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سال 1391 با همه فراز و نشيب ها به خط پايان رسيد و سال جديد با فرصت ها 
و دشواري هاي احتمالي پيش روي همه است. البته انتظار بسيار فعاالن اقتصادي 
ــور در سالي كه به نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري  كش
ــب  ــاعد نبودن فضاي كس ــه دليل باالرفتن هزينه هاي توليد و مس ــده بود، ب ش
ــتر و  ــالي با بازده و ثبات اقتصادي بيش ــد و همه به انتظار س ــق نش و كار محق
ــالش دارند تا كيفيت  ــب و كار توأم با رقابت ت ــتن موانع پيش روي كس برداش
ــركت ها، مهندسان، كارشناسان و  ــت كه مديران ش ــند. بديهي اس را ارتقا ببخش
ــخص فعاالن صنعت  ــاختمان ايران و به طور مش فعاالن اقتصادي در صنعت س
ــكالت و مسايلي  ــيد با مش ــالي كه به خط پايان رس در و پنجره  ايران هم در س
ــده و اين احتمال را هم نبايد از نظر دور  ــب و كار خود مواجه ش در فضاي كس
ــت سال جديد هم رقابت سخت تر شود. اجازه مي خواهم به  بدانند كه ممكن اس
ــيدن بهاري ديگر به چند  ــال 1391 و آغاز سال جديد و فرارس ــطه پايان س واس

نكته اشاره شود:
ــالي كه گذشت، هزينه  ــاره كرد كه در س ــفاف و صادقانه بايد اش يكم: خيلي ش
ــريه مرجع در صنعت در و پنجره و  ــريه پنجره ايرانيان به عنوان نش ــار نش انتش
ــازي مصرف انرژي بيش از حد انتظار و تحمل افزايش يافت. بخشي از  بهينه س
اين افزايش هزينه ناشي از صعود سرسام آور قيمت كاغذ به دليل نوسان نرخ ارز 
ــرخ ارز به صورت موقت و مقطعي  ــود، به نحوي كه حتي در مواقعي هم كه ن ب
كاهش پيدا كرد، قيمت كاغذ نه تنها به تناسب كاهش نرخ ارز پايين نيامد، بلكه 
ــير  ــت، مس در مقاطعي قيمت به دليل كمبود كاغذ مورد نياز كه وارداتي هم هس
افزايش قيمت را طي كرد. افزون بر اين با درنظر گرفتن هزينه هاي ديگر بديهي 
ــا كاغذ با كيفيت  ــريه تمام رنگي، حرفه اي، ب ــده يك نش بود كه قيمت تمام ش
متناسب با نياز اين صنعت بسيار دشوار و پرهزينه بود. تا آنجا كه فشار هزينه ها 
ــريه در سالي كه گذشت با قيمت سربه سر  ــد تا برخي از شماره هاي نش باعث ش
ــالي كه هزينه توليد و انتشار  ــر شود. اما خداي بزرگ را شاكريم كه در س منتش
ــريات را با مشكالتي مواجه ساخت، نشريه  ــريه بسيار باالرفت و خيلي از نش نش
پنجره ايرانيان به هيچ عنوان حاضر با افت سطح كيفيت و كاهش تيراژ خود نشد 
ــت و مهم تر اينكه نه تنها در منابع  كه بازهم در جاده ارتقاي كيفيت گام برداش
درآمدي نشريه از جمله تعرفه آگهي ها تغيير محسوسي ايجاد نشد، بلكه با اضافه 
ــريه و ارائه خدمات ديگر تالش  ــدن بخش هاي ديگر به ساختار محتوايي نش ش
ــته ها و مطالبات فعاالن صنعت دروپنجره ايران  مضاعفي صورت گرفت تا خواس

ــالت و اهداف از پيش طراحي شده از سوي همكاران نشريه در بخش هاي  و رس
مختلف جدي تر دنبال شود.

دوم: بسيار ساده و صميمانه بايد گفت تداوم روند انتشار نشريه پنجره ايرانيان به 
توجه به پيش بيني ها از افزايش هزينه ها در سال پيش رو سخت تر و پيچيده تر از 
ــته است. به ويژه اينكه تالش بر اين است تا تحوالت در ساختار  سال هاي گذش
ــريه براي كاستن از هزينه ها در راستاي ارائه نشريه اي با كيفيت تر از گذشته  نش
صورت گيرد و نه كاستن از بخش هاي مختلف. از اين جهت برنامه طراحي شده 
ــواري هاي هزينه ها بر چند محور  ــال آينده و عبور از دست اندازها و دش براي س
ــي استوار است. نخست ضرورت افزايش تعرفه آگهي ها به نحوي به بتوان  اساس
ــي از افزايش قيمت كاغذ و ساير  ــار هزينه هاي ناش ــت كم 30 درصد از فش دس
ــكاران، هزينه چاپ، توزيع و ... را جبران  ــا از جمله حقوق و مزاياي هم هزينه ه
كرد. البته اينكه تعرفه جديد آگهي ها در سال 1392 به چه ميزان افزايش خواهد 
يافت، در شماره آينده به صورت شفاف و با محاسبه دقيق هزينه ها و احتماالت 
ــال جديد اعالم خواهد شد با اين توضيح كه همه  مطرح در خصوص ماه هاي س
ــاالن صنعت در و پنجره ايران به خوبي با افزايش ميزان هزينه ها و قيمت ها  فع
در يك سال گذشته آگاهي دارند. محور دوم تحول در نشريه به تغييراتي تازه هم 
در نشريه و هم در وب سايت پنجره ايرانيان با هدف ارائه خدمات بهتر با مطالب 
ــا درنظر گرفتن  ــاختار، تالش داريم تا ب ــر برمي گردد. در اين اصالح س متنوع ت
خواسته ها و انتقادها و پيشنهادهاي مطرح شده در يك سال اخير، بازهم تالش 
خود را دوچندان سازيم و رضايت حداكثري همگان را فراهم آوريم. جزييات اين 
تحول را گام به گام با شما همراهان هميشه گرانقدر در ميان خواهيم گذاشت اما 
ــته همكاران و خدمتگذاران شما در پنجره ايرانيان است كه با مراجعه  اين خواس

به وب سايت نشريه، به صورت آن الين راهنماي ما باشيد.
سخن پاياني اينكه با خسته نباشيد به همه كارآفرينان و فعاالن اقتصادي صنعت 
ــال  ــطه يك س ــره ايران و مبتكران و مديران خالق و آينده نگر به واس در وپنج
ــربلندي و موفقيت براي  ــار طبيعت و آرزوي س ــيدن به تالش و تبريك فرارس
همگان، دقت در اين نكته مهم ضرورت دارد كه راه هاي بسياري را بايد در اين 
ــتاد كه مردان روزگار به همت بلندشان در  ناهمواري ها پيمود و هرگز از پا نايس

جاده موفقيت گام برمي دارند. عيدتان مبارك و سال نو بر همگان فرخنده باد.

امير شيرى

تالش براي ارتقاي كيفيت با هزينه هاي سنگين
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ــاالنه كل كشور  ــته را مي خوانيد دولت بودجه س به طور حتم، زماني كه اين نوش
ــي مواد  ــرگرم بررس ــال آينده تقديم مجلس كرده و قوه مقننه هم س را براي س
ــت. البته اين احتمال قوي وجود دارد  ــند دخل و خرج كشور اس و رديف هاي س
ــه به مجلس، نهايي  ــابقه دولت در ارائه اليحه بودج ــطه تأخير بي س كه به واس
شدن وضعيت درآمدها و هزينه هاي سال 1392 به ماه هاي نخستين سال جديد 
ــتار پايش و نقد نقاط ضعف و قوت بودجه سال  ــيده شود. غرض از اين نوش كش
ــت كه به حكم سابقه در قوانين  ــت، بلكه هدف يادآوري ضرورتي اس آينده نيس
ــود. از اين رو  ــود اما در عمل ناديده گرفته مي ش ــته مي ش ــور نوش موضوعه كش
ــته است دولت و مجلس را هشدار دادن نسبت به عواقب باالماندن شدت  شايس
ــور و يادآوري اينكه بهينه سازي مصرف انرژي به ويژه در  مصرف انرژي در كش
ــال 1392 بايد جدي تر و عملياتي تر  ــاختمان ايران در اليحه بودجه س بخش س

دنبال شود.
ــراي فازدوم  ــر اج ــت كم مجلس و دولت بر س ــاله اينكه دس ــتين مس 1. نخس
ــت  ــاالنه هنوز به توافق دس ــت كم در قالب بودجه س ــا دس ــدي يارانه ه هدفمن
ــرخ حامل هاي انرژي،  ــطه عدم افزايش ن ــد و بيم آن مي رود كه به واس نيافته ان
ــزان مصرف در بخش هاي مختلف افزايش يابد. به همين دليل قواي مجريه  مي
و مقننه دست كم در بودجه سال آينده مي توانند در زمينه جهت گيري سياست ها 
ــم در بعد مصرف به گونه اي  ــور هم در بعد عرضه و ه ــاي انرژي كش و برنامه ه
ــد مصرف انرژي افزايش نيابد، يكي از  ــتكم نرخ رش تصميم گيري كنند كه دس
ــرف انرژي، در نظرگرفتن بودجه اي  ــد مص راه هاي جلوگيري از افزايش نرخ رش
ملي براي فرهنگ سازي و جاري شدن برنامه هاي اصالح ساختار مصرف انرژي 
در بخش هاي مختلف اقتصادي از يك سو و ملزم كردن دستگاه هاي مختلف به 

جدي گرفتن روش هاي بهبود بخشيدن به وضعيت كنوني است.
ــطه افت محسوس درآمدهاي  ــد به واس 2. نكته مهم ديگر اينكه به نظر مي رس
نفتي كشور در سال جديد پيش رو، دولت ناچار به اتخاذ سياست هاي سخت گيرانه 
ــب درآمد مورد انتظار دولت  ــوي ديگر كس در هزينه كردن بودجه تن دهد. از س
ــود در بخش هايي از اقتصاد به ويژه بخش واقعي اقتصاد،  ــس به دليل رك و مجل
ــال دشواري پيش روي همه باشد. به يقين نمي توان  اين انتظار وجود دارد كه س
ــاله آن هم در سال پاياني عمر دولت، توقع يك تحول در زمينه  از بودجه يك س
ــت، اما مي توان نگاه ها را به اين مهم معطوف  ــازي مصرف انرژي داش بهينه س
ــتگاه هاي دولتي از محل  ــي از هزينه هاي جاري دس ــاخت كه دست كم بخش س

ــهيالت و  ــوي ديگر در نظر گرفتن تس ــت و از س ــرف باالي انرژي را كاس مص
ــت مصرف انرژي در بخش هاي  ــويق مردم به اصالح وضعي اعتباراتي براي تش
مختلف مي تواند يك راهكار جدي قلمداد شود. به طور مثال اگر دولت و مجلس 
ــبي براي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي اداري  بتوانند بودجه مناس
ــتگاه هاي دولتي، مدارس، بيمارستان ها، خانه ها و ... در  ــاختمان هاي دس نظير س
ــرمايه گذاري مجدد  ــو ديگر نيازي به س ــت كه از يك س نظر بگيرند، بديهي اس
ــوي ديگر اين امكان براي  ــت و از س براي توليد انرژي مورد نياز به مصرف نيس
هميشه وجود خواهد داشت كه انرژي صرفه جويي شده را يا صادر كرد يا به ديگر 

بخش هاي مورد نياز اختصاص داد.
ــتار را بايد در يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي كشوري  جان مايه اين نوش
دانست كه جمعيت جوان و مرحله نويني از توسعه را پيش رو دارد؛ نياز به مصرف 
ــت مي آيد و ارزان  ــت انرژي و جلوگيري از هدررفت انرژي كه گران به دس درس
ــارات را به دولت و مجلس محدود  ــود. نبايد و نمي توان همه انتظ مصرف مي ش
كرد و مردم را فاقد مسووليت قلمداد كرد. اما واقعيت انكارناشدني اين است كه 
ــازي مصرف انرژي تشويق كرد كه مجلس در  وقتي مي توان مردم را به بهينه س
ــت در بعد اجرا، به گونه اي برنامه ريزي كنند كه فرهنگ  بعد قانون گذاري و دول
ــتن از تجربه ديگر  ــود. بهره جس ــور نهادينه ش تغيير نظام مصرف انرژي در كش
ــت و در اين شرايط بايد اهداف كمي تعيين شده و  ــورها خود بهترين راه اس كش
ــور هدف قرار  قابل مطالبه اي در قوانين و مقررات از جمله قوانين بودجه اي كش
گيرد. يك مشكل جدي در اجراي قوانين و مقررات ناظر بر بهينه سازي مصرف 
ــودن اهداف كمي و  ــخص ب ــيم اهداف كيفي بدون مش انرژي در ايران به ترس
ــوز وضعيت مصرف  ــخن اينكه هن ــت. پايان س راه هاي تحقق اين اهداف دانس
ــت و خواسته يا ناخواسته بيشتر  ــاختمان هاي ايران نگران كننده اس انرژي در س
ــت، در حالي كه  ــاخت شده اس ــت س ــاختمان هاي در دس برنامه ها محدود به س
ــاختمان هاي صورت مي گيرد كه سن آنها از 10  بيشترين هدررفت انرژي در س
ــال بيشتر است. ترديد نبايد داشت كه بايسته و شايسته است دولت و مجلس  س
ــد راهكارهاي و برنامه هايي براي جلوگيري از مصرف انرژي  به همراه مردم باي
ــال آينده نمي تواند اعجازي  ــاختمان هاي موجود بايد دنبال كنند. بودجه س در س
ــرآغازي باشد  در وضعيت مصرف انرژي در ايران ايجاد كند، اما مي تواند يك س

براي يك شروع مهم.
رضا كرباليي
Panjerehnews@gmail.com   

ضرورتي كه جدي گرفته نمي شود
بودجه 92 و بهينه سازي مصرف انرژي
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همارشتن، صنعت سبز ايران 

گروه خبر: گروه صنعتي همارشـتن به عنوان صنعت سـبز ايران در سـال 
91-1390 انتخاب و موفق به دريافت گواهينامه سـازمان محيط زيسـت 
كشـور شـد. به گزارش پنجـره ايرانيـان به نقـل از روابـط عمومي گروه 
صنعتـي همارشـتن، گواهي نامه صنعت سـبز ايران در مراسـمي با حضور 
محمد جواد محمـدي زاده، معـاون رييس جمهـور و رييس سـازمان محيط 
زيست كشـور و حمداهللا محمدنژاد معاون وزير نفت و رييس هيات مديره 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت به مهندس محسن صفايي، مديرعامل 
گـروه صنعتي همارشـتن اعطا شـد. در مراسـم پانزدهميـن دوره انتخاب 
صنعت سـبز كشـور كـه روز دوشـنبه 25دي مـاه در سـالن همايش هاي 
بين المللي سـازمان حفاظت محيط زيسـت برگزار شد، همارشتن در جمع 
64 برگزيده ديگر كشور قرار گرفت تا مهر تأييدي باشد بر اينكه همچنان 
در راسـتاي شـكوفايي و بالندگي صنعت توليد پروفيل يوپي وي سي كشور 

گام بردارد.
به گزارش پنجره ايرانيان، در متن گواهي نامه سازمان محيط زيست كه به امضاي 
ــيده، خطاب به مديرعامل گروه  ــازمان رس ــت اين س محمد جواد محمدي زاده رياس
ــعادت نسل هاي آينده  ــت: عرصه توسعه، بالندگي و س ــتن آمده اس صنعتي همارش
ــود را امانت دار  ــت كه خ ــات بي دريغ و مجدانه افرادي اس ــون تالش و زحم مره
ــرمايه هاي مادي، طبيعي و معنوي اين سرزمين مي دانند و با گام هاي ارزنده اي  س
ــته اند، اين وديعه را سالم و پاك به  ــتاي حفاظت از محيط زيست برداش كه در راس
ــل هاي بعدي مي سپارند. ايمان و اراده شما در سال توليد ملي، حمايت از كار و  نس
ــبز» در سال 91-1390 انتخاب  ــرمايه ايراني باعث شد تا به عنوان «صنعت س س
ــما و همكاران تان در عرصه حمايت از محيط  ــويد. اميد است تالش مجدانه ش ش
ــت كشور، تجلي بخش بهره مندي از محيط زيست مطلوب – كه از مهم ترين  زيس
ــاله كشور (افق 1404 هجري  ــند چشم انداز 20 س شمسي) است- باشد. توفيق روزافزون شما را از خداوند بزرگ خواهانم.ويژگي هاي جامعه ايراني در س

وين تك از رقابت سالم و شفاف استقبال مي كند

ــركت وين تك در  ــروش ش ــر مدير ف ــدس زرگ مهن
حاشيه نمايشگاه چهارم در و پنجره و صنايع وابسته 
ايران به خبرنگار ما گفت: باور وين تك اين است كه 

رقابت سالم و شفاف باعث تضمين كيفيت و ارتقاي 
ــده و واردكننده  ــركت هاي توليدكنن خدمات بين ش
ــي خواهد شد. او در پاسخ به  پروفيل هاي يوپي وي س

ــوال كه آيا محدود كردن واردات پروفيل هاي  اين س
ــور به نفع توليدكنندگان داخلي است؟  خارجي به كش
ــان نرخ ارز  ــت كه هرچند نوس گفت: واقعيت اين اس
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آلوكد به تنوع در محصول و خدمات متمايز نظر دارد

ــركت  ــل ش ــزاده مديرعام علي ــهرام  ــدس ش مهن
ــيه چهارمين نمايشگاه  آلوم كاردينه (آلوكد) در حاش
ــته ايران هم با  بين المللي در و پنجره و صنايع وابس
اشاره به برنامه هاي اين شركت براي حضور جدي تر 
ــي از جدي ترين  ــازار اظهار كرد: يك ــر در ب و مؤثرت
ــاختمان ايران  ــت س ــش روي صنع ــاي پي تهديده
ــاز و محدودشدن  ــاخت و س ــال آينده، افت س در س
ــت كه باعث خواهد شد تا برخي شركت ها  تقاضاس
ــكني با عرضه  براي بقا در صدد دامپينگ و قيمت ش

محصوالت فاقد كيفيت الزم روي آوردند.
ــش تعداد  ــمي از كاه ــه آمارهاي رس ــاره ب او با اش
ــاختماني از يك سو و نيز احتمال قوي  پروانه هاي س
كاهش تعداد پروژه هاي عمراني دولت در سال آينده 
ــور از سوي ديگر،  به دليل كاهش منابع عمراني كش
ــرمايه گذاري  ــرد: افت تقاضا و كاهش س تصريح ك

ــر را تقويت مي كند  ــاز اين خط در بخش ساخت و س
ــود و در اين وضعيت  ــديد ش ــالم تش كه رقابت ناس
ــاز فراگير  ــي از ركود در ساخت وس ــاي ناش چالش ه
ــت در و پنجره و نيز  ــد. او به فعاالن صنع خواهد ش
ــاختمان توصيه كرد به  ساير شركت هاي صنعت س
جاي رقابت ناسالم به ايجاد فرصت ها و ظرفيت هاي 
بالقوه فكر كنند و برنامه ريزي هاي خود را متناسب 

با واقعيت هاي پيش روي تنظيم كنند.
مهندس عليزاده درباره برنامه هاي شركت آلوكد در 
سال هاي آينده اظهار كرد: واقعيت اين است كه اين 
ــال آينده پروژه هايي را از  ــركت دست كم تا دو س ش
ــاس قراردادهاي  ــت گرفته است و براس قبل در دس
ــت به تعهدات خود عمل نمايد.  امضا شده مى بايس
ــركت آلوكد در  او درعين حال افزود: تمركز اصلي ش
آينده معطوف به تحقيق و توسعه، ايجاد ظرفيت هاي 

ــيدن به محصوالت و ارائه خدمات  جديد، تنوع بخش
متفاوت خواهد بود.

مهندس عليزاده در پاسخ به اين سوال كه نمايشگاه 
ــگاه  ــارم را چگونه ديديد؟ گفت: به نظرم نمايش چه
ــگاه هاي قبلي حرفه اي تر و  ــبت به نمايش چهارم نس
ــده و بازديدكنندگان از نمايشگاه هم  تخصصي تر ش
در مراجعه به شركت هاي حاضر در نمايشگاه بيشتر 
ــتانداردها و  ــطح اس ــوال هاي حرفه اي از حيث س س
ــتند كه اين را بايد به فال نيك گرفت.  خدمات هس
ــده پروفيل  ــركت هاي توليدكنن ــور دوباره ش او حض
يوپي وي سي را باعث رقابتي شدن نمايشگاه دانست 
ــگاه هاي  ــت كه در نمايش و افزود: انتظار ما اين اس
ــي و  ــاي آموزش ــزاري دوره ه ــاهد برگ ــدي ش بع
ــيم كه اين مهم يكي از  ميزگردهاي تخصصي باش

جدي ترين نيازها محسوب مي شود.

ــدن واردات مي تواند باعث رونق فروش  و محدود ش
ــاخت داخل شود، اما  و افزايش توليد پروفيل هاي س
ــز موفقيت خود را در  ــد توليدكنندگان داخلي رم نباي
ــرورت دارد تا با  ــازار بدانند و ض ــدن ب انحصاري ش
ــند و  ــاي كيفيت توليدات خود به رقابت بيانديش ارتق
ــه بازارهاي هدف  ــود را حتي معطوف ب ــق ديد خ اف
ــورها كنند. مديرفروش وين تك با اشاره به  ديگر كش
ــركت و تالش براي تقويت  طرح هاي توسعه اين ش
ــوالت اين گروه  ــيدن به محص كيفيت و تنوع بخش
صنعتي موفق تاكيد كرد: گروه صنعتي وين تك هرگز 
به انحصاري شدن بازار نمي انديشد و تالش مي كند 
ــفاف به حقوق مشتريان  تا در يك فضاي رقابتي و ش
ــرام بگذارد. به گفته مهندس  و مصرف كنندگان احت
زرگر، صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران در حال 
ــاخت هاي متعددي براي رقابتي  حاضر نيازمند زيرس

ــاالن اقتصادي  ــت، افزود: انتظار فع ــدن بازار اس ش
ــت كه  ــي اين اس ــره يوپي وي س ــت در و پنج صنع
ــووالن توجه و دقت بيشتري بر روي استانداردها  مس
داشته باشند و اجازه ندهند تا محصوالت فاقد كيفيت 
ــاختمان ايران به كار  ــتاندارد الزم در صنعت س و اس
ــود. مدير فروش شركت وين تك همچنين  گرفته ش
ــركت در نمايشگاه هاي  ــترده تر اين ش از حضور گس
ــاختمان، گسترش تبليغات براي  تخصصي صنعت س
معرفي محصوالت و خدمات وين تك به مشتريان و 
تعميق روابط با مشتريان براي نيازسنجي آنها و پاسخ 
به دغدغه هاي مطرح شده را از برنامه هاي آينده اين 
شركت ياد كرد و افزود: در آينده فعاالن صنعت در و 
پنجره يوپي وي سي ايران بايد منتظر خبرهاي خوش 
ــند چرا كه سرمايه گذاري هاي زيادي در  وين تك باش

يكي دو سال اخير انجام شده است.
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مشتركان فوق توزيع برق تهران مميزي مي شوند

هند؛ پيش به سوي توسعه المپ هاي ال اي دي

ساخت دستگاه تصفيه كننده هوا در ايران

ــع و  ــوق توزي ــتركان ف ــات مش ــر خدم ــر دفت مدي
ــه اي تهران از  ــركت برق منطق ــت مصرف ش مديري
ــركت خبر داد.  ــتركان فوق توزيع اين ش مميزي مش
رضا فالحتكار گفت: پروژه انجام مميزي انرژي چهار 
ــترك فوق توزيع برق تهران شامل پارس خودرو،  مش
خطوط لوله و مخابرات، صنايع دفاع و سيمان دماوند 
ــه و در حال انجام  ــتوركار اين دفتر قرار گرفت در دس

است.
ــاي كاري و تجهيزات اين  ــزود: تمام فراينده وي اف
ــتانداردهاي  ــتورالعمل و اس ــتركان براساس دس مش
ــي قرار مي گيرد تا نقاط  موجود مورد ارزيابي و بررس
ــوند. وي با اشاره به  ــايي ش قوت و ضعف آنها شناس
ــري روش هاي  ــرورت به كارگي ــت انرژي و ض اهمي
ــت: آناليز انرژي  بهينه در توليد و مصرف، اظهار داش
ــرف با توجه  ــرق و مديريت مص ــي، كيفيت ب مصرف
ــركت  ــش اين ش ــتركان زير پوش ــه پراكندگي مش ب
ــتراك  ــتقرار واحد پايش انرژي و به اش به منظور اس
گذاردن تجربه ها از اهميت به سزايي برخوردار است. 

ــرد: با انجام مميزي انرژي در هر يك  وي تصريح ك
از صنايع و حصول نتايج، اين مشتركان قادر خواهند 
ــود در زمينه چگونگي  ــاط قوت و ضعف خ ــود تا نق ب
ــيلي  ــرف انواع حامل هاي انرژي (الكتريكي، فس مص
ــري، فرآيند  ــزات اندازه گي ــي آب)، دقت تجهي و حت
ــازده تجهيزات را  ــرف و افزايش ب ــود نحوه مص بهب

ــخص كرده و با كمك برنامه هاي تعيين شده از  مش
سوي مشاور (شامل برنامه هاي زودبازده و ديربازده)، 
ــاخص انرژي SEC و بهره وري تجهيزات خود را  ش
افزايش دهند. وي خاطرنشان كرد: نتايج اين مميزي 
ــاير صنايع مشابه  مي تواند به عنوان يك الگو براي س

مورد استفاده قرار گيرد. 

ــد 500 ميليون دالر  ــال 2015 به رش صنعت المپ هاي ال اي دي در هند تا س
ــال 2012  ــان صنعت هند انتظار مي رود در س ــيد. به گفته كارشناس خواهد رس
صنعت روشنايي در هند رشد چشمگيري يابد، به گونه اي كه رشد بازار صنعت 
ــال 2015 به حدود 500 ميليون دالر خواهد رسيد. براساس اين  ال اي دي تا س
ــد است و هر سال حدود  ــنايي هند در حال رش گزارش، هم اكنون صنعت روش
17 تا 18 درصد نسبت به سال قبل پيشرفت داشته است، بطوري كه به منظور 
ــتر بر روي اين صنعت دبيرخانه اي در دهلي تأسيس شده است كه  تمركز بيش
ــائل مربوط به  ــش دولتي و خصوصي مس ــاالن صنعت از جمله بخ ــط فع توس

روشنايي پيگيري مي شود.
ــنايي، انتظار  ــتيابي به يك راه حل پايدار در زمينه روش ــير دس همچنين در مس
مي رود المپ هاي ال اي دي انتخاب بعدي براي مصرف كنندگان نه تنها در هند 

ــد. هم اكنون اروپا استفاده از المپ هاي رشته اي با  ــر جهان باش بلكه در سراس
وات باال را ممنوع كرده است و اين امر كم كم در مورد المپ هاي رشته اي با 

وات پايين هم انجام خواهد شد.
ــازاري وجود ندارد و توجه آنها به  ــته اي در اروپا ب بنابراين براي المپ هاي رش
ــورهاي توسعه  ــت. همچنين ژاپن از ديگر كش ــوي المپ هاي ال اي دي اس س
ــال 2020 المپ هاي ال اي دي  ــال 2011 تصميم گرفت تا س ــه نيز در س يافت
ــنت در كشور خود كند. اين گزارش  ــته اي و فلورس را جايگزين المپ هاي رش
ــاهد است تا جايي كه  ــد بسياري را ش ــنايي در هند رش مي افزايد: صنعت روش
ــال 2020، 70 درصد روشنايي هند با المپ هاي  كارشناسان انتظار دارند تا س
ــود. هم اكنون بسياري از منازل در اين كشور با المپ هاي  ال اي دي تامين ش

ال اي دي روشن مي شود. 

ــه طراحي  ــي موفق ب ــركت ايران ــان يك ش محقق
ــدند.  ــوا ش ــده ه ــه كنن ــتگاه تصفي ــاخت دس و س
سيد رضاشخص امام پور، مخترع دستگاه تصفيه هوا، 
ــتگاه تصفيه هوا از قابليت حذف  ــت:  دس اظهار داش
ــياري از آالينده هاي بيولوژيك و غير بيولوژيك  بس
ــا، ذرات معلق  ــل ميكروارگانيزم ها، گازه هوا از قبي
ــتگاه با باردار كردن  ــت. اين دس و. . . . برخوردار اس
ــل ها باعث اتصال آنها به يكديگر و ته نشين  آيروس
شدن در پشت فيلتر مي شود و بدين ترتيب ذرات ريز 
گرد و غبار را كه باعث آلودگي هواي محيط شده اند 

ــتگاه فاقد  حذف مي كند. وي با بيان اين كه اين دس
ــده است درباره  ــابه بوده و ثبت اختراع ش نمونه مش
ــاس كار اين دستگاه گفت: اساس كار دستگاه بر  اس
يونيزاسيون دو قطبي (دي پالر يونيزيشن) است كه 
ــتم امكان مي دهد ضمن حذف آالينده هاي  به سيس
ــوي نامطبوع محيط را  ــا ب گازي و ميكروارگانيزم ه
ــرمايش و گرمايش نيز  نيز برطرف كند. در حوزه س
ــتگاه با تعويض مستمر هوا نياز به انرژي را  اين دس
ــا بيان اين كه  ــدت كاهش مي دهد. امام پور ب به ش
ــاي مختلف خانگي،  ــتگاه تصفيه هوا در نمونه ه دس

داخل خودرو و محيط هاي عمومي طراحي و ساخته 
ــده قيمت نمونه هاي كوچك اين دستگاه را حدود  ش
600 هزار تومان عنوان و خاطرنشان كرد: متاسفانه 
ــب از اين طرح موفق به  به دليل عدم حمايت مناس
ــتگاه هاي ساخته شده نشده ايم كه با  توليد انبوه دس
ــران فزاينده آلودگي هوا و تبعات ناگوار  توجه به بح
ــا حمايت  ــهروندان اميدواريم ب ــالمتي ش آن بر س
مناسب مسووالن موفق به توليد انبوه اين دستگاه ها 
ــي از آلودگي هوا  ــكالت ناش و كمك به كاهش مش

در كشور بشويم. 

3

مسابقه  هم  با  ساختمان  بخش  در  انرژي  بهينه  مصرف  براي  جهاني  پيشرفته  كشورهاي  امروزه 
كجاست؟   رقابت  ميدان  در  ايران  سهم  دهند.  افزايش  را  خود  انرژي  امنيت  تا  گذاشته اند 
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 10 راه براي كاهش مصرف برق اداره و شركت

مصرف انرژي را موتورخانه با فناوري چگالشي كاهش دهيد

تقليد از كرم شب تاب در ساخت المپ پرنورتر

ــركت توزيع نيروي برق استان قزوين  ــتركين ش معاونت فروش و خدمات مش
ــه كاربردن آن موجب  ــاي مديريت مصرف برق و ب ــزود: آگاهي از روش ه اف
ــتان  ــازمان هاي اس ــش حداقل 10درصد انرژي الكتريكي در ادارات و س كاه
ــي و  ــيد باقر بابايي چگيني افزود: اين راه كارها عبارتند از: بررس ــود. س مي ش
ــردن راه كارهاي آن در  ــت هاي خود مميزي انرژي و بكار ب ــه چك ليس مطالع
ــي حداقل نيم  ــي وخاموش ــتم هاي تهويه و گرمايش محل ادارات، تنظيم سيس
ــاعت قبل از تعطيلي ادارات، كنترل، بازديد و خاموش كردن تمام تجهيزات  س
اداري بعد از اتمام كار ادارات، تنظيم درجه حرارت محيط كار و زندگي حداكثر 
ــانتي گراد، عدم استفاده از سيستم هاي گرمايشي نامناسب نظير  تا 20 درجه س
ــتفاده از المپ هاي پر مصرف التهابي،  آبگرمكن برقي و بخاري برقي، عدم اس

ــتفاده از پروژكتورها در  ــتن محوطه ها و اس ــن گذش گازي، خياري، عدم روش
ــنايي روز و روشنايي ال اي دي،  ــترده از روش ــاعات غير اداري، استفاده گس س
ــازمان ها 11 الي 15 مي باشد.  ــاعات اوج بار در ادارات و س با توجه به اينكه س
ــاعت، تنظيم كامل لوازم  توجه حداكثري به راه هاي كاهش مصرف در اين س
ــدادن آنها در حالت  ــا، پرينترها و. . . ) و قرار ن ــر (كامپيوتر ه ــي اداري نظي برق

Standby براي مدت طوالني.
معاونت فروش و خدمات مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان قزوين در 
ــت كه ادارات و سازمان ها يا بكاربستن روش هاي  ادامه گفت: انتظار ما اين اس
ــي در مصرق برق هزينه هاي بهاي برق مصرفي خود  مذكور ضمن صرفه جوي

را نيز كاهش دهند. 

ــازي  بهينه س و  ــعه  توس ــكده  پژوهش ــس  رئي
ــت نفت از  ــگاه صنع ــاي انرژي پژوهش فناوري ه
ــكده براي دستيابي  تالش متخصصان اين پژوهش
ــاخت پكيج موتورخانه  ــه دانش فني طراحي و س ب
(ديگ و مشعل) برمبناي فناوري چگالشي خبر داد. 
ــاس تحقيقات انجام  محمد ايازي تاكيد كرد: براس
شده، اگر تنها 10 درصد از ساختمان هاي كشور از 
اين فناوري پيشرفته در پكيج موتورخانه ها استفاده 
ــه 250 ميليون دالري در  ــاالنه نزديك ب كنند، س

مصرف انرژي صرفه جويي مي شود.
ــده و افزايش راندمان  ــاي آالين وي كاهش گازه
ــتيابي به دانش فني موتورخانه  موتورخانه ها و دس
ــاوري و كاهش  ــن فن ــازي اي ــي، بومي س چگالش
ــورهاي خارجي را از مهم ترين  ــتگي به كش وابس
ــرد. ايازي با بيان  ــتاوردهاي اين طرح اعالم ك دس

ــاز صفر اين طرح  ــم اكنون مطالعات ف ــن كه ه اي
ــعه و بهينه سازي فناوري هاي  در پژوهشكده توس
ــن فاز از  ــت، گفت: اي ــت انجام اس انرژي در دس
ــد. وي هدف  مطالعات تا بهمن ماه به پايان مي رس
از انجام مطالعات فاز صفر را تدوين نقشه راه براي 
ــوان و تصريح كرد: اين فاز مطالعاتي  اين طرح عن
در زمينه اقدام هاي ارزيابي وضعيت ايران در زمينه 
ــي فعال در  ــركت هاي ايران ــايي ش فناوري، شناس
زمينه ديگ و مشعل به عنوان توسعه دهنده بالقوه، 
ــايي مراكز دانشگاهي و قطب هاي پژوهشي  شناس
ــي براي طرح، تدوين  فعال، انتخاب قطب پژوهش
ــاختار مديريت و تجميع دانش و تدوين ساختار  س

نظارت و كنترل پروژه است.
در  ــه  رفت كار  ــه  ب ــاي  فناوري ه ــر  عم ــازي  اي
موتورخانه هاي كشور را مربوط به 50 سال گذشته 

ــورهاي  ــياري از كش ــت و تاكيد كرد: در بس دانس
ــن فناوري ها به  ــار اي ــال يك ب ــان هر 10 س جه
ــكده  ــود. به گفته رئيس پژوهش ــاني مي ش روزرس
توسعه و بهينه سازي فناوري هاي انرژي پژوهشگاه 
ــت نفت، قديمي بودن فناوري به كار رفته در  صنع
ــا و حجم باالي مصرف انرژي در آنها  موتورخانه ه
ــكده را به فكر  ــگران اين پژوهش بوده كه پژوهش
طراحي و ساخت پكيج موتورخانه برمبناي فناوري 

چگالشي انداخته است.
ــده اي از مصرف  ــه بخش عم ــا بيان اين ك وي ب
سوخت ساختمان ها مربوط به بخش توليد حرارت 
(موتورخانه ها) است، افزود: به اين ترتيب دستيابي 
ــري آنها در اين  ــه فناوري هاي نوين و به كارگي ب
ــه كاهش مصرف  ــايان توجهي ب بخش كمك ش

انرژي در ساختمان ها مي كند.

ــاختار كرم شب تاب المپ  ــمندان با تقليد از س دانش
ــازار مي كنند. مدتي  ــري را روانه ب ال اي دي پرنورت
ــب تاب الهام بخش دانشمندان در  ــت كه كرم ش اس
ــت، چرا كه اين  ــده اس تغيير المپ هاي ال اي دي  ش
نوع المپ ها يك ونيم برابر كارآمدتر خواهند بود و به 
همين جهت محققان ساختار دروني كرم شب تاب را 
مورد مطالعه خود قرار داده و نتيجه يافته هاي خود را 
در مجله اپتيك اسپرس منتشر كرده اند. دانشمندان 
الگويي از فلس دندانه دار در كرم شب تاب شناسايي 
ــود،  ــنايي مي ش ــه موجب افزايش روش ــد ك كرده ان
ــتفاده  ــر در المپ هاي ال اي دي اس ــوري كه اگ بط
ــار نور را تا  ــنايي آن را كارآمدتر و انتش ــود، روش ش
ــب تاب طي  ــد افزايش خواهد داد. كرم ش 55 درص
 (photocytes)ــيميايي كه در فتوستيز واكنش ش
ــور از طريق  ــور توليد مي كند. اين ن ــد، ن رخ مي ده
ــرات  ــكلت خارجي حش ــي از اس كوتيكول كه بخش
ــاس اين گزارش، با  ــود. براس ــاطع مي ش ــت، س اس
ــكوپ اسكن الكتروني، محققان  استفاده از ميكروس
مي توانند ساختارهايي مانند دنده ها در مقياس نانو و 

مقياس هاي غيرمتجانس در كوتيكول كرم شب تاب 
ــتفاده از  ــپس با اس ــخيص دهند. محققان س را تش
ــازه هايي  ــازي س ــر به مدل س ــازي كامپيوت شبيه س
ــخيص دهند  ــه از طريق آن بتوانند تش پرداختند ك
ــاختارهاي  ــه انتقال نور انجام مي گيرد. آنها س چگون
لبه را به عنوان يك فاكتور سقفي شكل ذكر كردند، 
جايي كه نوك فلس ها بيرون است و يك شيب كج 

دارد. اين برآمدگي هر 10 ميكرومتر تكرار مي شود، 
در حالي كه ارتفاعي در حدود 3 ميكرومتر دارد. اين 
گزارش مي افزايد: عالوه بر اين محققان ديگري نيز 
ــاختار فتونيك كرم شب تاب مطالعه كرده اند و  در س
ــتخراج  ــازه ها به منظور ارتقا اس حتي از بعضي از س
ــور در المپ ال اي دي تقليد كرده اند اما كار آنها در  ن

مقياس نانو متمركز بود. 
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30 درصد آالينده هوا به ساخت و ساز ارتباط دارد!

انتقاد از اجراي نصف و نيمه مقررات ملي ساختمان

پژوهشگران ايراني شيشه  خودپاك شونده توليد كردند

ــت  ــط وزارت بهداش ــالمت محي ــز س ــس مرك رئي
ــي 30 درصد از  ــل و نقل عموم ــعه حم گفت: توس
ــيد كربن  ــاي گازي مثل مونوكس ــزان آالينده ه مي
ــه گفته  ــت. ب ــرده اس ــم ك ــيد گوگرد ك و دي اكس
ــان مهمترين  ــي، ذرات PM2. 5 همچن كاظم نداف
ــن آالينده به  ــت و 30 درصد اي ــده تهران اس آالين
ــوول در  ــن مقام مس ــت. اي ــر ساخت و سازهاس خاط
ــت گفت: علت وجود ذرات معلق زير  وزارت بهداش
ــرون و زير 2. 5 ميكرون تا حدود 70 درصد  10ميك
ــكوني و  ــوخت و احتراق خودروها و اماكن مس به س
ــد آن به پروژه هاي  ــتگي دارد و 30 درص صنايع بس
ــا و مصالح  ــل و نقل نخاله ه ــازي، حم ساختمان س
ــن  ــاي عمراني، كارگاه هاي ش ــاختماني، پروژه ه س
ــت. وي ادامه داد:   ــازي مربوط اس ــه و راهس و ماس
ــي البته  ــاي عمران ــش آلودگي پروژه ه ــراي كاه ب
ــه  ــدارد از جمل ــود ن ــي وج ــتورالعمل هاي قانون دس
ــي اطراف پروژه هاي عمراني براي جلوگيري  آبپاش
ــيده  ــترش گرد و خاك مصالح در هوا و پوش از گس
ــودن كاميون هاي حمل و نقل مصالح و نخاله هاي  ب
ــاختماني و نيز خروج كارگاه هاي توليد آسفالت و  س
شن و ماسه از محدوده 120 كيلومتري شهرهاست. 
وي اضافه كرد: در اين زمينه مسئوليت پيگيري اين 
دستورالعمل ها به عهده شهرداري و سازمان حفاظت 
ــت و استانداري است و اگر اين اقدامات  محيط زيس
ــش 30 درصدي  ــاهد كاه ــود مي توانيم ش انجام ش
ــيم.  ــده ذرات معلق PM2. 5 در تهران باش آالين

ــئوليتي در قبال  ــت هيچ مس او افزود: وزارت بهداش
آ لودگي هوا ندارد، قانون، سازمان هاي ديگري را در 
ــئول دانسته است. با اين حال وزارت  اين زمينه مس
بهداشت روزانه دوبار در سايت سامانه جامع آلودگي 
ــور  ــتان هاي كش هوا آخرين وضعيت هواي همه اس
ــاعت 14  ــاعت 8 صبح و يكبار در س را يكبار در س
اعالم مي كند. وي ادامه داد: در شهر تهران كماكان 
ــز كوچكتر از 5. 2  ــن آالينده هوا، ذرات ري مهمتري
ــت چون اين ذرات  ميكرون يا همان PM2. 5 اس
ــمت هاي تحتاني و اعماق ريه نفوذ مي كنند و  تا قس
ــوند. اين ذرات  ــا وارد واكنش با خون مي ش در آنج
مي توانند عوارض جدي قلبي و ريوي داشته باشند و 
ــالمت محيط و  اهميت زيادي دارند. رئيس مركز س
كار وزارت بهداشت گفت:  ميزان اين ذرات در هواي 

تهران تقريبًا ثابت مانده است اما آالينده هاي گازي 
ــيد گوگرد  ــيد كربن و دي اكس به خصوص مونوكس
ــترش حمل و  ــته به علت گس ــال هاي گذش طي س
نقل عمومي تهران مانند مترو و اتوبوس هاي تندرو 
ــته كاهش يافته  ــبت به گذش تا حدود 30 درصد نس
ــت. وي افزود: البته همزمان با گسترش خطوط  اس
حمل و نقل عمومي شاهد خروج حدود يك ميليون 
خودروي فرسوده و البته تغيير استانداردهاي خودرو 
در كشور بوده ايم كه همه اين اقدامات نشان مي دهد 
ــتگاه هاي مسئول به وظايف خود  در صورتي كه دس
ــل كنند،  ــش آلودگي هوا عم ــع كاه ــرح جام در ط
مي توان آلودگي هوا را مهار كرد. درس هاي آموزنده 
ــان مي دهد  ــه وجود دارد و نش ــادي در اين زمين زي

كاهش آلودگي هواي تهران دست يافتني است. 

ــوراي  ش ــس  مجل در  ــز  درگ ــردم  م ــده  نماين
ــد از قانون نظام  ــالمي گفت: بيش از 50 درص اس
ــاختمان در كشور اجرايي  ــي و مقررات س مهندس
ــده است. حسين محمدزاده، اظهار كرد: قانون  نش
ــاختمان كه در سال  ــي و مقررات س نظام مهندس
1374 به تصويب مجلس شوراي اسالمي  رسيده 
ــد آرماني به  ــن موارد دي ــياري از اي ــت در بس اس

ــت و به دليل واقعي نبودن  ــته اس موضوعات داش
اين قانون با فضاي موجود بيش از 50 درصد اين 
ــت و  ــده اس قانون در طول اين مدت اجرايي نش
ــز دو دليل عمده دارد؛ اول آن كه قانون هاي  آن ني
ــته و  ــن زمينه وجود داش ــري در اي ــوازي ديگ م
ــي و مقررات  ــري آن كه قانون نظام مهندس ديگ
ساختمان كشور تناسبي با واقعيت هاي موجود در 

ــت. وي تصريح كرد: بنابراين  ــته اس جامعه نداش
يك نياز ضروري و بسيار مهم در رابطه با اصالح 
ــود تا اقتضائات روز در  ــاس مي ش اين قانون احس
ــود. با توجه به ظرفيت هاي  اين قانون گنجانده ش
ــتان در  ــار مي رود اين اس ــان رضوي انتظ خراس
ــرو را  ــي پيش ــري از اين قانون نقش اساس بازنگ

داشته باشد. 

ــاختمان و برج هاي بزرگ امروزي بسيار پر  ــه به ويژه در س پاك كردن شيش
دغدغه و هزينه بر است. بر اين اساس، با توجه به پيشرفت هاي اخير در  كنترل 
ــت عمومي، استفاده از محصوالت خود پاك شونده نيز مورد توجه قرار  بهداش

گرفته است.
ــي علوم و فناوري رنگ وابسته به وزارت علوم،  ــگران مؤسسه پژوهش پژوهش
ــنتز نانوذرات  تيتانا موفق به  ــتفاده از روش جديد س تحقيقات و فناوري، با اس
دست يابي به فرمول مركب خودپاك شونده و چاپ نانوذرات تيتانا بر شيشه با 

استفاده از چاپگرهاي جوهر افشان شدند. 
ــم خاصيت خود  ــيد تيتاني ــت دي  اكس ــي از مهم ترين خواص فتوكاتاليس يك
ــش پس از مدتي كامًال كثيف و  ــه هاي فاقد پوش ــوندگي است. شيش پاك ش
ــطوح داراي  ــه يا  س ــوند. در  حالي   كه شيش داراي مقادير زيادي آلودگي مي ش
ــيد تيتانيم تحت تابش نور خورشيد خاصيت خود پاك  ــت دي اكس فتوكاتاليس

ــوندگي مؤثري از خود نشان  مي دهند.  مريم حسيني زري مجري اين طرح  ش
ــان  ــتفاده از چاپگرهاي جوهر افش ــه اينكه اخيرا چاپ با اس ــت: با توجه ب گف
ــده، اين تحقيق در جهت اندازه گيري  ــراميك و كاشي متداول ش در صنايع  س
ــه پس از چاپ نانوذرات تيتانا بر سطح  شيشه  ويژگي خودپاك شوندگي شيش

توسط چاپگر جوهرافشان انجام گرفت.
به گفته حسيني  زري، اين تحقيق در جهت اندازه گيري ويژگي مركب به روش 
ــش بر ويژگي خودپاك شوندگي شيشه  ميكروامولسيون و تأثير ضخامت پوش
ــت.  وي از مزاياي اين روش چاپ به برخورداري  پس  از چاپ انجام گرفته اس
از دقت، كيفيت و سرعت باال اشاره كرد و ادامه داد: در واقع سرعت مكانيسم 
پوشش  دهي شيشه در صنعت بسيار مهم است و استفاده از چاپگر جوهر افشان 
 Journal of the  ــه اين مهم كمك مي كند. نتايج اين پژوهش در مجله ب

European Ceramic Society  منتشر شده است. 
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ايران به باشگاه صادركنندگان درو پنجره دوجداره پيوست
ــالمي ايران در شش ماه دوم امسال با  جمهوري اس
صادرات در و پنجره دو جداره به تاجيكستان، عراق، 
افغانستان و ونزوئال به جمع كشورهاي صادر كننده 
ــتاندارد جهاني  در و پنجره هاي دوجداره و داراي اس
ــي چهارمين  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــت. ب پيوس
ــتم هاي  ــره، سيس ــي در و پنج ــگاه بين الملل نمايش
كنترل تردد و صنايع وابسته، كارگاه ها، كارخانه ها و 
واحد هاي صنعتي كشور با افزايش رشد 15 درصدي 
ــور، اين  توليد، عالوه بر تأمين كامل نياز داخل كش
ــش ماهه دوم امسال، به ديگر كشورها  كاال را از ش
ــره دوجداره با هدف  ــد. توليد در و پنج صادر كردن
ــري از آلودگي  ــالف انرژي، جلوگي ــري از ات جلوگي
ــال ها قبل در دستور  صوتي و نفوذ آلودگي هوا از س
ــه واحد هاي توليدي در و پنجره، كارگاه ها و  كار هم
كارخانه ها قرار گرفت و امروزه نيز همه اين واحدها 
ــد. در چهارمين  ــدي را اجرا مي كنن ــن روش تولي اي
ــتم هاي  ــره، سيس ــي در و پنج ــگاه بين الملل نمايش
ــركت داخلي  ــته 300 ش كنترل تردد و صنايع وابس
ــور دارند.  ــورجهان حض ــت كش ــي از هش و خارج
ــان، ايتاليا،  ــورهاي آلم ــركت خارجي از كش 45 ش

ــن و كره جنوبي،  ــه، چين، تايوان، ژاپ ــان، تركي يون
ــود را به  ــاي خ ــدات و فناوري ه ــن تولي جديدتري
نمايش عموم گذاشتند. در اين نمايشگاه انواع در و 
پنجره هاي ساختماني، اداري، صنعتي، بيمارستاني، 
ــاژ و خط توليد در  ــزار توليد، مونت ــين آالت و اب ماش
ــتم هاي  ــتم هاي توليد رباتيك، سيس و پنجره، سيس
ــردان و اتوماتيك،  ــي، درهاي گ ــيون صنعت اتوماس
ــتم هاي دربازكن اتوماتيك،  انواع تجهيزات و سيس

سيستم هاي كنترل از راه دور، سيستم هاي هوشمند 
ــرل ورود و خروج،  ــتم هاي كنت ورود و خروج، سيس
ــري، كركره هاي  ــاده و تصوي انواع دربازكن هاي س
ــتي و اتوماتيك، انواع  ــي، دس ــگاهي و صنعت فروش
ــاي  ــره، قفل ه ــتگيره در و پنج ــراق آالت و دس ي
الكتريكي و ساده، انواع شيشه هاي مخصوص در و 
پنجره، سيستم هاي آب بندي و گيرنده آلودگي هاي 

صوتي و صنايع وابسته ارائه شده بود. 

هشدار نسبت به پكيج هاي خانگي؛ پنجره ها را كامل نبنديد
ــتم پكيج كه در داخل  ــكي تهران گفت: سيس ــگاه علوم پزش ــيار دانش دانش
ــمي از جمله  ــه دليل توليد گازهاي س ــود ب ــكوني نصب مي ش واحدهاي مس
ــت و چنانچه اين وسيله  ــاكنين منزل خطرناك اس ــيد كربن براي س مونوكس
گرمايشي در جايي قرار بگيرد كه تهويه مناسب وجود نداشته باشد و منجر به 

سوخت ناقص هم شود، توليد اين گاز خطرناك بيشتر مي شود.
ــن مطلب افزود: اگر  ــهرام فيروزبخش فوق تخصص ريه، با بيان اي ــر ش دكت
ــي است، در منزل خود از پكيج استفاده  ــابقه بيماري تنفس فردي كه داراي س
ــديد بيماري  ــده در محيط زندگي باعث تش ــن گازهاي آالين ــار اي كند، انتش
ــالمتي افراد  ــود. وي تصريح كرد: زياني كه پكيج براي س ــي اش مي ش تنفس
ــي نيست و آلودگي هاي محيطي اين  ايجاد مي كند، منحصر به بيماران تنفس
ــاكنين منزل كه از سالمت كامل برخوردار هستند هم  ــتگاه براي ساير س دس
ــتم گرمايشي استفاده  ــد بنابراين اگر برخي به ناچار از اين سيس مضر مي باش
مي كنند بايد حتما آن را در جايي نصب كنند كه تهويه مناسب داشته باشد تا 

آسيب هاي آن به حداقل برسد. 
ــرات گاز  ــه با تاثي ــران در رابط ــكي ته ــگاه علوم پزش ــيار دانش ــن دانش اي
ــايد  ــيدكربن بر تنفس و جريان خون گفت: تنفس گاز كربن منواكس مونوكس
ــبب نرسيدن  ــديد اين گاز به تركيب با هموگلوبين خون، س به دليل تمايل ش
اكسيژن كافي به كليه بافت ها از جمله قلب و مغز و تأثير روي سيستم عصبي 
ــده و به فعل و انفعالت مغزي صدمه مي زند و و روي سيستم عصبي تاثير  ش
ــيد كربن همچنين روي بصل النخاع كه  مي گذارد. وي ادامه داد: گاز مونوكس
ــديد  ــته و با تش ــيار مخرب داش فرمان جريان خون را به قلب مي دهد اثر بس
ــيد كربن، پياز نخاع تخريب شده و تنفس و ضربان قلب قطع  تنفس مونوكس
ــيد كربن خصوصًا در  ــود. اين فوق تخصص ريه اثر ديگر گاز مونوكس مي ش
ــت: تنگي عروق  ــي عروق عنوان كرد و گف ــن را بيماري هاي تنگ افراد مس
ــيژن به بافت ها و عضالت قلب شده و خون رسيده  باعث كاهش انتقال اكس
ــيژن كافي بعضًا باعث نكروز يا مرگ عضالت قلب و  ــتن اكس به علت نداش

سكته هاي قلبي و مغزي مي شود. وي تصريح كرد: علت افزايش مرگ و مير 
ــن در زمستان هم ناشي از همين مساله است. اين دانشيار  ناگهاني افراد مس
ــگاه علوم پزشكي تهران افزود: اين گاز باعث اختالل در هوشياري شده  دانش
ــذارد. وي همچنين گفت: وقتي فرايند  ــز تنفس افراد تاثير مي گ و روي مرك
احتراق در پكيج انجام مي شود، انواع و اقسام اكسيدها توليد مي شود از جمله 
ــيد گوگرد كه اين ها مي توانند بر روي راه هاي تنفسي  ــيد نيتروژن و اكس اكس
اثر تحريك كننده داشته باشند و باعث ايجاد يا تشديد حساسيت هاي تنفسي 
ــوند كه اين مساله بويژه براي كساني كه مبتال به آسم هستند، بسيار مضر  ش

است.

پنجره ها را چندبار باز و بسته كنيد 
ــاهد هستيم افراد در  ــتان ش دكتر فيروزبخش در ادامه گفت: معموال در زمس
ــي كه پكيج در محيط خانه  ــته نگه مي دارند و حتي در منازل و پنجرها را بس
نصب شده از درزگير هم استفاده مي شود تا هوايي مبادله نشود اين خود باعث 
ــود، اثرات سوء بيشتري داشته  ــود كه اگر هواي آلوده وارد محيط مي ش مي ش
ــت حتما بايد در طول  ــد. وي توصيه كرد: در محيطي كه پكيج نصب اس باش
روز چند مرتبه پنجره ها باز شوند تا مبادله هوا صورت گيرد و غلظت گازهاي 

سمي در محيط خانه به حداقل برسد.
ــتگاه بخور در كم كردن غلظت  اين فوق تخصص ريه در رابطه با نقش دس
ــن كار آاليندگي را كم نمي كند هر چند اگر درصدي  ــن آالينده ها گفت: اي اي
از رطوبت در محيط وجود داشته باشد، بهتر است و به سيستم دفاعي تنفسي 
ــود  ــمي مي ش ــدن گازهاي س كمك مي كند اما اين كه بگوييم باعث كم ش
ــتم حرارت مركزي  ــت. دكتر فيروزبخش با تاكيد بر اينكه سيس اينگونه نيس
امن ترين و بي خطرترين سيستم حرارتي است، گفت: متاسفانه طي سال هاي 
اخير استفاده از پكيج فراگير شده و هيچ دستگاه مسوولي در مورد اثرات سوء 

اين سيستم بر سالمت افراد اطالع رساني الزم را  انجام نمي دهد.  
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نقش خورشيد در معماري ايراني جدي تر گرفته شود
ــناس حوزه معماري گفت: مهم ترين منبع  يك كارش
ــت و  ــيد بوده اس ــته تاريخ ما خورش انرژي در گذش
ــه تالش بر استفاده از اين  ــرزمين ما هميش مردم س
ــاختمان مي كردند. مهدي  انرژي حتي در ساخت س
ــت: ما در دنيا و شهر يك كالبد  پارسايي اظهار داش
ــته كه قرن ها با آن زندگي كرده ايم و  ــتي داش زيس
ــوص اقليم و  ــاي مختلف به خص ــر از جريان ه متاث
فرهنگ است. وي در خصوص تاثير گذاري خورشيد 
ــن منبع انرژي در  ــاخت بنا ادامه داد: مهم تري در س
گذشته تاريخ ما خورشيد بوده است و مردم سرزمين 
ــتفاده از اين انرژي حتي در  ما هميشه تالش بر اس

ساخت ساختمان مي كردند. 
ــرد: تعريف فضاي  ــناس معماري بيان ك اين كارش
خالي در ساختمان ها رو به روي خورشيد در معماري 
ــود و فرم ساخت بناها در راستاي  ما زياد ديده مي ش
استفاده از خورشيد و انرژي آن شكل گرفت. پارسايي 
با اشاره به اينكه فرهنگ از ديگر مواردي است كه بر 
ــت، افزود: به مرور زمان و گذر  معماري تاثير گذار اس
ــر معماري تحميل  ــخ فرهنگ، حضور خود را ب تاري
ــي اليه هاي حضور  ــي اثرهاي تاريخ كرد و با بررس
ــت. اين دانش آموخته  ــگ به خوبي نمايان اس فرهن
معماري بيان كرد: اقليم در كشور ما تا حدودي ثابت 
بوده اما فرهنگ با تغييرات خود و نوزايي بر بنا تاثير 
ــي فرهنگ تمركز بر  ــته كه بخش درون گراي گذاش
ــت تاثير اقليم  ــاختن فضا دارد و تح ــا و س درون بن
ــرد. وي اضافه كرد: نوزايي  ــكل مي گي و فرهنگ ش
ــگ گاهي خيلي عميق و گاهي به صورت آرام  فرهن
ــكل ديگر منتقل مي شود و با ورود  ــكلي به ش از ش
ــز تحت تاثير قرار گرفت و  ــوژي فرهنگ ما ني تكنول

ــرعت در كليه مراحل زندگي وارد شد. پارسايي با  س
ــاره به اينكه سرعت در همه فرهنگ ها تاثير گذار  اش
است، گفت: همانگونه كه مي بينيم سرعت در رفتار 
ــمت  ــته و افراد را به س ــي ما هم نيز اثر گذاش غذاي
ــت فودها برده و افراد ناگزير  الگوي غذايي مانند فس
به اين سرعت و تغيير الگوي رفتار تن مي دهند. وي 
ابراز داشت: در بافت شهري اين سرعت نيز به خوبي 
ديده مي شود و تغيير در شمايل پروژه هاي چندساله 
اين سرعت رفتاري را به خوبي نمايان كرده است. 

ــگ را موجب تفاوت در  ــرش تغييرات فرهن وي پذي
ــع با وارد  ــه داد: برخي مواق ــت و ادام رويكرد دانس
شدن تغييرات، افراد و ساختار، خود را متناسب با آن 
ــاختار تغيير مي دهند در حاليكه رويكرد دوم تغيير  س
ــت.  ــر جديد مطابق با الگوي رفتاري قديم اس عنص
پارسايي عنوان كرد: با ورود تكنولوژي مانند ماشين 
ساختار كوچه ها عوض و پهن شد در حاليكه مي توان 
عنصر جديد را مطابق با بناي تاريخي ساخت چراكه 

ــه در اولويت است. اين  بافت و بناي تاريخي هميش
كارشناس معماري با اشاره به تالش براي هماهنگي 
وضعيت شهر و مسكن با تكنولوژي و فرهنگ اظهار 
داشت: متاسفانه از طرف تمامي افرادي كه در ارتباط 
ــهر هستند تالش زيادي در  با معماري و فرهنگ ش
ــنتي  ــداري و تطابق معماري مدرن و س زمينه نگه
نشده و بافت شهري دچار پراكندگي ساختاري است. 
ــهر ما  ــور و ش ــا تاكيد بر اينكه ظرف در كش وي ب
وارد شده و حال بايد مظروف را حفظ كنيم، تصريح 
ــبك زندگي اگر در شهر و كشور  كرد: فرهنگ و س
ــاختارها درست مي شود و بايد  ما زنده بماند همه س
ــتن معماري  ــه فكر زنده نگه داش ــل از نابودي ب قب
ــايي عنوان كرد:  ــهري خود باشيم. پارس و بافت ش
ــي ما روح و حيات  ــبك زندگ آيندگان بايد بدانند س
ــكالت  ــته و حال به خاطر تراكم جمعيت و مش داش
ديگر مجبور به تن دادن به زندگي در آپارتمان هاي 

كوچك بدون اصول شده ايم. 

صنعت ساختمان به افراد متخصص محتاج است
ــاره به اهميت صنعت ساختمان در كشور  ــگاه زنجان با اش عضو هيئت علمي دانش
گفت: صنعت ساختمان نيازمند به كارگيري افراد متخصص است. پيام اشتري اظهار 
ــل مختلفي مورد توجه  ــاختمان ها بايد عوام ــت: براي ارتقاي كيفيت اجراي س داش
ــهر زنجان را مورد تاكيد قرار داد و  ــد. وي توجه به تخصص در ساخت و ساز ش باش
ــهر زنجان بايد  ــاز ش افزود: به كارگيري نيروي هاي تخصصي در صنعت ساخت و س
ــاختمان  ــگاه زنجان طراحي و اجراي س ــد. عضو هيئت علمي دانش مورد توجه باش
ــت: به كارگيري نيرو هاي متخصص و  ــري چندوجهي عنوان كرد و اظهار داش را ام
داراي صالحيت نياز ضروري پروژه هاي عمراني است. وي آموزش و ارتقاي مهارت 
ــم ارزيابي كرد و افزود: توجه به صالحيت  ــاختمان را مه عوامل دخيل در اجراي س
ــخصيتي افراد براي اجراي اصولي ساخت و ساز داراي اهميت بسياري  حرفه اي و ش
ــت. اشتري يادآور شد: رعايت مقررات ملي ساختمان و قوانين مصوب در اجراي  اس
ــود. عضو هيئت  ــت و بايد كامًال رعايت ش پروژه هاي عمراني داراي الزام قانوني اس
ــگاه زنجان با بيان اينكه در اجراي يك پروژه ساختماني مهندس ناظر،  علمي دانش
ــتند، افزود:  ــاده و كارفرما از عوامل دخيل در امر اجرا هس كارگران فني، كارگران س
ــئوليت حقوقي مشكالت اجرا بر عهده مهندس ناظر است. وي با تاكيد بر نقش  مس
ــاذ همه تصميمات امور  ــد: اتخ ــاختماني، يادآور ش كارفرمايان در اجراي عمليات س
ــد. اشتري با تاكيد  ــين معمار، محاسب و تاسيسات باش ــط مهندس اجرايي بايد توس
ــاختمان، يادآور  ــاده و فني در اجراي س بر آموزش و مهارت افزايي براي كارگران س
ــتيم. عضو هيئت علمي  ــد: نيازمند ارتقاي عملي و فني كراگران در امور اجرا هس ش

ــاخت پروژه هاي ساختماني اشاره كرد و افزود: با توجه  ــگاه زنجان به هزينه س دانش
ــهم خاص  ــاالي هزينه كرد مالي در پروژه ها عوامل مختلف در پروژه س به حجم ب
ــهر زنجان را نادرست عنوان  ــاز در ش خود را دارند. وي نگاه تك بعدي به ساخت و س
ــئوليت پذيري اجراي ساختمان ها بايد  ــت: ذهنيت نادرست در مس كرد و اظهار داش
ــاختمان ها،  ــئوليت پذيري در امر اجراي س ــتري با تاكيد بر اصل مس تغيير كند. اش
ــاير عوامل دخيل در امور اجرا بايد در سطح برابري با مهندس  ــان كرد: س خاطرنش
ــئوليت اجرايي داشته باشند. عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان در پاسخ به  ناظر مس
ــاز در شهر زنجان، گفت: نيازمند تغيير  راهكار هاي ارتقاي وضعيت كيفي ساخت و س
رفتار، فرهنگ و قوانين موجود بر جامعه هستيم كه ضرورت فعلي ساخت و ساز است. 
ــاخت مربوط به مهندس ناظر است،  وي با بيان اينكه تنها 2 درصد از هزينه هاي س
ــئوليت سنگين ناظرين بايد مورد توجه قرار گيرد.  تاكيد كرد: اين هزينه در كنار مس
ــد قرار داد و افزود:  ــاده در زمان اجرا را مورد تاكي ــتري نقش كارگران فني و س اش
ــاده بايد داراي تعهد و مهارت اجرايي الزم براي اجراي عمليات  كارگران فني و س
ساختماني باشند. عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان خواستار مهارت افزايي كارگران 
ــاده شد و ادامه داد: اجراي عمليات اجرايي نيازمند نيروي انساني ماهر در  فني و س
ــاز است. وي آموزش كارگران را مورد تاكيد قرار داد و افزود: مسير  حين ساخت و س
ــتري توجه به جايگاه  ــي فني بايد با دقت ادامه پيدا كند. اش ــوزش و مهارت افزاي آم
ــاختمان ها را خواستار شد و يادآور شد:  ــي ساختمان براي نظارت بر س نظام مهندس

همه اختيارات نظارتي و اجرايي ساختمان ها بايد در دست اين نهاد قانوني باشد. 
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محققان كم مصرف ترين المپ ال اي دي را طراحي كردند
محققان دانشگاه تورنتو كانادا در طرحي ساده و ابتكاري، با استفاده از يك صفحه 
مداري چاپي، كارآمدترين حباب المپ ال اي دي جهان را توليد كردند. حباب المپ 
NanoLight شامل يك واحد المپ ال اي دي 12 ولتي است كه به يك صفحه 
مداري چاپي متصل شده و شكل كليشه اي حباب المپ را ايجاد مي كند. نور المپ 
معادل يك المپ 100 وات معمولي بوده و قدرت نور دهي آن 1600 لومن است. 
ــيار كمتر از حباب هاي معمولي  ــده توسط المپ هاي ال اي دي بس گرماي توليد ش
ــود.  ــت، با اين حال ميزان كم گرما نيز باعث كاهش عمر و كارآيي المپ مي ش اس

ــتفاده كرده اند كه  ــكل از صفحات مداري چاپي اس محققان براي غلبه بر اين مش
عالوه بر كاهش گرماي توليدي، باعث پخش نور در جهات مختلف مي شود. عمر 
ــت كه اين ميزان معادل  ــاعت اس حباب المپ NanoLight حدود 30 هزار س
ــت؛ در اين حالت هزينه مصرف كننده از 400 دالر  30 المپ 100 وات معمولي اس
ــراي 30 المپ معمولي) به 40 دالر براي يك واحد المپ اي اي دي 12 ولتي  (ب
كاهش مي يابد. سه مدل از المپ NanoLight شامل 12 ولتي، 10 ولتي و 12 

ولت با قدرت نوردهي 1800 لومن بزودي به بازار عرضه خواهد شد. 

مقررات ملي ساختمان در مسكن مهر تهران ناقص اجرا مي شود
ــاختمان تهران  ــي س ــازمان نظام مهندس رئيس س
ــازان  ــئوالن تذكر داده ايم كه انبوه س ــت: به مس گف
ــاختمان را كامل اجرا  ــكن مهر، مقررات ملي س مس
ــازمان نظام  ــعيد غفراني رئيس س نمي كند. دكتر س
مهندسي ساختمان استان تهران در گفتگو با شبكه 
اطالع رساني ساختمان ايران (شاسا) در پاسخ به اين 
ــي بر مسكن مهر تهران  ــوال كه آيا نظام مهندس س
ــكن مهر  ــازان مس نظارت دارد يا خير گفت: انبوه س
ــاخت را پايين بياورند  چون مي خواهند هزينه هاي س
ــي مشخص  رقمي را كه قانون بابت خدمات مهندس
كرده را نمي پردازند بنابراين نظام مهندسي تهران بر 
مسكن مهر نظارتي ندارد. وي در مورد رقم دستمزد 
مهندسان ناظر براي يك پروژه گفت: در حال حاضر 
ــاختمان  ــه 4 ناظر براي احداث هر س ــت ك الزم اس
ــامل مهندس معمار، سازه، برق  ــته كه ش وجود داش
ــازي ها از  ــد كه معموال در انبوه س و مكانيك مي باش
ــتفاده مي شود چون هزينه ي  يك مهندس ناظر اس
ــدس تقريبا بين 12 تا  ــراي اين نظارت با 4 مهن اج
13 هزار تومان براي هر متر مربع مي باشد در حالي 
ــازان متري 3 تا 4 هزار تومان است.  كه نظر انبوه س
ــاخت و ساز در هيچ جاي  غفراني همچنين افزود: س
كشور بدون حضور اعضاي نظام مهندسي ساختمان 
ــود اما گاهي اوقات فقط يك بخش از  انجام نمي ش
ــود  ــود و بخش ديگر اجرا نمي ش ــون اجرا مي ش قان
ــي كه مي گويد مهندس  مانند ماده 33 نظام مهندس
ــاخت و ساز حضور پيدا كند.  بايد كامال در چرخه س
ــهرهاي  ــان را در ش در حاليكه حضور كامل مهندس
ــتيم به عنوان مثال ما طراحي هاي  جديد شاهد نيس
فاز دو پروژه هاي مسكن مهر را كنترل نمي كنيم، ما 
ــازاني كه وزارت راه و  همچنين نمي توانيم بر انبوه س

شهرسازي مشخص كرده كنترل داشته باشيم. 

وي ادامه داد: لذا از اين جهت ما نتوانستيم در هيأت 
ــتان  ــي اس ــازمان نظام مهندس مديره دوره پنجم س
تهران به اين جمع بندي برسيم كه وارد تفاهم نامه اي 
با مسئوالن مسكن مهر شهرهاي جديد شويم تا اين 
ــورت بگيرد. در واقع فاصله اي بين  اعمال نظرها ص
نظام مهندسي با شهرهاي جديد و انبوه سازان افتاده 
چون آنها در يك معادله صرفه جويي و كاهش قيمت 
ــاخت گام بر مي دارند و مي خواهند اين مطلب را  س
ــين  ــت كه مهندس همه جا اعمال كنند، طبيعي اس
ــا در چارچوبي كه ما  ــن رقم ه ــتند با اي ــر نيس حاض
ــخص كرديم بروند نظارت كنند نتيجه مي شود  مش

اين وضعيتي كه امروز شاهد آن هستيم. 
ــه پس در حال  ــئوال ك ــخ به اين س غفراني در پاس
ــازي نظارتي  ــازهاي انبوه س ــاخت و س حاضر بر س
ــا مهندس دارند اما نظام  ــد گفت: همه پروژه ه نداري
ــان نداشته و رسما از  ــي دخالتي در انتخابش مهندس
ــي به پروژه ها معرفي  ــازمان نظام مهندس طرف س
ــال به عملكرد  ــن رو نظارتي هم عم ــده اند از اي نش
ــي را ما معرفي  ــان نداريم. طبيعتا وقتي مهندس ايش

ــدا مي كند. رئيس  ــئوليتمان كاهش پي نمي كنيم مس
ــتان تهران  ــاختمان اس ــازمان نظام مهندسي س س
ــي تلويحًا به  ــن گفت: از طرف نظام مهندس همچني
مسئوالن تذكر داديم كه مسكن انبوه سازي مقررات 
ــرا نمي كند در حالي كه  ــاختمان را كامل اج ملي س
ــل در پروژه هايي كه  ــه الاق ــت ك انتظار بر اين اس
ــارت دارد مقررات ملي  ــش دولتي هم بر آنها نظ بخ
ساختمان كامل رعايت شود تا شاهد ساختمان هايي 
ــيم با كيفيت مطلوبي كه آيين نامه هاي مقررات  باش
ــت. وي درباره  ــخص كرده اس ــاختمان مش ملي س
ساخت و ساز در شهرهاي جديد استان تهران تأكيد 
ــيده به سازمان نظام مهندسي  كرد گزارش هاي رس
ــراي ناقص مقررات  ــاختمان تهران حكايت از اج س
ــازهاي انبوه سازي  ــاخت و س ــاختمان در س ملي س
ــيه پايتخت دارد. غفراني تأكيد كرد كه مباحث  حاش
ــاختمان در فصل هاي  ــي س ــررات مل ــه مق 20 گان
مختلفي است كه هر كدام نقطه نظرات تخصصي را 
ــفانه به طور كامل  مطرح مي كند كه اين موارد متأس

اجرا نمي شود. 

صنعتي سازي ساختمان نيروي ماهر مي خواهد 
ــازي را صنعتي سازي  ــاور ايران يكي از الزامات انبوه س ــان مش رييس جامعه مهندس
ــازي محقق  ــاخت با صنعتي س ــرعت س ــد كرد: افزايش كيفيت و س ــوان و تاكي عن
ــت. عطاءا.. آيت الهي اظهار كرد:  ــازي نيازمند نيروي ماهر اس ــود اما صنعتي س مي ش
ــازي در كشور به نيروي ماهر نياز دارد تا بتواند اين بخش را  ــازي و انبوه س صنعتي س
ــتر ساختمان ها سنتي  ساخته مي شوند و كارگران  فعال تر كند. وي با بيان اين كه بيش
ــر و متخصص اقدام  ــرورش و تربيت نيروي ماه ــتند افزود: بايد براي پ ــنتي هس س
ــكن و سرمايه گذاري در اين حوزه امري  ــازي براي بخش مس كنيم چراكه صنعتي س
ــرمايه گذاري در انبوه سازي، سود  ــت. آيت الهي اظهاركرد: به طور قطع با س ضروريس

الزم حاصل مي شود و هنگامي كه صنعتي سازي در مسكن رايج شود، جايگاه خود را 
در اين بخش مي يابد. رييس جامعه مهندسان مشاور ايران درباره ي تاثير  مسكن مهر 
ــازي كشور گفت: مسكن مهر با توجه به شرايط  به عنوان يكي از پروژه هاي انبوه س
و موقيعت  مكاني و به دليل اطراف شهر بودن آن، جوابگوي اقشار خاص خود است. 
وي تاكيد كرد: دهك هاي پايين تر و اقشار كم درآمد تر از اين پروژه استقبال بيشتري 
ــت اما دهك ها و اقشار ديگر، مكان هايي از  كردند چراكه جوابگوي نياز آنها بوده اس
شهر را در نظر دارند اما به داليل مالي توان خريد ندارند. آيت الهي افزود: انبوه سازي 

با مطالعات متناسب با نياز  جامعه امري باصرفه و ضروري است. 
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ضوابط بلند مرتبه سازي در تهران تدوين مي شود
ــران از تدوين ضوابط  ــهرداري ته ــهري ش ــازي و طرح هاي ش مدير كل شهرس
ــت: با تعيين  ــطح پايتخت خبر داد و گف ــازي در س ــررات براي بلندمرتبه س و مق
ــازي  ــاي خاصي به اين منظور محدوده هاي مورد نظر براي بلند مرتبه س معياره
مشخص خواهد شد. مجيد پاكساز ضمن بيان اين مطلب گفت: طرح مكان يابي 
ــد مرتبه در حال مراحل پاياني  ــاختمان هاي بلن و تدوين ضوابط مقررات براي س
است و معيارهاي ويژه اي به اين منظور در دست بررسي است. وي افزود: برخي 
ــده به اين منظور در اولويت باالتري  ــخص ش از مناطق با توجه به معيارهاي مش

براي ساخت و سازهاي بلند مرتبه قرار دارد كه به زودي مشخص خواهد شد. 
ــهرداري تهران خاطر نشان كرد: با  ــازي و طرح هاي شهري ش مدير كل شهرس
ــتانداردهاي جهاني و عيارهاي مربوط به عدم ساخت و ساز بلند مرتبه،  توجه به اس
ــاز همچنين  ــازي ممنوع خواهد بود. پاكس در برخي محدوده ها قطعا بلند مرتبه س
ــال اول  ــه هاي طرح تفصيلي جديد تهران در س ــاره به وضعيت تدقيق نقش با اش
ــهر تهران  ــه هاي طرح تفصيلي جديد ش اجراي اين طرح اظهار كرد: تدقيق نقش
در مقياس يك دو هزارم در حال انجام است و كارگروه هاي فني و كارشناسي با 
ــاره به بررسي هاي انجام شده در تدقيق  دقت اين كار را انجام مي دهند. وي با اش
ــهر تهران گفت: عموما در كارگروه هاي كارشناسي بيشتر  طرح تفصيلي جديد ش
ــود كه هم اكنون درمناطق امكان تحقق آنها  ــي مي ش تغييرات پهنه هايي بررس
ــتند و يا مغايرت بين ميزان و  ــبه هس ــت و يا اين كه داراي حقوق مكتس كم اس
ــهروندان با پهنه هاي طرح تفصيلي وجود دارد. به گفته مدير كل  نوع تقاضاي ش
ــهرداري تهران، اين گروه هاي كارشناسي از  ــهري ش ــازي و طرح هاي ش شهرس
ادارات كل شهرسازي و طرح هاي شهري، تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه، 
دبيرخانه كميسيون ماده 5، سازمان نوسازي شهر تهران و مشاور طرح تفصيلي و 
ــد شهرداري هاي مناطق تشكيل شده است و به بررسي و  همچنين مديريت ارش

تدقيق طرح تفصيلي جديد شهر تهران در سال اول اجراي آن مي پردازد. 

هشدار به ساختمان هاي در حال ساخت؛ نقشه ها كنترل مي شود
ــازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران از هشدار به 35 درصد  معاون س
ــي كنترل  ــرداد و گفت: طرح آزمايش ــاخت خب ــاختمان هاي در حال س از س
ــد. رضا حيدريون در گفت وگو  ــه هاي محاسباتي از اول بهمن ماه اجرا ش نقش
ــي از واحد هاي در حال ساخت از سوي  ــنا با اشاره به آغاز طرح بازرس با ايس
ــازمان نظام مهندسي استان تهران از 9 دي ماه اظهار كرد: براساس آخرين  س
ــاخت 35  ــاختمان در حال س ــي از 450 س ــازمان نظام مهندس آمار بازديد س
ــتند. وي  ــدار هس ــاخت در مرحله ي هش ــاختمان هاي در حال س درصد از س
ــاخت، فعاليت  ــي از واحد هاي در حال س ــرد: از ابتداي بازرس ــان ك خاطر نش
ــت. به گفته معاون  ــكل دار متوقف شده اس ــاختمان هاي مش 20 درصد از س
فني مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران حدود 95 درصد 

ــاختمان هايي كه ريسك بااليي داشتند، فاقد مجري ساختمان بودند لذا  از س
بايد وجود مجري ساختمان اجباري شود.

حيدريون همچنين از آغاز طرح آزمايشي كنترل نقشه هاي محاسباتي از اول 
بهمن ماه خبر داد و اظهار كرد: اين نقشه ها به صورت اتفاقي انتخاب مي شوند 
ــه  ــدار مي گيرند تا پيش از مرحله ي تكميل نقش ــال نامه هش و در ابتدا با ارس
ــاخت آن ها جلوگيري شود.  ــاختمان، از مشكالت س ــروع ساخت وساز س و ش
ــي را جلوگيري از ساخت ساختمان هاي  وي هدف از اجراي اين طرح آزمايش
مشكل دار بيان كرد و گفت: در اين طرح قبل از اجراي نقشه، ايرادات گرفته 
مي شود و بر اساس ماده 33 سازمان نظام مهندسي كشور كه هنوز اجرا نشده 

نقشه كشي كنترل مي شود. 

مشكل ساخت و ساز؛ نبود سازندگان صاحب صالحيت
ــاختمان استان  ــازمان نظام مهندسي س رييس س
ــكل ساخت و سازهاي امروزي  تهران مهم ترين مش
ــت و  ــازندگان صاحب صالحيت دانس ــود س را نب
ــن صنعت  ــش كافي در اي ــازندگان دان ــت: س گف
ــت و  ــازهاي نادرس ــد كه باعث ساخت و س را ندارن
ريزش ساختمان ها و گود برداري هاي غير اصولي 
ــعيد غفراني اظهار كرد: نبود سازنده  شده است. س
ــتن توجه كافي ناظران در  صاحب صالحيت، نداش
صورت حضور هنگام ساخت و ساز و همچنين توجه 
ــكالت ساخت و ساز  نكردن به تذكرات الزم بر مش
ساختمان ها افزوده مي شود. وي در پاسخ به اينكه 

ــاخت آپارتمان ايمن، وجود  يكي از راه حل هاي س
خاك و پي مناسب است گفت: آزمايشگاه هايي كه 
ــئوليت  ــه فعاليت مي كنند، زماني مس در اين زمين
همكاري با ساخت و سازها را بر اساس نياز مالك يا 
ــوي سازنده درخواست داده  كارفرما دارند كه از س
ــده باشد چراكه اين آزمايشگاه خدماتي همچون  ش
ــاس نياز  ــوالد را بر اس ــاك، بتن و ف ــك خ مكاني

مراجعان ارائه مي كند. 
ــاختمان استان  ــازمان نظام مهندسي س رييس س
ــوي سازمان  ــگاه ها از س تهران افزود: اين آزمايش
ــد و  ــوز گرفته ان ــاختمان مج ــي س ــام مهندس نظ

ــه خدمات در بخش ژئوتكنيك، بتن  صالحيت ارائ
ــي از  ــاره به آغاز بازرس و فوالد را دارند. وي با اش
ــري از  ــاخت و جلوگي ــال س ــاختمان هاي درح س
ــارت  ــازهايي كه منجر به ريزش و خس ساخت و س
ــي  ــكالت در حال بررس ــوند گفت: اين مش مي ش
ــتند. غفراني ادامه داد: در سامانه اي كه از اول  هس
ــود، مهندسان از سوي  ــفندماه راه اندازي مي ش اس
ــازمان نظام مهندسي و شهرداري تهران معرفي  س
ــر نمي تواند  ــاس مالكان ديگ ــد و براس خواهند ش
ــاهد چنين  مهندس ناظر را خود انتخاب كنند تا ش

مشكالتي در ساخت و ساز باشيم. 
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عمر مفيد ساختمان در ايران 30 سال است

 راه اندازي سامانه تخلفات ساختماني در شهرداري پايتخت 

شركت گاز: اكثر شومينه ها غير استانداردند 

ــازمان نظام كارداني فني ساختمان گفت: بازنگري در روند احداث  رئيس س
ساختمان ها ضروري است تا ديگر شاهد فروريختن آنها بر اثر گودبرداري يا 

كاهش عمر مفيد نباشيم.
ــتان  ــاختمان اس ــوذن در يازدهمين مجمع عمومي كاردانان فني س مهدي م
تهران افزود: هر سال به بيش از يك ميليون واحد مسكوني جديد نياز داريم 
ــور وجود دارد كه بايد نوسازي  ــوده نيز در كش ــاختمان هاي فرس از طرفي س
شود همچنين تعداد زيادي از ساختمان ها نيز به مقاوم سازي نياز دارند تا در 
ــاز نشوند. وي گفت: براي احداث يك  برابر خطراتي همچون زلزله مشكل س
ساختمان مقاوم و استاندارد، استفاده از مصالح استاندارد، رعايت ضوابط فني 
ــاختمان و استفاده از عوامل كاردان و باصالحيت ضروري  و مقررات ملي س
است كه در صورت وجودنداشتن عامل سوم دو عامل اولي نيز بي اثر خواهد 

بود.
رئيس سازمان نظام كارداني فني ساختمان افزود: امروز عمر مفيد ساختمان 
ــود در صورتي كه عمر مفيد ساختمان ها  ــور ما 30 سال اعالم مي ش در كش
ــاهد ريزش  ــوذن گفت: اگر مي خواهيم ش ــت. م ــال اس در دنيا باالي 80 س
ــواره كاردانان فني  ــيم بايد هم ــا نباش ــاور گودبرداري ه ــاختمان هاي مج س
ــاختمان ها حضور داشته باشند تا ساختمان هايي  ساختمان در روند احداث س

استاندارد و اصولي ساخته شود.
ــاختمان در روند  وي افزود: اقدامات الزم براي نقش آفريني كاردانان فني س
ــئوالن وزارت راه و شهرسازي  اجراي طرح هاي عمراني صورت گرفته و مس
ــراد در اجراي طرح هاي  ــيون عمران مجلس خواهان حضور اين اف و كميس
ــكني هايي مانع از ورود آنها در روند اجراي طرح ها  ــتند اما كارش عمراني هس

مي شود. 

ــيون هاي ماده صد شهرداري تهران از راه اندازي  مدير كل امور اجرايي كميس
سامانه جغرافياي تخلفات ساختماني خبر داد و گفت: اين سامانه كه سال آينده 
رونمايي مي شود. رضا نگهبان با بيان اين مطلب گفت: اجراي آراي ماده صد و 
ــاختماني به عنوان يكي از مهم ترين وظايفي است كه  جلوگيري از تخلفات س
ــال هاي اخير با جديت دنبال شده است و در اين زمينه اقدامات مختلفي  در س
ــاس امنيت نكنند. وي با اشاره به اقدامات  ــده است تا متخلفان احس انجام ش
ــرد: عالوه بر فعال  ــاختماني اظهار ك ــده در زمينه كاهش تخلفات س انجام ش
شدن نرم افزار اجراي آراي ماده صد و شناسايي آراي صادره از ابتداي بلديه تا 
كنون، راه اندازي سامانه جغرافياي تخلفات ساختماني نيز در دست اقدام است. 
ــان كرد: اين سامانه  ــيون هاي ماده صد خاطر نش مدير كل امور اجرايي كميس
ــت تا همه آمار تخلفات بر روي نقشه هاي جي  ــكلي در حال طراحي اس به ش
ــده به شكل مشخص قابل  ــده و اجرا نش آي اس قرار گيرد و هم آراي اجرا ش

رويت باشد. وي با اشاره به اهميت اين سامانه در شناسايي تخلفات ساختماني 
ــامانه جغرافياي تخلفات ساختماني از مهم ترين ابزار در برخورد  اظهار كرد: س
با هرگونه تخلف ساختماني است كه اميدواريم سال آينده اين سامانه رونمايي 
ــال هاي  ــح كرد: امروز با وجود آن كه افزايش آرا طي س ــود. نگهبان تصري ش
مختلف را داشتيم، تنها 75 هزار را ي بر زمين مانده وجود دارد و اين در حالي 
ــت كه چهار سال گذشته بيش از 300 هزار راي بر زمين مانده و رسيدگي  اس

نشده بود.
به گفته وي با اقدامات انجام شده، هم اكنون شاهد آن هستيم كه هيچ ارباب 
ــيون ماده صد مراجعه اي ندارد كه  رجوعي براي پيگيري پرونده خود به كميس
ــان از كاهش تخلفات و عدم دخالت كاربر در پرونده دارد و  همين موضوع نش
ــراي پيگيري هر مرحله از پرونده خود به دفاتر خدمات الكترونيك  مراجعان ب

مراجعه مي كنند. 

ــارس گفت:  ــتان ف ــركت گاز اس ــس ايمني ش رئي
ــط  ــاختمان ها فق ــرده در س ــكار ب ــومينه هاي ب ش
ــي و  ــتاندارد كاف ــي دارد و داراي اس ــت زينت حال
ــت. محمود زارعي اظهار  بازده انرژي مناسب نيس
ــتفاده از وسايلي مانند  داشت: تبليغات نابجا در اس
ــومينه ها بدون  ــاي بدون دودكش و يا ش بخاري ه
آموزش محل بكارگيري آنها باعث افزايش اسيب 
ــود. وي ادامه داد: اين بخاري ها فقط بايد در  مي ش
ــود كه جريان هوا به صورت  فضاهايي استفاده ش

ــگاه ها  ــود دارد، مانند مغازه ها و فروش ــتمر وج مس
ــتمر باز و  ــه درها به صورت مس ــر كاري ك و دفات
ــود. زارعي عنوان كرد: متاسفانه ما با  ــته مي ش بس
ــتاندارد كاالهايي را  ــات نا بجا و زدن آرم اس تبليغ
ترويج مي كنيم كه نحوه استفاده از آنها را آموزش 

نداده ايم.
رئيس ايمني شركت گاز استان فارس ابراز داشت: 
ــتاندارد  ــش با وجود اس ــاي بدون دودك بخاري ه
ــته و  ــچ عنوان نبايد در فضاهاي بس بودن، به هي

ــتمر هوا مانند واحدهاي  محدود و فاقد جريان مس
مسكوني اعم از اتاق هاي خواب و پذيرايي استفاده 
ــاره به اينكه تصور ايمن بودن  ــود. زارعي با اش ش
ــر گازگرفتگي غلط  ــر خط ــن بخاري ها در براب اي
ــت افزود: سيستم ايمني اين بخاري ها براساس  اس
كاهش سطح اكسيژن بر حسب درصد، نه افزايش 
ــطح انتشار گاز منواكسيدكربن است. وي عنوان  س
كرد: استفاده از وسايل ايمني و تهويه هاي مناسب 

به پيشگيري از بروز حادثه كمك مي كند. 
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توليد نسل جديد كارآمدترين المپ ال اي دي جهان 

رونمايي از نخستين اطلس انرژي هاي پاك دنيا

ربات آهن ربايي پنجره ها و نماهاي شيشه اي را تميز مي كند

طراحي كف پوش مولد برق در انگليس 

ــاده و  ــگاه تورنتو كانادا در طرحي س محققان دانش
ــه مداري چاپي،  ــتفاده از يك صفح ابتكاري، با اس
ــن حباب المپ ال اي دي جهان را توليد  كارآمدتري
ــامل يك  ــاب المپ NanoLight ش كردند. حب
ــت كه به يك  ــد المپ ال اي دي 12 ولتي اس واح
ــده و شكل كليشه اي  صفحه مداري چاپي متصل ش
ــاب المپ را ايجاد مي كند. نور المپ معادل يك  حب
ــپ 100 وات معمولي بوده و قدرت نور دهي آن  الم

1600 لومن است.
ــط المپ هاي ال اي دي  ــده توس گرماي توليد ش
ــت، با اين  ــر از حباب هاي معمولي اس ــيار كمت بس
ــش عمر و  ــز باعث كاه ــزان كم گرما ني ــال مي ح
ــود. محققان براي غلبه بر اين  كارآيي المپ مي ش
ــكل از صفحات مداري چاپي استفاده كرده اند  مش
ــالوه بر كاهش گرماي توليدي، باعث پخش  كه ع
ــود. عمر حباب المپ ــور در جهات مختلف مي ش ن

NanoLight حدود 30 هزار ساعت است كه اين 

ميزان معادل 30 المپ 100 وات معمولي است؛ در 
اين حالت هزينه مصرف كننده از 400 دالر (براي 
ــراي يك واحد  ــي) به 40 دالر ب ــپ معمول 30 الم

المپ ال اي دي 12 ولتي كاهش مي يابد. سه مدل 
از المپ NanoLight شامل 12 ولتي، 10 ولتي 
و 12 ولت با قدرت نوردهي 1800 لومن بزودي به 

بازار عرضه خواهد شد. 

آژانس بين المللي انرژي هاي تجديدپذير (IRENA) از نخستين اطلس جهان 
ــترده اي را  با موضوع انرژي هاي پاك رونمايي كرد. اين اطلس اطالعات گس
ــيل انرژي تجديدپذير كشورها در اختيار مي گذرد. به گفته  در خصوص پتانس
ــورها  ــات IRENA، اطلس جهاني بزرگترين ابتكار براي كمك به كش مقام
ــان است. اين اطلس همچنين  ــيل انرژي هاي تجديدپذيرش در ارزيابي پتانس
ــات برجسته فناوري و  ــه ها از مؤسس كمپاني ها را در جمع آوري داده ها و نقش
شركت هاي خصوصي در سراسر جهان ياري مي كند. همچنين گفته مي شود 
ــق تالش هاي بين المللي  ــده ابزار قدرتمند جديدي را در تحق اطلس ارائه ش
ــهم دنيا در انرژي تجديدپذير تا سال 2030 در اختيار  براي دو برابر كردن س

ــت  ــيدي را فهرس مي گذارد. اطلس جهاني در حال حاضر منابع بادي و خورش
ــاير  ــت را به س ــال هاي 2013 و 2014 اين فهرس ــت طي س كرده و قرار اس
ــن، مدير آژانس  ــه گفته عدنان امي ــط دهد. ب ــكال انرژي تجديدپذير بس اش
ــامل اطالعاتي در خصوص بيو- انرژي،  ــال 2014 اين اطلس ش مزبور، تا س
انرژي ژئوترمال و انرژي دريايي خواهد بود. تاكنون 37 كشور در وارد كردن 
ــاركت  ــيل انرژي تجديدپذير در اطلس مزبور مش ــي با عنوان پتانس اطالعات
ــد و 159  ــيس ش ــال 2011 در ابوظبي تأس كرده اند. آژانس IRENA در س
ــور و اتحاديه اروپا با هدف ارتقاي استفاده مداوم از تمامي اشكال انرژي  كش

تجديدپذير در آن عضو هستند. 

ــد هنگام  ــد مي توان ــده پنجره جدي ــات پاك كنن رب
ــك آهن ربا  ــيء مورد هدف با كم ــوي ش شست وش
ــده كه  ــاوري ارائه ش ــتد. فن ــه طورعمودي بايس ب
ــركت  ش ــول  محص ــه،  گرفت ــام  ن  Winbot  7

ــه  ب  CES ــگاه  نمايش در  و  ــت  اس  Ecovacs
ــات از يك جفت حلقه جذب  ــش درآمد. اين رب نماي
متحدالمركز براي چسبيدن به شيشه پنجره استفاده 
ــد مي تواند براي  ــازندگان آن مدعي ان ــد و س مي كن
ــس از اتصال  ــه عمل كند. پ هر ضخامتي در شيش
ــه قرار  به جريان برق، Winbot 7 بر روي شيش
ــتفاده از حلقه هاي  ــود كه مي تواند با اس داده مي ش

ــبد. پس از فعال شدن، ربات قاب  جذب به آن بچس
ــيم كرده و كارآمدترين شيوه براي  شيشه اي را ترس
تمييز كردن آن را محاسبه مي كند. سپس يك تميز 
ــات ميكروب ها را  ــع در بخش جلويي رب كننده واق
ــوب و برطرف مي كند. پس از اين مرحله، يك  مرط
پارچه عناصر باقي مانده را برطرف كرده و در نهايت 
ــه را خشك مي كند. گفته مي شود يك  پد دوم شيش
ــرل از راه دور نيز براي فعال كردن اين فناوري  كنت
ــود دارد. ابداع جديد همچنين داراي ويژگي هاي  وج
ــه حلقه جذب افت  ــت؛ زيرا در صورتي ك ايمني اس
ــار را شناسايي كند، ربات به طور خودكار متوقف  فش

ــور تميز كردن طرف  ــود و برمي گردد. به منظ مي ش
ــد ايمني وجود دارد كه به  ــي پنجره نيز، يك پ بيرون
ــط كابل برق به ربات  ــبيده و توس داخل پنجره چس
 Winbot 7 ــه ــت. همچنين چنان چ ــل اس متص
ــبندگي اش را از دست دهد، پاي آن از افتادنش  چس
به ميزان بيش از چند فوت جلوگيري مي كند. افزون 
ــتيبان براي فعال نگه داشتن  بر اين، يك باتري پش
ــود  ربات در صورت قطع برق وجود دارد. گفته مي ش
ــال جاري ميالدي روانه بازار  ــط س ابداع مزبوراواس
ــا 399 دالر امريكا  ــاي آن از 299 ت ــود و به مي ش

اعالم شده است. 

ــاي مخصوصي  ــف پوش ه ــي ك ــان انگليس محقق
ــي  ــت انرژي جنبش ــد كه قادر اس ــي كرده ان طراح
گام هاي عابران پياده را به انرژي الكتريسيته تبديل 
ــه انرژي هاي پاك، فناوري هايي  كند. بهترين نمون
است كه نياز به ايجاد تغييرات عمده در شيوه عادي 
ــتم Pavegen نمونه اي  زندگي مردم ندارد. سيس

ــاده براي توليد انرژي پاك محسوب  از يك ايده س
مي شود كه از گام هاي عابران پياده براي توليد برق 
ــتفاده مي كند. كف پوش هاي اين سيستم در بين  اس
ــي راه  ــده و انرژي جنبش ــفالت خيابان تعبيه ش آس
ــاده را به انرژي  ــدن يا پريدن عابران پي رفتن، دوي
الكتريسيته تبديل مي كند؛ برق توليد شده نيز براي 

ــاي تبليغاتي  ــنايي المپ هاي خيابان و تابلوه روش
ــان قصد دارند  ــرار مي گيرد. محقق ــتفاده ق مورد اس
ــبتا  از كف پوش هاي Pavegen در فضاهاي نس
ــرده و از انرژي  ــتفاده ك ــلوغي مانند مدارس اس ش
ــراي تأمين برق  ــي گام هاي دانش آموزان ب جنبش

ساختمان ها استفاده كنند. 
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ژاپني ها بزرگترين مزرعه بادي دريايي جهان را مي سازند

توليد برق از بخار آب با فيلم هاي پليمري

ــتگي به  ــال كاهش وابس ــن كه به دنب دولت ژاپ
ــاخت  ــه س ــت، برنام ــته اي اس ــاي هس نيروگاه ه
ــاحلي) جهان  بزرگترين مزرعه بادي دريايي (فراس
ــتور كار دارد. پس از فاجعه نيروگاه اتمي  را در دس
ــيما در ماه مارس 2011 ميالدي، ژاپن به  فوكوش
دنبال توقف فعاليت 54 نيروگاه هسته اي و استفاده 

حداكثري از انرژي هاي سبز است.
ــتفاده از  ــي افزايش اس ــه مل ــي از برنام ــب بخش در قال
ــاخت بزرگترين مزرعه  انرژي هاي تجديد  پذير، پروژه س

 (offshore wind farm) بادي دريايي جهان
شامل 143 توربين بادي در 16 كيلومتري سواحل 
ــي  ــد. «تاكش ــزودي آغاز خواهد ش ــيما ب فوكوش
ــيهارا از محققان دانشگاه توكيو و مدير پروژه  ايش
ــد مي كند:  ــيما تأكي ــه بادي دريايي فوكوش مزرع
ــيما  ــته اي فوكوش ــتفاده مجدد از نيروگاه هس اس
تقريبا غيرممكن است و اين مسأله اهميت ساخت 
و بهره برداري از اين مزرعه بادي را نشان مي دهد. 

توان توليدي اين مزرعه بادي يك گيگاوات اعالم 
ــئوالن، تا سال  ــت و بر اساس اعالم مس شده اس
ــورد نياز منطقه  ــي انرژي م ــالدي تمام 2040 مي
ــود و در  ــع تجديدپذير و پاك تأمين مي ش از مناب
ــاخت بزرگترين پارك  ــرح س ــار اين پروژه، ط كن

خورشيدي ژاپن نيز در دست بررسي است. در حال 
ــاحلي)  حاضر بزرگترين مزرعه بادي دريايي (فراس
ــامل 140  ــان با توان توليدي 504 مگاوات ش جه
ــوفولك انگليس واقع  ــواحل س توربين بادي در س

شده است. 

ــم پليمري طراحي  ــت نوعي فيل ــه فناوري ماساچوس ــي از محققان مؤسس تيم
ــتم راه را براي ابداع  ــد كه مي تواند از بخار آب برق توليد كند. اين سيس كرده ان
ــا تأمين برق ابزار  ــد به منظور كنترل جوارح رباتيك ي ــالت مصنوعي جدي عض
ميكرو و نانو باز مي كند. سيستم جديد شامل فيلم با ضخامت 20 ميكرومتر در 
دو اليه است. اليه اول از polypyrrol ساخته شده كه پليمري سخت بوده 
و حمايت ساختاري را ارائه مي دهد و اليه دوم polyol-borate نام دارد كه 

در واقع ژلي نرم است و به محض جذب آب متورم مي شود.
ــين براي طراحي عضله مصنوعي بر يك اليه متكي بوده اند اما  تالش هاي پيش
ــد. با وارد كردن دو اليه متفاوت  ــمار مي آي كاربرد دو اليه نوآوري متمايز به ش
ــترفيلم و بنابراين توليد نيروي قوي تري فراهم  ــدگي بيش پليمر امكان جابجاش
ــرارت آب (gradient water) بين محيط هاي  ــت. فيلم مزبور از افت ح اس
ــك و مرطوب استفاده مي كند و هنگامي كه بر روي سطحي با حتي مقدار  خش
ــود. اين امر پليمر را در  ــي از بخار قرار مي گيرد، اليه زيرين حلقه مي ش كوچك
ــود قرار مي دهد به طوري  ــطحش تبخير مي ش معرض هوا كه در آن آب از س
ــردد. فيلم به هنگام  ــه از نو آغاز مي گ ــتك مي زند و چرخ ــه فيلم موجود پش ك

ــدن) مقدار قابل توجهي نيرو توليد مي  كند. يك فيلم 25  ــتك زدن (حلقه ش پش
ــيم هاي  ــت 380 برابر وزن خود را بلند كند يا بار حاوي س ميلي گرمي قادر اس

نقره اي با10 برابر وزن خود را حمل كند.
ــه ادعاي محققان، اين ميزان براي جايگزين كردن فعال كننده هاي الكتريكي  ب
ــتم مي تواند اين امر  ــت. عالوه بر اين، سيس در جوارح رباتيك كوچك كافي اس
ــد، فيلم همچنان  ــت باش را بدون تغيير محيط انجام دهد و چنان چه آب در دس
ــتم نه تنها مشخصه ميني موتور بلكه ويژگي يك  عمل مي كند. اين امر به سيس

منبع برق را مي دهد.
ــيته بهره  ببرد. در  فيلم مزبور مي تواند از مواد فيزوالكتريك براي توليد الكتريس
حال حاضر، فيلم ارائه شده قادر به توليد 5 .6 نانووات است كه اين ميزان براي 
ــرد ابزارهاي ميكروالكترونيك با برق فوق پايين كفايت مي كند. محققان  عملك
بر اين باورند كه اين فيلم مي تواند بر روي آب يا در درون لباس تعبيه شود يعني 

جايي كه عرق مي تواند برق ابزار الكترونيكي پوشيدني را تأمين كند.
ــاني به ابزار  ــت تا امكان برق رس تيم مبتكر در حال ارتقا كارآيي فيلم جديد اس

بزرگ تر را فراهم كند. 

از خسارت نوسانات برق راحت شويد
ــه ارائه  ــور، موفق ب ــوان كش ــگر ج يك پژوهش
ــوختن دستگاه هاي  ــگيري از س طرحي براي پيش

الكترونيكي بر اثر نوسانات ولتاژ برق شد.
محمد  فرهادي كنگرلو، كه طرح «جبران  نوسانات 
ــت،  ــتفاده از مبدل ها» ارائه كرده اس ــاژ با اس ولت
ــانات برق در شبكه ممكن است براي  گفت: نوس
ــكالتي به وجود بياورد  تجهيزات الكترونيكي مش
ــانات در برخي تجهيزات افزون  كه ضرر اين نوس
ــارات جاني نيز در بر دارد.  بر خسارات مالي، خس
ــازي اين نوسانات با استفاده  به گفته وي جبران س
ــك قدرت به نام  ــزات مبتني بر الكتروني از تجهي
بازياب ديناميكي ولتاژ انجام مي شود كه مي تواند 
ولتاژ مطلوبي را براي بارهاي حساس فراهم آورد. 

ــاب ديناميكي ولتاژ  ــه بازي ــاره به اينك وي با اش
ــود  ــتفاده مي ش ــه به صورت عادي اس DVR ك
ــرژي و خازن هاي  ــع ذخيره كننده ان ــه منب نياز ب
ــده  ــان كرد: در طرح ارائه ش بزرگ دارد، خاطرنش
ــاختارهاي متعددي براي  سعي شده است تا با س
ــتفاده از مبدل هاي  ــاژ با اس ــانات ولت جبران نوس
ــكالت بازياب ديناميكي ولتاژ  AC به AC، مش
عادي پوشش داده شوند.اين پژوهشگر جوان كه 
ــه دوم پژوهش هاي كاربردي  براي اين طرح رتب
جشنواره خوارزمي را به خود اختصاص داده است، 
اظهار كرد: طرح ارائه شده تا جايي كه من اطالع 
دارم نمونه داخلي و خارجي ندارد و با حجم، وزن 
و قيمت كمتر و همچنين در مدت زمان نامحدود 

ــان ولتاژ را جبران كند. به گفته وي  مي تواند نوس
ــل برق به AC به  ــاختار به جاي تبدي در اين س
ــتقيم  ــدل مس ــه AC از مب ــد DC ب DC و بع
ــتفاده مي شود كه به دليل حذف  AC به AC اس
برخي المان ها مانند خازن هاي بزرگ، هم هزينه 
ــخ دهي سيستم را باال  را پايين مي آورد و هم پاس

مي برد.
ــيم ذخيره  كننده انرژي  ــي به دليل آنكه س از طرف
ــازي  ــود، زمان جبران س ــتم حذف مي ش از سيس
ــتم طراحي شده توسط  ــود. سيس بي نهايت مي ش
ــگاهي موفق  ــگر در مقياس آزمايش ــن پژوهش اي
ــان داده  عمل كرده و قابليت كاربردي خود را نش

است. 
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خانه فقيرنشينان با المپ خورشيدي روشن مي شود
ــدني قابل  ــي با ابداع المپ بادش ــان آمريكاي محقق
ــنايي در شرايط اضطراري  حمل، امكان تأمين روش
ــين را فراهم كرده اند. بر اساس  و در مناطق فقيرنش
ــالم آژانس بين المللي انرژي بيش از 1. 3 ميليارد  اع
ــي به شبكه برق نداشته و  نفر از مردم جهان دسترس
برخي مناطق نيز شاهد قطعي مكرر برق در ساعات 
ــيل و زلزله  ــتند؛ همچنين وقوع س مختلف روز هس
نيز مي تواند باعث قطع شبكه برق در مناطق حادثه 
 Mpowerd ديده شود. محققان آمريكايي شركت
ــاده و ارزان براي تأمين روشنايي در  روشي نسبتا س
ــي  اين مناطق ابداع كرده اند. المپ قابل حمل لوس
ــيدي و حلقه اي شامل  (Luci) مجهز به پنل خورش
ــفيد رنگ است كه در كف يك  10 المپ LED س
ــفاف تعبيه شده اند كه نوري معادل المپ  سيلندر ش
60 وات توليد مي كند. اين المپ از پالستيك زيست 
ــتگي مانند  ــده و خطر شكس ــر توليد ش تخريب پذي
المپ هاي شيشه اي متداول را ندارد؛ مي توان از آن 
ــتفاده و حتي المپ را  در هنگام بارندگي براحتي اس
ــوپاپ باالي  ــل كرد. با دميدن در س به لباس متص
ــده و نور بيشتري در محيط  ــيلندر، محفظه باد ش س

ــو مي توان  ــود و در حالت المپ تاش ــش مي ش پخ
ــرد. اين المپ به  ــتفاده ك ــد چراغ قوه اس از آن مانن
ــيدي عالوه بر  ــل بهره  مندي از پنل هاي خورش دلي
ــيل و  ــرايط اضطراري مانند وقوع س ــي در ش كارآي
ــرق نيز كاربرد دارد.  ــبكه ب زلزله، در مناطق فاقد ش
ــش ساعت مي تواند باتري  پنل خورشيدي ظرف ش
ــد كه تا 12  ــارژ كن ــي را ش ليتيوم يون المپ «لوس
ــد؛ عمر مفيد باتري نيز  ــاعت نور را فراهم مي كنن س

حدود يك سال است. « جيسون آلن سيندر» مخترع 
ــارژر تلفن همراه و  اين المپ قصد دارد با افزودن ش
ــپات واي فاي، كارآيي اين سيستم را ارتقاء  هات اس
ــي با قيمت  ــيدي لوس دهد. المپ قابل حمل خورش
16 دالر به بازار عرضه شده و خريداران مي توانند با 
پرداخت 20 تا 25 دالر، يك المپ را خريداري كرده 
ــاكنان مناطق فقيرنشين  و المپ ديگري را براي س

آفريقا ارسال كنند. 

آلودگي هواي منزل را با هودهاي آشپزخانه مهار كنيد

شيشه اي با استحكام 15 برابر فوالد ساخته شد

درب رباتيك ضدگلوله هم ساخته شد

محققان دريافتند كه هودهاي آشپزخانه مي توانند 
ــواي خانه نقش مؤثري  در مهار كردن آلودگي ه
داشته باشند. محققان با انجام بررسي هاي خود در 
ــاهده كردند هودهاي آشپزخانه  كشور آمريكا مش
ــراي مبارزه با آلودگي هواي  نيز مي توانند راهي ب
ــدت در كاهش اين  ــه ش ــند و ب ــل خانه باش داخ

آلودگي مؤثرند.

ــاس اين گزارش، محققان ضمن بيان اينكه  براس
ــد، افزودند: اين  ــاي مختلفي دارن هودها قدرت ه
ــتگي به نوع  ــي در ميزان آلودگي بس روند كاهش
ــوب حاصل از  ــته و تأثيرات مطل ــدرت آنها داش ق
آنها در كاهش آلودگي بين 70 تا 90 درصد متغير 
ــا توجه به اينكه افرادي  ــت. به گفته محققان ب اس
ــورهاي صنعتي زندگي مي كنند بيش از  كه در كش

ــود را در مكان هاي  ــاعات زندگي خ 80 درصد س
سرپوشيده طي مي كنند لذا كاهش و مهار آلودگي 
ــت تقويت  ــات مهمي جه ــا از اقدام ــن فضاه اي
ــود. گفتني است گياهان  سالمتي محسوب مي ش
ــواي خانه و  ــث تميز كردن ه ــز مي توانند باع ني
كاهش عالئم مرتبط با آلودگي هوا مانند استرس، 

سردرد، خواب آلودگي و غيره شوند. 

ــاوث همپتون موفق به  ــي اپتوالكترونيك دانشگاه س ــمندان مركز پژوهش دانش
ــه اي سبك جهان با قدرت 15 برابر فوالد شدند  توليد قوي ترين نانوالياف شيش
كه قابل توليد در طول هاي 1000 كيلومتر است. اين يافته ها مي تواند به تحول 
ــايي  در صنايع هوايي، دريايي و امنيتي كمك كند. تقاضاي جهاني براي شناس
تركيبات قوي و كم وزن منجر به بررسي هاي بيشتر در نانوسيستم هاي سبك و 
بسيار قوي شده كه در معرض خطر نقص قرار ندارند. پيش از اين نانولوله هاي 

كربني به عنوان قدرتمندترين مواد در دسترس قرار داشتند؛ اما نيروي زياد آنها 
ــيار كوتاه با طول چند ميكرون قابل اندازه گيري بوده كه  تنها در نمونه هاي بس
ــدرت يك فيبر بايد قطر آن  ــي كمي دارند. معموال براي افزايش ق ارزش عمل
ــان داده  ــمندان نش و در نتيجه وزن آن را افزايش داد؛ اما پژوهش جديد دانش
ــيليكا، قدرت آنها افزايش مي يابد؛ اما وزن آنها  كه با كاهش اندازه نانوالياف س

همچنان سبك مي ماند. 

محققان درب ضد گلوله اي طراحي كرده اند كه با تشخيص سالح يا مواد منفجره، 
مانع از ورود فرد مهاجم به داخل ساختمان مي شود. به گزارش ايسنا، پس از حادثه 
تيراندازي خونبار در مدرسه "سندي هوك" در ايالت كنتيكت آمريكا كه منجر به 
كشته شدن 26 معلم و دانش آموز خردسال شد، محصوالت مختلفي از جمله كوله 
ــايز كودكان به بازار عرضه شد. درب رباتيك ضد گلوله  و جليقه هاي ضد گلوله س
ــتم ايمني "Barbecan" طراحي شده است و مجموعه اي  ــط شركت سيس توس
ــتگاه فلزياب، اسكن اشعه ايكس، موانع ضد گلوله و نيروهاي  از عملكردهاي دس
 Linear Revolving" ــد. درب رباتيك ــي را بطور همزمان ارائه مي كن امنيت
ــالح يا دستگاه هاي منفجره، مانع از ورود  ــخيص همراه داشتن س Door" با تش
ــتند كه فناوري  ــود. محققان مدعي هس ــاختمان مي ش ــراد مهاجم به داخل س اف

ــطح ايمني را در ساختمان هاي  بكار رفته در اين درب رباتيك ضدگلوله، حداكثر س
ــگاه ها ايجاد مي كند. در صورتي كه فرد مهاجم قصد  عمومي بويژه مدارس و دانش
ــي داشته باشد، نيروهاي امنيتي قادر به متوقف كردن  عمليات انتحاري و خودكش
ــتم درب رباتيك ضد گلوله از دو در مجزا تشكيل شده  وي نخواهند بود؛ اما سيس
است. درها با كمك حسگرهاي مختلف، بطور خودكار باز مي شوند و سرعت باز و 
بسته شدن آنها با سرعت ورود و خروج عابران تنظيم مي شود. هر دو در، هيچ گاه 
بطور همزمان باز نمي شوند؛ در اين حالت فرد پس از عبور از درب اول در محوطه 
بين دو در قرار گرفته و براي كشف سالح يا دستگاه هاي منفجره اسكن مي شود؛ 
در صورت همراه داشتن سالح، در دوم كه از پوشش كوالر ضد گلوله ساخته شده 

است، قفل مي شود و فرد مهاجم مجبور به خروج از در اول مي شود. 
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ساختمان هاي قديمي با كاغذ ديواري ضدزلزله ايمن مي شوند 
محققان مؤسسه تكنولوژي كارلسروهه آلمان، پوشش 
ــواري طراحي كرده اند كه  ــكل كاغذ دي جديدي به ش
ــاختمان مورد استفاده قرار گرفته  در نماي خارجي س
ــود.  ــاختمان هاي قديمي مي ش ــتحكام س و باعث اس
ــاختمان هاي جديد  ــتر س ــن گزارش مي افزايد بيش اي
ــه از مقاومت در برابر  ــوند ك به گونه اي طراحي مي ش
زمين لرزه هاي كوچك و متوسط برخوردار هستند، اما 

ــاختمان هاي قديمي چه روشي  ــازي س براي مقاوم س
ــه تكنولوژي كارلسروهه  وجود دارد؟ محققان مؤسس
ــه اي براي  ــه اي كم هزين ــش ضد زلزل (KIT) پوش
ــعه  ــاختمان هاي قديمي توس ــتحكام س تقويت و اس
ــه "Sisma Calce" از  ــش ضد زلزل ــد. پوش داده ان
ــتيك ساخته  ــه و الياف پلي پروپيلن االس الياف شيش
شده است كه باعث كاهش استرس و فشار زلزله هاي 

ــود.  ــاختمان مي ش ــط به ديوارهاي س خفيف و متوس
ــبيه كاغذ ديواري است، توسط گچ  اين پوشش كه ش
مخصوص بر روي نماي خارجي ساختمان نصب شده 
ــود. در زمان  و مانع از فروريختن آوار و ديوارها مي ش
ــوردن ديوارها،  ــديد و ترك خ وقوع زمين لرزه هاي ش
ــتن ديوارها، فرصت  ــن با نگه داش ــاف پلي پروپيل الي

كافي را براي فرار از ساختمان فراهم مي كنند. 
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جلبك مهندسي ساز جايگزين سوخت هاي فسيلي مي شود 

ــري  ــد باكت ــه تولي ــق ب ــي موف ــان آمريكاي محقق
مهندسي سازي براي توليد مواد شيميايي سوخت هاي 
فسيلي و پالستيك شده اند. جلبك سبز - آبي موسوم 
ــه توليد تركيبات  به "Cyanobacteria" قادر ب
ــيد و دي اكسيد كربن به شيوه اي  كربني از نور خورش
ــگاه كاليفرنيا،  ــت. محققان دانش ــابه گياهان اس مش
ــترك با شركت توليدكننده  ديويس در همكاري مش
مواد شيميايي "Asahi Kasei" ژاپن اين باكتري 
مهندسي ساز را توليد كرده اند؛ اين باكتري پس از سه 
ــول 2. 3 در هر ليتر ورودي  ــه 2. 4 گرم بوتاندي هفت
ــيد  ــاز از دي اكس توليد كرد. اين باكتري مهندسي س
 (Butanediol) ــول ــد بوتاندي ــراي تولي كربن ب
استفاده مي كند؛ اين ماده شيميايي بسيار مفيد براي 
ــوخت فسيلي  ــتيك و س توليد رنگ، حالل ها، پالس
ــوتا آتسومي"،  ــتفاده قرار مي گيرد. دكتر "ش مورد اس
ــگاه كاليفرنيا، ديويس تأكيد  ــيمي دانش ــتاديار ش اس

مي كند: اكثر مواد اوليه شيميايي از نفت و گاز طبيعي 
ــت مي آيند و با توجه به محدود بودن اين منابع،  بدس
به يك منبع جايگزين نياز داريم. گام بعدي محققان، 
ــتم به منظور استفاده در  افزايش بهره  وري اين سيس

ــرژي آمريكا قصد  ــت. وزارت ان ــاس صنعتي اس مقي
ــال 2025 ميالدي حدود 25 درصد از مواد  دارد تا س
ــيميايي صنعتي را از طريق فرايندهاي بيولوژيكي  ش

تأمين كند. 

ساخت سبزترين آسمان خراش جهان در آمريكا
ــاخت آسمان خراش جديد خود اميدوار است  گروه خدمات مالي PNC آمريكا با س
ــط كاري داخلي  ــن LEED فراتر رفته و محي ــتاندارد پالتي ــد از الزامات اس بتوان
ــالزا» كه در مركز  ــاحت زمين «برج PNC پ ــالمي را ترويج كند. مس ــال س كام
ــهر پيتسبورگ در كنار آسمان خراش PNC Plaza واقع شده، حدود 74 هزار  ش
ــت. اين طراحي كه  ــاخت آن حدود 240 ميليون دالر اس متر مربع بوده و بودجه س
ــاري Gensler، از طراحي هاي قديمي  ــركت معم ــازندگان آن در ش به گفته س
محيط هاي بسته داراي تهويه هوا دور است، مي تواند سبزترين آسمان خراش جهان 
ــد كه قابليت تنفس دارد. پاكسازي محل و ساخت و ساز اين آسمان خراش در  باش
بهار 2012 آغاز شده و تكميل آن براي تابستان 2015 برنامه ريزي شده است. اين 
ــبز در  برج پس از پايان، مقر بعدي PNC خواهد بود كه از بلندترين ديوارهاي س
ــت. كاركنان در اين برج 33 طبقه اي شيشه اي مي توانند از نور  آمريكا برخوردار اس
ــمان خراش هاي آمريكايي يك تجربه تازه  ــواي تازه بهره ببرند كه در آس روز و ه
ــت كه ادارات در ساختمان هاي اروپايي بيشتر در  ــوب مي شود. اين در حاليس محس
ــود كه به كاركنان اجازه مي دهد مدت بيشتري را  ــاخته مي ش نزديكي پنجره ها س
ــان داده بود كه آب وهواي  در نور طبيعي روز بگذرانند. طراحي برج PNC هم نش
ــراي فضاي طبقات و  ــتري از نور طبيعي روز را ب ــبورگ مي تواند ميزان بيش پيتس
ــتفاده از  ــال بدون اس ــتري از س همچنين تنظيمات بهتر دمايي را براي مدت بيش
سيستم هاي قديمي و انرژي بر گرمايش، تهويه و تهويه مطبوع ارائه كند. سازندگان 
ــامل دو قاب  ــتفاده از نماهاي خارجي دو جداره ش اميدوارند كه اين امر بتواند با اس
شيشه اي بدست بيايد كه با يك حفره محصور با قابليت ورود هواي بيرون به داخل 
از هم جدا شده اند. اين نما شامل درها و پنجره هايي است كه در شرايط مطلوب به 

ورود هواي تازه به درون ساختمان پرداخته و به آن اجازه تنفس مي دهد. 

يك محفظه خورشيدي نيز يكي ديگر از اجزاي اين سيستم است كه هوا را بجاي 
ــاختمان هاي بلند، از پنجره هاي باز به داخل كشيده  ــتادن مانند ساير س بيرون فرس
ــقف خارج  ــده، از محور س ــد. در نهايت اين هوا كه گرم ش ــات مي چرخ و در طبق
ــتفاده از  ــعه پايدار بتواند اس ــود. اميد مي رود كه اين برج به عنوان يك توس مي ش
ــبورگ را كه در حال حاضر به دليل بهره برداري بيش از حد،  رودهاي اطراف پيتس
فاضالب هاي سطحي و ضايعات تصفيه خانه ها تحت خطر قرار دارند، كاهش دهد. 
ــتم جمع آوري آب باران براي آبياري  ــايل كم جريان و سيس ــاختمان از وس اين س
بام هاي سبز استفاده كرده و اين سازه همچنين در صورت امكان به تصفيه آب هاي 
سياه و خاكستري خواهد پرداخت. تيم طراح اين آسمان خراش همچنين قصد دارند 
از سلول هاي سوخت، صفحات خورشيدي، سيستم هاي زمين گرمايي و ديگر منابع 

نيروي جايگزين براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي اين سازه استفاده كنند. 
ــاس يك پژوهش دانشگاه كارنگي  اين طراحي با تمركز بر تجربه كارمندي بر اس
ــتعالجي كمتر و حضور  ــان دهنده تعداد مرخصي هاي اس ــده كه نش ملون اجرا ش
بيشتر كاركنان در ساختمان هايي است كه از فناوري هاي مشابه اين برج برخوردار 
بوده اند. اين امر به معني درك جديد صاحبان مشاغل از اين امر است كه كارمندان 
شاد و خالق براي خط پايين كاري بخصوص در شرايط اقتصادي كنوني ضروري 
ــده كه دو سطح  ــتفاده ش ــت. در داخل اين برج از يك صفحه كفي كوچكتر اس اس
ــفرهاي ناشناس با آسانسور  طبقات را براي افزايش همكاري كارمندان و توقف س
ــاي داراي تنفس  ــن طراحي به همراه نم ــم مرتبط مي كند. اي ــان طبقات به ه مي
ــازي را كاهش دهد. در باالي  ــمگيري مصرف برق و خنك س ــد بطور چش مي توان
اين برج نيز قرار است يك باغچه آسماني پنج طبقه قرار بگيرد كه شبيه به فضاي 

بيروني طراحي خواهد شد. 
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هوشمند سازي مديريت برق 6000 ميليارد تومان آب مي خورد 

استاندارد مصرف انرژي آبگرمكن هاي گازسوز اجباري شد

استاندارد پكيج از فروردين 92 اجباري مي شود

ــبكه هوشمند  ــتم هاي اندازه گيري و ش معاون سيس
ــابا)، گفت:  ــران (س ــره وري انرژي اي ــازمان به س
ــامانه هوشمند  ــازي فراس اجراي طرح فهام پياده س
ــور با  ــر كش اندازه گيري و مديريت انرژي در سراس
برآورد كنوني به شش هزار ميليارد تومان اعتبار نياز 
ــازمان بهره وري  ــه گزارش روابط عمومي س دارد. ب
ــال  انرژي ايران،  هادي مدقق افزود: اين طرح از س
1390 تهيه و اجراي آن آغاز شده و مرحله عملياتي 
ــي اين طرح در استان هاي اهواز، بوشهر،  و آزمايش
زنجان، مشهد، تهران و البرز مشتمل بر پنج منطقه 
ــور از امسال شروع شده و قرار است اين مرحله  كش
ــال اجرا شود. وي ادامه داد: مرحله نخست  در دو س
ــته  ــارد تومان اعتبار اوليه داش ــن طرح 240 ميلي اي
ــدود 40 درصد ارزبري دارد و  ــت و اجراي آن ح اس
تالش مي كنيم در مراحل بعدي با انتقال دانش فني 

ساخت به كشور، ارزبري كمتري داشته باشد.
ــان كارهاي فني مرحله  ــا بيان اينكه با پاي مدقق ب
ــي، صدور  ــال آينده، اقدامات اجراي ــت در س نخس
ــراي اجراي  ــذ مجوزهاي الزم را ب ــا و اخ مصوبه ه
ــود، ابراز اميدواري  ــوري اين طرح انجام مي ش كش
كرد با پايان زمان دو ساله مرحله نخست اين طرح، 
ــوري آن آماده شود. به گفته ي  مقدمات اجراي كش

ــركت هاي توزيع واگذار  وي اجراي اين مرحله به ش
ــي در بخش  ــرمايه گذاري هاي دولت ــود و س مي ش
ــاخت ها صرف خواهد شد. معاون سيستم هاي  زيرس
ــابا گفت: با توجه  ــبكه هوشمند س اندازه گيري و ش
ــايبري و  ــاله امنيت س ــه اهميت توليد ملي و مس ب
ــركت هاي داخلي در  ــازي ش ــدي، توانمندس پدافن
ــوان داخلي، از  ــه زمينه هاي مرتبط با حداكثر ت هم
ــاخت هاي  ــاي ما براي فراهم كردن زيرس برنامه ه
ــوري اين طرح است. مدقق با  مورد نياز اجراي كش
اشاره به برگزاري دوره هاي آموزشي موردنيازدراين 
ــركت هاي داخلي  ــيومي از ش ــه افزود:كنسرس زمين

ــكيل شده و قرار  ــازمان فناوري اطالعات تش در س
است با انعقاد تفاهم نامه و جذب سرمايه هاي بخش 
خصوصي، كار طراحي نرم افزار تخصصي اين طرح 
ــود. وي با بيان اينكه هوشمندسازي انرژي  آغاز ش
ــكل گرفته  ــا اين تعريف جديد ش ــال 2006 ب از س
ــاركت بخش  ــت، گفت: اين صنعت نياز به مش اس
ــرمايه  ــيار خوبي براي س خصوصي دارد و زمينه بس
ــمار مي رود. مدقق افزود: با  گذاري اين بخش به ش
ــبكه، عالوه بر استفاده از مزاياي  هوشمندسازي ش
اين مديريت، مي توان از منافع آن به كاهش تلفات 

غيرفني و افزايش پايداري شبكه اشاره كرد. 

ــتاندارد ايران  ــازمان ملي اس ــتاندارد س  معاون اداره كل نظارت بر اجراي اس
ــوز و  ــرژي آبگرمكن هاي مخزن دار گازس ــتاندارد معيار مصرف ان ــت: اس گف
ــب انرژي بر روي اين محصول اجباري شد. به گزارش سازمان  الصاق برچس
ــتاندارد ملي ايران به شماره  ــتاندارد ايران، پريچهر قزلباش افزود: اس ملي اس
2-1219 با عنوان آبگرمكن مخزن دار- مشخصات فني وروش آزمون تعيين 
ــب انرژي از تاريخ 92/2/1 اجباري  ــتورالعمل برچس معيار مصرف انرژي و دس
اعالم شد. وي با اشاره به مهلت قانوني اعالم شده اضافه كرد: توليدكنندگان 
ــب انرژي را بر  داخلي، واردكنندگان و صادركنندگان اين محصول، بايد برچس
ــاق كنند. معاون اداره كل نظارت  ــوز الص روي آبگرمكن هاي مخزن دار گازس
ــوز بيست و  ــتاندارد، با بيان اينكه آبگرمكن هاي مخزن دار گازس بر اجراي اس
ــت،  ــده اس ــت كه براي آن معيار مصرف انرژي تعيين ش نهمين محصولي اس
ــتفاده منطقي  ــرايط جهت كاركرد و اس ــتاندارد مذكور حداقل ش افزود : در اس
ــوز مشخص شده است. همچنين  از انرژي در آبگرمكن هاي مخزن دار گازس
ــازده حرارتي، مصرف انرژي (توان ورودي)،  كميت هاي درصد صرفه جويي، ب
ــي و معادل مصرف گاز  ــي، ظرفيت مخزن، توان خروج ــرف انرژي جبران مص
ــت. به  ــده اس ــيله تعيين ش ــاليانه براي تعيين معيار مصرف انرژي اين وس س
گفته ي وي برچسب انرژي، مصرف كنندگان را با ميزان كارايي انرژي وسايل 

 A ــنا مي سازد. در بخشي از برچسب انرژي هفت حرف التين از انرژي بر آش
ــده كه هر حرف و هر رنگ  ــخص ش ــبز تا قرمز مش تا G و هفت رنگ از س
ــاندهنده درجه اي از مصرف انرژي وسيله است. گفتني است تاكنون به جز  نش
ــوز، استاندارد معيار مصرف انرژي 28 محصول  آبگرمكن هاي مخزن دار گازس
ــب انرژي بايد بر روي آنها الصاق شود كه شامل  ــده و برچس انرژي بر اجرا ش
ــين لباسشويي، كولر گازي پنجره اي، كولرگازي  يخچال فريزر، كولر آبي، ماش
اسپيليت، يخچال هاي ويتريني، كمپرسورهاي تبريد خانگي، الكتروموتورهاي 
ــفورماتور، اتوي برقي، بخاري برقي،  ــه فاز، ترانس تك فاز، الكتروموتورهاي س
ــماور برقي، آبگرمكن برقي، انواع المپ هاي الكتريكي، باالست  جاروبرقي، س
ــت 170 تا 3500  ــزات اداري، بادزن ها از ظرفي ــنت، تجهي المپ هاي فلورس
ــوز بدون  ــوز دودكش دار، بخاري گازس ــاعت، بخاري گازس ــب بر س مترمكع
ــوز  ــاق گاز خانگي، پكيج هاي گازس ــوز فوري، اج ــش، آبگرمكن گازس دودك
ــزي، رادياتورهاي فوالدي و آلومينيومي، ديگ هاي بخار،  براي گرمايش مرك

خودروهاي سواري بنزيني و انواع موتورسيكلت است.
ــتانداردهاي ملي ايران در پايگاه اطالع رساني سازمان ملي استاندارد ايران،  اس
ــت استانداردهاي ملي ايران  ــاني www. isiri. org در بخش فهرس به نش

قابل استفاده براي كاربران است. 

مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان 
ــتگاه توليد آب گرم) از 10فروردين  گفت: پكيج (دس
ــود.  ــتاندارد اجباري مي ش ــمول اس ــال آينده مش س
ــفيعي افزود: پكيج هايي كه اكنون در  غالمحسين ش
بازار است مي تواند عالمت استاندارد نداشته باشد اما 

ــتن عالمت استاندارد و برچسب  از تاريخ مذكور داش
انرژي اجباري است. وي افزود: كارشناسان استاندارد 
ــه عنوان ضابط قضايي مي توانند بدون هيچ حكمي  ب
ــوند، نمونه  ــد، توزيع و عرضه وارد ش ــز تولي در مراك
برداري كنند و در صورت لزوم محصولي را جمع آوري 

ــد را پلمب كنند. وي گفت: در يك ماه اخير 9  و واح
ــامل واحد توليد بتن، سيم  واحد توليدي در استان ش
ــي اتيلن و اجاق  ــاالت PVC، لوله پل ــل، اتص و كاب
گاز بدليل توليد كاالي غيراستاندارد يا رعايت نكردن 

ضوابط، توسط كارشناسان اين اداره كل پلمب شد. 
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استاندارد سازي تأسيسات ساختماني در تهران كليد خورد

ابالغ استاندارد تأسيسات خانگي تا پايان سال 

ــت گفت:  ــازمان حفاظت از محيط زيس ــس س ريي
ــاي  واحده ــي  گرمايش و  ــي  سرمايش ــات  تأسيس
ــكوني، تجاري و اداري تأثير زيادي در آلودگي  مس
ــازي آن ها از دي ماه  هوا دارند از اين رو استاندارد س
آغاز شده و تا پايان سال آينده ادامه دارد. محمد جواد 
ــبز افزود: حدود  محمدي زاده در همايش صنعت س
ــات گرمايشي و سرمايشي  دو ميليون واحد تأسيس
ــازي آن ها با  ــود دارد كه استاندارد س در تهران وج
نظارت سازمان حفاظت محيط زيست انجام خواهد 
ــد. وي با تأكيد بر لزوم داشتن هواي پاك تأكيد  ش
كرد: كار تحقيقاتي استاندارد سازي خودروها از يورو  
ــده و براي توليد انبوه آماده  دو به يورو چهار اجرا ش
است؛ خودرو سازان بايد بدانند كه خودروهاي فاقد 
استاندارد يورو چهار از ابتداي سال 92 شماره گذاري 
نمي شوند. معاون رييس جمهور ادامه داد: تا كنون 
ــوده از  ــيصد هزار خودروي فرس ــك ميليون و س ي
ــده كه حدود 850 هزار خودرو مربوط  رده خارج ش
ــش از يك ميليون  ــت اما هنوز بي به اين دولت اس
خودروي فرسوده در كشور وجود دارد. محمدي زاده 
ــور اشاره  ــرانه مصرف انرژي در كش در ادامه به س
ــوزه برق دو  ــرانه مصرف ما در ح ــرد و گفت: س ك
ــتاندارد  ــت در حاليكه اس هزار و 900 كيلو ولت اس
ــزود:  ــت. وي اف ــت اس ــو ول ــي آن 900 كيل جهان

ــرانه مصرف آب در كشور 250 ليتر در  همچنين س
ــتاندارد جهاني آن 150 ليتر است.  روز است كه اس
ــرانه بنزين در  ــدي زاده در ادامه به مصرف س محم
ــط مصرف روزانه  ــور اشاره كرد و گفت: متوس كش
بنزين در كشور ما 10/8 ليتر در هر خودرو است كه 
استاندارد جهاني آن چهار ليتر است. رييس سازمان 
ــزود: همچنين هزار و  ــت اف حفاظت از محيط زيس
700 متر مكعب سرانه مصرف گاز طبيعي در كشور 
ــتاندارد جهاني آن عدد 900 را نشان  ــت كه اس اس
ــومين مصرف كننده گاز  مي دهد و در واقع ايران س
ــك درصد جمعيت  ــت در حالي كه ي در جهان اس
جهان را داراست. محمدي زاده ادامه داد: همچنين 

ــماندها در ايران 800 كيلوگرم  ــرانه مصرف پس س
ــتاندارد جهاني 292 كيلوگرم  ــت در حاليكه اس اس
ــان مي دهند كه ما در  ــال است. اين آمار نش در س
ــتفاده از منابع طبيعي و مديريت زيست محيطي  اس
ــم. وي تأكيد كرد: بايد  ــت عمل نكرده اي خود درس
ــور  راهكارهاي اصالح بهبود مصرف انرژي در كش
اتخاذ شود و دستگاه هاي مرتبط از تجربيات جهاني 
در اين راستا استفاده كنند. رييس سازمان حفاظت 
از محيط زيست اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات 
ــاورزي، نيرو  خوبي در تمام حوزه هاي صنعت، كش
ــتاب  ــرعت و ش ــده كه بايد با س و دريايي آغاز ش

بيشتري پيش روند. 

ــات  ــتانداردهاي تأسيس ــت گفت: اس ــازمان حفاظت محيط زيس قائم مقام س
ــود.  ــال جاري ابالغ مي ش ــده و تا پايان س ــي تهيه ش ــي و سرمايش گرمايش
علي محمد شاعري در مراسم افتتاحيه طرح ملي معاينه فني موتورخانه ساختمان 
در بيمارستان ميالد گفت: تأسيسات خانگي سهم بسزايي در آلودگي هوا دارند 
ــات در سراسر كشور كليد زده شد.  ــازي اين تأسيس كه امروز طرح استانداردس
وي اظهار داشت: در اين استاندارد هم نوع انرژي كه در منازل استفاده مي شود 
ــرل و مديريت قرار  ــم ميزان مصرف انرژي تحت كنت ــد و ه متنوع خواهد ش
خواهد گرفت كه اميدواريم اين كار با مشاركت بخش هاي مختلف با موفقيت 
به اتمام برسد. وي گفت: كشورهايي كه در زمينه كتنرل آاليندگي هوا موفق 
ــازي  ــايي و بعد از آن اقدام به استانداردس ــتند ابتدا منابع آالينده را شناس هس
ــال اخير اين روش را  ــت در چند س ــازمان حفاظت محيط زيس مي كنند كه س
دردستور كار خود قرار داده است. شاعري ادامه داد: استانداردسازي خودروها و 
سوخت از برنامه هاي اصلي در سازمان حفاظت محيط زيست است كه تاكنون 
ــازي خودروها تمام شده و در حال طي كردن  80 تا 90 درصد كار استانداردس
ــازمان حفاظت محيط زيست افزود: بيش از  ــت. قائم مقام س مراحل توليد اس
80 درصد پااليشگاه هاي كشور براي سوخت يورو 4 استانداردسازي شده اند. 
ــر برنامه هاي  ــاي صنعتي نيز از ديگ ــتاندارد كردن واحده ــه داد: اس وي ادام
ــازمان حفاظت محيط زست است كه تا كنون 30 تا 40 درصد اين واحد ها  س
استانداردسازي شده اند كه تا پايان سال به بيش از 50 درصد افزايش خواهند 
ــت: در اين طرح  ــاره كرد و گف ــبز اش ــاعري به اجراي طرح خانه س يافت. ش
ــيد و تمام مقررات  ــم انداز به صفر خواهد رس هدر رفت مصرف انرژي در چش
ــت: با  ــد. وي اظهار داش ــاختمان ها در آن اجرا خواهد ش ــتاندارد س كامل اس
ــور ما بسيار باالست مي توانيم  ــيد در كش توجه به اين كه ميزان تابش خورش

ــي را  ــيار زيادي از انرژي تابش ــك برنامه ريزي علمي و مدون درصد بس ــا ي ب
ــاعري گفت: هم اكنون براي گرم كردن  ــاختمان ها استفاده كنيم. ش براي س
ــود كه اين ميزان  ــووات انرژي مصرف مي ش ــر مربع 400 تا 500 كيل هر مت
ــار اميدواري كرد كه با  ــت. وي اظه ــورهاي اروپايي 100 كيلووات اس در كش
همكاري و مساعدت سازمان ها و نهادهاي مرتبط طرح خانه سبز در كشور با 

موفقيت اجرا شود. 
محسن قرباني مجري پروژه معاينه فني موتور خانه ساختمان ها در مراسم آغاز 
ــيار  اين طرح ملي گفت : با اجراي اين طرح ميزان آاليندگي موتورخانه ها بس
ــار  ــود و انتش ــش مي يابد و همچنين در مصرف انرژي صرفه جويي مي ش كاه
ــيد كربن به ميزان زيادي كاهش مي يابد.  گازهاي گلخانه اي به ويژه منواكس
ــان مي دهد بخش هاي خانگي، تجاري و  ــان كرد : تحقيقات نش وي خاطرنش
ــور، عمده ترين  عمومي با مصرف بيش از 40 درصد از كل انرژي مصرفي كش
مصرف كننده انرژي به شمار مي روند. قرباني ادامه داد: اين در حالي است كه 
ــد در مصرف انرژي صرفه جويي  ــا اجراي اين طرح در حدود 20 تا 30 درص ب
ــار گازهاي گلخانه اي به ويژه منو اكسيد كربن به  ــود و همچنين از انتش مي ش

ميزان بيش از 70 درصد جلوگيري مي شود.
ــاي گلخانه اي از  ــار گازه ــي در مصرف انرژي و جلوگيري از انتش صرفه جوي
دستاوردهاي قابل انتظار اجراي اين طرح بزرگ ملي است. وي گفت : بررسي 
ــاني از جنبه هاي مختلف طراحي، عملكرد و  ــتم سوخت رس دقيق اجزاي سيس
ــعل  ــراق، تنظيم احتراق و ظرفيت حرارتي مش ــي، آناليز محصوالت احت ايمن
ــي ظرفيت حرارتي ديگ ها و اصالح  ــب با نياز حرارتي ساختمان، بررس متناس
ــرح ملي معاينه فني  ــراق از دود كش ها برخي از مراحل ط ــير خروج احت مس

موتور خانه است. 
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ــال 92 صاحبان  ــهردار اردبيل گفت: از ابتداي س ش
ــوند. صديف بدري  واحدهاي بدون نما جريمه مي ش
ــت: در  ــهر اردبيل اظهار داش ــوراي ش ــه ش در جلس
ــاختمان هاي احداث  ــال حاضر به هيچ وجه به س ح
ــازي پايان كار نمي دهيم و براي  ــده بدون نما س ش
ساختمان هايي كه در گذشته ساخته شده اجراي اين 
ــازي مي تواند  قانون و گرفتن عوارض تأخير در نماس
آنها را مجاب به نماسازي كرده تا چهره اي نامناسب 
ــاهد نباشيم. اين  ــيمايي نامطلوب را در شهر ش و س
مسئول گفت: در اين زمينه بر اساس مصوبه شوراي 
ــهر از ابتداي سال 92 ضمن اينكه به هيچ فردي  ش
ــم به صاحبان  ــدون اجراي نما نمي دهي پايان كار ب
واحدهاي بدون نما نيز اخطار خواهيم داد به سرعت 
ــن كار بعد از  ــد و اگر به اي ــازي را انجام دهن نماس
ــه ماه عمل نكردند با جرايمي روبرو خواهند شد.  س
شوراي شهر اردبيل در بررسي تعرفه هاي شهرداري 
پيشنهاد ارائه شده از سوي شهرداري را مورد بررسي 
ــكوني تازه  قرار داد كه در آن صاحبان واحدهاي مس
ــده بايد اقدام به نما سازي بكنند و اگر اين  احداث ش
ــود شهرداري به ازاي  ــازي ها با تأخير روبرو ش نماس
هر سال جرايمي  را دريافت مي كند كه اين جرايم از 
480 هزار تومان در مناطق باال نشين آغاز مي شود و 
به 48 هزار تومان نيز مي رسد. شوراي شهر همچنين 
مصوب كرد به صاحبان ساختمان هايي كه نما ندارند 
اخطار و تذكر داده شده و بعد از سه ماه اطالع رساني 

ــود تا  ــازي اعالم ش ــي، جرايم تأخير در نماس عموم
ــان كار بدون  ــود جرأت دريافت پاي هيچكس به خ
ــه موضوع  ــد. در ادام ــاختمان را نده ــازي س نماس
ــري از نماهايي با  ــاختمان ها و جلوگي ــازي س نماس
اشكال مجسمه اي مطرح شد و شوراي شهر مصوب 
ــي ناهنجار و داراي  كرد با هرگونه نماهاي غير ارزش
ــب برخورد خواهد شد. معاون  ــمه هاي نامناس مجس
ــت: ما در  ــه اظهار داش ــهردار اردبيل در اين جلس ش
برخي از مناطق اردبيل به ويژه خيابان عطايي شاهد 
نماسازي هايي خارج از ضوابط مرسوم شهري هستيم 
ــازي ها بيشتر به مجسمه شبيه است تا  كه اين نماس
ــف محمدي گفت: با مجوز شوراي  نماي واقعي. يوس

ــه همراه  ــكوني ك ــان واحدهاي مس ــهر از صاحب ش
ــازي هاي ناهنجار  ــدام به مجسمه س ــازي اق با نماس
ــد برخورد كرده و جلوي اين كار را مي گيريم.  كرده  ان
ــازي با كامپوزيت خبر داد  وي از ممانعت براي نماس
و افزود: به دليل آن كه چند مورد آتش سوزي در اين 
ــازي ها در شهر اردبيل رخ داده ما به جد با آن  نما س
برخورد كرده و اجازه نمي دهيم چنين نما سازي هايي 
ــهردار اردبيل در پايان اظهار  مرسوم شود. معاون ش
داشت: ما از صاحبان واحدهاي مسكوني مي خواهيم 
ــازي ها به المان هاي شهري و آثار ارزشي و  در نماس
ــتر توجه كنند و حركتي خارج از عرف را  سنتي بيش

نداشته باشند. 

اردبيل؛ اجرا نكردن نماي ساختمان جريمه دارد 

شركت توزيع نيروي برق استان زنجان از آغاز دور جديد مميزي انرژي ساختمان 
ــطح استان زنجان خبر داد. ــازمان ها، واحدهاي صنعتي و تجاري در س ادارات، س
ــه منظور تعيين چگونگي  ــامل يك معاينه دقيق ب ــاختمان ش مميزي انرژي در س
ــاي اوليه و در نهايت ارائه يك برنامه  ــرف انرژي واحد، برآورد ميزان هزينه ه مص
ــنهادي براي كاهش مصرف انرژي ساختمان است. گفتني است، در اين طرح  پيش
بزرگ ملي مميزان انرژي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به منظور يافتن 
ــده و تخمين  راه حل هايي براي كاهش تلفات، ارزيابي ميزان انرژي صرفه جويي ش
ــود حاصله در اثر اعمال تغييرات و آموزش و آگاه سازي اقدام مي كنند.همچنين  س

ــت هاي انرژي در محل ساختمان هاي اداري و  مميزان انرژي به همراه چك ليس
ــت انرژي مي كنند. الزم به ذكر  ــاري حضور يافته و اقدام به تكميل چك ليس تج
ــازي مصرف انرژي، مميزي  ــت، يكي از راهكارهاي كم هزينه فرآيند بهينه س اس
ــار، آموزش، عايق كاري و بهره گيري از  ــرژي در كنار مديريت انرژي، مديريت ب ان
سيستم هاي كنترل كننده يا هوشمند به شمار مي رود.كمترين فايده مميزي انرژي 
اين است كه به واحدهاي مسكوني اداري، صنعتي و تجاري نشان مي دهد كه در 
ــند كارآيي انرژي مصرفي  چه وضعيتي از نظر مصرف انرژي قرار دارد تا قادر باش

خود را بهبود ببخشند.

ــتقرار  با راه اندازي پارك علم و فناوري در اروميه و اس
واحد هاي الكترونيكي، اين شهردر توليد المپ هاي ال 
ئي دي در كشور مقام اول را دارد. المپ هاي ال اي دي 
ساخت اروميه كه در شركت ليو ايجاد درخشان توليد 
ــت و صرفه جويي  ــود، به لحاظ كيفيت، مقاوم مي ش
ــرفته  ــورهاي پيش در برق قابل رقابت با توليدات كش
ــركت ليو ايجاد درخشان گفت:  ــت. مديرعامل ش اس
اين شركت با مشاركت سرمايه گذار آلماني راه اندازي 
ــده و قادر است ساالنه 2 ميليون المپ ال ئي دي  ش

ــن كيفيت توليد و روانه بازار مصرف كند.  را در بهتري
مختاري افزود: المپ هاي توليدي اين شركت در كليه 
ــزات و لوازم الكترونيكي ازجمله لوازم خانگي و  تجهي
ــاعت هاي ديجيتال استفاده مي شود. او  روشنايي و س
ــتفاده از المپ هاي  ــت: مصرف انرژي برق، با اس گف
ــركت به صورت چشمگيري كاهش مي يابد به  اين ش
ــي پيش بيني  ــي هاي كارشناس طوري كه طبق بررس
ــتقيم و غير مستقيم  ــود مبلغ صرفه جويي مس مي ش
ــنايي بخش دولتي با جايگزيني محصوالت اين  روش

شركت در آذربايجان غربي به رقم 146 ميليارد ريال 
ــد. به گفته او بازگشت سرمايه بهره گيري از اين  برس
تكنولوژي در طرح ها ي عمراني بسيار سريع است كه 
ــود.  مي تواند در صرفه جويي منابع مالي موثر واقع ش
وي اضافه كرد: المپ هاي الي ئي دي اين شركت در 
مقايسه با المپ هاي رشته اي 90 درصد كمتر انرژي 
ــات زيادي براي  ــرف مي كنند و تا كنون سفارش مص
ــورهاي مختلف دريافت  صادرات اين محصول از كش

كرده ايم. 

زنجان؛ آغاز دور جديد مميزي انرژي ساختمان

تتوليد المپ ال اي دي در اروميه 
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ــتانداري خراسان  معاون هماهنگي امور عمراني اس
ــهرداري هاي استان مي بايست  رضوي تأكيد كرد: ش
ــه مقررات  ــراي واحدهايي ك ــدور پايان كار ب از ص
ــاختمان را رعايت نكرده اند، خودداري كنند.  ملي س
ــن واحدي با اشاره به لزوم رعايت ضوابط  محمدحس
ايمني و گود برداري هاي اصولي در جمع خبرنگاران 
ــت بر  ــهرداري ها همچنين مي بايس تصريح كرد: ش
رعايت اين مهم در اجراي پروژه هاي شهري، تأكيد 
ــاس ضوابط  ــد. وي اظهار كرد: بر اس و نظارت كنن
ــعه، شهرداري ها  فصل پنج قانون برنامه پنجم توس
ــاختماني عبارت رعايت  مي بايست در پروانه هاي س
مقررات ملي ساختمان الزامي و عدم رعايت آن مانع 
ــد. واحدي تأكيد  ــت را درج كنن صدور پايان كار اس
كرد: شهرداري هاي سراسر استان، بايستي عالوه بر 
ــزوم رعايت مبحث 19  ــادرت به تصريح مجدد ل مب
مقررات ملي ساختمان مبني بر صرفه جويي مصرف 
ــاس قوانين  ــاختماني، بر اس انرژي در پروانه هاي س
ــه، بر لزوم  ــد. وي در ادام ــان برخورد كنن با متخلف

ــهرداري ها به رعايت ضوابط ايمني در  توجه ويژه ش
ــاختمان همزمان با استفاده  تأمين تهويه مناسب س
ــوز، در راستاي پيشگيري  از وسايل گرمايشي گازس
ــموميت  ــي از مس از مخاطرات و حوادث ناگوار ناش

شهروندان با گاز منو اكسيد كربن، تأكيد كرد.

ــتانداري خراسان  معاون هماهنگي امور عمراني اس
ــتان خواست تا با  ــر اس ــهرداران سراس رضوي از ش
ــازي و  ــبت به فرهنگ س ــركت گاز، نس همكاري ش
ــاني شهروندان در اين باره اقدام  آموزش و اطالع رس

كنند. 

ــتفاده از بلوك ديواري  ــتاندارد كهگيلويه و بويراحمد از ممنوعيت اس مديركل اس
ــتان خبرداد. محمد محمدي افزود:  ــازها در اين اس ــاخت وس ــتان در س توليد اس
ــه كاربرد عالمت  ــتن پروان ــتان به دليل نداش ــتفاده از بلوك ديواري توليد اس اس
استاندارد در ساخت و سازهاي كهگيلويه وبويراحمد ممنوع شده است. وي با اشاره 
ــتان به روش سنتي، اظهار داشت: كيفيت بلوكهاي  به توليد بلوك ديواري در اس
ــتاندارد مربوطه است. محمدي با  ــتان پايين تر ازحد اس ــده در اس ديواري توليد ش
ــواري موفق به اخذ پروانه كاربرد عالمت  ــان اينكه هيچ كارگاه توليد بلوك دي بي
ــتاندارد در استان نشده است، گفت: استفاده از اين فرآورده تا زمان اخذ پروانه  اس
كاربرد عالمت استاندارد ممنوع است. وي بيان داشت: مصالح ساختماني مشمول 
ــتاندارد اجباري هستند و توليدكنندگان فاقد مجوز استاندارد به مراجع ذيصالح  اس

معرفي خواهند شد. مديركل استاندارد كهگيلويه و بويراحمد اظهار داشت: اجباري 
ــت بوده كه آثار و  ــاختماني يكي از اقدامات مهم دول ــتاندارد مصالح س كردن اس
ــود. محمدي تصريح كرد: طبق اين مصوبه  نتايج مثبت آن در آينده نمايان مي ش
ــتاندارد ممنوع بوده و  ــاختماني بدون اس هرگونه توليد، عرضه و توزيع مصالح س
ــان به صورت سر زده و  ــود. وي عنوان كرد: بازرس ــوب مي ش جرم كيفري محس
ــوند و در صورت مغايرت توليدات  ــتمر در اين واحدهاي توليدي حاضر مي ش مس
ــع قضايي معرفي مي كنند.  ــتانداردها، واحدهاي متخلف را پلمپ و به مراج با اس
محمدي با بيان اينكه مصالح ساختماني غير استاندارد خسارات جبران ناپذيري به 
ــاختمان مسكوني وارد مي كند، از مردم خواست، هنگام خريد مصالح به داشتن  س

مجوز استاندارد توجه كنند. 

خراسان رضوي؛ با خاطيان مقررات ملي ساختمان برخورد شود

ياسوج؛ استفاده از بلوك ديواري در ساختمان ممنوع 

خ

ي

ن ها
ستا

ار ا
اخب

ــتان زنجان  ــي اس ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ريي
ــاختمان ها  ــنامه ي ملكي براي س ــت: اخذ شناس گف
ــان كار منوط به ارايه  ــت، چون صدور پاي اجباري اس
شناسنامه ي ملكي است. احد محمدي تصريح كرد: 
صدور شناسنامه ي ملكي طي ساليان گذشته چندين 
ــه تمهيدات ويژه  ــد كه به جهت نياز ب بار مطرح ش
ــاره به ضرورت  ــد. وي با اش ــه طور كامل اجرا نش ب
ــنامه ي  ــنامه ملكي، گفت: چون شناس صدور شناس
ــار خريدار از همه  ــات مفيدي در اختي ملكي اطالع
مراحل ساخت مي گذارد، ضرورت صدور آن احساس 
ــتان زنجان جزو  ــود. محمدي، يادآور شد: اس مي ش
ــگام در زمينه ي صدور شناسنامه ي  استان هاي پيش

ــازمان نظام  ــره جديد س ــت و هيئت مدي ملكي اس
ــي نيز براي اجراي اين طرح تأكيد ويژه دارد  مهندس
ــنامه ي ملكي دو هفته پس از آغاز  و نخستين شناس
به فعاليت مجدد در اين زمينه در اختيار كارفرما قرار 
گرفت. وي با اشاره به ايجاد واحد صدور شناسنامه ي 
ملكي در سازمان نظام مهندسي، افزود: هم اكنون در 
ــنامه  ــازمان واحدي به نام واحد صدور شناس اين س
ــان اين واحد در حال  ــده است كه كارشناس ايجاد ش
ــتند كه اين  ــنامه ملكي هس ــن شناس ــه و تدوي تهي
ــاختمان را  ــنامه اطالعات كامل و واقعي از س شناس
نشان مي دهد. رييس سازمان نظام مهندسي با اشاره 
ــن امر گفت:  ــي رعايت نكردن اي ــه ضمانت اجراي ب

ــازمان نظام مهندسي و ارايه ي  ــه ها از س خروج نقش
ــاز منوط به اخذ  ــاختمان هاي نوس پايان كار براي س
ــنامه ي ملكي است، بنابراين همه افراد ناگزير  شناس
ــتند. اين مقام  ــت مقررات در اين زمينه هس از رعاي
ــوول خاطرنشان كرد: هر وسيله اي كه خريداري  مس
مي شود داراي دفترچه راهنما براي استفاده است كه 
شناسنامه ي ملكي ساختمان نيز نشانگر رويدادهايي 
است كه از آغاز عمليات ساختماني تا پايان آن اتفاق 
ــت. همچنين در اين شناسنامه مشخصات  افتاده اس
ــودن آن ها نيز  ــتاندارد ب ــتفاده و اس مصالح مورد اس
ــن امر آغازي براي مهر  ــود كه در واقع اي درج مي ش

استاندارد خوردن ساختمان هاست. 

زنجان؛ شناسنامه  فني ساختمان  اجباري مي شود 
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ــيراز در تذكري به شهردار  رئيس شوراي اسالمي ش
ــيراز  ــاز در ش ــت: وضعيت ساخت و س ــهر گف اين ش
ــت سياه ساخت و سازهاي  مطلوب نيست و بايد ليس
بدون مجوز شيراز تهيه شود. علي زحمتكش با انتقاد 
از عدم نظارت دقيق بر ساخت و سازهاي غير قانوني 
ــيراز اظهار داشت:  ــطح شهر ش و بدون مجوز در س
ــم متوجه  ــهر قدم مي زني ــطح ش هنگامي كه در س
ــازهاي بدون مجوز مي شويم كه اين امر  ساخت و س
نشان از عدم نظارت دقيق بر اين نوع ساخت و سازها 
ــالمي شهر شيراز ادامه داد:  است. رئيس شوراي اس
ــه  ــتور تهيه نقش ــه فقط با دس ــازهايي ك ساخت و س
ــوند در سطح شهر شيراز قابل مشاهده  احداث مي ش
ــت و بايد هر چه سريع تر با متخلفان امر برخورد  اس
ــود. وي با اشاره به چند نمونه از ساخت و سازهاي  ش
ــت اضافه كرد: يك  بدون مجوز در خيابان قصرالدش
ــتور تهيه نقشه و بدون مجوز اقدام  مالك تنها با دس
ــك طبقه همكف  ــداث دو طبقه زيرزمين و ي به اح
كرده است. زحمتكش ادامه داد: با اجراي فنداسيون 
ــازهاي غيرقانوني در  بدون مجوز و ساير ساخت و س
سطح شهر بايد برخورد شود. وي عدم نظارت دقيق 
ــازهاي  ــي براي رونق ساخت و س ــهرداري را عامل ش
ــت و گفت: شهرداري به من پاسخ  بدون مجوز دانس
بدهد عاقبت اين بناهاي بدون مجوز چيست و كدام 

ــا را مي پذيرد. عضو  ــدس نظارت اين گونه بناه مهن
ــيراز تصريح كرد: وظيفه  ــهر ش ــوراي اسالمي ش ش
ــهرداري تنها نظارت بر احداث پروژه نيست بلكه  ش
ــد. وي اضافه  ــهر نظارت داشته باش بايد بر تمام ش
ــر منجر به  ــك به ظاه ــن تخلفات كوچ ــرد: همي ك
ــود  ــف بزرگي مانند پروژه برج هاي دوقلو مي ش تخل
ــوراي شهر شيراز براي متوقف كردن  كه اعضاي ش
ــاري كردند.  ــدت قابل توجهي مقاومت و پافش آن م
ــر  ــش افزود: اگر فرصت بگذاريم و در سراس زحمتك
ــهر شيراز قدم بزنيم تعداد بسياري از اين موارد را  ش

مشاهده مي كنيم. وي ضمن تذكر دوباره به شهردار 
ــيراز تصريح كرد: از وضعيت ساخت و ساز در شهر  ش
شيراز راضي نيستم و اين وضع بسيار نامطلوب است. 
زحمتكش گفت: براي تخريب 10 متر در كميسيون 
ماده 100 مجوز مي گيريم و پس از تالش هاي بسيار 
ــرا نمي كند.  ــي آن را اج ــود اما كس راي صادر مي ش
ــوراي اسالمي شهر شيراز با بيان اينكه بايد  عضو ش
ــاز مي كنند  ــراي مالكاني كه غير قانوني ساخت و س ب
ــكيل داد، تصريح كرد: بايد راهي  ــياه تش ــت س ليس
براي كنترل ساخت و سازهاي بدون مجوز پيدا شود. 

ــند جامع آسيب  ــتان مركزي گفت: تدوين س ــتانداري اس معاون عمراني اس
ــاختماني در برابر زلزله براي تمامي شهرهاي اين استان  شناسي مقاومت س
ــاس آمارهاي رسمي حدود 70  ــت. هوشنگ بازوند افزود: بر اس ضروري اس
ــاختمان ها و بناهاي شهري كشور نيازمند مقاوم سازي و اصالحات  درصد س
ــتان مركزي نيز از اين مهم مستثني  ــت كه اس ــاختاري در برابر زلزله اس س
ــت. وي اظهار كرد: طبق مطالعات علمي انجام شده 59 درصد مساحت  نيس
ــاحت  ــدوده زلزله خيزي با دامنه باال و 41 درصد مس ــتان مركزي در مح اس
ــاون عمراني  ــط قرار دارد. مع ــدوده زلزله خيزي با دامنه متوس ــر روي مح ب
ــتانداري استان مركزي عنوان كرد: براساس اين مطالعات شهرستان هاي  اس
نوبران، آشتيان، ساوه و محالت در محدوده زلزله خيزي باال و شهرستان هاي 

شازند، كميجان و اراك در محدوده زلزله خيزي متوسط است.
بازوند توضيح داد: پيش آمادگي براي زلزله احتمالي و تقويت مديريت بحران 
ــده استان است  از مهمترين نيازها و ضروري ترين اولويت هاي هدفگذاري ش
ــيب شناسي مقاومت ساختماني است.  و يكي از زيربخش هاي اصلي آن آس
ــد: اصالح نواقص مقاومت ساختماني و بناهاي شهري در برابر  وي يادآور ش
ــارات مالي و  ــه احتمالي، نقش محوري را در كاهش خس ــوادث غيرمترقب ح
ــتان مركزي تصريح  ــتانداري اس تلفات جاني ايفا مي كند. معاون عمراني اس
ــي و نهادهاي  ــترش بيمه در حوزه خصوص ــازي براي گس كرد: فرهنگ س
دولتي از ديگر اولويت هاي مهم تعريف شده در حوزه مديريت بحران استان 

مركزي است. 

مدير كل، تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان 
ــكن مهر  گفت: اعضا هيات مديره تعاوني هاي مس

در صورت كوتاهي از انجام امور بركنار مي شوند.
ــه اعضاي  ــت: در صورتي ك ــعود اقالمي گف مس
ــته باشند  هيات مديره در انجام امور كوتاهي داش
ــا و برگزاري  ــوم اعض ــا تقاضاي حداقل يك س ب
مجمع عمومي فوق العاده نسبت به بركناري هيات 
ــود. وي ادامه داد: بر  ــره و بازرس اقدام مي ش مدي

ــي با حضور  ــاون، مجمع عموم ــاس قانون تع اس
ــكيل و سپس نسبت  ــركت تعاوني تش اعضاي ش
ــركت  به تعيين و انتخاب هيات مديره و بازرس ش

تصميم گيري مي شود.
ــره موظف به  ــات مدي ــح كرد: هي ــي تصري اقالم
ــرارداد پيمان با توجه  ــاب پيمانكار و تنظيم ق انتخ
ــت و بازرسان نيز براساس  به ضوابط و قوانين اس
قانون بايد بر نحوه فعاليت هيات مديره و پيمانكار 

نظارت كنند. مدير كل، تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ــتان همدان از فعاليت 119 تعاوني مسكن مهر  اس
ــن تعداد تعاوني  ــتان خبرداد و گفت: اي در اين اس
ــت هزار و 311 واحد مسكن مهر را در دست  هش
ــه هزار و 152  ــه از اين ميزان س ــاخت دارند ك س
ــزار و 135 واحد نيز  ــده و يك ه ــد تحويل ش واح
آماده تحويل است. به گفته وي، پيشرفت فيزيكي 

واحدهاي مذكور بيش از 92 درصد بوده است. 

فارس: فهرست سياه ساخت و ساز تهيه شود

مركزي؛ سند مقاومت ساخت و ساز تدوين شود

تعاوني هاي مسكن مهر همدان اخطار مي گيرند

م

ت
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ــتان گفت: امور اراضي استان گلستان مكلف  ــتري استان گلس رييس كل دادگس
است ظرف 45 روز، احكام تخريب صادر شده براي ساخت و سازهاي غير مجاز 
ــاورزي و ملي، شصت كالي گرگان را اجرا كند.احمد فاضليان در  در اراضي كش
ــوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان گلستان در اين باره افزود:  ش
ــت دارند، اقدام به تخريب و جمع آوري مصالح  ــان اين بناها 20 روز فرص صاحب
ــاره به اجرايي شدن احكام قلع و قمع صادر شده  ــاختماني خود كنند.وي با اش س
ــاخت و سازهاي غير مجاز توسط كميسيون ماده 99، تاكيد كرد: اجرايي  براي س
ــازهاي غير مجاز در خارج از محدوده ي  ــد ساخت و س ــدن اين احكام، از رش ش
ــهرها و روستاها به ويژه در مناطقي كه به نوعي هويت طبيعي استان گلستان  ش
ــوند جلوگيري  مي  كند.فاضليان با بيان اين كه در اجراي احكام  ــوب   مي  ش محس

ــد، از مديران ارشد استاني خواست كه  قلع و قمع هيچ تبعيضي قائل نخواهيم ش
ــين آالت مورد نياز را براي قلع و قمع بناهاي غيرمجاز در اختيار  امكانات و ماش
امور اراضي قرار دهند. دبير شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان 
ــتان نيز از برخورد قاطعانه با ساخت و سازهاي غيرمجاز در حريم جاده ها و  گلس
تاسيسات آبي استان خبر داد و گفت: براي برخورد با اين ساخت و سازها نياز به 
ــير مراحل قانوني نيست و تنها با يك درخواست از سوي دستگاه هاي متولي،  س
ــريع در  ــود.عباس پورياني هم چنين از تس حكم قلع و قمع اين بناها صادر مي ش
ــي ملي و منابع طبيعي خبر داد و افزود:  ــيدگي به پرونده هاي مربوط به اراض رس
قضات جز در موارد تخصصي كه نياز به بررسي هاي بيشتر دارد، تالش مي كنند 

ظرف مدت 15 روز براي پرونده هاي مربوط به منابع طبيعي حكم صادر كنند.

گگلستان؛ ساخت و ساز هاي غيرمجاز خراب مي شود

ــاختمان  س ــي  مهندس ــام  نظ ــازمان  س ــس  ريي
ــازه ها با  ــاي كيفيت س ــن گفت: ارتق ــتان قزوي اس
ــت.  ــتاندارد امكان پذير اس ــاختماني اس مصالح س
علي فرخ زاد افزود: با توجه به لرزه خيز بودن كشور، 
ــا بايد مورد  ــازي بناه ــازي و مقاوم س استانداردس
ــا بيان اينكه هنگام  ــه جدي قرار گيرد. وي، ب توج
ــاخت و خريد ساختمان بيش از ظاهر بايد مثلث  س
ــرد: طراحي  ــي كنيم، اظهار ك ــي آن را بررس ايمن
ــي ذيصالح و  ــري و عوامل اجراي ــارت، مج و نظ
ــتاندارد به عنوان مثلث ايمني  مصالح مرغوب و اس
ــوند. فرخ زاد، با اشاره به  ساختمان محسوب مي ش
نماهاي شهري و ترويج معماري ايراني و اسالمي 
خاطرنشان كرد: در اين زمينه يك تيم ويژه تعيين 
ــده تا نظارت جدي در اين بخش صورت گيرد و  ش
اجراي نماها ساماندهي و كيفي تر شود. وي ادامه 
داد: نماي شيشه اي بدليل رعايت ايمني شهروندان 
در مواقع بروز حوادث بويژه زلزله در ساختمان هاي 
دولتي ممنوع شده كه هر چند با رعايت اصول فني 
ــود، اما اين موضوع  مي تواند در برخي موارد اجرا ش
ــالمي و ايراني كمي فاصله دارد  با لحاظ هويت اس

كه با استقبال كمتري مواجه شده است.
ــه نظارت بر  ــرد: با توجه به اينك ــرخ زاد اضافه ك ف
ــي ساختمان از اولويت هاي  اجراي خدمات مهندس
ــت افرادي كه  ــت، از فعالي ــازمان اس اصلي اين س

ــتند  ــاز هس ــاخت و س ــد صالحيت الزم در س فاق
ــي در  ــل اصل ــود. وي، عوام ــري ش ــد جلوگي باي
ــازها را شامل استفاده  ــازي ساخت و س استانداردس
ــده و ماهر (كارگران ماهر،  از نيروهاي آموزش دي
ــاختماني )، مصالح ساختماني استاندارد،  صنوف س
مجريان ذيصالح و نظارت دقيق بر ساخت و سازها 
ــازمان نظام مهندسي عنوان  توسط كارشناسان س
ــازي و بهسازي در  ــوول افزود: نوس كرد. اين مس
ــته ارتقا يافته  ــاختمان ها نسبت به دو دهه گذش س
ــتا دانش  ــت مي توان گفت در اين راس ــا قاطعي و ب
ــاختمان كارآمدتر شده  فني و روش هاي كنترل س

ــت. وي گفت: با گذشت چند سال از ابالغ آيين  اس
نامه استاندارد اجباري مصالح ساختماني، همچنان 
ــاهد وجود مصالح غيراستاندارد در بازار ساخت و  ش

ساز هستيم.
ــاختمان استان  ــازمان نظام مهندسي س رييس س
ــره يك ماده 34  ــاس تبص ــن ادامه داد: براس قزوي
قانون نظام مهندسي ساختمان، ساخت و سازهاي 
ــتفاده از مصالح استاندارد  ــور بايد بر اساس اس كش
صورت گيرد. فرخ زاد اعالم كرد: اين سازمان براي 
ــال متوالي رتبه نخست كيفيت مسكن  سومين س

مهر را در كشور بدست آورد. 

زنجان؛كيفيت ساختمان با مصالح استاندارد افزايش يابد 

ــتانداري كرمانشاه گفت: قانون  معاون عمراني اس
ــاز برخورد  ــازهاي غيرمج ــاخت و س صراحتًا با س
ــن تأكيد بر اينكه  ــد كرد. حيدر مطاعي ضم خواه
با خاطيان و متخلفان ساخت و سازهاي غير مجاز 
ــد، گفت: صدور هر گونه مجوز  بر خورد خواهد ش
يا پروانه ساخت تأمين و واگذاري بدون اخذ مجوز 

قانوني، باطل و "كان لم يكن تلقي" مي شود. وي 
همچنين تسريع در صدور احكام قضايي متخلفان 
ــت: ايجاد يك  ــروري بيان كرد و گف ــري ض را ام
ــعبه خاص قضايي قطعا در امر رسيدگي به اين  ش
پرونده ها ضرورتي اجتناب ناپذير است. مطاعي در 
ــؤلين نهادهاي خدمات رسان خواست  ادامه از مس

ــر مجاز  ــعابات غي ــه جمع آوري انش ــبت ب كه نس
ــرق و گاز اقدامات الزم و  ــي از قبيل آب، ب خدمات
قانوني را انجام دهند. رئيس كل دادگستري استان 
كرمانشاه گفت: دستگاه قضائي استان كرمانشاه در 
ــاي ملي به خصوص راه آهن غرب  اجراي طرح ه

عقبه حقوقي را در حوزه خود تضمين مي كند. 

برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز در كرمانشاه



سلطه نگاه تجاري بر ساخت و ساز شهري 

ــوداگرانه در ساخت و سازهاي  به جاي ديدگاه منطقي، نگاه تجاري و گاهي س
ــهري حاكم شده كه در پي اين امر مسائلي همچون سالمت، مصرف بهينه  ش
ــكل به  انرژي و حفاظت از جامعه در مرحله آخر قرار مي گيرد كه حل اين مش
ــاخت و سازهاي  ــت كه س ــت. توجه به اين نكته ضروري اس عهده مردم نيس
نامناسب در نقاط مختلف منجر به اتالف مصالح ساختماني و كاهش عمرمفيد 
ساختمان به 10 سال مي شود. از سوي ديگر، طي چند سال اخير بيشتر ساخت 
ــازها در خطه شمال كشور متناسب با آب و هوا و رطوبت منطقه نبوده كه  و س

اين امر به ضرر محيط زيست است.
ــاز نسبت به منطقه آب و هوايي به طول  ــاخت و س بنابراين با درنظر گرفتن س
ــاختمان كمك مي شود و اين كاهش طول عمر ساختمان ها به ويژه در  عمر س
ــمالي كشور به دليل زنگ زدگي مصالح ساختماني و كاهش طول عمر  خطه ش
ــور ضرر وارد مي شود. از سوي ديگر،  ــاختمان به 10 سال به منافع ملي كش س
ــده بيش از هر موضوع  ــازمان هاي تصميم گيرن پايين بودن هماهنگي ميان س
ديگري به چشم مي خورد. ايران منش اظهار كرد: با توجه به اينكه ارتباط علمي 
چنداني ميان سازمان هاي درگير ساخت و ساز شهري وجود ندارد و در صورت 
ــده است. نبود  ارتباط ميان آن ها، اين امر بيش تر به رقابت ميان  آن ها منجر ش
ــيدن به نتيجه مطلوب در زمينه ساخت و  ــازمان ها مانع رس تعامل ميان اين س
ــود كه اين موضوع نيز گاهي  ــاز و حفاظت از منافع مردم و منافع ملي مي ش س
ــهرداري هم برمي گردد. عالوه بر  ــازي و ش ــكالت وزارت راه و شهرس به مش
اينكه اين موضوع نه تنها در بحث كالن شهري اجرا نشده بلكه گاهي به نظر 

مي رسد تعريفي هم نداشته است. 
نكته مهم ديگر اينكه، در ساختار اجرايي وزارت راه و شهرسازي به عنوان ناظر 
ــت برنامه ريزي ساختاري  و برنامه ريز كه در اين زمينه فعاليت مي كند، بهتر اس
ــتر شده و وظايف مديريتي تعريف شوند. پيشنهاد مي شود از دانش پژوهان  بيش
ــاخت و سازهاي شهري بيشتر كمك  و متخصصان جوان و كارآمد در زمينه س

گرفته شود تا اطالعات در اين زمينه به روز باشد. 

 جالل ايران منش
   كارشناس مسكن

ــگاه صنعتى  ــط دو دانش آموخته  دانش ــار با ارائه طرحى توس ــتين ب براى نخس
ــدد در تيرهاى فلزى  ــاى متع ــخيص ترك ه ــيوه اى نوين در تش ــان، ش اصفه
ــيوه كه بر مبناى پايان نامه كارشناسى مهندس امين قدمى و  ابداع شد. اين ش
مهندس آمنه مقصودى، از دانش آموختگان مهندسى مكانيك دانشگاه صنعتى 
ــكده  ــان و با هدايت دكتر حميدرضا ميردامادى، عضو هيات علمى دانش اصفه
ــگاه طراحى و ابداع شده است، با بهره گيرى از آناليز مودال،  مكانيك اين دانش
ــود آمده در تيرهاى فلزى را  ــدت، عمق و حتى تعداد تركهاى بوج موقعيت، ش
ــاره به خسارت هاى متعدد جانى و مالى به دليل  تعيين مى كند.امين قدمى با اش
ــيبهاى بوجود آمده در تيرهاى فلزى گفت:  ــت ناگهانى سازه ها در اثر آس شكس
امروزه ارائه شيوه هايى مدرن و كارآمد به منظور تشخيص آسيب ها و عيب هاى 
ــازه هاى فلزى، از مهم ترين چالش هاى تحقيقاتى در  احتمالى بوجود آمده در س

دنياى صنعت و فناورى است.
ــت در تيرهاى فلزى،  ــيب و شكس ــزود: يكى از مهمترين گونه هاى آس وى اف
ــده به علت  ــى، ترك هاى ايجاد ش ــازه هاى مهندس به عنوان پركاربردترين س
ــازه است كه بر اين اساس تشخيص ترك و جلوگيرى  ــتگى در اين نوع س خس
ــال هاى كنونى توجه محققان زيادى را به خود معطوف  ــترش آن، در س از گس

كرده است.دانش آموخته دانشگاه صنعتى اصفهان به بهره گيرى از آناليز مودال 
ــازه هاى فلزى اشاره و تصريح  ــخيص آسيبهاى ايجاد شده در س به منظور تش
كرد: در اين شيوه پس از دريافت فركانس هاى طبيعى ارتعاشى تير فلزى سالم 
و همچنين فركانس هاى طبيعى متناظر با تير فلزى معيوب، با محاسبه اختالف 
فركانس هاى اين دو سازه، موقعيت، شدت و عمق آسيب ها و ترك هاى احتمالى 
و حتى تعداد آنها با خطاى بسيار ناچيزى محاسبه خواهد شد.قدمى اضافه كرد: 
ــيب ديده جهت تعيين اثرات ناشى از آسيب هاى  آناليز كامل انرژى تيرهاى آس
آنها بر ديگر نواحى سازه، سرعت در انجام محاسبات و دقت قابل توجه در نتايج 
ــت آمده از جمله ويژگى هاى ارزشمند بهره گيرى از اين شيوه در تشخيص  بدس

آسيب هاى احتمالى در تيرهاى فلزى است.
ــخيص چندين ترك به  ــيوه، امكان تش وى با بيان اين كه بهره گيرى از اين ش
صورت همزمان در تيرهاى فلزى و نيز تشخيص ترك هاى موجود در تيرهاى 
ــتگى پله اى شكل را نيز فراهم مى كند، گفت: بر مبناى تحقيقات  داراى ناپيوس
ــازه هاى هوشمند  ــگاه مواد و س صورت گرفته طى انجام اين پايان نامه، آزمايش
ــگاه صنعتى اصفهان در اوايل سال گذشته  ــى مكانيك دانش ــكده مهندس دانش

تأسيس شد و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

ترك در سازه هاى فلزى را شناسايي كنيد
ره
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گفتگو اختصاصي با مديران شركت فن پالست 

انتخاب فن پالست؛ انتخاب كيفيت است

اشـاره:مهندس يحيي طوسـي در مقام نايب رييس هيات مديره و مهندس مسعود برازنده نيا در مقام مديربازرگاني شركت فن پالست توس 
همراه و همگام با يكديگر با تكيه بر تجربه مهندس حسـين طوسـي در مقام مديرعاملي شـركت، تالش زيادي دارند تا همچون هميشه، راز 
اسـتقبال توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سـي از محصوالت با نشـان معتبر و شناخته شده فن پالست همچنان «انتخاب كيفيت» باشد و نه 
قيمت. بهره گيري از آخرين تكنولوژي در خط توليد، مجهز بودن به آزمايشـگاه تخصصي، دريافت عالي ترين نشـان هاي كيفيت فني ايران، 
تنوع در محصول و خدمات متفاوت در برآورده سـاختن نياز مشـتريان و نگاه عميق و بلندمدت به آينده تنها بخشـي از دغدغه تيم مديريتي 
شـركت فن پالسـت توس است. خبرنگار پنجره ايرانيان فرصت را مناسب ديد تا در حاشـيه چهارمين نمايشگاه بين المللي در و پنجره ايران 

دقايقي به گفتگو با مهندس يحيي طوسي و مهندس مسعود برازنده نيا بنشينيد كه آنچه مي خوانيد نتيجه اين گفتگوي صميمي است.
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 از روندتأسيس شركت بگوييد كه چرا اين صنعت را انتخاب كرديد؟
ــال 1384 پس از تحقيقات و مطالعات وسيع و  ــت توس در س ــركت فن پالس ش
ــان خبره صنعت متولد شد، پس از آن بود كه  ــاوره هاي فني از كارشناس اخذ مش
ــان و كارشناسان فن پالست تصميم گرفتند تا تحولي نو در  تيم مديريت، مهندس
صنعت ساختمان ايران آن هم در زمينه توليد پروفيل هاي يوپي وي سي، پانل هاي 
ــاختماني و ... رقم بزنند به نحوي كه محصولي به بازار عرضه شود كه هم از  س
ــو توان رقابت با محصوالت خارجي به ويژه اروپايي را داشته باشد و هم  يك س
ــوي ديگر بتواند با شرايط آب و هوايي و اقليمي كشور ايران مطابقت كامل  از س

داشته باشد.

 اشاره كرديد به اهداف اوليه تأسيس شركت فن پالست، اين حساسيت 
بر روي كيفيت سرانجام به كجا انجاميد؟

ببينيد ما در همان ابتدا به دنبال اين بوديم كه طراحي خاصي از پروفيل هاي در و 
پنجره و پانل هاي يوپي وي سي رادر اختيار داشته باشيم كه هم با معماري مدرن 
و هم معماري سنتي ايران همخواني داشته باشد. از حيث كيفيت هم با توجه به 
ــتاندارد RAL GZ716/1 اروپا موفق به دريافت  ــد محصول مطابق با اس تولي

گواهى نامه هاى معتبر كيفيت در سطح بين المللى شده ايم.

 در توليد پروفيل يوپي وي سي با نشان شناخته شده و معتبر فن پالست 
از چه تكنولوژي و ماشين آالتي در خط توليد استفاده مي شود؟

ــركت فن پالست براي رسيدن به اهداف از پيش طراحي و تعريف خويش  ما در ش
ــه نحوي كه آخرين و  ــين آالت كرديم ب ــدام به مطالعه كيفيت و تكنولوژي ماش اق
پيشرفته ترين ماشين آالت با تكنولوژي روز جهان را در اختيار  داشته باشيم و پس 
ــه فني و ارزيابي تخصصي زياد بين شركت هاي اروپايي دست به انتخاب  از مقايس
(KRAUSS MAFFEI) نهايي زديم و ماشين آالت مورد نياز را از شركت هاي

ــان  خريداري و  ــش، و (ELUMATEC) آلم ــان، (GREINER) اتري  آلم
نصب كرديم.

 در حـال حاضـر پروفيل هـاي توليدي با نشـان فن پالسـت داراي چه 
مزيت ها و تنوعي در مقاطع است؟

ــم و از حيث مقطع هم  ــويي توليد مي كني ــو و هم كش ــا هم پروفيل هاي بازش م
ــه را توليد و عرضه  ــا چهاركاناله با يك درزگير اضاف ــل چهارمحفظه اي ي پروفي
ــي از اين ويژگي  ــاي توليد داخل و واردات ــي كه اكثر پروفيل ه ــم در حال مي كني
ــت مي توان  ــر مزيت ها و برتري هاي پروفيل فن پالس ــتند. از ديگ برخوردار نيس
ــه اليه درزگير و هم پوشانى بيشتر پروفيل ها،  به درزبندي كامل در و پنجره با س
ــي متناسب با معماري سنتي و  تنوع باال در محصول، رعايت اصول زيبايي شناس
مدرن، سهولت در نصب، عايق بودن، ضد اشتعال و برق گرفتگي، مقاوم در برابر 
ــوزي و مهم تر از همه برگشت پذيرى  ــيميايي و خطر آتش س عوامل مكانيكي، ش

به طبيعت اشاره كرد.

 به عنوان يك توليدكننده شناخته شده پروفيل يوپي وي سي، كيفيت هاى 
پروفيل هاى توليد داخل را چگونه مي بينيد؟

ــه و صريح مي گويم كه پروفيل هاى  توليد داخل از نظر كيفيت خيلى بهتر  قاطعان
از پروفيل هاى خارجى هستند و به راحتي قدرت رقابت را دارند. به ويژه اينكه اين 
ــود و به راحتي مي توان  ــرايط آب و هوايي ايران توليد مي ش پروفيل ها مطابق با ش
از كيفيت آن ها اطالع گرفت. در حالي كه برخي از پروفيل هاي وارداتي به ويژه از 
كشورهاي منطقه و آسيا فاقد اصالت هستند و تنها يك برند محسوب مي شوند و 
ــوند، خيلي راحت برچسب روي  وقتي پس از مدتي با عدم اقبال بازار مواجه مي ش
اين پروفيل ها تغيير مي كند و با برندي ديگر به بازار معرفي مي شود. در اين شرايط 
اين خطر وجود دارد كه در صورت افت كيفيت و مشخص شدن غيراستاندارد بودن 
پروفيل يادشده حقوق مصرف كننده نهايي ناديده گرفته شود و زياد هم نبايد روي 

ضمانت نامه هاي برخي پروفيل هاي وارداتي حساب باز كرد.

 در حال حاضر پروفيل فن پالست چه گواهى نامه هايي را در اختيار دارد؟
ما موفق به دريافت گواهينامه فني توليد پروفيل از مركز تحقيقات راه، ساختمان 
و مسكن شده ايم كه باالترين و معتبرترين گواهينامه فني است كه نشان از درجه 
ــن دريافت گواهينامه  ــا از جنبه هاي گوناگون دارد. همچني ــك بودن پروفيل ه ي
ــويقي ديگر را اخذ نموده ايم كه  ــه گانه IMST ، نشان ها و استانداردهاي تش س

جزو ويترين افتخارات فن پالست محسوب مى شود.

 بـراي بسـياري از توليدكنندگان در و پنجره ايران مهم اين اسـت كه 
زمان تحويل پروفيل در فن پالست چگونه است ؟

ــيار خوبي از محصوالت و پروفيل ها داريم كه حداكثر  ــبختانه ما دپوي بس خوش
ــتريان قرار  ــفارش خريد، كاال را در اختيار مش ــدن س يك هفته پس از قطعي ش
ــتانداردها بايد به مجهز بودن  ــم. نكته مهم در بحث كيفيت و رعايت اس مي دهي
كارخانه فن پالست به آزمايشگاه مستقل در داخل كارخانه و البته تست هاي فني 
ــاره كنم كه نتيجه آن هم روشن است؛ سربلندي  ــگاه هاي همكار اش در آزمايش
ــهرهاي ايران و  ــرايط آب و هوايي مختلف در ش ــت در ش پروفيل هاي فن پالس

رضايت باالي مشتريان.

 اشـاره كرديد به آزمايشـگاه هاي مجهز و رعايت اسـتانداردهاي فني 
در توليد. مشـخصا پروفيل هاي فن پالست تحت چه تست هاي فني قرار 

مي گيرد؟
ابتدا بايد تأكيد كنم كه آزمايش كنترل كيفيت محصوالت در روند توليد و حصول 
اطمينان از مرغوبيت كاال و حفظ استانداردهاي الزم جزئي از اهداف كلي شركت 
ــود و براي همين منظور آزمايشگاهي با تجهيزات  ــوب مي ش ــت محس فن پالس
ــرفته آزمايشگاهي و پرسنل متخصص كليه مواد اوليه و محصوالت توليدي  پيش
ــتاندارد  ــده بين المللي و اس ــاس ضوابط تدوين ش را با برنامه ريزي خاص و براس
ــات كه در  RAL GZ716/1 اروپا مورد آزمايش قرار مي دهد .برخي از آزمايش

آزمايشگاه فن پالست انجام مي گيرد عبارتند از:
1. تست فرموالسيون و تركيب مواد اوليه 

2. تست رطوبت مواد اوليه 
3. تست رفتار پروفيل در مقابل حرارت
4. تست رفتارپروفيل در مقابل برودت

5. تست ابعاد پروفيل
6. تست انحناي ابعاد

7. تست جرم واحد طول
8. تست مقاومت جوش

9. تست ضربه و فشار در دماي پايين
10. تست مقاومت در مقابل عناصر شيميايي بازي و اسيدي

(uv) 11. تست رنگ و پايداري در مقابل اشعه

 از حيـث تنـوع محصول در حال حاضر و به طـور دقيق چه پروفيل هاي 
توليد مي كنيد و در چه مواردي كاربرد دارد؟

ــى درب و  ــه توليد و عرضه انواع پروفيل يو پى وى س ــث تنوع مي توان ب از حي
ــتفاده در پنجره هاى باز شو، كشويى، آرك دار  پنجره هاى دو جداره با قابليت اس
و هالل، اشكال خاص و همچنين توليد انواع پروفيل رنگى و روكش دار لمينيت 
ــاره كرد كه جزييات فني و دقيق آن  ــتريان اش ــت مش ــليقه و خواس مطابق با س
ــاني http://www.fanplast.ir در اختيار  ــايت اين شركت به نش در وب س
ــاخت انواع درب و  ــهولت در س همگان قرار دارد. از حيث فنى نيز ميتوان به س

,turn پنجره با قابليت نصب انواع يراق آالت استاندارد پنجره شامل
 tilt & turn, tilt & slide, sliding و انواع يراق آالت درب اشاره نمود.

 اجازه دهيد اين سـوال را مطرح كنم كه با درنظر گرفتن اسـتقبال بازار 
از پروفيل هاي توليد داخل، فكر مي كنيد دولت و دسـتگاه هاي مسوول چه 
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حمايتي از توليدكنندگان داخلي بايد انجام دهند؟
انتظار ما در سالي كه به نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گذاري 
ــت كم به نحوي كه واحدهاي  ــده بود، حمايت هاي واقعي و عملياتي بود، دس ش
توليدي با مشكل تأمين نقدينگي و سرمايه براي افزايش ظرفيت و اشتغال آفريني 
ــت ما آمادگي افزايش ظرفيت  ــركت فن پالس ــوند. به طور مثال در ش مواجه نش
ــاعدت دستگاه هاي  خطوط توليد تا 12 خط را فراهم كرده ايم كه در صورت مس
ــخ  ــه راحتي مي توانيم بخش قابل توجهى از نياز بازار را پاس ــي و بانك ها ب دولت
ــاي فاقد كيفيت  ــي از رونق تجارت پروفيل ه ــوش نكنيم كه بخش ــم. فرام دهي
خارجي در بازار ايران به واسطه عدم پوشش تقاضا از سوي توليدكنندگان داخلي 
ــه تامين نقدينگي،  ــكالتي در زمين ــت كه براي افزايش ظرفيت توليد با مش اس
ــوي ديگر  ــتند. از س ــين آالت مواجه هس واردات مواد اوليه و خريد و نصب ماش
انتظار از دولت اين است كه حساسيت بيشتري براى كيفيت اعمال شود نه اينكه 
ــده ساخت،  ــكن مهر به دليل تثبيت قيمت  تمام ش ــفانه در پروژه هاي مس متأس
ــازان ناچار به استفاده از در و  ــود كه پيمانكاران و انبوه س به گونه اي عمل مي ش

پنجره هاي ساخته شده با پروفيل هاي فاقد كيفيت شوند.

 توليد كنندگان داخلى پروفيل  يو پي وي سـي در اثر نوسانات ارزي با چه 
مشكالتي مواجه شده اند؟

ــه توليد داخل يا وارداتي  ــكل اصلي توليدكنندگان داخلي به تأمين مواد اولي مش
برمي گردد كه سهولت در دسترسي به اين مواد اوليه و مناسبت بودن قيمت براي 
توليد هم يك موضوع كليدي است. انتظار اين است كه دست كم پتروشيمي هاي 
داخلي با توليدكننده ايراني همراهي داشته باشند نه اينكه به صورت يك جانبه و 
ــود. از سوي ديگر مي توان در اين شرايط دشوار اقتصادي  آمرانه تصميم گيري ش
ــيمي، بانك ها و توليدكنندگان داخلي،  در نتيجه يك تعامل بين واحد هاي پتروش
ــد داخل در نظر گرفت و اين گونه  ــك خط اعتباري براي تأمين مواد اوليه تولي ي
نباشد كه نقدينگي موجود در واحدهاي توليدي به حساب پتروشيمي ها واريز شود 
ــت يك ماه پراسترس مواد اوليه آن هم به صورت ناقص در اختيار  و پس از گذش
آنها قرار گيرد. از حيث تأمين مواد اوليه وارداتي از كشورهاي خارجي هم اختيار 
ــانات نرخ ارز و تنگناهاي  ــركت هاي بازرگاني واردكننده است كه نوس ــت ش دس
ــته تغيير كند. در اين شرايط هم  ــده تا قيمت ها پيوس ــي از تحريم باعث ش ناش
توليدكننده داخلي تحت فشار قرار دارد و هم منافع و حقوق مصرف كننده نهايي 
ــتخوش تغييراتي مي شود. همه اين موارد و  مسايل ديگر ترمز توليدكنندگان  دس

داخلي شده است.

 علت استقبال از محصوالت فن پالست را در چه مي بينيد؟
ــت. كيفت در انتخاب مواد اوليه، رعايت دقيق   مهم ترين عامل بحث كيفيت اس
ــتريان و انتظارات آنها و تالش  ــتانداردها در توليد و البته احترام به حقوق مش اس
ــب با نياز هركدام از توليدكنندگان در و پنجره  براي ارائه خدمات متنوع و متناس
يوپي وي سي ايران از جمله اصول بنيادين فن پالست است و افتخارما اين است 
ــت و قيمت در اولويت انتخاب ها قرار  ــت به دليل كيفيت اس كه انتخاب فن پالس
ــت مهم اين است كه حقوق  ــت بازرگاني و فروش فن پالس ندارد. البته در سياس
ــد و به همين دليل محصوالت و  ــتريان رعايت شده و قيمت ها متعادل باش مش

پروفيل ها را با قيمت مناسب با حاشيه سود منطقي عرضه مي كنيم.

ويژگى هاى پروفيل UPVC فن پالست

ــتفاده از سه نوع الستيك خاص درز بندى،  1- درزبندى كامل در و پنجره:  با اس
از نفوذ گرد و غبار،  رطوبت،  صدا و آلودگى هاى ناشى از دود صنايع و اتومبيل ها 

جلوگيرى مى كند.
ــاختمان:  سيستم بازشوى يك  ــتم هاى متنوع در و پنجره براى س 2- وجود سيس
ــوى،  فولكس واگنى، تا شو و آرك دار  ــتم كشويى، پنجره فرانس و دو حالته، سيس

متناسب با هر نوع معمارى و سليقه.
ــت و استفاده از  3- رعايت زيبايى و ظرافت:  طراحى خاص پروفيل هاى فن پالس
امكاناتى مانند:  پروفيل رنگى،پروفيل المينيت با روكش، در رنگ ها و طرح هاى 
متنوع از جمله طرح چوب و رنگ و طرح متناسب با نماى بيرونى و دكوراسيون 

داخلى ساختمان.
ــود و نياز به تخريب و بازسازى  ــريع و آسان نصب مى ش ــهولت نصب:  س 4- س

مجدد ديوار ندارد.
5- عايق صوتى:  در و پنجره هاى UPVC با استاندارد RA1GZ716/1شدت 

صوت را تا db 40 كاهش مى دهد.
ــتحكام  ــاى گالوانيزه درون پروفيل  upvcموجب اس ــى:  تقويت كننده ه 6- ايمن
ــب ضريب ايمنى پنجره ها را در  ــتفاده از يراق آالت مناس پنجره ها مى گردد و اس

برابر سرقت باال مى برد.
ــتعال و برق گرفتگى: دماى احتراق پروفيل upvc، باال بوده و با دور  7- ضد اش
ــود.  استفاده از مواد افزودنى (موديفاير)  سرعت  نمودن منبع حريق خاموش مى ش
انتشار حريق را بسيار كند مى كند.  مقاومت الكتريكى ماده upvc بسيار باالست 

و بدون نياز به سيستم ارت خطر برق گرفتگى،  را كاهش مى دهد.
8- مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشيد  (uv) و حذف اثرات تخريبى آن.

9- كاهش اثرات تابشى سرد و گرم در دماى داخلى ساختمان.
10- مقاومت در برابر باد و طوفان شديد به ويژه در ساختمان هاى مرتفع.

11- عدم نياز به تعويض و رنگ آميزى (ثبات رنگ).
12- مقاومت در برابر عوامل شيميايى،  اسيدها و مواد پايه اى الكل.

13- مقاومت در برابر خوردگى و پوسيدگى در محيط هاى اسيدى و بازى.
.upvc 14- عدم رشد باكترى به سبب خصوصيت ماده

ــت به  ــتگى با طبيعت: مواد upvc صد در صد قابل بازيافت و برگش 15- همبس
ــاخت پنجره هاى upvc بعد از  ــه توليدند. پنجره هاى قديمى و ضايعات س چرخ

خرد شدن در محصوالت ديگر مورد استفاده قرار مى گيرند.
16- سهولت شست و شو و نظافت.

مقاومت در مقابل عوامل مكانيكى،شيميايى و آتش سوزى
ــت بر اساس تست هاى RAL GZ716/1 در  - پروفيل هاى upvc فن پالس
مقابل فشارهاى مكانيكى و ضربه بر اساس din 7748 در40-+ درجه سانتيگراد 

كامال مقاوم بوده و هيچ گونه شكستگى و انحراف در آن بوجود نمى آيد.
ــيدى و بازى  ــت در مقابل عوامل شيميايى،اس ــاى upvc فن پالس - پروفيل ه
ــت.  آزمايش هاى انجام شده حدود هشتاد  بصورت محلول و گاز كامال مقاوم اس
نوع عوامل شيميايى مؤثر بر روى آن نشان داده است كه پروفيل در مقابل بيش 

از٪90 اين عوامل كامال مقاوم است.
ــوزى به علت نقطه اشتعال  ــت در مقابل آتش س - پروفيل هاى upvc فن پالس
ــانتيگراد) از مقاومت بااليى برخوردار است و در صورت  باال (حدود 380 درجه س
اشتعال به محض دور شدن منبع حريق خاموش مى شود. لذا تأثيرى بر پيشرفت 
 upvc ــى از احتراق ــخاص را ندارد و دود ناش ــيب زدن به اش آتش و امكان آس
ــطوح مضر قابل رويت بوده و بر خالف  ــق آتش گرفته در پايين ترين س در مناط

منوكسيدكربن موجب مسموميت و خفگى نمى شود.



پنجره ايرانيان از ابتكار گروه صنعتي اكسيرآسا گزارش مي دهد

ايده آل؛ همه باهم پيش به سوي قله كيفيت
گزارش پنجره:

ــروه صنعتي  ــين از خانواده بزرگ گ ــاركت قابل تحس ــتودني و مش ــكاري س ابت
ــا در چهارمين نمايشگاه بين الملي صنايع در و پنجره ايران مهر تاييدي  اكسيرآس
ــركت معتبر  ــدگان همكار اين ش ــان و نماين ــر اراده مديريت، كارشناس ــت ب اس
ــي در مسير پيش روي به سوي قله كيفيت. حضور  توليدكننده پروفيل يوپي وي س
20 توليدكننده در و پنجره هاي يوپي وي سي از شهرهاي مختلف ايران در سالن 
ــوالت و قابليت هاي خويش در  ــي تهران و عرضه محص ــگاه بين الملل 7 نمايش
ــوال را  ــا، اين س (غرفه كه نه)، فضايي حدود 520 متري گروه صنعتي اكسيرآس
ــتقبال از پروفيل هاي ايده آل چيست؟  ــياري به همراه داشت كه راز اس براي بس
ــژه و برتر  ــاركت دادن نمايندگان وي ــراي مش ــنگين ب ــدن هزينه س متحمل ش
ــكاري است از احترام نهادن به حسن اعتماد آنها در انتخاب  اكسيرآسا نشانه  آش
ــروه صنعتي موفق، مهندس  ــت صبور و آينده نگر اين گ ــل ايده آل؛ مديري پروفي
سيدمرتضي معصومي در تمام روزهاي برگزاري نمايشگاه به اتفاق همكاران اش 
ــش ها و خواسته هاي بازديدكنندگان گوش دادند و پاسخ هاي  گام به گام به پرس

الزم را ارائه كردند. 
ــا هم در چهار روز برگزاري نمايشگاه  نمايندگان منتخب گروه صنعتي اكسيرآس
سنگ تمام  گذاشتند و در گفتگوي ها جداگانه با بازديدكنندگان از ضيافت چهارم 
ــاب پروفيل ايده آل و كيفيت آن  ــاالن صنعت در و پنجره ايران، از علت انتخ فع
ــخن گفتند و از خدمات پس از فروش هم دفاع كردند. خبرنگار پنجره ايرانيان  س
با حضور در جمع آنها، در مقام يك بازديدكننده و نه خبرنگار از برخي نمايندگان 
دعوت شده سواالتي كرد تا دريابد چرا از بين پروفيل هاي وارداتي و توليد داخل، 
ــتفاده مي كنند؟ پاسخ اكثر ايشان اثبات كرد كه آنها از  از پروفيل هاي ايده آل اس
ــت كه بازهم ايده آل بايد به  ــان راضي است و البته انتظارشان اين اس انتخاب ش
تنوع بخشيدن به محصوالت، رضايت حداكثري مشتريان و تقويت خدمات پس 
از فروش نظر داشته باشد و همچنان به سوي كيفيت برتر و استاندارد باالتر گام 
ــي از نمايندگان آذري زبان اعالم كرد كه در گفتگوي  ــردارد. نكته ظريف را يك ب
ــتيم كه اين فرصت در اختيارما قرار گيرد تا  ــتانه مي گويد: اصال انتظار نداش دوس
ــع در و پنجره ايران حضوري  ــگاه تخصصي و بين المللي صناي بتوانيم در نمايش
مستقيم و مستمر داشته باشيم و فضاي اختصاصي براي نمايندگان در نظر گرفته 
ــا به ما ثابت كرد كه فروش  ــود؛ اما اين اقدام مديريت گروه صنعتي اكسيرآس ش

ــت، بلكه آغاز يك تعهد است و  انتخاب  يك كاال نه تنها پايان يك معامله نيس
ــدن در ميدان  ــگام ش ــت براي باهم بودن براي پيش پروفيل ايده آل بهانه اي اس
ــمال ايران آمده مي گويد:  ــيدن به اوج كيفيت. ديگري كه از ش رقابت براي رس
ــت و ما به عنوان عضوي از  ــگان قبول داريم كه كيفيت را پاياني نيس ــه هم البت

خانواده اكسيرآسا، خط پاياني براي كيفيت نداريم.
ــه مهندس معصومي و همكاران اش بيش از آنكه  خبرنگار ما گزارش مي دهد ك
ــان به نمايش  ــند و قصدش ــته باش ــي در جمع نمايندگان برتر خويش داش ادعاي
ــا، انتقادها و  ــرج دادند تا نظره ــد، تالش زيادي به خ ــذاردن محصوالت باش گ
ــند، مصمم به  ــخ دادن باش ــنوند و بيش از آنكه در صدد پاس ــنهادها را بش پيش
برنامه ريزي براي پاسخ دادن عملي به مطالبات نمايندگان فعلي و آينده پروفيل 
ــت بلكه روايت يك خبرنگار است  ــتند. اين يك گزارش خبري نيس ايده آل هس
ــا. تا آنجا كه وقتي از  از ضيافتي تخصصي و صميمي در گروه صنعتي اكسيرآس
ــگاه چهارم و مشاركت  ــيدم: از حضور در نمايش مهندس معصومي مصرانه پرس
ــتيد يا نه؟ پاسخ اش متفاوت  ــر كشور راضي هس دادن نمايندگان منتخب سراس
ــتند كه بايد نظر بدهند  ــتريان ما هس و قابل تامل بود كه: اين نمايندگان و مش
ــتند يا نه؟ او ادامه مي دهد: شما بهتر است از خودشان سوال كنيد كه  راضي هس
چرا پروفيل ايده آل را انتخاب كرده اند و چه انتظاراتي دارند؟ و چون دوباره سوال 
ــهم بيشتري از بازار چه  ــترده تر و در اختيار گرفتن س كردم كه براي حضور گس
ــش از آنكه دنبال افزايش كمي  ــي داريد؟ اندكي تامل كرد و گفت: بي برنامه هاي
ــترش خطوط توليد، افزايش  ــتيم تا با گس ــيم، مصمم هس تعداد نمايندگان باش
ــزان عرضه پروفيل  را  ــتر خدمات پس از فروش، مي ــت، بهبود هرچه بيش ظرفي
ــانيم، چرا كه اكثر نمايندگان ما انتظارات زيادي دارند و گاه  ــطح تقاضا برس به س
ــر مي شويم و  ــطه حجم باالي تقاضا دچار دردس در تحويل به موقع كاال به واس
ــعه خطوط توليدي و  ــرمايه گذاري بيشتر براي توس ــاله علت اصلي س همين مس
ــت. مديرعامل گروه صنعتي  ــيدن به مقاطع مختلف پروفيل شده اس تنوع بخش
ــي متفاوت به نمايندگان اش در  ــا، البته از تصميم اش براي ارائه خدمات اكسيرآس
سال آينده خبر داد اما درباره جزييات آن به خبرنگار پنجره ايرانيان مي گويد: شما 
ــانيم، قصد تبليغ آن را  ــيد تا ما كاري را به مرحله عمل و انجام نرس مطمئن باش
ــهيالت و  ــس اجازه دهيد تا در آينده نزديك به تدريج كم و كيف تس ــم، پ نداري

خدمات پيش بيني شده براي نمايندگان ايده آل را در عمل نشان دهيم.





ضيافت شام و نشست صميمي در هتل بين المللي هما
ــا ايده آل دعوت نمايندگان ويژه و  ــكار ديگر مديران گروه صنعتي اكسيرآس ابت
منتخب خود به ضيافت شام و برگزاري نشست صميمي و كارشناسي در هتل 
ــريح برخي  ــت ابتدا مهندس معصومي با تش ــي هما بود. در اين نشس بين المل
ــا اظهار كرد: با بهره برداري از  ــعه اي گروه صنعتي اكسيرآس از طرح هاي توس
ــما محقق شد،  ــگاه چهارم رس خطوط توليد جديد كه پيش از برگزاري نمايش
ظرفيت توليد را تا 650 كيلوگرم در ساعت براي پاسخ به نياز مشتريان افزايش 
ــتيم كه با راه اندازي اين خطوط توليد كم نظير و  ــاكر هس داده ايم و خدا را ش
مبتني بر استانداردهاي روز اروپا، ظرفيت توليد پروفيل يوپي وي سي ايده آل به 

12 هزار و 500 تن در سال افزايش يافته است.
ــت كه  ــا گفت: واقعيت اين اس ــه خطاب به نمايندگان منتخب اكسيرآس او ك
ــوار اقتصادي كه هزينه توليد همواره روبه افزايش است و  ــرايط دش در اين ش
ــرمايه گذاري شده اند، هيات مديره  ــياري از واحدهاي صنعتي دچار ركود س بس
گروه صنعتي اكسيرآسا با تحمل سختي هاي بسيار به وعده خويش عمل كرد 
ــرمايه گذاري  ــتريان جهت دريافت پروفيل، س و براي پايان دادن به انتظار مش
براي افزودن خطوط توليد پروفيل را عملياتي كرد تا با تحويل به موقع كاالها 
ــتري، رضايت حداكثري آنها را  ــخ فوري به نيازها و درخواست هاي مش و پاس
ــاس استراتژي راهبردي كه از ابتداي  جلب كنيم. او بار ديگر تاكيد كرد: بر اس
ــركت اعالم كرده ايم هدف ارتقاي هرچه بيشتر كيفيت و رعايت  ــيس ش تاس
ــت به همين دليل در طرح  ــتانداردهاي ملي و جهاني در توليد پروفيل اس اس
ــان  ــين آالت با نش ــعه و افزايش ظرفيت توليد، آخرين و مجهزترين ماش توس
ــيناتي را خريداري و نصب كرده ايم كه همه فعاالن صنعت در و پنجره  سين س
ــين آالت و تاثير آن بر ارتقاي كيفيت  ــي نسبت به كيفيت اين ماش يوپي وي س

محصوالت آگاهي كافي دارند.
ــا با نشان  ــير آس ــازد كه پروفيل توليدي گروه صنعتي اكس ــان مي س خاطرنش
ــان هاي  ــر دريافت گواهي نامه ها و نش ــش از اين افزون ب ــاري ايده آل پي تج
ــتاندارد معتبر اروپايي موفق شده است تا گواهي نامه استانداردهاي اجباري  اس
ــت كند و تنديس طاليي كيفيت هم در تاالر  HPVC و UPVC را درياف

افتخارات اين گروه صنعتي ديده مي شود.

صريح و رودرو با سكاندار اكسيرآسا ايده آل
ــا در هتل هما حاضر  خبرنگار ما كه در ضيافت نمايندگان ويژه و منتخب اكسيرآس
ــده بود، مي گويد: وقتي به اين نشست رسيدم، جلسه خانوادگي اكسيرآسا ايده آل  ش
ــدام از نمايندگان حاضر  ــده بود و نكته حايز اهميت اين بود كه هيچ ك ــروع ش ش
ــان نبودند به همين دليل  ــور خبرنگار پنجره ايراني ــن ضيافت در جريان حض در اي
ــاره كيفيت و خدمات  ــده درب ــن فرصت بود تا از نقدها و ايرادهاي مطرح ش بهتري
ــب كنم. او مي افزايد: تك تك نمايندگان  ــده توسط اين شركت اطالع كس ارائه ش
ــم كه رضايت آنها از كيفيت  ــتند و به جرات مي توان تاييد كن فرصت صحبت داش
ــده، به  ــود و عمده انتقادها و انتظارات مطرح ش ــده آل غيرقابل تصور ب ــل اي پروفي
ــال كاال به واحدهاي  ــيدن به ارس ــرعت بخش ضرورت افزايش ظرفيت توليد و س
ــد. اين گزارش مي افزايد: مديرعامل گروه صنعتي اكسيرآسا در  توليدي معطوف ش
ــدگان منتخب نه از تعريف و  ــزاري اين همايش صريح و رودرو با نماين ــان برگ زم
تمجيدها مغرور شد و نه از انتقادهاي پراكنده از برخي خدمات مورد انتظار برآشفت 
كه تنها آمده بود تا نظرها را بشنود. البته پنجره ايرانيان به حكم رسالت حرفه اي و 
ــي خود را در مقام قضاوت از تعريف ها و تمجيدها نمي بيند اما روش برخورد  اخالق
ــين داشت كه به يكايك نمايندگان حاضر  مديرعامل اين گروه صنعتي جاي تحس
ــتريان  ــرات را داد و در پايان اعالم كرد: ما هرگز نمايندگان و مش ــازه طرح نظ اج
ــت تا به مطالبات  ــر تالش خود را به كار خواهيم بس ــا نمي گذاريم و حداكث را تنه
ــا  ــانيم و باب نقد و نظر در اكسيرآس ــده جامه عمل بپوش ــته هاي مطرح ش و خواس
ــه مهندس معصومي در  ــت. پنجره ايرانيان به حكم آنچ ــده آل براي همه باز اس اي
روزهاي برگزاري نمايشگاه چهارم صنعت در و پنجره ايران گفته بود، مصمم است 
ــازندگان در و پنجره  ــراغ نمايندگان و مشتريان و س ــماره هاي آينده به س تا در ش
ــان پروفيل هاي متنوع ايده آل است تا از آنها  ــي برود كه انتخاب اول ش يوپي وي س
علت انتخاب شان را جويا شود و نقدها و دشواري هاي فعاالن خط مقدم توليد در و 

پنجره يوپي وي سي ايران را رسانه اي كند.
ــا ايده آل ضيافت شامي بود به پاس ميهمان نوازي؛  پايان همايش خانواده اكسيرآس
ــت تا  ــكاس پنجره ايرانيان همه را غافل گير كرد و از آنها خواس ــا پيش از آن ع ام
ــان را با دوربين به تصوير بكشد و عكسي كه در صفحه  صميمت و حسن اعتمادش
روبرو مي بينيد را سعيد عامري از عكاسان به نام رسانه هاي ايران گرفته كه با نشريه 

پنجره ايرانيان همكاري مستمر دارد.



نمايندگان ويژه اكسيرآسا ايده آل از دريچه دوربين
ــده تا در  ــال ش ــا ارس ــتري ويژه اكسيرآس كارت دعوت براي 20 نماينده يا مش
ــار هم فرصتي براي ارائه  ــدود 520 متر هركدام مجزا از هم اما در كن ــي ح فضاي
ــان داشته باشند. اقدامي درخور تحسين و خالقانه از مديران گروه  توانمندي هايش
صنعتي اكسيرآسا ايده آل به پاس احترام به حقوق نمايندگان و مشتريان خويش. 
ــوي ميهمانان همراه بود كه همراه و  ــخي شايسته از س كارت دعوت البته با پاس
ــان و كاركنان اين گروه صنعتي نشان دادند، يك دل  همگان با مديران، كارشناس
ــن بگيرند، جشني در ميدان رقابت و  ــده اند تا موفقيت يك كاالي ملي را جش ش

نمايشگاه بين المللي صنعت در و پنجره ايران. 
اقدام اكسيرآسا ايده آل يك خبرمهم براي همه در نهان داشت كه غفلت مسووالن 
برگزاري نمايشگاه تخصصي صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران و ديگر فعاالن 
ــيد. انگار همه غافل هستيم كه در زنجيره توليد  اين صنعت نوپا را به تصوير كش
همه تالش دارند تا محصولي يا خدمتي را به سازندگان در و پنجره عرضه كنند و 
بفروشند و نمايشگاه هم فرصتي است براي ارائه محصول و فروش بيشتر و يافتن 
مشتريان جديدتر؛ اما حضور كمرنگ سازندگان و توليدكنندگان و مونتاژكاران در 
و پنجره يوپي وي سي در تخصصي ترين نمايشگاه اين صنعت آزاردهنده و نگران 



كننده است؛ چرا كه به دليل پراكندگي جغرافيايي اين پيشگامان جبهه توليد در و 
ــي و كم تواني مالي ايشان براي حضور و مشاركت در نمايشگاه  پنجره يوپي وي س
ــنايي با آخرين دستاوردها و  ــده تا آنها فرصتي براي آش بين المللي ايران باعث ش
تكنولوژي هاي توليد پيدا  نكنند و همواره بخش زيادي از آنها حاشيه نشين باشند.
ــان داد كه  ــتريان ويژه اي نش ــا ايده آل اما با دعوت از نمايندگان و مش اكسيرآس
ــي را از حاشيه به متن  ــگامان عرصه توليد در و پنجره يوپي وي س مي خواهد پيش
ــمرد و  ــر را مي توان يك فرصت يا غنيمت ش بياورد. اين اقدام پرهزينه و پردردس
ــت كه كاش ديگران هم از عرضه كنندگان ماشين آالت، توليدكنندگان  انتظار داش

پروفيل ، عرضه كنندگان يراق آالت و ... در سالهاي آينده دستكم بخشي از فضاي 
نمايشگاه را براي نمايندگان و مشتريان خويش درنظر بگيرند كه اين مهم ميزان 
ــي را  ــر كل صنعت در و پنجره يوپي وي س ــگاه ب ــاركت و تاثيرگذاري نمايش مش
ــا ايده آل.  ــر ايران به دعوت اكسيرآس ــا خواهد داد. آري آمده بودند از سراس ارتق
ــمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از استان هاي  ــتان هاي مختلف كشور، از ش از اس
سردسير تا گرمسير و اين ها خود نشاني بود براي اثبات كيفيت پروفيل هاي ساخته 

شده در گروه صنعتي اكسيرآسا با نشان ايده آل.
و اين ماجرا ادامه دارد.                                                     تا شماره بعد 
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گفتگوي اختصاصي با علي نظري جويباري از ورزش تا صنعت 

پروفيل ماژول؛ سربلند در امتحان استاندارد،
كيفيت و خدمات 

اشـاره: مهندس علي نظري جويباري، اكنون مرد شـماره دو باشـگاه استقالل تهران است و البته مديرعاملي گروه صنعتي شاهين سازه فجر، 
توليدكننده پروفيل هاي يوپي وي سي با نشان تجاري ماژول را هم برعهده دارداين چهره صنعتي و ورزشي كه اين روزها به نظر در مقام قائم 
مقام يك باشـگاه پرطرفدار پايتخت بايد دغدغه اش از جنس ورزش و موفقيت در اين زمينه باشـد، در انديشـه تثبيت يك موفقيت در عرصه 
توليد ملي اسـت. دسـتكم بسياري از ايرانيان به واسـطه قرار گرفتن پروفيل ماژول به عنوان حامي رسانه اي يكي از دو تيم فوتبال پرطرفدار 
پايتخت بارها، برند ماژول را روي پيراهن ورزشي آبي پوشان تهران ديده اند. اما اين يك گفتگوي ورزشي نيست بلكه يك كنجكاوي است از 
آنچه در سر مهندس نظري جويباري مي گذرد و اينكه اصال چرا به جاي تجارت و سوداگري پاي در صنعت نهاده است؟ خبرنگار ما در حاشيه 
چهارمين نمايشـگاه بين المللي صنايع در و پنجره ايران اين گفتگو با مديرعامل گروه صنعتي شاهين سـازه فجر (ماژول) را انجام داده اسـت 
البته با دردسر فراوان چرا در در همان زمان مصاحبه، اميرقلعه نويي، سرمربي تيم فوتبال استقالل براي بازديد از غرفه ماژول آمده بود و بساط 
عكس يادگاري گرفتن و امضا گرفتن هم داغ داغ بود. وقتي يكي از مرد اول نيمكت آبي پوشـان به جاي پرسشـي فوتبالي از علت حضورش 
و صنعت ايراني پرسـيد، پاسـخ قلعه نويي اين بود: بايد كمك كرد تا توليد ملي پابگيرد و بتواند رقابت كند و كاالي ايراني يعني اشـتغال براي 

جوانان. اين گفتگو را بخوانيد. 
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 بيشتر شما را بايد يك چهره ورزشي دانست يا صنعتي و اقتصادي و 
اصال چرا تصميم گرفتيد به توليد صنعتي روي بياوريد؟

ــووليتي را داشته باشم، يك  ــي استقالل مس ــگاه ورزش قبل از اين كه در باش
ــم،  ــي حرفه اي باش فعال صنعتي بودم، از اين رو بيش از آنكه يك مدير ورزش
ــتم و بعدها با پذيرش مسووليت ورزشي تالش  در صنعت حرفه اي حضور داش
ــم در صنعت و هم در ورزش را دنبال  ــردم تا تلفيقي از مديريت حرفه اي ه ك

كنم و اين داستان همچنان ادامه دارد.

 آيا فعاليت صنعتي شـما با تاسـيس گروه صنعتي شاهين سازه فجر 
كليد خورد؟

نه پيش از آن مسووليت گروه صنعتي شاهين خودرو آسيا را داشتم و در زمينه 
ــن قطعات خودرو فعاليت مي كردم اما چون قاعده توليد و تجارت  توليد و تامي
در صنعت خودرو به نحوي رقم خورد كه خودروسازان مطالبات قطعه سازان را 
ــايپا بلوكه بود، احساس  ــه نزد ايران خودرو و س نمي دانند و پول هاي ما هميش
ــس از تحقيقات فراوان بر روي  ــردم بايد از اين صنعت خداحافظي كنيم. پ ك
ــت توليد پروفيل  ــيديم كه صنع ــته هاي مختلف صنعتي به اين نتيجه رس رش
ــت و سرمايه گذاري هاي الزم  ــي در ايران نوپا و روبه پيشرفت اس يوپي وي س

ــگذارم كه موفقيت زيادي را هم تجربه كردم و  ــد و خدا را سپاس انجام ش
االن هم راضي هستم.

 در حال حاضر وضعيت توليد پروفيل ماژول چگونه است؟
ــيفت كار مي كنيم و  ــت و در سه ش ــيار خوب اس ظرفيت توليد ما، االن بس
ــتيم و حدود 300 كاربر يا مشتري داريم و به دليل تقاضاي  راضي هم هس
بيش از عرضه و استقبال خوب از پروفيل هاي ماژول به گونه اي برنامه ريزي 
ــازيم كه با  كرده ايم كه و حداكثر نياز آنها را ظرف مدت 20 روز برآورده س
افزايش خطوط توليد اين دوره انتظار كاهش خواهد يافت. البته گام نخست 
توليد را پوشش دادن بازارهاي داخلي قرار داده ايم و مصمم هستيم در سال 

92 يا 93 به بازارهاي صادراتي هدف هم پروفيل صادر كنيم.

 استراتژي گروه صنعتي كه شما مسووليت آن را عهده دار هستيد، 
بر چه اصولي استوار است؟

استراتژي شركت ماژول عبارتند از : 
ــته هاى مشترى و افزايش رضايت مندى مشترى از خدمات  1. تامين خواس

ارائه شده توسط شركت( اصل مشترى مدارى).
ــدن به شركتى هوشمند و دانش محور جهت كسب سهم قابل  2. تبديل ش

توجهى از بازار كشور در صنعت توليد پروفيل يوپى وى سى.
3. ارتقاى سطح كيفى خدمات و توليدات در فعاليت هاى تجارى ، بازاريابى 

و فروش با به كارگيرى ابزارهاى الكترونيك.
ــادرات پروفيل  ــاى منطقه جهت ص ــى از بازاره ــهم قابل توجه ــب س 4. كس

يوپى وى سى.
ــطح دانش فنى پرسنل براى  ــى جهت ارتقاى س 5. برگزارى دوره هاى آموزش

توسعه فرهنگ استفاده از در و پنجره يوپى وى سى.

 از نظرشما كيفيت هاي پروفيل هاي توليد داخل از پروفيل هاي وارداتي 
باالتر است؟

ــي چه داخلي باشد چه خارجي بستگي دارد به مواد  كيفيت پروفيل يوپي وي س
ــتانداردهاي فني و  ــين آالت و تكنولوژي، رعايت اس ــتفاده، ماش اوليه مورد اس
ــا درنظر گرفتن  ــف و ... بنابراين ب ــرل كيفيت در ابعاد مختل ــاي كنت آزمون ه
پارامتر هاي تعيين كننده در ارتقاي كيفيت توليد پروفيل يوپي وي سي به جرات 
ــتفاده مي كنند،  ــي توليدات داخلي كه از مواد اوليه اصل اس ــم در تمام مي گوي
ــي دارند. نكته  ــور برتري كيف ــاي خارجي وارداتي به كش ــال بر پروفيل ه كام

ــطح كيفيت فني پروفيل   ــواد اوليه تعيين كننده س ــت كه عمده م مهم اين اس
ــي واردتي است و چون توليدكنندگان ايراني محصوالتي را عرضه  يوپي وي س
ــهرهاي ايران بايد  ــرايط آب و هوايي مختلف و متفاوت ش ــد كه در ش مي كنن
ــتفاده  ــواد اوليه داراي كيفيت جهاني اس ــم ضرورت از م ــواب دهد، به حك ج
ــورهاي اروپايي  ــوند. در حالي كه در برخي كش ــكل نش ــد تا دچار مش مي كنن
ــهري، پروفيل با كيفيت متناسب با آن  ــب با شرايط آب و هوايي هر ش متناس

شهر توليد و عرضه مي شود. اما در ايران اين اتفاق رخ نمي دهد.

 اشـاره كرديد به كيفيت پروفيل هاي توليد داخل و ضرورت اسـتفاده 
از آنها در شـرايط آب و هوايي مختلف كشور، پروفيل ماژول تاكنون در 
شـرايط آب و هوايي چهارفصل ايران با چه بازخوردهايي مواجه شـده 

است؟
ــدي از باالترين تكنولوژي  ــتفاده از بهترين مواد اوليه، بهره من ــطه اس به واس
ــتانداردهاي باالي  ــرفته، تيم فني متخصص و رعايت اس و خطوط توليد پيش
ــس داده و در آزمون كيفيت و  ــا كنون پروفيل ماژول امتحان خود را پ ــي ت فن
ــتاندارد و ارائه خدمات سربلند بيرون آمده است.هم در در سردترين نقطه و  اس
ــازندگان در  ــم گرمترين نقطه ايران ما پروفيل عرضه كرده ايم و ارزيابي س ه

ــت به  ــي از كيفيت پروفيل ماژول رضايت بخش بوده اس و پنجره يوپي وي س
نحوي كه مطمئن هستيم در برنامه صادراتي مان مي توانيم توليدات خود را هم 

به كشورهاي آسياي ميانه و هم كشورهاي عربي منطقه صادر كنيم.

 بـه عنوان يـك مدير صنعتي در سـال توليد ملي و حمايـت از كار و 
سرمايه ايراني، چه انتظاري از مسئوالن داريد؟

ــد كه در  ــووالن باش ــرايط اميد ما به مس حقيقت را اگر بخواهيد اگر با اين ش
ــود. ما توقع حمايت داشته و داريم. اما در سالي  ماژول و ماژول ها تخته مي ش
ــال سرمايه ايراني و توليد ملي نام گذاري شده است مواد اوليه  كه به عنوان س
ــد و انتظار همه توليدكنندگان اين است كه دولت واقعي و  ــه چهار برابر ش س
ــور، ما داريم 24  ــرايط بحراني اقتصاد كش در عمل كمك كند. االن در اين ش
ساعت با تمام تالش كار مي كنيم، ولي هيچ كمكي از دولت دريافت نمي كنيم؛ 
حتي دريغ از مواد اوليه با قيمت مناسب يا امكان دريافت ارز مبادله اي. ببينيد 
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ــوار هستند و  ــرايط دش توليدكنندگان ايران يك صنعتگر و جهادگر در اين ش
ــوالت خود را به  ــن آمادگي را داريم كه محص ــروه صنعتي ماژول اي ــا در گ م
ــيم و با پوشش بازار  ــته باش ــورهاي منطقه صادر كنيم و ارزآوري هم داش كش
داخلي مانع خروج ارز شويم. اما اين كمك ها انجام نمي شود و اگر هم كمكي 

مي شود محسوس نيست و به همه نمي رسد.

 مشـخصا توليدكنندگان پروفيل يوپي وي سـي چـه انتظاري از دولت 
دارند؟

ــي يك  ــم بحث كنيم. صنعت توليد پروفيل يوپي وي س ــفاف تر باه بگذاريد ش
ــالش دارند با در  ــدگان هم ت ــه توليدكنن ــت و هم ــت نوپا در ايران اس صنع
ــترش و ظرفيت را  ــوط توليد خود را گس ــت و نياز بازار خط ــن ظرفي نظرگرفت
ــادي اگر يك واحد توليد براي افزايش  ــرايط اقتص افزايش دهند. اما در اين ش
ــاالنه به يك تا دوميليارد تومان نقدينگي و  ظرفيت توليد و تهيه مواد اوليه س
ــت، االن ميزان نيازش به نقدينگي و سرمايه 10 برابر شده  ــرمايه نياز داش س
ــت؛ اين ديگر شوخي نيست. شما ببينيد گروه صنعتي ماژول 300 مشتري  اس
دارد كه هركدام از سازندگان در و پنجره هم چند نفر نيروي كار دارند و با يك 

ــاب سرانگشتي مي بينيد كه گروه صنعتي ما موفق شده براي 4 تا 5 هزار  حس
ــتغال ايجاد كند. اينجاست كه اگر مي خواهيم توليد ملي افت نكند، نياز  نفر اش
ــخ داده شود، ارزي براي واردات پروفيل خارج نشود  داخلي با توليد داخلي پاس
ــتغال موجود پايدار بماند، دولت بايد كمك كند.گاهي موارد مشكالت به  و اش
ــران مي گويند ما هيچ توقعي از دولت نداريم  ــود كه صنعت گ قدري زياد مي ش
ــنگ اندازي نكند. همين  ــل پاي ما را نگيرد و س ــت ما را بگيرد، حداق كه دس
االن صادقانه اعالم مي كنيم كه مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر 
شرايط را تسهيل نمي كنند دستكم با وضع قوانين و مقررات و محدوديت هاي 

تجاري فضاي كسب و كار را سخت تر نسازند. 

 برخي از واردات پروفيل بي كيفيت گاليه زياد دارند، نظرشما چيست؟
ــطح  ــوند، چون س االن پروفيل هاي بي كيفيت در ايران خيلي كمتر وارد مي ش
ــب در  آگاهي مردم باال رفته و پروفيل هاي با كيفيت داخلي هم با قيمت مناس
ــخ گوي تقاضاي مردم باشد. خريداران پروفيل هاي  ــت كه پاس بازار موجود اس
بي كيفيت مردم و مصرف كننده نهايي نيستند، بلكه يكسري سازندگاني هستند 
كه مي خواهند هزينه ساختمان سازي كاهش دهند و به همين دليل استفاده از 

پروفيل بي كيفيت را دامن مي زنند.

 ارزيابي شما از نمايشگاه تخصصي صنعت در و پنجره ايران چيست 
چرا كه ظاهرا انتقادها و پيشنهادهاي را در نظر داريد؟

شما كافي است چندروزه نمايشگاه از سالن ها و غرفه ها بازديد كنيد و مطمئن 
ــلوغ تر است. اصال  ــگاه ش ــيد يك خيابان معمولي در تهران از اين نمايش باش
ــگاهي كه افتتاحيه آن روز جمعه است و اختتاميه آن روز دوشنبه، نشان  نمايش
مي دهد كه هيچ كار كارشناسي روي آن انجام نشده و مسووالن فقط به فكر 
ــتند، پولي را بگيرند و نمايشگاهي برگزار كنند بدون اينكه بازخوردي  اين هس
براي شركت ها داشته باشد. اگر هم در اين نمايشگاه شركت مي كنيم، فقط به 
ــت وگرنه هيچ خاصيت و بازده  ــت كه بودن و حضور ما الزم اس خاطر اين اس
اقتصادي ندارد. به نظرم آدم هاي كه در اين زمينه تصميم گيري مي كنند، اصال 
اين كاره نيستند و اهدافي كه پشت اين نمايشگاه وجود دارد، فقط پول گرفتن 

از مردم و هزينه تراشيدن.

 آيـا بـراي اصالح وضعيـت در نمايشـگاه هاي آينده چه پيشـنهادي 
داريد؟

ــود به گونه اي برنامه ريزي كرد تا مهندسان و  من نمي دانم كه آيا واقعا نمي ش
ــاختماني از نمايشگاه ديدن كنند و با توانمندي هاي فعاالن اين  انبوه سازان س
صنعت از نزديك آشنا شوند؟ من اينجا به عنوان صاحب غرفه از چه كسي بايد 
ــئولين برگزاري نمايشگاه بپرسند مشكل شما  مشورت بگيرم؟ يكبار شده مس
ــت؟ آقايان بهتر است نظرسنجي كنند از شركت هاي  چيست و مشكل كجاس
حاضر در نمايشگاه و بازديدكنندگان ببينند نظرشان چيست و چه مي خواهند؟ 
بايد كميسيون ويژه اي تشكيل شود، نشست هاي تخصصي بگذارند و خواسته 
همگان را در نظر بگيرند نه اينكه چند روزمانده به نمايشگاه اعالم كنند فالن 
ــود والسالم.من نمي دانم اين چه ساعتي  ــگاه در اين تاريخ برگزار مي ش نمايش
ــت كه براي نمايشگاه هاي تخصصي در ايران مي گذارند كه بين 9 صبح تا  اس
16 بعد ازظهر امكان بازديد هست؟ اين ساعت، ساعت كار و فعاليت اقتصادي 
ــگاه؟ در همه جاي دنيا نمايشگاه را در زماني برگزار  ــت نه بازديد از نمايش اس
ــد نه در روزهاي ابتداي  ــد كه بهترين فرصت براي بازديدكنندگان باش مي كنن

هفته يا ساعت كاري افراد. 





































80

يل
وف

پر
ى 

عات
طال

ك ا
بان

آريان صنعت گستر
upvc فعاليت: توليد كننده انواع پروفيل

تلفن: 0411-3825494-6 
فكس: 0411-3825497

آدرس: تبريز جاده ايلگلى – فلكه خيام – خيابان 35 مترى 
سينا – پالك 75 

info@rockwinpvc.com          www. Rockwinpvc. com

آورتا 
 UPVC فعاليت: توليد كننده پروفيل

تلفن: 0151-3833360-2
فكس: 0151-3833404

آدرس: مازندران، سارى، شهرك صنعتى شماره 1

www. averta. ir

اكسير آسا (ايده آل)                                                                                                                          
فعاليت: توليد پروفيل هاى  U. PVC  و ورق هاى ضد آب  

(W. P. C) پلى وود
تلفن دفتر مركزى : خط ويژه  021-2965

تلفكس : 021-26406971-80
آدرس: بلوار ميرداماد – بين نفت و مدرس – پ 237

info@idealco. ir                www. idealco. ir

اى. بى. آى
 UPVC فعاليت: توليد كننده پروفيل هاى

تلفن: 021-8657
فكس: 021-88675608

آدرس: خيابان ظفر، حد فاصل جردن و وليعصر، مجتمع خانه 
سفيد، پالك 321، طبقه5

www.aria window.com       info@aryawindow.com

ايستا طرح
فعاليت: نماينده انحصارى كمپانى Rotho Plas تركيه و 

upvc  تامين كننده يراق آالت و تجهيزات وابسته
تلفن: 88662126
فكس: 88661970

 آدرس : تهران- خ وليعصر- باالتر از ميرداماد-بلوار
ستارى- شماره 75- واحد7

www.istatarh.ir               info@istatarh.ir

ايليار صنعت نوين
فعاليت : توليد پروفيل UPVC درب و پنجره

تلفن: 0611-4427831-4
فكس: 0611-4427830

آدرس: اهواز- سه راهى صنايع فوالد- كمربندى 
آبادان- شهرك صنعتى شماره 3- جنب ورودى سمت 

چپ- واحد اول
patrawin.ilyarco@yahoo.com

بازرگانى ويس پى وى سى
فعاليت: فروش پروفيل

تلفكس: 88637042  و  88350737
آدرس: شيخ بهايى جنوبى- بلوار آزادگان- نبش خ 25 

غربى- پ26- واحد1

بازرگانى وين هاوس ايران
فعاليت: تأمين پروفيل هاى و متعلقات پنجره هاى 

 winhouse دو جداره
تلفكس: 22901183-4 – 22263637

آدرس: شريعتى، وحيد دستگردى (ظفر)،بعد از خ نفت 
شمالى، پالك 232، واحد 9

info@ winhouse. ir                 www. Winhouse. ir

پارس فوژان فرآيند 
upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل 

تلفن: 5-88672284 فكس: 88874200 
ساعى   پارك  از  باالتر   - وليعصر  خيابان   - تهران  آدرس: 

كوچه امينى - پالك 4 - واحد 15
pff@foojhan. com

تكنما پى وى سى سپاهان

UPVC فعاليت : توليد كننده پروفيل  و در و پنجره
تلفن: 0311-9513504-7

فكس: 0311-6624626
آدرس: اصفهان- خيابان شيخ صدوق شمالى- بن بست 

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

توليدى و صنعتى ديوا
فعاليت: توليد پروفيل upvc و محصوالت چوب پالست

تلفن: 5 -22761133            فكس:   021-22761136
آدرس: خيابان دولت-بين چهاراه قنات و بلوار كاوه-پالك 289-طبقه 

اول شمالى
sales@divacompany.com            www.divacompani.com

راسپينا
فعاليت: ارايه خدمات لمينيت طرح چوب روى انواع پروفيل هاى

  UPVC
تلفن:9- 46812575      فكس: 9- 46812575

آدرس: تهران، كيلومتر 18 جاده قديم كرج، شهر صنعتى زاگرس 
(شهر قدس)، گلبرگ جنوبى، كوى صنعتگران، پالك 3

www. raspinawin. com                  info@raspinawin. com

UPVC توليد پروفيل تبانك اطالعاتى
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زرين بنا پارسيان (سيندژ)
UPVC فعاليت: توليد انواع مقاطع پروفيل هاى

تلفن:  3-26201871-021  و 021-2348
فكس: 3-26201871-021 داخلى 2

آدرس: سه راه زعفرانيه، خيابان مقدس اردبيلى، خيابان 
محسن ملكى، پالك 1، واحد 1                    

info@syndej. ir                 www. syndej. ir

دنياى پروفيل  پى وى سى غرب (كايكو) 
و  درب  و  سى  وى  پى  يو  پروفيل  كننده  توليد   : فعاليت 

پنجره هاى يو پى وى سى
تلفن دفتر تهران: 021-22924700

فكس دفتر تهران: 021-22907576
آدرس دفتر تهران: خيابان ميرداماد- خيابان البرز- خيابان 

تابان شرقى- پالك 2  
www.kicogroup.com   Donyaye profile@kico group.com

شاهين سازه فجر(ماژول) 
upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل

تلفن: 63406 -021
فكس: 66532063 -021

آدرس:خيابان ستارخان- نبش تاكستان- پالك 1
         info@majolprofile. com              www. majolprofile. com

فن پالست توس
upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل، در و پنجره

تلفن: 88729449 – 88711826 
88729449 - 88724438 

فكس: 88701193 -021
آدرس: خيابان مطهرى، خيابان ميرزاى شيرازى، كوچه 

ناهيد، پالك 25، طبقه چهارم
info@fanplast. com             www.fanplast.com

(Dr.Win )كاروان سراى نازنين
upvc فعاليت:  توليد كننده پروفيل

تلفن:5- 88507451
فكس: 021-88523058

آدرس: سهرودى شمالى-خ  خرمشهر-نرسيده به چهارراه 
صابونچى-پ166-واحد4

www.Drwinpvc.com

كيان پارس تاكان
فعاليت:توليد و چاپ انواع ليبل محافظ پشت چسب دار 

مخصوص پروفيل هاى upvc،ورقه هاى كامپوزيت،پلى اورتان 
و پلى يورتان و استيل و ...

تلفن: 22433068-021   فكس: 021-22433069
آدرس : تهران- خيابان اوين-خيابان غياثى-بن بست 

دوم-پالك 3
  kianparstakan@yahoo.com

گروه صنعتى همارشتن 
دوجداره  پنجره هاى  و  پروفيل  كننده  توليد  فعاليت: 
و  نرم  ورق هاى  و   WPC پوش هاى  ديوار   UPVC

 PVC سخت تمام 
تلفن: 88609000-021 فكس: 88211748 -021 

انتهاى  آبادى،  اسد  الدين  جمال  سيد  خيابان  آدرس: 
خيابان 66، پالك 38

sales@homareshtan.com     www. homareshtan.com

مجتمع بوتيا صنعت
فعاليت: توليد پروفيل UPVC و شيشه هاى 2 و 3 جداره

تلفن: 94- 88207987 -021
فكس: 88877766 -021

آدرس: ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان 31، پالك 11

info@butia. ir                                            www. Butia. ir

مجتمع صنايع فناور پالستيك سپاهان(سى وان) 
قطعات  و  پانل  پروفيل،  انواع  كننده  توليد  فعاليت: 

UPVC ساختمانى از جنس وود پليمر و
تلفن: 0311-6283668-9

فكس: 0311-6254324
آدرس: خيابان حكيم نظامى، نبش خاقانى، ساختمان اركيده، 

طبقه دوم 
www. fanavarplastic. com

ويستابست
فعاليت: توليد كننده پروفيل يو پى وى سى

تلفن: 23002100 -021
فكس: 22043754 -021 

آدرس: بلوار آفريقا، خيابان شهيد طاهرى، پالك 12
 info@vistabest.com       www. vistabest.com

وينتك
upvc فعاليت: توليد كننده پروفيل

تلفن: 22888141     فكس: 22890350 
آدرس: پاسداران، نگارستان دوم، پالك 10، 

واحد 4 و 5
info@wintechpvc. ir       www. Wintechpvc. ir

وين ناك   
upvc فعاليت : واردكننده پروفيل و يراق آالت

تلفن: 3297120 -0411
فكس: 0411-3397121

آدرس: تبريز- جاده ائل گلى- فلكه خيام- خ سينا- 
خ صنم- پ14

winnock.Ray@gmail. com 

UPVC توليد پروفيل تبانك اطالعاتى
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پنجره ايرانيان84

مهندس دستمالچي، مديرعامل شركت پنجره عايق كويريزد در گفتگو با پنجره ايرانيان

 نظارت بر كيفيت با تشكيل اتحاديه صنفي تقويت شود

اشاره:مهندس دستمالچي مديرعامل شركت پنجره عايق كويريزد از چهره هاي شناخته شده صنعت در و پنجره دوجداره يوپي وي سي ايران 
به ويژه در شـهرهاي كويري ايران از جمله در اسـتان يزد اسـت. او كه در سـاخت در و پنجره از پروفيل ايراني با نشـان «سـيندژ» استفاده 
مي كنـد، در گفتگـو با خبرنگار پنجره ايرانيان، از اسـتقبال مـردم مناطق كويري ايران از پنجره هاي دوجداره سـخن مي گويد و حمايت دولت 
از توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سـي ايران براي تسـهيل در واردات ماشـين آالت و مواد اوليه را ضروري مي داند. مهندس دسـتمالچي 
كه فعاالنه و مسـووالنه به دنبال اين اسـت تا با كمك ديگر شركت ها و افراد شـناخته شده اين صنعت، شكل گيري اتحاديه صنفي سراسري 
را شـاهد باشـد، مي گويد: برخي تصورشـان اين اسـت كه در و پنجره يوپي وي سـي هم مثل آلومينيوم ساده اسـت، اما واقعيت اين است كه 
هم تكنولوژي ماشـين آالت، هم نحوه سـاخت و هم نحوه نصب در و پنجره يوپي وي سـي متفاوت تر و دشـوارتر  اسـت و نبايد افرادي به دليل 
جذابيت هـاي ظاهري يا به دليل عدم شـناخت و آمـوزش كافي با اين تلقي كه فعاليت در اين صنعت سـودآوري بااليي دارد، وارد اين عرصه 

شود كه در نهايت هم خودشان زيان مي بينند و هم به بازار آسيب مي رسانند. گفتگو با مديرعامل شركت پنجره عايق كويريزد را بخوانيد:

 ابتـدا از فعاليت خودتـان در اين صنعت بگوييد و اينكه چرا سـراغ 
پروفيل ايراني سيندژ رفتيد؟

ــد در و پنجره  ــال پيش تولي ــزد، حدود چهار س ــره عايق كويري ــركت پنج ش
ــروع  ــتفاده از پروفيل وكاى آلمان و يراق آالت لينگا ش ــي را با اس يوپي وي س
ــواري هاي خريد پروفيل با كيفيت  ــانات ارزي و دش ــطه نوس كرد.اما به واس
ــورمان استفاده كنيم  ــديم تا از پروفيل هاي توليد كش وكاي آلمان، مصمم ش
ــا پروفيل هاي روز دنيا رقابت كند. پس  ــتانداردها ب كه در كيفيت و رعايت اس

ــب اطالعات الزم به اين نتيجه رسيدم كه براي  ــترده و كس از تحقيقات گس
ــيندژ گزينه مطلوبي  ــرفت در اين صنعت، پروفيل س ماندگاري در بازار و پيش
است و حدود دوسال و نيم است كه از پروفيل ايراني سيندژ استفاده مي كنيم 

كه البته رضايت باالي مشتريان را به همراه داشته است.

 شـما با برند وكا كه برند شـناخته شده اى است، كار كرده ايد و االن 
از يكي از برندهاي شناخته شده و معتبر ايراني استفاده مي كنيد. االن 
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كيفيت پروفيل هاى توليد داخل را نسـبت به پروفيل هاى خارج چگونه 
مى بينيد؟ 

ــت پروفيل هاي داخلي و  ــه كيفي ــد منصفانه قضاوت كنيم و به مقايس بگذاري
ــل در ايران و ديگر  ــط توليد پروفي ــيس خ ــابقه تاس خارجي بپردازيم. اوال س
ــتانداردهاي فني  ــطح اس ــورها را بايد در نظر بگيريم و بعد به ارزيابي س كش
ــى نمي تواند در كيفيت و  ــدام از پروفيل هاى داخل ــم. قطعا هيچ ك روي آوري
ــتاندارد به سطج استاندارد و كيفيت وكاي آلمان در كوتاه مدت برسد. شما  اس
ــد يك كارخانه اي مثل وكا حدود 100 خط توليد پروفيل دارد، مجهز به  ببيني
ــت كه در ايران فقط ما يك آزمايشگاه  ــگاه كامل و ديجيتال اس يك آزمايش
ــت و اين  ــگاه وكاي آلمان پايين تر اس ــال داريم كه رتبه آن از آزمايش ديجيت
ــگاه تخصصي كشور است كه در اختيار مركز تحقيقات ساختمان  تنها آزمايش
ــابقه  قرار دارد. با اين حال كيفيت پروفيل هاي توليد داخل با در نظرگرفتن س
ــت و  ــت واحدهاي توليدي ايران، قابل دفاع و اطمينان بخش اس ــاه فعالي كوت
ــث كيفيت و رعايت الزمات  ــيد كه از حي به راحتي مي توان به اين نتيجه رس
ــياري پروفيل هاي وارداتي به كشور برتري محسوسي دارند. نكته  فني از بس
ــانات نرخ ارز، قيمت پروفيل خارجي بسيار باالرفته  مهم تر اينكه به دليل نوس
ــازندگان در و پنجره به سختي مي توانند رقابت كنند چرا كه هزينه توليد  و س
در و پنجره افزايش يافته است. مهم اين است كه ما با استفاده از پروفيل هاي 
ــيت به خرج دادن بر روي انتخاب پروفيل ها از حيث  ــاخت داخل و حساس س

كيفيت مي توانيم زمينه رقابت سالم و شفاف در سطح توليد را فراهم كنيم

 شـما تقريبـا در يـك منطقه گـرم  و خشـك ايران فعاليـت داريد. 
اسـتقبال مـردم از در و پنجره هـاي دوجداره يوپي وي سـي در مناطق 

كويري به ويژه استان يزد چگونه است؟
ــتقبال در شهرهاي كويري ايران از پنجره هاى دوجداره باالست، علت هم  اس
مشخص است، چون ميزان آلودگي ناشي گرد و خاك و سرما زياد است و به 
ــرايط آب و هواي مناطق كويري نوسان هوا در طول شبانه روز بسيار  دليل ش
متفاوت است، چون رطوبت كم است و به همين علت اختالف دما خيلى زياد 
ــت. به نظرم بازار ساخت در و پنجره در مناطق كويري بسيار رقابتي است  اس

و االن همه سراغ كيفيت برتر و مزيت هاي بيشتر هستند 

 بـه عنـوان يكـي از فعـاالن شـناخته شـده سـاخت در و پنجـره 
يوپي وي سـي ايـران، فكـر مي كنيد صنعـت در و پنجره ايـران با چه 

مشكالتي مواجه است؟
ــانات نرخ ارز باعث شده تا  ــته بندي كرد، نوس ــكالت را دس به نظرم بايد مش

ــين آالت افزايش يابد كه همين مساله بر هزينه توليد  قيمت مواد اوليه و ماش
ــت  ــد به توليدكننده كمك كند و دس ــت كه دولت باي ــت. اينجاس افزوده اس
تنهايش نگذارد. ما االن ماشين آالت روز دنيا را وارد كشور كرده ايم و در حال 
ــرمايه را در نظر بگيريد، مشخص  ــت س ــتيم. اما اگر بازگش راه اندازي آن هس
ــود كه توليدكننده انتظار دارد كه دولت حمايت اش كند و تسهيالتي را  مي ش
ــود،  ــين آالت و يا مواد اوليه خارجي كه در داخل توليد نمي ش براي ورود ماش
ــوي ديگر بايد هزينه ساخت را در پروژه هاي مسكن مهر  در نظر بگيرد. از س
ــد و  ــد در غير اين صورت بازار غيررقابتي و بي كيفيت خواهد ش ــالح كنن اص
ــر قيمت پايين تر شكل مي گيرد كه به  ــر كيفيت برتر كه بر س رقابت نه بر س

سازندگان خوشنام و كيفي ساز ضربه مي زند.

 امـا آسـيب ديگري كه برخي سـازندگان در و پنجره يوپي وي سـي 
ايران مطرح مي كنند تولد زودهنگام و ناقص برخي كارگاه هاي توليدي 
و مرگ زودرس و تدريجي آنهاسـت. از نظر شما علت اين رويش ها و 

ريزش هاي آسيب رسان به صنعت در و پنجره يوپي وي سي چيست؟
متاسفانه به خاطر اينكه در و پنجره يوپي وي سي ايران تاكنون اتحاديه نداشته 
ــى و كيفيت نظارت  ــازندگان در و پنجره يو پى وى س ــت تا بر فعاليت س اس
ــته باشد برخي تصورشان اين است كه در و پنجره يوپي وي سي هم مثل  داش
آلومينيوم ساده است، اما واقعيت اين است كه هم تكنولوژي ماشين آالت، هم 

نحوه ساخت و هم نحوه نصب در و پنجره يوپي وي سي متفاوت تر و دشوارتر 
ــت و نبايد افرادي به دليل جذابيت هاي ظاهري يا به دليل عدم شناخت و   اس
ــودآوري بااليي دارد،  ــوزش كافي با اين تلقي كه فعاليت در اين صنعت س آم
ــود كه در نهايت هم خودشان زيان مي بينند و هم به بازار  وارد اين عرصه ش

آسيب مي رسانند.

 فكر مى كنيد مردم تا چه حد نسبت به در و پنجره هاى يو پى وى سى 
شناخت دارند ؟

ــردم تقريبا در و پنجره  ــده، م ــه به تبليغاتى انبوهى كه انجام ش ــا توج االن ب
ــاره پنجره هاى  ــه تبليغات درب ــند و ديگر نيازى ب ــى را مى شناس يو پى وى س
ــود و كيفيت بد باشد، اين اثر  ــت، ولى اگر خوب عمل نش ــى نيس يو پى وى س
ــمت  ــى برمى گردند به س ــترى هاى يو پى  وى س ــوس دارد و همان مش معك

پنجره هاى ديگر .

Syndej
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پيشنهاد مهندس رفتاري مديراجرايى شركت ظهور دريچه نو

توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي رتبه بندي شوند

اشاره: او را يكي از پيش كسوتان و خاك خورده هاي صنعت توليد در و پنجره  يوپي وي سي ايران مي دانند و بسياري نزدش آموزش ديده اند. 
خسـتگي ناپذير نشـان مي دهد و مسـووليت پذير اسـت. وقتي در نمايشگاه چهارم صنعت در و پنجره به سـراغ او رفتيم بسيار پرحرارت و 
جـدي مطالبات مشـتريان را دنبال مي كرد و هيچ ابهامي را بي پاسـخ نمي گذاشـت. مهنـدس رفتاري كه از جملـه قديمي هاي صنعت در و 
پنجره يو پي وي سـي ايران است، اكنون مديريت اجرايى شـركت ظهور دريچه نو برعهده دارد و نكته اينجاست كه ديگر اعضاي خانواده را 
هـم بـه توليد ترغيب كرده اسـت. در بيان نگران رعايت نكردن اصول كيفي و اسـتانداردهاي فني توليد و نصـب در و پنجره هاي دوجداره 
يوپي وي سـي از سـوي برخي توليدكنندگان اسـت اما در نگاه اش بارقه اي از اميد ديده مي شـود كه مصمم اسـت تا توفيق اين صنعت نوپا 
در ايران را بازارهاي جهاني نظاره گر باشـد. گفتگو ما با اين پيشكسـوت خوش نام و خوش سابقه صنعت توليد در و پنجره يوپي وي سي نه 

درباره شركت ظهور دريچه نو كه درباره چالش ها و تهديدهاي احتمالي است به اميد بازشدن دريچه اي نو به فراسوي مرزها.
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 به عنوان يكى از پيشكسوتان صنعت توليد در و پنجره يو پى وى سى 
ايران، توانمندى هاى چه انتظاراتى داريد و االن سازندگان در و پنجره 

با چه مشكالتى مواجه هستند؟
ــت توليد پروفيل، دوم  توليد  ــت؛ نخس ــامل سه بخش مجزاس اين صنعت ش
شيشه هاى دوجداره و سوم ساخت در و پنجره. شناخت مردم از توانمندي هاي 
ــاختمان  ــازندگان در بخش س ــازندگان در و پنجره محدود به فعاالن و س س
است. در يك قضاوت كلي مي توان گفت كه در سال هاي نخست شكل گيري 
صنعت توليد در و پنجره يو پي وي سي در ايران به دليل حمايت هاي دولتي از 
ــازي مصرف انرژي در بخش ساختمان، برخي شركت ها و واحدهاي  بهينه س
توليدي موفق شدند تا ماشين آالت خوب ساخت در و پنجره وارد كشور كنند 
ــاخت در و پنجره  ــركت ها يا واحدهاي توليدي س كه در حال حاضر تعداد ش
ــر تمام اتوماتيك كه مى تواند پنجر ه هاى با  ــرفته چهارس ــين آالت پيش با ماش
ــت باالتر نظير در و پنجره هاى اروپايى عرضه كنند، نزديك به 5 درصد  كيفي
ــازندگان در  ــت.20 تا 25 درصد از س از كل واحدها يا كارگاه هاي موجود اس
ــين آالت با تكنولوژي پايين تر عمدتا  ــي كشور هم از ماش و پنجره يوپي وي س
ــر برش و جوش فعاليت دارند . گروه سوم كه متاسفانه   ــتگاه هاي دوس با دس
ــاني هستند كه قبال  ــوند يا كس ــامل مي ش 70 درصد كارگاه هاي موجود را ش
ــده اند و يا  ــتند و وارد اين صنعت ش ــازنده در و پنجره آلومينيوم بوده و هس س
ــرمايه كم ماشين آالت تك سر مونتاژ  ــتند كه به دليل بودجه و س عده اي هس
ــى مى سازند و تعداد  در و پنجره خريده اند و ادعا مى كنند پنجره هاى پى وى س
ــتريان زيادي هم دارند. به اين دليل  ــت و مش ــر ايران  زياد اس آنها در سراس
ــا را نمى داند و فقط قيمت را  ــده تفاوت كيفيت در و پنجره ه ــه مصرف كنن ك
ــر 3500 كارگاه  توليد در و پنجره  ــرار مي دهند. در حال حاض ــالك عمل ق م
ــى داريم كه 70 درصدآنها  با دستگاه هاى ارزان قيمتى كار مى كنند.  پى وى س
ــى مي رود، را برآورده  پس نمى توانند انتظارات و مزايايي كه از پنجره يو پى س

سازند.

 ارزيابي شـما به عنـوان يكي از شناخته شـده ترين توليدكننده در و 
پنجره يوپي وي سي از دستيابي به پروفيل و يراق آالت چيست؟

ــور آلمان با  ــال هاى اوليه از طريق كش ــى در س ببينيد! پروفيل هاى پى وى س
ــد، چون تعرفه  آنها پايين بين 5  ــور مى ش برندهايي مثل وكا و ... وارد  كش
ــاهد اوج گيري واردات  ــا 10 درصد بود، واردات صرف مي كرد. بعد از آن ش ت
ــيار ناچيزى و  ــورهاي منطقه بوديم كه با قيمت هاى بس پروفيل از برخي كش
كيفيت هاى پايين وارد بازار شد كه از نظر فني از وزن پروفيل كم كرده بودند 
ــهم بااليي از بازار ايران را گرفتند. اما خوشبختانه در سال هاي اخير  و آنها س
ــتانداردهاي فني  ــده كه از كيفيت باالتر و اس ــروع ش توليد داخلي پروفيل ش
برخوردارند و تنوع قالب آنها هم زياد است. ما االن 16تا17 پروفيل ساز داخلى 
داريم كه فعال هستند. البته با ورود پروفيل هاي باكيفيت داخلي، كم كم تعرفه 
ــتاي حمايت از توليد داخل افزايش يافت و سازندگان در و  واردات هم در راس
ــتكم تعرفه يراق  آالت كاهش يابد، چرا كه  پنجره تالش زيادي كردند كه دس
ــي نداريم و پس از چند سال تالش،  ــور توليد يراق آالت يوپي وي س ما در كش
دو سال پيش جاي تعرفه پروفيل با يراق تغيير كرد، به نحوي كه االن تعرفه 
ــده كه باعث شد هم  واردات پروفيل 30-35 درصد و يراق آالت 10 درصد ش
ــكل وارد شود و هم جايگاه پروفيل داخلي در بازار حفظ  يراق آالت بدون مش

شود.

 شما به عنوان توليدكننده در و پنجره يو پى وى سى در مجموع كيفيت 
فنى توليدات داخلى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

ــكالت ما اين است اطالع رسانى كمي نسبت به ويژگي هاي يك  يكى از مش
ــت.كمتر كسي مي داند يك پروفيل خوب  در يا پنجره خوب صورت گرفته اس
ــخصه اى داشته باشد، يا چند كاناله باشد يا ضخامت  براى پنجره بايد چه مش

ــد؟ پارامتري كه در يك پروفيل بايد مورد دقت قرار گيرد؛ اوال  آن چقدر باش
ــد كه بتواند  بايد وزن آن باالى يك كيلو و يك كيلو صدگرم در يك متر باش
ــاخت يك پنجره مستكم بدهد، به عنوان پروفيلى  ــازه كافى را براي س آن س
ــال ها مقاومت كند. دوم اينكه اگر بخواهيم وزن پروفيل به سطح  كه بتواند س
استاندارد برسد حتما بايد جداره بيروني پروفيل 3 ميلي متر باشد در  صورتى كه 
ــن 2/3 تا 2/8 ميلي متر  ــر پروفيل وارداتي ضخامت جداره بيروني آنها بي اكث
ــت. بنابراين پروفيل هاي توليد داخل كه با  ــود كه اين ضعف اس برآورد مي ش
ــوند، اين  ــين آالت و قالب هاى اروپايى نظير آلمان و اتريش توليد مي ش ماش
ــان از خوب بودن يك پروفيل است.مساله ديگر  ــتانداردها را دارند كه نش اس
ــد پروفيل برمي گردد  ــه افزودني ها در فرايند تولي ــن كيفيت پروفيل ب در تعيي
ــتفاده شود، يك در يا پنجره  كه اگر از مواد اوليه و افزودني هاي با كيفيت اس
ــكالي عمر خواهد كرد و در دماي  ــال بدون كمترين اش ــي تا 40 س يوپي وس
ــد. .براى  ــاالي 80 درجه هم دچار افت كيفيت نخواهد ش ــر 40 درجه و ب زي
اطالع مردم  مي گويم كه بهتر است بدانند كه در هر يكصد كيلوگرم پروفيل 
پى وى سى، چيزى حدود 26 كيلوگرم بايد مواد افزودني به كار گرفته شود كه 
البته نوع افزودني مورد استفاده و كيفيت آن در كيفيت پروفيل و ساخت يا در 

و پنجره يوپي وي سي اثر تعيين كننده دارد.

 به عنوان يك توليد كننده هاى در و پنجره يوپي وي سي چه انتظاراتى 
از توليدكنندگان پروفيل يوپي وي سي داريد؟

اوال انتظار ما اين است در راستاي حفظ و حمايت از حقوق يك مصرف كننده، 
ــد، چرا كه  ــداران پروفيل باش ــارات و دغدغه هاي خري ــوى انتظ ــد جوابگ باي
ــه مصرف كننده نهايي  ــره مي خواهند اين اطمينان را ب ــازندگان در و پنج س
بدهند كه نگران نباشند، به همين دليل از كسى كه پروفيل را مى خرند انتظار 
دارند،ضمانت نامه هاي الزم را ارائه كند تا مطمئن باشد، اتفاقى براى پروفيل 
ــود ولي  ــد. نكته مهم ديگر اينكه اگر پروفيل با كيفيت خوب توليد ش نمى افت
ــا حتي رنگ پروفيل تغيير كند كه با موجودي  ــه فرايند توليد كيفيت ي در ادام
انبار سازندگان و مونتاژكاران در و پنجره يوپي وي سي همخواني نداشته باشد، 
ــد و ممكن است يك ناهمگونى  ــكالتي در فرايند كار مواجه خواهد ش با مش
ــت. اگر  ــود كه بدترين حالت براى اين پنجره هاس بين رنگ پروفيل ايجاد ش
ــت كنند، ضمانت نامه هاي  ــتانداردهاي فني را رعاي توليدكنندگان پروفيل اس
الزم را بدهند و خدمات پس از فروش را جدي تر ارائه كنند، ما توليدكنندگان 

و سازندگان در و پنجره با فراغ بال بيشتري به توليد مي پردازيم.

 مـردم يـا مصرف كننده هاي نهايي چه مسـائلى را به عنوان مولفه ى 
كيفى در توليد در و پنجره بايد در نظر بگيرند؟

ــره بعد از در و پنجره هاي چوبي  ــل چهارم در و پنج مردم بايد بدانند اين نس
ــت و  سال هاست استفاده از در و پنجره يوپي وي سي  و آهني و آلومينيومي اس
ــروع شد ولى به سرعت  ــور ما خيلى دير ش ــته، ولى در كش در اروپا رواج داش
پيش رفت. در و پنجره هاي يو پي وي سي دو ويژگى بسيار مهمى دارد كه بايد 
مصرف كننده بايد مورد توجه  قرار دهد. يكى دقيقا 38تا40 درصد صرفه جويى 
انرژى  را به همراه دارد كه اين مساله هم با فرمول و هم با دستگاه قابل اثبات 
ــي  ــت چرا كه ضريب انتقال حرارت يا انرژي در و پنجره هاي يوپي وي س اس
هم به دليل نوع پروفيل، هم خاصيت پي وي سي و هم استفاده از شيشه هاي 
ــت كه  ــا 2/5 برابر كمتر از در و پنجره هاي آلومينيومي اس ــداره بين 2 ت دوج
ــاختمان هاي مسكوني براي مردم به  حداقل صرفه جويي 40 درصدي را در س
ارمغان مي آورد. دومين مزيت نسل چهارم در و پنجره، كاهش الودگى صدا و 
هواست؛ اين روزها شهروندان تهراني و ديگر كالن شهرهاي ايران از آلودگي 
هوا و صدا رنج مي برند كه از نظر فني ثابت شده در و پنجره هاي يوپي وي سي 
ــوي ديگر از ورود گرد  ــي بل آلودگي صدا را كاهش مي دهد و از س تا 25 دس
ــاختمان جلوگيري مي كند. در نهايت اينكه در  ــاير آالينده ها به س و غبار و س
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و پنجره يوپي وي سي آتش نمي گيرد و نياز به رنگ آميزي مجدد هم ندارد.

 اشـاره كرديد به اينكه شـهرهاى ما از آلودگى هـاى هوا و صدا رنج 
مى برند و باعث شـده هر از گاهي با اعالم تعطيالت ناشـي از آلودگي 
هوا، خيلى از فعاليت هاي روزمره مردم را تعطيل كنيم، آمارهاي رسمي 
هم نشـان مى دهد كمتر از 9 درصد پنجره هاى ايران دو جداره هستند 
و اين يك عالمت سوال بزرگ است كه چرا براي تعويض پنجره هاي 
قديمـي اقدامـي صورت نمي گيرد. به نظر شـما دولت چه تسـهيالتى 
مى توانـد در نظـر بگيريد كه يـك نهضتى براى تعويـض پنجره هاي 
تك جداره قديمـي و جايگزيني پنجره هاي يوپي وي سـي دوجداره در 

سطح كشور شكل بگيرد؟
ــخ دهيم كه اصال چرا پنجره  يوپى وى سى  ــوال پاس بايد برگرديم و به اين س
ــد از صحبت هاى زياد  ــاد. ببينيد!  بع ــد و چگونه اين اتفاق افت ــران ش وارد اي
ــازي مصرف سوخت كشور  ــازمان هاي مسوول از جمله شركت بهينه س با س
ــور شد، چون ثابت شده بود 40 درصد  ــي وارد كش پنجره دوجداره يوپي وي س
ــرژي ارزان بود،  ــاختمان را كاهش مي دهد. اما چون ان ــرژي در س مصرف ان
ــد. اما االن دولت و مردم به ارزش جهاني  ــتقبال كمي از اين پنجره ها ش اس
ــد و هدفمندي يارانه ها باعث  ــت، پي برده ان ــرژي كه در حال هدر رفتن اس ان
ــت.  در  ــد و همه را به فكر كاهش مصرف انداخته اس افزايش بهاي انرژي ش
سال هاى نخست آغاز به كار شركت بهينه سازى مصرف سوخت اعالم كردند 
كه براي تعويض يا استفاده از پنجره هاي دوجداره تسهيالت مي دهند و حتي 
ــتفاده از پنجره هاي دوجداره پول هم  ــه مردم عادي در قبال ارائه فاكتور اس ب
دادند، بعدها تسهيالتي براي تجهيز مدارس و ارگان هاي دولتي در نظرگرفتند 
ــركت بهينه سازي انرژي ارائه  ــودگام بلند ش تا پنجره هاي آنها هم دوجداره ش
ــهيالت و خط اعتباري از طريق شبكه بانكي به توليدكنندگان در و پنجره  تس
ــين  آالت و تكنولوژي بود كه در آن موقع بسياري موفق  براي واردكردن ماش
به واردات ماشين آالت خوب خارجي شدند و االن هم مشغول فعاليت هستند. 
ــت هاي حمايتي دولت محدود به دوجداره كردن پنجره ارگان هاي  االن سياس
دولتي آن هم به صورت محدود و ضعيف است، در حالي كه اگر نهضتي فراگير 
براي دوجداره كردن پنجره هاي دوجداره ايجاد شود، يك صرفه جويي ملي رخ 
خواهد داد. البته پيش نياز اين نهضت، فراهم كردن زيرساخت هاي الزم براي 
ــخ به تقاضاي بازار است چرا كه من از روزى مى ترسم كه تقاضاي ناشي  پاس

از تعويض پنجره ها كه ميليون ها متر برآورد مي شود، ناگهان شكل بگيرد و به 
دليل عدم كشش عرضه و تقاضا نهضت تهديدكننده كاهش كيفيت و افزايش 
ــويق مردم براي تعويض پنجره هاي دوجداره  قيمت رخ دهد. بنابراين اين تش
بايد همراه با يك برنامه ريزي، زيرساخت هاي تقويت جانب عرضه و توليد در 

و پنجره و تداوم سياست هاي حمايتي دولت باشد.

 سال هاسـت كه همگان بر ضرورت تاسـيس يك نهاد صنفي تاكيد 
دارند. شما به عنوان مدير يكي از شركت هاي باسابقه روشن توليد در 

و پنجره يوپي وي سي چه پيشنهاد داريد؟
ــال هاي اخير برخي از دوستان و پيشكسوتان اين  ــيم. در س بايد واقع بين باش
ــد اما در عمل  ــد و هزينه هايي را هم دادن ــت هايي برگزار كردن صنعت نشس
ــدند يك نهاد صنفي فراگير را تاسيس كنند. دليل آن روشن است،  موفق نش
ــديم و نخستين واحدتوليدي در و پنجره  چرا كه روزي ما وارد اين فعاليت ش
ــا به بيش از  ــداد اين واحده ــم تا امروز تع ــدازي كردي ــي را راه ان يوپي وي س
ــت كه هم پراكندگي جغرافيايي و  ــيده است. مشكل اينجاس 3500 واحد رس
ــتفاده براي ساخت يك در و پنجره يوپي وي سي بين  هم تكنولوژي مورد اس
ــه را به راحتي زير يك چتر  ــت و نمي توان هم واحدهاي توليدي متفاوت اس
ــي نوشت و استاندارد توليد و نصب طراحي كرد  جمع كرد و براي آنها خط  مش
ــعى كرديم تا  ــزم به رعايت اصول حرفه اي كرد. ما چندين بار س ــا را مل و آنه
ــيديم به ويژه اينكه  ــكل بگيرد، ولى به تفاهم نرس اين نهاد صنفي فراگير، ش
ــايل درون بنگاهي و انتفاعي هر واحد توليدي هم مطرح است كه باعث  مس
ــده اين همگرايي ايجاد نشود.  من اعتقاد دارم واجب ترين كار اين است كه  ش
ــم بايد كار را از يك نقطه  ــم همه را زير يك چتر صنفي ببري ــون نمى تواني چ
ــروع كرد و اين نقطه شروع مي تواند رتبه بندي واحدهاي توليدي و سازنده  ش
در و پنجره از حيث ماشين  آالت، تكنولوژي، ظرفيت توليد و سابقه و ... باشد 
ــتانداردهاي تعريف شده، به هر واحد  ــب با آن خط مشي كيفي و اس و متناس
ــود و اين گونه شاهد شكل گيري مسابقه و رقابت  توليدي درجه كيفي داده ش
بر سر كيفيت خواهيم بود. اين كار مهم بايد ابتداي در بين واحدهاي توليدي 
ــكل بگيرد و كم كم ساير  ــين آالت گروه يك يا تمام اتوماتيك ش داراي ماش
ــطح كيفيت  واحدهاي توليدي را در زير چتر خود بگيرند و در جهت ارتقاي س

و ظرفيت و تغيير تكنولوژي اين واحدها گام برداريم.
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گفتگو با آقاى محمود جاللى پور، عضو هيأت مديره شركت پنجره ساز صنعت

تولد انجمن توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي نزديك است
اشـاره پنجره: يكي از خبرهاي مهم در زمان برگزاري چهارمين نمايشـگاه بين المللي صنايع در و پنجره ايران كه 29 دي ماه تا دوم بهمن ماه 
1391 در تهران برگزار شـد، جدي تر شـدن و به ثمرنشستن تالش ها براي تأسيس يك نهاد صنفي در صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران 
بود؛ خبري مهم كه مي تواند با مشاركت همگان به بسياري مطالبات و دغدغه هاي سازندگان و توليدكنندگان اين صنعت نوپاي كشور را برآورده 
سازد. خبرنگار پنجره ايرانيان براي اطالع از كم و كيف اقدام هاي صورت گرفته براي تولد انجمن توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي ايران 
سراغ خيلي از پيشكسوتان رفت تا اينكه در نهايت با محمود جاللى پور در مقام رييس هيات مديره شركت پنجره ساز صنعت يا همان پن ساز 
گفتگو انجام شـد و قرار اسـت به زودي با فرزند اين پيشكسـوت صنعت در مقام يكي از بنيان گذاران انجمن و ديگر اعضا گفتگويي جداگانه 
داشته  باشيم. يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه شركت پنجره ساز صنعت فعاليت خود را از سال 1380 با توليد درب و پنجره و قراردادن اصل 
مشترى مدارى آغاز كرده است و اكنون يكي از شركت هاي شناخته شده و پيشرو در محسوب مي شود. به گفته مديران اين شركت، استفاده از 

پروفيل با كيفيت، مواداوليه ويراق آالت مرغوب در توليد درب و پنجره يوپي وي سي همواره در اولويت سياست كاري پن ساز قرار دارد. 

 از روند شكل گيري انجمن بگوييد و اينكه با چه مشكالتي در تأسيس 
انجمن مواجه بوديد؟

واقعيت اين است كه انجمن توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي ايران فعاليت 
ــرده و هرچند طي كردن مراحل  ــروع ك مقدماتي خود را از حدود 8 ماه پيش ش
قانوني ثبت آن طول كشيده است وليكن در نهايت در روزهاي پاياني دي ماه گام 

ــد و حتي مصمم بوديم تا با مشاركت دادن  ــته ش نهايي براي ثبت انجمن برداش
ــمًا اين خبر  ــگاه بين المللي چهارم صنايع در و پنجره ايران، رس انجمن در نمايش
ــد. قرار است در آينده با برگزاري  ــفانه دير ش را به همگان اعالم كنيم كه متأس
ــس و انتخاب هيات مديره، اقدامات الزم براي  نشستي بين اعضاي هيأت مؤس

عضوگيري هم صورت گيرد و اين يك نهاد صنفي فراگير و ملي است.
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 چرا اين قدر تأسيس انجمن طوالني شد؟
ــان را انجام  ــكاران، مي خواهند هر كدام به تنهايي كار خودش ــد! برخي هم ببيني
ــاس ضرورت نمي كردند كه بايد يك نهاد صنفي شكل بگيرد  دهند و اصال احس
تا مشكالت سازندگان و توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي ايران را پيگيري 
ــازندگان در و پنجره  ــير با افزايش تعداد توليدكنندگان و س كند. اما در ادامه مس
يو پي وي سي در سراسر كشور كم كم همه متوجه يك سري اقدامات ضد رقابتي 
ــدند و اين ضرورت همواره مورد تأكيد بود  و عدم رعايت نكات فني در توليد ش
كه بايد يك انجمن يا اتحاديه يا يك نهاد صنفي تأسيس شود و همه زير چتر آن 
ــت هاي فراوان بين برخي مديران شركت هاي  فعاليت كنند. تا اينكه پس از نشس
ــت ماه گذشته سرانجام گام  ــركت هاي طي هش فعال در اين صنعت از جمله ش

عملياتي براي تولد انجمن برداشته شد.

 اما پيش از اين بر سر تأسيس يك نهاد صنفي مستقل از توليدكنندگان 
در و پنجره آلومينيومي اختالف نظر وجود داشـت. فكر مي كنيد اسـتقالل 

صنفي توليدكنندگان در وپنجره يوپي وي سي ضرورت دارد؟
ــد كه دغدغه ها و مطالبات همكاران ما  ــيم، مشخص خواهد ش اگر واقع بين باش
ــد در و پنجره  ــاني كه در زمينه تولي ــي با كس ــد در و پنجره يوپي وي س در تولي
ــركت  ــت دارند، با هم تفاوت زياد دارد. به ويژه اينكه ما در ش ــي فعالي آلومينيوم
ــتيم اما  ــاز عضو نهاد صنفي توليدكنندگان در و پنجره آلومينيومي هم هس پن س
ــم كه اين نهاد صنفي هيچ ارتباط كاري و حرفه اي با فعاالن صنعت  اعتقاد داري
ــي ندارند. تصور كنيد كه مواد اوليه، روش توليد و نصب  در و پنجره يو پي وي س
ــت و حتي مزايا و ويژگي هاي آنها هم  اين دو نوع در و پنجره از هم متفاوت اس
چندان همخواني ندارد. در حال حاضر در و پنجره يوپي وي سي از حيث جلوگيري 
ــتند.  از آلودگي هاي صوتي و هوا و مصرف انرژي داراي ويژگي هاي ممتازي هس
ــد  ــروع ش ــي در ايران ش ــال پيش هم كه توليد در و پنجره يوپي وي س از 10 س
ــايد توليدكنندگان در و  ــم براي آن صورت گرفت، اصال ش ــات زيادي ه و تبليغ
ــتند و خود را از رقابت  ــبت به اين صنعت نداش ــناختي نس پنجره آلومينيومي ش
بي نياز مي ديدند. اما براي نهادينه شدن صنعت توليد در و پنجره يوپي وي سي در 
ــيده شده، تبليغات انجام گرفته، سرمايه گذاري  يك دهه اخير زحمات زيادي كش
بسياري را فعاالن پيشكسوت انجام داده اند و حاال به اين ضرورت رسيده ايم كه 

بايد يك نهاد صنفي مستقل و حرفه اي تشكيل شود.

 صريـح مي پرسـم كه انجمن يـا اتحاديه يـا نهاد صنفي كـه تولد آن 
نزديك است، با چه هدفي بنيان نهاده مي شود؟

ــتاندارد و نصب غيرفني  ــت كه جلو توليد غيراس صادقانه مي گويم هدف اين اس
ــكني گرفته  ــي و قيمت ش ــي و يا ارزان فروش ــالم اعم از گران فروش و رقابت ناس
ــود و براي اين كار ما نيازمند تدوين استانداردهاي فني هستيم. بنابراين نبايد  ش
ــاير  ــازه داد به راحتي از مواد اوليه فاقد كيفيت اعم از پروفيل، يراق آالت و س اج
ملزومات استفاده شود، چرا كه به اعتبار و حيثيت تمام فعاالن صنعت در و پنجره 
ــد. واقعيت اين است كه در يك دهه اخير زحمات  ــي ضربه خواهد ش يوپي وي س
ــي براي مردم و مسووالن  ــده تا مزاياي دروپنجره يوپي وي س زيادي كشيده ش
ــطه انگيزه هاي تجاري اجازه داد تا اخالق  ــود و نمي توان به واس ــانده ش شناس
ــود. مصمم هستيم تا اين  ــب و كار و الزامات فني توليد و نصب كمرنگ ش كس
ــز تحقيقات راه،  ــوول نظير مرك ــه تأييد نهادهاي قانوني و مس ــتانداردها را ب اس
ــانيم. به اين ترتيب سازندگان در و پنجره يوپي وي سي  ــاختمان و مسكن برس س
ــته باشد، بر  ــراغ پروفيل مي روند كه تأييديه اين مركز تخصصي را داش حتما س
ــا نظارت دقيق تري صورت مي گيرد و كيفيت ديگر فداي قيمت نخواهد  قيمت ه

شد.

 امـا واقعيـت تلخ اين اسـت كـه در اين سـال ها به واسـطه نبود يك 
نهـاد صنفي، بسـياري از كارگاه هـاي كوچك هم وارد توليـد در و پنجره 

يوپي وي سي شده اند، بسياري كه تخصصي نداشته اند به دليل انگيزه هاي 
صرف تجاري سـرمايه گذاري كرده انـد و چند صباحي بعد صحنه را ترك 

كرده اند. مشكل كجاست؟
ــكالت پديد آمده و در صورتي كه  ــد در نبود يك نهاد صنفي همه اين مش ببيني
ــكل نگيرد، بازهم امكان تكرار اين وضعيت و  ــجام و وحدت نظر وعملي ش انس
ــما ببينيد استاندارد هاي موجود در  به مخاطره افتادن منافع همگان وجود دارد. ش
ــورت ها و نشست هاي تخصصي و همكاري هاي  اين صنعت حاصل زحمات، مش
گسترده با مركز تحقيقات راه، ساختمان و مسكن به ويژه آقاي دكتر محمدكاري 
ــان به فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران است. اما هنوز  و همكاران ش
ــت كه بايد پيمود و در اين راه دشوار همراهي ديگر  ــياري هس راه هاي نرفته بس
ــيار مهم و مؤثر خواهد بود. چرا كه برخي برآوردهاي  ــركت ها و سازندگان بس ش
ــازندگان در و پنجره  ــان مي دهد حدود 80 درصد از توليدكنندگان و س اوليه نش

يوپي وي سي ايران از ضعف دانش فني در توليد و نصب رنج مي برند.

 آيـا با آغاز بـه كار انجمن قرار اسـت جلوي فعاليـت واحدهاي داراي 
مشكل گرفته شود؟

هرگز! بلكه هدف كمك به آنها براي ارتقاي سطح دانش و انتقال تجربه هاست. 
ــان قانوني و كارشناسان خبره نقاط ضعف در  ــتادن بازرس انجمن مي تواند با فرس
ــكالت  انتخاب مواد اوليه، توليد و نصب و وضعيت كارگاه ها يا خطوط توليد، مش
ــايي و در جهت رفع آنها با برگزاري برگزاري دوره هاي آموزشي  موجود را شناس
گام بردارد. هدف كمك براي ارتقاي كيفيت توليد و نصب است. از سوي ديگر با 
تشكيل و آغاز فعاليت انجمن مي تواند بسياري از مشكالت از جمله دشواري هاي 
ــت كه همگان مشاركت  خريد پروفيل، يراق آالت را هم كاهش داد. مهم اين اس

داشته باشند.

 آيـا انجمن از قـدرت اجرايي برخوردار اسـت و ضمانتي براي اجرايي 
شدن تصميمات آن پيش بيني شده است؟

ــت اندازها و  هدف انجمن همگرايي و همكاري براي رفع چالش ها و عبور از دس
ــت و نه برخوردهاي قهري. اگر مي خواهيم  خلق فرصت ها و انتقال تجربيات اس
ــت كه اختيار  ــود، راهش اين اس ــتاندارد جلوگيري ش از توليد در و پنجره غيراس
ــاختمان ها را در انتخاب در و پنجره به رعايت استانداردها محدود  ــازندگان س س
كنيم و اين گونه نباشد كه براي پايين آوردن قيمت تمام شده ساختمان، پيشنهاد 
پنجره ارزان قيمت به هر قيمت رايج شود؛ اتفاقي كه در برخي پروژه هاي مسكن 
ــود. مسلم است كه با جدي تر شدن فعاليت  مهر رخ داده و همچنان تكرار مي ش
انجمن مي تواند از نهادهاي ناظر خواست تا كيفيت و استانداردهاي توليد و نصب 
ــي را زيرنظر بگيرند و نگذارند تا توليدات فاقد كيفيت در  در و پنجره يوپي وي س

ساختمان ها به كار گرفته شود.

 راز موفقيت و حيات مادام العمر انجمن تازه متولد شده سازندگان در و 
پنجره يوپي وي سي ايران را در چه مواردي بايد ديد؟

ــد  تصور انحصارطلبي  ــت و هرگزنباي ــد نگاه خوش بين و اميدوارانه داش اوال باي
داشت و طرح مواردي نظير اينكه چرا برخي پيشگام شده اند و ... هيچ كمكي به 
ــالم، اخالق حرفه اي و رعايت استانداردها نخواهد كرد. مهم اين است  رقابت س
كه همه انجمن را از خودشان بدانند و در جهت تقويت و حرفه اي  شدن آن گام 
ــتيم كه افق آن روشن است اما پيمودن  بردارد چرا كه هنوز در ابتداي راهي هس

اين راه بي زحمت و دشوار نخواهد بود.
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پنجره ايرانيان102

در گفتگوى پنجره ايرانيان با مهندس رستم لو و مهندس يالديز عنوان شد 

شركت مهندسى اورين آلومينيوم تجارت(AATI) ؛ 
تبلور رقابت در بازار يراق آالت 

اشاره پنجره: تولد شركت مهندسى اورين آلومينيوم تجارت در اواخر سال 1388 و رقابت در بازار يراق آالت در پنجره آلومينيوم و يوپي وي سي 
ايران و البته عرضه يراق آالت نماهاي شيشه اي را مي توان تبلور عيني و واقعي يك اراده دانست؛ اراده اي از جنس رقابت هم در زمينه كيفيت، 
هم در عرصه قيمت. چهارمين نمايشگاه بين المللي صنعت در و پنجره ايران فرصتي مناسب بود براي يك گفتگوي صريح و بي پرده با مهندس 
رسـتم لو در مقام مدير عامل شـركت مهندسـى اورين آلومينيوم تجارت ايران و مهندس سـالم يالديز مديرعامل شركت نورلو ماكيناى تركيه 
شـركت اورين آلومينيوم تجارت به واقع فعاليت خود را با واردات يراق آالت اختصاصى آلومينيومى، و فروش بى واسـطه محصوالت  شـركت 
AATi تركيـه در ايـران شـروع نمود و هـم اكنون، تالش دارد با رفع نيازمشـتريان درزمينـه تكنولوژى هاى نوين سـاختمان عالوه بر تأمين 
يراق آالت اختصاصى در و پنجره ونماهاى آلومينيومى و شيشـه اى و پلى آميدهاى ترمال بريك با كيفيت و قيمت مناسـب با سـاخت و توليد 

قطعات مختلف آلومينيومى و پالستيكى نيز گامى مهم بردارد. اين گفتگو را از دست ندهيد.
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 آقاي مهندس رستم لو! گفتگو را با شما شروع مي كنم كه توضيح دهيد 
شـركت مهندسى اورين آلومينيوم تجارت ايران به چه منظوري تأسيس 

شده است؟
اين شركت با هدف اوليه توزيع و سپس توليد محصوالت آلومينيومي و پالستيكي 
مورد استفاده در ساخت در و پنجره و نماهاي شيشه اي ساختمان در سال 1388 
ــهر تبريز واقع شده است و عمده  ــركت در ش ــد. دفتر مركزي ش بنيان نهاده ش
ــامل يراق آالت مورد  ــود، ش محصوالتي كه در حال حاضر به بازار عرضه مي ش
كاربرد در پنجره هاي دوجداره آلومينيوم و يوپي وي سي و نماهاي شيشه اي است 
كه با همكارى شركت ALUMINYUM AKSESUAR TICARET يا 
ــطه در  ــتقيم و بدون واس به اختصار A.A.T.I  در ايران توليد و به صورت مس

بازار ايران عرضه مي شود.

 محصوالتـي كه شـما عرضه مي كنيـد تاكنون با چه بازخـوردي مواجه 
شده است؟

ــدت كوتاه قابل توجه  ــتقبال بازار در اين م ــراي بنده و همكاران مان ميزان اس ب
ــام داديم،  ــول، تحقيقات زيادي را انج ــه اين محص ــرا كه قبل از عرض ــود. چ ب
ــركت هاي مختلف را به دقت بررسي كرديم  ــتانداردهاي اخذ شده از سوي ش اس
ــف را رصد كرديم و پس از  ــورهاي مختل ــزان فروش و بازخورد آنها در كش و مي
ــتريان بالقوه و  ــاب محصول، تالش خود را معطوف به ارائه خدمات به مش انتخ
ــخت گيري در انتخاب يك برند معتبر به دليل  بالفعل ايراني كرديم. اين همه س
رعايت حقوق مصرف كنندگان بود و تعهدي كه ما نسبت به مشتريان خود داريم. 
ــه سال فقط در زمينه عرضه يراق آالت در و پنجره دوجداره  براي همين ابتدا س
ــا عرضه يراق آالت در و  ــپس تصميم گرفتيم ت ــتيم و س آلومينيومي فعاليت داش
ــي را هم در اولويت قرار دهيم. افزون بر اين ها ما محصوالت  پنجره يو پي وي س
ــركت ها و كارخانه هاي توليدي نظير پلي آميدهاي ترمال بريك را  و مواد اوليه ش
عرضه مي كنيم كه نمايندگي انحصارى رسمي فروش اين محصوالت از شركت  
ــت كه اين  ــو ماكيناي تركيه را هم در اختيار داريم و تمام تالش ما اين اس نورل
ــتريان ايراني بگذاريم.  محصوالت را با كيفيت برتر و قيمت پايين در اختيار مش
ــارت ايران محدود به  ــي آورين آلومينيوم تج ــركت مهندس البته دامنه فعاليت ش
ــت، بلكه متناسب با نياز مشتريان  ــاره توليدي در تركيه نيس يراق آالت مورد اش
ــورهاي آلمان و ايتاليا هم براي  ــتانداردهاي روز اروپا از كش يراق آالت داراي اس

عرضه در سبد كاالهايي خود قرار داده ايم.

 به عنوان شـركتي كه در زمينه توليد و عرضه يراق آالت فعاليت داريد، 
فكر مي كنيد چرا يراق  آالت در و پنجره وارداتي است؟

واقعيت اين است كه عمده سرمايه گذاري ها معطوف به توليد پروفيل شده است 
و به صورت محدود شركت هايى ريسك سرمايه گذاري در زمينه توليد يراق آالت 
ــركت مهندسي آورين آلومينيوم تجارت ايران سعي  را در نظر گرفته اند. ما در ش
در بومي سازي يراق  آالت مورد استفاده در توليد در و پنجره را داريم. و هم اكنون 
ــش مهمى از اين محصوالت را با كيفيت مورد تائيد كارخانه اصلى در تركيه  بخ
در حال توليد هستيم. اين يك راهبرد مهم در شركت ماست و تحقيقات در اين 

زمينه همچنان ادامه دارد. 

 وجه تمايز و برتري شـركت شما در بازار يراق آالت در و پنجره نسبت 
بـه ديگر رقبا چيسـت؟ و فكر مي كنيـد راز اسـتقبال توليدكنندگان در و 

پنجره از محصوالت شما را بايد در چه مواردي جستجو كرد؟
ــخ به اين سوال شما، اجازه دهيد تشكر ويژه اي داشته باشم از تمامي   قبل از پاس
ــات توليد پروفيل و توليدكنندگان در و پنجره كه با انتخاب محصوالت  كارخانج
اين شركت، سهم بزرگي و اصلي موفقيت در بازار را رقم زدند و ما خود را مديون 
همراهي و همكاري ايشان مي دانيم. برتري ما در زمينه عرضه يراق آالت، عالوه 
بر كيفيت قطعات و قيمت مناسب، عمدتا ناشي از حمايت از حقوق مصرف كننده 

و پاسخ به تمامي نيازهاي مشتريان است. در صنعت در و پنجره يكي از اولويت ها 
تأمين سريع مواد اوليه و قطعات است. تجربه سال هاي اخير و استقبال بازار هم 
ــتريان  ــه گام هاي بلندي براي پايان دادن به انتظار مش ــت ك مؤيد اين نكته اس
ــت كه مشتريان كمترين دغدغه ممكن را از  ــته ايم و همه سعي ما اين اس برداش

جانب تأمين يراق آالت داشته باشند.

 از حيث تضمين كيفيت و ارائه ضمانت كاال به چه نحوي عمل مي كنيد؟
ــتقيم داراي ضمانت نامه  كليه محصوالت توليدي با برند A.A.T.I به طور مس
ــتند و در اين سال ها هر ايرادي ناشي از يراق آالت گزارش شده، بدون هيچ  هس
ــكلي اقدام به تعويض آن كرده ايم هرچند بررسي هاي كارشناسان فني نشان  مش
داده كه ايرادها ناشي از خطاي كاربر بوده نه كيفيت يراق آالت. اما چون رضايت 
مشتري يك اصل در شركت ما محسوب مي شود يراق آالت مورد ايراد را تعويض 
كرده ايم اما در گزارشي صريح و شفاف ايراد و خطاي كاربر را به مشتري اعالم 
ــتقبال مواجه شده و دقت در كار را باال برده است به  كرده ايم كه خيلي هم با اس
نحوي كه در يك سال و نيم اخير ديگر مشكلي از اين حيث گزارش نشده است.

ــيد كه به دليل تنوع محصوالت و يراق آالت عرضه شده  ــته باش البته توجه داش
ــب با نياز و اعالم درخواست آنها، طبيعي است كه كيفيت ها  ــتريان متناس به مش
متفاوت خواهد بود با اين همه بازهم خود را در برابر مشتريان مسوول و پاسخ گو 

مي دانيم.

  Nurlu makina و شـركت A.A.T.I قـدري درباره رابطه  شـركت 
توضيح دهيد؟

ــد يراق آالت در و پنجره آلومينيومى  ــركت AATI هم اكنون عالوه بر تولي ش
مورد نياز در صنعت ساختمان و رفع نياز كارخانجات آلومينيوم با توجه به افزايش 
ــون نمايندگى انحصارى  ــال بريك هم اكن ــد پروفيل هاى ترم ــزون تولي روز اف
شركت Nurlu makina در ايران را نيز دارد و در طى 2 سال اخير با ارتباط 
ــد نيازهاى پلى آميد اين  ــا كارخانجات توليد پروفيل، حداقل 95 درص ــب ب مناس
ــى دانيم در اين خصوص نيز  ــت. هم چنين الزم م ــه ها را رفع نموده اس كارخان
ــتريان عزيز توصيه نماييم با توجه به تبليغات گسترده AATI و فروش  به مش
انحصارى در ايران، برخى افراد يا مجموعه ها سعى در فروش هاى زيرپله اى و يا 
ــورها مى نمايند كه در اين خصوص با توجه به اهميت كيفيت اين  بنام ديگر كش
محصول و لزوم اخذ گارانتى هاى الزم فرصت به اينگونه سودجويان داده نشود.

ــد كه در صورت نياز  ــركت Nurlu makina در ايران داراى انبار مى باش ش
ــركت  ــتريان كاال از اين انبار و فقط با تائيد كارخانه تركيه و يا دفتر ش فورى مش

AATI قابل عرضه خواهد بود.

 اجازه دهيد گفتگو را با آقاي سـالم يالديـز ادامه دهيم. محصوالتي كه 
شـما عرضه مي كنيد عمدتا چه تأثيـري در ارتقاي كيفيت و بازدهي در و 

پنجره ها و نماهاي شيشه اي ساختمان ها دارد؟
در مورد محصوالت توليدي شركت خودمان بايد بگويم كه ما قطعات پلي اميدي 
ــتم ها ى در و پنجره يا نماهاي  ــه توليد مي كنيم براي ترمال بريك كردن سيس ك
ــاختمان و پروفيل هاي در و پنجره هاي آلومينيومي مورد استفاده قرار مي گيرد.  س
ــرد اين محصوالت عمدتا براي جلوگيري از هدررفت انرژي و عايق كردن  كارك
ــت. امروزه ضرورت جلوگيري از هدررفت انرژي در ساختمان ها  در و پنجره هاس
يكي از جدي ترين دغدغه هاي جهاني محسوب مي شود و قطعا هم ايران از اين 

قاعده جهاني مستثني نخواهد بود.

 چه شـناختي از ايران و صنعت در و پنجره كشورمان داريد و چرا بازار 
ايران را انتخاب كرده ايد؟

ــايه، بلكه از لحاظ تاريخي با  ــور ايران، نه تنها به عنوان يك همس براي من كش
ــور در بازار ايران هم به  ــه قرابت هاي زيادي دارد. براي همين حض ــور تركي كش
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ــور از اهميت  ــاز بالقوه در صنعت در و پنجره اين كش ــايگي و هم ني دليل همس
ــت. حتما مي دانيد كه كشور تركيه در زمينه توليد پروفيل و  بااليي برخورددار اس
ساخت سيستم هاي نوين در و پنجره داراي رتبه بااليي در جهان است. هدف ما 
صرف فروش كاال به ايران نيست بلكه مصمم به سرمايه گذاري و انتقال تجربه و 
دانش و تكنولوژي هم هستيم. انتخاب شركت A.A.T.I هم به اين دليل است 
ــناخته شويم. هدف اوليه حضور  ــركت ايراني ش كه مي خواهيم به عنوان يك ش
ــت اما هدف اصلي و نهايي سرمايه گذاري  در بازار ايران و عرضه محصوالت اس
ــت. اصال نگاه ما به بازار ايران يك نگاه  ــيم شده اس و توليد در داخل ايران ترس

ثانوي و بازار مصرفي نيست.

 از مردم و كشور ايران چه شناختي داريد؟
ــم  مردم ايران را  ــن خيلي اهميت دارد و ه ــخصي هم ايران براي م ــر ش از نظ
ــت دارم. تا يكسال يا يكسال و نيم قبل ايران نيامده بودم و دورادور از  خيلي دوس
ــاي خودمان ايران را تعقيب مي كردم. تا اينكه با مردم خونگرم ايران  تلويزيون ه
ــدم و تفكرات من در مورد ايران عوض شد. واقعيت اين است كه مردم  ــنا ش آش
ــايه  ــور همس ــتند و يك كش تركيه با وجود اينكه خيلي نزديك به ايراني ها هس
ــوند، اما بخش عمده اي از آنها ايران را نمي شناسند و هر بار كه  ــوب مي ش محس
ــن به تركيه برمي گردم از مردم، فرهنگ و ظرفيت هاي اقتصادي ايران تعريف  م
ــور ايران را واقعا  مي كنم و اينجا را خانه دوم خود مي دانم. چون من مردم و كش

دوست دارم.

 شـما در زمينه توليد پلى آميد و يراق   آالت نماهاي شيشـه اي ساختمان 
هـم سـابقه زيادي داريد؟ اما ايـن تلقي در نزد برخي مردم و مسـئوالن 
ايراني وجود دارد كه نماهاي شيشـه اي خطرناك هستند و در برابر زلزله 

آسيب پذيرند. نظرشما در واكنش به اين دغدغه ها چيست؟
ــند، بلكه با درنظر  صريح مي گويم كه نه تنها مردم ايران نبايد از اين نماها بترس
گرفتن ويژگي ها و مزيت هاي جهاني نماهاي شيشه اي كه در جهان اثبات شده، 

ــركت هاي خوبي هستند  ــبختانه در ايران هم ش ــتقبال كنند. خوش بايد از آن اس
ــي باال به راحتي با  ــه با بهره گرفتن از تكنولوژي هاي روز دنيا و دانش مهندس ك
ــاختمان رقابت  ــركت هاي خارجي در زمينه طراحي و اجراي نماهاي نوين س ش
مي كنند. البته اين مهم را نبايد از نظر دورداشت كه در اجراي نماهاي شيشه اي 
ــاظ كرد. نكته ديگر اينكه اگر  ــركت ها را در لح بايد دانش، تخصص و تجربه ش
ــود، اما از حيث  ــبت به ديگر نماها گران تر تمام مي ش ــه اي نس چه نماهاي شيش
ــنايي طبيعي، عايق بودن در برابر انتقال حرارت  ــتفاده از روش بازدهي انرژي، اس
ــتفاده از قطعات پلي آميد و ... مي توان اثبات كرد كه نماهاي شيشه اي يك  با اس
ــتدار محيط زيست است كه نيازي به رنگ آميزي و ... هم  نماي صرفه جو و دوس
ندارد. از لحاظ مقاومت در برابر سيستم زلزله در ايران هم باز تأكيد مي كنم بايد 
ــركت هاي موفق را جدي گرفت، دانش طراحي و تخصص  تخصص و تجربه ش
در اجرا مهم است. من اينجا نمونه اي از نماهاي اجرا شده توسط شركت آلوكد را 
ديده ام و قطعا مي توان گفت كه اين ها نشان از توان و پتاسيل باالي شركت هاي 
ايراني و مهندسان ايراني دارند كه مي توانند نماي شيشه اي كامال ايمن در برابر 
ــرارت با بازدهي باالي انرژي را اجرا كنند. ببينيد!  ــه، عايق در برابر انتقال ح زلزل
ــتم هاي  ــه تنهايي هيچ كاري انجام نمي دهند و تنها مي توان سيس ــا ب پلي آميده
ــرد و از هدررفت انرژي كه  ــتحكام آنها را باال ب ــق كرد و اس ــي  را عاي آلومينيوم
ــورهاي اروپايي و البته تركيه  ــت مي آيد جلوگيري كرد. االن در كش گران به دس
انرژي بسيار گران است و قطعا در ايران هم با آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي 
ــت دارد. از  ــود كه نبايد انرژي را به راحتي از دس اين مهم جدي تر گرفته مي ش
ــوي ديگر قطعات پلي آميد مورد كاربرد در و پنجره ها دوستدار محيط زيست و  س

برگشت پذير به طبيعت هستند .

 شـايد بتوان گفت كه شـناخت مردم ايران از در و پنجره هاي دوجداره 
بيشتر معطوف به كشور تركيه است،اما يك رقابت ناسالمي گاه در ايران 
شـكل مي گيرد كه برخـي دروپنجره يوپي وي سـي و برخـي در و پنجره 

آلومينيومي را بهتر مى دانند شما چه نظري داريد؟
ــداق دارد. بگذاريد اينگونه  ــورها از جمله تركيه هم مص ــاله در همه كش اين مس
پاسخ دهم كه از لحاظ عايق بودن پنجره ها در برابر انتقال انرژي، چه آلومينيومي 
ــت كه پنجره خوب عايق بندي  ــي، مهم اين اس ــد، چه چوبي يا يوپي وي س باش
ــي كمتر است اما  ــد. البته ضريب انتقال انرژي در پروفيل يوپي وي س ــده باش ش
مي توان با استفاده از پلي اميدها و ترمال بريك  كردن در و پنجره هاي آلومينيومي 
ــگ و طراحي در پنجره هاي  ــوي ديگر تنوع رن ــكل را برطرف كرد.از س اين مش
ــت كه بازهم شاهد تنوع در رنگ و  ــي بيشتر اس ــبت به پي وي س آلومينيومي نس
ــي نيز هستيم. نكته حايز اهميت اين  طراحي محدود در وپنجره هاي يوپي وي س
ــت و اين يك  ــت كه به هرحال آلومينيوم يك فلز گرانبها و قابل بازيافت اس اس
ــت و مزاياي در و  ــود. در كل قضاوت كردن درباره كيفي ــوب مي ش مزيت محس
ــده و مهم اين است كه رقابت  ــوار ش ــي دش پنجره هاي آلومينيومي و يوپي وي س
ــت. آنچه امروز در جهان  ــكل گرفته كه در نهايت به نفع مردم اس ــنگيني ش س

اهميت فوق العاده دارد؛ عايق بودن و جلوگيري از هدررفت انرژي است.

 و سخن آخر
ــكر مي كنم از مردم ايران، دوم از مشتريان محصوالت مان بايد قدرداني  اوال تش
كنم و به شما و همكاران تان در نشريه تخصصي پنجره ايرانيان تبريك و خسته 

نباشيد بگويم و آخر كالم اينكه من واقعا عاشق پلوهاي ايراني هستم.
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مهندس آرش پاك آزما در گفتگوي ويژه با پنجره ايرانيان عنوان كرد

آكام ابزارپارسيان؛ انتخابي ممتاز در بازار يراق آالت
اشـاره پنجره: صداقت بيان در بازخواني گذشـته خويش و فعاليت حرفه اى در صنعت در و پنجره يوپي وي سـي ايران نشـان مي دهد كه مهندس 
جوان و خوش آتيه ايران زمين، پله پله مسير موفقيت را پشت سر گذاشته است و با تكيه بر تجربيات چهره هاي خوشنام اين صنعت، تالش دارد 
تا اين بار تحولي در بازار يراق آالت در و پنجره يوپي وي سي را رقم بزند. وقتي از مهندس آرش پاك آزما، قائم مقام مديرعامل شركت آكام ابزار 
پارسيان، پرسيدم كه چرا و چگونه وارد عرصه صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران شده است، گذشته از سابقه حضورشان در صنعت ساختمان 
ايـران، صادقانـه و بي پيرايه مي گويد: از سـال 1383 فعاليت خودم را در شـركت پنجره عايق گلسـتان آغاز كردم. مديـران اين مجموعه آقايان 
مهندس سـيد مجيد ميرجعفري، مهندس نادر رفتاري و مهندس اسـفنديار حنجرى كه جزو بنيانگذاران اوليه اين صنعت بودند در انتقال مطالب، 
تجارب، آموزش اين صنعت و پيشـبرد مسـائل مربوط به مديريت و بهينه سـازي مصرف انرژي در صنعت سـاختمان با استفاده از در و پنجره هاي 
دوجداره يوپي وي سي، زحمات بسياري كشيدند كه جا دارد به نوبه خود از اين عزيزان نهايت تشكر را داشته باشم.او در كارنامه فعاليت حرفه اي 
خويش مديريت فروش و بازاريابي ماشـين آالت سـاخت پنجره هاي يو پي وي سـي كابان را دارد و موفقيت خود را مرهون راهنمايي هاي مهندس 
فضـل الـه الفـت هم مي داند. مهنـدس آرش پاك آزما به همـراه همكارانش به ويژه مهندس اميرحسـين غفراني در مقام سرپرسـت بازاريابي و 
امورنمايندگي هاي شـركت آكام ابزارپارسـيان تنها به يك افق چشـم دوخته اند و آن درخشش هرچه بيشتر يراق آالت با نشان «آكادو» با خدماتي 
ممتـاز به مشـتريان اسـت. گفتگوي بي پيرايـه خبرنگار ما با قائم مقام مديرعامل و سرپرسـت بازاريابي شـركت آكام ابزارپارسـيان عرضه كننده 

يراق آالت با نشان آكادو با استانداردهاي معتبر جهاني را بخوانيد:

 شركت آكام ابزار پارسيان با چه هدفي تاسيس شده و نمايندگي رسمي 
يراق آالت آكادو را با چه رويكردي پذيرفته است؟

اين شركت با هدف واردات يراق آالت و پخش آن در سراسر ايران، در سال 1390 
ــدس فرامرز پاك آزما  ــاي مهندس فضل اله الفت و آقاي مهن ــراكت جناب آق با ش
ــتانداردهاي  ــا كيفيت، داراى اس ــت. هدف؛ معرفي يك برند ب ــده اس ــيس ش تاس
ــد از كارخانه آكادو و  ــا قيمت منطقي بود كه با توجه به بازدي ــى و البته ب بين الملل
بررسي محصوالت از نظر كيفي تصميم به اخذ نمايندگي از اين شركت را گرفتيم. 

 از تاريخچه آكادو و اسـتانداردهاي اخذ شده توسط اين شركت بگوييد 
و اينكه جايگاه محصوالت اين برند خوشـنام در بازارهاي جهاني و ايران 

چگونه است؟
ــال 2009  ــاله در زمينه توليد، در س ــي و پنج س مديران اين مجموعه با تجربه س
ميالدي، با كادري مجرب شركت آكادو تركيه را با هدف توليد يراق آالت بسيار با 
كيفيت در شهر آنتاليا تاسيس كردند. اين كارخانه با زيربناي بيش از 15 هزار متر 
ــنل در حال حاضر مشغول به فعاليت است و با بهره جستن  مربع و با 350 نفر پرس
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ــته است با ارائه  ــعه، توانس ــيس مركز تحقيق و توس از تكنولوژي روز دنيا و با تاس
خدماتي متمايز به بيش از 35 كشور جهان صادرات داشته باشد. محصوالت آكادو 
 RAL:ــتاندارد هاي متعددي مي باشد كه برخي از آنها به شرح ذيل است داراي اس
 GOST ،ــن ــپانيا، DSTU اكراي ــان، TECNALIA اس ــان، IFT آلم آلم
 IFT و RAL ــت استانداردهاي ــيه ، TSE تركيه و ... البته الزم به ذكر اس روس
ــتند. سبد كاالي اين كارخانه تكميل  ــيار حائز اهميت هس آلمان در اين صنعت بس
ــت يراق دوحالته در ماه توليد مي كند.  ــت و در حال حاضر حدود 300 هزار س اس
ــده در دنيا به ضخامت  ــر تمام محصوالت با آخرين روش ارائه ش ــكاري بي نظي آب
ــركت تا مرز 1000 ساعت در  ــده تا محصوالت فلزي اين ش 12 ميكرون باعث ش
ــان دهند، به نحوي كه يراق آالت آكادو در حال  آزمايش نمك از خود مقاومت نش

حاضر قابليت رقابت با يراق هاي روز اروپا را دارد.

 همان طور كه مي دانيد هم اكنون به جز شـركت آكام ابزار پارسـيان كه 
فقط يراق آالت با نشـان آكادو را عرضه مي كند، شركت ديگري هم همين 
محصـول را عرضه مي كند. تفـاوت آكام ابزارپارسـيان در ارائه خدمات و 

پاسخ به نياز مشتريان را در چه مواردي بايد ديد؟
ــتري جنس آكادو را انتخاب  ــت كه مش ابتدا بگويم براي مجموعه ما، مهم اين اس
ــت كه با توجه به خدمات هر شركت، از  ــتري اس كند و حق انتخاب و خريد با مش
ــت كه برند آكادو انتخاب  كدام يك خريد كند. باز هم تاكيد مي كنم مهم اين اس
ــيان تنها و به صورت تخصصي در زمينه يراق آالت  ــود. شركت آكام ابزار پارس ش
آكادو فعاليت مي كند. شرايط خريد هر دو شركت از آكادو تركيه دقيقا مشابه است.
ــرح آكام كارت و تحويل  ــيان مي توان به ط ــا از خدمات متمايز آكام ابزار پارس ام
ــران و مجاورت با  ــركت در جنوب ته ــاره كرد. وجود انبار اين ش ــه روز كاال اش ب
ــركت هاى باربرى، مى تواند تاثير بسزايى در ارسال سريع و كاهش هزينه حمل  ش

به همراه داشته باشد.

 اسـتقبال سـازندگان درب و پنجره از يراق آالت شـركت شما چگونه بوده 
است؟

به جرات بگويم، بسيارى از توليدكنندگان به علت كيفيت باالي يراق آالت آكادو، 
ــتقبال خوب و  مدرن بودن خطوط توليد و آبكاري منحصر به فرد، از اين يراق اس
ــته اي نموده اند. همچنين بسيارى از توليد كنندگانى كه از يراق آالت اروپايي  شايس
ــتفاده مي كنند، با استفاده از اين يراق و قيمت بسيار مناسب آن، نظر مساعدى  اس

نسبت به استفاده از اين محصول نشان داده اند. 

 ارزيابي شـما از حضور در نمايشـگاه چهارم صنعـت در و پنجره ايران 
چـه بـود و مشـتريان و بازديدكننـدگان چـه انتظاراتـي را در ارتبـاط بـا 

آكام ابزارپارسيان مطرح مي كردند؟
ــگاه خوب و پرباري بود و بسيار تخصصي مورد استقبال قرار گرفت.  ــيار نمايش بس
انتظار مشتريان مشخصا، موجود بودن كاال، تحويل به موقع و مانند هميشه قيمت 

مناسب تر بود. 

 يراق آالت عرضه شده توسط شركت شما به بازار با چه كيفيت و خدمات 
پس از فروش همراه است و آيا گارانتي تعويض دارد و مدت زمان گارانتي 

و خدمات پس از فروش چگونه است؟
ــان كيفيت توزيع  ــود و در همه جاي دنيا با هم ــك كيفيت توليد مي ش ــا ي آكادو ب
ــاله بر  ــتانداردهاى بين المللي و گارانتي 10 س مي گردد. يراق آالت آكادو داراي اس
ــتفاده صحيح به  ــرط اس ــت و خدمات تعويض هم به ش روي تمام محصوالت اس

مشتريان ارائه مي شود.

 نحوه تعامل و برنامه شما براي افزايش رضايت مشتريان از محصوالت 
شركت چيست؟

ــارى و گفتارى  ــوط به صداقت رفت ــتريان من ــش مهمى از رضايت مندى مش بخ
ــنل است كه اين امر در شركت آكام ابزار پارسيان به وضوح قابل لمس است.  پرس
ــترده تر كاال در ايران اصلى ديگر  ــم كاال، تحويل به روز و دپوي گس واردات منظ
ــت. از اهداف آتي شركت مي توان  ــتريان اس ــتاي تامين نظر و رضايت مش در راس
ــوص تضمين يراق آالت آكادو جهت خدمات ارزنده تر به  به ارائه بيمه نامه در خص

مشتريان اشاره كرد. 

 يكي از مشـكالت در زمينه سـاخت در و پنجره بـه تغيير مدام قيمت از 
زمان سفارش خريد برمي گردد؛ شما براي عدم تغيير مدام ليست قيمت ها 

به واسطه تغييرات نرخ ارز چه تمهيداتي انديشيده ايد؟
از آنجايي كه در اين نوسانات ارزي نمي توانيم هر روز ليست قيمت را عوض كنيم 
ــود) نحوه قيمت دهي  ــتري مي ش ــلب اعتماد مش (با توجه به اين امر كه موجب س
ــيه  ــراردادن ارزش يورو با نرخ بازار آزاد و با حاش ــاس مبنا ق ــوالت ما بر اس محص
ــود مناسب است. البته در آينده اگر موفق به دريافت ارز مبادله اي شويم، ليست  س
قيمت محصوالت جديدمان را تغيير مي دهيم، ولي تاكنون موفق به دريافت چنين 

ارزي نشده ايم.

 يراق آالت عرضه شـده توسـط شـركت آكام ابـزار پارسـيان، در برابر 
تغيير شرايط آب و هوايي از حيث مقاومت در برابر تغيير رنگ، شكستگي 
احتمالي يا خرابي ناشي از استفاده در طول زمان چگونه ارزيابي مي شود؟

ــتانداردهاي معمولي كه  ــردم يراق آالت آكادو به غير از اس ــور كه عرض ك همانط
ــتاندارد RAL و IFT آلمان را كه  ــد، اس ــراق آالت موجود در بازار دارن ــب ي اغل
باالترين استاندارد هاي اين صنعت هستند، را داراست و براي اخذ اين استانداردها 
ــواردي از قبيل  ــاهد چنين م ــت. بنابر اين ش ــختي عبور كرده اس از فيلتر هاي س
ــراق آالت آكادو در اكثر  ــود. در حال حاضر ي ــتگي و تغيير رنگ نخواهيم ب شكس
مناطق ايران مورد استفاده قرار گرفته و مشكلي در اين مدت گزارش نشده است.

 فكـر مي كنيد توليدكنندگان در و پنجـره در انتخاب يراق آالت مورد نياز 
خود بايد چه مالك هايي را در نظر بگيرند و توصيه شـما براي انتخاب يك 

محصول خوب و شناخته شده چيست؟
كيفيت باال، استاندارد بين المللي و مهم تر از همه موجود بودن كاال و توجه به اين 
ــنده يراق آالت پاسخگوي مشكالت مشتريان باشد.  امر كه نماينده شركت فروش
توصيه مهم آنكه مشتريان محترم در انتخاب يراق آالت فقط قيمت پايين را مالك 

قرار ندهند، چرا كه هيچ ارزاني بي دليل نيست.

 سيستم فروش شركت شما چگونه است و آيا تمام سفارش خريدها توسط 
دفتر مركزي صورت مي گيرد يا در سراسر كشور نمايندگي فروش داريد؟ در 
صورت فروش كاال توسط نمايندگي هاي فروش آيا نظارتي بر كار آنها داريد 

كه حتما يراق آالت اصل با گارانتي را به مشتريان خود تحويل دهند؟
ــي و قيمت دهي و حتي  ــتم بازارياب ــي داريم و سيس ــتان ها نمايندگ ــي اس در برخ
گزارش هاي روزانه توسط دفتر مركزي كنترل مي شود و مابقي فروش توسط دفتر 
مركزي و بازارياب ها انجام مي شود. صد در صد روي نمايندگي ها نظارت داريم، به 
ــيان فعاليت مي كنند، و نهايتا آكام ابزار  هر حال نمايندگي ها به نام آكام ابزار پارس

پارسيان پاسخگوي تمام مشكالت است.

 در صورتي كه مشتريان پيشنهاد يا انتقادي نسبت به محصوالت شركت 
شـما داشـته باشـند چگونه مي توانند نظرات خود را به صورت مسـتقيم با 
مديرعامـل مطـرح كننـد و تا چه ميـزان به انتقادهاي مطرح شـده پاسـخ 

مي دهيد؟
ــكالت را داريم و با روي باز از  ــنيدن انتقاد هاي سازنده و مش ــه آمادگي ش هميش
انتقاد ها استقبال مى كنيم. همه روزه در ساعات اداري از طريق تلفن، فكس، ايميل 
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ــه حضوري آمادگي خود را جهت پاسخگويى به پيشنهادات و  و يا به صورت جلس
انتقاد ها اعالم مي داريم.

 وضعيت و جايگاه يراق آالت عرضه شده توسط شركت شما در بازارهاي 
جهانـي از حيث اسـتقبال بازار و اسـتانداردهاي جهانـي را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
ــت و با توجه به  يراق آالت آكادو، قابليت رقابت با برند هاي مطرح اروپايي را داراس
ــاير رقبا، به سرعت جاي خود را در سهم  ــبت به س جوان بودن مجموعه آكادو نس

بازار جهاني به دست آورده است.

 فكـر مي كنيد اسـتفاده از يـراق آالت غيراسـتاندارد يا فاقـد كيفيت چه 
زيان هايي را براي فعاالن صنعت در و پنجره و سـلب اعتماد مردم از در و 

پنجره هاي توليد شده خواهد داشت؟
ــتفاده از يراق  ــود. در صورت اس عمر پنجره با يراق خوب و با كيفيت مطرح مي ش
ــيب مي بينند، حتي اگر با بهترين پروفيل ساخته شده باشد.  نامرغوب، پنجره ها آس
ــت  يراق نامرغوب در مدت خيلي كوتاهي مقاومت و عملكرد صحيحش را از دس
ــيدن به  ــيب رس ــت هزينه تعويض و آس خواهد داد و نهايتا مصرف كننده مي بايس
ــود كه هم باعث بي اعتمادي مردم به اين صنعت و از بين  پنجره ها را متحمل ش
ــده و نهايتا منجر به فاصله گرفتن مردم از اين محصول و  ــرمايه ملي ش رفتن س

مهجور شدن اين صنعت مي گردد.

 پيشنهاد شما براي جلوگيري از واردات يراق آالت فاقد كيفيت چيست؟
ــيارى در اين زمينه مطرح است كه نياز به بحث هاي مفصل تري  صحبت هاى بس
ــت كه ابزار هاي الزم جهت كنترل  در آينده دارد. در همين زمينه الزم به ذكر اس
ــتم كه  ــترى دارند. نهايتا اميدوار هس كيفيت كاالهاي وارداتي نياز به نظارت بيش
ــي به اين باور برسند كه توليد كاالي  توليد كنندگان محترم در و پنجره يوپي وي س
ــار اين صنعت و همچنين  ــبب اعتماد مردم و افزايش اعتب ــا كيفيت و مرغوب س ب
ــود. در يك كالم اين توليد كننده است كه مى  بايست از  ــرمايه ملي مي ش حفظ س

كاالى نامرغوب فاصله بگيرد.

 برنامه شما براى آينده چيست؟
كيفيت خدمات باالتر، توسعه، اشتغال زايى بيشتر.

آكام كارت؛ هديه اي براي احترام به مشتريان

 آقـاي مهنـدس غفراني؛ يكـي از خدمات قابـل توجه و البته اسـتثنايي 
آكام ابزار پارسـيان، طرح آكام كارت است، قدري درباره اين خدمت ويژه 

و متمايز توضيح دهيد؟
آكام كارت، خدمتي متمايز جهت احترام به مشتريان است. همان طور كه مي دانيد 
ــنده و  ــابقه همكاري فروش ــتري و س ــطه ميزان خريد مش در اين صنعت، به واس
خريدار، تعرفه هاي متفاوتي از قيمت و نحوه پرداخت بين دو طرف اتخاذ مي شود. 
ــتين بار در اين صنعت، بر اساس جدولي مدون، متناسب با  آكام كارت براي نخس
ــطح همكاري دو طرف، تسهيالتي متمايز به مشتركين  ميزان خريد مشتري و س

آكام ابزار پارسيان ارائه مى دهد.

 به طور شـفاف تر اين تسـهيالت بر چه مبنايي به مشـتريان آكام ابزار 
پارسيان اعطا خواهد شد؟

مشتريان در طرح آكام كارت، بر اساس جمع ميزان خريدشان در طي مدت زمان 
ــخص از تخفيف بر قيمت واقعي محصول و ديگر مزاياي اين كارت بهره مند  مش
مي شوند. در اين طرح، مشتريان در سه گروه مشكي، نقره اي و طاليي، بر اساس 
ميزان خريدشان طبقه بندي مي شوند. بر اين اساس، به محض دستيابي به حداقل 

ــده، آكام كارت مربوطه صادر و به آدرس  ميزان خريد هر يك از رنگ هاي ذكر ش
ــتري مي تواند از مزاياي هر كدام از  ــد و از آن پس مش ــتري ارسال خواهد ش مش
ــول حتي در كمترين  ــامل: تخفيف بر قيمت واقعي محص ــا كه مي تواند ش رنگ ه
ــاس  ــنده، اعطاي اعتبار ريالي بر اس ــط فروش خريد ها، پرداخت هزينه حمل توس
قرعه كشي هر شش ماه يكبار، پرداخت اقساطي مبلغ كاال و سفر به كارخانه آكادو 

در آنتاليا تركيه جهت بازديد از خط توليد و آموزش بهره مند شوند.

 رتبه بنـدي مشـتريان در برنامـه آكام كارت بر اسـاس چـه معيارهايي 
صورت مي گيرد؟

ــره اي و طاليي را  ــكي، نق ــتريان به دو صورت مي توانند آكام كارت هاي مش مش
ــت كه با يك بار خريد 50 ميليون ريالي  دريافت كنند: روش اول، خريد نقدي اس
آكام كارت مشكي، با خريد 250 ميليون ريالي آكام كارت نقره اي و با خريد 700 
ــد.  ميليون ريالي، آكام كارت طاليي را دريافت و از مزاياي آن بهره مند خواهند ش
ــت؛ به اين صورت كه، اگر جمع خريد هاي مشتري  روش دوم، خريد مرحله اي اس
ــد، آكام كارت  ــه ماه از اولين خريد وي به مبلغ 80 ميليون ريال برس در طول س
ــد، آكام كارت  ــغ 350 ميليون ريال برس ــد نه ماهه وي به مبل ــكي، جمع خري مش
ــد،  ــره اي و در صورتي كه جمع خريد هجده ماهه وي به يك ميليارد ريال برس نق

آكام كارت طاليي دريافت مي كند و از مزاياي آنها استفاده خواهد كرد.

 بـراي آموزش نصب يراق آالت با نشـان آكادو بـر روي در و پنجره هاي 
چه برنامه اي داريد؟

ــش  در زمينه آموزش، تاكنون چندين مركز از مراكز فني و حرفه اي را تحت پوش
قرار داده ايم و بسياري از افرادي كه در اين مراكز دوره مي بينند، از اين آموزش ها 
ــخ به ديگر توليدكنندگان كه براى  ــوي ديگر، براي پاس ــوند. از س بهره مند مي ش
ــتين بار از يراق آالت آكادو استفاده مى نمايند، در صورت نياز، آموزش كامل  نخس
ــط تيم فنى آكام ابزار ارائه مى گردد. در پايان به زودى سي دي آموزشي نحوه  توس

نصب يراق آالت آكادو در اختيار كليه مشتريان قرار خواهد گرفت.
و سخن پايانى شما...

ــاپيش به  ــال نو را پيش در پايان آمادگى خود را جهت همكارى اعالم مى داريم و س
ــن صنعت تبريك عرض  ــكاران عزيزمان در اي ــى هم وطنان به خصوص هم تمام
مى نماييم.ضمنًا از مديريت و كليه پرسنل محترم نشريه پنجره كمال تشكر را داريم.

به اميد موفقيت و همكارى هاى روز افزون.
www.akamabzar.com
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اشاره پنجره: بازهم يك اقدام كامال حرفه اي و بازهم عرضه تخصصي يك كاال براي فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران و بازهم تبلور خالقيتي ديگر از 
مديران شركت تجهيزگسترپارميس. شركتي كه عضوي از شركت يراق گستر پرشين است كه خود با عرضه تخصصي يراق آالت در و پنجره يوپي وي سي خوش 
درخشيده اسـت. باور هر دو شـركت يكي اسـت؛ رعايت اخالق حرفه اي و حضور تخصصي در بازار. تجهيزگسـتر پارميس يك شركت مستقل است كه رسالت و 
هدف خويش را عرضه تخصصي گسـكت هاي مورد اسـتفاده در صنعت در و پنجره قرار داده و حاال با يك برند شـناخته  شـده جهاني از گروه صنعتي پيكاسـان 
تركيه، خيال همه سازندگان در و پنجره و مصرف كنندگان را راحت كرده، چرا كه گسكت ها ساخته شده از مواد اوليه پايه كائوچو و اي پي دي ام به همه نگراني ها 
پايان داده است و 20 سال ضمانت خود نشاني است از كيفيت كم نظير گسكت ها كه در اختيار داشتن آنها فقط با يك تماس شدني است و كارشناسان شركت 
تجهيزگستر پارميس پاسخگوي شما هستند. خبرنگار پنجره ايرانيان در روز دوم چهارمين نمايشگاه بين المللي صنايع در و پنجره ايرانيان به سراغ اين شركت 
رفـت و بـا ERKAN CANPOLAT مدير عامل گروه صنعتي پيكاسـان تركيه، هومن فروهرنيا مدير عامل، همايـون فروهر نيا، مدير فروش و على خـرم مدير 

بازرگانى تجهيز گستر پارميس گفتگوي صريح و كوتاه انجام داده كه مي خوانيد:

تجهيزگسترپارميس؛ عضوي از خانواده پيكاسان
ــان مي گويد: علت  ــل گروه صنعتي پيكاس ERKAN CANPOLAT مديرعام
انتخاب شركت تجهيزگسترپارميس اعتماد به تجربه و تخصص باالي مديران اين 
ــركت بوده و ما تجهيزگستر پارميس را عضوي از خانواده گروه صنعتي پيكاسان  ش

مي دانيم و به حضوري مادام العمر در بازار ايران مي انديشيم.

 آقاي ERKAN CANPOLAT گفتگو را با شـما شـروع مي كنم، ابتدا 
بفرماييـد كه گروه صنعتي پيكاسـان كائوچوي تركيه در چه سـالي و با چه 
هدفي راه اندازي شـده و چرا اقدام به توليد و عرضه گسـكت ها(درزبند)ي 

در و پنجره كرده است؟
ــالدي تركيه با هدف  ــال 1970 مي ــان كائوچو تركيه در س گروه صنعتى پيكاس
ــتيك هاى درزبندى خودروهاى سوارى تاسيس شد، تا اينكه 20 سال  توليد الس
بعد از اين تجربه درخشان و به دست آوردن موفقيت هاي فراوان، در سال 1990 
ميالدي همزمان با پيشرفت صنعت ساختمان در كشور تركيه، اين گروه صنعتي 
به عنوان دومين توليدكننده الستيك هاى اى پى دى ام (EPDM)، اقدام به توليد 
گسكت هاي اي پي دي ام براي مصارف ساختماني كرد و البته همان طور كه قابل 
ــه كه در ديگر  ــه در بازار تركي ــريع جاي خود را ن ــم بود، خيلي س ــي ه پيش بين

كشورهاي جهان هم باز كرد.

 علت استقبال از گسكت هاي اي پي دي ام پيكاسان در بازار تركيه و ديگر 
كشورهاي جهان را در چه مي دانيد؟

ــطه تجربه طوالني و بهره گيري از دانش روز، محصولي كامال  ببينيد! ما به واس
استاندارد و قابل رقابت در سطح جهاني به بازار عرضه كرده ايم و بازخورد بسيار 
ــطح خاورميانه،  خوبي هم از بازار گرفتيم به نحوي كه در حال حاضر فقط در س
دو شركت در تركيه در زمينه توليد گسكت در و پنجره فعاليت دارند كه يكي از 

آنها گروه صنعتي پيكاسان است.

 اصال چرا بازار ايران را انتخاب كردند و با چه شناختى وارد بازار كشور ما شدند؟
ــال  ــاختمان ايران در س ــگاه بين المللي صنعت س براى اولين بار با حضور در نمايش
ــاختمان ايران آشنا شديم و  ــيل هاي موجود در صنعت س 90، با توانمندي ها و پتانس
ــيمان هستيم كه چرا زودتر وارد بازار ايران نشده بوديم. البته يكي از  البته خيلى پش
جدي ترين داليل تاخير گروه صنعتي پيكاسان براي عرضه گسكت هاي در و پنجره، 
ــتن يك شريك تجاري خوب و قابل اعتماد بود. اما وقتي در نمايشگاه صنعت  نداش
ــاختمان سال 1390 با مديران و كارشناسان گروه تجهيزگسترپارميس آشنا شديم  س
ــات كافي انجام داديم،  ــا و اعتبار آنها در بازار ايران تحقيق ــبت به توانمندي ه و نس
مصمم شديم تا حضوري موفق و موثر در بازار و صنعت ساختمان ايران داشته باشيم 
ــهم قابل توجهي از بازار ايران در اختيار اين محصول باكيفيت  و مطمئن هستيم س

گفتگوي پنجره ايرانيان با مديرعامل گروه صنعتي پيكاسان تركيه  

          عرضه تخصصي گسكت             را از تجهيزگستر پارميس بخواهيد 
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ــوب براي عرضه يك  ــريك و همكار خ ــتن يك ش قرار خواهد گرفت. چرا كه داش
ــان، نيمي از موفقيت در تجارت و توليد را  كاالي با كيفيت نظير محصوالت پيكاس
تضمين مي كند. از سوي ديگر در خصوص حضور در بازار و صنعت ساختمان ايران 
ــاخت مسكن و قرارگرفتن اين  به دليل جوان بودن اكثريت جمعيت و نياز باال به س
ــرفت به اين نتيجه رسيده ايم كه به هيچ عنوان نبايد  ــور در مسير توسعه و پيش كش

رقابت در بازار ايران را دست كم گرفت و از كنار آن به سادگي گذشت.

 حتما مي دانيد كه  فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سي ايران شناخت 
و اعتماد بااليي به مديران و كارشناسان شركت تجهيزگسترپارميس دارند 
چـرا كه اين شـركت عضـوي از گروه موفق و پيشـرو يراق گسترپرشـين 
محسوب مي شود. آيا اين تضمين را مي دهيد كه حضور شما در بازار ايران 

تداوم داشته باشد؟
ــترپارميس را به  ــركت تجهيزگس ــفاف اعالم كنم كه ما ش ــد صادقانه و ش بگذاري
ــواده و گروه  ــه آنها را عضوي از خان ــاب نكرده ايم، بلك ــتري انتخ عنوان يك مش
صنعتي پيكاسان مي دانيم. بنابراين هم خيال شما راحت باشد و هم فعاالن صنعت 
ــركت  ــه يك همكاري مادام العمر با ش ــند كه ما ب ــره ايران مطمئن باش در و پنج
ــابقه طوالني گروه صنعتي پيكاسان  ــترپارميس فكر مي كنيم. س ايراني تجهيزگس
ــاله را تاييد مي كند كه انتخاب همكاران و  ــاير كشورهاي جهان هم اين مس در س
ــت بوده و اين موضوع در ارتباط با همكار  ــركاي تجاري در ديگر كشورها درس ش
ايراني مان صدق مي كند و ما به بازي برد – برد در تجارت در بازار ايران با شركت 
ــترپارميس اعتقاد داريم، چرا كه تخصص و تجربه همكاران ما در ايران  تجهيزگس

اين موضوع را اثبات كرده است.
 

انتخاب پيكاسان انتخاب كيفيت بود
ــخ به اين سوال كه چرا  ــتر پارميس در پاس هومن فروهرنيا، مدير عامل تجهيز گس
ــابقه و  ــاره به س ــان را براي همكاري انتخاب كرده اند؟ با اش ــروه صنعتي پيكاس گ
تخصص اين شركت در توليد گسكت يا همان الستيك هاي درزبندي مورد استفاده 
ــان تركيه با  در صنايع مختلف مي گويد: اميدواريم كه همكاري گروه صنعتي پيكاس
شركت تجهيزگسترپارميس براي سال هاي طوالني ادامه پيدا كند. او تاكيد مي كند 
ــتر پارميس، كيفيت باال و  ــان براي همكاري با تجهيزگس كه علت انتخاب پيكاس

داراي استانداردهاي فني جهاني محصوالت اين گروه صنعتي بوده است.
 

 آقـاي فروهرنيا بـه عنوان مديرعامل تجهيزگسـترپارميس توضيح دهيد 
كـه چرا ايـن برند را براي عرضه تخصصي گسـكت در صنعت در و پنجره 

يوپي وي سي انتخاب كرديد؟
ــان  ــت كه ما قبل از آغاز فعاليت تجاري خود با گروه صنعتي پيكاس واقعيت اين اس
ــكت ها انجام داديم و هم با بررسي هاي  مطالعات زيادي هم روي كيفيت فني گس
ــازندگان در و پنجره  ــناخت خوبي از نيازهاي واقعي س ــي تالش كرديم تا ش ميدان
ــيديم  ــه در نهايت به اين جمع بندي رس ــتيك هاي درز بندي پيدا كنيم ك ــه الس ب
ــابقه  ــن س ــد و عرضه مي كند، هم به دليل حس ــان تولي ــه محصولي كه پيكاس ك
ــتاندارد معتبر  ــتن گواهي نامه هاي اس ــن گروه موفق صنعتي و هم در اختيار داش اي
ــان براي عرضه تخصصي گسكت به سازندگان در و پنجره  جهاني، انتخاب پيكاس
يوپي وي سي بهترين گزينه ممكن است و به همين دليل تاكيد مي كنم كه انتخاب 

پيكاسان از سوي تجهيزگستر پارميس انتخاب كيفيت بود و خدمات برتر.

 اشـاره كرديد به حساسـيت شما در شـركت تجهيزگستر پارميس روي 
كيفيت فني گسكت هاي در و پنجره يوپي وي سي، بفرماييد كه الستيك هاى 

درزبندي گروه صنعتي پيكاسان از چه استانداردهايى برخوردار است؟
ــان، استاندارد دين  ــكت هاي توليدي گروه صنعتي پيكاس در حال حاضر تمامي گس
آلمان را در زمينه استفاده از مواد اوليه باكيفيت، استاندارد تياساى تركيه را در زمينه 
توليد محصول با كيفيت و گواهي نامه استاندارد كيفيت از كشور آمريكا را در اختيار 

دارد كه اين ها بخشي از استانداردهاي معتبري است كه پيكاسان موفق به اخذ آن 
شده است. از سوي ديگر چون گروه صنعتي پيكاسان، جزو اولين شركت هايى است 
ــه و بلژيك به صورت  ــورهاى آلمان، اتريش، فرانس كه به بازار اروپا مخصوصا كش
مستقيم كاال صادر مى كند و دفتر ثبت شده در آلمان دارند، به همين دليل شركت 
ــتين  ــان را آغاز كرد به نحوي كه نخس ــتر پارميس همكاري به پيكاس تجهيزگس
ــران و از طريق همكاري با  ــور اي ــان در منطقه خاورميانه در كش نمايندگي پيكاس

تجهيزگستر پارميس رقم خورده است.

 حتمـا مي دانيـد كـه شـرايط آب و هوايي ايران بسـيار متفاوت اسـت و 
بسـياري از كالنشـهرهاي ايراني از آلودگي هوا و صدا آسيب پذير شده اند. 
اين سـوال مطرح است كه آيا گسـكت هاي توليدي گروه صنعتي پيكاسان 
با شـرايط آب و هوايي سـرد برخي شهرها و بسـيار گرم در مناطق جنوبي 

ايران و ... همخواني دارد؟
وراي حسن سابقه و تخصص گروه صنعتي پيكاسان در ارائه محصوالت با كيفيت 
ــي از مزاياي محصوالت  ــت كه يك ــتاندارد جهاني، اين نكته حايز اهميت اس و اس
ساخته شده از مواد اوليه پايه كائوچو اين است كه الستيك ها يا گسكت هاي ساخته 
شده از اين مواد اوليه باكفيت، مخصوصا اي پي دي ام در شرايط آب و هوايي منفي 
45 درجه تا مثبت 130 درجه سانتيگراد كيفيت خود را حفظ مي كند، به همين دليل 
احتمال افت كيفيت محصوالت در شرايط آب و هوايي ايران غيرممكن است و به 
جرات مي توانم بگويم كه پيكاسان تنها شركتى است كه توليدات خود را در شرايط 
ــان از  ــال گارانتى مى كند. از اين رو يكي از داليل انتخاب پيكاس ــخت تا 20 س س
ــاله است كه كيفيت گسكت هاي در شرايط  ــوي تجهيز گستر پارميس همين مس س
ــاله به  ــي مختلف ايران هرگز تغييري نمي كند. ارائه ضمانت نامه 20 س آب و هواي
ــت كه اين محصول تست هاي تخصصي لحظه اي را در خطوط توليد  اين دليل اس
ــطح جهاني عرضه مي شود و ما مصمم هستيم  ــكت ها در س طي مي كند و اين گس
ــت در و پنجره ايران، از حقوق  ــكت به فعاالن صنع تا  با عرضه باكيفيت ترين گس
ــتريان در تجهيزگستر پارميس  و منافع آنها صيانت كنيم چرا كه رعايت حقوق مش

اصل نخست محسوب مي شود.

اولويت نخست توليدكنندگان در و پنجره ايران
ــت در و پنجره  ــگاه صنع ــا، مدير فروش در تمام روزهاي نمايش ــون فروهرني هماي
ــد كه انتخاب اولشان در  ــش ها و خواسته هاي مشترياني باش ــخگوي پرس بايد پاس
تامين گسكت هاي در و پنجره يوپي وي سي، شركت تجهيزگستر پارميس است. از او 
ــكت هاي مورد استفاده در برخي واحدهاي  درباره اختالف نظرها درباره كيفيت گس
توليدي پرسيديم كه نظر او قابل تامل و تعمق است. اين گفتگوي كوتاه را بخوانيد:

 صنعت درو پنجره يوپى وى سى در ايران يك صنعت جوانى است و اختالف نظر 
در بين فعاالن اين صنعت هم كم و بيش ديده مي شود. برخي مدافع پروفيل هاي 
گسكت سرخود هستند و برخي منتقد آن. از شما به عنوان مدير فروش شركت 

تجهيزگستر پارميس مي پرسم كه ريشه اين اختالف نظر كجاست؟
بگذاريد از يك مثال در صنعت ديگر پاسخ سوال شما را بدهم. اگر قرار بود كه الستيك 
يا گسكت هاي سرخود فاقد پايه كائوچو يا اي پي دي ام كه روي كاالها نصب مي شود 
ــوب شود، چرا در صنعت خودروسازي اين كار را نمي كنند؟  ببينيد!  ، يك مزيت محس
تجربه استفاده از الستيك ها در صنايع استراتژيك و حياتي مثل صنعت خودروسازي 
ــان مي دهد كه بايد از الستيك هايي استفاده شود كه پايه مواد اوليه آن  يا هواپيما نش
ــتيك ها  ــت كه برخي الس ــد. واقعيت اين اس از كائوچو و به خصوص اي پي دي ام باش
ــتفاده در برخي صنايع از جمله صنعت در و  ــده و يا مورد اس ــكت هاي توليد ش و گس
ــده به اين دليل  ــاخته ش پنجره از مواد اوليه غير از اي پي دي ام و داراي پايه كائوچو س
ــتانداردهاي الزم را ندارند. شما  كه هزينه توليد را پايين بياورند. اما اصال كيفيت و اس
ــتروژن 20 هزار دالري اقدام  ــتگاه اكس ببينيد برخي توليدكنندگان پروفيل با يك دس
ــكت با  ــكت روي پروفيل مي كنند، در حالي كه يك كارخانه توليد گس به نصب گس
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ميليون ها دالر سرمايه گذاري احداث مي شود و به همين دليل است كه در كل منطقه 
ــركت در تركيه اقدام به توليد گسكت يا همان الستيك  ــيا و خاورميانه تنها دو ش آس
ــه كائوچو و اى پى دى ام مي كنند كه يكي از آنها گروه صنعتي  ــد با مواد اوليه پاي درزبن
پيكاسان است. هرچند ممكن است اين با اين اظهارنظر مورد غضب توليدكنندگان و 
عرضه كنندگان پروفيل هم قرار بگيريم كه طبيعي است چرا سود هنگفتي ممكن است 
از دست بدهند. اتفاقا اين سوال مهمي است كه شما مطرح كرديد. ببينيد در كشورى 
ــت، صنعت در و پنجره يوپي وي سي سابقه دارد،  ــال اس مثل تركيه كه االن چهل س
رقابت براي ارائه محصول باكيفيت باالست و اين سوال مطرح است كه اگر الستيك 
ــود، چه كساني بايد هزينه آن  ــاختمان خراب ش پنجرهاي در طبقه 20 يا 50 يك س
ــه مي كند يا مصرف كننده  ــه محصول بي كيفيت به بازار عرض ــت كنند؟ آنك را پرداخ
ــتيك ها و گسكت هاي اي پي دي ام امروزه در صنعت در و  نهايي؟ به همين خاطر الس
پنجره يوپى وى سى از اهميت بااليي برخورد است و ما اميدواريم اين نگاه اشتباه هم 
ــى ايران تغيير كند و الستيك اى پى دى ام اولويت نخست تمام  در صنعت يوپى وى س

توليدكننده هاى با كيفيت ايران باشد.

 شـما در مقـام مديـر فـروش تجهيزگسـتر پارميس اسـتقبال بـازار از 
گسكت هاي پيكاسـان را چگونه مي بينيد و براي سهولت دسترسي به اين 

محصول چه برنامه اي داريد؟
بازخورد بسيار خوبي را تاكنون از سوي فعاالن صنعت در و پنجره دريافت كرده ايم و 
با توجه به افزايش سطح تقاضا مصمم هستيم تا در برنامه ريزي تجهيز گستر پارميس 
ــده در كمترين زمان ممكن به  ــفارش داده ش به گونه اي عمل كنيم كه كاالي س
دست مشتريان شركت برسد. چرا كه ما مصمم به عرضه تخصصي گسكت هستيم 
و اين يك راهبرد در برنامه فروش شركت تجهيز گستر پارميس محسوب مي شود.

 
فقط به تخصصگرايي ميانديشيم

علي خرم، در مقام مدير بازرگاني شركت تجهيزگستر پارميس مسووليت پذير است و 
ــتريان را دقيق گوش كند و  صريح الهجه، تا آنجا كه خود را موظف مي داند نظر مش
نظر ايشان را برآورده سازد. او تاكيد مي كند كه تجهيزگستر پارميس همان راهبردي 
ــاور او تخصصي فكر  ــت و ب ــين بنيان نهاده اس را دنبال مي كند كه يراق گستر پرش
كردن و تخصصي كار كردن است و حاال در تجهيزگستر پارميس فقط به يك مهم 
مي انديشيد. عرضه تخصصي گسكت ها يا همان الستيك هاي درزبندي در و پنجره. 

 چرا شـركت يراق گستر پرشين كه در زمينه عرضه يراق آالت در و پنجره 
يوپي وي سـي فعاليت دارد و از سـابقه درخشـاني هم برخوردار است، خود 
به عرضه گسـكت پيكاسان روي نياورد و تصميم بر اين شده كه اين مهم 
بر دوش شـركتي ديگر گذاشته شـود كه نتيجه آن تولدي ديگر در خانواده 

يراق گستر پرشين به نام تجهيزگستر پارميس بود؟
ــين  ــركت يراق گسترپرش ــوب مي دانيد كه ش ــما خ ــوال خوبي مطرح كرديد. ش س

ــي به صورت تخصصى  ــت كه در زمينه يراق آالت در و پنجره يوپي وي س سال هاس
كار مى كند و شركت دومى به نام تجهيزگسترپارميس  به عنوان عضوي از شركت 
ــين تاسيس شده است كه فقط و فقط به صورت تخصصي در زمينه  يراق گستر پرش
ــود را متعهد به تخصصي  ــت مي كند. ما خ ــكت هاي اي پي دي ام فعالي ــروش گس ف
ــه عنوان يك فعاليت  ــم و هدف ما صرفا فروش يك محصول ب ــردن مي داني فكرك
ــي در زمينه عرضه  ــتر پارميس و فعاليت تخصص ــت. بلكه با تجهيزگس تجاري نيس
گسكت مي خواهيم اهميت و ضرورت استفاده از يك گسكت خود و معتبر در سطح 
ــان  ــي را نش جهاني در ارتقاي كيفيت و باالبردن مزيت در و پنجره هاي يوپي وي س
دهيم چرا كه مهمترين مزيت در و پنجره هاي يوپي وي سي عايق بودن آنها در برابر 

آلودگي هوا، آلودگي صدا و البته جلوگيري از هدر رفت انرژي است. 

 به عنوان مديربازرگاني تجهيزگسـتر پارميس بفرماييد كه آيا گسـكت هاي 
پيكاسان از اين انعطاف برخوردار هستند كه تمام مقاطع پروفيل را پوشش دهد؟

قطعا همين طور است. وقتي يك شركتي فقط براي عرضه تخصصي گسكت در و 

پنجره راه اندازي شده، مشخص است كه مي خواهيم با مطالعه روي مقاطع مختلف 
پروفيل و همكاري با شركت هاي توليدكننده يا عرضه كننده پروفيل، گسكت كامال 
ــي ايران قرار دهيم. ما  ــازندگان در و پنجره يوپي وي س ــب آن را در اختيار س مناس
اطالعات فني و مشخصات پروفيل هاي مورد استفاده در بازار ايران را جمع آوري و 
تحليل مي كنيم و پس از آن اين اطالعات در در اختيار گروه صنعتي پيكاسان قرار 

مي دهيم تا نسبت به توليد و عرضه گسكت هاي مورد نياز اقدام شود.

 اسـتقبال فعاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سـي ايران از محصوالت و 
خدمات شركت تجهيزگسترپارميس چگونه بوده است؟

ــطح رضايت مندي مشتريان خوب گزارش شده اما تاكيد مي كنم كه  تا كنون كه س
ــترپارميس و سازندگان در و پنجره است  اين تازه آغاز يك همكاري بين تجهيزگس
ــي  ــازندگان و مونتاژكاران در و پنجره يوپي وي س و ما به دليل اهميتى كه براى س
ــتيك هاى EPDM وارداتى را با برند PILASTOM كه  كشورمان هستيم، الس
ــت و و تمامى تست هاى مورد نظر اروپايى را گذرانده،  يك برند صادراتى در اروپاس
ــال فكر نمي كردم در مدت كوتاه حضور  ــت كه اص انتخاب كرده ايم. واقعيت اين اس
ــركت در بازار با استقبال بااليي مواجه شويم به گونه اي كه پس از  تخصصي اين ش
ــمت دپوي كاال براي چندماه  ــديم به س چندماه به دليل حجم تقاضاي باال ناچار ش
نياز بازار حركت كنيم و به دليل شناخت خوبي كه فعاالن صنعت در و پنجره از يراق 
گستر پرشين دارند، مطمئن هستيم كه كاالها و خدمات تجهيزگستر پارميس هم با 
ــتريان مواجه خواهد شد و به همين دليل براي برآورده ساختن  اعتماد و رضايت مش
نياز مشتريان بالقوه هم برنامه ريزي هاي گسترده اي صورت گرفته كه در سال آينده 

جزييات آن را اعالم خواهيم كرد. 
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كاوه تجارت پارس؛ يك گام جلوتر از همه  

كيفيت در و پنجره را با يراق آالت AGB تضمين كنيد
 

اشـاره پنجره: با در اختيار داشـتن 80 درصد از بازار يراق آالت در و پنجره يوپي وي سـي در سـومين قدرت اقتصادي اروپا يعني ايتاليا و البته 
سـربلندي محصوالت گروه صنعتي آلبان جياكومو اس.پ.آ (Alban Giacomo s.p.a) در سـخت ترين آزمون هاي كيفي و تسـت هاي فني 
روز اروپا ترديدي باقي نمي ماند كه انتخاب يراق آالت توليدي اين گروه صنعتي جهاني با نشـان AGB خود تضميني اسـت براي كيفيت در و 
پنجره هاي يوپي وي سي. حضور آقاي جياكومو آلبان در مقام مديرعامل و مديران اين گروه صنعتي در چهارمين نمايشگاه بين المللي صنايع در 
و پنجره ايران هم نشان داد كه آنها حساب ويژه اي روي شركت كاوه تجارت پارس به عنوان نمايندگي انحصاري خود در ايران باز كرده اند 
تا در عرصه رقابت بر سـر كيفيت يراق آالت و ارائه خدمات در بازار ايران يك گام از ديگران جلوتر باشـند. وقتي خبرنگار پنجره ايرانيان در 
گفتگوي اختصاصي با آقاي دالروسا، مدير بخش صادرات گروه صنعتي Alban Giacomo s.p.a پرسيد كه نگاه شان به بازار ايران چيست؟ 
پاسخ اين بود كه حضور AGB در ايران بلندمدت و فعاالنه خواهد بود و انتظار ما اين است كه كاوه تجارت پارس به عنوان نماينده انحصاري 
AGB در ايران به گونه اي عمل كند كه حضوري مقتدرانه در بازار ايران داشته باشيم و انتخاب نخست سازندگان در و پنجره با كيفيت ايران، 
يراق آالت با كيفيت برتر AGB باشـد. ما مطمئن هسـتيم كه شريك تجاري ما در ايران روزهاي درخشان و پيشرفت AGB را رقم خواهد زد 
و از انتخاب كاوه تجارت پارس هم خوشحال هستيم. كاوه ميرآفتاب، مدير عامل شركت كاوه تجارت پارس هم با اشاره به تاكيد كارشناسان 
اين شـركت بر ضرورت جدي گرفتن حقوق و منافع مشـتريان و سازندگان در و پنجره يوپي وي سي در ايران مي گويد: اين شركت نمايندگي 
انحصارى AGB در ايران مى باشد و تحت رعايت ضوابط قرارداد نمايندگى انحصارى اجازه نخواهيم داد كه يراق  آالتي با نشان AGB خارج 
از شـركت كاوه تجارت پارس به بازار عرضه شـود، چرا كه براي ما احترام به حقوق مشـتريان و پاسخ دادن به خواسته هاي ايشان در درجه 

نخست اهميت قرار دارد. اين گفتگو را بخوانيد:
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 Alban Giacomo s.p.a ابتدا توضيح دهيد كه سـابقه گروه صنعتي 
به چه سالي بر مي گردد و در چه زمينه اي فعاليت دارد؟

ــر بايد برگرديم به  ــده و معتب ــابقه اين گروه صنعتي شناخته ش براي اطالع از س
ــور ايتاليا از يك كشور با اقتصاد  ــال هاي پس از جنگ جهاني دوم و گذر كش س
ــطح قاره اروپا. پدربزرگ  ــور صنعتي پيشرو در س ــاورزي به يك كش عمدتا كش
ــذار گروه  ــزرگ كه بنيانگ ــاي جياكومو آلبان ب ــركت، آق ــل كنونى ش مديرعام
ــال  ــد، در س ــي Alabn Giacomo s.p.a يا همان AGB مى باش صنعت
ــنگ بناي تاسيس اين شركت را در ونيز ايتاليا گذاشتند كه به  1947 ميالدي س
صورت تخصصي به توليد و عرضه انواع قفل، يراق آالت و ملزومات در و پنجره 
ــامل يراق آالت  ــركت به هفت گروه عمده ش ــردازد و حوزه فعاليت اين ش مي پ
ــتفاده در  ــى مورد اس در و پنجره، قفل هاى چندزبانه، يراق آالت محورى چرخش
ــتم كشويى، قفل و سيلندر، لوال و چفتى  پنجره هاى دايره اى و چهارگوش، سيس

و يراق آالت مورد استفاده در پنل هاى نورگير و محافظ در و پنجره مي شود.

 جايگاه يراق آالت در و پنجره AGB را در سطح جهان چگونه ارزيابي 
مي كنيد و افق ديد مديران شـركت در زمينه ارتقاي اسـتاندارد و كيفيت 

محصوالت تا كجاست؟
ــود  ــط جياكومو آلبان اداره مي ش ــركت AGB توس ــد! در حال حاضر، ش ببيني
ــوب مي شود و گستردگى طيف  ــومين نسل از بنيان گذاران AGB محس كه س
محصوالت AGB باعث شده تا محصوالت ما در بين ساير توليدكننده ها رقيبي 
ــه توليدى اين  ــه تمامى 22 هزار نوع قطع ــد چرا ك ــته باش از حيث كيفيت نداش
ــتفاده از جديدترين تكنولوژى روز دنيا در سه كارخانه آن در شهر  ــركت با اس ش

ونيز ايتاليا ساخته مى شوند.
بنابراين افق ديد مديران AGB اين است كه با توليد و عرضه طيف گسترده اى 
ــم اندازهاى  ــركت AGB را به چش از محصوالت با كيفيت، پايبندى و تعهد ش
ــب ترين راه حل و پاسخ  ــان دهند و ارائه بهترين و مناس ــده نش از پيش تعيين ش
ــر دنيا  ــت ها و نيازهاى متخصصان صنعت توليد در و پنجره در سراس به درخواس

چشم انداز اصلى اين شركت مى باشد.

 بگذاريـد صريح  بپرسـم كه آيا محصـوالت و يراق آالت عرضه شـده 
توسـط AGB در ايران آن هم از طريق شـركت كاوه تجـارت پارس، با 
همـان كيفيت يراق آالتي اسـت كه در سـاير نقاط جهـان از جمله اروپا 

عرضه مي شود؟
ــركت AGB به منظور اطمينان از كيفيت توليدات  ــت و ش بله؛ همين طور اس
ــال به انبار، از لحاظ كيفى  ــته بندى و ارس خود، تمامى محصوالت را قبل از بس
ــود مواجهه با  ــركت، با وج ــى و آزمايش قرار مى دهد. حتي اين ش ــورد بررس م
ــي از بحران اقتصادي جهان، برخالف بسيارى از  چالش ها و موانع مختلف ناش
توليدكنندگان غربى كه با هدف كاهش هزينه ها اقدام به توليد محصوالت خود 
در ساير كشورها مى كنند، روند متفاوتى را در پيش گرفته و تمركز خود بر توليد 

مرغوب ترين و باكيفيت ترين كاالها گذاشت.
ــه كارخانه  بنابراين ما تضمين مي كنيم كه كه تمامى محصوالت AGB در س
 Romano d’Ezzelino, Pove del) ــهر ونيز ايتاليا ــركت در ش اين ش

Grappa and Cassola) توليد مى شوند. 

 تاكنون موفق به دريافت چه گواهي نامه هاي استاندارد شده ايد؟
ــركت از سال 1996 ميالدى، تمامى محصوالت خود را تحت استاندارد  اين ش
ــد كرده و تاكنون نيز موفق به دريافت گواهى RAL براى  ISO 9001 تولي
يراق آالت، گواهى SKG براى سيستم هاى امنيتى و ضدسرقت و نيز گواهى 
ــايان توجه است كه تمامى  ــاير توليدات شده است. در ضمن ش CE براى س
ــال توسط اين شركت  يراق آالت AGB از تاريخ صدور فاكتور به مدت 10 س

ضمانت مى شوند.

 يكـي از مزيت هاي يـراق  آالت AGB  پوشـش محافظتى قوى تحت 
عنوان Activeage، براى سـطوح فلزى اسـت. قدري توضيح مي دهيد 

كه اين پوشش چه تاثيري روي كيفيت محصوالت مي گذارد؟
ــش  ــزى (Activeage) يك پوش ــطوح فل ــى قوى براى س ــش محافظت پوش
ــه اليه است. اليه درونى اين پوشش از فلز روى ساخته  ــكل از س محافظى متش
ــش باعث ايجاد  ــيليكاى موجود در اليه ميانى اين پوش ــده و نانوذرات بلور س ش
ــه محافظ بيرونى  ــوند و الي ــت اثرپذيرى كروميومى در يراق آالت مى ش خاصي
ــايش تدريجى  ــزى را در برابر خوردگى و فرس ــطوح فل ــش مقاومت س اين پوش
ــاى حركتى افزايش مى دهد.  ــديد حرارتى و يا انواع تنش ه ــى از تغييرات ش ناش
ــم بايد تاكيد كنم  ــي AGB ه ــوص يراق آالت در و پنجره يوپي وي س در خص
كه  پوشش نانوسيلور Activeage بر روى تمامى قطعات و اجزاى يراق آالت 
ــيميايى و زنگ زدگى  ــا در برابر انواع خوردگى ش ــده و از آن ه AGB اعمال ش
ــاالى نمك موجود در  ــرايط آب و هوايى نامتعادل از قبيل غلظت ب ــى در ش حت
ــارج اتاق و نيز انواع  ــديد هواى داخل و يا خ ــاحلى) و رطوبت ش هوا (مناطق س
ــوب هاى گچى و مرطوب مى شوند،  ــكيل رس آلودگى هاى جوى كه منجر به تش
ــوي ديگر مى بايستى كه ثبت ركورد استثنايى بيش از 2  محافظت مى كند. از س
ــپرى نمك  ــاعت مقاومت در برابر خوردگى و زنگ زدگى در آزمايش اس هزار س
ــتمر متخصصان شركت  ــاوره مداوم و همكارى مس ــاره كرد كه، حاصل مش اش
ــگاهى ايتاليا و نيز بهره مندى  ــات پژوهشى و دانش AGB با معتبرترين مؤسس
ــى از بزرگ ترين كارخانه  ــتفاده در يك ــرفته ترين تكنولوژى هاى مورد اس از پيش
ــره كننده و فراتر از  ــتيابى به نتايج خي ــت.اين دس هاى توليد رنگ در جهان اس
ــده در استاندارد EN 13126-1 در آزمون هاى سنجش خاصيت  ميزان تعيين ش
ــه  ــى و نيز ثبت ركوردى جديد از مقاومت در برابر خوردگى در مقايس ضدخوردگ
ــده در استاندارد EN1670 از جمله برترى هاى غير قابل انكار  با حدود تعيين ش
پوشش سه اليه اى نانوسيلور Activeage در تمامي محصوالت و يراق آالت 

AGB است.
 

 چرا بازار ايران را انتخاب كرديد؟
ــور با جمعيت جوان و نيازمند مسكن است  ــت كه ايران يك كش واقعيت اين اس
ــت و از اين رو بازار ايران يك بازار  ــاز در اين كشور روشن اس و آينده ساخت وس
ــود. ما پس از مطالعات و تحقيقات  ــوب مي ش جذاب و با ميزان فروش باال محس
ــاختمان در ايران و مشاوره گرفتن از كارشناسان  در زمينه ظرفيت هاي صنعت س
ــديم تا در بازار ايران حضور فعاالنه، موثر و تعيين كننده داشته باشيم.  مصمم ش
ــراق آالت در و پنجره  ــه كامل و متنوع ي ــادآوري مي كنم كه ما با عرض ــه ي البت
ــتريان خود در ايران هستيم و هدف ما  ــب با نيازهاي بازار در خدمت مش متناس

عرضه محصول با كيفيت و مناسب براي بازار مناسب است.

 تازه ترين آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه تنها 9 درصد از پنجره هاي 
موجـود در ايـران دوجـداره اسـت و از سـوي ديگر صنعـت در و پنجره 
يوپي وي سـي در ايـران يك صنعت نوپا تلقي مي شـود و بـه دليل قدرت 
خريـد مردم و مصرف كننده اين خطر وجـود دارد كه يراق آالت با كيفيت 
پايين از حيث استانداردهاي فني مورد استفاده قرار گيرد. حاال سوال اين 
است كه يراق آالت شركت AGB با همان كيفيت و استاندارد اروپايي در 
بازار ايران عرضه خواهد شد يا اينكه ممكن است يراق آالت اين شركت 

متناسب با بازار ايران با كيفيتي پايين تر وارد بازار شود؟
ــخ دهم كه كليه محصوالت  ــما پاس ــوال ش ــفاف به اين س بگذاريد صريح و ش
ــركت AGB در ايتاليا و براساس استانداردهاي سخت گيرانه روز اروپا توليد و  ش
ــود و بازار ايران هم از اين قاعده مستثني  در تمامي بازارهاي هدف عرضه مي ش
ــويم كه محصوالتي با كيفيت هاي متفاوت  نخواهد بود و ما هرگز حاضر نمي ش
ــت برخي  به مصرف كنندگان ايراني ارائه كنيم. بنابراين، اين تلقي كه ممكن اس
محصوالت به دليل نيروي كار ارزان در برخي كشورهاي آسيايي توليد و عرضه 
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ــوالت و كاالهاي ما  ــد و محص ــركت AGB صدق نمي كن ــود، در مورد ش ش
ــت. تاكيد مي كنم كه يراق آالت يوپي وي سي با  ــور ايتالياس صد در صد توليد كش
برند AGB تنها يراق آالتي است كه در موسسه PIV آلمان تحت دقيق ترين و 
فني ترين آزمون هاي كيفي براى مدت زمان بيش از 2000 ساعت تحت آزمايش 
ــربلند بيرون آمده است. البته تاكيد مي كنم  ــپرى نمك قرار گرفته است و س اس
ــگاه فوق مجهزي هستيم كه به دليل  كه در كارخانه AGB، داراي يك آزمايش
ــراق آالت تمامي آزمون هاي  ــت هاي فني ي ــورداري از تكنولوژي باالي تس برخ

تخصصي را روي يراق آالت AGB انجام مي دهيم.
 

 همكاري شركت كاوه تجارت پارس با AGB چگونه شكل گرفت و دو 
طرف چه مراحلي را براي همكاري سپري كردند؟

ــارس پس از ماه هاي  ــاري AGB با كاوه تجارت پ ــد بگويم كه ارتباط تج باي
ــكل گرفت  ــناخت توانمندي هاي دوطرف ش ــي مطالعه و مذاكره براي ش طوالن
ــازار ايران و  ــتيم تا ظرفيت هاي ب ــور ما از طرف ايراني خواس ــراي اين منظ و ب
ــتريان بالقوه را براي در اختيار داشتن يراق  آالت با كيفيت برتر اروپا با  انتظار مش
ــان تجاري AGB شناسايي كند و از طرف ديگر همكار ايراني هم خواستار  نش
ــه اطالعات دقيق از كيفيت يراق آالت، ضمانت نامه هاي فني و برنامه حضور  ارائ
ــم در همكاري AGB با  ــه يكي از موارد مه ــه AGB بود. البت ــر و فعاالن موث
كاوه تجارت پارس اين بود كه از حيث قيمت، آيا يراق  آالت AGB قدرت رقابت 
ــت چرا كه اين ريسك وجود دارد كه به واسطه  با ديگر يراق آالت را خواهد داش
ــده ايراني باالتر از حد  ــراق آالت AGB براي مصرف كنن ــت باال، قيمت ي كيفي
انتظار و قدرت خريد آنها باشد. البته سابقه رابطه تجاري بين كاوه تجارت پارس 
ــال پيش برمي گردد و در اين سال ها مذاكرات ادامه داشت  و AGB به هفت س
و از يك سال و نيم پيش با تجهيز كامل انبار و دپوي يراق آالت فعاليت تجاري 
ــر استان ها  ــتريان در سراس خود را در ايران كليد زديم تا بتوانيم به نيازهاي مش
ــخ دهيم. البته اين هم بايد بگويم كه چون همه قطعات  ــهرهاي ايران پاس و ش
ــاخت يك كمپاني است و مداوم روي تنوع  به كار رفته در يراق آالت AGB س
ــتيم، قرار است تا سيستم جديد يراق آالت  محصوالت و كيفيت آن متمركز هس
AGB پس از ورود به بازارهاي ايتاليا به طور همزمان وارد بازار اسپانيا و ايران 
شود چرا كه بازخورد عرضه يراق آالت AGB در بازار ايران نشان داده كه عمده 

مشتريان ما كيفيت پسند هستند.

 چه توصيه اي به سـازندگان در و پنجره يوپي وي سي ايران در انتخاب 
يراق آالت داريد ؟

ــت باعث طول عمر باالي  ــم كه انتخاب يك كاالي با كيفي ــد تاكيد كن اوال باي
محصول مي شود و وقتي سازندگان در و پنجره يوپي وي سي در ايران از يراق آالت 
ــتانداردهاي جهاني نظير AGB استفاده مي كنند، هم  ــطح اس با كيفيت و در س
ــم عمر در و پنجره ها  ــده را افزايش مي دهند و ه ــاخته ش كيفيت در و پنجره س
طوالني خواهد شد و ديگر نيازي به تعويض مداوم يراق آالت نخواهد بود. دومين 
نكته مهم اينكه در صورتي كه سازندگان در و پنجره بخواهند از يراق آالت فاقد 
ــتانداردهاي معتبر استفاده كنند، به طور طبيعي بازخورد نامناسبي از  كيفيت و اس
سوي مشتريان خود دريافت خواهند كرد و اعتبار تجاري آنها زير سوال مي رود، 
چرا كه حتى اگر در و پنجره هرچه قدر هم خوب ساخته شده و نصب شده باشد، 
ــت با نواقصي در يراق آالت مواجه شود  ــتفاده مصرف كننده، ممكن اس در اثر اس
ــتري به ساخت و نصب آن توجهي نشان نخواهد داد و توليدكننده  كه ديگر مش
ــي براي  ــازندگان در و پنجره يوپي وي س را مقصر مي داند. من توصيه مي كنم س
پايين آوردن هزينه توليد خود زيربار يراق آالت فاقد كيفيت نروند كه حيثيت خود 

را به خطر خواهند انداخت.

 AGB از حيث كيفيت و ضمانت محصوالت و يراق آالت با برند جهاني 
چه ضمانتي به مشتريان مي دهيد؟

ــت هاي فني و آزمون هاي  ــه يراق آالت AGB تمامي تس ــد از آنجايي ك  ببيني
ــركت AGB كيفيت يراق آالت  ــي كيفي روز اروپا را رعايت مي كند، ش تخصص
ــك ضمانت نامه اي  ــت مي كند و اين ي ــال ضمان ــر حيث به مدت 10 س را از ه
ــا در AGB راحت  ــت. البته خيال م ــه تعهدات آن قطعي اس ــت كه عمل ب اس
ــكلي براي يراق آالت ايجاد نخواهد شد و  ــت و مطمئن هستيم كه هيچ مش اس
ــارس- نبايد هيچ نگراني از بابت  ــركت كاوه تجارت پ ــده ما در ايران – ش نماين
ــته باشد. البته شركت كاوه تجارت پارس قبل از نهايي شدن قرارداد  كيفيت داش
ــت كه اين  ــته اس ــكاري با AGB و آغاز فعاليت تجاري تاكيد ويژه اي داش هم
ــمي AGB در ايران باشد و ما اجازه  ــعبه رس ــركت نمايندگي انحصارى و ش ش
ــان AGB خارج از شركت كاوه تجارت پارس  نخواهيم داد كه يراق  آالتي با نش
ــتريان و پاسخ دادن به  ــود چرا كه براي ما احترام به حقوق مش به بازار عرضه ش
ــت اهميت قرار دارد. مگر نمايندگان رسمي  ــته هاي ايشان در درجه نخس خواس
فروش يراق آالت AGB كه به طور مستقيم زير نظر شركت كاوه تجارت پارس 
ــراق آالت آلماني، تركيه اي و حتي  ــد. همچنين با توجه به عرضه ي ــت دارن فعالي
چيني در بازار ايران، به آن دسته از سازندگان در و پنجره يوپي وي سي ايراني كه 
قصد دارند، محصولي متفاوت و متمايز با ديگران به مشتريان خود عرضه كنند، 
ــي بهترين انتخاب، در واقع كيفيت يراق آالت  مي گوييم كه انتخاب AGB يعن
AGB محصول نهايي يا در و پنجره يوپي وي سي را از در سطح ممتاز از لحاظ 

كيفيت قرار خواهد داد.

 آيا AGB براي ماندن طوالني مدت و رقابت به بازار ايران وارد شـده 
يا براي تست كردن بازار؟

ــاي جهاني بدون  ــطح بازاره ــابقه حضور در س ــال س ــا 75 س ــد AGB ب ببيني
برنامه ريزي بلندمدت و موثر وارد هيچ بازار جديدي نمي شود و همانطور كه اشاره 
كردم، حضور ما در بازار ايران هم پس از نزديك به شش سال مطالعه و مذاكره 
ــور AGB در ايران بلندمدت و فعاالنه خواهد بود  تجاري صورت گرفت و حض
 AGB و انتظار ما اين است كه كاوه تجارت پارس به عنوان نماينده انحصاري
ــته باشيم  در ايران به گونه اي عمل كند كه حضوري مقتدرانه در بازار ايران داش
ــازندگان در و پنجره با كيفيت ايران، يراق آالت با كيفيت  ــت س و انتخاب نخس
ــريك تجاري ما در ايران روزهاي  ــد. ما مطمئن هستيم كه ش برتر AGB باش
ــان و پيشرفت AGB را براي ما رقم خواهد زد و از انتخاب كاوه تجارت  درخش

پارس هم خوشحال هستيم.

 و سخن پاياني شما با توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي ايراني.
ــم كه ما فقط  ــما اعالم مي كن ــركت AGB رس ــه عنوان مدير بخش صادرات ش ب
صادركننده و فروشنده يراق آالت در و پنجره يوپي وي سي نيستيم، بلكه خدمات پس 
ــتريان تعطيل بردار نيست و به عنوان يك  ــاوره هاي فني ما براي مش از فروش و مش
شركتي كه تا 80 درصد بازار ايتاليا را در اختيار خود داريم، تاكيد مي كنيم كه خدمات ما 
براي همه مشتريان در سراسر كشور يكسان است و هيچ تفاوتي بين مشتريان اروپايي 
و ديگر كشورها از جمله ايرانيان وجود نخواهد داشت و حضور آقاي جياكومو آلبان در 
مقام مديرعامل گروه صنعتي AGB در غرفه شركت كاوه تجارت پارس در نمايشگاه 
ــي و ارتباط مستقيم با مشتريان ايراني خود  بين المللي صنعت در و پنجره يوپي وي س

نشان مي دهد كه بازار ايران و مشتريان ايراني از اهميت بااليي نزد ما برخوردارند.
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آريا ترك يراق
(UPVC) فعاليت : فروش يراق آالت درب و پنجره يو پى وى سى

تلفن : 04114476040
فكس : 04114476070

آدرس : تبريز ديزل آباد جاده صنعتى غرب خيابان صنعت4 
شهرك صنعتى اسكان پالك 398

                      info@aty. ir
www. aty. ir

آالكس ايران
upvc فعاليت : طراحى و توليد انواع يراق آالت آلومينيومى و

تلفن: 0472-3366006-10
فكس: 0472-3366258

آدرس :تبريز-شهرك سرمايه گذارى خارجى-خيابان
 آسياى 2-خيابان اروپا-نرسيده به ميدان صنعت

www.alaksiran.com             info@alaksiran.com

البرز يراق 
 UPVC فعاليت: ارائه دهنده انواع يراق آالت در و پنجره

تلفن: 5 - 22650264
فكس: 26201042

آدرس : خيابان وليعصر - باالتر از جام جم 
 خيابان خرسند - پالك 76 - طبقه 5 - واحد 15

آروكو سامانه
فعاليت: يراق آالت و گسكت در و پنجره upvc و آلومينيوم

تلفن: 22468207-11 -021
فكس: 22468212 -021

آدرس: اتوبان ارتش، جنب خيابان بهاران، پالك 73، واحد 1
info@arocogroup. com             www.arocogroup. com

آلفا صنعت تابان
فعاليت : يراق آالت در و پنجره دو جداره

تلفكس: 22685281-4
-73 پالك  قيطريه  پارك  قيطريه-روبروى  بلوار   : آدرس 

طبقه سوم-واحد پنج
Info@Makewindow.ir                   www.Makewindow.ir

آيسا تجارت نيكان
فعاليت: يراق آالت درب و پنجره UPVC، پروفيل گالوانيزه

تلفن: 021-88652880-2
فكس: 021-88652879

آدرس: ميدان ونك، خيابان ونك، برج ادارى تجارى آسمان، 
طبقه پنجم، واحد 507

اورين آلومينيوم تجارت 
فعاليت : فروش يراق آالت اختصاصى درب و پنجره و نماى 

آلومينيومى 
تلفكس : 5552671  /  6688766 (0411)   

همراه: 0914-8880085
آدرس : تبريز-اول خيابان پاستور جديد 1-تقاطع خيابان 

طا لقانى-ساختمان آليش-طبقه 2
info@aati. ir                www. aati. ir

بازرگانى سينا
فعاليت: واردات و فروش انواع پيچهاى صنعت upvc و فروش 

پروفيل هاى upvc و يراق آالت 
تلفن: 44961663-5

فكس: 44961667
آدرس: فلكه دوم صادقيه- ابتداى اشرفى اصفهانى- خيابان سازمان 

آب غربى- نبش گلستان- ساختمان نور قائم- ط 5- واحد 31
info@bzsina.ir             www.bzsina.ir

بازرگانى عابد
(UPVC) فعاليت : فروش يراق آالت درب و پنجره يو پى وى سى

تلفكس: 0311-9518085-8 
آدرس: اصفـــهان، خيابان توحيــــد شمالى

جنب مجتمع فرهنگى- هنرى استاد فرشچيان
مجتمع تجارى پديده، طبقه اول، واحد 103

info@abedtrade.com

بازرگانى طاها
  UPVCفعاليت : ارائه دهنده انواع يراق آالت در و پنجره هاى

و ملزومات و نصب 
تلفن: 8- 66390665 -021

فكس: 66390238- 021
شير  ميدان  از  بعد  قديم-  جاده   4 كيلومتر   : آدرس 

پاستوريزه- مركز تجارت استيل ايران   واحد312

بنيــس
و  در  مصرفى  ملزومات  و  گسكت  آالت،  يراق   : فعاليت 

پنجره يو پى وى سى
تلفن: 47281 (021)

آدرس: تهران – فلكه دوم صادقيه – برج طال  طبقه چهارم 
– واحد هفت

info@BENISS.com                 www. BENISS.com

پارسا پالست زاگرس
فعاليت: توليدكننده يراق آالت
تلفن: 021-36425261-4

فكس: 36425265 -021
آدرس: كيلومتر 35 جاده خاوران-شهرك صنعتى 

59A عباس آباد-خ 57-نبش مينا-قطعه

يراق آالت  يبانك اطالعاتى
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پرسان صنعت آريا
 GU - BKS فعاليت: نماينده رسمى يراق آالت

تلفن: 5 - 88679304 - 88679302 
فكس: 88881795 

آدرس: ميدان ونك، خيابان شهيد خدامى، خيابان نيروى 
انتظامى، پالك 14

info@parsansanat. com

پنجره عايق پرديس
فعاليت: توليدكننده پنجره هاى دوجداره UPVC و شيشه هاى 

دو و سه جداره 
برج  پاسداران-  تهران-خيابان  مركزى:  دفتر  آدرس 
سفيد- طبقه دوم- واحد 205   تلفكس:   22551815   

آدرس كارخانه: سبزوار- كيلومتر 11 جاده تهران- شهرك 
صنعتى تالش- بلوار تالش-تالش 6  

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

تجهيز صنعت دايان
فعاليت: واردكننده انواع پيچ و يراق آالت توليد درب و 

upvc پنجره
تلفن: 3-56321001    فكس: 56381092

خيابان  نبش  گلستان،  و  بين سبزدشت  جاده ساوه،  آدرس: 
اميركبير

تجهيز گستر پارميس
فعاليت: ارائه دهنده الستيك EPDM،نماينده رسمى شركت 

PIKASAN
تلفن: 021-88244141
فكس:021-88244661

(110 گيشا-پالك208(ساختمان  تهران-خيابان  آدرس: 
طبقه2-واحد6

WWW.tajhizgostar.com     tgp@ tajhizgostar.com

رايا ابزار يوتا ب
فعاليت : وارده كننده يراق آالت يو پى وى سى

شماره تلفن : 77081215 -  77081216 
فكس :  77081203 

موبايل : 09121162765  

kharazmi.siamak@gmail.com

زاگرس
فعاليت: توليد و پخش يراق آالت درب و پنجره دو جداره

تلفن:36466658
همراه: 09124915475  و  09383900993

كارخانه يخ  آباد-كوچه  آدرس: جاده خاوران-اول خاتون 
(فتح المبين اول)-بن بست صبا3-پ 23

زرينه نقش مهشاد(سهامى خاص)
SIEGENIA AUBI فعاليت: نمايندگى انحصارى يراق آالت

تلفن:021-22208965-22697430
  021- 22209049-  22208942

فكس : 021-22697431
آدرس: تهران- قيطريه- ميدان چيذر- نبش خيابان شهيد 

خراسانى- ساختمان برايا- پالك 28- واحد 12
www.mahshadco.com               info@mahshadco.com

ساتيان صنعت ساختمان
 UPVC فعاليت: فروش انواع يراق آالت درب و پنجره هاي

و آلومينيومي
تلفن: 88036038 -021       فكس: 88043162 -021

آدرس: ميدان ونك، خيابان مالصدرا، خيابان شيراز شمالي، 
كوچه زاينده رود، پالك 14، واحد 4

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

كاوه تجارت پارس
فعاليت : قفل و يراق آالت درب و پنجره upvc و 

آلومينيومى ايتاليايى
تلفن: 22779142 و 021-22779154

فاكس: 021-22564317
آدرس: خيابان پاسداران- بهستان چهارم

پالك 24- واحد4 
    www.ktpco.ir      info@ktpco.ir

هندل وين
فعاليت: فروش يراق آالت ، پروفيل و ماشين آالت مونتاژ درب 

upvc و پنجره
تلفن:0411-5570725-6

فكس: 0411-5546391
آدرس: تبريز-خيابان امام-چهارراه شريعتى-بازار شريعتى-

طبقه سوم-واحد1
Rahmanpur-mr@yahoo.com

گروه صنعتى دياكو كيش
فعاليت: نماينده انحصارى كمپانى شورينگ در زمينه فروش 

يراق آالت در و پنجره يو پى وى سى
تلفن: 22577529-22577528       

فكس : 22566474
خيابان  پايدارفر،  خيابان  پاسداران،  خيابان  تهران،   : آدرس 

لنگران، پالك 20 
www.diacogroup.com            info@diacogroup.com

گروه صنعتى يراق آوران اسرار (ياس)
ويستا  پروفيل هاى  كانكشن  انواع  كننده  توليد   : فعاليت 
ديوا،  ،آريا،   ABI همارشتن،سيندژ،اورتا،  بست،بوتيا، 

LG، پتروپويا، شيدسان، آساش، ماژول و ....
تلفكس: 2650882 - 0571   و       0571-2290289        

همراه   :   1711663-0915(مدير فروش: حميد حيطه)
آدرس :سبزوار- ضلع جنوبى شهربازى- خ الله- پالك 52 
  yascompany@rocketmail.com

تيراق آالت  يبانك اطالعاتى
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ماژول
Endow فعاليت: نمايندگى يراق  آالت

تلفن: 63406 -021
فكس: 66526016 -021

آدرس:خيابان ستارخان- نبش تاكستان- پالك 1

نما سازان پروفيل شفق(شفق پروفيل)
فعاليت : واردات يراق آالت درب و پنجره upvc و ماشين 

آالت خط توليد مربوط
تلفن: 65435011-021   و   0912-1160154

فكس: 021-65435011
صادرات-جنب  بانك  روى  به  رو  :صفادشت-  آدرس 

اورژانس صفادشت-پ 786
www.shafaghprofil.biz       hemmati1336@hotmail.com

 

نوين صنعت
و  آالت  يراق  انواع   كننده  توليد  و  كننده  وارد  فعاليت: 

اتصاالت
تلفن: 44040907  - 44033107  - 44033106

فكس: 44092435
كوچه  بهنام-  خ  كاشانى-  ا...  آيت  :تهران-بلوار  آدرس 

بهنام يكم- پ2-واحد2

هاردور
upvc فعاليت: يراق آالت درب و پنجره

تلفن: 0411-2865669
فكس: 0411-2865668

دانشمند،  كوچه  مرند،  تبريز،  راه  پليس  تبريز،  آدرس: 
پالك 89

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

هونام ابزار نوين
ACCADO,GU-BKS آالت  رسمى يراق  نمايندگى  فعاليت: 

الستيك  Seçil در ايران
تلفن: 22884459 -021        فكس: 22884160 -021

آدرس: اتوبان همت، ابتداى پاسداران، خيابان شهيد كاشى ها، 
پالك 10، واحد 3، طبقه سوم

info@Hoonamco.ir                              www.Hoonamco.ir 

يراق گستر پرشين
uPVC  فعاليت: ارائه دهنده يراق آالت درب و پنجره

تلفن: 22771987 -021
فكس: 22771988 -021

(ساختمان   219 پالك  پاسداران،  خيابان  تهران،  آدرس: 
سيمرغ)، طبقه 7، واحد 19

www. ygp-co.com                                ygp@ygp-co.com

Winax

uPVC  فعاليت: توليدكننده يراق آالت درب و پنجره

Tel: +90 212 6230450 - 212 6230456

212 6230459

Fax: +90 212 6230477   Mob: +90 5322064446

Email: info@Winax.com.tr

يراق آالت  يبانك اطالعاتى
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سـازمان حفاظـت محيط زيسـت بر اسـاس مصوبة سـال 1378 هيئت 
وزيـران، سـاالنه از ميـان گروه هـاي يازده گانة صنعتي كشـور مطابق با 
ضوابـط و معيارهاي تدوين شـده ، اقـدام به معرفي و تقديـر از صنايعي 
مي كنـد كـه بنا به تشـخيص سـازمان حفاظـت محيط  زيسـت، تالش 
قابل تقديري در طول سـال، در راسـتاي حفظ محيط زيسـت انجام داده 
باشـند. در اين راسـتا گروه صنعتي همارشتن با اعتقاد به ترويج تجارب 
ارزنده خود در اين زمينه جهت موفقيت سـاير دوستان در بخش صنعت 
و كسـب اين عنوان، روش دستيابي به اين گواهي نامه با ارزش را اعالم 
كرده  اسـت به اين اميد كه با اجراي آن همه، ضمن حفظ محيط زيسـت 

ميهن مان به دريافت گواهينامه صنعت سبز دست يابند.
ــبز  ــت براي انتخاب صنايع س ــازمان حفاظت محيط  زيس معيارهاي آيين نامة س

عبارت اند از:
الف) بهينه سازي مصرف انواع منابع پاية محيط زيست 

1. مصرف آب (شاخص: ميزان سرانه هر نفر150 ليتر در شبانه روز): 
ــيرهاي الكترونيكي يا  ــازي مصرف آب: نصب ش مهم ترين راهكارهاي بهينه س
ــرب، كنترل تجهيزات و تأسيسات آ ب رساني،  ــرب و غيرش پدالي، تفكيك آب ش

استفاده از سيستم هاي آبياري پيشرفته درفضاهاي سبز و...
2. مصرف برق (شاخص: ميزان مصرف سرانه 900كيلووات در سال)

ــب خازن برق، كاهش زمان  ــازي مصرف برق: ايجاد يا نص راهكارهاي بهينه س
ــتفاده از  ــتفاده از كنترل كننده هاي نوري يا تايمر، اس ــن بودن المپ ها، اس روش

روشنايي هاي با راندمان باال و...
ــاختمان ها، تأسيسات  ــاخص: استفاده از گاز طبيعي در س ــوخت (ش 3. مصرف س
ــي و سرمايشي و سرانة مصرف بنزين 4 ليتر در هر  ــتم هاي گرمايش اداري، سيس

خودرو)
ــتفاده از  ــوخت: اس ــازي مصرف انرژي در مصرف س راهكارهايي براي بهينه س
پنجره هاي دوجداره، سيستم هوشمند كنترل سوخت موتورخانه ها، نصب سيستم 
هوشمند براي كنترل انحراف جريان و نشتي گاز، عايق كاري لوله هاي تأسيساتي 

ــب و بهينه (گاز طبيعي) در تأسيسات، گازسوز  ــتفاده از سوخت مناس و منابع، اس
كردن خودروها و...

ــرانة توليد زبالة خانگي و  ــاخص: تفكيك از مبدأ و س ــماند (ش ب) مديريت پس
شهري با ميزان 292 كيلوگرم در سال)

راهكارهايي براي مديرت پسماند (زباله) در واحد هاي صنعتي: كاربرد مواد سازگار 
ــتفاده از كاغذهاي بازيافتي، استفاده از مواد قابل بازيافت به  ــت، اس با محيط زيس

جاي پالستيك، استقرارسيستم تفكيك از مبدأ و....
ج) تغييرات ضروري در ساختمان با هدف صرفه جويي 

يكي ديگر از بخش هاي ضابطه مند و تأثيرگذار در اين انتخاب، وضعيت ساختمان 
واحد هاي صنعتي است. معيارهاي امتيازدهي اين بخش عبارت اند از: عايق كاري 
ــتة خارجي ساختمان ها، استفاده از سقف، كف و ديوارهاي سازگار با  حرارتي پوس
ــتم هاي تبديل انرژي با بازدهي باال، به كارگيري  محيط زيست، استفاده از سيس

انرژي هاي تجديدپذير، رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و...

 چه صنايعي انتخاب مي شوند؟
براساس مادة 4 آئين نامة انتخاب صنايع سبز، واحدهايي در اين فهرست ساالنه 
ــازمان حفاظت محيط  ــت صنايع آاليندة س ــان در فهرس قرارمي گيرند كه نامش
زيست در سال ذكر نشده باشد؛ سيستم هاي پااليش و كنترل آالينده ها را بهبود 
ــي انرژي هاي پاك را اعمال  ــت بازيافت مواد زائد و جايگزين ــند؛ مديري داده باش
ــند؛ در زمينة گواهي نامه ها موفق به كسب گواهي نامة استقرار مديريت  كرده باش
ــتقرار نظام ايمني و بهداشتي  ــت محيطي ISO 14000 و گواهي نامة اس زيس
OHSAS18000 شده باشند و ضمن توسعة فضاي سبز با فرآيند توليد پاك 

سازگار باشند.
ــامل معاون  ــبز با تركيبي از اعضا ش ــاس، كميتة انتخاب صنايع س بر همين اس
محيط زيست انساني، مسئول دبيرخانه و نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع، نفت، 

جهاد كشاورزي، بهداشت و دفاع، صنايع سبز كشور را معرفي مي كنند.

با بهار سبز شويد و سبز بمانيد 
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كاهش مصرف انرژي در ايران؛ از انتقاد تا پيشنهاد

 كاهش مصرف انرژي تا 90 درصد هم شدني است
ــيار  ولفانگ نيومن، رييس بنياد جهاني انرژي گفت: در ايران با انجام اقدامات بس
ــك و ظريف مي توان 80 تا 90 درصد مصرف انرژي را كاهش داد بدون اين  كوچ
ــايش مردم خللي وارد شود. ولفانگ نيومن، در هفتمين همايش مديريت  كه به آس
سبز افزود : درسال هاي اخير با اقدامات ويژه اي كه در دنيا انجام شده است مصرف 
ــت كه اين برنامه ها در  ــكن50 تا 60 درصد كاهش يافته اس انرژي در بخش مس
ايران نيز قابل اجراست. وي گفت : در اروپا 40 درصد انرژي در داخل ساختمان ها 
ــود كه اين ميزان در ايران چند برابر است بنابراين بايد با  ــازه ها مصرف مي ش و س
ــه امروزه فناوري  ــد ك ــزي مصرف انرژي را كاهش داد. نيومن يادآور ش برنامه ري
ــزان مصرف انرژي  ــتفاده از آنها مي توان مي ــدي در دنيا وجود دارد كه با اس جدي
ــيدي يكي از اين  ــتفاده از انرژي خورش ــياري زيادي كاهش داد. اس ــا حد بس را ت
فناوري هاست. وي گفت: خورشيد در طول هفت ساعت از شبانه روز همان مقدار 
ــال مصرف مي كنيم. امروزه در  ــاند كه ما در مدت يك س انرژي را به زمين مي رس
ــيار زيادي از انرژي  ــرفته براي توليد انرژي و روشنايي تا حد بس ــورهاي پيش كش

خورشيدي استفاده مي شود. 
ــده كه  ــت: ايران از لحاظ موقعيت جغرافيايي در منطقه اي واقع ش وي اظهار داش
ــت از اين رو مي توان با مقداري خالقيت و  ــيار زياد اس ــيد در آن بس تابش خورش
ــترش داد. رييس بنياد  ــيد را در ايران گس ــتفاده از انرژي خورش نوآوري صنعت اس

جهاني انرژي گفت : در حال حاضر بنياد جهاني انرژي در ايران فعال است و بهتر 
ــت كه سازمان ها و نهادهاي مختلف به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي با  اس
ــورهاي ثروتمند جهان فقط 20 درصد  اين بنياد همكاري كنند. وي ادامه داد: كش
ــتند اما 80 درصد از انرژي دنيا را مصرف مي كنند. اين  از جمعيت دنيا را دارا هس
در حالي است كه 3 ميليارد و 700 ميليون نفر بر روي كره زمين به انرژي و منابع 
ــهر نيويورك كه داراي 7  ــي ندارند. نيومن گفت : به عنوان مثال ش انرژي دسترس
ميليون نفر جمعيت است به اندازه 700 ميليون نفر آفريقايي انرژي مصرف مي كند 
در حالي كه تمام جمعيت دنيا بايد به انرژي دسترسي داشته باشند. وي افزود : بر 
اساس آمار آژانس جهاني انرژي تا سال 2030 مصرف انرژي در دنيا تا 50 درصد 
افزايش خواهد يافت كه بايد با اجراي طرح ها و برنامه هاي زيست محيطي مصرف 

انرژي را كنترل كنيم. 

 امكان صرفه جويي در زنجيره مصرف 
ــدود 50 تا 60 درصد  ــابا) گفت: ح ــازمان بهره وري انرژي ايران(س ــت س  سرپرس
ــام آن وجود دارد.  ــرژي به معناي ع ــي در زنجيره مصرف ان ــيل صرفه جوي پتانس
سيدحسين سجادي، در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه عايق بندي درست ساختمان 
ــالف انرژي مي كاهد،  ــزان قابل توجهي از ات ــح مرغوب به مي ــتفاده از مصال و اس
ــاختمان به درستي انجام شود، نبايد دماي  ــت: اگر عايق بندي پوسته س اظهار داش

اشـاره: در هفته هـاي اخيـر همزمان با باالگرفتن اختالف نظرها بر سـر نحـوه و زمان اجراي فـازدوم هدفمندي يارانه ها و آزادسـازي قيمت 
حامل هاي انرژي اهميت پرداختن به سـازوكارهاي مديريت مصرف انرژي در ايران بيشـتر احساس مي شود. تا آنجا كه ولفانگ نيومن، رييس 
بنيـاد جهانـي انرژي مي گويد : در ايران با انجام اقدامات بسـيار كوچك و ظريف مي توان 80 تـا 90 درصد مصرف انرژي را كاهش داد بدون 
اين كه به آسـايش مردم خللي وارد شـود. از سـوي ديگر برگزاري هفتمين همايش مديريت سـبز با محورهاي مديريت سـبز و رويكرد هاي 
نوين آن، مديريت شـهري، رويكرد نوين سـبز، اقتصاد و مديريت انرژي توسـط انجمن مديريت سبز ايران در ايران فرصتي بود براي انتقاد 
كردن از مصرف باالي انرژي در ايران و ارائه پيشـنهادها. با هدف اصالح الگوي مصرف انرژي. اما واقعيت تلخ اين اسـت كه راه هاي زيادي 
براي هدررفت انرژي در كشـور وجود دارد و راهكارهايي هم براي مصرف بهينه انرژي پيشـنهاد مي شود، نكته اينجاست كه صداها بلند است 

و اراده ها ضعيف. اين گزارش را بخوانيد و با ما در ارتباط باشيد و پيشنهاد و نظرهاي خود را با تحريريه پنجره ايرانيان در ميان بگذاريد. 
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هواي داخل ساختمان زياد تغيير كند و اتالف انرژي بايد به كمترين ميزان برسد. 
ــاره كرده كه  ــه داد: ماده 18 قانون اصالح الگوي مصرف به صراحت اش وي ادام
صدور مجوز پايان كار ساختمان منوط به تأييد الزامات مصرف بهينه انرژي است. 
ــاره به انجام مطالعاتي براي تدوين برچسب انرژي ساختمان هاي  ــجادي با اش س
ــركت توانير براي ساير مصرف كنندگان هم مطالعاتي دارد  اداري اظهار داشت: ش
كه نتايج آن اعالم خواهد شد. سرپرست سابا همچنين درخصوص رعايت الزامات 
ــث 19 مقررات ملي  ــكن مهر گفت: مبح ــرف بهينه انرژي در پروژه هاي مس مص
ساختمان اين تكليف را روشن كرده، اما به نظر مي رسد نكاتي در اين زمينه وجود 
دارد كه الزم است سازمان نظام مهندسي بازنگري ديگري را در اين مقررات انجام 
دهد. به گفته ي وي، در مقررات مبحث 19به بهينه سازي مصرف انرژي و انتخاب 
ــاختمان به طور بسيار محدودي  ــنايي، حرارتي و برودتي س ــات روش بهينه تأسيس
ــاخص هاي مصرف انرژي در طراحي بهينه  ــده و همچنين حد مجاز ش پرداخت ش

ساختمان براي اقليم ها و كاربري هاي مختلف پيش بيني نشده است. 
ــئول همچنين گفت: برآوردها حاكي از امكان صرفه جويي 25 تا 30  اين مقام مس
ــتم هاي سرمايشي و گرمايشي است.  ــات و سيس درصدي انرژي در بخش تأسيس
ــتفاده از المپ هاي كم مصرف در جامعه، بر  ــدن اس وي ضمن تأكيد بر فراگير ش
ــكل قبلي تأكيد كرد و افزود: بهترين راهكار  تداوم اجراي اين برنامه البته نه به ش
اجراي اين فرآيند شكل گيري چرخه طبيعي بين توليدكننده و مصرف كننده است و 
دولت بايد در اين زمينه نقش سياست گذاري و نظارتي داشته باشد. سجادي اضافه 
ــرو و مصوبه اي كه كارگروه حمايت از  ــرد: عليرغم پيگيري هاي مكرر وزارت ني ك
ــتناد اصل 138 قانون اساسي در رابطه با محدوديت و ممنوعيت توليد  توليد به اس
و توزيع و واردات المپ هاي رشته اي داشته است، كماكان برخي از توليد كنندگان 
ــي  ــته اي را توليد مي كنند و بايد در اين زمينه كار اساس ــان المپ هاي رش همچن

انجام شود. 

 سهم باالي گاز در سبد انرژي ايران 
ــده، 17 درصد از سهم سبد انرژي در دنيا به  ــاس آخرين آمارهاي منتشر ش بر اس
ــهم گاز در سبد انرژي ايران 65 درصد  ــت كه س گاز تعلق دارد و اين در حالي اس
ــاس آخرين آمارهاي  ــركت ملي گاز ايران، گفت: بر اس ــت. مدير گازرساني ش اس
ــبد انرژي، 46درصد سهم سبد انرژي دنيا به نفت، 21  ــر شده در ارتباط با س منتش
ــته اي، 3  ــنگ، 17 درصد به گاز طبيعي، 11 درصد به انرژي هس درصد به زغال س
درصد به انرژي برق آبي و يك درصد به انرژي هاي تجديد پذير تعلق دارد. به گفته 
محمدرضا غروي، اين درحالي است كه درايران، گاز با 65 درصد بيشترين سهم را 
به خود اختصاص داده و بعد از آن نفت 34 درصد و انرژي هاي تجديد پذير و زغال 

يك درصد از سهم سبد سوخت كشور را به خود اختصاص داده اند. 

 اتالف باالي انرژي در ايران
ــورهاي بزرگ  ــت گفت: ايران 10 برابر كش ــازمان حفاظت محيط زيس  رييس س
ــتاندارد بين المللي گاز مصرف مي كند. محمدجواد محمدي زاده  جهان و 5 برابر اس
ــاختمان ها در  ــم افتتاحيه طرح ملي معاينه فني موتورخانه س ــنبه در مراس روز ش
ــك و نيمه خشك واقع شده و از  ــتان ميالد گفت: ايران در منطقه اي خش بيمارس
ــت اما كشورهاي اروپايي كه ميزان سرما در آنها بسيار  اين رو برودت آن زياد نيس
ــور  ــان براي گرم كردن 5 برابر كمتر از كش ــت، مصرف گازش ــتر از ايران اس بيش
ــت. معاون رييس جمهوري با بيان اينكه اين آمارها نشان دهنده اتالف انرژي  ماس
در كشور است افزود: اگر منابع موجود در كشور درست مديريت شود، بدون شك 
منافع آن از جهت اقتصادي، ايمني و آاليندگي هوا به كشور بازخواهد گشت. وي 
ــات گرمايشي و سرمايشي 90 درصد در كاهش گاز  گفت: طرح معاينه فني تأسيس
منوكسيد كربن تأثير خواهد داشت، بنابراين اجراي در سراسر كشور تأكيد مي شود. 
ــاري، اداري و خدماتي 38 درصد مصرف انرژي  ــدي زاده ادامه داد: مراكز تج محم
ــري از هدررفت انرژي در اين مراكز  ــه خود اختصاص داده اند كه براي جلوگي را ب
ــوراي عالي  ــت كه اميدواريم ش ــده اس ــراي آنها تعريف ش ــتانداردهاي الزم ب اس

ــاز وكارهاي مورد  ــتاندارد و كانون هاي سوخت س ــت، سازمان ملي اس محيط زيس
ــي  ــات گرمايش ــاز را اجرا كنند. وي با الزامي خواندن اجراي معاينه فني تأسيس ني
ــع ارزان قيمت و  ــنهاد داده ايم تا از طريق مناب ــت: به دولت پيش ــي گف و سرمايش
ــازي  ــات خود را استانداردس ــردم كمك كند تا تأسيس ــنه به م ــد قرض الحس درح
ــتگاه هاي  ــتا نظام مرتبط به عنوان دس كنند. محمدي زاده تأكيد كرد: در اين راس
ــوند كه نقش شهرداري ها در اين راستا براي دادن پايان  اجرايي بايد وارد عمل ش
ــهرداري ها انتظار داريم تا به  ــت. وي گفت: از ش ــاختمان ها بسيار مؤثر اس كار س
ــات گرمايشي و سرمايشي آنها استانداردسازي نشده اند،  ساختمان هايي كه تأسيس

مجوز پايان كار داده نشود. 
ــازمان حفاظت محيط زيست گفت: اين استاندارد در خصوص موضوعات  رييس س
اصلي حيات مانند آب، خاك، هوا و گونه هاي زيستي بسته هاي الزم و استاندارد را 
تهيه كرده و بسترهاي قانوني براي تمام آنها درحال آماده سازي است. محمدي زاده 
ــدود 2 ميليون واحد  ــهرها ح ــان مي دهد در كالن ش ــزود: برآوردهاي اوليه نش اف
ــان نيست و برنامه اي براي  ــي به آنها آس برودتي و حرارتي وجود دارد كه دسترس
مديريت اين تأسيسات در سازمان محيط زيست تهيه شده است كه به زودي ابالغ 
مي شود. وي ادامه داد: 84 درصد مصرف گاز در خانوارها توسط وسايل گرم كننده 
و 16 درصد در موتورخانه ها مصرف مي شود كه بسياري از وسايل هنوز به صورت 
ــت. محمدي زاده گفت: روزانه 450  ــنتي هستند و هدررفت انرژي بسيار باالس س
ميليون متر مكعب گاز طبيعي در كشور مصرف مي شود كه 70 ميليون مترمكعب 
ــت، اين در حالي است كه بر اساس استانداردهاي مصرف انرژي  آن در تهران اس

در جهان 21/6 درصد صرفه جويي مي شود. 

 هدر رفت انرژي در تأسيسات ساختماني
ــاالنه به طور  ــاختمان، گفت: س مجري طرح كاهش مصرف انرژي در صنايع و س
ــكيل رسوب  ــور به دليل تش ــط 40 درصد گاز و 20 درصد برق توليدي كش متوس
ــات ساختمان ها و صنايع به هدر مي رود. داود صفايي در سمينار كاهش  در تأسيس
ــا توجه به بحران  ــرژي در مجتمع هاي صنعتي افزود: ب ــي هوا و مصرف ان آلودگ
آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و صنعتي به ويژه در فصل هاي سرد سال، آشنايي 
ــاختمان ها با روش هاي مختلف كاهش مصرف انرژي و بهبود  مديران صنايع و س
ــتفاده از فن آوري هاي نوين در ساختمان ها  راندمان تأسيسات و ماشين آالت و اس
ــود.  ــاي صنعتي مي تواند به كاهش توليد گازهاي آالينده هوا منجر ش و مجتمع ه
ــم كه در محل شركت بهينه سازي مصرف سوخت برگزار شد،  صفايي دراين مراس
ــكيل  ــور، تش ــت: يكي از مهمترين عوامل هدر رفت انرژي گاز و برق در كش گف
رسوب آب در تأسيسات ساختمان ها و ماشين آالت صنعتي است. وي افزود: سامانه 
ــده است و نسبت به  ــور بومي سازي و طراحي ش ــوب زدايي الكترونيكي دركش رس
نمونه مشابه خارجي معادل يك پنجاهم قيمت تمام شده در كشور توليد مي شود، 
ــد. صفايي  ــه همين دليل قابليت صدور به بازارهاي بين المللي را نيز دارا مي باش ب
ــرايطي كه شهرهاي بزرگ كشور از بحران شديد آلودگي رنج مي برند  افزود: در ش
ــاالنه هزاران ميليارد تومان خسارت انساني و زيست محيطي برجا مي گذارند،  و س
ــوب زدايي الكترونيكي ضمن  ــتفاده از فن آوري هاي نوين و به ويژه سامانه رس اس
ــش مصرف انرژي و صرفه جويي ملي در ابعاد بزرگ به كاهش آلودگي هواي  كاه
شهرها كمك مي كند. يادآور مي شود، درزمان حاضر بيش از 10 هزار و 600 واحد 
ــيمان و همچنين 42 هزار و 500 واحد  ــه، س صنعتي از قبيل صنايع فوالد، شيش
صنعتي كوچك، انرژي خود را از گاز تأمين مي كنند. در 9 ماه نخست سال جاري، 
107 ميليارد متر مكعب گاز در كشور مصرف شد كه 47 درصد از اين حجم توسط 
بخش خانگي، تجاري و صنايع عمده، 32 درصد توسط نيروگاه ها و 21 درصد نيز 
ــت. افزايش مصرف گاز در بخش خانگي اين روزها  ــط صنايع عمده بوده اس توس
منجر به محدوديت هايي براي تأمين گاز صنايع و نيروگاه هاي كشور شده است و 
به اين طريق صنايع و نيروگاه ها از سوخت دوم (مازوت) استفاده مي كنند كه گفته 
مي شود يكي از مهمترين عوامل آلودگي اين روزهاي كالن شهرهاي كشور است. 
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نمايشگاه چهارم؛ دستاوردها و كمبودها

چهارمين نمايشـگاه بين المللي صنايع در و پنجره ايران پس از چهار روز در دوم بهمن ماه امسـال به پايان رسـيد و فرصتي فراهم آمد تا در 
يك نگاه واقع بينانه به دسـتاوردها و كمبودهاي ضيافت چهارم فعاالن صنعت در و پنجره ايران اشـاره كرد. واقعيت اين اسـت كه آنچه بدان 
اشـاره خواهد شـد، برخاسـته از نظرات و پيشـنهادهاي فعاالن اين صنعت، اعم از توليد كنندگان و واردكنندگان پروفيل هاي يوپي وي سـي، 
عرضه كنندگان ماشـين آالت در و پنجره، شـركت هاي ارائه دهنده خدمات جانبي و ملزومات، واردكنندگان و عرضه كنندگان يراق آالت و البته 
توليدكنندگان در و پنجره به ويژه در و پنجره هاي يوپي وي سـي اسـت. با يادآوري اينكه با درنظرگرفتن ماهيت تخصصي اين نمايشگاه شايد 
بتوان به درك بهتري از سطح انتظارات و محدوديت ها دست يافت و با دسته بندي كردن انتظارات، مطالبات و گاه انتقادهاي شركت هاي حاضر 
در نمايشـگاه و بازديدكنندگان مي توان به مسـووالن برگزاري نمايشگاه كمك كرد تا در سال آينده شاهد تحول ديگر باشيم. از اين رو هدف 
از نوشـتار پيش رو كالبدشـكافي و آسيب شناسي نمايشگاه چهارم و ارائه پيشنهاد براي نمايشگاه آينده است چه اينكه باورماهنامه تخصصي 
پنجره ايرانيان به عنوان نشـريه مرجع اين صنعت بر اين اسـت كه از هم اكنون بايد در جسـتجوي راهكارهاي برگزاري بهتر و باشـكوه تر و 

حرفه اي تر نمايشگاه آينده بود و نبايد فرصت را به راحتي از دست داد. 
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1. وداع با اختالف ها و عمل به تعهدات: يكي از دستاوردهاي بزرگ نمايشگاهي 
ــته بين برخي شركت هاي  ــت، بدون ترديد پايان دادن به اختالفات گذش كه گذش
ــي ايران با مسووالن برگزاري  فعال به وي ژه توليدكنندگان پروفيل هاي يوپي وي س
ــگاه بود. اين يك اتفاق ميمون و مباركي است كه بايد آن را پاس داشت و  نمايش
هر دو طيف ماجرا بايستي در صدد انسجام و وحدت نظر بيشتر و عميق تر با هدف 
ــگاه هاي آينده برآيند. واقع اين است  ــدن و تخصصي تر شدن نمايش حرفه اي تر ش
كه برگزاري هر نمايشگاهي مستلزم اين است كه از توان و تخصص شركت هاي 
ــتفاده برد و اين مهم نبايد  ــگاهي اس ــووليت پذير در صنعت نمايش حرفه اي و مس
ــركت هاي حاضر در نمايشگاه و ساير  ــدن خواسته ها و مطالبات ش باعث محدودش
فعاالن اين صنعت شود، چه اينكه ترسيم استراتژي و راهبردهاي ضروري، تعيين 
ــاي رقابتي و نه انحصاري  ــي ها و پيگيري مطالبات حرفه اي در يك فض خط مش
ــگاه يك حق مسلم  ــووالن برگزاري نمايش و نيز ارائه راهكارهاي عملياتي به مس
ــتن اختالف نظرها  ــود. به همين دليل ترك كردن و كنار گذاش ــوب مي ش محس
ــاختن انتظارات قابل انجام  ــكه است و عمل به تعهدات و برآورده س يك روي س
ــكه تداوم و تعميق سطح روابط و مناسبات براي  فعاالن اين صنعت روي ديگر س
ــه رقمي شدن دوره هاي نمايشگاه محسوب مي شود. باور اين قلم از  دو و حتي س
ــناخت كلي نسبت به مسووالن برگزاري نمايشگاه اين است كه ايشان هم خود  ش
عالقه مند هستند تا اين همدلي  و وحدت نظر و رويكرد مثبت ايجاد شده همچنان 

تداوم داشته باشد.
2. از حضور نمايشـي تا مشـاركتي فعاالنه و مسووليت پذير: يكي از خالءها 
ــگاه تخصصي در و پنجره يوپي وي سي ايران را بدون  ــتي هاي جدي نمايش و كاس
ــي و نه مشاركت فعاالنه و مسووليت پذير شركت هاي  ترديد بايد در حضور نمايش
ــت. با احترام به استراتژي تجاري و برنامه تبليغاتي همه  ــگاه دانس حاضر در نمايش
ــركت ها براي به نمايش گذاشتن توانمندي ها و دستاوردهاي خويش اين انتقاد  ش

ــت كه وقتي حرمت امام زاده را متولي نگه ندارد،  ــوزانه مطرح اس ــازنده و دلس س
ــخن بگوييم و  ــت؟ بگذاريد صاقانه با هم س چه انتظاري در ديگران مي توان داش
ــن مهم فكر كنيم كه آيا حضور  ــدن يا رنجاندن همديگر به اي به جاي رنجيده ش
ــگاه بين المللي و تخصصي زيبنده فعاالن يك  ــه آن هم در يك نمايش نمايش گون
صنعت ملي محسوب مي شود؟ در چهار روز برگزاري نمايشگاه دستكم چهارساعت 
ــاهده  ــتم و چه اميدوار كننده بود وقتي مش ــا بازديد داش ــي غرفه ه در روز از تمام
ــايرين با حضور مستمر و پاسخگو بودن در برابر  ــان و س كردم كه مديران، مهندس
ــان دادند كه حقوق مشتري تا چه ميزان اهميت دارد و چه تلخ  بازديدكنندگان نش
ــگاه اكتفا كردند و كمتر  ــركت ها تنها به حاضر بودن در نمايش بود اينكه برخي ش
مي شد سراغي از مديران عامل، كارشناسان و مهندسان آنها گرفت و پر واضح بود 
ــيد  ــش به راحتي هر بازديدكننده اي به اين نتيجه مي رس كه با طرح تنها چند پرس

كه افراد حاضر در برخي غرفه ها تنها براي همين چهار روزه مسووليت دارند.
3. گسـترش كمي و كيفي بازديدكنندگان و زمان برگزاري نمايشگاه: يكي 
ــووالن برگزاركننده  ــركت هاي داخلي و خارجي از مس ــن انتظارات ش از جدي تري
ــترش كيفي و كمي  ــران، برنامه ريزي براي گس ــي در اي ــگاه هاي تخصص نمايش
ــت. از يك سو ساعت برگزاري نمايشگاه هاي  بازديدكنندگان و زمان برگزاري اس
ــت كه امكان حضور حداكثري مديران شركت ها  تخصصي در ايران به گونه اي اس
و افراد عالقه مند را به حداقل رسانده است و شايد تغيير ساعت برگزاري نمايشگاه  
ــراي حضور كمي  ــوي ديگر مي توان ب ــازد. از س ــد اين نقيصه را برطرف س بتوان
ــركت ها و فعاالن  ــدگان هم برنامه ريزي كرد به نحوي كه عالوه بر ش بازديدكنن
ــركت هاي  ــازان، مديران ش ــاهد حضور انبوه س صنعت در و پنجره ايران، بتوان ش
ــنايي با  ــاختمان براي آش ــل درگير در صنعت س ــان و عوام ــاختماني، مهندس س
ــگاه  هم بود. افزون  ــركت هاي حاضر در نمايش توانمندي ها و كاالها و خدمات ش
ــدت خالء حضور  ــگاه بين المللي صنعت در و پنجره ايران به ش بر اينها در نمايش
مسووالن دولتي و تصميم سازان و ارگان هاي مسوول در زمينه بهينه سازي مصرف 
ــي و برنامه ريزي براي حضور  ــود. در نهايت اينكه هماهنگ ــاس مي ش انرژي احس
ــات علمي و پژوهشي هم  ــگاه ها، كارشناسان، صاحب نظران، موسس ــاتيد دانش اس
ــدن آن كمك كند. بدون ترديد  ــگاه و حرفه اي تر ش مي تواند به غناي اين نمايش
ــي در حاشيه اين نمايشگاه  ــت هاي تخصصي و كارگاه هاي آموزش برگزاري نشس
ــروط به اينكه اين نشست ها  هم مورد اقبال بازديد كنندگان قرار خواهد گرفت، مش
ــاني  ــد يك برنامه ريزي دقيق، تبليغات و اطالع رس ــي نيازمن و كارگاه هاي آموزش
ــت و از اين حيث  ــركت هاي فعال اس ــترده و حرفه اي به ويژه با همكاري ش گس
ــت در و پنجره  ــانه اي در صنع ــه عنوان يك مرجع رس ــره ايرانيان ب ــريه پنج نش

يوپي وي سي و بهينه سازي انرژي آماده است تا به رسالت خويش عمل كند.
ــگاه  4. همـه براي سـازندگان در و پنجـره و يك خالء جدي: هرچند نمايش
ــت اما واقعيت  ــگاه تخصصي اس ــي صنعت در و پنجره ايران يك نمايش بين الملل
ــگاه اعم از عرضه كنندگان  ــركت هاي حاضر در نمايش ــت كه اكثر ش تلخ اين اس
ــين آالت و شركت هاي ارائه دهنده يراق آالت و ساير اقالم مصرفي در ساخت  ماش
در و پنجره و شركت هاي عرضه كننده پروفيل هاي يوپي وي سي و ... تالش دارند 
ــتفاده كنند،  ــازندگان در و پنجره را اقناع كنند تا از كاالها و خدمات آنها اس تا س
ــركت ها و واحدهاي توليدكننده در و پنجره  ــوال جدي اين است كه ش اما جاي س
ــين بوده و كمتر فرصت ارائه  به عنوان خط مقدم توليد و عرضه همواره حاشيه نش
خدمات و كاالهاي خود را به داليل گوناگون پيدا مي كنند از جمله به دليل ضعف 
ــنهاد مي شود  ــور. از اين رو پيش بنيه مالي يا محدود بودن دايره فعاليت آنها در كش
ــين آالت  ــركت هاي بزرگ توليدكننده يا عرضه كننده پروفيل و ماش ــتكم ش تا دس
ــق توليدكننده در و پنجره  ــركت ها و واحدهاي موف ــهيالتي را براي حضور ش تس
ــن همگرايي و همكاري  ــر بگيرند. بدون ترديد اي ــگاه هاي آينده در نظ در نمايش
ــن اهميت و ضرورت  ــي با در نظر گرفت ــا توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي س ب
ــگاه مي تواند به كل فعاالن اين  ــترش كمي و كيفي بازديدكنندگان از نمايش گس

صنعت نوپا در ايران كمك كند.



سيندژ- نماد آرامش؛ شركت زرين بناپارسيان در نمايشگاه امسال بازهم متفاوت ظاهر شد، پراكندگي 
غرفه ها و سادگي و زيبايي طراحي آنها براي بازديدكننده ها چشم نواز بود و ...

ويستابست؛ توليدكننده پروفيل يو پي وي سي همواره بر كيفيت باالتر تكيه دارد و مسير خويش را در 
جاده اميد و موفقيت را تقدير خويش مي داند و ...

ــين آالت با تكنولوژي  ــتاندارد، برخورداري از ماش فن پالسـت طوس: عرضه پروفيل با كيفيت و اس
ــت بهتر با  ــت كه مصرف انرژي كمتر و محيط زيس ــتريان و اين گونه اس باال و خدماتي متفاوت به مش

پروفيل هاي فن  پالست طوس شدني است و ...

ــت كه اين  ــت نه انحصار در بازار و اين گونه اس ــت از نظر وين تك رقابت اس وين تـك؛ رمز موفقي
توليدكننده خوشنام پروفيل هاي يو پي وي سي مصمم به رقابت كيفي با پروفيل هاي وارداتي است.خبري 

در راه است از وين تك. منتظر باشيد...

پروفيل ABI؛ گروه صنعتي آريا را بايد نقطه عطفي در توليد پروفيل در و پنجره يوپي وي سي ايران دانست كه 
البته هم توليدكننده در و پنجره است و هم شيشه هاي دوجداره و اين تازه آغاز راهي است كه ...

كايكو؛ شركت دنياي پروفيل پي وي سي غرب با برند كايكو هم حامي مالي نمايشگاه چهارم بود وهم با 
عرضه آخرين محصوالت خود نشان داد كه رضايت ماندگار مشتريان را همواره دنبال مي كند تا...



ــق و عقالنيت. پروفيل هاي ماژول را بايد تركيبي از  ماژول؛ تلفيقي از ورزش و صنعت، تركيبي از عش
ــق به صنعت و حمايت از ورزش دانست. ورزش يعني زندگي بهتر و سالم تر و ماژول هم محصولي  عش

است براي پنجره اي به سوي زندگي بهتر و سالم تر...

دكتر وين واردكننده و عرضه كننده پروفيل يوپي وي سي استاندارد از تركيه با حضور در نمايشگاه چهارم 
صنعت در و پنجره ايران نشان داد كه حتي نوسانات ارزي هم نمي تواند مانع از رقابت باشد و ...

ــان هافمن با  ــي با نش هافمـن؛ گروه صنعتي ميراب پروفيل با توليد و عرضه پروفيل هاي يوپي وي س
كيفيت باال و قيمت مناسب به فصل جديدي از رقابت در بازار مي انديشد و ...

بست ويژن – انتخابي هوشمندانه؛ زيبا، مستحكم، اقتصادى و مقرون به صرفه يك رقيب جدي در 
صنعت توليد پروفيل يوپي وي سي ايران كه هنر خويش را در كيفيت مي بيند و ...

ــاخت درب و پنجره هاى دوجداره  ــزكت توليدى و صنعتى ديوا، توليد كننده پروفيل براي س ديوا؛ ش
يوپي وي سي و محصوالت چوب پالست، افزون بر كيفيت باالتر به محيط زيست بهتر هم مي انديشد و ...

ــان تاپ پروفيل و البته  ــي با نش ــركت صنايع چوب پا توليدكننده پروفيل يوپي وي س تاپ پروفيل؛ ش
نخستين توليدكننده پروفيل 5 حفره سرى 76 در ايران سوداي رقابت در سطح جهاني را دارد و ...



اركان شـيده پارسيان- پنجره هدفمند؛ توليد كننده در و پنجره و پارتيشن يوپي وي سي با استفاده 
از پيشرفته ترين ماشين آالت  و البته پروفيل هاى سرى 60 و 70 به كيفيت برتر وفادار است و ....

ــيان به عنوان عرضه كننده پروفيل هاي يوپي وي سي معتبر و داراي  ــركت صدرا ابزار پارس پيماپن؛ ش
كيفيت باالي پيماپن تركيه با نمايش تازه ترين پروفيل هاي خويش گام بلندي به سمت رقابت جدي تر 

برداشت و ...

پنجره ديبا؛ حضور متفاوت و مستحكم در نمايشگاه چهارم و تداوم حمايت مالي از نمايشگاه هاي تخصصي 
صنعت ساختمان مهر تاييدي است بر اينكه كيفيت را بايد از پنجره ديبا جور ديگر تجربه كرد و ...

هوارمكو؛ پنجره اي براي فردا؛ هورام سازه پارسيان توليد كننده انواع در و پنجره يوپي وي سي وشيشه هاى 
دو و سه جداره عايق، دغدغه اش كاهش مصرف انرژي در ساختمان است و رعايت كيفيت و ...

رها پنجره؛ شركت رها پنجره عضو گروه صنعتى پرشين توسعه حديد با بهره گيرى از كادرى مجرب 
ــي به صيانت از انرژي در ايران  ــت تا با توليد و عرضه در و پنجره هاي دوجداره يو پي وي س مصمم اس

كمك كند و ...

كوهسار ارگ قومس؛ اين گروه صنعتي چندمنظوره فعال در صنعت ساختمان ايران، پنجره را چشم يك 
ساختمان مي داند و مصمم است تا هزينه انرژي ساختمان را با ارائه پنجره هاي استاندارد كاهش دهد و ... 



مجتمع توليدي پنجره عايق پرديس؛ با هدف بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان مصمم به توليد 
باكيفيت ترين در و پنجره هاي يوپي وي سي است و اين تازه بخشي از توليدات و خدمات اين گروه است و ...

گروه صنعتي عايق صدفي؛ از فعاالن خوش فكر و خالق، كه پروفيل جديدى با تركيب 
آلومينيوم -upvc را توليد و عرضه مى كند به نحوى كه نماى بيرونى در و پنجره از جنس آلومينيوم و نماى 

داخلى از جنس upvc است و ...

سيس پنجره؛ از توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي سي ايران كه بهره مند از توان فني مهندسي باال و كادري 
مجرب در عرصه توليد و نصب در مسير موفقيت گام بر مي دارد و حرفها براي گفتن دارد و ....

ــتفاده از مدرن ترين تكنولوژى  ــركت تعاونى توليدى درب و پنجره عايق هژير با اس پنجره هژير؛ ش
ــي به ارتقاي كيفيت و  خط توليد به عنوان بزرگترين و مجهزترين واحد توليد درب و پنجره يوپي وي س

ماندگاري رضايت مشتريان نظر دارد و ...

ــتانداردترين در و پنجره يوپي وي سي ايران است و  وين بسـت؛ حكايتي از عشق به توليد باكيفيت ترين و اس
تالشي خستگي ناپذير براي كاهش مصرف انرژي در ساختمان هاي ايران و اين حكايتي است پايان ناپذير و ...

شركت مهندسين آورين آلومينيوم تجارت را مي توان تبلور يك ارائه از جنس رقابت در كيفيت و 
قيمت دانست با تنوعي كم نظير در ارائه يراق  آالت در و پنجره يوپي وي سي و آلومينيوم و نماهاي شيشه اي و ...



ــاد؛ نماينده انحصارى  ــركت  زرينه نقش مهش زيگنا محصولي از صنعت روز آلمان؛ ش
(SIEGENIA-AUBI GROUP) آلمان، همچنان سوداي با كيفيت ترين يراق آالت را در سر دارد و ...

ــگاه چهارم، مزيت ها و خدمات خود را به  هونـام ابـزار نوين؛ هم با ارائه تازه ترين يراق آالت در نمايش
معرض نمايش گذاشت تا رقابت بر سر كيفيت همچنان در اين صنعت داغ باشد و ...

ــركت توسعه و بهينه سازى صنايع افق آريا با تكيه بر كادري مجرب و استفاده از مدرن ترين  افق آريا؛ ش
ماشين آالت اروپايى و بهره گيرى از آخرين تكنولوژى روز، فصل تازه اي در توليد در و پنجره يوپي وي سي 

را رقم زده و ...

آلفا پنجره ايرانيان: توليدكننده نسل جديد از پنجره ها؛ نسل جديد پنجره هاى چوب-pvc را عرضه 
مى كندو پنجره ى نوين با نماى داخلى 100درصد چوبى و نماى بيرونى upvc براى نخستين بار نسل 

جديدى از پنجره ها را عرضه مى كند و ...  

ــه  رقابت در عرضه يراق آالت در و پنجره  نورپـن يـراق؛ تجربه اي ديگر از گروه صنعتي نورپن. تجرب
يوپي وي سي و اين چنين است كه آنها رقابت در كيفيت را چاشني كار خويش ساخته اند و ...

ــال 1389 با تجهيزات و خط توليد ابداعى و  ــتين بار در ايران در س شـركت برين يراق؛ براي نخس
ساخت داخل اسپانيوليت تمام ايرانى را توليد و به بازار عرضه ميكند و ...



ــابقه درخشان و مستمر نه تنها بازارهاي داخلي  گروه صنعتى البرزماشـين جى با بيش از دو دهه س
كه بازارهاي خارجي را هدف قرار داده و به عنوان يك سازنده ماشين آالت صنعت پليمر و پالستيك ايران 

برگ زريني در تاالر افتخارات صنعتي كشور محسوب مي شود ...

آكام ابزار پارسيان؛  انتخابى ممتاز در بازار يراق آالت كه تنها يك برند را براى فعاليت انتخاب كرد، 
يراق آالتى با نشان جهانى آكادو ، خدمات برتر و ممتاز را اينبار با  آكام كارت تجربه كنيد ...   

ــز واردكننده يراق آالت از  ــي و آلومينيومي و ني ــد انواع يراق آالت يوپي وي س آالكـس: طراحي و تولي
برندهاي معروف تركيه و ايتاليا حضوري موفق و استقبال زياد مشتريان را در نمايشگاه تجربه كرد تا ...

شـركت بازرگاني سـينا؛ با ارائه و تامين انواع يراق آالت تك حالته، دوحالته، ريلى و فولكس واگنى 
ــده با باالترين استاندارد و البته تامين تقويت كننده هاى گالوانيزه، ارائه  ــناخته ش از برندهاى مطرح و ش

چسب هاى سيليكوني و گسكت در نمايشگاه حاضر شد و...

ــوژى روز اروپا با در اختيار  ــتانداردها و تكنول كاوه تجـارت پارس؛ يراق آالت AGB  ايتاليا، با اس
داشتن 80 درصد از بازار ايتاليا و حضور در كشورهاى اروپايى كاوه تجارت پارس را براى حضور در بازار 

ايران شايسته مى داند ... 

تجهيز گسـتر پارميس؛ باز هم تخصصگرايى اين بار با عرضه گسكت هاى EPDM در و پنجره 
توليد شده در گروه صنعتى پيكاسان تركيه با فعاليتى حرفه اى و تخصصى در زمينه گسكت مى خواهد 

تحول آفرين باشد و ...



ــركت ايراني نسل تازه از ماشين آالت در و پنجره و شيشه هاي دوجداره  درنا ماشـين؛ مديران اين ش
ساخت داخل را در نمايشگاه چهارم به نمايش گذاشتند كه با استقبال خوبي هم مواجه شد و ...

ــين آالت  ــت و توليدكننده و واردكننده انواع ماش كارن ماشـين؛ عضو خانواده گروه صنعتي دارابي اس
شيشه دوجداره و در و پنجره. كارن ماشين به آينده نظر دارد تا ....

ــين آالت مونتاژ در و پنجره يوپي وي سي و  ــمي و انحصاري ماش كرفت مولر ايران؛ نماينده رس
ــاوره هاي تخصصي به نيازهاي فعاالن اين صنعت  ــوم تالش دارد تا با ارائه خدمات ممتاز و مش آلوميني

پاسخ دهد و ...

ــابقه و معتبر ماشين آالت، هم  ــركت كابان از توليدكنندگان باس ــور جهان. ش كابان؛ حضور در 70 كش
حامي مالي نمايشگاه بود و هم با حضور مديرعامل اين شركت در نمايشگاه عزم خود را براي حضوري 

موفق تر و فعال تر از هميشه جزم كرده است و ...

ــين آالت ساخت  ــمي الوماتك آلمان به عنوان توليدكننده ماش شـركت الوماتك ايران؛ نماينده رس
ــوه اي از آخرين  ــاخت درب و پنجره و نماى آلومينيوم جل ــين آالت س ــى و ماش درب و پنجره پى وى س

فناوري هاى...  اصال الوماتك نيازي به معرفي ندارد!

ــادات ماشين  ــركت س ــاوره بهتر، نصب و راه اندازي دقيق تر و خدمات پس از فروش كم نظير را از ش سـادات صنعت؛ مش
بخواهيد و نيازهاي شما در زمينه تهيه و نصب ماشين آالت ساخت در و پنجره و شيشه هاي دوجداره را پاسخ مي دهد و ...



نرم افزار طراح؛ شركت فناورى داده پويشگر با هدف توليد و گسترش نرم افزارهاى صنعت در و پنجره هاى 
دوجداره تالش دارد تا ساخت در و پنجره هاي يوپي وي سي را دقيق تر و آسان تر سازد و ...

وين سافت؛ شركت بهين سامان هوشمند نگار با نگاهى تخصصى به نيازهاي سازندگان و فعاالن صنعت 
در و پنجره و شيشه ايران توليد و ارائه تخصصي ترين نرم افزارها با استفاده آسان از امكانات را فراهم ساخته و...

ــده تورى هاى آكاردئونى و رولينگ، افزون بر توليد با كيفيت، تنوع در طراحي تورى را  هلي پـن؛ توليدكنن
چاشني فعاليت خود ساخته است و مي كوشد تا با ارائه محصولي متفاوت، متمايز از ديگران باشد و...

ــى در زمينه  ــوان يك مركز تخصصى ارائه خدمات فنى و مهندس شـركت طراحان صنعت؛ به عن
ــي و چوب پالستيك اطمينان خاطر و رضايت مشتريان  راه اندازى خطوط توليد پروفيل هاى يوپي وي س

را اصل مي داند و ...

آريا آلومينيوم: با توليد انواع توري هاي مدرن رولينگ در و پنجره يوپي وي سي و آلومينيومي از معدود 
ــگاه عرضه كرد و  ــركت هاي فعال در صنعت توري بود كه توانمندي ها و محصوالت خود را در نمايش ش

با استقبال هم مواجه شد ...

تيدانام؛ توليدكننده برترين چسب و ملزومات مورد نياز فعاالن صنعت در و پنجره، ساخت در و پنجره اي 
محكم و بي نقص با چسب هاي عرضه شده توسط تيدانام يك گام بلند براي كيفتي ماندگار است و ...
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با تاكيد بر كاهش مصرف انرژي 
6   اصل را در معماري ساختمان سبز فراموش نكنيد

اصل اول: حفاظت از انرژي 
ــاخته شود كه نياز آن به سوخت فسيلي  ــاختمان بايد به گونه اي طراحي و س هر س
ــته بدون  ــد. ضرورت پذيرفتن اين اصل در عصرهاي گذش ــه حداقل ممكن برس ب
ــاخت و سازها غيرقابل انكار است و شايد  ــك و ترديدي با توجه به نحوه س هيچ ش
ــيار زياد مصالح و فناوري هاي جديد در دوران معاصر چنين  ــبب تنوع بس تنها به س
ــده است و اين بار با استفاده از  ــاختمان ها به دست فراموشي سپرده ش اصلي در س
ــاختمان ها، محيط را با توجه  مصالح گوناگون و يا با تركيب هاي مختلفي از آنها، س
به نياز هاي ساكنان تغيير مي دهند. اشاره به نظريه مجتمع زيستي نيز خالي از لطف 
نيست، كه از فراهم آوردن سر پناهي براي در امان ماندن در برابر سرما و يا ايجاد 
فضايي خنك براي سكونت افراد سرچشمه مي گيرد، به اين دليل و همچنين وجود 
ــاختمان هاي خود را به خاطر مزاياي متقابل فراوان در كنار  عوامل ديگر مردمان س
يكديگر بنا مي كردند. ساختمان هايي كه در تعامل با اقليم محلي و در تالش براي 
ــتگي به سوخت فسيلي ساخته مي شوند، نسبت به آپارتمان هاي عادي  كاهش وابس
ــه، به عنوان تالش هاي  ــرد و مجزا بوده و در نتيج ــروزي، حامل تجربياتي منف ام
ــياري از اين  ــوند. بس ــبــز مطــرح مي ش ــه كاره براي خلـق مــعـــماري س نيم
ــن است به  ــتر حاصل كار و تالش انفرادي بوده؛ و بنابراين روش تجربيات نيز بيش
عنوان اصلي پايدار در طراحي ها و ساخت و سازهاي جامعه امروز لحاظ نمي شود.

اصل دوم: كار با اقليم 
ــتفاده از اقليم و منابع  ــه قادر به اس ــوند ك ــاختمان ها بايد به گونه اي طراحي ش س
ــاختمان و محل قرارگيري فضاهاي  ــند. شكل و نحوه استقرار س انرژي محلي باش
ــايش درون  ــطح آس ــد كه موجب ارتقاع س داخلي آن مي توانند به گــونــه اي باش
ــود و در عين حال از طريق عايق بندي صحيح سازه، موجبات كاهش  ساختمان ش
ــيلي پديد آيد. اين دو فرآيند مذكور ناگزير داراي هم پوشاني و  ــوخت فس مصرف س
ــترك فراوان هستند. پيش از گسترش همه جانبه مصرف سوخت فسيلي،  نقاط مش
ــاب مي آمد كه هنوز هم حدود 15 درصد از انرژي  چوب منبع اصلي انرژي به حس
ــياري  ــد براي بس امروز را نيز تأمين مي كند. هنگامي كه چوب كمياب و ناياب ش
ــوب، براي توليد گرما  ــتاي كاهش نياز به چ ــردم امري طبيعي بود كه در راس از م
ــهرهاي يوناني همچون «پيرنه» مكان شهر  ــيد كمك بگيرند. ش از گرماي خورش
ــبكه اي  ــود، و ش ــهر جلوگيري ش ــيل به ش را به گونه اي تغيير دادند كه از ورود س
ــرقي ـ غربي را احداث كردند كه به ساختمان ها  ــتطيل شكل با خيابان هاي ش مس
ــيد را مي داد.  ــتفاده از نور مطلوب خورش ــمت جنوب و اس اجازه جهت گيري به س

ــن از تجربيات يونان  ــيدي را با آموخت ــا نيز پيروي از اصول طراحي خورش رومي ه
ــفاف كه اختراع قرن اول پس از ميالد بود را نيز  ادامه دادند؛ اما آنها پنجره هاي ش
ــا افزايش كمبود چوب به عنوان  ــت آمده بكار گرفتند، ب براي افزايش گرماي بدس
سوخت، استفاده از نماي رو به جنوب در ساخت منازل ثروتــمـنـدان و هـمـچنين 
ــــد. سنت طراحي با توجه به اقـلـيـم  ــهـر نيز مـتـداول ش حمام هاي عـمومي ش
ــاختمان به قوانين گرمايش محدود نمي شد بلكه در  ــايش درون س بـراي ايجاد آس
بسياري از اقـلـيــم ها معماران ملزم به طـراحـي فـضايي خنك براي پديد آوردن 
ــرايطي مطلوب در داخل ساختمان بود. راه حل معــمول درعـصـر حاضر، يعني  ش
ــتفاده از سيستم هاي تهويه مطبوع هوا، تنها فرآيندي ناكار آمد در تقابل با اقليم  اس
به شمار مي رود و در عين حال همراه با مصرف زياد انرژي است، كه حتي به هنگام 

ارزاني و فراواني انرژي به دليل آلودگي حاصل از آن امري اشتباه به شمار مي آيد.

اصل سوم: كاهش استفاده از منابع جديد 
ــود كه استفاده از منابع جديد را به حداقل  ــاختمان بايد به گونه اي طراحي ش هر س
ــازه هاي ديگر بوجود  ــراي ايجاد س ــد خود، منبعي ب ــان عمر مفي ــاند و در پاي برس
ــده به سوي  ــاره ش ــاير اصول اش بياورد. گر چه جهت گيري اين اصل، همچون س
ــد كه اغلب منابع موجود در جهان  ــت، ولي بايد يادآور ش ــاختمان هاي جديد اس س
ــده اند و ترميم و ارتقاء وضعيت ساختمان هاي  در محيط مصنوع فعلي بكارگرفته ش
ــت كه از اهميتي برابر با خلق  ــت محيطي، امري اس فعلي براي كاهش اثرات زيس
ــت. اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه تعداد  ــازه هاي جديد برخوردار اس س
ــود ندارند كه بتوان براي  ــع كافي براي خلق محيط هاي مصنوع در جهان وج مناب
بازسازي هر نسل از ساختمان ها، مقداري جديد از آنها را مورد استفاده قرار داد. اين 
استفاده مجدد مي تواند در مسير استفاده از مصالح بازيافت شده يا فضاهاي بازيافت 
شده شكل بگيرد، بازيافت ساختمان ها و عناصر درون آنها بخشي از تاريخ معماري 
ــازي  ــال هاي 1077 و 1115 ميالدي بازس ــانتا الباس كه در س ــت. صومعه س اس
ــاختمان رومي در نزديكي خود استفاده كرد.  گرديده، از آجرهاي خرابه هاي يك س
ــطي به كار گرفته شدند، قطعاتي چوبي بودند  چارچوب هاي چوبي كه در قرون وس
ــدند و آنگاه  ــده و كد گذاري مي ش كه بريده و در كارگاه نجاري به يكديگر وصل ش
ــاختمان ها انتقال داده مي شدند. استفاده از اين روش بدين  ــده و به س از هم جدا ش
ــطايي را  ــاختمان قرون وس معني بود كه در صورت لزوم مي توان بخش هايي از س
ــه مكاني ديگر منتقل كرد. گاهي  ــا كرده؛ حتي امروزه نيز مي توان آنها را ب جا به ج
ــاختماني جديد جابجا مي گرديد.  ــازه ساختمان به منظور بنا كردن س اوقات كل س
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ــاختمان قبلي  ــاخت موزه ويكتوريا و آلبرت در لندن، به س براي مثال در هنگام س
موجود در سايت ديگر نيازي نبود و در سال 1865 پيشنهاد واگذاري اين ساختمان 
ــرق و جنوب لندن با هدف برپايي يك موزه  ــمال، ش ــئوالن محلي ش فلزي به مس
ــئوالن شرق لندن اين پيشنهاد را پذيرفتند  محلي در مكاني جديد ارائه گرديد. مس
ــاختمان اين موزه محلي در 1872 تكميل گرديد كه امروزه اين مكان به موزه  و س

كودكان بدل گرديده است.
در اغلب مواردي كه دسترسي به منابع جديد به حداقل مي رسد، روش هايي كشف 
ــاختمان هايي كه براي يك منظور ساخته شده اند  ــوند كه با آن ها مي توان س مي ش
ــرات ضروري مي توانند  ــوند، با اين حال بعضي تغيي ــتفاده ش براي مقاصد ديگر اس
ــود. اين موضوع براي كساني كه  ــاختمان ش ــازه يا س ــكل اصلي س باعث تغيير ش
عالقمند به حفاظت و نگهداري دائمي از ساختمان ها هستند يك فاجعه به حساب 
ــاختمان به اين علت كه  ــوال در ذهن نقش مي بندد كه آيا يك س مي آيد و اين س
ــت بايد همواره بدون تغيير باقي بماند يا  ــمندي بوده اس زماني داراي كاربري ارزش
ــي را در آن انجام داد؟ يك فرآيند  ــد براي حفظ بازدهي و كارايي تغييرات الزام باي
ــاس منابع موجود  ــي اين موضوع قضاوت را تنها براس ــبز ممكن است در بررس س
ــاختمان كمتر از منابع مورد نياز  ممكن بداند. اگر منابع مورد نياز براي تغيير يك س
ــد، بايد از اين تغييرات استقبال كرد. با اين وجود  ــازي آن باش براي تخريب و بازس
ــود. به  ــازه نمي ش ــت اهميت تاريخي س اين موضوع باعث عدم احترام و بزرگداش
ــازه ها داراي ارزش ديگري نيز باشند كه توجه به آن ها  ــت اين س عالوه ممكن اس
ــاختمان هاي موجود به منظور آماده ساختن  ــت. اين مشكالت در تغيير س الزامي اس
آن ها براي هماهنگي با نيازهاي جديد بخصوص در مورد بهبود وضعيت ساختمان 
ــت به تغيير ظاهر آن منجر شود با تناقض  از لحاظ عملكرد و كارايي كه ممكن اس
و تضادهاي بيشتري آشكار مي شود. تغيير در بعضي از ساختمان هاي قديمي براي 
ــته  ــكالت خاصي را با خود همراه داش كاربردي هاي جديد مي تواند هزينه ها و مش
ــتفاده مجدد از اين ساختمان هاي بزرگ در  ــد. با اين حال مزاياي حاصل از اس باش
كنار يكديگر و درون يك محيط شهري مي تواند بر اين مشكالت و هزينه ها غلبه 
كند. نوسازي ساختمان ها ي موجود در شهرهاي بزرگ و كوچك همچنين مي تواند 
ــازي ساختمان و بدين  ــتفاده جهت تخريب و بازس موجب حفاظت از منابع مورد اس

ترتيب جلوگيري از تخريب جامعه شود.

اصل چهارم: احترام به ساكنان 
ــاختمان استفاده مي كنند احترام مي گذارد.  ــبز به تمامي افرادي كه از س معماري س
به نظر مي رسد كه اين اصل ارتباط اندكي با آلودگي ناشي از تغييرات اقليم جهاني 
ــد. اما فرآيند سبز از معماري كه شامل احترام براي  ــته باش و تخريب اليه ازن داش
ــان را از اين  ــاختمان كامل هستند انس ــاخت يك س ــترك در س تمامي منابع مش
ــط انسان ها ساخته مي شوند اما در  ــاختمان ها توس مجموعه خارج نمي كند. تمام س
ــود، در حالي كه در  ــان محترم شمرده مي ش ــازه ها حقيقت حضور انس بعضي از س
برخي ديگر تالش براي رد ابعاد انساني در فرآيند ساخت مشاهده مي شود. در ژاپن 
تعدادي روبوت نقش انسان را در ايجاد و طراحي ساختمان ها بر عهده گرفته اند، اما 
براي يك روبوت كارآيي مؤثر در مورد پروژه، شامل اجراي يك وظـيـفـه خـاص 
است كه مي تواند آن را به دفعات تكرار كرد. اما در مقياسي متفاوت يك انسان به 
ــياري از كارهاي  ــوان معمار همچنان مي تواند بر مهارت خود بر انجام تعداد بس عن

نامرتبط اعتماد كند. 
ــير مجزا مورد  ــاني و نيروي كار، مي تواند در دو مس ــتر به نيازهاي انس احترام بيش
تجربه قرار گيرد. براي يك ساختمان ساز حرفه اي توجه به اين نكـته ضرورت دارد 
ــكل دهنده ساختمان به همان ميزان  ــالمت مصالح و فرآيند هاي ش كه ايمني و س
كه براي كارگران و يا استفاده كنندگان آن مهم است براي كل جامعه بشري نيز از 
ــــزايي بـرخوردار است. معماران به تدريج از وجود سم هاي مختلف  اهـمـيت بـس
در سايت هاي ساختماني آگاه شده اند و به تازگي استفاده از مواد عايـق داراي انواع 
CFC و يا استفاده از ساير مصالح خطرناك در ساختمان ممنوع شده است. شكل 
ــاركت انساني كه نيازمند توجه است، اشتراك و دخالت مثبت ساكنان در  ديگر مش

فرآيند طراحي و ساخت است، كه چنانچه به طور موثر بكار گرفته نشود يك منبع 
كارا و مفيد به هدر رفته است. تعداد زيادي از ساختمان ها از اين انرژي بهره برده اند 
و نتايج حاصل از آن نيز موجب رضايت در خلـق ساختمان هاي بزرگ شده است. 

اصل پنجم: احترام به فضاي سبز
هر ساختمان بايد زمين را به گونه اي آرام و سبك لمس كند. معمار استراليايي گلن 
ــاختمان بايد زمين را به گونه اي  ــوركات اين جمله عجيب را بيان مي كند كه: س م
آرام و سبك لمس كند. اين گفته يك ويژگي از تعامل ميان ساختمان و سايت آن 
ــبز امري ضروري است و البته داراي ويژگي هاي  را در خود دارد كه براي فرآيند س
ــاختماني كه انرژي را حريصانه مصرف مي كند آلودگي  ــترده تري نيز است. س گس
ــت در نتيجه هرگز  ــاكنان خويش بيگانه اس توليد مي كند و با مصرف كنندگان و س
ــيري صريح تر از اين گفته  ــبك لمس نمي كند. تفس ــن را به گونه اي آرام و س زمي
ــت كه نـمي توان هر ساختمان را از درون سايت ساخته شده در آن خارج  چنين اس
ــاختمان را دوباره در سايت احيا كرد. اين نوع ارتباط  ــرايط قبل از ايجاد س كرد و ش
با سايت در سكونتگاه هاي سنتي اعراب باديه نشين ديده مي شود؛ سبكي و آرامش 
موجود در ميان آن ها در لمس زمين فقط در جابجايي خانه ايشان نهفته نبود، بلكه 
ــان و دارايي هايي كه با خود حمل مي كردند نيز  ــتفاده ايش ــامل مصالح مورد اس ش
ــين از پشم بزها، گوسفندان و شتران ايشان  ــياه چادر اعراب باديه نش مي گرديد. س
ــيار  ــطح مقطع بس ــد، هنگامي كه اين چادر ها برپا مي گرديد با ايجاد س توليد مي ش
ــديد جلوگيري مي شد؛ چادر  كارا از لحاظ ايروديناميكي از تخريب آن در بادهاي ش
ــيار اندكي در آن بكار  با طناب هاي بلند در جاي خود نگهداري و تيرهاي چوبي بس
گرفته مي شد چرا كه چوب در صحرا منبعي بسيار كمياب بحساب مي آمد. در حالي 
كه در جوامع شهري، زندگي بومي و سنتي خود را براي يكجا نشيني ترك كرده اند 
ــده اند، هنوز نيز براي ايجاد نمايشگاه هاي مختلف  و معماران وارد عرصه طراحي ش
و ديگر فعاليت هاي فرهنگي نيازي مستمر به سازه هاي موقت وجود دارد. اين قبيل 
ــينان را بخود مي گيرد. طراحي صورت گرفته  ــازه ها اغلب، شكل چادر باديه نش س
ــتيوال 86 در سونسبيك، اين سازه براي حفاظت  ــط معماران هلندي براي فس توس
ــده بود و به عالوه  ــتني واقع در خارج ساختمان طراحي ش ــمه هاي شكس از مجس
ــد كه به چشم نيايد. دراين سازه از چهارنوع مصالح  بادي به گونه اي طراحي مي ش
ــاخته براي پي ها، شيشه هاي شفاف براي ديوارها و سقف فوالد  يعني بتن پيش س
براي خرپاها و اتصاالت و سيليكون رزيني براي اتصال صفحات شيشه به يكديگر 
ــه اي نيز به ديوارهاي شيشه اي چسبانده شده بودند تا  ــتفاده شد. باله هاي شيش اس
ــراي اتصال خرپاهاي فلزي  ــتري را ايجاد كند و همچنين مكاني را ب صلبيت بيش
ــاختمان زمين عادي بود و براي  ــقف شيشه اي فراهم كند. كف س سبك حامل س
ــانده شده بود. پس از پايان فستيوال اين  ــدن فقط با چوب پوش جلوگيري از گل ش
ــاختمان دوباره از يكديگر جدا گرديد و پي آن نيز از محل خارج و خاك برداشته  س
ــده به جاي خود بازگردانيده شد؛ بدين ترتيب زمين سايت بدون هيچ تغييري به  ش
وضعيت پيش از برگزاري فستيوال بازگشت. اين ساختمان را مي توان براي استفاده 
ــتيوال ديگر به كار گرفت و يا اعضاي آن را مي توان درهر  ــگاه يا فس در هر نمايش

سازه ديگر مورد استفاده قرار داد.

اصل ششم: كل گرايي
تمامي اصول سبز، نيازمند مشاركت در روندي كل گرا براي ساخت محيط مصنوع 
ــتند. يافتن ساختمان هايي كه تمام اصول معماري سبز را خود داشته باشند كار  هس
ــناخته نشده است. يك  ــت. چرا كه معماري سبز هنوز بطور كامل ش ــاده اي نيس س
ــامل شود و بايد  ــاختمان منفرد قطعه خود را ش ــبز بايد بيش از يك س معماري س
ــهر، موجودي فراتر از مجموعه  ــامل يك شكل پايدار از محيط شهري باشد. ش ش
ساختمان هاست؛ در حقيقت آن را مي توان به صورت مجموعه اي از سامانه هاي در 
ــتن و تفريح – كه به صورت شكل هاي  ــامانه هايي براي زيس حال تعامل ديد – س
ــامانه ها اســت  ــتند و با نگاهـي دقـيـق بـه ايـن س ــده داراي كالبد هس ساخته ش

كـــه مي تـوانيـــم چهــــره شهـــر آيــنده را تـرسـيـم كنيم.
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گزارشي از همايش تخصصي كه به همت شركت هورامكو در اراك برگزار شد
گام بلند ويستابست در مسير بهينه سازي انرژي

با پنجره هاي يوپي وي سي

ــش تخصصي، از افزايش  ــت در اين هماي ــدس صداقت مديرعامل ويستابس مهن
ــر داد و اظهار كرد:  ــت خب ــت توليد در گروه صنعتي ويستابس ــري ظرفي چندبراب
ــاختمان هاي قديمي،  ــه ويژه س ــاختمان ب ــاالي انرژي در صنعت س هدررفت ب
ــيار و  ــرد تا پس از مطالعات بس ــت را ترغيب ك ــووالت زحمتكش ويستابس مس
ــال 1382 پايه ريزي كردند و افتخار  ــركت را در س عميق در نهايت بنيان اين ش
ــير توليد ملي، ايجاد اشتغال و بهينه سازي مصرف  ــت كه گامي در مس ما اين اس
ــاختمان برداريم و محصولي به بازار عرضه كنيم كه رقابت را  انرژي در بخش س
ــوار كرده است. او با تاكيد بر اينكه  حتي براي معتبرترين پروفيل هاي خارجي دش
ويستابست از همان ابتدا با انتخاب معتبرترين و بهترين ماشين آالت توليد پروفيل 
ــير ارائه يك محصول با كيفيت و بهره مند  ــي آلمان و اتريش در مس يوپي وي س
ــت: پس از ارائه  ــت، اظهار داش ــتانداردهاي روز جهان گام برداش از باالترين اس
نخستين محصول به بازار در سال 1386 موفق شديم تا در سال جاري با اقداماتي 
ــيفته كردن  ــه ش ــال و س از جمله فعال كردن خطوط توليد در روزهاي تعطيل س
ــبت به سال  ــت، ظرفيت توليد را به ميزان 40 درصد نس فعاليت توليدي ويستابس
گذشته افزايش دهيم. مهندس صداقت با اشاره به همكاري بيش از 160 نماينده 

و توليدكننده در و پنجره يوپي وي سي با ويستابست افزود: همكاران ما در تالش 
ــد را به 4 برابر ميزان  ــعه ، ظرفيت تولي ــتند تا با اجرايي كردن طرح هاي توس هس
ــتريان پاسخ دهيم و مدت انتظار آنها  كنوني افزايش دهند تا به نياز روزافزون مش
ــتفاده از پروفيل هاي متنوع يوپي وي سي ويستابست را به حداقل ممكن  براي اس
برسانيم. مديرعامل اين گروه صنعتي موفق و پيشرو، تصريح كرد: در طرح توسعه 
ــركت 38 خط توليد پروفيل يوپي وي سي با مقاطع مختلف پيش بيني شده و با  ش
نصب و راه اندازي پيشرفته ترين ماشين آالت روز جهان از حيث تكنولوژي، مصمم 
ــتيم تا ويستابست را به يكي از پيشرفته ترين شركت هاى توليدكننده پروفيل  هس
ــي خاورميانه تبديل كنيم كه در اين صورت صرفه جويي ارزي و ايجاد  يوپي وي س

اشتغال هم محقق خواهد شد.

ويستابست همچنان در مسير پيشرفت
به گزارش خبرنگار ما از اين همايش، مهندس محب زندي نژاد مدير توليد شركت 
ــاره به فرآيند و روش توليد پروفيل هاي يوپي وي سي اظهار  ويستابست، نيز با اش
كرد: با افتخار اعالم مي كنيم كه در اين شرايط ركود در بخش توليد كه بسياري 

گزارش پنجره
هفتمين همايش تخصصي گروه صنعتي ويستابست، از شناخته شده ترين و معتبرترين شركت هاي توليدكننده پروفيل يوپي وي سي در ايران، 
اين بار در شهر اراك با همت شركت هورامكو از توليدكنندگان خوشنام در و پنجره يوپي وي سي و شيشه هاي دوجداره برگزار شد. به گزارش 
پنجره ايرانيان، مديران گروه صنعتي ويستابسـت در ادامه نهادينه كردن و گسـترش فرهنگ بهينه سـازي مصرف انرژي در صنعت ساختمان 
با اسـتفاده از در و پنجره هاي دوجداره يوپي وي سـي، اين بار ميهمان مسووالن شهر اراك بودند و برنامه هاي خود را در حضور مديركل شعب 

بانك تجارت استان مركزي، نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت و جمع كثيري از انبوه سازان مسكن اين استان تشريح كردند.
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از واحدهاي توليدي كشور دچار افت توليد شده اند، ويستابست هم اكنون با 100 
ــه مي  دهد و با تمهيدات و برنامه ريزي هاي  ــد ظرفيت توليد به كار خود ادام درص
ــتفاده از فناوري ها و  ــده و با اس ــئولين شركت اتخاذ ش ــوي مس دقيقي كه از س
ــف و متنوع پروفيل  ــاهد ارائه مقاطع مختل ــاي روز دنيا، به زودي ش تكنولوژي ه
ــوي، قائم مقام معاونت كيفيت  ــي خواهيم بود. مهندس عليرضا موس يوپي وي س
ــركت ويستابست هم با اشاره به مزاياي درب و پنجره هاي يوپي وي سي تاكيد  ش
ــدم نياز به رنگ آميزي،  ــودن، جلوگيري از هدررفت انرژي، ع ــرد: عايق صدا ب ك
ــعه ماوراء بنفش، سهولت  ــيدگي، مقاوم در برابر اش مقاوم در برابر خوردگي و پوس
در نصب، نظافت ساده و آسان، تنوع در بازشوهاي پنجره، جلوگيري از ورود گرد 
ــت پذيري به محيط زيست ،تنوع در طرح ونقش، امنيت  و غبار و آب باران، برگش
ــه مزيت هاي پروفيل هاي  ــه صرفه بودن از جمل ــرقت و مقرون ب باال در برابر س

يوپي وي سي ويستابست محسوب مي شود.

نظارت و آموزش؛ رسالت ويستابست
ــم خطاب به حاضران در  ــت ه ــر فني و كنترل كيفيت پروفيل هاي ويستابس مدي
ــي اظهار  ــريح نحوه توليد و نصب در و پنجره هاي يوپي وي س اين همايش با تش
ــت پس از فروش محصوالت، خود را موظف مي داند تا به نيازهاي  كرد: ويستابس
آموزشي و نظارت هاي فني توليد و نصب در و پنجره يوپي وي سي پاسخ دهد و به 
همين دليل كارشناسان بخش فني در چارچوب امضاي قرارداد با سازندگان درب 

و پنجره، از فرايند توليد و نصب بازديد  مي كنند تا كاالهاي خود را با كيفيت برتر 
ــتريان نهايي قرار دهند. مهندس بهروز پيرداوري  و اطمينان كامل در اختيار مش
ــاي مونتاژ كاران بدون اطالع قبلي صورت  ــاره به اينكه بازديد از كارخانه ه با اش
ــت كه بازديد از مراحل توليد و نصب در  ــت اين اس مي گيرد، افزود: باور ويستابس
ــاي احتمالي به حداقل ممكن  ــد تا خطاه ــي باعث خواهد ش و پنجره يوپي وي س
ــازندگان در و پنجره و رعايت حقوق  كاهش يابد و عالوه بر جلوگيري از زيان س
ــيب ديدن به حيثيت صنعت يوپي وي سي جلوگيري  مصرف كنندگان نهايي، از آس

شود. 

ويستابست؛ ارزان تر و باكيفيت تر
ــت فروش و بازاريابي شركت ويستابست هم از دريافت گواهينامه كيفيت  سرپرس
ــط ويستابست خبر داد و گفت: عالوه  ــتين بار در ايران توس رال آلمان براي نخس
ــتاندارد جهاني، محاسبات نشان داده كه با استفاده از  بر كيفيت برتر و رعايت اس
پروفيل هاي ويستابست هزينه تمام شده در و پنجره هاي ساخته شده دستكم 20 
ــود. محمد صادق سمسارزاده  درصد ارزان تر براي مصرف كننده نهايي تمام مي ش
ــاره به برخورداري پروفيل هاي يوپي وي سي ويستابست از بيمه نامه 10 ساله  با اش
ــت تضمين مي شود  اظهار كرد: افزون بر اين، تمامي كيفيت محصوالت ويستابس

و سازندگان هيچ نگراني از بابت كيفيت نخواهند داشت.

هورامكو؛ پيشرو در كيفيت و خالقيت
ــازي مصرف انرژي با در و پنجره هاي  ــه گزارش خبرنگار ما از همايش بهينه س ب
يو پى وى سى، مهندس امير تهراني مديرفروش و برنامه ريزي شركت هورامكو هم 
اعالم كرد: شركت هورامكو در سال 86 به همت تعدادي از جوانان فارغ التحصيل 
از دانشگاه به منظور راه اندازي يك سيستم سازمان يافته و آكادميك فعاليت خود 
ــب  ــنل متخصص با هدف كس را آغاز كرد، اين در حالي بود كه روز به روز پرس
ــدند تا هورامكو به اهداف كوتاه و بلند  ــتري به اين شركت اضافه ش رضايت مش
مدت خود دست پيدا كند. او تصريح كرد: در حال حاضر ظرفيت توليد اين شركت 
ــروي فعال در دفتر مركزي و كارخانه  ــت و نزديك به 80 نفر ني روبه افزايش اس
ــات مشتريان،  ــتند كه با توجه به حجم سفارش ــغول به كار هس ــركت مش اين ش
ــد و  ــل و بدون وقفه، در حال توليد مى باش ــد هورامكو با ظرفيت كام ــط تولي خ
ــت.  ــال آينده اس يكي از جديد ترين اهداف هورامكو افزايش ظرفيت توليد در س
ــه دوجداره و جديت  ــر فروش و برنامه ريزي هورامكو، وجود خط توليد شيش مدي
ــه هاي دوجداره به بازار را يكي از  ــتانداردهاي روز براي ارائه شيش در رعايت اس
علل موفقيت هورامكو اعالم و تاكيد كرد: همچنين انبار مواداوليه توليد شيشه با 
ظرفيت نگهداري 24 هزار مترمربع شيشه جام در كنار خط توليد شركت هورامكو 
ــتريان بهتر و سريع تر پاسخ دهيم. وي  ــاخته تا به نياز مش اين امكان را فراهم س
ــاهد محقق شدن توليد انبوه با ظرفيتي ماهانه بالغ بر 10  افزود: در حال حاضر ش
ــتيم و انشاا... در برنامه  ــركت هورامكو هس ــه دو جداره در ش هزار متر مربع شيش
ــت.  ــال 92، تصميم بر افزايش حداقل 20 درصدي اين محصول خواهيم داش س
ــركت هورامكو خاطرنشان كرد: هورامكو همانند تمام شركت هاي  مدير فروش ش
ــتري مداري و رضايت ايشان با رعايت استانداردهاي كيفي،  هدفمند و بزرگ، مش
ــب را در اولويت  ــب و خدمات پس از فروش مناس تحويل به موقع، قيمت مناس
ــال  ــركت هورامكو در س ــت. وي با تاكيد بر اينكه ش برنامه هاي خود قرارداده اس
ــورد تقدير قرار گرفت افزود: باورما  ــه عنوان واحد نمونه صنعتي معرفي و م 91 ب
ــت و به  ــت و توليد با تكيه بر يك كار تيمي و برنامه ريزي دقيق اس ــام خدم انج
ــور نمايندگان  ــريعتر هم اكنون در اقصي نقاط كش منظور ارائه خدمات بهتر و س
ــال داريم كه به همت اين مجموعه، موفق به انجام پروژه هاى بزرگ در نقاط  فع

مختلفى از كشور شده ايم.
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پنجره ها چشم ساختمان هستند
ــد به داخل اتاق  ــمار آيد كه باي ــيار مهمي به ش ــر نور روز به عنوان عامل بس اگ
ــايل ضروري در نظر گرفته خواهند شد.  ــود، پنجره ها نيز به عنوان وس اضافه ش
پنجره ها از دريچه هاي آسان و ساده براي نور روز، به يك شكل و سبك خاص 
ــيله تزييات  ــك تا پنجره هاي باروك كه به وس ــي رومانس و نيم دايره هاي قوس
ــعه يافته اند. در كشورهاي اروپايي كه در شمال آلپ  ــياري پوشيده شده، توس بس
ــمايل قدرتمندي طراحي و  ــكل و ش ــرار گرفته اند، پنجره ها به فرم هايي با ش ق
ــتند،  ــوند. برخالف آن، در مناطقي كه در نواحي مديترانه اي هس ــاخته مي ش س
ــت. بنابراين، مردم به  زندگي روزمره به معني گذراندن روز در فضاي داخلي اس
ــتند، زيرا نور مصنوعي گران بوده و نورپردازي خوب يك اتاق  ــته هس نور وابس
ــت. ازسوي ديگر،  ــترس جمعيت محلي اس ــاعات تاريكي، دور از دس در مدت س
ــت كه به محيط بيرون مشرف باشد. فضاي  هرفضاي كار، نيازمند پنجره اي اس
ــاحت كف را در  ــتم از مس ــره كه نور را عبور مي دهد، بايد حداقل يك بيس پنج
فضاي كار داشته باشد. پهناي كلي تمام پنجره ها بايد حداقل به يك دهم پهناي 
تمام ديوارها برسد و براي اتاق هاي كاري كه 3/5 متر يا بيشتر ارتفاع دارند، نور 
انتقالي از سطح پنجره ها بايد حداقل 30درصد از سطح ديواره هاي بيروني باشد. 
براي اتاق هاي كار با ابعاد مشابه اتاق نشمين، قوانين زير بايد به كار برده شوند:

1. حداقل ارتفاع براي سطوح شيشه اي بايد 1/3 متر باشند. 
ــروع مي شوند، بايد بيشتر از 0/9 متر  ــطح زمين ش 2. ارتفاع پنجره هايي كه از س

باشند. 
3. ارتفاع كلي پنجره بايد 50درصد پهناي اتاق كار باشد.

پوشش بيروني پنجره ها
ــيدي  ــري، و ورود حرارت خورش ــش جلوگي ــاي حفاظتي بايد ازدرخش  اندازه ه
ــا، مقدار زياد  ــوهاي بزرگ پنجره ه ــد. در آب هواي معتدل، بازش ــم كنن را تنظي
ــرم، پنجره هاي  ــح مي دهند، اما در آب و هواي گ ــده نور را ترجي ــا، كنترل ش ام
ــك با ورود نورهاي كافي را به كار مي برند. پنجره هاي كركره اي (صفحات  كوچ
ــاي رولي و كركره اي  ــت پنجره ه ــتيكي) پش تخت چوبي، آلومينيومي و يا پالس

ــب قرار  ــتند و مي توانند در مكان هاي مناس ــيدي همه مفيد هس زاويه دار خورش
گيرند. ابزارهاي ثابت خارجي همه به طور مشخص براي انعطاف پذيري كمتري 
ــكل) و بخش هاي الحاقي مي باشند.  ــه (مستطيلي ش ــت گوش از بخش هاي راس
ــواه به صورت دوار روي  ــاي عمودي كركره اي (خواه به صورت ثابت، خ پانل ه
تكيه گاه بخش تخته اي) همه براي صفحات شيشه اي بلند و يا زاويه دار مناسب 
ــتند.گرمايي كه در نما تا باالي ساختمان حركت مي كند، بايد بتواند از جايي  هس
ــده، و دوباره از  ــاي خارجي محبوس نش ــط نورگيره ــده و در واقع توس خارج ش
ــود. سايه بان هاي دروني براي كاهش  ــقفي به داخل هدايت ش نورگيرهاي باز س
ــايه بان هاي خارجي كارايي دارند، زيرا گرمايي كه  ــيد، كمتر از س گرمايي خورش

جذب مي نمايند در اتاق ها رها مي شود.

پنجره هاي اتاق زير شيرواني
ــي و برنامه ريزي اندازه پنجره ها، درجه نور روز بهينه به مقصود اصلي   در طراح
ــود. به عنوان  ــت كه بايد در مورد آن تصميم گيري ش ــته اس كاربري اتاق وابس
ــتم  ــاختمان نيازمند پنجره هايي با ابعاد حداقل يك هش مثال، تهويه در داخل س
ــت.پنجره هاي بزرگ، اتاق نشيمن را راحت تر  مساحت كف اتاق هاي نشمين اس
مي كنند. پهناي پنجره ها در طبقات دوم مي توانند با توجه به فاصله ميان تيرهاي 
ــوند. پنجره هايي كه تا حد امكان بزرگ گرفته مي شوند،  عرضي طاق انتخاب ش
ــطه فاصله ميان تيرهاي چوبي انتخاب شوند.  ــيمن بايد به واس در اتاق هاي نش
ــقف هاي  ــيب دار، پنجره هاي كوتاه تري نياز دارند، در حالي كه س ــقف هاي ش س
صاف، نيازمند پنجره هاي بلندتري هستند. پنجره هاي سقفي مي توانند به وسيله 
صفحات فالشينگ پيش ساخته به يكديگر از كنار هم و يا از باال و پايين متصل 

هستند، مرتبط گردند.

ساختار پنجره ها
مقاطع چوبي براي چرخيدن پنجره و بلند شدن آن، و پنجره هاي دوار، به صورت 
ــاس چگونگي جايگريني، A  تا D و يا بر  ــتاندارد درآمده اند. پنجره ها بر اس اس
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ــده اند. پنجره ها به منظورهاي  ــاس نوع چهارچوب از E تا H طبقه بندي ش اس
ــر گرما و صداي آزار  ــد، به عنوان مثال، محافظت در براب ــي به كار مي رون خاص
ــي از طراحي هاي  ــت كه مجموعه بزرگ ــده اس دهنده، بنابراين به اين منجر ش
متنوع براي پنجره ها ارائه گردد. پنجره هايي كه از طرف خارج نصب مي شوند و 
پنجره هاي فرانسوي بايد حداقل داراي عايق سازي مناسب و يا شيشه دو جداره 
ــب براي عبور گرما از پنجره ها نبايد بيش 1/3 باشد. طراحي  ــند. مقدار مناس باش
ــا بخش هاي گوناگون  ــده نيازهاي تكنيكي مرتبط ب ــر پنجره بايد برآوره كنن ه
ــد. عوامل اصلي و مهم عبارتند از: شكل، تقسيمات، چگونگي  ساختمان نيز باش
بازشدن، مصالح، چهارچوب و عملكرد سطح، تهويه، عايق سازي در برابر صدا و 
ــوزي، نكات كلي امنيتي و در عين حال استفاده  حرارت، مقاومت در برابر آتش س
ــتند كه بايد برآورده شوند. طراحي مقاطع،  ــه هاي ايمني نيز، عواملي هس از شيش
مكان قرارگيري، نوع اتصاالت و درزبندي ها مهمترين عواملي هستند كه ضدآب 
بودن طوالني درزها را تضمين مي كنند. ساخت و ساز اجزا مانند جعبه هاي رولي 
پشت پنجره ها، صفحات پنجره ها و دريچه ها بايد با عايق سازي در برابر صدا نيز 

مانند ساير ويژگي هاي تكنيكي مطابقت داشته باشند.

تميز كردن پنجره ها 
باالبر نماها و تجهيزات متحرك آن ( كه به دسترسي به سطوح شيشه هاي ثابت 
ــوند. همه  ــك مي كنند) معموًال براي تميز كردن پنجره ها به كار برده مي ش كم
ــند ( در عين حال هزينه هاي  ــترس مي باش اين ها براي تعمير و نگه داري در دس
ــان و موقيعت  ــش مي دهند) و اگر در زم ــت را كاه ــوط به قرار دادن داربس مرب
ــب به كار گرفته شوند، مي توانند در بعضي از كارهاي جزيي ساختمان هاي  مناس
ــوان مثال در تثبيت كركره ها و يا  ــتفاده قرار گيرند ( به عن گوناگون نيز مورد اس

نصب پنجره ها و غيره ).

http://rtdgroup.ir :منبع

دانشمند آلماني كف اتاق هوشمند را طراحي كرد 

ــى از منازل هوشمند خواهند شد.  ــمند به زودى بخش كف خانه هاى هوش
دانشمندان آلمانى با كمك محقق ايرانى موفق به طراحى نمونه  اوليه  كف 
اتاق هوشمند شدند. اين پروژه به كمك شهرام ايزدى از مركز «تحقيقات 
ــافت» در كمبريج انجام شد. دانشمندان نوعى كف اتاق حساس  مايكروس
به فشار و داراى تفكيك پذيرى باال طراحى كرده اند كه قادر است به طور 
دقيقى افراد و مبلمان را در اتاق ها رهگيرى كند. اين كف اتاق كه "فضاى 
ــى" (Gravity Space) نام گرفته، مى تواند حركات، تصادم ها و  گرانش
ــا را رهگيرى كند و يك طرح ريزى معكوس آينه مانند از آن چه  وضعيت ه
ــاورى مى تواند داراى طيفى از  ــر روى آن رخ مى دهد، ارائه دهد. اين فن ب
كاربردها از امنيت منازل و كنترل و هدايت سيستم خودكار گرفته تا بازى 

تعاملى باشد. 
تيم آلمانى از موسسه Hasso Plattner با كمك محققانى از كمبريج 
ــاق را طراحى كرده اند كه  ــهرام ايزدى، نمونه اوليه اين كف ات از جمله ش
ــاحت هشت متر مربع است. ابداع جديد شامل  انعكاس دهنده و داراى مس
ــاس به لمس و الگوريتم هايى است كه كابران،  مجموعه اى از مبلمان حس
ــاس بافتشان شناسايى مى كند. اين  مبلمان و وضعيت هاى فوقانى را بر اس
ــاخت multitoe مى نامند،  ــمند از آن چه محققان زيرس كف اتاق هوش
ــل متكى است تا  ــاخت به فشار در هر پيكس ــتفاده مى كند. اين زيرس اس
ــران را مكان يابى و تحليل كند و  ــادر كند كف پاهاى كارب ــف اتاق را ق ك
ــخيص دهد. نمونه اوليه «فضاى گرانشى» از قطعه  وضعيت هاى پا را تش
ــاخته شده كه در روزنه اى كه در  ــه  اى با ضخامت 6,4 سانتى متر س شيش
ــود. در بخش زيرين آن يك  ــتاندارد تعبيه شده، نصب مى ش كف اتاق اس
ــن مادون قرمز و پروژكتور ويدويى با تفكيك پذيرى باال قرار گرفته  دوربي
كه ردپاها را رهگيرى و ويديو را به درون شيشه فوقانى پرتوافكنى مى كند.

ــادون قرمز كف اتاق را كه از  ــن مجموعه يى از ال اى دى هاى م همچني
ــده، احاطه مى كنند. يك گام  ــتيكى حساس به فشار پوشيده ش فيلم پالس
ــطح موجب مى شود كه فيلم با نور مادون قرمز مداخله كرده  پا بر روى س
ــود در درون فضاى زيرين  ــط دوربين موج ــرى از ردپا را كه توس و تصوي
گرفته شده، خلق كند. سيستم مى تواند كاربران را بر اساس كف پاهايشان 
شناسايى كند و پا و ژست هاى بدنى آن ها را رهگيرى كرده و ايجاد تعاملى 

با دقت باال را با تمركز كردن بر روى پاهايشان ميسر كند.
ــه با  ــازه داراى چندين مزيت در مقايس ــد كه اين س ــمندان مدعى ان دانش
ــتم پوششى پايدار از  ــت. نخست اين كه سيس رهگيرى دوربين محور اس
اتاق را ديوار به ديوار ارائه مى دهد. دوم اين كه اين فناورى كمتر در مقابل 
ــدود مى كنند، آسيب پذير است. همچنين  افراد درون اتاق كه بينايى را مس
ــت و باالخره اين كه  ــاده اس ــمند داراى الگوريتمى س اين كف اتاق هوش
ــتم طراحى شده داراى  كمتر در حريم خصوصى افراد دخالت مى كند. سيس
ــت. به عالوه امنيت اداره و منازل، مى توان  كاربردهاى بالقوه متعددى اس
ــالمندان استفاده كرد. همچنين مى توان  از اين فناورى براى مراقبت از س
از آن براى انجام بازى صرفًا فكرى فوتبال CGI در يك اتاق بهره برد.





فهرست بانك اطالعاتى ماشين آالت: 
آلفا پنجره ايرانيان ........................................ 173
البرز ماشين جى .............................................173
الوماتك - اكوالين ........................................... 173
بازرگانى دارابى (كارن ماشين) ......................... 173
پارس پى وى سى سپاهان .............................. 173
173 ............................................ آريا  پارس كوچ 
173.................................................. درنا ماشين 
سى. ام. اس ............................................... 173
طراحان صنعت .............................................. 173
173 ......................................................... كابان 
كرفت مولر ....................................................173
173................................................. صنعت  مهام 
نكو ساز گيتى  ............................................... 173





















173

ت
آال

ن 
شي

 ما
تى

العا
اط

ك 
بان

آلفا پنجره ايرانيان
 UPVC فعاليت : ماشين آالت توليد در و پنجره دو جداره

و شيشه دو جداره
تلفكس: 22685281-4

بلوار قيطريه-روبروى پارك قيطريه  پالك 73-  : آدرس 
طبقه سوم-واحد پنج

      www.alfapen.ir         www.Makewindow.com

البرز ماشين جى
فعاليت : سازنده ماشين آالت،قطعات و تجهيزات صنعت 

پالستيك با تكنولوژى برتر
تلفن: 3-5722660-0311 فكس: 0311-5722664
 آدرس : اصفهان- شهرك صنعتى جى-خيابان يكم-فاز   

دوم-انتهاى فرعى 14-پ 191
www.amjco.ir                        info@amjco.ir

الوماتك - اكوالين
 UPVC فعاليت: توليد كننده ماشين آالت درب و پنجره هاى

و آلومينيوم و نما
تلفن: 5 - 88679304 - 88679302   فكس: 88881795 

نيروى  خيابان  خيابان شهيد خدامى،  آدرس: ميدان ونك، 
انتظامى، پالك 14

Info@elumatec-ecoline. com 

بازرگانى دارابى(كارن ماشين)
فعاليت: ماشين آالت شيشه و پنجره دوجداره

تلفن: 3543474-0151   فكس: 0151-3405451
آباد- فرح  جاده   20 كيلومتر  سارى،  مازندران،  آدرس: 

D5 شهرك صنعتى فاز 2- قطعه
www.karen-machine.com   info@ karen-machine.com

پارس پى وى سى سپاهان
 ،upvc مونتاژ   دستگاه هاى  كننده  توليد  اولين  فعاليت: 
توليدكننده انواع پروفيل، توليد كننده انواع درب و پنجره 
 pvcبا تيراژ باال، توليد كننده انواع ديوارپوش و سازه كانكس upvc
تلفن: 4-2650370-0311    فكس: 0311-2650374
آدرس: اصفهان-چهارراه نور باران-كوچه افسر-پالك سوم

www. pars pvc.ir     info@pars pvc. ir

پارس كوچ آريا
فعاليت: توليد كننده و وارد كننده ى دستگاه هاى upvc و 

شيشه هاى دو جداره از تركيه
تلفن: 021-88956084-88965456

آدرس: خ وليعصر- خ فاطمى- ساختمان آچاچى- پالك41-
طبقه6- واحد32                             فكس021-88957158

درنا ماشين ايرانيان
فعاليت: وارد كننده ماشين آالت مونتاژ درب و 

پنجره UPVC و شيشه هاى دوجداره 
تلفن: 22010080- 021 -  22010115- 021

فكس: 22059262 - 021
آدرس: بلوار آفريقا، كوچه شاهرخ، پالك - واحد 10

سى. ام. اس
فعاليت: ماشين آالت شيشه هاى دو جداره

تلفن: 22916204- 22887429 - 22256212 
فكس: 021-22256212

آدرس: بلوار ميرداماد، نرسيده به ميدان محسنى،
خيابان نسا، خيابان پيرزاده، پالك 46، واحد 9

طراحان صنعت
پروفيل  توليد  خطوط  آالت  ماشين  دهنده  ارائه   : فعاليت 

درب و پنجره upvc و صفحات فوم pvc و چوب پالست
تلفن: 021-88514562-3

فاكس: 021-88514604
آدرس: خيابان بخارست- كوچه دوم (پژوهشگاه) –پالك 

18- طبقه 5- واحد 13

كابان
 upvc فعاليت : توليد كننده ماشين آالت ساخت در و پنجره

و آلومينيوم
تلفكس : 4-22272652 و 021-22272462

آدرس : خ ميرداماد-ميدان محسنى-ابتداى خيابان شاه 
نظرى-برج ناهيد-واحد 13

palizadeh@kaban.com.tr

كرفت مولر ايران
upvc فعاليت: ماشين آالت خط توليد درب و پنجره

و آلومينيوم
تلفن: 3- 88650212

آدرس: ونك- برج آسمان ونك- شماره 1104
www. kraftmuller.com                    info@kraftmuller.com

مهام صنعت 
upvc فعاليت: وارد كننده ماشين آالت و تيغه هاى

تلفن: 88620667
فكس: 88620674

آدرس: تهران-ميدان ونك-خ مالصدرا
برج ونوس-ط3-واحد5

نكو ساز گيتى 
فعاليت : وارد كننده ماشين آالت توليد پروفيل، خرد كن و پودر 

كن پروفيل و قالب هاى پروفيل
تلفن: 88618575                     فكس: 88616985 

آدرس : تهران- ميدان ونك- خيابان مالصدرا- خيابان شيخ بهايى 
جنوبى- خيابان گرمسار غربى- كوچه بهار4- پالك15- واحد2

info@ nekusaz.com        www. nekusaz.com

تماشين آالت  مبانك اطالعاتى
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آذين رنگ پگاه
و  پنجره  روى  بر  رنگ،  مجرى  و  كننده  توليد  فعاليت: 

 upvc پروفيل هاى
تلفن: 66082032 -021   فكس: 66069269- 021

آدرس: تهران- ميدان آزادى- ابتداى خيابان محمد على 
جناح-كوچه جعفرنيا جنوبى-پالك6-واحد1

www. pegahpaint. com                 S.Ghalevand@gmail. com

ASB آژند صنعت برنا
 upvc فعاليت: توليد انواع چسب

تلفن: 66793557  -  33937183
فكس: 66793576  - 33926135

آدرس : ميدان امام خمينى-خيابان امير كبير

آهن و فوالد جهان سپاهان
 upvc فعاليت : توليدكننده انواع پروفيل تقويتى

تلفن: 4400044-0411 فكس: 0411-4402010
آدرس : تبريز-ميدان راه آهن-بلوار كارگر-ايستگاه 

عليزاده-پ 69 
Jst_4400@yahoo.com

ارگاداتا
فعاليت: نرم افزار تخصصى طراحى نما و درب و پنجره هاى 

UPVC آلومينيومى و
تلفن: 26113362-021 فكس: 021-26113437

اميدوار-كوچه  باهنر)-خيابان  نياوران(شهيد  آدرس: 
پنجم-پالك 5-طبقه اول

www. orgadata.com               moslehi@orgadata.com

 

آريا آلومينيوم
فعاليت : ساخت انواع توريهاى پشه رولينگ

تلفكس: 22246899  -  021-44485700
آدرس: تهران-اتوبان همت-تقاطع جنت آباد

برج طوبى-طبقه3-واحد 301
www.Aria-Aluminium.ir            info@Aria-Aluminium.ir

بهين سامان هوشمند نگار
 فعاليت: توليد كننده نرم افزارهاى تخصصى طراحى، توليد و 

فروش درب و پنجره هاى  UPVC و آلومينيوم و نرم افزارهاى 
بهينه سازى شيشه 

تلفن: 8-66572557 - 021 فكس: 66902248 - 021
آدرس: خيابان اسكندرى، نرسيده به تقاطع آزادى، كوچه 

خليلى، پالك 1، واحد 12
info@bshn soft. com     www. bshnsoft. com

توريساز پارسا پيشرو
فعاليت:توليدكننده انواع تورى هاى رولينگ و پليسه

تلفن: 22524782                               
همراه: 09125381095  و    09121501324                            

آدرس: ميدان هروى- بلوار گلزار- خيابان رنجبر
خيابان طالقـــانى- كوچه صالحى- پالك 18

  paarsaapishro@gmail.com

صنايع پرشين حفاظ پنجره
فعاليت: توليد كننده تورى هاى رولينگ و پليسه
تلفن:3254545-0111 فكس: 0111-3255063

 آدرس: مازندران-بابل-كمربندى اميركال-خيابان آهن فروشان

Persianhefazbabol@yahoo.com

توريساز پيشرو پاسارگاد 
فعاليت: توليد و فروش تورى هاى رولينگ

تلفكس: 2 و 021-77076391
6 و 021-77076395

آدرس: تهرانپارس – نرسيده به فلكه چهارم- 
خيابان حاجيان – پالك 85

info@rolling. ir                     www. rolling. ir

توليدى پارس پروفيل سازان
(تقويتى)  فورس  رين  پروفيل هاى  انواع  توليد  فعاليت: 

upvc گالوانيزه پروفيل هاى
تلفن: 44031087 – 021 -  44271498- 021
44033235-021     فكس: 44073385 - 021

آدرس:  فلكه دوم صادقيه-اتوبان اشرفى اصفهانى-قبل از 
بلوار مرزداران-برج نگين رضا-طبقه12شمالى- واحد1203

فناورى داده پويشگر 
افزارهاى تخصصى در صنعت  نرم  كننده  توليد  فعاليت: 

upvc، شيشه و صنايع وابسته 
تلفن: 6637515 -0311 فكس: 6638643 -0311
آدرس: اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالى - كوى آسياب  پالك 91 
آدرس تهران: ميدان ونك-ابتداى مالصدرا-خيابان شاد-

نبش كوچه جويبار-پالك2-واحد4
تلفن: 88203601-2    021-88779230

كيميا صنعت شيما 
 

فعاليت: وارد كننده مواد اوليه شيشه دوجداره 
تلفكس: 88442019 و 88443363 و 88443242

آدرس: خ شهيد مطهرى- نرسيده به تركمنستان- 
روبروى باشگاه بانك سپه- نبش كوچه شهيد وزوائى-

 پالك 35-واحد2

گروه توليدى  تيدا نام
فعاليت: اولين و تنها توليد كننده درزگير شيشه هاى 

دو جداره (چسب پلى سولفايد)
تلفن: 88517829 (5 خط)      فكس: 88517829

آدرس: تهران، سهروردى شمالى، خيابان توپچى،
 پالك 26، طبقه 5 

info@tidakol.com

گروه 
صنعتى 
هلى پن

گروه صنعتى هلى پن
فعاليت: توليد تورى هاى رولينگ و آكاردئونى 

upvc توليد در و پنجره 
تلفن: 22915162 - 021-22916476

فكس: 021-22913186

مبانك اطالعاتى ملزومات 
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فروش خط كامل توليد شيشه هاى دو و سه جداره:
FRONTECH سوئيس

به همراه دستگاه هاى جانبى اعم از:
تصفيه آب،كمپرسور،تزريق گاز آرگون و ...

بسيار تميز و درحال توليد
09334558191

 upvc فروش كارخانه توليد درب و پنجره

كارخانه توليد درب و پنجره upvc در حال فعاليت با دو 
سرى خط توليد دستگاه دو كله و دستگاه هاى شيشه، در 

زمينى به مساحت 1325 متر مربع، سوله صنعتى 600 متر 
مربع همراه با 110 متر مربع واحد ادارى و رفاهى با وام 

بانكى 14٪ بفروش مى رسد.

آدرس كارخانه: گرگان-شهرك صنعتى گرگان2- (حيدر آباد)
تلفن:01712453634

همراه: 09117005244

يك خط كامل ماشين آالت توليد در و پنجره u.p.v.c  الوماتك

به همراه دستگاه جوش 4 سر اشتورتز آلمان مدل 2003 

كارنكرده به فروش مى رسد.

تلفن: 09123037792

شركت درنا ماشين ايرانيان
توليد كننده ماشين آالت UPVC و شيشه هاى دوجداره

جهت تكميل پرسنل خود از 2 نفر كارشناس فروش و 2 نفر تكنسين، 
با تجربه كافى

دعوت به همكارى مى نمايد.
021-22651483

                                                                      
فروش كارخانه توليد درب و پنجره upvc و شيشه دوجداره

كارخانه توليد درب و پنجره upvc با ماشين آالت چهار سر 
الوماتك آلمان و 

ماشين آالت اتوماتيك توليد شيشه دوجداره اليسك اتريش 
در حال فعاليت در زمينى به مساحت 5000 هزار متر مربع ، 

سوله صنعتى 1250 متر 
مربع همراه با 100 متر واحد ادارى بفروش مى رسد.

آدرس كارخانه : بابل – شهر صنعتى بند پى
تلفن:0912-3264771

021-88043056
88031090-021  داخلى 104

شركت درنا ماشين ايرانيان
تعداد محدودى دستگاه دوسر يلماز صفر، هفت دستگاه ،

با قيمت مقطوع 1/350/000/000 ريال
تا تاريخ 91/12/20 واگذار مى نمايد.

021-22010115

بدينوسيله به اطالع مى رساند به علت تغيير محل دفتر 
فروش شركت توريساز پيشرو پاسارگاد آدرس دفتر جديد 

به شرح ذيل مى باشد:
تهرانپارس – نرسيده به فلكه چهارم- خيابان حاجيان – پالك 85

تلفكس: 2 و 021-77076391
6 و 021-77076395

04 و 03 و 0939-6359601 

شركت  به منظور تكميل كادر فروش خود
 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكارى مى نمايد : 

  فروشنده فعال و آشنا با سيستم يراق آالت  (2 نفر )
متقاضيان محترم مى توانند رزومه كارى خود را به 
 satianco@gmail. com پست الكترونيكى

 و يا به شماره فكس 88036038-021 ارسال نمايند. 
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آلفا پنجره ايرانيان
 UPVC فعاليت : ماشين آالت توليد در و پنجره دو جداره

و شيشه دو جداره
تلفكس: 22685281-4

بلوار قيطريه-روبروى پارك قيطريه  پالك 73-  : آدرس 
طبقه سوم-واحد پنج

      www.alfapen.ir         www.Makewindow.com

البرز ماشين جى
فعاليت : سازنده ماشين آالت،قطعات و تجهيزات صنعت 

پالستيك با تكنولوژى برتر
تلفن: 3-5722660-0311 فكس: 0311-5722664
 آدرس : اصفهان- شهرك صنعتى جى-خيابان يكم-فاز   

دوم-انتهاى فرعى 14-پ 191
www.amjco.ir                        info@amjco.ir

الوماتك - اكوالين
 UPVC فعاليت: توليد كننده ماشين آالت درب و پنجره هاى

و آلومينيوم و نما
تلفن: 5 - 88679304 - 88679302   فكس: 88881795 

نيروى  خيابان  خيابان شهيد خدامى،  آدرس: ميدان ونك، 
انتظامى، پالك 14

Info@elumatec-ecoline. com 

بازرگانى دارابى(كارن ماشين)
فعاليت: ماشين آالت شيشه و پنجره دوجداره

تلفن: 3543474-0151   فكس: 0151-3405451
آباد- فرح  جاده   20 كيلومتر  سارى،  مازندران،  آدرس: 

D5 شهرك صنعتى فاز 2- قطعه
www.karen-machine.com   info@ karen-machine.com

پارس پى وى سى سپاهان
 ،upvc مونتاژ   دستگاه هاى  كننده  توليد  اولين  فعاليت: 
توليدكننده انواع پروفيل، توليد كننده انواع درب و پنجره 
 pvcبا تيراژ باال، توليد كننده انواع ديوارپوش و سازه كانكس upvc
تلفن: 4-2650370-0311    فكس: 0311-2650374
آدرس: اصفهان-چهارراه نور باران-كوچه افسر-پالك سوم

www. pars pvc.ir     info@pars pvc. ir

پارس كوچ آريا
فعاليت: توليد كننده و وارد كننده ى دستگاه هاى upvc و 

شيشه هاى دو جداره از تركيه
تلفن: 021-88956084-88965456

آدرس: خ وليعصر- خ فاطمى- ساختمان آچاچى- پالك41-
طبقه6- واحد32                             فكس021-88957158

درنا ماشين ايرانيان
فعاليت: وارد كننده ماشين آالت مونتاژ درب و 

پنجره UPVC و شيشه هاى دوجداره 
تلفن: 22010080- 021 -  22010115- 021

فكس: 22059262 - 021
آدرس: بلوار آفريقا، كوچه شاهرخ، پالك - واحد 10

سى. ام. اس
فعاليت: ماشين آالت شيشه هاى دو جداره

تلفن: 22916204- 22887429 - 22256212 
فكس: 021-22256212

آدرس: بلوار ميرداماد، نرسيده به ميدان محسنى،
خيابان نسا، خيابان پيرزاده، پالك 46، واحد 9

طراحان صنعت
پروفيل  توليد  خطوط  آالت  ماشين  دهنده  ارائه   : فعاليت 

درب و پنجره upvc و صفحات فوم pvc و چوب پالست
تلفن: 021-88514562-3

فاكس: 021-88514604
آدرس: خيابان بخارست- كوچه دوم (پژوهشگاه) –پالك 

18- طبقه 5- واحد 13

كابان
 upvc فعاليت : توليد كننده ماشين آالت ساخت در و پنجره

و آلومينيوم
تلفكس : 4-22272652 و 021-22272462

آدرس : خ ميرداماد-ميدان محسنى-ابتداى خيابان شاه 
نظرى-برج ناهيد-واحد 13

palizadeh@kaban.com.tr

كرفت مولر ايران
upvc فعاليت: ماشين آالت خط توليد درب و پنجره

و آلومينيوم
تلفن: 3- 88650212

آدرس: ونك- برج آسمان ونك- شماره 1104
www. kraftmuller.com                    info@kraftmuller.com

مهام صنعت 
upvc فعاليت: وارد كننده ماشين آالت و تيغه هاى

تلفن: 88620667
فكس: 88620674

آدرس: تهران-ميدان ونك-خ مالصدرا
برج ونوس-ط3-واحد5

نكو ساز گيتى 
فعاليت : وارد كننده ماشين آالت توليد پروفيل، خرد كن و پودر 

كن پروفيل و قالب هاى پروفيل
تلفن: 88618575                     فكس: 88616985 

آدرس : تهران- ميدان ونك- خيابان مالصدرا- خيابان شيخ بهايى 
جنوبى- خيابان گرمسار غربى- كوچه بهار4- پالك15- واحد2

info@ nekusaz.com        www. nekusaz.com

تماشين آالت  مبانك اطالعاتى
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آذين رنگ پگاه
و  پنجره  روى  بر  رنگ،  مجرى  و  كننده  توليد  فعاليت: 

 upvc پروفيل هاى
تلفن: 66082032 -021   فكس: 66069269- 021

آدرس: تهران- ميدان آزادى- ابتداى خيابان محمد على 
جناح-كوچه جعفرنيا جنوبى-پالك6-واحد1

www. pegahpaint. com                 S.Ghalevand@gmail. com

ASB آژند صنعت برنا
 upvc فعاليت: توليد انواع چسب

تلفن: 66793557  -  33937183
فكس: 66793576  - 33926135

آدرس : ميدان امام خمينى-خيابان امير كبير

آهن و فوالد جهان سپاهان
 upvc فعاليت : توليدكننده انواع پروفيل تقويتى

تلفن: 4400044-0411 فكس: 0411-4402010
آدرس : تبريز-ميدان راه آهن-بلوار كارگر-ايستگاه 

عليزاده-پ 69 
Jst_4400@yahoo.com

ارگاداتا
فعاليت: نرم افزار تخصصى طراحى نما و درب و پنجره هاى 

UPVC آلومينيومى و
تلفن: 26113362-021 فكس: 021-26113437

اميدوار-كوچه  باهنر)-خيابان  نياوران(شهيد  آدرس: 
پنجم-پالك 5-طبقه اول

www. orgadata.com               moslehi@orgadata.com

 

آريا آلومينيوم
فعاليت : ساخت انواع توريهاى پشه رولينگ

تلفكس: 22246899  -  021-44485700
آدرس: تهران-اتوبان همت-تقاطع جنت آباد

برج طوبى-طبقه3-واحد 301
www.Aria-Aluminium.ir            info@Aria-Aluminium.ir

بهين سامان هوشمند نگار
 فعاليت: توليد كننده نرم افزارهاى تخصصى طراحى، توليد و 

فروش درب و پنجره هاى  UPVC و آلومينيوم و نرم افزارهاى 
بهينه سازى شيشه 

تلفن: 8-66572557 - 021 فكس: 66902248 - 021
آدرس: خيابان اسكندرى، نرسيده به تقاطع آزادى، كوچه 

خليلى، پالك 1، واحد 12
info@bshn soft. com     www. bshnsoft. com

توريساز پارسا پيشرو
فعاليت:توليدكننده انواع تورى هاى رولينگ و پليسه

تلفن: 22524782                               
همراه: 09125381095  و    09121501324                            

آدرس: ميدان هروى- بلوار گلزار- خيابان رنجبر
خيابان طالقـــانى- كوچه صالحى- پالك 18

  paarsaapishro@gmail.com

صنايع پرشين حفاظ پنجره
فعاليت: توليد كننده تورى هاى رولينگ و پليسه
تلفن:3254545-0111 فكس: 0111-3255063

 آدرس: مازندران-بابل-كمربندى اميركال-خيابان آهن فروشان

Persianhefazbabol@yahoo.com

توريساز پيشرو پاسارگاد 
فعاليت: توليد و فروش تورى هاى رولينگ

تلفكس: 2 و 021-77076391
6 و 021-77076395

آدرس: تهرانپارس – نرسيده به فلكه چهارم- 
خيابان حاجيان – پالك 85

info@rolling. ir                     www. rolling. ir

توليدى پارس پروفيل سازان
(تقويتى)  فورس  رين  پروفيل هاى  انواع  توليد  فعاليت: 

upvc گالوانيزه پروفيل هاى
تلفن: 44031087 – 021 -  44271498- 021
44033235-021     فكس: 44073385 - 021

آدرس:  فلكه دوم صادقيه-اتوبان اشرفى اصفهانى-قبل از 
بلوار مرزداران-برج نگين رضا-طبقه12شمالى- واحد1203

فناورى داده پويشگر 
افزارهاى تخصصى در صنعت  نرم  كننده  توليد  فعاليت: 

upvc، شيشه و صنايع وابسته 
تلفن: 6637515 -0311 فكس: 6638643 -0311
آدرس: اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالى - كوى آسياب  پالك 91 
آدرس تهران: ميدان ونك-ابتداى مالصدرا-خيابان شاد-

نبش كوچه جويبار-پالك2-واحد4
تلفن: 88203601-2    021-88779230

كيميا صنعت شيما 
 

فعاليت: وارد كننده مواد اوليه شيشه دوجداره 
تلفكس: 88442019 و 88443363 و 88443242

آدرس: خ شهيد مطهرى- نرسيده به تركمنستان- 
روبروى باشگاه بانك سپه- نبش كوچه شهيد وزوائى-

 پالك 35-واحد2

گروه توليدى  تيدا نام
فعاليت: اولين و تنها توليد كننده درزگير شيشه هاى 

دو جداره (چسب پلى سولفايد)
تلفن: 88517829 (5 خط)      فكس: 88517829

آدرس: تهران، سهروردى شمالى، خيابان توپچى،
 پالك 26، طبقه 5 

info@tidakol.com

گروه 
صنعتى 
هلى پن

گروه صنعتى هلى پن
فعاليت: توليد تورى هاى رولينگ و آكاردئونى 

upvc توليد در و پنجره 
تلفن: 22915162 - 021-22916476

فكس: 021-22913186

مبانك اطالعاتى ملزومات 
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فروش خط كامل توليد شيشه هاى دو و سه جداره:
FRONTECH سوئيس

به همراه دستگاه هاى جانبى اعم از:
تصفيه آب،كمپرسور،تزريق گاز آرگون و ...

بسيار تميز و درحال توليد
09334558191

 upvc فروش كارخانه توليد درب و پنجره

كارخانه توليد درب و پنجره upvc در حال فعاليت با دو 
سرى خط توليد دستگاه دو كله و دستگاه هاى شيشه، در 

زمينى به مساحت 1325 متر مربع، سوله صنعتى 600 متر 
مربع همراه با 110 متر مربع واحد ادارى و رفاهى با وام 

بانكى 14٪ بفروش مى رسد.

آدرس كارخانه: گرگان-شهرك صنعتى گرگان2- (حيدر آباد)
تلفن:01712453634

همراه: 09117005244

يك خط كامل ماشين آالت توليد در و پنجره u.p.v.c  الوماتك

به همراه دستگاه جوش 4 سر اشتورتز آلمان مدل 2003 

كارنكرده به فروش مى رسد.

تلفن: 09123037792

شركت درنا ماشين ايرانيان
توليد كننده ماشين آالت UPVC و شيشه هاى دوجداره

جهت تكميل پرسنل خود از 2 نفر كارشناس فروش و 2 نفر تكنسين، 
با تجربه كافى

دعوت به همكارى مى نمايد.
021-22651483

                                                                      
فروش كارخانه توليد درب و پنجره upvc و شيشه دوجداره

كارخانه توليد درب و پنجره upvc با ماشين آالت چهار سر 
الوماتك آلمان و 

ماشين آالت اتوماتيك توليد شيشه دوجداره اليسك اتريش 
در حال فعاليت در زمينى به مساحت 5000 هزار متر مربع ، 

سوله صنعتى 1250 متر 
مربع همراه با 100 متر واحد ادارى بفروش مى رسد.

آدرس كارخانه : بابل – شهر صنعتى بند پى
تلفن:0912-3264771

021-88043056
88031090-021  داخلى 104

شركت درنا ماشين ايرانيان
تعداد محدودى دستگاه دوسر يلماز صفر، هفت دستگاه ،

با قيمت مقطوع 1/350/000/000 ريال
تا تاريخ 91/12/20 واگذار مى نمايد.

021-22010115

بدينوسيله به اطالع مى رساند به علت تغيير محل دفتر 
فروش شركت توريساز پيشرو پاسارگاد آدرس دفتر جديد 

به شرح ذيل مى باشد:
تهرانپارس – نرسيده به فلكه چهارم- خيابان حاجيان – پالك 85

تلفكس: 2 و 021-77076391
6 و 021-77076395

04 و 03 و 0939-6359601 

شركت  به منظور تكميل كادر فروش خود
 از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكارى مى نمايد : 

  فروشنده فعال و آشنا با سيستم يراق آالت  (2 نفر )
متقاضيان محترم مى توانند رزومه كارى خود را به 
 satianco@gmail. com پست الكترونيكى

 و يا به شماره فكس 88036038-021 ارسال نمايند. 
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