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ت��ا چند روز ديگ��ر مردم ايران ب��راي انتخ��اب رييس جمه��وري يازدهم، پاي 
صندوق هاي راي مي روند و بديهي اس��ت كه انتظارات از مس��تاجر آينده خيابان 
پاس��تور زياد است. اما ترديدي وجود ندارد كه افزون بر انتظارات و دشواري هاي 
پي��ش روي رييس جمه��ور آينده در حوزه ه��اي مختلف اقتص��ادي، فرهنگي، 
اجتماعي، سياس��ي يك��ي از مهمترين چالش هاي پي��ش روي رييس جمهور و 
دولت يازدهم اين خواهد بود كه ترازوي عرضه و تقاضاي انرژي را چگونه متعادل 
س��ازد، به نحوي كه نه تنها نياز به واردات انرژي كاهش يابد، بلكه با افزودن بر 
ميزان عرضه انرژي ، بر ميزان درآمدهاي ارزي ناش��ي از صادرات انرژي بيافزايد. 
واقعيت اين اس��ت كه توقف احتمالي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و اصالح 
قيمت حامل هاي انرژي به س��بب بروز اختالف نظر كارشناس��ي بين دولت دهم 
و مجلس نهم بر س��ر ميزان افزايش قيمت حامل هاي انرژي و فش��ار هزينه هاي 
ناش��ي از آن بر معيشت مردم، اين پرس��ش را به دنبال خواهد داشت كه رييس 
جمه��ور آينده ايران براي اجرايي كردن قان��ون هدفمندي يارانه ها چه برنامه اي 
دارد؟ اف��زون بر اين چالش، دغدغه جدي رييس جمه��ور يازدهم، ايجاد تعادل 
در زمينه عرضه و تقاضاي مس��كن هم خواهد ب��ود، به ويژه اينكه با وجود رونق 
س��اخت و س��از ناشي از اجراي طرح هاي مس��كن مهر، در استان ها و كشورهاي 
مختلف، هنوز فشار تقاضا براي مسكن در كالن شهرهاي ايران به قوت خود باقي 
اس��ت و ورود نس��ل جوان به بازار كار هم باعث تشديد فشار تقاضا براي مسكن 
خواهد ش��د. حال س��وال اين است كه اوال مس��تاجر آينده خيابان پاستور براي 
تكميل طرح هاي مس��كن مهر چه در س��ر دارد و براي برق��راري ثبات قيمت ها 
در بازار مس��كن و كاستن از فش��ار تقاضا در كالن شهرها چه برنامه اي براي اجرا 
خواهد داش��ت. چالش بنيادين ديگر پيش روي رييس جمهور آينده مي تواند به 
غيرمقاوم بودن اكثر س��اختمان هاي كشور و آس��يب پذيري آنها در برابر حوادث 
طبيعي به ويژه زلزله در كش��ور ايران باش��د چه اينكه كه شوربختانه ايران يكي 
از زلزله خيزترين كش��ورهاي جهان محسوب مي شود. البته در سال هاي اخير در 
زمينه نوسازي و مقاوم سازي ساختمان هاي شهري و روستايي تالش هاي زيادي 
صورت گرفته، اما با اين هم هنوز راه هاي نرفته بس��ياري پيش روي دولت آينده 
ق��رار دارد. البته بازهم  مي توان ب��ه دغدغه ها و چالش هاي ديگري در زمينه هاي 
ديگ��ر اقتصادي و اجتماعي مرتب��ط به مصرف انرژي و دش��واري ها و انتظارات 
در بخش س��اختمان و مسكن اش��اره كرد، اما اجازه دهيد تا اين نوشتار را حول 

محورهاي سه گانه مورد اشاره محدود سازيم.
1. باراك اوباما رييس جمهور اياالت متحده آمريكا پيش از ورود به كاخ س��فيد 
و در همان دور نخست كارزار انتخاباتي اش، يكي از محورهاي اصلي برنامه خود 
را كاس��تن از ميزان وابستگي ايم كش��ور، به نفت خاورميانه و سرمايه گذاري در 
زمينه انرژي هاي نو و نظاير آن اعالم كرد و با ورودش به كاخ رياس��ت جمهوري 
برنامه  خود را به جد دنبال كرد، تا آنجا كه س��رمايه گذاري ها را براي كاس��تن از 
وابس��تگي آمريكا به انرژي وارداتي گسترش داد و از خالقيت ها و ايده هاي نوين 
ب��راي توليد انرژي پاك و تجديدپذير حمايت كرد و البته ش��ركت هاي فعال در 
زمينه مصرف بهينه انرژي را تشويق كرد تا ميزان تقاضا براي انرژي در بخش هاي 
مختلف كاهش يابد. االن به وضوح مي توان مشاهده كرد كه رييس جمهور فعلي 
آمريكا توانس��ته اس��ت بخش زيادي از وعده و برنامه خويش را عملياتي سازد تا 
آنجا كه كش��ورهاي عربي صادركننده نفت به اياالت متحده را نگران هم ساخته 
اس��ت. غرض اينكه وقتي رييس جمهور كش��وري كه بزرگترين اقتصاد جهان را 
در اختيار دارد، مصمم به كاس��تن تقاضا براي انرژي و تش��ويق سرمايه گذاري و 
نوآوري در زمينه توليد انرژي هاي نو اس��ت، حال اين س��وال مطرح مي شود كه 
چرا كش��وري كم نظيري چون ايران با شرايط آب وهوايي چهار فصل و برخوردار 
از پتانس��يل هاي توليد انرژي هاي تجديدپذير نظير باد و خورش��يد نبايد در اين 
زمينه س��رمايه گذاري داشته باشد؟ از سوي ديگر فراموش نبايد كرد كه يكي از 
دغدغه هاي ديرين ايرانيان و دولت ها كاهش حجم وابس��تگي بودجه اي دولت به 

درآمدهاي نفتي بوده و از مهمترين سياست هاي كلي نظام كه در اين سال هاي 
كمت��ر مورد توجه ق��رار گرفته ، اجرايي كردن سياس��ت هاي معطوف به مصرف 
بهينه  انرژي و پايدارسازي و ايجاد تعادل در مصرف و عرضه انرژي بوده است. از 
اين رو انتظار مي رود رييس جمهور آينده ايران يك برنامه عملياتي، كارشناسي 
ش��ده و قابل اعتماد و اجرا با منابع مالي پيش بيني ش��ده براي مديريت عرضه و 
تقاضاي انرژي ارائه كند و ش��فاف و روش��ن با مردم س��خن بگويد كه آيا مصمم 
ب��ه اجراي كام��ل و كم نقص قانون هدفمن��دي يارانه ها خواهد ب��ود و يا اينكه 
برنامه ديگري در سر دارد. طبيعي است كه تاكيد نامزدهاي رياست جمهوري بر 
پرداخ��ت يارانه هاي نقدي و ك��م و زياد كردن آن اصال نمي تواند ضامن موفقيت 
در اجراي قانون يادش��ده، قلمداد ش��ود چرا كه هدف اصلي از تصويب و اجراي 
اين قانون، توزيع پول بين مردم نبوده، بلكه غرض جلوگيري از افزايش و تشديد 
تقاض��ا براي ان��رژي، بهبود بخش��يدن فرايندهاي مصرف ان��رژي در بخش هاي 
مختلف، اصالح قيمت حامل هاي انرژي با رويكرد مصرف منطقي و جلوگيري از 
قاچاق انرژي اس��ت. به ويژه اينكه بارديگر بايد يادآوري كرد كه اثرگذاری شوك 
قيمت ه��ا در حامل ه��ای انرژی در ميان مدت خنثی ش��ده و به دليل خوگرفتن 
م��ردم به قيمت های جديد بازهم روند مصرف در مس��ير رش��د ق��رار می گيرد. 
همچنين نوس��ان شديد نرخ ارز به ويژه در دوسال اخير هم شكاف قيمت برخی 
حامل های انرژی در داخل و خارج مرز را تش��ديد كرده و زمينه ساز رشد قاچاق 
اين فرآورده ها ش��ده است. از اين منظر و با در نظرگرفتن زوايای مختلف فرايند 
مصرف انرژی در كشور به ويژه در بخش ساختمان پرواضح است كه نهضتی ملی 
و فراگي��ر برای جلوگيری از هدرفت انرژی در اي��ن بخش و بهينه مصرف كردن 

نعمت خداداری انرژی ضرورت دارد.
2. چه رييس جمهور و دولتمردان آينده بخواهند يا نخواهند، چاره اين است كه 
دس��تكم پروژه های مس��كن مهر نيمه تمام  تكميل شود و پيش از آنكه ديرشود، 
فك��ری به حال كيفيت اين پروژه ها ش��ود چه اينكه ت��الش دولت دهم بر پايين 
نگه داش��تن هزينه توليد و قيمت تمام ش��ده اين خطر را تشديد كرده است كه 
برخی س��ازندگان و انبوه سازان خواسته يا ناخواس��ته در دام ساخت و ساز فاقد 
كيفيت و استانداردهای الزم بيافتند. از سوی ديگر، فرض بر اين است كه دولت 
آينده هم با در نظر گرفتن سياس��ت های كالن نظام در زمينه توليد مس��كن و 
رونق دادن منطقی به صنعت ساختمان به ويژه متناسب با نيازهای فعلی و آتی، 
تالش كند تا هم س��اخت تخصصی و كيفيت در صدر اولويت ها قرار گيرد و هم 
مقاوم س��ازی ساختمان های فرس��وده به ويژه بافت های فرس��وده در يك برنامه 
زمان بندی ش��ده قابل دس��ترس به سرانجام مطلوب برس��د. فراموش نبايد كرد 
كه با مقاوم س��ازی و كيفی س��ازی و رعايت مقررات ملی س��اختمان در صنعت 
س��اختمان ديگر نيازی نيس��ت تا دولت همه س��اله در اثر وقوع زلزله در نقاط 
مختلف شهری و روستايی، بودجه سنگينی را صرف بازسازی خرابی ها و خسارت 
وارده با س��اختمان ها كند. بی ترديد دولت آينده می تواند در فرايند مقاوم سازی 
ساختمان ها، بهينه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان، ارتقای سطح كيفيت 
و نظارت بر ساخت و ساز روی توان، تخصص و تجربه بخش خصوصی و نهادهای 
صنفی حرفه ای حساب ويژه ای باز كند و با ايجاد و تقويت فضای اعتماد دوسويه 
بخش زيادی از بار تصدی گری خود در صنعت س��اختمان را به بخش غيردولتی 

و مردم نهاد واگذار كند.
س��خن درباره اولويت ها و جهت گيری های دولت آين��ده ايران در زمينه صنعت 
س��اختمان و مصرف انرژی در اين بخش بسيار است اما كوتاه سخن اينكه آينده 
از آن كس��انی اس��ت كه برای س��اختن بهتر آن تالش می كنند و از گذش��ته ها 
عبرت می گيرند و با اس��تفاده از تجربه ها ديگر كش��ورها، راه بهتر و مطمئن تر را 
انتخ��اب می كنند. مديريت مصرف انرژي، ثب��ات و تعادل بين عرضه و تقاضا در 
بازار مس��كن و مقاوم سازي ساختمان های كشور همه و همه شدنی است، فقط 
اراده ملی و فراگير می خواهد و نقشه راهی روشن.                     رضا كرباليی

3 چالش پيش روي رييس جمهور آينده ايران

مصرفانرژي،بازارمسكنومقاومسازيساختمانها
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یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه استنفورد موفق به ساخت سیستم سرمایشی جدیدی 
شده که حتی در صورت تابش خورشید، قادر به خنک کردن است. خنک کردن 
خانه ها بدون نیاز به کولر، گرم نشدن ماشین حتی پس از تابش نور خورشید در 
داخل خودرو و. . . آیا اینها تخیل هستند یا واقعیت؟ اما به نظر می رسد این رویاها 
دور از دس��ترس نباشند. سیستم خنک کننده طراحی شده توسط تیم تحقیقاتی 
دانشگاه استنفورد قادر است با برگرداندن نور خورشید به آسمان، سازه را خنک کند. 
»شانهو فان«، استاد رشته مهندسی برق این دانشگاه که نویسنده اول این مقاله 
نیز است، می گوید: مردم به آسمان به  عنوان منبع تولید گرما نگاه می کنند؛ منبعی 
که گرمای خود را از تابش نور خورش��ید می گیرد. ما موفق به ساخت سیستمی 
شدیم که بیشتر نور خورشید را انعکاس می دهد و بخشی را هم برای سرد کردن 
استفاده می کند، با این کار موجب خنک شدن سازه های ساخت بشر می شود. در 
این سیستم از دو ترفند استفاده شده است؛ اول اینکه انعکاس دهنده ها تا آنجاکه 
مقدور باش��د نور خورشید را انعکاس می دهند و در صورتی که نتوانند این کار را 
به  خوبی انجام دهند، بخشی از نور جذب شده و فرایند سرد کردن دچار مشکل 
می شود. از سوی دیگر به دلیل اثر گلخانه ای بخش انعکاس یافته دوباره می تواند 
موجب گرم شدن سازه شود. بنابراین در این پروژه از سیستمی استفاده شده که نور 
انعکاس یافته را با طول موجی انعکاس می دهد که نور کامال از اتمسفر خارج شود. 
برای این کار محققان از مواد فتونیک نانوساختاری استفاده کردند که قادر است نور 
رسیده را به طول موجی ویژه تبدیل کند. با استفاده از مواد نانوفتونیک مهندسی 
شده می توان مشخص کرد که چه میزان از نور خورشید به باالی اتمسفر انعکاس 
می یابد. جنس ماده ترکیبی از کوارتز و کاربید سیلیکون است؛ هر دوی این مواد 
جاذب ضعیف نور خورشید هستند. این دستگاه قادر است تا 100 وات در هر متر 

مربع فضا را خنک کند. 

یک عضو هیات علمی دانش��گاه سمنان موفق به ساخت دستگاه خنک کننده 
بدون استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر شد. داود معروفی، مسؤول دفتر مالکیت 
فکری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با اعالم این خبر گفت: اختراع این 
دستگاه با عنوان »مکانیزم تهویه و تبرید طبیعی )گنبد خنک کننده(« متعلق به 
مهندس ابراهیم باقری طالقانی، از اعضای هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه 
س��منان اس��ت که با همکاری پارک علم و فناوری دانش��گاه سمنان آن را به 
ثبت رسانده اس��ت.وی افزود: خنک سازی محیط بدون استفاده از انرژی های 
تجدیدناپذیر از قابلیت های این اختراع است. از طریق این اختراع با بهره گیری 
از ویژگی های طبیعی و موجود، تهویه و تبرید طبیعی صورت می پذیرد و تا حد 
زیادی دما کاهش می یابد.معروفی تصریح کرد: طرح موردنظر می تواند بر روی 
قسمتی از سقف نورگیرهای مرکزی ساختمان ها یا بر روی کانال های مرکزی و 
فضاهای معماری نصب و راه اندازی شده و به شیوه طبیعی باعث خنک شدن 
فضاهای داخلی شود. وی با بیان اینکه هدف از طراحی این محصول، تولید به 
شیوه سنتی نبوده است، افزود: این محصول می تواند به شیوه صنعتی، در ابعاد 
مختلف و با مواد جایگزین تولید و در ساختارهای معماری عرضه شود.معروفی 
با اش��اره به اینکه کاربرد وسیع این محصول باعث صرفه جویی قابل توجه در 
مصرف انرژی در سطح کالن می شود، ادامه داد: امروزه خنک کردن فضاهای 
داخلی توسط کولرهای آبی، کولرهای گازی و اسپلیت و مواردی مشابه انجام 
می ش��ود که هر کدام نیازمند صرف انرژی زیادی هستند و این در حالی است 
که ارزش و درجه اهمیت انرژی هر روز بیشتر جلوه می کند و مصرف بیش از 
حد انرژی های تجدیدناپذیر، دغدغه زیست محیطی و همچنین آسیب رسانی 
زندگی انسان به طبیعت و طراحی و توسعه پایدار، مفاهیمی هستند که تغییر در 

شیوه زندگی انسان را طلب می کنند.

گروه خبر: ش��رکت زری��ن بنا پارس��یان تولیدکننده 
پروفیل های یوپی وی س��ی با نش��ان شناخته شده و 
دارای استانداردهای جهانی س��یندژ به عنوان واحد 
نمونه اس��تان کردس��تان مورد تقدیر قرار گرفت. به 
گ��زارش پنجره ایرانیان به نق��ل روابط عمومی این 
ش��رکت، تقدیر از شرکت زرین بنا پارسیان یا همان 
»س��یندژ، نماد آرامش« در س��ال حماسه سیاسی و 
حماس��ه اقتصادی به پاس صیان��ت از نیروی کار و 
تالش برای ارتقای س��طح تولید ملی همزمان با 12 
اردیبهش��ت ماه س��ال 1382 مصادف با روز جهانی 
کارگر، محقق ش��د که ب��رگ زرین دیگری در تاالر 
افتخارات این ش��رکت محسوب می ش��ود. در متن 
تقدیر از ش��رکت زرین بنا پارس��یان ک��ه با امضای 
آق��ای مصطفی باغبانیان، قائم مقام وزیر و مدیرکل 
تعاون کار و رفاه اجتماعی کردستان و آقای علیرضا 
ش��هبازی، استاندار کردس��تان تقدیم آقای مهندس 
حس��ن تاجیک مدیرعامل شرکت زرین بنا پارسیان 

شده است، می خوانیم:
»اينك در سال حماس��ه سياسی، حماسه اقتصادی 
و در آستانه گراميداش��ت هفته گرامی كارگر و روز 
جهان��ی كارگر، ضمن قدردان��ی از تالش های ارزنده 

آن مجموعه در س��نگر كار، توليد و صيانت از نيروی 
كار ك��ه همانا تالش در جه��ت نيل به خودكفايی و 
استقالل اقتصادی و همچنين تحقق آرمان های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی است، با عنوان واحد نمونه 
استانی معرفی و تجليل می شويد. ضمن تبريك اين 
موفقيت ارزش��مند، اميد است همت و كوشش شما 
و س��اير تالش��گران عرصه كار و توليد همواره نقطه 
عطفی در ش��كوفايی هرچه بيش��تر اقتصاد كش��ور 

عزيزمان ايران اسالمی باشد.« 
گفتنی اس��ت ش��ركت زري��ن بنا پارس��يان يكی از 
واحدهای صنعتی فعال در زمينه توليد پروفيل های 
UPVC در سطح كشور است كه با سرمايه گذاری 
بخش خصوصی و با هدف همراهی با سياس��ت های 
كالن مه��ار ات��الف ان��رژی در بخش س��اختمان و 
همچنين ايجاد اش��تغال مفيد و س��رعت بخشيدن 
ب��ه رون��ق اقتص��ادی منطق��ه در س��ال 1383 در 
استان كردس��تان تاسيس شده اس��ت.اين شركت، 
ب��ا بهره گي��ری از ني���روهای كارآمد و اس��تفاده از 
به روزترين تجهيزات فنی ماش��ين آالت پيش��رفته 
مانند تكنوپالست و سينسيناتی اتريش و كاترپيالر، 
UPVC س��يندژ  مراح�����ل تولي��د پروفيل های 
را كام��اًل نظام مند ك��رده و كارك��رد صحيح تمامی 
عوامل تاثيرگذار در كيفيت محصوالت توليدی را در 
سطح معيارهای كارخانجات رقيب خارجی تضمين 

می كند. چه اينكه ش��ركت زرين بنا پارسيان توليد 
كنن��ده پروفيل های UPVC س��يندژ، خ��ود را به 
توليد محصوالت با رعايت باالترين مش��خصات فنی 
و اس��تاندارهای جهانی متعهد دانس��ته و پرداختن 
مس��تمر به اين مه��م و البته تالش ب��رای دريافت 
گواهی نامه های ملی و بين المللی را سرلوحه فعاليت 

خود قرار داده است. 

فناوری جدید برای خنک کردن خانه شما  خنک سازی محیط به صورت طبیعی

تقدیرازبهعنوانواحدنمونهاستانی
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 خنک سازی محیط به صورت طبیعی بدون انرژي تجدیدپذیر

المپ های هوشمند از آلودگی نوری خیابان ها جلوگیری می کند

تولید انرژی از زباله با الگوبرداری از حمام شیخ بهایی 

یک عضو هیات علمی دانش��گاه س��منان موفق 
به س��اخت دس��تگاه خنک کننده بدون استفاده از 
انرژی های تجدیدناپذیر شد. داود معروفی، مسؤول 
دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری دانشگاه 
سمنان با اعالم این خبر گفت: اختراع این دستگاه 
با عن��وان »مکانیزم تهوی��ه و تبرید طبیعی )گنبد 
خنک کننده(« متعل��ق به مهندس ابراهیم باقری 
طالقان��ی، از اعضای هیات علمی دانش��کده هنر 
دانشگاه سمنان اس��ت که با همکاری پارک علم 
و فناوری دانش��گاه س��منان آن را به ثبت رسانده 
است.وی افزود: خنک سازی محیط بدون استفاده 
از انرژی ه��ای تجدیدناپذی��ر از قابلیت ه��ای این 

اختراع اس��ت. از طریق این اختراع با بهره گیری از 
ویژگی های طبیعی و موجود، تهویه و تبرید طبیعی 
صورت می پذیرد و تا حد زیادی دما کاهش می یابد.

معروفی تصریح کرد: طرح موردنظر می تواند بر روی 
قسمتی از سقف نورگیرهای مرکزی ساختمان ها یا 
ب��ر روی کانال های مرک��زی و فضاهای معماری 
نصب و راه اندازی ش��ده و به شیوه طبیعی باعث 
خنک شدن فضاهای داخلی شود. وی با بیان اینکه 
هدف از طراحی این محصول، تولید به شیوه سنتی 
نبوده اس��ت، افزود: این محصول می تواند به شیوه 
صنعت��ی، در ابعاد مختلف و با مواد جایگزین تولید 
و در س��اختارهای معماری عرضه شود.معروفی با 

اش��اره به اینکه کاربرد وسیع این محصول باعث 
صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی در سطح 
کالن م��ی ش��ود، ادامه داد: ام��روزه خنک کردن 
فضاهای داخلی توس��ط کولرهای آبی، کولرهای 
گازی و اس��پلیت و مواردی مش��ابه انجام می شود 
که هر کدام نیازمند صرف انرژی زیادی هستند و 
این در حالی است که ارزش و درجه اهمیت انرژی 
هر روز بیش��تر جلوه می کند و مصرف بیش از حد 
انرژی های تجدیدناپذیر، دغدغه زیست محیطی و 
همچنین آسیب رسانی زندگی انسان به طبیعت و 
طراحی و توسعه پایدار، مفاهیمی هستند که تغییر 

در شیوه زندگی انسان را طلب می کنند.

دانش��مندان »دانشگاه ملی مرکزی« تایوان به کمک محققانی از مکزیک با 
طراحی نوعی المپ خیابان ال ای دی جدید، در صدد حل مشکل آلودگی نوری 
برآمده اند. المپ جدید بدون انتش��ار نور در نواحی ناخواسته، فقط هنگامی که 
الزم است می درخشد و به عنوان راهی برای کاهش آلودگی نوری ارائه شده 
و افزون بر این، روشنایی بهتری را ارائه می دهد. المپ های خیابان کنونی از 
سدیم با فشار باال یا جیوه استفاده و نور را در جهات ناخواسته پراکنده می کنند. 
این امر منجر به ایجاد روش��نایی خیره کننده، الگوهای نوری غیرمنسجم، نور 

منعکس شده به سمت باال و اتالف انرژی می شود.
 در برخی از حاالت، تقریبا نیمی  از نور از طریق س��یالب نور به صورت افقی 
و عمودی از دس��ت می رود. همچنین الم��پ خیابانی معمولی دارای طراحی 
هس��تند که در سازگاری با ترکیب بندی های مختلف روشنایی خیابان مشکل 
دارند، چه این المپ ها در وس��ط خیاب��ان، در بخش باالی آن یا در الگوهای 
زیگراگی چیده شوند. طراحی المپ خیابانی ال ای دی جدید بر بافت روشنایی 
سه بخش��ی مبتنی است. نخستین بخش شامل خوش��ه ای از ال ای دی های 
دارای کارآیی باال است. این ال ای دی ها از بازتاب درونی کلی )TIR( استفاده 
می کنند که نور را به ش��کل اشعه های مشابه متمرکز می کند. ال ای دی ها در 

درون یک حفره منعکس کننده تعبیه شده اند که مانع از پخش  نور می شوند و 
هنگامی  که نور از این واحد خارج می شود، از خالل یک پخشگر برای کاهش 
تاب��ش خیره کننده عبور می کند. ای��ن طراحی به المپ اجازه می دهد که یک 
مستطیل منسجم نور را طی یک ناحیه ارائه شده فرافکنی کند. این المپ در 
حالت شبیه سازی ش��ده، برای تعیین گسترش در فاصله 10 متری از منبع نور 

بررسی شد.
 این فاصله توسط تیم طراح به عنوان عامل استفاده نوری )OUF( اندازه گیری 
ش��د. این عامل ارتباط بین میزان جریان ن��ور در هدف و میزان جریان نوری 
را که مس��تقیما از الی ای دی ها می آید، توصیف می کن��د. یک OUF باالتر 
نش��ان دهنده عملکرد بهتر است. شبیه سازی انجام شده OUF پنجاه ویک تا 
81 درصد را نش��ان داد؛ این موضوع با عملک��رد "عالی" 45 درصدی المپ 
خیابانی معمولی، قابل مقایس��ه اس��ت. المپ خیابانی پیشنهاد  شده فقط دو 
درصد از نورش را به عنوان آلودگی مستقیم از دست می دهد و مصرف انرژی 
را 40 تا 60 درصد کاهش می دهد. تیم طراح مدعی اس��ت که ظرف س��ه تا 
ش��ش م��اه آینده بر روی نمونه اولیه این فن��اوری کار می کند و نصب  عملی 

المپ جدید را سال میالدی آینده انجام می دهد.

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند از راه اندازی 
سامانه تولید انرژی از زباله تر در کالن شهر تهران 
خبر داد که می تواند با اس��تفاده از زباله های شهر، 
ب��رق مورد نیاز 200 هزار نفر را تأمین کند. س��ید 
محم��د فیاض که در مراس��م افتتاحیه مس��ابقات 
زب��وکام در دانش��گاه صنعتی خواج��ه نصیرالدین 
طوسی س��خن می گفت، با اش��اره به اینکه شهر 
تهران به تنهایی در طول روز هفت هزار تن زباله 
تولی��د می کند، گفت: از این میزان حدود پنج هزار 
تن زباله تر و دو هزار تن زباله خش��ک اس��ت که 
می توان از هر دوی آنها اس��تفاده مناسب کرد. به 
گفته وی، سازمان مدیریت پسماند برای نخستین 
ب��ار س��امانه تولید ان��رژی را از زباله تر در ش��هر 
تهران راه اندازی کرده اس��ت که بر اساس سیستم 
معروف حمام ش��یخ بهایی از بخار حاصل از فرآیند 
تخمی��ر چاه کار می کن��د. وی در این باره توضیح 

داد: پسماندهای تر ش��هری که پیش از این دفن 
می شدند و محیط زیست را آلوده می کردند اکنون 
در این س��امانه طی 20 تا 40 روز تخمیر می شوند 
و از بیوگاز حاصل از آنها انرژی برق تولید می شود. 

این س��امانه می تواند از هر 100 تن یک مگاوات 
برق تولید کند که بنا بر محاسبات از پنج هزار تن 
زباله تر ش��هری می توان برق مصرفی 200 هزار 

نفر را تأمین کرد. 



پنجره ایرانیان36

وزارت آب و ه��وا، ان��رژی و س��اختمان دانمارک، 
اس��تراتژی شبکه هوشمند خود را در آوریل 2013 
ارائه نموده است. طبق این استراتژی اندازه گیری 
هوش��مند برای تمامی مشترکین خانگی دانمارک 
تا س��ال 2020 پیاده س��ازی خواهد شد. این اقدام، 
گامی بزرگ در راس��تای ایجاد یک سیستم انرژی 
هوشمند است که فرصت هایی را برای مشترکین 
برای مدیریت مصرف انرژی خود فراهم می نماید. 
مارتین لیدگارد، وزیر آب و هوا، انرژی و ساختمان 
دانم��ارک می گوید مجموعه ای از مس��یر ها برای 
توسعه یک سیستم انرژی هوشمند وجود دارد که 
انتقال س��بز ارزان تر، صرفه جویی در قبوض برق 
و ایجاد محصوالت جدید به نفع مصرف کنندگان 
را فراه��م می نماید. در حال حاضر  نیز برای تقریبا 
نیمی از مش��تریان که حدودا سه چهارم از مصرف 
انرژی را تش��کیل می دهن��د، کنتور هایی با امکان 
قرائت از راه دور نصب ش��ده اس��ت. براساس این 
اس��تراتژی، از فوریه 2013 قرائت ساعتی کنتور ها 
برای تمامی مش��ترکین خانگ��ی فراهم می گردد 
ک��ه ش��امل نرخ های متغیر می باش��د و سیس��تم 
مدیریت داده نیز تنظیم مصرف مش��تریان مطابق 
با قیمت برق و تس��هیل در تغییر فروش��نده برق 

را فراهم می نماید. همچنین تا س��ال 2020، باید 
نیم��ی از مصرف برق دانمارک از انرژی باد تامین 
گ��ردد و نیاز اس��ت انرژی باد به ط��ور فزاینده ای 
ب��رای مث��ال در پمپ های حرارت��ی و خودرو های 
الکتریکی مورد اس��تفاده قرار گیرد. این استراتژی 
همچنی��ن ذخیره س��ازی ب��اد و افزای��ش تولید از 
انرژی خورش��یدی را پیش بینی نموده اس��ت که 
سیس��تم های گاز و گرمایش محلی را نیز پوشش 
می دهد. ش��رکت کنندگان اصلی در پیاده س��ازی 
استراتژی شبکه هوشمند، بهره بردار سیستم انتقال 

دانم��ارک )Energinet.dk( و انجم��ن انرژی 
دانمارک )Dansk Enegi( می باش��ند. انجمن 
انرژی دانمارک مس��ئول تنظی��م مدل های تعرفه 

متغیر می باشد. 
این مدل ها تا س��ال 2015 ارائه خواهد شد و هر دو 
بازار عمده فروش��ی و خرده فروش��ی آماده برای به 
کارگیری پاسخ تقاضا خواهند بود. هدف اصلی برای 
وزارت آب و ه��وا، انرژی و س��اختمان دانمارک در 
سال جاری ، ایجاد یک همکاری مشارکتی گسترده 

با بخش انرژی در موضوع شبکه هوشمند است.

اختالف چین و اروپا بر سر تعرفه محصوالت خورشیدی

رونمایي از استراتژی شبکه هوشمند در دانمارک 

چین از اتحادیه اروپا خواست با افزایش تعرفه بر روی محصوالت چینی مرتبط 
با تولید انرژی خورش��یدی به مناسبات دوجانبه لطمه نزند. به گزارش روزنامه 
چاینا دیلی نوشت که اتحادیه اروپا درصدد افزایش تعرفه بر روی واردات این 

محصوالت تا حدود 68 درصد است. 
دس��ت اندرکاران تولید این کاالها گفته اند که این اقدام زیان های س��نگینی را 
متوجه شرکت های چینی خواهد کرد. هدف اروپا این است که شرکت های چینی 

تولید کننده این نوع کاالها را تحت فشار بگذارد. مقام های چین گفته اند که با 
اتخاذ تدابیر الزم از شرکت های خود دفاع خواهندکرد. وزارت بازرگانی چین در 
بیانیه ای آورده که اروپا باید با احتیاط رفتار کند . آمار ارائه شده از سوی گمرگ 
چین نشان می دهد درچهار ماه سال 2013 میالدی میزان کل تجارت دوجانبه 
با اروپا 168میلیارد و 160میلیون دالربوده که 1/3درصد نسبت به مدت مشابه 

سال قبل کاهش داشته است.

ربات هاي آمریکایي خطوط فشار قوی را بازرسي مي کنند

محقق��ان آمریکایی موفق به ابداع رباتی ش��ده اند که از آن به منظور بازرس��ی 
سیم های برق فشار قوی استفاده می شود. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا 
به منظور بر طرف کردن مش��کالت ش��رکت های برق در بازرسی از کابل های 
فش��ار قوی موفق به ابداع رباتی ش��ده اند که آن را ازقطع��ات برقی بازیافتی و 
پالستیکی ارزان قیمت ساخته اند و به همین دلیل قیمت این ربات حدود 1000 

دالر می باش��د. ش��کل ظاهری این ربات به صورت V می باشد و توسط باتری 
ش��ارژ می شود و دارای یک موتور ساده است که در قسمت وسط آن یک دسته 
موجود می باشد که محور آن در انتهای ربات به صورت محکم قرار گرفته است 
و به ربات در عمل بازرس��ی کمک می کند.این گزارش می افزاید: نام این ربات

Skysweeper  است که از آن به عنوان خرچنگ جهنده یادمی شود.

تبدیل آب و گرما به برق در دانشگاه یوتاي آمریکا

در پژوهش��ی در دانش��گاه یوتای آمری��کا، نمونه 
جدیدی از ترمو الکتریس��یته طراحی شده است که 
می تواند آب و گرم��ا را به انرژی الکتریکی تبدیل 
 کند. پژوهشگران دانشگاه یوتای آمریکا سیستمی 
طراح��ی کرده اند که طی آن می ت��وان آب و گرما 
را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد. این وس��یله که 
PowerPot نامیده می ش��ود می تواند این تبدیل 
انرژی را با مقداری آب و آتشی کوچک انجام دهد. 

در این روش تولید برق به وسیله PowerPot از 
طریق مهار کردن الکترون های متحرک آب س��رد 
داخل ظرف در حال گرم شدن به دست می آید که 
هر چه دما بیشتر باش��د الکتریسیته بیشتری تولید 
خواهد ش��د. برق حاصل از این فرایند برای ش��ارژ 
کردن وس��ایل برقی از جمله تلفن همراه، تبلت ها 
و ... بس��یار موثر اس��ت.هم اکنون چندین نمونه از 
PowerPotها تولید ش��ده است که از جمله آنها 

می توان به مدل اولیه آن یعنیPowerPot مدل 
V اشاره کرد که با وزنی کمتر از یک پوندبه میزان 
5 ول��ت برق تولید می کندکه بوس��یله آن می توان 
ی��ک تلفن همراه را ط��ی 60 تا 90 دقیقه ش��ارژ 
کرد. همچنین PowerPot مدل X نوع دیگری 
اس��ت که با تولید انرژی  مع��ادل 10 ولت می تواند 
برای ش��ارژ وس��ایل برقی بزرگتر از جمله تبلت ها 

به کار  رود.
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دولت یخچال انگلیسي ها را روشن و خاموش مي کند

در یک طرح اقتدارگرایانه به منظور کاهش فشار بر 
ایستگاه هاي برق در انگلیس، یخچال ها و فرزیرها 
در میلیون ها خانه این کش��ور به ط��ور خودکار و 
بدون کسب رضایت صاحبان آنها خاموش خواهد 
ش��د، چرا که ش��بکه ملي برق این کشور خواستار 
تجهیز تمام وس��ایل خانگي جدید به حسگرهایي 
ش��ده که در زمان مواجهه ژنراتورهاي انگلیس با 
مش��کل در پاسخگویي به نیاز برق مشترکان، آنها 
را خاموش کنند. همچنین فرهاي برقي، واحدهاي 
تهوی��ه هوا و ماش��ین هاي لباسش��ویي مش��مول 
طرح هایي خواهند ش��د که در ح��ال حاضر تحت 
پش��تیباني یکي از تاثیرگذارترین نهادهاي انرژي 
اتحادیه اروپا موسوم به شبکه اروپایي اپراتورهاي 
سیس��تم انتقال برق ق��رار دارند. ای��ن طرح ها از 
آنجایي منابع انرژي س��بز مانند مزارع بادي کمتر 
از ایستگاه هاي سنتي برق قابل پیش بیني هستند 
و احتمال قطع برق باالتر بوده، خواس��تار اقدام در 
جهت آن ش��ده اند. این حس��گرها به طور خودکار 
افزای��ش تقاضا براي برق را که ش��بکه برق براي 
پاس��خگویي به آنها دچار چالش اس��ت، شناسایي 
کرده و به طور موقت دس��تگاه را خاموش خواهد 
کرد. شبکه برق انگلیس جریان متناوب 240 ولتي 
را با فرکانس 50 هرتز براي خانه ها تامین مي کند 
ام��ا از آنجایي که نمي توان ب��رق را در حجم باال 
ذخیره کرد، نوس��اناتي در این جری��ان وجود دارد. 
هنگامي که تقاضا از عرضه بیشتر مي شود، فرکانس 
کاهش یافته و در زمان عکس آن افزایش مي یابد. 
حس��گرهاي درون دستگاه هاي خانگي این بسامد 

را هر 0.2 ثانیه یکبار بررس��ي ک��رده و اگر تا 47 
هرت��ز که احتمال قطعي برق را به همراه داش��ته، 
کاهش یافته باشد، دس��تگاه ها وارد عمل مي شوند 
و یخچ��ال، فرزی��ز و فر را خام��وش مي کند. این 
کار در میلیون ه��ا خانه مي توان��د تقاضا را به طور 
چش��مگیري کاهش داده و تع��ادل را بازیابي کند. 
مي توان از این حس��گرها همچنی��ن در زماني که 
عرضه برق از تقاضا بیشتر بوده و ایستگاه هاي برق 
را در خطر قطع موقت قرار مي دهد، اس��تفاده کرد. 
اگر فرکانس تامین به 52 هرتز برسد، این حسگرها 
مي توانند درجه سرماي فریزرها را افزایش دهند تا 
تقاضا باالتر رفته و در سیس��تم تعادل ایجاد شود. 
این طرح در حال حاضر به کمیس��یون اروپا ارسال 
ش��ده و پس از ارائه حکم بر روي آن در س��ه ماه 
آینده به مجلس اروپا ب��راي تبدیل به قانون ارائه 
خواهد شد. دستگاه هاي حاوي این حسگرها در سه 

س��ال آینده وارد بازار خواهند شد. سازندگان اصرار 
دارن��د که این قطعي هاي موق��ت فقط براي چند 
ثانیه خواهد بود و اینکه مصرف کنندگان مي توانند 
طیف��اي دمایي قابل قبول را ب��ر روي فریزرهاي 
خود اجرا کنند تا این خاموشي اعمال نشود. اگرچه 
اگر این قطعي حتي ب��راي مدت کوتاهي بر روي 
فره��اي برقي اعمال ش��ود، در کیفیت پخت غذا 
اش��کال ایجاد خواهد کرد. در ح��ال حاضر امکان 
قطع موقت ب��رق در کارخانه ها براي ایجاد تعادل 
وجود دارد. این در حالي س��ت که این برنامه از هم  
اکن��ون با انتقاد ش��دید برخي ارگان ه��ا و گروه ها 
مواجه شده چرا که با وجود ذخیره میلیون ها پوندي 
براي ش��رکت هاي ارائه دهنده انرژي، هزینه هاي 
زیادي را براي مصرف کنندگان در بر داشته و اینکه 
وس��ائل خصوصي آنها توس��ط نیروه��اي خارجي 

کنترل خواهد شد. 

تولید برق در کشور 4 درصد بیشتر شد
با برنامه ریزی های انجام ش��ده از ابتدای سال جاری تاکنون، تولید برق در کشور 
چهار درصد افزایش یافت. به گزارش وزارت نیرو ، میزان تولید برق کشور از ابتدای 
امس��ال تاکنون به 29 هزار و 53. 1 گیگاوات ساعت رسیده که این میزان 3. 85 
درصد بیش از انرژی تولیدی کش��ور در زمان مش��ابه سال گذشته بوده است.  از 
مجموع انرژی تولیدی در داخل از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون، 27 هزار و 40. 6  
گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و دوهزار و 12. 5 گیگاوات ساعت به واحدهای 

برق آبی اختصاص یافته است. 
این آمار نش��ان می دهد تولید برق در کش��ورمان از ابتدای سال جاری تاکنون در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، چهار درصد افزایش نشان می دهد.
در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی در مقایس��ه با دوره مش��ابه پارسال 
3. 19 درص��د افزای��ش و تولی��د نیروگاه ه��ای برق آبی نی��ز 13. 53 درصد 

رش��د    داش��ته  اس��ت  . 

ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در مراکش کلید خورد

مراحل س��اخت فاز نخس��ت نیروگاه خورش��یدی 
500 مگاوات��ی مراک��ش ماه گذش��ته ب��ه صورت 
رس��می در جنوب این کش��ور آغاز ش��د. ش��رکت 
 2012 س��پتامبر  عربس��تان   ACWA Power
در مناقصه س��اخت بزرگترین نیروگاه خورش��یدی 

مراکش  برنده  شد.
اکن��ون کنسرس��یومی ب��ا هدایت این ش��رکت و 
مش��ارکت مالی بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا 
و بان��ک س��رمایه گ��ذاری اروپا س��اخت نیروگاه 
خورش��یدی مراک��ش را آغ��از کرده ان��د. نیروگاه 

خورشیدی 500 مگاواتی مراکش بزرگترین نمونه 
در جهان محس��وب می ش��ود که فاز نخست آن تا 
2015 و ف��از نهایی تا 2020 با بودجه 630 میلیون 

یورویی تکمیل خواهد شد. 
س��اخت فاز نخس��ت نی��روگاه خورش��یدی 160 
مگاوات��ی روز جمعه 10 می )20 اردیبهش��ت( در 
حوال��ی ش��هر بیابان��ی ورزازات در جنوب مراکش 
ب��ه ص��ورت رس��می آغاز ش��د. بر اس��اس اعالم 
آژانس انرژی خورش��یدی MASEN این نیروگاه 
خورشیدی در منطقه ای به وسعت سه هزار هکتار 

س��اخته می ش��ود که انرژی مورد نیاز جمعیت 1.5 
میلیون نفری وزارت را تأمین می کند. 

کش��ور مراکش قصد دارد با س��اخت و راه اندازی 
چندین نیروگاه خورش��یدی به نخس��تین کش��ور 
آفریقای ش��مالی در حوزه اس��تفاده از انرژی های 
تجدیدپذی��ر تبدی��ل ش��ده و حتی به کش��ورهای 
اروپای��ی نیز برق صادر کن��د. برنامه بلندمدت این 
کشور ساخت پنج نیروگاه خورشیدی تا پایان دهه 
جاری میالی با توان تولید دو هزار مگاوات برق با 

هزینه ای بالغ بر 6.9 میلیارد یورو است.
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107 روستای ایران از انرژی خورشیدی برق مي گیرد

دولت هند یارانه مصرف گاز را نقدي به مردم پرداخت مي کند

مدیرعامل ش��رکت توانیر گفت: در حال حاضر تعداد روس��تاهای برق دار کش��ور 
به مرز 55 هزار روس��تا رس��یده اس��ت. همایون حائری در هجدهمین کنفرانس 
ش��بکه  های توزیع برق سراسر کش��ور که در استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: 
در دنیایی که 1.5 میلیارد نفر از جمیعت آن از نعمت برق محروم هستند پوشش 
برق در کش��ور ما وضعیت مناسبی دارد و عالوه بر جمعیت شهری، اکثر روستاها 
نیز از این نعمت برخوردار هس��تند. وی ادامه داد: در حال حاضر برق 107 روستا 

در کشور از طریق انرژی خورشیدی تامین می شود. 
مدیرعامل ش��رکت توانیر معتقد است صنعت برق کشور همواره از کنفرانس های 
علم��ی این چنین��ی و موضوعات و مقاالت آن ها تاثیر می پذیرد و دس��تاوردهای 
آن ها را به شیوه عملی به کار می بندد که می توان اثر مستقیم آن ها را بر فعالیت 
صنعت برق کش��ور دید. به گفته این مقام مس��ول تاثیر کنفرانس های علمی بر 
عملک��رد علمی و فنی صنعت برق را می توان در س��ه بخش تولید تکنولوِژی و 
علم، خدمت رسانی و زیرساخت های دیجیتال و همچنین بهره وری و بنگاه های 
اقتصادی دس��ته بندی کرد.  حائری تصریح کرد: استفاده از هزار دستگاه ترانس 

کم تلفات، هزار پس��ت اتوماس��یون زمینی و هوایی، و نشر چهار عنوان کتاب از 
دس��تاوردهای این کنفرانس ها در حوزه تکنولوژی و علم بوده اس��ت. سیس��تم 
جامع خدمات مش��تری، سیستم پرداخت تلفنی، هوشمندسازی لوازم اندازه گیری 
تا س��قف 40 درصد و ... نیز از دس��تاوردهای بخش خدمت رس��انی و زیرساختی 
است که وی از آن ها نام برد و تاکید کرد: باید تالش کنیم یک شبکه توزیع برق 
هوشمند واقعی داشته باشیم.  مدیر عامل شرکت توانیر در خصوص دستاوردهای 
بخش بهره وری و بنگاه های اقتصادی هم خاطرنشان کرد: راه اندازی بورس برق 
در زمس��تان گذشته، واگذاری شرکت های توزیع و ... از جمله اقداماتی است که 
باعث توس��عه بازار عمده فروش��ی برق و حرفه ای کردن این صنعت داشته است. 
حائری اظهارداش��ت: استفاده از بیش از 40 هزار کیلومتر کابل خودنگهدار که از 
تولیدات داخل کشور است باعث شده هزینه ها و تلفات تا حد زیادی کاهش یابد 
و بتوان کیفیت بهره وری را باال برد. وی با تاکید بر لزوم استفاده از سرمایه های 
موجود خاطرنش��ان کرد: پیش بینی می کنیم در آینده و با ادامه روند پیش��رفت ها 
صنعت برق کشور در سطوح بین المللی حرف زیادتری برای گفتن داشته باشد. 

دول��ت هن��د در نظ��ر دارد، یاران��ه 140 میلی��ون 
کپس��ول اجاق گاز خانگي )ال. پ��ي. جي( را از اول 
م��اه اکتبر)نهم مهر( س��ال 2013 میالدي با صدور 
 )Aadhaar( کارت شناس��ایي موس��وم به آدهار
مستقیما در حساب بانکي افراد واریز کند. بنا بر اعالم 
رسانه هاي هند، عالوه بر وزیر دارایي پي. چیدامبرام، 
معاون رییس کمیسیون برنامه ریزي مونتک سینگ 
اهلوالیا، معاون وزیر نفت ویراپا مویلي و جیرام رامش 
وزیر توسعه روستایي هند روزدوشنبه طرح پرداخت 
مستقیم یارانه را با مقام هاي ایالتي مورد بررسي قرار 
دادند. تاکنون براي 320 میلیون نفر کارت شناسایي 
آدهار صادر شده که در اولین گام دولت یارانه نقدي 
مص��رف اج��اق گاز خانگي را به صورت مس��تقیم 

پرداخت خواهد کرد. 
دول��ت عالوه بر امکان پرداخت مس��تقیم یارانه گاز 
خانگي پرداخت یارانه نقدي دیگر محصوالت نفتي 
را به واجدان ش��رایط در دست بررس��ي دارد. منابع 
رس��مي  گفته اند، دولت در نظ��ر دارد طرح پرداخت 
مس��تقیم یارانه گاز مصرفي خانگي را در کش��ور از 
اول اکتبر بطور آزمایشي اجرا کند. یک مقام رسمي  
روز دوشنبه گفت: پرداخت مستقیم یارانه گاز خانگي 
گشایش حساب بانکي را براي عده زیادي از واجدین 
ش��رایط داراي کارت آدهار ضروري خواهد ساخت 
و به همین جهت از بانک ها خواس��ته ش��د؛ خود را 
براي اجراي این ط��رح آماده کنند. ارزش یارانه اي 
که دولت درصدد پرداخ��ت آن به هر مصرف کننده 
گاز خانگي اس��ت چهار هزار روپیه )حدود 74 دالر 
(در س��ال برآورد ش��د. بر اس��اس این ط��رح دولت 
س��االنه 9 کپس��ول گاز به قیمت یارانه اي در اختیار 
مصرف کنندگان ق��رار مي دهد که در صورت تمایل 
هندي ها به مصرف گاز بیش��تر، قیمت کپسول گاز 
اضافي غیر یارانه اي محاس��به خواهد ش��د. قیمت 

یارانه اي هر کپس��ول گاز خانگ��ي در دهلي نو 412 
روپی��ه )ح��دود 7. 6 دالر ( و قیمت غیریارانه اي آن 
ح��دود 900 روپیه )حدود 16 دالر ( اس��ت. هرچند 
دول��ت تاکنون حدود 320 میلیون کارت شناس��ایي 
آدهار صادر کرده اس��ت، ولي 8 میلیون فقره حساب 
بانک��ي ب��راي دارن��دگان این کارت ه��ا اختصاص 
داده ش��د. طرح آزمایش��ي پرداخت مس��تقیم یارانه 
گاز خانگ��ي، 20 بخش هند را تحت پوش��ش قرار 
خواهد داد. بر اس��اس گزارش ه��ا، روش دقیق براي 
انتقال یارانه گاز مصرفي به حس��اب افراد در دست 
بررسي اس��ت ولي منابع گفتند که مصرف کنندگان 
هر کپس��ول گاز 14. 2 کیلوگرمي  را به قیمت بازار 
آزاد ) 901 روپی��ه - ح��دود 16. 6 دالر ( تهیه کنند 
و مبلغ یارانه بعدا به حس��اب آنها واریز خواهد ش��د. 
وزارت دارایي هند از بانک هاي دولتي خواسته است 
که روند ربط حساب هاي بانکي را به کارت شناسایي 
آدهار تس��ریع کنند. دولت هند انتظار دارد که طرح 
پرداخت مستقیم یارانه باعث خواهد شد که اشترک 

کاذب گاز خانگي از بین برود. 
نخس��ت وزیر هن��د گفت ک��ه اجراي ط��رح انتقال 

وپرداخت مستقیم یارانه نه تنها درمهار دزدي و فساد 
درنظام مالي بلکه در تحویل موثر یارانه ها به افراد واجد 
ش��رایط، مفید واقع مي شود. دکتر مان موهان سینگ 
که از صاحب نظ��ران اقتصادي مطرح در دنیا اس��ت 
درسخناني در دهلي نو گفت که ائتالف مترقي متحد 
به طور مستمر در جهت مهار فساد و تقویت صداقت 
و پاس��خگویي درنظام دولتي تالش کرده است. وي 
گفت که دول��ت باید از فناوري جدید نه تنها درانجام 
خدمات عمومي  بلکه در بهبود مدیریت استفاده کند. 
وي گفت: یک نمونه خوب ازچنین استفاده اي اجراي 
برنامه صدور یک کارت شناس��ایي به نام آدهار براي 
همه اتباع کشور وهمچنین طرح انتقال مستقیم یارانه 
برمبناي شماره کارت شناسایي آدهار مي باشد که دولت 
آن را چند ماه پیش براه انداخت. وي گفت: اجراي این 
طرح زمینه را براي شناس��ایي بهتراقشار واجد شرایط 
دریافت یارانه و کاهش تاخیر درواگذاري فوایدي چون 
بورسیه تحصیلي و بازنشستگي به افراد واجد شرایط ، 
مفید واقع خواهد ش��د. وي گفت: این طرح همچنین 
ب��ه مهار اتالف وقت ، دزدي وتضمین فراگیري مالي 

کمک خواهد کرد. 
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محاسبه هزینه دسترسی جهان به انرژی مدرن با همکاری دانشمند ایرانی 

ی��ک گ��روه بین الملل��ی از محقق��ان ب��ا همکاری 
دانش��مند ایرانی نش��ان داده اند که دسترسی جهانی 
ب��ه انرژی م��درن با س��رمایه گذاری س��االنه 65 تا 
86 میلیارد دالر تا س��ال 2030 محقق خواهد ش��د.  
س��رمایه گذاری های پیش��نهادی در ای��ن خصوص، 
بس��یار باالتر از برآوردهای پیش��ین هستند؛ اما تنها 
ب��ا 3 تا 4 درص��د از س��رمایه گذاری های کنونی در 
سیس��تم انرژی جهانی برابر است.  یافته های دکتر 
کی��وان ریاحی و همکارانش در موسس��ه بین المللی 
تحلیل سیستم های کاربردی اتریش، همچنین برای 
اولین بار ش��امل هزینه های سیاست گذاری دستیابی 
جهانی به س��وخت های احتراق��ی پاک پخت و پز و 
اجاق گازها تا س��ال 2030 است. دسترسی به برق و 
س��وخت های پاک پخت و پز و اجاق گاز می تواند با 
مرگ ومیرهای تخمینی س��االنه چهار میلیون تن در 
اثر آلودگی هوای خانگی که در اثر پخت وپز س��نتی 

بوده، مبارزه کند.  
محقق��ان در پژوهش خود محاس��به کردند که این 
دسترس��ی ارتقا یافته به سوخت های مدرن پخت و پز 
می توانس��ت از  6 ت��ا 8/1 میلیون مرگ نابهنگام در 
س��ال 2003 جلوگیری کرده و در واقع س��المت را 
ارتقا بخش��د. این محققان برآورده کرده اند که یک 
ظرفیت تولی��د اضافی بین 21 تا 28 گیگاوات برای 
ارائه میزان نسبتا کم برق تمام خانواده های روستایی 
نیاز خواهد بود.  این میزان کمتر از ظرفیت افزایش 

تولید ساالنه چین اس��ت. بر اساس برآوردهای این 
دانش��مندان، هزینه این میزان براب��ر با حدود 180 
ت��ا 250 میلی��ارد دالر در 20 س��ال آین��ده ب��وده و 
همچنین به سیاست گذاری ها و اقدامات مرتبط نیاز 
اس��ت. عالوه بر این ها، هزینه های سیاس��ت گذاری 
ب��رای کمک به تس��هیل انتقال ب��ه پخت وپز پاک 
بی��ش از 40 درصد جمعیت جه��ان خواهد بود. این 
سیاس��ت گذاری ها ش��امل پژوهش های پش��تیبان، 
هزینه  س��وخت های جدید، اج��اق گازهای جدید و 

اجاق گازهای ارتقا یافته توده زیستی است. 
پژوهشگران با اس��تفاده از دو چهارچوب مدل سازی 
برای بررس��ی تاثیرگذاری راه های سیاس��ت گذاری 
جایگزین به این هزینه های تخمینی دس��ت یافتند. 

ب��رای ب��رآورد س��رمایه گذاری کلی م��ورد نیاز در 
گسترش دسترس��ی برق به جمعیت های روستایی، 
دانش��مندان هزینه های گسترش ش��بکه برق، اجرا 
و نگهداری سیس��تم برق و س��رمایه گذاری ها برای 
تولی��د برق بیش��تر را در نظر گرفتند. ب��ه گفته آنها، 
بدون سیاس��ت گذاری برای تسریع برق رسانی، بین 
600 تا 850 میلیون تن در روس��تاهای جنوب آسیا 
و آسیا- اقیانوسیه و همچنین جنوب صحرای آفریقا 
همچنان بدون برق خواهند ماند. سازمان ملل اعالم 
کرده بود که سال 2012 سال بین المللی برای انرژی 
قاب��ل نگهداری برای همه با دس��تیابی همگانی به 
انرژی مدرن تا سال 2030 به عنوان یکی از اهداف 

تصریح شده است. 

کتاب الکترونیکی مدیریت انرژی برای دانش آموزان

س��ازمان بهره وري ان��رژي ایران )س��ابا( اقدام به 
تهی��ه یک کتاب الکترونیکی منطبق بر س��واالت 
و فعالیت های درج ش��ده در فص��ل چهارم کتاب 
مطالعات اجتماعی سال ششم ابتدایی در خصوص 
انرژی و نحوه اس��تفاده بهین��ه از آن کرد.بنابراین 
گزارش، س��ابا به منظور دسترس��ی دانش  آموزان 
مقطع شش��م ابتدایی ب��ه دانس��تنی  های مفید و 
کارب��ردی پیرام��ون انرژی و چگونگ��ی مدیریت 

مصرف آن اقدام به تهی��ه و بارگذاری یک کتاب 
الکترونیکی براس��اس فعالیت ها و س��واالت طرح 
ش��ده در کت��اب مطالعات اجتماعی مقطع شش��م 
ابتدایی در س��ایت کودک و نوجوان خود کرد.این 
کتاب الکترونیکی ش��امل مباحثی چون سخنی با 
دانش  آموزان، مصرف انرژی از گذش��ته تا امروز، 
بهینه  س��ازی مصرف انرژی، نیروگاه  های سوخت 
فس��یلی، انرژی های نو و چگونگی استفاده از آنها، 

شناخت بهتر برچسب انرژی، دانستنی  های مفید در 
خصوص منابع و انرژی گاز، آشنایی با راهکارهای 
س��اده و عملی جهت حفظ منابع انرژی و مسابقه 
لبخند می باش��د. تمامی دانش  آموزان سال ششم 
ابتدایی می توانند ضمن مراجعه به سایت کودک و 
 www.koodak.saba.org. ir   نوجوان  سابا به آدرس
از مطال��ب تهیه ش��ده در این کتاب ب��رای انجام 

فعالیت  ها و تحقیقات کالسی استفاده کنند.

بحران انرژی مدارس پاناما را تعطیل کرد

 دبیرستان ها و دانشگاه های پاناما به منظور کاهش مصرف برق در دوران خشکسالی 
و بحران شدید انرژی سه روز تعطیل می شود. پاناما یک کشور سه میلیون و 600 
هزار نفری در آمریکای مرکزی است که اقتصاد رو به رشدی دارد و رشد اقتصادی 
آن ساالنه 10 درصد است.پاناما به شدت به برق تولیدی نیروگاههای برق آبی که 
انرژی آنها با آب تامین می شود وابسته است ولی فصل بارندگی در این کشور یک 
ماه به تعویق افتاده اس��ت. مقامات پانامایی گفته اند: این کشور که معموال برای 
مصارف مازاد منابع آبی در اختیار دارد، به مرحله بحرانی سهمیه بندی آب نزدیک 
ش��ده از اینرو هر راهی را برای اجتناب از این مس��ئله امتحان خواهد کرد.روبرتو 
انریکه سخنگوی رئیس جمهور پاناما گفت: امیدواریم این اقدامات به کاهش قابل 
توجه مصرف برق منجر شود.وی افزود: فکر می کنم با این اقدام طی این سه روز، 

می توانیم از سهمیه بندی که روی اقتصاد کشور تاثیر جدی خواهد داشت یا آن را 
متوقف خواهد کرد، اجتناب کنیم.رئیس جمهور پاناما گفت: از تمام مردم می خواهم 
در مصرف انرژی صرفه جویی کنند زیرا عدم بارش باران امری جدی است و شبکه 
برق را تضعیف می کند و ما نمی خواهیم در نهایت مجبور به سهمیه بندی شویم.

اختالل در عرضه برق تنها بخشی از گرفتاری ناشی از خشکسالی است. اورژانس 
هفت استان پاناما اعالم کرد: صدها رأس گاو به دلیل کم آبی هالک شده اند و 
کشاورزان باید فصل کاشت را به طور قابل مالحظه ای به تاخیر بیندازند.کمتر از 
یک سوم برق مورد نیاز پاناما بوسیله نیروگاههای برق آبی تامین می شود و بیش از 
نیمی از نیروگاههای این کشور با سوخت دیزل و زغال سنگ و تنها چهار درصد 

آنها با انرژی های تجدید شدنی کار می کنند.



پنجره ایرانیان40

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: با توجه ویژه ای که در 
طرح مسکن مهر به صنعتی سازی شده است، میزان 
استفاده از فناوری های نوین در کل واحدهای درحال 
س��اخت مس��کن مهر به بیش از 30 درصد افزایش 
یافته اس��ت. علی نیک��زاد گفت: تحقیق و توس��عه 
سیس��تم های صنعتی س��ازی و فن آوری های مربوط 
ب��ه آن ها از جمل��ه مباحث مربوط به سبک س��ازی، 
ان��رژی و انطباق با مباحث مقررات ملی س��اختمان 
از اولویت ها و سیاس��ت های آینده اس��ت که در این 
میان بتن و سیس��تم هایی که بتن یکی از اجزای آن 

است، مطرح است. 
به گفته وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا حمایت دولت و 
سایر وزارتخانه ها و نهادها از توسعه این فن آوری ها، 
صنای��ع و انبوه س��ازانی که از ای��ن فن آوری ها بهره 
می برند، حمایت می کند. وی تاکید کرد: س��اخت و 
توس��عه بر پایه اصول و قوانین س��ر لوحه کار اس��ت 
و مسلما دس��تیابی به کیفیت اس��تاندارد از یک سو 
نیازمند زیربنای علمی و تحقیقاتی اس��ت و از سوی 
دیگر ما را به س��مت بهینه مص��رف کردن انرژی و 
منابع و به حداقل رس��اندن تبعات زیس��ت محیطی 

رهنمون می کند. 
به گفته نیکزاد با توجه به آغاز اجرای طرح مس��کن 
مه��ر همزم��ان ت��الش مضاعفی ب��رای حمایت از 
صنعتی س��ازی مس��کن صورت گرفت��ه و طی چند 
سال گذش��ته وزارت راه و شهرس��ازی با همکاری 

مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی فعالیت 
گسترده ای را در زمینه فن آوری های نوین ساختمان 

و سیستم های ساختمانی انجام داده است. 
بر اس��اس وزیر راه و شهرس��ازی اعالم کرده بیش 
از 120 فن آوری نوین از س��وی مرکز تحقیقات راه، 
مس��کن و شهرسازی تایید شده که حدود 80 درصد 
از آن ها با انواع بتن یا مالت مرتبط است و در بیش 
از60 درص��د آن بتن نق��ش اصلی را ایف��ا می کند. 
وی عن��وان کرد: در زمینه صنعت س��اختمان طبق 
سیاس��ت های کلی ابالغ ش��ده از سوی مقام معظم 
رهب��ری به عنوان مبنای تهیه و تدوین برنامه پنجم 
توس��عه، برطرف کردن نیازها و دغدغه های مسکن 
برای تمام اقشار جامعه به ویژه جوانان از اولویت های 

این برنامه بوده که توس��ط دولت در این دو دوره در 
قالب طرح مسکن مهر مورد توجه قرار گرفته است. 
به گفته نیکزاد در عرصه تولید و س��ازندگی استفاده 
روز افزون از بتن به عنوان ماده ای بس��یار پرمصرف 
در س��اختمان ها، راه ها ، اس��کله ها، بنادر و انواع ابنیه 
همگی بیانگر نقش بتن در توس��عه کشور و اهمیت 

آن نزد متخصصان است. 
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده: برای توسعه بیشتر 
صنعتی س��ازی در بخش مس��کن الزم اس��ت مرکز 
تحقیقات راه، مس��کن و شهرسازی ارتباط نزدیکی 
با صنایع مرتبط داش��ته باش��د و در توسعه و معرفی 
انواع فناوری نوین مرتبط با صنعت راه و س��اختمان 

بیشتر تالش شود. 

افزایش 30 درصدی فناوری های نوین در ساخت مسکن مهر

شهرداري ها و نظام مهندسي هماهنگ نیستند

رییس پژوهش��گاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله از ناهماهنگي میان 
شهرداري ها و س��ازمان نظام مهندسي کشور در زمینه مقاوم سازي ساختمان ها 
در برابر زلزله خبر داد و گفت : این ناهماهنگي ها موجب ش��ده اس��ت که طرح 

مقاوم سازي به خوبي اجرا نشود. 
عباس��علي تسنیمي افزود: قوانین مرتبط با مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله 
در کش��ور وجود دارد اما متاسفانه اجراي آنها با ضعف همراه است چنان چه در 
حال حاضر ش��هرداري ها و سازمان نظام مهندسي به عنوان دو نهاد مسئول در 
زمینه مقاوم س��ازي ساختمان ها باید با هم هماهنگ عمل کنند که متاسفانه در 

حال حاضر این گونه نیست. 
وي توضی��ح داد : ش��هرداري ها به عنوان متولیان صدور ج��واز پایان کار براي 
س��اختمان ها باید دقت و حساسیت بیش��تري در زمینه مقاوم سازي ساختمان ها 
داش��ته باش��ند و تنها به مش��اهده امضاي مدارک اکتفا نکنن��د. وي ادامه داد: 
در واقع درس��ت عمل نک��ردن به قوانین مقاوم س��ازي س��اختمان ها از ضعف 
شهرداري ها و س��ازمان نظام مهندسي اس��ت. هرچند باید گفت هنوز فرهنگ 
مقاوم س��ازي ساختمان ها در برابر زلزله در ایران به درستي جا نیفتاده است. وي 
اظهار داش��ت: در چند ماه اخیر تغییراتي در نظام مهندسي کشور رخ داده است 
که امیدواریم این تغییرات موجب شود که فعالیت هاي مقاوم سازي ساختمان ها 

با جدیت بیشتري دنبال شود . 
تس��نیمي گفت: پیشینه اجراي طرح مقاوم سازي س��اختمان ها در برابر زلزله به 
سال هاي 77 تا 78 بر مي گردد که این طرح از مدارس آغاز شد و وزارت آموزش 
و پرورش مسوول اجراي آن بود که متاسفانه این طرح به طور کامل اجرا نشد. 

رییس پژوهش��گاه بین المللي زلزله شناسي افزود: بخش دیگر این طرح با عنوان  
مقاوم سازي بیمارستان ها در برابر زلزله نیز اجرا شد که این کار تا حدي پیشرفت 
داش��ته ولي متاسفانه هنوز برخي از س��اختمان هاي کشور از جمله بیمارستان ها 
در برابر زلزله باالي 6 ریش��تر همچنان آس��یب پذیر هستند از این رو باید طرح 

مقاوم سازي براي آنها انجام شود . 
وي از مس��ئوالن ش��هرداري و س��ازمان نظ��ام مهندس��ي خواس��ت که طرح 
مقاوم س��ازي س��اختمان ها را با جدیت بیش��تري دنبال کنند زیرا ایران از جمله 
کش��ورهایي اس��ت که در خط کمربند زلزله دنیا قرار گرفته اس��ت و در صورت 
وقوع زلزله در شهرهاي بزرگ و پرجمعیت خسارات جبران ناپذیري به بار خواهد 
آمد. تس��نیمي  همچنین از مسئوالن خواس��ت که اعتبار و بودجه ویژه اي براي 
تحقیقات علمي  در مورد پایش زلزله و ایجاد ایستگاه هاي لرزه نگاري اختصاص 
دهند زیرا با توجه به لرزه خیزي کش��ورمان و وق��وع زمین لرزه هاي پي در پي در 
ش��هرها و روستاهاي ایران نیاز اس��ت که تحقیقات و پژوهش هاي بیشتري در 

این زمینه به منظور آمادگي بیشتر در برابر زلزله انجام شود . 
رییس پژوهش��گاه بین المللي زلزله شناس��ي گفت: در حال حاضر 26 ایس��تگاه 
لرزه نگاري وابس��ته به این پژوهش��گاه در کشور فعال اس��ت که دو ایستگاه از 
رده خارج ش��ده اند. این در حالي است که با توجه به گستردگي کشور و شرایط 
لرزه خی��زي ایران ، براي پایش مداوم زمین لرزه ها به 100 ایس��تگاه لرزه نگاري 
در کشور نیاز است . وي تاکید کرد که تاسیسات ایستگاه هاي لرزه نگاري بسیار 
حساس هستند و همواره نیاز به نوسازي و به روز شدن دارند از این رو باید اعتبار 

الزم براي این کار تامین شود. 
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ریی��س کل بیمه مرکزی با بی��ان اینکه میانگین 
بیمه نامه برای س��اختمان مس��کونی و تجاری در 
س��ال بین هش��ت تا 10 هزارتومان اس��ت گفت: 
متاسفانه تنها حدود 10 درصد از مالکان در کشور، 
س��اختمان های مسکونی و تجاری خود را در برابر 

حوادث و زلزله بیمه کرده اند. 
س��یدمحمد کریمی ، اظهار کرد: م��ردم ما تنها با 
پرداخ��ت میانگین 10 هزارتومان می توانند خانه ها 
و اماک��ن خود را در برابر حوادث و س��وانح طبیعی 
و غیرطبیعی بیمه کرده و با داشتن این بیمه نامه، 
متناس��ب با میزان پرداخت ح��ق بیمه در صورت 
ب��روز حوادث غیرمترقبه ح��دود 15 تا 20 میلیون 

تومان برای جبران خسارت دریافت کنند. 
وی خاط��ر نش��ان کرد ک��ه افراد با توجه س��قف 
خرید بیمه نامه می توانند حتی تا صد درصد، منزل 
و اثاثی��ه خود را دربرابر وقوع ح��وادث غیرمترقبه 
مانند سرقت، سیل، زلزله وآتش سوزی بیمه کنند. 

کریمی با بیان اینکه کمتر از 10 درصد خانه ها در 
مناطق زلزله زده آذربایجان، بوشهر و سراوان بیمه 
بودند، گفت: خسارت های زلزله بوشهر نزدیک به 
3 میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون حدود 600 
میلیون تومان به خس��ارت دیدگان پرداخت شده و 

بقیه آن نیز درحال پرداخت اس��ت. خسارت زلزله 
آذربایج��ان نیز 28 میلیارد تومان ارزیابی ش��د که 
25 میلیارد تومان آن تاکنون پرداخت ش��د و س��ه 
میلی��ارد باقی مان��ده نیز پ��س از دریافت صورت 

وضعیت تکمیلی ساختمان ها پرداخت می شود.

90 درصد ساختمان هاي ایران بیمه حوادث و زلزله ندارند!

رکورد میزان گازهای گلخانه ای جهان شکسته شد
میزان گاز دی اکس��ید کربن در اتمس��فر زمین برای نخس��تین بار از مرز 400 
درمیلیون گذش��ت، رکوردی که در س��ه میلیون س��ال گذش��ته، ک��ه محققان 
اطالع��ات آن را ردیاب��ی کرده اند، بی س��ابقه بوده اس��ت. به گ��زارش ایرنا از 
بلومبرگ، بر اساس اطالعات ایس��تگاه دیدبانی سازمان ملی اقیانوسی و جوی 
مانوا لوای آمریکا در هاوایی در تاریخ 9 مه ، گاز دی اکسید کربن که اصلی ترین 
گاز گلخانه ای که در گرم شدن زمین تاثیر دارد، به طور متوسط به 400/03 در 
هر میلیون رس��یده است. این میزان گاز دی اکسید کربن از سوی دانشمندان و 
کارشناسان محیط زیس��ت که معتقدند انتشار کربن ناشی از احتراق سوختهای 
فسیلی زمین را گرم می کند و قبل از آنکه موجب تغییرات غیر قابل جبران آب و 

هوایی در پوشش یخهای اقیانوس منجمد شمالی و باال آمدن سطح آب دریاها 
شود باید مهار گردد، یک نقطه عطف محسوب می شود. 

باب وارد مدیر خط مشی در انستیتو تحقیقاتی گرانتهام در مورد تغییر آب و هوا 
و محیط در مدرسه اقتصادی لندن در یک مصاحبه تلفنی به بلومبرگ گفت: ما 
در فرایند ایجاد یک آب و هوای پیش از تاریخ هس��تیم که بشر تجربه تکاملی 
آن را ندارد.  وی افزود: آخرین باری که سطح گاز co2 مشابه رکورد فعلی بود، 
مربوط به میلیون سال پیش است، سپس دما، دو تا سه درجه سیلسیوس بیشتر 
از زمان پیش صنعتی بوده، پوش��ش یخهای قطبی بس��یار کوچکتر و سطح آب 

دریا در حدود 20 متر باالتر از سطح امروز آن بوده است.

دفاع انبوه سازان از کیفیت ساخت  مسکن مهر
می��زان  انبوه س��ازان  سراس��ری  کان��ون  ریی��س 
کیفی سازی ساختمان های مس��کن مهر را بیش از 
95 درصد اعالم کرد.ایرج رهبر اظهار کرد: مسکن 
مهر به دست متخصصان و افراد با صالحیت ساخته 
می ش��ود و این امر توس��ط وزارت راه و شهرسازی، 
س��ازمان مدیریت و جامعه انبوه س��از ان تایید شده 
اس��ت.وی درباره ساخت ساختمان های مسکن مهر 
کش��ور تصریح ک��رد: یکی از مزایای مس��کن مهر 
ک��م هزینه ب��ودن و اجاره 99 س��اله این زمین ها و 
تسهیالت بانکی اس��ت که امیدواریم ساخت و ساز 

آن در آین��ده نیز ادامه داش��ته باش��د. رییس کانون 
سراس��ری انبوه س��ازان در پاس��خ به اینک��ه آیا کم 
هزین��ه بودن س��اخت و س��ازها در عم��ر مفید این 
س��اختمان ها تاثیرگذار است؟ گفت: مسکن مهر به 
دست متخصصان س��اخته می شود و میزان کیفیت 
س��اخت این س��اختمان ها بیش از 95 درصد است.

ب��ه گفته رهبر در قدیم س��اختمان هایی با عمر 20 
و 25 س��ال داش��تیم که اکنون ب��ا تکنولوژی، عمر 
مفید س��اختمان ها به 70سال هم می رسد و ساخت 
و س��ازهای فعلی به صورت فنی رعایت می ش��وند.

وی افزود: همواره کیفیت س��اخت و ساز مسکن در 
کش��ور از مدت های پیش با کمی مشکل مواجه بود 
و اکنون نیز در همه شرایط توسط متخصص ساخته 
نمی ش��ود؛ به گونه ای که در س��ال های اخیر از هر 
قش��ری اعم از طالفروش و مغازه دار و ... به ساخت 
و س��از مسکن روی آوردند که هیچ یک متخصص 
نبودند.رییس کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: 
اگر ساخت و سازها به دست متخصص سپرده شود،  
قطعا س��اختمان هایی بدون مش��کل و با عمر مفید 

ببشتری خواهیم داشت.

ساخت بتن از پوسته تخمه آفتابگردان در ترکیه

مطالعات دانش��مندان نش��ان می دهد می توان از پوسته تخمه آفتابگردان که اغلب 
به عنوان یک ماده اتالفی به آن نگاه می ش��ود، برای س��اخت بتن اس��تفاده کرد. 
پوس��ته تخمه آفتابگردان منبع پایدار تراکم اس��ت و ادعا می شود که بتن حاصل، 
طی گرم شدن پس از انجماد، در مقابل ترک مقاوم تر است. محققان مدعی اند که با 
تراکمات باالتر پوسته تخمه، می توان از بتن فقط برای استفاده به عنوان یک ماده 

عایق نگریست. تراکم پایین تر منجر به تولید بتن سبک می شود که می توان از آن 
برای اهداف ساخت وساز استفاده کرد، گرچه دانشمندان توصیه می کنند که این امر 
باید به ساختمان های کشاورزی که دارای یک طبقه هستند، محدود شود. همچنین 
می توان از این محصول، برای استفاده در سوخت زیست توده بهره برد. این تحقیق 
توسط بوراک سیسمان و ارهان گزر از دانشگاه نامیک کمال ترکیه انجام شده است.
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مجموع گاز دریافتی شرکت ملی گاز ایران از منابع 
تولید با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی 

امسال به 190 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. 
به گزارش ش��انا، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ای��ران با بیان این که در س��ال گذش��ته مقدار گاز 
دریافت ش��ده از منابع تولید 180 میلیارد مترمکعب 
بوده اس��ت، افزود: با توجه به بهره برداری فازهای 
جدید پارس جنوبی در س��ال جاری، این شرکت نیز 
برای دریافت 10 میلی��ارد مترمکعب گاز اضافی در 
مقایسه با س��ال گذش��ته برنامه ریزی کرده است. 
حس��ن منتظر تربتی درباره مصرف گاز بخش های 
مختل��ف خانگ��ی، تج��اری، صنعت��ی و نیروگاهی 
در س��ال گذشته نیز گفت: در س��ال گذشته بخش 
خانگی و تج��اری 84 میلیارد مکعب، نیروگاه ها 39 
میلیارد مترمکعب و صنایع نیز 30 میلیارد مترمکعب 

گاز مصرف کردند.
وی با بیان این که مصرف گاز صنایع عمده کش��ور 
مشابه سال ما قبل آن بوده است، گفت: تحویل گاز 
به بخش نیروگاهی در س��ال گذش��ته در مقایسه با 
س��ال 90 دو میلیارد مترمکعب ) 4 درصد( افزایش 
داش��ته اس��ت. تربتی همچنین حجم صادرات گاز 
س��ال گذش��ته را 9.3 میلیارد مترمکع��ب و میزان 

واردات ای��ن حامل انرژی به کش��ور را 4. 5 میلیارد 
مترمکعب اعالم کرد. مدیر دیس��پچینگ ش��رکت 
ملی گاز ایران تزار تجارت گاز سال گذشته را مثبت 
دانس��ت و نقش مدیریت مصرف را با وجود کاهش 

61 درصدی واردات گاز قابل مالحظه خواند. 
وی درب��اره تغیی��رات مصرف گاز 40 روز نخس��ت 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز گفت: 
مصرف گاز در فروردین امسال تغییر خاصی نداشته 
اما در هفته نخس��ت اردیبهشت میزان مصرف این 
حامل انرژی در مقایس��ه با مدت مشابه آن در سال 

گذش��ته 35 تا 40 میلیون مترمکعب افزایش داشته 
اس��ت. تربتی با بیان این که اردیبهشت ماه امسال 
با سرمایی غیرمعمول آغاز شد، تصریح کرد: با گذر 
از این دوره س��رمایی هم اکنون شرایط مصرف گاز 

متعادل شده است. 
مدیر دیس��پچینگ ش��رکت ملی گاز ای��ران گفت: 
باتوجه به برنامه ریزی هایی که در س��تاد ش��رکت 
ملی گاز انجام ش��ده است، تالش می شود تعمیرات 
اساس��ی کلیه تجهیزات بخش های مختلف )تولید، 
انتقال و توزیع( تا قبل از شروع دروه سرما پایان  یابد.

 تولید گاز ایران از مرز 190 میلیارد مترمکعب می گذرد

پیشنهاد انبوه سازان به دولت برای رونق بخش مسکن

رئیس انجمن سراس��ری انبوه سازان کشور از ارائه چند طرح به دولت برای رونق 
بخش مس��کن خبر داد و گفت: پیشنهاد پرداخت تس��هیالت 70 تا 100 میلیون 
تومانی س��اخت و اس��تفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 
در بخش مس��کن به دولت ارائه ش��ده اس��ت.  ایرج رهبر افزود: به وزارت راه و 
شهرس��ازی پیشنهاد داده ایم که بخش خصوصی با مالیکت خود ساخت و ساز در 
ش��هرک های اقماری را اجرا کند. این پروس��ه در طرح مسکن مهر اجرا شد و به 

دنبال اخذ مجوز ساخت و ساز در شهرک های اقماری هستیم. 
وی ادام��ه داد: طرح ه��ا و برنامه های زیادی برای س��اماندهی عرضه و تقاضا در 
بازار مس��کن وجود دارد، اما اجرای این برنامه ها و تحقق اهداف تعریف شده آنها 
نیازمند تعامل دولت با بخش خصوصی اس��ت. این بخش از امکانات و توانمندی 
باالیی برخوردار اس��ت و امتحان خود را در ساختمان س��ازی پس داده است.  وی 
در بخش دیگری از س��خنانش به پیش بینی آینده بازار مس��کن پرداخت و افزود:  

آینده این بازار به شرایط اقتصادی و میزان تورم بستگی دارد، در حال حاضر نرخ 
تورم راضی کننده اس��ت و از این رو پیش بینی روند آرامی را برای بخش مس��کن 
داریم. رئیس انجمن سراسری انبوه سازان کشور تصریح کرد: هم اکنون با انباشت 
تقاضای مسکن مواجه هستیم و برای حل این مشکل باید در جهت تولید هر چه 
بیش��تر مسکن گام برداریم.  رهبر اظهار کرد: در این راستا نیز باید از شرکت های 
خصوصی که توانمندی خود را ثابت کرده اند، اس��تفاده شود. بخش خصوصی در 
ساخت وسازهای مسکن پتانسیل خوبی دارد. وی با بیان این که یکی از برنامه های 
ما برای رونقل مسکن اعطای تسهیالت 70 تا 100 میلیون تومانی به اقشار مرفه 
است، گفت: بخش خصوصی در طرح مسکن مهر پتانسیل های خود را نشان داد و 
برای اقشار کم درآمد جامعه در کوتاه ترین زمان خانه های با کیفیتی را ساخت.  وی 
ادامه داد: پس از مس��کن مهر که برای اقش��ار خاص اجرا شد، نیاز است که برای 

اشخاص توانمند به لحاظ مالی چنین برنامه ای اجرا  شود.

ارائه نقشه نمای ساختمان الزامی می شود 

مدیرکل معماری و س��اختمان شهرداری تهران اعالم 
کرد: الیحه ضوابط و مقررات نماسازی پایتخت بزودی 
به شورای ش��هر تهران ارسال می شود. جواد کریمیان 
اقبال ، با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای شهر تهران 
در اواخر سال گذشته، شهرداری به ارائه ضوابط نماسازی 
در پایتخت مکلف شده است، اظهار کرد: مصوبه شورای 
ش��هر در راس��تای مطالعاتی بود که شهرداری پیش از 
این انج��ام داده بود. وی ادامه داد: برای اجرای مصوبه 
شورای شهر، »کمیته ارتقای سیما و منظر شهری« در 

شهرداری تهران تشکیل و ضوابط و مقررات مربوط به 
نما استخراج شد و هم اکنون مراحل نهایی تدوین این 
ضوابط سپری می ش��ود. به گفته کریمیان اقبال، این 
ضوابط به زودی در قالب الیحه ای به ش��ورای ش��هر 
تهران ارس��ال خواهد شد و پس از تصویب در شورا، به 
کمیس��یون ماده پنج می رود تا در این مرجع باالدستی 
نی��ز به تصویب برس��د و آن زمان قابلیت ابالغ خواهد 
یافت.  وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب نهایی 
این الیحه، نقشه نمای ساختمان نیز همزمان با سایر 

پالن ها و نقش��ه های مربوط به معماری و سازه، باید از 
ابتدا مطابق با ضوابط پیش بینی ش��ده طراحی شود و 
قبل از اجرا به تایید ش��هرداری تهران برسد.وی درباره 
اقدام شهرداری تهران به منظور توسعه معماری ایرانی، 
اسالمی در نماسازی ساختمان های شهر، گفت: هنوز 
ش��اخص های معینی برای معماری ایرانی، اسالمی در 
کشور تدوین نشده است و باید در مرحله اول به وضعیت 
بی سروسامان نماسازی رسیدگی شود تا بتوان در آینده 

به صورت جزئی تر نیز، به این موضوع ورود کرد.
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مدی��ر بخش صنعت س��ازمان به��ره وري انرژي از 
اجراي ممیزي آنالین انرژي در کارخانجات خبر داد 
و افزود: اجراي این روش هزینه هاي بخش صنعت 
را ب��ه میزان قاب��ل توجهي کاه��ش مي دهد. امیر 
دودابي نژاد، گفت:سهم صنعت از کل مصرف انرژي 
26 درص��د و از انرژي الکتریکي 33 درصد اس��ت. 
به گفت��ه وي از بین حامل هاي انرژي ، گاز طبیعي 
پرمصرف تری��ن بوده و مصرف انرژي الکتریکي هم 
در س��ال هاي اخیر رش��د داشته اس��ت. مدیر دفتر 
صنعت س��ازمان به��ره وري انرژي، سیاس��ت هاي 
قیمت��ي، قوانی��ن و مق��ررات، توس��عه تکنولوژي و 
آموزش و آگاه س��ازي را ارکان بهینه سازي مصرف 

انرژي ذکر کرد. 
این مقام مسوول با اش��اره به انجام ممیزي انرژي 
توس��ط مش��اورین اظهار داش��ت: ممی��زي انرژي 
فراین��د مدت داري اس��ت ک��ه بر اس��اس آن میزان 
مص��رف بخش هاي مختلف طي ب��ازه زماني یکي 
دو هفته اندازه گیري ش��ده و بع��د از تحلیل داده ها 
، راهکاره��اي افزای��ش به��ره وري ارایه مي ش��ود. 
دودابي ن��ژاد با بیان اینک��ه اندازه گیري ه��ا در این 
روش دقیق نبوده و از س��وي دیگر اجراي آن براي 
کارخانه هزینه بر اس��ت، به ض��رورت انجام ممیزي 
آنالین مصرف انرژي صنایع تاکید کرد و گفت: راه 
درست ارتقاي بهره وري در صنایع استقرار واحدهاي 
مدیریت انرژي براي محاسبه شاخص هاي مصرف 
در شرکت ها و کارخانجات است. بر اساس اظهارات 
وي، در ممیزي آنالین انرژي باید میزان مصرف در 
سیستم کنترل مرکزي براي مدیر انرژي قابل رویت 
و کنترل باش��د. دودابي نژاد با بیان اینکه این روش 

نوین در چند واحد اجرا ش��ده اس��ت، گفت:استقرار 
مدیر ان��رژي براي واحدهاي بزرگ تولیدي اجباري 
اس��ت و واحدهای��ي هم که می��زان مصرف باالیي 

دارند، از این فعالیت استقبال مي کنند. 
مدیر بخش صنعت س��ابا اضافه کرد: با وجود اینکه 
ممک��ن اس��ت به کارگی��ري ممیزي آنالی��ن براي 
واحده��ا هزینه بر باش��د، ول��ي در نهای��ت کارخانه 
مي توان��د میزان مص��رف ان��رژي و هزینه هاي آن 
را کاه��ش دهد.وي با بی��ان اینکه حدود 30 درصد 
ان��رژي الکتریکي در صنایع آهن و فوالد اس��تفاده 
مي شود، خاطر نشان کرد: صنایع آلومینیوم و سیمان 
در رده هاي بعدي مصرف ق��رار دارند و این صنایع 
در مجموع 50 درصد از مصرف انرژي کش��ور را به 
خود اختصاص داده اند. مدیر دفتر صنعت س��ازمان 
بهره وري انرژي، در ادامه از روند کاهش ش��اخص 
ش��دت انرژي الکتریکي دربخش صنعت کشور خبر 
داد و اضافه کرد:بر اساس شاخص شدت انرژي، به 

ازاي ه��ر میلیارد ریال تولید صنعتي، مصرف انرژي 
الکتریکي 0،4 میلیون کیلووات س��اعت است. وي 
توس��عه آموزش ه��اي مدیریت ان��رژي و حضوران 
مدی��ران انرژي در بخش صنعت را عامل مهمي  در 
کاهش یافتن ش��دت انرژي ذکر کرد و افزود: مرکز 
مل��ي آموزش مدیریت انرژي در تبریز بیش از س��ه 
هزار مدیر ان��رژي را آموزش داده و این افراد نقش 
مهم��ي  در بهینه س��ازي مصرف ان��رژي در صنعت 
ایف��ا کردند. دودابي نژاد با اش��اره ب��ه نقش قوانین 
و مق��ررات مربوط به کاهش مص��رف انرژي اظهار 
ک��رد: مواد 133 و 134 قانون برنامه پنجم توس��عه 
کشور در خصوص بهینه سازي مصرف انرژي است 
که مشابه آن در برنامه هاي سوم و چهارم هم وجود 
داش��ته است. این مقام مس��وول با اشاره به تعریف 
معی��ار مص��رف انرژي ب��راي بی��ش از 20 صنعت 
تصریح کرد:ب��ا تعریف این معیار ، س��هم هر واحد 

براي تولید هر واحد محصول، مشخص مي شود.

صنایع ایران آنالین ممیزي انرژي مي شوند

بازرسي و کنترل ساخت و سازها الزامي شد
دبیر انجمن صنفي ش��رکت کنترل و بازرسي س��اختمان از الزامي شدن حضور 
ش��رکت هاي کنترل وبازرسي س��اختمان در ساخت و سازهاي شهري از ابتداي 
تابس��تان سال جاري خبر داد. به گزارش صما، همزمان با ابالغ طرح شناسنامه 
فن��ي به مناطق 22 گانه ش��هرداري و همچنین با توجه ب��ه تاکید معاون فني 
س��ازمان نظام مهندسي اس��تان تهران مبني بر اس��تفاده از شرکت هاي کنترل 
بازرس��ي ب��ه عنوان بازوي اجرایي ب��راي اجراي بهینه این طرح، ش��رکت هاي 

کنترل و بازرسي براي همکاري در این زمینه اعالم آمادگي کردند.
امیر چمن آرا با تاکید بر لزوم افزایش اعمال سیاست کنترل بازرسي و ساختمان 
در پروس��ه س��اخت واحدهاي مس��کوني تصریح کرد: براس��اس قان��ون نظام 
مهندسي، ش��رکت هاي کنترل و بازرسي ساختمان در پروسه ساخت واحدهاي 
مسکوني در کشور باید حضور داشته باشند. این در حالیست که این امر متاسفانه 
مغفول مانده وفقط از یک س��ال پیش ت��ا کنون طبق توافق صورت گرفته بین 
وزارت راه و شهرسازي و شهرداري حضور این شرکت ها در برخي از پروژه هاي 
شهري مورد توافق قرار گرفته است. چمن آرا ، با بیان این که تعداد شرکت هاي 
کنترل و بازرسي ساختمان در شرایط کنوني براي بازرسي مناسب است تصریح 
کرد: براس��اس توافق صورت گرفته با شهرداري تهران حضور شرکت کنترل و 
بازرس��ي براي متراژ هاي باالي س��ه هزار متر الزامیست و به صورت مرحله اي 

میزان بازرسي ها به تناسب متراژ ساختمان تغییر پیدا مي کند. 

دبیر انجمن صنفي شرکت کنترل و بازرسي ساختمان؛ در ادامه تصریح کرد: در 
حال حاضر شرکت هاي کنترل و بازرسي ساختمان قراردادهاي ساختماني را در 
کل ای��ران به صورت نظارت عالیه بر عهده دارند. به صورتي که در هر اس��تان 
50 واحد ساختماني توس��ط این شرکت مورد بازرسي قرار مي گیرد. چمن آرا در 
ادامه با اش��اره به تعلیق پروانه فعالیت برخي از ش��رکت هاي کنترل و بازرس��ي 
س��اختمان یاد آور شد: در صورتي که پروانه فعالیت این شرکت ها مجددا تمدید 
ش��ود مشکلي براي نظارت س��اخت و ساز در تهران نخواهیم داشت. او با تاکید 
بر لزوم بازنگري در تعریف صحیح روند نظارت و بازرسي پروژه ها تصریح کرد: 
نظام مهندس��ي براي گود برداري قبال یک کمیته مجزایي را تش��کیل داد که 
موجب ش��د چرخه نظارت در این بخش به خوبي انجام شود. در صورتي که در 
س��ایر بخش هاي ساخت وس��از نیز کمیته هاي نظارتي جداگانه اي تشکیل شود 

قطعا شاهد افزایش ضریب استاندارد سازي ساختمان ها خواهیم بود.
چمن آرا با بیان این که عملیات تخریب در بس��یاري از فعالیت هاي س��اختماني 
به عنوان اولین و حس��اس ترین بخش از عملیات اجرایي مي باش��د عنوان کرد: 
متاسفانه طي سال هاي اخیر آمار حوادث صنعت ساختمان در کشور نمایانگر آن 
اس��ت که تخریب هاي غیر اصولي، تبعات و آس��یب هاي جاني و مالي سنگیني 
را به همراه داش��ته اس��ت. به گون��ه اي که این نوع ح��وادث در فرآیند تخریب 

ساختمان هاي یک یا چند طبقه افزایش داشته است. 
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استانداردهاي ساخت و ساز دقیق تر شود

مقاوم سازي ساختمان؛ مهم ترین عامل کاهش خسارت زلزله

معاون وزیر کش��ور و رییس س��ازمان مدیریت بحران گف��ت: به علت زلزله خیز 
بودن کش��ور مقاوم س��ازي مهم ترین عامل کاهش خس��ارت هاي ناشي از این 

حادثه طبیعي است. 
حس��ن قدمي در همایش ملي زلزله و س��ازه در دانشگاه ش��هید باهنر کرمان 
افزود: ایران با توجه به ش��رایط اقلیمي، کشوري حادثه خیز است که از حدود 
40 حادثه طبیعي، 31 مورد آن از جمله زلزله، س��یل و خشکس��الي در کش��ور 

ما س��ابقه دارد. 
وي ادامه داد: اس��تان کرمان میان اس��تان هاي کشور استاني حادثه خیز است و 
فراوان ترین حادثه طبیعي که در آن مش��اهده مي شود، زلزله است. وي از زلزله 
بم به عنوان س��رآغاز کار جدید در کش��ور و مدیریت بح��ران یاد کرد و گفت: 
سازمان مدیریت بحران کشور با ریاست شوراي عالي از سوي رییس جمهوري 
و عضویت چهارده وزیر در راس��تاي منویات رهبر معظم انقالب بعد از زلزله بم 

تشکیل شد. 

وي مهم ترین مسئله در برخورد با حوادث طبیعي را هماهنگي بین دستگاه هاي 
اجرایي دانس��ت و افزود: زلزله آذربایجان در س��ال گذشته هشداري براي انجام 
اقدامات اساس��ي در راس��تاي پیش��گیري از حوادث بود. معاون وزیر کشور نبود 
نظ��ارت، دق��ت و کیفیت در کارب��رد مصالح مطل��وب براي ساخت و س��ازها را 
یکي از معضالت موجود برش��مرد که باید بر آن تمرکز کرد. وي مقاوم س��ازي 
بیمارستان هاي را مهم عنوان کرد و گفت: این بخش نیازمند تمرکز جدي است. 
قدمي  افزود: س��ازمان مدیریت بحران بر مبناي وظیفه خود در س��ال گذشته به 

مقاوم سازي بیمارستان هاي توجه جدي داشته است. 
وي با اش��اره به وجود دانش��مندان و متخصصان خوب در کش��ور گفت: اگر 
پژوهش هاي انجام ش��ده از س��وي محققان اجرایي ش��ود مي توانیم جامعه اي 
مقاوم در برابر زلزله داش��ته باش��یم. رییس س��ازمان مدیریت بحران کش��ور 
اف��زود: اگر حداقل ه��ا را با دقت و نظارت پیاده کنی��م مي توانیم موفقیت هاي 

زیادي به دس��ت آوریم.

مطالع��ات ی��ک عض��و هی��أت علمي  پژوهش��گاه 
بین المللي زلزله شناس��ي و مهندس��ي زلزله بر روي 
خرابي هاي زلزله شهرس��تان دش��تي بوشهر نشان 
مي ده��د که مقررات ساخت وس��ازها ب��ه جزئیات و 
اس��تانداردهاي دقیق تري نی��از دارد. دکتر مرتضي 
بس��طامي  در نشس��ت ارائ��ه گ��زارش بازدی��د و 
بررسي هاي زلزله شنبه شهرستان دشتي بوشهر در 
محل پژوهش��گاه، گفت: با اینکه به دلیل زلزله 10 
س��ال قبل این منطقه، اکثر سازه ها شناژدار ساخته 

شده اند، اما با وقوع زلزله آسیب هایي دیده اند.
قاب ه��اي  پرش��دگي  وي  مش��اهدات  طب��ق 
س��اختمان هاي شناژدار در این منطقه در اکثر موارد 
آسیب دیده است و خرابي هایي نیز در محل برخورد 
شناژهاي عمودي و افقي و نیز محل اتصال شناژها 
با دیوارها دیده مي شود که همگي اینها نشان از این 
دارد که آیین نامه مهندسي دچار نواقصي است که با 
وجود رعایت موارد ایمني باز هم چنین خرابي هایي 

رخ داده است.  
وي ادامه داد: از 9 مدرسه در ناحیه نیز بازدید شد که 
یک مدرس��ه به طور کامل تخریب شده بود و یک 
مدرس��ه در حال س��اخت نیز که مقررات ساخت را 
رعایت کرده بود در ناحیه دیوارهاي مهاربندي شده 
با آرماتور و در پرشدگي قاب خرابي هایي داشت که 

باز هم دلیل دیگري بر نقص قوانین است.  
بس��طامي  با اشاره به اینکه س��اختمان هاي قدیمي 
 منطقه بیش��تر از سنگ وگچ ساخته ش��ده اند، اظهار 
کرد: مش��کل اصلي این ساختمان ها این بود که در 
سقف خانه ها نیز از سنگ استفاده شده بود و کساني 
که دچار جراحت ش��ده و یا کشته شده بودند از این 

مسأله آسیب دیدند.  
به گفت��ه عضو هیأت علمي  پژوهش��گاه بین المللي 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله، روستاي درویشي در 
نزدیکي ُشنبه آس��یب هاي جدي از زلزله دیده است 
چرا که در س��اختمان هاي س��نتي آن از گچ ضخیم 

اس��تفاده شده و حتي برخي ساختمان هاي سنتي به 
صورت دو طبقه نیز ساخته شده بودند. 

وي ادام��ه داد: در زمین��ه تأسیس��ات زیربنای��ي و 
ش��ریان هاي حیات��ي نی��ز کنتوره��اي انش��عابات، 
لوله هاي شبکه توزیع، مخزن آب آشامیدني منطقه 
و پس��ت هاي توزی��ع برق دچار آس��یب هاي جدي 
شده اند. اکثر شکست هاي خطوط لوله آب که تعداد 
آنها نیز زیاد ب��ود در محل هاي اتصال اتفاق افتاده 
بود و همچنین از لوله هاي آزبس��ت اس��تفاده شده 
بود که اس��تفاده از آنها سال هاس��ت، ممنوع اعالم 

ش��ده    اس��ت. 

تدریس مقررات ملی ساختمان در دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران
با پیش��نهاد رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور ، موافقت رییس جمهوری و ابالغ وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، درس مقررات ملی ساختمان در 
دوره کارشناسی ارشد به صورت درس اختیاری قرار 
گرفت. در پی مکاتبه س��ید مهدی هاشمی با رییس 
جمهوری مبنی بر افزودن واحد های جدید در ارتباط 
با مقررات ملی س��اختمان، دفت��ر رییس جمهوری 

در نام��ه ای به وزیر علوم ، تحقیق��ات و فناوری، از 
موافقت محمود احمدی نژاد با این پیشنهاد خبر داد.  
براساس گزارش س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
کش��ور، علی فرج زاده ها ، نایب رییس اول سازمان 
نظام مهندس��ی س��اختمان در این خصوص گفت: 
وزارت علوم در پاسخ نامه دفتر رییس جمهوری نیز 
اعالم کرده که در خصوص پیشنهاد رییس سازمان 

نظام مهندسی ساختمان مبنی بر افزودن واحدهای 
درس��ی جدید در ارتباط با مقررات ملی ساختمان در 
دانش��گاه ها این موضوع در کمیته مهندسی عمران 
گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی مطرح و 
در بازنگری جدید دوره های کارشناسی ارشد درس 
مقررات ملی س��اختمان به ص��ورت درس اختیاری 

لحاظ شده است. 
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لندن میزبان نمایشگاهي است که در آن تازه ترین 
فناوري ها براي صرف��ه جویي در مصرف انرژي در 
تجهیزات خانگي به نمایش گذاش��ته شده است. در 
نمایش��گاه تازه ترین فناوري ه��ا در لندن، خانه اي 
هوش��مند و مجهز به فناوري هاي پیش��رفته عرضه 
شده اس��ت که بس��یار مي تواند به صرفه جویي در 

مصرف انرژي کمک کند.
 این خان��ه در ظاهر به نظر نمي رس��د هماهنگ با 
مالحظات زیس��ت محیطي باش��د زی��را تجهیزات 
الکترونیکي متعددي در آن مش��اهده مي ش��ود اما 
س��ازندگان آن مي گویند این س��اختاري اس��ت که 
مي توان��د براي الگویي براي خانه هاي آینده باش��د.

در بی��ن تجهیزاتي که در این خانه وجود دارد، یک 
سیس��تم خودکار تنظیم نور و گرما و سرما است که 
با کمک یک صفحه لمس��ي موجود در خانه کنترل 
مي شود. جیمز براون که این خانه را معرفي مي کند، 
مي گوید:»ای��ن محصول مي تواند کامال کل خانه را 
کنترل کند و نور، گرم��ا و همه تجهیزات صوتي و 
تصویري و امنیتي خانه شما را تنظیم کند. همچنین 
با این خانه مجهز به فناوري هاي پیشرفته مي توانید 
برنامه هاي زمانبندي شده نظیر آب پاشي باغچه را 

تنظیم کنید«.
در ای��ن خانه پیش��رفته دوش آبي وج��ود دارد که 
مي توان��د مصرف آب و انرژي را به ش��دت کاهش 
ده��د زیرا با کمک یک س��امانه تصفی��ه مجدد به 
شکل خودکار آب مصرف شده را مجددا تمیز و قابل 
اس��تفاده مي س��ازد. نایگل بوثروپ مدیر دوش هاي 

مجهز به سیس��تم تصفیه مجدد آب مي گوید:»این 
دوش هفتاد درصد به صرفه جویي در مصرف آب و 
انرژي کمک مي کند و با تصفیه آب مصرف ش��ده، 
بي آنکه فرد تغییري در آب مصرفي خود احس��اس 

کند، به صرفه جویي درآب کمک مي کند«.
در آش��پزخانه این خانه پیشرفته یخچالي وجود دارد 
که بر اس��اس میزان موادي ک��ه در آن وجود دارد، 
درجه س��رماي ضروري را تنظیم مي کند.مس��ئول 
این برنامه مي گوی��د:»در اینجا برق اضافه مصرف 
نمي ش��ود و س��رماي الزم مثال براي فقط چهار یا 
پنج ماده خوراکي موجود در آن تنظیم مي ش��ود. در 
این دس��تگاه مواد خوراکي تازه و در عین حال قابل 
روئیت هستند به این ترتیب شما فراموش نمي کنید 

که در یخچال خود چه موادي دارید«.
محصول دیگري که بازدیدکنندگان این نمایش��گاه 

را ش��گفت زده کرده است، قهوه س��ازي است که 
با گرفتن شناسه هاي دس��ت فرد، به شکل خودکار 
قهوه او را به شکل دلخواهش آماده مي کند. یکي از 
بازدیدکنندگان مي گوید:»با این قهوه ساز در میزان 
مص��رف آب و ان��رژي صرفه جویي مي ش��ود زیرا 
دس��تگاه آن را به طور دقیق و به میزان درخواستي 

فرد تنظیم مي کند«.
ایجاد دفتر کاري دوس��ت دار محیط زیس��ت که در 
مصرف انرژي در آن صرفه جویي شود، در دستورکار 
گروهي است که این خانه را معرفي کرده  اند. یکي 
از اقالمي که نمایش داده مي ش��ود، ی��ک رایانه به 
اندازه کف دس��ت اس��ت که گفته مي ش��ود قدرت 
ی��ک رایانه کامل را دارد اما نود و پنج درصد انرژي 
کمتري را مصرف مي کند.این رایانه پانصد گرم وزن 

دارد و از بیست وات برق استفاده مي کند.

خانه های کم مصرف آینده در لندن رونمایي شد

آب و برق واحدهاي صنفي 3 برابر مي شود
معاون برنامه ریزي مرک��ز اصناف و بازرگانان ایران 
از اعمال محدودیت ه��اي تعرفه اي براي واحدهاي 

صنفي بدون پروانه کسب خبر داد. 
جمش��ید گلپور گفت: درکش��ور ی��ک میلیون واحد 
صنف��ي بدون پروانه کس��ب فعالی��ت دارند و طبق 
قانون برنامه پنجم توس��عه از ای��ن پس تعرفه هاي 
آب و ب��رق ای��ن اصناف دو تا س��ه براب��ر افزایش 

خواهد یاف��ت. وي افزود: ای��ن تعرفه ها در صورت 
بي اعتنایي صاحبان اصناف به تذکر اولیه و گذش��ت 
مهلت قانوني، با دس��تور مراجع بازرس��ي و قضایي 

اعمال  مي شود. 
وي با بیان اینکه از ای��ن پس مراحل صدور پروانه 
کسب واحدهاي صنفي به صورت الکترونیکي انجام 
مي ش��ود گفت: با استفاده از این سامانه الکترونیکي 

براي متقاضي کارت اعتباري با نش��انه پروانه کسب 
صادرمي شود. گلپور با تاکید بر اینکه گذراندن دوره 
آموزش��ي 18 س��اعته براي دریافت پروانه کس��ب 
الزامي  شده است گفت: افرادي که در آزمون پایاني 
این دوره موفق شوند پروانه کسب دریافت مي کنند. 
در کش��ور هش��ت هزار اتحادیه و 360مجمع واحد 

صنفي فعال است. 

ساخت آسمانخراش گیج کننده باد در هند

کمپان��ی »معماری آدرین اس��میت و گ��وردون گیل«، از طرح ه��ای خود برای 
س��اخت »برج س��لطنتی« رونمایی کرده  ک��ه مرتفع ترین س��اختمان بمبئی و 
یک��ی از بلندترین آس��مانخراش های دنی��ا خواهد بود. ش��کل منحنی گونه این 
آس��مانخراش مسکونی که دارای 116 طبقه و ارتفاع 400 متر خواهد بود، برای 

"سردرگم کردن باد" طراحی شده است. 
ای��ن طرح دارای مس��احت 76 هزار و 722 متر مربع، فض��ای الزم برای 132 
آپارتمان را در اختیار خواهد گذاش��ت که مس��احت هر کدام از آن ها از 195 تا 
یک هزار و 115 متر مربع گزارش شده است. هر یک از این آپارتمان ها به طور 
کلی دو طبقه را اشغال خواهند کرد و نماهای بهترین واحدها رو به دریای عربی 

خواه��د بود. توانای��ی این برج برای مقابله با باد، از طریق باغچه های آس��مانی 
ص��ورت می گیرد که بادهای احاطه کننده را ن��م دار خواهد کرد. از ویژگی های 
دوس��تدار محیط زیست این ساختمان می توان به برداش��ت آب باران، بازیافت 
آب خاکس��تری و پوشش خارجی برای محدودکردن دریافت گرمای خورشیدی 
اش��اره کرد. آش��پزخانه ها و حمام های این آس��مانخراش می توانند توسط یک 
کارخانه محلی پیش س��اخت ش��وند. کمپانی معماری همچنین مسئول طراحی 
»برج پادش��اهی« در عربستان س��عودی و »مرکز ووهان گرینلند« است. طرح 
برج پادش��اهی مراحل آمادگی را پشت سر می گذارد، در حالی که مرکز گرینلند 

در حال ساخت است و انتظار می رود تا سال 2017 به پایان برسد.
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معماران داخلي: مجلس ضوابط معماري داخلي در ساخت و ساز را جدي بگیرد

مش��اور جامعه مهندس��ان معماري داخلي تهران از 
نامه نگاري این تشکل با اعضاي کمیسیون عمران 
به منظ��ور گنجان��دن ضوابط معم��اري داخلي در 

مجموعه قوانین مربوط به ساخت وساز خبرداد.
به گ��زارش صما، علي جعفري آری��ن با اعالم این 
مطلب گفت: متاس��فانه درحال حاضر نادیده گرفتن 
ضوابط مربوط به معماري داخلي درساختمانها باعث 
ش��ده که بهره وري س��اختمانها به ش��دت کاهش 
پیداکند که تبعات این مس��اله براي مردم به شدت 

مشهود است.
وي بااشاره به عرف رایج در معامالت مسکن گفت: 
درحال حاضر بس��یاري از م��ردم در هنگام مراجعه 
به مش��اوران امالک،صرفا مولف��ه هایي نظیرتعداد 
خواب،پارکینگ وانباري را ب��ه عنوان معیارانتخاب 
خود قرار مي دهند این درحالي است که سایرموارد 
دیگر نیزبای��د مدنظرمتقاضیان مس��کن قرار گیرد.

مش��اورجامعه مهندس��ان معم��اري داخل��ي تهران 
تاکید کرد: متاس��فانه بي اطالعي متقاضیان درباره 
مزای��ا والزامات معماري داخلي باعث مي ش��ود که 
قانون  گذاران  و نیز س��ازندگان مس��کن نیز الزامي 
ب��راي رعایت این نوع ضوابط نداش��ته باش��ند که 
نتیج��ه ای��ن روی��ه تولی��د واحدهاي مس��کوني با 

پایین ترین بهره وري ممکن است.
جعف��ري آری��ن همچنین با اش��اره به ب��ي توجهي 
مس��ووالن و نهاده��اي تصمیم گیردرب��اره  اعمال 
ضوابط معماري داخلي درساختمانها گفت: متاسفانه 
مراج��ع ذي ص��الح جرات ش��نیدن نقط��ه نظرات 
صن��ف متبوع ما را ندارند چ��را که اگر بخواهند این 
نوع الزامات را وارد قوانین س��اخت وس��از کنند،باید 
ازاس��اس تغیی��ر رویه دهند ک��ه این ام��ر به هیچ 
وجه براي آنها خوش��ایند نخواهد بود.مش��اورهیات 
مدی��ره جامعه مهندس��ان معماري داخل��ي تهران 

گف��ت: چنانچه الزامات و نیز مجموعه مقررات ملي 
س��اختمان در س��اخت وس��ازها اجرایي شود دراین 
صورت رتبه بندي س��اختمانها متناس��ب با مشاغل 
کارب��ران قابل تفکی��ک خواهد بود ب��ه طوري که 
طیف مختلف از گروه هاي شغلي متفاوت درمعرض 

انتخاب واحد دلخواه خود قرار خواهند گرفت.
وي ادامه داد: این درحالي اس��ت که نادیده گرفتن 
ای��ن نوع ضوابط باعث مي ش��ود هیچ ش��اخص و 
معیارس��نجش قابل اندازه گیري اس��تانداردي براي 
پاس��خ گویي به نیاز متقاضیان مس��کن متناسب با 
ش��غل و ش��ان اجتماعي آنها وجود نداشته باشد که 
این امرباعث مي ش��ود آسایش مصرف کنندگان در 

ساختمان با چالش مواجه شود.
مشاورهیات مدیره جامعه مهندسان معماري داخلي 
ته��ران همچنین تاکید کرد:متاس��فانه تش��کیالت 
و نهاده��اي مختل��ف دولتي درحوزه س��اختمان به 
هیچ وجه نس��بت  به رعایت مقررات حوزه معماري 
دغدغه اي ندارند واین مس��اله باعث مي ش��ود که 
کماکان شیوه هاي س��نتي درحوزه ساخت وسازها 
دنبال ش��ود وحتي اجراي طرحهایي نظیر شناسنامه 

فني ساختمان نیزقادرنشود که مقرارت ساخت وساز 
را به طور کامل اجرایي کند.

وي گفت: باتوجه به اینکه اخیرا کمیس��یون عمران 
اع��الم کرد درصد تجدید نظر درضوابط س��اخت و 
س��از اس��ت، صنف متبوع ما فورا نام��ه اي به این 
کمیس��یون تقدیم کرد که درمحتواي آن به آمادگي 
این تش��کل درباره تش��ریح قوانین معماري داخلي 
و نیزضرورت  هاي آن اش��اره ش��ده ب��ود که البته 
با گذش��ت چند هفته ازارس��ال ای��ن نامه هنوزهیچ 

پاسخي به ما ارائه نشده است.
مش��اورهیات مدی��ره جامع��ه مهندس��ان معماري 
داخل��ي تهران درپای��ان اظهارامی��دواري کرد که 
مراجع قان��ون گذار،تعام��ل بهتري با تش��کلهاي 
حوزه س��اختمان داش��ته باش��ند چرا که این رویه 
باع��ث تدوین قوانی��ن مطل��وب و جامعي درحوزه 
ساخت وس��از مي ش��ود که نتیجه آن سبب حفظ 
سرمایه هاي ملي کشورمان مي شود، ضمن اینکه 
درنهایت ساختمانهایي درکشور به تولید مي رسند 
که آس��ایش و ایمن��ي را براي مص��رف کنندگان 

فراه��م خواهن��د ک��رد   .

دفاع از مصالح و انتقاد از نیروی انسانی ناکارآمد در ساخت وساز 

سرپرس��ت مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرسازی مهمترین مشکل ساخت و 
س��از در کشور را استفاده از نیروی انس��انی ناکارآمد عنوان و اظهارکرد: بیش از 
80 درصد س��اخت و سازها با مصالح س��اختمانی مناسب انجام می شود. محمود 
فاطمی عقدا با تاکید بر س��الم بودن مواد و مصالح ساختمانی کاربردی در کشور 
گفت: طی چند س��ال اخیر کیفیت مصالح س��اختمانی پیشرفت داشته و تنها نیاز 
است نیروی انسانی کارآمد بتواند کار ساخت و ساز را به خوبی پیش ببرد. به گفته 
وی در هیچ کش��وری اجازه س��اخت و ساز به افراد ناکارآمد داده نمی شود و تنها 
مجریان ذی صالح می توانند در این کار مش��غول شوند اما در کشور ما در برخی 

ساخت و سازها با متراژهای مختلف اینچنین نیست. 
فاطمی عقدا افزود: یکی از مشکالت ساخت و سازهای غیر مناسب،  نحوه ساخت 
و نظ��ارت بر س��اختمان های با متراژ ب��االی 5000 متر بود ک��ه این موضوع با 
بازنگری ه��ای ص��ورت گرفته برای س��اختمان های تا 3000 متر اصالح ش��د. 
سرپرس��ت مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی بیان کرد: اگر نظارت بر 
ساخت وسازها با هر متراژی توسط مهندسان و مجریان دارای صالحیت صورت 

گیرد، ساخت وس��ازها ایمن و مناس��ب می شوند همچون مصالح ساختمانی که با 
کیفیت و اس��تاندار شدند. وی معتقد اس��ت: هیچ کشوری از وجود تکنولوژی در 
امر ساخت وس��از جلوگیری نمی کند و ایران هم از جمله کشورهایی است که در 
جهت ورود تکنولوژی به صنعت س��اختمان اس��تقبال کرده است اما باید در کنار 

آن نیروی انسانی کارآمد را فعال کند. 
فاطمی عقدا درباره نظارت مرکز تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی بر فعالیت 
نیروی انس��انی در ساخت وس��ازها گفت: این مرکز در زمین��ه نظارت بر فعالیت 
مهندسان و ناظران دخالتی ندارد بلکه نظام فنی و حرفه ای کشور باید در جهت 

داشتن گواهی مهارت فنی و ساختمانی نظارت کند. 
سرپرس��ت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاکید کرد: به طور قطع اگر 
نیروی کار اصالح ش��ود، بخش عمده ای از ساخت وس��ازهای کشور نیز اصالح 
می ش��وند. وی با بی��ان اینکه اکنون بی��ش از 80 درصد از مصالح س��اختمانی 
استاندارد هستند، تصریح کرد: از سال 84 تاکنون شاهد پیشرفت 50 درصدی در 

تولید مصالح ساختمانی بوده ایم. 
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مقررات ملي ساختمان تناقض دارد

اگرچه در بسیاري از اس��تانها، عدم رعایت مقررات 
ملي س��اختمان بس��یاري ازدس��تگاه هاي ذي ربط 
دراین حوزه را به جان هم انداخته اس��ت اما آنسوتر 
در برخ��ي از اس��تانها، تناقضات بی��ن مقرارت ملي 
ساختمان اس��ت که باعث ش��ده، اجراي صحیح و 
مطلوب ضوابط س��اخت و س��از دردست انداز بیفتد.

ش��اهد عیني این امر دراستان همدان مشهود است. 
به گزارش صما، یداهلل شاوردي، رئیس سازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان همدان گفت:عدم تطابق 
برخ��ي از مقررات مل��ي س��اختمان وتناقض  هاي 
موجود دراین زمینه، چالش��هاي بسیاري را درفرآیند 
اعمال قوانین ساخت و س��از به دنبال داشته است.

براین اس��اس به عنوان مثال براس��اس مبحث 19 
مق��ررات مل��ي س��اختمان،به منظ��ور جلوگیري از 
اتالف انرژي الزم است که ساختمان به طور کامل 
درزبندي ش��ود و براي جلوگیري ازهدررفت انرژي 
کوچکترین روزنه اي درس��اختمان ایجاد نشود.وي 
ادامه داد:این درحالي اس��ت که براساس یکي دیگر 
از مباحث مقررات س��اختمان،ضروري اس��ت که به 
منظ��ور تبادل هوا درس��اختمان، روزن��ه اي با ابعاد 

پانزده در پانزده درساختمان ایجاد شود.
شاوردي با توضیح درباره کارکرد اصلي مقررات ملي 
ساختمان خاطرنشان ساخت: مقررات ملي ساختمان 
مجموعه اي اس��ت از ضوابط فني، اجرایي و حقوقي 
الزم االج��را در طراحي، نظ��ارت و اجراي عملیات 
س��اختماني اعم از تخریب، نوس��ازي، توس��عه بنا، 
تعمیر و مرمت اساسي، تغییر کاربري و بهره برداري 
از س��اختمان؛ که به منظور تامین ایمني، بهره دهي 
مناسب، آس��ایش، بهداشت و صرفه اقتصادي تهیه 

شده است. 
این درحالي اس��ت ک��ه تناقض بین برخ��ي از این 
مقررات،چالش هایي را براي عوامل اجرایي ساخت 
و ساز ایجاد کرده است.وي خاطرنشان ساخت: این 
تناقض تاکنون معضالت زیادي را براي مهندس��ان 
ایجاد کرده اس��ت ک��ه البته دراین مورد، س��ازمان 
متبوع م��ا تاکنون با مراجع ذي رب��ط رایزني هاي 
متعددي داش��ته است وقرارشده که درجلسه اي که 
بین روس��اي سازمان نظام مهندس��ي استانها و نیز 
وزیر راه وشهرس��ازي برگزار مي شود،این موضوع 

مطرح شود.

ش��اوردي خاطرنش��ان س��اخت: باتوجه ب��ه اینکه 
رعای��ت مقررات ملي س��اختمان درح��ال حاضر به 
یکي از اولویت هاي نهادهاي ذي ربط تبدیل شده 
است، امیدواریم که مراجع ذیصالح ونیز مسووالن 
مربوطه درجه��ت رفع این نوع مش��کالت اقدامي 

عاجل انجام دهند.
درغیرای��ن ص��ورت این گونه مش��کالت به عنوان 
عوامل بازدارنده،س��د راه اجراي بهینه مقررات ملي 

ساختمان خواهد بود.
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان استان 
همدان همچنین درباره روند اجراي طرح شناسنامه 
فني س��اختمان دراین اس��تان گفت: پیش ازاینکه 
اجراي طرح شناسنامه فني ساختمان به یک قانون 
الزم االجرا درفرآیند س��اخت تبدیل شود، دراستان 
هم��دان این موضوع ب��ه ص��ورت داوطلبانه دنبال 
ش��ده است.ش��اوردي درباره چگونگ��ي اجراي این 
طرح خاطرنش��ان س��اخت: از چند سال پیش،طرح 
شناس��نامه فني در این اس��تان اجرایي شده است،و 
اگر چه ازنظرش��کل و شمایل و نیز ظاهرامر با طرح 
شناس��نامه فني فعلي متفاوت است امااز لحاظ اجرا 

دقیقا ماهیت شناسنامه فني ساختمان را داراست.
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان استان 
ازس��نوات  اس��اس  برای��ن  داد:  ادام��ه  هم��دان 
قبل،همزمان با صدور پروانه ساخت ،چک لیستهاي 
از س��وي سازمان نظام مهندسي س��اختمان استان 
تهیه مي شد که به موجب آن،عوامل فني و اجرایي 
س��اخت وس��از ملزم به پرکردن آنها مي شدند.وي 
بااش��اره به اینک��ه این چک لیس��تها ضامن اجراي 

کیفیت س��اختمان بوده اند گفت: با توجه به این امر 
مي توان گفت دراستان همدان ازسنوات قبل، طرح 
شناس��نامه فني اجرایي مي شده است.این مقدمات 
ونیزالزامي ش��دن طرح شناس��نامه فني باعث شده 
است که دراین اس��تان درقیاس با سایراستان هاي 
دیگر،موضوع اجرایي ش��دن طرح شناس��نامه فني 
ساختمان با مقاومتهاي مردمي و نیز سایر مسووالن 

ذي ربط همراه نباشد.
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ي س��اختمان استان 
همدان همچنین خاطرنش��ان س��اخت: با توجه به 
نهادینه شدن موضوع طرح شناسنامه فني ساختمان 
دراین اس��تان ونی��ز همچنین با توج��ه به فرهنگ 
سازي هایي که درباره این امر صورت گرفته است، 
ازای��ن نظر مردم، درزمان معامالت مس��کن دراین 
استان به ش��دت درباره شناسنامه دار بود ساختمان 

حساس شده اند.
وي ادام��ه داد: دامن��ه این موضوع به حدي اس��ت 
که خریداران مس��کن ،به هی��چ وجه نگرش مثبتي 
نس��بت به ساختمانهاي فاقد شناسنامه فني ندارند و 
حتي حاضرند که به ازاي شناسنامه دار بودن ملک، 
وجه بیش��تري پرداخت کنند.این مساله باعث شده 
است که قیمت واحدهایي که داراي شناسنامه فني 
ساختمان هس��تند درقیاس با سایر واحدها بین 10 
الي 15 درصد گران ترباش��د.این درحالي اس��ت که 
با توجه به آگاهي مردم درب��اره مزایایي واحدهایي 
واجد شناس��نامه فن��ي س��اختمان،این مابه التفاوت 
بدون هیچ حاشیه و مقاومتي از سوي مردم در زمان 

انجام معامالت ملکي پرداخت مي شود.

ضوابط و مقررات زیباسازی شهری کتاب شد

مجموعه دوم کتاب ضوابط و مقررات زیباس��ازی ش��هری در ده جلد از س��وی 
معاونت برنامه ریزی و توسعه زیباسازی شهر تهران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی س��ازمان زیباس��ازی شهر تهران، مجموعه دوم کتاب 
ضوابط و مقررات زیباسازی شهری در ده جلد به منظور آشنایی عالقه مندان با 

قوانین و مقررات زیباسازی در شهر تهران منتشر شد. 
مجموعه دوم ای��ن کتابها به اتصال اثاثیه در مورد جزئیات اجرایی اتصال اثاثیه 

ش��هری به کف پی��اده رو، خیابان تج��اری، تقاطع موجود، تقاط��ع جدید، بلوار 
تجاری - تفریحی، بلوار خدماتی - مس��کونی، خیابان عبوری ناحیه ای، خیابان 
عبوری شهری، پل روگذر عابر پیاده و پل روگذر سواره در مورد جزئیات اجرایی 

کف سازی پیاده رو اختصاص دارد. 
مجموعه دوم کتاب ضوابط و مقررات زیباس��ازی شهری در ده جلد و یک هزار 

نسخه در قطع رقعی منتشر شده است.
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هواپیمای تمام خورشیدی بر فراز آمریکا به پرواز درآمد

یک هواپیمای خورشیدی که سازندگان آن امیدوارند 
بتواند در نهایت در سراسر جهان پرواز کند، جمعه در 
اولی��ن گام ب��رای پرواز بر فراز آمری��کا تنها با طریق 
سوخت خورشیدی از خلیج سان فرانسیسکو برخاست. 
هواپیمای »ایمپالس خورشیدی« در یک پرواز آهسته 
که 15 تا 20 س��اعت طول خواهد کش��ید، در ساعت 
شش صبح به وقت محلی از جنوب سان فرانسیسکو 
به مقصد فونیکس به آسمان برخاست. این هواپیمای 
دوکی شکل در زمان پرواز تقریبا بی صدا کار می کند. 
سازندگان امیدوارند که این پرواز پس از توقف هایی در 
داالس، س��نت لوئیز و واشنگتن که دارای آب وهوای 
مناس��بی خواهند ب��ود، حدود دو ماه بع��د در فرودگاه 
بین المللی جان اف کندی در نیویورک به پایان برسد. 

برتراند پیکارد و آندره بورشبرگ، خلبانهای سوئیسی 
و بنیانگ��ذاران این پروژه به ص��ورت نوبتی این پرواز 
را انج��ام خواهند داد که به صورت تک خلبان طراحی 
شده اس��ت. این هواپیما قرار است در فونیکس فرود 
بیاید. این پروژه در سال 2003 با یک بودجه 10 ساله 
112 میلیون دالری آغاز ش��د و مهندسانی از شرکت 
پله برقی س��ازی ش��ینلدر در آن همکاری داشته و از 
کمکهای پژوهشی گروه ش��یمیایی بلژیکی سولوی 
برخوردار اس��ت. به گفته طراحان این پروژه، این سفر 
ابتدا قرار اس��ت حمای��ت جهانی را برای اس��تفاده از 
فناوری های انرژی پاک باال ببرد. این هواپیما با طول 

بال مشابه یک جمبوجت و وزن یک خودروی کوچک، 
یک مدل آزمایش��ی ب��رای هواپیماهای پیش��رفته تر 
اس��ت که این تیم قصد دارد در س��ال 2015 آن را در 
سراس��ر جهان به پرواز در بیاورد. هواپیمای ایمپالس 
خورشیدی سال گذشته اولین پرواز درون قاره یی خود 
را از اس��پانیا به موروکو انجام داده ب��ود. این هواپیما 
با نیروی مش��ابه یک موتور اس��کوتر حرکت می کند 
که قدرت خود را از انرژی حاصل از 12 هزار س��لول 
خورش��یدی ساخته شده در بال ها به دست می آورد. با 
این ش��یوه هواپیما می تواند شبها نیز با انرژی بدست 
آمده در طول روز به پرواز ادامه داده و اولین هواپیمای 
خورش��ید با قابلیت اجرا در شبانه روز بدون استفاده از 

سوختهای دیگر باش��د. اگرچه این هواپیما که از دور 
ش��بیه یک حشره بزرگ است، اما قادر به ثبت رکورد 
سرعت یا ارتفاع نبوده چرا که تنها می تواند در ارتفاع 
8.5 کیلومتر با سرعت 69 کیلومتر در ساعت حرکت 
کند. ایمپالس خورشیدی برای پروازهای تا 24 ساعت 
طراحی شده اما نسخه بعدی آن باید تا پنج شبانه روز 
بتوان��د با یک خلبان پرواز کن��د. در این پروازها، یک 
تیم از کارشناس��ان هواشناسی، کنترلگرهای ترافیک 
هوایی و مهندس��ان سرعت و سطح باتری هواپیما را 
دنبال کرده و به خلبان در هدایت هواپیما از مسیرهای 
بدون تالطم کمک می کنند. این هواپیما نمی تواند در 

بادهای شدید، مه، باران یا ابر پرواز کند.

 پیش بینی ضوابط ویژه فضای سبز در طرح تفصیلی جدید 
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری تهران با 
بیان این که س��رانه فضای س��بز تهران نزدیک به 
استانداردهای مناسب ش��هری است، گفت: باتوجه 
به اهمیت فضای س��بز، ضوابط ویژه ای برای حفظ 
و توس��عه ای��ن فضا در طرح تفصیل��ی تهران پیش 
بینی ش��ده اس��ت. مهندس علیرضا جاوید در گفت 
و گ��و با خبرنگار " تهران س��ما " با بی��ان این که 
درطرح تفصیلی جدید به موضوع فضای سبز توجه 
خوبی ش��ده است، گفت: در این زمینه در این طرح، 
پهنه G تعریف ش��د که این پهنه ویژه فضای سبز 

است و کاربری دیگری در آن دنبال نمی شود. وی 
افزود: همچنین در طرح تفصیلی جدید، مصوب شد 
تا اراضی با وسعت بیش از دو هزار متر مربع که در 
طرح قبلی دارای کاربری فضای سبز بودند و حقوق 
مکتس��به برای آن حفظ نشده بود تا پایان سال 95 
در قالب فضای سبز تثبیت شوند. وی در ادامه خاطر 
نش��ان کرد: عالوه بر این ضوابط��ی در نظر گرفته 
شده اس��ت تا اراضی که دارای کاربری فضای سبز 
و خدماتی هس��تند، در صورتی که مالک بخواهد به 
صورت انتفاعی از آن بهره برداری کند موظف است 

70 درصد ملک را رایگان به مدیریت شهری واگذار 
ک��رده و در 30 درصد قدر الس��هم مالک بارگذاری 
صورت گیرد که این نیز در راس��تای تامین و تحقق 
س��رانه خدم��ات انتفاعی و غیر انتفاعی ش��هر و به 
ویژه س��رانه خدمات غیر انتفاعی مانند فضای سبز 
و س��رانه خدمات هفت گانه تعریف ش��ده است. به 
گفت��ه جاوید، در مجموع با اقدامات انجام ش��ده در 
س��ازمان پارک ها و مناطق 22 گانه، س��رانه فضای 
سبز تهران در حال رشد و نزدیک به استانداردهای 

مناسب شهری است. 

شناسنامه ایمنی ساختمان ها الزامی شود
یک عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: استفاده از مجریان دارای صالحیت 
و تهیه شناس��نامه ایمنی برای ساختمان ها باید ضرورت دارد و این مباحث باید به 
صورت یک الزام ویژه مورد توجه قرار بگیرد. مصطفی بهبهانی، اضافه کرد: در حال 
حاضر س��ه تهدید بالقوه سیل، زلزله و حریق برای اصفهان وجود دارد.وی با بیان 
اینکه مس��ئوالن شهرداری اصفهان همیشه پیشگیری را مقدم بر درمان می دانند، 
تاکید کرد: سیل، زلزله و حریق همیشه زنگ خطری برای شهر اصفهان است که 
در صورت آماده نبودن برای مقابله با این خطرات شهر اصفهان با آسیب های جدی 
مواجه می ش��ود.بهبهانی با تاکید بر اینکه همچنین آب های زیر زمینی و س��طحی 
به عنوان یکی از خطرات بس��یار مهم برای ش��هر اصفهان محسوب می شود که 
عدم دفع این آب ها خطرات بس��یاری را به منازل مس��کونی وارد می کند، افزود: 

س��ازمان آتش نشانی اصفهان نسبت به تهیه نقشه خطر برای اصفهان اقدام کرده 
اس��ت. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بس��یاری از منازل مسکونی در برخی 
از مناطق اصفهان به انبار تبدیل شده است و تبدیل منازل به انبار درصد افزایش 
حریق و آتش سوزی را در این مناطق افزایش می دهد، گفت: مسئوالن شهرداری 
باید نسبت به ساماندهی وضعیت این منازل اقدام کنند.عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهار کرد: اس��تفاده از مجریان دارای صالحیت و تهیه شناسنامه ایمنی 
برای س��اختمان ها باید ضرورت دارد و این مباحث باید به صورت یک الزام ویژه 
مورد توجه قرار بگیرد. وی به ضرورت توجه به مباحث ایمنی ساختمان ها به منظور 
کاهش تخلفات در اماکن مس��کونی اش��اره کرد و ادامه داد: تمام س��اختمان های 

موجود در سطح شهر باید از وجود پلیس ساختمان برخوردار شوند.
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تردید درباره آمار صدور پروانه های ساختمانی

در حالی ک��ه مرکز آمار ای��ران کاهش 35 درصدی 
صدور پروانه های س��اختمانی در س��ال گذش��ته را 
اعالم ک��رده، وزیر راه و شهرس��ازی از صدور400 
هزار پروانه س��اخت خانه از سوی شهرداری تهران 
طی 22 ماه گذش��ته خبر داده و می گوید باتوجه به 
مناسب بودن تعداد پروانه های صادر شده، ساخت و 
ساز رونق می گیرد و قطعا جوابگوی تقاضای مسکن 
خواهد بود. به گزارش ایسنا، فروردین ماه امسال بود 
ک��ه مرکز آمار ایران با بیان تعداد صدور پروانه های 
س��اختمانی کاهش 35 درص��دی پروانه های صادر 
ش��ده را اعالم کرد ام��ا دراین میان س��کاندار بازار 
مسکن وضعیت زیرمجموعه فعالیت خود را مناسب 
ارزیاب��ی و اعالم کرد:" طی 22 ماه گذش��ته تعداد 
پروانه های صادر ش��ده از س��وی شهرداری مناسب 
بوده و مش��کلی در زمینه ساخت وس��از نداریم". به 
گفته نیکزاد، صدور 400 هزارپروانه س��اخت مسکن 
در تهران و 450 هزار واحد مسکونی درحال ساخت 
نش��ان گر احتمال ایجاد س��وداگری در بازار مسکن 
اس��ت که باید راهکارهای قانون��ی در این زمینه در 

نظر گرفته شود.
طبق اعالم مرکزآمار 5588 پروانه احداث ساختمان 
در تابس��تان 91 ص��ادر ش��ده که نس��بت به فصل 
گذش��ته حدود 41 درصد و نس��بت به فصل مشابه 
س��ال گذش��ته حدود 35 درصد کاهش یافته  است. 
این درحالی اس��ت که مجموع مس��احت زیربنا در 
پروانه های صادر ش��ده احداث س��اختمان از سوی 
ش��هرداری تهران در تابس��تان 91 بال��غ بر 6649. 
7 هزار متر مربع بوده که نس��بت به فصل گذش��ته 
حدود 43. 4 درصد و نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته حدود 32 درصد کاهش یافته است. متوسط 

مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد 
بررس��ی نیز حدود 1190 متر مربع بوده  اس��ت. در 
گزارش مرکز آمار ای��ران، توزیع پروانه های احداث 
س��اختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح 
عمده به کار رفته در بنای آن ها در تابستان گذشته 
برای احداث س��اختمان های اس��کلت فلزی 52. 2 
درص��د و برای اح��داث س��اختمان های بتون آرمه 
0.1 درصد بوده اس��ت. بررسی ها نشان می دهد که 
مجموع مس��احت زمین در پروانه های صادر ش��ده 
برای احداث س��اختمان در تابس��تان 91 حدود 14 
ه��زار و 612. 2 هزار متر مربع بوده که نس��بت به 
فصل گذش��ته حدود 0. 03 درصد و نسبت به فصل 
مشابه س��ال قبل حدود 21. 1 درصد کاهش داشته 
اس��ت. شاید دلیل گفته نیکزاد مبنی بر روند مناسب 
ساخت وس��از، نوید زنده بودن مس��کن و ش��نیدن 
ص��دای نفس هایی برای ادام��ه حیات این بخش از 
اقتصاد کش��ور است چراکه از ابتدای امسال با رکود 
در بازار مس��کن مواجه هس��تیم و با احتساب اینکه 

س��اختمان های زیادی برای س��اخت پروانه گرفتند 
و قرار اس��ت امسال س��اخته و در بازار عرضه شوند 
آیا ب��ا قیمت های باال و بازار فعلی، خریداری قدرت 

خرید  دارد؟
 از س��وی دیگ��ر وزی��ر راه و شهرس��ازی باره��ا 
اع��الم کرده ک��ه 400 هزار واحد مس��کونی مهر 
در ش��هرهایی نظیر پردیس، پرند، اندیش��ه و سایر 
مناطق اس��تان تهران مراحل احداث خود را سپری 
می کنند و مجموعه این س��ه بخ��ش یعنی منازل 
دارای پروانه ساخت از ش��هرداری، خانه های فاقد 
س��کنه و پروژه های مس��کن مهر در حال احداث، 
بالغ بر یک میلیون و 200 هزار واحد مس��کونی را 
به بازار عرضه می کند. به نظر می رسد با وجود این 
تعداد خانه خالی و در حال س��اخت نباید مش��کلی 
برای تامین تقاضا وجود داشته باشد اما آنچه برای 
متقاضیان مشکل س��از ش��ده قیمت ه��ای میلیونی 
اس��ت که باید برای خرید ه��ر متر خانه بپردازند و 

ق��درت مال��ی ندارن��د   . 

صادرات محصوالت پلیمری پتروشیمی دوباره  مجوز گرفت

مدی��ر کنت��رل تولید ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی  گفت: مج��وز صادرات 
محصوالت پلیمری پتروش��یمی  برای 6 ماه نخس��ت س��ال صادر و به گمرک 

ابالغ شده است.
علي محمد یساق زاده  اظهار کرد: پس از مصوبه کمیته تنظیم بازار برای صدور 
مجوز صادرات دو میلیون تن محصول پلیمری پتروش��یمی  در س��ال جاری،این 
کمیته مجوز برای یک میلیون تن محصول پلیمری را برای 6 ماه نخست سال 
صادر و بخش��نامه مربوطه به گمرک ایران ارسال شد. او افزود: چندین مجتمع 
پتروشیمی  که افزون برتامین نیاز داخل ، محصول خود را در انبارها انباشته کرده 

بودند ، با این مجوز می توانند نسبت به صادرات اقدام کنند.
براس��اس گزارش ش��بکه اطالع رس��انی نفت و انرژی، وی ادامه داد: مذاکره و 
رایزنی های فش��رده ب��ا وزیر صنعت،معدن و تجارت منجرب��ه صدور این مجوز 
شد و قرار شد تا این وزارتخانه نیازهای خود را در دوره های زمانی مشخص به 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی  اعالم کند تا نسبت به تامین این درخواست ها در 

موعد مقرر اقدام های الزم صورت پذیرد.
بس��اق زاده گفت: روند رو به رشد تولید در مجتمع های پتروشیمی  درسال جاری 
همانند س��ال های قبل ادامه خواهد داشت و می توان بسیاری از نیازهای داخل 

را توسط ش��رکت های پتروش��یمی  داخلی تامین کرد.رئیس دفتر توسعه صنایع 
تکمیلی پتروش��یمی  نیز چندی گفته بود ، در آخرین جلس��ه کمیته تنظیم بازار 
محصوالت پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صادرات 2 میلیون تن 
فرآورده پلیمری در سال 92 موافقت کرده است . محمد زیار افزود: در این جلسه 
مقرر ش��د تا وزارت صنعت نیاز حوزه تولید را به صورت ماهانه تا پایان س��ال به 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی  اعالم کند ، همچنین درجلسه کمیته تنظیم بازار، 
حدود یک میلیون تن محصول افزون بر تامین نیاز داخل در 6 ماه نخست سال 

مجوز صادرات دریافت کرد.
وی ادامه داد: نیاز کش��ور و میزان درخواس��ت به صورت ماهانه به مجتمع های 
پتروش��یمی  اعالم خواهد ش��د و پیش بینی ما حاکی از آن اس��ت که نیاز برای 
ص��ادرات بیش از این رق��م خواهد بود.عض��و کمیته تنظیم ب��ازار محصوالت 
پتروش��یمی  گفت: میزان تولید فرآورده های پلیمری و شیمیایی در داخل کشور 
مطلوب اس��ت و با توجه به میزان تولید می توان برنامه ریزی های الزم را برای 
تامین نیاز داخل و صادرات به عمل آورد و امیدواریم با همکاری وزارت صنعت 
امسال بتوانیم سهم بیشتری در صادرات محصوالت پتروشیمی  در صادرات غیر 

نفتی کشور داشته باشیم.
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محدودیت استفاده از نمای شیشه ای را لغو کنید

رئی��س انجمن صنفی شیش��ه  ایران خواس��تار لغو 
محدودیت اس��تفاده از شیش��ه در نمای س��اختمان 
ش��د.ابراهیم عس��گریان دماوندی گفت: از سازمان 
نظام مهندس��ی ساختمان کش��ور درخواست داریم 
ت��ا در مورد قان��ون محدودیت اس��تفاده از نماهای 
شیش��ه ای س��اختمان های کش��ور تا میزان حداکثر 
40 درصد تجدیدنظر کند.وی افزود: امروزه استفاده 
از فناوری ه��ای جدی��د در صنعت شیش��ه و به روز 
ش��دن تولیدکنن��دگان داخلی شیش��ه و یراق آالت 
باعث ش��ده تا ضریب ایمنی افزایش یابد و خطرات 
احتمالی گذش��ته از بین برود و از سوی دیگر سبک  
س��ازی، زیبایی و روش��نایی س��ازه ها را نیز در پی 
خواهد داش��ت .وی در همای��ش معرفی محصوالت 
و کاربرده��ای فن��اوری نانو در صنعت س��اختمان 
ب��ا تاکید بر اهمی��ت فناوری نان��و در صنعت تولید 
شیش��ه تصریح کرد: بخش عمده ای از هزینه تولید 
تولیدکننده  شیش��ه های  کارخانه های  محص��والت 
فلوت ک��ه الزمه تولید محصوالت نانویی هس��تند 
مربوط ب��ه حامل های ان��رژی اس��ت.مظاهری، از 
مدیران ارشد یکی از شرکت های تولیدکننده شیشه 
نی��ز با تاکید بر اهمیت اس��تفاده از فن��اوری نانو در 

محصوالت س��اختمانی گفت: انتظار ما از دولت این 
اس��ت که موانع موجود بر س��ر راه تولیدکنندگان را 
ب��ردارد. دولت با برداش��تن موانعی مانند محدودیت 
40 درصدی اس��تفاده از شیش��ه در نمای ساختمان 
بزرگتری��ن کمک را به تولیدکنن��دگان محصوالت 
نانوی��ی می کند. وی افزود: با توج��ه به محدودیت 
منابع فسیلی، افزایش مصرف ساالنه انواع انرژی در 
ایران و قطع درآمدهای ناشی از صدور نفت از اواخر 
قرن حاضر، حمایت ارگان های دولتی مانند سازمان 

به��ره وری انرژی ایران و س��ایرین را می طلبد تا در 
جهت اطالع رس��انی و توس��عه مصرف شیشه های 
کنترل کننده ی انرژی سهیم باشند.مصطفوی، عضو 
سازمان نظام مهندسی کش��ور هم در این همایش 
گفت: اس��تفاده از فن��اوری نانو یک��ی از مهمترین 
موضوعاتی اس��ت که نیاز به توجه ویژه مس��ئوالن 
دارد ت��ا در جه��ت تقوی��ت بخش اطالع رس��انی و 
فرهنگ س��ازی این موضوع به شرکت های فعال در 

صنعت نانو کمک کنند.

ساخت 500 ساختمان در استان تهران متوقف شد

معاون س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان استان 
تهران از نظارت بر 3700 ساختمان در حال ساخت 
و صدور دس��تور توقف ساخت به 500 ساختمان در 
استان تهران خبر داد. رضا حیدریون اعالم کرد: در 
ادامه طرح گودبرداری و بازدید از ساختمان های در 
حال ساخت اس��تان تهران، طرح "کنترل و نظارت 
بر اسکلت س��ازی ساختمان ها" از ابتدای خرداد اجرا 
می شود. وی گفت: با گذشت چهار ماه از آغاز طرح 
"نظ��ارت بر گودبرداری ها و س��اختمان های درحال 
س��اخت" تاکنون 3700 س��اختمان در حال ساخت 
مورد بازدید ق��رار گرفته که از این تعداد 500 مورد 

دس��تور توقف و 720 مورد هش��دار توقف س��اخت 
گرفته ان��د. حیدریون با بیان این که از آغاز این طرح 
آمار ساختمان سازی های متخلف کاهش یافته است، 
تصریح کرد: میزان تخلفات در ساختمان سازی ها در 
ابتدای طرح ح��دود 50 درصد بود که اکنون به 34 
درصد رسیده است. معاون فنی و مهندسی سازمان 
نظام مهندس��ی ساختمان استان تهران خاطر نشان 
کرد: به حدود 20 درصد از س��اختمان های در حال 
ساخت در اس��تان تهران هشدار داده شده است. به 
گفته وی، در طول مدت نظارت بر ساختمان های در 
حال س��اخت، تعداد ریزش ساختمان ها به سه مورد 

کاهش یافته که این موارد از جمله س��اختمان های 
بازدید  ش��ده نبودند. همچنین کیفیت گودبرداری ها 
روبه افزیش است و در همایش ها و جلسات متعدد به 
مهندسان و ناظران آموزش های الزم داده می شود. 
حیدریون با تاکید بر ل��زوم حضور مهندس ناظر بر 
گودبرداری ها، گفت: در حال حاضر حضور مهندس 
ناظ��ر بر گودبرداری ها الزامیس��ت و مردم می توانند 
در صورتی که مهندس��ان هنگام گودبرداری حضور 
ندارند به س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان 
تهران اطالع رسانی کنند تا از هرگونه خطر احتمالی 

و ریزش ساختمان جلوگیری شود.

 مسکن مهر با افزایش 30درصدی دستمزد کارگران متوقف مي شود

یک عضو انجمن انبوه س��ازان گف��ت: افزایش 30 درصدی دس��تمزد کارگران 
در آین��ده ای نزدیک توقف س��اخت مس��کن مهر را به هم��راه دارد. به گزارش 
تس��نیم، ربانی با بیان اینکه وضعیت فعلی بازار مس��کن در رکود به سر می برد 
گفت: رکود در بازار مس��کن گرایش مردم به سمت اجاره و رهن را بیشتر کرده 
اس��ت. وی ادام��ه داد: افزایش میزان تورم در بازارمس��کن زمینه را برای خرید 
مس��کن فراهم می کند. عضو کانون انجمن انبوه سازان مسکن با اشاره به اینکه 
اعضای انجمن انبوه س��ازان هشدارهای بسیاری برای افزایش قیمت مسکن به 
وزارت راه وشهرس��ازی بودند افزود: در دو سال گذشته وزارت راه و شهرسازی 
می توانست با ارائه راهکارهای مناسب و کنترل بازار مانع افزایش قیمت در بازار 
مسکن شود. ربانی تصریح کرد: اعضای کانون انجمن انبوه سازان سونامی قیمت 
مسکن را در دوسال گذش��ته پیش بینی کرده بودند. وي اظهار داشت: افزایش 
قیمت   های مصالح ساختمانی و دو برابر شدن دستمزدها زمینه را برای افزایش 

قیمت ها فراهم کرده است. عضو کانون انجمن انبوه سازان در ادامه خاطرنشان 
کرد: کنترل قیمت مصالح س��اختمانی و دس��تمزد کارگران کاهش قیمت ها را 
ب��ه دنبال دارد. ربانی با بیان اینکه بین 50 تا 95 درصد از پروژه های مس��کن 
مهر در شهرهای جدید ساخته شده است، گفت: تمامی پرونده های مسکن مهر 
س��اخته شده، در دوره زمانی مشخص به بهره برداری می رسد. ربانی با اشاره به 
اینکه برای متوقف نش��دن مسکن مهر باید ش��رایط مناسبی ایجاد شود، گفت: 
با مدیریت بحران می توانیم مانع توقف س��اخت مس��کن در کشور شویم. عضو 
کان��ون انجمن انبوه س��ازان در ادامه تصریح کرد: افزایش قیمت مس��کن مهر 
ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی هیچ کمکی به بهبود وضعیت پیمانکاران 
نداشته اس��ت. ربانی در ادامه اظهار داشت: بخش عمده ای از واحدهای مسکن 
مهر س��اخته شده به بهره برداری نیز رسیده است. وی خاطر نشان کرد: افزایش 

قیمت مسکن مهر باید برای واحدهای باالی 85 درصد ساخته شده باشد. 
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همکاری 2 سازمان برای افزایش کیفیت ساخت و ساز

مدیر عامل س��ازمان نوسازی ش��هر تهران با تاکید 
برارتقای س��طح کیفیت س��اخت و ساز در فضاهای 
شهری گفت: در این راستا زمینه های همکاری میان 
سازمان نوسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان تهران بر اساس سه رویکرد اصلی آموزشی، 
هدایتی و حمایتی برنامه ریزی ش��ده و دنبال خواهد 
ش��د. علیرضا جعفری ب��ا بیان اینکه دس��تگاه های 
مختلفی متولی موضوعات ش��هری هس��تند، گفت: 
کالن ش��هرهای توس��عه یافته در مس��یر پیشرفت 
هس��تند و ضروری اس��ت ما نیز در دنیای حرفه ای 
امروز از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها در حوزه های 
فن��اوری، تکنولوژی و.. . در راس��تای ارتقاء کیفیت 

محیطی و زندگی استفاده کنیم. 
وی با بیان اینکه سازمان نوسازی شهر تهران در این 
راستا مسیر احیاء، نوسازی و بازتولد شهر را با استفاده 
از توان تخصصی و علمی بر عهده دارد، افزود: از این 
رو ضروری است مجموعه ای که متولی در مدیریت 
ش��هری اس��ت در کنار خدمات فنی و مهندسی هم 
افزایی را ایجاد کنند تا در نتیجه آن رش��د و کیفیت 
نوس��ازی بر اساس اصول فنی و مهندسی با رویکرد 
شهرس��ازی و معماری ایرانی، اسالمی در بافت های 
فرسوده شهر تهران صورت پذیرد.جعفری با اشاره به 
همکاری میان این سازمان و سازمان نظام مهندسی 
خاطر نشان کرد: زمینه های همکاری میان سازمان 
نوسازی و س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران بر اساس سه رویکرد اصلی آموزشی، هدایتی 
و حمایتی برنامه ریزی ش��ده و دنبال خواهد شد.وی 
نقش هدایتی س��ازمان نظام مهندس��ی و ساختمان 
استان تهران را در فرآیند نوسازی بسیار حائز اهمیت 
دانست و گفت: سازمان نوسازی نیز می تواند با تدوین 
دس��تورالعمل ها و قوانین و مقررات از ارتقاء ظرفیت 
خدمات مهندس��ی حمایت کند تا توسعه و پیشرفت 
در مس��یر نوس��ازی در الگوی حرف��ه ای رقم خورد.

مدیر عامل س��ازمان نوسازی ش��هر تهران در ادامه 
در خص��وص راه اندازی اولین مرکز آموزش��ی علمی 
کارب��ردی با نگاه تخصصی به مباحث شهرس��ازی، 
نوس��ازی و بهسازی توسط س��ازمان نوسازی شهر 
تهران، تصریح کرد: امیدوار هستیم این اقدام بتواند 

در جه��ت تربی��ت نیروه��ای متخص��ص و مجرب 
بتوانند در نوسازی شهر اثرگذار باشد.البته مدیرعامل 
سازمان نوسازی شهر تهران این را هم گفت: مسکن 
مهر با انحراف از تعریف اولیه بجای نوس��ازی بافت 
فرسوده به ساخت مس��کن در حاشیه های شهر که 

هیچ زیرساختی ندارند، پرداخت.
علیرض��ا جعفری با اش��اره به طرح مس��کن مهر به 
عنوان یک مدل تامین مس��کن گفت: این طرح به 
عن��وان یک مدل و طرح برای تامین مس��کن جای 
تام��ل دارد، باید اه��داف ابتدایی مس��کن مهر را از 
نو بازنگری کرد. مدیرعامل س��ازمان نوسازی شهر 
تهران با بیان این که با توجه به اجرایی ش��دن این 
پروژه بررس��ی تحقق اهداف آن کار آسان و شدنی 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: تعاریف این ح��وزه کمی 
انحراف از تعریف اولیه داش��ت.وی ادامه داد: هدف 
از س��اخت مسکن مهر تولید مسکن برای اقشار کم 
درآمد بود، از سوی دیگر شعاری که در کنار مسکن 
مهر عنوان می ش��د نوسازی بافت فرسوده بود. امادر 
عمل این مسکن ها در نقاطی احداث شد که ارتباطی 
به بافت فرس��وده نداش��ت، یعنی در حاشیه شهر که 
نقاط توس��عه شهر است.وی تصریح کرد: در کارکرد 
عملکرد توس��عه شهر مدل و زیر ساخت های خاصی 
وجود دارد. اگر بخواهیم وارد مدل توس��عه ش��هری 
ش��ویم باید ابتدا مقدمات��ی را فراهم کنیم. لذا هدف 
گ��ذاری اولیه، اج��رای طرح و م��کان یابی طرح از 
تعاریف متفاوت برداش��ت شده اس��ت. این مثل این 

می ماند که به یک موضوع از چند حوزه وارد ش��ویم 
و ادعا کنیم که تمام ابعاد آن را پوشش داده ایم.این 
مقام مسئول با تاکید بر این که مسکن مهر کارکرد 
و نقشی را که برای نوسازی بافتهای فرسوده داشت 
محقق نکرده اس��ت، خاطرنشان کرد: تعریفی که در 
ابتدا در این حوزه ارائه ش��د با م��کان یابی هایی که 
در این طرح انجام شد، همخوانی نداشت. در نتیجه 
پس از تحقق پروژه های مسکن مهر هدفی که برای 
کنترل قیمت مسکن و تامین مسکن اقشار کم درآمد 
بود محقق نشد زیرا این مسکن ها در نقاطی ساخته 
شد که نیاز به توس��عه زیر ساخت داشت.وی گفت: 
امروز با استفاده از آجر و میلگرد و تیرآهن سرپناهی 
س��اختیم حال این س��رپناه می تواند نقش مسکن را 
برای شهروندان ایفا کند یا خیر؟ آیا شهروند می تواند 
در این محیط احس��اس آرامش و س��کونت داش��ته 
باش��د؟ چرا که موضوع بحث زندگی در شهر صرف 
تامین مس��کن نیست، موضوع تامین خدمات جانبی 
که باید تهیه ش��ود و زیرساخت های خدمات شهری 
ک��ه باید مالک عمل قرار بگیرد، مواردی اس��ت که 
بای��د در برنامه های آتی سیس��تم های دولتی به آن 
توجه ش��ود.جعفری معتقد اس��ت: آنچه که مشهود 
اس��ت تسهیالتی که در این بخش هزینه شده است 
و منابعی که هر ساله در این بخش به کار رفته است 
اگر مدیریت می ش��د و به س��مت بافتهای فرسوده 
سوق داده می شد حتما امروز در نقطه ای بسیار جلوتر 

از وضعیت کنونی بودیم.

چتر نجات ایراني، براي فرار از آسمانخراش های حادثه دیده

با کمک یک مخترع ایرانی، کارکنان ساختمانهای بلند به زودی می توانند گزینه 
دیگری برای فرار در صورت وقوع آتش سوزی یا بالیای دیگر داشته باشند که 
ش��امل چتر نجات کمک رسان است. موریس ش��هبازی، مخترع این چترنجات 
کمک رس��ان می گوید که این چتر بس��یار سریعتر از نمونه های کنونی در ارتفاع 
30 متری باز می ش��ود. ش��هبازی امیدوار است که اختراع وی به زودی در تمام 
س��اختمانهای بلند سراسر جهان رایج ش��ود. وی این هفته سیزدهمین آزمایش 
سیس��تم خود را تکمیل کرد و پس از کس��ب اجازه از مدیران آسمان خراشی در 

پاناما آنرا وارد بازار کرده و تمام 13 پرواز آزمایشی با موفقیت انجام شده اند. 

ش��هبازی که خود این آزمایشات را در تصاویر منتشر شده انجام داده، 12 سال 
پیش در پی حادثه انفجار مرکز تجارت جهانی در پروژه چترنجات کمک رس��ان 
آغاز به کار کرد. ش��رکت وی در پاناما موسوم به SOs Parachute اکنون 
شعبه های دیگری در آمریکا، دبی و سنگاپور افتتاح کرده و بهره برداری از دفتر 
لندن قرار اس��ت به زودی آغاز شود. این محصول با عنوان یک سیستم تخلیه 

باال توصیف شده است. 
شهبازی اظهار کرد: چترنجات من بسیار سریعتر از نمونه های رایج باز شده و در 

نتیجه تنها به ارتفاع 30 متر برای کاربردی شدن  نیاز دارد.
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ایران؛ تنها دارنده آیین نامه سازه هاي فضاکار 

مجریان داراي صالحیت براي افزایش کیفیت ساخت و ساز پاي کار بیایند

اس��تاد ایران��ي دانش��گاه انگلیس گفت: ای��ران تنها 
کشوري است که آیین نامه سازه هاي فضاکار را دارد. 
هوشیار نوش��ین در چهارمین کنفرانس ملي زلزله و 
س��ازه در دانشگاه ش��هید باهنر کرمان اظهار داشت: 
در ایران پیش��رفت هاي قابل توجهي در زمینه سازه 
روي داده اس��ت. وي با بیان اینکه تعداد متخصصان 
و پژوهش��گران بخش سازه در ایران روز به روز زیادتر 
مي ش��ود، ادامه داد: پروژه هاي متعدد با کیفیت عالي 

در حال اجرا و یا برنامه ریزي است. 
این استاد دانش��گاه انگلستان خاطرنشان کرد: ایران 
تنها کش��وري اس��ت که آیین نامه سازه هاي فضاکار 
را دارد ک��ه ای��ن آیین نامه با تالش اس��تادان ایراني 
به دس��ت آمده اس��ت و به غیر از ایران فقط کش��ور 
چی��ن چنین آیین نامه اي را به ص��ورت محدود دارد. 
نوش��ین از راه ان��دازي انجمن س��ازه هاي فضاکار در 
ای��ران خبر داد و اف��زود: این انجمن مش��وق خوبي 
ب��راي کار در ای��ن زمینه اس��ت. وي عن��وان کرد: 
س��ازه هاي فضاکار امکان پوش��ش فضاهاي بزرگ 
مانند نمایش��گاه، فرودگاه، ورزش��گاه، فرهنگس��را و 
فضاهاي بزرگ ب��راي فعالیت هاي اجتماعي را دارند 
و به صورت اقتصادي و ایمني س��طح باال هس��تند. 
نوشین با اشاره به اینکه س��ازه هاي فضاکار در برابر 
زلزله مقاومت دارند، تصریح کرد: در سراس��ر جهان 

از ای��ن نوع س��ازه براي پناهگاه در زم��ان زلزله و یا 
بحران اس��تفاده مي شود. وي اظهار داشت: اطالعات 
متناسب براي طراحي لرزه اي سازه هاي فضاکار هنوز 
در آیین نامه هاي مهم جهان منعکس نشده و با اینکه 
دانش روزافزون در این زمینه قابل توجه است، اما به 
علت اینکه رفتار س��ازه هاي فضاکار در برابر زلزله با 
رفتار فضاهاي سنتي معمولي متفاوت است، جا دارد 
در این زمینه فعالیت ویژه اي صورت گیرد. این استاد 
ایراني دانش��گاه انگلیس افزود: با درنظر گرفتن این 
نکات نقش شاخص جهاد دانشگاهي کرمان در ایجاد 
چنین همایش هایي بهتر دیده مي شود. نوشین اظهار 

داش��ت: سال ها اس��ت که مدیریت جهاد دانشگاهي 
کرمان و رضا کامیاب  مقدس رئیس این مجموعه به 
صورتي داهیانه در این زمینه فعالیت قابل توجه انجام 
مي دهد و جهاد دانش��گاهي کرمان دوره هاي معرفي 
و آش��نایي با سازه هاي فضاکار را برگزار مي کند. وي 
خاطرنشان کرد: پژوهشکده زلزله جهاد دانشگاهي که 
به تازگي فعالیت خود را آغاز کرده در توس��عه دانش 
رفتار لرزه اي سازه ها مؤثر است. نوشین ابراز امیدواري 
کرد که این کنفرانس ها تبدیل به جدي ترین فعالیت 
ملي شود که براي مطالعه بیشتر و کار عمیق در زمینه 

سازه و زلزله انجام مي گیرد.

مدیرکل دفترسازمان هاي مهندسي و تشکل هاي حرفه اي وزارت راه و شهرسازي 
گفت:اگر مجریان ذي صالح وارد عمل ش��وند و پاي کار بیایند آن اعداد و ارقامي 
 که دربحث افزایش هرچه بیشتر کیفیت ساخت و ساز در کشور مد نظر داریم، محقق 
خواهد ش��د. مهندس س��ید قوام الدین ش��اهرخي، درهمایش سراس��ري مجریان 
ذي صالح درارتقاي کیفیت ساخت و س��از، در ش��یراز افزود: براساس آمار، در سال 
90حدود 200 میلیون مترمربع ساخت وساز درکشور صورت گرفت و این میزان در 
سال 91 به 260 میلیون مترمربع درحوزه شهري افزایش یافت. وي ادامه داد: اگر 
ه��ر مترمربع را پنج میلیون ری��ال درنظربگیریم، عددي که براي 260 میلیون متر 
مربع هزینه شده، درحدود 130 هزار میلیارد تومان خواهد بود. او اضافه کرد: چنانچه 
این 130 هزار میلیارد تومان با 14 هزار میلیارد تومان بودجه عمراني کشور مقایسه 

ش��ود، مش��اهده مي کنیم که تقریبا معادل 10 برابر بودجه عمراني کشور در سال 
گذش��ته صرف ساخت و ساز شده است. ش��اهرخي افزود:این رقم 130 هزار میلیارد 
تومان باید از س��وي مجریان ذي صالح اجرا شود تا سرمایه هاي کشور هدر نرود. 
وی ادامه داد: وقتي این رقم توس��ط افراد ذي صالح و متخصص این حرفه هزینه 
نشود در نهایت ما با انبوهي ازساختمان هاي بي کیفیت مواجه خواهیم بود و از طرفي 
بسیاري از منابع کشور نیزبه هدر مي رود. وي ضمن تاکید بر پررنگ تر شدن نقش 
قانون، مقررات و آیین نامه ها در حوزه نظام مهندسي گفت:براي واگذاري کارها به 
افراد متخصص و اهل فن، برنامه هایي در وزارت راه و شهرس��ازي در دس��تور کار 
اس��ت که امیدواریم با به اجرا درآمدن وعملیاتي شدن این برنامه ها کارها به افراد 

صالحیت دارسپرده شود.

 فقط 5 درصد واحدهاي تولید کننده آجر استاندارد هستند 

با توجه به محقق نشدن وعده هاي دولت مبني برپرداخت 
تسهیالت به واحدهاي تولید کننده آجر با هدف نوسازي 
تجهیزات، درحال حاضر این واحدها به روش سنتي اقدام 
به تولید مي کنند و از میان این واحدهاي تولیدي، فقط 
5 درصد با اتکا به س��رمایه هاي شخصي خود توانسته 
اند خطوط تولیدشان را نوسازي کنند. مرتضي منبع چي، 
رییس اتحادیه تولیدکننده هاي آجر با اعالم این مطلب به 
صما گفت: درابتداي اجراي طرح هدفمند کردن یارانه 
ها ،مسووالن نسبت به نوس��ازي تجهیزات واحدهاي 
تولیدکننده آجر مصمم بودند و مقرر شده بود که ازطریق 

واگذاري تسهیالت بانکي به این نوع واحدها،به تدریج 
واحدهاي تولید کننده آجررا ملزم به نوسازي تجهیزات 
خ��ود کنند. وي ادامه داد: این درحالي اس��ت که اگرچه 
جلسات متعدد دراین باره برگزار شد و مسووالن نیزقول 
هاي مساعد براي تحقق این وعده دادند اما تنگناهاي 
بانکي درپرداخت تسهیالت باعث شد که این سیاست 
اجرایي نشود. ایشان خاطرنشان ساخت: این امر باعث 
ش��ده که تولید کننده هاي آجر کماکان به روش سنتي 
اقدام به پخت و تولیدآجر کنند که این امر باعث هدررفت 
انرژي مي ش��ود. در شرایط فعلي با توجه به اینکه تولید 

کننده هاي آجر با مشکالت متعدد ناشي از افزایش نرخ 
تورم و نیزافزایش دستمزد نیروي انساني مواجه هستند 
درنتیجه قادر نیستند که به صورت داوطلبانه تجهیزات 
واحدهاي خود را نوس��ازي کنند. وي گفت: تنها راهکار 
تحقق این هدف و الزام تولید کننده هاي آجر به نوسازي 
خطوط تولید خود، اس��تفاده از تسهیالت بانکي است.

دراین راستا البته مس��ووالن وزارتخانه صنعت،معدن و 
تجارت به سیستم بانکي این مساله را ابالغ کرده اند.اما با 
توجه به مشکالت بانک در وصول مطالبات معوق خود، 

نمي  توانند به صنف متبوع ما تسهیالت پرداخت کنند.
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شهروندان با حقوق ساخت و ساز آشنا شوند

پدافند غیرعامل با اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان 
اینکه ش��هروندان باید نسبت به حقوق خود رد زمینه 
ساخت و ساز آشنایی داشته باشند و بدانند در صورت 
ایجاد مشکل چگونه شکایت خود را مطرح کنند گفت: 
شهروندان فکر می کنند به دلیل این که مجوز ساخت 
و ساز را شهرداری صادر کرده است می تواند از تخریب 
امالک مجاور ساختمان در حال ساخت نیز جلوگیری 
کن��د، اما این طور نیس��ت و ش��هرداری نم��ی تواند 
نس��بت به امالک خصوصی ورود پیدا کند. مهندس 
ج��واد کریمیان اقبال در گفت و گو " تهران س��ما " 
با بیان این مطلب گفت: بر اس��اس قانون شهرداری 
نمی تواند در عملیات ساخت و ساز به دلیل اجرا نشدن 
درست سازه نگهبان به ساختمان ورود پیدا کند و خود 
ای��ن کار راانجام دهد. وی افزود: بر اس��اس ماده 55 
قانون ش��هرداری، شهرداری تنها می تواند در صورتی 
که س��اخت و ساز در معبر عمومی برای عابران ایجاد 
خطر کند به موضوع وارد ش��ود و معبر را مس��تحکم 
کند و تحکیم معبر برعهده ش��هرداری است که بعد 
از تحکیم نیز می تواند هزینه را از س��ازنده ساختمان 
دریافت کند. کریمیان اقبال با تاکید بر اهمیت آگاهی 

ش��هروندان از حقوق خود در این زمینه اظهار کرد: در 
مواقعی که س��ازه نگهبان به درستی انجام نمی شود 
و ملک مجاور آس��یب می بیند، مال��کان می توانند به 
مراجع قانونی به عنوان مدعی العموم ش��کایت کنند 
چراکه شهرداری اخطارهای الزم را داده است و مورد 
توجه قرار نگرفته و در این صورت ش��کایت این افراد 
حتما به نتیجه می رسد. مدیر کل معماری و ساختمان 
ش��هرداری تهران خاطر نشان کرد: شهروندان باید با 

حقوق خود آشنا باشند و بدانند در چه مواقعی می توانند 
توس��ط چه ارگانی خواسته یا ش��کایت خود را مطرح 
کنند. وی افزود: شهروندان فکر می کنند به دلیل این 
که مجوز ساخت و ساز را شهرداری صادر کرده است 
می تواند از تخریب امالک مجاور س��اختمان در حال 
ساخت نیز جلوگیری کند، اما این طور نیست و امالک 
ملک خصوصی است که مالک ساختمان می تواند به 

عنوان شاکی خصوصی نسبت به آن اعتراض کند. 

معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: موضوع پدافند غیرعامل )مبحث 
21 مقررات ملی ساختمان( در احداث سازه ها باید از سوی جامعه مهندسی مورد 
توجه جدی قرار بگیرد. تورج گواهی در همایش سازه امن شهری در نگاه پدافند 
غیرعامل در قزوین افزود: اگر مهندس��ین به الزامات مربوط به پدافند غیرعامل 
توجه کافی نداشته باشند شاهد احداث زیرساخت هایی خواهیم بود که از امنیت 
الزم برخوردار نبوده و این مس��اله باعث ایجاد مش��کالت زیادی برای کش��ور 
می ش��ود. این مسوول با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مبحث 21 
مقررات ملی س��اختمان از س��وی مهندسین و مجریان، گفت: در این مبحث به 
موضوع پدافند غیرعامل و ایمن سازی سازه ها در برابر آثار ناشی از تهدیدات و 
هجوم دشمن پرداخته شده اس��ت. معاون فنی سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
نقش س��ازمان مهندسی س��اختمان در استان های کش��ور در پیگیری و اجرای 
صحیح مبحث 21 مقررات ملی ساختمان را بسیار مهم برشمرد و گفت: در کنار 
این س��ازمان، شهرداری ها و ادارات کل راه و شهرس��ازی نیز در این خصوص 
مسوولیت دارند. گواهی، تهدیدات دشمنان را به سه بخش سخت، نیمه سخت 
و نرم تقس��یم کرد و گفت: بیشتر تهدیدات سخت و نیمه سخت فضای کالبدی 
و فیزیکی را مورد خطر قرار می دهند که توجه کافی به مبحث 21 مقررات ملی 

ساختمان می تواند آسیب پذیری این تهدیدات را کاهش دهد.
وی با اش��اره به تهدیداتی که از س��وی دشمنان کش��ورمان را با تهدید مواجه 
می کن��د، پدافند غیرعام��ل را مجموعه اقدام��ات دفاعی در براب��ر تهدیدات و 
اقدامات خصمانه دش��من بدون استفاده از سالح و از طریق بکارگیری دانش و 
فناوری دانست گفت: با توجه به تغییر ماهیت جنگ ها و نوین شدن تهدیدات از 
جمله تهدیدات س��ایبری یا بیوتروریستی باید با توجه و تقویت پدافندغیرعامل، 
کشورمان را در برابر تهدیدات و حمالتی از این دست ایمن کنیم. این مسوول، 
افزایش بازدارندگی، کاهش آس��یب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری از قبیل 
تامین آب،برق، انرژی،امنیت، غذا و بهداش��ت، تسهیل در مدیریت بحران ناشی 
از جنگ و ارتقای پایداری ملی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمنان را از 

اه��داف و اولویت های مهمی که پدافند غیرعامل آنها را دنبال می کند، یاد کرد. 
گواهی با بیان اینکه در حال حاضر 13 اس��تان کشور در بحث پدافند غیرعامل 
در ردیف استان های حیاتی قرار گرفته اند، از قزوین به عنوان یکی از آنها نام برد 
و در پایان افزود: قزوین بدلیل نزدیکی به مرکز کش��ور، برخورداری از ظرفیت 
اس��تقرار زیرس��اخت ها، وجود ش��ریان های اصلی ارتباطی با 13 استان شمال و 
ش��مال غربی کش��ور و پوش��ش دهی جمعیتی در حدود 32 میلیون نفر در این 
ردیف قرار گرفته اس��ت. در ادامه این همایش، اعضای مهندسین سازمان نظام 
مهندس��ی ساختمان اس��تان قزوین با ضوابط و معیارهای فنی پدافند غیرعامل 
و اهمیت آن در س��ازه ها بیشتر آشنا ش��دند.گفتنی است، در این همایش تفاهم 
نامه س��ه جانب��ه مبحث 21 مقررات ملی س��اختمان با موض��وع رعایت اصول 
پدافند غیرعامل میان سازمان پدافند غیرعامل کشور، اداره کل پدافند غیرعامل 

استانداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین منعقد شد.
رئیس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان اس��تان قزوین هم گفت: استفاده از 
ظرفیت ش��ش هزار نفری اعضای نظام مهندسی استان برای اجرای طرح های 
پدافن��د غیرعام��ل تاثیرگ��ذار و ضرورت��ی اجتن��اب ناپذیر اس��ت.علی فرخزاد 
اظهارداش��ت: مقررات ملی ساختمان از مجموعه ضوابطی است که برای رفاه و 
آس��ایش ساکنان شهرها و روستاها و صرفه جویی در امور تدوین شده و مبحث 
21 تصویب و ابالغ ش��ده که خوشبختانه اس��تان قزوین در این زمینه توانسته 
ایم رتبه اول کش��ور را کسب کنیم. وی افزود: س��االنه 13 هزار میلیارد تومان 
اعتبارات عمرانی کشور است در حالی که 140 هزار میلیارد تومان در پروژه های 
غی��ر دولت��ی هزینه می ش��ود که کار نظارت، اج��را و بهره ب��رداری اگر با نگاه 
کارشناس��ی و مهندسی باشد می تواند نتایج ارزش��مندی به همراه داشته باشد. 
فرخزاد تصریح کرد: س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان استان قزوین با داشتن 
بیش از ش��ش هزار نفر عضو فعال از ظرفیت بس��یار باالیی برای مش��ارکت در 
طرح ه��ای پدافند غیرعامل برخوردار اس��ت که می ت��وان در مبحث 21 برنامه 

ریزی مناسبی انجام داد.
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ارایه روش جدید موفق  با  یکی از محققان کشور 
بیشتر  با هزینه کمتر و مقاومت  بتن رنگی  تا  شد 

تولید کند. 
در  طرح  این  مخترع  آبادی،  نجف  نعمتی  محمد 
اینکه  بیان  با  ایرنا  علمی  خبرنگار  با  گو  و  گفت 
در این روش هم در نوع بتن و هم در روند تولید 
به  رنگی  بتن  گفت:  است  شده  ایجاد  تغییراتی 
واسطه وجود سیمان رنگی در کشورهای پیشرفته 

بسیار مرسوم است. 
به گفته وی س��یمان رنگی ب��ا اضافه نمودن پودر 
س��نگهای رنگی به س��یمان در مرحله تولید تهیه 
می شود و اکثر رنگ ها می بایستی به سیمان سفید 
اضافه گردد تا بتوان از ان س��یمان رنگی را بوجود 
اورد. وی افزود: ساخت سیمان سفید نیز مشکل تر 
و پرهزینه تر ازس��یمان معمولی است و این مساله 
باعث قیمت گرانتر این نوع س��یمان نیز اس��ت؛ از 
این رو اس��تفاده از سیمان س��فید در تولید سیمان 

رنگی حذف ش��ده اس��ت . 
این مخترع اصفهانی خاطرنشان کرد: دراین روش 
از سنگدانه های رنگی ریزی که معموال از ضایعات 
کارخانه های تولید س��نگ تولید می شود به عنوان 
پایه این نوع بتن اس��تفاده ش��ده است که این امر 

موج��ب می ش��ود تولید این نوع بتن ه��ا مقرون به 
صرفه ش��ود . 

محم��د نعمتی نجف آب��ادی، درب��اره مزایای این 
ن��وع بتن گفت: در این روش ب��دون صرف هزینه 
برای خرید س��یمان رنگی می توان با قیمتی ارزان 
بت��ن رنگ��ی را تولید کرد ضمن اینک��ه بتن رنگی 
تولید ش��ده به دلیل اینکه برای ساخت آن ازسنگ 
دانه های رنگی اس��تفاده شده به هیچ وجه در برابر 
عوام��ل جوی از خود ضعف نش��ان ن��داده و تغییر 
رنگ نمی دهد. نعمتی استفاده دیگر این نوع بتن ها 

را در سازه های ش��هری مانند جداول و دیوارهای 
بتنی دانس��ت و گفت: بسیاری از سازه های شهری 
بعد از گذش��ت 2 تا سه س��ال نیاز به رنگ آمیزی 
مج��دد دارند که اس��تفاده از بتن رنگ��ی از چنین 
هزینه های مج��ددی جلوگیری می کن��د. به گفته 
این مخترع، این نوع بتن در ش��رایط آزمایشگاهی 
در برابر فشار باالی 300 کیلوگرم برسانتیمترمربع 
مق��اوم بوده ، ذوب آب کمتر از 30 درصد داش��ته 
و پای��داری ب��اال در برابر اش��عه uv و محیط های 

قلیای��ی دارد. 

تولید بتن رنگی با هزینه کمتر و مقاومت بیشتر در ایران

 المپ های کم مصرف با اشعه های مضر خداحافظی می کنند

جلوگیری از اتالف انرژی در وضعیت استندبای وسایل برقی 

محققان کش��ور موفق شدند نوعی پوشش را طراحی کنند که با استفاده از آن 
به عنوان فیلتر انتشار اشعه فرابنفش )UV-B( از طریق المپ های کم مصرف 
و فلورس��نت به حداقل می رس��د. احس��ان عس���کری مخترع این طرح اظهار 
داش��ت: گرمای تولی��دی المپ های فلورس��نت به مراتب از گرم��ای تولیدی 
المپ های رش��ته ای کمتر اس��ت و همین اختالف، باع��ث افزایش فوق العاده 
راندمان تولید نور این المپها نسبت به المپ های رشته ای می شود و این دلیل 
منطقی و اقتصادی خوبی برای رواج استفاده از المپ های فلورسنت در اشکال 

مختلف  اس��ت . 
وی افزود: با این وجود تشعش��عات مض��ر و خطرناک این المپ ها در محدوده 
UV-B و بوی ژه در طول موج 313 نانومتر است. وی در باره نحوه حذف اشعه 
خطرناک س��رطان زای اینگونه اش��عه ها گفت: در ای��ن روش با ایجاد فیلتری 
برای پوش��ش دادن تمامی المپ های فلورس��نت می ت��وان بخش عمده ای از 
تشعش��ع خطرناک UV-B این المپها را حذف کرد. عسکری توضیح داد: فیلتر 
معرفی ش��ده نوعی پلیمر به شکل مایع اس��ت که با اضافه کردن ماده خشک 
کننده به آن، به صورت الیه نازک و ش��فافی بر روی المپ چسبیده و خشک 

می ش��ود. وی افزود: این الیه ش��فاف و محکم تولید ش��ده بر روی المپ به 
ص��ورت فیلتری قوی برای طول موج های محدوده UV-B و بوی ژه طول موج 

313 نانومتر عمل کرده و قس��مت عمده این تشعش��ع مضر را حذف می کند. 
وی گفت: همکاری با مرکز ازن س��نجی و شیمی جو اداره هواشناسی اصفهان 
و آزمایش المپ های مختلف فلورس��نت با دس��تگاه پیش��رفته بروئر حاکی از 
آن اس��ت که المپ هایی که با سیستم فلورس��نت تولید نور می کنند و در بازار 
مصرف می شوند، در محدوده 5/ 313 نانومتر دارای پیک تشعشعی فوق العاده 

باالیی هس��تند . 
وی توضیح داد: میزان تشعش��ع UV-B المپ های فلورس��نت در این ناحیه و 
از فاصله 10 س��انتی متری، بسته به توان تشعشعی المپ ها و کارخانه سازنده 
آنه��ا، از 11 هزار تا 65 هزار میکرووات بر متر مربع متغیر اس��ت. به گفته این 
مخت��رع، اکنون به دلیل مکانیس��م فنی تولید نور در ای��ن گونه المپ ها، همه 
ان��رژی الکتریکی داده ش��ده به ای��ن المپ ها به نور مرئی تبدیل نمی ش��ود و 
مقداری گرما و تشعش��عات UV-B ، به عنوان تولیدات ناخواسته این المپ ها 

منتش��ر  می ش��ود  .

محققان ژاپنی موفق به اب��داع تکنولوژی جدیدی 
ب��رای جلوگیری از اتالف انرژی در وس��ایل برقی 
هن��گام ق��رار گرفتن در حالت اس��تندبای ش��دند. 
محققان ش��رکت NEC و دانش��گاه توهوکو ژاپن 
اع��الم کردن��د که در ط��ول پنج س��ال آینده یک 
تکنولوژی جدید نیمه رس��انا را بکار خواهندگرفت 
تا مان��ع مصرف انرژی کامپیوتره��ا، تلویزیون ها و 

سایر وس��ایل برقی در هنگام قرار داشتن در حالت 
اس��تندبای ش��ود   . 

در حال حاضر وسایل برقی از جمله کامپیوترها که 
به خروجی های برق متصل می ش��وند، یک جریان 
ثابت ب��رق دریافت می کنند تا حتی هنگامی که در 
حالت استندبای هس��تند، داده ها را حفظ کنند. این 
تکنولوژی جدید بر پایه  Spintronics با استفاده 

از اس��پین درونی الکترون ها و مومان مغناطیس��ی 
ساخته شده و قادر است از اتالف انرژی در هنگامی 
که این وسایل در حالت استندبای هستند جلوگیری 
کند.محققان امیدوارند ک��ه با این تکنولوژی جدید 
ب��ه کاهش مص��رف برق تا 25 درص��د در مراکز و 
موسس��ات بزرگی که تعداد زی��ادی کامپیوتر دارند 

دس��ت یابند.
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ی��ک طرح تحول آفری��ن در نیروي تجدیدش��ونده، 
موسوم به »نیروي مدفوع« بزودي مي تواند حرارت 

ارزان را ب��ه انگلی��س عرض��ه کن��د   . 
اولین س��رمایه گذاري مقیاس تجاري انگلیس براي 
تبدیل مدفوع س��گ به گاز زیستي که براي تامین 
نیروي یک توربین مورد اس��تفاده بوده، قرار اس��ت 
پس از س��ه سال کار، رس��ما رونمایي شود. شرکت 
استریت کلین محصول افکار »گري داوني« است و 
وي یک مقام محلي انگلیس��ي که نامش ذکر نشده 
را براي مش��ارکت در این طرح متقاعد کرده است. 
اکنون مجلس شورا در مرحله نهایي مذاکرات براي 
اعمال سیس��تم زیستي انقالبي اس��تریت کلین قرار 
دارد ک��ه تا ماه ژوئیه معرفي خواهد ش��د. ش��وراها 
س��االنه 72.5 میلیون پوند براي ارس��ال 700 هزار 
تن مدفوع سگ به مناطق دفع زباله هزینه مي کنند. 
اما با این طرح انرژي سبز پیشنهادي، برخي از این 
ضایعات به  هاضم هاي ب��ا قابلیت تبدیل مدفوع به 
متان، دي اکسیدکربن و کود انتقال داده خواهند شد. 
این سیستم مي تواند در یک زمان نیروي مورد نیاز 
60 خان��ه را تامین کند. داوني علیرغم اس��تفاده از 

مدف��وع حیوانات اصرار دارد که این محصول بدون 
بو اس��ت و مي تواند ب��ا میزان ک��م 500 کیلوگرم 
ضایع��ات در روز نی��ز، کار و 200 ه��زار کیل��ووات 
س��اعت برق یک س��ال را تولید کند. به گفته وي، 
ه��ر تن مدفوع ک��ه خارج از محل دف��ن زباله قرار 
داده ش��ود مي توان��د 450 کیلوگ��رم گاز گلخانه اي 
را جابج��ا کند . این سیس��تم از هضم بي هوازي با 
اس��تفاده از ریزموجودات ب��راي تجزیه مواد آبي در 

غیاب اکس��یژن در جهت تولی��د ترکیبي از متان و 
دي اکس��یدکربن بهره مي برد . 

از ای��ن گاز زیس��تي ب��راي تامی��ن نی��روي ی��ک 
توربی��ن تولیدکنن��ده برق اس��تفاده خواهد ش��د در 
حالیک��ه حرارت و دي اکس��ید کربن به یک گلخانه 
تجاري مجاور ب��راي پرورش گیاهان با کمک کود 
زیستي پاس��توریزه حاصل از بقایاي ضایعات تغذیه 

خواهد  ش��د  . 

سرمایه گذاري براي تبدیل فضوالت سگ به برق

تولید آبگرمکن هاي خورشیدي با فناوري جدید در ایران

پژوهش��گران یک ش��رکت در پارک علم و فناوري خراس��ان موفق به س��اخت 
آبگرمکن هاي خورش��یدي مبتني بر سیستم هاي حرارتي خورشیدي شدند. مهدي 
جاوداني از مدیران این شرکت، با بیان اینکه سیستم هاي خورشیدي به دو دسته 
فتوولتائیک )تبدیل انرژي خورش��یدي به الکتریس��یته( و سیس��تم هاي حرارتي 
خورش��یدي تقسیم مي ش��وند، گفت: پیش از این سیستم هاي حرارتي خورشیدي 
ک��ه آبگرمکن هاي خورش��یدي یک نمون��ه از آنها  هس��تند، از خارج از کش��ور 

تامین  مي شدند. 
ب��ا تحقیق��ات و مطالعات انجام یافته دریافتیم که این مش��کل در بحث اتصال و 
جوش��کاري صفحات جاذب  گرما و پوش��ش دهي است که فناوري خاصي در آنها 
نهفته است، البته این فناوري پیش از این تنها در انحصار یک شرکت آلماني بوده 
اس��ت. وي ادامه داد: در این طرح توانستیم ساخت صفحات جاذب، پوشش دهي 
و اتص��االت صفحات به لوله هاي انتقال حرارت را که در واقع قلب آبگرمکن هاي 
خورشیدي  هس��تند انجام داده و در نهایت موفق به ساخت آبگرمکن خورشیدي 
ش��ویم. جاوداني در خصوص پوش��ش دهي صفحات آبگرمکن هاي خورش��یدي 
خاطرنشان کرد: روشي که در پوشش دهي صفحات استفاده شده،  آناالیزین )یک 
نوع روش پوش��ش دهي در فلزات( است. در این پوشش دهي از ورقه هاي مس و 
یا آلومینیوم اس��تفاده مي شود. این پوشش دهي باید به نحوي باشد که خلل ایجاد 
ش��ده، توانایي جذب حداکثر تابش نور خورش��ید و ج��ذب آن و حداقل بازتاب را 
داش��ته باش��د.  به گفته وي به دلیل گران بودن مس و نداش��تن صرفه اقتصادي 
از آلومینیوم اس��تفاده شده است. جاوداني با بیان این که با در نظر گرفتن حداکثر 

راندمان مطلوب مهندس��ان این شرکت توانسته اند پوشش دهي آناالیزین را انجام 
دهند در خصوص اتصال لوله هاي حرارتي به صفحات جاذب افزود: اتصال لوله ها 
به صفحات به س��ه روش جوشکاري سرد، جوشکاري لیزري و لیزر اولتراسونیک 
است که به دلیل تحریم ها و گران بودن روش هاي لیزري از روش جوشکاري سرد 

استفاده شده و به راندمان مطلوب دست یافته ایم. 
همچنین تس��ت هاي الزم روي محصول نهایي انجام شده و استانداردهاي الزم 
را اخذ کرده است. به گفته وي این محصول تا 90 درصد آب گرم مورد نیاز یک 
خانواده را تامین مي کند. همچنین سبب مي شود تا انرژي کمتري براي گرم کردن 
محیط صرف شود. جاوداني افزود: ش��رکت ها و ادارات که تعرفه یارانه اي ندارند، 
مي توانند بیش��ترین زمان استفاده را از این آبگرمکن هاي خورشیدي در طول روز 
داش��ته باش��ند. همچنین در مناطق دور افتاده که حامل هاي انرژي در دس��ترس 
نیس��ت و یا حمل سوخت مش��کل است، عشایر و منازل مس��کوني مي توانند از 
این سیس��تم استفاده و آب گرم با دمایي حدود 65 تا 75 درجه سانتي گراد تهیه و 
استفاده کنند. جاوداني اظهار کرد: با توجه به قیمت فعلي حامل هاي انرژي برگشت 
سرمایه استفاده از این سیستم ها در منازل مسکوني پنج ساله است، یعني پس از 
پنج سال به صورت یک سوخت کامال رایگان براي مصرف کنندگان خواهد  بود. 

همچنین سازمان ها و ادارات نیز با استفاده از این محصول کاهش چشمگیري در 
هزینه هاي خود پیدا خواهند کرد. وي تصریح کرد: آبگرمکن خورش��یدي ساخته 
شده در مرحله نیمه صنعتي قرار دارد. این محصول یک سال گارانتي و 10 سال 

خدمات پس از فروش دارد. 

گیاهان درخشان  جایگزین المپ های حبابی مي شوند
تیمی از دانش��مندان Kickstarter در نظر دارند 
گیاهان درخش��ان را از لحاظ ژنتیکی مهندس��ی و 
آن ها را جایگزی��ن المپ های حبابی کنند. این تیم 
در ح��ال گزین��ش ژن های باکتری های درخش��ان 

هس��تند که رادیواکتیو را در تاریکی به رنگ س��بز 
درمی آورند. آن ها سپس می خواهند از نرم افزاری به 
نام Genome Compiler برای خلق دی ان ای 
اس��تفاده کنند که گیاه��ان می توانند آن را بخوانند. 

این مهندس��ان در نظر دارند باکتری ها را با ژن های 
درخش��ان ترکیب و آن ها را ب��ه درون گیاهان وارد 
کنند. در صورت داش��تن بودج��ه 400 هزار دالری، 

آن ها قصد دارند رزهای درخشان را تولید کنند.
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دانش��مندان دانش��گاه جورجی��ا در ح��ال طراحی 
فناوری  ای هس��تند که انرژی تولیدش��ده توس��ط 
فتوسنتز را پیش از استفاده گیاهان، برداشت می کند 
و از آن ب��رای نیرودهی ابزار الکتریکی نیازمند برق 
کم، اس��تفاده می کند. فتوسنتز با شکستن اتم های 
آب به هیدروژن و اکس��یژن، انرژی نور را به انرژی 

ش��یمیایی تبدیل می کند.
ای��ن فراین��د الکترون هایی را تولی��د می کند که به 
خلق قندهای مورد نیاز برای سوخت رس��انی رش��د 
و تولیدمث��ل، کمک می کنند. تیم علمی دانش��گاه 
جورجیا با رهبری راماراجا رامازامی، فرایند فتوسنتز 
را قطع کرده و الکترون ها را پیش از این که گیاه از 
آن ها برای خلق قندها اس��تفاده کند، گیر می اندازد. 
این فناوری ش��امل قط��ع گذرگاه هایی اس��ت که 
الکترون ه��ا در ط��ول آن ها با تغییر و دس��ت کاری 
 ،thylakoid پروتیئن های موجود در س��لول های
جاری می شوند. تیالکوئیدها اجزای متصل به غشا 
در محل واکنش های نوری فتوس��نتز هس��تند که 
مس��وول گیراندازی و ذخیره انرژی از نور خورشید 
هس��تند. در این مطالعه، تیالکوئیدهای اصالح شده 

بر روی نانوتیوب های کربنی بی حرکت می ش��وند. 
ای��ن نانوتیوب ها به عنوان ه��ادی الکتریکی برای 
گیراندازی الکترون ها و جاری کردن آن ها در طول 

یک س��یم، عمل می کنند. 
محققان مدعی اند که آزمایشات در مقیاس کوچک 
این سیس��تم، تراکم جریان حداکث��ر را تولید کرده 
که این می��زان، دو برابر بزرگی جریان تولیدش��ده 
توسط سیس��تم های مشابه پیش��ین است. به گفته 

رامازام��ی، می ت��وان از ای��ن فناوری ب��ه بهترین 
ش��کل در حس��گرهای راه دور یا س��ایر تجهیزات 
الکترونیکی قابل حمل، اس��تفاده ک��رد که نیازمند 
ب��رق کمتری هس��تند. در صورتی که دانش��مندان 
بتوانند فناوری هایی مانند مهندسی ژنتیک را برای 
افزایش ثبات سیس��تم های فتوس��نتز گی��اه به کار 
برند، این فناوری در آینده با پنل های خورش��یدی 

رقاب��ت خواه��د ک��رد    . 

پنجره ایرانیان56

دانشمندان با کمک گیاهان برق تولید مي کنند

 کاغذ دیواری برای جلوگیری از ریزش ساختمان در برابر زلزله
زمانی که زلزله رخ می دهد در اکثر موارد ریزش دیوار و سقف ساختمان ها باعث 
تلفات انس��انی می شود؛ اما یک کاغذ دیواری مخصوص که توسط پژوهشگران 
دانش��گاه کارلسروهه آلمان اختراع ش��ده، قادر به جلوگیری از ریزش ساختمان 
است. دانشمندان موسس��ه فناوری کارلسروهه )KIT( کاغذ دیواری ای اختراع 
کرده ان��د که نیروی حاصل از زمین لرزه را به تمام دیوار یک س��اختمان منتقل 
کرده و از این طریق مانع از ریزش دیوار می ش��ود.  راز اصلی این کاغذ دیواری 
آن است که هم باید سفت و محکم و هم انعطاف پذیر باشد. به گفته ی موریتس 
اوربان، پژوهش��گر موسسه فناوری کارلسروهه، این کاغذ حاوی دو عنصر مهم 
اس��ت: یکی الیاف و رشته های س��فت و محکم شیشه و دیگری ماده  مصنوعی 
پلی پروپیلن. الیاف شیشه در چهار جهت مختلف بافته می شوند تا اینکه بتوانند 

نیروهای حاصل از زمین لرزه را بر تمامی دیوار  تقسیم  کنند.
اورب��ان می گوید: »چنی��ن ویژگی ای از ایجاد درز و ش��کاف در دیوار جلوگیری 
می کند، زیرا نیروهای ناش��ی از زلزله بر س��طح بزرگی تقسیم می شوند و دیگر 
نمی توانند بخش های ضعیف دیوار را متاثر کنند. « اگر ش��دت زلزله زیاد باشد، 
دیوار ش��کاف بر می دارد، اما این الیاف شیشه یی هس��تند که از فروپاشی دیوار 

جلوگیری می کنند. م��اده  مصنوعی پلی پروپیلن که در داخل این کاغذ دیواری 
وج��ود دارد، دو طرف درز دی��وار را به هم نگه می دارد و از این طریق از ریزش 

سنگ و آجر  جلوگیری  می کند. 
کاغذ دیواری ضد زلزله همانند کاغذ دیواری های معمولی دیگر بر روی س��طح 
داخلی دیوار س��اختمان کشیده می شود. این کاغذ ویژه را نیز می توان رنگ کرد 
ی��ا بر روی آن یک کاغذ دیواری معمولی کش��ید. به گفت��ه  طراحان، این کاغذ 
دیواری به دلیل داش��تن روزنه های مختلف از ش��کل گیری کپک نیز جلوگیری 
می کند. اما برای چس��باندن این کاغذ دیواری بر روی دیوار اس��تفاده از چسب 
معمولی کافی نیست. همانند خود کاغذ دیواری این چسب هم باید درعین حال 
 Bayer( سفت و انعطاف پذیر باشد. این چسب مخصوص که توسط شرکت بایر
Material Science( تولید می شود، دارای پلیمر »پلی یورتان« است. با این 
ماده، چس��ب مخصوص به هنگام تکان های زمین قابلی��ت خاصی از خود بروز 
می دهد. در چنین وضعیتی ترکیبات هیدروژنی این چس��ب از هم جدا ش��ده و 
در جای دیگر دوباره به هم می پیوندند. این امرس��بب می شود که از گسیختگی 

سنگ ها و آجرهای ساختمان جلوگیری شود. 

برداشت مبلغ قبوض از حساب بانکی مردم 

به زودی طرحی پیاده می ش��ود که قبوض شهری و 
اقس��اط بدون نیاز به هیچ کاری و به صورت مستقیم 
از حساب های بانکی که مشترکان معرفی می کنند به 

طور خودکار برداشته می شود. 
در این طرح فرمی در اختیار ش��هروندان قرار می گیرد 
که بر اساس آن، ذینفع مشخص می شود و بر اساس 
آن اقس��اط و قبوض مربوطه از حس��اب مشترک در 
موعد مقرر برداش��ت می شود اما موضوع مهم در این 
زمینه این است که بدون ارائه مجوز مشتری به بانک، 

برداش��ت خودکار به هیچ وجه انجام نخواهد شد و از 
سویی مشتری هر زمانی که بخواهد می تواند به بانک 
لغو مجوز را   اعالم کند.  به گفته مدیر کل فن آوری 
اطالعات و ارتباطات بانک مرکزی، این موضوع یکی 
از پروژه های مهم بانک مرکزی اس��ت که امیدواریم 
امس��ال به مرحله اجرایی برسد. ناصر حکیمی با بیان 
اینکه مجوز برداش��ت خودکار حتما باید توسط دارنده 
حساب باشد افزود: تا زمانی که صاحب حساب مجوز 
این برداشت را ندهد این کار صورت نمی گیرد ونکته 

مهم دیگر آن اس��ت که س��قف مبالغ نیز توسط خود 
صاحب حساب مشخص می شود و هر زمانی که فرد 
بخواهد این برداشت خودکار را باطل کند می تواند از 
قبل اعالم کرده و اقدام به این کار کند که این خدمت 
بسیار محبوب بوده و مردم از آن استقبال کرده اند.  وی 
با بیان اینکه این ط��رح حتی مراجعه غیرحضوری را 
برای پرداخت قبوض و اقساط را از بین می برد، گفت: 
در حال حاضر کارمزدی برای ارائه این خدمت از سوی 

بانک از فرد گیرنده سرویس دریافت نمی شود.
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به منظور توسعه دولت الکترونیک، برخی از شرکت های 
توزیع برق استانی به قید قرعه به یک نفر از مشترکان 
برقی که بدهی نداشته و صورت حساب مصرفی خود را 
به صورت غیرحضوری پرداخت کرده باشند، معادل یک 

میلیون تومان جایزه می دهد.
به منظور توسعه دولت الکترونیک و تشویق مشترکان 
برق برای اس��تفاده از ش��یوه های نوی��ن پرداخت غیر 
حض��وری، الکترونیک��ی و پرداخت ب��ه موقع قبوض، 
برخی از شرکت های توزیع برق استانی هدایایی برای 
مشترکان برق پیش بینی کرده است. اجرای این طرح 
منجر به افزایش غیر حض��وری پرداخت قبوض برق 
در طول یکس��ال گذشته شده اس��ت به طوری که در 
برخی از استان های کش��ور میزان پرداخت های غیر 
حضوری و الکترونیکی رشدی بیش از 50 درصدی را 
تجربه کرده است.از سوی دیگر مجموعه وزارت نیرو و 
ش��رکت های توزیع برق در استان های سراسر کشور 
عالوه بر راه اندازی درگاه و سامانه های پیامکی پرداخت 
قب��وض برق، هماهنگی هایی هم با بانک های برای 
پرداخت صورتحساب ها از طریق سامانه  های خودپرداز 

انجام داده اند. کاهش مراجعات حضوری به ادارات برق 
و بانک ها، صرفه جویی در هزینه و وقت، س��رعت در 
انج��ام عملیات و ب��ه حداقل رس��اندن مغایریت ها و 
اش��تباهات از مهمترین مزای��ای پرداخت الکترونیکی 
قبوض برق توسط شرکت های توزیع برق اعالم شده 
است.از این رو برخی از شرکت های توزیع برق استانی 
به قید قرعه به یک نفر از مش��ترکان برقی که بدهی 

نداشته و صورت حساب مصرفی خود را به صورت غیر 
حضوری پرداخت کرده باشند معادل یک میلیون تومان 
جایزه می دهد. بر اساس آخرین گزارش رسمی توانیر در 
شرایط فعلی بیش از 28 هزار و 721 هزار مشترک در 
کل کشور از نعمت برق برخوردار هستند، به طوری که 
س��ال گذش��ته در مجموع بیش از یک میلیون و 555 

هزار مشترک جدید به شبکه برق متصل  شده اند .

مشترکان خوش حساب برق جایزه مي گیرند

مصرف برق خود را با دستگاه مخترع ایرانی کاهش دهید! 

راندمان کولرهای گازی با انجام سرویس فصلی افزایش دهید
رعایت نکاتی س��اده در انجام س��رویس به موقع کولرهای گازی و اسپیلیت ها 
هزین��ه برق مصرفی راکاهش می دهد.س��ازمان به��ره وري انرژي ایران اعالم 
کرد: شستش��وی ماهانه و تمیز کردن فیلترها و س��طح کویل اس��پیلیت ها در 
ایج��اد هوای��ی مطبوع و خن��ک و همچنین افزایش راندم��ان کولرهای گازی 
بسیار حائز اهمیت هستند. بدین منظوراستفاده کنندگان از کولرهای گازی باید 
با باز نمودن درب پنل داخلی، فیلترها را بشویند و سطح کویل ها را با دستمال 

مرط��وب گردگی��ری نماین��د  .  
ضمنًا فیلترها را پس از خشک شدن به صورت اولیه در ورودی هوای پنل قرار 
دهند.براساس این گزارش، با نصب سایبان بر روی پنل بیرونی، کندانسور کولر 
گازی می تواند به دور از تابش نور خورشید با راندمان بهتر و مصرف برق کمتر 

به تبادل حرارت و خنک کردن گاز مبرد کولر بپردازد. همچنین الزم اس��ت در 
هنگام نصب کولر گازی، پنل بیرونی آن بگونه ای نصب شود که جریان هوای 

آزاد در پش��ت آن به راحتی برقرار باش��د.
این گزارش می افزاید: اگر عایق لوله های رابط خصوصٌا در بیرون از س��اختمان 
از بین برود، مقداری از خنکی کولر از دست می رود، بنابراین با بازرسی ساالنه 
می توان نس��بت به ترمیم عای��ق لوله های رابط پنل به کندانس��ور اقدام نمود. 
همچنین در س��رویس س��االنه حتمًا عالوه بر کنترل مقدار شارژ گاز مورد نیاز 
کولر، سطح پره ها و کویل-های کندانسور بیرونی کولر باید تمیز گردد. تجربه 
نش��ان می دهد با انجام سرویس، نگهداری مناسب تا 20درصد از مصرف برق 

اس��پیلیت ها کاهش می یابد .

اگ��ر تاکنون ب��رای کاهش میزان مص��رف برق خود 
چاره ای نیندیش��یده اید، یک مخترع ایرانی با س��اخت 
دس��تگاه بهینه س��از مصرف انرژی برق، کار ش��ما را 
آس��ان تر کرده است. دس��تگاهی که »شاهین غازی 
بیات« طراحی کرده و س��اخته است، می تواند مصرف 
برق را حدود 20 تا 25 درصد در هر کیلووات  س��اعت 
قبض مش��ترک برق کاهش دهد که منجر به کاهش 
حدود 40 درصدی هزینه برق مصرفی می ش��ود. وی 
توضیح داد: این دستگاه می تواند با خنثی کردن نیروی 
ب��رق القایی به ش��بکه از طریق ل��وازم برقی)ِراکتیو(، 
حذف نوس��انات فرکانس برق و کاهش مقاومت مدار 
الکتریک��ی، تلف��ات گرمایی را کاهش ده��د و میزان 
مص��رف ب��رق را تا حد قاب��ل توجهی پایی��ن بیاورد. 
به گفته رئیس پیش��ین فدراس��یون نخب��گان جوان، 
دستگاه طراحی شده توس��ط وی، ِراکتیوایجاد شده از 

س��وی الکتروموتورها)لوازم برقی( را بالفاصله پس از 
تولید در ش��بکه از طریق فیلت��ر کردن خنثی می کند. 
غازی بیات ادامه داد: این دس��تگاه همچنین نوسانات 
فرکانس برق را به واسطه یک فیلتر میان گذر از مدار و 
شبکه حذف می کند. همچنین با استفاده از یک تونل 
الکترومغناطیسی افزون بر منظم و یونیزه کردن حرکت 
الکترون ها، باعث کاهش مقاومت مدار می شود. وی با 
اشاره به اینکه این دستگاه در نهایت با اصالح ضریب 
توان، تلفات برق را به حداقل می رساند، گفت: هر چه 
ل��وازم برقی فعال در ش��بکه قدیمی تر باش��ند کارایی 
دس��تگاه باالتر می رود، چرا که این سیس��تم در واقع 
اکث��ر لوازم برقی و به وی��ژه الکتروموتورها را به توان 
نامی آنها که توسط کارخانه سازنده تعیین شده است، 
می رساند. دستگاهی که وی طراحی کرده است، طی 
دو س��ال پیش به بازار مصرف نیز ارائه ش��ده و در 25 

رده از منازل مس��کونی تا کارخانه ه��ای بزرگ، قابل 
استفاده است. عضو جامعه مخترعین و مبتکرین ایران 
درباره شیوه استفاده از این دستگاه نیز گفت: نصب این 
دس��تگاه بسیار آسان است و به صورت موازی در مدار 
ق��رار می گیرد. در واقع این دس��تگاه به هر پریزی که 
متصل  شود کل شبکه متصل به خویش را فیلترمی کند. 
ابعاد این دستگاه برای مصارف خانگی و نیمه صنعتی 
تفاوتی ندارد و تنها بر حسب تک فاز یا سه فاز بودن برق 
مصرفی، کم مص��رف و پرمصرف بودن آن مجموعه، 
تجهیزات درون دستگاه تغییر می کند. به گفته وی، این 
دستگاه تنها دستگاه فیلترکننده جریان و اصالح کننده 
ضریب توان ایرانی اس��ت ک��ه در ابعاد خانگی و نیمه 
صنعتی به تولید انبوه رس��یده و به عنوان یک اختراع 
ثبت ش��ده و تأییدیه دانش��گاه های امیرکبیر و تربیت 

مدرس را نیز کسب کرده است.
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مرکز آمار ای��ران مصرف کل ان��رژي کارگاه  هاي 
صنعت��ي با 10 نفر کارکن و بیش��تر را 212 میلیون 
بش��که مع��ادل نفت خام اعالم کرد که نس��بت به 
س��ال قبل از آن رش��د 6. 7 درصدي داشته است. 
بررس��ي مقدار انرژي مصرفي کارگاه هاي صنعتي 
10 نفر کارکن و بیشتر در سالهاي 1382 تا 1389 
نش��ان دهنده  روند صعودي مصرف انرژي اس��ت. 
بررس��ي مقدار انرژي مصرفي کارگاه هاي صنعتي 
10 نف��ر کارکن و بیش��تر به تفکیک اس��تان هاي 
کش��ور، در سال هاي 1382 تا 1389 نشان مي دهد 
اس��تان هاي اصفهان و خوزستان بیشترین و استان 
کهگیلویه و بویراحمد کمترین مصرف انرژي را در 

این بخش داش��ته اند. 
مق��دار مصرف انرژي کارگاه ه��اي صنعتي 10 نفر 
کارکن و بیش��تر در س��ال 1389 براي استان هاي 
اصفهان و خوزس��تان به ترتی��ب 50 و 38 میلیون 
بش��که معادل نفت خام و براي اس��تان کهگیلویه 
و بویراحم��د به مق��دار0/2 میلیون بش��که معادل 
نفت خام بوده اس��ت. براساس گزارش نتایج طرح 
آمارگی��ري از مقدار مص��رف ان��رژي کارگاه هاي 
صنعت��ي 10 نفر کارکن و بیش ت��ر 1389- 1382 
که از س��وي مرکز آمار ایران انتشار یافته است، در 
س��ال هاي 1382 ت��ا 1389، گاز طبیع��ي و پس از 
آن نفت س��یاه و نفت کوره به ترتیب بیش از سایر 
حامل ه��اي انرژي در کارگاه ه��اي صنعتي 10 نفر 
کارکن و بیش��تر ، مصرف  ش��ده است. این گزارش 
مي افزاید: در سال 1389، سهم کارگاه هاي صنعتي 
10 نف��ر کارکن و بیش��تر از مصرف گاز طبیعي 71 

درصد )151 میلیون بش��که مع��ادل نفت خام( و از 
نفت س��یاه و نفت کوره 13. 1درص��د )28 میلیون 
بش��که معادل نفت خام( بوده که بیشترین سهم را 
نس��بت به سایر حامل ها داشته است. بررسي مقدار 
انرژي مصرفي کارگاه ها بر اس��اس نوع فعالیت،  در 
سال هاي 1382 تا 1389نشان مي دهد، گروه های 
 تولید س��ایر محص��والت کاني غیر فل��زي و تولید 
فلزات اساس��ي بیش��ترین مقدار انرژي را در میان 
کارگاه هاي صنعتي 10 نفر کارکن و بیشتر مصرف 
کرده ان��د و پس از آن گروه هاي صنایع تولید زغال 
کک، پاالیش��گاه هاي نفت و صنای��ع تولید مواد و 
محصوالت ش��یمیایي قرار دارند. این گزارش ادامه 
مي دهد: در س��ال 1389، مصرف انرژي تولید سایر 
محص��والت کاني غیر فلزي 60/5 میلیون بش��که 
معادل نفت خام و تولید فلزات اساسي48/4 میلیون 
بش��که معادل نفت خام بوده اس��ت، که به ترتیب 

س��همي  معادل 28/5 درصد و 22/8 درصد از کل 
انرژي مصرفي را داش��ته اند.

کمتری��ن مص��رف ان��رژي نیز در س��ال هاي مورد 
بررسي، در گروه بازیافت ضایعات فلزي و غیر فلزي 
بوده که در سال 1389مصرفي به میزان 3/6 هزار 
بش��که معادل نفت خام داشته است. مقدار مصرف 
حامل هاي انرژي به تفکی��ک خط تولید، گرمایش 
و س��رمایش، حمل و نقل، روش��نایي، مواد اولیه و 
سایر در سال هاي 1382 تا 1388 پرسیده شده، در 
ضمن در سال 1389 مصرف به تفکیک مواد اولیه 
پرسش نشده و موتور برق مورد پرسش قرار گرفته 
اس��ت. بیشترین س��هم از انرژي کارگاه ها، در خط 
تولید مصرف مي شود. در سال 1389 معادل 5/81 
درص��د انرژي کارگاه هاي صنعتي 10 نفر کارکن و 
بیش��تر، در خط تولید مصرف ش��ده و این سهم در 

س��ال 1388، معادل 6/80 درصد بوده اس��ت. 
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رشد 6/7 درصدی مصرف کل انرژي کارگاه هاي صنعتي ایران

6 میلیون فرانسوی ناتوان از پرداخت بهای برق

بهینه سازی انرژی در مسکن مهر لحاظ مي شود

براساس تازه ترین آمار منتشره 11 درصد فرانسوی ها معادل شش میلیون نفر از 
ش��هروندان این کشور قادر به پرداخت هزینه های برق مصرفی خانگی نیستند. 
به گزارش ایرنا، به نقل از آمار موسس��ه پاورمتریکس فرانس��ه ، افزایش قیمت 
انرژی مصرفی و برق در این کش��ور طی ماه های گذش��ته موجب این وضعیت 
ش��ده است.براین اساس، 18 درصد مستاجران و شش درصد مالکان واحدهای 
مس��کونی در زمس��تان س��ال جاری میالدی قادر به پرداخت هزینه برق خود 
نبوده اند. درحالی که 24درصد ش��هروندان ساکن خانه های سازمانی)دولتی( از 

ام��کان تامین هزینه های برق خود در زمان مزبور برخوردار نبوده اند، 15درصد 
شهروندان ساکن منازل شخصی نیز با این مشکل مواجه بوده اند.همچنین 18 
درصد از س��اکنان منازل فاقد ایزوالسیون مناسب از توان تامین هزینه فاکتور 
برق خود درفرانسه برخوردار نبوده و این میزان نزد منازل نسبتا یا کامال ایزوله 
شده به هشت درصد رسیده است.درحالی قیمت انرژی مصرفی از سال ها پیش 
در فرانس��ه شاهد افزایش تدریجی است که این کشور حدود 75 درصد انرژی 

مصرفی خود را ازمحل فعالیت نیروگاه های اتمی 19 گانه خود تامین می کن��د.

اس��تاندار اصفهان با اش��اره به چالش های پیش روی 
اس��تان اصفهان در مورد مص��رف بهینه انرژی گفت: 
تمامی موارد بهینه سازی مصرف انرژی در مسکن مهر 
لحاظ شده است. استاندار اصفهان در حاشیه برگزاری 
همایش ملی اقلیم، س��اختمان و بهینه سازی مصرف 
انرژی در اصفهان در مورد کیفیت این نمایش��گاه در 
اصفهان اظهار کرد: ما برای اس��تفاده بهینه از انرژی 
تجدیدپذیر و رف��ع آالینده ها این همای��ش را برگزار 

کردیم چرا که امروز نیز استان اصفهان با چنین چالشی 
روبه رو اس��ت. وی افزود: چال��ش مبارزه با ریزگردها، 
مقابل��ه با خشکس��الی و تغیی��ر اقلیم در دس��تور کار 
اس��تانداری قرار گرفته است. استاندار اصفهان تصریح 
کرد: همه این موارد در راستای توجه به سالمت مردم 
مورد توجه قرار گرفته است و باید همایشی هایی این 
چنین داش��ته باشیم که توسط دانش��مندان عرضه و 
نکات همگانی و در نهایت راه برون رفت و پیشنهادات 

برای این منظور به ارگان ها ارائه ش��ود.  وی ادامه داد: 
آنچه به عنوان نمایش��گاه در همین راستا معرفی شده 
است ابزارها و سازوکارهایی است که برای شهرسازی 
مناطق مس��کونی فعالیت و با تکنولوژی جدید لحاظ 
می شود. ذاکر اصفهانی گفت: چنانکه در مسکن مهر 
و نیز همه بخش های مرتب��ط تالش برای این موارد 
می شود و استفاده از پنجره دو جداره و دیوارهای مقاوم 

به صورت دستورالعمل اجرایی شده است. 
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استانیزد؛70درصدساختوسازهاغیرقانونیاست

رییس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد 
اظهار کرد: افزون بر 70 درصد س��اخت و سازها در 
اس��تان به دلیل مس��ائل مختلف به ویژه حق بیمه، 
ب��دون پروان��ه و خالف قان��ون احداث می ش��وند. 
آیت اللهی در دیدار اعضاء جدید هیات مدیره سازمان 
نظام مهندس��ی ساختمان استان یزد با استاندار یزد، 
گفت: هدف هیات مدیره جدید کار بیشتر بر مبنای 
برنامه ریزی اس��ت و فرصت و وقت کافی برای چند 
جانب��ه و گس��ترده تر کردن فعالیت ه��ا و رفع موانع 
اختصاص داده ش��ده اس��ت.وی به تعامالت خوب 
هیات مدی��ره با حوزه معاونت عمرانی اس��تانداری، 
اداره کل راه و شهرس��ازی، ش��هرداری، ش��ورای 
اس��المی ش��هر و دیگر دس��تگاه های مرتبط اشاره 
کرد و افزود: در جلس��ه ای ب��ا نماینده محترم مردم 
در مجلس ش��ورای اس��المی نیز ب��ه تفاهم خوبی 
رس��یده ایم.آیت اللهی بازنگری چارت س��ازمانی به 
کمک مش��اور و به صورت اصولی، پیگیری استفاده 
از فناوری های نوین در امر س��اخت و ساز، برگزاری 
دوره های آموزشی و بازآموزی مهندسان و گسترش 
فعالیت های رفاهی و ورزشی برای آنان و تعامل هر 
چه بیش��تر با بسیج مهندسان و س��ازمان های نظام 
مهندس��ی کشاورزی و معدن را از دیگر اولویت های 

هیات مدیره جدید سازمان ذکر کرد.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه علی رغ��م حج��م عظیم 
فعالیت های ساخت و س��از در استان، سازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان تنها متولی 25 ت��ا 30 درصد 
س��اختمان هایی اس��ت که وارد چرخه اخذ پروانه و 
مجوز می ش��وند، گفت: افزون بر 70 درصد ساخت 
و س��ازها نیز به دلیل مس��ائل مختلف به ویژه حق 
بیمه، بدون پروانه و خالف قانون احداث می ش��وند.

رییس سازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان در 
پایان نیز خواس��تار تقویت این سازمان با تخصیص 
درصد مناسبی برای خدمات مهندسی شد. غالمرضا 
رضای��ی، مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان یزد 
به تش��ریح تاریخچ��ه تش��کیل و فعالیت های این 

سازمان و همچنین س��یر جریان برگزاری انتخابات 
ششمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی استان یزد 
پرداخ��ت و گفت: در این انتخابات که با مش��ارکت 
49 درصدی مهندسان عضو همراه بود، از میان 57 
نامزد نهایی راه یافته به مرحله رأی گیری، 9 نفر به 
عنوان اعضای هیات مدیره سازمان انتخاب شدند و 
اعتبارنامه آنان آبان ماه گذش��ته با امضاء وزیر راه و 

شهرسازی تحویل شد.
فالح، نایب رییس اول س��ازمان نیز در این نشست 
گفت: در اس��تان یزد با وجود پتانس��یل قوی حضور 
چهار ه��زار و 500 نف��ر مهن��دس فرهیخته عضو 
سازمان، حضور آنها در عرصه ساخت و ساز جایگاه 
مناسبی ندارد و الزمه آن به رسمیت شناختن جایگاه 
هر یک از رش��ته های هفتگانه مهندس��ی ش��امل 
عمران، معماری، تأسیس��ات مکانیکی، تأسیس��ات 

برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک است. 
وی اظه��ار ک��رد: س��اختمان های دارای پروانه در 
استان باید به سمت یک نقشه ای شدن پیش بروند 
و آموزش مهندس��ان تقویت ش��ود.پیروزبخت، دبیر 
هیات مدیره نیز بر تش��کیل گروه های تخصصی و 
کمیسیون های تخصصی اشاره کرد و گفت: دیدگاه 
ما کامال تعاملی است و با توجه به توان بالقوه موجود 
مهندس��ان استان ضرورتی به اس��تفاده از مشاوران 

خارج اس��تانی در انجام پروژه ها و طرح های عمرانی 
استان احساس نمی شود و این امر از طریق بکارگیری 
نیروهای داخل استان می تواند زمینه های اشتغال و 
درآمدی مهندسین را نیز افزایش دهد. نورمحمدزاده، 
عضو هیات مدیره سازمان نیز ضرورت فهم درست 
از دین را در طراحی های شهرسازی و معماری محور 
سخن خود قرار داد و گفت: در صورت درک درست 
از تعالیم دینی و بکارگیری دانش مهندسی می توان 
با صرف وقت و حوصله کافی به س��طح قابل قبولی 
از شهرسازی و معماری اسالمی و ایرانی رسید. وی 
خواس��تار تدوی��ن تعریف دقیقی از مق��ررات محلی 
ساختمان در کنار مقررات ملی ساختمان شد.فرشید، 
دیگر عضو هیات مدیره و خزانه دار س��ازمان هم با 
اشاره به تجربیات خود در عرصه مشاوره تأسیسات 
مکانیکی طرح های اس��تانی، ضرورت توجه خاص 
به مبحث ن��وزده مقررات ملی س��اختمان خصوصا 
انرژی های س��بز را خاطرنش��ان کرد و افزود: بحث 
بهینه سازی انرژی در استان یزد با وجود نور فراوان 
خورشید به ش��دت مغفول مانده و باید روی کاربرد 
انرژی ه��ای س��بز – فتوولتائی��ک و آبگرمکن های 
خورشیدی فرهنگ سازی شود.وی همچنین خواستار 
تسریع در تولید گسترده امکانات بهره گیری از انرژی 

خورشیدی خانگی در استان  یزد  شد. 

ساخت759خانهدرمنطقهزلزلهزدهدشتیبوشهرکلنگخورد

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر گفت: با انجام عملیات آواربرداری، ساخت 
759واحد مس��کونی آسیب دیده از زلزله درمنطقه دشتی آغاز شده است. شاپور 
رستمی افزود: در زلزله شهرستان دشتی یکهزارو 593 واحد مسکونی آسیب دیده 
اس��ت که از این ش��مار 832 واحد آن باید از نو ساخته شود.  وی اضافه کرد: در 
این ارتباط تاکنون 849 پرونده برای بازس��ازی تشکیل، آواربرداری در759 واحد 
پای��ان یافته وعملیات گچ ریزی نیز در 455 واحد صورت گرفته اس��ت.  معاون 
امورعمرانی اس��تانداری با بیان این که پی کنی 382 واحد از سوی بنیاد مسکن 
اجرا شده است ادامه داد: از این تعداد 139واحد آن آرماتور بندی و قالب بندی و 
82 واحد نیز بتن ریزی ش��ده است.  رستمی گفت: این واحدها در سه تیپ 64، 
80 و 86متری س��اخته می ش��ود که زیر بنای آن طبق نظر صاحبان مسکونی 

تعیین و س��اخته می ش��ود. وی بیان کرد: طبق مصوبه هیات دولت 416میلیارد 
ریال تسهیالت به آسیب دیدگان پرداخت می شود. رستمی اضافه کرد: براساس 
این مصوبه برای بازس��ازی هر واحد مس��کونی ش��هری 200 میلی��ون ریال و 
واحد مس��کونی روس��تایی 150میلیون ریال تسهیالت پرداخت خواهد شد. وی 
افزود: عالوه بر تس��هیالت یاد ش��ده 90میلیارد ریال نیز به صورت بالعوض به 
زلزله  دیدگان دشتی پرداخت می شود.  وی گفت: از محل این کمک بالعوض 
به هر واحد که کامل بازس��ازی می شود 50 میلیون ریال و برای تعمیر هر واحد 
مسکونی 20 میلیون ریال اختصاص می یابد. گفتنی است زلزله ای به بزرگی 6. 1 
ریشتر بیستم فروردین بخش های شنبه و طسوج و کاکی را لرزاند و باعث کشته 

شدن 37 تن و مصدومیت یکهزار و170 نفر و تخریب واحد های مسکونی شد.
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معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري مشهد از 
انتخاب مش��هد به عنوان ش��هر پایل��وت به منظور 
اجراي معماري اس��المي  و ایران��ي خبر داد و گفت: 
نبود امکانات مناسب سبب شده تا در زمینه معماري 
اس��المي  و ایراني در کشور ضعف وجود داشته باشد 
و ایرانیان از س��بک غربي تقلی��د کنند. محمدهادي 
جاوی��د در همایش روز معمار که در دانش��گاه خیام 
مشهد برگزار شد، گفت: استفاده و تقلید از طرح هاي 
غربي در زمینه معماري مس��یري را در کشور ایجاد 
کرده که فکر و ذهن خالق ایرانیان را تحت  الش��عاع 
قرار داده اس��ت. وي بیان کرد: معماري نشان دهنده 
تم��دن و فرهنگ شهرهاس��ت و در بی��ن هنرهاي 
مختل��ف تنه��ا معماري اس��ت که مي توان��د ما را با 
اتفاقات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي گذش��ته آشنا 
کند.وي افزود: امروزه آثار بس��یار ارزنده اي در حوزه 
معماري در ش��هرهاي کشور مانند اصفهان، کرمان، 
یزد، کاش��ان وج��ود دارد که حس تعل��ق، زیبایي و 

ایراني بودن را به ما منتقل مي کند.
معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري مش��هد با 
انتقاد از نبود معماري انقالبي و اس��المي  برجس��ته 
در ایران گفت: با وجود پش��توانه و معماري قوي در 
ایران بعد از گذشت 35 سال از انقالب اسالمي  هنوز 
نتوانستیم اقدامي  در شان انقالب در این زمینه انجام 
دهیم و این در حالي اس��ت ک��ه از پیروزي انقالب 
اس��المي  فرصتي مناس��ب وجود داش��ته تا دوره اي 

جدید از معماري اسالمي  را در کشور رقم بزنیم.
جاوید ادام��ه داد: در بخش معم��اري ضعفي جدي 
وج��ود دارد که برطرف ک��ردن آن تنها با دس��تان 
آینده سازان این مملکت ممکن است. جاوید با اشاره 
ب��ه تاکیدات مقام معظم رهب��ري در زمینه توجه به 

معماري اس��المي  و ایراني در شهرها گفت: تاکیدات 
مقام معظم رهبري در بحث معماري و شهرس��ازي 
اسالمي  و ایراني سبب شد تا تمام مسووالن در این 
زمینه به بیان مش��ترکي دس��ت پیدا کنند و در این 

مسیر نیز اقداماتي انجام شده است.
معاون شهرس��ازي و معماري شهرداري مشهد بیان 
کرد: با توجه به این مهم ایجاد زیرساخت ها و همسو 
کردن کلیه س��ازمان هاي وظیفه من��د در این بخش 
یکي از تکالیفي است که انتظار مي رود براي رسیدن 
به آن، همگان همکاري و تعامل داش��ته باشند. وي 
تاکید کرد: بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي 
در سال 87 وظیفه تدوین و ارائه تشکیل کمیته سیما 
و منظر ش��هري بر عهده مس��کن و شهرسازي قرار 
گرفت ام��ا از آن زمان تاکنون اق��دام جدي در این 
زمینه صورت نگرفته است.  جاوید بیان کرد:یکي از 
اقدامات صورت گرفته در ش��هرداري مشهد در این 
زمینه تدوین آیین نامه نماهاي ش��هري در ش��وراي 
ش��هر مشهد اس��ت که بر این اس��اس باید نماها در 

ش��هر مشهد متناسب با شهر امام رضا)ع( باشد. وي 
گفت: تشکیل دبیرخانه کمیته نما و منظر در سازمان 
نظام مهندسي یکي از گام هاي اولیه اي است که در 
راستاي تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبري در 
زمینه معماري اسالمي  و ایراني برداشته شده است.

وي بی��ان ک��رد: همچنی��ن ب��ا برق��راري ارتباط با 
انجم��ن معم��اران انقالب اس��المي  که ب��ه منظور 
عملیاتي کردن سیاس��ت هاي نظ��ام درباره معماري 
اس��المي  ایراني تشکیل شده است با توجه به وجود 
زیرساخت هاي مناسب، مشهد به عنوان شهر پایلوت 
براي اجرایي کردن این مهم انتخاب ش��ده اس��ت. 
وي تصریح کرد: دانش��جویان داراي توان و ظرفیت 
بالقوه اي در زمینه ه��اي مختلف مخصوصا در حوزه 
شهرس��ازي و معماري هستند که باید از وجود آن ها 
در کارهاي اجرایي اس��تفاده کرد. وي یادآور شد: با 
تالش دانشجویان در مشهد، در حال حاضر این شهر 
به لحاظ پرداخت به طراحي و زیبایي به عنوان شهر 

نمونه در کشور شناخته شده است.

مدیر عامل شرکت گاز همدان گفت: در حال حاضر 95 درصد از جمعیت شهری 
و روس��تایی این اس��تان از نعمت گاز بهره مند هستند.حس��ین محمدی، با بیان 
اینکه تمامی 29 ش��هر اس��تان همدان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و درواقع 
با نرخ 99/5 درصدی از نظر جمعیت ش��هری، این اس��تان در س��طحی باالتر از 
میانگین کش��وری قرار دارد .وی افزود: از تعداد یک هزار و 82 روس��تای استان 
731 روستا از نعمت گاز بهره شده اند و گاز رسانی به 111 روستا در دست اجرا 

اس��ت که نرخ باالی خانوارهای روستایی گازدار در استان همدان با ضریب نفوذ 
88/2 درص��دی نیز مبین قرار گرفتن این اس��تان در س��طحی فراتر از میانگین 
کش��وری در بخش روستایی اس��ت.وی گفت: تا پایان فروردین ماه امسال یک 
میلیون و 650 هزار نفر زیر پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند که در بخش خانگی 
475 هزار و 500 مورد است و در بخش تجاری، نیروگاهی و مشترکان عمده و 
صنعتی در استان همدان 25 هزار و 685 مشترک از گاز طبیعی استفاده می کنند.

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان شوش 
گفت: دو هزار و 881 واحد مسکن روستایی در 140 
روس��تای این شهرس��تان مقاوم س��ازی شده است.

عبدالحس��ین نیسی افزود: بهس��ازی و مقاوم سازی 
مسکن روستایی از سال 1374 آغاز اما در دولت های 

نهم و دهم ش��تاب گرفت. وی، اعتبار هزینه ش��ده 
ب��رای مقاوم س��ازی واحدهای مس��کن روس��تایی 
شهرس��تان ش��وش را تاکنون 239میلی��ارد و 950 
میلیون ریال عنوان کرد و افزود: برای مقاوم س��ازی 
مسکن روس��تایی تس��هیالت 125 میلیون ریالی با 

اقساط پانزده ساله و س��ود پنج درصد به روستاییان 
پرداخت شده است. نیس��ی گفت: این تسهیالت به 
طور 100 درصد در راستای مقاوم سازی و بهسازی 
مسکن روس��تایی هزینه شده و کوچکترین انحرافی 

در هزینه کرد این تسهیالت صورت نگرفته است.

مشهدپایلوتاجرايمعمارياسالميميشود
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رئی��س مرکز آم��وزش علم��ي – کارب��ردي جهاد 
دانش��گاهي کرج نیز در همایش روز معماري گفت: 
دبیرخانه دائمي  روز معمار در مرکز آموزش علمي – 
کاربردي جهاد دانش��گاهي کرج ش��کل مي گیرد و 
همچنین فصلنامه تخصصي به نام معماري و شیخ 

بهایي چاپ و توزیع مي شود. 
حس��ین آبین ب��ا بی��ان اینک��ه معم��اري یکي از 
ش��اخص ترین هنر هویت س��از ایران است، اضافه 
ک��رد: عده اي ب��ا علم به دنب��ال شناس��اندن علم 
معم��اري بودند و همچنین ش��یخ بهایي 95 کتاب 

و رساله در زمینه معرفي معماري دارد.
وي ادام��ه داد: س��نت و مدرنیس��م در همه زمینه 
متبلور ش��ده اس��ت که در معماري ه��م آثار آن را 
مش��اهده مي کنیم که در دو شکل تبادل فرهنگي 
و تهاج��م فرهنگ��ي قابل مش��اهده اس��ت. رئیس 
مرکز آم��وزش علمي – کاربردي جهاد دانش��گاهي 
کرج تصریح کرد: اگر تب��ادل فرهنگي جنبه مثبت 
و تهاجم فرهنگي جنب��ه منفي در نظر بگیریم باید 

مش��اهده کنیم که چه برخوردي داشته ایم و آیا به 
تمام زمینه ها توجه داش��ته ایم.آبین ب��ا بیان اینکه 
نقاط ق��وت براي ما فرصت ایج��اد مي کند، اضافه 
ک��رد: آیا جامعه معماري توانس��ته از این فرصت ها 

استفاده کند؟ 
چقدر توانس��ته ایم ویژگي هاي مثبت از نظر شرایط 

اقلیم��ي  در معماري که همس��از به محیط زیس��ت 
بوده در راس��تاي کاهش مصرف انرژي حفظ کنیم 
و آیا در ساخت و س��ازهاي کنوني لحاظ ش��ده است 
و برگ��زاري جش��نواره بهانه اي اس��ت ک��ه به این 
موضوعات بپردازیم و ما که نمي خواهیم جش��نواره 

تشریفاتي برگزار کنیم.

دبیرخانهدائميجشنوارهروزمعماريبهاستانالبرزرسید

کاشان؛شهرداریهابهاصولفنیساختمانتوجهکنند

مدیر دفتر نظام مهندس��ی شهرس��تان آران و بیدگل گفت: با توجه به مزایای 
بس��یار مثبت رعایت مقررات ملی س��اختمان و اصول فنی ساخت شهرداری ها 

باید به پیاده کردن دانش فنی در ساخت و ساز توجه الزم را داشته باشند. 
محمدرضا حاجی حس��ینی اظهار داشت: هم زمان با وقوع زلزله در شهرستان ها، 
س��اختمان هایی که از کوچکترین اصول مهندس��ی بی بهره ان��د به طور کامل 
تخریب می ش��وند. وی با تأکید بر لزوم توجه مسئوالن نسبت به اعمال نکات 
فنی در ساخت و سازهای شهری گفت: با توجه به مزایای بسیار مثبت رعایت 
مقررات ملی س��اختمان و اصول فنی ساخت ش��هرداری ها باید به پیاده کردن 
دانش فنی در ساخت و ساز توجه الزم را داشته باشند. مدیر دفتر نظام مهندسی 
شهرس��تان آران و بیدگل در ادامه خاطرنش��ان کرد: شوراهای شهر و روستا با 
مسائل فنی، مهندس��ی، معماری و شهرسازی ارتباطی مؤثر دارند و باید رابطه 

تنگاتنگی با نظام مهندسی داشته باشند.
حاجی حس��ینی ب��ا تأکی��د بر این ک��ه باید بت��وان از تجربیات ش��وراها و دفاتر 
نظام مهندس��ی در کنار یکدیگر اس��تفاده ک��رد اف��زود: از آنجایی که صنعت 
ساختمان س��ازی با جان و مال اف��راد مرتبط بوده و نظر به این که کش��ورمان 
نی��ز بر روی کمربند زلزله قرار دارد باید به دفاتر نظام مهندس��ی توجهی ویژه 

داش��ت چراکه مهندسان نقشی محوری در موضوع صنعت ساختمان سازی ایفا 
می کنند. وی در ادامه با بیان اینکه دفتر نظام مهندسی ساختمان در شهرستان 
آران و بیدگل از س��ال 90 ش��روع به کار کرده است تصریح کرد: ایجاد ارتباط 
مثبت با شهرداری های شهر نوش آباد، سفید شهر و ابو زیدآباد، تهیه نقشه های 
تأسیسات، مکانیک در مجتمع های اداری و مسکونی و نظارت بر ساخت و ساز 
اماکن مذهبی به خصوص مس��اجد و تکایا از جمله اقدامات این دفتر در مدت 

فعالیتش بوده است.
این مسئول اذعان داشت: کنترل و نظارت بر حسن اجرای فعالیت ساخت و ساز 
مسکن مهر شهرستان آران و بیدگل و نظارت بر بهینه سازی مصرف انرژی در 
اماکن دولتی و مس��کونی از جمله برنامه هایی است که سازمان نظام مهندسی 

به آن نگاهی ویژه دارد.
حاجی حس��ینی ارتقای سطح کیفی نقشه های مهندسی، بهبود خدمات و اجرای 
کنترل مضاعف بر نظارت س��اخت و س��ازهای ش��هری را از اهداف آینده دفتر 
نظام مهندس��ی شهرستان اعالم کرد و گفت: با استقرار دفتر نظام مهندسی در 
این شهرستان مشکل مراجعه شهروندان برای دریافت تأییدیه نظارت بر اجرای 

انشعابات گاز به شهرستان کاشان مرتفع شده است.

هشدارنسبتبهاحداثشهرکمسكونیبدونزیربناها

نماین��ده م��ردم مراغ��ه و عجب ش��یر در مجلس 
ش��ورای اسالمی گفت: متاس��فانه چنیدین شهرک 
در س��ال  های گذشته در مراغه بدون لحاظ نمودن 
تاسیس��ات زیر بنایی از جمله آب و فاضالب، گاز و 

مدرسه احداث شده است. 
مهدی دواتگری ضمن بی��ان این خبر افزود: جمع 
کثیری از شهروندان با فرهنگ با تحمل مشکالت 

موج��ود در این چند ش��هرک مجبور به س��کونت 
شده  اند. وی در ادامه هم چنین از اخذ مجوز احداث 
مدرس��ه 10 کالسه در منطقه ش��هرک فرهنگیان 

گلشهر خبرداد. 
نماین��ده مردم مراغه و عجب ش��یر ب��ا بیان این 
مطل��ب گف��ت: طی مالقات��ی با وزی��ر آموزش و 
پرورش مجوز احداث مدرس��ه 10 کالس��ه در این 

منطق��ه صادر ش��د ک��ه در آینده نزدی��ک مراحل 
احداث آن آغاز می  ش��ود. 

دواتگ��ری اف��زود: پ��روژه آب و فاظالب ش��هرک 
گلش��هر مراغه که از یکی از مش��کالت عمده این 
اهالی بود این پروژه توس��ط پیمانکار انتخاب شده 
آغاز گردیده و در آینده ای نه چندان دور مورد بهره 

برداری قرار خواهد گرفت. 
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طرحتفصیلیشهرقم85درصدپیشرفتدارد

مع��اون معماری و شهرس��ازی ش��هرداری قم از پیش��رفت 85 درصدی طرح 
تفصیلی شهر قم خبر داد. 

علیرضا خاکی با اشاره به فعالیت های معاونت معماری و شهرسازی اظهار کرد: 
این معاونت در بخشی از فعالیت های خود کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای 

شهر و کنترل نقشه ها را انجام  می  دهد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: معاون��ت معماری و شهرس��ازی در بخش��ی دیگر از 
فعالیت ها تهیه طرح ها و برنامه ریزی ش��هری را ب��ه عهده دارد که به عنوان 
مثال در این زمینه برنامه ریزی ش��هری و معماری پارک های بزرگ از طریق 
این معاونت انجام می ش��ود. معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم یادآور 

شد: اکنون تهیه طرح های توسعه شهری در حوزه معاونت شهرسازی به طور 
مس��تقیم یا از طریق انتخاب مشاوره انجام می شود. وی عنوان داشت: اکنون 
در حال طراحی طرح تفصیلی ش��هر قم هس��تیم که هر 10 تا 15 س��ال یک 

بار بازنگری می ش��ود. 
خاکی از پیش��رفت 85 درصدی طرح تفصیلی ش��هر قم خبر داد و افزود: طرح 
تفصیلی ش��هر قم بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع نحوه استفاده از 
زمین های ش��هری در سطح محالت مختلف ش��هر، موقعیت و مساحت دقیق 
زمین برای هر یک از آنها، ش��بکه معابر، می��زان تراکم جمعیت و اولویت های 

مربوط به مناطق و موقعیت تمام عوامل شهری را تعیین می کند.

کودکاناراکيهمایشاصالحالگویمصرفبرقبرگزارکردند

همایش اصالح الگوی مصرف برق از سوی شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان مرکزی با حضور بیش از 
300دان��ش آموز مقطع ابتدایی با هدف تغییر نگرش 

و رفتار دانش آموزان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق 
استان مرکزی: حجم عظیمی از جمعیت کشور ما را 
دانش آموزان تش��کیل می دهند ک��ه آموزش و آگاه 
س��اختن آنها به عنوان نسل آینده ساز جامعه نسبت 
به استفاده درست از وسایل انرژی بر می تواند نقش 
بس��یار مؤث��ری در تحقق هدف ملی بهینه س��ازی 

مصرف انرژی الکتریکی داشته باشد.
این گزارش می افزاید: برگزاری چنین همایش��هایی 
فرصت اش��اعه فرهنگ صحی��ح چگونگی مصرف 
برق در جامعه، آگاه س��ازی فرزندان این سرزمین و 
گوش��زد کردن اهمیت انرژی الکتریکی، این شریان 
حیات��ی جامعه، آنها را به ض��رورت صحیح انرژی و 
نقش آن در رشد و توسعه کشور آگاه می کند که این 
همای��ش فرصت بیان راههای اتالف منابع انرژی و 
ترویج فرهن��گ صرفه جویی برق بی��ن کودکان را 

فراهم  ساخت. 

براس��اس این گ��زارش ،روند اقتص��اد خانواده ها در 
اقتصاد کش��ور موثر اس��ت و کار جمعی و مشارکتی 
در ام��ر صرفه جویی و اصالح الگ��وی مصرف برق 
نقش حیاتی را برای تحقق اهداف کش��ور در زمینه 
ش��کوفایی اقتص��ادی در بر دارد. گفتنی اس��ت ،در 
پای��ان این همایش نمایش��گاهی با عن��وان اصالح 
الگوی مصرف برق با به نمایش گذاشتن آثار نقاشی 
کودکان با موضوعات اس��تفاده بهینه از انرژی برق 
،مدیریت مصرف وصیانت از منابع انرژی در معرض 

دید عموم قرار گرفت.

بوشهر؛صنایعبرايگسترشفرهنگمصرفبهینهبرقپیشگامشدند

صنایع استان بوشهر براي گسترش فرهنگ مصرف 
برق پیش��گام ش��دند.هدف ازاین هم��کاری ایجاد 
رویه و س��اختار مناس��ب به منظور جلب مشارکت 
مش��ترکان صنعتی در طرح کاهش پیک تابستان با 
س��ه رویکرد جابجایی تعطیالت هفتگی- جابجایی 
مص��رف از س��اعت های اوج ب��ار به س��اعت های 
کم باری و انجام تعطیالت و تعمیرات ساالنه است.
با امضای ی��ک تفاهم نامه، برنامه همکاری صنایع 
با شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به منظور 
گس��ترش فرهنگ مصرف بهینه برق برای سومین 

سال متوالی آغاز شد. 
به گزارش پایگاه خبری توانیر مدیر عامل ش��رکت 
توزیع نیروی برق بوش��هراین ش��رکت در حاش��یه 
امضای این تفاهم نامه که با صنایع بوش��هر مبادله 
ش��د، با اش��اره به حیات��ی بودن ان��رژی الکتریکی 
در جوام��ع ام��روزی تصریح کرد: با توج��ه به نیاز 
ب��ه س��رمایه گذاری ب��اال در صنعت ب��رق، صرف 
زمان جه��ت افزایش تولی��د انرژی ب��رق و اثرات 
زیس��ت محیطی مصرف این ان��رژی، باید به بحث 
مدیریت مصرف توجه ویژه ای ش��ود. مهندس سید 
رضارضوی خاطرنشان کرد: توجه به بحث مدیریت 
مص��رف و افزایش آگاهی جامعه درخصوص میزان 

مصرف انرژی، موضوع اساس��ی در سالمتی و رشد 
و پیشرفت جامعه امروزی است. 

رض��وی اظهارداش��ت:هدف از امض��ای این تفاهم 
نامه ایجاد رویه و س��اختار مناس��ب به منظور جلب 
مش��ارکت مش��ترکان صنعت��ی در ط��رح کاهش 
پیک تابس��تان با س��ه رویکرد جابجایی تعطیالت 
هفتگی- جابجایی مصرف از ساعت های اوج بار به 
س��اعت های کم باری و انجام تعطیالت و تعمیرات 
ساالنه اس��ت. وی ادامه داد: براین اساس متناسب 
با س��طح همکاری صنای��ع، تخفیف های��ی نیز در 

صورتحساب مش��ترکین لحاظ خواهد شد. رضوی 
بیان داش��ت این تفاهم نامه از سال 90 بین شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان بوشهر و صنایع امضاء و 

فعالیت در این زمینه آغاز شده است. 
وی ادام��ه داد در راس��تای اجرای ای��ن تفاهم نامه 
در س��الهای گذشته اقداماتی از قبیل اطالع رسانی، 
برگزاری کارگاه آموزش��ی مس��تمر، ممیزی انرژی 
واحدهای صنعتی، تهیه ،آفیش، بروش��ور و کتابچه 
و سرکش��ی ادواری ب��ه واحدها در تابس��تان انجام 

پذیرفته است. 
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انتقادازساختوسازهایبیرویهدرحاشیهپایتخت

مدی��رکل مناب��ع طبیعی اس��تان تهران گفت: ب��رای جلوگی��ری از تصرفات و 
تجاوزات به عرصه های منابع طبیعی و س��اخت و س��ازهای بی رویه در حاشیه 
شهر تهران، س��االنه 2000 هکتار جنگل دست کاشت ایجاد خواهد شد.غالم 
عباس عبدی نژاد افزود: این جنگل ها در نواحی حساس و مناطقی مانند شمال 
ش��هر تهران و دامنه های البرز که به توس��عه فضای س��بز احتیاج دارند، ایجاد 

خواهد شد.
وی ادامه داد: تا کنون مطالعات و بررسی های الزم انجام شده و پیگیر اقدامات 
اجرایی آن نیز هستیم؛ عالوه بر آن آمادگی خود را برای کمک به دستگاه های 

دیگر مانند شهرداری ها، کارخانجات، شهرک های صنعتی و دیگر سازمان های 
دیگر که با نوعی با فضای س��بز در ارتباط هس��تند اع��الم می کنیم. مدیرکل 
منابع طبیعی اس��تان تهران با تاکید بر نقش جنگل ها در کاهش آلوگی هوای 
تهران اضافه کرد: عالوه بر آن جنگل کاری یک اقدام حفاظتی بوده و ضریب 
حفاظتی را افزایش می دهد. عبدی نژاد توس��عه فضای س��بز تهران را اولویت 
برنامه های منابع طبیعی اس��تان تهران دانست و گفت: عالوه بر توسعه فضای 
س��بز، حفظ و نگه داری آن نیز مورد توجه اس��ت که تمام تالش خود را برای 

آن به کار می بریم. 

دانشآموزانمصرفبرقرابهمازندرانيهاآموزشدادند

نهادین��ه ک��ردن فرهن��گ صرفه جوی��ی در میان 
خانواده ه��ای مازندران��ی از طریق آموزش 52 هزار 
دانش آموز کلی��د خورد.مدیرعامل ش��رکت توزیع 
ب��رق مازندران با بیان این که ای��ن طرح از ابتدای 
اردیبهشت ماه آغاز و تا نیمه آن ادامه خواهد یافت، 
تاکید کرد: بیش از 300 مدرس��ه و 52 هزار دانش 
آموز جامعه هدف 95 نفر از دبیران منتخب آموزش 
و پرورش نیز به عنوان مدرس��ان این طرح به شمار 

می روند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران از آغاز طرح 
آم��وزش یک روزه مدیریت مصرف برق در مدارس 
اس��تان خبر داد . مهن��دس منوچهر جعفری با بیان 
این که این طرح از سال 88 و همزمان با نامگذاری 
آن سال به نام اصالح الگوی مصرف اجرا می شود، 
خاطرنش��ان کرد: این طرح با تصویب هیات دولت 
در خصوص همکاری با آموزش و پرورش به منظور 
کنترل مص��رف ، جلوگیری از مص��رف بی رویه و 
آش��نایی با الگوی استفاده صحیح از انرژی برق در 

بخش خانگی صورت می گیرد. 
جعفری همچنین به ضرورت آموزش از سنین پایین 
برای فرهنگ سازی اشاره کرد و گفت: براین اساس 
بای��د دانش آم��وزان به عنوان یک��ی از اصلی ترین 
جوامع ه��دف قرار گیرند.وی تصریح کرد: به دنبال 
نهادین��ه کردن فرهن��گ مصرف صحی��ح برق از 
طریق آموزش و آگاه س��ازی، در میان خانواده های 
مازندرانی هستیم. جعفری افزود: با توجه به اهمیت 
انتقال صحیح و مناس��ب مطالب آموزشی از طریق 
دبیران آموزش و پرورش، این ش��رکت با همکاری 

اداره کل ام��وزش و پ��رورش مازندران به برگزاری 
دوره آموزش��ی مدیریت مصرف مدارس برای 500 
نف��ر از دبی��ران آم��وزش و پ��رورش در گروههای 
آموزش��ی عل��وم ابتدای��ی ، حرفه و ف��ن راهنمایی 
تحصیلی و برق و الکترونیک متوس��طه در سالهای 

اخیر اقدام کرده است. 
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق مازندران با بیان این 
ک��ه این طرح از ابتدای اردیبهش��ت م��اه آغاز و تا 
نیم��ه آن ادام��ه خواهد یافت، تاکید ک��رد: بیش از 
300 مدرس��ه و 52 هزار دانش آم��وز جامعه هدف 
95 نف��ر از دبی��ران منتخب آم��وزش و پرورش نیز 
به عنوان مدرس��ان ای��ن طرح به ش��مار می روند.
جعفری ضرورت توج��ه مدیریت مصرف انرژی در 
کش��ور ، پتانس��یل ها و مزیت های ای��ران در حوزه 
ان��رژی ، منابع انرژی تجدید پذیر، مصرف بی رویه 
حامل های انرژی در کشور ، مدیریت مصرف انرژی 

الکتریکی در منازل، راهکارهای اصلی کم هزینه و 
بدون هزینه صرفه جویی انرژی در بخش روشنایی، 
انجام تعمیرات مناس��ب ، استفاده از روشنایی روز ، 
استفاده از المپ های مناسب و... را از جمله عناوین 
و موضوع��ات آموزش��ی ب��رای تدری��س در طرح 
آموزش مدیریت مصرف برق برشمرد.وی همچنین 
از برگزاری مس��ابقه اینترنتی مدیریت مصرف برق 
از ابتدای تیرماه تا پایان ش��هریور سال جاری برای 
دانش آموزان خبرداد و گفت: عالقمندان می توانند 
با مراجعه به س��ایت ش��رکت توزیع برق مازندران 
ب��ه آدرس www.maztozi.ir در این مس��ابقه 
ش��رکت کنند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
مازندران اظهارداش��ت: در پایان این مسابقه به قید 
قرعه به 100 برنده خوش ش��انس جوایزی اهدا و 
زمان قرعه کش��ی نیز هر هفته نیز از طریق سایت 

شرکت اعالم خواهد شد. 

واممسكنمهرآذربایجانغربی30میلیونیشد

وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: به دس��تور رییس 
جمهوری و به مناس��بت یکصد و شش��مین س��فر 
استانی هیات دولت به آذربایجان غربی، تسهیالت 
مسکن مهر این استان از 250 میلیون ریال به 300 
میلیون ریال افزایش یاف��ت . علی نیکزاد در گفت 

و گو با خبرنگاران با اعالم این خبر اظهار داش��ت: 
بر اساس دستور رییس جمهوری، این امر در هیات 
دولت تصویب شده و به عنوان هدیه ای برای مردم 
غیور آذربایجان غربی به مرحله اجرا گذاشته خواهد 
شد. وی گفت: در این استان 131 هزار واحد مسکن 

مهر با 33 هزار و 400 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
م��ردم و دولت در حال اجرا اس��ت که افزایش این 
میزان تسهیالت برای اعضاء نقش مهمی در شتاب 
بخش��یدن به روند اجرای مسکن مهر در آذربایجان 

غربی خواهد داشت.
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گزارش ويژه پنجره ايرانيان از متن و حاشيه يک شب فراموش ناشدنی

ویستابستدرخشید؛سالمبهبازارهایجهانی
17 اردیبهش��ت ماه، هتل بین المللی هما و جشن 10 سالگی یکی از موفق ترین 
ش��رکت های ایرانی در صنعت تولید پروفیل یو پی وی س��ی. جش��نی با شکوه و 
بی نقص، ش��بی فراموش نش��دنی که بس��یاری به پاس قدردانی و احترام آمده 
بودند تا راز موفقیت ویستابس��ت را جس��تجو کنند. آن ش��ب، خاطره ش��د و در 
ذهن همگان ماند، ش��بی ش��اد، متنوع و پر از ش��ور و هیجان و امید. ش��بی که 
بس��یاری از فعاالن صنعت در و پنجره یو پی وی سی ایران و تالش گران عرصه 
صنعت به ویژه صنعت س��اختمان آمدند و با آمدن خویش، جشن ویستابستی ها 
را دوچندان تکمیل کردند. همه به احترام ویستابس��ت آمده بودند، به احترام یک 
دهه تالش، تولید و رقابت بر س��ر کیفیت، 3650 روز فکر کردن و عرق ریختن 
و از ناهمواری ها عبور کردن برای افتخار آفریدن برای یک س��رزمین، سرزمینی 
دوس��ت داش��تنی به نام ایران، آمده بودند تا پس از 87 هزار و 600 س��اعت کار 
بدون وقفه به ویستابستی ها بگویند خسته نباشید و تبریک گویند: به بار نشستن 
ت��الش ای��ران برای تولیدی در س��طح جهانی و حاال قابل رقاب��ت در بازارهای 
جهانی. 17 اردیبهش��ت 1392 شبی فراموش نش��دنی بود، شبی که ویستابست 
درخش��ید و پیام روش��ن این بود که حاال نوبت به بازارهای جهانی رسیده است. 
ش��بی که به گفته مدیران ارش��د ویستابست همگان اذعان داشتند در تنگناهای 
شدید ناشی از تحریم و فشار بین المللی هم می توان تولید ملی را با قدرت تمام 

حفظ کرد و هرگز مرعوب دیگران نشد. 
عقربه های س��اعت هنوز چنددقیقه ای به س��اعت 19 مانده بود که با تالوتی از 
کالم ا... مجید، جش��ن تولد 10 سالگی ش��رکت ویستابست، تولیدکننده پروفیل 
یو پی وی س��ی ایران آغاز ش��د و اولین ش��گفتی قابل تحس��ین که نشان از نگاه 
فرهنگی و هنردوست مدیران ویستابست دارد، همه را به خود جلب کرد؛ اجرای 

موس��یقی با استفاده از گروهی از ناشنوایان هنرمند ایران زمین و البته هنرنمایی 
ایش��ان هم در آغاز و هم پایان برنامه شش ساعته تولد ویستابستی ها با تشویق 

حاضران همراه بود. 
اما بازش��دن صدای میکروف��ون و صدای دو مجری توانا و آش��نای ایران یعنی 
کاظم احمدزاده و محمود ش��هریاری کافی بود تا همگان به ش��اد بودن و متنوع 
بودن جش��ن تولد ویستابستی ها پی ببرند. تمامی ویستابستی ها از مدیران ارشد، 
تا مهندس��ان، کارشناسان بخش های مختلف، تکنس��ین ها و کارگران حاضر در 
این مراس��م باش��کوه چنان فعال بودند که گویی در خط تولید قرار دارند، هرچند 
در آن شب فراموش نشدنی جای بسیاری از آنهایی که بر سر کار بودند و اجازه 
ندادند تولید متوقف ش��ود، خالی بود، اما نش��انی بود از این که تولید و کیفیت در 
ویستابس��ت تعطیل بردار نیس��ت. اجرای برنامه های طنز، موسیقی، شعبده بازی 
قرعه کش��ی و اه��دای جوایز نفیس به برندگان و ... همه و همه نش��ان از یک 

برنامه ریزی دقیق داشت. 
البته جش��ن تولد 10 سالگی ویستابس��ت فرصتی برای میهمانان فراهم آورد تا 
با همدیگر گفتگو داش��ته باش��ند و گاه س��طح گفتگوها تا مرز مذاکرات تجاری 
هم پیش رفت. حضور دس��تکم 30 خبرنگار، عکاس، تصویربردار در این ش��ب 
درخشش ویستابست هم نشان از اهمیت موفقیت و حس کنجکاوی ایشان برای 

پی بردن به راز موفقیت این شرکت موفق و برنامه های آینده داشت.
 پیش به سوی بازارهای صادراتی

خبرن��گار پنج��ره ایرانیان که در این مراس��م کم نظیر حضور داش��ته، می گوید: 
انتظار اولیه این بود که قرار اس��ت در این مراس��م چون دیگر مراسم های مشابه 
س��ایرتولیدکنندگان عم��ده وقت به س��خنرانی و تعریف و تمجی��د از همدیگر 
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اختصاص یابد، اما اصال ویستابس��تی ها چنین تصمیمی نداش��تند چه اینکه وقت 
دعوت از مدیران ارش��د این ش��رکت برای ایراد سخن، آنها کوتاه سخن گفتند و 
ش��فاف. ابتدا مهندس محمد جواد اقدامیان در مقام ریاست هیات مدیره شرکت 
ویستابس��ت با خواندن نوش��ته ای که همه در آن سخن از امید بود و پیشرفت با 
متنی احساس��ی همه را به تشویق واداش��ت و به مثابه آنکه »آنچه از دل برآید، 
الجرم بر دل نش��یند« کوتاه اظهار داش��ت: در سال های گذشته کشور ما، شاهد 
موج گس��ترده واردات پروفیل یو پی وی سی از کش��ورهایی مانند ترکیه، چین، 
کره جنوبی و حتی برخی از کشورهای اروپایی بود و این کشورها سهم عمده ای 

از بازار ایران را در اختیار داشتند. 
او تصریح کرد: با توجه به وجود ظرفیت های واحدهای تولیدی کشور در بسیاری 
از موارد ش��اهد واردات اقالم غیر اس��تاندارد به کش��ور نیز بودیم که با کمترین 
نظارت و در عین حال با قیمت های غیرمنطقی به بازار عرضه می ش��د که البته 
این امر ناشی از عدم شناخت کافی در مورد صنعت پروفیل و در و پنجره یو پی 
وی س��ی بود. رئیس هیات مدیره شرکت ویستابست با بیان اینکه طی سالهای 
اخیر این مجموعه با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و استفاده از متخصصان و 
مهندسان جوان ایرانی به یکی از بزرگترین تولیدکننده پروفیل کشور تبدیل شده، 
افزود: هدفگذاری اصل��ی این مجموعه تولید در کالس جهانی بوده و در همین 
راس��تا توانسته ایم 16 گواهینامه معتبر بین المللی از جمله استاندارد سختگیرانه 
رال آلمان را کس��ب کنیم. اقدامیان با اش��اره به اینکه این شرکت دارای 12 خط 
تولید انواع پروفیل یو پی وی س��ی اس��ت، تصریح کرد: ای��ن مجموعه در حال 
حاضر پروفیل مورد نیاز 240 واحد تولید در و پنجره یو پی وی س��ی را تامین می 
نماید و با راه اندازی طرح توس��عه جدی��د در حال اجرا بخش قابل توجهی از نیاز 

صنایع کشور را تامین خواهیم کرد. 
 کیفیت و مشتری مداری؛ اصلی اجتناب ناپذیر

مهندس محمود صداقت، مدیرعامل شرکت ویستابست هم، در مراسم جشن 10 

س��الگی این ش��رکت اعالم کرد: توجه به کیفیت و رعایت حقوق مشتری، یک 
اصل اجتناب ناپذیر در ای��ن مجموعه بوده و به همین دلیل تمام خطوط تولیدی 
ش��رکت با ظرفیت کامل به فعالیت خود ادام��ه می دهند. این عضو هیات مدیره 
انجم��ن تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی س��ی در و پنج��ره ایران تاکید کرد: با 
وجود چالش های موجود بر سر راه تولید و روابط غیرعادی تجاری دیگر کشورها 
علیه ایران این مجموعه توانسته به سطح قابل قبولی از خودکفایی دست یافته و 
به ویژه در زمینه تکنولوژی و نگهداری ماش��ین آالت بر توان متخصصان داخلی 
ش��رکت تکیه کند. وی خاطرنشان کرد: امروزه دنیا به خوبی می داند که اگر تنها 
50 درصد از تحریم های وضع ش��ده علیه ایران، برای کشورهای اروپایی در نظر 
گرفته می شد، اقتصاد این کشور ها فرو می ریخت، اما در ایران و با وجود تمام این 
محدودیت ها مصمم تر از قبل در راستای استقالل صنعتی کشور گام بر می داریم. 
صداقت تصریح کرد: این موضوع نشان می دهد بخش صنعت می تواند با در نظر 
گرفتن حمایت های دولت و مسووالن مصمم تر از گذشته با همت و کار مضاعف 
در زمینه خلق حماسه اقتصادی و صیانت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی گام 

برداشته و کشور را به سمت استقالل صنعتی هدایت کند. 
10 س��ال پیش وقتی س��نگ بنای ویستابست گذاشته شد، ش��اید کمتر کسی 
تصور می کرد تا میزان پیشرفت این گروه صنعتی خیره کننده باشد، اما مدیران 
این ش��رکت مصم��م به تولید پروفیل یو پی وی س��ی در س��طح کالس جهانی 
krass- ماش��ین آالت و قالب ه��ای آن را از دو ش��رکت معتبر اروپای��ی یعنی
mafei آلم��ان و Greiner اتریش خریداری کردند و وقتی در س��ال 1385 
ماشین آالت خریداری شده نصب و نخس��تین پروفیل های تولیدی در شهریور 
1386 وارد بازار ش��د، مدیران، مهندسان، کارشناسان و کارگران ویستابست به 
افقی دور دس��ت، نظر داش��تند، افقی برای حضور در بازارهای جهانی، حاال در 
بهار س��ال 1392 به جرات می توان اعتراف کرد که ویستابس��تی ها به جهانی 
ش��دن می نگرند. البته آنها تجربه حضور در بازارهای منطقه ای و کش��ورهای 
همس��ایه را دارن��د و مصمم هس��تند به صورت 
تخصص��ی به تولید پروفیل یو پی وی س��ی ادامه 
دهن��د .آنه��ا می خواهن��د در مس��ابقه کیفیت با 

تولیدکنندگان اروپایی برنده باش��ند. 
شب باش��کوه و فراموش نشدنی ویستابستی ها با 
اجرای برنامه های ش��اد و متنوع و موسیقی زنده 
و البت��ه ضیافت ش��ام به پایان رس��ید، اما این به 
معنای رس��یدن ویستابست به درجه عالی کیفیت 
است و نه آخر آن که کیفیت در ویستابست یعنی 
تالشی همیشگی و رقابت برای جاودانه ماندن و 

درخشش دایمی.



پنجره ایرانیان68



یل
روف

پ

69
  سال ششم  شماره 68    خرداد ماه 1392



پنجره ایرانیان70



یل
روف

پ

71
  سال ششم  شماره 68    خرداد ماه 1392



پنجره ایرانیان72

در گفتگوي ويژه پنجره ايرانيان با رييس انجمن صنايع توليدکنندگان پروفيل يوپي وي سي ايران عنوان شد

هشدارنسبتبهافتکیفیتپروفیلهايیوپيويسي
اش�اره: »نگراني اصلي این اس�ت که در این ش�رایط با یک بحرانی به نام بحران کیفیت مواجه شده ایم. بارها هشدار داده ام که عدم رعایت 
کیفیت در تولید، تمام صنعت نوپاي پروفیل یوپي وي س�ي را تهدید می کند.« این صریح ترین هش�دار مهندس حس�ین طوسی، رییس انجمن 
صنایع تولیدکنندگان یو پی وی س�ی ایران اس�ت. دش�واری ها و موانع پیش روی تولیدکنندگان داخلی پروفیل یوپی وی س�ی بهانه ای شد برای 
گفتگو. این بار صریح تر و بی پرده تر از همیش�ه. رونق فروش پروفیل های فاقد کیفیت ناش�ی از چیست؟ تقاضا برای بی کیفیت ها چگونه ایجاد 
می ش�ود؟ آیا انجمن کم تحرک ش�ده؟ آیا این نهاد صنفی توانس�ته اس�ت منافع حداکثری اعضا را تامین کند و خواس�ته های آنها را همچنان 
در اولویت قرار دهد؟ تولیدکنندگان داخلی در زمینه تهیه مواد اولیه داخلی و وارداتی با چه مش�کالتی مواجه هس�تند و انجمن برای رفع این 
مش�کالت چه اقدامی انجام داده و با چه محدودیت هایی مواجه اس�ت؟ مهندس طوس�ی می گوید: یکي از نگرانی هاي جدي به رویکرد جدید 
مجتمع هاي پتروش�یمي برمي گردد که این روزها اصرار دارند محصوالت ش�ان را به بهانه  ارزآوري صادر کنند و کمتر تمایل دارند تا تولیدات و 
محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کنند که اگر این کار انجام شود قطعا صنعت تولید پروفیل یوپي وي سي همانند برخي دیگر از صنایع 
با بحران کمبود مواد اولیه و افزایش ش�دید هزینه هاي تولید مواجه خواهند ش�د. از این رو امیدواریم که خبرهاي منتش�ر شده مبني بر صدور 
مجوز دوباره صادرات محصوالت پتروشیمي به گونه اي باشد که مجتمع هاي پتروشیمي به تعهدات خود در قبال تامین نیاز داخلي عمل کنند«. 
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان را با رییس انجمن صنایع تولیدکنندگان پروفیل یوپی وی س�ی ایران بخوانید و اگر نقد و نظری دارید با ما 

در میان بگذارید.
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 ابتدا اجازه دهید به ارزیابي وضعیت صنعت تولید پروفیل یوپي وي سي 
در ایران در دو س�ال اخیر بپردازیم. تحلیل ش�ما به عنوان رییس انجمن 
صنایع تولید پروفیل یوپي وي سي ایران از دشواري هاي تولید این صنعت 

نوپا چیست؟
یکي از مهمترین دغدغه هاي انجمن به ویژه در یکسال گذشته، پیگیري وضعیت 
دسترسي تولیدکنندگان پروفیل یوپي وي سي به مواد اولیه تولید داخل و وارداتي 
بود. فراموش نکنیم که طي یکي دوس��ال اخیر این صنعت در دسترس��ي به مواد 
اولیه با دش��واري هاي زیادي مواجه ش��د و گاه وضعیت بحراني هم شد. یکي از 
موانع پیش روي تولیدکنندگان این صنعت، ناش��ي از دشواري هاي تحریم ایران 
بود که دسترس��ي به مواد اولیه عمدتا اروپایي را مش��کل ک��رد و تولیدکنندگان 
ب��راي در اختیار داش��تن مواد اولیه اس��تاندارد ب��ه ویژه افزودني ها ب��راي تولید 
پروفیل یوپي وي س��ي ب��ا محدودیت هاي زیادي مواجه ش��دند و این وضعیت تا 
قطع دسترس��ي هم پیش رف��ت به نحوي که قیمت این م��واد اولیه وارداتي در 
کشور به ش��دت افزایش یافت. عامل دیگر تش��دیدکننده مشکالت این صنعت 
نوپا به محدودیت هاي دسترسي به پودر پي وي سي از کارخانجات و مجتمع های 
پتروش��یمی  داخلی بود که کمبود شدید پودر پي وي سي تولید داخل هم به سبب 
مقرراتي بود که در بورس کاال وضع ش��ده بود. نتیجه اینکه مشکالت در بورس 
کاالها، باعث ش��د تولیدکنندگان داخلي پروفیل پي وي سي نتواند از بورس کاال 

خرید کنند؟
 چرا؟

ببنید. واقعیت این است که به علت عدم کنترل در بورس کاال، عده زیادی دالل 
با پروانه، حتي پروانه های واحدهای غیر مرتبط، پودر یوپی وی س��ی را خریداری و 
با قیمت باالتر در بازار عرضه مي کردند. از س��وي دیگر، افزایش حجم نقدینگي 
در سال هاي اخیر باعث شده تا این نقدینگي به جاي هدایت به سمت بخش هاي 
تولیدي وارد فعالیت هاي س��فته بازي و دالل گرایي ش��ود، که متاسفانه بازار مواد 
اولی��ه واحدهاي تولیدي از جمله م��واد اولیه مورد نیاز واحده��اي تولید پروفیل 

یوپي وي سي هم از این خطر مصون نماندند.
 نتیجه اینکه ورود دالل ها و واس��طه ها به بازار م��واد اولیه این صنعت و حضور 
پررنگ آنها در بورس کاال، باعث ش��د تا قیمت پودر پي وي سي در داخل تا 100 
درصد هم باالت��ر برود که نتیجه آن افزایش هزینه هاي تولید واحدهاي تولیدي 
پروفیل یوپي وي س��ي و البته ورود پروفیل ه��اي بي کیفیت از خارج بود که نباید 
کتمان کرد که متاسفانه برخي واحدهاي تولیدي که تعدادشان هم محدود است 

اقدام به تولید پروفیل کم کیفیت هم کردند.
  انجمن براي رفع این مشکالت چه کار کرد؟

هی��ات مدی��ره انجمن از همان موق��ع تالش هاي خود را تش��دید و به وضعیت 
ایجاد ش��ده اعتراض رسمي کرد. البته بوروکراسي اداري باعث شد تا خیلي روند 
مذاکرات و رایزني با مس��ووالن دولتي طوالني شود، اما به هر حال ما توانستیم 
مس��ئوالن دولتی را متقاعد کنیم تا از ورود افراد غیر مرتبط و واس��طه ها به بازار 
مواد اولیه تولید پروفیل یوپي وي س��ي جلوگیري کنند و در همین راس��تا با سایر 
صنای��ع مرتبط هم مذاکره کردیم تا زودتر به نتیجه برس��یم. به طور مش��خص، 
یکی از اقدامات اساسی که در انجمن انجام دادیم، ارتباط با مسووالن رده باالي 
ش��رکت دولتي بازرگانی پتروشیمی  بود که موفق ش��دیم آنها را متقاعد کنیم تا 
یک گرید ویژه برای تولیدکنندگان پروفیل یوپي وي س��ي در یکي از مجتمع هاي 
پتروشیمي تولید ش��ود و محصول تولیدي انحصارا در اختیار تولید کنندگان قرار 
بگیرد. این کار، گرچه چندین ماه طول کش��ید، ولی محصول اختصاصي در بندر 
پتروشیمی  امام )ره( تولید و از طریق بورس کاال عرضه شد، اما بازهم دسترسي 
به این محصول براي بس��یاري از تولیدکنندگان پروفیل یوپي وي سي دشوار بود 
چرا که خرید از بورس کاال، نیازمند پرداخت نقدي است و واحدهاي تولیدي هم 

همانند دیگر بخش هاي تولیدي با کمبود شدید نقدینگي مواجه هستند. 
البت��ه هدف اصلي ما در انجمن این ب��ود که مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید 
پروفیل یو پی وی س��ی، خارج از بورس کاال و ب��ا نظارت انجمن صورت گیرد که 

مورد موافقت مس��ووالن دولتي قرار نگرفت. با این حال، دسترسي به مواد اولیه 
تولید داخل به ویژه پودر پي وي سي نسبت به سال گذشته چند ماهي است بهتر 

شده است، اما خبرهاي نگران کننده اي به گوش مي رسد.
  چه خبرهاي نگران کننده اي؟ شفاف تر توضیح مي دهید؟

یکي از نگرانی هاي جدي به رویکرد جدید مجتمع هاي پتروشیمي برمي گردد که 
این روزها اصرار دارند محصوالت ش��ان را به بهان��ه  ارزآوري صادر کنند و کمتر 
تمای��ل دارند تا تولیدات و محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کنند که اگر 
این کار انجام شود قطعا صنعت تولید پروفیل یوپي وي سي همانند برخي دیگر از 
صنایع با بحران کمبود مواد اولیه و افزایش شدید هزینه هاي تولید مواجه خواهند 
ش��د. از این رو امیدواریم که خبرهاي منتشر ش��ده مبني بر صدور مجوز دوباره 
صادرات محصوالت پتروش��یمي به گونه اي باشد که مجتمع هاي پتروشیمي به 
تعه��دات خود در قبال تامین نیاز داخلي عمل کنند. اما نگراني اصلي این اس��ت 
که در این ش��رایط ب��ا یک بحرانی به ن��ام بحران کیفیت مواجه ش��ده ایم. من 
بارها هش��دار داده ام که عدم رعایت کیفیت در تولید، تمام صنعت نوپاي پروفیل 
یوپي وي سي را تهدید می کند.  گرچه تعداد بسیار زیادی از اعضای انجمن متعهد 
هستند با رعایت حداکثر استاندارد و تکنولوژی باال محصوالت را تولید و به بازار 
عرض��ه کنند، ام��ا در همین صنعت افراد یا واحدهاي تولیدي هم هس��تند که با 

کاهش قیمت درصدد هستند، براي خود بازار فروش دست و پا کنند.
 چرا؟ س�وال این اس�ت که چرا بازار به روي محصوالت بي کیفیت روي 

خوش نشان مي دهد؟
به نظرم باید طرف تقاضا را آسیب شناس��ي کرد و دید علت تشدید تقاضا در بازار 
براي پروفیل هاي فاقد کیفیت الزم از کجا نش��ات مي گیرد چرا که اگر تقاضایي 
وجود نداش��ته باشد، تولید یا واردات محصوالت بي کیفیت توجیه ندارد؟ به نظرم 
یکي از عوامل اصلي و نگران کننده در خصوص تشدید تقاضا براي پروفیل هاي 
یوپي وي س��ي و در و پنجره هاي تولید شده ناشي از تقاضاي انبوهي است که در 
پروژه هاي مس��کن مهر دیده مي شود. در این پروژه ها، برای ارزان سازی مسکن 
مهر، پیمانکاران معموال دنبال در و پنجره های با قیمت پایین هس��تند که باعث 
ترک بازار از س��وي تولیدکنندگان با کیفیت و جوالن بي کیفیت ها ش��ده اس��ت. 
تداوم این وضعیت در نهایت باعث نارضایتي مردم و افت تقاضا براي در و پنجره 

یوپي وي سي و تهدید جدي براي کل صنعت خواهد شد.
 ام�ا مقررات ملي س�اختمان صراحتا موارد متعددي در خصوص رعایت 
اس�تانداردها و کیفي س�ازي تاکید دارد و در مبحث 19 همین مقررات بر 
استفاده از پنجره هاي دوجداره یوپي وي سي استاندارد اشاره شده است. 

مگر این مقررات الزامي نیست؟
درس��ت است، اما نکته مهم این است که مس��ئوول تدوین، تصویب، نظارت بر 
اجراي مقررات ملی س��اختمان، به نحوي وزارت راه و شهرس��ازی است و جالب 
این اس��ت ک��ه وزارتخانه که مس��ئولیت تدوین این مقررات و نظ��ارت بر آن را 
دارد، در پروژه ه��ای مس��کن مهر که خودش نقش کارفرم��ا دارد، چندان نظارت 
ندارد و ما آش��کارا شاهد اس��تفاده از در و پنجره هاي یوپي وي سي فاقد کیفیت و 
استانداردهاي الزم در این پروژه ها هستیم. توجه داشته باشید که مرکز تحقیقات 
راه، ساختمان و شهرسازي کشور که مسوولیت مستقیم تدوین و تصویب مقررات 
کاالها و خدمات س��اختماني در کشور را عهده دار است، زیر نظر مستقیم وزارت 

راه و شهرسازي است. 
  یک�ي از گالیه ه�ا و انتقادهاي جدید فعاالن صنع�ت تولید پروفیل هاي 
یوپي وي س�ي به فرایند ارزیابي کیفي محصوالت شان و هزینه هاي ناشي 
از آن در مرکز تحقیقات راه ، س�اختمان و شهرسازي برمي گردد. ارزیابي 

شما چیست؟
این انتقاد درس��تي اس��ت. چرا که هزینه هایي که مرکز یادشده از تولیدکنندگان 
مي گیرد، بسیار باالست که به تولید داخلي آسیب می رساند و خود این مساله هم 
قیمت تمام ش��ده را باال می برد. از س��وي دیگر طوالنی بودن روند تایید فنی و 

کارهای آزمایشگاهی هم آزاردهنده و هزینه زاست. 
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در حالي که انتظار مي رود دولت در راس��تاي حمایت از تولید داخل این هزینه ها 
را کاه��ش ده��د و بخش��ي از هزین��ه را دولت بدهد ن��ه اینکه ای��ن هزینه به 
تولیدکنندگان تحمیل ش��ود. اما متاس��فانه براي تایید کیفیت و یا تمدید مجوزها 
و گواهي نامه هاي کیفي عالوه بر فرایند بس��یار طوالني، هزینه سنگیني به طور 

ساالنه از تولیدکنندگان مي گیرند که اصال قابل توجیه نیست. 
 پیش�نهاد ش�ما به عنوان رییس انجمن صنای�ع تولیدکنندگان پروفیل 

یوپي وي سي در این زمینه چیست؟
پیش��نهاد این است اگر نظارت با دس��تگاه دولتی است، قطعا باید نظارت و تایید 
مجوزها و گواهي نامه هاي فني با قیمت پایین تري انجام ش��ود و اگر قرار اس��ت، 
هزینه ه��ای زیادی را بگیرند، پس بهتر اس��ت نظارت به بخش خصوصی واگذار 

شود تا هم رقابتی شود و هم کنترلی روی هزینه ها انجام شود.
  اما مس�ووالن دولتي مي گویند نظارت یک مسوولیت حاکمیتي است و 

نمي توان به بخش خصوصي واگذار کرد؟
م��ا نمي گویی��م که وظایف حاکمیت��ي را واگذار کنند، بلکه اج��راي آن به بخش 
خصوصي واگذار ش��ود و دولت بر فعالیت آن نظارت داشته باشد، این یک تجربه 
موفق بین المللي است و منافاتي هم با اهداف حاکمیتي ندارد. سوال این است که 
اگر همین فرایندي که مرکز تحقیقات راه، س��اختمان و شهرس��ازي در خصوص 
ارزیابي کیفي و صدور مجوزها و گواهي نامه هاي فني پروفیل هاي یوپي وي س��ي 
انج��ام مي ده��د، در صورت واگذاري به بخش غیردولتي چ��ه میزان هزینه براي 
تولیدکنندگان تحمیل مي کند و آیا نمي شود هم هزینه ها را کاهش و مدت زمان 
بررسي را کم کرد؟ شما ببینید وضعیت فعلي باعث شده تا شاهد شکل گیري پدیده 
گواهي نامه فروش��ي باشیم و بیش از آنکه مساله کیفیت و استاندارد مطرح باشد، 

اولویت پرداخت هزینه است. 
به همین دلیل در حال حاضر بسیاری از پروفیل های وارداتی که کیفیتی خوبی هم 
ندارد، همه گواهی نامه فنی دریافت می کنند. چرا؟ سوال این است که اگر نظارت 
وظیفه  حاکمیتی است که باید زیرنظر یک دستگاه دولتی باشد، چرا بر پروژه های 
مس��کن مهر نظارت نمی کنند؟ آیا همه مصالحي که در این پروژه ها استفاده شده 
مورد تایید کیفي و فني اس��ت؟ بدیهي است که وقتي انبوه سازي منافع خود را در 
نظر مي گیرد و هزینه تمام ش��ده واقعي نیست و یک قیمت خاصي بر آن تحمیل 

مي ش��ود، او مجبور است بخش��ي از هزینه ها را از محل استفاده از محصوالت و 
مصالح فاقد کیفیت الزم جبران کند.

 مگ�ر در مق�ررات مل�ي س�اختمان اس�تفاده از در و پنج�ره دوج�داره 
یوپي وي سي در ساختمان هاي جدید الزامي نشده است؟ برخي مي گویند 
از آنجای�ي که این مقررات جنبه توصی�ه اي دارد تا الزامي، به همین دلیل 
س�ازندگان تمایلي به استفاده از در و پنجره با کیفیت و استاندارد ندارد؟ 

شما چه نظري دارید؟
ببینید! بر اس��اس مبحث ماده 19 مقررات ملی ساختمان، در مبحث عایق بندی، 
اس��تفاده از در و پنجره های یو پی وی سی با شیشه های دو جداره الزامی  است، اما 
مش��کل این است که اوال این مقررات اجرا نمی شود و دوم اینکه آنهایی هم که 

اجرا می کنند، کیفیت الزم را رعایت نمی کنند.
 تداوم این وضعیت چه پیامدهایي براي کشور خواهد داشت؟

به نظ��رم، پنجره در س��اختمان، یک کاالی مصرفی نیس��ت، بلکه یک کاالي 
س��رمایه اي است، پس باید بهترین کیفیت را داش��ته باشد.اما وقتی این مهم به 
طور جدی رعایت نمی ش��ود و نظارت هم صورت نمی گیرد، ما شاهد یک اتالف 
ملی در بخش انرژی ساختمان خواهیم بود. ممکن است در حال حاضر هدف در 
پروژه های مهر پایین آوردن قیمت تمام شده ساخت باشد ولیکن در آینده بازهم 
باید سرمایه زیادی صرف تعویض در و پنجره های فاقد کیفیت کنیم و هم اینکه 
ت��ا آن زمان انرژی زیادی در بخش س��اختمان هدر خواهد رفت چرا که الزامات 

عایق بندی و بهینه سازی مصرف انرژی رعایت نشده است. 
جالب اس��ت که یک برآورد کارشناسی نش��ان می دهد که اگر میزان انرژی هدر 
رفته در در و پنجره های به کار رفته در س��اختمان های کش��ور را حس��اب کنیم، 
ظرف مدت یک تا دوس��ال می توان با پول ناشی از صرفه جویی انجام شده کل 
پنجره های س��اختمان های ایران را دوجداره و عایق بندی کرد. جای تامل است 
که وقتی خود دولت و نهادهای رس��می می گویند میزان اتالف انرژی در بخش 
س��اختمان کش��ور باالی 40 درصد و دو برابر اس��تاندارد جهانی است، پس چرا 

اهمیت این موضوع در عمل و اجرای پروژه ها جدی گرفته نمی شود؟
 ش�ما در حالی از وضعیت موجود انتقاد می کنید و نسبت به افت کیفیت 
در برخی پروفیل های یوپي وي س�ي داخلی و وارداتی هشدار می دهید که 



یل
روف

پ

75
  سال ششم  شماره 68    خرداد ماه 1392

ممکن است این انتقاد به انجمنی که شما هم ریاست آن را برعهده دارید، 
وارد باش�د ک�ه در مقام یک نهاد صنفی ب�رای جلوگیری از افت کیفیت و 
رعایت اس�تانداردها چه کرده اید و آیا تا کنون با مسووالن از جمله مرکز 

تحقیقات راه ساختمان و شهرسازی مذاکره و رایزنی داشته اید؟
از بدو تش��کیل انجمن صنایع تولیدکنندگان پروفیل یوپي وي س��ي ، نخس��تین 
مذاکرات را با مرکز تحقیقات راه، س��اختمان و شهرس��ازی را شروع کردیم و تا 
کنون با برگزاری جلس��ات بس��یار متعددی با رئیس و معاونین و کارشناسان این 
مرکز تصمیمات خوبی گرفتیم، ولی هیچ کدام از این توافق ها، به علت عدم ثبات 
مدیریت در این مرکز عملیاتی نش��ده است که این ثبات مدیریت در کشور یک 
ضایعه اس��ت. وقتی یک مدیری تغییر می کند، تمام تصمیمات مدیریت قبلی یا 
انجام نمی شود، یا نادیده گرفته می شود. در حالی که هر تشکل صنفی و حرفه ای 
از جمله انجمن صنایع تولیدکنندگان پروفیل یوپي وي سي به سبب عضویت افراد 
با سابقه، حرفه ای و کارشناسان و مدیران عضو آن یک ذخیره بسیار ارزشمندی 
از دانش، مدیریت، تجربه و تخصص محس��وب می شود که همیشه حاضر است 
این تجربه را راحت و رایگان در اختیار مسووالن و کارشناسان بخش های دولتی 

تصمیم گیر قرار دهد.
 ب�ا همه دس�ت اندازها و دش�واری هایی که به آنها اش�اره کردید، فکر 
نمی کنید برخی این ابهام را مطرح کنند که تولید کنندگان داخلی پروفیل 
یوپي وي س�ي دنبال این هس�تند ک�ه یا تعرف�ه واردات افزایش یابد و از 
واردات پروفیل خارجی جلوگیری ش�ود یا اینکه وضعیت به گونه ای شود 

که سهم باالیی از بازار در انحصار آنها بماند؟
بگذارید خیلی صریح و ش��فاف پاس��خ دهم. در حال حاضر و در در شرایطی که 
دسترس��ی به ارز و نقل و انتقال آن بسیار دش��وار شده و افزایش فشار تحریم ها 
دسترس��ی به مواد اولیه به ویژه مواد اولیه تولید ش��ده در اروپا را دشوارتر ساخته 

است، یک تولیدکننده داخلی دو راه بیشتر پیش روی خود ندارد. 
ی��ا اینکه مواد اولیه اس��تاندارد داخلی و خارجی را با قیم��ت باال بخرد و پروفیل 
ب��ا کیفی��ت و اس��تاندارد تولید و به بازار عرض��ه کند، یا اینک��ه روی به کاهش 
کیفیت آورد. حاال س��وال ما تولیدکنندگان داخلی این اس��ت که وقتی با تحمل 
همه فش��ارها و هزینه های تولید، محصوالت با کیفیت و اس��تاندارد قابل رقابت 
ب��ا پروفیل اروپایی تولی��د و عرضه می کنیم، چرا باید نظارت ها ضعیف باش��د و 
س��هم باالیی از ب��ازار در اختیار پروفیل های فاقد کیفی��ت و ضعیف قرار گیرد و 
چرا اجازه می دهند تقاضا برای محصول بی کیفیت در بازاری مثل مس��کن مهر 
شکل بگیرد؟ حرف ما به عنوان تولیدکننده داخلی این است که ما طرفدار بستن 

دروازه ها نیستیم و ما طرفدار رقابت در یک شرایط برابر هستیم. 
حاال هم که ش��رایط تحریم ها تشدید شده و دولت می خواهد تراز تجاری خود با 
دیگر کش��ورهای را مثبت نگه دارد، نبای��د تعرفه واردات را کاهش داد که رونق 
تجارت ش��کل بگیرد. اگ��ر هدف تراز مثبت تجاری و رون��ق صادرات و واردات 
اس��ت، حرف ما این اس��ت که از کش��ورهای هدف مواد اولیه بیاورید نه کاالی 
س��اخته ش��ده ای که در داخل کش��ور بخش خصوصی همان کاال را با کیفیتی 

باالتر تولید می کند. 
در ش��رایط نابرابر وقتی دروازه را ب��از می کنیم و کاالها بدون کنترل و ضابطه و 
پایین آوردن تعرفه های وارداتی وارد می کنیم، عمال ما با این کار، رونق اقتصادی 
را از کش��ور خودمان به کش��ور دیگر صادر می کنیم و در عوض رکود و تورم را 
همراه با آن کاال وارد کش��ور می کنیم. س��وال ما و انتظار ما در انجمن این است 
که وقتی در این کش��ور ح��دود 34 کارخانه تولید پروفیل یوپي وي س��ي فعالیت 
می کنند 80درصد فعالیت می کنند و حتی توان صادراتی دارند، چرا به بهانه رونق 
دادن به تجارت به کش��ورهای دیگر از جمله ترکیه می خواهند تعرفه واردات را 
پایین بیاورند؟ خوب اگر هدف بهبود تراز تجاری اس��ت، پیش��نهاد ما این اس��ت 
که از طرف ترکیه ای بخواهند مواد اولیه به ما بدهد نه کاالی س��اخته شده فاقد 

کیفیت و استاندارد جهانی. 
از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که بعد از بحران 2008 میالدی از جدی ترین 

اس��تراتژی اقتصادی در کشورهای پیشرفته صیانت از تولید داخلی، رونق کسب 
و کار، ایج��اد ارزش افزوده و اش��تغال زایی بوده و در مرحل��ه بعد به بازار آزاد و 
بازگذاشتن مرزها می اندیشند، اما در کشور ما این گونه نیست و متاسفانه ما فاقد 
اس��تراتژی صنعتی و تولیدی هستیم و هیچ آمایش صنعتی انجام نشده که مثال 
بدانیم االن مجموع س��رمایه گذاری که در صنعت تولید پروفیل یو پی وی سی در 
کشور انجام شده، چه میزان است و این واحدها چه میزان ظرفیتی دارند فعالیت 
می کنن��د و آیا امکان صادرات داریم یا برای تامین نیاز داخلی چه میزان ظرفیت 

تولید باید افزایش یابد؟
  آیا االن دسترسی به مواد اولیه به ویژه پودر پي وي سي در بورس کاال 

تسهیل شده و یا مشکالتی هنوز باقی است؟
گذش��ته از اینکه کمی وضعیت بهتر ش��ده اما هنوز کمب��ود نقدینگی واحدهای 
تولی��دی و برخی محدویت ه��ا و بوروکراس��ی اداری به عنوان مانع دسترس��ی 
س��ریع وجود دارد، مخصوصا سایتی به نام بهین یاب که مشکالت زیادی برای 
تولید کننده ها ایجاد کرده چون س��امانه ای اس��ت که خوب طراحی نشده و خوب 

مدیریت نشده است.
 حتم�ا در جری�ان هس�تید که تش�کل جدی�دی در صنف س�ازندگان و 
تولیدکنندگان در و پنجره یوپي وي س�ي متولد ش�ده اس�ت، واکنش شما 

چیست و با فعالیت این تشکل موافقید یا نه؟
حتما موافق هس��تیم و ما در انجمن صنایع تولیدکنندگان پروفیل یوپي وي س��ي 
از ه��ر تش��کل صنفی در این صنعت اس��تقبال می کنیم، چرا که تش��کل الزمه 
توس��عه پایدار یک کش��ور است. من اعتقاد دارم بس��یار کار خوب و اتفاق خوبی 
اس��ت، چون تش��کل ها زبان همدیگر را بهتر می فهمند و منافع مشترک را بهتر 

تشخیص می دهند. 
قبل از تشکیل انجمن یادشده، ما در انجمن خودمان شکایات بسیار زیادی ازطرف 
مصرف کننده ها در ارتباط با کیفیت در و پنجره یوپي وي س��ي داشتیم اما فراموش 
نکنیم که قطعا یک انجمن باید از طرف همه  اعضا حمایت شود، چرا که فرهنگ 
تشکل گرایی در کشور ما ضعیف است، چون نه بخش خصوصی تمایل زیادی به 
تشکل گرایی دارد و نه بخش دولتی و حتما ضرورت دارد در یک تشکل صنفی سوء 

تفاهم  ها برطرف شود و همه باهم یک دل و یک صدا شوند.
 اش�اره کردید به س�وء تفاهم در تش�کل ها بین اعضا، بگذارید بی پرده 
بپرس�یم ک�ه یک�ی از همین س�وء تفاهم ه�ا در ارتباط با انجم�ن صنایع 
تولیدکنندگان پروفیل یوپي وي س�ي ایران این اس�ت ک�ه اعضای هیات 
مدی�ره و برخ�ی از اعضا بیش�تر مناف�ع ش�رکت هایی را در اولویت قرار 
می دهن�د ک�ه مناف�ع آنها را تامی�ن کند و چن�دان به نی�از واحدهای تازه 
تاس�یس و یا با ظرفیت تولید پایین تر توجه ندارد؟ یا اینکه به مس�ایلی 
نظیر آموزش توجهی نمی ش�ود و ی�ا اینکه اصال چرا انجمن دفتری مجزا 

از خود ندارد و ... ؟
پاس��خ من به این س��والها هم ساده است و هم  بی پرده. اوال ما در انجمن هرگز 
ب��اال و پایین نداریم و این گونه نیس��ت که نیاز و انتظ��ارات برخی را بر دیگری 
ترجی��ح دهیم و همیش��ه در همه همایش ها، نشس��ت ها و مجامع مختلف، همه 
دعوت ش��ده اند که بیایند و حرف بزنند و نظرش��ان را بگویند و این کار بارها و 
بارها انجام شده و اگر کسی تمایل به شرکت در انجمن ندارد، این دیگر مشکل 

انجمن و تشکل نیست. 
در انجمن به روی همه باز اس��ت و ما از همه نظرات اس��تقبال می کنیم. مساله 
دیگر اینکه از همان ابتدا پیش��نهاد کردیم که در انجمن کمیس��یون آموزش��ی و 
فنی تش��کیل شود و رس��ما هم اعالم کردیم اما متاس��فانه کسی استقبال نکرد 
و اینک��ه می گویند چ��را انجمن برای خودش محیط فیزیک��ی جداگانه ی ندارد ؟ 
جواب خیلی س��اده اس��ت چون پول ندارد و انجمن درآمدی غیر از حق عضویت 
اعضا ندارد بس��یاری از هزینه ها را خود اعضا متحمل ش��ده اند و انجمن درآمدزا 
نیس��ت. فراموش نکنیم که انجمن برای همه است و همه برای انجمن. ما درها 

را همیشه باز نگه می داریم.



پنجره ایرانیان76

گروه صنعتی اکسيرآسا طرحی نو و متفاوت ارائه می کند

ازپروفیلتاپنجرهبادونشاناستانداردملی

گروه صنعتی اکسیرآسا تولیدکننده پروفیل یوپی وی سی با نشان تجاری »ایده آل«، 
طرحی نو و متفاوت در راس��تای حمایت همه جانبه از حقوق مصرف کنندگان و 
البته تولیدکنندگان و س��ازندگان در و پنجره های یو وی وی س��ی برداشته است؛ 
آنه��م با رویک��ردی »فرایندمحور« و با باور عملی بر ش��عاری بنیادین »حمایت 
ایده آل؛ از تولید پروفیل تا مصرف پنجره« . البته این تنها یک ش��عار تجاری یا 
رویکردی مقطعی نیس��ت بلکه باور و اعتقاد حرفه ای گروه صنعتی اکسیرآسا در 

زمره یکی از برترین تولیدکنندگان پروفیل های یو پی وی سی در کشور است .
یکی از اصلی ترین و بنیادی ترین اهداف این گروه صنعتی، از بدو تاسیس، تالش 
در جهت تولید محصوالت صادراتی، قابل رقابت در بازارهای جهانی و برخوردار 
از باالترین استاندارد همراه با یک رویکرد فرایند محور در ارتباط با تولیدکنندگان 
در و پنجره یو پی وی س��ی در سراس��ر میهن عزیز و رعایت حقوق مصرف کننده 
نهای��ی یعنی مردم بوده که خوش��بختانه تاکنون از هیچ کوشش��ی برای ارتقای 
کیفیت و رقابت س��الم دریغ نشده و ان ش��اء اهلل هم ادامه خواهد داشت. با توجه 
به اس��تقبال از پروفیل های ایده آل و معطوف شدن شرکت به افزایش ظرفیت 
تولید، همزمان با چهارمین نمایش��گاه بین الملل��ی صنعت درب و پنجره تهران 
فرصتی دس��ت داد تا همایش��ی ب��ا نمایندگان منتخب ، در هت��ل همای تهران 
برگزار گردد که در این نشس��ت صمیمانه ضمن دریافت دیدگاه ها و پیشنهادات 
نمایندگان ، مصمم ش��دیم در جهت حمایت همه جانبه از نمایندگیهای خود در 

سراس��ر کشور، طرح نوینی با رویکرد حمایت ایده آل از تولید پروفیل تا مصرف 
پنجره را رونمایی کنیم. 

 در این طرح ، گروه صنعتی اکس��یر آس��ا بهمراه بیش از 150 نماینده رس��می 
در سراس��ر کش��ور ضمن ورود به بازار درب و پنجره ، پس از اخذ سفارش��ات ، 
ضمن  کنترل و نظارت کارشناس��ان این ش��رکت ، نسبت به ساخت و نصب آن 
توسط نمایندگی های رسمی اقدام مینماید . با توجه به توان باالی این مجموعه 
)گروه صنعتی اکس��یر آسا و نمایندگیهای رس��می این شرکت( همکاری خود را 
در خصوص س��اخت در و پنجره های یو پی وی س��ی  در سراس��ر کشور اعالم 
می نماید. لذا ش��رکتهای س��اختمانی ، انبوه سازان ، اش��خاص حقوقی و حقیقی 
میتوانند جهت سفارشات خود مستقیمٌا با دفاتر نمایندگیها و یا با دفتر مرکزی این 
شرکت تماس حاصل نمایند تا پس از ثبت سفارش توسط واحد مربوطه، عملیات 
ساخت و نصب در نزدیکترین نمایندگی رسمی بمورد اجرا در آید . همچنین برای 
اطالع و آگاهی عموم هموطنان، لیس��ت نمایندگی های رسمی شرکت در سایت 

www.idealco.ir  به زودی ارائه خواهد شد .
آخری��ن نکته اینکه، گ��روه صنعتی اکسیرآس��ا »ای��ده آل« در چارچوب رویکرد 
فرایندمحور بر این اعتقاد است که در این فرایند از مدیریت و پرسنل شرکت  تا 
سازندگان درو پنجره یوپی وی سی با پروفیل های ایده آل و تمامی مصرف کنندگان 
نهایی، همه عضو یک خانواده بزرگ و صمیمی به نام خانواده ایده آل می باشند.

مهندس سید مرتضی معصومی
مدیرعامل گروه صنعتی اکسیرآسا ایده آل



یل
روف

پ

77
  سال ششم  شماره 68    خرداد ماه 1392







































UPVC بانک اطالعاتی تولید پروفیل



97

ل
فی

رو
ی پ

عات
طال

ک ا
بان

آورتا 

 UPVC فعالیت: تولید کننده پروفیل
تلفن: 0151-3833360-2

فکس: 0151-3833404
آدرس: مازندران، ساری، شهرک صنعتی شماره 1

www. averta. ir

) AK PROFILE ( آق پروفیل گلستان

UPVC فعالیت: تولید پروفیل
تلفن: 5532179 – 0171-5524159

فکس: 0171-5530230
آدرس : گرگان-بلوار ناهار خوران-روبه روی عدالت 73- 

مجتمع فرهنگ-ط1
WWW.Akprofile.com          Akprofile@gmail.com

آسیا جام پروفیل

upvc فعالیت:تولید پروفیل
تلفن: 0411-6376119

فکس: 0411-6371566
آدرس :  تبریز- شهرک صنعتی عالی نسب-خیابان صنعت-

قطعه 4-4
www.fenster-mann.com          info@fenster.mann.com

اکسیر آسا )ایده آل(                                                                                                                          

فعالیت: تولید پروفیل های  U. PVC  و ورق های ضد آب  
)W. P. C( پلی وود

تلفن دفتر مرکزی : خط ویژه  021-2965
تلفکس : 021-26406971-80

آدرس: بلوار میرداماد – بین نفت و مدرس – پ 237
info@idealco. ir           www. idealco. ir

ای. بی. آی

 UPVC فعالیت: تولید کننده پروفیل های
تلفن: 021-8657

فکس: 021-88675608
آدرس: خیابان ظفر، حد فاصل جردن و ولیعصر، مجتمع خانه 

سفید، پالک 321، طبقه5
www.aria window.com        info@aryawindow.com

ایستا طرح

  RothoPlas  فعالیت: نماینده انحصاری فروش پروفیل
تلفن: 88662126
فکس: 88661970

 آدرس : تهران- خ ولیعصر- باالتر از میرداماد-بلوار
ستاری- شماره 75- واحد7

www.istatarh.ir                         info@istatarh.ir

ایلیار صنعت نوین

فعالیت : تولید پروفیل UPVC درب و پنجره
تلفن: 0611-4427831-4

فکس: 0611-4427830
آدرس: اهواز- سه راهی صنایع فوالد- کمربندی آبادان- 

شهرک صنعتی شماره 3- جنب ورودی سمت چپ- واحد اول
patrawin.ilyarco@yahoo.com

بازرگانی قادری

  UPVC فعالیت : واردات پروفیل و یراق آالت درب و پنجره های
)PIMA PEN  نماینده انحصاری(

تلفن: 3- 44094772 -021      فکس: 44095091- 021
نگین  برج  مرزداران  به  نرسیده  اصفهانی-  اشرفی   : آدرس 

رضا- طبقه یک- واحد107 جنوبی
Chaderi-company@yahoo. com

بازرگانی ویس پی وی سی

فعالیت: فروش پروفیل
تلفکس: 88637042  و  88350737

آدرس: شیخ بهایی جنوبی- بلوار آزادگان- نبش خ 25 
غربی- پ26- واحد1

بازرگانی وین هاوس ایران

فعالیت: تأمین پروفیل های و متعلقات پنجره های 
 winhouse دو جداره

تلفکس: 22901183-4 – 22263637
آدرس: شریعتی، وحید دستگردی )ظفر(،بعد از خ نفت 

شمالی، پالک 232، واحد 9
info@ winhouse. ir                    www. Winhouse. ir

پارس فوژان فرآیند 

upvc فعالیت: تولید کننده پروفیل 
تلفن: 5-88672284 فکس: 88874200 

ساعی   پارک  از  باالتر   - ولیعصر  خیابان   - تهران  آدرس: 
کوچه امینی - پالک 4 - واحد 15

pff@foojhan. com

تکنما پی وی سی سپاهان

UPVC فعالیت : تولید کننده پروفیل  و در و پنجره
تلفن: 0311-9513504-7

فکس: 0311-6624626
آدرس: اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی- بن بست 

ندا- پالک 396
  info@Taknamapvc.com        www.Taknamapvc.com

تولیدی و صنعتی دیوا

فعالیت: تولید پروفیل upvc و محصوالت چوب پالست
تلفن: 5 -22761133            فکس:   021-22761136

آدرس: خیابان دولت-بین چهاراه قنات و بلوار کاوه-پالک 289-
طبقه اول شمالی

sales@divacompany.com         www.divacompani.com

راسپینا

فعالیت: ارایه خدمات لمینیت طرح چوب روی انواع پروفیل های
  UPVC

تلفن:9- 46812575      فکس: 9- 46812575
آدرس: تهران، کیلومتر 18 جاده قدیم کرج، شهر صنعتی زاگرس 

)شهر قدس(، گلبرگ جنوبی، کوی صنعتگران، پالک 3
www. raspinawin. com          info@raspinawin. com

UPVC بانک اطالعاتی تولید پروفیل
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UPVC بانک اطالعاتی تولید پروفیل

رهاو
upvc فعالیت: تولید کننده پروفیل

تلفن:  09126954598
آدرس: کیلومتر 20 جاده کرج تهران

 وردآورد - خیابان فیروز - پالک 10         
iran@rehau. com
www. rehau. com

زرین بنا پارسیان )سیندژ(

UPVC فعالیت: تولید انواع مقاطع پروفیل های
تلفن:  3-26201871-021  و 021-2348

فکس: 3-26201871-021 داخلی 2
آدرس: سه راه زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان 

محسن ملکی، پالک 1، واحد 1                    
info@syndej. ir              www. syndej. ir

دنیای پروفیل  پی وی سی غرب )کایکو( 

و  درب  و  سی  وی  پی  یو  پروفیل  کننده  تولید   : فعالیت 
پنجره های یو پی وی سی

تلفن دفتر تهران: 021-22924700
فکس دفتر تهران: 021-22907576

دفتر تهران: خ میرداماد- خ البرز- خ  تابان شرقی- پالک 2  
www.kicogroup.com   Donyaye profile@kico group.com

شاهین سازه فجر)ماژول( 

upvc فعالیت: تولید کننده پروفیل
تلفن: 63406 -021

فکس: 66532063 -021
آدرس:خیابان ستارخان- نبش تاکستان- پالک 1

info@majolprofile. com               www. majolprofile. com         

فن پالست توس

upvc فعالیت: تولید کننده پروفیل، در و پنجره
تلفن: 88729449 – 88711826 - 88724438
   88729449              فکس: 88701193 -021

آدرس: خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه 
ناهید، پالک 25، طبقه چهارم

info@fanplast. com                    www.fanplast.com

)Dr.Win (کاروان سرای نازنین

upvc فعالیت:  تولید کننده پروفیل
تلفن:5- 88507451

فکس: 021-88523058
آدرس: سهرودی شمالی-خ  خرمشهر-نرسیده به 

چهارراه صابونچی-پ166-واحد4
www.Drwinpvc.com

کیان پارس تاکان
فعالیت:تولید و چاپ انواع لیبل محافظ پشت چسب دار 
مخصوص پروفیل های upvc،ورقه های کامپوزیت،پلی 

اورتان و پلی یورتان و استیل و ...
تلفن: 22433068-021   فکس: 021-22433069

تهران- خیابان اوین-خ غیاثی-بن بست دوم-پالک 3
خانم فرهادی: 09122549487

  kianparstakan@yahoo.com

مهام صنعت 

upvc فعالیت: وارد کننده تیغه های
تلفکس: 22064835-37

آدرس: تهران-میدان ونک-خ مالصدرا
برج ونوس-ط3-واحد5

مجتمع بوتیا صنعت

فعالیت: تولید پروفیل UPVC و شیشه های 2 و 3 جداره
تلفن: 94- 88207987 -021

فکس: 88877766 -021
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 31، پالک 11

info@butia. ir               www. Butia. ir

مجتمع صنایع فناور پالستیک سپاهان)سی وان( 

قطعات  و  پانل  پروفیل،  انواع  کننده  تولید  فعالیت: 
UPVC ساختمانی از جنس وود پلیمر و

تلفن: 0311-6283668-9
فکس: 0311-6254324

آدرس: خ حکیم نظامی، نبش خاقانی، ساختمان ارکیده، طبقه دوم 
www. fanavarplastic. com

وکا ایران

UPVC فعالیت: واردکننده پروفیل
تلفن: 021-26411261-3

فکس: 26411264
آدرس : بلوار میرداماد-میدان محسنی-خ بهروز-خ 

مینا-نبش داراب نیا-پ2-واحد 3
akianinejhad@veca.com

ویس پروفیل ایرانیان

فعالیت: ارئه کننده پروفیل های upvc  (  Roto land ترک ( 
تلفن:55533679  - 55509747  - 09125986771

فکس: 55508523
آدرس: اتوبان آزادگان بازار آهن مکان-خ ششم 

شرقی-پالک 1498
Rahimhosseini_O2@yahoo.com

ویستابست

فعالیت: تولید کننده پروفیل یو پی وی سی
تلفن: 23002100 -021

فکس: 22043754 -021 
آدرس: بلوار آفریقا، خیابان شهید طاهری، پالک 12

 info@vistabest.com        www. vistabest.com

وینتک

upvc فعالیت: تولید کننده پروفیل
تلفن: 22888141     فکس: 22890350 

آدرس: پاسداران، نگارستان دوم، پالک 10، 
واحد 4 و 5

info@wintechpvc. ir                www. Wintechpvc. ir
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بانک اطالعاتی در و پنجره UPVC و آلومینیوم 

آلوم کاردینه

فعالیت : تولید انواع درب و پنجره آلومینیوم و upvc، نمای 
کرتن وال، فرم لس و کامپوزیت،نرده،لوور 

تلفکس : 021-88647602-3
مجتمع   -37 کوچه  روی  به  رو  وزرا-  خیابان   : آدرس 

ولیعصر2- طبقه 2- واحد225
alucad.co@gmail.com                            www. alucad.co

ارکان شیده پارسیان
upvc فعالیت: سازنده درب و پنجره

تلفن:88663096-7- 021
فکس:88674877- 021

آدرس:تهران- خ جردن- باالتر از میرداماد- کوچه سرو-
 پالک 7- طبقه اول- واحد 101

E-mail: info@shide.de          Website :www.shide.de

ایستاوین

فعالیت : تولیدی و بازرگانی
تلفن: 0711-6270711

فکس: 0711-6287855
شیراز-بلوار مطهری-ساختمان 110- واحد های 4 و 8

        behrad.azadi@gmail.com          www.istawin.com

پنجره upvc تات

upvc فعالیت: ساخت و نصب درب و پنجره های
تلفن: 44727080

فکس: 44723475
میدان  از  گلها-باالتر  متری  آهن-35  راه  شهرک    : آدرس 

اتریش-24 متری الله-پ16
Upvcpanjereh.tat1@yahoo.com

پنجره عایق آسیا

فعالیت : تولید درب و پنجره هاي upvc و شیشه هاي دو جداره
تلفن: 3  -  56537441

فاکس:     56537444
آدرس : تهران- خیابان میرداماد- میدان مادر- خیابان شاه 

نظری- برج ناهید- طبقه 16- واحد 2
www.aawin.ir                    info@aawin.ir

توسعه و بهینه سازی صنایع افق آریا

فعالیت: ساخت در و پنجره upvc و واردات 
ماشین آالت،پروفیل و یراق آالت pvc اروپایی

تلفن:  9 - 56276000   فکس:  56276010
آدرس: تهران-بزرگراه آزادگان-بعد از جاده قدیم کرج-احمد 

آباد مستوفی-بعد از میدان پارسا-خیابان انقالب-پ50
 www. ofogharia.com         info@ofogharia. com

پرشین توسعه حدید ) رها پنجره(

فعالیت  : تولید درب و پنجره upvc و شیشه های دو و سه جداره
تلفکس :2 - 88545770  و   19 -021-88172117

آدرس :سهروردی شمالی- خ شهید قندی- روبروی کوچه 
بیستم- پالک 76 - ساختمان پالیز - واحد 2

آدرس کارخانه: شهر صنعتی هشتگرد-فاز-3نبش بنفشه 3
 info@rehauc.com          www.rehauco.com

سان گلس

فعالیت: ساخت شیشه های دو جداره
تلفن: 09121463182  -   02637858518

فکس: 02637858300
آدرس : خ مطهری-خ ترکمنستان-پ24 - ط2

sunglassInC@gmail.com

ستا
upvc فعالیت: تولید درب و پنجره های دو جداره

تلفن: 02634496363    -  09121781643
فکس: 02634496363

آدرس دفتر: کرج-جهانشهر-بلوار موالنا-نبش کسری شمالی-طبقه 
فوقانی پوشاک گراد-ساختمان سرو-طبقه 3- واحد 3

کارخانه: کمالشهر-اول جاده قزل حصار-نرسیده به میثم یک
Kolbehsazan.ir             Kolbeh.sazan.o.a@gmail.com

گروه تولیدی صنعتی درب کارا

 ،UPVC فلزی،پنجره  چوبهای  چهار  انواع  کننده  تولید  فعالیت: 
دربهای چوبی و ضد سرقت

تلفن: 3-44299582-021             فکس: 021-44253870
 7 ابوالفضل-بوستان  مرزداران-خ  بلوار  مرکزی:  دفتر  آدرس 

غربی-مجتمع پاسارگاد-واحد 19
WWW.darbkara.com                              info@darbkara.com

پنجره دیبا

فعالیت: تولید  انواع در و پنجره آلومینیومی ترمال بریک  و نمای 
شیشه ای کریتن وال

 تلفن:  88670570 -021
فکس: 88670570 -021

آدرس: خیابان وزرا، خیابان 37، پالک 4، طبقه اول و دوم
 info@ng-diba. com

نما نگاه لیان

فعالیت: ارائه دهنده کلیه خدمات تخصصی نصب و پشتیبانی 
درو پنجره های UPVC و آلومینیومی

تلفن: 021-88213132
فکس: 021-88214377

آدرس : مالصدرا-خ شیراز شمالی-کوچه نرگس-ساختمان پاپلی-
طبقه  ششم- واحد 601

info@lian-co.com

نیلگون آبگینه پارس کهن

فعالیت : تولید شیشه دو سه جداره
تلفن:4820308 - 0263 فکس: 0263-4820309

همراه: 0912-8590183   -   0935-8268881
آدرس: کرج- خرم دشت- خیابان میثم2- پالک 4- واحد 1

 )کدپستی: 3199186797 (
na. parskohan@yahoo. com

هورام جام )هورامکو( 

فعالیت:  تولید کننده شیشه دو جداره و سه جداره
 تلفن:  44459810 - 021 )پنج خط( 

فکس: 44459810 - 021
آدرس: تهران - سردار جنگل-بین میرزابابایی و گلستان-ساختمان 

آسمان سردار-طبقه1-واحد101 
info@hooramco. com       www. hooramco. com
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آرال پالست

Endow  فعالیت: وارد کننده یراق آالت
تلفن: 46853322

فکس: 46886279
آدرس : قلعه حسن – پایین تراز میدان- جنب صافکاری 

فرهاد نصر-پالک 49
www.Aralplas.ir

آریا ترک یراق

)UPVC( فعالیت : فروش یراق آالت درب و پنجره یو پی وی سی
تلفن : 04114476040

فکس : 04114476070
آدرس : تبریز دیزل آباد جاده صنعتی غرب خیابان صنعت4 

شهرک صنعتی اسکان پالک 398
                      info@aty. ir
www. aty. ir

البرز یراق 

 UPVC فعالیت: ارائه دهنده انواع یراق آالت در و پنجره
تلفن: 5 - 22650264

فکس: 26201042
آدرس : خیابان ولیعصر - باالتر از جام جم 

 خیابان خرسند - پالک 76 - طبقه 5 - واحد 15

آروکو سامانه

فعالیت: یراق آالت و گسکت در و پنجره upvc و آلومینیوم
تلفن: 22468207-11 -021

فکس: 22468212 -021
آدرس: اتوبان ارتش، جنب خیابان بهاران، پالک 73، واحد 1

info@arocogroup. com
www.arocogroup. com

آلفا صنعت تابان

فعالیت : یراق آالت در و پنجره دو جداره
تلفکس: 22685281-4

-73 پالک  قیطریه  پارک  قیطریه-روبروی  بلوار   : آدرس 
طبقه سوم-واحد پنج

Info@Makewindow.ir                   www.Makewindow.ir

اورین آلومینیوم تجارت 

فعالیت : فروش یراق آالت اختصاصی درب و پنجره و نمای 
آلومینیومی 

تلفکس : 5552671  /  6688766 )0411(   
همراه: 0914-8880085

آدرس : تبریز-اول خیابان پاستور جدید 1-تقاطع خیابان 
طا لقانی-ساختمان آلیش-طبقه 2

info@aati. ir                www. aati. ir

آیسا تجارت نیکان

فعالیت: یراق آالت درب و پنجره UPVC، پروفیل گالوانیزه
تلفن: 88051251 - 021-88051215

فکس: 021-89782922
ششم،  طبقه  صدف،  برج  بهایی،  شیخ  میدان  آدرس: 

واحد  63 

بازرگانی اریکه تجارت دهگان

UPVC فعالیت: وارد کننده یراق آالت در و پنجره
تلفن: 02634309673

فکس: 02634303390       
آدرس : استان البرز، کرج، گوهر دشت )رجایی شهر(، بلوار 

اشتراکی جنوبی، بین خیابان سوم و چهارم – پالک 57

بازرگانی سینا

فعالیت: واردات و فروش انواع پیچهای صنعت upvc و فروش 
پروفیل های upvc و یراق آالت 

تلفن: 44961663-5
فکس: 44961667

آدرس: فلکه دوم صادقیه- ابتدای اشرفی اصفهانی- خیابان سازمان 
آب غربی- نبش گلستان- ساختمان نور قائم- ط 5- واحد 31

www.bzsina.ir                     info@bzsina.ir        

بازرگانی عابد

)UPVC( فعالیت : فروش یراق آالت درب و پنجره یو پی وی سی
تلفکس: 0311-9518085-8 

آدرس: اصفـــهان، خیابان توحیــــد شمالی
جنب مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان
مجتمع تجاری پدیده، طبقه اول، واحد 103

www.abedtrade.com
info@abedtrade.com

بازرگانی طاها

  UPVCفعالیت : ارائه دهنده انواع یراق آالت در و پنجره های
و ملزومات و نصب 

تلفن: 8- 66390665 -021
فکس: 66392276- 021

مجتمع   ،  13 فتح  خیابان  قدیم،  جاده   4 کیلومتر   : آدرس 
B15 پایتخت، طبقه دوم ، واحد

بنیــس

و  در  مصرفی  ملزومات  و  گسکت  آالت،  یراق   : فعالیت 
پنجره یو پی وی سی

تلفن: 47281 )021(
آدرس: تهران – فلکه دوم صادقیه – برج طال  طبقه چهارم 

– واحد هفت
info@BENISS.com
www. BENISS.com

بانک اطالعاتی یراق آالت 
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پرسان صنعت آریا

 GU - BKS فعالیت: نماینده رسمی یراق آالت
تلفن: 5 - 88679304 - 88679302 

فکس: 88881795 
آدرس: میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان نیروی 

انتظامی، پالک 14
info@parsansanat. com

پنجره عایق پردیس 

فعالیت: تولیدکننده پنجره های دوجداره UPVC و شیشه های 
دو و سه جداره 

برج  پاسداران-  تهران-خیابان  مرکزی:  دفتر  آدرس 
سفید- طبقه دوم- واحد 205   تلفکس:   22551815   

آدرس کارخانه: سبزوار- کیلومتر 11 جاده تهران- شهرک 
صنعتی تالش- بلوار تالش-تالش 6  

 تلفن: 7- 2333303-0571    فکس: 0571-2333302
www.winpardis.ir                  pardis.win@gmail.com

تجهیز صنعت دایان

فعالیت: واردکننده انواع پیچ و یراق آالت تولید درب و 
upvc پنجره

تلفن: 3-56321001    فکس: 56381092
خیابان  نبش  گلستان،  و  بین سبزدشت  جاده ساوه،  آدرس: 

امیرکبیر

تجهیز گستر پارمیس

فعالیت: ارائه دهنده الستیک EPDM،نماینده رسمی شرکت 
PIKASAN

تلفن: 021-88244141
فکس:021-88244661

)110 گیشا-پالک208)ساختمان  تهران-خیابان  آدرس: 
طبقه2-واحد6

WWW.tajhizgostar.com     tgp@ tajhizgostar.com

رایا ابزار یوتاب

فعالیت : وارده کننده یراق آالت یو پی وی سی
شماره تلفن : 77081215 -  77081216 

فکس :  77066363 
موبایل : 09121162765  

kharazmi.siamak@gmail.com

زاگرس

فعالیت: تولید و پخش یراق آالت درب و پنجره دو جداره
تلفن:36466658

همراه: 09124915475  و  09383900993
کارخانه یخ  آباد-کوچه  آدرس: جاده خاوران-اول خاتون 

)فتح المبین اول(-بن بست صبا3-پ 23

زرینه نقش مهشاد)سهامی خاص(

SIEGENIA AUBI فعالیت: نمایندگی انحصاری یراق آالت
تلفن:021-22208965-22697430

  021- 22209049-  22208942
فکس : 021-22697431

آدرس: تهران- قیطریه- میدان چیذر- نبش خیابان شهید 
خراسانی- ساختمان برایا- پالک 28- واحد 12

www.mahshadco.com               info@mahshadco.com

ساتیان صنعت ساختمان
 UPVC فعالیت: فروش انواع یراق آالت درب و پنجره هاي

و آلومینیومي
تلفن: 88036038 -021       فکس: 88043162 -021

آدرس: میدان ونک، خیابان مالصدرا، خیابان شیراز شمالي، 
کوچه زاینده رود، پالک 14، واحد 4

www.Satianco. com                Satianco@gmail. com
www.satian.ir

فوالد پیچ

upvc فالیت : یراق آالت درب و پنجره
تلفن: 0861-2248410

فکس: 0861-2236349
آدرس : اراک-خیابان امام خمینی-جنب دفتر پستی 

غیاث آبادی
Farhood.jabbari@yahoo.com

 Pen X  )پنکس(

upvc فعالیت: تولیدکننده یراق آالت  در و پنجره
تلفن: )9خط( 88620667

فکس: 88620674
آدرس: تهران-میدان ونک-خ مالصدرا

پالک214- روبروی خیابان گلدشت

کرپیران پیچ

فعالیت: وارد کننده انحصاری و تخصصی پیچهای مته دار 
UPVC و نوک سوزنی مخصوص پنجره های

تلفن: 55253180 و 55270299
فکس: 55262344       

آدرس : تهران- شهرک صنعتی چهاردانگه -خ 23- پ9
  www.corpiranpich.ir          corpiranpich@yahoo.com 

گروه صنعتی دیاکو کیش

فعالیت: نماینده انحصاری کمپانی شورینگ در زمینه فروش 
یراق آالت در و پنجره یو پی وی سی

تلفن: 22577529-22577528       
فکس : 22566474

خیابان  پایدارفر،  خیابان  پاسداران،  خیابان  تهران،   : آدرس 
لنگران، پالک 20 

www.diacogroup.com            info@diacogroup.com

بانک اطالعاتی یراق آالت 
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بانک اطالعاتی یراق آالت بانک اطالعاتی یراق آالت 

ماکو گروپ

فعالیت: دفتر فروش شرکت های ماکو و ویته در ایران
تلفن: 22767704  - 22775203  -  22585142

فکس: 22766377
رحمانی-پ  برادران  پیروز-خ  صدر-میدان  بزرگراه   : آدرس 

149
www.iranmaco.com
info@iranmaco.com

ماژول

Endow فعالیت: نمایندگی یراق  آالت
تلفن: 63406 -021

فکس: 66526016 -021
آدرس:خیابان ستارخان- نبش تاکستان- پالک 1

نما سازان پروفیل شفق)شفق پروفیل(

فعالیت : واردات یراق آالت درب و پنجره upvc و ماشین 
آالت خط تولید مربوط

تلفن: 65435011-021   و   0912-1160154
فکس: 021-65435011

صادرات-جنب  بانک  روی  به  رو  :صفادشت-  آدرس 
اورژانس صفادشت-پ 786

 www.shafaghprofil.biz       hemmati1336@hotmail.com

هندل وین

فعالیت: فروش یراق آالت ، پروفیل و ماشین آالت مونتاژ 
upvc درب و پنجره

تلفن:0411-5570725-6
فکس: 0411-5546391

آدرس: تبریز
Rahmanpur-mr@yahoo.com

هونام ابزار نوین

ACCADO,GU-BKS فعالیت: نمایندگی رسمی یراق آالت
الستیک  Seçil در ایران

تلفن: 22884459 -021        فکس: 22884160 -021
شهید  خیابان  پاسداران،  ابتدای  همت،  اتوبان  آدرس: 

کاشی ها، پالک 10، واحد 3، طبقه سوم
info@Hoonamco.ir                           www.Hoonamco.ir 

هیراد متال غرب

هیراد متال غرب

upvc فعالیت:فروشنده پروفیل،یراق آالت و ماشین آالت
تلفن: 88541137  و 88541837

فکس: 42693135
عماد- میر  و  مفتح  بهشتی-بین  تهران-خ    : آدرس 

ساختمان کاج-واحد40
www.hiradupvc.ir
info@ hiradupvc.ir

یراق گستر پرشین

uPVC  فعالیت: ارائه دهنده یراق آالت درب و پنجره
تلفن: 22771987 -021

فکس: 22771988 -021
)ساختمان   219 پالک  پاسداران،  خیابان  تهران،  آدرس: 

سیمرغ(، طبقه 7، واحد 19
www. ygp-co.com                         ygp@ygp-co.com

Winax

uPVC  فعالیت: تولیدکننده یراق آالت درب و پنجره

Tel: +90 212 6230450 - 212 6230456
212 6230459
Fax: +90 212 6230477   Mob: +90 
5322064446
Email: info@Winax.com.tr
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كاهشمصرفانرژيدراسپلیتها؛
40توصیهكلیدی

1. هرگز ورودي یا خروجي هواي دس��تگاه هاي تهویه مطبوع را مسدود نکنید. 
این کار مي تواند موجب برگش��ت هواي خروجي به صورت مستقیم به دستگاه 
و یا نرس��یدن هواي کافي به دس��تگاه ش��ود. همچنین برگشت مستقیم هوا از 
مس��یر خروجي دس��تگاه، باعث کاهش راندمان دس��تگاه مي شود و در هر دو 
دس��تگاه داخلي و بیروني، تبادل حرارتي مناس��ب، بین هوا و مبرد انجام نشده 
و فش��ار غیر طبیعي در سیس��تم ایجاد مي شود و در طوالني مدت باعث آسیب 
جدي به کمپرس��ور مي گردد. دستگاه داخلي و بیروني سیستم هاي اسپلیت باید 
در فضای��ي نصب گردند که جری��ان هواي کافي جهت تب��ادل حرارتي وجود 

داش��ته باش��د، در غیر این صورت بازدهي دس��تگاه به ش��دت کاهش مي یابد.
2. هرگ��ز دس��تگاه هاي تهویه مطبوع را در حفاظ بس��ته ق��رار ندهید؛ چرا که 
ممکن است، هواي خروجي مس��تقیمًا وارد دستگاه شده و موجب بروز اشکال 
و عدم کارکرد صحیح ش��ود. ضمنًا سرویس و دسترسي به دستگاه نیز مشکل 
خواه��د بود. در نتیجه افت راندمان در دس��تگاه به وجود آم��ده و نهایتًا باعث 
صدمه دیدن کمپرس��ور خواهد ش��د. )فضاهاي الزم براي کارکرد دستگاه را از 

روي جدول مهندس��ي و یا کاتالوگ ش��رکت هاي س��ازنده اس��تخرج نمایید(.
3. هرگ��ز ورودي یک دس��تگاه بیرون��ي روبروي خروجي دس��تگاه دیگر قرار 
نگیرد. این کار باعث افت راندمان خروجي دس��تگاه مي ش��ود در صورت نصب 
چند دس��تگاه کنار هم آنها را پهلو به پهلو یا پشت به پشت نصب نمایید. ورود 
هواي گرم خارج ش��ده از یک دس��تگاه، راندمان دس��تگاه روبروي را به شدت 

کاه��ش مي ده��د  .
4. به گردش صحیح هوا در دستگاه بیروني دقت نمایید. سرعت باد باید بیشتر 
از 7 متر بر ثانیه باش��د. در صورت کارنکردن فن دستگاه بیروني، ممکن است 
صدمات جدي به سیس��تم وارد شود. توجه داش��ته باشید یونیت بیروني باید به 
گونه اي نصب ش��ود که باد از رو به رو به آن وزیده نش��ود. در غیر این صورت 

بازده دس��تگاه کاهش خواهد یافت.
5. به وضعیت نصب دستگاه بیروني دقت نمایید. این دستگاه را در مکان هایي 
ک��ه احتمال جمع ش��دن ب��رف روي آن وجود دارد نصب نکنی��د.  اگر در یک 
پارکین��گ این دس��تگاه را نصب مي کنید، توجه نمایید ک��ه اتومبیل جلوي آن 
پارک نش��ود و  راه هوا را مس��دود نکند. نصب دستگاه در سایه باعث افزایش 
راندمان و کاهش مصرف برق مي ش��ود. ضمنًا استفاده از سایه بان در صورتي 

که مزاحم گردش هوا نباش��د، توصیه مي ش��ود.
6. وقتي دس��تگاه داخلي را به صورت دی��واري نصب مي کنید دقت نمایید، راه 
لوله در آن حتمًا باز بوده و محل نصب کاماًل تراز باش��د تا آب از دستگاه چکه 

نکند. هرگز از لوله درین مش��ترک براي دو دس��تگاه اس��تفاده نکنید. 
7. محل نصب دس��تگاه را به لحاظ س��رویس و تعمیرات در جاي مناس��ب در 
نظر بگیرید؛ تا در صورت بروز مشکل و نیاز به تعمیرات به مشکل بر نخوریم. 
توصیه مي ش��ود دستگاه را بر روي پشت بام یا تراس نصب نمایید تا در مواقع 

لزوم به راحتي به آن دسترس��ي داش��ته باش��ید.
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8. مح��ل نصب دس��تگاه بیروني را به لحاظ صدا و ل��رزش و همچنین هواي 
گرم خروجي آن پیش��بیني نمایید. صدا و هواي گرم خروجي از دستگاه بیروني 

ممکن اس��ت موجب س��لب آس��ایش مصرف کننده و س��ایرین ش��ود.
9. نصب دس��تگاه بیروني، در اطراف مولدهاي حرارتي و دودکش هاي اش��تباه 

اس��ت؛ زیرا باعث افت راندمان و خرابي دس��تگاه خواهد ش��د.
10. دس��تگاه داخلي را در س��طحي درس��ت و تراز نصب فرمایید. عدم نصب 
صحیح ممکن اس��ت موجب توزیع نامناسب مبرد در کویل دستگاه و همچنین 

تخلیه نامناس��ب آب تقطیر ش��ده و آب، از قس��مت هاي دیگر چکه نماید.
11. دس��تگاه هاي داخلي س��قفي باید، در فاصله مناس��ب از سطح زمین نصب 

شود. در غیر اینصورت، توزیع و پرتاب هوا به صورت مناسب نبوده و سرمایش 
و یا گرمایش به صورت صحیح انجام نخواهد ش��د.

12. دما را به صورت مناسب تنظیم نمایید. در غیر اینصورت موجب استهالک 
زودرس دس��تگاه خواهد ش��د.

13. دس��تگاه هاي داخلي اس��پلیت را در معرض هواي گ��رم و مرطوب محیط 
بیرون نصب نکنید؛ چرا که موجب از دس��ت دادن سرمایش و تقطیر رطوبت و 
در نتیجه جمع ش��دن آب در اطراف دس��تگاه مي شود. همچنین از ورود هواي 
محی��ط به داخل اتاق و خروج هواي اتاق به بیرون در طوالني مدت جلوگیري 

نمایید؛ چرا که بازده سیس��تم را به ش��دت کاهش مي دهد.
14. دس��تگاه داخلي، مخصوصًا در حالت گرمایش باید در محلي مناسب نصب 

ش��ود تا توزیع مناس��ب دما و جریان هوا در تمام محیط وجود داش��ته باش��د.
15. دس��تگاه هاي داخل��ي را در مکان هایي که هواي آنه��ا حاوي دود، گرد و 
غبار و ذرات معلق ریز اس��ت )مانند آش��پزخانه ها و کارگاه هاي صنعتي( نصب 
ننمایی��د؛ چرا که موجب گرفتگي فیلتر و کویل اواپراتور ش��ده و نهایتًا موجب 
افت راندمان دس��تگاه مي ش��ود. این دس��تگاه ها به هیچ عنوان مناسب شرایط 
صنعتي و کارگاهي نبوده و جهت اس��تفاده در ش��رایط صنعتي باید دس��تگاهي 

تناس��ب با ش��رایط انتخاب و نصب ش��ود.
16. دستگاه ها را در معرض لرزش و صداي شدید نصب نکنید، لرزش و صداهاي 
ش��دید دس��تگاه هایي مانند دس��تگاه تراش مي تواند روي میکروپروسسورهاي 

دس��تگاه و قطعات حس��اس آن تأثیر گذارده و موجب خرابي آن مي ش��ود.
17. مراقب باش��ید که در هنگام نصب، گ��رد و غبار و ذرات ریز وارد لوله هاي 
مبرد نش��ود. این ذرات ممکن است لوله مویین را مسدود نموده یا به کمپرسور 
صدمه بزند و موجب کوتاه شدن عمر کمپرسور شود. در مواقعي که سر لوله ها 
باز اس��ت، حتمًا توس��ط یک درپوش آنرا ببندید تا از ورود ذرات و گرد و غبار 
به داخل لوله جلوگیري ش��ود. داخل لوله هاي مس��ي را پس از خرید و قبل از 
ش��روع مراحل لوله کشي حتمًا توسط گاز ازت تمیز نمایید تا از گرد و غبار و یا 

ذرات ریز احتمالي تخلیه ش��ود.
18. مراقب باش��ید که آب وارد لوله هاي مبرد نش��ود. ورود آب به سیس��تم و 
لوله هاي مبرد، لوله مویین را مسدود نموده و یا به کمپرسور صدمه مي زند. در 
مواقعي که س��ر لوله ها باز اس��ت، مراقب باشید آب داخل آنها نرود و همچنین 
در روزهاي باراني، زیر قطرات باران، لوله کش��ي ننمایید، چرا که ممکن اس��ت 

آب باران و رطوبت، وارد لوله ها ش��ود.
19. پ��س از باز کردن درپ��وش لوله ها بالفاصله لوله ها را به دس��تگاه متصل 
نمایید؛ چرا که ورود هوا و رطوبت به داخل لوله براي سیس��تم بسیار خطرناک 
اس��ت و باعث ایجاد فش��ار غیر نرمال و تولید اس��یدهاي مخرب در سیس��تم 

مي ش��ود و ادامه این امر مجب صدمه دیدن کمپرس��ور خواهد ش��د.
20. در هنگام ش��ارژ مبرد به سیس��تم، هرگز کپس��ول را س��ر و ته نکنید. این 
کار ممکن اس��ت باعث ورود مایع به کمپرسور شده و ورود مایع به کمپرسور، 
موجب خرابي آن خواهد ش��د؛ چرا که مایعات تراکم پذیر نیس��تند. باید این دو 
 R410a مبرد را حتمًا به شکل مایع به سیستم تزریق نمود. )در خصوص گاز

)R407c و
21. هرگز داخل لوله هاي س��یکل مبرد را با اکسیژن تمیز نکنید. این کار باعث 
انفجار در داخل س��یکل شده و با ورود اکسیژن به محفظه کمپرسور و ترکیب 

آن با روغن کمپرس��ور باعث آتش س��وزي و یا انفجار کمپرس��ور مي ش��ود.
22. در حالتي که س��ر لوله باز است و فعاًل عملیات لوله کشي قرار نیست انجام 
ش��ود، حتم��ًا ابتدا و انتهاي لوله را با یک درپوش مس��دود کنی��د؛ در غیر این 
صورت ممکن اس��ت رطوبت، گرد و غبار و ذرات ریز وارد آن ش��ود و در آینده 

به سیس��تم آس��یب برس��اند    .
23. حتمًا دور اتصال لوله درین را با چس��ب یا بس��ت آببندي نمایید. ضمنًا در 
دس��تگاه داخلي سر اتصال دیگر درین که بالاس��تفاده است را حتمًا با درپوش 

مس��دود نمایید.
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24. پ��س از نصب و لوله کش��ي سیس��تم، تمامي لوله و اتص��االت مخصوصًا 
مناطق نش��ان داده شده ) اتصاالت پیچي و شیرهاي سرویس( را تست نشتي 
کنید. مي توان توس��ط آب صابون رقیق ای��ن کار را انجام داد. توجه نمایید که 

پس از نش��ت یابي، روي لوله ها را حتمًا از کف صابون تمیز نمایید.
25. هرگز لوله کش��ي را بیش��تر از طول اس��تاندارد انجام ندهید . لوله کشي با 
طول بیش��تر از حد اس��تاندارد باعث افت راندمان دس��تگاه، گردش نامناس��ب 

روغن در سیس��تم و نهایتًا خرابي کمپرس��ور مي ش��ود.
26. هرگ��ز دو یونی��ت داخل��ي و بیرون��ي را در اختالف س��طحي بیش از حد 
اس��تاندارد نصب نکنید. این کار باعث جمع ش��دن روغن کمپرس��ور در یونیت 
داخلي ش��ده و برگش��ت آن به یونیت بیروني و کمپرس��ور را مش��کل نموده و 

باعث صدمه دیدن کمپرس��ور مي ش��ود.
27 . مراق��ب زانوها و خم هاي لوله باش��ید. مس��یري را انتخ��اب نمایید که به 
حداقل خمکاري نیاز داش��ته باشد. این کار موجب افت راندمان شدید دستگاه 
و یا نش��تي گاز مي ش��ود. همچنین حتمًا لوله ها را با لوله خمکن و تحت زاویه 

مناس��ب خم کنید. مراقب باش��ید، لوله ها له یا دو پهن نش��وند.
28. به س��ایز لوله هاي مبرد توجه کنید. در صورت اش��تباه بودن س��ایز لوله ها 
عملک��رد صحیح و عمر طوالني را نمي توان انتظار داش��ت. اگر لوله گاز مبرد، 
بزرگتر از حد اس��تاندارد باش��د، جریان مبرد در هنگام کار بسیار آهسته خواهد 
بود و برگش��ت روغن، کمپرس��ور را با مش��کل مواجه خواهد کرد. اگر لوله گاز 
مبرد کوچکتر از حد اس��تاندارد باشد، سیستم دچار افزایش افت فشار و کاهش 
ظر فیت شده و نهایتًا انتظار خوبي از آن نمي توان داشت. انتخاب سایز مناسب 
لوله، جنس مرغوب، ضخامت توصیه شده کمترین طول عایق و کابل مناسب 

اصول اولیه نصب دس��تگاه تهویه مطبوع مي باش��د.
29. ب��ه عایق��کاري لوله هاي مبرد توجه نمایید، نداش��تن عایق و یا عایقکاري 
نادرس��ت، باعث کاهش ظرفیت دس��تگاه و ایجاد فش��ار غیر طبیعي مي شود. 
هرگ��ز دو لوله مای��ع و گاز را در یک غالف عایق قرار ندهی��د )حتمًا باید بین 

دو لوله عایق باش��د(. 
30. به ش��یر س��ه راهه )شیر شارژ( سیس��تم توجه نمایید. اگر در زمان کارکرد 
دس��تگاه شیر سه راهه بسته باشد، گاز نمي تواند به کمپرسور برگردد. در نتیجه 
دس��تگاه کار نکرده و س��رما یا گرما ایجاد نخواهد ش��د. بع��د از وکیوم کردن 

سیس��تم حتماً مطمئن ش��وید، ش��یر س��ه راهه باز اس��ت.
31. به آب بندي لوله کش��ي درین دس��تگاه دقت نمایی��د در صورت آب بندي 
نش��دن صحی��ح اتصال دری��ن )تخلی��ه آب*، از محل اتصال چک��ه کرد. در 
مدل هاي کاس��تي، در صورت آب بندي نش��دن اتصال لوله درین، این قطرات 
روي الی��ه س��قف کاذب چکه ک��ردن و آن را خ��راب خواهد ک��رد. بنابراین 
لوله هاي درین را توس��ط مواد آب بندي، کاماًل آب بندي نموده و روي لوله ها 

را به دقت بپوش��انید.
32. به س��طح و ش��یب لوله هاي درین توجه نمایید. در صورت امکان مس��یر 
لوله درین باید بدون زانو باش��د. در صورت صحیح نبودن شیب درین، آب هاي 
تقطیر ش��ده جریان پی��دا نخواهد کرد. اگر آب هاي درین تخلیه نش��ود، بر اثر 
س��رریز ش��دن آب از دس��تگاه موجب افتادن لکه بر روي سقف یا چکه آب از 
س��قف مي شود. انباشته ش��دن رس��وب در کف زانوها به مرور موجب مسدود 
ش��دن مس��یر مي گردد. در صورتي که لوله درین به صورت افقي نصب 1 متر 
در 100 متر( باش��د، تا آب درین به صورت مناس��ب جریان یابد. ( درصد شود، 
شیب آن نباید کمتر از 1 33 . به لوله درین توجه نمایید، در صورتي که شیب 
مناس��ب لوله افقي درین رعایت نش��ود، آب به س��مت یونیت برگشته و داخل 

س��یني جمع مي ش��ود و امکان س��رریز ش��دن را دارد.
34. به محل تخلیه آب هاي لوله درین توجه نمایید. در صورت تخلیه درین در 
فاضالب یا چاه هاي فضوالت و مواد بدبو، بوي آنها وارد س��اختمان مي ش��ود. 
این بو توس��ط فن دستگاه مکیده شده و داخل اتاق مي شود. براي جلوگیري از 
این امر، لوله درین را مس��تقیمًا وارد فاضالب نکنید. توصیه مي ش��ود در مسیر 

تخلیه، از یک س��یفون ش��کل اس��تفاده نمایید تا از ایجاد فشار معکوس )فشار 
مکش( و ورود بوهاي بد از فاضالب به داخل اتاق U جلوگیري ش��ود.

35. به س��ایز و طول کابل ها دقت نمایید. اس��تفاده از یک کابل بس��یار بلند با 
سایز نامناس��ب، خطر آتشسوزي به وجود مي آورد. ) لطفًا سایز و طول مناسب 
براي دس��تگاه را از روي کاتالوگ فني دس��تگاه اس��تخراج کنید.( توجه داشته 

باش��ید هرگز دس��تگاه را بدون )کلید حفاظتي( مناس��ب روش��ن نکنید.
36. س��یم هاي برق را روي ترمینال با دقت بس��ته و محکم نمایید. شل بودن 
س��یم ها روي ترمین��ال، باعث گرم ش��دن آنها ش��ده و ممکن اس��ت موجب 
آتشس��وزي و یا اتصال س��یم ها با ترمینال هاي دیگر شود. ضمنًا این امر باعث 
نرس��یدن ولتاژ کافي به سیس��تم و ایجاد اش��کال در ترانس و برد الکترونیکي 

دس��تگاه مي ش��ود و نهایتًا مي تواند باعث ایجاد اش��کل در کمپرس��ور ش��ود.
37. به اتصال کابل هاي ارتباطي دقت نمایید. مراقب باش��ید، سیم هاي کنترل 
دو یونی��ت مختلف را به اش��تباه ب��ه یکدیگر متصل نکنی��د در صورت اتصال 
اش��تباه یونیت داخل��ي و بیروني، عملکردهاي دس��تگاه صحی��ح نخواهد بود، 
مخصوص��ًا زماني که عملکرد س��رمایش کار مي کند، دما کنترل نخواهد ش��د. 
حتي ممکن اس��ت بر اثر فرمان اشتباه دس��تگاه، مایع مبرد در اواپراتور تبخیر 
نشده و وارد کمپرسور شود که در اینصورت باعث خرابي کمپرسور خواهد شد.

38. در دس��تگاه هاي س��ه فاز، به توالي فازها و جهت گردش کمپرس��ور دقت 
نمایی��د. اگر توالي فازها صحیح نباش��د، کمپرس��ور در جه��ت صحیح گردش 
نخواه��د نم��ود و موجب خراب��ي آن  خواهد ش��د، مگر اینکه در م��دار تغذیه 
دس��تگاه، کنترل و محافظ توالي فاز وجود داش��ته باشد که در آن صورت عمل 
نموده و مانع خرابي کمپرس��ور مي ش��ود. به کارفرمایان خ��ود توصیه کنید از 
کنترل فاز اس��تفاده نمایند. بعضًا دیده ش��ده که در یک ساختمان  مرتبًا توالي 
فازها به هم مي خورد که این مس��ئله باعث بروز مش��کالت فراوان مي ش��ود. 
حتمًا از فیوز س��ه پل مینیاتوري متناس��ب با قدرت دس��تگاه که هر س��ه فاز 
را در ص��ورت ل��زوم با هم  قطع مي کند اس��تفاده ش��ود. هرگ��ز از فیوز ذوب 
ش��ونده اس��تفاده نکنید.  توجه داشته باش��ید هر فیوز براي یک دستگاه مورد 
اس��تفاده قرار گیرد.  هرگز دو یا س��ه دس��تگاه یا مصرف کننده را به یک فیوز 
متصل نکنید و حتمًا توجه داش��ته باش��ید فیوز  را از نوع مرغوب و کاماًل سالم 
که متناس��ب با ظرفیت دس��تگاه انتخاب ش��ده، انتخاب نمایید. کنتاکتور مورد 
اس��تفاده از تابلو اصلي باید متناس��ب با ظرفیت دستگاه باشد در غیر اینصورت 
باعث باال رفتن حرارت و خرابي زودهنگام آن مي ش��ود که نهایتًا ممکن است 

به دس��تگاه صدمه بزند.
39. در ص��ورت صحیح نبودن توالي فازه��ا و عمل نکردن محافظ فاز، ممکن 
اس��ت کمپرس��ور برعکس کارکرده و جهت چرخش آن عوض شده و مکش 
و رانش آن جا به جا ش��ود. کمپرسورهاي روتاري، اسکرال و اسکرو، طوري 
س��اخته ش��ده اند، که نمي توانند در جهت معکوس کار کنند و موتور کمپرسور 
حتم��ًا بای��د در جه��ت صحیح بگردد تا درس��ت کار کند. حتمًا یک پوش��ش 
مناس��ب باید روي ترمینال هاي یونیت بیروني وجود داشته باشد. در مواردي 
ک��ه روي ترمینال تغذیه، جریان برق را وارد س��یم R ،S توالي فازها صحیح 
نیس��ت، قب��ل از تعویض جاي پی��چ کمپرس��ور ننمایید. دق��ت کنید، پس از 
س��رویس دستگاه، تمام س��یم ها دقیقًا سرجاي خود قرار گرفته باشد. به رنگ 

س��یم ها دقت نمایید و صحیح بودن توالي فازها را دوباره چک کنید.
40. به محل عبور کابل هاي کنترل توجه کنید. در یک دس��تگاه تهویه مطبوع 
داراي م��دارات الکترونیک��ي، هیچ��گاه نپیچیده و یا به هم نچس��بانید؛ چراکه 
نویزه��اي )Power( کابل هاي کنترل و ترموس��تات را دور کابل برق اصلي 
کابل برق، روي کابل کنترل و ترموس��تات تأثیر گذارده و مانع عملکرد صحیح 
آن مي ش��ود. بنابراین همیش��ه ای��ن دو کابل را ازهم جدا نگ��ه دارید. توصیه 
مي ش��ود بین کابل کنترل و برق اصلي حداقل حدود یک متر فاصله بگذارید.
منبع: پیک ش�ورا- ارگان رس�می انجمن صنایع لوازم خانگي ایران
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کارشناسان و مسووالن مي گويند

زلزلهترسندارد،ساختمانهارامقاومتربسازيد
س��رزمین پهن��اور ایران جزو کش��ورهاي نخس��ت در جدول حادث��ه خیزترین 
مناط��ق جه��ان قرار دارد، در این میان اس��تان فارس رده س��وم حادثه خیزي 
اس��تان هاي کشور را کس��ب کرده است. کارشناس��ان مي گویند: جنوب ایران 
به دلیل ویژگي هاي خاص زمین شناس��ي، نزدیک ب��ه نیمي  از زمین لرزه هاي 
کش��ور را به خود مي بیند که بازهم نیمي  از آن نصیب فارس مي ش��ود. آنان بر 
این باور هستند که مقاوم سازي سازه ها مهمترین امر در سازگاري با گسل هاي 
زمین و زمین لرزه هاي احتمالي است. بر این اساس ، آنها اطالع رساني به مردم 
، آگاه س��ازي آنها ، آموزش هاي عمومي  در به س��ازي و مقاوم سازي را بر دیگر 

م��وارد  برت��ر مي دانن��د     . 
رئیس سازمان زمین شناسي جنوب کشور گفت: ایران در کمربندي زلزله خیزي 
دنی��ا قرار دارد ک��ه ویژگي هاي زلزله ه��ر منطقه با منطقه دیگ��ر نیز متفاوت 
است. مهندس طهمورث یوس��في افزود: به طور مثال کمربند زاگرس از تبریز 
ت��ا بندرعباس و از ش��رق بندرعباس ت��ا زاهدان زلزله هایي متف��اوت را تجربه 
مي کنند. وي اضافه کرد: بیش از 20 درصد فراواني زلزله کش��ور در فارس رخ 
مي دهد از سویي  40 درصد زمین لرزه هاي ایران در جنوب کشور اتفاق مي افتد. 
وي ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده ، بیش از 70 درصد زلزله هاي رخ 
داده در شیراز کمتر از پنج ریشتر بوده و احتمال وقوع زلزله اي به بزرگي هفت 
ریش��تر کم است. به گفته وي، استان هاي فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد 
و هرمزگان در حوزه اس��تحفاظي این س��ازمان قرار دارند. یوسفي بیان داشت: 
زلزله 7/8 ریش��تري اخیر چابهار فرورانش��ي در دریاي عمان داشت و در عمق 
زیاد اتفاق افتاد به همین دلیل در س��طح زمین ش��دت زیادي احس��اس نشد.
این زلزله یکي از زلزله هاي مهم و بزرگ صدس��اله به حس��اب مي آید. اگر این 
زلزله در س��طح اتفاق افتاده بود ویرانگري زیادي داش��ت. به گفته وي ، زلزله 
اخیر چابهار بعنوان بي س��ابقه ترین زلزله ق��رن، امکان بروز زلزله هاي بزرگتر و 

مخربتر را بس��یار ضعیف  مي س��ازد. 
رئیس اکتش��افات معدني منطقه جنوب ادامه داد: استان فارس به ویژه مناطق 
جنوبي آن داراي الیه هاي خاص زمین شناس��ي اس��ت ک��ه به صورت عایق و 
فیلتر براي رد شدن انرژي دروني زمین عمل مي کنند و این الیه ها خود باعث 

کاهش ش��دت خرابي بیش��تر زلزله ها مي ش��ود. 
وي گفت: بر اس��اس داده هاي لرزه اي در یکصد س��ال اخیر ، زلزله هاي منطقه 
کمتر از هفت ریش��تر بوده اند، وقوع زلزله هاي متعدد کمتر از پنج ریشتر نعمتي 
به حساب مي آید که انرژي درون زمین را تخلیه مي سازد و از وقوع زلزله هاي 
مخرب جلوگیري مي کند. رییس س��ازمان زمین شناس��ي جنوب کش��ور افزود: 
رعایت اصول فني ومهندس��ي درساخت وس��ازها مهمترین راهکاري است که 
مي تواند تا زلزله هاي 6/5 ریشتري را بدون تخریب بگذراند. یوسفي بیان کرد: 
کمتر جایي در زاگرس وجود دارد که گسل نداشته باشد اما این گسل ها بصورت 
معمول در س��طح دیده نمي ش��وند، گسل هاي شمال ش��رقي نسبت به جنوب 
غربي جوان تر هس��تند و لرزه زایي آنها بیش��تر است. وي ادامه داد: سازگاري با 
گس��ل هاي منطقه ، شناخت زمین هاي محکم و پایدار و مقاوم سازي سازه ها ، 
از خطرات وقوع زلزله هاي مخرب مي کاهد. وقوع زلزله هاي بزرگ اخیر بیشتر 
به عوامل فصلي مربوط اس��ت ، مردم آگاه باش��ند و به شایعات توجهي نکنند ، 

زمان بروز زلزله ، مکان وقوع و بزرگي آن هنوز قابل تعیین نیس��ت.  
مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اسالمي  فارس هم گفت: به سازي و مقاوم سازي 
مس��کن روس��تایي یکي از وظایف مهم بنیاد مس��کن انقالب اس��المي  است. 
مهندس علي نقي لقماني افزود: طرح به س��ازي مسکن روستایي از سال 84 به 
تصویب هیات دولت رسید که در برنامه کوتاه مدت هر سال 200 هزار مسکن 
روستایي مقاوم سازي شود. وي ادامه داد: از سال 84 تاکنون ، 150 هزار واحد 
مس��کوني روستایي در فارس مقاوم سازي ش��ده اند. بنیاد مسکن این واحدها را 
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شناس��ایي و به بانک ها معرفي مي کند. 
وي اظهار کرد: س��ال گذش��ته بانک هاي استان بیش��ترین همکاري را در این 
زمینه داش��ته اند و نقش مهمي  در مقاوم سازي مس��کن روستایي ایفا کردند.در 
روس��تاهاي فارس 48 دفتر نظام مهندسي ایجاد شده که 478 مهندس ناظر را 
زیر نظر دارد و بر ساخت و س��ازهاي روستایي نظارت مي کنند. لقماني گفت: از 
سال 89 تا سال گذشته ، سه هزار و 710 مسکن روستایي بیمه حوادث شده اند 
که این موضوع مي تواند در کاهش عوارض حوادث احتمالي اثرگذار باش��د. در 
س��ه سال گذشته 373 دوره آموزش��ي براي افراد تحت نظارت نظام مهندسي 
روس��تایي در فارس برگزار ش��ده و هش��ت ه��زار و 700 نف��ر در این دوره ها 
ش��رکت کرده اند. به گفته وي، در زلزله هاي مخرب ، بیشترین آسیب عمدتا در 
روستاها اتفاق مي افتد، وقوع زلزله هاي اخیر نشان داده که مقاوم سازي مسکن 

روس��تایي در کاهش خس��ارات جاني و مالي بس��یار اثرگذار بوده اس��ت. 
یکي از نمایندگان مردم ش��یراز در مجلس ش��وراي اس��المي  نیز گفت: استان 
فارس یکي از نقاط زلزله خیز کش��ور اس��ت که مقاوم سازي و به سازي سازه ها 
باید در آن به جدیت دنبال شود. دکتر جعفر قادري افزود: بیشترین تعداد روستا 
و باالترین جمعیت روس��تایي کش��ور در فارس قرار دارد که این امر مشارکت 
مردم در مقاوم سازي واحدهاي مسکوني را دشوارتر کرده است. وي ادامه داد: 
بافتهاي فرس��وده در شیراز و دیگر شهرستان هاي فارس بسیار خطرساز است، 
به عالوه میراث فرهنگي نیز با محدودیت هایي که در بافت هاي تاریخي ایجاد 

کرده ، ساخت و س��ازها در این مناطق با موانع روبه رو ش��ده اس��ت. 
به گفته وي به سازي و مقاوم س��ازي بافت هاي فرسوده شهري و روستایي نیاز 
به منابع مالي کافي دارد واین مهم باید از س��وي دولت پیگیري جدي ش��ود. 
رییس سازمان مدیریت بحران گفت: مقاوم سازي و به سازي بافت هاي شهري 
در مجاورت گس��ل ها، باید مورد توجه جدي مس��ووالن حوزه مدیریت بحران 
قرار گیرد. حس��ن قدمي در دیدار با اس��تاندار سیس��تان وبلوچستان در زاهدان 
افزود: علم و دانش اجراي آیین نامه و نظارت بر مقاوم س��ازي ساختمان ها باید 
در اولویت کارهاي عمراني در تمام نقاط کش��ور به ویژه مناطق زلزله خیز قرار 

گی��رد  . 
وي اظهار داش��ت: نظ��ارت جدي بر احداث س��اختمان ها وجود ن��دارد و این 
موضوع زمینه ساز بروز بسیاري از حوادث در کشور مي شود. معاون وزیر کشور 
گفت: نظارت جدي بر ساخت و س��ازها مهمترین اقدام براي پیشگیري از وقوع 

حوادث اس��ت. 
قدمي  ادامه داد: حوادث طبیعي امر الینفک زندگي انس��ان اس��ت اما بش��ر با 
دس��تیابي به علم و فناوري نباید مش��کلي براي ساخت خانه هاي مقاوم داشته 
باش��د زیرا اگر نقش��ه و برنامه خ��ود را در کاهش بالیا و اث��رات طبیعي بداند 

مي تواند تلفات و خس��ارات ناش��ي از آن را کاهش دهد. 
اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان نیز در این دیدار گفت: مدیری��ت زمین لرزه 
س��راوان که از دقایق اولیه با حضور مس��ووالن مربوطه در محل حادثه شروع 
ش��د تا پایان امدادرس��اني، اسکان زلزله زدگان و بازس��ازي بناها بي وقفه ادامه 
خواهد داش��ت. حاتم ناروئي افزود: مدیریت زمین لرزه اي با این مقیاس ریشتر 
کار آس��اني نب��ود اما با عنایت خداوند و تالش مس��ووالن از پس مش��کالت 

برآمدی��م  . 
وي اظهار داشت: پس از وقوع زمین لرزه از بسیاري از استان ها پیشنهاد کمک 
و امدادرس��اني ش��د اما به هیچ اس��تاني زحمت ندادیم و خود ب��ه تنهایي و با 
حمایت مس��ووالن کشوري توانس��تیم صحنه زلزله را به خوبي مدیریت کنیم. 
استاندار سیس��تان و بلوچستان گفت: بسیاري از رسانه هاي خارجي معاند نظام 
درصدد بودند تا زمین لرزه س��راوان را به یک فاجعه انس��اني ربط دهند اما با 
عنایت خداوند متعال و حضور در صحنه مس��ووالن نگذاش��تیم دشمنان از این 
حادثه بهره برداري س��وء کنند. وي بر مقاوم س��ازي و بازسازي بناهاي تخریبي 
ناش��ي از زمین لرزه تاکید و بیان کرد: ای��ن موضوع عالوه بر کمک هاي دولتي 

ب��ه ع��زم و اراده م��ردم نی��ز نی��از دارد   .

زلزله،معماريمشكلدار
راتهديدميكند

مهندس جعفر بشیري
عضو نظام مهندسي استان البرز

این روزها در اس�تان الب�رز ساخت و س�ازهاي زیادي صورت 
مي گیرد، س�ازنده بنا به تم�ام جوانب از جمله افزایش فضاي 
داخلي س�اختمان خود و زدن بالکن چند متري تا وسط کوچه 
و خیابان توجه مي کند ولي به مقاومت و طراحي س�اختمان در 
راستاي مقاومت آن در برابر زلزله و همچنین ماندگاري طوالني 
آن بي توجهي مي کند. معماري و طراحي براي استحکام بناها 
بي ربط نیس�ت و هر نوع معماري را نمي توانیم مش�ابه س�ازه 
دیگر قرار دهیم گاهي اوقات تقارن کمک مي کند که با س�ازه 
هماهنگي بیشتر داشته باشد.بنابراین، براي طراحي هر معمار 
نیازمند این اس�ت که با مهندس س�ازه هماهنگ باش�د یا بر 
عکس هر س�ازه بر روي هر معماري نمي تواند قرار گیرد.البته 
ساخت و س�از در کرج در مجموع بهتر از گذش�ته شده است، 
ب�راي اینکه بتوانیم در این راس�تا موفق باش�یم باید آگاهي و 

فرهنگ مردم را باال ببریم.
س�وال این اس�ت که چرا ژاپن خیلي بهتر از ایران توانس�ته 
در زمینه پیش�گیري از خس�ارت و تلفات هن�گام زلزله موفق 
باش�د؟ ژاپن کش�وري زلزله خیز است و س�ال هاي زیادي بر 
روي زلزله مطالعه کرده است و طراحي آنها در ساخت و  سازها 
به گونه اي اس�ت که کمترین تلفات و خسارت را داشته باشد 
ولي متاسفانه در ایران به این مسئله پرداخته مي شود ولي نه 
مانند ژاپن، توجه کمتري در این راس�تا صورت گرفته است و 

امیدواریم در آینده به این مسئله بیشتر پرداخته شود.
از نظرمن، به طور حتما نقش مهندس معمار و طراح در راستاي 
جلوگیري از کاهش تلفات بسیار نقش با ارزشي است و مهم تر 
از آن نظارت معماري است که کمبودي در این زمینه وجود دارد 
ک�ه این امر مي تواند مهم ترین نق�ش را ایفا کند.البته نظارت 
معماري به طور طبیعي در خیلي از اس�تان هاي کش�ور شروع 
ش�ده اس�ت، اما هنوز این امر در کرج استارت نخورده است 
ولي این امید است که طي یک ماه آینده این مسئله آغاز  شود. 
البت�ه طبیعاً مانند هر کاري دیگر با مش�کالتي مواجه خواهیم 
بود ولي س�عي ما در این است که با تجزیه و تحلیل اطالعات 
و داده ها در کمیته ها و کمیس�یون  ها مشکالت را بر طرف کنیم 
و ساختمان  هایي با کیفیت و نظارت بر معماري تحویل جامعه 
دهیم.چرا که معماري در ساخت و س�از نقش بسیار با ارزشي 
است و این بدین معني نیست که نقش دیگر رشته  ها کم رنگ 
اس�ت ولي یک معمار باید در فرآیند ساخت و ساز حضور موثر 
داش�ته باشد و بازرسي از دیدگاه معماري مهم است و باید از 

ابتدا تا انتهاي کار حضور داشته باشد.
نکته مهم اینکه معماري اثري است که خلق مي شود و خالق آن 
معمار است و این امر با کمک گرفتن از سایر رشته  ها کارش را 
کامل مي ش�ود، بنابراین، معماري درست مانند ساختمان بدن 
انسان مي مانند ما به ظاهر و زیبایي توجه داریم ولي سازه بدن 

نقش با ارزش و حیاتي  دارد.
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از دوران قدیم تامین انرژی مس��ئله بسیار مهمی  برای جوامع بشری بوده است. 
درعصرحاضر با توجه به پیش��رفت های صنعتی و تکنولوژیک که جایگاه بس��یار 
مهم��ی را در زندگی روزمره انس��ان ها دارد، اهمیت مس��ئله بنحو بارزتری تجلی 
می نماید. اما منابع رایج تولید انرژی که اکثرا تجدیدناپذیر هستند، بنابر تحقیقات 
دانش��مندان تا اواخرقرن 21 به اتمام می رس��ند. ل��ذا از دهه های پایانی قرن 20 
مناب��ع تجدیدپذیرانرژی موردتوجه خاصی قرار گرفت. از جمله دالیل دیگر توجه 
به منابع نوین انرژی اثرات مخرب منابع تجدیدناپذیر بر محیط زیس��ت بود.یکی 
از راه های مناس��ب برای استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی، سیستم فتوولتاییک 
اس��ت. این سیستم مبتنی بر تبدیل مستقیم انرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی 
اس��ت.به منظور استفاده صحیح از سیستم فتوولتاییک، باید آن را به عنوان یکی 
از عوامل اولیه طرح ساختمان به شمار آورده به نیازهای آن همانند سایر نیازهای 
عملکردی ساختمان پاسخ داد. برخی از دالیلی که باعث استفاده از سیستم های 

فتوولتاییک در ساختمان می شود عبارتند از:

1.  تأمین همه یا قس��متی از انرژی الکتریکی ساختمان به منظور کاهش هزینه 
تامین انرژی.

2. همکاری در حفظ محیط زیست.
3. خلق آثار بدیع مهندسی و معماری.

4. آشنا کردن مردم با کاربردهای سیستم فتوولتاییک.
استفاده از سیس��تم فتوولتاییک باید درچارچوب بخشی از استراتژی تولید انرژی 
س��احتمان قرار گرفته، لذا الزم اس��ت برای اس��تفاده از این سیستم ها، آنها را به 

صورت مناسبی بررسی کرد. عوامل زیر بر موفقیت این سیستم ها مؤثر است:
1. موقعیت: ساختمان ها باید در جایی باشند که درمعرض تابش مناسب نور قرار 

داشته باشند.
2. عملکرد: س��اختمان باید نیازمندی های الکتریکی فراوانی داش��ته باشد و این 
به معنی آن اس��ت که انرژی تولید ش��ده در ساختمان مصرف شده ومازاد آن به 

سیستم برق شهری تغذیه می شود.

مهندس تورج خلیلي
کارشناس ارشد معماري و پژوهشگر دوره دکتري معماري

اش�اره: استفاده ازسیستم های فتوولتاییک درساختمان جذابیت زیادی درمیان طراحان و معماران یافته است. سیستم فتوولتاییک می تواند بر 
طرح، شکل، محل قرار گیری و جهت گیری ساختمان مؤثر بوده و به جزئی مهم از سیستم زیست محیطی ساختمان تبدیل شود. بنابراین باید 
به آنها همچون بخش کاملی از سیس�تم انرژی س�اختمان و عملکرد آن توجه کرد. پس الزم اس�ت که بین اجزای سیستم فتوولتاییک و سایر 
اجزای ساختمان هماهنگی و یکپارچگی پدید آید. از طرف دیگر، جنبه های زیبایی شناسانه این سیستم ها دارای اهمیت ویژه ای است. در این 
مقاله سیستم های فتوولتائیک به عنوان روشی در بهینه سازی مصرف سوخت از طریق تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی در اقلیم های گرم 
و خشک و آن هم به دلیل کمیت و کیفیت جذب تابش خورشید مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. چرا که تبدیل انرژی تابشی خورشید 
به انرژی الکتریکی و س�پس تبدیل انرژی الکتریکی به صورت های دیگر مورد اس�تفاده انرژی در ساختمان سبب کاهش مصرف سوخت های 

فسیلی و در نهایت با رویکرد به عملکرد طبیعت، شاهد صرفه جویی در میزان انرژی مصرفی خواهیم بود.
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3. طراح��ی: سیس��تم های فتوولتایی��ک بر ش��کل و زیبایی س��اختمان ها تاثیر 
می گذارند. پس طراحی باید به گونه ای باش��د که هم طراح و هم مصرف کننده 

از نتیجه آن راضی باشند.
 مراحل پیشرفت سیستم های فتوولتاییک 

سیس��تم های فتوولتاییک، سیستم های انرژی زایی هستند که بدون بهره گیری از 
مکانیزم های متحرک و شیمیایی ازتابش نور خورشید، الکتریسیته تولید می کنند. 
به عبارت دیگر، این سیس��تم ها بدون مصرف سوخت های فسیلی انرژی تمیز و 
قابل اطمینانی را تولید می کنند.درس��ازمان هوافضای آمریکا )ناس��ا(، دانشمندان 
برای تولید انرژی فراوان، سبک، مطمئن و مناسب در فضای خارج از جو زمین، 
در اوایل 1960 سیس��تمی  را مش��تمل بر 108 سلول خورشیدی بر روی ماهواره 
"ونگارد" نصب کردند. ازآن زمان به بعد سیستم های فتوولتاییک بر روی بیشتر 
ماهواره ه��ا و فضاپیماه��ا بکار گرفته ش��د. پس ازآن سیس��تم های فتوولتاییک 
درگس��تره وس��یعی ازنیازها مورد اس��تفاده قرارگرفتند. امروزه بیش از 200 هزار  
ب��اب خانه در آمریکا از این تکنولوژی اس��تفاده می کنند و در س��ایر نقاط جهان 
نیز از این سیس��تم ها در مقیاس وسیعی استفاده می شود. این روش تولید انرژی 
در انواع ارتباطات، آبیاری، تصفیه آب، تولید روش��نایی، راهبری هوایی و دریایی 

و... بکار می رود.
تعریف سیستم فتولوتائیک و نحوه تولید انرژی

فتوولتائیک به سیستمی  گفته می شود که انرژی خورشیدی را مستقیما بًه انرژی 
الکتریکی تبدیل کرده، جوابگوی بخش وسیعی از نیاز جامعه به انرژی است. در 
این سیستم بدون استفاده از فرآیند ترمودینامیک یا سیال عامل، انرژی تشعشعی 
فوتون های نور خورش��ید با راندمان 5 تا 25 درصد، مستقیما به انرژی الکتریکی 
مصرفی تبدیل می شود. از طرفی سیستم فتوولتائیک به دلیل مزایایی مانند کوتاه 
بودن زمان طراحی و نصب سیستم، بی صدا بودن فرآیند تبدیل انرژی، عمر زیاد 
و نی��از به نگهداری اندک به دلیل نداش��تن اجزاء متحرک، حمل و نقل آس��ان 
به دلیل س��بک بودن اجزاء و همچنین عدم تولید آلودگی های زیس��ت در حال 
گسترش است.از سری و موازی کردن سلول های آفتابی می توان به انرژی قابل 
قبولی دست یافت که در نتیجه به یک مجموعه از سلول های آفتابی می توان به 
انرژی قابل قبولی دس��ت یافت که در نتیجه به یک مجموعه از س��ری و موازی 
ش��ده پنل   )Panel( فتوولتائیک  گفته می شود.در حال حاضر اینگونه سلول ها 
عمدتًا از ماده سیلیس��یم تهیه می شوند و سیلیسیم مورد نیاز از شن و ماسه تهیه 
می ش��ود که در مناطق کویری ایران به فراوانی یافت می ش��ود. بنابراین از نظر 

تأمین ماده اولیه این سلول ها هیچگونه کمبودی در ایران وجود ندارد.
در فرآیند فتوولتائیک ذرات نور خورشید که فوتون نام داشته به داخل سلول های 
پن��ل نفوذ کرده و با آزاد کردن الکترون از اتم های س��یلیکون جریان الکتریکی 
تولید می کنند تا زمانی که تابش نور به داخل س��لول در جریان باش��د الکتریسته 
تولید می ش��ود. این س��لول ها الکترون های خود را مانند باتری ها تمام نمی کنند 
بلک��ه آنها مبدل هایی بوده که ی��ک نوع انرژی )خورش��یدی( را به نوعی دیگر 

)جریان الکترون ها( تبدیل می کند.
محل قرارگیری سیستم های فتوولتائیک

1. صفحات نمای ساختمان
نماها اکثریت س��طح پوس��ته یک ساختمان را اش��غال می کنند. در حقیقت یک 
نما نخس��تین احس��اس بصری از س��اختمان را به بینندگان خود انتقال می دهد 
و معم��اران بنا نیز با اس��تفاده از نم��ا به بیان ایده ها و ترجمه خواس��ته های کار 
فرما با زبانی ویژه از ش��کل و رنگ می پردازند. مدول های استاندارد فتوولتائیک 
می توانند به دیوار موجود ساختمان برای تامین نمایی موفق به لحاظ زیبا شناختی 
متصل ش��وند. این واحدها بدون نیاز به عایق به اس��تراکچر متصل می شوند که 
این عمل توس��ط زیرسازی شبکه ای در مدول های فتوولتائیک صورت می گیرد. 
بنابراین سیستم های فتوولتائیک می توانند به عنوان بخش مهمی  از عناصر نمای 
س��اختمان مطرح می ش��وند. چهره اصلی یک الیه فتوولتائیک به عنوان مصالح 
پوشش��ی، شبیه یک شیشه رنگی اس��ت. الیه های فتوولتائیک حفاظت طوالنی 

مدت در برابر ش��رایط ج��وی را تامین و می توانند در هر اندازه، ش��کل، طرح و 
رنگی، برش و تهیه ش��وند و حتی قس��متی از نور روز را نیز به داخل س��اختمان 
برسانند. این عناصر س��اختمانی می توانند بعنوان صفحات ساده نما، عناصر چند 
عملکردی برای نماهای س��رد و گرم، به عنوان سیستم سایه انداز یا بازشو عمل 
نمایند. س��اختمان Okotech 3  در برلین مثال جالب��ی از نماهای فتوولتائیک 
اس��ت. نمای این بنا متشکل از گرانیت و پانل های شیشه های با استفاده از شیوه 
س��تاره ای شکل  برای نگهداری پانل هاست. دست انداز طبقه دوم تا پنجم توسط 
صفحات فتوولتائیک پوشانده شده است و این صفحات با داشتن اندکی خاصیت 

انعکاسی، ظاهری نظیر پانل های شیشه ای دیگر نما دارند.
2. نماهای نیمه شفاف

ورقه ای فتوولتائیک همانند پنجره ها می توانند کارکرد ش��فافیت و پش��ت نمایی 
خ��ود را از دو طریق انجام دهند. س��لول فتوولتائیک به تنهایی می تواند بس��یار 
ظری��ف و ی��ا لیزری بوده و از این طریق امکان 20 تا 50 درصد امکان دید فیلتر 
ش��ده ای را فراهم کند. مدول های س��یلیکون غیر بلوری نیمه ش��فاف، ویژه این 
کارکرد، تهیه می ش��وند. از سوی دیگر، س��لول های بلورین نیز در روشی مشابه 
می تواند در عین ایجاد فیلتر دید، فضای داخلی را روش��ن س��ازند. حتی با اضافه 
کردن الیه هایی از شیشه به واحد اصلی از فتوولتائیک نیمه شفاف، عایق حرارتی 

و صوتی نیز برای نیازهای ویژه ساختمان تامین می شود.
3. سیستم های سایبان

 در معماری امروز نیاز ش��دیدی برای سیس��تم های سایه انداز در ساختمان وجود 
دارد که منجر به اس��تفاده وسیع از بازش��وهای بزرگ و پرده ها و یا سایبان های 
دیگر می ش��ود. در این میان فتوولتائیک ها با اشکال مختلفی می توانند به عنوان 
س��ایبان در باالی پنجره ها و یا بخشی از سازه بام استفاده شوند، البته به شرطی 
که استفاده از این سایبان ها منجر به تحمیل بار اضافی به سازه ساختمان نشود. 
سیس��تم های سایه انداز فتوولتائیک می توانند به گونه ای و در جهتی آرایش یابند 
که در آن واحد، هم برای تولید بیشترین انرژی و هم برای تامین درجات متغیری 

از سایه بکار روند.
4. مصالح بام 

بام ها برای فتوولتائیک ها بس��یار ایده آل هستند. چرا که معمواًل عوامل سایه ساز 
در پش��ت بام بسیار کمتر از سطح زمین است و معمواًل بام، سطح بدون استفاده 
وس��یعی را بدی��ن منظ��ور در اختی��ار می گذارد. یک بام ش��یبدار ای��ده آل برای 
فتوولتائیک ها بامی  اس��ت به سمت جنوب)در نیمکره شمالی(که زاویه ای معادل 
عرض جغرافیایی ± 15 برای بهترین تولید انرژی داش��ته باشد. در این خصوص 
بام های رو به جنوب شرقی و جنوب غربی نیز قابل قبولند. صفحات فتوولتائیک 
می توانند بر پشت بام بناهای موجود است نیز براحتی نصب شوند. یک روش زیبا 
برای اس��تفاده از فتوولتائیک ها در بام ساختمان، استفاده از تایل ها یا توفال های 
PV اس��ت که امکان نصب راحت آنها را توسط یک پیمانکار بام نظیر تایل های 
یا پوشال های دیگر پشت بام میسر می سازد. بام های مسطح نیز مزایایی همچون 
دسترسی مناسب و نصب آسان دارند. روش کالسیک در این خصوص، چیدمان 
و آرایش واحدهای فتوولتائیک بر روی زیر س��اخت های ش��بکه ای آن و سپس 
نصب آنها بر روی بام است. در این روش عالوه بر توجه ویژه در خصوص آرایش 
مدول ها و نصب آنها که در بام ش��یبدار نیز صورت می گیرد، می بایست در مورد 
نیروی باد نیز تدابیر الزم اندیش��یده ش��ود. تجربیات و پیشرفت های اخیر در این 

زمینه سبب سبکی، سهولت و سرعت استعمال این سیستم ها گشته است.
5. نورگیرها

س��اختار نورگیرها معمواًل مزایای انش��ار نور در س��اختمان را با تامین س��طحی 
ب��از برای نص��ب مدول های فتوولتائیک توأم می س��ازد. در ای��ن صورت عناصر 
فتوولتائیک می بایس��ت نور و الکتریس��یته را همزمان تامی��ن کنند. بطوری که 
قطعات فتوولتائیک و س��ازه پشتیبان مورد استفاده برای این نوع کارکرد، مشابه 
نماهای نیمه ش��فاف هستند. این س��اختار که می تواند از بیرون نیز نمایان شود، 
طبق��ات و راهروهای��ی زیبا و ج��ذاب از نور پدید آورده و ام��کان طرح معماری 
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مهیجی از نور و سایه فراهم می سازد.
عوامل مؤثر بر بازدهی و مقدار انرژی تولید توسط سیستم های فتوولتائیک

1. تغیی��رات مق��دار تابش روزانه، ب��ه علت چرخش زمین و حرک��ت آن به دور 
خورشید.

2. موقعیت سایت یا به عبارت دیگر، میزان تابش خورشید در سایت.
3. زاویه انحراف ) کجی(

4. زاویه آزیموت یعنی زاویه با سمت جنوب.
5. مقدار سایه افکنی

6. دما
7. تأثیر سایت

واضح اس��ت که با افزایش نور خورش��ید، مقدار تولید سیستم فتوولتاییک زیادتر 
می ش��ود، لذا موقعیت سایت دارای اهمیت فراوانی است. مثاًل در نیمکره شمالی 
هر چقدر به طرف ش��مال حرکت ش��ود، مقدار انرژی خورش��ید قابل دسترسی، 
کمتر می ش��ود. الزم است توپوگرافی س��ایت بررسی شده و انواع بادهای محلی 
منطقه نیز همانند قس��متی از سیس��تم تهویه بنا مورد توجه قرار گیرد. به عنوان 
مثال در زمس��تان باید به اتالف گرمای ناشی ازوجود منافذ در ساختمان و وزش 
بادهای کم سرعت اهمیت فراوانی قائل شد. وزش باد در روزهای تابستان کمک 
به بهبود ش��رایط آس��ایش کرده موجب می ش��ود تا دمای پانل های فتوولتاییک 

کاهش یافته بدین وسیله راندمان آن افزایش یابد. 
بهرحال وظیفه طراح آن اس��ت که به تعادل مناسبی بین شرایط محیطی و طرح 
دس��ت یابد. با توجه به تأثیر س��ایه در کاهش تولید سلول های فتوولتاییک الزم 
است تا حد ممکن از ایجاد سایه بر روی پانل ها توسط عوامل مصنوعی و طبیعی 
مانند تپه ها، تیرک های تلفن، دودکش ها، درختان، س��اختمان های اطراف و حتی 
قس��مت هایی از خود آرایه فتوولتاییک و... جلوگیری ش��ود. مس��ئله مهم دیگر، 

جهت یابی صحیح است.
 البت��ه در این رابطه انعطاف پذیری زیادی وجود دارد. جهت یابی مناس��ب برای 
س��اختمان ها به گونه ای س��ت که آنها با س��مت جنوب زاویه ای حدود 20 درجه 
مثبت یا منفی داش��ته باش��ند. در چنین حالتی می توان حدود 95 درصد یا بیشتر 
از انرژی قابل دس��تیابی در زاویه های گوناگون را برای س��اختمان کسب کرد.در 
زاویه 30 درجه مثبت یا منفی نس��بت به جنوب، مقدار انرژی کسب شده کاهش 
می یابد. اما تفاوت اساسی بین سطحی با زاویه 15 درجه نسبت به جنوب شرقی 
و سطح دیگری با زاویه 15 درجه جنوب غربی، در مدت زمان تابش نور خورشید 

به آن است.
تأثیر نوع ساختمان

تعداد زیادی از س��اختمان ها، از دفاتر کار گرفته تا هتل ها و حتی س��اختمان های 
صنعتی، می توانند از سیس��تم فتوولتاییک اس��تفاده کنند. دفاتر اداری نمونه های 
مناس��بی جهت استفاده از این سیس��تم هس��تند. زیرا میزان تقاضای آنها برای 
انرژی الکتریکی مقدار قابل توجهی اس��ت و این س��اختمان ها در تابس��تان هم 
فعالند.از طرفی بیش��ترین مقدار تقاضا بین ساعات 8 صبح تا 5 بعد از ظهر است 
و تابش خورش��ید نیز در همین س��اعات اس��ت. پس می توان نتیجه گرفت که 
تعادل بین تقاضا و عرضه در سیس��تم فتوولتاییک مس��ئله مهمی است. طراحی 
سیس��تم فتوولتاییک برای واحدهای مس��کونی کمی  متفاوت است. زیرا در یک 
خانه مس��کونی فعالیت ها بصورت شبانه روزی صورت می گیرند، بویژه در شب ها 
و ایام تعطیل، اس��تفاده از سیستم فتوولتاییک در ساختمان های صنعتی، تجاری 
و اداری بدلیل وجود س��قف های وسیع و مسطح که می تواند بستر مناسبی جهت 
نصب پانل های خورش��یدی ایجاد نماید مناسب است. البته باید توجه داشت که 
با توجه به فعالیت روزانه مدارس و تعطیالت تابستانی، مقدار مصرف انرژی آنها 
محدود است طراحی و ساخت سیستم های فتوولتاییک در طراحی و ساخت این 
سیس��تم ها می توان از یک دستورالعمل اس��تفاده کرد. این دستورالعمل مشخص 
می کن��د که در یک س��ایت معین چه مق��دار زیر بنا الزم اس��ت، هزینه ها چقدر 
هستند، ارتفاع چگونه باید باشد و در ساختمان های با سیستم فتوولتاییک، انرژی 

خورشیدی را برای روشنایی درسراسر سال استفاده می کنند. اکنون اگر این سؤال 
مطرح ش��ود که "سیس��تم های فتوولتاییک چه تفاوت هایی را ایجاد می کنند؟" 
پاسخ چه خواهد بود ؟ اواًل از نظر ساختاری، سیستم های فتوولتاییک باید نقشی 
همانند سایرعناصر س��اختمان مثل دیوار یا سقف را ایفا کنند. بنابراین باید همه 
موارد عادی مانند: س��یما و منظر، آب و هوای بد و محافظت از اجزا، وزش باد، 
دوام مواد و مصالح و عوامل مخرب، س��المت سازه، آتش، تأسیسات و هزینه را 
در نظر گرفت. البته عالوه بر موارد فوق برخی عوامل دیگر نیز وجود دارد، که در 

میزان تولید انرژی توسط سیستم فتوولتاییک مؤثر است.
1. پرهیز از ایجاد سایه توسط خود بنا

2. تهویه و تولید گرما
3. در نظر گرفتن مسیرهای قابل دسترسی برای سیم ها و کابل های اتصال

فرم ها و سیستم های طراحی
در طراحی سیستم های فتوولتاییک در ساختمان سه راه وجود دارد:

الف( سیستم های متکی بر سقف
ب( سیستم های متکی بر جدارة نما
ج( سایبان ها و صفحات خورشیدی

الف( سیس��تم های متکی ب��ر سقف:س��قف ها گزینه های مناس��بی برای نصب 
سیستم های فتوولتاییک هستند.

در سقف ها معمواًل از ایجاد سایه جلوگیری می شود. «
شیب سقف می تواند به منظور افزایش بازدهی فتوولتاییک ها مفید باشد. «
از نظر عملکرد و زیبایی شناسی، سقف ها نسبت به دیوارها مناسب ترند. «

تهویه در سیستم های سقفی
اصوال تًهویه و دفع گرمای پانل ها در سیستم های سقفی ساده تر از سایرسیستم ها 
است. ارتفاع بیشتر سیستم های سقفی باعث افزایش امکان تهویه این سیستم ها 
شده است.به منظور طراحی سیستم فتوولتاییک روی سقف های شیبدار، می توان 
از فریم های فرعی برای نصب مدول ها به س��ازه س��قف استفاده کرد. این روش 
باعث ایجاد فضای خالی به ضخامت100 میلیمتر بین مدول ها و س��ازه س��قف 
می ش��ود.  در طراحی س��قف های دندانه ای، ایجاد بازشو در سمت شمالی سقف 

)پانل های فتوولتاییک در سمت جنوب قرار دارند(، باعث دفع گرما می شود. 
ب( سیستم های متکی بر جدارة نما

سیس��تم های متکی بر نم��ا در صورت طراحی مناس��ب می توانن��د زیبایی های 
ساختمان را افزایش دهند. بخشی از روکش های فلزی می تواند بعنوان قاب های 
شیش��ه ای پانل های فتوولتاییک به کار روند. همچنین مدول ها می توانند با سایر 
سیستم ها مثل سیستم روکش پرده بارانی  )Rain Screen( ادغام شوند.       

)Curtion Wall(   سیستم دیوارهای غشایی
 این سیستم از انواع پرکاربرد بوده و دارای انواع با گیره های متصل به جرزهای 
عمودی و افقی پنجره ها اس��ت. در دیوارهای غشایی، سطوح قابل دید از جنس 
صیقل��ی و س��طوح غیر قابل دید از جنس شیش��ه ای مات و ی��ا پانل های فلزی 
مجزا اس��ت. پانل های فتوولتاییک به راحتی می توانند ترکیب شوند. قاب خارجی 
می تواند از جنس الیه های شیشه ای، فتوولتاییک، رزین، شیشه های رویهم قرار 
گرفته و باش��د و قاب درونی نیز از جنس شیش��ه با دهانه هوای محفوظ اس��ت. 
معمواًل ضخامت مدول ها حدود30 میلیمتر اس��ت. در طراحی س��اختمان های با 
سیس��تم فتوولتاییک گزینه های فراوانی را می توان برای نما بکار برد. به عنوان 
مثال یک نما می تواند ترکیبی از سطوح صیقلی ومدول های فتوولتاییک مات، یا 

از مدول های فتوولتاییک و سطوح مات و شفاف باشد.
بررسی سیستم های فتوولتائیک از جنبه اقتصادی 

هزینه راه اندازی سیس��تم های فتوولتائیک در بدو ش��روع باال بوده و از این منظر 
توجی��ه اقتصادی س��نگینی دارد لک��ن در درازمدت می توان��د از جنبه اقتصادی 
پاسخگو باشد. هزینه هر کیلووات ساعت برق تولید شده با روش فتوولتائیک در 
آمریکا 20 تا 25 س��نت اس��ت. ولی می توان به دلیل شکل مدوالر پنل ها آن را 
در مس��احت های کوچکتر اجرا کرده و هزینه را کاهش داد. در مقایسه با سیستم 
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فتوولتائیک سیس��تم انرژی زایی باد در هر کیلووات س��اعت برق تولیدی 5 تا 6 
سنت است که ثابت می کند هزینه سیستم فتوولتائیک باالست.

مزایای تکنولوژیکسیستم های فتوولتاییک
دوام تکنول��وژی بکار رفت��ه در س��اخت مدول ه��ای فتوولتایی��ک از مصالح  «

بادوامی  اس��ت. در گذشته دوام سیس��تم ها را حدود 10 سال در نظر می گرفتند. 
اما با پیش��رفت های انجام ش��ده، متوسط عمر مفید این سیس��تم ها به 25 سال 

رسیده  است.
هزینه های پایین حفظ و نگهداری در سیستم منابع تجدیدناپذیر، هزینه های  «

حمل و نقل مواد و نیروی کار بس��یار باال اس��ت. اما درسیستم های فتوولتاییک 
چنی��ن هزینه های��ی در چرخه تولید وجود ندارد. زیرا سیس��تم به بازرس��ی های 

دورهای و نگهداری های گه گاهی با هزینه اندک نیاز دارد.
عدم نیاز به مواد سوختی در سیستم های فتوولتاییک نیازی به منابع سوختی  «

فس��یلی و... نیس��ت. بنابراین مضرات زیس��ت محیطی ناش��ی از ای��ن منابع و 
هزینه های حمل و نقل و انبارداری آنها حذف می شود.

کاهش آلودگی صوتی سیستم های فتوولتاییک بدون حرکت و کامال بی صدا  «
ب��وده و آلودگی صوتی ن��دارد. -14-5 قابلیت نصب و راه اندازی سیس��تم های 
فتوولتاییک در ظرفیت های گوناگون با توجه به مدول های پیش س��اخته در این 
سیس��تم ها می توان الکتریس��یته را در مقیاس های مختلف تولید کرد. چنانچه با 
سیس��تم های فتوولتاییک می ت��وان از چند میلی وات تا چندی��ن مگاوات انرژی 
بدس��ت آورد. اگر این سیس��تم را بصورت مدول های کوچک و منفرد اس��تفاده 
کنیم، برای نیازهای بس��یارناچیز و اگر در مزرع��ه ای مجموعه ای از آرایش های 

گسترده فتوولتاییک را بکار بریم، نیروگاهی عظیم را ایجاد کرده ایم.
عدم وابس��تگی به ش��بکه برق ش��هری در مواقعی که انتقال برق ش��هری  «

امکانپذیر نباش��د، می توان از این سیستم ها بهره گیری کرد. زیرا بصورت مستقل 
الکتریسیته تولید کرده و نیازی به نگهداری فراوان ندارند. پسدر مناطق دورافتاده 

و صعب العبور، استفاده از این سیستم ها گزینه مناسبی خواهد بود.
معایب تکنولوژی فتوولتاییک

هزینه ه��ای راه ان��دازی مهمترین ایرادی که به این سیس��تم ها وارد اس��ت،  «
هزینه های باالی نصب و راه اندازی آنهاس��ت. در حالیکه با نگاه کارشناس��انه و 

دقیق، این سیستم ها در درازمدت بصرفه خواهند بود.
 وابس��تگی به ش��دت تابش خورش��ید باتوجه به نیاز این سیس��تم ها به نور  «

خورش��ید، تغییرات جوی بر مقدار انرژی تولید شده در این سیستم ها، موثر است. 
پس الزم است که این موضوع را در طراحی سیستم ها مورد توجه قرار دهیم.

نیاز به ذخیره سازی انرژی در بیشتر مواقع الزم است از باطری هایی به منظور  «
ذخیره انرژی استفاده شود که این موضوع سبب افزایش هزینه ها می شود.

عدم آشنایی مردم با سیستم فتوولتاییک با توجه به نو بودن کاربرد تکنولوژی  «
فتوولتاییک در س��اختمان، تنها بخش��ی از مردم با امکانات و ارزش های آن آشنا 

هستند و این موضوع در توسعه بازار آن تاثیر منفی دارد.
 نتیجه گیری

الزم اس��ت ک��ه به پانل ه��ای فتوولتاییک ب��ه عنوان یک بخش اساس��ی از . 1
روش های کسب انرژی ساختمان توجه شود.

زیبایی و نمای س��اختمان با سیس��تم های فتوولتاییک از موارد مهم به شمار . 2
می آید.

سیستم های فتوولتاییک در حفظ محیط زیست تأثیرات فراوانی دارند.. 3
به منظور افزایش راندمان باید تا حد ممکن از ایجاد سایه جلوگیری شود.. 4
بای��د هماهنگی مناس��بی بین الگوی تقاضای انرژی قابل دس��تیابی توس��ط . 5

آرایه ه��ای فتوولتاییک برقرار باش��د.-مدول های فتوولتاییک نی��از دارند که به 
می��زان کافی تهویه ش��ده تا به دمای پایین تری برس��ند و بدین ترتیب عملکرد 

آنها تعیین شود.
روش های متفاوتی برای هماهنگی بین سیس��تم های فتوولتاییک و معماری . 6

ساختمان بخصوص سیستم های سقف و نما وجود دارد.

پانل های فتوولتاییک می توانند جهت یابی، جای گیری، نما و مقطع س��اختمان . 7
را تحت تأثیر قرار دهند.

سیس��تم های فتوولتائیک روشی نوین در جهت بهینه سازی مصرف انرژی به . 8
خصوص در اقلیم های کویری به دلیل کیفیت و کمیت تابش است.

در طراحی این سیس��تم مهمترین عامل، نور خورشید است که باعث کاهش . 9
کارآیی شدید سیستم در روزهایی است که محدودیت تابش وجود دارد. بنابراین 
اقلیم های گرم و خشک و کویری توان باالیی در جهت تأمین انرژی خورشیدی 

مورد نیاز برای سیستم را دارا هستند.

توضیح پنجره ایرانیان؛ این مقاله در نخستین همایش اقلیم، ساختمان و 
بهینه سازي مصرف انرژي ایران ارائه شده است.
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اش�اره: آنچه در زمان حال مورد توجه قرار دارد، این اس�ت که با توجه به افزایش جمعیت و توس�عه صنعتی، اس�تفاده از سوخت  های فسیلی 
رو به گس�ترش اس�ت، این گس�تردگی مضرات خاص خود را نیز در بر دارد؛ این که منابع تجدید پذیر در حال اتمام هس�تند و اثرات زیس�ت 
محیطی مخربی را بر جای می گذارند. این اثرات زیس�ت محیطی زندگی انس�ان، اعم از جس�می  و روانی را تحت ش�عاع قرار می دهد. در این 
راس�تا بایس�تی طراحی ها را به سمتی سوق داد که اس�تفاده از منابع پایان پذیر به حداقل اندازه برسد.  طراحی بام سبز یکی از این راهکارها 
اس�ت که در راس�تای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها توصیه می شود.مقاله حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است و 
هدف از آن استفاده از معیارهای پایدار جهت توجیه پذیر کردن سامانه های سبز در ایران است. نتیجه آن که، یکی از راه های توسعه بام سبز 

و توجیه پذیر کردن آن در کشور، تحلیل و چگونگی اثرگذاری مفید و بیان مزیت های آن است.
با پذیرفتن این مس�اله که اس�تفاده از منابع س�وخت فس�یلی عالوه  بر پایان پذیر بودن، از نظر تخریب محبط زیست و مصرف انرژی و.. . نیز 
س�هم بس�زایی را به خود اختصاص داده است به سمت راهکارهایی برای کمرنگ کردن این اثرات مخرب خواهیم رفت. در این راستا اجزای 
ساختمان هر کدام به نوعی با تاثیر گذاری خود می توانند خودکفایی بنا را تامین کنند، به نوعی که استفاده از دستگاه های سرمایش، گرمایش، 
تهویه و.. . مکانیکی متکی بر منابع تجدید ناپذیر را کاهش می دهند. در این پژوهش، چگونگی تاثیرگذاری پوس�ته س�اختمان مد نظر اس�ت و 
در اینجا بام مورد تحلیل قرار می گیرد. بام جزئی از س�اختمان اس�ت که عالوه بر نقش حفاظتی، در کم کردن بار گرمایش و سرمایش�ی حائز 
اهمیت اس�ت. در این صورت مصرف انرژی نیز به حداقل اندازه خود می رس�د. معماران گذش�ته، از پنام به منظور مقابله با عوامل مزاحمت زا و 
ایجاد آسایش اقلیمی   بهره جستند، که به مقدار زیادی نیز کارگشا بوده است، پنام )عایق( در معماری سنتی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس�ت.به طوری که در این معماری هیچ پوش�ش س�قفی چه تخت و چه منحنی وجود ندارد که دو پوش نباش�د. معماران قدیمی  ضخامت بین 
سقف طاقی شکل و بام مسطح را که معموال زیاد است را به صورت مجوف کار می کردند به دلیل اینکه از نفوذ گرمای تابشی به داخل جلوگیری 
می شد و بام مسطح موقعیت خوبی برای خواب در شب های خنک تابستان بود و وزن سقف کم می شد. طراحی بام سبز از راهکارهایی که این 
تاثیرات را دو چندان خواهد کرد. در زیر نقش این نوع طراحی و چگونگی عملکرد آن در ساختمان بیان می شود. البته در ساختار این پژوهش، 
ابتدا با توضیحی از بهینه سازی شروع شده و در ادامه به مزایا و کارکردهای انواع بام و علی الخصوص بام سبز در این راستا اشاره خواهد شد.

مهدي زندیه )عضو هیات علمي)استادیار(دانشگاه بین المللي امام خمیني)ره( 
 پدرام حصاري)دانشجوي کارشناسي ارشد معماري_معماري دانشگاه بین المللي امام خمیني)ره(
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 بهینه سازی مصرف انرژی
مصرف انرژی در س��اختمان بس��تگی به س��اختار و فرم هندسی و نحوه طراحی 
اجزای مختلف آن و شرایط اقلیمی  دارد. عوامل دیگری همچون نحوه اشتغال و 
اس��تفاده از فضاها، کاربرد تجهیزات و تأسیسات و الگوی نگهداری آنها در درجه 
دوم اهمی��ت قراردارند. در اینجا با بیان کردن مزایای اس��تفاده از س��وخت های 
تجدید پذیر در برابر سوخت های فسیلی به ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در 

ساختمان ها پرداخته می شود. در ذیل این دسته بندی ارائه می شودد

1. مزایای زیست محیطی                          
 1-1 انرژی های تجدید پذیر گازهای آالینده و مضر برای اتمس��فر را تولید 

نمی کند.
 2-1 انرژی های تجدید پذیر زباله و بقایای مشکل آفرین تولید نمی کند.

3-1  این انرژی ه��ا پایان ناپذیرند، اما انرژی های حاصل از س��وخت های 
فسیلی منابع محدود و پایان پذیری دارند.

2- مزایای استراتژیک
2-1 انرژی های تجدید پذیر را می توان به صورت منطقه ای و محلی تولید 

کرد. اما منابع انرژی های فسیلی تنها در برخی از مناطق وجود دارد.
2-2 انرژی های تجدید پذیر باعث قطع وابستگی ها می شود.

3. مزایای اجتماعی و اقتصادی 
1-3  انرژی های تجدید پذیر باعث ارتقا س��طح جوامع کوچک می ش��وند، 
چون غالبا تجهیزات آن ها در مناطق روستایی نصب می شود. این انرژی به 

یک ملت فرصت ایجاد و توسعه تکنولوژی های ملی را می دهد.
2-3 در مناطق دور از مرکز ایجاد شغل می کند.

 1. عواملی که در طراحی معماری در مصرف بهینه انرژی می توانند موثر 

باشند عبارتند از:
شکل و فرم بنا «
 اس��تفاده از طراحی معماری مناس��ب و اس��تفاده بهینه و ضروری در زمان  «

بهره برداری از فضاها
 تشخیص و استفاده مناسب از مواد و مصالح ساختمان در بنا متناسب با تمام  «

عوامل موثر در طراحی
جهت وسعت استقرار بنا «
بکارگیری فناوری جدید در ساخ و  ساز «
طراحی مناس��ب با اقلیم ه��ای مختلف و اس��تفاده از ویژگی های اقلیم ها در  «

طراحی بنا

2. بام و مصرف انرژی در ساختمان
فن اقلیمی ساخت بام «

در خانه های سنتی، اطراف بام را باال آورده و نوعی حیاط در بام بوجود می آوردند؛ 
همچنین این دیوارها با س��ایه اندازی بر بخش��ی از بام در س��اعات مختلف روز 
نق��ش اقلیمی ثانویه ای نیز داش��ته اند. عالوه بر این، نوع و ش��کل بام در ایران 
با توجه به اقلیم موجود انتخاب می ش��ده اس��ت؛ برای مثال در ش��مال کشور به 
علت بارندگی فراوان از س��قف شیب دار استفاده شده یا درمناطق کویری استفاده 
از سقف های گنبدی و در مناطق کوهستانی و گرم و مرطوب اغلب از بام تخت 

استفاده می شده است.
 بام گنبدی «

گنبد به علت برجس��تگی، همواره در معرض وزش نسیم هستند. در هنگام شب 
نیز گرمایی که بام پس می دهد سریعتر برطرف می شود. در بام های گنبدی شکل 
ش��دت تابش بر تمام رویه ها یکس��ان نیس��ت. در نزدیکی اتص��ال گنبد به بام 
س��ایه اندازی بیشتر اس��ت؛ به خصوص اگر گنبد، ساقه داشته باشد. همچنین در 

بس��یاری موارد سوراخ باالی گنبد به همراه مکش هوا باعث سیرکوالسیون هوا 
و دفع هوای گرم که در باالست می شود. 

 بام تخت «
بام تخت به علت جذب حرارت و گرمای بیشتر در مناطق سرد بیشتر مورد توجه 
است، البته برای استفاده از خاصیت عایق برف نیز در زمستان حائز اهمیت است.

 بام سبز «
واقعیت این است که توجه به محیط زیست و طبیعت در دوران معاصر تبدیل به 
معیار ش��ده اس��ت؛ معیاری که هر روز بیش از پیش در جهان فراگیر می شود. در 
چش��م انداز زیست محیطی، توس��عه تنها زمانی پایدار است که بر شالوده اصول 
بوم شناس��ی استوار باشد. مهمترین ویژگی بام سبز حرکت در مسیر اصول بوم و 
طبیعت است. گیاهان فواید زیادی چه در زمین، چه به صورت پنهان در آب و چه 
در بام دارند. بام س��بز به عنوان بکارگیری فناوری جدید در ساخت و ساز مطرح 
است. بام سبز یک سیستم مهندسی ساز سبک وزن است که رشد گیاهان را در 

بام میسر می سازد و از بام محافظت می کند.
بام های گیاه کاری ش��ده، الیه از گیاه هستند که روی زیر سازی ویژه ای بر روی 
سازه بام مسطح یا شیب دار قرار گرفته و رشد می کنند. استفاده از بام سبز موجب 
جایگزینی گیاهان از بین رفته ش��هری و کاهش بهره حرارتی از طریق رس��انایی 

سازه بام و دماهای داخلی پایدارتر می شود.

مزایای بام سبز
فواید اقتصادی: کاهش هزینه های س��رمایش و گرمایش در کانادا یک خانه  «

ی��ک طبقه با بام علفی و پوش��ش خاک 3/9 اینچ��ی، 25 درصد تقاضای انرژی 
سرمایی را درتابستان کاهش می دهد.

ذخیره انرژی: در مبحث بهینه س��ازی مصرف ان��رژی می توان گفت: از نظر  «
س��رمایش، در صورت از بام های فاقد عایق کاری مناس��ب، دمای فضای بخش 
زیرین باال رفته و نیاز به اس��تفاده از سیس��تم های تهوی��ه مطبوع و خنک کننده 

افزایش می یابد.
 حفاظت از پوس��ته بام: افزایش طول عمر پوس��ته بام از طریق حفاظت در  «

مقابل اشعه فرابنفش و انبساط و انقباض ناشی از نوسان های حرارتی.:
 استفاده از چمن بر روی بام «

پوش��ش چمن یک سیستم حرارتی پیچیده ایجاد می کند که حداکثر مزایای آب 
و هوایی تابستان و زمستان را فراهم می سازد.

تاثیرات مفید آن را می توان در چند مورد توضیح داد:
1- علف و پوش��ش های گیاهی انبوه مانع از جذب تشعشع خورشید توسط زمین 
می شود به طوری که 20 تا 30 درصد انرژی خورشید منعکس شده و بقیه جذب 
پوش��ش گیاهی می ش��ود، بنابراین سطح بام س��ایه دار بوده و نسبت به یک بام 

معمولی خیلی کمتر انرژی حرارتی کسب می کند.
2- ی��ک پوش��ش گیاهی کوتاه که خوب آبیاری ش��ده باش��د، ان��رژی حرارتی 
  2BTU/FT 1200خورشیدی در طول ماه های تابستان را حدودا تا  1000 الی
)11350 ت��ا 13630 مت��ر مربع/ کیل��وژول( از طریق تبخیر در ه��ر روز پراکنده 
می کند حدود 80 درصد تابش رس��یده به زمین. بنابراین انرژی خالص رسیده به 

خاک به سبب برودت محیط بسیار کاهش می یابد.
جرم حرارتی پوش��ش خاک، تغییرات دما را کاهش می دهد به طوری که در  «

عمق 18 اینچ 46 )س��انتی متر( فقط 30 درصد تغییرات درجه حرارت احس��اس 
می ش��ود. همچنین به علت جرم خاک، نوعی تاخیر زمانی حدود 29.5 س��اعت 
در مت��ر به وجود می آید)تاخی��ر با توجه به مقدار رطوبت خاک متغیر اس��ت(، از 
آنجایی ک��ه ان��رژی حرارتی ذخیره ش��ده در خاک در هنگام روز و در طی ش��ب 
دوباره پس داده می ش��ود لذا دمای خاک در عمق 118اینچ 46 )س��انتی متر( به 
دمای متوس��ط روزانه سطح زمین میل می کند که تقریبا با دمای متوسط روزانه 

هوا نزدیک است. 
به علت اینکه جرم حرارتی در عمق 12 تا 18 اینچ )30 -46 س��انتی متری(  «
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 زمین تغییرات درجه حرارت روزانه را در طی زمستان و تابستان کاهش می دهد، 
س��طح بیرونی ساختمان بار س��رما و گرمای کمتری را تحمل می کند. در نتیجه 
به طور  قابل مالحظه ای نیاز به عایق کاری در مقایس��ه با س��قف های معمولی 

کاهش می یابد.
طراحی و قابلیت اجرای س��قف های پوشیده شده از چمن، اجازه می دهد که  «

از مخلوط برگ و کاه و یا س��ایر ترکیبات مش��ابه که در پائیز به دست می آید به 
عنوان عایق زمس��تانی استفاده شود. برف هم می تواند به عنوان یک ماده مقاوم 

در برابر تغییرات دما به حساب آید. 
 نتیجه گیری نهایی

هدف از طراحی س��اختمان های پایدار کاهش آس��یب آن بر روی محیط از نظر 
انرژی و بهره برداری از منابع طبیعی است، که شامل قوانین زیر است:

 کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید «
توسعه محیط طبیعی «
حذف یا کاهش مصرف مواد س��می  و یا آسیب رس��ان بر طبیعت در صنعت  «

ساختمان
نتیجه اینکه معماری پایدار توس��عه ای اس��ت کیفی و متوجه کیفیات زندگی که 
هدف از آن باال بردن سطح کیفیت زندگی برای آیندگان است.  تنها در صورتی 
می توان از مزایای بام های س��بز اس��تفاده کرد و به پای��داری و دوام آن امیدوار 
بود که در قالب برنامه های کالن توس��عه پایدار و در شاخه سامانه سبز پیگیری 
و اجرا ش��ود. به عنوان مثال می توان محله ای را در مراکز ش��هری کالن ش��هر 

تهران انتخاب کرد و س��امانه س��بز را در آن اجرا کرد. در این راس��تا شهرداری 
نیز بایس��تی نقش شایس��ته خود را ایفا کند. به طور مثال، شهرداری های مناطق 
شهری شانگ های، برای کسانی که در سال گذشته خواستار نصب پشت بام های 
س��بز بودند، مش��وق های مالی را با پیش��نهاد پرداخت نزدیک ب��ه نیمی  از مبلغ 

فراهم  کردند. 
در این زمینه رئیس دفتر دبیرخانه کمیته چش��م انداز ش��انگ های گفته است: در 
ابتدا در مورد رس��یدن به هدف خیلی مطمئن نبودیم، اما بعد از تحقیقات س��ال 
گذش��ته که نش��ان داد حدود 20 میلیون مترمربع از پش��ت بام ها می توانند سبز 
ش��وند، راهکار های مختلفی برای ارتقای پشت بام های سبز در پیش گرفته شد. 
در اقدامی  مشابه در کانادا، مسئوالن شهر تورنتو نیز آیین نامه جدیدی را معرفی 
کردند که در آن تمام برنامه های توس��عه بزرگ مقیاس ملزم به داش��تن پش��ت 
بام های س��بز با پوشش 60 تا 20 درصدی بس��ته به اندازه ساختمان هستند. در 
سال 2000 در این کشور تعداد 45 ساختمان با مجموع زیربنای 3 میلیون متر مربع 
به عضویت نظام راه بری انرژی و طراحی محیط که توس��ط شورای ساخت سبز 
راه اندازی ش��ده بود درآمدند. این تعداد در حال حاضر به 171 س��اختمان تجاری 

رسیده است و 1800 ساختمان دیگر نیز برای این امر درخواست جواز کرده اند.
بنابراین با استفاده از تجارب دیگر کشورها در این زمینه و بررسی و درک مزایای 
بام سبز در مقایسه با دیگر بام ها می توان درک کرد این راهکار یک راهکار اساسی 
در راستای معماری و توسعه پایدار محسوب می شود که هم تاثیرات آن در جامعه 

شهری هویدا است و نیز در زمینه مسکن و حتی ساختمان های غیر مسکونی.
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معاون فنی و مهندس��ی س��ازمان ملی زمین و مس��کن ، از تحق��ق بیش از 50 
درصدی تعهدات دولت در بخش احداث مسکن مهر خبر داد و گفت: این میزان 
تا پایان ش��هریورماه امس��ال به 80 درصد خواهد رس��ید و تا پایان سال 92 نیز 
تمام برنامه دولت در حوزه س��اخت و س��از مسکن مهر به پایان می رسد. حسین 
خلیلی مرد در گفت و گو با ایرنا، افزود: براس��اس برنامه ریزی های به عمل آمده 
ی��ک میلیون و 180 هزار واحد مس��کن مهر در ش��هرهای ب��االی 25 هزار نفر 
توس��ط سازمان ملی زمین و مسکن احداث و تحویل متقاضیان شود. وی اضافه 
کرد: تاکنون 478 هزار و 412 واحد مس��کن مهر در سراس��ر کشور افتتاح شده 
اس��ت و بالغ بر 180 هزار واحد نیز در 31 اس��تان کش��ور در حال افتتاح و بهره 

برداری داریم. 
خلیلی مرد با بیان اینکه مجموع واحدهای افتتاح شده و آماده افتتاح مسکن مهر 
ش��هرهای باالی 25 هزار نفر بالغ بر 660 هزار واحد است، گفت: در حال حاضر 
نزدیک به 525 هزار واحد از برنامه س��اخت مسکن مهر در شهرهای باالی 25 
هزار نفر باقی مانده که در مراحل مختلف پیش��رفت فیزیکی از س��فت کاری تا 
نازک کاری در حال انجام اس��ت. معاون فنی و مهندس��ی سازمان ملی زمین و 
مس��کن در ادامه تصریح کرد: برای واحدهای باقی مانده نیز برنامه ریزی ش��ده 
تا در هر فصل از س��ال جاری بخش��ی از آن تکمیل و تحویل متقاضیان ش��ود. 
خلیلی مرد اضافه کرد: در فصل بهار 141 هزار و 342 واحد، فصل تابستان 199 
هزار و 585 واحد، فصل پاییز 109 هزار و 54 واحد و در فصل زمس��تان نیز 79 
هزار و 470 واحد مس��کن مهر در شهرهای باالی 25 هزار نفر افتتاح و به بهره 
برداری خواهد رس��ید. وی سپس در باره ساخت واحدهای مسکن مهر نیز گفت: 
برای ساخت واحدهای مس��کن مهر با سه روش تعاونی ها، انبوه سازان و ساخت 
به روش خودمالکی اقدام ش��د که برای س��اخت یک میلیون و 180 هزار واحد، 
240 هزار واحد به صورت قراردادهای سه جانبه )انبوه سازان(، 372 هزار واحد در 
قالب تعاونی ها و 568 هزار و 629 واحد تحت طرح خودمالکی و گروهی ساخته 
می شود. خلیلی مرد ، با بیان اینکه خدمات روبنایی مسکن مهر نیز توسط سازمان 
ملی زمین و مس��کن پیگیری می ش��ود، اظهار داش��ت: در ابتدای کار مسئولیت 
س��اخت مدارس، مساجد، کالنتری و مراکز بهداش��تی برعهده این سازمان نبود 
اما به دلیل وجود برخی از مش��کالت که به واسطه ساکن شدن متقاضیان ایجاد 
ش��د، مس��ئولیت خدمات روبنایی نیز را برعهده گرفتیم. وی افزود: احداث 324 
باب مدرس��ه در برنامه پیش بینی ش��ده که از این تعداد 27 باب مدرس��ه ساخته 
و تحویل آموزش و پرورش ش��ده و هم اکنون نیز در حال فعالیت هستند ضمن 

اینکه 158 باب مدرس��ه در حال احداث و 139 باب مدرسه نیز در دست طراحی 
است. خلیلی مرد از برنامه ساخت 356 باب مسجد در کنار واحدهای مسکن مهر 
خبر داد و گفت: از این تعداد 66 باب مس��جد تکمیل و به بهره برداری رس��یده، 
179 باب مس��جد در حال احداث و 111 باب مسجد نیز در دست طراحی است. 
وی با اشاره به ساخت کالنتری و پاسگاه های نیروی انتظامی برای تامین امنیت 
در محوطه های مس��کن مهر، افزود: س��اخت 62 باب کالنت��ری در برنامه قرار 
دارد که از این تعداد 16 کالنتری در دس��ت ساخت و 46 کالنتری نیز در دست 
طراحی اس��ت. معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: 
این س��ازمان تامین زمین و احداث خدمات روبنایی در ش��هرهای باال و زیر 25 

هزار نفر را برعهده دارد. 
به گفته وی، همچنین 550 واحد تجاری نیز در دست احداث است که هم اکنون 
10 درصد آن تکمیل ش��ده و در حال سرویس دهی به مردم است. خلیلی مرد در 
ادامه به خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه 
دولت یک س��وم هزینه های اجرایی ش��بکه های آب، برق، فاضالب، گاز و سایر 
خدمات باید از منابع وزارت نیرو تامین ش��ود. وی افزود: یک س��وم دیگر نیز از 
منابع اس��تانی توسط استانداران و یک سوم باقی مانده نیز از منابع ملی و توسط 
دول��ت تامین خواهد ش��د ضمن اینک��ه در عالوه برای این مناب��ع، وزارت راه و 
شهرسازی نیز از محل یارانه ها، مبلغ قابل توجهی به خدمات زیربنایی واحدهای 
مس��کن مهر کم��ک می کند. معاون س��ازمان ملی زمین و مس��کن در ادامه به 
میزان تسهیالت پرداختی واحدهای مسکن مهر اشاره کرد و گفت: برای ساخت 
مس��کن مهر 25 میلیون وام پرداخت می ش��ود که نرخ سود آن در مراکز استانی 
7 درصد، در شهرس��تان ها 4 درصد و در استان تهران حدود 9 درصد است. وی، 
س��پس مجموع تس��هیالت پرداختی واحدی مسکن مهر در شهرهای باالی 25 
ه��زار نفر را بیش از 410 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. خلیلی مرد همچنین در 
خصوص پیش��رفت فیزیکی ساخت مسکن مهر در شهرهای باالی 25 هزار نفر 
نیز گفت: در بخش پی س��ازی 100 درصد پیش��رفت فیزیکی داش��تیم یعنی پی 
سازی مجموع یک میلیون و 180 هزار واحد پیش بینی شده در برنامه هم اکنون 
انجام گرفته اس��ت ضمن اینکه در بخش نصب اس��کلت 93 درصد، اتمام سقف 
91 درصد، س��فت کاری بالغ بر 87 درصد و در بخش نازک کاری نیز 65 درصد 
پیش��رفت فیزیکی صورت گرفته است. وی س��پس تصریح کرد: احداث مسکن 
مهر شهرهای باالی 25 هزار نفر در مجموع به طور میانگین 75 درصد تاکنون 

پیشرفت فیزیکی داشته است. 

دولتبهنصفتعهداتشدراحداثمسكنمهرعملکرد
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گزارش خبری: در میان س��اختمان های معرفی شده به جش��نواره انتخاب بنای 
برتر پس از بررس��ی ش��اخص ها  و رشته های نه گانه،  هیچ ساختمانی در مشهد 
واجد شرایط بنای برتر به طور مطلق در تمامی رشته ها  شناخته نشد. به گزارش 
روزنامه خراسان از مراسم اختتامیه دومین جشنواره انتخاب بنای برتر همزمان با 
اولی��ن کنفرانس ملی بنای ماندگار که با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی 
استاندار خراس��ان رضوی،  شهردار و رئیس شورای شهر مشهد و مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی خراسان رضوی برگزار شد،  بر اساس نظر هیئت داوران 
جش��نواره هیچ س��اختمانی که واجد ش��رایط بنای برتر به طور مطلق باشد،  در 
مش��هد شناخته نشد و 3 ساختمان که دارای شرایط نسبی در برخی رشته ها  بود 

به عنوان ساختمان برتر انتخاب شد. 

ویژگی های یک بنای ماندگار 
در این مراس��م »سیدمحمد پژمان« ش��هردار مشهد با اشاره به ویژگی های یک 
بن��ای ماندگار گفت: به طور معمول یک بنای ماندگار باید عمر طوالنی داش��ته 
باشد و با دیدن آن،  تصویر به یادماندنی در ذهن ایجاد شود. وی افزود: خارج از 
مسائل ظاهری و مادی در ساخت یک بنا باید به مسائل دیگری نیز توجه شود؛ 
ب��ه عنوان نمونه یک بنا باید به گونه ای باش��د که ه��ر گاه فردی آن بنا را دید،  

مایل به مرور خاطرات آن باشد و به دیده تحسین به آن بنگرد و از آن یاد کند. 
وی یکی دیگر از ش��رایط بنای مان��دگار را کارکرد آن عنوان کرد و افزود: وقتی 
ب��ه برخی از بناه��ا و کارکردهای آن نگاه می کنی��م،  درمی یابیم که چه کارکرد 
مناسبی دارد و دارای تعادل و توازن در نحوه بهره برداری بوده است. پس نتیجه 
می گیریم که بنای ماندگار بنایی اس��ت که دارای عمر باالیی باش��د،  در ذهن و 
خاطر بماند و به نوع کارکرد و توازن و تعادل آن توجه شود. پژمان افزود: اگر به 
ویژگی ها  و شرایط خاص ذکر شده برای بناهای ماندگار توجه نکنیم،  یک بنای 
معیوب خواهیم داش��ت.  همچنین اگر در ساخت بنا به موقعیت و مکان مناسب،  
قوانین و مقررات شهرسازی در بعد اجرا و مدیریت و رعایت تمام جزئیات،  دقت 
کافی نش��ود،  نتیجه و محصول کار ماندگار نخواهد بود. وی خطاب به طراحان 
ابنیه و ساختمان ها  اظهار کرد: از افرادی که در طراحی ساختمان ها  دست دارند،  
انتظار می رود به طراحی س��اختمان ها  توجه ویژه ای کنند و به س��ازگاری بنا با 
محیط و طبیعت اطراف آن نیز اهمیت دهند؛ زیرا طراحی خوب مقدمه ای برای 

محاسبه و اجرای خوب یک بناست. 

بی توجهی به هنر در ساخت و سازها 
ش��هردار مشهد اضافه کرد: مش��اهده بنایی که در طراحی آن به ایجاد آرامش و 
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لزوم تناس��ب و س��ازگاری آن با محیط توجه شده است،  احساس بسیار خوبی را 
در افراد ایجاد خواهد کرد. وی با اش��اره به این که به کار بردن ذوق و س��لیقه و 
توجه دقیق به س��اخت بناها یکی از نکات مهم است،  تصریح کرد: اگر می بینیم 
در بناهای قدیمی بعد از گذشت صدها سال حتی یک خشت ساده آن هم دارای 
روح اس��ت دلیل این امر توجه س��ازندگان به هنر بوده اس��ت. وی افزود: باید با 
عش��ق و عالقه و با رعایت همه ظرایف بنا را س��اخت ت��ا دارای روح و ماندگار 
باشد.  اگر فقط به دنبال ساخت یک ساختمان و انبوه سازی صرف باشیم،  قطعًا 
بنایی که دارای روح و ویژگی ماندگاری باش��د،  س��اخته نمی ش��ود. وی اضافه 
کرد: وقتی در س��اخت یک بنا،  به نکات هنری توجه ش��ود ش��هروندان از ظاهر 
زیبای آن بنا بهره مند می ش��وند زیرا این بنا دارای روح اس��ت. شهردار مشهد با 
بیان این که برای س��اخت بنای ماندگار باید از تجربه گذش��تگان و فناوری روز 
اس��تفاده کنیم اظهار کرد: متأسفانه امروز توجه ما فقط به بناهایی با وسعت زیاد 
ی��ا دارای ارتفاع بلند اس��ت و ب��ه خانه های کوچک توجه زیادی نمی ش��ود.  به 
گفته وی کارشناس��ان در بررس��ی این بناها،  توجه و دقت نمی کنند در حالی که 
همین بناهای کوچک در کنار هم به محله ها  روح می دهد. وی با اشاره به نبود 
هارمون��ی و توازن در س��اختمان های امروزی گفت: امروزه بناهایی که س��اخته 
می ش��ود با محیط همخوانی ندارد.  گاه تصور می شود اگر بنایی با بافت پیرامون 
تجانس نداش��ته باشد،  بنا متفاوت تر و شاخص تر است.  به همین دلیل هارمونی 
را به هم می زنیم. پژمان تصریح کرد: نباید توجه ما فقط به ساختمان های بلند و 
با وسعت زیاد معطوف شود بلکه باید به بناهای کوچک نیز توجه کنیم و جذابیت 

آن ها  را هم ببینیم. 

کمبود نیروی متخصص 
وی با اش��اره به کمبود نیروی متخصص س��اختمانی افزود: ب��ا توجه به این که 
در تأمی��ن نیروهای کاری متخصص و فنی در بخش س��اختمان س��ازی ضعف 
داری��م و نظ��ارت کافی نیز وجود ندارد،  بهتر اس��ت به س��وی صنعتی س��ازی 
احداث س��اختمان ها  برویم و با اس��تفاده از بناهای پیش س��اخته،  اس��تاندارد و 
کیفیت را در ساخت و س��ازها ارتقا دهیم. وی با اشاره به پیدایش مدیریت جمعی 
در ساخت و س��ازها اضافه کرد: امروز بر خالف گذش��ته که ی��ک نفر کار احداث 
س��اختمان را از اول تا آخر مدیریت می کرد احداث یک بنا با مدیریت س��ازمان 
یافته انجام می ش��ود که امیدواریم این انسجام در مدیریت سرعت بیشتری پیدا 
کند. پژمان افزود: روند مدیریت ساخت و ساز در شهر مشهد رو به رشد است و ما 
متفاوت تر از گذش��ته عمل می کنیم.  اما یک دغدغه داریم که آن بی توجهی به 
فرهنگ معماری و ظرافت در احداث اس��ت. وی اظهار کرد: باید س��عی کنیم در 
عین حال که از مصالح و فناوری روز اس��تفاده می کنیم،  فرهنگمان را فراموش 
نکنیم و به مس��ئله بومی گری نیز توجه داشته باشیم. وی با بیان این که یکی از 
کاره��ای مهمی که به بهبود ساخت و س��ازهای ما کمک می کند،  توجه به طرح 
جامع ش��هر است،  گفت: براساس این طرح قرار نیست توسعه شهر توسعه افقی 
و پراکنده باش��د؛ بلکه در آن به تراکم و ش��هر متراکم توجه ش��ده و زمینه برای 
انجام اقدامات بهتر نیز فراهم اس��ت. ش��هردار مشهد افزود: امروز افرادی که در 
ساخت و ساز مش��ارکت دارند سعی می کنند کار بهتری را انجام دهند و به همین 
دلیل رعایت مقررات س��اختمانی و اس��تفاده از مصالح مرغوب در شهر مشهد رو 
به افزایش اس��ت. پژمان تصریح کرد: در گذشته شاهد بودیم شهروندان زیاد به 
نمای س��اختمان توجهی نداشتند ولی امروز برای داشتن نمای بهتر ساختمان ها  
رقابت و حتی برای جذابیت بیش��تر آن در هنگام ش��ب نیز اقدام می کنند. وی با 
بیان این که هنوز در ابتدای راه هس��تیم،  گفت: جامعه مهندسان باید با تالش،  
هم��کاری،  هم اندیش��ی و با اضافه نکردن هزینه س��اخت ب��ه کارفرماها برای 
جذابیت بخش��یدن به ساختمان هایی که در شهر س��اخته می شود،  کمک کنند. 
پژم��ان افزود: امیدواریم برپایی این گونه کنفرانس ها  و جش��نواره ها  نیز کمک 
کند تا زمینه الزم برای احداث بناهای بهتر فراهم ش��ود تا دیگر در ش��هر شاهد 

ساخت بناهای بدون کیفیت نباشیم. 

وعدهاجرایطرحبرچسب
انرژیساختمان

مدیرعام�ل س�ازمان به�ره وری ان�رژی گفت: ام�روزه معیار داش�تن 
برچس�ب انرژی برای س�اختمان ها مطرح شده اس�ت که در سازمان 
به�ره وری انرژی نیز در بخش اداری برچس�ب س�اختمان ها به زودی 
اجرا می شود.س�ید حس�ین س�جادی در مراس�م آغاز ب�ه کار دومین 
همای�ش ملی س�اختمان و بهینه س�ازی مصرف ان�رژی در اصفهان با 
اش�اره به اینکه برای حفظ محیط زیست و بهره وری بیشتر مهمترین 
کار استفاده از منابع طبیعی است، اظهار کرد: مهمترین کار بعد از حفظ 
محیط زیست و اس�تفاده منطقی از منابع حداقل مصرف انرژی است.

وی با بیان اینکه ساالنه 4.5 میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را 
از دس�ت می دهند، افزود: میانگین متوسط 10 تا 25 تولد نوزاد نارس 
در س�ال نیز به دلیل همین مسائل آلودگی هوا و آثار نامطلوب انرژی ها 
اس�ت.مدیرعامل س�ازمان بهره وری انرژی تصریح کرد: آنچه اهمیت 
دارد استفاده از انرژی صحیح در ساختمان ها است و چنانکه 40 درصد 
مص�رف انرژی الکتریکی را س�اختمان ها به خ�ود اختصاص می دهند. 
وی با بیان اینکه بهینه س�ازی حوزه س�اختمان در اولویت است، ادامه 
داد: مس�ائل مربوط به اقلیم، مصالح س�اختمانی، معماری غنی ایرانی، 
اس�تفاده منطقی و درس�ت از ان�رژی از دیگر مباحث مطروحه اس�ت.

سجادی به استفاده تجربیات گذشتگان اشاره کرد و گفت: در گذشته 
برای ایجاد تامین آب و سرمایش خانه ها از آب انبارها استفاده می شد 
و این در حالی اس�ت که امروزه تغییر سیستم سرمایشی ساختمان ها 
از قنات ه�ا و نیز بادگیرهای طبیعی امکان پذیر نیس�ت و باید به دنبال 
انرژی های جدید دیگر بود. وی با بیان اینکه بین یک هزار و 800 تا 2 
هزار و 200 کیلو وات برق از انرژی خورشیدی سالیانه در ایران تولید 
می ش�ود، گفت: مصرف کل کش�ور 200 هزار کیلو وات ساعت است، 
چنانک�ه امروز می ت�وان ادعا کرد هر مصرف کننده خانگی در س�ال 2 
هزار و 500 کیلو وات برق مصرف می کند. مدیرعامل سازمان بهره وری 
انرژی با تاکید به اینکه اس�تفاده از انرژی خورش�یدی دس�ت نیافتنی 
نیست، گفت: 280 روز در سال ما خورشید داریم که می توانیم از این 

منبع پاک استفاده کنیم.
وی ب�ا بی�ان اینکه 15 تا 18 نقطه بادخیز در کش�ور داری�م، افزود: از 
این ان�رژی خدادادی نیز می ت�وان در طراحی معماری اس�تفاده کرد. 
سجادی گفت: امروزه در مورد ساختمانها معیار داشتن برچسب انرژی 
مطرح ش�ده است که در سازمان بهره وری انرژی نیز در بخش اداری 
برچس�ب ساختمانها به زودی اجرایی می شود.وی ادامه داد: بر چسب 
انرژی س�اختمان با رده بندی A تا G است که از مهر سال گذشته به 
استاندارهای جدید س�اختمانی اضافه شده است. مدیرعامل سازمان 
بهره وری انرژی با بیان اینکه س�اختمان ها به س�مت س�اختمان سبز 
پی�ش می روند، اظهار کرد: در این س�اختمان ها حداقل مصرف انرژی 
را در پوسته ساختمان و از نظر سرمایش و گرمایش در نظر گرفته که 
حداقل انرژی را با انرژی تجدید پذیر تامین می کند.وی افزود: در کشور 
اقدامات خوبی در نظام دهی به انرژی های پیش  بینی شده که در دست 
اجرا و بازنگری اس�ت. س�جادی تصریح کرد: هدف ایجاد راهکارهای 
مناس�ب ارتباط بین انرژی های نوین است که در ماده 19 ساختمان و 
ایمنی با موضوع س�اختمان آمده اس�ت. وی سیستم نور در ساختمان 
س�ازه و انرژی های تجدیدپذیر و تعامل با ذی نفعان امر س�اختمان را 
یکی از راهکارها و نیز همکاری مش�ترک بین ارکان ساختمان س�ازی 

عنوان کرد.
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بدینوسیله به اطالع می رساند به علت تغییر محل دفتر 
فروش شرکت توریساز پیشرو پاسارگاد آدرس دفتر جدید 

به شرح ذیل می باشد:
تهرانپارس – نرسیده به فلکه چهارم- خیابان حاجیان – پالک 85

تلفکس: 2 و 021-77076391
6 و 021-77076395

04 و 03 و 0939-6359601 

تعدادی درب UPVC بالکنی به ابعاد 80 * 210

 با پروفیل و یراق آالت ترک با قیمت مناسب

 به فروش می رسد.

شماره تماس: 09125391002

دوخطاكسترودرWEBBERآلمان
 با پایین دستی گراینر برای تولید پروفیل UPVC به 

فروش می رسد.

تلفن: 09121217624

 upvc یک خط کامل ماشین آالت تولید در و پنجره

الوماتک آلمان به همراه دستگاه جوش 4 سر اشتورتز 

آلمان کارنکرده به فروش می رسد.

تلفن:09122077820

تعدادیماشینآالتبهشرحذيلبهفروشمیرسد:

ماشین در و پنجره upvc به مارک murat ترکیه ست 
کامل دو کله

1/000/000/000 ریال
دستگاه شستشوی cms ) درحد نو (،قابلیت ارتفاع تا 2 

متر
350/000/000 ریال 

دستگاه پانچ آلومینیوم ) کار نکرده(
100/000/000 ریال

SKRC50 کمپرسور مفیدی 
70/000/000 ریال

شماره تماس:
5212563-0182  و  0182-5217800

1842918-0911 جلیلی

تولیدكنندهانواعدروپنجرهآلومینیومترمالبريک
ونمایشیشهایكرتینوال

 از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:
سرپرست نصب و اجرا با تجربه کافی در زمینه مرتبط

انباردار با حداقل 3 سال سابقه کار)محل کار صفا دشت(
متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به ایمیل 

Info@ng-diba.com
و به شماره فکس 88670570 ارسال نمائید.

دستگاهكاملخطتولیدشیشهدوجدارهپنجرههای
upvcآكبندبامارکCmsساختكشورتركیهظرفیت

تولیددر8ساعت

 350 متر مربع با اطالعات مندرج در ذیل به فروش
می رسد:

1-VGPL2000/6-V1
2-BM7

3-TMH200
4-TF200

5-DTM2*2
6-PKM2800

7-SM25
8-OCKM3700-SL-V3

تلفنهای تماس: 3-88507452-021  و  09126872868
شرکت کاروانسرای نازنین
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آلفا پنجره ایرانیان

 UPVC فعالیت : ماشین آالت تولید در و پنجره دو جداره
و شیشه دو جداره

تلفکس: 22685281-4
بلوار قیطریه-روبروی پارک قیطریه  پالک 73-  : آدرس 

طبقه سوم-واحد پنج
     www.alfapen.ir         www.Makewindow.com

البرز ماشین جی

فعالیت : سازنده ماشین آالت،قطعات و تجهیزات صنعت 
پالستیک با تکنولوژی برتر

تلفن: 3-5722660-0311 فکس: 0311-5722664
 آدرس : اصفهان- شهرک صنعتی جی-خیابان یکم-فاز   

دوم-انتهای فرعی 14-پ 191
www.amjco.ir                        info@amjco.ir

الوماتک - اکوالین

 UPVC فعالیت: تولید کننده ماشین آالت درب و پنجره های
و آلومینیوم و نما

تلفن: 5 - 88679304 - 88679302   فکس: 88881795 
آدرس: میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان نیروی 

انتظامی، پالک 14
Info@elumatec-ecoline. com 

ایده صنعت آتبین
فعالیت: ارائه دهنده انواع خطوط اکستروژن صنعت 

پالستیک)جهت تولید پرفیل های upvc درب و 
پنجره،دیوارپوش و...( خطوط چوب پالستیک و انواع 
قالب های upvc به همراه انتقال دانش فنی تولید و 

آموزشی
تلفن: 88014024   - 88014084 فکس: 88015189

 www idehsa.ir
idehsanat@gmail.com 

بازرگانی دارابی)کارن ماشین(

فعالیت: تولیدکننده ماشین آالت شیشه و پنجره دوجداره
تلفن:  0151-3543474    

آباد  فرح  جاده   20 کیلومتر  ساری،  مازندران،  آدرس: 
D5 شهرک صنعتی فاز 2- قطعه

www.karen-machine.com   info@ karen-machine.com

پارس کوچ آریا

 upvc فعالیت: تولید کننده و وارد کننده ی دستگاه های
و شیشه های دو جداره از ترکیه

تلفن: 021-88956084-88965456
آدرس: خ ولیعصر- خ فاطمی- ساختمان آچاچی- پالک41-
طبقه6- واحد32                             فکس021-88957158

تکنا ایتالیا

فعالیت: فروش ماشین آالت تخصصی صنعت آلومینیوم
تلفن: 88209209

فکس: 88209209
آدرس : خیابان وزرا-خیابان 37 شرقی-پ4-طبقه اول
www.teknairan.com
info@ teknairan.com

درنا ماشین ایرانیان

فعالیت: وارد کننده ماشین آالت مونتاژ درب و 
پنجره UPVC و شیشه های دوجداره 

تلفن: 22010080- 021 -  22010115- 021
فکس: 22059262 - 021

آدرس: بلوار آفریقا، کوچه شاهرخ، پالک - واحد 10

سادات صنعت
دوجداره  پنجره  و  درب  ساخت  آالت  ماشین  فعالیت: 

آلومینیوم و upvc - شیشه های دوجداره
تلفن: 66353644 -021

فکس: 66378861 -021
آدرس: تهران - خیابان آزادی - مقابل وزارت کار - 

کوچه آشیان - پالک 4 - واحد 3 

سی. ام. اس

فعالیت: ماشین آالت شیشه های دو جداره
تلفن: 22916204- 22887429 - 22256212 

فکس: 021-22256212
آدرس: بلوار میرداماد، نرسیده به میدان محسنی،

خیابان نسا، خیابان پیرزاده، پالک 46، واحد 9

طراحان صنعت

پروفیل  تولید  ماشین آالت خطوط  ارائه دهنده   : فعالیت 
درب و پنجره upvc و صفحات فوم pvc و چوب پالست

تلفن: 021-88514562-3
فاکس: 021-88514604

آدرس: خیابان بخارست- کوچه دوم )پژوهشگاه( –پالک 
18- طبقه 5- واحد 13

کابان

پنجره  و  در  ساخت  آالت  ماشین  کننده  تولید   : فعالیت 
upvc و آلومینیوم

تلفکس : 4-22272652 و 021-22272462
آدرس : خ میرداماد-میدان محسنی-ابتدای خیابان شاه 

نظری-برج ناهید-واحد 13
palizadeh@kaban.com.tr
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کرفت مولر ایران

upvc فعالیت: ماشین آالت خط تولید درب و پنجره
و آلومینیوم

تلفن: 3- 88650212
آدرس: ونک- برج آسمان ونک- شماره 1104

www. kraftmuller.com                    info@kraftmuller.com

مهام صنعت 

و   upvc پنجره  و  درب  آالت  ماشین  فروشنده  فعالیت: 
آلومینیوم

تلفکس: 22064835-37
آدرس: تهران-میدان ونک-خ مالصدرا

برج ونوس-ط3-واحد5

مورات ماشین

فعالیت: ماشین آالت خط تولید درب و پنجره upvc و آلومینیوم
تلفن: 66089324-7 -021

فکس: 66089330 - 021
آدرس: خیابان آزادی، روبروی بلوار استاد معین، خیابان 

اکبری، نبش کوچه شهید عباس شرقی، پالک 10
iranbranch@murat. com. tr 
www. murat. com. tr 

نکو ساز گیتی 

فعالیت : وارد کننده ماشین آالت تولید پروفیل، خرد کن 
و پودر کن پروفیل و قالب های پروفیل

تلفن: 88618575                     فکس: 88616985 
آدرس : تهران- میدان ونک- خیابان مالصدرا- خیابان شیخ 
بهایی جنوبی- خیابان گرمسار غربی- کوچه بهار4- پالک15- 

واحد2
info@ nekusaz.com        www. nekusaz.com
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آذین رنگ پگاه

و  پنجره  روی  بر  رنگ،  مجری  و  کننده  تولید  فعالیت: 
 upvc پروفیل های

تلفن: 66082032 -021   فکس: 66069269- 021
آدرس: تهران- میدان آزادی- ابتدای خیابان محمد علی 

جناح-کوچه جعفرنیا جنوبی-پالک6-واحد1
www. pegahpaint. com                 S.Ghalevand@gmail. com

آهن و فوالد جهان سپاهان

 upvc فعالیت : تولیدکننده انواع پروفیل تقویتی
تلفن: 4400044-0411 فکس: 0411-4402010
آدرس : تبریز-میدان راه آهن-بلوار کارگر-ایستگاه 

علیزاده-پ 69 
Jst_4400@yahoo.com

ارگاداتا

فعالیت: نرم افزار تخصصی طراحی نما و درب و پنجره های 
UPVC آلومینیومی و

تلفن: 26113362-021 فکس: 021-26113437
امیدوار-کوچه  باهنر(-خیابان  نیاوران)شهید  آدرس: 

پنجم-پالک 5-طبقه اول
www. orgadata.com            moslehi@orgadata.com

بازرگانی قدس

فعالیت: حمل و نقل-ترخیص کاال از تمامی گمرکات کشور
تلفن: 04623373588   /  09122975652

فکس: 04623372541
ملت-پاساژ  بانک  امام-پشت  بازرگان-خیابان   : آدرس 

بوستان-طبقه-4واحد 17
ghodstrading@yahoo.com

تور آسا

فعالیت: تولید کننده توری و رولینگ
تلفن: 026-36663986-87

فکس: 026-36663987
آدرس :  استان البرز-بعد از پل فردیس-نرسیده به تاالر 

ونوس
Eng.janjan@yahoo.com

توریساز پیشرو پاسارگاد 

فعالیت: تولید و فروش توری های رولینگ
تلفکس: 2 و 77076391-0216 و   021-77076395
خیابان  چهارم،  فلکه  به  نرسیده  تهرانپارس،  آدرس: 

حاجیان، پالک 85
info@rolling. ir                     www. rolling. ir

تولیدی پارس پروفیل سازان
)تقویتی(  فورس  رین  پروفیل های  انواع  تولید  فعالیت: 

upvc گالوانیزه پروفیل های
تلفن: 44031087 – 021 -  44271498- 021
44033235-021     فکس: 44073385 - 021

آدرس: فلکه دوم صادقیه-اتوبان اشرفی اصفهانی-قبل از 
بلوار مرزداران-برج نگین رضا-طبقه12شمالی- واحد1203

رنگین جام
 البرز

رنگین جام البرز

فعالیت: تولید کننده شیشه های دو و سه جداره
تلفن: 02637314187

تلفکس: 02637314189
آدرس :  ماهدشت، جاده بی بی سکینه، خیابان دانش2 

شرکت رنگین جام البرز

صنایع پرشین حفاظ پنجره

فعالیت: تولید کننده توری های رولینگ و پلیسه
تلفن:3254545-0111 فکس: 0111-3255063
 آدرس: مازندران-بابل-کمربندی امیرکال-خیابان آهن 

فروشان
Persianhefazbabol@yahoo.com

فناوری داده پویشگر 
فعالیت: تولید کننده نرم افزارهای تخصصی در صنعت 

upvc، شیشه و صنایع وابسته 
تلفن: 6637515 -0311 فکس: 6638643 -0311
آدرس: اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی - کوی آسیاب  پالک 91 
آدرس تهران: میدان ونک-ابتدای مالصدرا-خیابان شاد-

نبش کوچه جویبار-پالک2-واحد4
تلفن: 88203601-2    021-88779230

کیمیا صنعت شیما 
 

فعالیت: وارد کننده مواد اولیه شیشه دوجداره 
تلفکس: 88442019 و 88443363 و 88443242

آدرس: خ شهید مطهری- نرسیده به ترکمنستان- 
روبروی باشگاه بانک سپه- نبش کوچه شهید وزوائی-

 پالک 35-واحد2

گروه تولیدی  تیدا نام
فعالیت: اولین و تنها تولید کننده درزگیر شیشه های 

دو جداره )چسب پلی سولفاید(
تلفن: 88517829 )5 خط(      فکس: 88517829

آدرس: تهران، سهروردی شمالی، خیابان توپچی،
 پالک 26، طبقه 5 

info@tidakol.com

گروه 
صنعتی 
هلی پن

گروه صنعتی هلی پن

فعالیت: تولید توری های رولینگ و آکاردئونی 
upvc تولید در و پنجره 

تلفن: 22915162 - 021-22916476
فکس: 021-22913186

ونوس شیشه

فعالیت: تولید انواع شیشه های ساختمانی
تلفن: 22843888  -  22885928

فکس: 22851808 
آدرس:خیابان شریعتی-خیابان دشتستان دوم-پالک23-طبقه 3
info@venusglass.net
www. venusglass.net






















