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ــتند كه استفاده از پنجره هاي دوجداره در ساختمان  برخي بر اين گمان خطا هس
يعني هزينه بيشتر و غيرضرور. اين ذهنيت اشتباه باعث شده تا نه تنها در ساخت 
ــكوني، اداري و تجاري در برخي شهرها و روستاهاي  ــاز ساختمان هاي مس و س
ــود، بلكه مالكان  ــداره جدي گرفته نش ــري از پنجره هاي دوج ــران، به كارگي اي
ــض پنجره هاي قديمي و  ــزم و اراده اي براي تعوي ــاختمان هاي موجود هم ع س
تك جداره از خود نشان ندهند. حال آنكه پنجره هاي تك جداره و قديمي، عامل 
ــور محسوب مي شوند و به هنگام  ــاختمان هاي كش مهمي در هدررفت انرژي س
ــط زندگي يا كار خويش  ــهروندان ايراني براي گرم كردن محي ــرما، ش فصل س
ــاله عميق تر و جدي تر  اقدام به افزايش مصرف انرژي كنند، بي آنكه به اين مس
ــتفاده از پنجره هاي دوجداره خود نشان از يك سرمايه گذاري  ــند كه اس بيانديش
دارد و در صورت اصالح ساختار مصرف انرژي در بخش ساختمان، به يقين يك 

پس انداز ملي شكل خواهد گرفت. چگونه؟
1. تصور كنيم كه مصرف انرژي در ساختمان هاي ايران اعم از مسكوني، اداري 
ــت كم 20 درصد كمتر از ميزان فعلي  ــاله دس و تجاري در يك دوره زماني پنج س
ــاد نيروگاه ها و  ــرمايه گذاري دولت براي ايج ــر ضرورتي به س ــود، آنگاه ديگ ش
پااليشگاه هاي جديد نخواهد بود و در صورتي كه اين سرمايه گذاري انجام شود، 
ــده را مي توان به ديگر كشورها صادر كرد و درآمد ارزي ناشي از  انرژي توليد ش
ــتغال زايي در سطح كشور، هم عامل  ــور هم باعث اش صادرات انرژي مازاد كش
ــاي جايگاه ايران در جمع بازيگران  ــت توان ارزي مملكت، هم موجب ارتق تقوي
ــد و نهايت اينكه منابع ناشي از صرفه جويي در  بازارهاي جهاني انرژي خواهد ش
ــور را مي توان در صرف سرمايه گذاري  مصرف انرژي و صادرات انرژي مازاد كش
ــاير بخش هاي اقتصادي كرد. اين يك روي سكه افزايش پس انداز ملي با  در س
ــاختمان ايران است. روي ديگر اين  ــاختار مصرف انرژي در بخش س اصالح س
ــكه را مي توان در كاهش هزينه خانوارها به سبب پرداخت هزينه كمتر براي  س
ــت. به اين بيان كه دولت به جاي افزايش حقوق  مصرف حامل هاي انرژي دانس
ــطه كاهش هزينه  ــا يا پرداخت يارانه نقدي به 75 ميليون ايراني، به واس و مزاي
ــاد خواهد كرد كه مردم اين  ــطح ملي ايج ــرژي خانوارها، اين فرصت را در س ان
سرزمين درآمدهاي خود را صرف امور ديگر نظير آموزش و بهداشت و ... كنند.

2. تأمل كنيم كه دولت در دوسال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي كاهش 
مصرف انرژي در ساختمان هاي دولتي و اجرايي گام برداشته و به عبارتي نهضت 
ــروع كرده  ــاختمان را از خود ش ناتمام اصالح الگوي مصرف انرژي در بخش س

ــت كه اين اقدام شايسته دولت نه بر مبناي نگاه  ــت. اما نكته ظريف اينجاس اس
ــت هاي تشويقي بوده به گونه اي كه تسهيالت مالي  تنبيهي كه مبتني بر سياس
ــاختمان ها  ــي در اختيار ارگان هاي دولتي قرار گرفته تا مثال پنجره هاي س و پول
ــي ساختمان ها  ــي و گرمايش ــتم سرمايش را دوجداره  كنند يا براي اصالح سيس
ــت كه اگر دولت براي كاهش  ــوال اين اس ــند. حاال س ــته باش برنامه ريزي داش
ــت هاي تنبيهي مقطعي  ــاختمان هاي دولتي – وراي سياس مصرف انرژي در س
نظير اعالم لفظي قطع گاز دستگاه هاي دولتي پرمصرف و نظاير آن – تسهيالت 
ــت به ساختمان هاي  ــري اين سياس مالي و پولي در نظر مي گيرد، در صورت تس
ــي افزوده خواهد  ــي آزاد و بر پس انداز مل ــه ميزان از انرژي مصرف ــكوني چ مس
ــت تا دولت دست كم چتر سياست هاي  ــد؟ به ويژه اينكه مي توان انتظار داش ش
ــهيالت مالي و پولي را به ساير ساختمان هاي عمومي نظير  ــويقي و ارائه تس تش
ــت چنين اقدامي يك  ــترش دهد كه بديهي اس ــتان ها و ... گس مدارس، بيمارس

تحول بنيادين در مصرف انرژي ايران ايجاد خواهد كرد.
ــت پرداخت يارانه  ــخن آخر اينكه بايد تدبر كنيم كه هرچند اجراي سياس 3. و س
ــي مردم براي همگامي با دولت در اجراي  ــدي مي تواند رضايت آني و همراه نق
ــازي قيمت حامل هاي انرژي و هدفمندي يارانه ها را به ارمغان  ــت آزادس سياس
آورد؛ اما اين رضايت عمومي زودگذر بوده و در كوتاه مدت ممكن است مصرف 
ــان مبني  ــتدالل برخي كارشناس ــايد اس انرژي را كاهش دهد. به همين دليل ش
ــدن چالش مصرف روز  ــت پرداخت يارانه نقدي باعث برطرف ش بر اينكه سياس
ــت. به ويژه اينكه هرچند روش كنوني  ــد، قابل تأمل اس افزون انرژي نخواهد ش
هدفمندي يارانه ها باعث خواهد شد تا پول ناشي از اصالح قيمت انرژي به طور 
مستقيم در اختيار خانواده ها قرار گيرد تا خودشان تصميم بگيرند كه يارانه نقدي 
دريافتي شان را چگونه هزينه كنند، اما مشكل اينجاست كه در ادامه مسير بازهم 
روند مصرف انرژي روبه صعود خواهد گذاشت. از اين رو به نظر مي رسد كه اكتفا 
كردن به سياست اصالح قيمت حامل هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي به مردم 
ــت كه اهداف كليدي قانون  ــت كه ممكن اس ــويقي اس يك روش تنبيهي و تش
هدفمندي يارانه ها كه همانا مصرف بهينه و پايدار انرژي است، به سادگي محقق 
ــود. به همين دليل پيشنهاد مي شود تا مسووالن محترم پرداخت غيرمستقيم  نش
يارانه نقدي را با رويكرد تشويق هرچه بيشتر مردم براي اصالح ساختار مصرف 

انرژي هم در بخش ساختمان و هم غير آن در اولويت قرار دهند. انشاءا...
اين پنجره هميشه باز است

امير شيرى

پس انداز ملي با پنجره هاي دوجداره
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91/6 درصد از پنجره هاي خانه ايرانيان دوجداره نيست! اين يك ادعا نيست كه واقعيتي است رسمي؛ آن هم به روايت مركز آمار ايران به عنوان تنها نهاد رسمي آماري كشور. آماري 
هشدار دهنده كه نشان مي دهد بيش از 8 ميليون خانه ايراني در ماه هاي سردسال براي جلوگيري از ورود سرما از درزگير استفاده مي كنند و تنها 8/4 درصد از كل خانه هاي مسكوني 
كشور داراي پنجره هاي دو يا چندجداره هستند. آيا اين يك تهديد نيست كه افزون بر آلودگي هاي صوتي و ورود آالينده هاي هوا به خانه ايرانيان، انرژي هاي گران توليدشده خيلي 
ارزان از دست مي رود آن هم به واسطه نفوذ هواي سرد از البالي در و پنجره هاي قديمي و تك جداره. در اين شرايط بديهي است كه برخي از مردم به خطا براي جلوگيري از ورود 

هواي سرد به محل زندگي شان، تمامي راه هاي ورود هوا به ساختمان را ببندند و شعله بخاري گازي خود را زياد كنند و چه تلخ است كه....
ــده است و به نظر مي رسد افزون بر  ــيار نگران كننده ش ــي از گازگرفتگي در ايران بس ــت كه فردا خبر دهند قاتل نامرئي دوباره قرباني گرفت. ميزان مرگ و مير ناش آري چه تلخ اس
ــتجو كرد، راهي كه گام نهادن در آن نيازمند عزمي فراگير و همگاني و حمايت جدي و عملي دولت  ــتانداردهاي مصرف گاز بايد راهي ديگر را جس توصيه هاي ايمني و يادآوري اس
ــت اما نه به معناي اصالح يا افزايش قيمت ها. اين راه همان اجراي سياست هاي غيرقيمتي كاهنده مصرف انرژي در  ــت. اين راه همان هدفمندي يارانه هاي انرژي اس و مجلس اس
كشور است. دست كم در بخش ساختمان ايران كه بيش از 40 درصد از انرژي توليدي كشور را به خود اختصاص مي دهد، گام هاي زيادي را مي توان برداشت. مردم را تشويق كرد 
كه تا پنجره هاي قديمي خود را عوض، سيستم توليد و توزيع آب گرم ساختمان را به عايق ها مجهز كنند، ديوارهاي خارجي ساختمان را عايق كاري و بر روي شوفاژها و رادياتورها 

شيرهاي ترموستاتيك نصب كنند. جدول زير تازه ترين يافته هاي مركز آمار ايران است:
واحدهاي مسكوني معمولي به تفكيك رعايت موارد مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در 1390

درصدواحد مسكوني معموليشرح
14777755100تعداد كل واحدهاي مسكوني معمولي

80319794/54استفاده از درزگير در فصل هاي سرد
12370214/8پنجره هاي دو يا چند جداره

8601088/5عايق لوله هاي تاسيسات و سيستم توليد آب گرم
9137182/6عايق كاري ديوارهاي خارجي ساختمان

سيستم كنترل كننده موضعي نظير شيرهاي 
ترموستاتيك بر روي رادياتور و فن كوئل

4119298/2

 بگذاريد بازهم از آمارهاي رسمي با هم سخن بگوييم. نتايج آمارگيري از مصرف حامل هاي انرژي در بخش خانوار در نقاط شهري ايران در سال 90 نشان مي دهد كه از مجموع 
14 ميليون و 777 هزار و 755 واحد مسكوني معمولي در ايران تنها، يك ميليون و 237 هزار و 21 واحد از پنجره هاي دو يا چندجداره استفاده مي كنند. به بيان ساده تر 54/4 درصد 
ــاختاري مصرف انرژي در ساختمان هاي موجود مسكوني كشور روي ديگري هم  ــتفاده كنند. البته ضعف هاي س ايرانيان براي گرم كردن خانه خود ترجيح مي دهند كه از درزگير اس
دارد. اينكه تنها 5/8 درصد از تأسيسات و سيستم توليد آب گرم خانه هاي ايرانيان عايق كاري شده است و يا اينكه 6/2 درصد از ديوارهاي خارجي ساختمان هاي مسكوني به عايق ها 
ــيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتور و فن كويل ها  ــتم كنترل كننده موضعي نظير ش ــفانه تر اينكه فقط و فقط 2/8 درصد از خانه هاي ايرانيان از سيس ــده اند و البته و متأس تجهيز ش
بهره مند هستند. حاال كافي است به جزييات گزارش آماري مركز آمار ايران دقت شود كه نشان مي دهد واحدهاي مسكوني كشور در رعايت موارد مبحث 19 مقررات ملي ساختمان 

از حيث مساحت زيربنايي براي گرم شدن در سالي كه گذشت، چه وضعيتي داشته است.
واحدهاي مسكوني معمولي بر اساس مساحت زيربنايي كه گرم مي شود به تفكيك رعايت موارد مبحث 19 مقررات ملي ساختمان:1390

مساحت زيربنا كه گرم مي شود (متر مربع)

واحد مسكوني معمولي
301 وبيشتر201 تا151300 تا101200 تا81150 تا76100 تا5180 تا 5075 وكم ترگرم نمي شودجمع كل

١٤٧٧٧٧٥٥١٤٤٩٨٥٣٩٠١٩٠٨٣٧١٢٣٢٠٨٣٧٠٢٦٢٦٦٣١٤٤٢٤٨٩٢٠٤٧٠٣٨٨٠٢٧٠٧٦٢٥٤٥٢٥

استفاده از درزگير در فصلهاي سرد
301 وبيشتر201 تا151300 تا101200 تا81150 تا76100 تا5180 تا 5075 وكم ترگرم نمي شودجمع كلواحد مسكوني معمولي

تهديد را به فرصت تبديل كنيم

91/6 درصد پنجره هاي مسكوني ايران دوجداره نيستند!
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٨٠٣١٩٧٩٥٢١٧٣١٩٠٧١٩٠٢٠٣٧٦٥٣٤٥٠٥٤٢١٥٦٩٤٥٦١٤٦٥٣٧٣٣٩٧٦٨٩١٢٢٢٧٤٢٩٦٢٨بلي

٦٢٦٥٣٠٢٨٦٢٦٠١٨٩٠٦١٢١٥٣٠٥١٧٣٥١٦٩٦١٠١٩٠٢٣٩٤٤٧٦٧٢٧٩٩٩٨١٣٧٥٣٢٢٤٨٩٧خير

-٤٨٠٤٧٤٦٥٥٢١٠٤١٠٧١٤٤١٤٩٣٤٧٨٨٧٤٦٦٥٧٩٠٦٥٢٦١٩٣١٠٩٥٦اظهار نشده

پنجره هاي دو يا چندجداره
١٤٧٧٧٧٥٥١٤٤٩٨٥٣٩٠١٩٠٨٣٧١٢٣٢٠٨٣٧٠٢٦٢٦٦٣١٤٤٢٤٨٩٢٠٤٧٠٣٨٨٠٢٧٠٧٦٢٥٤٥٢٥واحد مسكوني معمولي

١٢٣٧٠٢١٣٥٥٤٢٢١٥٦٦٠٢٨٦٣٠٥٦٣٤٠٢٢٦٥٤٩١٢٤٨٩٠١٨٦٤٤٥٣١٩٢٩٣٣٤٥بلي

١٣٤٢٤٥٨١١٠٨٤٣٤٣٦٧٥٩٩٣٣٣٨٤٢٩١٧٥٦٦٠٤٢٣٦٦٨٣٢٢٢٢٦٩٦١٦١٥٧٠٤٢٣٨٥٨٢٥١١٨١خير

-١١٦١٥٣١٠٠٩١٠٢٥٥٤١٧٢٤١٧٠٢٠٣٠٨٢١١٣٣٤١١٧٣٢٢٥١اظهار نشده

عايق بندي لوله هاي تأسيسات و سيستم توليد آب گرم
١٤٧٧٧٧٥٥١٤٤٩٨٥٣٩٠١٩٠٨٣٧١٢٣٢٠٨٣٧٠٢٦٢٦٦٣١٤٤٢٤٨٩٢٠٤٧٠٣٨٨٠٢٧٠٧٦٢٥٤٥٢٥واحد مسكوني معمولي

٨٦٠١٠٨٠١٠٤٢٦٦١٤٤٢٦٩٤٣١٥٩١١٨٥٦٧٣١٤٩٤٩٩٠٨٤٢٣٧٠١٧٧٠٣٩بلي

١٣٨٠١٤٩٤١٤٣٩٧٦٣٧٨٧٣٨٨٣٥٢٦٣٢٦٧٧٦٨٤٧٢٥١٣٧٥٦٢١٦٠٩١٣٦١١٣٠٧٢٣٣٤٩٤٤٧٤٨٦خير

١١٦١٥٣١٠٠٩١٠٢٥٥٤١٧٢٤١٧٠٢٠٣٠٨٢١١٣٣٤١١٧٣٢٢٥١٠اظهار نشده

عايق كاري ديوار خارجي ساختمان
١٤٧٧٧٧٥٥١٤٤٩٨٥٣٩٠١٩٠٨٣٧١٢٣٢٠٨٣٧٠٢٦٢٦٦٣١٤٤٢٤٨٩٢٠٤٧٠٣٨٨٠٢٧٠٧٦٢٥٤٥٢٥واحد مسكوني معمولي

٩١٣٧١٨٠١٧٢٨٦٦٢٢١٦٥٠٤٤٠٥١١٧٣٤٠٣٣١٤٩٤٩٩٠٨٤٢٣٧٠١٧٧٠٣٩بلي

١٣٧٤٧٨٨٤١٤٣٩٧٦٣٧١٨٧٨٨٣٤٤٨٩٤٦٧٧٥٩٥٦٢٤٥٨٩٢٠٢١٦٠٩١٣٦١١٣٠٧٢٣٣٤٩٤٤٧٤٨٦خير

١١٦١٥٣١٠٠٩١٠٢٥٥٤١٧٢٤١٧٠٢٠٣٠٨٢١١٣٣٤١١٧٣٢٢٥١٠اظهار نشده

سيستم هاي كنترل كننده موضعي نظيرشيرهاي  ترموستاتيك
١٤٧٧٧٧٥٥١٤٤٩٨٥٣٩٠١٩٠٨٣٧١٢٣٢٠٨٣٧٠٢٦٢٦٦٣١٤٤٢٤٨٩٢٠٤٧٠٣٨٨٠٢٧٠٧٦٢٥٤٥٢٥واحد مسكوني معمولي

٤١١٩٢٩٠٢٦٥٩٨٤٠٠٥٦٠٩٥٨٩٦١٧٩٨٢٥٥٧٢٢٩١١٣٣٣٩٩٢بلي

١٤٢٤٩٦٧٣١٤٣٩٧٦٣٨٦٥٠٥٦٣٦٣٠٥٤٠٨٢٠٠٠٦٢٥٣٦٤٢٧٢٢٩٦٠٣٨٦٤٤٩١٩٢٥٩١٧٨٥٣٥٣٤خير

١١٦١٥٣١٠٠٩١٠٢٥٥٤١٧٢٤١٧٠٢٠٣٠٨٢١١٣٣٤١١٧٣٢٢٥١٠اظهار نشده

هدفمندي يارانه ها؛ بدون افزايش قيمت انرژي
ــايل و امكانات گرمايشي را در بين خانوارهاي شهري كه واحد  ــهم عمده اي از وس ــي، بخاري گازي با 80/5 درصد، س ــايل گرمايش به اين يافته آماري خوب دقت كنيد: در ميان وس
مسكوني خود را گرم مي كنند، در اختيار خود دارد و سهم واحدهاي غيرآپارتماني در استفاده از بخاري گازي بر گرمايش 65 درصد است و سهم شوفاژ در بين خانوارهاي شهري تنها 
محدود به 9/3 درصد مي شود با اين توضيح كه سهم واحدهاي مسكوني آپارتماني در استفاده از شوفاژ 85 درصد است. حاال كافي است تا دستگاه هاي دولتي يك ارزيابي ريالي از 
ــده حامل هاي انرژي در كشور را در اختيار داشته باشند و با درنظر گرفتن دغدغه هاي  ــاختمان ايران و البته ارزيابي هزينه اي از قيمت تمام ش ــده در بخش س ميزان انرژي مصرف ش
زيست محيطي و باالرفتن ميزان آالينده ها به واسطه استفاده غيربهينه از انرژي در كشور به اين پرسش بيانديشند كه آيا نمي شود، يارانه ها را هدفمند كرد آن هم بدون افزايش قيمت 
انرژي؟ البته نظر كارشناسي بر اين است كه دولت ها براي اصالح نظام توزيع يارانه هاي خويش سياست هاي اصالح قيمت انرژي و سياست هاي جايگزين و تشويقي براي كاهش 
ــويق شهروندان  ــجمي را با رويكرد تش ــور، برنامه منس مصرف انرژي به طور همزمان اجرا كنند. بدون ترديد اگر دولت به جاي افزايش يارانه نقدي و تزريق نقدينگي به اقتصاد كش
براي اصالح ساختار مصرف انرژي در بخش ساختمان اجرايي كند، نه تنها از هدررفت انرژي جلوگيري خواهد شد كه مي توان انرژي صرفه جويي شده را به سمت ديگر بخش هاي 
ــتگاه هاي دولتي در اجراي قانون اصالح الگوي مصرف به عنوان مكمل هدفمندي يارانه ها چه اقداماتي انجام داده اند. تجربه  ــش اما اين است كه دس ــوق داد. پرس مولد اقتصادي س

نشان داده است كه اصالح نظام يارانه هاي انرژي در كشورهاي جهان با نگاه درآمدي دولت ها به نتيجه مطلوب نمي رسد.

كاهش پايدار مصرف انرژي در اولويت قرار گيرد
ــكوني كشور و امكانات و وسايلي كه براي گرمايش و سرمايش در خانه ها  ــاختمان هاي مس ــت كه گزارش اخير مركز آمار ايران از وضعيت مصرف انرژي در بخش س واقعيت اين اس
به كار مي رود، به وضوح تأييدكننده خألهاي جدي و چالش هاي تهديد كننده اي است كه با يك برنامه ريزي دقيق و عملياتي مي توان اين تهديدها را به فرصت تبديل كرد. چه اينكه 
ــوي ديگر، با اصالح فرايندها و  ــود، اما اين كاهش مصرف پايدار نخواهد بود. از س ــت در كوتاه مدت باعث كاهش مصرف انرژي ش صرف افزايش قيمت حامل هاي انرژي ممكن اس
ــلم كاهش مصرف به وضعيت پايداري درخواهد آمد. به همين دليل پيشنهاد پنجره ايرانيان اين است كه رويكرد  ــاختمان به طور مس ــازوكارهاي توليد و مصرف انرژي در بخش س س
كلي برنامه ها، سياست ها و اولويت ها براي مديريت مصرف انرژي به ويژه در بخش ساختمان با هدف پايداري در كاهش مصرف حامل هاي انرژي تنظيم و تعيين شود. تنها بايد توجه 
ــور را در يك دوره زماني 5 ساله از 8/4 درصد به 50 درصد  ــهم پنجره هاي دوجداره كش ــود با همكاري فعاالن صنعت در و پنجره دوجداره ايران، س كرد كه حتي اگر دولت موفق ش
افزايش دهد، يك انقالب در بهينه سازي مصرف انرژي در بخش ساختمان رخ خواهد داد و اين تازه آغاز يك راه است. راهي بي پايان براي بهبود وضعيت مصرف انرژي و حركت 
ــت كه تصميم سازان و  ــاز دارند؟ راه مهم اين اس ــبز. آيا فعاالن صنعت در و پنجره دوجداره ايران، تصميمي براي تبيين اهميت اين موضوع كليدي و سرنوشت س ــمت زندگي س به س
ــوول به اين عزم واحد برسند كه مي شود نظام يارانه هاي انرژي كشور را هدفمند كرد ولي نه  ــالمي و ساير نهادها و دستگاه هاي مس ــوراي اس تصميم گيرندگان در دولت، مجلس ش
ــازندگان و انبوه سازان و مهندسان هر يك به سهم خويش گامي  ــت تا هم فعاالن صنعت در و پنجره دوجداره و هم س ــته اس با تكيه صرف بر افزايش قيمت حامل هاي انرژي. بايس
panjerehnews@gmail.com به جلو بردارند. فرصت ها را نبايد از دست داد. بسم ا...                                                                                          رضا كرباليي
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توليد ساالنه 10 هزار تن بلوك  شيشه اي در كشور

UPVC استفاده از ورق هاى تقويتى گالوانيزه در پنجره هاى

مدير كارخانه شيشه فلوت ساوه گفت: با راه اندازي 
ــه اي هر سال 10 هزار  خط توليد بلوك هاي شيش
ــد كه عالوه  ــن محصول توليد خواهد ش تن از اي
ــت صادرات  ــاز داخل، ظرفي ــش كامل ني بر پوش
ــور  ــار هزار تن از اين محصول به خارج از كش چه
ــته  ــود دارد. محمدرضا رحيمي افزود: در گذش وج
ــش  ــال 12 ميليون دالر ارز براي واردات ش هر س
ــور خارج مي شد.  ــه اي از كش هزار تن بلوك شيش
ــه اي كه اكنون در  وي بيان كرد: بلوك هاي شيش
كارخانه شيشه فلوت ساوه توليد مي شود در صنعت 

ساختمان كاربرد دارد.
او اظهار كرد: بلوك هاي شيشه اي توليدي كارخانه 
ــاوه در ابعاد 20 در 20 سانتي متر  شيشه فلوت س
ــود كه در  و در 7 طرح و رنگ مختلف توليد مي ش
ديوار چيني، پنجره و تزئين ساختمان كاربرد دارد. 
ــرژي اين بلوك ها به  ــح كرد: مصرف ان وي تصري
ــالء بين جداره ها،  ــاختمان دو جداره و خ دليل س

ــي و آلودگي هاي  ــرژي حرارت ــادل و اتالف ان تب
صوتي محيطي را تا 40 دسي بل كاهش مي دهند. 
ــون 100 كانتينر  ــان كرد: تاكن ــي خاطر نش رحيم

ــه به ارزش  ــه اي توليدي اين كارخان بلوك شيش
ــتان،  ــورهاي عراق، افغانس 400 هزار دالر به كش

ارمنستان، تايلند و هند صادر شده است. 

پيشنهاد پنجره:

گروه صنعتي آورتا بر ضرورت استفاده از ورق هاي 
ــاي  دروپنجره ه ــاخت  س در  ــزه  گالواني ــي  تقويت
ــي تأكيد كرد. اين گروه صنعتي موفق  يوپي وي س
ــتفاده از  ــال هاي اخير اس ــاره به اينكه در س با اش
ــي، به علت مزاياي  درب و پنجره هاي يوپي وي س
ــاي آلومينيومي  ــبت به پنجره ه عديده اي كه نس
ــتند، رواج يافته، تصريح  ــوب و آهن دارا هس و چ
ــياري از مونتاژكاران  ــت: عدم آگاهي بس كرده اس
ــتفاده كنندگان از درب و پنجره يوپي وي سي،  و اس
ــزه را در اين  ــتفاده از ورق گالواني ــيت اس حساس

محصول دو چندان نموده است.
ــي خود به  ــد: پروفيل يوپي وي س ــا مي افزاي آورت
تنهايي نوعي عايق در مقابل شرايط از جمله صدا 
ــتي با استخوان بندي  ــت و بايس و گرما و سرماس
ــل پروفيل تعبيه  ــي كه در داخ ــه نام ورق تقويت ب
ــتحكام يافته كه حكم اسكلت پنجره  مي شود، اس
ــاس،  ــر اين اس ــي را دارد. ب ــا درب يوپي وي س ي
ــاختمان، افتادگي، لنگه ها، نصب  ــار س تحمل فش
ــرقت از مسير پنجره ها  يراق آالت، جلوگيري از س
ــت كه نياز صد در صد استفاده از ورق  مواردي اس

تقويتي را ايجاد مي كند.
ــت: متأسفانه  ــدار داده اس گروه صنعتي آورتا هش
ــه  ــدن هزين ــت كم ش ــودجويان جه ــي از س برخ
ــتري از نوع ساخت  ــاخت و يا نامطلع بودن مش س
ــردن ورق تقويتي  ــتفاده نك پنجره ها، اقدام به اس
ــختي به  ــا مي كنندكه ضربه س در درب و پنجره ه
ــه لطمه زدن به صنعت  ــاختار پنجره و در نتيج س

ــا  ــي خواهد زد،  چه بس درب و پنجره يوپي وي س
ــتاندارد هايي نيز جهت ضخامت استفاده از اين  اس
ــت  ــده اس ــور هاي اروپايي تدوين ش ورق در كش
ــاختمان از ورق  ــراي ارتفاع 4 طبقه س كه مثال ب
گالوانيزه با ضخامتmm 1/5 و از 4 طبقه به باال 

با ضخامت mm 2 به باال استفاده شود.

آورتا تصريح كرد: تمام مونتاژكاران و سازندگان در 
و پنجره يوپي وي سي محترم دقت داشته باشند كه  
ــكلت پنجره  ــتفاده از ورق تقويتي به عنوان اس اس
ــت. در غير اين طولي نخواهد  الزم و ضروري اس
ــي  لطمات جبران  ــيد كه صنعت يوپي وي س كش
ناپذيري به دست خود صنعتگران خواهد خورد.   
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ويستابست نشان جهاني گرفت

استان البرز مركز توليد پروفيل يوپي وي سي ايران مي شود

ــدگان پروفيل  ــن توليدكنن ــر: عضو انجم ــروه خب گ
ــه صنعت  ــرد: در حالي ك ــالم ك ــي اع يوپي وي س
ــر كوتاهي را  ــران عم ــي" اي ــل "يوپي وي س پروفي
ــر مي گذارد، اما به سرعت توانسته است به  پشت س
ــت يافته و در عرصه  ــمگيري دس موفقيت هاي چش
ــواد اقداميان با  ــود. محمد ج ــز مطرح ش جهاني ني
اعالم اين خبر افزود: تمركز ويژه در زمينه كيفيت و 
ــتريان موجب شد تا ويستا بست  افزايش رضايت مش
به عنوان بزرگترين توليدكننده پروفيل يوپي وي سي 
ــم اختتاميه مجمع جهاني  ــور بتواند در مراس در كش
ــركت پيشرو انتخاب و  ــان منتخب، به عنوان ش نش
تنديس زرين اين مجمع را به دست آورد. وي با بيان 
ــي ايران در حوزه  ــه صنعت پروفيل يوپي وي س اينك
كيفيت توانسته است از رقباي خارجي و صاحب نام 
خود پيشي بگيرد، افزود: همين مساله موجب شده تا 
ــترين سهم از بازار داخل در اختيار اين مجموعه  بيش
قرار گيرد و به تدريج محصوالت بي كيفيت و ارزان 
ــوند. وي با  ــت وارداتى از عرصه رقابت خارج ش قيم
اشاره به اجراي طرح توسعه ويستا بست، خاطرنشان 
كرد: با اجراي اين طرح ظرفيت توليد اين مجموعه 
ــال افزايش خواهد  ــزار تن در س ــش از 60 ه به بي
ــي از تقاضاي صادرات،  ــت و ضمن تأمين بخش ياف

ــن كاال بي نياز  ــور را از واردات اي ــدودي كش ــا ح ت
ــد كرد. اقداميان با بيان اينكه اجراي اين طرح  خواه
ــتگاه هاي اجرايي  ــكاري بانك ها و دس ــد هم نيازمن
ــت، افزود: هدف اين مجموعه از اجراي  ذي ربط اس
ــعه كمك به تحقق شعار توليد ملي،  طرح هاي توس
ــت و در اين مسير  ــرمايه ملي اس حمايت از كار و س
توانسته ايم تحريم ها را با موفقيت پشت سر گذاشته 
ــي در توليد اين محصوالت  ــور را به خودكفاي و كش
ــن توليدكنندگان پروفيل  ــك كنيم. عضو انجم نزدي
ــتا  ــا راه اندازي اين طرح ويس ــي گفت: ب يوپي وي س
ــن توليدكننده  ــوژى به بزرگتري ــت از نظر تكنول بس

ــد  ــي در منطقه تبديل خواهد ش پروفيل يوپي وي س
ــدوار بود كه اين صنعت  ــن حيث مي توان امي و از اي
ــور به جايگاه بزرگتري در عرصه جهاني دست  كش
خواهد يافت. وي ادامه داد: اين مجموعه در گذشته 
ــتاندارد «رال» آلمان به عنوان  نيز توانسته است اس
ــتاندارد اروپا را به دست آورد و  ــختگيرانه ترين اس س
ــاله موجب شده تا بتواند در عرصه جهاني  همين مس
نيز از جايگاه قابل قبولي برخوردار شود. پيش از اين 
نيز مديرعامل ويستابست دراجالس رهبران صنعت، 
تجارت و توسعه ملي به عنوان مدير برگزيده معرفي 

و تنديس اين اجالس به وي اهدا شد. 

ــتان  ــت: اس واحد مركزي خبر هم در گزارش نوش
ــرو، بزرگترين  ــتاني پيش ــوان اس ــرز نيز به عن الب
توليد كننده پروفيل يوپي وي سي در كشور است. بر 
اساس اين گزارش، صرفه جويي درمصرف سوخت 
ــيار مورد توجه  ــه از آن امروزه بس ــتفاده بهين و اس
است. كارشناسان معتقدند 30 درصد اتالف انرژي 
درساختمان ها از طريق درب و پنجره هاست. يكي 
ــري از اتالف انرژي  ــن راه هاي جلوگي از مهمتري
ــتفاده از درب و پنجره هاي يوپي وي سي است.  اس
ــت از مشتقات نفت  ــي تركيبي اس پودر پي وي س
ــود،  ــام و گاز كلر كه در فرايند پليمر توليد مي ش خ
ــكيل دهنده  ــي اصلي ترين ماده تش پودر پي وي س
ــتان البرز نيز به عنوان استاني  ــت. اس پروفيل اس
ــور  ــن توليد كننده پروفيل در كش ــرو، بزرگتري پيش
ــت در هشتگرد به عنوان  است و شركت ويستابس
ــاالنه  مهمترين واحدصنعتي با يازده خط توليد، س
ــوي يكى  ــن پروفيل توليد مي كند. موس 17 هزارت
ــت: پنجره هاي  ــد توليدى گف ــران اين واح از مدي
ــتفاده از تكنولوژي و  ــاخته شده از پروفيل با اس س
ــح نوين براي فراهم آوردن آرامش در محيط  مصال
ــتفاده بهينه از انرژي هاي سرمايشي و  زندگي و اس
ــي تهيه و توليد مي شوند. مهندس محمود  گرمايش
ــت در  ــت، مديرعامل واحد توليدي ويستابس صداق
ــر اين واحد  ــت: درحال حاض ــتان البرز نيز گف اس
ــش قابل توجهي از پروفيل مورد نياز صنايع در  بخ

ــي كشور را تأمين مي كند و در  و پنجره يوپي وي س
ــت تا براي بهبود و توسعه ظرفيت هاي  تالش اس
ــي روز دنيا  ــش فن ــت، دان ــن صنع ــود دراي موج
ــي را در فرآيند توليد خود به  ــتانداردهاي جهان واس
ــرد. اين نوع درب و پنجره ها عايق رطوبت،  كار گي
ــرما هستند و همچنين مانع از ورود  صدا، گرما و س
ــايد عده اي  ــوند. ش گردوغبار به داخل منزل مي ش
فكر كنند كه استفاده از فن آوري هاي نوين، قيمت 
ــرهاي  محصول را گران و غيرقابل خريد براي قش
ــت كه  ــط جامعه مي كند اما واقعيت اين اس متوس
خريد اين نوع درب و پنجره ها با استفاده از پروفيل 
ــري از اتالف  ــا باعث جلوگي ــي نه تنه يوپي وي س
انرژي بلكه باعث كاهش هزينه خانوارها در كوتاه 

ــط توليد واحد  ــژاد مديرخ ــود. زندي ن مدت مي ش
صنعتي پروفيل گفت: امروزه در كشورهاي اروپايي 
ــازار درب و پنجره متعلق به  ــش از 70 درصد ب بي
ــت و يكي از داليلي كه  ــي اس پروفيل يوپي وي س
پروفيل يو پي وي سي را متمايز مي كند زيبايي، دوام 
ــت و برحسب عالقه مشتريان  و رنگ ثابت آن اس
پروفيل ها رنگ آميزي مي شود. وي گفت: ويژگي 
ــت كه براي  ــي آن اس ــل يوپي وي س ديگرپروفي
ــت نصب انواع  ــاخت پنجره هاي گوناگون قابلي س
ــويي)  ــو عمودي وافقي)ريلي(كش يراق آالت (بازش
وجود دارد و اين ويژگي به ماكمك خواهدكرد تا با 
ــت مشتريان پاسخگوي سليقه هاي  توجه به خواس

متفاوت آن ها باشيم.
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مهندس محسن صفايي در جمع هيات مديره انجمن صنايع ملي پالستيك ايران
ــي  عضو هيات  ــن صفاي گروه خبر: مهندس محس
ــادن و  ــع و مع ــي، صناي ــاق بازرگان ــدگان ات نماين
كشاورزي ايران و مديرعامل گروه صنعتي همارشتن 
به عنوان عضو علي البدل هيأت مديره انجمن صنايع 
ــتيك ايران انتخاب شد. به گزارش پنجره  ملي پالس
ايرانيان، نخستين مجمع عمومى انجمن ملى صنايع 
پالستيك ايران به منظور جلب مشاركت حداكثري 
ــال در  ــتيك، اواخر آذرماه امس فعاالن صنايع پالس
ــاورزي ايران  ــاق بازرگاني، صنايع و معادن و كش ات
ــاس اين گزارش، در اين نشست  ــد. بر اس برگزار ش
صنفي 87 عضو انجمن صنايع ملي پالستيك ايران 
ــره روي آوردند و در  ــه انتخاب اعضاي هيات مدي ب
نهايت عباسعلى متوسليان، بيوك صحاف امين، سيد 
ــعيد تركمان، مهدى پورقاضى،  جواد ميرحيدرى، س
ــا تيمورى  ــرى، عليرض ــورى، آرين قص ــعيد صب س
ــاي اصلي هيات  ــوان اعض ــه نيرى به عن و عزيزال
ــن صفايى و محمدتقى غياثى  مديره و آقايان محس
ــات مديره و كاظم  ــه عنوان اعضاي علي البدل هي ب
ــرى به عنوان بازرس اصلى و محمد عليپور نيز  ظهي
ــين على البدل انتخاب شدند.گفتني  به عنوان بازرس
ــت مهندس صفايي به عنوان چهره شناخته شده  اس
ــطه موفقيت  ــي ايران كه تاكنون بارها به واس صنعت
ــمي قرار  ــتن مورد تقدير رس ــروه صنعتي همارش گ
ــات نمايندگان  ــون عضو هي ــت، هم اكن گرفته اس
ــت  اتاق ايران به عنوان پارلمان بخش خصوصي اس

ــره انجمن صنايع توليد پروفيل هاي  و در هيات مدي
ــي ايران هم عضويت دارد. گفتني است  يوپي وي س
ــي از بزرگ ترين و  ــتن يك ــي همارش ــروه صنعت گ
ــي»،  معتبرترين توليدكنندگان پروفيل «يو پي وي س
ــت، در و  ــل چوب پالس ــي»، پروفي ورق «پي وي س
ــي»، انواع ديوارپوش، كفپوش،  پنجره «يو پي وي س
ــويي  ــقف كاذب، كابينت حمام و دستش ــز، س قرني
ــت كه طي حدود دو  ــاندويچ پانل اس و ورق هاي س
ــور، همواره  ــاختمان كش ــه حضور در صنعت س ده
كيفي گرايي و مشتري مداري را سرلوحه فعاليت هاي 
خود قرار داده و توانسته است با كسب عناوين متعدد 
كشوري در حوزه هاي توليد، استاندارد، كارآفريني و 
ــنواره هاي طراز اول  صادرات، برگزيده مجامع و جش
كشور باشد.پيش از اين هم گروه صنعتي همارشتن، 

ــوان قهرمان  ــق به دريافت عن ــال 1390 موف در س
ــوري و برند  صنعت و اقتصاد ايران، واحد نمونه كش
ــوي  ــي» از س برتر صنعت در و پنجره «يو پي وي س
ــده بود. استفاده از  وزارت صنعت، معدن و تجارت ش
مواد اوليه مرغوب، استاندارد و باكيفيت و به كارگيري 
جديدترين و پيشرفته ترين ماشين آالت و تجهيزات 
ــت تا محصوالت گروه  ــبب شده اس در خط توليد س
ــي در بازار ايران  ــتن از مزيت رقابت صنعتي همارش
ــته است با  ــتن تا حاال توانس برخوردار باشند.همارش
ــدگان در و پنجره  ــدگان و توليدكنن همكاري نماين
ــركت در محصوالت خود  كه از پروفيل هاي اين ش
ــتفاده مي كنند، ميليون ها پنجره «يو پي وي سي»  اس
ــي در جلوگيري از اتالف  توليد كرده و نقشي اساس

انرژي و كاهش هزينه هاي ناشي از آن ايفا كنند.

 با بكارگيري سيستم هاي پي وي تي
70درصد خانه هاي ايراني از خورشيد انرژي مي گيرند

ــور از  ــكوني كش ــاختمان هاي مس ــتفاده 10 درصد س گروه خبر: در صورت اس
ــتم هاي پي وي تي، عالوه صرفه جويي 630 ميليون دالر در سال، حدود 70  سيس
درصد انرژي مصرفي مورد نياز خانوارها نيز تأمين مي شود. اميد شاكري؛ رييس 
ــركت بهينه سازي مصرف سوخت در گفت و گو با خبرنگار  پژوهش و فناوري ش
ــار گازهاي  ــركت ملي نفت ايران با تأكيد بركاهش انتش ــاني ش پايگاه اطالع رس
آالينده در بخش خانگي و نيرو گاهي نظير  Nox و CO2T كه با استفاده از 
سيستم پي وي تي در ساختمان ها قابل تحقق است، گفت: دستيابي به دانش فني 
ــاخت، تست و بهينه سازي سيستم هاي تركيبي فتوولتائيك و حرارتي  طراحي، س
ــيدي (پي وي تي) از طرح هاي دردست اجراي شركت بهينه سازي مصرف  خورش
ــوخت كشور است. شاكري با بيان اينكه سيستم پي وي تي مي تواند حدود 70  س
درصد مصرف انرژي مورد نيازخانوار را تأمين كند، گفت: طرح سيستم پي وي تي 
ــعه عملكرد و توسعه توليد  ــنجي اوليه، طراحي مفهومي، توس در 4 فاز؛ امكان س
تعريف شده است و در مجموع اجراي اين 4 فاز حدود 30 ماه به طول مي انجامد. 
ــازي مصرف سوخت، تنوع بخشي به  ــركت بهينه س رييس پژوهش و فناوري ش
سبد انرژي كشور، مستقل بودن از شبكه انرژي كشور(پدافند غير عامل و كاهش 
آسيب پذيري) و دستيابي به سوخت جايگزين تجديد پذير را از جمله اهداف طرح 
توسعه و دست يابي به دانش فني سيستم پي وي تي عنوان كرد. شاكري در مورد 
اين سيستم توضيح داد: سيستم هيبريد فتوولتائيك- حرارتي خورشيدي، تركيبي 
ــت كه برق و حرارت را  ــتم گرمايي خورشيدي اس ــلول فتوولتاييك و سيس از س

دريك مجموعه به هم پيوسته توليد مي كند. وي با بيان اينكه بازده سيستم هاي 
ــتم هاي تركيبي پي وي تي  ــت، گفت: بازده سيس معمولي بين 4 تا 17 درصد اس
ــد. اين  ــب مجموع بازده حرارتي و الكتريكي به بيش از 70 درصد مي رس بر حس
پژوهشگر شركت بهينه سازي مصرف سوخت تأكيد كرد: افزايش بازده، عدم نياز 
ــبكه هاي انرژي و اشغال فضاي كمتر نسبت به سيتم هاي مجزا، از  اتصال به ش
مزيت هاي سيستم تركيبي است.به گفته وي، انرژي الكتريكي توليدي پي وي تي 
ــبكه متصل و يا در آن ذخيره شود و براي تأمين  ــتقيم به ش مي تواند به طور مس
ــاختمان مورد استفاده قرار گيرد. شاكري يادآورشد : با توجه به  برق مورد نياز س
ــاورزي، صنعتي و خانگي و  ــاي متعدد، كاربردهاي زيادي از جمله كش ظرفيت ه
بويژه در بخش مسكوني- تجاري، مي توان براي سيستم پي وي تي متصور شد.
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ورود بخاري گازي غيراستاندارد و پرمصرف؛ ممنوع

مصرف انرژي خانه تان را با تلفن همراه در دست بگيريد

معاون وزير نفت با اشاره به توافق با مؤسسه استاندارد 
ــتاندارد  براي توقف واردات بخاري هاي گازي غيراس
ــاي فعلي گاز با  ــرف از آغاز تعويض كنتوره و پرمص
ــمند خبر داد و گفت: با اين روش سارقان  كنتور هوش

گاز به صورت ماهواره اي شناسايي مي شوند. 
ــاالنه  ــي در گفتگو با مهر با بيان اينكه س ــواد  اوج ج
بخشي از داليل وقوع حوادث گازي در كشور استفاده 
ــتاندارد در ساختمان ها  ــي غير اس ــائل گرمايش از وس
ــاس مذاكرات و توافق هايي  ــت، گفت: بر اين اس اس
با وزارت صنعت، معدن و تجارت و مؤسسه استاندارد 
ــائل  ــاخت داخلي وس ــه راه س به منظور تدوين نقش
گرمايشي غير استاندارد انجام گرفته است. مديرعامل 
شركت ملي گاز همچنين از ممنوعيت واردات وسائل 
ــي پرمصرف و غير استاندارد خبر داد و افزود:  گرمايش
ــائل گرمايشي و بخاري هاي گازي  توقف واردات وس
ــالوه بر كاهش حوادث  ــتاندارد و پرمصرف ع غير اس
منجر به مصرف بهينه تر گاز طبيعي توسط مشتركان 
خانگي و تجاري خواهد شد. معاون وزير نفت با اشاره 
ــازندگان داخلي براي  ــهيالت ويژه به س به ارائه تس
ــاخت تجهيزات و وسائل گرمايشي كم مصرف گاز،  س
اظهار داشت: با توقف واردات كاالهاي غير استاندارد 
ــائل پرمصرف گازي در  عالوه بر جمع آوري اين وس

بازارهاي داخلي، امكان جايگزيني كاالهاي داخلي با 
نمونه خارجي هم فراهم مي شود. اين مقام مسئول در 
ــت اجراي شركت  ادامه يكي ديگر برنامه هاي در دس
ــمند گاز  ــدازي كنتورهاي هوش ــب و راه ان گاز را نص
ــاخت،  عنوان كرد و افزود: در حال حاضر طراحي، س
نصب و راه اندازي 50 دستگاه كنتور هوشمند برق در 
دستور كار قرار دارد. وي با يادآوري اينكه هم اكنون 
دوره هاي آزمايشي استفاده از اين كنتورهاي هوشمند 
ــيده است، تبيين كرد: اندازه گيري  گازي به پايان رس
ــا،  ــواره و از راه دور كنتوره ــت ماه ــق گاز، قرائ دقي

ــور از ديگر  ــت كاري كنت ــرقت و دس جلوگيري از س
مزيت هاي اين سامانه جديد است.اوجي با بيان اينكه 
ــتركان  ــمند مصرف گاز مش با نصب كنتورهاي هوش
ــود، گفت: از اين  ــواره اي رصد مي ش ــه صورت ماه ب
احتمال هرگونه سرقت و دست كاري كنتورها به صفر 
مي رسد. معاون وزير نفت با اعالم اينكه در بلندمدت 
ــمند  ــاي موجود با كنتورهاي هوش ــض كنتوره تعوي
ــت، يادآور شد: اين  ــتور كار قرار گرفته اس گاز در دس
ــزرگ و پرمصرف گاز  ــتركان ب تعويض با اولويت مش

انجام مي گيرد.

پژوهشگر مركز رشد دانشگاه آزاد اسالمى قزوين طرحى ارائه كرد كه به وسيله 
ــپ تاپ، تلفن همراه و تبلت  ــاختمان را از راه دور و با ل ــوان مديريت س آن مى ت
ــگاه آزاد اسالمى قزوين، الناز بابايى،  كنترل كرد. به گزارش روابط عمومى دانش
ــد كه در زمينه مديريت هوشمند ساختمان  ــگران برتر مركز رش يكى از پژوهش
ــاره طرح تحقيقاتى خود گفت: اين طرح ابتدا از يك پروژه  ــق مى كند، در ب تحقي
ــگاه آزاد  ــد دانش ــد، اما با كمك ها و حمايت هاى مركز رش ــجويى آغاز ش دانش
ــالمى قزوين تا كنون 98 درصد پيشرفت داشته است. وى ادامه داد: در طرح  اس
ــاختمان، مصرف انرژى در ساختمان ها بهينه سازى مى شود  مديريت هوشمند س
و از اين روش مى توان بين 30 تا 40 درصد در مصرف انرژى صرفه جويى كرد.
ــگر افزود: نرم افزار اين طرح توسط تيم تحقيقاتى برنامه نويسى شده  اين پژوهش
ــتگاهى با هر  ــت و مى تواند بر روى هر دس كه داراى قابليت مولتى پلت فرم اس
نوع سيستم عاملى نصب شود و انجام يا عدم انجام درخواست فرد را به صورت 
ــه اين فناورى قابليت هاى زيادى  ــال يك پيام اطالع دهد. وى با بيان اينك ارس
ــك اين فناورى فرد مى تواند در مواقعى كه در  ــت: به عنوان مثال با كم دارد گف
ــكان ديگرى حضور ندارد، آن مكان را كنترل كند و  ــزل، محل كار و يا هر م من
ــرايط آن محل را به حالت استاندارد يا تعريف شده برگرداند. بابايى ادامه  همه  ش
داد: مثال ديگرى كه مى توان در اين خصوص مطرح كرد، روشنايى اتاق هاست؛ 
ــود، اگر تا يك زمان معين به آن مكان  براى مثال وقتى فرد از اتاق خارج مى  ش
مراجعه نكند، اين سيستم هوشمند به صورت خودكار المپ ها را خاموش مى كند.

ــابه خارجى در بازار افزود: اين محصول يك  ــاره به وجود محصول مش وى با اش
اختراع به شمار نمى آيد،  اما ما يك سرى قابليت هاى جديد به آن اضافه كرديم، 
ــاختمان دچار تغييراتى شود  ــتم برق س ــى و سيس در نمونه خارجى بايد سيم كش
ــاخت داخل، ما با كمك  كه اين كار هزينه زيادى به دنبال دارد، اما در نمونه س
ــى  ــن كار را انجام مى دهيم كه ديگر نيازى به سيم كش ــن از Wi-Fi اي گرفت
جديد ندارد؛  ضمن آن كه قيمت تمام شده نمونه داخلى يك پنجم قيمت مشابه 

خارجى آن است.
ــت كه در مركز رشد مستقر هستيم  ــش ماه اس ــت: هم اكنون ش وى اظهار داش
ــه كه پرداخت  ــى از طرح ما صورت گرفت ــادى و معنوى خوب ــاى م و حمايت ه
تسهيالت بانكى با نرخ پايين از آن جمله است اما با تمام اين كمك ها همچنان 

با مشكل مالى مواجه هستيم.
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حفظ محيط زيست با كاهش تلفات انرژي

لوله كشي گاز ساختمان ها را جدي تر بگيريم

ــت و  ــمنان در همايش علمي محيط زيس ــركت توزيع برق س  مديرعامل ش
ــرق گفت: يكي از  ــت منابع در حوزه آب و ب ــدار با رويكرد مديري ــعه پاي توس
ــتان  ــت و اس ــت، كاهش تلفات انرژي اس مؤلفه هاي مهم حفظ محيط زيس

سمنان در زمينه كمترين درصد تلفات شبكه ها در كشور ممتاز مي باشد.
ــته  ــن كه طي دو قرن گذش ــا بيان اي ــوي زاده ب ــيدمحمد موس مهندس س
ــتگي بين ميزان مصرف حامل هاي انرژي و توسعه صنعتي در كشورها  همبس
ــاخص توسعه يافتگي وجود داشته افزود: طي سه دهه اخير توجه  به عنوان ش
ــدت مصرف انرژي و بهينه سازي مصرف انرژي  ويژه اي به مبحث كاهش ش

صورت گرفته است.
وي اظهار داشت : با كاهش 11 درصدي مصرف برق در بخش خانگي استان 
موجب جلوگيري از انتشار حدود 22 هزار و 300 تن دي اكسيد كربن و ديگر 
ــده و صرفه جويي معادل 4 ميليارد و  ــط نيروگاه ها ش گازهاي گلخانه اي توس
ــته است. مهندس موسوي زاده تصريح كرد:  610 ميليون ريال را در پي داش
ــتان با بهره گيري از  ــاي تجديد پذير، صنعت توزيع برق اس ــوزه انرژي ه در ح
ــتا به مقدار 29 كيلووات  ــتم فتوولتائيك، عمليات برق رساني به 4 روس سيس
ــيدي به ظرفيت 5 كيلووات كه متصل به  را اجرايي نموده و پانل هاي خورش
شبكه مي باشد را بر روي توقف گاه خودروهاي شركت عملياتي و بهره برداري 

نموده است .
ــكارل  ــن آس ــع آوري روغ ــي، جم ــت محيط ــاي زيس ــذف آالينده ه وي ح
ترانسفورماتورها در بخش توزيع برق، اصالح ساختار شبكه ها، توسعه استفاده 
از كابل هاي خودنگهدار، بهره گيري از سرچراغ هاي پر بازده با بهره نوري باال 
ــركت توزيع  و كاهش تلفات انرژي الكتريكي را از جمله مهمترين اقدامات ش
برق استان در زمينه حفظ محيط زيست و مديريت منابع انرژي برشمرد. وي 
ــان ساخت: روندكاهش درصد تلفات انرژي در شبكه هاي  همچنين خاطر نش

ــاعت انرژي  ــتان باعث عدم مصرف 5 هزار و 600 مگاوات س توزيع برق اس
الكتريكي در طول سال گذشته شده و اين ميزان صرفه جويي، از انتشار قريب 
ــط  ــيد كربن و ديگر گازهاي گلخانه اي توس ــه 3 هزار و 200 تن دي اكس ب

نيروگاه ها جلوگيري مي نمايد. 

ــي زنجان  ــازمان نظام مهندس ــاون اجرايي س مع
ــاختمان  ــت: رعايت مبحث 17 مقررات ملي س گف
ــاختمان ها،  ــي گاز س ــث مربوط به لوله كش در بح
امري ضروري ست و سبب حفظ جان افراد در برابر 

خطرات ناشي از عدم رعايت اين امر مي شود.
ــي  ــح كرد: در طراحي لوله كش ــر ترابي تصري زهي
ــكوني مهندسان ناظر و طراح  گاز براي منازل مس
ــازي  ــكن و شهرس ــوي مس دخالت دارند كه از س
ــب كرده اند و صالحيت آن ها  ــتغال كس مجوز اش
ــت. وي ادامه داد:  ــده اس ــه درج ش ــن پروان در اي
ــتگي به تعداد  ــاختمان ها بس ــي گاز در س لوله كش
ــوز و حجم گاز دارد و در اين راستا  ــايل گازس وس
ــير براي لوله كشي  بايد از بهترين و كوتاه ترين مس
ــود، هم چنين بايد به وضعيت منطقه از  استفاده ش
ــود. اين مقام مسوول،  لحاظ ورود هوا نيز توجه ش
ــي در هر ساختمان بستگي به  افزود: قطر لوله كش
ــايل گازسوز  ميزان مصرف گاز، تعداد خانوار و وس
دارد. هم چنين كنترل كيفيت لوله كشي گاز توسط 
ــان كه صالحيت دارد انجام مي شود بدين  مهندس
ــار گاز، گاز داخل لوله را  ــو كه تا 500 برابر فش نح
ــتي گاز و هم از  ــار مي گذارند تا هم از نش زير فش

اصطكاك دودكش مطمئن شوند.

وي ادامه داد: در همه ي لوله كشي هاي انجام شده 
ــتاندارد استفاده  ــتان از لوله هاي اس در ايران و اس
ــي و اگر استاندارد  ــود، زيرا اين لوله ها بررس مي ش
ــط نظام مهندسي صادر  ــد تأييديه ي گاز توس نباش
نمي شود. وي گفت: در لوله كشي گاز براي اتصال 
لوله ها از جوش استفاده مي شود و از ابزار ديگر مثل 
دنده براي اتصال نمي توان استفاده كرد و نحوه ي 
ــام جوش ها را مهندس ناظر تعيين مي كند. در  انج
ــرود هم از ولتاژ  ــكاري حتماً بايد هم از الكت جوش
ــوول افزود:  ــخص برق استفاده شود. اين مس مش

افرادي كه لوله كشي گاز را انجام مي دهند افرادي 
ــتند كه هم مهارت فني و حرفه اي دارند  ماهر هس
ــه مجوز الزم را دارند و اگر  و هم از طريق اتحادي
ــط افراد عادي و بدون مجوز انجام  لوله كشي توس
شود، نظام مهندسي تأييديه ي گاز صادر نمي كند و 
ــي هايي كه توسط نظام مهندسي انجام  در لوله كش
شده است، تا به امروز شاهد وقوع حوادث نبوده ايم.

ــد از  ــاختمان ها باي ــرد: در س ــان ك وي خاطرنش
ــتفاده شود، از اين رو دودكش  دودكش مطمئن اس

بايد مستقيم بوده و اتصاالت دودبند داشته باشد.
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 صرفه جويي در مصرف برق با مشاركت 3400 مدير انرژي
ــازمان بهره وري انرژي ايران( سابا ) با هدف ترويج  س
فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي و ارتقاء سطح علمي 
كارشناسان صنايع مختلف كشور، نزديك به 3400 نفر 
از متخصصان صنايع مختلف را در كشور آموزش داده 
است. به گزارش دفتر روابط عمومي سازمان بهره وري 
ــازمان از اواخر سال 1383  ــابا) اين س انرژي ايران(س
ــان فني را در  ــك 3400 نفراز كارشناس ــون نزدي تاكن
ــرژي در تبريز آموزش  ــز ملي آموزش مديريت ان مرك
داده است. اين افراد كه كارشناسان صنايع و مؤسسات 
مختلف كشور مي باشند در اين مركز دوره هاي عمومي 
و تخصصي مديريت انرژي (برق و حرارت) را بصورت 
ــاي مديريت  ــده و با راهكاره ــوري و عملي گذران تئ
ــنا شده اند. اين افراد پس  انرژي در محيط كار خود آش
ــا، راهكارهاي مديريت انرژي را در  از گذراندن دوره ه
ــته و گزارش اثربخشي فعاليت هاي  واحد خود بكار بس
خود را ثبت و ضبط نموده اند. نتايج حاصل از اقدامات 
اين گروه نشان مي دهد كه ساالنه 2 ميليون كيلووات 
ــوع خود  ــاي متب ــرژي واحده ــرف ان ــاعت در مص س

ــزان معادل 550  ــه اين مي ــي نموده اند، ك صرفه جوي
مگاوات توليد يك نيروگاه است. بر اساس اين گزارش 
شركت كنندگان در اين دوره ها پس از گذراندن آزمون 
موفق به دريافت گواهينامه دوره شده اند. اين گزارش 
ــت انرژي در  ــوزش مديري ــز ملي آم ــد: مرك مي افزاي
ــال 1383 با همكاري آژانس همكاري هاي  آذرماه س

بين المللي انرژي ژاپن(جايكا) و وزارت نيرو در مجتمع 
ــيس شده است.  ــي آذربايجان تأس ــي و پژوهش آموزش
ــي  ــه اصلي اين مركز برگزاري دوره هاي آموزش وظيف
ــطح مديريت انرژي عمومي و بهينه سازي  ــه س در س
ــتم هاي حرارتي و سيستم هاي  مصرف انرژي در سيس
الكتريكي است كه طول هر دوره آن يك هفته است. 

گرم كردن خانه يوناني ها دشوارتر شد
گرم كردن خانه ها در يونان به امري لوكس و هزينه دار تبديل شده است. بسياري 
ــده اند، با  ــا كه با افزايش هزينه هاي زندگي و كاهش درآمد روبرو ش از يوناني ه
ــروع فصل سرما براي گرم كردن خانه هاي خود با مشكل مواجه شده اند. زيرا  ش
در يك سال گذشته بهاي سوخت خانگي همانند ساير انواع سوخت افزايش يافته 
ــت. هم اكنون بسياري از يوناني ها به فكر استفاده از ساير وسيله هاي گرمازا  اس
ــيار ارزان تر  ــومينه افتاده اند. زيرا چوب بس ــوزاندن در ش همچون چوپ براي س

است. مسئول يك جايگاه توزيع سوخت در آتن گفت: تقاضاي مردم براي خريد 
ــرماي شديد بمانيم تا  ــت و ما بايد در انتظار س ــوخت خانگي كاهش يافته اس س
ــات براي خريد سوخت در مقايسه  تقاضاها افزايش يابد. وي افزود ميزان سفارش
ــت. امروزه يوناني ها  ــت و پنج درصد كاهش يافته اس ــت تا بيس ــال بيس با پارس
اميدوارند زمستاني ماليمي در پيش داشته باشند تا مجبور نشوند خانه هاي خود 

را با سوخت گران گرم كنند. 

انگليسي ها هم به سختي خانه  خود را گرم مي كنند
ــاي دولتي انگليس  ــي از نهاده ــاالنه يك گزارش س
ــت كه در  ــهرونداني اس ــمار ش حاكي از افزايش ش
ــن هزينه انرژي براي گرم كردن خانه هاي خود  تأمي
مشكل دارند. بهاي انرژي در انگليس باعث شده تا 
ــي هايي كه با فقر انرژي دست وپنجه  ــمار انگليس ش
نرم مي كنند،  افزايش يابد. بر اساس گزارش ساالنه 
يكي از نهادهاي دولتي كه امروز منتشر كرده است، 

ــرژي، بيش از 300  ــه دنبال افزايش هزينه  هاي ان  ب
ــي براي گرم كردن  ــهروندان انگليس هزار تن از ش
ــكل مواجه هستند.  آخرين دور  خانه هاي خود با مش
ــدن ميانگين ارقام  ــتر ش تعيين بهاي انرژي به بيش
ساالنه قبض هاي انرژي در حدود 7 درصد تا  1. 247 
ــتقيم منجر شده است. در  ــتريان مس پوند براي مش
ــرايطي كه يك خانواده 10 درصد از درآمد خود را  ش

براي گرم كردن خانه اختصاص مي دهد، در پرداخت 
ــود. به اين  ــوب مي ش هزينه هاي انرژي فقير محس
ــي  يا  ترتيب حدود يك چهارم از خانواده هاي انگليس
ــش از 6. 5 ميليون در اين رده قرار مي گيرند. اين  بي
ــد قيمت  ــش قيمت در بخش انرژي در پي رش افزاي
ــي و انتقالي صورت  ــا، هزينه برنامه هاي دولت كااله

گرفته است. 

مديريت مصرف انرژي در كتاب هاي درسي گنجانده مي شود
ــازمان بهره وري انرژي ايران(سابا) اعالم كرد: در راستاي انجام اقدامات مستمر  س
ده سال گذشته سابا در آموزش و پرورش به منظور ترويج فرهنگ مديريت مصرف 
ــازي مصرف انرژي  انرژي در بين دانش آموزان مدارس، مطالب مربوط به بهينه س

ــده. اين اقدام  ــي مقاطع ابتدايي آموزش و پرورش درج ش در تعدادي از كتب درس
در راستاي اجرايي شدن ماده 64 قانون اصالح الگوي مصرف به منظور گنجاندن 
مواد درسي مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي در كتب درسي صورت گرفته است. 

 مصرف انرژي را با پريز هوشمند كنترل كنيد
ــاخت  دو مبتكر جوان بنابي موفق به طراحي و س

يك نوع پريز برق هوشمند شدند.
ــماعيل زاده، مزاياي  ــاه بابايي و ناصر اس ــن ش بهم
ــامانه هاي مصرف و  اين طرح را افزايش امنيت س
صرفه جويي در مصرف برق عنوان كردند. به گفته 

ــس از خاموش كردن  ــران باتوجه به اينكه پ مبتك
وسايل برقي، اگر دوشاخه آنها به پريزهاي معمولي 
ــد بازهم برق مصرف مي كند، با استفاده  وصل باش
ــايل برقي  از اين نوع پريز، ورودي برق هر نوع وس
ــن مبتكران بنابي،  ــود. اي به طور كامل قطع مي ش

ــا 500 هزار ريال  ــود را طي چهار ماه و ب ــرح خ ط
هزينه ساختند.

ــماره  ــابه خارجي ندارد به ش ــه مش ــن ابتكار ك اي
ــاي صنعتي  ــت مالكيت ه 72254 در اداره كل ثب

كشور به ثبت رسيده است .
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كاربرد برچسب انرژي ساختمان  الزامي است

صرفه جويي با گسترش استفاده از انرژي خورشيدي

استفاده از انرژي هاي نو در ادارات ضرورت دارد

ساخت صفحات سلول هاي خورشيدي؛ رويداد مهم در انرژي هاي نو

ــراي مبحث 19 در  ــرروت اج ــازي مصرف بر ض ــركت بهينه  س مديرعامل ش
ــب  ــازي مصرف انرژي تأكيد كرد و گفت: برچس ــازي ها و بهينه س ساختمان س
ــاختمان ها  ــدت مصرف انرژي در س ــرژي مانند لوازم برقي براي كاهش ش ان

تدوين شده است.
ــان  ــاختمان ها را نش ــب ها رفتار انرژي س عباس كاظمي با با بيان اينكه برچس
مي دهد، گفت: با نصب اين برچسب ها، فردي كه قصد اجاره يا خريد يك واحد 
ــكوني را دارد، از ميزان مصرف انرژي آن واحد آگاهي مي يابد. مديرعامل  مس
ــب انرژي  ــوخت با بيان اينكه طراحي برچس ــازي مصرف س ــركت بهينه  س ش

ــت، گفت: بايد به  ــبيه كاال و از A تا G نشانه  گذاري شده اس ــاختمان ها ش س
ــيد و ديگر  ــتفاده از انرژي هاي تجديدپذير مانند انرژي باد و خورش ــمت اس س
ــاختمان هايي كه رتبه  ــوارد هم حركت كنيم. كاظمي، مصرف انرژي را در س م
A دارد، 90 كيلووات ساعت در هر مترمربع اعالم كرد و افزود : اين رقم براي 
ساختمان هايي كه رتبه G دارد، 400 كيلووات ساعت در هر مترمربع است. وي 
ــاختمان هاي ايراني 500 كيلووات  ــوخت در س اعالم كرد : ميانگين مصرف س
ساعت در هر مترمربع و در اروپا هم30 كيلووات است. كاظمي گفت: حدود 40 

درصد انرژي مصرفي در كشور سهم ساختمان هاست. 

ــت علمي و فناوري  ــاون نوآوري و فناوري معاون مع
ــتفاده از توان مندي  ــت: با اس ــت جمهوري گف رياس
ــث انرژي و  ــي در بح ــاني، صرفه جوي ــروي انس ني
ــتور كار  ــدن انرژي هاي نو بايد در دس جايگزين ش
قرار گيرد. سيد مجتبي خيام نكوئي در مراسم افتتاح 
ــگاه  ــك كه در دانش ــيدي فتوولتائي ــروگاه خورش ني
ــراي افزايش  ــار كرد: ب ــد، اظه ــان برگزار ش اصفه
ــد به  دنبال هيبريد كردن  راندمان انرژي هاي نو باي
ــيله  ــي از نيازها را بدين وس ــم و بخش ــرژي بروي ان
ــون نيروگاه   ــه تا كن ــا بيان اينك ــع كنيم. وي ب رف
ــور به بهره برداري  ــيدي در 17 دانشگاه كش خورش
ــگاه و مركز پژوهشي نيز در  رسيده  و در شش دانش
ــت، تصريح كرد: پيش بيني مي كنيم كه  دست اجراس
ــده  ــال آينده اين جنبش كامال بومي ش طي چهار س
ــيدي رواج  ــرژي خورش ــتفاده از ان ــگ اس و فرهن

ــاح هر نيروگاه  ــي با بيان اينكه افتت ــد. خيام نكوئ ياب
ــرمايه گذاري حدود دو ميليارد ريال  خورشيدي با س
ــت، افزود: معاونت علمي و فناوري  ــده  اس انجام ش

ــركت هاي دانش بنيان كه  ــوري از ش ــت جمه رياس
ــانده  و قصد  ــازي رس ــي را به حد نمونه س طرح هاي

اجراي آنها را دارند، حمايت مي كند.

ــركت توانير  ــت مصرف برق ش ــاون دفتر مديري مع
ــراي تأمين  ــاي نو ب ــري از انرژي ه ــت: بهره گي گف
ــي  ــاختمان هاي اداري يك ضرورت اساس ــرق س ب
ــت. عليرضا احمد يزدي تصريح كرد: در استفاده  اس
ــات مؤثر و مثبتي  ــور اقدام از انرژي هاي نو در كش
صورت گرفته و تا كنون سه هزار مگاوات درخواست 
براي احداث نيروگاه هاي تجديد پذير در كشور ارائه 
ــاره به اينكه اقدامات مديريت  شده است. وي با اش
مصرف تأثير بسزايي در كاهش مصرف انرژي داشته 
است افزود: سهم مصرف مشتركان خانگي كشور از 
ــت.  ــه 30/3 درصد كاهش يافته اس 33/3 درصد ب

ــركت توانير  ــت مصرف برق ش ــاون دفتر مديري مع
ــه در مديريت مصرف  ــت: اقدامات صورت گرفت گف
ــب  ــيار مناس ــمنان بس برق در صنعت توزيع برق س
ــده نيز به عنوان الگو  بوده و برخي اقدامات انجام ش
ــت. مديرعامل  ــتان ها اجرايي شده اس ــاير اس در س
شركت توزيع برق استان سمنان نيز در اين نشست 
ــت: پاسخگويي بار به نوعي تنوع بخشي  اظهار داش
ــرف و افزايش كارايي  ــه، كاهش پيك مص به تعرف
ــات صنعت برق را به همراه دارد. سيدمحمد  تأسيس
موسوي زاده با بيان اينكه اقدامات انگيزشي مناسبي 
براي مشتركان استان سمنان در بهينه سازي مصرف 

ــت گفت: توجه الزم به قانون  انرژي انجام شده اس
هدفمندي يارانه ها و قانون اصالح الگوي مصرف به 
ــمند و تأثيرگذار در كاهش  عنوان فرصت هاي ارزش
ــت.  ــدت مصرف انرژي در تعرفه هاي مختلف اس ش
وي تركيب مصرف مناسب و كمترين ميزان درصد 
ــاخصه بر جسته  ــبكه ها را به عنوان دو ش تلفات ش
ــد:  ــمرد و يادآور ش ــمنان برش صنعت توزيع برق س
ــتفاده  ــدي از ظرفيت هاي نهفته به ويژه اس بهره من
ــاختمان هاي اداري  ــيدي در س ــاي خورش از پانل ه
ــت اين  ــتن مصرف برق و حفظ محيط زيس در كاس

مكان هاي عمومي نقش مهمي ايفا مي كند.

ــيدي نوين مبتني بر مواد آلي و معدني نيمه هادي با  ــلول هاي خورش صفحات س
ــد. دكتر رباني  ــاخته ش ــگاه اصفهان طراحي و س ــتفاده از فناوري نانو در دانش اس
ــگاه اصفهان توليد اين صفحات را رويداد مهمي در زمينه  ــي دانش معاون پژوهش
انرژي هاي نوين دانست و گفت: سلول هاي خورشيدي نسل جديد جزء  سلول هاي 
ــت كه متعلق به گروهي از سلول هاي اليه  نازك است.  ــيدي كم هزينه اس خورش
ــگاه اصفهان هم گفت:  ــيمي دانش ــكده ش  مجري طرح و عضو هيئت علمي دانش
ــيد را به جريان الكتريسيته تبديل  ــيليكوني نور خورش ــيدي س ــلول هاي خورش س
ــيليكون گاز co2 توليد  مي كنند و عالوه بر پرهزينه بودن توليد آنها براي توليد س
مي شود كه آلوده كننده محيط زيست است و بازدهي آنها هم محدود و كمتر از 30 

ــت كه در طراحي و ساخت الكترود  ــت. دكتر حبيبي افزود: اين درحاليس درصد اس
ــلول هاي خورشيدي از نانوكامپوزيت روي- تيتانات و ديگر نانو ذرات  صفحات س
ــيليكون به عنوان ماده نيمه هادي استفاده شده است كه نه تنها  نيمه هادي غيرس
ــت. وي افزود: كاهش سرعت  هيچ آلودگي ندارد بلكه از بازده بااليي برخوردار اس
بازتركيب حفره، الكترون مبتني بر استفاده از نانوكامپوزيت روي- تيتانات به عنوان 
ــت. وي گفت: در مراحل اجراي اين طرح آند  نيمه هادي از جمله اين ويژگي ها اس
ــيد فلزي نيمه هادي با  ــپس يك اليه نازك از اكس ــفاف و هادي طراحي و س ش
ــيار باال، يك اليه نازك حساس به نور مرئي  ــاختار بسيار متخلخل با سطح بس س

نور خورشيد و يك اليه نازك از  الكتروليت نيز طراحي و ساخته شده است. 
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صنعتي سازي ساختمان به 30 درصد هم رسيد
ــازي  ــكن و شهرس ــس مركز تحقيقات راه، مس ريي
ــاختمان در كشور از  ــازي س گفت: ميزان صنعتي س
ــش از 30 درصد  ــال 1386 به بي ــد در س 1. 5 درص
ــود فاطمي عقدا با  ــت. محم در حال حاضر رسيده اس
ــازي  ــه در حال حاضر صنعت ساختمان س بيان اينك
ــده است، افزود:  ــور وارد مرحله صنعتي سازي ش كش
ــياري  ــركت هاي بس تاكنون بيش از 90 فناوري و ش
ــكن، تاييديه اخذ  ــاختمان و مس از مركز تحقيقات س
ــازي را از عمده فعاليت هاي  كرده اند. وي صنعتي س
در  ــازي  و شهرس ــكن  مس راه،  ــات  تحقيق ــز  مرك
ــي  ــمرد و گفت: با بررس دولت هاي نهم و دهم برش
و تأمين فناوري هاي نوين و هچنين ارايه شيوه هاي 
ــن ماموريت  ــازي فرصت تحقق اي ــد صنعتي س جدي
ــده، فراهم  ــاره ش كه در قانون به صراحت به آن اش
ــت، دوام، ايمني و  ــدا، كيفي ــت. فاطمي عق ــده اس ش
ــه ويژگي هاي  ــا را از جمل ــي در هزينه ه صرفه جوي
ــت و اظهار داشت: در  ــازي ساختمان دانس صنعتي س
ــازي صورت گيرد كه اين  ــتا بايد فرهنگ س اين راس
ــايرنهادي مربوطه آغاز  كار نيز با همكاري مركز با س
ــت. وي در ادامه با تأكيد بر اينكه از چندي  شده اس
ــرمايه گذاري در صنعتي سازي  پيش به طور جدي  س
ساختمان شروع شده است، گفت: براين اساس، مركز 
نظارت هاي خود را به طور مستمر افزايش داده است 
تا انحرافي در صنعتي سازي ساختمان صورت نگيرد. 
ــازي سپس بابيان اينكه در  معاون وزير راه و شهرس

ــال 1391 موضوع صنعتي سازي ساختمان به طور  س
ــا توجه به اينكه تا  ــود، گفت: ب جدي پي گيري مي ش
ــعه بايد به 40 درصد رشد در  پايان برنامه پنجم توس
ــت يابيم، تالش ما اين  صنعتي سازي ساختمان دس
ــت اين امر تا پايان دولت دهم تحقق يابد. رييس  اس
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي همچنين از 
روش جديد به منظور مقاوم سازي ساختمان به وسيله 
ــت: با توجه به  ــي خبر داد و اظهار داش ــر پاشش پليم
آنكه كشور در منطقه زلزله خيز قرار دارد، لذا داشتن 
خانه هاي ايمن و مقاوم در برابر زلزله از اهميت بسيار 
ــا بيان اينكه  ــت. فاطمي عقدا ب ــادي برخوردار اس زي
ــت كافي در  ــاي موجود از مقاوم ــياري از خانه ه بس
برابر زلزله برخوردار نيستند و بايد مقاوم سازي شوند، 

ــازي ضمن  ــاي موجود براي مقاوم س گفت: روش ه
ــور و هزينه هاي زياد نياز  ــتگي به خارج از كش وابس
به تخصص ويژه دارد، بنابراين يافتن راهي جايگزين 
ــته باشد، ضروري به  كه محدوديت هاي فوق را نداش
ــد. وي در ادامه با اشاره به اهداف روش  نظر مي رس
جديد مقاوم سازي ساختمان به وسيله پليمر پاششي، 
ــواد اوليه از خارج، هزينه اندك  عدم نياز به تأمين م
ــازي و قابل اجرا  ــازي، اجراي ساده مقاوم س مقاوم س
ــاختمان را از جمله اهداف عمده  ــر روي هرگونه س ب
ــمرد. رييس مركز تحقيقات راه،  اين روش جديد برش
ــازي ادامه داد: در اين روش مواد  ــكن و شهرس مس
اوليه در داخل كشور توليد و سبب كاهش قابل توجه 

هزينه مقاوم سازي ساختمان ها مي شود. 

1/6 ميليون خانه خالي در ايران خاك مي خورد
ــور  ــازي از وجود يك ميليون و 666 هزار واحد خالي در كش ــر راه و شهرس وزي
ــود كه اين موضوع در  ــر داد و گفت: بايد از خانه هاي خالي ماليات گرفته ش خب
ــاره دريافت ماليات از  ــنا، درب ــت. علي نيكزاد در گفت وگو ايس حال پيگيري اس
ــود  خانه هاي خالي تصريح كرد: معتقديم بايد از خانه هاي خالي ماليات گرفته ش
ــيون هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي نيز چنين نظري دارند. وي  و كميس
ــكن يك ميليون و 666  ــاري عمومي نفوس و مس ــاس نتايج سرش افزود: بر اس
ــور وجود دارد كه از اين تعداد 372 هزار واحد در تهران  هزار واحد خالي در كش
ــود. وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد:  بوده كه بايد از آن ها ماليات گرفته ش
ــوراي اسالمي صحبت كرده  و  ــيون تخصصي مجلس ش ــتا با كميس در اين راس
ــزارش مي افزايد:  ــه صحن علني ببريم. اين گ ــم بتوانيم اين طرح را ب اميدواري
ماليات بر خانه هاي خالي كه براي قطع دست سوداگران بازار مسكن و جلوگيري 
از سفته بازي در اين بازار براي سومين سال متوالي در تابستان امسال مطرح شد 
ــكوت ماند. تابستان 89 وزارت مسكن و شهرسازي سابق شماره  در مجلس مس
ــايي خانه هاي خالي سطح شهر توسط مردم اعالم كرد  تلفن هايي را براي شناس

ــي براي عرضه اين  ــدادي واحد خالي هيچ گونه اقدام ــايي تع اما با وجود شناس
ــز مجددا چنين طرحي مطرح و  ــال 90 ني واحدها به بازار صورت نگرفت. در س
ــازي سابق براي دريافت  ــنهاد و نظرات كارشناسي وزارت مسكن و شهرس پيش
ــد و در آن زمان  ــازمان مالياتي ارائه ش ماليات مضاعف از خانه هاي خالي به س
معاون وزير مسكن از شناسايي 200 هزار واحد مسكوني از طريق اداره برق خبر 
داد و گفت: 200 هزار واحد مسكوني از طريق در تهران مصرف برق شان صفر 
ــت كه به معني خالي و نيمه خالي بودن  ــاعت گزارش شده اس تا50 كيلووات س

اين واحدهاي مسكوني است. 
ــال جاري مطرح  ــيد و باز هم در س ــال 90 هم به جايي نرس اما اين طرح در س
شده كه به گفته ارسالن فتحي پور - رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي 
ــتين مصوبات  ــي اين طرح در مجلس يكي از مهم ترين و نخس ــالمي بررس اس
مجلس نهم است كه بر اساس آن محتكران خانه هاي خالي در صورت نپرداختن 
ــاس جزييات اين طرح ميزان ماليات بر  ــوند. بر اس ماليات، ممنوع الخروج مي ش

خانه هاي خالي 200 هزار تومان به ازاي هر 50 متر خواهد بود. 

 انتقاد استانداركردستان از وضع مسكن مهر
ــكن مهر  ــتان وضعيت فعلي مس ــتاندار كردس اس
ــت و گفت:  ــتان را غيرقابل قبول دانس در اين اس
ظرفيت ها در اين بخش زياد است و بايد از تمامي 
ــود. عليرضا شهبازي در  ــتفاده ش آنها به خوبي اس
ــتان اظهار  ــوراي تأمين مسكن كردس ــه ش جلس
ــات و تالش هاي  ــي اقدام ــت: عليرغم تمام داش
ــكن مهر در كردستان  صورت گرفته در حوزه مس

ــت و بايد  ــل قبول اس ــن وضعيت غيرقاب ــي اي ول
ــتور كار قرار  ــري را در دس ــان اقدامات بهت متولي
ــالش كنند.  ــريع در اين مهم ت ــراي تس داده و ب
ــم اكنون واحدهاي  ــه داد: هر چند كه ه وي ادام
ــتان كردستان  ــكن مهر در اس زيادي در حوزه مس
به مرحله بهره برداري رسيده است ولي بايد توجه 
ــتري را در  ــتان ظرفيت هاي بيش ــرد كه اين اس ك

ــران و متوليان  ــار دارد كه انتظار مي رود مدي اختي
ــكل بهتري  از اين ظرفيت هاي مغفول مانده به ش
ــتاندار كردستان يادآور شد:  بهره برداري كنند. اس
همكاري و تعامل بين ادارات و سازمان هاي دولتي 
و همچنين تسريع در صدور مجوزهاي الزم براي 
ساخت واحدهاي بيشتر مسكن مهر بايد در دستور 

كار قرار گيرد. 
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پيش بيني انبوه سازان؛ رونق خريد و فروش مسكن

 دفاع وزير افزايش قيمت مسكن مهر

توليد سازه هاي فلزي پيشرفته در ايران

ايران به فن آوري توليد تيرآهن سبك دست يافت

ــازان در پيش بيني خود از وضعيت بازار مسكن  ــري انبوه س رييس كانون سراس
ــران خود را گذرانده  ــال گفت: همانطور كه بازار ارز بح ــه ماهه پاياني س در س
ــكن نيز  ــبت به بهبود وضعيت بازار مس ــر مي برد، نس و در وضعيت ثبات به س
ــد و فروش بخش  ــود در مدت كوتاه آينده خري ــي مي ش ــم و پيش بين اميدواري
مسكن رونق يابد. ايرج رهبر اظهار كرد: ايجاد وقفه  در خريد و فروش مسكن 
ــده و به طور معمول هجوم به سمت خريد  ــد غيرمتعارف قيمت ها ش باعث رش
ــود. در چند ماهه گذشته در حوزه مسكن  ــكن دچار مشكل مي ش و فروش مس
ــد توليد مسكن در سال  ــاره به رش ــاهد ركود در اين بخش بوديم. وي با اش ش

ــبت به همين زمان در سال گذشته گفت: در كالن شهري همچون  جاري نس
ــال گذشته كمي  تقاضاي كاذب به  تهران، به دليل تصويب طرح تفصيلي در س
ــال شاهد اين اتفاق در  ــد اما امس وجود آمد كه اين امر دليل برخي گراني ها ش
بخش مسكن نبوديم و بازار متأثر از وضعيت اقتصادي دچار ركود شد. رهبر در 
توضيح افزايش انبوه سازي در مناطق مختلف شهر و طرح هاي كالن كشوري 
ــد متعارف مسكن مهر و اجراي 80 هزار واحد پرديس و حل مشكل  گفت: رش
تهرانسر با طرح مسكن ويژه در تهران تأثيرگذار بود و اكنون به سمت ثبات در 

بازار مسكن حركت مي كنيم. 

ــازي افزايش قيمت مسكن مهر را كارشناسي دانست و گفت:  وزير راه و شهرس
ــانه ها ايجاد  ــت و جو رواني را رس ــري 40 هزار تومان ناچيز اس ــد قيمت مت رش
ــكن بر قيمت مسكن  مي كنند. علي  نيكزاد در خصوص تأثير افزايش قيمت مس
ــت،  ــار كرد: دالر پس از افزايش قيمت اثرات خود را بر اقتصاد گذاش ــر، اظه مه
اكنون دالر ارزان تر شده و بازار به ثبات رسيده است. وي اضافه كرد: با توجه به 
اينكه پيمانكاران قراردادشان مقطوع بوده و تعديل ندارد اين موضوع در راه سازي 
ــه آن را تعديل مي كند. وزير راه و  ــكل ايجاد نمي كند چرا كه برنامه و بودج مش
ــازي ادامه داد: اما در حوزه مسكن ما مترمربع مقطوع كار مي كنيم زماني  شهرس

ــيده، ما حداقل  ــور 14 ميليون تومان بوده اكنون به 28 ميليون تومان رس آسانس
ــش قيمت را برآورد و ابالغ كرديم. نيكزاد با بيان اينكه تعيين قيمت متري  افزاي
ــاد مي كنند، گفت:  ــانه ها ايج ــت و جو رواني را رس ــزار تومان چيزي نيس 40 ه
ــد كه هر روز  ــو رواني زماني ايجاد مي ش ــت. ج ــته اس دوره اثر رواني هم گذش
ــازي با تأكيد براينكه ما همزمان با  ــان همراه بود. وزير راه و شهرس دالر با نوس
ــاي اقتصادي قيمت را باال نبرديم، اظهار كرد: اعتقاد داريم كه افزايش  تالطم ه
ــده بوده و بعد از اثرگذاري قابل توجه  ــكن مهر حركتي كارشناسي ش قيمت مس

اقتصاد اين كار را انجام داديم. 

ــي توليدكنندگان  ــأت مديره انجمن صنف رئيس هي
ــتان تهران گفت: با استفاده  ــازه هاي فوالدي اس س
از تجهيزات روز دنيا، پيشرفته ترين سازه هاي فلزي 
مورد نياز را با كيفيتي قابل رقابت با توليدات جهاني 
ــومين همايش ملي  توليد مي كنيم. امين بيدي در س
سازه و فوالد افزود: انجمن توليدكنندگان سازه هاي 
ــه اي از مجرب ترين و مجهزترين  فوالدي، مجموع
ــت كه در طرح هاي بزرگ  ــازه اس توليدكنندگان س
ــاي نفت و گاز، نيرو، طرح هاي  ملي از جمله طرح ه
ساختماني و پل هاي عظيم شهري فعاليت مي كنند. 

وي با اشاره به اين كه نماد توليد سازه هاي پيشرفته 
ــن منطقه  ــزرگ صدر و همچني ــي را در پل ب داخل
ــت: كارهاي  ــاهده كرد گف ــران مي توان مش 22 ته
ــازه اي با تالش  ــرفته س نرم افزاري طرح هاي پيش
ــد كه در  ــجويان و فارغ التحصيالني انجام ش دانش
ــازه به  ــازه اي انجمن توليدكنندگان س طرح هاي س

كارگرفته شده بودند.
ــازه هاي  ــه توليدكنندگان س ــان اين ك ــدي با بي بي
ــاي برتر دو همايش  ــتان تهران، طرح ه فوالدي اس
ــاندند از آمادگي  ــازه و فوالد را به توليد رس قبلي س

ــومين همايش  ــد طرح هاي برتر س ــراي تولي انها ب
ــر داد. وي همچنين گفت:  ــازه خب ــي فوالد و س مل
ــو انجمن توليدكنندگان  به زودي كارخانه هاي عض
ــتين گواهي نامه استاندارد  سازه هاي فوالدي نخس
ــازه را دريافت مي كنند. بيدي با اشاره به اين كه  س
ــاس قانون، توليد سازه اي كه در كارخانه توليد  بر اس
ــت افزود: مقدمات تبيين و تدوين  ــود ممنوع اس نش
استاندارد توليد و نصب سازه هاي فوالدي آغاز شده 
است و اميدواريم با كمك مالي نهادهاي دولتي، اين 

استاندارد تكميل شود. 

ــران گفت: با  ــوالد اي ــروه صنعتي ف ــل گ مديرعام
ــتيم به فن آوري  ــگاهي توانس همكاري مراكز دانش
ــي 15 درصد كمتر  ــبك با وزن توليد تيرآهن هاي س
ــعرباف  ــت پيدا كنيم. ش از تيرآهن هاي معمولي دس
ــومين همايش ملي فوالد و سازه با بيان اينكه  در س
استاندارد كارخانه اي اين نوع تيرآهن به تأييد سازمان 
ــتاندارد رسيده است افزود: بدون سرمايه گذاري و  اس
ــراي تيرآهن هاي مورد نياز براي  ايجاد خط جديد ب
ــور مي توانيم با توليد انبوه اين  ساخت و ساز در كش
تيرآهن، 15 درصد توليد تيرآهن در كشور را افزايش 
ــكلت  دهيم. وي اضافه كرد: تيرآهن جديد وزن اس
ــاختمان را تا 15 درصد كاهش مي دهد كه  فلزي س
ــده سازه هاي فوالدي مصرف شده  در قيمت تمام ش
در ساختمان، مؤثر خواهد بود. شعرباف ادامه داد: در 
ــاوران به مقاطع فوالدي  صورت نياز طراحان و مش
با وزن هاي خارج از عرف معمول، اين توانمندي در 
ــران وجود دارد و مي توانيم با  گروه صنعتي فوالد اي

ــاركت مراكز دانشگاهي اين طرح ها را به نتيجه  مش
برسانيم. مديرعامل گروه صنعتي فوالد ايران گفت: 
ــال جاري ميالدي، بيش از 12  ــته س 10 ماهه گذش
ــد كه در  ــام در ايران توليد ش ــون تن فوالد خ ميلي
مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن 10,2 درصد 
ــعرباف افزود: ميزان توليد فوالد خام  رشد داشت. ش

ــارد تن بود  ــال 2011 يك و نيم ميلي ــان در س جه
ــش و هشت دهم  ــه با سال 2010 ش كه در مقايس
ــت و در آن چين با توليد  ــد افزايش توليد داش درص
ــران با توليد 13  ــت و اي 695 ميليون تن مقام نخس
ــي توليد فوالد را به  ــون تن مقام هفدهم جهان ميلي

خود اختصاص داد. 
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استفاده از مصالح صنعتي ساختمان جدي گرفته شود

ساخت و ساز متناسب با جايگاه شهر باشد

ــالمي زنجان،  ــگاه آزاد اس ــت علمي دانش عضو هيئ
ــاختمان در خدمت فرهنگ  ــت: مصالح صنعتي س گف
ــت:  ــي زنجان قرار گيرد. هومن ثبوتي اظهار داش بوم
ــي با دنياي  ــا ناگزير به هماهنگ ــاري روز دني در معم
مدرن هستيم و بايد عناصر معماري مدرن در خدمت 
ــرد. وي توجه به  ــهر زنجان قرار گي فرهنگ بومي ش
ــوژي روز دنيا در  ــتفاده از تكنول ــب و مزاياي اس معاي
ــرد: بايد همه  ــان ك ــهر زنجان، خاطر نش معماري ش
ــود.  ــب در به كارگيري مصالح در نظر گرفته ش جوان
ــگاه هاي زنجان تقابل با عناصر و مصالح  مدرس دانش
ــت عنوان كرد و گفت: بايد از  روز دنيا را امري نادرس
ظرفيت مصالح صنعتي در معماري بومي بهره برداري 
ــب صورت گيرد. وي خواستار برنامه ريزي براي  مناس
نحوه مناسب به كارگيري مصالح صنعتي در معماري 
ــتفاده از مصالح  ــد و اضافه كرد: اس ــهر زنجان ش ش
ــاي فرهنگي امري  ــي در كنار توجه به ارزش ه صنعت
ــر اهميت  ــي با تأكيد ب ــت. ثبوت ــروري اس الزم و ض
استفاده و اجراي مصالح صنعتي در شهر زنجان، خاطر 

نشان كرد: نحوه اجرا و پياده سازي مصالح صنعتي در 
ــاختمان نياز به تجربه و مهارت مناسب دارد. استاد  س
ــگاه آزاد زنجان در پاسخ به سوالي براي  معماري دانش
ــاختمان هاي شهر  به كارگيري كامپوزيت در نماي س
زنجان، گفت: استفاده از كامپوزيت در نماي ساختمان 
ــت. با بهره گيري از مزاياي خوب آن امري معقول اس

ــب كامپوزيت در  ــري مناس ــه كارگي ــتار ب وي خواس
ــد و افزود: سبكي، مقاومت باال،  نماي ساختمان ها ش
فرم پذيري از جمله مزاياي استفاده از كامپوزيت است. 
ثبوتي تأكيد كرد: ناگزير به استفاده از مصالح صنعتي 
ــتفاده، مكان و  ــتيم اما بايد نحوه اس در معماري هس

ضرورت اجراي آن مورد توجه قرار گيرد. 

ــازي،  امام جمعه قم ضمن تأكيد بر ضرورت توجه به تعاليم ديني در ساختمان س
ــور به ويژه در قم انتقاد كرد و گفت:  ــازهاي غير اسالمي در كش ــاخت  و س از س
ساختمان هايي در قم مجوز گرفته و ساخته مي شود كه هيچ تناسبي با آشيانه آل اهللا 
ــيد محمد سعيدي، با تأكيد بر وجود اصول  ــالم والمسلمين س ندارد. حجت االس
ــازي اسالمي در تعاليم ديني و سيره معصومين(ع)  گفت:  معماري و ساختمان س
ــفانه شاهديم كه در كنار آموزه هاي اسالمي در اين عرصه، ساختمان هايي  متأس
ــاخته مي شود كه هيچ تناسبي با آشيانه آل اهللا ندارد. وي افزود:  مجوز گرفته و س
ــاختماني ديگر را بگيرد و يا  ــيد به س ــاختماني جلوي ورود نور خورش اين كه س
ــته باشد،  با اصول اسالمي سازگار نيست.  ــاختمان ها نسبت به هم اشراف داش س
امام جمعه قم با بيان اين كه رويه ساختمان سازي به صورت آپارتمان در مناطقي 

ــنتي و در طبقه هاي كم ساخته مي شود، درست  كه خانه هاي ديگر به صورت س
ــند،  ــجدي و با غيرت باش ــت، گفت: اگر مي خواهيم فرزندانمان با حيا، مس نيس
ــيم. وي در ادامه با ضروري دانستن  ــازهايمان مراقب باش ــاخت و س بايد در س
ــنتي در شهر ها گفت: بايد معماري ساختمان هاي قديمي حفظ  حفظ خانه هاي س
ــاختمان هايي كه معماري آن با انسان حرف مي زند و تعاليم ديني را در  ــود، س ش
ــت تأثير نيازها قرار گيرد.  ــت؛ نبايد در اين عرصه، اصول تح خود جاي داده اس
ــئوالن مربوطه در اين عرصه تقاضا  ــالم سعيدي افزود: از تمامي مس حجت االس
داريم كه اين مسئله را در كشور، به ويژه در شهرهاي مذهبي مانند قم و مشهد 
ــازي ها با حفظ حريم خصوصي افراد،  با جديت مد نظر قرار دهند تا ساختمان س

رعايت محرم و نامحرم و. . . منافاتي نداشته باشد.

احتمال كاهش قيمت مسكن در بازار
ــرايط بازار، احتمال  ــور گفت: با توجه به ش ــازان كش ــري انبوه س رئيس كانون سراس
كاهش قيمت خريد و فروش مسكن وجود دارد. ايرج رهبر در خصوص قيمت خريد 
ــكن مهر و افزايش ساخت و سازها در  ــاخت مس ــكن در آينده گفت: س و فروش مس
كشور براي اقشار مختلف باعث تثبيت قيمت ها در بازار مسكن مي شود. رئيس كانون 

ــور درباره افزايش قيمت مصالح ساختماني كه باعث باال  ــري انبوه سازان كش سراس
ــكن مي شود گفت: قيمت مصالح ساختماني در قيمت ساخت و ساز  رفتن قيمت مس
ــري مانند منابع مالي و به خصوص  ــت، اما قيمت هاي تأمين كننده ديگ تأثيرگذار اس
زمين كه نقش بسزايي در اين زمينه دارد باعث نوسان قيمت در بازار مسكن مي شود.

هشدار به تعاوني هاي مسكن مهر پرند؛ برخورد مي كنيم
ــهر جديد پرند گفت: با  ــركت عمران ش مديرعامل ش
تعاوني هاي مسكن مهري كه واحدهاي مسكوني خود 
را تكميل نكنند برخورد مي شود. حبيب اهللا چاغروندي 
ــكن كم كار  ــوص برخورد با تعاوني هاي مس در خص
ــروع به كار  ــكن مهري كه ش افزود: تعاوني هاي مس
ــد  ــت قبال تصور مي ش نكردند و زمين آنها خالي اس
ــدارد اما اين كه كار  ــه پيمانكاري براي آن وجود ن ك
به كندي پيش برود، حتما كنكاش خواهيم كرد. وي 
ــت تا  ــات اختصاصي خواهيم گذاش اضافه كرد: جلس
پيمانكاراني كه مي خواهند كار كنند را كمك كنيم و 
قطعا تعاوني  هايي كه نخواهد واحدهاي مسكوني خود 

را تكميل كنند با آنها برخورد خواهد شد. چاغروندي 
ــت اراضي كه  ــه اول ما اين اس ــرد: گزين ــح ك تصري
ــت و كار را شروع  ــكن اس در اختيار تعاوني هاي مس
ــه تعاوني هايي  ــس خواهيم گرفت و ب ــد بازپ نكرده ان
ــك را خواهيم كرد  ــتند نهايت كم ــم كار هس كه ك
ــد. به گفته وي، به  ــا واحدهاي خود را تحويل دهن ت
ــن تعاوني ها تعيين  ــريع تر اي ــر حال بايد هر چه س ه
تكليف شوند. مديرعامل شهر جديد پرند در خصوص 
ــتورالعمل جديد افزايش قيمت مسكن مهر گفت:  دس
ــد به صورت  ــكوني پرن ــه تعدادي از واحدهاي مس ب
ــازي پرداخت شده  ــاب هزينه هاي آماده س علي  الحس

ــت و عمال  ــده آن باقيمانده اس ــت كه بخش عم اس
هزينه  هاي آماده سازي بصورت علي الحساب پرداخت 
ــتورالعمل به پرند  ــده است. وي ادامه داد: اين دس ش
ابالغ شده و در حال بررسي اين هستيم كه پيشرفت 
ــخ  ــت. وي در پاس فيزيكي پروژه ها در چه حدي اس
ــاز هم مصالح  ــال ب ــؤال كه اگر تا پايان س به اين س
ــد افزايش قيمت مسكن مهر باز  ــاختمان گران ش س
ــم صورت مي گيرد، گفت: اين ها در حوزه اختيارات  ه
دولت است، بنابراين اگر صالح باشد مطمئنا اين كار 
باز هم انجام مي شود و اين سياست كلي دولت است 

و اگر صالح بدانند اين كار را انجام مي دهند.
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حريم پايتخت با دوربين و بالگرد كنترل مي شود

آلودگي صوتي تهران از استانبول هم سبقت گرفت

مديركل حريم شهرداري تهران با بيان اينكه طرح 
ــمند حريم پايتخت به صورت پايلوت  كنترل هوش
ــت، گفت: هزينه هاي جاري كنترل  در حال اجراس
ــت هاي حريم بان، در  ــيله گش عادي حريم به وس
صورت استفاده از مدل كنترل هوشمند 80 درصد 

كاهش مي يابد.
ــاره به اينكه كنترل  ــيد صباح الدين متقي با اش س
هوشمند حريم نقش مهمي در كاهش هزينه هاي 
ــت اكيپ هاي  ــاعت گش ــزان نفر س ــاري و مي ج
ــراي اين طرح،  ــار كرد: با اج ــان دارد، اظه حريم ب
ــازهاي  ــاخت و س ــرل حريم و جلوگيري از س كنت
غيرقانوني از حالت انساني و آنالوگ خارج شده و به 
جاي آن سيستم ديجيتال و هوشمند ناظر بر عرصه 
حريم مستقر مي شود. وي با بيان اينكه مشاور اين 
ــرح مطالعه خود را تا مرحله اجراي پايلوت پيش  ط
برده است، اظهار كرد: توجيه اقتصادي اجراي اين 
ــي شده كه حاكي از كاهش قابل توجه  طرح بررس
ــت. مديركل  ــاري كنترل حريم اس ــاي ج هزينه ه
ــهرداري تهران اعالم كرد كه مناطق 1 و  حريم ش
18 تهران به عنوان پايلوت كنترل هوشمند حريم 
ــده و در گام بعدي مناطق 19 و 20 هم  انتخاب ش
به مجموعه مناطق پايلوت اضافه مي شود. وي در 
ــاره به اينكه حريم شهر تهران به لحاظ  ادامه با اش
خطرپذيري و احتمال ساخت و ساز غيرمجاز در سه 
ــطح دسته بندي شده است، توضيح داد: در طرح  س
جديد، نقاط پرخطر حريم همچون «مرتضي گرد» 
ــود، چرا كه در  ــته كنترل مي ش با دوربين مداربس
جايي مثل «مرتضي گرد» به محض اينكه عوامل 
ــاز غيرقانوني  ــهرداري غفلت كنند، ساخت و س ش

ــود و به همين خاطر بايد با دوربين هاي  آغاز مي ش
مداربسته به صورت 24 ساعته كنترل شود.

ــار عمومي مخفي  ــه دوربين ها از انظ ــن اينك ضم
ــهرداري تهران يك  ــت. متقي با بيان اينكه ش اس
هزار حريم بان و شهربان در اختيار دارد، اظهار كرد: 
ــتم كنترل هوشمند حريم، از شمار  با استقرار سيس
ــتي و به صورت  حريم باناني كه با خودروهاي گش
ــته خواهد  ــي حريم را كنترل مي كنند، كاس فيزيك

شد.
ــان اينكه  ــهرداري تهران با بي ــركل حريم ش مدي
سطح دوم نقاط حريم با خطر متوسط نيز با استفاده 
ــين كنترل خواهد شد، اظهار  از بالگرد بدون سرنش
كرد: اين نقاط دورافتاده تر هستند و به همين خاطر 
كمتر در معرض ساخت و ساز غيرقانوني قرار دارند 
كه به عنوان نمونه مي توان به حريم منطقه 22 در 
اين گروه اشاره كرد. به گفته وي، توليد بالگردهاي 
ــور و با فناوري هاي  ــين در داخل كش بدون سرنش

ــود و طي نشست هاي متعددي  بومي انجام مي ش
ــريف، هماهنگي هاي الزم  ــگاه صنعتي ش با دانش
ــتفاده از اين وسيله به منظور كنترل حريم  براي اس
ــت. ضمن اينكه سازمان جغرافيايي  انجام شده اس
هم اعالم كرده كه براي كنترل حريم هاي پرخطر 
و با خطر متوسط، هواپيما يا بالگرد بدون سرنشين 
ــهرداري قرار خواهد داد. متقي درباره  در اختيار ش
ــه در گروه  ــي از حريم ك ــوه كنترل بخش هاي نح
كم خطر دسته بندي مي شود و احتمال ساخت و ساز 
ــت، هم گفت: اين نقاط  ــاز در آن اندك اس غيرمج
ــتفاده از عكس هاي ماهواره اي كنترل خواهد  با اس
شد. مديركل حريم شهرداري تهران با بيان اينكه 
پس از اجراي اين مدل در مناطق پايلوت و احصاء 
ــمند  ــكالت احتمالي، طرح كنترل هوش و رفع مش
حريم به صورت سراسري در پايتخت اجرا مي شود، 
ــان كرد: اعتبار الزم در اليحه بودجه 92  خاطرنش

براي اين منظور پيش بيني خواهد شد. 

ــتيك و ارتعاشات ايران گفت: آلودگي صوتي شهر تهران  رئيس انجمن آكوس
70 دسي بل است در حالي كه اين رقم در شهرهاي بزرگي همچون استانبول 
ــيه مراسم  ــد. عبدالرضا اوحدي در حاش ــي بل مي رس و لندن به 65 و 60 دس
ــگاه صنعتي  ــات ايران در دانش ــتيك و ارتعاش افتتاحيه دومين همايش آكوس
ــر و  ــتيك در آلودگي صوتي س ــريف افزود: مردم هر روز با موضوع آكوس ش
ــد و كاهش كارآيي  ــتگي، صرف انرژي بيش از ح ــد كه موجب خس كار دارن
ــتيك ايران در پي فراهم كردن زمينه هاي  ــود. وي گفت: انجمن اكوس مي ش
ــه استاندارد در شهرهاي بزرگ است.  كاهش آلودگي صوتي به كمك موسس
ــده  ــور كمتر توجه ش اوحدي با بيان اين كه به موضوع آلودگي صوتي در كش

ــت كه در دنيا استانداردهاي اجباري در صنايع  ــت، افزود: اين در حالي اس اس
ــتيك  مختلف به منظور كنترل آلودگي صوتي وجود دارد. رئيس انجمن اكوس
و ارتعاشات ايران پيشنهاد كرد دستگاه هاي مسئول در كنار تابلوهاي آلودگي 
ــيت هاي الزم  ــهر تابلوهاي آلودگي صوتي نيز نصب كنند تا حساس هوا در ش

براي كنترل آلودگي صوتي در سطح كالن شهرها ايجاد شود.
ــگاه ها يكي از اقدامات انجمن  ــان اين حوزه را در دانش وي آموزش كارشناس
اكوستيك و ارتعاشات ايران بيان كرد و گفت: به منظور كنترل آلودگي صوتي 
ــات غير مفيد آموزش دانشجويان و تبادل اطالعات و دانش فني در  و ارتعاش

اين زمينه مفيد است. 

كاهش رشد صادرات برق ايران 
ــرق ايران به  ــالم كرد:  صادرات ب ــرو اع وزارت ني
ــايه از ابتداي سال جاري تاكنون  كشورهاي همس
ــه با زمان مشابه پارسال  حدود 37 درصد در مقايس
ــد در قياس با آمارهاي  ــش يافت كه اين رش افزاي
ــه  ــوي وزارت نيرو حدود س ــين اعالمي از س پيش
ــزارش پايگاه  ــت. به گ ــته اس ــد كاهش داش درص
ــاني وزارت نيرو (پاون)، ايران از ابتداي  اطالع رس
سال جاري تاكنون هشت هزار و 328,8 گيگاوات 

ــايه صادر كرده  ــورهاي همس ــاعت برق به كش س
ــه با  ــزان 36,8 درصد در مقايس ــت كه اين مي اس
ــان مي دهد. اين  ــابه پارسال افزايش نش زمان مش
ــته  ــت كه درآمارهاي هفته هاي گذش درحالي اس
ــد حدود  آمارهاي وزارت نيرو همواره حاكي از رش
ــال  40 درصدي صادرات برق ايران در قياس با س
ــابه سال  ــت. ايران در مدت مش ــته بوده اس گذش
گذشته شش هزار و 88,4 گيگاوات ساعت برق به 

كشورهاي همسايه صادر كرده بود. با اجراي قانون 
ــور  ــا، مصرف برق در كش ــازي يارانه ه هدفمندس
ــبي را براي  ــن امر زمينه مناس ــش يافته و اي كاه
افزايش صادرات برق به كشورهاي همسايه فراهم 
ــت. جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي  كرده اس
ارمنستان، پاكستان، تركمنستان، تركيه، جمهوري 
ــتان انرژي  ــوان، عراق و افغانس آذربايجان، نخج

مبادله مي كند. 
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 قيمت مصالح نازك كاري ساختمان 50 درصد گران شد

شناسنامه فني مهر تأييد بر استاندارد بودن ساختمان

كفگير بانك مسكن هم به ته ديگ خورد

ــاوران  ــدگان و فن ــي توليدكنن ــن صنف ــر انجم دبي
ــاختمان گفت: قيمت مصالح نازك كاري  صنعتي س
ــته است.  ــاختمان بيش از 50 درصد افزايش داش س
جعفر قرائتي ستوده با بيان اينكه نوسانات ارزي ايجاد 
ــده در چند ماه گذشته بر قيمت مصالح ساختماني  ش
تأثيرگذار بوده است گفت: وجود واسطه گران در اين 
ــاختماني توسط  ــياري از مصالح س بازار و احتكار بس
ــاختماني را به  ــش قيمت مصالح س دالالن در افزاي
ــاره به اينكه مصالح  ــته است. وي با اش همراه داش
ــفت كاري و سازه نسبت به  ــاختماني در بخش س س
ابتداي سال افزايش 50 درصدي داشته است گفت: 
خوشبختانه با كنترل قيمت ارز و خروج واسطه گران 
در يك ماه گذشته قيمت برخي از مصالح ساختماني 
ــرد 20 درصد كاهش يافته  ــه فوالد و ميل گ از جمل
ــت. دبير انجمن توليدكنندگان و فناوران صنعتي  اس
ــح داد: قيمت ميل گرد در  ــاختمان در ادامه توضي س
ــتان همزمان با نوسانات نرخ ارز به  اواخر فصل تابس

ــود در صورتي كه با  ــيده ب 2 هزار و 500 تومان رس
كنترل بازار قيمت آن به 1800 تومان رسيده است. 
ــر مهرآبادي مديرعامل  ــت كه اصغ اين در حالي اس
ــازمان ملي زمين و مسكن از روند كاهش قيمت  س
ــر داده  ــته خب ــاه گذش ــاختماني در 2 م ــح س مصال
ــازمان حمايت از  ــاس اعالم س ــت و گفت: براس اس

ــته روند قيمت مصالح  مصرف كننده در دو ماه گذش
ــاختماني روبه كاهش است و تيرآهن و ميل گرد  س
ــيمان با كاهش قيمت مواجه شده اند. قرائتي در  و س
ــان كرد: قيمت مصالح ساختماني در  ادامه خاطر نش
ــدن  بخش نازك كاري به دليل تحريم ها و وارد نش
مواد اوليه با افزايش 50 درصدي روبه رو شده است.

ــاختمان راه و شهرسازي استان  ــي و مقررات ملي س رييس اداره نظام مهندس
ــي  ــازمان نظام مهندس ــط س ــنامه فني و ملكي كه توس اصفهان گفت: شناس
ــتاندارد بودن ساختمان است. علي زهتاب  ــاختمان صادر مي شود، گوياي اس س
ــت كه  ــامل زنجيره اي اس ــاز از ابتدا تا پايان ش ــاخت و س اظهار كرد: روند س
ــاختمان را شكل مي دهد. وي افزود: سازمان نظام مهندسي  استاندارد بودن س
ــين خود در رشته هاي مختلف  ــتغال به كار مهندس ــاختمان مجوز پروانه اش س
عمران، مكانيك و برق را از اداره كل راه و شهرسازي استان مي گيرد. به گفته 
ــتند هم پروانه  ــاز كه مجري ساختمان هس ــركت هاي انبوه س وي همچنين ش
انبوه سازي را از راه و شهرسازي مي گيرند. وي تأكيد كرد: استاندارد بودن انواع 
ــتاندارد و تحقيقات صنعتي تأييد  ــر نظر اداره كل اس ــاختماني نيز زي مصالح س
مي شود و شركت انبوه ساز موظف به استفاده از كارگران ماهري در امر ساخت 

و ساز است كه داراي مجوز كار از اداره كل فني و حرفه اي اند. زهتاب تصريح 
ــه تكميل شد و نظام مهندسي ساختمان شناسنامه فني و  كرد: وقتي اين پروس
ملكي را براي يك ساختمان صادر كرد، آن مجموعه استاندارد قلمداد مي شود.

ــاز گفت: متقاضيان خريد يا  ــركت هاي انبوه س وي در باره اعتبار فعاليت هاي ش
ــاز در سطح استان مي توانند صحت  ــكن از شركت هاي انبوه س پيش خريد مس
ــوند. وي اضافه كرد:  ــا ش ــازي جوي ــركت را از اداره راه و شهرس ــرد ش عملك
شركت هاي انبوه ساز معتبر كه داراي پروانه انبوه سازي هستند در نزد اداره كل 
ــنامه دارند. رييس اداره نظام مهندسي و مقررات ملي  ــازي شناس راه و شهرس
ــاختمان راه و شهرسازي اصفهان گفت: هم اينك در استان اصفهان نزديك  س
ــركت انبوه ساز فعاليت مي كنند و بخش اعظم اين شركت ها ساخت  به 150 ش

واحدهاي پروژه مسكن مهر را در دست دارند.

ــكن گفت: به  ــرح و برنامه بانك مس ــر امور ط مدي
ــهيالت 40 ميليوني  ــت تس ــه با پرداخ ــل اينك دلي
ــكاف  ــكوني ش ــاخت به 50 هزار فقره واحد مس س
ــكن ايجاد مي شد،  ميان منابع و مصارف بانك مس
ــت. ــده اس ــوي اين بانك اجرا نش اين برنامه از س
ــير بيژني در پاسخ به اين سؤال كه چرا بانك  اردش
ــت 10 ماه از مصوبه دولت اقدامي  مسكن با گذش
براي پرداخت تسهيالت 40 ميليوني ساخت به 50 
ــكوني نكرده است، افزود: در مصوبه  هزار واحد مس
ــده كه بانك  ــت اعالم ش ــت به صراح ــأت دول هي
ــه 50 هزار  ــت وام 40 ميليوني ب ــكن مجاز اس مس
ــپرده و با  ــن 20 ميليون تومان س ــا ميانگي فقره ب
ــد. بيژني تأكيد كرد:  ــار 9 ماهه اقدام كن دوره انتظ
دليل پرداخت نشدن اين وام 40 ميليوني اين است 
ــكن موظف به پرداخت تسهيالت به  كه بانك مس
ــكوني مهر است بنابراين منابع كافي  واحدهاي مس
ــن 50 هزار واحد را  ــهيالت به اي براي پرداخت تس
ــكن گفت:  ندارد. مدير امور طرح و برنامه بانك مس

ــكن اقدام به پرداخت تسهيالت  چنانچه بانك مس
ــكن كند، هفت سال طول  40 ميليوني ساخت مس

خواهد كشيد تا منابع آن به بانك بازگردد.
وي افزود: اين زمان 7 ساله موجب خواهد شد ميان 
ــكن شكاف ايجاد شود. منابع و مصارف بانك مس
ــزي ما را موظف كرده  ــي ادامه داد: بانك مرك بيژن
است كه در چارچوب منابع و مصارف خود اقدامات 
ــود كه  ــام دهيم، بنابراين بايد اذعان ش الزم را انج
هرگونه اضافه برداشت از بانك مركزي غيرقانوني 
ــت. مدير امور طرح و برنامه بانك مسكن تأكيد  اس
ــنه اي كه براي اعطاي  كرد: تمام منابع قرض الحس
تسهيالت به بانك مسكن داده شده بود، اختصاص 
ــرح و برنامه  ــي، مدير امور ط ــير بيژن يافت. اردش
ــه منابع ديگري براي  ــكن، با بيان اين ك بانك مس
ــهيالت نداريم، گفت: سقف تسهيالت  پرداخت تس
براي درمان 20 ميليون ريال و اشتغال زايي تا 100 
ــاس منابع  ــون ريال براي هر نفر بود كه براس ميلي
ــم. وي در ادامه درباره  ــده پرداخت كردي تجهيز ش

ــكن و با بيان اينكه وام ازدواج  وام ازدواج بانك مس
سه ميليون تومان در نظر گرفته شده بود گفت: كل 
منابع قرض الحسنه اي كه جمع آوري شده بود و در 
ــهيالت به عنوان  واقع تمام منابعي كه در زمينه تس
ــود را پرداخت كرديم و در  ــكن ب تكليف بانك مس
ــهيالت  حال حاضر منابع ديگري براي پرداخت تس

نداريم.
ــكن ادامه داد:  ــور طرح و برنامه بانك مس مدير ام
ــود،  ــنه اي كه جمع آوري مي ش از منابع قرض الحس
ــپرده هاي قانوني نزد بانك  ــد به عنوان س 10 درص
مركزي باقي مانده و بقيه بايد به عنوان تسهيالت 
به مردم داده شود كه بانك مسكن نيز در اين زمينه 
ــت. بيژني  همه منابع را به مردم اختصاص داده اس
ــخص شده بود كه چقدر از  گفت: به طور دقيق مش
كل مبلغ تسهيالت به ازدواج، اشتغال زايي يا درمان 
بايد اختصاص يابد و ما براساس ثبت نام هايي كه در 
ــهيالت را در اختيار  اين زمينه انجام داده بوديم تس

متقاضيان قرار داديم. 
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توليد رنگ هاي تزئيني تركدار در كشور كليد خورد

استاندارد ملي در ساختمان هاي آذربايجان  رعايت مي شود

توليد انبوه پوكه صنعتي و آجر هبلكس؛ به زودي

محققان جوان كشورمان با استفاده از تكنيك هاي نانو موفق به توليد رنگ هاي 
ــدن آن 25 برابر رنگ هاي  ــدند كه سرعت خشك ش تزئيني با ظاهر تركدار ش
ــيمي كاربردي  ــته ش ــان، دانش آموخته رش ــت. عليرضا پورقاضي ــي اس معمول
ــا پورقاضيان،  ــه به همراه حميد رض ــي ك ــگاه خواجه نصيرالدين طوس از دانش
دانش آموخته رشته مهندسي شيمي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمي واحد 
ــمال موفق به ارائه اين طرح شده اند با بيان اين كه رنگ هاي ترك زا  تهران ش
ــتم هواخشك و كوره يي طراحي مي شوند،  با كيفيتي فوق العاده باال در دو سيس
ــتريان قرار داده و در  ــطحي با حداقل دو فام در اختيار مش گفت: اين رنگ، س
عين حال نمايي سنگي يا چرمينه را به نمايش مي گذارد. وي تصريح كرد: رنگ 
ــت كه در عين  ترك محصولي با فناوري باال حاصل از تلفيق علم و تجربه اس
ــنايي با رنگ با انواع ابزارهاي  ــهولت مصرف و عدم نياز به تجربه باال در آش س
ــكايي باال،  ــرعت خش رنگ كاري و در فام هاي نامحدود مي تواند با توجه به س
ــته همراه با دوام و تنوع باال را به ارمغان آورد.پورقاضيان  ــطحي زيبا و آراس س
ــطوح از نظر جنس و  ــن محصول قابليت اجرا بر روي همه س ــا بيان اينكه اي ب
شكل را با در نظرگيري مالحظات آماده سازي سطح بسيار ساده  داراست، ادامه 
ــكاالت، استفاده طوالني از سطح كار چه قطعه باشد و چه  داد: عدم نمايش اش

ــطحي در دراز مدت بدون  ــوار، قابليت ترميم لطمات س ــطوح بزرگ نظير دي س
رنگ آميزي كل كار، تنوع نامحدود فام هاي مختلف، قابليت اجرا بر روي سطوح 
ــتيكي بدون نياز به آستر، قابليت اجرا بر روي آسترهاي مختلف  رنگ پذير پالس
ــاي مختلف جهت اجراي  ــتفاده از ابزاره ــاختارهاي آن و قابليت اس از حيث س
رنگ نظير كاردك و قلم مو و رولر و پمپ هاي رنگ پاش از جمله مزاياي اين 
ــكلي چه افقي باشد چه  ــطحي با هر ش ــت. به گفته پورقاضيان، هر س رنگ اس
ــتفاده از اين رنگ نانويي را دارد. وي با  ــقف امكان اس عمودي حتي بر روي س
بيان اينكه هر سطح رنگ پذيري، امكان پذيرش اين رنگ را دارد، اظهار داشت: 
ــتيكي از آستر براقي كه  ــطوح غير پالس با توجه به اين نكته كه حتما بايد در س
تشكيل دهنده فام ترك هاي زير كار است استفاده كرد، اين رنگ ها در پذيرش 
ــزود: همچنين هر نوع الكي  ــترهاي محدوديتي ندارند. پورقاضيان اف انواع آس
ــي و فوري و همچنين  ــي گرفته تا انواع الك هاي روغن ــاي پترورزين از الك ه
ــتري و پلي يورتاني را مي توان بر روي كار اتمام يافته بعد از  الك هاي پلي اس
خشكايي نهايي به كار برد. وي با اشاره به امكان توليد ترك هاي ريز و درشت 
ــتفاده از اين رنگ گفت: هر چه ضخامت رنگ ترك اعمالي بر روي قطعه  با اس

بيشتر باشد ترك هاي ايجاد شده بزرگتر خواهند بود.

ــازي آذربايجان غربي گفت:  مدير كل راه و شهرس
ــوزدار در  ــاختمان هايي كه به صورت مج ــام س تم
ــوند، مقررات ملي ساختمان  ــاخته مي ش ــتان س اس
ــود. خليل محبت خواه اظهار  در آن ها رعايت مي ش
ــاختمان در  ــت: در حال حاضر مقررات ملي س داش
ــي كه با مجوز  ــاختمان هاي آذربايجان غرب تمام س
ــود. اين مسئول با  ــوند اجرايي مي ش ساخته مي ش
اشاره به وضعيت ساختمان هاي اداري استان از نظر 
ــتحكام، تصريح كرد: در ساختمان  هاي عمومي  اس
ــررات ملي  ــراي اجراي مق ــان ناظر ب ــز مهندس ني
ــاختمان نظام كافي و الزم را دارند. محبت خواه  س
ــاخت  ــتانداردهاي الزم در س با تأكيد بر رعايت اس

ــتانداردها از ديد اداره  ــزود: رعايت اس ــازها، اف و س
ــتقيم  ــازي به دور نمانده و نظارت مس راه و شهرس
ــتان داريم. وي با  ــاخت و سازها در اس بر نحوه س
ــازي در اين زمينه، خاطر نشان  تأكيد بر فرهنگ س
ــازي الزم در اين زمينه انجام  كرد: بايد فرهنگ س
ــدي مقررات ملي  ــاهد رعايت صددرص گيرد تا ش
ــيم و نيازي به ناظر اين اداره كل در  ساختمان باش
ــد. مدير كل راه و شهرسازي  ساخت و سازها نباش
آذربايجان غربي با اشاره به شناسايي ساختمان هاي 
ــتاندارد و ناامن، تصريح كرد: براي اينكه در  غير اس
زمان وقوع زلزله با مشكالتي از جمله ريزش اماكن 
ــويم نياز است تا در  ــكوني مواجه نش عمومي و مس

مرحله نخست ساختمان هايي كه استاندارد نيستند 
ــايي قرار داده و در مرحله دوم نسبت  را مورد شناس
ــازي آن ها اقدام كنيم.محبت خواه با  به استانداردس
ــتايي در استان،  ــازي اماكن روس ــاره به ايمن س اش
ــازي  ــت نهم و دهم ايمن س ــه همت دول ــزود: ب اف
ــتور كار دولت قرار گرفت  ــتايي در دس اماكن روس
ــتايي نيز نوسازي و  و براي اين منظور اماكن روس
ــدند. اين مسئول با اشاره به ساخت  مقاوم سازي ش
ــتاندارد در اين استان،  ــاكن مهر به صورت اس مس
ــاس  ــتان نيز بر اس ــاكن مهر اس ــالم كرد: مس اع
ــاختمان احداث شده اند و در  استانداردهاي ملي س

اين زمينه روش هاي سنتي كنار گذاشته شده اند.

مديرعامل شركت كارخانجات بناي سبك قدس رضوي گفت: توليد پوكه صنعتي، 
ــت كه به زودي به  ــركت اس آجر هبلكس و خمير آلومينيوم توليدات جديد اين ش
توليد انبوه مي رسد. محمدمهدي نثاري فردمطلق اظهار كرد: توليدات اين شركت 

ــاخت فرآورده هاي بتن سبك، توليد پوكه صنعتي، آجر هبلكس و خمير  شامل س
ــر هبلكس و خمير آلومينيوم  ــت. وي گفت: توليد پوكه صنعتي، آج آلومينيوم اس

توليدات جديد اين شركت است كه به زودي به توليد انبوه مي رسد.

صرفه جويي مصرف انرژي با ديوار سبز
ــبز را در منطقه  ــهر اوتاوا بزرگترين ديوار س دانشگاه ش
ــبز در دانشگاه  ــمال آمريكا احداث كرد. اين ديوار س ش
ــده است. ديوار سبز دانشگاه اوتاوا  اوتاوا كانادا احداث ش
ارتفاع ساختماني شش طبقه را در بر گرفته است. براي 
ــت  ــده اس ــيصد هزار دالر هزينه ش احداث اين ديوار س
ــداث اين ديوار  ــگاه با اح ــان دانش اما به گفته كارشناس
سيصد هزار دالر در هزينه هاي تهويه مطبوع ساختمان 
ــت و  ــبز اوتاوا از بيس صرفه جويي خواهد كرد. ديوار س
ــده كه خواص زيادي در  ــكيل ش يك گونه گياهي تش
ــد. گياهان و مجاري تغذيه  ــازي و تطهير هوا دارن پاكس
چنين ديوارهايي هر ده سال يك بار بايد تعويض شود.
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استانداردسازي مصالح ساختماني جدي گرفته شود

انبوه سازان: هزينه ساخت مسكن مهر بازهم بايد گران شود

ــر ضرورت  ــت بحران ب ــازمان مديري ــت س سرپرس
ــرد  ــد ك ــاختماني تأكي ــح س ــازي مصال استانداردس
ــتري را بر  ــارت بيش ــد نظ ــئوالن باي ــت: مس و گف
واحدهاي توليد كننده مصالح ساختماني داشته باشند.
ــن قدمي در گردهمايي مشترك مديران سازمان  حس
ــازمان  ــتاني س ــور و مديران اس مديريت بحران كش
ــازي  ــتاندارد ايران در كرج افزود: استانداردس ملي اس
ــت  ــاختماني يكي از مهم ترين اقداماتي اس مصالح س
ــوي مسئوالن انجام شود چرا كه اگر در  كه بايد از س
ــود جان بسياري از شهروندان  اين مقوله بي دقتي ش
ــتيم. وي ادامه داد:  ــئول هس ــه خطر افتاده و ما مس ب
ــاختمان هايي با مصالح ساختماني  ضرورت احداث س
ــتگاه ها قرار گرفته و  ــتاندارد بايد مد نظر تمام دس اس
نقش مهم مصالح ساختماني براي همگان بازگو شود. 
ــكالت  ــئول تأكيد كرد: حوادث طبيعي و مش اين مس
ــي از آنها در كشور ما به طور مستمر رخ مي دهد،  ناش
بنابراين بايد با رعايت كامل نكات مهندسي و فني و 
ــتفاده از مصالح ساختماني استاندارد مانع از تلفات  اس

در اين گونه حوادث شويم. قدمي اظهار داشت: برخي 
ــاختمان هاي در حال احداث هيچ گونه مقاومتي  از س
ــي  ــا كوچك ترين لرزش ــته و ب ــر زلزله نداش در براب
ــزود: برخي ديگر  ــيب هاي جدي مي بينند. وي اف آس
ــتند  ــاختمان ها نيز تنها بر روي كاغذ مقاوم هس از س
ــز از كوچك ترين ايمني برخوردار  اما در عمل آنها ني
ــتند و تنها احداث كنندگان اين گونه ساختمان ها  نيس

ــئول با بيان اين  با جان مردم بازي مي كنند. اين مس
ــيدن به  ــودجو براي رس كه عده اي فرصت طلب و س
اهداف خود ساختمان هايي را بنا مي كنند كه فاقد هر 
ــت افزود: نظارت  ــي و ايمني اس گونه اصول مهندس
ــده مصالح  ــر واحدهاي توليد كنن ــتمر و دقيق ب مس
ــاختماني و برخورد جدي و قاطع با متخلفان عامل  س

مهم ترين وظيفه دستگاه هاي مربوطه است.

ــي  ــدي و ارائه نظرات كارشناس ــازان از جمع بن ــري انبوه س ــس كانون سراس رئي
ــور براي افزايش مجدد و بيشتر قيمت مسكن مهر واحدهايي كه  ــازان كش انبوه س
پيشرفت آنها زياد نبوده است، خبر داد. ايرج رهبر گفت: افزايش قيمت مسكن مهر 
از سوي وزارت راه و شهرسازي ابالغ شده است، اما همچنان ما منتظر جمع بندي 
نظرات كارشناسي انبوه سازان هستيم چرا كه اعتقاد داريم بايد قيمت مسكن مهر 
ــتري پيدا مي كرد. وي ادامه داد: انبوه سازان همچنان در حال بررسي  افزايش بيش
ــازي براي افزايش قيمت مسكن مهر هستند، چرا كه  ابالغيه وزارت راه و شهرس
برخي از موارد اين ابالغيه مناسب و برخي از موارد آن خوب نيست. رهبر با تأكيد 
ــاخت  ــازاني كه در اواخر كار س ــامل حال انبوه س ــر اينكه موارد خوب ابالغيه ش ب
ــازاني كه در اوايل كار خود در  ــكن مهر هستند مي شود، اظهار داشت: انبوه س مس

پروژه مسكن مهر هستند اين ابالغيه چندان به نفع آنها نخواهد بود.
ــري انبوه سازان اضافه كرد: براي انبوه سازاني كه به تازگي كار  رئيس كانون سراس

ــاختماني مثل ميلگرد و سيمان بيشتر  خود را آغاز كرده اند تفاوت قيمت مصالح س
از مبلغي است كه اعالم شده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه نظر انبوه سازان 
در خصوص افزايش مجدد قيمت مسكن مهر در حد چه ميزاني است، گفت: بايد 
انبوه سازان نظرات كارشناسي خود را به وزارت راه و شهرسازي اعالم كنند و بايد 
ــتر بر روي افزايش قيمت ها كار شود تا بر روند اجرايي كار مسكن  يك مقدار بيش
ــؤال كه منظور شما اين است  ــود. رهبر در پاسخ به اين س مهر وقفه اي ايجاد نش
ــده بايد افزايش بيشتري  ــروع ش ــاخت آنها ش كه قيمت واحدهايي كه تازه كار س
پيدا مي كرد، تصريح كرد: دقيقا چرا كه قيمت ميلگرد و آهن  آالت هر كيلو 1000 
ــروع احداث مسكن مهر دارد، بنابراين باعث مي شود كه  تومان تفاوت قيمت با ش
بيش از 45 هزار تومان در هر مترمربع افزايش قيمت ميلگرد داشته باشيم. وي با 
ــي شود تا جوابگوي انبوه سازان نيز باشيم، ادامه  بيان اينكه اين موضوع بايد بررس
داد: اين نظرات در حال جمع آوري است و تقديم وزير راه و شهرسازي خواهد شد.

پاريس به استقبال مصرف كمتر انرژي مي رود

ساخت ماده مقاوم كننده ساختمان براي نخستين بار در جهان

ــنايي در شب معروف است، با هدف صرفه جويي در  ــه كه به روش پايتخت فرانس
مصرف انرژي با خاموش كردن المپ هاي اضافي، خاموش مي شود.

ــاس يك طرح دولتي و با هدف صرفه  جويي در مصرف انرژي، فروشگاه ها  بر اس
ــه ممكن است مجبور به خاموش كردن المپ هاي خود در شب  و ادارات فرانس
ــنايي و نور  ــهر روش ــدن اين طرح پاريس كه به ش ــوند. در صورت اجرايي ش ش

ــه  ــت فرانس ــت در تاريكي فرو مي رود."دلفين باتو" وزير محيط زيس معروف اس
اعالم كرده كه اين تصميم دولت در اوايل ماه ژانويه ابالغ مي شود و به موجب 
آن فروشگاه ها و ديگر ساختمان هاي غير مسكوني موظف مي شوند كه از ساعت 

1 بعد از نيمه شب تا 7 صبح المپ هاي خود را خاموش كنند.

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن از ساخت 
ــاختمان براي اولين بار در جهان  ماده مقاوم كننده س
ــيه  ــي عقدا در حاش ــود فاطم ــيد محم ــر داد. س خب
گردهمايي مشترك مديران سازمان مديريت بحران 
ــتاندارد  ــازمان ملي اس ــور و مديران استاني س كش
ــازمان ملي  ــهيد صفاريان س ــالن ش ايران كه در س
ــد از ساخت ماده  ــتاندارد واقع در كرج برگزار ش اس

ــده خبر داد. دكتر  ــاختمان هاي بنا ش مقاوم كننده س
ــن فناوري  ــخصات اي ــي عقدا در توضيح مش فاطم
ــت: هم اكنون ماده پليمري  بومي ايراني اظهار داش
ــاخته شده است كه با ضخامت اليه داخلي  خاص س
ــاختمان رفتار سازه عوض مي شود. وي  و بيروني س
ادامه داد: ساختمان هاي كه با اين ماده مقاوم سازي 
ــت  ــوند، مقاومت خوبي در برابر لرزه خواهد داش ش

ــد. رئيس  ــاختمان آزمايش ش ــه س ــه در دو نمون ك
ــاختمان و مسكن تصريح كرد: 5  مركز تحقيقات س
ابالغيه و دستور العمل توسط وزير كشور به استان ها 
ارسال شده كه بيانگر شيوع مصالح غير استاندارد در 
ــت. فاطمي عقدا افزود: بحث  ــتان هاي كشور اس اس
ــاختمان و تبيين استاندارد براي  ــمند س كنترل هوش

ساختمان ها اداري و خوابگاه ها را آغاز كرده ايم.
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مرگ خاموش ساكنان مسكن مهر را تهديد مي كند

بدون شك با پايان يافتن موفقيت آميز پروژه بزرگ و ملي مسكن مهر، افتخار و 
مهري درخشان در كارنامه دولت، وزارت راه و شهرسازي و تمامي دست اندركاران 
ــد. در طراحي اغلب پروژه هاي در حال ساخت  ــاختمان ثبت خواهد ش صنعت س
ــتم خاص گرمايشي (پكيج)  ــكن مهر براي تأمين گرمايش و آب گرم، سيس مس
ــته با دودكش  ــن،  ايمن و بهينه كه مجهز به محفظه احتراق بس ــا فناوري نوي ب
ــت، پيش بيني شده و الزام استفاده از پنجره هاي دوجداره، استفاده از  دوجداره اس
ــتم را ضروري تر ساخته است. خوشبختانه اين سيستم عالوه بر مزيت  اين سيس
ــتم حرارت مركزي يا  ــه با سيس راندمان باال و مصرف كم گاز طبيعي در مقايس
ــطه تأمين هواي مورد نياز براي احتراق  موتورخانه و آبگرمكن و بخاري، به واس
ــاختمان، براي پيشگيري از خطر گازگرفتگي نيز بهترين گزينه است  از خارج س

كه آسايش و رفاه ساكنين را در پي خواهد داشت. 
ــارت و تأييد  ــراي صحيح، و نظ ــدف، با فرض اج ــت تحقق اين ه ــي اس بديه
ــاختمان بر اساس  ــازمان نظام مهندسي س ــات و گاز س ــان ناظر تأسيس مهندس
دستورالعمل دفتر محترم تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان مي باشد. مطابق 
اين دستور العمل، تنها پس از نصب اين سيستم خاص ( پكيج با محفظه احتراق 
ــكاران مجاز، و صدور كارت ضمانت  ــته با دودكش دوجداره) توسط سرويس بس
ــماره سريال دستگاه بر  ــط مهندس ناظر و درج ش معتبر و رؤيت و تأييد آن توس

روي فرم هاي نظارت، گاز ساختمان بايد وصل شود.

دغدغه فعلي چيست؟
ــكن مهر طراحي يا  ــده فوق در پروژه هاي مس ــتم اشاره ش با وجود اينكه سيس
ــت اما بعضًا در استان هاي مختلف مشاهده مي شود كه خريد  پيش بيني شده اس
ــود و حتي  ــكوني واگذار مي ش ــتم به خريداران واحدهاي مس و نصب اين سيس
ــاختمان نيز وصل شده  ــتم، گاز س در برخي موارد،  بدون نصب و تأييد اين سيس
ــان ناظر بر نصب و اجراي اين سيستم  ــت كه در اين صورت نظارت مهندس اس
ــه خريداران واحدها،  ــت ك ــر ممكن مي گردد. اگر اين اطمينان وجود مي داش غي
ــتفاده از خدمات سرويس كاران  ــده را خريداري و با اس ــتم طراحي ش همان سيس
ــود امامي دانيم كه خريداران  ــركت ها آن را نصب كنند، جاي نگراني نب مجاز ش
ــان، معموال توان مالي براي خريد  اين واحدها در زمان تحويل واحد مسكوني ش
ــاي با محفظه احتراق باز  ــول را ندارند و به همين دليل يا از پكيج ه ــن محص اي
ــتفاده از بخاري و  ــفانه به اس ــتفاده مي كنند يا حتي متأس با دودكش معمولي اس
ــي براي اين  ــن معمولي روي مي آورند، درحاليكه دراين واحدها دودكش آبگرمك
ــت و افراد ساكن در اين منازل،  ــوز پيش بيني و اجرا نشده اس ــايل گازس نوع وس

ــيب زدن  ــاراً دودكش ها را از ديوارها و پنجره ها عبور مي دهند كه ضمن آس ناچ
ــاختمان و سيماي شهري، بدليل استفاده وسيله گازسوز از اكسيژن  به زيبايي س
محل نصب (يعني محل سكونت افراد) خطر كمبود اكسيژن افزايش مي يابد كه 
ــتن اجراي پنجره هاي دوجداره (بدون دريچه دائم باز براي تأمين  با در نظر داش
ــدت افزايش  ــكن مهر به ش ــوا) خطر گازگرفتگي در اين قبيل واحدهاي مس ه
مي يابد. نكته ديگر الزم به تأكيد، عدم پيش بيني دريچه تأمين هوا در واحدهاي 
ــت كه به هر دليل سيستم خاص اشاره شده طراحي  ــكوني و پروژه هايي اس مس
ــود كه به علت واگذاري خريد و  ــتم هاي معمولي استفاده مي ش ــده و از سيس نش
ــب آنها به مالكين، انجام اصالح الزم يعني ايجاد دريچه تأمين هوا با هزينه  نص

كم پذيرفته نمي شود و خطر گازگرفتگي و مسموميت تقريبًا قطعي است.
ــياري از موارد، «محدوديت بودجه» دليل واگذاري خريد اين محصول به  در بس
ــازندگان محترم اعالم مي شود. بعد از افزايش قيمت  مالكان واحدها از سوي س
مصالح ساختماني طي چند ماه گذشته، اين چالش و نگراني جدي تر شده است. 
ــكن مهر را 80 مترمربع در نظر بگيريم، با  ــط متراژ واحدهاي مس چنانچه متوس
ــه ازاي هر متر مربع زيربنا در قراردادهاي  ــه كردن حدود 20 هزار تومان ب اضاف
ــازي، امكان خريد اين محصول به صورت  ــوي وزارت راه و شهرس منعقده از س
ــط سازندگان پروژه ها فراهم مي شود. بديهي است براي تكميل اين  يك جا توس
سيستم نياز به خريد و نصب رادياتور نيز مي باشد كه بهتر است در پيشنهاد فوق 
ــود اما از آنجا كه هزينه خريد رادياتور زياد نبوده و انتخاب نوع رادياتور  ديده ش

ارتباطي با ايمني ساكنان ندارد، مورد درخواست و تأكيد نيست.

راهكار كدام است؟
ــازي و  ــگيري از مرگ هاي خاموش، از وزارت محترم راه و شهرس با هدف پيش
ــت مي گردد با پيش بيني و حمايت مالي الزم از انبوه سازان،  متوليان امر درخواس
ــاي مربوطه،  ــور در قرارداده ــر كش ــكن مهر سراس ــازندگان مس تعاوني ها و س
ــتم حرارتي خاص مد نظر يعني پكيج با محفظه  ــئـوليت خريد و نصب سيس مس
ــته با دودكش دوجداره فن دار، بر عهده سازندگان پروژه هاي مسكن  احتراق بس
ــط  ــتم خاص و اطمينان از تأييد آن توس مهر قرار گيرد تا پس از نصب اين سيس
ــازمان نظام مهندسي ساختمان، نسبت به اتصال  ــين محترم ناظر گاز س مهندس
ساختمان به شبكه گاز شهري اقدام و سپس واحدها به مالكين آن تحويل گردد 

تا از خطر گازگرفتگي و مرگ خاموش در اين پروژه ها پيشگيري گردد.
منبع: شاسا
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مقاوم سازي ساختمان با پليمر پاششي در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

هتل دوستدار محيط زيست را با خودتان حمل كنيد!

دانشجويان كرجي خانه كاغذي دوطبقه ساختند

روياي ساختمان هاي كاغذي؛ توليد آجر با كاغذ باطله!

ــاختمان به وسيله پليمر پاششي در مركز تحقيقات راه،  روش جديد مقاوم سازي س
مسكن و شهرسازي رونمايي شد. مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به ارايه 
روشي براي مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله پرداخته است. اين روش هزينه 
ــازي را كاهش و با كمترين آموزش مي توان آن را فرا گرفت. براساس اين  مقاوم س
ــا افزايش ظرفيت  ــاختمان ها در برابر زلزله و ي ــازي س گزارش، به منظور مقاوم س

 FRP باربري ستون ها روش هاي گوناگوني وجود دارد كه مهمترين آنها بكارگيري
مي باشد. روش ارايه شده در جهت مقاوم سازي ساختمان ها مي باشد كه به سادگي 
ــر مرور زمان  ــدارد. اين پليمر در اث ــص چنداني نياز ن ــرا بوده و به تخص ــل اج قاب
ــده در اين زمينه  ــتفاده ش ــر نكرده و خاصيت خود را حفظ مي نمايد. پليمر اس تغيي

غيررسمي بوده و براي كارگر خطري را ايجاد نمي كند.

ــرادي كه  ــراي اف ــل مي تواند ب ــل حم ــل قاب هت
ــه اقامت در چادر  ــوده اما تمايلي ب ــفر ب دائما در س
ــده آل با بهره مندي از  ــكان اي ندارند، يك محل اس
ــد. طرح مفهومي هتل قابل  امكانات يك هتل باش
ــرداري از  ــا الگوب ــلDrop Eco-Hotel ب حم
ــط گروه طراحي  نمونه هاي موجود در طبيعت توس
ــپانيا ارائه شده است. اين فضاي  In-Tenta اس
اقامتي سيلندري شكل از جنس چوب، پلي كربنات 
ــوالدي امكان  ــده و پايه هاي ف ــاخته ش و فوالد س

ــطوح ناهموار را فراهم مي كند.  استقرار آسان بر س
در دو سمت سازه سيلندري، پنجره هاي نيمكره يي 
ــر امكان  ــه عالوه ب ــوند ك ــه يي تعبيه مي ش شيش
ــيد در طول روز،  ــور طبيعي خورش ــدي از ن بهره من
نمايي 180 درجه اي از محيط اطراف براي ساكنان 
ــاي فتوولتائيك  ــتفاده از فيلم ه ايجاد مي كنند. اس
ــتم جمع آوري آب باران  براي تأمين انرژي و سيس
براي استحمام، باعث سازگاري حداكثري اين سازه 
ــت مي شود؛ همچنين استفاده از مواد  با محيط زيس

ــازه به مناطق مختلف  ــيار سبك، انتقال اين س بس
ــاحل و كوهستان را امكان پذير  از جمله جنگل، س
مي كند. هتل قابل حمل شامل تراس، اتاق نشيمن، 
اتاق خواب، آشپزخانه و حمام است كه براي اقامت 
ــكان افزايش  ــده و ام ــه ش ــر گرفت ــر در نظ دو نف
ــز در آن پيش بيني  ــاي بزرگ تر ني ــا در مدل ه فض
ــت. اين طرح مفهومي در رقابت طراحي  ــده اس ش
ميكرو آرشيتكت اسپانيا به عنوان يكي از طرح هاي 

برتر انتخاب شده است. 

ــگاهي البرز گفت: پنج دانشجوي اين مركز  معاون مركز علمي كاربردي جهاد دانش
موفق به ساخت سازه كاغذي سكونتگاه موقت شدند. به گزارش ايرنا، مريم واقع طلب 
ــازه كاغذي كه توسط دانشجويان رشته معماري مركز علمي كاربردي  افزود: اين س
ــگاهي البرز ساخته شده، مي تواند براي اسكان مردم پس از زلزله و سيل  جهاد دانش
ــتقاده قرار گيرد. وي با بيان اينكه اين سازه از كاغذها و مقواهاي بازيافتي  مورد اس
ــتحكام باال در برابر  ــازه كاغذي (كاغذ فشرده )از اس ــت، گفت: س ــاخته شده اس س
حوادث طبيعي برخوردار است. واقع طلب ادامه داد: اين سكونتگاه موقت به مساحت 
ــپزخانه  ــورت دو طبقه بوده كه در طبقه باال دو اتاق خواب و آش ــع و بص 20 مترمرب

ــده است. وي خاطرنشان كرد: حمل و جابجايي آسان از ديگر مزيت هاي  طراحي ش
ــت. معاون مركز علمي كاربردي جهاد دانشگاهي البرز افزود:  اين طرح ابتكاري اس
ــي ايران فريمكو مورد تأييد  ــط مجتمع صنعتي و تحقيقات اين پروژه تحقيقاتي توس
ــراي ارايه به بازار فروش را دريافت كرده  ــه و گواهينامه هاي ارزيابي نيز ب قرارگرفت
است. وي از محمد جواد رستمي، علي رضا موسوي، بهرام شعباني، افسانه صادقي و 
عسل زريني به عنوان پنج دانشجوي مبتكر و سازنده اين سكونتگاه موقت نام برد. 
واقع طلب گفت: اين دانشجويان مبتكر، امسال در نمايشگاه وزارت راه و شهرسازي 

با ارايه ايده هاي نو، رتبه نخست كشوري را كسب كردند.

در حالي كه از ضايعات كاغذ براي توليد اشيائي مانند 
ــود محققان اسپانيايي از  ــتفاده مي ش فوم و باتري اس
ــاختند. اگرچه بايد براي استفاده از  كاغذ باطله، آجر س
آجرهاي كاغذي فرايندهاي اصالحي متعددي صورت 
ــبز جايگزين  ــن آجرهاي س ــا در نهايت اي ــرد ام بگي
مقرون به صرفه اي براي آجرهاي سنتي خواهند بود. 
پژوهشگران دانشگاه Jaen، ضايعات سلولزي ناشي 
از آسياب كاغذ را با لجن به جا مانده از فرايند تصفيه 
فاضالب نيروگاه جمع آوري كردند. سپس اين مواد را 
ــي كه در ساخت و ساز استفاده مي شود مخلوط،  با رس
فشرده سازي و به اندازه سوسيس قالب زدند. آنها اين 
ــاي خام را در كوره پختند. به گفته محققان اين  آجره
ــان به اندازه  آجر كاغذي به خاطر محتواي كاغذي ش
آجرهاي معمولي نياز به پختن ندارند. اگر اين آجرهاي 
ــن امر مي تواند به  ــند اي كاغذي به توليد تجاري برس
صرفه جويي چشمگيري در انرژي و هزينه هاي توليد 
ــود  ــزودن كاغذ همچنين موجب مي ش ــد. اف بيانجام
آجرها رسانايي گرمايي كمتري داشته باشند يعني اگر 
در ساختمان ها به كار گرفته شوند ويژگي هاي عايقي 

ــت ديگر ابداع  ــان خواهند داد. مزي ــي از خود نش خوب
ــن زباله خواهد  ــيوه، كاهش زباله در محل دف اين ش
ــش  ــه در يك در ش ــود. آجرهاي كنوني با اندازه س ب
ــتند؛ اگرچه آجرهاي  ــيار كوچك هس ــانتي متر، بس س
ــت و ويژگي و كيفيت  ــاخته شده اس بزرگ تري نيز س
ــفانه مقاومت  ــان داده اند، متأس ــابهي از خود نش مش
ــت. در  ــن آجرها تا كنون خيلي زياد نيس مكانيكي اي

ــت  ــه اين مقاومت بيش از حداقل قانوني اس حالي ك
ــد. اين محققان  ــنتي نمي رس اما به اندازه آجرهاي س
ــون، ضايعات  ــزودن ضايعات جو، زيت ــد با اف اميدوارن
ــن فاضالب بر محدوديت هاي  صنعت بيوديزل يا لج
ــويل و گالسكو  ــگاه س خود غلبه كنند. محققان دانش
ــاخت آجرهايي را آزمودند كه از پشم  پيش از اين، س

اضافي گوسفند توليد مي شوند. 
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روس ها سيستم جديد ضد زلزله ثبت كردند

از امواج محيطي هم برق بگيريد

نماي ساختمان را با نخله ها بسازيد

ــمندان روسي سيستم جديد ضد زلزله را به ثبت  دانش
ــي نووسيبيرسك»  ــاندند. دانشمندان شهر «روس رس
روسيه كه روشي جديد براي حفاظت از ساختمان ها در 
مقابل زمين لرزه اختراع و به ثبت رسانده اند مي گويند 
كه زمين لرزه شديد حتي به شدت هشت درجه ريشتر 
ــاس اين روش را  ــت. اس به هيچ وجه خطرناك نيس
ــكيل مي دهد. دانشمندان  ــختي منفي» تش «اصل س
ــب اين موفقيت، صندلي هاي  ــك با كس نووسيبيرس
ــاش را طراحي كردند و  ــژه حفاظت در مقابل ارتع وي
ــاختمان ها در مقابل  كاربرد آن را براي حفاظت از س
ايگور نيكيفوروف  ــد.  آموخته ان ــي  زيرزمين تكان هاي 
مدير آزمايشگاه «تكنولوژي امنيت» مي گويد: ويژگي 
روش كاربردي ما اين است كه نود و نه درصد ضربه ها 
ــي اين روش  ــند. مخترعان، كارآي ــه هدف نمي رس ب
ــاندند. آنها  ــل در مكاني ويژه، به اثبات رس را در عم
ساختماني را در برپا كردند كه بخشي از آن بي دفاع و 
ــش ديگر آن در مقابل زلزله مقاوم بود كه اتصال  بخ
ــانات از آن محافظت  ــل نوس ــژه كابل ها در مقاب وي
ــك انفجاري در معدني زير زميني، اين  مي كرد. با كم
ــود  بنا با ضربات و تكان هايي مانند زلزله روبرو مي ش
ــتر است. تمام آنچه  ــت درجه ريش كه قدرت آن هش
اتفاق مي افتد با دوربين هاي ويژه اي به ثبت مي رسند. 
ــت كادر در ثانيه را  ــرعت دويس آنها عكس هايي با س
گرفته و جزئي ترين نوسانات را به ثبت مي رسانند. در 
اين عكس ها به خوبي ديده مي شود كه بخشي از اين 

ــازه شروع به لرزش و ريزش مي كند و بخش مقام  س
در مقابل زلزله بدون حركت باقي مي ماند. 

ــان داد كه هزينه استفاده از  ــبات مقدماتي نش محاس
اين فناوري هنگام ساختمان سازي زياد نخواهد بود و 
از آن مي توان براي ساختمان هاي موجود نيز استفاده 
كرد. در نوسيبيرسك از فناوري ديگري براي افزايش 
استحكام ساختمان ها در مقابل زلزله استفاده مي كنند 
ــباهت زيادي به سرنگ دارد. فقط به جاي دارو  كه ش
ــن و خاك رس ريخته  ــيمان، ش در آن محلولي از س
ــتون هاي فلزي كه آنها  ــود. به جاي سوزن، س مي ش
را باصطالح «انژكتور» مي نامند، قرار دارند. از طريق 
ــار زياد  ــت متري زير فش آنها، در عمق پانزده تا بيس
ــق مي كنند. جا و  ــه زير زمين تزري ــن محلول را ب اي

ــل باصطالح تحت درمان و مقدار  عمق انژكتور، مح
محلول از سوي طراحان محاسبه مي شود. با استفاده 
از اين روش، استحكام چند ساختمان در نوسيبيرسك 
ــاندر لوبياگين مدير كارگاه  افزايش يافته است. الكس
ــا نمي توانيم بر  ــك گفت: م علمي توليدي نوسيبيرس
ــرزه تأثير بگذاريم، اين يك واقعه طبيعي  خود زمين ل
ــت  ــت. اما مي توانيم از خاك بد، خاك خوب درس اس
ــطح مقاومت در مقابل زمين لرزه را افزايش  كنيم و س
دهيم و به اين ترتيب ايمني ساختمان را بيشتر كنيم. 
انژكتور محلول سيماني، مقاومت ساختمان در مقابل 
زلزله را به اندازه يك تا دو ريشتر بيشتر مي كند و اين 
ميزان مقاومت به نظر متخصصان قابل توجه است. 

ــدي را طراحي  ــامانه جدي ــر ايراني س ــك مبتك ي
ــامانه برق يك خانه  ــه گفته او، اين س كرده كه ب
ــردن كولرگازي و لوازم  ــي را بدون لحاظ ك معمول
ــد ليمويي از  ــرف تأمين مي كندمحم ــي پرمص برق
ــتگاه  ــتين دس ــر اختراعات خود را ابداع نخس ديگ
ــتفاده از امواج محيطي نام برد كه  توليد برق با اس
ــگرف در مصرف برق ايجاد مي كند. اين  تحولي ش
ــتيم  ــتگاه توانس مخترع دزفولي افزود: در اين دس
ــي تلفن همراه را شارژ كنيم و  ــتگاه گوش يك دس

ــترده  و تالش زياد  با تحقيقات و پژوهش هاي گس
ــدم با دريافت امواج محيط آن ها را تبديل  موفق ش

به برق كرده و در منبع تغذيه اي ذخيره كنم.
ــبختانه در  ــق نانو تكنولوژي تاكيد كرد: خوش محق
ــتم، برق يك  ــتيم با اين سيس ــال حاضر توانس ح
ــكوني را بدون اينكه در آن كولر گازي و  منزل مس
لوازماتي كه مصرف برق زيادي براي بهره برداري 
ــان كرد: اين  نياز دارند تأمين كنيم. وي خاطر نش
نمونه ابداع هيچ نمونه خارجي نداشته و با استفاده 

از فناوري نانو ساخته شده است.
ــوان دزفولي مي توان  ــات مبتكر ج ــر ابداع از ديگ
ــا قابليت تبديل انرژي  ــه اختراع لباس دو زمانه ب ب
گرما به سرما و معكوس كه تنها نمونه خارجي آن 
ــط آمريكا توليد شده و سبك سازي پليمرهاي  توس
ــفالت خود متراكم اشاره كرد؛ از  سنگين و نانو آس
ــب عنوان مبتكر برتر در  افتخارات اين جوان، كس
ــنواره  ــتان در جش ــال 89 و 90و نماينده خوزس س

ايده هاي برتر است. 

ــاختماني به نماي  ــتان اردبيل از اجراي طرح تبديل نخاله هاي س نخبه عملي اس
ــتان  ــاختمان خبر داد و گفت: اقدامات اوليه براي توليد انبوه آن در اس تزئيني س
ــود. قادر عليپور در حاشيه نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي اردبيل  پيگيري مي ش
تصريح كرد: در اين طرح نخاله هاي ساختماني و دور ريز شده بازيافت، تفكيك و 
پودر مي شود و با استفاده از چهار نوع چسب به ماده خميري اوليه جهت استفاده 
ــاختمان ها تبديل مي شود. وي مهمترين ويژگي اين طرح را  هارموني  در نماي س
ــگ طبيعي نخاله هاي  ــگ اين خمير مطابق با رن ــمرد و افزود: رن رنگي آن برش
ــاختماني است و از مواد شيمايي استفاده نشده و به همين دليل هارموني رنگي  س
ــاختمان با  ــن نما تاكنون در چهار س ــن مبتكر با بيان اينكه اي ــبي دارد. اي مناس
ــده است، تأكيد كرد: ضد آب بودن، ضد خش بودن و مقاومت  موفقيت استفاده ش
ــت.  ــي دما از جمله ويژگي هاي ديگر اين نما اس ــژه در مقابل تغييرات ناگهان وي

علي پور متذكر شد: به دليل نوع مصالح استفاده شده در اين نما در مقايسه با ساير 
ــنگي 70 درصد صرفه جويي در هزينه براي مصرف كننده رخ مي دهد.  نماهاي س
وي اضافه كرد: ايده هاي پژوهشي براي رسيدن به فاز توليد انبوه نيازمند حمايت 
ــت كه به غير از مركز رشد و بنياد  ــت و اين در حالي اس ــتگاه هاي اجرايي اس دس

نخبگان استان از هيچ دستگاهي تماسي براي حمايت از اين طرح نداشته ايم. 
ــاعد شهرداري اردبيل و  ــتان اضافه كرد: طبق قول مس نخبه عملي و مخترع اس
رايزني هاي پي در پي با اين مجموعه قرار است ساختماني براي داير كردن چرخه 
ــود. در عين حال وي با بيان  ــه راهي نير اردبيل داير ش توليد اين محصول در س
ــاعدت برآورد كرد،  اينكه نمي توان اطمينان 100 درصدي از زمان اجراي اين مس
ــي نكند نمي توان زمان  ــهرداري حمايت خود را قطع ــه كرد: تا زماني كه ش اضاف

توليد انبوه اين محصول را پيش بيني كرد. 
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صرفه جويي 115 هزار ميليارد ريالي در بخش آب و برق 

مصرف برق خانواده هاي ايراني 3 درصد كمتر شد 

ــتاوردهاي اجراي  ــريح دس قائم مقام وزير نيرو با تش
ــته، از  ــال گذش ــدي يارانه ها در دو س ــون هدفمن قان
ــي در بخش آب  ــي 115 هزار ميليارد ريال صرفه جوي
ــر داد. علي ذبيحي با  ــا اجراي اين قانون خب و برق ب
ــال از اجراي قانون  ــت بيش از دو س ــاره به گذش اش
ــتاوردهاي مهم  ــدي يارانه ها، درخصوص دس هدفمن
ــت: از آن  ــن قانون در بخش آب و برق، اظهار داش اي
ــور در  جايي كه بخش قابل توجهي از يارانه هاي كش
ــود، وزارت نيرو به عنوان  بخش انرژي مصرف مي ش
ــر از هدفمندي  ــي قطعا متأث ــك وزارتخانه زيربناي ي
ــال  ــتين س ــت. وي با بيان اينكه در نخس يارانه ها اس
ــب با  ــدي يارانه ها كه قيمت ها متناس ــراي هدفمن اج
ــرايط روز انتخاب شد، موفقيت هاي بسيار خوبي به  ش
ــدي يارانه ها در بخش برق  ــت آمد، گفت: هدفمن دس
ــرف را به دنبال  ــور حدود 10 درصد كاهش مص كش
ــته كه معادل 100 هزار ميليارد ريال صرفه جويي  داش
ــت. وي ادامه داد: در عرصه  اقتصادي ايجاد كرده اس
ــز حدود پنج درصد صرفه جويي حاصل  مصرف آب ني
ــال را 110  ــور در س ــد كه اگر مصرف كل آب كش ش
ميليارد مترمكعب در نظر بگيريم، حدود شش ميليارد 
مترمكعب صرفه جويي شده است. به گفته وي، با توجه 
ــالي كه در دو تا سه سال گذشته  ــرايط خشك س به ش
ــتان هاي جنوبي وجود  ــور و به ويژه برخي اس در كش
ــته، اين صرفه جويي كمك خوبي براي مديريت  داش
ــت. قائم مقام وزير نيرو تصريح كرد:  مصارف بوده اس
ــازي  ــي كه هر مترمكعب آب در هدفمندس از آن جاي
ــده است  يارانه ها دو هزار و 500 ريال قيمت گذاري ش
ــت)، حدود 15  ــده آب باالتر اس (البته قيمت تمام ش

هزار ميليارد ريال صرفه جويي شده است. 
وي با بيان اينكه هدفمندسازي يارانه ها موجب تحرك 
ــور  در حوزه اجراي پروژه ها در صنعت آب و برق كش
شده است، گفت: وقتي كااليي مانند آب و برق قيمت 
پيدا مي كند، همه بايد در جهت درست مصرف كردن 

ــور بحث  تالش كنند. به گفته ذبيحي، دو دهه در كش
بهينه سازي و مديريت مصرف در حوزه هاي انرژي به 
ــد كه اقدام هاي  ويژه آب و برق مطرح بود اما ديده ش
ــت. وي افزود: اما در  عملي تأثير گذاري چنداني نداش
ــت اجراي هدفمندي يارانه ها،  ــال نخس همان يك س
ــان داد  ــي كه در مصرف اتفاق افتاد، نش ميزان كاهش
ــمت اجراي هدفمندي،  ــود به خود جامعه به س كه خ
ــازي مصرف انرژي و آب و برق گام برداشت  بهينه س
ــخص شد. ذبيحي اظهار داشت: به  و نتايج آن نيز مش
تبع جامعه، دستگاه هاي اجرايي كشور نيز در اين زمينه 
ــدند. وي گفت: در طي ساليان سال هدر رفت  فعال ش
ــتانداردهاي  ــه با اس ــور در مقايس ــرق در كش آب و ب
بين المللي زياد بود و ميزان تلفات شبكه برق تا پيش 
از هدفمندي يارانه ها به 17 درصد رسيد اما هم اكنون 
ــازي يارانه ها در مرز 14 درصد قرار دارد.  با هدفمندس
ــد زماني كه كااليي  ــان مي ده وي ادامه داد: اين نش
ارزش پيدا مي كند، در جهت درست مصرف كردن آن 
ــود كه اين تحرك خوبي را در سامانه  نيز اقدام مي ش
آب و برق كشور ايجاد كرده است. قائم مقام وزير نيرو 
ــه مجموعه اقدام هايي كه پس از هدفمندي يارانه ها  ب
ــت، اشاره كرد و گفت:  ــده اس در وزارت نيرو انجام ش
كاهش تلفات شبكه برق و افزايش بازده نيروگاه ها از 

ــرا بازده نيروگاه ها  ــت زي جمله اين فعاليت ها بوده اس
ــزايي در توليد برق و صرفه جويي در مصرف  تاثير بس
ــوخت فسيلي (كه آلوده كننده محيط زيست است)،  س
دارد و هرچه بازده باالتر رود، اثربخشي مصرف انرژي 
فسيلي بيشتر مي شود. وي از پيگيري طرح هايي مانند 
ــازي چاه هاي آب كشور توسط كنتورهاي  هوشمندس
ــبكه هاي آبياري براي جلوگيري  ــمند، توسعه ش هوش
ــاورزي  ــبكه هاي كش ــراف آب در ش از هدررفت و اس
ــرو در بحث  ــر فعاليت هاي وزارت ني ــوان ديگ به عن
ــازي  ــدي يارانه ها ياد كرد و افزود: هوشمندس هدفمن
ــور موجب شد مصرف آب در كشور  چاه هاي آب كش

كنترل شود.
ــدي يارانه ها  ــه داد: همچنين با هدفمن ــي ادام ذبيح
ــد وزارت نيرو دچار  ــته هزينه و درآم روال هاي گذش
ــاه مدت،  ــه در كوت ــن تغيير اگرچ ــه اي ــد ك تغيير ش
نارضايتي هايي را در مديريت ها و بخش هاي مختلف 
ــراي اينكه روال ها به  ــت اما تالش ها ب به همراه داش
ــتفاده درست  روال هاي منطقي تر و علمي تر براي اس
ــود، شكل گرفت. وي  از منابع مالي و انرژي تبديل ش
ــتمرار پيدا كند، مي تواند  ــزود: اگر اين فعاليت ها اس اف
ــتورالعمل ها و  ــامانه اي را در اجراي دس يك تحول س

قوانين مختلف كشور به دنبال داشته باشد. 

ــاره به اينكه اقدامات  ــر ديگر اينكه معاون مديريت مصرف برق توانير با اش خب
ــت،گفت:  ــته اس ــزايي در كاهش مصرف انرژي داش مديريت مصرف تأثير بس
متوسط سرانه مصرف ساالنه بخش تجاري از 3 هزار و 950 به 3 هزار و 750 
كيلووات ساعت رسيده است.  عليرضا احمد يزدي، با اعالم اينكه متوسط سرانه 
ــور از 2 هزار و 950 به 2 هزار و 550  ــتركين خانگي كش ــاليانه مش مصرف س
ــاعت تقليل يافته است، اظهار كرد: سهم مصرف مشتركان خانگي  كيلووات س
ــور از 3/33 درصد به 3/30 درصد كاهش يافته است. وي خاطرنشان كرد:  كش
بهره گيري از انرژي هاي نو براي تأمين برق ساختمان هاي اداري يك ضرورت 
ــتفاده از انرژي هاي نو در كشور اقدامات  ــي به شمار مي رود. در زمينه اس اساس
مؤثر و مثبتي صورت گرفته و تا به حال 3 هزار مگاوات درخواست براي احداث 
ــت. يزدي همچنين ادامه داد:  ــور ارائه شده اس نيروگاه هاي تجديد پذير در كش
ــرق در صنعت توزيع برق  ــه در زمينه مديريت مصرف ب ــات صورت گرفت اقدام
ــده نيز به عنوان الگو در  ــيار مناسب بوده و برخي اقدامات انجام ش ــمنان بس س

ساير استان ها اجرايي شده است.
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ــي هاي به عمل  معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در بررس
ــكالت  ــاي توليدي، بيش از 60 درصد مش ــهيل امور واحده ــتاد تس آمده در س
واحدهاي صنعتي تأمين نقدينگي و سرمايه در گردش است. سيد عليرضا شجاعي 
ــا بيان اين مطلب افزود: پس از دريافت اين موضوع كه روش هاي تأمين مالي  ب
ــت، اقدام به برگزاري  ــب و كار اس ــي از دغدغه ها و موانع بهبود فضاي كس يك
ــناخته و تدوين  ــه در نهايت 17 راهكار تأمين مالي ش ــات متعدد كرديم ك جلس
ــتيبان مالي همچون بانك ها،  ــد كه البته در انتظار همكاري دستگاه هاي پش ش
ــاره به  ــتيم. وي با اش ــور اقتصاد و دارايي، بانك مركزي و بورس هس وزارت ام
ــال تصريح كرد: يكي از شاخص هاي  ــانات نرخ ارز در ماه هاي ابتدايي امس نوس
ــانات مدنظر قرار گرفت  ــذار در حوزه توليد ارز بود اما آنچه پس از اين نوس اثرگ
ــن بود كه ارز موجود در خدمت توليد قرار گيرد چرا كه توليد براي تأمين مواد  اي
اوليه و ماشين آالت نيازمند تأمين ارز بود كه در تعامل خوبي كه با بانك مركزي 
صورت گرفت، مركز مبادله ارزي تشكيل شد كه يكي از اهداف آن جهت دهي 
ارز موجود به سمت توليد و تأمين مواد اوليه بود. شجاعي با اشاره به گروه بندي 
ــال ادامه داد: براساس اين تقسيم بندي، اولويت  كاالهاي وارداتي در تيرماه امس
ــن مواد اوليه  ــين آالت بود كه براي تأمين اي ــامل مواد خام تا ماش ــه تا 9 ش س
ــتا  نيازمند ارز بوديم كه مركز مبادله كمك بزرگي به اين امر كرد. در همين راس
ــي هايي مبني بر قيمت كاالهاي عرضه شده در بورس انجام شد كه نشان  بررس
ــبات و  ــت كه اين محاس ــاي بورس حتي باالتر از قيمت ارز آزاد اس داد قيمت ه
بحث ها كمك كرد كه موانع موجود برسرراه تامين مواد اوليه صنايع پايين دستي 

ازبين رفته و مواد اوليه تأمين شود.
ــارت محدوديت هاي صادرات و  ــت، معدن و تج ــاون برنامه ريزي وزير صنع مع
ــح كرد: اين وزارت خانه عالوه بر 10  ــت و تصري واردات را كمك به توليد دانس
محوري كه در ابتداي امسال با هدف حمايت از توليد تدوين كرده بود، چارچوبي 
ــمت توليد روان  ــاس آن دو جريان پولي و ارزي به س ــي كرد كه بر اس را طراح
ــد مي توان در قالب بودجه 92 نيز به آن پرداخت. وي با  ــود كه به نظر مي رس ش
ــت هاي تجاري جديد توسط اين وزارت خانه ادامه داد: بر  ــاره به تدوين سياس اش
ــاس اقتصاد مقاومتي و شرايط فعلي اقتصاد نيازمند تدوين سياست هاي جديد  اس
ــتا معتقديم اين سياست ها در ادامه، سياست هاي  تجاري بوديم كه در همين راس

ــكل خواهد  ــرمايه گذاري را ش ــت هاي جديد س جديد توليد و به دنبال آن سياس
ــاختاري كه براي اقتصاد مقاومتي تعريف  ــجاعي اظهار كرد: هم اكنون س داد. ش
ــده، سرمايه گذاري هوشمند، توليد هدفمند و صادرات ارزشمند است و طبيعي  ش
ــوال  ــيدن به اين هدف، صادرات مواد خام جاي عالمت س ــت كه براي رس اس
ــت. وي  ــتي به آن نيازمند اس دارد. به خصوص مواد اوليه اي كه صنايع پايين دس
ــب دانست  ــيار مناس فضاي فعلي براي صادرات را به دليل برخي از پارامترها بس
ــه بحث صادرات ورود يابد  ــرايط فعلي به راحتي مي تواند ب ــزود: توليد در ش و اف
ــد كه اين امر نيازمند هدايت دو جريان پولي و  اما بايد توليد به اندازه كافي باش
ــت.  ــت كه تاكنون مركز مبادالت تا اندازه اي اين كار را انجام داده اس ارزي اس
ــوي ديگر مجلس با درنظر  ــاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از س مع
ــك به بخش توليد و  ــعه ملي براي كم ــن 10 درصد از منابع صندوق توس گرفت
ــت از اين بخش انجام داد كه هم اكنون در  ــت، همكاري الزم جهت حماي صنع
حال معرفي برخي از طرح هاي  سرمايه در گردش و نيمه تمام براي دريافت اين 
ــتيم. در واقع بايد اين دو جريان به سمت توليد و صنعت  ــهيالت هس ميزان تس
هدايت شود تا حمايت وي  ژه اي از توليد صورت گيرد. وي با اشاره به تدوين طرح 
حمايت از توليد ملي گفت: اين توجه ويژه مجلس جاي تشكر دارد اما در همين 
ــال انتظار مي رود در بودجه 92 نيز توجه ويژه اي به توليد صورت گيرد بر اين  ح
ــايي مشكالت واحدهاي توليدي كه تأمين مالي  اساس به نظر مي رسد با شناس

در راس آنها قرار دارد، چندان نيازي به قانون جديد نيست. 
شجاعي در خصوص پرداخت تسهيالت به واحدهاي توليدي پس از اجراي قانون 
ــه قرار بود پس از هدفمندي  ــدي يارانه ها اظهار كرد: برخي از منابعي ك هدفمن
يارانه ها به واحدهاي توليدي پرداخت شود به صورت مستقيم مانند يارانه سوخت 
ــتقيم نظير كاهش تعرفه برق صنعتي بوده است. وي با بيان اين  و برخي غيرمس
ــرات پارامترهاي اقتصادي  ــان مي دهد كه به دليل تغيي ــبات اوليه نش كه محاس
ــبت به سال گذشته افزايش داشته است،  هزينه توليد 30 هزار ميليارد تومان نس
افزود: در اين شرايط واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش بيشتري هستند كه 
در اين راستا نيازمند همراهي بيشتر فضاي بانكي با بدنه توليد هستيم ضمن آن 
ــود كه در اين مسير همراهي و  ــت ابزارهاي مالي غيربانكي فعال ش كه الزم اس

همكاري شوراي پول و اعتبا، مجلس و دولت ضروري است .

اعتراف يك مقام دولتي به دشواري هاي بخش توليد
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ــنهاد  ــتان زنجان پيش مديركل آموزش پرورش اس
ــاس آن  داد: مجلس طرحي را مصوب كند كه براس
مدارس مناطق سردسير كه فاقد گاز هستند از شوفاژ 
ــرايط و  ــبه تعرفه برق مصرفي با ش برقي با محاس
تخفيف ويژه استفاده كنند. امير نظري در حالي اين 
ــد كه در حال حاضر 923  ــنهاد را مطرح مي كن پيش
ــه استان زنجان فاقد بخاري گازي يا سيستم  مدرس
ــتند و اين پيشنهاد در صورت  گرمايش مركزي هس
مصوب شدن در مجلس و عملياتي شدن آن توسط 
ــازي مدارس فاقد  دولت، گام مهم در زمينه ايمن س
ــتان هاي سردسير كشور  ــتان و ساير اس گاز اين اس
ــت. وي با تأكيد بر اينكه استفاده از شوفاژهاي  اس
ــي مدارس تنهاترين و  برقي براي سيستم گرمايش
منطقي ترين امر براي جمع آوري بخاري هاي نفتي 
است، افزود: 19 درصد دانش آموزان استان زنجان 
ــي تحصيل مي كنند كه بخاري نفتي در  در مدارس
ــود و همه اين مدارس، مدارس  ــتفاده مي ش آن اس
ــتند. مديركل آموزش و  ــه هس ــه كالس يك تا س
پرورش استان زنجان تصريح كرد: مجلس مي تواند 

ــاس آن وزارت  ــردن طرحي كه براس ــا مصوب ك ب
ــي مدارس فاقد  ــود نرخ برق مصرف نيرو موظف ش
ــا تخفيف ويژه و  ــال ب ــي چهارماه آخر س گاز در ط
ــود، در اين خصوص اقدام كند.  ــبه ش دولتي محاس
به هر حال مجلس مي تواند بار ديگر براي در امان 
ــرات بخاري هاي  ــتن دانش آموزان از خط نگه داش

ــي همانند آنچه  ــري از وقوع حوادث ــي و جلوگي نفت
ــتان پيرانشهر در  ــين آباد" شهرس ــتاي "ش در روس
ــالش كند و بار  ــتان آذربايجان غربي رخ داد ت اس
ــعله هاي آتش پژمرده نشود و  ديگر چهره اي در ش
ــان  همه دانش آموزان براي تحقق آينده اي درخش

و مقتدرانه ايران تالش كنند. 

ــازان مازندران،  ــكن س ــران و مس ــل عم مديرعام
ــتان با  ــتر بانك هاي اس ــكاري بيش ــتار هم خواس
ــازي بافت هاي  ــريع در نوس ــازان براي تس انبوه س
ــان افزود:  ــدي حدادي ــد. مه ــوده مازندران ش فرس
تسهيالت بانكي و 50 درصد تخفيفات شهرداري ها 
ــاختماني ادامه يابد تا در  به متقاضيان پروانه هاي س
ــخص، فرسودگي شهرهاي  يك پروسه زماني مش

استان برچيده شود.
ــازي و  ــت: بايد با كمك مردم نوس وي اظهار داش
ــهري را به طراز  ــوده ش ــازي بافت هاي فرس بهس
مطلوب و استاندارد رسانده و بر اساس برنامه پنجم 
ــال آينده بافت هاي فرسوده استان  ــور تا ده س كش
ــاماندهي كنيم. حداديان بيان داشت: نوسازي  را س

واحدهاي مسكوني بافت هاي فرسوده به هر شكل 
ممكن مالك نخواهد بود بلكه بايد به سمت تأمين 
ــكن مناسب و با كيفيت گام برداريم تا در آينده  مس

شاهد بافت هاي فرسوده ديگري نباشيم.
وي افزود: رفع مشكالت بافت هاي فرسوده شهري و 
سكونتگاه هاي غيررسمي نيازمند تصميمات بزرگي 
بوده و بايد نگاه ها را تغيير دهيم و با فرهنگ سازي 
بخش هاي مختلف خصوصي و دولتي را به اين امر 
ــئول با اشاره به اينكه  ــازيم. اين مقام مس راغب س
بيش از پنج هكتار بافت فرسوده در مازندران وجود 
دارد، اعالم كرد: اگر روند نامطلوب ساخت و سازها 
و سرعت كم نوسازي بافت هاي فرسوده ادامه يابد 
ــا  ــاس نخواهيم كرد و چه بس هيچ تغييري را احس

ميزان بافت هاي فرسوده استان افزايش چمشگيري 
يابد.

ــفر هفته گذشته رئيس جمهور به  وي افزود: در س
ــكن افتتاح شد كه بيش  ــتان،11 هزار واحد مس اس
ــه هزار واحد آن در بافت هاي فرسوده شهري  از س
ــاره به اينكه در  ــت. حداديان با اش ــتان بوده اس اس
سال جاري بيش از سه هزار و 600 واحد مسكوني 
ــهرهاي مختلف مازندران  در بافت هاي فرسوده ش
ــيده است، افزود: افتتاح پروژه ها  به بهره برداري رس
ــال جاري ادامه خواهد  در بافت هاي فرسوده در س
داشت. وي بيان داشت: در پايان سال بيش از هزار 
و 200 واحد در بافت هاي فرسوده، نوسازي و آماده 

افتتاح خواهد بود.

ــازي آذربايجان غربي گفت:  مديركل راه و شهرس
قرارداد تعاوني هاي كم كار مسكن مهر شهرستان 
ــرفت اجرايي آنها از تعهداتشان بسيار  نقده كه پيش

كمتر بوده فسخ مي شود.
ــائل  ــي مس ــه بررس ــت خواه در جلس ــل محب خلي
ــرد: به  ــده اظهار ك ــكن مهر نق ــكالت مس و مش
ــتان براي  ــر اين شهرس ــكن مه ــاي مس تعاوني ه
ــرعت بخشيدن به فعاليت هاي خود يك فرصت  س
دو هفته اي داده مي شود تا بتوانند صورت وضعيت 
ــن تعاوني ها در  ــبي ارائه دهند. وي گفت: اي مناس

ــل توجه از  ــرفت قاب ــورداري از پيش ــورت برخ ص
ــال بهره مند  ــقف 250 ميليون ري ــهيالت تا س تس
ــخ  ــوند و در غير اين صورت قرارداد آنها فس مي ش

مي شود.
محبت خواه با بيان اينكه قرارداد متقاضيان مسكن 
ــلب مسئوليت شده محفوظ  مهر در تعاوني هاي س
ــده و تسهيالت  ــت افزود: منابع مالي هزينه ش اس
ــان بخش  ــط كارشناس دريافتي اين تعاوني ها توس
ــده و ادامه احداث مسكن مهر بر  مسكن برآورد ش
ــاس تفاهم نامه سه جانبه اجرا مي شود. فرماندار  اس

نقده نيز در اين جلسه گفت: هم اكنون 16 تعاوني 
ــال فعاليت  ــتان در ح ــكن مهر در اين شهرس مس
ــتند كه در مجموع داراي يك هزار و 300 نفر  هس
ــاره به مشكالت  ــتند. مجيد هاشمي با اش عضو هس
ــتر مديران  ــكن مهر بر تالش بيش تعاوني هاي مس
ــتگاه هاي  ــاعدت دس ــا و همكاري و مس تعاوني ه
ــكالت آنها تأكيد كرد. در اين  مرتبط براي حل مش
ــه تعدادي از مديران تعاوني هاي مسكن مهر  جلس
اين شهرستان نيز مسائل و مشكالت خود را مطرح 

كردند.

زنجان ؛ شوفاژ برقي در مدارس به جاي بخاري 

مازندران؛ بانك ها با انبوه سازان همكاري كنند 

قرارداد تعاوني هاي مسكن كم كار آذربايجان فسخ مي شود

م
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مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند از وجود 12 هزار 
ــطح شهرستان بيرجند خبر داد و  واحد نامقاوم در س
ــازي  ــهيالت مقاوم س ــريع در پرداخت تس گفت: تس
ضروري است. ابراهيم فالح در جلسه شوراي اداري 
ــزار واحد  ــرد: از 12 ه ــد اظهار ك ــتان بيرجن شهرس

نامقاوم شهرستان 40 درصد مقاوم سازي شده و 60 
ــاره به زلزله اخير  ــت. وي با اش درصد باقي مانده اس
زهان افزود: در اين زلزله 312 واحد مسكوني در 10 
ــتا خسارت ديده است. مديربنياد مسكن انقالب  روس
ــرد: از اين تعداد 55 واحد  ــالمي بيرجند تصريح ك اس

بين 60 تا 100 درصد، 93 واحد بين 30 تا 60 درصد 
و 164 واحد زير 30 درصد خسارت ديده است. فالح 
ادامه داد: در مجموع اين 10 روستا تعداد يك هزار و 
184 واحد فاقد استحكام الزم در برابر حوادث است 

كه اين مهم تهديدي جدي براي روستاييان است.

مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان خراسان 
ــه متقاضيان  ــهيالت ب ــمالي گفت: اعطاي تس ش
ــهري هيچ  ــوده ش ــاز در بافت فرس ــاخت و س س
ــي بيان كرد: از  ــدارد. عبدالرضا وفاي محدوديتي ن
ابتداي آغاز اين طرح تاكنون، 985 واحد متقاضي 
ــاز در بافت فرسوده در قالب تسهيالت  ساخت وس
ــوده به بانك هاي عامل معرفي شده اند  بافت فرس
كه بخش قابل توجهي از آنان تسهيالت مورد نياز 
را دريافت كرده اند. وي افزود: طي امسال سهميه 
ــهيالت مسكن  ــمالي در پرداخت تس ــان ش خراس
خودمالك اعطاي 250 واحد است كه تاكنون 180 
ــهيالت به بانك هاي عامل  واحد براي دريافت تس
معرفي شده اند. وفايي با اشاره به همكاري بانك ها 
در پرداخت تسهيالت مسكن ادامه داد: بانك رفاه 
ــته اند در  ــود منابع، نتواس ــارت به دليل كمب و تج
پرداخت تسهيالت همكاري مناسبي داشته باشند 
ــهيالت به  ــه برخي بانك ها نيز پرداخت تس و البت
ــپرده گذاري مدت دار اعتبار  متقاضي را منوط به س
تسهيالت در آن بانك كرده اند كه اين امر نيز روند 
ــهيالت را تحت شعاع قرار داده است. پرداخت تس

وي در رابطه با روند اجراي احياي بافت فرسوده در 

مركز استان گفت: احياي هشت و يك دهم هكتار 
از مساحت 154 هكتاري بافت فرسوده بجنورد در 
ــگام تعريف شده است كه اجراي آن به  طرح پيش
ــط اين  نمايندگي از دولت، به صورت الگويي توس
شركت از اواخر سال 86 در دستور كار قرار گرفته 
ــاحت حدود 31  و تاكنون 130 قطعه زمين به مس

هزار مترمربع تملك شده است.
مدير عامل شركت عمران و مسكن سازان خراسان 

ــاحت 200  ــمالي ادامه داد: براي خريد اين مس ش
ــت. وي به اقدامات  ــده اس ميليارد ريال هزينه ش
ــده در احياي بافت فرسوده شهر شيروان  انجام ش
ــاره كرد و گفت: احياي هفت و سه دهم هكتار  اش
ــهر به صورت الگويي از  ــوده اين ش از بافت فرس
ــال 87 آغاز شده و تاكنون 112 واحد مسكوني  س
به بهره برداري رسيده و ساخت 44 واحد مسكوني 

نيز در حال اجراست.

مديرمنطقه دو شهرداري قزوين گفت: صدور پروانه 
ــاختماني در منطقه دو شهرداري قزوين در 9 ماه  س
نخست سال جاري نسبت به سال گذشته 30 درصد 
ــين بهزادپور اظهار داشت:  افزايش يافته است. حس

ــي از افزايش درخواست ساخت و ساز  اين رشد ناش
ــهرداري قزوين است. وي همچنين  در منطقه دو ش
ــه درصدي صدور پايان كار ساختماني  از افزايش س
ــت سال جاري نسبت به مدت مشابه  در 9 ماه نخس

ــال گذشته خبر داد و افزود: در 9 ماه نخست سال  س
جاري در مواردي از جمله تمديد پروانه ساختماني و 
ــترش پروانه ساختماني در اين منطقه  اصالح و گس
نسبت به سال گذشته رشد قابل قبولي داشته است.

شناسايي 12 هزار مسكن آسيب پذير در خراسان جنوبي 

خراسان شمالي؛ وام ساخت و ساز در بافت فرسوده محدوديت ندارد

ساخت و ساز در قزوين 30 درصد قدكشيد 

ش

خ

س
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مديرعامل شهر جديد پرديس از برخورد با بنگاه هاي 
ــت: بنگاه هاي  ــهر خبر داد و گف ــف در اين ش متخل
ــر  ــه در روزنامه ها منتش ــي ك ــف از آگهي هاي متخل
ــدند و بزودي اقدامات قانوني  ــايي ش كرده اند، شناس
ــن زمينه انجام مي گيرد. مهدي هدايت با تأييد  در اي
ــي مبني بر فروش غيرقانوني مسكن مهر در  گزارش

ــهر، گفت: اين بنگاه ها شناسايي شده اند و با  اين ش
ــد زيرا خريد و فروش  ــا برخورد قانوني خواهد ش آنه
مسكن مهر غيرقانوني است. وي در خصوص تخلف 
بنگاه هاي امالك، اظهار داشت: بنگاه هاي متخلف از 
آگهي هايي كه در روزنامه ها منتشر كردند، شناسايي 
ــدند و بزودي اقدامات الزم را در اين زمينه انجام  ش

ــهر جديد پرديس با اشاره به  مي دهيم. مديرعامل ش
تمهيدات خاص اين شركت براي جلوگيري از خريد 
ــكن مهر، گفت: شرايطي را  و فروش غيرقانوني مس
ــوي شركت به اجرا  تعيين كرديم كه به زودي از س
ــوء  ــد تا بنگاه هاي امالك نتوانند از مردم س مي رس

استفاده كنند. 

 خريد و فروش مسكن مهر پرديس ممنوع است 
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ــازي استان اردبيل از احداث  مديركل راه و شهرس
ــرانه در شهرستان گرمي خبر  ــكن مهر خودس مس
ــت: در يك اتفاق  ــار داش ــي حيدري اظه داد. عل
ــكيل تعاوني  ــده اي با تش ــهر گرمي ع نادر در ش
خودسرانه اقدام به ساخت مسكن مهر كرده بودند 
ــده را  ــيون اجرا ش كه به تعداد 174 واحد فونداس
ــد 111 واحد آن  ــورد بازديد قرار داديم و قرار ش م
ــداري و 63 واحد نيز به  ــي خري با قيمت كارشناس
ــود. دبير شوراي مسكن  متقاضيان تحويل داده ش
ــيار زياد  ــتان اردبيل انصرافي هاي گرمي را بس اس
ــرمايه گذاري  ــخصي آنها را علي رغم س و آورده ش
ــيار پايين اعالم كرد و  2 ميليارد توماني دولت بس
ــارات دولتي اين واحدها را  گفت: ما از طريق اعتب
ــانيم. حيدري در  تكميل كرده و به فروش مي رس
ــكن مهر خلخال نيز  خصوص آخرين وضعيت مس

ــكن مهر 324 واحدي تعاوني  ــت: مس اظهار داش
شهرك صنعتي اين شهر با جدول گذاري، تكميل 
ــرق، گاز و فاضالب آماده  ــاخت هاي آب، ب زيرس
افتتاح است. اين مسئول بيان داشت: مسكن مهر 

ــتي اين شهر با پيشرفت  438 واحدي دانش بهش
مناسب و تأمين زيرساخت ها در حال احداث است 
ــعابات آب و فاضالب آن نيز  كه انتظار مي رود انش

به سرعت واگذار شود. 

ــركت عمران شهرهاي جديد اعالم  مدير عامل ش
ــكن در  ــهرهاي جديد 130 هزار مس ــرد : در ش ك
مرحله نازك كاري قرار دارد كه با آورده متقاضيان 
ــود. محمدهادي رستميان  به زودي تكميل مي ش
ــهرهاي  ــكوني در ش ــت : 200 هزار واحد مس گف
ــت.  ــفت كاري اس ــكلت و س ــد در مراحل اس جدي

ــاخت  ــد س ــهرهاي جدي ــزود: در ش ــتميان اف رس
واحدهاي مسكوني اجاره به شرط تمليك نداريم. 
مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد با بيان 
اينكه كم كاري دليل تغيير مديران عامل شهرهاي 
ــت ، گفت: دولت عالقه اي به باال بردن  جديد نيس
ــدارد. وي تصريح كرد : البته  ــكن مهر ن قيمت مس

ــش نمي دهد،  ــكن مهر را افزاي ــت قيمت مس دول
ــت كه باعث افزايش قيمت  ــرايط اس بلكه اين ش
ــتميان افزود: بايد هر چه  مسكن مهر مي شود.  رس
ــت مصالح  ــود و قيم ــريعتر پروژه ها تكميل ش س
ــدان تغييري  ــال چن ــا پايان س ــاختماني هم ت س

نمي كند. 

ــد صدور  ــد گفت: رون ــهر بيرجن ــوراي ش رئيس ش
پروانه هاي ساختماني در شهرداري طوالني است كه 
ــه  ــود. رضا زنگويي در جلس بايد اين روند اصالح ش
شوراي شهر بيرجند اظهار كرد: 90 درصد مراجعات 
ــهرداري در حوزه شهرسازي است كه براساس  به ش
ــيدگي به پرونده ها در  اعداد و ارقام موجود روند رس
ــد بتوان اين امور را  ــت كه باي اين حوزه طوالني اس
ــدن صدور  ــهيل كرد. وي ادامه داد: طوالني ش تس
ــايد تنها  ــاختماني و اموري از اين قبيل ش پروانه س

ــد و ارگان ها و  ــهرداري نباش ــوط به عملكرد ش مرب
سازمان هاي ديگري در طوالني شدن روند پرونده ها 
ــاب  ــه اين كم كاري معموال به حس ــند ك دخيل باش
ــوراي شهر  ــته مي شود. رئيس ش ــهرداري گذاش ش
ــكاالت اين حوزه بررسي  بيرجند اضافه كرد: بايد اش
ــود.  ــي ش ــكالت موجود چاره انديش و براي رفع مش
ــعلي نيك يكي از اعضاي شوراي شهر بيرجند  عباس
نيز در اين جمع از طوالني شدن روند اجرايي برخي 
ــهرداري مانند صدور پروانه ساخت  از پرونده ها در ش

ــهروندان  ــن پايان كار انتقاد كرد و افزود: ش و گرفت
ــتند كه بايد شهرداري  در اين زمينه اعتراضاتي داش
ــن خانزاد،  ــد. حس در اين زمينه تمهيداتي را بينديش
ــه  ــد نيز در اين جلس ــهرداري بيرجن ــت ش سرپرس
ــدن روند رسيدگي به برخي  تصريح كرد: طوالني ش
از پرونده ها در شهرداري مورد پذيرش ما نيز هست 
ــدور پروانه هاي  ــردش كار و روند ص ــه بايد در گ ك
ــتا  ــاختماني بازنگري صورت گيرد كه در اين راس س

جلساتي با حضور كارشناسان برگزار خواهد شد. 

ــت: اتمام  ــتاندار ايالم گف ــاون امور عمراني اس مع
ــر نيازمند  ــكن مه ــرداري از طرح هاي مس و بهره ب
مديريت و نظارت مستمر دستگاه هاي اجرايي طبق 
برنامه ريزي و جدول زمان بندي است. احمد كرمي 
ــكالت و بررسي وضعيت  ــت پيگيري مش در نشس
ــه هزار  ــالم اظهار كرد: س ــتان اي ــكن مهر اس مس
ــكن مهر تا پايان سال 91 به بهره برداري  واحد مس
ــد. وي افزود: مديران تعاوني ها بايد به طور  مي رس

ــتمر بر روند اجرايي مسكن مهر نظارت داشته  مس
ــرفت فيزيكي  ــك در جريان پيش ــند و از نزدي باش
ــازي  ــرار گيرند.كرمي با تأكيد بر آماده س طرح ها ق
زيرساخت ها از سوي آب و فاضالب، گاز، مخابرات 
ــتان اضافه كرد: صورت وضعيت  و شركت برق اس
ــيط امور  ــخص و براي تقس ــي واحدها مش تفكيك
ــده است تا شهرداري كار تسطيح و  بانكي آماده ش

آماده سازي آنها را در اولويت قرار دهد.

ــتان ايالم  ــكن مهر شهرس وي ادامه داد: طرح مس
ــت  ــرفت فيزيكي 95 درصدي برخوردار اس از پيش
ــا 20 دي  ــتگاه هاي مرتبط، ت ــري دس ــه با پيگي ك
ــهرداري مي شود. وي از تمامي  آماده تحويل به ش
دستگاه هاي مرتبط و متوليان مسكن مهر خواست: 
ــراي پروژه ها،  ــتمر و كنترل روند اج ــا حضور مس ب
ــكالت و موانع اتمام ساخت مسكن مهر را حل  مش

كنند. 

اردبيل؛ ساخت خودسرانه مسكن مهر!

مسكن مهر شهرهاي جديد به نازك كاري رسيد

خراسان جنوبي؛ صدور پروانه هاي ساختماني با مكث زياد

ايالم؛ مسكن مهر به نظارت مستمر نياز دارد

م

خ
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مصر براي تأمين انرژي به واردات گاز تن مي دهد

صنعت برق بوليوي ملي شد 

ــاي آتي براي  ــرد كه ظرف هفته ه ــر اعالم ك مص
ــه برگزار خواهد كرد.  وزير نفت  واردات گاز مناقص
ــور ظرف سه تا چهار  مصر اعالم كرد كه اين كش
ــراي واردات گاز يك مناقصه اعالم  ــه آينده ب هفت
ــتان براي  خواهد كرد و واردات گاز در فصل تابس
ــوخت شروع خواهد  برآوردن تقاضاي روزافزون س
ــده و صادركننده گاز  ــد. مصر كه خود توليدكنن ش
ــت در ماه اكتبر اعالم كرد كه براي واردات گاز  اس
ــيده و در حال گفت وگو با  ــر به توافق رس از الجزاي
ــت. به گزارش  ــابه اس ــر براي يك قرارداد مش قط
ــه گاز طبيعي  ــزاري رويترز، مصر دو كارخان خبرگ
مايع (ال. ان. جي) و يك خط لوله صادرات گاز در 
ــع صنعت نفت مي گويند دولت  اختيار دارد اما مناب
ــي از گاز صادراتي خود را به بازار  اين كشور بخش
ــوخت و هم چنين قطع  داخلي خود كه با كمبود س

ــتان مواجه است، هدايت  مكرر برق در فصل تابس
كرده است.

اسامه كمال - وزير نفت مصر- در جمع خبرنگاران 
ــه نيازهاي دولت در بخش برق يا  گفت: با توجه ب
ــك مناقصه برگزار  ــاي دولتي، ي برخي كارخانه ه
ــد. وي كه در حاشيه نشست وزراي نفت  خواهد ش
ــورهاي عربي در قاهره سخن مي گفت تأكيد  كش
ــه يا  ــرد: انتظار مي رود كه اين مناقصه ظرف س ك
ــود و واردات در فصل  ــار هفته آينده برگزار ش چه
ــروع خواهد شد. او با بيان اينكه برخي  تابستان ش
ــتفاده از گاز وارداتي  ــورد اس ــركت ها بايد در م ش
ــزود: در مورد بخش خصوصي،  تصميم بگيرند، اف
ــت.  آن هايي كه مجوز دارند پا پيش خواهند گذاش
منتقدان دولت مصر مي گويند كه اين اقدام بي سابقه  
باعث افزايش شديد كسري بودجه خواهد شد. آنها 

ــالم كردند مصر گاز طبيعي را با قيمت 14 دالر  اع
ــي از قطر خريداري  ــراي هر ميليون واحد گرماي ب
ــوم  ــرد و آن را با قيمتي كمتر از يك س ــد ك خواه
ــاند.  اين قيمت در داخل مصر به فروش خواهد رس
ــر پيش از اين گاز طبيعي خود را با قيمت پنج  مص
ــنت براي هر ميليون واحد گرمايي به  دالر و 50 س
اردن صادر مي كرد.  هاني سليمان يك مقام سابق 
وزارت نفت مصر گفت كه مصرف روزانه گاز مصر 
ــه 25 ميليون فوت مكعب در روز  ــال 2014 ب تا س
خواهد رسيد كه دو برابر سال 2012 است. سليمان 
ــه مصري اليوم گفت: تصميم  در مصاحبه با روزنام
ــت براي واردات گاز از قطر به احداث و مرمت  دول
زيرساخت ها و تأسيسات احتياج دارد كه هزينه  آنها 

600 ميليون دالر برآورد مي شود. 

ــات توليد برق بوليوي كه در اختيار شركت  تأسيس
ــپانيايي "ايبردروال" بود ملي اعالم شد. پليس و  اس
سربازان بوليوي دقايقي پيش از اعالم اين خبر، به 
دستور اوو مورالس، رييس جمهور بوليوي وارد اين 
تأسيسات شده و آن را تصرف كردند. مورالس طي 
حكمي دستور ملي شدن تأسيسات برق شهرهاي 
ــركت اسپانيايي بود  الپاز و الفئو را كه در اختيار ش
ــهر الپاز بعد از  ــربازان بوليوي در ش صادر كرد. س
صدور اين حكم كنترل نيروگاه را در دست گرفتند 
ــپانيايي را  ــركت اس ــان پليس نيز دفاتر ش و همزم
ــروگاه تازه ترين اقدام  ــرد. تصرف اين ني تصرف ك

ــاخت هاي بوليوي  مورالس براي ملي كردن زيرس
است. مورالس در ماه مه يكي از شركت هاي تابعه 
ــپانيايي به نام "رد الكتريكا  يك شركت بزرگ اس
ــرد. مورالس كه  ــي اعالم ك ــيون" را مل كورپوراس
نخستين رييس جمهور بومي بوليوي است از زمان 
به قدرت رسيدن در سال 2006 صنايع نفت، ذوب 
ــگاه ها و صنايع  ــركت هاي برق، پااليش فلزات، ش
مخابراتي را ملي كرده است. مورالس در اين حكم 
ــن نيروگاه ها،  ــدن اي ــالم كرد كه علت ملي ش اع
ــپانيايي ايبردروال بوده زيرا اين شركت  شركت اس
از مشتركان در مناطق روستايي بيش از مشتركان 

شهري تعرفه مي گرفته و خدمات ارايه شده به اين 
مناطق يكسان نبوده است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، وي گفت: ما مجبور 
ــا نرخ هاي مربوط به  ــتيم ت به اتخاذ اين اقدام هس
ــود و كيفيت خدمات  ــان ش خدمات عمومي يكس
ــس افزود:  ــتايي برابر گردد. مورال ــهري و روس ش
ــپانيايي پس از محاسبه ارزش  خسارت شركت اس

اموال تصرف شده پرداخت خواهد شد.
ــپانيا پس از ملي شدن شركت "رد الكتريكا" از  اس
ــه اين اقدامات ديگر  ــته بود ك دولت بوليوي خواس

تكرار نشود. 

توليد نسل جديد بتن با پوشش خزه در اسپانيا

انگليسي ها المپ شني شگفت انگيز ساختند

ــيوه جديدي  ــپانيايي موفق به ابداع ش محققان اس
ــاختمان و بهبود  ــي س ــم دماي داخل ــراي تنظي ب
ــي از  ــتفاده از بتن زنده با پوشش كيفيت هوا با اس
خزه شدند. محققان دانشگاه پلي تكنيك كاتالونيا 
ــعه دادند كه  نوع جديدي از بتن بيولوژيكي را توس
ــد ريز جلبك، قارچ، گلسنگ و خزه بر سطح  از رش
بتن حمايت مي كند. اين بتن زنده متشكل از يك 
ــه اليه ديگر بر روي  ــاختاري به همراه س اليه س
ــت؛ اليه ضد آب از اليه ساختاري در برابر  آن اس

ــي از بارندگي و آب محافظت مي كند.  صدمات ناش
اليه بيولوژيكي نيز اجازه تجمع آب را فراهم كرده 
و يك پايه مناسب براي چسبيدن ريز ارگانيسم ها 
ايجاد مي كند؛ اليه سوم كه يك پوشش ناپيوسته 
است، با عملكرد عايق ضد آب معكوس به هدايت 
ــق مختلف روي ديوار كمك مي كند.  آب به مناط
ــش خزه (يا ريز  ــال بتن زنده با پوش در طول يكس
جلبك) بطور كامل رشد كرده و در فصول مختلف 
ــك رنگ زنده را  ــود كه ي ــار تغيير رنگ مي ش دچ

براي ساختمان ايجاد مي كند.
ــن مي تواند  ــش بيولوژيكي، بت ــا كمك اين پوش ب
ــذب كرده و  ــود در جو را ج ــيدكربن موج دي اكس
بطور همزمان با گرفتن پرتوهاي خورشيدي، دماي 
ــاختمان را تنظيم كند. بر خالف سيستم  داخلي س
ــد بيولوژيكي  ــاي عمودي، ماده جديد از رش باغ ه
ــطوح حمايت مي كند كه به معناي عدم  بر اين س
ــاختارهاي پيچيده و سيستم هاي آبياري  نياز به س

هوشمند است. 

يك شركت انگليسي المپ شگفت انگيزي ساخته 
ــي روشن مي شود.   ــت كه توسط نيروي گرانش اس
ــورهايي  ــن المپ هاي جديد در كش ــت اي قرار اس
ــي مطمئن به برق ندارند مانند آفريقا و  كه دسترس
ــيا توزيع شود. در اين المپ هاي  بخش هايي از آس
ــتفاده مي شود، به  ــي از كيسه اي از شن اس گرانش
ــه به تدريج ريسماني را مي كشد  طوريكه اين كيس
كه با فعال سازي يك سازوكار ديناميكي برق توليد 

LED ــدن اين المپ ــن ش مي كند و موجب روش
ــازندگان اين المپ مدعي اند كشش  ــود. س مي ش
ــمان براي بلند كردن كيسه  ــه ثانيه اي اين ريس س
ــود المپ LEDبه مدت 30  ــني، موجب مي ش ش
ــن بماند. واحد "دسي وات" مبتكر اين  دقيقه روش
المپ كه بخشي از شركت "درفور" در لندن است، 
مي گويد اين المپ گرانشي، راهبرد پايداري براي 
ــنايي به  ــت كه براي روش ــارد نفري اس 1. 5 ميلي

ــت توده مانند نفت سفيد تكيه  ــوخت هاي زيس س
ــالمت خطرناك است. بر اساس  دارند كه براي س
ــي وات، گرايش براي پيشرفت سريع در  اعالم دس
ــاخته  فناوري، عرضه محصوالت آنها را ممكن س
ــاده براي كار كردن به  ــت. اين وسايل نسبتا س اس
ــتره  ــيار اندكي نياز دارند و از اين رو گس انرژي بس
وسيعي از گجت هاي ساده را مي توان با شيوه هاي 

غيرمعمول روشن كرد. 
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در گفتگو با مهندس محمد بصير ابيانه، عضو هيئت مديره شركت پارس فوژان فرايند عنوان شد

شيدسان و ماهون؛ دوقلوي هاي تحسين شده صنعت 
در و پنجره يوپي وي سي ايران زمين 

اشـاره: مهندس بصير ابيانه عضو هيئت مديره شـركت پارس فوژان فرايند توليدكننده شـناخته شـده پروفيل هاي يوپي وي سـي با دو برند 
شيدسان و ماهون صداقت در گفتار و عمل و البته پاس داشتن اعتماد مشتريان را راز موفقيت اين شركت خوش آتيه معرفي مي كند و مي گويد: 
هنوز تا نقطه ايده آل گام هاي زيادي اسـت كه بايد برداريم. او در گفتگو با پنجره ايرانيان، تأكيد مي كند كه هدف از راه اندازي شـركت پارس 
فوژان فرايند تالش براي كاهش مصرف انرژي در بخش ساختمان ايران بوده و هست. مهندس بصير ابيانه با تأكيد بر ضرورت جدي گرفتن 
اسـتانداردهاي كيفي در پروفيل هاي وارداتي، راه ارتقاي سـطح توليدات در و پنجره يوپي وي سي را آموزش فعاالن اين صنعت و عزم و اراده 
جدي همگان مي داند. عضو هيئت مديره شـركت پارس فوژان فرايند تأكيد مي كند: اين شـركت اقدام به توليد محصوالتي با تكنولوژي روز 
دنيا و ماشـين آالت اروپايي در دو كالس مختلف با عالمت هاي ثبت شـده تجاري با برند هاي «پارس شيدسان» و «ماهون» كرد. چه اينكه باور 
ما اين اسـت كه با توليد پروفيل هاي يوپي وي سـي با كيفيت برتر و اسـتانداردهاي دقيق تر به رسـالت و وظيفه خويش جهت كاهش مصرف 
انرژي در سـاختمان عمل كنيم.از اين منظر بايد تأكيد كنم كه تنوع در توليد پروفيل، حفظ كيفيت محصوالت توليدي، افزايش ظرفيت توليد، 
تعدد قالب هاي مورد نياز، ايجاد اعتماد در خريداران و سـعي در افزايش خدمات در كنار جذب نيروهاي متخصص دسـتاوردهايي اسـت كه تا 
كنون بدسـت آمده و اميدواريم در آينده نيز در جهت رضايت بيشـتر خريداران قدم هاي جديدي برداريم. خواندن اين گفتگو را به مخاطبان 

پيشنهاد مي كنيم.

مهندس محمد بصير ابيانه ( عضو هيئت مديره)
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 بفرمائيد شركت پارس فوژان فرآيند كه از سال 1383 تأسيس شده، 
با چه اهدافي راه اندازي شـده و در سـال هاي اخير با چه دستاوردهايي 

مواجه شده ايد؟
واقعيت اين است كه كشور ما به دليل داشتن منابع سرشار نفت و گاز سال ها با 
اتالف بي رويه انرژي مواجه بوده و الزم است كه در راستاي كاهش هدررفت 
ــركت پارس فوژان  ــود. ش ــته ش انرژي در ايران اقدام ها و گام هاي زياد برداش
فرآيند را با همين هدف راه اندازي كرديم. به واقع شركت پارس فوژان فرايند، 
ــاي نوين در صنعت  ــه كارگيري فناوري ه ــرو، با ب ــركت پيش در كنار چند ش
ــي كه باعث اتالف انرژي در ساختمان ها مي شود،  ساختمان،  مهمترين بخش
ــي اقدام  را هدف قرارداد و با توليد پروفيل براي درب و پنجره هاي يوپي وي س
به توليد محصوالتي با تكنولوژي روز دنيا و ماشين آالت اروپايي در دو كالس 
مختلف با عالمت هاي ثبت شده تجاري شركت با برند هاي «پارس شيدسان» 
ــد پروفيل هاي  ــه با تولي ــت ك ــه اينكه باور ما اين اس ــرد. چ ــون» ك و «ماه
يوپي وي سي با كيفيت برتر و استانداردهاي دقيق تر به رسالت و وظيفه خويش 
ــاختمان عمل كنيم. از اين منظر بايد تأكيد  جهت كاهش مصرف انرژي در س
ــوالت توليدي، افزايش  ــل، حفظ كيفيت محص ــه تنوع در توليد پروفي كنم ك
ــعي در  ظرفيت توليد، تعدد قالب هاي مورد نياز، ايجاد اعتماد در خريداران و س
ــت كه تا  ــتاوردهايي اس افزايش خدمات در كنار جذب نيروهاي متخصص دس
ــت آمده و اميدواريم در آينده نيز در جهت رضايت بيشتر خريداران  كنون بدس

قدم هاي جديدي برداريم. 

 هم اكنون چه محصوالت و خدماتي در شركت توليد و عرضه مي شود 
و بـا توجـه به انتظارات مشـتريان،  در آينده چه محصـوالت و خدمات 

تازه اي براي مشتريان خود در نظر گرفته ايد؟
ــري 60  ــي س ــركت، پروفيل هاي يوپي وي س ــدي فعلي ش ــوالت تولي محص
ــدن قالب زهوار 20 ميليمتري به مجموع  ــد كه با اضافه ش ميليمتري مي باش
ــكيل  ــي براي پنجره هاي لواليي و فولكس واگني را تش ــري كامل قالب ها، س
مي دهد و آمادگي داريم در صورت نياز بازار، قالب هاي اساليدينگ ( كشويي) 

را نيز در سبد محصوالت قرار دهيم.

 نحوه درخواست براي خريد محصوالت و خدمات به صورت مستقيم 
بايد صورت گيرد يا با واسطه و يا از طريق نمايندگان فروش شركت؟

ــركت ارائه  ــتقيم از ش ــت مس ــتريان عمده به صورت درخواس فعال براي مش
ــازار خصوصا در حوزه  ــم انداز آينده ب ــردد، ليكن به دليل چش ــول مي گ محص
ــازي و افزايش كارگاه هاي كوچك محلي در استان ها و از طرفي افزايش  بازس
ــت، برنامه هايي  ــتريان كوچك قابل توجه اس هزينه حمل و نقل كه براي مش
براي جذب نمايندگان مستعد و همچنين انبار محصول در دست داريم و البته 
ــتان ها مثل فارس، بندرعباس و خوزستان اين امر محقق گرديده  در برخي اس
و سياست كلي ما جذب و تكميل ظرفيت نماينده ها در تمام استان ها مي باشد 
ــتريان كوچك تر با  ــتان ها نيز انبار ايجاد خواهيم كرد تا مش ــي ار اس و در برخ
كاهش هزينه حمل، امكان استفاده از محصوالت اين شركت را داشته باشند.

 به عنوان يكي از شـركت هاي موفق و شـناخته شده در اين صنعت، 
راز اسـتقبال و موفقيت شركت را در زمينه ارائه محصوالت با كيفيت و 

خدمات به مشتريان را در چه مي دانيد؟
در پاسخ به اين سوال بايد عرض كنم، آنچه امروز ارائه مي شود، با آنچه براي 
ــته  ــما، شايس ــداران مي خواهيم هنوز فاصله زيادي دارد و اين تعريف ش خري
ــت كه علي رغم كاستي ها ما را در اين راه تنها  ــوزي اس خريداران فهيم و دلس
نگذاشتند. ما كاستي هاي خود را به كمك اين عزيزان و به مرور رفع مي كنيم 
و در واقع بايد گفت هيچ رازي درميان نيست، جزآنكه سعي كرديم با صداقت، 
ــتركمان با خريداران برخورد كرده ودر  ــن خلق به مشكالت مش اعتماد و حس

مقابل تعهداتمان پاسخگو باشيم 
  محصوالت و خدمات شركت از چه ضمانت و خدمات پس از فروش 
برخـوردار بـوده و تا كنون چـه گواهينامه هاي فني و كيفـي را دريافت 

كرده ايد؟
ــوب مي شود،  ــان كه برند اول پارس فرايند فوژان محس  پروفيل پارس شيدس
ــازي،  استاندارد  ــكن و شهرس عالوه بر گواهينامه فني مركز تحقيقات راه، مس
ــويق نامه هاي  ــت بيمه ايران و تش ــه تضمين كيفي ــران، ضمانت نامه، بيم اي
ــه بيش از تمام  ــت آورده ك ــال ها بدس ــون، اعتماد اهل فن را در اين س گوناگ
ــده براي ما ارزشمند است و پروفيل ماهون نيز كه  گواهي  نامه هاي دريافت ش
ــده با همين هدف براي دستيابي  ــت كه آغاز ش ــش ماه اس توليد آن حدود ش
ــتاندارد هاي الزم  ــب كه از اس ــه كيفيتي درخور براي پروفيلي با قيمت مناس ب
ــتقبال  ــده و با وجود جديد بودن اين محصول اس ــد، توليد گردي برخوردار باش
ــت. با وجود اين، در حال  ــده و در مراحل كسب استاندارد اس ــاياني از آن ش ش
حاضر از ضمانت نامه كتبي 15 ساله و 10 سال بيمه ايران نيز برخوردار است. 

مهندس محسن آذرى پورماسوله ( عضو هيئت مديره)
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 ماشـين آالت و خطـوط توليـدي شـركت از چـه اسـتانداردها و فن 
آوري هايـي برخـوردار اسـت و االن خطوط توليدي موجود شـامل چه 

مواردي مي شود؟
ــركت تمامًا از شركت هاي آلماني و  ــين آالت و قالب ها خطوط توليدي ش ماش
اتريشي سين سيناتي و تكنوپالست خريداري گرديده و محصوالت شركت با 
فرموالسيون اروپايي و مواد اوليه با استانداردهاي جهاني با پايبندي به الزامات 

استاندارد RAL آلمان توليد و به مشتريان عرضه مي گردد.

 از حيـث رنگ بنـدي حفظ كيفيت رنگ چه تدابيـر و تمهيداتي را در 
نظر گرفته ايد؟

ــتفاده از مواد اوليه و افزودني هاي اروپايي  رعايت فرموالسيون استاندارد و اس
ــا از بابت رنگ و  ــدات از هر حيث، خصوص ــود ضامن كيفيت تولي ــود به خ خ

مقاومت جوش و ساير استانداردها است.

 پروفيل هـاي توليـدي پارس فـوژان فرآيند با دو نـام تجاري مجزا 

پارس شيدسـان و ماهون عرضه مي شـود. چرا و كاربـرد و كيفيت اين 
پروفيل ها چه تفاوتي را با يكديگر دارند؟

ــي با برندهاي پارس شيدسان و  ــركت باتوليد پروفيل هاي يوپي وي س  اين ش
ــان جهت  ــت كه برند پارس شيدس ــازار معرفي كرده اس ــون خود را به ب ماه
ــتانداردهاي رايج و  ــر از حد اس ــان پروفيلي فرات ــي كه خواه مصرف كنندگان
ــود. برند ماهون نيز  ــتند، عرضه مي ش ــل رقابت با پروفيل هاي آلماني هس قاب
ــتاندارد به جهت  ــذاري پروژه هاي عمومي تر كه خواهان كيفيت اس با هدف گ

پروژه هاي اقتصادي تر و انبوه سازي هستند، توصيه مي گردد.

 كنترل كيفيت پروفيل ها چگونه كنترل مي شـود و چه تسـت هاي فني 
روي محصوالت اعمال مي شود؟

اين شركت با برخورداري از آزمايشگاه مجهز و واحد كنترل كيفيت متخصص 
ــاي توليدي خود  ــتمر از كليه پروفيل ه ــه طور مس ــدي خود ب ــايت تولي در س
ــوالت توليدي با  ــي آورد تا از انطباق محص ــارف را به عمل م ــت هاي متع تس

مقررات استاندارد ملي و نيز ساير الزامات كيفي اطمينان حاصل گردد.

 چند ماه قبل شركت اعالم كرد كه پروفيل ماهون را با هدف رقابت در 
پروژه هاي انبوه سـازي به بازار عرضـه مي كند آيا كيفيت اين پروفيل ها 

در مقايسه با قيمت آن تضمين مي شود؟
ــد پروفيل  ــاي ماهون همانن ــت پروفيل ه ــوژان فرآيند باي ــارس ف ــركت پ ش
پارس شيدسان خود را مكلف به رعايت كليه استاندارهاي اين صنعت دانسته و 
ــتاندارد توليد مي كند وبراي محصوالت با نام  محصول خود را دامنه همين اس
تجاري ماهون نيز بيمه نامه 10 ساله تضمين كيفيت بيمه ايران و ضمانت نامه 

15 ساله به متقاضيان ارائه مي كند. 

 نظر جنابعالي نسـبت به وضعيـت پروفيل هاي وارداتي و البته كيفيت 
پروفيل هاي داخلي چيست؟

ــركت، بلكه  ــكال گوناگون نه تنها اين ش بارها از تريبون هاي مختلف و به اش
ــدارهاي الزم را در مورد نظارت  ــدگان پروفيل ايراني نيز هش ــاير توليد كنن س
ــئولين دولتي، چه  ــتر بر كيفيت پروفيل هاي وارداتي چه به مديران و مس بيش
ــبختانه  ــدگان نهايي و توليد كنندگان درب و پنجره داده اند و خوش مصرف كنن
ــتيم.  ــاهد هس ــازار از پروفيل خارجي به پروفيل ايراني را ش ــر رويكرد ب تغيي
ــتان توليد كننده داخل نيز بيش از پيش در حفظ و ارتقاء كيفيت  اميدوارم دوس

محصول خود كوشا باشند.

 فكر مي كنيد براي استاندارد سازي صنعت درب و پنجره يوپي وي سي 
چه اقداماتي بايد انجام گيرد؟

براي توليد استاندارد ابتدا بايستي تفكر استاندارد را ترويج كرد و اين مهم راهي 
ندارد جز آموزش و فرهنگ سازي. اين موضوع جز با اراده، همت و تالش همه 
ــئولين امر امكانپذير نيست. بنابراين  ــيت مس ــت اندركاران توليد و حساس دس
ــتاندارد ابتدا بايد ضمن فرهنگ سازي با ارائه آموزش هاي الزم،  براي توليد اس
ــده  ــبت به ويژگي هايي كه بايد محصوالت ارائه ش آگاهي هاي عمومي را نس
واجد آنها باشد ارتقا داد تا از اين رهگذر مصرف كننده نهايي با انتخاب آگاهانه 

موجبات حذف توليدات غير استاندارد را از بازار فراهم كند.

مهندس بهروز بهلولى ( مديريت فروش )
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ــا توليدكننده پروفيل يو پي وي سي با نشان ايده آل براي  گروه صنعتي اكسيرآس
پايان دادن به انتظار مشتريان فعلي و برآورده ساختن نيازهاي مشتريان بالقوه 
خويش گام بلندي را در مسير توسعه ظرفيت توليد برداشت. مهندس مرتضى 
ــده آل) در گفتگو با خبرنگار  ــا (اي ــي مديرعامل گروه صنعتي اكسيرآس معصوم
پنجره ايرانيان با اعالم خبر بهره برداري از طرح توسعه و افزايش ظرفيت توليد 
ــي  پروفيل اظهار كرد: با بهره برداري از خطوط جديد توليد پروفيل يوپي وي س
با نشان ايده آل به وعده اي كه پيش از اين به مشتريان خود داده بوديم، عمل 
ــات و پروفيل هاي درخواستي  كرده ايم و دوره انتظار آنها براي دريافت سفارش
ــخ به اين سوال  را به حداقل ممكن كاهش داده ايم. مهندس معصومي در پاس
خبرنگار ما كه در طرح توسعه و افزايش ظرفيت توليد گروه صنعتي اكسيرآسا 
(ايده آل) از چه ماشين آالتي استفاده شده است؟ تاكيد كرد: بر اساس استراتژي 
ــم هدف ارتقاي هرچه  ــركت اعالم كرده اي ــيس ش راهبردي كه از ابتداي تاس
ــت  ــتانداردهاي ملي و جهاني در توليد پروفيل اس ــتر كيفيت و رعايت اس بيش
ــعه و افزايش ظرفيت توليد، آخرين و مجهزترين  به همين دليل در طرح توس
ماشين آالت با نشان سين سيناتي را خريداري و نصب كرده ايم كه همه فعاالن 
ــي نسبت به كيفيت اين ماشين آالت و تاثير آن  صنعت در و پنجره يوپي وي س

بر ارتقاي كيفيت محصوالت آگاهي كافي دارند.

 ظرفيت توليد ساالنه ايده آل به 12500 تن رسيد
ــعه  ــا (ايده آل) درباره ويژگي هاي طرح توس مديرعامل گروه صنعتي اكسيرآس
ــت كه به طور  ــركت افزود: يكي از ويژگي هاي منحصر به فرد اين اس اين ش
ــانده ايم كه ظرفيت توليد  ــان دوخط توليد پروفيل را به بهره برداري رس همزم
ــدازي اين خطوط  ــت و با راه ان ــاعت افزايش داده اس را تا 560 كيلوگرم در س
ــت توليد پروفيل  ــتانداردهاي روز اروپا، ظرفي ــر و مبتني بر اس ــد كم نظي تولي
ــت. او  ــال افزايش يافته اس ــي ايده آل به 12 هزار و 500 تن در س يوپي وي س
هدف از سرمايه گذاري اين گروه صنعتي را احترام به حقوق مشتريان و كاهش 
دوره انتظار آنها اعالم و تصريح كرد: واقعيت اين بود كه به دليل استقبال بازار 
ــي ايده آل و اعالم نياز مشتريان و نمايندگان فروش  از پروفيل هاي يوپي وي س
ــركت، زمان تحويل كاال طوالني شده بود و به همين دليل تصميم گرفتيم  ش
ــخ فوري  تا ظرفيت توليد را افزايش دهيم تا به تحويل به موقع كاالها و پاس
ــتري، رضايت حداكثري آنها را جلب كنيم. او  ــت هاي مش به نيازها و درخواس

ــق برنامه ريزي قبلي قرار  ــه افزايش ظرفيت توليد را طب ــح مي دهد: البت توضي
ــال آينده صورت گيرد، اما وقتي با افزايش تقاضا و درخواست هاي  بود در دوس
مشتريان مواجه شديم، با تغيير در برنامه ريزي قبلي و بازنگري در طرح توسعه 
ــعه خطوط توليد راي  ــركت به سرمايه گذاري و توس ــركت، هيات مديره ش ش
مثبت داد چرا كه باور همكاران ما در گروه صنعتي اكسيرآسا بر رضايت مندي 

مشتريان است.

 خدمات و تسهيالت ويژه براي مشتريان VIP ايده آل
ــه براي حضور  ــوال پنجره ايرانيان ك ــخ به اين س ــدس معصومي در پاس مهن
ــي ايران چه  ــگاه بين المللي صنايع در و پنجره يوپي وي س در چهارمين نمايش
ــتريان پروفيل هاي  ــي براي مش ــورت گرفته و چه خبر خوش ــزي ص برنامه ري
ــگاه امسال كه براساس برنامه اعالم شده  ايده آل داريد؟ اظهار كرد: در نمايش
از 29 دي ماه تا دوم بهمن ماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاه بين المللي 
ــود، گروه صنعتي اكسيرآسا(ايده آل) در سالن 7 در فضايي  تهران برگزار مي ش
ــاحت 530 مترمربع آماده عرضه محصوالت، خدمات و شنيدن نظرات  به مس
ــتريان ويژه و VIP خود تسهيالت ويژه اي را  ــنهادات است و براي مش و پيش
ــت و همكاران ما در  براي ارائه خدمات و محصوالت ايده آل در نظر گرفته اس
شركت آمادگي كامل دارند تا شرايط و جزييات تسهيالت پيش بيني شده براي 

مشتريان برگزيده و منتخب را در اختيار ايشان قرار دهند.

 پروفيل ايده آل فراتر از استانداردها
ــاره به توسعه ظرفيت توليد  ــا (ايده آل) با اش مديرعامل گروه صنعتي اكسيرآس
ــووالن در  ــان داخلي و خارجي و حضور مس ــر متخصصان و كارشناس زيرنظ
ــي ايده آل  ــات فني پروفيل هاي يوپي وي س ــم بهره برداري درباره جزيي مراس
ــوژي روز اروپا  ــتفاده از آخرين تكنول ــت كه با اس ــار كرد: واقعيت اين اس اظه
ــي و خارجي همچنان كيفيت  ــداري از باكيفيت ترين مواد اوليه داخل و بهره من
ــن دليل افزون بر  ــت را مي زند و به همي ــاي ايده آل حرف نخس در پروفيل ه
ــان هاي استاندارد شناخته شده اروپايي موفق شديم  دريافت گواهي نامه ها و نش
ــاري HPVC و UPVC را دريافت كنيم  ــتانداردهاي اجب تا گواهي نامه اس
ــده ايم و همچنان به كيفيت  و مفتخر به دريافت تنديس طاليي كيفيت هم ش

برتر محصوالت و خدمات و رضايت بيشتر مشتريان مي انديشيم.

گروه صنعتي اكسيرآسا ظرفيت توليد را افزايش داد

احترام به حقوق مشتريان با بهره برداري از 
طرح توسعه پروفيل ايده آل













































83

يل
وف

پر
ى 

عات
طال

ك ا
بان

آرال پالست
Erpan فعاليت: فروش پروفيل

تلفن: 46852322
فكس:46879342

آدرس: شهرك قدس(قلعه حسن خان)-پايين تر از 
ميدان قدس-پالك 325

Aral@noorpan.ir

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

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

پتروپويا
UPVC  فعاليت: توليد كننده پروفيل

تلفن: 0311-6611164
فكس: 0311-6622673

آدرس:  اصفهان، خيابان شيخ مفيد، پالك 5
www. petropooya. com

info@petropooya. com

پروالين
فعاليت : توليد كننده پروفيل UPVC ( يو پى وى سى )

تلفن: 021-65611171-2 
فاكس: 021-65611170

آدرس: تهران-كيلومتر 11جاده قديم كرج-جاده شهريار-نرسيده به 
سعيد آباد-شهرك صنعتى گلگون-فاز2- بلوار مركزى- خيابان پنجم 

شمالى- پالك 4
www.prolinepvc.com     proline.ir20@gmail.com

پليمر پوالد ايرانيان
فعاليت : نماينده انحصارى پروفيل يونى پالست تركيه در ايران 

تلفن:   021-88480062-5
فاكس: 021-88704376

آدرس : تهران- خيابان فتحى شقاقى- شماره 19- واحد 18
www.polymerpoolad.com

info@polymerpoolad.com

توليدى و صنعتى پلى كو 
 UPVC فعاليت: توليد پروفيل هاى

تلفن: 77351193-94     77147729-30
فكس: 77336676

آدرس: ابتداى جاده آبعلى - خيابان اتحاد - خيابان چهارم 
غربى - شماره 23

policoco@hotmail.com       www.policoco.com

UPV توليد پروفيل  ليد پروفيل ليد پروفيل VCCتوليد پروفيل UPVCUPVUPVبانك اطالعاتى توتوال للتتنك اطالعاتىنك اطالعاتى
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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

دنيز تجارت
فعاليت : : نماينده انحصارى پروفيل UPVC نانو تك 

تركيه در ايران
تلفن:021-55214659

فكس: 021-55214659
آدرس: تهران- باقر شهر-مجتمع صنعتى تجريشى-فاز4 

البرز 36 - پالك 10
Deniztejarat@yahoo.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

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

UPVCV توليد پروفيل  تبانك اطالعاتى
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وكا ايران
UPVC فعاليت: واردكننده پروفيل

تلفن: 021-26411261-3
فكس: 26411264

آدرس : بلوار ميرداماد-ميدان محسنى-خ بهروز-خ 
مينا-نبش داراب نيا-پ2-واحد 3

akianinejhad@veca.com

ويس پروفيل ايرانيان
فعاليت: ارئه كننده پروفيل هاى Roto land  (  upvc ترك ) 
تلفن:55533679  - 55509747  - 09125986771

فكس: 55508523
آدرس: اتوبان آزادگان بازار آهن مكان-خ ششم 

شرقى-پالك 1498
Rahimhosseini_O2@yahoo.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

UPVC توليد پروفيل تبانك اطالعاتى
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پنجره ايرانيان88

گفتگو با مهندس عبيدي؛ از چهره هاي شناخته شده صنعت توليد در و پنجره دوجداره 

دولت براي تعويض پنجره هاي قديمي تسهيالت بدهد
اشاره: مهندس انوش عبيدي را مي توان يكي از باتجربه هاي صنعت توليد در و پنجره آلومينيومي و يو پي وي سي ايران دانست كه نزديك به 
سـه دهه از عمر خويش را در راه ارتقاي صنعت در و پنجره صرف كرده اسـت. گفتگو با مديرعامل كارخانه توليد در و پنجره دوجداره عبيدي 
فرصتي بود تا به تهديدهاي پيش روي اين صنعت پرداخته شـود. مهندس عبيدي صنعت توليد در و پنجره يوپي وي سـي را يك صنعت نوپا 
معرفي مي كند و معتقد اسـت بايد اتحاديه اي براي نظارت بر فرايند توليد و نصب در و پنجره ها تشـكيل شـود. بدون ترديد تأسيس اتحاديه 
يا انجمن صنفي خواسـته همه فعاالن و سـازندگان در و پنجره يوپي وي سـي ايران اسـت اما اين تمام مطالبات آنها را شـامل نمي شـود. به 
گفته مديرعامل كارخانه عبيدى بايد بسـتري براي انتقال تجربيات و دانش و تخصص در بين فعاالن صنعت توليد در و پنجره يوپي وي سـي 
ايران فراهم شود. پيشنهاد ديگر اين صنعتگر موفق ايراني اين است كه دولت بايد براي تعويض پنجره هاي قديمي و جايگزيني پنجره هاي 

دوجداره سياست هاي تشويقي و تسهيالت بانكي در نظربگيرد. گفتگوي خبرنگار پنجره ايرانيان را با مهندس عبيدي بخوانيد.

 شـما از جمله كساني هستيد كه هم در و پنجره دوجداره آلومينيومي و 
هم يوپي وي سـي توليد مي كنيد، ارزيابي شما از وضعيت سازندگان در و 

پنجره يوپي وي سي ايران و چالش هاي پيش روي آنها چيست؟
ــى، يك صنعت نوپا در ايران   ببينيد! از آنجايى كه توليد در و پنجره يوپى وى س
ــى كمتر از 10 سال به طور  ــت و كارخانه هاى توليدكننده پروفيل يو پى وى س اس
متوسط سابقه فعاليت دارند، بديهي است كه گام نهادن در مسير افزايش كيفيت 
ــده  ــواري هايي مواجه ش ــتانداردها به دليل نبود تجربه كافي با دش و ارتقاي اس
ــاهد اين هستيم كه در كنار كساني كه از ابتدا اقدام به  ــت. براي همين ما ش اس
ــي كرده اند، تعدادي از سازندگان در و پنجره آهني  توليد در و پنجره يوپي وي س
ــرورت دارد تا با  ــده اند. به همين دليل ض ــي هم وارد اين عرصه ش و آلومينيوم
ــش و تجربه الزم بين فعاالن  ــيمنارهاي تخصصي دان برگزاري همايش ها و س
ــش و تخصص باالتري  ــاني كه از تجربه و دان ــود تا كس اين صنعت منتقل ش
ــازه كار يا فاقد اطالعات فني الزم آموزش  ــركت هاي ت برخوردارند به افراد و ش

دهند.
ــكيل كارگروه هاي فني و  ــود، تش ــدام ديگري كه در اين زمينه بايد انجام ش اق
ــت و جدي گرفتن  ــي اس ــوي توليدكنندگان پروفيل يو پي وي س ــي از س آموزش
ــاره  ــازندگان در و پنجره. بگذاريد اش ــي هاي فني و نظارت بر فعاليت س بازرس
كنم كه در زماني كه از پروفيل هاي آلماني براي توليد در و پنجره يوپي وي سي 
ــركت  آلماني با هزينه  ــان فني اين ش ــتفاده مي كردم، نمايندگان و كارشناس اس
ــا چگونه از پروفيل هاي  ــد مي كردند تا ببينند م ــان از خطوط توليد بازدي خودش
ــت توليدكنندگان داخلي پروفيل  ــتفاده مي كنيم. به همين دليل بهتر اس آنها اس
ــي نظارت ها را جدي تر بگيرند و حتي اگر متوجه شوند كه سازندگان  يوپي وي س
ــند و  ــتانداردهاي الزم را رعايت نمي كنند، به آنها پروفيل نفروش در و پنجره اس
ــازندگان در و پنجره نياز به آموزش هاي فني  ــاس كردند كه برخي س اگر احس
دارند، براي آنها دوره آموزشي برگزار كنند تا در نهايت در و پنجره يوپي وي سي 

با كيفيت و مرغوبيت باال به دست مشتري و مصرف كنندگان نهايي برسد.
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 ارزيابي شما از نگاه مردم به عنوان مصرف كننده نهايي به در و پنجره 
يوپي وي سي چگونه است و فكر مي كنيد سازندگان در و پنجره در جذب 

رضايت حداكثري مردم با چه تهديدهايي مواجه هستند؟
 واقعيت اين است كه در دوره اى راديو و تلويزيون و رسانه ها خيلي زياد بر روي 
ــردم آگاهي دادند،  ــاختمان تبليغات زيادي كردند و به م ــررات مبحث 19 س مق
ــان دادند و  ــي روي خوش نش ــتفاده در و پنجره يوپي وي س خيلي از مردم به اس
ــوع در و پنجره هم مصرف  ــتفاده از اين ن ــيدند كه اين اس به اين جمع بندي رس
ــاختمان آنها را كاهش مي دهد و كم كم آگاهي عمومي به مزاياي آن  انرژي س
افزايش يافت. اما به دليل عدم اطالع رساني درست و مستمر االن ما شاهد برخي 
ــتيم، به ويژه اينكه وقتي برخي در و پنجره يوپي وي سي  بازخوردهاي منفي هس
ــده  ــتاندارد هاى الزم در آنها رعايت نش ــاهده مي كنند كه اس مى خرند، بعدا مش
ــدارد و به اين  ــره كيفيت الزم را ن ــروف، مي گويند كه در و پنج ــول مع ــه ق و ب
ــند كه در و پنجره يوپي وي سي بد است؛ در صورتى كه در و پنجره  نتيجه مي رس
ــاخته شده اند و  ــكل اينجاست كه اينها بد س ــت، بلكه مش ــي بد نيس يوپي وي س
ــتانداردهاي فني رعايت نشده است. بنابراين، در حال حاضر، مهمترين چالش  اس

پيش رو معطوف عملكرد سازنده هاى در و پنجره يوپي وي سي است.

 صريح تر توضيح مي دهيد كه منظورتان چيست؟
 واقعيت را نمي توان انكار كرد چرا كه برخي از سازندگان در و پنجره يوپي وي سي 
يا به دليل عدم آگاهى و شناخت كافى و يا به دليل رقابت ناسالم، اقدام به توليد 
ــير با نارضايتي مشتري يا مصرف كننده نهايي  مي كنند در حالي كه در ادامه مس
ــوند. همانند اينكه يك ماشين را توليد كنيم و قطعه اى  از آن را كم  مواجه مي ش
بگذاريم. ممكن است در سال هاي نخست ماشين كار كند اما بعد از مدتي خراب 
ــاله مصداق دارد.  ــي همين مس ــد. در خصوص در و پنجره يوپي وي س خواهد ش
متأسفانه گاه شاهد اين هستيم كه برخي براي رقابت و در اختيار گرفتن سهمي 
از بازار با تكيه بر سود آني در و پنجره اي توليد مي كنند كه يا گالوانيزه آن را كم 
ــب استفاده كرده اند كه در نهايت  ــكت هاي نامناس كرده اند، يا از يراق آالت و گس

استحكام يا عايق بودن در و پنجره ساخته شده را زيرسوال خواهد برد.

 يكي از مشكالت و چالش هاي صنعت در و پنجره يوپي وي سي رويش 
و ريزش شـركت ها يا واحدهاي توليدي اسـت. به بيان ديگر شاهد تولد 
ناقـص و مـرگ زودرس سـازندگان در و پنجره هسـتيم. براي سـامان 
دادن سـازندگاني كه زود وارد اين عرصه مي شـود و دچار مرگ زودرس 

مي شوند چه بايد كرد؟
 مشكل اينجاست كه اين صنعت متولى ندارد. شما ببينيد! اكثر واحدهاي صنفي 
ــي زير  ــور، اتحاديه دارند. يك عده از توليدكنندگان در و پنجره يوپي وي س كش
نظر اتحاديه در و پنجره آهنگران هستند و عده اي ديگر زير اتحاديه در و پنجره 
ــتند كه زير نظر هيچ اتحاديه و تشكل خاصي  آلومينيومي و عده زيادي هم هس
نيستند. من تأكيد مي كنم چون اين صنعت، متولى ندارد، كم كم به بيراهه مى رود 
ــر عملكرد و فعاليت  ــخصي ب ــود و متولى مش و اگر زودتر در اين زمينه فكر نش
ــاهد شكل گيري  ــد، به تدريج ش ــته باش واحدهاي توليدي نظارت و كنترل نداش
ــكيل  ــالم خواهيم بود. بايد اتحاديه اي تش ــديد رقابت ناس جو بدبيني مردم و تش
ــازد و  ــخص س ــود كه مراحل صدور جواز فعاليت يا پروانه بهره برداري را مش ش
ــازندگان در و پنجره يوپي وي سي از حيث رعايت  بر رفتار واحدهاي توليدي و س
ــالم  ــاخت و نصب و هم از حيث رعايت اصول رقابت س ــتانداردهاي فني س اس

نظارت داشته باشد.

 برخي سازندگان در و پنجره يوپي وي سي از نحوه سفارش كار توسط 
برخي سازندگان در و پنجره در طرح هاي مسكن مهر گاليه شديد دارند. 

نظر شما چيست؟
 به نظر يكي از سموم و خطراتي كه اين صنعت را تهديد مي كند، به عدم نظارت 

ــكن مهر برمي گردد. در اغلب  ــتفاده از در و پنجره هاي به كار رفته در مس بر اس
ــكن مهر، به دليل اينكه سقف قيمت براي ساخت تعيين شده است  طرح هاي مس
ــده كار را تحويل دهد، به  ــت در سقف تعيين ش ــازنده يا پيمانكار مجبور اس و س
همين دليل در مراحل پاياني ساخت به سراغ كاال و خدمات ارزان قيمت مي رود 
و به وضوح شاهد اين هستيم كه سازندگان و پيمانكاران دنبال در و پنجره ارزان 
ــت برخي توليدكنندگان خوشنام و شناخته شده زير بار  قيمت هستند. ممكن اس
ــت پايين براي توليد در و پنجره ارزان قيمت نروند اما همه اين موارد را در  كيفي
نظر نمي گيرند و طمع مي كنند و حاضر به انجام سفارش كار مي شوند. هيچ راهي 
ــر و ته كار را بزنند. از نظرمن اين در و پنجره هايي  هم وجود ندارد مگر اينكه س
كه با قيمت بسيار پايين ساخته مي شود، از همان لحظه نصب بايد تعويض شود 

و ساختمان را بايد كلنگي دانست.

 شـما در اظهارنظـري گفته ايد كه توليدكنندگان پروفيل يوپي وي سـي 
بايد بر فرايند فروش و عرضه محصوالت خود به سـازندگان در و پنجره 

سخت گيري كنند. آيا اين كار شدني است؟
ــد نمايندگي  ــى يا باي ــركت هاى توليدكننده پروفيل يو پى وى س ــود؛ ش بله مي ش
ــازوكاري  ــركتي موافقت مي كنند بايد س نپذيرند يا اگر هم با نمايندگي فرد يا ش
ــد كه به صورت  ــالم قبلي در نظر بگيرن ــارت و كنترل حتي بدون اع ــراي نظ ب
سرزنده از خطوط توليد و نصب در و پنجره يوپي وي سي بازديد كنند و اشكاالت 
را متذكر شوند. اگر تذكرها و هشدارها جدي گرفته نشد هم به راحتي مي توانند 
ــود در قراردادهاي  ــف بگيرند. حتي مي ش ــركت متخل ــي را از فرد يا ش نمايندگ
ــتاندارد هاى الزم را رعايت نكنيد و  ــرط كنند كه اگر اس همكاري و نمايندگي ش
ــما شكايت كند، ما قطع همكاري خواهيم كرد و در  يا مصرف كننده نهايى از ش
ــتاده شود تا خسارت وارده به مصرف كننده نهايي  نهايت پرونده به اتحاديه فرس

و برند پروفيل توليدي گرفته شود.

 كيفيـت پروفيل هـاى توليد داخلى االن چگونه اسـت و آيا فكر مى كنيد 
بتواننـد توليدكننده ايراني پروفيل هاي يوپي وي سـي بتوانند در شـرايط 

رقابت آزاد با توليدكنندگان خارجي به فعاليت خود ادامه دهند؟
 در رابطه با برخي پروفيل هاى وارداتي از كشورهاي منطقه بايد بگويم چون اين 
ــرمايه گذارى ندارند، پروفيل درجه يك خودشان به اروپا و  شركت ها در ايران س
ــيه و كشورهاى شوروى سابق را مى فرستند و چون هيچ نظارتي بر واردات  روس
ــورما  ــران وجود ندارد، پروفيل هاي با كيفيت پايين تر خود را روانه بازار كش در اي
مي كنند. به همين دليل كيفيت پروفيل هاي وارداتي از برخي كشورهاي منطقه و 
آسيا قابليت رقابت كيفى با پروفيل هاي داخلي را ندارند و تنها دليل استقبال بازار 
از اين پروفيل هاي خارجي، قيمت پايين است. به طور كلي برخي توليدكنندگان 
ــت كه داخلي ها  داخلي قابليت رقابت با توليدكننده اروپايي را دارند. مهم اين اس

هرگز كيفيت را فداي قيمت پايين تر نكنند.

 فكـر مي كنيد در پيش گرفتن سياسـت هاي تشـويقي از سـوي دولت 
تا چه ميزان مي تواند به اسـتقبال مردم از در و پنجره هاي يوپي وي سـي 

كمك كند؟
ــت.  ــويقي اس ــت هاي تش  قطعا يكي از روش هاي مؤثر اجراي برنامه ها و سياس
چرا كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته دولت ها در نتيجه تعامل و همكاري با 
ــركت ها و توليدكنندگان در و پنجره يو پي وي سي سياست تعويض پنجره هاي  ش
قديمي با پنجره هاي دوجداره را به اجرا مي گذارند و 50 درصد هزينه آن را دولت 
ــاختمان هايي كه پنجره دوجداره در  از محل صرفه جويي در مصرف انرژي در س

آنها به كار رفته است، جبران مي كند و مابقي آن را مردم پرداخت مي كنند.
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گفتگوي صريح و صميمي با مهندس رضا كاظمي مديرعامل شركت هورام سازه پارسيان

كيفيت در هورامكو مرز نمي شناسد
اشـاره: بگذاريد به يك سـال قبل برگرديم زماني كه مهندس رضا كاظمي مديرعامل جوان، سخت كوش و خالق شركت هورام سازه پارسيان 
«هورامكو» در گفتگو با نشريه پنجره ايرانيان» گفته بود:« شركت هورام سازه پارسيان چون به آينده نظر دارد و همواره نياز مشتريان را مبتنى 
بر آخرين استانداردها در نظر مى گيرد، در حال حاضر سياست و راهبرد شركت اين است كه توليد استاندارد با استفاده از مواد اوليه با كيفيت 
برتر با چاشنى خدمات پس از فروش را همواره در اولويت برنامه اى خود داشته باشند.» وقتي يك سال پيش از او پرسيديم كه افق يك سال 
بعد را چگونه مي بيند؟ پاسـخ اش اين بود كه« مى خواهيم تا يك سـال آينده محصوالت خود را با اسـتاندارد و برند هورام به بازار عرضه كنيم 
تا مشـتريان ما بتوانند كيفيت و اسـتاندارد را مقايسـه كنند.» حاال پس از يك سـال دوباره به سراغ اين مجموعه موفق رفتيم تا ببينيم چگونه 
موفق شـدند تا همچنان رضايت مشـتري را حفظ كنند و با چه فراز و نشـيب هايي مواجه شده اند و چه تدابيري به خرج داده اند تا نشان دهند 
لبخند مشـتري سـرمايه واقعي اين شركت شده اسـت؟ اين گفتگوي صريح و صميمي با مهندس رضا كاظمي مديرعامل شركت هورام سازه 

پارسيان را بخوانيد.
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 شـما يك سـال پيش در گفتگو با پنجره ايرانيان گفته بوديد كه هدف 
شـركت هورام سازه پارسيان( هورامكو) توليد در و پنجره يوپي وي سي 
و شيشه هاي دوجداره استاندارد و البته لبخند مشتري است، مي خواهم 
بدانـم وضعيـت كيفيـت محصـوالت شـركت اعـم از در و پنجـره و 
شيشـه هاي توليدي چگونه است و تا چه ميزان موفق شده ايد لبخند بر 

لبان مشتريان خود بنشانيد؟
ــره ايرانيان، به  ــريه وزين و محترم پنج ــكر وقدرداني از نش ــن عرض تش ضم
ــتحضار مخاطبان ارزشمند نشريه شما مي رسانم كه خوشبختانه با تمهيدات  اس
ــتم مديريت كنترل كيفي استاندارد و  ــتقرار يك سيس ــده واس درنظر گرفته ش
ــيان - كه به كمك دانش فني و تجربه  ــركت هورام سازه پارس ــرفته درش پيش
ــت-  شاهد يك  ــركت تدوين واستقرار يافته اس ــمند اين ش ــان ارزش كارشناس
جهش كيفي بزرگ درمحصوالت و رسيدگي سيستماتيك به شكايات مشتريان 
گرانقدر شركت بوده ايم و نهايت هدف شركت از استقرار سيستم كيفي كه همانا 
ــت، برآورده گرديده است. توضيح اينكه جزئيات چگونگي  رضايت مشتري اس
تهيه، تدوين واستقرار سيستم كنترل كيفي مذكور درشركت هورامكو، طي مقاله 
ــريات معتبر صنعت ساختمان درج شده است. به هر حال  مفصلي دريكي ازنش
ــان مجرب شركت، بهبود مستمر درمباحث  خواسته تمامي مسوالن وكارشناس
ــه حد و مرزي جهت توقف  ــركت بوده و هيچگون كيفي وتأمين محصوالت ش
درمباحث فوق الذكر قابل قبول نخواهد بود. البته همان طوركه قبال خدمت شما 
ــت پارامترهاي مهمي چون مواد اوليه، فرآيند  عرض كرده بودم، درمقوله كيفي
ــول ونهايتا خدمات پس ازفروش ازعوامل  توليد وچگونگي اجرا و نصب محص
ــيارمهم و اثرگذار محسوب مي شوند و لذا تمامي هم وغم و تالش مديران  بس
وپرسنل شركت هورامكو، كسب رضايت مشتريان محترم اين شركت درتمامي 
مراحل است و به طوركلي با نظرسنجي هاي انجام شده ميان مشتريان محترم 
ــه هاي توليدي اين  ــركت، كيفيت محصوالت هورامكو علي الخصوص شيش ش
ــركت از درجه كيفي عالي برخوردار بوده و توانسته رضايت مشتريان شركت  ش

را جلب نمايد.

 آيـا وضعيت كمي توليـد را افزايش داده ايد و در حـال حاضر خطوط 
توليد در و پنجره هورامكو و شيشه هورام جام چگونه است؟

ــبختانه با زيرساخت هاي استقراريافته درمجموعه هورامكو و سايت مجهز  خوش
ــركت، ظرفيت توليد محصوالت اين شركت، از رشد قابل قبولي  توليدي اين ش
ــركت  ــمند ش ــت، اما به دليل قدرت فراوان، نمايندگي هاي ارزش برخوردار اس
ــك محصول با  ــزرگ هورامكو درارائه ي ــش اعضاي خانواده ب ــالش وكوش وت
ــا براي محصول هورامكو  ــتري، همواره تقاض كيفيت و اهميت به رضايت مش
ــره وري باال و اتالف  ــركت  با وجود به ــترازعرضه بوده وخط توليد اين ش بيش
ــتريان محترم  ــاي آتي داراي برنامه توليد مش ــي پايين، همواره تا هفته ه زمان

شركت بوده است.

 از نظـر شـما صنعـت در و پنجـره و توليد شيشـه هاي دوجـداره در 
يك سال اخير با چه چالش ها و مشكالتي مواجه شده است؟

همان طوركه مستحضرهستيد، نه تنها صنعت در و پنجره وشيشه، بلكه تمامي 
ــاغل درصنعت كشورمان با وضعيت بسيار استثنايي وچالش برانگيزي  صنوف ش
درماه هاي اخيرمواجه بوده اند. نوسانات شديد نرخ ارز، افزايش وحشتناك قيمت 
ــت،  ــت هاي روزمره و نادرس ــكان تأمين مواد اوليه، سياس ــواد اوليه، عدم ام م
تحريم هاي نفس گير و.... ازجمله عواملي بودند كه كالبد بيمار و رنجور توليد را 
در كشورمان آزرده نموده وآن را به حالت احتضار درآورده است. متأسفانه بحث 
حضوردرميدان توليد، امروز مشابه بحث حضور در ميدان جنگ است و هر روزه 
ــاهد تلفات وجراحات فراواني دراين ميدان هستم. شوربختانه بايد اقرار كرد  ش
كه نمي توان چشم انداز روشن و اميدواركننده اي رابا شرايط حاضر براي صنعت 

كشورمان پيش بيني كرد .

 االن وضعيت نمايندگي هاي فروش و ارائه خدمات به مشتريان به چه 
نحوي است و آيا از سياست اعطاي نمايندگي راضي هستيد؟

ــركت يك  ببينيد! ديدگاه مجموعه معظم هورامكو، به نمايندگان فروش اين ش
ــعار«همه  ــتراتژيك بوده و مبناي رابطه هورامكو با نمايندگان آن ش ديدگاه اس
باهم و براي هم» است. بدين معنا كه هورامكو و نمايندگان آن يك مجموعه 
واحد بوده ودرتمامي موفقيت ها يا مشكالت و سختي ها همگي دركنارهم بوده 
و همه عضو يك خانواده محسوب مي شوند. لذا تمامي سياست ها و برنامه هاي 
ــده ازسوي مديريت شركت هورامكو، با در نظرگرفتن منافع و اهداف  تدوين ش
ــمند اين شركت بوده وهرگز برنامه اي بدون در نظر گرفتن  نمايندگي هاي ارزش
ــن نمي گردد.  ــمند تدوي ــنهادات و انتقادات اين مجموعه ارزش ــرات و پيش نظ
ــو و نمايندگان آن همواره  ــه و حرفه اي بين هورامك ــن ارتباط صميمان همچني
ــات متعددي جهت هم افزايي و هم راستايي برنامه ها با توجه  برقرار بوده و جلس
ــت اعطاي  ــورت مي پذيرد. به همين منظور قطعا سياس ــرايط متالطم ص به ش
ــم و ديدگاه بلندمدت  ــتراتژي منظ ــي درصورت وجود يك برنامه و اس نمايندگ
ــا ومفيد بوده والبته درصورت عدم وجود يك استراتژي  ــيار گره گش مي تواند بس
هوشمندانه مي تواند اثرات مخربي دركسب وكار يك مؤسسه اقتصادي بگذارد.

 برنامه شـما براي حضور موفق و مؤثر در نمايشگاه چهارم بين المللي 
در و پنجره ايران چيست و چه خبر خوشي براي مشتريان داريد؟

ــاي مربوط به صنايع مرتبط، اثرات  ــگاه ها وكنفرانس ه مطمئنا حضور در نمايش
ــش فني، روابط همكاري  ــادي درحوزه هاي بازاريابي، افزايش دان ــركات زي و ب
ــگاه صنعت در و پنجره نيز  ــت و از اين منظر، نمايش في مابين و.... خواهد داش
ــاغالن اين صنعت  ــده براي ش ــتيابي به موارد يادش مهم ترين مكان جهت دس
محسوب مي شود. شركت هورامكو نيز براي حضور در نمايشگاه امسال، برنامه 
ــركت در حال جنب و  ــته وهم اكنون همكاران بنده درش ــدون ومفصلي داش م
ــگاه پيش رو  ــالش فراوان براي حضور مقتدرانه و با برنامه درنمايش جوش و ت
ــبب، ارتباط رودررو با مشتريان ومخاطبان نهايي شركت،  ــتند. به همين س هس
ــيارمغتنم بوده و شنيدن نظرات و انتقادات و  ــاغالن صنعت ساختمان و... بس ش

پيشنهادات ارزشمندشان بسيارراهگشا خواهدبود.
ــتاوردها،  ــور، ارائه آخرين دس ــگاه مذك ــركت هورامكو، درنمايش خبرخوش ش
ــتريان ارزشمند شركت  ــركت براي نمايندگان و مش برنامه ريزي ها و اهداف ش
ــته تشويقي براي قراردادهاي منعقده درمدت  بوده و نيز درحال تدوين يك بس

زمان برگزاري نمايشگاه براي مشتريان گرانقدر خود مي باشيم.

 و سخن پاياني شما؟
ــرم «پنجره ايرانيان» به  ــريه وزين و محت ــكر فراوان ازنش ضمن قدرداني وتش
ــاختمان  ــتاوردهاي صنعت س ــرفت دس ــمند آن درپيش دليل نقش بارز و ارزش
ــاغالن كوشا  ــادكامي براي تمامي ش درمملكت عزيزمان، آرزوي موفقيت و ش
ــالمتي همگان را از درگاه خداوند  ــورمان داشته و س ــگر درصنعت كش و تالش

متعال خواستارم.
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در گفتگو با مديران شركت دقيق طراحان تيوا (وين بست) با پنجره ايرانيان اعالم شد

وين بست؛ همكاري دوستانه براي بهبود زندگي ايرانيان
اشـاره: آنها سه دوسـت بودند كه همكاري خود را براي بهبود زندگي ايرانيان رقم زدند. خودشان مي گويند: ما مديران شركت دقيق طراحان 
تيوا يا همان برند شـناخته شـده وين بسـت، سه دوسـت بوديم كه از همان ابتدا در كنار هم با بدترين شرايط ممكن كارمان را شروع كرديم 
و با بدترين شـرايط سـاختيم و سـعي كرديم نامي را در صنعت ايران زمين زنده كنيم. آقاى مهندس سجودى( رياست هيات مديره)، سركار 
خانم زارع( مديرعامل) و جناب آقاى زارع(مدير فروش)، در گفتگو با پنجره ايرانيان با اشـاره به چشـم انداز ترسـيم شـده براي توليدات در و 
پنجره يوپي وي سي و شيشه هاي دو يا چند جداره  با نشان وين بست تأكيد كردند: هدف شان اين است كه گام هاي مؤثري براي بهينه سازي 
مصرف انرژي در بخش ساختمان بردارند و اين همكاري دوستانه به بهبود زندگي ايرانيان منجر شود. مديران جوان و تحصيل كرده اين گروه 
صنعتي آينده دار مي گويند: اسـتفاده از ماشـين آالت و ابزارهاي پيشرفته اروپايي و نرم افزارهاي طراحي پيشرفته و استفاده از كارگرهاي ماهر 
و همچنين رعايت استانداردهاي فني در توليد و نصب در و پنجره يوپي وي سي باعث شده تا در مسير توليد در شأن ايران و ايران زمين گام 

بردارند. گفتگوي خبرنگار ما با مديران شركت وين بست را بخوانيد:

 چه سـالي اين شـركت را تأسـيس كرديد و چه عاملي باعث شـد تا 
صنعت پنجره يوپي وي سي را به عنوان زمينه فعاليت انتخاب كنيد؟

از سال 1387 فعاليت خود را در زمينه توليد پنجره هاي يوپي وي سي آغاز كرديم. 
ــي و صنعت توليد  ــازه هاي يوپي وي س ــتيد س البته همان طور كه در جريان هس
پنجره هاي دو جداره سال هاست كه در كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي به 
ــاختمان شناخته  عنوان يكي از مؤثرترين راهكارهاي كنترل مصرف انرژي در س
ــت و در ايران نيز با توجه به قوانين مربوط به ساختمان سازي به ويژه  ــده اس ش
ــوژي براي باال بردن  ــتفاده از اين تكنول ــاختمان، اس مبحث19 مقررات ملي س
ــده است كه همين امر  ــاختمان ها و مصرف بهينه انرژي فراگير ش ــتاندارد س اس
مزيد بر علت شد تا مجموعه توليدي و صنعتي وين بست در صنعت نوپايي چون 

توليد در و پنجره يوپي وي سي و شيشه هاي دوجداره قدم گذارد.

 االن ظرفيت توليدتان چگونه است؟
ــط روزانه 100متر مربع پنجره  ــت به طور متوس ــركت وين بس در حال حاضر ش
ــه صنعتي توليد مي كند و بر اساس برنامه ريزي و اهداف شركت  دوجداره و شيش

اميد است توليد خود را روزانه به باالي 300 متر افزايش دهيم.

 تنوع محصوالت وين بست چگونه است؟
اين شركت در دو بخش به توليد درب و پنجره و شيشه فعاليت دارد كه هر كدام 

در بخش خود محصوالت متنوع متناسب با نياز و ساليق مشتريان توليد مي كنند 
و مشكلي از بابت تنوع در طراحي و توليد نداريم.

 ويژگي برجسـته محصوالت توليدات شركت نسبت به ديگر شركت ها 
چيست؟

ــتريان ما را به  ــت تا مش ــت كه كيفيت باال و صداقت، عاملي اس واقعيت اين اس
ديگر شركت ها ترجيح مي دهند.

 تا چه اندازه به حقوق مشتريان شركت احترام مي گذاريد؟
ــتند و به همين دليل بايد  ــتريان هس ــركت وين بست مش ــرمايه ش بزرگترين س

باالترين ارزش و احترام را براي ايشان قائل هستيم.

 ارزشـيابي شما از وضعيت سازندگان در و پنجره يوپي وي سي ايران و 
چالش هاي پيش روي آن ها چيست؟

ــوند كه  ــنتي وارد اين صنعت مي ش ــازنده ها به صورت س ــفانه بعضي از س متأس
ــم اين صنعت در جامعه مخدوش شود. البته مراكز  ــود تا اس اين امر باعث مي ش
ــور داريم كه تازه واردها و افرادي كه به صورت سنتي وارد اين  ــي در كش آموزش
ــده اند مي توانند با شركت در دوره هاي آموزشي دانش و تخصص خود  صنعت ش

را باال ببرند نظير مركز فني و حرفه اي چمران.
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 ارزيابي شما از نگاه مردم به عنوان مصرف كننده نهايي به در و پنجره 
يوپي وي سي چگونه است؟ و فكر مي كنيد سازندگان درب و پنجره براي 

جلب رضايت حداكثري مردم با چه تهديدهايي مواجه هستند؟
ــناخت اوليه خوبي از  ــت و مردم ش ببينيد اين صنعت در ايران يك صنعت نوپاس
مزاياي در و پنجره يوپي وي سي دارند اما مشكل زماني ايجاد مي شود كه برخي 
ــتانداردهاي فني و الزاماتي نظير استفاده از ورق هاي  ــازندگان در و پنجره اس س
ــتاندارد را  ــكت ها و يراق آالت مرغوب و توليد و نصب اس تقويتي گالوانيزه، گس
ــكني مي شوند در  ــتر حاضر به قيمت ش جدي نمي گيرند و حتي براي فروش بيش
حالي كه در و پنجره توليدي آنها فاقد استاندارد است. من فكر مي كنم تداوم اين 
وضعيت باعث خواهد شد تا مردم به عنوان مصرف كنندگان نهاي ناراضي شوند 

و اين يك تهديد جدي براي همه محسوب مي شود.

 اشـاره بسـيار خوبـي داشـتند و در حـال حاضـر يكي از مشـكالت و 
چالش هاي صنعت در و پنجره يوپي وي سي رويش و ريزش شركت ها يا 
واحد هاي توليدي است؛ به بيان ديگر، شاهد تولد ناقص و مرگ زودرس 
سـازندگان در و پنجره هسـتيم. اگر از شما به عنوان يكي از شركت هاي 
شناخته شده بخواهم در يك كالم راه نجات از اين مرگ زودرس را بيان 

كنيد، چه راهي را پيشنهاد مي كنيد؟
متوجه باشيد كه فقط در صنعت ساخت و توليد در و پنجره هاي يو پي وي سي اين 
ــكل را نداريم. از اين منظر مرگ شركت هاي صنعتي و تجاري در سال هاي  مش
اخير فراگير شده است. پيشنهاد مي شود كساني كه مي خواهند وارد عرصه توليد 
ــدي بگيرند و با  ــا آموزش قبل از فعاليت را ج ــوند حتم ــاخت در و پنجره ش و س

شناخت كامل وارد اين عرصه شوند.

 برخـي سـازندگان درب و پنجره يوپي وي سـي از نحوه سـفارش كار 
توسـط برخي سـازندگان درب و پنجره در طرحهاي مسـكن شـكايت 

دارند، نظر شما چيست؟
يكي از سياست هاي شركت وين بست صداقت است و هر شركتي استراتژي كار 
ــتفاده  ــتاندارد و اس و توليد خاص خود را دارد. ما تالش و هدف خود را توليد اس
ــده است و اصال افت كيفيت به بهانه رقابت را در  از مواد اوليه با كيفيت تأييد ش

دستور كار اهداف و استراتژي وين بست قرار نداده ايم.

 به عنوان يكي از شـركت هاي خوشـنام در توليد در و پنجره دوجداره 
يوپي وي سي، كيفيت پروفيل هاي توليد داخلي را چگونه ارزيابي مي كنيد و 
و آيا فكر مي كنيد توليد كننده ايراني پروفيل هاي يوپي وي سـي بتوانند در 

شرايط رقابت آزاد با توليد كنندگان خارجي به فعاليت خود ادامه دهند؟
ببينيد صنعت يوپي وي سي جزء صنايع وابسته به صنايع پتروشيمي و نفت است و 
كشور ايران از نظر صنعت نفتي يك كشوري است كه پيشرفت هاي زيادي كرده 
ــود، بقيه مواد پتروشيمي و پليمري  و جزء چند ماده اندك كه از خارج وارد مي ش
ــي در خود ايران توليد مي شود و  ــتفاده در توليد پروفيل هاي يوپي وي س مورد اس
ــود، در برخي از مواقع به  ــور وارد مي ش همين چند مواد اوليه كه از خارج از كش
علت نوسانات ارز و تغييرات قوانين واردات و مهم تر از همه مسئله تحريم باعث 
شده تا برخي از مواقع پروفيل هاي ايراني از كيفيت خوبي برخوردار نباشد. با اين 
حال تأكيد مي كنم كه پروفيل هاي يوپي وي سي ايراني مي تواند جزء پروفيل هاي 

رده باالي دنيا باشد.

 فكر مي كنيد در پيش گرفتن سياسـت هاي تشـويقي از سوي دولت تا 
چه ميزان مي تواند به اسـتقبال مردم از درب و پنجره هاي يوپي وي سـي 

كمك كند؟
استفاده مردم ازدر و پنجره هاي يوپي وي سي به عنوان يكي از عوامل بهينه سازي 
ــردم بلكه به نفع خود  ــاختمان نه تنها به نفع خود م ــرف انرژي درصنعت س مص

ــي باعث مي شود  ــتفاده از درب وپنجره يوپي وي س ــت چرا كه اس دولت هم هس
ــورت كاهش مصرف صادرات  ــرق كاهش يافته و در ص ــه مصرف گاز و ب هزين
ــور  ــد و براي كش ــايه صادر خواهد ش ــور هاي همس انرژي مازاد بر مصرف كش
ارزآوري دارد. به همين دليل دولت براي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان 

بايد سياست هاي تشويقي و تسهيالت ويژه اي را در نظر بگيرد.

 فكـر نمي كنيد تأسـيس يك تشـكل صنفي در صنعـت درب و پنجره 
يوپي وي سي ضرورت داشته باشد؟

ــي بلكه هر صنعت نوپايي كه شروع  نه تنها صنعت توليد در و پنجره يوپي وي س
به كار مي كند، نياز به يك تشكل صنفي دارد كه مسئوليت نظارت بر پروفيل ها 
ــركت ها نظارت كند.  ــركت ها و در كل بر نحوه كار ش ــي ش ــاي مصرف و يراق ه
ــازي مصرف انرژي است اما توليد غيراستاندارد و  چون هدف اين صنعت بهينه س

استفاده از مواد نامرغوب باعث دورشدن از اين هدف راهبردي مي شود.

 االن سيستم فروش شـما به چه صورتي است؟ محصوالت توليدي را 
مسـتقيم به خريدار تحويل مي دهيد يا اينه به فكر گسـترش نمايندگان 

فروش خود در سراسر شهر ها هستيد؟
سيستم فروش ما هم به صورت مستقيم و تحويل بي واسطه به سازندگان مسكن 

(خريداران) و هم ايجاد نمايندگي فروش در شهر هاي مختلف است.

 شـما به عنوان تيم مديريتي شـركت تا چه ميـزان در كار همكارانتان 
نظارت داريد؟

ــناخت و نظارت در كار همكاران است. ــرط ماندگاري در هر صنعتي ش ببينيد ش
اين يك اصل در تجارت است و به طور كامال متمركز و نظام مند بر كليه فرايند 

توليد تا نصب نظارت دقيق صورت مي گيرد.

 االن شركت وين بست در انتخاب پروفيل يوپي وي سي و يراق آالت به 
چه صورت عمل مي كند؟

انتخاب پروفيل و يراق آالت با كيفيت همواره در اولويت گروه صنعتي وين بست 
ــتقيمًا يا از توليدكننده معتبر است  قرار دارد.به همين دليل كليه خريد هاي ما مس
ــطه واردكننده پروفيل و يراق آالت  ــتقيمًا و بدون واس ــركت هايي كه مس يا از ش
ــه مواد اوليه  ــت كه تهي ــت اين اس ــتند، انجام مي گيرد. چرا كه باور وين بس هس

مناسب از شركت هاي معتبر باعث توليد با كيفيت مي شود.

 چـه خدماتي بـراي خريدار در نظـر گرفته ايد؟ آيا فقـط قصد فروش 
داريـد و بعد آن هيچ مسـئوليتي نمي پذيريد يا اينكـه خدماتي ويژه اي را 

در نظر گرفته ايد؟
ــت، بلكه آغاز يك معامله است به همين  براي ما فروش محصول پايان كار نيس
ــال گارانتي و 20 سال خدمات  ــركت داراي پنج س دليل كليه محصوالت اين ش

پس از فروش است.

 شـركت شـما چه كاري انجام داده ايد كه سطح استحكام و مقاومت و 
زيبايي پنجره بيشتر شود؟

ــي و نرم افزارهاي طراحي  ــرفته اروپاي ــين آالت و ابزارهاي پيش ــتفاده از ماش اس
ــتفاده از كارگرهاي ماهر و همچنين رعايت استانداردهاي فني در  پيشرفته و اس
توليد و نصب در و پنجره يوپي وي سي باعث شده تا در مسير توليد در شأن ايران 

و ايران زمين گام برداريم.
 و سخن پاياني؟

ــمت كارگاه و چه در قسمت هاي اداري و  ــت چه در قس از تمام كاركنان وين بس
تجاري شركت قدرداني مي كنيم كه در بدترين شرايط با ما هميار بودند.
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مدير فروش و برنامه ريزي شركت نماسازه در گفتگوي اختصاصي با پنجره ايرانيان

شركت نماسازه به رقابت در كيفيت 
و رعايت حقوق مصرف كننده مي انديشد

اشـاره: دنياي توليد در و پنجره يوپي وي سـي ايران را بايد دنياي رقابت بر سـر كيفيت و رضايت حقوق مشـتريان دانست و بديهي است كه 
هـر واحـد توليـدي از فعـاالن در توليد پروفيل گرفته تـا واردكنندگان پروفيل و يراق آالت و گسـكت و ...، از سـازندگان در و پنجره دوجداره 
يو پي وي سي تا ديگر شركت ها و مهندسان در ساير بخش ها همه و همه تالش دارند تا محصولي را عرضه و براي خود مشترياني دست و پا 
كنند. اما شـركت نماسـازه را بايد يك اسـتثنا و پديده قلمداد كرد. چرا؟گفتگوي خبرنگار پنجره ايرانيان با مهندس برزگرصديق مدير فروش 
و برنامه ريزي شـركت نماسـازه با هدف كالبدشـكافي فلسـفه و ماهيت و عملكرد اين شركت انجام شده اسـت تا به اين پرسش پاسخ داده 
شـود كه چرا سـخن از يك اسـتثنا و پديده در دنياي در و پنجره يو پي وي سي مطرح است؟ تنها توجه به ديدگاه شركت نماسازه و تالش اين 
مجموعه در جهت صيانت از  اصل صداقت و كيفيت  در راستاي حفظ و حمايت از حقوق مصرف كنندگان روشنگر اين مدعاست  كه اين شركت 

آمده است تا فصلي نو را در دنياي در و پنجره دوجداره ايران رقم بزند. 

 بگذاريد صريح و بي پرده بپرسـم كه آيا شـركت نماسازه درميان انبوه 
فعاالن عرصه توليد و عرضه در وپنجره يو پي وي سي حرف تازه اي براي 

گفتن دارد يا خير؟
ــش شما، اساسي ترين  ــته برگردم و بگويم كه اين پرس اجازه دهيد كمي به گذش
ــرا و چگونه بايد وارد اين  ــيم چ ــش پيش روي ما بود كه به اين نتيجه برس چال
ــويم؟ از اين رو بررسي عوامل چرايي شكست و يا موفقيت سازمان ها  صنعت ش
ــاخت تا بتوانيم  ــركت هاي مختلف فعال در اين حوزه اين امكان را فراهم س و ش

ــه اي را در قالب برنامه زمان بندي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تدوين  برنام
ــتيابي به  ــاخص هاي دس ــل زماني معين و با در نظرگرفتن ش ــم و در فواص كني
ــك حضور در اين  ــتمر اين برنامه، ريس ــي، بازبيني و اصالح مس موفقيت، بررس
ــش داده و با توجه به خال ءها، و نيازهاي  ــه را براي خود تا حد امكان كاه عرص
ــت اين حضور را يافته و با  ــب جه بازار و انتظارات مصرف كنندگان توجيه مناس

شناخت كامل وارد دنياي تجارت در و پنجره دوجداره شويم. 
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 اشـاره كرديد به آسيب شناسـي و نيازسنجي بازار در و پنجره و اينكه 
بـا شـناخت كامـل وارد اين صنعـت و تجـارت شـديد، در ارزيابي هاي 

كارشناسانه و تحقيقات گسترده اي كه داشتيد، به چه نتايجي رسيديد؟
آنچه در بررسي هاي صورت گرفته بر روي عوامل منتج به شكست و يا موفقيت 
ــت كه  ــت آورديم، حكايت از اين داش ــازي وضع موجود بازار به دس و مستندس
ــازي روش هاي  ــرمايه براي پياده س ــم اراده موجود در ميان صاحبان س علي رغ
ــد و عرضه محصول  ــوارد، فرآيند تولي ــتر م ــفانه در بيش ــي موفق، متاس بازارياب
ــعه، توليد،  ــتمل بر بازاريابي، تحقيق و توس جديد از روند تخصصي بازاريابي مش
بازاريابي مجدد و نهايتًا فروش به صورت ناقص شكل گرفته است و عدم آگاهي 
توليدكنندگان در و پنجره از وضعيت بازار و نيازهاي مشتريان زمينه شكست آنها 
را فراهم آورده است. به بيان ساده تر به صرف وجود احتياجات، نياز و يا تقاضاي 
ــي دقيق خواست آنان، توليد بر اساس تفكرات و عاليق  مشتريان و بدون بررس
ــعه سازمان ها صورت گرفته، فلذا  ــرمايه و يا واحدهاي تحقيق و توس صاحبان س
ــده است، پديده اي كه  ــاز بوجود آمدن چرخه ناقص بازاريابي ش اين امر زمينه س

حاصلي جز سرمايه سوزي و آشفتگي بازار ندارد. 

 ايـن چرخـه ناقص بازاريابى را چگونه مى توان لمس كرد و پيشـنهاد 
كارشناسي نماسازه  چيست؟

ــي، در  ــه مثال در عرصه توليد پروفيل يو پي وي س ــان مي دهد ك مطالعات ما نش
ــاهد انباشت تقاضا و در برخي ديگر  ــركت هاي توليدكننده پروفيل ش بعضى از ش
ــاهد انباشت محصول هستيم و به تبع آن سازندگان در و پنجره نيز به عنوان  ش
تامين كنندگان محصول نهايي با مشكالت عديده اي دست به گريبان هستند. به 
نظر مي رسد با واكاوي مجدد تقاضا، انجام دقيق فرآيند بازاريابي، تحليل داده هاي 
ــاس نتايج  حاصل از تحقيقات بازار، تعيين بازار هدف، تنظيم و تعديل توليد براس
ــتابزدگي در تصميم گيري ها، مي توان  ــعه و پرهيز از ش ــل از تحقيق و توس حاص

نسبت به اصالح وضع موجود و پاسخ به نياز مشتريان اقدام كرد. 

 به نظر شما اساسى ترين مساله در تحقق فعاليت اقتصادى در صنعت 
در و پنجره دو جداره چيست؟

 از نقطه نظر ما چالش اساسي كنوني پيش روى صنعت در و پنجره يوپي وي سي 
نبود يك نظام رتبه بندي مستقل و ناظر بر كيفيت در خصوص كليه عوامل دخيل 
ــاخت، پروفيل و ملحقات، يراق آالت و  ــين آالت س در  فرايند توليد از جمله ماش
ــت كه رفع اين چالش شايد بسياري از موانع توليد محصول نهايي در  ــه اس شيش
ــدي تمام فعاالن و به  ــردارد و تحقق آن نياز به اهتمام ج ــره را از ميان ب و پنج
ــت دارد. به همين دليل اقدام در جهت رتبه بندي دقيق و  ــژه بزرگان اين صنع وي
ــاظ ارزش ريالي -  فارغ از تعصبات و  ــفاف - چه به لحاظ كيفي و چه به لح ش
تنها مبتني بر واقع گرايي از طريق حذف استانداردهاي دوگانه و اعمال استاندارد 
ــيب پذيري اين صنعت را كاهش  ــد مورد توافق همگان، مي تواند ضريب آس واح
ــازه رتبه بندي كيفي و ارزشي محصوالت و كاالهاي  ــركت نماس دهد. از نظر ش
ــي مي تواند زمينه ساز تحقق هدف نهايي تشكيل  صنعت در و پنجره  يو پي وي س
ــاي اقتصادي و واحد هاي توليدي -كه همانا ايجاد يك فعاليت اقتصادي  بنگاه ه
ــايه وجود فضاى رقابتى سالم مى باشد- را فراهم مي آورد.  موفق مي باشد در س
ــت در تالطم رقابت براي كسب سهم بيشتر از بازار  ــايد مدت هاس نكته اي كه ش

مورد غفلت واقع شده و آشفتگي موجود را رقم زده  است. 

 بنابراين بخشي از بي نظمي و رقابت ناسالم در اين صنعت را ناشي از 
نبود نظام رتبه بندي كيفي و ارزشي مي دانيد؟

ــاز بوجود  ــفانه بايد تاكيد كنم كه در حال حاضر اين حلقه مفقوده، زمينه س متاس
ــتيم در پروژه هاي  ــت به گونه اي كه شاهد هس ــده اس ــالم ش آمدن رقابت نا س
مختلف محصوالت مشابه و يا غير مشابه به لحاظ كيفي با يكديگر مقايسه و با 
ــتريان را رقم مي زند،  ــردرگمي بازار و مش اختالف قيمت هاي فاحش عرضه و س

ــترياني كه شايد بخش عمده اي از آنها به لحاظ آگاهي فني و قابليت كشف  مش
ــگي بدبيني و عدم  ــتند و با معضل هميش تمايز ميان اين محصوالت را دارا نيس
ــئله اي كه در اسفندماه سال گذشته  اعتماد در معامالت حضور پيدا مي كنند. مس
ــفافيت و وفاي  يكي از بزرگان صنعت توليد پروفيل در مقاله اي تحت عنوان «ش
ــده اقتصاد و صنعت ايران» ازآن ياد نموده اند كه منجر به  به عهد؛ عناصر گم ش
ــود.نكته مهم ديگر اينكه حضور همزمان  مرگ تدريجي واحدهاي توليدي مي ش
ــركت ها در حوزه هاي مختلف توليد اعم از مواد اوليه و محصول نهايي  برخي ش
ــتفاده مشتري همزمان با اتخاذ سياست هاي پولي غير منصفانه از سوى  مورد اس
ــتري در فرصت هاي برابر را از  ــركت ها امكان رقابت براي جذب مش همين ش
ــن موضوع نيز يكي ديگر از عوامل كاهش  ــلب كنند كه اي واحدهاي كوچكتر س

مدت زمان حيات واحد هاي كوچك محسوب مي شود.

 برنامه شركت نماسازه در فروش در و پنجره توليدي چگونه است؟
ــازه به  ــئله فروش محصوالت، توجه ويژه ما در مجموعه نماس در خصوص مس
ــم در زنجيره تأمين، يعني  ــي تمركز بر روي يكي از عوامل مه صورت تخصص
ــردي كه با توجه به  ــت؛ رويك ــط ميان توليدكننده و مصرف كننده اس حلقه واس
ــد. به همين منظور،  ــا باش ــت تخصصي كردن فعاليت ها مي تواند راهگش سياس
ــعي  ــم بازاريابي و فروش با قيمت هاي مصوب، س ــبكه منظ ــا با ايجاد يك ش م
ــط پايداري نيز با  ــادي مصرف كننده، رواب ــم تا ضمن حفظ حقوق م ــر آن داري ب
ــتريان بالفعل خود ايجاد كنيم و عالوه برآن با بهره گيري از همين  مجموعه مش
ــبكه منظم، امكان جمع آوري اطالعات مورد نياز از نيازهاي بازار را نيز فراهم  ش
ــاي در اختيار مديريت  ــا از مجموع مولفه ه ــا با تكيه بر اين داده ه ــاخته ايم  ت س
شركت نماسازه، حق انتخاب را در اختيار مصرف كنندگان و مشتريان بالقوه بازار 
ــوي ديگر واحدهاي توليدي را در  ــي محقق كنيم و از س در و پنجره يو پي وي س

شناسايي نيازهاي بازار راهنمايي كنيم.

 روش سرويس دهي و مشتري مداري در شركت نماسازه به چه نحوي 
است؟

ــئله بسيار حائز اهميت است كه بدانيم آيا هدف از فعاليت  ببنيد توجه به اين مس
ــت و يا رفع يك نگراني در مقابل  ــتريان اس ما رفع احتياجات و نگراني هاي مش
ــياري از مشتريان شركت هاي در و  ايجاد دغدغه هاي جديد؟ بدين مفهوم كه بس
پنجره ساز بر خالف آنچه كه بايد معمول و متداول باشد، پس از سفارش كاالي 
ــل محصول، تخليه  ــم از بارگيري، حم ــكالت جديدي اع ــورد نياز خود با مش م
ــخگويي شركت ها پس  ــت و اصولي، عدم پاس كاال، حمل در طبقات، نصب درس
ــوند، اين مشكالتي كه پيش از انعقاد  ــفارش و. ...مواجه مي ش از تحويل مورد س
ــتري انتقال داده نمي شود و يا به گونه اي عمل مي شود كه او را  قرارداد يا به مش
ــده قرار داده و نهايتًا منجر به نارضايتي مشتريان مي گردد. اما  در عمل انجام ش
ــرويس مطلوب،  ــت كه با ارائه يك س ــازه بر اين اس تالش ما در مجموعه نماس
ــازي رويه نصب، پاسخگويي در مقابل مشكالت و تعهدات، عهده دار  استانداردس
ــتري را فراهم نمائيم كه منجر به  ــده و آموزش مستمر، بس ــدن مسائل ياد ش ش
آرامش مشتريان شود چرا كه شعار نماسازه، سازه آرامش براي همه ايرانيان است.

 و سخن پاياني ...
ــازه به عنوان عضو كوچكي از اين صنعت آن است كه  ــركت نماس تمام همت ش
بتواند گامي كوچك در جهت نهادينه كردن اين اصل مهم بردارد كه بايد در كنار 

مشتري بمانيم و براي او بسازيم. 
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آلوم كار دينه
فعاليت : توليد انواع درب و پنجره آلومينيوم و upvc، نماى 

كرتن وال، فرم لس و كامپوزيت،نرده،لوور 
تلفكس : 021-88647602-3

مجتمع   -37 كوچه  روى  به  رو  وزرا-  خيابان   : آدرس 
وليعصر2- طبقه 2- واحد225

alucad.co@gmail.com                            www. alucad.co

آلوم جام
فعاليت: توليد كننده درب و پنجره هاى عايق با شيشه هاى 

UPVC دوجداره
تلفن: 88671763 - 021
فكس: 88774988 -021

آدرس: انتهاى خيابان وزرا،  باالتر از خيابان 37، پالك 169، 
واحد 4

info@alumjam.com                                www.alumjam.com

اپل وين
 upvc فعاليت : توليد درب و پنجره

تلفن: 0311-9513092-8 
فاكس: 0311-6634381

نيكبخت  اصفهان-خيابان شيخ صدوق شمالي-ابتداي   : آدرس 
شرقي-جنب كانون سر دفتران-پالك 59-طبقه اول

www. apple-win. com                contact@apple-win. com

پنجره پايتخت
UPVC فعاليت: توليد كننده درب و پنجره هاى دوجداره

تلفن: 66088555  و 66088444 -  021
فكس: 66022885 -021

آدرس: خيابان آزادى- بعد از استاد معين- پالك 472- طبقه 
سوم- واحد 10 شرقى

upvcpaytakht@yahoo.com

پنجره سها
فعاليت : توليد درب و پنجره U.P.V.C و شيشه دوجداره

تلفن: 021-88969095-6
فكس: 021-88963701

آدرس : تهران-خ وليعصر-خ سيد جمال الدين اسد آبادى-نبش 
سوم-ش 16- واحد8

info@sahawindow.com

پنجره عايق آسيا
فعاليت : توليد درب و پنجره هاي upvc و شيشه هاي دو جداره

تلفن: 3  -  56537441
فاكس:     56537444

آدرس : تهران- خيابان ميرداماد- ميدان مادر- خيابان شاه 
نظرى- برج ناهيد- طبقه 16- واحد 2

www.aawin.ir                    info@aawin.ir

توسعه و بهينه سازى صنايع افق آريا
فعاليت: ساخت در و پنجره upvc و واردات 

ماشين آالت،پروفيل و يراق آالت pvc اروپايى
تلفن:  9 - 56276000   فكس:  56276010

آدرس: تهران-بزرگراه آزادگان-بعد از جاده قديم كرج-احمد 
آباد مستوفى-بعد از ميدان پارسا-خيابان انقالب-پ50

 www. ofogharia.com         info@ofogharia. com

راسپينا پنجره پارس
 upvc فعاليت : توليد درب و پنجره

تلفن: 65272966
فاكس: 65258493

آدرس : شهريار، خيابان وليعصر، برج پارسيان، طبقه، 7 واحد 23
www.raspinawindowupvc.com 
info@raspinawindowupvc.com

سيس پنجره
فعاليت: توليد كننده درب و پنجره upvc و شيشه دو جداره + 

توريهاى رولينگ
تلفن:4-77061953   و  09123751565

فكس: 77061953
آدرس: تهرانپارس-فلكه چهارم-خ وفادار شرقى-پ1096-

ساختمان دانا-ط2-واحد8
www.sispanjereh.com
m.rostami_sispan@yahoo .com

صدرا ابزار ( گروه صنعتى آرمادا )
upvc فعاليت: توليد درب و پنجره

تلفن: 2421688-0652 و 0916-3538433
فكس: 0652-2420911

آدرس : ماهشهر- شهرك چمران-بلوار رسالت-رو به روى 
اداره مستقالت

صدرا ابزار ( اوژن )
upvc فعاليت: توليد درب و پنجره

تلفن: 88729938-9
فكس: 88552911

آدرس : تهران-خ وليعصر-پايين تر از پارك ساعى-
شماره1050/6-برج نگين ساعى-ط12-واحد 1201

صدرا ابزار ( تپكو )
upvc فعاليت: توليد شيشه دو جداره و توليد درب و پنجره

تلفن: 44232213
تلفكس: 44262714

آدرس : فلكه دوم صادقيه- به طرف اشرفى اصفهانى-نبش 
جالل آل احمد-ساختمان اوج آريايى سمن-ط1-واحد1
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كاسپين

 UPVC فعاليت :توليدكننده درب و پنجره هاى
تلفن: 88699964

فكس: 88696174
آدرس : سعادت آباد- بلوار دريا- مطهرى شمالى- 

ارغوان شرقى- پالك -102 واحد 1

كمان پنجره پارس
 UPVC فعاليت: مجرى عمليات خم كارى تخصصى پروفيل هاى

درب و پنجره
تلفكس:0711-6211485 

همراه: 7009772-0917 و 0917-8339772
آدرس : شيراز-شهرك بزين -انتهاى خيابان29 علوى

www.Kamanpanjareh.com 

كوهسار ارگ قومس
upvc فعاليت : توليد ،طراحى و ساخت درب و پنجره دو جداره

تلفكس: 3337762    و  3336155-7 -0231
آدرس : سمنان-ميدان مشاهير- بلوار قدس -ابتداى خيابان 

شورا-بين فرعى 2 و 4  - شركت كوهسار ارگ قومس
KAG-upvc@yahoo.com                KAG_90@yahoo.com

گروه صنعتى داوين درب و پنجره
فعاليت: توليد درب و پنجره upvc – لمينيت پروفيل-خم پروفيل

تلفكس: 5-46898784 و 46848112
آدرس: جاده قديم كرج-جنب پااليشگاه نفت پارس-

زيرگذرسرخه حصار-بلوار شهيد اصغرى-خ شورا-ك پويا-پ1
Mahdi.haji.s@gmail.com

گروه مرجانى (آدالن صنعت پروفيل)
فعاليت : توليد درب و پنجره UPVC و شيشه هاى دو و چند جداره

تلفن: 3311922-0411   و   0914-1167558
فكس: 0411-3314372

آدرس : تبريز- خيابان وليعصر- خيابان شهريار- نرسيده به پروين 
اعتصامى

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

مهندسين طرح و ساخت پارسابان
UPVC فعاليت : توليد كننده در و پنجره

تلفن: 88663120  و 021-88664202
فكس: 021-88773398

آدرس : تهران- گاندى جنوبى-نبش خيابان 13- پالك 33-واحد4
www. parsaban. ir       info@parsaban. ir

نما سازه
 upvc فعاليت: : درب و پنجره

تلفن:26-22381125         فكس: 22376558 
آدرس: تهران-سعادت آباد-سرو غربى-خ رياضى بخشايش-

بن بست قائم-پ 4-واحد 302
www.NamaSaze.com                     info@namasaze.com

نما گستر ديبا
فعاليت: توليد در و پنجره آلومينيومى ترمال بريك و upvc با شيشه 

دو جداره و سه جداره
 تلفن:  88670570 -021
فكس: 88670570 -021

آدرس: خيابان وزرا، خيابان 37، پالك 4، طبقه دوم، واحد 3
info@ng-diba. com 

نما نگاه ليان
فعاليت: ارائه دهنده كليه خدمات تخصصى نصب و پشتيبانى 

درو پنجره هاى UPVC و آلومينيومى
تلفن: 021-88213132
فكس: 021-88214377

آدرس : مالصدرا-خ شيراز شمالى-كوچه نرگس-ساختمان پاپلى-
طبقه  ششم- واحد 601

info@lian-co.com

نور پن 
upvc فعاليت: توليد كننده درب و پنجره هاى

تلفن: 021-44090718
فكس: 021-44016451

آدرس: فلكه دوم صادقيه-سازمان آب غربى-نبش گلستان دوم-
ساختمان نور قائم-واحد 3

Info@noorpan.ir                        www.noorpan.ir    

نيلگون آبگينه پارس كهن

فعاليت : توليد شيشه دو سه جداره
تلفن:4820308 - 0263 فكس: 0263-4820309

همراه: 0912-8590183   -   0935-8268881
آدرس: كرج- خرم دشت- خيابان ميثم2- پالك 4- واحد 1

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

ويس پروفيل ايرانيان
فعاليت: ارئه كننده پروفيل هاى Roto land  (  upvc ترك ) 
تلفن:55533679  - 55509747  - 09125986771

فكس: 55508523
آدرس: اتوبان آزادگان بازار آهن مكان-خ ششم 

شرقى-پالك 1498
Rahimhosseini_O2@yahoo.com

win. Best  وين بست
 

 UPVC فعاليت : توليد درب و پنجره
تلفن: 021-55445578-9 

فاكس: 021-55534188
آدرس: بزرگراه آزادگان- بازار آهن مكان-فاز هفتم مركزى-پالك 

1717و 1718
www. winbestco. com                   info@winbestco. com

هورام جام (هورامكو) 
فعاليت:  توليد كننده شيشه دو جداره و سه جداره

 تلفن:  44459810 - 021 (پنج خط) 
فكس: 44459810 - 021

آدرس: تهران - سردار جنگل-بين ميرزابابايى و گلستان-ساختمان 
آسمان سردار-طبقه1-واحد101 

info@hooramco. com       www. hooramco. com
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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

آكام ابزار پارسيان
 upvc فعاليت : نماينده رسمى يراق آالت درب و پنجره

مارك ACCADO در ايران
تلفن: 021-88535614-15

فكس:021-88536906
آدرس: خيابان دكتر بهشتى-خيابان پاكستان-كوچه 

چهاردهم- پالك 7- واحد1
ak.parsian@yahoo.com

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

اپتيما پالست
فعاليت: وارد كننده يراق آالت در و پنجره هاى upvc از 

تركيهUPVC  و ملزومات و نصب 
   -  65605714  -   65607512  - تلفن: 65607201 

09121755532      فكس: 65604420
آدرس انبار: جاده تهران،شهريار- بعد از سعيد آباد

رو به روى شهرك مهديه- خ آزادگان-پ 78

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

Alumes آلومس
فعاليت : فروش پروفيل آلومينيوم

تلفن: 34-88647833      فكس: 88647833
آدرس : خ وزرا-روبه روى خيابان 37-مجتمع وليعصر 2- 

طبقه 2- واحد 225
www.Alumes.com                              info@Alumes.com

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 پرشين الك
فعاليت : واردات و توزيع يراق آالت

تلفن: 66705803 – 09126015847
فكس: 66705803

آدرس: تهران، خيابان امام خمينى، ميدان حسن آباد، پالك 7، 
طبقه دوم

persianlock.tradingco@gmail.com

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

يراق آالت  يبانك اطالعاتى
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بازرگانى عابد
فعاليت : فروش يراق آالت درب و پنجره يو پى وى سى 

(UPVC)
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 قادرى
  UPVCفعاليت : واردات يراق آالت و پروفيل درب و پنجره هاى

(PIMA PEN نماينده انحصارى)
تلفن: 3- 44094772 -021  فكس: 44095091- 021

آدرس : اشرفى اصفهانى- نرسيده به مرزداران برج نگين 
رضا- طبقه يك- واحد107 جنوبى

Chaderi-company@yahoo. com

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

UPVC  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 عباس 

59A آباد-خ 57-نبش مينا-قطعه

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

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

  22208942 -22208965 -22697430 تلفن:
  021- 22209049-

فكس : 021-22694731
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

يراق آالت  يبانك اطالعاتى
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فوالد پيچ
upvc فاليت : يراق آالت درب و پنجره

تلفن: 0861-2248410
فكس: 0861-2236349

آدرس : اراك-خيابان امام خمينى-جنب دفتر پستى 
غياث آبادى

Farhood.jabbari@yahoo.com

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

ماژول
Endow فعاليت: نمايندگى يراق  آالت

تلفن: 63406 -021
فكس: 66526016 -021

آدرس:خيابان ستارخان- نبش تاكستان- پالك 1

 Pen X ( پنكس)
upvc فعاليت: توليدكننده يراق آالت  در و پنجره

تلفن: 88620667
فكس: 88620674

آدرس: تهران-ميدان ونك-خ مالصدرا
برج ونوس-ط3-واحد5

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

هاردور سنتر
 UPVC پنجره هاى  و  درب  آالت  يراق  توليد   : فعاليت 

(اسپانيولت)
تلفن:   66680479

موبايل: 09199093258
مجتمع 17شهريور-  شادآباد-  آهن  بازار  تهران-  آدرس: 

بلوك A ب - طبقه دوم- پالك 83 
hardware.center001@gmail.com

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

يراق آالت  يبانك اطالعاتى
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پير كاردين براي كاخ لومير طرح سازه شيشه اي را رو كرد

ــياري از ايرانيان پير كاردين را به خاطر مدل لباس و دنياي  ــايد بس گروه خبر: ش
ــورهاي جهان هم  ــناختي كه مي توان نظير آن را در ديگر كش ــند. ش مد بشناس
ــناس فرانسوي، طرح سكونتگاه مدرن  ــراغ گرفت. اما پير كاردين طراح سرش س
ــهر ونيز ايتاليا طراحي كرده است.  سازه شيشه اي پيشنهادي او  و زيبايي براي ش
ــد در صدر خبرهاي  ــراي كاخ لومير (Palais Lumiere) وقتي رونمايي ش ب
دنياي معماري قرار گرفت تا همه در جريان جزييات اين طرح قرار بگيرند. طرح 
سازه شيشه اي پيشنهاد شده براي كاخ لومير كه از آن به عنوان قصر نور هم ياد 
ــود،  مجموعه اي متشكل از سه برج با فضاي مسكوني، اداري، تفريحي و  مي ش

آموزشي است كه در نزديكي قلب شهر نيز احداث خواهد شد. فضايي به وسعت 
190 هزار متر مربع براي احداث اين سازه شيشه اي متشكل از سه برج مجزا در 
ــت. سه برج شيشه اي با ارتفاع متفاوت از طريق شش ديسك  نظر گرفته شده اس
به يكديگر متصل مي شوند؛ هركدام از برج ها با زواياي خاص به گونه اي طراحي 
شده اند كه ديد پانوراما و زيبايي از شهر ونيز براي ساكنان فراهم مي كند. ارتفاع 
ــامل 65 طبقه مسكوني با آپارتمان هايي به  ــت كه ش بلندترين برج 250 متر اس
ــت؛ همچنين يك هتل شامل 470 اتاق و سوئيت  متراژ 50 تا 400 متر مربع اس
ــتم پنل هاي  ــتفاده از سيس ــت. اس نيز براي اين مجموعه در نظر گرفته شده اس
ــازه  ــاد تعادل بين توليد و مصرف انرژي، س ــن بادي با ايج ــك و توربي فتوولتائي
ــت تبديل  ــازگار با محيط زيس ــه اي Palais Lumiere را به طرحي س شيش
ــتخر و مراكز تفريحي بر روي ديسك هاي شيشه اي طبقات باال  مي كند. باغ، اس
در نظر گرفته شده اند. بودجه مورد نياز براي احداث اين مجموعه عظيم بين 1. 5 
تا 2 ميليارد يورو پيش بيني شده است، اما محيط اطراف از جمله سيستم جاده اي، 
پل كابلي و تونل براي اتصال به مركز شهر نياز به برنامه ريزي و طراحي مجدد 
ــازه  ــاخت س دارند. طراحان بدنبال دريافت مجوزهاي الزم براي آغاز مراحل س
ــه اي هستند و انتظار مي رود كه اين مجموعه براي نمايشگاه اكسپو ميالن  شيش

2015 آماده بهره برداري شود. 
اما پيركاردين كيست؟ 

پير كاردين  (زاده 7 ژوئيه 1922) طراح لباس فرانسوى است. او در سانبياگو دى 
كاالتا در ايتاليا زاده شده و به خاطر وسعت و سبك طراحى اش شناخته شده است. 
او براى طراحى لباس ها از اشكال هندسى و عمده بهره مى برد و اعتقاد زيادى به 
ــت. گاهى اوقات طراحى اى او به صورت تجربى بودند  طراحى لباس زنان نداش
ــه هم طراحى هاى او جنبه كاربردى نداشت. او كسى بود كه لباس هاى  و هميش
ــال 1954 معمول كرد.تا اينكه با يكى  مدل حبابى (bubble dress) را در س
از طراحى هاى مدل «عصر فضايى» پيركاردين ، او در سال 1945 به پاريس نقل 
ــكان كرد و در آنجا به مطالعه معمارى پرداخت و بعد از جنك جهانى دوم بود  م
ــن (Jeanne Paquin) همكارى اش را كليد زد. تصاوير زير  كه با ژان پاكوي
ــازه شيشه اي براي كاخ لومير را  را ببينيد كه پيركاردين را هنگام معرفي طرح س

نشان مي دهد.
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شهرداري در نوسازي بافت هاي فرسوده تهران عقب نمي نشيند

ــه وظايف  ــت: تأكيد بر عمل ب ــران گف ــهر ته ــازي ش ــازمان نوس مديرعامل س
ــازي است و نه فرافكني.  ــهرداري تهران در نوس ــان از عزم جدي ش قانوني، نش
ــودگي بيش از 5 هزار هكتار از كالنشهر تهران و 70  عليرضا جعفري گفت: فرس
ــاليان متمادي شكل گرفته  ــور، واقعيتي است كه طي س هزار هكتار در كل كش
ــازي  و نمي توان اين معضل را طي يك دوره برطرف كرد. عليرضا جعفري نوس
بافت فرسوده را نيازمند برنامه اي مدون و متناسب با نقاط قوت، ضعف، فرصت ها 
ــراي برنامه آن را  ــوان در مدت زمان اج ــت تا بت ــدات جامعه امروز دانس و تهدي

ارزيابي و پايش كرد. 
ــهر تهران با بيان اين كه برنامه پنجم توسعه به  ــازمان نوسازي ش مديرعامل س
ــوده را بر دوش دولت نهاده است تا  ــازي بافت فرس ــفاف وظيفه نوس صورت ش
طي مدت 10سال نسبت به نوسازي بافت فرسوده اقدام نمايد، داشتن برنامه اي 
ــت. به گفته  ــخص و مدون براي تحقق اين موضوع را امري ضروري دانس مش
ــازي بافت فرسوده نبايد مستقيم به  جعفري، گروهي بر اين باورند كه براي نوس
ــت،  ــيار صحيح و منطقي اس ــع دولتي و عمومي متكي بود كه اين ادعا بس مناب
ــه صورت ناقص صورت مي گيرد. ــتيباني الزم براي احقاق اين موضوع ب اما پش

ــوده را يك امر  ــهر تهران، نوسازي بافت فرس ــازي ش ــازمان نوس مديرعامل س
چهار وجهي ذكر كرد و افزود: يك وجه تدوين ضوابط و مقررات شهرسازي است 
كه به نوعي تسهيل كننده و مشوق بحث نوسازي است. اين مقام مسئول اظهار 
ــت: دومين وجه ايجاد ظرفيت محرك توسعه با ارتقاء سطح كيفيت خدمات  داش
ــهري و تأمين سرانه ها در قالب استاندارد كالنشهرهاي توسعه يافته است. به  ش
گفته وي، توانمندسازي اقتصادي و حمايت هاي مالي وجه سوم و مديريت عرضه 
ــكن با كاهش هزينه هاي توليد و اصالح ساختار موجود، چهارمين  و تقاضاي مس
وجه در نوسازي بافت هاي فرسوده است. مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران 
با اعالم اين مطلب، تأكيد كرد: در اين ميان دو بخش نخست برعهده شهرداري 

و دو وجه ديگر بر عهده دولت است.
ــا جعفري در اين باره تصريح كرد: بر طبق نص صريح قانون، بازپرداخت  عليرض
ــهرداري ها در هنگام صدور پروانه ساختماني در بافت هاي  مبلغ تخفيفاتي كه ش
ــدكه  ــوده به متقاضيان اعطا نموده اند از جمله تكاليف قانوني دولت مي باش فرس
ــال هاي اخير ديده نشده است. مديرعامل سازمان نوسازي  اين مبالغ در بودجه س
ــران بالغ بر 1800  ــهر ته ــت: اين مبلغ به تنهايي در كالنش در ادامه اظهار داش
ــهيالت ارزان قيمت و تخصيص  ــا جعفري ارائه تس ــت. عليرض ميليارد ريال اس
50درصد از تسهيالت مسكن مهر با سود 9درصد در محدوده بافت هاي فرسوده 
ــهيالت  ــت: آمار متقاضيان و تس را از ديگر وظايف دولت عنوان كرد و بيان داش
ــت و وضعيت بازار  ــراي موفق اين تكليف قانوني اس ــي حاكي از عدم اج دريافت
مصالح ساختماني و قيمت تمام شده مسكن از ابتداي امسال دستخوش تحوالت 
ــده است. اين مقام مسئول عنوان كرد: يادآوري و تأكيد بر  غيرقابل پيش بيني ش
ــهرداري تهران در نوسازي است  ــان از عزم جدي ش عمل به وظايف قانوني نش

و نه فرافكني.
ــزم به صدور  ــاس وظايف محوله مل ــهرداري تهران بر اس ــه گفته جعفري، ش ب
ــي خدمات عمومي و  ــگان، ارتقاء كمي و كيف ــاختماني به صورت راي ــه س پروان
ــازي به عنوان بازوي مديريت اجتماعي و آگاه سازي  راه اندازي دفاتر خدمات نوس
ــهيالت و تشويق جهت تحقق امر  ــهروندان از ظرفيت هاي حقوق قانوني تس ش
ــازي مردمي در محدوده هاي بافت فرسوده است. مديرعامل سازمان  جريان نوس
نوسازي شهر تهران با بيان اين كه در طول سال هاي اجراي برنامه پنجم توسعه، 
ــاز شده در بافت فرسوده كالنشهر تهران تقريبا دو برابر ميانگين كل  عرصه نوس
ــاخص هاي  ــت، تصريح كرد: آمار و ارقام موجود و واقعي در حوزه ش ــور اس كش
ــهرداري تهران به نسبت ساير  ــهرداري مويد اين مطلب است كه ش عملكرد ش
ــت و حائز رتبه  ــور در حوزه نوسازي موفق تر عمل نموده اس ــهر هاي كش كالنش
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ــد. عليرضا جعفري همچنين خاطرنشان كرد:  ــت در بين كالنشهرها مي باش نخس
ــاس  ــش نمي گذارد چرا كه بر اس ــه اين موضوع برعقب ماندگي از برنامه پوش البت
واقعيت از برنامه تدوين شده عقب تر هستيم و مي بايست با شتاب بيشتري در اين 

مسير حركت كنيم.
ــته با وجود تمامي  ــت كه توانس ــهري اين اس به گفته وي از افتخارات مديريت ش
محدوديت ها، مدل نوسازي بافت فرسوده با مشاركت بخش خصوصي را تدوين و 
ــازمان نوسازي شهر تهران با اعالم اين  آن را به مرحله اجرا درآورد. مديرعامل س
كه اين مدل بر مبناي مشاركت خردمندانه آحاد مردم تدوين شده و كمترين اتكاء 
ــت، افزود: شهرداري تهران نقش خود را در اين  ــته اس به منابع مالي دولتي را داش
ــتگذار، حمايت كننده و ناظر بر عملكرد بخش خصوصي و تأمين كننده  طرح سياس
ــرانه هاي هفتگانه دانسته و بستر سازي الزم را انجام  ــاخت هاي خدماتي و س زيرس
ــدن اين مدل را منوط به مشاركت  ــخنان خود اجرايي ش مي دهد. وي در خاتمه س

و همراهي جدي دولت و ساير نهاد هاي عمومي و دولتي خدمت رسان ذكر كرد.

 وزير از شهرداري گاليه دارد
ــهرداران قرار بود دولت براي  ــازي گفت: بر اساس توافقات با ش وزير راه و شهرس
ــاز در بافت هاي فرسوده وام دهد و شهرداري ها هم پروانه رايگان اعطا  ساخت وس
ــد هزينه ها را بايد دولت و 50  ــط كار برخي ها مي گويند 50 درص كنند اما در اواس
درصد ديگر را مالك ساختمان و همچنين دولت بايد وام بپردازد؛ پس شهرداري ها 
ــفري  ــه كاري مي خواهند انجام دهند؟! علي نيكزاد اظهار كرد: در تمام 210 س چ
ــهرداران توافق شد تا براي احياء و نوسازي  ــهرهاي مختلف داشتيم با ش كه به ش
ــم وام بپردازد كه ما تاكنون به  ــوده پروانه رايگان دهند و دولت ه بافت هاي فرس
ــد اما  ــزود: اين توافق خوبي بود كه انجام ش ــدات خود عمل كرده ايم. وي اف تعه
ــا را بايد دولت بدهد و مالك  ــط كار برخي ها مي گويند 50 درصد هزينه ه در اواس
ساختمان هم 50 درصد باقي مانده را همچنين دولت بايد وام بپردازد؛ پس در اين 

ميان شهرداري ها چه كاري مي خواهند انجام دهند؟!

 نوسازي خانه هاي فرسوده تخفيف مي گيرد
ــوراي شهر تهران گفت: حدود 14 درصد از عرصه 3 هزار هكتاري  نائب رئيس ش
بافت فرسوده نوسازي شده كه بيش از 2 برابر ساير كالن شهر ها است. حسن بيادي 
ــال 88  ــده از نيمه دوم س ــاخت صادر ش ــاره به اين كه تمامي پروانه هاي س با اش
ــت گفت: مجموع اين تخفيفات عددي بالغ بر 190 ميليارد  تاكنون رايگان بوده اس
تومان است. همچنين تسهيالت تشويقي بسيار مناسبي نيز در طرح تفصيلي جديد 
شهر تهران در خصوص نوسازي بافت هاي فرسوده لحاظ شده كه باعث افزايش و 
رشد صدور پروانه هاي تجميعي شده است. وي ادامه داد: 65 دفتر خدمات نوسازي 
ــكل گيري و هدايت و حمايت از جريان  ــازي در ش ــاوره نوس محلي براي ارائه مش
نوسازي ايجاد شده اما متأسفانه عملكرد ساير سازمان ها و نهادهاي مرتبط چندان 
ــاره به قوانين موجود در  ــوراي شهر تهران با اش ــت. نائب رئيس ش قابل توجه نيس
ــاس ماده 171 قانون  ــوده گفت: بر اس ــازي از بافت هاي فرس حوزه حمايت از نوس
ــازي ملزم به احيا و نوسازي بافت هاي فرسوده  ــعه وزارت راه و شهرس پنجم توس
ــاله از زمان ابالغ كرده است يعني ساالنه 10 درصد و همچنين  طبق برنامه 10 س
ــهيالت اعطايي براي بخش  ــل 50 درصد از منابع و تس ــت حداق دولت موظف اس
مسكن اعم از مسكن مهر را در بافت فرسوده شهري هزينه كند. همچنين در ماده 
ــهيالت بانكي ارزان قيمت  ــده حداقل 25درصد از تس 15 بانك مركزي مكلف ش
ــازي مسكن در بافت فرسوده  ــكن را به امر احداث و نوس تخصيصي به بخش مس
ــودگي در كالن  ــاله فرس ــتراتژيك بودن مس ــان از اس اختصاص دهد كه همه نش
شهرها دارد. بيادي با تأكيد بر اين كه فرسودگي يك مسئله ملي است گفت: حل 
اين مشكل نيازمند همكاري و هم افزايي توان دولت، بانك مركزي و دستگاه هاي 

خدمات  رسان اعم از شهرداري ها و ساير نهادهاي دولتي است.

 زنجان؛ رسيدگي به تخلفات تعاوني هاي مسكن
ــتان زنجان، گفت:  معاون امور تعاون اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي اس
ــت. محمدرضا باقري اظهار  ــكن ساماندهي شده اس تخلفات تعاوني هاي مس
ــكن از اولويت هاي كاري اداره كل مي باشد. وي به  ــت: تعاوني هاي مس داش
تخلفات تعاوني مسكن اشاره كرد و افزود: سياست گذاري در سال هاي گذشته 
ــت. معاون امور تعاون  ــكن مناسب نبوده اس براي نظارت بر تعاوني هاي مس
ــاره  ــكن مهر اش ــتان زنجان به مس اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي اس
ــاز در  ــاخت و س ــاز به كار دولت نهم همه ابعاد س ــد: با آغ ــرد و يادآور ش ك
ــاماندهي مسكن  ــد. وي با بيان اينكه با س ــكن مهر ساماندهي ش قالب مس
ــان كرد: تجميع  ــت، خاطرنش ــاختماني كاهش پيدا كرده اس مهر تخلفات س
ــكن مهر تخلفات حوزه مسكن را كاهش  ــاز در مس ــاخت و س فعاليت هاي س
داده است. باقري تعاوني هاي مسكن را داراي اهميت دانست و گفت: بخش 
تعاوني مسكن زمينه خانه دار شدن مردم را فراهم مي كند كه از اين رو داراي 
ــت. معاون امور تعاون اداره كل كار، تعاون و رفاه اجتماعي استان  اهميت اس
ــاخت و ساز مسكن را مورد توجه قرار داد و افزود:  زنجان مديريت متمركز س
ساخت و سازهاي كشور در دولت مهر به صورت متمركز مديريت شده است.
ــكل متمركز دامنه تخلفات  ــكن به ش وي ادامه داد: فعاليت هاي عمراني مس
ــت. باقري با بيان اينكه كميته نظارتي مسكن  را در اين حوزه تنگ كرده اس
ــبي انجام داده است، خاطرنشان كرد: كميته نظارت بخش  فعاليت هاي مناس
ــكن تخلفات را كنترل مي كند. معاون امور تعاون اداره كل كار، تعاون و  مس
ــتان زنجان به مجوز هاي بخش مسكن اشاره كرد و افزود:  رفاه اجتماعي اس
ــبت به سال هاي گذشته با اعمال  ــكن نس صدور مجوز براي تعاوني هاي مس
كنترل بيشتري صادر شده است. وي هماهنگي دستگاه نظارتي را مورد توجه 
ــبي در بخش  ــتگاه هاي نظارتي كنترل مناس قرار داد و گفت: با همكاري دس

تعاوني مسكن صورت گرفته است.

 اردبيلي ها جشن مقاوم سازي مسكن روستايي مي گيرند
ــن مقاوم سازي مساكن  ــتاندار اردبيل از برگزاري جش معاون امور عمراني اس
ــال هاي آينده خبر داد. كمال الدين ميرجعفريان در  ــتايي در استان در س روس
ــتان اردبيل اظهار  ــكن و مديريت بحران اس ــئوالن بنياد مس ــتي با مس نشس
ــاكن روستايي در سطح  ــازي مس ــت: با تمام توان و قدرت كار مقاوم س داش
ــن روند با همكاري  ــت كه پيش بيني مي كنيم در اي ــتان در حال اجرا اس اس
ــن  ــال آينده جش ــه، چهار س ــاي عامل خللي پيش نيامده و ظرف س بانك ه
ــدن مساكن روستايي را برگزار كنيم. وي مجموع تسهيالت مسكن  مقاوم ش
ــته را 470 ميليارد تومان اعالم  ــده در شش سال گذش ــتايي پرداخت ش روس
ــن ميزان كه با  ــخصي متقاضيان به همي ــاب آورده ش ــرد و افزود: با احتس ك
ــاالنه برابري مي كند، انتظار داريم پروژه هاي نيمه تمام در اين حوزه  بودجه س
ــان از افزايش 15 درصدي  ــد. ميرجعفري ــده و به بهره برداري برس تكميل ش
ــازي واحدهاي مسكوني روستايي در يك ماه گذشته خبر  تسهيالت مقاوم س
ــتايي از سال 85  ــاكن روس ــازي مس داد و تصريح كرد: اجراي طرح مقاوم س
ــاالنه مبلغ تسهيالت  ــده و س ــهيالت 50 ميليون ريالي آغاز ش با اعطاي تس
اعطايي از طريق بانك هاي عامل 15 درصد افزايش يافته است. اين مسئول 
با بيان اينكه تاكنون يك هزار و 245 روستا از تسهيالت مقاوم  سازي مساكن 
روستايي استفاده كردند، ادامه داد: از اين تعداد 40 هزار و 775 واحد بهسازي 
و يا مقاوم سازي شده است. وي خاطر نشان كرد: عالوه بر اين 50 هزار واحد 
مسكوني نيز هم اكنون به بانك هاي عامل معرفي شدند كه از اين تعداد 34 
ــهيالت و مابقي تسهيالت خود را دريافت كرده  ــرف دريافت تس درصد در ش
ــا تأكيد بر توجه  ــتاندار اردبيل ب ــان كار گرفتند. معاون امور عمراني اس و پاي
ــازي مساكن روستايي اضافه كرد: به دليل واقع شدن  ويژه دولت به امر بهس
استان اردبيل بر روي گسل زلزله ضروري است طرح مقاوم سازي روستاها با 
ــتگاه هاي اجرايي مرتبط در اولين فرصت ممكن به اتمام برسد.  همكاري دس
ــازي مساكن  ــال هاي آينده مقاوم س ميرجعفريان اظهار اميدواري كرد:  در س
روستايي با قوت و قدرت ادامه يافته و يك روند رو به رشد را در حركت ها و 

برنامه ريزي ها شاهد باشيم.
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بيم و اميد توليد و مصرف برق در ايران

گـروه گـزارش: وضعيت توليد برق كشـور اميدواركننده اسـت و مصرف 
بـرق اما نگران كننده. وزارت نيرو مي گويد: بايد اين نرخ فعلي برق براي 
فعاالن اين صنعت سـرمايه گذاري كردن صرف نمي كند و حتي پيشنهاد 
داده تا قيمت برق تا 300 درصد افزايش يابد. نه به اين معنا كه كل پول 
را مـردم بدهند بلكه دولت قيمت را سـه برابر كنـد و خود تصميم بگيرد 
كه كل پول را مردم بدهند يا دولت يارانه مي دهد و سـهم وزارت نيرو را 
جداگانه از بودجه كشور مي پردازد. آنچه مي خوانيد آخرين وضعيت توليد، 

مصرف و صادرات برق ايران است 

 اعتراف وزير نيرو؛ بازگشت عادت مصرف برق
خبر يك: وزير نيرو از بازگشت عادت مصرف برق مشتركان در كشور با گذشت 
دو سال از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها خبر داد و بر ضرورت اجراى فاز دوم 
ــالروز اجراى  ــم دومين س اين قانون تأكيد كرد. مجيد نامجو، وزير نيرو در مراس
قانون هدفمندى  يارانه ها با بيان اين كه وزارت نيرو براى شروع قانون هدفمندى  
ــوض برق و آب و  ــازى قب ــازى تعرفه ها و تبصره ها و ساده س ــا شفاف س يارانه ه
ــتور كار قرار داد، گفت: در بخش  ــن پلكانى كردن نرخ تعرفه ها را در دس همچني
برق بايد اعالم كنم كه براساس آخرين آمار آژانس بين المللى انرژى، رتبه ايران 

از نظر ظرفيت و سطح توليد برق به 14 ارتقا پيدا كرده است.
ــتركان برق اضافه  ــاله حدود 5,5 درصد به مش وى در ادامه با بيان اين كه هر س
ــبت به سال 89 حدود 0,2  ــال 90 نس ــود، اظهار كرد: مصرف انرژى در س مى ش
درصد كاهش پيدا كرده است اما آمارها در مورد شش ماهه اول سال 91 نسبت 
ــان از افزايش 2,4 درصدى دارد. نامجو دليل  ــته نش ــابه سال گذش به مدت مش
افزايش مصرف انرژى در شش  ماهه سال جارى را عدم اجراى مرحله دوم قانون 
هدفمندى  يارانه ها اعالم و خاطرنشان كرد: در واقع رفتار مردم در حال بازگشت 
ــت. وزير نيرو همچنين افزود: رشد  ــت كه خوب نيس به قبل از اجراى قانون اس

متوسط انرژى در صنعت برق در كشور در طول 10 سال (79 تا 89) 7,4 درصد 
بوده است كه پس از اجراى قانون حدود 58 كيلووات ساعت معادل 15,2 ميليارد 

ليتر سوخت مايع صرفه جويى شده است.
وى در ادامه گفت: اگر كاهش دو درصدى تلفات و افزايش راندمان يك درصدى 
ــاعت صرفه جويى صورت گرفته  ــه كنيم مجموعا 68 ميليارد كيلووات س را اضاف
ــت كه معادل 18 ميليارد ليتر سوخت است. نامجو خاطرنشان كرد: در بخش  اس
خانگى ميزان مصرف برق در سال 90 نسبت به سال 89 ، 6,8 درصد رشد منفى 
ــته است اين درحالى است كه آمار شش ماه سال 91 نسبت به مدت مشابه  داش
سال 90 افزايش 2,9 درصدى را نشان مى دهد؛ بنابراين احتياج داشتيم كه مرحله 

دوم قانون هدفمندى  يارانه ها اجرا شود.
وزير نيرو با بيان اين كه در بخش تجارى در سال 90 نسبت به سال 89، 5 درصد 
ــش ماهه 91 نسبت به مدت مشابه سال 90، 2,5 درصد كاهش مصرف  و در ش
ــاورزى نيز ميزان مصرف برق در سال 90  ــته ايم تصريح كرد: در بخش كش داش
نسبت به سال 89 ، 24 درصد و شش ماهه 91 به 90، 5,4 درصد افزايش يافته 
است.نامجو با بيان اين كه در بخش صادرات شاهد بهبود وضعيت  بوده ايم، گفت: 
ــان مى دهد كه ميزان صادرات سال 90 نسبت به سال 89، 29 درصد  آمارها نش
ــال گذشته 46 درصد  ــبت به مدت مشابه س ــال 91 نس ــش ماهه اول س و در ش
ــان كرد: آمارهاى دفاتر ما نشان مى دهد  ــت. وزير نيرو خاطرنش افزايش يافته اس
ــاب سوخت هزينه تمام شده برق 1300 ريال است كه در هدفمندى   كه با احتس
ــت و همچنين بدون در نظر گرفتن هزينه  ــوب شده اس يارانه ها 430 ريال محس
ــوخت هزينه تمام شده 800 ريال است كه 264 ريال در نظر گرفته شد. وزير  س
ــته ايم دو هزار ميليارد تومان از طلب هايمان از صنايع،  نيرو با بيان اين كه نتوانس
ــان كرد: با اجراى مرحله اول  ــلح را وصول كنيم خاطرنش ادارات و نيروهاى مس
قانون هدفمندى  يارانه ها اثر چندانى در كاهش مثبت آب و برق نداشته  است كه 

در اين راستا بايد اجراى فاز دوم در دستور كار قرار بگيرد.
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 توليد برق در منطقه اول شد
خبر دوم: معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: براساس آخرين آمار سازمان 
انرژي جهاني، جمهوري اسالمي ايران به جايگاه چهاردهم توليدكنندگان عمده 
ــت. محمد بهزاد اظهار داشت: خوشبختانه ايران از  برق در جهان صعود كرده اس
ــت در حالي كه كه تا دو  ــر توليد برق در رتبه چهاردهم جهان قرار گرفته اس نظ

سال پيش، در رتبه شانزدهم قرار داشت.
ــاس آخرين آمار سازمان انرژي جهاني، جمهوري اسالمي ايران  وي افزود: براس
ــت خاورميانه را به خود اختصاص داده  رتبه 14 در توليد برق جهان و رتبه نخس
ــت. بهزاد ادامه داد: در زمان حاضر ظرفيت توليد برق ايران بيش از 68 هزار  اس
ــت و از لحاظ ظرفيت نامي نيروگاه هاي كشور و ظرفيت تبادل برق  مگاوات اس
ــكوفايي صنعت برق در كشور  ــت منطقه قرار داريم. وي افزود: ش در رتبه نخس
ــر روي صنعت برق نيز  ــت و تحريم ها ب ــي از توانمندي هاي اين بخش اس حاك
هيچ گونه تأثيري نداشته است و اميدوار هستيم كه روز به روز جايگاه اين صنعت 

در كشور ارتقا يابد. 

 زيرساخت هاي برق كشور فرسوده اند 
ــتي خبري با انتقاد از برخي  ــنديكاي صنعت برق در نشس ــوم: اعضاي س خبر س
ــوده بودن زيرساخت هاي برق  ــبت به فرس ــرايط قراردادهاي بخش برق، نس ش
ــور هشدار دادند. قائم مقام و عضو هيات مديره سنديكاي صنعت برق ايران  كش
با اشاره به اثرات افزايش نرخ ارز بر روي قراردادهاي جاري و آتي گفت: نوسان 
ــته است. مقدم با بيان  نرخ ارز از 30 تا 100 درصد بر روي قراردادها تأثير گذاش
ــا تغيير قيمت ارز  ــت ارز را تغيير قوانين مي دانيم و نه صرف ــه تغيير وضعي اين ك
گفت: دولت نمي تواند ارز را با قيمت 2500 تومان بفروشد و از پيمانكار بخواهد 
ــت و  ــنده دولت اس ــا نرخ ارز 1226 تومان كار كند. وي گفت: خريدار و فروش ب
ــت مي خواهد پيمانكار با دو برابر قيمت كار را انجام دهد. عضو هيات مديره  دول
ــت،  ــا بيان اين كه االن بازار بيكاري پررونق اس ــنديكاي صنعت برق ايران ب س
افزود: خواهان اين هستيم كه در مورد قراردادهاي جاري تعديل صورت گيرد و 
قراردادها متناسب با باقي مانده پروژه بر حذف تأثيرگذاري ارز تعديل پيدا كنند. 

تعيين شرايط مناسب براي قراردادهاي جديد نيز خواسته ديگر ماست. 

 رشد صادرات برق افت كرد 
ــال جاري  ــايه از ابتداي س ــورهاي همس خبر چهارم:  صادرات برق ايران به كش
تاكنون حدود 37 درصد در مقايسه با زمان مشابه پارسال افزايش يافت كه اين 

ــد در قياس با آمارهاي پيشين اعالمي از سوي وزارت نيرو حدود سه درصد  رش
كاهش داشته است. وزارت نيرو مي گويد: با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، 
ــبي را براي افزايش  ــور كاهش يافته و اين امر زمينه مناس ــرف برق در كش مص
ــورهاي  ــت. ايران با كش ــايه فراهم كرده اس ــورهاي همس صادرات برق به كش
ــتان، تركيه، جمهوري آذربايجان، نخجوان، عراق  ارمنستان، پاكستان، تركمنس

و افغانستان انرژي مبادله مي كند. 

 مصرف برق خانگي كمتر شد
خبر پنجم: معاون مديريت مصرف برق توانير با اشاره به اينكه اقدامات مديريت 
ــزايي در كاهش مصرف انرژي داشته است،گفت: متوسط سرانه  مصرف تأثير بس
مصرف ساالنه بخش تجاري از 3 هزار و 950 به 3 هزار و 750 كيلووات ساعت 
ــت. عليرضا احمد يزدي با اعالم اينكه متوسط سرانه مصرف ساليانه  ــيده اس رس
مشتركين خانگي كشور از 2 هزار و 950 به 2 هزار و 550 كيلووات ساعت تقليل 
ــت، اظهار كرد: سهم مصرف مشتركان خانگي كشور از 3/33 درصد به  يافته اس

3/30 درصد كاهش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: بهره گيري از انرژي هاي نو براي تأمين برق ساختمان هاي 
ــتفاده از انرژي هاي  ــمار مي رود. در زمينه اس ــي به ش اداري يك ضرورت اساس
ــه و تا به حال 3 هزار مگاوات  ــور اقدامات مؤثر و مثبتي صورت گرفت نو در كش
ــت براي احداث نيروگاه هاي تجديد پذير در كشور ارائه شده است. يزدي  درخواس
ــه مديريت مصرف برق در  ــه داد: اقدامات صورت گرفته در زمين ــن ادام همچني
ــمنان بسيار مناسب بوده و برخي اقدامات انجام شده نيز به  صنعت توزيع برق س

عنوان الگو در ساير استان ها اجرايي شده است. 

 كميسيون انرژي مجلس افزايش قيمت برق را رد كرد
ــالمي با اشاره به  ــيون انرژي مجلس شوراي اس ــخنگوي كميس آخرين خبر! س
ــوي وزارت نيرو، گفت كه كميسيون  ــدن قيمت برق از س ــنهاد سه برابر ش پيش
انرژي با افزايش جهشي قيمت برق موافق نيست. حسين اميري خامكاني، اظهار 
ــتيم بلكه  ــي قيمت برق موافق نيس ــيون با افزايش جهش كرد: ما قطعا در كميس
ــبت به افزايش  دولت بايد در چارچوب قانون هدفمندي و به صورت پلكاني نس
قيمت مبادرت كند. وي افزود: تاكنون با كميسيون انرژي راجع به افزايش قيمت 
ــوده كه هزينه تمام  ــه آنچه مورد بحث قرار گرفته اين ب ــده بلك برق رايزني نش
شده برق در هر كيلو وات ساعت تقريبا 80 تومان است اما آنچه امروز در فرآيند 
اجراي هدفمندي دست صنعت برق را مي گيرد، 26 تومان در هر كيلو وات است 

كه يك سوم هزينه تمام شده برق است.
ــا نه از جيب مردم.  ــود ام ــده اين بود كه اين رقم بايد اصالح ش بحث مطرح ش
ــاس قانون  ــه كرد: با توجه به اينكه بر اس ــردم زرند در مجلس اضاف ــده م نماين
ــاري، صنعتي و  ــه واحدهاي تج ــي از فروش برق ب ــدي يارانه ها، بخش هدفمن
مسكوني به سازمان هدفمندي پرداخت مي شود ظاهرا بين وزارت نيرو و سازمان 
ــهم وزارت نيرو را به موقع و  ــازمان س ــي وجود دارد و گاهي س هدفمندي چالش
ــود صنعت برق دچار چالش  ــه اندازه اي كه بايد، نمي پردازد. همين باعث مي ش ب
ــيون انرژي مجلس ادامه داد: پيش از اجراي هدفمندي  ــود. سخنگوي كميس ش
ــاعت 30 تا 40 تومان به صنعت برق پرداخت  ــا در ازاي هر كيلو وات س يارانه ه
ــرايط فعلي 26/4 تومان به ازاي هر كيلو وات ساعت  ــد در حالي كه در ش مي ش
ــود. اين در شرايطي است كه هزينه تمام شده برق افزايش يافته  پرداخت مي ش
ــت. اميري خامكاني عدم تخصيص منابع حاصل از واگذاري ها به صنعت برق  اس
ــت و تصريح كرد: بحث ما اين بوده كه  ــكالت اين صنعت دانس را از ديگر مش
سهم صنعت برق از پرداخت ها بايد بيشتر شود، نه اينكه قيمت برق افزايش يابد. 
دولت بايد در وضع موجود و با قيمت هاي فعلي هم سهم برق را به موقع بپردازد 

و اين رقم را افزايش دهد. 
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گفتگوي ويژه «پنجره ايرانيان» با رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ايران

قانون خوب؛ اجراي ناقص و نظارت ضعيف است

اشـاره:52 بهار از عمر خويش را صرف تحقيق و پژوهش و علم آموزش كرده و دكتراي تخصصي اش را از يكي از دانشـگاه هاي 
معتبر در كشـور زلزله خيزي چون ژاپن گرفته و اكنون بر صندلي رياسـت مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ايران تكيه زده 

است.
دكتر سيد محمود فاطمي عقدا، بدون هيچ تشريفات مرسوم دنياي خبرنگاري و و تنها با يك تماس تلفني با انجام مصاحبه موافقت 
كرد و هم انتقادها را پذيرفته و هم چالش ها و موانع موجود را تأييد مي كند و صريح مي گويد: ايران از حيث قوانين و مقررات ناظر 
بر كيفيت سـاختمان نه تنها چيزي كم ندارد كه از بسـياري كشـورهاي پيشـرفته هم پيشرفته تر اسـت. مشكل اما از نظر رياست 
مركز تحقيقات راه، مسـكن و شهرسـازي ايران ضعف نظارت بر ساخت و سازهاست. او ارتقاي كيفيت ساختمان و باالبردن عمر 
ساختمان هاي موجود را يك رسالت فراسازماني و فرابخشي توصيف و تأكيد مي كند به دليل قرار گرفتن كشور در جمع كشورهاي 
حادثه خيز بايد عزم جدي تر و گام هاي عملي تري برداشـته شـود. دكتر فاطمي عقدا دوره كارشناسـي  رادر رشته زمين شناسي در 
دانشگاه اصفهان گذرانده و كارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي را در دانشگاه تربيت مدرس سپري كرده است و سال 1373 
موفق به اخذ مدرك دكتراي تخصصي مهندسي حفظ محيط( زمين شناسي مهندسي ) از دانشگاه كوموتاي ژاپن شده است. متولد 
اول فروردين 1339 است و مسووليت هايي چون رئيس پژوهشكده سوانح طبيعي ايران، رئيس مركز آسيايي كاهش خطر پذيري 

زلزله را در كارنامه اش دارد و هم اكنون عضو شوراي مركز مجمع جهاني نوآوري و ابداعات در ساختمان است. و اما بعد
اجـازه مي خواهـم صادقانه بگويم كـه اين مصاحبه را چندي قبل انجام داده بوديم. وليكن واقعيـت را نمي توان كتمان كرد كه اين 
دنياي روزنامه نگاري هم حكايت ها دارد! موضوع از اين قرار است كه بخش زيادي از فايل صوتي اين گفتگو، را به دليل ويروسي 
شـدن از دسـت دادم تا اينكه چند روز قبل، وقتي موضوع را در قالب خاطرهاي از دنياي خبرنگاري براي يكي از دوسـتان تعريف 
كردم، به ناگهان از امكان برگرداندن فايل ويروسـي شـده و پاك شـده، خبرداد و شـبي تا صبح نشستيم تا هم فايل پاك شده را 
پيدا كنيم و هم سـريع اين گفتگو را پياده كرده و براي اين شـماره نشـريه پنجره ايرانيان تقديم مخاطبان ارجمند نهاييم. اين را 
گفتيم چرا كه باور تحريريه نشريه «پنجره ايرانيان» بر صداقت در گفتار و رفتار است. با اين توضيح كه براي آشنايي با ديدگاه ها 
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و نظـرات رياسـت مركز تحقيقات راه، مسـكن و شهرسـازي 
گزيده اي از اظهارنظرهاي او را جمع آوري كرده كه در ادامه اين 

گفتگوي اختصاصي مي خوانيد:
 اجـازه دهيـد به چالش جدي گرفته نشـدن و فراگيـر نبودن اجراي 
مقـررات ملـي سـاختمان اشـاره كنـم. نظيـر صرفه جويي انـرژي يا 
آالينده هاي صوتي كه به نظر مي رسد اين استانداردها و الزامات وضع 
شـده در برخي شـهرها جنبه توصيه اي دارد تا الـزام قانوني. ارزيابي 
شـما چيسـت و فكر مي كنيد با چـه چالش هايي در ايـن زمينه مواجه 

هستيم؟
ــاختمان يك قانون  ــت كه مباحث 21 گانه مقررات ملي س - واقعيت اين اس
ــه 2800 يا مبحث  ــه از جمله رعايت آيين نام ــرا براي هم ــت و الزم االج اس
ــا مبحث ماده 18  ــاختمان ي ــاط با صرفه جويي انرژي در س ــاده 19 در ارتب م
ــاره دارد. بنابراين ما هم قانون داريم و هم اين  ــاختمان اش كه به صوت در س
ــفانه اين مقررات قانوني  ــاخت متأس ــت ولي در اجرا و س قانون الزم االجراس
ــده و مقررات ناظر بر  ــود. البته اجراي قانون يادش ــي جدي گرفته نمي ش خيل
ــت كه ما در اين مسير  ــود. مهم اين اس آن به تدريج در جامعه نهادينه مي ش
ــاختماني مطرح بود  ــر گام برداريم. يك زمان بحث كيفيت مصالح س محكم ت
ــاختمان مطرح شد و من  ــفال. بعدها بحث مصرف انرژي در س مثل آجر و س
ــرح تحول اقتصادي دولت به ويژه قانون هدفمندي  فكر مي كنم با اجراي ط
يارانه ها و افزايش هزينه مصرف حامل هاي انرژي شرايط خوبي براي اجرايي 
ــاختمان به خصوص در ارتباط با موضوع انرژي ايجاد  ــدن مقررات ملي س ش
ــده و ذهنيت جامعه هم آمادگي الزم براي اجراي اين مقررات را پيدا كرده  ش
ــبتا خوب مردم به  ــخن را مي توان در اقبال عمومي نس ــت. مصداق اين س اس
ــازندگان مسكن به در و پنجره هاي دوجداره يو پي وي سي است كه در  ويژه س
ــال هاي اخير رواج پيدا كرده و به نظرم بايد فرهنگ سازي در اين زمينه را  س
ــترش داد و محدود به در و پنجره نشود چرا كه ما شاهد هدر رفت انرژي  گس
ــته خارجي ساختمان هم هستيم و اين مسووليت نشرياتي مثل  در بخش پوس

پنجره ايرانيان را دوچندان مي سازد. 
 يك سوال صريح مي پرسم و انتظار دارم شفاف پاسخ دهيد كه چرا 
دولت با تعويض خودروهاي فرسوده با نو موافقت مي كند و تسهيالت 
مي دهد اما براي نوسـازي سـاختار مصرف انرژي در سـاختمان چنين 
عزمي ديده نمي شـود مثال بيايند به خانواده ها وام بدهند تا پنجره هاي 
قديمي و تك جداره شـان را با پنجره هـاي دوجداره كم مصرف عوض 

كنند؟
ــت هاي دولت هم  ــت و از قضا جزو سياس ــما منطقي اس - يقينا اين انتقاد ش
هست و ما از پارسال به تدريج اين كارها را شروع كرديم و برخي شركت هاي 
ــده در و پنجره هم مورد حمايت قرار گرفتند و هنوز هم ادامه دارد و  توليدكنن
استقبال خوبى هم شد. ما اميدواريم با همكارى انجمن هاى صنفى توليد كننده 
ــى با شيشه هاى دوجداره بتوانيم يك مكانيزم تشويقى  در و پنجره يو پى وى س
ــت هاي  ــا و توليد كننده ها اين سياس ــط بانك ه ــن كنيم كه هم توس را تدوي
تشويقي اجرايي شود و در وزارت راه و شهرسازي طرح هايي براي اين منظور 
در حال تدوين و بررسي است كه به زودي مي توان شاهد رونمايي بخشي از 

اين سياست ها بود. 

 برخـي كارشناسـان مي گويند فاز نخسـت هدفمنـدى يارانه  ها يك 
سياست اصالح قيمت ها بود اما رمز موفقيت اين سياست ها به اجراي 
همزمان سياسـت هاي غيرقيمتي تنبيهي و تشـويقي برمي گردد. مثال 
اگـر مى خواسـيتم مصرف انـرژى درسـاختمان را از 40 درصد به 17 
درصد برسـانيم، دولت مى توانسـت هميـن يارانه نقـدى را به عنوان 
تسهيالت براي تعويض در و پنجره يا ديگر اقدام هاي كاهنده مصرف 

انرژي در ساختمان در نظر بگيرد و. . . 

- يقينا اين اقدامات مى تواند درآينده اتفاق بيافتد و خواهد افتاد. به هر صورت 
ــيار عظيم و بزرگى بود  ــروع آن يك كار بس طرح بزرگ تحول اقتصادى و ش
ــهامت اين كار را كليد زد. البته يك  ــد و دولت دهم با ش كه بايد انجام مى ش
طرح خيلى بزرگ و كالن، تبعاتى هم دارد و شكى درآن نيست كه در مراحل 
ــد و مشوق هايي  ــت هاي مكمل و جايگزيني هم اجرايي خواهد ش بعد سياس
ــازي  ــما در نوس ــتر مردم به اجرا درخواهد آمد نظير آنچه ش براي اقبال بيش
ــاركت مردم، شهرداري ها و  ــتيد كه با مش ــوده شاهد آن هس بافت هاي فرس
ــت. به طور حتم سياست هاي  ــدن اس ــازي در حال اجراش وزارت راه و شهرس
ــاختمان هم تدوين و  ــويقي در بحث كاهش مصرف انرژي در س مكمل و تش
به اجرا گذاشته مي شود. همانطور كه شاهد رشد صنعتي سازي مسكن هستيم 
ــاختمان هايي كه به صورت صنعتي ساخته مي شوند، به شدت  و در اجراي س
ــود در  ــوع مصرف انرژي و صوت و مقاومت در برابر زلزله رعايت مي ش موض
ــاختمان و شهرسازي تاييديه هاي  غير اين صورت ما در مركز تحقيقات راه س
الزم را صادر نخواهيم كرد و اصال اجازه نمي دهيم كه وارد فرايند توليد شوند. 
ــهم زيادي از ساخت و ساز در كشور را  ــتيم تا پايان افق 1404 س مصمم هس

به صورت صنعتي سازي داشته باشيم. 

 اشاره كرديد به رسالتي كه نشريات تخصصي از جمله نشريه پنجره 
ايرانيـان مي توانند در ارتقاي كيفيت سـاختمان و رعايت مقررات ملي 

ساختمان ايفا كنند. ارزيابي شما از نشريه پنجره ايرانيان چيست؟

 به طور حتم و يقين انتشار نشريات تخصصي در حوزه هاي مختلف ساختمان 
ــد تا كيفيت محصوالت و خدماتي كه در بخش ساختمان  هم باعث خواهد ش
ــود، در نتيجه رقابت بين فعاالن همان صنعت ارتقا پيدا كند و  ــتفاده مي ش اس
هم باعث ارتقاي سطح آگاهي و دانش مردم و جامعه خواهد شد. از اين منظر 
انتشار نشريه اي در حوزه در و پنجره و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان 
ــم و اميدوارم كه همچنان بر  ــره ايرانيان را يك گام مثبت مي دان ــه نام پنج ب

}
با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش هزينه مصرف حامل هاي 
ــاختمان به  ــدن مقررات ملي س ــرايط خوبي براي اجرايي ش انرژي ش
ــده و ذهنيت جامعه هم  خصوص در ارتباط با موضوع انرژي ايجاد ش
آمادگي الزم براي اجراي اين مقررات را پيدا كرده است. مصداق اين 
سخن را مي توان در اقبال عمومي نسبتا خوب مردم به ويژه سازندگان 
مسكن به در و پنجره هاي دوجداره يو پي وي سي است كه در سال هاي 
ــازي در اين زمينه را  ــر رواج پيدا كرده و به نظرم بايد فرهنگ س اخي
گسترش داد و محدود به در و پنجره نشود چرا كه ما شاهد هدر رفت 
ــته خارجي ساختمان هم هستيم و اين مسووليت  انرژي در بخش پوس

نشرياتي مثل پنجره ايرانيان را دوچندان مي سازد. 
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رسالت خويش پايدار بمانيد. 

 اما االن با چند گروه سـازنده مسـكن و سـاختمان مواجه هسـتيم، 
و شـركت هاي  انبوه سـازان  تعاوني هـاي مسـكن،  شخصي سـازها، 
سـاختماني. ارزيابـي شـما از اين وضعيت چيسـت؟ آيـا تعاوني ها و 
انبوه سـازان به درجه اي از توانمندي فني و مهندسـي رسـيده اند كه 

بتوان ادعا كرد كيفيت ساخت و سازهاي جديد ارتقا يافته است؟
ــور ما توليد انبوه ساختمان و مسكن، توسط انبوه سازان كشور   به نظرم در كش
ــت و واقعا انبوه سازان كشور به عنوان يك تشكل فنى و  كامال امكان پذيراس

ــان دادند كه توانمند هستند. ببينيد االن انبوه سازى داريم كه در  حرفه اى، نش
ــور ركورد شكنى مى كند، انبوه سازانى داريم كه در داخل كشور به  خارج از كش
ــكل حرفه اى آنها  ــر، انصافا توان فنى بااليى دارند و تش ــكن مه ويژه در مس
ــر فنى و متخصص  ــيار خوب از نظ ــازان، يك كانون بس يعني كانون انبوه س
ــاختمان داريم  ــازى ما انجمن فناوران صنعت س ــت و در بحث صنعت س اس
ــاخت مسكن با  ــتند، به ويژه در س ــر كامال فنى و تخصصى هس كه يك قش

ــاختماني  ــكل حرفه اي را در زمينه توليد انواع مصالح س كيفيت. همچنين تش
ــكل  ــت و روي ديگر كه مش ــكه اس نوين و با كيفيت داريم. اين يك روي س
عمده محسوب مي شود، اين است كه متأسفانه بخشي از ساخت و ساز توسط 
افرادى غير ماهر صورت مي گيرد. االن در ساختمان هاى بزرگ، الزام كرده ايم 
ــاختمان داراي صالحيت فني الزم  ــه از يك متراژ باال حتما بايد مجرى س ك
ــاخت و سازها اجرايي شود و  ــد اما معتقدم كه اين رويكرد بايد در كليه س باش
ــاخت و ساز حتما صالحيت سازندگان و مجريان و نيروهاي  همه در فرايند س

انساني جدي گرفته شود. 

 اما درباره تعاوني هاي ساختماني يا مسكن ساز چه نظري داريد؟
ــال تجربه خوبي  ــكن و نظاير آن اص ــاخت مس به نظر تعاوني ها در بخش س
ــتاوردهاي خوبي به لحاظ ساخت و  ــور نبودند و نشان دادند كه دس براي كش
ــته اند. از سوي ديگر در قانون تعاون  ــاز و تكميل به موقع و با كيفيت نداش س
ــت و  ــده اس ــاز داده نش ــاخت و س هم اصال مجوزي براي فعاليت آنها در س
ــته باشيم. آنها  ــكن به لحاظ قانوني نمى توانيم داش ــازنده مس اصال تعاونى س
ــتند، عمدتا داراي مشكالت جدي هستند. ماهيت  هم كه در حال فعاليت هس
تعاوني هاي مسكن در قانون تامين و تجهيز منابع از سوي اعضا و جمع كردن 
سرمايه هاي خرد است. در واقع تعاوني هاي مسكن بايد اين منابع را مديريت 
ــى كه تعاونى ها  ــه اي قرار دهند، ولى زمان ــازندگان حرف ــد و در اختيار س كنن
ــان بخواهند اين كار ها را انجام دهند، يقينا به مشكالت جدي برخورد  خودش
ــازان به  ــترده اي از انبوه س مي كنند. در حال حاضر با در نظر گرفتن طيف گس
جرأت مى توانم بگويم، ما مشكلى در بحث اجرا نداريم. نمونه اين كار را شما 
ــكن مهر و اعتماد دولت به توان فني و مهندسي انبوه سازان مي توانيد  در مس

ببينيد كه در گوشه و كنار كشور مشغول ساخت مسكن مهر هستند. 

ــور داريم كه طبق آمار 40 درصد از آنها قبل از ابالغ آيين نامه 2800  ــكونى در كش ــكن مهر نزديك به بيش 17 ميليون واحد مس   بدون در نظر گرفتن آمار مس
ساخته شده اند و نزديك به40 درصد انواع ساختمان هاى فوالدى در كشور داريم كه اين ساختمان ها طبق مطالعات و بررسى هاي انجام شده در برابر زلزله سازه هاى 

ضعيفى محسوب مى شود. 
ــتند كه اگر ما حتى فرض را بر اين بگذاريم كه آيين نامه 2800 به طور كامل براى ساختمان هاى مهندسى ساخت در  ــور بتنى هس ــاختمان هاى كش 20 درصد هم س
ــد، يقينا نزديك بين 15-20 درصد ساختمان ها، آسيب پذير تلقى مى شوند كه درجات متفاوتى از آسيب پذيرى را دارند. البته اين  ــبه و طراحى رعايت شده  باش محاس
نكته بدين معنا نيست كه همه ى آنها با ريزش مواجه مي شود ولى ساختمان هاى هستند كه به هر شكل عملكرد آنها از حيث مقاومت دچار مشكل هستند. بنابراين 

حدود 50 درصد ساختمان هاى ايران با ضرايب مختلف هنوز آسيب پذيرند و اين ميراثي است كه از گذشته به ارث رسيده است. 

  ازعمده ترين داليل نامقاوم بودن ساختمان هاى موجود، يكى به اجراى غير اصولى و نامناسب بر مى گردد يا به عبارتى شيوه هاى ساخت كه به شيوه هاى سنتى 
ــقف هم، بيشتر ساختمان هاي موجود كه در گذشته ها  ــتاندارد و نامقاوم و بى كيفيت از حيث معماري و سازه هاي س ــتفاده از مصالح غيراس ــتنند و دوم اس معروف هس

ساخته شده اند، مقاومت پايينى دارند و به شدت آسيب پذيرند.
عامل ديگر به بحث ضعف در نظارت برمي گردد. زلزله هاي اخير هم نشان داد كه هم در بم ،زرند و لرستان و اخيرا آذربايجان شرقى بايد نظارت بر ساخت و ساز را 
جدي گرفت چون اگر نظارت هاي به خوبي انجام و به طور جدى رعايت شود، يقينا هم از مصالح غيراستاندارد و بى كيفيت استفاده نخواهد شد و هم در بحث هاى 

محاسبات و طراحى و اجرا رعايت مسائل فنى راصورت مي پذيرد.

  ساختمان هاى معمول بخصوص ساختمان شخصى ساز يا ساختمان هايي كه به صورت مشاركت در ساخت توليد مي شوند، واقعا مشكل دارند. اشكال كار اين 
ــتاندارد به استفاده از كارگران غير ماهر و فصلى بر مي گردد و ما  ــتفاده از مصالح با كيفيت و اس ــاختمان ها عالوه بر ضعف در طراحي فني و نظارت و عدم اس گونه س

هنوز شاهد بتن ريزى دستي و ساخت بتن به عنوان اصلى ترين مصالح ساختمانى در محل ساخت هستيم.
انتظار ما اين است كه شهردارى ها هم در سراسر كشور به طور جدى با اين موارد برخورد كنند و شوراى اسالمى  شهرها اجازه ندهند كه ساخت بتن در محل ساخت 

ادامه پيدا كند كه اين اگر اتفاق بيافتد تا حد بسيار زيادى بحث كيفيت در ساختمان هاى بتنى در كشور بهبود خواهد يافت. 

  يقينا هيچ كس نمى تواند كتمان كند كه نظارت در حال حاضر نسبت به ده سال قبل واقعا تغيير كرده است و نظام مهندسى ساختمان ما بحث نظارت را جدى 
ــاختمان از حيث مصرف انرژي و يا آلودگي هاي صوت هنوز جدي گرفته نمي شود كه باز هم آنها در  ــت الزامات رعايت مقررات ملي س ــت. البته ممكن اس گرفته اس
ــت. ولى در بخش سازه  ساختمان اكثرا الزامات قانوني را رعايت مى كنند و عملكرد ساختمان هاى نوساز در زلزله هاى اخير مويد  ــى و تحليل اس جاى خود قابل بررس

ــى توليد كننده در و { ــم با همكارى انجمن هاى صنف ما اميدواري
ــى با شيشه هاى دوجداره بتوانيم يك مكانيزم  پنجره يو پى وى س
تشويقى را تدوين كنيم كه هم توسط بانك ها و توليد كننده ها اين 
ــت هاي تشويقي اجرايي شود و در وزارت راه و شهرسازي  سياس
ــت كه  ــي اس طرح هايي براي اين منظور در حال تدوين و بررس
به زودي مي توان شاهد رونمايي بخشي از اين سياست ها بود. 
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اين مساله است كه نظارت ما رو به افزايش بوده و اقداماتى كه شهردارى هاى انجام داده اند اقدامات خوبى بوده است. اما تأكيد مي كنم كه اهميت كيفيت ساختمان 
ــت به علت تعدد عوامل دخيل در آن نظارت ها  ــاز يك فرايند كامال پيچيده اس ــود. چرا كه فرايند ساخت و س ــفاف تر اجريي ش ايجاب مي كند كه نظارت دقيق تر و ش

مشكل تر شده است. 

ــاخت و ساز در تمام مراحل از شروع تا پايان براى تمام عوامل درگير در بخش ساخت وساز قانون  ــت و ما در بحث س ــى، قانون جامعى اس   قانون نظام مهندس
خوبى داريم و قوانين ما كمتر از قوانين كشورهاى پيشرفته نيستند و شايد در برخى از جاها بيشتر از آنها قانون داريم. عمده ترين مشكل ما در بخش نظارت است. 
ــغل ديگرى هم باشد. وقتي نظارت به عنوان شغل محسوب نمى شود و  ــود و ما اجازه مى دهيم ناظر داراى ش ــاخت جدى گرفته نمي ش هنوز جايگاه ناظر در چرخه س
كسى كه به عنوان مهندس ناظر است، مى تواند پروانه نظارت بگيرد و نظارت را شغل جانبي اش تلقي كند ديگر ما چه انتظارى داريم كه فرضا يك كارمند سازمان، 

تمام وقت مفيد ادارى خود را صرف نظارت بر ساخت و ساز كند؟
 مهندس ناظري كه از صبح تا عصر مشغول كار ديگري است بعد از ظهر همان روز خسته شده و آنگاه بايد بر پرو   ژه اي نظارت كند كه ساخت آن در طول روز ادامه 
داشته است. از طرف ديگر مگر مى توان فرايند ساخت را به خاطر عدم حضور ناظر متوقف كرد؟ كسى كه سرمايه گذارى مى كند و شروع به ساخت مى كند، چه ناظر 
باشد چه ناظر نباشد، نمى تواند كارگر و مجموع ساخت را متوقف كند تا ناظر بيايد. اينجاست كه حلقه نظارت مستمر و مستقيم بر ساخت و ساز گمرنگ مي شود و تا 
زماني كه نظارت به عنوان يك شغل تلقى نشود و مشمول ممنوعيت تعدد شغلى واقع نشود، ما همين گرفتارى ها را خواهيم داشت، بتن را ساعت 12 شب مى ريزند 
كه در اين ساعت اصال ناظر وجود ندارد، سه ماه بعد سقف زده مى شود، نه مامورين شهردارى هستند نه ناظر هست. طبيعي است كه معايب ساختمان پنهان مي شود. 

ــده بود اما از اواخر سال اسفند 1384 اين استانداردهاي الزم االجرا ابالغ شد و  ــتاندارد هاى اجبارى در كشور جدى گرفته نش ــال 1384 اجراى اس   تا قبل از س
ــئول موظف شدند هر شش ماه يكبار گزارش خود را به كميسيون ويژه دولت بدهند. با پيگيرى هاى جدى وزارت خانه هاى مسكن و شهرسازى و  ــازمان هاى مس س
ــى قرار شد تا وزارت بازرگانى وقت مانع از توزيع و فروش مصالح  ــتاندارد، مركز تحقيقات راه و ساختمان، سازمان نظارت مهندس ــه اس صنايع و معادن وقت، موسس
فاقد كيفيت شود . البته بر اساس گزارش ها استاندارد مصالح ساختماني در سال هاي اخير از 35 درصد به 88 درصد رسيده است، البته در حدود 12 درصد مصالح كه 
استاندارد نيستند، عمده ترين شامل معادن شن وماسه و سنگدانه و فراورده هاى بتنى مي شود. در نتيحه طبق مصوبه دولت قرار شد تا پايان تير ماه سال 1387 تمام 
مصالح ساختمانى مشمول استاندراد هاى اجبارى شوند و نبايد واحدى غير استاندارد وجود داشته باشد. البته متاسفانه هنوز در برخى موارد با مشكل مواجه هستيم. 

  در بسياري از كشورهاي دنيا، بيمه تضمين كيفيت ساختمان يكى از مهمترين مواردى است كه بانك ها در اعطاي تسهيالت مالك عمل قرار مي دهند، چون 
ــور ما االن مساله جدي گرفته نمي شود. وقتي يك بانكي 80 درصد منابع انبوه سازي ساختمان را متقبل مي شود  ــت. اما در كش ــرمايه گذارى اس وام دادن يك نوع س

بايد اصل را بر بيمه كيفيت ساختمان بگذارد. 

ــتيم و قانون به اندازه كافى داريم. ساز و كار الزم براى اقدام هم  ــرو هس ــورهاى پيش ــت گذارى و بخش ضوابط و قوانين و مقررات جزء كش   ما در بخش سياس
داريم اما قبول كنيد كه پيشگيري و كاهش خطرات سوانح طبيعي و حوداث غيرمترقبه يك بحث تك سازمانى نيست. به هنگام وقوع زلزله نمى توان بگوييم فقط 

مسكن و شهرسازى مسئول است يا شهردارى ها مسووليت دارند. 

  عمر مفيد ساختمان هاى مسكونى چيزى حدود 60  سال هدف گذارى شده است در حالي كه االن طول عمر مفيد ساختمان هاى ما زير 30 سال است، دليل آن 
همه نامقاوم بودن ساختمان نيست، بلكه عمده ترين دليل پايين بودن و طول عمر ساختمان ها كشور، بحث هاى اقتصادى ساختمان ها و اقتصاد زمين است. در كشور 
ما از نظر شرايط اقتصادى، ساختمان سازي به ويژه مسكن سازي صرفه  اقتصادى دارد تا آنجايي كه براي سازنده اي صرف دارد ساختمان 5-10 ساله را بكوبد و با 
ــهردارى ها اجازه ندهند ساختمانى كه هنوز 20 سال مى تواند مورد بهره بردارى  ــت كه ما نياز به قانون جديد داريم تا ش ــرمايه خود بيافزايد. اينجاس خريد تراكم به س

قرار گيرد، به دليل صرفه  اقتصادي ساخت و ساز تخريب و دوباره ساخته شود. 
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اشـاره: در اين بخش از معرفي فناوري هاي نوين ساختمان سـازي به معرفي سـه سيستم سـاخت و ساز مي پردازيم. نخست به روش 
اجراى ساختمان هاى بتن مسلح ديوار باربر با قالب هاى عايق ماندگار بلوكى پلى استايرن و نئوپور اشاره مي شود كه كاربرد اين سيستم 
صرفا در مناطق با خطر نسبى كم و متوسط و براى ساختمان هاى داراى اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز است البته 
در صورتى كه ضوابط شكل پذيرى رعايت شود، ضمن رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع ساختمان بر اساس ضوابط 
آيين نامه 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه است كه در اين سيستم از قالب هاى عايق ماندگار بلوكى استفاده مى شود. دومين روش كه 
در اين نوشـتار به آن مي پردازيم اجراى سـاختمان بتن مسلح با قالب هاى عايق ماندگار به عنوان يكي از سيستم هاى متداول در كشور 
است با اين توضيح كلي كه هر چند بهره گيرى از اين سيستم باعث افزايش سرعت ساخت و كاهش حجم عمليات قالب بندى مى شود، 
وليكن بنا به نوع قالب انتخابى اجراى نما همچنان به عنوان يك روند زمان بر محسوب مى شود. سرانجام به ساختمان هاى بتن مسلح 
با بلوك هاى چوبى- سـيمانى به عنوان روش سـوم اشاره خواهد شد با اين تفاوت كه هرچند تجربه استفاده از انواع مرسوم قالب هاى 
پلى اسـتايرنى و پليمرى در كشـور وجود دارد وليكن بلوك هاى چوب- سـيمانى با توجه به عملكرد مطلوب در زمينه هاى انرژى، حريق 
واكوسـتيك، گزينه مطلوبى براى بهره گيرى به عنوان قالب ماندگار به شـمار مى رود.اين مقاله را كه برگرفته از پايگاه اينترنتي شـركت 

صنعتي سازي مسكن ايران (مپسا) است را بخوانيد:

فناوري هاي نوين ساختمان( بخش چهارم)
راز ساخت و ساز با بلوك هاي پلي استايرن،چوبي يا سيماني
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• سـاختمان هاى بتن مسـلح با قالب هـاي بلوكى پلى اسـتايرن و 
نئوپور

ــاى عايق ماندگار  ــلح ديوار باربر با قالب ه ــاختمان هاى بتن مس روش اجراى س
ــتايرن و نئوپور يكى از انواع شيوه هاى اجراى سيستم ICF است.  بلوكى پلى اس
سيستم سازه هاى حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيستم سازه اى ديوار باربر 
با ديوارهاى برشى بتن مسلح محسوب مى شود. در صورتى كه ضوابط شكل پذير 
بر اساس آيين نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملى ايران رعايت نشود، با استناد 
ــتم صرفا در مناطق با خطر  ــه مبحث نهم مقررات ملى ايران كاربرد اين سيس ب
نسبى كم و متوسط و براى ساختمان هاى داراى اهميت كم و متوسط تا حداكثر 
ارتفاع 10 متر مجاز است. بديهى است در صورتى كه ضوابط شكل پذيرى رعايت 
ــاختمان  ــط مقاومت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع س ــود، ضمن رعايت ضواب ش
ــت كه در اين  ــه 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه اس ــاس ضوابط آيين نام بر اس
ــتم از قالب هاى عايق ماندگار بلوكى استفاده مى شود. اين بلوك ها در ابعاد  سيس
و ضخامت هاى مختلف با استفاده از پلى استايرن منبسط شونده كند سوز و نئوپور 
ــتفاده و اتصال  ــوند. براى اتصال طرفين قالب از رابط هاى فلزى اس توليد مى ش
اين بلوك ها در ارتفاع و در طول با استفاده از كام و زبانه تعبيه شده در بلوك ها 
ــود. همچنين در زمان بتن ريزى به منشور نگهدارى قالب ها و ايجاد  انجام مى ش
ــت در فواصل مناسب پشت بند اجرا  ــت براى اجراى طبقات باالتر الزم اس داربس
شود. اين روش اجرا در مركز تحقيقات راه،مسكن و شهرسازي مورد ارزيابى قرار 

گرفته و كاربرد آن در حيطه الزامات ارائه شده مجاز است. 

• شروط الزم و مقررات فني
ــازه اى حاصل از اين روش، به ترتيب بر  ــتم س 1. بارگذارى ثقلى و لرزه اى سيس

ــاختمان و استاندارد    ــم مقررات ملى س ــاس آخرين ويرايش هاى مبحث شش اس
ــتم حاصل از اين روش، بايد بر اساس مبحث  ــازه اى سيس 2800ايران و طرح س
ــه ACI318-05 و ويرايش هاى بعد از  ــاختمان يا آئين نام نهم مقررات ملى س
آن صورت گيرد. همچنين ضخامت مفيد ديواره هاى بتنى نبايد از 15 سانتى متر 

كمتر باشد. 
2. بتن مصرفى بايد از نوع بتن سازه اى و با حداقل مقاومت 20MPa و حداكثر 
اندازه اسمى سنگدانه مصرفى، 20 ميلى متر باشد. از سوي ديگر، مشخصات كليه 
مصالح مصرفى مربوط به اجزاي قالب بندى ماندگار، بايد مطابق با استانداردهاى 
ــاير مصالح مصرفى نيز بايد  ــناد ارائه شده و مشخصات س بين المللى معتبر و اس
ــد. نكته كليدي  ــتانداردها و آئين نامه هاى ملى يا معتبر بين المللى باش مطابق اس
ــته به نوع و جزئيات ديوار است) ــتم در برابر آتش (كه وابس اينكه، مقاومت سيس

بايد مطابق با الزامات مبحث سوم مقررات ملى ساختمان و آيين نامه 444  مركز 
ــكن و شهرسازي تأمين شود. مدرك ارائه شده توسط متقاضى  تحقيقات راه،مس
معرف سيستمى با مقاومت 90 دقيقه در برابر آتش است كه براى ساختمان هاى 
ــتر ديوار بتنى  ــت. براى مقاومت هاى باالتر به ضخامت هاى بيش بلند كافى نيس

نياز است. 
ــتايرن بايد از نوع كند سوز يا خود خاموش شو، باشد(توجه:اصوال استفاده  3. پلى اس
ــتايرن منسبط شونده معمولى در ساختمان مجاز نيست و حتما هميشه  از پلى اس
فقط بايد ازنوع خودخاموش شو استفاده شود). بنابراين، پلى استايرن مورد استفاده 
ــر بين المللى و داراى گواهى نامه فنى از مراكز  ــتانداردهاى معتب بايد مطابق با اس
ــد. همچنين، محافظت از بلوك پلى استايرن  ــاختمان و مسكن باش تحقيقات س
ــه عنوان مثال،  ــب صورت گيرد. ب ــش و مانع حرارتى مناس ــيله پوش بايد به وس
ــاير مصالح كه از  ــا تخته گچى حدود 13 ميلى متر يا س ــوان از يك اندود ي مى ت
ــتفاده كرد. توضيح اينكه  ــد، اس ــر مقاومت در برابر دماى باال، معادل آن باش نظ
ــازه باشد و چسباندن  ــش محافظت كننده بايد داراى اتصال مكانيكى به س پوش
ــتايرن به تنهايى قابل قبول نيست. از سوي ديگر اليه پلى استايرن  آن به پلى اس
ــد و حتما بايد به وسيله مصالح  ــته باش ــتقل، نبايد امتداد داش بين واحدهاى مس
ــتايرن  ــود. اليه پلى اس ــوختن با مقاومت كافى در برابر آتش قطع ش غير قابل س
بايد در محل سيستم كف - سقف قطع شده، بين طبقات امتداد نداشته باشد. از 
ــتايرن در ديوارهاى خارجى، شفت هاى  جمله هر گونه امتداد عمودى اليه پلى اس
پلكان، آسانسور و نظاير آنها باير محل كف - سقف قطع شود. چنانچه هر گونه 
سوراخ يا گشودگى در ديوارهاى با مقاومت الزامى در برابر آتش ايجاد شود(مثال 
براى عبور تأسيسات)، گشودگى بايد به نحومناسب، آتش بندى شود، به گونه اى 
ــتايرن  ــه مقاومت در برابر آتش ديوار كاهش  نيافته و ضمنا اليه پلى اس كه درج
ــود. توجه داشته باشيد كه در  ــده در برابر آتش كماكان محافظت ش ــط ش منبس
مناطقى كه در معرض خطر حمله حشرات موذى، مانند موريانه، قرار دارند الزم 
ــت تمهيدات الزم براى محافظت از اليه پلى استايرن به عمل آيد. همچنين  اس
تمهيدات الزم در شرايط اقليمى مختلف كشور براى پوشش نهايى جهت مقابله 
ــتفاده از فوالد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت  در محيط هاى خورنده و نيز اس

الزامات مربوط به مبحث نهم مقررات ملى ساختمان الزامى است. 

صرفه جويي انرژي را فراموش نكنيد
ــيد كه كليه مصالح و اجزا در اين سيستم اعم از  ــته باش در نهايت بايد توجه داش
ــت محيطى و . . . بايد بر مبناى مقررات  ــازه اى از حيث دوام، زيس معمارى و س
ــناخته شده و  ــاختمان ايران و يا آئين نامه هاى ملى يا معتبر بين المللى ش ملى س
ــود و رعايت مبحث نوزدهم و مقررات ملى ساختمان  مورد تأييد به كار گرفته ش
ايران به عنوان “ صرفه جويى در مصرف انرژى“ الزامى است. همچنين صدابندى 
ــاختمان و  ــته خارجى س ــتقل و پوس ــاى بين واحدهاى مس ــرد جداكننده ه هواب
ــقف بين طبقات بايد مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان  صدابندى س
ــود. توضيح آخر اينكه كليه  ايران با عنوان ” عايق بندى و تنظيم صدا“ تأمين ش
ــاس  ــب و بر اس ــاختمانى و مقررات محافظت در برابر آتش بايد تناس مقررات س
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ــور رعايت شود و در تمامى مراحل توليد طراحى و اجراي  مقررات موجود در كش
ــت. البته  ــركت متقاضى اس ــووليت نظارت عاليه و كنترل كيفى برعهده ش مس
ــكن و شهرسازي نبوده  توجيه اقتصادى طرح از وظايف مركز تحقيقات راه، مس
ــه مباحث مقررات  ــى خواهد بود و رعايت كلي ــركت متقاض و صرفا به عهده ش
ــت.  ــتم الزامى اس ــتفاده از اين سيس ــاختمان و آئين نامه هاى ملى در اس ملى س
ــوالت توليدى، پس از راه اندازى خط  ــن بايد گواهى نامه فنى براى محص بنابراي

توليد كارخانه، از مركز تحقيقات راه،مسكن و شهرسازي گرفته شود.

ساختمان هاى بتن مسلح با صفحات چوب سيمانى
اجراى ساختمان بتن مسلح با قالب هاى عايق ماندگار جزي سيستم هاى متداول 
در كشور است. هر چند بهره گيرى از اين سيستم باعث افزايش سرعت ساخت و 
كاهش حجم عمليات قالب بندى مى شود، وليكن بنا به نوع قالب انتخابى اجراى 
ــود. تخته هاى سيمانى  ــوب مى ش نما همچنان به عنوان يك روند زمان بر محس
ــتند كه مورد تأييد مركز تحقيقات راه، مسكن  از جمله پوشش هاى ديوارى هس
ــازي ايران بوده و امكان استفاده از آنها در حيطه الزامات مربوطه مجاز  و شهرس
ــتفاده از اين تخته ها به عنوان قالب هاى  ــت به ويژه اينكه اس ــناخته شده اس ش
ــبى براى رفع  ــت و دوام آنها مى تواند راه حل مناس ــا توجه به مقاوم ــدگار، ب مان
ــد. بدين منظور، روش اجراى ساختمان هاى بتن مسلح با  ــكل نماسازى باش مش
ــيمانى در مركز تحقيقات  قالب عايق ماندگار، با قالب هايى از جنس صفحات س
ــى و مورد تأييد قرار گرفت. نكته ديگرى و حائز  ــكن و شهرسازي بررس راه، مس
ــوار باربر با مقطع  ــه امكان تهيه يك دي ــت ك ــت در روش اجرايى اين اس اهمي

ــتطيلى(و نه بصورت مجوف، همانند روش هاى قالب عايق ماندگار  يكپارچه مس
بلوكى و پانلى )را فراهم مى سازد. تنها محدوديت اين روش اين است كه نياز به 
دقت باال در هنگام قالب بندى دارد تا از وجود آمدن هر گونه بار اضافى كه بيش 

از توان بيشينه صفحات باشد، جلوگيرى به عمل آورد. 

از اجرا تا الزام؛ آنچه بايد بدانيم
ــازه اى ديوار  ــتم س ــازه اى حاصل از اين روش اجرا، به عنوان سيس ــتم س سيس
ــوب مى شود و در صورتى كه ضوابط  ــى بتنى مسلح محس باربر با ديوارهاى برش
ــكل پذيرى بر اساس آئين نامه 2800 و مبحث نهم مقررات ملى ايران رعايت  ش
ــود و با استناد به مبحث نهم مقررات ملى ايران، كاربرد اين سيستم صرفا در  نش
ــط و براى ساختمان هاى داراى اهميت كم و  ــبى كم و متوس مناطق با خطر نس
ــط تا حداكثر ارتفاع 10 متر مجاز است. بديهى است در صورتى كه ضوابط  متوس
ــكل پذيرى رعايت شود، ضمن رعايت ضوابط مقاومت در برابر حريق، حداكثر  ش
ارتفاع ساختمان بر اساس ضوابط آئين نامه 2800 ايران، 50 متر از تراز پايه است. 

اما چند الزام كليدي:
ــازه اى حاصل از اين روش، به ترتيب بر  ــتم س 1. بارگذارى ثقلى و لرزه اى سيس
ــاختمان و استاندارد  ــم مقررات ملى س ــاس آخرين ويرايش هاى مبحث شش اس
ــن روش، بايد  ــتم حاصل از اي ــازه اى سيس ــران صورت گيرد و طرح س 2800اي
ــه ACI318-05 و  ــاختمان يا آئين نام ــاس مبحث نهم مقررات ملى س بر اس
ويرايش هاى بعد از آن انجام پذيرد. از سوي ديگر ضخامت ديواره هاى بتنى نبايد 
ــد و بتن مصرفى بايد از نوع بتن سازه اى و با حداقل  ــانتى متر كمتر باش از 15 س
مقاومت 20MPA و حداكثر اندازه اسمى سنگدانه مصرفى، 20 ميلى متر باشد. 
ــخصات كليه مصالح مصرفى مربوط به اجزاي قالب بندى ماندگار،  همچنين مش
بايد مطابق با استانداردهاى بين المللى معتبر و اسناد ارائه شده باشد. مشخصات 
ــتانداردها و آئين نامه هاى ملى يا معتبر  ــاير مصالح مصرفى نيز بايد مطابق اس س

بين المللى باشد.

اين ضوابط فني را بايد رعايت كنيد
2. بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده، افزون بر رعايت الزامات زيست محيطى 
ــتانداردهاي زير براى  ــده، رعايت ضوابط و اس ــواد و مصالح به كار برده ش در م

صفحات سيمانى حاوى تراشه هاى چوب الزامى است. 
- ويژگى ها و آزمون تعيين وزن واحد حجمى به ترتيب براساس 

BS EN 323 و BS EN 634-2

ــيته به ترتيب بر  ــى و مدول االستيس - ويژگى ها و آزمون تعيين مقاومت خمش
.BS EN 310 و BS EN634-2 اساس

- ويژگى ها و آزمون تعيين مقاومت كششى ناشى از بارعمود بر سطح به ترتيب 
BS EN 319 و BS EN 634-2 بر اساس

- ويژگى ها و آزمون تعيين مقاومت خمشى بعد از آزمايشات چرخه اى به ترتيب 
 BS EN 319وBS EN 321 وBS EN 643-2 براساس

- ويژگى ها و آزمون تعيين تورم در ضخامت بعد از 24 ساعت غوطه ورى در آب 
 BS EN 317 و BS EN 634-2 به ترتيب بر اساس

ــات چرخه اى به  ــن تورم در ضخامت پس از آزمايش ــا و آزمون تعيي - ويژگى ه
ــى ناشى از بارعمود بر  ــاس ويژگى ها و آزمون تعيين مقاومت كشش ترتيب براس

سطح به ترتيب بر اساس BS EN 634-2 و BS EN 321 و
BS EN 317 

 BS EN 634-1ويژگى ها و آزمون تعيين ميزان رطوبت به ترتيب بر اساس -
 BS EN 324-1 و

BS EN 335-3 تعيين پايدارى بيولوژيكى بر اساس -
- ويژگى ها و آزمون تعيين محدوده مجاز مشخصات ابعادى به ترتيب بر اساس

BS EN 324-1 و BS EN 634-1

BS EN 12664 تعيين ضريب هدايت بر اساس -
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DIN 51045 تعيين ضريب انبساط حرارتى بر اساس -
DIN EN 13823 آزمون هاى رفتار در برابر حريق بر اساس -

BS EN 318 تعيين پايدارى ابعادى بر اساس -
BS EN 13986 آزمون رفتار در برابر صورت بر اساس -

BS EN 12572 آزمون عبور بخار آب بر اساس -

الزام هاي اجرايي را جدي بگيريد
در اجراى كليه اتصاالت شامل زيرسازى، نصب تخته هاى سيمانى به زيرسازى، 
نصب زيرسازى به ساختمان بايد از پيچ يا پرچ مطابق ضوابط موجود در مقررات 
ــاط بين تخته سيمانى در فواصل مشخص و  ــاختمان استفاده و درز انبس ملى س
ــكل هاى ناشى از تنش هاى حرارتى، بايستى به  به ميزان معين، بر مبناى تغيير ش
ــيمانى بايد با مواد و مصالح  ــود. همچنين درز بين تخته س نحو صحيح تعبيه ش
مناسب(مانند ورق هاى پالستيكى يا آلومينيومى يا . . . )پوشانده و بر روى پيچ ها 
ــش دادن با مالت مناسب، سنباده كارى و رنگ آميزى  يا پرچ ها بايد پس از پوش
ــيمانى نما در هر دو وجه الزامى است رنگ هاى  ــود و رنگ آميزى تخته هاى س ش
مورد استفاده بايد مقاوم در برابر شرايط جوى و محيط هاى قليايى باشد به نحوي 
ــاى وارده حين بتن ريزى،  ــت براى مقاومت در برابر باره ــه اين تخته مى بايس ك

طراحى و ضوابط مندرج در آيين نامه ACI347-01 را برآورده سازد. 

• مقاومت ساختمان در برابر آتش سوزي
ــيمانى به  ــلح با صفحات چوب س ــاختمان هاى بتن مس در مقررات مربوط به س
ــتم در برابر آتش براى ديوار و سقف،  ــت كه بايد مقاومت سيس صراحت آمده اس
ــوم  ــه به تعداد طبقات، نوع و جزئيات ديوار بتنى و . . ، مطابق مبحث س ــا توج ب
ــاختمان ها در مقابل حريق و  ــت س ــاختمان در خصوص حفاظ ــررات ملى س مق
ــريه 444 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مربوط به مقاومت  الزامات نش
ــاختمانى  ــود. افزون بر اين ها، كليه مقررات س جداره ها در مقابل حريق تأمين ش
ــاس مقررات موجود  ــب و بر اس ــررات محافظت در برابر آتش بايد به تناس و مق
ــود و رعايت كليه مباحث مندرج در مبحث 18 مقررات ملى  ــور رعايت ش در كش
ساختمان به جهت صدابندى ديوار و سقف، الزامى است. به ويژه اينكه الزم است 
ــورد انتظار، بخصوص در ديوارهاى  ــدات الزم به منظور تأمين صدابندى م تمهي
ــده در مقررات ملى ايران، انجام  ــتفاده از روش هاى توصيه ش بين واحدها، با اس
شود. توضيح ضروري اينكه هم رعايت مباحث مربوط به صرفه جويى در مصرف 
ــت و هم  ــاختمان ضرورى اس ــماره 19 مقررات ملى س انرژى مطابق مبحث ش
تمهيدات الزم در شرايط اقليمى مختلف كشور براى پوشش نهايى جهت مقابله 
ــتفاده از فوالد گالوانيزه در اين محيط ها و رعايت  در محيط هاى خورنده و نيز اس
ــت. در نهايت  ــاختمان الزامى اس ــات مربوط به مبحث نهم مقررات ملى س الزام
ــارت عاليه و كنترل كيفى  ــووليت نظ اينكه در تمامى مراحل توليد و اجراي مس
ــاختمان و  ــركت متقاضى بوده و رعايت كليه مباحث مقررات ملى س برعهده ش
ــتم الزامى است و بايد آييى نامه فنى  ــتفاده از اين سيس آئين نامه هاى ملى در اس
براى محصوالت چوب – سيمانى ، پس از راه اندازى خط توليد كارخانه، از مركز 

تحقيقات راه،مسكن و شهرسازي اخذ شود.

ساختمان هاى بتن مسلح با بلوك هاى چوبى- سيمانى
ــتم ساختمانى ديوار باربر بتن مسلح در زمره سيستم هاى ساختمانى مندرج  سيس
در آيين نامه 2800 ايران است كه روش هاى مختلفى براى اجراى آن وجود دارد. 
يكى از اين شيوه هاى اجرا، سيستم قالب هاى عايق ماندگار است كه قبال نيز به 
ــيوه هاى اجراى مورد تائيد معرفى شده است. تفاوت شيوه هاى مختلف  عنوان ش
ــت. تجربه استفاده از انواع مرسوم قالب هاى  اجرائى موجود، در انتخاب قالب هاس
ــور وجود دارد وليكن بلوك هاى چوب- سيمانى  ــتايرنى و پليمرى در كش پلى اس
كه پيشتر براى توليد ديوارهاى غير باربر مورد تأييد قرار گرفته است، با توجه به 
ــتيك، گزينه مطلوبى براى  عملكرد مطلوب در زمينه هاى انرژى، حريق و اكوس

ــى هاى به عمل  ــمار مى رود. لذا با بررس بهره گيرى به عنوان قالب ماندگار به ش
ــاختمان هاى با  آمده در زمينه رفتار اين قالب ها و همخوانى آن با روند اجراى س
ــازه هاى بتن مسلح با قالب عايق ماندگار از  ــتم ديوار باربر، روش اجراى س سيس

جنس اين بلوك ها به تائيد مركز تحقيقات راه،مسكن و شهرسازي رسيد. 

• حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان؛ 10 متر
ــازه اى حاصل از اين روش اجرا (بدون اجراى  ــتم س ــاس مقررات، سيس 1. بر اس
ــتون هاى بتنى)، به عنوان سيستم سازه اى ديوار باربر با ديوارهاى برشى بتنى  س
ــكل پذيرى و ضوابط  ــود و در صورت رعايت ضوابط ش ــوب مى ش ــلح محس مس
ــا اين روش اجرا به 3 طبقه  ــاختمان ب ــت در برابر حريق، حداكثر ارتفاع س مقاوم
ــاس آئين نامه  ــكل پذيرى بر اس ــود. البته در صورتى كه ضوابط ش محدود مى ش
ــتناد مبحث نهم  ــود و با اس ــث نهم مقررات ملى ايران رعايت نش 2800 و مبح
ــبى كم و  ــتم صرفا در مناطق با خطر نس ــررات ملى ايران، كاربرد اين سيس مق
ــاختمان هاى داراى اهميت كم و متوسط تا حداكثر ارتفاع 10  متوسط و براى س
متر مجاز است. از سوي ديگر با توجه به اينكه اين شيوه اجرا، امكان استفاده از 
ــتون هاى بتنى در ديوارها را ميسر مى سازد و موجب تغيير در سيستم سازه اى  س
ــى مدارك ارائه شده در  ــت، لذا پس از بررس حاصله و ويژگى ها و عملكرد آن اس
ــاخته شده  ــاختمان هاى بلند مرتبه يا ميان مرتبه س خصوص عملكرد لرزه اى س
ــى)، امكان رفع محدوديت در تعداد  ــتون هاى بتن با اين روش اجرا (با و بدون س

طبقات مجاز وجود دارد. 
ــازه اى حاصل از اين  ــتم س 2. فراموش نكنيد كه بارگذارى ثقلى و لرزه اى سيس
ــم مقررات ملى  ــن ويرايش هاى مبحث شش ــاس آخري ــه ترتيب بر اس روش، ب
ــتاندارد 2800 ايران و طرح سازه اى سيستم حاصل از اين روش،  ساختمان و اس
ــاس مبحث نهم مقررات ملى ساختمان يا آئين نامه ACI318-05 و  بايد بر اس
ويرايش هاى بعد از آن صورت گيرد. همچنين ضخامت ديواره هاى بتنى نبايد از 
ــانتى متر كمتر و بتن مصرفى بايد از نوع بتن سازه اى و با حداقل مقاومت  15 س
20MPA و حداكثر اندازه اسمى سنگدانه مصرفى، 20 ميلى متر باشد. از سوي 
ــخصات، الزامات و جزئيات اجرايى  ــت تا مش ديگر در اين محصول ضرورى اس
ــود و تأمين ضوابط  ــى اروپايى ETA08/0023 رعايت ش ــدرج در تاييد فن من
ــتگى و يكپارچگى براى كليه سقف ها در  ديافراگم صلب و همچنين تامين پيوس

اين سيستم الزامى است. 
ــقف به ديوار در اين سيستم به صورت پيوسته و يكپارچه طراحى و  3. اتصال س
اجرا شده و ميلگردگذارى الزم بر اين اساس در محل اتصال انجام شود و رعايت 
مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ايران با عنوان حفاظت ساختمان ها در مقابل 
ــريه 444 مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي  حريق و همچنين الزامات نش
ــر گرفتن ابعاد  ــاختمان در مقابل حريق با در نظ ــت اجزاى س ــوط به مقاوم مرب
ــاختمانى الزامى است. مقررات  ــاختمان، كاربرى و وظيفه عملكردى اجزاي س س
ــتم، صدابندى هوابرد جداكننده هاى بين واحدهاى  مي گويد در اجراي اين سيس
ــقف بين طبقات بايد مطابق  ــته خارجى ساختمان و صدابندى س مستقل و پوس
ــوان ” عايق بندى و تنظيم  ــاختمان ايران با عن ــث هجدهم مقررات ملى س مبح
صدا“ تأمين و الزامات مربوط به انرژى بايد مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملى 
ساختمان ايران به عنوان صرفه جويى در مصرف انرژى رعايت شود. پايان سخن 
ــخصات كليه مصالح مصرفى مربوط به اجزاي قالب بندى ماندگار، بايد  اينكه مش
ــتانداردهاى بين المللى معتبر و اسناد ارائه شده باشد واخذ گواهينامه  مطابق با اس
ــد كارخانه، از مركز  ــدى، پس از راه اندازى خط تولي ــى براى محصوالت تولي فن

تحقيقات راه،مسكن و شهرسازي الزامى است. 
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ــاماني  ــردرگمي، خودباختگي فرهنگي و نابس معماري امروز ايران، دچار نوعي س
ــور به جاي بي نيازي از پيروي هاي نا آگاهانه  ــت. معماري و شهرسازي كش شده اس
ــاعه فرهنگ هاي بيگانه در  ــاير ملل، به دور باطلي از اش ــطحي از معماري س و س
سيما و منظر شهري و ناهمگوني روزافزون معماري و شهر سازي دچار شده است. 
ــينيان اين مرز و بوم در عرصه معماري و  ــت مايه قرن ها تجربه و تالش پيش دس
شهرسازي به دست فراموشي سپرده شده است. بسياري از شاخصه ها و ويژگي هاي 
معماري ايراني در ساخت وسازهاي امروز رنگ باخته يا از ميان رفته است. «هويت 
ــهري» دو موضوع مرتبط به يكديگر هستند، زيرا چنانچه  معماري» و «هويت ش
ــترش يابد، بايد راه  روند معماري بي هويت و به دور از فرهنگ و تمدن ايراني گس
را براي تسلط نوعي معماري ازهم گسيخته، نامنسجم، ناموزون و وارداتي باز كرد. 
ــواري پيش  ــازي ايران، براي بازيافتن جايگاه ويژه خود، راه دش معماري و شهرس
ــدن،  ــت كه جريان صنعتي ش ــعه روبه روس رو دارد؛ زيرا با جامعه اي در حال توس
ــهر سنتي به مدرن  ــدن را تجربه مي كند. گذار از ش ــبكه اي ش ــدن و ش جهاني ش
ــت و تأثيرات مطلوب و  ــبكه اي در تمام دنيا در حال بروز اس ــهر مدرن به ش و ش
ــز دوران گذار از جامعه  ــهرهاي ايران ني ــوب خود را بر جوامع مي گذارد. ش نامطل
سنتي به مدرن را بسيار سريع و بدون ايجاد زيرساخت هاي الزم علمي ـ مهندسي، 
فرهنگي و هنري تجربه نموده است. در چنين شرايطي، ظهور جامعه شبكه اي نيز 
ــت. به همين خاطر، كنترل بر چگونگي  ــهرهاي ايران در حال وقوع اس در بطن ش
ــهري، بايد به گونه اي مستمر و مؤثر انجام  ــازهاي ش طراحي و اجراي ساخت وس
ــازي همخوان با معماري ايراني ـ اسالمي بايد برنامه ريزي جامع  شود. براي شهرس
ــور ما در بسياري  ــازي كنوني كش ــت. معماري، طراحي و ساختمان س و دقيق داش
ــاخصه هاي يك بناي مدرن  ــرقي با ش موارد نه تنها تابعي از الگوهاي غربي و ش
ــاني از معماري، فرهنگ و هنر ايراني ـ اسالمي را نيز  ــت، بلكه نش ــرفته نيس و پيش
ــراغ گرفت. معماري و شهرسازي معاصر ما در بستري شكل  نمي توان در آن ها س
ــدن به طور  ــدن و جهاني ش ــه از جريان هاي مدرنيته، صنعتي ش ــت ك گرفته اس
ــب آن، كالبد و  ــيوه زندگي مردم و متعاق ــت. فناوري، ش ــداوم تأثير پذيرفته اس م
ــه در جامعه ايران از حدود  ــت. گذار به مدرنيت ــت وي را تغيير داده اس محيط زيس
ــت، اما جامعه ما هيچ گاه  ــده و هم اكنون نيز در جريان اس يك قرن پيش آغاز ش
ــته است و از نظر فني  ــاخت هاي مدرنيته را به صورت كامل در اختيار نداش زيرس
ــته است. معماري و شهرسازي  نيز همواره كمبودهاي فراواني در جامعه وجود داش
ــاخت، گاه به تقليد ظاهري  ــيوه هاي س ما نيز، با توجه به نقصان هاي موجود در ش
ــت. متأسفانه با وجود بناهايي با معماري پرشكوه  از معماري مدرن تقليل يافته اس
اصيل ايراني در شهرهاي مختلف، از جمله اصفهان، شيراز، مشهد، يزد، كرمان، در 
عرصه معماري معاصر، دچار نوعي خودباختگي فرهنگي شده ايم. برداشت نادرست 

ــازمان هاي مربوط، كارشناسان و مهندسان معماري از خالقيت و نوآوري  برخي س
در طراحي و ساخت وساز بناهاي شهري، از داليل اصلي نابساماني ها و آشفتگي ها 
ــت. اصالح ناكارآمدي سيستم هاي نظارتي، آموزشي و  در عرصه معماري امروز اس
ــازي و منطبق نبودن ساخت وسازهاي شهري  فرهنگي در زمينه معماري و شهرس
ــالمي و همچنين احياي معماري هويت مند ايراني نياز  امروز با فرهنگ ايراني و اس
ــازي دارد، زيرا كشور ما جزء معدود كشورهاي جهان است كه هنوز  به فرهنگ س
ــازي به  ــت در عرصه معماري و شهرس «نظام جامع معماري» ندارد. اگر قرار اس
ويژه در كالن شهرهايمان تغييراتي ايجاد شود، بايد از دانشگاه ها و سيستم آموزش 
ــگاه ها، نهادهايي همچون سازمان نظام مهندسي  ــور آغاز كرد. دانش معماري كش
ــان ايران و. . . مي توانند در  ــازي، انجمن مهندس ــور، وزارت مسكن و شهرس كش
آموزش معماري و شهرسازي اصيل ايراني، فرهنگ سازي و در رفع نابساماني هاي 
ــند. از ديگر سو، با استفاده  ــيخته امروز نقش بسزايي داشته باش معماري افسارگس
ــدرن و نوين و  ــود، به كارگيري فناوري هاي م ــيل هاي موج ــتعدادها و پتانس از اس
ــته هاي تاريخي و تجربي، مي توان معماري ايراني را با نيازهاي جديد جامعه  دانس
ــهري،  ــازهاي ش همخوان كرد. در اين صورت، ديگر معماري ايراني و ساخت وس
ــي نخواهد بود. در يك  ــون از معماري غرب ــه و تركيبي ناهمگ ــدي كوركوران تقلي
جمع بندي، بايد گفت كه نبود نهادي سازمان يافته كه در بر گيرنده تمامي نيازهاي 
ــتاوردهاي  ــد و عدم انتقال دس ــهري باش ــهر در حوزه  هاي برنامه ريزي ش يك ش
ــان حاضر، باعث  ــدن آن در زم ــته و كم رنگ ش ــالمي و بومي از گذش معماري اس
ــكيل دهنده نظام يك  ــهرها و بافت هاي معماري به عنوان اجزاي تش بي هويتي ش
ــهري و شهروندان بايد، با حمايت همه جانبه  ــهر شده است. بنابراين مديريت ش ش

در سطح ملي، به استفاده از فرصت ها و رفع  تهديدات جهاني شدن اقدام كنند. 
ــهري به دنبال انسجام  ــتماتيك و هماهنگ در زمينه برنامه ريزي ش توسعه سيس
ــبرد اهداف مديريتي و اعمال  ــور، در جهت پيش و تصميم متوليان ذي ربط در كش
ــت به معماري و اصول بومي، حاصل  ــتاي بهره وري و بازگش قوانين جديد در راس
ــت كه به هنگام برنامه ريزي هاي شهري و  ــيده اس ــد. حال زمان آن رس خواهد ش
ايجاد طرح هاي شهري، به ارزش هاي انساني و نيازهاي روحي و جسمي توجه كنيم 
ــيم و به جاي افزايش آسمان خراش ها،  و معتقد به تأمين هر دو اين احتياجات باش
ــاط و داراي روابط منطقي و طبيعي باشيم.  ــهرهاي سالم، بانش ــاختن ش به فكر س
ــاني نيز همين موارد است. تنها متناسب و مطلوب بودن  ــازي انس از اهداف شهرس
ــكونت كافي نيست، بلكه بايد اجزا و عوامل تشكيل دهنده محيط  شرايط محل س

شهري و معماري با يكديگر هماهنگ باشند.
پژوهشگر تاريخ معاصر 

منبع: سايت برهان

چالش هاي ساخت و ساز و منظر شهري 
 ستار خالديان
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ــان دهنده رتبه انرژى است كه به مصرف كنندگان كمك  ــامل اطالعات اوليه در خصوص انرژى مصرفى وسايل خانگى است و نش ــب مصرف انرژى ش اشاره:برچس
ــتفاده خود اطالعات الزم را كسب كنند  كه اين مساله باعث باالرفتن كيفيت خريد مى شود .  در حال حاضر بيشتر  ــيله مورد اس ــبت به مصرف انرژى وس مى كند تا نس
ــب بر روى وسايل خود هستند .  اطالعات موجود در برچسب مصرف انرژى از يك طرف داراى  ــايل خانگى از نظر قانونى ملزم به نصب اين برچس توليد كنندگان وس
ــود به  ــود تا باعث ش ــايل خانگى مى ش ــت و از طرفى ديگر موجب ايجاد يك رقابت در بين توليدكنندگان وس ــت اس اثرات مثبتى درخصوص حفاظت از محيط زيس
ــتر وسايل خانگى از جمله ماشين هاى لباسشويى،  يخچال ،   ــايل با مصرف انرژى بسيار زياد شوند.   بيش ــايل پر بازده با مصرف انرژى كم جايگزين وس مرور زمان وس

يخچال فريزرها،  ماشين هاى ظرف شويى ،  آبگرمن هاى برقى،  كولرهاى گازى و آبى،  آون ها و.... ملزم به نصب برچسب مصرف انرژى هستند.

ــاهده باشد، بدون اينكه چيزى مانع از نمايش آن شود، نصب شود.   اين مساله  ــيله در جايى كه كامال قابل مش ــب مصرف انرژى بايد بر روى صفحه جلوى وس برچس
ــايل توكار نيز است.   همان گونه كه در برچسب شكل (1) مشاهده مى شود، اين برچسب شامل دو قسمت است كه سازندگان بايد دقت داشته باشند  ــامل وس حتى ش
ــايل خانگى كه ملزم به نصب برچسب  ــب را به صورت كامل با تمامى  اطالعات مندرج در آن بر روى توليدات خود نصب كنند. با وجود اينكه تعداد وس تا اين برچس
هستند، اين روزها بسيار زياد شده است، ولى پيش بينى مى شود تا نصب برچسب براى وسايل برقى ديگر مانند سشوارها،  مايكروفرها،  تلويزيون ها، DVD ها و........ 

نيز در آينده تدوين و الزام شود. 

شكل( 1)- برچسب مصرف انرژى اروپا

ــايل پرمصرف  ــب جهت كاهش مصرف انرژى در وس از آنجايى كه اهميت به برچس
ــيار حائز اهميت است،  درتعدادى از كشورهاى اروپايى از قبيل:  دانمارك،  فرانسه،   بس
ــتان و انگلستان  يك همه پرسى در خصوص شناخت مردم  آلمان،  ايتاليا،  هلند، لهس
ــتفاده از اطالعات مندرج در آن در هنگام خريد،  توسط مراكز  ــب و نحوه اس از برچس

زير انجام شد:
 UK Department of Environment Food and Rural

(Affairs(Defra

UK Energy Saving Trust

UK National Consumer Concil

ANEC

BEUC

 در اين همه پرسى 1000 نفر در گروه سنى 16 تا 64 سال مورد سوال واقع شدند.   در 
اين همه پرسى باالى 80  درصد افراد برچسب مصرف انرژى را مى شناختند و تقريبا 
همه آنها كامال مى دانستند كه كدام رتبه پربازده و كدام رتبه كم بازده است و همگى 
آنها بازگو نمودند كه طراحى برچسب مصرف انرژى كامال براى آنها قابل فهم است 
ــاله بازگو كننده  و آنها در هنگام خريد كامال  به اين قضيه اهميت مى دهند.   اين مس
 92/ 75/ EEC   ــت كه دستورالعمل برچسب مصرف انرژى به شماره اين مورد اس
ــايل خانگى كه در سال 1992 پذيرفته شده و فروشندگان را ملزم مى نمايد  براى وس
ــب مصرف انرژى اجبارى را براى انواع مختلف گروه هاى وسايل خانگى بر  تا برچس

برچسب مصرف انرژى اروپا ؛ از طراحي تا اجرا
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ــيار اهميت  ــايل به رتبه مصرف انرژى بس ــت و مردم دنيا با آگاهى كامل از اهداف اين پروژه در هنگام خريد وس ــايل نصب كنند،  كامال  تاثيرگذار بوده اس روى وس
ــان دهنده بازدهى زياد و كم در وسايل است كامال مفيد  ــب نش ــت و جزء اطالعات كه در برچس مى دهند و رتبه هاى انرژى  A-G براى اكثريت مردم قابل فهم اس

براى آنها محسوب مى شود.
پيشرفت محصوالت در بازار

ــدن بازدهى انرژى در توليدات،  تكنولوژى ساخت بسيارى از لوازم خانگى پيشرفت كرده است، به طورى كه در حال حاضر بيشتر  ــتر ش با نوآورى و تالش براى بيش
آنها در گروه محصوالت رتبه  A قرار گرفته اند و بسيارى ديگر نيز داراى مصرف انرژى ،   خيلى كمتر از رتبه A هستند.امروزه به ندرت وسايل خانگى كه داراى رتبه 

مصرف انرژى كمتر از D باشد،  در بازار به فروش مى رسد.

ــويى(بطور نمونه) در سال 2005 در  ــكل( 2)- ميزان فروش ماشين ظرفش ش
كشورهاى مختلف اروپايى بر اساس رتبه انرژى

توسعه رتبه هاى انرژى در برچسب مصرف انرژى
ــد بيشتر لوازم خانگى داراى رتبه مصرف انرژى A و در  همانگونه كه عنوان ش
ــتند بطورى كه بازه هاى انرژى  ــى بهتر از اين رتبه نيز هس ــيارى موارد خيل بس

ــب  ــاس الزامات برچس ــت و در واقع اكثريت نمونه هايى كه در بازار براى فروش وجود دارند بر اس مربوط به رتبه بندى A-G ،  ديگر جوابگوى نمونه هاى جديد نيس
مصرف انرژى داراى مصرف انرژى بسيار كمى است.  به همين دليل،  در سال 2003 سيستم تقسيم بندى رتبه هاى انرژى توسعه پيدا كرد و رتبه هاى با بازدهى بيشتر 
در باالتر از رتبه A  به اين برچسب اضافه شد. بطورى كه براى ماشين هاى لباسشويى A+ و براى يخچال ها و فريزرها A+ و A++اضافه شد و مشخص شد تا اين 

طرح جديد به صورت موقتى تا زمانى كه دستورالعمل جديد براى تعيين رتبه هاى انرژى تدوين شود، اجرا شود.

شكل( 3)- فروش يخچال ها در سال 2005 با رتبه هاى انرژى جديد

شكل( 4)- فروش ماشين هاى لباسشويى در سال 2005 با رتبه هاى انرژى جديد

  ، A -�40 ، A -20� ــنهاد تعريف رتبه هاى انرژى ــيون اروپا پيش در پاييز 2009 كميس
A �60- ر ا براى باالى رتبه انرژى   A در برچسب مصرف انرژى مطرح نمود.  هدف اصلى 
ــتم رتبه بندى موجود، رتبه انرژى بسيارى از توليدات  ــاله بود كه با سيس اين طرح اين مس
ــد ماند و حتى اگر مقادير مربوط به رتبه هاى  ــات در طول زمان بدون تغيير خواه كارخانج
ــب مصرف انرژى آنها بوجود نخواهد  ــد، نيز تغييرى در برچس انرژى آنها كمى  متفاوت باش
ــاله  ــت .  ولى در اين ميان مخالفان اين طرح نيز اين مس آمد زيرا رتبه انرژى آنها ثابت اس

ــت خواهد داد و هدف اصلى خود را  ــدن رتبه هاى پر بازده به آن،  به مرور زمان اثرش را از دس ــب مصرف انرژى با طرح جديد و اضافه ش را مطرح نمودند كه برچس
فراموش خواهد كرد.پس از چند ماه بعد از مذاكرات بسيار در اين خصوص،  نهايتا يك طرح توافقى بين اعضاى مجلس اروپا و كميسيون اروپا صورت گرفت .  طرح 
ــب اضافه شود ولى هنوزتعداد رتبه هاى انرژى همان 7 رده باقى بماند .   پس از طرح  ــه گروه انرژى ديگر نيز در باالى رتبه A  به برچس ــد كه س جديد بدين صورت ش
اين مورد گروه مصرف كنندگان و خريداران لوازم خانگى بسيار ازاين پيشنهاد انتقاد كردند و در مقابل از برچسب مصرف انرژى قبلى كه ساده تر بود طرفدارى نمودند 
ــاله ابراز نگرانى  ــبت به اين مس ــتم پويايى را جهت توليد محصوالت پر بازده ايجاد مى كرد.   در اين ميان گروه صنايع نيز نس ــب قبلى سيس و بازگو كردند كه برچس
كردند كه هنوز برچسب هاى مصرف انرژى قديمى  در بازار موجود است و همچنين الزامات مربوط به طرح جديد براى توليد كنندگان و فروشندگان محصوالت خيلى 

مشخص نيست و اين مساله باعث سردگمى  بخش هاى مختلف مى شود .
با وجود تمام مسائل مطرح شده،  باالخره مجلس در سال 2010 طرح جديد برچسب را تصويب نمود.

شكل( 5)- رده بندى جديد براى برچسب مصرف انرژى

پيش بينى چگونگى اثر برچسب مصرف انرژى با طرح جديد
بر اساس تئورى پيش بينى  (Kahneman  and  Tversky   1979)  مشخص مى شود كه مصرف كنندگان لوازم خانگى نمونه هاى خود را با توجه به نقطه مبنا 
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يعنى همان رتبه A در برچسب قديمى  ارزيابى مى كنند.   همچنين اين تئورى اين گونه فرض مى كند كه قبول هر محركى تاثير پذيرى بسيار زياد نسبت به چگونگى 
ــده بهترين لوازم مصرفى خانگى با  ــال بيان كنن ــت، براى 15 س ــطح درآمد مصرف كنندگان دارد.  نقطه مبنا كه همان رتبه انرژى Aاس ــول محرك قبلى مانند س قب
ــده است.  در منحنى شكل( 6) مشاهده مى شود كه رابطه بين رتبه  بازدهى انرژى و قيمتى كه  ــاله عميقا در ذهن انسانها وارد ش ــيارخوب بوده و اين مس بازدهى بس

مصرف كنندگان توانايى پرداخت را دارند شيب بيشترى براى رتبه هاى كم بازده دارد تا براى رتبه هاى پر بازده.

شكل( 6) – منحنى مربوط به رتبه هاى انرژى نسبت به نقطه مبنا

جهت بررسى بيشتر برچسب انرژى جديد ،  اتحاديه اروپا تصميم گرفت تا برچسب جديد را از طريق آگهى تبليغاتى تلويزيون معرفى نمايد.  آنها هر دو برچسب مصرف 
انرژى قديمى  و جديد را به همراه تعدادى سوال بصورت زير مطرح نمودند:

ــب ها بروى وسيله اى كه مى خواهيد خريدارى نماييد نصب باشد،   ــب ها،  بصورت جداگانه مطرح نمودند كه چنانچه هر كدام از اين برچس در زير هركدام از اين برچس
شما در هنگام خريد به كدام يك از موارد زير بيشتر اهميت مى دهيد.

1-  نام كارخانه سازنده
2- سطح تكنولوژى

3- رتبه مصرف انرژى
4- قيمت

اين تحقيق بروى 2244 انتخاب ،  در كشور آلمان توسط تيمى از GFK انجام گرفت.  جواب ها به دو نوع مختلف تقسيم 
شدند كه كامال وابسته به ارائه برچسب و طراحى آن بودند. 

نتايج بررسى ها
ــخص شد كه طرز برخورد مصرف كنندگان و اثر برچسب   ــده مش پس از تجزيه و تحليل بر روى داده هاى جمع آورى ش
ــاهده  ــب مصرف انرژى قديمى  مش ــت، بطورى كه با ارائه برچس مصرف انرژى جديد بر روى آنها كامال متفاوت اس

ــب  انرژى جديد توجه به رتبه  ــود  ولى در برچس ــود كه تقريبا  توجه به رتبه مصرف انرژى تاثيرى همانند قيمت دارد و به يك اندازه به آن اهميت داده مى ش مى ش
انرژى با بازدهى بسيار عالى به شدت افت مى كند و مصرف كنندگان خيلى بيشتر به قيمت نمونه اهميت مى دهند.

شكل( 7)- اهميت نسبى به برچسب مصرف انرژى

 نتيجه گيرى
ــده است كه ارائه برچسب انرژى جديد با رتبه هاى انرژى+++ A+,A++,A و يا �A60,�A40,�A20 داراى اثر برچسب  ــخص ش و يا با تحقيقات بعمل آمده مش
انرژى A-G قديمى  نيست و با زياد شدن رده هاى انرژى پر بازده در برچسب انرژى ،  خريداران كمتر به بازدهى وسيله مصرفى خود اهميت مى دهند و معموال نقطه 
مبنا خود را همان رتبه A در نظر مى گيرند و از آنجايى كه توليدات با رتبه انرژى باالتر از A داراى قيمت بسيار باالترى نسبت به بقيه نمونه ها است ،خريداران بيشتر 

به قيمت محصوالت اهميت مى دهند تا بازدهى انرژى آن و اين طور بازگو مى كنند كه رتبه A نشاندهنده يك بازدهى مناسب براى محصوالت است.
شكل( 8)- طراحى برچسب مصرف انرژى در كشورهاى مختلف
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در گفتگو با مهندس رستم نژاد با «پنجره ايرانيان» اعالم شد

طراحان صنعت؛ پاسخگوي نيازهاي مهندسي و ماشين آالت
اشـاره: « شـركت طراحان صنعت يك شركت مهندسي است و خوشبختانه پرسنل آن از تحصيالت بااليي در زمينه هاي فني (فوق ليسانس و 
دكترا) برخوردارند و اين مسـئله باعث باالرفتن غناي اطالعاتي شـركت شـده و زمينه هاي فني اين شركت را بسيار قدرتمند كرده است». اما 
اين تنها بخشي از توانمندي هاي شركت خوشنام و داراي آتيه اي روشن در صنعت در و پنجره و محصوالت پليمري ايران است، چه اينكه به 
گفته مهندس رسـتم نژاد، شـركت طراحان صنعت، به عنوان يك شـركت تخصصي خود را در پاسخگويي به تمامي نيازهاي فني، مهندسي و 
تامين ماشـين آالت فعاالن صنعت به ويژه سـازندگان در و پنجره يوپي وي سي مسوول مي داند. او و همكاران اش تمام تالش و دانش خود را 
به كار گرفته اند تا با در اختيار داشـتن و تحليل اطالعات فني و اسـتانداردهاي ماشـين آالت مختلف، بهترين گزينه را در اختيار فعاالن صنعتي 
ايـران قـرار دهند و خيال آنها را از هر حيث راحت كنند.به ويژه اينكه قبل از هر اقدامي كارشناسـان طراحـان صنعت، اين آمادگي را دارند تا 
متناسب با بودجه هر واحد صنعتي ضمن ارزيابي چشم انداز بازار پيش رو، ماشين آالت و محصوالتي را به آنها معرفي كنند كه در آينده فعاليت 
توليدي خويش در مسـير موفقيت گام بردارند. اين گفتگو را بخوانيد تا در جريان محصوالت و ماشـين آالت و خدماتي كه شـركت طراحان 

صنعت ارائه مي كند، قرار بگيريد. 

 شـركت طراحان صنعت در طول فعاليت خود چه اهدافي را دنبال 
كرده و به چه دستاوردهايي رسيده است؟

ــركت طراحان صنعت، يك شركت تخصصي در زمينه ارائه خدمات و مشاوره هاي  ش
ــت كه هم اكنون اين شركت قادر به  ــتروژن اس فني و مالي در خصوص خطوط اكس
 PVC،PE ،) ــتروژن در زمينه هاي توليد لوله هاي پليمري ارائه خطوط مختلف اكس
PP و cPVC)، پروفيل هاي يوپي وي سي، ديوارپوش و چوب پالستيك، ورق هاي 
ــاي پليمري (PP، PE، PET، PVC و  ــي، انواع ورق ه فوميزه از جنس پي وي س
ــتگاه هاي روكش  ــت. طراحان صنعت همچنين به ارائه دس ورق هاي اكريليكي) اس
ــي نيز  ــتگاه هاي كلندرينگ توليد فيلم هاي پي وي س ــز دس زن (wrapping) و ني
ــه نصب و راه اندازي  ــول فعاليت خود اقدام ب ــركت صنعت در ط ــردازد و اين ش مي پ
خطوط مختلف توليدي در ايران كرده است، به ويژه اينكه طراحان صنعت هم اكنون 

قادر به ساخت بسياري از قالبهاي توليد پروفيل هاي پليمري در داخل خواهد بود. 

 شـركت طراحـان صنعت نزد فعـاالن صنعت در و پنجره يوپي وي سـي 
ايران به عنوان يك مركز تخصصي ارائه خدمات فني و مهندسـي شناخته 
مي شـود، مشـخصا اين شـركت چه كاالها و خدماتي را به مشـتريان خود 

عرضه مي كند؟
ــيون توليد  يكي از زمينه هاي فعاليت طراحان صنعت ارائه خطوط توليد و فرموالس
انواع پروفيل هاي پالستيكي از جمله يوپي وي سي است كه از اين طريق با صنعت 
ــركت طراحان صنعت، در زمينه قالب هاي  ــازي مرتبط است. همچنين ش پنجره س
ــركت نمايندگي يكي از بهترين قالب سازان  توليد پروفيل نيز فعاليت دارد و اين ش
ــا كيفيت عالي را  ــب قالب هايي ب ــيار مناس ــي را دارد كه مي تواند با قيمتي بس چين
ــركت ارائه قالب هاي  ــتري قرار دهد. از جمله توانمندي هاي ديگر ش در اختيار مش
جديد تر از جمله قالب هاي پست كو اكسترود، توليد گسكت و قالب هاي كو اكسترودر 

براي توليد پروفيل هاي دو رنگ مي باشد.
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 بفرماييـد كه ماشـين آالت عرضه شـده بـراي راه اندازي خطـوط توليد 
سازندگان در و پنجره با چه نامي عرضه مي شود و از چه ضمانت و خدمات 

پس از فروش برخوردار است؟
ــد پروفيل هاي  ــترودرهاي تولي ــركت طراحان صنعت در زمينه اكس ــم اكنون ش ه
ــي نماينده شركت Jurry چين فعاليت دارد و اكسترودرهاي توليد شده  يوپي وي س
ــركت را در بازار ايران ارائه مي دهد. همچنين در زمينه ساخت قالب  ــط اين ش توس
ــن و Zinde Kalip تركيه فعال  ــركت GWM چي طراحان صنعت نماينده ش
ــركت طراحان صنعت آمادگي  ــاخت قالب هاي اقتصادي تر نيز ش ــت و  براي س اس
ــترو،  ــترودرها، هر اكس ــركت هاي چيني را دارد. در زمينه اكس ارائه محصول از ش
ــاله داشته و از 5 سال خدمات پس از فروش برخوردار است. در  ضمانت نامه يك س
مورد قالب ها هم اين ضمانت بسته به جنس پوالد استفاده شده در قالب و همچنين 

شركت ساخته شده متفاوت خواهد بود.

 آيا هدف از شـركت تنها فروش و نصب اوليه ماشـين آالت است يا اينكه 
خدماتي نظير مشاوره، امكان سنجي واحدهاي توليدي، نصب و آموزش هم 

در اولويت برنامه ها قرار دارد؟
همان طور قبال نيز اشاره شد، رويكرد اصلي شركت طراحان صنعت ارائه مشاوره فني 
ــتريان خود  ــت. هدف اصلي طراحان صنعت باال بردن اطالعات مش و اقتصادي اس
ــيله تصميم درست براي  ــت تا به اين وس در زمينه هاي مختلف فني و اقتصادي اس
سرمايه گذاري در صنايع مختلف توسط آن ها گرفته شود. همچنين طراحان صنعت 
ــده توسط خطوط اكسترود مطالعات بازار  در خصوص محصوالت مختلف توليد ش
ــت بازار آن محصول،  ــاالن اقتصادي در اين صنعت، از وضعي ــام مي دهد تا فع انج
ــوي ديگر،  ــاي اقتصادي آن اطالع حاصل نمايند. از س ــد آن و پارامتره نحوه رش
ــين آالت، آموزش پرسنل و ارائه فرموالسيون از جمله خدماتي است كه  نصب ماش
ــتريان خود بعد از خريد دستگاه ارائه مي دهد. همچنين ارائه  طراحان صنعت به مش
خدمات فني مهندسي چون نقشه هاي جانمايي و كف سازي واحد توليدي چگونگي 
ــان مواد و محصول در واحد توليدي و همچنين معرفي منابع تأمين مواد اوليه  جري
از جمله فعاليت هايي است كه طراحان صنعت خود را ملزم به ارائه آن به مشتريان 

خود نموده است.

 با توجه به اينكه گفته مي شـود ماشـين آالت عرضه شده توسط شركت 
طراحان صنعت، به واسـطه نمايندگي شركت هاي خارجي است، آيا فرايند 
آمـوزش بـه گونة اي ديده شـده كه نيازي بـه مراجعه مداوم كارشناسـان 
خارجـي نباشـد و آيا تكنولوژي ماشـين آالت در ايران بومي سـازي شـده 

است؟
ــي فرايندهاي تعميرات  ــي تمام ــبختانه در خطوط توليد پروفيل هاي يوپي س خوش
ــب و راه اندازي اوليه و  ــام مي گردد. البته در هنگام نص ــداري در داخل انج و نگه
ــنل از مهندسان چيني استفاده خواهد شد و همچنين بازديد  همچنين آموزش پرس
ــتريان به صورت دوره اي در صورت نياز و درخواست مشتري  ــين آالت مش از ماش
انجام خواهد شد. در زمينه قالب هاي توليد، شركت طراحان صنعت هم اكنون اقدام 
ــري از قالب هايي نموده است كه تا كنون از نمايندگي هاي خود  ــاخت يك س به س
ــت كه اين فرايند براي ساخت قالب هاي  ــت، البته شايان ذكر اس وارد مي كرده اس
ــه تجربه و دانش بااليي دارد و طراحان  ــده اي چون پروفيل هاي پنجره نياز ب پيچي

صنعت در اين زمينه ترجيح به همكاري به نمايندگي هاي خود را دارد.

 آيا شركت تنها نمايندگي فروش را بر عهده دارد يا خود را در قبال ارائه 
قطعات و لوازم مورد نياز و خدمات فني پس از فروش پاسخگو هستيد؟

تأكيد مي كنم طراحان صنعت براي ماشين آالت فروخته شده يك سال گارانتي و 5 
سال خدمات پس از فروش ارائه مي دهد.

 رويكرد و جهت گيري شـركت در ايران در سـال آينـده چه خواهد بود و 
چه محصوالت و خدماتي را در نمايشـگاه چهارم صنعت در و پنجره ايران 

عرضه خواهيد كرد؟
با توجه به روند بازار داخلي و همچنين باال رفتن نرخ ارزهاي خارجي طراحان صنعت 
ــاخت ماشين آالتي دارد كه هم اكنون وارد مي نمايند، همچنين با توجه  تمايل به س
ــركت هم اكنون به  ــد، ش ــاخت قالب انجام ش به تجربه هاي خوبي كه در زمينه س

بررسي بازار ساخت اكسترودرهاي سايز كوچك در ايران اقدام كرده است. 

 يكي از مسـايل مهم براي مشتريان اين است كه در صورتي كه تنگنايي 
در واردات برخي محصوالت ايجاد شود، شركت طراحان براي ارائه خدمات 
خـود و واردات قطعات مورد نياز مشـتريان خود چـه راهكارهايي را در نظر 

گرفته است تا مشتريان كمتر دچار زحمت شوند؟
هم اكنون استراتژي شركت بررسي منابع مختلف تأمين قطعه در كشورهايي است 
كه واردات از آن ها به كشور آسان تر باشد نظير كشورهايي مانند چين تركيه و هند  

و همچنين ساخت قطعات مكانيكي در داخل را در اولويت قرار داده ايم. 

 امتياز يا برتري ويژه شـركت طراحان نسـبت به ديگر شركت هاي رقيب 
چيست؟

ــبختانه پرسنل آن از  ــركت مهندسي است و خوش ــركت طراحان صنعت يك ش ش
ــند  ــانس و دكترا) برخوردار مي باش ــالت بااليي در زمينه هاي فني (فوق ليس تحصي
ــده و در زمينه هاي فني  ــركت ش ــئله باعث باالرفتن غناي اطالعاتي ش و اين مس
ــترده اي  ــت و باعث مراجعه طيف گس ــيار قدرتمند كرده اس ــت را بس طراحان صنع
ــركت  ــتيك به ش ــاوره در زمينه هاي مختلف پالس ــراي مش ــدگان ب از مراجعه كنن
ــركت طراحان صنعت،  ــاوره مي گردد. يكي ديگر از ويژگي هاي ش جهت گرفتن مش
انتخاب نمايندگي هاي مختلف و تخصصي است و اين شركت، هميشه سعي كرده 
ــركت موفق و پيشرو باشد تا  ــت كه در هر گروه از محصوالت به دنبال يك ش اس
ــل قبول و قيمت  ــه مي دهد، از كيفيت قاب ــتريان خود ارائ ــين آالتي كه به مش ماش
ــت در زمينه توليد ورق،  ــال، طراحان صنع ــند، به عنوان مث ــبي برخوردار باش مناس
ــروف (Jobbetter) را در اختيار دارد و در زمينه توليد  ــركت مع نمايندگي يك ش
ــم و در برخي از محصوالت كه  ــن منوال عمل مي كني ــه و پروفيل نيز به همي لول
كيفيت و تنوع ماشين آالت بسيار زياد است طراحان صنعت سعي كرده است، از دو 

تيپ متفاوت شركت نمايندگي داشته باشد.

 آيا شـركت طراحان صنعت در ايران نمايندگي فروش هم دارد يا فروش 
ماشين آالت تنها از طريق دفتر مركزي انجام مي شود؟

خير! تمام سفارشات خريد به طور مستقيم و بدون واسطه تنها از طريق خود شركت 
پاسخ داده مي شود.

 ارزيابي شـما از نوسـان نرخ ارز بر محصوالت و خدمات شـركت چگونه 
بـوده و بـراي كاهش نوسـان ارزي بر قيمـت با هدف مشـتري مداري چه 

تدابيري انديشيده ايد؟
ــتريان ما سرمايه گذار هستند، متأسفانه نوسانات قيمت ارز  با توجه با اينكه اكثر مش
ــيار منفي در زمينه فعاليت ما در بخش ماشين آالت گذاشته است. از اين رو  تأثير بس
ــهيالت ويژه از  ــركت اقدام به اخذ تخفيف ها و تس براي كاهش دادن اين تأثير، ش

شركت هاي مادر خود براي مشتريان ايراني به علت شرايط ويژه آنها كرده است.

 و پيام شما براي مشتريان و سازندگان در و پنجره يوپي وي سي ايران؟
ــي در ايران روند رو به رشدي داشته و در  ــبختانه بازار پنجره هاي يوپي وي س خوش
مقايسه با ديگر زمينه هاي توليدي در ايران وضعيت بهتري را دارد. به همين دليل 
ــت ايران صميمانه آرزوي  ــركت طراحان صنعت به عنوان عضو كوچكي از صنع ش
ــكالت روزافزون به وجود  ــق روزافزون تمامي فعاالن آن و همچنين حل مش توفي
ــركت ها دارد. اميد است كه اين دوره پرتالطم  آمده در اين زمان را براي تمامي ش

سپري شده و ثبات و رونق به بازار و اقتصاد برگردد.
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آرال پالست
UPVC فعاليت: : وارد كننده يراق آالت و ماشين آالت درب و پنجره

تلفكس : 65612465
راه شهريار-  كيلومتر 11 جاده قديم كرج- سه   : آدرس 
بلوار باغستان- شهرك صنعتى گلگون- خ ميالد شمالى- پالك 16

Arelplast@gmail.com

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

تحقيقاتى پژوهشى مهندسى افرا
فعاليت: سازنده ماشين آالت شيشه دو جداره

تلفكس : 76215922-23
خرمدشت- صنعتى  دماوند-شهرك  آدرس:جاده  آدرس: 

ششم غربى-پ 83
www.sadr-afratech.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
فعاليت: ماشين آالت مدرن توليد شيشه 

دوجداره، ترواسپيسر، هات ملت
تلفن: 3-3405452-0151   فكس: 0151-3405451

آدرس: مازندران، سارى، ابتداى بلوار خزر
 خيابان فرجى، ساختمان دارابى

www.Truspaser.ir    info-iran@ Truspaser.org

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-ساخمان آچاچى-پالك41-طبقه6-
واحد32             فكس021-88957158

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

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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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

 

الكترون صنعت
UPVC فعاليت : ساخت دستگاه هاى صنعت

تلفن:09130445817
هتل  روى  به  خمينى-رو  امام  كرمان-بزرگراه  آدرس: 

گواشير-شركت الكترون صنعت
electronsanat@yahoo.com

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

رويال بنا چوبك
فعاليت: رنگ در و پنجره و سطوح upvc و ماشين آالت

تلفن: 88959511-021  و 021-88987117
فكس: 021-88987115

آدرس: هفت تير، خيابان شريف، پالك 37
info@rbciran.ir
www.rbciran.ir

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

تجهيز صنعت دايان 
فعاليت: توليد انواع پروفيل هاى تقويتى (گالوانيزه)

تلفن: 56321001-3
فكس: 56381092

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

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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نيازمندى هاى پنجره 

UPVC شركت هورامكو توليد كننده انواع درب و پنجره هاى
 وشيشه هاى دو جداره جهت تكميل كادر پرسنلى خود در دفتر 
مركزى و نمايندگيها و كارگاه خدمات پس از فروش خود ، از 
افرادى كه در اين زمينه(مالى،فروش،خريد،توليد و نصب و..) 

تخصص و تجربه كافى دارند دعوت به همكارى مى نمايد.
شماره تماس:                              44459810-12

 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

شركت پنجره پايتخت جهت تكميل كادر فروش 
خود در بخش يراق آالت به دو نفر كارشناس 
فروش مجرب داراى سابقه كار نيازمند ميباشد.

66088444
66085600

شركت توليدى پنجره پايتخت،توليد كننده پنجره هاى upvc و شيشه 
هاى دو جداره در نظر دارد جهت تكميل كادر فروش خود تعدادى 
بازارياب و كارشناس فروش با سابقه كار(حداقل3سال)استخدام نمايد.
شرايط حقوق ثابت ماهيانه400/000تومان +7% پورسانت از هر فروش

66088555
66088666

يك خط كامل ماشين آالت توليد درب و پنجره
 ترمال بريك (الوماتك آلمان)

  CNC-6,5/130/SBZ شامل 14 دستگاه به همراه دستگاه
جهت سوراخكارى

(تمام اتوماتيك)به همراه يك خط ماشين  آالت
 دو كله مورات(murat .upvc) شامل

 7 دستگاه كامالً سالم،در حد نو به فروش مى رسد.

تلفن تماس: 09121436973  و  09123873077 

سرى كامل ماشيت آالت مونتاژ درب و پنجره هاى
يو پى وى سى مارك Euro comp تركيه

تك سر و در حد نو بفروش مى رسد.
0930-2330130

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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