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دانــش و فـــناوری

س�������ر  م��ا���������ه

وتشـــان ســـخن میگفتنـــد منظورشـــان مالکیـــت بر  گذشـــته وقتـــی ســـرمایه داران از ثر در 
وت خود ســـخن  کنون وقتی صاحب ســـرمایه از ثر کارخانـــه و تجهیـــزات و ... بـــود و اما ا 
و (اقتصـــاددان ممتاز  بگویـــد نشـــان از دســـتیابی و تســـلط او بـــر دانش اســـت. لســـترتار

جهـــان( می گویـــد: مبنای ثـــروت آفرینـــی در اقتصـــاد امـــروز، دانـــش  و تخصـــص اســـت.

وه و علـــم مدار  وی انســـانی متعهد،وفادار،متخصـــص، دانـــش پـــژ بـــر همیـــن اســـاس نیـــر
یـــن مزیـــت یـــک ســـازمان از نظـــر رقابتـــی بـــا دیگر ســـازمان هـــا و منبـــع مهمی در  مهمتر

اقتصـــاد دانـــش محـــور امـــروزی اســـت.

از مزایـــای وجـــود این مـــورد در صنایـــع تولیدی، ارائـــه محصوالت و خدمـــات متفاوت و 
کاهش هزینه هـــا خالقیت نوآوری و افزایش رقابـــت پذیـــری اســـت . کیفیت،  متمایـــز بـــا 

وز، عصر ســـازمان هاســـت و متولیان این ســـازمان ها، انســـان ها هســـتند و آن  عصر امر
وی انســـانی  کند، نیر کـــه موجبـــات تحقق مزیت رقابتی ســـازمان هـــا را ت�مین مـــی  چـــه 
ین دارایی نامشـــهود قلمداد شـــده و اعتقاد  که عمده تر کیفیت خالق و پویا اســـت   بـــا 
کیفیت و بهره وری هســـتند  کارکنان پایه و اســـاس بهبود  که  ســـازمان را به این موضوع 

پیـــش مـــی بـــرد.

کارگیری  ورش نگهداشـــت  و بـــه  و و با تالش بـــرای جذب، پـــر لـــذا ســـازمان هـــای پیشـــر
کـــرد. وز و فردای خـــود را ت�میـــن خواهنـــد  وهـــای  دانشـــگر و زبده مزیـــت رقابتی امر نیر

وی  کرده ایـــم ضمن درک جایـــگاه نیر وه صنعتی یـــزد پولیکا ســـعی  گـــر بـــر همیـــن مبنا در 
کیفی و همچنین خود ســـازمان، به شـــناخت تعامالت  کیفیـــت در نظام های  انســـانی بـــا 
کیفیت مدیریت و منایع انســـانی با اســـتفاده از شـــیوه های  چندوجهی میان ســـازمان، 

نویـــن در امـــر مدیریـــت منایـــع انســـانی پرداختـــه شـــود.

کابینه دولت یازدهم  گفتـــار با انتخـــاب وزاری  در همیـــن ارتباط و همزمانی نوشـــتن این 
ایـــن بیـــت را بـــه یـــادم 

آورد کـــه :

کننـــد کهنـــه را ویـــران  کـــه اول  کننـــد                                نـــی  کابـــادان  کهنـــه  هربنـــای 

و در پایـــان امیـــد بـــر آن دارم تـــا در جریان ســـازماندهی جدیـــد دولت ، بـــا توجهی ویژه 
یزمان خود را بـــه ابزارها و بـــرگ های برنـــده با به  کشـــور عز بـــه قوانیـــن جهانـــی شـــدن، 
یع  گســـترش انواع ارتباط های ســـر زش و مولـــد ، افزایش و  کارگیـــری منابـــع انســـانی با ار

ابعـــاد ملـــی، بین المللی در همـــه جنبـــه هـــا علـــی الخصـــوص صنعـــت را شـــاهد باشـــد.

باســـپاس
مدیرعامـــل شـــرکت صنایـــع یزدپولیـــکا

عباســـعلی متوســـلیان
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یـــزد پولیـــکا،    واحـــد نمونـــه  برگزیـــده   در همایـــش   ملـــی صنعـــت  و  معـــدن
همایـــش روز ملـــی صنعت و معدن با حضور جمعی از مدیران صنعتـــی و معدنی و همچنین دکتر غضنفری  وزیر صنعت، معدن و تجارت،  محمدرضا رحیمی 
گردید  معاون اول رئیس جمهور ، دکتر غضنفری ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و تعدادی دیگر از مسئوالن دولتی در سالن اجالس سران برگزار  
کرد. کید  گزاری های دولت جدید تا کنار تصمیم گیری ها و سیاست  در این مراسم، رئیس خانه  صنعت، معدن و تجارت ایران به حضور تشکلها و انجمنها در 

کنون مراسم روز               کنفرانس اســـالمی برگزار شـــد افزود: از ســـال 76 تا  که در ســـالن اجالس ســـران  «حمید اشـــتری» در مراســـم بزرگداشـــت روز صنعت و معدن 
صنعت و معدن برگزار و بیشتر امور مربوط به این روز بر عهدة  تشکلها و انجمنهای صنعتی و معدنی بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه امســـال از 72 واحد و پیشکســـوت نمونه صنعتی و معدنی تقدیر می شـــود افزود: 4 مرکز تحقیق و توسعه، 3 واحد فنی و مهندسی، 
ح صنعتـــی و معدنـــی، 3 بهره بردار معادن زیرزمینی،  6 واحد بهره بردار معدن روز باز ، 2 مکتشـــف، 9 واحد صنایع معدنی و 11 شـــرکت صنایع غیرفلزی  2 طـــر

جزئی از واحدهای نمونه امسال هستند. 

گفت: همچنین امسال از 5 شرکت صنایع نساجی و پوشاك، 6 شرکت صنایع فلزی،  برق و الکترونی�، 6 شرکت صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه  و  1 نفر  وی 
پیشکسوت صنایع فلزی، برق و الکترونی�، 1 نفر پیشکسوت صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه، 3 نفر پیشکسوت صنایع معدنی و 2 پژوهشگر پیشکسوت 

تقدیر می شود.
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 شـــایان ذکر است مدیر عامل شـــرکت یزدپولیکا نیز به عنوان یکی از برگزیدگان واحدهای نمونه صنایع غیرفلزی 
اعـــالم گردیـــد. 

کشـــاورزی اخذ تائیدیه آزمون برای محصوالت یزد پولیکا از وزارت جهاد 

که موفق به اخذ تائیدیه های زیر  در تاریـــخ 1392/04/29 برای محصوالت خود از وزارت  کننده لوله های U-PVC اســـت  شـــرکت یـــزد پولیـــکا اولین تولید 

کشاورزی را  کنون جایگاه ویژه ای در بخش  کیفیت بهینه، توانسته اســـت هم ا کشـــاورزی شـــده اســـت. این شـــرکت با تولید لوله های اســـتاندارد و با  جهاد 

کارخانه یـــزد پولیکا و محصوالت و انجام آزمـــون های متعدد بر روی  کشـــاورزی از  کارشناســـان جهاد  بـــه خـــود اختصاص دهد. تائیدیه فوق پس از بازدید 

محصوالت به این شـــرکت ارائه شده اســـت. 
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یزد پولیکا ، برند برتر اســـتان یزد 

گذشـــته به  مراســـم روز صنعـــت و معـــدن امســـال نیز همانند ســـال های 

صورت متفاوت در یزد برگزار شـــد .

گذار و متولی اصلی این مراســـم، جناب آقای محمد حســـین فنایی  پایـــه 

ک�ریـــت قریب به  رئیـــس خانه صنعت و معـــدن یزد همواره توانســـته اند ا

اتفاق مدیران اجرایی و حتی دســـتگاه هـــای قضایی و ادارات و نهادهای 

دولتـــی را در جمـــع بیش از 400 نفر از مدیران صنعتی پیشـــرو و برگزیده به 

ایـــن      مهمانـــی  دعـــوت کننـــد.

 این مراســـم با خیر مقدم دبیر صنعت و معدن و ســـپس ســـخنرانی رئیس 

خانه صنعت و معدن آغاز شـــد. 

کـــه در سخنانشـــان و همچنیـــن در شـــیوه انتخاب  جنـــاب آقـــای فنایـــی 

کارگران به عنوان شـــاخ�  گی مهرورزی به  مدیران برگزیده همواره به ویژ

کید داشـــته اند، برای این  گران یزدی تا کارخانه داران و صنعت  موفقیت 

کنار تشـــویق و تجلیـــل از مدیران موفق با شـــاخ� های  مراســـم هـــم در 

گی نیز توجه ویژه ای داشـــتند .  صنعتی و تولیدی به این ویژ

دنیـــای مدرن، نیـــروی انســـانی را مهمترین ســـرمایه هر واحـــد تولیدی و 

گر بخواهیـــم نیروی انســـانی را با ابزارهـــای صنعتی و  صنعتـــی مـــی داند. ا

کار انجام شده هرگز  کنیم، آنگاه در  کنترل  کامپیوتر و ماشین آالت نظارتی 

کارگـــران با ابزارهای  کردن  کنترل  روح و عشـــق وجود ندارد .ضمـــن اینکه 

صنعتی موفق نیســـت .

کشـــور یـــزدی اســـت، بیان  ح  ایشـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه برندهـــای مطر

داشـــتند امروز شاهد فرآوری ســـنگ آهن و تولید در اســـتانمان هستیم و 

که این تحول بزرگی در  خوشـــحالیم این فرآوری در استان انجام می شود 

عرصه صنعت اســـتان اســـت .

کیفیت  کردنـــد: ضـــروری اســـت توجه بـــه  کیـــد  آقـــای فنایـــی در ادامـــه تا

در تولیـــد بـــه صنعتگران دیگر شـــهرها انتقال داده شـــود، آن زمان اســـت 

کننـــده بـــا اعتمـــاد و اطمینان باالتـــری محصـــوالت داخلی را                            کـــه مصرف 

ݢی    مـــی کننـــد . ݢ خریـــدارݢ

کارفرمـــا را یکـــی دیگـــر از  کارگـــر و  ایشـــان همچنیـــن ارتبـــاط خـــوب میـــان 

افتخارات اســـتان دانستند و یادآور شدند  با توجه به اینکه نیروی انسانی 

کارخانه حرف اول را می زند حف� این رابطه بســـیار مهم اســـت . در 

در پایـــان این مراســـم، از صنعتگران برتـــر و برگزیده اســـتان در حوزه های 

مختلف تجلیل شـــد و همچنین لوح ســـپاس و قدردانـــی اصحاب صنایع 

اســـتان به اســـتاندار و معاون برنامه ریزی استاندار اهدا شد . بنا به اظهار 

دبیـــر جشـــنواره تولید ملـــی، در انتخـــاب واحدهای نمونـــه، نقش انجمن 

کار و  کیفیت  هـــای تخصصی خانـــه صنعت و معدن و تجارت در باال بردن 

کارساز بوده است  مشـــارکت در شناسایی مشکالت و انتقال نظرات بسیار 

در ایـــن مراســـم  شـــرکت یـــزد پولیـــکا  بـــه عنـــوان برنـــد برتـــر ایـــن اســـتان 

ݢگردیـــد . ݢ ݢ معرفی ݢ
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گفتگو بـــا مهندس  بررســـی فرصت هـــا وچالش هـــای صنعـــت پالســـتیک ایـــران در 
متوسلیان، رئیس انجمن ملی صنایع پالستیک ایران

 ماهنـامه «پیــام  پتـروشیمی»

 • پیرو ت�ســـیس انجمن ملی صنایع پالســـتیک ایران در سال 1391 و حضور پررنگ 
این انجمن در مجامع عمومی صنعت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان ملی صنایع تکمیلی پتروشیمی، ماهنامه پیام پتروشیمی )ماهنامه سازمان 
گفتگویی با جناب آقای مهندس متوسلیان  ملی صنایع تکمیلی پتروشـــیمی( طی 
)ریاســـت ایـــن انجمن( نظرایشـــان را در خصوص بررســـی فرصت هـــا و چالش های 
گفتگو در  کرده اســـت. متن این  ج  صنعت پالســـتیک ایران در قالب مصاحبه ای در
ذیل آورده شـــده است.  به عنوان رئیس انجمن صنایع پالستیک ایران، توانایی 
کشـــور را در زمینـــ� صنایع تکمیلـــی و به ویژه صنعت پالســـتیک چگونه ارزیابی 
کنون،  کشـــورهای توسعه یافته از سالیان دور تا می کنید؟  • یکی از عوامل موفقیت 
توجه ویژه به صنایع تکمیلی و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع مختلف بوده است. در 
کشور ایران با توجه به منابع زیرزمینی و معادن بسیار غنی همواره یکی  این راستا، 
کشـــورهای دنیا در داشـــتن این ذخایر استراتژیک بوده است. توجه  از توانمندترین 
ویژه به صنایع تکمیلی در این بخش ها و جلوگیری از خام فروشـــی بویژه در بخش 
گاز یکی از راهکارهای حیاتی جهت رشد تولید ناخال� ملی، ایجاد اشتغال و  نفت و 
گـــذاری های داخلـــی و خارجی به منظـــور ایجاد  کاهش بیکاری وتوســـعه ســـرمایه 
توسعه پایدار است که نتیجه آن جهش اقتصادی کشور خواهد بود.  • بر این اساس 
کشور و سیاست ها و برنامه  در ادامه 4 برنامه توسعه قبلی، در برنامه پنجم توسعه 
گاز و  هـــای اعالم شـــده دولت جمهوری اســـالمی ایران، توجه ویژه به بخـــش نفت، 
کوچک و  گســـترش بنگاه هـــای  پتروشـــیمی و صنایـــع مکمـــل آن با نـــگاه خاص به 
متوســـط مولد ارزش افزوده و اشـــتغال زایی شده اســـت.  • از طرفی در راستای خط 
گازی به جای  ک�ری از منابع  مشی شـــرکت ملی صنایع پتروشیمی و اســـتفاده حدا
گذاری  فرآورده های نفتی جهت اســـتفاده از این مزیت و نیز افزایش ســـهم سرمایه 
بخش خصوصی در صنایع پتروشیمی نیازمند توجه مسئوالن و مدیران آینده نگر و 
گیر هســـتیم. در حال حاضر سازمان ها و شـــرکت های متعددی با قابلیت  تصمیم 
که یا بال اســـتفاده مانده اند و یا با حداقل ظرفیت،  کشـــور وجود دارند  های باال در 
راندمان و بهره وری در حال ادامه حیات هستند.   • در این بین انجمن ملی صنایع 
گذاری بخش خصوصی و با نگاه ویژه و  پالســـتیک ایران با هدف توجه به ســـرمایه 
حرفه ای به سرمایه گذاریهای موجود )گذشته و فعلی( در راستای احیا و رسیدن به 
ظرفیت های نهایی و پایدار صنعت تاســـیس شد. ایجاد بازدهی مناسب از سرمایه 
گـــذاری هـــای موجود از طریق ایجاد هم افزایی بین واحدهای تحت پوشـــش برای 
رفـــع موانع و مشـــکالت موجود و نیـــز افزایش بازدهـــی و بهره وری این بنـــگاه ها در 
کار انجمن ملی صنایع پالســـتیک ایران قـــرار دارد.  • انجمـــن ملی صنایع  دســـتور 
پالستیک ایران با برخورداری از حمایت و همراهی چندین انجمن علمی، صنفی و 
تخصصی در صنایع پلیمر اعم از پلی اتیلن، پی وی سی، انجمن های صنایع همگن 

که در حال فعالیت هســـتند توانســـته است  کشـــور و...  پالســـتیک در اســـتان های 
کنون نقش راهبردی در سیاستگذاری های بخش خصوصی و نیز رفع موانع پیش  تا
کشـــور را داشـــته باشد. سهم صنایع پالســـتیک در میزان  روی صنایع پالســـتیک 
کشـــور و نقـــش آن در تحقق عدالت و توســـع� اقتصادی به چه  تولید، صادرات 
میزان است؟    • با بررسی محورهای 11 گانه استراتژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و نیز برنامه پنجم توســـعه، یکی از دغدغه های صنعت پتروشـــیمی ایران چگونگی 
اجرایی شـــدن موثر توسعه صنایع مکمل و جلوگیری از خام فروشی و نیز صیانت از 
گذاری بخش خصوصی است.  کشـــور با استفاده از ظرفیت های سرمایه  ثروت ملی 
کشور  در ســـند چشـــم انداز برنامه ششـــم توســـعه، دولت باید برای توســـعه اقتصاد 
گذاران با عالقه بیشـــتری در  گذاری را افزایش دهد تا ســـرمایه  فرصت های ســـرمایه 
گـــذاری بپردازند.   تحقق عدالـــت اقتصادی نیز از  ایـــن صنعت ارز آفرین به ســـرمایه 
طریـــق حذف رانتها، پایداری در قوانین و مقـــررات تولید، واردات و صادرات خواهد 
کشـــورهای  بـــود. • بـــا توجه بـــه تجربه موفق توســـعه صنایع کوچک و متوســـط در 
کشـــور در جریان است تا با عزم  پیشـــرفته و در حال توســـعه، برنامه ریزی وسیعی در 
کلیه ظرفیت ها به توســـعه ایـــن بنگاه های اقتصـــادی به عنوان  ملـــی و اســـتفاده از 
زنجیـــره پـــر ارزش و با پتانســـیل محصوالت پتروشـــیمی و ارزش آفرینـــی این بخش 
پرداختـــه شـــود.   • یکـــی از مهمترین راهکارهای اســـتفاده بهینه و توســـعه زنجیره 
ارزش، ایجاد و حمایت از  تشـــکل ها و NGO های تخصصی در صنعت پتروشـــیمی 
کنون انجمن ملی صنایع پالستیک ایران  اســـت و در این راستا، بهمن ماه 1391، تا
توسط جمعی از بزرگان صنعت، پیشکسوتان، متخصصان و صاحبان فن در صنایع 
مختلف پلیمری توانســـته است نقش خود را در این صنعت پررنگ تر نموده است. 
گیری از  در این راه انجمن ملی صنایع پالستیک ایران وظیفه خود می داند با بهره 
مدیران برجسته و متخص� در این صنعت، راهکارهای حرفه ای را به صاحبان امر 
کید مســـئوالن بر پیشـــبرد کشـــور بر اســـاس اقتصاد  ارایـــه نمایـــد. بـــا توجه به ت�
مقاومتـــی، نقـــش صنایع پالســـتیک در این زمینه چیســـت؟  • اعضـــای انجمن 
گر در شـــرایط دشـــوار امروزی و در ادامه  که ا صنایع ملی پالســـتیک ایران معتقدند 
گذاری آماده  سیاســـت های بانکی و ارزی و تولیدی دولت، بســـتری برای ســـرمایه 
گذار وجود نخواهد داشت. در این راستا، تصمیمات  نباشد، انگیزه ای برای سرمایه 
گذاری و ایجاد مشوقهای الزم در این بخش تنها  دولت برای رفع موانع در ســـرمایه 
راه برون رفت از این مشکل خواهد بود.  • در مرحله اول ایجاد هم افزایی برای رفع 
موانع پیشـــروی صنعتگران در این بخش و در مرحله بعد بازدهی مناســـب سرمایه 
گـــذاران و نیز  گـــذاری بخش خصوصی بـــه منظور ایجاد انگیزه برای ســـایر ســـرمایه 
اهتمام ویژه به افزایش بهره وری در این صنعت، دغدغه ی اصلی است.  در شرایط 
که از نحوۀ پیشرفت و  کنونی کشور و با توجه به فشارهای بین المللی، تصوری 
تکامل این صنعت دارید چگونه است؟   • مت�سفانه در چند سال اخیر روند رشد 
کارشناسان  گفته برخی از  کند بوده است و بنا به  کشور بسیار  صنایع پالســـتیک در 
منفی است و این تنها بدلیل فشارهای بین المللی نبوده است بلکه سوء مدیریت 
گذشـــته و بخصوص در  کردن این صنعت در  ها و ســـوء تدبیرها به همراه سیاســـی 
کشـــورها،  کرده اســـت.  • در همه  ســـال 1391 ضربه بزرگی به رشـــد این صنعت وارد 
کـــه مورد حمایت و تشـــویق دولت ها بوده و  صنایعـــی توانایی رشـــد و ترقی را دارند 
زیرساخت های الزم جهت سرمایه گذاری )داخلی یا خارجی( مهیا باشد. مت�سفانه 
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گذشـــته حتی بســـترها موجود نیز دچـــار تغییرات شـــده و باع� فرار  در ســـال های 
سرمایه ها در این بخش شده است. • انجمن ملی صنایع پالستیک ایران، در این 
شرایط سخت که کشور مورد هجمه های بین المللی قرار گرفته است، از شرکت ملی 
پتروشـــیمی ایـــران انتظار دارد به عنوان متولی این صنعت بـــزرگ زمینه ای را ایجاد 
نمایـــد تـــا صنایع مختلف تولیـــدی بتوانند از تســـهیالت ت�مین مـــواد اولیه بصورت 
گامی بزرگ در جهت شکوفایی صنایع بردارد.   مجموع�  اعتباری استفاده نمایند و 
صنایع پالســـتیک برای تکمیـــل زنجیرۀ ارزش چقدر با بخـــش خصوصی ارتباط 
دارد و راهکارهای شما برای جذب بیشتر شرکت های خصوصی و تشویق آنها 
کنونی،  برای ورود به این صنعت چیســـت؟  • به نظر اینجانب با توجه به شـــرایط 
کوچک و بزرگ  تنها راه برون رفت از این وضعیت، توجه خاص به مشکالت صنایع 
موجـــود در این صنعت و توســـعه زنجیره ارزش پایین دســـتی صنایع واســـطه ای از 
که در  گسترش سرمایه گذاری بخش های غیردولتی است. همانگونه  طریق ترغیب 
کشـــور نیز آمده است دولت بایســـتی زمینه های الزم را برای توسعه  برنامه توســـعه 
وتکمیل این زنجیره با ایجاد شهرک های تخصصی بوجود آورد. ولی الزمه اینکار بها 
دادن به صنایع موجود و احیای آنها از طرق مختلف می باشد. سرمایه گذاری های 
که تصور واضح  بخش خصوصی در شهرک های تخصصی در صورتی انجام می شود 
گذاری های موجود داشته باشند. ضمن اینکه ایجاد این شهرکه  و خوبی از سرمایه 
ا بایســـتی در راستای یک اســـتراتژی مدون و با نگاه صادرات محور در جهت رشد و 
ترقی این صنعت باشد.  • عالوه بر این در ماده 129 برنامه پنجم توسعه آمده است 
کـــه به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فنـــاوری و نوآوری در صنعت نفت معادل 
یـــک  درصـــد از اعتبارات طرح های توســـعه ای ســـاالنه شـــرکت ها را، جهـــت ایجـاد 
گاز و پتروشیمی و  ظرفیت )پتانسیـل( جذب، توسعه فنـاوری های اولویت دار نفت، 
به کارگیـــری آنهـــا در صنایع مرتبط و ارتقـــاء فنـاوری های موجود و بومی ســـازی آنها 
که قباًل عرض شـــد تصمیمات  وکاهش شـــدت انرژی اختصاص دهـــد. • همانگونه 
دولت برای رفع موانع سرمایه گذاری و ایجاد مشوق های الزم در این بخش تنها راه 
کارســـاز بـــرون رفـــت از این مشـــکل خواهد بود.  فرصت هـــا و مزایای موجـــود را در 
کنیـــد؟  • محصوالت پالســـتیکی به دلیل  صنعـــت پالســـتیک چگونه تحلیـــل می 
کاربـــرد دارند. صنایع  گون زیادی  گونا قابلیـــت ها و ویژگی هـــای فراوان در صنایـــع 
هوافضا، خودرو، تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، لوازم خانگی، 
ساختمان، کشاورزی، بسته بندی و اسباب بازی و تفریحی از مهم ترین این صنایع 
که صنعت پالستیک در هر کشوری  هســـتند.             • این موضوع باع� شـــده است 
کشـــور ما بدلیل وجود  گردد. در  تبدیل به یکی از صنایع بســـیار مهم و اســـتراتژیک 
گازی فرصت فوق العاده ای ایجاد شده است تا  منابع بسیار غنی مواد اولیه نفتی و 
با فرآوری های مناسب بر روی این منابع عظیم، زنجیره ارزش را برای محصوالت و 
صنایع مختلف بطور قابل توجه ای تحقق بخشد.چه چالش ها و تهدیدهایی را 
در پیش روی دست اندرکاران این صنعت می بینید؟  • بر اساس آمـارهای موجـود 
کســـب از  بیـــش از 25000 واحـــد صنعتـــی دارای پروانه بهره بـــرداری و یا پروانـه جواز 
گر واحدهای تولیدی در حال ایجاد و  که ا وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند 
نیز واحدهای غیررسمی تولیدی و توزیعی را به آن اضافه نمایید به بیش از 40 هزار 
که براساس آمارهای رسمی بیش از 500 هزار نفر و بر اساس آمارهای  واحد می رسد 
کار هســـتند.  • بر اســـاس آمار  غیر رســـمی تا 600 هزار نفر در این صنعت مشـــغول به 

کشور می توان  کشـــور، با مقایســـه بین واردات و صادرات مصنوعات پلیمری  گمرک 
که از محل اختالف واردات و صادرات می توان حداقل هزاران شغل ایجاد  دریافت 
که واردات مصنوعات پلیمری داریم یعنی  کشورهایی هستیم  کرد.•  مت�سفانه ما از 
کنیم و بزرگترین تهدید در  گاز را خودمان به آنها صادر می  مواد اولیه شـــامل نفت و 
این زمینه عدم اســـتراتژی مناســـب برای حضور قوی در بازارهای بین المللی و نیز 
زمینه سازی برای رقابت پذیری و حضور محصوالت ایرانی است.   • یکی از مشکالت 
گر مواد اولیه در بازار به اندازه  کمبود مواد اولیه اســـت، ا صنایع پالســـتیک، ناشی از 
گیرد. عملکرد درست بازار بورس نیز  کافی وجود داشته باشد دیگر رانتی شکل نمی 
که مـــواد اولیه در بازار  نقش مهمی خواهد داشـــت زیرا با این روند با هر سیســـتمی 
بـــورس عرضه شـــود مشـــکل حضور واســـطه هـــا را خواهیم داشـــت.  • یکـــی دیگر از 
مشـــکالت صنایع پالستیک، نبود نهادهای مکمل در این حیطه است، نهادهایی 
کشور چین شرکتی وجود دارد  که خدماتی به صنعت ارائه دهند، به عنوان مثال در 
که  که وظیفه اش تامین مواد شیمیایی مورد نیاز چین است به نحوی  به نام ساینو 
کشـــور ما  که در  نگـــذارد مـــواد اولیـــه صنعـــت پالســـتیک در بازار چیـــن نایاب شـــود 
متاسفانه صنعتگر به تنهایی و یا نهایتا از طریق تشکل مرتبط که نیروی قوی در برابر 
کارزار مشکالت می شود.  • اعتقاد ما این است  دولت هم محســـوب نمیشوند وارد 
گیـــری ها و تصمیم  کـــه راه موفقیـــت در اینکار، حضور بخـــش خصوصی در تصمیم 
ســـازی ها اســـت و تـــالش دارد تا ضمن شـــفاف ســـازی آمارهای مربوط بـــه تولید و 
گیری، نقـــش واحدهای  کـــز تصمیم  وضعیـــت واحدهای صنایـــع پلیمری برای مرا
کید مسئوالن  تولیدی فعال و پیشرو را در این تصمیمات پر رنگتر کند.  با توجه به ت�
صنایع مرتبط بر توســـع� صنایع تکمیلی پتروشـــیمی، تقاضاهـــا و دغدغه های 
صنعتگران این عرصه چیست؟   • صنعت پتروشیمی برای رشد و توسعه خود نیاز 
دارد قیمت محصوالت نهایی به صورت شـــناور در آمده و از زیر چتر حمایتی دولت 
ج شود. تغییر در نظام قیمت گذاری و ورود محصوالت پتروشیمی به بورس کاال   خار
و خـــروج از ســـبد حمایتـــی دولـــت و عرضه ی محصول بـــا قیمتهای شـــناور، ضمن 
شـفـاف سـازی در قیمـت محصـوالت پتروشیمی زمینه رشد و توسعه این صنعت رو 
کرد و در آینـــده این صنعت می تواند بخـــش عمده ای از  بـــه رشـــد را فراهم خواهـــد 
کشور را از طریق صادرات در بازارهای جهانی به آسانی پوشش دهد.   نیازهای ارزی 
• یکـــی دیگـــر از روش هـــای ارزآوری ایـــن صنعـــت، توجـــه ویژه بـــه روابط تجـــاری با 
کشـــورهای منطقه است. الزمه داشـــتن استراتژی مناسب  سایرکشـــورها بخصوص 
کافی از صنعت و پتانســـیل های آن اســـت و این می تواند از  برای اینکار، شـــناخت 
کشـــورهای مترقی و نیز  طریـــق انجمنهای تخصصـــی صورت پذیرد. الگوبـــرداری از 
که عملکرد موفقی داشته اند )از جمله ترکیه، مالزی و...(  کشورهای در حال توسعه 
می تواند در تدوین این استراتژی کمک زیادی نماید.پیشنهاد و راهکارهای شما 
برای رفع این دغدغه ها چیســـت ؟  • تربیت حرفه ای نیروی انســـانی و داشـــتن 
آموزشهای کاربردی با رویکرد نیاز صنعت می تواند صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور 
را یاری نماید.   • ثبات نر� ارز، تشـــویقهای صادراتی، برقراری بسترهای صادراتی از 
گذار در این راه می باشـــند. در این رابطه انجمن ملی پالســـتیک  دیگـــر عوامل تاثیر 
گیری از اساتید دانشگاهی،  کنون سعی نموده است تا با بهره  کشور از بدو تاسیس تا
مشـــاوران متخص� وعلمی وصاحبان باتجربه صنایع موفق در صنعت پالستیک 
که بتوانـــد در زمینـــه های مختلف یاری رســـان  کشـــور ســـاختاری را تدویـــن نماید 

بنگاه های نیازمند باشد. 
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آشــــنایی با شـــرکت تولـــــیدی صــــنایع یزد پولــــیکا

یزد پولیکا در نمایشگاه ساختمان تهران 
ســـیزدهمین نمایشـــگاه صنعت ســـاختمان تهـــران، امســـال متفـــاوت از 

سال های گذشته و درتاریخ 12 الی 15 تیر ماه 92 شهریور ماه برگزار گردید .

در این نمایشـــگاه 630 شـــرکت داخلی و 18 شـــرکت خارجی از جمله ترکیه، 
چین، کانادا، امریکا و . . .  حضور داشتند . یزد پولیکا نیز همچون سال های 
قبل نســـبت به برپایی و اســـتقرار غرفه خود در ســـالن 9-8 در رشـــته لوله و 

اتصاالت اقدام نمود .

گـــروه یـــزد پولیکا با غرفـــه بندی جذاب، محصـــوالت اســـتاندارد و متنوع و 
کنندگان بســـیاری از  همچنین پرســـنل مجرب و حرفه ای پذیرای بازدید 

سازمان ها و صنف های مختلف از سراسر ایران بود. 

کننـــدگان از جمله نماینـــدگان و مصرف  در پایـــان از حضـــور تمامی بازدید 
که از محصوالت این شـــرکت بازدید نمودند و  کشـــور  کنندگان در سرتاســـر 
همچون نمایشگاه های قبلی ثابت نمودند که یزد پولیکا نامی درخشان و 

مطمئن در صنعت این کشور می باشد، سپاسگزاریم . 

یزد پولیکا در نمایشگاه ساختمان مشهد
دریافـــت لـــو� و تندیس غرفه برتـــر در نمایشـــگاه بین 

المللی ساختمان مشهد 
نمایشـــگاه بین المللی ســـاختمان مشـــهد با حضور 400 شـــرکت داخلی و 

خارجی از تاریخ 28 لغایت 31 خردادماه 92 برگزار شد.

غرفه شرکت در سالن فردوسی و در بهترین مکان نمایشگاه استقرار داشت 
و توجه به حضور نمایندگان شرکت دراستان خراسان، کارشناسان، صاحب 
نظران و متخصصان و همچنین سایر بازدیدکنندگان شاهد حضور گرم و پر 

نشاط مدعوین در محل غرفه شرکت بودیم .

حضور همکاران واحد فروش جناب آقای مهندس فرجی، سرکارخانم رفیع 
پور و جناب آقای حســـینی و دیگر همکاران جهت پاسخگویی به پرسش 
بازدیدکنندگان و همچنین حضور مدیران و کارکنان محترم نمایندگی های 
فروش جناب آقایان چمنی، انصاری و غفاری گرمی بخش غرفه یزد پولیکا 

بود که در اینجا از همه این عزیزان صمیمانه تقدیر و تشکر می کنیم .

که ثمره تالش، ذوق و ســـلیقه  ضمنـــًا لوح و تندیـــس غرفه برتر نمایشـــگاه 
همکارانمان می باشد، به این واحد ارائه گردید .
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ســـالیانه  عـــادی  عمومـــی  مجمـــع  دومیـــن  برگـــزاری 
کننـــدگان لوله و اتصاالت                           شـــرکت تعاونی انجمن تولید 

پی وی سی  

دومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی انجمن تولید کنندگان 
کنندگان لوله و اتصاالت  لوله و اتصاالت پی وی سی  )شرکت تعاونی تولید 
پی وی ســـی  ایرانیان ( با  دعوت قبلی از تمامی اعضا و سهامداران و اعضا 
� 92/4/16 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی  مور

گردید.  راس ساعت 10 آغاز 

این مراســـم بـــا خوشـــامدگویی مدیر عامل جدیـــد جناب آقـــای مهندس 
گزارش  محمـــد رضـــا خـــرازی فرد آغاز و پـــس از انتخـــاب هیئت رئیســـه و با 
ریاســـت هیئت مدیـــره جناب حاج آقا علی شـــکوری ادامه یافت . شـــایان 
ذکر است رئیس هیئت مدیره به سواالت سهامداران در خصوص عملکرد 

گفت.  شرکت تعاونی پرسیده شد پاسخ 

گزارش مورد  که این  گزارش مالی پرداخت  ســـپس بازرس قانونی به قرائت 
گرفت و به تائید و تصویب رسید.  موافقت سهامداران قرار 

پـــس از آن بـــا دعوت حاج آقا شـــکوری از جناب آقای مهندس متوســـلیان 
ریاست هیئت مدیره انجمن و موسس و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی 
، ایشـــان نیز توضیحاتی در ارتباط با تاســـیس شرکت تعاونی جهت تسهیل 
در امور انجمن و دســـتیابی هرچه بیشتر به اهداف آن  و ارتقاء صنعت پی 
وی ســـی دادنـــد و همچنین در خصوص مشـــکل تعاونی در عـــدم خرید از 
ح فعالیت  بورس به جهت قرار نگرفتن نام تعاونی در سایت بهین یاب و شر
کـــه در این خصـــوص با وزیران  گرفته و تعداد زیاد جلســـاتی  هـــای  انجـــام 
کاملی داشـــتند و  ح  محترم وزارت صنعت معدن و تجارت داشـــته اند شـــر
کـــه با تمام توان و تـــالش از طرف انجمن  کردند این مهم  ایـــراز امیـــدواری 

گردد. مورد پیگیری است در آینده نزدیک امکان پذیر 

در ادامـــه نایـــب رئیس هیئت مدیـــره جناب آقای مهندس محمد حســـن 
گزارش تغییرات اعضا و سرمایه،  خرازی فرد در خصوص تقسیم سود، ارائه 
ح و تصویب آییـــن نامه جدید، تفوی� اختیار بـــه هیئت مدیره جهت  طـــر
ک�یراالنتشـــار، پـــاداش هیئت مدیره  اخذ وام و تســـهیالت ، تعیین روزنامه 

که تمامی موارد با تائید سهامداران به تصویب  و پرســـنل توضیحاتی داده 
هیئت رئیسه  رسید.

گونه حق الزحمه و یا  که هیچ  شایان ذکر است هیئت مدیره اعالم نمودند 
کرد.  پاداشی دریافت نخواهند 

گذشته، ایشان مجددا  در پایان با اعالم آمادگی بازرس قانونی اصلی ســـال 
گردیدند و جناب آقای حاجبی یکی از ســـهامداران  ک�ریت آرا انتخـــاب  بـــا ا

شرکت نیز بازرس علی البدل خواهند بود . 

ایـــن جلســـه سرشـــار از آرامـــش و همراهـــی و موافقـــت ســـهامداران پس از 
پذیرایی ناهار در ساعت 15 خاتمه یافت و اما بعد از آن جلسه ای با حضور 
گردید  هیئت مدیره انجمن و شـــرکت تعاونی انجمن در همان محل برگزار 
کـــه مانند همیشـــه تصمیماتی در راســـتای همـــکاری و هرچه بیشـــتر و در 

جهت پیشبرد  اهداف دو مجموعه نهایی شد. 
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شکل 2-اتصـــال نفــــوذ ناپـــــــذیر

شکل 3-مقــــاوم در برابر مــوش و ســـایر جوندگان

شکل 1-عدم اشتعال پذیری

کاهش مشکالت  کم لوله های UPVC  باع�  1.نصــب و حمـــل و نقــــل آســـان : وزن 
کار با این لوله ها ، قدرت مانور نصب در فضاهای  حمل و نقل دســـتی آنها ، آســـان تر شـــدن 

کار می شود.   کاهش خطرات  محیط  کوچک ، صرفه جویی در وقت و هزینه و 

                                                           

2.مــواد  تشـــــکیل دهـــنده بی خطــــر :  پی وی ســـی ماده ی غیر ســـمی بی خطری 
است.این ماده با بیش از نیم قرن سابقه استفاده،بارها توسط م�سسات مختلف از این نظر 

گرفته است. مورد تحقیق و آزمایش  قرار 

۳.مقــــــاوم در برابـــر آتـــــش : لوله هـــای UPVC   از پلیمـــری ذاتا بازدارنـــده و ضد آتش 
گرما ، سوختن  که به ســـختی مشـــتعل و به مح� دور شـــدن منبع  ســـاخته شـــده اســـت 
آن متوقف می شـــود . در مقایســـه با ســـایر   پالستیک ها پی وی ســـی از نظر قابلیت احتراق، 

کمتر ، عملکرد بهتری دارد. ( شکل 1 ( گسترش شعله و انتشار حرارت  اشتعال، 

که  4.ســـــــازگاری بـا محـــیط زیســـــــت : بیش از 50% محتوای پی وی ســـی از نمک 
که پی وی سی نسبت  منبعی تجدید شدنی است، مشتق می شود و این بدین معنی است 

گیرد . کمتر از منابع غیر قابل تجدید بهره می  به سایر پلیمر ها 

کاربرد های آبرســـانی و فاضالب بهداشـــتی لوله های   5.اتصـــال نفـــوذ ناپذیر :  بـــرای 
کامال به یکدیگر متصل میشوند به  UPVCبا اســـتفاده از اتصال چسبی و همچنین اورینگی 
که امکان نشـــت وجود ندارد . لوله های  UPVC  تنها لوله های پلیمری هســـتند  گونـــه ای 
کـــه به هر ســـه روش چســـبی، اورینگـــی و جوش قابـــل اتصال بـــه یکدیگر می باشـــد . 

)شکل 2(

6.عـــــایـــق الکــــتریکی و حـــــرارتی : پی وی ســـی به دلیل عـــدم عبور الکتریســـیته 
کاربرد های الکتریکی اســـت . این ماده عایق حرارتی نیز  می باشـــد . ماده ای عالی برای 

7.مقـــاوم  در  برابـــر  موش و  ســـایرجوندگان: این لوله ها بـــر خالف برخی از 
کامال مقاوم  لوله های ســـاخته شـــده از سایر پلیمر ها در برابر جوندگان موجود در زیر زمین 

هســـتند  .  ) شـــکل 3(

8.مقـــاوم در برابـــر خوردگی : ســـطح داخلـــی و خارجـــی لوله هـــای UPVC در برابر 
کاماًل  ک و همچنین مواد شیمیایی عبوری از آنها  خوردگی های ناشی از مواد موجود در خا
کتری ها و بیشـــتر مواد شـــیمیایی موجود در  مقاوم اســـت و با اســـید ها ، بازها،نمک ها، با
کنش نمی دهد . بدین سبب در این لوله ها نیازی  گذرنده در داخل لوله وا ک و با مایع  خا
به پوشـــش های ضد خوردگی نیســـت. برای فاضالب بهداشـــتی ، لوله ی  UPVC   در برابر 
تمامی مواد شیمیایی موجود در فاضالب های خانگی و صنعتی  )شهری(   مقاوم هستند.

برتـــری هـــــای مـحصــوالت 
شـرکت تولـیدی یـزد پولـیکا

لوله هایU-PVC                      سایر لوله های پالستیکی

 سایر لوله ها

 سایر لوله های پالستیکی

                  U-PVC لوله های

              U-PVC لوله های

آشــــنایی با شـــرکت تولـــــیدی صــــنایع یزد پولــــیکا
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لوله های U-PVC                               سایر لوله های پالستیکی

لوله های U-PVC                           سایر لوله های پالستیکی

لوله های U-PVC                             سایر لوله های پالستیکی

              لوله های U-PVC                       سایر لوله های پالستیکی                 

9.اســـتحکام:  در صـــورت راحتـــی و نصب درســـت ، لولـــه هـــای   UPVC     قابلیت تحمل 
فشـــار خارجی باالیی را دارند.)بر اســـاس اســـتاندارد های بین المللی و ملی تا فشـــار 25 بار( 
همچنیـــن این لوله ها قابلیت تاب یا خم برداشـــتن بدون شکســـتن را داشـــته و این امر آنها 
ک های سســـت و یا زلزلـــه مقاوم می  را  بیـــش از پیـــش در برابـــر جابجایی زمین به ســـبب خا
گردد . )شکل4( مادهPVC به دلیل استحکام باالتر نسبت به سایر لوله های پلیمری، نیاز به 
کمتری برای تحمل فشـــار لوله دارد و بنابراین میزان ســـیال عبوری در آن افزایش  ضخامـــت 

می یابد.

 

ک  ناچیز : ســـطح صـــاف دیـــواره داخلی لولـــه یUPVC باع�  10.ضریـــب اصطـــکا
ک باســـیال و ناچیز شـــدن مقاومت در برابر جریـــان )و در نتیجه انتقال بهتر  کاهش اصطکا
کاری و نگهـــداری لوله ها و هزینه هـــای عملیاتی  ســـیال( می شـــود. بنابرایـــن نیاز به تمیـــز 
کابل ها در  کابل های برقی و مخابراتی نیـــز عبور دادن  کاهـــش می یابد . در بخـــش مجاری 

طول لوله به آســـانی صورت   می گیرد.)شـــکل 5(

11.ضریب انبساط حرارتی  پایین : لوله های UPVC  در مقایسه با بیشتر لوله های 
پلیمری  )از جمله لوله های PE (  دارای ضریب انبســـاط حرارتی پایین تری هســـتند. 

کی  کیفیت  آب: در بخش آب رســـانی ، لوله های UPVC  ، آب را با همان پا 12.حفـــ� 
و خلـــوص اولیه ، بـــدون ایجاد هیچ تغییری در بو و مزه انتقـــال میدهد . این لوله ها دارای 
اســـتاندارد های متعددی از موسسات بین المللیAWWA,EN,ISO,DIN  و . . .جهت 

اســـتفاده در انتقال آب آشـــامیدنی هســـتند .

1۳.ســـفتی حلقوی باال : این لوله ها نســـبت به ســـایر لوله های پلیمری دارای سفتی 
ک و  حلقوی باالتر بوده و در نتیجه مقاومت بیشـــتری در برابر فشـــار خارجی ناشی از  وزن خا

یا ترافیک شهری را دارا هستند . )شکل6(

14.قیمت مناسب: ماده اولیه  PVC  و فرایند تولید آن نسبت به سایر محصوالت مرتبط با 
حف� شرایط کیفی، از قیمت اولیه پایین تر و هزینه های عملیاتی مناسب تری برخوردار می باشد .  

15.قدمت و سابقه طوالنی مدت: لوله  UPVC اولین لوله پلیمری مورد استفاده در 
کارایی آن دارد . )شکل7( دنیا و ایران بوده و ســـابقه طوالنی اســـتفاده از این لوله ها نشان از 

این لوله باالترین آمار مصرف جهانی را در میان لوله های پلیمری دارد.

شکل 4-ضخامت پایین تر در رده فشاری یکسان

ک و انبساط حرارتی پایین شکل5-اصطکا

شکل 6-سفتی حلقوی باال

شکل7-قدمت و سابقه طوالنی مدت
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فــــرهنــــگی

به زیر آوری چر� نیلوفری را گر بار دانش بگیرد                                                                   درخت تو 

که در بازارهای جهانی یا بازارهای در حال  کند تا رهبران و مدیران سازمان ها و شرکت های بزرگ  کار ایجاب می  شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و 
جهانی شدن فعال و موثر هستند، نوعی تعادل میان بخش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد کنند و به این ترتیب، مسئولیت 
اجتماعی خود را جدی بگیرند. مسئولیت اجتماعی سازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن قرار دارد. البته هر سازمان این 
گون ورود مینمایند. در این بین مجموعه صنعتی یزد پولیکا چند سالی است که  مسئولیت و تعهد را به گونه ای تعبیر وتفسیر نموده و بعضا در حوزه های گونا
نگاه خود را به سوی حوزه زیربنایی آموزش و پرورش معطوف داشته است. ثمره این نگاه خیرمندانه و هوشمندانه رشد و بالندگی جوانان خوش استعداد این 
مرز و بوم طی این سالها بوده است که در ادامه به ذکر موفقیتها و خدمات ارائه شده طی سه ماهه گذشته در دبیرستان پسرانه حضرت امام حسین)ع( ) مرحوم 

حاج یدا... متوسلیان (  میپردازید.

جشن و سپاس :
که این سالها در مدارس موسسه خیریه حضرت امام حسین )ع( در پایان هر ترم تحصیلی صورت میگیرد، برپایی مراسمی با  یکی از اقدامات ماندگار و مثبتی 
عنوان « جشن و سپاس « است که به واسطه آن از تالش تک تک عوامل اجرایی مدرسه، برترینهای علمی در امتحانات سراسری و آزمونهای علمی ، برترینهای 
فرهنگی و ورزشـــی و دبیران برتر در یک ترم تحصیلی با اهداء جوایز تقدیر و تشـــکر به عمل می آید . این مراســـم که در آن دانش آموزان با مرور خاطرات خود به 
تالشهای شبانه روزی اولیاء مدرسه ارج می نهند و در مقابل از تالشهای علمی دانش آموزان تقدیر به عمل آید، در سالن اجتماعاتی برگزار میگردد که به یاد و نام 

مرحوم « حاج یدا� متوسلیان « بنا گردیده و همواره برکات معنوی این ارج نهادنها به پرونده نیک اعمال آن خیر بزرگوار  نثار  می گردد.

�رکی� ��عت و آم�زش

برگــزیدگــــان آزمــــون ســــراســــــری ســـال 1۳92:
کشـــور  که همواره از آن بـــه عنوان بزرگترین ماراتن علمی  کنکـــور سراســـری ، 
کوشیده اند با حرف و  که در این سالها  یاد می شـــود، غول تنومندی اســـت 
حدیثهـــای فراوان همچون حذف آن از سرنوشـــت علمـــی دانش آموزان ، از 
که شـــاهدید همچنـــان یکی از نقاط عطف  هیبـــت آن بکاهند اما همانگونه 
کنکور سراســـری به حســـاب می آید. دبیرستان پسرانه  هر دانش آموز ایرانی 
کادر  حضرت امام حسین)ع( امسال نیز به مانند هرسال تمام تالش و توان 
مدیرتی ، آموزشی و تربیتی خود را برای سرافرازی دانش آموزان خود در این 
کار برد و با حول و قوه الهی و تالشهای فراوان دانش  مسابقه بزرگ علمی به 
کشـــور  آمـــوزان و اولیاء دلســـوز انها توانســـت نتایج قابل قبولی را در ســـطح 
کسب رتبه 5 در رشته علوم انسانی  که در صدر آن می توان به  کســـب نماید 
که رتبه های زیر  توســـط آقای ابوالفضل ترکمانی اشاره نمود و از 19 نفر دیگر 

کسب نموده اند یاد نمود. کشور را در تمامی رشته ها   1000
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بخششی از جنس مادری در ماه مهربانی

ماه مبارک رمضان ماه میهمانی دلهاست، ماهی که حضرت دوست درهای 
رحمتش را بر همگان میگشـــاید و ستارگان مهربانی فوج فوج بر زمینیان پر 
که سفره رحمتشان را برای جانهای  میگشـــایند و خوشا به حال دریا دالنی 
گســـترده میکنند . سرکار علیه حاجیه خانم عصمت  مشتاق علم و معرفت 
که در خـــود فرزانـــدان خیر،  ک و پرصفایـــی دارد  کریمیـــان قنـــاد دامـــان پـــا
پرتالش و انسان دوســـت را همچون مهندس حاج عباسعلی و علی محمد 
کمال  متوســـلیان پـــرورش داده اســـت و حـــال خود الگویی میشـــود بـــرای 
فرزندان. این بانوی مهربان در شـــهرا� رمضان دست به اقدامی بزرگ زد و 
صفحات پربار زندگی خود را به سرمشـــق طالیی نیکوکاری و مدرسه سازی 

زرین نمود.

پیمان احداث یک باب ساختمان آموزشگاه ابتدایی 
امـــام  آموزشـــی  ح�ـــرت  موسســـه خیریـــه فرهنگـــی 

ݢ(ع( بسته شد.  ݢ ݢ حسین ݢ

���ـــ�ن ا��اث  �� ��ب �ـــ�����ن آ��ز�ـــ��ه ا���ا�� ����ـــ� ����� 
������ آ��ز�ـــ� ��ـــ�ت ا��م ��ـــ�� (ع) �� ���ر ��ـــ�ادی از ����� 
��ر�ـــ�اراز ����  آ����ن (����ـــ��� ����ـــ���ن و ��� ���� ����ـــ���ن ) 
وا���ی ���ت ����ه ����� ����� ������ آ��ز�� ���ت ا��م ���� 

(ع) ����� ��د��.

ا�� وا�� آ��ز�� ���م سرکار�ا�یه �ا�� ���ت کری�یان ��در ��ر��ار 
آ����ن ����ـــ���ن در��� ������ ��� ����� ������ن ��ی ا���ن 

���� ����� ��ا�� �� .

����� ���� ا�� وا�� آ��ز��  ���� ����� ��ر��ار آ����ن ( �باسعلی 
م��سلیان و �لی م��� م��سلیان ) ����� و ��دا�� ��ا�� �� .

�زم �� ذ�� ا�� ��ت ��ارداد ا�� ����ن از ��ر�� ��� ����ن ���� ���ت 
۱۸ ��ه ����� ��ه ا��
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PVC-  O  ه ������ای����������  

کلیدی در ســـمینار لوله های پالســـتیکی XVI ، لوله های  یکـــی از موضوعات 
PVC-O بود که شش سخنرانی اصلی را در این سمینار به خود اختصاص داد. 
این سمینار بین المللی در سال 2012 با حضور 465 شرکت کنند ه از 47 کشور 
که عمدتًا اروپایی بودند، برگزار شـــد. هدف این ســـمینار ارائه اطالعات  جهان 
تخصصی و بازار، تولید،  روش های تســـت و نصب لوله های پالستیکی بود. در 
 PVC-O چکیده ای از مقاالت مربوط به لوله های Nigel Jones این مقاله آقای

در این سمینار را بیان داشته است .

PVC-O تاریخچه لوله های

شـــــرکت                                                                                                            در   PVC- O لولـــه هــــــای  تولیــــــــد  فــــراینـــــدهـــــای  اولیـــــــن 
ݢݢشـــد. در سال 1984 این  ݢ ݢ ݢ Yorkshire  Imperical  Plastics در دهه 1970 انجام  ݢ

لوله ها در شرکت Vinidex استرالیا تولید شدند .

کردن مولکـــول ها در یک  فراینـــد تولید لوله های PVC-O شـــامل جهـــت دار 
گانه از خط تولید توسط هوای داغ بود. در آن زمان این فرایند بسیار  فضای جدا

آهسته و محدود بود.

در دهه 1990،تعدادی از شـــرکت ها از جمله Vinidex اســـترالیا با بهبود فرایند، 
کردن داخل خط  میزان تولید را افزایش دادند. در این روش، فرایند جهت دار 

ݢگرفت. ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ تولید و توسط قالبی تحت شرایط کنترل شده انجام ݢ

این روش رفته رفته اســـتاندارد ســـازی شـــده و در کل دنیا مورد اســـتفاده قرار 
گرفت. در اســـترالیا نیز شرکت Iplex خطوط Apollo تولید لوله های PVC-O را 

کرد . راه اندازی 

در ســـال 2006 شـــرکت Molecor در اســـپانیا به تولید این لوله ها پرداخت. 
لوله های این شرکت با روش جدید و با استفاده از تزریق هوای داغ فشرده 
گیرد،  داخل لوله ها تولید شـــدند. این فرایند جـــدا از خط تولید انجام می 
کـــردن     لوله ها قبـــل از رود هـــوای داغ، میـــزان تولید با  گرم  امـــا بـــا پیـــش 

کند. روش های پیوسته برابری می 

 Rollepaal کنون شرکت یکی از روش های جدید تولید لوله های PVC-O را هم ا

دانــش و فـــناوری

 Wavin گذشـــته با شرکت تحت فرایندRBlue انجام می دهد.  این شـــرکت در 
جهت تهیه تجهیزات فرایند Apollo همکاری داشته است. 

فرایند RBlue بطور موثری از ترکیب فرایند پیوســـته و روش Molecor به دست 
گیرد اما این امر نیاز  گرم تحت کشش قرار می  که در آن لوله توسط هوای  آمده 
گانه ندارد. در گذشته برای فرایندهای پیوسته جهت تولید لوله  به محفظه جدا
های سایز بزرگ نیاز به نیروی زیادی بود تا لوله را در جهت قطری تحت کشش 
قرار دهد و بنابراین محدودیت هایی برای تولید لوله در سایزهای بزرگ وجود 

داشت که در این روش جدید، این محدودیت ها برداشته شده است . 

در روش های RBlue و Molecor، لوله تا قطر 600 میلی متر تولید می شود. روش 
Molecor اخیـــرًا با بهبودهای انجام شـــده، قادر به تولید لوله PVC-O  به قطر 
800 میلی متر نیز بوده و تولید این لوله با قطر 1200 میلی متر نیز در درست بررسی 

است.

 PVC-O مزایای لوله های

که  کاربرد یکسان دارای مزایای فراوانی است  PVC نسبت به سایر لوله های با 
از جمله مقاومت خوردگی و شیمیایی آن ، عدم تاثیر برکیفیت آب آشامیدنی، 
ســـطح داخلی صاف، استحکام باال، نصب آسان، هزینه پایین و قابل بازیافت 
بـــودن را می توان نام برد . لوله های PVC-Oتمامی این مزایا را دارا هســـتند و 
عالوه بر آن مزایای زیســـت محیطی بیشتری نسبت به لوله های PVC دارند . 
نمودار زیر مزایای این لوله ها را نســـبت به لوله های PVC-U ارائه داده است . 
قابل ذکر اســـت ترکیبات اولیه لوله های PVC-U و PVC-O بسیار شبیه بوده 
کردن مولکول ها در پروسه  و این تفاوت ها بیشـــتر مربوط به فرایند جهت دار 

تولید است.

گـــی های اصـــــــلی  PVC-   O    و     شـــکل 1-  نمودار عنکبوتی ویژ

PVC-  U
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هـــای  ویژگـــی  بهینـــه ســـازی  کـــردن،  دار  فراینـــد جهـــت  تاثیـــر  مهمتریـــن 
ضربـــه پذیـــری و مقاومـــت رشـــد تـــرک در لوله ها اســـت. ایـــن امر به ســـاختار 
که ســـبب توزیـــع انـــرژی ضربه  گـــردد  گرفته لولـــه برمی  طبقـــه طبقـــه شـــکل 
کـــه در لولـــه  یـــا تـــرک در تمامـــی جهـــات پیرامـــون لولـــه اســـت. در صورتـــی 
گیـــرد. مـــی  فقـــط در جهـــت دیـــواره صـــورت  توزیـــع  ایـــن   PVC-U هـــای

ساختار طبقاتی این لوله ها سبب مقاومت بیشتر آنها در برابر ضربات، خراش 
و سایر صدمات سطحی می شود که ممکن است در هنگام نصب ر� دهد.

شـــکل زیر  مقایســـه ای بین ســـاختار لوله های PVC- O و PVC- U را پس از 
شکســـت در آزمون فشـــار نشـــان می دهد. ســـاختار طبقاتی لوله  PVC-Oبه 

روشنی قابل مشاهده است .

کردن به میزان زیادی مقاومت کششـــی مـــاده را نیز افزایش  فراینـــد جهت دار 
ݢیرتفاوت رفتاری لوله های PVC-O را در مقایسه  ݢ میدهد. نمودار تنش کرنش زݢ

با لوله های PVC-U و  PE  نشان  می دهد.

PVC-O شکل 2- رفتار تنش – کرنش

از آنجائیکه لوله های PVC-  O دارای مقاومت کششی باالتری هستند، انتظار 
که مقاومت هیدرواستاتیک طوالنی مدت آنها نیز نسبت به سایر لوله  می رود 

ݢݢمی کند . ݢ ݢ ݢ های پالستیکی باالتر باشد . نمودار زیر این امر را ثابت  ݢ

 PVC-U و PVC-O شکل 3-مقاومت طوالنی مدت   لوله های

HDPE و

کـــه در دانشـــگاه Queens lend انجام  براســـاس آزمون های ســـیکل خســـتگی 
شده است، لوله های PVC-O تا 4 برابر مقاومت بیشتری نسبت به لوله های 

PVC-U در برابر سیکل خستگی دارند .

دانــش و فـــناوری
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محیــــط    زیـســــت 

براســـاس مطالعات انجام یافتـــه، لوله های PVC-O مزایای زیســـت محیطی 
فراوانی نسبت به سایر لوله های فشار قوی دارند. از دالیل اصلی این امر، وزن 

سبک آنها در مقایسه با سایر لوله هاست .

ایـــن تصویر تفاوت ضخامت دیواره را در لوله های با فشـــارکاری و قطر خارجی 
یکسان نشان می دهد. یک لوله PVC-O در فشار و قطر یکسان دارای ضخامت 
دیواره کمتر از نصف لوله PE است. این امر سبب صرفه جویی زیادی در مصرف 

ݢݢاست . ݢ ݢ ݢ مواد اولیه ای می شود که بر پایه کربن ݢ

کاهش ضخامت در لوله PVC-O بدین معنی است که این لوله ها سطح مقطع 
بیشتری برای عبور سیال دارند. لذا ظرفیت عبور جریان در فشار یکسان باالتر 

است. در نتیجه میزان انرژی مصرفی جهت عبور آب نیز کاهش می یابد . 

در اندازه گیری های مربوط به طول عمر نیز، لوله های PVC-O عملکرد بسیار 
باالیی را نشـــان می دهند. نمودار زیر برگرفته از Edge  Environment لوله های 
فشار قوی را براساس معیار نقطه سازگاری با محیط زیست )Ecopoint( مقایسه 

کرده است. هرچه این معیار باالتر باشد ماده با محیط زیست سازگارتر است .

شکل LCA -4 لوله های فشار قوی

در جـــدول زیـــر چکیده ای از  برتری های لوله های PVC-O  نســـبت به ســـایر 
لوله های فشار قوی مورد مصرف در انتقال آب نامبرده شده است .

دانــش و فـــناوری
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شبیه سازی مارپیچ

شـــناخت چگونگـــی رفتـــار مذاب پالســـتیک 
کســـترودر یکـــی از الزامـــات بهبـــود فرایند  در ا
کستروژن اســـت. عامل اساسی در این روند  ا
مارپیچ اســـت که هـــم در ذوب پلیمر و هم در 
انتقـــال آن به ســـمت قالب نقشـــی اساســـی 
گاهـــی به  دارد. بســـیاری از محققـــان نیـــز بـــا آ
ایـــن مطلب، تاثیر طراحـــی مارپیچ در کیفیت 
کنند تا بتوان با طراحی  محصول را بررسی می 
مناسب مارپیچ، به کیفیت مطلوب محصول 
دســـت یافت . محققان موسســـه الستیک و 
پالستیک   ICIPC)  Carrena  ( در کلمبیا روش 
گی های  جدیـــدی را جهت شـــبیه ســـازی ویژ
کسترودرهای تک مارپیچ ارائه داده  دمایی ا
اند . این روش با توانایی شـــبیه ســـازی چهار 
گرمایی ویژه، آنتالپی، هدایت  گی ظرفیـــت  ویژ
گره ای و دانســـیته می تواند به بهبود طراحی 
مارپیـــچ ها کمک نماید. محققـــان معادالت 
گی را گســـترش داده  هـــر کدام از این چهار ویژ
انـــد . بنا به گفته مدیر فنـــی ICIPC، برای این 
معادالت تئوری محکمی وجود ندارد، اما آنها 
 با 

ً
قابل قبول هستند. در عمل پلیمرها معموال

افزودنی ها مخلوط شده و با سایر پلیمرها نیز 
قابل امتزاج هســـتند، این امر فیزیک پلیمرها 
را تغییـــر داده و تئوری آنهـــا را پیچیده می کند. 
کـــه نمونـــه هموپلیمرپلـــی  دریـــک آزمایـــش 
گرمایش  پروپیلـــن در دســـتگاه DSC تحـــت 
قـــرار گرفت، مقادیر محاســـبه شـــده بـــا اندازه 
کامـــاًل مطابقت داشـــتند . محققان  گیـــری ها 
دانشـــگاه آخن آلمان نیز شبیه سازی عددی 
کسترودرهای  ســـه بعدی را برای ناحیه ذوب ا
تک مارپیچـــه انجـــام داده اند. ایـــن مدل در 

طول ناحیه مذاب، فشار ایجاد شده و توزیع 
کنون  کنـــد . تا ســـرعت و دمـــا پیش بینـــی می 
کســـترودرهای تک مارپیـــچ برپایه  طراحـــی ا
گرفته اســـت،  تجربـــه متخصصین انجـــام می 
در حالیکـــه هرگونـــه اشـــتباهی در طراحی می 
توانســـت هزینـــه های زیادی را ســـبب شـــود.  
کردن  بـــرای طراحی دقیق مارپیچ، مشـــخص 
نواحـــی آغـــاز و انتهـــای ذوب ضروری اســـت. 
بنا بـــه اظهـــار IKV روش محاســـباتی آنها در 
ترکیب با شبیه سازی جریان، فرایند ذوب را به 
طور دقیق پیش بینی   می کند . در این شـــبیه 
گرید LDPE اســـتفاده شده است. در  سازی، 
یکی از آزمون ها جرم کلی مذاب پلیمر در برابر 
موقعیت محوری مارپیچ رسم شده و گسترش 
مواد مذاب نسبت به مواد جامد ذوب نشده 
را در کانال مارپیچ نشان می دهد و چگونگی 
رونـــد تغییـــرات آن از آغاز تا اتنهـــای مارپیچ را 
 %50 

ً
بیـــان مـــی دارد. شکســـت مذاب تقریبـــا

جرم پلیمر را در بخش ورودی مارپیچ شـــامل 
می شـــود و رفته رفته این نسبت زیاد شده تا 
در نقطه تقریبی 8 برابر قطر به 100 می رســـد و 
در این قسمت بخش جامد مواد کاماًل مذاب 
شده است. این مدل همچنین تغییرات طول 
ناحیه مذاب را با تغییرات ســـرعت مـــارپیــــچ   
قـــــالـــب  فشـــــــار  و     )  rpm  120 ،100و   80)

(mpa7و5/3 (  نشــان  می دهد.
  از نظر تئوری، با کاهش فشـــار قالب و افزایش 
ســـرعت مارپیچ، طول ناحیه مـــذاب افزایش 
می یابد. همچنیـــن زمان ماند نیز افزایش می 
که  یابد. نتایج متعددی نیز نشـــان می دهند 
تاثیر ســـرعت چرخش مارپیـــچ بر طول ناحیه 
مذاب در فشارهای باالی قالب بیشتر است:  
در  7 مگاپاســـگال، افزایش ســـرعت مـــارپیچ 
از    ( 80 به r p m 120 (  ســـبـب افـــرایش طول 
ناحیـــه مذاب به میـــزان 2 برابر قطر می شـــود، 
اما در ۳ مگاپاســـگال این افزایش ناچیز است 
کلی، این مدل طـــول ناحیه مذاب،  . به طـــور 
مکان و شـــکل بســـتر مـــواد جامـــد را در کانال 
کنـــد. محاســـبات  مارپیـــچ پیـــش بینـــی مـــی 
متعددی توزیع ســـرعت، دما و فشـــار را نیز در 
کانال مارپیچ و در طول آن نشـــان می  داخل 
دهنـــد. تحقیقات زیادی مبنی بر بررســـی تاثیر 
ویســـکوزیته مـــواد بر شـــکل و موقعیت بســـتر 
مواد جامد و همچنین بر شـــرایط فرایند انجام 
  Bradfordگروهی در دانشـــگاه شده اســـت . 

انگلســـتان نیز روش هـــای پایش فراینـــد را با 
اســـتفاده از سنســـورهای ترموکوپـــل شـــبکه 
گیری  ای، ترمومترهـــای مـــادون قرمز و انـــدازه 
انرژی جهت آنالیز واقعی دینامیک حرارتی در 
کستروژن تک مارپیچ به کار برده اند. در این  ا
گرید های عمومی PE، از ســـه  آزمون ها برای 
کســـترودر در شـــرایط متفاوت فرایندی برای  ا

ثبت راندمان حرارتی استفاده شده است. 

       HM5411EA     ineos    از شـــرکت  PE  دو گریـــد
گریـــد  و  باالتـــر  ویســـکوزیته  بـــا  لولـــه  گریـــد 
گریـــد تزریقی، با ویســـکوزیته   HD5050EA
کســـترودر مورد استفاده،  پائین تر (.  در ســـه ا
L/D برابـــر 24:1 بـــوده و از نـــوع عمومـــی برای 
کســـتروژن پلیمرهـــا طراحـــی شـــده بودنـــد.  ا
آزمایـــش هـــا در ســـرعت هـــای مارپیـــچ در 
 20rpm 90-10 و بـــا فاصلـــهrpm محـــدوده
کافـــی بـــرای بـــه پایدار  انجـــام شـــدند. زمـــان 
رســـیدن شـــرایط تولید در هر ســـرعت آزمون 
گردیـــد. هـــر یـــک از عوامـــل ســـرعت  فراهـــم 
مارپیچ، هندسه مارپیچ، دماهای تنظیمی و 
گی های مواد، تاثیر مشـــخصی بر همگنی  ویژ

مذاب و انرژی مصرف شده داشتند .
در ایـــن آزمایش هـــا تاثیر هندســـه مارپیچ بر 
گردید و نتایج بدست  میزان خروجی بررسی 
آمـــده نشـــان دهنـــده اهمیـــت انتخـــاب نوع 
مناســـب مارپیـــچ برای هـــر نوع پلیمـــر خاص 

است.

Pipe   &  Profile magazine,  March - Apri  : منبــع
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�ازه ����ای �ه���ان PVC   و �لی����ر

CPVC لوله چند الیه
FGB را می ســـازد. لوله  کـــد  Lubrizo لولـــه هـــای ســـه الیه با  شـــرکت 
که با اســـتفاده  FGB لوله های چند الیه ای هســـتند  هـــای آبرســـانی 
کنون بیش از 50 ســـال در صنعت آب و فاضالب  CPVC ، تا از مزایای 
گرفته اند. در ایـــن لوله ها الیه خارجی  و صنعـــت مورد اســـتفاده قرار 
CPVC و الیـــه میانـــی از جنس آلومینیوم اســـت.  و داخلـــی از جنـــس 
 NSF گواهی لوله های آب آشـــامیدنی از ســـازمان  این لوله ها دارای 
کاماًل در برابر خوردگی مقاوم بوده و دارای  هســـتند. لوله هـــای مزبور 

طول عمر بســـیار باال هســـتند.

نمایشگاه پالستیک چین
Chinaplas روزهای 20 تا 23  ماه می و  بیســـت و هفتمین نمایشـــگاه 
Pazhou , Guangzhou  چیـــن برگزار می شـــود.این نمایشـــگاه قرار  در
که بیش از 2900  کنون باشد  اســـت بزرگترین نمایشگاه برگزار شـــده تا
220 مترمربع و 25  کننده دارد . نمایشـــگاه در مســـاحت 000/ شـــرکت 
کـــه تعـــداد بازدیدکنندگان  گردد. پیش بینی شـــده  ســـالن برگزار مـــی 

115 نفر باشـــد. این نمایشـــگاه بیش از 000/

تمرکـــز نمایشـــگاه 2013 چیـــن بـــر صنعت ســـاختمان بوده و بســـیاری 
از شـــرکت هـــا، محصـــوالت ســـاختمانی پالســـتیکی دوســـتدار محیـــط 
زیســـت خـــود را بـــه همـــراه جذابیـــت هـــای ایجـــاد شـــده بـــه نمایش 

خواهنـــد گـــذارد.

لولـــه  تولیـــد  کســـترودر جهـــت  ا Battenfeld-Cincinnati دو  شـــرکت 
ســـری  از   Con Ex کســـترودر ا گـــذارد.  مـــی  نمایـــش  بـــه  را  پروفیـــل  و 
کونیـــکال دومارپیچـــه، ششـــمین نســـل از ایـــن نـــوع  کســـترودرهای  ا
که بـــرای تولیـــد پروفیـــل و لوله هـــای صاف و یا  ماشـــین هـــا هســـتند 
کاربرد  اصلی آنها در تولید پروفیل های  کروگیت اســـتفاده می شـــوند. 

دانــش و فـــناوری

کابـــل و پروفیـــل های فوم و یـــا چند الیه  ســـاختمانی، مجـــرای عبـــور 
کوچـــک  کســـترودر بـــرای تولیـــد لولـــه هـــای چنـــد الیـــه  اســـت. ایـــن ا
کار می رود. در این موارد الیه وســـط  کابل نیز به  فاضالبـــی و انتقـــال 

گیـــر و همچنین کاهنـــده وزن و قیمـــت را ایفـــا مـــی کنـــد. نقـــش صدا

و  گیـــری ضخامـــت  انـــدازه  هـــای  Beta Lasermike دســـتگاه  شـــرکت
مرکزیـــت لولـــه و شـــیلنگ را ارائـــه مـــی دهـــد. ایـــن تجهیـــزات قابلیت 
گیری قطر و دو پهنی لوله را نیز دارند. دســـتگاه های مزبور با  انـــدازه 
اســـتفاده از سیســـتم اولتراســـونیک می توانند با ســـرعت باال در خط 

تولیـــد انـــدازه گیـــری هـــای الزم را انجـــام دهنـــد.

Tecnomatic تعدادی از ماشـــین آالت تولید لوله و  شـــرکت ایتالیایـــی
همچنیـــن رنـــج وســـیعی از قالب ها بـــرای تولید لولـــه را در غرفه خود 
گذاشـــت. ایـــن شـــرکت همچنین سیســـتم خنک  بـــه نمایـــش خواهد 
کاهش  کـــه با راندمان باالی خود ســـبب  کننـــده ای را ارائـــه می دهد 
در طول مســـیر خنک سازی شده اســـت. در این سیستم الیه داخلی 
کســـتروژن خنک می  لولـــه توســـط هـــوای خنک در جهـــت معکـــوس ا
کانال های عبـــور هوا در داخل هـــد ایزوله هســـتند. همچنین  شـــود. 
سیســـتم دارای فن با ظرفیت باال و مقاومـــت باالی دمایی به همراه 
گیری دمای هوا اســـت .  کننـــده جریـــان هوا و وســـیله انـــدازه  کنتـــرل 

این عوامل ســـبب ایجاد مزایای زیر در محصول شـــده اســـت: 

کاهش دوپهنی ، %35   %40 کاهـــش رواداری ضخامت دیواره ،   %26
کاهـــش دمـــای نهایـــی و کاهـــش شـــرینکیج محصـــول 

افزودنی های بیوپلیمری برای بهینه سازی کامپوندهای
PVC

 Metabolix شـــرکت 
از  جدیـــدی  ســـری 
کوپلیمـــری  مـــواد 
ارائـــه داده  را   ۱  PHA
بهینه  برای  که  است 

کوپلیمرها به  کاربـــرد دارد. ایـــن  ســـازی فرمول هـــای PVC نرم و ســـخت 

1-  Polydroxal konaote
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کننده های با درجه مهاجرت پائین در محصول  کمک فرایند یا نرم  عنوان 
کوپلیمرها نیز در فرمول های شـــفاف  کنند .انواع ویژه ای از این  عمل می 

عملکرد ضد ضربه را دارند. 

شـــرکت  Metabolix بـــا همـــکاری Alpha Gray درصدد انجـــام آزمون های 
کاربرد آنها را تجاری نمایند . جامع بر روی این مواد است تا 

کوچک جهت تولید لوله  کسترودرهای  ا
American Kuhne  شـــــرکت
کسترودرهایی  اقدام به تولید ا
در ســـایز ســـیلندر و مارپیـــچ 
کـــرده  12،16 و 19 میلـــی متـــر 
کـــه بـــرای تولیـــد محصـــوالت 
بهداشـــتی و پزشکی بر اساس 
دارنـــد.  کاربـــرد  اســـتاندارد 
کســـترودرها  ا ایـــن  خروجـــی 
گـــرم بـــر ســـاعت اســـت.   125
دارای  کســـترودرها  ا میکـــرو 
در  کوتـــاه  مانـــدگاری  زمـــان 
سیلندر بوده و این امر سبب 
دستیابی به حداقل تخریب 
کمک این  پلیمر  می شود. با 
کســـترودرها مـــی تـــوان بـــه  ا

خواص فیزیکی و مکانیکی بهینه دست یافت.

کننده دمای آب برای قالب های تزریق  تنظیم 
Piovan جهت  کن آب تولید شـــرکت  گـــرم  کن و  دســـتگاه هـــای خنک 
تنظیمـــی  دمـــای  در  تزریـــق  هـــای  ماشـــین  هـــای  قالـــب  آب  تامیـــن 
C°90 طراحـــی شـــده انـــد و در ســـه ســـایز مختلـــف و در دو  C°5- تـــا 
نـــوع تک جریانـــه و یا دو جریانه قابل ارائه هســـتند. این دســـتگاه ها 
کاهش  کمپرســـور دیجیتالـــی قابـــل تنظیـــم هســـتند و قـــادر به  دارای 
10% بدون تاثیر در راندمان عملکرد و یا نوســـان می  مصـــرف انرژی تا 
باشـــند. یک شـــیر الکترونیکی انبســـاط نیز براساس استاندارد در این 

دســـتگاه تعبیه شـــده اســـت. 

108 ســـانتی متر، در  0 و ارتفـــاغ  /4  mm واحدهـــای فوق بـــا مســـاحت
گیرنـــد. بنا بـــه اظهار شـــرکت  کنـــار دســـتگاه هـــای تزریـــق جـــای مـــی 
50 درصـــد  تـــا   30 را  انـــرژی مصرفـــی  ایـــن واحدهـــا میـــزان  ســـازنده، 

کاهش می دهنـــد.

دانــش و فـــناوری

افزایش مقاومت ضربه و دمایی
شـــرکتTeijin ژاپـــن بـــا تکنولـــوژی جدیـــد، مقاومت ضربـــه ودمایی رزیـــن 
بیوپالســـتیک Planex را افزایش داده اســـت. این تکنولوژی با بهینه سازی 
ساختار مولکولی رزین، دمای انتقال شیشه ای آن را تا C°120باال برده و به 
طـــور همزمان مقاومت ضربه آن را نیز افزایش می دهد. همچنین با ایجاد 
گی مقاومت در برابر شعله، این رزین استاندارد UL94V- 0 را پاسخگو  ویژ
گی قالب پذیری و  کربنـــات و دارای ویژ اســـت. رزیـــن Planex نوعی بیو پلی 

اســـت.  باالیـــی  دوام 
دارای  رزیــــــن  ایـــــن 
ســــــخت،  ســـــــطحی 
مقاومت شـــیمیایی و 
آب و هوایی باال بوده 
همچنیـــن شـــــفاف و 
قـــادر بـــه انتقـــال نـــور 
اســـت.کاربرد   )  %92(

این رزین در صنایع الکتریکی بوده و در ظرفیت 3000 تن در ســـال توســـط 
شرکت Teijin تولید خواهد شد . 

تمـــرکز نمایشگـــاه لــوله آلمــان بر لوله های پالستیکی

که هر دو ســـال یکبار در شـــهر دوسلدورف  نمایشـــگاه بین المللی لوله 
که در ســـال 2014  گـــردد، در نمایشـــگاه آتـــی خود  آلمـــان برگـــزار مـــی 
tube2014( بـــرای اولیـــن بار نمایشـــی ویـــژه از لوله  برگـــزار می شـــود )
هـــای پالســـتیکی خواهـــد داشـــت. در این خصـــوص مدیر نمایشـــگاه 
کاربردهـــا  کـــه لولـــه هـــای پالســـتیکی تقریبـــًا در همـــه  بیـــان داشـــت 
گرمایش،  گاز، آب آشـــامیدنی، سیســـتم های  حضور دارند: در انتقال 
فاضـــالب، صنایع شـــیمیایی و دارویی، بیوشـــیمی و صنعت اتومبیل.
PTF در این نمایشـــگاه مسئولیت بخش  انجمن لوله های پالســـتیکی 

لولـــه هـــای پالســـتیکی و کاربردهـــای آن را برعهـــده خواهد داشـــت. 
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 West به شـــرکت U-PVC گذاری تجارت لوله های وا
Certain Teed از جانب lake

لولـــه  تولیـــد  واحـــد 
شـــرکت   PVC هـــای 
تـــا   Certain Teed
اول  نیمـــه  پایـــان 
شـــرکت  بـــه   2013
گـــذار  وا  Westlake
ایـــن  خواهـــد شـــد . 
لوله،  شـــامل  واحـــد 
پروفیل  و  اتصـــاالت 
کـــه با 200 نفر پرســـنل، ظرفیـــت تولید ســـاالنه در حدود  PVC اســـت 
68000 تـــن را دارا اســـت . محصـــوالت این واحـــد در بخش های چاه 

کاربرد دارد. کشـــاورزی و آبیاری  نفت، آبرســـانی و فاضالب شـــهری، 

West lake دارای محصوالت ویژه و مهندســـی در زمینه لوله  شـــرکت 
و اتصاالت نیز هســـت.

Mexichem توسط Poly One خریداری واحد وینیل

شـــرکت  بـــه   Poly One سوسپانســـیون  رزیـــن  تولیـــد  واحدهـــای 
کنـــون  ا هـــم   Poly One شـــرکت  گـــردد.  مـــی  گـــذار  وا  Mexichem
کند. سیاســـت  OxyVinyl هـــا را تولید می  محصـــوالت ویـــژه از قبیل 
کاربردهای ویژه به جای  این شـــرکت تمرکز بر تولید مـــواد اولیه برای 

رزین های پایه اســـت.

پالستیک های صرفه جو 

دانــش و فـــناوری

Fraunhofer با اســـتفاده از پلیمرها  پژوهشـــگران در موسســـه آلمانـــی 
گرمایی محیـــط را با  کـــه انـــرژی  ژنراتـــور ترموالکترویکـــی ســـاخته انـــد 
کند. ایـــن ژنراتورها  می  راندمـــان 8% بـــه انرژی الکتریکـــی تبدیل می 
گاز  گســـترده ای از قبیل سیســـتم های خروجی  کاربردهای  توانند در 

کامپیوتری اســـتفاده شـــوند. گزوزها و سیســـتم های  یا ا

صرفه جویی در مصرف انرژی
ایـــن  مشـــتریان  کـــه  نمـــود  اعـــالم   Batten feld-Cincinnati شـــرکت 
شـــرکت بـــا خرید خطـــوط تولید لولـــه، موفق به 30% صرفـــه جویی در 

انـــرژی مصرفـــی خواهنـــد شـــد. 

کـــه  صورتـــی  در  ســـاعت،   7000 ســـاالنه  تولیـــد  بـــا  ای  کننـــده  تولیـــد 
خطـــوط تولیـــد خـــود را مجهـــز بـــه محصـــوالت ایـــن شـــرکت از  قبیـــل                                   
 300 Uni Ex35-30 و Sol Ex75- 40 نمایـــد،  قادر به صرفه جویی 000/

یـــورو در مصـــرف انـــرژی بـــرق خواهـــد بـــود .

PVC-تولید پروفیل چوب

مســـتقیم                کســـتروژن  ا از  پروفیـــل  تولیـــد  بـــرای   Oceplast شـــرکت 
 Krauss Maffei Berstoff شـــرکت  ســـاخت   WPC Direct Extrusion
کســـترودر دو مارپیچه  کرده اســـت. این خـــط تولید دارای ا اســـتفاده 
کاربید تنگســـتن  بـــا خروجـــی 200kg/h اســـت. مارپیـــچ هـــا بـــا مـــاده 

آبکاری شـــده و ســـیلندر دارای آســـتری از جنس آلیاژ فلزی اســـت .
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در  دارد.  اهمیـــت  سایشـــی  مقاومـــت   ،WPC کســـترودرهای  ا در 
PVC و چوب بصورت مســـتقیم توزین  کســـتروژن مســـتقیم، دو ماده  ا
PVC توسط انتقال  کامپوند  و وارد سیســـتم می شـــوند. پودر چوب و 
دهنـــده دو جزئـــی به میکســـر وارد شـــده و پـــس از یکنواخت ســـازی، 

کســـترودر می شـــوند . مســـتقیمًا وارد ا

تولید پالستی سایزر بهداشتی 
که  کد SG 168 تولید نموده  شرکت Eastman پالستی سایزر غیر فتاالتی با 
کاربرد دارد  برای تولید تجهیزات بهداشتی، اسباب بازی و صنایع غذایی 

این پالستی ســـایزر جایگزین 
مـــی   DEHPوTOTM مـــواد 
که عـــالوه بر بهداشـــتی  شـــود 
بودن، از نظر اقتصادی نیز به 

صرفه است .

 Ineos و Solvay ادغام شرکت های
Ineos تصمیـــم دارنـــد تـــا فعالیـــت های خود  Solvay و  شـــرکت هـــای 
کننده بزرگ  PVC مشـــترک ســـازند تا بـــه ســـومین تولیـــد  را در حـــوزه 
کشور   9 5650 پرسنل در  دنیا تبدیل شـــوند. شـــرکت ادغامی، دارای 

خواهـــد بـــود.

حـــذف ســـرب در لوله هـــای U-PVC توســـط انجمن 
)PIPA) پالستیک استرالیا

اعضـــای این انجمن بطور داوطلبانه تصمیم به حذف اســـتابلیزرهای 
گرفتند . ســـربی در فرموالســـیون لوله ها 

گرچـــه هیچگونـــه مدرک مشـــخصی مبنی بر زیانبار بودن اســـتفاده از  ا
PVC یافت نشـــده،   اســـتابلیزرهای ســـربی در فرموالســـیون لوله های 
2002 توافقنامـــه مزبـــور را امضـــا نمـــود و هـــم  ایـــن انجمـــن در ســـال 
کاماًل از  کنـــون با سررســـید زمـــان توافقنامـــه، اســـتابلیزرهای ســـربی  ا

PVC حذف شـــده اند . فرموالســـیون لوله های 

گـــروه برنامـــه ریـــزی فنـــی ایـــن انجمـــن بـــا   PVC بخـــش لولـــه هـــای 
بهینـــــه  همچنیـــــن  و  اســـــترالیــــــــایـــی  اســـتــــــانداردهـــــــای  اصـــالح 
بـــه لولـــه هـــای تحـــت  ســـــــــازی اســـتـــانداردAS/NZS 4765 مربـــــوط 
کادمیم و جیوه را غیر مجاز شـــناخته است  فشـــار، استفاده از ســـرب، 
که  کمـــی ســـرب هســـتند  استابلیزردهای ســـربی دارای میـــزان بســـیار 

کننـــده  پایـــدار  عنـــوان  بـــه 
بـــه  و  لولـــه  فرموالســـیون  در 
کمتـــر   ( کـــم  بســـیار  میـــزان  
اســـتفاده می شوند   )  %0 /6 از
انجمـــن وینیل بـــه جنبه های 
در   PVC عمـــر  چرخه  کلیـــدی 
این  پـــردازد.  می  محصـــوالت 
هـــای  ریـــزی  برنامـــه  انجمـــن 
را  ای  شـــده  بنـــدی  زمـــان 
جهـــت اجـــرای اســـتانداردها، 
افزودنـــی  از  ایمـــن  اســـتفاده 
و  بازیافـــت  مدیریـــت  هـــا، 
تحقیقـــات انجـــام مـــی دهـــد. 
هر  ها  برنامه  پیشـــرفت  میزان 

گردد . گزارش می  ســـاله بررســـی شـــده و 

کردن  از دیگـــر برنامـــه هـــای تعیین شـــده در ایـــن انجمن، ســـخت تر 
PVC اســـت . تحت  گازها در اســـتانداردهای  قوانیـــن مربوط به نشـــر 
کـــه در مرحلـــه تولیـــد ایجاد می  اســـتاندارد جدیـــد، بخـــارات وینیـــل 
کنند.  PVC تولیـــدی تجاوز  گـــرم در هر تن  شـــوند، نبایـــد از میزان 30 
گـــرم در هـــر تن اســـت.   100 ایـــن میـــزان در اســـتانداردهای اروپایـــی 
PVC در اســـترالیا  کننده رزین  که تنهـــا تولید  شـــرکت وینیل اســـترالیا 
گذشـــته و در مراحل اولیه  اســـت، براســـاس این برنامه در سال های 

ایـــن برنامـــه، ایـــن میـــزان را بـــه 50 گـــرم کاهـــش داده اســـت .

انجمـــن وینیـــل همچنین با همـــکاری بیمارســـتان ملبورن، پروژه ای 
PVC مورد اســـتفاده در  را در ارتبـــاط بـــا مدیریت بازیافت محصوالت 

اتـــاق عمـــل پایـــه گـــذاری کـــرده اســـت .

PVC در حـــدود 25% پالســـتیک هـــای مورد اســـتفاده در اتـــاق عمل 
را تشـــکیل مـــی دهد و ایـــن پروژه جهت اســـتفاده مجـــدد محصوالت 
ح ریزی شـــد. ایـــن محصوالت شـــامل  لـــوده طر اســـتفاده شـــده غیر آ
کـــه مـــی توانند به  کســـیژن، ماســـک هـــا و . . .   هســـتند  لولـــه هـــای ا

محصوالتـــی از قبیـــل شـــیلنگ و لولـــه تبدیـــل شـــوند.

کانبرا  انجمـــن وینیـــل اخیـــرًا ســـمینارهایی را در ســـیدنی، ملبـــورن و 
کـــرده و در ایـــن ســـمینارها پیشـــرفت هـــای حاصـــل شـــده در  برگـــزار 

صنعـــت و فعالیـــت هـــای داوطلبانـــه ایـــن گـــروه ارائـــه شـــده اســـت .

ایـــن ســـمینارها بـــرای موسســـات دولتی و غیـــر دولتی زمینـــه بح� و 
تبـــادل نظـــر در رابطه بـــا بازیافـــت، بهبودهـــای ایجاد شـــده در تولید 
PVC  دوســـتدار محیط زیســـت را در اســـترالیا  گســـترش محصوالت  و 

فراهـــم مـــی آورنـــد .

انجمـــن وینیـــل دانســـتنی هـــای راجـــع بـــه ســـالمت، ایمنـــی ومحیط 
PVC در هر مرحله از چرخه عمر آن را ارائه می دهد  زیســـت مربوط به 
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بـــزرگ  پـــروژه هـــای  PVC در  جایگزینـــی لولـــه هـــای 
آبرسانی ملبورن

کـــه قراردادهایـــی را جهـــت اجرای  شـــرکت آب ملبـــورن اعـــالم نمـــود 
پروژه های اصلی آبرســـانی این شـــهر در 5 ســـال آینـــده امضاء نموده 

که بر  اســـت. در این پروژه های تمرکز اصلی بر نوســـازی خطوط بوده 
مبنـــای تغییـــر جنـــس لولـــه هـــا بـــه PVC قـــرار داده شـــده اســـت .

PVC ، ســـطح  مزایـــای عنوان شـــده توســـط این مرکـــز برای لوله های 
کـــه ســـبب بـــاال رفتـــن میـــزان جریان می شـــود،  داخلـــی صـــاف آنهـــا 
مقاومـــت آنهـــا در برابـــر خوردگـــی، ارزان بودن و آســـانی حمل ونصب 
PVC در ســـالیان  کیفیت لولـــه های گزارش ایـــن مرکـــز  اســـت. بنا بـــه 

دراز ثابت شـــده و این لولـــه هـــا همـــواره بـــدون مشـــکل بـــوده انـــد .

کاهـــش میزان هدر رفت آب، مقدار آن را در طول  PVC با  لولـــه های 
خطـــوط ثابـــت نگه مـــی دارنـــد. اتصـــاالت این لولـــه ها بدون نشـــتی 
کاهـــش هزینه های  هســـتند و ایـــن امر در بخـــش فاضالب نیز ســـبب 

کشـــورها  تصفیه می شـــود. مطالعات انجام یافته در اســـترالیا و ســـایر 
کمترین میزان خروجی   PVC کاربردهـــا،  که در انواع  نشـــان می دهد 

را داشـــته اســـت .

کســـتروژن کـــامپونــد ویژه جهــت تمیزســـازی خطوط ا
که بـــه راحتی و به  Aqua purgeکامپونـــد ویـــژه ای را ســـاخته  شـــرکت 

کســـتروژن اســـت . ســـرعت قادر به تمیز ســـازی تجهیزات ا

که سازنده   Hozelok کامپوند ها به نام شـــرکت  یکی از مشـــتریان این 
که بـــه دلیل نـــوع تولید  شـــیلنگ هـــای باغبانـــی اســـت بیان داشـــته 
خـــود به دفعـــات متعـــدد نیاز بـــه تمیـــزکاری مارپیچ هـــای خطوط از 
مواد ســـوخته اســـت و ایـــن امر هر بار در حدود 3 ســـاعت زمـــان نیاز 
 Aqua دارد، در صورتیکه با اســـتفاده از  Kg25 ماده تمیز ساز شرکت 
Ca/Zn اســـت، تمیز ســـازی  کننده  PVC و با پایدار  کـــه برپایه   purge
کشـــد و پس از آن  75mm  تنهـــا 20 دقیقـــه طـــول مـــی  مارپیـــچ هـــای

مارپیـــچ داخـــل ســـیلندر جـــای گرفتـــه و آغـــاز بـــه کار مـــی کنـــد.

UV مقاوم در برابر اشعه PVC کامپوند
 UV مقـــاوم در برابـــر اشـــعه PVC کامپونـــد شـــرکت Teknor Apex نوعـــی 
کامپوند  کتورهای نوری است. این  کاربرد در بیورا که ویژه  خورشید ساخته 
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مـــی تواند در ســـاخت پروفیل هـــای مقـــاوم در برابر شـــرایط مختلف آب و 
کار رود . هوایی نیز به 

کمتر از 15% اســـت. بنا  کدری  کامپونـــد 9118A Apex RE شـــفاف با درجه 
کامپوند نسبت به سایر  به اظهار مدیر تحقیق و توســـعه شرکتApex، این 
کاربردهای مشـــابه آن و همچنین به عنوان  کامپونداهای مورد مصرف در 
لوله های شـــفاف دوســـتدار محیط زیست مورد اســـتفاده، نسبت به سایر 

کربنات( بسیار مقرون به صرفه است . رقیبان خود ) از جمله پلی 

کشش افزایش سرعت در انجام آزمون 
که قادر به افـزاݣݣیش ســـرعت انجام آزمون های  شـــرکتInstron اعالم نموده 
کشـــش اســـت و ایـــن امـــر توســـط 
گیـــر آزمـــون  حـــذف مراحـــل وقـــت 
کـــه دســـتی انجـــام می شـــود و  هـــا 
همچنیـــن ســـاده ســـازی و بهینـــه 
ســـازی روش هـــای تســـت انجـــام 
گیرد. در دســـتگاه های جدید  می 
با افزایـــش تکرارپذیـــری آزمون ها، 
از تکـــرار انجام آزمـــون ها جلوگیری 

خواهد ݣݣݣشد .

گیج طول  در ایـــن دســـتگاه هـــا، از 
اســـت.  اســـتفاده شـــده  اتوماتیک 
دقت این دســـتگاه تا یک میکرون 
ک�ـــر ازدیاد طـــول 750 میلی  و حدا
گـــــی های  متـــر اســـت. از دیگـــر ویژ
برجـــســـــته دســـــــتگاه مزبـــور ایـــن 
کـــه بازوهـــای آن از دو طرف به طور مشـــابه باز و بســـته می شـــوند.  اســـت 
ایـــن امـــر از طریـــق چرخــــــــش میلــــــــه ای مشـــترک و از طریـــق یـــک موتور 
گردد و بنابراین بازوها ســـبک تر می شــــــــوند. همچــــنین بـــرای  انجام می 
ک�یف شـــدن، از صفحه ای محاف�  کستنســـومتر از خرابی و  محــــــــافظــت ا
که از دستگاه استفاده نمی شود، اپراتور قادر  استفاده شده است. هنگامی 
ج از سرویس قرار دهد تا دستگاه  کستنسومتر را سریعًا در حالت خار است ا

ایمنی بیشتری داشته باشد .

سمینار آب و فاضالب 
گوست 2013 در اینترنت به صورت رایگان برگزار  این ســـمینار در تاریخ 22 آ
کننده مالی آن شـــرکت Bently است. در این سمینار  خواهد شـــد و تامین 

نرم افزارهای آنالیز سیستم های آب و فاضالب بررسی می شوند.

کنندگان موارد زیر را آموزش می بینند: در این سمینار شرکت 

- چگونگی تعریف مدل جریان از یک شبکه هیدرولیک

- روش های بهبود آنالیز

کنترل جریان - روش استفاده از نرم افزار برای طراحی تجهیزات 

PVC بازار جهانی
گرفته  قیمـــت PVC در نقاط مختلف دنیـــا روندهای متفاوتـــی را در پیش 
اســـت. در اروپا با وجود نزدیک شـــدن بـــه تعطیالت تابســـتان و همچنین 
کنندگان، قیمـــت PVC K67,68 ثابت اســـت. در ماه  محدودیـــت تامیـــن 
جـــوالی قیمـــت ها افزایش داشـــت و دلیـــل آن افزایش هزینه هـــای انرژی 
کاهش یافته   PVC عنوان شـــد . در حال حاضر بـــا آغاز تعطیالت تقاضـــای

است.

در آســـیا به دلیـــل افزایش هزینه های انـــرژی، قیمت PVC فروخته شـــده 
گذشـــته افزایش داشـــته اســـت. تاجران  گوســـت نســـبت به ماه  برای ماه آ
تایوانـــی قیمت PVC صادراتی به چین و آســـیای جنوب شـــرقی را 20-30 

دالر افزایش داده اند. 

کاهش یافته  کشـــورهای مســـلمان به دلیل ماه رمضان، خرید و فروش  در 
است. 

کاهش داشته است  در هندوستان نیز به دلیل آغاز ماه بارش، میزان خرید 
و بنابراین از افزایش قیمت ها استقبالی نشده است .

در امریـــکا قیمت های PVC صادراتی پایین تر اســـت. قیمت PVC در این 
کمترین مقدار  کاهش داشـــت، به طوریکه به  کشـــور درماه ژوئن به شـــدت 

خود در سال رسید . 
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PVC طراحی و ساخت لوله های
که  کتابی اســـت  کتاب پنجمین ویرایش از  این 
بـــرای اولیـــن بار در ســـال 1977 چاپ شـــد و به 
کز آموزشـــی  گســـترده ای در صنعـــت و مرا طـــور 
کتاب شامل مباحثی در رابطه با  گرفت. بخش های جدید اضافه شده به این  مورد استفاده قرار 

گودال و همچنین لوله های O-PVC است . روش های نصب بدون 

کتاب ویژه استفاده مهندسین، طراحان، نصاب ها و دانش پژوهان است و راهنمای خوبی  این 
جهت استفاده در بخش لوله های PVC به همراه داده های فراوان است .

کتاب فوق توسط انجمن UNI-BELL و درسال 2012 به چاپ رسیده است .

هندبوک مواد و مقاومت آب و هوایی آنها 
که پنجمین چاپ این هندبوک اســـت، در ســـال 2013 توسط آقای Wypych در رابطه  کتاب  این 

با مواد پلیمری تهیه شده است. 

کتاب مزبور به 4 بخش اصلی تقسیم می شود: 

- توضیحـــی در رابطه با علم Weathing ) فرســـایش در هـــوا ( و تاثیر آن بر مواد ) از نظر فتوفییک و 
فتوشیمی ( 

گیری و شـــبیه ســـازی  - توضیحاتـــی در رابطه با محیط و شـــرایط آب و هوایی، روش های اندازه 
تاثیرات آنها 

کاالها و تاثیرات منفی  - یـــک مورد تحقیق انجام شـــده در رابطه با بیش از 50 نمونه پلیمـــری در 
افزودنی ها 

که بر روی بیش از 40 نمونه محصول انجام شده است  - تحقیقی 

کتاب برگرفته از یک مقاله چاپ شده با استفاده از تقریبًا 3000 منبع است . دو بخش آخر این 

کتاب راهنمای مفید و به روزی برای طراحان محصول است. این 

مقاومت شیمیایی ترموپالستیک های مهندسی 
ح های شـــیمیایی با مواد  که در مهندســـی، زیرســـاخت هـــا، طر کتـــاب برای تمامی افرادی  ایـــن 
گروه  کار دارند مفید اســـت و شـــامل مجموعه داده های منحصر به فردی از 36  مهندســـی ســـرو 
کریلـــن ها، پلی  ترموپالســـتیک هـــای مهندســـی در بخش هـــای فلوئوروپلیمرها، الفیـــن ها، پلی ا
کریستال مایع، پلی آلومرها و  کلرایدها، پلیمرهای  کلراید، وینیلیدن  اســـترها، پلی آمیدها، وینیل 

گون است . گونا بررسی مقاومت آنها در رنج وسیعی از محیط های 

کتاب فوق توسط Woishnis و Ebnesajjad نوشته و در سال 2012 چاپ شده است .

مع������رف���ی کت���اب
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مدیـــــــــریت

هزینه بی فرهنگی

کار مک دونوف در دانشگاه  کسب و  کریســـتین پوراتف دانشیار دانشـــکده 
ج تاوان اســـت، کریستین پیرسون، استاد رهبری جهانی در دانشکده  جور

مدیریت جهانی تاندربرد اســـت

کار شـــایع و رو به افزایش است. در طی چهارده سال  کتی در محیط  بی نزا
کارنظرسنجی  کارمند درباره نحوه رفتار با آنها در محل  گذشته ما از هزاران 
کرده اند. در  کتی را تجربـــه  کـــه بی نزا کرده اند  کرده ایـــم و 98 درصـــد اذعان 
که حداقل یکبار در هفته با بی ادبی با آنها  گفتند  سال 2011 نیمی از آنها 

که تعداد آنها در ســـال 1998 حدود 25درصد بود. رفتار شـــده، در حالی 

کار صدمه می زند.  ایـــن هزینه ها بـــه تدریج به  عملکـــرد نهایی۱  کســـب و 
کار بـــه نحوی منفی  کتی در محیط  کم وبیـــش همه تجربه کننـــدگان بی نزا
کنـــش نشـــان می دهند و در بســـیاری از موارد، آشـــکارا تالفـــی می کنند.  وا
کمتر می شود و  که به افراد بی احترامی می شـــود، خالقیت شـــان  هنگامی 
کارشـــان را ترک می کنند. حـــدود نیمی از آنها به  بســـیاری از آنها با رنجش 
کارشان می کاهند.  کیفیت  کاهش داده یا از  عمد میزان تالش هایشـــان را 
کتی به روابط با مشتریان هم صدمه می زند. پژوهش ما نشان  می- بی نزا
کارکنانشان  که احســـاس می کنند  دهد احتمال خرید افراد از شـــرکتهایی 
بی ادب هســـتند پایین است، خواه این بی ادبی نسبت به خود آنها باشد 

کارکنان. مشـــاهده تنها یک تعامل ناخوشـــایند موجب می شـــود  یا ســـایر 
کارکنـــان، ســـازمان و حتی برند )شناســـه(  مشـــتری ایـــن رفتار را به ســـایر 

تعمیـــم    دهـــد.

کارکنـــان، مدیـــران، مدیـــران ارشـــد منابع انســـانی، روســـای هی�ت  مـــا با 
کردیم،  کرده ایم. پرسشـــنامه هایی تهیه  مدیـــره و مدیران عامل مصاحبه 
کردیم، با پزشکان،  آزمایش هایی را انجام دادیم، کارگاه های آموزشی برگزار 
وکال، قضـــات، م�موران اجـــرای قانون، معماران، مهندســـان، مشـــاوران و 
کردیم.  کتی صحبت  کنار آمدن با     بی نزا مربیـــان درباره نحوه رویارویی و 
کتی  برای پیگیری میزان شـــیوع، انواع، علل، هزینه هـــا و درمانهای بی نزا
کار داده هایی از چهارده هزار نفر از شـــاغالن در سراســـر ایاالت  در محیـــط 
کردیـــم. مـــا بـــه یقیـــن دوچیـــز را می دانیم :  کانـــادا جمـــع آوری  متحـــده و 
گاهند یا اقداماتی  کتی پرهزینه اســـت و ســـازمان های اندکـــی از آن آ بی نزا

بـــرای کاهـــش آن اتخـــاذ می کننـــد.

در ایـــن مقالـــه دربـــاره یافته هایمـــان بحـــ� می کنیـــم و بـــا بیـــان تفصیلی 
کتی، مداخله هایی را پیشنهاد می کنیم. اما نخست به  هزینه های بی-نزا

کتی نگاهی می اندازیم. انواع شـــکل های ممکن بی-نزا

ک�ی شکال بی نزا
َ
ا

مـــا همه دربـــاره «رییس جهنمـــی» چیزهایی شـــنیده ایم )یـــا آن را تجربه 
کرده ایم( . اســـترس ناشـــی از خشـــونت مســـتمر یک مدیر روی دیگران اثر 
گاهی اوقات هم این اثر بســـیار بزرگ است. ما با شخصی  بدی می گذارد و 
کال مت )اســـامی و هویت-هـــا در این مقاله تغییر داده شـــده اند(  بـــه نام 
که  کار می کـــرد : رییس زورگوی خشـــنی  کـــه زیرنظر لـــری  کردیم  صحبـــت 
به زیردســـتانش توهین می کرد، تالش هایشـــان را بی ارزش می کرد و بابت 
کنترلی روی آنها نداشـــتند سرزنش شـــان می کرد. لری  که هیچ  چیزهایـــی 
که مت را در یکی از فروشـــگاه های  با مشـــتریان نیز بـــی ادب بود. هنگامی 
گفت : «تو ســـنت )کســـب و  مشـــتریان همراهی می کرد به مالک فروشـــگاه 
ک�یف اســـت. این مثل  کار( پـــدرت را دنبـــال می کنی و فروشـــگاهت خیلی 

این اســـت که تو ک�افت در دســـت داری».

کار را بـــه جـــان خرید و  میـــزان اســـترس مـــت بـــاال رفـــت. او ریســـک ایـــن 
گـــزارش داد. )او اولین نفری نبود  موضـــوع لـــری را به واحد منابع انســـانی 
گرفت، ولی  کی بود(. لـــری از طرف مدیران مافوق مورد انتقـــاد قرار  که شـــا
که شـــاید به جای استفاده  گفتن این نکته  معذرت خواهی نکرد و تنها به 
کرد. چند هفته بعد، لری  کتفا  کرد، ا از مگس کش از «بمب اتم» اســـتفاده 
بـــه عنـــوان مدیر نمونه منطقه معرفی شـــد. ســـه روز بعـــد از آن مت دچار 

حمله قلبی شـــد.
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کمال  کنترل نشده با  نتیجه داستان مت غیرمعمول است، اما بی ادبی 
تعجب متداول است. ما درباره رییسی شنیدیم که مکرر دشنام می داد 
کارکنـــان و ت�مین کننـــدگان بـــرای اعـــالم ورود او به یکدیگـــر رمزهایی  و 
که نفرت مشترک شـــان به  ســـاخته بودنـــد. تنها وجـــه م�بت این بـــود 
که روابط نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. بعد  کرده بود  کمک  کارکنان 
از انحالل شـــرکت در اواخر دهه 1990، کارکنان سابق شرکت شبکه ای 

را تشـــکیل دادند که همچنان برقرار اســـت.

کار می کرد  کل واحد آلوده می شـــود. جنیفر در شرک�ی  در برخی از موارد 
که  کرده را اســـتخدام می کرد  که تعـــداد زیادی از افراد حرفه ای تحصیل 
کنند. کامال  کار  کار با حقوق ناچیـــزی  حاضـــر بودند به خاطرخالقیـــت 
کنند. ف�ا مملو از  که آنها باید تعهداتشـــان را ایفـــا  پذیرفته شـــده بود 
کوبـــش در، گفتگوهای حاشـــیه ای، محروم ســـازی و بی احترامی آشـــکار 
گذشـــت چندین ســـال با یـــادآوری داد و  بـــه وقت دیگران بود. هنوز با 
که یک غلـــط تایپی در  فریـــاد رییســـش قلبـــش درد میگیـــرد. هنگامی 
ک  کرده ای» اصطکا گزارش داخلی پیدا می شـــد، می گفت، «تو اشـــتباه 
کـــه باقی  کارکنـــان رده  پایین وجود داشـــت. امـــا آنهایی  زیـــادی بیـــن 
کرده اند و از افراد تازه وارد  ماندند به نظر می رســـید این رفتار را جـــذب 

سوءاســـتفاده های مشـــابهی می کنند.

فران، مدیر ارشـــد یک شـــرکت خرده فروشـــی جهانی بـــود. بعد از چند 
فصل رشـــد چشمگیر در شرایط بد اقتصادی، او خودش را در مواجهه 
کســـوت مدیرارشـــد دیـــد. به مدت شـــش ماه برای  بـــا جو تازه وارد در 
کند. او  گزیر شـــد چیزهایـــی را تحمل و مبـــارزه  کار نا کســـب و  دفـــاع از 
که با او می شد توضیحی دریافت نکرد و در نهایت  هرگز در باره رفتاری 
که او  کرد، نه برای شـــغل جدید بلکه برای فرار از چیزی  شـــرکت را ترک 

آن را «تجربـــه روان آزار» می نامیـــد.

ک�ی می تواند شـــکل های زیرکانه ای به خـــود بگیرد و اغلب دلیل  بی نزا
که  کنید  آن بی فکـــری اســـت تـــا بدجنســـی واقعی. دربـــاره مدیری فکـــر 
گزارش توســـط دیگران، ایمیل ارســـال می کند یا رییســـی  هنـــگام ارائـــه 
که آزاردهنده  گونه ای دســـت می اندازد  که زیردســـت مستقیمش را به 
کـــه اخبار خـــوب را به خودش نســـبت می دهد  اســـت یا یـــک رهبر تیم 
کارهـــا خـــراب می شـــوند انگشـــت اتهـــام را به ســـمت  کـــه  و هنگامـــی 
اع�ای تیم نشـــانه می رود. چنین اقدامات به نسبت جزئی می توانند 
کمتر عیان هستند و  بســـیار موذیانه تر از زورگویی آشکار باشـــند، چون 
چشم پوشـــی از آنها آسان تر است: روی هم تلنبار می شوند و روحیه و 

تعلق خاطر کارکنان را می فرســـایند.

ک�ی هزینه های بی نزا

ک�ی نادرست است،  که بی نزا ممکن اســـت بســـیاری از مدیران بگویند 
کـــه هزینه هـــای ملموســـی دارد. مخاطبان  امـــا همـــه آنهـــا    نمی دانند 
ک�ـــی اغلـــب فـــرد مهاجـــم و ســـازمان را تنبیـــه می کننـــد، هرچنـــد  بی نزا
گاهانه  بســـیاری از آنها احساساتشـــان را پنهان یا ســـرکوب می کنند و آ
یه اقداماتشان به عنوان انتقام فکر نمی کنند. با نظرسنجی از هشتصد 
کنش های افراد به چه  کارمنـــد در هفده صنعت، ما دریافتیـــم وا مدیـــر و 
ک�ی واقع شده بودند : که مورد بی نزا چیز ختم می شود. در بین افرادی 

•48 درصد به عمد از تالش هایشـــان کاســـتند.

•47    درصـــد بـــه عمـــد کـــم کاری کردنـــد.

•۳8 درصد به عمد از کیفیت کارشـــان کاســـتند.

•80 درصـــد بـــه دلیل مشـــغولیت فکری دربـــاره اتفاق، وقتشـــان را هدر 
دادنـــد.

•6۳ درصـــد بـــه دلیل دغدغـــه پرهیـــز از فرد مهاجـــم، وقتشـــان را هدر 
دادنـــد.

گفتند که عملکردشـــان تنزل یافت. •66 درصد 

•78 درصد گفتند که تعهدشـــان به ســـازمان کم شـــد.

کردند. کارشـــان را ترک  که به دلیل رفتار بی ادبانه  گفتند  •12 درصد 

که ناامیدی خود را به مشتریان انتقال دادند. کردند  •25 درصد اعتراف 

گزارش هـــا بینش هـــای م�اعفـــی را دربـــاره اثـــرات  آزمایش هـــا و ســـایر 
ک�ـــی ارائـــه  می کننـــد. در ادامـــه، نمونه هایـــی از پیامدهـــا ارائـــه  بی نزا

می شـــود.

که بـــه همراه امیر اریز، اســـتاد  خالقیـــت صدمـــه می بیند. در آزمایشـــی 
که با آنها  کنندگانی  مدیریت دانشـــگاه فلوریدا، انجام دادیم، مشارکت 
با بی ادبی رفتار شـــده بود. در مقایســـه با ســـایر افراد مـــورد مطالعه در 
کم تر ایده پردازی  کمتر خالق بودند. آنها 25 درصد  آزمایش، سی درصد 
می کردند، ایده هایشـــان اصالت زیادی نداشـــت. برای م�ـــال، هنگامی 
که با آنها  کنندگانی  کنیم، مشـــارکت  کار  که از آنها پرســـیدیم بـــا آجر چه 
بدرفتاری شـــده بـــود فعالیت هـــای منطقی و نه تخیلی مانند «ســـاختن 
کردند. ما  خانـــه»، «ســـاختن دیوار»، «ســـاختن مدرســـه» را پیشـــنهاد 

مدیـــــــــریت
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کت با آنها رفتار شـــده  که با نزا جرقه هـــای فکری زیـــادی را در بین افرادی 
کردیم، پیشنهادی آنها عبارتند بودند از : «در سایت ای.بی  بود مشـــاهده 
کوچک اســـتفاده  گل  آن را بفروشـــیم»، «از آن به عنوان تیر دروازه فوتبال 
کنیم و هنر تجســـمی بنامیم» و «آن را  کنیـــم»، «آن را به دیوار موزه آویزان 

کنیم». کودکی هدیه  کنیم به  به شـــکل یک حیوان خانگی تزیین 

عملکـــرد و روحیـــه تیمـــی رو بـــه وخامـــت می گـــذارد. نتایج نظرســـنجی ها 
کتی ســـاده  که مشـــاهده حتی یـــک بی نزا و مصاحبه هـــا نشـــان می دهـــد 
که شـــاهد رفتار بد  پیامدهـــای منفـــی دارد. در یکی از  آزمایش ها، افرادی 
کلمات متقاطع بیست درصد  بودند نســـبت به ســـایر افراد در حل جدول 
کتی  که شاهدان         بی نزا عملکرد بدتری داشتند. ما همچنین دریافتیم 
گر فـــرد نیازمند  کنند، حتی ا کمـــک  کـــه به دیگران  کمتـــری دارد  احتمـــال 
کت داشـــته باشـــند: تنها 25  کمک، هیچ نوع ارتباط آشـــکاری با فرد بی نزا
که شـــاهد رفتـــار بی ادبانه بودنـــد، داوطلب  درصـــد از افـــراد مورد آزمایش 
که شـــاهد ماجرا  که این نســـبت در بیـــن افرادی  کمـــک شـــدند، در حالـــی 

نبودنـــد 51 درصـــد بـــود.

مشـــتریان می گریزند. براســـاس نظرســـنجی از 244 مصرف کننده، بی ادبی 
که پیشـــخدمت پادویی را  کارکنان رایج اســـت. خـــواه این  در انظـــار میان 
ســـرزنش می کند، رفتـــار غیرمحترمانه باع� ناراحتی افراد می شـــود و افراد 

ج می شـــوند. بالفاصله بدون خرید چیزی از فروشـــگاه خار

مـــا این پدیده را بـــا دبی مکینز و والـــری فولکز از اســـاتید بازاریابی یو.اس.
کردیم. در آزمایش ما نیمی از مشـــارکت کنندگان شـــاهد این  ســـی مطالعه 
که نماینده یک بانک فرضی فردی را بابت ارائه نادرســـت اطالعات  بودند 
کارت اعتباری در جمع توبیخ می کند. تنها بیســـت درصد از شـــاهدان این 
کرد،  که از خدمـــات این بانک در آینـــده اســـتفاده خواهند  گفتنـــد  ماجـــرا 
گفتندکه از خدمات این بانک در  تنها بیست درصد از شاهدان این ماجرا 
که شـــاهد ماجرا  کرد، این نســـبت در بین افرادی  آینده اســـتفاده خواهند 
نبودند هشتاد درصد بود. نزدیک به دو سوم از افراد شاهد این اتفاق هم 

کارمندان بانک احســـاس اضطراب می کنند. که از تعامل با  گفتند 

کردیـــم دریافتیم  عـــالوه بر ایـــن، وقتی ما ســـناریوهای متعـــددی را آزمون 
کـــه فـــرد مخاطـــب ناالیق بـــود، توبیـــخ در پشـــت درهای  اهمیتـــی نـــدارد 
کار ســـوال برانگیز یا  کارمند  بســـته انجام شـــده بود )امـــا با صدای بلند( یـــا 
� از  غیرقانونـــی مانند پارک خودرو در جایگاه دیگـــران انجام داده بود. فار
این موقعیت ها، هیچکس دوست ندارد شاهد بدرفتاری با دیگران باشد.

مدیریت رویدادها پرهزینه است. متخصصان منابع انسانی می گویند تنها 
کند. بر اســـاس  یک رویداد می تواند هفته ها تالش و توجه را به خود جلب 
گزارش شـــده، مدیران و مدیران ارشـــد  که در فورچون  کانتمپس  مطالعه ا

کاریشـــان )معادل  فهرســـت هزار شـــرکت فورچون، ســـیزده درصد از وقت 
کتی  هفت هفته در ســـال( را بـــرای ترمیم روابط افراد یـــا پیامدهای بی نزا
کمک  کـــه مشـــاوران و وکالی مدافع برای  صـــرف می کنند. البته هنگامی 

به سروسامان دادن اوضاع دعوت می شـــوند، هزینه ها افزایش می-یابد.

رهبران چه باید بکنند؟

کار نیازمنـــد مراقبـــت مســـتمر اســـت، در  مـــودب نگـــه داشـــتن محیـــط 
غیراینصـــورت بی ادبـــی بطـــور خزنده بـــه تعامـــالت روزمره وارد می شـــود. 
کـــت در میـــان دیگران  مدیـــران بـــرای پایـــش رفتارهـــای خـــود و تقویتنزا

می توانند از اســـتراتژی های متعددی اســـتفاده کنند.

مدیریـــت بر خود، رهبـــران الگو هســـتند و باید از اقدامـــات و نحوه تعامل 
گاه باشـــند. خود با دیگران آ

الگوســـازی رفتارهای مناســـب. در یکی از نظرســـنجی های مـــا، 25 درصد 
کتـــی آنها، بی ادبی  که دلیل بی نزا گتنـــد  از مدیـــران معتـــرف به بدرفتاری 
کرده بر رأس  که افراد جلوس  کارکنان شاهد باشند  گر  رهبرانشـــان است. ا
کـــرده و پذیرا هســـتند. احتمال  کـــت را تحمـــل  ســـازمان رفتارهـــای بی نزا
کنند. بنابرایـــن تلفن همراه خود را  کـــه آن رفتارها را دنبال  بیشـــتری دارد 
کنیـــد و وعده ها را پیگیری  کنید، به پرســـش ها توجه  در جلســـه خاموش 

کنیـــد.

کارکنان این  کســـب بهترین عملکرد  یـــک راه برای ایجاد فرهنگ احترام و 
کنید. یادداشـــت های شخصی بسیار موثر  که قدردانی خود را ابراز  اســـت 
گر بر الگوبودن، رفتار خوب با دیگران و زنده نگه داشتن  هســـتند به ویژه ا
کمپل  کاننت، مدیرعامل ســـابق  گ  کننـــد. دا کید  ارزش های ســـازمان ت�
گاه است. وی در طی دوره خدمتش  سوپ از قدرت قدرشناسی شخصی آ
به عنوان مدیرعامل بیش از ســـی هزار یادداشـــت تشـــکر      دســـت نویس 

برای کارکنان ارســـال کرد.

کارکنان  کنید. ممکن اســـت بـــه بازخوردهای واقعـــی  تقاضـــای بازخـــورد 
گرفت  خود نیاز داشـــته باشـــید. مدیری در شـــرکت بیمه هانوفـــر تصمیم 
که وقتی  کارکنانش را درباره ســـبک رهبری خود بداند. او دریافت  نظرات 
در طی جلســـه به تلفنش نگاه می کند یا ایمیل ها را پاســـخ می دهد، برای 
کارهـــا پرهیز می کند و  کنون او از این  کارکنانش بســـیار آزاردهنده اســـت. ا

تیمش از این تغییرات خرســـند اســـت.

کارکنان همیشـــه هم روراســـت نخواهنـــد بود، امـــا ابزارهایی وجود  البتـــه 
کنید. برای مثال روزنوشتی داشته  که       می توانید از آنها اســـتفاده  دارند 
کنیـــد و  کتـــی را پیگیـــری  کـــت و بی نزا کـــه در آن     نمونه هـــای نزا باشـــید 

تغییراتی را که دوســـت دارید انجام دهید یادداشـــت کنید.
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فصـــــلنـامـه عــلـــــمی خــبــــــری تحــــــلیـلی
شرکت تولیـدی صنایع یزد پولیـکا

Y A Z D  P O O L I C A    M a g a z i n e مدیـــــــــریت

کنید. وقتی جوزف،  متخص� فناوری اطالعات،  به پیشـــرفت خود توجه 
گرایـــش خود برای غیبت پشـــت  گرفـــت، از  دربـــاره نزارکـــت چیزهایـــی یاد 
گفـــت : در این باره  گاه شـــد. او به ما  ســـر برخی همکاران نامطلوب خود آ
فکـــر نمی کردم تا اینکه متوجه الگوســـازی منفی خودم شـــدم، من تنها از 
که منفور دیگران بودنـــد انتقاد        می کردند و انتقاداتم را با افراد  افـــرادی 
که تا حدودی بد به نظر  ح می کردم  مورد اعتمادم بـــه طور خصوصی مطر
کنی و  کـــه چگونه با شـــایعه-پرا کردم  نمی رســـید. ســـپس شـــروع به تفکر 
کرد و  کمک می کنم. این فکر چشم هایم را باز  ایجاد «دشمن» را به تفرقه 

تصمیم گرفتم الگوی بهتری باشـــم»

کمتری  کـــه ســـخن چینی منفـــی  کوتـــاه، جـــوزف متوجـــه شـــد  در زمانـــی 
کار دارد. او  انجـــام می دهد و احســـاس بهتری در بـــاره خودش و محیـــط 
که فکر می کـــردم با آنها منصف و  می گویـــد: «نمی دانم آیا دیگران )افرادی 
که  حامی هســـتم( متوجه تفاوت می-شـــدند یا نه. اما خودم می دانستم 
کـــرده ام. منفعت دیگری نیز برای ما وجودداشـــت: فکر می کنم ابراز  تغییر 
که همکاران یا زیردستان بی-ادب هستند می تواند  احساسات در زمانی 
که فردی  کار آنها را هشـــیار نگه می دارد  کند. این  به راســـتی تفاوت ایجاد 
دیگر در حال مشاهده است و برایش نحوه رفتار با دیگران اهمیت دارد.»

مدیریت سازمان : پایش و اصالح رفتارتان بخش مهمی از این معماست، 
اما باید در ســـطح شـــرکت نیز اقداماتی انجام دهد.

کتی به محیط  کنید. از همان آغاز از ورود بی نزا کت استخدام  بر مبنای نزا
کنید. برخی شرکت ها از جمله هواپیمایی ساوتوست و فورسیزنز  کار پرهیز 

کت رادر اولویت قرار می دهند. در مصاحبه های اســـتخدامی، نزا

دادن امـــکان ابراز نظیر به اعضـــای تیم درباره همکاران آتی مفید اســـت، 
که در مصاحبه های رسمی تر  آنها ممکن اســـت رفتاری را در پیش بگیرند 
ســـرکوب خواهد شـــد. راپســـودی، ارائه کننـــده برخط خدمات موســـیقی، 
کارکنان بتواننـــد هم تیمی های  گروهـــی انجام می دهد تـــا  مصاحبه هـــای 
کاغذ بســـیار قوی به  که روی  کـــردن متقاضیانی  کنند. رد  خـــود را ارزیابی 
کاماًل پذیرفته  گونه ای باع� ناراحتی تیم می شـــوند  نظر می رســـند ولی به 
که فرد  شـــده اســـت. در یک مورد، تیمی در حال ارزیابـــی دو متقاضی بود 
گوش دادن  قوی تر فاقد هـــوش عاطفی بود: زیاد حرف می زد و تمایلی به 
کـــه در این  کرد  نداشـــت. در نتیجـــه، شـــرکت متقاضـــی دیگر را اســـتخدام 

زمینه بســـیار خوب عمل می کرد.

کـــت را در تمـــام  کـــه نزا کرده انـــد  تنهـــا یـــازده درصـــد از ســـازمان ها اعـــالم 
فرایندهـــای اســـتخدام مـــورد توجـــه قـــرار می دهند و بســـیاری، آنهـــا را به 
کت باشـــد  کســـی بـــه دنبال دیـــدن نزا گر  اجمـــال بررســـی می کننـــد. امـــا ا
می توانـــد به نوعی ردپـــای آن را ببیند. بیمارســـتانی در هنگام اســـتخدام 

که دچار اشـــتباه شـــود. آنهـــا دیرک،  کـــم مانده بـــود  یـــک رادیولوژیســـت 
که بســـیار مـــورد توصیـــه همتایانش بـــود و در مصاحبه  پزشـــک نخبه ای 
کرده بود را قبول نکردند. اما یکی از دستیاران بخش فکر می- عالی عمل 

کار اشـــکال دارد. او از طریق شـــبکه های ارتباطی شـــخصی  کرد یک جای 
کرده اســـت.  که دیـــرک با تعدادی از زیردســـتانش بدرفتاری  می دانســـت 
ایـــن اطالعـــات هرگـــز از روی رزومه قابـــل اســـتخراج نبـــود. بنابراین مدیر 
کرد. این امر می توانـــد الگویی برای  بیمارســـتان با اســـتخدام او مخالفـــت 

ســـایر اســـتخدام کنندگان باشـــد.

که چرا تعدادی  کت را آموزش دهید. ما همیشه از این متعجب هستیم  نزا
کـــت بـــودن را درک نمی کنند.  کارکنـــان معنـــای بانزا زیـــادی از مدیـــران و 
که از  گفتند  کت در نظرســـنجی به مـــا  گذارنـــدگان نزا یـــک چهـــارم از زیرپا 

گاه نبودند. کتی رفتارشـــان آ بی نزا

کارکـــردن اتفاق می افتد. ایفـــای نقش یک تکنیک  کت حین  یادگیـــری نزا
اســـت. در بیمارســـتانی در لس آنجلس، پزشـــکان دم دمی مزاج باید برای 
کاهش دعاوی احتمالی( در «مکتب جذابیت»   کاهـــش تندخویی خود )و 
کالســـهایی درباره مدیریتی اختالط نسلی  ۱حضور یابند. برخی ســـازمانها 

کـــت و نحوه  کـــه در آن دربـــاره تفاوت هـــا در هنجارهای نزا ارائـــه می کنند 
بهبود رفتار در میان نســـل ها صحبت می شـــود.

ویدیـــو به خصـــوص در ترکیب با مربی گـــری می تواند ابزار آموزشـــی خوبی 
کنید تا بتوانند  کارکنان در حین تعامالت مختلف فیلمبـــرداری  باشـــد. از 
کنند.  گان و تن صدای خود را مشـــاهده  حـــاالت چهره، وضعیت بدن، واژ
کنند و ساختگی رفتار  کارکنان دوربین را فراموش  که  مدتی طول می کشد 

نکنند، اما در نهایت الگوهای رفتاری طبیعی خود را از ســـر می گیرند.

بعـــد از مشـــارکت در چنین تمرینی، مدیرعامل یک شـــرکت پزشـــکی به ما 
گفـــت :       «نمی دانســـتیم چـــه قدر پرخاشـــگر بـــه نظر می رســـم» او از این 
کمتر پرخاشـــگر به نظر  کرد تا  کت تر اســـتفاده  بینـــش بـــرای ارتباطات بانزا
کرده، اما  که همیشـــه ظاهرخشـــکش را حفـــ�  گفت  برســـد. مدیری دیگر 
گر او به بح� بی عالقه  کرد. برای مثال، ا ویدیو چیزهای دیگری را آشـــکار 

می شـــد چشـــم هایش را به دور و اطراف می چرخاند.

کـــه بعد از ضبط، افراد ویدیو را در ســـه حالت تماشـــا  مـــا توصیـــه می کنیم 
کســـب یک حـــس عمومی از  کنند، نخســـت، همـــراه با صدا و تصویر برای 
رفتارشـــان. دوم، بـــدون صـــدا برای تمرکـــز بر رفتارهـــای غیرکالمـــی مانند 
کید بر لحن  وضعیت بدن، فاصله ها و حاالت چهره و سوم، با صدا برای ت�
گان، افراد تنها از طریق  صدا، اندازه صدا و ســـرعت صحبت و انتخـــاب واژ
گان موضوعـــات را درک نمی کننـــد، لحـــن نیز به همان اندازه یا بیشـــتر  واژ

اهمیـــت دارد.

1- charm school
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گفتگو در باره انتظارات را شـــروع  گروهی. بـــا تیم تان  ایجـــاد هنجارهای 
که با تیمش در باره رفتارهای  گفت  کنید. مدیر یک شـــرکت بیمه به ما 
کرده بود. در پایان جلســـه اول، تیم هنجارهای  موثر و غیرموثر صحبت 
کـــت ماننـــد ح�ور به موقـــع و پرهیـــز از خواندن و ارســـال ایمیل در  نزا

حین جلســـه را ایجاد کرد.

کردیم تا  کاری مان، اقدامـــی را از ورزش اقتباس  در یکـــی از محیط هـــای 
کرده و به یکدیگر برای پرهیز از افتادن در موقعیتهای  موضوع را تلطی� 
ک�ی می توماند در طی ارائه ها  کار ما، بی نزا کنیم. در  کمک  آزاردهندگی 
شـــعله ور شود، زیرا اساتید پرشور ممکن است برای نشان دادن سواد 
که  کنند. ما به اساتیدی  خود، همکاران و اســـاتید مدعو را سوال-پیچ 
در این رفتارها درگیر می شـــوند از نشـــانه های دست برای دادن اخطار 
کارت زرد و قرمز در بازی فوتبال اســـتفاده اخطار می کنیم. نشـــانه  م�ل 
کنار سر( اخطار را منتقل می کند و  «کارت زرد» (دســـت مشت شـــده در 
که الزم است درباره عبارت ها،  کننده را مطلع می سازد  فرد سوال پیچ 
کند. نشانه «کارت قرمز»  تش بیشتر ت�مل  لحن و شدت نظرات و سواال
که فرصت او  گرفتن دو انگشـــت و نشان دادن شـــصت( می گوید  (باال 
در جلســـه تمام شـــده و رفتاش توهین آمیز اســـت. بعـــد از اخطارهای 
مکرر و منصفانه، الزم اســـت از بازی اجرا شـــود. اع�ای دانشکده یاد 
کردن را  کارت قرمـــز می گیرند باید آن روز صحبت  که  گرفته انـــد هنگامی 

متوقـــ� کننـــد.

اوچنر، یک شـــرکت بـــزرگ ارائه دهنده خدمات ســـالمت در آریزونای، 
گر در  کـــه «قاعده پنـــج/ده» نامیده اســـت: ا گرفته  قاعـــده ای را پیـــش 
کنید و  محـــدوده ده قدمـــی یـــک فرد هســـتید، تماس چشـــمی برقـــرار 
کنیـــد. اوچنر  گر در محدوده پنج قدمی هســـتید ســـالم  لبخنـــد بزنیـــد. ا
شـــاهد رضایت بیشـــتر بیماران و درنتیجه افزایـــش در توصیه بیماران 

بوده اســـت.

کـــردن و همکاری بایـــد در هر  رفتـــار خـــوب را پـــاداش دهید. مشـــورت 
ارزیابی عملکرد مدنظر باشـــد، اما بســـیاری از شـــرک�ها تنهـــا به نتایج 

فکـــر می کننـــد و رفتارهـــای مخـــرب را نادیـــده می گیرنـــد.

نظام ارزیابی عملکرد شـــما چه رفتارهایی را برمی انگیزانند؟ بســـیاری 
که ســـازمان ها در تحقق هدف موفق نمی شـــوند.  از اوقـــات می-بینیم 
آنها خواســـتار تشریک مساعی هستند، اما شما هرگز آن را از فرم های 
که  کید می کنند. بـــدون این  که فقط بـــر ارزیابی های فـــردی ت� ارزیابـــی 

اشـــاره به کار تیمی داشـــته باشـــند، متوجه نمی شـــوید.

کرده تا افراد در هنگام انجام  زاپوز طر� قدرشناسی «آفرین» را طراحی 
کارمندی در هر ســـطحی وقتی همکاری  کند. هر  کارهای خوب غافلگیر 

گفتـــن «آفرین» او  کاری خـــاص می بیند می توانـــد با  را در حـــال انجـــام 
که شـــامل یک جایـــزه نقدی بال� بر پنجاه دالر اســـت.  را پـــاداش دهد 
دریافت کننـــدگان جایـــزه نامـــزد دریافـــت جایـــزه قهرمـــان می شـــوند. 
قهرمانان توسط مدیران ارشد انتخاب می شوند و برای مدت یک ماه 
کارت هدیه 150 دالری زاپوز دریافت می کنند.  ف�ای پارک مســـق� و 
کوچکی مانند ایـــن می توانند نمـــاد قدرتمندی از اهمیت  حتـــی جوایز 

کت باشـــند. نزا

گاهـــی  هـــم  شـــرکت ها  بهتریـــن  حتـــی  کنیـــد.  جریمـــه  را  بـــد  رفتـــار 
کارمند استخدام شده از شرکت  استخدام هایی بد انجام     می دهند و 
کرده باشـــد. راهکار  دیگر ممکن اســـت بـــه هنجارهای متفاوتی عادت 
کنیم و رفتارهای دردسرســـاز را اصالح  که آنها را شناســـایی  این اســـت 
کردن پرهیز می کنند. بنابراین بســـیاری  کنیم. شـــرکت ها اغلب از اقدام 
که افراد می دانند  گزارش نمی شـــوند، بخشـــی به این دیل  از رویدادها 
گر می خواهید احترام را تقویت  � نخواهد داد. ا گزارش اقدامی ر بعـــد از 

کنید. کنید، شـــکایات را جدی بگیرید و پیگیری 

رهبـــران اغلـــب بـــه جـــای مقابله بـــا متخلفان، بـــه دنبـــال راه حل های 
ســـاده تر (انتقـــال افراد به واحد دیگر( هســـتند. نتیجـــه قابل پیش بینی 
گفت  است : رفتارها در محیط های جدید ادامه  می یابد. مدیری به ما 
که متقاضیان داخلی را  که واحد او آنقدر از این مســـئله ضربـــه خورده 

بـــرای مناصـــب مدیریتـــی مدنظـــر قـــرار نمی دهـــد. 

کســـی اجازه دهیم برود. دنی مایر،  که به  گاهی بهترین راه این اســـت 
بســـیاری از رســـتوران های موفق در منهتن، فردی با اســـتعداد را هم به 
گستاخ در  ک�ی اخراج     می کند. سرآشـــپزهای مســـتعد، ولی  دلیل بی نزا
رســـتوران او زیاد دوام نمی آورند، چون آغازگر حس بدی هستند. مایر 
کارکنان را بچشند، حتی  کت  که مشتریان می توانند نزا براین باور است 

� دهد. گر این رفتار در آشـــپزخانه ر ا

کارهای برتر  کســـب و  بســـیاری از شـــرکت های حقوقی، بیمارســـتانها و 
کـــه با آنها ســـروکار داشـــتیم، برای درک ایـــن موضوع بهای ســـنگینی را 
پرداخته اند و به ســـادگی به متخلفان همیشـــگی پناه نمی دهند، حتی 
کارآمـــد یا سفارش شـــده هم باشـــند. اغلب ایـــن زیان ها با  گر بســـیار  ا
اقدامات و راه حل های ساده قابل کاهش هستند و تفاوت چندانی هم 
که متخلـــ� باع� بروز یک دعوای چند میلیون دالری شـــده یا  نـــدارد 
کارکنانش شده باشد. مدیر یک شرکت موفق  گروهی از  کار  باع� ترک 
کارکنان مســـئله دار  که در انتخاب  گفت: «هر اشـــتباهی  به تازگی به ما 

مرتکب شـــده ایم ناشـــی از دیر اقدام کردن بوده نه زود اقدام کردن»

مدیـــــــــریت
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مصاحبه هـــای پـــس از تـــرک را ترتیـــب دهید. حافظه ســـازمانی به ســـرعت 
کنش های  ک می-شـــود. بنابراین مهم اســـت اطالعاتی را از تجـــارب و وا پا
کرده  کرده اند جمع آوری  کتی شـــرکت را ترک  که به خاطر        بی نزا کارکنانی 
کار  گر در طی مصاحبه راجع به هدف آنها از ترک  کنیم. ا و دربـــاره آن ت�مـــل 
گر مصاحبه ها  کنید، معمواًل پاســـخ های مبهمی دریافت می کنید. ا ســـوال 
گذشـــت ششـــماه یا بیشـــتر انجام شـــوند پاســـخهای صحیح تری را  بعـــد از 
که از ســـازمان فاصله  کارکنان پیشـــین بعد از این  ارائه می کنند. صحبت با 
کاری جدید مســـتقر شـــدند، می تواند بینشـــی در باره  گرفتنـــد و در محیط 

کند. کار آنها شـــده ارائه  که باع� ترک  کت  نق� نزا

جهانی سازی

گرایش به ارائه فهرســـت تفصیلی  پژوهش هـــا درباره روابط میـــان فرهنگی 
بلندباالیـــی از بایدهـــا و نبایدهـــا دارنـــد. توصیه های مشـــهور معمواًل روی 
مالحظـــات غیرکالمـــی ماننـــد میـــزان خم شـــدن به نشـــانه احتـــرام، نحوه 
کفش-تـــان را نمایـــش ندهید یـــا تعداد  کف  کـــه  گونه ای  قـــراردادن پـــا بـــه 
مناســـب بوســـه ها بـــه هنـــگام خوشـــامدگویی، تمرکـــز دارند. برخـــی از این 
گذشـــته )قدیمـــی( هســـتند و بیشـــتر آنها از  رهنمودهـــا مفیـــد، امـــا تاریـــخ 

فرهنگی به فرهنگ دیگر قابل انتقال نیســـتند.

کار  مـــا رویکرد جهان شـــمول تری را توصیـــه می کنیم. به بیان ســـاده، کلید 
کنـــش محترمانه  کـــت اســـت. یادگیری نحـــوه خوانش رفتـــار دیگران و وا نزا
میـــان فرهنگ هـــا پیامدهـــای چشـــمگیری دارد. مجموعـــه مهارت هـــای 

مشـــابهی در هر جایی که کســـب و کار شـــما را می کشـــاند، کاربرد دارد.

پیـــش از رفتـــن :

کلیشه ســـازی ها، ســـوگیری ها و رفتارهای  دربـــاره فرهنـــگ خـــود بـــه ویـــژه 
خاصی که ممکن اســـت دیگران در شـــما جســـت و جو کنید، ت�مل کنید.

کنید. درباره ژانر مورد عالقه خود  کسب  که می روید اطالعات  درباره جایی 
کنید.  )تاریخ، زندگینامه، تخیلی و روزنامه های بین المللی و غیره( مطالعه 
کت مانند «لطفًا» «متشـــکریم» ، «معذرت می خواهم»  نمودهـــای اولیه نزا
کنید.  را بـــه زبـــان میزبان بیاموزید. شـــبکه های تلویزیونی محلی را تماشـــا 
از افـــراد آشـــنا با فرهنـــگ مربوطه بخواهید شـــما را با نکات مفید آن آشـــنا 
که می شنوید باور نکنید : یکی از پیامدهای جهان  سازند. اما همه آنچه را 
که هنجارهای رفتاری نیز مانند سایر چیزها  به سرعت در حال تغییر است 

به ســـرعت تغییر می کنند.

ذهنیـــت بـــاز داشـــته باشـــید. بـــرای آزمـــودن ایده هـــا و رفتارهـــای جدیـــد 
برنامه ریـــزی کنیـــد.

که آنجا هستید : زمانی 

گاه می شوند،  احترام بگذارید. بسیاری از افراد به سرعت از نیت های شما آ
که با آنها روبرو می شوید،  حتی با وجود تفاوت فرهنگی.نســـبت به افرادی 

پذیرا   باشـــید.

گزنده تـــر از معمول باشـــید، زیـــرا از  کـــه می توانیـــد  بـــه یـــاد داشـــته باشـــید 
روال های روزمره خود دور هســـتید. صبر و تحمل بیشـــتر نســـبت به خود و 
کس را تا حد امکان  کنید. قضاوت درباره همه چیز یا همه  دیگـــران تمرین 

بـــه تعویـــق اندازیـــد.

گوش شنوا داشته  کنید. گوش به زنگ باشـــید : چشم بینا و  با دقت توجه 
باشـــید. فقـــط بر آنچه می شـــنوید یـــا می بینید تمرکـــز نکنید، بلکه بر بســـتر 

گان و کردارهـــا نیـــز توجـــه کنیـــد. واژ

گام بگذارید. برای یادگیری ســـریع تر به فراتر از دایره راحتی خود 

کنیـــد، اما برای بومـــی به نظر  بـــرای بهترین تناســـب رفتـــار خود را ســـازگار 
رســـیدن از محدوده ها عبور نکنید.

از قدم های اشتباه خود مطلع شوید، به آنها بخندید و از آنها درس بگیرید. 
گر با نیت خیرخواهانیه  حتی اشـــتباه های فاحش هم بخشیده می شوند، ا
کنیم  که تالش  همراه باشـــند. یک راه نشـــان دادن حســـننیت این اســـت 

چنـــد کلمـــه بـــه زبـــان محلـــی بیـــان کنیـــم.

کتـــی را  کردیـــم هزینه هـــای ناشـــی از بی نزا کار  کـــه بـــا آنهـــا  شـــرکت هایی را 
کرده اند. ســـالها قبل سیســـکو برآوردهای دقیقی  میلیون ها دالر محاســـبه 
کـــرد. این اقدام در شـــهرت  کتـــی بـــرای خـــود را جمـــع آوری  از بهـــای بی نزا
کار و پایین بـــودن احتمال بی ادبی  شـــرکت بـــه عنوان بهترین محل بـــرای 
کار رویایی  کارکنان آن بسیار ت�ثیرگذار بود. حتی در چنین محیط  در میان 
کتـــی دوازده میلیون دالر در ســـال هزینه دارد.  که بی نزا هم برآورده شـــده 
کار جهانی سیســـکو  کت در محیط  ایـــن واقع بینی منجر به ایجاد برنامه نزا

ݢاســـت.  ݢ ݢ ݢ شده ݢ

کت پایدار، هدر دادن منابع اســـت هشـــدار  که فکر می کنند نزا ما به آنهایی 
کرده بـــه توهین در ســـازمان  کارمند عـــادت  می دهیـــم: تنهـــا وجـــود یـــک 

می تواند به از دســـت دادن کارکنان مشـــتریان و بهره وری منجر شـــود.
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دندانهای دیجیتال و ارســـال اطالعات نوشیدنی ها و مصرف دخانیات 
به پزشک

که در تایوان تولید شـــده انـــد، می توانند بـــرای دکترتان  دندانهـــای دیجیتـــال جدیدی 
و بر علیـــه شـــما به جاسوســـی بپردازند. سنســـور تعبیه شـــده در آنها می توانـــد اطالعات 
کند. خوردنی ها، نوشیدنی ها یا مصرف دخانیات شما را بالفاصله برای پزشکتان ارسال 

گذشـــته است. حاال  گمانم دیگر زمان دور زدن پزشـــک و دادن اطالعات غلط به وی  به 
گفتن جمالتی چون «من واقعا ســـیگار را ترک  دیگـــر وی به خوبی می داند شـــما هنـــگام 
گویید  کنم» حقیقت را می  کرده ام» یا « من بعد از هر وعده غذایی نخ دندان استفاده می 

یا خیر! زیرا وی یک جاسوس خبره درون دهان شما در اختیار دارد: دندان دیجیتال.

این دندان مصنوعی دارای یک فرستنده بلوتوث است و از سیستم سنسور دهانی برای 
تجزیه و تحلیل حرکات درون دهان تان بهره می برد. شـــاید هنگام خوردن و آشـــامیدن 
بـــه حرکـــت دهان تان فکـــر هم نکنید، امـــا این حـــرکات راه های منحصر بـــه فردی برای 

شناسایی فعالیت های در حال انجام دهان تان هستند.

خوردن، آشـــامیدن و مصرف دخانیات همگی مستلزم حرکات متفاوتی در فک ها است 
کند. به  کوچکـــی ثبت می  کمک شتابســـنج درونی  و دنـــدان دیجیتـــال این حرکات را به 
کـــرده و برای  محـــ� اینکـــه دندان حرکتی را در دهان شـــما تشـــخی� دهـــد، آن را ثبت 
گونه پزشـــک معالـــج در جریان عادات بـــد تغذیه ای یا  کند. و این  دکترتـــان ارســـال مـــی 

گیرد. تخطی شما از دستورات پزشکی قرار می 

کنون  کارهای محققان دانشگاه ملی تایوان است. دندان دیجیتال تا  این دندان نتیجه 
گذارده و در دهان هشـــت بیمار آزمایشـــی، عملکرد  نتایج بســـیار خوبی از خود به جای 
که شتابسنج درونی آن با دقت 94  گونه ای  گذاشته است. به  کامال درستی را به نمایش 

درصد به ثبت حرکات پرداخته است.

کارآمد  کامپیوتر متصل شده و چندان  کابل به  گر چه نسخه آزمایشی فعلی الزم است با  ا
کرده و با ارتباط بلوتوث به ارسال  کار  نیست، اما قرار است نسخه نهایی با نیروی باتری 

اطالعات بپردازد.

پروژه اتاق بیمار 2020: طرحی از NXT Health برای بیمارستان های آینده
از دوران قدیـــم تنشـــی بیـــن طـــراح ها و دکترهـــا بوده. معمارهـــا می خواهند ســـازه های 
کلـــه زدن با جراحات٬  نمایشـــی بســـازند حال آنکه پزشـــکان نیازمند فضایی برای ســـر و 
بیماری ها و عفونت ها هســـتند. طراحان می خواهند خطوط زیبا و عاری از ایراد شکل 
کامال تمیز و مرتب به درمان و جراحی بپردازند.  دهند٬ دکترها می خواهند در اتاق های 
که طراح ها        پرســـتارهای مهربـــان در اوضـــاع بحرانی فریاد می زننـــد «کد آبی!» در حالـــی 

می پرسند «حاال حتما باید آبی باشد؟»

از د�ی���ای �ل�� �����������ژی ���ه ����بر؟

علم و تکنولوژی
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ح  گـــروه طراحـــی غیـــر انتفاعـــی NXT Health یک طر بـــا وجـــود ایـــن تفاوت هـــای ذاتـــی٬ 
که  کرده  پیشـــنهادی زیبـــا برای مـــدرن ترین و دل انگیـــز ترین بیمارســـتان دنیا طراحـــی 
احتماال -و امیدوارانه- پای من و شما هرگز به آن نخواهد رسید. چه افقی٬ چه عمودی. 

پـــروژه Patient Room 2020 بینشـــی زیبـــا را درباره محیط های بیمارســـتانی به تصویر می 
کـــه در آن بهترین ایـــده های طراحی از انجمن پزشـــکی امریکا٬ فروشـــگاه های اپل  کشـــد 
و شـــاید فیلمترون در هم آمیخته شـــده. اتاق هایی پر از ســـطوح خمیده با رنگ ســـفید و 

قطعات آلومینیومی.

گوید: «تکنولوژی تبدیل به بافتی  مدیر مشترک و خالق اصلی پروژه آقای دیوی راثون می 
کند٬ زیرا [به واسطه  که خواهد توانست زنجیره مراقبت های درمانی را به هم وصل  شده 

پیشرفت ها] یک ناپایداری ابدی در محیط های فیزیکی وجود دارد.»

کمک معمـــاران و طراحان می آید تا محیط های  کنید چطور تکنولوژی به  خـــب فکر مـــی 
� ارابه زمان بیرون بکشـــند و باع� شـــوند  فیزیکی مهمی مثل بیمارســـتان ها را از زیر چر

برای چند سال بیشتر٬ طراحی آنها شبیه مد روز باقی بماند؟

ح پیشنهادی همراه نارنجی باشید.  در ادامه مطلب با نگاهی به این طر

طر� پیشنهادی اتاق بیمار 2020
کـــه چطـــور تعـــدادی نمایشـــگر در آنهـــا یکپارچه شـــده٬ داده  کنید  1. بـــه دیوارهـــا دقـــت 
هـــای حیاتـــی بدن بیمار روی دیوار پشـــت تخت بـــه نمایش در می آینـــد و دیگر خبری از 
کنار تخت نیســـت. یک تلویزیون هم در دیوار جلوی تخت  نمایشـــگرهای خپل و زشـــت 
گفتگو با دکتر از راه دور٬ مرور پرونده پزشکی٬  کردن با آشنایان٬  قرار دارد٬ شـــاید برای چت 

کنید٬ جلوتر بیشتر از آن نوشته ایم. گاهی سرگرمی بیمار. به نورپردازی فضا هم دقت  و 

که در اندازه  ح مربوط به آینده است٬ ولی نمونه زیر  کل طر کنید  که شاید فکر  2. در حالی 
که بسیاری از عناصر طراحی و ساخت چنین اتاقی هم  گوید  واقعی ساخته شده به ما می 

کنون نیز وجود دارند. ا

گرفته باشد٬ قرار است نمایشگرها  که فقط یک طراحی ظاهری صورت  3. این طور نیست 
و سنســـورها در دیوارها و ســـایر وســـایل موجود در اتاق جاســـازی شـــوند تا نیازی به ثبت 

کیفیت خدمات درمانی باال برود. کاهش خطا٬  دستی چیزهای مختلف نباشد و با 

4. عالوه بر وســـایل نجات دهنده زندگی بیماران٬ در اتاق جدید شاهد آرامش بخش بودن 
گرفته هم هستیم. نورپردازی نیز قابل تغییر  کار رفته و نورپردازی های صورت  رنگ های به 
کند. به  کمک می  نیز هست و این به بهبود آرامش روانی بیمار در ساعات و حاالت مختلف 

کنید. نور باالی تخت در دو عکس باال و پایین دقت 

که در عین حال استفاده از دو در با زاویه 90 درجه نسبت  کوچک و مینیمال  5. یک حمام 
کرده و جالب است  � دار فراهم  کامال فضا را برای جا به جایی بیمار با صندلی چر به هم٬ 

که این حمام شبیه حمام های امروزی در خانه های شهری نیز هست.

که در داخل دیوارها تعبیه شـــده اند فعال برای سازندگان  6. اســـتفاده از ســـطوح لمســـی 
که  کردن وسایلی  نمونه اولیه ممکن نبود٬ در نتیجه آنها از یک مکانیزم تاشو برای پنهان 

کردند. می بینید استفاده 

7. سنسورهای یکپارچه با ســـطوح مختلف در دستشویی 
که معموال جمع آوری  و توالت می تواننـــد داده های بیمار 
آنها سخت است یا خوشایند نیست٬ بدون دخالت انسان 

کنند. گردآوری و ثبت 

میـــز  بـــرای   NXT پیشـــنهادی  نمونـــه  آخـــر  دســـت  و   .8
غذاخوری بیمار. مطمئنا افراد ســـالم هم دل شـــان یکی از 
گرفتن  ایـــن می خواهد. در حالت عادی رویه میز محل قرار 
ظروف غذا اســـت٬ اما با چرخش آن می توان یک نمایشگر 

لمسی بزرگ در اختیار داشت. بیمار می تواند با استفاده از 
کمک  کند٬ درخواست  این نمایشگر نورهای اتاق را تنظیم 
گر  کند و ا نماید٬ وضعیت پیشـــرفت درمان خـــودش را مرور 

هم حوصله اش سر رفت٬ یک دست انگری بردز بزند.
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گرفته اند  در رقابت شـــدید طراحی٬ بیمارســـتان های امروژی بســـیاری عناصر را از هتل ها قرض 
گرچه باع� آسایش بیماران  تا شـــبیه جایی مثل منزل٬ آرام و خودمانی شوند ولی این مولفه ها 
گنجاندن فناورهای جدید در اتاق های بیمارستانی  کردن و  کار ضد عفونی  هســـتند٬ به شـــدت 

کرده اند. را سخت 

کند؟ و  که اساسا یک اتاق بیمار باید چطور عمل  گوید: «ما از خودمان پرسیدیم  آقای راثون می 
کردیم.» و نتیجه آن یک طراحی مدرن شد  بعد زیبایی شناسی را بر مبنای عملکرد بهینه پیاده 

کند. که در عین حال محیط بی تزئین بیمارستان های دهه 50 و 60 را تداعی می 

که برای پزشـــکان مناســـب است٬  داده های حســـاس در جای خودشـــان به نمایش در می آیند 
کلید و دکمه ای در دیوارها  نیازی به متخص� آی تی برای راه انداختن نمایشگرها هم نیست. 

کنند. وجود ندارد بلکه سطوح با لمس چراغ ها را روشن می 

که دست های  کنند  وقتی پرستاری وارد اتاق می شود٬ LED هایی با رنگ قرمز به او یادآوری می 
کند. این  خود را بشوید٬ وقتی دست ها تمیز شد٬ سینک دستشویی با رنگ سبز آن را اعالم می 
کارکرد ســـاده ولی بســـیار مهم است٬ زیرا نُشستن دست توسط پزشکان و پرستاران هر ساله  یک 

فقط در امریکا باع� مرگ 100 هزار نفر و ضرری 30 میلیارد دالری می شود.

کلی تری هم دارد. حاال دیگر مدیران بیمارســـتان ها می توانند وضعیت  اتـــاق بیمـــار 2020 فواید 
که به تنهایی باع� می شـــود رقابت بین پزشکان  کنند  اتاق ها را بدون نیاز به سرکشـــی بررســـی 
گر فقـــط نجات جان  بـــرای باال بردن هر چه بیشـــتر ســـطح خدمت رســـانی افزایش یابـــد. یعنی ا
کافی نبود٬ حاال رقابت ســـالم با همکاران و باال بردن ســـطح بهره وری نیز به  بیمـــاران انگیزه ای 

میان خواهد آمد.

کنند  کـــه بعد از ترخی� بیمـــار وضعیت او را رصـــد نمی  قوانیـــن جدیـــد٬ آن بیمارســـتان هایی را 
گجت هایی مثل دســـتبند ســـنجش فشـــار خود در هنـــگام ترخی� به  کرد. باید  جریمه خواهد 
بیمار داده شـــود. همچنین الزم اســـت نرم افزارهای محیط بیمارستان به اپلیکیشن های ساده 
کلی  کنند. ایده  که امکان چـــکاپ بیمار از راه دور را فراهم مـــی  کاربر پســـندی وصل می شـــوند  و 
کادر  که جدای از فاصله و دســـتگاه های مورد اســـتفاده٬ پیوندی دایمی بین بیمار و  این اســـت 

پزشکی برقرار شود.

کرده. او نگران  کار روی پروژه 2030 را شـــروع  چیزی به ســـال 2020 نمانده٬ تیم آقای راثون از ا�ن 
گذر زمان دردسر ساز می شوند. تروریسم و تغییرات آب و هوایی ممکن است  که با  تغییراتی است 
افزایـــش یابـــد و جمعیت بیمـــاران را -الاقل در برخـــی مواقع یا فصول- فزونی بخشـــد. همچنین 
تمرکز بر روی پیشگیری به جای درمان نیز الزامات خاص خودش را فراهم می آورد. نوآوری هایی 
کار پزشکان آینده خواهند بود٬ درست همان  که قادر به تغییر شیوه  گلس هم هستند  گوگل  مثل 

کز درمانی چهره ای تازه بخشید. که روزی آیپد به مرا طور 

که امکان تعوی� فناوری  گرفته  گونه ای در نظر  خوشبختانه تیم طراحی آقای راثون اتاق ها را به 
 NXT کار رفته٬ با نمونه های جدید وجود داشـــته باشـــد. با توجه بـــه غیر انتفاعی بودن های به 
کلی هم ســـاخته نشـــود٬ امیدوار است برخی ایده  ح به طور  گوید حتی چنانچه طر Health او می 
گرفته شده و باع� پیشرفت شوند: «گنجینه ای نهفته از جزییات  کار  گروه ها به  ها توسط دیگر 
کافی برای بررســـی بیشتر آنها را نداشتیم. واقعا  که ما وقت و منابع  در این تالش جاســـازی شـــده 
کند. برای ســـاختنش ما فقط به شـــرکای مناســـب  که بتواند یک تاثیر چشـــمگیر ارائه  امیـــدوارم 

نیاز داریم.»
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کمکـــی در  گریـــه نـــوزادان:  نـــرم افـــزاری بـــرای آنالیـــز صـــدای 
تشخیص اختالالت عصبی - رشدی نموی

گریه نوزادان یک موضوع مورد بح� و بررســـی بین محققان  آنالیـــز صدای 
 Brown برای چندین دهه بود. تا اینکه اخیرا جمعی از محققین دانشـــگاه

گروهی با  کار  در یـــک 
بیمارســـتان  اعضای 
در  نـــوزادان  و  زنـــان 
یـــک  ابـــداع  زمینـــه 
نرم افـــزار جهت آنالیز 
گریه نوزادان  صـــدای 
انـــد.  کـــرده  فعالیـــت 
نـــرم افـــزار قـــرار  ایـــن 

گریـــه به اختـــالالت عصبی و یـــا رشـــد و نموی در  اســـت بـــا بررســـی صدای 
نوزادان بپردازد.

گریه نوزاد در فریم های  کردن صدای   فرایند بررســـی این نرم افزار با ضبط 
کتور های فرکانس،  زمانی 12٫5 میلی ثانیه ای آغاز می شـــود. پـــس از آن فا
حجم صدا و 80 پارامتر دیگر برای هر فریم ضبط شده، مورد بررسی قرار می 
کنار یکدیگر می توان به یک نمای  گیرد. با چیدن هر یک از این فریم ها در 

گریه نوزاد رسید. کلی از 

که مـــی تواند نویز ها و صداهای زاید و   دقت این نرم افزار آنقدر باال اســـت 
گوش می رســـد، تشـــیخ�  که از محیط اطراف به  فاقـــد ارزش اطالعاتی را 
دهـــد و آنهـــا را از فریـــم ها حـــذف نمایـــد. امید مـــی رود با اســـتفاده از این 
کلینیک ها بتوانند ناســـازگاری ها و مغایرت های بسیار ظریف  تکنولوژی، 
گریه نوزادان ناملموس بود، تشـــخی� دهند  که تا پیش از آن در صدای  را 
گریه را به منبع اطالعاتی ارزشمندی در بررسی سالمت جسمی و  و صدای 

کند. روحی نوزادان برای پزشکان تبدیل 

 پس از تشـــخی� مغایرت ها نسبت به اســـتاندارد تعریف شده، به بررسی 
که هر عدم انطباق به یک اختالل جســـمی و یـــا روحی در نوزاد  ایـــن نکته 

مربوط است پرداخته می شود.

کـــودکان در Risk می  آقـــای Barry Lester مدیـــر مرکـــز مطالعه و تحقیقات 
گویـــد: تشـــخی� به موقع اختالالت رشـــد و نمـــو در نوزادان بســـیار مهم و 
ضروری اســـت. این امر منجر می شـــود تا دیدگاه هایـــی پیرامون علل این 
کاهش  گیـــرد و تالش هایـــی برای پیشـــگیری در زمینـــه  اختـــالالت شـــکل 

کودکان صورت پذیرد. شدت و سختی اختالالت و معلولیت ها در 

گریه های اوســـت. مکالمـــه او و این نـــرم افزار هـــم باید  پـــس زبـــان نـــوزاد، 
شنیدنی باشد.

که زمان را ذخیره می کند! ساعتی 
شرکت انگلیسی برمونت 
پـــارک  «بلچلـــی  مرکـــز  و 
همـــکاری  بـــا  تراســـت» 
یکدیگر ساعتی ساخته اند 
ذخیـــره  را  زمـــان  کـــه 
کـــه  ســـازه  می کند.ایـــن 
Bremont Codebreaker
گرفتـــه، از محصوالت  نام 
مصنوعی اصیل تجهیزات 

رمزنگاری مشـــهور برای زنده کردن تالش های شکستن رمز بریتانیا طی جنگ 
جهانی دوم بهره می برد.

«بلچلـــی پـــارک» یکی از ســـری ترین مکان های جنگ جهانـــی دوم بود و تا 
دهه ها پس از افشـــای داســـتان آن در ســـال 1974 به صورت یک راز باقی 
کد  مانـــد. این مکان باســـتانی با قصـــر ویکتوریایی اش مرکز «مدرســـه رمز و 
کـــه در آن 9 هـــزار دانشـــمند، ریاضیـــدان و دیگـــر  دولـــت» )GC&CS( بـــود 
 Enigma متخصصان مس�ول رمزگشایی کردن رمزهای ماشین های آلمانی

و Lorenz بودند.

که آلن تورینـــگ بنیاد علم رایانه مـــدرن و هوش مصنوعی  در ایـــن جـــا بود 
کرد. همچنین ایـــن مکان زادگاه نخســـتین رایانه الکترونیکی  را پایه ریـــزی 
قابل برنامه ریـــزی جهان به نام Colossus بود. تالش های تیم بلچلی پارک 
شاید بزرگ ترین مزیت اســـتراتژیک منفرد متفقین بود و شاید زمان جنگ 

کرده باشد. کوتاه  را به مدت دو سال 

کند،  ســـاعت Codebreaker نه تنها باید به عنـــوان یک قطعه یادبود عمل 
کانتینر فیزیکی از بخشی از داستان این مرکز است. بلکه همچنین 

گفته مقامات شـــرکت برمونت، ســـاعت جدیـــد با الهام از ســـاعت های  بـــه 
گفته می شود 240 ساعت فوالدی  افســـران دهه 1940 ساخته شده است. 
گلدن رز از این نمونه ســـاخته می شـــود.  هر ســـاعت  بـــه همراه 50 ســـاعت 
شماره گذاری شـــده دارای حرکـــت خودکار Chronograph GMT اســـت و از 
که مســـتقیما با تالش های شکســـتن رمز مرتبط  موادی ســـاخته می شـــود 
� ماشـــین رمزنگاری اولیه Enigma ساخته  اســـت. روتور این ساعت از چر
شـــده اســـت. این ماشـــین نه تنها پیشـــرفته ترین ابزار رمزگـــذاری آلمان ها 
بـــود بلکه پیشـــرفته ترین سیســـتم از این نـــوع در جهان به شـــمار می آمد. 
که مبتنی بر طراحی تجاری لهستان بود، از ترکیبی از روتورها  این ســـامانه 
گین هـــای ســـیم بـــرای واردکـــردن مدارهـــای الکتریکی بـــه درون 158  و پال
تریلیون ســـتینگ ممکن اســـتفاده می کرد و پیغام ها را به شـــیوه ای چنان 

پیچیده رمزنگاری می کرد که آلمان ها آن را غیر قابل شکستن تصور می کردند.
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گلدن رز عرضه می شود و دارای 39  ساعت جدید در شکل فوالد بدون لکه یا 
جواهر، سه باالنس Glucydur سه پایه و ذخیره 46 ساعته برق است

یک نمونه از این فناوری بر روی قسمت پشت ساعت جدید مشاهده می شود 
که برای منعکس کردن ظاهر یک ماشـــین Bombe طراحی شـــده اســـت. این 
ماشین یک ابزار الکترومکانیکی است که بر اساس طرحی از آلن توینگ طراحی 

شده بود.

Bombe ماننـــد چندین ماشـــین Enigma که به یکدیگـــر متصل  بودند ،عمل 
می کرد و آرایه ای بود که با احیای ستینگ های مشکوک ماشین Enigma برای 
یک پیغام خاص، امکان ارائه راه حل های ممکن برای مشـــکل رمزگشـــایی از 

یک پیغام را فراهم می کرد.

این سیســـتم قادر به حل کامل مســـئله نبود اما عملیات الزم را با دســـت کم 
کشـــف عبارات موجود در پیغام رمزگذاری شـــده مانند «شماره پیغام» و «چیز 

مهمی برای گزارش کردن نیست» کاهش می داد.

 6 Hut گرفته شده از طبقه کاج  تاج ســـاعت Codebreaker شـــامل قطعه ای از 
که در سال 1940 ساخته شـــد. این طبقه مرکز تالش برای رمزگشایی از  اســـت 
که  رمزنگارهـــای Wehrmacht و Luftwaffe Enigma آلمان بود. در این جا بود 
که توسط Bombe اســـتنتاج می شدند، برای تکمیل   Enigma ســـتینگ های
رمزگشایی پیش از رفتن به طبقه Hut 3 برای ترجمه و تحلیل به کار می رفتند.

شـــماره سری های موجود در محفظه  ساعت  جدید با نسخه محدود در نگاه 
اول عجیب به نظر می رسد زیرا در واقع، از کارت های پانچ باقی مانده از بلتچلی 

پارک ساخته شده اند.

تعداد زیادی از کارت های پانچ برای یافتن دستورات Enigma به کار می رفتند، 
اما تعداد معدودی از این ها از زمان جنگ به جا مانده است.

کـــه مدرســـه GCHQ بـــه «دفتـــر مرکـــزی  هنگامـــی 
ارتباطـــات دولـــت» )GCHQ( تبدیل شـــد و در حال 
آماده شـــدن برای انتشار ســـوابق در آرشیوهای ملی 
کارت بود،  بود، دسته ای از آن چه زمانی دو میلیون 
کارت ها برای نمایش  کشف شدند.  پنج عدد از این 

ݢݢشده اند. ݢ ݢ ݢ شماره هر ساعت در Codebreaker هاوارد ݢ

گلدن رز  ســـاعت جدید در شـــکل فوالد بدون لکه یا 
عرضه می شـــود و دارای 39 جواهر، ســـه باالنس Glucydur ســـه پایه و ذخیره 
کبودرنگ در  کریستال های  46 ســـاعته برق است. این سازه همچنین دارای 
قسمت عقب و جلو بوده و تا 100 متر در مقابل آب مقاوم است؛ دستبند آن نیز 

چرمی و سبک کالسیک است.

 بهای این ساعت 18 هزار و 700 دالر امریکاست.

اسکناس غیرقابل جعل با الهام از بال پروانه
محققان دانشگاه سیمون 
کلمبیای انگلستان،  فریزر 
با الهام از طبیعت موفق به 
خلق تصویـــری قابل چاپ 
شده اند که جعل آن تقریبا 
استفاده  غیرممکن است. 
از طبیعت به عنوان الهامی 
برای ابداعات فن ســـاالرانه 
«تقلیدزیســـتی»  انســـان 
نـــام دارد و در ایـــن مـــورد 
ݢهســـتند.  پروانه نـــر Morph از امریکای  ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ بال هـــای پروانه در تیررس ایـــن الهام ݢ
جنوبی به دلیل بال های شـــفاف و آبی-ســـبزش شـــهره اســـت. بال های این 
پروانه که مانند بال های طاووس نر است، دارای الگوهای پیچیده پولکی بوده 
که با نور تعامل دارند و رنگ های مختلف را بازمی تابانند. این ویژگی مانند اثر 
که از  انگشت منحصربه فرد اســـت و محققان دانشگاه سیمون فریز دریافتند 

رنگ های سبز و آبی می توان برای نانواپتیک استفاده کرد.

پروانه Morph به عنوان مدلی برای یک پروژه ضدجعل بســـیار جاه طلبانه به 
گواهی اعتباری این فناوری را  کار می ر ود. «کمپانی امنیتی نانوتک» در ونکوور 

صادر کرده است.

که تعدادی از حیوانات  کار برده اند، به شیوه ای  که دانشـــمندان به  پدیده ای 
شـــامل طاووس های نر برای تولید رنگ های سوسوزننده استفاده می کنند، 
شـــباهت دارد. به جای استفاده از پروتئین و دیگر مواد شیمیایی برای تولید 
رنگ، پرها یا پولک های این موجود با نور بازی می کنند و از حفره های بسیار 
کـــه طول موج هـــای مختلف یـــا رنگ هـــای مختلف را منعکـــس می کند،  ریـــز 
استفاده می کنند. پروانه این کار را با پولک های پیچیده بر روی بالهایش انجام 

می دهد که آبی و سبز سوسوزننده را تولید می کند.

دانشمندان سیمون فریزی پالت های الگوبندی شده بال های پروانه مزبور را 
کردند. این حقه  برای مشـــاهده چگونگی تعامل آن ها با نور ورودی، مطالعه 
که ســـازه های مشـــابه  کار رفت  بـــرای ایجاد آرایه هـــای نانوحفره مصنوعی به 
رنگین کمانی را با ساختارهای ساده تر تولید می کنند. بدین ترتیب، محققان 
توانســـتند میلیاردها نانوحفره را ایجاد کنند. آن ها رنگ ها را با تغییر هندســـه 
آرایه این نانوحفره ها تنظیم کردند. دانشـــمندان از شـــیوه ای شـــبیه به تولید 
تراشه های رایانه ای موسوم به «لیتوگرافی پرتو الکترونی» برای تولید الگوهای 
کردنـــد. محققان در  کوارتز یا ســـلیکون اســـتفاده  برجســـته نانوحفـــره بر روی 
کوچک تر از حتی ریزترین  کردند؛ یـــک نانومتر صدها برابر  کار  مقیاس نانومتر 
کتریایی است. قطر حفره ها از 50 تا 300 نانومتر بود و فضای 300 تا 600  سلول با
نانومتـــری آن ها را از هم جدا می کرد. این فرایند از چند ســـاعت تا دو روز برای 
تولید نقاب یا الگوی برجسته طول می کشد و این مدت زمان بسته به اندازه 

نقاب و تعداد سازه هاست.
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پـــس از برجسته ســـازی، فراینـــد دوم 
تصویر را بر روی نیکل رشـــد می دهد 
کـــه از آن جـــا می تـــوان آن را بـــه هـــر 
ک  گفته لندرا ماده ای انتقال داد. به 
یکـــی از دانشـــمندان حاضـــر در ایـــن 
کاربرد برای این  پروژه، منطقی تریـــن 
فناوری ابزار ضدجعل کننـــده بر روی 

اسکناس های بانکی است.

ماننـــد  کـــه  پروانـــه  ایـــن  بال هـــای   
بال هـــای طـــاووس نـــر اســـت، دارای 
که با  الگوهای پیچیده پولکـــی بوده 
نور تعامل دارند و رنگ های مختلف 
را بازمی تابانند. ایـــن ویژگی مانند اثر 
انگشـــت منحصربه فرد است. تصویر 
امنیتـــی چاپ شـــده دانشـــمندان بر 

کاغذ  روی هر ســـطحی از جمله پالستیک، سلول های خوشیدی، پارچه ها و 
کپســـول ها برای  قابل چاپ اســـت و همچنین می توان آ ن را بر روی قرص ها و 
اطمینان از واقعی بودن این داروها چاپ کرد. تصویر چاپ شده بر روی داروها 
و قرص ها شامل رنگ ها یا رنگدانه نیست و دارو قابل تغییر نیست. جعل کردن 
ایـــن فنـــاوری بعید اســـت زیرا ایـــن تصویر به دلیـــل تجهیزات موردنیـــاز برای 
مهندسی معکوس بسیار دشوار و هزینه بر است. تصویر خلق شده از هر تصویر 

دیگری که توسط فناوری دیگر ایجاد شود، شفاف تر است.

دانشـــمندان از فناوری نانواپتیک برای خلق این تصویر بهره بردند. می توان 
از نانواپتیک برای چاپ تصاویر بدون استفاده از جوهر یا رنگ استفاده کرد.

یک تصویر نانواپتیک می تواند روی کاغذ اندودشده چاپ شود، اما بسیاری از 
کانادا و استرالیا به پالستیک های پلیمری برای اسکناس های  کشورها شامل 

بانکی شان رجوع کرده اند که اغلب دریافت کننده تصاویر نانواپتیک هستند.

کاغذی ایاالت متحده امریکاست و   این اسکناس ها بسیار بیشتر از پول رایج 
کمپانی هنوز محصول  که این  جعل کردن آن ها بسیار دشوارتر است. از آن جا 

خود را تجاری سازی  نکرده، هیچ کشوری آن را در اختیار ندارد.

کالهخـــود ســـه بعـــدی ســـونی، ابـــزاری تـــازه بـــرای جراحـــی 
vالپاراسکوپی

روش جراحی الپاراسکوپی امروزه به پزشکان این اجازه را می دهد تا با ایجاد 
حفـــره هایی ریز بر روى ســـطح پوســـت و ارســـال دوربین و ابزارهـــای جراحی 
کنند. در این متد بدون اینکه روی  کنترل  کوچک، فرایند را به صورت بســـته 
سطح پوست اثر چندانی از برش و بقیه باقی بماند، اندام هاى داخلی )معموال 
اندام هاى داخل حفره هاى شکم( به راحتی توسط پزش� مورد عمل جراحی 
گیرند. بســـته بودن جراحی و خونریزى هاى بســـیار کم باع� شده تا  قرار می 

این روش به عنوان گامی بزرگ در جراحی محسوب شود.

کاله هوشمند مجهز به صفحه نمایشگر   در همین راســـتا، شرکت ســـونی ی� 
سه بعدى با عنوان 3000MT-HMM ارایه نموده که پیشرفته ترین تکنولوژى 
موجود در روش جراحی الپاراســـکوپی محسوب می شود. براى مثال جراحی 
هایی شبیه خارج کردن آپاندیس، کیسه صفرا، برخی از تومورها و غدد خوش 

خیم بیشتر با این متد توصیه می شود.

 محصول جدید شرکت سونی مجهز به دو صفحه نمایش OLED است و می 
تواند از آن چیزى که در داخل بدن بیمار تحت جراحی قرار می گیرد، تصویرى 
با کیفیت HD به صورت سه بعدى، شفاف و واضح تهیه کند. همچنین وجود 
ی� شکاف در قسمت انتهاى این کاله به پزش� جراح این امکان را می دهد تا 
فضاى خارج )مثال وضعیت بیرونی شکم بیمار و یا دست دیگر پزشکان همکار( 

را هم در میدان دید خود داشته باشد.

 از دیگـــر امکانـــات ایـــن محصول مـــی توان به قابلیـــت تصویـــر در تصویر روی 
نمایشگر شـــبیه به تمامی تلویزیون ها و انتخاب میان حالت دوبعدی و سه 
کرد. همچنین تصاویر را می توان به چپ و راست چرخاند یا آنها  بعدی اشاره 

کرد.  را با چرخش 180 درجه ای وارونه 

از طرفی این کاله پزشکی قابلیت اتصال همزمان چندین دوربین اندوسکوپی 
گرفته و قرار  را هـــم دارد. ایـــن محصول در حال حاضر در ژاپن مـــورد تایید قرار 

گوست رسما معرفی و روانه اتاق هاى جراحی شود. است روز اول آ

 قیمت حدودى 1500 دالر براى این کاله پزشـــکی هوشمند تخمین زده شده 
است. به نظر می رسد تحوالت دنیاى پزشکی و وسایل هوشمند آن روز به روز 

تشخی� و درمان ها را آسانتر می کنند.
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گردشگری

ج وارد اتوبان زنجان  کر که از پایتخت قصد بازدید از این بهشـــت زیبـــا را دارند باید پس از  افرادی 
کیلومتر( بروند. از همان ابتـــدای ورودی تبریز تابلویی به  شـــوند و مســـقیم به ســـمت تبریز )620 
کیلومتر را  کـــه باید وارد جـــاده ای دو طرفه بشـــوید و حـــدود 210  کلیبـــر وجود دارد  ســـمت اهـــر و 
که سه جهت  کوچک و شیب دار است  کلیبر برسید. ورودی شهر یک میدان  بپیمایید تا به شهر 
که شـــما را به داخل شهر و بافت  که وارد شـــهر شـــده اید، خیابان سمت چپ  بیشـــتر ندارد: راهی 

که شما را به خانه های نوساز شهر می رساند. قدیمی آن می رساند و خیابان سمت راست 

کلیبر  بهشتی به نام 
کلیبـــر را جنگل هـــای تنک و مراتع سرســـبز پوشـــانده انـــد و آب و هـــوای معتدل  سراســـر منطقـــه 

کوه های این شهرستان را مه پوشانده است. کوهستانی دارد. بیشتر مواقع 

کلیبر شـــامل بافـــت قدیمی مغازه هـــا و خانه ها و باغ هـــا و رودخانه ها  جاذبـــه های داخل شـــهر 
کلیبر  اســـت. تقریبا همه باغ ها شـــخصی هســـتند و فرد غریبه اجـــازه ورود به آنها را نـــدارد. اهالی 
گذرانی، تفریح، دور هم جمع شـــدن ها در روزهای خوش آب و هوای بهار و تابستان،  برای وقت 

کنند. باغ را انتخاب می 

البتـــه داخـــل شـــهر معماری هـــای قدیمی و آثار باســـتانی هم وجـــود دارد. به طور مثـــال، باید به 
گذشـــته مناره ای به ارتفاع  گنبدی بزرگ دارد و در  کرد. این مســـجد  کلیبر اشـــاره  مســـجد جامع 
45 متر و قطر 17 متر داشته است. اما این مناره در اثر بمباران روس ها در سال 1320 خورشیدی 

کامل فروریخت. این بنا 50 متر ارتفاع و 30 متر عرض دارد. آسیب دید و ده سال بعد به طور 

که زیر زمین اســـت. البته  کلیبر، حمامـــی قدیمی وجود دارد  در فضـــای روبه روی مســـجد جامع 
بازدید از آن ممکن نیســـت و به صورت یک پروژه ناتمام همان جا باقی مانده اســـت. تنها چیزی 
گنبدها در  کف زمین بیرون زده اند. این  که از  کوچکی هســـتند  گنبدهای  که از آن می توان دید، 

واقع نورگیرهای حمام هستند. این حمام تا سال 1352 خورشیدی استفاده می شده است.

که در سال 1290 خورشیدی بنا  کرد  کلیبر اشـــاره  از دیگر ســـاختمان های قدیمی باید به امامزاده 
کنون فقط یک خرابه هستند به دوران زرتشت  که ا ج امید  ج سفید( و بر شده است. آق بوش )بر
کلیبر در باالی شهر قرار دارد و بخش زیادی از آن تخریب شده است. تعلق دارند. دژ خانالر خان 

گردشگران از  که مردم و  کشیده شده است  کلیبر راهی به ســـمت جانانلو  به تازگی، از داخل شـــهر 
آن مســـیر به ســـمت رود ارس و مرزهای آذربایجان و ارمنستان می روند. در این مسیر و در فاصله 
که چندان بزرگ نیست. اما دیدنش  کاروانســـرایی به نام شـــاه عباســـی وجود دارد  کیلومتری،   5

هم خالی از لطف نیست.

کردنـــد و از آنها آثار مختلفـــی برجای مانده  کلیبر زندگی می  ارمنـــی های بســـیاری در شهرســـتان 
کوهی در روســـتای وینه قرار  کرد. این قلعه در باالی  اســـت. از جمله می توان به قلعه وینه اشـــاره 
کنون فقط خربه های آن برجا مانده اســـت. این قلعه در واقه به یک ارمنی ثروتمند به  که ا دارد 
کرده است. این قلعه دو  که در دوران قاجاریه در آن زندگی می  نام طومانیانس تعلق داشته است 
طبقه و از سنگ های تراشیده ساخته شده است. تاریخ ساخت آن به سال 1907 میالدی برمی 

کلیسای سنت استپانوس در جلفا شباهت دارد. گردد. ساختمان این قلعه بسیار به 

که در  یکـــی از زیباترین شهرســـتان های ایـــران 
شمال غرب و نزدیک مرز آذربایجان و ارمنستان 
کلیبر  کلیبر نام دارد. شهرستان  گرفته است،  قرار 
در اســـتان آذربایجان شـــرقی واقع شده است و 
نزدیـــک به 90 هـــزار نفر جمعیت (با روســـتاهای 
کلیبر است و حدود  اطراف( دارد و مرکز آن شـــهر 

9 هزار نفر جمعیت دارد.

که از پایتخت قصد بازدید از این بهشت  افرادی 
کرج وارد اتوبان زنجان  زیبا را دارند بایـــد پس از 
کیلومتر(  شـــوند و مســـقیم به ســـمت تبریز (620 
برونـــد. از همـــان ابتـــدای ورودی تبریـــز تابلویی 
کـــه باید وارد  کلیبر وجـــود دارد  به ســـمت اهـــر و 
کیلومتر  جاده ای دو طرفه بشـــوید و حـــدود 210 
کلیبر برسید. ورودی شهر  را بپیمایید تا به شهر 
که ســـه  یـــک میدان کوچک و شـــیب دار اســـت 
که وارد شـــهر شـــده  جهـــت بیشـــتر ندارد: راهی 
که شـــما را به داخل  ایـــد، خیابان ســـمت چـــپ 
شـــهر و بافـــت قدیمی آن مـــی رســـاند و خیابان 
که شـــما را به خانه های نوساز  ســـمت راســـت 

شهر می رساند.
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گردشگری

قصـــر آینالو هـــم به ارمنی ثروتمندی تعلق داشـــته اســـت و در ته یکی از دره های روســـتای آینالو 
که در جهت شـــمال جنوب و در ســـه طبقه  قرار دارد. بنای نیمه ســـالم و باقی مانده این عمارت 
که در واقع آئینه لو اســـت به دلیل سقف  ســـاخته شـــده اســـت. دلیل نامگذاری این قصر به آینالو 

فلزی و درخشندگی بیش از حد بوده است.

کلیبر و در شـــرق روستای  قلعهء آوارســـین یکی از قلعه های تاریخی بخش خداآفرین شهرســـتان 
آوارســـین از توابع دهســـتان بسطاملو واقع شده اســـت. این قلعه در دوران آبادانی 300 متر طول 
و 100 متر عرض داشـــته و این� در قســـمت های شـــمال و جنوب قلعه آثاری از بقایای معماری به 
ج دیده بانی وجود دارد و ورودی قلعه نیز از این  چشـــم می خورد و نیز در قســـمت شـــمال قلعه بر
که قسمتی از آن باقی مانده است و این پلکان ها  سمت است. دلیل آن وجود پلکان هایی است 
که  کنار هم  کنده شـــده اند. در قسمت جنوبی قلعه دو آب انبار مجزا در  روی صخره های طبیعی 

یکی به صورت مسقف و دیگری روباز است وجود دارد.

مکیدی تا چند ســـال پیش جنگلی بکر و دســـت نخورده و مملو از درختان فندق و خرگوش بود. 
اما چندین سال است در آن آالچیق و بوفه و پارکینگ ساخته شده است و آخر هفته ها پذیرای 

کلیبر به سمت آن سرازیر می شوند که از شهرهای اطراف و خود  مسافران بیشماری است 

کجا بگردیم؟
ج می شوید به دره ای  کلیبر خار که به سمت جنوب غربی از شهر  کیلومتر  قلعه بابک: حدود سه 
که فاصله بین آنها  کوتاه  فوق العاده زیبا می رسید. دره ای سرسبز پوشیده از درختان بی شمار و 
که به  که این دره در پای آن قرار دارد، قلعه ای در خود دارد  کوهی  به هیچ وجه دیده نمی شود. 
کوه واقع شده است، از  که در نوک  قلعه بابک مشـــهور است. قدیم تر مردم برای رسیدن به قلعه 
که بود پس از حدود 2 تا 3  مســـیر بکر و جنگلی دره رهســـپار می شدند و با هر سختی و مشکالتی 
که راه آسان تری برای صعود پیدا شده است.  ساعت به قلعه می رسیدند. اما چند سالی هست 
گردشگران می توانند با ماشین به محل  که  از پشـــت هتل بابک، مسیری ســـنگالخی وجود دارد 

زندگی عشایر برسند.

در قلعه دو برج دیده بانی وجود دارد که یکی مخروطی و دیگری مدور واستوانه ای از سنگ های تراشیده 
با مالط ساروج ساخته شده اند. بنای دژ سه طبقه است. پس از آن تاالر اصلی وجود دارد که اطراف آن 
گرفته است. همه اتاق ها به تاالر مرکزی راه دارند. قسمت شرقی دژ تاسیسات دیگری  را هفت اتاق فرا 
مرکب از اتاق ها و آب انبارها ســـاخته شـــده است. ســـقف آب انبارها با طاق جناغی و گهواره ای استوار 
شده اند. محوطه داخلی آن ها نیز به وسیله نوعی ساروج غیر قابل نفوذ گشته اند و به هنگام زمستان از 

برف و باران پر شده و در تابستان و هنگام مضایق و محاصره ها از آب آن ها استفاده می شد.
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که زیبایی  از باالی قلعه منظره زیر پا بســـیار زیبا اســـت. بیشـــتر مواقع در این قســـمت مه وجود دارد 
کند. ایـــن قلعه به نـــام های قلعه بابـــک، دژ بابـــک، بذ و قلعـــه جمهور نیز  جنـــگل را دوچنـــدان مـــی 

معروف است.

که طبیعـــت زیبای آن دســـت نخورده باقی اســـت. این  کشـــور اســـت  آینالـــو: آینالـــو از معدود مناطق 
کلیبر واقع شـــده اســـت. شـــاید جالب  منطقه حفاظت شـــده در بخش خداآفرین از توابع شهرســـتان 
باشـــد بدانید، ســـازمان یونسکو در سال 1354منطقه  حفاظت شده ارســـباران را به عنوان ذخیره گاه 

کرده است. زیست کره درفهرست مناطق با ارزش طبیعی جهان ثبت 

قدمت جنگل های بکر و دســـت نخورده ارســـباران به پیش از عصر یخبندان می رســـد و یکی از چند 
کنون به  مرزهای شهرستان های  گشـــترده تر بود اما ا کره زمین است. ارسباران قبال  زیســـت بوم غنی 
که در  کلیبـــر، جلفـــا، ورزقان و اهر محدود می شـــود. غزال و مارال های آینالو بســـیار مشـــهور هســـتند 

کنند. کشیده آزادانه زندگی می  منطقه ای حصار 

گر مســـیر دره قلعه بابک را همین طور به ســـمت غرب ادامـــه دهید به پارک  پـــارک جنگلـــی مکیدی: ا
جنگلی مکیدی می رسید. مکیدی تا چند سال پیش جنگلی بکر و دست نخورده و مملو از درختان 
فندق و خرگوش بود. اما چندین سال است در آن آالچیق و بوفه و پارکینگ ساخته شده است و آخر 
کلیبر به سمت آن سرازیر می  که از شهرهای اطراف و خود  هفته ها پذیرای مسافران بیشماری است 
شـــوند. این جنگل پس از روســـتاهای شـــجاع آباد، هجران دوســـت، آغویه و علی آباد قرار دارد و جای 

دنج و آرامی برای آرامش و استراحت عاشقان طبیعت است.

پارک ملی ارســـباران: ارســـباران صرف نظر از جاذبه های شـــکارگاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
کمیاب، چشـــم اندازهای بکر و وســـیع و شـــکنندگی و  گیاهی و جانـــوری  گونه هـــای  بـــه دلیـــل وجـــود 
آســـیب پذیری باالی خود در ســـال های “هـ 1350و “هـ 1352شمسی ابتدا به عنوان منطقهء ممنوعه 
و ســـپس منطقـــهء حفاظت شـــده تحت حفاظت و نظـــارت اعالم شـــده و چندی پیش نیـــز به پارک 
ملی ارســـباران ارتقا یافت. منطقهء ارســـباران در سایهء وجود زیســـتگاه های غنی یاد شده، زیستگاه 

گرگ  و پلنگ می باشد. گراز، خرس قهوه ای،  کل و بز،  پستانداران بزرگ نظیر 

گردشگری



بیماری عروق محیطی (Peripheral vascular disease) به بیماری رگ های 
کند. این بیماری اغلب سبب تن� شدن  خونی خارج از قلب و مغز اشاره می 
رگ هایی می شود که به پاها، دست ها، معده و کلیه ها خونرسانی می کنند.

دو نوع اصلی از این بیماری رگ های خونی وجود دارند:

که بیماری  1- عملکردی: در این حالت بیماری عروق محیطی علت عضوی ندارد. این بدان معنی است 
عروق محیطی با نقایصی در ساختار رگ های خونی همراه نمی باشد.

� داده و سپس قطع  که ر این بیماری ها اغلب با عالیم مربوط به اسپاســـم )انقباض( رگ همراه هســـتند 
گردد. پدیده رینود مثالی از این بیماری ها می باشـــد. در پدیده رینود، به واســـطه هوای ســـرد، فشـــار  می 

گردد. کارکردن با اجسام لرزان یا استعمال دخانیات امکان دارد جریان خون دچار محدودیت  روحی، 

2- عضوی: در این حالت بیماری عروق محیطی، به دلیل نق� ســـاختاری در رگ های خونی ایجاد می 
شود. نمونه های این حالت شامل التهاب و آسیب بافتی می باشند.

بیماری سرخرگ محیطی
بیماری ســـرخرگ های محیطی )Peripheral artery disease( یک نوع از بیماری عروقی محیطی می 
� می دهد. این  باشـــد. این حالت به دلیل رســـوب چربی )آترواســـکلروز( در دیواره داخلی ســـرخرگ ها ر

گیرند. رسوبات جلوی جریان طبیعی خون را می 

کاروتید. کرونری و سرخرگ  بیماری سرخرگ محیطی حالتی است مشابه بیماری سرخرگ های 

کننده خون و  کرونری نام دیگر رســـوب چربی یا آترواســـکلروز در ســـرخرگ های تامیـــن  بیماری ســـرخرگ 
موادغذایی برای عضله قلبی می باشد.

که خون مغز را  گردن اســـت  کاروتید نام دیگررســـوب چربی یا آترواســـکلروز در ســـرخرگ  بیماری ســـرخرگ 
کند. تامین می 

ک�ر افراد دچار بیماری سرخرگ محیطی  ا
در معـــرض خطر مـــرگ به علـــت ابتال به 

سک�ه مغزی و حمله قلبی می باشند

در بیماری ســـرخرگ محیطی، رســـوبات 
در دیواره داخلی ســـرخرگ ها ایجاد می 

شوند.

این رسوبات و انسداد در دیواره داخلی 
ســـرخرگ ها، عمدتـــا در ســـرخرگ های 
کلیـــه، معده، دســـت، ســـاق و پـــا جریان 

خون را دچار محدودیت می نمایند.

 بیماری ســـرخرگ محیطی ممکن است 
در صورت عدم درمان، منجر به قانقاریا 
و قطع اندام شـــود. افراد دچـــار بیماری 
ســـرخرگ محیطی اغلب واجد رسوبات 
چربی در سرخرگ های قلبی و مغزی می 
باشـــند و ممکن اســـت بیماری سرخرگ 

محیطی اولین عالمت در آنها باشد.

ســـرخرگ  بیمـــاری  دچـــار  افـــراد  ک�ـــر  ا  
محیطـــی در معرض خطر مـــرگ به علت 
ابتال به ســـک�ه مغـــزی و حمله قلبی می 

باشند.

گر لخته خون تشـــکیل شود و سرخرگ   ا
 � کند، حملـــه قلبی ر قلبـــی را مســـدود 
گر لخته خون، سرخرگ مغز را  می دهد. ا
دچار انسداد نماید، سک�ه مغزی ایجاد 

می شود.

عالیم
کاهش خونرسانی به پا در  عالیم شایع 
گرفتگی، خســـتگی،  مراحل اولیه شـــامل 
احساس سنگینی، درد یا ناراحتی در پا و 
باسن در طول فعالیت می باشند. وقتی 
فعالیـــت متوقـــ� مـــی شـــود ایـــن عالیم 
کاهـــش می یابند. به این عالیم «لنگش 

متناوب» اطالق می شود.

سالمت و تندرستی
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کافی نمی  در تعـــداد اندکـــی از بیمـــاران تغییرات شـــیوه زندگی به تنهایـــی 
باشند، بنابراین جراحی یا آنژیوپالستی ضروری می شود.

که در آن ســـرخرگ های دچار   آنژیوپالســـتی یـــک عمل غیر جراحی اســـت 
کاتتر نامیده می شود  که  انسداد یا تنگی، متسع می شوند. یک لوله نازک 
کوچک بدون باد در ســـر آن)بالون(، به داخل بخش تنگ  بـــا یک بادکنک 

شده سرخرگ رانده می شود.

کار به دیواره ها فشـــار آورده و ســـبب   ســـپس بادکنـــک باد می شـــود. این 
کاتتر  گردد. ســـپس بادکنک خالی شده و  بازشـــدن بخش تنگ شـــده، می 

ج می شود. خار

کاتتـــر، یک اســـتنت )یـــک لوله ســـیمی تـــوری( در داخل   اغلـــب از طریـــق 
سرخرگ دچار تنگی، تعبیه می شود.

گذاشته شده  سپس استنت باز شده و باز باقی می ماند. استنت در محل 
و سرخرگ بیمار را باز نگه می دارد.

که طول زیادی از یک ســـرخرگ دچار تنگی شده  ممکن اســـت در صورتی 
باشد، انجام عمل جراحی ضروری باشد.

 در طـــی عمل جراحی، یک ســـیاهرگ از محل دیگـــری از بدن و یا یک رگ 
خونـــی مصنوعـــی، در باال و پایین محل دچار انســـداد قرار داده می شـــود 
کافـــی خون را از ناحیه قبل از انســـداد به مناطـــق پایینی بعد از  تـــا جریان 

انسداد، فراهم نماید.

گهانی فشار خون  کلیه شامل افزایش نا کاهش خون رسانی به   عالیم 
کنترل دشوار یا غیرممکن فشار خون با دارو می باشند. یا 

کلیـــه منجر به از دســـت رفتن   ممکن اســـت انســـداد شـــدید ســـرخرگ 
کلیه یا نارسایی آن شود. عملکرد 

 تشخیص
تشـــخیص بیماری عروق محیطی با شـــر� حال پزشکی و معاینه بالینی 
که ABI نامیده  آغاز می شـــود. در معاینه، پزشک�ان یک تســـت ساده 

می شود (مخف� شاخص مچ پایی بازویی( را انجام می دهد.

که عبارتند از : پس از آن سایر بررسی ها ممکن است انجام شوند 

- سونوگرافی داپلر

- سی تی اسکن آنژیوگرام

)MRA) آنژیوگرافی رزونانس مغناطیسی -

کات�ر( - آنژیوگرام معمولی (با استفاده از 

که در آن سرخرگ های دچار  آنژیوپالستی یک عمل غیر جراحی است 
انسداد یا تنگی، متسع می شوند

درمان
ک�ـــر افراد دچـــار بیماری ســـرخرگ محیطـــی را با اصالح شـــیوه زندگی،  ا
داروهـــا یـــا هر دو می تـــوان درمان نمـــود. تغییرات شـــیوه زندگی جهت 

کاهش میزان خطر عبارتند از :

 - قطع استعمال سیگار

کنترل فشار خون  -

کنترل دیابت (بیماری قند خون(  -

کنترل( - فعالیت جسمانی (شامل برنامه ورزشی تحت 

- اســـتفاده از یـــک رژیـــم غذایی حـــاوی مقادیـــر پایین چربی اشـــباع و 
کلسترول

PAD ممکن است نیازمند درمان دارویی باشد. این داروها عبارتنداز :

- داروهای مرتبط با افزایش مســـافت قابل قدم زدن (سیلوســـتازول و 
پنتوکسی فیلین(

کت ها به  - داروهای ضد انعقاد خون جهت جلوگیری از چسبیدن پال
یکدیگر و ایجاد لخته خونی

کلسترول (استاتین ها( کاهش دهنده  - داروهای 

 اصالحات شـــیوه زندگی (شـــامل برنامه ورزشـــی( اغلب ســـبب بهبود 
عالیم یا جلوگیری از بدتر شدن عالیم می شوند.
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سالمت و تندرستی

مواد غذایی ارگانیک اواخر ســـال های 90 میـــالدی وارد بازار غذای جهانی 
کرد.  شد و از سال 87 نیز جای خود را در بازار محصوالت غذایی ایران پیدا 
که به مواد غذایی زده می شود وارد  متاسفانه آفت کش ها و مواد   شیمیایی 
بدن شـــده و اثرات مخربی روی ســـالمتی ما به جا می گذارند. برای همین 

گرایش بیشتری به مصرف این محصوالت ایجاد شود.  امید است روز به روز 
کدام  گران تر هستند اما سالمتی هر  که این محصوالت غذایی  با وجود این 
از ما بیشتر از این حرف ها ارزش دارد. در این مطلب چند دلیل خوب برای 

مصرف بیشتر این مواد غذایی اشاره می کنیم. با ما همراه باشید.

 مواد غذایی ارگانیک: تفاوت در چیست؟
افزایش جمعیت و دغدغه ی تامین غذا برای همه باع� شـــده در همه ی 
کشاورزی و دامی  کشورها برای جلوگیری از آفت زدگی و بیماری محصوالت 
کودهای شـــیمیایی، آنتی بیوتیک ها و غیره اســـتفاده شـــود. متاســـفانه  از 
گاهی و دالیل متعدد دیگر در برخی موارد بیش از حد از این  به دلیل عدم آ
مواد شیمیایی استفاده می شود و در نتیجه محصوالت غذایی به برخی از 
ترکیبات شیمیایی آلوده می شوند. جذب بیش از حد این مواد شیمیایی 
گوارشی، ابتال به  هم ممکن است به بروز مشکالت قلبی و عروقی، مشکالت 
بیماری هایی مانند پوکی استخوان، پارکینسون، بروز نق� های مادرزادی 
کال ســـالمت افراد  که  در نوزادان، افزایش ســـقط جنین و غیره منجر شـــود 
جامعه را به خطر می اندازد. در عوض دغدغه ی پیشگیری از این مشکالت 
و حف� ســـالمت غذایی مردم، محققان را وا داشـــته اســـت تا به فکر تهیه 

که  محصـــوالت غذایی طبیعـــی بیفتند. ایـــن محصوالت غذایـــی طبیعی 
گونه ترکیبات شـــیمیایی هســـتند و البته ارزش غذایی باالتری  عاری از هر 

هم دارند با عنوان محصوالت غذایی ارگانیک شناخته می شوند.

امـــروزه در تمام دنیا محصـــوالت غذایی مانند انواع میوه ها و ســـبزیجات، 
�، شیر، عسل  � وتخم مر گوشت مر گوسفند،  گاو و  گوشت  حبوبات، غالت، 
و غیره به صورت ارگانیک تولید و مصرف می شـــود. در ایران محصوالتی از 
گالب، عســـل، چای،  قبیل انار، آب انار، پســـته ی وحشـــی، زعفران، انجیر، 
برنج، ســـیب، روغـــن زیتون و برخـــی از محصوالت غذایی دیگـــر به صورت 

ارگانیک ارائه شده است.

 محصوالت غذایی ارگانیک: دوستدار طبیعت

یکـــی از نخســـتین و مهم ترین مزیت های محصوالت غذایـــی ارگانیک این 
کودهای  کـــه خدمت بزرگی بـــه محیط   زیســـت می کنند. متاســـفانه  اســـت 
کننده ی  کشـــاورزان تولیـــد  شـــیمیایی اثـــرات منفی روی طبیعـــت دارند. 
بـــرای  و  نکـــرده  اســـتفاده  شـــیمیایی  کودهـــای  از  ارگانیـــک  محصـــوالت 
کار  کمک می گیرنـــد. همین  کودهـــای ترکیبی  حاصل خیزی زمین شـــان از 

کاهش ضایعات می شود. هم باع� 

 محصوالت غذایی ارگانیک: مفید برای سالمتی

بـــر اســـاس نتایج یـــک پژوهـــش اروپایـــی، مـــواد غذایـــی ارگانیـــک حاوی 
کسیدان ها و اسیدهای چرب ضروری بیشتری هستند.  ویتامین ها، آنتی ا
ایـــن مواد مغذی در شـــیرهای ارگانیک به میزان 70 درصد بیشـــتر اســـت. 
نتایـــج پژوهش هـــا همچنین نشـــان می دهد ترکیبات نامناســـب و مضری 
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گونه مواد و ترکیبات شیمیایی هستند. که عاری از هر  گیاهی و حیوانی اطالق می شود  مواد غذایی ارگانیک به آن دسته از غذاهای 



مانند فلزات ســـنگین و باقیمانده های آفت کش ها در محصوالت ارگانیکی 
که  کمتـــری وجـــود دارند. البتـــه معنی ایـــن حرف این نیســـت  بـــه میـــزان 
کامل مضر و آسیب رســـان هســـتند  محصوالت غذایی غیر ارگانیک به طور 
و نباید مصرف شـــوند. در هر حال بدن ما به میوه و ســـبزیجات زیادی نیاز 
دارد و بایـــد ویتامین هـــای مورد نیازمـــان را از طریق خـــوردن همین مواد 

کنیم. غذایی تامین 

 مواد غذایی ارگانیک: راهی برای خالصی از سلولیت
که از وجود ســـلولیت در  این هـــم  مورد توجه خانم ها و دخترهای جوانی 
بدن شـــان شـــکایت دارند. به عقیده ی برخی از متخصصان یکی از دالیل 
اصلـــی بـــروز ســـلولیت مصـــرف مواد غذایـــی مـــدرن و حـــاوی آفت کش ها، 
کودهای شـــیمیایی، هورمون های رشـــد و افزودنی های دیگری می باشـــد 

که روزانه مصرف می کنیم.

کشاورزان کودهای شیمیایی اثرات منفی روی طبیعت دارند.  متاسفانه 

کودهای شیمیایی استفاده نکرده و  کننده ی محصوالت ارگانیک از  تولید 
کمک می گیرند. همین  کودهای ترکیبی  برای حاصل خیزی زمین شـــان از 

کاهش ضایعات می شود. کار هم باع� 

قدیم ها همه ی مردم مواد غذایی طبیعی و ارگانیک مصرف می کردند. در 
واقع بیشـــتر مردم خودشـــان میوه و ســـبزیجات مورد نیازشان را در حیاط 
کمتـــر قربانی  یـــا باغچـــه ی منزل شـــان تولید می کردنـــد. برای همیـــن هم 
توده های بد  شـــکلی مانند ســـلولیت بودند. به عقیـــده ی این متخصصان 
هر چه بیشـــتر مصرف مواد غذایی ارگانیک را جایگزین مواد غذایی مدرن 

کمتر دچار سلولیت خواهید شد. بکنید 

 مواد غذایی ارگانیک شما را باهوش تر می کنند
که  که شـــکالت ســـیاه برای مغز مفید اســـت. به خاطر این  حتما می دانید 
کرده و تولید هورمون سروتونین  ترکیبات این ماده ی غذایی عروق را تمیز 
که شـــکالت ســـیاه سرشـــار از  را افزایـــش می دهـــد. در واقـــع بایـــد بدانیـــد 
کاهـــش می دهد. بـــه عقیده ی  کســـیدان ها اســـت و اســـترس را نیـــز  آنتی ا
کنید مطمئنا در 80 سالگی  گر به طور مرتب شـــکالت سیاه میل  محققان ا
کافی  هـــوش و حـــواس و حافظـــه ی بهتـــری خواهیـــد داشـــت. البته ایـــن 
کنید. برای بهره مندی  که هر شکالتی را به نام شکالت سیاه میل  نیســـت 
کمترین  که شـــکالت تان حاوی  از خـــواص این ماده ی غذایی الزم اســـت 
گرفته باشـــد.  کمی روی آن صورت  میـــزان افزودنی ها بـــوده و فراوری های 
کمترین  یعنـــی اینکـــه اســـتفاده از ترکیبـــات شـــیمیایی در تولید آن ها بـــه 

میزان خود بوده و ارگانیک باشند.
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آستین ها را باال بزنید
گلخانه ای و پرمصرفی مانند گوجه فرنگی، خیار،  باید بدانید که محصوالت 
فلفل، هندوانه، خربزه، توت فرنگی و بادمجان بیشـــترین میزان آلودگی به 

ترکیبات شیمیایی را دارند.

گـــر حیاط و باغچـــه ای دارید آســـتین ها را بـــاال بزنید و  کنیم ا توصیـــه مـــی 
کـــدو، بادمجان،  کنیـــد. می توانیـــد انـــواع صیفی جـــات مانند  ســـبزیکاری 
گوجه فرنگـــی، فلفـــل، فلفـــل دلمـــه ای و غیـــره را بـــا دســـت های خودتـــان               

پرورش دهید.

گلدان چند نوع ســـبزی  گر آپارتمان نشـــین هســـتید نیـــز می توانید داخل  ا
که  گشـــنیز، تره، جعفـــری و یا هـــر نوع ســـبزی دیگری  ماننـــد نعنـــا، پونـــه ، 

دوست داشته  باشید را بکارید.

 محل ارائه ی محصوالت غذایی ارگانیک در تهران

به نظر می رســـد اســـتقبال مردم از محصوالت غذایی ارگانیک خوب است 
کم این محصوالت باع�  اما مشـــکالتی مانند قیمت باال و همچنین تنوع 
که بایـــد در بین مـــردم رواج  که این مصـــرف آن ها آن چنـــان  شـــده اســـت 
نداشـــته باشـــد. محل عرضه ی محصـــوالت ارگانیک در تهـــران در تعاونی 
گیـــاه پزشـــکی ولنجک و فروشـــگاه بالیکای ســـعادت  مصرف موسســـه ی 
که ســـازمان میادین میوه و تره بار تهران  آباد می باشـــد. البته مدتی اســـت 
کنندگان                      گواهـــی شـــده و ارگانیـــک را بـــه مصـــرف  نیـــز محصـــوالت ســـالم، 

ارائه می دهد.

در نهایـــت از جنـــاب آقای مهندس علـــی قنبری مدیر عامل شـــرکت آریان 
طب پرتو، جناب آقای دکتر بابک خرمی مدیر عامل شرکت پرتونار شیمی 
و جناب آقای مهندس مرتضی مرادی مدیر بخش بیولوژیکی شرکت آریان 
که برای تهیه ی این مطلب در اختیار  طـــب پرتو به خاطر وقت و اطالعاتی 

گذاشتند تشکر و قدردانی می کنیم. ما 
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ا��؟  ����� ��ار   ���  ���� ��رد   �����  ������ ��د   ۹۲ ������ن   �������  ��� | ��ام   ۱  |
آ����� �� ���� �����ی ����� ��د ������                                              دا�� و �� آوری                                                                      ������                                           

��� و ������ژی                                ا��ان ��� ����ه ��ر��                               ���� و ���ر���                                                      ��� ��ارد
�ـــ��� : ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؟ �ـــ� ا ه  د �ـــ� �ـــ�  ��   P V C �ـــ� �� د  �ـــ� ر �� و  �ـــ�  �ـــ�  �� و �ـــ�  �ـــ��   �� �ـــ�� آ ر  د ن  ا ��ـــ� �ـــ�  ���� �� د  �ـــ� �ـــ�  �ـــ� ����� ��� | ۲  |
����                                                                   ��ب                                                                �����

ا��؟ ��ده   ����  ������ ��د   ����� �����ی   ���� �����ت   ��  ��� آ�����  در  ���ان   ��  ������ ��د   �������  ����� |  ۳ |
����                                                                  ��ب                                                                 �����

ا��؟ ��ده   �����  �� از   ������ ��د   ����� �����ی   ����  ��  ��� آ�����  | ���ه   ۴ |
ا��؟ ��ه  آ���   ������ ��د   ����� �����ی   ����  ��  ���  �� ا��  ��ت   �� |  ۵ |

ا��؟ ��ده   ����  ���  ����  ����� در   ������� آ��  و   ����  ��  ������ ای   ����  �� در   ��� |  ۶ |
:����  ����� ��د��ن  د��  از  را   ������ ��د   ����� �����ی   ����  ����  �� | ۷ | در 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��ر�ـــ� ���ـــ� :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   �ـــ��ره ��ـــ�اه : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ا���ـــ� :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               
����� :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���� �� در �ـــ��ره ی ���ی  �ـــ�� �ـــ� ��ا��ـــ� در ��رت ����� ���ات ���� ای �ـــ�د را در  ��رد ���� PVC و ���� �� ��رت ����� ��ا���ن ار�ـــ�ل 
������� �� ��م ��� ��پ ��د .

.������ �� ��ده و �� ���ره۰۳۵۱-۷۲۷۲۵۴۸  �� ���� ��م ��ق را �����  

��ا�ـــ�� ا�� ��ـــ��ر ���ـــ���� و ا���وار�� ا�� را��� ارز�ـــ��� ��� ��� و ���� �� ����� ����ار  ��ا����ی ��د را  ��دن ا�� ��م و��  از ا���� ��ای �� 
.�����

��ا�ـــ�، �ـــ�� ������ �ـــ� ��ا���  ���ـــ� �����ی ��د را ��ـــ�� �� ����ـــ� و �����ـــ�ت ������� �� �ـــ��ره ����� ۲۰۰۰۱۲۰۲  ��ا��ـــ���ن 
ار�ـــ�ل ������.

���� ��

نـظــــــــــر ســــــنـجـی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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