - توصی

روزانــه 1000 میلی گرمــی ویتامیــن C مصــرف کنیــم )بــه صــورت قــرص 

ایــن  جوشــان(.  یــا  معمولــی 

ویتامیــن، یکــی از اصلی تریــن 

ــد-19  ــا کووی ــه ب نیروهــای مقابل

ــت. اس

- ویتامیــن D هــم نقــش بســیار 

سیســتم  تقویــت  در  موثــری 

ایمنــی بــدن دارد. )بســیاری از 

ــن  ــن ویتامی ــود ای ــار کمب ــا دچ م

هســتیم.(

ــر  ــال بهت ــاالی 40 س ــراد ب - اف

نظــر پزشــک شــان از قــرص هــای Q10 اســتفاده اســت بــا 

کنند.

- یــک راه بــرای ایــن کــه بدانیــم بدنمــان چــه ویتامیــن هایــی را کــم دارد، 

ــت. دادن آزمایش اس

ــر  ــم و از دکت ــر بزنی ــه معتب ــه اولیــن داروخان - در اولیــن فرصــت ســری ب

ــم. ــز مشــورت بخواهی داورســاز نی

 دمنوش ها را فراموش نکنیم
- آویشن در خط مقدم دمنوش های دوران کرونا قرار دارد.

- بابونــه گاوی )بــا بابونــه معمولــی متفــاوت اســت( و ســرخارگل، دو 

۶ توصیه برای حفاظت در برابر کرونا در پائیز	 
اصالح رژیم غذایی 	 

استفاده از داروهای تقویت کننده سیستم ایمنی	 

مصرف دمنوش ها	 

انجام تحرکات بدنی	 

به حداقل رساندن استرس	 

خواب کافی	 
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گیاهــی هســتند کــه بــه طــور جــدی مــی تواننــد سیســتم ایمنــی بــدن را 

ــد. ــت کنن تقوی

- پونه، زنجبیل و دارچین را هم فراموش نکنیم.

ــی  ــود، از اندک ــیرین ش ــی ش ــان کم ــم دمنوش هایم ــی خواهی ــر م - اگ

عســل اســتفاده کنیــم نــه از شــکر و قنــد و نبــات. عســل را هرگــز داخــل 

آب جــوش و خیلــی گــرم نریزیــم و وقتــی حــرارت دمنــوش بــه حــد خوردن 

کاهــش یافــت، اندکــی عســل بــدان بیفزاییــم.

- روزی دست کم سه لیوان از این دمنوش ها را بنوشیم.

ــم و در  ــری بریزی ــل بط ــم و داخ ــرد کنی ــا را س ــوش ه ــم دمن - می توانی

ــیم. ــه بنوش ــه جرع ــز جرع ــل کار نی ــول روز و در مح ط

ــف  ــدازه نص ــه ان ــر روز ب ــل را ه ــده و عس ــده ش ــیاه دانه کوبی ــب س - ترکی

ــت(. ــوش نیس ــم )دمن ــوری بخوری ــق چایخ ــک قاش ی

 تحرک بدنی )عضالنی و تنفسی( داشته باشیم
- روزانه دست کم 20 دقیقه نرمش و پیاده روی کنیم.

- اگــر ورزشــکار حرفــه ای نیســتیم، از ورزش هــای ســنگین کــه انــرژی ما 

را تخلیــه مــی کننــد، خــودداری کنیم.

- هــر روز تمرینــات تنفســی انجــام دهیــم. ســاده تریــن شــان ایــن اســت 

کــه تــا جایــی کــه مــی توانیــم نفــس را در داخــل ریــه هــا ُپــر و حبــس کنیم 

ــرار  ــه در روز تک ــد دقیق ــن کار را چن ــم و ای ــرون دهی ــپس آرام آرام بی و س

کنیــم. یادمــان باشــد کــه ریــه هــا از اهــداف اصلــی کوویــد-19 هســتند و 

بایــد بــرای روز مبــادا، تقویــت شــان بکنیــم.

 استرس را به حداقل برسانیم
- اســترس از مهــم تریــن عوامــل تضعیــف سیســتم ایمنــی بــدن اســت. 

حتــی اگــر نتوانیــم آن را از بیــن ببریــم، بایــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت، 

آن را کاهــش دهیــم.

- ورزش و تمرینــات تنفســی، چــون باعــث ترشــح هورمــون هــای 

ــد. ــی کنن ــک م ــترس کم ــش اس ــه کاه ــد، ب ــادی آورن ــترس و ش ضداس

ــد نقاشــی و  ــی کــه تمرکــز مــی خواهــد مانن ــه کارهای - مشــغول شــدن ب

رنــگ آمیــزی، مطالعــه کتــاب )به ویــژه کتــاب هــای انگیزشــی(، عبادت، 

تمرینــات یــوگا، هــم صحبتــی -ولو تلفنــی- بــا عزیزانمــان و هــر کار مورد 

عالقــه دیگــر مــی توانــد بــه کاهــش اســترس کمــک کنــد.

- اگــر اســترس مــان شــدید اســت، حتمــًا بــرای پیشــگیری از کرونــا هــم 

ــم و در  ــاوره بگیری ــم، مش ــه کنی ــص مراجع ــک متخص ــه ی ــده، ب ــه ش ک

ــاز داروهــای ضــد اســترس مصــرف کنیــم. صــورت نی

 خوب بخوابیم
- خــواب مناســب بــه تقویــت سیســتم ایمنــی مــی انجامد. شــب هــا زودتر 

بخوابیــم. توصیــه مــی شــود دیرتــر از ســاعت 23 نخوابیم.

ــه و  ــراه و رایان ــن هم ــات تلف ــه صفح ــواب، ب ــل از خ ــاعت قب ــم س - از نی

ــویم. ــره نش ــون خی تلویزی

- اگــر میســر باشــد وســط روز نیــم ســاعت بخوابیــم، حــال عمومــی بــدن 

بهتــر مــی شــود.

هــر انــدازه کــه برایمــان مقــدور اســت، ایــن 5 بنــد را رعایــت کنیــم و بــه 

ــوان  ــی ت ــش رو را م ــرد پی ــل س ــم. فص ــان کنی ــه ش ــز توصی ــران نی دیگ

ــه ســالمتی پشــت ســر  ــی ب ــت سیســتم ایمن ــت بهداشــت و تقوی ــا رعای ب

ــت. گذاش

بــد نیســت بــرای افزایــش تحرك بدنــی در طــول دوره شــیوع کوویــد-19 چند 

کار ســاده و مهــم انجــام دهیــم. بخشــی از آنهــا را می تواند در منزل و بخشــی 

دیگــر را بــا رعایــت نکته هــای ایمنــی در خــارج از منزل انجــام داد.

ــا  ــرای ورزش و ب ــا ب ــم! ام ــرون نروی ــه بی ــت از خان ــر اس ــوع بهت در مجم

در دوره کرونا چطور ورزش کنیم؟
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رعایــت فاصلــه 

از  اســتفاده  اجتماعــی، 

ماســك و در ســاعت های مشــخصی 

از روز یــا شــب، اشــکالی نــدارد. بنابرایــن ســعی کنیــد 

بــرای پیــاده روی یــا دوچرخه ســواری، پیــش از ســاعت 9 صبــح کــه 

خیابان هــا هنــوز شــلوغ نیســت یــا پــس از ســاعت 9 شــب، از خانــه بیــرون 

برویــد. ایــن کار عالوه بــر این کــه ورزش بســیار خوبــی اســت، باعــث تغییــر 

روحیــه می شــود.

ــام  ــه انج ــه آدم را ب ــیم، همیش ــته باش ــراه داش ــر کاری هم ــه در ه این ک

ــت. در  ــتثنا نیس ــده مس ــن قاع ــم از ای ــد. ورزش ه ــویق می کن ــا تش کاره

ســاعت مشــخصی از روز بــا دوســتان یــا چنــد نفــر از اقــوام قــرار بگذاریــد 

و از طریــق ارتبــاط تصویــری، نیــم تــا یــك ســاعت ورزش کنیــد. اگــر ایــن 

ارتبــاط را بــه دو نیم ســاعت در صبــح و بعدازظهــر تقســیم کنیــد، نتیجــه 

بهتــری خواهــد داشــت.

بــا اعضــای خانــواده هــم می توانیــد بــه طــور همزمــان و هماهنــگ ورزش 

کنیــد. بــرای این کــه حــس بهتــری داشــته باشــید، بخشــی از منــزل را بــه 

ه  شــگا ز ر و

ی  بــرا  . کنیــد تبدیــل 

ــرش  ــی روی ف ــداز ورزش ــن کار، زیران ای

بیندازیــد، موســیقی مناســب انتخــاب کنیــد، لباس مناســب 

ورزش بپوشــید و همــراه بــا فرزنــدان و همســرتان ورزش کنید.بــد نیســت 

ــید.  ــته باش ــراه داش ــن هم ــم در تلف ــی را ه ــرل وزن ــا کنت ــی ی ــه غذای برنام

ــی و برنامــه  ــم غذای ــن برنامــه، رژی ــا کمــك ای ــن ترتیــب می توانیــد ب ــه ای ب

ــاده در  ــت وجویی س ــا جس ــید. ب ــته باش ــری داش ــر و منظم ت ــی بهت ورزش

اینترنــت می توانیــد یکــی از ایــن برنامه هــا را روی گوشــی یــا تبلــت نصــب 

ــد. کنی

  میان وعده هـای حـرکتی در طـول روز
گاهــی بــرای چنــد دقیقــه یــا بیــش از چنــد دقیقــه بــدون حرکــت نشســته 

ــك  ــای کوچ ــن فرصت ه ــا همی ــود. ام ــام ش ــا کاری انج ــتیم ت ــا می ایس ی

می توانــد زمینــه تحــرك بدنــی مناســب باشــند. بــه چــه شــکل؟ نظافــت: 



شماره 23 | تابستان 4099

کارهایــی ماننــد جــارو، گردگیــری، شســتن میــوه، شســتن ظرف هــا، 

پهن کــردن رخت هــای شســته شــده و.. همگــی کارهایــی اســت کــه 

ــد.  ــرف می کنی ــرژی مص ــر ان ــان دقیق ت ــه بی ــری و ب ــا کال ــام آنه ــا انج ب

بنابرایــن اوال بــه آنهــا بــه چشــم ورزش نــگاه کنیــد. دوم این کــه بــا تقســیم 

ــی  ــرك بدن ــت تح ــم فرص ــا ه ــه آنه ــه ب ــای خان ــن اعض ــا بی ــن کاره ای

ــه  ــد برنام ــته اید و می خواهی ــل نشس ــا: روی مب ــگام تماش ــد. هن می دهی

ــد. ــکار نگذاری ــردن را بی ــر و گ ــا و س ــت و پ ــد. دس ــان ببینی موردعالقه ت

درحیــن تماشــای برنامــه، ابتــدا چنــد حرکــت نشســته بــرای پاهــا، ســپس 

دســت و بعــد هــم ســر و گــردن انجــام دهیــد. به همیــن ســادگی کالــری 

ســوزانده اید و احــوال  جســمی و روحــی  خــود را هــم تغییــر داده ایــد. 

ــا ایســتاده اید کــه مثــال خمیــر پیتــزا ور بیایــد  هنــگام کار: اگــر نشســته  ی

یــا آب کتــری بجوشــد و بعــد چــای یــا ژلــه درســت کنیــد، بیــکار نمانیــد! 

ــا انجــام دهیــد. چنــد حرکــت ســاده بــرای دســت و پ

بــرای مثــال حرکــت جمــع و بــاز قفســه ســینه، کالغ پر، بشــین و پاشــو و... 

تــا زمــان ســپری شــود. خودتــان راه بیفتیــد: بــرای برداشــتن هــر چیــزی 

از جایــی از منــزل، خودتــان بلنــد شــوید و حرکــت کنیــد. کمتــر کاری را بــه 

دیگــران محــول کنیــد. همیــن حرکــت کوچــك هــم تحــرك بدنــی اســت.

چنــد نکتــه کلیــدی مهمــدر ایــن دوره خــاص، روان هــم  بــه انــدازه جســم 

بــه اســتراحت نیــاز دارد.

بنابرایــن بهتــر اســت ورزش هــای آرام تنــی را یــاد بگیریــد و در برنامــه 

ورزش روزانــه، انجــام ایــن ورزش هــا را بگنجانیــد. اینهــا بــه آرامــش جســم 

ــرایط  ــن ش ــا ای ــر روز ب ــر ه ــه اگ ــت ک ــی اس ــك می کنند.طبیع و روح کم

ــد،  ــام دهی ــم انج ــراری ه ــای تک ــراری، ورزش ه ــت و تک ــی یکنواخ زندگ

دلــزده می شــوید. بنابرایــن ســعی کنیــد در ایــن بــاره هــم تنــوع را رعایــت 

ــا و  ــا، وزنه ه ــس، حلقه ه ــوب، بارفیک ــال از هواله ــوان مث ــه عن ــد. ب کنی

ــك  ــر کم ــن کار عالوه ب ــتفاده کنید.ای ــی و... اس ــف ورزش ــای مختل توپ ه

بــه ورزش ناحیــه مشــخصی از بــدن، بــه تنــوع ورزش هــم کمــك می کنــد.

ــر  ــرای تغیی ــت ب ــوب اس ــد، خ ــاال زده ای ــتین ب ــرای ورزش آس ــه ب ــاال ک ح

ــال  ــوان مث ــه عن ــام دهید.ب ــن کار را انج ــم همی ــی ه ــای غذای عادت ه

ــارت و...  ــك و شــیرینی و ت ــه جــای کی ــت، ب ــات فراغ ــرای پرکــردن اوق ب

دســتور پخــت غذاهــای ســالم ماننــد انــواع ســاالد و غذاهــای تهیه شــده 

بــا ســبزیجات فصــل و تــازه را یــاد بگیریــد. بــه جــای انــواع نوشــیدنی های 

و  انــواع دمنوش هــای ســرد و گــرم  آمــاده کــردن  ناســالم، شــیوه 

ــی از  ــه وزن، یک ــد اضاف ــوش نکنی ــاد بگیرید.فرام ــازه را ی ــای ت آبمیوه ه

دالیــل افســردگی و عصبانیــت اســت و اینهــا زمینه ســاز پرخــوری اســت.

ــا وارد چرخــه نامطلــوب شــده اید، آن  بنابرایــن اگــر بــه دلیــل شــیوع کرون

ــکنید. را بش

 ورزش برای غلبه بر کرونا مهم است
تحــرك بدنــی مهــم اســت و در دوره کرونــا، مهم تــر. چــرا؟ بــه چنــد دلیــل 

: مهم

ــه داشــتن سیســتم ایمنــی قــوی   تقویــت عملکــرد سیســتم ایمنــی: مــا ب

نیــاز داریــم. بــه ایــن دلیــل کــه بــدن بایــد بتوانــد بــا بیماری هــای فصلــی 

و بیمــاری اصلــی یعنــی کرونــا مقابلــه کنــد. ورزش از راهکارهــای تقویــت 

عملکــرد آن اســت.

ــر و  ــه س ــی ک ــن روزهای ــا از اولی ــه م ــراب: هم ــترس و اضط ــرل اس کنت

ــده ایم؛  ــراب ش ــترس و اضط ــار اس ــد، دچ ــروع ش ــاری ش ــن بیم ــه ای کل

ــردن  ــرف ک ــای برط ــاوت. ورزش از راهکاره ــدت های متف ــا ش ــد ب هرچن

اســترس و اضطــراب اســت. جلوگیــری از افســردگی: یکــی از توصیه هــای 

همیشــگی بــه افــراد دچــار افســردگی، ورزش کــردن اســت. تــرس از ابتــال 

ــواده  ــا خان ــزل، معاشــرت  نکــردن ب ــدن در من ــه مان ــار ب ــه بیمــاری، اجب ب

ــردگی  ــاد افس ــل ایج ــه از دالی ــادی و... هم ــکالت اقتص ــتان، مش و دوس

ــرد. ــن می ب ــا را از بی ــن حالت ه ــت.ورزش ای اس

جلوگیــری از اضافــه وزن: الزم بــه توضیــح نیســت کــه ورزش بــه کنتــرل 

و کاهــش وزن کمــك می کنــد؛ به ویــژه حــاال کــه تحــرك بدنــی روزانــه بــه 

شــکل چشــمگیری کاهــش یافتــه اســت. 

ــا  ــم ی ــی، ک ــتهایی عصب ــا بی اش ــوری ی ــا: پرخ ــردن اختالل ه ــرف ک برط

بدخوابــی، دیــدن خواب هــای نامناســب و کابــوس، بدخلقــی و عصبانیــت 

و... همگــی از عــوارض ثانویــه کروناســت. ورزش می توانــد تاحــد زیــادی، 

بســیاری از ایــن عــوارض را برطــرف کنــد.

    منبع: سالمت نیوز
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