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نامگذاري سال 1392 به نام سال حماسه سياسي و اقتصادي دستكم اين پرسش 
را به همراه دارد كه حماس��ه آفريني در عرصه اقتصادي چگونه ش��دني اس��ت؟ 
بديهي اس��ت كه بس��ياري پاس��خ ها و تحليل ها در باب چگونگي خلق حماسه 
اقتصادي مي توان جس��تجو و رديف كرد؛ اما روي سخن در اين نوشتار معطوف 
به يك��ي از چالش هاي ديرين و مش��كالت ناش��ي از آن در اقتصاد انرژي خوار 
ايران اس��ت و باور نگارنده بر اين است كه دستكم بخش زيادي از پازل حماسه 
اقتصادي در نتيجه مديريت درست عرضه و تقاضاي انرژي شكل خواهد گرفت. 
بگذاريد به يك گزارش��ي اش��اره كنم كه اخيرا صندوق بين المللي پول در ارتباط 
با ايران منتش��ر كرده و هش��دار داده است كه دس��تاوردهاي هدفمندي يارانه ها 
در حال پاك ش��دن اس��ت. اشاره اي صريح به رش��د مصرف حامل هاي انرژي، 
تشديد قاچاق و كم اثر شدن قيمت هاي فعلي انرژي در ايران. اخيرا هم بارها و 
بارها مس��ووالن نسبت به تش��ديد قاچاق سوخت و رشد ميزان مصرف انرژي و 
باالبودن ش��دت مصرف انرژي در ايران هش��دار داده اند به ويژه اينكه براساس 
يك گزارش رس��مي فاش ش��ده كه نيمي از انرژي عرضه ش��ده در كش��ور در 
بخش هاي غيرتوليدي اس��تفاده مي ش��ود كه هيچ ارزش افزوده اقتصادي براي 

كشور ندارد. 
پيش از اين نش��ريه پنجره ايرانيان نس��بت به كم اثر ش��دن نتايج فاز نخس��ت 
هدفمندي يارانه ها هش��دار داده بود، به ويژه اينكه افزايش نرخ ارز در دو س��ال 
اخي��ر باعث ش��ده كه ش��كاف قيمت فرآورده ه��اي انرژي در داخ��ل و خارج از 
مرزهاي كش��ور بارديگر انگيزه قاچاق تش��ديد شود و از س��وي ديگر به تدريج 
اثرات اصالح قيمت حامل هاي انرژي براي مردم كم ش��ود و به اين ترتيب رشد 
مصرف انرژي در كش��ور كه در س��ال هاي 90 كندتر شده بود، دوباره اوج گيرد. 
البته يك اقدام بنيادين و ضروري براي جلوگيري از تش��ديد قاچاق س��وخت از 
يك س��و و كنترل منطقي رش��د مصرف در داخل اين اس��ت كه اجراي قانون 
هدفمندي يارانه ها متوقف نش��ود و دولت و مجلس نس��بت ب��ه اجراي فازهاي 
بعدي اين قانون اقدام كنند؛ اما واقعيت تلخ اين اس��ت كه نگراني از تشديد نرخ 
تورم و عميق تر ش��دن ركود اقتصادي باعث شده تا اجراي فاز دوم با ترديدهاي 
ج��دي و اختالف نظر بين دولت و مجلس تبديل ش��ود. البت��ه دولت در بودجه 
سال 1392 پيش��نهاد يكسره كردن كار اجراي قانون يادشده را داده اما مجلس 
به ش��دت مخالفت مي كند و به نظر مي رس��د دس��تكم تا روي كار آمدن دولت 
يازده��م اتفاق خاصي در اجراي قان��ون هدفمندي يارانه  ها رخ ندهد، مگر اينكه 

قواي مجريه و مقننه بر س��ر يك راه بينابين و اصالح محدود يا گزينشي قيمت 
حامل هاي انرژي توافق كنند. اما مهم اين است كه مصرف درست انرژي تنها و 
تنها با افزايش يك جانبه قيمت حامل هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي شدني 
نيس��ت بلكه گام مهمتر اين است كه يك برنامه منسجم، عملياتي با پشتوانه و 
الزام قانوني نياز اس��ت تا مصرف انرژي در همه بخش هاي كش��ور جدي گرفته 
ش��ود؛ چه اينكه اقدام ه��اي پراكنده و گاه موازي برخي نهادها و س��ازمان هاي 
دولتي كافي نخواهد بود. خلق حماس��ه اقتصادي دستكم با بسيج همه امكانات 
و توان كش��ور براي اصالح الگوي مصرف انرژي آس��ان تر به دست خواهد آمد. 
اين مهم وقتي ش��دني است كه دست از ش��عار برداريم و از سرمايه گذاري ها در 
زمينه بهب��ود وضعيت مصرف انرژي به ويژه در بخش ه��اي غيرتوليدي و فاقد 
ارزش افزوده نظير س��اختمان هاي اداري و مسكوني اقدام شود و همان گونه كه 
دولت براي كاهش و مصرف بهينه تر انرژي در س��اختمان هاي دولتي تسهيالت 
و امكانات بودجه اي و مش��وق هاي مال��ي در نظر مي گيرد، مي توان اين انتظار و 
مطالب��ه عمومي را مطرح كرد كه دولت آينده براي بهبود الگوي مصرف انرژي 
در بخش س��اختمان هاي مسكوني و اداري چه برنامه اي در دست دارد تا نه تنها 
فشار هزينه هاي ناشي از مصرف باالي انرژي را براي مردم كاهش دهد بلكه از 

هدررفت انرژي در مقياس ملي جلوگيري كند؟
 از جمله علل رش��د مصرف انرژي در بخ��ش خانگي و عمومي در ايران مي توان 
به افزايش جمعيت، ازدياد نرخ رش��د جمعيت ش��هري، باال رفتن سطح رفاه نسبي 
م��ردم، ورود لوازم مصرفي جديد مص��رف كننده انرژي، تغيير ش��رايط اقليمي و 
افزايش نياز به سيس��تم هاي سرمايش��ي، پايين بودن راندمان ل��وازم برقي، عدم 
نظ��ارت كافي ب��ر رعايت اس��تانداردهاي مصرف انرژي، تلفات ب��االي انرژي در 
ساختمان ها و تاسيس��ات، ارزان بودن تعرفه هاي انرژي، عدم وجود استانداردهاي 
مصرف انرژي در بخش س��اختمان، نبود متولي پيگيري امر بهينه س��ازي مصرف 
انرژي در س��اختمان ها و استفاده نادرست و ناقص از فناوري هاي جديد در بخش 
س��اختمان اشاره كرد. بنابراين وقتي سخن از حماس��ه اقتصادي در بخش انرژي 
مطرح مي ش��ود، بايد س��طح مطالبات را باالبرد و افق ديد را به وسيع تر كرد، چه 
اينكه بين آن مي رود كه ميزان مصرف و توليد انرژي در ايران برابر ش��ود و آنگاه 
خواهد بود كه مورد سرزنش نسل آينده قرار مي گيريم. ما به انقالبي فراگير و ملي 
در بخش انرژي نياز داريم و اصحالحات اندك و كند و تدريجي كفايت نمي كند.

امیر شیری

حماسه اقتصادي با مصرف درست انرژي
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درخشش سیندژ در میدان کیفیت، هنر، حقوق مصرف کننده
اش�اره: شرکت زرین بناپارس�یان تولیدکننده پروفیل های با کیفیت کم نظیر و برخوردار از استانداردهای ملی و جهانی با نشان تجاری سیندژ 
س�ال 1392 را متفاوت آغاز کرد و خبرها نش�ان از موفقیت، پیش�تازی و بلندپروازی س�یندژی ها دارد. نخس�ت اینکه مهندس حسن تاجیک 
مدیرعامل این ش�رکت در جش�نواره تجلیل از تالشگران کیفیت ایران نش�ان مدیر برتر کیفیت را دریافت کرد. دوم اینکه در اواخر اسفندماه 
س�ال 1391 س�یندژ بر قله رعایت حقوق مصرف کنندگان ایس�تاد  و روز همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از س�وی دکتر مهدی 
غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نش�ان ویژه و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به ش�رکت زرین بنا پارس�یان اعطا گردید. اما 
اینها بخش�ی از زنجیره درخش�ش سیندژ اس�ت.چه اینکه با حمایت از یک هنرمند نام آشنا، آقای امیرتاجیک رویکرد هنری و فرهنگی سیندژ 
هم برای همه آش�کار شد. س�رانجام اینکه با حضوری مقتدرانه در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در ترکمنستان، جلوه دیگری 

از حضور در بازارهای فراملی را رقم زد. این گزارش خبری ویژه را بخوانید:
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در س��ال گذش��ته همانند هميش��ه پروفيل سيندژ كه از پيش��گامان توسعه و 
ص��ادرات محصوالت كيفی در بازارهای جهانی بوده اس��ت، عالوه بر حضور 
پر قدرت در نمايشگاه های تخصصی داخلی و خارجی گوناگون  در نمايشگاه 
اختصاصی جمهوری اس��المی ايران در تركمنس��تان نيز حض��ور يافت. اين 
نمايش��گاه كه در اس��فند ماه 1391 به منظور گس��ترش مراودات و مبادالت 
تج��اری فی ما بين ايران و تركمنس��تان جهت افزاي��ش حجم صادرات غير 
نفتی كشور، در عشق آباد پايتخت تركمنستان برگزار شده بود. شركت پروفيل 
س��يندژ با دارا ب��ودن عموم گواهينامه های كيفی  داخل��ی و بين المللی جهت 
صادرات و از طرفی با توجه به اين كه تركمنستان يك كشور در حال توسعه 
و در حال اجرای برنامه هايی برای تنوع بخش��ی به رش��د اقتصادی و صنعتی 
اس��ت و بازار اين كشور به يك بازار مناس��ب و مقتدر برای سرمايه گذاری و 
تعامل اقتصادی ، تجاری، صنعتی و ... تبديل شده ، با قدرت در اين نمايشگاه 
شركت كرد و در بين بيش از 70 شركت توانمند و صاحب نام ايرانی يكی از 
ش��ركت كنندگان شاخص شناخته شد و توانست خود را به عنوان برندی برتر 

در توليد پروفيل های يوپی وی سی در سطح منطقه معرفی كند.

 سیندژ با شعار صادرکننده کیفیت
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شركت زرين بنا پارسيان يا همان سيندژ در همايش 
روز مل��ی حمايت از حق��وق مصرف كننده لوح ويژه 
رعاي��ت حق��وق مصرف كنن��دگان را درياف��ت كند. 
به گ��زارش روابط عموم��ی اين گ��روه صنعتی، در 
همايشی كه نهم اس��فندماه سال 1391 برگزار شد، 
لوح وي��ژه رعايت حقوق مصرف كنندگان از س��وی 
دكتر مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت 
به ش��ركت س��يندژ اعطا شد كه نش��ان داد شركت 
سيندژ با پش��ت سرگذراندن  ش��اخص های رعايت 
حق��وق مصرف كنندگان برای اولين بار توانس��ت در 

اين عرصه نيز سرآمد شود.
گفتنی اس��ت اه��داف اعطای گواهينام��ه و تنديس 
رعايت حقوق مصرف كنندگان كه همه ساله از سوی 
س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به گروه های صنعتی 
و شركت های توليدی موفق و سرآمد اعطا می شود، 
ايجاد، تثبيت و تحكيم ساختار رقابتی سالم و تشويق 
فعاليت های واحدهای تولي��دی و خدماتی در جهت 
حمايت موثر از حقوق مصرف كنندگان می باش��د و 
شاخص های مورد بررسی توسط كارشناسان مستقل 
در ارزيابی رعايت حقوق مصرف كنندگان عبارتند از:

افزاي��ش انگي��زه و حساس��يت در توليدكنن��دگان و 
ارايه دهندگان خدم��ات برای رعايت حقوق مصرف 
كنندگان از طريق فعاليت های فرهنگی و تشويقي. 

افزايش اعتماد و ترغيب مصرف كنندگان به استفاده 
از كااله��ای واحده��ای تولي��دی و اراي��ه كنندگان 

خدماتی كه با توجه به رعايت ضوابط سازمان موفق 
به دريافت گواهينامه و تنديس مي شوند. 

افزاي��ش رقابت س��ازنده بين توليدكنن��دگان و ارايه 
كنن��دگان خدم��ات در جه��ت اراي��ه محصوالت و 

خدمات با كيفيت برتر. 
ت��الش در جهت برقراری قيمت عادالنه، تحويل به 

موقع و ارايه مطلوب خدمات پس از فروش كاال. 
تش��ويق مصرف كنن��دگان به اس��تفاده از كاالها و 
خدماتی كه دارای عالمت اس��تاندارد و يا تاييديه از 

مراجع ذی الصالح داخلی و بين المللی می باشند. 
ش��ركت زرين بنا پارسيان اولين ش��ركتی است كه 
در توليد پروفيل های يوپی وی س��ی با رعايت برترين 
اس��تانداردهای داخلی و بين المللی توانس��ته اس��ت 
گواهينامه ملی رعاي��ت از حقوق مصرف كنندگان را 
درياف��ت كند و همچنان نام خود را به عنوان برترين 
برن��د توليد پروفيل كش��ور مطرح كند و با داش��تن 
گواهی نام��ه ص��ادرات ب��ه اروپ��ا)CE( و همچنين 
صادرات به بيش از 5 كش��ور همسايه محصولی در 
خور شان و منزلت ايرانيان و تمامی مصرف كنندگان 

خود در سرتاسر جهان عرضه كند.
خاطر نشان می سازد با توجه به رشد صنعت و اقتصاد 
در كشور، حمايت از حقوق مصرف كنندگان از جمله 
اهدافی اس��ت ك��ه دولت ها در جه��ت تامين منافع 
عمومی جامعه با اعمال سياس��ت های حمايتی خود 
از آنها در مقابل خيل وس��يع توليد و عرضه كنندگان 

كاال و خدمات دنبال می كنند.

لذا موض��وع حمايت ازحقوق مصرف كننده ايجاب 
می كند تا در كنار مس��ائل حقوقی،  تدابيری اتخاذ 
شود تا توليدكنندگان با احساس مسئوليت و انگيزه 
بيش��تری در جهت رعايت حقوق مصرف كننده به 
تولي��د و عرض��ه كاالها بپردازد. در همين راس��تا 
س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
ضمن برگزاری همايشی در روز  نهم اسفند ماه و 
به ثبت رس��اندن اين روز به نام »روز ملی حمايت 
از حق��وق مصرف كنن��دگان« با اع��الم ضوابط 
و ش��رايط خاص��ی اقدام ب��ه اعط��ای گواهينامه 
و تندي��س رعايت حق��وق مصرف كنن��دگان به 
واحدهای حايز ش��رايط كرده و سعی دارد تا ازاين 
طريق فرهنگ رعايت حقوق مصرف كنندگان را 

به نوعی در جامعه رواج دهد. 

 سیندژ بر قله رعايت حقوق مصرف کنندگان
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به گزارش روابط عمومی ش��ركت زرين بنا پارسيان 
)س��يندژ(،  مهندس حس��ن تاجيك  مديرعامل اين 
گ��روه صنعتي موفق و پيش��رو در دومين جش��نواره 
ملي تجلي��ل از تالش گ��ران كيفيت ايران، نش��ان 
برتر كيفي كش��ور را درياف��ت كرد. مهندس تاجيك 
ب��ه دليل ارائه محصوالتی با كيفيت برتر در س��طح 
كش��ور از سوی ش��ركت سيندژ، نخس��تين مديری 
اس��ت كه در زمينه توليد پروفيل های يوپي وي س��ي 

ب��ا رعاي��ت اس��تانداردهای كيف��ی و ب��ا دارا بودن 
گواهينامه ه��ای معتبر داخلی و بين المللی توانس��ته  
است در دومين جش��نواره ملی تجليل از تالشگران 
كيفيت كش��ور، م��دال مدي��ر برتر كيفی كش��ور را 
دريافت كن��د. مهندس تاجيك مديرعامل ش��ركت 
زرين بنا پارس��يان از خوش��نام ترين و باكيفيت ترين 
توليدكنندگان پروفيل های يوپی وی س��ی در ايران با 
نشان س��يندژ می گويد: در راس��تای رسالت خود در 
توليد محصوالت با كيفيت برتر،  در تالش هس��تيم 
ت��ا عالوه بر بازارهای داخلی، س��هم خ��ود را نيز در 
بازارهای جهانی در  س��ال 1392 بيشتر و نام كشور 

عزيزمان را هرچه بيشتر مطرح كنيم
جش��نواره تجليل از تالشگران كيفيت كشور فعاليت 
خود را از سال 1389 با هدف رهيافت سنجيده برای 
شناسائی،  معرفی و قدردانی ازخادمان،  تالشگران،  
اس��اتيد،  پژوهشگران و نوآوران برتر كيفيت فعاليت 
خ��ود را اغاز كرده اس��ت . به همي��ن منظور ميزان 
اثرگذاری تالش��گران از طريق جمع آوری اطالعات 
و بررس��ی كارشناس��ی توس��ط يك هيئت داوری و 
همي��ن طور از طريق نظرس��نجی از اعضای جامعه 

كيفيت اندازه گيری می شود.
معياره��اي ارزياب��ي كيفي��ت كه پروفيل س��يندژ با 

موفقيت آنها را پشت سر گذاشته است، عبارتند از:
1� ت��الش در ارتقاء آگاهي عموم��ي و تخصصي و 

فرهنگ سازي كيفيت.
2� خالقيت و نوآوري و عرضه شيوه ها و روش هاي 

جديد و توسعه دانش كيفيت.
3� همكاري در آموزش و ارتقاء س��طح مهارت هاي 

جامعه حرفه اي كيفيت.
4� مش��اركت س��ازماني در زمينه هاي��ي از صنايع و 

خدمات در راستاي كاربرد كيفيت.
5� حماي��ت از موازي��ن حرفه اي و نيازه��اي منابع 

انساني در بخش هايي از جامعه كيفيت.
6� فعاليت هاي علمي در راس��تاي توس��عه كاربردي 
اصول و مباني يا فنون كيفيت تهيه كتب و مقاالت.

7� مش��اركت در فعاليت ه��اي بي��ن الملل��ي مرتبط 
ب��ا كيفي��ت ش��ركت در اجالس ه��ا، كنفرانس ها و 
سمينارهاي بين المللي مرتبط با كيفيت و ارائه مقاله 
و مطرح كردن نام جمهوري اسالمي ايران در خارج از 
كشور. گفتنی است حمايت از عالمان و فرهيختگان 
عرصه علم و فناوري و  تالشگران عرصه سرآمدي و 
سربلندي ميهن اسالمي، تقويت روحيه بررسي، تتبع 
و ابتكار در تم��ام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و 
اسالمي از طريق قدرداني و ارج نهادن بر مقام واالي 
تالشگران همواره در قوانين كشور مورد توجه خاص 
قرار گرفته اس��ت. به ويژه اينكه بر اساس سند چشم 
انداز كشور در افق سال 1404 هجري شمسي، ايران 
بايد به كشوری توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، 
علمي و فناوري در س��طح منطقه دست يابد كه اين 
مهم با تكيه بر تالش تالشگران و خادمان كيفيت و 
نيز بهره گيري از تجارب نوآوران و مبتكران به دست 

خواهد آمد.

خب��ر ديگر اينكه ش��ركت زرين بنا پارس��يان با برند 
تجاری پروفيل س��يندژ به عنوان يكی از پيشگامان 
صنعت پروفيل يوپی وی س��ی كش��ور، در راس��تای 
نگاه ويژه خود به رش��د فرهنگی و همچنين نيل به 
ارتقاء  و پيش��رفت  فرهن��گ،  در جامعه در حركتی 
نو  ب��ا حماي��ت از خواننده  جوان كش��ورمان آقای 
امي��ر تاجيك س��عی كرده اس��ت،  س��همی  هرچند 
ان��دك در پيش��رفت  فرهنگی- اجتماعی كش��ور و 
همينطور همراهی با نس��ل جوان و آينده س��از  اين 
مرز و بوم داشته باشد. مديران سيندژ اميدوارند: اين 
حركت ه��ای  نو در حمايت از پيش��رفت فرهنگی- 
هنری كه از طرف واحد فرهنگی ش��ركت  زرين بنا 
پارس��يان  انجام می گيرد،  عالوه بر پيشرفت سطح 
فرهنگی كش��ور باعث عالقه مندی و توجه بيش��تر 
س��اير واحدهای صنعتی در حمايت از فرهنگ و هنر 

كشور عزيزمان باشد.

 نگاهي نو در حمايت
از فرهنگ و هنر

 مهندس تاجیك مدير برتر کیفي کشور شد
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همارشتن برگزيده ويژه جشنواره تولید ملی – افتخار ملی

» دهمي��ن جش��نواره تولي��د ملی – افتخ��ار ملی« 
در آخري��ن روز بهمن ماه و به هم��ت خانه صنعت 
و مع��دن و تجارت ايران و با همكاری و مش��اركت 
وزارت صنع��ت و معدن و تجارت در س��الن اجالس 
س��ران كنفرانس اس��المی برگزار گرديد و طی آن 
مهندس محس��ن صفائی مدي��ر عامل گروه صنعتی 
همارش��تن به عنوان واحد نمونه صنعتی ويژه كشور 
برگزيده و تنديس و لوح مربوطه را از وزير صنعت و 
معدن و تجارت دريافت نمود در اين جش��نواره وزير 
صنعت و معدن و تجارت، رياست موسسه استاندارد، 
رياس��ت كميس��يون صنايع مجلس، رياست شبكه 
خانه های صنعت و معدن كش��ور، مقامات و مديران 
صنع��ت و اقتص��اد كش��ور، دانش��گاهيان، اصحاب 
رس��انه و همچنين مديران و صاحبان صنايع حضور 

داش��تند و در آن از توليد كنن��دگان صنعت��ی برتر در 
س��ه رتبه بندی ويژه، ممتاز و برگزيده تقدير ش��د و 
در جريان اين مراس��م گروه صنعتی همارش��تن در 
بخش ويژه بعنوان واحد نمونه ويژه كشوری به يكی 
از باالترين افتخارات خود در س��ال های اخير دست 
ياف��ت. مهدی غضنف��ری، وزير صنع��ت و معدن و 
تجارت در اين مراس��م ضمن گزارشی از عملكرد ده 
ماهه اخي��ر از وزارت خانه مربوطه خود در خصوص 
تسهيالت، توليد، تجارت طی حوزه صنعت كشور به 
بيان چالش های پيش رو با توجه به محدوديت های 
بين المللی پرداخت و خواستار جهت گيری مسئوالن 
حوزه توليد به س��مت صادرات و ارز آوری ش��د. وی 
توليد صادراتی را جانش��ين مناسبی جهت كمبود ارز 
دانست و خاطر نش��ان كرد: در صورت صادر نشدن 

نفت، تولي��د می تواند ارز مورد ني��از خودرا از طريق 
صادرات كسب نمايد.

پي��ش از س��خنرانی وزير صنع��ت س��اير مقامات، 
نمايندگان مجل��س، صاحبان صنايع و اعضای خانه 
صنع��ت و مع��دن و اتاق صنايع و مع��ادن ايران نيز 
در مورد بررس��ی مس��ائل روز صنعت به س��خنرانی 
پرداختن��د. در خاتمه دهمين جش��نواره توليد ملی با 
مح��ور قرار دادن سياس��ت ملی كل��ی توليد ملی و 
حمايت از كار و س��رمايه ايرانی  بر پا ش��د، با قرائت 
بيانيه ای از س��وی برگزار كنندگان و همچنين اعالم 
انتظ��ار و ب��ه وقوع پيوس��تن اين بياني��ه از دولت و 
مجلس در راس��تای به هدف رس��اندن سياست های 
توليد كنندگان  برای  برگزار كنندگان  پيش بينی ش��ده 

صنعتی به كار خود پايان داد. 

مصرف برق مترو پاريس نصف شدتدوين نقشه راه بهینه سازي انرژي در الکتروموتورها

س��ازمان بهره وري انرژي ايران)س��ابا( در س��ال جاري نقش��ه راه بهينه سازي مصرف 
انرژي در الكتروموتورها را تدوين مي كند.  به روابط عمومي س��ازمان بهره وري انرژي 
ايران)س��ابا(، در اين پروژه ش��رايط و وضعيت بكارگيري الكتروموتورها در بخش هاي 
مختل��ف مصرف و كارخانجات و همچنين نوع توليد الكتروموتورها ارزيابي ش��ده و در 
نهايت روش ها و راهكارهاي بهبود راندمان الكتروموتورهاي توليدي و اصالح وضعيت 
واردات ارائه خواهد ش��د. عالوه بر اين در نقشه راه بهينه سازي مصرف الكتروموتورها، 
مصرف انرژي الكتريكي، نوع الكتروموتورهاي مورد اس��تفاده، راندمان كار كرد و نحوه 
كنترل در بخش هاي مختلف صنعت مورد بررس��ي قرار خواهد گرفت. بر اس��اس اين 
گزارش، س��االنه بيش از 2/5 ميليون دس��تگاه الكتروموتور تك  فاز و سه فاز در كشور 
اس��تفاده مي ش��ود كه در حدود يك ميليون دستگاه آن سه فاز بوده و در بخش صنعت 
بكار گرفته مي شود. گزارش سابا حاكي است؛ 90 درصد الكتروموتورهاي بخش صنعت 
از طريق واردات تامين شده و مابقي نيز توسط كارخانه هاي داخلي توليد مي شود. اين 
در حالي اس��ت كه، اين دس��تگاهها اغلب كم بازده بي كيفيت بوده كه به دليل قيمت 
پايين اس��تقبال بااليي از آن مي ش��ود و همين امر تبديل ب��ه يكي از معضالت جدي 
بهينه س��ازي مصرف انرژي در اين بخش از صنعت ش��ده اس��ت.الكتروموتورها بخش 

عظيمي از برق مصرفي كشور را به خود اختصاص داده اند.

مص��رف انرژی مت��رو پاريس با نصب المپ ه��ای LED به نصف 
رسيد. شركت فيليپس با مشاركت يك شركت نورپردازی فرانسوی 
قص��د دارد اقدامات موث��ری رابا اس��تفاده از المپ های LED در 
خص��وص كاهش مصرف انرژی سيس��تم روش��نايی مت��رو پاريس 
انجام ده��د. به نقل از اين گزارش، ب��ا جايگزين كردن المپ های 
LEDعالوه ب��ر افزايش كيفيت نور، مصرف ان��رژی مترو پاريس 
و ايس��تگاه های RER تا بيش از 50 درص��د كاهش خواهد يافت. 
براس��اس اي��ن گزارش، در اين اق��دام قرار اس��ت 250 هزار المپ 
كم مص��رف LEDدر 302 ايس��تگاه مت��رو پاريس و 66 ايس��تگاه 
RER جايگزين ش��ود. در صورت اج��رای كامل اين پروژه مصرف 
انرژی و انتشار گاز گلخانه ای ناشی از آن تا سال 2020 تا 15 درصد 
كاهش می يابد. اين گزارش می افزايد: مقدار برقی كه ايس��تگاه های 
RATP هم اكنون مصرف می كند تقريبًا 12 درصد از مصرف كل 
انرژی فرانس��ه می باشد و روزانه حدود 12 ميليون مسافر در داخل و 
اطراف پاريس س��فر می كنند. الزم به ذكر اس��تRATP پنجمين 

اپراتور بزرگ حمل و نقل شهری دنيا محسوب می شود. 
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 ايران به فناوري ساخت نیروگاه خورشیدي با ظرفیت باال دست يافت

ابداع پنجره سقفی خورشیدی با کنترل از راه دور رکورد کنتورهای هوشمند برق در چین شکست

دبير ستاد توسعه فناوري انرژي هاي نو از دستيابي 
محققان دانش��گاه شيراز به فناوري ساخت نيروگاه 
خورشيدي با مش��خصات كلكتوري به طول 100 

متر و عرض دهانه 5. 5 متر خبر داد.
 مهندس يوس��ف آرمودلي با اشاره طراحي، ساخت 
و نصب نخس��تين ني��روگاه پايل��وت توليد انرژي 
خورش��يدي حرارتي در شيراز طي ماه هاي گذشته 
گف��ت: اين ني��روگاه با ه��دف توليد بخ��ار جهت 
توليد برق، حرارت و يخ توس��ط دانشكده مكانيك 
دانشگاه ش��يراز با همكاري سازمان انرژي هاي نو 

ايران ساخته شده است. 
به گفته وي اين نيروگاه شامل 10 هزار آينه در ابعاد 
يك متر در يك متر اس��ت. آرمودلي تصريح كرد: 
هم اكنون در اين نيروگاه، بخار با فشار 20 اتمسفر 
با بهره گيري از انرژي خورشيد، توليد مي شود. وي 
با بيان اينكه در حال حاضر ايران پنجمين كشوري 
اس��ت كه به فن��اوري طراحي و س��اخت نيروگاه 
خورشيدي حرارتي دست يافته است، تصريح كرد: 
باتوج��ه به اينكه ايران و ب��ه ويژه منطقه فارس از 
نظر تابش خورش��يد بسيار مس��اعد است؛ بنابراين 
وج��ود نيروگاه ه��اي خورش��يدي، كش��ور را قادر 
مي كند كه بخش قابل توجهي از انرژي الكتريكي 
و حرارتي خود را از خورش��يد تامين كند كه نتيجه 
اين كار صرفه جويي در مصرف گاز و عدم انتش��ار 
آالينده ه��ا و همچنين ايجاد فرصت هاي ش��غلي 
خواهد بود. دبير س��تاد توس��عه فناوري انرژي هاي 

ن��وي معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري 
تصريح كرد: يكي از اهداف مهم در ادامه دستيابي 
به فناوري ساخت نيروگاه هاي خورشيدي، افزايش 
ظرفيت اين نوع نيروگاه هاس��ت. در اين راستا بايد 
دهانه كلكتور بزرگتر و طول آن هم زيادتر شود تا 

بتوانيم راندمان نيروگاه را افزايش دهيم. 
رييس س��ازمان انرژي ه��اي نو اي��ران ادامه داد: 
محققان دانش��كده مكانيك دانشگاه شيراز موفق 
به طراحي و س��اخت يك كلكتور با طول 100 متر 
و با عرض دهانه 5. 5 متري شده اند كه با حمايت 
بخش تحقيقات توانير و س��تاد توسعه انرژي هاي 
نو معاون��ت علم��ي و فناوري رياس��ت جمهوري 
در س��ال آينده مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت. 
آرمودل��ي خاطرنش��ان ك��رد: بر اس��اس مطالعات 

ص��ورت گرفت��ه، چنانچه در 93 كيلومت��ر مربع از 
سطح كشور نيروگاه هاي خورشيدي نصب شود 60 
هزار مگاوات برق توليد خواهد شد اما به دليل اين 
ك��ه انرژي فس��يلي با قيم��ت ارزان و يارانه يي در 
كش��ور عرضه مي ش��ود و از سوي ديگر در ساخت 
و نص��ب اي��ن نيروگاه ه��ا هيچ گونه سوبس��يدي 
داده نمي ش��ود؛ بنابراي��ن قيمت ب��رق توليدي از 
نيروگاه هاي خورش��يدي با قيمت برق نيروگاه هاي 
فسيلي قابل رقابت نيست و در نهايت نمي توان آن 
را در سطح گسترده اي توسعه داد؛ بنابراين چنانچه 
بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري درساخت 
نيروگاه هاي خورشيدي پيدا كرد بايد مورد حمايت 
قرار بگيرد كه به دنبال كس��ب مجوزهاي الزم در 

اين زمينه هستيم. 

طی سه سال گذش��ته تعداد كنتورهای هوشمند نصب شده در كشور چين 
از مرز 170 ميليون گذش��ت. ب��ه گزارش پنجره ايرانيان ب��ه نقل از مجله 
اندازه گي��ری چين، اين كش��ور در ي��ك پروژه  مقياس ب��زرگ اندازه گيری 
هوش��مند خود را از سال 2009 آغاز كرده و قرار است طی يك برنامه پنج 
س��اله از 2011 تا 2015 تقريبًا تعداد 500 ميليون كنتور هوشمند خريداری 
و در مناطق مختلف كش��ور خود نصب كند. در س��ه سال گذشته نيز 170 
ميليون كنتور توس��ط كش��ور چين خريداری و نصب شده است كه ضريب 
نفوذ كنتورهای هوشمند در اين كشور را به 34 درصد رسانده است. اولويت 
اين پروژه نصب كنتورهای هوشمند در مناطق شهری و سپس شبكه برق 
روس��تايی می باشد و طی بررسی انجام شده بازار اندازه گيری اين كشور در 
سالجاری به كنترل كيفيت بيشتر در استانداردهای كنتور هوشمند، مديريت 
و تكنولوژی ه��ای ارتباطی PLC و بی س��يم، اضافه نم��ودن كاربرد جديد 
برای قيمت گ��ذاری برق و MDM گرايش دارد. براس��اس اين گزارش، 
س��ازمان دولتی ش��بكه برق چين )SGCC( بعنوان ارگان دولتی، پشتوانه 
اصلی در تالش برای ساخت شبكه هوشمند چين می باشد و اين پروژه يك 
هدف اساس��ی برای بسياری از استان ها و شهرها مطابق با برنامه پنج ساله 
می باش��د كه تا س��ال 2015 ادامه می يابد. تعداد كنتورهای هوشمند نصب 
شده در سراسر دنيا به تعداد 963 ميليون كنتور در سال 2020 خواهد رسيد 
كه عمدتًا بدليل تالش گس��ترده چين برای مدرن نمودن ش��بكه برق خود 

می باشد. 

محقق��ان نوعی پنجره س��قفی را اب��داع كرده كه با انرژی خورش��يدی كار 
می كند و به هيچ س��يمی نياز ندارد. پنجره های س��قفی شيوه مناسبی برای 
واردش��دن نور خورشيد به درون منازل اس��ت و در صورت باز بودن، روش 
كارآمدی برای خارج كردن گرما و همچنين هوای خفه به بيرون است.بسته 

به موقعيتشان، بازكردن اين ابزار بدون سيم كشی الكتريكی دشوار است.
پنجره جديد دارای پنل خورشيدی تعبيه شده بر روی پشت بام است كه يك 
باتری را حتی در روزهای ابری يا بر روی پش��ت بام های رو به جنوب شارژ 
می كند.اي��ن باتری به موتوری نيرورس��انی می كند ك��ه مطابق ميل كاربر 
پنجره س��قفی را با اس��تفاده از يك كنترلر، از راه دور باز و بس��ته می كند.
با اس��تفاده از اين كنترلر، كارب��ران همچنين می توانند پنجره را برای باز و 
بسته ش��دن در يك برنامه  زمان بندی از پيش تعيين شده برنامه ريزی كنند.
يك حس��گر كه در جنب پنل خورشيدی كار گذاش��ته شده، قطرات باران 
را شناس��ايی می كند و موجب می ش��ود كه پنجره سقفی در طول باران به 
طور خودكار بس��ته ش��ود. در صورتی كه كاربران تمايل داش��ته باشند در 
روزهای آفتابی از منازلش��ان در مقابل گرمای وس��ط روز محافظت كنند، 
موان��ع نصب ش��ده در كارخانه به عنوان يك انتخ��اب در اختيار آن ها قرار 
دارند. می توان اين موانع را نيز از راه دور كنترل كرد.»پنجره سقفی هوای 
تازه نيرودهی ش��ده توسط خورش��يد« در اندازه های مختلف قابل دسترس 
اس��ت و بهای آن از يك هزار و 15 تا يك هزار و 915 دالر امريكا اعالم 

شده است.
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استفاده از پنجره  دوجداره اجباري است 

گاز مسکن مهر کل کشور تامین است 

دعوت از شرکت هاي ايراني براي بازسازي شهر بغداد

يك عضو س��ازمان نظام مهندس��ي گف��ت: با توجه 
به مقررات مبحث 19 س��اختمان، استفاده از پنجره 
دوجداره در س��اختمان ها اجباري است. آرمين خاني 
با اش��اره به مزاياي اس��تفاده از پنجره هاي دوجداره 
در س��اختمان ها، تصريح كرد: استفاده از پنجره هاي 
دوجداره در راستاي رعايت مبحث 19 مقررات ملي 
س��اختمان جهت بهينه  س��ازي مص��رف انرژي در 
ساختمان ها اس��ت كه باعث جلوگيري از هدر رفت 
ان��رژي در س��اختمان ها و در نتيجه كاهش مصرف 

انرژي مي شود. 
وي با اش��اره ب��ه مقدار صرفه  جويي انجام ش��ده با 
استفاده از پنجره هاي دوجداره در ساختمان ها، يادآور 
شد: با استفاده از پنجره هاي دوجداره در ساختمان ها 
و همچني��ن رعاي��ت ديگر م��وارد توصيه ش��ده در 
آيين نامه ه��ا مانند عاي��ق حرارتي ب��ودن ديوارها و 
طراحي سيس��تم گرمايش��ي و سرمايش��ي مناسب 
مي توان در مصرف انرژي مورد نياز س��اختمان ها تا 
40 درصد صرفه جويي ك��رد كه وقتي اين درصد را 
با توجه به تعداد ساختمان هاي موجود در كل كشور 

بررسي مي كنيم رقم قابل توجهي مي شود.
وي در ادام��ه اف��زود: اگر بخواهيم مقايس��ه اي بين 
هزين��ه انجام ش��ده ب��راي اس��تفاده از پنجره هاي 

دوجداره در س��اختمان ها و صرفه جويي انجام ش��ده 
با اس��تفاده از اين پنجره  ها انجام دهيم، مش��خص 
مي شود كه بعد از گذشت 2 تا 3 سال كل هزينه هاي 
انجام شده مستهلك شده و بعد ازاين مدت منجر به 
صرفه جويي هزينه هاي مربوط به انرژي ساختمان ها 

مي شود.
خان��ي با اش��اره به ل��زوم انجام فرهنگ  س��ازي در 
زمينه اس��تفاده از پنجره هاي دوج��داره، اظهار كرد: 
باي��د در اين زمينه فرهنگس��ازي الزم با اس��تفاده 
از ظرفي��ت ص��دا و س��يما، مطبوعات، س��ايت ها و 

به ويژه مهندس��ين ناظ��ر صورت گيرد ت��ا مردم با 
توج��ه به مزاياي اين پنجره ها و س��ودي كه نصيب 
خودش��ان مي گردد به استفاده از آن رغبت بيشتري 
نش��ان دهند. اين عضو نظام مهندس��ي با اشاره به 
روند رو به رش��د اس��تفاده از پنجره هاي دوجداره در 
اي��ران، خاطرنش��ان كرد: با انجام اقدامات مناس��ب 
طي چندين سال و فرهنگ س��ازي انجام شده روند 
اس��تفاده از اين پنجره ها روبه رشد است و همه ساله 
تعداد بيشتري كارفرما و شركت ها تمايل به استفاده 

از اين پنجره ها پيدا مي كنند. 

مش��اور وزير نفت و مسوول گازرساني به واحدهاي 
مس��كن مهر كش��ور از گازرس��اني به بيش از يك 
ميلي��ون واحد مس��كن مهر در حال واگ��ذاري يا به 
اتمام رس��يده در كل كش��ور خبر داد و گفت: بيش 
از پن��ج هزار ميليارد ريال براي اين امر هزينه ش��ده 
اس��ت. محم��د اميرخاني اف��زود: يك��ي از اقدامات 
ارزش��مند دولت نه��م و دهم، اج��راي طرح عظيم 
مس��كن مهر در سطح كشور بود كه تاكنون خدمات 

مطلوبي را ارايه كرده است.
وي ب��ه اجراي بخش خدمات رس��ان اي��ن واحدهاي 
مس��كوني اش��اره كرد و گف��ت: يك��ي از بخش هاي 
مه��م اين پروژه عظي��م، تامين گاز اس��ت كه وزارت 
نفت توانس��ته تاكنون همپاي وزارت راه و شهرسازي 
اقدامات مهمي را براي مسكن مهر انجام دهد. مشاور 
وزير نفت با بيان اين كه پيش بيني مي ش��ود هم زمان 

با واگذاري واحدهاي مس��كوني، پروژه گازرس��اني نيز 
به اتمام برس��د، گفت: تاكنون حدود يك ميليون واحد 
مسكن مهر در حال واگذاري در سطح كشور گازرساني 
ش��ده و تا پايان واگذاري آخرين واحدهاي مس��كوني 
مه��ر ادامه دارد.  اميرخاني درباره پروژه مس��كن مهر 
ش��هر جديد پرديس و ديگر پروژه هاي ش��رق استان 
تهران گف��ت: در پ��روژه پرديس ح��دود 63 كيلومتر 
شبكه گازرساني در بخش خطوط تغذيه، خطوط فرعي 
و انش��عابات اجرا خواهد شد كه اين ميزان با توجه به 
سه بخش بودن پروژه هاي مسكن مهر پرديس در دره 
بهشت، كوزو پارس و انبوه سازان، پيش بيني مي شود 

135 ميليارد تومان هزينه داشته باشد.
اميرخاني خاطر نش��ان كرد:پروژه گازرس��اني يكي از 
طرح هاي خطرساز با حساسيت باال محسوب مي شود، 
اما تالش داريم از ديگر س��ازمان هاي خدمات رس��ان 

همچون آب، برق، فاضالب پيشي گرفته و در راستاي 
اج��راي عمليات بروكف و تعيين معاب��ر، عمليات لوله 
گ��ذاري را انجام دهيم. مش��اور وزير نفت همچنين از 
نصب نس��ل جديد كنتورهاي هوش��مند گاز با اولويت 
طرح مس��كن مهر خب��ر داد و گف��ت: از جمله برنامه 
ريزي ه��اي انجام ش��ده در بخ��ش وزارت نفت براي 
واحدهاي مس��كن مهر كشور همچون پرديس، نصب 
كنتور ه��اي هوش��مند گاز اس��ت كه ب��ه صورت تك 
واحدي براي حفظ امنيت بيش��تر انجام مي ش��ود. وي 
از اتمام عمليات گازرس��اني 50 هزار واحد مس��كوني 
شهرهاي دماوند، رودهن و فيروزكوه تا پايان فروردين 
م��اه ج��اري خبر داد و اف��زود: طبق پي��ش بيني هاي 
انجام ش��ده بخشي از واحدهاي مسكوني مسكن مهر 
شرق اس��تان تهران نيز تا پايان فروردين ماه عمليات 

گازرساني آن انجام مي شود. 

ش��هرداري بغداد در اطالعيه اي از ش��ركت هاي ايراني خواس��ت در بازسازي 
پايتخت عراق مشاركت كند. ش��هرداري بغداد در اطالعيه اي از شركت هاي 
ايراني خواس��ت در بازسازي پايتخت عراق مشاركت كند. نعيم عبعوب معاون 
اداري و فني شهردار بغداد در اين اطالعيه با تجليل از توان مهندسان ايراني، 
از ش��ركت هاي ايراني خواست براي بازسازي بغداد و مشاركت در زير بناهاي 

اين شهر خصوصا در امر ساختمان سازي وارد عراق شوند. 
در اين اطالعيه آمده است : شهرداري بغداد در نظر دارد به زودي طرح ميانبر 
ش��هري را عملي كند و براي س��اخت اين طرح هاي بزرگ عمراني نيازمند 

حض��ور ش��ركت هاي معتبر دنيا خصوصا ش��ركت هاي ايراني براي س��اخت 
مس��كن اس��ت. اين اطالعيه مي افزايد: ش��هرداري بغداد ماه آينده پذيراي 
هياتي از ش��هرداري مشهد خواهد بود تا مساله دوقلو شدن شهرداري مشهد 
و كاظمين و همچنين گسترش روابط اقتصادي و تجاري شهرداريهاي عراق 

و ايران را بررسي كند.
ش��هرداري بغ��داد همچنين در دي��دار با رايزن اقتصادي س��فارت جمهوري 
اس��المي ايران در بغداد روابط دو كش��ور در زمينه هاي مختلف اقتصادي و 

برگزاري نمايشگاه هاي معتبر ميان دو كشور را هم بررسي كرد. 



ره
نج

ر پ
خبا

ا

  سال ششم  شماره 67    ارديبهشت ماه 1392
37

خانه های کلنگی 82 و آپارتمان 53درصد در تهران گران شد
مرك��ز آمار ايران اعالم كرد ك��ه قيمت خانه های 
كلنگی در پاييز س��ال گذشته نسبت به سال90 در 
تهران حدود 82درصد و قيمت آپارتمان مسكونی 

هم 53درصد گران تر شده است.
 البته رشد قيمت اجاره بها هم در پاييز پارسال 
به بيش از 33درصد رس��يده است و بايد منتظر 
آمارهای رس��می كل سال هم ماند.به گزارش 
پنجره ايرانيان، مركز آمار ايران اعالم كرد كه 
پايي��ز91 متوس��ط قيمت فروش ه��ر مترمربع 
زمين ساختمان های مس��كونی كلنگی معامله 
ش��ده از طريق بنگاه ه��ای معامالت ملكی در 
ش��هر تهران 39ميليون و 434هزار ريال بوده 
كه نس��بت به تابس��تان91 بالغ بر 50درصد و 
نس��بت به پاييز90 دقيق��ا 81.9درصد افزايش 

داشته است.
اي��ن گ��زارش می افزايد: پاييز گذش��ته متوس��ط 
فروش هر مترمربع زيربنای مسكونی معامله شده 

از طريق بنگاه های معامالت ملكی در شهر تهران 
نس��بت به تابستان گذش��ته 19 و نسبت به پاييز 
س��ال90 بالغ بر52.8درصد گران تر ش��ده است.

مركز آمار ايران در گزارش خود تأييد كرده اس��ت 
كه پاييز سال گذشته متوسط مبلغ اجاره ماهانه به 

عالوه س��ه درصد وديعه پرداختی بابت اجاره يك 
مترمربع زيربنای مس��كونی در شهر تهران حدود 
159هزار ريال بوده كه نسبت به تابستان گذشته 
5.9 درصد و نسبت به پاييز90 بيش از 33.5درصد 

رشد داشته است.

بخش خصوصي 30 درصد بافت هاي فرسوده شهري را نوسازي مي کند

معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: نوسازي بيش از 30 درصد از بافت فرسوده 
ش��هري با س��رمايه مالكان و بخش خصوصي انجام مي گيرد. مجيد كيان پور با 
اشاره به هدف گذاري س��ال جاري كشور در زمينه نوسازي و بهسازي بافت هاي 
فرس��وده، يادآور شد: در س��ال جاري براي نوسازي و بهس��ازي 120 هزار واحد 

مسكوني در كشور هدف گذاري شده است.
وي با اشاره به آمار نوسازي 11 ماهه سال 91 تصريح كرد: در 11 ماهه امسال 
حدود 102 هزار واحد مسكوني آماده افتتاح و بهره برداري است كه اميدواريم تا 

پايان سال، مابقي اين طرح ها نيز به افتتاح برسد.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به آمار نوسازي بافت فرسوده تا پايان 
ش��هريور س��ال آينده افزود: از 200 هزار واحد نوس��ازي شده، سهم سال 
گذش��ته تعداد 42 هزار واحد و سهم امس��ال تعداد 20 هزار واحد مسكوني 

است كه تا پايان شهريور 92 تعداد 38 هزار واحد مسكوني نيز هدف گذاري 
شده است.

 اين مقام مس��ئول با اشاره به راهكار قانوني براي صدور سند امالك فاقد سند، 
اظهار كرد: ماده 9 قانون حمايت از احيا و بازس��اني بافت هاي ناكارآمد ش��هري 
براي حل مشكل صدور سند امالك فاقد سند و مجهول، امالك حياتي متشكل 
از نماينده قوه قضائيه، نماينده اداره راه و شهرس��ازي و رييس اداره ثبت اسناد و 
امالك ش��هر مربوطه پيش بيني كرده اس��ت كه رأي اين هيأت در صورت عدم 

اعتراف، قطعي و الزم االجرا است.
اين تس��هيالت ب��ه تعداد 75 هزار واحد اعطا ش��د و براي س��ال 91 پيش بيني 
مي كني��م اين رقم ب��ه تعداد 85 هزار واحد مس��كوني افزايش ياب��د و صرفًا در 

نوسازي 70 درصد مردم از تسهيالت استفاده مي كنند. 

گازکشي ساختمان ها بر اساس مقررات نظام مهندسي انجام شود
گازكش��ي  گف��ت:  ش��ادگان  گاز  اداره  رئي��س 
س��اختمان هاي عمومي و خاص بر اساس مقررات 

نظام مهندسي انجام شود.
س��يدمجاهد مشعش��عي در بازديد از سايت مسكن 
مهر اين شهرس��تان اظهار كرد: يكي از مواردي كه 
در ساختمان هاي عمومي و خاص بايد رعايت شود 
لزوم به كارگيري حداكثر ايمني كاربران ساختمان ها 
در مقاب��ل خطرات ناش��ي از گاز طبيعي و سيس��تم 
لوله كش��ي گاز س��اختمان به وي��ژه در زمينه نصب 

دودكش در برابر آسيب هاي احتمالي است.
وي افزود: پيش��گيري از گاززدگي در اثر س��وختن 
ناقص وس��ايل گازس��وز و يا نفوذ گازهاي س��مي 
حاص��ل از احت��راق از طري��ق مح��ل شكس��تگي 
دودكش هاي س��يماني، درزها و منافذ دودكش هاي 
فلزي ب��ه داخل فضاهاي مورد اس��تفاده به ويژه در 
حال��ت خوب، همچنين طراحي و يا نصب سيس��تم 
لوله كش��ي گاز وس��ايل گازس��وز و دودكش ه��ا به 

گونه اي ك��ه در هنگام بروز وقاي��ع غيرمترقبه و يا 
در زمان هج��وم افراد براي ف��رار از محل، مصون 
از برخورد يا صدمه باش��ند، بايد همواره مورد توجه 

قرار گيرد. 
رئيس اداره گاز ش��ادگان خاطرنش��ان كرد: نصب 
وسايل گازسوز گرمايشي )انواع بخاري، آب گرمكن 
و پكيج( در فضاي داخل ساختمان هاي عمومي و 
خ��اص ممنوع اس��ت مگر آنكه هواي م��ورد نياز 
احت��راق آن ها از فضاي خارج از س��اختمان تامين 
ش��ود. وي همچنين در خصوص نصب تجهيزات 
ايمني عنوان كرد: نصب ش��ير خ��ودكار قطع گاز 
حس��اس در مقابل زلزله و ش��ير قطع جريان گاز 
اضافي در ابتداي لوله كش��ي گاز س��اختمان هاي 
خاص، همچنين نصب دس��تگاه اعالم خطر نشت 
گاز در موتورخانه ه��اي س��اختمان هاي عمومي و 

خاص الزامي است.
مشعش��عي در ادامه در خصوص انتخاب مس��ير 

نامناس��ب دودكش  وسايل گازس��وز خاطرنشان 
كرد: در انتخاب مس��ير عب��وري دودكش ها بايد 
احتمال نفوذ گازهاي س��مي حاصل از احتراق به 
فض��اي مجاور ديوارهاي محل عبور دودكش ها، 
م��ورد توجه ق��رار گي��رد و پيش بيني هاي الزم 
ب��راي جلوگيري از اين خط��ر در هنگام طراحي 
دودكش ه��ا ب��ه عمل آي��د. وي يادآور ش��د: در 
ص��ورت اس��تفاده از دودك��ش مش��ترك، الزم 
اس��ت طراحي دودكش ه��اي مش��ترك، اجرا و 
آزمايش هاي نهايي آن ها همچنين همه موارد با 
اينگونه دودكش ها توسط افراد ماهر و بر اساس 
اصول مهندس��ي مقررات نظام مهندسي انجام و 

كنترل شود.
رئيس اداره گاز شادگان در پايان گفت: در صورت 
مش��اهده هرگونه تخلف با سازمان نظام مهندسي 
و يا اداره گاز ش��هروندان مي توانند با شماره تلفن 

194 تماس حاصل كنند. 
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سازگاري مصالح ساختماني با محیط  زيست را فراموش نکنیك

سرانه مصرف بتن ايران؛ 28 درصد بیشتر از متوسط جهانی 

62 درصد جمعیت روستايي از نعمت گاز برخوردارند

رونق پیش فروش مسکن در تهران

رييس دانش��گاه صنعت��ي اميركبير گفت: نكات زيس��ت 
محيطي بايد در س��اخت و س��ازها رعايت ش��ود ويكي 
از مهمترين اين نكات س��ازگاري مصالح س��اختماني با 
محيط زيست است. عليرضا رهايي افزود: انتخاب مصالح 
ساختماني يكي از جنبه هاي مهم ساخت و ساز به منظور 
كاه��ش مصرف ان��رژي، كاهش آلودگي هوا و توس��عه 

پايدار است.
 وي اظهار داشت: ازاين رو نهادهاي كشور بايد به منظور 
رعايت نكات زيس��ت محيطي چارچوب هايي وضع كنند 
و وزارت مسكن، راه و شهرسازي به عنوان متولي اصلي 
بايد با جديت در اين عرصه وارد عمل ش��ود. وي يادآور 
ش��د: همان گونه كه در بخش هندس��ي ساخت و سازها 
ضوابط وج��ود دارد بايد براي بخش زيس��ت محيطي و 
توس��عه پايدار ساخت و س��ازها هم ضوابط تدوين شود. 
رهايي خاطرنش��ان كرد: متاس��فانه هنوز مبحث محيط 
زيس��ت و توس��عه پاي��دار در دولت ه��ا و جوامع عمومي 
ج��ا نيافته اس��ت و در اي��ن زمينه دولت ه��اي جهان با 

ضعف هاي عمده اي مواجه هستند. اين در حالي است كه 
با توجه به اهميت حفظ محيط زيست و توسعه پايدار اين 
مبحث بايد در تمام تصميم گيري هاي دولت ها درجوامع 

بين المللي مورد توجه قرار گيرد. 
رييس دانش��گاه امير كبي��ر گفت: در اي��ران نيز مبحث 

توس��عه پايدار در ح��د تحقيقات دانش��گاهي باقي مانده 
اس��ت و در س��طح جامعه به آن توجه نمي شود. چنانچه 
بس��ياري از كارخانه ه��اي بزرگ خودرو س��ازي كش��ور 
هنوزاس��تانداردهاي زيس��ت محيطي را رعايت نمي كنند 
و از اين رو روزانه حجم زيادي آلودگي وارد هوا مي شود. 

سرپرس��ت مركز تحقيقات راه و شهرس��ازی اعالم كرد: 
س��رانه مصرف بتن در ايران 28 درصد بيش��تر از متوسط 
جهانی اس��ت كه بايد توجه جدی به اين موضوع ش��ود تا 
فرآيند توليد و مصرف بهينه در اس��تفاده از استاندارد های 
مصال��ح س��اختمانی را داش��ته باش��يم. فاطمی عق��دا در 
نشس��ت چهارمين كنفرانس بين المللی بتن و توس��عه در 
جم��ع خبرنگاران از اس��تاندارد  بودن ح��دود 80 درصد از 
بتن های آماده در كش��ور خبر داد و گفت: اس��تاندارد های 
توليد، مصرف و حمل مصالح در س��اخت يك س��اختمان 
موثر هس��تند كه رعايت نكردن هر ي��ك از اين موارد در 
ساخت وساز ساختمان ايجاد مشكل می كنند. وی با اشاره 

به اينكه مش��كالت بخش توليد، مصرف و استانداردهای 
مصالح در كش��ور برطرف شده اس��ت، افزود: تنها مشكل 
حمل ونق��ل مصال��ح و بتن در كالن ش��هرها ب��ود كه به 
كمك وزارت راه و شهرس��ازی اين مش��كل نيز برطرف 
ش��د. سرپرس��ت مركز تحقيقات راه و شهرس��ازی گفت: 
مي��زان مصرف بتن در ايران حدود 28 درصد نس��بت به 
متوس��ط جهانی بيشتر اس��ت كه بايد توجه جدی به اين 
موضوع ش��ود تا فرآيند توليد و مصرف بهينه در اس��تفاده 
از اس��تاندارد های مصالح س��اختمانی را داش��ته باش��يم. 
فاطمی عقدا ب��ا بيان اين كه در حال حاضر 18 توليد كننده 
مواد خش��ك و آماده در كشور شناسنامه دار هستند، گفت: 

اين توليد كنندگان 70 محصول از انواع مالت های خشك 
و آماده را توليد می كنند. وی افزود: سرانه مصرف سيمان 
در كشور نسبت به سال 57 كه ميزان 220 كيلوگرم بوده 
ك��ه اكنون به 600 كيلوگرم رس��يده اس��ت. فاطمی عقدا 
در پاس��خ ب��ه فعاليت های اين مركز ب��رای اقدامات الزم 
جهت ساخت س��اختمان های مقاوم در برابر زلزله، گفت: 
در آيين نام��ه مقررات اين مركز اين موضوع لحاظ ش��ده 
ك��ه آيين نامه 2008 ني��ز در جهت كيفيت ساخت وس��از 
به ويژه س��اختمان امن و اجرای مقاوم س��ازی كه دارای 
هفت دستور العمل بيان شده در سال گذشته است، در حال 

بازنگری است. 

بر اس��اس آخرين آمارها، در حال حاضر بيش از 13 هزار و 150 روس��تاي كش��ور از 
نعمت گاز طبيعي برخوردارند و به اين ترتيب 62 درصد جمعيت روستايي كشور از اين 
س��وخت بهره مند هستند؛ اين در حالي است كه تا پيش از پيروزي انقالب اسالمي ، 
فقط يك روستا از نعمت گاز برخورداربود.روند گازرساني در كشور با پيروي از الگوي 
عدالت محوري جريان داش��ته اس��ت ، به گونه اي كه آخرين آمار گازرساني از انتقال 
گاز به 937 ش��هر و بيش از 13 هزار و 150روستاي كشور خبر مي دهد.به اين ترتيب 
97 درصد از واحدهاي مس��كوني شهري و 62 درصد از واحدهاي مسكوني روستايي 
از انرژي گاز بهره مي گيرند و بطور كلي 89 درصد مردم به اين نعمت دست يافته اند.

شمار مشتركان خانگي، تجاري و صنعتي نزديك به 16ميليون مشترك است،اين در 
حالي است كه تا پيش از پيروزي انقالب اسالمي )سال 57( تنها 51هزار خانوار تحت 
پوش��ش گاز طبيعي قرار داش��تند.جواد اوجي مدير عامل شركت ملي گاز ايران اواخر 
س��ال گذشته در سخناني از بهره برداري و اجراي بيش از 2 هزار پروژه گازرساني در 
طرحهاي توس��عه اي ش��ركت ملي گاز ايران خبر داد و گفت: اين طرحها شامل بهره 
برداري از 1645 پروژه گازرس��اني مش��تمل بر 24 ش��هر و 1147 روس��تا، 22 پروژه 
 CNG س��اختماني، 10 پروژه خط انتقال گاز، 305 پروژه صنعتي، 21 مورد ايستگاه

و گازرساني به 141 هزار و 221 واحد مسكوني مسكن مهراست.

بهمن  91 با انعقاد بيش از 13 هزار قرارداد ركوردار بيش��ترين تعداد پيش فروش  خانه بود 
و فروردين  91 با انعقاد حدود 4000 قرارداد، كمترين ميزان پيش فروش  خانه را در س��ال 
گذش��ته را به خود اختصاص داد. درحالی كه س��ه ماه پايانی سال گذشته شاهد نوسانات 
قيمت مس��كن در نقاط مختلف كشور بوديم، آمارهای پيش فروش مسكن بيش از 9 ماه 
ديگر س��ال بود كه نظرات متفاوتی مبنی بر موازی ب��ودن افزايش قيمت و افزايش ثبت 
قراردادها وجود دارد. شايد افزايش روز افزون قيمت مسكن، كاهش توان مالی متقاضيان 
مسكن و ترس از گران تر شدن ملك در سال جديد از داليل افزايش تعداد پيش فروش ها 

بوده اس��ت اما در مقايسه آمار پيش فروش  مسكن كش��ور بيشترين تمايل به پيش خريد 
مس��كن در دو ماه بهمن و اسفندماه بوده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی اتحاديه 
كش��وری مش��اوران امالك، تعداد پيش فروش های سال گذشته نش��ان از افزايش تعداد 
قراردادها در نيمه دوم س��ال دارد و در نيمه اول س��ال كه قيمت مسكن از ثبات بيشتری 
برخوردار بود تعداد قراردادهای پيش فروش نيز كمتر بوده اس��ت. بيش از 90 هزار قرارداد 
پيش فروش مس��كن در س��ال گذشته منعقد ش��د كه به ترتيب بهمن ، اس��فند و دی ماه 

بيشترين تعداد ثبت قرارداد پيش فروش را به خود اختصاص داده اند.
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نوسان ساخت و ساز در تابستان 91 با چاشنی رکود در تهران

 همايش سوم انرژي، سوخت و محیط زيست شهريور برگزار مي شود

سازگاري مصالح ساختماني با محیط  زيست را فراموش نکنید

مرك��ز آم��ار اي��ران از كاه��ش 34. 9 درص��دی صدور 
پروانه های احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و 9. 
5 درصدی آن در ساير شهرداری های كشور در تابستان 
91 نسبت به تابستان 90 خبر داد. به گزارش خبرنگار ما، 
از طرح جمع آوری اطالعات پروانه های ساختمانی صادر 
شده برای احداث س��اختمان، در تابستان سال 91 تعداد 
39 هزار و 969 واحد مسكونی در پروانه های صادر شده 
برای احداث س��اختمان از سوی شهرداری تهران، پيش 
بينی ش��ده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 42. 3 
درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 34. 9 
درصد كاهش داشته است.   متوسط تعداد واحد مسكونی 
برای ه��ر يك از اي��ن پروانه ها 7. 2 واحد بوده اس��ت. 
همچنين پنج هزار و 588 پروانه احداث ساختمان توسط 
ش��هرداری تهران در تابس��تان 91 صادر شده است كه 
نسبت به فصل گذشته حدود 41 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته حدود 35 درصد كاهش داشته است. 
مجموع مس��احت زيربنا در پروانه های احداث ساختمان 
صادر شده از سوی شهرداری تهران در تابستان 91 بالغ 
ب��ر 66 هزار و 497 مترمربع بوده اس��ت كه نس��بت به 
فصل گذشته حدود 43. 4 درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال گذشته حدود 32 درصد كاهش داشته است. متوسط 
مس��احت زيربنای اين دسته از پروانه ها در دوره ی مورد 
بررسی حدود يك هزار و 190 مترمربع بوده است. توزيع 
پروانه های احداث س��اختمان مس��كونی برحس��ب نوع 
اس��كلت و مصال��ح عمده به كار رفت��ه در بنای آن ها در 
تابستان 91 نشان می دهد كه 47. 7 درصد اين پروانه ها 
برای احداث س��اختمان های اسكلت فلزی، 52. 2 درصد 
برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 0. 1 درصد برای 
احداث س��اختمان هايی با آجر و آهن بوده است. مجموع 

مس��احت زمين در پروانه های صادر ش��ده برای احداث 
س��اختمان در تابستان 91حدود يك ميليون و 612 هزار 
و 600 مترمربع بوده است. متوسط مساحت زمين در هر 
پروانه احداث ساختمان بيش از 289 مترمربع بوده است. 
تعداد 130 ه��زار و 409 واحد مس��كونی در پروانه های 
صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های 
كشور)بجز شهر تهران(، پيش بينی شده است كه نسبت 
به فصل گذشته حدود سه درصد و نسبت به فصل مشابه 
س��ال گذش��ته حدود 9. 5 درصد كاهش داش��ته است.   
متوس��ط تعداد واحد مس��كونی در ه��ر پروانه ی احداث 
ساختمان سه واحد بوده است. همچنين تعداد 43 هزار و 
341 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های كشور 
در تابس��تان 91 صادر ش��ده است كه نس��بت به فصل 
گذش��ته حدود 4. 5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 
گذش��ته حدود 2. 6 درصد كاهش داش��ته است. مجموع 
مس��احت زيربنا در پروانه های صادر ش��ده برای احداث 
ساختمان در تابستان 91 حدود 21034/7 هزار مترمربع 

بوده اس��ت كه نس��بت به فصل گذشته حدود نيم درصد 
و نسبت به فصل مش��ابه سال گذشته حدود 5/2 درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. متوسط مس��احت زيربنا در اين 

پروانه ها بيش از 485 مترمربع بوده است. 
مجموع مس��احت زمين در پروانه های صادر ش��ده برای 
احداث س��اختمان در تابس��تان 91 حدود 14612/2 هزار 
مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود 0/03 
درصد و نس��بت به فصل مشابه سال گذشته حدود 21/1 
درصد كاهش داش��ته است. متوسط مساحت زمين در هر 
پروانه احداث س��اختمان بيش از 337 مترمربع بوده است. 
توزيع پروانه های احداث ساختمان مسكونی برحسب نوع 
اس��كلت و مصالح عمده ب��ه كار رفته در بن��ای آن ها در 
تابستان 91 نش��ان می دهد كه 29/7 درصد اين پروانه ها 
برای احداث س��اختمان های اس��كلت فلزی، 50/3 درصد 
برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 19/1 درصد برای 
احداث س��اختمان هايی با آجر و آه��ن و 0/9 درصد برای 

احداث ساختمان هايی با ساير مصالح بوده است. 

تاريخ برگزاري سومين همايش ملي »انرژي، سوخت و 
محيط زيست« به علت تراكم همايش هاي برگزار شده 
در ارديبهش��ت س��ال آينده و تداخل آن با همايش هاي 
ديگر از 17 و 18 ارديبهش��ت ماه سال آينده به روزهاي 
26 و 28 ش��هريور م��اه تغيير يافت. دكت��ر فريده قوي 
پنج��ه، دبير همايش ب��ا بيان اين كه اي��ن همايش در 
پژوهشگاه مواد و انرژي برگزار مي شود، افزود: از آنجايي 
كه اين همايش با نظر به لزوم تداوم منابع و تامين منابع 

جديد سوخت و انرژي با تاكيد بر مباحث زيست محيطي 
مربوطه از اهميت خاصي برخوردار است، اين تغيير زمان 
صورت پذيرفت. س��ومين همايش ملي »انرژي، سوخت 
و محيط زيس��ت« ب��ا هدف ايجاد زمينه مناس��ب براي 
تبادل نظر و انتقال تجربيات پژوهش��گران حوزه انرژي 
و محي��ط زيس��ت، معرفي فناوري هاي نوي��ن در زمينه 
استفاده از سوختهايي جايگزين، شناسايي فرصتهاي تازه 
براي بهره گيري از پتانس��يل علمي و صنعتي كش��ور در 

زمينه انرژي هاي تجديدپذير، ايجاد بس��تر مناسب براي 
تدوين برنامه ها و سياس��تهاي سازگار با محيط زيست با 
همكاري متقابل پژوهشگران و مديران اجرايي در بخش 
انرژي، ترس��يم چش��م انداز آتي و آينده پژوهي انرژي 
در كش��ور، معرفي و ش��ناخت پتانس��يل هاي طبيعي و 
اقليمي استان البرز براي بهره گيري از انرژي هاي پاك، 
شناسايي و تقدير از واحدهاي صنعتي و خدماتي برتر در 
زمينه بهره گيري پاك از سوخت و انرژي برگزار مي شود. 

رييس دانش��گاه صنعتي اميركبير گفت: نكات زيس��ت محيطي بايد در س��اخت و سازها 
رعايت ش��ود ويكي از مهمترين اين نكات س��ازگاري مصالح ساختماني با محيط زيست 
اس��ت. عليرضا رهايي افزود: انتخاب مصالح س��اختماني يكي از جنبه هاي مهم ساخت و 
ساز به منظور كاهش مصرف انرژي، كاهش آلودگي هوا و توسعه پايدار است. وي اظهار 
داشت: ازاين رو نهادهاي كشور بايد به منظور رعايت نكات زيست محيطي چارچوب هايي 
وضع كنند و وزارت مسكن، راه و شهرسازي به عنوان متولي اصلي بايد با جديت در اين 
عرصه وارد عمل ش��ود. وي يادآور شد: همان گونه كه در بخش هندسي ساخت و سازها 
ضوابط وجود دارد بايد براي بخش زيس��ت محيطي و توس��عه پايدار ساخت و سازها هم 

ضوابط تدوين شود. رهايي خاطرنشان كرد: متاسفانه هنوز مبحث محيط زيست و توسعه 
پاي��دار در دولت ها و جوامع عمومي جا نيافته اس��ت و در اي��ن زمينه دولت هاي جهان با 
ضعف هاي عمده اي مواجه هستند. اين در حالي است كه با توجه به اهميت حفظ محيط 
زيس��ت و توس��عه پايدار اين مبحث بايد در تمام تصميم گيري هاي دولت ها درجوامع بين 
المللي مورد توجه قرار گيرد. رييس دانش��گاه امير كبير گفت: در ايران نيز مبحث توس��عه 
پايدار در حد تحقيقات دانشگاهي باقي مانده است و در سطح جامعه به آن توجه نمي شود. 
چنانچه بس��ياري از كارخانه هاي بزرگ خودرو س��ازي كش��ور هنوزاستانداردهاي زيست 

محيطي را رعايت نمي كنند و از اين رو روزانه حجم زيادي آلودگي وارد هوا مي شود. 
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انتقاد از اجرای »نیم بند« مقررات ملی ساختمان

سند زيباسازی تهران با هويت اسالمی- ايرانی تدوين می شود

رئيس س��ازمان نظام كاردانی س��اختمان با تاكيد بر 
اينكه نيمی از س��اخت و س��ازهای شهر تهران بنابر 
مقررات ملی ساختمان اجرايی نمی شود، گفت: عمر 
مفيد ساختمانهای مسكونی در كشور بين 25 تا 30 
اس��ت. مهدی موذن در گفتگو ب��ا مهر در خصوص 
وضعيت اجرای مقررات ملی س��اختمان در سخت و 
سازهای ش��هر تهران، اظهار داشت: اطمينان ندارم 
كه نيمی از س��اخت و سازهای شهر تهران با اصول 
و بنا بر قانون مقررات ملی ساختمان انجام شود اين 
جدا از اطالعات س��طح ش��هر داريم و هشدارهايی 

است كه مسئوالن حوزه لرزه نگاری می دهند. 
وی با تاكيد بر اينكه ما به عنوان مس��ئوالن بايد به 
فكر ساختمان سازی باش��يم، در مورد متوسط عمر 
ساختمانها در كش��ور، گفت: متوسط عمر ساختمان 
از س��وی مس��ئوالن متغير اعالم می ش��ود و حتی 
مس��ئوالن بيش از 30 س��ال را عنوان نمی كنند اما 
كارشناسان معتقد هستند كه كمتر از اين رقم است. 
رئيس سازمان نظام كاردانی ساختمان تصريح كرد: 
اگ��ر 30 س��ال را هم در نظر بگيريم باز هم بس��يار 
كم اس��ت، زيرا س��اختمانهايی كه بيش از صد سال 
پيش ساخته شدند، هنوز سرپا هستند و حتی با يك 
نوسازی تا 50 سال ديگر هم عمر می كنند در حالی 
كه عمر س��اختمانهای نوس��از به بيش از 30 س��ال 
نمی رسد. موذن با بيان اينكه معتقدم عمر ساختمان 
در ايران بين 25 تا 30 س��ال است، افزود: اين زوال 

س��رمايه گذاری است وقتی سرمايه ای كه يك قرن 
می تواند سرپا باشد به 20 يا 30 سال برسانيم، يعنی 
يك چهارم راندمان و بهره وری در س��رمايه گذاری. 
وی با اش��اره به اينكه س��رمايه های ملی كش��ور به 
دليل عدم نظارت درس��ت از س��وی مهندسان ناظر 
آس��يب می بيند، اظهار داش��ت: عدم رعايت مقررات 
ملی س��اختمان، عم��ر مفيد س��اختمانها در ايران را 
بس��يار كاهش داده اس��ت در صورت��ی كه اگر يك 
دهم ارزش سرمايه های نابود شده در كشور، نظارت 

بيشتر هزينه شود سود زيادی خواهيم داشت. 
رئي��س س��ازمان نظ��ام مهندس��ی تصري��ح كرد: 
س��اختمانهايی كه االن در حال ساخت هستند بايد 
در انتهای ليس��ت بافت های فرسوده يادداشت شوند 

اما می توان اين وضعيت را تغيير داد. موذن با اش��اره 
به سه عامل در دوام ساختمانها، گفت: مصالح خوب 
و اس��تاندارد، رعاي��ت ضوابط فنی و مق��ررات ملی 
ساختمان و نيروی انسانی مجرب و با صالحيت جزو 
مهمترين عوامل س��اخت و ساز در كشور است. وی 
افزود: اگر نيروی انسانی مجرب و باصالحيت نباشد 
دو عامل ديگر عملی نمی ش��ود زيرا نيروی انس��انی 
می تواند كيفيت مصالح ساختمان را تشخيص دهد و 
مقررات ملی ساختمان را به درستی اجرايی كند كه 
اينها هم با 5 بار نظارت مهندسان ناظر در ساختمان 
اجرايی نمی شود بلكه بايد يك ناظر مقيم در كارگاه 
حضور داشته باشد تا در تمام طول ساختمان سازی 

و تمام اجزاء، مقررات ملی ساختمان اجرايی شود. 

مدير پژوهش��ی خدمات شهری و محيط زيست مركز مطالعات و برنامه ريزی 
ش��هر تهران از تدوين »سند راهبردی زيباسازی شهر تهران با تأكيد بر ارتقاء 
هويت اس��المی- ايرانی« توسط اين مركز خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
مركز مطالعات و برنامه ريزی ش��هر تهران،  هادی افراسيابی با اعالم اين خبر 
افزود: غفلت از گنجينه غنی هويتی و زيباشناختی بومی- آيينی و چشم پوشی 
از ارزش های كيفيت محور فضا و مكان در طرح های مختلف معماری و منظر 
ش��هری در كش��ور و بطور خاص در تهران به  عنوان پايتخت ايران و يكی از 
مهم ترين كالن شهرهای آسيا در زمان حال بعنوان يكی چالش مطرح است. 
به گفته وی، متاسفانه مشاهده می شود كه پرداخِت صرف به ابعاد كالبدی كه 
ماحصلی جز فضاهای نازيبا و بی روح، جداره های شهری كسل كننده و صلب، 
و در نتيجه نبود "هنر ناب" در معماری و شهرسازی، نداشته است بروز و ظهور 
دارد. ش��ايد مهم ترين علت چنين عقب گ��رد و پس رفتی را می توان در فقدان 
يك نظام تصميم س��ازی و تصميم گيری باثبات در حيطه مديريت ش��هری در 
مقوله زيباس��ازی و فق��دان اراده جمعی، و نيز عدم آموزش و مش��اركت دادن 
شهروندان به ويژه در كالن ش��هرهايی چون تهران جستجو كرد. افراسيابی با 
اش��اره به اينكه مركز مطالعات و برنامه ريزی ش��هر تهران تهيه طرح "تدوين 
سند برنامه راهبردی و عملياتی زيباسازی شهر تهران با تأكيد بر ارتقاء هويت 
اس��المی- ايرانی" را در دس��تور كار خود قرار داده اس��ت افزود: اهدافی چون 
اش��اعه فرهنگ زيباشناس��ی و ارتقای كيفيت محيط زيست شهری با تكيه بر 
هويت اس��المی - ايرانی، احيای اصول و ارزش های حاكم بر زيبايی معماری 
و شهرس��ازی كهن ايران، دستيابی به ارزش افزوده زيست محيطی، اجتماعی/

فرهنگ��ی و اقتصادی، و حصول راهبردها و سياس��ت های اجرايی مطلوب در 
حوزه زيباس��ازی ش��هری و مديريت، راهبری و نظارت بر آن توس��ط بخش 
عمومی را دنبال می كند. مدير پژوهشی خدمات شهری و محيط زيست مركز 
مطالعات و برنامه ريزی ش��هر تهران با بيان اينكه انتظار می رود در افق زمانی 
ط��رح، پس از تدوين معيارها و ش��اخص های س��نجش زيبايی ش��هر تهران، 
حوزه بندی زيباشناس��انه ش��هر تهران بعنوان گونه فضاهای ش��هری از منظر 
زيبايی ش��ناختی، وضع موجود زيبايی در شهر در سطوح مختلف و با توجه به 
معيارهای زيبايی ارزيابی و مش��خص شود، اظهار كرد: در اين راستا نتايج اين 
ارزيابی ها بروی نقشه GIS تهران پياده سازی خواهند شد، كه برای نخستين 
بار صورت می گيرد و تصوير بسيار شفافی از وضعيت گونه - فضاهای مختلف 
در ش��هر از منظر زيبايی بدست می دهد و برای اتخاذ تصميماتی بعدی مبنای 

متقن و موثقی خواهد بود. 
وی افزود: در ادامه طرح چش��م انداز مطلوب زيبايی شهر تهران و راهبردها 
و سياس��ت های اجرايی تحقق آن به همراه برنامه عملياتی ارائه خواهد شد. 
همچني��ن يكی از مه��م ترين خروجی ه��ای اين پروژه ضواب��ط و مقررات 
مربوطه به زيبا س��ازی در س��طوح كالن، ميانی و خرد می باشد كه مجموعه 
مديريت ش��هری را در جهت تحقق چشم انداز كمك خواهد كرد. افراسيابی 
خاطر نشان كرد: اميد است كه با اين پروژه كه با مشاركت سازمان زيباسازی 
ش��هر تهران بعنوان بهره بردار اجرا می ش��ود و از روش های علمی و مكان 
مح��ور تبعيت می كند بتوان در جهت ارتقای وضعيت زيبايی ش��هر گام های 

موثری برداشت. 
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تك نماها و نمای بناهای شاخص شهر تهران زير ذره بین

تهران 4400 هکتار بافت فرسوده دارد 

داليل افزايش قیمت مسکن سال 91

 مدير كل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاكيد 
بر اهميت نمای ساختمان ها گفت: طی دو سال گذشته 
شهرداری تهران گام های هدفمندی در راستای تدوين 
قوانينی مدون در موضوع نمای س��اختمان ها برداش��ته 
اس��ت تا اي��ن موض��وع در بحث تك نماه��ا و بناهای 
ش��اخص هدفمند و جداره س��اختمان ها نيز به ش��كل 
هماهنگ س��اماندهی ش��ود. مهندس ج��واد كريميان 
اقب��ال در گفت و گو با " تهران س��ما " ب��ا بيان اينكه 
نمای س��اختمان ها هم��واره از موضوعاتی بود كه مورد 
ب��ی توجهی قرار می گرفت، گف��ت : با وجود آن كه نما 
بخش عمومی ساختمان است اما هيچ ضوابط و قانونی 
برای نمای ساختمان ها تعريف نشده بود و اين در حالی 
اس��ت كه بر اس��اس قانون وزارت راه و شهرسازی بايد 

ضوابط و مقررات نما را تدوين و ابالغ كند. 
وی اف��زود : بر اين اس��اس بايد نمای س��اختمان ها 
منطب��ق بر ضوابط معماری اس��المی و ايرانی تعريف 
می ش��د كه اين كار با وجود جلسات مختلف به نتيجه 
نرس��يده و اجرا نشد. كريميان اقبال خاطر نشان كرد: 
از اين رو ش��هرداری ته��ران در مناطق 22، 1، 4 و 6 
و همچنين مناطقی كه جداره آنها در حال بازس��ازی 
است مانند مناطق 13 و 14 اقداماتی انجام داد اما اين 
اقدامات نمی توانس��ت به عنوان معيار اصلی در نمای 
عمومی س��اختمان های ش��هر قرار گيرد. وی با بيان 
اين كه نما موضوعی س��ليقه ای و زيبا شناختی است 

و به همين دليل در 20 س��ال گذش��ته تدوين قوانين 
برای آن به نتيجه نرس��يده است، اظهار كرد: طی دو 
سال گذش��ته شهرداری تهران گام های هدفمندی در 
اين راستا برداشته اس��ت تا موضوع نما در بحث تك 
نماه��ا و بناهای ش��اخص هدفمند ش��ود و همچنين 
جداره س��اختمان ها نيز به شكل هماهنگ ساماندهی 
ش��ود كه در اين زمينه مس��ابقاتی نيز برگزار ش��د تا 
نيازهای شهروندان سنجيده شود. مدير كل معماری و 
س��اختمان شهرداری تهران افزود : در خصوص نمای 
بناهای ش��اخص هم اقداماتی انجام شد و با توجه به 
تاثير آن در منظر عمومی ش��هر، كميته ارتقای كيفی 
س��يما و نمای ش��هر تهران تش��كيل ش��د كه در آن 

بناه��ای بيش از 12 طبق��ه و زيربناهای 20 هزار متر 
مربع مورد بررس��ی قرار می گرفت. وی خاطر نش��ان 
كرد : در اين زمينه شاخص بودن بناها نيازمند تعريف 
ويژگی ه��ای خاص��ی بود كه در اين راس��تا نيز پروژه 
سند راهبردی ساختمان های شاخص در تهران تعريف 
ش��د كه اقدام��ات آن در حال انجام اس��ت و پس از 
آن مالك های ارزيابی بررس��ی نمای بناهای شاخص 
انج��ام خواهد ش��د. كريميان اقب��ال تصريح كرد : در 
اي��ن خصوص، كيفيت و كاربری بن��ا، حجم بنا و. . . 
از جمله مواردی اس��ت كه مورد توج��ه قرار می گيرد 
تا بر اس��اس آن بتوان الگويی مش��خص برای سطح 

شهر تعريف كرد. 

مدير عامل س��ازمان نوس��ازی ش��هر تهران با بيان اين كه بالغ بر 3268 هكتار بافت 
فرسوده مصوب در شهر تهران وجود دارد، از سپری شدن مراحل تصويب طرح تدقيق 
بافت های فرس��وده در صحن شورای اسالمی ش��هر تهران خبر داد و گفت: بر اساس 
اين طرح مس��احت بافت های فرس��وده به حدود 4400 هكتار رس��يده است. مهندس 
عليرضا جعفری با اش��اره به اين كه نوسازی بافت های فرسوده امروزه به عنوان يكی 
از مس��ائل كالن در مديريت ش��هری مطرح است، گفت: خساراتی كه ممكن است در 
زمان بروز حوادث غيرمترقبه در بافت های فرس��وده به وجود بيايد بس��يار س��نگين و 

جبران ناپذير خواهد بود. 
وی تصريح كرد: س��ازمان نوس��ازی در مقاطع مختلف رويكردهای مختلفی داشته كه 
انجام مطالعات پژوهش��ی، نگاه پروژه محور و رويكرد مداخله مس��تقيم در نوسازی از 

جمله مهترين آن ها در سال های پيشين بوده است. مديرعامل سازمان نوسازی با بيان 
اين كه بالغ بر 3268 هكتار بافت فرسوده مصوب در شهر تهران وجود دارد، از سپری 
ش��دن مراحل تصويب طرح تدقيق بافت های فرسوده در صحن شورای اسالمی شهر 
تهران خبر داد و گفت: بر اساس اين طرح مساحت بافت های فرسوده به حدود 4400 
هكتار رسيده است. جعفری با اشاره به اهميت ضرورت تغيير رويكرد سازمان از تصدی 
گری به تولی گری، خاطر نشان كرد: در حال حاضر روح حاكم بر فعاليت های سازمان 
نوس��ازی تقويت مديريت اجتماعی در بافت های فرسوده جهت تحقق جريان نوسازی 
مردمی اس��ت. وی با اعالم اين كه تنها راهبرد برای حل مسئله فرسودگی ورود مردم 
به عرصه نوس��ازی است، عنوان كرد: سازمان نوسازی شهر تهران در اين زمينه نقش 

حمايتی، هدايتی و نظارتی دارد.

 معاون وزير راه و شهرس��ازی با بي��ان داليل افزايش 
قيمت مس��كن در س��ال 91، گفت: آمار 11 ماهه سال 
گذش��ته نش��ان می دهد كه پايين ترين قيمت مسكن 
در مناط��ق 20، 19 و 18 تهران با ميانگين يك ميلون 
و 800 ه��زار تومان و باالترين قيم��ت در منطقه يك 
با ميانگين متری 7 ميليون تومان بوده اس��ت.ابوالفضل 
صومعلو در خصوص افزايش قيمت مس��كن در س��ال 
گذش��ته گف��ت: از ش��هريور 91 كه قيمت ارز و س��كه 
بصورت غيرمتعارف رش��د كرد و تحريم اقتصادی برای 
كش��ور تشديد شد با افزايش قيمت مسكن روبرو بوديم 

ضم��ن آنكه اجرای هدفمندی ياران��ه ها قيمت مصالح 
ساختمانی را كه اغلب انرژی بر هستند افزايش داد.

وی با تاكي��د بر اينكه تحريم اقتصادی كش��ور در 30 
س��ال گذشته به اين ش��دت نبوده است، بيان كرد: اين 
موض��وع جو روانی ب��ازار را بهم ريخ��ت و قيمت های 
حبابی را در بخش س��كه و ارز بوج��ود آورد، همچنين 
به گفته اقتصاددانان نرخ ارز در برابر ارزش ريال، نصف 
اين رقمی است كه در بازار وجود دارد، زيرا نيمی از آن 
حباب اس��ت.معاون وزير راه و شهرسازی تصريح كرد: 
به اعتقاد بنده، سياس��ت توليد و عرضه مسكن از سوی 

وزارتخانه باعث شد كه شوك قيمتی مانند بازار خودرو 
و ساير بازارها در بخش مسكن بوجود نيايد و برآورد ما 
نش��ان می دهد كه تورم بازار مس��كن به طور ميانگين 
تا پايان ش��هريور كمتر از تورم عمومی كش��ور بود اما 
از بهم��ن م��اه قيمتها با افزايش مواجه ش��د.صومعلو با 
بيان اينكه مصالح ساختمانی از اين وضعيت تاثير گرفته 
اس��ت، بيان كرد: تمام قيمت های مناط��ق 22 گانه از 
فرودين تا بهمن ماه را ثبت كرده ايم كه براين اس��اس 
پايي��ن ترين قيمتها در مناط��ق 20، 19 و 18 تهران با 

ميانگين يك ميلون و 800 هزار تومان بوده است.
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ساخت سازه هاي سیماني مقاوم در برابر اشعه ايکس در ايران

مصرف برق ساختمان را با سقف کاذب ايراني 60 درصد کم کنید

محقق ايراني از امواج دريا برق مي گیرد

با پوشال هاي نانوپلیمري از کولرهاي آبي بهتر کار بکشید

محقق كشورمان موفق به ساخت سازه هاي سيماني 
مقاوم در برابر اش��عه ايكس و راديواكتيو شد كه در 
موارد بحران هاي طبيعي كاربرد دارد. سيد رضا حسيني 
محقق اين طرح اظهار داش��ت: ام��روزه با توجه به 
استفاده روز افزون از پرتوهاي راديواكتيو و نيز اشعه 
ايك��س در امور صنعت��ي، پزش��كي و نظامي، لزوم 
پيش��گيري از عوارض و اثرات مخ��رب اين پرتوها 
الزم و ضروري اس��ت. وي افزود: ماده ارايه شده در 
عين س��بك بودن داراي كاربردهاي عملي تر همراه 
ب��ا صرفه جويي در هزينه و انر ژي اس��ت. وي اظهار 
داش��ت: از آنجا كه م��واد اوليه تش��كيل دهنده اين 
نوع س��ازه ها به وفور در بازار داخلي يافت مي ش��ود 
از خ��روج ارز از كش��ور جلوگيري مي كند. حس��يني 
خاطرنش��ان كرد: از جمله ويژگي هاي كاربردي اين 
ماده مي توان به مقاوم بودن و نفوذناپذيري نسبت به 
اشعه ايكس و پرتوهاي راديواكتيو، استحكام دربرابر 

فشار، جلوگيري از نشت آب در هنگام بروز ترك و يا 
شكاف در سدها و لوله هاي انتقال آب مخازن هوايي 
اشاره كرد. وي افزود: همچنين هنگام وقوع بالياي 
طبيعي مانند زلزله اين ماده مي تواند از اثرات مخرب 

پرتوه��اي رادي��و اكتيو و ايكس جلوگي��ري كرده و 
در مواق��ع بحران هاي طبيعي ت��ا حد ممكن به رفع 
خرابي هايي كه به تأسيسات زيربنايي از جمله سدها 

وارد شده كمك كند. 

مخترع ايراني س��قف كاذبي س��اخت ك��ه مصرف برق را به مي��زان 60 درصد 
كاهش مي دهد. سيس��تم روشنايي اين س��قف كاذب، به شكل وي                      ژه اي طراحي 
ش��ده است. ياسر معمار راست در مورد سيستم روشنايي اين سقف كاذب اظهار 
داش��ت: مزيت اين سيستم اين اس��ت كه تلفيقي از اجراي نما و اجراي سيستم 
روش��نايي به صورت يكجاست. در اين سيس��تم بلوك ها در همه جا به صورت 
يكنواخت نصب مي ش��وند و روش��نايي در همه جا يكسان اس��ت. اين مخترع 
خاطرنشان كرد: اين سيستم در مرحله نصب با توجه به تلفيق روشنايي و سقف 
كاذب موجب تس��ريع در ساخت و ساز مي شود و به دليل استفاده از المپ هاي 

ال. اي. دي در اين سيستم 60 درصد در مصرف برق صرفه جويي مي شود. وي 
افزود: سيس��تم روشنايي به كاررفته در اين س��قف چشم را خسته نمي كند زيرا 
نور به صورت يكنواخت انعكاس مي يابد. معماري يادآور ش��د كه نصب صحيح 
س��قف كاذب در س��اختمان ها نيز به ميزان قابل توجهي مص��رف انرژي را در 
ساختمان كاهش دهد چراكه اين سازه با حذف بخشي از فضاي مورد سرمايش 
و گرماي��ش ميزان مصرف ان��رژي را كه براي اين منظور به كار مي رود كاهش 
مي دهد. نصب س��قف كاذب در طبقات فوقاني مي توان��د از انتقال حرارت بين 

فضاي داخل و خارج ساختمان بكاهد. 

محقق ايراني سيستم عنكبوتي ارايه كرد كه با پوشش 1000 مترمربعي سطح 
دري��ا از ام��واج آن برق توليد مي كند. توليد برق از ام��واج دريا عنوان پروژه اي 
اس��ت كه در س��ال 1968 در دنيا كليد خورد و تا كنون بيش از 1200 اختراع 
بين المللي )پتنت( در اين زمينه به ثبت رس��يده اس��ت. از اين تعداد 45 عنوان 
ايده صنعتي بوده اس��ت. هم اكنون پنج پروژه صنعتي درتوليد برق ازامواج دريا 
با نام هاي او. دبليو. س��ي، فالميس، بك، مدل و جزر و مدي و فش��ار اسمزي 
در كشورهايي همچون آمريكا، انگليس، آلمان، ژاپن و دانمارك وهلند اجرايي 
و در حال اس��تفاده است. مصطفي حدادي يكي از محققان كشورمان به تازگي 
پروژه اي را طراحي و اجرايي كرده اس��ت كه تلفيقي از اين پنج طرح اس��ت و 
مشكالت اين طرح ها را ندارد. مصطفي حدادي اظهار داشت: اين طرح توليد و 
جذب انرژي به وسيله سيستم عنكبوتي از امواج درياست. اين سيستم به شكل 

يك عنكبوت با هش��ت پا اس��ت كه هر 8 پا يك شعاع را تشكيل مي دهد. در 
س��ر هر پا، يك ش��ناور قرار دارد و هر شناور بخشي از سطح دريا را به صورت 
كامال شناور براي گرفتن انرژي از امواج پوشش مي دهد. اين مخترع گفت: اين 
سيس��تم قادر اس��ت كه هرنوع موج و از هر جهت را دريافت كند و از آن براي 
توليد برق اس��تفاده كند. وي گفت: اين سيس��تم براي اولين بار در دنيا قابليت 
ذخيره انرژي به صورت هيدروليكي را داراس��ت و نيز قادر اس��ت تا در صورت 
موجود نبودن موج در دريا به مدت 45 دقيقه تا يك س��اعت و نيم، انرژي برق 
توليد كند. اين كار از طريق ذخيره انرژي مكانيكي در اين سيس��تم امكان پذير 
شده اس��ت. حدادي خاطرنش��ان كرد: اين پروژه تنها پ��روژه برگزيده اختراعي 
جش��نواره خوارزمي در س��ال 90 بود و در جش��نواره نوآوري و شكوفايي سال 

گذشته در زمره طرح هاي تجاري برگزيده شناخته شد. 

محقق كش��ورمان با به كارگيري پوش��ال هايي با 
س��اختار نانو پليمري به جاي پوش��ال هاي معمولي 
در كولره��اي آب��ي، كاركرد آنه��ا را تا پن��ج برابر 
افزاي��ش داد. س��يامك قهرماني محق��ق اين طرح 
اظهار داش��ت: پوش��ال هاي فعلي مورد استفاده در 
كولرهاي آبي به دليل مشكالت ساختاري موجود، 
منش��ا بروز بيماري هاي زيادي هستند از اين رو در 
اين اختراع تالش شده است با رويكردي نوين نوع 

اين پوش��ال ها تغيير كند و با تغيير آنها ضمن حفظ 
سالمتي مصرف كنندگان، كاركرد كولرهاي آبي نيز 

افزايش يابد.
قهرماني خاطرنش��ان كرد: پليمره��اي ابر جاذب و 
ي��ا هم��ان نانوپليمري قدرت ج��ذب آب به ميزان 
500 برابر وزن خ��ود و دفع تدريجي آن طي عبور 
جريان هواي گرم را از سطح پليمرهاي متورم شده 
دارا هس��تند. وي گفت: با ب��ه كار گيري اين روش 

مي توان انتظار داش��ت كه اس��تفاده از سامانه هاي 
خنك كننده آبي نسبت به نوع گازي آن ها افزايش 
و در نهاي��ت مصرف انرژي بس��يار كاهش يابد. به 
گفت��ه اين مخترع در اين طرح با نگرش��ي نوين بر 
روي عملكرد كولره��اي پايه آبي موجود راهكاري 
عملي براي بهينه سازي فرآيند آنها و تبديل ساختار 
س��نتي به س��اختار نانوپليمري كولرهاي آبي ارايه 

شده است. 
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هشدار نسبت به ساخت و سازهاي بي رويه در سواحل خلیج فارس 

ساختمان ها با الیاف پلیمري ضدزلزله مي شوند

آسفالت هم در برابر مواد سوختي مقاوم مي شود

ساختمان ها در مقابل انفجار مقاوم مي شوند 

دبير اجرايي س��ازمان منطقه اي حفاظت از محيط 
زيست خليج فارس )راپمي (گفت: تمام كشورهاي 
اطراف خليج فارس در حال ساخت و ساز بي رويه 
س��احلي هستند كه بدون شك اين روند به محيط 
زيس��ت خليج ف��ارس آس��يب وارد خواه��د كرد. 
عبدالرحم��ان العوضي افزود: با توج��ه به اين كه 
كش��ورهاي عربي حاش��يه خليج فارس با كمبود 
آب مواجه هس��تند از اين رو اغلب اين كش��ورها 
از دستگاه هاي آب شيرين كن استفاده مي كنند كه 
اثرات زيس��ت محيطي زيانباري ب��ه خليج فارس 

وارد مي كند.
وي ادامه داد: سازمان منطقه اي حفاظت از محيط 
زيس��ت خليج فارس ب��ا توجه ب��ه اهميت محيط 
زيس��ت خليج فارس با حضور هشت كشوراطراف 
اين پهنه آبي ش��امل ايران، عراق، كويت، عمان، 
قطر، عربس��تان س��عودي، امارات متحده عربي و 
بحري��ن ش��كل گرفت و ه��دف از تش��كيل اين 
س��ازمان حفاظ��ت از محيط زيس��ت خليج فارس 

بوده اس��ت. العوضي افزود: متأسفانه امروزه هنوز 
موضوع محيط زيس��ت آن طور كه بايد و ش��ايد 
ب��راي دولت ها اهميت ندارد و در برنامه ريزي هاي 
دولت ها جايگاهي ندارد و حتي در مدارس هم وارد 
نشده اس��ت. دبير اجرايي سازمان منطقه اي راپمي 
تاكيد كرد: بايد در زمينه حفاظت از محيط زيست 

خليج ف��ارس از دولت ها تعهد جدي گرفته ش��ود 
و همچني��ن تبيين اف��كار عمومي و هدايت آن به 
سمت حفظ محيط زيست دريايي الزم است. وي 
از كش��ورهاي عضو راپمي خواست كه براي رفع 
مشكالت و داشتن محيط زيستي سالم با يكديگر 

همكاري كنند.

معاون پژوهش��ي و فناوري وزارت علوم، تحقيق��ات و فناوري گفت نتايج آخرين 
دس��تاورد محققان مركز تحقيقات س��اختمان وزارت راه وشهرسازي در خصوص 
س��اخت الياف پليمري براي پوشش س��اختمان آجري جهت مستحكم سازي در 

مقابل زلزله ارايه شد.
محمد مهدي نژاد نوري افزود: اين الياف با نيم ميليمتر ضخامت توانايي مقاومت 
2/5 برابري مقابل شتاب زمين را دارد. وي افزود: اين الياف پليمري كار جديدي 

بود كه به راحتي و به سرعت قابل انجام است و اين روش هزينه مقاوم سازي را 
كاهش و با كمترين آموزش مي توان آن را فرا گرفت. معاون پژوهشي و فناوري 
وزارت عل��وم، تحقيقات و فناوري تصريح كرد: كميس��يون دائمي ش��وراي عالي 
عل��وم، تحقيقات و فناوري )عت��ف ( از مركز تحقيقات وزارت راه و شهرس��ازي 
خواس��ته اس��ت كه با ظرفيت سازي و نياز سنجي در كشور به شكل گسترده تر و 

به صورت جدي از اين فناوري استفاده كند.

پژوهش��گران دانش��كده مهندس��ي عمران و محيط زيس��ت دانش��گاه صنعتي 
اميركبيرنوع��ي آس��فالت مقاوم در برابر مواد س��وختي س��اختند. دكتر فريدون 
مقدس نژاد عضو هيات علمي اين دانش��گاه گفت: يكي از عوامل تخريب كننده 
آس��فالت در پمپ بنزين ها، پايانه ها، فرودگاه ها، پااليش��گاه ها، بنادر و اسكله ها 

ريخته شدن مواد سوختي مانند بنزين و گازوئيل بر روي آن است.
اين مواد موجب تخريب زود هنگام آس��فالت مي شود از اين رو آسفالت نياز به 
بازس��ازي مستمر دارد كه هزينه هاي س��نگيني را به بار مي آورد. به گفته وي 
طرح س��اخت آس��فالت مقاوم در برابر مواد س��وختي با همكاري پژوهشگران 
دانش��گاه اميركبير ارايه ش��ده است. همچنين ش��عله كاظمي فرد پژوهشگر و 

مخترع اين طرح گفت: پژوهش در زمينه س��اخت آس��فالت هاي مقاوم در برابر 
مواد نفتي از س��ال 1999 ميالدي آغاز شده است و هم اكنون چند شركت كه 
اغلب در كش��ورهاي كانادا، امريكا و آلمان هستند، اين نوع آسفالت ها را توليد 
مي كنند. وي افزود: فرمول و دانش فني س��اخت آس��فالت مقاوم در اختيار اين 
كش��ور ها قرار داشته است كه محققان دانش��گاه اميركبير با بررسي 50 نمونه 
آس��فالتي و آزمايش پليمرهاي مختلف در اصالح نمونه هاي مذكور به آسفالتي 
با ش��رايط مورد نظر دس��ت يافتند. به گفته اين محقق اين نوع آسفالت مقاوم 
عالوه بر ثبت اختراع ملي، در س��ازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران نيز 

به تاييد رسيده است.

محققان قصد دارند از نانوفوم براي افزايش مقاومت 
جليقه ه��اي ضد گلوله و حفاظت از س��اختمان ها در 
برابر انفجار اس��تفاده كنند. در حال حاضر دانشمندان 
با الهام از اس��فنج دريايي به دنبال طراحي و ساخت 
جليقه هاي ضد گلوله بهتر هستند، اما محققان قصد 
دارن��د از فوم ها به خص��وص نانوفوم هاي ويژه براي 
ساخت جليقه ها استفاده كنند. تيم تحقيقاتي دانشگاه 
كاليفرنيا در س��ن ديگو به سرپرس��تي »يو كيائو« در 
حال س��اخت فوم هايي بوس��يله مخلوط كردن چند 

جفت مواد در س��طح مولكولي هس��تند. سپس يكي 
از اين مواد از طريق اس��يد يا احتراق از بين مي رود و 
فضاي اشغال شده توسط ماده هدف به صورت منافذ 
ريز درون ماده باقي مي مانند. اندازه اين منافذ بسيار 
مهم هس��تند. زماني كه فوم هاي معمولي در معرض 
برخوردهاي ناگهاني و ش��ديد قرار مي گيرند، انرژي 
در يك ناحيه موضعي جذب مي ش��ود كه مي تواند به 
شكست ساختاري منجر شود؛ اما زماني كه منافذ به 
اندازه كافي كوچك باشند، اين انرژي بشكل بي خطر 

در سراس��ر منطقه برخورد پراكنده مي ش��ود. ساختار 
نانوفوم ش��امل 50 تا 80 درصد منف��ذ با اندازه هاي 
بين 10 نانومتر تا 10 ميكرون است. درجات مختلف 
نانوفوم ها در تست تفنگ گاز در آزمايشگاه با ضربات 
ش��ديد مورد آزمايش قرار گرفته و آسيب هاي وارده 
توسط ميكروس��كوپ الكتروني اسكن شده اند. نتايج 
اوليه نشان مي دهد كه نانوفوم ها با اندازه منافذ بيش 
از 10 نانومت��ر بهترين توانايي را براي جذب ضربات 

شديد و موج انفجار دارند. 
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ايراني ها المپ هاي فوق کم مصرف صنعتي و اداري ساختند

رونمايي مجازي از خانه ها و ادارات آينده 

ساخت پمپ انژکتوري با مصرف انرژي بسیار کم

 المپ هاي فوق كم مصرف صنعتي و اداري با مصرف 
انرژي يك س��وم المپ هاي كم مص��رف معمولي در 
يك ش��ركت دانش بنيان در زنجان طراحي و س��اخته 
ش��د. حام��د نصراللهي، مديرعامل اين ش��ركت دانش 
بنيان، با بيان اينكه اين ايده در كش��ور براي اولين بار 
ب��وده و از لحاظ كيفيت كاري، ب��ازده و توان خروجي 
از نمونه هاي خارجي آن نيز بس��يار بهتر عمل مي كند، 
افزود: المپ هاي كم مص��رف معمولي به دليل اثراتي 
ك��ه بر روي ولتاژ برق در خ��ط توليد صنايع مي گذراند 
و همچنين بازدهي ك��ه از نظر كاركرد زماني دارند در 

مصارف صنعتي قابل استفاده نيستند. 
وي همچني��ن ادام��ه داد: در محيط ه��اي صنعتي به 
دليل ش��رايط موجود نظير حرارت و دماي باال و وجود 
بخ��ارات آهن و گرد آهن و فلزات ديگر كاركرد زماني 
المپ ه��اي كم مص��رف معمولي 8 ت��ا 9 ماه كاهش 
مي ياب��د كه به اين دلي��ل از المپ هاي حبابي هليوم و 
هليوم نئون و. . . . اس��تفاده مي شود كه مصرف انرژي 
بس��يار بااليي دارند. نصراللهي در خصوص المپ هاي 
فوق كم مصرف صنعتي طراحي شده خاطرنشان كرد: 
المپ هاي طراحي ش��ده به دليل آنكه التهابي هستند 
تاثي��ري روي خ��ط ولتاژ جري��ان انتقال ب��رق ندارند. 
همچنين دماي كاركرد و تحمل دمايي در اين المپ ها 
بس��يار باالتر از المپ هاي كم مصرف معمولي است و 

تا دماي 60 تا 70 درجه و در شرايط خاص تا 80 درجه 
تحم��ل دمايي دارند. به گفت��ه وي، المپ هاي التهابي 
معمولي در دماهاي كمتر از 10 درجه روشن نمي شوند 
يعن��ي قدرت التهاب به گاز درون حباب را ندارند اما به 
دليل آن كه اين المپ ها از ادوات نيمه هادي هستند و 
هر چه قدر محيط دماي كمتري داش��ته باشد راحت تر 
روش��ن مي شوند محدوديت س��طح دماي منفي تا 50 

درجه را ندارند. 
نصرالله��ي خاطرنش��ان كرد: در س��اختار اين المپ ها 
از ديوده��اي LED اس��تفاده ش��ده كه مص��رف آنها 
يك س��وم المپ هاي كم مصرف اس��ت و طول عمر 

اين المپ ها 40 هزار س��اعت اس��ت در حالي كه براي 
المپ هاي كم مصرف معمولي 12 تا 18 هزار س��اعت 
اس��ت. وي افزود: اين المپ ه��ا در صنايع فلزي، ذوب 
آهن، پتروش��يمي و ديگر صنايع و همچنين در ادارات 
و بيمارس��تان ها قابل استفاده است. نصراللهي در پايان 
گفت وگ��و در خصوص حمايت هاي دولت تصريح كرد: 
ش��ركت هاي دانش بنيان از لحاظ مالي نياز به حمايت 
دولت ندارند زي��را توليدات آنه��ا ارزش افزوده بااليي 
دارد بلك��ه نياز اس��ت دولت در خص��وص بازار فروش 
محصوالت ش��ركتهاي دانش بنيان حمايت هاي الزم 

را انجام دهد.

شركت مايكروسافت اخيرا از يك آزمايشگاه مفهومي 
جديد در مورد ش��كل خانه ه��ا و ادارات آينده رونمايي 
كرده كه ش��امل نمايشگرهاي بس��يار بزرگ در تمام 
نقاط اس��ت. اين ش��ركت عظيم رايانه ي��ك ويدئوي 
مفهومي را براي نمايش آزمايش��گاه جديد تجسم خود 
ارائه كرده كه اميد دارد مشتريان از آن الهام بگيرند. 

مفاهيم به نمايش درآمده ش��امل آشپرخانه هايي است 
كه مي تواند س��بزيجات را تش��خيص داده و ميزي كه 
چگونگ��ي پخت آنه��ا را آموزش مي ده��د. همچنين 

نمايش��گرهاي ب��زرگ به ان��دازه ديوار ب��راي بازي و 
ميزهايي كه با لمس به ش��كل نمايش��گرهاي بزرگ 
در مي آيند، از ديگر فناوريهاي مفهومي مايكروس��افت 
اس��ت. اين ش��ركت دليل س��اخت اين آزمايش��گاه را 
طبيعت متغير فناوري خوانده اس��ت. اس��تيو كاليتون 
از مايكروس��افت اظه��ار ك��رد: در روزه��اي ابتدايي 
مايكروس��افت، ماموري��ت ما ق��رار دادن ي��ك رايانه 
ش��خصي بر روي هر ميز و در هر خانه بود كه در آن 
زمان هدف بلندپروازانه اي محس��وب مي شد. هنگامي 

كه تغييرات چش��مگير فناوري در افق قرار دارند، تنها 
توصيف يك آينده ممكن كافي نيس��ت، گاهي اوقات 
بايد آنرا نش��ان داده و به مردم اجازه تجربه آنرا بدهيد. 
مايكروس��افت پيش از اين پروژه هاي��ي مانند »خانه« 
را ايجاد ك��رده بود كه يك ات��اق پذيرايي معمولي را 
بازسازي مي كرد. به گفته كاليتون، مركز تجسم جديد 
كه اخيرا افتتاح شده، بطور كل در مورد تصور چگونگي 
استفاده از فناوري براي ساده تر و لذت بخش تر ساختن 

زندگي با شيوه هاي كوچك يا انقالبي است.

پژوهش��گران ايراني موفق ش��دند پمپي را طراحي كنند ك��ه تنها يك دهم پمپ هاي 
معمولي، انرژي مصرف مي كند. مجتبي پاكباز مياب از اعضاي گروه طراح و س��ازنده 
اي��ن پمپ، درباره ويژگي ه��اي منحصربه فرد آن توضي��ح داد: موتورهاي ديزلي يك 
سيستم سوخت رساني بسيار قوي دارند كه براي پاشش سوخت، توان زيادي از موتور 
مي گيرن��د. به گفته اين پژوهش��گر جوان، ميزان مصرف ان��رژي در موتورهاي ديزلي 
بس��تگي ب��ه حجم و توان موتور دارد كه به عنوان مث��ال در موتور كاميون براي پمپ 
كردن سوخت، چهار اسب بخار از توان موتور گرفته مي شود. وي با تاكيد بر اين كه اين 
پمپ تنها يك دهم پمپ هاي عادي از توان موتور اس��تفاده مي كند درباره عملكرد آن 
توضيح داد: اين پمپ در واقع يك پمپ فشار تراكمي است كه با استفاده از تراكم موتور 
كار مي كند. فشار تراكم موتور، پشت يك پيستون جمع مي شود و سطح مقطع كنار آن 
را كم مي كند تا فش��ار باال رود. اين فش��ار اگر 35 بار باشد مي تواند گازوئيل را با فشار 
690 بار پمپ كند. پاكباز ضمن اش��اره به اين موضوع كه اس��تفاده از اين پمپ بايد در 

طراحي اوليه موتور ديزلي لحاظ ش��ده باشد، گفت: موتورهاي ديزلي معموال ارتعاشات 
زي��ادي دارند كه اين پمپ مي تواند آن ها را اندازه گي��ري كند و از ميزان آن ها بكاهد. 
اين پمپ مي تواند در كنار تمامي موتورها چه براي يك كش��تي س��اخته شده باشند و 
چه براي يك خودرو به كار گرفته ش��وند. به گفته اين پژوهش��گر، پمپ انژكتوري در 
مقايس آزمايش��گاهي ساخته ش��ده و نتايج آزمايش هاي آن مثبت بوده است. عملكرد 
اين پمپ همچنين در مراس��م رونمايي آن در دانشگاه شهيد رجايي با حضور مهندس 
ميرس��ليم، عضو هيات رييس��ه مركز تحقيقات موتور ايران خودرو و عضو هيات علمي 
دانش��گاه اميركبير و نيز دكتر س��وادكوهي، رييس پيشين پژوهشكده مكانيك سازمان 
پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران تاييد ش��ده اس��ت. اين پژوهشگر جوان با اشاره به 
اين كه اين موتور به عنوان طرح رتبه نخس��ت بخش اختراع جشنواره جوان خوارزمي 
انتخاب ش��ده اس��ت ابراز اميدواري كرد كه شركت هاي داخلي اشتياق خود را براي به 

كارگيري آن و يا ساخت نمونه مهندسي از آن نشان دهند. 
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کانادايي ها از گردباد برق مي گیرند

رونمايي مجازي از خانه ها و ادارات آينده 

ساخت شیشه هاي هوشمند بر پايه کريستال مايع در ايران

محقق��ان كانادايي در حال طراح��ي و آزمايش نمونه 
اوليه  سيس��تمي براي ش��بيه س��ازي گردباد و تبديل 
آن به انرژي هس��تند. ايده پايه سيستم انرژي گردباد 
 )atmospheric vortex energy( ج��وي 
ش��امل ي��ك اتاق مدور اس��ت كه هواي گ��رم را در 
خطوط مماس ايجاد كرده و يك قش��ر رو به افزايش 

را شكل مي دهد. 
اين قشر از هواي گرم در حال گسترش توسط هواي 

س��ردتر در بخش پايين اتاق مدور كنترل مي ش��وند 
و با چرخ��ش توربين هاي پرقدرت سيس��تم، حالتي 
مشابه گردباد ايجاد مي شود. نمونه كوچكي از گردباد 
مصنوعي توليد شده در اتاق مدور به ارتفاع 200 متر 
مي تواند انرژي اي معادل 200 وات توليد كند كه در 
مقايسه با ساير روش ها بسيار مقرون به صرفه است. 
هزينه توليد انرژي در اين سيس��تم معادل سه سنت 
در هر كيلووات- س��اعت است. نيروگاه هاي سوخت 

فس��يلي مي توانند بهترين منبع گرمايي براي توليد 
گردب��اد مصنوعي در سيس��تم ان��رژي گردباد جوي 
باش��ند. بازده عملكردي نيروگاه هاي سوخت فسيلي 
از جمله زغال سنگ و گاز طبيعي نسبتا پايين بوده و 
بخش زيادي از انرژي به صورت گرما تلف مي شود؛ 
در حقيق��ت 68 درص��د انرژي به ه��در مي رود كه 
مي تواند به عنوان منب��ع گرمايي براي توليد گردباد 

مورد استفاده قرار گيرد.

ش��ركت مايكروس��افت اخيرا از يك آزمايش��گاه مفهومي جديد در مورد ش��كل 
خانه ها و ادارات آينده رونمايي كرده كه ش��امل نمايش��گرهاي بس��يار بزرگ در 

تمام نقاط است.
اين ش��ركت عظيم رايانه يك ويدئوي مفهومي را براي نمايش آزمايشگاه جديد 

تجسم خود ارائه كرده كه اميد دارد مشتريان از آن الهام بگيرند. 
مفاهيم به نمايش درآمده ش��امل آشپرخانه هايي است كه مي تواند سبزيجات را 

تشخيص داده و ميزي كه چگونگي پخت آنها را آموزش مي دهد.
همچني��ن نمايش��گرهاي ب��زرگ به اندازه دي��وار براي ب��ازي و ميزهايي كه با 
لمس به ش��كل نمايش��گرهاي بزرگ در مي آيند، از ديگ��ر فناوريهاي مفهومي 
مايكروس��افت است.  اين شركت دليل س��اخت اين آزمايشگاه را طبيعت متغير 

فناوري خوانده اس��ت. اس��تيو كاليتون از مايكروس��افت اظهار كرد: در روزهاي 
ابتدايي مايكروسافت، ماموريت ما قرار دادن يك رايانه شخصي بر روي هر ميز 

و در هر خانه بود كه در آن زمان هدف بلندپروازانه اي محسوب مي شد.
هنگامي كه تغييرات چشمگير فناوري در افق قرار دارند، تنها توصيف يك آينده 
ممكن كافي نيست، گاهي اوقات بايد آنرا نشان داده و به مردم اجازه تجربه آنرا 
بدهيد. مايكروسافت پيش از اين پروژه هايي مانند »خانه« را ايجاد كرده بود كه 

يك اتاق پذيرايي معمولي را بازسازي مي كرد.
به گفته كاليتون، مركز تجس��م جديد كه اخيرا افتتاح ش��ده، بطور كل در مورد 
تصور چگونگي استفاده از فناوري براي ساده تر و لذت بخش تر ساختن زندگي با 

شيوه هاي كوچك يا انقالبي است. 

پژوهش��گران جهاد دانش��گاهي واحد خواجه نصير 
موفق به طراحي و س��اخت شيش��ه هاي هوش��مند 
بر پايه كريس��تال مايع با قابليت زمان پاس��خ سريع 
و تنظي��م ش��فافيت ش��دند. محمدهاش��م رضواني، 
پژوهش��گر گ��روه پژوهش��ي نانوالكتروني��ك جهاد 
دانش��گاهي واحد خواجه نصير طوسي، با بيان اينكه 
طراحي شيشه هاي هوشمند با اين ايده آغاز شده كه 
فناوري ه��اي نو در صنايع عموم��ي روزمره، خانگي 
و لوك��س با هدف بهينه س��ازي مص��رف انرژي به 
كار گرفته ش��ود، افزود: در س��اخت اين شيشه هاي 
هوش��مند تنوع��ي از فناوري س��اخت س��لول هاي 
خورش��يدي به كار گرفته مي ش��ود كه يكي از آنها 
اس��تفاده از پليمرهاي بلورهاي مايع اس��ت كه نانو 
كامپوزيتي را تشكيل مي دهند كه اگر به طور دقيق 
و درست تش��كيل ش��ود، قابليت كنترل شفافيت را 

خواهند داشت. 
وي همچنين ادامه داد: اين ش��فافيت قابل كنترل و 
به صورت اكتيو است يعني مي توان با اعمال ميدان 
الكتريكي يا مغناطيسي شفافيت شيشه ها را به طور 
قابل تنظيم از اختفاي كامل تا ش��فافيت كامل تغيير 
داد كه اين ويژگي است كه براي ساخت گلخانه ها، 
پنج��ره من��ازل، ديواره ه��ا و همچني��ن م��دوالت 
الكترواپتيك��ي و س��وييچ هاي ن��وري در صنع��ت 

مخابرات نوري مورد استفاده قرار مي گيرد.
به گفته اين پژوهش��گر اين شيش��ه هاي هوش��مند 
س��رعت پاس��خ بااليي از مرتبه ميلي ثانيه دارند كه 

در ص��ورت ني��از قابل افزايش نيز هس��ت. رضواني 
در خص��وص س��اختار اين شيش��ه هاي هوش��مند 
خاطرنش��ان ك��رد: در اين نوع شيش��ه ها اليه فعال 
ساختار تركيبي متش��كل از بستر پليمري متخلخل 
و حفره هاي حاوي مولكول هاي نانومتري )از مرتبه 
100 نانومتر( بلور مايع است. اين شيشه ها در حالت 
عادي )خاموش( مات و با اعمال ميدان الكتريكي و 

يا مغناطيسي )روشن( شفاف مي شوند.
اندازه تخلخل ها بر حسب طول موجي كه بيشترين 
پاس��خ را داش��ته باشد انتخاب مي ش��ود. وي افزود: 
تغيير ش��فافيت بر مبناي ضربه اس��ت در نتيجه به 
شدت حس��اس اند يعني اليه نازكي كه نور با شدت 

زيادي به آن تابيده شود ممكن است صدمه ببيند.
در اين طراحي بر مبناي پراكندگي عمل كرده يعني 

نور جذب نمي ش��ود و در نتيجه به ش��دت وابس��ته 
نيس��ت و در ش��دت هاي باال نيز عمل مي كنند كه 
ي��ك امتياز قابل توجه اس��ت، زيرا باع��ث افزايش 
طول عمر قطعه مي شود. اين پژوهشگر در خصوص 
مزاياي اين شيش��ه هاي هوشمند و كاربردهاي آنها 
تصريح كرد: مزاياي اين شيشه هاي هوشمند نسبت 
به نمونه هاي مش��ابه اين اس��ت ك��ه رنگي نبوده و 
نس��بت به شيشه هاي معمولي، شفافيت قابل تنظيم 
ك��ه براي تزئين و دكوراس��يون داخل��ي و همچنين 
ان��رژي عبوري در آنها قابل تنظيم اس��ت و از عبور 
اشعه ماوراي بنفش و انتقال صدا جلوگيري مي كنند.

 اين شيش��ه ها گرد و غبار را جذب نمي كنند و براي 
اماكني ك��ه از پرده نمي توان اس��تفاده ك��رد مانند 

اتاق هاي عمل و جراحي قابل استفاده است. 
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تولید انرژي خورشیدي بدون سلول هاي خورشیدي!

از حرارت کوره  کارخانه هاي فوالد هم برق تولید مي شود

دانشمند ايراني سلول هاي خورشیدي کارآمدتر ابداع کرد

محققان دانش��گاه ميش��يگان موفق به كشف يك 
تاثير مغناطيس��ي نور ش��ده اند كه مي تواند فارغ از 
سلول هاي خورشيدي نيمه رساناي قديمي به توليد 
انرژي خورش��يدي منجر ش��ود. محققان موفق به 
كشف راهي براي ساخت يك باتري نوري شده اند 
كه در اين فرآيند اص��ول قديمي فيزيك دگرگون 
شده است. نور از اجزاي الكتريسيكي و مغناطيسي 
برخوردار است. تاكنون دانشمندان بر اين باور بودند 
ك��ه تاثيرات ميدان مغناطيس��ي ب��ه قدري ضعيف 

هستند كه مي توان آنها را ناديده گرفت. 
آنچه محققان دانش��گاه ميش��يگان دريافته اند اين 
اس��ت كه در ش��دت مناس��ب، هنگامي كه نور در 
ماده اي سفر مي كند كه رساناي الكتريسيته نيست، 
ميدان نور مي تواند اثرات مغناطيس��ي توليد كند كه 
100 ميليون بار قوي تر از آنچه تا پيش از اين تصور 
مي شد، هستند. در اين ش��رايط، اثرات مغناطيسي 
قادر به توليد نيرويي برابر با يك اثر قوي الكتريكي 

هستند.
 به گفت��ه محققان اين مس��اله مي توان��د به گونه 
جديدي از س��لول هاي خورش��يدي بدون استفاده 
از نيمه رس��اناها منجر شود. در سلولهاي خورشيدي 
نور وارد يك ماده ش��ده، جذب ش��ده و گرما توليد 

مي كند. در اين كشف تالش شده تا حرارت كمتري 
ايجاد ش��ده و در عوض جذب شدن نور، انرژي در 
گش��تاور مغناطيسي ذخيره ش��ود. در اصالح سنتي 
نوري، ميدان مغناطيسي نور باعث تفكيك بارها يا 
جداس��ازي بارهاي مثبت و منفي در ماده مي شود. 

اين فرآيند منجر به توليد يك ولتاژ مي شود. 
اين اثر مغناطيس��ي پيش از اين تنها در مواد بلوري 
كه از يك تقارن خاص برخوردار بودند ديده ش��ده 

بود. 
دانش��مندان دريافتند ك��ه ميدان مغناطيس��ي نور 

همچنين مي تواند تحت ش��رايط درست و در ساير 
مواد، يكسوسازي نوري ايجاد كند. اين روش جديد 
مي تواند به توليد انرژي خورشيدي ارزانتر بينجامد. 
دانش��مندان پيش بيني كرده اند كه با مواد پيشرفته 
مي توانن��د به راندمان 10 درص��د در تبديل انرژي 

خورشيدي به انرژي قابل استفاده دست يابند. 
اين ميزان با س��لول هاي خورشيدي درجه تجاري 
براب��ر اس��ت. محقق��ان در آزمايش ه��اي خود در 
تابس��تان امس��ال بر روي جمع آوري اين انرژي با 

نور ليزر و سپس با نور خورشيد كار خواهند كرد.

محققان يك ش��ركت دانش بنيان در يزد موفق به طراحي سيستم توليد برق 
و آب ش��يرين، از حرارت كوره هاي كارخانه فوالد مس��تقر در كنار دريا شدند. 
عبداهلل آبرون، مديرعامل ش��ركت سازنده اين سيس��تم توليد برق  با بيان اين 
كه در اين طرح از رطوبت اتالفي كارخانه فوالد اس��تفاده مي ش��ود، افزود: در 
مخزن كوره هاي بلند كارخانه هاي فوالد مس��تقر در كن��ار دريا، فلزات در اثر 
قوس��ي الكتريكي ذوب مي شوند و از حرارت خروجي از دهانه كوره كه 1400 

درجه است، براي توليد برق استفاده مي شود.
وي درباره فناوري بكار رفته در اين سيس��تم گفت: يك شبكه لوله كشي در 
قس��مت باالي كوره تعبيه شده است كه در آن آب دريا جريان پيدا مي كند، 

حرارت خروجي از كوره، آب را جوش آورده و بخار حاصل از آن با فشار زياد 
از دهانه كوره خارج و به توربين تعبيه ش��ده كه به يك ژنراتور وصل اس��ت، 

برخورد و توليد برق مي كند.
آب��رون با بي��ان اين كه در اين طرح از حرارت اتالف��ي عالوه بر توليد برق، 
آب شيرين نيز توليد مي شود، خاطرنشان كرد: در اين سيستم آب بخار شده، 
در اثر حرارت تبديل به آب ش��يرين قابل اس��تفاده مي ش��ود. وي با اشاره به 
ديگر مزاياي اين طرح گفت: كاهش گرماي زمين، كاهش هزينه توليد برق، 
اس��تفاده از برق توليدي در چرخه كارخانه و توليد آب شيرين از ويژگي هاي 

مهم اين طرح و سيستم است.

دانش��مندان دانش��گاه تورنتو با همكاري دانش��مند 
ايراني، ش��يوه جديدي را ابداع كرده اند كه مي تواند 
بطور چشمگيري به سلول هاي خورشيدي كارآمدتر 
منجر شود. مقاله دكتر پويا مراغه چي و همكارانش 
كه با عنوان »سيس��تم هاي فتوولتائي��ك با تنظيم 
از  اس��تفاده  ب��ا  مش��ترك پالسموني-اكس��يتوني 
نانوپوس��ته« در مجله Nano Letters منتش��ر 
ش��ده، يك ش��يوه جديد را براي ارتقاي كاربري در 
فتوولتائيك ه��اي كلوئيدي نقطه كوانتومي توصيف 
كرده و فناوري جديدي اس��ت ك��ه در حال حاضر 
نويددهن��ده فن��اوري س��لول خورش��يدي ارزانتر و 
كارآمدت��ر اس��ت. سيس��تم هاي فتوولتائيك نقطه 
كوانتوم��ي به ارائ��ه امكان انرژي خورش��يدي كم 

هزينه با مساحت باال پرداخته اما اين دستگاه هنوز 
در بخش مادون قرمز طيف خورش��يدي كه مسئول 
نيم��ي از نور خورش��يد دريافتي در زمين اس��ت، از 
بهره ب��ري بااليي برخوردار نيس��تند. ب��راي راه حل 
مي توان از نانوذرات پالس��مونيكي پردازش شده و 
تنظيم ش��ده اس��تفاده كرد كه به گفته دانشمندان، 
كنت��رل بي نظيري را بر انتش��ار و جذب ن��ور ارائه 

مي كند. 
اين شيوه جديد يك افزايش احتمالي 35 درصدي را 
در بهره وري فناوري در مناطق طيف نزديك مادون 
قرم��ز ارائه مي كند. در كل، اين دس��تاورد مي تواند 
ب��ه 11 درص��د افزايش به��ره وري تبدي��ل انرژي 
خورش��يد منجر شود كه سيس��تم هاي فتوولتائيك 

نقط��ه كوانتومي را به عنوان ي��ك جايگزين براي 
فناوري ه��اي س��لول خورش��يدي موج��ود جذابتر 
مي كند. از مزاياي فناوري نقطه كوانتومي كلوئيدي 
يكي ارزان بودن آن اس��ت كه باعث كاهش هزينه 
توليد برق ش��ده و ديگري اين اس��ت ك��ه براحتي 
مي توان با تغيير اندازه نقطه كوانتومي، طيف جذب 

نور آنرا تغيير داد. 
محققان با تعبيه مس��تقيم نانوپوس��ته  هاي طال در 
غش��اي جاذب نقطه كوانتومي توانس��تند بهره وري 
باالتري را بدس��ت بياورند. اگرچ��ه طال معموال به 
عنوان يك ماده كم هزينه محس��وب نمي ش��ود اما 
مي ت��وان از مواد كم هزينه تر ديگر براي اجراي يك 

مفهوم مشابه بهره برد. 
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استاندارد پکیج دانشمند ايراني بتن دوستدار محیط زيست تولید مي کند

در خانه را با بدنتان باز کنید

دانشمند ايراني دانش��گاه كانزاس، در تالش براي 
س��اخت تركيب مناس��ب جه��ت كاه��ش ميزان 
كربن منتش��ره بت��ن و محكم تر كردن آن اس��ت. 
فري��دون عطايي، دانش��جوي دكتراي مهندس��ي 
عمران در پژوهش جديد خود در نشس��ت پژوهش 
فارغ التحصي��الن كپيتول در توپكا ارائ��ه كرده، با 
اف��زودن محص��والت جانبي سوخت زيس��تي قصد 
س��اخت س��يمان بهتر را دارد. عطاي��ي اظهار كرد: 
اي��ده اين پژوهش اس��تفاده از محص��والت جانبي 
توليد اتانول زيستي براي ساخت ماده اي به منظور 
كارب��رد در بتن به عنوان جايگزين موقت س��يمان 
است. با استفاده از اين مواد مي توانيم ميزان انتشار 

كربن ناشي از مواد بتني را كاهش دهيم. 
بتن از سه جزء اصلي سيمان پرتلند، آب و سنگدانه 
ساخته مي شود. در جهان ساالنه حدود هفت ميليارد 
متر مكعب بتن مورد اس��تفاده بوده كه اين ماده را 
ب��ه پرمصرف ترين م��اده پ��س از آب تبديل كرده 
اس��ت. اگرچه ساخت بتن نسبت به ساخت فوالد يا 
ساير مواد ساختمان س��ازي كمتر انرژي بر بوده، اما 
اس��تفاده از اين ماده به قدري زياد اس��ت كه توليد 
بتن مسئول سه تا هش��ت درصد انتشار دي اكسيد 
كربن جهان شناخته شده است. براي كاهش انتشار 
دي اكس��يد كربن ناشي از توليد بتن، دانشمندان در 
حال بررسي مواد س��ازگار با محيط زيست هستند 
كه بتوانند جايگزين بخشي از سيمان پورتلند مورد 
استفاده در بتن باشند. آنها با استفاده از محصوالت 
جانبي سوخت هاي زيس��تي بدست آمده از استوور 
ذرت، كاه گن��دم و كاه برن��ج توانس��تند به نتيجه 

مورد نظر خود دست يابند. عطايي گفت: پيش بيني 
مي ش��ود كه تولي��د اتانول زيس��تي در آينده بدليل 
پاي��داري آن افزايش يابد. با افزايش اين محصول، 
مي��زان محصوالت جانبي توليد ش��ده نيز افزايش 
مي يابد كه مي توان از آن در بتن بهره برد. محققان 
بويژه بدنبال محصوال جانبي بدست آمده از اتانول 
س��لولزي هستند كه از مواد غير قابل خوردن مانند 
تراشه هاي چوب، كاه گندم و يا ديگر پسمانده هاي 

كشاورزي بدست مي آيد. 
اتانول س��لولزي با اتانول زيس��تي س��نتي متفاوت 
اس��ت كه از ذرت و غالت براي س��اخت س��وخت 
زيس��تي اس��تفاده مي كند. محصول جانبي اتانول 
ذرت كه دانه هاي خش��ك تقطيركنن��ده نام دارند، 
مي توانن��د برای تغذي��ه گاوها مورد اس��تفاده قرار 
گيرند. اما محصول جانبي اتانول س��لولزي موسوم 
به پس مانده با ليگنين باال معموال كمتر ارزش��مند 
محسوب مي ش��ود. هنگامي كه محققان محصول 

جانب��ي خاكس��تر ليگنين باال را به س��يمان اضافه 
كردند، اين خاكستر بطور شيميايي با سيمان براي 
محكمت��ر ك��ردن آن واكنش نش��ان داد. محققان 
اي��ن ماده نهايي بتن را م��ورد آزمايش قرار داده و 
دريافتند كه جايگزين كردن 20 درصد س��يمان با 
ماده سلولزي پس از سوزاندن باعث افزايش قدرت 

بتن تا 32 درصد مي شود.
به گفته عطاي��ي، كاربرد اين محص��ول جانبي در 
مواد بتن و توليد س��وخت زيستي از اهميت زيادي 
برخوردار اس��ت. اگر از اي��ن محصول در بتن براي 
افزايش قدرت و كيفيت آن اس��تفاده ش��ود، ارزش 
مج��دد مي يابد. اگر اين محصول جانبي ارزش��مند 
ش��ود، يك عامل مثب��ت براي صنعت محس��وب 
مي ش��ود و مي توان��د ب��ه كاه��ش هزين��ه تولي��د 
 اتانول زيس��تي كمك كند. اي��ن پژوهش در مجله
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منتشر شده است.

ابداع جديد يك شركت آمريكايي مي تواند كليد منازل را به يك وسيله  تاريخي 
تبديل كرده و از بدن انسان به عنوان بخشي از فرايند احراز هويت امن براي 
باز كردن ديجيتالي در اس��تفاده مي كند. دس��تگاه »BodyCom« شركت 
ميكروچيپ تكنولوژي از بدن به عنوان يك س��يم براي انتقال كد رمزگش��ا از 
يك جاس��وئيچي عالمت دار ديجيتالي در جيب كاربر به صفحه لمسي بر روي 
هر چيز قابل دسترسي استفاده مي كند. اما نسخه هاي آينده از رسانايي خاص 
هر فرد براي تعيين هويت كاربران اس��تفاده خواهد كرد. اين سيستم نيازي به 
پيل نداش��ته چرا كه تمام جريان مورد نياز براي تامين نيروي جاس��وئيچي از 

طريق گوشت و خون خود كاربر از ايستگاه پايه منتقل مي شود. 
از اين دس��تگاه مي ت��وان براي باز كردن درها، گاوصن��دوق و خودرو يا براي 
فعالس��ازي ابزاره��اي قدرتي، سيس��تمهاي رايانه اي و حتي س��الحهاي گرم 
بهره برد. در حال حاضر يك ش��ركت ايتاليايي در حال كار بر روي سيس��تم 

BodyCom ب��راي كالهه��اي موتورس��يكلت جهت اطمينان از اس��تفاده 
كاربران از كاله در زمان رانندگي اس��ت. به گفته اين ش��ركت، در حال حاضر 
طي��ف وس��يعي از كاربردها براي سيس��تمهاي مرتبط با بدن وجود داش��ته و 
هيچ چيز ايمنتر از بدن براي كنترل دس��تگاهها نيس��ت. ش��ركت ميكروچيپ 
تكنولوژي تاكيد كرده اس��ت كه افزودن الگوريتمهاي رمزگشا مانند استاندارد 
پيش��رفته رمزگش��ايي مي تواند امكان رخنه در سيس��تم را كمتر كند. به گفته 
س��ازندگان، اگرچه در حال حاضر اين دس��تگاه به تماس مس��تقيم بين كاربر 
و صفحه نياز داش��ته اما مي توان آنرا براي ام��كان احراز هويت از فاصله چند 

سانتيمتري تنظيم كرد.
نس��خه هاي آينده حتي مي توانند از كيفيت هاي منحصربفرد رسانايي بدن هر 
كارب��ر براي تعيين اينكه آيا فرد داراي جاس��وئيچي خود كاربر اصلي اس��ت، 

استفاده كنند.

تولید حرارت از دودکش لوازم گازسوز در ايران 
سيس��تم بازيابي حرارتي از دودكش لوازم گاز سوز 
در مركز رش��د واحدهاي فناوري دانشگاه شهركرد 
طراحي و ساخته ش��د. سيستم طراحي شده توسط 
فرزاد فوايدي از مخترعين و پژوهش��گران مستقر 
در مركز رش��د واحدهاي فناوري دانشگاه شهركرد، 

پس از تاثير توسط ش��ركت گاز استان چهارمحال 
و بختياري بر روي هيترگاز ايس��تگاه تقليل فش��ار 
)CGS ( فرخ ش��هر در اين اس��تان نصب شد و با 
موفقيت مورد بهره برداري قرار گرفت. اين سيستم 
عالوه ب��ر كاهش آاليندگي هاي زيس��ت محيطي 

موج��ب كاهش 24 درصدي مصرف گاز مي ش��ود. 
سيس��تم قابل نص��ب ب��ر روي دودك��ش تمامي 
وس��ايل گازسوز است. طرح سيستم بازياب حرارتي 
از دودكش لوازم گازس��وز هم اكن��ون به مرحله ي 

تجاري سازي رسيده است. 
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تولید انبوه اجزاي ساختماني با طراحي ديجیتالي 

دماي زمین به باالترين حد در 4 هزار سال گذشته رسید 

کره اي ها خانه  انرژي زا با بودجه آمريکايي ها طراحي کردند

محققان موسسه فناوري جورجيا به ايجاد شيوه هايي 
براي س��اخت عناصر س��اختماني بطور مس��تقيم از 
طراحي هاي ديجيتالي پرداخته اند كه به توليد سريع 
و كم هزينه اجزاي بتوني مرس��وم منجر خواهد شد. 
اين محققان در حال اجراي بررس��ي و پروتكل هايي 
براي ساخت محصوالت معماري سفارشي پيشرفته 
به ش��كل اقتصادي، ايمن و سازگار با محيط  زيست 
بوده كه مي تواند به ارائه فرصت هايي براي خالقيت 
معماري در سطوح جديد و بهره وري باالتر بينجامد. 
اين محققان در يكي از پروژه هاي اخير خود دس��ت 
به س��اخت يك مفهوم عناصر ساختماتي موسوم به 
»دي��وار ماي��ع« پرداختند كه در نمايش��گاه » ابداع 
س��اخت« نيويورك ب��ه نمايش درآم��ده و موفق به 

دريافت جايزه شد. 
اي��ن تي��م از ش��يوه هاي ديجيتالي ب��راي كمك به 
ساخت يك ديوار پيش ساخت با بتون بسيار كاربردي 
استفاده كردند. اين پژوهشگران در يك پروژه ديگر 
در حال ساخت يك ساختار كامل مستقل با استفاده 
از عناص��ر بتوني با عملكرد بس��يار باال مس��تقيما از 

طراحي هاي ديجيتالي هستند. 
پ��روژه ديوار مايع در س��ال 2010 موفق به كس��ب 
جايزه رقابت طراحي ديوار- پرده نوآورانه ش��د. اين 
مفهوم ب��ه ارتقاي يك رويكرد بدي��ع در ديوارهاي 
پ��رده اي پرداخته كه نوعي پوش��ش س��اختماني با 
قابليت حفاظت در برابر آب وهوا بوده و بسيار سبك 

و غيرسازه هستند. 

اين محققان با اصالح هندسه طراح هاي اوليه براي 
قابل س��اخت كردن آنها به ايجاد ش��يوه هاي الزم 
براي س��اخت يك ديوار پرده اي كامل پرداخته و با 
استفاده از مدل هاي ديجيتال و يك روتر سي ان سي 
پنج محور توانس��تند ي��ك نمونه كام��ل را از ديوار 
بتراش��ند. اي��ن نمونه از يك ماده پليمري س��بك و 
فوم سلول بسته پلي استايرن ساخته شده كه در آخر 
يك پوش��ش پلي يوريا روي آن آمد. مدل فومي كه 
به ش��كل ديجيتالي تراش خورده بود، به توليد يك 
كپي دقيق)مثبت( از ديوار نهايي پرداخته كه بس��يار 
س��بك است و مي توان از آن براي توليد يك نگاتيو 
با قابليت ش��كل دهي به نمونه پيش س��اخت واقعي 
اس��تفاده كرد. اين تيم س��پس به شناسايي بهترين 
شيوه ها براي ساخت قالب الستيكي و بتون از پيش 

آماده ش��ده داكتال براي س��اخت ي��ك ديوار بتوني 
پرداختند. 

پروژه بعدي اين معماران كه قرار اس��ت در انداره 
ش��ش در ش��ش متر مربع ب��ا ارتف��اع 4. 5 متر 
باش��د، با اس��تفاده از بتون از پيش آماده داكتال 
س��اخته خواهد ش��د. يك چالش فني مركزي در 
قالبگيري بسياري از عناصر مرسوم دخيل خواهد 
بود تا تمام لبه ها با يكديگر متناس��ب شده و يك 
س��اختار ثاب��ت، كاربردي و مطبوع ش��كل گيرد. 
اي��ن محققان ه��دف خود را، ارتقاي اس��تفاده از 
نمونه ه��اي ديجيتالي پارامتري با سيس��تم هاي 
مرس��وم قالب گيري و ايجاد يك سيستم ساخت 
ش��كل آزاد با قابليت توليد س��ريع و دقيق انواع 

عناصر مختلف خواندند. 

با توجه به گزارش هاي اخير، متوس��ط درجه ح��رارت زمين به باالترين حد خود 
در 4 هزار س��ال گذش��ته رسيده است، به طوري كه تا كنون از زمان وقوع عصر 
يخبندان، زمين اين مقدار گرما و درجه حرارت در اين سطح به خود نديده است. 
مطالعات محققان دانش��گاه اورگان و هاروارد نش��ان مي دهد گرماي زمين 70 تا 
80 درصد بيش��تر از دماي اين سياره در 11 هزار و 300 سال گذسته بوده است. 
به گفته ش��ان ماركوت، مطالعات گذشته بر افزايش دماي زمين در 2 هزار سال 
گذشته تاكيد دارد و تحقيقات كنوني نشان دهنده تغيير دماي زمين در 11 هزار 

و 300 سال گذشته است.

بنابر اين تحقيقات، در گذش��ته تغيير يك درجه دما 11هزار سال طول مي كشيد 
ك��ه از آغ��از انقالب صنعتي اين تغيير دما به 150س��ال كاهش يافته اس��ت. با 
اندازه گيري ه��اي به عم��ل آمده در دهه 2009 - 2000 اي��ن گرما به اوج خود 
رس��يده اس��ت و اگر پيش بيني هاي دانش��مندان درست باشد س��ياره زمين به 
گرمترين حالت خود در 11هزار و 300 سال گذشته در سال 2100 خواهد رسيد. 
دانش��مندان و محقق��ان از معيارهاي مختلفي همچون بررس��ي هاي فيزيكي و 
ش��يميايي بر هس��ته يخ و بررس��ي غار و صخره هاي مرجاني ب��راي چگونگي 

وضعيت آب و هوا در گذشته استفاده مي كنند.

خانه اي با صفردرصد انرژي مصرفي با ابتكار »يانگ 
سو« در كره طراحي ش��ده است. گفته مي شود اين 
خان��ه مي تواند به جاي آن ك��ه انرژي مصرف كند، 
انرژي توليد مي كند. س��اختمان جديد با بودجه 284 
هزار دالر امريكا ساخته شده و در جنوب شهر سئول 

پايتخت كره جنوبي، واقع شده است.
اين خانه 230 متر مربعي كه Sosoljip نام گرفته، 
نخس��تين گام عملي به س��وي ايجاد ي��ك جامعه 

خودكفا از لحاظ انرژي عنوان شده است.

 اولي��ن معي��ار ب��راي طراحي اي��ن س��ازه، انرژي 
مصرف��ي صفر درصد ب��وده و مهم ترين مولفه براي 
عملي كردن اين طرح "عايق گذاري" عنوان ش��ده 
اس��ت. تمامي اس��كلت بتني تقويت شده ساختمان 
جديد در يك فوم اس��تاير با ضخامت 20 سانتي متر 
گذاش��ته شده است. اين ماده در واقع مدل متراكمي 
از فوم پلي اس��تايرن اس��ت كه ويژگي هاي عمومي 
عايق بن��دي آن را ب��ه انتخابي محب��وب براي اين 
ط��رح بدل كرد. عايق گذاري مان��ع از توفال كوبي يا 

اتمام سطح بيروني پنلي شد زيرا عمل نصب به طور 
اجتناب ناگزيري به عملكرد عايق  آس��يب مي زد. به 
 polyurea جاي آن، معمار اين پروژه به اس��پري
روي آورد كه يك س��طح نس��بتا سخت و ضدآب را 
تشكيل مي دهد. اين خانه داراي پنل هاي خورشيدي 
گرمايي و فتوولتائيكي است كه يك اجاق چوب سوز 
آن  را پش��تيباني مي كند. س��اختمان جديد همچنين 
بدون تهويه كننده هواي مكانيزه شده عمل مي كند. 
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دستگاه بي سیم اندازه گیري مصرف برق ساخته شد

خانه ها را با توپ فوتبال انرژي زا روشن کنید

محقق��ان دانش��گاه كارنيج مل��ون اقدام به س��اخت يك 
دستگاهي كرده اند كه ميزان انرژي مصرف هر كدام از لوازم 
برقي خانه و آش��پزخانه را ب��ا 98 درصد دقت اندازه گيري 
مي كند. هنوز هم هيچ كس دقيقا نمي داند چرا يخچالهاي 
خان��ه نياز به تبلت دارند و يا اين امكان براي كاربر در نظر 
گرفته ش��ده كه ماشين ظرفش��ويي يا لباسشويي خود را از 
طريق اينترنت روش��ن كند، از اين رو مهندس��ان دانشگاه 
كارنيج ملون در پيتزبورگ پنسيلوانيا به منظور راهي براي 
صرف��ه جوي��ي در مصرف برق ارائه ك��رده و در نتيجه آن 
يك دستگاه هوش��مند ساخته اند كه از پتانسيل اين صرفه 
جويي برخوردار اس��ت. اين دستگاه ارزان قيمت به صورت 
وايرلس يا بي س��يم كار مي كن��د و مي تواند برق مصرفي 
دس��تگاه هاي الكتريكي خانه را با 98 درصد دقت بررس��ي 
كند. اين دس��تگاه را نيرانجينن��ي راجاگوپال و همكارانش 
از دانش��گاه كارنيج ملون ساخته ش��ده و در كنفرانس بين 
المللي سيس��تم هاي سايبر فيزيكي در فيالدلفيا، پنسيلوانيا 
عرضه شده است. اين دس��تگاه از امواج الكترومغناطيسي 
براي بررس��ي جريانه��اي الكتريكي جاري در س��يمهاي 
دس��تگاه اس��تفاده مي كند. درحال حاضر دستگاه هايي كه 
كاركرد مش��ابهي دارند در بازار وج��ود دارد اما آنها داراي 

نقط��ه ضعفهايي چ��ون اندازه هاي بزرگ و ش��يوه نصب 
پردردس��ر هستند كه اين دس��تگاه از آن برخوردار نيست. 
ه��رگاه كه يك دس��تگاه ميزان انرژي خ��ود را با خاموش 
شدن و روشن شدن تغيير مي دهد، حسگرها نوسانات فعال 
مي ش��وند. اين حسگرها از يك شبكه وايرلس براي ارسال 
اي��ن اطالعات به سيس��تم نظارت انرژي مركزي اس��تفاه 
مي كنند و مي توانند افزايش اس��تفاده از انرژي و ارتباط آن 
را با دس��تگاه ها مش��خص كنند. اين دستگاه به مدت يك 
هفته در منزل يك خانواده نصب بوده و تلويزيون ال س��ي 

دي، ماشين ظرفش��ويي و لباسشويي، اون توستر، دستگاه 
تهويه هوا، چاپگر سه بعدي، يخچال و اتو را با حسگرهاي 
ميدان الكترومغناطيسي اندازه گيري كرده است. مشخص 
ش��ده اس��ت كه نتايج اين دس��تگاه 98 درصد دقت دارد، 
اما اندازه گيري آن براي وس��ايلي چون يخچال نسبت به 
دستگاه هاي كوچكتري چون چاپگر دقيق تر است. بخشي 
از بودجه اين تحقيقات توس��ط شركت كره ايي سامسونگ 
الكترونيك كه يخچال داراي تبلت با سيستم عامل اندرويد 

را توليد كرده، تأمين شده است. 

دانش��مندان آمريكايي توپي را ابداع كردند كه انرژي جنبش��ي را به برق تبديل مي كند. 
بدين ترتيب بازي با اين توپ در خانه موجب روش��نايي خانه مي ش��ود. به گزارش ديلي 
ميل، بازي فوتبال يك سرگرمي و در عين حال ورزشي است كه براي سالمت و تناسب 
اندام مفيد اس��ت اما اكنون مي تواند موجب روش��نايي خانه ها نيز بشود. گروهي متشكل 
از هش��ت نفر از فارغ التحصيالن دانشگاه هاروارد روشي ابداع كرده اند كه انرژي جنبشي 
ناشي از لگد زدن به توپ فوتبال را به الكتريسيته براي روشن كردن المپ هاي كوچك 
ال. ايي. دي تبديل مي كند. اين افراد توپ فوتبالي به نام سوكت )SOCCKET( ابداع 
كرده اند كه درونش يك آونگ )پاندول ( قرار دارد. با حركت توپ آونگ نوس��ان مي يابد 

و انرژي جنبش��ي را براي به چرخش درآوردن ژنراتوري كه به يك باتري شارژي متصل 
اس��ت، جمع آوري مي كند. اگر اين توپ به يك المپ ال. ايي. دي متصل ش��ود پس از 
30 دقيقه بازي مي تواند س��ه ساعت انرژي الكتريكي براي روشن كردن اين المپ توليد 
كن��د. محقق��ان اميدوارند كه اين توپ فوتبال را كه تنها يك اونس )بيش از 28 گرم ( از 
توپ فوتبال معمولي س��نگين تر اس��ت نهايتا در مناطق كم درآمد توزيع كنند تا ساكنان 
آن منطقه به انرژي پايدار براي روش��ن كردن خانه هاي خود دسترسي داشته باشند. اين 
توپ فوتبال از فوم ضد آب س��اخته ش��ده است و از همين رو براي بازي در رقابتي ترين 

بازي هاي فوتبال به اندازه كافي مقاوم است. 

برخورد با فروشندگان دستگاه های کاهنده مصرف برق غیرمجاز
مديرعامل ش��ركت توزيع برق چهارمحال و بختياری اظهار 
داش��ت: اين شركت هيچ دس��تگاه های كاهنده مصرف برق 
را تاييد نكرده و اس��تفاده ازاين وسايل غيرمجازاست.رحمت 
ال��ه حماميان گفت: به تازگی افرادی س��ودجو با روش های 
مختلف تبليغاتی نظيرتماس های تلفنی، ارس��ال پيام كوتاه، 
پخش بروش��و، مراجعه حضوری و تبليغات رسانه ای، اقدام 
به فروش دس��تگاه هايی تحت عن��وان كاهنده مصرف برق 
كرده اند.وی افزود: اين فروشندگان كه مدعی اند استفاده از 

كاالی آن��ان صرفه جويی در مصرف برق را به دنيال دارد با 
عناوين مختلفی نظير تائيديه وزارت نيرو و يا شركت توانير، 
حماي��ت دولت يا تخصي��ص يارانه و مج��وز از قوه قضائيه 
اقدام به س��ودجويی می كنند.مديرعامل ش��ركت توزيع برق 
چهارمحال و بختياری اذعان داش��ت: وزارت نيرو و شركت 
توانير هيچ نوع دستگاه كاهنده مصرف برق را تائيد نكرده و 
اس��تفاده از اين وسايل را غير مجاز است.حماميان افزود: در 
صورت استفاده و ايجاد هر گونه ضرر و زيان به انشعاب های 

برق مشتركان ، ش��ركت توزيع برق چهارمحال و بختياری 
هي��چ گونه مس��ئوليتی در اين مورد را قب��ول نمی كند. وی 
اف��زود: مش��تركان ب��رق می توانند برای كس��ب ه��ر گونه 
اطالعاتی در خصوص مسائل مرتبط با انرژی برق با شماره 
تلفن 121 به صورت شبانه روزی تماس بگيرند.وی تصريح 
كرد: با هرگونه خس��ارت ناشی از استفاده وسايل غيرمجاز و 
يا س��وء استفاده از آرم شركت های برق برابر مقررات قانونی 

برخورد می شود.
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دستگاه کنترل مشعل گرمايشي تجاري سازي شد
دستگاه كنترل مشعل وسايل گرمايشي در اصفهان تجاري سازي شد. مبتكر اين سامانه 
گف��ت : براي راه ان��دازي كارگاه توليد اين دس��تگاه حدود500 ميليون ريال هزينه ش��د. 
تنهايي هزينه ساخت نمونه اوليه اين دستگاه را در مدت يك سال 50 ميليون ريال بيان 
كرد و افزود: اين وسيله ازطريق سنسورهاي خود مي تواند روشن بودن شعله مشعل تمام 
وسايل گرمايشي را كنترل و براساس دماي محيط اقدام به خاموش يا روشن كردن شعله 
كند. وي اضافه كرد: اين س��امانه به راحتي جايگزين ترموكوپل مشعل تمام دستگاه هاي 
گرمايش��ي مي شود و در كنترل و مصرف انرژي نقش بسزايي دارد. تنهايي گفت : تفاوت 

مهم دستگاه كنترل مشعل وسايل گرمايشي با ترموكوپل اين است كه درصورت خاموش 
شدن شعله مي تواند با ايجاد جرقه مشعل دستگاه را روشن و بعد از رسيدن دماي محيط 
به دماي مورد نياز، آن را خاموش كند. وي افزود : كنترل و مصرف انرژي ازجمله مزاياي 
اين دستگاه است و در مراكز صنعتي از قبيل گلخانه ها و دامداري ها كه كنترل دما اهميت 
زيادي دارد، كاربرد دارد. تنهايي گفت : قيمت اين دس��تگاه يك س��وم مشابه خارجي آن 
اس��ت. دستگاه كنترل مشعل وسايل گرمايشي اس��فند پارسال به شماره 67060 در اداره 

كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد. 

ی
ور

فنا
ره 

نج
پ



دانش��مندان در تالش��ند تا با تقليد از گياهان انرژی 
پ��اك و س��بز تولي��د كنند . محقق��ان در دانش��گاه 
آنجلين��ای ش��رقی )UEA( در آمري��كا قصد دارند 
توس��ط آن دس��ته از گياهانی كه ان��رژی خود را از 
خورشيد بدس��ت ميآورند، به طور مصنوعی فتوسنتز 
تكثير كنند تا ط��ی آن بتوانند هيدروژن توليد كنند . 
در واقع يك س��وخت بدون آالينده ك��ه ميتواند در 
روش��ن كردن اتومبيلها اس��تفاده ش��ود يا تبديل به 
انرژی الكتريسيته گردد. در اين پروژه كه حدود 800 
هزار پوند ارزش دارد، پنلهای خورشيدی نازك برای 
تبديل اش��عه-های خورشيد به انرژی با هدف ايجاد 
ي��ك منبع ارزان و فراوان انرژی تجديدپذير بر روی 
ميكرو ارگانيزمها ق��رار خواهند گرفت. )الهام گرفته 
از پديده فتوس��نتز است. براساس اين گزارش، جوليا 
بات سرپرست اين تحقيق ميگويد: ذخاير سوختهای 
فس��يلی رو به كاهش است و هزينه های سوخت رو 
به افزايش است بنابراين بسيار ضروری است كه به 
مناب��ع انرژی تجديدپذير توجه بس��ياری كرد. منابع 
انرژيهای تجديدپذير مانند: خورشيد، باد و امواج كه 

تاكنون بعنوان منابع دس��ت نخورده باقی مانده اند و 
اين امر به دليل وجود چالشهايی است كه در تبديل 
اين شكل انرژيها به سوخت وجود دارد. وی در ادامه 
ميافزايد؛ م��ا تصور ميكنيم فتوكاليس��تهای ما چند 
منظوره است و با تغييرات جزئی در آنها قادر خواهند 
بود انرژی خورش��يدی را جذب ك��رده تا برای توليد 
س��وخت مبتنی بر كربن، داروها و صنايع ش��يميايی 

 UEA به كار رون��د. اين گزارش ميافزاي��د: پروژه
اولي��ن پروژه تحقيقاتی برای آزمايش و ايجاد انرژی 
از فتوسنتز مصنوعی نيست. در سال 2009، محققان 
در كال��ج امپريال لندن يك برنامه تحقيقاتی را آغاز 
كردند كه طی آن يك سيستم مصنوعی بسازند كه 
بتواند از گياهان تقليد كند تا منبع پاك و نامحدودی 

از هيدروژن و متانول را توليد كند . 
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دانشمندان برای تولید انرژی از گیاهان تقلید می کنند

محقق ايرانی با پنجره های بادی برق تولید می کند

تجهیزات انرژيهای تجديد پذير بومی سازی می شود

پژوهش��گر ايرانی دانشگاه ولونگونگ در استراليا ايده جديدی برای توليد برق از 
انرژی خورشيدی ارائه كرده است. به گزارش مهر، در مفهوم "پنجره های بادی" 
PowerWINDows پروفس��ور "فرزاد صفايی" يك توربين بادی طراحی 
ش��ده تا كمترين تاثي��ر را بر محيط اط��راف بگذارد. صفايی كه مدير موسس��ه 
تحقيقات فناوری و ارتباطی دانش��گاه ولونگونگ است، چهار سال اخير را صرف 
طراحی اين پنجره های انرژی كرده اس��ت تا شيوه ای نوينی برای كسب و مهار 
انرژی باد بيابد كه البته كمترين مشكل و مزاحمت را برای محيط اطراف داشته 
باش��د. در يك نظر، اي��ن طراحی با پنجره های اس��تاندارد خيلی تفاوت ندارد به 
جز آنكه الگوی ش��بكه از پانل هايی س��اخته شده كه در هنگام وزش باد و نسيم 
می چرخند. به جای داش��تن مجموعه ای از پره های بزرگ كه در جهت وزش باد 
بچرخند، اين توربين بادی جديد از پره های كوچكی س��اخته ش��ده كه در مسير 

باد به آرامی می گردند. 
ب��ه گفته صفايی اين روش تالطم هوايی كمتری ايجاد می كند، فش��ار بر روی 
ساختار های اطراف را كاهش داده و صدای كمتری توليد می كند. جدا از كاهش 
هزينه ه��ای حفظ و نگهداری، از نظر تئوری، اي��ن طراحی را می توان تقريبا در 
همه جا بدون داش��تن تاثيرات منفی زي��ادی بر محيط اطراف نصب كرد. مزيت 
ديگر اين پنجره های بادی اين اس��ت كه می ت��وان در صورت نياز به توليد برق 
بيش��تر، پانل های بيش��تری را به آن متصل كرد تا انرژی بيش��تری را مهار كند. 
اين درحالی اس��ت كه در توربين های معمولی و رايج برای كس��ب انرژی بيشتر 
از باد، بايد يك توربين جديد به طور كامل نصب شود. بر اساس اين ايده نوين، 
می توان پانل ها را به آسانی نصب كرد و امكان افزودن پانل های جديد در باال و 

كنار ساختار اصلی نيز وجود دارد. 

مدي��ر عامل س��ازمان ان��رژی های نو ايران)س��انا( 
حمايت از ش��ركت های دانش بنيان را از مهمترين 
برنامه های س��انا در س��ال جاری ذكر كرد و گفت: 
ب��ا توس��عه فعاليت ه��ای تحقيقاتی زمين��ه داخلی 
س��ازی تجهيزات مورد نياز اس��تفاده از انرژی های 
نو را فراهم می كنيم.يوس��ف آرمودلی با اش��اره به 
فعاليت های تحقيقاتی س��انا برای توس��عه س��اخت 
داخل��ی تجهيزات مورد نياز اس��تفاده از انرژی های 
تجديد پذير اظهار كرد: با همكاری مس��ئولين دست 
اندركاران صنع��ت برق و معاونت فناوری رياس��ت 
جمهوری به دنبال اخذ بودجه بيش��تری هس��تيم تا 

شركت های دانش بنيان شكل بگيرند.
وی از ضرورت راه اندازی سازمان قوی و موثر برای 

مديري��ت منابع تجديدپذير گفت و اضافه كرد: برای 
توسعه اس��تفاده از اين انرژی ها بايد تكنولوژی آن 
بومی ش��ود كه اين امر مستلزم توسعه فعاليت های 

تحقيقاتی است.
مدير عامل س��ازمان انرژی های نو با بيان اين كه، 
ادغام س��انا و س��ابا در هيئت دولت و شورای عالی 
اداری تائيد ش��ده اس��ت، ابراز امي��دواری كرد: كار 
تاس��يس اين سازمان امس��ال كامل شود و سازمان 
ق��وی و منس��جم با حفظ ني��روی انس��انی خود به 
اه��داف پيش رو دس��ت يابد.وی با اش��اره به نصب 
و راه ان��دازی 128 مگاوات انرژی بادی بر اس��اس 
برنامه پنجم توس��عه كشور گفت: اميدواريم با تامين 
به موقع نقدينگی هم فرصت های ش��غلی جديد در 

اين بخش ايجاد ش��ود و هم موقعيت كشورمان در 
منطقه ارتقا يابد.مدير عامل س��انا با اشاره به قيمت 
186/3 ريال��ی خريد تضمينی برق توليدی از انرژی 
تجديدپذير ابراز اميدواری كرد كه تعديل های مورد 
ني��از در اين بخش اعمال ش��ود تا س��رمايه گذاری 
در اي��ن صنعت اقتصادی باش��د. آرمودل��ی در ادامه 
ب��ه صدور مجوز برای توليد 12 ه��زار مگاوات برق 
از ان��رژی های تجديد پذير گفت: س��رمايه گذاران 
همه سرمايه خود را وارد اين بخش نمی كنند، بلكه 
بخش��ی از منابع مورد ني��از بايد از طريق بانك ها و 
بنگاه های اقتصادی تامين ش��ود و اگر منابع مالی با 
سهولت بيشتری تامين شود، می توان انتظار داشت 

اهداف پيش بينی شده محقق شود.



ساختمان هاي ايران 5 /2 برابر استاندارد جهان انرژي هدر مي دهند

انجمن مديريت مصرف انرژي راه اندازي شد

سوئیسی ها از نور ستاره ها هم انرژی می گیرند!

ناي��ب ريي��س كميته مل��ي توس��عه پاي��دار گفت: 
س��اختمان هاي موجود در شهرهاي ايران 5 /2 برابر 
اس��تاندارد جهاني ه��در رفت انرژي دارن��د زيرا در 
طراحي آنها موضوعات زيست محيطي مد نظر قرار 
نمي گيرد و تنها به ظاهر س��اختمان توجه مي ش��ود. 
رضا مكنون افزود: امروزه همه كارشناس��ان بر اين 
باورند كه توس��عه بدون حفظ محيط زيست معنايي 
ندارد و كش��وري بدون در نظ��ر گرفتن اين موضوع 
به توس��عه پايدار نخواهد رس��يد. از اي��ن رو بايد در 
ساخت و سازها به موضوعات زيست محيطي توجه 
ش��ودو مصالح ساختماني استاندارد با طراحي زيست 
محيطي اس��تفاده ش��ود تا مصرف ان��رژي كاهش 
ياب��د. مكنون گفت: توليد پ��اك، حمل و نقل پاك، 
پروژه ه��اي اكولوژيك��ي، ت��داركات، بازيابي الگوي 
زندگي پايدار و مديريت ضايعات برخي از موضوعات 
چرخه اي هس��تند كه س��ازمان ملل متحد آنها را به 
عن��وان الگ��وي توليد و مص��رف پاي��دار نامگذاري 
كرده اس��ت. وي اظهار داش��ت: در اي��ن چرخه به 
تمام مس��ايل زندگي انسان ها توجه شده است و اين 
موضوعات بايد از سوي دولت ها و جوامع مختلف با 

جديت دنبال شود. 
ناي��ب ريي��س كميت��ه ملي توس��عه پاي��دار گفت: 
س��اختمان براي آين��ده بهتر يك��ي از برنامه هاي 
س��ازمان ملل اس��ت ك��ه اج��راي اي��ن برنامه در 
حال پي گيري اس��ت به اين معنا كه س��اختمان ها 
باي��د كامال مطابق با مس��ايل زيس��ت محيطي و 

درراس��تاي توسعه پايدار ساخته مي شوند. همچنين 
مجيد مفيدي استاد دانشكده معماري و شهرسازي 
دانش��گاه عل��م و صنع��ت گفت: طراح��ي صحيح 
س��اختمان موج��ب كاهش 70 درص��دي مصرف 
انرژي مي شود در حالي كه متاسفانه در كشور ما در 
طراحي فقط به ظاهر ساختمان توجه مي شود. وي 
اظهارداشت: ايران چهار برابر متوسط جهاني انرژي 
مص��رف مي كند كه اين هدر رف��ت انرژي نيازمند 
تامل مسووالن و اجراي برنامه هاي مدون و اصولي 
است. محمد حسين ماجدی هم افزود: تاكنون هيچ 
دستورالعملی برای نگه داری ساختمان ها در كشور 
ارايه نشده است از اين رو نيازمند نقشه راه در بخش 
ساخت و س��از هستيم تا نقاط ضعف را شناسايی و 
براس��اس آن برنامه های بلن��د و كوتاه مدت با الگو 

ق��راردادن يك نقش��ه راه تدوين ش��ود. وی اظهار 
داش��ت: مراك��ز علمی، پژوهش��ی و دانش��گاهی 
وظيف��ه دارند در كنار يكديگر نقاط ضعف س��اخت 
و س��از را شناس��ايی و به مراجع ذی صالح ارجاع 
دهند تا نس��بت به رفع آنها اقدام ش��ود. وی ادامه 
داد: در س��الهای اخير مركز تحقيقات راه، مس��كن 
و شهرس��ازی حدود 400 استاندارد، ضابطه و آيين 
نامه در زمينه ساخت و ساز تهيه و ارايه كرده است 
و كارشناس��ان اين مركز آم��اده انجام هر گونه كار 
تحقيقاتی در زمينه س��اخت و ساز هستند. ماجدی 
اظهارداش��ت: در حال حاضر طراحان ساختمانی با 
تجربه ای در كشور فعال هستند اما نقطه ضعف در 
اجرا و كيفيت مصالح س��اختمانی است كه بايد اين 

نقاط ضعف رفع شود.

س��ازمان بهره وري انرژي ايران)س��ابا( ب��ه منظور ترويج فرهنگ بهينه س��ازي 
مصرف انرژي در كش��ور و به اش��تراك گذاش��تن اين دانش، اقدام به تاس��يس 
انجمن مديريت مصرف انرژي كرده اس��ت.به گزارش پنجره ايرانيان، برگزاري 
سمينارها و كارگاه هاي آموزش��ي در زمينه مديريت انرژي با اعطاي گواهينامه، 
برقراري ارتباط با ديگر متخصصان دس��ت اندركار مباحث انرژي در كارخانه ها و 
صنايع كش��ور، ارسال نشريه هاي س��ابا به اعضاي انجمن، پرداخت 50 درصد از 

هزينه هاي آموزش��ي و شركت در دوره هاي عمومي، تخصصي برق و حرارت در 
مرك��ز ملي آموزش مديريت انرژي آذربايج��ان از جمله ويژگي هاي عضويت در 
اين انجمن مي باش��د. يادآور مي شود؛ اين انجمن هم اكنون مشغول عضوگيري 
و ثب��ت نام از اف��راد عالقمند جهت فعاليت در اين انجمن اس��ت.عالقمندان به 
عضويت در اين انجمن جهت كس��ب اطالعات بيشتر در اين زمينه مي توانند به 

پايگاه اينترنتي سابا به نشاني www.saba.org.ir مراجعه كنند.

آزمايش نس��ل جديد پنل ه��ای فتوولتائيك با 
قابلي��ت جذب ن��ور از دو هزار س��تاره بزودی 
  IBM در س��وئيس آغاز می ش��ود.، محققان
در طرح مش��ترك با ش��ركت ه��ای فناوری 
  Airlight Energy ، ETH Zurich
و دانشگاه اينتراس��تيت كار توسعه و آزمايش 
نمونه های اوليه سيس��تم فتوولتائيك حرارتی 
با غلظت باال )HCPVT(  را برعهده دارند.

هدف از انجام اين پروژه، توسعه ژنراتور خورشيدی 
با قابليت جمع آوری نور از دو هزار ستاره و تبديل 

80 درصد پرتوهای جمع ش��ده به انرژی اس��ت؛ 
هزينه س��اخت هر سيستم كمتر از 25 دالر در هر 
متر مربع اس��ت كه يك سوم سيستم های مشابه 

است. 
در    HCPTV سيس��تم  از  اولي��ه ای  م��دل 
آزمايشگاه تحقيقاتی IBM  در زوريخ نصب شده 
اس��ت و چند نمونه ديگر در مناط��قBiasca و 

Ruschlikon  سوئيس ساخته خواهند شد.
اين سيس��تم متش��كل از يك ديش بزرگ اس��ت 
كه تعداد زيادی آينه درون آن تعبيه ش��ده و برای 

منعك��س كردن نور س��تارگان به س��مت هزاران 
تراش��ه كوچك فتوولتائي��ك مورد اس��تفاده قرار 
می گيرد و قادر به توليد 25 كيلووات انرژی است.

سيس��تم خورش��يدی HCPTV همچنين قادر 
به توليد آب آش��اميدنی و تهويه هوا با اس��تفاده از 

محصوالت جانبی آب است.
اين تيم تحقيقاتی پيش بينی می كنند كه اين سيستم 
ب��رای مناطق جنوب��ی اروپا، جنوب غ��رب آمريكا، 
آمري��كای جنوب��ی، اس��تراليا، آفريقا و ش��به جزيره 

عربستان از كارآيی مناسب برخوردار باشد.
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مديركل آزمايش��گاه فني و مكانيك خاك اس��تان 
تهران با اشاره به برنامه ريزي براي ورود به نظارت 
عاليه بر كيفيت مس��كن مهر پرديس از س��ال 92، 
گفت: آزمايش��گاه در حدود 98درصد پروژه هاي راه 

استان تهران، كنترل كيفيت  انجام مي  دهد.
احم��د نوعي قاليب��اف ب��ا اش��اره به حض��ور اين 
ارگان نظارت��ي در  كنت��رل كيف��ي پروژه هاي راه 
و شهرس��ازي، اظه��ار داش��ت: آزمايش��گاه فني 
و مكاني��ك خ��اك اس��تان در ح��دود 98 درصد 
پروژه هاي راه استان تهران، كنترل كيفيت  انجام 
مي  دهد. وي با بي��ان اينكه اين اداره كل يكي از 
اعضاي ش��وراي حمل و نقل استان تهران است، 
گف��ت: هر 2 م��اه يكبار در جلس��ات حمل و نقل 

استان حاضر مي شويم.
 مديركل آزمايش��گاه فني و مكانيك خاك اس��تان 
تهران با اش��اره به تعامل مطلوب ب��ا اداره كل راه 
و شهرس��ازي اس��تان تهران، تصريح كرد: س��عي 
مي كنيم در اغلب پروژه هاي مس��كن استان تهران 

نيز براي كنترل كيفي وارد شويم. 
نوعي قاليب��اف ب��ا بيان اينك��ه هم اكن��ون كنترل 
كيفيت مس��كن ويژه تهران توسط آزمايشگاه فني 
و مكانيك خاك استان تهران انجام مي شود، افزود: 
مقرر شده است به تدريج پروژه هاي مسكن استان 

تهران توس��ط اي��ن اداره كل كنترل كيفي ش��ود. 
مديركل آزمايش��گاه فني و مكانيك خاك اس��تان 
تهران اف��زود: نظارت عاليه بر پروژه مس��كن مهر 
پرديس نيز از برنامه هاي س��ال آينده اين اداره كل 

است.

تهران؛ کیفیت مسكن مهر پرديس کنترل مي شود

معاون معماري و شهرس��ازي ش��هرداري مش��هد عنوان كرد: طرح جامع مشهد 
در انتظار تعيين تكليف حريم غرب ش��هر اس��ت. محمد هادي جاويد با بيان اين 
مطلب ادامه داد: طرح جامع ش��هر مش��هد در كنار طرح جامع اس��تاني در حال 
تدوين اس��ت. وي بيان كرد: در طرح تفصيلي مشهد، شهر به هفت حوزه تقسيم 
ش��ده اس��ت كه در حال حاضر با توجه به پايان رساندن سه حوزه از اين طرح ما 
آمادگي براي تصويب هرچه س��ريع تر اين طرح را داريم. جاويد گفت: متاس��فانه 
دو س��الي اس��ت كه طرح جامع به دليل مس��ايل حريم در غرب مش��هد منتظر 
تعيين و تكليف ش��وراي برنامه ريزي اس��تان است. معاون معماري و شهرسازي 

ش��هرداري مش��هد در خصوص زمان تقريبي تصويب اين طرح گفت: براساس 
آخرين گفت وگوي كه با استانداري شده است، قول گرفتيم كه در اولين فرصت 
طرح جامع ش��هر مشهد، تعيين و تكليف ش��ود. وي ادامه داد: آنچه كه در طرح 
تفضيلي ش��هر مش��هد اجرا خواهد شد با نگاه كالن به طرح جامع استاني اعم از 
بخش كاربري ها، تصويب كاربري ها و اقداماتي است كه بايد براي ارائه خدمات 
پيش بيني شود، همچنين با توجه به سطح عملكرد آن ها مقررات و ضوابط مسير 
خود را طي خواهند كرد. جاويد تصريح كرد: در صورت اخذ تصميمات س��ريع تر 
مديران كالن، اين طرح تصويب خواهد شد، اما ما طرح را تا كنون پيش برده ايم. 

شهردار س��بزوار گفت: نويس��ندگان طرح تفصيلي اين 
ش��هر ش��ناختي از س��بزوار ندارند. حس��ين مقصودي 
افزود: در مقابل س��اخت و س��ازهاي بي ضابطه ايستاده 
و با هرگونه س��اخت و س��از خ��ارج از چارچ��وب قانون 
مقابل��ه خواهيم كرد. وي با بيان اينكه در بخش��نامه و 
جمع بندي وزارت كش��ور در مورد شهرداري ها آمده كه 
82 درصد درآمد ش��هرداري هاي كش��ور از بحث آراي 
كميسيون ماده صد است، اظهار كرد: بودجه سال آينده 
ش��هرداري بر مبن��اي فروش تراكم صف��ر بوده و هيچ 
 يك از س��رفصل هاي بودجه بر مبناي اين مهم بس��ته 
نشده است. شهردار سبزوار تصريح كرد: در شهر سبزوار 
هيچ گونه ف��روش تراكم يا صدور پروانه، خالف ضابطه 
نداش��ته ايم. وي ادام��ه داد: تنها مجموعه ش��هرداري 
سبزوار هستيم كه براي نخستين بار گزارش هاي ساخت 
و س��ازهاي غيرمجاز و جلوگي��ري از آنها را به صورت 
ماهانه به مجموعه مديريت شهري ارسال مي كنيم، در 

حالي كه اين مهم از س��وي هيچ يك از شهرداران سابق 
صورت نمي گرفته اس��ت. ش��هردار س��بزوار با اشاره به 
اينكه اصال امكان پذير نيست كه جلو ساخت و سازهاي 
غيرمجاز را به طور صددرصد گرفت، افزود: ش��هرداري 
س��بزوار در حد توان خود توانسته اين مقوله را مديريت 
كند و با صدور آراي كميس��يون ماده صد جلوي ساخت 
و س��ازهاي غيراصولي را بگيرد. وي گفت: اگر س��اخت 
 و س��از و فروش تراكمي در هر نقطه اي از شهر صورت 
مي گيرد ب��ر مبناي طرح تفصيلي اس��ت، به طور مثال 
اگر ش��ما شاهد ساخت و ساز در يك كوچه  چهار متري 
هس��تيد ممكن است اين كوچه در طرح تفصيلي هشت 
متري لحاظ شده باشد.  مقصودي با رد هرگونه تخلف، 
از آراي كميس��يون ماده 100، خاطرنشان كرد: درست 
است كه ما معتقد بر تراكم سازي بيشتر بر مبناي اصول، 
ضوابط و قانون هس��تيم، اما بر اين موضوع اذعان دارم 
كه نه تنها كميس��يون مربوطه فقط ب��ر مبناي ضوابط 

قان��ون عم��ل مي كنن��د، بلكه تنها ش��هرداري ش��هر 
سبزوار هس��تيم كه بيش��ترين حكم تخريب را در يك 
و نيم سال اخير داش��ته ايم. وي همچنين با بيان اينكه 
طبق طرح تفصيلي مرتفع س��ازي در مسير خيابان هاي 
بزرگ براس��اس عرض خيابان مش��كلي ن��دارد، گفت: 
شهر س��بزوار براي توسعه بيش��تر نيازمند مرتفع سازي 
بر مبناي اصولي اس��ت و ش��هرداري سبزوار نه تنها در 
مقابل ساخت و س��ازهاي بي ضابطه كوتاه نيامده است 
بلكه به ش��دت با هرگونه تخلف نيز مقابله خواهد كرد. 
ش��هردار سبزوار گفت: كساني كه طرح تفضيلي سبزوار 
را نوش��ته اند، هيچ گونه ش��ناختي از اين شهر نداشته اند 
و ب��دون در نظ��ر گرفتن منابع مالي تامين  س��رانه هاي 
سبزوار، طرح تفصيلي اين شهر را تهيه و تنظيم كرده اند 
و امروز به همين دليل است كه طرح تفضيلي سال 84 
سبزوار از سوي شوراي شهر ابالغ نمي شود و به صورت 

موردي تنها به برخي از نقاط شهر ابالغ شده است. 

مشهد؛ طرح جامع مشهد در انتظار تعیین تكلیف حريم 

 سبزوار؛ انتقاد شهردار از طرح تفصیلي سبزوار
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يك عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس ش��وراي اس��المي گفت: در ساخت و سازهاي 
حرم مطهر امام هشتم)ع( كارهاي بسيار خوبي صورت 
پذيرفته اما از اين حلقه كه خارج مي ش��وي كار بسيار 
كند پيش مي رود. جواد كريمي قدوسي اظهار كرد: در 
اطراف حرم حدود 38 س��ال پيش طرح توسعه شروع 
ش��ده و اين مسئله به قبل از انقالب باز مي گردد. وي 
افزود: س��اخت و سازها و توس��عه اماكن حرم رضوي 
هم��ه بع��د از انقالب اس��ت و قبل از انقالب س��اخت 

وسازي نشده و فقط خراب مي كرده اند. 
نماين��ده م��ردم مش��هد و كالت در مجلس ش��وراي 
اس��المي بيان كرد: در ساخت و س��ازهاي خود حرم 
مطهر امام هش��تم)ع( كارهاي بس��يار خوبي صورت 
پذيرفته اس��ت اما از اين حلقه خارج كه مي شوي كار 
بسيار كند و مسئله دار صورت گرفته است. وي افزود: 
مي ش��د با يكس��ري تدبير كار توس��عه اطراف حرم را 
با س��رعت بيش��تري انجام داد اما علت اينكه اين كار 
س��رعت الزم را نگرف��ت و بلكه يك س��ري مبارزات 
مردمي منفي هم شروع شد اين است كه پول كافي به 
صاحبان امالك پرداخت نمي ش��ود. كريمي بيان كرد: 
وقت��ي مي خواهند فردي را با يك قيمت نازلي از خانه 
اش بلن��دش كنند و پولي ب��ه او مي دهند كه در هيج 
كجا نمي تواند با آن كاري بكند يك مبارزه منفي بين 
ساكنين اطراف حرم مطهر و مجموعه اي كه اين كار 
را انجام مي دهد ش��روع مي شود. وي با شاره به اينكه 
متولي��ان امر هيچ گاه حاضر نبوده اند كه صاحب ملك 

را در آن بن��اي جديد ش��ريك كنند تصريح كرد: هيچ 
گاه نيامدن��د بگوين��د در ازاي 200 متر زمين در كنار 
حرم مطهر 200 متر آپارتمان يا زائر س��را يا آپارتمان 
به صاحب ملك مي دهيم. عضو كميسيون امنيت ملي 
گفت: زمين ه��اي كه از مردم مي گيرن��د را در اختيار 
برخي از دس��تگاه ها يا بعضي از افراد سرمايه دار قرار 
مي دهند. وي افزود: البته اين كار ش��كل خوبي ندارد 
و از نظر اعتق��ادي و فرهنگي و اجتماعي ايراد دارد و 
ما هم كه باش��يم هيچ وقت راضي نمي شويم. كريمي 
بيان كرد: زماني وليان مي آمد بولدوزر مي انداخت زير 
س��اختمان ها، مغازه ها و س��اختمان ها را با وس��ايلش 
دفن مي كرد و كس��ي هم جرات اعتراض نداش��ت اما 
ما در حكومت اس��المي نمي توانيم اينگونه رفتارهايي 

داش��ته باشيم. وي همچنين با اشاره به بحث معماري 
اس��المي در اط��راف حرم مطهر بيان ك��رد: در بحث 
معماري اس��المي اطراف حرم جاي انتظار بيش��تري 
وجود داشت. نماينده مردم مشهد بيان كرد: در نگاه ها 
و بازديدهاي كه داش��ته ام متاس��فانه كاري در زمينه 
معماري اس��المي انجام نشده اس��ت. وي با اشاره به 
توس��عه ميدان شهداء مشهد اظهار كرد: توسعه ميدان 
ش��هدا را ن��گاه كنيد اي��ن كجايش س��بك معماري 
اس��المي اس��ت و اصال به س��بك معماري اسالمي 
نمي خ��ورد. كريمي همچنين با اش��اره به بيانان مقام 
معظم رهبري اظهار كرد: مق��ام معظم رهبري خيلي 
تاكيد دارند كه بايس��تي معماري ش��هرها برگرفته از 

مكتب و فرهنگ اسالمي باشد.

اس��تاندار مازندران با انتقاد از ساخت و سازهاي غيرمجاز در شهرهاي استان، از 
ش��هرداران خواست در اعمال مقررات سخت گير باشند. سيد علي اكبر طاهايي 
افزود: متاس��فانه شهرداران و شوراهاي ش��هر در انجام برخي اعمال در شهر از 
مقررات عدول مي كنند كه نتيجه آن نابس��اماني در ساخت و سازها خواهد شد. 
وي اظهار داش��ت: متاسفانه در برخي شهرهاي استان عليرغم تذكرات متوالي، 
حواشي شهرها بسيار زشت و ناهمگون شده كه شهرداران در اين زمينه شديدا 

مقصر هستند. اس��تاندار مازندران با بيان اينكه بناها و نماهاي شهرهاي استان 
بسيار شكننده و ناراحت كننده شده است، تصريح كرد: متاسفانه هنوز نتوانستيم 
آلبومي از زيبايي هاي ش��هري را به تصوير بكش��يم. وي با انتقاد از بي توجهي 
ش��هرداران به ساخت و س��ازهاي غيرمجاز در برخي ش��هرهاي استان، گفت: 
متاس��فانه شهر فروش��ي در برخي شهرهاي استان زشت ش��ده كه بايد برخورد 

جدي شود.

 مشهد؛ ساخت و سازهاي اطراف حرم رضوي کند پیش مي رود

مازندران؛ انتقاد از شهرفروشي در مازندران؛ مقررات سخت تر وضع شود

مدير جهادكشاورزي شهرستان بناب از تخريب و قلع 
و قمع 4 هزار متر مربع ساخت وسازهاي بدون مجوز 
در اراضي كش��اورزي اين شهرس��تان خبر داد. جعفر 
صادقي اظهار كرد: در 28 بهمن ماه سال جاري عوامل 
اجرايي مديريت امور اراضي استان در شهرستان بناب، 
در اجراي ي��ك فقره پرونده به كالس��ه 88/1338ج 
حك��م قضايي مرب��وط به قل��ع و قمع بن��اي احداث 
ش��ده غيرمجاز در زمين زراعي واقع در ش��هر روشت 
ب��زرگ در كنار ج��اده مراغه و بناب ب��ه همراه مامور 
دادگس��تري و نيروي انتظامي عزيم��ت و به تخريب 

و قلع و قمع بناي احداث ش��ده در زمين كش��اورزي 
تحت عنوان تغيير كاربري غيرمجاز اقدام كردند. وي 
با بيان اينكه اين اقدام در اجراي احكام قطعيت يافته 
قل��ع و قمع موض��وع تبصره 2 م��اده 10 قانون حفظ 
كاربري اراضي كشاورزي در اين شهرستان انجام شد، 
افزود: جلوگيري از س��اخت و ساز غيرمجاز در اراضي 
كش��اورزي و صيانت از بستر توليد در شهرستان بناب 
با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط به شدت و قوت تمام 
ادام��ه دارد. صادقي با بيان اينكه اراضي كش��اورزي 
امالكي هس��تند كه عمليات كش��اورزي، باغداري يا 

تاك داري، به صورت مداوم روي آنها انجام گيرد و يا 
به دليل ش��رايط ويژه، استعداد بااليي براي كشاورزي 
داشته باش��ند، افزود: قوانين متعددي براي جلوگيري 
از تغيير كاربري اراضي كش��اورزي تدوين ش��ده و در 
اين راستا از شيوه هاي تشويقي و بازدارنده نيز استفاده 
مي ش��ود و امر دس��تيابي به اهداف توسعه، جلوگيري 
از تغيير كاربري اراضي كش��اورزي را الزام آور كرده و 
مديريت جهادكشاورزي اين شهرستان توسط مديريت 
امور اراضي اس��تان با تكيه به حمايت هاي قانوني، با 

دقت باال اين مسئله را دنبال و تاكيد دارد.

بناب؛ قلع و قمع ساخت و سازهاي بدون مجوز در بناب
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فرماندار شهرستان شيراز گفت: با تشكيل دو كارگروه 
فرعي مس��كن مهر امام رضا )ع(، عمليات س��اخت 
مس��كن مهر در اين شهرس��تان با سرعت بيشتري 
دنبال مي ش��ود. جواد زرين كاله در جلس��ه بررسي 
آخرين وضعيت مسكن مهر شهرستان شيراز افزود: 
معاون��ت برنامه ريزي و امور عمران��ي فرمانداري و 
بخش��داري زرقان در اين خصوص مسووليت يافتند 
ب��ا توجه ب��ه محدوديت زمان و تعه��دات موجود در 
زمينه تشكيل جلسات هفتگي و بازديد از پروژه ها به 
منظور شتاب بخش��يدن به ساخت مسكن هاي مهر 
تالش كنند. فرماندار ش��يراز اظهار كرد: خوشبختانه 
بناب��ر گزارش موج��ود و بازديدهاي ب��ه عمل آمده، 
پروژه هاي مس��كن مهر ش��يراز بي��ش از 80 تا 90 
درصد پيشرفت كار داش��ته اند كه با ياري خدا بنا بر 
اعالم قبلي و بر اس��اس تعه��دات موجود واحدهاي 
ساخته شده تحويل متقاضيان واجد شرايط مي شود. 
زري��ن كاله در ادام��ه ب��ا بيان اينك��ه دولت تمامي 
تعهدات خود را نس��بت به پيمانكاران ساخت مسكن 
مهر شهرس��تان انجام داده است، ازعملكرد يكي از 
ش��ركت هاي پيمانكاري ساخت مسكن مهر در شهر 
صدرا به دلي��ل عدم انجام تعهدات خود بر اس��اس 
جدول زمان بندي ش��ده انتقاد كرد. وي گفت: بنابر 

اعالم شركت عمران صدرا و با وجود انجام تعهدات 
مالي دولتي، متاس��فانه روند پيش��رفت فيزيكي اين 
مجتم��ع به هيچ عنوان مورد رضايت نيس��ت و اين 
كم كاري توجيه پذير نمي باشد. فرماندار شيراز تاكيد 
كرد: شركت مورد نظر موظف است براساس تعهدات 
خود و صورتجلسه فرمانداري شيراز عمليات اجرايي 

خود را تسريع بخشد.
وي تصري��ح ك��رد: بع��د از كارشناس��ي مربوطه در 
فروردين ماه سال جديد در صورتي كه روال گذشته 

تكرار ش��ود نام پيمان��كار و موارد ك��م كاري آن از 
طريق رسانه ها اعالم خواهد شد. زرين كاله با تاكيد 
ب��ر اينكه اعض��اي تعاونيها بايد نس��بت به پرداخت 
س��هم آورده موردنياز واحدها اق��دام كنند، ادامه داد: 
ادارات راه و شهرسازي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
باي��د ضمن نظ��ارت بر نح��وه فعالي��ت تعاوني ها با 
تعاوني هاي كم كار برخورد كنند تا ش��اهد تس��ريع 
تحويل واحدهاي ساخته شده به اعضاء تعاوني هاي 

مربوطه باشيم. 

شیراز؛ ساخت مسكن مهر شیراز سرعت مي گیرد

اواخر س��ال گذشته عمليات گسترده تخريب س��اخت و سازهاي غيرمجاز در 
ش��هر فرون آباد با حضور مس��ئوالن شهرس��تان پاكدش��ت صورت پذيرفت. 
شهردار فرون آباد در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران گفت: شهرداري در 
اجراي احكام صادر ش��ده براي ساخت و سازهاي غيرمجاز با قاطعيت برخورد 
مي كند و احكام تخريب بدون مماش��ات ب��ه اجرا در مي آيد. علي بند عليان با 
اش��اره به آسيبهاي چندين گانه ناشي از س��اخت و سازهاي غيرمجاز از جمله 
تضييع حقوق قانوني س��اير شهروندان، افزود: سلب فرصت از سود جوياني كه 
با احداث بناهاي فاقد مجوز قانوني س��المت و امنيت ش��هر و شهروندان را به 
مخاطره مي اندازند، مهمترين رويكرد شهرداري در برخورد با اين افراد است. 
وي عنوان داشت: تمام دستگاه هاي قضايي و انتظامي شهرستان براي برخورد 

با س��اخت و سازهاي غيرمجاز هماهنگي كامل را دارند و تالش افراد سودجو 
ب��راي ممانع��ت از اجراي احكام تخريب با ش��يوه هاي مختلف عبث و موجب 
برخوردهاي قضايي بيش��تر با اين افراد مي ش��ود. اين مدير شهري ادامه داد: 
ش��هرداري با ايجاد تسهيالت و ش��رايط بهتر براي ساخت و سازهاي قانوني 
ت��الش كرده تا همگان را براي طي كردن مس��ير قانوني ب��ه منظور دريافت 
مجوزهاي الزم تش��ويق كند، بنابراين هيچ بهانه اي براي س��اخت و سازهاي 
غير مجاز قابل قبول نيس��ت. وي تصريح كرد: فرصت طلبي برخي متجاوزان 
براي ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از بافتهاي قانوني شهري و روستايي 
بايد با هوش��ياري و فعاليت جدي س��تاد برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز 

شهر فرون آباد برخورد شود. 

مديركل امور ش��هري اس��تانداري خراس��ان رضوي 
گفت: رعايت ضوابط و مقررات فني در صدور مجوز 
و جلوگيري از س��اخت و س��ازهاي غيرمجاز جلوي 

رشد بي رويه شهرها را مي گيرد. 
س��يدمجتبي علوي مقدم اظهار داشت: شهرداري  ها 
بايد در خريدها و هزينه هاي خود حمايت از توليدات 
داخل��ي و توجه به كارگران را مدنظر قرار دهند. وي 
خواس��تار تكميل پروژه هاي نيمه تم��ام و جلوگيري 

از آغ��از پروژه ه��اي جديد بدون منبع مالي توس��ط 
ش��هرداري ها در س��ال جديد ش��د. ب��ه گفته علوي 
مقدم، توجه به توسعه فضاي سبز و اهتمام به محيط 
زيست و ارائه خدمات يكسان در همه محالت مبني 
بر نظري��ه عدالت خارج از دس��ته بندي  ها و گروه ها، 

بايد در دستور كار شهرداري  ها باشد.
وي تاكي��د كرد: ش��هرداري موظف به پاس��خ گويي 
صحيح، ش��فاف و قانون مند ب��ه مراجعان و تكريم و 

منزلت مردم به عنوان ولي نعمتان مسئوالن است.
 مديركل امور ش��هري و شوراي اسالمي استانداري 
خراس��ان رضوي توجه به معماري اسالمي و ايراني 
به عنوان حلقه مفقوده ش��هري را توسط شهرداري ها 
خواس��تار ش��ده و با انتقاد از نمادهاي غربي و بدون 
هويت، تصريح كرد: شرايط بايد به سمتي سوق پيدا 
كند كه معماري ش��هري، بر اساس هويت ايراني و 

اسالمي گسترش يابد. 

پاکدشت؛ ساخت و سازهاي غیرمجاز پاکدشت تخريب شد

خراسان رضوي؛ جلوگیري از ساخت و سازهاي غیرمجاز در خراسان رضوي
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مدير نظارت عاليه سازمان نظام مهندسي ساختمان 
اس��تان زنجان با اش��اره به تحق��ق وظايف نظارتي 
س��ازمان نظام مهندسي گفت: هشت تيم تخصصي 
ب��راي نظارت امور اجراي��ي فعاليت دارن��د. ابراهيم 
باق��ري اظهار ك��رد: واحد نظ��ارت عاليه س��ازمان 
نظام مهندس��ي ساختمان با هشت تيم تخصصي بر 
س��اخت و س��ازها نظارت دارد. وي به فعاليت واحد 
نظارت عاليه اش��اره كرد و افزود: واحد نظارت عاليه 
در مديريت فعلي راه اندازي ش��ده اس��ت و به عنوان 
واحدي نوپا محس��وب مي ش��ود. مدير نظارت عاليه 
س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان استان زنجان با 
بيان اينكه هش��ت تيم دو نفره در واحد نظارت عاليه 
س��ازمان تشكيل شده اس��ت، يادآور شد: اين تيم ها 
به ش��كل تخصصي بر امور اجرايي س��اختمان هاي 
گروه ه��اي مختل��ف نظ��ارت دارن��د.  وي فعاليت 
واح��د نظارت عاليه را در راس��تاي اهداف س��ازمان 
نظام مهندس��ي عنوان كرد و گف��ت: نظارت بر امور 
مهندسي در اس��تان زنجان از وظايف ذاتي سازمان 
نظام مهندس��ي اس��ت. باقري واحد نظارت عاليه را 
واحدي نوپا معرفي ك��رد و ادامه داد: در حال حاضر 
اقدام��ات س��اختاري و زيربناي��ي در اي��ن واحد در 
حال انجام اس��ت. مدير نظارت عاليه س��ازمان نظام 
مهندس��ي ساختمان اس��تان زنجان به وظايف واحد 
نظارت عاليه اش��اره كرد و يادآور ش��د: وظايف اين 
واحد در دو بخش س��تادي و غير س��تادي تقس��يم 
مي ش��ود. وي وظايف س��تادي واحد نظارت عاليه را 

در چهارچوب ساختار سازماني نظام مهندسي عنوان 
كرد و اظهار داش��ت: اين وظايف به ش��كل مناسبي 
به صورت درون سازماني صورت مي گيرد. باقري از 
بازرس��ي و كنترل ساخت و ساز برنامه ريزي شده در 
زنجان خبر داد و گفت: از وظايف مهم غير س��تادي 
واحد نظارت عاليه كنترل و بازرسي ساخت و سازها 
اس��ت. مدير نظارت عاليه س��ازمان نظام مهندسي 
ساختمان اس��تان زنجان تيم هاي تخصصي نظارت 
عاليه سازمان نظام مهندسي را مورد تاكيد قرار داد و 
يادآور شد: اين تيم  ها داراي صالحيت كاري بااليي 
هستند. وي نظارت به حسن اجراي ساخت و سازها 
در زنجان را مورد تاكيد قرار داد و خاطر نش��ان كرد: 
س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان زنجان اقدامات 

مناسبي در اين راستا انجام داده است. باقري تعامل 
دس��تگاه هاي اجرايي براي ارتقاي وضعيت س��اخت 
و س��ازها در زنجان را ضروري دانس��ت و افزود: در 
حال حاضر فضاي تعاملي مناسبي بين دستگاه هاي 
ذيربط وجود دارد. مدير نظارت عاليه س��ازمان نظام 
مهندسي ساختمان استان زنجان تالش دستگاه هاي 
مس��ئول براي ارتقاي وضعيت كنوني را خواستار شد 
و اظهار داش��ت: اس��تان زنجان ظرفيت هاي بااليي 
براي الگو ش��دن در رعايت مقررات ساخت و ساز در 
كشور دارد. وي تالش هاي صورت گرفته در استان 
را براي ارتقاي وضعيت ساخت و ساز مناسب عنوان 
كرد و افزود: اين تالش ها در س��ايه همدلي و تعامل 

صورت گرفته است. 

حج��ت اهلل دمياد، اس��تاندار كرمانش��اه در جلس��ه  ويژه بررس��ي روند پيش��رفت 
پروژه هاي مس��كن مهر اس��تان با تآكيد بر لزوم اهتمام وي��ژه مديران مرتبط با 
پروژه هاي مس��كن مهر در تكميل و آماده س��ازي مطلوب واحدهاي مس��كوني 
جهت تحويل به مردم، خاطرنش��ان ساخت: پروژه هايي كه به مردم تحويل داده 
مي ش��ود بايد هم از نظر زيرساخت و استحكام از اس��تانداردهاي الزم برخوردار 
بوده و هم از نظر جلوه هاي بصري و محوطه س��ازي در ش��أن مردم استان باشد. 
وي افزود: اين پروژه ها بايد به گونه اي آماده ش��وند كه در پايان كار هيچ نقصي 
در آنها يافت نشود و در اين مسير كم كاري، اهمال و عدم دقت از هيچ مديري 

پذيرفته نيست.

دمياد در ادامه با اشاره به برخي راهكارهاي تسريع در روند اتمام پروژه ها افزود: 
احداث بخش هاي جنبي و رفاهي پروژه هاي كالن از جمله س��الن هاي ورزش��ي 
و اماكن تجاري را جهت تس��ريع در انجام امور مربوطه بايد به بخش خصوصي 
واگذار كنيم تا ضمن ايجاد اش��تغال و رونق اقتصادي در اين بخش ها، پروژه ها 
از ش��تاب منطقي بيشتري برخوردار شوند. اس��تاندار كرمانشاه هم چنين با اشاره 
ب��ه لزوم حركت بر مبناي تقويم و جدول زماني در به نتيجه رس��اندن پروژه ها، 
گفت: تدوين تقويم كاري به معناي عدم انعطاف در امور نيست، و بنا به ضرورت 
مي توان چنانچه در مس��ير پروژه ها مش��كلي پي��ش بيايد با اس��تفاده از تمامي 

راهكارهاي قانوني نسبت به رفع آن اقدام كرد. 

زنجان؛ ساخت و سازهاي زنجان زير ذره بین نظارت

 کرمانشاه؛ مسكن  مهر مستحكم و استاندارد باشد
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مديركل استاندارد آذربايجان غربي گفت: استفاده 
از مصالح ساختماني اس��تاندارد و مقاوم در استان 
ترويج مي ش��ودمنصور جالير در ديدار با مديركل 
راه و شهرسازي آذربايجان غربي افزود: اميدواريم 
با همكاري اين اداره كل، روند استفاده از توليدات 
توليدكنن��دگان مصالح س��اختماني اس��تاندارد در 
اس��تان روز به روز بيش��تر ش��ود. وي با اشاره به 

اقدام��ات و فعاليت ه��اي انجام يافته در راس��تاي 
استانداردسازي مصالح ساختماني در سطح استان 
گف��ت: اين فعاليت ها بس��يار موثر ب��وده و روز به 
روز، توليدكنندگان اين ن��وع محصوالت افزايش 

مي يابد.
 وي اظه��ار ك��رد: اميدواري��م تائي��د صالحي��ت 
آزمايش��گاه هاي تابع��ه راه و شهرس��ازي ني��ز با 

همكاري دو س��ازمان، توس��ط اداره كل استاندارد 
انج��ام گيرد. خلي��ل محبت خواه مدي��ركل راه و 
شهرس��ازي آذربايج��ان غربي ني��ز در اين ديدار، 
با تائيد اس��تفاده از مصالح س��اختماني استاندارد، 
ب��ر لزوم اس��تفاده از ظرفيت ه��ا و توانمندي هاي 
يكديگر به منظور رش��د و شكوفايي استان تاكيد 

كرد. 

آذربايجان غربي؛ استفاده از مصالح ساختماني استاندارد ترويج شود
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مع��اون عمران��ي اس��تانداري لرس��تان ب��ا تاكيد بر 
اينكه باي��د معماري غني ملي و بوم��ي خود را احيا 
كنيم، افزود: نبايد به گونه اي عمل ش��ود كه در دام 
طرح هاي غربي و اروپايي بيافتيم و اصالت معماري و 
مهندسي ايراني اسالمي را فراموش كنيم. حميدرضا 
خورشيدوند با اشاره به جايگاه نظارتي سازمان نظام 
مهندسي در ساخت و س��ازهاي سطح استان اظهار 
داش��ت: نظام مهندس��ي ب��ه عنوان يك��ي از اركان 
مه��م در اين ح��وزه هم به لح��اظ قانوني و حقوقي 
و ه��م فني جايگاه بس��زايي دارد. وي با بيان اينكه 
لرستان استاني زلزله خيز است و بايد دقت نظر الزم 
در س��اخت و س��ازها صورت گيرد، افزود: همچنين 
انتظ��ار داريم كه نظام مهندس��ي عالوه بر مس��ائل 
فني، به موضوع منظر ش��هري بيشتر ورود پيدا كند. 
خورشيدوند بر ضرورت استفاده از مهندسان جوان و 
توانمند در اين حوزه تاكيد كرد و بيان داشت: توزيع 
عادالنه سهميه ها از ديگر مطالبات مهندسان در اين 
بخش اس��ت. وي بر ضرورت اجتناب از نظارت هاي 
دفت��ري و "مه��ري" تاكيد كرد و گف��ت: اين گونه 
نظارت ها جايگاه نظام مهندس��ي را متزلزل كرده كه 
بايد هيئت مدي��ره جديد با نظارت جدي بر عملكرد 
مهندسان از آنها بخواهند كه ضمن بازديد مستمر از 

پروژه ها، گزارشها را به موقع تحويل دهند. 
خورش��يدوند با اش��اره به مشكل س��اخت و سازهاي 
غيرمجاز كه تناس��بي با س��اختار ش��هري ندارد، بيان 
داشت: خوشبختانه با هيئت مديره جديد نشست هايي 
داش��تيم و پذيرفتند كه نظام مهندسي به عنوان يك 
مجموعه پيش��رو بايد به س��مت ارتقا كيفيت خدمات 
حرك��ت كند. وي با تاكيد بر اينكه س��اخت و س��از را 
باي��د به "اهلش" بدهيم، افزود: يكي از مش��كالت ما 
در استان اين اس��ت كه مجريان ذي صالح نداريم و 
انجام ساخت و ساز به وسيله افراد متفرقه موجب شده 
است كه به لحاظ ايمن سازي دچار مشكالتي شويم. 
معاون عمراني استانداري لرستان همچنين با تاكيد بر 

نظارت نظام مهندسي بر مصالح مصرفي در ساختمانها 
و ضرورت اس��تاندارد بودن آنها، گف��ت: مصالح مورد 
اس��تفاده باي��د داراي پش��توانه علمي، كارشناس��ي و 
تحقيقاتي باشند. خورشيدوند با بيان اينكه آموزشهاي 
مس��تمر و به روز از ديگر توقعات ما از نظام مهندسي 
اس��ت، بيان داش��ت: همچني��ن بايد بخ��ش تحقيق 
و پژوه��ش س��ازمان فعال و از مهندس��ان توانمند در 
اين زمينه دعوت به كار ش��ود. وي ب��ا بيان اينكه در 
جلس��اتي كه ب��ا هيئت مديره جديد داش��تيم موارد را 
متذكر ش��ديم، افزود: اميدواري��م اعضاي جديد هيئت 
مديره به خواس��ته هاي ما جواب مثبت بدهند و ما نيز 
در مقاب��ل به ط��ور قطع از مجموعه نظام مهندس��ي 
حمايت و پش��تيباني خواهي��م كرد. مع��اون عمراني 
اس��تانداري لرس��تان با بيان اينكه در اين بخش هنوز 
تا ح��د مطلوب فصله داريم، عنوان كرد: متاس��فانه با 
هجمه معماري غربي ساختمانهاي ما در بي هويتي به 
سر مي برند و اين امر مي تواند بخش فرهنگ را تحت 
تاثير قرار دهد. خورش��يدوند با بي��ان اينكه اگر امروز 
معماري و هويت بناهاي ما انحراف پيدا كرده بخشي 
از بار اين مشكل به دوش مهندساني است كه خطوط 
بي هويت را بر صفحه كاغذ مي كش��ند، يادآور ش��د: 

كشور ايران و حتي استان لرستان به لحاظ مهندسي و 
معماري داراي ريشه هاي قوي بوده كه بناي تاريخي 
فلك االفالك خود گواه اين امر است. وي با تاكيد بر 
اينكه بايد معماري غني ملي و بومي خود را احيا كنيم، 
افزود: نبايد به گونه اي عمل شود كه در دام طرح هاي 
غربي و اروپايي بيافتيم و اصالت معماري و مهندس��ي 

ايراني - اسالمي را فراموش كنيم. 
خورشيدوند با بيان اينكه مهندسان ما نبايد المانهاي 
غربي را وارد حوزه معماري و شهرسازي كنند، يادآور 
ش��د: بايد بناهايي كه در اس��تان س��اخته مي شود با 
ويژگيهاي بومي و فرهنگي جامعه تناس��ب داش��ته 
باش��د. معاون عمراني استانداري لرستان در ادامه از 
مردم استان خواست تا ضمن رعايت اصول ايمني در 
ساخت و سازها به توصيه ها و مشاوره هاي مهندسان 
ناظر گوش كنند چرا كه اس��تحكام بنا و به دنبال آن 
س��المتي آينده خانواده آنها در گرو رعايت مس��ائل 
فني و اجرايي اس��ت. خوشيدوند در پايان يادآور شد: 
بايد تالشها به سمتي باش��د كه شهرهاي ما عالوه 
بر داشتن ساختار ايمن و استاندارد داراي ويژگيهاي 
متناس��ب با فرهنگ بوم��ي و همچنين اصالت هاي 

معماري ايراني - اسالمي باشند. 

لرستان؛ ايمني در ساخت و ساز فراموش نشود

شهردار منطقه 4 مشهد گفت: از 4 هزار و 768 تخلف ساختماني در ساختمانهايي 
كه ايمني در آنها رعايت نش��ده بود، جلوگيري ش��د. جواد اصغري با بيان اينكه در 
راس��تاي جلوگيري از س��اخت و س��ازهاي غير مجاز و فاقد استحكام بنا با ساخت 
اين س��اختمانها برخورد قانوني ش��د اظهار كرد: با برخورد با متخلفان ساختماني، 
اداره مهندس��ي و نظارت بر ساخت و س��ازهاي اين منطقه از ادامه فعاليت 4 هزار 
و 768 واحد س��اختماني متخلف جلوگيري كرد. وي بيان كرد: طي س��ال گذشته 
پلمب 1238 مورد ساخت و ساز غير مجاز و فاقد استحكام بنا، 522 مورد پيگيري 
موارد فك پلمب، 593 مورد جمع آوري ابزار و مصالح متخلفان س��اختماني، 1801 
مورد كنترل موارد مغاير پروانه، 182 مورد جمع آوري ديوار و تخريب پي و ش��فته 
غير مجاز و 125 مورد رس��يدگي به مش��رفيت و مزاحمت در س��طح منطقه انجام 

شده است.

اصغ��ري گفت: همچني��ن7 هزار 393 بازدي��د فني از پروانه هاي صادر ش��ده در 
راس��تاي طرح ايمني س��اختمان هاي در حال احداث و رعايت مبحث 12 مقررات 
ملي س��اختمان و ارجاع موارد تخلف مهندس��ان ناظر به س��ازمان نظام مهندسي 
از مهمترين اقدامات اداره مهندس��ي و نظارت بر س��اخت و س��ازهاي اين منطقه 
مي باش��د. ش��هردار منطقه 4 از اجراي احكام 12 مورد قلع بنا در سطح منطقه خبر 
داد و تصريح كرد: در راستاي برخورد با متخلفان ساختماني و جلوگيري از ساخت 
و س��ازهاي فاقد اس��تحكام بنا در اين مدت پس از صدور اخطاريه هاي الزم، 12 
مورد قلع بنا با رعايت تش��ريفات قانوني و اخذ نيابت قضايي توسط اداره مهندسي 
و نظارت بر ساخت و سازها و اجرائيات منطقه تخريب گرديد. اصغري تاكيد كرد: 
هزار و 601 اخطاريه جهت تخلفات صادر و 670 مورد كاربري و تفكيك غير مجاز 

اراضي و امالك و ابالغ قانوني رسيدگي شد. 

 مشهد؛ جلوگیري از 4700 تخلف ساختماني در مشهد
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ش��هردار فه��رج گفت: عمليات آوارب��رداري و تخريب منازل غيرمقاوم در ش��هر 
فهرج آغاز ش��ده است. عليرضا شهمرادزاده از آغاز عمليات آواربرداري و تخريب 
منازل غيرمقاوم در ش��هر فهرج خبر داد و اظهار داشت: ساكنان شهر فهرج براي 
تخري��ب، آواربرداري منازل خش��تي، گلي، غيرمقاوم و خطرس��از همكاري كنند. 
وي خاطرنش��ان كرد: بالغ بر يك  هزار واحد مس��كوني غيرمقاوم و خطرس��از در 
شهر فهرج كه بازسازي ش��ده اند، بايد تخريب و آواربرداري شوند. شهردار فهرج 
با بيان اينكه تاكنون حدود 60 واحد تجاري و مسكوني با ماشين آالت شهرداري 

آواربرداري ش��ده است به ش��هروندان فهرجي توصيه كرد كه هنگام بارش باران 
سيل آس��ا و زلزله اين منازل بس��يار خطرساز شود. ش��همرادزاده تصريح كرد: كار 
تخري��ب و آواربرداري منازل آس��يب ديده و غيرمقاوم در فهرج در س��ال 82 در 
زمان بازس��ازي اين منازل بايد انجام مي ش��د كه با رفتن ستاد بازسازي از فهرج 
هنوز اين منازل آواربرداري نش��ده است. وي افزود: بازسازي منازل شهروندان در 
كنار بافت هاي فرس��ود و منازل غيرمقاوم انجام ش��ده كه با توجه به قيمت پايين 

اجاره بها موجب استقبال از اين منازل شده است. 

فهرج؛خانه هاي غیرمقاوم فهرج خراب مي شود
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عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان گيالن سبك سازي 
را يك��ي از مباح��ث نوين در علم س��اختمان دانس��ت و 
گف��ت: بافت هاي فرس��وده تهديد جدي در زلزله اس��ت. 
فرهاد ش��وقي در جمع دانش آموختگان عمران و معماري 
اين شهرستان با اشاره به 717 هكتار بافت فرسوده شهر 
رش��ت، اظهار كرد: طبق تعريف شوراي  عالي معماري و 
شهرسازي، بخش��ي از شهر كه بالغ بر 50 درصد معابر و 
كوچه ه��اي آن عرض كمتر از ش��ش مت��ر و بيش از 50 
درص��د بناهاي آن ني��ز ناپايدار و در عرص��ه اي كمتر از 
200 متر مربع قرار داش��ته باشد، بافت فرسوده محسوب 
مي ش��ود. وي به كارگيري سياست هاي تش��ويقي دولت 
براي س��رعت دادن به روند نوس��ازي بافت هاي فرسوده 
را تاثيرگ��ذار دانس��ت و افزود: اختصاص وديعه مس��كن 
و پرداخ��ت نيم��ي از هزينه ع��وارض پروانه س��اخت به 
ش��هرداري ها به جاي صاحبان ملك از جمله اين اقدام ها 
اس��ت. اين مسئول با اش��اره به طرح هاي موفق نوسازي 
بافت هاي فرس��وده، تصريح كرد: در كالنشهرهايي نظير 
تهران، ش��هرداري ها از دريافت 50 درصد از س��هم خود 
ني��ز صرف نظر كرده اند كه چنين تعامالتي به روند احياي 
بافت هاي فرس��وده و رس��يدن به اهداف پيش بيني شده 
در برنامه پنجم توس��عه س��رعت بيشتري مي دهد. وي با 
اش��اره به اينكه صاحبان امالك بافت هاي فرس��وده كه 
اغلب مسن هستند تمايل زيادي به نوسازي بناهاي خود 
ندارن��د، اذعان كرد: واگذاري خانه به جاي خانه، واگذاري 
متري و واگذاري خانه در حال س��اخت، سه روش موفق 
س��اماندهي بافت هاي فرسوده است. ش��وقي اذعان كرد: 
مش��اركت مردم در نوس��ازي بافت هاي فرسوده مستلزم 
نظ��ارت ارگان ه��اي مربوطه اس��ت و ب��راي تحقق اين 
امر بايد امتيازها و تس��هيالتي براي ش��هروندان در نظر 

گرفته ش��ود. وي با اشاره وجود بافت هاي فرسوده به ويژه 
تمركز اين بافت ها در هس��ته مركزي شهر رشت، تصريح 
كرد: ترافيك فش��رده، سيم كشي هاي دست و پاگير برق، 
رعايت نش��دن اصول ايمني در س��اخت و سازها از جمله 
زاييده هاي بافت هاي فرس��وده است. شوقي با تصريح بر 
اينكه بافت هاي فرس��وده مقاومت��ي در مقابل زلزله هاي 
با ريش��تر باال ندارن��د، اذعان كرد: مش��كالت بافت هاي 
فرس��وده در كنار معضل��ي به نام زلزله خيز ب��ودن ايران، 
اين مس��ئله را به تهديدي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
براي ش��هرها و كالنشهرها تبديل كرده است. وي افزود: 
مالكان يا س��اكنان نقش بس��يار مه��م و كليدي در روند 
اجراي طرح هاي بازسازي و نوسازي شهري به عهده دارند 
كه بدون رضايت، همكاري و مشاركت آنها اجراي طرح با 
وقفه يا حتي بن بس��ت مواجه مي شود. عضو سازمان نظام 
مهندسي ساختمان گيالن با بيان اينكه اقدام عملياتي در 
زمينه بازس��ازي و نوس��ازي بافت هاي فرسوده به غير از 

تدوين برنامه نيازمند تخصيص بودجه هاي كالن اس��ت، 
گفت: راه  هاي دس��تيابي به چنين س��رمايه اي نگاه جدي 
و خريدارانه به س��رمايه هاي بخش خصوصي اس��ت. وي 
سبك س��ازي را يكي از مباحث نوين در علم س��اختمان 
دانس��ت كه هر روز در حال گس��ترش و پيش��رفت است. 
ش��وقي يادآور ش��د: امروزه تالش مي شود تا از مصالحي 
كه در مقايس��ه با مصالح پيشين س��بك تر، كاراتر و حتي 
ارزان تر هستند اس��تفاده شود. وي با اشاره به اينكه تنوع 
تكنولوژي هاي ساختمان بس��يار زياد است، تصريح كرد: 
هر كدام ويژگي ه��ا و محدوديت هاي خاص خود را دارند 
و در مناطق زلزله خيز مانند كشورمان يكي از پارامترهاي 
مهم در ساختمان س��ازي، كاهش وزن س��اختمان است. 
اين مس��ئول با اش��اره به ضرورت بهره گيري بخش��ي از 
بافت هاي فرس��وده براي جذب گردش��گران، متذكر شد: 
مي توان بخشي از بافت هاي فرسوده كه داراي خانه هاي 

قديمي است را به عنوان شهر قديم رشت احيا كرد. 

گیالن؛ سبك سازي و مقاوم سازي را جدي بگیريم

3000 مت��ر مربع پروانه س��اخت و س��از به ازای هر 
اردبيلی

ش��هردار اردبيل گفت: در سال گذش��ته به ازای هر 
اردبيلی سه هزار متر مربع پروانه ساخت و ساز صادر 
شده اس��ت. صديف بدری در جلسه بررسی شورای 
فنی پروانه ه��ای صادره ش��هرداری اردبيل تصريح 
كرد: مجموع پروانه های س��احتمانی صادر ش��ده در 

س��ال گذش��ته 250 هزار متر مربع بوده اس��ت. وی 
با اش��اره به صدور چهار هزار و 850 فقره پروانه در 
اين مدت ادامه داد: احداث س��اختمان بخش مهمی 
از پروانه های صادره را به خود اختصاص داده است. 
ش��هردار اردبيل از ارائه تخفيفات مختلف شهرداری 
در س��ال گذش��ته خبر داد و افزود: اين تخفيفات با 
هدف ارائه تس��هيالت و تش��ويق عموم شهروندان 

برای مش��اركت در پروژه های خاص عمرانی است. 
وی افزود: امسال نيز در نظر داريم با ارتقای خدمات 
شهری، زمينه تس��هيل خدمات دهی به شهروندان 
را فراه��م كنيم. بدری معتقد اس��ت افزايش مناطق 
س��ه گانه ش��هرداری به چهار مورد در س��ال گذشته 
نقطه قوتی برای توس��عه خدمات شهرداری در سال 

جاری خواهد بود. 

آذربايجان غربي؛ استفاده از مصالح ساختماني استاندارد ترويج شود
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رئيس پژوهش��كده معماری اس��المی شهرداری قم 
از اس��تقبال از پايان نامه های دانش��جويی مرتبط با 
معماری اسالمی توسط پژوهشكده معماری اسالمی 
ش��هرداری ق��م خبر داد. س��عيد قربانی بي��ان كرد: 
شهرداری قم در نظر داشته با توجه به فرهنگ غنی 
اس��المی و ش��يعی و مبانی نظری، طراحی شهری 
و مديريت ش��هری را بر اساس اين فرهنگ توسعه 
ده��د. وی گف��ت: با توجه ب��ه اين امر پژوهش��گاه 
مديريت شهری تاسيس شد كه دارای اهدافی است 
كه ش��امل نظام مند ك��ردن تحقيقات و پژوهش در 
ش��هرداری، ايجاد هماهنگی در طرح ها و برنامه ها، 
انجام طرح های پژوهش های كاربردی و اس��تفاده از 
تجارت و ايده های كليه ذی نفعان شهری در راستای 
ايجاد ش��هری ايده آل می باش��د. رئيس پژوهشكده 
معماری اسالمی شهرداری قم بيان كرد: پژوهشكده 
معماری اس��المی در بهمن ماه سال 91 تاسيس شد 
كه زير مجموعه پژوهش��گاه مديريت شهری است. 
وی گفت: هدف از تشكيل اين پژوهشكده پژوهش 
و تحقيق درخصوص معماری اس��المی بر اس��اس 

تفكرات فرهنگ شيعی و اسالمی است. 
قربان��ی بيان كرد: برای رس��يدن به اي��ن هدف به 

اس��تفاده از ايده ها و نظرات محققان و صاحبنظران 
حوزه و دانشگاه از طريق مصاحبه و مباحثه، پژوهش 
و تحقي��ق از طريق كتب، مق��االت، فصل نامه های 
پژوهش��ی مرتبط ب��ا معماری اس��المی، پژوهش از 
طريق مطالع��ات تطبيقی و فيلم ه��ای تحقيقاتی و 
پژوهش��ی و بهره گيری از علوم و فنون و ايده های 
بكاررفته در ابنيه اسالمی و مذهبی شهری پرداخته 
می ش��ود. وی گف��ت: پيامد اين تحقيق��ات در قالب 

طرح های توجيهی در فصل نامه پژوهش��ی در آينده 
نزديك ارائه می ش��ود. رئيس پژوهش��كده معماری 
اسالمی شهرداری قم با اش��اره به استقبال از پايان 
نامه های دانشجويی در زمينه معماری اسالمی افزود: 
در طرحی كه در آينده اجرا خواهد شد عناوينی ذكر 
خواهد ش��د كه چنانچه پايان نامه ای بر اس��اس اين 
عناوين ايجاد ش��ود و مورد اس��تفاده قرار گيرد مورد 

تشويق قرار خواهد گرفت. 

قم؛ پايان نامه های معماری اسالمی حمايت می شوند

مدير معماری و شهرسازی اداره  كل راه و شهرسازی 
اس��تان زنجان با بيان اين ك��ه تهيه طرح های جامع 
و تفصيل��ی برای ش��هرها، از برنامه های مهم حوزه 
شهرس��ازی و معم��اری اين اداره كل اس��ت، گفت: 
فرآين��د بررس��ی، تأيي��د و ابالغ اين طرح ها بس��يار 

زمان بر است.
عباس��علی فالح با اشاره به اين كه طرح های جامع 
و تفصيلی شهرهای »دندی«، »آب بر«، »هيدج« 
و »صائين قلعه« كه از س��ال 87 قرارداد آن منعقد 
ش��ده بود، پ��س از طی مراحل بررس��ی و تأييد، با 
تصويب ش��ورای عالی شهرس��ازی و معماری در 
سال گذشته ابالغ ش��د. وی تهيه طرح های جامع 
و تفصيلی ش��هرهای »ارمغان خانه«، »زرين رود«، 
»چورزق« و »س��هرورد« را نيز از ديگر برنامه های 

اولويت دار اين حوزه اعالم كرد. اين مقام مسوول، 
ادامه داد: برای شهرهای سلطانيه، قيدار و خرم دره 
نيز كه طرح جامع دارند، امسال  طرح تفصيلی تهيه 

می شود. 
مدير شهرسازی و معماری اداره كل راه و شهرسازی 
اس��تان زنجان، اظهار كرد: تهي��ه طرح های جامع و 
تفصيلی شهرهای استان در مجموع با اعتباری بالغ 

بر 6 ميليارد ريال در حال تهيه است.
فالح خاطرنشان كرد: هم اكنون از مجموع 19 شهر 
اس��تان زنجان، برای 4 ش��هر طرح های تفصيلی يا 
جامع در حال تهيه است. وی تهيه طرح جامع برای 
ش��هر زنجان را بسيار مهم برش��مرد و افزود: برای 
تهيهطرح جامع شهر زنجان، جلسات متعددی برگزار 
ش��د و نقش��ه پايه آن پس از مطالعه و بررسی های 

مكرر به تأييد رسيده است.
اين مقام مس��وول تصريح كرد: امس��ال سعی داريم 
پس از تأييد و تصويب اين طرح توسط شورای عالی 
شهرس��ازی و معماری كشور ابالغ كرده و به مرحله 

اجرا برسانيم.
مدير معماری و شهرسازی اداره كل راه و شهرسازی 
اس��تان زنج��ان، گفت: طرح جامع عمومًا 10 س��اله 
تهيه می ش��ود و بايد در اين مدت، بازبينی شود. اين 
مقام مس��وول با تأكيد بر لزوم اج��رای طرح محور 
»داوودقلی دلجويی« بر اساس سيما و منظر شهری، 
خاطرنش��ان كرد: پس از بررس��ی موانع و مشكالت 
اج��رای اين طرح در كميته فنی و برگزاری جلس��ه 
كميس��يون ماده 5 در اواخر ارديبهش��ت ماه امس��ال  

برای اجرا ابالغ می شود. 

زنجان؛ شهرهای زنجان طرح تفصیلی می گیرند

معاون امور بازس��ازی و مسكن روستايی بنياد مسكن استان البرز گفت: تاكنون 
حدود 7 هزار واحد مس��كن روستايی در اين استان در برنامه طرح مقاوم سازی 
قرار گرفته است. حيدر حامدی اظهار كرد : پرونده اين تعداد مسكن روستايی از 
سال 84 تاكنون طبق مصوبه هيات دولت برای دريافت تسهيالت مقاوم سازی 

به بانكهای عامل ارسال شده است.
وی اف��زود:از پرونده های ارس��الی ب��ه بانكها، نزديك به 6 هزار واحد مس��كن 
روس��تايی در قالب اجرای اين طرح مقاوم س��ازی ش��ده و ي��ا در حال احداث 

می باش��د. معاون امور بازس��ازی و مسكن روستايی بنياد مس��كن استان البرز 
با اش��اره به مبلغ 125 ميليون ريالی برای تس��هيالت مقاوم سازی و بهسازی 
مس��كن روستايی خاطرنش��ان كرد : هماهنگی های الزم با بانكها و دستگهای 
اجرايی صورت گرفته است. وی با اشاره به اهميت اجرای اين طرح در روستاها 
تصريح كرد: س��اخت خانه ه��ای مقاوم موثرترين راه مقابل��ه با باليای طبيعی 
همچون س��يل و زلزله است كه بايد به صورت يك فرهنگ از طريق رسانه ها 

ترويج شود. 

 البرز؛مسكن روستايی البرز مقاوم می شود
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مدير كل مديريت بحران استان لرستان بر ضرورت 
گسترده تر ش��دن نظارت بر روند س��اخت و سازها 
در ش��هرهاي مختلف استان تاكيد كرد. رضا آريايي 
در گفتگويي با اش��اره به لرزه خيزي استان لرستان 
اظهار داش��ت: عمده ترين تلفاتي ك��ه ما در جريان 
وقوع زمين لرزه ها داش��تيم در واحدهاي مس��كوني 
رخ داده اس��ت. وي با بيان اينك��ه عمده واحدهاي 
مس��كوني غيرمق��اوم و خش��تي و گلي اس��تان در 
روس��تاها قرار دارند، افزود: خس��ارات در اين بخش 
در زلزله ه��اي مختلف نش��ان مي دهد كه واحدهاي 
مسكوني ما داراي مشكالت اساسي هستند. آريايي 
تصريح كرد: در زلزله هايي كه اخيرا در سطح استان 
داش��تيم كه آخرين و جدي ترين آنه��ا در 15 آبان 
م��اه 89 در دورود اتفاق افتاد و منطقه نوس��از الغدير 
را تحت تاثير قرار داد خس��ارات نش��ان داد كه ما در 
س��ازه هاي بتني و تمام اسكلت فلزي هم مشكالتي 
داريم. وي با بيان اينكه مشكالت در اين سازه ها در 
پارتيش��ن ها و ديوارهاي جدا كننده بود كه بيشترين 
خسارت را به س��اختمانها و وسايل داخل منازل زد، 
افزود: اين در حاليست كه بعد از وقوع زلزله متاسفانه 
اين س��اختمانها به همان ش��كل قبل��ي و با همان 
نواقص بازس��ازي ش��دند. آريايي با بيان اينكه نظام 
مهندس��ي بايد به دنبال اين باشد كه راهكاري براي 
رفع مش��كل ديوارهاي جداكننده بيانديشد و نظارت 
را در اي��ن بخش قوي تر كن��د، افزود: يكي ديگر از 
مش��كالت در اين بخش اين اس��ت كه مهندس��ان 
ناظ��ر تنها از چن��د مرحله اجراي س��اختمانها بازديد 

مي كنند و نظارت ها بر روند س��اخت محدود اس��ت. 
وي با بيان اينكه اجراي اصولي ساختمانها از اهميت 
فوق العاده اي برخوردار است، گفت: به اعتقاد من در 
بس��ياري از اوقات حتي در مرحله نازك كاري نيز به 
نظارت مهندس��ان نياز اس��ت چرا كه گاه در زلزله ها 
ش��اهد فروريختن نماي ساختمانها و خسارات جدي 
هس��تيم. مديركل مديريت بحران اس��تان لرس��تان 
همچنين خواس��تار نظارت نظام مهندس��ي بر روند 
س��اخت و س��ازها در مناطق مختلف ش��هرها شد و 
گفت: در برخي نقاط ش��هر خرم آباد ش��اهد احداث 
ساختمانهاي بلند در اراضي شيب دار هستيم كه اين 
بناه��ا در هنگام وقوع زلزل��ه در صورت عدم رعايت 
اس��تانداردها بحران ساز مي ش��وند. آريايي پيگيري 
جدي ش��وراي انتظامي براي برخورد با مهندس��ان 

متخلف را خواس��تار شد و بيان داشت: نقش نظارتي 
نظام مهندس��ي بر س��اخت و س��ازها را نبايد ناديده 
گرف��ت چرا كه مردم به دلي��ل اينكه اطالعات فني 
كافي ندارند به مهندس��ان ناظ��ر اعتماد كرده و اگر 
ايمني س��اختمانها زيرس��وال برود مردم اعتمادشان 
را نس��بت به مهندسان از دس��ت مي دهند. وي ارائه 
مش��اوره به صاحبان واحدهاي مس��كوني در زمينه 
اس��تفاده از مصال��ح اس��تاندارد و نوع س��ازه، تعبيه 
پلكانه��اي اضط��راري و همچنين جايگاه كپس��ول 
آت��ش نش��اني را از جمله نكاتي دانس��ت كه بايد از 
سوي مهندسان مورد توجه قرار گيرد و بيان داشت: 
م��ا آمادگي داريم در نشس��ت هاي مختلف مس��ائل 
موجود در اين بخش را با هيئت مديره سازمان نظام 

مهندسي در ميان بگذاريم. 

اس��تاندار سيس��تان و بلوچس��تان گفت: توليد 
برق با اس��تفاده ي بهينه از انرژي بادهاي 120 
روزه ي منطقه ي سيستان بايد هر چه سريع تر 

عملياتي شود. حاتم ناروئي افزود: بهره برداري 
از بادهاي 120 روزه ي سيس��تان در توليد برق 
و استفاده از اين انرژي مي تواند تحولي شگفت 

در عم��ران و آباداني سيس��تان و بلوچس��تان 
به ويژه مناطق ش��مالي اس��تان از جمله ش��هر 

رامشار ايجاد كند. 

لرستان؛ ساخت و ساز غیراستاندارد لرستان را تهديد مي کند

سیستان و بلوچستان؛ تولید برق از بادهاي 120 روزه سیستان عملیاتي شود

رئيس كميسيون عمران شوراي اس��المي شهر مالير بر نهادينه كردن فرهنگ 
نماس��ازي در ساخت ساختمان هاي شهر مالير تأكيد كرد. محمدرضا تيموري به 
اجراي تفصيلي شهرس��تان مالير اش��اره كرد و اظهار داشت: بعد از چندين سال 
تالش مهندسان و كارشناسان عمراني شهرستان طرح تفصيلي مالير انجام شد 
و با توجه به تغييراتي كه در نقشه ايجاد شده بود شوراي شهر و شهرداري پيگير 
رفع مشكالت هستند. وي گفت: در حال حاضر مجوز احداث 9 طبقه ساختمان با 
احتساب زيرزمين و پاركينگ در مالير صادر شده است. رئيس كمسيون عمران 
شوراي اسالمي شهر مالير به اقدامات شهرداري در نماسازي اشاره كرد و بيان 
داش��ت: با تصويب نماي شهري، نماي ساختمان از مصالح تركيب سنگ، آجر و 
درگذرهاي باالي 14 متر همراه با نورپردازي انجام مي شود كه باعث تغيير چهره 
شهر مالير شد. وي بر نهادينه كردن فرهنگ نماسازي در ساخت ساختمان هاي 
ش��هر مالير تأكي��د كرد و گفت: در راس��تاي حمايت از زيباس��ازي نماها تا 40 

س��انتيمتر برآمدگي نما توسط شهرداري و شوراي شهر براي ساختمان ها رايگان 
است و تا اين مقدار هزينه اي دريافت نمي شود. 

تيم��وري بر نورپردازي در ش��هر مالير تأكيد كرد و گفت: نورپردازي بيش��تر در 
شب باعث رونق اقتصادي مردم به ويژه در ساعات شب نيز مي شود. وي اجراي 
كركره هاي برقي براي مغازه ها، نماس��ازي و نورپردازي را از ديگر اقدامات انجام 
گرفته در ش��هر مالير برش��مرد و افزود: كس��اني كه اين امور را در كار س��اخت 
و س��از داشته باش��ند به خاطر تش��ويق بيش��تر مردم از دادن عوارض و ماليات 
ش��هرداري مالير معاف مي ش��وند. رئيس كمسيون عمران شوراي اسالمي شهر 
مالير ساماندهي تابلوهاي تبليغاتي، اجراي طرح مبلمان شهري، ديوارشويي و. . 
. را از ديگر اقدامات برش��مرد و گفت: اجراي طرح ميني ورد نيز از ديگر اقداماتي 
اس��ت كه از 128 اثر 38 اثر آورده ش��ده و 10 اثر آماده نصب اس��ت كه اين امر 
در بحث جذب توريست و درآمدزايي براي شهرستان مالير نقش بسزايي دارد. 

 مالير؛ نماهاي زيباي ساختمان ها در مالير تسهیالت مي گیرند
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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

اکسیر آسا )ايده 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

اورامان پنجره

فعالیت: تولید کننده درب و پنجره دو جداره upvc و آلومینیوم
تلفن: 88881344  )20خط (

فکس: 88676728
ساختمان  ونک-  میدان  به  ولیعصر-نرسیده  خ   : آدرس 

خورشید-ط3-واحد 6و7
www.oraman-ir.com
salesmanager.oraman@gmail.com

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

ايستا 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

ايلیار صنعت نوين

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 ويس پی وی سی

فعالیت: فروش پروفیل
تلفکس: 88637042  و  88350737

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

بازرگانی وين هاوس ايران

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 فرآيند 

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

پروالين

فعالیت : تولید کننده پروفیل UPVC ) یو پی وی سی (
تلفن: 021-65611171-2 

فاکس: 021-65611170
آدرس: تهران-کیلومتر 11جاده قدیم کرج-جاده شهریار-

نرسیده به سعید آباد-شهرک صنعتی گلگون-فاز2- بلوار 
مرکزی- خیابان پنجم شمالی- پالک 4

www.prolinepvc.com     proline.ir20@gmail.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

UPVC بانک اطالعاتی تولید پروفیل
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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

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

زرين 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 )کايکو( 

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

آدرس دفتر تهران: خیابان میرداماد- خیابان البرز- خیابان 
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 

88729449 - 88724438 
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

کاسپین

upvc فعالیت: وارد کننده پروفیل های
تلفن: 026-37777111

فکس: 026-37778110
آدرس : شهرک صنعتی اشتهارد- بلوار ابوریحان - نبش 

نخلستان چهارم و نارنجستان پنجم - قطعه 27
)کدپستی: 3188115988(

Caspian@gmail.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

آدرس : تهران- خیابان اوین-خیابان غیاثی-بن بست 
دوم-پالک 3

خانم فرهادی: 09122549487
  kianparstakan@yahoo.com

گروه صنعتی همارشتن 

دوجداره  پنجره های  و  پروفیل  کننده  تولید  فعالیت: 
UPVC دیوار پوش های WPC و ورق های نرم و سخت 

 PVC تمام
تلفن: 88609000-021 فکس: 88211748 -021 

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، انتهای خیابان 
66، پالک 38

sales@homareshtan.com     www. homareshtan.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

UPVC بانک اطالعاتی تولید پروفیل
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UPVC بانک اطالعاتی تولید پروفیلUPVC بانک اطالعاتی تولید پروفیل

مجتمع صنايع فناور پالستیك 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: خیابان حکیم نظامی، نبش خاقانی، ساختمان ارکیده، 
طبقه دوم 

www. fanavarplastic. com

ويس پروفیل ايرانیان

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

ويستابست

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

وينتك

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



فهرست بانك اطالعاتی تولید کنندگان در و پنجره : 
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بانک اطالعاتی در و پنجره UPVC و آلومینیوم 

آلوم کاردينه

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

پنجره عايق 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 صنايع افق آريا

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 حديد ) 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
www.rehauco.com       
info@rehauc.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: 021-44299582-3
فکس: 021-44253870

 7 ابوالفضل-بوستان  مرزداران-خ  بلوار  مرکزی:  دفتر  آدرس 
غربی-مجتمع پاسارگاد-واحد 19

WWW.darbkara.com                              info@darbkara.com

گروه مرجانی )آدالن صنعت پروفیل(

فعالیت : تولید درب و پنجره UPVC و شیشه های دو و چند جداره
تلفن: 3311922-0411   و   0914-1167558

فکس: 0411-3314372
آدرس : تبریز- خیابان ولیعصر- خیابان شهریار- نرسیده به پروین 

اعتصامی
www.marjanigroup.com         marjani.group@gmail.com

نما سازه

 upvc فعالیت: : درب و پنجره
تلفن:26-22381125         فکس: 22376558 

آدرس: تهران-سعادت آباد-سرو غربی-خ ریاضی بخشایش-
بن بست قائم-پ 4-واحد 302

www.NamaSaze.com                     info@namasaze.com

پنجره ديبا

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

آريا ترک يراق

)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

آکام ابزار پارسیان

 upvc فعالیت : نماینده رسمی یراق آالت درب و پنجره
مارک ACCADO در ایران

تلفن: 021-88535614-15
فکس:021-88536906

آدرس: خیابان دکتر بهشتی-خیابان پاکستان-کوچه 
چهاردهم- پالک 7- واحد1

info@akamabzar.com
www. akamabzar.com

آالکس ايران

upvc فعالیت : طراحی و تولید انواع یراق آالت آلومینیومی و
تلفن: 0472-3366006-10

فکس: 0472-3366258
آدرس :تبریز-شهرک سرمایه گذاری خارجی-خیابان

 آسیای 2-خیابان اروپا-نرسیده به میدان صنعت
www.alaksiran.com
info@alaksiran.com

البرز يراق 

 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

آيسا تجارت نیکان

فعالیت: یراق آالت درب و پنجره UPVC، پروفیل گالوانیزه
تلفن: 021-88652880-2

فکس: 021-88652879
آدرس: میدان ونک، خیابان ونک، برج اداری تجاری آسمان، 

طبقه پنجم، واحد 507

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

info@bzsina.ir
www.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: 66390238- 021

شیر  میدان  از  بعد  قدیم-  جاده   4 کیلومتر   : آدرس 
پاستوریزه- مرکز تجارت استیل ایران   واحد312

بازرگانی قادری

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

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

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

بانک اطالعاتی یراق آالت 
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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

پارسا پالست زاگرس

فعالیت: تولیدکننده یراق آالت
تلفن: 021-36425261-4

فکس: 36425265 -021
آدرس: کیلومتر 35 جاده خاوران-شهرک صنعتی 

59A عباس آباد-خ 57-نبش مینا-قطعه

پرسان صنعت آريا

 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 عايق پرديس 

فعالیت: تولیدکننده یراق  آالت UPVC و 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 دايان

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

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

زرينه 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

صنايع پیچ سهیل

فعالیت : واردکننده انواع یراق آالت در و پنجره و انواع پیچ
تلفن : 66660606
فکس: 66607782

آدرس: جاده قدیم کرج، بازار آهن غرب تهران 
)شادآباد(، مجتمع تجاری صنعتی 17شهریور، بلوک 

B- پالک 34
soheilbolt@yahoo.com

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

بانک اطالعاتی یراق آالت 
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بانک اطالعاتی یراق آالت بانک اطالعاتی یراق آالت 
هندل وين

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

تلفن:0411-5570725-6
فکس: 0411-5546391

بازار   - شریعتی  چهارراه   - امام  خیابان  تبریز-  آدرس: 
شریعتی-طبقه سوم-واحد1

Rahmanpur-mr@yahoo.com

گروه صنعتی دياکو 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

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

هاردور

upvc فعالیت: یراق آالت درب و پنجره
تلفن: 0411-2865669

فکس: 0411-2865668
دانشمند،  کوچه  مرند،  تبریز،  راه  پلیس  تبریز،  آدرس: 

پالک 89
hardwerozcan@yahoo.com
www.yelkan.com.tr

هاردور سنتر

 UPVC پنجره های  و  درب  آالت  یراق  تولید   : فعالیت 
)اسپانیولت(

تلفن:   66680479
موبایل: 09199093258

مجتمع 17شهریور-  شادآباد-  آهن  بازار  تهران-  آدرس: 
بلوک A ب - طبقه دوم- پالک 83 

hardware.center001@gmail.com

هونام ابزار نوين

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

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

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

يراق 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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توليد ايراني 3 برابر ميانگين دنيا انرژي 
مصرف مي كند

مدیر آموزش س�ازمان بهره وري انر ژي ایران گفت: ش�اخص شدت 
انرژي در ایران س�ه تا چهار برابر کش�ورهاي توسعه یافته و در حال 
توس�عه اس�ت.  محمدحس�ن زربخش، در گفت و گو با ایرن�ا، افزود: 
ش�اخص شدت انرژي از تقس�یم انرژي نهایي مصرفي در یک کشور 
بر میزان تولید ناخالص داخلي آن محاس�به مي ش�ود و نشان مي دهد 
ک�ه ب�راي تولید مقدار معیني کاال و خدمات چه مقدار انرژي اس�تفاده 
ش�ده است.به گفته وي، این شاخص در ایران در سال 1389، 1/94 
بش�که معادل نفت خ�ام به ازاي ی�ک میلیون ریال ی�ا بعبارتي 895 
ت�ن مع�ادل نفت خام ب�ه یک میلی�ون دالر بوده ،در صورت�ي که این 
ش�اخص در کش�ور ژاپن معادل 56 تن و در کشور ترکیه 185/7تن 
معادل نفت خام بوده اس�ت.بر اس�اس اظهارات مدیر بخش آموزش 
س�ازمان بهره وري انرژي، میانگین ش�اخص ش�دت انرژي در جهان 
مع�ادل 191/7 ت�ن معادل نفت خ�ام اس�ت.زربخش در ادامه ضمن 
مقایسه الگوي مصرفي انر ژي در ایران و ترکیه، به رشد 2/2 درصدي 
مصرف برق در س�ال 1390 اش�اره کرد و خاطر نش�ان ک�رد: میزان 
مصرف برق کش�ورمان در سال 1390 با رشد 2،2 درصدي نسبت به 
س�ال قبل از آن به 188 میلیارد کیلووات ساعت رسید.به گفته وي، از 
این میزان س�هم بخش خانگي و تجاري 37/8 درصد،بخش صنعتي 
34/8 درصد ،عمومي 9/1 درصد ،کش�اورزي 16/3 درصد و روشنایي 
معاب�ر 2 درصد بوده اس�ت. مدیر آموزش س�ازمان به�ره وري انر ژي 
ایران قدرت س�رانه برق کش�ور در سال 1390 را 866 وات و مصرف 
سرانه را 2500 کیلووات س�اعت ذکر کرد وافزود:همچنین 53 درصد 
از گاز طبیع�ي در بخش خانگي،22/5 درص�د در بخش صنعت،17/9 
درصد کشاورزي و بقیه دربخش هاي دیگر همچون حمل و نقل مصرف 
مي ش�ود.زربخش افزود: بر این اس�اس بخش خانگ�ي و تجاري 37 
درصد از کل مصرف انرژي)س�وخت و ب�رق( را به خود اختصاص داده 
، بخ�ش صنع�ت 24 درص�د، بخش حم�ل ونقل 26 درص�د، مصارف 
کش�اورزي 4 درصد و 1/9 درصد در سایر بخش ها است.وي با اشاره 
به میزان مصرف انرژي در کش�ور ترکیه گفت: وضعیت مصرف انرژي 
الکتریک�ي در کش�ور ترکیه که از نظر جمعیت با ایران نزدیک اس�ت، 
بس�یار معنا دار است ، به طوري که بخش هاي خانگي و تجاري ترکیه 
23/6 درص�د، صنعت 57/6 درص�د، ، معابر3/2 و دیگر بخش ها 5/3 

درصد از کل مصرف انرژي این کشور را به خود اختصاص داده اند.
ب�ه گفت�ه این مقام مس�وول ، در حالي که درکش�ور ترکیه بخش قابل 
توجهي از برق تولیدي در بخش هاي مولد و صنعتي اس�تفاده مي شود، 
در ای�ران بخش زیادي از انرژي در بخش هاي غیرمولد از قبیل بخش 
خانگ�ي به کار مي رود.زربخش با بیان اینکه بخش هاي غیرمولد مانند 
بخش خانگي نقشي در تولید نداشته و در نهایت ارزش افزوده اي نیز 
ب�ه دنبال ندارد، اف�زود: اجراي فاز دوم هدفمن�دي یارانه و به عبارتي 
واقع�ي تر ش�دن قیم�ت حامل هاي ان�رژي و اجراي مف�اد مبحث 19 
مقررات ملي س�اختمان از برنامه هایي اس�ت که کاهش مصرف انر ژي 
در بخش�هاي غیرمولد و انتق�ال آن به بخش هاي تولی�دي را پیگیري 
مي کن�د.وي اضاف�ه ک�رد: اصالح�ات در س�اختار و پوش�ش خارجي 
س�اختمان )مانن�د اس�تفاده از عایق در دیوارها، س�قف(، اس�تفاده از 
پنجره دو جداره ،بکارگیري توصیه هاي فني در موتورخانه ها و استفاده 
از المپ هاي کم مصرف و المپ LED در سیس�تم روش�نایي از جمله 
راهکارهاي کاهش مصرف انرژي در بخش هاي غیر مولد است.به گفته 
زربخش ،اجراي قانون هدفمندي یارانه ها کاهش 10 درصدي مصرف 
انرژي را به دنبال داشت، در حالي که اگر وضعیت با همان روند سابق 

ادامه مي یافت، افزایش قابل توجه مصرف انرژي را شاهد بودیم.

تورم دستاوردهای هدفمندی 
يارانه ها را پاک كرد

منبع: خبرگزاری تسنیم
بانك جهانی با هش��دار نس��بت به از بين رفتن اثر مرحله نخس��ت طرح 
هدفمن��د كردن يارانه ها در ايران به دليل افزايش تورم تاكيد كرد كنترل 
تورم در ايران نيازمند اتخاذ سياس��ت های پولی و مالی هماهنگ اس��ت. 
به گزارش تس��نيم بانك جهانی در گزارشی با عنوان »مروری بر اقتصاد 
اي��ران« كه روی صفحه ويژه ايران قرار داده ش��ده اس��ت ميزان توليد 
ناخالص داخلی ايران در سال 2012 را 484 ميليارد دالر اعالم كرد. اين 
گزارش با اش��اره به اجرای مرحله نخس��ت طرح هدفمند كردن يارانه ها 
در ايران نوش��ت: دولت ايران طرح مهمی را برای اصالح نظام پرداخت 
يارانه های مس��تقيم به اجرا گذاش��ته اس��ت كه اگر موفقيت آميز باش��د 
می تواند بهره وری در بخش هزينه ها و فعاليت های اقتصادی را به شدت 
افزايش دهد.در سال 2008 كل يارانه های پرداختی از سوی دولت 77.2 

ميليارد دالر، معادل 27 درصد توليد ناخالص داخلی اين كشور بود. 
دول��ت ايران برنامه ای را برای پرداخ��ت نقدی در مقابل افزايش قيمت 
فرآورده ه��ای نفت��ی، آب، برق، ن��ان و برخی محصوالت ديگ��ر به اجرا 
گذاش��ته اس��ت.اما مش��اجرات سياس��ی بين دولت و پارلمان به همراه 
مش��كالت اقتصادی ناش��ی از تحريم ها اجرای مرحله دوم اين برنامه را 
به تعويق انداخته است. بانك جهانی افزود: اجرای برنامه هدفمند كردن 
يارانه ها در دس��امبر 2010 كه با اتخاذ سياس��ت های احتياطی در بخش 
اقتصاد كالن و انتقال پول نقد به حس��اب خانوارها همراه بود بر عملكرد 
اقتصادی كشور تاثير منفی نگذاشت.اما تشديد تحريم ها، به ويژه تحريم 
نفتی اتحاديه اروپا عليه ايران كه در ماه جوالی 2012 به اجرا گذاش��ته 
ش��د به كاهش شديد صادرات نفت ايران منجر شد.در نتيجه تحريم های 
اخير، اقتصاد ايران در سال 2012 با رشد منفی مواجه شد. افزايش قيمت 
كاالهای وارداتی به دليل افزايش قيمت انرژی و كاهش ارزش ريال نيز 
بر عملكرد بخش صنعتی و غير نفتی اقتصاد ايران اثر منفی گذاشت.ريال 
در فاصله مارس 2012 تا مارس 2013 حدود 80 درصد ارزش خود را از 
دست داده است و احتمال كاهش بيشتر هم می رود.برای نمونه بايد گفت 
صنعت بزرگ داروی ايران با مش��كل واردات مواد اوليه ضروری دست و 
پنجه نرم می كند.به عالوه به نظر می رس��د ورشكستگی شركت ها رو به 
افزايش دارد و اين در حالی است كه كارخانه ها فقط با نصف ظرفيت كار 
می كنند. بانك جهانی در مورد پيش بينی خود از چشم انداز آينده اقتصاد 
ايران نوش��ت: چش��م انداز رش��د اقتصادی ايران برای ميان مدت منفی 
اس��ت و علت آن اثر تحريم های اقتصادی كنونی است كه انتظار می رود 

درآمدهای نفتی ايران را كاهش دهند و مانع احيای شركت ها شوند. 
 س��رعت تطبيق اقتصاد ب��ا قيمت های باالی انرژی بع��د از اجرای طرح 
هدفمن��دی يارانه ها ت��ا حد زيادی به توانايی ش��ركت ها با جبران افزايش 
هزينه ه��ای خود بس��تگی دارد. ط��رح هدفمندی يارانه ه��ا در بلند مدت 
می توان��د باعث افزايش رش��د اقتصادی و كاهش بيكاری ش��ود.اما انتظار 
می رود وضع تحريم ها احيای ش��ركت ها را به تاخير بيندازد و اين در حالی 
است كه دسترسی آن ها با بازارها،  كاالها و تكنولوژی های خارجی مشكل 
تر می ش��ود.  اين گزارش در پايان با اش��اره به از ميان رفتن اثرات مرحله 
نخست هدفمندی در پی افزايش تورم نوشت: افزايش تورم از سال 2011،  
به ويژه افزايش اخير تورم كاالهای وارداتی كه در پی كاهش ارزش ريال 
رخ داده اس��ت در حال از بين بردن اثر هدفمندی يارانه ها در بخش بهره 
وری اس��ت.تورم باال باعث كاهش قيمت واقعی انرژی در داخل می شود و 
در نتيجه منافع ناشی از هدفمندی در حال از بين رفتن است.  كنترل تورم 
نيازمند اتخاذ سياس��ت های پولی و مالی كامال هماهنگ است. نرخ رسمی 
تورم در س��ال 2012 بالغ بر 28.7 درصد بوده اس��ت.اما به نظر می رس��د 

داده های رسمی ميزان واقعی تورم را ارائه نمی دهند.
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صرفه جويي انرژي پايدار 
در طراحي ساختمان نسل جديد

ساختمان هاي ایران انرژي خوارند
 س��اختمان ها در اي��ران با مصرف بي��ش از 40 درصد انرژي كش��ور،  بزرگترين 
مصرف كنن��ده انرژي اس��ت و نيز ميزان مصرف انرژي س��اختمان ها در ايران در 
مقايس��ه با ديگر كشورها و اس��تانداردهاي جهاني بس��يار باالست. بخش عمده 

مصرف انرژي س��اختمان ها همچنين از محصوالت نفتي و گازي تأمين مي شود. 
لذا مراكز ش��هري بزرگ در ايران داراي آلودگي هوايي بااليي هس��تند كه غالبا 
ناش��ي از مصرف انرژي هاي فس��يلي اس��ت. بخش س��اختمان و مسكن يكي از 
منابع اصلي توليد آلودگي اس��ت.  اين بخش در ايران حدود4 /26 درصد از انتشار 

اش�اره: یکي از راه هاي موثر در کاهش مصرف انرژي س�اختمان ها،  ساخت ساختمان هاي کم انرژي به عنوان ساختمان هاي پایلوت است.  این 
مقال�ه به معرفي یک س�اختمان پایلوت در زمینه پایداري و بویژه پایداري زیس�ت محیطي مي پردازد و روش ه�اي کاهش مصرف انرژي در آن 
را ش�رح مي دهد.  هدف اصلي پروژه پایلوت س�اختمان اداري نس�ل جدید،  پایداري از جنبه هاي مختلف زیس�ت محیطي،  اقتصادي و اجتماعي-

 فرهنگي اس�ت؛ هرچند پایداري از جنبه زیس�ت محیطي و دس�تیابي به مصرف انرژي کم از اهداف اصلي تر این پروژه بوده است. براي دستیابي 
به بهره وري انرژي در این س�اختمان،  از روش هاي مختلف کاهش صرف انرژي در مقیاس هاي مختلف ش�هري،  ساختماني،  عناصر ساختمان و 
جزئیات اس�تفاده ش�ده اس�ت.  پایه اصلي این روش ها،  صرفه جویي انرژي از طریق بهینه کردن فرم و طراحي معماري و فرم شهري مجموعه 
بوده است.  بنابراین صرفه جویي انرژي از طریق طراحي معماري،  که روشي پایدار،  بدون هزینه و کارا است،  به عنوان مهمترین روش بهره وري 
و صرفه جویي انرژي در این ساختمان اداري استفاده شده است؛ چراکه صرفه جویي انرژي با طراحي معماري از راه هاي بي هزینه کاهش مصرف 
انرژي ساختمان ها بوده و از نظر اقتصادي و فني براي شرایط ایران مناسب است. براي مطالعه رفتار ساختمان هاي اداري از نقطه نظر مصرف 
انرژي و درنتیجه دس�تیابي به راه هاي بهره وري انرژي با طراحي معماري،  اثر ش�اخص هاي مختلف معماري از قبیل جهت گیري،  میزان س�طح 
بازش�وها در جبهه هاي مختلف،  س�ایبان ها،  تهویه طبیعي و نرخ تعویض هوا از طریق نش�ت بر میزان مصرف انرژي س�اختمان ها با استفاده از 
مدلس�ازي انرژي  )با نرم افزار شبیه س�ازي DesignBuilder( بررسي شده اس�ت.  نتایج این پژوهش ها،  که میزان بهینه شاخص هاي مختلف 
معماري براي به حداقل رس�اندن انرژي مصرفي س�اختمان هاي اداري در اقلیم محدوده ش�هر تهران را نش�ان مي دهند،  در طراحي این پروژه 
پایلوت استفاده شده اند.  به این دلیل میزان انرژي مورد نیاز این ساختمان براي مصارف مختلف شامل گرمایش،  سرمایش،  روشنایي،  آب گرم 
مصرفي و لوازم خانگي و اداري،  107 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال است که نسبت به ساختمان هاي اداري موجود 78 درصد کمتر است. 
 این درحالي اس�ت که هزینه اجراي این س�اختمان تنها اندکي بیش�تر از ساختمان هاي معمولي است.  همچنین میزان کل دي اکسیدکربن تولید 

شده توسط این ساختمان حدود 382 تن در سال است که نسبت به ساختمان هاي عادي بسیار کمتر است.
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دي اكس��يد كربن را به خود اختصاص مي دهد.  همچنين س��اختمان ها در اس��تان 
تهران س��االنه بيش از 29 ميليون تن دي اكس��يد كربن تولي��د مي كنند. بنابراين 
كاهش مصرف انرژي س��اختمان ها ام��ري ضروري بوده و كاهش مصرف انرژي 
در بخش س��اختمان و مس��كن،  تأثير بس��زايي بر كل مصرف انرژي كل كش��ور 
و ب��ر ميزان توليد گازه��اي گلخانه اي و آلودگي هوا خواهد داش��ت. بجز مزاياي 
زيس��ت محيطي كاهش مصرف انرژي هاي فس��يلي در ايران، صرفه جويي انرژي 

همچنين منافع اقتصادي زيادي براي كشور در بر خواهد داشت. 
يكي از راه هاي موثر در كاهش مصرف انرژي در ساختمان ها،  ساخت ساختمان هاي 
كم انرژي به عنوان ساختمان هاي پايلوت است.  به اين دليل تاكنون در كشورهاي 
پيش��رو در زمينه انرژي،  نمونه هاي متعددي از ساختمان هاي انرژي كارا از قبيل 
س��اختمان هاي كم انرژي،  بدون انرژي،  بدون آلودگي،  س��اختمان هاي مستقل و 
حتي س��اختمان هاي توليد كننده انرژي ساخته شده اس��ت.  ولي تاكنون در ايران 
نمونه هاي بس��يار معدودي از اينگونه س��اختمان ها اجرا ش��ده است. اين مقاله به 
معرفي يك س��اختمان پايلوت در زمينه پايداري و بويژه پايداري زيس��ت محيطي 
و كاه��ش مصرف انرژي مي پردازد و روش هاي كاهش مصرف انرژي در آنرا كه 
بيش��تر با شيوه هاي معماري صورت گرفته را شرح مي دهد.  اين ساختمان پايلوت 
كه يك س��اختمان اداري است، در پروژه تحقيقاتي مش��ترك آلمان و ايران بنام 

» شهرهاي جوان «)Young Cities( طراحي شده است. 

پایداري ساختمان اداري نسل جدید
هدف اصلي پروژه پايلوت س��اختمان اداري نس��ل جديد،  پاي��داري از جنبه هاي 
مختل��ف زيس��ت محيطي،  اقتصادي و اجتماع��ي-   فرهنگي بوده اس��ت. هرچند 
پايداري از جنبه زيست محيطي و دستيابي به مصرف انرژي كم از اهداف اصلي تر 

اين پروژه است. 
2-1-   پایداري زیست محیطي

 يكي از جنبه هاي مهم پايداري،  جنبه زيست محيطي آن است كه در آن بايستي 
به كاهش مصرف انرژي هاي فس��يلي و كاهش مصرف منابع توجه كرد.   با توجه 
به اهميت مصرف انرژي به عنوان يكي از فاكتورهاي اصلي پايداري و نيز با توجه 
به ميزان زياد مصرف انرژي س��اختمان هاي موجود كشور،  هدف اصلي ساختمان 
اداري نسل جديد دستيابي به كاهش مصرف انرژي اين ساختمان اداري است. در 
طراحي اين ساختمان سعي شده كه مصرف انرژي اوليه اين ساختمان به حداقل 
ممك��ن كاهش يابد.   در كنار اين امر،  در اين س��اختمان تا حد امكان از مصالحي 
كه انرژي محتوي كمتر و آلودگي زيس��ت محيطي كمتري دارند،  اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. به عنوان مثال در اين ساختمان از پوشال به عنوان عايق حرارتي استفاده 
شده است،  چرا كه اين محصول نه تنها بدون آلودگي بوده و ضرري براي محيط 
زيس��ت نداشته،  بلكه برخالف ديگر مصالح ساختماني كارخانه ساز،  انرژيي صرف 

توليد آن نشده است. 
2-2- پایداري اقتصادي

با توجه به اهميت پايداري اقتصادي،  هدف ثانويه پروژه پايلوت ساختمان اداري، 
 بهره وري اقتصادي بوده اس��ت.  بدين واسطه براي دستيابي به صرفه جويي انرژي 
در اي��ن س��اختمان،  به جاي بكارگيري ش��يوه هاي پر هزينه،  ش��يوه هاي كم و يا 
بي هزينه صرفه جويي انرژي مثل طراحي معماري مورد توجه قرار گرفته اس��ت تا 
از يكسو هزينه ساخت بنا افزايش نيافته و از سوي ديگر طراحي معماري به عنوان 
اب��زار اصلي صرفه جويي انرژي و صرفه جويي مناب��ع،  ايفاي نقش نمايد.  بنابراين 
هرچن��د تكنولوژي و روش هاي س��اختماني به صرفه جويي ان��رژي در اين پروژه 
كمك نموده اس��ت، ليكن در طراحي ساختمان اداري نسل جديد تاكيد بيشتر بر 

طراحي معماري انرژي كارا بوده است. 
2-3- پایداري اجتماعي و فرهنگي

يكي ديگر از اهداف اين پروژه پايلوت،  پايداري از جنبه اجتماعي و فرهنگي است. 
 براي رسيدن به اين پايداري افزايش آسايش حرارتي فضاهاي داخلي در مقايسه 
با س��اختمان هاي موجود و ارتباط بهتر مراجعه كنندگان و كارمندان و نيز افزايش 
بازدهي كاري به عنوان اهداف اين پروژه در نظر گرفته شده اند.  بر اساس تحقيقات 

انجام ش��ده،  آس��ايش حرارتي با رضايت افراد از محي��ط و افزايش بازدهي كاري 
رابطه مستقيم داشته و در اين ساختمان،  افزايش آسايش حرارتي منجر به افزايش 
بازدهي كاري مي ش��ود.  همچنين استفاده از ديوارهاي داخلي شفاف كه كارمندان 
را در شرايط كار قابل رويت مي نمايد، به افزايش بازدهي كاري كمك مي نمايد. 

2-4- طراحي پایدار با استفاده بهینه از سایت
س��ايت در نظر گرفته شده براي اين ساختمان اداري،  در شهر جديد هشتگرد واقع 
ش��ده است.  ش��هر جديد هشتگرد در اس��تان البرز و در فاصله 65 كيلومتري غرب 
تهران واقع ش��ده اس��ت كه در زمستان،  اقليمي  س��رد و در تابستان اقليمي   گرم و 
خش��ك دارد.  س��ايت اوليه در نظر گرفته شده براي اين س��اختمان اداري،  زميني 
به مس��احت حدود 7800 مترمربع بوده است كه در گوشه جنوب غربي منطقه 35 
هكتاري ش��هر جديد هش��تگرد واقع شده است.  اين س��اختمان احتماال در آينده از 
طرف ش��ركت عمران ش��هر جديد هشتگرد ساخته ش��ده و مورد بهره برداري قرار 
مي گيرد.  هر چند به واس��طه انعطاف پذيري در طراحي س��اختمان،  اين بناي اداري 
قابليت اس��تفاده براي ادارات و موسس��ات ديگر را نيز دارد.  اين سايت يكي از نقاط 
برجس��ته منطقه 35 هكتاري در شهر جديد هشتگرد براي ساخت بنايي با كاربري 
اداري اس��ت.  اي��ن زمين از طرف غرب ش��كل 3 اهداف پروژه پايلوت س��اختمان 
اداري نس��ل جديد با ي��ك خيابان اصلي 50 متري،  از ط��رف جنوب با يك محور 
جمع كننده 45 متري،  از طرف ش��رق با يك محور دسترس��ي 35 متري و از طرف 
ش��مال با يك مسير پياده احاطه ش��ده است.  اين سايت همچنين از شمال و شرق 
توس��ط كاربري هاي مختلط با كاربري غالب مسكوني محصور شده است. با توجه 
به مس��احت 7800 مترمربعي س��ايت اوليه در نظر گرفته شده براي بناي ساختمان 
اداري نس��ل جديد و زيربناي حدود 3000 مترمربعي مورد نياز اين ساختمان اداري  
)بر اس��اس برنامه فيزيكي تنظيم شده(  و با فرض سه طبقه بودن اين ساختمان  )با 
توجه به طرح جامع محدوده 35 هكتاري(،  س��طح اش��غال اين ساختمان حدود 13 
درصد از سايت خواهد بود. در چنين شرايطي محدوده وسيعي از سايت به فضاهاي 
باز اختصاص مي يابد.   اين در حالي اس��ت كه چنين سطح اشغال كمي   از نقطه نظر 
اقتصادي كارآمد نبوده و با ايده پايداري   )بويژه پايداري اقتصادي و اس��تفاده بهينه 
از منابع(  مغايرت دارد.   از اينرو و در راس��تاي دس��تيابي به س��طح اشغالي مناسب و 
درنتيجه بهره وري اقتصادي و دستيابي به ساختماني كه از جنبه هاي مختلف پايدار 
اس��ت،  گزينه هاي مختلفي مورد ارزيابي قرار گرفته اس��ت. بر اساس اين ارزيابي ها 
تركيب دو ايده تقسيم زمين به دو قسمت شمالي و جنوبي و استفاده از مجموعه اي 
واحد با كاربري مختلط اداري در كل زمين،  مورد استفاده قرار گرفت.  بنابراين پس 
از تقس��يم زمين به دو قس��مت،  بخش جنوبي سايت براي س��اختمان اداري نسل 
جديد در نظر گرفته ش��ده و بخش شمالي س��ايت براي عملكردهاي مختلط اداري 
درنظر گرفته مي ش��ود و همه اين كاربري ها به عنوان يك مجموعه و در ارتباط با 
يكديگر طراحي مي شوند.  بر اساس اين تصميم،  كل مجموعه به عنوان مجموعه اي 
ب��ا كاربري مختل��ط اداري داراي وحدت بوده و س��اختمان هاي اي��ن مجموعه از 
جنبه ه��اي مختلف در تعامل با يكديگر خواهند بود و هم س��اختمان اداري نس��ل 
جديد استقالل خود را حفظ مي نمايد.   همچنين موقعيت مكاني اين ساختمان اداري 
در جنوب غربي محدوده 35 هكتاري،  هم آن را ساختماني شاخص و بارز ساخته و 

هم ورودي جنوبي محدوده 35 هكتاري را برجسته مي نمايد. 

3- بهره وري انرژي در ساختمان اداري نسل جدید
براي دستيابي به بهره وري انرژي در اين ساختمان،  از روش هاي مختلفي استفاده 
شده است.   پايه اصلي بيشتر اين روش ها،  صرفه جويي انرژي از طريق بهينه كردن 
فرم و طراحي معماري و فرم ش��هري مجموعه بوده اس��ت. بنابراين صرفه جويي 
ان��رژي از طريق طراح��ي معماري،  كه روش��ي پايدار بوده و در ش��رايط اقليمي  
محدوده شهر تهران- كرج بسيار كارا است،  به عنوان مهمترين روش بهره وري و 
صرفه جويي انرژي در اين ساختمان اداري استفاده شده است؛ چراكه صرفه جويي 
انرژي با طراحي معماري از راه هاي كم هزينه و يا بي هزينه كاهش مصرف انرژي 
س��اختمان ها بوده و از نظر اقتصادي و فني براي ش��رايط ايران مناس��ب هستند. 
 براي دس��تيابي به صرفه جويي انرژي،  بهره وري انرژي در مقياس هاي مختلف از 
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مقياس شهري،  مقياس ساختماني،  اجزاي ساختمان تا جزئيات ساختماني استفاده 
شده است. 

4- طراحي شهري انرژي کارا
براي دس��تيابي به يك س��اختمان انرژي كارا،  همه جنبه هاي ساختماني بايستي 
لحاظ ش��ود.   در اين ميان مقياس ش��هري نيز از اهميت زيادي برخوردار اس��ت. 
يك فرم شهري مناس��ب،  ميزان دريافت انرژي تابشي جداره هاي يك مجموعه 
ساختماني در زمان هاي مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد. اين عامل از مهترين 
عوامل تاثير گذار بر مصرف انرژي سرمايشي،  گرمايشي و روشنايي ساختمان است. 
  همچنين فرم ش��هري بر نحوه و ميزان اثر تهويه طبيعي در تابستان و محافظت 
از ساختمان در مقابل بادهاي سرد در زمستان اثر مي گذارد. براي دستيابي به فرم 
ش��هري بهينه از نظر انرژي و از نظر ميزان دريافت تابش در زمان هاي مختلف، 
 حجم هاي اوليه و كانسپت هاي شهري متفاوتي براي ساختمان اداري نسل جديد 
و مجموعه كاربري مختلط اداري،  طراحي ش��ده اس��ت. سپس فرم هاي حجمي 
 و مدل هاي ش��هري مختلف طراحي شده براي مجموعه كاربري مختلط اداري 
از دو جنبه « خ��رد اقليمي  و بويژه از نظر ميزان انرژي تابش��ي دريافتي س��طوح 
مختلف ساختمان هاي اين مجموعه در زمان هاي مختلف« مورد تجزيه و تحليل 
واقع ش��ده اند. براي انتخاب يكي از فرم هاي بهينه شهري،  ميزان انرژي تابشي 
دريافتي سطوح مختلف اين مجموعه ساختماني در زمان هاي مختلف سال  )نياز 
به تابش و عدم نياز به تابش(   براي فرم هاي مختلف بررسي شد،  تا بهترين حالت 
انتخاب ش��ود.  بهترين فرم،  فرمي   اس��ت كه سطوح آن در فصول سرد بيشترين 

ميزان تابش و در فصول گرم كمترين ميزان تابش را دريافت كنند. 

5- بهره وري انرژي با طراحي معماري
ب��راي مطالعه رفتار س��اختمان هاي اداري از نقطه نظر مصرف انرژي و درنتيجه 
دستيابي به راه هاي بهره وري انرژي با طراحي معماري،  اثر شاخص هاي معماري 
بر ميزان مصرف انرژي س��اختمان ها،  از طريق مدلس��ازي انرژي و با اس��تفاده 
از نرم افزارهاي شبيه س��ازي،  بررسي شده اس��ت. نتايج مدلسازي ها ميزان بهينه 
ش��اخص هاي مختلف را براي به حداقل رس��اندن انرژي مصرفي ساختمان هاي 

اداري در اقليم شهر جديد هشتگرد نشان مي دهد. 
ب��راي مطالع��ه رفتار س��اختمان هاي اداري و محاس��به مصرف ان��رژي آنها از 
يك��ي از به روزتري��ن نرم افزارهاي مدلس��ازي ديناميك انرژي اس��تفاده ش��ده 
اس��ت. نرم افزار شبيه سازي DesignBuilder با اس��تفاده از موتور مدلسازي 
EnergyPlus ميزان مصرف انرژي ساختمان را بصورت بسيار دقيق محاسبه 
مي نمايد.  اين نرم افزار براي مدلسازي ساختمان از جنبه هاي مختلف مثل فيزيك 

س��اختمان   )مصالح س��اختماني(،   معماري س��اختمان،  سيس��تم هاي سرمايشي و 
گرمايشي،  سيستم روشنايي و غيره كاربرد داشته و قابليت مدلسازي همه جنبه هاي 
س��اختمان را دارد.   بجز مدلسازي بار گرمايش��ي و سرمايشي ساختمان،  مصارف 
مختلف انرژي س��اختمان از قبيل مصرف انرژي گرمايشي،  سرمايشي،  روشنايي، 
 لوازم خانگي،  آب گرم مصرفي و غيره را بصورت ديناميك مدلسازي مي نمايد.  اين 
نرم افزار همچنين قابليت محاسبه ميزان روشنايي روز و حتي مدلسازي CFD را 
دارد.  از ديگر قابليت هاي نرم افزار DesignBuilder مدلسازي تهويه طبيعي و 
مكانيكي،  محاس��به آسايش حرارتي در فضاهاي داخلي ساختمان،  ميزان اتالف و 

دريافت انرژي از عناصر مختلف ساختمان است. 
شبيه س��ازي چندين س��اختمان و تجزي��ه و تحليل نتايج آنها نش��ان مي دهد كه 
خصوصيات معماري و ساختماني يك بنا در اقليم محدوده شهر تهران-كرج،  تاثير 
بس��زايي بر ميزان مصرف انرژي گرمايشي،  سرمايشي و روشنايي ساختمان هاي 
اداري خواهد داش��ت.  اولين روش براي بررس��ي چگونگي كاهش مصرف انرژي 
در س��اختمان هاي اداري به وسيله طراحي معماري،  يك فرآيند تحليلي و ارزيابي 
اس��ت كه به صورت جداگانه به ش��اخص هاي مختلف معماري و س��اختماني از 
قبيل جهت گيري، ميزان سطح بازش��وها در جبهه هاي مختلف،  سايبان ها،  نحوه 
كنت��رل س��ايبان هاي متحرك،  تهويه طبيعي و نرخ تعويض هوا از طريق نش��ت 

مي پردازد اين ش��يوه از مطالعه رفتار انرژي ساختمان اولين بار سال 2009 توسط 
نگارنده و بعدها در پژوهش هاي دانش��گاهي ديگر اس��تفاده ش��د.  در اين روش، 
 نمودارهايي كه حاصل مدلس��ازي هاي متعددي هستند، رفتار مصرف انرژي يك 
ساختمان را نسبت به ش��اخص هاي مختلف نشان مي دهند،  براي فراهم ساختن 
پايه اي براي طراحي يك ساختمان اداري انرژي كارا در شهر جديد هشتگرد،  رفتار 

ساختمان هاي اداري در اقليم اين شهر بر اساس روش مذكور مطالعه شد. 

6- ساختمان اداري نسل جدید
با توجه به نتايج شبيه سازي و تجزيه و تحليل هاي انجام شده،  تحقيقات تئوري و 
نيز برنامه فيزيكي انجام ش��ده،  ساختمان اداري نسل جديد بصورت اوليه طراحي 
شد.  طراحي اوليه اين ساختمان بر اساس نتايج مطالعات انجام شده براي هر يك 
از فاكتوره��اي معماري از قبي��ل جهت گيري بهينه،  مي��زان بهينه پنجره ها،  فرم 

بهينه،  س��ايبان هاي مناسب و غيره انجام شده است.  اين طرح اوليه از جنبه هاي 
مختلف بويژه از نظر بهره وري انرژي مورد ارزيابي واقع شده و توسعه يافت. 

نه تنها نتايج همه ش��بيه س��ازي ها و تحليل هاي مربوط ب��ه بهره وري انرژي در 
س��اختمان هاي اداري در طراحي ساختمان اداري نس��ل جديد به كار رفته است، 
 بلك��ه ايده هاي خ��اص ديگري نيز ب��راي كاهش مصرف انرژي اين س��اختمان 

استفاده شده است. 
1-6- پنجره سقفي

از جمله ايده هاي بكار رفته در اين س��اختمان،  اس��تفاده از پنجرهاي سقفي است 
كه اس��تفاده از تابش جبهه جنوبي را براي راهروها و اتاق هاي ش��مالي طبقه آخر 
بنا فراهم مي كند و بدين گونه منجر به كاهش بيشتر انرژي گرمايشي و روشنايي 
س��اختمان مي ش��ود.  از آنجا كه اين پنجره سقفي،  بصورت عمودي و رو به جبهه 
جنوبي اس��ت،  در زمس��تان تايش قابل مالحظه اي را براي فضاهاي مرتبط با آن 
فراهم كرده،  درحالي كه ميزان تابش نفوذي از طريق آن در تابستان اندك بوده و 

با استفاده از سايبان هاي افقي اين پنجره سقفي قابل كنترل است. 
2-6- رفلکتور

از ديگر ايده هاي بكار رفته در ساختمان اداري نسل جديد،  استفاده از يك رفلكتور 
براي افزايش دريافت انرژي تابش��ي فضاهاي واقع در جبهه ش��مالي س��اختمان 
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اس��ت.  اين رفلكتور كه متش��كل از دو صفحه فلزي اس��ت و بر روي سقف و در 
گوشه شمالي ساختمان قرار مي گيرد،  تابش خورشيد را در زمستان بر روي جداره 
و پنجره هاي اتاق هاي ش��مالي منعكس مي نماي��د.  زواياي اين رفلكتور بگونه اي 
تعيين شده كه تابش خورشيد را تنها در فصل زمستان به درون فضاهاي شمالي 
منعكس مي نمايد و در تابس��تان اين امر رخ نمي دهد.  لذا اس��تفاده از اين رفلكتور 
باعث كاهش مصرف انرژي گرمايشي ساختمان شده درحالي كه انرژي سرمايشي 
ساختمان افزايش نمي يابد. همچنين به منظور اينكه تابش خورشيد منعكس شده 
از صفحات رفلكتور با زاويه بيش��تري به س��طع جداره ش��مالي ساختمان برخورد 
كرده و بخش بيشتري از آن به درون ساختمان وارد شود،  جبهه شمالي ساختمان 
بصورت عمودي قرار نگرفته،  بلكه با 5 درجه شيب به سمت داخل منحرف شده 

است. 

3-6- تهویه طبیعي دو طرفه
يكي از روش هاي كاهش مصرف انرژي سرمايش��ي س��اختمان ها در اقليم شهر 
جديد هشتگرد تهويه طبيعي است،  كه در اين اقليم حدود 11 درصد از سال قابل 
اس��تفاده است. با توجه به كارايي بسيار بيش��تر تهويه طبيعي دو طرفه نسبت به 
تهويه طبيعي يك طرفه،  طراحي معماري اين س��اختمان اداري بگونه اي صورت 
گرفته كه امكان اس��تفاده از تهويه طبيعي دوطرفه را فراهم نمايد.  براي اين امر 
سقف راهرويي كه بين فضاهاي جبهه جنوبي و شمالي قرار دارد، كوتاه تر طراحي 
شده و در باالي آنها بازشوهايي قرار گرفته كه ارتباط بين فضاهاي اين دو جبهه 
را برق��رار مي نماي��د.  اين امر باعث مي ش��ود تا در تابس��تان از طريق پنجره هاي 
جنوبي،  پنجره هاي زير س��قفي و پنجره هاي ش��مالي،  يك تهويه طبيعي دوطرفه 
انجام ش��ود،  كه به كاهش انرژي سرمايش��ي س��اختمان،  كمك عمده مي نمايد. 
پنجره هاي زير س��قفي مذكور همچنين ن��ور روز را از اتاق ها وارد راهرو نموده و 
باعث مي ش��وند كه اين راهرو در روز نياز به نور مصنوعي كمتري داشته و باعث 

شود كه برق مصرفي ساختمان براي تامين نور مصنوعي نيز كاهش يابد. 
4-6- سایبان ها

س��ايبان ها اثر عمده اي بر كاهش مصرف انرژي سرمايشي ساختمان ها دارند 
ولي درصورتي كه سايبان ها به خوبي طراحي نشوند،  منجر به كاهش دريافت 

تابش هم در تابس��تان و هم در زمس��تان مي ش��وند و ل��ذا در حالي كه انرژي 
سرمايش��ي را كاهش مي دهند،  منجر به افزايش انرژي گرمايش��ي ساختمان 
مي ش��وند.  بنابراين س��ايبان هاي مناسب،  س��ايبان هايي هس��تند كه مصرف 
انرژي سرمايش��ي را كاهش داده،  ولي باعث افزايش مصرف انرژي گرمايشي 
نمي شوند. اين سايبان ها، بايس��تي به گونه اي طراحي شوند كه تنها در مواقع 
گرم س��ال مانع تابش خورش��يد به داخل س��اختمان ش��وند. با توجه به زاويه 
تابش خورش��يد به جبهه هاي مختلف ساختمان در فصل گرمايش و سرمايش، 
 س��ايبان هايي براي پنجره هاي هر يك از جبهه هاي جنوبي،  شمالي،  شرقي و 
غربي س��اختمان اداري نسل جديد طراحي شده كه تنها در تابستان مانع ورود 
تابش خورشيد به فضاها مي شوند و انرژي تابشي وارد شده به ساختمان را در 
فصل س��رد كاهش نمي دهند.  اين س��ايبان ها كه متشكل از پره هاي زاويه دار 
هس��تند،  براي هر يك از جبهه ها،  از تركيبي از س��ايبان هاي افقي و عمودي 
تش��كيل شده اند. به دليل كاربرد نتايج مربوط به مطالعه رفتار انرژي ساختمان 
و بكارگيري ايده هاي مذكور در آن،  اين ساختمان داراي مصرفي انرژي بسيار 
اندك اس��ت؛ درحالي كه هزينه اجراي اين س��اختمان،  نسبت به ساختمان هاي 
س��اخته شده بر اس��اس مبحث 19 مقررات ملي س��اختمان،  تنها اندكي بيشتر 

خواهد بود. 
5-6- مصرف انرژي ساختمان اداري نسل جدید

مصرف انرژي س��اختمان اداري نس��ل جديد براي گرمايش،  سرمايش،  روشنايي، 
 آب گرم مصرفي و تجهيزات خانگي و اداري با اس��تفاده از مدلس��ازي ديناميك 
انرژي و با استفاده از نرم افزار مدلسازي DesignBuilder محاسبه شده است. 

ميزان مصرف انرژي اين ساختمان براي مصارف مختلف به شرح زير است:
گرمايش:  27 كيلووات ساعت بر مترمربع در سال
سرمايش:  30 كيلووات ساعت بر مترمربع در سال
روشنايي:  20 كيلووات ساعت بر مترمربع در سال

آب گرم مصرفي:  8 كيلووات ساعت بر مترمربع در سال
لوازم خانگي و اداري:  22 كيلووات ساعت بر مترمربع در سال

بر اين اس��اس مجموع مصرف انرژي اين س��اختمان اداري براي مصارف مختلف 
107 كيلووات ساعت بر مترمربع در سال است كه نسبت به ساختمان هاي اداري 

موجود 78درصد كمتر است. 
6-6- میزان انتشار دي اکسید کربن توسط

س��اختمان اداري نسل جديد ميزان دي اكسيد كربني كه اين ساختمان با مصرف 
انرژي توليد مي نمايد نيز با اس��تفاده از مدلسازي و با بكارگيري فاكتورهاي توليد 
دي اكس��يد كربن براي گاز طبيعي و برق محاس��به ش��ده اس��ت. براي محاسبه 
دي اكس��يد كربن توليدي اين س��اختمان از سيستم زير استفاده شده است. ميزان 
كل دي اكسيد كربن توليد شده توسط اين ساختمان حدود 382 تن در سال است 

كه نسبت به ساختمان هاي عادي بسيار كمتر است. 
ساختمان هاي كم انرژي اقتصادي هستند

س��اخت س��اختمان هاي الگو در زمينه پايداري و بهره وري انرژي مي تواند باعث 
توس��عه علم و فرهنگ ساخت س��اختمان هاي پايدار و عموميت يافتن آنها شود. 
 در طراحي و س��اخت اين گونه ساختمان ها بايستي جز جنبه هاي زيست محيطي از 
قبيل كاه��ش مصرف انرژي،  به جنبه هاي اقتص��ادي و اجتماعي– فرهنگي نيز 
توجه ش��ود.  طراحي پروژه پايلوت س��اختمان اداري نس��ل جديد همچنين نشان 
مي دهد،  درصورتي كه در طراحي س��اختمان هاي انرژي كارا از روش��ه اي مناسب 
و پايدار مثل روش هاي معماري كاهش مصرف انرژي اس��تفاده ش��ود،  س��اخت 
س��اختمان هاي كم انرژي نيز مي تواند اقتصادي باش��د.  در ساختمان اداري نسل 
جدي��د،  حدود 78 درص��د صرفه جويي انرژي صورت گرفته اس��ت،  كه حدود 50 
درصد از اين كاهش مصرف انرژي تنها با اس��تفاده از شيوه هاي معماري و بدون 
صرف هزينه انجام پذيرفته است. لذا سرمايه گذاري براي ساخت چنين ساختماني 
و نيز سرمايه گذاري براي كاهش مصرف انرژي در اين ساختمان،  از نظر اقتصادي 

نيز به صرفه است. 
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مسئوليت اجتماعی از شعار تا عمل

هدف از تاسیس بنگاه های اقتصادی، مسئولیت اجتماعی آنهاست!! 
ش��ايد اكثر خوانندگان با اين جمله يا مشابه آن مواجه شده باشند و به عنوان يك 
ش��عار از كنار آن گذر كرده باش��ند و در ذهن خود اين سوال را مطرح كرده باشند 
كه مگر می ش��ود هدف بنگاه اقتصادی خصوصی چيزی به غير از منافع اقتصادی 
باشد؟ شايد تصور اين امر را داشته باشند كه اين شعار به درد سازمان های خيريه، 
آم��وزش و پرورش، بهداش��ت و ... می خورد و چه ارتباطی بين اين ش��عار و يك 
ش��ركت فعال در زمينه در و پنجره وجود دارد؟ مقاله ای كه پيش روس��ت به اين 

سوال و حواشی آن پاسخ خواهد داد:

دالیل شکل گیری و توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ها:
بارها با اين مورد در زندگی شخصی و تجارت مواجه شده ايم كه كاال يا خدماتی را 
دريافت ايم كه بنا به داليلی ايراد و مشكلی داشته و فروشنده حاضر به پاسخگويی 
نبوده و يا نتوانسته مشكل را مرتفع نمايد. در خاطر اكثر ما هست كه يك شركت 
توليد سوس��يس و كالباس چند سال پيش با عرضه محصولی با گوشت های آلوده 
موجب ترس و وحش��ت جامعه شد. مثال های اينگونه زيادند اما شايد در خصوص 
صنعت در و پنجره به ظاهر اين امر نمود كمتری در جامعه داش��ته باش��د. اما اگر 
كمی كالن تر به اين مسأله توجه نماييم شركت توليدی يا وارد كننده ای كه برای 

مثال دستگاه يراق، پروفيل و يا پنجره عرضه می كند ولی نسبت به ارائه محصول 
ي��ا خدم��ات پس از فروش با كيفي��ت اقدام نمی نمايد و صرفا س��ود مقطعی را در 
نظ��ر گرفت��ه، هم برای خود و هم برای جامعه به داليلی مانند موارد ذيل آس��يب 

می رساند:
آسیب های وارده به فروشنده:

 تضعيف برند حقيقی يا حقوقی بعد از ش��ناخته ش��دن معايب محصول ارائه شده 
توسط مشتريان و نهايتا جامعه 

 احتمال شكايات قانونی و حقوقی
 خسارات ناشی از ارائه كاالی معيوب

 خدش��ه دارد ش��دن صداقت و انصاف بنگاه يا فرد در جامعه  و تأثير آن در بقای 
بنگاه يا فرد

 از دست دادن مشتريان وفادار
 افزايش ريسك

آسیب های وارده به جامعه:
 هدر دادن منابع ملی )مواد اوليه، نيروی انسانی، منابع ارزی كشور و ...(

 تهديد اعتبار ساير بنگاه های فعال در ديد جامعه 
 رواج عدم اطمينان در جامعه  نسبت به محصوالت يا خدمات مشابه

مهندس فرخ ظفر فرخی – کرفت مولر ایران

اش�اره پنج�ره: از زمانی که نظام های مدیریتی در دنیا تش�کیل و به عنوان یک علم تعریف ش�ده اند تحوالت گس�ترده ای اتف�اق افتاده و مبنا 
و مأموری�ت س�ازمان ها تغییر یافته اس�ت. از س�ازمان های بروکرات کاال محور، فروش مح�ور ... تا نظریه های اخیر که بر مس�ئولیت اجتماعی 
س�ازمان ها تأکید می ورزند. اما نکته ای که در کش�ور ما چندان مورد اس�تقبال قرار نگرفته و عمدتا در حد ش�عار باقی مانده نظریه مس�ئولیت 
اجتماعی سازمان هاس�ت. نظریه ای که نه تنها کاملتر از س�ایر نظریه ها می باش�د بلکه تمام منافع حاصل از آن نظریه ها را نیز ش�امل می شود و 

منافع جامعه و سازمان را همزمان بهبود می بخشد.
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 تهديدهای زيست محيطی
 افزايش ريسك در معامالت

 افزايش نظارت های قانونی و در نتيجه افزايش هزينه های متعاقب
چگونه نظریه مسئولیت اجتماعی منافع سازمان را تأمین می نماید؟
برای درك اين امر ابتدا بايس��ت با مفاهيم اين نظريه و چارچوب آن آش��نا شويم. 
"بارن��ی" و " گريفن" مس��ئوليت اجتماع��ی را چنين تعريف كرده اند: مس��ئوليت 
اجتماعی، مجموعه وظايف و تعهداتی اس��ت كه س��ازمان باي��د در جهت حفظ و 
كم��ك به جامعه اي انج��ام دهد كه در آن فعاليت می كن��د. از ديدگاه “داگالس” 
مس��ئوليت اجتماعی از تعهدات مديريت است كه عالوه بر حفظ و گسترش منافع 
سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نيز انجام می گيرد.  بر مبنای نظريه "كارل" 
هرم مس��ئوليت اجتماعی س��ازمان دارای چهار بعد اصلی است كه عبارتند از: )به 

تصوير زير بنگريد(
نیازه�ای اقتص�ادی: بنگاه ها موظفن��د نيازهاي اقتصادي جامع��ه را برآورند و 
كاالها و خدمات مورد نياز آن را تأمين كنند وانواع گروه هاي مردم را از فرآيند كار 
بهره مند س��ازند. در واقع سوددهی سازمان ها منوط به تأمين نيازهای جامعه است. 
بنابراين می توان اذعان داشت كه فعالين صنعت در و پنجره ايران منافع و نيازهای 
اقتص��ادی جامعه را با ارائه محصوالت متنوع خ��ود در زمينه های كاهش مصرف 
انرژی، افزايش ضريب امنيت و ... تأمين می نمايند  و س��ود اقتصادی سازمان نيز 

از اين سير به دست می آيد.
رعايت قوانين و مقررات: آنها وظيفه دارند به بهداش��ت وايمنی كاركنان و مصرف 
كنندگان خود توجه كنند. محيط زيس��ت را نيااليند، از معامالت درون س��ازمانی 
بپرهيزن��د، دنب��ال انحصار نروند و مرتكب تبعيض نش��وند. در واق��ع  بنگاه ملزم 
به رعايت قوانين تدوين ش��ده توس��ط جامعه می باش��د  كه اصطالحا به آن التزام 

اجتماعی سازمان می گويند.
رعايت اخالق و كس��ب وكار: مس��ئوليت بنگاه، اخالق كسب و كار است. در اين 
قلمرو اصولی چون صداقت، انصاف و احترام جا دارد. در واقع س��ازمان بايس��ت با 
ايج��اد نگرش صحيح در س��طح جامعه و رعايت هنجاره��ا و اعتقادات جامعه در 

راستای مصالح ملی حركت نمايد. 
مسئوليت های بشر دوستانه: تعبير ديگركارول از اين مولفه ، "شهروند خوب "بودن 
است، يعنی مشاركت بنگاه در انواع فعاليتهايی كه معضالت جامعه را كاهش بدهد 

و كيفيت زندگانی آن را بهبود بخشد.
در واقع چهار بعد مطرح ش��ده باعث ش��كل گيری ارزش های اجتماعی نوينی در 
جامعه شده كه خود منافع سازمان را نه تنها تحت تأثير قرار داده و بهبود می بخشد  

بلكه به يكی از اصول آن تبديل می گردد.
  ايجاد ارزش از طريق مسئوليت اجتماعی

فضاي س��ازمان ها به سرعت در حال تغيير بوده وسازمان ها بر اثر روندهاي جاري 
به س��وي نش��ان هاي تجاري جهانی پيش می روند  كه سازمان هاي چند مليتی با 
زنجيره هاي تأمين جهانی نيز بدان شدت می بخشند. بسياري از سازمان ها به نحو 
فزاينده اي از ارزش مس��تقيم اقتصادي مسئوليت اجتماعی آگاهی يافته و با ادغام 
آن ب��ه منزله س��رمايه گذاري راهبردي با راهكار اصلی كس��ب و كار و فعاليتهاي 
مديريت��ی خود، می توانند تأثير مثبتی بر جامعه و محيط خود داش��ته باش��ند و در 
ضمن، شهرت و اعتبار خود را نيز تقويت كنند. با پيروي از اين روش، نه تنها براي 
امروز خود سود توليد می كنند، بلكه موقعيت آينده خود را نيز تثبيت می نمايند. در 
واقع بر مبنای رعايت چارچوب اين نظريه، سازمان ها ارزش های اجتماعی و درون 
س��ازمانی جديد و مفيدی را ايجاد می كنند كه منافع و س��ود آنها را نيز تحت تأثير 

مستقيم قرار می دهد. برخی از اين ارزشها عبارتند از:
ارزش های درون سازمانی:

 جلوگيری از فساد اداری
 شفافيت در فعاليت تجاری

 ايمنی و سالمتی
 تساوی درآمد و دستمزدهای عادالنه

 توليد مناسب  مطلوب
 كاركنان مشتاق

ارزش های اجتماعی
 تقويت برند

 دسترسی بيشتر به منابع مالی
 جذب وجهه عمومی

 جذب سرمايه گذاران جديد
نتیجه:

بنابراين س��ازمان ها بايد به كارهايی دس��ت بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق 
با ارزش هاي آن باش��د .س��ازمان هايی كه نتوانند خود را با اين مهم تطبيق دهند، 
در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت ديگر، س��ازمان ها براي آنكه بتوانند 
جاي��گاه خ��ود را در جامعه حفظ نموده يا بهبود بخش��ند، به نحوي كه باعث ادامه 
بقاي آنها و موفقيتش��ان در كار شود، الزم اس��ت كه به مسئوليت اجتماعی توجه 
الزم را داش��ته باشند .بنابراين مس��ئوليت اجتماعی سازمان ها عامل  اساسی بقاي 

هر سازمان است.
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اجرای طرح تفصيلی
رونق يا ركود ساخت و ساز؟

اش�اره: یک س�ال پس از اجرای طرح تفصیلی در کالن ش�هر تهران حاال اظهارنظرهای مختلفی ش�نیده می ش�ود؛ از یک س�و مسووالن شهرداری 
پایتخت از رونق گرفتن س�اخت و س�از می گویند و برخی دیگر اما می گویند باید این ضوابط اصالح ش�ود. برخی هم در انتظار نشس�ته اند تا دستکم 
ضوابط س�اخت و س�از شفاف تر شود. سازندگان مس�کن در تهران هم این روزها از وضع عوارض جدیدی گالیه دارند که به گفته آنها این عوارض 
متفرقه و خارج از طرح تفصیلی گرفته می شود که باعث افزایش هزینه ساخت می شود. بحث اصالح یا دستکم شفاف سازی مقررات ساختمان سازی 
در تهران همچنان در شورای شهر جریان دارد، هرچند یک مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت هرگونه اصالح در این طرح 

را رد می کند. گزارش پنجره ایرانیان از تازه ترین دگرگونی ها و اظهارنظرها درباره شرایط ساخت و ساز در کالن شهر تهران را بخوانید.
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اواخر اس��فندماه گذشته در شورای ش��هر تهران، دكتر شفيق مشاور طرح تفصيلي 
ش��هر تهران طي گزارش در خص��وص رفع مغايرات ها، تدقيق نقش��ه هاي طرح 
تفصيلي گفت: مقرر بود تا در فرآيند پيش��برد اجراي طرح تفصيلي در س��ال اول، 
م��ا مقوله راهبردي، پايش و بازبيني طرح را داش��ته باش��يم و بازخوردهاي آن را 
ارزيابي و آس��يب شناسي كنيم كه براين اساس در انتهاي سال اول اجراي طرح، 
الگوي مغايرت ها، تدقيق و تكميل نقش��ه هاي طرح تفصيلي را ارائه مي كنيم. وي 
بر اس��اس اين گزارش نتيج��ه نهايي بازبيني پهنه بندي ط��رح تفصيلي را حدود 
2200 مورد دانس��ت كه در پنج زمينه متمايز پيش��نهاد ش��ده بود كه تدقيق پهنه 
بن��دي، تغيير پهنه بندي، اعمال مصوبات مراج��ع قانوني، موارد غير قابل قبول و 
موارد حذفي از جمله اين پيشنهادات است. شفيق درخصوص 2200 مورد پيشنهاد 
اصالح��ي در فرايند بازبين��ي طرح تفصيلي گفت: از اين مي��زان 399 مورد آن از 
جنس تدقيق نقشه ها، بوده است و 84 مورد بدليل مغايرت باطرح جامع و تفصيلي 
پذيرفته نش��د و 15 موردآن از طرف ش��هرداران مناطق باز پس گرفته شده است. 
وي همچنين افزود: از پيشنهادات قابل قبول، 61 موردآن اعمال مصوبات شوراي 
عالي شهرسازي و معماري و كميسيون ماده پنج بوده كه روي نقشه ها اعمال شده 
اس��ت و همچنين 711 مورد تغييرات فراينده )تراكم گذاري بيشتر( و حدود 1000 

مورد تغييرات كاهنده )تراكم گذاري كمتر( بوده است. 
ش��فيق با اشاره به وسعت دامنه تغييرات كه حدود 1326 هكتار معادل 2/2 درصد 
مجموع وسعت پهنه هاي شهر است گفت: براين اساس نيمه جنوبي شهر بيشتر از 
نيمه شمالي داراي تغييرات فزاينده است به گفته شفيق قريب 60 درصد تغييرات 
بنا بر تصميمات كميسيون ماده پنج كاهنده و حدود 40 درصد فزاينده بوده است. 
مهدي چمران هم رئيس شوراي شهر تهران پيشنهاداتي كه در طي سال در قالب 
تذكر از سوي اعضاي شورا مطرح شده بود را به مشاور طرح تفصيلي ارائه كرد تا 
در اصالحيه طرح تفصيلي اين موارد پيشنهادي اعمال شود. وي از مشاور خواست 
تا يك طبقه تش��ويقي بافت ناپايدار حذف ش��ود و به جاي آن تش��ويقي در قالب 
تخفي��ف عوارض صورت پذيرد و همچنين اجازه س��اخت به قطعات 2000 متري 
كه در طرح تفصيلي مالك عمل فضاي سبز محسوب مي شدند به قطعات 1000 
متري كاهش يابد و تعيين سرنوش��ت قطعات كمتر از هزار متر نيز در كميس��يون 

ماده 7 مشخص شود. 
وي به يكي ديگر از درخواست هاي اعضاي شورا در خصوص اصالح طرح تفصيلي 
مربوط به افزايش ميزان گودبرداري از 60 درصد به 80 درصد اشاره كرد و افزود: 
طبق طرح تفصيلي درهنگام گودبرداري مجوز 60 درصد گودبرداري صادر مي شد 
كه متاس��فانه اين روش اعمال نمي ش��ود و درحال حاضر در ساخت و سازها، 80 
درص��د ملك مورد گودبرداري قرار مي گيرد. وي خواهان اجراي تنها 60 درصد از 
ملك براي گودبرداري درحين س��اخت و ساز شد. در نهايت مشاور طرح تفصيلي 
اين اطمينان را به اعضاي ش��وراي ش��هر داد كه درحين اصالح برخي از بندهاي 

طرح تفصيلي مالحضات اعضاي شوراي شهر نيز در نظر گرفته خواهد شد. 

اصالح طرح تفصیلي شهر تهران 
رييس ش��وراي اس��المي ش��هر تهران ضمن اعالم مخالفت با اعطاي يك  طبقه 
تراكم اضافي در بافت هاي ناپايدار، گفت: اين موضوع بزودي در كميس��يون ماده 
پنج اصالح مي شود. مهدي چمران با تشريح مشكالت طرح تفصيلي شهر تهران، 
اظهار كرد: با وجود پش��توانه مطالعاتي طرح تفصيلي شهر تهران، چند بند از طرح 
تفصيلي اش��كاالتي دارد كه بايد اصالح ش��ود. وي ادام��ه داد: يكي از اين موارد 
مجوز گودبرداري در س��طح اش��غال 100 درصدي ملك در طبقه منهاي دو)2-( 
براي تأمين پاركينگ است كه اين اقدام موجب از بين رفتن درختان داخل امالك 
خصوصي مي ش��ود و به همين خاطر ش��وراي ش��هر با آن مخالف است. چمران 
خاطرنش��ان كرد: از سوي ديگر در بخش��ي از طرح تفصيلي پايتخت به فضاهاي 
س��بز زير 2000 متر كه مالك خصوصي دارد، مجوز س��اخت  وس��از تحت ضوابط 
خاصي صادر شده است كه اعضاي شوراي شهر با اين بند از طرح تفصيلي مخالف 
هس��تند و به همين خاطر، با تصميم كميس��يون ماده پن��ج، فعال تا تعيين تكليف 
نهايي اجراي آن متوقف ش��ده اس��ت. رييس شوراي ش��هر تهران در ادامه ضمن 

اعالم مخالفت با بندي از طرح تفصيلي كه مجوز اعطاي يك طبقه تراكم اضافي 
در بافت هاي ناپايدار تهران را داده است، گفت: بافت هاي فرسوده واجد سه ويژگي 
ريزدانگ��ي، نفوذناپذيري و ناپايداري اس��ت، اما اگر يك پهن��ه يك يا دو ويژگي 
بافت هاي فرس��وده را داش��ته باش��د، به عنوان بافت ناپايدار ش��ناخته مي شود كه 
شهرداري براي تشويق نوس��ازي اين بافت ها، يك طبقه تراكم اضافي پيش بيني 
كرده است. وي ادامه داد: اين اقدام موجب مي شود كه بخش عمده امالك تهران 
از اين تراكم اضافي برخوردار شوند و عمال محاسبات طرح تفصيلي به هم مي ريزد. 
چمران اعالم كرد كه اشكاالت طرح تفصيلي شهر تهران هم اكنون كه يك سال 
از اجراي آن مي گذرد قابل بررس��ي و رفع اس��ت و موارد ياد شده هم، بزودي در 

كميسيون ماده 5 اصالح مي شود. 

طرح تفصیلي تهران فعال اصالح نمي شود 
مع��اون وزير راه و شهرس��ازي با بيان اينكه طرح تفصيلي تهران بعد از گذش��ت 
ي��ك س��ال از عملياتي ش��دن آن داراي نق��اط ضعف و قوت اس��ت گفت: هيچ 
پيشنهادي مبني بر اصالح طرح تفصيلي تهران به دبيرخانه شوراي عالي معماري 
و شهرس��ازي نرسيده است. ميرمحمد غراوي در پاس��خ به سؤالي مبني بر اينكه 
آيا اصالحاتي براي طرح تفصيلي تهران رخ داده اس��ت، گفت: تاكنون پيش��نهاد 
مشخصي براي تغييرات در طرح تفصيلي تهران به دبيرخانه شوراي عالي معماري 
و شهرس��ازي نرسيده است البته شايد در آينده نياز به تغييراتي باشد اما هنوز يك 
سال از عمر اجراي طرح نگذشته است كه بخواهند براي آن تغييراتي ايجاد كنند. 
وي افزود: طرح تفصيلي تهران ابتدا بايد تجربه و نقاط ضعف و قوت آن استخراج 
ش��ود آن وقت اگر ضرورتي ايجاب شد مي توان در خصوص اصالح و تغيير طرح 
تفصيلي تهران اقدام كرد. غراوي اضافه كرد: پيشنهاد اصالح طرح تفصيلي تهران 
ابتدا بايد در كميس��يون ماده 5 اس��تان مطرح و سپس به شوراي عالي معماري و 
شهرس��ازي ارائه شود تا پس از بررسي اگر طرح نيازمند اصالح بود براي تصويب 
آن اقدام كرد. معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال كه در اوايل سال 
91 پس از ابالغ طرح تفصيلي تهران ش��ما عن��وان كرده بوديد كه امكان اصالح 
طرح تفصيلي تهران در پايان س��ال 91 وجود دارد، گفت: هر آنچه كه در گذش��ته 
تصويب ش��ده است مالك عمل است و هيچ تغييراتي غير از آن ارائه نشده است 
بنابراين هرگونه تغيير يا حذف ابتدا بايد در كميسيون ماده 5 تصويب شود و اگر با 
طرح جامع مصوب تهران مغايرت داشت بايد به شوراي عالي معماري شهرسازي 
بياي��د و مصوبه جدي��د اخذ كند. غراوي گفت: در حال حاضر تصور نمي ش��ود كه 
بعد از گذشت يك سال از اجراي طرح ضرورتي داشته باشد كه تغييراتي در طرح 
تفصيلي تهران ايجاد ش��ود. معاون وزير راه و شهرس��ازي خاطر نشان كرد: طرح 
تفصيلي تهران از ابتداي س��ال 91 عملياتي ش��د بنابراين بايد نقاط ضعف و قوت 
آن شناس��ايي ش��ود و اگر نيازي براي اصالح و تغييرات ديده شد بايد كميسيون 

ماده 5 به تصويب برسد. 
وي اف��زود: به هر حال اي��ن طرح تفصيلي تهران نيز نقطه ضعفي دارد و كس��ي 
نمي تواند بگويد ايراد ندارد اما به هر حال بايد ابتدا اين طرح تجربه شود ولي هنوز 
پيش��نهادي مشخص از كميس��يون ماده 5 به شوراي عالي معماري نرسيده است. 
غ��راوي با بيان اينكه 11 عضو از وزارتخانه هاي مختلف عضو كميس��يون ماده 5 
هستند، گفت: طرح تفصيلي تهران پايين دست طرح جامع تهران است يعني ابتدا 
طرح جامع تهران به عنوان يك سند باالدستي مصوب مي شود كه توزيع جمعيت 
و اس��تقرار فعاليت هاي مورد نياز جمعيت در يك افق 10 س��اله مشخص مي شود 
كه در ش��هر به چه ترتيبي باشد. وي افزود: روي اين اصل طرح جامع تهران اين 
جمعي��ت را در مناطق مختل��ف تهران توزيع مي كند و مي گويد كه به عنوان مثال 
در افق 10 س��اله جمعيت ها در مناطق بايد به چه شكل باشد. وي ادامه داد: طرح 
تفصيلي تهران كه طرح پايين دس��تي طرح جامع است با يك مقياس بزرگتر يك 
دو هزارم اين اراضي و امالك ش��هر را در هر منطقه از ش��هرداري دقيق س��ازي 
كرده و اراضي را با ضوابط و مقررات س��اخت و ساز تعيين تكليف مي كند بنابراين 
طرح تفصيلي يك طرح اجرايي اس��ت كه در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد كه 
متقاضيان و مالكان امالك و ارضي بر اساس آن طرح تفصيلي مي توانند اقدام به 
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اخذ پروانه و سپس ساخت و ساز كنند. 
غراوي اضافه كرد: در حال حاضر اين مراحل طي ش��ده و بر اس��اس طرح 
جامع مصوب س��ال 86 طرح تفصيلي تهران ب��ا مقياس يك دو هزارم تهيه 
ش��ده و در مناطق در دست اجراست و در حال حاضر اگر مغايرتي يا تغييري 
نس��بت به طرح جامع داشته باشد بايد در شوراي عالي معماري مطرح شود. 
وي افزود:پس هرگونه تصميم گيري در كميس��يون ماده 5 در خصوص طرح 
تفصيلي تهران تا جايي كه مغاير با طرح جامع نباش��د قابل اجرا است اما اگر 
بخواه��د به عن��وان مثال جمعيت را تحت تأثير ق��رار دهد اين مغاير با طرح 
جامع اس��ت و بايد به شوراي عالي شهرس��ازي ارائه شود. به گفته وي، اين 
اتفاقات هنوز در خصوص افزايش جمعيت يا تغيير پهنه ها رخ نداده است كه 

بخواهيم شاهد اصالح و تغيير در طرح تفصيلي تهران باشيم. 

طرح تفصیلي تخلفات ساخت و ساز پایتخت را کم کرد
مدير كل امور اجرايي كميس��يون هاي ماده 100 شهرداري تهران با اشاره به 
نق��ش كم نظير اج��راي طرح تفصيلي تهران در كاهش تخلفات س��اختماني 
گفت : با توجه به نقش طرح تفصيلي تهران در شفاف سازي و تعيين تكليف 
براي تمامي ابعاد س��اخت وس��از آمار تخلفات س��اختماني در سال گذشته به 
ش��دت كاهش يافت. رضا نگهبان با بيان اين مطلب گفت: با اقداماتي كه در 
سال گذشته صورت گرفت گامهاي موثري در جهت رسيدگي به پرونده هاي 
كميس��يون م��اده 100، اجراي پرونده ه��اي ماده 100 و اعتمادس��ازي براي 
ش��هروندان در خصوص پرونده هاي مرتبط با اين كميسيون برداشته شد كه 
طي چند سال اخير كم نظير بود. وي ابراز اميدواري كرد تا با ادامه اجراي اين 
با توجه به تجربه يكساله اجراي اين طرح ورفع ابهامات و مشكالت احتمالي 

آن، در س��ال 92 شاهد س��امان يافتن بيش از پيش ساخت وساز در پايتخت 
و تبديل اين طرح به عنوان اهرمي براي كاهش تخلفات ساختماني باشيم. 

کاهش 70 درصدي ساخت وساز غیرمجاز در تهران 
مدي��ركل رس��يدگي به ش��كايات اس��تانداري تهران از كاه��ش 70 درصدي 
س��اخت و س��ازهاي غيرمجاز در سطح اس��تان تهران خبر داد. محمد فيضي 
گفت: اس��تانداري با تعيين بازرس��ان ويژه براي مقابله با س��اخت و س��ازهاي 
غيرمجاز ش��هري و تنظيم ب��ازار در ايام تعطيالت نيز اي��ن دو محور را رصد 
مي كرد و با توجه به كنترل خوبي كه بازرس��ان انجام دادند، امس��ال س��اخت 
و س��ازهاي غيرمجاز در سطح اس��تان تهران كاهش چشمگيري داشت. وي 
افزود: علي رغم اينكه تعطيالت نوروز 92 نسبت به سال گذشته سه برابر بود، 
اما ساخت وسازهاي غيرمجاز كاهش داشت و گزارش ها نشان مي دهد كه رقم 
كاهش نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد است. به گفته مديركل 
رسيدگي به شكايات استانداري تهران، 41 شهرداري در سطح شهرستان هاي 
اس��تان تهران مورد رصد قرار گرفته اند و گزارش همه ش��هرداري ها مبني بر 
كاهش س��اخت و سازهاي غيرمجاز در ايام تعطيالت است. فيضي گفت: تنها 
چندين ساخت وس��از غيرمجاز در كهريزك، دماوند و شهر قدس داشتيم كه با 
موارد گزارش ش��ده برخورد و ساخت و س��ازهاي منطقه »فرون آباد« به طور 

كامل تخريب شد. 

اعالم ضوابط بلند مرتبه سازی در آینده نزدیک
معاون ش��هردار تهران از نهايي ش��دن ضواب��ط بلند مرتبه س��ازي و ارائه آن به 
كميسيون ماده پنج در آينده اي نزديك خبر داد. اين در حالي است كه طبق اعالم 
قبلي مديران ش��هرداري اين ضوابط بنا بود تا پايان س��ال گذش��ته نهايي و مورد 
عمل قرار گيرد. عليرضا جاويد، معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري تهران با 
اعالم اين خبر افزود: ضوابط بلند مرتبه س��ازي جمع بندي ش��ده است و به زودي 
به كميس��يون ماده 5 ارائه مي شود و جزئيات مربوط به آن پس از تصويب در اين 
كميس��يون در اختيار ش��هروندان قرار خواهد گرفت. جاويد در گفت وگو با س��ايت 
اطالع رساني شهرداري تهران )سما( اظهار كرد: بر اساس آنچه در كميسيون ماده 
5 مقرر ش��ده بود، ضوابط بلند مرتبه س��ازي بايد تا پايان سال گذشته جمع بندي 
مي شد كه اين كار تاكنون ادامه داشته و به زودي براي تصويب به اين كميسيون 
ارائه خواهد ش��د. او به ويژگي هاي ضوابط بلند مرتبه سازي اشاره كرد و گفت: در 
قالب اين ضوابط مكان يابي مناطق مستعد براي بلند مرتبه سازي و ضوابط ساخت 
و سازهاي بلندمرتبه بر اساس راهبردهاي طرح جامع و تفصيلي بررسي شده است. 

به شهرداري تذکر داده ایم
اس��فندماه سال گذشته رييس ش��وراي ش��هر تهران با انتقاد از عدم ارائه ضوابط 
بلندمرتبه سازي به كميسيون ماده 5 از سوي شهرداري تهران، گفت: شورا چندين 
ب��ار در اي��ن باره به ش��هرداري تذكر داده و درخواس��ت كرده كه اي��ن ضوابط را 
زودت��ر ارائه كند. مهدي چمران با بيان اينكه پيش نويس ضوابط بلندمرتبه س��ازي 
در پايتخت پيش از اين توس��ط ش��هرداري تهران تدوين و به كميس��يون ماده 5 
ارائه ش��ده بود، گفت: قرار بود كه نقطه نظر اعضاي كميس��يون در اين باره اخذ 
ش��ود تا نس��خه نهايي ضوابط بلندمرتبه سازي بر اين اس��اس تدوين و گردآوري 
ش��ود. رييس ش��وراي ش��هر تهران با بيان اينكه هم اكنون مجوز تك تك ساخت  
و س��ازهاي بلندمرتبه به صورت موردي در كميس��يون ماده 5 بررس��ي مي شود، 
تاكيد كرد: ش��وراي ش��هر تهران به هيچ وجه موافق بلندمرتبه س��ازي بي ضابطه 
نيس��ت و در كميس��يون هم تالش مي كنيم كه در حد تراكم غالب هر منطقه با 
بلندمرتبه س��ازي موافقت كنيم. به گفته چمران، برابر ضوابط طرح تفصيلي ش��هر 
تهران، ساختمان هاي 12 طبقه و بيشتر، بلندمرتبه محسوب مي شوند و مجوز آنها 
بايد تا زمان تصويب و ابالغ ضوابط جديد بلندمرتبه س��ازي در كميس��يون ماده 5 
بررس��ي شود. وي در خاتمه ابراز اميدواري كرد كه ابالغ اين ضوابط به عمر چند 

ماهه باقي مانده از اين دوره  شوراها برسد. 
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نقد مرکز پژوهش های مجلس بر طرح تفصیلی تهران

مقررات ساخت و ساز پايتخت 
شفاف، يکدست و در اختیار همه باشد

طرح تفصيلي جديد تهران بعد از آنكه در محافل مختلف ش��امل وزارت راه وشهرسازي، 
ش��هرداري تهران، شوراي شهر و دبيرخانه ش��وراي عالي معماري و شهرسازي مورد نقد 
مثبت و منفي كارشناس��ان قرار گرفت، حاال در آس��تانه يك س��الگي اجرا، توسط دفتر 
مطالع��ات زيربنايي مرك��ز پژوهش هاي مجلس تحليل محتوا ش��ده اس��ت.آنچه مركز 
پژوهش هاي مجلس از طرح تفصيلي تهران برداش��ت كرده، عبارت است از: پايان دادن 
ب��ه بي برنامگي در اداره پايتخت به عنوان بزرگ تري��ن نقطه قوت طرح تفصيلي جديد 
و در عي��ن ح��ال آثار منف��ي اجراي اين طرح در بازار مس��كن و قيم��ت ملك به خاطر 
دو ايراد جدي در نحوه اجراي طرح. در اين بررس��ي تاكيد ش��ده اس��ت: طرح تفصيلي 
جديد براي برخي محله هاي شهر تهران محدوديت ساختماني و براي برخي ديگر رفاه 
ساخت وس��از ش��امل افزايش تراكم و تغيير كاربري، قائل شده كه اين دوگانگي نه تنها 
ابزار سوءاستفاده دالالن بازار ملك را فراهم مي كند كه مي تواند منجر به افزايش قيمت 
مس��كن در پايتخت نيز ش��ود. از س��وي ديگر رانت اطالعاتي نهفته در طرح تفصيلي 
جديد تهران به خاطر طبقه بندي س��طح دسترسي به جزئيات طرح و پهنه هاي مختلف، 
مشكل س��از شده اس��ت. مركز پژوهش ها براي اصالح اين ايرادات پيشنهاد كرده است: 
مقررات ساخت وس��از در همه مناطق تهران به صورت همگن، تسهيل و يكدست شود و 
همه اطالعات طرح به صورت كامل و يكجا براي همه مردم تهران به نمايش دربيايد.

دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس در عين حالي كه توجه شهرداري تهران 
به »نياز چندين س��اله پايتخت به طرح تفصيل��ي« را در رديف اقدامات مثبت اين ارگان 

عمومي برش��مرده، ايراداتي به نحوه اجراي طرح تفصيلي وارد كرده است. بررسي هاي 
اين مركز نشان مي دهد: در طرح تفصيلي جديد تهران، براي برخي محله ها محدوديت 
ساخت وس��از و براي برخي ديگر تس��هيالت ساخت وس��از به لحاظ حداكثر تراكم مجاز، 
سطح اشغال و نوع كاربري تعريف شده كه اين دوگانگي در سطح شهر ابزار سوءاستفاده 
دالالن ب��ازار ملك را فراهم مي كند و در نهايت مي تواند به افزايش قيمت مس��كن در 
محله هاي محدودزا يا حتي در كل ش��هر تهران منجر ش��ود. در اين بررسي همچنين، 
طبقه بندي س��طح دسترس��ي ش��هروندان به جزئيات باارزش امالك در سايت استعالم 
طرح تفصيل��ي – اطالعاتي همچ��ون قرارگيري در كدام يك از چهار پهنه مس��كوني، 
تج��اري، مختل��ف و فضاي س��بز- و در عوض، اش��راف كامل گروهي خ��اص از بدنه 
دس��ت اندركار طرح تفصيلي به همه داده هاي طرح و مش��خصات امالك، مورد انتقاد و 
ايراد واقع ش��ده و تاكيد شده است: در صورت عدم اصالح اين وضعيت، رانت اطالعاتي 
موجود در طرح تفصيلي كماكان مشكل ساز خواهد بود. مركز پژوهش هاي مجلس براي 
رفع ايرادات در مس��ير اجراي طرح تفصيلي جديد تهران، معتقد اس��ت: ش��هرداري  از 
يك س��و بايد ساخت وساز در شهر را تسهيل كند و از س��وي ديگر امكان مشاهده متن 
كامل طرح تفصيلي در دفاتر خدمات الكترونيك شهر براي همگان را فراهم كند. نتايج 

بررسي هاي مركز پژوهش هاي مجلس در اين باره به اين شرح است:
درآمدهاي ناپایدار

كمبود منابع مالي از علل اصلي عدم تحقق طرح هاي توس��عه و عمران ش��هري عنوان 

143



پنجره ایرانیان

مي ش��ود. اين عامل موجب مي ش��ود كه مديران شهري جهت كس��ب منابع درآمدي، 
طرح ه��اي توس��عه و عمران و ضوابط و مقررات مربوط ب��ه آن را تغيير دهند و از منابع 
درآمدي آن منتفع ش��وند. اين تغيير جهت باعث مي ش��ود كه بس��تر ميل به تخلف در 
مق��ررات طرح هاي ش��هري )جامع و تفصيلي( فراهم ش��ود و از اي��ن رو عالوه بر عدم 
حاكميت طرح ش��هري، مش��كالت ديگري نيز بروز كند. اينجاس��ت كه اجراي دقيق 
طرح هاي ش��هري را مستلزم دريافت درآمدهاي پايدار دانسته اند. يكي از منابع درآمدي 
ناپايدار در ش��هرها اس��تفاده از منابع درآمدي صدور پروانه در پهنه هاي مختلف اس��ت. 
كالنش��هر تهران به دليل تمركزگرا بودن و نياز به منابع مالي بيش��تر، مي تواند بيش��تر 
تحت تاثير اين مس��اله باش��د. اكنون پرسش اين اس��ت كه با وجود اين شرايط ناپايدار 
درآمدي ش��هرداري تهران، چه تضميني اس��ت كه طرح تفصيلي تهران تغييراتي جهت 
كس��ب منابع درآمدي به خود نبيند و با سالمت به اجرا برسد؛ در حالي كه اجراي سالم 

طرح تفصيلي نيازمند منابع درآمدي پايدار است؟

طرح تفصیلي و مسکن
يكي از موضوعاتي كه همواره با اجراي طرح تفصيلي در بين صاحب نظران مطرح شده 
اس��ت، ارتباط طرح تفصيلي با وضعيت مس��كن در شهر تهران است. طرح تفصيلي به 
صورت چهار پهنه سكونت، فعاليت، مختلط و حفاظت تهيه شده است. در پهنه سكونت 
در بعض��ي نواحي و مناطق ش��هري قوانين محدودكننده و در بعض��ي ديگر از قوانين 
توسعه مسكن همراه است. اين مساله باعث شد ديدگاه هاي متفاوتي در زمينه مسكن 
شكل بگيرد. شهردار تهران، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري و رياست  شوراي 
ش��هر تهران معتقدند كه اجراي طرح تفصيلي ارتباطي با قيمت مسكن در شهر تهران 
ندارد و اين مس��اله مي تواند متاثر از روندهاي افزايش��ي قيمت مسكن در سال گذشته 
باش��د كه مورد سوء اس��تفاده دالالن مسكن قرار گرفته اس��ت. اما وجود همين قوانين 
دوگانه محدوديت و توسعه ساخت و ساز در طرح تفصيلي مي تواند شرايط سوء استفاده از 
عرضه و تقاضاي مسكن در بين خريداران و سازندگان مسكن در بنگاه هاي مسكن را 
موجب شود. براساس مواد قانوني در طرح تفصيلي، شهرداري براي سازماندهي مسكن 
در ش��هر تهران امتياز »حق توسعه« به انبوه سازان و مالكان ارائه كرده است. براساس 
اين امتياز اگر فردي مجوز ساخت ساختماني 10 طبقه در يك پهنه اي كه مجوز بيش 
از 5 طبقه ندارد، داشته باشد به او اجازه مي دهند تنها در حد مجوز همان پهنه يعني 5 
طبقه بسازد و براي باقي طبقات كه اجازه ساخت ندارد و چون پولي از جانب شهرداري 
به فرد برگش��ت داده نمي ش��ود، لذا به ازاي اين 5 طبقه ديگر براي فرد حق توسعه اي 
قائل شده اند. اين حق توسعه در شرايط حقيقي و عيني به نظر مي رسد كه هم قابليت 
استفاده براي فرد نداشته باشد و هم اينكه فضاي داللي در نظام ساخت وساز را ترويج 

كن��د. با اين اوصاف مي ت��وان نتيجه گرفت كه وجود محدوديت هاي ساخت وس��از در 
بعضي از مناطق كه حتما با ادله هاي فني و زيس��تي تدوين ش��ده اس��ت و مانع وجود 
ساخت وس��از در يك پهنه مي شود، شرايطي را چه به لحاظ عيني و چه به لحاظ رواني 
در بين بنگاه هاي امالك، دالالن، سازندگان و خريداران و مالكان به وجود مي آورد كه 
مي تواند افزايش قيمت مس��كن را حداقل در آن پهنه به وجود آورد. بنابراين در اجراي 
طرح تفصيلي ضمن توجه دقيق به مسائل ايمني و فني در ساخت وساز و اجراي دقيق 
قوانين بايد تدابير خاصي جهت تس��هيل شرايط اجرا و انتفاع مردم از طرح تفصيلي نيز 

به وجود آورد.

رانت اطالعاتي طرح تفصیلي
 ب��ر اس��اس اطالع��ات س��ايت ش��هرداري ته��ران، ط��رح تفصيل��ي روي س��ايت

 Tehran.ir قرار گرفته و هر يك از مالكان بر اساس شماره نوسازي خود مي توانند 
اطالع��ات مربوط به ملك خود را ببينند. به نظر ش��هردار تهران اين اطالعات كامال 
ش��خصي اس��ت و هر فرد تنها مي تواند اطالعات ملك خود را دريافت كند. آنچه در 
اطالع رس��اني طرح تفصيلي حائز اهميت است، اينكه عالوه بر شركت هاي مهندسين 
مشاور 22 گانه كه طرح هاي تفصيلي مناطق را تهيه كرده اند و شوراي عالي معماري 
و شهرس��ازي كه اين طرح ها را به تصويب رس��انده، در مجموعه بزرگ ش��هرداري 
تهران نيز افراد بي ش��ماري هستند كه از جزئيات طرح تفصيلي مي توانند اطالع دقيق 
داش��ته باشند. وجود چنين ش��رايطي مي تواند موجب شكل گيري رانت هاي اطالعاتي 
در اين زمينه باش��د. به نظر مي رسد براي اطالع رس��اني دقيق به همه مالكان و عدم 
شكل گيري رانت هاي اطالعاتي، عالوه بر اطالع رساني از طريق سايت، دفاتر خدمات 
الكترونيك ش��هرداري نيز بايد جزئيات و اطالعاتي از طرح تفصيلي و نحوه شناسايي 
هر ملك توس��ط مالك را به صورت مس��تقيم در اختيار مالكان ق��رار دهند تا آنان از 
جزئيات كامل موضوع بهره مند باش��ند. عالوه بر اين، اطالعات مربوط به شبكه هاي 
دسترس��ي و فضاهاي عموم��ي نيز بايد در اختيار ش��هروندان قرار گي��رد. اين چنين 
اطالعاتي هم اينك به تفكيك مناطق روي سايت طرح تفصيلي قرار دارد، اما به دليل 
ميزان زياد اطالعات، وضوح بس��يار ضعيفي دارد به گونه اي كه چندان قابل اس��تفاده 
نيس��ت و اطالعات آن بيشتر كلي و در سطح مناطق تهيه شده است. به نظر مي رسد 
كه براي جلوگيري از هرگونه رانت اطالعاتي و تس��هيل دسترس��ي شهروندان به اين 
اطالع��ات بايد اطالعات فوق را در واحد ناحيه يا محله تهيه كرد و در اختيار كاربران 
قرار داد. براي اين كار مي توان اقدام به راه اندازي س��ايت شهرسازي و معماري براي 
يكايك محالت به صورت جداگانه و ايجاد فضايي در پورتال ش��هرداري تهران براي 

رويت همه شهروندان كرد.
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اتالف انرژی در ايران
 فاصله زياد با جهان

2/5 برابر بیشتر از استاندارد جهانی
نايب رييس كميته ملي توسعه پايدار گفت: ساختمان هاي موجود در شهرهاي ايران 
2/5 برابر اس��تاندارد جهاني هدر رفت انرژي دارند زي��را در طراحي آنها موضوعات 
زيس��ت محيطي مد نظر قرار نمي گيرد و تنها به ظاهر ساختمان توجه مي شود. رضا 
مكنون افزود: امروزه همه كارشناس��ان بر اين باورند كه توس��عه بدون حفظ محيط 
زيس��ت معنايي ندارد و كش��وري بدون در نظر گرفتن اين موضوع به توسعه پايدار 
نخواهد رس��يد. از اين رو بايد در س��اخت و س��ازها به موضوعات زيس��ت محيطي 
توجه ش��ودو مصالح ساختماني اس��تاندارد با طراحي زيست محيطي استفاده شود تا 
مص��رف انرژي كاهش يابد. مكنون گفت: توليد پاك، حمل و نقل پاك، پروژه هاي 
اكولوژيك��ي، تداركات، بازيابي الگ��وي زندگي پايدار و مديري��ت ضايعات برخي از 
موضوعات چرخه اي هس��تند كه سازمان ملل متحد آنها را به عنوان الگوي توليد و 
مصرف پايدار نامگذاري كرده است. وي اظهار داشت: در اين چرخه به تمام مسايل 

زندگي انس��ان ها توجه شده اس��ت و اين موضوعات بايد از سوي دولت ها و جوامع 
مختلف با جديت دنبال شود. 

ناي��ب رييس كميته ملي توس��عه پايدار گفت: س��اختمان براي آين��ده بهتر يكي از 
برنامه هاي س��ازمان ملل اس��ت كه اجراي اين برنامه در حال پي گيري است به اين 
معنا كه ساختمان ها بايد كامال مطابق با مسايل زيست محيطي و درراستاي توسعه 
پايدار ساخته مي شوند. همچنين مجيد مفيدي استاد دانشكده معماري و شهرسازي 
دانش��گاه علم و صنعت گفت: طراحي صحيح ساختمان موجب كاهش 70 درصدي 
مصرف انرژي مي ش��ود در حالي كه متاس��فانه در كشور ما در طراحي فقط به ظاهر 
س��اختمان توجه مي شود. وي اظهارداش��ت: ايران چهار برابر متوسط جهاني انرژي 
مصرف مي كند كه اين هدر رفت انرژي نيازمند تامل مسووالن و اجراي برنامه هاي 
مدون و اصولي اس��ت. محمد حس��ين ماجدی هم افزود: تاكنون هيچ دستورالعملی 
برای نگه داری ساختمان ها در كشور ارايه نشده است از اين رو نيازمند نقشه راه در 

اش�اره: بازهم هش�دار و بازهم تکرار؛ کارشناسان همچنان زنگ خطر را به صدا درمی آورند و می گویند: انرژی زیادی در ایران به هدر می رود، 
انرژی که در صورت مصرف بهینه تر دس�تکم منابع ناش�ی از یک صرفه جویی ملی به نفع همگان خواهد بود و می توان انرژی آزادش�ده را به 
دیگر کش�ورها فروخت و در عین حال محیط زیس�ت سالم تری هم داشت. به گفته نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار ایران، ساختمان های 
موجود در ش�هرهای ایران 2/5 برابر اس�تانداردهای جهانی هدر رفت انرژی دارند و تنها در کش�ورما به ظاهر س�اختمان توجه می ش�ود. یک 
استاد دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت هم می گوید: طراحي صحیح ساختمان موجب کاهش 70 درصدي مصرف انرژي 
مي ش�ود. یک مقام مس�وول در س�ازمان بهره وری انرژی هم تاکید دارد که 50 درصد انرژی در ایران بدون ارزش افزوده مصرف می ش�ود و 
دیگر مس�وول دولتی در همین س�ازمان فاش می س�ازد که شدت انرژی در ایران س�ه برابر میانگین جهانی است. چه باید کرد؟ پاسخ روشن 
است اما اراده ها چندان برای اصالح ساختارهای انرژی خوار به ویژه در بخش ساختمان قوی نیست و همچنان ضعف اجرای قوانین و مقررات 

مشهود است. این گزارش را بخوانید.
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بخش ساخت و ساز هستيم تا نقاط ضعف را شناسايی و براساس آن برنامه های 
بلند و كوتاه مدت با الگو قراردادن يك نقش��ه راه تدوين شود. وی اظهار داشت: 
مراكز علمی، پژوهش��ی و دانش��گاهی وظيفه دارند در كنار يكديگر نقاط ضعف 
س��اخت و ساز را شناس��ايی و به مراجع ذی صالح ارجاع دهند تا نسبت به رفع 
آنها اقدام ش��ود. وی ادامه داد: در س��الهای اخير مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازی حدود 400 استاندارد، ضابطه و آيين نامه در زمينه ساخت و ساز تهيه 
و ارايه كرده اس��ت و كارشناس��ان اين مركز آماده انجام هر گونه كار تحقيقاتی 
در زمينه س��اخت و ساز هس��تند. ماجدی اظهارداش��ت: در حال حاضر طراحان 
س��اختمانی با تجربه ای در كش��ور فعال هستند اما نقطه ضعف در اجرا و كيفيت 

مصالح ساختمانی است كه بايد اين نقاط ضعف رفع شود. 

50 درصد انرژی در ایران بدون ارزش افزوده مصرف می شود
مدير گروه س��اختمان س��ازمان بهره وری انرژی ايران)س��ابا( گفت: حدود 53 
درصد از برق توليدی كش��ور در بخش های غير مولد مصرف می ش��ود كه هيچ 
ارزش افزوده ای ندارد. احمد توكلی گفت وگو با ايرنا، افزود: 33 درصد از مصرف 
برق كش��ور در ساختمان های مس��كونی، 12، 7 تا 13 درصد در بخش تجاری 
و ح��دود هفت درصد در س��اختمان های اداری و عمومی مصرف می ش��ود كه 
جمع اين ميزان 53 درصد اس��ت. وی با بيان اين كه، مصرف برق در بخشهای 
صنعت و توليدی منجر به توس��عه و رش��د اقتصادی كش��ور می شود، افزود: اگر 
ميزان مصرف گاز را هم به مصرف برق اضافه كنيم، 40 درصد از انرژی توليدی 
در بخش س��اختمان مصرف می شود. مدير گروه س��اختمان سازمان بهره وری 
انرژی)سابا( خاطر نش��ان كرد: مطالعات نشان می دهد با استفاده از راهكارهای 
س��اده و بدون هزينه می توان 30 درصد از مصرف انرژی در بخش ساختمان را 
كاهش داد. وی با اشاره به توزيع 100 ميليون رشته المپ كم مصرف در كشور 
و همگانی ش��دن اس��تفاده از آن گفت: بخش مهمی از صرفه جويی در مصرف 
انرژی از طريق تغيير الگوهای رفتاری مردم و از طريق اطالع رس��انی توس��ط 
رسانه ها و نهادهای آموزشی امكان پذير است. توكلی ادامه داد: عالوه بر اين و 
با اس��تفاده از راهكارهای هزينه بر، حدود 50 درصد امكان صرفه جويی در اين 
بخش وجود دارد. وی خاطر نشان كرد: متوسط دمای داخل ساختمان در فصل 
زمستان در دنيا 18 تا 20درجه است كه اين رقم در ايران 27 درجه است و اين 
در حالی اس��ت كه هر يك درجه افزايش دم��ا پنج درصد افزايش مصرف را به 
دنبال دارد. وی افزود: در فصل تابس��تان هم در حالی كه متوس��ط دمای داخل 
س��اختمان در دنيا 26 درجه اس��ت اين ميزان در ايران 18 تا 20 درجه می باشد. 
توكلی ادامه داد: بخش��ی از راهكارهای بهينه سازی مصرف انرژی دست مردم 
نيس��ت و سازندگان س��اختمان ها و نهادهای نظارتی بايد وارد عمل شوند. وی 
با ذكر مثالی و با اش��اره به تعبيه جای كولر گازی در س��اختمان ها گفت: خريدار 
چنين س��اختمانی بايد يك دستگاه كولر گازی نيز خريداری و در ساختمان خود 
نص��ب كند، در حالی ك��ه كولرهای گازی تنها بايد در مناطق گرم و مرطوب به 
كار گرفته ش��ود. مدير گروه ساختمان سازمان بهره وری انرژی با بيان اين كه، 
مصرف انرژی يك دس��تگاه كولر گازی چهار برابر كولرهای آبی است، از وجود 
چهار ميليون دستگاه كولر گازی در كشور خبر داد و افزود: استفاده از اين كولرها 
در مناطق��ی كه گرم و مرطوب نيس��تند، به هيچ وجه توصيه نمی ش��ود. توكلی 
همچني��ن در خصوص اج��رای مقررات ملی س��اختمان و مبحث 19 به ضعف 
سيس��تم نظارتی در اين بخش اشاره كرد و گفت: در ساختمان های احداث شده 
ممكن اس��ت مقررات بهينه س��ازی مصرف انرژی رعايت نشود و اين در حالی 
اس��ت كه خريدار هم نمی تواند دوباره در ساختمان خود هزينه كند. وی استفاده 
از سنس��ورهای حضور در مناطق كم تردد همچ��ون انباری، پاركينگ و راه پله 
را از راهكارهای س��اده ای ذكر كرد كه نقش زيادی در مصرفه بهينه انرژی در 
ساختمان ها دارد. اين مقام مسئول همچنين در خصوص تدوين برچسب انرژی 
گفت: اس��تاندارد ساختمان های اداری حدود چهار س��ال است كه توسط سابا و 
با همكاری س��ازمان استاندارد تدوين شده و مقررات اس��تاندارد ساختمان های 
مس��كونی و تجاری هم بيش از يك س��ال قبل توسط توانير تدوين شد. وی با 

بيان اين كه، ابالغ اين مقررات بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، افزود: با 
وج��ود مدت زمان زيادی كه از تدوين اين مقررات می گذرد، هنوز مقررات فوق 
ابالغ نش��ده و ظاهرا به اول كار بازگش��تيم. توكلی خاطر نشان كرد: مسئوليت 
اجرای مقررات برچسب انرژی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و از سوی 
ديگر اب��الغ اين مقررات نيازمند وجود ش��ركت های آموزش ديده و تهيه چك 
ليس��ت و يكسان سازی است كه اين برنامه با همكاری وزارت راه و شهرسازی 

و سازمان استاندارد در دست اجراست. 

شدت انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی 
مدير آموزش س��ازمان بهره وری انر ژی ايران گفت: ش��اخص شدت انرژی در 
ايران سه تا چهار برابر كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه است. محمدحسن 
زربخش افزود: ش��اخص شدت انرژی از تقس��يم انرژی نهايی مصرفی در يك 
كش��ور بر ميزان توليد ناخالص داخلی آن محاس��به می شود و نشان می دهد كه 
برای توليد مقدار معينی كاال و خدمات چه مقدار انرژی اس��تفاده شده است. به 
گفته ی وی، اين ش��اخص در ايران در س��ال 1389، 1/94 بش��كه معادل نفت 
خ��ام ب��ه ازای يك ميليون ريال ي��ا بعبارتی 895 تن مع��ادل نفت خام به يك 
ميليون دالر بوده، در صورتی كه اين ش��اخص در كش��ور ژاپن معادل 56 تن و 
در كش��ور تركيه 185/7تن معادل نفت خام بوده است. ميانگين شاخص شدت 
انرژی در جهان معادل 191/7 تن معادل نفت خام اس��ت. زربخش با مقايس��ه 
الگوی مصرفی انرژی در ايران و تركيه، به رش��د 2/2 درصدی مصرف برق در 
سال 1390 اشاره كرد و خاطر نشان كرد: ميزان مصرف برق كشورمان در سال 
1390 با رش��د 2، 2 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 188 ميليارد كيلووات 
ساعت رسيد. به گفته ی وی، از اين ميزان سهم بخش خانگی و تجاری 37/8 
درصد، بخش صنعتی 34/8 درصد، عمومی 9/1 درصد، كشاورزی 16/3 درصد 
و روش��نايی معابر 2 درصد بوده اس��ت. مدير آموزش سازمان بهره وری انر ژی 
ايران قدرت س��رانه برق كشور در س��ال 1390 را 866 وات و مصرف سرانه را 
2500 كيلووات س��اعت ذكر كرد وافزود:همچني��ن 53 درصد از گاز طبيعی در 
بخش خانگ��ی، 22/5 درصد در بخش صنعت، 17/9 درصد كش��اورزی و بقيه 
دربخش ه��ای ديگ��ر همچون حمل و نقل مصرف می ش��ود. زربخش افزود: بر 
اين اس��اس بخش خانگی و تجاری 37 درصد از كل مصرف انرژی)س��وخت و 
برق( را به خود اختصاص داده، بخش صنعت 24 درصد، بخش حمل ونقل 26 
درصد، مصارف كش��اورزی 4 درصد و 1/9 درصد در س��اير بخش ها است. وی 
با اش��اره به ميزان مصرف انرژی در كشور تركيه گفت: وضعيت مصرف انرژی 
الكتريكی در كش��ور تركيه كه از نظر جمعيت با ايران نزديك است، بسيار معنا 
دار است، به طوری كه بخش های خانگی و تجاری تركيه 23/6 درصد، صنعت 
57/6 درص��د، ، معابر3/2 و ديگر بخش ها 5/3 درصد از كل مصرف انرژی اين 
كش��ور را به خود اختصاص داده اند. به گفته ی اين مقام مس��وول، در حالی كه 
دركشور تركيه بخش قابل توجهی از برق توليدی در بخش های مولد و صنعتی 
استفاده می شود، در ايران بخش زيادی از انرژی در بخش های غيرمولد از قبيل 
بخ��ش خانگی به كار می رود. زربخش با بي��ان اينكه بخش های غيرمولد مانند 
بخش خانگی نقش��ی در توليد نداشته و در نهايت ارزش افزوده ای نيز به دنبال 
ندارد، افزود: اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه و به عبارتی واقعی تر شدن قيمت 
حامل های انرژی و اجرای مفاد مبحث 19 مقررات ملی ساختمان از برنامه هايی 
است كه كاهش مصرف انر ژی در بخشهای غيرمولد و انتقال آن به بخش های 
تولي��دی را پيگيری می كند. وی اضافه كرد: اصالحات در س��اختار و پوش��ش 
خارجی س��اختمان )مانند اس��تفاده از عايق در ديوارها، سقف(، استفاده از پنجره 
دو ج��داره، بكارگيری توصيه های فنی در موتورخانه ها و اس��تفاده از المپ های 
كم مصرف و المپ LED در سيس��تم روش��نايی از جمله راهكارهای كاهش 
مصرف انرژی در بخش های غير مولد است. به گفته ی زربخش، اجرای قانون 
هدفمن��دی يارانه ها كاهش 10 درصدی مصرف انرژی را به دنبال داش��ت، در 
حالی كه اگر وضعيت با همان روند س��ابق ادام��ه می يافت، افزايش قابل توجه 

مصرف انرژی را شاهد بوديم.
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 نکات زیست محیطي باید در ساخت وسازها رعایت شود
رييس دانشگاه صنعتي اميركبير گفت: نكات زيست محيطي بايد در ساخت و سازها 
رعايت ش��ود ويكي از مهمترين اين نكات س��ازگاري مصالح س��اختماني با محيط 
زيس��ت اس��ت. عليرضا رهايي افزود: انتخاب مصالح س��اختماني يكي از جنبه هاي 
مهم س��اخت و س��از به منظور كاهش مصرف انرژي، كاهش آلودگي هوا و توسعه 
پايدار اس��ت. وي اظهار داش��ت: ازاين رو نهادهاي كش��ور بايد ب��ه منظور رعايت 
نكات زيس��ت محيطي چارچوب هايي وضع كنند و وزارت مسكن، راه و شهرسازي 
ب��ه عن��وان متولي اصلي بايد ب��ا جديت در اين عرصه وارد عمل ش��ود. وي يادآور 
ش��د: همان گونه كه در بخش هندس��ي س��اخت و س��ازها ضوابط وجود دارد بايد 
براي بخش زيس��ت محيطي و توس��عه پايدار ساخت و س��ازها هم ضوابط تدوين 
ش��ود. رهايي خاطرنشان كرد: متاس��فانه هنوز مبحث محيط زيست و توسعه پايدار 
در دولت ه��ا و جوامع عمومي جا نيافته اس��ت و در اين زمين��ه دولت هاي جهان با 
ضعف هاي عمده اي مواجه هس��تند. اين در حالي است كه با توجه به اهميت حفظ 
محيط زيس��ت و توس��عه پايدار اين مبحث بايد در تمام تصميم گيري هاي دولت ها 
درجوامع بين المللي مورد توجه قرار گيرد. رييس دانشگاه امير كبير گفت: در ايران 
نيز مبحث توس��عه پايدار در حد تحقيقات دانش��گاهي باقي مانده است و در سطح 
جامعه به آن توجه نمي ش��ود. چنانچه بس��ياري از كارخانه هاي بزرگ خودرو سازي 
كش��ور هنوزاس��تانداردهاي زيس��ت محيطي را رعايت نمي كنند و از اين رو روزانه 

حجم زيادي آلودگي وارد هوا مي شود. 

ایران براي جایگزیني سوخت هاي فسیلي برنامه دارد
دبير س��تاد توس��عه انرژي هاي نو معاونت علمي و فناوري رياس��ت جمهوري با اعالم 
تدوين س��ند انرژي هاي تجديدپذير از تحويل اين نقش��ه راه ب��ه معاونت علمي جهت 
تصويب در ش��وراي عال��ي انقالب فرهنگي خبر داد. مهندس يوس��ف آرمودلي، رييس 
س��ازمان انرژي ه��اي نو، با اعالم تدوين س��ند انرژي هاي تجديدپذير گفت: اين س��ند 
حاصل تحقيقات و مطالعات طوالني در وزارت نيرو اس��ت كه براس��اس چارچوب اسناد 
ستادهاي فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مجددا تدوين 
شد. وي افزود: در حال حاضر سند انرژي هاي تجديدپذير به معاونت علمي ارسال شده 
اس��ت كه مانند س��اير اس��ناد فناوري هاي راهبردي نانو فناوري، هوافضا و... در س��تاد 
راهبردي اجراي نقش��ه جامع علمي كش��ور مطرح خواهد ش��د تا در نهايت به تصويب 

شوراي عالي انقالب فرهنگي برسد. 
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ريزش ساختمان ها 
و مرگ آدم ها

نظام مهندسی مسوول است نه شهرداری
 مدير كل معماری و س��اختمان ش��هرداری تهران گفت: كيفيت ساخت و ساز بر عهده 
س��ازمان نظام مهندس��ی و مهندس ناظر است و ش��هرداری تنها بر ضوابط و قوانين 
نظارت دارد، به اين معنا كه آنچه توسط مهندس طراح سازه و غيره در نقشه ها منعكس 
می ش��ود را كنترل می كند و كنترل كيفيت اجرا با مهندس ناظر اس��ت. جواد كريميان 
اقبال با بيان اين مطلب گفت : تعامالت مختلفی با سازمان نظام مهندسی در خصوص 
مباحث مربوط به گودبرداری انجام شده است و درنهايت منجر شد تا اين سازمان بحث 
كيفيت س��اخت و س��از را در دس��تور كار قرار دهد. وی افزود: كيفيت ساخت و ساز بر 
عهده سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر است و شهرداری تنها بر ضوابط و قوانين 
نظارت دارد، به اين معنا كه آنچه توسط مهندس طراح سازه و غيره در نقشه ها منعكس 

می شود را كنترل می كند و كنترل كيفيت اجرا با مهندس ناظر است. 
مدير كل معماری و س��اختمان شهرداری تهران تصريح كرد: در همه ساخت و سازها، 
ش��هرداری اخطارهای الزم را در مورد اجرای نقش��ه های ارائه ش��ده می دهد و اجرای 
آن ب��ا مهندس ناظر اس��ت. كريميان اقبال با اش��اره به وظايف ش��هرداری در هنگام 
گودبرداری ه��ا خاطرنش��ان ك��رد: هنگامی كه س��اختمان در حال گودبرداری اس��ت، 
ش��هرداری به هيچ عنوان نمی تواند از اجرای س��ازه نگهبان جلوگيری كند و اين اجازه 
را در ديگر قس��مت های ساختمان دارد. به گفته وی چنانچه سازنده به اخطار مهندس 
ناظر و ش��هرداری بی توجهی كند، در صورت بروز حادثه، مالك و س��ازنده س��اختمان 

مقصر شناخته می شوند. 

اجرای دستورالعمل گودبرداری ساختمان از خرداد
معاون وزير راه و شهرس��ازی از تدوين دس��تورالعمل گودبرداری ساختمان با همكاری 
س��ازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرس��ازی، شورای شهر و شهرداری خبر داد و 

گفت: اين اس��اس اين دستور العمل از اول خردادماه امسال اجرايی می شود. ابوالفضل 
صومعلو با اش��اره به اينكه يكی از دغدغه های مهم مس��ئوالن كش��وری مش��كالتی 
اس��ت كه به دليل گودبرداری غيراصولی بوجود می آيد، گفت: به تازگی دس��تورالعمل 
گودبرداری از س��وی سازمان نظام مهندس��ی، وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و 
شهرداری تدوين شده است. وی افزود: اين دستورالعمل در شورای تدوين مقررات ملی 
بررسی شده و خوشبختانه در هفته آخر اسفندماه سال گذشته از سوی وزير برای وزارت 
كش��ور ابالغ شد تا به استانداران سراسر كشور ابالغ شود كه بر اين اساس اين دستور 
العمل از اول خردادماه امس��ال اجرايی می ش��ود. معاون وزير راه و شهرسازی با اشاره 
به اينكه در اين دس��تورالعامل وظيفه تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی و دستگاه های 
اجرايی شفاف و روشن مشخص شده است، بيان كرد: تكليف مالك، سازنده، مهندس 
ناظر، نظام مهندس��ی و ش��هرداری هركدام به تفيكيك در اين دستورالعمل آورده شده 
اس��ت و اميدواريم با رعايت دقيق مفاد آن ديگر شاهد مشكالتی كه بر اثر گودبرداری 
بوج��ود نيايد نباش��يم. صومعلو در خصوص مفاد اين دس��تورالعمل، اظهار داش��ت: در 
اين دس��تورالعمل به بررسی سوابق اجرايی س��اختمان های همجوار، ژئوتكنيك محل 
گودبرداری توجه ش��ده اس��ت و اينكه بايد جلس��ات مش��ترك برای گودهايی با خطر 
باال تش��كيل ش��ود. وی تصريح كر د: همچنين قبل از شروع گودبرداری، بايد مالكان 
همجوار مطلع شوند و حتی موضوع بيمه هم مطرح شده كه قبل از اجرای گودبرداری 

بايد به اين موضوع هم توجه شود. 

کنترل سازه های ساختمان پایتخت از اردیبهشت 
معاون فنی س��ازمان نظام مهندسی ساختمان اس��تان تهران از هشدار و توقف ساخت 
800 س��اختمان در حال س��اخت در اين اس��تان خبر داد و گفت: طرح كنترل س��ازه 
س��اختمان های شهر تهران برای اولين بار از ارديبهشت ماه اجرا می شود. رضا حيدريون 

اش�اره: تلخ اس�ت اما پایانی بر این واقعیت تلخ گویا نمی توان تصور کرد. س�اختمانی در اثر 
گودب�رداری غیراصولی فرو می ریزد و انس�انی به دلیل ماندن زی�ر خروارها آوار جان می دهد. 
س�اختمان های جدی�د دور از چش�م نهاده�ای ناظر س�اخته می ش�ود و چون ف�رو می ریزد و 
مرگ آفرین می شود همه وعده می دهند که دیگر اجازه ادامه این وضعیت را نمی دهند و دوباره 
خبر می رسد که ساختمانی در گوشه ای از کشور فرو ریخته است و چند خانواده را سیاه پوش 
کرده اس�ت. یکی می گوید: نظام مهندس�ی مس�وول کیفیت ساخت وساز است نه شهرداری. 
دیگری وعده می دهد: دستورالعمل گودبرداری ساختمان از خردادماه امسال اجرایی می شود، 
آن دیگری هم ادامه می دهد که سازه های ساختمان پایتخت از اردیبهشت کنترل خواهد شد. 
دیگر مسوولی فرمان می دهد که حضور مهندسان در پروژه های ساختمانی باید اجباری شود. 
و دیگری در پاسخ می گوید: نظارت برگودبرداری ها وظیفه نظام مهندسی نیست. آقایان! باور 
کنید این حکایت ریزش س�اختمان ها و مرگ آدم ها را باید پایان داد یا دس�تکم کاهش داد. 

می توانید؟ بسم ا. . .  این گزارشی است از تازه ترین وعده ها و اظهارنظرها.
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اظهار كرد:2160 س��اختمان مورد نظارت قرار گرفته اندكه به 400 س��اختمان در حين 
س��اخت هشدار داده ش��ده و ادامه ساخت و ساز 420 ساختمان به دليل تخلف، متوقف 
ش��ده اس��ت. وی ابراز خرس��ندی كرد در طول س��ه ماه انجام اين طرح هيچ يك از 
س��اختمان ها دچار ريزش نش��ده و ساختمان هايی كه هشدار س��اخت گرفته اند با رفع 
نقص ساختش��ان ادامه يافته است. معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران با بيان اينكه با ادامه ی اين طرح تعداد ساختمان های استاندارد افزايش می يابد، 
از ش��هرداری در خواست كرد: هنگامی كه ساختمان ها اقدام به گودبرداری می كنند، به 
س��ازمان نظام منهدسی اطالع دهد تا ساخت و ساز از ابتدا به صورت فنی و مهندسی 
انجام ش��ود. معاون فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بيان كرد: برای 
اولين بار در ادامه ی طرح نظارت بر گودبرداری ها، بازرسی و كنترل سازه ساختمان های 
ش��هر تهران در مرحله ی اس��كلت بندی از ارديبهشت ماه آغاز می شود كه 15 روز اوليه 

به صورت آزمايشی خواهد بود. 

حضور مهندسان در پروژه های ساختمانی اجباری شود
مديرعامل س��ازمان نوسازی شهر تهران با اعالم اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی 
در س��ال جاری، گف��ت: با اجرای اين قانون، از حوادث گودبرداری كاس��ته می ش��ود. 
عليرضا جعفری با بيان اينكه ماده 33 ابعاد مختلفی دارد كه بايد به طور كامل اجرايی 
ش��ود، افزود: با اجرای اين قانون حضور چهار مهن��دس در حوزه های معماری، اجرای 
سازه ای، برق و تاسيسات در هر پروژه ساختمانی اجباری خواهد بود. وی كه مسووليت 
س��ازمان نظام مهندسی استان تهران را نيز بر عهده دارد، حوادث و سوانح گودبرداری 
را انگشت ش��مار توصيف و تاكيد ك��رد كه اين موضوع نبايد تالش مهندس��ان را زير 

سوال ببرد. 
جعفری خاطر نشان كرد: با اجرای ماده 33، مجريان ذيصالح كه دارای كارت مجری 

هستند و تاييد صالحيت آنها توسط سازمان نظام مهندسی صورت گرفته است، بايد در 
پروژه های ساختمانی به صورت تمام وقت حضور داشته باشند. 

نظارت برگودبرداری ها وظیفه نظام مهندسی نیست 
رئيس س��ازمان نظام مهندسی اس��تان تهران با تاكيد بر اينكه اين سازمان وظيفه ای 
برای نظارت بر گودبرداری ها ندارد، گفت: ايمنی س��اختمان ربطی به مهندس��ان ناظر 
ندارد و س��ازنده صاحب صالحيت بايد آن را تضمين كند. س��عيد غفرانی در خصوص 
افزايش نظارت بر عملكرد مهندسان ناظر برای جلوگيری از گودبرداری های غيراصولی، 
اظهار داشت: براساس قانون سازمان نظام مهندسی وظيفه ندارد تا بر ساختمان سازی 
نظارت داش��ته باش��ند بلكه مسئول هر پروژه سازنده و مهندس ناظر است. وی با بيان 
اينكه چندمورد بازرسی بصورت تصادفی از ساختمان ها انجام گرفته شد، گفت: سازمان 
نظام مهندس��ی س��ال گذشته چند مورد بازرس��ی را برخالف وظيفه قانونی خود انجام 
داد زيرا برای ما مقدور نيست كه بر تمام پروژه ها نظارت داشته باشيم. رئيس سازمان 
نظام مهندس��ی ساختمان اس��تان تهران تصريح كرد: سازمان تنها نظارت عاليه بر اين 
چند پروژه داشت كه موردهايی هم به دليل تخلف به شهرداری گزارش شد. غفرانی با 
اش��اره به ابالغ آيين نامه گودبرداری، افزود: اميدواريم با همكاری شهرداری اين آيين 
نامه به اجرا برس��د و مهندس��ان ناظر با تكيه بر اين آيين نامه بر گودبرداری ها نظارت 
داشته باشند. وی با تاكيد بر اينكه ايمنی ساختمان ربطی به مهندسان ناظر ندارد، بيان 
كرد: ايمنی س��اختمان را بايد س��ازنده صاحب صالحيت كه از وزارت راه و شهرسازی 
پروانه دارد تضمين كند. رئيس س��ازمان نظام مهندس��ی استان تهران در پاسخ به اين 
پرس��ش كه هنوز تعدادی زيادی از ساختمان ها از سوی مالكان ساخته می شود، گفت: 
وظيفه كنترل اين پروژه ها با شهرداری است و سازمان نظام مهندسی نمی تواند كنترلی 

بر اين موارد داشته باشد. 
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کتاب بهره وری انرژی با محوريت ساختمان های مسکونی منتشر می شود

معاون علم و فن��اوری مركز مطالع��ات و برنامه ريزی 
ش��هر ته��ران در دومي��ن روز از برگ��زاری كنگ��ره 
)UCLG-MEWA( گفت: گروهی از كارشناسان 
متخص��ص UN- HABITAT ب��ر روی موضوع 
بهره وری انرژی س��كونت و مس��كن فعاليت می كنند 
كه جمع بن��دی اين مطالب در قالب بيانيه ای توس��ط 
UN- HABITAT منتشر خواهد شد. به گزارش 
مركز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران، سيد محمد 
مجاب��ی با بي��ان اين مطلب افزورد: اي��ن كتاب حاوی 
مطالب متعددی از جمله تجارب ارزش��مندی است كه 
شهرداری های مختلف جهان به خصوص آمريكا، اروپا 

و آسيای مركز در اين زمينه ارائه كرده اند. 
ب��ه گفته وی،  اين كتاب از دي��دگاه متخصصان دارای 
بخش های متعددی از جمله به��ره وری انرژی، امنيت 
انرژی، نقش دولت ها در توس��عه سياس��ت های معقول 
مصرف انرژی، بهره وری انرژی در حوزه مسكن، بهبود 
در مصرف انرژی، موانعی ك��ه در ارائه تكنولوژی های 
اج��رای بهره وری انرژی وجود دارد و ارتقاء و بهره وری 
انرژی در مس��كن اس��ت. وی ب��ا بيان اينك��ه امنيت 
انرژی در كش��ورهای با منابع انرژی محدود، به معنای 
جلوگيری از اقتصاد وابسته به واردات انرژی های فسيلی 
اس��ت، افزود: امنيت انرژی در كشورهای منبع و توليد 
كننده انرژی به اين معنا اس��ت ك��ه افزايش تقاضای 
داخلی بايد به وسيله صرفه جويی در مصرف انرژی ای 
)ك��ه هم اكنون در حال توليد اس��ت( به جای افزايش 
توليد سوخت ها و س��اخت و توسعه ظرفيت های جديد 
به كار گرفته شود. معاون علم و فناوری مركز مطالعات 
و برنامه ريزی شهر تهران اظهار كرد: دولت ها نه تنها 
در سياست های مربوط به وسايل حمل و نقل در سطح 
كشور ايفای نقش می كنند، بلكه تعيين كننده چارچوب 
اولويت ها نيز به ش��مار می روند. مجاب��ی افزود: بهبود 
مص��رف انرژی در بخش های مختلف اقتصاد ش��هری 
همانن��د روش��نايی خيابان ه��ا، آب و فاض��الب، توليد 
گرمايش مركزی می تواند منجر به كاهش هزينه های 
خدمات عمومی توسط شهردارها و ارتقاء توانايی مالی 
جوام��ع محلی باش��د. وی با اش��اره به اينكه مس��كن 
س��هم عمده ای در مصرف انرژی دارد، كه بخش قابل 
توجهی از انتش��ار كربنی مربوط به اين بخش می باشد ، 
گفت: خانه و مس��كن جزء قديمی تري��ن و گران ترين 
زيرساخت های فنی بشری هستند. كه چرخه بازسازی 
و جايگزي��ن ك��ردن آنها معموال به طوالنی اس��ت. بر 
اين اس��اس تصميماتی كه امروزه در اين زمينه گرفته 
می ش��ود و يا تصميمات مهمی كه الزم اس��ت گرفته 
شود ولی اتخاذ نمی شود اثرات بسيار طوالنی مدتی در 

دهه های آتی بر جای خواهد گذاشت. 
به اعتقاد وی، بخش مس��كن به طور عمومی بخش��ی 
پرمصرف تلقی می شود. با اينكه تكنولوژی های نوين، 
ظرفي��ت كاهش مص��رف انرژی در بخش مس��كن را 

فراهم می آورد، اما عملكرد اين بخش به گونه ای است 
كه به طور عموم��ی قابل پيش بينی نبوده و گاه ميزان 
انرژی مورد نياز آن از ميزان در نظر گرفته ش��ده برای 

آن پيشی می گيرد.
وی در ادامه افزود: بهبود در مصرف انرژی، مزيت ها و 
فرصت هايی از جمله مزايای زيست محيطی، دسترسی 
ب��ه انرژی و به��ره وری انرژی در س��طح ملی، مزايای 
اقتص��ادی، ارتقاء محيط زيس��ت و مزايای اجتماعی را 
به همراه دارد. مجابی اظهار كرد: از آنجايی كه مقادير 
زيادی از انتش��ار گازهای گلخانه ای توس��ط بش��ر، به 
دليل اس��تفاده از سوخت های فس��يلی است، بهره وری 
در مصرف و استفاده از انرژی های تجديدپذير می تواند 
منجر به كاهش تاثيرات منفی در تغييرات اقليمی شود. 
همچنين بهبود كارايی انرژی در س��طح محلی اقدامی 
در جهت حفاظت از ساختمان ها در برابر شرايط سخت 
آب و هوايی است. معاون علم و فناوری مركز مطالعات 
و برنامه ريزی ش��هر تهران با بيان اينكه بهبود كارايی 
انرژی در بخش مس��كن اين ام��كان را فراهم می آورد 
تا مازاد انرژی در س��اير بخش مورد مصرف قرار گيرد، 
اف��زود: تهديدهای سياس��ت های ناپايدار، در اثر كمبود 

انرژی، تورم هزينه را به همراه دارد.
به گفته وی ، بهره وری باال منجر به كاهش هزينه های 
عمومی از طريق كاهش مصرف انرژی خواهد ش��د و 
در عين حال توليدكنن��دگان خدمات، از كاهش تلفات 
در هنگام ارائه خدمات س��ود خواهند برد. وی با اشاره 
به اينكه تغيير ساختمان ها و استفاده از تكنولوژی های 
مناسب در ساختمان های ش��هری، به طور حتم بهبود 
آس��ايش داخلی فضاهای مس��كونی را ب��ه همراه دارد 
و منج��ر ب��ه افزاي��ش دوره كارايی آنها ب��دون نياز به 
تعمير خواهد ش��د، گفت: برنامه های جامع مس��كن به 
زيبايی شناسی و بهبود منظر ساختمان های مسكونی و 
فضای عمومی اطراف كمك می كنند و جذابيت بيشتر 

فضاهای شهری را همراه خواهد داشت. 
معاون علم و فن��اوری مركز مطالع��ات و برنامه ريزی 

شهر تهران اظهار كرد: اقداماتی كه در بهبود بهره وری 
انرژی در بخش مسكن صورت می گيرد، شرايط محيط 
زيست و وضعيت س��المت مردم را ارتقاء خواهد داد و 
راهكاری خواهد بود در حل مسائل مرتبط با استطاعت 
اف��راد در پرداخ��ت هزينه ه��ای مربوط به ان��رژی، به 
گون��ه ای كه پيام��د آن كاهش تبعيض��ات اجتماعی و 
بی عدالت��ی و تقوي��ت انس��جام اجتماع��ی خواهد بود. 
مجابی گفت: موانع��ی از جمله در اولويت قرار نگرفتن 
مسائل مربوط به انرژی در ارتباط با نيازهای خانگی و 
يا ساير آژانس های اقتصادی و گرانتر بودن و ناشناخته 
تر بودن محص��والت انرژی كار آمد از موارد جايگزين 
معمول در ارائه تكنولوژی های اجرای بهره وری انرژی 

وجود دارد. 
وی اظهار ك��رد: ارتقاء و بهره وری انرژی در مس��كن 
می تواند شامل مواردی از جمله بازسازی ساختمان های 
موجود برای تأمين باالترين اس��تانداردهای بهره وری 
انرژی، اس��تانداردهای باال بهره وری انرژی در ساخت 
تمامی س��اختمان های جديد، فراهم س��اختن خدمات 
انرژی ش��هری كارآمد در تمامی بخش های مسكونی، 
سيس��تم مديريت كارآم��د بورس مس��كن، جايگزينی 
تجهي��زات، اب��زار و سيس��تم های روش��نايی كارآمد، 
كيفيت باالی زيس��ت محيطی و برنامه ريزی فضايی، 
تكنولوژی های س��اخت و دوس��تدار محيط زيست، به 
حداقل رس��اندن انتش��ارات كربن در حوزه مس��كن و 
توانايی پرداخت هزينه های انرژی در بخش مس��كونی 
باشد. وی در ادامه افزود: بطوركلی، پرداختن به مسئله 
بهره وری انرژی )EE( در بخش مسكن بصورت جامع 
از اهميت بسزايی برخوردار است. آنچه در مقياس ملی 
مورد نياز اس��ت، تعريف يك چارچوب مش��خص برای 
تعيين مراحل و اليه های ارتقاء سطح بهره وری انرژی 
می باش��د. اين اليه ها س��بك های پيچيده ای را ايجاد 
می كنند كه ش��امل مس��ائل قانونی، مالی و فنی است. 
مع��اون علم و فناوری مركز مطالع��ات و برنامه ريزی 
ش��هر تهران اظهار كرد: صرفه جويی در انرژی و ارتقاء 
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 مفهوم "س��اختمان سبز" به س��اخت سازه ای اشاره دارد 
كه كمترين ميزان آس��يب را به محيط زيست وارد كرده 
و در آن از فناوری ه��ا و م��واد دوس��تدار محيط زيس��ت 
اس��تفاده می ش��ود. امروزه با افزايش چش��مگير انتش��ار 
گازه��ای گلخانه ای و روند نگ��ران كننده تغييرات آب و 
هوايی، حفاظت از محيط زيس��ت به هر طريق ممكن از 
اهميت ويژه ای برخوردار ش��ده است.در حقيقت، حفاظت 
از محيط زيس��ت برای حيات آينده سياره زمين ضروری 
ب��وده و تك تك افراد و گروه های يك جامعه بايد به آن 
توجه داش��ته باش��ند.اگر حفاظت از محيط زيست انجام 
نشده و با گذش��ت زمان آسيب های بيشتری به آن وارد 
كنيم، ش��انس مواجهه با آسيب ها و پيامدهايی فاجعه بار 
و جب��ران ناپذي��ر در آينده نزدي��ك را افزايش می دهيم. 
تا پيش از اين، نش��انه های آس��يب به محيط زيست در 
بسياری از مناطق در قالب گرمايش جهانی، تخريب اليه 
ازن و ... نمايان شده اند.اين در شرايطی است كه با توجه 
به روند افزايش��ی جمعيت جهان بايد به هماهنگی ميان 
انس��ان و طبيعت بيش از پيش توجه ش��ده و استفاده از 
منابع طبيعی به ش��يوه ای كارآمد ص��ورت بگيرد. از اين 
رو، ميزان آسيب های وارده به محيط زيست را می توانيم 
ت��ا حد ممكن كاهش دهيم. بخش امالك و مس��تغالت 
و س��اختمان س��ازی همانند صنايع ديگر از اين مس��اله 
مس��تثنی نيست. طی روند ساخت و س��از مواد مختلفی 
استفاده می ش��وند. بر همين اس��اس، مفهوم "ساختمان 
س��بز" به ساخت سازه ای اش��اره دارد كه كمترين ميزان 
آسيب را به محيط زيست وارد كرده و در آن از فناوری ها 
و مواد دوستدار محيط زيست استفاده می شود. اين مساله 

پايداری هرچه بيشتر ساختمان را در پی دارد. 
رنگ های دوستدار محیط زیست 

رنگ های مصرفی طی يك پروژه س��اختمان سازی 
می توانند اثرات مخربی بر محيط زيست داشته باشند. 
به ط��ور كلی، موادی مضر و خطرناك برای انس��ان 
و محيط زيس��ت در توليد رنگ ها اس��تفاده می شوند. 
 )VOCs( "به عن��وان مث��ال، "تركيبات آلی ف��رار
كه برای انسان بس��يار مضر هستند در توليد رنگ ها 
اس��تفاده می ش��وند. ام��ا رنگ های دوس��تدار محيط 

زيس��ت از تركيبات آلی فرار كمی برخ��وردار بوده و 
به نوعی س��ازگار با محيط زيس��ت و غير سمی برای 

انسان محسوب می شوند. 
عایق های دوستدار محیط زیست 

موادی كه در توليد عايق های مختلف ساختمانی استفاده 
می ش��وند برای محيط زيس��ت مضر ب��وده و از اين رو، 
اس��تفاده از عايق های دوس��تدار محيط زيست می تواند 
در ارتقا مفهوم س��اختمان س��بز نقش مهمی را ايفا كند. 
كاشی ها و آجرهای س��فالی از خاك رس طبيعی ساخته 
می ش��وند. اس��تفاده از مواد طبيعی روند آسان بازيافت و 
در نتيجه دوس��تدار محيط زيس��ت بودن را در پی دارد. 
بر همين اساس، كاشی ها و آجرهای شكسته را می توان 
بازيافت كرد و در توليد كاش��ی های جديد مورد استفاده 
قرار داد. كاش��ی های سفالی از مصالح ساختمانی طبيعی 
ب��رای افزايش پاي��داری و س��بز بودن يك س��اختمان 

محسوب می شوند. 
پنل های خورشیدی و برگ های خورشیدی 

پنل های خورشيدی كه روی پشت بام ساختمان ها نصب 
می ش��وند می توانن��د برق كل آن مجموعه و يا بخش��ی 
از آن را تامي��ن كنن��د. اين به معنای كاهش وابس��تگی 
به ش��بكه برق سراس��ری و ارتقا ويژگی دوستدار محيط 
زيس��ت بودن س��اختمان اس��ت. اف��زون ب��ر پنل های 
خورش��يدی، از برگ های خورشيدی نيز می توان استفاده 
كرد. حتما س��اختمان هايی را مشاهده كرده ايد كه با گياه 
پيچك پوش��يده شده اند. به جای پيچك، بخشی از ديوار 
س��اختمان را می توان با برگ های خورشيدی پوشش داد 
كه جذب هرچه بيش��تر انرژی خورشيدی را در پی داشته 

و به تامين انرژی ساختمان كمك می كند. 
چراغ هایی با مصرف انرژی بهینه 

ام��روزه، بس��ياری از س��اختمان های جديد از سيس��تم 
روش��نايی LED چه در داخل و چ��ه در محيط خارج از 
 LED ساختمان استفاده می كنند. سيستم های روشنايی
از مصرف انرژی پايين و بهينه ای برخوردار هستند. عمر 
مفيد چراغ های LED بسيار بيشتر از چراغ های رشته ای 
بوده و به واس��طه مصرف برق كمتر با طبيعت و محيط 

زيست سازگارتر هستند.

ساخت و ساز دوستدار محیط زیست ميزان بهره وری انرژی )EE( يك پيش نياز مهم دارد 
و آن وجود قوانين متناس��ب و اراده سياسی حكمرانان 

برای اين موضوع می باشد.
ضم��ن اينكه ب��ا تصويب قواني��ن مناس��ب، می توان 
س��ازندگان و صاحبان بخش مس��كن را بطور قانونی 
مل��زم كرد ت��ا اس��تانداردهای تعريف ش��ده در زمينه 
بهره وری ان��رژی را رعايت كند. مجابی گفت: تجارب 
مشابه در سطح جهانی نشان می دهد كه با اينكه اراده 
سياس��ی برای ارتقاء بهره وری انرژی الزم است، ولی 
كافی نيس��ت و ارتق��اء فرهنگ اس��تفاده از انرژی در 
ميان ش��هروندان بسيار حائز اهميت است، زيرا تصميم 
گيری در ميزان و نحوه مصرف انرژی به صاحبان خانه 

بستگی دارد.
مع��اون علم و فناوری مركز مطالع��ات و برنامه ريزی 
ش��هر تهران افزود: بر اس��اس تج��ارب جهانی، برای 
ترغيب و تشويق صاحبان و سازندگان بخش مسكن با 
توجه به موضوع بهره وری انرژی، الزم است تا دولت ها 
و حكومت ه��ای ملی و محلی، قوانين تش��ويقی برای 
اي��ن موضوع در نظر گرفته ش��ود و به ش��كل فعال از 
عرص��ه بهره وری انرژی حمايت كنند. وی افزود: يكی 
ديگ��ر از مهم ترين فاكتورها برای گس��ترش بهره وری 
ان��رژی، وجود محص��والت مورد نياز اي��ن موضوع به 
قيمت مناس��ب در بازار است، بر اين اساس تخصيص 
يارانه ب��ه محصوالتی كه باعث ارتقاء بهره وری انرژی 
می گردن��د، می تواند ج��زو سياس��ت های دولت برای 
حماي��ت از بخش ان��رژی پايدار باش��د. مجابی با بيان 
اينكه بايد توجه داشت كه بهبود شرايط مصرف انرژی 
و ارتقاء به��ره وری آن بايد ج��زو الينفكی از مديريت 
بخش مس��كن باشد و نبايد به عنوان يك مسئله مجزا 
از بخش مديريت مس��كن تلقی شود، خاطر نشان كرد: 
قيمت باالی استفاده از انرژی های فسيلی خود عاملی 
برای روی آوردن به اس��تفاده از انرژی پايدار می باشد. 
لذا همزمان با افزايش قيمت انرژی های فس��يلی، بايد 
با راهكارهای خالقانه از رش��د قيم��ت در بازار انرژی 
پايدار كاسته ش��ود تا رويكرد عمومی جامعه به انرژی 
پايدار منعطف شود. ضمن اينكه برای حمايت از اقشار 
آس��يب پذير، بايد قوانين مناسب در اين زمينه وضع و 

اجرا شود.
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آباديس تجارت ايرانیان 

 U-PVC فعالیت: نمایندگی فروش ماشین آالت تولید در و پنجره
تلفن: 88056649 - 88648916 - 021

فکس: 88056648 - 021
آدرس: تهران - بلوار میرداماد - نرسیده به خیابان 

آفریقا - ساختمان باران - طبقه 3 -واحد 18 

آلفا پنجره ايرانیان

 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

الوماتك - اکوالين

 UPVC فعالیت: تولید کننده ماشین آالت درب و پنجره های
و آلومینیوم و نما

تلفن: 5 - 88679304 - 88679302   فکس: 88881795 
نیروی  خیابان  خیابان شهید خدامی،  آدرس: میدان ونک، 

انتظامی، پالک 14
Info@elumatec-ecoline. com 

ايده 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 آريا

فعالیت: تولید کننده و وارد کننده ی دستگاه های upvc و 
شیشه های دو جداره از ترکیه

تلفن: 021-88956084-88965456
آدرس: خ ولیعصر- خ فاطمی- ساختمان آچاچی- پالک41-

طبقه6- واحد32                             فکس021-88957158

تحقیقاتی پژوهشی مهندسی افرا
فعالیت: سازنده ماشین آالت شیشه دو جداره

تلفکس : 76215922-23
خرمدشت- صنعتی  دماوند-شهرک  آدرس:جاده  آدرس: 

ششم غربی-پ 83
www.sadr-afratech.com

تکنا ايتالیا

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 ايرانیان

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
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                ثبت نام و واريز وجه از طريق همين سامانه 

 

اشتراک آنالین

بانک اطالعاتی ماشین آالت 

طراحان صنعت

پروفیل  تولید  خطوط  آالت  ماشین  دهنده  ارائه   : 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

 upvc فعالیت : تولید کننده ماشین آالت ساخت در و پنجره
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

کرفت مولر ايران

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
خیابان  معین،  استاد  بلوار  روبروی  آزادی،  خیابان  آدرس: 
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در گفتگوي مهندس ايمان مصلحي با پنجره ايرانيان مطرح شد

ارگاداتا؛ انتخاب برتر با دانش جهاني در صنعت در و پنجره

اش�اره: ارگاداتا یک ش�رکت آلماني اس�ت و در صنعت تولید در و پنجره هاي دوجداره یوپي وي سي و آلومینیوم جهان کامال شناخته شده است 
و فع�االن صنع�ت در و پنجره دوجداره یوپي وي س�ي و آلومینیوم ایران ه�م بدون تردید با مزیت هاي نرم افزاره�اي لوگیکال و خدمات فني و 
پش�تیباني آن ش�ناخت مثبت و خوبي دارند. اما براي آگاهي بیشتر به سراغ مهندس ایمان مصلحي مدیر فروش دفتر ایران شرکت ارگاداتاي 
آلمان رفتیم و با او پرس�ش هاي زیادي مطرح کردیم. دس�تکم 100 ش�رکت تولید در و پنجره کش�ورمان در حال حاضر از نرم افزار لوگیکال 
ارگاداتا استفاده مي کنند و وقتي از مهندس مصلحي درباره خدمات پس از فروش و رعایت حقوق مشتریان پرسیدیم، پاسخ صریح و شفاف 
بود که » پس از انجام آموزش ها، تمامي کاربران مي توانند در صورت بروز مش�کل و س�وال مس�تقیما" با هات-الین دفتر ایران تماس حاصل 
کنند. تاکید مي کنم که سعي اولیه بر رفع مشکالت از طریق تلفن و اتصال به کاربر به وسیله نرم افزار اتصال از راه  دور خواهد بود و در صورت 
نیاز به مراجعه حضوري، مهندس�ین ما در دفاتر مش�تریان به رفع مش�کل مي پردازند. به هر جهت هدف اصلي ارگاداتا همراهي مش�تریان به 
صورت پایاپاي در کلیه پروژه ها بوده و ش�اید بتوان موفقیت ارگاداتا را زماني دانس�ت که کاربران در تمامي پروژه ها از مرحله اندازه گیري تا 

صدور پیش فاکتور، تایید سفارش، چاپ گزارشات ساخت و تولید و تحویل محصوالت از لوگیکال یاري مي گیرند.« این گفتگو را بخوانید.

 در ابت�دا، از حض�ور و موفقیت هاي نرم افزار لوگیکال ش�رکت ارگاداتا 
بفرمایید و اینکه از چه س�الي این بس�ته هاي نرم افزاري وارد بازار ایران 

شده است؟
شركت ارگاداتا در آلمان و در شهر لير بيش از 30 سال است كه فعاليت خود رادر 
اين زمينه آغاز كرده و مفتخر به همكاري با بيش از 4000 ش��ركت در سرتاسر 
دنيا اس��ت. دفتر ايران با توجه به عملكرد رو به رشد شركت هاي توليدي ايراني 
در س��ال 1385 و با همكاري يكي از ش��ركت هاي فعال در زمينه ماش��ين آالت 
آلومينيوم و يوپي وي س��ي تاسيس شد و در همان سال هاي آغازين ورود به بازار 

ايران، همكاري هاي گسترده اي را با شركت هاي بزرگ توليدكننده درب و پنجره 
يوپي وي سي و آلومينيوم و نيز نمای آلومينيومی ساختمان انجام داده است، الزم 
به ذكر اس��ت كه از س��ال 91 دفتر ايران، به صورت كامال" مستقل و به عنوان 

يكي از دفاترمستقيم ارگاداتاي آلمان ثبت شده و فعال است. 
 هم اکنون نرم افزارهاي لوگیکال با چه میزان استقبالي از سوي فعاالن 

صنعت در و پنجره یوپي وي سي ایران مواجه شده است؟
تا پايان س��ال 91 تعداد اعضاي خانواده ارگاداتا در ايران به 103 شركت توليدي 
رس��يده اس��ت كه از اين ميزان بالغ ب��ر 70 درصد به تولي��د درب و پنجره هاي 
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يوپي وي س��ي و مابقي، كارخانجات توليدكننده محص��والت آلومينيومي و نماي 
ساختماني هستند. 

 پش�تیباني و خدمات ارائه ش�ده به مش�تریان از چه برتري نس�بت به 
سایر شرکت هاي نرم افزاري در این صنعت برخوردار است؟

از مزاياي ش��ركت ارگاداتا مي توان به پيش زمينه 30 ساله و تجربه برنامه نويسي 
ادغام ش��ده با دانش آناليز و س��اخت محصوالت يوپي وي س��ي و آلومينيوم نام 
ب��رد، به صورتي ك��ه هر واحد توليدي در واقع با نرم اف��زاري با داده هاي پايه اي 
)ديتابيس( مختص همان ش��ركت كه ش��امل اطالعات كام��ال" منطبق بر نوع 
پروفي��ل و يراق آالت مصرفي اس��ت، كار خواه��د كرد. از س��وي ديگر، ارتباط 
مس��تقيم روزانه با تيم 180 نفره مش��غول در دفتر مركزي در آلمان به تس��ريع 
روند پاسخگويي به درخواست مشتريان و دقت باالي محاسبات مي انجامد. و هر 
كاربر به طور مستقل به حسابي اينترنتي بر روي وب سايت ما دسترسي دارد كه 
در آنجا مي تواند در هر زمان فايل هاي به روزرس��اني مربوط به بانك اطالعاتي 

نرم افزار خود را دريافت و نصب كند.
 ب�ا توجه به اینک�ه نرم افزار لوگی�کال به عنوان یک نرم اف�زار در تراز 
جهاني ش�ناخته مي ش�ود، براي مش�تریان و فعاالن صنع�ت در و پنجره 
ای�ران چ�ه خدماتي از حیث پش�تیباني ب�ه لحاظ زبان و س�هولت کار با 

نرم افزار پیش بیني شده است؟
ببينيد! منوهاي اصلي و پروسه كلي مربوط به طراحي پوزيسيون ها در نرم افزار به 
فارسي ترجمه شده است و بسياري از كاربران نرم افزار را با زبان فارسي استفاده 
مي كنند. البته در حال حاضر مش��غول ترجمه كردن گزارش��ات خروجي ساخت 
مي باش��يم و الزم به ذكر است كه اكثر گزارشات خروجي نرم افزار را مي توان به 
صورت گزارشات اكسل نيز صادر كرد و در نتيجه هر كاربر مي تواند اطالعات را 

به فارسي به اكسل صادركرده و به سليقه خود چيدمان كند. 
 از حی�ث خدمات فني و آموزش�ي به چه نحوي اق�دام مي کنید و تا چه 
میزان به مش�تریان و کارب�ران نرم افزار لوگیکال آم�وزش مي دهید و به 

پرسش هاي فني آنها پاسخ مي دهید ؟
صري��ح مي گويم كه م��دت زمان آموزش كام��ال" به بزرگ��ي داده هاي پايه اي 
)ديتابيس( مختص به هر مش��تري و گس��تردگي اس��تفاده هر كاربر از نرم افزار 
وابس��ته است. البته براي بس��ته معمول )پكيج نرمال( لوگيكال كه به آن ورژن 
اس��تارت يا بيسيك گفته مي ش��ود بين 16 الي 20 ساعت كاري آموزش در نظر 
گرفته مي ش��ود. براي نس��خه هاي )ورژن ( باالتر ك��ه در آن كار با مقاطع برش 
اتوكد، سيس��تم ساخت فايل براي كنترل دس��تگاه هاي برش و CNC صورت 
مي گي��رد، اين مدت به 32 الي 56 س��اعت )يك هفته( مي رس��د. پس از انجام 
آموزش ها، تمامي كاربران مي توانند در صورت بروز مش��كل و سوال مستقيما" با 
هات-الين دفتر ايران تماس حاصل كنند. تاكيد مي كنم كه س��عي اوليه بر رفع 
مش��كالت از طريق تلفن و اتصال به كاربر به وس��يله نرم افزار اتصال از راه  دور 
خواهد بود و در صورت نياز به مراجعه حضوري، مهندسين ما در دفاتر مشتريان 
به رفع مش��كل مي پردازند. به هر جهت هدف اصلي ارگاداتا همراهي مش��تريان 
به صورت پاياپاي در كليه پروژه ها بوده و ش��ايد بتوان موفقيت ارگاداتا را زماني 
دانست كه كاربران در تمامي پروژه ها از مرحله اندازه گيري تا صدور پيش فاكتور، 
تاييد س��فارش، چاپ گزارشات س��اخت و توليد و تحويل محصوالت از لوگيكال 

ياري مي گيرند. 
 ش�رکت ها و واحده�اي س�ازنده در و پنجره ها و شیش�ه هاي دوجداره 
براي بهره مند ش�دن از خدم�ات و خرید لیس�انس نرم افزارلوگیکال چه 

مراحلي را باید طي کنند ؟ 
اولي��ن قدم براي س��اخت نرم افزار ب��راي هر توليد كننده، واردس��ازي اطالعات 
مربوط به پروفيل و يراق آالت، رنگ ها و قيمت هاي هر آيتم در داده هاي پايه اي 
)ديتابيس( كلي آن ش��ركت اس��ت  و براي انجام اين كار ب��ه كاتالوگ هاي فني 
و برش ه��اي مقطع پروفيل ه��ا نيازمنديم. پس از آماده ش��دن داده هاي پايه اي 
)ديتابيس(، نرم افزار بر روي كامپيوتر كاربران نصب ش��ده و مرحله آموزش ها و 

تست هاي عملي داده هاي پايه اي )ديتابيس( آغاز مي شود. 
 آیا در کش�ور ایران به عنوان نماین�ده انحصاري ارگاداتا فعالیت دارید 

یا شرکت هاي دیگر هم این خدمات را با نشان ارگاداتا ارائه مي کنند؟
دفتر ارگاداتا در ايران تنها دفتر رس��مي است كه مستقيما" تحت نظر و مديريت 
ارگاداتاي آلمان اداره مي ش��ود و ارائه خدمات مربوط ب��ه نرم افزار لوگيكال تنها 
از اين طريق دفتر صورت مي پذيرد. الزم به ذكر اس��ت كه اين شركت در گروه 

نماينده و يا شعبه قرار نگرفته و از دفاتر رسمي ارگاداتا به حساب مي آيد. 
 نقش و اهمیت استفاده از نرم افزارهاي حرفه اي نظیر لوگیکال در تولید 

درب و پنجره باکیفیت را چگونه ارزیابي مي کنید؟
براي س��اخت ي��ك پنجره با كيفيت، ع��الوه بر وجود مواد اولي��ه مرغوب مانند 
پروفيل، يراق آالت، لوازم جانبي و شيش��ه، وجود يك نرم افزار محاس��ب دقيق با 
معيارهاي بين المللي، بر سرعت و دقت توليد خواهد افزود. از طرف ديگر، استفاده 
از گزارشات بهينه سازي برش پروفيل باعث مي شود و دور ريز پروفيل هاي برش 
خورده به ميزان قابل توجهي كاهش يابد. همچنين اس��تقامت و دوام پنجره هاي 
توليد و نصب شده را مي توان با استفاده از محاسبات استاتيكي و با در نظرگرفتن 
ارتفاع نصب، فشار باد در منطقه و مدول االستيسيته پروفيل ها، تخمين زد. تاكيد 
مي كنم كه بسياري از داده هاي پايه اي )ديتابيس( هاي پروفيلي معروف و به روز 
جهان مانند Reynaers و Schüco از پيش توس��ط تيم مهندس��ين ما آماده 
ش��ده و تمامي توليد كنندگان مي توانند به راحتي از آنها بهره مند ش��وند. البته با 
توج��ه به رعايت حق كپي رايت در تمامي دفات��ر ارگاداتا، نصب داده هاي پايه اي 
)ديتابي��س( پروفيلي هر ش��ركت من��وط به ارائه اجازه نامه كتبي از آن ش��ركت 

پروفيل ساز خواهد بود. 

 توصیه شما به کاربران و شرکت ها و سازندگان در و پنجره در انتخاب 
نرم افزارهاي تخصصي این صنعت چیست؟

هماهنگ��ي نرم افزار با اس��تانداردهاي روز دنيا در زمينه س��اخت درب و پنجره، 
همكاري با بزرگترين شركت هاي توليدي در ايران و جهان، وجود دفتر مستقيم 
براي پاس��خگويي به مش��كالت در كش��ور، امكان تغيير در ماژول هاي نرم افزار 
بس��ته به نيازهاي موجود، امكان اتصال نرم افزار به طيف وسيعي از ماشين آالت 
آلمان��ي، ايتاليايي و ت��رك، همه و همه براي انتخاب نرم اف��زاري ايده آل نقش 
مهمي دارند. يكي ديگر از مهمترين فاكتورها در انتخاب نرم افزارهاي تخصصي، 
بهره گيري از پيش��نهادات و توصيه هاي همكاراني است كه از قبل در اين صنف 

شروع به فعاليت نموده اند. 
 سخن پایاني شما با مخاطبان نشریه پنجره و فعاالن این صنعت؟

خدارا شكر مي گوئيم كه در اين زمان نه چندان طوالني، شاهد اجراي پروژه هاي 
عظيمي هستيم كه لوگيكال براي پروسه آناليز، ساخت و نصب اكثر آنها، نقش 
مهمي را ايفا كرده است. پروژه هايي از قبيل نماي آلومينيومي پرديس سينمايي 
مل��ت، موزه دفاع مقدس، ب��رج نگار، پروژه الماس قو خاورميانه در كش��ورمان 
و پروژه هاي��ي مانند بيمارس��تان Klinikum Chemnitz در آلمان، مركز 
خريد Manor در س��وئيس، نماي ورودي برج العرب در امارات متحده عربي، 
همگي توليدات شركت هايي هس��تند كه ارگاداتا افتخار همكاري با آنها را دارد 
و دفتر ارگاداتا ايران اميدوار اس��ت در راستاي بهينه سازي هرچه بيشتر توليدات 
ايراني، همگام با اس��تانداردهاي روز جهان، با فع��االن عزيز اين صنعت همراه 

باشد.
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نسل جديد توری های در و پنجره را از پيشروپاسارگاد بخواهيد

پیشروپاسارگاد؛ پیشرو در تولید توری های نسل جديد پنجره

اشاره: مهندس شکرچی از نام آشناترین تولیدکنندگان نسل جدید توری های نسل جدید در و پنجره در ایران است که یک اصل را هرگز کنار 
نمی گذارد: کیفیت در تولید، تنوع در محصول و رعایت همیش�گی حقوق مصرف کننده. یک س�ال پس از گفتگو با مدیرعامل ش�رکت توریساز 
پیشروپاس�ارگاد بهانه ای بود تا دوباره س�راغ او برویم و ببینیم او و همکاران اش چه تحوالتی در تولید و عرضه توری های نس�ل جدید در و 
پنج�ره ایج�اد کرده ان�د؟ خودش می گوید می خواهم در عمل محصوالت جدید این ش�رکت در بازار محک بخورد و مطمئن از اس�تقبال بازار و 
م�ردم اس�ت و اگر غیر از این بود، افزایش ظرفیت تولید دلیل نداش�ت مگر اینکه بر یک اصل مس�لم در علم اقتص�اد تاکید کنیم که افزایش 
ظرفیت تولید یعنی افزایش تقاضا، یعنی اینکه مردم به اس�تقبال این کاال آمده اند.در آس�تانه جشن تولد سه سالگی شرکت توری ساز پیشرو 
پاسارگاد با مهندس شکرچی همکالم شدیم تا نه فقط از آینده این شرکت که از چشم انداز صنعتی شدن تولید توری های در و پنجره بگوید 
و موانع و خطرات پیش رو و پاسخ این سوال را دریابیم که مالک انتخاب یک توری خوب و استاندارد چیست؟ این گفتگو را از دست ندهید.

 به عنوان س�وال نخس�ت بفرمایید پس از گفتگوی یک س�ال پیش با 
نشریه پنجره، چه تحوالتی در شرکت صنعتی توری ساز پیشرو پاسارگاد 

رخ داده است؟
طی يكس��ال گذش��ته تا به امروز، اين ش��ركت پيشرفت های ش��ايانی در توليد 
محصوالت خود و ارائه خدمات به مش��تريان داشته است كه می توان به افزايش 
ظرفي��ت توليد و انجام بيش��تر فرآيند توليد قطعات در داخل مجموعه ش��ركت 

اشاره كرد.
 اما بس�یاری می خواهند بدانند ش�رکت توری س�از پیشروپاسارگاد در 
آستانه جشن تولد 3 سالگی اش چه تنوعی در محصوالت و خدمات خود 

ایجاد کرده است؟

باي��د منتظ��ر رونمايی از محصوالت جديد در بهار امس��ال باش��يم. چرا كه اين 
ش��ركت تا پايان فصل بهار محصوالتی جديد را به بازار عرضه می كند كه قطعا 

مورد توجه و استقبال قرارخواهد گرفت .
 روند استقبال بازار از محصوالت و خدمات توریساز پیشرو پاسارگاد به 
عنوان یکی از مجموعه های تولیدی مبتکر و پیشگام در صنعت توري هاي 

مدرن در و پنجره به ویژه در یک سال اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
باتوجه به اين موضوع كه تجربه مديران ش��ركت توری س��از پيش��رو پاس��ارگاد 
منحصر به دو سال  فعاليت اين شركت نبوده و با شناختی كه از بازار و مشتريان 
خود دارد، بخصوص در يكس��ال اخير با استقبال بسيار خوبی مواجه گرديده و بر 

تعداد مشتريان وفادار اين مجموعه افزايش يافته است. 
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 ش�ما در یک س�ال اخی�ر نمایندگ�ی و دفتر فروش�ی در ش�هرتهران 
راه ان�دازی کرده اید، چ�را و با چه هدفی؟ آیا قصد توس�عه دفاتر فروش 

را دارید؟
واحد بازرگانی اين شركت با برنامه ريزی بر بازارهای هدف موجود و تقسيم بندی 
آنها، اقدام به تاس��يس دفتر فروش��ی مجزا برای ارتباط مستقيم با مصرف كننده 
نهايی و دس��تيابی به ب��ازار مصرف كننده نهاي��ی )End User( كرده و برای 
دس��تيابی به بازارهای هدف ديگر نيز دفاتر فروش��ی را در آينده در نقاط ديگری 

تاسيس خواهيم كرد.
 چ�ه انتظ�اری از ش�رکت های مهندس�ی س�اختمان، انبوه س�ازان  و 
تولیدکنندگان در و پنجره دارید تا جایگاه واقعی صنعت توری در کش�ور 

اهمیت عملی پیدا کند؟
باتوجه به نقش اين دس��ته از مشتريان كه به عنوان پل ارتباطی بين توليدكننده 
و مصرف كننده هس��تند، انتظار می رود كه اين هم��كاران عزيز جهت رفاه حال 
مشتريان خود با همكاری و تعامل با اين مجموعه، به معرفی و ارائه اين دسته از 
محصوالت كه نياز هر ساختمان می باشد، پرداخته و مصرف كننده را از وجود اين 
محصوالت آگاه ساخته و مشتريان  و مردم را از سردرگمی در بازار نجات دهند.

 خوش�بختانه صنع�ت تولید توری ب�ا تهدید خارجی مواجه نیس�ت، اما 
توری سازهای سنتی و به قول معروف توری سازهای موتورسوار در کشور 
س�هم باالیی در بازار دارند؟ پیشنهاد شما چیست و آیا فعالیت این افراد 

مانع پیشرفت صنعت نوین توری نیست؟
ببينيد! به دليل وس��عت بازار مصرف توری در س��طح كشور، فعاليت توری سازان 
س��نتی تداخلی با فعاليت توری س��ازان صنعتی نداش��ته اس��ت و حتی ما شاهد 
آن بوده اي��م كه بس��ياری از توليدكنندگان س��نتی نيز دركن��ار محصوالت خود، 
محصوالت نوين را نيز به فروش می رس��انند كه اين خود نش��ان دهنده آن است 
كه بازار مصرف به س��مت و س��وی محصوالت جديد درحركت است. اما انتظار 
می رود كه همه توليدكنندگان س��نتی توری ، محص��والت خود را با توری های 
نوين كه از كيفيت باالی مواد اوليه و تكنولوژی های جديد همراه است، جايگزين 

كنند تا در عرصه رقابت جايی برای خودنمايی داشته باشند. 
 فکر می کنید مهمترین مانع توسعه و گسترش کمی و کیفی این صنعت 

در سراسر کشور چیست و چه راهکاری برای آن دارید؟
نخس��ت عدم شناخت گس��ترده مردم ازاين نوع محصوالت كه مستلزم تبليغات 
گسترده است و دوم وجود رقابت های ناسالم در اين صنف و ارائه محصوالتی با 
كيفيت  پايين و عدم پش��تيبانی محصوالت و خدمات پس از فروش  نامناس��ب، 
كه به نوعی ضد تبليغ برای اين محصوالت محس��وب می شود.  برای رفع موانع 
فوق  با انجام تبليغات و فرهنگ سازی استفاده از اين محصوالت و ايجاد اتحاديه 
برای اين صنف و استانداردسازی محصوالت و سازماندهی اين صنعت، می توان 

موجبات پيشرفت آن را ايجاد كرد.
 طبیعی است که نوسان نرخ ارز و باالرفتن هزینه مواد اولیه و تولید در 
یک س�ال اخیر زیاد بوده اس�ت، تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه 

مواد اولیه بر صنعت توری را چگونه ارزیابی می کنید؟
همانطور كه اش��اره كرديد، نوسانات نرخ ارز، افزايش بی رويه قيمت مواد اوليه و 
عدم ثبات قيمت، مشكالت ناشی از تحريم، اختالل در ورود بعضی از مواد اوليه 
مصرفی و تورم موجود، همه و همه باعث افزايش قيمت تمام شده و هزينه های 
توليد شده كه اين امر تاثير مستقيمی بر قيمت فروش محصوالت گذاشته است.

 ظرفیت تولید شما االن چگونه است و برنامه شما برای پاسخ به نیازها 
و تقاضاهای احتمالی در یک پروژه بزرگ چیست و زمان تحویل کاال چه 

میزان طول می کشد؟
ظرفيت توليد اين مجموعه در حال حاضر به ميزان 300 دهانه توری اس��ت 
ك��ه با برنامه ريزی ها و تغييرات انجام گرفته در فرآيند توليد، اين رقم به 500 
دهان��ه توری در روز خواهد رس��يد و زمان تحويل ني��ز حداكثر 7 روز كاری 

خواهد بود.

 بیش�تر مردم شناخت ش�ان از توری معطوف به فصل گرم سال است؟ 
آیا واقعا توری در و پنجره یک محصول فصلی است؟

به دليل ش��رايط خاص اقليمی كش��ور، نياز به استفاده از توری در تمام ايام سال 
در مناطق مختلف احساس می گردد و فعاليت اين شركت فقط مختص به زمان 
خاصی از س��ال نيس��ت. ولی بطور كلی زمان اس��تفاده از توری محدود به مدت 

زمانی است كه دمای هوا برای بازكردن درب و پنجره ها مناسب باشد.
 کاهش دید، تغییر رنگ و تاب برداشتن 3 گالیه عمده مردم از توری ها 
اس�ت، محصوالت ش�رکت ش�ما تا چه میزان این نگرانی ها و گالیه ها را 

رفع می کند؟
بگذاريد قدری فنی تر و تخصصی تر به اين پرس��ش شما پاسخ دهم. نخست 
اينك��ه ب��ا توجه به اينكه توری به صورت پارچه ای با بافت ش��بكه ای اس��ت 
و نامرئ��ی نيس��ت، در كاهش ميزان دي��د تاثير می گذارد كه البت��ه اين تاثير 
در حدود 5 درصداس��ت و بش��ما اي��ن امكان را می دهد كه ت��ا 95درصد ديد 
طبيعی خود را داشته باشيد. دوم اينكه تغيير رنگ پروفيل، به دليل استفاده از 
رنگ هايی با كيفيت پايين و در بيشتر موارد و يا استفاده از رنگ هايی استد كه 
مناس��ب اس��تفاده بر روی پروفيل  آلومينيوم نيستند كه شامل رنگهای مايع ، 
اسپری ها يا  به اصطالح رنگ های اتومبيلی است كه به صورت دستی ساخته 
می ش��وند و مورد اس��تفاده قرار می گيرند. در حالی كه اين واحد توليدی با در 
Powder Coating  اختيار داش��تن خط رنگ الكترواس��تاتيك به روش

و  اس��تفاده از رنگ ه��ای پودری با رال رنگ های مش��خص اق��دام به رنگ 
آمي��زی پروفيل ه��ای مصرفی خود می كند و محصوالت خ��ود را با باالترين 
س��طح كيفيت و تنوع رنگ توليد و به بازار عرضه می كند.در ارتباط با بخش 
ديگری از پرس��ش شما هم بايد تاكيد كنم كه  دليل خميدگی يا به اصطالح 
تاب برداش��تن پروفيل ها نيز اس��تفاده از پروفيل های نامرغوبی برمی گردد كه 
از مواد اوليه ضايعاتی توليد می ش��ود و  از س��ختی مناسبی برخودار نبوده و با 
كوچك ترين فش��اری دچار خميدگی می ش��وند، در حالی كه پروفيلهای مورد 
استفاده در اين مجموعه تماما از بيلت آلومينيوم 6063 تهيه و توليد می شوند 

كه سختی بسيار بااليی دارند.
 مزی�ت نس�بی و برتری محصوالت ش�ما نس�بت به دیگر ش�رکت ها 

چیست؟
ببينيد! محصوالت اين شركت با انجام تحقيقات مهندسی طراحی و ساخته شده اند، 
بيش��تر عمليات توليدی ش��امل تزريق و توليد قطعات پالس��تيكی توری ها توسط 
دستگاه تزريق پيشرفته EasyMaster ، اكسترود مقاطع نرم و نوارهای مصرفی 
در توری ها توسط دستگاه اكسترود پالستيك و همچنين رنگ آميزی پروفيل ها در 
خط رنگ الكترواستيك  و نهايتا برش و مونتاژ با استفاده از دستگاه های مخصوص 
توليد توری انجام می گيرد، به همين دليل اين مجموعه كامال خود را از ديگر رقبای 
خود متمايز گردانده و اين در حالی اس��ت كه فعاليت ديگر توليدكنندگان توری در 

كشور فقط به برش و مونتاژ پروفيل و يراق آالت خالصه می گردد.
 چه توصیه ای به مردم و مصرف کنندگان دارید؟

توصي��ه م��ا، به عن��وان اولي��ن  و بزرگ تري��ن توليدكننده توری ه��ای نوين به 
مصرف كنندگان عزيز اين اس��ت كه حتما در هن��گام خريد اين نوع محصوالت 
ب��ه توانمندی های توليدكننده در ام��ر توليد و اجرا و خدمات پس از فروش دقت 
نمايند تا با خريدی مناسب از استفاده از توری های خود آسايش خيال را به خود 

و اعضای خانواده هديه دهند.
 و سخن آخر شما و اگر نکته ای باقی مانده، بفرمایید؟

و به عنوان آخرين نكته الزم به اش��اره است كه شركت توريساز پيشرو پاسارگاد 
از دل شركت سايه بان توريساز با قدمت و تجربه ای 10 ساله خارج شده است و 
پس از تعطيلی  آن ش��ركت، عده ای از سودجويان با سوء استفاده از نام سايه بان 
توريس��از اقدام به فروش محصوالت خود تحت نام  اين ش��ركت كرده اند كه با 
پيگيری های انجام گرفته و همكاری مراجع قانونی اين س��ودجويان تحت پيگرد 

قانونی قرارگرفته و با آنها برخورد قانونی خواهد گرديد. 



اش�اره: کوه�ی از تجربه اس�ت و اراده ای پوالدین دارد، 
اما هنوز به ابداع و تولید و خالقیت می اندیش�د. بی گمان 
ترجی�ح می دادی�م تا بی�ش از آنکه درب�اره واحد صنعتی 
موف�ق و ش�ناخته ش�ده یاران بهار گلس�تان بپرس�یم و 
بدانیم، خواستیم تا از تجربه هایش بگوید  تا نسل جدید 
صنعت گ�ران صنع�ت در و پنجره یوپی وی س�ی ایران از 
گفته ه�ا و ناگفته های ایش�ان درس بگیرن�د. فرصت اما 
کم بود اجازه خواس�تیم تا در زمانی مناسب پای صحبت 
یکی از باتجربه های این صنعت آنهم در اس�تان سرسبز 
گلس�تان در شهر گنبد کاووس بنش�ینیم و این گونه شد 
که گفتگوی حاضر با یک محور مش�خص و روش�ن و از 
قبل تعریف ش�ده انجام شد. آقای قربان دردی رودی، با 
کوله باری از تجربه اما هنوز به در اختیار داش�تن آخرین 
فناوری ه�ا و ماش�ین آالت روز در صنع�ت در و پنج�ره 
عالقه مند اس�ت و مصمم اس�ت تا خ�ود و همکارانش را 
ب�ه آخرین یافته ها و دان�ش روز مجهز نگه دارد. نظم در 
محیط کار، اس�تفاده از آخرین ماش�ین آالت، به کارگیری 
نس�ل ج�وان متخص�ص، بهره من�دی از مدیری�ت نوین 
آمیخت�ه به تجربه همه و همه باعث ش�ده ت�ا آوازه یکی 
از موفق تری�ن و کارآمدتری�ن واحدهای صنعتی اس�تان 
گلس�تان از مرز این استان فراتر رود و اکنون این انتظار 
م�ی رود که محصوالت تولیدی یاران بهار گلس�تان جای 
خود را در بازار ایران تثبیت کند. بدیهی و طبیعی اس�ت 
ک�ه هنگام عکس�برداری او حساس�یت زی�ادی به خرج 
ده�د و در زم�ان مصاحبه ب�ا خبرن�گار پنح�ره ایرانیان 
کوت�اه، اما هدفمند س�خن بگوی�د، چه اینک�ه همکاران 
ایش�ان می گویند: هرگز اجازه نمی دهند اندکی از کیفیت 
محص�والت به خاطر پایین آوردن قیمت تمام ش�ده کم 
بگذاریم و همواره تاکید دارند که تولید فراتر از استاندارد 
و کیفیتی باالتر از انتظار بازار را باید در سر لوحه فعالیت 
گ�روه صنعت�ی یاران به�ار گلس�تان ق�رار داد. گفتگوی 
اختصاص�ی پنج�ره ایرانیان با آقای قرب�ان دردی رودی 
مدیرعام�ل یاران بهار گلس�تان را تنها حول محور تولید 

پروفیل های گالوانیزه تقویتی بخوانید:

در گفتگو با آقای رودی
مديرعامل شرکت ياران بهارگلستان مطرح شد

پنجره دوجداره استاندارد و مستحكم
با پروفیل های تقويتی ياران بهـار گلستان

پنجره ایرانیان176



 اج�ازه دهی�د قبل از اینکه به مح�ور اصلی گفتگو بپردازیم، ابتدا از س�ابقه 
تاس�یس و فعالیت ش�رکت یاران بهار گلس�تان بپرس�م و اینکه چگونه وارد 

صنعت در و پنجره یوپی وی سی ایران شد؟
ش��ركت ياران بهار گلس��تان فعاليت خود در صنعت س��اختمان از اواخر سال 1378 
آغاز كرد و به طور رس��می و جدی تر در س��ال 1379 وارد عرصه اجرای پروژه های 
عمرانی س��اختمانی در  استان هميشه زيبا و سرس��بز گلستان شد. جديت در اجرای 
پ��روژه های س��اختمانی، نظ��ارت قوی بر فراين��د انجام كار و البته تعهد نس��بت به 
اجرای به موقع و دقيق و بی نقص طرح های در دس��ت اجرا باعث ش��د تا در س��ال 
1385 اين ش��ركت به عنوان ش��ركت پيمانكاری برگزيده در س��طح استان گلستان 
برگزيده و مورد تقدير ويژه قرار گيرد.از جمله ش��اخص ترين پروژه های س��اختمانی 
كه در س��الهای نخستين فعاليت ش��ركت ياران بهار گلستان به اجرا درآمد، می توان 
به احداث س��اختمان و محوطه سازی س��اختمان فرمانداری گنبد، احداث ساختمان 
و محوطه س��ازی ساختمان فرمانداری كالله، احداث س��اختمان بانك سپه مركزی 
آزادش��هر، احداث س��اختمان پاويون فرودگاه گرگان، احداث س��الن ورزشی راميان، 
احداث س��اختمان مركز مطالعات هواشناسی استان گلستان، احداث ساختمان كانون 

نعيم راميان و ... اشاره كرد.
 ورود شرکت یاران بهار گلستان به صنعت در و پنجره یوپي وي سي و تولید 

شیشه هاي دوجداره با چه انگیزه اي صورت گرفت؟
ما پس از اينكه تجربه هاي فراواني در صنعت ساختمان و اجراي پروژه هاي ساختماني، 
اداري، مسكوني و عمومي پيدا كرديم، به اين نتيجه رسيديم كه موضوع صرفه جويي 
انرژي در ساختمان بايد جدي گرفته شود و با توجه به هدر رفت 40 درصدي انرژي 
به س��بب استفاده از پنجره هاي تك جداره و ضرورت رعايت مبحث 19 مقررات ملي 
ساختمان ، اعضاي هيات مديره شركت ياران بهار گلستان پس از مطالعات فراوان به 
اين جمع بندي رسيد كه در صنعت توليد در و پنجره هاي يوپي وي سي نيز شيشه هاي 
دوجداره س��رمايه گذاري ويژه اي داشته باشد. س��رانجام در سال 1384 با تغييري در 
اساس��نامه ش��ركت، فعاليت در زمينه توليد قطعات بتني سبك و سنگين از اساسنامه 
حذف و به جاي آن توليد در و پنجره و كليه مصنوعات آلومينيومي و پي وي س��ي و 
يوپي وي س��ي جايگزين شد. پس از آن بود كه با س��رمايه گذاري قابل توجهي اقدام 
به خريد ماش��ين آالت توليد در و پنجره دو و س��ه جداره يوپي وي س��ي و شيشه هاي 

دوجداره كرديم و سنگ بناي كارخانه صنعتي كامال مجهزي را كليد زديم.
 درخشش شرکت یاران بهار گلستان چگونه رقم خورد؟

افزون بر در اختيار داشتن ماشين آالت با فناوري پيشرفته، تالش كرديم براي ارتقاي 
كيفي��ت محصوالت و توليد در و پنجره برخوردار از باالترين اس��تانداردهاي موجود، 
اقدام به تربيت نيروي متخصص و زبده كرديم و با خريد مواد اوليه با كيفيت و داراي 
استانداردهاي ملي و فراملي، به طور كامال نوين و تخصصي فعاليت را شروع كرديم 
كه به دليل رويكرد مش��تري مداري و رعايت حقوق مصرف كنندگان خوش��بختانه با 
اس��تقبال كم نظيري هم در استان گلستان و ديگر اس��تان ها مواجه شديم و در حال 
حاض��ر ه��م تالش داريم تا موقعيت ش��ركت ياران بهار گلس��تان را در صنعت روبه 
پيشرفت در و پنجره يوپي وي سي و شيشه هاي دوجداره ارتقا بخشيم. به همين دليل 
بود كه در س��ال 1391 موفق به اخذ تاييديه فني از مركز تحقيقات راه، س��اختمان و 
مسكن وزارت راه و شهرسازي شديم و سال گذشته هم گواهي نامه ايزو 9001 را از 

موسسه BRS  دريافت كرديم.
 ش�رکت یاران بهار گلس�تان پس از درخش�ش و موفقیت قاب�ل توجه در 

صنعت، در و پنجره چرا اقدام به تولید پروفیل هاي تقویتي کرد؟
واقعيت اين اس��ت كه يكي از پارامتر ها و عوامل تاثيرگذار و تعيين كننده استحكام و 
كيفيت فني در و پنجره هاي دوجداره  يوپي وي س��ي بستگي دارد به نوع پروفيل هاي 
تقويت��ي گالوانيزه اي كه در آن به كار مي رود. متاس��فانه گاه مش��اهده مي ش��ود كه 
برخي توليدكنندگان و كارگاه هاي ساخت در و پنجره يوپي وي سي براي پروفيل هاي 
تقويت��ي گالواني��زه اق��دام به خري��د از توليدكنندگان س��نتي مي كنن��د در حالي كه 
استانداردهاي الزم را ندارد. به همين دليل هيات مديره شركت ياران بهار گلستان با 
راه ان��دازي خط توليد فرم دهي فلزات يا رول فرمينگ براي توليد پروفيل هاي تقويتي 

گالوانيزه موافقت كرد و س��ال گذش��ته سرمايه گذاري در اين زمينه هم به بار نشست 
و موفق شديم تا نخستين پروفيل هاي تقويتي گالوانيزه مورد استفاده در پروفيل هاي 
يوپي وي سي را كه با ماشين آالت پيشرفته طراحي و ساخته مي شود، وارد بازار كنيم.

 روند استقبال تولیدکنندگان در و پنجره یوپي وي سي از پروفیل هاي تقویتي 
گالوانیزه یاران بهار گلستان را چگونه ارزیابي مي کنید؟

خوشبختانه در همين مدت كوتاه به سبب سابقه درخشان شركت ياران بهار گلستان 
در اي��ن صنعت، محصوالت جديد و پروفيل هاي تقويت��ي گالوانيزه خيلي زود جاي 
خ��ود را در ب��ازار پيدا كرد و اين پروفيل ها در همان ابت��داي عرضه به بازار در اكثر 
ش��هرهاي ايران با استقبال مواجه شد، به طوري كه هم اين پروفيل هاي تقويتي با 
فروش بس��يار خوبي در كرمان ، ش��يراز ، تهران ، مشهد ، بجنورد ، گرگان و استان 
هاي ش��مالي ايران مواجه ش��ده اس��ت و تالش ما اين اس��ت كه سفارش��ات را در 
كوتاهتري��ن زمان ممكن در اختيار خريداران و توليدكنندگان محترم قرار دهيم و به 
هيچ عنوان خط توليد در و پنجره يوپي وي س��ي به دليل نياز به پروفيل هاي تقويتي 

با توقف مواجه نشود.
 مزیت فني و تخصصي پروفیل هاي تقویتي گالوانیزه ش�رکت شما چیست 

که در مدت زمان کوتاهي با استقبال چشمگیر مواجه شده است؟
اجازه دهيد به چند مزيت فني اشاره كنم، نخست دقت در اندازه پروفيل هاي توليدي 
و داشتن شكل هندسي دقيق، دوم دقت در ابعاد طولي و عدم وجود انحنا، پيچيدگي 
ي��ا خميدگي در طول پروفيل ها، س��وم وجود دوخم مضاع��ف در جان پروفيل های 
U ش��كل كه ظرفيت باربري و مقاومت در و پنجره هاي يوپي وي س��ي را به ميزان 
قابل توجه و فراتر از اس��تانداردهاي فني موجود افزايش داده ايم و چهارم درز مياني 
در پروفيل هاي قوطي ش��كل به حداقل ميزان ممكن رس��انده ايم. نوع بس��ته بندي 
پروفيل هاي تقويتي گالوانيزه  با استفاده از تسمه هاي پالستيكي به گونه اي است كه 
از هرگونه ضربه ديدن جلوگيري و دش��واري حمل و نق��ل و انبار نمودن را در درون 
واحد هاي توليدي آس��ان  مي سازد كه اين مزيت مهم باعث شده تا وزن پروفيل های 
تقويتی توليد ش��ده در ش��ركت ياران بهار گلس��تان خالص محاسبه شود و مشتريان 
عزيز هزينه ای بابت ضايعات نگهدارنده و بس��ته بندی متحمل نشوند. از سوي ديگر، 
باي��د تاكيد كنم كه انبار ما هم��واره مجهز بوده تا در كمترين زمان ممكن بتوانيم به 

نياز روز افزون مشتريان پاسخ دهيم.
 آیا پروفیل هاي تقویتي گالوانیزه تولیدي شرکت یاران بهار گلستان با تمام 

پروفیل هاي موجود در سطح بازار ایران همخواني دارد؟
ب��ه دليل در اختيار داش��تن تيم فني و مهندس��ي طراح، اقدام ب��ه توليد پروفيل هاي 
تقويت��ي گالوانيزه با تنوع مقاط��ع مختلف كرده ايم و از اين رو در تمامي پروفيل هاي 
خارج��ي و ايراني يوپي وي س��ي مي توان از پروفيل هاي تقويتي ياران بهار گلس��تان 
اس��تفاده كرد و حتما بايد دقت كرد كه به دليل واقع ش��دن كشور ايران در منطقه با 
شرايط S اقليمي استفاده از پروفيل هاي تقويتي با مقاطع استاندارد بسيار مهم است، 
بطوري كه عدم دقت در انتخاب ش��كل ، ابعاد و ضخامت مقاطع پروفيل هاي تقويتي 
گاه��ًا مفيد نبوده، بلكه مضر هم مي باش��د چرا كه معتقديم پيچ��ش گالوانيزه داخل 

پروفيل يوپي وي سي بسيار خطرناك تر از عدم تعبيه آن است.
 چه توصیه اي به تولیدکنندگان برای انتخاب پروفیل هاي گالوانیزه دارید؟

به جاي توصيه كردن، اجازه مي خواهم اين درخواس��ت را مطرح كنم كه استحكام و 
مقاومت يك در و پنجره خوب، استاندارد و ضامن حقوق مصرف كنندگان در گرو اين 
اس��ت كه حتما از پروفيل هاي تقويتي گالوانيزه اي استفاده شود، كه هم از مواد اوليه 
مرغوب و استاندارد ساخته شده و هم به صورت صنعتي توليد شده باشد. بديهي است 
گاه مش��اهده مي شود برخي از پروفيل هاي گالوانيزه تقويتي در و پنجره يوپي وي سي 
از ضايعات توليد شده كه نه تنها كيفيت، استحكام و ميزان مقاومت در و پنجره ها را 
به خطر مي اندازد كه در كل باعث كاهش س��طح اعتماد مردم نس��بت به اين صنعت 
خواهد شد. به همين دليل خريد پروفيل هاي گالوانيزه تقويتي از شركت هاي معتبر و 
خوشنام حتما ضرورت دارد و ما در شركت ياران بهار گلستان بر اين باور هستيم كه 
توليد پنجره دوجداره استاندارد و مستحكم با پروفيل های تقويتی ياران بهار گستان 

تضمين خواهد شد.
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آذين 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 اورانوس

فعالیت: نماینده رسمی و انحصاری نخ ترکیه مورد استفاده 
جهت تولید انواع توری های رولینگ و پلیسه

تلفن: 22724704
فکس: 22738774

آدرس : تهران-صندوق پستی: 11155-368
otc_Trading@hotmail.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

توريساز پیشرو پاسارگاد 

فعالیت: تولید و فروش توری های رولینگ
تلفکس: 2 و 77076391-0216 و 021-77076395

آدرس: تهرانپارس – نرسیده به فلکه چهارم- 
خیابان حاجیان – پالک 85

info@rolling. ir                     www. rolling. ir

سان گلس

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

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

sunglassInC@gmail.com

صنايع 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 پويشگر 
افزارهای تخصصی در صنعت  نرم  کننده  تولید  فعالیت: 

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

بانک اطالعاتی ملزومات 
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نیازمندی های پنجره 

بدينوسیله به اطالع می رساند به علت تغییر محل دفتر 
فروش شرکت توريساز پیشرو پاسارگاد آدرس دفتر جديد 

به شرح ذيل 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 

خط توليد شيشه دو جداره افقی)حرارتی(صفر

شستشو 1600، پرس1600، میز وکیوم، هدايت گر
پايه اسپیسر   -    زير قیمت، گارانتی

تلفن:
09155320185
05328230767

گروه صنعتی درب كارا

به تعدادی بازارياب و ويزيتور خانم
با روابط عمومی باال نیازمنديم.

تلفن:
021-44299582-3

سری کامل ماشین آالت چهارسر مونتاژ درب و پنجره های 

يو پی وی سی مارک murat در حد نو بفروش میرسد.

تلفن تماس:

56276000-7 

همراه: 

0912-1885956

تعدادی ماشين آالت به شرح ذيل به فروش می رسد:

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

توليد كننده انواع در و پنجره آلومينوم ترمال بريک

و نمای شیشه ای کرتین وال از افراد واجد شرايط زير 
دعوت به همکاری می نمايد:

کارشناس فروش )آقا( با حداقل 3 سال سابقه کار
انباردار با حداقل 3 سال سابقه کار

متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به ايمیل 
Info@ng-diba.com

و به شماره فکس 88670570 ارسال نمائید.

دستگاه كامل خط توليد شيشه دو جداره پنجره های 
upvc آكبند با مارک Cms ساخت كشور تركيه ظرفيت 

توليد در 8 ساعت

 350 متر مربع با اطالعات مندرج در ذيل 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


























