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ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ
زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزﻫﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﭘﺎک و ﺳﺒﺰ اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی
ﺧﻄﺮﻧﺎک و وﯾﮋه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
اﻣﺴﺎل دو ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﻦ در روز ﺑﺮای
اﻣﺤﺎی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی “ﺻﻨﻌﺘﯽ” و “وﯾﮋه” و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  5ﺗﻦ در روز
ﺑﺮای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی “ﺷﻬﺮی” و “ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ” راهاﻧﺪازی ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺧﺎﻧﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻟﯿﺰر و ﭘﻼﺳﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﻣﺠﺮی ﻃﺮح در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری
ﻗﻘﻨﻮس ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از  20ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
وارد ﺷﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎرات ،ﺗﻼش ﺷﺪ

ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮلﻣﺤﻮر ﺳﻮق دﻫﯿﻢ ،از
اﯾﻦ رو ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﻣﺮز داﻧﺶ و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  10ﻣﺤﺼﻮل ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﭘﻼﺳﻤﺎ در
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﻨـﺎوری ﭘﻼﺳـﻤﺎ را از ﺟﻤﻠـﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮر
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎل در ﮐﻬﺮﯾﺰک راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ از  8ﻫﺰار ﺗﻦ زﺑﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ  200ﺗﻦ را ﺑﻪ روش زﺑﺎﻟﻪﺳﻮز ) (Incinerationاﻣﺤﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﺣﺪود  5ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﮐﺸﻮر اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان اﻣﺤﺎ ﺑﻪ روش زﺑﺎﻟﻪﺳﻮز ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از اﯾﻦ رو
ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ و ﯾﺎ دﻓﻦ ،زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺖ ﺷﯿﺮاﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ آبﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ را از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻌﺎﯾﺐ روش دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد و ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آبﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،اﯾﻦ آبﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮاﺑﻪﻫﺎ آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﻨﺸﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از
ﺳﺎل  1387در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻟﯿﺰر و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوری
ﭘﻼﺳﻤﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادﯾﻢ و در ﺳﺎل  1390اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﻣﺤﺎی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ روش ﭘﻼﺳﻤﺎ را در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ در آن ﺳﺎل ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ.
وی اﻧﺘﺸﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISIرا از دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از ﺳﺎل  90ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت  7ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری
دو ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﻦ در روز ﺑﺮای
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و وﯾﮋه و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  5ﺗﻦ در روز ﺑﺮای
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻓﺎز ﭘﺎﯾﻠﻮت اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺸﺪ.
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ روش ﭘﻼﺳﻤﺎ

ﭘﻼﺳﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ،
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻟﯿﺰر و
ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎده داﻧﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در
رژﯾﻢ ﺣﺮارﺗﯽ ) (Thermal plasmaدر دﻣﺎی  5ﻫﺰار درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﻪ
ﺑﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻏﯿﺎب اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ دﻣﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
وی اداﻣﻪ داد :در زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و
اﮐﺴﯿﮋن ﺣﺮارت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون اﮐﺴﯿﮋن و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ روشﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دﻣﺎی
اﻟﮑﺘﺮون و ﯾﻮنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎده از ﺑﻤﺒﺎران
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ ﺑﺮ روی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ را
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح روش زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزی ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای اﻧﻮاع
ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪﻫﺎ از ﺻــﻨﻌﺘﯽ ،وﯾــﮋه و داروﯾﯽ ﺗــﺎ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬــﺮی و
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺑﻦ ،اﮐﺴﯿﮋن ،ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻫﯿﺪروژن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﮔﺎزﻫﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎر آب ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻨﮕﺎز )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺎز ﻫﯿﺪروژن و ﻣﻨﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ( اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﻨﮕﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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ﺧــﺎﻧﯽ ،ﺑــﺎ ﺑﯿــﺎن اﯾﻨﮑــﻪ در ﺣــﺎل ﺣــﺎﺿﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾــﻦ روش ﺑــﺮای
اﻣﺤﺎی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ،ﻓﻨﺎوری ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آب ،ﻣﻮاد
ﻧﺴﻮز و ﯾﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺛﺮ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺣﺘﺮاﻗﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﮔﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
در اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اروﭘﺎ اﻣﺤﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ اﻣﺤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاد ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن ﺑﺮای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را از
دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش ﻧﺎم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﯿﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪﺳﻮز ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ  5ﺗﻦ در روز زﺑﺎﻟﻪ را ﺑﺮای اﻣﺤﺎی
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ روش زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ  70درﺻﺪ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ

و ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﻫﻮا ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻮد و اﯾﺠﺎد
آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﻓﻨﺎوری ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن
وﺟﻮد دارد ،ﺣﺠﻢ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻦ  95ﺗﺎ  99درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻠﺰی و ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاد ﻣﺬاب از ﭘﺎﯾﯿﻦ راﮐﺘﻮر ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از آن ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻘﺎوم
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود  816ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﺧﺎﻟﺺ از ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﻦ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی روش ﭘﻼﺳﻤﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان در روش زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﺪود  516ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح
زﺑﺎﻟﻪﺳﻮزﻫـﺎی ﭘﻼﺳـﻤﺎﯾﯽ را اﻣﺤـﺎی زﺑﺎﻟﻪﻫـﺎی وﯾـﮋه و ﺧـﺎص ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی داروﺳﺎزی و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای
 5ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ “اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ”“ ،ﺟﻢ”“ ،ﻣﺎرون”“ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ” و “ﺷﺎزﻧﺪ اراک”
ﻓــﺎز اﻣﮑﺎنﺳــﻨﺠﯽ اﻣﺤــﺎی ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪ ﺑــﺎ ﻓﻨــﺎوری ﭘﻼﺳــﻤﺎ در ﻗــﺎﻟﺐ
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  300ﺗﺎ  400ﻧﻮع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎز اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
آﻧﮑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﺎدر و ﯾﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﻓﻦ و ﯾﺎ دﭘﻮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ روش ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﺤﺎی ﺳﺒﺰ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ارزش دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
وی از آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ،ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﺳﺎزی ﮐﻪ دارای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﮐﻠﺮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ روش را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ.
ﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دﻧﯿﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ژاﭘﻦ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺣﺎل راهاﻧﺪازی واﺣﺪﻫﺎی زﺑﺎﻟﻪﺳﻮز ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ ﻫﺰار
ﺗﻦ در روز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮداری ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﯽﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد،
ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ روش در اﺑﻌﺎد ﺷﻬﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از
اﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻣﺤﺎی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی وﯾﮋه و ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺗﻨﺎژﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ آن راﺣﺖﺗﺮ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزه ﭘﻼﺳﻤﺎ ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و وﯾﮋه را ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی
آﺗﺶزا و ﯾﺎ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺗﺸﻌﺸﻊزا داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺷﻮد و ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ وﺟـﻮد ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑـﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺰمﻫـﺎﯾﯽ در آن ،ﺷـﺎﺧﻪای از
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی وﯾﮋه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻣﺤﺎی آن روش  5ﺗﻦ در روز را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﻣﺤﺎی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ و وﯾﮋه را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﺳﺎزی ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺼﻔﯿﻪ روﻏﻦ و ﯾﺎ ﻫﺮ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ دارای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﻮ و ﯾﺎ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ روش اﻣﺤﺎ ﮐﺮد.
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر
ﭘﻼﺳﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻟﯿﺰر و
اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای
رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت “اﺗﻮﮐﻼو” اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ روی زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ
در دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺮﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻧﯿﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺠﻢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ روش
ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از زﺑﺎﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻓﻨﺎوری ﭘﻼﺳﻤﺎ در دﻧﯿﺎ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﻮاع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﻔﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻣﺤﺎ
ﮐﻨﺪ و ﺣﺠﻢ آن را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  5درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ از  5درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ روش ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺗﻮﮐﻼو ﮐﺮد و ﻓﺮآﯾﻨﺪ دﻓﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
دﻣﺎی ﻣﺸﻌﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ  10ﻫﺰار درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و دﻣﺎی ﮐﻮره
ﺑﯿﻦ  1600ﺗﺎ  1200درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد اﺳﺖ و در اﯾﻦ دﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ و ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖزا
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دﻣﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ.

وی در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮﮐﻼوﻫﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻞ
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺗﺎق در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
در ﺣﺎل ﻃﯽ ﮐﺮدن اﺧﺬ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع
درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،از ﻣﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﺴﺮی از
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اداره ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﯾﮏ
ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی وارد
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی  6ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺠﻮز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺎری
ﻣﺎ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ زﺑﺎﻟﻪﺳﻮز ﭘﻼﺳﻤﺎی  5ﺗﻦ در
روز را ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺧﺮداد ﻣﺎه روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد 9 ،ﻣﺎه ﭘﺮوژه ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد زﺑﺎﻟﻪﺳﻮز ﺑﺮای زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻋﺎدی
ﺧﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی وﯾﮋه ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت اﻣﺤﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﺘﺮاق ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دی
اﮐﺴﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮددار و ﻓﻠﻮﺋﻮر دار ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺳﺮﻃﺎنزا و ﺑﺮ روی  DNAﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺠﯿﺐ اﻟﺨﻠﻘﻪزاﯾﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎزﻫﺎی
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﺤﺎی زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺎ روش ﺳﺒﺰ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﺎﻧﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ادﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ روش
اﻣﺤﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ روش اﻣﺤﺎ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :وﻟﯽ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮدن ،ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺖ و
در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺣﺬف ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﻣﺤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
وی ،ﻓﻨﺎوری ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در دﻧﯿﺎ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر آن
ﻓﻨﯽ آن ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ
ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم
][ad_2

ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ روش و داﻧﺶ
را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد.
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺰﺗﺮﯾﻦ روش
آﻧﮑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ روش از

